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خادم الحرمين الشريفين

جميــع الحقــوق التــي تســعى البشــرية لهــا 
مســتوى  رفــع  ومــن  البشــر  إســعاد  مــن 
المعيشــة ومــن التراحــم بيــن النــاس ومــن 
الشــورى ومــن حفــظ حقــوق اإلنســان مــن 
يدعيهــا  التــي  والمعاييــر  المقاييــس  كل 
ويقــول بهــا النــاس فــي هــذا الزمــان فهــي 
كتــاب هللا وســنة رســوله  فــي  محفوظــة 

عليــه الصــاة والســام.

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان آل سعود

أنــا أدعــم الســعودية, ونصــف 
الســعودية مــن النســاء، لــذا 

أنــا أدعــم النســاء .
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صاحب السمو الملكي 

صاحب السمو الملكي 

أمير منطقة المدينة المنورة

نائب أمير منطقة المدينة المنورة 

األمير فيصل بن سلمان آل سعود

األمير سعود بن خالد الفيصل
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الحمــد للــه – حمــدًا كثيــرًا طيبــًا مبــاركًا فيــه كمــا يليــق بجــال وجهــه الكريــم، نحمــده 
ســبحانه وتعالــى ونشــكره، ونصلــي ونســلم علــى الهــادي البشــير ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن ... وبعــد,, فإنــه لمــن دواعــي ســرورنا وســعادتنا أن نتشــرف بتقديــم هــذا 
الملخــص الــذي يحمــل بيــن طياتــه جهــدًا متواضعــًا قدمتــه جمعيــة طيبــة النســائية للتنميــة 
االجتماعيــة  فــي عــام 2020 فــي خدمــة أهــل مدينــة رســول الهــدى صلــوات هللا عليه وســامه, 
ليــس مــن قبيــل الفخــر وإنمــا مــن قبيــل االعتــزاز أن شــرفنا هللا -جــل وعــا– باالنتســاب 
إلــى طيبــة الطيبــة وخدمــة أهلهــا ليســعد ســكانها وزوارهــا بثمــار التنميــة المباركــة التــي 
تشــهدها المملكــة بتوجيــه وإشــراف مــن لــدن ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز يحفظــه هللا وســمو ســيدي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان 
حفظــه هللا ورعايــة ســمو األميــر فيصــل بــن ســلمان أميــر منطقــة المدينــة المنــورة حفظــه 
هللا. ونحــن نؤمــن فــي الجمعيــة بأهميــة الــدور الــذي يجــب علــى مختلــف األفــراد والجهــات 
الربحيــة وغيــر الربحيــة علــى حــد ســواء القيــام بــه تجــاه التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والبيئيــة التــي تشــهدها المملكــة العربيــة الســعودية، لذلــك حرصنــا علــى تنفيــذ الخطــط 
ــا  ــى تحقيــق اســتدامة ماليــة تمكنن ــا للوصــول إل االســتراتيجية التــي وضعناهــا نصــب أعينن
المــرأة فــي جميــع برامجنــا  التنميــة المجتمعيــة ورؤيتنــا الطموحــة بتمكيــن  مــن تقديــم 
ــاج ، فــكان عــام 2020 عامــًا حافــًا  ــى اإلنت ــاج إل ــل المســتفيدات مــن االحتي ــا لتحوي ومبادراتن
ــا نرجــوه متجاوزيــن العقبــات  ــًا بالنشــاط والجــد حققنــا فيــه الكثيــر ممــا كن باإلنجــازات مليئ
ــارزًا  ــة حضــوُرًا ب ــي كان للجمعي ــا الت ــر مــن الصعــاب خصوصــا فــي ظــل جائحــة كورون والكثي
فيهــا. وال يســعني أخيــرًا إال أن أكــرر شــكري لــكل مــن ســاهم بجهــده أو مالــه أو فكــره فــي 
دعــم الجمعيــة وأنشــطتها وبرامجهــا، ســائلين هللا عــز وجــل القبــول والتوفيــق والســداد 

للجميــع، وهللا الموفــق.

كلمة رئيسة مجلس االدارة 

ورده بنت مستور الحازمي
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أعضاء مجلس اإلدارة

أ. ورده بنت مستور الحازمي 

أ. فايزة بنت أحمد عقالي 

أ. عندليب بنت علي عويضة 

أ. خلود بنت صالح الكريدا 

أ. وفاء بنت علي األحمدي 

رئيسة مجلس اإلدارة

نائبة الرئيسة

عضوة مجلس إدارة

أمينة الصندوق

عضوة مجلس إدارة
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صدى 
الجمعية
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جمعيــة طيبــة النســائية أول جمعيــة تأسســت فــي منطقــة المدينــة المنــورة مــن العــام 
ــري فــي  ــر فــي مســيرة العمــل الخي ــواء انطاقــة التغيي ــا ل الهجــري  1399هـــ إذ نفخــر بحملن
المملكــة العربيــة الســعودية, نــرى أن األعمــال الخيريــة القائمــة علــى المســاعدات والهبــات 
العينيــة والرعويــة جهــود عظيمــة ولكنهــا غيــر مســتدامة, لــذا رأينــا أن نســلك مســار التنميــة 
المســتدامة وندمجها في المجال الخيري واالجتماعي الذي يحقق التمكين والرفعة للمرأة 
وأســرتها ممــا يواكــب رؤيــة المملكــة وأهدافهــا نحــو تعجيــل عجلــة التنميــة فيهــا, لذلــك 
تغيــر مســماها مــن جمعيــة طيبــة الخيريــة الــى جمعيــة طيبــة النســائية للتنميــة االجتماعيــة, 
حيــث  ترعــى النســاء المطلقــات و األرامــل وابنائهــن واألســر المتعففــة والمعنفــة, وقــد 
وفقنــا هللا وللــه الحمــد بخدمــة المســتفيدات بخدمــات ســعينا بــأن تكــون متكاملــة وشــاملة 
فــي كافــة المجــاالت مــن خــال البرامــج المتنوعــة التــي تشــمل المــأكل والملبــس والمســكن 
وتأهيلهــن  بالتدريــب التطويــري والمهنــي والحرفــي وترشــيحهن للوظائــف المناســبة لهــن 
والمشــاريع التــي تحقــق التنميــة المســتدامة والتــي تخرجهــن مــن دائــرة االحتيــاج إلــى دائــرة 
العطــاء, كمــا أنهــا تهتــم ببنــاء قــدرات العامليــن فيهــا حتــى تتمكــن مــن النهــوض برســالتها 

ونشــر الفكــر التنمــوي الــذي يحقــق رســالتها.                                                                                                                       
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نور حسن اسكندراني	 
ثناء درويش	 
اعتدال يحيى عبده	 
بدرية رشيد الدغيثر	 
وداد حسن خليفة	 
عزة عيدان القاضي	 
حنان داغستاني	 
عائشة محمد الظاهري	 
زينات ابراهيم حسوبة	 

حياة مقصود خان	 
عالية عبدالعزيز الدخيل	 
حصة السديري	 
نوف خالد تركي	 
ناجية هاشم خليفة	 
سلمى صالح الزغيبي	 
فاطمة سالم الدغيثر	 
شهيرة عبدالعزيز الدخيل	 

المؤسسات
تأسس هذا الصرح على يد سيدات المدينة المنورة  :
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مسيرة 40 عام من العطاء
1407هـ

1419هـ

1437هـ

1421هـ

1433هـ

1425هـ

1426هـ

إنشاء نظام تبني األيتام )أطفال طيبة(	 
إنشاء روضة ومدارس طيبة الطيبة	 

إنشاء جمعية األطفال المعوقين	 
إنشاء مركز الملك عبدالعزيز 	 

للتحاليل الطبية وعاج الكلى

إنشاء معمل أمنية طيبة للخياطة	 
إنشاء واحة طيبة للتخاطب	 

إنشاء معهد طيبة 	 
العالي للتدريب

إنشاء حاضنة 	 
أعمال مديني

بناء دار لأليتام المتبنين 	 
)قرية أطفال طيبة(

إنشاء روضة 	 
الموهوبين
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منحة مؤسسة الملك خالد	 
الحصول على شهادة إدامة لتأسيس 	 

وحدة التطوع
حققت النطاق الباتيني في نسبة 	 

التوطين والسعودة

جائزة األميرة صيته بن عبدالعزيز	 
منحة الراجحي اإلنسانية	 
الحصول على شهادة اآليزو في مجال 	 

الجودة

التكلفةالعددالبرنامج

1,587,200.316 ريال59638الدعم المادي

354,572 ريال4231التدريب والتوظيف

21,828,970 ريال1856كفالة مريض

1,103,349,187 ريال58864االحتياجات األساسية

91,661,335 ريال3629كفالة يتيم

صفر723التأهيل النفسي واالجتماعي

27,997,196 ريال294إعانات فتيات أطفال القرية

847,473 ريال14415الحاالت الطارئة

631,613 ريال101الكفالة التعليمية

100,000 ريال1001األمان األسري

الجوائز والمنح

بعض مما تم حصره من إنجازات لجمعية طيبة خالل مسيرة 40 عام
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استراتيجية 
جمعية طيبة 
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رسالتنارؤيتنا

تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا	 
مساعدة المرأة المحتاجة وتخفيف معاناتها	 
تقديم الدراسات والبحوث واالستشارات االجتماعية	 
تنميــة مــوارد الجمعيــة وتوســيع اســتثماراتها وتعزيــز 	 

اســتدامتها الماليــة
تعزيز الشراكات المجتمعية لدعم تنمية المرأة	 

أهدافنا

قيمنا

امرأة متمكنة 

لمجتمع حضاري 

تنموي

بنــاء وتمكين قدرات 
المــرأة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لتكــون 
فــي  فعــال  شــريك 

تنميــة المجتمــع

الشفافية	 
االبتكار	 
اإلبداع 	 
الوالء	 
االنتماء	 
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توافقها مع أهداف التنمية أهداف الجمعية
توافقها مع أهداف الرؤية المستدامة

تمكين المرأة اقتصاديًا 
  رفع نسبة مشاركة المرأة في   تمكين النساءواجتماعيًا وثقافيًا

سوق العمل من  22% إلى %30

مساعدة المرأة المحتاجة 
وتخفيف معاناتها

القضاء على الفقر وتخفيض 
معدل البطالة ورفع نسبة 

مدخرات األسر

تخفيض معدل البطالة 
11,6% إلى %7

تقديم الدراسات والبحوث 
برنامج جودة الحياةحياة كريمة وصحة جيدةواالستشارات االجتماعية

تنمية موارد الجمعية 
وتوسيع استثماراتها وتعزيز 

استدامتها المالية

توفير فرص عمل الئقة ونمو 
االقتصاد

رفع مساهمة القطاع الغير 
ربحي في إجمالي اإلنتاج المحلي 

من أقل من 1% إلى %5

تعزيز الشراكات المجتمعية 
الوصول إلى 1 مليون متطوع إنشاء المنصة الوطنية للتطوعلدعم تنمية المرأة

في القطاع غير الربحي سنويًا 

توافق أهداف الجمعية مع أهداف التنمية 
المستدامة وأهداف رؤية 2030م
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طيبة بحلتها 
الجديدة 
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الهيكل التنظيمي لجمعية طيبة النسائية

الجمعية العمومية
مجلس اإلدارة

أمين 
الصندوق

نائب 
الرئيس

اللجان 
المتخصصة

لجنة الشراكات	 
لجنة المبادرات والمشاريع	 
لجنة الحوكمة والجودة	 
لجنة االستثمار	  إدارة االتصال المؤسسي	 

اإلعالم والفعاليات	 
الشراكات	 

اإلدارة المالية	 
تنمية الموارد المالية	 
المحاسبة	 
المستودعات	 

إدارة الجودة والتطوير	 
الجودة قياس األداء	 
األرشفة	 
التخطيط للمشاريع	 

إدارة الموارد البشرية	 
شؤون الموظفين	 
التدريب	 
الدعم التقني والفني	 
الخدمات العامة	 
التطوع	 

إدارة البرامج	 
برنامج حاضنة األعمال	 
البرامج االجتماعية	 
اإلسكان التنموي	 

أمين سر 
المجلس

المستشار 	 
القانوني

السكرتارية واالتصاالت 
اإلدارية

المدير 
التنفيذي
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اللجـــان 
التنظيمية
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األعضاءالرئيسةاللجنةاألعضاءالرئيسةاللجنة

لجنة الدعم 
واالستثمار

أ/ وردة الحازمي

أ/ فايزة عقالي

لجنة 
المبادرات 

والمنح
أ/ وردة الحازمي

أ/ فاطمة التونسي

أ/ البندري الصاعدي

أ/ نادية الزايدي

أ/ وفاء األحمدي

أ/ أفنان كامل

أ/ مرام غربي

+ مديرات 
اإلدارات

أ/ بسينة أنديجاني

أ/ مرام العنزي
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األعضاءالرئيسةاللجنةاألعضاءالرئيسةاللجنة

لجنة 
التقارير

أ/ وردة الحازمي

البندري الصاعدي

لجنة 
الفعاليات 
واألنشطة

أ/ فايزة عقالي

أ/ فاطمة التونسي

أ/ البندري الصاعديأ/ منال الشريف

أ/ بسينة أنديجانيأ/ مرام غربي

أ/ مرام العنزيأ/ أفنان كامل

أ/ أجفان باهبريأ/ مرام العنزي

أ/ بشاير البصيرأ/ بسينة أنديجاني

أ/ مها المطيريأ/ مها المطيري
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األعضاءالرئيسةاللجنةاألعضاءالرئيسةاللجنة

لجنة الجودة 
والحوكمة

خلود الكريدا

أ/ البندري 
الصاعدي

لجنة 
الشراكات

أ/ عندليب 
عويضة

أ/ فاطمة التونسي

أ/ البندري الصاعديأ/ مها المطيري

أ/ وفاء األحمديأ/ نادية الزايدي

أ/ وفاء األحمدي

أ/ مرام العنزي

أ/ بسينة أنديجاني

+ مديرات 
أ/ بشاير البصيراإلدارات
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رأس المال 
البشري
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تمتلــك جمعيــة طيبــة النســائية نخبــة مميــزة مــن رأس المــال البشــري الــذي يترجــم 
أهــداف الجمعيــة باحترافيــة ووالء عالــي لهــذا الصــرح المجيــد ذوات الخبــرات الفريــدة 
فــي المجــال االجتماعــي والتنمــوي والاتــي يمتلكــن الحــس اإلنســاني إذ أن اغلبهــن تركــن 

بصمــة فيهــا ال يمحوهــا تاريــخ هــذا المــكان وكلنــا فخــٌر بهــن.

وتتقــدم الجمعيــة فــي هــذا العــام برفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان  لمديــرات 
اإلدارات الاتــي كان لهــن األثــر الكبيــر إلظهــار الجمعيــة بالمظهــر الائق هــن والموظفات 

التابعــات إلدارتهــن.

الكادر الوظيفي: 48 »موظفات وعامالت وحراس«

المديرة التنفيذية ) أ/ فاطمة التونسي (	 

مديرة إدارة البرامج ) منال سالم الشريف (	 

مديرة اإلدارة المالية )مرام طال غربي ( 	 

مديرة إدارة الموارد البشرية )ريم سهيل ابو الجود(	 

مديرة إدارة الجودة والتطوير ) نادية عبدالعزيز الزايدي (	 

مديرة إدارة االتصال المؤسسي )بسينة علي انديجاني(	 
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تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة:
جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية.

تاريخ الزيارة:
31اكتوبر 2019

العنوان:
4607 زيد بن زيد.مهزور.المدينة المنورة

اسم مركز التنمية:
المدينة المنورة

هاتف المدينة:
8484374-014

المنظمة:
المدينة المنورة

نبذة عن المنظمة:
تأسســت جمعيــة طيبــة النســائية للتنميــة اإلجتماعيــة بالمدينــة وســجلت لــدى وزارة العمــل 
والتنميــة اإلجتماعيــة فــي تاريــخ 1399 هـــ تحــت رقــم )31( . و هــي جمعيــة تســعى إلــى تمكيــن المــرأة 
اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا. ومســاعدة المــرأة المحتاجــة وتخفيــف معاناتهــا. كمــا تســعى لتنميــة 
مــوارد الجمعيــة وتوســيع اســتثماراتها وتقديــم الدراســات والبحــوث واالستشــارات االجتماعيــة. 
وتعزيــز الشــراكات المجتمعيــة لدعــم تنميــة المــرأة .يبلــغ عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة 9 

أعضــاء يرأســهم أ.مريــم بنــت مضحــي المحمــدي

واالمتثال معاییر االلتزام 
 97%

واالمتثال معاییر االلتزام 
 97%

واالمتثال معاییر االلتزام 
 97%

 لم يتم97%91%
%91قياسه

معايير االلتزام 
واالمتثال

معايير الشفافية 
واإلفصاح

معايير السامة 
النتيجة العامةالمالية

النتيجة العامة ال تشمل نتيجة معيار 
السامة المالية
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الفئات التي تمت خدمتها عام 2020

معنفاتحالة طارئةأسرة متعففة

أرملة

مطلقة

مهجورة العائل

يتيم

فتيات القرية

اإلجمالي

2580
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برامج صناعة 
األثر 

لعام 2020م 
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المسار الرعوي
برنامج ابشروا بالخير :

يتكــون مــن جملــة مــن المشــاريع، التــي تســعى 
التــي  الجمعيــة  مــن  المســتفيدة  األســر  إلســعاد 
تســمح لهــم باالســتمتاع بأجــواء رمضــان االجتماعيــة 
والتعبديــة، وقضــاء أعيــاد ســعيدة، تســودها البهجــة 

والفــرح، أســوة بباقــي أفــراد المجتمــع. 

برنامج عاون :
األســر  لتحقيــق كفايــة  برنامــج شــهري يســعى 
ومحــدودة  المحتاجــة  الجمعيــة  مــن  المســتفيدة 
الدخــل، حتــى تتمكــن مــن العيــش الكريــم، بما ينســجم 

االقتصــادي. المســتوى  مــع 

المسار التنموي
برنامج نور الغد :

مســاعدة المســتفيدات وابنائهــن علــى 
اســتكمال دراســتهم بدفــع جــزء مــن تكاليــف 
الدراســة حتــى تكتفــي وتعتمــد علــى نفســها. 

حاضنة أعمال مديني:
احتضــان المشــاريع المتنوعة مع التركيز 
للنســاء  المميــزة   الفرديــة  االبتــكارات  علــى 
الاتــي ال يملكــن المــوارد الكافيــة واالصــول 

لتحقيــق طموحاتهــم وتنفيــذ افكارهــم.

برنامج قري عينا :
يعمــل البرنامــج علــى تقديــم قيمــة مضافــة لدعــم الحيــاة المعيشــية لألســر المســتفيدة مــن الجمعيــة، 
تجعلهــا أكثــر أمانــًا واســتقرارًا، وتمكنهــا مــن االلتفــات لتطويــر مســتقبلها، بعــد توفيــر مــا أمكــن مــن ســبل 

الحيــاة الكريمــة والمطمئنــة .

برنامج فزعتكم :
إيجــاد خــط ســاخن إلغاثــة الحــاالت الطارئــة التــي تحتــاج إلــى مســاعدة عاجلــة وال تتحمــل االنتظــار ثــم 

متابعتهــا حتــى تصــل لألمــان ويســتقر وضعهــا .

برنامج األمان األسري :
المســاهمة الفعالــة فــي الحــد مــن العنــف واإليــذاء ضــد المــرأة والطفــل والتقليــل مــن اآلثــار الســلبية 

الناتجــة عــن العنــف.



29

أ. المسار الرعوي
1- مشاريع برنامج فزعتكم

التكلفةالعددنبذة عن المشروعالمشروع

مشروع الدعم الطارئ

مســاعدات مقطوعــة لمعالجــة األزمات التي تعاني 
منهــا األســرة أو الحالــة، وتعجــز عــن مواجهتهــا، 
بحيــث ال تعــود عليهــا بالضــّر واألذى، وتقــدم لمــرة 

واحــدة .

1815,857

مشروع مخصص لسداد الديون عن األسر الاتي مشروع الغارمين
110,000عجزن عن سدادها.

2- تبرعات برنامج ابشروا بالخير

التكلفةالعددنبذة عن المشروعالمشروع

ذبح وتوزيع لحوم األضاحي للمستفيدات مشروع األضاحي 

644 كوبون 
132,380أضحية

1522,500 أضحية

دعم إضافي يقدم لألسر المستفيدة من السال الغذائية 
خال قسائم مالية )كوبونات( أو سال

13.508 سلة 
2,722,156غذائية

مشروع العيدية 

المســتفيدة  لألســر  تقــدم  كوبونــات 
عيــدي  اقتــراب  مــع  الجمعيــة  مــن 
الفطــر واألضحــى إلدخــال الســرور علــى 

بهــم  قلو

149,250

مشروع السلة 
الرمضانية 

يهدف إلى تأمين االحتياجات  الغذائية 
لألسر المستفيدة من الجمعية 

محدودي الدخل 
20029,070 سلة
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2- تبرعات برنامج ابشروا بالخير

القيمةالعددنوع التبرعالقيمةالعددنوع التبرع

أجهزة كهربائية 
1,6008.000حقائب شتوية292288.619منزلية متنوعة

بطانيات 99.100ذبائح
54429.940شتوية

19225.000مدافئ1.474135.285 كرتوندجاج

88088.000 كوبونكسوة الشتاء1.01810.660 كرتونكرتون ماء

تمر

أجهزة 15.096378.965 كرتون
كمبيوترات 

مكتبية
5095.000

2508.750 كيلو

1689.912ألعاب أطفال971.525 علبة

خضار وفاكهة
7387.380 كرتون

تبرعات أخرى 
344384.254 منوعمتنوعة 3.70018.500 كيلو

10020.000 كيسأكياس رز 
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3- مشاريع برنامج قري عينا 

التكلفةالعددنبذة عن المشروعالمشروع

مشروع دعم اإلسكان 
المســتفيدات  ومســاعدة  دعــم  إلــى  يهــدف 
لســداد جــزء مــن قيمــة اإليجــار الاتــي يعجــزن 

عــن تســديد قيمــة اإليجــار.
39 175.300

مشروع اإلسكان 
التنموي

يهدف إلى ترشيح األسر المستفيدة من 
الجمعية لإلسكان التنموي

54 مستفيدة 
6 عمائر 

دعم من 
اإلسكان

مشروع ترميم منازل
يهدف لمساعدة األسر التي تعاني من خلل في مسكنها، بتوفير خدمة 

الصيانة وفق أفضل المعايير، ليصبح منزلها صالحًا مؤهًا للعيش 
اآلمن.
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4- برنامج األمان األسري 

الجلسات اإلرشاديةعدد المستفيدات

912

5- مشاريع برنامج عاون

التكلفةالعددنبذة عن المشروعالمشروع

مشروع الدعم 
النقدي الشهري 

لألسر 

يقــدم الدعــم النقــدي الشــهري للحــاالت التــي أثبــت 
البحث االجتماعي حاجتها لمســاعدات مالية شــهرية، 
تســاعدها علــى إعالــة أفرادهــا، وتحقيــق اســتقرارها 

المعيشــي والمجتمعــي.

504 459,900

مشروع الدعم 
الشهري لأليتام

وهانئــة  مســتقرة  حيــاة  لتوفيــر  مخصــص  مشــروع 
أفرادهــا،  وكفالــة  أســرهم  دعــم  خــال  مــن  لأليتــام، 
لتوفيــر ظــروف معيشــية تســمح لهــم بنشــأة ســوية 
الازمــة. الرعايــة  جوانــب  بــكل  وإحاطتهــم  ومطمئنــة، 

 441 1,613,400
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ب. المسار التنموي
1- مشاريع برنامج نور الغد

التكلفةالعددنبذة عن المشروعالمشروع

مشروع »تيسير« 
للطلبة

ــاء  ــة المعســرين مــن أبن هــو مشــروع يدعــم الطلب
عــن تســديد  تعجــز  التــي  الدخــل،  األســر محــدودة 
رســومهم التعليميــة فــي مختلــف المراحــل، ويهتــم 

بشــكل خــاص بالطلبــة الجامعييــن.

1  36,300

مشروع التدريب 
والتوظيف

هو مشروع دعم المستفيدات وأبنائهن تعليمًا 
وحرفيًا ومهنيًا بالدورات والتدريب بتوفير فرص 

عمل.
27100,000

مشروع »محو األمية«
هو مشروع  لترشيح المستفيدات الكبيرات 

بالسن  لتعليم القراءة والكتابة  للقضاء على 
األمية.

2925

2- حاضنة أعمال مديني
تدريب– تأهيل – احتضان - تمكين

نمكن مستفيدات الجمعية ونحتضن مشاريعهن بدعمهن لنحقق االكتفاء الذاتي لهن

 ما يقابلها من أهداف التنمية المستدامة للدولةتوافق أهداف حاضنة أعمال مديني

القضاء على الفقررفع سقف المعيشة للفرد

تـطوير مشاريع إنتاجية لألسر المنتجةتمكين األسر المنتجة باالعتماد على النفس

توفير فرص عمل الئقة ونمو االقتصادالتقليل من نسبة البطالة
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التكلفةالعددالهدفاسم المبادرة

ورش تدريب أنامل 
حرفية

االقتصــادي  المســتوى  رفــع  إلــى  البرنــــامج  يســعى 
لألســر المنتجــة مــن خــال تشــجيعهم علــى اإلنتــاج 

والعمــل الحــر مــن خــال اإلنتــاج الحرفــي
19 85.000

العطاء الذكي
تحويــل أفــكار األفــراد إلــى مشــاريع حقيقيــة علــى أرض 
بأقســاط  الــازم  التمويــل  توفيــر  خــال  مــن  الواقــع 

ميســرة بــدون فوائــد وعلــى فتــرات متقاربــة
13 116,667

ــة مبادرات التمكين ــادرة أنامــل حرفيــة إلدارة الســجن العــام بالمدين مب
4593.000المنــورة

أهالينا
بدعم من البنك األهلي

 مــن 
ٍ
إقامــة دورات تدريبيــة حرفيــة علــى مســتوى عــال

االحترافيــة لتطويــر المنتجــات الحرفيــة )الديكوبــاج 
والتصاميــم  الجــودة  حيــث  مــن  الســبح(  وصناعــة 
مــن أجــل المســاهمة فــي مســاعدة الســيدات علــى 
اكتســاب أو تعزيــز مهــارات تفتــح أمامهــن فــرص 

العمــل التــي تحّســن مســتوى معيشــتهن.

31105,000
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قفزة الجمعية 
في التطوع



38

التطــوع المؤسســي ركيــزة أساســية فــي بنــاء المجتمعــات الراقيــة بيــن القطاعــات ، 
وهــي تجمــع الطاقــات المهــدرة وتســخرها لبنــاء التنميــة االقتصاديــة , التطــوع ممارســة 
إنســانية ارتبطــت معانيهــا وأفعالهــا بــكل معانــي الخيــر، ويزيدنــا فخــرًا أن لجمعيــة طيبــة 
دور واضــح وفعــال فــي هــذا العــام خاصــة بعــد تأسيســها لوحــدة التطــوع إذ اطلقــت عــدة 
مبــادرات وفــرص تطوعيــة حققــت أهــم احتياجــات المجتمــع األساســية وذلــك بالتعــاون مــع 

الفــرق  التطوعيــة.

5186

100385,000

فرصة تطوعيةمبادرات تطوعية

ساعة تطوعيةمتطوع
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ســاهمت جمعيــة طيبــة النســائية كغيرهــا مــن الجمعيــات بإطــاق عــدد مــن المبــادرات 
النوعيــة المميــزة ســعيًا منهــا لتخفيــف آثــار جائحــة كورونــا تماشــيًا مــع توجيهــات خــادم 
الحرميــن الشــريفين للتعامــل مــع تداعيــات جائحــة كورونــا إذ اســهمت الجمعيــة بالتعــاون 
مــع قطاعــات والفــرق التطوعيــة لســد احتياجــات المجتمــع مــن عــدد مــن القطاعــات ذوي 

الدخــل المنخفــض واألحيــاء المحظــورة . 

مبادرة
كيف ساهمت جمعية طيبة 
النسائية في جائحة كورونا ؟

4عدد المبادرات 

تم تغطية 49 حي من أحياء المدينة المنورة األحياء المغطاة

شعبان - رمضانمدة التنفيذ

97 متطوع بعدد 50 فرصة تطوعيةعدد المتطوعين 

تم توزيع عدد )14.066( سلة غذائية شاملة جميع األغذية األساسية والماء السال الغذائية
والتمر 

تم توزيع عدد )1.600( علبة معايدة العيدية

تم توزيع )460( كرتون ماء الماء

تم توزيع عدد )1.500( سلة نظافة شاملة جميع األدوات سال النظافة
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التميز في عام 2020

تفتخــر الجمعيــة بحصولهــا علــى الشــهادة التقديريــة الدوليــة فــي مجــال االســتجابة 
للجهــود األكثــر فاعليــة فــي مكافحــة وبــاء فايــروس كورونــا المســتجد كوفيــد-19
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الموازنة 
المالية
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مصروفات الجمعية

القيمة بالريال السعوديالبيان

1,494,685المصاريف العمومية واإلدارية 

1.133.561.03 مصاريف الزكاة الشرعية 

2.299.812.55 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة

2.851.567 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة عينية 

1.072.972.9 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي 

111.577.36 مصروفات األنشطة –مقيدة-

3,726,259 مصروفات األنشطة -غير مقيدة- 

مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ) 
935.702.86 الدعم المادي واالجتماعي (

676.849.11 مصاريف جمع األموال 

8.658.64 مصاريف الحوكمة 

14,311,645 إجمالي المصروفات
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إيرادات الجمعية

القيمة بالريال السعوديالبيان

574.969.05 الزكاة 

1.963.795.58 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 

3.132.267 تبرعات وهبات مقيدة -عينية 

6.600 تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 

31.079.500 تبرعات وهبات مقيدة- المنح الحكومي 

2.575.500 إيرادات مقيدة 

85.899.37 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية 

5.918.240.27 إيردات غير مقيدة 

45,336,771.27 إجمالي اإليرادات
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مؤشرات 
اآلداء العام
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نسبة رضا المستفیدات من برامج وخدمات الجمعیة

نسبة التقییم المعیاري للبرامج والخدمات

نسبة أتمتة عملیات الجمعیة

نسبة تقییم آداء الموظفات السنوي 

نسبة رضا فرق العمل الداخلیة

نسبة تحقیق المؤشرات االستراتیجیة 

نسبة تحقیق الخطط السنویة

تم قياس مؤشر اآلداء بناءاً على الخطة االستراتيجية 

الفعلية لعام 2020م

نسبة تحقيق الخطط السنوية

نسبة تحقيق المؤشرات االستراتيجية

نسبة رضا فرق العمل الداخلية

نسبة تقييم آداء الموظفات السنوي

أتمتة عمليات الجمعية

نسبة التقييم المعياري للبرامج والخدمات

نسبة رضا المستفيدات من برامج 
وخدمات الجمعية

نسبة اإلنجاز العام %84.86
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أتمتة المعلومات 
في جمعية طيبة 

النسائية 
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حرصــت الجمعيــة منــذ 10 ســنوات علــى حفــظ بيانــات جميــع مــا يتعلــق بالجمعيــة مــن 
بيانــات المســتفيدات والموظفــات والداعميــن والمتطوعيــن وجميــع مــا يتعلــق بالجمعيــة 
بهــدف تكويــن قاعــدة معلوماتيــة أساســية للجمعيــة، حيــث تــم عمــل نظــام إلكترونــي خــاص 
بجمعيــة طيبــة منــذ عــام 1432هـــ يخــدم جميــع اإلدارات، بحيــث يوجــد نظــام إلدارة البرامــج 
لتســجيل بيانــات المســتفيدات وأيتامهــم وحاالتهــم ونــوع اإلعانــة وتواريــخ صرفهــا وتقاريــر 
لطباعــة ذلــك باإلضافــة لبيانــات الكفــاء للتواصــل معهــم وكذلــك بيانــات المســتفيدات 
مــن القــروض فــي حاضنــة األعمــال وأنــواع مشــاريعهم والمبالــغ المدفوعــة لهــم وتواريــخ 
الســداد ونظــام لــإلدارة الماليــة لتســجيل القيــود المحاســبية مــن ايداعــات ومصروفــات 
الــوزارة، وبيانــات الســلف النقديــة والشــيكات  حســب الدليــل المحاســبي المعتمــد مــن 
بيــع  نقــاط  طريــق  عــن  التبــرع  لبيانــات  باإلضافــة  احتياجهــا،  وســبب  بمبالغهــا  البنكيــة 
ــى  ــواع الدعــم وطــرق التواصــل معهــم، باإلضافــة إل ــات الداعميــن وأن الشــبكة وكذلــك بيان
المســتودع وبيــان بالمخــزون وتواريــخ الصــرف ونظــام إدارة االتصــال المؤسســي لتســجيل 
بيانــات العضــوات ونــوع العضويــة ومدتهــا ومبلغهــا، ونظــام الجــودة والتطويــر لعــرض 
الخطــط التنفيذيــة لــكل إدارة باإلضافــة إلــى نظــام أرشــفة الملفــات القديمــة إلكترونيــا 
كل إدارة علــى حــدة ونظــام إدارة المــوارد البشــرية لحفــظ بيانــات الموظفيــن والموظفــات 
الشــخصية بالراتــب والبــدالت والمســمى الوظيفــي والدرجــة الوظيفيــة وتواريــخ التعييــن 
ونســخ إلكترونيــة مــن العقــود والشــهادات وطباعــة الخطابــات الرســمية واحتســاب رواتــب 
ومواعيــد  التحضيــر  دقائــق  اإلضافيــة وحســم  العمــل  ودقائــق  والموظفــات  الموظفيــن 
أو  ســنوية  إجــازات  مــن  اإللكترونيــة  الموظفيــن  وطلبــات  اليوميــة  واالنصــراف  الحضــور 

مرضيــة أو اســتثناءات.
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التعــاون بينهــم مــن خــال نشــر الوعــي 
فــي المجــال الصحــي وانعقــاد الــدورات 
التثقيفيــة وتحقيق األهداف المشــتركة 

بمــا يعــود بالفائــدة للمجتمــع.

يهــدف لرفــع معيشــة صغــار المزارعيــن 
واألســر الريفيــة وزيــادة الكفــاءة واإلنتاجية 
الغــذاء  واألمــن  الحيــاة  نمــط  وتحســين 

الغذائــي لهــم.

عقــد اتفاقيــات تعــاون مباشــرة مــن 
وخدمــات  تدريبيــة  ودورات  مبــادرات 
استشــارية أو رعايــة البرامــج الهادفــة 

التــي تخــدم المجتمــع.

إعــادة  علــى  الطرفيــن  بيــن  التعــاون 
تأهيــل وترميــم وصيانــة بعــض الوحــدات 
فــي  حاجــة  األشــد  لألســر  الســكنية 

المنــورة. المدينــة  منطقــة 

التعــاون بينهــم مــن خــال نشــر الوعــي 
فــي كافــة المجــاالت وتحقيــق األهــداف 
علــى  تعــود  شــراكة  لبنــاء  المشــتركة 

المجتمــع بالنفــع وتحقيــق الرؤيــة.

لمرضــى  مســاندة  خدمــات  تقديــم 
بقيــة  مــع  والمســاهمة  الســرطان 
فــي  الموجــودة  الخيريــة  الجمعيــات 

. لمملكــة ا

عمــل اتفاقيــة مشــروع لمــدة 6 اشــهر 
المطلقــات  الفتيــات  قــدرات  لتعزيــز 

واألرامــل »همــة«.

االتفاقيات التعاونية
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استثمارات الجمعية

مباني قرية أطفال طيبة
هــي أحــدى المشــاريع الرائــدة لجمعيــة طيبــة , تــم تأســيس 
القريــة عــام 1399 باســم )دار الســعادة للطفولــة( وفــق 
أســس ومبادئ األســرة البديلة تحت رعاية صاحب الســمو 

الملكــي األميــر مقــرن بــن عبدالعزيــز فــي عــام  1425هـــ.

معهد طيبة الطيبة العالي للتدريب
هــو إحــدى اســتثمارات الجمعيــة أنشــئ عام 1421هـــ، يقدم 
التدريبيــة المعتمــدة مــن المؤسســة العامــة  الــدورات 
للتدريــب التقنــي والمهنــي يهــدف إلــى النهــوض واالرتقــاء 
بالعمليــة التدريبيــة مــن خــال تقديــم البرامــج التدريبيــة.

مدارس طيبة الطيبة
تأسســت عــام 1407 هـــ، يتــم فيهــا التدريــس علــى 
أيــدي معلمــات ســعوديات ذوي كفــاءة وخبــرات 
علميــة ومهنيــة عاليــة, تضــم المــدارس جميــع 
المراحــل مــن حضانــة , ابتدائــي , متوســط , ثانوي.

روضة الموهوبين
هــي إحــدى األذرع االســتثمارية التــي تســعى 
وبنــاء  تأســيس  إلــى  خالهــا  مــن  الجمعيــة 
اإلنســان، فالعلــم حجــر األســاس لبنــاء األمم, 

وقــد تــم إنشــاؤها عــام 1426هـــ.

فندق اشراق البستان
فندق استثماري تابع للجمعية
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قالوا عنا ...

م. ماجد الزهراني 
وكيل الوزارة المساعد بوزارة اإلسكان التنموي

نشــكر القائميــن علــى جمعيــة طيبــة النســائية ومــا تقــوم بــه 
مــن أعمــال ومبــادرات لخدمــة أكثــر مــن ثاثة آالف مســتفيدة.

أ. أحمد بكر زيدان 
مدير فرع وزارة االسكان بالمدينة المنورة

نبــارك لجمعيــة طيبــة علــى مبادرتها للتعاون مع وزارة اإلســكان 
التــي هــي مــن أعــرق الجمعيــات التــي ســاهمت فــي البحــث عــن 

األســر األشــد حاجــة لانتفــاع مــن برامــج اإلســكان التنمــوي.

عوض عايض السهلي  
مدير جمعية اليتمة

ــة  ــة والمتميــزة وراقي ــا الجهــود المبذول ــارة هــذا الصــرح الخيــري العظيــم ورأين ــا بزي قمن
ــم والســداد. ــة ٢٠٣٠ ونتمنــى لهــم التوفيــق الدائ وخطــى ثابتــة وعزيمــة لتنفيــذ رؤي

د/فاطمة بنت سعود الكحيلي  
تظــل  رائــدة وموفقــة، جهــود مشــكورة، جمعيــة طيبــة عرفتهــا عمــر مديــد،  جمعيــة 

تضــيء. شــمس 
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تشــكر جمعيــة طيبــة النســائية جميــع الصحفييــن واإلعالمييــن 
الذيــن ســاهموا فــي ترجمــة جهــود الجمعيــة لعــام 2020م  مــن 

خــالل الرصــد اإلعالمــي

القنوات

الصحف الورقية واإللكترونية
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ماجد الصقيري

فدوى المطبقاني

محمد الشيخ

د. عبدالرحيم حدادي

عبداالله بخش

مصطفى عباس

يوسف سفر

ابتسام المبارك

عبير الهندي

هاني سقطي

جهاد األهدل

خالد الخضيري

الصحفيين واإلعالميين
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الصحفيين واإلعالميين

المصورين

حسام كردي

ضيف هللا األنصاري

باسم المدني

أحمد السناني

فهد سيد

أحمد القحطاني

عبدهللا زعير

حامد خياط

عبدالرحمن خياط
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شــكراً شــركاء النجــاح لعطائكــم ومســاهمتكم فــي خدمــة مجتمــع 
المدينــة بشــكل عــام وجمعيــة طيبــة بشــكل خــاص لعــام 2020م
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شــكراً شــركاء النجــاح لعطائكــم ومســاهمتكم فــي خدمــة مجتمــع 
المدينــة بشــكل عــام وجمعيــة طيبــة بشــكل خــاص لعــام 2020م

األحمدي  نغیمش
   

شركة األكیاس 
المحدودة

شركة األكیاس 
المحدودة

مؤسسة ركائز 
التفاؤل التجاریة
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الحسابات البنكية 

أوجه الصرفرقم الحساباسم الحسابالبنك

البنك األهلي – قرية 
لفتيات قرية طيبةIBAN: SA3310000033047589000109أطفال طيبة

البنك األهلي - مباني 
أيتام الجمعيةIBAN: SA1510000033048812000101دار األيتام

مركز الملك عبدالعزيز 
مستفيدات الجمعية IBAN: SA2910000033047495000100للكلى

- مرضى الكلى

مستفيدات الجمعية IBAN: SA4710000033014000000101مركز األورام
– مرضى األورام

زكاة جميع فئات IBAN: SA8980000416608010131009الزكاة
الجمعية

أيتام الجمعيةIBAN: SA5280000416608010134003كافل يتيم

مرضى الجمعيةIBAN: SA4380000416608010162004كافل مريض

مساعدة تعليميةIBAN: SA1880000416608010193009صدقة جارية

ايرادات ومصروفات IBAN: SA8745000000030555551001معهد طيبة الطيبة 
المعهد
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كن على اطالع على مستجدات الجمعية، امسح الباركود 

للوصول إلينا

جمعية طيبة في وسائل التواصل االجتماعي

الموقع 
اإللكتروني 
للجمعية

أخبار 
الجمعية

فيدويهات 
الجمعية

 صفحة 
البرامج 

والمشاريع

محادثة 
واتساب 

فورية

+300000

+6900

+150

+1300

+20000

+40

زوار الموقع 
اإللكتروني

متابعين 
انستقرام

مشاهدات 
سناب شات

متابعين 
فيس بوك

متابعين 
تويتر

مشتركي 
يوتيوب





taibahwomen taiba.g.2020@hotmail.com
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