
يونيو

ديسمبر

الجهة

االتصال وتنمية الموارد

مستمرمستمر(ترشيد  )تسكين بعض المتطوعين في بعض األعمال اإلدارية  ضمن خدمة 3

مستمرمستمرالمحاسباستكمال متطلبات دعم راتب المدير والمحاسب1

مستمرمستمرالمحاسباسترداد القيمة المضافة2

المستهدفنسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي اإليراداتالمؤشر

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
اجمالي التكلفة الماليةشهر التنفيذ

0شهري

120 فرصة تطوعية120نشر 2

:الهــــــــدف العام المالي:المنظـــور 

2

5000مستمرمستمر متطوع500والتي تستهدف استقطاب  (نادي متطوعي حفظ النعمة  )اطالق وتدشين مبادرة 3

3

المستهدفعدد المتطوعين بالجمعية من خالل المنصة و غيرهاالمؤشر

12والتي تهدف لرصد الفرص التطوعين واحتياج اإلدارات واألقسام للمتطوعين (راصد  )اطالق خدمة 1

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
اجمالي التكلفة الماليةشهر التنفيذ

20والتي تستهدف تقييم نصف سنوي للعاملين (تقييم  )اطالق خدمة 1

م2021الخدمات المساندة                    لعام :  الخطة االدارية إلدارة 

:الهــــــــدف العام التعلم والنمو:المنظـــور 

المستهدفمتوسط تقييم األداء الوظيفي السنوي للعاملينالمؤشر

:الهــــــــدف العام التعلم والنمو:المنظـــور 

المستهدفعدد البرامج التطويرية المقدمة والمنفذة للعاملين والمتطوعينالمؤشر

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
اجمالي التكلفة الماليةشهر التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ
اجمالي التكلفة الماليةشهر التنفيذ

:الهــــــــدف العام التعلم والنمو:المنظـــور 

0أسبوعي

3

مستمر 0مستمرلتدريب وتطوير العاملين والمتطوعين ( 2كفاءة  )اطالق وتنفيذ برنامج 1

2

مسئول التنفيذاالجراء/ الوسيلة رقم المبادرة

العمليات الداخلية:المنظـــور 

نسبة انجاز وتحقيق الخطة االستراتيجية والتشغيليةالمؤشر

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

أسبوعي2048المدير التنفيذي أسبوعياجتماع متابعة2

شهري1012أحمد حسنتقارير األداء الشهرية1

4

شهري2012أحمد حسنالصدار ونشر اإلنجازات الشهرية المتحققة (انجاز  )مبادرة  اطالق 3



الجهة

االتصال وتنمية الموارد
التشغيل

التعية والتثقيف

الجهة

الجهة

االتصال وتنمية الموارد

فبراير
مايو

أغسطس
أبريل
يوليو
أكتوبر
ديسمبر

الجهة

االتصال وتنمية المواردفبراير
التطوعنوفمبر

الجهة

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

العمليات الداخلية:المنظـــور 

عدد المنهجيات المعتمدة  في العملالمؤشر

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

2

1
صناعة المبادرات والمشاريع ، برتكول  )اعتماد المنهجيات التالية 

(العالقات العامة ، الدليل االجرائي إلدارة التشغيل 
53مدير اإلدارة

5

6

العمليات الداخلية:المنظـــور 

فبراير41مصعب الخليوي2021اصدار تقرير المحاسب القانوني لعام 4

نسبة اكتمال عناصر المؤسسيةالمؤشر

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

2
لبناء السلم الوظيفي وسلم الرواتب ودليل  (بناء  )اطالق مبادرة 

الصالحيات ونماذج وإجراءات العمل

التي تستهدف تطوير اللوائح والسياسات (تطوير  )اطالق مبادرة 1

العمليات الداخلية:المنظـــور 

نسبة تحقيق درجة الحوكمة في الجمعيةالمؤشر

3

شهري1512محمد الهادي سليماناجتماع شهري لمتابعة تفعيل وتحقيق الحوكمة1

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

34مصعب الخليوي2022اصدار التقارير المالية الربعية للسنة المالية 3

2
لالطالع على أفضل الممارسات في الجمعيات  (اطالع  )اطالق مبادرة 

واالصدارات المتميزة في مجال الحوكمة
53عبدالمجيد جان

2

العمليات الداخلية:المنظـــور 

(المانحين ، الداعمين ، المتبرعين ، المستفيدين والشركاء ، والموظفين  )نسبة رضى المؤشر

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

2

1
والتي تهدف إلى قياس الرضى نصف  (تحسين  )اطالق وتنفيذ خدمة 

سنوي
10أحمد حسن

يومييومي20

:المنظـــور 

نسبة تحقيق درجة الحوكمة في الجمعيةالمؤشر

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

يومييومي2مشرف التشغيلرفع التقارير واالحصئيات اليومية2

مشرف التشغيل لإللتزام بالمظهر المناسب للجمعيةالحوكمة المظهريةاطالق 1

4

يومييومي20مشرف التشغيلالتعامل وفق السياسات واللوائح المعتمدة3

4

والتي تستهدف منسوبي الجمعية وارشادهم بمعايير  (مرشد  )اطالق مبادرة 

الحوكمة وأهميتها من خالل ورش عمل ولقاءات تثقيفية
ربع سنوي54محمد الهادي سليمان



الجهة

الجهة

الجهة

االتصال وتنمية الموارد

فبراير

:المنظـــور 

عدد التقنيات الحديثة في الجمعيةالمؤشر

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

2

31مشرف التشغيلاإللكتروني (تابع  )برنامج اطالق وتفعيل 1

نسبة زيادة الداعمين والمتبرعينالمؤشر

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

االتصال وتنمية الموارديومي3365

:المنظـــور 

2
وضع بنرات في المناسبات ولدى الشركاء تحتوي على كود التبرع عبر 

smsرسائل 
االتصال وتنمية الموارديومي18365مشرف التشغيل

1
والتي تهدف لمشاركة كافة بيانات  (شارك )خدمة اطالق وتدشين 

المتصلين وأصحاب المناسبات بإدارة االتصال لمواصلة استهدافهم بالدعم
مشرف التشغيل

:المنظـــور 

نسبة اإليرادات الثابتة من إجمالي اإليراداتالمؤشر

3

عدد فريق العملمسئول التنفيذاسم البرنامجرقم المبادرة
عدد مرات 

التنفيذ
شهر التنفيذ

الجهات المشاركة الداخلية

1

 والذي يستهدف استقطاب المطاعم نادي حفظ النعمةاطالق مبادرة 

والفنادق وقصور األفراح للتعاقد مع الجمعية لجمع الفائض باشتراك 

شهري

شهري515مشرف التشغيل
االتصال وتنمية الموارد

2



المبلغالبند المحاسبيالمبلغبند الصرف

المبلغالبند المحاسبيالمبلغبند الصرف

المبلغالبند المحاسبيالمبلغبند الصرف

المبلغالبند المحاسبيالمبلغبند الصرف

المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

تصميم نماذج المتابعة

تحقيق الكفاءة المالية

20%

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

م2021الخدمات المساندة                    لعام :  الخطة االدارية إلدارة 

تأهيل ورفع كفاءة العاملين

70%

تأهيل ورفع كفاءة العاملين

30

تفاصيل الصرف المالي

البند المحاسبيتفاصيل الصرف المالي

تأهيل ورفع كفاءة العاملين والمتطوعين

البند المحاسبي

500

تحقيق المؤسسية في العمل:الهــــــــدف االستراتيجي 

 :2022المستهدف لعام 

اجمالي الجهات المشاركة الخارجيةالجهات المشاركة الداخلية

التكلفة 

المالية

البنود المحاسبيةتفاصيل الصرف المالي



المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

تجهيز برتكول العالقات
تجهيز الدليل اإلجرائي

تجهيز المنهجية

المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

التغريد والنشر

المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

االرسال والنشر
النشر

المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

توفير مالبس فريق 

تنفيذ ورش العمل للشرح 

15000

تحقيق المؤسسية في العمل:الهــــــــدف االستراتيجي 

 :2022المستهدف لعام 

اجمالي الجهات المشاركة الخارجيةالجهات المشاركة الداخلية

التكلفة 

المالية

البنود المحاسبيةتفاصيل الصرف المالي

تنفيذجهات استشارية

تحقيق المؤسسية في العمل:الهــــــــدف االستراتيجي 

12000اإلعدادمستشار مالي

 :2022المستهدف لعام 

اجمالي الجهات المشاركة الخارجيةالجهات المشاركة الداخلية

التكلفة 

المالية

البنود المحاسبيةتفاصيل الصرف المالي

اجمالي الجهات المشاركة الخارجية

التكلفة 

المالية

تحقيق المؤسسية في العمل:الهــــــــدف االستراتيجي 

 :2022المستهدف لعام 

البنود المحاسبيةتفاصيل الصرف المالي الجهات المشاركة الداخلية

0

تحقيق المؤسسية في العمل:الهــــــــدف االستراتيجي 

 :2022المستهدف لعام 

اجمالي الجهات المشاركة الخارجيةالجهات المشاركة الداخلية

التكلفة 

المالية

البنود المحاسبيةتفاصيل الصرف المالي

البنود المحاسبية

التنوع في جمع الفائض:الهــــــــدف االستراتيجي 

 :2022المستهدف لعام 

اجمالي الجهات المشاركة الخارجيةالجهات المشاركة الداخلية

التكلفة 

المالية

تفاصيل الصرف المالي

5000تقديممستشارين



المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

المبلغبند الصرفنوع الدعمجهة الدعمنوع المشاركة
البند 

المحاسبي
المبلغ

تجهيز العروض التقديمية

10000

التنوع في جمع الفائض:الهــــــــدف االستراتيجي 

 :2022المستهدف لعام 

اجمالي الجهات المشاركة الخارجيةالجهات المشاركة الداخلية

التكلفة 

المالية

البنود المحاسبيةتفاصيل الصرف المالي

التنوع في جمع الفائض

 :2022المستهدف لعام 

اجمالي الجهات المشاركة الخارجيةالجهات المشاركة الداخلية

التكلفة 

المالية

البنود المحاسبيةتفاصيل الصرف المالي

استالم البيانات

:الهــــــــدف االستراتيجي 

1000الطباعةالمطبعةتصميم وطباعة االستاندات

التنوع في جمع الفائض:الهــــــــدف االستراتيجي 

 :2022المستهدف لعام 

اجمالي الجهات المشاركة الخارجيةالجهات المشاركة الداخلية

التكلفة 

المالية

نشر التعاقدات ووضعهم 

في الموقع والمطبوعات  

البنود المحاسبيةتفاصيل الصرف المالي


