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  الخطة اإلستراتیجیة  “جمعیة البر الخیریة باألبواء
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منهجية بناء الخطة االستراتيجي

 نموذج بطاقة األداء المتوازن

مصفوفة التحليل الرباعي

ملخص التوجهات االستراتيجية لعام 2022م

نموذج العمل المؤسسي

 المحتويات

سمات االهداف االستراتيجية

األهداف االستراتيجي والمحاور 

مشاريع الجمعية  

الميزانيه التقديريه للمصروفات واإليرادات  

خطة تنمية الموارد والمشاريع 
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منهجية الخطة اإلستراتيجية

 اوًال: قبل الخطة تحليل الوضع الحالى الداخلي
والخارجي

 للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف والفرص 
والتحديات.

 ثانيًا: إعداد الخطة اإلستراتيجية
تحديد األهداف اإلستراتيجية لخمس سنوات واختيار 

أفضل استراتيجيات التنفيذ.

 ثالثًا: إعداد الخطة التشغيلية
إعداد الخطط التشغيلية للعام األول وصياغة 

المستهدفات بصورة قابلة للقياس. 

 رابعًا: المتابعة والتقييم وقياس األثر
مراجعة المستهدفات بشكل شهري وربع سنوي 

واتخاذ الخطوات التصحيحية عند االحتياج.

 بناء خطة إستراتيجية محكمة تحدث اثر وإنجازات ملموسة قابلة للقياس سوف تمر
بالمراحل الرئيسية التالية
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منهجية الخطة اإلستراتيجية
وفیما یلي شرح مراحل منھجیة الخطة اإلستراتیجیة

تحلیل الوضع إعداد الخطة التشغیلیة  المتابعة والتقییم وقیاس
االثر

01إعداد الخطة اإلستراتیجیة 02 03 04

 تھدف ھذة المرحلة للوقوف على الوضع الحالى للجمعیة
 : وتحلیل كافة المتغیرات المتاحة للوقوف على النقاط التالیة
1.  نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات التي تواجھ الجمعیة
2.  المزایا النسبیة التى سوف تعمل الجمعیة على توفرھا وتقدیمھا

مقارنة بالجمعیات والجھات المشابھة

 تعتمد ھذه المرحلة على النتائج التى سبق الوصول
 إلیھا وفق التحلیل السابق حتى یتم الوصول لما
یأتي
1.  إختیار أفضل التوجھات والمسارات التي یجب ان تعمل

 علیھا الجمعیة وفق ما تملك من نقاط قوة وفرص
متاحة

2.  صیاغة األھداف اإلستراتیجیة المطلوب تحقیقھا بعد 5
 سنوات بشكل قابل للقیاس

3. استخدام المنھجیة العلمیة في تطویر االستراتیجیات

 یتم في ھذه المرحلة وضع الخطط التفصیلیة
 للعام االول شاملة (مستھدفات وماینبثق منھا من
( خطط تفصیلیة
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منهجية الخطة االستراتيجية 

تحلیل الوضع 

تهدف هذة المرحلة للوقوف على 
الوضع الحالى للجمعية وتحليل 

كافة المتغيرات المتاحة للوقوف 
على النقاط التالية : 

نقاط القوة والضعف والفرص 1.
والتهديدات التي تواجه 

الجمعية 
المزايا النسبية التى سوف 2.

تعمل الجمعية على توفرها 
وتقديمها مقارنة بالجمعيات 

والجهات المشابهة

1
إعداد الخطة االستراتیجیة 

تعتمد هذه المرحلة على النتائج 
التى سبق الوصول إليها وفق 

التحليل السابق حتى يتم الوصول 
لما يأتي

إختيار أفضل التوجهات 1.
والمسارات التي يجب أن تعمل 
عليها الجمعية وفق ما تملك 

من نقاط قوة وفرص متاحة
صياغة األهداف اإلستراتيجية 2.

المطلوب تحقيقها بعد 5 
سنوات بشكل قابل للقياس 

استخدام المنهجية العلمية 3.
في تطوير االستراتيجيات

2
إعداد الخطة التشغیلیة 

يتم في هذه المرحلة وضع الخطط 
التفصيلية للعام االول شاملة 

(مستهدفات وماينبثق منها من 
خطط تفصيلية

3
المتابعة والتقییم وقیاس األثر  

من خالل المتابعة المستمرة  

لسير األعمال 

4
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 أن تكون الجمعیة رائدة في نوعیة برامجھا ذات البعد اإلنساني
 والقیمة التنمویة

 الرؤية

إرساء قیم العمل الخیري بین أفراد المجتمع إلنتاج مشاریع تنمویة 
تتمیز بالجودة و المصداقیة 

الرسالة 

 التوجه االستراتيجي للجمعية
جمعية البر بـ األبواء
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 نموذج بطاقة األداء المتوازن

هو أحد النماذج الفعالة في تطوير الخطط 
اإلستراتيجية وقياس االهداف ويهدف الى التكامل 

بين أربعة أركان رئيسية لنجاح أي منظمة ويتميز 
هذا النموذج بالقدرة على الدمج بين عوامل النجاح 

المادي وغير المادي (المعنوي)،

في هذا النموذج سوف يتم التاكد بين وجود اتساق •
الرؤية االستراتيجية مع األهداف االستراتيجية 

المستهدف الوصول إليها على عدة محاور وهي 
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نموذج بطاقة األداء المتوازن 

محور العالقات مع 
المستفيدين وأصحاب 

المصلحة

المحور المالي الحوكمة والعمليات 
الداخلية

محور النمو والتطور 

تطوير الخدمات •
المقدمة للمستفيدين 

عن طريق خدمات 
إلكترونية 

تنفيذ االنشطة •
والمشاريع المساهمة 
في تنمية المستفيد 

للجمعية 
التواصل الفعال مع •

الداعمين 

إعداد وتنفيذ استثماري •
إجتماعي 

توفير فريق إدارة مالية •
وتنمية موارد مالية 

تطوير الهيكل •
التنظيمي والتوصيف 
الوظيفي ومؤشرات 

األداء لكل فرد
تطوير نظم ولوائح •

وإجراءات العمل الداخلي 
للجمعية

تعزيز استخدام تقنية •
المعلومات الدارة 
المشاريع والمهام 

باحترافية 
تخصيص ميزانية لتدريب •

على االستدامة المالية

تطوير الهيكل •
التنظيمي والتوصيف 
الوظيفي ومؤشرات 

األداء لكل فرد
تطوير نظم ولوائح •

وإجراءات العمل الداخلي 
للجمعية

تعزيز استخدام تقنية •
المعلومات الدارة 
المشاريع والمهام 

باحترافية 
تخصيص ميزانية •

للتدريب على االستدامة 
المالية

8
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تعزيز التواجد اإلعالمي 
الممنهج وتعزيز 

الشراكات والعالقات مع 
األشخاص والجهات 

المعنية لتحقيق نفس 
األهداف وخاصة ذوي 

الصلة بالجهات 
االعالمية. 

التخطيط لالستغالل 
المالى التدريجي 

واالستغناء عن التبرعات 
والتفرغ لتحقيق الرؤية 

والمستهدفات عن 
طريق مشاريع 

استثمارية اجتماعية 
خاصة بالجمعية. 

 تطوير نظم ولوائح
 العمل الداخلى

 بالجمعية والهيكل
 اإلداري واستكمال

 فريق العمل

ملخص التوجه االستراتيجي

 وفق ما سبق تحليله للوضع المالي للجمعية بإستخدام نموذج سوات نموذج بطاقة األداء المتوازن ستكون النقاط
  التالية هي أفضل التوجهات االستراتيجية للجمعية
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االستفادة من الجھات المانحة المسئولیة 1.
االجتماعیة (البنوك - والجھات الحكومیة )

قابلیة التطویر لدى الموظفین جیدة عند اغلب 2.
الموظفین 

 نقاط القوة

عدم وجود خطة استراتیجیة 1.

ضعف الجانب اإلعالمي 2.

عدم وجود مشاریع تساعد على االستدامة المالیة 3.

الضعف النسبي للخدمات المقدمة 4.

ضعف المیزانیة المخصصة لتشغیل 5.

عدم وجود فریق عمل متفرغ 6.

 نقاط الضعف

االستثمار في المشاریع الزراعیة1.

رؤیة المملكة والتحویل الوطني 2.

استقطاب المتطوعین  3.

الفرص
عدم وجود استقرار مالي لمشاریع الجمعیة1.
الركود االقتصادي 2.
عزوف المتبرعین عن الدعم  3.

التھدیدات

 فيما يلي يتم عرض ماتم التوصل الية بعد إجراء التقييم الشامل للجمعية وفق
هذا النموذج

: وقياس مدى النضج في مرتكزات العمل الرئيسية مثل
 الكوادر البشرية – الموارد – الحوكمة - المنتجات الخدمات – اإلجراءات المالية

 - العالقات

10
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 ملخص التوجهات اإلستراتيجية

 وفق ما سبق تحلیلھ للوضع المالى للجمعیة بإستخدام نموذج سوات نموذج بطاقة
األداء المتوازن ستكون النقاط التالیة ھي أفضل التوجھات االستراتیجیة للجمعیة

 تطویر نظم ولوائح العمل الداخلى بالجمعیة والھیكل اإلداري
 واستكمال فریق العمل

 التخطیط لالستغالل المالي التدریجي واالستغناء عن التبرعات
 والتفرغ لتحقیق الرؤیة والمستھدفات عن طریق مشاریع

 استثماریة اجتماعیة خاصة بالجمعیة

 تعزیز التواجد اإلعالمي الممنھج وتعزیز الشراكات والعالقات
 مع االشخاص والجھات المعنیة بتحقیق نفس األھداف وخاصة

 ذوي الصلة بالجھات االعالمیة



COFFEE BREAK
BACK IN  25 MINUTES

نموذج العمل المؤسسي 

عملنا ال يشمل  عملنا يشمل  المكون 

األسر الفقيرة 
المحتاجين (األيتام - األرامل - المطلقات )

المستفيدون 

النطاق الجغرافي  مركز األبواء

مشروع إفطار صائم - الحقيبة المدرسية - 
مشروع الكفارات - المساعدات الطارئة - فرحة 
العيد -مشروع بطاقة مشتريات  - كفاله يتيم - 
ترميم مساكن - سقيا الماء - مشروع التدريب 
-مشروع حجة االسالم  - كسوة االيتام - زكاة 

الفطر     

الخدمات والبرامج 

التبرعات والزكوات 
الجهة المانحة 

دعم الوزارة 
اشتراكات األعضاء 

المسؤولية المجتمعية 

مصادر الدخل 



ماذا يتوقعون منا ! ما األثر الذي نريد إحداثه لديهم ؟ شرائح الفئات 

تلبية جميع احتياجاتهم في شتى المجاالت 
دون النظر الى الشروط 

مساعدتهم وتأهيلهم لتحويل هذه االسر 
الى االكتفاء الذاتي 

األسر الفقيرة (والمحتاجين)

التشجيع والتكريم 
تقديم مبادرات 

الخبرة في العمل التطوعي 

مساعدتهم على خدمة دينهم 
ومجتمعهم في توفير فرص تطوعية لهم 

المتطوعين 
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سمات األهداف الواقعية

 ان یكون ھدف واقعي وقابل للتحقیق
مقارنة بالواقع واإلمكانیات الحالیة

 أن یكون لھ إطار زمني محدد البدء ھدف متفق علیھ فریق العمل
واالنتھاء

ھدف محدد بالضبط ما المطلوب تحقیقھ
  وقابلھ للقیاس

14
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األهداف االستراتيجية

0203 01

إبراز دور الجمعية 

إعالميًا

تحويل 50 اسرة من 

الحاجة الى 

االكتفاء 

إنشاء وقف خيري 

15
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األهداف والمحاور 

األهداف االستراتيجية المحور

إنشاء وقف خيري المالي 

تحويل 50 اسرة من الحاجة الى االكتفاء العالقات مع 
المستفيدين وأصحاب 

المصلحة

إبراز دور الجمعية إعالميًا النمو والتطور
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إنشاء وقف خيري 

مؤشرات قياس الهدف:

عنوان المؤشر الرمز 
هـ 1- 1                                    إيرادات بناء الوقف ( عيني - نقدي )  

هـ 1- 2                                    التنفيذ الفعلي لوقف

          (هـ 1 )إنشاء وقف خيري للجمعية  :
زيادة اإليرادات من المصادر الثابتة

المعنى اإلجمالي: العمل على زيادة اإليرادات بناء وقف خيري جديد  (األوقاف).  
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بطاقة وصف مؤشر

هـ 1-1 رمز المؤشر هـ 1 رمز الهدف

إيرادات بناء الوقف ( عيني - نقدي ) عنوان المؤشر

اسهم وحدة القياس  ربع سنوي دورية القياس

من بداية السنة 
حتى تاريخه 

الفترة التى تدخل فيها 
القياس 

كلما زاد كان 
أفضل

االتجاه

يقيس هذا المؤشر إيرادات بناء الوقف الخيري العينية والنقدية شرح المؤشر

نتيجة المؤشر= إجمالي إيرادات بناء الوقف / قيمة السهم  معادلة القياس

تكلفة بناء الوقف وتحويلها الى اسهم وعمل قيمة للسهم الواحد 
ومعرفة اجمالي االيرادات الواردة أوال بأول 

البيانات المطلوبة للقياس

اإلدارة المالية الجهة المسؤولة  إدارةالتسويق 
والمشاريع

الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف

وصف المؤشرات
ھـ 1-1
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بطاقة وصف مؤشر

هـ2-1 رمز المؤشر هـ 1 رمز الهدف

التنفيذ الفعلي لبناء الوقف عنوان المؤشر

اسهم وحدة القياس  ربع سنوي دورية القياس

من بداية السنة 
حتى تاريخه 

الفترة التى تدخل 
فيها القياس 

كلما زاد كان 
أفضل

االتجاه

يقيس هذا المؤشر التنفيذ الفعلي ومراقبة تنفيذ المقاول المعتمد 
لمشروع بناء الوقف

شرح المؤشر

نتيجة المؤشر=  توافق البناء الفعلي مع الخطة الزمنية لبناء الوقف الخيري معادلة القياس

الخطة الزمنية للمقاول وربطها بالدفعات المصروفة له البيانات المطلوبة للقياس

اإلدارة المالية الجهة المسؤولة  اإلدارة التنفيذية  الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف

وصف المؤشرات
ھـ 2-1
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تحويل 20 اسرة من الحاجة الى االكتفاء 

مؤشرات قياس الهدف:

عنوان المؤشر الرمز 
عدد األسر الذين تم عمل مشاريع لهم  هـ 2- 1

عدد الشباب الذين تم تأهيلهم والحاقهم بفرص عمل بالشركات هـ 2- 2

(هـ 1 )تحويل 50 اسرة من الحاجة الى االكتفاء :
معنى الهدف  : أن نكون  دافعا حقيقيا لتحفيز العزيمة لدى اإلنسان ، وتقوية 

إرادته للنهوض بنفسه ووطنه في شتى المجاالت.
شرح الهدف /   نقل األسر التي تتلقى المساعدات من الجمعية لتتحول إلى أسر 

منتجة وتخرج من قوائم المستفيدين من خدمات الجمعية
مؤشرات قياس الهدف:
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بطاقة وصف مؤشر

هـ 1-2 رمز المؤشر هـ 2 رمز الهدف

عدد األسر الذين تم عمل مشاريع لهم عنوان المؤشر

األسر وحدة القياس  ربع سنوي دورية القياس

من بداية السنة 
حتى تاريخه 

الفترة التى تدخل فيها 
القياس 

كلما زاد كان 
أفضل

االتجاه

يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد األسر التي تم تقديم التأهيل والتدريب 
الكافي لها لتتحول إلى أسر مكتفية، واستغنت عن خدمات الجمعية

شرح المؤشر

إجمالي عدد األسر التي تحولت إلى أسر منتجة. (تم تمكينهم) معادلة القياس

قائمة بأسماء وبيانات األسر البيانات المطلوبة للقياس

اإلدارة التنفيذية الجهة المسؤولة  البحث الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف

وصف المؤشرات
ھـ 1-2
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بطاقة وصف مؤشر

هـ 2-2 رمز المؤشر هـ 2 رمز الهدف

عدد الشباب الذي يتم تأهيلها عنوان المؤشر

الشباب وحدة القياس  ربع سنوي دورية القياس

من بداية السنة 
حتى تاريخه 

الفترة التى تدخل فيها 
القياس 

كلما زاد كان 
أفضل

االتجاه

يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد الشباب الذين تم تقديم برامج تأهيلية 
لها أو وضعها على مسار واضح لتمكينها

شرح المؤشر

إجمالي عدد الشباب التي شاركت في برامج التأهيل معادلة القياس

قائمة ببرامج التأهيل وعدد المشاركين فيها البيانات المطلوبة للقياس

اإلدارة التنفيذية الجهة المسؤولة  إدارة الخدمة 
والبحث

الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف

وصف المؤشرات
ھـ 2-2
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المشاريع

المشاریع التي تحملھا الرسالة 
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المشاريع 

مشروع الكفارات 
هدف المشروع: اإلحسان إلى 

الفقراء بإيصال المقدر 
الشرعي من الغذاء و الكسوة 

في الكفارات إليهم و 
مساعدة المكلفين في إبراء 
ذمتهم بإيصال كفارات ألهلها

الحقيبة المدرسية 

يتم توزيع حقيبة مدرسية 
متكاملة على أبناء األسر 
الفقيرة واأليتام والتي تحتوي 
على إحتياجات الطالب والطالبة 
لكل المراحل الدراسية بداية كل 

عام دراسي 

افطار صائم 
تقوم الجمعية بإعداد 
وتوزيع الوجبات على 

الصائمين من المستفيدين 
والمحتاجين 

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-
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المشاريع 

مشروع بطاقة 
مشتريات 

هدف الخدمة: سد حاجة 
الفقراء والمساكين بإصدار 

بطاقة مشتريات للمستفيد  
من قبل الجمعية أو المتصدق 

بها إليهم

فرحة عيد  
 هدف المشروع: إدخال الفرحة

 والسعادة على المحتاجين
 والفقراء ببذل اإلحسان لهم
 بإيصال كسوة العيد وبعض

الهدايا للصغار

مشروع المساعدات 
الطارئة  

 هدف المشروع: مساعدة
 أهل الحاجة ممن تحل بهم

 ظروف طارئة يلحقهم
 بسببها ضرر وأذى
كالحرائق و نحوها

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-
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المشاريع 

سقيا الماء 
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 

ترميم مساكن   
بعد دراسة وضع األسرة, من 
جميع الجوانب االجتماعية 
واالقتصادية والصحية حتى 
يتم تحديد احتياج األسرة من 

صيانة وترميم المساكن 

كفالة يتيم 
خصصت الجمعية لأليتام 
مساعدات مالية شهرية 
تدفع من الكفالء 
والمكفولين وتغطي 

الجمعية العجز الموجود

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:- 
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المشاريع 

مشروع كسوة 
اليتيم 

هدف المشروع: مساعدة اليتيم
 بتأمين احتياج من األلبسة المعتادة في  

المدارس مع بداية العام الدراسي

مشروع زكارة الفطر 
 يعد مشروع زكاة الفطر من المشاريع الموسمية

 ،حيث أن في أدائها تطهيرُا لنفس الصائم مما علق
 بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغنى الفقراء

 والمساكين عن السؤال يوم العيد، فضال عن كونها
 واجب على كل مسلم لقول ابن عمر رضي هللا عنه (
 فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر
 في رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على
 العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من

المسلمين).
 

مشروع تدريب األفراد 
المنتسبين للجمعية 
العدادهم لالرتزاق  
 هدف المشروع: مساعدة األفراد
 المنتسبين للجمعية وخاصة من

 الشباب لسد حاجتهم و ذلك بتأمين كل
 أو بعض قيمة دورات تؤهلهم للعمل

وتحصيل الرزق

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:-

التكلفة المالية :-

عدد المستفيدين:- 



LOGO

االجمالى  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  اإليرادات

165600 41400 41400 41400 41400 كفالة األيتام وأمهاتهم 

504000 126000 126000 126000 126000 مساعدات المنازل 

91200 0 0 91200 0 السلة الرمضانية 

399600 99900 99900 99900 99900 مشروع إطعام 

99600 24900 24900 24900 24900 توفير األجهزة الكهربائية 

40000 0 40000 0 0 الحقيبة 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 الحج 

10000 0 0 0 10000 رسائل الجوال 

72000 18000 18000 18000 18000 محطة التحلية 

99600 24900 24900 24900 24900 التدريب والتطوير والتأهيل 

1768000 358200 557200 484400 368200 اإلجمالي

نموذج يوضح الموازنة 
التقديرية لإليرادات 

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 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 إطعام 

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 الحقيبة 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 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 التدريب والتطوير 
والتأهيل 

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

نموذج يوضح الموازنة 
التقديرية لإليرادات 

الشهري لـ٢٠١٩



LOGO

نموذج يوضح 
الموازنة التقديرية 
للمصروفات لـ٢٠١٩ 

          

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 السقياء 

1200000 300000 300000 300000 300000 مساعدات المنازل 

91200 0 0 91200 0 السلة الرمضانية 

724800 181200 181200 181200 181200 مشروع إطعام 

309600 77400 77400 77400 77400 توفير األجهزة الكهربائية 

51200 0 51200 0 0 الحقيبة المدرسية 

15000 0 0 15000 0 ثوب العيد 

9000 0 9000 0 0 المريول المدرسي 

36000 0 0 36000 0 كسوة العيد لالطفال وامهاتهم 

325000 0 325000 0 0 الحج 

16000 0 0 0 16000 رسائل الجوال 

72000 18000 18000 18000 18000 محطة التحلية 

279000 103500 84000 0 91500 التدريب والتطوير والتأهيل 

3541000 852900 1218600 891600 856900 اإلجمالي



LOGO

نموذج يوضح 
الموازنة التقديرية 

للمصروفات 
الشهرية لـ٢٠١٩ 

          

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 السقياء

120000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 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 إطعام 

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 الحقيبة 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 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 التدريب والتطوير 
والتأهيل 

3453000
382000

284300 284300 284300 277800 663000 277800 249800 300800 341000 280300 280300 296300 اإلجمالي 
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المشاریع وإدارة الموارد تنمیة خطة

ماھي األھداف المطلوب تحقیقھا لقسم تنمیة الموارد المالیة وإدارة المشاریع
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التجار ورجال األعمال ال يقل عن

 شركات الخدمات المجتمعية

عموم الناس

الجهات المانحة بما ال يقل عن

 األهداف المطلوب تحقيقها لقسم تنمية
 الموارد وإدارة المشاريع
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والمتطلبات المھام

 إعداد التقریر الختامي عن
 الجھات وردودھا

 الشخص
 ............-:المسؤول

 تسویق مشاریع الجمعیة على ماال یقل
عن 100 مؤسسة مانحة

 الشخص
 ............-:المسؤول

اتصال ومتابعة 160 تنفیذ 

 الشخص
 ............-:المسؤول

إعداد 12 ملف تعریفي لمشاریع 
الجمعیة  لتقدیمھا للمؤسسات المانحة

 الشخص
 ............-:المسؤول

إعداد 200 تقریر بواقع 
تقریرین لكل مؤسسة مانحة
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The Executive Summary should briefly explain each of the below. 
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 Plan - PowerPoint template
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 Plan - PowerPoint template

This section provides details on your industry, the competitive landscape, your target market and how you will 
market your business to those customers. 
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 Plan - PowerPoint template

This section provides details on your industry, the competitive landscape, your target market and how you will 
market your business to those customers. 

المسؤولیة 
االجتماعیة  
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