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الفترة الزمنية

للتنفيذ 
مقدم الخدمة عدد األفراد  المستهدف الخدمات  الهدف العام للبرنامج البرنامج م

15 /5 /2021

إدارة المؤسسة-

مدرسة تاج الكرامة-

جمعية القرآن الكريم-

14

جوائزسنوية يكرم فيها الحفاظ-

(أجزاء5–أجزاء 10–جزء 15–جزء 30)

توفير رسوم االشتراك لاللتحاق بمدرسة تاج الكرامة-

كريمتسهيل االشتراك بالمقرأة القرآنية بجمعية القرآن ال-

توفير دليل مكاني لمدارس تحفيظ القرآن الكريم-

قبال تحفيز أفراد العائلة على اإل

يلهعلى حفظ القرآن الكريم وترت

آن جائزة عزه الدباغ لحفظ القر

الكريم
1

15 /5 /2021
إدارة المؤسسة

مجلس العائلة
19

جائزة االبتكار واالختراع-

جائزة للموهبة والتفوق العلمي-

جائزة أصحاب المبادرات االجتماعية-

تعزيز ثقافة التميز وإبراز 

المبدعين

ز جائزة عبدهللا الدباغ للتمي

واإلبداع  
2

على مدار العام
بنك التنمية االجتماعية-

إدارة المؤسسة-
10

منح حق االمتياز التجاري إلحدى العالمات التجارية -

تنمية ال–بترومين إكسبرس –بريمو -الدكان) بالمجموعة 

(الزراعية 

تمكين جيل الشباب من أن 

يصبحوا 

من أصحاب رواد أعمال ناجحين

صندوق الريادة الشاملة  3

على مدار العام

الشركة الخليجية للتأمين-

مستشفى فقيه -

مستشفى باقدو -

مستشفى المغربي-

وقت اللياقة -

50

عمل تأمين طبي -

الرعاية الطبية المنزلية-

الخدمات غير المغطاة-

عاية توفير أفضل مستوى من الر

الطبية ألفراد العائلة
الرعاية الصحية 4

على مدار العام

نخبة من المعلمين-

سةالقسم االستشاري بالمؤس-

شركة جرير-

(3: )المنح التعليمية

(20: )دروس التقوية

ت أجهزة الكمبيوتر والتابل

(30  )

تنظيم برامج تقوية للطالب المتعثرين دراسيا  -

لجميع الطالب للحصول على ( أرشدني)توفير خدمة -

القبول بالجامعات العالمية المرموقة

التابلت دعم عملية التعلم عن بعد بتوفير أجهزة الكمبيوتر و-

بل اإلسهام في توفير أفضل الس

التعليمية ودعم المتفوقين
الرعاية التعليمية 5

1/الخطة التشغيلية
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2/الخطة التشغيلية

الفترة الزمنية

للتنفيذ 
مقدم الخدمة

عدد األفراد  

المستهدف
الخدمات  الهدف العام للبرنامج البرنامج م

على مدار العام

جمعية أصدقاء المجتمع-

المنصور-قاعة نور طيبة-

مؤسسة فن الضيافة-

هيئة األغاثة-

3

توفير سيارات نقل الموتى-

إنهاء اإلجراءات الرسمية -

تتنظيم مراسم العزاء شاملة جميع الخدما-

تنفيذ صدقة األضاحي سنويا  -

التخفيف من مصاب أهل الميت بتحمل جميع األعباء 

اإلجرائية والتنظيمية والمالية
برنامج إكرام الموتى 6

على مدار العام

مراكز التدريب النسائية-

شركة ساعد-

مراكز الحضانة -

(25) الدورات 

(  10)الحضانة

(5)العامالت 

أس إلحاق المرأة بالدورات التأهيلية على ر-

العمل

توفير مراكز حاضنة لألطفال-

توفير عامالت منزليات-

ياتيمساعدة المرأة العاملة على اإلستقرار الوظيفي والح-
تنمية وتطوير المرأة  

العاملة
7

الملتقى السنوي

15 /5 /2021

البرامج الترفيهية

3 /6 /2021

تنظيم الحدث السنوي

30 /6 /2021

فندق الهيلتون-

روائع المكتبات-

مركز عبقرينو-

(العرب مول) كيدزانيا -

المنتجعات الساحلية-

600

تنظيم اللقاء العائلي السنوي -

تنظيم المناشط الرياضية والثقافية-

ية تنظيم حدث سنوي يجمع األسرة بشخص-

بارزة ومؤثرة 

إقامة برنامج ترفيه لألسرة والطفل -

نشر روح األلفة والمحبة بين أفراد العائلة-
دعم برامج األسرة 

والطفل
8

على مدار العام

شركة البحر األحمر-

شركات المقاوالت-

المكاتب الهندسية-

20

ع تجديد المنازل المتهالكة وتوفير جمي-

إحتياجاتها 

تقديم االستشارات الهندسية -

إيجاد بيئة صحية وآمنة لألسر - دعم برامج اإلسكان  9

على مدار العام إدارة المؤسسة- 20 تخصيص مبلغ شهري -

مساعدة المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود على -

صعوبات الحياة  دعم المتقاعدين 10
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3/الخطة التشغيلية

الفترة الزمنية

للتنفيذ 
مقدم الخدمة

عدد األفراد  

المستهدف
الخدمات  الهدف العام للبرنامج البرنامج م

على مدار العام
شركات المجموعة-

مراكز التدريب -
30

توفير برنامج تدريبي في عدة مجاالت-

إيجاد وظائف تتناسب مع القدرات -
القضاء على البطالة  التأهيل والتوظيف  11

على مدار العام

قاعة المنصور -

قاعة الماسة-

قاعة الدار البيضاء -

قاعة فندق ذافينو-

جمعية المودة -

10

تغطية متطلبات الزفاف-

دورات تأهيلية ماقبل الزواج-

25تكريم المتزوجين لمن أمضى أكثر من -

عاما  

توفير االستشارات األسرية -

م اإلسهام في التخفيف من تكاليف الزواج ودع-

اإلستقرار األسري 
دعم برامج الزواج 12

على مدار العام

إدارة المؤسسة

منصة العمل التطوعي للوزارة

جمعية مراكز األحياء

30

طوع عمل قاعدة بيانات باألفراد الراغبين بالت-

ي حسب تخصصاتهم لإلستفادة من خبراتهم ف

مجاالت متعددة

همالتنسيق مع الجهات الخيرية للمشاركة مع-

تكوين نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد العائلة و

فريق تطوعي للمؤسسة
دعم البرامج  التطوعية 13

1 /5 /2021 إدارة المؤسسة 600

عمل وثائقي لتاريخ العائلة -

(عرض مرئي –كتاب ) -

(ربع سنوي ) رصد ونشر أخبار العائلة -

اريخ خلق نسيج من التواصل البناء واالطالع على ت-

العائلة وتراثها ورموزها
قيةالبرامج اإلعالمية والوثائ 14
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م2021املوازنة التقديرية لعام 
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(1)برامج العائلة 

مالحظاتالتكلفة السنويةالتكلفة الشهريةتكلفة  الفرد العدد الفئة المستهدفةالمبادارت والبرامجم

جائزة عزه الدباغ لحفظ القرآن الكريم 1

جميع أفراد العائلة

1400250,000

1900168,000جائزة عبدهللا الدباغ للتميز واإلبداع2

برامج األسرة والطفل3

100240,000(معايدة )الملتقى العائلي السنوي ❑

20035070,000الحدث السنوي مع الشخصية المؤثرة❑

200250050,000البرامج الترفيهية لألسرة والطفل ❑

100300030,000اإللكترونيةالقدمكرةيردوبطولة❑

300015,000دعم البرامج التطوعية4

برنامج إكرام الموتى 5

300309.980أيام3تكاليف االعالن ومراسم العزاء ❑

3955000197,500صدقة األضاحي عن األموات ❑

120,000-1012,000(تكريم المتزوجين) مبادرة 6

8
خصومات على منتجات وخدمات مجموعة 

الدباغ
1015,0000150,000

0030,000إعالن ونشره فصلية11البرامج اإلعالمية والوثائقية8

8
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(2) برامج العائلة 

البرامجم
الفئة 

المستهدفة
مالحظاتالتكلفة السنويةالتكلفة الشهريةتكلفة  الفرد العدد

الرعاية التعليمية8

ذوي الدخل 

المحدود

203,000060,000رينثتعالمللطالبةيوقتدروس❑

3290,0000870,000المنح التعليمية❑

90,000-303,000بعدعنالتعلمعمليةدعم❑

50000الشاملةالريادةصندوق 9

303,000090,000التأهيل والتوظيف10

2515,0000375,000 التأمين الطبي/ الرعاية الصحية  11

o22,500-151,500المنزليةالطبيةالرعاية

o225,000-1515,000المغطاةغيرالحاالت

2025,0000500,000دعم اإلسكان12

202,00040,000480,000دعم المتقاعدين13

1050,0000500,000زواجعلى الينمساعدة الشباب المقبل14

تنمية المرأة15

253,000075,000يةبيرلتداجمرابلا

103,00030,000360,000لافطألاةياعرز كمرا❑

الواحدةللعاملةسنةعقد171,200-534,240منزلياتتالماع❑

9
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المشاريع

(3) م 2021برنامج خدمة المجتمع موازنة

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع االول

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

30,00030,00030,00030,00030,00030,000السلة الغذدائية

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الصحة

86,400كسوة العيد

72,000إفطارصائم

المجموع

45,000233,40045,00075,000

398,400

725,306.32إعانات مالية 

70,000اإلعانات الموسمية

1,000,000دعم برامج الجمعيات الخيرية

2,193,706.32المجموع الكلي
9



11

.م2021تكلفة الموظفين السنوية لموازنة عام 

عدد الموظفين
الرواتب 
الشهرية

الرواتب 
السنوية

رسوم 
االقامات

رخص 
العمل

التأمين 
الطبي

التأمينات 
االجتماعية

التذاكر نهاية الخدمة أخري االجمالي

7 77,754.00 933,048.00 2,600.00 38,400.00 133,579.00 72,022.56 8,000.00 78,894.93 93,304.80 1,359,849.29



(4)الملخص العام للموازنة 

التكلفة السنويةالبرامج

5,449,180برامج العائلة

300,000للعائلةاإلهداءات الموسمية

2,193,706.32عمتجملاةمدخجمارب

80,000رواتب ومكافآت مدرسة تاج الكرامة 

1,359,849.29أجور ورواتب الموظفين 

10,000انتدابات

12,000تدريبيةبرامج 

15,000عامةفواتير 

10%941,974

10,361,710ي العاملامجإلا
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