
   

              

 

 

                    

 

 

 

 نبذة عن املشروع اسم املشروع م
العدد 

 املستهدف
 املؤشر التكلفة املالية نهاية التنفيذ بداية التنفيذ

الجهات الخارجية 

 املشاركة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ريال150,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 5 ترميم وصيانة منازل املستفيدين ترميم منازل   1
منازل  5عدد وترميم صيانة 

 للمستفيدين
 الجهات املانحة واملؤسسات

 اعانة الزواج  2
للشباب تقديم مبلغ مادي وعيني 

 املقبل على الزواج
 الجهات املانحة واملؤسسات شاب مقبل على الزواج 5مساعدة  ريال100,000 م31/12/2021 م01/01/2021 شاب 5

 السلة الغذائية  3
صرف املساعدات العينية  سالل 

 صرفات  في السنة 6غذائية 
 ريال 972,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ540

اسرة من املواد  540سد حاجة 

 تخفيف االعباء املالية -الغذائية 
  الجهات املانحة واملؤسسات

 التدريب والتأهيل  4
شاب وشابة  20تدريب وتأهيل عدد 

 لتجهيزهم لسوق العمل
 ريال100,000 م31/12/2021 م01/01/2021 شاب وفتاة 20

شاب وشابة لسوق  20تأهيل عدد 

 . العمل
 الجهات املانحة واملؤسسات

 االجهزة الكهربائية  5
 جهاز 400اسرة الى  100حاجة عدد 

 كهربائي لعدم استطاعتهم على شراءها
 ريال700,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ100

جهاز كهربائي  400توفير عدد 

 لألسر املستحقة
 الجهات املانحة واملؤسسات

 املتبرعين املستحقة لألسر توزيع اللحوم  ريال100,000 م25/05/2021 م07/05/2021 سرةأ 100 توفير لحوم االضاحي للمستفيدين االضاحي لحوم  6

 املتبرعين للمستفيدينتامين املياه  ريال300,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 250   للمستفيدينتوفير مياه  مشروع سقيا املاء  7

 كفالة يتيم  8
 لأليتامكفالة مادية شهرية 

 املسجلين بالجمعية
 ريال234,000 م31/12/2021 م01/01/2021 يتيم 65

ايداع مبلغ الكفالة شهريا 

 بحساب اليتيم

 

 الكفالء
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9  
املساعدات 

 النقدية

 لألسر  املاليةتقديم املساعدة 

 بالجمعية ةاملسجل
 ريال 972,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 540

 كل شهرينايداع مبلغ الكفالة 

 بحساب االسرة
 املانحة واملؤسساتالجهات 

10  
الكفارات وزكاة 

 الفطر

الكفارات وزكاة  باستقبال نقوم

 على املستحقين اتوزيعهو الفطر 
 ريال 300,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 540

 - املجتمعالترابط بين افراد 

 تزكية النفس
  املتبرعين

 فرحة العيد  11

توفير   هدايا ومالبس العيد لعدد  

لعدم تمكن اسرهم من  فرد 2000

 تكاليف الشراء

 ريال 300,000 م20/07/2021 م07/05/2021 فرد 2000
زرع  -تخفيف االعباء املالية 

 لألسر املسجلةالفرحة والبسمة 
 املتبرعين

 الحقيبة املدرسية  12
تقديم حقيبة مدرسية تحتوي على 

 جميع متطلبات الدراسة
 ريال50,000 م09/08/2021 م11/07/2021 فرد 500

 حقيبة مدرسية 500تسليم 

 ألبناء األسر املسجلة بالجمعية
 املتبرعين

 ريال 240,000 م12/05/2021 م13/04/2021 صائم12,000 تقديم وجبات افطار صائم افطار صائم  13

توفير وجبات افطار صائم 

خالل شهر  بالخرمةللصائمين 

 رمضان املبارك .

 املتبرعين



   

              

 

 

                    

 

 

 

 نبذة عن املشروع اسم املشروع م
العدد 

 املستهدف
 املؤشر التكلفة املالية نهاية التنفيذ بداية التنفيذ

الجهات الخارجية 

 املشاركة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14  
 الطارئة املساعدات

 كربة()تفريج 

 -تقديم املساعدات الطارئة 

التي تعرضت لحريق بمنزلها  سر لأل 

سداد فاتورة  –جهاز كهربائي  –

 الكهرباء

 ريال 250,000 م31/12/2021 م01/01/2021 حاالت 10
االثار املساهمة في تخفيف 

 الناتجة عن االحداث الطارئة
 املتبرعين

 االستدامة املالية  15

أو وقف  او استثمار أو شراءبناء 

للجمعية لتحقيق دخل  عقار 

 ثابت يعود ريعة للمستفيدين

 الجهات املانحةو  املتبرعين استخراج التصاريح والبدء فيه 2,000,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 540

16  
املصروفات 

 العمومية واالدارية
 ريال300,000 م31/12/2021 م01/01/2021 -- ----

سداد تامين رواتب املوظفين و 

 الكهرباء واملياه ومصاريف اخري 

 الوزارة

 الجهات املانحة 
 

   

افقة على الخطة باجتماع مجلس االدارة رقم )   . م (2021/    01/  12(  وتاريخ ) األول تم االطالع واملناقشة واملو

 يعتمد
 ادار  اإلرئيس جملس 

 

 مناحي بن ذعار بن لؤي الشريف


