
3صديق أمين سيارات في التفعيل3ادخل 2

1
لتحفيز األسر واألفراد والمطاعم واألسواق داخل  (حاضرين )اطالق مبادرة 

الحي للتواصل معنا وتغطية جميع المناسبات والفائض بشكل مجاني
مستمرةصديق أمين

نسبة الزيادة في المناسبات والفعاليات التي يتم تغطيتهاالمؤشر

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ

العمالء والمستفيدين:المنظـــور 

2
لتحفيز األسر على التواصل مع الجمعية لتسليم الفائض  (احفظها )مبادرة 

الصالح لالستخدام أو التدوير
مستمرةأيمن العنزي

مستمرةأيمن العنزيمبادرة االستاند التوعوي2

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة 
عدد مرات 

التنفيذ

1أيمن العنزي

نسبة الزيادة في المستفيدين من البرامج والفعالياتالمؤشر

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ

العمالء والمستفيدين:المنظـــور 

مستمرةأيمن العنزي(كلمة من فضلك  )مبادرة 1

رقم المبادرة

م2021التشغيل                            لعام :   الخطة االدارية إلدارة 

العمالء والمستفيدين:المنظـــور 

نسبة الزيادة في المنتجات والوجبات التي يتم جمعهاالمؤشر

لتأهيل مقر الجمعية الستالم العديد من أنواع الفائض (تأهيل  )مبادرة 1



مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ

مستمرةصديق أميناصدار التقارير الدورية إلدارة التشغيل وارسالها لإلدارة1

العمليات الداخلية:المنظـــور 

نسبة تحقيق درجة الحوكمة في الجمعيةالمؤشر

عدد المنهجيات المعتمدة في العملالمؤشر

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ

العمليات الداخلية:المنظـــور 

15صديق أمينلتحفيز الجهات لعقد شراكات مع الجمعية (شركاء  )اطالق وتدشين 1

عدد الشراكات مع المطاعم والمخابز وقصور األفراح واألسواق والكافياتالمؤشر

العمالء والمستفيدين:المنظـــور 

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ

1صديق أمينبناء الدليل اإلجرائي إلدارة التشغيل1



3

1
زيادة عدد الشراكات والتعاقدات المدفوعة مع المطاعم والفنادق وقصور 

األفراح والبوفيات
مستمرةصديق أمين

2

المالي:المنظـــور 

نسبة اإليرادات الثابتة من إجمالي اإليراداتالمؤشر

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ

صديق أمين
والتي تهدف الرسال كافة بيانات المتصلين  (واصل  )اطالق وتدشين خدمة 

وأصحاب المناسبات إلدارة االتصال لمواصلة استهدافهم بالدعم
مستمرة2

3
وضع بنرات في المناسبات ولدى الشركاء تحتوي على كود التبرع عبر رسائل 

sms
مستمرةصديق أمين

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ

1
تفعيل واتس أب األعمال لجوال التشغيل ووضع جميع المشاريع وأرقام 

الحسابات
مستمرةصديق أمين

المالي:المنظـــور 

نسبة زيادة الداعمين والمتبرعينالمؤشر

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ

1صديق أميناإللكتروني (تابع  )بناء برنامج 1

العمليات الداخلية:المنظـــور 

عدد التقنيات الحديثة في الجمعيةالمؤشر



المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

يوليو

سبتمبر

نوفمبر

0

مرسول أو شركات التوصيل  144000

مسترة

%50المستهدف

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

مرسول أو شركات التوصيل 

التنوع في جمع الفائض:الهــــــــدف العام 

0مسترة

1000

1001مسترة

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

100000مارس

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

رفع الوعي المجتمعي تجاه الهدر

%60المستهدف

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

:الهــــــــدف العام 

مسترة
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:الهــــــــدف العام 

المستهدف

التنوع في جمع الفائض

70%



المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

0يومي

تحقيق المؤسسية في العمل:الهــــــــدف العام 

%100المستهدف

3المستهدف

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

تحقيق المؤسسية في العمل:الهــــــــدف العام 

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

1500شهري

15المستهدف

التنوع في جمع الفائض:الهــــــــدف العام 

 مارس



المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرف
البند 

المحاسبي
المبلغ

0مستمرة

تحقيق االستدامة المالية:الهــــــــدف العام 

%70المستهدف

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

0مستمرة

1000مستمرة

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

0مستمرة

تحقيق المالءة المالية:الهــــــــدف العام 

%50المستهدف

شهر التنفيذ
اجمالي التكلفة 

المالية

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

20000مارس

استثمار وتوظيف التقنية الحديثة:الهــــــــدف العام 

3المستهدف


