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 /الرؤية 

 .ور من مهاراتها وتستثمر مواهبها بهويه اسالميه واساليب عصرية طلتحقيق المرأة والفتاة ذاتها وتمحضن آمن 

 

 /الرسالة 

ة ابداعية بنهج متميز يحافظ على طأنشنحن جمعية اجتماعية ثقافية ترفيهية تمارس من خاللها الفتاة والمرأة 

 .هويتها ليكون لها دور ايجابي في المجتمع 

 

 /اهداف الجمعية 

  ها رسالة الجمعية وال يتعارض مع قيمبناء شراكات وعالقات مع كافة شرائح المجتمع بما يحقق. 

 وتنوع الرغبات  بناء منظومة مشاريع وبرامج هادفة ومميزة للمرأة والفتاة وفق أولويات االحتياجات 

  تأهيل قيادات وكوادر نسائية محترفة 

  تحقيق االستقرار المالي من خالل ايجاد منافذ مالية ثابتة ومتنوعة. 

 /اهداف عامة 

  تكوين جيل نسائي متألق وفعال ومساهم في التنمية الوطنية 

  بناء برامج ومشاريع تنموية 

  تعزيز الفكر الواعي وبناء هوية تنهض بالمرأة والفتاة 

  تعظيم االثر االجتماعي بالمشاركة في المعارض والفعاليات 

  استدامة المسؤولية المجتمعية بعقد شراكات داعمة لوطن حيوي طموح 

 ني يمكن العرض التطوعية وفق عمل مؤسسي طتحقيق التكافل االجتماعي واالنتماء الو 

  تهيأت المرأة والفتاة لسوق العمل ودفع عجلة التنمية االقتصادية لها وألسرتها لتحقيق االكتفاء الذاتي 

 

 /الخطة التنفيذية 

 م2222طوال عام  الشركات مع الجهات الخيرية و الحكومية و الجهات المانحة 

  م2222تفعل األيام العالمية واأليام الوطنية خالل عام 

 ب برامج ومشاريع الفترة األولى ويتم االستعداد للفترة الثانية طيشبشهر ابريل ترفع وت 

  بشهر سبتمبر ترفع وتشطب برامج ومشاريع الفترة الثانية 

  م2222بشهر نوفمبر يتم اعداد التقرير السنوي و ورفع التقرير السنوي وإعداد الخطة التشغيلية لعام 

  تحقيق األهداف التوقعات الخاصة بكل مشروع وكل برنامج تم ادراجة بالخطة التنفيذية 

 /اعتماد كل من 

 

 /                     المديرة التنفيذية                                                        /                        رئيسة مجل اإلدارة   

 ريم مفلح آل زعير                                                                             هدى عبد هللا ابودجين                           
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 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

اشهر  ثالثكل سبت من كل اسبوع بمعدل  برنامج دنيا البنات 21-6الفتيات من عمر    211.111 

  رحالت ميدانية الهدف التفصيلي
بازار دوري يضم مشاريع الفتيات) دكاكين  ) 

 

تعليمية وتطويرية ومهنية وتقنية) الدورات التدريبية  ) 

فتاة والمساهمة في رفع مستوى الوعي لديهن وتنمية قدراتهن 022استفادة ما يقارب  مؤشرات تحقيق الهدف  

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

اشهر كل يوم خميس  3 مجد  21-23 الفتيات   211111 

علمي يبرنامج قيم مجد الهدف التفصيلي  
ةعملي لبناء شخصية الفتاة المتميز  

%02 تحقيق نسبة نجاح البرنامج  مؤشرات تحقيق الهدف  

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

اشهر كل يوم خميس من اخر الشهر 21 بنات تك 12-21 الفتيات   211.111 

 مهارة الهدف التفصيلي

لفتيات المحافظةنادي ثقافي يجمع المواهب والفنون    .  

مفتوحة  في محافل وامسيات ثقافية ..) 

من اهداف البرنامج  % 02تحقيق  مؤشرات تحقيق الهدف  

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 
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 الميزانية المتوقعة المستفيدينالفئة  البعد الزمني البرامج والمشاريع

امسية في كل يوم اثنين من أول  21 اثنينية بشرى

 الشهر 

21-26النساء من   22.111 

 أمسيات تربوية تهم االمهات  الهدف التفصيلي

وفتح مجال للمتطوعين والمتطوعات  االثنينيةمن  مستفيدة 0022استفادة ما يقارب  مؤشرات تحقيق الهدف
 للمساهمة في هذا البرنامج 

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

ملتقى الصغيرات الرمضاني 

صيفي انجاز -  

 61.111 فتيات المرحلة االبتدائية  عشرون يوم من شهر رمضان 

ملئ وقت الفراغ للفتيات في رمضان بما يعود عليهن بالنفع والفائدة من خالل الورش  الهدف التفصيلي
 التدريبية التربوية والمهنية والتطوعية  

فتاة  222توعية وصقل مهارات  مؤشرات تحقيق الهدف  

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

 الميزانية المتوقعة المستفيدينالفئة  البعد الزمني البرامج والمشاريع

سنه  11-7الفتيات من  شهر  صيفي انجاز   61.111 

 استغالل اجازة الفتيات بما يعود عليها من تطوير مهارات اكتساب فائدة  الهدف التفصيلي

فتاة للمهارات الحياتية الذاتية والمعرفية وملئ اوقاتها بالمفيد  222كسب  مؤشرات تحقيق الهدف  

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 
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 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

وفاء نادي األمهات 

 الرقمي

اشهر 3  211.111 األمهات والجدات  

 .البرنامج التفاعلي الرقمي لكبيرات السن الهدف التفصيلي

 المعتم لقاء شهري يجمع الكبيرات   تقدم لهن  الفعالية الرقمية والفقرات الترفيهية ووجبة العشاء

والنادي الصحي  االطباء والمدربين وأهل االختصاص) مجلس يستضاف فيه : جلسة الضحى 

 (يقدم فيه الغذاء الصحي والرياضة

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

من اهداف البرنامج  % 02تحقيق   

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

ايام في عشر ذو الحجة  7 امسيات العشر   22.111 الفتيات والنساء  

خالل عشر ذو الحجة الغتنام اوقات النساء في هذا الموسم امسيات تربوية  الهدف التفصيلي  

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

متدربة من اللقاء  022استفادة   

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

 12.111 أفراد المجتمع  في عيد الفر المبارك  حافلة العيد 

ة وتهنئة المجتمع ومعايدتهم فعالية ميدانحافلة العيد  الهدف التفصيلي  

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

من اهداف البرنامج % 02تحقيق   

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 
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 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني والمشاريع البرامج

احتفال معايدة الجمعية في 

 عيد األضحى 

 61.111  فتيات نساء وطفال  ثاني ايام العيد 

 تحقيق الهدف من هذه المشاركة بإدخال السرور وتأكيد دور الجمعية المجتمعي  الهدف التفصيلي

 المشاركة في االعياد وتفعيل االيام العالمية مؤشرات تحقيق الهدف

جمعية بشرى  الجهة المنفذة 
 الخيرية 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

مناسبات االطفال  دنيا الصغار 

 العالمية

7-2 األطفال   111.111 

  دنيا الصغار الهدف التفصيلي
بنات -اوالد )سنوات  ٧_0لألطفال من  )  

(التعليم باللعب)برنامج تربوي قيمي تعليمي ترفيهي   

من اهداف البرنامج % 02تحقيق  مؤشرات تحقيق الهدف  

جمعية بشرى  الجهة المنفذة 
 الخيرية 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

المرأة  برنامج اكادمية

 المنتجة فصل التدريبي 

اشهر   3 الفتيات الخريجات العاطالت عن العمل  
 ومستفيدات الضمان

111.111 

أشهر وتهيئتها لسوق  2تدريب الخريجات العاطالت عن العمل ومستفيدات الضمان لمدة  الهدف التفصيلي
 من خالل دراسة مكثفة ودورات عملية وتطبيق ميداني

متدربة في الفصل األول ودعم المتأهالت منهن بالحوافز التي رصدتها  02تخريج  الهدفمؤشرات تحقيق 
 الجمعية

 الجمعية النسائية بالتعاون مع كلية التقنية للبنات  الجهة المنفذة 
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البعد  البرامج والمشاريع
 الزمني

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين

برنامج المرأة 

حرفتي ) المنتجة   

42-12النساء من  4 أشهر   41.111 

 تمكين المرأة وإعدادها لسوق العمل وتدريبها على المشاريع التجارية الصغيرة الهدف التفصيلي

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

-تنسيق الهدايا-الطبخ– و التطريز الخياطة:التالية  الدوراتمتدربة في  02استفادة ما يقارب 
صنع الحلوى -الباريستا  -فن الكورشية  -التصوير  - الحاسب اآللي  

بالشراكة مع بنك التنمية  جمعية بشرى الخيرية الجهة المنفذة 
  االجتماعي و جمعية اعمال لتنمية األسرية 

البعد  البرامج والمشاريع
 الزمني

 الميزانية المتوقعة المستفيدينالفئة 

 ملتقى المرأة المنتجة

 السادس 

ايام  2

 متتابعة 

النساء المنتجات 

 المستفيدات من الجمعية 

2111 

و تطوير النساء المنتجات المستفيدات من برامج المنح والقروض ودعم مشاريعهم المتعثرة  الهدف التفصيلي
 استفادة مفتوحة مع مختص او مختصة في المشاريع واالسر المنتجة 

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

منتجة في تطوير منتجاتهم  02استفادة ما يقارب   

 الجمعية النسائية الخيرية  الجهة المنفذة 

البعد  البرامج والمشاريع
 الزمني

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين

يوم 22 بازار ربيع بشرى  اصحاب المشاريع  

 والمتاجر النسائية 

61.111 

 معرض تسويقي انتاجي يضم مشاريع الفتيات لعرضها واإلعالم لها للمجتمع  الهدف التفصيلي

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

مشروع متنوع وإبرازه للمجتمع  02مشاركة   

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 
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البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

ثمرة لتمويل 

 األصغر

األسر المنتجة والنساء التي تمتلك  طوال العام 

 مشاريع صغيرة 

611.111 

الهدف 
 التفصيلي

فوائد عن طريق الجهات المانحة للمشاريع متناهية الصغر وأصحاب المهن من تقديم قروض بدون 
المواطنات تشجيعا على مزاولة اعمالهن بأنفسهن ولحسابهن الخاص حيث تقوم الجمعية بدور المنسق 

لرعاية مشاريعهن  المكمل  

مؤشرات 
 تحقيق الهدف

عدد المشاريع , % 02نسبة تحصيل المستحقات  ,222عدد المقترضات المدخلة في نظام الراجحي 
02المدعومة من محفظة التمويل التنموي   

جمعية بشرى الخيرية بالشراكة مع مؤسسة  الجهة المنفذة 
 الراجحي الخيرية 

البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

القرض 

 التنموي 

اشهر  6لمدة   211.111 األسر المنتجة والمقاصف المدرسية  

الهدف 
 التفصيلي

تمويل األسر المنتجة المستثمرة للمقاصف المدرسية تشجيعا لهن على استمرارهن في اإلنتاج 

 ومساعدتهن في سد الحاجة 

مؤشرات 
 تحقيق الهدف

 0المقاصف عدد المنتجات المقترضات لتشغيل المقاصف 

02معها لتشغيل المنتجات في المقاصف عدد المدارس المتعاقد   

جمعية بشرى الخيرية بالشراكة مع اوقاف  الجهة المنفذة 
 الضحيان 

البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

المطبخ 

 اإلنتاجي 

 611.111 المرأة  المنتجة  طوال العام 

الهدف 
 التفصيلي

 تشجيع المرأة المنتجة على العمل واإلنتاج 

 ايجاد فرص عمل ذاتية وتحقيق االكتفاء الذاتي 

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

%02تحقيق األهداف المرجوة من البرنامج بنسبة   
 

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 
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 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

المشاركة في 

 المهرجانات والفعاليات 

 121.111 جميع شرائح المجتمع  طوال العام 

 تعريف المجتمع بالمرأة المنتجة و أنشطة الجمعية  الهدف التفصيلي
األيام العالمية وزيادة الوعي  لدى الفئة المستهدفة  تفعيل  

 تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العالقة 

 

من فعاليات واأليام العالمية وتفعيلها % 02المشاركه في  مؤشرات تحقيق الهدف  

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

 211.111 مشاريع وأوقاف وأنشطة الجمعية  طوال العام  تصبح بريال 

دعوة المجتمع الى دعم األنشطة ومشاريع الجمعية بلاير كل يوم واغتنام فضل األجر  الهدف التفصيلي
 ومضاعفته

%02تحقيق نسبة نجاح المبادرة  مؤشرات تحقيق الهدف  

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني البرامج والمشاريع

 211.111 األسر المحتاجة المستحقة للقرض  على مدار العام  القرض االجتماعي 

 يمنح القرض لألسر المستحقة لتفريج كربة على ان يتم استرجاع مبلغ للمشروع على أقساط الهدف التفصيلي
 ميسرة ليعود المبلغ للمشروع ويقرض ألسرة اخرى

وإدارة محفظة القرض % 02اسرة مستحقة وتحقيق هدف العرض بنسبة  20-22استفادة  مؤشرات تحقيق الهدف
 أكثر من مرتين في العام

 الجمعية النسائية الخيرية  الجهة المنفذة 
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البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

 111.111 مشاريع وأوقاف وأنشطة الجمعية  طوال العام  تصبح بريال 

الهدف 
 التفصيلي

 دعوة المجتمع الى دعم األنشطة ومشاريع الجمعية بلاير كل يوم واغتنام فضل األجر ومضاعفته

مؤشرات 
 تحقيق الهدف

%02تحقيق نسبة نجاح المبادرة   

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

 12.111 األسر المتعففة المتأثرة من جائحة كورونا طوال السنة  المنزل الصحي

الهدف 
 التفصيلي

ضمان سامة األسر المتعففة والمحتاجة من فايروس كورونا ونقلهم من البيوت القديمة والصغيرة الى 
و اصالح البيوت القديمة المتضررة  منازل صحية نظيفة واسعة تستأجرها الجمعية لمدة عام

 وترميمها

مؤشرات 
 تحقيق الهدف

اسر 21استفادة   

 الجمعية النسائية الخيرية  الجهة المنفذة 

البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

تسديد ايجارات 

 المنازل 

اشهر  6كل   221.111 األسر ذات الدخل المحدود  

الهدف 
 التفصيلي

 تخفيف العبء على األسر ذات الدخل المحدود وتوفير الحياة الكريمة لهم  

مؤشرات 
 تحقيق الهدف

اسرة من المشروع   00استفادة   

  الجهة المنفذة 



 شهد راشد آل صقر / اعداد 

 الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة األفالج

 2222الخطة التنفيذية لعام 
 

البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

مبادرة تعرفهم 

 بسيماهم 

 211.111 األسر المتعففة  شهر رمضان 

حصر األسر المتعففة عن طريق رابط التسجيل في المبادرة وتلمس حاجاتهم وحث المجتمع في  التفصيليالهدف 
 هذا الشهر المبارك على البذل واإلنفاق 

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

اسرة متعففة وسد احتياجهم من السالل الغذائية الرمضانيه وكسوة العيد 022استفادة   

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

صدقة العشر 

 األواخر 

عشر ذو الحجة وعشر األخيرة من 

 رمضان 

 111.111 المستفيدات من الجمعية  

استثمار موسم العشر األواخر في االنفاق وحث المجتمع على ذلك دعما ألوقاف ومشاريع وبرامج  الهدف التفصيلي
 الجمعية 

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

اسرة من السالل الغذائية وسقيا الماء وتسديد فواتير الكهرباء والماء وبعض ايجارات  022استفادة 
 المنازل 

 جمعية بشرى الخيرية  الجهة المنفذة 

البرامج 
 والمشاريع

 الميزانية المتوقعة الفئة المستفيدين البعد الزمني

 411.111 مستفيدين الضمان اإلجتماعي  على مدار العام  األسكان التنموي

منتهية بالتمليك لألسر (مطابخ  –أجهزة كهربائية  –فرش  –تكييف )توفير وحدات سكنية مؤثثة  الهدف التفصيلي
 الضمانية المتضررة من االجار والتي ال تملك سكن

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

وحدة سكنية 00اسرة ضمانيه وتأثيث وتجهيز  00استفادة   

 الجمعية النسائية بالشراكة مع وزارة اإلسكان و سكني  الجهة المنفذة 

 

 


