





















ف ي المكتس بة مشاركة خب رات المؤسس ة 
جمی    ع المج    االت وخاص    ة ف    ي العم    ل 
الخی   ري والت   ي رس   خت ل   دیھا وأكس   بتھا 
قیم     ة مض     افة تمیزھ     ا ف     ي محیطھ     ا 

ف  ي التطبیق  ات المعرفی  ة المجتمع  ي وف  ق 
المؤسسة وفروعھا 


ف ي المؤسس ة التطبیقات المعرفی ة توظیف 

وفروعھ    ا  بھ    دف إیج    اد قیم    ة مض    افة 
للمستفید 









-  ویش   مل الثقاف   ة المؤسس   یة والقی   ادة

والعمل الجماعي وااللتزام بتحقیق األھداف االستراتیجیة 

-  ویش مل مھ ارات الم وظفین وم واھبھم

.ومعارفھم وخبراتھم 

-  ویش   مل قواع   د البیان   ات وأنظم   ة

.المعلومات والبنیة التحتیة التقنیة للمعلومات 
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آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

لجنة التنمیة بمحافظة ١
اجتماع مباشر لشرح الفكرة ونشرھا نمذجة مشروع الصاالت الریاضیةاألفالجاألفالج

للجھات المماثلة

زیارة للجھة وتوضیح معنى االستدامة االستدامة المالیة لمشروع تحلیة المیاهاألفالججمعیة البر باألحمر٢
وأثرھا ووضع التوصیات

جمعیة مكافحة التدخین ٣
زیارة للجھة وتوضیح معنى االستدامة االستدامة المالیة لمشروع العیادة المتنقلةاألفالجباألفالج

وأثرھا ووضع التوصیات

جمعیة رعایة مرضى ٤
االستدامة المالیة وتفعیل الئحة الصالحیات وإعداد نماذج تقییم الریاضالروماتیزم

الموظفین والوصف الوظیفي
ورشة عمل بحضور رئیس مجلس اإلدارة 

واألعضاء

جمعیة مترجمي لغة ٥
االستدامة المالیة ومناقشة الخطة السنویة والموازنة وإعداد الریاضالترجمة

.اللوائح واألنظمة والھیكل التنظیمي ودلیل الشراكات
ورشة عمل بحضور رئیس مجلس اإلدارة 

واألعضاء

األفالججمعیة البر باألفالج٦
تطبیق لوائح الصالحیات واألنظمة، وتنظیم الذراع االستثماري 

، تحدیث )تقریر محاسبي لكل مشروع استثماري( للجمعیة 
الوصف الوظیفي

زیارة ولقاء بمدیر الجمعیة

زیارة ولقاء )الصالة الریاضیة( تنظیم المشروع االستثماري وادي الدواسرلجنة التنمیة بتمرة٧






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

إعداد تقریر محاسبي مستقل (االستدامة المالیة الدلملجنة التنمیة بالدلم٨
زیارة ولقاء برئیس مجلس اإلدارة)لمشروع الروضة

اجتماع مباشر تحلیل الواقع  / الخطة االستراتیجیة للجمعیة الریاضجمعیة البر في الریاض ٩
استشارة ھاتفیة التعریف بالمشاریع التنمویة القویعیةجمعیة البر في الرین ١٠
تزویدالتجارب والمشاریع الممیزة  نمذجةالریاضجمعیة مكارم األخالق ١١
نقاش وحوار مباشراالستدامة المالیة / االستثمار وادي الدواسر جمعیة البر في النویعمة١٢

١٣
المكتب التعاوني للدعوة 

واالرشاد وتوعیة الجالیات 
بالروضة 

دعم / تزوید مركز العمل التطوعي الریاض

الغرفة التجاریة الصناعیة ١٤
اھداء تقریر وكتیب تعریفي عن المؤسسةالریاضبالریاض 

تزویدمركز االستشارات األسریة الخرججمعیة التنمیة األسریة ١٥
نقاش وحوار مباشراالستدامة المالیة الریاضمركز المسلمین الجدد ١٦
اجتماعات مباشرةتحلیل االحتیاجاتالریاضجمعیة المسؤولیة المجتمعیة١٧






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

وقف البلد الحرام ووقف  فقراء الحرم ووقف األمیر ١
مكةأحمد بن عبدالرحمن الفیصل                      

المساھمة في عمل مذكرة تفاھم بین األوقاف وشركة 
 ٥٠٠٠٠رفادة وتمكین بغرض توفیر إفطار صائم لعدد 

وجبة لفقراء مكة طوال شھر رمضان المبارك
اجتماع

لقاءاالستفادة من تجربة المؤسسة في المنحمكةاألمین العام للغرفة التجاریة٢
ورشة عملالمشاركة في ورشة عمل الخطة االستراتیجیة مكةجامعة ام القرى٣

المشاركة في صناعة مبادرات المسؤولیة المجتمعیة اللیثالمسؤولیة المجتمعیة بالشركة السعودیة للروبیان٤
ورشة عملبشركة الروبیان

عرض مباشر ونقاششرح آلیة التواصل مع المؤسسة وآلیات المنحمكة))عمادة التطویر((جامعة الملك عبدالعزیز ٥

مناقشة القضایا اإلداریة واالقتصادیة والنظامیة في الحج مكةمكتب َمَثابة٦
زیارة للفرعوالعمرة بمكة المكرمة والمدینة المنورة

مركز التنمیة االجتماعیة المشرف على الجمعیات ٧
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةواللجان بمكة المكرمة

زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةربوع العینجمعیة البر بربوع العین٨
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةجمعیة البر بالشرائع٩

زیارة وعرض مباشر آلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةالجمعیة الخیریة لتوفیر الدواء١٠
وحوار






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

زیارة وعرض مباشر آلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةجمعیة أصدقاء المجتمع١١
وحوار

زیارة وعرض مباشر آلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةالجمعیة السعودیة للمدربین12
وحوار

زیارة وعرض مباشر آلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةجمعیة االیادي الحرفیة١٣
وحوار

زیارة للفرعآلیات إغالق المشاریعمكةمركز حي الشرائع١٤
زیارة للفرعشرح آلیة التواصل مع المؤسسة وآلیات المنحمكةجمعیة قیم الھدى١٥
زیارة للفرعمناقشة تطویر الجانب التقني لدى الجھات بالمنطقةمكةجمعیة عون التقنیة١٦
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةالطائفإدارة التوعیة الدینیة بالشؤون الصحیة بالطائف١٧
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةالمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بالمعابدة١٨
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةالخرمةالمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بالخرمة١٩

العرضیة المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بالعرضیة الشمالیة٢٠
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةالشمالیة

زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةیلملمجمعیة البر الخیریة بیلملم٢١
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةالمحانيجمعیة البر الخیریة بالمحاني ٢٢






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةبحرةجمعیة البر الخیریة ببحرة٢٣
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةجمعیة تنمیة القرى٢٤
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةرھاطلجنة التنمیة برھاط٢٥
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةجدةجمعیة الزواج بجدة٢٦
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةجدةجمعیة تحفیظ القرآن الكریم بجدة٢٧
زیارة للفرعآلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات المانحةمكةالمسؤولیة المجتمعیة بمستشفى النور٢٨
زیارة للفرعتباحث حول عقد الشراكة مع المؤسسةمكةأوقاف الشیخ عبدهللا الھدیب٢٩
زیارة للفرعتباحث حول عقد الشراكة مع المؤسسةمكةأوقاف الشیخ محمد الماجد٣٠

زیارة للفرع تصمیم مبادرة البراءتین مكةوقف تعظیم قدر الصالة٣١
واستشارة

تمكین الجھات من أدوات المعمل االبتكاري لتصمیم مكةجمعیة البر الخیریة بالشرائع بمكة المكرمة٣٢
المشاریع

+  دورة تدریبیة 
+  ورشة عمل 

تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل االبتكاري لتصمیم تربةجمعیة البر الخیریة بمركز العرقین بتربة٣٣
المشاریع

+  دورة تدریبیة 
+  ورشة عمل 

تصمیم مشروع






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةجمعیة مكة المكرمة لرعایة االیتام٣٤
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

الجمعیة األھلیة لمساعدة الشباب على الزواج ٣٥
تمكین الجھات من أدوات المعمل جدةوالتوجیھ السري بجدة

االبتكاري لتصمیم المشاریع
+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 

تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةالمكتب التعاوني بأجیاد٣٦
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل الطائفلجنة التنمیة االجتماعیة األھلیة بالقیم٣٧
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةلجنة التنمیة االجتماعیة بالنوریة٣٨
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل اللیثجمعیة البر الخیریة بوادي یبھ٣٩
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل الطائفجمعیة البر الخیریة بقرى بالد ثمالة٤٠
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةالمكتب التعاوني للدعوة بمكة٤١
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةفرع وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة٤٢
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل القنفذةجمعیة تحفیظ القرآن الكریم بالمظیلف٤٣
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل الخرمھجمعیھ البر بمحافظھ الخرمھ٤٤
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل القنفذةجمعیة البر بالمظیلف٤٥
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةجمعیة تنمیة القرى الخیریة٤٦
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل جدةجمعیة مكة المكرمة لرعایة االیتام فرع جدة٤٧
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل الطائفجمعیة البر الخیریة بأم الدوم٤٨
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةمشروع تعظیم البلد الحرام٤٩
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةجمعیة قیم الھدى٥٠
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةجمعیة االحسان والتكافل االجتماعي بمكة٥١
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةلجنة التنمیة االجتماعیة بالشرائع٥٢
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل بحرةالجمعیة الخیریة ببحرة یسر٥٣
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل جدةجمعیة البر بمستورة٥٤
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل جدةمركز حي الملك فھد٥٥
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل جدة لجنة التنمیة االجتماعیة بجدة٥٦
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل جدةجمعیة  مراكز األحیاء بجدة٥٧
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةالجمعیة الخیریة بوادي فاطمة سخاء٥٨
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةوقف كرامة اھل القران الكریم في مھبط الوحي٥٩
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةوقف وارف٦٠
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل اللیثلجنة التنمیة االجتماعیة االھلیة بمركز بني یزید٦١
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل جدةمتقن برنامج باسمح لخدمة المجتمع٦٢
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل الطائفجمعیة الزواج والتنمیة االسریة بالطائف٦٣
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل الجموممركز التنمیة االجتماعیة بوادي فاطمھ٦٤
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةجمعیة البر بقرى جنوب مكة٦٥
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع
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العرضیة لجنة التنمیة االجتماعیة بالعرضیة الشمالیة٦٦
الشمالیة

تمكین الجھات من أدوات المعمل 
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل جدةجمعیة رعایة االجیال الخیریة٦٧
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكة)واعي(جمعیة التوعیة والتأھیل االجتماعي ٦٨
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةمركز یسر النسائي٦٩
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكة)القسم النسائي(مكتب الدعوة بالشرائع ٧٠
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةمركز المھاجرات النسائي٧١
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةجمعیة ام القرى النسائیة٧٢
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع
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تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةمركز التنمیة االجتماعیة بمكة القسم النسائي٧٣
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل الجمومجمعیة التنمیة االسریة بمحافظة الجموم٧٤
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةمؤسسة وقف إسعاد٧٥
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع

تمكین الجھات من أدوات المعمل مكةجمعیة زمزم للخدمات الصحیة٧٦
االبتكاري لتصمیم المشاریع

+  ورشة عمل + دورة تدریبیة 
تصمیم مشروع
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مؤسسة المدینة المنورة١
منتجات وإصدارات المؤسسات المدینة المنورةاألھلیة لتنمیة المجتمع

الشقیقة

التزوید بنسخ من مختصر دراسة میدانیة لنزالء اإلصالحیات 
ودور المالحظة في المملكة من إصدار فرع المؤسسة 

بالشرقیة

٢
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

منتجات وإصدارات المؤسسات 
الشقیقة

التزوید بنسخة إلكترونیة من دلیل برنامج تفطیر الصائم من 
إصدار المؤسسة الوقفیة

٣
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

منتجات علمیة موجھة 
لمؤسسات القطاع

التزوید بنسخة إلكترونیة من كتاب
دلیل إرشادي إلعداد تقاریر –أوراق تنبض بالحیاة (

)للمانحین

٤
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

منتجات علمیة موجھة 
لمؤسسات القطاع

:التزوید بنسخة إلكترونیة من بحث بعنوان
ھل تقدر الجھات غیر الربحیة قیمة عمالئھا واحتیاجاتھم ؟

٥
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

منتجات علمیة موجھة 
لمؤسسات القطاع

:التزوید بنسخة إلكترونیة من دراسة
البیانات واستخداماتھا في المنظمات غیر الربحیة السعودیة

٦
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

منتجات علمیة موجھة 
لمؤسسات القطاع

التزوید بنسخة إلكترونیة من دراسة تصف واقع استخدام 
البیانات في المنظمات غیر الربحیة بالمملكة
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٧
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

منتجات علمیة موجھة 
لمؤسسات القطاع

:حول Infographicنشر صورة معلوماتیة 
كتابة التقریر السنوي لجھات القطاع الثالث

٨
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

منتجات علمیة موجھة 
لمؤسسات القطاع

:نشر مقطع فیدیو بعنوان
سؤاالً للمساعدة في تقییم برامجك لجمع التبرعات 15

٩
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

منتجات علمیة موجھة 
لمؤسسات القطاع

للحصول على QRنشر ملف یتضمن روابط 
منتجات مؤسسة حمد الحصیني وعائلتھ الخیریة

١٠
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

تعامیم وقرارات جدیدة للجھات 
غیر الربحیة

إعادة نشر تعمیم عن
إداریاً (مرجعیة الجھات األھلیة للوزارات المشرفة 

 ً )وتخصصیا

١١
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

البرامج والدورات والوسائل 
التدریبیة

اإلبالغ بورشة عمل لتبادل الخبرات والمعرفة
في مجال صناعة األفالم الوثائقیة في القطاع

١٢
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

البرامج والدورات والوسائل 
التدریبیة

اإلبالغ بملتقى أبعاد العالقات العامة واإلعالم
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١٣
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

البرامج والدورات والوسائل 
PMPاإلبالغ بدورة إدارة المشاریع االحترافیة التدریبیة

١٤
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

البرامج والدورات والوسائل 
التدریبیة

اإلبالغ بصدور تطبیقات األجھزة الذكیة
لتدریب منسوبي القطاع" سدیم"لمنصة 

١٥
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

البرامج والدورات والوسائل 
التدریبیة

"شفرة القیادة"اإلبالغ ببرنامج 
للمدراء التنفیذیین في الجمعیات الصحیة الخیریة

١٦
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

فرص الحصول على الخدمات 
والبرمجیات

اإلبالغ بمنح البرمجیات للجھات غیر الربحیة
TechSoupتكسوبمن منظمة 

١٧
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

والمھتمون بالعمل الخیري في 
المنطقة

جمیع 
المحافظات

فرص الحصول على الخدمات 
والبرمجیات

اإلبالغ بعرض من صحیفة عیون المدینة اإللكترونیة،
بتقدیم الدعم اإلعالمي للجھات في القطاع

مركز طابة للدراسات١٨
واالستشارات الوقفیة والوصایا

المدینة 
المنورة

بیانات ومعلومات تتعلق بالعمل 
غیر الربحي

التزوید بأسماء الجھات غیر الربحیة وبیانات
التواصل الخاصة بكل منھا في منطقة المدینة المنورة
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مركز –المھد بالسویرقیةجمعیة البر الخیریة ١٩
السویرقیة

االتصال –اإلیمیل  -الزیارة 
الھاتفي

انضاج المشاریع المقدمة لمبادرة آل 
البیت رعایة وعنایة

االتصال –اإلیمیل  -الزیارة بدرفرع جمعیة المستودع الخیري بمحافظة بدر٢٠
الھاتفي

انضاج المشاریع المقدمة لمبادرة آل 
البیت رعایة وعنایة

٢١
الجمعیة الخیریة لرعایة األیتام بمنطقة المدینة 

االتصال –اإلیمیل  -الزیارة -)تكافل(
الھاتفي

انضاج المشاریع المقدمة لمبادرة آل 
البیت رعایة وعنایة

االتصال –اإلیمیل  -الزیارة -جمعیة البر بالمدینة المنورة٢٢
الھاتفي

انضاج المشاریع المقدمة لمبادرة آل 
البیت رعایة وعنایة

انضاج المشاریع المقدمة االتصال الھاتفي–اإلیمیل المدینة المنورةجمعیة طیبة لإلعاقة الحركیة للبكار٢٣
انضاج المشاریع المقدمة االتصال الھاتفي–اإلیمیل العالجمعیة التنمیة االسریة ٢٤

٢٥
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة الجالیات 

انضاج المشاریع المقدمةاالتصال الھاتفي–اإلیمیل مركز الرایس–بدر بالرایس

انضاج المشاریع المقدمةاالتصال الھاتفي–اإلیمیل المدینة المنورةإدارة التوعیة الدینیة بالصحة العامة٢٦
انضاج المشاریع المقدمةاالتصال الھاتفي–اإلیمیل مركز مغیراء–العال جمعیة البر الخیریة بمغیراء٢٧
انضاج المشاریع وتقریرھااالتصال الھاتفي–اإلیمیل المدینة المنورةجمعیة شباب٢٨
انضاج المشاریع وتقریرھااالتصال الھاتفي–اإلیمیل المدینة المنورةلجنة التنمیة بشرق المدینة٢٩
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انضاج المشاریع وتقریرھااالتصال الھاتفي–اإلیمیل العالجمعیة العمل التطوعي بالعال٣٠
كیفیة إعداد التقاریر ومحتویاتھااالتصال الھاتفي–اإلیمیل الحناكیةلجنة التنمیة االجتماعیة بمركز طالل٣١

٣٢
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة الجالیات 

كیفیة إعداد التقاریر ومحتویاتھااالتصال الھاتفي–اإلیمیل بدربمحافظة بدر

٣٣
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة الجالیات 

كیفیة إعداد التقاریر ومحتویاتھااالتصال الھاتفي–اإلیمیل الحناكیةبمحافظة الحناكیة

كیفیة إعداد التقاریر ومحتویاتھااالتصال الھاتفي–اإلیمیل -الجمعیة الخیریة للخدمات االجتماعیة بالمدینة٣٤
انضاج المشاریع وتقریرھااالتصال الھاتفي–اإلیمیل -جمعیة أمراض الدم الوراثیة بالمدینة٣٥

٣٦
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

التزوید بملف مؤتمر العاملین مع لقاءات ومؤتمرات متعلقة بالقطاعجمیع المحافظاتوالمھتمون بالعمل الخیري في المنطقة
الشباب

مواعید استقبال الطلبات من جمیع المحافظاتمسؤولو الجھات غیر الربحیة٣٧
الجھات المانحة

التزوید بموعد استقبال طلبات الدعم 
من مؤسسة الراجحي االنسانیة

بیانات ومعلومات تتعلق بالعمل جمیع المحافظاتوالمھتمون بالعمل الخیري في المنطقة٣٨
غیر الربحي

التزوید بدورات تخص القطاع غیر 
الربحي

٣٩
مسؤولو الجھات غیر الربحیة

المنطقة والمھتمون بالعمل الخیري في 
جھة مستفیدة ١٨٠عد د 

جمیع المحافظاتالمدینة المنورة
منتجات علمیة موجھة للوزارات 

والجامعات والمراكز الوطنیة 
ومؤسسات القطاع
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أولویات اإلدارة التنفیذیة في القطاعات األسیاحجمعیة البر الخیریة بخصیبة١
زیارة للفرعالالربحیة

إھداءإصدارات المؤسسةاألسیاحجمعیة البر الخیریة بخصیبة٢

ودور   2030االستفادة من رؤیة المملكة القصیمجمعیة اإلسكان الخیریة٣
ورقة عملالجھات الخیریة في دعم اإلسكان الخیري

٤
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة 

الجالیات
"وقت الحوار " 

آلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات  عنیزة
المانحة

عرض مباشر ونقاش
وزیارة وتعریف

آلیة التواصل مع المؤسسة والمؤسسات  البكیریةجمعیة اإلعاقة الحركیة للكبار٥
عرض مباشر وحوارالمانحة

عرض مباشر وحوارفرص االستفادة من العمل التطوعيالقصیمالمدیریة العام للسجون بالقصیم٦

ضریة ، عقلة الصقور ، الجھات الخیریة في غرب القصیم٧
النبھانیة

آلیة التقدیم في المؤسسة وشرح نماذج 
لقاء عامالتقدیم ومسارات المنح
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زیارة وتعریف منصة ھارون االحساءجمعیة المراح للخدمات االجتماعیة١

الدمام"مؤسسة مانحة تحت التأسیس " اوقاف العلي ٢

تزویدالوصیة الموحدة والوقف المشترك
تزویدكتاب الشركات الوقفیة

تزویدنسخة وورد" صك الوقفیة 
استشارة ھاتفیةكتابة صك الوقفیة

الدماممؤسسة التكافل الخیریة٣
تزویدالخطة االستراتیجیة للمؤسسة

تزویدتقریر وكتیب تعریفي عن المؤسسة

اھداء اصدارات المؤسسةالدمامجامعة االمام عبدالرحمن بن فیصل٤

اھداءاصدارات المؤسسةالدمامالمكتبة العامة بالدمام٥

اھداءاصدارات المؤسسةالریاضالمدیریة العام للسجون بالمملكة٦

عرض مباشر ونقاشآلیة التواصل مع المؤسسة المانحةالدمامجمعیة إیفاء لرعایة ذوي اإلعاقة٧

دراسة تحلیلیة لثالثة من ابرز االوقاف في الدماممؤسسة اثیل الوقفیة٨
اعارةالمملكة المتحدة
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٩
قسم المسؤولیة –شركة راشد الراشد وأوالده 

انشاء قسم المسؤولیة االجتماعیة االحساءاالجتماعیة
عرض مباشر ونقاش واألدوار المناطة بھ

تزویدجھة مانحة ٢٣ببیانات التواصل مع الجبیلجمعیة طیف التوحد بمحافظة الجبیل ١٠

تزویدجھة مانحة ٢٣ببیانات التواصل مع الخفجيجمعیة الخفجي النسائیة الخیریة ١١

تزویدجھة مانحة ٢٣ببیانات التواصل مع الظھرانصندوق التكافل بمستشفى القوات الجویة بالظھران١٢

تزویدجھة مانحة ٢٣ببیانات التواصل مع الدمامجمعیة جود الخیریة النسائیة بالدمام١٣

١٤
المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعیة الجالیات 

تزویدجھة مانحة ٢٣ببیانات التواصل مع الدمامبجنوب الدمام غراس

بیانات جھات خیریة او مشاریع تھتم الریاضمؤسسة حمد السبیعي الخیریة١٥
تزویدبالشباب

زیارة + اللوائح االساسیة للجمیع الدمام)أفق ( الجمعیة األھلیة لتنمیة وتأھیل الفتیات ١٦
أمیر المنطقة الشرقیة

استشارة + تزوید 
ھاتفیة 






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

تزوید دراسات التي نفذھا الفرع  ٤الدماماللجنة العلیا إلصالح ذات البین بإمارة المنطقة الشرقیة١٧

تزوید دراسات التي نفذھا الفرع  ٤الدماممركز أول إنجاز١٨

الحوكمةجھة بمعاییر  ٢٠تعریف ١٩
–الخبر _ الدمام 
  -القطیف –االحساء 

الجبیل
اتصاالت –زیارات الحوكمةمعاییر 






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم
اجتماع وحوار مباشراقتراح برامج تناسب المسنینحائلدار رعایة المسنین بحائل١
اجتماع مباشرالتعریف بمؤسسة التمویل التنمويحائلالتنمیة األسریة٢

عمادة خدمة المجتمع بجامعة ٣
ورشة نقاش وحوارتحسین وتجوید مبادرة جاھزحائلحائل

نقاش وتصمیمتصمیم مشروع لتقدیمھ على جھة مانحھحائلإدارة التوعیة الدینیة بصحة حائل٤

نقاش وتصمیمتصمیم مشروع لتقدیمھ على جھة مانحھبقعاءجمعیة تحفیظ القرآن ببقعاء٥

جمعیة دلیل لتأھیل الشباب ٦
تصمیم مشروع یستھدف الباحثین االجتماعیین في حائلللعمل الحر والفتیاة

تصمیم ودعمالمنطقة 

إدارة الرعایة المنزلیة بصحة ٧
تصمیم مشروع مناسب یعرض على رجال األعمال حائلحائل

نقاش وتعلیم وتصمیمبالمنطقة

بناء شراكة بین مكتب تعاوني وإدارة مكافحة حائلإدارة مكافحة المخدرات بحائل٨
اجتماع وزیارةالمخدرات لتصمیم وتنفیذ معرض توعوي متنقل

جمعیة رعایة مرضى السرطان ٩
تسویق مشروع داعم لتأمین تكالیف مرضى السرطان حائلبحائل

دعم وتسویقعلى جھة مانحة
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جائزة األمیر عبدالعزیز بن سعد ١٠
مشاركة وتزویدتزوید الجائزة بنموذج التمكین والمشاركة في التقییمحائللإلبداع والتمیز

تزوید اوقاف الشیخ سلیمان الراجحي بمعلومات عن حائلحملة تفریج كربة١١
وأھمیة المشاركة واإلحتیاجالحملة 

تمثیل الجھة المانحة واإلعالن عن 
الدعم
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وادي جازانجمعیة الرواد الشبابیة ١

بناء قدرات الجمعیات ( مبادرة 
)الشبابیة 

عقد مع بیت خبرة لتأھیل وتدریب 
منسوبي الجمعیات الشبابیة وبناء 

أنظمة ولوائح وخطط استراتیجیة لھا 

جیزانجمعیة بدار الشبابیة٢

المسارحةأحد جمعیة التمیز الشبابیة٣

أبو عریشجمعیة أثر الشبابیة٤

أبو عریشلجنة التنمیة االجتماعیة بأبي عریش٥
زیارة عدد من الجمعیات المتمیزة 

بالمنطقة الشرقیة بالشراكة بین فرع 
المؤسسة بجازان وفرع المؤسسة 

بالمنطقة الشرقیة

تم التنسیق مع الزمالء بفرع 
المؤسسة بالمنطقة الشرقیة لزیارة 
عدد من الجھات المتمیزة بالمنطقة 

جھة متمیزة  ١٢الشرقیة وعددھا 
في عدد من المجاالت ، وتم ترتیب 
السفر والزیارة وتحملت الجھات 
المستفیدة التكالیف بالتساوي 

أحد المسارحةجمعیة التمیز الشبابیة٦

وادي جازانجمعیة الرواد الشبابیة ٧

جیزانجمعیة األسر المنتجة بمنطقة جازان ٨






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

احد المسارحةجمعیة تمیز الشبابیة٩

حضور برنامج تطویر االجراءات 
المالیة لدى الجھات الخیریة

اقامة لقاء في الفرع لشرح برنامج 
تطویر اإلجراءات المالیة للمنظمات 

غیر الربحیة

ابوعریشجمعیة أثر الشبابیة١٠

جمعیة االحسان الطبیة الخیریة ١١
ابوعریشبمنطقة جازان

جمعیة البر الخیریة بالحرث ١٢
الحرثبمنطقة جازان

١٣
جمعیة التوعیة والتأھیل 

مدینة جیزاناالجتماعي فرع جازان

الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم ١٤
مدینة جیزانفي جازان

صبیالجنة التنمیة االجتماعیة المحلیة بالباحر١٥
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حضور برنامج تطویر االجراءات مدینة جیزانجمعیة منار لإلعالم بجازان١٦
المالیة لدى الجھات الخیریة

اقامة لقاء في الفرع لشرح برنامج 
تطویر اإلجراءات المالیة للمنظمات 

غیر الربحیة ١٧
جمعیة رعایة مرضى الدم بمنطقة 

جازان
مدینة جیزان

١٨
بالمنطقةجمیع الجھات الخیریة 

كامل المنطقةجھة  ١٤٠
لقاءات متتابعة جماھیریة تستھدف 
التوعیة بالجوانب المالیة والنظامیة 

الجھات غیر الربحیة وحوكمة

لقاء جماھیري في مسرح مركز 
التنمیة االجتماعیة تمت الدعوة لھ 
وتنظیمھ بالشراكة مع مركز التنمیة 

ومجلس الجمعیات األھلیة

١٩
 ٣٥محاسبو الجھات الخیریة في 

دورتي تدریب مالیة للمحاسبین في كامل المنطقةجھة
الجھات الخیریة 

بالشراكة مع مجلس الجمعیات 
األھلیة واالستفادة من مقرات جمعیة 

البر بالحكامیة 

٢٠
جمیع جمعیات تحفیظ القرآن 

جمعیات  حوكمةدورة تدریبیة عن كامل المنطقةبجازان الكریم 
تحفیظ القرآن الكریم بجازان

بالشراكة مع الجمعیة األم في 
المنطقة وباالستفادة من مقرات 

جمعیة تحفیظ مدینة جازان
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زیارة في الفرعفنیة+ استشارات مالیة ابھالجنة التنمیة االجتماعیة بالسامر١
زیارة في الفرعفنیة+ استشارات مالیة ابھاجمعیة التنمیة األسریة بأبھا٢
زیارة للجھةتطویر المشاریع والمبادراتبلقرنجمعیة سندھم االھلیة لرعایة المعاقین٣
زیارة للجھةتطویر المشاریع والمبادراتتنومھجمعیة تحفیظ القرآن الكریم بمحافظة تنومة٤
العالقات العامة + استشارات في تنمیة الموارد المالیة ابھا"عازم " جمعیة االعاقة الحركیة ٥

واإلعالم
زیارة للفرع

زیارة للجھةتطویر المشاریع والمبادراتبلقرنلجنة التنمیة االجتماعیة بشعف بالقرن٦
زیارة للجھةفنیة+ استشارات مالیة ابھالجنة التنمیة االجتماعیة بالضباب٧
العالقات العامة + استشارات في تنمیة الموارد المالیة ابھالجنة التنمیة االجتماعیة بمدینة سلطان٨

واإلعالم
زیارة للفرع

ظھران لجنة التنمیة االجتماعیة بظھران الجنوب٩
الجنوب

العالقات العامة + استشارات في تنمیة الموارد المالیة 
واإلعالم

زیارة للجھة

زیارة للجھةتدریب على استخدام نظام مانح+ استشارات مالیة ابھاجمعیة منازل١٠
زیارة الفرعتدریب على استخدام نظام مانح+ استشارات مالیة ابھاجمعیة مطمئنة١١
زیارة للجھةتدریب على استخدام نظام مانح+ استشارات مالیة رجال المعجمعیة التوحد بمحافظة رجال المع١٢
تعلم عن بعدتدریب على استخدام نظام مانحالبركتحفیظ القرآن الكریم بالبرك١٣
تعلم عن بعدتدریب على استخدام نظام مانحخمیس مشیطھشبلتحفیظ وادي بن ١٤
تعلم عن بعدتدریب على استخدام نظام مانحخمیس مشیطتحفیظ القرآن بتندحة١٥






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

زیارة للجھةإنضاج مبادرات_ لقاء تواصل بلقرنلجنة التنمیة االجتماعیة ببلقرن١٦
زیارة للجھةإنضاج مبادرات_ لقاء تواصل بلقرنلجنة التنمیة االجتماعیة بالبشائر١٧
ورشة عمللقاء تواصل+ تطویر مشاریع بیشةجمعیة تحفیظ القرآن الكریم ببیشة١٨
المكتب التعاوني للدعوة وتوعیة الجالیات ١٩

بشمال بیشة
ورشة عمللقاء تواصل+ تطویر مشاریع بیشة

زیارة للجھةإنضاج مبادرات_ لقاء تواصل بلقرنجمعیة التوعیة والتأھیل االجتماعي ببلقرن٢٠
ورشة عملتطویر مبادراتالربوعةجمعیة البر الخیریة بالربوعة٢١
ورشة عملتطویر مبادراتالربوعةلجنة التنمیة االجتماعیة بالربوعة٢٢
المكتب التعاوني للدعوة وتوعیة الجالیات ٢٣

بالربوعة
ورشة عملتطویر مبادراتالربوعة

ورشة عملتطویر مبادراتالربوعةجمعیة تحفیظ القرآن الكریم بالربوعة٢٤
زیارة الفرعإثراء+ استشارات مالیة محایلجمعیة البر بتھامة بللحمر وبللسمر٢٥
الصندوق الخیري لطالب المنح بجامعة الملك ٢٦

خالد
عدة زیارات للفرع تثقیف في مجال الشراكات وتنمیة الموارد+ شراكة ابھا

وللجامعة
زیارة للجھةتعریف بالمؤسسة ونظام وآلیات المنحأبھامؤسسة عائض بن دعجم الخیریة٢٧
إھداءلوائح وأنظمة+ الجمعیة  نمذجةأبھاجمعیة أجیالنا الشبابیة٢٨
إھداءلوائح وأنظمة+ الجمعیة  نمذجةالوادیینجمعیة التنمیة األسریة بالوادیین٢٩
إھداءلوائح وأنظمة+ الجمعیة  نمذجةرجال ألمعجمعیة المواھب الشبابیة ٣٠






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

اجتماع واستشارات وتدریب مباشرتأھیل المحاسب وأمین الصندوق*تبوكجمعیة الملك خالد ١

تأھیل المحاسب وأمین الصندوق والجلوس مع الرئیس تبوكجمعیة التوحد٢
اجتماع واستشارات وتدریب مباشروكیفیة وضع الخطط

مباشر -اجتماع واستشارات وتدریبتأھیل المحاسب وأمین الصندوقضباءجمعیة میثاق٣
نقاش وحوارالتعدیل عن طریق مانح وكیفیة عمل الخطةالبدعجمعیة التحفیظ بالبدع٤
استشارة ھاتفیة عمل الخطة والموازنةضباءجمعیة التحفیظ بضباء٥
استشارة ھاتفیةعمل الخطة والموازنة وصیاغة البرامج الوجھجمعیة التحفیظ الوجھ٦
استشارة ھاتفیةصیاغة البرامج تیماءجمعیة البر بتیماء  -٧
نقاش وحوار مباشرتسجیل الجھة بالجھات المانحة وتعدیل بیاناتھا الوجھجمعیة وداي الجزل  -٨

لقاء وورشة عمل مباشرة البحث عن تجارب ومكاتب جیدة وكیفیة بدایة العمل تبوكأوقاف جامعة تبوك  -٩

جامعة تبوك والمكتب التعاوني   -١٠
البحث عن متبرع لحج طالب المنح والصندوق الخیري تبوكبتبوك لطالب المنح 

وتقدیم الدورات للحج 
تم االتفاق مع جھة لرعایة الطالب 

وایضا تزوید 
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اجتماع واستشارات وتدریب مباشرتأھیل المحاسب وأمین الصندوق*تبوكجمعیة الملك خالد ١١

تأھیل المحاسب وأمین الصندوق والجلوس مع الرئیس ضباءالمكتب التعاوني لضباء١٢
اجتماع واستشارات وتدریب مباشروكیفیة وضع الخطط

١٣
المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد 

عمل الخطة والموازنة وصیاغة تیماءتبوكوتوعیة الجالیات بتیماء
البرامج

١٤
المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد 

عمل الخطة والموازنة وصیاغة تیماءتبوكوتوعیة الجالیات بتیماء
البرامج

ورشة عمل الدلیل الموحد المحاسبي تبوكجھة  ٣٠عدد  الجمعیات االھلیة ١٥

–ضباء  -تبوكجھة  ٣٠حضور ١٦
تیماء -الوجھ 

االستدامة المالیة لمؤسسة سلیمان الخیریة للصندوق 
ورشة عمل لمدة یوم التنموي 
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تزوید ونقاشتقریر دراسة االحتیاج ونتائجھاعرعرامیر منطقة الحدود الشمالیة١

استشارة ھاتفیةالتعریف بالمشاریع التنمویةعرعرجمعیة مدارك النسائیة٢

)نظام مانح(التعریف باألنظمة االلكترونیة للمؤسسة عرعرجمعیة مدارك النسائیة٣
نقاش وحوار ھاتفيوطریقة كتابة المشاریع والتقدیم على المؤسسة

)نظام مانح(التعریف باألنظمة االلكترونیة للمؤسسة طریفجمعیة رعایة االیتام بطریف٤
نقاش وحوار ھاتفيوطریقة كتابة المشاریع والتقدیم على المؤسسة

٥
جمعیة تحفیظ القرآن الكریم 

نقاش وحوار مباشرلوائح المؤسسة والمعاییر المحاسبیةالعویقیلةبالعویقیلة

تزویدتقریر وكتیب تعریفي عن المؤسسة ودراسة االحتیاجعرعرجامعة الحدود الشمالیة٦
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٧
مؤسسة سلیمان الراجحي 

تمثیل المؤسسات الشقیقة في الوقف في المنطقة مع عرعرللتمویل التنموي
ورشة عملمبادرة تمكین–المستفیدین منھا 

٨
المكتب التعاوني للدعوة 

نقاش وحوار ھاتفيتطویر مشاریعرفحاءواالرشاد برفحاء
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١
الجھات الخیریة والحكومیة المستفیدة 
(  بنجران والمحافظات والمراكز التابعة لھا 

)جھة  ٣٧
جمیع المحافظات

استشارات مالیة + تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسة 
تعریف + عرض خبرات وتجارب باألوقاف + 

بمؤسسة السبیعي الخیریة
٢٠١٩لقاء التواصل 

الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم في ٢
لقاء إثرائي+ تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسة یدمھمحافظة یدمھ

لقاء + زیارة 
إثرائي

الجمعیة الخیریة للخدمات االجتماعیة ٣
لقاء إثرائي+ تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسة یدمھبمحافظة یدمھ

لقاء إثرائي+ تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسة یدمھلجنة التنمیة االجتماعیة األھلیة بیدمھ٤

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة ٥
لقاء إثرائي+ تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسة یدمھالجالیات في یدمھ

جمعیة البر الخیریة بمحافظة حبونا بمنطقة ٦
لقاء إثرائي+ تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسة حبونانجران

المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعیة ٧
لقاء إثرائي+ تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسة حبوناالجالیات في حبونا

لقاء إثرائي+ تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسة حبوناالجمعیھ الخیریھ لتحفیظ القران بحبونا٨
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دورة تدریبیة لقیادات الجھات الخیریة نجرانلجنة التنمیة االجتماعیة األھلیة بنجران٩

استضافة بالفرع 
لقاء إثرائي+ 

دورة تدریبیة لقیادات الجھات الخیریة نجرانالجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن بنجران١٠

الجمعیة الخیریة لرعایة األیتام بنجران ١١
دورة تدریبیة لقیادات الجھات الخیریة نجرانرفقاء

الجمعیة الخیریة للرعایة واإلرشاد األسري ١٢
دورة تدریبیة لقیادات الجھات الخیریة نجرانسعداء

دورة تدریبیة لقیادات الجھات الخیریة المشعلیةالجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن بالمشعلیة١٣
دورة تدریبیة لقیادات الجھات الخیریة المشعلیةجمعیة البر الخیریة بالمشعلیة١٤

الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم ١٥
دورة تدریبیة لقیادات الجھات الخیریة تصاللبتصالل

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة ١٦
دورة تدریبیة لقیادات الجھات الخیریة المشعلیةالجالیات بالمشعلیة

لجنة التنمیة االجتماعیة األھلیة بالحصینیة ١٧
استشارات مالیةالمشعلیةوالمشعلیة 

زیارة تعریف بأنظمة ولوائح المؤسسةالودیعةالجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن بالودیعة١٨
استشارات فنیةشرورةجمعیة تداوي الصحیة بشرورة١٩






آلیة التنفیذالتطبیقات المعرفیةالمحافظةالجھة المستفیدةم

زیارةاستشارات مالیةنجرانلجنة التنمیة االجتماعیة األھلیة بنجران٢٠

زیارةاستشارات فنیة ومالیةنجرانالجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن بنجران٢١
زیارةاستشارات فنیة ومالیةنجرانالجمعیة الخیریة للرعایة واإلرشاد األسري سعداء٢٢
زیارةاستشارات فنیة ومالیةشرورةجمعیة تداوي الصحیة بشرورة٢٣
زیارةاستشارات فنیة نجرانمؤسسة منارات الھدى٢٤

التدریب على إعداد  المشاریع استشارات فنیة مركز ثجرجمعیة البر بمركز ثجر٢٥

التدریب على إعداد  المشاریع استشارات فنیة مركز الودیعةالودیعةالجمعیة الخیریة لتحفیظ القران الكریم بمركز ٢٦

زیارةاستشارات فنیة ومالیةتصالل)حكمة( بتصاللالكتب التعاوني ٢٧

زیارةاستشارات فنیة ومالیةنجرانالجمعیة الخیریة للرعایة واإلرشاد األسري سعداء٢٨
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جلسة نقاش بالفرعاالستدامة المالیةقلوةبالشعراءالبر األھلیة جمعیة ١

تواصل ھاتفياستشارات فنیة عن مانحقلوةبقلوةجمعیة البر الخیریة ٢

زیارة للفرعاستشارات مالیةالحجرةالحجرةالبر الخیریة بمحافظة جمعیة ٣
حوار ومناقشةتطویر المشاریعبلجرشيالمكتب التعاوني للدعوة واالرشاد ببني كبیر٤

الجمعیة الخیریة لتحفیظ القران الكریم بمركز غامد ٥
الزناد

تواصل ھاتفيالتثقیف في برنامج مانحغامد الزناد

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة الجالیات ٦
بمعشوقة

زیارة للفرعالتعریف بالمشاریع التنمویةالقرى

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة الجالیات ٧
ببیضان

اھدا كتیبات االستدامةاالستدامة المالیةالمندق

زیارة للفرعاستشارات عامةالباحةلجنة التنمیة االجتماعیة برغدان٨
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المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة الجالیات ٩
بنخال

تقدیم استشارات في المبادرات القرى
جلسة وحوار بالفرعوكیفیة العمل بھا

لقاء في مقر الجھةالتعریف بالمؤسسة وأنظمتھاالعقیقالجمعیة الخیریة لتحفیظ القران الكریم بالعقیق١٠

تقدیم خدمة في كیفیة كتابة المندقلجنة التنمیة االھلیة بقرن ظبي١١
تواصل ھاتفيالتقریر الختامي

تقدیم استشارات في المبادرات القرىجمعیة ایتام الباحة أكناف١٢
جلسة وحوار بالفرعوكیفیة العمل بھا

لقاء في مقر الجھةالتعریف بالمؤسسة وأنظمتھاالحجرةمكتب الدعوة واالرشاد بالحجرة١٣
زیارة للفرعالتعریف بالمشاریع التنمویةغامد الزنادجمعیة البر بغامد الزناد ١٤
اھدا كتیبات االستدامةاالستدامة المالیةالحجرةجمعیة تحفیظ القران الكریم بالحجرة١٥
زیارة للفرعاستشارات عامةالعقیقمكتب الدعوة واالرشاد بالعقیق١٦
زیارة للفرعاستشارات مالیةنخالمكتب الدعوة واالرشاد بنخال١٧
حوار ومناقشةتطویر المشاریعالعقیقمكتب الدعوة واالرشاد بالجاوة وجرد١٨
تواصل ھاتفيالتثقیف في برنامج مانحالمندقجمعیة تحفیظ القران الكریم بالمندق١٩
جلسة نقاش بالفرعاالستدامة المالیةالعقیقمكتب الدعوة واالرشاد بكرا الحائط٢٠
تواصل ھاتفياستشارات فنیة عن مانحالمخواةمكتب الدعوة واالرشاد بیبس٢١
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١
 عصیدمؤسسة محمد 

تزویدھم بآلیات المنح وأدلة المسارات الجوفووالدیھ الخیریة
لقاء وتزوید بآلیات وأدلةوشرحھا لھم

وورشة عمل في الحلول + تنظیم لقاء الجوفمدھش للجھات الخیریة٢
ورشة عمل المالیة

٣
مؤسسة التمویل التنموي 

شرح استفادة الجھات الخیریة من آلیة التمویلتنظیم لقاء للجھات الخیریةالجوفبنك التنمیة االجتماعیة+ 

٤
فرع وزارة البیئة 
الجوفوالزراعة والمیاه 

المشاركة في لقاء مع مدیر فرع الوزارة 
بالناشطین والروابط والمتطوعین واطالق 
ثالثة مبادرات بیئیة وشرح دور وعمل 

ونشاطھا لھم   المؤسسة

المشاركة في لقاء مع مدیر فرع الوزارة

مبادرة من الفرع و بمشاركة عدد من الجوفنما للتطویر والتنمیة٥
تأسیس جمعیة خیریة لتطویر القطاعالمھتمین بذلك 

٦
الجھات جمیع 
جمیع المحافظاتالجوفجھة ٤٠

ونشراتتقاریر ودراسات 
أسسنا مجموعة واتساب تضم جمیع جھات المنطقة 

المستفیدة ونقوم بتزویدھم بكل جدید في المجال 
المعرفي للقطاع ونطرح مواضیع ھامة للنقاش ونجیب 

على تساؤالت األعضاء في مختلف المجاالت






