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 .الرقي بذوي االحتياج من خالل برامج تنموية نوعية مع شركاء النجاح  * الرسالة :

 .النموذج اخلريي يف التنمية اجملتمعية * الرؤيـة:

 * عن اجلمعية:

وذلك لتقديم   304ومت تسجيلها رمسيا حتت الرقم   1425\10\21بتاريخ  العمل والتنمية االجتماعية مت تأسيس مجعية الرب لقرى جنوب مكة بقرار من وزارة 

 ،اخلدمات للقرى التابعة لنطاقها وهي القرى اليت تقع جنوب وجنوب شرق مكة و تشمل القرى الساحلية واجلبلية إضافة إىل قرى وادي نعمان 

تماعية وتوعوية بواسطة وقد بدأت اجملهودات السابقة جبوالت لبعض املشائخ وأهل اخلري مت من خالهلا التعرف على واقع هذه القرى ومن ثم بدأت  أنشطة اج

يت أخذت على عاتقها جلنة من بعض احملتسبني ثم تطور عمل اللجنة إىل مندوبية الدعوة واإلرشاد وأخريًا تكللت هذه اجلهود بتأسيس هذه اجلمعية املباركة وال

ة والعينية لألسر احملتاجة  من األرامل واأليتام واملعاقني خدمة هذه املناطق من مجيع النواحي  االجتماعية واالقتصادية والثقافية وتقديم املساعدات املالي

 وغريهم من الفئات إضافة إىل تأهيل الشباب وإجياد الفرص الوظيفية هلم .

شاريع الصحية مثل ك املكما تهتم اجلمعية جبميع  املشاريع  اليت ختدم أهل املنطقة مثل : تأمني املياه  سواء حبفر اآلبار أو جلب مياه الشرب بالوايتات وكذل 

 تسيري القوافل الطبية للعالج وغريها من املشاريع احليوية اليت ختدم هذه القرى .

 

 

 

 

  



 

 * األهداف االستراتيجية:

 وفي ن وو  فياة  عالية وااحماظةة عليم امل وتطوير استقطاب 1

 توثيق عمليات األعمال 2

 أمتتة عمليات اجلمعية 3

 بناة ظرق تطوعية لربامج اجلمعية 4

 تطوير أنةمة وبرامج البحث األسر  5

 بناة وتيعيل خطط عمل وأنةمة إدارية لتتبع وتقيي  املشاريع والربامج 6

 بناة اليريق وخطط العمل( (تنمية املوارد املاليةتطوير قس   7

 بناة اليريق وخطط العمل( (تطوير ظريق التسويق واالعالم 8

 استحداث وتعزيز الربامج النوعية لتأهيل وتوفيف املستييدين 9

 رظع ثقاظة التطوع ب ن املستييدين واجملتمع 10

 تعزيز وتطوير الشرافات 11

 سد حاجة املستييدين  12

 من خالل زياد  مصادر اإليراد والترفيز على املصادر الثابتة منما -دع  االستدامة املالية  13

 

  



 

 م2023لعاماملشاريع خطة

 اسم املشروع اهلدف م
عدد 

 املستفيدين

 تكلفة املشروع تاريخ التنفيذ

 سنويًا شهريًا إىل من
املصاريف 

 التشغيلية

 1500000 125000 م31/12/2023 م1/1/2023 6000 السلة الغذائية لألسر األشد حاجة.* تأم ن سلة غذائية شمرية  1
225000 

2 
 _ 1000000 _ م31/12/2023 م1/1/2023 3000 تيريج فربة *مساعد  املستييدين يف القرى وتيريج فرهب .

3 

مساعد  املستييدين من خالل ترمي  منازل االسر *

 االشد حاجة

أسعدين بترمي  

 سكين
 564000 _ م31/12/2023 م1/1/2023 20

84600 

 30000 200000 _ م20/04/2023 م05/04/2023 1000 فسو  العيد * تأم ن فسو  العيد لألسر األشد حاجة . 4

 9000 60000 - م30/03/2023 م01/01/2023 2050 فسو  الشتاة * تأم ن فسو  الشتاة لألسر األشد حاجة . 5

 _ 1105200 92100 م31/12/2023 م1/1/2023 307 فيالة األيتام ريال(. 300شمريا) فيالة أيتام اجلمعية * 6

 _ 200000 _ م31/12/2023 م1/1/2023 307 صندوق اليتي  تأم ن معونات مالية االيتام املسجل ن باجلمعية* 7

 _ 1500000 _ م31/12/2023 1/1/2023 3000 الزفا  توزيع زفا  املال على مستحقيما.* 8

 30000 200000 _ م31/12/2023 1/1/2023 3000 سقيا املاة توظري املاة للمستييدين األشد حاجة.* 9

 _ 325000 _ م31/12/2023 1/1/2023 13 متناهي الصغر حتويل االسر املنتجة من احلاجة اىل االفتياة* 10

11 

زياد  إيرادات اجلمعية  االستدامة للمالية من *

يف العضويات+ االجيارات+  تخالل )االشترافا

 الوقف اخلري (

زياد  مصدر 

 الدخل
 510000 _ م31/12/2023 1/1/2023 3000

_ 

12 
إنشاة متجر إلكتروين خاص باجلمعية وتيعيله *

 ليساه  يف زياد  مصادر الدخل
 186250 _ م31/12/2023 1/1/2023 3000 املتجر اإللكتروين

_ 

 

  



 

 املستييدينعدد  اس  املشروع اهلدف م
 تكلية املشروع تاريخ التنييذ

 املصاريف التشغيلية سنويًا شمريًا إىل من

13 
نشر املعرظة اإلدارية وتطوير 

 املمارات للموفي ن .
 50000 _ م31/12/2023 م01/01/2023 30 ممار  وتدريب

_ 

14 
*دورات مرفز جوار للتدريب 

 والتأهيل النسائي مبلكان

والتأهيل  مرفز جوار للتدريب

 مبلكان
 70000 _ م31/12/2023 م01/01/2023 100

30000 

15 

*دع  الطالب من اهايل القرى 

التابعة للجمعية ومتكينم  يف 

 مواصلة مسريهت  التعليمية.

 500000 _ م31/12/2023 م01/01/2023 1000 دع  الطالب

_ 

16 

*توظري وجبات جاظة للحجاج 

 باملشاعر املقدسة.
 298000 _ م17/07/2023 م25/06/2023 166000 الرمحنإعاشة ضيوف 

60700 

17 

*توظري وجبات جاظة لضيوف 

الرمحن الصائم ن بساحات املسجد 

 احلرام وقرى جنوب مكة

 480000 _ م21/04/2023 م22/03/2023 60000 إظطار الصائم ن

72000 

18 

*برنامج يبث عرب تطبيق الزوم 

يقدم من خالله دورات تثقييية 

 وتأهيلية  ودروس دينية

 840 _ م31/12/2023 م01/01/2023 50 يد بيدا

_ 

19 

*دورات وحماضرات واستشارات يف 

 شمر رمضان املبارك
 10000 _ م05/04/2023 م22/03/2023 150 أتاف  شمر الرمحات

_ 

20 

*اقامة حيل معايد  مع أنشطة 

ترظيمية وضياظة االسر قرى جنوب 

 مكة املكرمة

 30000 _ م05/04/2023 م5/03/2023 100 ظرحة عيد

_ 

 



 

 

 

 

 

 

 اخلطة التشغيلية للمشاريع

  



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 شمر 12 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه السلة الغذائية * تأم ن سلة غذائية لألسر األشد حاجة.

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة

 مؤشر االجناز املتطلبات عدد االيام االنتماة البدة منيذ اخلطو  التشغيلياالجراة 

1.  
 بشكل دقيق يليب اعداد خطة عمل

 .االحتياجات
 تسلي  خطة العمل لالدار  جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022 قس  املشاريع والتطوير

2.  

التنسيق مع اجلمات اخلارجية وات العالقة 

ضع موازنة شاملة ووواخذ عروض اسعار 

 للمشروع. ودقيقة

قس  تنمية املوارد املالية+قس  اخلدمات 

 املساند 
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة االعالمية املناسبة للمشروع.اعداد املنتجات   .3

خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات جماز حاسب متكامل اليتر 

4- 
التسويق للمشروع عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي .
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات جماز حاسب متكامل اليتر 

4.  
خماطبة اجلمات املاحنة واملاحن ن والتواصل 

 لدع  املشروع. التمويل الالزم توظريمعم  ل
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد املالية

خالل فامل 

 اليتر 
جماز حاسب متكامل + سيار  

 اجلمعية
 خماطبة االدار  باملنجزات

5.  
عميات شراة السالل الغذائية وسداد املبلغ  امتام

 الالزم .
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  اخلدمات املساند  + القس  املايل

خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات جماز حاسب متكامل اليتر 

6.  
ادار  عمليات نقل السالل الغذائية من ااحمالت 

 او املتاجر إىل قرى جنوب مكة
 م31/12/2023 م1/1/2023 املساند قس  اخلدمات 

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

7.  
التنسيق مع املناديب يف قرى جنوب مكة إدار  

 آلية توزيع السالل على املستييدين
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  خدمات القرى والتنمية االجتماعية

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة توثيق فل خطوات املشروع خالل العام  .8
خالل فامل 

 اليتر 
 خماطبة االدار  باملنجزات فامريا + جماز حاسب متكامل

9.  
لكل ما مت اعداد تقرير شمر  + تقرير شامل 

 اجنازه يف املشروع .
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  خدمات القرى والتنمية االجتماعية

خالل فامل 

 اليتر 
 تسلي  التقرير جماز حاسب متكامل



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 تيريج فربة مساعد  املستييدين يف القرى وتيريج فرهب .
أقسام اجلمعية فل مبا 

 خيصه
 شمر 12

 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدون اليئة املستمدظة

     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 األيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

1- 
 بشكل دقيق يليب اعداد خطة عمل

 .االحتياجات
 تسلي  خطة العمل لالدار  متكامل جماز حاسب 31 م31/12/2022 م1/12/2022 قس  خدمات القرى والتنمية االجتماعية

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد املنتجات االعالمية للمشروع -2

خالل 

فامل 

 اليتر 
 خماطبة االدار  باملنجزات حاسب +انترنت

3- 
خماطبة اجلمات املاحنة واملاحن ن 

 التمويل الالزم توظريوالتواصل معم  ل

 لدع  املشروع.

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد املالية

خالل 

فامل 

 اليتر 

حاسب +انترنت + جوال + 

 سيار 
 خماطبة االدار  باملنجزات

4- 
التسويق للمشروع عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي .
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

خالل 

فامل 

 اليتر 

حاسب متكامل  + جماز 

 انترنت
 خماطبة االدار  باملنجزات

5- 
التنسيق مع مناديب القرى + رظع 

 .امساة املستييدينقائمة 
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  خدمات القرى والتنمية االجتماعية

خالل 

فامل 

 اليتر 
 خماطبة االدار  باملنجزات حاسب + جوال + سيار 



 

  

 املبادر مد   املسؤول املبادر  اهلدف

 شمر 12 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه أسعدين بترمي  سكين من خالل ترمي  منازل االسر االشد حاجةمساعد  املستييدين 
 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدون اليئة املستمدظة
     

 مؤشر االجناز املتطلبات عدد االيام االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي

 تسلي  خطة العمل لالدار  جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022 قس  املشاريع والتطوير .االحتياجات بشكل دقيق يليب اعداد خطة عمل  .1

2.  
التنسيق مع اجلمات اخلارجية وات العالقة واخذ 

 للمشروع. ضع موازنة شاملة ودقيقةووعروض اسعار 

قس  تنمية املوارد املالية+قس  

 اخلدمات املساند 
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد املنتجات االعالمية املناسبة للمشروع.  .3

خالل فامل 

 االدار  باملنجزاتخماطبة  جماز حاسب متكامل اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة التسويق للمشروع عرب وسائل التواصل االجتماعي .  .4

خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات جماز حاسب متكامل اليتر 

5.  
خماطبة اجلمات املاحنة واملاحن ن والتواصل معم  

 لدع  املشروع. التمويل الالزم توظريل
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد املالية

خالل فامل 

 اليتر 
جماز حاسب متكامل + سيار  

 اجلمعية
 خماطبة االدار  باملنجزات

 التنسيق مع املناديب يف قرى جنوب مكة  .6
قس  خدمات القرى والتنمية 

 االجتماعية
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 اليتر 
+ سيار  اجلمعية + جوال 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

 اختيار املنازل من خالل اللجنة املشكله  .7
قس  خدمات القرى والتنمية 

 االجتماعية
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة املشروع خالل العامتوثيق فل خطوات   .8
خالل فامل 

 اليتر 
 خماطبة االدار  باملنجزات فامريا + جماز حاسب متكامل

9.  
اعداد تقرير شمر  + تقرير شامل لكل ما مت اجنازه 

 يف املشروع .

قس  خدمات القرى والتنمية 

 االجتماعية
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 اليتر 
 تسلي  التقرير جماز حاسب متكامل



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 يوم15 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه فسو  العيد لألسر األشد حاجة. كسوة العيد* تأمني 
 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022 قس  املشاريع والتطوير .االحتياجات بشكل دقيق يليب اعداد خطة عمل  .1
تسلي  خطة العمل 

 لالدار 

2.  
التنسيق مع اجلمات اخلارجية وات العالقة واخذ 

 موازنة شاملة ودقيقةضع ووعروض اسعار 

 للمشروع.

قس  تنمية املوارد املالية+قس  

 اخلدمات املساند 
 م20/04/2023 م05/04/2023

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + جماز 

 حاسب آيل

خماطبة االدار  

 باملنجزات

3.  
التواصل واملاحن ن خماطبة اجلمات املاحنة و

 لدع  املشروع. التمويل الالزم توظريل م مع
 م20/04/2023 م05/04/2023 تنمية املوارد املاليةقس  

خالل فامل 

 اليتر 
 جوال + سيار  اجلمعية +

 جماز حاسب آيل + انترنت

خماطبة االدار  

 باملنجزات

4.  
التسويق للمشروع عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي .
 م20/04/2023 م05/04/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

خالل فامل 

 جماز حاسب متكامل  + انترنت اليتر 
خماطبة االدار  

 باملنجزات

 م20/04/2023 م05/04/2023 قس  اخلدمات املساند  جتميز احتياجات املشروع  .5

خالل فامل 

 جماز حاسب متكامل + جوال اليتر 
خماطبة االدار  

 باملنجزات

6.  
التنسيق مع مناديب القرى وابالغم  باجلدول 

 الزمين.
 م20/04/2023 م05/04/2023 قس  خدمات القرى والتنمية

خالل فامل 

 اليتر 
 جماز حاسب متكامل + جوال

 + سيار  اجلمعية

خماطبة االدار  

 باملنجزات

7.  
ادار  تنييذ املشروع على أرض الواقع مع اليرق 

 امليدانية .
 م20/04/2023 م05/04/2023 قس  خدمات القرى والتنمية

خالل فامل 

 اليتر 
 جوال

 + سيار  اجلمعية

خماطبة االدار  

 باملنجزات

 م20/04/2023 م05/04/2023 قس  خدمات القرى والتنمية تقرير شامل لكل ما مت اجنازه يف املشروع .  .8
خالل فامل 

 اليتر 
 جماز حاسب متكامل + جوال

 + سيار  اجلمعية
 تسلي  التقرير

 م20/04/2023 م05/04/2023 االعالم والعالقات العامةقس   توثيق فل خطوات املشروع  + تصمي  التقرير  .9
خالل فامل 

 اليتر 
 فامريات

 + جماز حاسب آيل فامل

خماطبة االدار  

 باملنجزات



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 أشمر 3 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه فسو  الشتاة لألسر األشد حاجة. فسو  الشتاة* تأم ن 
 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين املستمدظةاليئة 
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 لالدار تسلي  خطة العمل  جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022 قس  املشاريع والتطوير .االحتياجات بشكل دقيق يليب اعداد خطة عمل  .1

2.  
التنسيق مع اجلمات اخلارجية وات العالقة واخذ عروض 

 للمشروع. ضع موازنة شاملة ودقيقةوواسعار 

قس  تنمية املوارد املالية+قس  

 اخلدمات املساند 
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

3.  
 م التواصل معواملاحن ن اجلمات املاحنة وخماطبة 

 لدع  املشروع. التمويل الالزم توظريل
 م31/12/2023 م1/1/2023 تنمية املوارد املاليةقس  

خالل فامل 

 اليتر 
 جوال + سيار  اجلمعية +

 جماز حاسب آيل + انترنت
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة . التسويق للمشروع عرب وسائل التواصل االجتماعي  .4
خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات جماز حاسب متكامل  + انترنت اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  اخلدمات املساند  جتميز احتياجات املشروع  .5
خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات جماز حاسب متكامل + جوال اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  خدمات القرى والتنمية التنسيق مع مناديب القرى وابالغم  باجلدول الزمين.  .6
خالل فامل 

 اليتر 
 جماز حاسب متكامل + جوال

 + سيار  اجلمعية
 خماطبة االدار  باملنجزات

7.  
ادار  تنييذ املشروع على أرض الواقع مع اليرق 

 امليدانية .
 م31/12/2023 م1/1/2023 والتنميةقس  خدمات القرى 

خالل فامل 

 اليتر 
 جوال

 + سيار  اجلمعية
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  خدمات القرى والتنمية تقرير شامل لكل ما مت اجنازه يف املشروع .  .8
خالل فامل 

 اليتر 
 جماز حاسب متكامل + جوال

 + سيار  اجلمعية
 تسلي  التقرير

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة توثيق فل خطوات املشروع  + تصمي  التقرير  .9
خالل فامل 

 اليتر 
 فامريات

 + جماز حاسب آيل فامل
 خماطبة االدار  باملنجزات



 

 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 شمر 12 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه األيتامفيالة  .ريال 300مببلغ  *فيالة أيتام اجلمعية شمريا
 

 قرى جنوب مكة املكان االيتام اليئة املستمدظة
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 عمل البحث امليداين واملتابعة  .1
قس  خدمات القرى والتنمية 

 االجتماعية
 جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022

تقدمي قائمة ظريق العمل 

 واملمام وتوزيعما.

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد املنتجات االعالمية للمشروع  .2

خالل فامل 

 تسلي  املنتجات حاسب +انترنت اليتر 

3.  
 توظريخماطبة اجلمات املاحنة واملاحن ن والتواصل معم  ل

 لدع  املشروع. التمويل الالزم
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد املالية

خالل فامل 

 اليتر 
حاسب +انترنت + جوال + 

 سيار 
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة التسويق للمشروع عرب وسائل التواصل االجتماعي .  .4

فامل  خالل

 اليتر 
جماز حاسب متكامل  + 

 انترنت
 خماطبة االدار  باملنجزات

 التنسيق مع مناديب القرى + رظع قائمة باأليتام .  .5
قس  خدمات القرى والتنمية 

 االجتماعية
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات حاسب + جوال + سيار  اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  املايل حسابات األيتامالتحويل املبالغ يف   .6

خالل فامل 

 رظع التقرير املايل شمريا حاسب +انترنت + جوال اليتر 

 تقرير شامل لكل ما مت اجنازه يف املشروع .  .7
قس  خدمات القرى والتنمية 

 االجتماعية
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 التقريرتسلي   حاسب + جوال + سيار  اليتر 



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 شمر 12 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه صندوق اليتي  تأم ن معونات مالية االيتام املسجل ن باجلمعية
 

 قرى جنوب مكة املكان األيتام اليئة املستمدظة
     

 مؤشر االجناز املتطلبات عدد االيام االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي

 عمل البحث امليداين واملتابعة  .1
قس  خدمات القرى والتنمية 

 االجتماعية
 جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022

تقدمي قائمة ظريق العمل 

 واملمام وتوزيعما.

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد املنتجات االعالمية للمشروع  .2

خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات حاسب +انترنت اليتر 

3.  
خماطبة اجلمات املاحنة واملاحن ن والتواصل معم  

 لدع  املشروع. التمويل الالزم توظريل
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد املالية

خالل فامل 

 اليتر 
حاسب +انترنت + جوال 

 + سيار 
 االدار  باملنجزاتخماطبة 

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة التسويق للمشروع عرب وسائل التواصل االجتماعي .  .4

خالل فامل 

 اليتر 
جماز حاسب متكامل  + 

 انترنت
 خماطبة االدار  باملنجزات

 التنسيق مع مناديب القرى + رظع قائمة باأليتام .  .5
والتنمية قس  خدمات القرى 

 االجتماعية
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات حاسب + جوال + سيار  اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  املايل حتويل املبالغ يف حسابات األيتام  .6

خالل فامل 

 رظع التقرير املايل شمريا حاسب +انترنت + جوال اليتر 

 مت اجنازه يف املشروع .تقرير شامل لكل ما   .7
قس  خدمات القرى والتنمية 

 االجتماعية
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 تسلي  التقرير حاسب + جوال + سيار  اليتر 



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 شمر12 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه الزفا  .من املستييدين على مستحقيما املال*توزيع زفا  
 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

1.  
اعداد مذفر  تعرييية واختيار ظريق العمل وحتديد 

 املمام وتوزيعما .
 جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022 قس  تنمية املوارد املالية

تقدمي قائمة ظريق العمل 

 واملمام وتوزيعما.

 م30/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد املنتجات االعالمية للمشروع  .2

خالل فامل 

 تسلي  املنتجات جماز حاسب متكامل  + انترنت اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 تنمية املوارد املاليةقس   .م التواصل معخماطبة التجار ورجال األعمال و  .3
خالل فامل 

 اليتر 
حاسب +انترنت + جوال + 

 سيار 
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة التسويق للمشروع عرب وسائل التواصل االجتماعي .  .4
خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات جماز حاسب متكامل  + انترنت اليتر 

5.  
ايداع املبالغ الوارد  يف حساب الزفا  ورظع تقرير 

 بالوارد.
 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  املايل

خالل فامل 

 رظع التقرير املايل حاسب +انترنت + جوال اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد املالية تقرير شامل لكل ما مت اجنازه يف املشروع .  .6
خالل فامل 

 تسلي  التقرير جماز حاسب متكامل اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد املالية تطوير املشروع وضمان استمراريتهتقدمي خطة   .7
خالل فامل 

 تسلي  خطة التطوير جماز حاسب متكامل اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 والعالقات العامة قس  االعالم توثيق فل خطوات املشروع  + تصمي  التقرير  .8
خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات فامريا + جماز حاسب آيل فامل اليتر 



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 سقيا املاة توظري املاة للمستييدين األشد حاجة.
أقسام اجلمعية فل مبا 

 خيصه
 شمر 12

 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة

     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 األيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

1.  
 بشكل دقيق يليب اعداد خطة عمل

 .االحتياجات
 تسلي  خطة العمل لالدار  جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022 قس  املشاريع والتطوير

 ظريق العمل وتوزيع املمامتكوين   .2
خدمات القرى والتنمية+ قس   قس 

 اخلدمات املساند 
 م30/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 جماز حاسب آيل اليتر 
خماطبة االدار  ورظع االمساة 

 وتوزيع املمام

 م31/12/2023 م1/1/2023 خدمات القرى والتنمية قس  التنسيق مع مناديب القرى  .3

فامل 

 اليتر 
آيل +  جماز حاسب

 جوال + سيار 
 خماطبة االدار  باملنجز

4.  
جتميز عروض االسعار والتنسيق 

 مع شرفات النقل

 قس  اخلدمات املساند 

 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 اليتر 
جماز حاسب آيل + 

 جوال + سيار 
 خماطبة االدار  باملنجز

5.  

االشراف على آلية نقل املستييدين 

وجتميز االحتياجات الالزمة 

 للمشروع

 قس  اخلدمات املساند 

 م31/12/2023 م1/1/2023
فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوال + سيار 
 خماطبة االدار  باملنجز

6.  
توثيق فاظة املراحل + اعداد 

 تقرير شامل
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

فامل 

 اليتر 

+  جماز حاسب آيل

 فامريا
 تسلي  التقرير



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

يف العضويات+  تزياد  إيرادات اجلمعية  االستدامة للمالية من خالل )االشترافا * 

 االجيارات+ الوقف اخلري (
 زياد  مصادر الدخل

قس  تنمية املوارد 

 املالية
 شمر 12

 

 قرى جنوب مكة املكان الداعمون اليئة املستمدظة

     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  التشغيلياالجراة 
عدد 

 األيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 م31/12/2023 م1/1/2023 املاليةقس  تنمية املوارد  للمشروع خطةاعداد   .1
فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوال + سيار 
 تسلي  الدراسة

2.  
ملشروع عرب وسائل التواصل اتسويق 

 االجتماعي .
 م31/12/2023 م1/1/2023 والعالقات العامةقس  االعالم 

فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوالانترنت + 
 خماطبة االدار  باملنجز

3.  

خماطبة  ملشروع عرباتسويق 

 الشرفات رجال االعمال

 واجلمات األخرى.

 م31/12/2023 م1/1/2023 املوارد املاليةقس  تنمية 
فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوال + سيار 
 خماطبة االدار  باملنجز

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد تقرير ملا مت اجنازه  .4
فامل 

 اليتر 
 خماطبة االدار  باملنجز جماز حاسب آيل

5.  
توثيق فاظة املراحل + اعداد 

 تقرير شامل
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

فامل 

 اليتر 

+  جماز حاسب آيل

 فامريا
 تسلي  التقرير



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 املتجر اإللكتروين إنشاة متجر إلكتروين خاص باجلمعية وتيعيله ليساه  يف زياد  مصادر الدخل  * 
قس  تنمية املوارد 

 املالية
 شمر 12

 

 قرى جنوب مكة املكان الداعمون اليئة املستمدظة

     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 األيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 م31/12/2023 م1/1/2023 املاليةقس  تنمية املوارد  للمشروع خطةاعداد  -1
فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوال + سيار 
 تسلي  الدراسة

2- 
ملشروع عرب وسائل التواصل اتسويق 

 االجتماعي .
 م31/12/2023 م1/1/2023 االعالم والعالقات العامةقس  

فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوالانترنت + 
 خماطبة االدار  باملنجز

3- 

خماطبة  ملشروع عرباتسويق 

 الشرفات رجال االعمال

 واجلمات األخرى.

 م31/12/2023 م1/1/2023 املوارد املاليةقس  تنمية 
فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوال + سيار 
 خماطبة االدار  باملنجز

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد تقرير ملا مت اجنازه -4
فامل 

 اليتر 
 خماطبة االدار  باملنجز جماز حاسب آيل

5- 
توثيق فاظة املراحل + اعداد 

 تقرير شامل
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

فامل 

 اليتر 

+  جماز حاسب آيل

 فامريا
 تسلي  التقرير



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 ممار  وتدريب نشر املعرظة اإلدارية وتطوير املمارات للموفي ن .
قس  تنمية املوارد 

 البشرية
 شمر 12

 

 اليرعيةاملقر الرئيسي+ املكاتب  املكان املوفي ن اليئة املستمدظة

     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 األيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد البشرية عمل آلية للدورات املعتمد  -1

فامل 

 اليتر 
جماز حاسب آيل + 

 جوال
 تسلي  الدراسة االدار 

 م31/12/2023 م1/1/2023 تنمية املوارد البشرية قس  للمشروع متابعة الدورات -2

فامل 

 اليتر 
جماز حاسب آيل + 

 جوال
 تقرير يسل  االدار 

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد البشرية ترشيح املوفي ن -3

فامل 

 اليتر 
جماز حاسب آيل + 

 جوال
 تقرير يسل  االدار 

4- 
توثيق الشمادات يف مليات 

 املوفي ن
 م31/12/2023 م1/1/2023 تنمية املوارد البشرية قس 

فامل 

 اليتر 
جماز حاسب آيل + 

 جوال
 التقرير املسل  االدار 



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 دورات مرفز جوار للتدريب والتأهيل النسائي مبلكان
دورات مرفز جوار للتدريب النسائي 

 مبلكان
 شمر 12 القس  النسو 

 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدون املستمدظة اليئة

     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 األيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 31 م31/12/2022 م1/12/2022 القس  النسو  اعداد دراسة للمشروع -1
جماز حاسب آيل + 

 جوال
 تسلي  الدراسة

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  للمشروع متابعة الدورات -2

فامل 

 اليتر 
جماز حاسب آيل + 

 جوال

خماطبة االدار  ورظع االمساة 

 وتوزيع املمام

3- 
جتميز الدور  واعداد املنتجات 

 االزمه

 قس  اخلدمات املساند + القس  النسو 

 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 اليتر 
جماز حاسب آيل + 

 جوال
 باملنجزخماطبة االدار  

4- 
ملشروع عرب وسائل التواصل اتسويق 

 االجتماعي .
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوالانترنت + 
 خماطبة االدار  باملنجز

5- 

خماطبة  ملشروع عرباتسويق 

 الشرفات رجال االعمال

 واجلمات األخرى.

 م31/12/2023 م1/1/2023 ملاليةاقس  تنمية املوارد 
فامل 

 اليتر 

جماز حاسب آيل + 

 جوال + سيار 
 خماطبة االدار  باملنجز

6- 
توثيق فاظة املراحل + اعداد 

 تقرير شامل
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

فامل 

 اليتر 

+  جماز حاسب آيل

 فامريا
 تسلي  التقرير



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

دع  الطالب من اهايل القرى التابعة للجمعية ومتكينم  يف مواصلة مسريهت   * 

 التعليمية.
 دع  الطالب

أقسام اجلمعية فل مبا 

 خيصه
 شمر 12

 

 قرى جنوب مكة املكان الطالب اليئة املستمدظة

     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  االجراة التشغيلي
عدد 

 األيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

1.  
 بشكل دقيق يليب اعداد خطة عمل

 .االحتياجات
 تسلي  خطة العمل لالدار  جماز حاسب متكامل 31 م31/12/2022 م1/12/2022 قس  املشاريع والتطوير

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد املنتجات االعالمية للمشروع  .2

خالل 

فامل 

 اليتر 
 خماطبة االدار  باملنجزات حاسب +انترنت

3.  
خماطبة اجلمات املاحنة واملاحن ن 

 التمويل الالزم توظريوالتواصل معم  ل

 لدع  املشروع.

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  تنمية املوارد املالية

خالل 

فامل 

 اليتر 

حاسب +انترنت + جوال + 

 سيار 
 خماطبة االدار  باملنجزات

4.  
للمشروع عرب وسائل التواصل  التسويق

 االجتماعي .
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة

خالل 

فامل 

 اليتر 

جماز حاسب متكامل  + 

 انترنت
 خماطبة االدار  باملنجزات

5.  
التنسيق مع مناديب القرى + رظع 

 . امساة الطالبقائمة 
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  خدمات القرى والتنمية االجتماعية

خالل 

فامل 

 اليتر 
 خماطبة االدار  باملنجزات حاسب + جوال + سيار 

6.  
تقرير شامل لكل ما مت اجنازه يف 

 املشروع .
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  خدمات القرى والتنمية االجتماعية

خالل 

فامل 

 اليتر 
 تسلي  التقرير حاسب + جوال + سيار 



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 يوم23 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه إعاشة ضيوف الرمحن توظري وجبات جاظة للحجاج باملشاعر املقدسة.

 

 قرى جنوب مكة املكان ضيوف الرمحن اليئة املستمدظة
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  / اخلطوات االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 االجنازمؤشر  املتطلبات

1- 
فتابة خطاب رمسي للجمات املختصة لتوظري 

 التصاريح
 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  اإلدار 

فامل 

 اليتر 
اعتماد اخلطاب من مدير عام 

 اجلمعية
 الرظع مبا مت اجنازه

2- 

خماطبة الشرفات رجال  ملشروع عرباتسويق 

 االعمال

 واجلمات األخرى.

 م31/12/2023 م1/1/2023 ملاليةقس  تنمية املوارد ا

فامل 

 اليتر 
حصر وفتابة  أمساة الداعم ن 

 ليت  التواصل معاه  .
 الرظع مبا مت اجنازه

3- 
التنسيق مع اجلمات اخلارجية وات العالقة واخذ 

 ضع موازنة شاملة ودقيقةووعروض اسعار 

 للمشروع.

قس  تنمية املوارد املالية+قس  

 اخلدمات املساند 
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد املنتجات االعالمية املناسبة للمشروع. -4

خالل فامل 

 خماطبة االدار  باملنجزات جماز حاسب متكامل اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  اخلدمات املساند  ظريق العملتشكيل  -5

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل
 خماطبة االدار  باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة توثيق فاظة املراحل + اعداد تقرير شامل -6
فامل 

 اليتر 

+  جماز حاسب آيل

 فامريا
 تسلي  التقرير



 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

توظري وجبات جاظة لضيوف الرمحن الصائم ن بساحات املسجد احلرام 

 وقرى جنوب مكة
 يوم30 أقسام اجلمعية فل مبا خيصه اظطار الصائم ن

 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة
     

 مؤشر االجناز املتطلبات عدد االيام االنتماة البدة منيذ اخلطو  / اخلطوات التشغيلياالجراة 

1- 
فتابة خطاب رمسي للجمات املختصة لتوظري 

 التصاريح
 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  اإلدار 

اعتماد اخلطاب من مدير عام  فامل اليتر 

 اجلمعية
 الرظع مبا مت اجنازه

2- 

خماطبة الشرفات رجال  ملشروع عرباتسويق 

 االعمال

 واجلمات األخرى.

 م31/12/2023 م1/1/2023 ملاليةقس  تنمية املوارد ا

 فامل اليتر 
حصر وفتابة  أمساة الداعم ن 

 ليت  التواصل معاه  .
 الرظع مبا مت اجنازه

3- 
التنسيق مع اجلمات اخلارجية وات العالقة واخذ 

 ضع موازنة شاملة ودقيقةووعروض اسعار 

 للمشروع.

قس  تنمية املوارد املالية+قس  

 اخلدمات املساند 
 م31/12/2023 م1/1/2023

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل

خماطبة االدار  

 باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  االعالم والعالقات العامة اعداد املنتجات االعالمية املناسبة للمشروع. -4

خالل فامل 

 جماز حاسب متكامل اليتر 
خماطبة االدار  

 باملنجزات

 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  اخلدمات املساند  تشكيل ظريق العمل -5

خالل فامل 

 اليتر 
جوال + سيار  اجلمعية + 

 جماز حاسب آيل

خماطبة االدار  

 باملنجزات

 فامل اليتر  م31/12/2023 م1/1/2023 والعالقات العامةقس  االعالم  توثيق فاظة املراحل + اعداد تقرير شامل -6
+  جماز حاسب آيل

 فامريا



 
 

  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

برنامج يبث عرب تطبيق الزوم يقدم من خالله دورات تثقييية وتأهيلية  

 ودروس دينية
 شمر12 القس  النسو  يد بيدا

 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  / اخلطوات االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  عمل آلية للمشروع -1

فامل 

 تسلي  الدراسة االدار  جماز حاسب آيل + جوال اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  إعالن للقرى باملشروع -2

فامل 

 الرظع مبا مت اجنازه جماز حاسب آيل + جوال اليتر 

 ترشيح املستييدات -3

 القس  النسو 

 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 الرظع مبا مت اجنازه جماز حاسب آيل + جوال اليتر 

 توثيق الدورات -4

 القس  النسو 

 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 التقرير املسل  االدار  حاسب آيل + جوالجماز  اليتر 

 عمل تقرير هنائي للمشروع -5

 القس  النسو 

 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 تسلي  الدراسة االدار  جماز حاسب آيل + جوال اليتر 



 
  

 مد  املبادر  املسؤول املبادر  اهلدف

 يوم 15 القس  النسو  الرمحاتأتاف  شمر  .دورات وحماضرات واستشارات يف شمر رمضان املبارك
 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  / اخلطوات االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  عمل آلية للمشروع -1

فامل 

 تسلي  الدراسة االدار  جوال جماز حاسب آيل + اليتر 

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  إعالن للقرى باملشروع -2

فامل 

 الرظع مبا مت اجنازه جماز حاسب آيل + جوال اليتر 

 ترشيح املستييدات -3

 القس  النسو 

 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 الرظع مبا مت اجنازه جماز حاسب آيل + جوال اليتر 

 توثيق الدورات -4

 القس  النسو 

 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 التقرير املسل  االدار  جماز حاسب آيل + جوال اليتر 

 عمل تقرير هنائي للمشروع -5

 القس  النسو 

 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 تسلي  الدراسة االدار  جماز حاسب آيل + جوال اليتر 



 

  

 املبادر مد   املسؤول املبادر  اهلدف

 شمر القس  النسو  ظرحة عيد إدخال البمجة والسرور ألبناة األسر املستييد  ومشارفتم  ظرحة العيد.
 

 )جوار ( قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  / اخلطوات االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 املتطلبات

مؤشر 

 االجناز

1- 
خماطبة ااحمالت التجارية اخلاصة باحللويات 

 واأللعاب والتزي ن .
 م31/12/2023 م1/1/2023 قس  اخلدمات املساند 

فامل 

 خطاب رمسي صادر من اجلمعية للجمة املختصة اليتر 
الرظع مبا مت 

 اجنازه

2- 

احليل من شراة ميرحات العيد من  تمتطلبا

عيديات نقديه والعاب وحلويات والتزي ن 

 والضياظة والعشاة.

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو 

فامل 

 االعتماد املايل اليتر 
الرظع مبا مت 

 اجنازه

3- 
إبالغ املتطوعات وتعاوهن  يف جتميز ظرحة 

 وهدايا العيد
 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو 

فامل 

 إعالن للمتطوعات  عن طريق قرويات الواتس- اليتر 
الرظع مبا مت 

 اجنازه

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  جتميز وتغليف وتنسيق هدايا العيد -4

فامل 

 اليتر 
إرسال رسائل للمتطوعات لتعاون يف التغليف -

 وتنسيق هدايا العيد

الرظع مبا مت 

 اجنازه

5- 
برنامج ترظيمي فامل للحيل املقام  إعداد

 ظالقرية التابعة للجمعية
 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو 

فامل 

 اليتر 

–فلمة احليل -وفلمات ترحيبيه -املقدمة-

 مسابقات لألطيال-األناشيد

 عشاة–ختام احليل –توزيع العديات -

الرظع مبا مت 

 اجنازه

 م31/12/2023 م1/1/2023 اخلدمات املساند قس   حتديد مكان إقامة احليل -6

فامل 

 اليتر 

التواصل مع أصحاب االستراحات خبطاب -

 رمسي صادر من اجلمعية.

جتميز مكان احليل بطوالت وفراسي وبنرات -

 ترحيب

 

الرظع مبا مت 

 اجنازه

7- 
دعو  األسر املستييد  مبوعد إقامة حيل 

 ظرحة العيد واملكان
 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو 

فامل 

 اليتر 
إرسال بطاقات دعوه  وتوزيعما عن طريق -

 مكاتب اجلمعية لألسر املدعو 

الرظع مبا مت 

 اجنازه



 

 

 مد  املبادر  املسؤول / املشروع املبادر  اهلدف

 /رظع املستوى املعيشي من خالل دع  مشاريعم 1

 / جعلم  أسر منتجة2
 شمر 12 القس  النسو  متناهي الصغر

 

 قرى جنوب مكة املكان املستييدين اليئة املستمدظة
     

 االنتماة البدة منيذ اخلطو  / اخلطوات االجراة التشغيلي
عدد 

 االيام
 مؤشر االجناز املتطلبات

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  عمل مناوج خاصة باملشروع -1
فامل 

 اليتر 

معرظة ألية تشغيل املشروع ليتسىن عمل 

 النمووج

الرظع مبا مت 

 اجنازه

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  جتميز املليات اخلاصة لكل مستييد  -2

فامل 

 اليتر 
بنماوج خاصة )الكمبيالة * الكييل * اس  

 املشروع .. اخل (

الرظع مبا مت 

 اجنازه

 إعالن للقرى باملشروع -3
عن طريق املكاتب التابعة 

 للجمعية
 م31/12/2023 م1/1/2023

فامل 

 اليتر 
التواصل مع املناديب عن طريق برامج 

 التواصل االجتماعي

الرظع مبا مت 

 اجنازه

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  ملشروع تاالجتماع باملستييدات إلبالغم  بالتعليما -4

فامل 

 اليتر 
هب  يف مرفز ملكان و  اعاعالن مسبق لالجتم

 واد  نعمان

مت الرظع مبا 

 اجنازه

5- 
حصر اعداد املستييدات الراغبات بدخول 

 باملشروع من فل قرية
 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو 

فامل 

 اليتر 
بعمل قائمة لكل قرية وظق الشروط 

 املطلوبة لدخول يف املشروع

الرظع مبا مت 

 اجنازه

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  حتديد يوم الجتماع هب  لتعبئة املليات -6

فامل 

 اليتر 
جتميز مليات باس  املستييد  ورق  خاص 

 هلا

الرظع مبا مت 

 اجنازه

 م31/12/2023 م1/1/2023 القس  النسو  حتديد يوم لتسلي  الشيكات -7

فامل 

 اليتر 
استالم الشيك من املالية للمسؤولة وتوقيع 

 املستييد باستالم

الرظع مبا مت 

 اجنازه


