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 مكدمة:

 ىبييا ذلند وعلى آلُ وصخبُ أمجعني، أما بعد..احلند هلل زب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليه على 

  إىل مع التطوز املتالحق يف عامل األعنال يف دلاالتَا املختلفة  يف الططةاعني اخلةاا والعةاو والططةاي اخلةحني، واييةاش مجيةع امليانةا  اليا خة          

افسةةني وكةستاو، وعنةالو ومةوز وً ومةةو فني،    تةب  ططةب بعيةدة املةدض تتضةةنً هطيةق أٍةدام تةبحنة ومسةةتنسة، وتتطةر بعةني االعتبةاز و ةو  مي           

 و .2021-و 2020تاٌ ال بد جلنعي  عائل مً وضع طط  تشغيلي  للجنعي  ووضع مواشى  للعاو 

 نبذة تعزيفية عن اجلمعية: 

 من حنن:

اليت ليس هلا عائل  متخصص  بتطدوه العوٌ واملساعدة لألسس 1040مسجل  بوشازة العنل والتيني  اال تناعي  بسقه  دودة مجعي  طحنو  

 ٍة. 2/3/1431( بتازوخ 43533حبافا  تسب  تتسست مبو ب الطساز الوشازي زقه ) 

 املستفيدون من خدمات اجلمعية:

 األزامل واألوتاو واملطلطا  واملعلطا  واملَجوزا  وأسس السجياو والغائبني واملفطو وً . 
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 :املسميات الزئيسية الثالث التاليةحتت تندرج   خدمة للمستفيدين 02تهدف اجلمعية اىل تكديم 

 :اخلدمات املالية/ 1

 )الكفاال  الشَسو  لألزامل واألوتاو واملساعدا  املططوع  والطازئ (

 :اخلدمات العينية/ 0

 )السالل الغرائي  والسمضاىي  وتسوة الشتاو والعيد وسطي املاو والسعاو  التعليني  والصخي  وتسميه املساتً(

 :املعنويةاخلدمات / 3

 )اإلزكا  األسسي، التدزوب، التتٍيل لسوق العنل، الربامج واألىشط  الثطافي  والرتفيَي (

 رؤيتنا:

 الوصول باألسس اليت ليس هلا عائل إىل االتتفاو الراتي.

 رسالتنا:

 تطدوه اخلدما  لألسس اليت ليس هلا عائل وفق أفضل املنازسا  املؤسسي .

 قيمنا:

 السسو  -5                           األماى .-1

 العطاو -6                            العدل.-2

 الشراكة  -7                 الجودة. -3

 اإلنجاز  -8                الشفافية. -4
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 :يفيرو األٍدام العام  للخط  الت

 هطيق الرتابب اال تناعي بني سكاٌ احملافا  مً طالل تطدوه العوٌ واملساعدة لألسس اليت ليس هلا عائل .  .1
 اإلسَاو بطدز اإلمكاٌ يف عالج املشكال  اال تناعي  واألسسو  والاواٍس السلبي  . .2
 وس بيئتَا للنخافا  على املكتسبا  احلضازو  .العنل على زفع مستوض الوعي اال تناعي بني السكاٌ وتيني  زوح التفاعل اال تناعي وتطو .3
 االستفا ة مً ذوي اخلربا  والطاقا  مً سكاٌ ذلافا  تسب  للنشازت  يف بسامج وأىشط  اجلنعي .  .4
 استثناز الطاقا  اليسائي  يف ذلافا  تسب  ملنازس  أىشط  ا تناعي  وثطافي  وتسبوو  ٍا ف  يف  و تطنئً إليُ اليساو وأسسًٍ .  .5

  : االسرتاتيجي  نعي اجل م أٍدا

 و( وتتكوٌ مً مخس  أٍدام ٍي : 2021 – 2020 – 2011مت اعتنا  اخلط  االسرتاتيجي  للجنعي  ملدة ثالث سيوا  ) 

 استكنال تتسيس البيي  التختي  . .1

 املساعدا  العييي  (. –توفحن احلا ا  الضسوزو  للنستفيدا  ) املساعدا  املالي  الشَسو  والطازئ   .2

 متكني املستفيدا  ) هوول املستفيدا  مً االحتياج إىل االتتفاو الراتي واالىتاج ( .3

 التوعي  واإلزكا  ) تطدوه بسامج ازكا و  توعوو  أسسو  ( .4

 مشسوي الوقف (. –تيني  املواز  املالي  ) بسىامج االستدام  املالي   .5
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 اجلمعية العمومية

 جملس اإلدارة

 مدير عام اجلمعية

إدارة الشؤون اإلعالمية 

والعالقات العامة

 قسم االتصاالت اإلداروة

 قسم املوارد البشروة

 قسم خدمات املستفيدون

 قسم احملاسبة

 أمني الصندوق

 قسم املشاروع االستثماروة

قسم شؤون 

 املستفيدات

 قسم اإلعالم

 قسم العالقات العامة

 قسم استقطاب املتطوعني قسم التخطيط

 قسم رعاوة املتطوعني

لجنة  
 المستفيدين 

لجنة العمل 
 التطوعي

لجنة  
 العاملين

لجنة المتابعة 
 والجودة

 قسم مستودع التربعات

 إدارة التخطيط  إدارة العمل التطوعي ارة الشؤون النسائيةإد

و تنمية املوارد املالية

إدارة الشؤون اإلدارية 

واملالية

 قسم التقنية

 قسم مشاروع الدعم

 قسم التربعات العامة

 ألرشيفقسم ا

قسم التدروب 

 والتأهيل

قسم كفالة األوتام 

 والكافلني

 

مركز مجعية عائل 

 االجتماعي

 قسم اإلرشاد األسري

قسم الربامج 

 واألنشطة األسروة
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 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

 

 الموازنة التقديرية م0202 القراءة المؤش   المبادرة الهدف رمز  التنفيذي الهدف
 4رب  ع  3رب  ع  0رب  ع  1رب  ع  م0202

وع البنية التحتية 21-21 التحتيةالبنيه إنجاز   مبنى مقر الجمعية ايجار  450222 12 12 12 72 122 % مش 
 ثاث مكتن   أ 120222

وع مؤسس   20-21 االنتهاء من البناء المؤسس     12 12 12 72 122 % مش 

ونية     23-21 اكتمال بيئة األعمال اإللكتر
وع تقنى  120222 0 0 3 3 12 عدد مش 

ى الجددتهيئة وتدريب   42 02 02 02 122 %  24-21 الموظفي 
 تدريب 120222
 مكافأة 120222

  52 02 02 12 122 %  -مداد 27-20-21 نظمة المالية  بناء واقرار األ 

  52 02 02 12 122 % حوكمة 28-20-21 اعتماد أنظمة الحوكمة 

 

 جلنة العاملني

 

 الموازنة التقديرية م0202 القراءة المؤش   المبادرة الهدف رمز  التنفيذي الهدف
 4رب  ع  3رب  ع  0رب  ع  1رب  ع  م0202

ى الجدد   رواتب 1020222 42 02 02 02 122 %  24-21 اعتماد العاملي 
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 إدارة التخطيط وتنمية املوارد

 
 

 الموازنة التقديرية م0202 القراءة المؤش   المبادرة الهدف رمز  التنفيذي الهدف
 4رب  ع  3رب  ع  0رب  ع  1رب  ع  م0202

اتيجية للجمعية    == == == 1 1 عدد  21-27-21 اعداد خطة استر

  == == == 1 1 عدد  21-27-21 اعداد خطة تنفيذية للجمعية 

  == == == 1 1 عدد  23-27-21 0202اعداد موازنة تقديرية للعام 

انية العام  ى   == == == 1 1 عدد  23-27-21 0219اعداد مت 

  == == == 1 1 عدد  20-27-21 0219اعداد تقرير اعمال الجمعية للعام 

وع الوقف  5220222 == == == 1 1 عدد وقف الساع   24-27-21 )المرحلة األوىل( دراسة مش 

 120222 == == 5 5 12 عدد  24-27-21 اعداد دراسة مشاري    ع دعم المستفيدين 

  == == 5 5 12 عدد  23-20-25 تقديم مشارع الدعم عىل المؤسسات المانحة 

  == == 5 5 12 عدد  20-27-21 عمل التقارير الدورية عن تنفيذ مشاري    ع الدعم

 120222 == 1 1 1 3 عدد  24-27-21 اعداد دراسة عن المشاري    ع االستثمارية 

عات العامة   مطبوعات  150222 == == 05 05 52 عدد  24-21-25 اعداد تصاميم طلب التت 

ى والرعاة  اكات مع الداعمي  اكة  23-20-25 توقيع الش    == == 5 5 12 عدد ش 
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 إدارة العمل التطوعي

 جلنة العمل التطوعي

 

 الموازنة التقديرية م0202 القراءة المؤش   المبادرة الهدف مز ر  التنفيذي الهدف
 4رب  ع  3رب  ع  0رب  ع  1رب  ع  م0202

  1 1 1 0 5 عدد ساعدهم 21-25-21 توعية المجتمع بأهمية العمل التطوع  

ى    5 5 12 32 52 عدد فرصة تطوع 23-25-21 استقطاب المتطوعي 

ى          لجنة العمل التطوع   25-21 اعتماد المتطوعي 

ى  ى المتطوعي   لاير  020222 1 3 3 3 12 عدد فإن هللا شاكٌر عليم  24-25-21 تحفت 
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  إدارة الشؤون النسائية

 

 الموازنة التقديرية م0202 القراءة المؤش   المبادرة الهدف مز ر  التنفيذي الهدف
 4رب  ع  3رب  ع  0رب  ع  1رب  ع  م0202

  = = 722 822 1522 عدد  21-28-21 تسجيل المستفيدات 

  422 422 422 422 1522 عدد  20-28-21 البحث االجتماع  لألش المسجلة

ى   3220222 = = = 92 92 عدد  21-23 تنفيذ برنامج التمكي 

 3220222 65 122 05 12 022 عدد   21-24 تنفيذ برنامج الوع  

 

 جلنة املستفيدين

 

 الموازنة التقديرية م0202 القراءة المؤش   المبادرة رمز الهدف الهدف التنفيذي
 4رب  ع  3رب  ع  0رب  ع  1رب  ع  م0202

  122 122 122 122 422 عدد  23-28-21 اعتماد اسماء األش المستفيدة 

 برنامج عون 21-20 اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم الماىل  
المساعدة  –الكفالة الشهرية 
 الطارئة

 لاير 102220222 022 022 022 022 822 عدد

  
 سنديبرنامج  20-20 اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم العينى

  
وع سلنر وع سقيا  –مش   -مش 

 الف 422 022 022 022 122 722 عدد

ى  21-23 اعتماد اسماء المستفيدات من التدريب والتأهيل  برنامج تمكي 
وع طه      -مش 

وع زيننر  مش 

  42 42 42 32 152 عدد

 برنامج وع   21-24 اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المعنوي
  
وع أرشدنى    -مش 

وع أسعدنى  مش 

  022 022 022 022 822 عدد
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 إدارة الشؤون اإلعالمية والعالقات العامة

 

 الموازنة التقديرية م0202 القراءة المؤش   المبادرة الهدف رمز  التنفيذي الهدف
 4رب  ع  3رب  ع  0رب  ع  1رب  ع  م0202

اكات االعالمية    4 0 0 0 12 عدد  21-26-21 توقيع عقود الش 

 120222 6 3 3 3 15 عدد  20-26-21 انتاج مقاطع فيديو لمشاري    ع الجمعية 

 120222 4 3 3 5 15 عدد  20-26-21 عمل تصاميم لمشاري    ع الدعم  

 50222 4 3 0 1 12 عدد  23-26-21 المشاركة بالملتقيات والمعارض

الظهور بوسائل االعالم المختلفة للتعريف 

 بالجمعية 

 50222 5 5 12 12 32 عدد  21-26-20

ى   ضيافة 050222 32 32 32 32 102 عدد  24-26-21 استقبال الزوار والداعمي 
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 يتم تنفيذها حال الدعمم  0202 –هـ 1441نشاريع ونبادرات الجهعية الهتوقعة للعام 

وع م  وصف المبادرة اسم المبادرة اسم المشر
الفئات 
 المستفيدة

وع  الوضع الراهن للمشر

1 
الكفاالت المالية 

 الشهرية
  
 كفالة شهرية لألرامل واأليتام إكفلن 

  ال عائل لها
 األرس الن 

 كأرس األرامل
 واأليتام

 والمطلقات
 والمهجورات
 والمعلقات

 وأرس السجناء
 المعتمدة بالجمعية

 للشهر ال
ً
وع مستمر شهريا عىل التوالي وتم حتى اآلن كفالة  ثامنالمشر

 ( يتيم78)

2 
وع  المساعدات مشر

 المقطوعة أو الطارئة
ي ليس لها عائل تفري    ج كربة

 مساعدة طارئة لألرس التى
وع مستمر  ي نسخته األول تم تقديم المساعدة لعدد المشر

 
 111) ف

 أرسة  (

وع قوت 3  السلة الغذائية مشر
ائية قيمتها ) ( لاير توزع عىل 033بطاقة رسر

 األرس بشكل دوري
وع مستمر  المشر

وع  4   مشر
 رواء لسقيا الماء أسقن 

توزي    ع برادة ماء لكل أرسة مع قوارير مياه 
 والتعبئة طوال العام

وع مستمر ويغطي اإلن   أرسة 033المشر

 عمرة رمضان مناسك 5
اختيار عدد من األرس ألداء العمرة بشهر 

 رمضان
ي انتظار الدعم للتنفيذ

 
 تم حرص المستفيدات وف

 حجة الفريضة مناسك 6
عدد من المستفيدات ألداء حجة اختيار 

 الفريضة
ي انتظار الدعم للتنفيذ

 
 تم حرص المستفيدات وف

7   
 
وع كسوت  تقديم كسوة العيد والشتاء كسوة العيد والشتاء مشر

وع  ائية  03كسوة عينية +   851مستمر وتم توزي    ع المشر بطاقة رسر
 للكسوة (

 الحقيبة المدرسية الرعاية التعليمية 8
تعليمية تربوية ألبناء وبنات تقديم رعاية 

 المستفيدات
وع مستمر ي بداية العام الدراسي  01)  المشر

 
مستفيدة ومستفيد ف

 األول (

9   
وع راحن     مشر

ي انتظار الدعم للتنفيذ ترميم وصيانة منازل األرس سكن 
 
 تم حرص اإلحتجاجات وف

وع عون 11 ورية لألرستوفير اإلجهزة الكهربائية  أجهزة كهربائية مشر ي انتظار الدعم للتنفيذ الرص 
 
 تم حرص اإلحتجاجات وف

وع كسب 11 ي انتظار الدعم للتنفيذ تعليم المستفيدات مهن حرفية أرس منتجة مشر
 
 تم حرص المستفيدات وف

وع كسب 12    مشر
ي انتظار الدعم للتنفيذ ةتقديم دورات تأهيلي أهلن 

 
 تم حرص المستفيدات وف

13   
 
ي انتظار الدعم للتنفيذ دورات توعوية إرشادية أرسية أرشدني أرشدت

 
 تم حرص المستفيدات وف

ي ( وقف الوقف االستثماري 14
ي انتظار الدعم للتنفيذ انشاء ) برج استثماري وقف 

 
 ف

15 
وقف مركز جمعية عائل 

 االجتماع  
 وقف

امج وأنشطة اؤلرشاد  انشاء مقر متخصص لير
لمستفيدات األرسي والمبادرات والفعاليات 

 الجمعية ؤلدخال الفرح والشور عليهن
وع اآلن قيد التنفيذ  المشر
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