
المسؤولفترة التنفيذ

20عدد المستفيدين الذي تم بحث حالتهمالبحث االجتماعي للمستفيدين

10عدد المستفيدين األكثر استحقاقافرز المستفيدين األكثر استحقاقا

1نسبة االنتهاء من عقد الشراكةعقد شراكة مع جمعية منازل

1نسبة االنتهاء من إكتمال أوراق المستفيدينمتابعة جمعية منازل ووزارة اإلسكان للحصول على مساكن مناسبة

10عدد المنازل المسلمة للمستفيدينتسليم المنازل للمستفيدين

%100نسبة االنتهاء من تنفيذ استبانة تحديد االحتياج التدريبي للمستفيدين

%100نسبة االنتهاء من االتصاالت بالمستفيدين

%100نسبة االنتهاء من تحليل االحتياج التدريبي

%100نسبة االنتهاء من تصميم البرنامج التدريبيتصميم البرنامج التدريبي وفق احتياجات المستفيدين

%100نسبة االنتهاء من التعاقد مع المركز التدريبيالتعاقد مع مركز تدريبي معتمد ومناسب للمستفيدين

%100نسبة االنتهاء من البرنامج التدريبي

20عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي

%85نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج التدريبيقياس رضا المستفيدين عن البرنامج التدريبي

%100نسبة االنتهاء من الحفل الختاميالحفل الختامي للبرنامج وتسليم الشهادات

%100نسبة االنتهاء من قياس األثرقياس أثر البرنامج على حياة المستفيدين

%100نسبة االنتهاء من اإلعالن والتواصل مع المستفيديناإلعالن عن البرنامج والتواصل مع المستفيدين

%100نسبة انجاز طلبات المستفيدين المقدمين على البرنامجاستقبال الطلبات عبر قنوات خدمة المستفيدين

%100نسبة االنتهاء من البحث االجتماعي للمستفيدينتنفيذ البحث االجتماعي للمستفيدين

%100نسبة االنتهاء من عقد الشراكةعقد شراكات لتنفيذ المشروع

%100نسبة االنتهاء من التنسيق مع المستشفيات الجراء الفحوصات الالزمة

%100نسبة من انهاء الفحوصات واالختبارات الطبية بنجاح

%100نسبة من خضعوا لعمليات االنجاب

20عدد المستفيدين من البرنامج  

%90نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج  
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توفير مساكن مناسبة )مأوى

(للمستفيدين األشد حاجة

تدريب مهاري لذوي ) مهارة

(اإلعاقة

تحديد االحتياج الفعلي  للمستفيدين من المهارات المناسبة لهم من خالل 

(استبانات واتصاالت)

تنفيذ البرنامج التدريبي للمستفيدين

مساعدة )برنامج ذريتي 

(ذوي اإلعاقة على اإلنجاب

تنفيذ خدمات البرنامج

2021الخطة التشغيلية إلدارة البرامج للعام 

المستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي

التنفيذ



المسؤولفترة التنفيذ
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توفير مساكن مناسبة )مأوى

(للمستفيدين األشد حاجة

المستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي

التنفيذ

%100نسبة االنتهاء من التعاقد مع مبرمج تطبيقات

%100نسبة االنتهاء من بناء التطبيق االلكتروني

%100نسبة االنتهاء من بناء الئحة المستفيدينبناء الئحة المستفيدين من المشروع

1000عدد المستفيدين في قاعدة البياناتبناء قاعدة بيانات المستفيدين

1000عدد المستفيدين من خدمة النقل الخيري

50000عدد الكيلومترات المقطوعة في خدمة النقل الخيري

%80نسبة رضا المستفيدين من خدمة النقل الخيري

24عدد مرات اإلعالن عن خدمة النقل الخيريالتسويق للخدمة في وسائل التواصل

50عدد الطلبات المستلمة استقبال الطلبات عبر قنوات خدمة المستفيدين

50عدد المستفيدين المضافين إلى قاعدة البياناتإضافة بيانات المستفيدين إلى قاعدة البيانات

50عدد المشاكل المسجلة في قاعدة البياناتتحديد ماهية المشاكل

50عدد المشاكل المعروضة على الفنيالتواصل مع الفني لعرض المشكلة وطلب الحل

40عدد المستفيدين من خدمة الصيانة

40عدد المشاكل التي تم حلها

40عدد ساعات العمل في تنفيذ خدمة الصيانة

10عدد المشاكل التي لم تحل

%80نسبة رضا المستفيدين عن خدمة الصيانةقياس رضا المستفيدين عن خدمة الصيانة

%100نسبة االنتهاء من التعاقد مع مبرمج تطبيقات

%100نسبة االنتهاء من بناء التطبيق االلكتروني

24عدد مرات اإلعالن عن خدمة النقل الخيريالتسويق للخدمة في وسائل التواصل
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النقل الخيري

تطوير تطبيق الكتروني للنقل الخيري

تقديم خدمة النقل الخيري

تنفيذ خدمة الصيانةصيانة األجهزة التعويضية

تطوير تطبيق الكتروني لخدمة الصيانة



المسؤولفترة التنفيذ

ية
ع
نو

ة 
وي

نم
 ت
ع
ري

شا
 م

اء
بن

توفير مساكن مناسبة )مأوى

(للمستفيدين األشد حاجة

المستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي

التنفيذ

100عدد الطلبات المستلمة استقبال الطلبات عبر قنوات خدمة المستفيدين

100عدد المستفيدين المضافين إلى قاعدة البياناتإضافة بيانات المستفيدين إلى قاعدة البيانات

100عدد المستفيدين الذي تم بحث حالتهمتنفيذ البحث االجتماعي للمستفيدين

90عدد المستفيدين من األجهزة التعويضية

90عدد األجهزة التعويضية المصروفة

450000اجمالي قيمة األجهزة التعويضية

%80نسبة رضا المستفيدين عن خدمة األجهزة التعويضيةقياس رضا المستفيدين عن خدمة األجهزة التعويضية

24عدد مرات طلبات اإلعالن عن خدمة النقل الخيريالتسويق للخدمة في وسائل التواصل

20عدد الطلبات المستلمة استقبال الطلبات عبر قنوات خدمة المستفيدين

20عدد المستفيدين الذي تم بحث حالتهمالبحث االجتماعي للمستفيدين

%100نسبة االنتهاء من عقد الشراكةعقد شراكة مع جمعية منازل

10عدد المنازل المهيئة للمستفيدين

10عدد المستفيدين من خدمة تهيئة المنازل

50000اجمالي قيمة خدمة تهيئة المنازل

%80نسبة رضا المستفيدين عن خدمة تهيئة المنازلقياس رضا المستفيدين من خدمة تهيئة المنازل

24عدد مرات اإلعالن عن الخدمةاإلعالن عن الخدمة للمستفيدين وسائل التواصل

30عدد الطلبات المستلمة استقبال الطلبات عبر قنوات خدمة المستفيدين

%100نسبة استكمال وثيقة المعاييربناء معايير القبول في التوظيف

20عدد المتقدمين المقبولين وفق المعاييرفرز المتقدمين وفق المعايير

20عدد مقابالت التوظيفمقابلة المتقدمين للتوظيف

20عدد من تم ترشيحهم للتوظيفترشيح المتقدمين المقبولين للشركات

2عدد الشركات التي تم التنسيق معهاالتنسيق مع شركات التوظيف

20عدد من تم تدريبهم من المستفيدينتنفيذ دورات تدريب المرشحين على مهارات العمل 

20عدد من تدريبهم على رأس العمل من المستفيدينالتدريب العملي للمرشحين في الجمعية

20عدد من تم توظيفهم من المستفيدينتوظيف المتدربين في الجمعيات األهلية 

24عدد مرات اإلعالن عن الخدمة اإلعالن عن الخدمة للمستفيدين عبر وسائل التواصل

10عدد الطلبات المستلمة استقبال الطلبات عبر قنوات خدمة المستفيدين

%100نسبة استكمال وثائق المستفيدينفحص الطلبات 

10عدد المستفيدين المقبولين وفق المعاييربحث وفرز المستفيدين حسب المعايير

10عدد المستفيدين المدربين على مهارات التعامل االسريتدريب المستفيدين بالشراكة مع ارشاد

10عدد المستفيدين من خدمة الزواجإقامة حفل الزواج بالشراكة مع حركية والبر

24عدد مرات اإلعالن عن الخدمة اإلعالن عن الخدمة للمستفيدين عبر وسائل التواصل

40عدد الطلبات المستلمة استقبال الطلبات عبر قنوات خدمة المستفيدين

%100نسبة االنتهاء من تجهيز مكان اللقاءتنسيق مكان اللقاء

%100نسبة االنتهاء من تجهيز برنامج اللقاءتنسيق برنامج اللقاء

5عدد اللقاءات االجتماعية المنفذة

150عدد المستفيدين من مشروع اللقاءات االجتماعية

20عدد المقترحات واألفكار المطروحةطلب مقترحات الحضور

%80نسبة رضا المستفيدين عن مشروع القاءات االجتماعيةقياس رضا المستفيدين عن مشروع اللقاءات االجتماعية

تنفيذ خدمة تهيئة المنازل
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تدريب ذوي اإلعاقة ) وظيفة

(وتوظيفهم في القطاع الخيري

تدريب ذوي اإلعاقة )زواج

على مهارات الحياة األسرية 

(الناجحة ومن ثم تزويجهم

اللقاءات االجتماعية
تنفيذ اللقاء االجتماعي
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(توفير األجهزة التعويضية) قدرة
تقديم خدمة األجهزة التعويضية للمستفيدين المستحقين

تهيئة منازل ذوي اإلعاقة



2-1شهر 5عدد اللوائح المحدثةتحديث لوائح الجمعية

2-1شهر 5عدد السياسات المطورةتطوير األنظمة المؤسسية في الجمعية

2-1شهر 2عدد األدلة الوظيفيةتطوير األدلة الوظيفية في الجمعية

مستمر31نسبة االنتهاء من نشر األنظمة المؤسسيةنشر اللوائح والسياسات

1شهر%100نسبة االنتهاء من تحديث الهيكل التنظيميتحديث الهيكل التنظيمي

5شهر %100نسبة االنتهاء من ملف الحوكمةاستكمال ملف الحوكمة

5شهر%92نسبة درجة الحوكمة

1شهر %100نسبة اكتمال نظام مؤشرات األداء2021تحديث مؤشرات األداء 

12، 6شهر 2عدد تقييمات المجلستقييم أداء مجلس اإلدارة

3،6،9،12شهر 2عدد تحليالت أداء الخطة التشغيليةتقييم الخطط التشغيلية

6 -1شهر 2عدد تحليالت أداء الخطة االستراتيجةتقييم الخطة االستراتيجية

12، 6شهر 2عدد تقييمات الموظفينتقييم أداء الموظفين

مستمر5عدد تحسينات البرامجتقييم البرامج والمشاريع

مستمر10عدد التحسينات في الشراكاتتقييم شراكات الجمعية

- المستفيدين - الموظفين ) تصميم استبانات قياس الرأي 

(المتطوعين- المتبرعين -الشركاء 
12و شهر1شهر 4عدد االستبانات المصممة

12و شهر1شهر 3000عدد االستبانات الموزعة

12و شهر1شهر 5عدد الشرائح المستهدفة

12و شهر1شهر 2*4عدد التقارير المنفذةتحليل استبانات قياس الرأي

12و شهر1شهر 4عدد التوصيات المرفوعةرفع التوصيات لإلدارة العليا

11شهر 20212عدد تقييمات الخطة 2021التقييم النهائي للخطة التشغيلية 

12شهر 20228عدد الخطط التشغيلية المنجزة 2022اإلشراف على بناء الخطط التشغيلية 

12شهر %100نسبة االنتهاء من تحديث المستهدفات2022تحديث مستهدفات الخطة االستراتيجية 

12شهر %100نسبة االنتهاء من تحديث المؤشرات2022تحديث مؤشرات أداء الخطط 

مبادرة قياس 

توزيع االستبانات وقياس الرأي

2022الخطة التشغيلية 

إدارة التخطيط والتطوير

2021الخطة التشغيلية إلدارة التخطيط والتطوير لعام 

الهدف 

االستراتيجي
المستهدفاتمؤشرات االداءاالنشطة الرئيسية للمبادرة

ي
س

س
تعزيز البناء المؤ

حوكمة

وسيلة المتابعةمدة التنفيذ المبادرة

مبادرة تقييم



فترة التنفيذالمستهدفين

24عدد األخبار المنشورةنشر أخبار الجمعية في الموقع

96عدد التغريداتتغذية حساب تويتر بمحتوى هادف

96عدد المنشوراتتغذية حساب فيس بوك 

96عدد المنشوراتتفعيل حسابات انستجرام

96عدد المنشوراتتفعيل حساب سناب شات

48عدد الرسائل

12عدد المجموعات الفاعلة

2عدد المشاركات المشاركة في األيام العالمية ذات الصلة

12عدد اإلصدارات اإلعالمية (توعوية - برشورات )إصدارات إعالمية 

3000عدد التقارير الموزعةالتقرير السنوي

%100نسبة االنتهاء من توحيد الهوية(تصميم أدبيات الجمعية)توحيد الهوية البصرية 

10عدد اللوحات االرشاديةلوحات إرشادية وتوعية 

3عدد المعارضمعارض تعريفية بالجمعية

24عدد التصاميم المنفذةتصاميم البرامج والتسويق

3عدد الفيديوهات المنتجة(فيديوهات للبرامج- تعريفي )إنتاج فيديوهات تعريفية 

2عدد اللقاءات المنفذةتكوين فريق اعالمي

1000عدد المشاركين الجدد في المسابقةمسابقة عازم

3000عدد التهنئات الموزعةتهنئة رمضان

3000عدد التهنئات الموزعةتهنئة العيد

3000عدد التهنئات الموزعةتهنئة اليوم الوطني

3000عدد التهنئات الموزعةتهنئة األضحى

5عدد المنشورات (- ....رمضان  )منشورات تفاعلية مع المجتمع 

2021الخطة التشغيلية إدارة العالقات العامة واإلعــالم للعام 

الهدف 

االستراتيجي
المستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرة

التنفيذ
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تفعيل منصة الواتس آب

إدارة المحتوى

مع ) تواصل

(أصحاب المصلحة



فترة التنفيذالمستهدفين

2021الخطة التشغيلية إدارة العالقات العامة واإلعــالم للعام 

الهدف 

االستراتيجي
المستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرة

التنفيذ

3000عدد االستبانات الموزعة

700عدد الردود المتوقعة

%79معدل الصورة الذهنية اإليجابية

%100نسبة االنتهاء من تقرير رأي أصحاب المصلحة

12عدد الزيارات المستهدفةزيارة الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات

12عدد الزوار المستهدفيناستقبال زوار عازم

2عدد الفيديوهات المنتجةإنتاج فيديوهات توعية

10عدد اإلصداراتتصميم إصدارات اإلعالمية للتوعية بقضايا ذوي االعاقة 

5عدد االرشادات المصممةإرشادات توعوية بحقوق ذوي اإلعاقة

3عدد فعاليات التوعية بقضايا ذوي اإلعاقة

2000عدد المستفيدين من واعي

1000عدد المستفيدين من الملصقاتتصميم وتوزيع ملصقات توعوية وتعريفية 

3عدد المجاالت المطلوبةتحديد المجاالت المطلوبة للشراكة

10عدد االتصاالت مع الجهاتالتنسيق مع الجهات المستهدفة لعقد الشراكات 

10عدد الجهات المستهدفةزيارة الجهات المستهدفة

5عدد العقود الموقعةتوقيع عقود الشراكة

11عدد الشركاء المكرمينتكريم الشركاء

%100نسبة تغطية أخبار الشراكاتنشر اخبار الشراكة في مواقع الجمعية

شركاء عازم
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قياس الصورة الذهنية للجمعية

تحليل آراء أصحاب المصلحة
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..معرض مول - معارض الجامعة - المشاركة في فعالية السودة 

زيارات عازم

قياس



فريق العملمستمر1000عدد األفرد في قاعدة البياناتبناء قاعدة بيانات باألفراد

مستمر8عدد المشاريع المصممةبناء وتصميم مشاريع الجمعية

العاصميمستمر150عدد المدرسين المستهدفين بالتسويقزيارة مدارس البنين وتسويق المشاريع

شريفةمستمر150عدد المدرسات المستهدفات بالتسويقزيارة مدارس البنات وتسويق المشاريع للمدرسات

العاصميمستمر100عدد الموظفين الرجال المستهدفين بالتسويق

شريفةمستمر100عدد الموظفات المستهدفات بالتسويق

مستمر300,000اجمالي الدخل من تسويق االفراداجمالي الدخل من تسويق االفراد

بناء قاعدة بيانات االفراد

حصر األسماء في جواالت مجلس اإلدارة والموظفين والعمومية

مهندمستمر8عدد الحمالت تسويق مشاريع الجمعية بالواتس مع مراعاة مراسة المجموعة كل شهرين

مهندمستمر4عدد مرات التسويقتسويق مشاريع الجمعية بالسناب شات

مهندمستمر4عدد مرات التسويقتسويق مشاريع الجمعية عبر تويتر

مستمر100000اجمالي مبالغ التسويق االلكترونيتحصيل المبالغ من التسويق االلكتروني

السكرتيرمستمر50عدد رجال األعمال في قاعدة البياناتبناء قاعدة بيانات برجال االعمال في المنطقة

علي المشيخيمستمر15عدد رجال األعمال المستهدفين بالزيارةزيارة رجال األعمال وتسويق مشاريع الجمعية

علي مشيخيمستمر150,000اجمالي الدخل من تسويق رجال االعمالاجمالي الدخل من تسويق رجال االعمال

علي مشيخيمستمر10عدد الشركات في قاعدة البياناتبناء قاعدة بيانات بالشركات والبنوك

علي مشيخيمستمر10عدد الشركات والبنوك المستهدفة بالمراسلةمراسلة الشركات والبنوك وتسويق مشاريع الجمعية

علي مشيخيمستمر300,000اجمالي الدخل من تسويق الشركات والبنوكاجمالي الدخل من تسويق الشركات والبنوك

شريفة%100نسبة اكتمال أوراق الجمعيةتجهيز أوراق الجمعية المطلوبة للتسويق

شريفة10عدد المشاريع المصممة للمؤسسات المانحةبناء وتصميم مشاريع وفق توجهات المؤسسات المانحة

شريفة25عدد مرات رفع المشاريع للمؤسسات

شريفة6عدد المشاريع المنفذة مع المؤسسات المانحة

شريفة          200,000اجمالي الدخل من تسويق المؤسسات المانحةاجمالي الدخل من تسويق المؤسسات المانحة

اإلدارة المالية
2021الخطة التشغيلية إلدارة تنمــــية الموارد المالــية  للعام 

الهدف 

االستراتيجي

المستهدف المالي 

للمبادرات
مؤشرات األداء المسؤولالمستهدفالمبادرات التنفيذية وقت التنفيذاالنشطة الرئيسية للمبادرات

التسويق االلكتروني

جمعية
ت المالية لل

إليرادا
تعزيز ا

300,000              

300,000              

200,000              

تسويق األفراد مشروع 

 500) (50*500)استقطاع 

( لاير50* موظف 

تسويق رجال األعمال

تسويق الشركات والبنوك

تسويق المؤسسات المانحة
رفع المشاريع للمؤسسات المانحة

(الصحة- التحلية - البلديات- األمانة )زيارة موظفي القطاع العام وتسويق المشاريع 

150,000

100,000            

مهند1000عدد االفراد في قاعدة البيانات مستمر



اإلدارة المالية
2021الخطة التشغيلية إلدارة تنمــــية الموارد المالــية  للعام 

الهدف 

االستراتيجي

المستهدف المالي 

للمبادرات
مؤشرات األداء المسؤولالمستهدفالمبادرات التنفيذية وقت التنفيذاالنشطة الرئيسية للمبادرات

العاصمي%100نسبة االنتهاء من تجهيز المعرضإعادة ترتيب وتجهيز المعرض

العاصمي100عدد البرشورات والمشاريع والتقاريرتزويد المعرض بالبرشورات والمشاريع والتقارير

مهند1000عدد الرسائل النصية المعرفة بالمعرض

مهند5000عدد رسائل الواتس المعرفة بالمعرض

العالقات10عدد اللوحات االرشادية عن المعرض

موظف المعرض200عدد االفراد في قاعدة البياناتبناء قاعدة بيانات من المعارض

موظف المعرض200عدد االفراد الذي تم التواصل معهمالتواصل مع االفراد لتنفيذ االستقطاعات

موظف المعرض100,000اجمالي دخل المعرضاجمالي دخل المعرض

مهند8عدد المشاريع المسوقة الكترونيا للمجتمع

مهند10000عدد رسائل الواتس المرسلة

مهند1000عدد الرسائل النصية المرسلة

مهند3عدد المشاهير الداعمين للحملة

مسئول التطوع50عدد المتطوعين المشاركين في الحملة

مجلس اإلدارة+ علي مشيخي 20عدد الزيارات المنفذةزيارة رجال األعمال والتسويق لمشاريع الجمعية

العاصمي20عدد الرول آب الموزعةتوزيع رول أب في المساجد للتعريف بالجمعية وانشطتها

          300,000اجمالي دخل حملة رمضاناجمالي دخل الحملة

علي مشيخي6شهر %100نسبة االنتهاء من استخراج التصاريحاستخراج التصاريح الالزمة

علي مشيخي6شهر %100نسبة االنتهاء من التنسيق مع االمارة والحصول على الموافقةالتنسيق مع االمارة

علي مشيخي6شهر %100نسبة االنتهاء من التنسيق مع رجال االعمال

                   20عدد رجال االعمال الذين سيحضرون الفعالية

فريق العمل6شهر %100نسبة االنتهاء من تجهيزات مكان الفعاليةتحديد وتجهيز مكان الفعالية

فريق العمل8شهر                      4عدد ورش العمل

فريق العمل8شهر %100نسبة االنتهاء من بناء البرنامج

فريق العمل8شهر           500,000المبلغ المحصل من الحملةاجمالي دخل الفعالية

مهند5عدد المشاريع المسوقة الكترونيا للمجتمع

مهند10000عدد رسائل الواتس المرسلة

مهند1000عدد الرسائل النصية المرسلة

مهند3عدد المشاهير الداعمين للحملة

جمعية
ت المالية لل

إليرادا
تعزيز ا

جمعية
ت المالية لل

إليرادا
تعزيز ا

100,000

حملة رمضان

حملة العشر من ذي الحجة

100,000معرض عازم

حملة إعالمية للتعريف بالمعرض

500,000              

(عبر منسق رجال األعمال)التنسيق مع رجال االعمال 

300,000              

تسويق مشاريع الجمعية الكترونيا

تسويق مشاريع الجمعية الكترونيا

تجهيز برنامج الفعالية

الفعالية السنوية لعازم



اإلدارة المالية
2021الخطة التشغيلية إلدارة تنمــــية الموارد المالــية  للعام 

الهدف 

االستراتيجي

المستهدف المالي 

للمبادرات
مؤشرات األداء المسؤولالمستهدفالمبادرات التنفيذية وقت التنفيذاالنشطة الرئيسية للمبادرات

مسئول التطوع50عدد المتطوعين المشاركين في الحملة

مجلس اإلدارة+ علي مشيخي 10عدد الزيارات المنفذةزيارة رجال األعمال والتسويق لمشاريع الجمعية

العالقات10عدد الرول آب الموزعةتوزيع رول أب في المساجد للتعريف بالجمعية وانشطتها

100,000اجمالي دخل حملة العشراجمالي دخل حملة العشر من ذي الحجة

شريفة3شهر%100نسبة االنتهاء من الحصول على شروط وآليات الدعمالتواصل مع الوزارة لمعرفة شروط الدعم

شريفة3شهر %100نسبة اكتمال ملف الجمعيةتجهيز ملف الجمعية للدعم الحكومي

شريفة3شهر%100نسبة االنتهاء من رفع الملف للوزارةرفع ملف الجمعية للوزارة 

500,000اجمالي مبالغ الدعم الحكوميمتابعة الدعم الحكومي شريفةمستمر 

علي مشيخي2شهر2عدد المؤسسات المستهدفةتحديد المؤسسات المناسبة

علي مشيخي2شهر%100نسبة االنتهاء من الترتيبات لعقد الشراكاتالتنسيق لعقد الشراكة

علي مشيخي2شهر%100نسبة االنتهاء من عقد الشراكاتتوقيع عقد الشراكة 

100,000مقدار المبالغ المحصلة من مشروع باقي الهللمقدار المبالغ المحصلة من باقي الهلل مستمر 

مهند1شهر %100نسبة االنتهاء من تحديد الشركة المقدمة للخدمةتحديد الشراكات المقدمة للخدمة ودراسة عروض السعر

مهند1شهر%100نسبة االنتهاء من توقيع العقدتوقيع العقد مع الشركة المشغلة

مهند12-2شهر 6عدد مرات التسويقتسويق رقم التبرع في تويتر

مهند12-2شهر 6عدد مرات التسويقتسويق رقم التبرع في سناب شات

sms100,000مقدار المبالغ المحصلة من رسائل تحصيل مبالغ حملة تسويق رقم التبرع مهند12-2شهر  

فريق العمل1شهر 3عدد مجاالت الشراكةتحديد المجاالت المطلوبة للشراكات االستراتيجية

فريق العمل1شهر 5عدد الجهات المستهدفة لبناء الشراكاتتحديد الجهات المطلوب عقد شراكات معها

العاصميمستمر15عدد مرات التواصل مع الجهات المستهدفة للشراكاتالتواصل مع الجهات المستهدفة بعقود الشراكات

العاصميمستمر5عدد العقود الموقعة للشراكاتتوقيع عقود الشراكات المطلوبة

العاصميمستمر5عدد المشاريع المنفذة مع الشركاءبناء مشاريع متوافقة مع الشراكات

فريق العملمستمر10عدد فرص التحسين تقييم الشراكات الموقعة

300,000اجمالي مبالغ المحصلة من الشراكاتتحصيل مبالغ الشراكات  

3,050,000اجمالي الدخل المخطط

دعم الوزارة

جمعية
ت المالية لل

إليرادا
تعزيز ا

100,000 حملة العشر من ذي الحجة

              300,000الشراكات

تسويق مشاريع الجمعية الكترونيا

500,000              

              100,000باقي الهلل

              5379100,000تسويق رقم التبرع 



المسؤولفترة التنفيذ

مستمر12عدد االجتماعاتاجتماع مع إدارة تنمية الموارد المالية 

مستمر12عدد االجتماعاتاجتماع مع إدارة العالقات العامة

مستمر12عدد االجتماعاتاجتماع مع إدارة البرامج

مستمر12عدد االجتماعاتاجتماع مع إدارة الموارد البشرية

مستمر4عدد ورش العمل المنفذةتنفيذ ورش عمل مع الموظفين لحل معوقات تنفيذ الخطة

مستمر4عدد التحسينات المنفذةمناقشة توصيات مجلس اإلدارة وبناء المبادرات التحسينية

التعميم لكافة االدارات تحديث االنجازات على الخطط 

التشغيلية
مستمر4عدد التعاميم االدارية

مستمر4عدد اجتماعات المجلس لمناقشة االستراتيجيةعرض االنجازات على المجلس

كتابة توصيات مجلس االدارة

متابعة تنفيذ توصيات مجلس االدارة

مستمر100%

2021متابعة المدير التنفيذي لسير الخطة االسترايتجية والخطط التشغيلية  للعام 

المستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالهدف 
التنفيذ

شغيلية
ط الت

ط
خ
جية وال

سترايت
ال
طة ا

خ
متابعة أداء ال

المبادرة

اجتماع شهري مع اإلدارات 

لمناقشة االنجازات وحل المعوقات

ورش عمل التحسين المستمر

إعداد التقارير الربعية لمجلس 

اإلدارة

نسبة تنفيذ توصيات مجلس االدارة



مستمر%100نسبة حضور أعضاء المجلس في االجتماعاتابالغ أعضاء المجلس بالموعد المقترح لالجتماع  

مستمر8عدد الجلسات المنعقدة للمجلستنسيق عقد اجتماع المجلس

مستمر8عدد محاضر مجلس اإلدارة المكتملةكتابة واستكمال تواقيع محاضر مجلس اإلدارة

مستمر8عدد المحاضر المؤرشفةأرشفة محاضر مجلس اإلدارة

مستمر10عدد التعاميم اإلدارية الصادرةصياغة تعاميم  قرارات مجلس اإلدارة 

مستمر8عدد المحاضر المرسلة لمركز التنميةإرسال المحضر إلى مركز التنمية االجتماعية

مستمر20عدد بالغات أعضاء العمومية

مستمر20عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين

مستمر20عدد االعضاء المبلغينابالغ أعضاء الجمعية العمومية بتسديد االشتراكات

مستمر%100نسبة االنتهاء من التجهيزاتتجهيز متطلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية

مستمر1عدد محاضر الجمعية العموميةاستكمال محضر الجمعية العمومية

مستمر2عدد االخبار المنشورة  لتغطية اجتماع العموميةالتغطية اإلعالمية النعقاد الجمعية العمومية

مستمر1عدد المحاضر المرسلة  للمركزارسال نسخة من المحضر لمركز التنمية االجتماعية

مستمرعدد االيميالت المرسلة

مستمرعدد االيميالت المستقبلة

مستمر%100نسبة متابعة انجاز معامالت االيميالتمتابعة انجاز المعامالت المتعلقة بااليميالت

مستمر%100نسبة االلتزام بقائمة االجتماعات األسبوعيةتحديد مواعيد االجتماعات األسبوعية

مستمر%100نسبة االجتماعات المنفذة في الوقت المحددالتذكير بمواعيد اجتماعات المدير مع األطراف األخرى

%100نسبة تدوين خالصة االجتماعاتتدوين خالصة االجتماعات 

مستمر%100نسبة عرض خالصة االجتماعات على فريق العملاطالع فريق العمل على نتائج االجتماعات

مستمر10عدد كبار ضيوف الجمعيةالتواصل مع كبار الضيوف وتنسيق الزيارة

مستمر10عدد طلبات التغطية اإلعالمية ألخبار الزياراتطلب التغطية اإلعالمية لزيارة كبار ضيوف الجمعية

مستمر15عدد اجتماعات فرق العمل

مستمر1نسبة الموظفين المشاركين 

مستمر5عدد المناسبات التي تنفذها الجمعية تنفيذ مناسبات الجمعية

تنسيق زيارات كبار الضيوف للجمعية

متابعة البريد االلكتروني للجمعية

إدارة اجتماعات المدير التنفيذي

ية
هن

لذ
 ا
رة

صو
 ال

يز
عز

ت

تاريخ التنفيذ

بريد الجمعية

التنسيق للمناسبات العامة للجمعية
التنسيق مع فرق العمل إلدارة المناسبات

تنسيق اجتماعات مجلس اإلدارة

تنسيق اجتماعات الجمعية العمومية

ابالغ ومتابعة أعضاء الجمعية العمومية بموعد االجتماع

السكرتارية

2021الخطة التشغيلية لقسم السكرتارية للعام 

الهدف 

االستراتيجي
المستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرة المبادرة


