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م2020الحساب الختامي 

م2020تقرير أداء الترشيح

الموازنة التقديرية لعام
م2021 2021-5-2

2021-5-32021-5-4

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 



.جيلالحفاظ على الموروثات الثقافية وتوثيقها والعمل على نقلها من جيل إلى

.  وتنظيمهاإيجاد منافذ بيع للحرفيين والحرفيات في الجمعية واإلشراف على األعمال

.خالل الجمعيةتقديم المشورة واإلرشاد والخدمات الفنية للحرفيات والمصممين وربطهم بمصممين محترفين من

.لمستمرتنفيذ مشاريع إنتاجية للحرفيين من خالل تقديم الدعم والتدريب ا

.إيجاد قنوات تمويل ورعاية

:أهداف الجمعية االستراتيجية
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م2020التقرير المالي لعام 



47%
53%

األصول

األصول المتداولة

ةاألصول غير المتداول

م 2020الميزانية لعام 
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18%

0%

82%

الخصوم وحقوق المساهمين

الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة

إجمالي حقوق المساهمين

م 2020الميزانية لعام 
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م 2021الموازنة التقديرية لعام 



58%

7%
2%

6%
2%1%
0%

6%

13%

3%
2%

الرواتب

إدارية

إعالم

عامة

قرطاسية

صيانة

النظافة

األصول

معهد التدريب

ياإلنتاج الحرف

طوارئ

م 2021الموازنة التقديرية 
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المدفوعاتاإليرادات

اإلجمالي



 1,800,000النقدية في بداية العام

:يضاف لها المتحصالت النقدية

 1,000,000عوائد مشاريع

 469,302عوائد المعهد

 50,000ايراد المهرجانات والمعارض

-إيراد تأجير األرض

 202,000تبرعات

 200,000دعم بنك األهلي

 60,000دعم بنك التنمية

 30,000بيع أصول

 500,000مستحقات

 150,000عموالت 

 2,661,302اجمالي المتحصالت

:تطرح المدفوعات النقدية

 1,571,228مصروفات الرواتب و األجور وما في حكمها

 446,700مصروفات إدارية وعمومية

 468,494مصروفات تشغيل وأنشطة

 148,500مصروفات رأسمالية

 2,634,922إجمالي المدفوعات

 2,066,379النقدية المتوقع توفرها نهاية العام

ة الموازنة التقديرية المتوقع

9



الترشيح  



التصــويــت

.قبول استقاالت األعضاء السابقين▪

.المرشحين المعتمدين▪

مجلس اإلدارة 



ســـلوى الــراشـــد. أأســــماء الـــدخيـــــل.أخــــزنــــــدارمـــنــى.د

قبول استقاالت أعضاء مجلس اإلدارة السابقين



ريالخضــيعبدالعزيز.د

الترشيح لألعضاء الجدد 

.واالستراتيجيةاالستشرافيةوالدراساتالفكريللبناءأثاندارشركةإدارةمجلسرئيس▪

.للشبابالغدجمعيةإدارةمجلسرئيسنائب▪

.سابقا  واإلعالمالثقافةوزير▪

.المكرمةمكةلمدينةومحافظا  المكرمةمكةمنطقةإلمارةوكيال  ثمعسيرمنطقةإلمارةوكيال  عمل▪

منيمياإلقلالتخطيطفيالزمالةوبرنامجلندن،جامعةمناالستراتيجيالتخطيطفيالدكتوراهدرجةعلىحاصل▪

بالوالياتهارفاردجامعةمنالعامةاإلدارةفيوماجستير(MIT)جامعةمنالمدنتخطيطفيوماجستير(MIT)جامعة

.األمريكيةالمتحدة

.، كامبريدج، الواليات المتحدة األمريكية(MIT)المشرف المشارك على برنامج عبد العزيز الخضيري لبناء القيادات في جامعة ▪



النويــــصــرنــــوف.أ

الترشيح لألعضاء الجدد 

.سعودالملكجامعة(مشاريعإدارة)أعمالإدارةبكالوريوس▪

.مجوهراتتصميمدورة▪

.المجحديفهدالخطاطمععربيخطدورة▪

.شعبانعليالفنانمعدورة▪

.للهدايانونومالكمؤسس▪

Twoوشريكمؤسس▪ KSA.



الـتـويـجـريشـــادن.أ

الترشيح لألعضاء الجدد 

.سعودالملكجامعةمنفنيةتربيةبكالوريوسعلىحاصلةتشكيليةفنانة▪

.البورسالنعلىالرسممجالفيعالميةجوائزعدةعلىحاصلة▪

.وخارجهاالسعوديةالعربيةالمملكةداخلالمعارضمنالعديدفيشاركت▪

.السعوديةوالفنونالثقافةجمعيةفيعضوة▪

.حرفةجمعيةإدارةمجلسفيعضوة▪

.داونلمتالزمةصوتجمعيةفيعضوة▪



م2020التقرير الفني 



التقرير الفني

م2020لعام 

مشاريع حرفة-02احصائيات-01

جديد المنتجات-04الطلبيات الخارجية-03



ــدإحصــائيات المعهـ

عدد الدورات

عدد الساعات 

عدد المتدربات 

عدد المدربات

الجهات الداعمة

505 
ساعة

882 
المتدربات

35 
الدورات

22 
المدربات

22 
الجهات 
الدائمة
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إحصــائيات المقــهى

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

79,859 SR

44,320.32 SR

82,393 SR

131,497.18 SR

ريال338,070إجمالي المصروفات 
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إحصــائيات المقــهى

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

70,411 SR

17,115 SR

29,120 SR

ريال135,316إجمالي المبيعات 

18,670 SR
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انتاج لشركات كبيرة

انتاج لالفراد 

إعادة تدوير القطع الموجودة في المخزن 

معمل الصابون

54

55

تنفيذ مشاريع إنتاجية للحرفيين
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ةالطلبيات لجهات خارجي



الطـلـبـيــــات

قطعة 600تنفيذ منتجات من الخوص 

(تراثيات–سلة تمر –سفرة –فنجال ) 

قطعة ســـدو 50تنفيذ 

مختلفة المقاسات
قطع كبيرة 4تطريز 



مشروع ساراز باق



.الرياضفيالرئيسيللمقراالنتقالاكتمال

.ومصممينومؤسساتوأهليةحكوميةجهاتمعجديدةشراكاتابرام

.معارض10منأكثرفيالمشاركة

.(وطنيويومشتوية-صيفية-رمضانية)المناسباتحسبموسميةتشكيلةانتاج

.للجمعيةتسويقيةخططوتنفيذإعداد

.االجتماعيالتواصلمواقعوتطويرللجمعيةاإللكترونيالموقعتجديد

.حرفةمنتجاتوتسويقلبيعبيعمنافذإيجاد

.الفكريةللملكيةالسعوديةالهيئةلدىتجاريةكعالمةالجديدحرفةشعارتسجيل

.(...جلـدسدو،ص،خو)الفكريةللملكيةالسعوديةالهيئةلدىحرفةمنتجاتمنهاُتـنتجالتياألوليةالموادتسجيل

.الخارجيةللجهاتالثقافةوزارةهدايالدليلحرفةانضمام

.التدريبمعهدفيتدريبيةدورة20منأكثرإقامة

.حرفةمقهىتطوير

م2021خطــة عام 
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إعالن نتائج التصويت







info@herfah.ogr.sa.. ُسعدنا بحضوركم

herfah.org.sa

+966 55 061 4449

@herfah1430

@herfahcoop


