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 مكدمة:

 دمحم وعمى آله وصحبه أجسعين، أما بعد.. نبيشاالحسد هلل رب العالسين، وأفزل الرالة وأتم التدميم عمى 

ا إلععى مع  التوععهر الستالفع  فعع  عععالم ا عسعات فعع  مجافت ععا السختمنعا فعع  العوععاعين الخعاخ والعععاح والعوععاا الخيعت ، وانحيععاز جسيعع  السش سعات الشاجحعع
وشعتيا،، وعسعال، ومعهرنون ومعه،نين، يعاد ف  عد  تبش  خوط بعيدة السدى تتزسن تحعيع  أدعداك يبيعتة ومدعتستة، وتبخعن بععين افعتبعار وجعهن مشافدعين

 ح .9191-ح 9109لمعاح  ووض  مهازنا لمجسعيا تذغيمياخوا  من وض لجسعيا عائل 

 نبذة تعزيفية عن اجلمعية: 

 من حنن:

 ليس ل ا عائل بحاف ا تتبا متخررا  تعديم العهد والسداعدة لألست الت  0101مدجما  هزارة العسل والتشسيا افجتساعيا  تقم جدودة جسعيا خيتيا 
 دع. 9/4/0049(  تاريخ 04584تبسدت بسهجب العتار الهزار  رقم ) 

 املستفيدون من خدمات اجلمعية:
 والغائبين والسنعهنون .  ا رامل وا وتاح والسومعات والسعمعات والس جهرات وأست الدجشا،

 :سميات الزئيسية الثالث التاليةاملتندرج حتت   خدمة للمستفيدين 02تهدف اجلمعية اىل تكديم 
 :اخلدمات املالية/ 1

 )الكنافت الذ تيا لألرامل وا وتاح والسداعدات السعوهعا والوارئا(
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 :اخلدمات العينية/ 0

 )الدالت الغنائيا والتمزانيا ويدهة الذتا، والعيد وسع  السا، والتعايا التعميسيا والرحيا وتتميم السداكن(
 :املعنويةاخلدمات / 3

 )اإلرشان ا ست ، التدريب، التبديل لدهق العسل، البتامج وا نذوا الثعافيا والتتفي يا(
 رؤيتنا:

 الوصول باألسر التي ليس لها عائل إلى االكتفاء الذاتي.
 رسالتنا:

 تقديم الخدمات لألسر التي ليس لها عائل وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
 قيمنا:

 ا مانا. -0

 العدت. -9

 الجهنة. -4

 الذنافيا. -0

 الدتيا. -5

 العوا،. -6

 الذتاكا. -7

 اإلنجاز -8
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 :يفيذيةاألهداف العامة للخطة الت

 ع تحعي  التتابط افجتساع   ين سكاد السحاف ا من خالت تعديم العهد والسداعدة لألست الت  ليس ل ا عائل . 0
 الدمبيا .ع اإلس اح بعدر اإلمكاد ف  عالج السذكالت افجتساعيا وا ستيا وال هادت 9
 ع العسل عمى رف  مدتهى الهع  افجتساع   ين الدكاد وتشسيا روح التناعل افجتساع  وتوهيت  يئت ا لمسحاف ا عمى السكتدبات الحزاريا .4
 امج وأنذوا الجسعيا.سكاد محاف ا تتبا لمسذاريا ف   ت ع افستنانة من ذو  الخبتات والواقات من 0
 ف  محاف ا تتبا لسسارسا أنذوا اجتساعيا وثعافيا وتتبهيا دانفا ف  جه توسئن إليه الشدا، وأستدن .ع استثسار الواقات الشدائيا 5
 

 : نعيةاجل اصرتاتيجية

 قياس األداء.  االىتكال إىل العنل املؤصضي بتحكيل االصتكزار اإلداري ورفع كفاءة التشغيل واالصتدامة وصهولة   .1

 مً أجل حتكيل رؤيتها ورصالتها.تطويز ورفع كفاءة العاملني باجلنعية  .2

 . إىشاء بيية حتتية تتياصب مع احتياجات وطنوحات اجلنعية .3

 .عً خدمات اجلنعية يًاملضتفيدرفع درجة رضا  .4

 . العياية واالهتناو بالداعنني واملتطوعني واصتكطاب املشيد ميهه .5

 .سيادة إيزادات اجلنعية والزقابة على اليفكات مبا يضنً حتكيل فائض مالي .6
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 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

 

 رمز  التنفيذي الهدف
 الهدف

 المبادرة

 

 الموازنة التقديرية م9109 القراءة المؤش  

 م9109
 4رب  ع  3رب  ع  9رب  ع  0رب  ع 

وع البنية التحتية 10-10 البنيه التحتيةإنجاز   ايجار 450111 01 01 01 71 011 % مش 

 سيارات 0510111

 مكتب   اثاث  310111

 

وع مؤسس   19-10 االنتهاء من البناء المؤسس     01 01 01 71 011 % مش 

ونية     13-10 اكتمال بيئة األعمال اإللكتر
وع تقب   010111 9 9 3 3 01 عدد مش 

 تدريب 010111 41 91 91 91 011 %  14-10 تهيئة وتدريب الموظفي   الجدد

 مكافأة 010111

  51 91 91 01 011 %  -مداد 17-19-10 بناء واقرار االنظمة المالية  

  51 91 91 01 011 % حوكمة 18-19-10 اعتماد أنظمة الحوكمة 
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 جلنة العاملني

 

 رمز  التنفيذي الهدف
 الهدف

 المبادرة

 

 الموازنة التقديرية م9109 القراءة المؤش  

 م9109
 4رب  ع  3رب  ع  9رب  ع  0رب  ع 

 رواتب 0450111 41 91 91 91 011 %  14-10 اعتماد العاملي   الجدد 
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 إدارة التخطيط وتنمية املوارد
 

 الموازنة التقديرية م9109 القراءة المؤش   المبادرة الهدف رمز  التنفيذي الهدف

 م9109
 4رب  ع  3رب  ع  9رب  ع  0رب  ع 

اتيجية للجمعية    == == == 0 0 عدد  10-17-10 اعداد خطة استر

  == == == 0 0 عدد  10-17-10 اعداد خطة تنفيذية للجمعية 

  == == == 0 0 عدد  13-17-10 9109اعداد موازنة تقديرية للعام 

انية العام    == == == 0 0 عدد  13-17-10 9108اعداد مت  

  == == == 0 0 عدد  19-17-10 9108اعداد تقرير اعمال الجمعية للعام 

وع الوقف  001110111 == == == 0 0 عدد وقف الساع   14-17-10 دراسة مش 

 010111 == == 5 5 01 عدد  14-17-10 اعداد دراسة مشاري    ع دعم المستفيدين 

  == == 5 5 01 عدد  13-19-15 تقديم مشارع الدعم عىل المؤسسات المانحة 

  == == 5 5 01 عدد  19-17-10 عمل التقارير الدورية عن تنفيذ مشاري    ع الدعم

 010111 == 0 0 0 3 عدد  14-17-10 اعداد دراسة عن المشاري    ع االستثمارية 

عات العامة   مطبوعات  050111 == == 95 95 51 عدد  14-10-15 اعداد تصاميم طلب التت 

 لاير  510111 == ==  0 0 عدد  10-17-10 اعداد خطة حفل االفتتاح

اكات مع الداعمي   والرعاة  اكة  13-19-15 توقيع الش    == == 5 5 01 عدد ش 
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 إدارة العمل التطوعي

 جلنة العمل التطوعي

 

 الموازنة التقديرية م9109 القراءة المؤش   المبادرة الهدف مز ر  التنفيذي الهدف

 م9109
 4رب  ع  3رب  ع  9رب  ع  0رب  ع 

  0 0 0 9 5 عدد ساعدهم 10-15-10 توعية المجتمع بأهمية العمل التطوع  

  5 5 01 31 51 عدد فرصة تطوع 13-15-10 استقطاب المتطوعي   

        لجنة العمل التطوع   15-10 اعتماد المتطوعي   

 لاير  910111 0 3 3 3 01 عدد عليم  فإن هللا شاكر   14-15-10 تحفت   المتطوعي   
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 إدارة الشؤون النسائية 

 

 الموازنة التقديرية م9109 القراءة المؤش   المبادرة الهدف مز ر  التنفيذي الهدف

 م9109
 4رب  ع  3رب  ع  9رب  ع  0رب  ع 

  = = 711 811 0511 عدد  10-18-10 تسجيل المستفيدات 

  411 411 411 411 0511 عدد  19-18-10 البحث االجتماع  لألش المسجلة

 3110111 = = = 91 91 عدد  10-13 تنفيذ برنامج التمكي   

 3110111 77 011 96 01 910 عدد   10-14 برنامج الوع  تنفيذ 
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 جلنة املستفيدين

 

رمز  الهدف التنفيذي
 الهدف

 الموازنة التقديرية م9109 القراءة المؤش   المبادرة

 م9109
 4رب  ع  3رب  ع  9رب  ع  0رب  ع 

  == == 411 611 0111 عدد  13-18-10 اعتماد اسماء األش المستفيدة 

 برنامج عون 10-19 اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المال  

 المساعدة الطارئة  –الكفالة الشهرية 
 لاير 7350111 911 911 911 311 811 عدد

  
 برنامج سندي  19-19 اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم العيب 

  
وع سلبر وع سقيا  –مش    -مش 

 9110111 911 911 911 011 711 عدد

8110111 

 برنامج تمكي    10-13 اعتماد اسماء المستفيدات من التدريب والتأهيل

وع طه   وع  -مش  مش 
  
 زينبر

  41 41 41 31 051 عدد

 برنامج وع   10-14 اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المعنوي

  
وع أرشدن  وع  -مش  مش 

  
 أسعدن 

  31 31 31 00 030 عدد
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 والعالقات العامةإدارة الشؤون اإلعالمية 

 

 الموازنة التقديرية م9109 القراءة المؤش   المبادرة الهدف رمز  التنفيذي الهدف

 م9109
 4رب  ع  3رب  ع  9رب  ع  0رب  ع 

اكات االعالمية    4 9 9 9 01 عدد  10-16-10 توقيع عقود الش 

 010111 6 3 3 3 05 عدد  19-16-10 انتاج مقاطع فيديو لمشاري    ع الجمعية 

 010111 4 3 3 5 05 عدد  19-16-10 عمل تصاميم لمشاري    ع الدعم  

 50111 4 3 9 0 01 عدد  13-16-10 المشاركة بالملتقيات والمعارض 

الظهور بوسائل االعالم المختلفة للتعريف 

 بالجمعية 

 50111 5 5 3 9 31 عدد  10-16-19

 ضيافة 950111 31 31 31 31 091 عدد  14-16-10 ال الزوار والداعمي   استقب

 

 


