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:ترميمه

4عددترميماليالمبادرةهذهتهدف

منزللكلتقديريةبتكلفةمنازل

ريالألفوعشرونخمسة(25.000)

.فقط



:جداريات فن جدة

ذلتنفيجدةمحافظةامانةمعالتنسيقتم

الزمنالىجدةلتعودجداريات10عدد

صدىالمبادرةوجدتاهللوبحمدالجميل

قبلمنتكليفناوتمالمجتمعمنممتاز

بنمشعل/األميرالملكيالسموصاحب

جدارية40عددلتنفيذجدةمحافظماجد

800.000مقدارهااجماليةبتكلفةأخرى

.ريالالفمائةثمان



:األلوانالكورنيشمشروع

جماليةلمحةاضفاءالىالمبادرةتهدف

صاحبقبلمنمباركتهاوتمجدةلكورنيش

محافظماجدبنمشعلاألميرالملكيالسمو

صالحاألستاذجدةمحافظةامينومعاليجدة

مقدارهاتقديريهاجماليهبتكلفةالتركي

.ريالالفوخمسونمائهست650.000



You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations. Easy 

to change colors, photos and Text. You can simply 
impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

الغذائيةالساللتامينإلىالمبادرتهدف

الحدتؤمنأساسيةغذائيةموادمنوالمكونة

ماليوفيللفردالغذائيةاالحتياجاتمناالدنى

لمدةالحجممتوسطةعائلةالسلةوتكفي

100.000مقدارهااجماليةبقيمةكاملشهر

.ريالالفمائة

:السالل الغذائية



:ترميم دار المالحظة للفتيات

تممم اغممالر دار المالحظممة للفتيممات فممي مكممة 

المكرمة واحمالتهم المى دار المالحظمة للبنمين 

60.000بجممدة وهممم بحاجممة لمبلمم  وقممدرة 

.ستون الف ريال لترميم الدار واضافة مكتبة



Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations. Easy 

to change colors, photos and Text. You can simply 
impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

:مبادرة قلوب صغيرة واحالم كبيرة

وعيادات تهدف المبادرة لتحسين بيئة مستشفيات 

األطفال وجعل تجربة زيارة األطفال للمستشفى 

ة أقل خوفًا وأكثر اثارة ومتعة لهم ولمرافقيهم بتكلف

.خمسون الف ريال50.000اجمالية مقدارها 



:SMSتفعيل رقم 

جمعالىSMSالمرسائلتفعيليهدف
لهسهبطريقةبالتبرعوالتذكيرالتبرعات
مواقعخاللنشرهخاللمنوسريعة
ليقومالمختلفةاالجتماعيالتواصل
هذاالىقصيرةرسالةبإرسالالمتبرع
.الرقم



: رعاية الموهوبين

العمل علمى اكتشماف المواهمب بإتاحمة 

الفممرل لهممم بالمشمماركة فممي أنشممطة 

.ال الجمعية ليستثمرو مواهبهم مستقب



:المتطوعيناستقطاب

العممممممل علمممممى اسمممممتقطاب المتطممممموعين 

وتممأهيلهم السممتثمار طمماقتهم للمسمماهمة 

.في تحقق أهداف الجمعية

تم التسجيل فمي منصمة العممل التطموعي و 

إعطماء فكمرة كاملممة عمن أنشمطة الجمعيممة 

.متطوع في الجمعية83وسجل عدد 



م2021/ فبراير/ 19-20

بالشراكة مع امانة جدة

للشجرةالعالمياليوم

2021/سبتمبر/23

اليوم الوطني السعودي

2021/مارس/20

بالشراكة مع مستشفى 

االندلسية

لصحةالعالمياليوم

واالسنان الفم

2021/مايو/31

بالشراكة مع جمعية 

كفى 

2021/ مارس/21نالتدخيمكافحةيوم

متالزمةجمعيةبالشراكة مع

النجاح

لمتالزمة داونالعالمياليوم

2021/ابريل/2

اليوم العالمي للتوحد

2021/ابريل/7

بالشراكة مع وزارة الصحة 

اليوم العالمي للصحة

2021/ مارس/21

الجمعية النسائية االولىبالشراكة مع

العالمي للغة االماليوم

2021/يونيو/1

وقف للوالدين

اليوم العالمي 

للوالدين

2021/يونيو/21

ذكرى البيعة لألمير 

محم سلمان

2021/أغسطس/19

رللتصويالعالمياليوم

2021/أكتوبر/5

المعلماليوم

2021/نوفمبر/14

اليوم العالمي للسكر

سماراكتوبر

ابريل

وماي

رفبراي ويوني

أغسطس

رسبتمب نوفمبر

رديسمب

2021/ديسمبر/5

العالمي للتطوعاليوم

:المشاركة في األيام العالمية 



(  ومواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تق)قال تعالى 

48سورة الطور اية 


