
   

              

 م  1220 املالي  لعاملجمعية ساعي لالخطة التشغيلية  

العدد  نبذة عن املشروع اسم املشروع م

 املستهدف

 الجهات الخارجية املشاركة  املؤشر  التكلفة املالية نهاية التنفيذ بداية التنفيذ

 أسرة  250توفير السلة لعدد  ريال 900,000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 ة سر أ  250 توفير السلة الغذائية السلة الغذائية 1
 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

 منزل  20ترميم عدد  ريال300.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 منزل  20 ترميم منازل املستفيدات  ترميم املنازل  2
 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

 ريال 1.500.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 منازل  5  بناء منازل للمستفيدات  بناء املنازل  3
 منازل  5بناء عدد 

 

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

4 
سداد فواتير الخدمات  

 العامة 
 أسرة  50دفع الفواتير لعدد  ريال  450.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 سرة أ  50 دفع فواتير الخدمات العامة

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

 ريال240.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 أسرة  25 سداد إيجارات املنازل  سداد إيجارات املنازل  5
 أسرة 25سداد إيجارات منازل 

 

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

 التدريب والتأهيل  6
تدريب وتأهيل املستفيدات  

 وأبنائهم
 مستفيدة 100تدريب عدد  ريال300.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 مستفيدة  100

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

 

7 
 االجهزة الكهربائية

 

توفير األجهزة الكهربائية  

 للمستفيدات 
 ريال450.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 أسرة  50

 50توفير األجهزة الكهربائية لعدد 

  اسرة

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

8 
 تأثيث املنازل 

 
 ريال200.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 أسرة  20 تأثيث منازل املستفيدات 

 منزل  20تأثيث عدد 

 

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

9 
 إفطار صائم 

 

توفير وجبات إفطار  

 للمستفيدات 

 أسرة   250

 
 أسرة 250لعدد   فطار ال توفير وجبات  ريال250.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

10 
 سقيا املاء

 
 أسرة  250توفير املياه لعدد  ريال650.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 أسرة   250 توفير املياه للمستفيدات 

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

11 
 صحتي

 
 مستفيدة 100توفير الرعاية لعدد  ريال250.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 مستفيدة  100  رعاية املستفيدات صحيا 

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

12 
 كسوة العيد 

 

توفير كسوة العيد للمستفيدات  

 وأبنائهم
 ريال148.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 أسرة   250

توفير كسوة العيد للمستفيدات  

  وأبنائهم

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد



   

              

13 
 الحقيبة املدرسية 

 

توفير الحقيبة املدرسية ألبناء 

   املستفيدات
 ريال 50.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 طالب  183

توفير الحقيبة املدرسية ألبناء 

 املستفيدات 

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

14 

كفالة األرامل 

واملطلقات وأسر 

 السجناء

 إيداع الكفاالت بحساباتهم البنكية  ريال  450.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 أسرة   250 كفالة املستفيدات ماديا 

 الجهات املانحة واملؤسسات

 والشركات واألفراد

 

22 
املصروفات العمومية 

 واالدارية

والدارية  املصاريف العمومية 

 للجمعية
 ريال 500,000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 --

تأمين املصاريف العمومية  

 والدارية

الجهات املانحة 

والشركات   واملؤسسات

 واألفراد 
 

   

16 
 اليتامكفالة 

 
 ريال350.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 يتيم  183 كفالة اليتام ماديا 

إيداع الكفاالت بحساباتهم  

  البنكية

الجهات املانحة 

والشركات   واملؤسسات

 واألفراد 

   توفير مالبس الشتاء ريال130.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 أسرة   250 توفير مالبس الشتاء  الشتاء كسوة  17

الجهات املانحة 

والشركات   واملؤسسات

 واألفراد 

 العمرة والحج  19
دفع تكالف العمرة والحج  

 للمستفيدات 
 ريال100.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 مستفيدة 50

لعدد  العمرة والحج  فدفع تكالي

 مستفيدة 50

الجهات املانحة 

والشركات   واملؤسسات

 واألفراد 

20 
 األضاحي

 

 توفير االضاحي للمستفيدات 

 
 ريال  200.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 أسرة   250

 أسرة  250لعدد توفير االضاحي 

 

الجهات املانحة 

والشركات   واملؤسسات

 واألفراد 

21 
 بناء وقف خيري 

 

بناء وقف خيري للجمعية لتحقيق 

 للمستفيدين ريعهدخل ثابت يعود 

 

 ريال 3.000.000 م 31/12/2022 م 01/01/2022 اوقاف  2عدد 
استخراج التصاريح والبدء في  

 بناء الوقف 

الجهات املانحة 

والشركات   واملؤسسات

 واألفراد 


