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 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

تطوير البنية المؤسسية 
وبناء القدرات المالئمة 

 للعمل االغاثي

العامة للزكاة وضعععععععععه مسططال طويرعععععععععرة لتطوير م ر االدارة  واللجان التابعة لها مكان االدارة العامة للزكاةتطوير 
 جم وضغوط العمل.طيله ليتوارب مه حوتأ

تطوير أداء كوادر العمل اإلغاثي بالوزارة ولجان الزكاة 
 التابعة لها

صراغة برنامج لتيريب للكوادر العاملة في االدارة العامة للزكاة 
ولجععان الزكععاة التععابعععة للوزارة تلا بلرععال العيعع  اال تمععاتي  

المسععععععععععععاتيال الجمهور  وإدارة المشععععععععععععاريه و وأرععععععععععععاليب  يمة 
 االغاثرة.

 تطوير البرامج الت ورة وأدوال العي  اال تماتي 

العمل تلا االرت اء بورعععاال العي  اال تماتي  وانشعععاء  اتية 
برانال موحية مه كافة مؤرعععععععععععععسعععععععععععععال العمل االغاثي لل  ال 

اال راءال المسعععععععععتهيفة المسعععععععععت يية مع العمل االغاثي وت عيل 
 الر ابرة تليها

العمل تلا وضععععععه اال راءال الر ابرة التي تسععععععاطم في حما ة  بة تلا العمل االغاثيالر ا موظومةتطوير 
 مي الل العمل االغاثي  وتيسيع مسر اته.

توفير البورة ال انونرة التي تساطم في حما ة ال  ال 
 ال  يرة والهشة في المجتمه

واللوااح وادلة العمل اال راارة التي تسععععععععاتي صععععععععراغة االنظمة 
تسعععععععععععهيل ت ي م السيمال وضعععععععععععع  العمل في مل  اغاثة تلا 

   يرة والهشة في المجتمهل  ال اال

 تعزيز التعاون والشراكة مه المؤرسال ذال العال ة
اتياد البرامج واالنشععطة ذال التعاون المشععتر  مه المؤرععسععال 

لتوحيععععي الجهود االغععععاثرععععة ذال العال ععععة في العمععععل االغععععاثي 
 ء بالمل وتطوير االتمال واالرت ا

تسهيل ا راءال صرف المعالغ المو وفة كمساتيال لما 
 و  ت له

ريعهعععا تلا ال  راء  بعععان عععا حصعععععععععععععر اليجج الو  رعععة المرتععععة 
والمسععععععععععاكيع وف ال الصععععععععععرف المستل ة  واتياد دليل ا راءال 
وصععراغة اللوااح التي تسععهل صععرف المعالغ المو وفة لما و  ت 

 له

التواصعععععععععععععل مه المانييع والمتبرتيع والمموليع والوا  يع لو    االغاثيتوفير و  رال ناطضة بالعمل 
 غاثي والزكوي وت اراتهم للوهوض بالعمل االأموالهم 

تشبرك العال ال مه المؤرسال اليولرة والميلرة وتعزيز 
 العمل المشتر 

التواصل مه ذال العال ة بعمل الوزارة االغاثي والزكوي وتعادل 
 في انجاز المهمالالسبرال والمساتية 

التمكين االجتماعي 
للفقراء وطلبة العلم 

 والفئات األكثر هشاشة 

تعزيز برامج اليما ة  وتطوير بلرال اليتم وأنظمة 
المسانية لل  ال ال  يرة وطلعة العلم والمرضا واأليتام 

 وال  ال األكثر طشاشة في المجتمه

ل  ال االكثر حما ة ال  راء واو صععراغة مشععاريه  ادرة تلا دتم 
طلعة العلم  و ع  الل تطوير: )مشروع ك الة األيتام  شة مطشا

فك الغارميع  وأرعر الشعهياء واألرعرا والمرضعا وكعار السعع و 
دتم الجرحا والمعععععا يع  مشعععععععععععععروع دتم ال  راء والمعوزيع  و 
دتم تغذ ة األط ال ال  راء(  وكذلك معادرة تمكيع ت يم المرأة و 

رعععععععععععععر غير م الصعععععععععععععيععة االنجععابرععة لأالمعيلععة ا تمععا رععا  ودت
 ة.عالموج

 برنامج دتم وتمكيع أصياب المشاريه الصغيرة إطال 

معععادرة دتم الشععععععععععععععععاب اليرفييع العععاطليع تع العمععل  ودتم 
األرعععععععععععععر العاملة والموتجة )األرامل  المطل ال( وتعزيز ث افة 

غيل المشاريه الصغيرة التي تساطم في تطوير ال  ير لركون شت
 المسانية لل  ال األكثر طشاشةداتم مست بلي في 


