
التقرير السنوي
الجمعية الخيرية لتيسير الزواج 
والــــــرعــــــايــة األســــــــريــــــــة

في محــافظــة عنيــزة – تــآلف 
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أمير منطقة القصيم
نائب أمير منطقة القصيم

األمير الدكتور

األستاذ :

األمير

عبدالرحمن بن إبراهيم السليم

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

محافظ محافظة عنيزة

فهد بن تركي بن فيصل بن تركي آل سعود



فضيلة الشيخ : عبد الله بن حمد الجبر

رئيس الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية اأُلسرية بُمحافظة عنيزة 

السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،

بــة ِتجاهنــا،  ــن مــا عّبرتــم فيــه مــن مشــاعر طيِّ تلّقينــا كتابكــم رقــم 38/282/ بتاريــخ 1438/11/15هـــ، الُمتضمِّ

ــب بكــم  وإّننــا إذ نشــكركم علــى ذلــك، ومــا ُقمنــا بــه مــا هــو إال واجبنــا يمليــه عليــه ديننــا الحنيــف، وُنرحِّ

ــق والســداد. ــى التوفي ــه تعال ــة ســائلين الل ــم الُمبارك ــز بُجُهودك ــع ونعت وبالجمي

والسالم عليكم،،،

            األمير الدكتور .

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

 أمير منطقة القصيم
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سعـادة رئيس مجلـس إدارة جمعيـــة 

تيسير الزواج والرعاية األسرية )تآلف(

السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،

بعملكــم لعنيــزة.. بإخالصكــم لعنيــزة.. بحبكــم لعنيــزة.. 
بوالئكــم لعنيــزة.. منحنــا صاحــب الســمو الملكــي أميــر 
منطقة القصيم - حفظه الله - لقب ُمحافظة اإلنسانية 
على عنيــــزة األرض  وعنيـــــزة العمـــــل وعنيزة اإلنســـــان.

فمــن بــاب الوفــاء والعرفــان، أقــف ُمفتخــرًا لعطائكــم وعملكــم اإلنســاني والتطوعــي، وأقــف عاجــزًا لكتابــة رســالة 
ُشــكر بســيطة أُلنــاٍس يســتحقون أغلــى تــاج الُحــب والتقديــر، ومــن هنــا أقــف لكــم أنتــم وأعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة 
رًا لُجُهــوٍد ســابقة وإنجــازات حاليــة وتطلعــات ُمســتقبلية.. فبعملكــم نلنــا َشــرف هــذا  والعامليــن فيهــا، شــاكرًا وُمقــدِّ

اللقــب.. ُمحافظــة اإلنســانية.. فــي مملكــة اإلنســانية.
ال يســعني إال أن أختــم كلماتــي هــذه بشــكٍر جزيــٍل وتقديــٍر عــاٍل لــكل مــن قــاده ُشــُعوره اإلنســاني لَمــد العــون للمســكين 

واليتيــم والُمعــاق والُمســن وإنقــاذ مرضانــا وزرع األمــل فــي نفوســهم.
تحياتــي وَموّدتــي لــكل مــن َكاَن ســببًا فــي وصــول عنيــزة لنيــل شــرف هــذا اللقــب، ُمحافظــة اإلنســانية مــن أميــر منطقــة 
ــم  القصيــم، والــذي َنجــد منــه ُكل َدعــٍم وَتوجيــٍه لــكل َعمــل خيــري وإنســاني، راجيــن مــن اللــه تعالــى أن َيَتقّبــل عملكــم وُيعظِّ

قكــم لــكل خيــٍر. أجركــم وُيوفِّ

والسالم عليكم،،،

                      أخوكم :

عبدالرحمن بن إبراهيم السليم

محافظ عنيزة
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إّن الحمــد للــه نحمــده ونشــكره، ونتــوب إليــه ونعــوذ باللــه مــن شــرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا مــن يهــده اللــه فهــو المهتــدي ومــن يضلــل فــال هــادي لــه. وأشــهد 
أن ال إلــه إال للــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله صلــى اللــه عليــه وســلم وبــارك 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن وســلم تســليمًا 

كثيرًا.
نحمــده ســبحانه علــى أن هدانــا ووفقنــا لتأســيس نــواة هــذه الجمعيــة المباركــة 
صنــدوق إقــراض الراغبيــن فــي الــزواج بعنيــزة مســاء ليلــة الســادس والعشــرين من 
شــهر رمضــان المبــارك للعــام 1407هـــ فــي مســجد الملــك فهــد بحــي األشــرفية 

بعنيــزة بعــد صــالة التراويــح المســمى مســجد حديقــة األشــرفية.
وواصــل فضلــه علينــا ســبحانه حتــى تــم تحويلــه إلــى جمعيــة رســمية في1429/04/21هـــ تحــت مســمى الجمعيــة الخيريــة لتيســير الــزواج 

والرعايــة األســرية. وأكرمنــا ســبحانه وتعالــى إلــى تطويــر هــذه الجمعيــة المباركــة حتــى صــار اســمها المعــًا مرموقــًا.

تضاهــي كبــار الجمعيــات الخيريــة األهليــة فــي هــذه البــالد المباركة.واســتجاب اللــه دعــاء شــيخنا محمــد بــن صالــح العثيمين 
ــام  ــا الرشــيدة وفــي الخت ــع أرجــاء هــذه البــالد المباركــة فــي ظــل حكومتن ــة جمي ــه، حيــث عــّم نفــع هــذه الجمعي رحمــه الل

أترككــم مــع جمعيتكــم أن تتحــّدث عــن نفســها عبــر هــذا الباركــود. 

نســأل اللــه العلــي القديــر أن يجعــل عملنــا هــذا خالصــًا لوجهــه الكريــم إنــه جــواد كريــم، وأن يجــزي كل مــن ســاهم بفكــره أو جهــده البدنــي أو مالــه 
أو شــفاعته لهــذه الجمعيــة عنــد أهــل الخيــر أن يجزيهــم خيــر مــا جــزى عبــدًا مــن عبــاده.

وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

 
محبكم/ رئيس مجلس اإلدارة
عبد الله بن حمد الجبر

SA 4380000 234608010000287      
SA 1380000 565608010000088      
SA 6180000 234608010000642    
SA 8780000 234608010000659    

SA 5615000 999300000810008       

SA 6110000 037552200000110      

SA 3530400 108095009390017    

SA 7640000 000005007001295    

SA 4905000 068200909000000    
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إّن الجمعّيــة الخيرّيــة لتيســير الــزواج والرعايــة األســرية )تآلــف( بعنيــزة، قــد أخذت على 
كاهلهــا ُمســاعدة الُمحتاجيــن مــن شــباب هــذا البلــد الغالــي بإعفائهــم والوقــوف 
بجانبهــم، فــي رحلــة الســعادة التــي ينشــدها كل شــاب وفتــاة لالســتقرار النفســي 
واالجتماعــي وتكويــن أســرة واعيــة تقــوم بدورهــا االجتماعــي وتحقيــق الهــدف 
األســمى مــن الــزواج باألكثــار مــن أمــة الحبيــب صلــى اللــه عليــه وســلم حيــث قــال 

))تزوجــوا الولــود الــودود فإنــي مكاثــر بكــم األمــم((.
ــى – وتضافــر جهــود  ــه تعال ــة وبفضــل مــن الل ــة المبارك ــذ انطــالق هــذه الجمعي من
ريــن- اســتطاعت الجمعيــة أن تحقــق نجاحــات كبيــره فــي مياديــن  الُمخلصيــن الخيِّ

العمــل الخيــري التنمــوي، إدراكًا مــن القائميــن عليهــا بمســؤوليتهم تجــاه مــن ُهــم فــي أمــّس الحاجــة لمــد يــد العــون والُمســاعدة لهــم. ومــا عمــل 
الجمعيــة إال صــورة مــن صــور التكافــل االجتماعــي الــذي يحثنــا عليــه ديننــا الحنيــف مــن خــالل القيــام بواجبهــا فــي التخفيــف مــن ُمعانــاة الفقــراء 
والُمحتاجيــن واأليتــام مــن أبنــاء محافظــة عنيــزة الحبيبــة، انطالقــًا مــن مبــدأ التعــاون علــى البــر والتقــوى وعمــاًل بقولــه تعالــى )َيْســَأُلوَنَك َمــاَذا 
ــَه ِبــِه َعِليــٌم( البقــرة  ــِبيِل َوَمــا َتْفَعُلــوا ِمــْن َخْيــٍر َفــِإنَّ اللَّ ْقَرِبيــَن َواْلَيَتاَمــٰى َواْلَمَســاِكيِن َواْبــِن السَّ ــْن َخْيــٍر َفِلْلَواِلَدْيــِن َواأْلَ ُينِفُقــوَن  ُقــْل َمــا َأنَفْقُتــم مِّ
215. فهــؤالء أحــق بإعانتهــم والبحــث عنهــم وهــذا مــا نســعى إليــه فــي هــذه الجمعيــة، وكذلــك إعــداد برامــج متنوعــة ومتكاملــة وتبنيهــا الكثيــر 
مــن المشــاريع التنمويــة التــي تضــع علــى رأس أولوياتهــا االهتمــام بالفــرد الُمســتفيد ســعيًا منــا لتحقيــق األهــداف المرجــوة. ومــن هنــا انتهــز 
رًا لهــم تفانيهــم  ــر، ُمقــدِّ ــة وألعمــال الخي ــادي البيضــاء علــى دعمهــم الُمســتمر للجمعي ــاء ألصحــاب األي ــه بالشــكر الجزيــل والثن الفرصــة وأتوّج
وإخالصهــم ودعمهــم الدائــم فــي ســبيل تحقيــق الرســالة الســامية التــي تتبناهــا الجمعيــة. والشــكر موصــوٌل لجميــع األعضــاء بالجمعيــة 
ــًا مــن جميــع األفــراد والجهــات والمؤسســات الخاّصــة والعاّمــة  واألقســام واللجــان العاملــة علــى مــا يبذلــون مــن ُجُهــود مباركــة ُمثمــرة، راجي
ورجــال المــال واألعمــال التعــاون معنــا فــي ســبيل تحقيــق رســالتنا اإلنســانية فــي ظــل قيــادة حكومتنــا الرشــيدة، أّيدهــا اللــه بنصــره وتوفيقــه، 
والدعــم الــال محــدود بقيــادة ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وســمو ولــي عهــده يحفظهــم اللــه.

 
                                                                  المدير التنفيذي     

األستاذ : عبد الرحمن بن عبد العزيز الجطيلي
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شهادة تسجيل الجمعية
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الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية

لجنة الرعاية األسرية اللجنة المالية لجنة االستثمار 
)رجال + نساء(

لجنة تنمية موارد الجمعية 
المالية والبشرية

اللجنة التنفيذية
لمركز شمل

قسم الشؤون اإلدارية

قسم الشؤون المالية

قسم العالقات العامة واالعالم

قسم الرعاية األسرية

مركز تآلف النسـائي

قسم الموارد المالية 
قسم الموارد المالية

مركز شمل )رؤية – زيارة - حضانة(مركز شمل)رؤية – زيارة - حضانة(

قسم العالقات العامة واالعالم

قسم الرعاية األسرية
قسم تيسير الزواج

مركز تآلف للتدريب  

لجنة السعي والتوفيقلجنة تيسير الزواج 

لجنة التطوير والحوكمة ومركز 
تآلف للتدريب وقسم التطوع

لجنة العالقات العامة 
واالعالم وقسم التصاميم

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

القسم النسائيالقسم الرجالي
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التزكيات

تزكية الشيخ : 
محمد بن صالح العثيمين

تزكية الشيخ : 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

2021التقرير السنوي 12



نبذة عن الجمعية

صــة فــي كل مــا مــن شــأنه بنــاء األســرة الُمســلمة الصالحــة وتحقيــق التكافــل  جمعيــة خيريــة اجتماعيــة ُمتخصِّ
ــّم ترســيم صنــدوق  ــن الرجــل والمــرأة، وقــد ت ــادي بهــا اإلســالم بي ــة ســامية ُين االجتماعــي وإقامــة شــراكة حقيقي
إقــراض الراغبيــن فــي الــزواج الــذي تأســس فــي ليلــة 27 مــن شــهر رمضــان المبــارك فــي العــام 1407هــــ، فــي 
مســجد الملــك فهــد المعــروف بمســجد الحديقــة بحــي األشــرفية بعنيــزة فــي صــالة التراويــح ،ثــم تــم ترســيمه إلــى 
ــزواج والرعايــة األســرية تحــت إشــراف  جمعيــة رســمية فــي 1429/4/21هـــ ، بُمســّمى الجمعيــة الخيريــة لتيســير ال

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، وُســجلت بالرقــم 428 .

فــي  المملكــة  ُمســتوى  علــى  متميــزة  اجتماعيــة  جمعيــة  نكــون  أن 
تقديــم البرامــج األســرية والتســهيالت الماديــة للُمقبليــن علــى الــزواج 
جيــن، وُمتواصلــة مــع المجتمــع بخدماتهــا التربويــة والتوعويــة. والُمتزوِّ

ــرة واســتقرارها  ــادة األســـــ ــق سعــــــ ــرية َتســعى لتحقيــــــــ ــة خيـــــ جمعيـــــ
بالدعــــــــــــــــــم المـــــــــــــادي والتــــــــــوعـــــــــــــوي واإلصــــــــــــالح.

※ اإلخالص   ※ السرية   ※ المصداقية   ※ الثقة    ※ اإلبداع واالرتقاء. 

الرؤية :

الرسالة :

القيم :
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األهداف

تقديم 

السعي 

عمــــل

عمــــل

توعية 

إصالح

الُمساعدات للراغبين في الزواج وذلك عن طريق:

 く القرض الحسن الُميّسر ُتسّددأقساط شهرية ُتستقطع بنسبة من الراتب.
 く ُمساعدات من الزكاة للُمستحقين لها ال ترد.

1

2
3
4
5
6

للتوفيق بين الشباب والشابات من أجل تكوين ُأســــر صالحة وإجراء ُعقود األنكحة لهم. 

ــع  ــاكل المجتمـــ ــرات والنــدوات لحــــــل مشـ ــة المحـاضـ ــات وإقامـ البحــــوث والدراســ
ــة. ــوسة والطــالق والخالفــات الزوجيــــ ــل العنــــ ــرية مثـــ اأُلســــ

الُمجتمـع بأهمــية تيسيـر ُأمــور الــزواج وتحقيــق التكـــــافل االجتماعي بين أفراده..

دورات تثقيفية للراغبين في الزواج من الجنسين.

ذات البيـــن وحل المشـــاكل األســـرية بالتعـــاون مع الجهات ذات االختصاص.
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مجلس اإلدارة

فضيلة الشيخ
 عبدالله بن حمد الجبر

 く رئيس مجلس اإلدارة

فضيلة الشيخ/ 
فالح بن عبدي عبدالله البشري
 く نائب رئيس مجلس اإلدارة

فضيلة الشيخ/ 
محمد بن صالح حمد الراجحي 

 く المشرف المالي 

فضيلة الشيخ/ 
د.عبدالله بن أحمد عامرالرميح 

 く عضو مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ 
عبدالعزيز بن محمد الجابر 
 く عضو مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ 
حمد بن عبدالله حمد الجبر 
 く عضو مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ 
خالد بن محمد بن صالح البديوي  

 く عضو مجلس اإلدارة 

فضيلة الشيخ/ 
محمد بن عبدالرحمن سليمان النوشان  

 く عضو مجلس اإلدارة 

سعادة الدكتور/ 
أحمد بن عبدالعزيز المسند
 く عضو مجلس اإلدارة 
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 عبد الرحمن بن عبدالعزيز الجطيلي
 く المدير التنفيذي

 سليمان بن عبدالرحمن العليان
 く مسؤل قسم الرعاية االسرية

مستشار أسري

 إبراهيم بن عبدالعزيز الحرابي
 く العالقات العامة واإلعالم

 حمود بن ناصر  الطويرب
 く مندوب خدمات ومشتريات

محمد بن أحمد الخشيبان
 く مدير الشؤون االدارية

 عبدالله بن صالح السلوم
 く العالقات العامة واإلعالم

 حمد بن عبدالله  الحربي
 く باحث اجتماعي

 حمد بن تركي الحربي
 く مسؤول قسم الشؤون المالية

 عبدالرحمن بن يوسف العواد
 く مدير مركز تآلف للتدريب

 سليمان القاسم
 く موظف استقبال

 عبدالله بن محمد السالم
 く مركز شمل

أ.هيفاء بنت عبدالرحمن المقيطيب
 く مشرفة القسم النسائي 

بجمعية تآلف  

أ.موضي بنت عبدالعزيز القرزعي 
 く مديرة مركز تآلف للتدريب - 

القسم النسائي

أفراح بنت عبدالله السعيد
く مركز شمل 

 سجى بنت يوسف العيسى  
 く مركز شمل 

أبيان بنت فهد محمد الوهيبي
 く مركز شمل

 ماجد بن سمير العتيبي
 く مسؤول االستثمار والعقار

 محمد بن علي  الدحسنة
 く مسؤول قسم تيسير الزواج

 خالد بن سمير العتيبي
 く مركز شمل

موظفو وموظفات

الجمعية 
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انجازات قسم  الرعاية األسرية 2021

اإلصالح 

هو مـــن ضمـــن أقســـام الجمعيـــة يقـــوم برعايـــة األسرة مـــن جميـــع جوانبهـــا الدينيـــة واالجتماعيـــة والنفســـية والتربويـــة 
واالقتصاديـــة، وذلـــك عـــن طريـــق عـــرض مـــا تـــرى مـــن المشـــاكل األسرية التـــي تـــؤدي إلـــى عـــدم االســـتقرار األســــري 

خاصــــة االجتماعيــــة والماديــــة والســــلوكية والتــــي لهــــا أكبـــر األثـــر فـــي تفـــكك األسـرة.

1387

231

661260

366110

41009

231

45274

قضايا محولة من 
المحافظة

السعي والتوفيق 

برنامج لغة الحوار زيارات منزلية
الزوجي

اإلستشارات 
حاالت محولة من مركز 

الحماية االجتماعية

برنامج ماذا بعد زواج زيارات خارجية
األبناء  

متابعة األسر الناشئة 

قضايا محولة 
من المحكمة 

برنامج األمن 
الفكري 
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انجازات قسم  الرعاية األسرية 2021

5725

15

418

453558

49

123082

20942
مستفيــــــد 
ومستفيدة 

944

برنامج العنف 
األسري

التعامل مع 
المراهقين

االستقرار األسري

التربية بالحب

برنامج سنة 
أولى زواج

برنامج رسالة إلى 
زوجة ُمعدد

العالقات الزوجية

برنامج رسالة إلى 
زوجة متقاعد

زاوية خاصة في 
برنامج رواء

االجمالي 

كيف اختار شريك 
حياتي

1658

2238

برنامج األنماط 
الشخصية

برنامج التربية 
بالحب

برنامج األمان 
االسري

برنامج  فتاة 
األربعين 

برنامج البيوت 
الجاذبة 

برنامج شفرة الحب 
بين الزوجين  

برنامج حياتي إنجاز

1151

250

1694

3122

62
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إنجازات قسم تيسير الزواج 

) المســـــــــــــــاعدات( 2021
يقـــوم هـــذا القســـم بتقديـــم الُمســـاعدات للمقبليـــن علـى الـزواج مـــن الشـباب أصحـاب الدخـــل المحـدود والذيـن 

ال يســـتطيعون دفـــع المهـــور، وكذلـــك تقديـــم قـــروض ُميســـرة بـــدون فوائـد لمـن تنطبـق عليـــه شـروط القـرض.

ديسمبرنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطسيوليو

ينــــايـــر

المتقدمين

المتقدمين

المبلغ اإلجماليمستفيد

المتقدمين

المتقدمين

المتقدمين

المتقدمين

المتقدمين

المتقدمين

المتقدمين

المتقدمين

المتقدمين

المتقدمين

15

15

16

20

15

15

15

17

15

15

15

15

120,000

115,000

140,000

145,000

110,000

100,000

150,000

160,000

140,000

150,000

130,000

100,800

يونيومايو أبريل مارس فبـــراير

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

1,560,800 ريال188
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إنجازات قسم تيسير الزواج

ـــــــــــــــــــــــروض( 2021
ٌ
) الق

ديسمبرنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطسيوليو

ينــــايـــر

العدد

العدد

المبلغ اإلجماليمستفيد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

70,000

70,000

60,000

70,000

70,000

70,000

60,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

يونيومايو أبريل مارس فبـــراير

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

820,000  ريال12
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إنجازات مركز تآلف للتدريب 

لعـــــــام 2021 م

البرنامج
دورة المقبالت على الزواج )13دورة (دورة المقبلين على الزواج - رجال )13دورة (

دورة سنوات أولى زواج 1

دورة التربية حب وحزم دورة فن التعامل مع المشكالت

دورة تعامل الزوجين مع برامج التواصل االجتماعي

دورة كيف تختار شريك حياتك ؟

دورة مهارات الحوار ولمسات التعامل 
الراقي في األسرة

7041916

195

2674 124

149

62

203

يهدف مركز تآلف للتدريب إلى تقديم خدمة للٌمجتمع تتمثل في التدريب على الدورات التثقيفية والتطويرية في المجاالت التالية :

く تطوير الذات. く اإلجتماعي واألسري.   く المالي واإلداري 

دورة مراهقة سلسة

دورة نقطة إئتالف - الزوجات

دورة الذكاء المالي وميزانية األسرة

دورة التربية الرقمية لألبناء

الدورات التطويرية  ) 11 ( دورة

دورة برنامج التناغم الزوجي - المتزوجات

دورة نقطة إنطالق - المطلقات واألرامل

706

12

13482

158

106

4377

1708

388

البرنامج

البرنامج

البرنامج
البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

إجمالي المستفيدين والمتسفيدات
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عدد الحاالت المنجزة 
للرؤية داخل المـــركز 

عدد الجلسات اإلرشادية 
واالجتماعية والنفسيـــــة 
التي يقدمهـــــــا المـــــركز 

عدد االستشارات القانونية 
التــــــي قــــــّدمها المــــــركز 

زيارة رؤية واصطحاب والمبيت عن 
طريق المنزل بإشراف المركز 

عدد حاالت الصلـــح بين الطــــرفين 
عـــــــــــــــن طــــــــــــريق المــــــركـــــــــز 

عدد الحاالت المنجزة لزيارة 
اصطحاب من داخل المركز 

عدد الحاالت المنجزة لزيارة 
المبيت من داخــــــل المركز 

عدد الحــــاالت النشطـــة التوعوية 
والتثقيفيــــــة والتــــــــــــــــدريبيــــــة 

الخـــــــدمـــــات
الُمقــــــــــــّدمة
للُمستفيدين

1404161

48

972

3

684

540

مجمـــــــــــــوع8
المستفيدين

3068
مستفيدًا/ مستفيدة

تقرير أعمال مركز شمل   

لعـــــــام 2021 م

202123التقرير السنوي



مستفيد
مستفيد ومستفيدةمستفيد ومستفيدة

مستفيد

مستفيد ومستفيدةمستفيد ومستفيدة

احصائيات ومقارنات 

2021 

 2,840,0001,820,0008337872467

  1,560,800820,0006272209423068

2020م2020م2020م2020م2020م

2021م2021م2021م2021م2021م

ريال سعودي ريال سعودي 

ريال سعودي ريال سعودي 

قسم تيسير الزواج

مساعدات

قسم تيسير الزواج

قروض

مركز تآلف للتدريب 

عدد المستفيدين 

الرعاية األسرية  

عدد المستفيدين 

 مركز شمل  

عدد المستفيدين 
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انجازت قسم

العالقات العامة واإلعالم 

يعتبــر قســم العالقــات العامــة واإلعــالم فــي جمعيــة تآلــف هــو لســان حال الجمعيــة وصوتها المســموع، 
مــن خــالل جهــود التوثيــق ألعمــال الجمعيــة عبــر الوســائط الُمختلفــة ومــد جســور التعــاون مــع المنشــآت 
ــن الرســائل والفيديوهــات  ــد مـــ ــام 2020 بنشــر العدي ذات العالقــات؛ وقــد ســاهم القســم خــالل الع

التوعويــة واإلعالنيــة الُموّجهــة للُمجتمــع ُعمومــًا وَتَمّثــل ذلــك فيمــا يلــي:

تصاميم توعوية للمجتمع

744

72

670 صورة 

864

390

مقاطع فيديو قصيرة

توثيق فوتوغرافي ألنشطة 
الجمعّية الُمختلفة

 إعالنات عبر وسائل التواصل 
االجتماعي الُمختلفة 

تصاميم جرافيك

مشاهدات : أكثر من 
250 ألف مشاهدة  

01

0405

0203

06
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توثيق ألنشطة وبرامج الجمعية 

ركن الجمعية في اجتماع أهالي محافظة عنيزة
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توثيق ألنشطة وبرامج الجمعية 

ركن الجمعية في مهرجان الغضا
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ابرز الداعمين لمسيرة

تآلف 

3/6/22, 12:17 PM https://ehsan.sa/assets/images/ehsan-logo-slogan.svg
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الشيخ / محمد بن عبدالرحمن 
السعدي رحمه الله

أحمد بن محمد المصيريعيإبراهيم بن محمد المصيريعي
 فهد بن عبدالعزيز العوهلي

متبرع من ٌأسرة القاضي 
بعنيزة 

صندوق أسرة 
القاضي بعنيزة

عاة النجاح 
ُ

س

األستاذ 
صالح بن عبدالعزيز الخلف

األستاذ 
أحمد بن محمد المرزوقي

الشيخ 
عبدالمحسن بن عبدالرحمن القاضي
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رشاكة مع جمعية أبوة لرعاية األيتام بعنزية
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تقريرالمحاسب القانوني
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تقريرالمحاسب القانوني
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زيارة الحوكمة للجمعية 7 - 5 - 1441 ه



مساحة االرض :

2000
متر مربع

الدور األرضـــي : األقسام اإلدارية للجمعية

الدور األول والثاني : قاعات التدريب والمسرح

الــدور الثـــالث: مركز شمل

مشـروع

الصدقة الجـارية

تم والحمد الله اعتماد البــدء في تنفيــذي مشروع
الصدقة الجــــارية فــي عــام 2020م المكـــون من:

SA8780000 234608010000659 
حساب 

استقبال التبرعات 



SA 4380000 234608010000287      
SA 1380000 565608010000088      
SA 6180000 234608010000642    
SA 8780000 234608010000659    

SA 5615000 999300000810008       

SA 6110000 037552200000110      

SA 3530400 108095009390017    

SA 7640000 000005007001295    

SA 4905000 068200909000000    


