
 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة
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 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 

 :اتـــــــــــــالمحتوي

 العزشارُغُخ ٌٍخطخ اٌغٕىَخاالهذاف ا -

 اٌخطخ اٌزطىَشَخ ٌإلداسح اٌزٕفُزَخ ورُّٕخ اٌّىاسد اٌّبٌُخ -

 واٌّشبسَغاٌخطخ اٌزشغٍُُخ ٌٍجشاِظ  -

 ٌجشٔبِظ واٌّشبسَغّزبثؼخ رٕفُز اٌ اٌجطبلخ اٌزشغٍُُخ -

 

 

 

 

 

 ارةانؼاو                                                                                                          رئيض مجهض االدانمذيز  

 

 محمذ بن جابز حكمي                                                                                                ػايض انذهاطي بن جشاء                

 

Abdulrahman

Abdulrahman

Abdulrahman



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 

 اوالً: األهذاف االطتزاتيجيت نهخطت انظنىيت

 اٌّزٕىػخّشبسَغ آٌِ خالي البِخ  واٌىطىي ٌشضب اٌّغزفُذَٓاٌّغبهّخ فٍ اٌزُّٕخ اٌّغزّؼُخ  -

 اٌّغزّؼُخ واٌجشاِظ اٌششاوخ اٌّغزّؼُخ ورٌه ِٓ خالي رٕفُز اٌّجبدسادرؾمُك  -

 واِزالن اطىي صبثزخ ٌٍغّؼُخ رُّٕخ اٌّىاسد اٌّبٌُخ ِٓ خالي اٌىطىي ٌالعزذاِخ اٌّبٌُخ  -

 وسفغ اٌىفبءح اٌزشغٍُُخ ِٓ خالي رطىَش اٌّىاسد اٌجششَخ االداسٌ رؾمُك اٌزُّض -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 نهمىارد انمانيت واالدارة انتنفيذيتانتطىيزيت انخطت ثانياً: 

 

 األهذاف انخاصت نهخطت:

 ىي صبثزخ وػمذ ششاوبد فبػٍخطِٓ خالي اِزالن اولبف وارُّٕخ اٌّىاسد اٌّبٌُخ  -1

 رطىَش االعزشارُغُخ واألٔظّخ االداسَخ واٌزمُٕخ واٌجؾضُخ -2

 ٔشش أػّبي اٌغّؼُخ فٍ االػالَ ِٓ خالي اٌذػبَخ واٌزغىَك اٌفؼبي -3

 ك اٌؼًّ ورهُئخ اٌجُئخ إٌّبعجخ ٌٍزطىَش واالثذاعرأهًُ فشَ -4

 ثّب َىاوت اٌّزغُشاد  ٓرطىَش اٌّشبسَغ واٌجشاِظ إٌىػُخ ٌٍّغزفُذَ -5

 رىفُش اٌزغهُضاد اٌالصِخ ألػّبي اٌغّؼُخ -6

 ورطىَش اٌىىادس االداسَخ اٌّؤهٍخثبعزمطبة االداسح اٌزٕفُزَخ  سفغ وفبءح -7

 

 

 

 

 



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 .من خالل امتالك اوقاف واصىل ثابتت وػقذ شزاكاث فاػهتتنميت انمىارد انمانيت  انهذف األول

 مؤشز اننجاح األهذاف
 مؤشزاث انتتبغ

 األهذاف انتشغيهيت
 انمنفذ

 ِغبٔذ سئُغٍ 4/4 3/4 2/4 1/4

 ٔىػُخ ِشبسَغ 4رٕفُز  طشػ ِشبسَغ ٔىػُخ ٌٍزجشع اٌؼبَ.     1/1
سفمبء 

 اٌخُش

سعبٌزه 

 طذلخ

أهبس 

 اٌخُش

خُش 

 اٌؼشش

 ِشبسَغ خالي ػبَ 4رؾذَذ ػذد 
  

 اػذاد ٍِف ٌىً ِششوع
  

 ثذاَخ إطالق اٌّشبسَغ
  

 ِىعُّخ ِشبسَغ 4رٕفُز  اٌّشبسَغ اٌّىعُّخ رغىَمهب وِزبثؼزهبالبِخ    1/2
لطىف 

 اٌخُش

ضُبفخ 

 اٌّؼزّش

ضُبفخ 

 ؽبط
 عمُب اٌّبء

 رؾذَذ ولذ اٌؾٍّخ ٌىً ِششوع
  

 ىً ِششوعٌإػذاد ٍِف 
  

 عزمطبع ِٓ خالي اٌّؼبسف واأللبسةرشغُغ اال    1/3
لاير لُّخ االعزمطبع  151111

 اٌشهشٌ
 أٌف 15 االف 11 6111 1511

 وضغ ِٕهغُخ ٌالعزمطبع
  

 رؾذَذ ولذ ثذاَخ االعزمطبع
  

 ِششوعرٕفُز  ِغ اعزّشاسَخ  إرّبَ ولف خُش اٌجمبع 1/4

  االولبف
 أٌف 511 أٌف 375 أٌف 251 أٌف 125 خُش اٌجمبع ولفاِزالن 

 االػالْ ػٓ اٌىلف
  

 لُبط االصش اٌزغىَمٍ وً صالصخ أشهش
  

 اٌزؼبلذ ِغ عهخ رغىَمُخ
  

 رمىَخ اٌؼاللخ ِغ اٌغهبد اٌّبٔؾخ 1/5
 سفغ اٌّشبسَغ اٌّؼزّذح ٌضّبْ 

 ِبٔؾخ وِّىٌخ عهبد
2 2 2 2 

 اٌغهبد اٌّبٔؾخ رؾذَذ ِىاػُذ دػُ
  

 ِخبطجخ اٌغهبد اٌّبٔؾخ
  

 رمذَُ اٌّشبسَغ
  

 



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 

 .تطىيز االطتزاتيجيت واألنظمت االداريت وانتقنيت وانبحثيتانهذف انثاني: 

 مؤشز اننجاح األهذاف
 مؤشزاث انتتبغ

 األهذاف انتشغيهيت
 انمنفذ

 ِغبٔذ سئُغٍ 4/4 3/4 2/4  1/4

فٍ بالرفبق ِغ ششوخ ِزخظظخ ث ٔظّخ اٌغّؼُخػًّ أرّزخ أل 2/1

 ) سافذ ( أو غُشهبألرّزخ ا
 إوّبي االرّزخ

ثذاَخ 

 اٌؼًّ

75 

% 

111

% 
- 

 فؾض ٔظبَ سافذ ولُبط فؼبٌُزه
  

 ِزبثؼخ اٌؼًّ
  

 اعزالَ اٌؼًّ واٌزأوذ ِٓ عبهضَزه ٌٍغّؼُخ
  

 اعزالَ اٌجشٔبِظ سافذٔظبَ ػجش االٌىزشؤٍ رطىَش ثشٔبِظ اٌّغزفُذَٓ  2/2
ثذاَخ 

 اٌؼًّ

75 

% 

111

% 
- 

 رشغًُ ٔظبَ سافذ
  

 ِزبثؼخ اٌؼًّ 
  

اعزالَ اٌؼًّ واٌزأوذ ِٓ عبهضَزه وِٕبعجزه 

   ٌٍغّؼُخ

ِشوض خذِخ ِٓ  ٌالعزفبدحػمذ ششاوخ ِغ عبِؼخ اَ اٌمشي  2/3

 اٌّغزّغ وِشوض االثؾبس

اٌؾظىي ػًٍ 

ِٓ اٌّشوض  خذِخ

رغزفُذ ِٕهب 

  اٌغّؼُخ

- 
ثذاَخ 

 اٌؼًّ
- - 

 االعزّبع ِغ ِشوض خذِخ اٌّغزّغ واالثؾبس
  

رىلُغ ششاوخ ِغ ِشوض خذِخ اٌّغزّغ وِشوض 

   االثؾبس

رجبدي اٌخجشاد ِغ ِشوض خذِخ اٌّغزّغ وِشوض 

   االثؾبس

 

 



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 

 ل.خالل انذػايت وانتظىيق انفؼااالػالو من  نشز أػمال انجمؼيت فيانهذف انثانث: 

 مؤشز اننجاح األهذاف

 مؤشزاث انتتبغ

 األهذاف انتشغيهيت

 انمنفذ

 ِغبٔذ سئُغٍ 4/4 3/4 2/4  1/4

 إٔشبء إداسح ٌإلػالَ اٌغذَذ فٍ اٌغّؼُخ 3/1

اٌزؼبلذ ِغ ِؤعغخ 

رزىًٌ ِغئىٌُخ ٔشش 

اػّبي اٌغّؼُخ ألوجش 

 ششَؾخ ِّىٕه

ثذاَخ 

 اٌؼًّ
- - - 

 اٌزؼبلذ ِغ ِؤعغخ
  

 ِزبثؼخ اٌؼًّ 
  

 اعزالَ اٌؼًّ وثذاَخ ػًّ االداسح 
  

 وعبئً اٌزىاطً االعزّبػٍ أهُؽغبثبد فٍ ورشغًُ فزؼ  3/2

 زمشاَ ، فُظ ثىن ( ُغػٍُهب ) رىَزش ، أئىي ؼُُٓ ِغرو

إٔشبء صالس ؽغبثبد 

 سعُّب  

ثذاَخ 

 اٌؼًّ
- - - 

 رفزؼ اٌؾغبثبد واٌجذء ثبٌزشغًُ 
  

 ِزبثؼخ اٌّؾزىي 
  

 - 2 3 3 ِشبسَغ 8رغىَك  رغىَك اٌّشبسَغ ػجش وعبئً اٌزىاطً االعزّبػٍ 3/3

ؽظش اٌّشبسَغ اٌّطٍىة رغىَمهب فٍ اٌزىاطً 

   االعزّبػٍ

 رغهُض اٌؼشوع واٌزظبُُِ وطشَمخ اٌزغىَك 
  

 األهُ واٌىلذاٌجذء ثبٌزغىَك ؽغت 
  

 رمىَخ اٌششاوبد ِغ وصاسح اٌضمبفخ واالػالَ 3/4
اعشاء ِمبثٍخ ٌزغطُخ 

  اػّبي اٌغّؼُخ إػالُِب  
 رؾذَذ ِىػذ ٌٍضَبسح  - - 1 -

  

االعزفبدح ِٓ اٌّشبهُش فٍ ٔشش اػّبي اٌغّؼُخ واٌزغىَك  3/5

 ٌهب.
 دػىح اٌّشبهُش ٌضَبسح اٌغّؼُخ  2 3 3 2 شخظُبد 11

  



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 

 

 .انتنظيق وانتىاصم بين افزاده بناء فزيق انؼمم وتحفيشه وتطىيزانهذف انزابغ: 

 مؤشز اننجاح األهذاف
 مؤشزاث انتتبغ

 األهذاف انتشغيهيت
 انمنفذ

 ِغبٔذ سئُغٍ 4/4 3/4 2/4  1/4

 إٔشبء لبػخ رذسَت ٌٍّغزفُذَٓ واٌّىظفُٓ  4/1
اِزالن ِمش 

 سعٍّ ٌٍمبػخ

ثذاَخ 

 اٌؼًّ
   

 ٍِف ٌٍمبػخإػذاد 
  

 رغىَك اٌّششوع
  

 إٔشبء ورغهُض اٌمبػخ
  

 إػذاد خطخ اٌزذسَت
  

 ػمذ ششاوخ ِغ اٌّذسثُٓ
  

 ٌٍّىظفُٓ. وً صالصخ أشهشالبِخ ٍِزمً  4/2
 إلبِخ اسثغ

 ٍِزمُبد
 ٌىً سثغ عٕىٌ اػذاد ٍِزمً 1 1 1 1

  

 اٌزؾفُضرخظُض ثٕذ ِبٌٍ ٌٍزذسَت و 4/3
دوسرُٓ ٌىً 

 ِىظف

ثذاَخ 

 اٌؼًّ
   

ّمذِخ ػجش خذِخ االعزفبدح ِٓ اٌذوساد اٌ

   اٌزذسَجُخ وضاّشاٌو ثبٌزؼبلذ ِغ اٌضوَ 

  



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 .تطىيز انمشاريغ وانبزامج اننىػيت نهمظتفيذينانهذف انخامض: 

 مؤشز اننجاح األهذاف
 مؤشزاث انتتبغ

 األهذاف انتشغيهيت
 انمنفذ

 ِغبٔذ سئُغٍ 4/4 3/4 2/4  1/4

صَبسح اٌغّؼُبد اٌخُشَخ اٌّزُّضح واالعزفبدح ِٓ رغبسثهب  5/1

 وِشبسَؼهب
 2 3 3 2 عّؼُبد  11صَبسح 

عّؼُبد خُشَخ ِزُّضح  4رؾذَذ 

   وِشاعٍزهُ 

 صَبسح اٌغّؼُبد اٌُّّضح
  

 صَبسح عّؼُبد ِىخ 
  

 ػمذ ٌمبءَٓ ٌٍّغزفُذَٓ - - 2 - رٕفُز ٌمبءَٓ فزؼ لٕبح رىاطً ثُٓ اٌّغزفُذَٓ واٌغّؼُخ 5/2
  

 ِؼشع ٌٍّالثظ اٌغذَذحورشغًُ  إٔشبء 5/3

أشبء ِؼشع 

خبص ثبٌغّؼُخ فٍ 

 اٌّىلغ اٌشعٍّ

%11 %21 %71 %111 

 رهُئخ ِىبْ ٌٍّؼشع
  

 ِخبطجخ اٌزغبس ٌذػُ اٌّؼشع 
  

 ثذاَخ اعزفبدح االعش ِٓ اٌّؼشع 
  

 

 

 

 

 

 



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 

 .انتجهيشاث انالسمت ألػمال انجمؼيت ) طياراث ، مظتىدع ، ثالجاث .. انخ ( تىفيزانهذف انظادص: 

 مؤشز اننجاح األهذاف

 مؤشزاث انتتبغ
 األهذاف انتشغيهيت

 انمنفذ

1/4 2/4 3/4 4/4 
 ِغبٔذ سئُغٍ

االعزفبدح ِٓ ِٕؾخ وصاسح اٌجٍذَخ إلٔشبء ِمش وِشاوض  6/1

  ٌٍغّؼُخ
 اِزالن إٌّؾخ

ثذاَخ 

 اٌؼًّ
 اٌّؼبٍِخٌالٔزهبء ِٓ ِزبثؼخ اٌجٍذَخ    

  

ٌزىفُش  واالعزفبدح ِٓ إٌّؼ ِخبطجخ اٌغهبد اٌّبٔؾخ 6/2

  االؽزُبعبد اٌالصِخ ٌٍغّؼُخ

االعزفبدح ِٓ 

 ِٕؾزُٓ

ثذاَخ 

 اٌؼًّ
   

 ؽظش االؽزُبعبد اٌالصِخ 
  

 ِخبطجخ اٌغهبد
  

 عُبسرُٓاِزالن  ( ػجش وعبئً اٌزىاطً رغىَك ) اٌغُبساد 6/3
ثذاَخ 

 اٌؼًّ
   

عُبسح  -وأُذ – رغىَك عُبسح ) ثشادح اٌخُش (

   ٌٍجؾش االعشٌ

 ؽظش االؽزُبط ِٓ اٌغُبساد
  

 إػذاد خطخ اٌزغىَك
  

 1 2 2 1 ػذد اٌششاوبد رغبسَخششوبد  5ػمذ ششاوبد ِغ  6/4

 ؽظش اٌششوبد اٌزٍ لذ رغزفُذ ِٕهب اٌغّؼُخ 
  

 صَبسح اٌششوبد ورىلُغ اٌششاوبد 
  

 

 

 



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 

 

 .ػهى انمشاريغ تطىيز االدارة انتنفيذيت وػمم االشزافانهذف انظابغ: 

 مؤشز اننجاح األهذاف
 مؤشزاث انتتبغ

 األهذاف انتشغيهيت
 انمنفذ

 ِغبٔذ سئُغٍ 4/4 3/4 2/4  1/4

 ٌشغً اٌىظبئف اٌّزبؽخاخزُبس اٌىفبءاد اٌّزُّضح  7/1
ِىظف رؼُُٓ 

 رغىَك

ثذاَخ 

 اٌؼًّ
   

 ؽظش االؽزُبط
  

 اإلػالْ ػٓ اٌىظبئف
  

 اٌّمبثٍخ واالخزُبس
  

 ػٓ رٕفُز اٌّششوع وِزبثؼزهِغؤوي رخظُض  7/2
 رؼُُٓ اٌّذساء

 واٌّششفُٓ

اداسح 

 اٌؼمبساد 

ِششوع 

ضُبفخ 

 ِؼزّش

ِششوع 

ضُبفخ 

 ؽبط

وعمُب 

 اٌّبء

 

 رؾذَذ اٌّشبسَغ 
  

 رؼُُٓ ِذساء اٌّشبسَغ 
  

 ؽضىس ٌمبءَٓ سوبد اٌّغزّؼُخبؽضىس إٌّزذَبد واٌّش 7/3
ثذاَخ 

 اٌؼًّ
   

ِزبثؼخ إٌّزذَبد واٌغهبد إٌّفزح 

   ٌٍمبءد 

 رٕفُز اٌجشٔبِظ إػذاد ِؼشع رؼشَفٍ ٌٍغّؼُخ 7/4
ثذاَخ 

 اٌؼًّ
 رغهُض اٌجشٔبِظ   

  

 

 

 



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 والمشارٌعلخطة التشغٌلٌة للبرامج ثالثاً: ا

 

  

 الفئة المستهدفة نبذه عنه اسم المشروع م
عدد 

 المستفيدين
 التنفيذ تاريخ

التكلفة/الموار
 د

 مؤشرات النجاح

 خٌر العشر 1
ستببا  ال ٌهدفمشروع موسمً 

التبرعات المالٌة على حساب 
 الصدقات خال  أٌام العشر

 - الدعم العام
1/11/1441 

11/7/1211 
122,222 

الوصو  لـمبلغ 
ألف للدعم 122

 العام

 رفباء الخٌر 1
مشروع ٌهد ف الً استبطاب 
الشخصٌات المؤثرة اجتماعٌاً 
 ومن خاللهم نص  لثبة الداعمٌن 

 - الدعم العام
17/5/1441 
1/1/1211 

 تحبٌق الدعم المالً 1222.222

 أنهار الخٌر 3
مشروع الهدف منه استبطاب 

 المتبرعٌن والداعمٌن
 322.222 1211عام خال   - الدعم العام

الوصو  لـمبلغ 
ألف للدعم 322

 العام

 رسالتك صدقة 4

مشروع الهدف منه تحبٌق 
الشراكة المجتمعٌة مع شركة 
االتصاالت وذلك بتفعٌ  خدمة 

 لالستبطاع المالً smsالرسائ  

 122.222 1211خال  عام  - الدعم العام
الوصو  لـمبلغ 

ألف للدعم 122
 العام

 ضٌافة معتمر 5
مشروع موسمً الهدف منه 
المشاركة فً خدمة المعتمرٌن 
 وذلك بتبدٌم وجبة إفطار صائم

قاصدي بٌت هللا الحرام خال  
شهر رمضان المبارك لعام 

 هـ1441
122,222 

1/9/1441 
13/4/1211 

1222,222 
ألف  122توزٌع 

 وجبة

 ضٌافة حاج 6
مشروع موسمً الهدف منه 
المشاركة فً خدمة الحجاج 

 بتبدٌم وجبة حاجوذلك 
 122,222 هـ1441حجاج عام 

1/11/1441 
11/7/1211 

1222,222 
ألف  122توزٌع 

 وجبة

 سبٌا الماء 7
مشروع موسمً الهدف منه 
توزٌع المٌاه على المساجد 

 والحجاج
 - هـ1441المساجد وحجاج 

1/11/1441 
11/7/1211 

 توزٌع ملٌون عبوة 1222.222



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 قطوف الخٌر 8
برامج  ٌضم مجموعةمشروع 

 اغاثٌة لتغطٌة االحتٌاج التنموي
522.222 422 

17/5/1441 
1//1/1211 

522,222 
 برامج 4دعم 

 اغاثٌة

 االوقاف 9
برنامج نوعً ٌهدف الى امتالك 
اصو  ثابته استثمارٌة للوصو  

 لالستدامة المالٌة
 - وقف خٌر البباع

1/6/1441 
14/1/1211 

1222.222 
وقف عبار لامتالك 

 خٌر البباع

 لنكفٌهم 12
مشروع دائم ٌهدف الى تغطٌة 
احتٌاج االسر لألثاث المنزلً 

 واالجهزة الكهربائٌة
 48 المسجلٌن فً الجمعٌة

17/5/1441 
1/1/1211 

422,222 
 48تغطٌة احتٌاج 
 اسرة

 تفرٌج كربة 11
مشروع اغاثً دائم الهدف منه 
تبدٌم المساعدة المالٌة والعٌنٌة 

 عانةطلب ابدمٌن للم
 122 المسجلٌن فً الجمعٌة

17/5/1441 
1/1/1211 

 حالة 122تنفٌذ  422,222

 كرامة 11
مشروع دائم الهدف منه خدمة 

 المسنٌن
 14 المسنٌن

17/5/1441 
1/1/1211 

 حالة 14تنفٌذ  112.222

 ترمٌم المناز  13
مشروع تنموي ٌهدف الى ترمٌم 
مناز  األسر اما ترمٌم كلً او 

 ترمٌم جزئً
 مناز  5ترمٌم  322.222 1211خال  عام  6 -4 الفبٌرةاالسر 

 سلة العطاء 14
مشروع دائم الهدف منه توزٌع 
 -سالت شهرٌة متنوعه )غذائٌة

 دقٌق( -لحوم –تمور 
 422 جمٌع المسجلٌن فً الجمعٌة 

17/5/1441 
1/1/1211 

 سلة  4822توزٌع  1.442.222

 كفالة االٌتام 15
 مشروع دائم الهدف منه كفالة

 الٌتٌم لمدة عام كام 
 62 االٌتام المسجلٌن فً الجمعٌة

17/5/1441 
1/1/1211 

144.222 
ٌتٌم مالٌاً  62كفالة 

 لمدة عام

 االسكان 16

مشروع تنموي الهدف منه تسلٌم 
وحدات سكنٌة بالشراكة مع 
وزارة االسكان للتخفٌف على 
المستفٌدٌن بعض من االلتزامات 

 المالٌة

المنطببة علٌهم طالبً االسكان 
 الشروط

 وحدة15تسلٌم  - عند توفر الوحدات  الجدٌدة 15

 السلة الرمضانٌة 17
برنامج موسمً الهدف منه 

توزٌع سالت رمضانٌة متنوعه 
 دقٌق( -لحوم -تمور -)غذائٌة

 422 جمٌع المسجلٌن فً الجمعٌة 
12/8/1441 
1/4/1211 

 سلة 422توزٌع  162.222



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 

 

 

 كسوة العٌد 18
تبدٌم برنامج موسمً الهدف منه 

 كسوة العٌد لمستفٌدي الجمعٌة
 522 ابناء المسجلٌن فً الجمعٌة

12/9/1441 
1/5/1211 

115.222 
 معرضتفعٌ  
واستفادة  المالبس
 فرد 522

 زكاة الفطر 19
توزٌع زكاة الفطر على 

 مستحبٌها
 1222 جمٌع المسجلٌن فً الجمعٌة 

17/9/1441 
9/5/1211 

142.222 
 1222صرف 

 كٌس

 العٌد فرحة 12
توزٌع هداٌا بمناسبة عٌد الفطر 
 المبارك على مستفٌدي االسكان

 52 مستفٌدي مشروع االسكان
19/9/1441 
11/5/1211 

3222 
تواص  تفعٌ  قناة ال

بٌن الجمعٌة 
 ومستفٌدٌها

 التحجٌج  11
مشروع موسمً ٌهدف الى 
تحجٌج المستفٌدٌن الذٌن لم 

 فرٌضة الحجٌسبق لهم أداء 

المسجلٌن فً الجمعٌة الذٌن لم 
 ٌسبق لهم الحج

12 
1/11/1441 

11/7/1211 
 مستفٌد 12تحجٌج  142.222

 تعلٌم محتاج 11
المشاركة فً توفٌر المستلزمات 
المدرسٌة والمرٌو  والثوب 

 المدرسً

الطالب/الطالبات المسجلٌن فً 
 الجمعٌة

422 
11/11/1441 
1/8/1211 

82.222 
طالب  122استفادة 

 وطالبة

 مبادرة وطنٌة 13
لباء تفاعلً ٌجمع ابناء الشهداء 
الهدف منها مشاركة الوطن فً 

 االحتفاء ب
 15 االحتفاء بالٌوم الوطنً

 اسبوع الٌوم الوطنً
13/9/1211 

12.222 
التكاتف والتفاع  

 المجتمعً 

 مبادرة اجتماعٌة 14

الهدف منها تحبٌق المسؤولٌة 
االجتماعٌة وذلك بتفعٌ  االٌام 
العالمٌة التً تتعلق بالفئات التً 

 تخدمهم الجمعٌة 

 المسنٌن -
 االٌتام -

72 
 1/12/1211ٌوم المسنٌن -
  1/4/1211 ٌوم الٌتٌم -

32.222 

تحبٌق المسؤولٌة 
بتفعٌ   االجتماعٌة

ٌوم الٌتٌم وٌوم 
 المسنٌن

 طموح 15
اقامة دورتٌن  برنامج ٌهدف الى

 تدرٌبٌة خال  العام
 المطلبات واالرام  -
 الشباب /الشابات -

32 
 1211-ٌناٌر -
 1211-فبراٌر -

52.222 
تدرٌب المستفٌدٌن 
واكسابهم خبرات 

 تؤهلهم لسوق العم 

 ارملة 72كفالة  151.222 1212خال  عام  72 األرام  - الهدف كفالة ارملة لعام كام  كفالة ارملة 16



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 27/5/2440جمادى اول -2/2/0202يناير 

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  االو  لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة االو -

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 (1تنفٌذ الدورة التدرٌبٌة )-

 تنفٌذ المعرض التعرٌفً للجمعٌة-

 زٌارة جهتٌن -

 29/6/2440جمادى اخر -2/0/0202فبراير 

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  الثانً لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة الثانً-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 (1تنفٌذ الدورة تدرٌبٌة )-

 زٌارة جهتٌن-

 27/7/2440 رجب-2/3/0202 مارس

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  الثالث لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة الثالث-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 رفع تبرٌر متابعة المشارٌع واالدارات-

 للموظفٌنالملتبى االو  -

 اجتماع الجمعٌة العمومً العادي االو -

 29/8/2440 شعبان-2/4/0202 ابريل

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  الرابع لكفالة االٌتام-

 (3/4المبادرة االجتماعٌة )ٌوم الٌتٌم -

 مجلس االدارة الرابع اجتماع-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 تنفٌذ ضٌافة معتمر-

 تنفٌذ السلة الرمضانٌة-

 تنفٌذ كسوة العٌد-

 29/9/2440 رمضان-2/5/0202 مايو

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 االٌتامالتحوٌ  الخامس لكفالة -

 اجتماع مجلس االدارة الخامس-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 تنفٌذ  برنامج هدٌة العٌد-

 تنفٌذ اخراج زكاة الفطر-

 02/22/2440 شوال-2/6/0202 يونيو

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 لكفالة االٌتامالتحوٌ  السادس -

 اجتماع مجلس االدارة السادس-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 رفع تبرٌر متابعة المشارٌع واالدارات-

 الملتبى الثانً للموظفٌن-

 نبزامج وانمشاريغنمتابؼت تنفيذ اانتشغيهيت  انبطاقت رابؼاً:

 انزبغ االول

   

 انثانيانزبغ 

 
  



 

 ..المكان والمكانة بر جعرانة

 02/22/2440 ذوالقعدة-2/7/0202يوليو

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 مشروع سلة العطاء تنفٌذ-

 التحوٌ  السابع لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة السابع-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 تنفٌذ مشروع خٌر العشر-

 تنفٌذ مشروع التحجٌج-

 تنفٌذ مشروع ضٌافة حاج -

 تنفٌذ مشروع سبٌا الماء-

 00/20/2440 ذوالحجة-2/8/0202اغسطس

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  الثامن لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة الثامن-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 تنفٌذ مشروع تعلٌم محتاج-

 زٌارة جهتٌن-

 03/2/2443 محرم-2/9/0202 سبتمبر

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  التاسع لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة التاسع-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 رفع تبرٌر متابعة المشارٌع واالدارات-

 الملتبى الثالث للموظفٌن-

 تنفٌذ المبادرة الوطنٌة )الٌوم الوطنً(-

 04/0/2443 صفر-2/22/0202 اكتوبر

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  العاشر لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة العاشر-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 المسنٌن(تنفٌذ المبادرة االجتماعٌة )ٌوم -

 زٌارة جهتٌن-

 05/3/2443اول  ربيع-2/22/0202 نوفمبر

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  الحادي عشر لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة الحادي عشر-

 رفع تبرٌر متابعة وحدات االسكان-

 جهتٌنزٌارة -

 06/4/2443 ربيع ثاني-2/20/0202 ديسمبر

 حاالت لنكفٌهم 4تنفٌذ -

 كرامةحالتٌن تنفٌذ -

 حاالت تفرٌج كربة 6تنفٌذ -

 تنفٌذ مشروع سلة العطاء-

 التحوٌ  االخٌر لكفالة االٌتام-

 اجتماع مجلس االدارة الثانً عشر-

 رفع تبرٌر متابعة المشارٌع واالدارات-

 الختامً لألعما (الملتبى الرابع )الحف  -

 جرد ختامً للمستودع واالرشٌف-

 انثانثانزبغ 

   

 انزابغانزبغ 

 
  

 


