
Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

شحن بطاقة مشتريات سالل غذائية 
  لألسر المستفيدة 

تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد 
للجمعية 

األرامل - المطلقات- األيتام المرضى - ذوي 
االحتياجات الخاصة - أسر محتاجة 

مبادرة سلة العطاء

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  30/12/2021 1/1/2021 350 أسرة

بكرم أهل العطاء والبذل جاءت مبادرة سلة العطاء لتوفير السلة الغذائية لألرامل والمطلقات واأليتام والمرضى وذوي االحتياجات 
الخاصة واألسر المحتاجة وتوفير الغذاء الضروري لهم 

وصف المبادرة 

مساعدة األسر وتخفيف العبء المالي عن األسر أثر المبادرة 

1-حصر األسر وتحديد الفئة المستهدفة 2-تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة 3-تحديد المساعدات الالزمة لألسر المستهدفة 4-
تحديد تكاليف المبادرة وعمل المحتوى التسويقي 5-البدء بتسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة 6- الحصول على الدعم 7-تنفيذ 

المبادرة عن طريق شحن بطاقة مشتريات تسلم للمستفيد 

آلية التنفيذ

شحن بطاقة مشتريات لعدد 350 أسرة بواقع 6 مرات إلى نهاية عام 2021 مؤشرات األداء المتوقعة 

مؤشرات النتائج المتوقعة القدرة على شراء االحتياجات األساسية من المواد الغذائية 

منافذ البيع  الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

22 عدد المتطوعين المتوقع  5 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

420,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

شحن بطاقة مشتريات سالل غذائية 
لألسر المستفيدة 

تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد 
للجمعية  مستفیدي الجمعیة السلة الرمضانیة

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  12/5/2021 12/4/2021 350 أسرة

وصف المبادرة  مبادرة تھتم بتوفیر السالل الغذائیة لألسر المستفیدة من خدمات الجمعیة  خالل شھر رمضان المبارك

تخفیف المصاریف المالیة على األسر الفقیرة والمحتاجة وإعانتھم خالل شھر رمضان المبارك أثر المبادرة 

1-حصر األسر وتحدید الفئة المستھدفة 2-تحدید فریق العمل المشرف على المبادرة 3-تحدید المساعدات الالزمة لألسر المستھدفة 4-تحدید تكالیف المبادرة وعمل المحتوى التسویقي 5-البدء بتسویق المبادرة على 
التجار والجھات المانحة 6- الحصول على الدعم 7-تنفیذ المبادرة 8- إعداد تقریر نھائي بالمشروع

آلية التنفيذ

تسلیم السالل الرمضانیة لـ 350 أسرة  مؤشرات األداء المتوقعة 

مؤشرات النتائج المتوقعة توفير االحتياجات الرمضانية من المواد الغذائية 

الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين الجهات الممولة 

عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفین عدد العاملين المتوقع 

105,000 ريال ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

دعم األيتام ببطاقة مشتريات  تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد 
للجمعية 

األيتام  مبادرة دعم اليتيم

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  30/12/2021 1/1/2021 70 يتيم

مبادرة تهدف إلى دعم األيتام ببطاقة مشتريات بقيمة 200 ريال لكل يتيم وصف المبادرة 

مساعدة األسر وتخفيف العبء المالي عن األسر أثر المبادرة 

1-حصر األيتام 2-تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة 3-تحديد المساعدات الالزمة للفئة المستهدفة 4-تحديد تكاليف المبادرة وعمل 
المحتوى التسويقي 5-البدء بتسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة 6- الحصول على الدعم 7-تنفيذ المبادرة عن طريق شحن بطاقة 

مشتريات تسلم للمستفيد 

آلية التنفيذ

شحن بطاقة مشتريات لعدد 70 يتيم شهريا إلى نهاية عام 2021 مؤشرات األداء المتوقعة 

مؤشرات النتائج المتوقعة القدرة على شراء االحتياجات األساسية من المواد الغذائية 

منافذ البيع  الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

عدد المتطوعين المتوقع  5 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

168,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content
الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية  ترميم وإكمال وبناء المنازل للمستفيدين 
المستفيد للجمعية  األرامل - المطلقات- األيتام - المرضى - ذوي االحتياجات الخاصة - أسر محتاجة  منازلنا

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/12/2021 1/1/2021 35 أسرة

تسعى هذة المبادرة إلى ترميم و بناء  وإكمال منازل األسر المستفيدة  من أسر األرامل - المطلقات- األيتام المرضى - ذوي االحتياجات الخاصة - أسر محتاجة  ( المنازل) اآليلة للسقوط و 
القديمة والضيقة والمعدة من مواد ضعيفة غير قوية ال تتحمل العوامل المناخية الغير مالئمة للسكن.

وصف المبادرة 

إيجاد السكن المالئم لألسرة للعيش بحياة كريمة  أثر المبادرة 

1-عمل دراسات ألوضاع األسرة من جميع الجوانب االجتماعية واالقتصادية والصحية لألسر التابعة لنطاق الجمعية حتى يتم تحديد احتياج األسرة لمن ال يستطيعون تحمل تكاليف البناء او 
الترميم وهم من يعيشون ظروفا قاسية 

2-وضع آلية وضوابط  وشروط للمشروع وتحديد المنازل التي بحاجة الى بناء أو ترميم .
3-لجنة متخصصة تتفقد منازل المحتاجين وعمل تحليل وتقييم لحالة المنزل 

4-تسجيل ما يحتاجه المنزل من إصالح للضرر والصيانة  والتأكد من سالمة البناء والتمديدات الكهربائية والصحية وترمـيم التالف أو استبدالها 
5-التنفيذ بعد التعاقد مع مؤسسات المقاوالت وأعمال البناء والترميم والصيانة 

آلية التنفيذ

ترميم وبناء واكمال منازل األسر المستفيدة بحسب  احتياج كل أسرة بمعدل 35 منزل مؤشرات األداء المتوقعة 

منازل مهيأة للعيش الكريم مؤشرات النتائج المتوقعة

مؤسسات المقاوالت ألعمال الترميم والبناء الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات الداعمة والمؤسسات المانحة الجهات الممولة 

عدد المتطوعين المتوقع  5 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

1,080,000 ريال ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تأمين حاجة المستفيدين من الماء  تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية 
المستفيد للجمعية  مستفيدي الجمعية  سقيا الماء

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/12/2021 1/1/2021 150 أسرة 

مبادرة سقيا الماء من المبادرات الهامة بجمعية البر باألبواء والتي تهدف إلى تحلية مياه اآلبار  و صرفها 
للمستفيدين حسب الحاجة لكل مستفيد

وصف المبادرة 

سد حاجة المستفيدين من الماء  أثر المبادرة 

1-حصر المستفيدين   2- صناعة محتوى المبادرة 3-عمل دراسة كاملة عن المشروع  4- وضع خطة تسويق للمبادرة 5- تنفيذ المبادرة 
وتقديم السقيا للمستفيدين  6- إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

آلية التنفيذ

سقيا الماء لعدد 150 أسرة في المحافظة  مؤشرات األداء المتوقعة 

1-مساعدة األسر المستفيدة من خالل توفير الماء     2- تخفيف معاناتهم  3- تحقيق رضاء المستفيد  مؤشرات النتائج المتوقعة

- الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

عدد المتطوعين المتوقع   6 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

126,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

إكمال المشروع االستثماري إنشاء وقف خيري  عموم الناس  وقف حياة الخيري 

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/12/2021 1/1/2021

إكمال المشروع االستثماري لصالح الجمعية لتغطية مصاريف الجمعية واألنشطة والبرامج التي تقدمها وصف المبادرة 

تغطية مصاريف الجمعية والبرامج والمشاريع التي تقدمها في خدمة مستفيديها  أثر المبادرة 

1- تحديد المتبقي من تكلفة المشروع 2- تقدير الفترة الزمنية 3- صناعة محتوى المبادرة 4- وضع خطة تسويق المبادرة  5- تسويق المبادرة 
6- إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

آلية التنفيذ

تحقيق  1,500,000 من اإليرادات إلكمال  المشروع االستثماري مؤشرات األداء المتوقعة 

1- المشروع االستثماري  2-تنويع مصادر الدخل 3- االستمرار في خدمة المستفيدين
4-المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية

مؤشرات النتائج المتوقعة

المقاول 
الجهات المشاركة والمتعاونة  المؤسسات المانحة - الداعمين - الوزارة الجهات الممولة 

- عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

1,500,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

توفير المساعدات اإلنسانية الطارئة تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية 
المستفيد للجمعية أصحاب الحاالت االنسانية الطارئة

 من المستفيدين 
تفريج كربة 

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/12/2021 1/1/2021 5 مستفيدين 

وصف المبادرة  المساهمة في تفريج الكرب وتقديم المساعدات اإلنسانية الطارئة لألسر المتضررة من المستفيدين 

تفريج الكرب عن األسر المتضررة وتقديم المساعدة للحاالت االنسانية  أثر المبادرة 

آلية التنفيذ 1- استقبال الحاالت 2- دراسة الحالة بشكل سريع والبث فيها 3- تقديم المساعدة 

تفريج كرب 5 مستفيدين مؤشرات األداء المتوقعة 

1-تفريج الكرب األسر المتضررة     2- تخفيف معاناتهم  3- تحقيق رضا المستفيد مؤشرات النتائج المتوقعة

- الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات الممولة  الداعمين والمتبرعين 

- عدد المتطوعين المتوقع  4 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

50,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تحجیج الراغبین في الحج من المستفیدین. تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة 
في تنمية المستفيد للجمعية 

األفراد الذین لم یسبق لھم الحج من مستفیدي 
الجمعیة

الحج 

مقر تنفيذ البرنامج  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 1/8/2021 6/4/2021                30 

مبادرة تھدف إلى تحجیج األفراد الذین لم یسبق لھم الحج من مستفیدي الجمعیة وصف المبادرة 

أداء فریضة الحج ممن ال یستطیع تحمل تكالیفھ   أثر المبادرة 

إعداد دراسة للمشروع1.

تكوین فریق العمل وتوزیع المھام2.

التنسیق مع حمالت الحج وإعداد عروض األسعار3.

اإلشراف على آلیة نقل المستفیدین وتجھیز االحتیاجات الالزمة للمشروع4.

توثیق كافة المراحل + إعداد تقریر شامل5.

آلية التنفيذ

تحجیج 30 مستفید ممن لم یسبق لھم الحج من مستفیدي الجمعیة مؤشرات األداء المتوقعة 

أداء فریضة الحج مؤشرات النتائج المتوقعة

الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات الممولة  الداعمين والمتبرعين 

عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

180,000 ريال ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

رفع مهارات الكادر الوظيفي تخصيص ميزانية للتدريب على 
االستدامة المالية

موظفي الجمعية والمتطوعين
وفئة من المستفيدين

تطوير الكوادر

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/12/2021 1/1/2021 10 موظفين
15 متطوع

35 مستفيد

هي مبادرة تهدف إلى تدريب جميع الموظفين المسجلين في الجمعية من ذوي الدخل المحدود باإلضافة إلى المتطوعين والمستفيدين 
بالجمعية

وصف المبادرة 

السرعة والجودة في األداء أثر المبادرة 

1-تحديد االحتياجات التدريبية 2-حصر الموظفين المراد تدريبهم  3-صناعة محتوى المبادرة 4-عقد شراكة مع الجهة التي ستنفذ 
التدريب  5-تنفيذ المبادرة  6-إنشاء تقرير ختامي للمبادرة 

آلية التنفيذ

زيادة إنتاجية الكادر الوظيفي للوصول إلى %90 مؤشرات األداء المتوقعة 

خدمة عدد أكبر من المستفيدين والداعمين  مؤشرات النتائج المتوقعة

_ الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات الممولة 

- عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

20,000 ريال ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف االستراتيجي المرتبط  الهدف الفرعي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تأهيل وتدريب أبناء المستفيدين تنفيذ االنشطة والمشاريع 
المساهمة في تنمية المستفيد 

للجمعية 

الطالب والطالبات من 12 - 18 سنة ُمَؤهلون 

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  30/12/2021 1/1/2021   250 طالب وطالبة

العمل على تأهيل الطالب والطالبات في مجاالت اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي والقدرات والتحصيلي وتحديد التخصص والميول  وصف المبادرة 

مساعدة الطالب والطالبات من خالل تأهيلهم وتمكينهم في مجاالت عدة  أثر المبادرة 

1-حصر الفئة المستهدفة   2- صناعة محتوى المبادرة 3-عمل دراسة كاملة عن البرامج التدريبية للفئة المستهدفة 4- وضع خطة تسويق 
للمبادرة 5- تنفيذ المبادرة وتقديم البرامج التدريبية للشباب 6- إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

آلية التنفيذ

مؤشرات األداء المتوقعة  تدريب وتأهيل 250 طالب وطالبة  على مدار العام 

1-تأهيل وتدريب 150 طالب وطالبة في اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي    2- تدريب 70 طالب من طالب المرحلة الثانوية على القدرات 
والتحصيلي 3- تأهيل 30 طالب من طالب الصف الثالث ثانوي في تحديد التخصص والميول

مؤشرات النتائج المتوقعة

الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

2 متطوعين  عدد المتطوعين المتوقع  5 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

115,000 لایر  ميزانية المبادرة 



Add content
الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تأهيل أسر المستفيدين لألعمال الحرفية 
حسب رغبتهم

تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد 
للجمعية 

أسر المستفيدين  تأهيل حرفّيون

مقر تنفيذ البرنامج  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/12/2021 1/1/2021 20 أسرة

مبادرة تهتم بالبحث عن دورات تهدف إلى اعتماد بعض األسر في األعمال التي يميلون إليها وتحقق دخل كافي للمستفيدين وصف المبادرة 

تأهيل وتمكين األسر المستفيدة ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة و تغطية احتياجه    أثر المبادرة 

1-حصر الفئة المستهدفة   2- صناعة محتوى المبادرة 3-عمل دراسة كاملة عن البرامج التدريبية للفئة المستهدفة 4- وضع خطة 
تسويق للمبادرة 5- تنفيذ المبادرة وتقديم البرامج التدريبية لألسر 6- إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

آلية التنفيذ

# تدريب وتأهيل 20 أسرة في الجانب الحرفي  مؤشرات األداء المتوقعة 

تأهيل األسر ورفع مهاراتهم في الجانب الحرفي  مؤشرات النتائج المتوقعة

الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

3 متطوعين  عدد المتطوعين المتوقع  5 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

20,000 ريال ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

دعم األسر المستفيدة باألجهزة 
الكهربائية

تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد 
للجمعية  مستفيدي الجمعية  األجهزة الكهربائية

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  30/12/2021 1/1/2021 50 أسرة 

العمل على تأمين األجهزة الكهربائية لألسر المستهدفة وتخفيف معاناتهم  وصف المبادرة 

مساعدة األسر وتخفيف العبء عن األسر المحتاجة  أثر المبادرة 

1-حصر الفئات المستهدفة عن طريق دراسة ميدانية من الباحث االجتماعي 2-عمل المحتوى التسويقي والدراسة للمبادرة 3- مخاطبة 
الداعمين لدعم المبادرة 4-حصر الدعم الوارد وتوزيعه بدأ باألسر األشد احتياجًا 5- شراء األجهزة و تسليمها لألسر المستفيدة 

آلية التنفيذ

تسليم األجهزة الكهربائية لـ 50 أسرة من األسر المستفيدة مؤشرات األداء المتوقعة 

أجهزة كهربائية مسلمة للمستفيدين مؤشرات النتائج المتوقعة

منافذ البيع لألجهزة  الجهات المشاركة والمتعاونة  الداعمين والمتبرعين  الجهات الممولة 

- عدد المتطوعين المتوقع  5 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

300,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content
الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

دعم الشباب المقبلين على الزواج  تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد للجمعية  المقبلين والمقبالت على الزواج  الزواج

مقر تنفيذ البرنامج  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/12/2021 1/1/2021   30 من الشباب المقبلين على الزواج 

مبادرة تهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج بعد حصولهم على دورة تأهيل األسرة على الزواج وصف المبادرة 

  أثر المبادرة  دعم الشباب المقبلين على الزواج بمبلغ مالي للمساهمة في تخفيف التكاليف

حصر أسماء الفئة المستهدفة  المنطبقة عليهم الشروط 1.

اعتماد اللجنة االجتماعية2.

رفعها لمجلس اإلدارة لالعتماد 3.

تحديد التكاليف المالية4.

   التسويق للمبادره 5.

إعداد التقارير الختامية للمبادرة6.

آلية التنفيذ

مؤشرات األداء المتوقعة  #دعم 30 شاب من الشباب المقبلين على الزواج 

تخفيف تكاليف الزواج  مؤشرات النتائج المتوقعة

الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

عدد المتطوعين المتوقع   3 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

300,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تقديم وجبات إلفطار الصائمين في 
شهر رمضان الكريم 

تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد 
للجمعية  الصائمون في جوامع ومساجد األبواء إفطار صائم 

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 13/5/2021 1/4/2021 3450 شخص

العمل على تقديم وجبات إفطار على الصائمين في جوامع ومساجد األبواء خالل شهر رمضان المبارك وصف المبادرة 

أثر المبادرة    مساعدة الصائمين في شهر رمضان الكريم بتقديم وجبات اإلفطار لهم 

آلية التنفيذ    1-التسويق للحصول على الدعم 2- تقديم وجبات اإلفطار على الصائمين 

إفطار 3,450 صائم مؤشرات األداء المتوقعة 

إعانة الصائمين بوجبات إفطار  مؤشرات النتائج المتوقعة

- الجهات المشاركة والمتعاونة  الداعمين والمتبرعين  الجهات الممولة 

3 متطوعين  عدد المتطوعين المتوقع  5 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

55,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

استقبال وتوزيع زكاة الفطر على 
المستفيدين 

تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد 
للجمعية  عموم الناس  زكاة الفطر 

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  30/12/2021 1/1/2021 350 أسرة

العمل على تقديم مساعدات  زكاة الفطر  ألفراد حسب ما يرد للجمعية لتخفيف من معاناة األسر  والتنسيق مع مركز التنمية ليكون 
نقاط البيع والشراء لزكاة الفطر

وصف المبادرة 

أثر المبادرة    مساعدة المستفيدين والتخفيف من معاناتهم 

آلية التنفيذ  1- استقبال زكاة الفطر  2- حصر األسر المستفيدة 3- توزيع الزكاة لألسر المستفيدة حسب ماورد للجمعية 

توزيعها على  األسر المستحقة مؤشرات األداء المتوقعة 

تسليم زكاة الفطر للفئة المستهدفة  مؤشرات النتائج المتوقعة

الجهات المشاركة والمتعاونة  الداعمين والمتبرعين  الجهات الممولة 

3 متطوعين  عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

حسب ما يرد للجمعية  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تطوير وتحفيز المتطوعين في كافة 
األعمال التطوعية للجمعية

تطوير نظم ولوائح وإجراءات العمل الداخلي للجمعية عموم الناس  ع َتَطوَّ

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  30/12/2021 1/1/2021 60 متطوع

مبادرة تهدف إلى تشجيع وتحفيز المتطوعين على العمل التطوعي  وصف المبادرة 

زيادة عدد المتطوعين في الجمعية لكافة األعمال أثر المبادرة 

1- صناعة محتوى المبادرة  2- وضع خطة تسويق للمبادرة 3- تحديد األنشطة التي ستقدم لها الجوائز 4- جلب ثالث عروض أسعار للجوائز 
المراد شراؤها  5- تنفيذ المبادرة  6- إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

آلية التنفيذ

زيادة المتطوعين في الجمعية والوصول إلى 60 متطوع مسجل  مؤشرات األداء المتوقعة 

تفعيل 60 متطوع مؤشرات النتائج المتوقعة

- الجهات المشاركة والمتعاونة  الداعمين والمتبرعين  الجهات الممولة 

60 متطوع عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

48,000 ريال ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تقديم المساعدات الصحية للمرضى والعجزة  تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد 
للجمعية 

المرضى من األسر المحتاجة  المساعدات الصحية

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/12/2021 1/1/2021 25 مريض

هي مبادرة تسعى إلى تقديم المساعدات الطبية للمرضى من األسر المحتاجة  وصف المبادرة 

توفير األجهزة الطبية لكبار السن
والمرضى وما يخص كل

مريض من أسرة طبية وأدوات صحية

أثر المبادرة 

1-حصر المرضى من األسر المحتاجة  2- صناعة محتوى المبادرة 3- وضع خطة تسويق للمبادرة 4- تنفيذ المبادرة وتقديم المساعدات 
للمرضى  5- إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

آلية التنفيذ

إعانة  25 مريض من المستفيدين مؤشرات األداء المتوقعة 

مؤشرات النتائج المتوقعة 1- مساعدة المرضى من األسر المحتاجة  2- تخفيف معاناتهم 

الجهات الطبية  الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

2 متطوعين  عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

75,000 ريال  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

دعم األسر المنتجة لألعمال الحرفیة تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية 
المستفيد للجمعية  مستفيدي الجمعية  دعم حرفيون

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  30/12/2021 1/1/2021 10 أسر 

مبادرة تهدف إلى دعم األسر المنتجة بما تحتاجه من أجهزة وأدوات تساعدهم في عملية اإلنتاج المراد عمله وصف المبادرة 

مساعدة مستفيدي الجمعية لتكون أسر منتجة  أثر المبادرة 

1-حصر األسر المحتاجة(المنتجة)  2- صناعة محتوى المبادرة 3- وضع خطة تسويق للمبادرة 4- تنفيذ المبادرة وتقديم المساعدات لألسر 
المنتجة   5- إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

آلية التنفيذ

تحويل  10 أسر  لتكون أسر منتجة  مؤشرات األداء المتوقعة 

1- مساعدة األسر المحتاجة من األسر المنتجة   2- تخفيف معاناتهم  3- تحقيق االكتفاء الذاتي  مؤشرات النتائج المتوقعة

بنك التنمیة  الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

- عدد المتطوعين المتوقع  2 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

300,000  لایر  ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تحفیز الطالب والطالبات من أبناء 
المستفیدین

تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين  الطالب والطالبات من أبناء المستفيدين حوافز المتفوقين

المكان المستهدف  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء  30/12/2021 1/1/2021 50 طالب وطالبة

مبادرة تهدف إلى دعم الطالب والطالبات من أبناء المستفيدين وتحفيزهم وتشجيعهم  وصف المبادرة 

أثر المبادرة  تحفيز وتشجيع الطالب والطالبات لتحقيق التفوق الدراسي 

  1-حصر أسماء الفئة المستهدفة  المنطبقة عليهم الشروط 2- صناعة محتوى المبادرة 3- وضع خطة تسويق للمبادرة 4- تنفيذ المبادرة 
5- إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

آلية التنفيذ

مؤشرات األداء المتوقعة  تحفيز وتشجيع 50 طالب وطالبة 

1-دعم 20 من الطالب والطالبات الملتحقين بالجامعة من أبناء األيتام    2- توفير جوائز قيمة تشجيعية لـ 30 من الطالب والطالبات 
الحاصلين على 99% فأعلى في المرحلة المتوسطة والثانوية.

مؤشرات النتائج المتوقعة

- الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات المانحة - الداعمين  الجهات الممولة 

- عدد المتطوعين المتوقع  2 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

75,000  لایر  ميزانية المبادرة 



Add content
الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تأمین كسوة الشتاء لألسر األشد حاجة . تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد للجمعية  المستفیدین كسوة الشتاء

مقر تنفيذ البرنامج  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 31/8/2021 4/6/2021 350 أسرة

مبادرة تھدف إلى تأمین كسوة الشتاء لألسر الفقیرة األشد حاجة من مستفیدي الجمعیة وصف المبادرة 

مساعدة المستفیدین بكسوة الشتاء للمساھمة في تحملھم ألجواء البرد  االحتياج التنموي (أثر المبادرة) الذي يتم 
  تغطيته 

1- حصر الفئة المستهدفة  2- صناعة محتوى المبادرة  3-التسويق للحصول على الدعم 4- توزيع الكسوة على المستفيدين 5- إنشاء 
   تقرير ختامي للمشروع 

آلية التنفيذ

مساعدة 350 أسرة بكسوة الشتاء مؤشرات األداء المتوقعة 

كسوة مسلمة للمستفیدین مؤشرات النتائج المتوقعة

الجهات المشاركة والمتعاونة  الداعمين والمتبرعين  الجهات الممولة 

عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفین  عدد العاملين المتوقع 

126,000 ريال ميزانية المبادرة 



Add content
الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة  اسم المبادرة 

تقديم مساعدات كسوة العيد لمستفيدي 

 الجمعية 
تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة 

في تنمية المستفيد للجمعية 
المستفیدین كسوة العيد

مقر تنفيذ البرنامج  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 11/05/2021 06/02/2021 450 رجل وطفل

مبادرة تھتم بدعم األطفال الذین تقل أعمارھم عن 15 عام من أبناء المستفیدین ببطاقة مشتریات وصرف ثوب العید 
للكبار من المستفیدین

وصف المبادرة 

فرحة األسر المحتاجة بالعید   أثر المبادرة 

1- حصر الفئة المستهدفة  2- صناعة محتوى المبادرة  3-التسويق للحصول على الدعم 4- توزيع الكسوة على المستفيدين    5- 
شحن بطائق المشتريات وتسليمها لألطفال 6- إنشاء تقرير ختامي للمشروع

آلية التنفيذ

تأمین كسوة العید لـ 450 مستفید  مؤشرات األداء المتوقعة 

مشاركة فرحة العید مع األسر الفقیرة والمحتاجة مؤشرات النتائج المتوقعة

الجهات المشاركة والمتعاونة  الداعمين والمتبرعين  الجهات الممولة 

3 متطوعين عدد المتطوعين المتوقع  3 موظفین  عدد العاملين المتوقع 

45,000 ريال ميزانية المبادرة 



Add content

الهدف الفرعي المرتبط  الهدف االستراتيجي المرتبط  الفئة المستهدفة اسم المبادرة 

تأمین المستلزمات المدرسیة ألبناء 
وبنات األسر األشد حاجة.

تنفيذ االنشطة والمشاريع المساهمة 
في تنمية المستفيد للجمعية 

الطالب والطالبات من أبناء 
المستفیدین

المستلزمات المدرسیة

مقر تنفيذ البرنامج  نهاية المبادرة  بداية المبادرة عدد المستفيدين

مركز األبواء 30/8/2021 1/6/2021 500 طالب وطالبة

مبادرة تھدف إلى تأمین المستلزمات المدرسیة ألبناء وبنات األسر األشد حاجة من حقیبة مدرسیة والزي المدرسي (ثوب- مریول)  وصف المبادرة 

تأمین االحتیاجات المدرسیة األساسیة ألبناء المستفیدین األشد حاجة االحتياج التنموي (أثر المبادرة) الذي يتم 
  تغطيته 

 1-حصر الفئة المستهدفة  2- صناعة محتوى المبادرة  3-التسويق للحصول على الدعم 4- توزيع المستلزمات المدرسية على 
   المستفيدين 5- إنشاء تقرير ختامي للمشروع 

آلية التنفيذ

تأمین المستلزمات المدرسیة لـ 500 من أبناء المستفیدین مؤشرات األداء المتوقعة 

1- توفیر الحقیبة المدرسیة ألبناء المستفیدین 2- توفیر ثوب الطالب للطالب 3- توفیر المریول المدرسي للطالبات مؤشرات النتائج المتوقعة

الجهات المشاركة والمتعاونة  الجهات الممولة  الداعمين والمتبرعين 

عدد المتطوعين المتوقع  4 موظفين  عدد العاملين المتوقع 

61.000 لایر ميزانية المبادرة 


