


نروي أحـالم الفتيات 
لتكون عضـوًا فاعـاًل في املجتمع







المرأة السـعودية
عضو فاعـل في مسـار التنمية
الوطنيـة في جميع مجـاالتها .

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



إن الشـبــــــاب هـم 
قاعدة كل البلدان

ــي حاضرهــا  ــي تبن ــدي الت ــة شــعلتها واألي وهــم حمل
وقــادة مســتقبلها، فلذلــك كان التركيــز عليهــم هــو 
األســاس فــي أي حــراك تنمــوي وخطــط طموحــة 

ــدول وعزهــا ورفعتهــا. لنهضــة ال

ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الشــبــــاب والشــــابات هم 
عماد رؤية المملكة 2030

 أمير منطقة تبوك  صاحب السمو الملكي األمير

فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

التي أطلـــقها خادم الـحـــرمين الشــريفين الملك 
ويشــرف  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 

عليهــا ســمو ولــي العهــد ـ حفظهمــا الّلــه  .
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كلمة رئيسة مجلس إدارة

أ.سميرة بنت عمر قرموش

الحمد لّله والصالة والسالم على رسول الّله..

أما بعد ..

لقــد كان عــام 2021م عامــًا اســتثنائيًا حيــث صــدر ترخيــص جمعيــة رواء للفتيــات بتبــوك بتاريــخ 
12/1/2021 م  وانطلقــت بفضــل الّلــه جمعيتكــم خــالل  هــذا العــام لتؤســس وتبنــي وتنظــم 
وتقــدم, فتميــزت بفضــل الّلــه ســبحانه وتعالــى ثــم بدعــم شــركاء رواء الذيــن ســاهموا فــي صناعــة 
األثــر وكذلــك بالدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه جمعيــة رواء مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة فلهــم جزيــل الشــكر وبالــغ التقديــر والشــكر موصــول لفريــق عمــل رواء مــن الجمعيــة 

العموميــة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

ويطيب لنا  أن نضع بين أيديكم تقريرها السنوي األول لعام 2021م
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التعريف 
بجمعية رواء 

التعريف 
بجمعية رواء 
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تأسست بفضل الّله 
بتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٢هـ  الموافق ١٢ /١ /٢٠٢١م  

تصريح رقم ١٧٩٤

الفئة المستهدفة
الفـــتــيـــــات من ســـن

الخامسة عشر  إلى الثالثين ربيعًا

نطاق الخدمة 
مــدينــة تــبــوك
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أعـــضــاء 
مجلس اإلدارة

رئيسة مجلس اإلدارة
أ. سميرة بنت عمر قرموش

نائبة رئيسة مجلس اإلدارة
أ. عيدة بنت حامد البلوي

عضو مجلس إدارة

أ. فاطمة بنت سالم باطرفي

عضو مجلس إدارة

د. شومة بنت محمد الفاضلي

المشرف المالي
أ. جندية بنت محمد محرزي

عضو مجلس إدارة

أ. رفعة بنت عطية الزهراني

عضو مجلس إدارة

أ. بدرية بنت راشد  العبد اللطيف
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األعــضـــاء 
المؤسسين

أ.سميرة عمر  قرموش

د.منى عبدالرحمن الشقاوي

أ.جندية محمد محزري

أ.حنان صالح الحصيني

أ. فاطمة سالم باطرفي

أ.عيدة حامد  البلوي

أ.سالمة محمد العمري

أ.بدرية راشد العبداللطيف

أ. تماضر آدم آل بدير

أ.هدى عائض الجعيد

أ. رفعة عطية الزهراني

أ.فايزة سليم البلوي

د.شومة محمد البلوي

أ. ابتسام على  الحمودي

12

4

7

10

13

3

5

8

11

14

6

9

12
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المجلـــس 
العمومي

أ.فاطمة باطرفي

أ.سالمة العمري

أ.فايزة البلوي

أ. نورة العطوي

أ.عذيبة الغامدي

أ.رفعة الزهراني

د.منى الشقاوي

أ. تماضر آل بدير

أ.زهوة البلوي

أ.أميرة مبارك

د.شومة الفاضلي

أ.حنان الحصيني

أ.هدى الجعيد

أ. فاطمة دعوري

د.أسماء التركي

أ.جندية محزري

أ.بدرية العبداللطيف

أ.ابتسام الحمودي

د.مطرة القيسي

أ. ثريا األحمري

أ.حياة الغريض

أ.فاطمة الفيفي

أ.زهور العطوي

أ. بيان العثماني

د.فاطمة الطلحي

أ. ريم الهويدي

أ.عرين العمراني

أ.زكية حمدي

أ.عيدة البلويأ.سميرة عمر
1

3

11

29

5

13

24

2

4

12

23

6

14

25

7

19

15

30

9

21

17

27

8

20

16

26

10

22

18

28



 12 

الرسـالة 
نســعى لتمكيــن فتــاة تبــوك بتطويــر قدراتهــا وتنميــة 

مهاراتهــا وتعزيــز دورهــا فــي المجتمــع مــن خــالل برامــج 

ومبــادرات مبتكــرة وشــراكات نوعيــة وبيئــة عمــل جاذبــة 

تواكــب األصالــة والمعاصــرة.
الــرؤية

تمكيــن الفــتــاة نــحــو 

ريادة تنموية طموحة

األهــداف العامة إلنشاء الجمعية 

رفع مستوى وعي الفتيات 
في مجال التنمية الشخصية.

توعية الفتاة بالمشكالت 
التي تعيق التنمية الشخصية وحلها.

تنمية المهارات الشخصية  
لدى الفتاة.

تمكين الفتاة
وتأهيلها لسوق العمل
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تبني االبتـكار الـداعـــم
للتنمية المستدامة بإيجـاد 
بيئة جاذبة ومحفزة لإلبداع

نلتزم بمسؤولياتنا وواجباتنا
اتـــجـــــاه أنفســـنــــا والــــمجتـــمــع

نعتز بتمكين الفتيات 
ونفخر به في جميع أعــــمــــالنا ونسعى 
لترسيخ ثقافته في المبادرات والبرامج 

التي ُنقدمها. 

التشاركية والتواصل
مع األطراف ذات العالقة واالستثمار 
األمثل لإلمكانات وتكامل الطاقات.

ال نرتضي ألنفسنا 
 مستوًى دون الجودة، متحرين التميز 

في جميع أعمالنا.

المسؤولية

االبتكــــار

التمكين

الــجــودةالتشاركية

القيم
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االستدامة المالية

تمكين الفتاة

التميز المؤسسي

تمكين الفتاة وتطوير قدراتها 
وتنمية مهارتها وتعزيز دورها في المجتمع.

صناعة بيئات إبداعية نوعية جاذبة 
ومحفزة للفتاة.

تطوير البنية المؤسسية والموارد البشرية 
واستقطاب الكفاءات واستبقائها.

بناء الشراكات الذكية وتشجيع التطوع .

تعزيز االستدامة المالية .

1

2

3

األهــداف 
االستراتيجية

الـــغـايــات 
االستراتيجية



الــهـيــكــل 
التنظيمي

مجلس اإلدارة

الجمعية العمومية

المدير التنفيذي

لجنة التخطيط والتطوير

ســـكــرتاترية

الشؤون اإلدارية والماليةالــتطـــوعتنمية الموارد المشاريع

لجنة التدقيق والمراجعة

لجنة تنمية الموارد واالستثمار

االتصال المؤسسي

 15 
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بـــرامجموظفات

مبادرة شبابية 
ُدعــمـــت 

مبادرة مطروحة 
من الـــــشـــبــــاب

شـــريك داعــــــممستفيد

دراسة

اجتماع 
لمجلس اإلدارة

فرصة تطوعية 

58

20 76

1514

1

13 141

408

إنــــجــــــــازاتــــنــــا 
لعام 2021 في أرقام
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لنروي لكم 
انطـــالقتنا
لنروي لكم 
انطـــالقتنا



البداية

 18 
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دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتبوك 
منيف بن هابس الحربي، في مكتبه اليوم، أعمال أول جمعية مختصة في مجال تنمية 

وتأهيل الفتيات تحت مسمى »رواء«، والتي تعد األولى بمجالها على مستوى الجمعيات 
الخيريةبالمنطقة، حيث تقدم خدماتها في جميع الجوانب التي تنمي شخصية الفتاة من خالل

 إلحاقهن في برامج ومشاريع ودورات تدريبية تساهم في تنمية قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل.

وأشار الحربي إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده
 األميــن، واهتمــام ومتابعــة أميــر منطقــة تبــوك األميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز آل ســعود علــى تنميــة 
وتأهيــل الفتيــات فــي مختلــف المجــاالت الحياتيــة بمــا يســهم فــي تطويــر قدراتهــن ونفــع المجتمــع، وهــو األمــر 
الــذي دعــا نخبــة مــن ســيدات المنطقــة إلــى تأســيس هــذه الجمعيــة والســعي لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 

٢٠٣٠، المتعلقــة بدعــم وتمكيــن المــرأة، بمــا يتوافــق مــع شــريعتنا اإلســالمية .

وأضاف أن فرع الوزارة حريص على دعم وتقديم التسهيالت النطالقة الجمعيات المتخصصة والناشئة، والتي نطمح أن
يكون لها بصمة واضحة في خدمة فئة الفتــيات وتحقق نتـائج إيجابية في المجتمع ولمثل هذه الجمعيات التنموية في

 دعم الفتيات وتوفير مختلف االحتياجات لهن في جوانب مهمة تتعلق بحياتهن اليومية والعملية.

صحيفة ســبـــق اإللكترونية
24 يناير 2021  -  11 جمادى اآلخر 1442
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فـــانطلــقــنـــا مستعينين بالّله
بأقدام راسخة لرحلة 100 يوم
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داعمي
 االنطالقة

األعضاء 
المؤسسين

أ. سالمة 
البلــوي

أ. مفرح بلغيث 
الغانمي

المثالي للرخام 
الصناعي

أ. فيصل سليم 
الالحم

أ. أحمد محمد
 العمري

مركز مرافئ 
المجدللتدريب

دعم المقر وتجهيزه وتأثيثه

دعم بجزء من قيمة
 برنــــامج رافــــــد

أ. مبارك سعد المشري

دعم قيمة مسرعة سراج
أ. غريب محمد العتيبي  داعم هــوية رواء

أ. ياسر الشمراني

دعم بأجهزة كمبيوتر

جمعية ارتقــاء

دعم برامج رواء:
دراسة االحتياجات التنموية لفتيات تبوك  

وتنمية العمل الشبابي

دعم برنامج سنبالت

حلويات السهيمي
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برامـج ِرواءبرامـج ِرواء
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دراسة االحتياجات 
والفـرص التنموية
لتمكين الفتيـات بتبــوك

داعم البرنامج



 24 

أهداف الدراسة..نطاق الدراسة ..

وقت التنفيذ ..منهجيةالدراسة..

22 - 18

30 - 23

17 - 15

المرحلة الجامعية
 الفتيات خـارج التعليم

مرحلـــة العمل واالنطـالق  
في الحيـاة العمليــة واألسـرية

الكشــف عــن أبــرز المشــكالت واالحتياجــات التنمويــة النطاق الجغرافي   مــديــنـــة تـــبــوك
للفتيــات )الفجــوات التنمويــة( وترتيبهــا حســب األولويــة 
نظــر  ووجهــة  الفتيــات  نظــر  وجهــة  مــن  واألهميــة 
أصحــاب المصلحــة ) األهــل، الجمعيــات، الخبــراء، ...(.

رصــد وتحديــد الفــرص والمــوارد واإلمكانــات المتاحــة 
وتوســيع  الفتيــات،  تنميــة  فــي  اســتثمارها  وكيفيــة 

فــرص مشــاركتهن فــي المجتمــع.

الخــروج بتوصيــات آلليــات التدخــل الممكنــة لتلبيــة 
فــي  خاصــة  الفتيــات،  وضــع  وتحســين  االحتياجــات 
مجــاالت التمكيــن الذاتــي واالجتماعــي واالقتصــادي.

بنــاء قاعــدة معرفيــة تســاعد فــي التخطيــط الفّعــال 
لبرامــج ومشــاريع تنميــة وتمكيــن الفتيــات ذاتيــًا وأســريًا 

واجتماعيــًا واقتصاديــًا. 

من ٢٢/ ١٤٤٢/١٢ هـ الموافق ١/ ٨ /٢٠٢١م منهجية البحث السريع بالمشاركة
إلى ١٤/ ١٤٤٣/٣ هـ  الموافق ٢٠/ ١٠ / ٢٠٢٢م

الفئــة المستهدفة ) مجتمع الدراسة (
الفتيات في مدينة تبوك من عمر 15 إلى 30 سنة

وهي مقسمة إلى ثالث فئات: 

سنة المرحلة الثانوية

سنة

سنة
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لــــقــــــــاءات
فريق البحث

عدد أعضــاء
فريق البحث

ورش
)129 مشارك(

تكلفة البرنامج

زيـــــــارة
لجهات مختلفة

مجموعات تركيز
)129 مشارك(

روتيـــن يــومي
للفئة المستهدفة

استبــانة
)747 استجابة(

عــــــدد أيـــام
تدريب الفريق

مقابالت
فردية مباشرة

متوسط رضــا 
المستفيــدات

8 123

15

812

3

92524.20

10

143

96.79%

إحــــصــــــاءات:
دراسة االحتياجات والفرص التنموية 

ريال
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بـرنامــج تنميــة 
العمل الشبابي

داعم البرنامج

الجمعيات والجهات المشاركة

داعم المـــقــــر 
داعم المبادرة
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فكرة البرنامج ..

مراحل البرنامج ..

الفئة المستهدفة ..

وقت التنفيذ ..

المرحلة األولى:  التأهيل والتدريب
مهــارات  علــى  الشــباب  مــع  العامليــن  تدريــب   -١

الشــبابي العمــل  تنميــة  أخصائــي 
 ٢- تدريب الشباب على تخطيط واطالق المبادرات

المرحلة الثانية:
االحتضان واطالق المبادرات وقياس االثر 

منسوبي ومنسوبات الجمعيات األهلية 
والمهتمين بالعمل الشبابي بتبوك

الشباب والفتيات من سن 18-25
6 /1 / 1443هـ الموافق   8/14/ 2021 

قائم )أطالق المبادرات  وقياس األثر  من المرحلة 
الثانية(

النشــط  التعلــم  منهجيــة  يتبنــى  برنامــج  هــو 
ليكــون المشــارك/ة هــو المحــور األساســي فــي 
بنــاء وتنفيــذ المبــادرات الشــبابية وفًقــا لالحتياج 
المجتمعــي وبنــاًء علــى دراســة االحتيــاج وآليــات 
البرنامــج مــن مرحلتيــن   قيــاس األثــر ويتكــون 
مــع  العامليــن   ( وتدريــب  تأهيــل  مــن  تبــدأ 
  ) والفتيــات  والشــباب   - والفتيــات  الشــباب 
وتنتهــي باحتضــان وإطــالق المبــادرات الشــبابية 

الرياديــة وقيــاس األثــر.

بـرنامــج تنميــة 
العمل الشبابي
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متدرب على مـــهارات 
اخصائي العمل الشبابي

متدرب من الشباب والفتيات شـركــاء
على تخطيط وإطالق المبادرات

مصروفات البرنامج
في عام 2021

مــبــــادرة
مطــروحة

مــبــــادرة
شبابية ُدعمت 

متوسط رضا المستفيدين من  
دورة مهارات أخصائي العمل الشبابي

متوسط رضا المستفيدين من 
ورش تخطيط وإطالق المبادرات

39 10

2094%

97%

223

 70375.77

76

إحــــصــــــاءات:
برنامج تنمية العمل الشبابي

ريال

 30 
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برنامج سفيرة رواء
مرحلة اإلعالن و الترشيح



عدد المستفيدات
20

 32 

فكرة البرنامج ..

أهداف البرنامج ..

الفئة المستهدفة ..

وقت التنفيذ ..

تمكين الفتيات 
من مهارات التواصل واإلعالم.

تعزيز دورة الفتاة 
في المجتمع.

زيادة عدد المستفيدات
 من برامج الجمعية.

الفتيـــات من 

سن 18 - 30 17 /5 / 1443هـ 12/21-/ 2021  
قائم

مــع  بالتواصــل   تعنــي  حــي  كل  فــي  فتــاة 
بالجمعيــة  للتعريــف  حييهــا   داخــل  المجتمــع 
الســفيرة  تعــد  حيــث  وبرامجهــا  ومبادراتهــا  
شــريكة وتســاهم فــي بنــاء البرامــج ودعمهــا

 بتسويقها على مجتمعها المحلي

بـرنامــج 
 سفيرة رواء
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بــرنامج 
متطوع رواء
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فكرة البرنامج ..

أهداف البرنامج ..

الفئة المستهدفة ..

وقت التنفيذ ..

نشر فرص تطوعية 
حسب احتياج الجمعية في منصة العمل التطوعي.

إعداد قاعدة بيانات
للمتطوعات وتصنيفهم.

إقامة لقاءات تعريفية 
بمنصة العمل التطوعي وجمعية رواء.

الفتيـــات من سن 18 - 30
والمهتمين بالـــفتــيـــات

15 /10 / 1442هـ  الموافق 8/14/ 2021م 
برنامج قائم

البحث عن المتطوعين 
واستكشافهم واستقطابهم.

بـرنامــج 
 متطوع رواء
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عدد المتطوعات عدد الساعاتعدد الفرص

مصروفات البرنامج
في عام 2021

عـــدد المستفيدات 
من اللقاء التعريفي

متوسط رضا 
المستفيدات من  اللقاء

متوسط رضا
 المستفيدات في المنصة

175  141

 7

7219

107.50

90.5%96.88%

إحــــصــــــاءات:
برنامج متطوع رواء

ريال
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البرامج المنفذة 
بالشــراكـــة
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بــرنامج 
التأهــيــل المهني والحرفي

مقر الدورة بدعم من بالشراكة مع:برنامج مقدم من: 



 39 

الهدف العام ..

فكرة البرنامج ..

الفئة المستهدفة ..

وقت التنفيذ ..

يهــدف البرنامــج لتأهيــل مهــارات الفتيــات خــالل ١٠ أيــام 
تدريبيــة  للبــدء بمشــاريعهم التجاريــة الخاصــة وللحصــول 

علــى تمويــل  مــن قبــل بنــك التنميــة  االجتماعيــة 

الفتيـــات من 
سن 18 - 30

 دورة تنسيق الحفالت وتغليف الهدايا 

25 /10 /1442هـ الموافق 6 /5 /2021م 
إلى 7 / 11/ 1442 هـ الموافق 17 /5 /2021م 

دورة  مونتاج الفيديو 

10 /11 / 1442هـ الموافق  20 /5 / 2021 م
 إلى 21 / 11/ 1442هـ -الموافق 1 / 6/ 2021م

تمكين الفتاة من 
تعلم مهارة لبدء مشروعها الخاص 

البرامج المنفذة بالشراكة

برنامج التأهيل المهني والحرفي 
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متوسط رضا المستفيدات

متوسط رضا المستفيدات 98.6%

96%

إحــــصــــــاءات:
برنامج التأهيل المهني والحرفي 

دورة تنسيق الحفالت 
وتغليف الـــهــــــدايــــــا 

دورة مونتاج الفيديو

 41 

عـــدد
 المستفيدات

عـــدد
 المستفيدات

29
30
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برنامج 
القائدة الواعدة 

مقر اللقاءات الحضوريبالشراكة مع
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فكرة البرنامج ..

أهداف البرنامج ..

الفئة المستهدفة .. وقت التنفيذ ..

فــي  األساســية  المعــارف  الفتيــات  تمليــك 
الملهمــة. القيــادة 

تدريبها على ممارسات القيادة الملهمة.
تطبق إجراءات سلوكيات القيادة الملهمة.

تنفذ مشروع اجتماعي مبتكر.

الفتيـــات من 

سن 15 - 25

8 /5 / 1443هـ الموافق 12/12/ 2021م 

إلى 25 /7 /1443هـ الموافق 26/ 2 /2022م

مجموعــة   امتــالك  مــن  الفتــاة  يمكــن  برنامــج 
وتطويــر شــخصيتها   القياديــة   المهــارات   مــن 
مــن   لعــدد  ممارســتها   خــالل  مــن  وقدراتهــا  
مــن  تمكنهــا   التــي  القياديــة  الســلوكيات 
إحــداث التأثيــر اإليجابــي  فــي محيطهــا وتعزيــز 

لديهــا والمبــادرة  مســؤولياتها 

البرامج المنفذة بالشراكة

برنامج القائدة الواعدة
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عدد الورش 
في 2021 

عدد اللقاءات 
في 2021 

مصروفات البرنامج
في عام 2021

متوسط رضا المستفيدين من 
ورش تخطيط وإطالق المبادرات

3 1

30096.8%

إحــــصــــــاءات:
برنامج القائدة الواعدة 

ريال
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عـــدد
 المستفيدات

12
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البرامج 
التطويرية
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لـقـاء 
الــحــوكــــــمــة في 
الجمعيات األهلية
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فكرة اللقاء..

أهداف البرنامج ..

الفئة المستهدفة ..

وقت التنفيذ ..

مفهوم الحوكمة في الجمعيات األهلية
مبادئ الحوكمة في الجمعيات األهلية

أصحاب العالقة في الحوكمة
أهداف الحوكمة في الجمعيات األهلية

معايير اإلشراف والحوكمة
رحلة تقييم الجمعيات

أعضاء مجلس اإلدارة

 19 /7 / 1442هـ -  3/3/ 2021

المجلــس  أعـــضــــــاء  لتثقيــف  يهــدف  لــــقاء 
بالحــــوكـــــمة ومــعــــاييرها فــي الجمعــــيات 

األهليــة.

البرامج التطويرية

لقاء الحوكمة في الجمعيات األهلية
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إحــــصــــــاءات:
لقاء الحوكمة في الجمعيات األهلية

متوسط رضا المستفيدين 
98.4%

عـــدد المستفيدات
7

 50 
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ورشة 
التخطيط التنموي 

مقر الورشة بدعمداعم الورشة
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فكرة البرنامج ..

أهداف البرنامج ..

الفئة المستهدفة ..

وقت التنفيذ ..

التعريف بالمفاهيم التنموية .
التعريف بمراحل التخطيط التنموي.

تطبيق مراحل التخطيط التنموي.
تخطيــط ٣ مشــاريع تنمويــة حســب األولويات 

التي كشــفتها الدراســة.

أعضاء وموظفات الجمعية 
والمتطوعات في تخطيط البرامج

9 /2 / 1443هـ )9/16/ 2021 ( 
إلى 18 /2 /1443 هـ )25/ 9/ 2021(

)االحتياجــات  دراســة  برنامــج  ضمــن 
والفــرص التنمويــة لتمكيــن فتيــات 
علــى  رواء  فريــق  لتدريــب  تبــوك( 
التخطيــط التنمــوي وتصميــم وكتابــة 

المشــاريع 

البرامج التطويرية

ورشة التخطيط التنموي
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إحــــصــــــاءات:
ورشة التخطيط التنموي 

عدد اللقاءات 
في 2021 

مصروفات البرنامج في عام 2021
متوسط رضا المستفيدين ضمن مصروفات دراسة االحتياج

4

94.3%

عـــدد
 المستفيدات

12
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لــقــاء 
مكافحة غسل األموال 
وتـــمــويـــل اإلرهــــــــاب

 55 
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فكرة اللقاء ..

أهداف البرنامج ..

الفئة المستهدفة ..

وقت التنفيذ ..

تاريخ غسل األموال .
مفهومه - أهدافه - اتجاهاته - مراحله العملية - حاالته.

أساليب غسل األموال والطرق المستخدمة.
أركان جريمة غسل األموال .

الجرائم المتعلقة بجريمة غسل األموال .
التقيد بمبادئ اعرف عميلك .

النصوص األساسية لنظام مكافحة غسل األموال.
تحديــد القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب دوليــة ومحليــة.
أمثلة على السلوكيات المشبوهة.

المؤشــرات الدالــة علــى عمليــات غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب .

والمراجعــة  والتدقيــق  وااللتــزام  الرقابــة  ودور  آليــة 
. الداخليــة 

أن يلــم المتــدرب بالجهــود الســعودية والدوليــة لمكافحــة 
غســيل األمــوال .

أعضاء وموظفات الجمعية

7 /3 / 1443هـ 10/13-/ 2021

األعضــاء  لتثقيــف  يهــدف  لقــاء 
بمكافحــة  بالجمعيــة  والعامليــن 
غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

البرامج التطويرية

لقاء مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب
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متوسط رضا المستفيدات
96.66% عـــدد

19 المستفيدات

إحــــصــــــاءات:
لقاء مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب



 58 

برنامج
سنبالت لالستدامة المالية

الشريك المنفذداعم البرنامج
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فكرة اللقاء ..

أهداف البرنامج ..

الفئة المستهدفة ..
وقت التنفيذ ..

التعرف على نقاط القوة لدى الجمعية وتدعيمها
التعــرف علــى نقــاط الضعــف واإلشــكاالت للتخلــص منهــا 

ــا. أو تعديلهــا ومعالجته
تحســين وتجويــد آليــات ومســار العمــل داخــل إدارة تنميــة 

المــوارد الماليــة.
اإلشــراف علــى التنفيــذ الخــاص بالخطــط المصنوعــة بشــكل 

احترافــي ومراقبــة االنحــراف وتقييــم األعمــال.
الرفــع مــن كفــاءة القــادة مــن الصــف الثانــي داخــل إدارة 

ــة ــة المــوارد المالي تنمي

 الرئيسة – النائبة – المشرف المالي 
المديرة التنفيذية – المحاسب – مديرة 

تنمية الموارد المالية
12 /5 / 1443هـ 12/16-/ 2021 

قائم

لمجموعــة مــن الجلســات المتخصصــة 
الماليــة  لالســتدامة  مستشــارين  مــع 
نحــو  الربحيــة  غيــر  الجهــات  لتوجيــه 
افضــل الممارســات مــن خــالل مواضيــع  
ــم االتفــاق عليهــا تنفــذ وفــق خطــة  يت
عمــل مزمنــة : بهــدف الوصــول ألقصى 

إنتاجيــة  ممكنــة .

البرامج التطويرية

برنامج سنبالت لالستدامة المالية



عدد المقاييس القبلية 60 
1

عـــدد  المستفيدات
6

إحــــصــــــاءات:
برنامج سنبالت لالستدامة المالية 

وضع خطة اللقاءات بناء على االحتياج
قياس االستدامة المالية :

تقرير قياس االستدامة المالية :
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التقارير المالية 
لعام 2021



 النسبة المبلـــغ البيـــانم

%101396.725  أفراد 1 

%52 212298.85 جهات مانحة2

%5000012 منح حكومية - تأسيس3

%27756.467 التبرعات العينية4

%171004 اشتراكات األعضاء5

408552.01اإلجمالـــــي

52%

4%

7%

12%

25%
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التبرعات واإليرادات
خـــالل عــام 2021 م

منح حكومية 
تأســيــــــــــــس

أفــــراد

جهات مانحة

اشتراكات
األعضـــــاء

التبرعات 
العينيـــة



4%
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 النسبة المبلـــغ البيـــانم

%27 83386.3  المصروفات العمومية واإلدارية 1 

%227031.8273 مصروفات البرامج واألنشطة2

310418.12اإلجمالـــــي

27%

73%

المصـــروفــــــات
خـــالل عــام 2021 م

المصروفات 
العمـومية واإلداريـة

مصروفات 
البرامج واألنشطة
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الـقـوائم المالية
خـالل عـام 2021 م
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الـقـوائم المالية
خـالل عـام 2021 م

قالوا عنـــا
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الشكر



www.bpryasser.com إنتـــاج

SA6780000109608013216320

SA4405000068203703282000 



تـم بحــمــد الّله






