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 اخلطة االسرتاتيجيةنتائج أواًل: 

 :الرؤية

 التميز يف تقدمي اخلدمات اجملتمعية والتنموية بتقنيات حديثة.

 الرسالة: 
 ةاالجتماعي حياتهتقدمي خدمات جمتمعية وتنموية متميزة حتفظ كرامة املســــــتفيد وتســــــهم يف حتســــــ  

 بتقنيات حديثة وكوادر مؤهلة وشراكات جمتمعية فاعلة.
 

 األهداف االسرتاتيجية: 
 احتياجات املستفيدين. تليب تقدمي برامج اجتماعية وأتهيلية .1
 العمل التطوعي يف اجملتمع احمللي. تنمية .2
 .تطوير الشراكات اجملتمعية مع اجلهات ذات العالقة .3
 .تعزيز الصورة الذهنية اإلجيابية للجمعية .4
 يف اجلمعية. سية واحللول التقنية املتكاملةتطوير النظم اإلدارية املؤس .5
 املؤهلة. استقطاب وتطوير الكوادر البشرية .6
 .حتقيق االستدامة املاليةو تنويع مصادر الدخل  .7
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 : اخلطة التنفيذيةاثنياً 
 

 تقدمي برامج اجتماعية وأتهيلية تليب احتياجات املستفيدين.األول:  اهلدف االسرتاتيجي

 القسم أ/1 رقم املؤشر نسبة رضا املستفيدين مؤشر األداء
الربامج والبحث 
 االجتماعي 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى متوسطة املدىنتائج  خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

اهلدف من 
 املؤشر

 حتس  الربامج واخلدمات املقدمة للمستفيدين.

طريقة حساب 
 املؤشر

 جمموع نسبة رضا املستفيدين / عدد املستفيدين املشارك  يف الدراسة = %

 الربامج والبحث االجتماعي  البياانتجامع  دراسة ميدانية  مصدر البياانت

 غري متوفر خط األساس %70 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد منهجية لقياس رضا املستفيدين بشكل دوري.   .1

 
  



 

 6صفحة | 
 

 تقدمي برامج اجتماعية وأتهيلية تليب احتياجات املستفيدين.األول:  اهلدف االسرتاتيجي

 القسم ب/1 رقم املؤشر االجتماعية والتأهيليةعدد الربامج  مؤشر األداء
الربامج والبحث 
 االجتماعي 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

اهلدف من 
 املؤشر

 تنفيذ برامج اجتماعية وأتهيلية حتقق رؤية اجلمعية وأهدافها.

طريقة حساب 
 املؤشر

 املنفذة. االجتماعية والتأهيليةعدد الربامج 

 الربامج والبحث االجتماعي جامع البياانت تقرير الربامج املنفذة  مصدر البياانت

 - خط األساس وأتهيلية سنويً ( برامج اجتماعية 10) املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد وتنفيذ خطة سنوية للربامج االجتماعية والتأهيلية.   .1
 تنفيذ برانمج تثقيفي وتوعوي وحتفيزي للفئات املستفيدة حول الربامج التنموية.  .2
 حتديث وتفعيل قاعدة بياانت احتياجات املستفيدين بناء على نتائج الدراسات امليدانية.   .3
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 تقدمي برامج اجتماعية وأتهيلية تليب احتياجات املستفيدين.األول:  اهلدف االسرتاتيجي

 القسم ج/1 رقم املؤشر نسبة األسر املكتفية سنويً  مؤشر األداء
الربامج والبحث 
 االجتماعي 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

  لألسر املستفيدة من خدمات اجلمعية.حد الكفاية حتقيق  اهلدف من املؤشر

طريقة حساب 
 املؤشر

 .املستفيدة لألسر االكتفاء الذايت ملستويت بعدي وتقييم بليق تقييم دراسة إجراء

 الربامج والبحث االجتماعي جامع البياانت  دراسة ميدانية مصدر البياانت

 غري متوفر خط األساس %5 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 تصميم وتقدمي برامج تدريبية لألفراد واألسر. .1
 تطوير مشروع األسر املنتجة يف اجلمعية.   .2
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 تنمية العمل التطوعي يف اجملتمع احملليي الثاين: اهلدف االسرتاتيج

 التطوع القسم أ/2 رقم املؤشر عدد ساعات العمل التطوعي مؤشر األداء

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

 تفعيل العمل التطوعي لدى فئات اجملتمع املختلفة. اهلدف من املؤشر

طريقة حساب 
 املؤشر

 .األدوات التقنية املتوفرة يف الربامجعن طريق 

 التطوع جامع البياانت  تقرير تقين مصدر البياانت

 - خط األساس للدراسة املستهدف

 املبادرات التنفيذية

 سياسات وإجراءات العمل التطوعي. الئحةإعداد    .1
 تصميم قاعدة بياانت حمدثة دوريً ابلفرص التطوعية املتاحة ابلشراكة مع اجلمعية.   .2
 إعداد آلية لتحفيز وتقدير املتطوع .   .3
 إعداد خطة سنوية لربامج وفعاليات العمل التطوعي.  .4
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 تنمية العمل التطوعي يف اجملتمع احملليي الثاين: اهلدف االسرتاتيج

 مؤشر األداء
 نسبة النمو السنوي يف عدد 

 التطوع القسم ب/2 رقم املؤشر املتطوع  املسجل 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي سنوينصف  ربع سنوي شهري دورية القياس

اهلدف من 
 .ابجلمعية استقطاب املتطوع  للتسجيل يف الربامج التطوعية املؤشر

 طريقة حساب
 عدد املتطوع  املسجل  سنويً / عدد املتطوع  = % املؤشر

 التطوع جامع البياانت املسجل  سنويً املتطوع  تقرير  مصدر البياانت

 - األساسخط  يف السنة األوىل %50 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد قاعدة بياانت للمتطوع  والعمل التطوعي.    .1
 إعداد وتنفيذ خطة تسويقية وإعالمية الستقطاب املتطوع .   .2
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تطوير الشراكات اجملتمعية مع اجلهات ذات العالقةالثالث:  اهلدف االسرتاتيجي

 مؤشر األداء
 االسرتاتيجية اجلديدةعدد الشراكات 

 القسم  أ/3 رقم املؤشر املوقعة سنويً 
 الشراكات 
 وتنمية املوارد 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

 .وأهدافها اجلمعية رؤية حتقيق يف وتسهم فاعلة جمتمعية شراكات عقد اهلدف من املؤشر

طريقة حساب 
 .املعتمدة اجملتمعية الشراكات عدد حساب املؤشر

 الشراكات جامع البياانت وتنمية املوارد  تقارير قسم الشراكات مصدر البياانت

  خط األساس اسرتاتيجيةشراكات  3 املستهدف

 املبادرات التنفيذية
 نوعية للشراكات اجملتمعية.الربامج التصميم وثيقة    .1
 إعداد آلية احرتافية إلقامة وتفعيل الشراكات اجملتمعية.   .2
 إعداد وتنفيذ خطة تسويقية وإعالمية إلقامة الشراكات اإلعالمية.   .3
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الشراكات اجملتمعية مع اجلهات ذات العالقةتطوير الثالث:  اهلدف االسرتاتيجي

 مؤشر األداء
 الشراكات  املالية لتغطيةالنسبة 

 القسم ب/3 رقم املؤشر لربامج اجلمعية
الشراكات 
 وتنمية املوارد 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

 تغطية الشراكات اجملتمعية مالياً لربامج وخدمات اجلمعية. اهلدف من املؤشر

طريقة حساب 
 = % مصروفات برامج اجلمعيةمن الشراكات / قيمة املنح املايل جمموع  املؤشر

 الشراكات جامع البياانت التقارير املالية والربامج مصدر البياانت

 %30 خط األساس %40 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد مشروع حتفيزي الستقطاب وتفعيل الشركاء واحملافظة عليهم.  .1
 إعداد وتنفيذ خطة تسويقية وإعالمية متكاملة للجمعية. .2
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اجملتمعية مع اجلهات ذات العالقةتطوير الشراكات الثالث:  اهلدف االسرتاتيجي

 القسم ج/3 رقم املؤشر نسبة رضا الشركاء مؤشر األداء
الشراكات 
 وتنمية املوارد 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 املدىنتائج بعيدة  نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

 حتس  مستوى رضا الشركاء عن الشراكات. اهلدف من املؤشر

طريقة حساب 
 جمموع نسبة رضا الشركاء / عدد الشركاء املشارك  يف الدراسة = % املؤشر

  جامع البياانت العالقات العامة واالعالم مصدر البياانت

 - األساسخط  %70 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 تصميم آلية تقنية ملتابعة وتقييم الشراكة اجملتمعية. .1
 إعداد وتطوير تقرير سنوي لنتائج أداء الشراكات اجملتمعية. .2
 تنفيذ تقييم سنوي لقياس رضا الشركاء. .3
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 تعزيز الصورة الذهنية اإلجيابية للجمعيةالرابع:  اهلدف االسرتاتيجي

 اإلدارة أ/4 رقم املؤشر عدد املواد والتقارير اإلعالمية املنشورة سنويً  مؤشر األداء
 الشراكات 
 وتنمية املوارد 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 املدىنتائج بعيدة  نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

 إعداد موارد وتقارير إعالمية تعزز الصورة الذهنية اإلجيابية للجمعية. اهلدف من املؤشر

طريقة حساب 
 تقرير املواد اإلعالمية املنشورة سنويً.عن طريق تقدمي  املؤشر

 العالقات العامة واإلعالم  البياانتجامع  التقرير اإلعالمي للجمعية مصدر البياانت

 - خط األساس مادة إعالمية 40 املستهدف

 إعداد خطة تشغيلية سنوية إلعداد وإصدار ونشر املواد اإلعالمية. .1 املبادرات التنفيذية
 .إعداد وتنفيذ خطة سنوية لعقد شراكات إعالمية فاعلة .2
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 الصورة الذهنية اإلجيابية للجمعيةتعزيز الرابع:  اهلدف االسرتاتيجي

 مؤشر األداء
نسبة تنفيذ اخلطة التسويقية 
 القسم ب/4 رقم املؤشر واإلعالمية السنوية للجمعية

 الشراكات 
 وتنمية املوارد 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

 االلتزام بتنفيذ اخلطة التسويقية واإلعالمية السنوية للجمعية. اهلدف من املؤشر

 جمموعة نسبة الربامج املنفذة من اخلطة / عدد الربامج = % طريقة حساب املؤشر

 واإلعالم العالقات العامة جامع البياانت تقرير الربامج التسويقية واالعالمية مصدر البياانت

 - خط األساس على األقل  %75 املستهدف

 املبادرات التنفيذية

 إعداد خطة تشغيلية سنوية للربامج التسويقية واإلعالمية يف اجلمعية.  .1
التواصل الداخلي واخلارجي إعداد دليل معياري للربامج التسويقية واإلعالمية، وآليات  .2

 للجمعية.
 تطوير منظومة التسويق الرقمي للجمعية .3
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 التقنية املتكاملة يف اجلمعية املؤسسية واحللولتطوير النظم اإلدارية اخلامس:  اهلدف االسرتاتيجي

 والتقنيةاجلودة  اإلدارة أ/5 رقم املؤشر نسبة جودة العمليات اإلدارية واملالية مؤشر األداء

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

اهلدف من 
 املؤشر

 العمليات اإلدارية واملالية يف اجلمعية. كفاءة وفعالية

طريقة حساب 
 املؤشر

 عدد العمليات اإلدارية واملالية = %/  الفاعلة عدد العمليات اإلدارية واملالية

 اجلودة والتقنية جامع البياانت تقارير العمليات اإلدارية واملالية الفاعلة مصدر البياانت

 - خط األساس  %60 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد وتنفيذ آلية للرقابة على االلتزام ابخلطط واألنظمة اإلدارية يف اجلمعية. .1
 .املؤسسي(أو ربيز أو التميز  9001آيزو يق نظام جودة قياسي يف اجلمعية )تطب .2
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 التقنية املتكاملة يف اجلمعية املؤسسية واحللولتطوير النظم اإلدارية اخلامس:  اهلدف االسرتاتيجي

 اجلودة والتقنية القسم ب/5 رقم املؤشر نسبة العمليات املؤمتتة )التقنية( يف اجلمعية مؤشر األداء

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

 .اجلمعية يف اإلدارية العمليات وفعالية كفاءة حيقق مبا التقنية البنية تطوير اهلدف من املؤشر

طريقة حساب 
 املؤشر

 % = اجلمعية يف العمليات عدد / املؤمتتة العمليات عدد

 اجلودة والتقنية جامع البياانت التقنية املؤمتتةتقارير العمليات  مصدر البياانت

  %20 خط األساس  %40 املستهدف

 تنفيذ مشروع التحول التقين يف اجلمعية.   .1 املبادرات التنفيذية

 
  



 

 17صفحة | 
 

 التقنية املتكاملة يف اجلمعية املؤسسية واحللولتطوير النظم اإلدارية اخلامس:  اهلدف االسرتاتيجي

 اإلدارة ج/5 رقم املؤشر املتعامل  مع العمليات اإلدارية واملالية نسبة رضا مؤشر األداء
اجلودة 
 والتقنية

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي سنويربع  شهري دورية القياس

اهلدف من 
 املؤشر

 .اجلمعية لعمليات اإلدارية واملاليةا من وخارجها اجلمعية املستفيدين رضا مستوى حتس 

طريقة حساب 
 املؤشر

 % =الدراسة  يف املشارك  عدد / املتعامل  مع العمليات اإلدارية واملالية رضا نسبة جمموع

 اجلودة والتقنية  جامع البياانت دراسة ميدانية  مصدر البياانت

 - خط األساس  %60 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد دليل إجراءات عمل إدارية ومالية. .1
 تصميم آلية لقياس رضا املتعامل  بشكل دوري. .2
 تنفيذ مشروع أتهيل وترميم مباين ومرافق اجلمعية. .3

 
  



 

 18صفحة | 
 

 املؤهلة الكوادر البشريةاستقطاب وتطوير : السادس اهلدف االسرتاتيجي

 القسم أ/6 رقم املؤشر نسبة املؤهل  من الكوادر البشرية مؤشر األداء
 الشؤون 

 اإلدارية واملالية 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 بعيدة املدى نتائج نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

اهلدف من 
 احتياجات اجلمعية. وفقتخصصة املؤهلة و املكفاءات الاستقطاب  املؤشر

طريقة حساب 
 عدد املؤهل  من الكوادر البشرية / عدد العامل  يف اجلمعية = % املؤشر

 املوارد البشرية البياانتجامع  تقارير املوارد البشرية مصدر البياانت

  %60 خط األساس  %60 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 تقييم الكوادر البشرية العاملة يف اجلمعية، وقياس مدى توافقها مع متطلبات الوظيفة.   .1
 إعداد برانمج لرعاية املؤهل  يف اجلمعية واحملافظة عليهم.   .2
 إعداد دراسة لتطوير وحتس  بيئة العمل يف اجلمعية.   .3
 تصميم آلية فاعلة لالستقطاب واختيار الكوادر املؤهلة.  .4

 
  



 

 19صفحة | 
 

 املؤهلة استقطاب وتطوير الكوادر البشرية: السادس اهلدف االسرتاتيجي

الشؤون اإلدارية  القسم ب/6 رقم املؤشر نسبة األداء الوظيفي السنوي للكوادر البشرية مؤشر األداء
 واملالية 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

اهلدف من 
 املؤشر

 .اجلمعية يف للكوادر البشرية الوظيفي األداء مستوى حتس 

طريقة حساب 
 املؤشر

 .موظف لكل األداء بطاقة على بناء الوظيفي األداء نسبة

 املوارد البشرية جامع البياانت الوظيفي األداء بطاقة تقرير مصدر البياانت

 - خط األساس  %70 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 احتياجات املوظف احلياتية.إقامة شراكات جمتمعية ختدم  .1
 تطوير نظام الرواتب واألجور واحلوافز املادية واملعنوية. .2
 إعداد نظام أداء متكامل للعامل  يف اجلمعية. .3

 
  



 

 20صفحة | 
 

 املؤهلة استقطاب وتطوير الكوادر البشرية: السادس اهلدف االسرتاتيجي

 القسم ج/6 رقم املؤشر عدد الربامج التدريبية املنفذة مؤشر األداء
 الشؤون 

 اإلدارية واملالية 

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

اهلدف من 
 العامل  يف اجلمعية من خالل الربامج التدريبية وفق االحتياجات احملددة.زيدة كفاءة  املؤشر

طريقة حساب 
 سنويً. عدد الربامج التدريبية املنفذة املؤشر

مصدر 
 البياانت

 املوارد البشرية  جامع البياانت  تقرير الربامج التدريبية املنفذة

 غري متوفر األساسخط  برانجمان تدريبيان على األقل سنويً  املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد دراسة حتليل الربامج التدريبية لكوادر اجلمعية.   .1
 إعداد وتنفيذ خطة سنوية لتدريب الكوادر البشرية. .2

 
  



 

 21صفحة | 
 

 تنويع مصادر الدخل وحتقيق االستدامة املالية: السابع اهلدف االسرتاتيجي

 القسم أ/7 رقم املؤشر املاليةنسبة النمو السنوي يف التربعات  مؤشر األداء
 الشراكات

 وتنمية املوارد  

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى نتائج متوسطة املدى خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

من اهلدف 
 تنويع مصادر الدخل للجمعية، وحتقيق منو إجيايب يف التربعات املالية. املؤشر

طريقة حساب 
 .املاضية السنة يف هلا املماثلة الفرتة مع ابملقارنة الفرتة يف احملقق النمو نسبة ب  مقارنة املؤشر

 تنمية املوارد املالية  جامع البياانت التقارير املالية مصدر البياانت

 %5 خط األساس %20 املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد خطة تسويقية لتفعيل املتجر االلكرتوين لتنمية التربعات املالية. .1
 إعداد خطة تسويقية لتطوير الشراكات مع املؤسسات املاحنة ورجال األعمال. .2
 تفعيل وتطوير مشروع هلالت مع احملالت التجارية. .3
 االستقطاعات الشهرية.تفعيل وتطوير مشروع  .4
 إعداد ملف تسويقي جاذب للتعريف مبشاريع اجلمعية واستقطاب املتربع . .5
إعداد وتنفيذ خطة سنوية للزيرات امليدانية للجهات ذات العالقة للتعريف ابجلمعية وبراجمها  .6

 واستقطاب متربع  جدد
 

  



 

 22صفحة | 
 

 امة املاليةتنويع مصادر الدخل وحتقيق االستد: السابع اهلدف االسرتاتيجي

 مؤشر األداء
 نسبة اإليرادات االستثمارية

 القسم ب/7 رقم املؤشر من جمموع إيرادات اجلمعية  
 الشراكات

 وتنمية املوارد  

 املستفيدين العمليات البنية املايل احملور

 قيم أقل قيم أعلى االجتاه نوعي كمي نوع الوحدة

 نتائج بعيدة املدى املدىنتائج متوسطة  خمرجات مدخالت نوع املؤشر

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري دورية القياس

اهلدف من 
 .احتس  العوائد االستثمارية من مشاريع اجلمعية واستثماراهت املؤشر

طريقة حساب 
 نسبة إيرادات استثمارات اجلمعية / جمموع إيرادات اجلمعية = % املؤشر

 تنمية املوارد املالية  البياانت جامع التقارير المالية  مصدر البياانت

 %5 خط األساس للدراسة املستهدف

املبادرات 
 التنفيذية

 إعداد دراسة جدوى ملشاريع استثمارية جمدية. .1
 إعداد خطة التمويل واالستثمار للجمعية. .2

 


