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جمعية األسر المنتجة بمنطقة حائل



جمعية األسر المنتجة بمنطقة حائل







خادم الحرمين الشريفين

مـــا يميز هذه البالد هو حـــرص قادتها على الخير والتشجيع عليه
يتلا ءاوــس تالاجملا فلتخم يف هيريخ تاــسسؤم نم هارن امو

نم دحاو بناج الإ ، اهاوس وا دالبلا هذــه كوـــلـم ءاـــم تحمل أسـ
الجوانب المشرقة لبالدنا 



 

نهدف للوصول الى قطاع غير ربحي مهم وداعم ومؤثر في
التعليم والصحة والثقافة والمجاالت البحثية

ولي العهد صاحب السمو الملكي



التأسيس

انشئت جمعية األسر المنتجة 
إنتــاج

 بقرار معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية 

تاريخ ١٤٣٧/٦/١٨هـ 

وتسجيلها في سجل الجمعيات الخيرية 

بمنطقـــــة حائــل

رقم

تحت رقم 
٧٥٣

 ٧٦٦١٠ 



األهداف

اإلسهام في تنمية و تطوير الحقــول المهنيـة في 
كافة المجاالت 

دعم جهود الدولـة أيـدها اهللا خصوصــــًا في دعـــم 
األســـر المنتجة

تحقيـــق التنميـــة المستـدامة لألســر المستـهدفة

إقامة البرامج والمشاريع التخصصية لتنمية وتأهيل
 األسر المنتجة

إقامـــة المشـــاريع التســـويقــية لألســــر المنتجــــة

رفـــــــــع المستــــوى المعيــــشي لألســـر المنتــــجــة

رفــــــــع الطمـــــــــوح لــــــدى األســـر المسـتهـــدفة

تأهيـــل وتدريــب المستفيدين من خدمات الجمعية



القيــم

التيســــير  

التعلم المستمر العمل المؤسسي
و اإلبـــــــــــــداع

الكرامة واحترام
تعزيز روح الفريقاالنســــــانيـــــة

مواكبة تقنيات 
الشفافيةوادوات العـــصر



مجلس االدارة

فارس سالم الصنهات 
نــــائب رئيس مجلس اإلدارة

ريم سلمان المري
األمــــــــــين العــــــــــــام

مالك عبد اهللا المجحدي
عضـــــو مجلس اإلدارة

سحر علي الضمادي
عضـــــو مجلس اإلدارة

دالل خلف الفهاد
عضـــــو مجلس اإلدارة

علي حبيب الشمري
المشـــــــــرف المـــــــالي

بندر فواد الشمري
عضـــــو مجلس اإلدارة

أسماء خلف الشمري
عضـــــو مجلس اإلدارة

أحمد سعد الذيبان  
رئيــــس مجلـــــــس اإلدارة



ســكرتيــر إداري

الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية

مجـلـــس اإلدارة

المديـر التنفيذي

الموارد البشرية

التخطيــــــط
والتطويـــــر

التوظيـــف

اإلتصـــــال 
المؤسسي

العــــــالقــــــات 
العامة واإلعالم

تنمــية المـوارد
المـــــــــــــــــاليــة

الخدمـات 
المساندة

الخدمـــــات 
اللوجستيــة

المشتــريات 
والصيــــــانة

البـــــــرامج 
و المشاريع

مركز تدريب

التمــــويـــل

اإلسكــــــان 
التنمــــــــوي

التـــطــــــوع

المهرجانات 
والفعــاليات

إدارة الشؤون
المــــــــــاليـــــة

الحسابات

خدمـــــــــات 
المستفيدين

قسم البحث 
اإلجتـمــــاعي



أبرز مؤشرات البعد السادس 
لرؤية المملكة ٢٠٣٠

زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد 

المؤشــر
عدد العاملين في قطــــاع األسر 
المنتجة المستفيدة من خدمات

بنك التنمية االجتماعية 

حجم مبيعات األسر المنتجة 
المدعومــة من بنك التنمية 

االجتماعية

الهدف االستراتيجي

خــط األسـاس

مستهدف٢٠٢٥

٣٦٠
مليون ريال 

٣,٠٠٠
مستفيد ٢٠١٦

١٨,٨
مليار ريال 

٩٢,٣٧٤
مستفيد ٢٠٢٥



الحوكمة

99.33%



الفئات المستهدفة

دعم االسر المنتجة
 المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر



المبـــادرات 
المجتمعية 



دعـم مـن منصـة إحسـان

مبادرة إفطار صائم

توزيع اكثر من

٣٠,٠٠٠وجبة

للوصول إمسح الباركود



أقيمـت في شهـر رمضان

وتم توزيع اكثر من
 ٧٥كرتون لألسر المنتجة 

استهدفت اكثر من
 ٣٧٩ مستفيد

مبادرة توزيع مفرزنات سمبوسة

مبادرة زكاة الفطر

للوصول إمسح الباركود



مساهمة
 ٨من االســـر المنتجة 

في تقديم المـأكوالت الشعبية

فـي دار المســنيـن
مبادرة معايدة ابائنا

للوصول إمسح الباركود



منافذ تسويقية استفاد منها
أكثـــر من  ٣٥ اســـرة منتجـة

مبــادرة فوانيــس

للوصول إمسح الباركود



بالتعاون مع جمعية رفاق لرعاية االيتام

مبادرة رفاق في خير البقاع

لتقديــــم وجبـــــات ألكثـــر من

٦٠٠ يتيم و أرمله

للوصول إمسح الباركود



مســـــــاهمة

 ٢٢ اسرة منتجة 
في توفــير الضيـــــافة لطلبة العلم 
الحاضرين للدورة العلمية الفقهية

مبادرة إنتاج لطلبة العلم

للوصول إمسح الباركود



مشــاركة جمعـــية انتـــاج بركــــــن تعريفــي
لعرض البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية 
في مبــــادرة بالجــود معمــورة   بالتعــــاون مع 
جمعيـــة  الملــك  عبد  العــزيـــز  و الـــذي أقيـــم 

في منتـجع شرفا

مبادرة بالجود معمورة

للوصول إمسح الباركود



توزيع٣٠٠هدية 
بمناسبة اليوم الوطني 

حيث تم توزيعها على ٨  من شركاء النجاح

مبـادرة هدايــا
اليوم الوطنـــي

للوصول إمسح الباركود



استهدفت ٢٢ أسرة محتاجة 

من خالل توزيع عدد ٨٦  
من ادوات وســـائل التدفئة

مبـــــــــــــادرة 
شتاؤهم دافئ

للوصول إمسح الباركود



مبــــادرة تصميم 
شعــارات ( لوقو )

تصميم شعارات لمشاريع (منتجات) 
االسر المنتجة 

استفاد منها ٦ اسر منتجة

مبــــــــــــادرة توثيـــــق 
عقود ايجار المستفيدين
بالتعاون مع عدد من المكاتب العقارية



أقســـــــام 
الجمعيــــة 



عدد الدورات التدريبية
٣٩ دورة تـــدريــبيــة

قسم الموارد البشرية

عدد الساعات التدريبية
٢٤٦ ساعة

عدد المبادرات
٣ مبادرات



٢٩٧
عدد أفراد االسر

٧٣
عدد الوحدات السكنية

٤٧ 
عدد المتدربين

٢ 
عدد دورات تمكين 

مستفيدي اإلسكان

٧٣
عدد االسر



قسم التمويل
المقترضين خالل عام ٢٠٢٢ 

من بداية استحداث التمويل
إلى نهاية ٢٠٢٢

عدد المقترضين
٤٠

إجمالي مبلغ المقترضين
٨٥٠,٠٠٠ ريال 

٥,٩٧٥,٩٠٠ريال
المبلغ المصروف للتمويل عدد المقترضين

٣٥٢



قسم البحث االجتماعي 

عدد الزيارات الميدانية 
بحـــث ميــــــــــــداني 

٥٤

تسجيل اسر جديدة

١٤٦

البحث المكتبي

٥١٦



وحــدة التطـــوع 

مقيـــاس الرضا 

٪١٠٠
العائـــد االقتصادي 

٨٩,٦٦٥

عدد المتطوعين

٥٩٤
عدد الفرص التطوعية

٧٩
عدد الساعات التطوعية

٥,٠٧٢



تمكين المستفيدين 
(التأهيل و التدريب)

عدد األيام التدريبية 

 ٢٦

عدد الساعات التدريبية

٣٢٢٨ 
عدد الدورات التدريبية

١٨

عدد المتدربين

٧٩٠



المهرجانات و الفعاليات 
(منافذ تسويقية)

عدد االسر المشاركة

١٠٣

عدد المهرجانات و الفعاليات

٨



العالقات العامة 
واالعالم

عدد التفاعالت

 ٢٩,٢٧٥ 

عدد الشراكات المجتمعية

35

عدد قصص النجاح

7

عدد الزيارات الداخلية

18

عدد الفديوهات

23

عدد الزيارات الخارجية

33

عـدد الصــور

179
عدد التغريدات

169

عدد المشاهدات

١٩٢,٦٩٢



شركـــــــاء
النجـــــــــــاح



القطاع الحكومي



القطاع الخاص



جهات مانحة



جمعيات




