
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حٍعٌة انسام عابسي اىسبٌو

 ٌهارم

 م9103اىذطة اىجشغٌيٌة واىٍوازُة ىعام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 م9103دطة اىعٍو ىخٍعٌة ٌهارم األهيٌة ىعام 

 ٌلرٌة :

جي ثأسست في اىسًاض وسخيت م ىخٍعٌة ٌهارم اى9102ًحجوي هزا اىٍيف عيى دطة اىعٍو ىعام 

هـ . ثً بِاء دطة اىعٍو 01/5/0342ثارًخ  و(  852) االحجٍاعٌة بجسدٌص ركً اىجٌٍِة زارة اىعٍو و في و

عَ طسًق علر ٌخٍوعة ٌَ ورش اىعٍو اىٍسنشة بهرف ثحرًر ثوحهات رئٌسٌة ثسنش عيٌها اىخٍعٌة 

ٌَ وثهون ٌِبثلة ٌَ اىهرف اىسئٌسي ٌَ إُشاء اىخٍعٌة . بعر علر ورش اىعٍو ثً ثحرًر ٌخٍوعة 

وكر ثً  م ٌع ٌوازُجها اىٍجوكعة .9102عام اىجي سجعٍو عيٌها اىخٍعٌة دالل  واىٍشارًع اىبساٌج

 وهي :ى ٌخٍوعة ٌَ األكسام اىسئٌسٌة إىثلسًٌ اىذطة 

  اىسؤًة واىسساىة 

  اىذطة اىجشغٌيٌة 

  اىٍوازُة 

 اىسؤًة :
 

 سام عابــسي اىســبٌو ٌحيٌــا""اىسًــادة فــي اىعٍــو اىذٌــسي اىٍجذطــص فــي إنــ

 اىسساىة:

ٌجذططــة ثحــسص عيــى ثلرًــً درٌــات ىيٍســافسًَ واىٍِلطعٌــَ، وذىــم ٌــَ دــال حٍعٌــة دٌسًــة 

 .ٌشــارًع احجسافٌــة وثلٌِــات حرًثـة وشـسانات ٌثٍـسة ٌـع اىخهـات اىذٌسًـة واىٍجذططــة

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 

 :3910ىعام   اىٍوارد اىبشسًة واىٍاىٌة اىذطة اىجشغٌيٌة إلدارة

 دطة اىبسُاٌج  /0

 
 
 
 
 

ية والمالية   اىٍسئول عَ اىبسُاٌج التوظيف والتطوير اسً اىبسُاٌج  الموارد البشر
 2 عرد اىٍشارًع 001-19 ركً  اىبسُاٌج

ن  وضف اىبسُاٌج ن جودة وأداء الموظفي   . موظف01توظيف عدد  م9103أهراف عام  يهتم بتوظيف الكفاءات وتحسي 
 تدريبية لكل موظف  دورات 4

 30/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 1/1/2019 ثارًخ براًة اىبسُاٌج
 الف لاير 45 اىجهيفة اىٍجوكعة

 التدريب والتوظيف تقرير نهاية العام بعدد اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج

 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍشسوع كائٍة اىٍشارًع

 30/12/2019 1/1/2019 التوظيف -0
 30/12/2019 1/1/2019 التطوير-2

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة

 تعبئة نماذج طلب وظيفة  .  جميع اؤلدارات
اكات مع المعاهد .  إدارة اإلعالم والتواصل   عقد الشر

 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىجهيفة اىٍشسوع

 اآلف لاير 5 التوظيف
 الف لاير 41 التطوير
 ألف لاير 45 اؤلجمال  



 

 
 
 
 
 
 

 اىبسُاٌج :/ دطة 9

 

 
 
 
 
 
 

ية والمالية  اىٍسئول عَ اىبسُاٌج االوقاف  اسً اىبسُاٌج  الموارد البشر

 2 عرد اىٍشارًع 002-19 ركً  اىبسُاٌج

تخدم  استثماري ثابتايجاد وقف   وضف اىبسُاٌج 
 م9103أهراف عام   مشاريع الجمعية 

االنتهاء من إنشاء وقف  -1
 معمل الضيافة 

البدء في تنفيذ وقف  -2
 مخازن الجوهرة 

 30/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 1/1/2019 ثارًخ براًة اىبسُاٌج 
 لاير  709600000 اىجهيفة اىٍجوكعة

نامج  اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج   تقرير تنفيذ البر
 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍهام اىٍشارًع كائٍة 

 30/12/2019 1/1/2019  وقف معمل الضيافة -0
 30/12/2019 1/1/2019 وقف مخازن الجوهرة -2

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة

انية  المالية  ن  اإلوقاف والتعاقد للتنفيذدارسة مب 
  

 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىجهيفة اىٍشسوع

 لاير 069616111 وقف معمل الضيافة 
 لاير 661116111 وقف مخازن الجوهرة 

 769616111 اؤلجمال  



 

 
 
 
 

 

 :3910ىعام  اإلعالم واىجواضواىذطة اىجشغٌيٌة إلدارة 

 دطة اىبسُاٌج  /0

 

 

 

 

 

  إدارة اإلعالم والتواصل اىٍسئول عَ اىبسُاٌج  اإلعالم  اسً اىبسُاٌج

 4 عرد اىٍشارًع 003-19 ركً اىبسُاٌج 

 وضف اىبسُاٌج 
برنامج يهتم بالتعريف بالجمعية وأنشطتها 

خالل القنوات اؤلعالمية المختلفة من 
 والمعارض والمؤتمرات

 م9103أهراف عام 

 ألف متابع01الوصول إل 
 معرض  4إقامة عدد 

  عدد
امجمن  28 الظهور اؤلعالم  فن  البر

  من برامج والزيارات 41توثيق عدد 
 30/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 1/1/2019 ثارًخ براًة اىبسُاٌج 

 الف لاير  071 اىجهيفة اىٍجوكعة
نامج اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج  تقارير تنفيذ البر

 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍهام كائٍة اىٍشارًع

0- ) وع اؤلعالم الحديث ) التواصل اؤلجتماع   30/12/2019 1/1/2019 مشر
وع اؤلعالم التقليدي ) تلفزة  -2  30/12/2019 1/1/2019 صحف( -مذياع –مشر
وع المعارض والمؤتمرات -0  30/12/2019 1/1/2019 مشر
وع   -4  30/12/2019 1/1/2019  التوثيقمشر

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة

امج ادار  ن مشاري    ع  ات البر  . اإلعالم  الجمعية لعرضها عىل تجهب 

 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 ثهيفة اىوحرة اىٍشسوع 

وع اؤلعالم الحديث ) التواصل  (مشر  الف لاير 50 اؤلجتماع 
وع اؤلعالم التقليدي ) تلفزة  صحف( -مذياع –مشر  الف لاير 200 

وع المعارض والمؤتمرات  الف لاير 00 مشر
وع  التوثيقمشر  الف لاير 40 

 3700000 اؤلجمال  



 

 

 

 

 

 

 

 

 دطة اىبسُاٌج /9

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة اإلعالم والتواصل  اىٍسئول عَ اىبسُاٌج التواصل الخارجر   اسً اىبسُاٌج

 3 عرد اىٍشارًع 004-19 ركً اىبسُاٌج

 برنامج يهتم بالتعريف بالجمعية وأنشطتها من خالل وضف اىبسُاٌج
كات   الرسائل والزيارات وبناء الشر

أهراف عام 

 م9103

 رسالة من التهنئة  51الوصل إل عدد 
 شخصية لزيارة الجمعية  01دعوة 

اكات والعضويات   01بناء عدد   من الشر
 

 30/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 1/1/2019 ثارًخ براًة اىبسُاٌج 
 لاير  000000 اىجهيفة اىٍجوكعة

نامج اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج  تقارير تنفيذ البر
 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍهام اىٍشارًعكائٍة 

ها -0   المناسبات الرسمية واإلسالمية وغب 
 30/12/2019 1/1/2019 التهنئة فن

 30/12/2019 1/1/2019  دعوات كبار الشخصيات لزيارة مقر الجمعية  -2
اكات والعضويات  -0  30/12/2019 1/1/2019 بناء الشر

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة

امج المادية .  المالية  ن تكلفة البر  تجهب 
 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىجهيفة  اىٍشارًع 

  المناسبات الرسمية واإلسالمية  
 الف لاير  20  التهنئة فن

 الف لاير  30  دعوات كبار الشخصيات لزيارة مقر الجمعية  
اكات والعضويات  الف لاير  30 بناء الشر

 الف لاير  00 اؤلجمال  



 

 

 

 

 

 

 دطة اىبسُاٌج /3

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة اإلعالم والتواصل  اىٍسئول عَ اىبسُاٌج التواصل الداخىل   اىبسُاٌجاسً 

 5 عرد اىٍشارًع 005-19 ركً اىبسُاٌج 

 وضف اىبسُاٌج 
نامج إل بث روح  يهدف البر

  
اإللفة واإلنتماء لموظفن

 الجمعية 
 م9103أهراف عام 

 اجتماع لمنسوبر  الجمعية  6عقد عدد 
  وتس اب رسالة  51ارسال عدد 
ن  4تكريم عدد   موظفي 

  رمضان 
 اقامة افطار جماع  فن

 حفل معايدة  2اقامة عدد 
 30/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 1/1/2019 ثارًخ براًة اىبسُاٌج 

  لاير  405544 اىجهيفة اىٍجوكعة

نامج اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج  تقارير تنفيذ البر
 اىِهاًةثارًخ  ثارًخ براًة اىٍهام اىٍشارًع كائٍة 

 30/12/2019 1/1/2019 اجتماع لمنسوبر  الجمعية -0
 30/12/2019 1/1/2019 التهنئة بالمناسبات لمنسوبر  الجمعية -2
ن -0  30/12/2019 1/1/2019  تكريم الموظف المتمب 
ن افطار جماع  -4   رمضان تجهب 

 30/12/2010 06/05/2019  فن
ن حفل المعايدة  -5  15/10/2019 15/6/2019 تجهب 

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة

ن تكلفة  المالية  .المشاري    ع تجهب 
 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىجهيفة  اىٍشارًع 

 الف لاير  20 اجتماع لمنسوبر  الجمعية 
 0000 التهنئة بالمناسبات لمنسوبر  الجمعية 

ن   االف لاير  10  تكريم الموظف المتمب 
ن افطار جماع      تجهب 

 لاير  2000  رمضانفن
ن حفل المعايدة    لاير  5000 تجهب 

 لاير  370000 اؤلجمال  



 

 

 

 
 

 

 :3910ىعام  اىجسوًق اىذطة اىجشغٌيٌة إلدارة 

 دطة اىبسُاٌج /0

 

 

 إدارة التسويق  اىٍسئول عَ اىبسُاٌج  التسويق  اسً اىبسُاٌج

 4 عرد اىٍشارًع 006-19 ركً اىبسُاٌج

 م9103أهراف عام  ايجاد دعم لبرامج الجمعية وضف اىبسُاٌج

 الجمعية تإيرادازيادة  -1
 نمو مالي متدرج-2
 شراكات 6عقد -3

عضو  1000 النضمامالسعي -4
 جمعية عمومية 0

 
 30/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 1/1/2019 ثارًخ براًة اىبسُاٌج 
 الف لاير 100 اىجهيفة اىٍجوكعة

بتغطية مبالغ المشاريع التي تقارير  اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج
 تم تسويقها

 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍهام اىٍشارًعكائٍة 

 30/12/2019 1/1/2019 ثروات  -0
 30/12/2019 1/1/2019 عقارك بركة  -2
 30/12/2019 1/1/2019 هاجر  -0
 30/12/2019 1/1/2019 سوق مكارم  -4
 30/12/2019 1/1/2019 العضويات -5
 30/12/2019 1/1/2019 المساهم االجتماعي -6
 30/12/2019 1/1/2019 صندوق الزكاة-7

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة
 تصميم وطباعة الملفات  اؤلعالم والتواصل

نامج  المالية   تقييم الوضع المال  للبر

                   ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىوحرةثهيفة  اىبِر

 االف لاير  50 إعداد وصياغة المشاري    ع التسويقية -0
إعداد قائمة خاصة بالجمعية تشمل ) جهات مانحة + جهات ذات 

 )مسؤولية مجتمعية + تجار + محالت تجارية + جهات وسيطة 
- 

ن  -0  - عرض المشاري    ع والخدمات بشكل ممب 
 الف لاير  50 الحمالت التسويقية بمواقع التواصل اإلجتماع   -4

 الف لاير  100 اؤلجمال  



 

 

 

 
 

 :9103ىعام  اىضٌافةاىذطة اىجشغٌيٌة إلدارة 

 :  اىبسُاٌجدطة  – 0
 الضيافة إدارة   اىٍسئول عَ اىبسُاٌج برنامج اؤلطعام اسً اىبسُاٌج

 7 عرد اىٍشارًع 007-19 ركً اىبسُاٌج

المتعلقة بتقديم اؤلطعام لجميع برنامج مسئول عن تنفيذ جميع األنشطة  وضف اىبسُاٌج
ها   الحج و العمرة او غب 

ن لهذه الخدمة عىل الطرقات او فن  عابري سبيل الف  508 خدمة  م9103أهراف عام  المحتاجي 

 31/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 01/01/2019 ثارًخ براًة اىبسُاٌج 

  اىجهيفة اىٍجوكعة

 المشاري    ع تقارير تنفيذ  اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج

 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍهام كائٍة اىٍشارًع

  الحرم المك   -0
ن فن وع تفطب  الصائمي   05/06/2019 06/05/2019   ونقاط التفتيش مشر

وع -2  30/10/2019 01/10/2019 إطعام حجاج بيت هللا الحرام مشر

وع  -0   المواقيت  مشر
ن فن  05/06/2019 06/05/2019 تفطب  الصائمي 

وع  -4   الحرم النبوي  مشر
ن فن  05/06/2019 06/05/2019 والمنافذ تفطب  الصائمي 

وع الضيافة -5   المسجد الحراممشر
 31/12/2019 01/01/2019  فن

  منافذ الرياض  -6
ن فن وع تفطب  الصائمي   05/06/2019 06/05/2019 مشر

وع رفادة -7  31/12/2019 01/01/2019 مشر

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة

  وقتها .  المالية
نامج ورصف المستحقات المالية فن  تقيم الوضع المال  قبل بدء البر

ها وجمع المبالغ الالزمة  اإلعالم والتواصل  اكات لتمويل المشاري    ع بالمواد الغذائية وغب  نامج وعمل الشر توفب  الرخص والتصاري    ح اإلزمة لتنفيذ البر
 .  للمشاري    ع وتنفيذ وتغطية الحمالت اؤلعالمية وتصميم التقرير الختام 

ية ن  الموارد البشر ن النماذج لضبط المنفذين والمتطوعي   . توفب  الكوادر وتجهب 

 تسويق المشاري    ع وإيجاد دخل لتنفيذها  التسويق 

 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىجهيفة اىٍشسوع
  الحرم المك  

ن فن وع تفطب  الصائمي   81111  ونقاط التفتيشمشر

وع  0511111 إطعام حجاج بيت هللا الحرام مشر

وع    المواقيت  مشر
ن فن  051111 تفطب  الصائمي 

  الحرم النبوي 
ن فن وع تفطب  الصائمي   051111 مشر

وع الضيافة    المسجد الحرام مشر
 0211111  فن

  منافذ الرياض 
ن فن وع تفطب  الصائمي   511111 مشر

وع رفادة   0811111 مشر

 5081111 اإلحٍاىي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : اىبسُاٌجدطة  /2

 

 

 

 إدارة الضيافة اىبسُاٌجاىٍسئول عَ  برنامج السقيا اسً اىبسُاٌج

 5 عرد اىٍشارًع 008-19 ركً اىبسُاٌج

 وضف اىبسُاٌج
برنامج مسئول عن تنفيذ جميع األنشطة المتعلقة 

ن لهذه الخدمة عىل  السقيا بتقديم  لجميع المحتاجي 
ها   الحج و العمرة او غب 

 الطرقات او فن
عابري 465116111 خدمة  م9102أهراف عام 

 سبيل

 30/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 1/1/2019 اىبسُاٌجثارًخ براًة 
 لاير        اىجهيفة اىٍجوكعة

 المشاري    ع تقارير تنفيذ  اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج
 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍهام اىٍشارًعكائٍة 

وع -0  05/06/2019 06/05/2019 سقيا رمضان  مشر
وع   -2  30/10/2019 01/10/2019 سقيا الحج مشر
وع السقيا الذاتية   -3  30/12/2019 1/1/2019 مشر
وع سقيا   -4  30/12/2019 1/1/2019 المواقيت مشر
 30/12/2019 1/1/2019 سقيا المنافذ -5

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة
  وقتها .  المالية

نامج ورصف المستحقات المالية فن  تقيم الوضع المال  قبل بدء البر

ها وجمع المبالغ  والتواصل االعالم اكات لتمويل المشاري    ع بالمواد الغذائية وغب  نامج وعمل الشر توفب  الرخص والتصاري    ح اإلزمة لتنفيذ البر
 .  الالزمة للمشاري    ع وتنفيذ وتغطية الحمالت اؤلعالمية وتصميم التقرير الختام 

ية ن ال الموارد البشر ن  و نماذج لضبط المنفذين توفب  الكوادر وتجهب  وع والمتطوعي  ن النماذج الالزمة لتشغيل المشر    تجهب 
 تسويق المشاري    ع وإيجاد دخل لتنفيذها  التسويق 

 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىجهيفة  اىٍشارًع 
وع  075111 سقيا رمضان مشر

وع   751111 سقيا الحجمشر
وع    075111 السقيا الذاتية  مشر
وع   087511 سقيا المواقيت مشر

 0687511 اإلجمالي 
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 إدارة الخدمات اإلجتماعية اىٍسئول عَ اىبسُاٌج الخدمات اإلجتماعية اسً اىبسُاٌج

 3 عرد اىٍشارًع 009-19 ركً اىبسُاٌج

 وضف اىبسُاٌج

  المدن 
تتمثل و طرق السفر توفب  خدمات اجتماعية فن

  توفب  السكن 
جهات والمواصالت والتنسيق مع الفن

يحة من عابري  المختصة من الخدمات الت   تحتاجها شر
 السبيل

عابر ألف  511خدمة  م9103أهراف عام 
 سبيل

 30/12/2019 ثارًخ اىِهاًة 1/1/2019 ثارًخ براًة اىبسُاٌج 
 لاير 260916111 اىجهيفة اىٍجوكعة

 المشاري    عتقارير تنفيذ  اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج

 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍهام اىٍشارًعكائٍة 
 30/12/2019 1/1/2019 الصيانة الثابتة  -0
 30/12/2019 1/1/2019 ضيافتك خير  -2
 30/12/2019 1/1/2019 مبادرة  حياكم  -3

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة
نامج ورصف  المالية   وقتها . تقيم الوضع المال  قبل بدء البر

 المستحقات المالية فن
ها وتنفيذ وتغطية الحمالت اؤلعالمية وتصميم  االعالم والتواصل اكات وغب  نامج وعمل الشر توفب  الرخص والتصاري    ح اإلزمة لتنفيذ البر

 التقرير الختام  
 تسويق المشاري    ع وإيجاد دخل لتنفيذها  التسويق 

 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىجهيفة  اىٍشسوع 

وع   0616111 الصيانة الثابتة مشر
وع ضيافتك خير   2016111 مشر

وع التواصل الحضاري   068116111 مشر
 260916111 اإلجمالي 



 

 
 
 
 
 

 

 : اىبسُاٌجدطة  /3

 

 

 

 

 

 

 إدارة المشاري    ع الحضارية اىٍسئول عَ اىبسُاٌج الديوانيات اسً اىبسُاٌج

 3 عرد اىٍشارًع 010-19 ركً اىبسُاٌج

 وضف اىبسُاٌج
  الطرق الرئيسية والمنافذ من  

برنامج يهتم بإكرام عابري السبيل فن
ية والجوية    المنافذ البر

خالل انشاء او استئجار واحات وديوانيات فن
 والبحرية وتكون ذات تصاميم فريدة

 عابر سبيلالف  541خدمة  م9103أهراف عام 

  اىِهاًة ثارًخ  ثارًخ براًة اىبسُاٌج
  الف لاير 051 اىجهيفة اىٍجوكعة

نامج اىٍذسحات اىِهائٌة ىيبسُاٌج   تقارير تنفيذ الير
 ثارًخ اىِهاًة ثارًخ براًة اىٍهام اىٍشارًع كائٍة 

 30/12/2019 1/1/2019 محافظة القويعية  ديوانية -0
 30/12/2019 1/1/2019 ديوانية محافظة الغاط   -2
 30/12/2019 1/1/2019 ديوانية محافظة الرين   -0

 ٌجطيبات اإلدارة أسً االدارة
  وقتها .  المالية

نامج ورصف المستحقات المالية فن  تقيم الوضع المال  قبل بدء البر
ها وتنفيذ وتغطية الحمالت  االعالم والتواصل اكات وغب  نامج وعمل الشر اؤلعالمية وتصميم توفب  الرخص والتصاري    ح اإلزمة لتنفيذ البر

 التقرير الختام  
  . تسويق المشاري    ع وإيجاد دخل لتنفيذها التسويق 

 ثفاضٌو اىجهيفة اىٍجوكعة

 اىجهيفة  اىٍشسوع
وع ديوانية -0  068116111 محافظة القويعية  مشر
وع  -2  068116111 ديوانية محافظة الغاط   مشر
وع -0  8116111 ديوانية محافظة الرين   مشر

 464116111 اإلجمالي 



 

 

 

 

 

 م(3910)اىٍوازُة اىجلرًسًة ىعام 

 :وٌشارًع اىخٍعٌة  بساٌجأوال: ثهاىٌف 

 اإلدارة  اسم البرنامج التكلفة السنوية
 

 1 االعالم  3700000

 إدارة االعالم واىجواضو

 

 2 التواصل الداخلي  370000
 3 التواصل الخارجي  000000

  إجمالي التكلفة 484,000
 

 4  السقيا برنامج 106070500
 5 اإلطعامبرنامج  503000000 إدارة اىضٌافة 

  إجمالي التكلفة 4,064,500
 

  إجمالي التكلفة 4,400,000 إدارة اىٍشارًع اىحضارًة   6  برنامج الديوانيات   404000000
 

 برنامج الخدمات النفسية واالجتماعية 203900000
إدارة اىذرٌات  7

 االحجٍاعٌة  
   إجمالي التكلفة 2,3,0,000

 

إدارة اىٍوارد اىبشسًة  0 التطوير و التوظيف 450000

 واىٍاىٌة
 9 االوقاف  709600000
  إجمالي التكلفة 8,005,000

 

 

 11 التسويق  1000000
  إجمالي التكلفة 100,000 اىجسوًق إدارة

  اىجهيفة االحٍاىٌة ىيبساٌج 500,,22,44



 

 

 

 

 

 ثاٌُا: اىجهيفة اىجشغٌيٌة ىيٍطارًف اإلدارًة:

 إجمالي التكلفة سعر الوحدة العدد البند #
 450000 450000 1 1الرياض فرع  ايجار مقر  10
 2000000 2000000 1 2ايجار مقر الرياض فرع   20
 500000 1400000 1 مكة  الضيافة إيجار معمل  30
 10000 1500 12 الضيافة   40
 6000 500 12 قرطاسية وادوات مكتبية   50
 10000 1500 12 فواتير كهرباء ماء وهاتف   60
 6000 500 12 صيانة   70
 4000 400 12 محروقات   00
 40000 4000 12 التأمينات االجتماعية   90

 1200 100 12 رسوم البنوك   100
 9600000 000000 12 اجور ورواتب ومكافآت   110
 7200 600 12 هدايا   120
 300000 2500 12 نثريات   130
 1,3,4,200 تكلفة المصروفات التشغيلية  
 500,,22,44   برامجلل اإلجمالية تكلفةال 
 23,843,400 إجمالي التكلفة                                   

 

 

 
 
 


