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مبررات المبادرة

مبررات المبادرة:

 على خطاب
ً
بناء على توجيهات وزارة الداخلية استنادا

رقم 15 س / 6632 بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣هـ،

بشأن حاجة األحياء السكنية الشعبية ألن تكون مشمولة بالمشاريع التطويرية 

 لتوجيهات
ً
والمشاركة المجتمعية، وانفاذا

مناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية
ُ
 رئيسة أ

 صاحبة السمو األميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود -حفظها اهلل-لعمل 

حراك بشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ / 2022 م.

كلمة رئيسة مجلس األمناء
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مبادرة ألفة لألحياء الشعبية بالمنطقة الشرقية تهدف إلى رفع مستوى 
البيئة الداخلية والخارجية في األحياء الشعبية السكنية من خالل توحيد 
التي  التنموية  المبادرات والمشاريع  تبني  الثالث في  القطاعات  جهود 

تستهدف خدمة اإلنسان والمكان، لتحقيق التكاملية في األداء.

رئيسة مجلس األمناء 
صاحبة السمو األميرة عبير بنت فيصل آل سعود 

كلمة رئيسة مجلس األمناء
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مبادرة ألفة

قيم المبادرة

الرؤية: رفع مستوى البيئة الداخلية والخارجية في األحياء الشعبية السكنية.

الرسالة: توحيد جهود القطاعات الثالث في تبني المبادرات والمشاريع التنموية التي 

تستهدف خدمة االنسالن والمكان.

الرؤية والرسالة
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أهداف المبادرة

تهدف المبادرة لتقديم مساهمات مجتمعية لتحسين البيئة الداخلية والخارجية في 
األحياء السكنية الشعبية لتحسين جودة الحياة.ـ

األهداف التفصيلية

ـ    تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

     التكاملية في االداء بين القطاعات الثالث في سبيل دفع عجلة التنمية في المنطقة.

     المساهمة في سد احتياج األسر االجتماعي، المعرفي، البيئي، االقتصادي.

     رفع مستوى وعي الفرد واألسرة في المشاركة في المشروع التنموي الوطني.

     توحيد جهود الجهات المعنية في التنمية.

     تقديم أنموذج متميز بالتكاتف االجتماعي. 

الهدف العام
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الخطوات التنفيذية

الخطوات التنفيذية
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األحياء المستهدفة

األحياء المستهدفة

محافظة األحساء 

محافظة النعيرية

محافظة  بقيق

محافظة العديد

مدينة رأس تنورة

مدينة الظهران

محافظة الخفجي:

حي الخالدية

حي العزيزية

حي الفيصلية

حي الملك فهد

حي اليرموك

حي الريان

محافظة الدمام:

حي الخليج

حي الدواسر

محافظة حفر الباطن:

حي أبو موسى األشعري

محافظة الخبر:

حي البايونية

حي الثقبة

محافظة القطيف:

حي أم الساهك
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شركاء النجاح

شركاء النجاح
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ألفة في أرقام
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مبادرة ألفة

الجهات المقدمة للخدمات
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الخدمات المقدمة
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الخدمات المقدمة

إفطار صائم.	 

أجهزة كهربائية.	 

عمرة رمضان.	 

سلة رمضان.	 

سداد فواتير 	 

)كهرباء،ايجارات(.

تقديم وجبات رمضانية  ألسر الحي.	 

سالل خضار وفواكة.	 

عدد كراتين ماء.	 

سالل غذائية.	 

المساجد )سقيا الماء(	 

فوانيس أجدى.	 

ترميم المساكن.	 

كسوة العيد.	 

توفير أجهزة كهربائية.	 

تفريج كربة.	 

تأثيث وحدات اإلسكان التنموي.	 

برنامج العمرة.	 

مبادرة عيدية مستفيد.	 

مبادرة األواني المنزلية.	 
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الخدمات المقدمة

رفع مستوى البيئة الداخلية والخارجية في األحياء الشعبية السكنية	 

إضاءة مداخل حي الدواسر وحي الخليج بالزينة الرمضانية	 

إقامة مهرجان سوق الحب في حي الدواسر .	 

توعية افراد المجتمع بالعادات الصحية السليمة.	 

تفعيل حملة صحتك في رمضان.	 
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الخدمات المقدمة

ترميم منازل األسر المحتاجة.	 

تقديم البرامج التنموية لهم.	 

إتاحة فرص تطوعية لترميم منازل المستفيدين.	 

حملة نظافة في الحي.	 

تعطير وتطهير المساجد.	 

طالء الجدران.	 

توزيع هدايا للمسنين.	 

سقيا الماء.	 

أجهزة كهربائية.	 

خصومات طبية.	 

توزيع سالل رمضانية.	 
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الخدمات المقدمة

عيديات في حفل اقامته لجنة كافل اليتيم.	 

كسوة العيد.	 

عيديتهم علينا.	 

تلبية احتياجات أهل الحي.	 
معالجة التشوة البصري في حديقة 	 

العبير داخل حي الخالدية.
التشجير في زرع شتالت متفرقة 	 
إضافة اضاءات الزينة على مدخل 	 

واقواس الحديقة.
تنظيف الطرق داخل الحي.	 

الفحص االستكشافي الكثر من 500 طالب 	 

ضمن جدولة أعمالهم.

دوري المدارس المقام الكثر من 600 طالب 	 

بالحي– بدعم من الشريك جمعية اطعام تم توزيع 100 

سلة غذائية تم توزيعها بالتعاون مع جمعية البر. 

توفير االحتياج االسري في رمضان المبارك .	 
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الخدمات المقدمة

توزيع هدايا رمضانية على األسر المستفيدة من الجمعية.	 

تهنئة رمضان المبارك.	 

توزيع قرقيعان جود توزيع وجبات إفطار صائم.	 

عيدية جود.	 

توزيع هدايا لدار رعاية المسنين:	 

شاالت نسائية ورجالية مطرزة. 	

سلة صوف وسنارة. 	

تم لف الهدايا باستخدام منتوجات من السعف.	 
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الخدمات المقدمة

تقديم برنامج تدريبي للفتيات بعنوان صناعة الفرص ومحطات النجاح.	 

تفعيل المبادرات اإليجابية في المجتمع ونشر الثقافة األسرية السليمة.	 

عمل مسابقات رمضانية.	 

تعزيز الوعي حول القضايا المجتمعية المرتبطة باألسرة.	 




