
تقـــرير للمشاريع
والبرامج المنجزة
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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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الرسالة :
بروز املجال ا��ي واملصداقية ا�ادة � تعاملنا �اه الفقراء واملحتاجن 

الــــرؤية :
أن نكــون ا�هــة الرائــدة � خدمــة األيتــ�ام واألســر املحتاجــة والوجهــة األوىل 

للما�ــن واملت�عــن ب�امــج نوعيــة مســتدامة .

التطوير اإلتقان       األمانة       
املستمر      

إرضاء 
اإلبداع   املستفيد   

القيـــم

املسؤلية  
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ا�معية العمومية 
مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية والمالية�نة املراجعة واملراقبة الداخلية

أمن سر املجلس نائب الرئ�سالرئيــــــــــــسأمن الصندوق

املدير التنفيذي

رؤساء األقسامأخصا� حوكمة

األقسام

المالية واإلدارية

اإلداريةالمالية 
املحاسب

املشاريع وال�امج

مدير املشاريع
معد املشاريع 

اإلعامية

اعا� 

اإلجتماعية 

الباحث

عامل حتميل وتنزيل

شؤون املتطوعن

موظف التطوع
ا�دمات املساندة

أمن مستودع
سائق ا�معية 
مشغل التحلية 

حارس املب� الرئ�� 

أمن العهد
سكرت�
التنمية
موظف 

ا�ستثمار

مساعد
إداري 

عامل
خدمات

الهيكل التنظيمي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ : ضيف اهللا بن سعد الفهمي

ا�مد هللا على توفيقه وإحسانه وصلى هللا على خاتم رسله و أن�ي�ائه و بعد : 
فــإن ا�معيــة ا��يــة بمركــز جــذم أحــد القنــوات البــارزة لفعــل ا�ــ� ونشــر الــ� ودعــم املحتــاج ورحمــة الي�يــم 
ــعة �  ــال واس ــ�ة وآم ــات كث ــا تطلع ــاف وله ــى العف ــباب عل ــة الش ــة ومعاون ــاعدة األرمل ــكن ومس ــة املس ورعاي

محيــط الــ� وســاحات ا�ــ� واإلحســان. 
ــاندتهم  ــخية ومس ــم الس ــة وت�عاته ــنن الرحيم ــوب املحس ــه  بقل ــط أعمدت ــذي ترتب ــ�ي وال ــرح ا� ــي الص وه

ــة.  الفعال
وإن من خال مس�ة جمعي�ن�ا املباركة وأنشطتها ا��ية املتنوعة نقدم لكم هذا التقرير  .

ـر �كومــة خــادم ا�رمــن الشــريفن وو� عهــده األمــن علــى دعمهــا  إذ نتقــدم �الــص الشــكر والتقدـي
املتواصــل وتشــجيعها الدائــم ألعمــال ا�ــ� والــ� ونتقــدم بالشــكر والتقديــر لــ�ل مــن ســاهم ويســاهم � دعــم 

ــا�  ــت ا� ــ� الوق ــة ح ــ�س ا�معي ــذ تأس ــ�تن�ا من مس
سائلن املوىل القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال. 
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 التزكيات 

محافظ الليث سابقا 
محمد القباع

عبدهللا آل طاوي 
مدير فرع وزارة الشؤون 
ا�جتماعية بمنطقة مكة

عبدهللا الفايز
وكيل امارة مكة املكرمة سابقًا

عضو مجلس الشورى

الشيخ الداعية
عبدهللا بن منيع العبد�
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البـــرامـــــج 
والمشاريع 
المنفـــــذه

املبلغ املصروف لعام 2021

 ( 5,932,156 )
( خمسة مليون وتسعمائة وإثن�ان وثاثون الف ومئة وست وخمسون لاير ) 

*
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 وقـــــف 
الفقـراء 
واأليتام

تســعى ا�معيــة � إنشــاء وقــف ســك� داخــل حــد ا�ــرم, 
يســاهم � حتقيــق هــدف ا�ســتدامة الماليــة للجمعيــة, ويعــود 
ريعــه علــى برامــج وأنشــطة ا�معيــة � خدمــة املســتفيدين، 
ــة  ــع بمك ــبة%85 الواق ــف ب�س ــ� الوق ــن مب ــاز م ــم اإل� ــد ت وق

ــط 4 ــرائع مخط ــة – � الش املكرم

عدد املستفيدين 

ت�لفة ما تم إ�ازه

320

2.474.820

 حتت اإلنشـــاء

لاير



101010

مســـاعدة
المقبليـــن
على الزواج

عدد املستفيدين 

65

يهــدف إىل إ�ــاد اســتقرار أســري � املجتمــع، مــن خــال إعانــة ماليــة 
تصــرف للشــاب الراغــب � الــزواج مــن أبنــ�اء املســتفيدين، بعــد دراســة 

ــاعدة. ــا للمس ــن أحقيته ــد م ــة, والتأك ا�ال

لاير1.116.182ما تم صرفه 
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ترميم المنازل

األســر  منــازل  وتـــأهيل  حتســن  إىل  يهــدف 
حيــاة  تهيئــ�ة  و  املســتفيدين  مــن  املحتاجــة 
املســاكن  صيانــة  خــال  مــن  لهــم,  كريمــة 

الضيقــة.  املنــازل  وتوســعة  القديمــة 

عدد املستفيدين 

ما تم صرفه
لاير

23

698.142
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صــرف
الزكاة

ــز�اة  ــتقبال ال ــال اس ــن خ ــع م ــط � املجتم ــم وال�اب تعزيــز ال�اح
وإيصالهــا ملســتحقيها. مــن الفقــراء واملســاكن واألرامــل واأليتــ�ام 
عليهــم. الفرحــة  وإدخــال   , كربهــم  وتفريــج  حاجاتهــم,  لســد 

عدد املستفيدين 

320
ما تم صرفه

 املبلغ �ول على حساباتهم  البنكية

لاير664.746
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تفريج
كربة

يهــدف إىل إ�ــاد اســتقرار نفــ� لألســر مــن ذوي ا�اجــة الماســة, وذلــك 
مــن خــال عــدة برامــج منهــا 

*شراء أجهزة كهربائي�ة( مكيفات وغسا�ت وثاجات وفرن غاز) 
*سداد فوات� الكهرباء للعاجزين عن السداد.

*مساعدة أسر تعرضت ألزمات طارئة والسعي � تفريج كربهم.

عدد املستفيدين 

230

535,988 ما تم صرفه 
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سلة الخير

ســد حاجــة الفقــراء و املحتاجــن, عــ� توفــ� 
أهــم متطلبــات ا�يــاة لهــم, وذلــك بتقديــم 
ســلة غذائيــ�ة مســانده مــن مــواد غذائيــ�ة 
أساســية بالشــراكة مــع املحســنن ا�يريــن 
بمعــدل 3ســال لــ�ل مســتفيد خــال العام.

عدد املستفيدين 

ما تم صرفه

320

164.422
16

ســلة غذائيــ�ة مســانده مــن مــواد غذائيــ�ة 
أساســية بالشــراكة مــع املحســنن ا�يريــن 
ســال لــ�ل مســتفيد خــال العام.
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إعــــــــــــانة
الطـــــــالب
والطالبات

عدد املستفيدين 

32060
55987

تســهيل  علــى  ا�معيــة  ســاهمت  فقــد 
عمليــة التعليــم للطــاب والطالبــات �ميــع 
أجهــزة  بشــراء  وذلــك  الدراســية   املراحــل 
تأبلــت و شــرا� نــت  , وأجهــزة حاســب آ� 
  , بعــد  التعليــم عــن  وذلــك لتمكنهــم  مــن 
وإعانــة  املتفوقــن,  تكريــم   � مــا�  ودعــم 
إلســتكمال  ا�امعــة  وطالبــات  طــاب 
ــدارس  ــع م ــى ملجم ــراء  مصل ــتهم  ,وش دراس

مركــز جــذم

ما تم صرفه 
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إنشاء
محطة
تحلية

عدد املستفيدين 

320400

ــاه  ــة مي ــاء محط ــروع إىل إنش ــدف املش يه
حتليــة للمســتفيدين � قريــة الفروخيــة, 
معاناتهــم,  مــن  التخفيــف   � للســعي 
وتوفــ� ميــاه صا�ــة للشــرب,  وقــد تــم 
ا�ــاز %55 مــن تنفيــذ املشــروع, وخــال 
الربــع األول مــن عــام 2022 م يكتمــل 
املشــروع �ــول هللا تعــاىل حســب خطــة 
الــ� يبلــغ ت�لفتهــا اإلجمــا�  املشــروع 

150 ألــف لاير

ت�لفة ما تم إ�ازه
84.000
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عالج
المرضى

عدد املستفيدين 

32070

ــة �  ــر ا�معي ــ�ة بمق ــة طبي ــزم قافل ــة زم ــع جمعي ــاون م ــة بالتع ــت ا�معي أقام
مركــز جــذم 

وتكفلــت بقيمــة الفحوصــات الطبيــ�ة, وعمليــات العيــون للمــر� وصــرف 
كــرا�  قامت ا�معية بشــراء  كمــا  النهــدي  صيدليــة  قافلــة  مــن  األدويــة 
كهربائيــ�ة ملــن �تاجونهــا من ذوي اإلعاقــة ا�اصــة, لتمكنهــم مــن ا�ركــة, 

وقضــاء حوا�هــم ب�ســر.

ما تم صرفه 

73,995
ريــــــــــال
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كفالة
األيتام

ــ�ام مــن خــال مشــروعها  ــا لأليت �انــت ا�معيــة و�زالــت ســنًدا وعوًن
ــا، ومعنويــًا,  الرائــد «كفالــة الي�يــم»، فهــي تقــدم لهــم دعمــًا ماديًّ
ــا  ــ�ام م ــابات األيت ــى حس ــر عل ــل املباش ــة بالتحوي ــت ا�معي ــد أودع وق
وصــل دعمــه مــن ا�يريــن, و� تدخــر ا�معيــة وســًعا � تلبيــ�ة جميــع 

ــم. ــة له ــاة كريم ــ�ة حي ــم لتهيئ احتي�اجاته

املبالغ حتول على حساباتهم البنكية

20.768
ما تم صــــــــــــرفه عدد املستفيدين 

لاير42
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عدد املستفيدين 

ما تم صـــــــــرفه 

 محطــة حتليــة امليــاه بمركــز جــذم تعتــ� إحــدى 
املشــاريع الهامــة ذات النفــع املســتمر � �فيــف 
ــاورة  ــرى املج ــذم والق ــز ج ــا� مرك ــن أه ــاة ع املعان
للمركــز, والــ� حتتــاج إىل صيانــة دوريــة �ســتمرار 

ــا. عمله
11.716

1500

صيانة
التحلية

واآلبار

ريــــــــــال
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الشــباب مــن أهــم الفئــات ذات األولويــة 
وقــد  للجمعيــة,  بال�ســبة  ا�هتمــام   �
مــن  الكثــ�  و�زالــت  ا�معيــة  قدمــت 

ال�امــج � دعمهــم منهــا :-
الريــا�  الرمضــا�  الــدوري  *إقامــة 

ا�ضــراء الســعودية  شــعار  حتــت 
*برنامــج التوعيــة مــن أضــرار التدخــن 

واملخــدرات.

ما تم صرفه الرعــــاية
الشبـــاب
والفتيات

عدد املستفيدين 

ريــــــــــال500
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قدمــت ا�معيــة عــدة دورات تدريبــ�ة 
ــن,  لبعــض أعضــاء املجلــس واملوظف
محــاور  أهــم  مــن  التدريــب  يعــد  إذ 

دورات تدريب وتأهيل
ألعضاء المجلس

والموظفين

عدد املستفيدين 

ما تم صرفه
10

12000
ل�ويدالعاملــن  ا�معيــة   � العمــل  تطويــر 
أعمالهــم,  أداء  لتحســن  الازمــة  باملهــارات 

العــام للجمعيــة. باملســتوى  ريــــــــــالوالــر� 
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زيارات  بعض المسؤولين للجمعية
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شركاء النجاح

أبناء الشيخ
عبدالرحمن بن

ناصر العقيل
رحمه الله

الشيخ
سعيد أحمد
بالبيد
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@alberjaddam
http://alberjaddam.org.sa
alber-jaddam1@oulook.sa

0551933448
0125504429

0125504416
0555518976

SA2580000270608010155078
ا�ساب العام لدى مصرف الراج�

املكتــب الرئ�ــ� : محافظــة الليــث - مركــز جــذم 
- مكتــب الت�ســيق - مكــة املكرمــة  - � ال�ســيم


