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من نحن

نجاب إنجاب هي جمعية أهلية غري ربحية تعمل عىل مساعدة الحالمني باألبوة و األمومة عىل اإل

األرسية و من خالل تقديم حزمة من الخدمات اليت تتضمن تغطية لتكاليف العالج و االستشارات

االجتماعية لهم حسبما تقتيض لك حالة وفق معايري الجمعية



اسالتنر 

قيمنا

املةمتكحزمةخدماتخاللمنباإلنجابالحالمنيبخدمةمتخصصمجتمعيكيان

االلزتامةاإلنسانيالرسيةوالشفافيةالزناهةالكفاءة والفاعلية

اؤيتنر

.باإلنجابالحالمنيخدمةيفالرائدةالوجهة



 :المجتمع

.لصحياوالتعزيزوالتوعيةالتثقيفيفالتخصصيةالربامجتقديمعربالمساهمة

 :االحتياجذواألزواج

يفللمساهمةالمحدودالدخلذويمنباإلنجابالحالمنيلألزواجالخدماتتقديم

.عالجهمتكاليفتغطية

:االستشارةطالبو

معايريفقوحالةلكتقتيضماحسبأرسيةاجتماعيةنفسيةاستشاريةخدماتتقديم

.الجمعية

:واألثرالمستهدفةالفئة



.اإلنجابتأخرمجاليفواألرسيةواالجتماعيةالطبيةواإلرشاداتاالستشاراتتقديم•

موتقدياإلنجابتأخرلحاالتاألويلللتشخيصمتخصصةعياداتإنشاءعىلالعمل•

.المناسبةالطبيةاالستشارة

.واإلخصابالعقميفالمتخصصنياألطباءمنالتطوعفرقتنميةيفالمساهمة•

:األساسيةاألهداف



.التأسيسيةمرحلتهايفللجمعيةالعامالوضعاستعراض•

.للجمعيةالمايلالوضععىلاألعضاءاطالع•

اإلدارةمجلسوتشكيلالرتخيصعىلالحصولمنذالعمللسريالبياناتتقديم•

.م09/05/2020بتاريخ

.الجمعيةألعمالوالشفافيةالوضوحمنمزيدإعطاء•

.الجمعيةتواجهاليتوالصعوباتالتحدياتعىلالضوءلقاءإ•

والتطويرالتحسنيمقرتحاتوضع•

:التقريرمنالهدف

:بهدفللجمعيةالتقريرهذاالتقريرإعدادتم



الصحةوزارةبإرشافاالجتماعيةوالتنميةالبرشيةالمواردوزارةمن (1846)رقمالرتخيصإصدار•

هـ1442/01/18بتاريخ

.ارةاإلدمجلستشكيلاعتماد•

.الوزارةمنللجمعيةاألساسيةالالئحةاعتماد•

 (4030443926)رقمالتجاريالسجلصدارإ•

:للجمعيةالعامالوضع

 :عليهاالحصولتماليتواللوائحالرتاخيص



:للجمعيةالمايلالوضع

( واإليراداتالمرصوفاتعنمخترصتقرير )

ريال( 185,000) اجمايل التربعات المقيدة

ريال( 140,791.44) اجمايل التربعات غري المقيدة 

ريال( 35,000) إجمايل اشرتاكات العضوية 

ريال( 361,303.44) اجمايل اإليرادات

ريال( 113,867.57) 
اجمايل المرصوفات

248,435.87 م2021رصيد البنك نهاية عام 



(602979636)االشرتاكرقماالجتماعيةالتأميناتحسابفتح•

7021068535المنشأةورقم 9-2014204للمنشأة لدى وزارة العملالموحدالرقمعىلالحصول•

www.enjab.saللجمعيةاإللكرتوينالموقعإنشاء•

.للجمعيةالهاتف الثابت والجوال أرقامعىلالحصول•

.الوطينوالعنوانالسعوديالربيدباإلشرتاك•

.األقساملجميعللجمعيةالرسمياإللكرتوينالربيدإنشاء•

.وجاري العمل عىل تفعيله SMSعربالرسائلجمعترصيحعىلالحصول•

:التنظيميةاإلجراءات

:اإلداريالوضع



يوتيوب-انستقرام-سناب-تويرتاالجتماعيالتواصلحساباتإنشاء•

.التطوعيالعملبمنصةالتسجيل•

.الصحيالتطوعبمنصةالتسجيل •

الراجحيمرصف-السعودي األهيلالبنكيفحسابفتح•

.المانحةالمؤسساتمنعدديفالتسجيل•

.تربعمنصةيفالتسجيل•

:اإلداريالوضع

:التنظيميةاإلجراءات



:العقاريةسموبمبىنمكتباستئجار•

.لنجاويحسني/والمهندسالعقاريةسمورشكةمندعمب (208)مكتب-الثاينالدور

:المكتبوأثاثتجهزيات•

ة األجهزة تجهزي المكتب باألثاث والمستلزمات المكتبة وأجهزة الكمبيوتر والسنرتال وكافتم

.بجدةالربةجمعيمنكدعمجزءتوفريوتمبعضهارشاءاإللكرتونية والكهربائية الحديثة وذلك ب

:الجمعيةمقر



االجتماعاتغرفة

:الجمعيةمقر

االنتظارصالةاالدارةمكتباالستقبال



:التطوعيةالفرص

41322081

284

المتطوعنيعددتطوعيةفرصة
المايلالمقابل

التطوعيةللساعات
التطوعساعاتعدد

 (7)ميداين

 (19)مكتيب

بعدعن (12)

35,386

التطوعيةالفرصمجاالتالتطوعنوع

-إداري اعالمي

تسويقي - اجتماعي



:البرشيةالموارد

03

تنفيذيمديرتعيني

02

01

)توطني(مشغلةرشكةطريقعنوباحثةسكرتريةتعيني

محاسبةتعيني



04

05

يفاالشتباهسياسة

األموالغسلعمليات

اإلرهابتمويلوجرائم

األخاليقالميثاقسياسة

بالجمعيةللعاملني

.للجمعيةااللكترونيالموقععلىورفعهاوالسياساتواألنظمةباللوائحالكترونيملفعمل

:الحوكمة

06

07

08

09

01

02

03

10

األساسيةالالئحة

ةالصحيإنجابلجمعية

سياسة

المتطوعنيإدارة

غاإلبالسياسة

المخالفاتعن

سياسة

المصالحتعارض

سياسة

التربعاتجمع

سياسة

اتالبيانخصوصية

سياسة

السلوكقواعد

افواإلرش الرقابةآلياتسياسة

وفروعهاالمنظمةعىل

وتقييمهاومكاتبها

11

12

13

الئحة

العملتنظيم

الالئحة

ةللجمعيالمالية

اتالصالحيمصفوفةسياسة

واإلدارةاإلدارةمجلسبني

التنفيذية



:اللجانتشكيل

03

04

الطبيةاللجنة

واالستثمارالماليةالمواردتنميةلجنة

01

02

05

واإلعالماالتصاللجنة

الداخليةوالمراجعةالتدقيقلجنة

التنفيذيةاللجنة



والزياراتاالجتماعات



هللاظهحفالفيصلخالد/ األمريالمليكالسموصاحبالمكرمةمكةمنطقةأمريلقاء

الجمعيةتدشنيومباركته



مةالمكر مكةإمارةوكيلمعايلقبلمناالمارةمقريفالجمعيةتدشني
يذيوالمدير التنفالجمعيةإدارةمجلسأعضاءبحضورالقحطاينمشبب .د



األولالعاديةالعموميةالجمعيةاجتماع

القراراتمنعددواتخاذ
م2021مللعاالتشغيليةالتقديريةالمزيانيةعىلالموافقة-

م2021للعامالتشغيليةالخطةعىلالموافقة-

األولالعاديةغريالعموميةالجمعيةاجتماع

القراراتمنعددواتخاذ
.للجمعيةتجاريسجلاصدارعىلالموافقة-

ضاءأعوزيادةللجمعيةاألساسيةالالئحةتعديلعىلالموافقة-

.عضو11اىلأعضاء9منالجمعيةإدارةمجلس



لمجلس اإلدارةإجتماعات5انعقاد  



:المجتمعيةالرشاكة

الرشاكات واتفاقيات التعاون 



:المستفيدينخدمة

03

04

.المستفيدينتسجيلبرنامجإنشاء

.لهمالعالجخدماتتقديموبدءحالة (15)قبول

01

02

.مبدئياحالة (108)عددقبول

.المستفيدينقبولمعايريوضع



ومشاركاتفعاليات



مولالمشاركة يف حفل يوم التطوع برعاية معايل أمني عام محافظة جدة بالصرييف



)واجتماعيطيبمنظورمناإلنجابعىلالثديرسطانأثر(وحدكلستبرنامجإقامة

الكحيلسهام .أ-الشنقيطيسماح .دتقديم



:والصعوباتالتحديات

يناإللكرتوالمتجرتفعيليفالتأخر

الرسيعوالتربع

قيالتسويالمحتوىتنفيذتأخر

الجمعيةلمبادرات

عملترصيحعىلالحصولصعوبة

الصحةوزارةمنالطبيةاللجنةأطباء

ةالطبيالمراكزلدىعملهمآليةلتنظيم

األقساملكيفالعملفريقاكتمالعدم .



:التوصيات

احواقرت والمعارفبالخرباتوإفادتهاالجمعيةلخدمةالجمعيةوأعضاءالمجلسدورتفعيل

.بالجمعيةالنهوضشأنهامناليتالمبادراتوتقديمالمواضيع

.للجمعيةالتشغيليةالمصاريفمنجزءلتغطيةبالعضويةالتسجيلبابفتح

ةالجمعيلعضويةلالنضمامدعواتوتوجيهالجمعيةتحتاجهااليتالمتنوعةوالتخصصاتالمجاالتيفالخربةذوياستقطاب

.الجمعيةأهدافلخدمةاللجاندورتفعيل

.ةالماليالمواردتنميةعىلالعمل

04

05

02

01

02

04

03

05



:التوصيات

.فيدينالمستلخدمةالالزمةالماليةالمواردعىلالحصوللضمانفعالةتسويقخطةوضع

.داعمةرشكاتطريقعنالتوطنيخاللمنالتوظيفعىلالعمل

.فةالمختلالجماهرييةاالتصالوسائليفللجمعيةجاذبةذهنيةصورةإبرازعىلالعمل

وكافةدينالمستفيوبرنامجااللكرتوينوالمتجرللموقعالفينللدعمتقينمسؤولتعيني

.للجمعيةالتقنيةاألمور

.باستمراروتحديثهواستكمالهللجمعيةاإللكرتوينالموقعإثراء

06

07

09

08

10




