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 مقدمة 

 ضع التخطيطوت إال أفضل مستقبل إلى تسعى أمة من وما المعاصرة، الحياة سمات من سمة التخطيط أصبح
وسائط  تعقدت أن بعد للتخطيط حاجة أشد العالم أصبح وقد .من وتستفيد هديه على تسير لها سياسة

 .إمكاناتها وتعددت جوانبها، وتشعبت وسائلها، وتشابكت معيشته،
 من وذلك أفضل بصورة بعملها القيام أجل من المؤسسة تستخدمها إدارية أداة  االستراتيجي التخطيط ويعد

 تقويم إلى إضافة األهداف، نفس اتجاه في يسيرون  فيها العاملين جميع أن من والتأكد طاقاتها تركيز خالل
 .البيئية للتغيرات استجابة اتجاه المؤسسة وتعديل
 الداخلية البيئية المتغيرات وفهم تفسير على يركز وشامل منظم نشاط هو االستراتيجي بالتخطيط يقصد

 المالئمة السياسات ووضع اإلدارة تواجه التي االستراتيجية والموضوعات القضايا وتحديد والخارجية للمؤسسة
 .معها للتعامل

زمنية  فترة إطار في تحقيقها على والعمل واضحة وغايات أهداف وضع إلى االستراتيجي التخطيط يهدف كما
 .المرجوة قبليةالمست الحالة بلوغ يتسنى حتى الممكنة والمالية البشرية الموارد ظل وفي محددة
وقابلة  واقعية األهداف تكون  أن يجب كما التعقيد، عن والبعد والوضوح بالبساطة االستراتيجية الخطة تتميز
 .المتاحة للموارد ومالئمة للتنفيذ
 :االستراتيجيةمقومات الخطية اوال : 

 . وكيًفاتوافر المعلومات كما  .1
 .واقعية واالحتياجات اإلمكانات تكون  أن .2
 .تحقيقها وقابلية هدافاأل وضوح .3
 .المرنة توفر البدائل ضرورة مع الموضوعة األهداف ضوء في األولويات تحديد على القدرة .4
 .والتنفيذ التخطيط استمرارية على المحافظة .5

 :  جمعية سواعدثانيا : نبذه عن 
 .( 856)   التنمية االجتماعية رقمترخيص وزارة العمل و جمعية خيرية مستقلة بذاتها  هي الجمعية

 :الملخص التنفيذيثالثا : 
من حيث واقع وتطلعات الجمعية  بالمجمعة لجمعية سواعد الخيرية االستراتيجيةتعبر هذه الوثيقة عن الخطة 

 (هـ1441-1439ل االتجاه المستقبلي لعملها خالل األعوام )يالمستقبلية وتشك
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بعقد لقاء مع إدارة الجمعية تم  بالمجمعة يريةلجمعية سواعد الخ االستراتيجيةبدأ العمل على إعداد الخطة 
ذلك عدة لقاءات  تليهذه المهمة،  إلتمامالتسهيلية  اإلجراءاتخالله إقرار خطة العمل التنفيذية و اتخاذ كافة 

بمشاركة فاعلة من الجمعية بصياغة مستقبل و التخطيط والتدريب والجودة  قسم وذلك من خاللو ورش عمل 
التي من المفترض أن  االستراتيجيةيئتيها الداخلية و الخارجية و من ثم تحديد القضايا الجمعية و تحليل ب

 ين استمر العمل على إعداد هذه الخطة لمدة شهر  .السنوات القادمةالثالث الجمعية خالل  ضوئهاتعمل في 
 يط االستراتيجيمنهجية التخط والجودة والتدريب التخطيط قسم، ولقد اتبع  ه 1/1/1439من تاريخ  ابتداء

و التي تشمل جمع المعلومات حول الجمعية  وبيئتها الداخلية و الخارجية و من ثم تحليل هذه  التشاركي
التي تواجه  االستراتيجيةوتحديد القضايا و الموضوعات المتغيرات التي تواجه الجمعية   المعلومات و تفسير

، و بالتالي مساعدتها في وضع جمعية وبعض المستفيدين من خالل المشاركة الفاعلة من قبل إدارة الإدارتها 
 الجمعية . ذه المعطيات  في ضوء رؤية ورسالةسياسات و أهداف و خطط مستقبلية للتعامل مع ه

 :منهجية إعداد الخطةرابعا : 

 :مرحلة اإلعداد -1
معية على خطة العمل جالمع  باستخدام المنهج التشاركي والجودة والتدريب التخطيط قسم في هذه المرحلة قام

 . االستراتيجيةالمعدة إلعداد الخطة 

 مرحلة جمع المعلومات: -2
تطــوير فهــم واضــح لطبيعــة عمــل الجمعيــة لالمعلومــات الالزمــة و الكا يــة جمــع هــدفت هــذه المرحلــة إلــى 

انويـة وث أوليـةمـن عـدة مصـادر جمع المعلومـات  عليوالبيئة المحيطة بها ،  ولقد تم في هذه المرحلة التركيز 
 عّما يلي: مراجعة الوثائق  إلي باإلضافة
 .طبيعة عمل الجمعية و رؤيتها و رسالتها وأنشطتها 
 الجمعية الحالية والمستقبلية. استراتيجية 
 . مشاريع الجمعّية السابقة والحالية والمستقبلية 
 .النظام اإلداري للجمعية 
 .الفئات المستهدفة للجمعية 

 األدوات التالية: ماستخداولتحقيق هذا الغرض تم 
  و أهداف وبرامج الجمعية. باستراتيجياتمراجعة المستندات و األوراق المتعلقة 
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  تضمنت اللقاء التعريفي العام  مع مدراء برامج الجمعيةالمتتالية المقابالت. 
 :صياغة النتائج وإخراج الخطط اإلستراتيجيةلالمعلومات  مرحلة تنسيق -3

الص األفكار الرئيسية والتي أجمعت كافة األطراف المشاركة  في إعداد اشتملت هذه المرحلة على استخ
بالتالي صياغة  و وقيم الجمعية للرؤية ورسالة النهائيةإلى الصياغة  باإلضافةعليها ،   االستراتيجيةالخطط 

 .وخطط  العمل السنوية  ه 1441 إلى 1439( الثالثية من االستراتيجية)الخطة  االستراتيجيةاألهداف 
 وتمثلت مخرجات هذه المرحلة بما يلي :

 رؤية الجمعية 
 رسالة الجمعية 
 قيم الجمعية 
  :تحليل  البيئة الخارجية والداخلية لها  التحليل االستراتيجي للجمعية 
  للجمعية. االستراتيجية واألهدافغايات التحديد 
 اإلطار المنطقي للخطة 
 وفقا للغايات واألهداف   االستراتيجية 
  شرات قياس األداءتحديد مؤ 
  1439خطة مفصلة ألنشطة الجمعية مع الموازنة العامة للعام . 
  خطة الطوارئ ( تحسبا للمتغيرات الخارجية. البديلةوضع الخطة(
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 نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات  الرباعي التحليلخامسا : 
 أوال : تحليل البيئة الداخلية:

 العوامل اإلدارية :  -1

 نقاط الضعف ةنقاط القو 

  انتخاباأشخاص  7المكون من مجلس إدارة الجمعية  انتخابيتم 

 للجمعية العمومية. اجتماعخالل 

  بمجال عمل الجمعية داخل مجلس إدارتها  اختصاصوجود ذوي

. 

  وجود هيكل تنظيمي للجمعية يوضح التسلسل اإلداري وتوزيع

 المهام داخل الجمعية وفروعها.

 ة المنفذة الوثيق بأهداف الجمعية .مشاريع الجمعي ارتباط 

 اإلداري  وجود قوانين  وسياسات واضحة تحكم عمل الجمعية

 .والمالي

 اشراك العاملين في اتخاذ في القرارات 

 امتالك الجمعية لكافة األثاث واألدوات الالزمة للعمل 

 . وجود نظام لدى الجمعية لقياس وتقييم أداء الموظفين 
  وجود لجنة تطوير اداري 

 لكل وظيفة بالجمعية.دم وجود وصف وظيفي ع 

 .عدم التخصص الوظيفي في مجال العمل الخيري 

  مرتفع العمالةمعدل دوران. 

  قلة وجود مهارات وظيفية في مجال العمل الخيري 

  تحسين مهارات العاملين في مجال العمل الخيري 

 عدم اكتمال الكادر الوظيفي 
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 العوامل المالية :   -2

 قاط الضعفن نقاط القوة

  تستخدمهاملكية الجمعية لألصول الثابتة التي. 

 .وجود تقارير مالية مدققة وفقا ألصول المحاسبة المعمول بها 

  واضح ودقيق داخل الجمعية.لدي الجمعية نظام مالي مكتوب 

  داخلي.وجود مدقق حسابات 

  لجمعية .ل ذاتي ثابتوجود مصدر دخل 

 .وجود لجنة مالية 

  نية علي المعامالت المالية.الرقابة االلكترو 

 خفض التكاليف عن طريق التعامل االلكتروني 

 اإلفصاح المالي والمحاسبي 

 استثمار الفائض من موارد المجتمع 

 لية من إجمالي ميزانية الجمعية.ينسبة المصاريف التشغ ارتفاع 

 .قلة كبار الداعمين 

 .قلة الموارد الثابتة 

 .قلة التنويع في مصادر الدخل 

 ود تقارير مالية دورية للعمالء و للجمعية.عدم وج 

 

 

 

 

 العوامل البشرية :  -3
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 نقاط الضعف نقاط القوة

  الجمعية العمومية 

 مجلس اإلدارة المنتخب 

 . وجود إدارة تنفيذية إلى جانب مجلس اإلدارة 

 . مراعاة الجمعية لتجديد دمائها من خالل توظيف الشباب 

  الجمعيات في إدارة  وظيفية خبرةلدى الجمعية  موظفين يحملون

 .الخيرية

 .نظام الجمعية يسمح بتطوير العاملين 

 .قلة وجود كوادر وظيفية مؤهلة 

 ضعف الرواتب 

 عدم وجود الية للعمل التطوعي 

 عدم وجود قسم نسائي 

 نظام الدوام فترتين 

 

 

 العوامل التكنولوجية : -4

 نقاط الضعف نقاط القوة

 تقنية الحديثة لإلمكانات الالجمعية  استخدام . 

 خاص بالجمعية على شبكة اإلنترنت . إلكترونيموقع  عمل 

 والتخطيط  واإلداري  للحوسبة في نظامها المالي الجمعية استخدام

 والبحث االجتماعي.

 يحتاج الي تعديل في التصميم موقع الجمعية اإللكتروني. 

 النظام االلكتروني بالجمعيةتوجد معوقات خاصة ب. 

 بيانات للمتبرعين. عدم وجود قاعد 

 .ضعف التفاعل مع شبكات التواصل االجتماعي 

 ثانيا : تحليل البيئة الخارجية:

 العوامل السياسية : -1
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 التهديدات الفرص

 الخيرية بالمملكة وجود قانون ينظم عمل الجمعيات . 

 .االطار السياسي العام للمملكة يشجع عمل المؤسسات الخيرية ودعمها 

 .ال توجد 

 

 لعوامل االقتصادية :ا -2

 التهديدات الفرص

  وجمع التبرعات  يمنح الجمعية  الدعمبتلقي  قانون الجمعيات الخيرية سماح

 ع التي تخدم أهدافها.صة لتلقي التمويل وتنفيذ المشاريالفر 

 محط أنظار الممولين وتزيد من فرصة  النمو الملموس لمحافظة المجمعة يجعلها

 الجمعية بتلقي التمويل.

 لهدف السامي لعمل الجمعية والبعد اإلنساني لها يعطيها أولوية الحصول على ا

 .مانحة وافرادتمويل لدى جهات 

  يحد من قدرة  الفئات المستهدفة الكبيرعدد

الجمعية المالية على تقديم الخدمة الجيدة لكافة 

 فئاتها المستهدفة .

 

 العوامل االجتماعية : -3

 التهديدات الفرص

 جيدة للجمعية داخل وخارج االطار المجتمعي.السمعة ال 

 .وجود الطاقات البشرية و المؤهلة في المجتمع 

  وتعاطف  باحترامتقدير المجتمع لعمل الجمعية وأهدافها التي تخدم فئة تحظى

 المجتمع.

 مع.ارتفاع نسبة البطالة في المجت 

 .ضعف الوعي المالي لدي االسر المستهدفة 

  عدم رغبة بعض المستفيدين في االعتماد علي نفسة

. 
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 . توجه فئات المجتمع نحو المؤسسات غير الحكومية و إيمانها بأهميتها  

 العوامل التكنولوجية: -4

 التهديدات الفرص

  الوصول والتواصل مع الجهات  سهولةتمنح الجمعية  واالتصاالتاإلنترنت

 المانحة.

 المجتمع و إقناعه بأهمية  دتأييل من شبكات التواصل االجتماعياالستفادة  إمكانية

 الدور الذي تقوم به.

 المواطنين في ما توصلت إليه التكنولوجيا من وسائل متطورة لخدمة  استثمار 

 . محافظة المجمعة

  التطور التكنولوجي يزيد من حجم المنافسة بين

 الجمعيات الخيرية األخرى.

 

 

 :   SWOTاالستراتيجيات المستقبلية وفقا لتحليل 

 تقييم البيئة الداخلية                   
 
   
 
 

 تقييم البيئة الخارجية                              

 نقاط القوة
 
 تفويض السلطات 
 العمالة الفنية ذات الخبرة 
  ندرة الخدمة التي تقدم 
 مشاريع الجمعية المنفذة الوثيق بأهداف الجمعية . ارتباط 
 مل الجمعية  اإلداري والماليوجود قوانين  وسياسات واضحة تحكم ع 
 

 نقاط الضعف 
           

 مدى االعتماد على الغير في التمويل 
  العالقة بين المستويات اإلداريةضعف 
 المناخ والثقافة التنظيمية 
 البرامج التدريبية للعاملين 
 معدل دوران العمالة 
                  مستوى األجور والحوافز 
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   الفرص                 
   الموارد وطرق الحصول عليها 
  للعمل الخيري تشجيع الدولة 
  التشريعات والقوانين 
 الجمعية متطلباتمناسبة التكنولوجيا ل  
  

 (1 ) 
 استعمال نقاط القوة 

 واستثمار الفرص المتاحة
 

 (2 ) 
 معالجة نقاط الضعف 

 واستثمار الفرص المتاحة
 عالجية( استراتيجيات)

 التهديدات
  مات اإلداريةنظم المعلو 
 مستوى تعليم السكان المحيط بالجمعية 
  العمل الخيري وعي السكان بأهمية 

 (3 ) 
  استعمال نقاط القوة 
 وتقليل التهديدات 

 

 (4 ) 
  تقليل نقاط الضعف 
 وتقليل التهديدات 

 

 
 
 

 االستراتيجية:الخطة سادسا صياغة : 
 :الرؤية  -1

  محافظة المجمعة للنهوض بالمواطن في لعمِل الخيريِ  والتنميِة الُمسَتدامِة ال كوَن الجمعية األولى والمتميزة  في مجاتَأْن 
 :الرسالة -2

عبَر سلسلٍة ِمَن االعمال الخيرية والمساعدات االجتماعية لتنميِة مجتمِعنا تنميًة ُمْســَتدامًة في مجاالِت نسعى  -غير ربحية نحن جمعية أهلية   
 هدافنا التنموية .التي تحقق أ البرامِج والمشاريعِ 

 القيم: -3
 : التعاون والتكافل والشراكة- 
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حيث أن العمل الخيري قائم على أساس التعاون والتنسيق بين كافة األطراف سواء كانت على المستوى الرسمي الحكومي أو على مستوى 
 .السعوديئات المستهدفة في المجتمع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة وهو أفضل الطرق والوسائل المتاحة للتواصل مع الف

 : النزاهة والشفافية والمصداقية- 
 .وذلك من خالل تحري النزاهة والشفافية والمحاسبة والمسائلة في كافة األنشطة والمشاريع المنفذة والسعي المستمر نحو التطوير والتجديد

 :المسؤولية االجتماعية- 
 المجتمع من خالل التصدي للظواهر السلبية وتعزيز القيم والمبادئ المجتمعية. إيمان الجمعية بان لها دور بارز وفعال في 
  الجماعي: ثقافة العمل- 

 ومراكزها. الجمعيةيكون قائم على العمل بروح الفريق واإلخاء والعمل الجماعي بين العاملين في 
  المساواة: العدل و- 

 هذه كانت أيا الخدمة هذه تلقيهاعتبار ل أي دون  الجمعية خدمات تلقي في الحقودية مواطن او مقيم بالمملكة العربية السع لكل اإليمان بأن
 .االعتبارات

 
 :االلتزام- 

 . المجتمع كافة أفراد تجاه قوال وفعال الجمعية به تعهدت بما االلتزام يولدها الثقة وأن لنجاح أساسا المتبادلة الثقة اإليمان بأن
  :االحترام- 

 المنبثقة من تعاليم الدين اإلسالمي. السعوديومبادئ المجتمع  من خالل احترام وقيم
 : االبتكار واإلبداع 

 خلق فرص لإلبداع وتشجيع األفكار المميزة ومكافأة التجديد والتطوير
 : المهنية والموضوعية 

 م االجتماعية واالقتصادية.أن يكون العمل قائم على منهجية مهنية واضحة وسلسة معروفة لجميع رواد المؤسسة على مختلف مستوياته
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 :االستراتيجيةمتطلبات تطبيق  -4
 تحديد األهداف الواضحة والقابلة للقياس على مستوى المنظمة ككل 
 صياغة السياسات باعتبارها مرشدًا للتصرف 
 التوزيع والتخصيص المتوازن للموارد لتحقيق األهداف الخاصة باإلدارات 
  االستراتيجيةحيث أن الهيكل يتبع بناء وتهيئة الهيكل التنظيمي المناسب 
  الجزاءات –اإلدارة الفعالة للعمليات التنظيمية "الحوافز" 
 تكوين وتنمية القدرات والكفاءات اإلدارية والقيادية 
  االستراتيجيةإعداد البرنامج الزمني وتحديد المسئوليات لتنفيذ الخطة 
  راتيجيةاالستتهيئة بيئة تنظيمية مشجعة للعمل على تنفيذ الخطة 
 وجود أنظمة معلومات إدارية فعالة إلعداد البيانات المطلوبة في الوقت المناسب 

 
 :االستراتيجيةرقابة وتقييم  ومراجعة   -5

  تتم الرقابة على مستويات ثالثة:
  المنظمة أثناء وبعد التطبيق استراتيجية: وتهدف إلى السيطرة على االستراتيجيةالرقابة 
 دف إلى التأكد من أن األنشطة في اإلدارات تتم وفق الخطط الوظيفية الموضوعة لها.الرقابة التكتيكية: وته 
 .الرقابة التشغيلية: وتهدف إلى الرقابة على أداء العاملين للتأكد من تطبيق المهام والواجبات 
  :االستراتيجيةمراحل تقييم ومراجعة  -6

  كما هي أم حدث تغيير في الفرص والتهديدات او القوة  الستراتيجيةا: هل ظروف صياغة باالستراتيجيةمراجعة االفتراضات الخاصة
 والضعف
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 وضع معايير األداء: مثل معايير كمية, نوعية, تكلفة , زمنية 
 قياس األداء التنظيمي: مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج الفعلية من اجل تحديد االنحرافات 
 رحلة إعادة األمور إلى نصابها الطبيعياتخاذ القرارات واإلجراءات التصحيحية: وهي م 

 األهداف اإلستراتيجية :سابعا : 
 تطوير مستوي ادارة وكفاءة الجمعية:الهدف األول :

 تطوير نظم و لوائح إدارية و مالية ضابطة لشئون عمل الجمعية. -1-1
 عمل.تبني برنامج بناء قدرات العاملين لدى الجمعية لتعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات ال -1-2
 التواصل داخل الجمعية وتعزيز مشاركة الموظفين في صناعة القرار.بما يضمن تفعيل قنوات االتصال و  تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية -1-3
 ووحدات الجمعية من جهة والجمعية ككل من جهة أخرى.تقييم دوري ومستمر ألداء أقسام تبني سياسات مراقبة و  -1-4
 .لجودة الشاملة للمؤسسات الخيرية الحصول علي االعتماد لنظم ادارة ا -1-5

 استدامة الجمعية عن طريق االستثمار المالي والبشري:تعزيز الهدف الثاني : 

الجمعية بما يكفل لها توفير احتياجاتها المالية الالزمة الستمرار تقديم خدماتها األساسية لفئاتها باألموال خاصة  استثمارتطوير خطة  -2-1
 المستهدفة.

 األموال. واستثمارقدرات الجمعية في مجال كتابة المشاريع بناء  -2-2
 تبني مشاريع استثمارية خيرية تشكل موردًا ذاتيًا لألموال. -2-3

 

 .الفرد والمجتمع المساهمة في تحسين جودة حياة الهدف الثالث :
 .ت تخدم المجتمعمواطنين في مجاالللتوفير برامج تدريب وبناء قدرات  -3-1
 .ت العمل الخيري درات العاملين في مجاالبناء ق -3-2
 .ريع مدرة للدخل للفئات المستهدفةمشاتبني برامج  -3-3
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 الحد من الفقر.تقديم مشاريع التشغيل و  -3-4
 . للمواطنين التأهيلتقديم مشاريع و برامج  -3-5
 .المساهمة في بناء قدرات الشباب وتفعيلها: الرابع الهدف 

 من كال الجنسين المعر ية، والمهارات الحياتية. تنمية قدرات الشباب -4-1
 لشباب الجامعي من كال الجنسين من الدخول في سوق العمل.تمكين ا -4-2
 للشباب من كال الجنسين وتدريبهم على ادارتها.تحسين األوضاع االقتصادية  -4-3
 .تمكين الشباب من كال الجنسين اجتماعيًا وتفعيل دورهم -4-4
 ة للشباب لالستمرار في الدراسة الجامعية.إعطاء فرص -4-5
 . الشراكات االجتماعية تعزيز : الخامس الهدف 

 تطوير خطط و سياسات إعالم واتصال ناجح مع المجتمع المحلي لتعميم رسالة وأهداف الجمعية. -5-1
 مشاركة الجمعية الفاعلية في المناسبات العامة. -5-2
 . الجمعيات الخيريةلقاءات  المشاركة الفاعلة في تجمعات و -5-3
 الخيرية األخرى. الجمعياتتنفيذ أنشطة مشتركة مع  -5-4

 

 المنطقي العام للخطة اإلستراتيجية: اإلطارثامنا : 

 االفتراضات الرئيسية أدوات القياس مؤشرات األداء اإلستراتيجيات الغاية األولى

تحســـــــين مســـــــتوى أداء و 
كفـــــاءة الجمعيـــــة لتصـــــب  

قادرة على  مؤسسة متطورة

  تطوير نظم و لوائح إدارية و مالية ضابطة
 لشئون عمل الجمعية.

  تبني برنامج بناء قدرات العاملين لدى الجمعية

 .نظام مالي و إداري خاص بالجمعية 
 .هيكل تنظيمي و وصف وظيفي 
 توفر المعلومات 

 الوثائق والخطط 
 التقارير واإلحصائيات 
 المقابالت والمالحظة 

 االستقرار المؤسسي 
 دارة وعي وتقبل اإل

 للتطوير
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تلبيـــــة احتياجـــــات فئاتهــــــا 

 .المستهدفة

 

لتعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات 
 العمل.

  تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية بما يضمن
اصل داخل تفعيل قنوات االتصال و التو 

الجمعية و تعزيز مشاركة الموظفين في صناعة 
 القرار.

  تبني سياسات مراقبة و تقييم دوري و مستمر
ألداء أقسام ووحدات الجمعية من جهة و 

 الجمعية ككل من جهة أخرى.
 
 

 االستفادة من المعلومات 
 رضا الموظفين 
 مستوى أداء األفراد 
 مستوى أداء المؤسسة 
 االلتزام باألنظمة واللوائح 
 
 
 

 االستبيانات واالستقصاءات 
 نظم تقييم أداء العاملين 
 نظم تقييم التدريب 
 أدوات التقييم المؤسسي 

 توفر كفاءات محلية 
 تجاوب العاملين والتزامهم 

 االفتراضات الرئيسية أدوات القياس مؤشرات األداء اإلستراتيجيات الغاية الثانية

تعزيــــز اســــتمرارية خــــدمات 
المؤسســـــة التـــــي تقـــــدمها 
لفئاتهــــــــــا المســــــــــتهدفة و 

 مجتمعها المحلي.

 

  األموال خاصة الجمعية  الستثمارتطوير خطة
ا يكفل لها توفير احتياجاتها المالية الالزمة بم

الستمرار تقديم خدماتها األساسية لفئاتها 
 المستهدفة.

  بناء قدرات الجمعية في مجال كتابة المشاريع و
 األموال. واستثمار

  تبني مشاريع استثمارية خيرية تشكل موردًا ذاتيًا
 لألموال.

 مقترحات تمويل مالئمة 
 عدد الممولين 
 مويلمصادر الت 
 حجم التمويل 
 استمرارية التمويل 
 مدة التمويل لألنشطة 
 نسبة الدخل الذاتي 

 الوثائق والخطط للمشاريع 
 اتفاقيات التمويل 
 التقارير واإلحصائيات المالية 
 أدوات التقييم المؤسسي 

 االستقرار المؤسسي 
  االستقرار في البيئة

 الخارجية.
  طاقم مهني قادر على

 جلب التمويل
 نتقبل الممولي 

 االفتراضات الرئيسية أدوات القياس مؤشرات األداء اإلستراتيجيات الغاية الثالثة

المســــــاهمة فــــــي تحســــــين 
المــواطنين فــي جــودة حيــاة 

  للمواطنين في توفير برامج تدريب وبناء قدرات
 .مجاالت تخدم المجتمع

 ت العمل الخيري بناء قدرات العاملين في مجاال. 

 حجم الخدمة 
 جودة الخدمة 
 عدد المستفيدين 

 الوثائق والخطط 
 التقارير واإلحصائيات 
  التقارير واإلحصائيات

 االستقرار المؤسسي 
  االستقرار في البيئة

 الخارجية.



 
 

 
15 

 

مشاريع مدرة للدخل للفئات تبني برامج   .محافظة المجمعة
 .المستهدفة

 

 حجم فرص العمل 
 استمرارية الفرص 
 المشاركة في األنشطة المجتمعية 

 الرسمية
 المقابالت 
  االستبيانات واستطالعات

 الرأي
 مجموعات بؤرية 
 الميدانية  ياراتالز

 والمالحظة

 دراسات التقييم 
 
 

  حرية العمل ضمن
 القانون 

 تجاوب الفئة المستهدفة 
 تعاون المجتمع المحلي 

 االفتراضات الرئيسية أدوات القياس مؤشرات األداء االستراتيجيات الغاية الرابعة

المســــــاهمة فــــــي تحســــــين 
روف المعيشـــــــــــــية الظـــــــــــــ

فــي  االقتصــاديةوضــاع األ و 
عــــــن  محافظــــــة المجمعــــــة
 الجمعيــةطريــق مشــروعات 

 المتنوعة

  خيرية مبتكرةتقديم مشاريع. 
 .تطوير المشاريع الحالية وتحسين جودتها 

 

 مشاريع.عدد ال 
 حجم الخدمة 
 جودة الخدمة 
 عدد المستفيدين 

 

 الوثائق والخطط 
 التقارير واإلحصائيات 
 يات الرسميةالتقارير واإلحصائ 
 المقابالت 
 االستبيانات واستطالعات الرأي 
 مجموعات بؤرية 
 الزيارات الميدانية والمالحظة 

 االستقرار المؤسسي 
  االستقرار في البيئة

 الخارجية.
  حرية العمل ضمن القانون 
 تجاوب الفئة المستهدفة 
 تعاون المجتمع المحلي 

 االفتراضات الرئيسية ت القياسأدوا مؤشرات األداء االستراتيجيات الخامسةالغاية 
تطـــــــوير قـــــــدرات الشـــــــباب 
وتمكيـــــــــــــنهم اقتصـــــــــــــاديًا 
واجتماعيـــــًا ودمجهـــــم فـــــي 

 المجتمع.

  ،تنمية قدرات الشباب من كال الجنسين المعر ية
 والمهارات الحياتية.

 دورات تدريبية حول المهارات الحياتية  كشوفات حضور التدريب 
 تقارير التدريب 

 االستقرار المؤسسي 
 قرار في البيئة االست

 الخارجية.
 تجاوب الفئة المستهدفة 
 تعاون المجتمع المحلي 

  تمكين الشباب الجامعي من كال الجنسين من الدخول
 في سوق العمل.

  ،دورات تدريبيــة فــي مجــاالت علميــة متخصصــة
 وكتابة السيرة الذاتية، وتسويق الذات.

 كشوفات حضور التدريب 
 تقارير التدريب 

 ن األوضاع االقتصادية للشباب من كال تحسي .مشاريع صغيرة شبابية مدة للدخل   كشوفات بأسماء المستفيدين
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دورات تدريبية حول إدارة المشاريع،   الجنسين وتدريبهم على ادارتها.
 ومهارات التسويق.

  المشروعاتدورات تدريبية حول إدارة 

 من المشاريع.
  تقارير المتابعة الميدانية

 منفذة.للمشاريع ال
 كشوفات حضور التدريب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تمكين الشباب من كال الجنسين اجتماعيًا
 وتفعيل دورهم.

 .لجان محلية مجتمعية مكونة من الشباب 
 .أنشطة مجتمعية ينفذها الشباب 

 .كشوفات أعضاء اللجان 
 .تقارير أنشطة اللجان 

  إعطاء فرصة للشباب لالستمرار في الدراسة
 الجامعية.

 معات مقدمة للشباب من منح دراسية للجا
 كال الجنسين

  كشوفات المستفيدين من
 المنح.

 .تقارير سير العمل 

 االفتراضات الرئيسية أدوات القياس مؤشرات األداء االستراتيجيات سادسةالغاية ال

تعزيز صورة الجمعية 
االيجابية لدى المجتمع 
المحلي و توسيع رقعة 
عالقاتها بالمؤسسات 

زيز وتع الخيرية األخرى 
 هذه العالقات .

  تطوير خطط و سياسات إعالم واتصال ناجح
مع المجتمع المحلي لتعميم رسالة وأهداف 

 الجمعية.
 .مشاركة الجمعية الفاعلية في المناسبات العامة 
  المشاركة الفاعلة في تجمعات و لقاءات

 المؤسسات غير الحكومية 
  تنفيذ أنشطة مشتركة مع المؤسسات الخيرية

 األخرى.

 عة وصورة المؤسسةسم 
 مستوى مشاركة المجتمع في األنشطة 
 عدد المستفيدين 
 عدد الفعاليات المشتركة 

  التقارير واإلحصائيات
 الرسمية

 المقابالت 
  االستبيانات واستطالعات

 الرأي
  الزيارات الميدانية

 والمالحظة

 دراسات التقييم 

 االستقرار المؤسسي 
  االستقرار في البيئة

 الخارجية.
 االجتماعي االستقرار 
  تقبل المجتمع المحلي

 لألنشطة.
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 اإلطار المنطقي  التفصيلي للخطة اإلستراتيجية:تاسعا : 
 

 التكلفة  1439 1438 1439 الغاية

 مؤشر القياس المخرج الهدف مؤشر القياس المخرج الهدف مؤشر القياس المخرجات الهدف

G1 

 

 

 

 

 

 

خطــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريب 
لين للنصـــــــــف للعـــــــــام

 األول من العام

خطــــــــــة موضــــــــــوعية 
 ومهنية

خطــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريب  وثيقة الخطة
للعـــــــــاملين للنصـــــــــف 

 األول من العام

خطــــــــــة موضــــــــــوعية 
 ومهنية

خطــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريب  وثيقة الخطة
للعـــــــــاملين للنصـــــــــف 

 األول من العام

خطــــــــــة موضــــــــــوعية 
 ومهنية

 وثيقة الخطة

ــــــــــــــــامج  40000 تنفيــــــــــــــــذ البرن
التــــــــدريبي للعــــــــاملين 

ن للنصــــــف األول مــــــ
 العام

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  20
 تدريبهم

موظـــف  20اســـتفادة 
 من برنامج التدريب

ــــــــــــــــامج  تنفيــــــــــــــــذ البرن
التــــــــدريبي للعــــــــاملين 
للنصــــــف األول مــــــن 

 العام

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  20
 تدريبهم

موظـــف  20اســـتفادة 
 من برنامج التدريب

ــــــــــــــــامج  تنفيــــــــــــــــذ البرن
التــــــــدريبي للعــــــــاملين 
للنصــــــف األول مــــــن 

 العام

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  20
 تدريبهم

 برنامج التدريب

- 20000 20000 
  وثيقة الخطةخطــــــــــة موضــــــــــوعية خطــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريب  وثيقة الخطةخطــــــــــة موضــــــــــوعية خطــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريب  وثيقة الخطةخطــــــــــة موضــــــــــوعية خطــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريب 
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 التكلفة  1439 1438 1439 الغاية
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للعـــــــــاملين للنصـــــــــف 
 الثاني من العام

للعـــــــــاملين للنصـــــــــف  ومهنية
 الثاني من العام

للعـــــــــاملين للنصـــــــــف  ومهنية
 الثاني من العام

  ومهنية
40000 

 
 

ــــــــــــــــامج تن فيــــــــــــــــذ البرن
التــــــــدريبي للعــــــــاملين 
للنصــــف الثــــاني مــــن 

 العام

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  20
 تدريبهم

موظـــف  20اســـتفادة 
 من برنامج التدريب

ــــــــــــــــامج  تنفيــــــــــــــــذ البرن
التــــــــدريبي للعــــــــاملين 
للنصــــف الثــــاني مــــن 

 العام

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  20
 تدريبهم

موظـــف  20اســـتفادة 
 من برنامج التدريب

ــــــــــــــــامج  تنفيــــــــــــــــذ البرن
التــــــــدريبي للعــــــــاملين 

اني مــــن للنصــــف الثــــ
 العام

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  20
 تدريبهم

موظـــف  20اســـتفادة 
 من برنامج التدريب

- 20000 20000 
دراسة تقيـيم مؤسسـي 
وتحديـــــد الحتياجـــــات 
ـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي  الجمعي
المجـــــــاالت اإلداريـــــــة 

 والمالية والفنية

تقيــــــــــــيم موضــــــــــــوعي 
 ومهني

دراسة تقيـيم مؤسسـي  تقرير التقييم
وتحديـــــد الحتياجـــــات 
ـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي  الجمعي

إلداريـــــــة المجـــــــاالت ا
 والمالية والفنية

تقيــــــــــــيم موضــــــــــــوعي 
 ومهني

دراسة تقيـيم مؤسسـي  تقرير التقييم
وتحديـــــد الحتياجـــــات 
ـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي  الجمعي
المجـــــــاالت اإلداريـــــــة 

 والمالية والفنية

تقيــــــــــــيم موضــــــــــــوعي 
 ومهني

 تقرير التقييم

- 

نظــــــام مــــــالي  إعــــــداد
خــــــــــــــــــــــــــــــاص  ري ادإو 

 بالجمعية.

هيكـــــــــــــــل تنظيمـــــــــــــــي  األدلةوثائق  ومتكاملنظام شامل 
 واضح

 

 تفعيل النظام

الهيكةةةةةةةةةةةل  وثيقةةةةةةةةةةةة

 التنظيمي.

 وثيقة الدليل
 

مراجعـــــــــــة وتطـــــــــــوير 
كافـــــــــــــــــة األنظمـــــــــــــــــة 
ـــــــــــة والماليـــــــــــة  اإلداري

 وملحقاتها

هيكليــــــــــــــة وتحليــــــــــــــل 
 وأنظمة محدثة

تقريةةةةةةةةر الدرا ةةةةةةةةة 

 اال تشارية

 - 

G2 

 

 

ـــــــــــــــــات  نشـــــــــــــــــر فعالي
الجمعية عبر وسـائل 

 اإلعالم

وســـــــــــائل التواصـــــــــــل 
 االجتماعي 

صـــــــــــل وســـــــــــائل التوا
 االجتماعي 

ـــــــــــــــــات  نشـــــــــــــــــر فعالي
الجمعية عبر وسـائل 

 اإلعالم

وســـــــــــائل التواصـــــــــــل 
 االجتماعي 

وســـــــــــائل التواصـــــــــــل 
 االجتماعي 

ـــــــــــــــــات  نشـــــــــــــــــر فعالي
الجمعية عبر وسـائل 

 اإلعالم

وســـــــــــائل التواصـــــــــــل 
 االجتماعي 

وســـــــــــائل التواصـــــــــــل 
 - االجتماعي 

تصــــــــــــــــميم وثــــــــــــــــائق 
ومقترحــــــات مشــــــاريع 

تصــــــــــــــــميم وثــــــــــــــــائق وثيقـــــــــــــــــــة مقتـــــــــــــــــــرح  مشروع متكامل
ومقترحــــــات مشــــــاريع 

تصــــــــــــــــميم وثــــــــــــــــائق وثيقـــــــــــــــــــة مقتــــــــــــــــــــرح  مشروع متكامل
ومقترحــــــات مشــــــاريع 

 -وثيقـــــــــــــــــــة مقتــــــــــــــــــــرح  مشروع متكامل
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 المشروع رئيسية المشروع رئيسية مشروعال رئيسية

إعــــــــــــــــــداد سياســــــــــــــــــة 
 أموال استثمار

 اســــــــــــتثمارسياســــــــــــة 
 واضحة وموضوعية

تفعيل وتحديث موقـع  وثيقة السياسة
 الجمعية

موقــــع منشــــور علــــى 
 الشبكة العنكبوتية

تفعيل وتحديث موقـع  عنوان الموقع
 الجمعية

موقــــع منشــــور علــــى 
 الشبكة العنكبوتية

 عنوان الموقع

8000 
- 4000 4000 

توقيــع اتفاقيـــة شـــراكة 
 محليةمع مؤسسة 

توقيــــــــــــــــــع اتفاقيــــــــــــــــــة 
 الشراكة

اتفاقيـة الشـراكة وتنفيـذ 
 أنشطة مشتركة

توقيــع اتفاقيـــة شـــراكة 
 محليةمع مؤسسة 

توقيــــــــــــــــــع اتفاقيــــــــــــــــــة 
 الشراكة

اتفاقيـة الشــراكة وتنفيــذ 
 أنشطة مشتركة

توقيــع اتفاقيـــة شـــراكة 
 محليةمع مؤسسة 

توقيــــــــــــــــــع اتفاقيــــــــــــــــــة 
 الشراكة

اتفاقيـة الشــراكة وتنفيــذ 
 أنشطة مشتركة

 

ـــــات  بنـــــاء قاعـــــدة بيان
للمـــــــولين والمـــــــانحين 
 المحليين والخارجيين

قاعــــــــــــــــــدة شــــــــــــــــــاملة 
 ومتكاملة

عــدد المــدرجين علــى 
 القائمة

تســـــــــــجيل عضـــــــــــوية 
الجمعيـــــة فـــــي هيئــــــة 

 تنموية خيرية

تســجيل عضــوية فــي 
تنمويــــــــــــــة مؤسســــــــــــــة 

 خيرية

ســــــــــــــجل / شــــــــــــــهادة 
 العضوية

تســـــــــــجيل عضـــــــــــوية 
الجمعيـــــة فـــــي هيئــــــة 

 تنموية خيرية

تســجيل عضــوية فــي 
تنمويــــــــــــــة مؤسســــــــــــــة 

 خيرية

ســــــــــــــجل / شــــــــــــــهادة 
 العضوية

 

تســـــــــــجيل عضـــــــــــوية 
الجمعيـــــة فـــــي هيئــــــة 

 عربية

تســـــــــــجيل عضـــــــــــوية 
 في مؤسسة عربية

ل / شــــــــــــــهادة ســــــــــــــج
 - - - - - - العضوية

 

برنــــــــــــــــــامج تنميــــــــــــــــــة 
قـــــــــــــــــــدرات كـــــــــــــــــــادر 

 المؤسسة

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  15
 تدريبهم

 15اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفادة 
موظــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن 

 برنامج التدريب

برنــــــــــــــــــامج تنميــــــــــــــــــة 
ــــــــي شــــــــتي قــــــــدرات  ف
 المجاالت

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  15
 تدريبهم

 15اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفادة 
موظــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن 

 برنامج التدريب

برنــــــــــــــــــامج تنميــــــــــــــــــة 
ــــــــي شــــــــتي قــــــــدرات  ف
 المجاالت

موظـــــــــــــف تـــــــــــــم  15
 بهمتدري

 15اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفادة 
موظــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن 

 30000 برنامج التدريب

 - 15000 15000 

G4  مشـــــــــــــــــروع تـــــــــــــــــرميم
 وصيانة المنازل 

اعداد وتأهيـل وتـرميم 
منــازل  80اساســيات 

 االسر الفقيرة 

مشـــــــــــــــــروع تـــــــــــــــــرميم  اسرة 80
 وصيانة المنازل 

اعداد وتأهيـل وتـرميم 
منــازل  90اساســيات 

 االسر الفقيرة 

مشـــــــــــــــــروع تـــــــــــــــــرميم  اسرة 90
 انة المنازل وصي

اعداد وتأهيـل وتـرميم 
 100اساســــــــــــــــــــــــيات 

 منازل االسر الفقيرة 

 2845104 اسرة 100

تسعة اعوام  تكلفة
 100بترميم 

2560594+284510 2560594=2276084+284510 2276084  منزل  
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الماضية الفترةاضا ية مضاف الية تكلفة  منازل 10ترميم  الماضية  الفترةاضا ية مضاف الية تكلفة  منازل 10ترميم  سنوات 7منزل خالل  80تكلفة ترميم وصيانة   

اســـــــــــــتقبال فـــــــــــــائض  حفظ النعمةمشروع 
الـــــــوالئم والمناســـــــبات 
والفــــــــــــــــــائض مــــــــــــــــــن 
محـــــــــالت الخضـــــــــار 

 والفواكه 

اســـــــــــــتقبال فـــــــــــــائض  حفظ النعمةمشروع  اسرة 137
الـــــــوالئم والمناســـــــبات 
والفــــــــــــــــــائض مــــــــــــــــــن 
محـــــــــالت الخضـــــــــار 

 والفواكه 

اســـــــــــــتقبال فـــــــــــــائض  عمةحفظ النمشروع  اسرة 160
الـــــــوالئم والمناســـــــبات 
والفــــــــــــــــــائض مــــــــــــــــــن 
محـــــــــالت الخضـــــــــار 

 هوالفواك
 

  اسرة 180

حفــظ النعمــة مشــروع 
 بأم رقيبة

اســـــــــــــتقبال فـــــــــــــائض 
الـــــــوالئم والمناســـــــبات 
فــــــــــــي مخيمــــــــــــات ام 

 رقيبة.

 اسرة 137
 شخص 2000

البحـــــــث عـــــــن بـــــــديل 
للمشــــــــــــروع لتوقــــــــــــف 
مهرجـــــــــــان مســـــــــــابقة 

 الملك عبد العزيز 

 اسرة 160 -
 خصش 2000

عــــن بــــديل للمشــــروع 
لتوقــــــــــــف مهرجــــــــــــان 
مســــابقة الملــــك عبـــــد 

 العزيز

 اسرة 180 -
 شخص 2000

 

بنـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــاجد  بناء المساجد
بالتنســـــــيق مـــــــع ادارة 

 االوقاف 

بنـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــاجد  بناء المساجد مسجد 11
بالتنســـــــيق مـــــــع ادارة 

 االوقاف 

بنـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــاجد  بناء المساجد مسجد 13
بالتنســـــــيق مـــــــع ادارة 

 االوقاف 

 مسجد 15
15471859 

تسعة  تكلفة
 15اعوام ببناء 
 مسجد

11346031 
 سنوات 7مسجد خالل  11تكلفة بناء 

2062914+11346031=13408945 
 تكلفة بناء مسجدين اضافيين مضاف الية تكلفة الفترة الماضية

2062914+13408945=15471859 
 تكلفة بناء مسجدين اضافيين مضاف الية تكلفة الفترة الماضية

بنـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــاجد  ترميم المساجد
بالتنســـــــيق مـــــــع ادارة 

 االوقاف 

بنـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــاجد  بناء المساجد مسجد 44
بالتنســـــــيق مـــــــع ادارة 

 االوقاف 

بنـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــاجد  بناء المساجد مسجد 50
بالتنســـــــيق مـــــــع ادارة 

 االوقاف 

 مسجد 56
2560594 

تسعة  تكلفة
اعوام بترميم 

 مسجد 56
4.778.222 

  سنوات 7د خالل مسج 44تكلفة ترميم 
1085959+4778222 =5864181 

 مساجد اضا ية مضاف الية تكلفة الفترة السابقة  10تكلفة ترميم 
1085959+5864181 =2560594 

 مساجد اضا ية مضاف الية تكلفة الفترة السابقة  10تكلفة ترميم 
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ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة بنظاف العناي
 المساجد

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة بنظاف العناي
المســـــــاجد بالتنســـــــيق 

 وقاف مع ادارة اال

ـــــــــــــــة  مسجد 189 ـــــــــــــــة بنظاف العناي
 المساجد

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة بنظاف العناي
المســـــــاجد بالتنســـــــيق 

 مع ادارة االوقاف 

ـــــــــــــــة  مسجد 216 ـــــــــــــــة بنظاف العناي
 المساجد

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة بنظاف العناي
المســـــــاجد بالتنســـــــيق 

 مع ادارة االوقاف 

 409219 مسجد 243
تسعة  تكلفة

اعوام بالعناية 
 243بنظافة 

 مسجد 
318.283 

 سنوات 7خالل  مسجد 189افة تكلفة العناية بنظ
45468+318283 =363751 

 مسجد مضاف الية تكلفة الفترة السابقة 27تكلفة العناية بنظافة 
45468+363751 =409219 

 مسجد مضاف الية تكلفة الفترة السابقة 27تكلفة العناية بنظافة 
كفالـــة االســـر بـــالمواد 

 الغذائية 
ـــــديم مـــــواد غذائيـــــة  تق
اساســـــــــــــــية بصـــــــــــــــفة 

ة بصـــــــــــــــفة اساســـــــــــــــي
 شهرية لألسر الفقيرة 

كفالـــة االســـر بـــالمواد  اسرة 346
 الغذائية 

ـــــديم مـــــواد غذائيـــــة  تق
اساســـــــــــــــية بصـــــــــــــــفة 
اساســـــــــــــــية بصـــــــــــــــفة 
 شهرية لألسر الفقيرة 

كفالـــة االســـر بـــالمواد  اسرة 395
 الغذائية 

ـــــديم مـــــواد غذائيـــــة  تق
اساســـــــــــــــية بصـــــــــــــــفة 
اساســـــــــــــــية بصـــــــــــــــفة 
 شهرية لألسر الفقيرة 

  اسرة 444
3947017 

 ثالثة تكلفة
 اعوام 

3.075.895 
اسرة بالمواد الغذائية  346تكلفة كفالة   

435561+3075895 =3511456 
 اسرة اضا ية باإلضافة عدد االسر في الفترة السابقة  49تكلفة كفالة 

435561+3511456 =3947017 
 اسرة اضا ية باإلضافة عدد االسر في الفترة السابقة  49تكلفة كفالة 

تـــــــــــــــامين االجهـــــــــــــــزة  هربائيةاالجهزة الك
الكهربائيـــــــة التـــــــي ال 

 غني لألسرة عنها

تـــــــــــــــامين االجهـــــــــــــــزة  االجهزة الكهربائية اسرة 19
الكهربائيـــــــة التـــــــي ال 

 غني لألسرة عنها

تـــــــــــــــامين االجهـــــــــــــــزة  االجهزة الكهربائية اسرة 22
الكهربائيـــــــة التـــــــي ال 

 غني لألسرة عنها

 69710 اسرة 25
 ثالثة تكلفة

 اعوام 
52.980 

 اسرة باألجهزة الكهربائية  19كفالة  تكلفة
 8365+52980 =61345 

اسر اضا ية باإلضافة الي االسر  3تكلفة تامين اجهزة كهربائية ل 
 السابقة

 8365+61345 =69710 
اسر اضا ية باإلضافة الي االسر  3تكلفة تامين اجهزة كهربائية ل 

 السابقة
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تســــــــــهيل اداء زكــــــــــاة  استقبال التمور
 التمـــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــى

اصــــــــــحاب المــــــــــزارع 
ــــــــر احتياجــــــــات  وتزفي

 االسر الفقيرة 

تســــــــــهيل اداء زكــــــــــاة  استقبال التمور اسرة 626
التمـــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــى 
اصــــــــــحاب المــــــــــزارع 
ــــــــر احتياجــــــــات  وتزفي

 االسر الفقيرة 

تســــــــــهيل اداء زكــــــــــاة  استقبال التمور اسرة 715
التمـــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــى 
اصــــــــــحاب المــــــــــزارع 
ــــــــر احتياجــــــــات  وتزفي

 االسر الفقيرة 

  اسرة 804

ـــــديم مـــــواد غذائيـــــة  ضانسلة رم تق
اساســـــــــــــية مناســـــــــــــبة 
لشــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان 
المبــــــــــــــارك لألســــــــــــــر 
الفقيـــــرة عبـــــر بطاقـــــة 
شـــــــــــــراء الكترونيــــــــــــــة 
تصـــــــرف مـــــــن أحـــــــد 
منافـــذ البيـــع المعتمـــد 

   الجمعيةلدي 

ـــــديم مـــــواد غذائيـــــة  سلة رمضان اسرة 384 تق
اساســـــــــــــية مناســـــــــــــبة 
لشــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان 
المبــــــــــــــارك لألســــــــــــــر 
الفقيـــــرة عبـــــر بطاقـــــة 
شـــــــــــــراء الكترونيــــــــــــــة 

أظحــــد تصــــرف مــــن 
منافـــذ البيـــع المعتمـــد 

   الجمعيةلدي 

ـــــديم مـــــواد غذائيـــــة  سلة رمضان اسرة 438 تق
اساســـــــــــــية مناســـــــــــــبة 
لشــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان 
المبــــــــــــــارك لألســــــــــــــر 
الفقيـــــرة عبـــــر بطاقـــــة 
شـــــــــــــراء الكترونيــــــــــــــة 
تصـــــــرف مـــــــن أحـــــــد 
منافـــذ البيـــع المعتمـــد 

   الجمعيةلدي 

 405492 اسرة 492
تقديم مواد  تكلفة

غذائية خالل 
 ثالث اعوام 

316500 44496+316500 =360996 
 اسرة مضاف اليها تكلفة الفترة السابقة 54تكلفة سلة رمضان ل 

44496+360996 =405492 
 اسرة مضاف اليها تكلفة الفترة السابقة 54تكلفة سلة رمضان ل 

زكاة الفطر: استقبال  مشاريع عيد الفطر
الركــوات مــن مؤديهــا 
 سواء عينية او نقدية

زكاة الفطر: استقبال  د الفطرمشاريع عي اسرة 749
الركــوات مــن مؤديهــا 
 سواء عينية او نقدية

زكاة الفطر: استقبال  مشاريع عيد الفطر اسرة 856
الركــوات مــن مؤديهــا 
 سواء عينية او نقدية

 296098 اسرة 963
ثالث  تكلفة

  سنوات 
230400 
 اسرة  749تكلفة زكاة الفطر ل 

32849+230400 =263249 
 مضاف اليها الفترة السابقة  107لفطر ل تكلفة زكاة ا

32849+263249 =296098 
 مضاف اليها الفترة السابقة  107تكلفة زكاة الفطر ل 
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هديـــــــة عيـــــــد الفطـــــــر  مشاريع عيد الفطر

تعبئــة اكيــاس تحتــوي 
علـــــى اصـــــناف مـــــن 
ـــــات وااللعـــــاب  الحلوي
والزينــــــــــــــة ألطفــــــــــــــال 

 االسر المحتاجة 

 عيد الفطر: هدية مشاريع عيد الفطر اسرة 500
ــــــــــــــــاس   تعبئــــــــــــــــة اكي

تحتوي على اصـناف 
مـــــــــــــــــن الحلويـــــــــــــــــات 
وااللعـــــــــــاب والزينـــــــــــة 
ألطفـــــــــــــــال االســـــــــــــــر 

 المحتاجة 

هديـــــة عيـــــد الفطـــــر:  مشاريع عيد الفطر اسرة 571
تعبئــة اكيــاس تحتــوي 
علـــــى اصـــــناف مـــــن 
ـــــات وااللعـــــاب  الحلوي
والزينــــــــــــــة ألطفــــــــــــــال 

 االسر المحتاجة 

 96942 اسرة 642
ثالث  تكلفة

 سنوات سابقة 

75500 10721 +75500  =86221  
اسرة اضا ية مضاف اليها الفترة  71تكلفة هدية عيد الفطر ل 

 السابقة

10721 +86221  =96942  
اسرة اضا ية مضاف اليها الفترة  71تكلفة هدية عيد الفطر ل 

 السابقة
تقــديم المــواد الغذائيــة  السلة الغذائية

ـــي تمـــر  االساســـية الت
 بظروف طارئة 

تقــديم المــواد الغذائيــة  السلة الغذائية اسرة 29
ـــي تمـــر  االساســـية الت

 بظروف طارئة 

تقــديم المــواد الغذائيــة  السلة الغذائية اسرة 32
ـــي تمـــر  االساســـية الت

 بظروف طارئة 

 24838 اسرة 35
ثالث  تكلفة

 سنوات سابقة
20498 

 تكلفة تقديم مواد الغذائية 
2120+20498 =22718 

 لثالت اسر اضا ية مضافة اليها الفترة السابقة  تكلفة المواد الغذائية
 

22718+2120 =24838 
 تكلفة المواد الغذائية لثالت اسر اضا ية مضافة اليها الفترة السابقة 

 
 وحواشي اغنام شراء اطعام الطعام

 بلحومهةةةةةا والتصةةةةةد 

 الفقيةةةر  اال ةةةر علةةة 

 شةةةةةةةهر ايةةةةةةةام اخةةةةةةةر

  رمضان

الطعام اطعام اسرة 301  واشيوح اغنام شراء 

 بلحومهةةةةةا والتصةةةةةد 

 الفقيةةةر  اال ةةةر علةةة 

 شةةةةةةةهر ايةةةةةةةام اخةةةةةةةر

  رمضان

ا ر  344 الطعام اطعام   وحواشي اغنام شراء 

 بلحومهةةةةةا والتصةةةةةد 

 الفقيةةةر  اال ةةةر علةةة 

 شةةةةةةةهر ايةةةةةةةام اخةةةةةةةر

  رمضان

ا ر  387  146282 

ثالث  تكلفة

  نوات  ابقة 

114200 
 تكلفة شراء حواشي واغنام والتصديق بلحومها

114200+16314= 130514 
 اضا ية مضافة اليها الفترة السابقة  43تكلفة شراء حواشي والتصديق بلحومها ل 

130514+16314 =146828 
 اضا ية مضافة اليها الفترة السابقة  43تكلفة شراء حواشي والتصديق بلحومها ل 
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 الجمعيـــــــــــــــةيتوكـــــــــــــــل  كفارة اليمين والصيام
الخيــري عــن مــا عليــة 
كفـــارة يمـــين او صـــيام 

 10لم منــــــــــــــه  يســــــــــــــت
ـــــاالت عـــــن اطعـــــام  ري
المســــــــــــــكين الواحــــــــــــــد 

شـراء  الجمعيـةويتولي 
مــــــواد غذائيــــــة تكفــــــي 
لهـــــذا الطعـــــام ويمكـــــن 
احضار الكفـارة عينيـة 

ـــــــــــــةويتـــــــــــــولى   الجمعي
 توزيعها

 الجمعيـــــــــــــــةيتوكـــــــــــــــل  كفارة اليمين والصيام اسرة 628
عليــــــة  عمــــــاالخيــــــري 

كفـــارة يمـــين او صـــيام 
 10 يســــــــــــــتلم منــــــــــــــه 

ـــــاالت عـــــن اطعـــــام  ري
الواحــــــــــــــد المســــــــــــــكين 

شـراء  الجمعيـةويتولى 
مــــــواد غذائيــــــة تكفــــــي 
لهـــــذا الطعـــــام ويمكـــــن 
احضار الكفـارة عينيـة 

ـــــــــــــةويتـــــــــــــولى   الجمعي
 توزيعها

 الجمعيـــــــــــــــةيتوكـــــــــــــــل  كفارة اليمين والصيام اسرة 717
الخيــري عــن مــا عليــة 
كفـــارة يمـــين او صـــيام 

 10 يســــــــــــــتلم منــــــــــــــه 
ـــــاالت عـــــن اطعـــــام  ري
المســــــــــــــكين الواحــــــــــــــد 

شـراء  الجمعيـةويتولى 
غذائيــــــة تكفــــــي مــــــواد 

لهـــــذا الطعـــــام ويمكـــــن 
احضار الكفـارة عينيـة 

ـــــــــــــةويتـــــــــــــولى   الجمعي
 توزيعها

 145185 اسرة 806
ثالث  تكلفة

 سنوات سابقة

125605 
 تكلفة شراء مواد غذائية

17800 +125605 =127385 
 مضاف اليها عدد اسر السنة السابقة 89تكلفة شراء مواد غذائية ل

17800 +127385 =145185 
 مضاف اليها عدد اسر السنة السابقة 89اء مواد غذائية لتكلفة شر 

تــوفير االدويــة مجانــا  الدواء الخيري 
للمرضــي المحتــاجين 
وفق الية تعتمـد علـي 
التقــــــــــــــارير الطبيــــــــــــــة 
الرسمية الصادرة مـن 

 جهات االختصاص

تــوفير االدويــة مجانــا  الدواء الخيري  اسرة 154
للمرضــي المحتــاجين 
وفق الية تعتمـد علـي 

قــــــــــــــارير الطبيــــــــــــــة الت
الرسمية الصادرة مـن 

 جهات االختصاص

تــوفير االدويــة مجانــا  الدواء الخيري  اسرة 176
للمرضــي المحتــاجين 
وفق الية تعتمـد علـي 
التقــــــــــــــارير الطبيــــــــــــــة 
الرسمية الصادرة مـن 

 جهات االختصاص

 9005 اسرة 198
ثالث  تكلفة

 سنوات سابقة

7005 
 تكلفة توفير ادوية للمرضي المحتاجين

7005+1000 =8005 
مريض مضاف اليها عدد المستفيدين من  22توفير ادوية مجانا 

 السنة السابقة

8005+1000 =9005 
مريض مضاف اليها عدد المستفيدين من  22توفير ادوية مجانا 

 السنة السابقة



 
 

 
25 

 

 التكلفة  1439 1438 1439 الغاية

 مؤشر القياس المخرج الهدف مؤشر القياس المخرج الهدف مؤشر القياس المخرجات الهدف

الخيـــري  الجمعيـــةيقـــوم  الثوب الخيري 
بالتنســــــيق مــــــع إحــــــدى 
محـــــــــــــــالت الخياطـــــــــــــــة 
لتفصــــــــــــــــــــــيل ثيــــــــــــــــــــــاب 

وفـــــق اليـــــة  المســـــتفيدين
 محددة

الخيـــري  الجمعيـــةيقـــوم  الثوب الخيري  فرد 120
بالتنســــــيق مــــــع إحــــــدى 
محـــــــــــــــالت الخياطـــــــــــــــة 
لتفصــــــــــــــــــــــيل ثيــــــــــــــــــــــاب 
المســـــتفيدين وفـــــق اليـــــة 

 محددة

الخيـــري  الجمعيـــةيقـــوم  الثوب الخيري  فرد 137
بالتنســــــيق مــــــع إحــــــدى 
محـــــــــــــــالت الخياطـــــــــــــــة 
لتفصــــــــــــــــــــــيل ثيــــــــــــــــــــــاب 
المســـــتفيدين وفـــــق اليـــــة 

 محددة

  فرد 154

- - - 
تــــــــــــــــوفير احتياجــــــــــــــــات  الحقيبة المدرسية

الطالب والطالبات مـن 
االدوات المدرســــــــــــــــــــــــــية 
وذلـــك مـــن اجـــود انـــواع 
االدوات المدرســــــــــــــــــــــــــية 
ـــــــــــــــــول مدرســـــــــــــــــي  ومري

 للطالبات

تــــــــــــــــوفير احتياجــــــــــــــــات  الحقيبة المدرسية طالب 154
الطالب والطالبات مـن 
االدوات المدرســــــــــــــــــــــــــية 
وذلـــك مـــن اجـــود انـــواع 
االدوات المدرســــــــــــــــــــــــــية 
ـــــــــــــــــول مدرســـــــــــــــــي  ومري

 طالباتلل

تــــــــــــــــوفير احتياجــــــــــــــــات  الحقيبة المدرسية طالب 176
الطالب والطالبات مـن 
االدوات المدرســــــــــــــــــــــــــية 
وذلـــك مـــن اجـــود انـــواع 
االدوات المدرســــــــــــــــــــــــــية 
ـــــــــــــــــول مدرســـــــــــــــــي  ومري

 للطالبات

  طالب 198

89048 
 طالب وطالبة للحقيبة المدرسية 154توفير احتياجات 

 12721 +89048 =101769 
 ا ية باإلضافة الي اسر العام الماضيطالب اض 22احتياجات توفير 

12721 +101769 =114490 
 طالب اضا ية باإلضافة الي اسر العام الماضي 22توفير احتياجات 

ــــــــــة  الصدقة اليومية ادراج صــــــــــدقة يومي
عــــن المتبــــرعين تتمثــــل 
فــــــــــــي مــــــــــــواد غذائيــــــــــــة 
اساســــية او مســــتلزمات 
ضرورية ويفتح المجال 
للمتبــرع ولــو بريــال عــن 

 كل يوم

ــــــــــة  الصدقة اليومية اسرة 360 ادراج صــــــــــدقة يومي
عــــن المتبــــرعين تتمثــــل 
فــــــــــــي مــــــــــــواد غذائيــــــــــــة 
اساســــية او مســــتلزمات 
ضرورية ويفتح المجال 
للمتبــرع ولــو بريــال عــن 

 كل يوم

ــــــــــة  الصدقة اليومية اسرة 411 ادراج صــــــــــدقة يومي
عــــن المتبــــرعين تتمثــــل 
فــــــــــــي مــــــــــــواد غذائيــــــــــــة 
اساســــية او مســــتلزمات 
ضرورية ويفتح المجال 

تبــرع ولــو بريــال عــن للم
 كل يوم

 679226 اسرة 462
اعوام  3 تكلفة

 سابقة 

529268 
 اسرة 360توفير مواد غذائية ومستلزمات ضرورية ل 

529268 +74979 =604247 
مضاف اليها تكلفة السنة  اسرة 51توفير مواد غذائية ومستلزمات ضرورية ل 

604247 +74979 =679226 
اسرة مضاف اليها تكلفة السنة  51ومستلزمات ضرورية ل توفير مواد غذائية 
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 السابقة السابقة 
تـامين احتيـاج االسـر  صدقة الشتاء

الفقيـــرة بمـــا يســـاعدها 
علـــــــــي تـــــــــوقي بـــــــــرد 
الشــتاء مــن المالبــس 
 والدفايات والبطانيات

تـامين احتيـاج االسـر  صدقة الشتاء اسرة 80
الفقيـــرة بمـــا يســـاعدها 
علـــــــــي تـــــــــوقي بـــــــــرد 
الشــتاء مــن المالبــس 

 لدفايات والبطانياتوا

تـامين احتيـاج االسـر  صدقة الشتاء اسرة 91
الفقيـــرة بمـــا يســـاعدها 
علـــــــــي تـــــــــوقي بـــــــــرد 
الشــتاء مــن المالبــس 
 والدفايات والبطانيات

 68340 اسرة 102
سنوات  3 تكلفة

 سابقة 

53600 
 توفير احتياجات االسر من مستلزمات الشتاء

7370+53600 =60970 
 ضا ية مضاف اليها االسر للسنة السابقة اسرة ا 11توفير احتياجات 

7370+60970 =68340 
 اسرة اضا ية مضاف اليها االسر للسنة السابقة  11توفير احتياجات 

وضــع بــرادات ميــاه فــي  سقيا الماء
المســــــــــــاجد واالمــــــــــــاكن 
العامـــــة وعمـــــل صـــــيانه 

 دورية لها

وضــع بــرادات ميــاه فــي  سقيا الماء برادة 62
المســــــــــــاجد واالمــــــــــــاكن 

مـــــة وعمـــــل صـــــيانه العا
 دورية لها

وضــع بــرادات ميــاه فــي  سقيا الماء برادة 71
المســــــــــــاجد واالمــــــــــــاكن 
العامـــــة وعمـــــل صـــــيانه 

 دورية لها

ثالث  تكلفة برادة 80
سنوات سابقة 

169851 

131635 
 برادة بالمساجد وصيانها 62تكلفة وضع 

19108+131635 =150743 
اإلضافة الي تكلفة برادة بالمساجد وصيانها اضا ية ب 9تكلفة وضع 

 الفترة السابقة 

19108+150743 =169851 
برادة بالمساجد وصيانها اضا ية باإلضافة الي تكلفة  9تكلفة وضع 

 الفترة السابقة
مشـــــــــــــــــــاريع عيـــــــــــــــــــد 

 األضحى
التوكيـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــي 

 االضاحي
مشـــــــــــــــــــاريع عيـــــــــــــــــــد  اسرة 337

 األضحى
التوكيـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــي 

 االضاحي 
مشـــــــــــــــــــاريع عيـــــــــــــــــــد  اسرة 385

 األضحى
التوكيـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــي 

 االضاحي 
تكلفة ثالث  اسرة 433

سنوات سابقة 
199610 

199610 
 تكلفة التوكيل النقدي والعيني لألضاحي 

199610 +28416  =171194 
 اسرة اضا ية باإلضافة للسنة السابقة  48تكلفة لحوم 

171194 +28416  =199610  
 اسرة اضا ية باإلضافة للسنة السابقة 48تكلفة لحوم 

م اســــــــــــــــتقبال لحــــــــــــــــو  
 وشحوم االضاحي

اســــــــــــــــتقبال لحــــــــــــــــوم   كجم 1500
 وشحوم االضاحي

اســــــــــــــــتقبال لحــــــــــــــــوم   كجم 1714
 وشحوم االضاحي

 كجم 1928
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هدية عيد األضـحى:  
ـــــرة  مـــــنح االســـــر الفقي
ـــــــــــــــة  خـــــــــــــــروف كهدي
بمناســــــــــــــــــبة عيــــــــــــــــــد 
األضـــــــحى وتقديمــــــــة 
لهـــــــــم مســـــــــاء اليـــــــــوم 
التاسع من شـهر ذي 
الحجـــــــــــــــــة لتكـــــــــــــــــون 

 اضحية شرعية لهم

ألضـحى: هدية عيد ا  اضحية 38
ـــــرة  مـــــنح االســـــر الفقي
ـــــــــــــــة  خـــــــــــــــروف كهدي
بمناســــــــــــــــــبة عيــــــــــــــــــد 
األضـــــــحى وتقديمــــــــة 
لهـــــــــم مســـــــــاء اليـــــــــوم 
التاسع من شـهر ذي 
الحجـــــــــــــــــة لتكـــــــــــــــــون 

 اضحية شرعية لهم

هدية عيد األضـحى:   اضحية 43
ـــــرة  مـــــنح االســـــر الفقي
ـــــــــــــــة  خـــــــــــــــروف كهدي
بمناســــــــــــــــــبة عيــــــــــــــــــد 
األضـــــــحى وتقديمــــــــة 
لهـــــــــم مســـــــــاء اليـــــــــوم 
التاسع من شـهر ذي 
الحجـــــــــــــــــة لتكـــــــــــــــــون 

 شرعية لهماضحية 

تكلفة ثالث  اضحية 50
سنوات سابقة 

83746 

66300 
 هدية عيد األضحى لألسر الفقيرة 

66300+8723 =75023 
 اضحيات باالضافة الي اضحيات العام السابقة  5تكلفة 

75023+8723 =83746  
 اضحيات باالضافة الي اضحيات العام السابقة 5تكلفة 
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الســـــــــــــنابل لألثـــــــــــــاث 
 المستعمل

صــالة عــرض انشــاء 
الســــــــــتقبال االثــــــــــاث 
المسـتعمل واالســتفادة 
مـــــــــن عـــــــــن طريـــــــــق 
تـــوفير حاجـــة االســـر 
مــــــــــــــــــــــن االثــــــــــــــــــــــاث 
باختيــــــــــــــــارهم ومــــــــــــــــا 
يحتـــــــــــــاجون وذلـــــــــــــك 
بخصوصـــــــــية تامـــــــــة 
وايضـــــــا بيـــــــع اثـــــــاث 
لصــــــــــالح المشــــــــــاريع 

 الخيرية 

الســـــــــــــنابل لألثـــــــــــــاث  عدد المشتريين
 المستعمل

انشــاء صــالة عــرض 
الســــــــــتقبال االثــــــــــاث 
المسـتعمل واالســتفادة 

طريـــــــــق  مـــــــــن عـــــــــن
تـــوفير حاجـــة االســـر 
مــــــــــــــــــــــن االثــــــــــــــــــــــاث 
باختيــــــــــــــــارهم ومــــــــــــــــا 
يحتـــــــــــــاجون وذلـــــــــــــك 
بخصوصـــــــــية تامـــــــــة 
وايضـــــــا بيـــــــع اثـــــــاث 
لصــــــــــالح المشــــــــــاريع 

 الخيرية 

الســـــــــــــنابل لألثـــــــــــــاث  عدد المشتريين
 المستعمل

انشــاء صــالة عــرض 
الســــــــــتقبال االثــــــــــاث 
المسـتعمل واالســتفادة 
مـــــــــن عـــــــــن طريـــــــــق 
تـــوفير حاجـــة االســـر 
مــــــــــــــــــــــن االثــــــــــــــــــــــاث 
باختيــــــــــــــــارهم ومــــــــــــــــا 

اجون وذلـــــــــــــك يحتـــــــــــــ
بخصوصـــــــــية تامـــــــــة 
وايضـــــــا بيـــــــع اثـــــــاث 
لصــــــــــالح المشــــــــــاريع 

 الخيرية 

اجمالي الدخل  عدد المشتريين
لثالثة سنوات 
3959473 

 1486491العائد المتوقع   1286491العائد المتوقع   1186491العائد الفعلي  
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المالبــــــــــس الجديــــــــــدة 
 والمستعملة

 المالبـــــــــــساســـــــــــتقبال 
الجديــــــدة والمســــــتعملة 

وضــــــــع مــــــــن خــــــــالل 
حاويـــات وضـــعت فـــي 
االمـــــــــــــــاكن العامـــــــــــــــة 
ليســـــتفيد منهـــــا الفقيـــــر 
بعد فرزها وبيـاع غيـر 
الصــالح منهــا ويســتفاد 
مـــــــن ريعهـــــــا لصـــــــالح 

 المشاريع الخيرية

المالبــــــــــس الجديــــــــــدة  طن 356
 والمستعملة

 المالبـــــــــــساســـــــــــتقبال 
الجديــــــدة والمســــــتعملة 
مــــــــن خــــــــالل وضــــــــع 
حاويـــات وضـــعت فـــي 
االمـــــــــــــــاكن العامـــــــــــــــة 
 ليســـــتفيد منهـــــا الفقيـــــر

بعد فرزها وبيـاع غيـر 
الصــالح منهــا ويســتفاد 
مـــــــن ريعهـــــــا لصـــــــالح 

 المشاريع الخيرية

المالبــــــــــس الجديــــــــــدة  طن 407
 والمستعملة

 المالبـــــــــــساســـــــــــتقبال 
الجديــــــدة والمســــــتعملة 
مــــــــن خــــــــالل وضــــــــع 
حاويـــات وضـــعت فـــي 
االمـــــــــــــــاكن العامـــــــــــــــة 
ليســـــتفيد منهـــــا الفقيـــــر 
بعد فرزها وبيـاع غيـر 
الصــالح منهــا ويســتفاد 

لح مـــــــن ريعهـــــــا لصـــــــا
 المشاريع الخيرية

اجمالي الدخل  طن 457
لثالثة سنوات 
1530546 

 742814الدخل المتوقع  420182الدخل المتوقع  367550الدخل المتوقع 

اســــــــــــــتقبال الــــــــــــــورق  الورق والخردة 
والخـــــــردة المســـــــتغني 
عنهـــا عبــــر حاويــــات 
وضــــعت فــــي امــــاكن 
عامـــــة حفاظـــــا علـــــى 
االوراق من االمتهان 
ثـــــــم بيعهــــــــا لصــــــــالح 

 لمشاريع الخيريةا

 طن 322الورق 
 طن 85الخردة 

اســــــــــــــتقبال الــــــــــــــورق  الورق والخردة
والخـــــــردة المســـــــتغني 
عنهـــا عبــــر حاويــــات 
وضــــعت فــــي امــــاكن 
عامـــــة حفاظـــــا علـــــى 
االوراق من االمتهان 
ثـــــــم بيعهــــــــا لصــــــــالح 

 المشاريع الخيرية

 طن 368الورق 
 طن 97الخردة 

اســــــــــــــتقبال الــــــــــــــورق  الورق والخردة
والخـــــــردة المســـــــتغني 

نهـــا عبــــر حاويــــات ع
وضــــعت فــــي امــــاكن 
عامـــــة حفاظـــــا علـــــى 
االوراق من االمتهان 
ثـــــــم بيعهــــــــا لصــــــــالح 

 المشاريع الخيرية

 طن 414الورق 
 طن 109الخردة 

اجمالي الدخل 
لثالثة سنوات 

734310 

 264770الدخل المتوقع  244770الدخل المتوقع  224770
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توزيــــع مـــــواد غذائيـــــة  حمله اللهم اغثنا
لفقيــــرة علــــي االســــر ا

قبـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــلوات 
 االستسقاء 

توزيــــع مـــــواد غذائيـــــة  حمله اللهم اغثنا اسرة 20
علــــي االســــر الفقيــــرة 
قبـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــلوات 

 االستسقاء 

توزيــــع مـــــواد غذائيـــــة  حمله اللهم اغثنا اسرة 23
علــــي االســــر الفقيــــرة 
قبـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــلوات 

 االستسقاء 

تكلفة  10400 اسرة 26
اعوام سابقة  3

191 

8000 1200+8000 =9200 1200+9200 =10400 
بجهـــــــــــــــــود شـــــــــــــــــباب  حملة تواصل الخير

المتطــــوعين واشــــراف 
شـــبكة البـــراري توزيـــع 

 الجمعيــــــــــــــةحقيبــــــــــــــة 
 الشتوية

بجهـــــــــــــــــود شـــــــــــــــــباب  حملة تواصل الخير عامل 500
المتطــــوعين واشــــراف 
شـــبكة البـــراري توزيـــع 

 الجمعيــــــــــــــةحقيبــــــــــــــة 
 الشتوية

بجهـــــــــــــــــود شـــــــــــــــــباب  حملة تواصل الخير عامل 500
المتطــــوعين واشــــراف 

البـــراري توزيـــع  شـــبكة
 الجمعيــــــــــــــةحقيبــــــــــــــة 

 الشتوية

  عامل 500

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــة العناي حمل
 بالمصاحف

اســــتقبال المصــــاحف 
المســتعملة المحتاجــة 
الــي للتأهيــل وحفظهــا 

 من االمتهان

ــــــــــــــــــة  مصحف 12000 ــــــــــــــــــة العناي حمل
 بالمصاحف

اســــتقبال المصــــاحف 
المســتعملة المحتاجــة 
الــي للتأهيــل وحفظهــا 

 من االمتهان

ــــــــــــــــــة العن مصحف 13714 ــــــــــــــــــة حمل اي
 بالمصاحف

اســــتقبال المصــــاحف 
المســتعملة المحتاجــة 
الــي للتأهيــل وحفظهــا 

 من االمتهان

  مصحف 15428

G5 - - -  بــرامج تدريبيــة لتنميــة
قــــدرات الشــــباب مــــن 
كـــــــــــــــــال الجنســــــــــــــــــين 
المعر يـــة، والمهـــارات 
الحياتية بالتعاون مـع 
جمعيـــــــــــــــة ســـــــــــــــعداء 
للتنميــــــــــــــة ومكتــــــــــــــب 

 الدعوة واالرشاد

شـــــاب  100تـــــدريب 
 وشــــــــــــــــــــابة حــــــــــــــــــــول

 المهارات الحياتية

شــــــاب وشــــــابة  100
اســــتفادوا مــــن دورات 
تدريبــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــول 

 المهارات الحياتية

بــرامج تدريبيــة لتنميــة 
قــــدرات الشــــباب مــــن 
كـــــــــــــــــال الجنســــــــــــــــــين 
المعر يـــة، والمهـــارات 
الحياتية بالتعاون مـع 
جمعيـــــــــــــــة ســـــــــــــــعداء 
للتنميــــــــــــــة ومكتــــــــــــــب 

 الدعوة واالرشاد

شـــــاب  110تـــــدريب 
وشــــــــــــــــــــابة حــــــــــــــــــــول 

 المهارات الحياتية

شــــــاب وشــــــابة  100
اســــتفادوا مــــن دورات 
تدريبــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــول 

 المهارات الحياتية

 



 
 

 
31 

 

 التكلفة  1439 1438 1439 الغاية

 مؤشر القياس المخرج الهدف مؤشر القياس المخرج الهدف مؤشر القياس المخرجات الهدف

بــــــــــــــــرامج تدريبيـــــــــــــــــة  - - -
للشباب الجامعي من 
كـــــــــــــــــال الجنســــــــــــــــــين 
لتمكينهم من الـدخول 
فــــــــي ســــــــوق العمــــــــل 
بالتعــاون مــع جامعــة 

 المجمعة

شـــــاب  150تـــــدريب 
وشـــابة فـــي مجـــاالت 
علميـــــة متخصصـــــة، 
وكتابـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــيرة 
الذاتيـــــــــــة، وتســـــــــــويق 

 الذات.

اب وشــــــابة شــــــ 150
اســــتفادوا مــــن دورات 
تدريبيــة فــي مجــاالت 
علميـــــة متخصصـــــة، 
وكتابـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــيرة 
الذاتيـــــــــــة، وتســـــــــــويق 

 الذات.

بــــــــــــــــرامج تدريبيـــــــــــــــــة 
للشـــــــــباب الجـــــــــامعي 
مــــــن كــــــال الجنســــــين 
لتمكينهم من الـدخول 
فــــــــي ســــــــوق العمــــــــل 
بالتعــاون مــع جامعــة 

 المجمعة

شـــــاب  160تـــــدريب 
وشـــابة فـــي مجـــاالت 
علميـــــة متخصصـــــة، 
وكتابـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــيرة 
الذاتيـــــــــــة، وتســـــــــــويق 

 الذات.

شــــــاب وشــــــابة  160
اســــتفادوا مــــن دورات 
تدريبيــة فــي مجــاالت 
علميـــــة متخصصـــــة، 
وكتابـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــيرة 
الذاتيـــــــــــة، وتســـــــــــويق 

 الذات.

 

تنفيــــــــذ مشــــــــاريع مــــــــدرة  - - -
للــــــدخل بالتعــــــاون مـــــــع 
صــــندوق دعــــم المــــوارد 
البشــــــــــــــــــرية والغرفـــــــــــــــــــة 
التجاريـــــــــــة بالمجمعـــــــــــة 
للشـــــــــــباب مــــــــــــن كــــــــــــال 
الجنسين وتدريبهم على 
ادارتهــــــــــــــــــا لتحســــــــــــــــــين 
 أوضاعهم االقتصادية.

مشـــــــــروع  30تنفيـــــــــذ 
 صغيرة مدة للدخل.

ـــــــــدريب  شـــــــــاب  30ت
وشـــــــــابة حـــــــــول إدارة 
المشــــاريع، ومهــــارات 

 التسويق.

مشــــروع صــــغيرة  30
 مدة للدخل.

شــــــــــاب وشــــــــــابة  30
اســــتفادوا مــــن دورات 
ـــــــة حـــــــول إدارة  تدريبي
المشــــاريع، ومهــــارات 

 التسويق.

تنفيــــــــذ مشــــــــاريع مــــــــدرة 
ن مـــــــع للــــــدخل بالتعــــــاو 

صــــندوق دعــــم المــــوارد 
البشــــــــــــــــــرية والغرفـــــــــــــــــــة 
التجاريـــــــــــة بالمجمعـــــــــــة 
للشـــــــــــباب مــــــــــــن كــــــــــــال 
الجنســـــــــــــين وتـــــــــــــدريبهم 
علــــى ادارتهــــا لتحســــين 
 أوضاعهم االقتصادية.

مشـــــــــروع  33تنفيـــــــــذ 
 صغيرة مدة للدخل.

ـــــــــدريب  شـــــــــاب  33ت
وشـــــــــابة حـــــــــول إدارة 
المشــــاريع، ومهــــارات 

 التسويق.

مشــــروع صــــغيرة  33
 مدة للدخل.

شــــــــــاب وشــــــــــابة  33
تفادوا مــــن دورات اســــ

ـــــــة حـــــــول إدارة  تدريبي
المشــــاريع، ومهــــارات 

 التسويق.

 

تشــكيل لجــان شــبابية  - - -
مجتمعيـــــــــــــة لتنفيـــــــــــــذ 

 أنشطة مجتمعية.

لجــــــــــــان  3تشــــــــــــكيل 
محليـــــــــــة مجتمعيـــــــــــة 

 مكونة من الشباب.
أنشـــــــــــــطة  9تنفيـــــــــــــذ 

مجتمعيـــــــــــة ينفـــــــــــذها 
 الشباب.

لجـــــــــــــان محليـــــــــــــة  3
مجتمعيــة مكونــة مــن 
الشــــباب تــــم اعــــدادها 

 وتشكلها
أنشــــطة مجتمعيــــة  9

ينفــــذها الشــــباب، تــــم 
 تنفيذها

تشــكيل لجــان شــبابية 
مجتمعيـــــــــــــة لتنفيـــــــــــــذ 

 أنشطة مجتمعية.

لجــــــــــــان  4تشــــــــــــكيل 
محليـــــــــــة مجتمعيـــــــــــة 

 مكونة من الشباب.
أنشــــــــــطة  10تنفيــــــــــذ 

مجتمعيـــــــــــة ينفـــــــــــذها 
 الشباب.

لجـــــــــــــان محليـــــــــــــة  4
مجتمعيــة مكونــة مــن 
الشــــباب تــــم اعــــدادها 

 وتشكلها
أنشطة مجتمعية  10

ب، تــــم ينفــــذها الشــــبا
 تنفيذها

 

ــــــــــــــديم تنفيــــــذ برنــــــامج مــــــنح  - - - ــــــــــــــديم تنفيــــــذ برنــــــامج مــــــنح مـــــــــــنح دراســـــــــــية  50مــــــــــــــنح  50تق  مـــــــــــنح دراســـــــــــية  55مــــــــــــــنح  55تق
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 التكلفة  1439 1438 1439 الغاية

 مؤشر القياس المخرج الهدف مؤشر القياس المخرج الهدف مؤشر القياس المخرجات الهدف

جامعيــة للشــباب مــن 
كـــال الجنســـين الغيـــر 
قــــادر علــــى الدراســـــة 

 الجامعية.

دراســــــــية للجامعــــــــات 
مقدمــــة للشــــباب مــــن 

 كال الجنسين

للجامعـــــــــات مقدمـــــــــة 
للشــــــــباب مــــــــن كــــــــال 

 الجنسين تم تقديمها

جامعيــة للشــباب مــن 
ال الجنســـين الغيـــر كـــ

قــــادر علــــى الدراســـــة 
 الجامعية.

دراســــــــية للجامعــــــــات 
مقدمــــة للشــــباب مــــن 

 كال الجنسين

للجامعـــــــــات مقدمـــــــــة 
للشــــــــباب مــــــــن كــــــــال 

 الجنسين تم تقديمها

 إعــــــــــــداد منشـــــــــــــورات
تعريفيــــــــــــــة ببــــــــــــــرامج 

 وخدمات الجمعية

ونشـــــرات بروشـــــورات 
   توعية

ونشـــــرات بروشــــورات 
 توعية

 عــــــــــــداد منشـــــــــــــوراتإ 
تعريفيــــــــــــــة ببــــــــــــــرامج 

 وخدمات الجمعية

ونشـــــرات بروشـــــورات 
   توعية

ونشـــــرات بروشـــــورات 
 توعية

منشـــــــــــــورات  إعــــــــــــداد
تعريفيــــــــــــــة ببــــــــــــــرامج 

 وخدمات الجمعية

ونشـــــرات بروشـــــورات 
   توعية

ونشـــــرات بروشـــــورات 
 توعية

 

G6 - - - موقــــع الكترونــــي  إعـــداد
جديــد خــاص بالجمعيــة 
ــــــين  يســــــمح بالتفاعــــــل ب

جتمــــــــــــع والمالجمعيـــــــــــة 
 المحلي

موقــــع الكترونــــي يــــتم 
 تحديثه 

موقــــع الكترونــــي  إعـــداد موقع الكتروني فعال
جديــد خــاص بالجمعيــة 
ــــــين  يســــــمح بالتفاعــــــل ب

والمجتمــــــــــــع الجمعيـــــــــــة 
 المحلي

موقــــع الكترونــــي يــــتم 
 تحديثه 

  موقع الكتروني فعال

حملـــــــــــــــة إعالميــــــــــــــــة  - - -
للتشــــــــــــــــــــبيك مــــــــــــــــــــع 
المؤسســـــات المحليـــــة 

 ووسائل اإلعالم

مؤسســــــــة  20زيــــــــارة  زيارة 20
 محلية وإعالمية

حملـــــــــــــــة إعالميــــــــــــــــة 
للتشــــــــــــــــــــبيك مــــــــــــــــــــع 
المؤسســـــات المحليـــــة 

 ووسائل اإلعالم

مؤسســــــــة  22زيــــــــارة  زيارة 22
 محلية وإعالمية

 

حجــز مســاحة لتقــديم  - - -
برنــــــــــــــــامج إذاعــــــــــــــــي 

 متخصص

برنـــــــــــــامج متكامـــــــــــــل 
 ومتواصل

برنـــــــــــــامج متكامـــــــــــــل 
 ومتواصل

حجــز مســاحة لتقــديم 
برنــــــــــــــــامج إذاعــــــــــــــــي 

 متخصص

متكامـــــــــــــل  برنـــــــــــــامج
 ومتواصل

برنـــــــــــــامج متكامـــــــــــــل 
 ومتواصل
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 1439 – 1438 – 1439قائمة الدخل للثالثة اعوام 
 االجمالي 1439 1438 1439 البيان م
 اجمالي المصروفات للمشروعات الخيرية 
خطة التدريب للعاملين للنصف  1

 األول من العام
 20000 20000  

خطة التدريب للعاملين للنصف  2
 لعامالثاني من ا

 20000 20000  

  4000 4000  تفعيل وتحديث موقع الجمعية 3
  15000 15000  المؤسسةبرنامج تنمية قدرات كادر  4
  2062914 2062914 11346031 بناء المساجد 5
  1085959 1085959 4778222 ترميم المساجد 6
  45468 45468 318283 العناية بنظافة المساجد 7
  3947017 3511456 3.075895 لمواد الغذائية كفالة االسر با 8
  69710 61345 52980 االجهزة الكهربائية 9
  405492 360996 316500 سلة رمضان 10
  296098 263249 230400 مشاريع عيد الفطر 11
  96942 86221 75500 عيد الفطر هدية 12
  24838 22718 20498 السلة الغذائية 13
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 االجمالي 1439 1438 1439 البيان م
  146828 130514 114200 اطعام الطعام 14
  145185 127385 125605 كفارة اليمين والصيام 15
  9005 8005 7005 الدواء الخيري  16
  114490 101769 89048 الحقيبة المدرسية 17
  679226 604247 529268 الصدقة اليومية 18
  68340 60970 53600 صدقة الشتاء 19
  169851 150743 131635 سقيا الماء 20
 199610 مشاريع عيد األضحى 21

 
171194 199610  

  83746 75023 66300 هدية عيد األضحى لألسر الفقيرة 22
  10400 9200 8000 أغثناحمله اللهم  23

 37063183 9661119 8939376 18462688 اجمالي المصروفات
 

 اجمالي الدخل للمشروعات الوقفية
  1486491 1286491 1186491 السنابل لألثاث المستعمل 1
  742814 420182 367550 المالبس الجديدة والمستعملة 2
  264770 244770 224770 مشروع الورق والخردة 3

 6224329 2494075 1951443 1778811 اجمالي االيرادات
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 االجمالي 1439 1438 1439 البيان م
 7167044- 6987933- 16683877- الصافي )عجز(
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