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ورية لألرس المستفيدة خالالهدف العام األول ل العامتقديم برامج تنموية وإغاثية وتوفير بعض االحتياجات الضر

ر واأليتام واألرامل من المستفيدينالفئة المستهدفة الفقراء والمحتاجير

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

(  1)نشاط 
د ترميم المرحلة األوىل لعد

 من بيوت ( 20) 
ً
بيتا

ة المستفيدين ذات األولوي
.خالل العام

.الشروطوفقالحاالتواعتمادالمنازللكشفالزيارات-1

.للداعمينوتسويقهاالدراسةعمل-2

واعتمادمعتمدةمقاوالتمؤسساتمعمناقصةعمل-3

.العملفيالجودةشرطعلىالمحافظةمعاألقل

.الدعموصولحالالمشروعتنفيذ-4

.للداعمينتقريرورفعالمشروعإغالق-5

إدارة المشاريعم2021/ 6/ 30
اإلدارة 

الباحث االجتماعي
التقرير

(  2)نشاط 
 ( 42)كفالة عدد 

ً
يتيما
م عير وتسهيل عملية التسلي

ي حسابات 
ر
اإليداع ف

المستفيدين

تحديث بيانات األيتام بالجمعية -1

عمل الدراسة ورفعها للداعمين والمؤسسات المانحة-2

تدريب مسئول األيتام على البرنامج-3

تطبيق برنامج خير وربطه مع مباشر للشركات-4

اإليداع الشهري عبر مباشر -5

إغالق المشروع ورفع تقرير للداعمين-6

مسئول األيتام م21/ 12/ 30

اإلدارة 

قسم المشاريع 

الباحث االجتماعي

مسيرات الصرف 

(  3)نشاط 
سلة غذائية عىل900توزي    ع 
مستفيد من الجمعية300

عىل ثالث مراحل خالل 
سالل لكل 3العام بمعدل 

.مستفيد

.تحديث بيانات المستفيدين إلكترونيا  -1

عمل دراسة المشروع وتسويقها للداعمين -2

ا عمل كشف بالمنتجات الغذائية وطلب عروض سعر له-3

لتوزيعتجهيز كشوفات المستفيدين واإلعالنات لفترات ا-4

.إغالق المشروع وعمل تقرير ورفعه للداعمين-5

م21/ 12/ 30
قسم المستودع

اإلدارة

قسم المشاريع

الباحث االجتماعي

التقرير



ورية لألرس المستفيدة خالالهدف العام األول ل العامتقديم برامج تنموية وإغاثية وتوفير بعض االحتياجات الضر

ر واأليتام واألرامل من المستفيدينالفئة المستهدفة الفقراء والمحتاجير

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

(  4)نشاط 
من 10مساعدة وتثقيف 

ر عىل  الشباب المقبلير
الزواج

خالل العام

روط إعالن باستقبال الراغبين والقبول وفق ش-1

الئحة البرنامج 

.إعداد الدراسة ورفعها للداعمين-2

التنسيق مع مدرب معتمد-3

عمل شيكات بأسماء المستفيدين-4

إغالق المشروع وعمل تقرير ورفعه للداعمين-5

إدارة المشاريعم21/ 5/ 30
اإلدارة 

الباحث االجتماعي
التقرير

(  5)نشاط 
تقديم اإلعانات الطارئة 
والصحية وذلك بدفع 
المستحقات إىل الجهات 

ة  .المعنية مبارسر

.استقبال المتقدمين ودراسة حاالتهم-1

.دراسة الحالة وفق شروط لوائح البرنامج-2

قة التدخل المباشر في سداد المال للجهة المستح-3

إغالق المشروع وعمل تقرير ورفعه للداعمين-4

اإلدارةالباحث االجتماعيم21/ 12/ 30
مسيرات الصرف

تقارير + 



ورية لألرس المستفيدة خالالهدف العام األول ل العامتقديم برامج تنموية وإغاثية وتوفير بعض االحتياجات الضر

ر واأليتام واألرامل من المستفيدينالفئة المستهدفة الفقراء والمحتاجير

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

(  6)نشاط 
وجبة ( 4500)تقديم عدد 

إفطار صائم خالل شهر 
ه 1442رمضان لعام 

للجاليات بمركز جذم 
والقرى المجاورة

.عمل دراسة للمشروع والتسويق له-1

.اعتماد موقع اإلفطار بسوق مبشع-2

. التنسيق مع مؤسسة إعاشة-3

إغالق المشروع وعمل تقرير ورفعه للداعمين-4

إدارة المشاريعبنهاية شهر رمضان
اإلدارة 

الباحث االجتماعي
التقرير

(  7)نشاط 
وجبة ( 3000)تقديم عدد 

إفطار صائم خالل شهر 
ه 1442رمضان لعام 

بالحرم المكي 

اإلدارة بنهاية شهر رجبالتعاقد مع مؤسسة تسويق 
تنمية الموارد 

والمشاريع
العقد

(  8)نشاط 
ر لعام توفير كسوة عيد الفط

 ( 42) ه لعدد 1442
ً
يتيما

عمل دراسة المشروع وتسويقه للداعمين -1

بشعبان

حصر األيتام وعمل كشف بيان لهم وإشعارهم -2

يل تسليم المبالغ بمتصف رمضان عبر التحو-3

.لحسابات أوليائهم

إغالق المشروع وعمل تقرير ورفعه للداعمين-4

بنهاية شهر رمضان
الباحث االجتماعي

اإلدارة

قسم المشاريع 

مسيرات الصرف

+

التقرير



ورية لألرس المستفيدة خالالهدف العام األول ل العامتقديم برامج تنموية وإغاثية وتوفير بعض االحتياجات الضر

ر واأليتام واألرامل من المستفيدينالفئة المستهدفة الفقراء والمحتاجير

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

(  9)نشاط 
مستفيد ( 50)تحجيج عدد

لم يسبق لهم الحج

هر عمل إعالن للراغبين وفق الئحة البرنامج بش-1

يهشوال وترشيح من كملت شروط الئحة البرنامج ف

عمل دراسة المشروع و التسويق له-2

. التنسيق مع مؤسسة إعاشة-3

إغالق المشروع وعمل تقرير ورفعه للداعمين-4

إدارة المشاريعبنهاية شهر الحج
اإلدارة 

الباحث االجتماعي
التقرير

(  10)نشاط 
( مليون)توزي    ع عدد 
ي المشاعر عبوة ماء 
ر
ف

ي موسم الحج 
ر
المقدسة ف
ه1442لعام 

عمل دراسة المشروع والتعاقد مع مؤسسة -1

.  لتسويق المشروع في شوال

تشكيل مدير وفريق عمل اجتماعي للتوزيع-2

إغالق المشروع وعمل تقرير ورفعه للداعمين-3

نهاية موسم الحج
مؤسسة تسويق

اإلدارة

الموظفين
التقرير



ي 
ر
الموارد المالية للجمعيةزيادةالهدف العام الثان

الموارد الماليةالفئة المستهدفة

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

ية و إعداد ملفات تعريفية بالجمع
ات مشاريعها لتقديمها للمؤسس
ر  المانحة والتجار الداعمير

عمل تقرير إلنجازات الجمعية
ر بنس خ لثالث سنوات وتزويد الداعمير

منها
الدراسات-قسم المشاري    ع 12/ 30

ر من  حض بيانات الداعمير
3خالل ( مؤسسات ورجال أعمال)

سنوات الفائتة وآلية التواصل
معهم

كشف باألسماء-تنمية الموارد12/ 30خطاب للمالية

إكمال دراسات مشاري    ع الجمعية 
ات ومراجعتها وفق متطلبات رغب

ر  .الداعمير
الدراسات-قسم المشاري    ع12/ 30-

تسويق مشاري    ع الجمعية 
للمؤسسات المانحة

50رفع جميع المشاري    ع ال يقل عن 
لمؤسسة ورجال أعمال

-قسم المشاري    ع2/ 30
عدد المشاري    ع 
ي رفعت

الت 

من رجال ( 20)مخاطبة عدد 
بلاألعمال لم يتم مخاطبتهم من ق

ر جدد  تنمية الموارد1/ 30البحث عن داعمير
قسم 

المشاري    ع
كشف باألسماء



ي 
ر
.تنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق االستقرار الماىلي الهدف العام الثان

الموارد الماليةالفئة المستهدفة

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

جدولة زيارات للمؤسسات
المانحة ورجال األعمال 

ر  حض بيانات الداعمير
والتنسيق لزياراتهم

مواعيد الزياراتاإلدارةتنمية الموارد2/ 30

و ي متابعة المتجر اإللكي 
ر
ن

ا مجللجمعية وتفعيل الير
اك اإليرادات-تنمية الموارد10/ 30تجديد االشي 

امج مع األ فراد التسويق للير
عير قنوات التواصل 
االجتماعي والمشاهير 

اإليرادات-تنمية المواردمستمر-

رفع مستوى الظهور 
اإلعالمي للجمعية 
والتعريف بإنجازاتها

واصل التعريف عير قنوات الت-1
.االجتماعي 

ي -2
ر
التنسيق مع مشاهير ف

.التعريف بالجمعية

عدد التقاريرتنمية الموارداللجنة االعالميةمستمر



ي الهدف العام الثالث
ي تجاري سكتر استثمار أرض الجمعية وإنشاء وقف خير

الوقفالفئة المستهدفة

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

الكروكي -اإلدارة12/ 30استخراج كروكي لألرضة إنهاء التصاري    ح الالزم

المخطط-اإلدارة9/ 30التعاقد مع مكتب هندسي واستشاريرسم مخطط األرض 

وع تسويق المشر
ر -1 البحث عن داعمير

فة ومض -2 حةالتعاقد مع مؤسسة تسويق محي 
العقد-اإلدارة1/ 30

التعاقد مع مؤسسة 

مقاوالت معتمدة

إعالن للمناقصة واستقبال العروض-1

شيح-2 تحديد موعد مع المؤسسات للي 

.التوقيع مع المؤسسة-3

العقد-اإلدارة1/ 30



ر الهدف العام الرابع تدريب وتأهيل الموظفير

ر الفئة المستهدفة الموظفير

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

(  1)نشاط 

ر تط ويرية  تنفيذ عدد دورتير

ي الجمعية 
ر
لكل موظف ف

حسب احتياجاته

ر المطلوب -1 احصاء الموظفير

تدريبهم 

ر حسب نوع-2 تقسيم الموظفير

الدورة 

التعاقد مع معهد للتدريب -3

ي التدريب -4
ر
البدء ف

إعداد التقارير النهائية-5

ي قسم المشاري    عذيالمدير التنفي12/ 30
 
التقرير النهان



اكات مجتمعة مع األطراف ذات العالقةالهدف العام الخامس إقامة رسر

المؤسسات االجتماعية والخدميةالفئة المستهدفة

مؤشر االنجازجهة مساندةالمسئولاالنتهاءالمتطلباتاألنشطة 

ة تحديد احتياجات الجمعي

اكات من الشر
ر اإلدارة12/ 30عقد ورشة  الموظفير

أسماء الجهات 

المستهدفة 

كاء إعداد قاعدة بيانات بالشر 

ر  .المستهدفير
اكة-ذيالمدير التنفي6/ 30- عقود الشر

اكات عىل األقل 4عقد  رسر

وفقا الحتياج الجمعية

اكات والتنسي ق مع إعداد صيقة الشر
اكة-ذيالمدير التنفي3/ 30الجهات المستهدفة عقود الشر



م2021الموازنة التقديرية للمشاري    ع التنموية لعام 

تفصيل الموازنةالتكلفة إجماال  عدد المستفيدينالمشروع 

دين ترميم المرحلة األوىل من بيوت المستفي
20400,000.ذات األولوية خالل العام

ألف ريال 20حد أعىل 

مستفيد20× ترميم لكل بيت 

ألف ريال400,000=

 وتسهيل عملية الت( 42)كفالة عدد 
ً
سليم يتيما

ي حسابات المستفيدين
ر
عير اإليداع ف

42126,000

250×42=

ي الشهر 10,500
ر
شهرا12×ف

=126,000

مستفيد من 300سلة غذائية عىل 900توزي    ع 

3الجمعية  عىل ثالث مراحل خالل العام بمعدل

.سالل لكل مستفيد

225,000أرسة350

900× متوسط قيمة السلة 250

سلة خالل العام

=225,000

ر عىل10مساعدة وتثقيف  من الشباب المقبلير
الزواج

1060,000خالل العام

5000×10=50000

ألف مكافأة مدرب وضيافة10+

=60,000



م2021تابع للموازنة التقديرية للمشاري    ع التنموية لعام 

تفصيل الموازنةالتكلفة إجماال  عدد المستفيدينالمشروع 

ع تقديم اإلعانات الطارئة والصحية وذلك بدف
ة  20400,000.المستحقات إىل الجهات المعنية مبارسر

=50×5000حد أعىل 

250,000

وجبة إفطار صائم خالل ( 4500)تقديم عدد 
ه للجاليات بمركز جذم 1442شهر رمضان لعام 

والقرى المجاورة
450067,500

ي اليوم 150
ر
تكلفة15×مستفيد ف

2,250=الوجبة 

×30  
ً
67,500=يوما

وجبة إفطار صائم خالل ( 3000)تقديم عدد 
ه بالحرم المكي 1442شهر رمضان لعام 

300030,000
10×وجبة 3000

30,000

ه لأليتام 1442توفير كسوة عيد الفطر لعام 
المستفيدين من الجمعية

42
10,500= 42× لكل يتيم10,500250

لحجتحجيج المستفيد الذين لم يسبق لهم ا
50175,000

50×تكلفة كل حاج 3500

=175,000

( مليون)توزي    ع عدد 
ي موسم العبوة ماء 

ر
ي المشاعر المقدسة ف

ر
حج ف

ه1442لعام 
350,000مليون

هللة35×مليون عبوة 

=350,000



م2021تابع للموازنة التقديرية للمشاري    ع التنموية لعام 

تفصيل الموازنةالتكلفة إجماال  عدد المستفيدينالمشروع 

10,000-الموارد الماليةزيادة

إعداد وطباعة التقرير السنوي

+

بدل سفر إىل الرياض  وجدة 

ر  للداعمير

ي  استثمار أرض الجمعية وإنشاء وقف خير
ي 
---تجاري سكتر

ر  ر تأهيلية للموظفير دورتير
1010000

2×لكل مدرب5000

10000

اكات مجتمعة مع األطراف 4عقد ال يقل عن  رسر
---ذات العالقة

يعتمد رئيس الجمعية


