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  الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية باألبواء

إعداد شركة والدة حلم 
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مشاريع الجمعية  

الميزانيه التقديريه للمصروفات واإليرادات  

خطة تنمية الموارد والمشاريع 
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المشاريع التي تحملها الرسالة 
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يتم توزيع المريول المدرسي 
على أبناء األسر المستفيدة 
من الطالبات كل عام دراسي 

يتم توزيع مساعدات  مدرسية 
متكاملة على أبناء األسر 

المحتاجة واأليتام والتي تحتوي 
على إحتياجات الطالب والطالبة 

لكل المراحل الدراسية بداية كل 
عام دراسي 

تقوم الجمعية بإعداد 
وتوزيع السلة الغذائية  على 

المستفيدين والمحتاجين 

التكلفة المالية :- 16,000 ريال 

عدد المستفيدين:- 120 طالبة 

التكلفة المالية:- 51,200 ريال 

عدد المستفيدين:- 320 طالب/ة 

التكلفة المالية:- 91,204 ريال 

عدد المستفيدين:- 324 أسرة 
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سد حاجة الفقراء والمساكين 
بتوزيع السلة الغذائية  من قبل 

الجمعية أو المتصدق بها 
إليهم

إدخال الفرحة والسعادة على 
المحتاجين والفقراء ببذل اإلحسان 
لهم بإيصال كسوة العيد وبعض 

الهدايا للصغار

مساعدة أهل الحاجة  
واألسر الفقيرة و المقبلين 

على الزواج  وتوفير لهم 
األجهزة الكهربائية 

التكلفة المالية:- 742,800 ريال

عدد المستفيدين:- 302 أسرة

التكلفة المالية:- 36,000 ريال 

عدد المستفيدين:- 180 فرد

التكلفة المالية:- 285,000 ريال 

عدد المستفيدين:- 15 أسرة
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انطالقا من قوله تعالى (وجعلنا 
من الماء كل شيء حي) وقول 
رسوله صلى هللا عليه وسلم « 
أفضل الصدقة سقي الماء»، 
تقوم جمعية بتفعيل مشروع 

سقيا الماء للمحتاجين 

بعد دراسة وضع األسرة, من 
جميع الجوانب االجتماعية 

واالقتصادية والصحية حتى 
يتم تحديد احتياج األسرة من 

صيانة وترميم المساكن 

خصصت الجمعية لأليتام 
مساعدات مالية شهرية 

تدفع من الكفالء 
والمكفولين وتغطي 

الجمعية العجز الموجود

التكلفة المالية:- 13,200 ريال 

عدد المستفيدين:- 120 أسرة 

التكلفة المالية:- 1,200,000 ريال 

عدد المستفيدين:- 25 منزل 

التكلفة المالية:- 165,600 ريال 

عدد المستفيدين:- 69 فرد
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مساعدة األسر الفقيرة 
بتأمين احتياج من األلبسة 

المعتادة في األعياد 

الى توفير الفرصة لألسر 
الفقيرة والغير قادرة على 

الحج الى زيارة بيت هللا 
الحرام وأداء فريضة الحج 

مساعدة األفراد المنتسبين 
للجمعية وخاصة من الشباب 
لسد حاجتهم و ذلك بتأمين 

كل أو بعض قيمة دورات 
تؤهلهم للعمل وتحصيل 

الرزق

التكلفة المالية:- 16,000 ريال 

عدد المستفيدين:- 200 فرد

التكلفة المالية:- 325,000 ريال 

عدد المستفيدين:- 50 فرد

التكلفة المالية:-  285,000 ريال 

عدد المستفيدين:- 15 فرد
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ارسال رسائل توعوية وثقافية 
واجتماعية لكافة اهالي مركز 
االبواء لما يعزز أطر التواصل 

بين الجمعية واالفراد 

تحلية المياه لألسر  
المستفيدة بواقع متر 

مكعب لكل اسرة باالضافة 
الى مركز معقم لمن يريد 

التعبئة 

التكلفة المالية:- 16,000 ريال 

عدد المستفيدين:- 880 فرد

التكلفة المالية:- 72,000 ريال 

عدد المستفيدين:- سكان مركز  األبواء  
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االجمالى  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  المصروفات 

360000 90000 90000 90000 90000 عمومية إدارية 

165600 41400 41400 41400 41400 كفالة األيتام وأمهاتهم 

165600 41400 41400 41400 41400 مساعدات السقيا 

1200000 300000 300000 300000 300000 مساعدات المنازل 

91200 0 0 91200 0 السلة الرمضانية 

724800 181200 181200 181200 181200 مشروع السلة الغذائية

309600 77400 77400 77400 77400 توفير األجهزة الكهربائية 

51200 0 51200 0 0 المساعدات المدرسية 

15000 0 0 15000 0 ثوب العيد 

9000 0 9000 0 0 المريول المدرسي 

36000 0 0 36000 0 فرحة العيد لألطفال 

325000 0 325000 0 0 حملة الحج 

16000 0 0 0 16000 رسائل الجوال 

72000 18000 18000 18000 18000 محطة التحلية 

279000 103500 84000 0 91500 مشروع التدريب 

3541000 852900 1218600 891600 856900 اإلجمالي

نموذج يوضح 
الموازنة التقديرية 
للمصروفات الربع 

سنوية لـ٢٠١٩
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االجمالى  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  اإليرادات

165600 41400 41400 41400 41400 كفالة األيتام وأمهاتهم 

92400 23100 23100 23100 23100 مساعدات السقيا

504000 126000 126000 126000 126000 مساعدات المنازل 

91200 0 0 91200 0 السلة الرمضانية 

399600 99900 99900 99900 99900 مشروع السلة الغذائية 

99600 24900 24900 24900 24900 توفير األجهزة الكهربائية 

40000 0 40000 0 0 المساعدات المدرسية 

15000 0 0 15000 0 ثوب العيد 

9000 0 9000 0 0 المريول المدرسي 

20000 0 0 20000 0 كسوة العيد لالطفال وامهاتهم 

150000 0 150000 0 0 حملة الحج 

10000 0 0 0 10000 رسائل الجوال 

72000 18000 18000 18000 18000 محطة التحلية 

99600 24900 24900 24900 24900 مشروع التدريب 

1768000 358200 557200 484400 368200 اإلجمالي

نموذج يوضح 
الموازنة التقديرية 

لإليرادات الربع 
سنوية لـ٢٠١٩
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اإلجمالي  المبلغ 
الربع الرابع 

المبلغ
 الربع الثالث 

المبلغ
 الربع الثاني 

المبلغ 
الربع األول

البند

360000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 عمومية وإدارية 

165600 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 كفالة األيتام 
وأمهاتهم 

165600 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 مساعدات السقيا

1200000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 مساعدات المنازل 

91200 0 0 0 0 0 0 0 0 91200 0 0 0 السلة الرمضانية 

724800 60400 60400 60400 60400 60400 60400 60400 60400 60400 60400 60400 60400 مشروع السلة الغذائية

309600 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 توفير األجهزة 
الكهربائية 

51200 0 0 0 0 51200 0 0 0 0 0 0 0 المساعدات المدرسية 

15000 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 ثوب العيد 

9000 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 المريول المدرسي 

36000 0 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 كسوة العيد لالطفال 
وامهاتهم 

325000 0 0 0 0 325000 0 0 0 0 0 0 0 حملة الحج 

16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 رسائل الجوال 

72000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 محطة التحلية 

279000 34500 34500 34500 28000 28000 28000 0 0 0 30500 30500 30500 مشروع التدريب 

3820000 284300 284300 284300 277800 663000 277800 249800 300800 341000 280300 280300 296300 اإلجمالي 

نموذج يوضح 
الموازنة التقديرية 

للمصروفات 
الشهرية لـ٢٠١٩
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اإلجمالي  المبلغ 
الربع الرابع 

المبلغ
 الربع الثالث 

المبلغ
 الربع الثاني 

المبلغ 
الربع األول

البند

165600 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 كفالة األيتام وأمهاتهم 

92400 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 مساعدات السقيا

504000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 مساعدات المنازل

91200 0 0 0 0 0 0 0 0 91200 0 0 0 السلة الرمضانية 

399600 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 مشروع السلة الغذائية

99600 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 توفير األجهزة 
الكهربائية 

40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 المساعدات المدرسية 

15000 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 ثوب العيد 

9000 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 المريول المدرسي 

20000 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 كسوة العيد لالطفال 
وامهاتهم 

150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 حملة الحج 

10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 رسائل الجوال 

72000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 محطة التحلية 

99600 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 مشروع التدريب 

1768000 119400 119400 119400 119400 318400 119400 119400 154400 210600 119400 119400 129400 اإلجمالي 

نموذج يوضح 
الموازنة التقديرية 
لإليرادات الشهرية 

لـ٢٠١٩



Plan
األهداف المطلوب تحقيقها لقسم تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع
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التحديات المزايا و الفوائد المصدر

يحتاج إلى مساعدة كبيرة من مجلس المنظمة.●
تكون المبالغ األولية التي يتم جمعها قليلة ●

بالمقارنة مع منح المؤسسات المحتملة.
يحتاج إلى القدرة على تتبع الكثير من األفراد ●

واالتصال بهم.

أكبر مصدر للمنح الخاصة.●
مصدر مستمر يمكن زيادته بمرور الزمن.●
أكثر مرونة من بين مصادر التمويل كافة.●

األفراد

يمكن لعملية تقديم الطلب أن تأخذ وقتا طويال.●
أكثر صعوبة للتواصل من خالل دائرة المعارف ●

الشخصية.
في حالة تم رفض المقترح، فإنه على المنظمة أن ●

تنتظر لمدة سنة كاملة قبل أن تتمكن من التقديم 
مرة أخرى.

القليل منها يقبل عروضا من دون أية تزكية .●

مصادر لمبالغ مالية ضخمة.●
تقوم بتوزيع التمويل على شكل منح وخالل فترة ●

ستة أشهر.
تحافظ على توفير كادر محترف ويمكن التواصل ●

معه.
تتوفر لديها توجيهات وعملية واضحة لتقديم ●

الطلب.
عادة ما تكون هناك مدة زمنية محددة للحصول ●

على المنح.

المؤسسات الخاصة أو الملكية

متوسط المنح صغير تماما.●
تكون المنح الكبيرة مقيدة عادة بالعالقات طويلة ●

األمد.
تتطلب بيان المسؤولية المالية والمهارات التي ●

تمتلكها المنظمة، أي البيانات المالية وعمليات 
التدقيق المحاسبية الحديثة.

ينبغي أن تلبي المنظمة بعض المبادئ التوجيهية ●
المحددة.

من غير المحتمل أن تساهم فعليًا إذا لم تتواجد ●
مقراتها في المجتمع المحلي .

عدم وجود مدة زمنية محددة لتقديم المنح.●
يمكن أن تكون مصدرًا من مصادر المال الضخمة.●
يمكن أن تقدم دعمًا مستمرا (مبالغ صغيرة).●
عادة تحافظ على وجود كادر محترف ويمكن ●

التواصل معه.
يمكن أن تكون قادرة على الوصول إلى المال من ●

خالل الجانب التسويقي باإلضافة إلى برامج المنح 
والهبات الخيرية المشتركة.

يمكنها أن تمنح موقعًا مجانيًا إلقامة المناسبات ●
وتسهيل الحصول على المعدات أو المنح العينية 

األخرى.

المؤسسات المشتركة

مصادر التمويل لخطة تنمية الموارد المالية
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االتصال بالتجار ورجال األعمال و عموم الناس 
وتعريفهم بأعمال الجمعية

إعداد ملفات تعريفية بالجمعية  و مشاريعها  

رفع مستوى الظهور اإلعالمي

تسويق مشاريع الجمعية للمؤسسات المانحة 
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 إعداد التقرير الختامي عن
 الجهات وردودها

 تسويق مشاريع الجمعية على
 ماال يقل عن 100 مؤسسة

مانحة

160 اتصال ومتابعة

إعداد 12 ملف تعريفي 
لمشاريع الجمعية  لتقديمها 

للمؤسسات المانحة

إعداد 200 تقرير بواقع 
تقريرين لكل مؤسسة 

مانحة



االحتياجات  مشاريع الربع األول 

اسم المشروع: كفالة األيتام وأمهاتهم

المستهدف: 41,400 ريال

اسم المشروع: مساعدات السقيا

المستهدف: 3,300 ريال

اسم المشروع: مساعدات المنازل 

المستهدف: 300,000 ريال

اسم المشروع: مشروع السلة الغذائية

المستهدف: 185,700 ريال

اسم المشروع: توفير األجهزة الكهربائية 

المستهدف: 71,250 ريال

اسم المشروع: رسائل الجوال 

المستهدف: 880 فرد

اسم المشروع: محطة التحلية 

المستهدف: 18,000 ريال

اسم المشروع: التدريب

المستهدف:  69,625 ريال

مشاريع الربع الثاني

اسم المشروع: كفالة األيتام وأمهاتهم 

المستهدف:  41,400 ريال

اسم المشروع: مساعدات السقيا

المستهدف: 3,300 ريال

اسم المشروع: مساعدات المنازل 

المستهدف: 300,000 ريال

اسم المشروع: السلة الرمضانية

المستهدف: 91,204 ريال

اسم المشروع: مشروع السلة الغذائية

المستهدف:  185,700 ريال

اسم المشروع: توفير األجهزة الكهربائية 

المستهدف: 71,250 ريال

اسم المشروع: ثوب العيد 

المستهدف: 16,000 ريال

اسم المشروع: فرحة العيد  لألطفال 

المستهدف: 36,000 ريال

اسم المشروع: محطة التحلية 

المستهدف: 18,000 ريال

اسم المشروع:  التدريب

المستهدف:  69,625 ريال

مشاريع الربع الثالث

اسم المشروع: كفالة األيتام وأمهاتهم 

المستهدف:  41,400 ريال

اسم المشروع: مساعدات السقيا

المستهدف: 3,300 ريال

اسم المشروع: مساعدات المنازل 

المستهدف:  300,000 ريال

اسم المشروع: مشروع السلة الغذائية

المستهدف: 185,700 ريال

اسم المشروع: توفير األجهزة الكهربائية 

المستهدف: 71,250 ريال

اسم المشروع: المساعدات المدرسية

المستهدف: 51,200 ريال

اسم المشروع:  المريول المدرسي

المستهدف: 9,600 ريال

اسم المشروع: حملة الحج 

المستهدف: 325,000 ريال

اسم المشروع: محطة التحلية 

المستهدف: 18,000 ريال

اسم المشروع: التدريب 

المستهدف:  69,625 ريال

مشاريع الربع الرابع 

اسم المشروع: كفالة األيتام وأمهاتهم 

المستهدف:  41,400 ريال

اسم المشروع: مساعدات السقيا

المستهدف: 3,300 ريال

اسم المشروع: مساعدات المنازل 

المستهدف:  300,000 ريال

اسم المشروع: مشروع السلة الغذائية 

المستهدف: 185,700 ريال

اسم المشروع: توفير األجهزة الكهربائية 

المستهدف: 71,250 ريال

اسم المشروع: محطة التحلية 

المستهدف: 18,000 ريال

اسم المشروع: التدريب

المستهدف: 69,625 ريال

محتوى المشروع 

تصميم كتيب المشروع 

معلومات نظام المنح 

تصاميم بوسات توتير للمشروع 

موازنة المشروع 

خطة التنفيذ 

آلية قياس األثر 

فيديو موشن جرافيك 

الجهات المستهدفة 

 التقارير الختامية 
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طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : كفالة األيتام و أمهاتهم .                                                                            تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : مساعدات السقيا.                                                                                          تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name20

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع :  مساعدات المنازل.                                                                                        تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name21

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : السلة الرمضانية.                                                                                           تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name22

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : مشروع إطعام.                                                                                               تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name23

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : توفير األجهزة الكهربائية.                                                                           تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name24

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : الحقيبة المدرسية.                                                                                       تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name25

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : ثوب العيد.                                                                                                       تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name26

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : المريول المدرسي.                                                                                       تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---



w
w

w
.y

o
u

rc
o

m
p

an
y.

co
m

Presentation Name27

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : فرحة العيد لألطفال                                                                                     تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name28

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : حملة الحج.                                                                                                     تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name29

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : رسائل الجوال.                                                                                                 تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---



w
w

w
.y

o
u

rc
o

m
p

an
y.

co
m

Presentation Name30

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : محطة التحلية.                                                                                               تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name31

طرق التواصل  إسم الجهة 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس 

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إيميل                        
بوابة المنح          

زيارة                   
فاكس

إسم المشروع : التدريب                                                                                                            تاريخ البداية :  ٢٠١٩/---/--- تاريخ النهاية: ٢٠١٩/---/---
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Presentation Name32

البيان المتحقق المستهدف لـ 2019 م المشروع

165,600 ريال كفالة األيتام وأمهاتهم

13,200 ريال مساعدات السقيا

1,200,000 ريال مساعدات المنازل 

742,800 ريال السلة الغذائية

285,000 ريال توفير األجهزة الكهربائية 

72,000 ريال محطة التحلية 

278,500 ريال التدريب
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Presentation Name33

البيان المتحقق المستهدف لـ 2019 م المشروع

325,000 ريال حملة الحج

91,204 ريال سلة رمضان 

36,000 ريال فرحة العيد لألطفال

51,200 ريال المساعدات المدرسية

9,600 ريال المريول المدرسي

16,000 ريال ثوب العيد 

16,000 ريال رسائل الجوال
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Presentation Name34

محطة التحلية

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم
 

فرحة العيد لألطفال

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم
 

توفير األجهزة الكهربائية

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم
  

المريول المدرسي

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

مساعدات المنازل

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

ثوب العيد

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

حملة الحج

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

السلة الغذائية

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم
 

سقيا الماء 

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

المساعدات المدرسية

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

سلة رمضان

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

رسائل الجوال

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

اسم الجهة 

فرحة العيد لألطفال

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

رسائل الجوال

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

المساعدات المدرسية

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

المريول المدرسي

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

محطة التحلية

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

سقيا الماء

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

السلة الغذائية

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

كفالة األيتام و أمهاتهم

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

توفير األجهزة الكهربائية

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

حملة الحج

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

كفالة األيتام و أمهاتهم 

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

سلة رمضان

تم الدعم 

وعد بدعم

اعتذر عن الدعم

أسم المشروع أسم المشروع  أسم المشروع أسم المشروع  أسم المشروع  أسم المشروع 

-1

 -2

-3

-4

المشاريع التي تم عرضها على المؤسسات الخيرية
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