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الرسالةالرؤية

 تسعى الجمعية لتقـديم أفضل
 وسائل وطرق الرعاية والخدمات
 الصحية لمريـض الســكــري على
مستوى عالي من التطوير والجودة

 توعية وتثقيف األسر والمجتمـع
 والمرضـــــى المصابين بالسكري
 للوصــول بهم إلى طــريق آمــن
ليتجنب مضاعفات داء السكري

لمن تقدم الخدمة

الكفاءة
النزاهة

والشفافية الفاعلية

االلتزامالسرية اإلنسانية

القيم

المهمة /الوظائف
فحــــص مرضــــى السكـــر من ذوي الحاجــــات

توفــــــير األدويــــة والعــــالج الـــالزم لــــهـــــــم

إقامــة برامــج التثقيف الصحي الالزم من خالل
عيادات التغذية والوسائل اإلرشادية المختلفة

المشاركة في البحوث العلمية

مرضـــى السكري الغــير قادريــــن على تحمل 
تكاليف العالج والدواء

المستفيدون

نشر الوعي والثقافة الصحية لمرضى السكري 
من خــــالل إقامة برامــــج التثقيف الصحي

المجتمع

مدينة جدةنطاق الخدمة
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عدد المرضى المستهدف

عدد الخدمات المقدمة للمرضى

1000

الطبيب عند  فحص  بين  ما  خدمة   13,000
ومثـقـفـي التغـذية  أخصائي  مع  ومراجعة 

العالج وصرف  السكري 

التصنيف األعداد القيمة النسبة

# %$

 يجب أن تكون المؤشرات كمية
 صيغ المؤشرات
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هي رحلة تمر بعدة محطات نعمل عليها بجودة ومهنية عالية للفئة المستهدفة 

محطات العمل في الجمعية

محطة  الفحص

مسار نعمل من خالله على فحص الفئة المستهدفة ومن ثم 
يتم تحويلهم الى مسار العالج لضمان جودة الخدمات 

المقدمة للمستفيدين بكون مسار الفحص البوابة األساسية 
لتحديد أسلوب العالج  ونوعه .

محطة  العالج

مسار نعمل من خالله على عالج الحاالت بناءً على الفحوصات 
من قبل الفريق الطبي .
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هي رحلة تمر بعدة محطات نعمل عليها بجودة ومهنية عالية للفئة المستهدفة 

محطات العمل في الجمعية

الالزمة  الصحية  التثقيفية  البرامج  إقامة  على  نعمل 
اإلرشادية  والوسائل  التغذية  عيادات  خالل  من 

لمختلفة ا

محطة  التوعية والتثقيف

المهتمة   العلمية  البحوث  في  المشاركة  على  نعمل 
السكري مرض  عن  التطورات  بأحدث 

محطة  المشاركة في البحوث العلمية
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-

خط األساس

دورية القياس

حسب األرباع

الهدف
التشغيلي

 فحص حالة مرضى السكري
 المستفيدين من خدمات الجمعية

250 250 250 250

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرات التشغيلية

معرفــة الحالة الصحية للمســتفيدين

المستفيدين

المستهدف
1234

عدد المستفيدين الذين تم فحصهم

 عدد المستفيدين
الذين تم فحصهم

 عدد المستفيدين
الذين تم  خدمتهم

ربع سنوي

1234

#

المتبقي من المستهدف=

1,253 مستفيد

المتحقق
711
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عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

6 موظفين

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة
آلية التسويق

المكان المستهدف

جدة

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/01/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

اطمئن

وصف المبادرة 1000 مستفيد

الداعمين

المانحين

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

تعرف 1000 مريض سكري على النصائح والنظام 
الغذائي خالل عام 2021

استقرار حالة 1000 مريض سكري باتباعه 
توصيات الفريق الطبي

 ميزانية المبادرة

 فــحـــص حــــالــــةمرضى السكري
 مرضـــى السكـــري
 المســتفـيـدين من
 خــدمـات الجمعية

 فـحـــص حـــــالـــة مــرضى الســـكري المحتاجين والتعرف على
حالتهم الصحية

  معرفة الحالة الصحية لمرضى السكري  والتعرف على النصائح 
 والنظــام الغـــذائي الذي يجب على المـريــض اتباعه بناء على

 أثر المبادرة توصيات الفريق الطبي في الجمعية

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمشروع

120,000 ريال 

آلية التنفيذ

دراسة حالة المريض االجتماعية

قبول المريض في الجمعية وتسليمه
عضوية الجمعية

إعطاء موعد للمريض لمراجعة الجمعية

فحص السكر والسكر التراكمي للمريض

تثقيف وتوعية المريض

إعطاء موعد للمتابعة مع الطبيب
المعالج للسكري

3متطوعين

06



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

-

الهدف
التشغيلي

 تقديم خدمات العالج
 والمتابعة للمستفيدين

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرات التشغيلية

توفير العالج للمســتفيدين
واســتقرار حالتهم 

اإليرادات

 المبلغ
المستهدف

 المبلغ
المتحقق

#

المتبقي=

خط األساس

دورية القياس
ربع سنوي

المتحقق
1,000,000 ريال

711 مستفيد

1,300,000 ريال
1,253 مستفيد

المستفيدين %
اإليراد المتحقق لتنفيذ المشروع
عدد المستفيدين المراد تقديم

العالج لهم

-  عدد
المستفيدين

 العدد
المتحقق

 المتبقي=

حسب األرباع
1,413,750 ريال 1,413,750 ريال 1,413,750 ريال 1,413,750 ريال المستهدف

1Q2Q3Q4Q 5,655,000 ريال
إجمالي المستهدف

حسب األرباع
250 250 250 250 المستهدف

1Q2Q3Q4Q1000 مستفيد
إجمالي المستهدف
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المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/01/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

1000 مستفيد

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

4 موظفين

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة
آلية التسويق

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

دواؤنا

وصف المبادرة

الداعمين

المانحين

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

تقديم العالج والمتابعة لـ 1000 مريض سكري
خالل عام 2021

تخفيف العبء المالي عن 1000 مريض سكري
خالل عام 2021

 ميزانية المبادرة

 مرضى السكري
 الكبار واألطفال

 تقديم خدمات العالج
 والمتابعة للمستفيدين

 مبادرة تهتم بتقديم العالج الدوائي وإجراء التحليل التراكمي
 للمرضى  و المتابعة عند الطبيب المختص لمرضى السكري

 المسجلين في الجمعية

 توفير العالج والمتابعة الالزمة لمرضى السكري الغير قادرين
 أثر المبادرة  على تحمل تكاليف العالج واستقرار حاالتهم

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

1,500,000 ريال 

آلية التنفيذ

مراجعة الدكتور لمتابعة الحالة ومعـرفة
النصائح والنظام الغذائي المتبع

صــرف العــــالج وجهاز وقـيـاس السكر من
 صيدلية الجمعية
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المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/01/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

1000 مستفيد

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

4 موظفين

آلية التسويق الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تأمين أشرطة قياس 
السكر في الدم

وصف المبادرة

الداعمين

المانحين

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

تأمين أشرطة قياس السكر لـ 1000 مريض
سكري خالل عام 2021

المساهمة في استقرار حالة 1000 مريض
سكري خالل عام 2021  ميزانية المبادرة

 مرضى السكري
 الكبار واألطفال

 تقديم خدمات العالج
 والمتابعة للمستفيدين

 تهتم هذه المبادرة بتأمين أشرطة قياس السكر في الدم 
للمرضى األشد حاجة

 أثر المبادرة مساعدة المرضى األشد حاجة وتخفيف العبء المالي عنهم 

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

900,000 ريال 
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المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/07/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

30 طفل مريض
بالسكري

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

4 موظفين

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة
آلية التسويق

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تـأمــيـــن مـضـــخـــــات
األنسولين

وصف المبادرة

الداعمين

المانحين

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

تأمين مضخات األنسولين لـ 30 طفل مريض
سكري خالل عام 2021

تحسن الحالة الصحية والنفسية لـ 30 طفل
مريض سكري خالل عام 2021

 ميزانية المبادرة

 مرضى السكري
 من النوع األول

 تقديم خدمات العالج
 والمتابعة للمستفيدين

 مبادرة تهتم بتوفير مضخة االنسولين لمرضى السكري النوع
 األول لألطفال السكريين الغير منتظم لديهم مستوى السكر

 في الدم والذي تتجاوز معدالت السكري التراكمي لديهم
 فوق المعدل الطبيعي

 استقرار حالة المرضى و لتجنب اإلصابة المبكرة بمضاعفات
 أثر المبادرة مرض السكري على القلب والكلى وفقد البصر ال سمح اهللا

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

 1,590,000 ريال بواقع 53,000
ريال لكل مريض في السنة

آلية التنفيذ

شراء المضخة

تعليم مريض السكري وذويه على طريقة
االستخدام

توفيـــر المستلـــزمـــات األساسية وجدولة
 تسليمها للمريض

متطوعين 2
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المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/07/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

150 طفل مريض
بالسكري

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

4 موظفين

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة
آلية التسويق

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تأمين جهاز قياس
السكــر في الــدم

وخز) (بدون 

وصف المبادرة

الداعمين

المانحين

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

تأمين جهاز قياس السكري فري ستايل لـ 150
طفل خالل عام 2021

قياس معدل السكر في الدم  لـ 150 طفل
مريض سكري بدون ألم خالل عام 2021

 ميزانية المبادرة

 األطفال من
مرضى السكري

 تقديم خدمات العالج
 والمتابعة للمستفيدين

 تهدف هذه المبادرة إلى توفير جهاز لقياس السكر في الدم
 لألطفال بدون وخز أو ألم لضمان متابعة حالتهم بشكل

 دوري وتجنبًا إلصابتهم بغيبوبة سكري أو مضاعفات أخرى
 للمرض ال سمح اهللا

 حماية األطفال الفقراء المصابين بهذا المرض من مضاعفاته
 وتخفيف العبء المالي عن ذوي المرضى وتمكين األطفال من

 ممارسة حياتهم الطبيعية
 أثر المبادرة

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

1,125,000 ريال

آلية التنفيذ

شراء الجهاز

تعليم مريض السكري وذويه على طريقة
االستخدام

توفير الغيارات الشهرية  وجدولة تسليمها
 للمريض
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المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/07/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

100 مريض سكري
النوع األول

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

4 موظفين

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة
آلية التسويق

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

توفير جهاز
االيبورت منفذ لحقن
 االنسولين بدون ألم

وصف المبادرة

الداعمين

المانحين

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

توفير جهاز االيبورت منفذ لحقن االنسولين
لـ 100 مريض سكري خالل عام 2021

 ميزانية المبادرة

 مرضى السكري
 واألطفال النوع

 األول

 تقديم خدمات العالج
 والمتابعة للمستفيدين

 تهدف هذه المبادرة إلى تأمين منفذ دخول االنسولين
 للجسم لمرضى السكري النوع األول بدون الوخز باالبرة

 المساهمة في تخفيف األلم والمعاناة لمرضى السكري الذين
 أثر المبادرة هم بحاجة إلى الوخز باالنسولين ٤ مرات باليوم على األقل

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

540,000 ريال

آلية التنفيذ

شراء الجهاز

تعليم مريض السكري وذويه على طريقة
االستخدام

توفير الغيارات الشهرية  وجدولة تسليمها
 للمريض

عالج بدون ألم لـ 100 مريض سكري
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حسب األرباع

الهدف
التشغيلي

 نشر الثقافة و الوعي  عن
 مرض السكري للمستفيدين

  خاصة وللمجتمع

3 3 3 3

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرات التشغيلية

زيادة الوعي عن المرض ومعرفة
آخر المستجدات والتطورات

الفعاليات واألنشطة

المستهدف

#

1Q2Q3Q4Q

 عدد الفعاليات واألنشطة التي تم
 تنفيذها

-  عدد الفعاليات
المستهدفة

 عدد الفعاليات
التي تم تنفيذها

المتبقي من المستهدف=

12 فعالية
إجمالي المستهدف

خط األساس

دورية القياس
ربع سنوي

8 فعاليات

المتحقق
6 فعاليات
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المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/01/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

سكري

وصف المبادرة

حصر الفعاليات المراد تنفيذها خالل العام

حصر التكاليف المادية للفعاليات

استخراج التصاريح الالزمة

تعيين الفريق المسؤول عن المبادرة

إعداد محتوى الفعاليات

تنفيذ 4 فعاليات على األقل خالل عام 2021

 ميزانية المبادرة

 مرضى السكري
 وباقي أفراد

المجتمع

  نشر الثقافة و الوعي
 عن مرض السكري

 للمستفيدين خاصة
  وللمجتمع

 مبادرة تهتم بنشر الثقافة عن مرضى السكري وتوعية المرضى
 بشكل خاص وعموم الناس بآخر المستجدات والتطورات عن المرض
عن طريق الندوات والفعاليات والحمالت و غيرها من الفعاليات

 زيادة وعي المرضى وعموم الناس عن مرض السكري ومضاعفاته
واآلثار المترتبة على إهماله وكيفية التعايش معه  أثر المبادرة

حصر الشراكات المتوقعة في تنفيذ الفعاليات

مخاطبة الجهات لطلب الشراكة

تسويق المبادرة

250,000 ريال

تنفيذ المبادرة

إعداد التقارير الختامية لكل فعالية

إعداد التقرير الختامي للمبادرة

توعية وتثقيف مرضى السكري وعموم المجتمع
خالل عام 2021 6 متطوعين6 موظفين
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JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

حسب األرباع

الهدف
التشغيلي

 بناء شراكات
استراتيجية فعالة

04 02 02 02

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرات التشغيلية

 تأمين موارد مالية للجمعية

الشراكات التي تم تنفيذها

المستهدف

#

1Q2Q3Q4Q

عدد الشراكات التي عقدتها الجمعية

-
 عدد الشراكات
المستهدفة

 عدد الشراكات
المتحققة

المتبقي=

10 شراكات
إجمالي المستهدف

خط األساس

دورية القياس
ربع سنوي

3 شراكات

المتحقق
4 شراكات
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المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/01/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

 معا لنبقى 

وصف المبادرة

تحديد الشراكات المستهدفة

حصر كافة الجهات المحتمل عقد الشراكة
معها

إعداد محتوى الشراكة المطلوبة بناءً على
الجهة المستهدفة

عقد  10  شراكات  خالل عام 2021

 ميزانية المبادرة

 الجهات المانحة
- الشركات

 بناء شراكات
 استراتيجية فعالة

 تهدف هذه المبادرة على بناء شراكات استراتيجية تساهم في
 إنجاح مشاريع وبرامج الجمعية والمساهمة في تحقيق أهدافها

 التي أنشئت من أجلها

تعظيم المنفعة وخفض الجهود والتكاليف المالية على الجمعية  أثر المبادرة

التواصل مع الجهات من موظف مختص

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

5,000 ريال

تعميق األثر وتوحيد الجهود لتحقيق الهدف
المنشود

2 متطوع3 موظفين

16



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط األساس

دورية القياس

حسب األرباع

الهدف
التشغيلي

   إعداد برامج تطوعية
 مناسبة لمجال
 عمل الجمعية

01 01 01 01

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرات التشغيلية

برامج تطوعية نوعية

البرامج

المستهدف

#

1Q2Q3Q4Q

عدد البرامج التطوعية التي تم إنشاؤها

 ربع سنوي

-
 عــدد البــرامـــــج

التطوعية المستهدفة
 عدد البرامج التطوعية

التي تم إنشاؤها

المتبقي من المستهدف=

4 برامج
إجمالي المستهدف

2

1718



المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/01/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

أصدقاء
مرضى السكري

وصف المبادرة

حصر الفرص التطوعية الممكنة

إعداد البرامج التطوعية

تحديد فريق العمل المسؤول عن البرامج

إنشاء برنامجان تطوعية خالل عام 2021

 ميزانية المبادرة

   إعداد برامج تطوعيةالمجتمع
 مناسبة لمجال عمل

 الجمعية

 تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء برامج تطوعية مناسبة لمجال
 عمل الجمعية وخلق فرص تطوعية مميزة

تعظيم المنفعة للجمعية ومستفيديها  أثر المبادرة

اإلعالن عن الفرص التطوعية

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

4,000 ريال

خلق فرص تطوعية مالئمة لمجال عمل الجمعية

20 متطوع3 موظفين
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20

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

خط األساس

دورية القياس

حسب األرباع

الهدف
التشغيلي

 إعـــداد بحــوث عــلمية 
متعلقة بمرض السكري

02 01 - -

النتــــائـــــج المــرجـــوة

طـــريقة االحتســــابشــــــــرح الـمـــؤشـــــــرالمؤشرات التشغيلية

المساهمة في تحسين حياة
مريض السكري

البحوث العلمية

المستهدف

#

1Q2Q3Q4Q

 عدد البحوث العلمية التي تم إعدادها

 ربع سنوي

-
 عدد البحوث
المستهدفة

 عدد البحوث التي
تم إعدادها

المتبقي من المستهدف=

3 بحوث
إجمالي المستهدف

2
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المكان المستهدف

جدة

عدد المستفيدين

بداية المبادرة

01/01/2021

نهاية المبادرة

31/12/2021

-

عدد المتطوعينالجهات المشاركة عدد العاملينالجهات الممولة

 الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مؤشرات األداء المتوقعة

مؤشرات النتائج المتوقعة

من أجلهم

وصف المبادرة

إعداد البحث العلمي

اعتماد البحث من الجهات المختصة

نشر البحث العلمي

إعداد 3 أبحاث علمية خالل عام 2021

 ميزانية المبادرة

 إعداد بحوث علمية المجتمع
 متعلقة بمرض

السكري

 تهدف هذه المبادرة إلى إعداد بحوث علمية متعلقة بمرض
 السكري تعود بالنفع لمرضى السكري وذويهم

تحسين جودة حياة مرضى السكري وذويهم  أثر المبادرة

إعداد تقرير ختامي للمبادرة

3,000 ريال

توعية وثقيف مرضى السكري بأحدث
المستجدات والتطورات

20 متطوع3 موظفين
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الموازنة التقديرية لعام 2021
اإليرادات لعام 2021البندالمصروفات لعام 2021البند

اطمئن

دواؤنا

 تأمين أشرطة قياس السكر

تأمين مضخات
األنسولين ميدترونيك

تأمين جهاز قياس السكر
 في الدم بدون وخز

توفير جهاز االيبورت منفذ
 لحقن االنسولين بدون ألم

سكري

 معا لنبقى 

أصدقاء مرضى السكري

من أجلهم

اطمئن

دواؤنا

 تأمين أشرطة قياس السكر

تأمين مضخات
األنسولين ميدترونيك

تأمين جهاز قياس السكر
 في الدم فري ستايل

توفير جهاز االيبورت منفذ
 لحقن االنسولين بدون ألم

سكري

 معا لنبقى 

أصدقاء مرضى السكري

من أجلهم

 120,000 ريال

 1,500,000 ريال

 900,000 ريال

 1,590,000 ريال

 1,125,000 ريال

540,000 ريال

 250.000 ريال

5.000 ريال

4.000 ريال

3.000 ريال

 120,000 ريال

 1,500,000 ريال

 900,000 ريال

 1,590,000 ريال

 1,125,000 ريال

540,000 ريال

 250.000 ريال

5.000 ريال

4.000 ريال

3.000 ريال
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الموازنة التقديرية لعام 2021
اإليرادات لعام 2021البندالمصروفات لعام 2021البند

الزكاة

مرتبات وما في حكمها

التأمينات االجتماعية

مصاريف إيجارات

أدوات كتابية ومطبوعات

 مصاريف بريد وهاتف
والفاكس واالنترنت

مصاريف كهرباء ومياه

مصاريف اقامة و نقل كفاالت

صيانة واصالح ترميم

محروقات وصيانة سيارات

الزكاة

دعم من الوزارة

تبرعات عن طريق مجلس اإلدارة

تبرعات عامة

اشتراكات األعضاء

إيراد أوقاف

 268,174 ريال

 809,036 ريال

 132,649 ريال

 91,119 ريال

 16,824 ريال

14,797 ريال

 25,096 ريال

23,041 ريال

8,910 ريال

13,197 ريال

 268,174 ريال

 2,827,500 ريال

 200,000 ريال

 2,000,509 ريال

 14,067 ريال

4,050 ريال

9,551,300اإلجمالي
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الموازنة التقديرية لعام 2021
المصروفات لعام 2021البندالمصروفات لعام 2021البند

تامين سيارات

مصاريف ضيافة و نظافة

مصاريف دعاية و اعالنات

مكافآت واكراميات

مصاريف صيانة اجهزة وبرامج

مصاريف رسوم و اشتراكات

تامين طبي وعالج

بدل اجازات اداريين

استشارات ومصاريف مهنية

مكافاة نهاية خدمة

تحميل وتنزيل

غرامات ومخالفات

مصاريف بنكية وعموالت

استشارات قانونية

مصاريف اخرى

 11,950 ريال

 5,837 ريال

 91,413 ريال

 26,533 ريال

 6,350 ريال

27,861 ريال

 71,609 ريال

19,709 ريال

9,000 ريال

129,086 ريال

 983 ريال

 672 ريال

 236 ريال

 2,000 ريال

1,772 ريال
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7,844,854اإلجمالي

المصروفات
لعام 2021
7,844,854

اإليرادات
لعام 2021

9,551,300




