
 التقرير األول 



 شكراً لدعم جمعية واحة الوفاء  

 عائلة الشيخ 

 عبدالرحمن المنصور الزامل رحمه هللا 

 التبرع بأرض الواحة

 الشيخ محمد بن عبدهللا العلي الزامل

 التبرع بمنزله كمقر إداري للجمعية

 معالي الشيخ  عبدهللا العلي النعيم 

 رئيس فخري في الجمعية 



 أسماء المتدربين واسماء االعضاء المؤسسين 



 نبذة عن الجمعية 

 بدأت الجمعية  من حيث انتهى األخر 

م عندما عرض األستاذ بطحي سليمان  2016بدأت فكرة الجمعية في شهر مايو من عام  

الفكرة على سعادة محافظ عنيزة األستاذ عبدالرحمن إبراهيم السليم وأعجب  البطحي

بها ودعم سعادته الفكرة حيث تم تشكيل فريق عمل كمؤسسين للجمعية، وتم عقد 

االجتماعات األولى في المحافظة لوضع الرؤية والرسالة وأهداف الجمعية وانتخاب مجلس 

اإلدارة التأسيسي، وتم خالل تلك الفترة رفع طلب تأسيس الجمعية لوزارة الموارد 

بعد ذلك تمت استضافة الجمعية من قبل أكاديمية . البشرية والتنمية االجتماعية

.  الحنطي لتكملة مشوار التطوير والتخطيط واالجتماعات باألكاديمية لمدة عام كامل

وأثناء انتظار صدور الترخيص للجمعية قامت جمعية البر الخيرية باحتضان الجمعية 

للعمل تحت مظلتها كمركز تابع لجمعية البر الخيرية واستمر العمل تحت مظلتها حتى 

. 1255هـ حيث تم صدور الترخيص الرسمي لواحة الوفاء برقم 1440/ 11/ 10تاريخ 

وتقدم الجمعية خدمات الرعاية لكبار السن كالخدمات الطبية، والطبية المساندة 

والبرامج واألنشطة المناسبة لهم التي تساهم في العناية بصحتهم وتجديد روحهم 

وتهدف الجمعية لرفع مستوى االهتمام بكبار السن في المجتمع . المعنوية والصحية

وتوفيـر بيئة مناسبة واستثمار وتوثيق خبراتهم وقدراتهم ودعم حقوقهم وتقديم 

 .الرعاية المناسبة لكبار السن



 رؤية وتطلعات  : واحة الوفاء 



دعم مالي عن  طريق 

جمعية البر   بملغ 

 لاير 72000وقدره 

مقر إداري للجمعية كوقف 

منفعة من الشيخ محمد 

 عبدهللا العلي الزامل 

و تأثيثه من قبل جمعية 

 البر

ارض من أوقاف المرحوم  

عبدالرحمن المنصور الزامل 

الف  32كوقف منفعة بمساحة 

   بالدمشيةمتر   

مناقشة االدارة العامة لخدمة 

كبار السن بوزارة الموارد 

البشرية و التنمية االجتماعية 

بفكرة الواحة و الخدمات المقدمة 

لكبار السن داخلها وحازت الفكرة 

على اعجابهم  وجاري تطبيقها على 

سبع مناطق بالمملكة وذلك بناء 

في تقديم أفضل  2030على رؤية 

 الخدمات لكبار السن

  2019إنجازات الجمعية خالل 

1 2 3 4 



  2019إنجازات الجمعية خالل 

 2019/ 11/20ورشة عمل بتاريخ 

للعمل على الخطة اإلستراتيجية 

للجمعية بحضور شخصيات مختصة 

بخدمة كبار السن في المملكة 

 باستضافة أكاديمية الحنطي

إطالق موقع إلكتروني 

وحسابات تواصل اجتماعي 

 للجمعية  

  

لقاء تعريفي للجمعية  

على شرف سعادة محافظ 

عنيزة باستضافة 

 الغرفة التجارية 

7 6
  

5 8 



( غالين علينا) 

اليوم العالمي 

لكبار السن 

الموافق األول من 

 أكتوبر

باليوم العالمي  المشاركة  

للتطوع بالشراكة مع إدارة 

التعليم ودار الرعاية 

االجتماعية وعنيزة روح 

 المبادرة

تفعيل اليوم العالمي 

لكبار السن  بعدد من 

مدارس التكميلي 

 (الكبيرات)

 2019البرامج واألنشطة خالل 

1 2 3 

 نورة الحميد / بإشراف وتنفيذ أ 

4 

 معرض الكتاب

5 

مهرجان الغضا عبق 

 الجدات

6 

 لمة البركة

7 

اليوم العالمي للدفاع 

 المدني



 2020الخطة التشغيلية لعام 



بنود 

 الخطة 

المبادر

 ات 

الشراكا

  ت

الخدمات 

 المقدمة 

الموازن

ة 

التقدير

 ية 

 2020الخطة التشغيلية لعام 



 2020الخطة التشغيلية لعام 

 الخدمات المقدمة للمستفيدين  

   

01 02 03 

تقديم أجهزه 

طبيه 

 للمستفيدين

تقديم 

العالج 

 للمستفيدين

تقديم خدمات 

إلكترونيه 

 للمستفيدين

 500 المستهدف

 200 المستهدف

 1000 المستهدف



 2020الخطة التشغيلية لعام 

 مبادرات الجمعية  

   

01 02 03 04 05 06 07 

العمل على 

متجر 

إلكتروني 

لعرض 

منتجات 

 كبار السن 

  



 2020الخطة التشغيلية لعام 

 الــشــراكـــات 

   
  شراكات القطاع غير الربحي  شراكات القطاع الخاص     شراكات حكومية  



   2020الخطة التشغيلية لعام 

 الموازنة التقديرية 

   

 2020المصروفات المقدرة لعام 

 لاير       300.000 المصاريف العمومية واإلدارية 

تفعيل اليوم ) برامج وأنشطة 

 ( العالمي 

 لاير      250.000

 لاير     3.295.760 مشروع النادي الرياضي

 لاير       200.000 األصول الثابتة 

 لاير 380.000       رعاية منزلية 

 لاير  4.425.760    إجمالي المصروفات 

 2020اإليرادات المقدرة لعام 

 لاير       100.000 التبرعات 

 لاير      30.000 زكاة 

 لاير     250.000 برامج وأنشطة 

المنصة الوطنية 

 للتبرعات 

 لاير       500.000

 لاير  250.000    الدعم الوزاري 

 لاير     3.295.760 مشروع النادي الرياضي

 لاير 4.425.760   إجمالي اإليرادات 



 التوصيات المطلوب التصويت عليها خالل الجمعية العمومية

2 

3 

4 

5 

الموافقة على إعطاء الصالحيات لمجلس االدارة بالشراء والبيع بسوق 

 (تجاري  –سكني ) العقاري األسهم واالستثمار 

 

الموافقة على التقديم للحصول على قرض من البنك التنموي 

 عند الحاجة 

إنشاء شركة تجارية تحت غطاء الجمعية تكون مسؤولة عن  

 إدارة استثمارات الجمعية

تعديل الالئحة األساسية بما يتوافق مع البنود 

 أعاله 

  2020ماتم عرضة اعاله من خطة الموافقة على 

 

1 



 بيانات الجمعية 

0539155576 

 الموقع اإللكتروني  

 االتصال 

 info@wahawafa.org   البريد الكتروني 

 wahaalwafa حسابات التواصل االجتماعي 

 جميع الحقوق محفوظة لدى جمعية واحة الوفاء لمساندة كبار السن 


