
إنجازات قسم البحث 

هـ1441االجتماعي لعام

م2020

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

(70)هـ ـمسجلة برقم 1405تأسست عام 



1441إنجازات قسم البحث االجتماعي لعام 

ي يتعمد قسم البحث االجتماع•

بين الفترة واألخرى في 

دراسات الحاالت الجديدة 

ق وفوتنفيذ زيارات ميدانية، 

ات دراسة دقيقة من قبل الباحث

تهدف الى المتخصصة و

متابعة وحالة األسرة واالطالع

.الى حالتها االجتماعية



كرتون تمر والمقدمة من ٥٠٠عدد 1441/4/16استقبلت الجمعية اليوم الجمعة الموافق 

مؤسسه محمد الراجحي الخيرية سائلين المولى عز وجل ان يجعله في ميزان 



مشروع السلة الغذائية

اسية تامين سلة غذائية وتوفير احتياجاتهم االس

ئية من المواد الغذائية بحيث تحتوي كل سلة غذا

صلصة ‘ حليب ‘سكر ‘شاهي ‘ارز ) على 

(دقيق ‘ مكرونة‘ زيت‘ طماطم

القيمة التقديريةالعدداسم الجهة 

30,000سلة100فاعل خير



مشروع زكاة التمور

صرف التمور الدفعة األولى من •

اوقاف الراجحي ولدفعة الثانية من 

نيم جمعية البر والثالثة من مؤسسة الغ

عية للمستفيدين المسجلين في الجم

ولغير مستفيد

القيمة التقديريةالعدداسم الجهةم

1500كرتون500فهداوقاف الراجحي الشيخ عبد العزيز بن1

6000كرتون600جمعية البر الخيرية بجازان2

1750كرتون350مؤسسة الغنيم 3



تيمفعالية اليوم العربي للي

قام قسم البحث االجتماعي •

بمشاركة ايتام الجمعية في 

هو فعالية اليوم العربي لليتم

كريم برنامج ترفيهي ويتم فيها ت

رعالمتفوقين ودعم الطفل المخت



كات قام قسم البحث االجتماعي بصرف شي

مقدم من عبد العزيز بن فهد بمبلغ 

ظ يتيم ألطفال تحفي25الف لاير لعدد50

القران

لاير2000قيمة الشيك 

فيظتوزيع شيكات لأليتام التح

قيمة الشيكالعدداسم الجهةم

252000عبد العزيز بن فهد 1



فريق تطوعي

قام قسم البحث بمبادرة •

تطوعية بمدرسة االبتدائية

برنامج مهنه في الكربوس

اليد امان من الفقر لألسر 

. المحتاجة



مشروع  الترميم

قام قسم البحث االجتماعي •

باألشراف على ترميم المنازل عن

ر طريق المقاول استفادة خمس اس

من مشروع ترميم المنازل 

.وصيانتها

قيمة المبلغالعدداسم الجهة الداعمة

80.000من االسر5فاعل خير



.

مشروع السلة الرمضانية

قام قسم البحث االجتماعي •

بتوزيع السلة الغدائية 

الرمضانية مع الدجاج المبرد

المقدمة من الداعمين لألسر 

.التي ترعاها الجمعية
القيمة التقديريةالعدداسم الجهة الداعمةم

165.500سلة550مؤسسة عواطف الغنيم1

3000سلة30مي الشيخ2

21.000سلة60جمعان الغامدي3

15,000سلة 50الحكير4

12,000كرتون دجاج مبرد120مي الشيخ5

30,000سلة100جمعيه البر الخيرية6



.

التمور الرمضانية

قام قسم البحث االجتماعي •

بتوزيع التمور الرمضانية

المقدمة من الداعمين لألسر 

دالمستفيدة والغير مستفي

القيمة التقديريةالعدداسم الجهةم

1750كرتون350تمور عواطف الغنيم1

750كرتون150تمور األمير سلطان  بن عبد العزيز2

2.200كرتون440تمور الراجحي3

2500كرتون250تمور السعودية4



مشروع كسوة عيد

روع قسم البحث االجتماعي بتنقيد مشقام

بناء أل( فرحة العيد) كسوة العيد تحت شعار

االسر االرامل المسجلة في الجمعية وذلك

إلدخال الفرحة لنفوس االطفال بدعم 

مؤسسة جمعان الغامدي 

القيمة التقديريةالعدداسم الجهةم

مؤسسة جمعان الغامدي 1

التجارية

10015000



مشروع كسوة عيد

توزيع الحقائب المدرسية ومرايل 

فيد ابناء وبنات المستفيد والغير مست

تزامنا مع بداية العام الدراسي

القيمة التقديريةالعدداسم الجهةم

1815000فاعل خير1

151800هايبر تحطيم االسعار2

7014000مؤسسة سابك العالمية3



.

ة قامت جمعية الملك فهد النسائي•

بجازان بتوقيع عقد مع إدارة 

بفرع وزارة اإلسكان التنموي

لألسر اإلسكان بمنطقة جازان

المستفيد من الجمعية ومن 

الضمان لدى المستحقات

االجتماعي باستقطاع شهري من 

برسوم رمزيه بقيمه الضمان 

لاير( 200)

العدداسم الجهةم

من االسر7اإلسكان التنموي1

مشروع االسكان



.

ة قامت جمعية الملك فهد النسائي•

بجازان بتوقيع عقد مع إدارة 

بفرع وزارة اإلسكان التنموي

لألسر اإلسكان بمنطقة جازان

المستفيد من الجمعية ومن 

الضمان لدى المستحقات

االجتماعي باستقطاع شهري من 

برسوم رمزيه بقيمه الضمان 

لاير( 200)

العدداسم الجهةم

من االسر7اإلسكان التنموي1

مشروع االسكان




