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البرنامج

المستهدفين

التكاليف

التفصيلي

اإلجمالي

المخرجات

حجوزات فنادق و طيران3512/
ايجار مكان(رعاية مجانية)200,000/

1

جرب
إحساسي

المجتمع
المصابون
المسؤولون

مطبوعات25,306/
284,005

جوائز10,000/
شهادات و دروع5794/
تصوير30,000/
ضيافة2393/

بالونات و شتالت7000/

توعية( )2000شخص من المجتمع و المسؤولين بمرض
التصلب المتعدد وأعراضه الخفية.

البرنامج

المستهدفين

التكاليف

اإلجمالي

التفصيلي
تصاميم51,300/
إعالنات120,000/

2

الوعي وقاية

3

كلنا برتقالي

المجتمع
المصابون

235.300

جوائز23.000/

تطبي إلكتروني20,000/
إعالنات122.000/
جوائز18.000/
213,000

•

•
•

قرطاسية1000/
مكافأة20,000/

المجتمع
المصابون
المسؤولون

المخرجات

تصاميم20.000/
مكافأة30.500/
مونتاج2500/

•
•

توعية مصابي التصلب المتعدد بطرق الوقاية عن طريق المنوقورات
و
الفيديوهات التوعوية عن طري التواصل االجتماعي.
تقديم ()200استوارة طبية إلكترونية تغني المصقابين عقن المسقتش
فيات
والتعرض بوكل مباشر الى اإلصابة.
رفع الروح المعنوية لدى المصابين ودعمهم نفسيا بنسبة .%80
توجيع المصابين على استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع
من خالل منافسات حرفية ,وورش عمل إلكترونية.

 زيادة وعي المجتمع بنسبة  %20ومصابي التصلب المتعدد عن المرض بنسبة .%50إدخال السرور لمرَضى التصلب المتعدد عن طري المسابقات والجوائز.ترسيخ اللون البرتقالي لدى أفراد المجتمع وربطه بالمرض بنسبة.%30 :

البرنامج

المستهدفين

التكاليف

التفصيلي

اإلجمالي

المخرجات

إعالنات15,000 /
مطبوعات و تصميم3400/
مواصالت واتصاالت9,600/
1

همس الصدي

120
مصاب التصلب
المتعدد.

80,000

شهادات 2800 /
مكافأة أخصائيين24000/
مكافاة متطوعين6000 /
ضيافة7200 /
هدايا12000/

 تقديم الخدمة لق  120من المصابين. -تحسين حياة المرضى النفسية بنسبة .%80

البرنامج

المستهدفين

التكاليف

التفصيلي

اإلجمالي

المخرجات

إعالنات10.000/
مطبوعات و تصميم3200/

2

امسك الطري

200
مصاب التصلب
المتعدد.

مواصالت واتصاالت12,000/

100.000

كوبونات9000/
ضيافة1800/
مكافأة أخصائيين54,000/
هدايا10000 /

▪ تحسين واستقرار %80المصابين نفسياً ومعرفة ذويهم بالم
رض معرفة عميقة من أجل مراعاة الظقققققققققرو التقي تطقرأ
على
المصاب بين فترة و أخرى وكيفية التعامل معها.

البرنامج

1

ناقل

المستهدفين
المصابين
العاملين
بالجمعية

التكاليف

اإلجمالي
150,000

المخرجات

التفصيلي
باص ( )9ركاب100.000 /

•

سيدان 50,000/

امتالك سيارات خاصة بالجمعية عدد ( )2لتقديم الخدمات
للمصابين.

اإلدارة التنفيذية132.000/
إدارة الوؤون اإلدارية و الموارد180,000/

2

كادر

العاملين
بالجمعية

1.110.000

إدارة المستفيدين240.000/
إدارة العمليات120.000/
إدارة المالية120.000/
إدارة التواصل المؤسسي210.000/

•

توفير دعم لرواتب العاملين عدد(. )13

البرنامج

المستهدفين

التكاليف

التفصيلي

اإلجمالي

المخرجات

بناء الخطط30.000/

3

بناء

الجمعية

4

كفالة مرض
"عالجي
أولى"

المصابون

50,000

200.000

الهيكل التنظيمي5000/
االوصا الوظيفية5000/
دليل إجراءات العمل10000/
مكان الحفل50.000 /
إعالنات74.000/
صوتيات و مرئيات52.000/
مطبوعات10000/
مكافأة8000/
ضيافة6000/

-البناء المؤسسي للجمعية بنسبة  %80مع نهاية عام 2020م.

-تحقي كفالة  300مصاب بقيمة  20000ريال لكل مصاب.

البرنامج

المستهدفين

التكاليف

اإلجمالي

التفصيلي
منصة إلكترونية12,000/
إعالنات24,000/

1

ناصية شفاء المصابون وأهاليهم

124,500

المخرجات

جوائز1500/
مكافأة المدربين72,000/

تصميم2500 /
مكافئات12,500/

▪
▪
▪
▪

التوصل إلى طرق نوعية ومستدامة إليصال المعلومة عن
طري تفعيل التقنية.
تقديم  24برنامج تأهيلي ومعرفي.
رفع المستوى المعرفي و اإلدراكي لدى  500مصاب كحد
أقصى سنويًا.
تحقي رؤية  2030في تحسين جودة حياة المصابين بنسبة
.%60

اسم البرنامج

جرب إحساسي

التعريف بالبرنامج

يهد إلى رفع الوعي بالتصلب العصبي المتعدد واإلحساس بوعور المصابين ومالمسة تجربتهم باإلضافة إلى دعم المصابين وذويهم.
الميزانية
التقديرية

الموروع /الفعالية

أنوطة التنفيذ

الحلقة النقاشية
بغرفة الورقية

شرح التصلب المتعدد وأعراضه يتم
مناقوتها عبر حلقات نقاشية أحدهما
ما بين أطباء متخصصين.

74,233

بيت التصلب المتعدد ()MS House

12,278

فعاليات
مجمع الراشد

ركن لألطفال.
وثيقة االحساس.
جولة تضامنية مع المصابين حول
المجمع

12,720

إقامة الغعاليات

من

إلى

1
يناير

28
يناير

1000
150,000

مؤشرات االداء

عدد حضور األطفال  100طفل

30
يناير

1
فبراير

األساسي

ارتفاع وسم "جرب احساسي" في
تويتر
حضور  300شخص في الغرفة.
عدد الحضور  1000شخص

400
3,374

نواط "ازرع وادعِ لنا"

فترة التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

توقيع  150شخص
حضور  300شخص
حضور  150شخص

إدارة
العمليات

المساندة
مجلس اإلدارة
إدارة الوؤون
اإلدارية و الموارد
إدارة المستفيدين
إدارة التواصل
المؤسسي
اإلدارة المالية
إدارة الوؤون
اإلدارية و الموارد

اسم الموروع
التعريف بموروع
الفعالية

الوعي وقاية
هو موروع يفهم المصابين بالتصلب المتعدد ويحتويهم ,ويقدم لهم الدعم النفسي بإيصال األخبار والتعليمات الخاصة بالحد من انتوار فايروس كورونا بأسلوب
يتناسب مع الحالة النفسية التي يتعرضون لها أثر هذه الجائحة.

أنوطة التنفيذ

الميزانية
التقديرية

فترة التنفيذ

من

إلى

تصاميم وافكار
مختلفة

151,300

13مارس

 30مارس

تفعيل المسابقات
والجوائز

تفعيل المسابقات
والجوائز

26,500

25مارس

 4إبريل

نادي الكتاب اإللكتروني
التفعالي

اقامة قناة وشراء
الكتب

4,500

12إبريل

 30أغسطس

جذب اطباء من كافة
التخصصات

53,000

1يونيو

 30أغسطس

المنوورات التوعوية
والتثقيفية

العيادات اإللكترونية

مؤشرات االداء

مسؤولية التنفيذ

األساسي

دعم المصابين نفسيا
بنسبة %80
عدد المواركين50

تجاوز  100موارك
تقديم ما يزيد عن
 200استوارة

المساندة
مجلس إدارة الجمعية
إدارة المستفيدين

التواصل اإللكتروني

مجلس إدارة الجمعية
إدارة المستفيدين
مجلس إدارة الجمعية
إدارة المستفيدين
مجلس إدارة الجمعية
إدارة المستفيدين

اسم الموروع
التعريف بموروع

األهدا التفصيلية
زيادة وعي المجتمع
ومصابي التصلب
المتعدد عن المرض.

كلنا برتقالي
هو موروع يتم لتفعيل اليوم العالمي للتصلب المتعدد من خالل عدة أنوطة وفعاليات تُقام إلكترونيًا لتوعية المجتمع بحجم األلم الذي يمر به مصابو التصلب المتعدد ,وتوفير السُّبل المؤدية لتحسين
جودة حياتهم.
أنوطة التنفيذ

إدخال السرور لمرَضى
التصلب المتعدد عن
طري المسابقات
والجوائز.

من

إلى

اإلعالن عن الموروع عبر وسائل التواصل
االجتماعي والصحف اإللكترونية

42.000

 24إبريل

 31مايو

نور أفالم توعوية.

20,000

 1مايو

 31مايو

نور  30بوست (رسالة إلى مصاب)

13,000

 1مايو

 31مايو

2500

 1مايو

 31مايو

 30مايو

 13مايو

 31مايو

نور فيديو بمواركات األطباء المتخصصين.
التضامن مع اليوم
العالمي للتصلب
المتعدد وتفعيل
اهدافه.

الميزانية
التقديرية

فترة التنفيذ

دعوة تطبيقات األغذية والتوصيل بق كود كلناق
برتقالي لتتبرع بقيمة التوصيل .

-

تضامن المواهير والمؤثرين لتوجيع المتابعين
بالمساهمة في كفالة  200مريض عن طري
نور الحسابات البنكية.
إطالق مسابقة ألفراد المجتمع في تويتر
#كلنا برتقالي
إطالق مسابقة للمصابين

80.000

 8مايو

25,000

 12مايو

 31مايو

10,500

 8مايو

 31مايو

 30إبريل

 31مايو

مبادرة عالجي أولى (بوست كفالة مريض)

-

مؤشرات االداء

مسؤولية التنفيذ

األساسي

مجتمع واعي عن المرض بنسبة.٪20 :
زيادة وعي المصابين بنسبة  ٪50عن كيفية التعامل
مع المرض.

ترسيخ اللون البرتقالي لدى أفراد المجتمع وربطه
بالمرض بنسبة.%30 :

مجلس إدارة الجمعية
اإلدارة التنفيذية
إدارة المستفيدين
قسم التصاميم
قسم التسوي
قسم التواصل اإللكتروني
قسم
جودة
الحياة
وحدة
التثقيف
والتوعية

كفالة  ٪ 10من  3,000مصاب ,لجودة حياة وخدمات
أفضل لهم.

المساندة

اسم الموروع

كفالة مريض التصلب المتعدد "عالجي أولى"

التعريف بموروع

حفل ييتم دعوة كبار الوخصيات في المجتمع و رجال االعمال و المؤثرين من التواصل االجتماعي لتحقي كفالة مصاب بقيمة  20000ريال لعدد  300مصاب.

األهدا التفصيلية

أنوطة التنفيذ

إشراك المؤثرين عبر التواصل
االجتماعي.

تضامن المواهير والمؤثرين
لتوجيع المتابعين
بالمساهمة في كفالة 200
مريض عن طري نور حملة.
حمالت إعالنية على
التواصل االجتماعي.

تأمين كفالة 200
مصاب عن طري الحفل
الخيري السنوي

إقامة حفل خيري لجمع
الكفاالت.

الميزانية
التقديرية
70,000

4000

126.000

فترة التنفيذ

مؤشرات االداء

من

إلى

 1نوفمبر

26
نوفمبر

نسبة تبرعات من انطالق
الحملة في البنوك
وعدد 100من الكفاالت.

 1نوفمبر

26
نوفمبر

نسبة تفاعل الحملة على
التواصل االجتماعي.

 1نوفمبر

26
نوفمبر

كفاالت نسبة  %80من
الكفاالت.

مسؤولية التنفيذ
األساسي
قسم العضوية
والتسوي
قسم التواصل
اإللكتروني

فسم اإلدارة
التنفيذية

المساندة
اإلدارة التنفيذية
إدارة التواصل
المؤسسي

مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية
إدارة المستفيدين
إدارة الوؤون اإلدارية و
المالية
إدارة التواصل
المؤسسي

اسم الموروع
التعريف بموروع
األهدا التفصيلية

ناصية شفاء
رفع الوعي المعرفي  ,اإلدراكي وتحسين جودة الحياة لدى المصابين في مجاالت متفردة و نوعية.
أنوطة التنفيذ

رفع مستوى جودة الحياة
لدى المصابين.
تفعيل التقنية الحديثة
في إيصال المعلومة
ألكبر عدد من المصابين
في الوطن العربي.

مؤشرات االداء

من

إلى

72.000

 7إبريل

 8أغسطس

تقييم الوعي واإلدراك للمستفيد

5000

 7إبريل

 8أغسطس

التأكد من تغطية كافة الجوانب المعرفية
للموضوع

5000

 7إبريل

 8أغسطس

لقاءات أسبوعية عبر المنصة اإللكترونية

-

 7إبريل

 8أغسطس

قسم جودة الحياة

تقييم الموضوع و أداء المتحدث

2500

 7إبريل

 8أغسطس

تحفيز المستفيد على استمرارية التعلم

1500

 7إبريل

 8أغسطس

وحدة المعرفة
والتأهيل

12.000

 7إبريل

2500

 7إبريل

 8أغسطس

24.00

 7إبريل

 8أغسطس

استقطاب خبراء ومختصين
تأهيل المصابين معرفيًا و
إدراكيًا

الميزانية
التقديرية

فترة التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

إنواء منصة إلكترونية تفاعلية

نور اللقاءات عبر قناة الجمعية في اليوتيوب
وحساباتها في وسائل التواصل.
اإلعالن عن الموروع عبر وسائل التواصل
االجتماعي

األساسي

المساندة

تأهيل  %70من المستفيدين

وعي  %70من المستفيدين

إيصال المعلومة  %90من المستفيدين

مجلس إدارة الجمعية
اإلدارة التنفيذية
إدارة المستفيدين
قسم التصاميم
قسم التسوي
قسم التواصل
اإللكتروني

اسم الموروع

همس الصدي

التعريف بموروع

يهد موروع همس الصدي بإقامة جلسات حوارية مع المصابين لرفع روحهم المعنوية تهد هذه الجلسات إلى مساعدة المرضى في التأهيل النفسي من خالل
همس كل مريض عن معاناته وسماع همسات اآلخرين من مثله وكذلك االستفادة من همسات األخصائي بجلسة حوارية ودية لرفع روحهم المعنوية بعيدة عن توخيص
األطباء

األهدا التفصيلية

تقديم جلسات
عالج جمعي ل120
مصاب

أنوطة التنفيذ

الميزانية
التقديرية

فترة التنفيذ
من

إلى

اإلعالن و انطالق الموروع في التوصل
االجتماعي.

15.100

 26يوليو

 30يوليو

تسجيل المصابين في الرابط اإللكتروني.
وإصدار بطاقات.

2400

 26يوليو

 30يوليو

االتفاق مع األخصائيين و االستواريون

24000

 21يونيو

 25يونيو

عقد ( )4جلسات العالج الجمعي في الوهر

38.500

 8أغسطس

26ديسمبر

جلستين (نساء) و جلستين( رجال)

مؤشرات االداء

مسؤولية التنفيذ
األساسي

 تسجيل  %80من المصابين. حضور عدد حضور مستفيدين .%80قسم جودة الحياة

المساندة

اإلدارة التنفيذية
إدارة المستفيدين
قسم التواصل
اإللكتروني

اسم الموروع
التعريف بموروع

األهدا التفصيلية
تقديم الدعم النفسي
واالجتماعي واألسري
عدد  200من المصابين

تثقيف وتوعية االهل
بالمرض لتخطى المصاب
الصعاب

امسك الطري
تقديم برامج توعوية وإرشادية من خالل عمل توخيص ودراسة للمصاب من النواحي النفسية و االجتماعية من أجل تعين المصاب وذويه على تخطي الصعاب وفهم
الجانب النفسي و االجتماعي للمصاب بوكل أدق ومعرفة ذويه على تخطى باإلحساس التقريبي الذي يوعر به ويعجز عن تفسيره لهم
أنوطة التنفيذ

الميزانية
التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات االداء

من

إلى

اإلعالن و انطالق الموروع في التوصل
االجتماعي.

13.200

1يوليو

 9يوليو

تسجيل المصابين في الرابط اإللكتروني.

-

 1يوليو

 12يوليو

تسجيل  %80من المصابين في رابط
التسجيل.

عمل جلسات توخصية للمصابين مع
األخصائيين.

76.800

 14يوليو

 29أكتوبر

حضور  %80من المسجلين في الرابط

عمل ورش تثقيفية ألهله المصابين

10000

 3أغسطس

 29سبتمبر

حضور  % 50من األهل للمصابين للورش.

-

 1نوفمبر

 5نوفمبر

تقييم الورش تثقيفية و توعوية من األهل
و المصابين

استحسان المصابين وذويهم .%80

مسؤولية التنفيذ
األساسي

قسم عالقات المرضى

المساندة

اإلدارة التنفيذية
إدارة المستفيدين
قسم التواصل
اإللكتروني

اسم الموروع
التعريف بموروع

األهدا التفصيلية

توفير دعم لرواتب
العاملين عدد ()15
عقد  6شراكات
مجتمعة هادفة

كادر
دعم رواتب العاملين بالجمعية عن طري القطاع الخاص لرفع التكاليف التوغيلية عن الجمعية وتوفير أموالها لخدمة المصابين وكذلك االستقرار
الوظيفي للموظف.
أنوطة التنفيذ
حصر الوركات و الجهات الداعمة و
المؤسسات و طرق التواصل معهم.
التواصل مع الوركات و المؤسسات و
الجهات الداعمة.
حصر الجهات الوسيطة في مجال توظيف
العاملين في القطاع الثالث.

التواصل معهم و عقد الوراكات بينهم و
بين الجمعية.

الميزانية
التقديرية

1.110.000

فترة التنفيذ
من

إلى

 3مايو

 7مايو

 10مايو

 31أغسطس

 17مايو

 26مايو

 1يونيو

 30يونيو

مؤشرات االداء

تغطية كافة الرواتب عن طري
شركات قبل نهاية عام  2020م
عقد عدد ( )6من الجهات الوسيطة
للتوظيف العاملين في القطاع الثالث.

مسؤولية التنفيذ
األساسي

قسم العناية
بالزمالء

المساندة

مجلس إدارة
الجمعية
اإلدارة التنفيذية
قسم العالقات
العامة
قسم التسوي
والعضوية

اسم الموروع
التعريف بموروع

األهدا التفصيلية

ناقل
توفير سيارات خاصة للجمعية لخدمة المصابين و العامليين في الجمعية.

أنوطة التنفيذ

الميزانية
التقديرية

فترة التنفيذ
من

 1يوليو

امتالك سيارات
خاصة بالجمعية

إلى

مؤشرات االداء

مسؤولية التنفيذ
األساسي

9يوليو

رفع الموروع الى الجهات المانحة
التواصل مع توكيالت السيارات الضخمة
للتقديم التبرع بسيارات.

التواصل مع رجال األعمال و المتبرعين

150,000

 1يوليو

 30يوليو

 1يوليو

 30يوليو

توفير عدد( )2قبل نهاية  2020م

قسم الخدمات
المساندة

المساندة

مجلس إدارة
الجمعية
اإلدارة التنفيذية
قسم العالقات
العامة
قسم التسوي
والعضوية

اسم الموروع
التعريف بموروع

األهدا التفصيلية

بناء
وضع أسس صحيحة و استراتيجية لبناء العمل المؤسسي لجمعية أرفى للتصلب المتعدد من أجل أن تقوم على أساس قوي و متين ال تتأثر بأي عوامل
أخرى.
أنوطة التنفيذ

من

إلى

10.000

 1يناير

 23فبراير

الهيكل التنظيمي

5000

 1فبراير

 23فبراير

دليل األوصا الوظيفية

البناء التحليلي لبيئة العمل

بناء المؤسسي

الميزانية
التقديرية

فترة التنفيذ

5000

 1مارس

 30مارس

دليل اللوائح و السياسات و إجراءات العمل.

20.000

 1مارس

 25يونيو

بناء الخطط االستراتيجية و التوغيلية

10.000

 1يناير

 31أغسطس

مؤشرات االداء

بناء المؤسسي للجمعية بنسبة 8%0
انواء النظام االلكتروني قبلنهاية من  2020م.

مسؤولية التنفيذ
األساسي

قسم الحوكمة
والجودة

المساندة

مجلس إدارة
الجمعية
اإلدارة التنفيذية
إدارة المالية
قسم نظم تقنية
المعلومات

جدول مصادر التمويل والدعم ونطاق المسئولية لعدد ( ) 50مصاب .
الموضوع
التمويل المالي غير الموروط

الجهات المقترحة

النسبة

البنوك ,أرامكو ,الوركات العائلية.

9%

الوركات المساهمة ,مجالس رجال االعمال  ,الجمعيات
الخيرية  ,برامج الدولة

35%

الدعم العيني ادوية

شركات أدوية  ,متبرعين افراد  ,جمعيات خيرية

%7

الدعم العيني أجهزة

شركات تجهيزات طبية ورياضية  ,متبرعين افراد ,
جمعيات خيرية

%10

الدعم العيني عيادات

مستوفيات حكومية وخاصة  ,مستوصفات  ,عيادات
متخصصة

%5

التمويل المالي الموروط

الدعم العيني استوارات طبية جامعات ,اكاديميين  ,عيادات نفسية خاصة

%2

الجاهات المعنية بالتنفيذ
-

تنمية الموارد المالية
التسوي والعضويات
تنمية الموارد المالية
التسوي والعضويات
اللجنة الطبية
اللجنة االجتماعية
خدمات المرضى
العالقات العامة
اللجنة الطبية
اللجنة االجتماعية
خدمات المرضى
العالقات العامة
اللجنة الطبية
اللجنة االجتماعية
خدمات المرضى
العالقات العامة
اللجنة الطبية
اللجنة االجتماعية
خدمات المرضى
العالقات العامة

التكلفة تحتسب من اجمالي
مبلغ الموازنة
353,674.26
1,375,399.90

275,079.98

392,971.40

196,485.70

78,594.28

جدول مصادر التمويل والدعم ونطاق المسئولية لعدد ( ) 50مصاب .
الموضوع
الدعم العيني برامج تدريب

الجهات المقترحة
صندوق الموارد البورية  ,معاهد متخصصة

الغرفة التجارية فنادق ,سواق (الراشد الظهران ,العثيم
الدعم العيني قاعات وفعاليات
).

الدعم العيني متطوعين
الدعم العيني نور واعالنات
ومطبوعات

اختصاصيين (خدمة اجتماعية  ,نفسيين  ,أعصاب).مجموعات تطوعيةالمطابع التجاريةمكاتب التصميمالمؤسسات اإلعالمية-الصحف االلكترونية

المستوفياتالدعم في التوظيف التعاوني
-الوركات الكبرى

اجمالي االيراد

الجاهات المعنية بالتنفيذ

النسبة

التكلفة تحتسب من اجمالي
مبلغ الموازنة

%5

-

اللجنة االستوارية
الموارد البورية
العالقات العامة
التسوي والعضويات
البرامج والمواريع
قسم التطوع
الموارد البورية

%3

-

العالقات العامة
االعالم
التصاميم

117,891.42

18%

-

اإلدارة التنفيذية
لجنة التطوير المؤسسي
الموارد البورية
العالقات العامة

707,348.52

%1

%5

%100

39,297.14

196,485.70
196,485.70

3,929,714

الحساب
مساعدات صحية " كفالة مريض"
مساعدات وأنوطة وفاعليات
اجمالي كفالة مريض وانوطة وفعاليات
مصاريف عمومية وإدارية

اإلجمالي العام لكافة المصروفات

المبلغ

مالحظات

 1000,000لعدد  50مصاب
 1,211538حسب جدول الفعاليات واألنوطة المعتمد
2.211.538
 1,695,976حسب كامل تكلفة األجور وهي  1150776ريال في حال عدم
إيجاد شركاء توظيف فأن وجدنا تحمل الوريك ما يقارب %60
ما يعادل  ,466,690إضافة الى باقي المصاريف العمومية ولم
يدخل فيها االهالك
3,929,714

 .1الجدول بعالية يمثل مصادر التمويل المالي والعيني المقترح ,وتوزيع المهام والمسؤوليات ,بحيث يكون أحد اهم المتطلبات,
وفي الجدول إيضاح كم تمثل نسبة البند من اجمالي االحتياج المالي حسب الموازنة التقديرية السنوية ,وأيضا تجدون إيضاح
مقدار المبلغ المطلوب توفيره سواء نقدي او عيني.
 .2يجب العلم ان أي دعم عيني او تجهيزات غير نقدية ,يجب ان يكون له قيمة مالية بحيث يتم تسجيلها ضمن اإليرادات.

 .1كما هو معلوم فالجمعية تخضع حاليا الى عملية إعادة هيكلة في كافة قطاعاتها ,وقد مضى من هذا العام  2020م ما
يقارب  4اشهر ,إضافة الى شهر رمضان والذي يعتبر موسماً ألعلى نسبة من التبرعات .
 .2القطاع الحكومي والخاص والمجتمع تأثر الى حد بعيد بجائحة كورونا ,مما يؤثر سلباً على خطة تنمية إيرادات الجمعية.
 .3الجهاز التنفيذي للجمعية قيد التكوين ,وإعادة التأهيل والتدريب ,والوواغر كثيرة خاصة في الوظائف الهامة بسبب العجز
المالي الحالي ,والظرو المحيطة مما دفع الجمعية الى التأني في هذا االتجاه ,ومحاولة العمل باإلمكانيات المتاحة لتجاوز
مرحلة ازمة كرونا

 .4النتائج المتوقعة لموازنة هذا العام بسبب األسباب التي ذكرتها بعالية هو عجز ال يقل عن  %55من مجمل اإليرادات.
 .5ارجو العلم ان موازنة هذا العام تزيد عن متوسط العام الماضي بزيادة كبيرة ذلك الن الظرو

عند اعدادها كانت مغايرة

 .6ارجو العلم بأن الجمعية قد اعدت االحتياج الوظيفي ما بين متفرغ ومتعاون ,بتكلفة اجمالية قدرها(  ) 1,150,776وتكلفة شهرية (  )95,898لكنها لن تذهب الى اشغال
كافة الوظائف في ضل هذه الظرو وانما قامت اإلدارة التنفيذية بإعداد خطة داخلية لتوزيع المهام والتكليفات للفري الحالي  ,كما قامت الجمعية باالستغناء – مضطرة –
عن خدمات البعض ودمج مهامهم الحالية الى مهام زمالء آخرين على رأس العمل  ,دون المساس بهيكل الوظائف المعتمدة عند  ,ليتم التوظيف عليها عند الحاجة وانفراج
األمور .
 .7الجمعية خالل تنفيذ خطة الموازنة ستقوم باالتجاه الى هدفين رئيسيين :

أ-

تنمية مزيج اإليرادات .

ب -ترشيد النفقات .

ت -تفعيل التعينات التعاونية للعاملين .
ث -تفعيل الوراكات المجتمعية .

ج -بدأ حمالت ترويج وتسوي
والمصابين والمجتمع .

الكترونية للجمعية بوكل مكثف ,لتكوين الحضور الذهني المستمر لدى القطاعات الحكومية والمسؤولين والقطاع الخاص والداعمين

 .8الحظنا إن كفالة مريض تمثل  6000,000ستة ماليين ريال ,لما يخدم  300مريض تقريباً بتكلفة للفرد الواحد قدرها  20,000عورون ألف ريال للمريض  ,ووف الظرو
الحالية التي شرحناها في ما سب والتي تؤثر على مزيج إيرادات الجمعية  ,نوصي أن يتم بناء الموازنة على أساس خدمة عدد  50مصاب بدل , 300ليكون المبلغ اإلجمالي
 1000,000ريال واحد مليون ريال  .كما نوصي بضرورة تخفيض بند المرتبات واألجور عن كاهل الجمعية بما يعادل  %60بما يعادل 466 ,690ريال سنوياً من اجمالي تكاليف
األجور ليكون المطلوب ان تتحمله الجمعية من اجمالي األجور فقط 460,310سنوياً بدل اإلجمالي الفعلي وف جدول الوظائف المعتمدة وهو  1,150,776ريال سنويا ,ويكون
ذلك عبر تعيين ما ال يقل عن  %60من تكاليف العاملين على شركات أخرى  ,إضافة الى عدم اشغال ما ليس هاماً وضرورة  .واعتماد آلية العمل باإلنتاج.
 .9نرجو العلم أن رصيد الجمعية متوفر فيه 1,652,445,38سيولة نقدية حالية متوفرة في رصيد الجمعية  ,وهذا يعني أن المبلغ المطلوب توفيره والذي يمثل العجز هو
2,277,268ريال وهو المستهد بالحد األدنى الذي سيعمل علية فري العمل الى نهاية هذا العام.

