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التقرير السنويالتقرير السنوي
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رؤيتنا 
الماليــة  االســتدامة  لتحقيــق  نســعى 

مجتمعيــة. تنميــة  لتقديــم 

رسالتنا
دوقــة  بمركــز  المحتاجيــن  مســاعدة 
ــج  ــات والبرام ــم الخدم ــال تقدي ــن خ م
ــج. ــل ومنت ــع فاع ــاء مجتم ــة لبن النوعي

قيمنا
- التطوير المستمر.

- االرتباط بالمجتمع.
- التضحية وبذل الجهد.

- التجديد واالبتكار.
- سرعة تقديم الخدمة.

م/ علي صالح الشيخي-  المرونة.
عضو مجلس اإلدارة

أ/ صالح محمد المسعودي
عضو مجلس اإلدارة

أ/ إبراهيم محمد الهيثمي
عضو مجلس اإلدارة

أ/ علي عبد هللا العلوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ/ عقيل محمد الشيخي

رئيس مجلس اإلدارة  

أ/ عقيلي عبد هللا الشيخي

المشرف المالي

أ/ عامر درويش الشيخي

األمين العـــــــــام

أ/ راجح أحمد الشيخي

عضو مجلس اإلدارة

د/  راجح محمد الهيثمي

عضو مجلس اإلدارة
أ/  أحمد عبد هللا الخيري

عضو مجلس اإلدارة
أ/ أسامة علي الشيخي

عضو مجلس اإلدارة

مجلس 
اإلدارة
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أرقام المستفيدين

 54
عديمي الدخل

 15
ذوي احتياجات خاصة

 347
ذوي الدخل المحدود

 125
أسـرة أيتام

 112
أرملـة

50
مطلقة

إنجازات العـــام

 2021
إجمالي عدد المستفيدين

  2711
التكلفة اإلجمالية: 

                                                                         ريـــال
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21549 ريال
كفالة األسر

331.200 ريال230.400 ريال
138 يتيم288 أســرة

كفالة األيتام

الكفــاالت
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21549 ريال
219 مستفيد

صيانة منازل ترميم منازلبناء منازل

77.700 ريال252.864 ريال273.000 ريال
379 مستفيد56 أسرة2 مستفيدين

مشروع
أسعدني بسكني
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رعاية رعاية صحية
طالب العلم

رعاية 
أسر السجناء

36.085 ريال
40 مستفيد

15.580ريال
5 مستفيدين

28.000ريال
35 مستفيدين

مشاريع 

الرعــــاية
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مشاريع 

سقيـا المــاء

حفر
 اآلبار

بناء 
وترميم خزانات

محطات 
التحلية

شبكات 
المياه

توصيل 
الوايتات

635.000ريال49.400 ريال43.300 ريال 84.000 ريال196.500ريال
قرى بني شهاب2 آبـــار 840 أسرةمجتمع دوقة 22 أسرة
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إلى النور تفريج كربة
من جديد

إعفاف
)تأهيل المقبلين 

على الزواج(
صيانة السيارات

45.000 ريال
8 مستفيدين

9.600 ريال
80 مستفيد

33.585 ريال
7 مستفيدين

106.914 ريال
76 مستفيد

مشــاريع 
نــوعيـــة
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السلة 
الرمضانية

إفطار صائم

الذبيحة 
الرمضانية

الحقيبة األضاحي
المدرسية

كسوة
العيد

1.159.415 ريال

86.250 ريال

120.000 ريال

73.897 ريال
20.100 ريال

66.000 ريال
2.788 سلة

5750 وجبة

120 أســرة 

61 أســرة
90 يتيم

165 مستفيد

مشــاريع 
موسميـــة
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13.470 ريال
50 أســرة

248.641 ريال
170 مستفيد

440.000 ريال
2.200 مستفيد

األجهزة السلة الغذائية
إصالح األجهزةالكهربائية

مشــاريع 

إغاثيـــة
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اجتماعات

48 اجتماع

تمويل 
مشاريع

62 مستفيد
1.750.000ريال

زيارات 
ميدانية

102 زيارة

دورات 
تدريبية

141 متدرب

إدارة التمويل األصغر مشاريع 

تنمويــة
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21549 ريال

21549 ريال

219 مستفيد

219 مستفيد

برنامج 
مزن البناء

ملتقى 
أهاًل رمضان

الرؤية 
والزيارة

برنــامج
البوصلــة

استشارات
هاتفية

6.650 ريال

1.400 ريال

6.400 ريال

1.465 ريال

4.400 ريال
44 أســرة 130 مستفيد

30 أســرة

23 مستفيد

210 مستفيد

مشاريـع 

أسريـة
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61
متطوع

3112
ساعة تطوعية

42
مشروع

عدد الساعات عدد المتطوعين
مجاالت التطوعالتطوعية

إدارة

التطــوع
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مجلس 
الجمعيات األهليــة

البنك اإلسالمي 
للتنميـــة

المديرية العامة 
للسجون بالقنفذة

إدارة التعليم 
بالقنفذة

الصندوق 
الخيري االجتماعي

بنك التنمية 
االجتماعية

مؤسسة 
سليمان الراجحي 
للتمويل التنموي

بلدية 
المظيلف

الشركة السعودية 
للكهــربــاء

محكمة 
القنفذة 

أبــرز

الشركاء
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الدكتورة 
فـــوزيـــة 
الجفــالي

أبناء الشيخ/
عبدالرحمن 

بن ناصر
 العقيل

الشيخ /
علي بن هياس

الشيخ /
أحمد محمد 

بن شيبة

السيدة/ 
هدى أحمد 
سعيد بالبيد
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نستقبل 
تبرعاتكم

عبر الحسابات التالية: 

نتشرف بمتابعتكم
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للمزيد عن الجمعية
امسح الكود


