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341,000482023/01/01ادارة االتصال المؤسسيمبادرة استراتیجیةتعزیز الصورة الذھنیة1

15,000122023/01/01المراجع الداخليمبادرة استراتیجیةتصمیم خطة ادارة المخاطر2

400,000412023/02/26إدارة تنمیة الموارد المالیةمبادرة استراتیجیةتعزیز االستدامة المالیة3
200,000252023/05/01إدارة تنمیة الموارد المالیةمبادرة استراتیجیةمأسسة ادارة الشراكات4

250,000482023/01/01إدارة تقنیة المعلوماتمبادرة استراتیجیةالتحول الرقمي5

250,000482023/01/01إدارة التخطیط والتمیز المؤسسيمبادرة استراتیجیةالعمل المؤسسي6

4,757,424482023/01/01 إدارة الموارد البشریةمبادرة استراتیجیةإستثمار رأس المال البشري7
200,000482023/01/01إدارة المراكز والبرامجمبادرة استراتیجیةالمشاركة المجتمعیة8

التمكین والدمج9
29,633,959482023/01/01إدارة المراكز والبرامجمبادرة استراتیجیة(تشغیل مركز تمكن بالمدینة)

2,000,000362023/04/01إدارة المراكز والبرامجمبادرة استراتیجیةنموذج تمكن10
50,000482023/01/01 إدارة الموارد البشریةمبادرة استراتیجیةنعمل تطوعا11ً

التوسع والنمو12
12,060,000482023/01/01إدارة الخدمات المساندةمبادرة استراتیجیة(المشاریع االنشائیة والمباني)

إدارة منصات مواقع التواصل االجتماعي13
585,000482023/01/01ادارة االتصال المؤسسيمشروعوالتسویق الرقمي والمیداني

إدارة منصات التبرع الوطنیة وتشغیل14
8,000442023/02/01إدارة تنمیة الموارد المالیةمشروعالمتجر االلكتروني

حفل تكریم الشركاء االستراتیجیین15
100,00052023/11/26إدارة تنمیة الموارد المالیةمشروعوالرعاة

1,850,000402023/02/01إدارة تنمیة الموارد المالیةمشروعاستقطاب الرعایات والتبرعات16
0282023/06/01تأسیس وقف للجمعیة17
1,867,869482023/01/01إدارة الخدمات المساندةمشروعصیانة وتشغیل مباني الجمعیة18
0122023/01/23إدارة التخطیط والتمیز المؤسسيمشروعالمراجعة الدوریة لممارسات الحوكمة19

172,00082023/01/08إدارة التخطیط والتمیز المؤسسيمشروعمتابعة أداء الخطة التشغیلیة  للعام20

0122023/10/01إدارة التخطیط والتمیز المؤسسيمشروعإعداد الخطة التشغیلیة للعام 21
0202023/05/25إدارة التخطیط والتمیز المؤسسيمشروعانتخابات مجلس اإلدارة22
10,000482023/01/01إدارة تقنیة المعلوماتمشروعتطویر الموقع اإللكتروني23

تأمین البنیھ التحتیة ونقاط النھایة24
60,000302023/01/10إدارة تقنیة المعلوماتمشروع(مركز تمكن بالمدینة)

إدارة تنمیة الموارد المالیةمشروع 
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25
اإلشراف على توسیع أعمال  المراقبة

واألنترنت
(الدور األول )

0402023/03/01إدارة تقنیة المعلوماتمشروع

25,00042023/08/01مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدینةبرنامجالبرنامج الصیفي الترفیھي التدریبي26
12,000242023/01/01مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدینةبرنامجاألنشطة األسبوعیة الداخلیة27
22,000242023/01/01مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدینةبرنامجالترفیھ  والتوعیة ألمھات أطفال التوحد28

المراجعة الداخلیة   ألنظمة الجمعیة29
31,000482023/01/01وحدة الرقابة الداخلیةمشروعالمالیة واإلداریة

1,760,000362023/04/01مركز تمكن للتدریبمشروعتأسیس وتشغیل مركز التدریب30
120,000482023/01/01إدارة تقنیة المعلوماتمشروعالدعم الفني التقني31
500,000482023/01/01إدارة المراكز والبرامجمشروعدعم المستفیدین غیر القادرین32

تقدیم المساندة وتأمین المستلزمات33
1,189,796482023/01/01إدارة الخدمات المساندةمشروعإلدارات الجمعیة

728,400482023/01/01مركز تمكن الشامل بینبعمشروعالمتابعة الوقائیة لمبنى مركز ینبع34
0482023/01/01اإلدارة المالیةمشروعضبط السالمة المالیة35

59,198,448اجمالي الموازنة


