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املقدمة 

م ىلع الحمد لله رب العاملين الذي أنعم علينا باإلسالم و جعلنا إخوة متحابين متآخين وصالة و السال
اعية خير البشرية محمد عليه أفضل الصالة و السالم حثنا ىلع الخير و نفع الناس و أسس قيم اجتم

وبعد.. التكافل والبناء تدعوا الى التراحم و 

أصالة عن نفسي و نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة و زمالئي العاملين أن نضع بين يديكم هذا الجهد
م 2019الذي يتوجه عطاء املحسنين وبركة املنفقين تقرير عام 

.  سائل املولى أن يجعله عمال متقبال و أن يجزي عن املنفقين خير الجزاء و أن يخلف عليهم خيرا

رئيس مجلس اإلدارة 
ياليزيدعايدنايف/أ



أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

نايف عايد اليزيدي/ أ

عضو 

اليزيديرديدفهد / أ

عضو

محمد قليل اليزيدي/ أ

عضو 

يديقبيل جديع اليز/ أ

عضو 

جابر مليح اليزيدي/ أ

نائب الرئيس 

سليمان سالم اليزيدي/ م
املسؤول املالي 

أحمد عايد اليزيدي/ أ





1

السلة الغذائية 

أسرة 1692

ن عدد املستفيدي
أسرة 
سجين

املطلقاتاأليتام
األرامل  األسر 

الفقيرة  

.  سلة غذائية لألسر و املحتاجين



2

السلة الغذائية | صور 



3

سقيا املاء

وريد حفر اآلبار و إنشاء الخزانات الكبيرة و الصغيرة و ت
.شبكات املاء للمنازل ، توزيع املياه للمساجد

إنشاء خزانات صيانة بئرين

24
توزيع عبوات املاء 

ىلع املساجد

2500
كرتون



4

سقيا املاء| صور 



5

املقبلين ىلع الزواج

شباب و فتيات عدد
24

.تثقيف املقبلين ىلع الزواج و دعمهم ماليًا



6

كسوة العيد

130
دمستفي

يل و التفصعليك القماش )لتبرع عيني ىلع تجار االقمشة حملة 
. تامالتكفل بتفصيل ثياب ألبناء االسر الفقيرة و االي( علينا



7

معايدة يتيم

يتيم25

يد رسم االبتسامة  ىلع األطفال االيتام يف فرحة الع



8

ترميم املنازل

ف صيانة إمدادات الكهرباء و السباكة و تغطية االسق
.وإضافة غرف و مطبخ

منزل19

ترميم منازل
رة لألسر الفقي

ترميم منازل
للمتضررين من 

االمطار و السيول

منزل15

عدد االسر 
املستفيدة

أسرة 34



9

ترميم املنازل| صور 

ف صيانة إمدادات الكهرباء و السباكة و تغطية االسق
.وإضافة غرف و مطبخ



10

كفالة االيتام 

كفالة شهرية لأليتام بشراكة مع 
.جمعية االيتام بالطائف

.يف قائمة االنتظار

كفالة 
ايتام9

بمبلغ
ريال 300

103كفالة 
يتيم 

بمبلغ
ريال  500

بشراكة مع 
جمعية االيتام بالطائف



11

الزكاة النقدية

.هاتوزيع الزكاة النقدية ىلع مستحقي

أسرة 250 ريال350000



9الكشف ىلع 
مستفيدين  كشف

مبدئي إلجراء 
عمليات عيون

عمليات 7إجراء 
عيون 

الكشف ىلع 
طالبة 34عيون 

من التشخيص 
إلى العالج

12

برنامج عناية

تقديم املساعدات الطبية و تكفل 
بإجراء العمليات الطارئة

القافلة الصحية
يبالشراكة مع املركز الصح



13

صور برنامج عناية

تقديم املساعدات الطبية و تكفل بإجراء 
.  العمليات الطارئة ، رفع مستوى الوعي الصحي





14

تكوين و تمكين 

االهتمام بالطالب الجامعي يف تنمية مهاراته
. و قدراته و تقديم املساعدات الطالبية

املبادراتريادة االعمالالحاسباإلنجليزي 
التطوعية  109

ساعة

عدد الساعات 
التدريبية 

62
متدرب 

عدد 
املتدربين



تكوين و تمكين | صور 

االهتمام بالطالب الجامعي يف تنمية مهاراته
يثالكلية التقنية بالل. و قدراته و تقديم املساعدات الطالبية

15



و تمكين تكوين 

االهتمام بالطالب الجامعي يف تنمية مهاراته
. و قدراته و تقديم املساعدات الطالبية

دعم الطالب والطالبات املنقطعة عنهم 
املكافئة املتخرجين و إعطاء فرصة 
للمتعثرين تحسين مستوى املعدل 

14

طالبطالبة

10

16



برنامج آفاق
بالشراكة مع إدارة تعليم الليث ىلع ثالث 

.مسارات رعاية ، تعليم ، تدريب

17



برنامج آفاق
بالشراكة مع إدارة تعليم الليث ىلع ثالث 

.مسارات تعليم ، تدريب ، رعاية

1 2

الفسحة المدرسية الحقيبة المدرسية

طالب وطالبة  طالب وطالبة  400 142
18



برنامج آفاق
بالشراكة مع إدارة تعليم الليث ىلع ثالث 

.مسارات تعليم ، تدريب ، رعاية

صور الحقيبة املدرسية

19



برنامج آفاق
بالشراكة مع إدارة تعليم الليث ىلع ثالث 

.مسارات رعاية ، تعليم ، تدريب

أســـــابيــــع 5طالب 19

التقوية في مادة 
الرياضيات

1

عدد املدارس 
مدارس 5

املحاور
تعريف التطوع؟ 
كيف نتطوع؟ 

فوائد التطوع؟ 

معرض التطوع

20



برنامج آفاق
بالشراكة مع إدارة تعليم الليث ىلع ثالث 

صور تقوية مادة الرياضيات.مسارات تعليم ، تدريب ، رعاية
(الفصل األول)

21



برنامج آفاق
بالشراكة مع إدارة تعليم الليث ىلع ثالث 

صور معرض التطوع.مسارات تعليم ، تدريب ، رعاية

22



جائزة التفوق العلمي 
تكريم طالب املدارس يف الحفل الختامي ، تكريم الطالب 

الحاصلين ىلع ترتيب من ضمن العشرة األوائل ىلع مستوى
نية املحافظة ، تكريم الطالب و الطالبات و طالب الكلية التق

.  3الحاصلين ىلع معدل أىلع من 

عدد 
املدارس 

5

عدد الطالب 
املدارس 
املكرمين

35

عدد طالب
الجامعة

10

عدد طالبات
الجامعة

30

عدد طالب 
الكلية 
التقنية 

7

23



جائزة التفوق العلمي 
تكريم طالب املدارس يف الحفل الختامي ، تكريم الطالب 

الحاصلين ىلع ترتيب من ضمن العشرة األوائل ىلع مستوى
نية املحافظة ، تكريم الطالب و الطالبات و طالب الكلية التق

.  3الحاصلين ىلع معدل أىلع من 

صور تكريم الطالب يف املدارس 

24



جائزة التفوق العلمي 
تكريم طالب املدارس يف الحفل الختامي ، تكريم الطالب 

الحاصلين ىلع ترتيب من ضمن العشرة األوائل ىلع مستوى
نية املحافظة ، تكريم الطالب و الطالبات و طالب الكلية التق

.  3الحاصلين ىلع معدل أىلع من 

صور جائزة التفوق العلمي 

25



ديوانية االسر الرمضانية 
ديوانية االسرة برنامج رمضاني لرفع مستوى الوعي االسر و

. تثقيفهم عن طريق مختصين و مستشارين أسريين

عدد املشاركين 
40

عدد اللقاءات
5

26



امللتقى التدريبي
بجمعية تنمية القرى

.  ملتقى تدريبي بجمعية تنمية القرى يجمع قرى الليث

عدد اللقاءات
5

27





مشروع خدمة ضيوف الرحمن
املشاركة يف خدمة سقيا الحاج وتقديم املاء البارد لضيوف

.  الرحمن

عبوة ماء 

عرفات مزدلفة

املنطقة
املركزية للحرم  الششة بعثات الحج

28



مشروع خدمة ضيوف الرحمن
املشاركة يف خدمة سقيا الحاج وتقديم املاء البارد لضيوف

.  الرحمن

عبوة ماء 

29



تدشين املتجر االلكتروني

30

الزكاة 

تفريج
كربة

كفالة 
أسرة 
فقيرة

كفالة 
يتيم



زيارة مدير فرع وزارة العمل و التنمية االجتماعية بجدة 
عبدالله آل طاوي /أ

محسن القحطاني / أومساعده
الجمعيةاعمالإنجازات ولعرض تقرير موجزا عن

31



إقامة معرض تعريفي ملدة ثالثة ايام
بهيئة املساحة الجيولوجية السعودية بجدة 

32



استضافة متدربي قسم الخدمة االجتماعية بالكلية 
(التطبيق امليداني)الجامعية بالليث 

33



حفل تكريم وقف أقوم الوقفية بمناسبة حصوله ىلع 
ية املركز الخامس ىلع مستوى اململكة يف املشاريع النوع
بالقطاع الغير ربحي بحضور عدد من الجهات الخيرية 

34



123

زيارة جمعية أم الدوم  

35



لليث مبادرة تأسيس مجلس تنسيقي لجمعيات البر الخيرية بمحافظة ا

35



غميقةزيارة بلدية 

1
2

36
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38

عبدالله العقيل/ الشيخ 
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م2019لعام 


