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تغطية الراتبالراتبنوعية العملالوظيفة

الوزارة+ الجمعية 25.000كاملالمدير التنفيذي  

شركة6.000كاملسكرتير تنفيذي 

شركة+الجمعية 7.500كاملمحاسب

الجمعية9.000كاملمهندس معماري

الجمعية5.000كاملمراقب فني

شركة5.500كاملأخصائي عالقات عامة

شركة5.500كاملمصممة

الجمعية+ شركة6.000كاملباحثة اجتماعية

الجمعية3.000جزئيمنسق اعالمي

شركة7.000جزئيأخصائي شراكة مجتمعية 

الجمعية 2.000كاملعامل

الجمعية6.000الجمعيةمدير التطوع

الجمعية5.500الجمعيةأمين مستودع

الجمعية+ شركة7.000كاملمصور

شركة3.000كاملسائق

الموارد البشرية 
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تطوير البناء المؤسسي للجمعيةوصف مختصر

قصوىأهمية المشروع

األهداف التفصيلية
رفع مستوى الجودة. 1

تحقيق الشفافية. 2

األنشطة

تطوير الخطة االستراتيجية. 1

اعداد مصفوفات . (الصالحيات العمليات واإلجراءات–األنظمة –اللوائح )2

انشاء برنامج االلكتروني وتطوير الموقع االلكتروني. 3

استقطاب كوادر بشرية متخصصة. 4

الجمعيةالمستفيدون

إنجازها في الربع الثانيمؤشر تحقيق الهدف  

مجلس اإلدارةالشركاء

(الرابع) الربع فترة التنفيذ

ريال( 150.000)التكلفة

الشؤون اإلداريةجهة التنفيذ

تطوير البناء المؤسسي: الهدف العام

بناء: أسم المشروع
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ابرام اتفاقيات مع الجهات ذات العالقة بمهمة ترميموصف مختصر

قصوىأهمية المشروع

األهداف التفصيلية
اشراك القطاعين الحكومي والخاص بمهمة الجمعية. 1

استثمار الجهات المختصة والمهتمة. 2

األنشطة

توقيع اتفاقيات مع الجمعيات. 1

توقيع اتفاقيات مع الجامعات وكلية التقنية . 2

توقيع شراكات مع مصانع ومعارض مواد الترميم . 3

الجمعيةالمستفيدون

اتفاقيات لكل مسار والمشاركة في معرضين( 3)توقيع مؤشر تحقيق الهدف  

غرفة الشرقية+ وزارة العمل الشركاء

طوال عامفترة التنفيذ

ريال( 35,000)التكلفة

الشراكة المجتمعيةجهة التنفيذ

إقامة شراكات منوعة وفاعلة  : الهدف العام

شارك: أسم المشروع
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ترميم منازل األسرة المحتاجة وصف مختصر

قصوىأهمية المشروع

األهداف التفصيلية
تحسين بيئة الحياة لألسرة المحتاجة والمتعففة. 1

الحد من المخاطر وتقليل مصروفات الصيانة . 2

األنشطة

الوصول للمستفيدين المستحقين من خالل الشركاء. 1

تحديد االحتياج وتغطية التكاليف . 2

تعميد المقاول المنفذ بالمنافسة . 3

توريد مواد الترميم. 4

مستفيد ( 6.000)منزل يسكنها ( 80)عدد المستفيدين

(م 2019) شهر ديسمبر قبل نهاية إتمام ترميم العدد المستهدف مؤشر تحقيق الهدف

الداعمون-المتطوعون –المكاتب الهندسية –الجمعيات الشركاء

طوال العامفترة التنفيذ

ريال( 4.500.000)التكلفة

الماليةاإلدارة جهة التنفيذ

ترميم وتأهيل منازل اآلسر المحتاجة والمتعففة: الــهدف العـام

ترميم: أسم المشروع
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تنمية الموارد المالية: الهدف العام

نماء: أسم المشروع

الوصول للداعمين المهتمين والمحتملين من مؤسسات وأفرادوصف مختصر

قصوىأهمية المشروع

األهداف التفصيلية
تغطية ميزانية . (    م2019)1

إشراك المجتمع في مهمة الترميم . 2

األنشطة

إنشاء متجر االلكتروني يطرح المشاريع وتكاليفها. 1

إقامة حفل ترميم األول في شهر رمضان. 2

استقطاب أعضاء فاعلين وداعمين. 3

المشاركة في المعارض. 4

زيارة رجال وسيدات األعمال والديوانيات. 5

تزويد المؤسسات المانحة والشركات بالمشاريع . 6

تفعيل االستقطاع الشهري والتبرع االلكتروني . 7

توقيع اتفاقية دعم عيني لمواد البناء. 8

من ميزانية مشاريع الترميم %( 70)تغطية مؤشر تحقيق الهدف

إدارات المسؤولية االجتماعية+ المؤسسات المانحة الشركاء

طوال العامفترة التنفيذ

ريال ( 300.000)التكلفة

الشراكة المجتمعية جهة التنفيذ
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استقطاب الفرق التطوعية والمتطوعين وصف مختصر

ضروريأهمية المشروع

األهداف التفصيلية
استثمار طاقات الشباب التطوعية. 1

تقليص تكاليف األيدي العاملة. 2

األنشطة

انشاء وحدة تطوع نموذجية. 1

حصر وإعالن الفرص التطوعية. 2

اعتماد الساعات التطوعية للمتطوعين. 3

تكريم المتطوعين. 4

فرصة تطوعية( 300)عدد الفرص التطوعية

متطوع فعال من الجنسين ( 300)استقطاب مؤشر تحقيق الهدف

والجامعات والمعاهد والمدارس-منصة العمل التطوعي الشركاء

طوال العامفترة التنفيذ

ريال ( 80.000)التكلفة

وحدة التطوع جهة التنفيذ

تفعيل العمل التطوعي: الهدف العام

معين: أسم المشروع
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تنفيذ برامج وحمالت تسويقيةوصف مختصر

قصوىأهمية المشروع

األهداف التفصيلية
التعريف بمهمة الجمعية وانتشارها. 1

الوصول لكافة شرائح المجتمع وكسب اهتمامهم. 2

األنشطة

التوقيع مع شركة تسويقية. 1

بث . في الترميمحلقات تلفزيونية توثق أعمال التطوع ( 10)2

تنفيذ حمالت تسويقية . 3

ضيف المنزل. 4

الجمعيةالمستفيدون

تنفيذ البرنامج التلفزيوني مؤشر تحقيق الهدف

شركة ناشر لصناعة المحتوى والتسويق ( +  ENTV)قناة الشركاء

الربع الثالثفترة التنفيذ

ريال( 300.000)التكلفة

اإلعالمجهة التنفيذ

انتشار الجمعية من خالل التسويق التفاعلي: الهدف العام

شاهد: أسم المشروع
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