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برنامج عطاء الخير
اتاحة الفرصة  برنامج عطاء الخير يهدف إلى 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  المسـاهمة 
بينهـا  شراكة  إقامة  خالل  من  المجتمعيـة 
لتحقيق  الجمعية  لدعـم  الجمعية  وبيــــن 

أهـداف الطرفــين .

www.mahabbaj.org.sa

عطاء الخير



     إيجاد دعم مستمر للجمعية

     مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إقامة انشطة وبرامج
    الجمعية كمسؤولية مجتمعية . 

     تحقيق التعاون بين القطاع الخاص والقطاع  الغير ربحي  ( جمعية محبة 
      للتنمية األسرية بالجبيل الصناعية ) وصوال للتكامل بين القطاعين .

     تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع تحقيقا  لرؤية ا لمملكة  ٢٠٣٠

الرسالة :

أهداف  البرنامج :

تماسك واستقرار األسرة مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع
 أفراد المجتمع .
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اختيار أحد الطرق التاليـة  لدعم الجمعية  حسب رغبة  ونشاط الجهة :
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 الحد األدني للتبرع من خالل برنامج  عطاء الخير هو ( ٥٠٠) ريال شهريا .

أختيار أحد الطرق التالية :

استقطاع  مبلغ محدد عن كل فاتورة
استقطاع نسبة محددة عن  كل فاتورة

مبلغ مقطوع شهريا

يتم تحويل المباغ شهريا لحساب  الجمعية وإشعار الجمعية بذلك .

التزامات عطاء الخير

أوال : الدعم المالي
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أختيار أحد الطرق التالية :١

تقديم خدمات مجانية مناسبة للجمعية .

 المساهمة في رعاية برامج الجمعية .

 المساهمة في تقديم دورات تدريبة مجانية / مقاعد مجانية للمستفيدين
 من الجمعية ومنسوبيها .

التزامات عطاء الخير

ثانيا: دعم الخدمات
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التزامات عطاء الخير

الشراكة تكون لمدة سنة
 قابلة للتجديد حسب رغبة

 الشريك .
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مزايا 
عطاءالخير

 إبراز مراســـيم توقيـع الشراكة 
في وسائل التواصل االجتماعي 
التابعة للجمعية.

تواجد اسم الشركة / المؤسسة / 
المحل في مناسبات الجمعية

 حسب ما تراه الجمعية .

وضــع الخـبر في
  موقع الجمعية .

وضع لوحة تشير إلى دعم 
الشركة / المؤسسة / المحل ،
      للجمعية مدة االتفاقية في 
محل الداعم.

 وضع اسم الشركة / المؤسسة / 
المحل . في التقرير السنوي للجميعة 

كأحد الداعمين ( شركاء النجاح ) .

 تكريم الداعم .
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شكرا لكم ...



" نحو اسرة متماسكة"

@jicmahabbah @jicmahabbah.jic
@jicmahabbah.org.sawww.mahabbah.org.sa

0555188495 
0133480333

0555631688 الجبيل الصناعية


