يتم تحديد التكاليف
انشاء( )3مراكز حضرية في ثالث دول
المبادرة
المركز الحضاري هو مجمع متكامل للخدمات يقدم التقديرية بعد وضع
التصور األولي
التنمية المستدامة للمجتمعات المحتاجة؛ مع
التعريف
التركيز على خدمة الفئات المهمشة فيها كأولوية .للمشروع بالتنسيق
مع المستثمر أو
المكونات
رقم
الواهب.
 1مسجد جامع.
تختلف الدراسة من
بلد آلخر.
 2دار أيتام للذكور وأخرى لإلناث.
مدارس للمراحل الثالثة للذكور وأخرى
3
لإلناث.

يخصص جزء منها لالستثمار.

مركز صحي متكامل لخدمة األيتام وأبناء
4
المناطق المجاورة.

يتم تشغيله تجاريا مع تخصيص سعر
رمزي للفقراء وبنسبة معينة من عدد
المرضى.

5
6
7

8

معامل وورش تدريب مهني وحرفي للذكور
واإلناث تتناسب مع احتياجات المجتمع.
يمكن تخصيص أوقات معينة الستثمارها.
مالعب رياضية مناسبة.
قاعات محاضرات عامة وخاصة تستخدم لكافة
يمكن تخصيص أوقات معينة الستثمارها.
مجاالت التوعية والتدريب والتثقيف.
مكتبة ورقية وإلكترونية لتنمية المستوى
مشاركة مجتمعية
العلمي والثقافي في البيئة المحيطة.

يخصص جزء منها برسوم على المقتدرين.

مطعم تجاري ويمكن االستفادة من تجهيزات
10
المطبخ المخصص لخدمة دور األيتام.
مشاريع استثمارية متنوعة بحسب الدولة لضمان
11
استمرار المركز وتوفير مصادر إضافية للدخل.
األثر المتوقع للمشروع
المساهمة في رفع مستوى التعليم في الدولة
 1المستهدفة من خالل االستفادة من خبرات من
سبقوا في هذا المجال.
اتاحة فرصة التعليم لألطفال األيتام والفقراء.
2

تعليم الشباب عدد من الحرف والمهن التي
 3تساعدهم في الحصول على مورد رزق وتأمينهم
من البطالة.
المساهمة في تعزيز األمن االجتماعي في البلد.
4
المساهمة في رفع المستوى الصحي لمواطني البلد
 5من خالل التوعية الصحية وتقديم الخدمات الطبية
اما مجانا لأليتام او برسوم مخفضة للفقراء.

نشاط استثماري
نشاط استثماري

رقم
1
2
3
4

المبادرة

االستثمار الزراعي لبعض أمالك الهيئة في عدد من
الدول.

التعريف

تمتلك الهيئة عدد من األمالك الصالحة لالستثمار
في مجال الزراعة في عدد من الدول.
المكونات

زراعة األعالف.
تربية الدواجن.
تربية الماشية.
توفير الرعاية الطبية البيطرية.
انشاء مراكز تأهيل للمزارعين.
األثر المتوقع للمشروع

1

المساهمة في تحقيق األمن الغذائي.

2

المساهمة في تعزيز االمن االجتماعي .

3

اتاحة فرص العمل ألبناء البلد وخاصة الشباب.

4
5

المساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية.
ابراز الجانب اإلنساني للدين اإلسالمي.

يتم تحديد التكاليف
التقديرية بعد وضع
التصور األولي
للمشروع بالتنسيق
مع المستثمر أو
الواهب.
تختلف الدراسة من
بلد آلخر.

المبادرة

التعريف
رقم
1
2
3

االستثمار في المجال الصحي.
(إنشاء عدد ( )5مرافق صحية في عدد من الدول)
تمتلك الهيئة عدد من المراكز الصحية
واألراضي المخصصة لهذا المجال في عدد من
الدول .

المكونات
انشاء مرافق طبية لتقديم الرعاية الصحية الثانوية.
انشاء مرافق طبية لتقديم الرعاية الصحية األولية
انشاء مرافق تعليمية في المجال الطبي.

األثر المتوقع للمشروع
1

المساهمة في تحقيق األمن الصحي.

2

المساهمة في تعزيز االمن االجتماعي .

3

اتاحة فرص العمل ألبناء البلد وخاصة الشباب.

4

تأهيل الكوادر الوطنية في المجال الطبي.

5

ابراز الجانب اإلنساني للدين اإلسالمي.

يتم تحديد التكاليف
التقديرية بعد وضع
التصور األولي
للمشروع بالتنسيق
مع المستثمر أو
الواهب.
تختلف الدراسة من
بلد آلخر.

المبادرة
التعريف
رقم
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

االستثمار في المجال التعليمي
تمتلك الهيئة عدد من األمالك والمدارس
والجامعات في عدد من الدول.
المكونات

إنشاء عدد من المدارس الخاصة في عدد من الدول.
تطوير عدد من المنشئات الحالية.
انشاء عدد من الكليات الجامعية وتطوير القائم منها.
األثر المتوقع للمشروع
المساهمة في نشر التعليم وتجويد مخرجاته.
تخريج الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.
المساهمة في تحقيق التطور ودفع عجلة التنمية.
المساهمة في تعزيز االمن االجتماعي .
اتاحة فرص العمل ألبناء البلد وخاصة الشباب.
المساهمة في نشر اللغة العربية.
ابراز الجانب اإلنساني للدين اإلسالمي

يتم تحديد التكاليف
التقديرية بعد وضع
التصور األولي
للمشروع بالتنسيق
مع المستثمر أو
الواهب.
تختلف الدراسة من بلد
آلخر.

المبادرة

التعريف

االستثمار في المجال الصحي
(داخل المملكة)
تمتلك الهيئة قطعة ارض في ابحر
الجنوبية بمدينة جدة مخصصة إلنشاء
مرافق طبية .تبلغ مساحة األرض (عشرة
أالف متر)
األثر المتوقع للمشروع

1

المساهمة في توفير الخدمات الطبية لقاطني مدينة
جدة خاصة ولزائريها عامة.

2

دعم الخدمات اإلنسانية للهيئة في مختلف دول العالم.

3

المساهمة في عالج الفقراء من خالل برامج عالجية
مخفضة التكاليف.

4

المساهمة في تعزيز االمن االجتماعي للدول التي
تعمل بها الهيئة .

5

خلق فرص عمل ألبناء المملكة وخاصة الشباب.

6

المساهمة تدريب خريجي الجامعات في مختلف
التخصصات.

يتم تحديد التكاليف
التقديرية بعد وضع
التصور األولي
للمشروع بالتنسيق
مع المستثمر أو
الواهب.

