
م2019للعام  المشورة االجتماعية لجمعية واالنشطة تقرير البرامج   

  

https://mishwarah.com/ 



 مرئيات مراجع الحسابات

م 2018 (اعتماد التقرير)  

  



 القوائم المالية 

 

  



 قائمة االنشطة 

  



 مرئٌات مركز التنمٌة االجتماعٌة بجدة 

  



 البرامج واالنشطة السنوية للجمعية

  

https://mishwarah.com/ 

 



 البرامج واالنشطة السنوية للجمعية
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 البرامج واالنشطة السنوية للجمعية

  

 



م2019 -2018تنفيذها للعام األنشطة والبرامج التي تم   

  

https://mishwarah.com/ 

 سلة المشورة الغذائية 
 



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

https://mishwarah.com/ 

 برنامج يوم اليتيم 
حياااا  تاااام . برنااااامج يااااوم اليتاااايم  

ما  األطفاال طفل 60استضافة عدد 

فااي دحاادال  اااالت األلعااا  . األيتااام

حيا  ( تشكي تشيز )في مدينة ُجّدة 

يتم التواجاد ببال دذا  المغار  وياتم 

وعماال ل اام , تناااول وجبااة ارفطااار 

بعاااان االنشااااطة بحضااااور بعاااان 

 .االعضاء واالداريي 



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

دورة تعليم وتدري  الخياطة 

 والتطريز 

 

برنامج دورة تعليم فنو   

الخياطة وتقديم مكائ  خياطة 

جديدة هدية للمتخرجات 

.بالتعاو  مع جمعية حرفية   



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

 دورة الطبخ الحجازال
جمعية لمشورة تحتفي بالتعاو  مع حرفية بتخرج الدفعة األولى م  الفتيات ببرنامج  

  المطبخ الحجازال



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

المنورة رحالت العمرة وزيارة المدينة   

 

برنامج اجتماعي لرعاية 

 المسني  وااليتام

وتوفير الرعاية الطبية ل م  

, وترتي  رحالت عمرة 

 وزيارات دوريه



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

 زيارة مرضى مستشفى الملك في ل التخ  ي ومركز األبحا  في اليوم الوطني السعودال

نظمت الجمعية مبادرات مجتمعياة بالشاراكة  

مااااع مستشاااافى الملااااك في اااال التخ  ااااي 

ومركز األبحا  في اليوم الاوطني الساعودال 

وذلااااك زيااااارة المنااااومي  فااااي المستشاااافى 

ومعايااااادت م ومشااااااركت م الفرحاااااة بااااااليوم 

إلى مباادرة توعياة المجتماع إضافة ,الوطني

يرسااااخ بمااااا ,الااااوط بااااا ابااااراز إنجااااازات 

إنجازات الوط  و يعكس السلوك الحضاارال 

للمملكة العربية السعودية مساتمدة ذلاك ما  

 القيم ارسالمية السامية



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

 مبادرة تكريم سيدات و رجال االم 

رائعة في الش ر الفضيل مبادرة نظمت جمعية المشورة 

وذلك ضم  برامج الجمعية للمسؤولية االجتماعية 

والتي تحرص الجمعية على المشاركة ب ا وخ و ا 

في ش ر رمضا  المبارك وذلك ضم  برامج عديدة 

تنفذها الجمعية لخدمة المجتمع بدعم م  رئيس مجلس 

عبدالرزاق ابو داوود / ادارت ا األستاذ الدكتور 

الجمعية سفراء المسؤولية الكرام وشبا  ودعضائ ا 

  المجتمعية



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

االجتماعٌة وقعت جمعٌة الِمْشَوَرة 

اتفاقٌة مع جمعٌة األٌدي , بجدة 

الحرفٌة الخٌرٌة بمنطقة مكة 

المتخصصة فً تدرٌب , المكرمة 

وتأهٌل الشباب والفتٌات على 

المهن والحرف والصناعات 

.الٌدوٌة  

 مبادرة الجمعية لدعم االسر المنتجة



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

 شراكات مع الجمعية

بامت جمعية المشورة 

االجتماعية بتوبيع وثيقة تعاو  

شراكة استراتيجية ثقافية 

وعلمية مع مؤسسة جدة وايامنا 

 الحلوة

 

 الشراكات االستراتيجية

 



م2019 -2018األنشطة والبرامج التي تم تنفيذها للعام   

  

الجداويهبعن االمسيات   



 بعن االنشطة التطوعية مع شبا  المسؤولية المجتمعية

م2019 -2018  

  



م 2019للعام الموازنة التقدٌرٌة   

  



م2019التقدٌرٌة لعام الموازنة   

  

 البيا  االجمالي

لاير 353,000 م المتوبعة 2019مجموع اريرادات النقدية والعينية لعام    

لاير 277,114  2019مجموع الم روفات المتوبعة لعام    

لاير 75,886 (عجز) الفرق بي  اريرادات والم روفات المتوبعة    



 اخر منجزات الجمعٌة 

  

مساحة ( بطعة درن ) تم  دور موافقه بمنح الجمعية  -1

.ألبامه مقر دائم للجمعية  2م2500  

 
. استخراج سجل تجارال للجمعية تم -2  



 االتصال والتواصل

www.mishwarah.com    

 
  : Mishwarah 

 
 : @Mishwarah 

http://www.mishwarah.com/

