
اجلهة  البعد الزمين اهلدف التفصيلي الربامج واملشاريع
امليزانية  مؤشرات حتقق اهلدف الفئة املستفيدة املنفذة

 املتوقعة
 اليوم الوطين واألايم العاملية

تنمية البنات وصقل مهاراهتم وتزويدهن  برانمج دنيا البنات
 ابخلربات احلياتية املهنية

كل سبت من كل 
 أشهر 3أسبوع ملدة 

 يوم 33مبعدل 

-7الفتيات من  
 سنه 52

 066استفادة ما يقارب 
فتاة واملسامهة يف رفع 
مستوى الوعي لديهن 

 وتنمية قدراهتن

355,666 
 رايل

 التاريخ اسم اليوم

 صفر 0 اليوم الوطين

الفرتة )اثنينية بشرى 
 (األوىل

والفائدة اغتنام وقت املرأة ملا يعود عليها ابلنفع 
 بلقاءات أسبوعية

كل يوم اثنني من كل 
أشهر  3أسبوع ملدة 

 يوم 33ملعدل 

-30النساء من
 سنة 26

 066استفادة ما يقارب 
متدربة من الربامج من 

خالل اللقاءات التدريبية 
–املهنية –التطوعية 

 -احلوارات

32,666 

 رايل

 صفر 56 يوم الطفل

مبادرة )دورات مهنية 
 (حرفيت

املرأة وإعدادها لسوق العمل وتدريبها متكني 
 على املشاريع التجارية الصغرية

 56الفتيات من  أشهر 0
 سنة 02-

 06استفادة ما يقارب 
متدربة يف املشاريع التالية 

تنسيق -الطبخ–اخلياطة :
 احلاسب اآليل-اهلدااي

06,666 

 رايل

 صفر 52 يوم الغذاء

ملتقى املرأة املنتجة 
 اخلامس

النساء املنتجات املستفيدات من برامج تطوير 
 املنح والقروض ودعن مشاريعهن املتعثرة

املنتجات )النساء  أايم متتابعة 2
املستفيدات من (

 اجلمعية

 06استفادة ما يقارب 
 منتجة يف تطوير منتجاهتن

2666 

 رايل

ربيع  52 يوم السكري
 األول

 2222اخلطة التنفيذية جلمعية بشرى لعام 
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اجلهة  البعد الزمين اهلدف التفصيلي الربامج واملشاريع
امليزانية  مؤشرات حتقق اهلدف الفئة املستفيدة املنفذة

 املتوقعة
 اليوم الوطين واألايم العاملية

 

 األسكان التنموي

 –فرش  –تكييف )توفري وحدات سكنية مؤثثة 
منتهية ابلتمليك (مطابخ  –أجهزة كهرابئية 

لألسر الضمانية املتضررة من االجار واليت ال 
 متلك سكن

مجعية  على مدار العام 
 بشرى

 

األسر احملتاجة 
 املستحقة للقرض

مستفيدين 
الضمان 
 االجتماعي

اسرة  52-56استفادة 
مستحقة وحتقيق هدف 

وإدارة % 26العرض بنسبة 
حمفظة القرض أكثر من 

 مرتني يف العام

اسرة ضمانيه  20استفادة 
وحدة  20وأتثيث وجتهيز 
 سكنية

366,666 
 رايل

 

 التاريخ اسم اليوم

---- ----- 

ضمان سامة األسر املتعففة واحملتاجة من  املنزل الصحي
فايروس كوروان ونقلهم من البيوت القدمية 
والصغرية اىل منازل صحية نظيفة واسعة 

 تستأجرها اجلمعية ملدة عام

بشرى  على مدار العام 
ابلشراكة 
مع وزارة 
 اإلسكان 

األسر املتعففة 
املتأثرة من 

 جائحة كوروان

 322,766 اسر متضررة 3استفادة 
 رايل

---- ----- 

مينح القرض لألسر املستحقة لتفريج كربة على  القرض االجتماعي
ان يتم اسرتجاع مبلغ للمشروع على أقساط 

ويقرض ألسرة  ميسرة ليعود املبلغ للمشروع
 اخرى

مجعية  على مدار العام 
 بشرى

األسر احملتاجة 
 املستحقة للقرض

اسرة  52-56استفادة 
مستحقة وحتقيق هدف 

وإدارة % 26العرض بنسبة 
حمفظة القرض أكثر من 

 مرتني يف العام

53,666 
 رايل

------ ----- 



اجلهة  البعد الزمين اهلدف التفصيلي الربامج واملشاريع
امليزانية  مؤشرات حتقق اهلدف الفئة املستفيدة املنفذة

 املتوقعة
 اليوم الوطين واألايم العاملية

         

برانمج الفصل التدرييب 
 املنتجةاألول للمرأة 

تدريب اخلرجيات العاطالت عن العمل ومستفيدات 
أشهر وهتيئتها لسوق من خالل  3الضمان ملدة 

 دراسة مكثفة ودورات عملية وتطبيق ميداين

مجعية بشرى  أشهر 3
ابلتعاون مع 
كلية التقنية 

 للبنات

الفتيات اخلرجيات 
العاطالت عن 

العمل ومستفيدات 
 الضمان

الفصل متدربة يف  26ختريج 
األول ودعم املتأهالت منهن 
 ابحلوافز اليت رصدهتا اجلمعية

566,666 
 رايل

 التاريخ اسم اليوم

يوم الدفاع 
 املدين

 رجب50

اغتنام وقت املرأة ملا يعود عليها ابلنفع والفائدة  (الفرتة الثانية)اثنينية بشرى 
 بلقاءات أسبوعية

كل يوم اثنني من كل 
 أشهر 3أسبوع ملدة 

 يوم 33ملعدل 

-30النساء من
 سنة 26

 066استفادة ما يقارب 
متدربة من الربامج من خالل 

–اللقاءات التدريبية التطوعية 
 -احلوارات–املهنية 

32,666 

 رايل

 رجب 52 يوم املرأة

تعزيز مفهوم العمل التطوعي وإبراز دورة يف نشر  ملتقى املتطوعات السنوي
وإبراز دور اجلمعية يف دعم وتطوير ,ثقافة احلوار 

ومتكينهم من اإلسهام يف األعمال , العمل التطوعي 
واملشاريع اليت تنفذها اجلمعية مبا يرسخ قيم التعايش 

 والتالحم الوطين بني أوساط اجملتمع

التطوعية تطوير األفكار  املتطوعات أايم 7
فتاة  26وتبادل اخلربات بني 

 متطوعة

 شعبان 36 يوم املاء 36,666

معرض إنتاجي تسويقي يضم مشاريع الفتيات  ابزار ربيع بشرى
 لعرضها للمجتمع

املتاجر النسائية يف  يوم32
 احملافظة

مشروع منوع  366مشاركة 
 وإبرازها للمجتمع

06,666 

 رايل

 شعبان 52 يوم الصحة
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عية
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 واملشاريعالربامج 
اجلهة  البعد الزمين اهلدف التفصيلي

امليزانية  مؤشرات حتقق اهلدف الفئة املستفيدة املنفذة
 املتوقعة

اليوم الوطين 
واألايم 
 العاملية

 الشهر

متويل األسر املنتجة املستثمرة للمقاصف املدرسية  القرض التنموي
تشجيعا هلن على استمرارهن يف اإلنتاج ومساعدهتن 

 .يف سد احلاجة 

مجعية بشرى  أشهر 0
ابلشراكة مع 

أوقاف 
 الضحيان

األسر املنتجة يف 
 املقاصف املدرسية

 املقاصف

عدد املنتجات املقرتضات 
 2لتشغيل املقاصف 

معها عدد املدارس املتعاقد 
لتشغيل املنتجات يف املقاصف 

33 

356,666 
 رايل

-- -- 

تقدمي قروض بدون فوائد عن طريق اجلهات املاحنة  مثرة للتمويل األصغر
للمشاريع متناهية الصغر وأصحاب املهن من 

املواطنات تشجيعا على مزاولة اعماهلن أبنفسهن 
وحلساهبن اخلاص حيث تقوم اجلمعية بدور املنسق 

 .لرعاية مشاريعهناملكمل 

مجعية بشرى  عام
ابلشراكة مع 

مؤسسة 
الراجحي 

 اخلريية

األسر املنتجة و 
النساء اآليت 

ميتلكن مشاريع 
 .صغرية 

عدد املقرتضات املدخلة يف 
 566نظام الراجحي 

نسبة حتصيل املستحقات 
26% 

من  املدعومةعدد املشاريع 
 26حمفظة التمويل التنموي 

066.666 
 رايل

-- -- 

ختفيف العبء على األسر ذات الدخل احملدود  تسديد إجيارات املنازل
 وتوفري احلياة الكرمية هلم

األسر ذات الدخل   أشهر 0كل 
 احملدود

أسرة من املشروع  32استفادة 
. 

362,666 
 رايل

-- -- 



اجلهة  البعد الزمين اهلدف التفصيلي الربامج واملشاريع
 املنفذة

الفئة 
 املستفيدة

مؤشرات حتقق 
 اهلدف

امليزانية 
 املتوقعة

اليوم الوطين واألايم 
 العاملية

ملتقى الصغريات 
 الرمضاين

ملئ وقت الفراغ للفتيات يف 
رمضان مبا يعود عليهن ابلنفع 

والفائدة من خالل الورش التدريبية 
 الرتبوية واملهنية والتطوعية

فتيات   عشرون يوما
املرحلة 
 االبتدائية

توعية وصقل 
 فتاة 066مهارات 

06,66
 رايل 6

 التاريخ اسم اليوم

--- --- 

لقاءات أسرية جتمع األم وأبنتها يف  ليايل رمضان
 فعاليات وحوارات هادفة

األمهات  عشرون ليلة
 وبناهتن

تعزيز عالقة األم 
ببناهتا من خالل 
 .الفعاليات املقدمة

32,66
6 

 رايل

--- --- 

مبادرة تعرفهم 
 بسيماهم

حصر األسر املتعففة عن طريق رابط 
وتلمس حاجاهتم .. التسجيل يف املبادرة 
. 

حث اجملتمع يف هذا الشهر املبارك على 
 البذل واإلنفاق

 
 شهر رمضان

األسر  
 املتعففة

اسرة  06استفادة 
متعففة وسد حاجتها 
من السلة الغذائية 

وكسوة  –الرمضانية 
 العيد

26,66
 رايل 6

--- --- 
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النادي الصيفي 
 للفتيات

استغالل اإلجازة الصيفية ملا يعود 
 على الفتاة ابلنفع والفائدة

الفتيات من  اجلمعية  شهر
 سنة 7-56

كسب الفتيات 
للمهارات احلياتية 

الذاتية واملعرفية وملئ 
 أوقاهتا ابملفيد

06,66
6 

 رايل

يوم 
 األسرة

 شوال 3

         

امللتقى التدرييب 
 بذر ومناء

ملتقى تدرييب خالل عشر ذو 
احلجة الغتنام أوقات النساء يف 

 هذا املوسم

الفتيات  اجلمعية  أايم 7
 والنساء

 066استفادة 
 متدربة من امللتقى

36,66
6 

--- --- 

صدقة العشر 
 األواخر

استثمار موسم العشر األواخر يف 
حث اجملتمع على ذلك ..االنفاق 

 دعما ملشاريع اجلمعية عامة..

املستفيدات  -- العشر األواخر
 من اجلمعية

أسرة  06استفادة 
من السلة الغذائية 

وتسديد  والسقيا
فواتري الكهرابء واملاء 

وبعض إجارات 
 املنازل
 
 

326,6
 رايل 66

--- --- 
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اجلهة  البعد الزمين اهلدف التفصيلي الربامج واملشاريع
 املنفذة

امليزانية  مؤشرات حتقيق اهلدف الفئة املستفيدة
 املتوقعة

 اليوم الوطين واألايم العاملية

مبادرة تصبح برايل يف 
 خري أايم الدنيا

دعوة اجملتمع اىل دعم األنشطة ومشاريع اجلمعية 
برايل كل يوم واغتنام فضل األجر .. 

 ومضاعفاته يف عشر ذي احلجة

مجعية  عشر ذي احلجة
 بشرى

مشاريع وانشطة 
 اجلمعية

حتقيق نسبة جناح املبادرة 
26% 

366,666 
 رايل

-- --- 

املعتم .الربانمج التفاعلي الرقمي لكبريات السن بركة 
لقاء شهري جيمع الكبريات   تقدم هلن  

 الفعالية الرقمية والفقرات الرتفيهية ووجبة العشاء
) جملس يستضاف فيه : جلسة الضحى 

 (االطباء واملدربني وأهل االختصاص

مجعية  لقاءات شهريه 
 بشرى 

حتقيق نسبة جناح املبادرة  كبار السن 
26% 

366.666 -- --- 

 حافلة العيد حافله العيد 

الفعالية التفاعلية امليدانية  لتهنئة اجملتمع 
 .ومعايدهتم

مجعية  يف املناسبات االعياد
 بشرى 

حتقيق نسبة جناح املبادرة  افراد اجملتمع 
26% 

566.666 --- ---- 

برانمج عملي لبناء  ✨برانمج قيمي جمد جمد
 3ينفذ ) املرحلة املتوسطة شخصية الفتاة املتميزة

الفصل األول والفصل الثاين وإجازة  ..فرتات
برانمج عملي لبناء  برانمج قيمي جمد (الصيف

 3ينفذ ) املرحلة املتوسطة شخصية الفتاة املتميزة
الفصل األول والفصل الثاين وإجازة .. فرتات

 (الصيف

اجلمعية  ثالث فرتات يف السنه 
 النسائية

حتقيق نسبة جناح املبادرة  الفتيات 
26% 

526.666   
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