


جمعيـــة أعمــــــال
للتنمية األسريــة 





هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجًا ورائدًا في العالم على كافة األصعدة
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك 

 خادم الحرمين الشريفين

 حفظه الله
سلمـــــان بن عبدالعزيـــــز آل سعـــود

جمعيـــة أعمـــال02
للتنمية األسريـة 



 صاحب السمو الملكي األمير

 ولي العهـــــد نائب رئيـــــــس مجلس الوزراء وزيــــر الدفــــاع
 حفظه الله

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمنــــــاه، فمستقبل
وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إال أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم 
والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميـــــــع، والخدمــــات المتطورة، في التوظيـــف 
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رئيس مجلس اإلدارة
د. خالــــــد بن سعد بن محمـــــد المقرن

 تواصل الجمعـيـــــة عطـــــاءها للعام الســــادس على التوالي بهمة وعزيمــــــــة
 واجتهاد، حيث تسعى للتطوير المستمر لتحقق التميز والريادة في العمـــل
 الخيري، متطلعة إلى آفاق أوسع وأرحب وواضعــــــــة نصب عينيــــها رؤيـــــــة،

المملكة العربية السعودية 2030

 والجمعية بفضل من الله تعالى تقفز قفــزات متميــــزة بتحقيـــــــق أهدافهـــا
 المتواصلة وذلك من خالل القيام بدورهـــا المجتمعــــي عبر تأهيل وتدريــــب
 وتمكين 5816 شاب وشابة وما كان ذلك ليتــــــم لوال إعانـــــة الله سبحــــانه
 وتعالى ثم دعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرميــــــــن الشريفين الملــك
 سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان بن

عبد العزيز -حفظهما الله- وأبناء هذا البلد المعطاء

 وتؤكد د جمعية أعمال للتنمية األسرية على حرصهـــــا الدائم للوصــــول إلى
 الفئات األكثر احتياجًا للمبادرات والبرامج التنمويــــــــــــة والتي من شأنهــــا أن
 تساعدهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية ليساهموا في التنمية المستدامـــــــة

لخدمة وطنهم العظيم
جمعيـــة أعمـــال
للتنمية األسريـة  04



جمعيـــة أعمـــال
للتنمية األسريـة 

 أعضاء مجلس اإلدارة

05

 معالي الدكتور

 رئيس مجلس اإلدارة
خالد بن سعد بن محمد المقرن

 سعادة األستاذ

 المشرف المالي
عبدالله بن سعد بن محمد العجالن

 سعادة األستاذ

 عضو مجلس إدارة
 موسى بن عبد العزيز بن موسى الموسى

 سعادة األستاذ

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الجميح

  سعادة المهندس

 عضو مجلس اإلدارة
 عمر بن صالح بن عبد العزيز باكر

 سعادة األستاذ

 عضو مجلس اإلدارة
ناصر بن صالح بن ناصر الخليوي

 سعادة األستاذ

 عضو مجلس اإلدارة
 ياسر بن حمد بن محمد السعيدان

  سعادة الدكتور

 عضو مجلس اإلدارة
عبد الله بن عبدالله بن سليمان العبيد

  سعادة الدكتور

 عضو مجلس اإلدارة
 عبد العزيز بن محمد بن فالح الصغير



06 جمعيـــة أعمـــال
للتنمية األسريـة 

 عن أعمال
 جمعية مرخصة من وزارة الموارد البشريــــــــة والتنميــــة االجتمــــاعية برقم (805) بتاريخ 1437/11/27هـ،
 تهتم بتنمية و تأهيل و تدريب و تمويل المستفيدين والمستفيدات لتحقيق التنميــــة المستدامــــة لهم

 من خالل عدد من المشاريع والمبادرات التنموية

 انطلـــقـــــــت جمعيـــــــــة أعمــــــــال

ام
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ع



جمعيـــة أعمـــال07
للتنمية األسريـة 

نطـــاق أعمالنـــا

كافــــــــــــــــــــــــــــــــــة مناطـــــــــــق
المملكة العربية السعودية 

 حرصا من جمعية أعمال للتنمية األسريــة للوصول إلى
 الفئات األكثر احتياجا للبرامج التنموية فقد تم توسيع
 نطاق العمـــل ليشمل كافة مناطق المملكة العربيــــة

السعودية



08 جمعيـــة أعمـــال
للتنمية األسريـة 

التمكين االقتصادي للفئــــات األكثـــر
 احتياجـا لحياة كريمة، معتنين بالتميز 

 والشراكة الفاعلة

 التميز في تصميم وتأسيس وتنفيذ
 وإدارة برامج التنميــــــة في القطـــاع
 الغيــــــــر ربحي في المملكــــة بنهــاية

عام 2023م
 رؤيتنا رؤيتنا

 رسالتنا رسالتنا



جمعيـــة أعمـــال
للتنمية األسريـة 

 أهدافنا أهدافنا



جمعيـــة أعمـــال  10
للتنمية األسريـة 

فنا
دا

أه
غرس وتمكين مفاهيم وآليات 

العمل الحر لدى المجتمع 

 توفير فرص حقيقية للشباب
والفتيات بعد التدريب والتأهيل

تعزيز قدرات المستفيدين
وتطوير مهاراتهم 

 تأسيس برامج تنموية تخدم
األفراد والمجتمع

بناء أساليب مبتكرة لتنمية
وتأهيل أفراد المجتمع 

توفير مساكن لألسر المستفيدة
األشد حاجة بالشراكة مع اإلسكان 

التنموي 
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قيمنـــاقيمنـــا

 نعطي كــــــل ذي حق
 حقـــــه ونــــــــــوازن فــي

العطـــــــــــــــــاء

 الشفافية في تقديم
 البيانات والمعلومات
وإتاحتــــــها للجميــــــــــع

 المساواة في تقديم الفـرص
 والخدمـــــات للمستفيــــــديــــن

بمختلف فئاتهم

 نلتــــــزم النــــزاهـــــة فــــــــي
 منظومة العمل لتحقيق رضا

المستفيدين

 التميــــــــز بنوعيـــة الخدمــــات واتباع
 أحدث الوسائل لتلبية احتياجات

المستفيدين

التميـــــزالنزاهــــةالمساواةالشفافية العـدل
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الفئات المستهدفةالفئات المستهدفة
األيتــــــــــام وذوي
 أســـر السجنــــاءاألرامل والمطلقاتالظروف الخاصة 

والمفرج عنهم
مستفيدي الضمان

االجتماعي 

األشخاص ذوي
اإلعاقــــــــــــــــــــــــة 

 األســـــر المتعففة
ومتوسطة الدخل

اإلسكان التنمويالعاطلين عن العمل

جمعيـــة أعمـــال
للتنمية األسريـة 
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 برامجنـــــا

13

 برامجنـــــا برامجنـــــا
التدريب والتأهيل

اإلسكان التنموي

التمكين

حاضنات األعمال

التمويل



جمعيـــة أعمـــال
14للتنمية األسريـة 

01
التدريــب والتأهيــل

 برنامج التأهيل العام
 تعد برامج التدريب في أعمال أحد الركائز األساسيـــــــة التي تســـــاهـم
 في تمكين المستفيدين وتطوير مهاراتهم لتأهيلهم لسوق العمـــــــل
 ويتم قياس تقييم المستفيدين بعمليات المقارنة قبل وبعد العملية 

 التدريبية بهدف الوصول للمستويات المأمولة 



جمعيـــة أعمـــال
15للتنمية األسريـة 

برنامج التأهيل العام

عدد المتدربات

4673
عدد المتدربين

1143
 إجمالي المتدربين

5816
عدد الدورات

248
دورة تطويرية وتأهيلية

مهارات العمل ضمن الفريق

إدارة الوقت بفاعلية

مهارات التخطيط

مهارات خدمة العمالء

مهارات القيادة

النزاهة

مهارات البيع

مهارات التسويق

الترشيد المالي واالدخار

أساسيات دراسة الجدوى للمشاريع

اإلبداع في التسويق اإللكتروني

التميز في خدمة العمالء

اإلبداع في التسويق اإللكتروني
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 التدريب
المهني والحرفي

:

 برنامج تدريبي يكسب المستفيدين
 عدد من المهارات التي تؤهلهم

 للدخول في سوق العمل من خالل
عدد من البرامج التدريبية وهي

الخياطة

فن التجميل

فن التصوير

صناعة الصابون

صناعة العطور

التغليف والتعليب

صيانة الجواالت

تنسيق الزهور
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التدريب المهني والحرفي

منطقة الرياض

1667

3492

الطائــــــف

610
أبهـــــــا

 307
مكة المكرمة

640
اإلجمالي
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02
التمويل

 تقدم أعمال بالشراكة مع بنك التنمية االجتماعية ألصحاب المشاريع
 الصغيرة الراغبين في الحصول على قروض حسنة (بدون فوائد)

 لالنطالق بمشاريعهم من خالل عدد من االجراءات واالشتراطات الالزمة
التي تساهم في نجاح المشروع واستدامته



جمعيـــة أعمـــال
19للتنمية األسريـة 

 التمويل

متوسط األعمار

قيمة المحفظة الحاليةقيمة المحفظة الحالية

نسبة التعثر

مشروع في المرحلة األولى

قيمة التمويل في المرحلة األولى

قيمة التمويل
ريالعامًا  50-1850.000

20,000,000 270 

%0 5,490,000 

ريال

ريال

األنشطة الرئيسية المستهدفة
المشاريع الحرفيةالمشاريع التجاريةالمشاريع الخدمية



جمعيـــة أعمـــال
19للتنمية األسريـة 

03
حاضنات األعمال

 تقدم أعمال بالشراكة مع بنك التنمية االجتماعية ألصحاب المشاريع
 الصغيرة الراغبين في الحصول على قروض حسنة (بدون فوائد)

 لالنطالق بمشاريعهم من خالل عدد من االجراءات واالشتراطات الالزمة
التي تساهم في نجاح المشروع واستدامته
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Lorem ipsum

مشروع فن التجميل

حاضنة المطبخ
المركـــــــــــــــــــــزي 

 حاضنة التمور

 معامــــــل النسيـــــــج
والصناعات الجلدية

ال
عم

أل
ت ا

ضنا
حا
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1 مشروع فن التجميل
إقامــــــة دورات احترافيــــــة داخل مركـــز تجميــــل نسائي بكفاءة وخبرات سعودية وذو استدامة

 تدريــــب وتأهيل

البرامـــج التدريبيـــــــة

مستفيدة 200

 فن التجميل

 فن التجميل

التسويق

(الشعر)

(المكياج)
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2

23

معامل النسيج والصناعات الجلديــــة

الفئات المستهدفة

 وهي معامل متكاملة ومهيئة باآلالت والخامـــات ومستلزمات الخياطــــــة لتكوين فريق عمل
متميز ومتخصص في مجال الخياطة والتفصيل الخاص باألزياء الموحدة، والصناعات الجلدية

العاطالت عن العملمستفيدي الضمان االجتماعيأشخاص ذوي اإلعاقة

 40%
 تمكيـــــــن

 40%

750 

تأهيــــــــــــل

مستفيدة  20%
 تمويــــــــل

لسوق العمل في مشاريعبالعمل داخل المشروع
قائمة 

مخرجات التدريب والتأهيل
 خالل العام 

إلدارة مشاريعهم بأنفسهم



02
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3

25

حاضنة المطبخ المركزي
 تهدف الستحداث نظام عمل يتواءم مع مهارات األسر وأعمالهم الحالية وذلك عن طريق إنشاء

 مطبخ مركزي ليكون معمًال إلنتاج المأكوالت والمشروبات والحلويات بأنواعها وسيكون
بإشراف كامل من الجمعية

 عدد الدورات

 عدد الدورات
3

مستفيدة
603

 عدد الحاضنات تدريب وتأهيل



03
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4

27

حاضنة التمور
 إنشاء معمل لتعبئة وتغليف التمور والصناعات التحويلية المشتقة منها، ويكون تشغيل
 خطوط اإلنتاج في المعمل من خالل فريق عمل نسائي متكامل من األسر السعودية

تحت اإلشراف الكامل من الجمعية ومراقبة الجهات الحكومية ذات العالقة

عدد المستفيدات

مستفيدة
125

 مستفيدةسنوات
520

عدد المستفيداتمدة المشروع
سنويًا 





جمعيـــة أعمـــال
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04

اإلسكان التنموي
 تهدف جمعية أعمال للتنمية األسرية من برنامج اإلسكان التنموي إلى

 تسكين مستفيديها من األسر الضمانين ممن تنطبق عليهم شروط
 اإلسكان التنموي، ليتم بعدها تخفيف األعباء المالية عليهم من خالل

إقامة البرامج التنموية لهم وفق االحتياجات لكل أسرة

 تم تسكين

أسرة عام 2020م
702

الخرجالزلفى الرياض
الدوادميحريمالءشقراء
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الدوادمي
156 مسكن 

 الزلفـــــــــى
223 مسكن

شقــــــراء
76 مسكن 

الريـــــــــاض
196 مسكن  الخـــــــــــــرج

31 مسكن 

حريمــالء
28 مسكن 

27
شقــــة 

119
فيـــــــــــــال

16
شقــــة 

15
فيـــــــــــــال

9
شقــــة 

67
فيـــــــــــــال 28

شقــــة 

196
شقــــــــــــة 

93
شقــــة 

120
فيــــــــــــــــــال
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اإلسكان التنموي

مشروع عون

357

 مشــــروع "عــــون" والــذي يهــدف لعمــل الصيانــة والترميــم المنزلــي مــن
 خــالل فريــق الصيانــة المختــص لألســر المســتفيدة مــن برنامــج اإلســكان
 التنمــوي ممـن يحتاجـون للصيانـة الالزمـة، حيـث تـم حصــر المســاكن ذات

االحتيــاج والتــي بلغــت المرحلــة األولــى 357 مســكنا

 تم حصـــر

مسكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا
في المرحلة األولى 



نموذج لصيانة أحد المجمعات

3

4

9

10

51

52

3

2

6

5

1

4

 رقم
الطلب

 رقم
الوحدة اسم المستفيد

شيخة محمد

زينب حمود

دالل حمود

خلود عبدالله

حياة علي

أشواق خالد

كهرباء، مواد بناء
دهـــــان، سباكــــة 

كهرباء، مواد بناء، سباكة

مواد بناء، سباكة

كهرباء، مواد بناء، سباكة

سباكة، مواد بناء

مواد بناء

وصف المشكلةنوع المشكلة

 غرفة وممر بدون إضاءة، ارضية البالط غير مثبتة،
 األبواب والجدران مصبوغة بأساس فقط ومتقشرة،
 تسريب مياه بجدران الوحدة وتقشر الدهان، تسريب

مياه عن طريق أنبوب من السطح لجدار الوحدة

 عطل بإنارة الوحدة، تصدعات بالجدران وخلل بمقابض
 األبواب، أرضية البالط غير مثبتة، تسريب بمواد

السباكة لدورة المياه

 صيانة لسباكة دورات المياه، تسريب بسقف دورة
المياه وتصدعات بجدران الوحدة

 البالط غير ثابت لـ 2من الغرف، ضعف ضغط الماء
بالمطبخ ودورات المياه

 تفكك وتشقق جدران 2 من الغرف والصالة وآيلة
للسقوط، ارضية 2من دورات المياه األرضية غير ثابتة

 من دورات المياه و 4من مغاسل الوحدة ال يصلها
 ماء، إضاءة متقطعة بإنارة الوحدة، تصدعات بجدران

الوحدة

1



 قبل

بعد
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05
 التمكين

برنـــــــــامج زعمــــــــــــاء الميــــــــدان

برنـــــــــامج يمـــــــــــام

المعــــارض والفعاليـــــــــات



برنامج زعماء الميدان

جمعيـــة أعمـــال
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Lorem ipsum

04

 تهــدف مبــادرة زعمــاء الميــــــدان بالشــراكـــــة مــع نــــادي
 الهــالل الســعودي لتمكيـــــن وتهيئــــــة األســر المنتجــــــة
 داخــل النـــــــــادي والمالعـــــب والمباريــــــات والفعاليـــــات
 الخاصــة بنــادي الهـــــالل مــن خــال تدريبهــــــم وتأهيلهــم
 وتوظيــف قدراتهــم بشــكل أكثــر كفــاءة وفاعليــــــة مــن
 أجــل وصــول هــذه األســر إلــى حــد االكتفــــــاء ونقلــــهــم
 مــن مرحلــة االستهالك إلى مرحلة اإلنتاج تحقيقًا لرؤيـة

المملكـة 2030

 المعارض
 والفعاليات

تدريـــــب

مستفيد
مستفيدة 15
500
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70
213

 56 
60

100

 دورة تحليل
 البيانات

 دورة إدارة
 المشاريع التجارية

 دورة صناعة
 وخياطة الجلود

 دورة فن
التجميل

 دورة صناعة
 القهوة المختصة



برنامـــج يمـــــــام

جمعيـــة أعمـــال
38للتنمية األسريـة 

 تتمثل فكرة مشروع "يمام" بالشراكة مع بنـــــك التنميـــــــة
 االجتماعية في تجهيز منافذ بيــــــــع داخـــــــــل القطــــاعـــات
 المختلفة وتشغيلها من قبل األســـــــــر المنتجــــة التي تـــم
 تدريبها وتأهيلها إلدارة تلك المنافذ بصورة احترافية في
  جميع مناطق المملكة. وقد جاءت رؤية المملكة  2030
 لتعزيز هذه الفكرة في كافة القطـــــاعــــــات لالنتقــــال إلى

التنمية وتطوير مستوى المعيشة لألسر المنتجة



برنامج يمام

اإلجمالي
تمكين 60 أسرة منتجة

جمعيـــة أعمـــال
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 المرحلة األولى
 عام 2021 تمكين
20 أسرة منتجة

 المرحلة الثالثة
 عام 2022 تمكين
20 أسرة منتجة

 المرحلة الثالثة
 عام 2023 تمكين
20 أسرة منتجة



المعارض والفعاليات

جمعيـــة أعمـــال
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 احتضان األسر المنتجة المسجلة في الجمعية وتحفيزهم
 لالنتقال بهم من الرعوية إلى التنموية، من خالل إقامة
 معارض وفعاليات بأفكار مبتكرة القائمة على كثير من

 المهن المتنوعة مثل (الخياطة – الطبخ – التجميل –
 إعداد الشاي والقهوة – تدوير األثاث – صناعة الفخار –

صناعة بشوت وغيرها من المهن

)
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 عدد األسر المشاركة
في المعرض الواحـــــد

 مدة المعرض الواحد

أيام 

نوع المعارض
 حرفي
مهني
صناعي

مأكوالت شعبية

40-15
عدد منافــــــذ البيـــع

في المعرض الواحد 

40-15

عدد األسر المستفيدة

5840
 عدد المعــــــــــارض

معرضا  26

5
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