










كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وبعد :

جمعيــة تمكيــن القيــادات للتدريــب والتأهيــل لســوق العمــل منظمــة اجتماعيــة أهليــة وجــدت لتحفيــز المجتمــع ورفــع مســتوى المعرفــة 
ــة إطــارًا اســتراتيجيًا لهــا فــي ســنواتها الثــالث األولــى  ــة المهــارة وطــرق تحويلهــا إلــى مصــدر رزق وكســب، رســمت الجمعي فــي أهمي
تلخــص فــي دفــع الشــباب والفتيــات إلــى مهــارات العمــل واالعتــزاز بالنفــس ومــا تحمــل مــن قيــم ومهــارات، لــذا كان العمــل فــي أغلبــه 
موجهــًا إلــى الفئــة العمريــة مــن 18 - 25 عامــًا وللــه الحمــد رأينــا كيــف يرســم شــبابنا وفتياتنــا أروع صــور اإلبــداع والتمكيــن فــي البرامــج 
التــي قدمــت لهــم فــي العــام األول للجمعيــة، وســتظل هــذه المســيرة مســتمرة فــي التأهيــل والتمكيــن مســتمدين مــن روح الفريــق 

التنفيــذي الشــاب فــي الجمعيــة الرغبــة الكبيــرة لصناعــة عمــل مختلــف.

كل ذلــك لــم ولــن يتــم صدفــة بــل تــم تحليــل واقــع المجتمــع وتحديــد أولويــات التمكيــن فيــه مــع مــا يتناســب مــع تطلعــات العمــل 
التنمــوي فــي المملكــة العربيــة الســعودية حســب بوصلــة التنميــة فــي رويــة المملكــة 2030 لتمكيــن مجتمــع حيــوي و اقتصــاد مزدهــر 

للمشــاركة فــي بنــاء وطــن طمــوح.
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أ. عبدالله بن فرحان الفياض
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 أعضـــــــــاء
مجلس اإلدارة 

عبدالله بن  فرحان الفياض 
)رئيس مجلس اإلدارة (

عادل بن عبيد الشمري 
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

غالب بن نايف الشمري
عضو عضو

محمد بن رغيالن الشمريمحمد بن معزي الشمري
المشرف المالي
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الهيكل 
التنظيمي

مجلس اإلدارة الجمعية العمومية 

السكرتارياالمدير التنفيذي 

أدارة االتصال المؤسسي أدارة البرامج والتدريبإدارة التميز واألداء 
والشراكات  

إدارة الخدمات المساندة 

التخطيط واألداء 

التميز المؤسسي

التدريب والمشروعات

االبتكار ومسرعة االعمال

الشراكات وتنمية الموارد

االتصال المؤسسي

الشؤون المالية واالدارية

تقنية المعلومات والمعرفة

وحدة العمل التطوعي





الفـــئات المستهدفة 
والتغطية الجغرافية

الفئات المستهدفة 
بخدمات الجمعية 

 الشباب 
والفتيات

 الباحثين
عن العمل

 الطالب في 
مراحل الدراسة 

المختلفة

العاملين في 
 القطاع غير

 الربحي

المجتمع

التغطية 
الجغرافية

منطقة ا لحدود 
الشمالية 
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احصائيات
 العــــــــــام      

15
22

92

930

492
22

473

133

6752

14

% 90.74

 شــــــــــراكة
موقعـــــــة

  برنــــــامج
منــــفــــذ 

 يــــــــــوم 
تدريـــبي 

 مستفيد
ومستفيدة

ســــاعة 
تدريبية

مشـــاركة وطنية 
ويوم عالمي

متطــــــوع 
ومتطوعة

فرصــــىة 
تطوعية

ســــاعــــة 
تطوعية

مشاركة 
مجتمعية

نسبة رضــــا 
المتطوعين

20
22



البرامج المنفذة 
خالل عام 2022

برامج التمكين المهني 2022برامج التمكين الحرفي

المشاركات المجتمعية برامج تمكين القطاع غير الربحي



الصناعات 
الخشبية

المرحلة الثانية 

المرحلة الثانية 

 10
أيام

7
أيام

 16
متدربة

 7
متدربات

 50
ساعة تدريبية  

 35
ساعة تدريبية  

برامج
التمكين الحرفي : 



 برنامج 
صيفي مهارة 

فكرة البرنامج

برنامــج صيفــي يضــم العديــد 
المهاريــة  األنشــطة  مــن 
أوقــات  اســتغالل  بهــدف 
فــي  والشــباب  الفتيــات 
الشــمالية  الحــدود  منطقــة 
ويكســبهم  ينفعهــم  بمــا 
تؤهلهــم  جديــدة  مهــارات 

. العمــل  لســوق 

تصفيف المكياجالريزن 
الشعر 

تنسيق 
الورد 

والهدايا 

الكروشية

الفئة 
المستهدفة :

الفتيات
من 18 - 30

1234
5



نسبة الرضا : 100 %

)الريـــــــــــــزن (

3
أيام

 30
متدربة

 12
ساعة تدريبية  

 برنامج 
صيفي مهارة 



نسبة الرضا : 100 %

) المكياج (

3
أيام

 27
متدربة

 12
ساعة تدريبية  

 برنامج 
صيفي مهارة 



نسبة الرضا : 100 %

) تصفيف الشعر (

2
يوم

 21
متدربة

 8
ساعات تدريبية  

 برنامج 
صيفي مهارة 



نسبة الرضا : 100 %

) تنسيق الورد والهدايا (

3
أيام

 27
متدربة

 12
ساعة تدريبية  

 برنامج 
صيفي مهارة 



نسبة الرضا : 83.3 %

) الكروشية (

2
يوم

 26
متدربة

 8
ساعات تدريبية  

 برنامج 
صيفي مهارة 



فكرة البرنامج

عــدد  علــى  الحصــول  إلــى  التدريبــي  البرنامــج  يســعى 
مــن الحرفيــات المتمكنــات فــي مجــال صناعــة النســيج 
والســدو و الخــوص المطــور  مــن خــالل التدريــب العملــي 

وسيعمل البرنامج منتجات يمكن تصنيعها يدويًا.

دورة 
صناعة 
السدو

دورة 
الخوص 
المطور

الفئة 
المستهدفة :

من  18 - 45

12

 صناعة النسيج 
والسدو و الخوص المطور



دورة

 ) صناعة السدو (

4
اسابيع

 15
متدربة

 140
ساعات تدريبية  

 صناعة النسيج 
والسدو و الخوص 

المطور



دورة

 ) الخوص المطور (

4
اسابيع

 15
متدربة

 140
ساعات تدريبية  

 صناعة النسيج 
والسدو و الخوص 

المطور



برنامج

صناعة الشموع

 30
متــــدربة

 12
ساعات تدريبية  

نسبة الرضا : 100 %

4
أيـــام



برنامج

فن صناعة القهوة

 10
متدربين 

 12
ساعات تدريبية  

نسبة الرضا : 100 %

4
أيـــام

الباريستا



برنامج

الرسم بالقهوة

 15
متــــدربة

 8
ساعات تدريبية  

نسبة الرضا : 100 %

2
يــوم

برنامج

الرسم بالقهوة

 15
متــــدربة

 8
ساعات تدريبية  

2
يــوم



 التمكين
المهـني

فكرة البرنامج

متكامــل  تدريبــي  برنامــج 
المرحلــة  وطالبــات  لطــالب 
المجــاالت  فــي  الثانويــة 
والتــي  المختلفــة،  المهنيــة 
تضيــف لهــم فرصــا جديدة في 
اختيــار وتحديــد مســاراتهم بعــد 
مهــارات  تكســبهم  و  التخــرج، 
تمكنهــم مــن فتــح مشــاريعهم 

الخاصــة.

الفئة المستهدفة :
-خريجوا الجامعة والمرحلة الثانوية

-الباحثين عن العمل

20 
22

21 ساعة تدريبية

513 متدرب ومتدربة

دورة 
مستقبل 

واعد 

 دورة 
 مهارة 
اجتياز 

المقابالت 
الشخصية

 دورة
 فن كتابة 

السيرة 
الذاتية 

 دورة 
قياس 
الميول 
المهني 

االستشارات 

في جانب 
السير 
الذاتية

1
2345



 التمكين
المهـني

20 
22

دورة 

مستقبل واعـــــد

دورة 

مهارة اجتياز المقابالت الشخصية

دورة 

 فن كتابة السيرة الذاتية 

دورة 

قياس الميول المهني

 300
متدرب ومتدربة

 71
متدرب ومتدربة

 71
متدرب ومتدربة

 71
متدرب

 6
ساعات تدريبية  

 3
ساعات تدريبية  

 3
ساعات تدريبية  

 3
ساعات تدريبية  

2
يــوم

1
يــوم

1
يــوم

1
يــوم



المشاركات 
أسبوع المجتمعية

البيئة
رمضانيات خدمة 

مصلي 

إثراء 
المحتوى 

االدبي 

برنامج صيف العنود وظيفة 101
) إعادة التدوير - 

أساسيات الحاسب 
االلي( 

توحيد و وحدة 
)حق الجار  – 

لغتي هويتي- 
الراوي (  

الطريق الى أيتام شدن 
مبادرتي 

اليوم العالمي 
للتطوع 

برنامج سفير 
الحياة لمبادئ 

االسعافات 
االولية



برنامج

أسبوع البيئة

 المجتمع 

 30      متطوع ومتطوعة 

 120  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 

المشاركات 
المجتمعية



 مبادرة تطوعية

رمضانيات خدمة مصلي

المصلين

 20      متطوع ومتطوعة 

 90  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 

المشاركات 
المجتمعية



برنامج

إثراء المحتوى األدبي

 20      مستفيد  

 30      متطوع ومتطوعة 

 120  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 

المشاركات 
المجتمعية



دورة 

وظيفة 101

30     مستفيد ومستفيدة
 10    متطوعين ومتطوعات 

 50  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 

المشاركات 
المجتمعية



اليوم 

العالمي للتطوع 

 56      مستفيد ومستفيدة 

 56      متطوع ومتطوعة شاركوا في برامج الجمعية 

 18  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

تكريم

عدد الساعات التطوعية  

المشاركات 
المجتمعية



 برنامج

سفير الحياة لمبادئ االسعافات االولية

35     مستفيد
 3    متطوعة

 18  ساعة تدريبية

عدد المستفيدين   

عدد الدورات 

عدد الساعات التدريبية

المشاركات 
المجتمعية



مبادرة

 أيتام شدن

 40      يتم ويتيمة  

 24      متطوعة 

 96  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 

المشاركات 
المجتمعية



 برنامج

33     مستفيدة الطريق الى مبادرتي
 17    متطوعة

 72  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 

المشاركات 
المجتمعية

 

150    مستفيدالراوي
 2    متطوع 

6  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 



برنامج

 40      'طفل  إعادة التدوير

 4    ساعات تدريبية  

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

دورة 

 20      'طفل  أساسيات الحاسب

 4    ساعات تدريبية  

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الســاعات التطوعية 
العنــود  صيــف   لبرنامــج 

60 ساعة تطوعية

المشاركات 
المجتمعية



 

حق الجار

 

هويتي لغتي

35     مستفيد 
 4    متطوعين 

16  ساعة تطوعية

40     طفل وطفلة
 7    متطوع ومتطوعة  

42  ساعة تطوعية

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 

عدد المستفيدين   

عدد المتطوعين 

عدد الساعات التطوعية 

المشاركات 
المجتمعية



برنامج تمكين 
القطاع غير الربحي

استطالع راي واقع العمل 
 التطوعي. 

 عدد المشاركين 
 1570 متطوع ومتطوعة

 على مستوى المملكة. 

لقاء فرص التمكين 
االقتصادي والتنموي في 

قطاع الثروة الحيوانية 
 برفحاء. 

90 مستفيد.

ورشة عمل لألسر المنتجة 
العاملة في مجال الثروة 

 الحيوانية 
 عدد المستفيدين

  30 اسرة منتجة 
بحضور ممثلة برنامج ريف 

و جمعية الفيصلية النسائية 
و وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية و وزارة 
البيئة والمياه والزراعة .

استطالع راي االحتياج 
التدريبي للعاملين في 

القطاع غير الربحي في 
 محافظة رفحاء 

 عدد المستفيدين: 
40 مستفيد

ملتقى تعريفي للجمعيات 
االهلية في محافظة رفحاء 

مع مؤسسة وقف سعد 
عبدالله الموسى بحضور 
المدير التنفيذي للوقف 

 الشيخ حسن الزومان 
 عدد المستفيدين :

 30 جهة غير ربحية.

ملتقى تعريفي للجمعيات 
االهلية في محافظة رفحاء 

مع مؤسسة الحبيب الخيرية. 
بحضور األستاذ /عبدالعزيز 

السديس   واألستاذ/ نايف 
 الهاجري  عدد المستفيدين: 

 20 جهة غير ربحية.

استضافة البحث الميداني 
لفريق برنامج تصميم 

السياسات وكسب التأييد 
في مؤسسة الملك خالد 

الخيرية إلجراء البحث الكيفي 
في مجال الرعاية االجتماعية 

ومجال الشباب.

استضافة الورشة التحليلية 
لخطة قياس األثر ضمن 

مشروع تأهيل الجمعيات 
على قياس وإدارة األثر 

االجتماعي بحضور مستشار 
 مؤسسة الملك خالد الخيرية 

 المستفيدين :
جمعية تمكين القيادات 

للتدريب و الجمعية 
النسائية بحفر الباطن درة



 تفعيل األيام العالمية 
والمناسبات الدينية والوطنية :

اليوم العالمي للتعليم . 	
اليوم العالمي للسرطان . 	
اليوم الدولي للقضاء على التميز العنصري . 	
اليوم العالمي للتوحد . 	
اليوم العالمي للصحة . 	
اليوم العالمي للموارد البشرية . 	
اليوم العالمي للبيئة . 	
اليوم العالمي للتبرع بالدم . 	

اليوم العالمي للشباب . 	  
اليوم العالمي للعمل اإلنساني . 		
اليوم العالمي للعمل الخيري . 		
اليوم العالمي للقلب . 		
اليوم العالمي للمعلم . 		
اليوم العلمي للطفل . 		
اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة . 		
اليوم العالمي للتطوع . 		

يوم التأسيس . 	
اليوم الوطني. 	

 رمضان . 	
 عيد الفطر . 	
 يوم عرفة . 	
عيد األضحى. 	

المناسابات الوطنية :

 األيام العالمية : 

 المناسابات الدينية : 



الشراكة الموقعة 
خالل عام 2022م

إمارة منطقة الحدود 
الشمالية

مؤسسة الراجحي 
اإلنسانية 

مؤسسة األميرة 
العنود الخيرية 

مؤسسة آفاق تنمويةبنك الجزيرة 

كفاءات المعرفة 
شركة الراشد للتجارة 

والمقاوالت 
مجمع الفيحاء الطبي غارسعالم المقابالت 

الجمعية الفيصلية 
الخيرية النسوية 

جمعية إعالمي الحدود 
الشمالية 

جمعية ساعد الخيرية 
جمعية البر الخيرية 

بروضة هباس 

اللجنة الوطنية لرعاية 
 السجناء والمفرج عنهم 

و أسرهم )تراحم( 



الظهور اإلعالمي 
للجمعية 

حساب االنستقرام حساب تويتر منصة العمل التطوعي 

منصة التدريبمنصات حكومية حساب السناب شات

366   تغريدة 

2269   متابع 

2373   إشارة

مشترك    1425

المشاهدات    2498

منصة احسان 	 

منصة تبرع	 

مركز جمعية تمكين 
القيادات للتدريب

118  منشور 

اإلعجاب    100

متابعين  118

  6752 
متطوع ومتطوعة في 

أعمال الجمعية



الجهة المنفذةعنوان الدورة
عدد 

الموظفين
عدد الساعات

225مؤسسة الملك خالد الخيريةتطوير الموارد المالية

225مؤسسة الملك خالد الخيريةاالتصال والتواصل المجتمعي في المنظمات غير الربحية

225مؤسسة الملك خالد الخيريةقياس وإدارة األثر االجتماعي

125معهد سواعد المستقبلمهارات دراسة االحتياجات التنموية

120اكاديمية الفوزاندورة المدير التنفيذي

1240اكاديمية طويقتطوير تطبيقات الويب

مهارات االتصال المؤسسي
اكاديمية األمير احمد بن سلمان 

لإلعالم التطبيقي
112

148جمعية التنمية البشرية )همة(التسويق والتواصل الرقمي

128جمعية التنمية البشرية )همة(المهارات الرقمية للعمل عن بعد في القطاع غير لربحي

124بنك التنمية االجتماعيةمعسكر التمكين لبرنامج التأهيل المهني والحرفي

تنمية فريق العمل 
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