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 م 2021خطة العمل لجمعية مكارم األهلية لعام  
 مقدمة : 

تي تأسست في الرياض لجمعية مكارم ال م 2021يحتوي هذا الملف على خطة العمل لعام 

هـ . تم 17/5/1438تاريخ  و(   658) االجتماعية بترخيص رقم زارة العمل و التنمية وسجلت في و

بناء خطة العمل عن طريق عقد مجموعة من ورش العمل المركزة بهدف تحديد توجهات رئيسية  

تركز عليها الجمعية وتكون منبثقة من الهدف الرئيسي من إنشاء الجمعية . بعد عقد ورش  

م  2018التي ستعمل عليها الجمعية خالل عام  والمشاريع ة من البرامجالعمل تم تحديد مجموع 

 ى مجموعة من األقسام الرئيسية وهي : إل وقد تم تقسيم الخطة  مع موازنتها المتوقعة .

 الرؤية والرسالة  •

 الخطة التشغيلية  •

 الموازنة  •

 الرؤية : 

 

 عابــري الســبيل محليــا" رام "الريــادة فــي العمــل الخيــري المتخصــص فــي إكــ

 الرسالة: 

جمعيــة خيريــة متخصصــة تحــرص علــى تقديــم خدمــات للمســافرين والمنقطعيــن، وذلــك مــن  

 . مشــاريع احترافيــة وتقنيــات حديثـة وشـراكات مثمـرة مـع الجهـات الخيريـة والمتخصصــة اللخــ
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 الخطة التشغيلية إلدارة   االتصال التسويقي لعام  2021  م  : 

   :  البرنامج خطة  -1

 

البرنامج اسم   الموارد التسويق وتنمية    المؤسسيإدارة االتصال  المسئول  

البرامج عدد   1 رقم االدارة   8 

البرنامج وصف    

التسويق لبرامج الجمعية وأهدافها بهدف الحصول على  

تكاليف  التمويل الالزم من األفراد والجهات لتغطية 

 المشاريع

أهداف عام  

م 1202  

 توفير دعم لبرامج الجمعية

لاير   .761.2619   

 . عدد المشاريع التسويقية المنفذة  .1 مؤشرات األداء المتوقعة 
مؤشرات النتائج  

 المتوقعة 

 من االيرادات   %60تحقيق  .1

 الخاصة بالبرنامج.

م  1202/ 1/1 تاريخ بداية البرنامج  م  31/12/1202 تاريخ النهاية    

لاير  .761.2619 التكلفة المتوقعة   

 تحقيق أهداف الجمعية وتوفير الدعم الالزم للمشاريع والبرامج  المخرجات النهائية للبرنامج 

المشاريع  قائمة    التكلفة  تاريخ النهاية  تاريخ بداية المهام  

م  1202/ 1/1 تسويق مشاريع رفادة  م  31/12/1202   368.557.2  

 لاير 

م  1202/ 1/1 تسويق مشاريع جود  م  31/12/1202   1.495.260  

 لاير 

م  1202/ 1/1 تسويق مشاريع درب  م  31/12/1202  لاير   600.822   

م  1202/ 1/1 تفعيل التسويق االلكترونية  م  31/12/1202  لاير  84.000   

م  1202/ 1/1 ادارة المتجر االلكتروني م  31/12/1202  لاير   00020.   

مشاريع استدامة تسويق   م  1202/ 1/1  م  31/12/1202   4.236.480  

 لاير

م  1202/ 1/1 تفعيل التبرع عبر شركات االتصال والرسائل  م  31/12/1202  لاير  00020.   

م  1202/ 1/1 بناء شراكات متنوعة م  31/12/1202  لاير  25.000   

9.261.176     المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 لاير
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 الخطة التشغيلية   ل إلدارة  المالية واإلدارية  لعام  2021  م  : 

   :  البرنامج خطة  -2

 

 

 

 االدارة المالية واإلدارية  المسئول  التنظيم اإلداري  البرنامح اسم  

اإلدارة رقم  البرامج عدد   2   3 

البرنامج وصف    

برنامج يهدف الى بناء نظام متكامل للجمعية يخدمها في  

أتمتة عملياتها الكترونيا وإدارة أعمال الجمعية بشكل 

  الكتروني كامل

أهداف عام  

م 2021  بناء دليل إجرائي لتنظيم العمل 

المتوقعة مؤشرات األداء    . المنفذة المشاريععدد  .1 
مؤشرات النتائج  

 المتوقعة 

تحقيق نسبة  .1
من   90%

اكتمال بناء  
الدليل  

 االجرائي.

م  2021/ 1/1 تاريخ بداية البرنامج  م  31/12/2021 تاريخ النهاية    

لاير   000.04 التكلفة المتوقعة   

 دليل اجرائي مكتمل المخرجات النهائية للبرنامج 

بداية ال تاريخ  المشاريع  قائمة    التكلفة  تاريخ النهاية  

م  2021/ 1/1 بناء أدلة العمل والهيكل اإلداري  م 31/12/2021   0.001

لاير 0  

والجودة بناء منظومة المهام م  2021/ 1/1  م 31/12/2021   .0002

لاير 0  

قدرات فريق العمل تطوير وتدريب م  2021/ 1/1  م 31/12/2021   0.001

لاير 0  

40.00   المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 0 لاير  
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 الخطة التشغيلية   لمشاريع البرامج   لعام  2021  م  : 

 :  برنامج لل مشروع خطة ال أ /    -1

   

 

 

 

 

البرنامج اسم    إدارة البرامج   المسئول   ( مبادرة رفادة (  

المشاريع  عدد   1   البرنامج رقم   51  

البرنامج وصف    

 األساسية تقديم الضيافة والخدمات"

في المشاعر المقدسة والمواقيت 

"عابري السبيل و لضيوف الرحمن  

م 2021أهداف عام   لضيوف الرحمن   2.755.400إطعام وسقيا  
 عابري سبيلو

مؤشرات األداء  

 المتوقعة 
 . المشاريع المنفذةعدد  .1

مؤشرات النتائج  

 المتوقعة 
من  مستفيد 2.755.400 عددخدمة  .1

 البرنامج.

م  2021/ 1/1 تاريخ بداية البرنامج  م  31/12/2021 تاريخ النهاية    

لاير  200210.14. التكلفة المتوقعة   

 اكتمال الخدمات االساسية لعابري السبيل المخرجات النهائية للبرنامج 

بداية ال تاريخ  المشاريع  قائمة    التكلفة  تاريخ النهاية  

والمشاعر   وجدة مشروع وجبة حاج في مكة والمدينة

 المقدسة

 والمواقيت والمنافذ 

هـ  10/10/1442  20/12/2144  

 هـ

لاير  3..000000  

في  للمعتمرين والزوار والمسافرين مشروع وجبة صائم 

 مكة والمدينة والرياض وجدة 

م  2021/ 1/1 م  31/12/2021  لاير  000005.1.   
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لاير  000002. م   31/5/2021  م  2021/ 1/1   برمضان في مكة والمدينة  مشروع وجبة سحور    

لاير  990.000 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع ضيافة عابر   

لاير 145.200 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع افطار صائم في الحرمين طوال العام  

لاير   1.000.000 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1  في مكة  للحجاج والمعتمرين والزوار والمسافرين مشروع السقيا 

   المنافذوالمدينة والرياض و

لاير 500.000 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع وجبة المعتمر 

لاير 100.000 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع سقيا المعتمر 

لاير 500.000 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع اعانة المنقطعين  

لاير 460.000 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1  غذائية لمشروع سال   

لاير  000.000.4 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع األسر المنتجة  

لاير 0.00040 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع برادة فقراء الحرم  

لاير 500.000 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع وجبة عابر  

لاير 50.0005 م  31/12/2021  م  2021/ 1/1  والمساجد  مشروع السقيا في المستشفيات   

اير  365.000  م  31/12/2021  م  2021/ 1/1   مشروع بركة مالك 

ـوع المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14.210.200 اير   
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 :  برنامج لل مشروع خطة ال أ /    -2

 

 

 

 

 إدارة البرامج   المسئول    ( مبادرة جود (   البرنامج اسم  

المشاريع عدد   2   البرنامج رقم   4 

البرنامج وصف    
تقديم المساعدات النفسية"  

 واالجتماعية لعابري السبيل 

هداف عام  أ   

 م 2021

ألف حاج أو معتمر خالل أيام السنة في المطارات  300. خدمة  1

 من كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 

حالة خالل العام في مدينة الملك سعود الطبية 1228. اسكان  2  

ألف هدية عابر   5000. تقديم 3  

مؤشرات األداء  

 المتوقعة 

عدد المشاريع  .1

 . المنفذة

مؤشرات  

النتائج  

 المتوقعة 

 من البرنامج.  مستفيد 1.306.228 عددخدمة  .1

م  2021/ 1/1 تاريخ بداية البرنامج  م  31/12/2021 تاريخ النهاية    

لاير  .0003078. التكلفة المتوقعة   

 اكتمال المساعدات النفسية واالجتماعية لعابري السبيل المخرجات النهائية للبرنامج 

بداية ال تاريخ  المشاريع  قائمة    التكلفة  تاريخ النهاية  

)بالشراكة مع هيئة األوقاف( حياكم في المطارات والموانئ م  2021/ 1/1  م  31/12/2021  لاير  7.500.000   

م  2021/ 1/1 اسكان عابر  م  31/12/2021  لاير  0.00307   

م  2021/ 1/1 هدية عابر  م  31/12/2021  لاير  250.000   

م  31/12/2021 توعية عابر  م  2021/ 1/1  لاير  250.000   

 8.307000 لاير  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 :  برنامج لل مشروع خطة ال أ /    -3

 

 

  

 

 

البرنامج اسم    إدارة البرامج   المسئول  ) مبادرة درب الحاج والمعتمر (   

البرنامج رقم  المشاريع  عدد   3   4 

البرنامج وصف    

المساهمة في تبني مشروعات  "  

 لتحسين خدمات الطرق 

 أهداف عام 

 م 2021

 من عابري السبيل.  90.000تقديم الضيافة لعدد  .1
 من عابري السبيل  2.000تقديم خدمات مساندة  .2

مؤشرات األداء  

 المتوقعة 

مؤشرات النتائج   . عدد المشاريع المنفذة .1

 المتوقعة 

 من البرنامج. مستفيد 92.000عدد خدمة  .1

م  2021/ 1/1 تاريخ بداية البرنامج  م  31/12/2021 تاريخ النهاية    

لاير  4.570.000 التكلفة المتوقعة   

 اكتمال المشروعات لتحسين الطرق المخرجات النهائية للبرنامج 

بداية ال تاريخ  المشاريع  قائمة    التكلفة  تاريخ النهاية  

م  2021/ 1/1   مشروع الديوانيات م  31/12/2021  لاير  270.000   

م  2021/ 1/1 دربيمشروع  م  31/12/2021  لاير  200.000   

م  2021/ 1/1 مشروع االستراحات الخضراء م  31/12/2021  لاير  000.000.4   

م  2021/ 1/1 مشروع ديوان مكارم م  31/12/2021  لاير  100.000   

 4.570.000 لاير  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 :  برنامج لل مشروع خطة ال أ /    -4

 

 

 

 

 

البرنامج  اسم    إدارة البرامج   المسئول   ( مبادرة استدامة ( 

البرنامج  رقم  المشاريع عدد   4   4 

البرنامج وصف    
أوقاف وبرامج استثمارية 

. تحقق االستدامة للجمعية  

هداف عام  أ   

 م 2021

مستفيد سنويا  000570.خدمة أكثر من   

 من ضيوف الرحمن وعابري السبيل.

مؤشرات األداء  

 المتوقعة 

عدد المشاريع  .2

 . المنفذة

مؤشرات  

النتائج  

 المتوقعة 

 مشروع. 20تحقيق استدامة عدد  .2

م  2021/ 1/1 تاريخ بداية البرنامج  م  29/12/2021 تاريخ النهاية    

لاير  536.00013. التكلفة المتوقعة   

. استدامة مالية للجمعية المخرجات النهائية للبرنامج   

بداية ال تاريخ  المشاريع  قائمة    التكلفة  تاريخ النهاية  

م  2021/ 1/1 أوقاف الجمعية م  31/12/2021  لاير  000.000.5   

م  2021/ 1/1 االستثمارات  م  31/12/2021  لاير  000.000.8   

م  2021/ 1/1 المتجر االلكتروني  م  31/12/2021  لاير  000.36   

م  31/12/2021 شراكات ورعايات  م  2021/ 1/1  لاير  500.000   

 13.536.000 لاير  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 :  برنامج لل مشروع خطة ال أ /     -5

   

 

 

 

 

 

 

البرنامج  اسم    إدارة البرامج   المسئول  ( مبادرة سواعد (  

البرنامج  رقم  المشاريع عدد   4   3 

البرنامج وصف    
 تأهيل وتدريب الموظفين  

. والمتطوعين في البرامج  

هداف عام  أ   

 م 2021

من الموظفين والمتطوعين 1000تأهيل وتدريب   

مؤشرات األداء  

 المتوقعة 

عدد المشاريع  .3

 . المنفذة

مؤشرات  

النتائج  

 المتوقعة 

 عدد المستفيدين من البرنامج. .3

بداية البرنامج تاريخ   م  2021/ 1/1  م  29/12/2021 تاريخ النهاية    

لاير  130.000 التكلفة المتوقعة   

. كوادر مؤهلة المخرجات النهائية للبرنامج   

بداية ال تاريخ  المشاريع  قائمة    التكلفة  تاريخ النهاية  

م  2021/ 1/1 تأهيل وتدريب الكوادر  م  31/12/2021  لاير  20.000   

م  2021/ 1/1 وحدة التطوع  م  31/12/2021  لاير  60.000   

م  2021/ 1/1 مشروع انسانيون م  31/12/2021  لاير  50.000   

 130.000 لاير  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 ( م 2021)الموازنة التقديرية لعام  

 : ومشاريع الجمعية   برامج   مصروفات   أوال:  

 اإلدارة  اسم البرنامج  التكلفة السنوية 
 

لاير   368.557.2  1 تسويق مشاريع رفادة  

 

 االتصال المؤسسي 

 

لاير   495.260.1  2 تسويق مشاريع جود  

لاير   006.822  3 تسويق مشاريع درب  

لاير  00084.  4 تفعيل التسويق االلكتروني 

لاير   20.000  5 ادارة المتجر االلكتروني  

لاير  4..805236  6 استدامة مشاريع تسويق  

لاير  20.000  7 تفعيل التبرع عبر شركات االتصال والرسائل  

لاير  25.000  8 بناء شراكات متنوعة  

  إجمالي المصروفات  9.261.176
 

 11 بناء أدلة العمل والهيكل اإلداري  10.000

     المالية واإلدارية 

 12 بناء منظومة المهام والجودة  20.000

10.000 

 

 

 

 وتدريب قدرات فريق العمل تطوير 
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 14 تأسيس وحدة التطوع  30.000

  إجمالي المصروفات  70.000

 

 14 مبادرة رفادة 14.210.200

    البرامج  

 15 جودمبادرة  8.307.000

 16 مبادرة درب 4.570.000

      17 مبادرة استدامة           13.536.000

 18 مبادرة سواعد  130.000

  إجمالي المصروفات  40.753.200
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 ثانيًا  :  إيرادات الجمعية من البرامج والمشاريع  : 

 1 رفادة برنامج 13.845.200

 اإليرادات  

 2 جود برنامج 8.307.000

 3 درب برنامج 4.570.000

 4 تفعيل التسويق االلكتروني 1.400.000

 5 وقف الضيافة  400.000

 6 برنامج االستدامة 15.000.000

 7 مبادرة  سواعد   130.000

 18اإليراداتإجمالي  43.652.200
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 :   التشغيلية  المصاريف :  ثالثًا  

 إجمالي التكلفة  سعر الوحدة  العدد البند  #

 45,000 45,000 1 1الرياض فرع   ايجار مقر  .1

 200,000 200,000 1 2ايجار مقر الرياض فرع    .2

 180,000 180,000 1 إيجار معمل الضيافة مكة   .3

 30.000 2500 12 الضيافة   .4

 6.000 500 12 قرطاسية وادوات مكتبية   .5

 18.000 1500 12 فواتير كهرباء ماء وهاتف   .6

 6.000 500 12 صيانة   .7

 4.800 400 12 محروقات  7

 48.000 4000 12 التأمينات االجتماعية  8

 1.200 100 12 البنوك رسوم  9

 960,000 80,000 12 اجور ورواتب ومكافآت  10

 7.200 600 12 هدايا  11

 30,000 2500 12 نثريات  12

 1,536,200 المصروفات التشغيليةإجمالي  
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  اجماليات                

 

 43.652.200 إجمالي إيرادات التبرعات 

 1,536,200 المصروفات التشغيليةإجمالي  

 50,084,376 إجمالي مصروفات البرامج  

 7.938.376  الموازنة  عجزإجمالي 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


