
إنجازات المؤسسة
2021خــــــــالل العـــــــام 



وحدة األسر المحتاجة

بطاقات المواد الغذائية

كسوة الشتاء

كسوة العيد

مساعدة مقطوعة

(وجبة إفطار للعمال)" برد صيفهم"مبادرة 

2336

280

166

28

537

مساعدة سداد الدين

مساعدة إيجار سكن

مساعدة سداد فاتورة الكهرباء

مساعدة سداد رسوم حكومية

8

30

13

5

التكلفةعدد المستفيدين

3,523
مستفيد

555,950
ريال

العددالخدمةالعددالخدمة

120الحقيبة المدرسية



وحدة العالج الطبي

عدد المستفيدين

التكلفة

270
مستفيد

198,250
ريال

صرف األدوية

تحويل إلى الجهة طبية

عمليات والدة طبيعية

عمليات والدة قيصرية

عمليات أخرى

224

34

3

2

7

عدد الحاالتالخدمة



دعم الجهات الخيرية

ةجمعية قرطبة األهلية للقراء

9: عدد الجهات

دعـــــــــــــــــــــم 
مصاريف
الزكـــــــــــــــــاة

ريال70.000

ريال30.000الساهكجمعية البر في أم 

ريال30.000

جمعية شمل األسرية

دعـــــــــــــــــــــم 
مصاريف 
رايجار المق



عليامكتب الجاليات بقرية ال

ريال35.000

ةمليججمعية البر في 

ريال30.000

جمعية دارين

ريال30.000

الصندوق الخيري لدعم برامج المنح 
دةالدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بج

ريال50.000

ةجمعية النابية الخيري

ريال29.700

اضجمعية اإلعاقة الحركية بالري

ريال30.000

دعـــــــــــــــــــــــم 
مصــاريف
الزكـــــــــــــــــاة

دعم الجهات الخيرية



وحدة القرض الحسن

التكلفة

ريال146,420

القروضعدد 

13



شراكات جديدة



عمارة المساجد



االطباءوزيارة مسجد افتتاح 

ارتــ  افُتــتح مســجد األ بــا  وتمــ   ي

عضـــوات ديوانيـــة عـــدد مـــن بحضـــور 

الســــــــيف والمجلــــــــس االست ــــــــار  

والـــداعمات وتضـــمن  الجيـــارة  ولـــة

.للمسجد ومرافق ّ العيةإ





مشروع الجامع الكبير ومركز الدعوة

ـــا ع ـــ  م ـــرو  تعمـــل المؤسســـة حالي 

بنا   ـامع ومركـز دعـوة مـي مدينـة ُمـدن

حة الصـــــــناعية الثالثـــــــة بالـــــــدمام بمســـــــا

ا  ويحتو  ع ـ  مصـ   للنسـ2م10000

.وسكن لإلمام والمؤذن



مشروع الجامع الكبير ومركز الدعوة

استقبال ودراسة عروض األسعار لتنفيذ الم رو 

رو اعتماد المكتب االست ار  الهندسي لإلشراف ع   الم 

كة مع منصة وقفي لتسويق الم رو   ال را

واستقبال الدعم عبر المنصة



مشروع الجامع الكبير ومركز الدعوة

مباااااااادرة 

ُسااااااااااااقيا 

المااااااااااااااء



مشروع الجامع الكبير ومركز الدعوة

وقاااااااااااااف 

بناااااااااااااااااااااء 

الجاااامع



ُمبـــــــــادرات  

2021عـــــام 



كسوة العيد

د تـــــم تنفيـــــذ مبـــــادرة كســـــوة العيـــــ

هــــدف لألســــر المســــتفيدة والتــــي ت

لعيـد إل  تخفيف أعبا  احتيا ات ا

ـــــادرة  ع ـــــ  األســـــر م وشـــــمل  المب

.كوبون تسوق156تو يع 

بطاقة دعوة استالم الكسوة



بّرد صيفهم
ي تـــــم تنفيـــــذ مبـــــادرة بـــــرد  ـــــيفهم والتـــــ

تهـــــــــدف إلـــــــــ  ســـــــــقيا و إ عـــــــــام عمـــــــــال 
صــــل اإلن ــــا ات والبنــــا  والن افــــة مــــي  ف
مرت الصــيف لتخفيــف الحــر عــنهمم واســت

ـــادرة لمـــدة  ـــام متفرقـــة ُوزا  فيهـــا 5المب أي
ا ر حقيبـــة ئذا يـــة احتـــوت ع ـــ  فطـــ537

.وعصير وما  مبرّد وكعك
إعالن المبادرة





( الحقيبة الدراسية)ُسـرور 

ــــــــادرة ســــــــرور بالتعــــــــاون  ــــــــذ مب ــــــــم تنفي ت
كة مـــــع وحـــــدة االبـــــدا  و االبتكـــــار وال ـــــرا

من بكليــة العلــوم بجامعــة اإلمــام عبــدالرح
ر بـــــن فيصـــــلم والتـــــي تهـــــدف الـــــ  تـــــوفي
سـر األدوات الدراسية لطـال  و البـات األ
30المســـتفيدة مـــن المؤسســـةم وُوّزعـــ  

.حقيبة مدرسية





مدرستي

تي نفــذت الســيف الخيريــة مبــادرة مدرســ

ســية والتــي تهــدف إلــ  تــوفير حقا ــب مدر 

لطـــــــــال  مؤسســـــــــة الســـــــــيف الخيريـــــــــة 

ع الخيريــة وتــم تو يــالســاهكو معيــة أم 

. حقيبة مدرسية120

دعوة استالم الحقيبة لألسر





مبادرات اليوم الوطني  

(إهداءات األسهم الوقفية)

ســـهماً وقفيـــاً للجـــامع 91أهـــدت الســـيف الخيريـــة 

الكبيـــــــر ومركـــــــز الـــــــدعوة لمـــــــدن إلـــــــ  العضـــــــوات 

.  نيوالداعمات و من يحبون بمناسبة اليوم الو 



مبادرات اليوم الوطني  

(جلسات غسيل الكلى)

ـــة   لســـة ئســـيل ك ـــ  91قـــدم  الســـيف الخيري

.للمرضى المحتا ين



أجٌر ودعاء
توزيع األواني المنزلية: المرحلة األولى

مـي قّدم  السيف الخيرية مبادرة أ ر والدعا 

وانـي مرحلتها األول  م والتي تهدف الـ   مـع األ

ةم المنزليـــــة المســـــتعملة ذات الحالـــــة الممتـــــاز 

وتســــــليمها لألســــــر بعــــــد فرزهــــــا وتن يمهــــــا و

. التأكد من  ودتها

دعوة استالم األواني لألسر





ألول  نفذ اللقا  ع   يومينم وأستفاد من المرحلة ا
.  أسرة مستفيدة من المؤسسة45االواني المنزلية 



5دفيـني

ادرة قدم  السيف الخيرية مب

والتـــــي تهـــــدف الـــــ  5دفينـــــي 

ر تـــــــوفير كســـــــوة شـــــــتا  لألســـــــ

المســـــــتفيدة مـــــــن المؤسســـــــة

.كوبون تسوق92وتم تو يع 

دعوة استالم الكسوة



6دفيــني
لقاء حديقة السلسبيل مع عضوات ديوانية السيف

ن مــــــ  المؤسســــــة حملــــــة كســــــوة ال ــــــتا  

لعمـــــــــال الن افـــــــــة بم ـــــــــاركة " 6دفينـــــــــي "

عضـــوةم وبلـــا عـــدد الحقا ـــب 12ومســـاهمة 

.حقيبة195التي تم تو يعها 

دعوة اللقا  لديوانية السيف




