
 
 

 
 
 

 



 

 م 9102مبادرات وبزامج وأنشطة الجمعية المنفذة في 

 1 

  

 

 الزقم
اسم                                          

 املبادرة

مكان                      

 املبادرة

تاريخ        

 التنفيذ

 عدد

 املستفيدين

عدد 

 املتطوعني

عدد  

 الضيوف

إمجالي 

 املشاركني

إمجالي التكلفة 

 املالية
 فكزة املبادرة

1 
ن الدفعة  مبادرة تدشي 
ن   األوىل من المتطوعي 

مقر جمعية 
 عائل

16/5/1441 
 

33 3 11 46 7722295 
ن والمتطوعات +  استقبال عدد من المتطوعي 
توقيع عقود التطوع +تسليم بطاقة متطوع+ 

 ضيافة2 

2 
مبادرة تسجيل 

 المستفيدات الجدد
مقر جمعية 

 عائل
 19125291 769 14 15 741 م1/1/2119

استقبال تسجيل المستفيدات +تعبئيه استمارة 
ي األوراق المطلوبة +تسجيل 

التسجيل +التدقيق فن
ي سجالت ا لفئات + ضيافة2 

 األسماء المتقدمة فن

3 
مبادرة فرحتهم  

 فرحتنا
مقر جمعية 

 عائل
17/7/1441 
 م24/3/2119

24 8 11 42 8139223 
زيارة أطفال نادي الطفل باللجنة االهلية 
بة  أليتام جمعية عائل 2   االجتماعية بتر

4 
ي             

مبادرة أهال غاليتر
 ) الدفعة األوىل (

مقر جمعية 
 عائل

29/8/1441 
 م5/5/2119

151 16 5 171 17331244 
استقبال االسماء المعتمدة للمستفيدات الجدد 

األوىل +تسليم بطاقة مستفيدة +فعاليات الدفعة 
 متنوعة+ ضيافة2 

5 
ي 
تر
ّ
مبادرة سل
 الرمضانية

مقر جمعية 
 عائل

 هـ1/9/1441
 م6/5/2119

151 16 8 174 48811 

استقبال المستفيدات لهذه المبادرة +توزيــــع بطاقة 
ائية لكل مستفيدة بقيمة ) ( لاير مضاف 311شر

كشوفات عليها كرتون  ودبة ماء + التوقيع عىل  
 التسليم + المنفذ مركز اللؤلؤة2 

6 
مبادرة التوزيعات 

 أرز ( –العينية ) تمر 
مقر جمعية 

 عائل
 هـ2/9/1441
 م7/5/2119

151 11 4 164 21181 
استقبال المستفيدات لهذه المبادرة +توزيــــع كرتون 

ك لكل مستفيدة  + التوقيع 11ك وكيس ارز  8تمر 
 عىل كشف التسليم2 

7 
مائدة مبادرة عىل 

 عائل الرمضانية
مقر جمعية 

 عائل
16/9/1441 
 م21/5/2119

71 17 21 117 9936 
ية  ي + فعاليات منتر

عمل بوفية مفتوح افطار رمضانن
متنوعة + توزيــــع هدايا عىل األيتام + حضور 

ه2   المحافظ ومدير مركز التنمية وغت 

8 
مبادرة إهدي سهما 

 لمن تحب
مقر جمعية 

 عائل
 هـ29/9/1441
 م3/6/2119

211 5 
== 

215 1878 
عبارة عن بطاقة اهداء مطبوعة أو تصميم واتساب  

ترسل لمن يطلبها ليهديها من يحب +قيمتها 
 وقف 2  –حسب نوع االهداء : كفالة يتيم 
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 الزقم
اسم                                          

 املبادرة

مكان                      

 املبادرة

   تاريخ     

 التنفيذ

 عدد

 املستفيدين

عدد 

 املتطوعني

عدد  

 الضيوف

إمجالي 

 املشاركني

إمجالي التكلفة 

 املالية
 فكزة املبادرة

9 
مبادرة فرحتنا فرحتهم                         

 )عيد الفطر (
احة  استر
 وشاليه نيوم

7/11/1441 
 م11/6/2119

111 42 11 152 19123217 
الفطر يجمع األش عمل احتفال بفرحة عيد 

واأليتام + فعاليات متنوعة لألمهات واالطفال 
 والشابات + ضيافة + توزيعات وهدايا متنوعة

ي األوىل 11
 تحويل شيــــع مبادرة أكفلتن

31/11/1441 
 م3/7/2119

25 5 2 32 11175 
ن + التأكد من  احصاء األيتام + التواصل مع الكافلي 

الكفالة + وصول مبلغ الكفالة+ تحويل مبلغ 
 ارسال رسالة للكافل + كتابة التقارير الالزمة

ي الثانية 11
 تحويل شيــــع مبادرة أكفلتن

31/11/1441 
 م1/8/2119

31 5 2 37 7511 
ن + التأكد من  احصاء األيتام + التواصل مع الكافلي 
وصول مبلغ الكفالة+ تحويل مبلغ الكفالة + 

 الالزمةارسال رسالة للكافل + كتابة التقارير 

12 
ي             

 غاليتر
ً
مبادرة أهال

 ) الدفعة الثانية (
مقر جمعية 

 عائل
 هـ5/12/1441
 م6/8/2119

153 17 5 175 4944225 
استقبال االسماء المعتمدة للمستفيدات الجدد 
الدفعة الثانية +تسليم بطاقة مستفيدة +فعاليات 

 متنوعة+ ضيافة

13 
مبادرة رواء لسقيا 

 الماء
جمعية مقر 

 عائل
 هـ6/12/1441
 م7/8/2119

311 17 5 322 231771 
توزيــــع برادة ماء + ثالث قوارير ماء + كوبون تعبئة  
لكل مستفيدة + توقيع المستفيدات عىل كشوفات 

 االستالم

14 
مبادرة التوزيعات 
 العينية ) تمر + أرز (

مقر جمعية 
 عائل

 هـ7/12/1441
 م8/8/2119

311 5 2 317 19211 
استقبال المستفيدات لهذه المبادرة +توزيــــع كرتون 

ك لكل مستفيدة  + التوقيع 11ك وكيس ارز  8تمر 
 عىل كشف التسليم2 

15 
مبادرة الحقيبة 

 المدرسية
 مقر جمعية

 عائل
27/12/1441 
 م28/8/2119

38 11 3 51 9361 

(  275( لاير لألوالد و) 221توزيــــع بطاقة بقيمة ) 
المرحلة االبتدائية من أبناء للبنات لاير ألطفال 

اء المستلزمات المدرسية +  المستفيدات لشر
 المنفذ مركز كنوز2 

ي الثالثة 16
 تحويل شيــــع مبادرة أكفلتن

31/12/1441 
 م31/8/2119

31 5 3 38 7511 
ن + التأكد من  احصاء األيتام + التواصل مع الكافلي 
وصول مبلغ الكفالة+ تحويل مبلغ الكفالة + 

 رسالة للكافل + كتابة التقارير الالزمةارسال 
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 الزقم
اسم                                          

 املبادرة

مكان                      

 املبادرة

تاريخ        

 التنفيذ

 عدد

 املستفيدين

عدد 

 املتطوعني

عدد  

 الضيوف

إمجالي 

 املشاركني

إمجالي التكلفة 

 املالية
 فكزة املبادرة

17  
 
 مبادرة شكرا

مقر جمعية 

 عائل

 ـه 5/1/1441

4/9/2119  
15 7 3 25 26168251 

ي إنجاز أعمال 
ن فن ن والمتطوعي  تكريم وتقدير العاملي 

 2 ( ـه1441 األول للجمعية ) العام الهجري

ي الرابعة 18
 تحويل شيــــع مبادرة أكفلتن

 ـه31/1/1441

31/9/2119 
41 5 2 47 9511 

ن + التأكد من احصاء األيتام + التواصل مع  الكافلي 

وصول مبلغ الكفالة+ تحويل مبلغ الكفالة + 

 ارسال رسالة للكافل + كتابة التقارير الالزمة

19 
ي 
مبادرة أكفلتن

 الخامسة
 تحويل شيــــع

 ـه31/2/1441

31/11/2119 
55 5 2 62 12511 

ن + التأكد من  احصاء األيتام + التواصل مع الكافلي 

مبلغ الكفالة + وصول مبلغ الكفالة+ تحويل 

 ارسال رسالة للكافل + كتابة التقارير الالزمة

 تحويل شيــــع مبادرة تفريــــج كربة 21
 ـه29/3/1441

27/11/2119 
111 11 = 121 45611 

احصاء المستفيدات فئة ) أ ( + إثبات شهادة 

(  411الدخل + تحويل شيــــع مساعدة مقطوعة ) 

 لاير لكل مستفيدة 2 

ي  بينهممبادرة رحماء  21
 ميدانن

 ـه11/1/1441

9/9/2119  
11 5 3 18 3831 

ات السن وتقديم مجموعة  زيارة المستفيدة كبت 

من الهدايا والضيافة + الجلوس مع المستفيدة 

 والحديث معها وإدخال الشور عليها 2 

ي  22
ي  مبادرة صحتر

 ميدانن
 ـه17/3/1441

14/11/2119 

2 3 = 5 5111 
ي + تقديم كرسي تقديم  ي شير طتر مستفيدات ل طتر

ي يحتالجمعية ال
 جن للمساعدة الطبيةالنر
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 الزقم
اسم                                          

 املبادرة

مكان                      

 املبادرة

تاريخ        

 التنفيذ

 عدد

 املستفيدين

عدد 

 املتطوعني

عدد  

 الضيوف

إمجالي 

 املشاركني

إمجالي 

التكلفة 

 املالية

 املبادرة فكزة

ي  مبادرة  وكيىلي  23
 2633 16 = 11 6 مكرر ميدانن

ي استخراج صك 
تقديم المساعدة للمستفيدات فن

 أو صك إعالة 2  بدل الفاقد  الطالق

ي  24
 م خدمة االرشاد األشي لمستفيدات الجمعية يتقد 1911 31 = 8 23 مكرر مقر الجمعية مبادرة أرشدنن

ي  25
مبادرة أكفلتن

 السادسة
 شيــــع تحويل

 ـه31/3/1441

28/11/2119 

61 5 = 66 26911 

ن + التأكد من  احصاء األيتام + التواصل مع الكافلي 

وصول مبلغ الكفالة+ تحويل مبلغ الكفالة + 

 ارسال رسالة للكافل + كتابة التقارير الالزمة

 18111 113 2 11 91 ـه25/5/1441 مقر الجمعية مبادرة كسوة الشتاء 26

المبادرة +توزيــــع بطاقة استقبال المستفيدات لهذه 

ائية لكل مستفيدة بقيمة ) ( لاير مضاف 211شر

عتلاير  21عليها  وع تر + التوقيع  من منفذ المشر

 2ات التسليم + المنفذ مركز كنوزعىل كشوف

27 
مبادرة اليوم العالمي 

 وعطللت
 2386 28 11 18 = 15/12/2119 مقر الجمعية

ي تكريم وتقدير ل
ن فن ن والمتطوعي  اليوم لعاملي 

 العالمي للتطوع وحث روح العمل واإلنجاز والبذل
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 ( : مبادرة 22إجمالي المبادرات ) 

   ( 3112إجمالي عدد المشاركين في المبادرات   ) 

   ( 2095إجمالي عدد مستفيدي الجمعية من هذه المبادرات    ) 

 (  125 إجمالي عدد الضيوف  ) 

   ( 213إجمالي عدد المتطوعين   ) 

  (506,024434)باللاير إجمالي التكلفة المالية 

 


