
الخطة التشغيلية 

2021للعام 

بجمعية البر األهلية بمحافظة رابغ

        



:الرؤية

التميز في تقديم الخدمات المجتمعية والتنموية
.بتقنيات حديثة

:الرسالة

تقديم خدمات مجتمعية وتنموية متميزة تحفظ 
كرامــة المستفيـد وتسهـم في تحسيــــــن حياتـــه 
االجتماعيــــــة بتقنيــــــات حديثـــة وكـــوادر مؤهلــــــة 

.وشراكات مجتمعية فاعلة

:القيم

–التميز في األداء –الشفافية –المصداقية 
.التعاون الفعال–المبادرة –المسؤولية 



األهداف االستراتيجية للخطة 
:م2021التشغيلية للعام 

تقديم برامج اجتماعية وتأهيلية تلبي احتياجات 01
.المستفيدين

.تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي02

.تعزيز الصورة الذهنية االيجابية للجمعية03

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات 04
.ذات العالقة

.استقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة05

تطوير النظم االدارية المؤسسية والحلول 06
.التقنية المتكاملة في الجمعية

تنويع مصادر الدخل وتحقيق االستدامة 07
.المالية



مشروع السلة الغذائية. 1

ةالتكلفة المالي
(نقدي)

ة اللجان المسؤولريال300,000
عن التنفيذ 
والمتابعة

لجنة + اللجنة االجتماعية 
الفريق )الموارد البشرية 

(التطوعي إعطاء
ةالتكلفة المالي

(عيني)
ريال1,750,000

ة، وثيقة بيان بأسماء المستفيدين، قاعدة بيانات المتطوعين، خطة تسويقيالمتطلبات
.للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021بدًءا من يناير وحتى ديسمبر .. شهريًا على مدى العام  وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

اجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتي: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

.يتنمية العمل التطوعي في المجتمع المحل: الهدف االستراتيجي الثاني

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات: الهدف االستراتيجي الثالث
.العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.إجمالي األسر المستفيدة-عدد السالل الغذائية الموزعة (: 1)المؤشر 

.عدد المتطوعين المشاركين في توزيع السالل وعدد ساعاتهم(: 2)المؤشر 

.نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع(: 3)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن السالل المقدمة(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

ع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشرو(: 6)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.أسر مستفيدة شهريًا( 1252)سالل غذائية على ( 1300)توزيع .1
ساعة ( 30)متطوع ومتطوعة بعدد ساعات يقارب ( 12)مشاركة .2

.تطوعية
توقيع شراكة مجتمعية مع شركة بترورابغ، جمعية الدعوة برابغ،.3
.فوزية الجفالي لصالح مشروع السالل الغذائية. ومع د.4

األثر المتوقع 
للمشروع

.هريةتغطية احتياج األسر المحتاجة من المواد الغذائية والتموينية الش.1
.زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع.2
.رفع نسبة الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العالقة.3
.تعزيز المشاريع التنموية في المجتمع المحلي.4



(المصروفات اإلدارية والتشغيلية)مشروع التطوير المؤسسي . 2

ية التكلفة المال
المتوقعة

700,000

ريال

اللجان المسؤولة عن 
التنفيذ والمتابعة

ية لجنة التقن+ اللجنة المالية 
يةلجنة الموارد البشر + واإلعالم 

.بيانات وبنود المشروع، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامجالمتطلبات

.م2021بدًءا من يناير وحتى ديسمبر .. شهريًا على مدى العام  وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

.تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للجمعية: الهدف االستراتيجي الرابع

.لةاستقطاب وتطوير الكوادر اإلدارية المؤه: الهدف االستراتيجي الخامس

لول تطوير النظم اإلدارية المؤسسية والح: الهدف االستراتيجي السادس
.التقنية المتكاملة بالجمعية

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد المواد والتقارير اإلعالمية المنشورة سنويًا(: 1)المؤشر 

.نسبة تنفيذ الخطة التسويقية واإلعالمية السنوية(: 2)المؤشر 

.نسبة جودة العمليات اإلدارية والمالية(: 3)المؤشر 

.بالجمعية( التقنية)نسبة العمليات المؤتمتة (: 4)المؤشر 

.نسبة رضا المتعاملين مع العمليات اإلدارية والمالية(: 5)المؤشر 

.نسبة المؤهلين من الكوادر البشرية(: 6)المؤشر 

.نسبة األداء الوظيفي للكوادر البشرية(: 7)المؤشر 

.عدد البرامج التدريبية المنفذة للكوادر البشرية(: 8)المؤشر 

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.ترونيةتحويل عملية تسجيل ومتابعة المستفيدين من ورقية إلى إلك.1
.تعزيز عمليات التبرع اإللكتروني.2
.تحويل العمل اإلداري الداخلي بالجمعية إلى الكتروني.3
.برنامج تدريبي للعاملين بالجمعية( 45)إقامة .4
.إعداد خطة إعالمية وتسويقية سنوية للجمعية.5
.تصميم آلية لقياس رضا المستفيدين والشركاء بشكل دوري.6
.إعداد دراسة لتطوير وتحسين بيئة العمل.7
.ةتصميم آلية فاعلة الستقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهل.8
.إعداد الئحة الحوافز والمكافآت.9
.إعداد آلية لقياس االداء الوظيفي.01



(المصروفات اإلدارية والتشغيلية)مشروع التطوير المؤسسي . 2

ع األثر المتوق
للمشروع

.تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.1
.تحسين إجراءات العمل وتقليل أوقات االنتظار.2
.تعزيز التحول الرقمي وتقليص التعامالت الورقية التقليدية.3
ين تطوير واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالجمعية وتحس.4

.بيئة العمل
زيادة مستوى الشفافية بأعمال الجمعية من خالل إصدار التقارير .5

.واالحصائيات
.تغطية وتوثيق جميع أنشطة وبرامج الجمعية إعالمًيا وتسويقًيا.6
.تطبيق آلية لقياس االداء الوظيفي.7



مشروع كفالة أسرة. 3

ةالتكلفة المالي
المتوقعة

اللجان المسؤولة عن ريال75,000
التنفيذ والمتابعة

اللجنة االجتماعية

ية، وثيقة بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة االحتياج، خطة تسويقالمتطلبات
.للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021بدًءا من يناير وحتى ديسمبر .. شهريًا على مدى العام  وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

حتياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي ا: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

ات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجه: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.نسبة األسر المكفولة من عدد األسر غير المكفولة(: 1)المؤشر 

.نسبة األسر المكتفية من إجمالي األسر المكفولة(: 2)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 3)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 4)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 5)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

أسرة( 15)عدد االسر المستفيدة من هذا المشروع أكثر من .1
.أسرة( 20)ارتفاع عدد األسر المكتفية بالجمعية إلى .2
إقامة اتفاقية شراكة مجتمعية مع المؤسسة العامة للتقاعد، .3

.والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والضمان االجتماعي

األثر المتوقع 
للمشروع

اصة تفعيل المسؤولية االجتماعية بين القطاعات الحكومية والخ.1
والقطاع غير الربحي من خالل مساهمتهم في دعم وتأهيل األسر 

.للوصول لمرحلة االكتفاء
تنمية كفاءة ومهارات األسر وأبناءهم للدخول إلى سوق العمل .2

.وإيجاد مصادر دخل تضمن لهم حياة كريمة
.تعزيز التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع.3
.تحويل االسر المستفيدة إلى اسر منتجة ومكتفية.4



مشروع ترميم وتحسين المساكن. 4

ةالتكلفة المالي
المتوقعة

اللجان المسؤولة عن ريال75,000
التنفيذ والمتابعة

اللجنة االجتماعية

ية، وثيقة بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة االحتياج، خطة تسويقالمتطلبات
.للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021حسب االحتياج على مدى العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

حتياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي ا: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

ات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجه: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

عدد المساكن التي تم ترميمها من إجمالي المساكن (: 1)المؤشر 
.المتقدمة

.إجمالي تكاليف الترميم(: 2)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 3)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 4)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 5)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.مسكن( 15)ترميم وتحسين .1
إقامة اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة بترو رابغ في مجال .2

.ترميم وتحسين المساكن

األثر المتوقع 
للمشروع

تحسين جودة حياة االسر ذوي الدخل المحدود من خالل تحسين .1
.وترميم مساكنهم

والرياح كالبرد والحر)تقليل تأثيرات العوامل الطبيعية والموسمية .2
.على األسر ذوي الدخل المحدود( واألمطار



مشروع كسوة الشتاء. 5

ةالتكلفة المالي
المتوقعة

اللجان المسؤولة عن ريال50,000
التنفيذ والمتابعة

اللجنة االجتماعية

ية، وثيقة بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة االحتياج، خطة تسويقالمتطلبات
.للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021ديسمبر  –نوفمبر وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

حتياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي ا: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

ات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجه: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد القطع التي تم توزيعها(: 1)المؤشر 

.إجمالي عدد المستفيدين(: 2)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 3)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 4)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 5)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

مستفيد في ( 350)توزيع مالبس ومستلزمات شتوية ألكثر من .1
.محافظة رابغ والمراكز التابعة لها

األثر المتوقع 
للمشروع

ل تخفيف أثر الشتاء والبرد على أفراد االسر المحتاجة وذوي الدخ.1
.المحدود ومن يعملون في البر واألماكن النائية

.تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.2



مشروع كسوة العيد. 6

ةالتكلفة المالي
المتوقعة

اللجان المسؤولة عن ريال40,000
التنفيذ والمتابعة

اللجنة االجتماعية

ية، وثيقة بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة االحتياج، خطة تسويقالمتطلبات
.للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021قبل موسم عيد الفطر المبارك وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

حتياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي ا: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

ات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجه: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد القطع التي تم توزيعها(: 1)المؤشر 

.إجمالي عدد المستفيدين(: 2)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 3)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 4)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 5)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

مستفيد في محافظة رابغ ( 300)توزيع مالبس العيد ألكثر من .1
.والمراكز التابعة لها

األثر المتوقع 
للمشروع

إدخال الفرحة والبهجة على قلوب المحتاجين ممن لم تمكنهم .1
.الظروف من لبس الجديد ومشاركة العيد مع اهاليهم واخوانهم

.تعزيز التكافل وروابط المحبة واالخاء بين أفراد المجتمع.2



مشروع كفالة األيتام. 7

ةالتكلفة المالي
المتوقعة

اللجان المسؤولة عن ريال1,080,000
التنفيذ والمتابعة

اللجنة االجتماعية

قة بيان بأسماء األيتام، آلية لدراسة االحتياج، خطة تسويقية، وثيالمتطلبات
.للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021حسب االحتياج على مدى العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

حتياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي ا: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

ات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجه: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد األيتام المكفولين من إجمالي األيتام المسجلين(: 1)المؤشر 

.عدد االيتام المكتفين من اجمالي االيتام(: 2)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 3)المؤشر 

.عدد الكفاالت الجديدة(: 4)المؤشر 

.نسبة تغطية الكفاالت لكامل األيتام المكفولين(: 5)المؤشر 

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.يتيم ويتيمة( 300)كفالة أكثر من .1

األثر المتوقع 
للمشروع

تقديم إعانة مالية لليتيم وأسرته تساعدهم على تحمل ظروف.1
.وتكاليف الحياة

لَّ هللا ص–حصول كافل االيتام على أجر كفالة اليتيم ومرافقة النبي .2
.في الجنة-عليه وسلم



مشروع األجهزة الكهربائية. 8

ةالتكلفة المالي
(نقدي)

اللجان المسؤولة عن ريال30,000
اللجنةالتنفيذ والمتابعة

االجتماعية
ةالتكلفة المالي

(عيني)
ريال30,000

ية، وثيقة بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة االحتياج، خطة تسويقالمتطلبات
.للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021حسب االحتياج على مدى العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

حتياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي ا: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

ات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجه: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد المستفيدين من إجمالي المتقدمين(: 1)المؤشر 

.عدد األجهزة التي تم توزيعها(: 2)المؤشر 

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 3)المؤشر 
.المشروع

.نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

شروع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف الم(: 6)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.جهاز كهربائي جديد( 100)توزيع أكثر من .1
.أسرة( 50)إجمالي األسر المستفيدة من هذا المشروع .2

األثر المتوقع 
للمشروع

تغطية احتياج األسر ذات الدخل المحدود من األجهزة المنزلية .1
.والكهربائية االساسية

.(كبرودة الشتاء وحرارة الصيف)الوقاية من الظروف الموسمية .2
.توفير أبرز احتياجات المنزل لمن ضاقت بهم الظروف.3



مشروع الحقيبة المدرسية. 9

اللجان المسؤولة عن ريال15,000ةالتكلفة المالي
التنفيذ والمتابعة

اللجنة االجتماعية

ية، وثيقة بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة االحتياج، خطة تسويقالمتطلبات
.للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021قبل بداية العام الدراسي الجديد وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

حتياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي ا: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

ات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجه: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد الحقائب المدرسية الموزعة(: 1)المؤشر 

.عدد المستفيدين من المشروع من إجمالي المستفيدين(: 2)المؤشر 

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 3)المؤشر 
.المشروع

.نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

شروع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف الم(: 6)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.حقيبة مدرسية ألبناء المستفيدين( 400)توزيع أكثر من .1

األثر المتوقع 
للمشروع

، بما تغطية احتياج أبناء األسر من مستلزمات الحقيبة المدرسية.1
.يعينهم على إكمال مشوارهم التعليمي والدراسي



مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك. 10

ةالتكلفة المالي
المتوقعة

200,000
ريال

اللجان المسؤولة عن 
التنفيذ والمتابعة

ارد لجنة المو+ اللجنة االجتماعية 
الفريق التطوعي )البشرية 

(إعطاء

طوعين، بيان بأسماء المستفيدين، سالل غذائية رمضانية، قاعدة بيانات المتالمتطلبات
.خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021-هـ 1442قبل بداية شهر رمضان وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

اجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتي: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

.يتنمية العمل التطوعي في المجتمع المحل: الهدف االستراتيجي الثاني

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات: الهدف االستراتيجي الثالث
.العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد السالل الغذائية الموزعة من إجمالي األسر المستفيدة(: 1)المؤشر 

.عدد المتطوعين المشاركين في توزيع السالل وعدد ساعاتهم(: 2)المؤشر 

.نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع(: 3)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن السالل المقدمة(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

ع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشرو(: 6)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.أسرة مستفيدة( 1000)سلة غذائية على أكثر من ( 1200)توزيع أكثر من .1
.ساعة تطوعية( 360)متطوع بعدد ساعات يقارب ( 12)مشاركة .2

األثر المتوقع 
للمشروع

صة تغطية احتياج األسر المحتاجة من المواد الغذائية والتموينية الخا.1
.بشهر رمضان المبارك

.زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع.2
.تقوية أواصر التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع.3
م المشاركة في أجر تفطير الصائمين والسعي بأعمال البر في موس.4

.الخير واإلحسان



تطوير وتمكين األسر المستفيدة. 11

ةالتكلفة المالي
المتوقعة

اللجان المسؤولة عن ريال50,000
التنفيذ والمتابعة

لجنة الموارد البشرية

، قاعة بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة االحتياج التدريبي، مدربينالمتطلبات
.تدريب، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021على مدار العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

اجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتي: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات: الهدف االستراتيجي الثالث
.العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد األسر المستفيدة من البرامج التدريبية(: 1)المؤشر 

.عدد الدورات التدريبية وعدد الساعات التدريبية(: 2)المؤشر 

.نسبة مواءمة الدورات لالحتياج التدريبي للمستفيدين(: 3)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

ع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشرو(: 6)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.ساعة تدريبية( 80)برنامج تدريبي لألسر المستفيدة بإجمالي ( 20)تنفيذ .1
. متدرب ومتدربة( 150)تدريب أكثر من .2

األثر المتوقع 
للمشروع

رفع مهارات وكفاءة األسر المستفيدة في المجاالت المهنية ومهارات.1
.الحياة المختلفة، بما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل

إيجاد فرص لصقل المهارات وتبادل األفكار بما ينعكس على .2
.شخصياتهم وحياتهم باألفضل

لى تقوية نقاط الضعف لدى الفئات المستفيدة وتعزيز نقاط القوة ع.3
.مستوى األسر واألفراد



مشروع سداد إيجارات مساكن الفقراء. 12

ةالتكلفة المالي
المتوقعة

اللجان المسؤولة عن ريال60,000
التنفيذ والمتابعة

اللجنة االجتماعية 

، عقد اإليجار، صورة بطاقة األحوال، آلية لدراسة االحتياج، خطة تسويقيةالمتطلبات
.وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021حسب االحتياج على مدى العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

اجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتي: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات: الهدف االستراتيجي الثالث
.العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

عدد األسر المستفيدة من المشروع من إجمالي عدد االسر (: 1)المؤشر 
.المتقدمة

.إجمالي اإليجارات المسددة(: 2)المؤشر 

.نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع(: 3)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

ع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشرو(: 6)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.أسرة( 12)عدد األسر المستفيدة من المشروع أكثر من .1

األثر المتوقع 
للمشروع

على تأمين قيمة إيجار المسكن لألسر األشد حاجة، بما ينعكس إيجابًا.1
حياتهم ويدخل الطمأنينة على قلوبهم ويخفف من وطأة مصاعب 

.وظروف الحياة



مشروع إفطار صائم وإطعام. 13
التكلفة المالية

المتوقعة
90,000

ريال

اللجان المسؤولة عن 
التنفيذ والمتابعة

ارد لجنة المو+ اللجنة االجتماعية 
الفريق التطوعي )البشرية 

(إعطاء

ية، ، وجبات اإلفطار، خطة تسويق(في حال زوال جائحة كورونا)ساحة تفطير المتطلبات
.وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021-هـ 1442موسم رمضان وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احت: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

.ليتنمية العمل التطوعي في المجتمع المح: الهدف االستراتيجي الثاني

ذات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات: الهدف االستراتيجي الثالث
.العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

(.الصائمين واألسر)عدد المستفيدين من المشروع (: 1)المؤشر 

.عدد الوجبات الموزعة(: 2)المؤشر 

.عدد المواقع التي تم التوزيع بها(: 3)المؤشر 

.المشاركة بالمشروع( المتطوعين والموظفين)عدد الكوادر (: 4)المؤشر 
وعدد الساعات التطوعية

.نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع(: 5)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 6)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 7)المؤشر 

روع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المش(: 8)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.مواقع داخل المحافظة ومراكزها( 7)وجبة في ( 26,000)توزيع .1
.صائم( 30,000)تفطير أكثر من .2
مشارك ( 30)عدد المشاركين في المشروع من عاملين ومتطوعين .3

.ساعة تطوعية( 60)بإجمالي 

األثر المتوقع 
للمشروع

.مضاعفة األجور بالمساهمة في أعمال الخير وتفطير الصائمين.1
.تفطير المسافرين والمغتربين وعابري سبيل.2
.تعزيز قيم الخير واإلحسان بين أفراد المجتمع.3



مشروع ضيافة الحجاج والمعتمرين في ميقات الجحفة. 14

التكلفة المالية
المتوقعة

اللجان المسؤولة عنريال50,000
التنفيذ والمتابعة

ارد لجنة المو+ اللجنة االجتماعية 
الفريق التطوعي )البشرية 

(إعطاء

اعدة ضيافة، سقيا ماء، وجبات غذائية، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قالمتطلبات
.بيانات الداعمين، رسائل تثقيفية وتوعوية مطبوعة ورقمية

.م2021-هـ 1442موسمي رمضان والحج وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احت: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

.ليتنمية العمل التطوعي في المجتمع المح: الهدف االستراتيجي الثاني

ذات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات: الهدف االستراتيجي الثالث
.العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد الحجاج والمعتمرين المستفيدين من المشروع(: 1)المؤشر 

.المشاركة بالمشروع( المتطوعين والموظفين)عدد الكوادر (: 2)المؤشر 
.وعدد الساعات التطوعية

..عدد الوجبات المقدمة للمستفيدين(: 3)المؤشر 

.نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع(: 5)المؤشر 

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 6)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 7)المؤشر 

روع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المش(: 8)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.حاج ومعتمر( 4500)وجبة لعدد ( 4500)توزيع .1
مشارك ( 10)عدد المشاركين في المشروع من عاملين ومتطوعين .2

.ساعة تطوعية( 360)بإجمالي 
شراكة رسمية مع إدارة الحج والعمرة برابغ، وجمعية هدى برابغ، .3

.وجمعية إطعام

األثر المتوقع 
للمشروع

مضاعفة األجور بالمساهمة في أعمال الخير وفي خدمة ضيوف .1
.الرحمن

(.مليون متطوع30)2030تحقيق مستهدفات رؤية المملكة .2
.تعزيز قيم الخير واإلحسان بين أفراد المجتمع وتعظيم شعائر هللا.3



مشروع إعانة أسر السجناء. 15
التكلفة المالية

المتوقعة
اللجان المسؤولة عنريال150,000

التنفيذ والمتابعة
اللجنة االجتماعية

ة سجالت البحث االجتماعي، استمارة بحث حالة سجين، آلية لدراسالمتطلبات
.يناالحتياج،  خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعم

.م2021بدًءا من يناير وحتى ديسمبر .. شهريًا على مدى العام  وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ي تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلب: الهدف االستراتيجي األول
.احتياجات المستفيدين

جهات تطوير الشراكات المجتمعية مع ال: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد األسر المستفيدة من المشروع(: 1)المؤشر 

.عدد المبالغ التي تم صرفها(: 2)المؤشر 

.عدد المنح العينية التي تم صرفها(: 3)المؤشر 

عدد الدورات والبرامج والساعات التدريبية التي تم (: 4)المؤشر 
.تنفيذها ألسر السجناء

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 5)المؤشر 
.المشروع

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 6)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 7)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 8)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.أسرة( 25)عدد األسر المستفيدة من المشروع أكثر من .1
إقامة اتفاقية شراكة مجتمعية مع إدارة سجن رابغ، وجمعية .2

.تراحم

األثر المتوقع 
للمشروع

تحقيق التكافل االجتماعي بما يحفظ كرامة وشمل أسرة .1
.السجين ويؤمن لهم حياة كريمة

إيجاد مصدر دخل من خالل توفير إعانة مالية شهرية وسلة .2
(.ليس لديهم دخل)غذائية ألسر السجين 



عالج مريض. 16
التكلفة المالية

المتوقعة
اللجان المسؤولة عنريال30,000

التنفيذ والمتابعة
اللجنة االجتماعية

ة، تسعيرة من المستشفى، آلية لدراسة االحتياج،  خطة تسويقيالمتطلبات
.وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021حسب االحتياج على مدى العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ي تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلب: الهدف االستراتيجي األول
.احتياجات المستفيدين

جهات تطوير الشراكات المجتمعية مع ال: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد األفراد المستفيدين من المشروع(: 1)المؤشر 

.إجمالي تكاليف المشروع(: 2)المؤشر 

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 3)المؤشر 
.المشروع

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 6)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.فرد( 15)عدد األفراد المستفيدين من المشروع أكثر من .1
ع عيادة اإلقال)إقامة شراكة مجتمعية مع مستشفى رابغ العام .2

.، جمعية زمزم للخدمات الصحية، (عن التدخين
3..

األثر المتوقع 
للمشروع

.رفع الكرب وتأمين مصاريف العالج للفئات المستحقة.1



(لألسر)مساعدات طارئة . 17
التكلفة المالية

المتوقعة
اللجان المسؤولة عنريال60,000

التنفيذ والمتابعة
اللجنة االجتماعية

قية، بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة االحتياج،  خطة تسويالمتطلبات
.وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021حسب االحتياج على مدى العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ي تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلب: الهدف االستراتيجي األول
.احتياجات المستفيدين

جهات تطوير الشراكات المجتمعية مع ال: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد األفراد أو األسر المستفيدين من المشروع(: 1)المؤشر 

.إجمالي تكاليف المشروع(: 2)المؤشر 

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 3)المؤشر 
.المشروع

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 6)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

فرد وأكثر ( 200)عدد األفراد المستفيدين من المشروع أكثر من .1
.أسرة( 25)من 

.سلة( 120)صرف أكثر من ..2

األثر المتوقع 
للمشروع

.تعزيز العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي. .1
مساعدة األسر التي تمر عليها أزمات طارئة ومساعدتهم بما .2

.يحقق لهم حياة كريمة



مشروع رعاية وصيانة المساكن التنموية. 18
التكلفة المالية

المتوقعة
للجان المسؤولة عناريال60,000

التنفيذ والمتابعة
اللجنة االجتماعية

طلبات وتقارير لجنة رعاية اإلسكان، آلية لدراسة االحتياج، خطةالمتطلبات
.تسويقية للبرنامج، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021حسب االحتياج على مدى العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ي تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلب: الهدف االستراتيجي األول
.احتياجات المستفيدين

جهات تطوير الشراكات المجتمعية مع ال: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد المساكن المستفيدة من المشروع(: 1)المؤشر 

.عدد األفراد المستفيدين من المشروع(: 2)المؤشر 

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 3)المؤشر 
.المشروع

.نسبة رضا المستفيد عن المشروع(: 4)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 5)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 6)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.مسكن( 3)صيانة وترميم أكثر من .1
.فرد( 156)عدد المستفيدين من هذا المشروع أكثر من .2

األثر المتوقع 
للمشروع

.تحسين جودة حياة السكن بالمساكن التنموية.1
مية إصالح وترميم ما يطرأ من خلل أو تعطل يؤثر على الحياة اليو.2

.لساكني المساكن التنموية



مشروع تنمية العمل التطوعي. 19

التكلفة المالية
المتوقعة

اللجان المسؤولة عنريال50,000
التنفيذ والمتابعة

الفريق)لجنة الموارد البشرية 
(التطوعي إعطاء

قية آلية المبادرات التطوعية، خطة سنوية للفريق التطوعي، خطة تسويالمتطلبات
.للبرنامج، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م2021على مدى العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ياجات تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احت: الهدف االستراتيجي األول
.المستفيدين

ذات تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات: الهدف االستراتيجي الثالث
.العالقة

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد المبادرات التطوعية المقدمة(: 1)المؤشر 

.عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في المبادرات(: 2)المؤشر 

.عدد الساعات التطوعية للمبادرات(: 3)المؤشر 

.نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع(: 4)المؤشر 

.نسبة رضا المتطوعين عن المشروع(: 5)المؤشر 

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 6)المؤشر 

روع نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المش(: 7)المؤشر 
.المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

.متطوع ومتطوعة( 200)مشاركة أكثر من .1
(  150)مبادرة بإجمالي عدد ساعات تطوعية 12إعداد وتنفيذ أكثر من ..2

.ساعة تطوعية

األثر المتوقع 
للمشروع

ين تفعيل العمل التطوعي بالمحافظة وفق منهجية تركز على تحس.1
.األثر ودراسة االحتياج بدقة

على استثمار طاقات الشباب والشابات بما ينعكس ايجابًا عليهم و.2
.المجتمع

اءة إيجاد حاضنة لتطوير مهارات المتطوعين والمتطوعات وتطوير كف.3
.المبادرات التطوعية في المجتمع



(المرحلة التأسيسية)مشروع بناء قاعة مناسبات . 20
التكلفة المالية

المتوقعة
600,000

ريال

اللجان المسؤولة عن
التنفيذ والمتابعة

اللجنة المالية

دراسة جدوى، عقد بناء، تصريح بناء، جدول زمني للمشروع، خطة المتطلبات
.تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م12021//1من بداية العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

تدامة تنويع مصادر الدخل وتحقيق االس: الهدف االستراتيجي السابع
.المالية للجمعية

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.نسبة التقدم في الجدول الزمني للمشروع(: 1)المؤشر 

.نسبة إيرادات المشروع من مجموع إيرادات الجمعية(: 2)المؤشر 

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 3)المؤشر 
.المشروع

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 4)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 5)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

امة ليعود ريعها في استد( قاعة مناسبات)بناء وقف استثماري .1
.األعمال الخيرية والتنموية التي تقدمها الجمعية

األثر المتوقع 
للمشروع

ل استدامة العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي من خال.1
.دعم عوائد المشروع ألعمال الجمعية

ألسر توفير وتهيئة مرافق بجودة عالية تلبي مناسبات وأفراح ا.2
.والمناسبات الصغيرة



معهد تطوير الكفاءات. 21
التكلفة المالية

المتوقعة
250,000

ريال

اللجان المسؤولة عن
التنفيذ والمتابعة

لجنة الموارد البشرية

د، تصريح، تجهيزات مكتبية ومعامل تدريب، خطة تشغيلية للمعهالمتطلبات
.خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

.م12021//1من بداية العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

هات تطوير الشراكات المجتمعية مع الج: الهدف االستراتيجي الثالث
.ذات العالقة

تدامة تنويع مصادر الدخل وتحقيق االس: الهدف االستراتيجي السابع
.المالية للجمعية

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.نسبة التقدم في الجدول الزمني للمشروع(: 1)المؤشر 

.نسبة إيرادات المشروع من مجموع إيرادات الجمعية(: 2)المؤشر 

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 3)المؤشر 
.المشروع

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 4)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 5)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

ترميم وتطوير معهد يقدم خدمات التدريب وتطوير الكفاءات .1
.المحلية

يدين تقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات أسر وأبناء المستف.2
.وأهالي المحافظة عموًما

دعم عوائد المشروع في استدامة برامج وخدمات الجمعية.3

األثر المتوقع 
للمشروع

.استدامة العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي.1
تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم .2

.لسوق العمل



مشروع ترميم وقف األيتام واألسر. 22
التكلفة المالية

المتوقعة
اللجان المسؤولة عنريال150,000

التنفيذ والمتابعة
اللجنة المالية

امج، دراسة جدوى، جدول زمني للمشروع، خطة تسويقية، وثيقة للبرنالمتطلبات
.قاعدة بيانات الداعمين

.م1/12021من بداية العام وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

تدامة تنويع مصادر الدخل وتحقيق االس: الهدف االستراتيجي السابع
.المالية للجمعية

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.نسبة التقدم في الخطة التشغيلية للمشروع(: 1)المؤشر 

.نسبة إيرادات المشروع من مجموع إيرادات الجمعية(: 2)المؤشر 

نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات (: 3)المؤشر 
.المشروع

.عدد الشراكات والتبرعات الجديدة(: 4)المؤشر 

نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف (: 5)المؤشر 
.المشروع المالية

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

وقف سكني يعود ريعه في استدامة برامج ومشاريع الجمعية .1
.التنموية وبرامج األيتام واألسر خاصة

األثر المتوقع 
للمشروع

.استدامة العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي.1
ا تقديم برامج لرعاية وتطوير مهارات األيتام وتأهيلهم علميً ..2

.ومعرفًياومهاريًا



زكاة المال. 23
التكلفة المالية

المتوقعة
300,000

ريال

اللجان المسؤولة عن
التنفيذ والمتابعة

اللجنة المالية

خطة آلية لدراسة االحتياج، إعداد تقرير ربع سنوي لمتابعة المشروع،المتطلبات
.تسويقية، وثيقة للبرنامج

.م2021/12/31م وحتى 1/12021من وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ي تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلب: الهدف االستراتيجي األول
.احتياجات المستفيدين

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد المبالغ التي تم استالمها(:  1)المؤشر 

.  عدد المستفيدين الذين استفادوا من المشروع(: 2)المؤشر 

.عدد المتبرعين بالمشروع(: 3)المؤشر 

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

حاب صرف زكاة المال على الفئات المستحقة للزكاة نيابة عن أص.1
الزكاة

األثر المتوقع 
للمشروع

. دعم فئة الفقراء والمساكين في المجتمع.1
.تقوية أواصر التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع.2



مشروع زكاة الفطر. 24
التكلفة المالية

المتوقعة
اللجان المسؤولة عنريال75,000

التنفيذ والمتابعة
اللجنة المالية

خطة آلية لدراسة االحتياج، إعداد تقرير ربع سنوي لمتابعة المشروع،المتطلبات
.تسويقية، وثيقة للبرنامج

.م2021/12/31م وحتى 1/12021من وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ي تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلب: الهدف االستراتيجي األول
.احتياجات المستفيدين

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد المبالغ التي تم استالمها(:  1)المؤشر 

.  عدد المستفيدين الذين استفادوا من المشروع(: 2)المؤشر 

.عدد المتبرعين بالمشروع(: 3)المؤشر 

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

ها في توزيع زكاة الفطر على الفئات المستحقة نيابة عن أصحاب.1
.وقتها الشرعي

األثر المتوقع 
للمشروع

دعم فئة الفقراء والمساكين في المجتمع ومشاركتهم فرحة.1
.  العيد مع اخوانهم

.تقوية أواصر التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع.2



كفارة اليمين. 25
التكلفة المالية

المتوقعة
اللجان المسؤولة عنريال6,500

التنفيذ والمتابعة
اللجنة المالية

خطة آلية لدراسة االحتياج، إعداد تقرير ربع سنوي لمتابعة المشروع،المتطلبات
.تسويقية، وثيقة للبرنامج

.م2021/12/31م وحتى 1/12021من وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ي تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلب: الهدف االستراتيجي األول
.احتياجات المستفيدين

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد المبالغ التي تم استالمها(:  1)المؤشر 

.  عدد المستفيدين الذين استفادوا من المشروع(: 2)المؤشر 

.عدد المتبرعين بالمشروع(: 3)المؤشر 

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

ابهاصرف كفارة اليمين على الفئات المستحقة نيابة عن أصح.1

األثر المتوقع 
للمشروع

. دعم فئة الفقراء والمساكين في المجتمع.1
.تقوية أواصر التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع.2



مشروع صدقة جارية. 26
التكلفة المالية

المتوقعة
اللجان المسؤولة عنريال15,000

التنفيذ والمتابعة
اللجنة المالية

خطة آلية لدراسة االحتياج، إعداد تقرير ربع سنوي لمتابعة المشروع،المتطلبات
.تسويقية، وثيقة للبرنامج

.م2021/12/31م وحتى 1/12021من وقت التنفيذ

مستهدفات 
المشروع

حسب الخطة 
االستراتيجية

ي تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلب: الهدف االستراتيجي األول
.احتياجات المستفيدين

مؤشرات قياس 
األداء للمشروع

.عدد المبالغ التي تم استالمها(:  1)المؤشر 

.  عدد المستفيدين الذين استفادوا من المشروع(: 2)المؤشر 

.عدد المتبرعين بالمشروع(: 3)المؤشر 

المخرجات 
المتوقعة 
للمشروع

قات صرف مبالغ الصدقة الجارية في مشاريع سقيا الماء والصد.1
.الجارية

األثر المتوقع 
للمشروع

. دعم فئة الفقراء والمساكين في المجتمع.1
.تقوية أواصر التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع.2


