
 
 
 
 
 

 

 م 2021البرامج المنفذة خالل عام 

 

 العدد المبلغ اسم البرنامج م

  356400  كفالة ايتام 1

  احتياجهلسد  والعناية باليتيم ليتيمعلى حساب اتقديم مرتب شهري 

  271930 زكاة مالية  2

 المساعدات المالية ) الزكاة (  للفقراء والمحتاجينصرف 

  44330 وترميم وتأثيث منازلبناء  3

 بناء وترميم المنازل وتوفير أجهزة كهربائية للفقراء والمحتاجين ومساعدة األسر في مواجهة حاجاتهم

 موظفين 7 21,730 التميز المؤسسي 4

 الموظفينوتنمية قدرات  يةتأهيلودورات وبرامج تدريبية 

  25,715 التدريب والتعليم 5

  أجيال المستقبلوتنمية قدرات  يةتأهيلودورات وبرامج تدريبية 

 يتيم 147 29400 كسوة العيد 6

   دخال الفرح والسرور على األيتام وقت العيدصرف مساعدة مالية إل

  33120 وإفطار صائم كفارات يمين 7

 وتوزيعها على المساكين المسجلين بالجمعيةتنفيذ كفارة اليمين أو كفارة الصيام 

  3,000 إفطار صائم 8

 توزيع وجبات إفطار على األسر المحتاجة 

 سلة 395 72350 السالت الغذائية 9

 توزيع السالل الغذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية

 كيس 452 31,500 زكاة الفطر 10

 توزيع زكاة الفطر ليلة العيد على المستفيدين 

  116962  التدريب والتأهيل 11

 وتأهيلهم لسوق العمل وتنمية قدرات المستفيدين يةتأهيلودورات وبرامج تدريبية 

 يتيم 163 –مستفيد  480 126150 كسوة شتاء لأليتام والمستفيدين 12

 توزيع كسوة الشتاء نقدية أو عينية على األيتام والمستفيدين

  2300 الحمالت الوطنية 13

 المشاركة في المناسبات الوطنية 

  2500 أسر منتجة 14



 
 
 
 
 

 

  تهم في االقتصادالتمويل التنموي لألسر المنتجة لتعزيز كفاءتهم ورفع مهاراتهم وانتاجهم وزيادة مساهم

 مستفيد 24 120000 اعانة الشباب على الزواج 15

تثقيفية للمقبلين على الزواج في فن التعامل وتحمل المسؤولية واالبتعاد عن الضغوطات تقديم دورة 
 وتأهيلهم نفسياً 

   60870 مساعدات مالية  16

 للفقراء والمحتاجينمن خالل المساعدات الطارئة وتفريج الكربات المساعدات المالية صرف 

  20468.17 مساعدات طارئة 17

التعرض لضرف طارئ صحي أو  والمحتاجين بسببواألفراد  لألسرتقديم مساعدات اجتماعية نقدية 
 اجتماعي 

  26700.01 أجهزة كهربائية 18

صرف األجهزة الكهربائية للمستفيدين وتوفير سبل الحياة األفضل لهم والتخفيف من األعباء التي تعاني 
 منها األسر

 أجهزة 3 1380 البرامج التعليمية 19

 تقديم أساليب تساعد المتعلم على الفهم والتذكر إظهار القدرة على التعليم بشكل ذاتي 

  561400 تبرعات عينية  20

 السالل الغذائية واللحوم والتمور على المستفيدين من خدمات الجمعية توزيع

  1928205.18 اإلجمالي 

 


