


إىل حميب اخلري والسخاء

يسر مجعيتكم املباركة

أن تقدم لكم تقريرها السنوي لعام ٢٠٢١م

وتتمىن أن ينال استحسانكم

وجزاكم اهلل خري اجلزاء
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التعريف باجلمعية

تأسست عام ١٤٢٦هـ برقم ٣٠٤ وختدم ٦٤ قرية من قرى جنوب مكة

وتقدم املشاريع اإلجتماعية والتنموية اليت ختدم فئات اجتماعية داخل نطاق خدماهتا

ومن خالل تقرير شذرات يتضح ما قدمته اجلمعية خالل عام ٢٠٢١م 

نسأل اهلل العلي القدير أن جيعل األعمال خالصة لوجهه الكرمي

وأن حيقق للجمعية ما تصبوا إليه من طموح
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كلمة رئيس جملس اإلدارة
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نطاق اجلمعية
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أعضاء جملس اإلدارة
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اهليكل التنظيمي
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من مشاريع اجلمعية
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إحصائيات
ما مت تنفيذه خالل عام ٢٠٢١م
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وجبات ساخنةوجبات إفطار صائم

١٠٠٠ وجبة ٦٠,٠٠٠ وجبة
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القسائم الشرائيةالسلة الغذائية

١١٣٩ قسيمة شرائية ١٠٣٧٥ سلة غذائية
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فواكه مشكلةسكر ١٠ ك

١٥٠ كرتون فاكهة ٦٠٠ كيس
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مياه الشربمتور

٢٩١٦ كرتون ماء ٤٧٠٠ كرتون متر
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كسوة العيدكسوة

١٥٠٠ قسيمة شرائية
(وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية)

٣٠٠ قسيمة شرائية
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(بطانيات) الدجاج كسوة الشتاء

٩٠٠ بطانية ١٢٠ كرتون
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برادات املاء املزنليةحمطة حتلية املياه املزنلية

٥٠ برادة ١٢٠ حمطة
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الثالجاتاملكيفات

٣٦ ثالجة ٦٠ مكيف
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زكاة املال

٥٣,٠٠٠ ريال
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سقيا املاء

إنشاء حمطة حتلية املياه بقرية ضيم بالشراكة التعاونية
مابني »جوار« ووقف امللك عبد العزيز (يرمحه اهلل) للعني العزيزية
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مسابقة جوار الرمضانية
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برنامج فرحة عيد

نفذت مجعية “ جوار “ ممثلة يف القسم النسوي برنامج فرحة عيد

 وقد مت جتهيز ١٠٠٠ هدية وتوزيعها على أطفال األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية 

يف القرى التابعة لنطاقها يف أول أيام عيد الفطر املبارك
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برنامج مأذونك علينا

تنفيذ الربنامج بعقد قران أحد أبناء األسر

لعام ٢٠٢١م 
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مبادرة مفاتيح اخلري

نفذت املبادرة بالتعاون مابني

مجعية جوار ومؤسسة كافل لرعاية األيتام ومركز حي املسفلة
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برنامج القافلة الطبية

 نفذت “ جوار “ ومجعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية مبكة املكرمة

 يوم السبت املوافق:٢٠٢١/٠٩/١٨م برنامج القافلة الطبية امليدانية

للمستفيدين يف قرية اخليوط والقرى املجاورة هلا
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برنامج التأهيل املهين واحلريف

 نفذت مجعية “ جوار “ بالتعاون مع مجعية األيدي احلرفية األهلية مبنطقة مكة املكرمة برنامج التأهيل املهين واحلريف
 للسيدات                                    مبركز جوار النسائي بقرية مبلكان

                      
(تفصيل العبايات والطرح)
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اللقاءات

 تنفيذ اللقاء االفتراضي عن بعد بعنوان دور اجلمعية
يف التصدي جلائحة كورونا وذلك بالتعاون مع

 أمانة العاصمة املقدسة وضيف اللقاء سعادة سعادة 
نائب رئيس جملس اإلدارة

األستاذ عبداهلل بن داود الفايز 
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تدشني متجر جوار اإللكتروين

jewarstore.com
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تدشني متجر جوار اإللكتروين

دشنت مجعية جوار متجرها اإللكتروين حبضور سعادة مدير مركز التنمية االجتماعية مبكة املكرمة
األستاذ ساعد السواط وسعادة نائب رئيس جملس اإلدارة األستاذ عبد اهلل الفايز 
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اإلستضافة

استضافة “جوار“لربنامج الزيارات املتبادلة بني اجلمعيات مبكة املكرمة
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زيارة سعادة مدير عام اجلمعية أ/ علي الفهمي
وبعض رؤساء األقسام للجهات التالية 
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الزيارات للجمعية

 زيارة رئيس بلدية املسفلة الفرعية 

م/ ياسر صاحل مكاوي

زيارة ممثل مقيم احلوكمة

د/ خالد مجعان الزهراين

 زيارة املشرف العام على الدعم املايل
مبركز التنمية االجتماعية

أ/ أمحد الدارسي

 زيارة وفد الرئاسة العامة للبحوثزيارة فريق مجعية زمزم
العلمية واإلفتاء بفرع مكة

 زيارة رئيس  جملس إدارة مجعية
خنلة اليمانية

أ/ تركي السويهري
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الزيارات للجمعية

 زيارة مدير مشروع بنك التنمية
االجتماعية مبكة املكرمة

م/ عبد اهلل النمري

 زيارة نائب رئيس جملس إدارة
مجعية دفاق

أ/ محدان القارحي

 زيارة املدير التنفيذي
 ملبادرة إحسان

أ/ ضيف اهلل األنصاري

 زيارة منسويب مركز التنمية
االجتماعية مبكة املكرمة

زيارة شركة رفادة ومتكني
للخدمات الفنية املساندة
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الشراكات التعاونية لعام ٢٠٢١م

مجمع كفاءات الطبي

مركز إنجاز االتحاد األهيل

جمعية رفاء

جمعية عون التقنية

طائفة متعهدي االعاشة مبكه

فريق املتميزون التطوعي

 مركز حي النزهة

بلدية جنوب مكة الفرعية

جمعية سكني

رشكة بن دبيس للتجارة 

الجمعية الخريية لتنمية القرى

جمعية مؤازرة
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 رشكة رفادة ومتكني للخدمات
 الفنية املساندة

جمعية فزعة

    جمعية األيدي الحرفية
االهلية مبكة

 مجمع نبض الفؤاد الطبي
العام

 الجمعية الخريية لتنمية
القرى

 جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية

الجاليات باملعابدة

 رشكة املشورة االحرتافية
ومؤسسة الكرم لإلعاشة

مركز الخبري العاملي
لالستشارات 

مؤسسة املنى للتسويق

 جمعية ابتسم لخدمات طب

األسنان التطوعية مبكة املكرمة

الشراكات التعاونية لعام ٢٠٢١م
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الشكر والعرفان
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الشكر والعرفان

إدارة مكافحة املخدرات
بالعاصمة املقدسة
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الشكر والعرفان
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الشكر والعرفان
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الشكر والعرفان
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الشكر والعرفان
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الشكر والعرفان
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فريق جوار التطوعي

 استعداد فريق جوار التطوعي لتنفيذ
 مشاريع اجلمعية خالل شهر رمضان

املبارك لعام ١٤٤٢هـ

 أ/ ساعد السواط  و أ/ حممد
 الزهراين   يشاركان فريق جوار
 التطوعي يف توزيع وجبات إفطار

صائم يف مواقف كدي

  عضو جملس اإلدارة أ/ حيىي الكناين
 يشارك فريق جوار يف توزيع وجبات

إفطار صائم

 مدير عام اجلمعية أ/ علي الفهمي
يتابع سري عمل فريق جوار التطوعي

  عضو جملس اإلدارة أ/ باسم الشبيلي
 يشارك فريق جوار التطوعي يف

 توزيع وجبات إفطار صائم
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شركاء النجاح لعام ٢٠٢١م
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حسابات اجلمعية
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للتواصل
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 نسأل اهلل العلي القدير أن جيعل هذه األعمال خالصة لوجهة الكرمي

وأن يكتب األجر والثواب للجميع

واهلل حيفظم ويرعاكم

اخلامتة




