
الخطة السنوية  
لجمعية البر الخيرية باألبواء

لعام ： 2021

تحت إشراف وزارة املوارد البشریة والتنمیة االجتماعیة
مسجلة برقم ٢٥١



لمن تقدم الخدمة

 مركز ابواءنطاق الخدمة

الرسالةالرؤية

 أن تكون جمعية خيرية
 نموذجية في إدارتها
وتقنياتها وخدماتها

 مساعدة الفئات المحتاجة
 بما يحفظ كرامتهم

 ويكسبهم مهارات النجاح
. في الحياة

القيم

على مستوى افراد

علي مستوى اقسام

التعاون ا�بداع

الرقي با�نسان
وحفظ كرامته  اسر الناشئة

الرؤية

اسر المحتاجة
  (ايتام - ارامل - المطلقات )

الرسالة
 أن تكون جمعية خيرية نموذجية

في إدارتها وتقنيتها وخدماته
مساعدة الفئات المحتاجة بما 

يحفظ كرامتهم ويكسبهم 
مهارات النجاح في الحياة .



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
 538.864 ريال

دورية القياس
ربع سنوي

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 شحن بطاقة مشتريات سالل

   غذائية ل©سر المستفيدة

105,000 ريال 105,000 ريال 210,000 ريال 105,000 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

$االيراد الوارد  شحن
 بطايق المشتريات 

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 مقدار المبلغ المطلوب
 لشحن جميع بطائق

 المستفيدين
المتبقي=

قيمة الشحن  الشهري للبطائق 
- قيمة 

ا�يراد المحصل لصالح
 المشروع 

 سالل غذائية ل©سر

 تخفيف احتياجات اسر الفقيرة



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
85,485 ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 دعم ايتام ببطاقة مشتريات

42.000 ريال 42.000 ريال 42.000 ريال 85.485 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

تأميــن االحتياجات اساســية لهم

$االيراد الوارد  
لشحن بطائق المشتريات 

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 مقدار المبلغ المطلوب لشحن
المتبقي= جميع بطائق المستفيدين

قيمة الشحن الشهري 
للبطائق 

- قيمة ا�يراد المحصل
 لصالح المشروع  

ربع سنوي



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
 430,814  ريال

دورية القياس
ربع سنوي

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 ترميم وإكمال وبناء المنازل

  للمستفيدين

270,000  ريال270,000  ريال270,000  ريال270,000  ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

$ مقدار ا�يرادات
 الواردة للمشروع 

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات الواردة لترميم
وصيانة منازل
المستفيدين  

 المتبقي من ا�يرادات =
المستهدفة

مستهدف
 من ا�يرادات -المتحقق

 من ا�يرادات 

زيادة معدل االستقرار اسري  منازل مرممه

تسليم منازل جاهزة  



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
85,485 ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تأمين حاجة

 المستفيدين من الماء

31.500 ريال 31.500 ريال 31.500 ريال 111.796 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

الماء  توفير 

  قيمة ا�يرادات المحصلة   $

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 مقدار الدعم الوارد لتنفيذ
المتبقي= المشروع

المبلغ المستهدف
-

 المبلغ المتحقق  

ربع سنوي



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
 1,500,000  ريال

دورية القياس
ربع سنوي

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

إكمال المشروع االستثماري

375,000  ريال375,000  ريال375,000  ريال375,000  ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

المبلغ المتحقق لتنفيذ المشروع $

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 مقدار ا�يراد الوارد لصالح
تنفيذ المشروع االستثماري المبلغ المتبقي=

المبلغ المستهدف
- 

المبلغ المتحقق

 

تجهيز الوقف خيري



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
10,300  ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

توفير المساعدات

ا�نسانية الطارئة 

12,500  ريال 12,500  ريال 12,500  ريال 12,500  ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

حل المشــكلة الطارئة في الوقت المناســب

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات الواردة لتفريج كرب مقدار ا�يرادات الواردة للمشروع $
=المستفيدين

 المتبقي من
 ا�يرادات المستهدفة

التخفيف مــن معاناتهم

المستهدف من ا�يرادات 
-

المتحقق من ا�يرادات 

شهري



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
 102,148  ريال

دورية القياس
موسمى

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تحجيج الراغبين في الحج من

.المستفيدين

0 ريال 0 ريال 90,000 ريال 90,000 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

 مقدار ا�يرادات الواردة للمشروع $

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات الواردة لتحجيج
المستفيدين المتبقي من ا�يرادات=

المستهدفة 

المستهدف 
من ا�يرادات -المتحقق 

من ا�يرادات

حج الفريضة لمن ال يستطيع تحمل تكاليفه



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
67,140  ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تأهيل وتدريب أبناء المستفيدين

27,500  ريال 27,500  ريال 27,500  ريال 27,500  ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

 تأهيلهــم وتدريبهــم فــي اللغة االنجليزية والحاســب اÀلي

 ا�يرادات المتحققة $

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات المتحققة لدعم  تأهيل
=وتدريب ابناء

المتبقي من 
ا�يرادات المستهدفة

تدريبهــم على القــدرات والتحصيلي
تأهيــل طــالب الصف الثالــث ثانوي في تحديــد التخصص والميول

المستهدف من ا�يرادات 
-

المتحقق من ا�يرادات
 

ربع سنوي



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
75 %

دورية القياس
ربع سنوي

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

رفع مهارات الكادر الوظيفي

4 %4 %4 %3 %

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

 إنتاجية الموظفين ٪

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 نسبة إنتاجية الموظفين

عدد المهام الخاص بالموظف 
 /

ساعات العمل
١٠٠× 

 زيادة ا�نتاجية



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
17.600 ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تأهيل أسر المستفيدين ل©عمال

الحرفية حسب رغبتهم

5.000 ريال5.000 ريال5.000 ريال5.000 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

تحويلهــم مــن الحاجة لالكتفاء

 ا�يرادات المتحققة $

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات المتحققة لدعم  تأهيل
وتدريب اسر

المتبقي من=
ا�يرادات المستهدفة 

خروجهــم من قوائم المســتفيدين

المستهدف من ا�يرادات
- 

المتحقق من ا�يرادات 

ربع سنوي



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
 23 اسرة

دورية القياس
ربع سنوي

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 دعم اسر المستفيدة

باجهزة الكهربائية

12 أسرة13 أسرة13 أسرة12 أسرة

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

عدد اسر المسلم لهم اجهزة #

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 عدد اسر  المستفيدة
 المسلم لهم اجهزة

الكهربائية
 المتبقي من اسر=

المستهدف من اسر
 - 

المتحقق من اسر 

 أجهزة كهربائية مسلمة



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
25.000 ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 دعم الشباب المقبلين على الزواج

75.000 ريال75.000 ريال75.000 ريال75.000 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

 المســاهمة في تخفيــف تكاليف الزواج

   مقدار ا�يرادات المتحصلة #
 

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 مقدار ا�يراد الوارد لصالح تنفيذ
المبلغ المتبقي= المشروع

المبلغ المستهدف
- 

المبلغ المتحقق
 

ربع سنوي



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
 38,736 ريال

دورية القياس
موسمى

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تقديم وجبات �فطار

 الصائمين في شهر رمضان

0 ريال 0 ريال 55,000 ريال 0 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

  مقدار ا�يرادات المتحصلة #

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 مقدار ا�يراد الوارد لصالح
المبلغ المتبقي= تنفيذ المشروع

المبلغ المستهدف 
-

المبلغ المتحقق 

تأمين وجبة الفطور للصائمين

في جوامع ومساجد ابواء 



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
302 أسرة

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 استقبال وتوزيع زكاة الفطر على

 المستفيدين

350 أسرة 00

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

 مســاعدة المستفيدين

# عدد اسر الذين تم 
توزيع زكاة الفطر عليهم

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 اسر الذين تم توزيع زكاة الفطر
 المتبقي من =عليهم

عدد اسر المستهدفة

 إيصــال زكاة الفطر لمســتحقيها

عدد اسر المستهدفة
 -

عدد اسر الذين تم التوزيع عليهم

موسمى

0
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خط اساس
 60 متطوع

دورية القياس
ربع سنوي

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تطوير وتحفيز المتطوعين في

 كافة اعمال التطوعية

15 متطوع 20 متطوع 20 متطوع 15 متطوع

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

# عدد المتطوعين 

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 عدد المتطوعين الذين تم
المتبقي من المتطوعين= تدريبهم وتطويرهم

 المستهدفين

عدد المتطوعين المستهدفين 
 -

عدد المتطوعين الذين تم تدريبهم 

زيادة عدد المتطوعين
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خط اساس
18,750 ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تقديم المساعدات الصحية

 للمرضى والعجزة

18.750 ريال18.750 ريال18.750 ريال18.750 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

توفيــر اجهــزة الطبية الالزمة لهم  

ا�يرادات $

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات المتحققة لدعم
 المتبقي من المستهدف=المشروع

المبلغ المستهدف 
-

 المبلغ المتحقق 

ربع سنوي
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خط اساس
 30.000 ريال

دورية القياس
ربع سنوي

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 دعم اسر المنتجة ل©عمال

الحرفية

75,000 ريال75,000 ريال75,000 ريال75,000 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

$ مقدار ا�يرادات 

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات الواردة لدعم
المشروع  المتبقي من ا�يرادات=

 المستهدفة

المستهدف من االيرادات 
-

المتحقق من ا�يرادات 

تحويل اسر المستفيدة من الحاجة إلى االكتفاء

استغناء المستفيدين من خدمات الجمعية
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خط اساس
35,000 ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تحفيز الطالب والطالبات من أبناء

المستفيدين

18.750 ريال18.750 ريال18.750 ريال 18.750 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

رفــع المعدل اكاديمي

 مقدار ا�يرادات $

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

ا�يرادات الواردة لدعم المشروع

=
المتبقي 

من ا�يرادات المستهدفة

المستهدف من االيرادات 
-

المتحقق من ا�يرادات  

ربع سنوي



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
-

دورية القياس
موسمى

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

تأمين كسوة الشتاء ل©سر 

اشد حاجة .

63,000 ريال 0 0 36,000 ريال

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

مقدار ا�يرادات $
 الواردة للمشروع 

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات الواردة لتأمين
كسوة الشتاء  المتبقي من=

 ا�يرادات المستهدفة

المستهدف من االيرادات 
-

المتحقق من ا�يرادات 

شعورهم بالدفء

شعورهم بالتكافل االجتماعي



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
36,000 ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تقديم مساعدات كسوة العيد

  لمستفيدي الجمعية

0 0 45.000 ريال 0

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرا ت التشغيلية

فرحــة العيد للفقــراء والمحتاجين

$ مقدار ا�يرادات الواردة للمشروع 

المستهدف
1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات الواردة لتأمين كسوة
=العيد

 المتبقي من ا�يرادات
 المستهدفة

المستهدف من االيرادات 
-

المتحقق من ا�يرادات 

موسمى



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط اساس
 39.000 ريال

دورية القياس

حسب ارباع

الهدف
التشغيلي

 تأمين المستلزمات المدرسية

بناء وبنات اسر اشد حاجة.

61,000 ريال 0 0 0

النتــــائـــــج المــرجـــوة

المؤشرا ت التشغيلية شــــــــرح الـمـــؤشـــــــر طـــريقة االحتســــاب

 مقدار ا�يرادات $

المستهدف

1234

#

%

$

التصنيف

اعداد

القيمة

النسبة

 ا�يرادات الواردة لدعم
المشروع المتبقي من ا�يرادات=

 المستهدفة

المستهدف من االيرادات 
-

المتحقق من ا�يرادات 

 الفرح والسرور بناء المستفيدين

توفير االحتياجات اساسية

موسمى



 عدد العاملينالجهات الممولة

5 طعاظفغظ 

5 طعاظفغظ 

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

350 أجرة

 الةعات الماظتئ - الثاسمغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

حصر اسر وتحديد الفئة المستهدفة 

حتظ بطاصئ طحارغات لسثد 350 أجرة
بعاصع 6 طرات إلى ظعاغئ سام 2021

 القدرة على شراء االحتياجات
  اساسية من المواد الغذائية

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة 

تحديد المساعدات الالزمة ل©سر المستهدفة 

تحديد تكاليف المبادرة وعمل المحتوى التسويقي 

البدء بتسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة
الحصول على الدعم 

تنفيذ المبادرة عن طريق شحن بطاقة 
مشتريات تسلم للمستفيد 

 ميزانية المبادرة

 طظاشث الئغع

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 بكــرم أهــل العطــاء والبــذل جــاءت مبــادرة ســلة العطاء
 لتوفيــر الســلة الغذائيــة ل©رامــل والمطلقــات وايتــام

 والمرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة واســر المحتاجــة
 وتوفيــر الغــذاء الضــروري لهم

مساعدة اسر وتخفيف العبء المالي عن اسر

420,000 رغال 

اسم المبادرة

 مبادرة ســلة
العطــاء

الفئة المستهدفة

 ارامــل - المطلقــات-
 ايتــام المرضــى -
 ذوي االحتياجــات

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

ــحن بطاقة  ش
 مشــتريات ســالل غذائيــة

   ل©ســر المســتفيدة



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

 الةعات الماظتئ - الثاسمغظ

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 طئادرة تعثف إلى دسط افغاام بئطاصئ طحارغات
بصغمئ 200 رغال لضض غاغط

مساعدة اسر وتخفيف العبء المالي عن اسر

اسم المبادرة

 مبــادرة دعم
اليتيــم

الفئة المستهدفة

يتام  ا

 الهدف الفرعي المرتبط الهدف االستراتيجي المرتبط

 دعــم ايتــام ببطاقة
 مشــتريات

70 غاغط

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

حصر ايتام 
تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة 

تحديد المساعدات الالزمة للفئة المستهدفة 
تحديد تكاليف المبادرة وعمل المحتوى التسويقي 

البدء بتسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة
 الحصول على الدعم 

تنفيذ المبادرة عن طريق شحن بطاقة 
مشتريات تسلم للمستفيد 

حتظ بطاصئ طحارغات لسثد 70 غاغط
حعرغا إلى ظعاغئ سام 2021 

 القدرة على شراء االحتياجات
  اساسية من المواد الغذائية

5 طعاظفغظ 

168,000 رغال  -

طظاشث الئغع 

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة



 عدد العاملينالجهات الممولة

5 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

35 أجرة

الةعات الثاسمئ والمآجسات الماظتئ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

ترطغط وبظاء واضمال طظازل افجر المسافغثة
بتسإ  اتاغاج ضض أجرة بمسثل 35 طظجل 

منازل مهيأة للعيش الكريم

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

تســعى هــذة المبــادرة إلــى ترميــم و بنــاء  وإكمــال منازل اســر 
المســتفيدة  مــن أســر ارامــل - المطلقــات- ايتــام المرضــى - ذوي 

االحتياجــات الخاصــة - أســر محتاجــة  
( المنــازل) اÀيلــة للســقوط و القديمــة والضيقــة والمعــدة مــن مــواد 

ضعيفــة غيــر قويــة ال تتحمــل العوامــل المناخيــة الغيــر مالئمــة للســكن.

 إيجــاد الســكن المالئــم ل©ســرة للعيــش بحيــاة كريمــة

1,080,000  رغال 

اسم المبادرة

منازلنــا

الفئة المستهدفة

 ارامــل - المطلقــات-
 ايتــام - المرضــى -

 ذوي االحتياجــات

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 ترميــم وإكمــال وبناء
  المنــازل للمســتفيدين

عمل دراسات وضاع اسرة من جميع الجوانب االجتماعية واالقتصادية
 والصحية ل©سر التابعة لنطاق الجمعية حتى يتم تحديد احتياج اسرة
 لمن ال يستطيعون تحمل تكاليف البناء او الترميم وهم من يعيشون

 ظروفا قاسية 

وضع آلية وضوابط  وشروط للمشروع وتحديد المنازل التي 
بحاجة الى بناء أو ترميم .

لجنة متخصصة تتفقد منازل المحتاجين وعمل تحليل وتقييم 
لحالة المنزل 

تسجيل ما يحتاجه المنزل من إصالح للضرر والصيانة  والتأكد 
من سالمة البناء والتمديدات الكهربائية والصحية وترمــــــيم

 التالف أو استبدالها 

التنفيذ بعد التعاقد مع مؤسسات المقاوالت وأعمال البناء 
والترميم والصيانة 

طآجسات المصاوقت فسمال
 الارطغط والئظاء

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

 الةعات الماظتئ - الثاسمغظ

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

طئادرة جصغا الماء طظ المئادرات العاطئ بةمسغئ الئر بافبعاء والاغ تعثف إلى 

تتطغئ طغاه ا�بار  و خرشعا لطمسافغثغظ تسإ التاجئ لضض طسافغث

 سد حاجة المستفيدين من الماء

اسم المبادرة

ــقيا الماء س

الفئة المستهدفة

ــة ــتفيدي الجمعي  مس

 الهدف الفرعي المرتبط الهدف االستراتيجي المرتبط

ــن حاجة  تأمي
 المســتفيدين مــن

ء لما  ا

 150 أجرة

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

 تخر المسافغثغظ
 خظاسئ طتاعى المئادرة   

 سمض دراجئ ضاططئ سظ المحروع
 وضع خطئ تسعغص لطمئادرة  

 تظفغث المئادرة وتصثغط السصغا لطمسافغثغظ 
إظحاء تصرغر خااطغ لطمئادرة 

 جصغا الماء لسثد 150 أجرة شغ طرضج افبعاء

مساعدة اسر المستفيدة من خالل توفير الماء
 تخفيف معاناتهم      

 تحقيق رضاء المستفيد 

6 طعاظفغظ 

126,000 رغال  -

-

آلية التنفيذ

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة



 عدد العاملينالجهات الممولة

3 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

-

المآجسات الماظتئ - الثاسمغظ - العزارة

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تتصغص  1,500,000 طظ ا�غرادات
�ضمال  المحروع اقجابماري 

  المشروع االستثماري
 تنويع مصادر الدخل

االستمرار في خدمة المستفيدين 
المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 إكمــال المشــروع االســتثماري لصالــح الجمعيــة لتغطيــة مصاريــف
الجمعيــة وانشــطة والبرامــج التــي تقدمهــا

 تغطيــة مصاريــف الجمعيــة والبرامــج والمشــاريع التــي تقدمهــا فــي
 خدمــة مســتفيديها

1,500,000 رغال 

اسم المبادرة

 وقــف حياة
 الخيــري

الفئة المستهدفة

 عمــوم الناس

 الهدف االستراتيجي المرتبط

ــروع إنشــاء وقــف خيري  إكمال المش
االســتثماري

 تحديد المتبقي من تكلفة المشروع 

 تقدير الفترة الزمنية 

صناعة محتوى المبادرة 

وضع خطة تسويق المبادرة

 تسويق المبادرة 

إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

المصاول 



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 المساعمئ شغ تفرغب الضرب وتصثغط المساسثات ا�ظساظغئ الطارئئ لفجر 

 المادررة طظ المسافغثغظ

 تفريج الكرب عن اسر المتضررة وتقديم الحاالت االنسانية

اسم المبادرة

ــج كربة  تفري

الفئة المستهدفة

 أصحــاب الحاالت
االنســانية الطارئــة
  مــن المســتفيدين

 الهدف الفرعي المرتبط الهدف االستراتيجي المرتبط

 توفيــر المســاعدات
ا�نســانية الطارئــة

 5 طسافغثغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

اجاصئال التاقت

اجاصئال التاقت

دراجئ التالئ بحضض جرغع والئث شغعا
 تصثغط المساسثة  

تفرغب ضرب 5 طسافغثغظ

تفريج الكرب اسر المتضررة

تخفيف معاناتهم 

تحقيق رضا المستفيد

4 طعظفغظ 

50,000 رغال  -

-

آلية التنفيذ

  الثاسمغظ والمائرسغظ

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة



 عدد العاملينالجهات الممولة

3 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

6/4/2021

نهاية المبادرة

1/8/2021

               30 

  الثاسمغظ والمائرسغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

 تتةغب 30 طسافغث طمظ لط غسئص
لعط التب طظ طسافغثي الةمسغئ

أداء فريضة الحج  ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 مبــادرة تهــدف إلــى تحجيــج افــراد الذيــن لــم يســبق لهــم الحج من
ــة ــتفيدي الجمعي مس

أداء فريضــة الحــج ممــن ال يســتطيع تحمــل تكاليفــه

180,000 رغال

اسم المبادرة

لحج  ا

الفئة المستهدفة

 افــراد الذين لم
 يســبق لهــم الحــج من
ــة ــتفيدي الجمعي مس

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 تحجيــج الراغبيــن فــي
.الحــج مــن المســتفيدين

إعداد دراسة للمشروع

تكوين فريق العمل وتوزيع المهام

التنسيق مع حمالت الحج وإعداد عروض اسعار

ا�شراف على آلية نقل المستفيدين وتجهيز االحتياجات الالزمة للمشروع

توثيق كافة المراحل + إعداد تقرير شامل

-



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 السمض سطى تأعغض الطقب والطالئات شغ طةاقت الطشئ ا�ظةطغجغئ والتاجإ ا�لغ

 والصثرات والاتخغطغ وتتثغث الاثخص والمغعل

 مساعدة الطالب والطالبات من خالل تأهيلهم وتمكينهم في
 مجاالت عدة

اسم المبادرة

 ُمَؤهلــون

الفئة المستهدفة

 الطقب والطالئات طظ 12
- 18 جظئ

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع

 المســاهمة فــي تنميــة
 المســتفيد للجمعيــة

 الهدف الفرعي المرتبط

 تأهيــل وتدريــب أبناء
لمســتفيدين ا

250 ذالإ وذالئئ  

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تخر الفؤئ المساعثشئ 

خظاسئ طتاعى المئادرة 

سمض دراجئ ضاططئ سظ الئراطب الاثرغئغئ لطفؤئ المساعثشئ
وضع خطئ تسعغص لطمئادرة 

  تثرغإ وتأعغض 250 ذالإ وذالئئ  سطى طثار السام

تظفغث المئادرة وتصثغط الئراطب الاثرغئغئ لطحئاب 

أظحاء تصرغر خااطغ لطمئادرة

تأعغض وتثرغإ 150 ذالإ وذالئئ شغ الطشئ ا�ظةطغجغئ
والتاجإ ا�لغ 

 تثرغإ 70 ذالإ طظ ذقب المرتطئ الباظعغئ سطى 
الصثرات والاتخغطغ  

 تأعغض 30 ذالإ طظ ذقب الخش البالث باظعي شغ 
تتثغث الاثخص والمغعل

5 طعظفغظ 

110,000 رغال 
 

2 طاطعسغظ 

-

آلية التنفيذ

الةعات الماظتئ - الثاسمغظ 



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 طئادرة تعاط بالئتث سظ دورات تعثف إلى اساماد بسخ افجر شغ افسمال الاغ

غمغطعن إلغعا وتتصص دخض ضاشغ لطمسافغثغظ

 تأهيل وتمكين اسر المستفيدة ورفد سوق العمل بالكوادر
 المؤهلة و تغطية احتياجه

اسم المبادرة

 تأهيــل
حرفّيــون

الفئة المستهدفة

 أجر المسافغثغظ

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 الهدف الفرعي المرتبط

 تأهيل أســر
ــال ــتفيدين ل©عم  المس

 الحرفيــة حســب
رغبتهــم

20 أجرة

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تخر الفؤئ المساعثشئ

خظاسئ طتاعى المئادرة 

سمض دراجئ ضاططئ سظ الئراطب الاثرغئغئ لطفؤئ المساعثشئ
وضع خطئ تسعغص لطمئادرة 

 تثرغإ وتأعغض 20 أجرة شغ الةاظإ الترشغ #

تظفغث المئادرة وتصثغط الئراطب الاثرغئغئ لفجر 

أظحاء تصرغر خااطغ لطمئادرة

 تأعغض افجر ورشع طعاراتعط شغ الةاظإ الترشغ

5 طعظفغظ 

20,000 رغال 3 طاطعسغظ 

-

آلية التنفيذ

الةعات الماظتئ - الثاسمغظ 



 عدد العاملينالجهات الممولة

3 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

10 طعظفغظ
15 طاطعع 

35 طسافغث 

-

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

زغادة إظااجغئ الضادر العظغفغ
لطعخعل إلى %90 

خدمة عدد أكبر من المستفيدين
 والداعمين 

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 هــي مبــادرة تهــدف إلــى تدريــب جميــع الموظفيــن المســجلين فــي
 الجمعيــة مــن ذوي الدخــل المحــدود با�ضافــة إلــى المتطوعيــن

بالجمعيــة والمســتفيدين 

الســرعة والجــودة في اداء

20,000 رغال

اسم المبادرة

 تطويــر
در لكوا ا

الفئة المستهدفة

 موظفــي الجمعيــة
 المتطوعيــن فئــة مــن

لمســتفيدين ا

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تخصيــص ميزانيــة
 للتدريــب علــى

االســتدامة الماليــة

رفــع مهــارات الكادر 
الوظيفــي

تحديد االحتياجات التدريبية 

حصر الموظفين المراد تدريبهم

صناعة محتوى المبادرة 

عقد شراكة مع الجهة التي ستنفذ التدريب  

تنفيذ المبادرة  

إنشاء تقرير ختامي للمبادرة 

-



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 طئادرة تعثف إلى دسط الحئاب المصئطغظ سطى الجواج بسث تخعلعط سطى دورة

تأعغض افجرة سطى الجواج

 دعم الشباب المقبلين على الزواج بمبلغ مالي للمساهمة في 
تخفيف التكاليف

اسم المبادرة

الزواج

الفئة المستهدفة

 المصئطغظ والمصئقت سطى
 الجواج

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 الهدف الفرعي المرتبط

 دعم الشــباب
 المقبليــن علــى الــزواج

   30 طظ الحئاب المصئطغظ سطى الجواج

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تخر أجماء الفؤئ المساعثشئ  المظطئصئ سطغعط الحروط 

اساماد الطةظئ اقجاماسغئ

رشسعا لمةطج ا�دارة لقساماد 
تتثغث الاضالغش المالغئ

#دسط 30 حاب طظ الحئاب المصئطغظ سطى الجواج  

الاسعغص لطمئادره    

إسثاد الاصارغر الثااطغئ لطمئادرة

 تثفغش تضالغش الجواج

-

300,000 رغال 3 طاطعسغظ 

-

آلية التنفيذ

الةعات الماظتئ - الثاسمغظ 



 عدد العاملينالجهات الممولة

5 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 50 أجرة

 الثاسمغظ والمائرسغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

 تسطغط افجعجة الضعربائغئ لـ 50
أجرة طظ افجر المسافغثة

أجهزة كهربائية مسلمة للمستفيدين  ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 العمــل علــى تأميــن اجهــزة الكهربائيــة ل©ســر المســتهدفة وتخفيــف
ــم  معاناته

 مســاعدة اســر وتخفيــف العــبء عــن اســر المحتاجــة

300,000 رغال 

اسم المبادرة

 اجهزة
الكهربائيــة

الفئة المستهدفة

ــة ــتفيدي الجمعي  مس

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 دعــم اســر المســتفيدة
باجهــزة الكهربائيــة

حصر الفئات المستهدفة عن طريق دراسة ميدانية من الباحث االجتماعي

عمل المحتوى التسويقي والدراسة للمبادرة 

مخاطبة الداعمين لدعم المبادرة 

حصر الدعم الوارد وتوزيعه بدأ باسر اشد احتياج

 شراء اجهزة و تسليمها ل©سر المستفيدة 

طظاشث الئغع لفجعجة 



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 السمض سطى تصثغط طساسثات  زضاة الفطر  فشراد تسإ طا غرد لطةمسغئ لاثفغش طظ

طساظاة افجر  والاظسغص طع طرضج الاظمغئ لغضعن ظصاط الئغع والحراء لجضاة الفطر

    مساعدة المستفيدين والتخفيف معاناتهم

اسم المبادرة

 زكاة الفطــر

الفئة المستهدفة

 سمعم الظاس

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 الهدف الفرعي المرتبط

 اســتقبال وتوزيــع زكاة
ــر على  الفط

لمســتفيدين  ا

-

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

اجاصئال زضاة الفطر  

تخر افجر المسافغثة 

 تعزغع الجضاة لفجر المسافغثة تسإ طاورد لطةمسغئ   

تعزغسعا سطى  افجر المساتصئ

 تسطغط زضاة الفطر لطفؤئ المساعثشئ

3 طعظفغظ 

تسإ طا غرد لطةمسغئ  3 طاطعسغظ 

طرضج الاظمغئ

آلية التنفيذ

الةعات الماظتئ - الثاسمغظ 



 عدد العاملينالجهات الممولة

5 طعظفغظ 

3 طاطعسغظ 

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/4/2021

نهاية المبادرة

13/5/2021

3450 حثص

 الثاسمغظ والمائرسغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

إشطار 3,450 خائط

 ميزانية المبادرة إعانة الصائمين بوجبات إفطار

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 العمــل علــى تقديــم وجبــات إفطــار علــى الصائميــن فــي جوامــع
ومســاجد ابــواء خــالل شــهر رمضــان المبارك

 مســاعدة الصائميــن فــي شــهر رمضــان الكريــم بتقديــم وجبــات ا�فطــار
    لهم

55,000 رغال 

اسم المبادرة

 إفطــار صائم

الفئة المستهدفة

 الصائمــون فــي جوامع
ومســاجد ابواء

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 تقديــم وجبــات �فطار
 الصائميــن فــي شــهر

ــان الكريم  رمض

  1التسويق للحصول على الدعم 

تقديم وجبات ا�فطار على الصائمين   

-



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 عغ طئادرة تسسى إلى تصثغط المساسثات الطئغئ لطمرضى طظ افجر المتااجئ

توفير اجهزة الطبية لكبار السن
والمرضى وما يخص كل

اسم المبادرة

 المســاعدات
الصحيــة

الفئة المستهدفة

 المرضى طظ افجر
 المتااجئ

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 الهدف الفرعي المرتبط

 تقديــم المســاعدات
 الصحيــة للمرضــى

 والعجــزة

25 طرغخ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

إساظئ  25 طرغخ طظ المسافغثغظ

تخر المرضى طظ افجر المتااجئ

خظاسئ طتاعى المئادرة 

وضع خطئ تسعغص لطمئادرة 

 تظفغث المئادرة وتصثغط المساسثات لطمرضى  

إظحاء تصرغر خااطغ لطمئادرة

  طساسثة المرضى طظ افجر المتااجئ

  تثفغش طساظاتعط

3 طعظفغظ 

75,000 رغال  2 طاطعسغظ 

الةعات الطئغئ 

آلية التنفيذ

الةعات الماظتئ - الثاسمغظ 



 عدد العاملينالجهات الممولة

3 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

60 طاطعع

 الثاسمغظ والمائرسغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

زغادة الماطعسغظ شغ الةمسغئ
 والعخعل إلى 60 طاطعع طسةض 

تفسغض 60 طاطعع
 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 مبــادرة تهــدف إلــى تشــجيع وتحفيــز المتطوعيــن علــى العمــل
 التطوعــي

زيــادة عــدد المتطوعيــن فــي الجمعيــة لكافــة اعمــال

48,000 رغال 

اسم المبادرة

ع َتَطوَّ

الفئة المستهدفة

 عمــوم الناس

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تطويــر نظــم ولوائح
 وإجــراءات العمل

الداخلــي للجمعيــة

 تطويــر وتحفيــز
 المتطوعيــن فــي كافــة

 اعمــال التطوعيــة
للجمعيــة

صناعة محتوى المبادرة  

وضع خطة تسويق للمبادرة 

تحديد انشطة التي ستقدم لها الجوائز 

جلب ثالث عروض أسعار للجوائز المراد شراؤها  

تنفيذ المبادرة  

 إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

-



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 طئادرة تعثف إلى دسط الطقب والطالئات طظ أبظاء المسافغثغظ وتتفغجعط

 وتحةغسعط

  تحفيز وتشجيع الطالب والطالبات لتحقيق التفوق الدراسي

اسم المبادرة

فز ا  حو
المتفوقيــن

الفئة المستهدفة

 الطقب والطالئات طظ
أبظاء المسافغثغظ

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تطويــر الخدمــات
 المقدمــة للمســتفيدين

 الهدف الفرعي المرتبط

 تحفيــز الطــالب
 والطالبــات مــن أبناء

لمســتفيدين ا

50 ذالإ وذالئئ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

  تتفغج وتحةغع 50 ذالإ وذالئئ

تخر أجماء الفؤئ المساعثشئ  المظطئصئ سطغعط الحروط

خظاسئ طتاعى المئادرة

وضع خطئ تسعغص لطمئادرة 

 تظفغث المئادرة 

إظحاء تصرغر خااطغ لطمئادرة

 دسط 20 طظ الطقب والطالئات المطاتصغظ
    بالةاطسئ طظ أبظاء افغاام

 تعشغر جعائج صغمئ تحةغسغئ لـ 30 طظ الطقب
 والطالئات التاخطغظ سطى 99% شأسطى شغ المرتطئ

الماعجطئ والباظعغئ

2 طعظفغظ 

75,000 رغال  -

-

آلية التنفيذ

الةعات الماظتئ - الثاسمغظ 



 عدد العاملينالجهات الممولة

2 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/1/2021

نهاية المبادرة

30/12/2021

 10 أجر

 الثاسمغظ والمائرسغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

 تتعغض  10 أجر  لاضعن أجر طظاةئ

   طساسثة افجر المتااجئ طظ افجر المظاةئ

  تثفغش طساظاتعط

 تتصغص اقضافاء الثاتغ

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 مبــادرة تهــدف إلــى دعــم اســر المنتجــة بمــا تحتاجــه مــن أجهزة
وأدوات تســاعدهم فــي عمليــة ا�نتــاج المــراد عملــه

 مســاعدة مســتفيدي الجمعيــة لتكــون أســر منتجــة

300,000 رغال 

اسم المبادرة

دعــم حرفّيون

الفئة المستهدفة

ــة ــتفيدي الجمعي  مس

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 دعــم اســر المنتجة
ل©عمــال الحرفيــة

حصر اسر المحتاجة المنتجة

صناعة محتوى المبادرة 

 وضع خطة تسويق للمبادرة 

 تنفيذ المبادرة وتقديم المساعدات ل©سر المنتجة   

إنشاء تقرير ختامي للمبادرة

بظك الاظمغئ 



عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

06/02/2021

نهاية المبادرة

11/05/2021

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 طئادرة تعاط بثسط افذفال الثغظ تصض أسمارعط سظ 15 سام طظ أبظاء المسافغثغظ

بئطاصئ طحارغات وخرف بعب السغث لطضئار طظ المسافغثغظ

 فرحة اسر المحتاجة بالعيد

اسم المبادرة

ــوة العيد كس

الفئة المستهدفة

المسافغثغظ

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 الهدف الفرعي المرتبط

 تقديــم مســاعدات
ــوة العيد  كس

  لمســتفيدي الجمعيــة

450 رجض وذفض

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

 تأطغظ ضسعة السغث لـ 450 طسافغث

تخر الفؤئ المساعثشئ  

خظاسئ طتاعى المئادرة  

الاسعغص لطتخعل سطى الثسط 

 تعزغع الضسعة سطى المسافغثغظ    

حتظ بطائص المحارغات وتسطغمعا لفذفال 

إظحاء تصرغر خااطغ لطمحروع

طحارضئ شرتئ السغث طع افجر الفصغرة والمتااجئ

3 طعظفغظ 

45,000 رغال 3 طاطعسغظ

الةعات الطئغئ 

آلية التنفيذ

الةعات الماظتئ - الثاسمغظ 



 عدد العاملينالجهات الممولة

3 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

4/6/2021

نهاية المبادرة

31/8/2021

350 أجرة

 الثاسمغظ والمائرسغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

طساسثة 350 أجرة بضسعة الحااء

ضسعة طسطمئ لطمسافغثغظ
 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 مبــادرة تهــدف إلــى تأميــن كســوة الشــتاء ل©ســر الفقيــرة اشــد حاجة
مــن مســتفيدي الجمعيــة

 مســاعدة المســتفيدين بكســوة الشــتاء للمســاهمة فــي تحملهــم
جــواء البرد 

126,000 رغال

اسم المبادرة

كســوة الشتاء

الفئة المستهدفة

لمســتفيدين ا

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 تأميــن كســوة الشــتاء
. ل©ســر اشــد حاجة

حصر الفئة المستهدفة  

صناعة محتوى المبادرة  

التسويق للحصول على الدعم 

 توزيع الكسوة على المستفيدين 

إنشاء تقرير ختامي للمشروع    

-



 عدد العاملينالجهات الممولة

4 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

1/6/2021

نهاية المبادرة

30/8/2021

500 ذالإ وذالئئ

 الثاسمغظ والمائرسغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

 تأطغظ المساطجطات المثرجغئ لـ 500
طظ أبظاء المسافغثغظ

  تعشغر التصغئئ المثرجغئ فبظاء المسافغثغظ
  تعشغر بعب الطالإ لططقب

تعشغر المرغعل المثرجغ لططالئات

 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

مبــادرة تهــدف إلــى تأميــن المســتلزمات المدرســية بنــاء وبنــات اســر 
اشــد حاجــة مــن حقيبــة مدرســية والــزي المدرســي (ثــوب- مريول) 

تأميــن االحتياجــات المدرســية اساســية بنــاء
المســتفيدين اشــد حاجــة 

61.000 رغال

اسم المبادرة

 المســتلزمات
المدرســية

الفئة المستهدفة

 الطــالب والطالبــات
 مــن أبناء

لمســتفيدين ا

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

 تأميــن المســتلزمات
 المدرســية بنــاء وبنــات

.اسر اشــد حاجة

حصر الفئة المستهدفة  

صناعة محتوى المبادرة  

التسويق للحصول على الدعم 

جلب ثالث عروض أسعار للجوائز المراد شراؤها  

 توزيع المستلزمات المدرسية على المستفيدين 

إنشاء تقرير ختامي للمشروع    

-



 عدد العاملينالجهات الممولة

3 طعظفغظ 

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

المكان المستهدف

 مركز ابواء

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

4/6/2021

نهاية المبادرة

31/8/2021

350 أجرة

الةعات الماظتئ - الثاسمغظ

مؤشرات اداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

 تسطغط السقل الرطداظغئ لـ 350 أجرة

ضسعة طسطمئ لطمسافغثغظ
 ميزانية المبادرة

وصف المبادرة

االحتياج التنموي
( أثر المبادرة )

 الهدف الفرعي المرتبط

 مبــادرة تهتــم بتوفيــر الســالل الغذائيــة ل©ســر المســتفيدة مــن خدمــات 
الجمعيــة  خــالل شــهر رمضــان المبــارك

 تخفيــف المصاريــف الماليــة علــى اســر الفقيــرة والمحتاجــة وإعانتهــم
خــالل شــهر رمضــان المبارك

105,000 رغال

اسم المبادرة

 الســلة
ــة الرمضاني

الفئة المستهدفة

ــة ــتفيدي الجمعي مس

 الهدف االستراتيجي المرتبط

 تنفيــذ االنشــطة
 والمشــاريع المســاهمة
 فــي تنميــة المســتفيد

 للجمعيــة

ــحن بطاقة  ش
 مشــتريات ســالل غذائيــة

 ل©ســر المســتفيدة

حصر اسر وتحديد الفئة المستهدفة 

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد المساعدات الالزمة ل©سر المستهدفة

تحديد تكاليف المبادرة وعمل المحتوى التسويقي

البدء بتسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

 الحصول على الدعم 

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمشروع

-



 المعازظئ الاصثغرغئ لطمخروشات وافظحطئ لسام 2021
ا�يرادات لعام 2021البندالمصروفات لعام 2021البند

مبادرة  دعم اليتيم 

مبادرة منازلنا 

مبادرة سقيا الماء 

وقف حياة الخيري 

مبادرة تفريج كربة 

 

مبادرة  سلة العطاء 

 

مبادرة  دعم اليتيم

مبادرة منازلنا 

مبادرة سقيا الماء 

وقف حياة الخيري 

مبادرة تفريج كربة 

420,000 ريال

105,000 ريال 

 168,000 ريال

1,080,000 ريال

 126,000 ريال

 1,500,000  ريال

 50,000 ريال

 

420,000 ريال

105,000 ريال

 168,000 ريال

1,080,000 ريال

 126,000 ريال

 1,500,000  ريال

 50,000 ريال

 

مبادرة  سلة العطاء 

مبادرة السلة الرمضانيةمبادرة السلة الرمضانية



 المعازظئ الاصثغرغئ لطمخروشات وافظحطئ لسام 2021
ا�يرادات لعام 2021البندالمصروفات لعام 2021البند

مبادرة الحج 

 مبادرة ُمَؤهلون 

تطوير الكوادر

مبادرة تأهيل حرفّيون

اجهزة الكهربائية

مساعدة المقبلين على الزواج

 إفطار صائم

 

 180,000 ريال

 110,000 ريال

20,000 ريال

 20,000 ريال

 300,000  ريال

300,000 ريال

 55,000 ريال

 

 

مبادرة الحج 

 مبادرة ُمَؤهلون 

تطوير الكوادر

مبادرة تأهيل حرفّيون

اجهزة الكهربائية

مساعدة المقبلين على الزواج

 إفطار صائم

 

 180,000 ريال

 110,000 ريال

20,000 ريال

 20,000 ريال

 300,000  ريال

300,000 ريال

 55,000 ريال

 

 



 المعازظئ الاصثغرغئ لطمخروشات وافظحطئ لسام 2021
ا�يرادات لعام 2021البندالمصروفات لعام 2021البند

ع مبادرة َتَطوَّ

المساعدات الصحية

مبادرة دعم حرفيون

حوافز المتفوقين

مبادرة كسوة الشتاء 

 مبادرة كسوة العيد 

 

ع مبادرة َتَطوَّ

المساعدات الصحية

مبادرة دعم حرفيون

اجهزة الكهربائية

مبادرة كسوة الشتاء 

 مبادرة كسوة العيد 

 

 48,000  ريال

 75,000 ريال

300,000 ريال

 75,000 ريال

126,000 ريال

 45,000 ريال

 

 

 48,000  ريال

 75,000 ريال

300,000 ريال

 75,000 ريال

126,000 ريال

 45,000 ريال

 

 



 المعازظئ الاصثغرغئ لطمخروشات وافظحطئ لسام 2021
ا�يرادات لعام 2021البندالمصروفات لعام 2021البند

مبادرة المستلزمات المدرسية 

قرطاسية ومطبوعات

رسوم حكومية و بنكية

ضيافة ونظافة

مصروفات دعاية وإعالن

إيجار مقر الجمعية إن  

 

 61,000 ريال

 12,000 ريال

600 ريال

 10,000 ريال

 50,000  ريال

15,000 ريال

 

 

مبادرة المستلزمات المدرسية 

دعم من الوزارة

تبرعات عن طريق مجلس ا�دارة

تبرعات عامة

اشتراكات اعضاء

الزكاة الشرعية

 

 61,000 ريال

 237,400 ريال

50,000 ريال

 300,750 ريال

 7,000  ريال

325,000 ريال

 

 

وجد (مكتب جدة)

 180,000 ريال

 110,000 ريال

20,000 ريال

 20,000 ريال

 300,000  ريال

300,000 ريال

 55,000 ريال

 

 

 180,000 ريال

 110,000 ريال

20,000 ريال

 20,000 ريال

 300,000  ريال

300,000 ريال

 55,000 ريال

 

 



 المعازظئ الاصثغرغئ لطمخروشات وافظحطئ لسام 2021
ا�يرادات لعام 2021البندالمصروفات لعام 2021البند

إنترنت

رسوم فواتير الجواالت

رواتب وأجور العاملين

مصروفات تشغيلية

مصارف الزكاة الشرعية

مخصص مكافأة ترك الخدمة

 

 1,800  ريال

 5,000 ريال

250,000 ريال

 150,000 ريال

 325,000  ريال

100,750 ريال

 

 

ا�جماليا�جمالي ريال ريال6,084,150 6,084,150



 61,000 ريال

 237,400 ريال

50,000 ريال

 300,750 ريال

 7,000  ريال

325,000 ريال

 

 

المصروفات

قائمة الموازنة التقديرية
االيردات

العام 2021البيانالعام 2021البيان

إجمالي إيرادات االنشطة

االشتراكات والتبرعات
التبرعات النقدية

اشتراكات اعضاء

تبرعات الزكاة

إجمالي التبرعات واالشتراكات

اإلعانات
إعانة الوزارة

إجمالي مصروفات انشطة

اجور والمرتبات

مساعدات الزكاة

المصروفات العمومية وا�دارية

المصروفات التشغيلية

ا�جمالي

5,164,0005,164,000

350,750

7,000

325,000

237,400

237,400 إجمالي ا�عانات

250,000

325,000

244,400

100,750

ريال

ريال ا�جمالي

6,084,150

6,084,150



تحت إشراف وزارة املوارد البشریة والتنمیة االجتماعیة
مسجلة برقم ٢٥١


