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خادم احلرمني الشريفني 
حفظه اللهامللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
حفظه الله
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صاحب السمو امللكي األمير الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة القصيم
حفظه الله
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صاحب السمو امللكي األمير
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز

نائب أمير منطقة القصيم
حفظه الله
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ميتــاز املواطــن الســعودي بــروح العطــاء وحــب فعــل اخليــر وهــذا بعــد فضــل اللــه يأتــي 
فــي ظــل توجيهــات حكومتنــا الرشــيدة حفظهــا اللــه ورعاهــا واهتمامهــا الدائــم بتقــدمي 

العمــل اخليــري وفــي ذلــك شــواهد عديــدة للكثيــر مــن املواقــف اإلنســانية املشــهودة فــي شــتى بقــاع العالــم 
 لتضــع الرؤيــة املباركــة هــذا األمــر ضمــن اهتمامهــا واضعــة نصــب أعينهــا الوصــول للمليــون متطــوع قبــل 2٠3٠م.

وفــي محافظــة عنيــزة امتــدادًا للنهــج املبــارك بتوجيهــات من ســيدي صاحب الســمو امللكــي األمير الدكتــور فيصل بن 
مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز أمير منطقــة القصيم حفظه الله فــإن اجلمعيات واللجان والفــرق التطوعية تعمل 
علــى قــدم وســاق لتــؤدي أهدافها وحتقق غاياتها فــي خدمة اجملتمع لتحقق عنيزة العديد من اجلوائز مثل تشــرفها 
 بلقب » محافظة اإلنســانية« من ســمو أمير املنطقة وحصولها على املدينة العربية املســئولة اجتماعيًا لعام 2٠2٠م.
ــك  ــن ذل ــزة وم ــز بعني ــماء التمي ــي س ــة ف ــة المع ــكاًل جنم ــه مش ــه وتخصص ــي مجال ــع كاًل ف ــود اجلمي ــكرًا جله فش
جمعيــة قــدرة األهليــة التــي أنبــرت خلدمــة األســر املنتجــة والســعي الــدؤوب لتأمــني احتياجاتهــا مببــادرات نوعيــة 
ــا وهــي ممــن يســتحق املســاندة  ــى قدرته ــا وبرهنــت عل ــي أثبتــت كفائته ــات الشــابة الت وهادفــة فهــي مــن اجلمعي
والوقــوف مــن قبــل احملســنني  ليســتمر عملهــا فــي دعــم األســر املنتجــة والتســويق ملصــدر رزقهــا وليســاهم ذلــك فــي 

بنــاء الكثيــر مــن مشــاريع األســر واحلفــاظ عليهــا ودفــع عجلــة التنميــة املســتدامة مجتمعيــًا واقتصاديــًا .

سعادة محافظ عنيزة 
األستاذ / عبدالرحمن بن إبراهيم السليم



7

حرصنــا منــذ تدشــني اجلمعيــة علــى تأســيس العمــل ووضــع بنيــة أساســية يســتند عليهــا األداء و تســاهم فــي قطــف 
الثمــار ممثلــة بخدمــة األســر املنتجــة لذلــك فقــد خصصنــا عــدة جلــان داخليــة مبهــام متعــددة دون إزدواجيــة فــي 
األدوار وهــي اللجنــة االجتماعيــة واللجنــة التنفيذيــة ، جلنــة العالقــات العامــة و االعــالم ، جلنــة املشــاريع ، جلنــة 

املبــادرات ، جلنــة التدريــب وكانــت هــذه اللجــان خيــر فريــق فــي تأديــة واجبهــا بالوجــه األكمــل.

وبفضــل اللــه ثــم باملشــاركة مــع اجلهــات ذات العالقــة فقــد نفــذت اجلمعيــة مبــادرات مختلفــة منهــا مبــادرة باريســتا 
و أســرنا قــدرة واقتــدار فقــد حظيــت جنــاح كبيــر وللــه احلمــد.

أدام اللــه عــز حكومتنــا وحفــظ اللــه مــوالي خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز أل ســعود وســمو 
ســيدي ولــي العهــد صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز علــى دعمهــم الدائــم لألعمــال 
اخليريــة وشــكرًا لصاحــب الســمو امللكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود أميــر منطقــة القصيــم علــى 
دعمــه وتشــجيعه املســتمر وهــذا كان لــه دور بالــغ فيمــا حتقــق كمــا أقــدم جزيــل الشــكر لســعادة محافــظ عنيــزة 

األســتاذ عبدالرحمــن بــن إبراهيــم الســليم وجميــع الداعمــني واملســاندين.

رئيسة جمعية قدرة
األستاذة/ نهلة محمد اجلميعة 
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االطار االستراتيجي

روئيتنا: استدامة املشاريع لألسر املنتجة مبا يتوافق مع رؤية 2٠3٠ .

رسالتنا : تدريب فاعل ، تأهيل مشاريع خدمية ، منح فرص وظيفية مناسبة .

أهدافنا :
1- تأهيل وتقدمي الدعم اللوجستي لألسر املنتجة : تسهيل املهام عن طريق توفير املوارد وتسهيل العقبات .

2- متكني أفراد األسر من املشاركة في قنوات العمل املتاحة  لدى مناشط البيع .
3- توفير فرص عمل مؤقتة أو مستدامة في مختلف املناسبات املوسمية .

3 - وضع اإلجراءت التنظيمية للخطط التنموية املستدامة خلدمة األسر املنتجة من خالل :
أ- تكوين اللجان اإلستشارية لدعم األسر على البناء والتخطيط .

ب- خلق النقاط التسويقية من خالل برامج التمهير .
ت- تشجيع اإلبتكار من خالل تكوين اجملموعات الطموحة )املوهوبني( .

ث- إحتضان املشاريع الناشئة واملتناهية الصغر من خالل تقدمي دراسات جدوى بهدف األستدامة .
ج- اقتــراح مســرعات أعمــال لتطويــر املشــاريع مــن خــالل اســتثمار األمــوال فــي طــرح األفــكار اجلديــدة واملبتكــرة 

داخــل الســوق .



1٠

الهيكل التنظيمي
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أعضاء مجلس اإلدارة

نهلة محمد اجلميعة 
رئيس مجلس اإلدارة

بدرية عيسى الريس 
 عضو مجلس اإلدارة

بدرية فالح املطيري 
 عضو مجلس اإلدارة

رؤى سليمان السحيم 
املشرف املالي

أماني فهد النوب 
 نائبة رئيس مجلس اإلدارة
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إجنازاتنا



14

باريستا

باريستا

) مبادرة خاصة للشباب والشابات (

من خاللها يتم التدريب » مجانًا« 

على حتضير القهوة اخملتصة داخل عدد من 

املقاهي املتميزة والتي تقدم كافة التسهيالت 

للمتدربني ليحصل بعدها املتدرب على شهادة 

تؤهله لعيش الشغف بتطبيق مشروعه اخلاص 

واإلنطالق في عالم التجارة

عدد املستفيدين من مبادرة باريستا 123 شاب وشابة  
وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية 

مت توظيف 3 فتيات و شاب  واستفادت من التجربه صاحبة مشروع محمصة َوَمْق
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بلغ عدد املتقدمني على التدريب 937 شاب و شابه من جميع مناطق القصيم 
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صاحب السمو امللكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة 
القصيم يشيد مببادرة باريستا وأهدافها املتوافقة مع رؤية الوطن خالل لقاء 

سموه برئيس وأعضاء اجلمعية
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املشاركة في مهرجان احلنيني

املشاركة مع الغرفة التجارية بعنيزة بالتخطيط والتنظيم لألسر املنتجة مبهرجان احلنيني الرابع لعام 2٠2٠ م، 
وخلق فرص وظيفية مؤقتة لعدد 5٠ شاب وشابة للعمل في املهرجان مبكأقات مالية .



18

تكرمي سعادة محافظ عنيزة
األستاذ / عبدالرحمن بن إبراهيم السليم 

للجمعيه في مهرجان احلنيني
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خالل جائحة كورونا



2٠

تفعيل منصة ) تام ( للتسويق لألسر املنتجة بعنيزة بالشراكة مع مركز إكتفاء التابع جلمعية البر بعنيزة ، وفريق 
غيث التطوعي ، حيث مت التسجيل والتسويق لعدد )11٠( أسرة خالل اجلائحة وحظر التجوال .

1- منصة ) تام (
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دعــم األســر مببالــغ ماليــة برعايــة الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن الســعدي لتوقــف ســوق العمــل خــالل اجلائحــة 
حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين و املســتفيدات مــن هــذه املبــادرة  ) 45 ( أســرة  محتاجــة ، علمــا أن الدعــم كان مســتمرآ 

ملــا بعــد اجلائحــة .

2- أسرنا .. ٌقدرة واقتدار
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3- توقيع شراكة مع نوافذ من منشآت

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع نوافــذ مــن منشــآت لدعــم األســر املنتجــة فــي ُعنيــزة بإستشــارات للمشــاريع ، دراســة 
ــغ عــدد املســتفيدات 5  ــًا . ) بل ــع مــا يخــص اســتدامة املشــاريع مجان ــات و مســرعات أعمــال و جمي جــدوى ، حضان

ــاريع ( مش
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توزيع )4٠ ( سلة غذائية ألسر اجلمعية احملتاجة بالتعاون مع جمعية البر بعنيزة وفريق عضيد التطوعي .

4- حمالت غذائية
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وضــع لوحــات إرشــادية فــي شــوارع عنيــزة ) كلنــا مســؤول( لزيــادة الوعــي والتثقيــف بأهميــة التباعــد االجتماعــي 
خــالل اجلائحــة .

5- لوحات ارشادية 
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برنامــج التنميــة الريفيــة أحــد برامــج رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠م لتمكــني األســر الريفيــة وحتســني 
ــوزارة  ــع ل ــف التاب ــج ري ــني برنام ــة ب ــد إتفاقي ــق مت عق ــذا املنطل ــن ه ــم ، وم ــة له ــتوى املعيش ــل ومس ــتدامة دخ وإس
البيئــة وامليــاه والزراعــة وجمعيــة قــدرة األهليــة بعنيــزة لتحقيــق مســتهدفات البرنامــج بتقــدمي دعــم مــادي لألســر 
املنتجــة كمكافــأت شــهرية مســتمرة ملــدة عــام فقــد مت دعــم 23 أســرة فــي عــام 2٠2٠م وســيتم بــإذن اللــه اســتكمال 

بقيــة األســر خــالل عــام 2٠21م  .

6- مبادرة ريف
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التقرير املالي
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البرامج واالنشطة
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خطابات الشكر



3٠
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قدرة في اإلعالم
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شاهد قدرة

معونات مالية خالل اجلائحة

تسويق املشاريعالبيعه

مبادرة باريستا
مقابلة صاحب السمو امللكي األمير الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود
أمير منطقة القصيم

https://twitter.com/Qudrah1440/status/1245069745549979649?s=09
https://l.top4top.io/m_1839t5bo50.mov
https://e.top4top.io/m_1839aj5x20.mov
https://k.top4top.io/m_18392h9k50.mov
https://g.top4top.io/m_1839kiyfl0.mov
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شركاء النجاح

الداعمني
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بيانات التواصل جلمعية قدرة

054  961  7109

qudrah-2019@outlook.sa

SA 5105000068202311774000

SA 80000271608011100007

األمناء

الراجحي

@Qudrah1440






