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 :الرؤية

 حديثة.التميز في تقديم الخدمات المجتمعية والتنموية بتقنيات 

 

 :الرسالة

تقديم خدمات مجتمعية وتنموية متميزة تحفظ كرامة المستفيد وتسهم في 

  تحسين حياته االجتماعية بتقنيات حديثـــة وكـــوادر مؤهلــــــة وشراكات مجتمعية فاعلة.

 

 :القيم

 ال.التعاون الفع –المبادرة  –المسؤولية  –التميز في األداء  –الشفافية  –المصداقية 

 

 :االستراتيجية األهداف

 تقديم برامج اجتماعية وتأهيلية تلبي احتياجات المستفيدين. .1

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. .2

 تعزيز الصورة الذهنية االيجابية للجمعية. .3

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. .4

 استقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة. .5

 النظم االدارية المؤسسية والحلول التقنية المتكاملة في الجمعية.تطوير  .6

 تنويع مصادر الدخل وتحقيق االستدامة المالية. .7
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 معهد الجمعية للتدريب والتطويرتأهيل مشروع  -01

 للمشروعالنطاق الزمني  التكلفة المالية للمشروع

 ريال 120,000 :التكلفة االجمالية
            

 2022العام  الربع األول من

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

نموية تلبي احتياجات تقديم برامج اجتماعية وت -01

 المستفيدين.

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات  -03

 العالقة.

معهد الجمعية التدريبي تمهيدا الفتتاح ابوابه وبدء  إعادة تأهيل مبنى

تقديم برامج تدريبية لتنمية مهارات فتيات رابغ والمستفيدين 

 وتمكينهم للدخول لسوق العمل.

 : تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 عن االجراءالمسؤول  االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .التقدم في عملية التأهيلنسبة  :1المؤشر 

 .تقرير ميداني / مصدر البيانات:

االنتهاء من عمليات التأهيل قبل  / المستهدف:

 .منتصف الربع الثاني

بة  -01 متابعة العمل الميداني وتســــــجيل نســــــ

بالعمل واعداد تقرير )بعد نهاية كل جزء  التقدم 

 (من عملية التأهيل

وحـــدة  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 .المشاريع والخدمات المساندة

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.نهاية المشروعالمشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.
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 التمكين لألسر المستفيدةمشروع  -02

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 متدرب/ة. 30دورات /  7: المسار الحرفي

 متدربة. 105دورات /  3: المسار المهارى

 متدرب/ة. 50دورات /  5: المسار المهني

 متدرب/ة. 185اجمالي المستفيدين المستهدفين للتدريب: 

 ريال 386,700 :التكلفة االجمالية

            

  2022 من يناير وحتى سبتمبر

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

تدريبية تهدف لتمكين المستفيدين وتأهيليهم  تتقديم ثالثة مسارا

 لسوق العمل ثم االكتفاء واالنتقال من دائرة االحتياج الى اإلنتاج.

 يتم تأهيل المستفيدين من خالل برامج مهنية مناسبة :المهنيالمسار 

 .في القطاع السياحي

يتم تأهيل المستفيدات لدورات حرفية مواكبة لسوق  :الحرفيالمسار 

 .العمل

هارات الرقمية يتم تأهيل المستفيدين لتنمية الم :المسار المهارى

 .األساسية والمعرفية

 : تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء الزمنياالجراءات التنفيذية والنطاق  مؤشرات أداء الهدف

نسبة مساهمة المشروع في تمكين  :1المؤشر 

 .األسر واكتفائها

 .تقرير الدورات / مصدر البيانات:

المســــاهمة في دخول ما ال يقل  / المســــتهدف:

 متدربين لسوق العمل. 5عن 

المؤهلين لســــــوق العمـــل من حصــــــر عـــدد  -01

 (إجمالي المتدربين. )في نهاية البرنامج

المتدربين الذين انضــــموا لســــوق  حصــــر عدد -02

 ()بعد الدورة في المسار التدريبي العمل

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

مشروع المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 .الغذائية السلة

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 (النموذج المعتمد. )نهاية البرنامج

نهاية إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. ) -02

 (البرنامج

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 عن االجراءالمسؤول  االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )شهريًا(.

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بياا  اا    قياا  

 والتقنية.
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 العمل التطوعي في المجتمع(تنمية )مشروع  -03

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 .)مجانية( تطوعية مبادرة 12مبادرة، منها  24: عدد المبادرات

 ريال 36,000 التكلفة االجمالية:

            

  2022كل شهرين طوال العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. :-03

تطوعية متعددة المجاالت )صحية،  مجتمعية مبادرة 24أكثر من تنظيم 

 .اجتماعيةـ تعليمية، بيئية(

 تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم : (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )شهريًا(.

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بياا  اا    قياا  

 والتقنية.

 : تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء الزمنياالجراءات التنفيذية والنطاق  مؤشرات أداء الهدف

التطوع عن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 .بالمشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا شريحة من المتطوعين حسب  -01

 (المبادرة نهايةالنموذج المعتمد. )

 

اخصـــــــائي  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

المتطوعين المشـــــــاركين في  عــدد: 2المؤشــــــر 

 توزيع السالل وعدد ساعاتهم.

تقرير فني بناء على المبادرة  / مصــــــدر البيانات:

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة 42  متطوع/ة 20/ المستهدف: 

حصــر عدد المتطوعين المشــاركين في عملية  -01

 (نهاية المبادرة) الصرف وساعاتهم التطوعية.

 

اخصـــــــائي  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 التطوع.

اخصــــــــائي الجودة  ا بياا  اا    قياا  

 والتقنية.
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 (مساحات فنية)مشروع  -04

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال 50,000
            

  2022خالل العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

 بتعلم تبدأوالموهوبات في مجاالت متعدد  نالموهوبينشاء مركز لدعم ا

واهب م يساعد في تنمية وبناء، وتنتهي بمبتكرين ومخترعين الفن البصري

مساحات  يعمل على إيجاد، األطفال وتدريبهم على االبتكار والتجريب

معارض  ةقاماو بالمواهلمحبي الفن للتحاور وإقامة دورات لتطوير هذه 

الجمعيات  م وعمل شركات مجتمعية معوويق نالموهوبيعمال أل

 .ثقافة ومع الجامعاتفي الفنون وال ةالمتخصص

 تحقق رؤية الجمعية وأهدافها تنموية: تنفيذ برامج  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

في  الفــاعلــة المشــــــــاركــةنســــــبــة  :1المؤشــــــر 

 .المعارض ومرافق المشروع

 .المشروعتقرير  / مصدر البيانات:

 .%75 / المستهدف:

المشــــــاركين الذين حققوا نمو في حصــــــر عدد -01

)أثنــاء .المبيعــات والزيــارات من اجمــالي الحضــــــور

 (المشروع

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني الهدفمؤشرات أداء 

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 بعد تقديم الخدمة(.النموذج المعتمد. )

 

قســــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

المالية لتغطية الشراكات النسبة  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.نهاية المشروعالمشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.
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 (متجر المواهب)مشروع  -05

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال25,000 
            

  2022خالل العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

 بحيث يقام شهريا لعرض منتجاتانشاء صالة عرض لألسر المنتجة 

الخبرات وتوفير دورات تدريبية تنموية  من خالل تبادل األسر والتسويق لها

 بتأهيلهم في إدارة مشاريعهم. تساهم

 تحقق رؤية الجمعية وأهدافها تنموية: تنفيذ برامج  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

االســـر المشـــاركة من اجمالي نســـبة  :1المؤشـــر 

 .المستحقين

 .المشروعتقرير  / مصدر البيانات:

 مستفيدين. 10 / المستهدف:

المشــاركين المتفاعلين من اجمالي حصــر عدد -01

 ()أثناء البرنامج.الحضور

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 (.نهاية البرنامجالنموذج المعتمد. )

 

قســــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم : (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.نهاية المشروعالمشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.
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 (األسر المنتجة )متجرمشروع  -06

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال60,000 
            

  2022خالل العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

، وتقوم لديهامن خالل االعتماد على المهارات التي توجد متجر لدعم األسر 

 بإنتاج وبيع منتجات من أجل زيادة دخل األسر ورفع مستوى معيشتهم

 :يقدم المتجر األنشطة التالية

 صيانة الجواالت–نسائي استديو تصوير 

 تحقق رؤية الجمعية وأهدافها تنموية: تنفيذ برامج  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

االســـر المشـــاركة من اجمالي نســـبة  :1المؤشـــر 

 .المستحقين

 .المشروعتقرير  / مصدر البيانات:

 .أسر 3 / المستهدف:

االسر التي تم تأهيلها للمشروع من حصر عدد -01

 ()نهاية البرنامج.اجمالي المستحقين

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 (.نهاية البرنامجالنموذج المعتمد. )

 

قســــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني أداء الهدفمؤشرات 

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.نهاية البرنامجالمشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.
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 (لسجناءا لتأهيل مركز فجر)مشروع  -07

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال35,000 
            

  2022خالل العام 

 بالمشروع تعريف االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

مركز فجر تم تأسيسه بشراكة بين الجمعية وشعبة سجن رابغ في العام 

ويسعى لتأهيل النزالء من ذوي السابقة األولى، ويهدف البرنامج في  2021

 هذا العام لتقديم دورات تدريبية مهنية لنزالء المركز.

 تحقق رؤية الجمعية وأهدافها تنموية: تنفيذ برامج  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .نسبة النزالء الملتحقين بالبرنامج :1المؤشر 

 .المشروعتقرير  / مصدر البيانات:

 .نزيل 12 / المستهدف:

الملتحقين بــالبرنــامج من اجمــالي حصــــــر عــدد -01

 (نهاية البرنامجالنزالء المؤهلين. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 (.نهاية البرنامجالنموذج المعتمد. )

 

قســــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء والنطاق الزمني االجراءات التنفيذية مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.نهاية البرنامجالمشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.
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 (تدريب وتأهيل المتطوعين)وحدة مشروع  -08

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال65,000 
            

  2022خالل العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

 2030يساهم المشروع في تحقيق أحد اهم مستهدفات رؤية المملكة 

تهيئة مقر للوحدة في مبنى وذلك للوصول لمليون متطوع من خالل 

المتطوعين وزيادة مساهمتهم في الجمعية يعنى بتدريب وتأهيل 

 .وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات األنشطة االجتماعية والتطوعية

 تحقق رؤية الجمعية وأهدافها تنموية: تنفيذ برامج  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .بالبرنامجالملتحقين  المتطوعيننسبة  :1المؤشر 

 .المشروعتقرير  / مصدر البيانات:

 .متطوع/ة 20 / المستهدف:

حقين بالبرنامج من اجمالي الملتحصــر عدد -01

 (. )نهاية البرنامجالمتطوعين المتقدمين

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 نقياس رضــــــا شــــــريحة من المســــــتفيدي -01

تقـــديم حســـــــــب النموذج المعتمـــد. ) بعـــد 

 الخدمة(.

 

قســــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 (.نهاية البرنامجتكاليف المشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.
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 ثانًيا:

 البرامج االغاثية واالجتماعية
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 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 مستفيد 900شهور* 6*ريال 250: قيمة السلة الغذائية الواحدة

 ريال 67500: قيمة المصروفات التشغيلية

 ريال 1,417,000 اإلجمالي:

            

 حسب الدعم – 2022كل شهرين طوال العام 

 تعريف بالمشروع االستراتيجيةباألهداف االرتباط 

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 المجتمع المحلي.تنمية العمل التطوعي في  -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

ة من المواد الغذائية تغطية احتياج األسر المحتاجيهدف المشروع إلى  يه

 .والتموينية

 تحقق رؤية الجمعية وأهدافها تنفيذ برامج اجتماعية:  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء الزمنياالجراءات التنفيذية والنطاق  الهدفأداء مؤشرات 

نســــــــبـــة تــغــطــيـــة الســــــــالل لــجــمــيــع  :1الــمــؤشـــــــر 

 .المستفيدين

 تقرير أوامر الصرف. / مصدر البيانات:

مـــن إجـــمـــالـــي  %100 تـــغـــطـــيـــة / الـــمســــــــتـــهـــدف:

 المستفيدين النشطين لكل عملية صرف.

 حصر عدد المستفيدين. )قبل الصرف(-01

 حصر عدد السالل الموزعة. )بعد الصرف( -02

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف( -03

قســــــم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

 اخصائي الجودة والتقنية. ا بي      قي  

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 االجراء المسؤول عن االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني أداء الهدفمؤشرات 

 مشروع السلةالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 .الغذائية

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســــــب  نرضــــــا شــــــريحة من المســــــتفيدي قياس -01

 (أثناء الصرفالنموذج المعتمد. )

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل  -02

 صرفية(

قســــــم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة:  (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

التطوع عن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 .بالمشروع

 .استبيان قياس الرضا البيانات: / مصدر

 .%70/ المستهدف: 

حسب شريحة من المتطوعين قياس رضا  -01

 (أثناء الصرفالنموذج المعتمد. )

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل  -02

 صرفية(

اخصـــــــــائي  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

المتطوعين المشــــــاركين في توزيع  عدد: 2المؤشــــــر 

 السالل وعدد ساعاتهم.

ـــات: ـــان تقرير فني بنـــاء على المبـــادرة  / مصــــــــدر البي

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة 96  متطوع/ة 32/ المستهدف: 

حصــــــر عــدد المتطوعين المشــــــــاركين في عمليــة  -01

 )بعد الصرف( الصرف وساعاتهم التطوعية.

 حصر الساعات التطوعية. )بعد الصرف( -02

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل  -03

 صرفية(

اخصـــــــــائي  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 التطوع.

 اخصائي الجودة والتقنية. ا بي      قي  

 

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (4)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .الغذائية مشروع السلة

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد. )بعد  -01

 (التبرع

قسم الشراكات  ا بي     جمع ومع     

 وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%95/ المستهدف: 

الدعم من إجمالي تكاليف  تغطية حصر نسبة -01

 )بعد كل تبرع حتى نهاية المشروع(. المشروع.

قسم الشراكات  ا بي     جمع ومع     

 وتنمية الموارد.

 اخصائي الجودة والتقنية. ا بي      قي  

 شروع السلة الغذائيةم 01- 
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 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 عدد األجهزة المستهدف:

 ريال  25,000=  ريال 1250ثالجة *  20

 ريال 50,000= ريال  1250مكيف *  40

 ريال 18,000= ريال  600غسالة *  30

 ريال 24,000=  ريال 1200*  بوتاجاز 20

 ريال 117,000 :التكلفة اإلجمالية

            

 الحالة واالحتياجحسب  – 2022العام  على مدى شهريا

 بالمشروعتعريف  االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

تغطية احتياج األسر ذات الدخل المحدود من يهدف المشروع إلى 

 االساسية.األجهزة المنزلية والكهربائية 

 تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها : (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

األجهزة المقدمة من نســــــبة تغطية  :1المؤشــــــر 

 .المستحقين المتقدمين إجمالي

 .تقرير طلبات المستفيدين / مصدر البيانات:

مــن إجــمـــالــي  %65 تــغــطــيـــة / الــمســـــــتــهـــدف:

 .المستحقينالمستفيدين 

 .المســـــــتحقين المتقـــدمينحصـــــــر عـــدد  -01

 )شهريا(

 .(شهريا. )األجهزة المقدمةحصر عدد  -02

إعـــداد تقرير حســـــــــب النموذج المعتمـــد.  -03

 (شهريا)

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

مشروع المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 .الغذائية السلة

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 حسب نقياس رضا شريحة من المستفيدي -01

 الصرف( بعدالنموذج المعتمد. )

. إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد -02

 ()شهريا

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروعوالتبرعات 

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 .شهريًا(تكاليف المشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بياا  اا    قياا  

 والتقنية.

 

 

 مشروع األجهزة الكهربائية -02
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 كفالة يتيممشروع  -03

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 يتيم 300*شهر 12* ريال 300 قيمة الكفالة لليتيم:

 ريال 1,080,000 المتوقعة:التكلفة اإلجمالية 

            

 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات  -03

 العالقة.

 الحياة.تقديم إعانة مالية لليتيم وأسرته تساعدهم على تحمل ظروف وتكاليف 

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .من إجمالي المستحقين المكفوليننسبة  :1المؤشر 

 .الكفاالت وتقارير المستفيدينتقرير  / مصدر البيانات:

 .يتيم 300كفالة  / المستهدف:

حصــــــر عــدد المســــــتحقين المتقــدمين.  -01

 )شهريا(

. الـــذيــن تــمـــ  كــفـــالــتــهــمحصـــــــر عـــدد  -02

 )شهريا(.

إعـداد تقرير حســـــــب النموذج المعتمـد.  -03

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدينتحسين :  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 نقياس رضــــا شــــريحة من المســــتفيدي -01

 حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروععن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 .النسبة المالية لتغطية الشراكات للمشروع :2المؤشر 

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 تكاليف المشروع. )شهريًا(.

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.
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 كفالة أسرةمشروع  -04

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 أسرة 30*شهر 12ريال*  500 قيمة الكفالة لألسرة:

 ريال 180,000 التكلفة اإلجمالية المتوقعة:

            

 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات  -03

 العالقة.

 تساعدهم على تحمل)على حسب الحالة(  لألسر المحتاجة شهرية تقديم إعانة مالية

 ظروف وتكاليف الحياة.

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .نسبة المكفولين من إجمالي المستحقين :1المؤشر 

 تقرير الكفاالت وتقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

 .أسرة 30كفالة  المستهدف: /

حصــــــر عـــدد المســــــتحقين المتقـــدمين.  -01

 )شهريا(

 حصر عدد الذين تم  كفالتهم. )شهريا(. -02

إعـــداد تقرير حســـــــــب النموذج المعتمـــد.  -03

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 نقياس رضــــــا شــــــريحة من المســــــتفيدي -01

 حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 تكاليف المشروع. )شهريًا(.

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.
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 كفالة أرملةمشروع  -05

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 أرملة 15*شهر 12ريال*  500 قيمة الكفالة لألرملة:

 ريال 90,000 التكلفة اإلجمالية المتوقعة:

            

 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات  :-03

 العالقة.

تساعدهم )على حسب الحالة( من ذوي االحتياج لألرامل  شهرية تقديم إعانة مالية

 على تحمل ظروف وتكاليف الحياة.

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .نسبة المكفولين من إجمالي المستحقين :1المؤشر 

 تقرير الكفاالت وتقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

 .أرملة 15كفالة  / المستهدف:

حصــــــر عـــدد المســــــتحقين المتقـــدمين.  -01

 )شهريا(

 حصر عدد الذين تم  كفالتهم. )شهريا(. -02

إعـــداد تقرير حســـــــــب النموذج المعتمـــد.  -03

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 نقياس رضــــــا شــــــريحة من المســــــتفيدي -01

 حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم : (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 تكاليف المشروع. )شهريًا(.

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.
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 كفالة مطلقةمشروع  -06

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 مطلقة 15*شهر 12ريال*  500 مطلقة:للقيمة الكفالة 

 ريال 90,000 التكلفة اإلجمالية المتوقعة:

            

 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

)على حسب الحالة(  من ذوي االحتياج للمطلقات شهرية تقديم إعانة مالية

 تساعدهم على تحمل ظروف وتكاليف الحياة.

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء والنطاق الزمنياالجراءات التنفيذية  مؤشرات أداء الهدف

 .نسبة المكفولين من إجمالي المستحقين :1المؤشر 

 تقرير الكفاالت وتقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

 .مطلقة 15كفالة  / المستهدف:

حصــــــر عـــدد المســــــتحقين المتقـــدمين.  -01

 )شهريا(

 حصر عدد الذين تم  كفالتهم. )شهريا(. -02

إعـــداد تقرير حســـــــــب النموذج المعتمـــد.  -03

 )شهريا(

قســـم  ا بي     جمع ومع     

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــــائي  ا بياااا  اااا    قياااا  

 الجودة والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 االجراءالمسؤول عن  االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 نقياس رضــــــا شــــــريحة من المســــــتفيدي -01

 حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريا(

قســـم  ا بي     جمع ومع     

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي  ا بي      قي  

 الجودة والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروععن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســـم  ا بي     جمع ومع     

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي  ا بي      قي  

 الجودة والتقنية.

 .المالية لتغطية الشراكات للمشروعالنسبة  :2المؤشر 

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 تكاليف المشروع. )شهريًا(.

قســـم  ا بي     جمع ومع     

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــــائي  ا بياااا  اااا    قياااا  

 الجودة والتقنية.
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 أسر السجناء والمفرج عنهمكفالة مشروع  -07

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 أسرة 20*شهر 12ريال*  500 قيمة الكفالة لألسرة:

 ريال 120,000 التكلفة اإلجمالية المتوقعة:

            

 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

)على  من ذوي االحتياج سر السجناء والمفرج عنهمأل شهرية تقديم إعانة مالية

 تساعدهم على تحمل ظروف وتكاليف الحياة.حسب الحالة( 

 تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها : (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .نسبة المكفولين من إجمالي المستحقين :1المؤشر 

 تقرير الكفاالت وتقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

 .أسرة 20كفالة  / المستهدف:

حصــــــر عدد المســــــتحقين المتقدمين.  -01

 )شهريا(

حصـــــــر عـــدد الـــذين تمـــ  كفـــالتهم.  -02

 )شهريا(.

إعداد تقرير حســـــب النموذج المعتمد.  -03

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 المقدمة للمستفيدينتحسين البرامج والخدمات :  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

 .المشروععن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 .النسبة المالية لتغطية الشراكات للمشروع :2المؤشر 

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 تكاليف المشروع. )شهريًا(.

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.
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 كفالة رضيعمشروع  -08

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 أطفال 10*شهر 12ريال*  250 قيمة الكفالة للطفل:

 ريال 30,000 التكلفة اإلجمالية المتوقعة:

            

 2022شهريا على مدى العام 

 خطوات تنفيذ المشروع ومدتها والمسؤول عن التنفيذ باألهداف االستراتيجيةاالرتباط 

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

ى )عل لألسر من ذوي االحتياج شهرية لمصاريف األطفال الرضع تقديم إعانة مالية

 تساعدهم على تحمل ظروف وتكاليف الحياة.حسب الحالة( 

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .نسبة المكفولين من إجمالي المستحقين :1المؤشر 

 تقرير الكفاالت وتقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

 .أطفال 10كفالة  / المستهدف:

حصــــــر عدد المســــــتحقين المتقدمين.  -01

 )شهريا(

حصـــــــر عـــدد الـــذين تمـــ  كفـــالتهم.  -02

 )شهريا(.

إعداد تقرير حســـــب النموذج المعتمد.  -03

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم : (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروععن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 .النسبة المالية لتغطية الشراكات للمشروع :2المؤشر 

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 تكاليف المشروع. )شهريًا(.

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.
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 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 سلة 1050: العدد اإلجمالي للسالل

 ريال 172,350ريال =  450 *سلة 383السلة الكبيرة: 

 ريال 99,750ريال =  350 *سلة 285: المتوسطةالسلة 

 ريال 120,500ريال =  250 *سلة 482: الصغيرةالسلة 

 ريال 392,600 اإلجمالي:

            

  2022 ابريلشهر 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

ة من المواد الغذائية تغطية احتياج األسر المحتاجيهدف المشروع إلى  يه

 .لشهر رمضان المبارك والتموينية

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .نسبة تغطية السالل لجميع المستفيدين :1المؤشر 

 تقرير أوامر الصرف. / مصدر البيانات:

من إجمالي المســتفيدين  %100 تغطية / المســتهدف:

 النشطين لكل عملية صرف.

 حصر عدد المستفيدين. )قبل الصرف(-01

 حصر عدد السالل الموزعة. )بعد الصرف( -02

إعـــداد تقرير حســـــــــب النموذج المعتمـــد. )بعـــد  -03

 الصرف(

قســــــم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

 اخصائي الجودة والتقنية. ا بي      قي  

 البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين تحسين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 مشروع السلةالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 .الغذائية

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســـــب  نقياس رضـــــا شـــــريحة من المســـــتفيدي -01

 النموذج المعتمد. )أثناء الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل  -02

 صرفية(

قســــــم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .التطوع بالمشروععن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا شريحة من المتطوعين حسب  -01

 النموذج المعتمد. )أثناء الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل  -02

 صرفية(

اخصـــــــــائي  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

وعـــدد  المتطوعين المشـــــــــاركين عـــدد: 2المؤشــــــر 

 ساعاتهم.

ـــات: ـــان ير فني بنـــاء على المبـــادرة  / مصــــــــدر البي تقر

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة 12  ينمتطوع 6/ المستهدف: 

حصــــــر عدد المتطوعين المشـــــــاركين في عملية  -01

 )بعد الصرف( الصرف وساعاتهم التطوعية.

إعداد تقرير حســـــــب النموذج المعتمد. )بعد كل  -02

 صرفية(

اخصـــــــــائي  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 التطوع.

 اخصائي الجودة والتقنية. ا بي      قي  

 

 تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم : (4)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

مشروع عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .الغذائية السلة

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قسم الشراكات  ا بي     جمع ومع     

 وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%95/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )بعد كل تبرع حتى نهاية المشروع(.

قسم الشراكات  ا بي     جمع ومع     

 وتنمية الموارد.

 اخصائي الجودة والتقنية. ا بي      قي  

 

 رمضانيةشروع السلة الم 09-
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 مشروع سداد إيجارات مساكن الفقراء -10

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 مسكن 12 عدد المساكن المستهدف

 ريال 8,000متوسط التكلفة للمسكن: 

 ريال 96,000 :التكلفة اإلجمالية

            

 حسب الحالة واالحتياج – 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

وتنموية تلبي تقديم برامج اجتماعية  -01

 احتياجات المستفيدين.

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات  -03

 ذات العالقة.

تأمين قيمة إيجار المسكن لألسر األشد حاجة، بما ينعكس إيجابًا على حياتهم 

 ويدخل الطمأنينة على قلوبهم ويخفف من وطأة مصاعب وظروف الحياة.

 تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها : (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

نســبة تغطية اإليجارات المســددة من  :1المؤشــر 

 .إجمالي المستحقين المتقدمين

 تقرير طلبات المستفيدين. / مصدر البيانات:

 .مسكن 12 / المستهدف:

حصـــــــر عـــدد المســـــــتحقين المتقـــدمين.  -01

 )شهريا(

 . )شهريا(.اإليجارات المسددةحصر عدد  -02

إعـــداد تقرير حســـــــــب النموذج المعتمـــد.  -03

 )شهريا(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 المقدمة للمستفيدينتحسين البرامج والخدمات :  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 حسب نقياس رضا شريحة من المستفيدي -01

 النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريا(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%95/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي  -01

 تكاليف المشروع. )شهريًا(.

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بياا  اا    قياا  

 والتقنية.
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 ترميم وتحسين المساكنمشروع  -11

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 مسكن 11 :عدد المساكن المستهدف

 ريال 21,590 :متوسط التكلفة للمسكن

 ريال 12,510 تكاليف الخدمة:

 ريال 250,000 :التكلفة اإلجمالية

            

 حسب الحالة واالحتياج – 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي  -01

 احتياجات المستفيدين.

تطوير الشراكات المجتمعية مع  -03

 الجهات ذات العالقة.

تحسين وترميم تحسين جودة حياة االسر ذوي الدخل المحدود من خالل 

)كالبرد والحر والرياح تقليل تأثيرات العوامل الطبيعية والموسمية و.مساكنهم

 .واألمطار(

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

من إجمالي الترميم نســــــبة تغطية  :1المؤشــــــر 

 .المساكن المستحقة

 تقرير طلبات المستفيدين. / مصدر البيانات:

 .مسكن 11 / المستهدف:

 حصر عدد المستحقين المتقدمين. )شهريا( -01

 . )شهريا(.المرممة المساكنحصر عدد  -02

لنموذج المعتمـــد.  -03 ير حســـــــــب ا تقر إعـــداد 

 )شهريا(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريا(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم : (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

 رضا المتبرع حسب النموذج المعتمدقياس  -01

 .)بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%95/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع )شهريًا(.

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بياا  اا    قياا  

 والتقنية.
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 لألسر مشروع كسوة العيد -12

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 أسرة )تصنيف االحتياج أ،ب( 500عدد المستفيدين المستهدف: 

 ريال 150,000 :التكلفة اإلجمالية

            

 2022شهر ابريل 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

إدخال الفرحة والبهجة على قلوب المحتاجين ممن لم تمكنهم 

 الظروف من لبس الجديد ومشاركة العيد مع اهاليهم واخوانهم.

 تعزيز التكافل وروابط المحبة واالخاء بين أفراد المجتمع.و

 

 تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها : (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

القطع لجميع األســــــر نســــــبة تغطية  :1المؤشــــــر 

 .المستحقة

 رير المستفيدين.اتق / مصدر البيانات:

 أسرة 500 / المستهدف:

 (الصرف بأسبوعين قبلحصر عدد المستحقين. ) -01

 (.بعد الصرف. )القطع الموزعةحصر عدد  -02

 (بعد الصرفإعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. ) -03

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب النموذج  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 المعتمد. )بعد الصرف(

 (بعد الصرفإعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. ) -02

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد. )بعد  -01

 التبرع(

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.آخر المشروعالمشروع. )

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 : تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة (4)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

التطوع عن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 .بالمشروع

 استبيان قياس الرضا. البيانات:/ مصدر 

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا شريحة من المتطوعين حسب النموذج  -01

 المعتمد. )أثناء الصرف(

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )آخر المشروع(. -02

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

وعــدد  المتطوعين المشــــــــاركين عــدد: 2المؤشــــــر 

 ساعاتهم.

تقرير فني بنـــاء على المبـــادرة  / مصــــــــدر البيــانــات:

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة 36  متطوع 12/ المستهدف: 

حصـــر عدد المتطوعين المشـــاركين في عملية الصـــرف  -01

 )بعد الصرف( وساعاتهم التطوعية.

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل صرفية( -02

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.
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 يتاملأل مشروع كسوة العيد -13

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال 150يتيم *  280عدد المستفيدين المستهدف: 

 ريال 42,000 :اإلجماليةالتكلفة 

            

 2022شهر ابريل 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

ممن لم تمكنهم الظروف  االيتامإدخال الفرحة والبهجة على قلوب 

تعزيز و من لبس الجديد ومشاركة العيد مع اهاليهم واخوانهم.

 التكافل وروابط المحبة واالخاء بين أفراد المجتمع.

 

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

نســــــــبـــة تــغــطــيـــة الــقــطــع لــجــمــيــع  :1الــمــؤشـــــــر 

 .ينالمستحق

 تقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

 يتيم 280 / المستهدف:

 حصر عدد المستحقين. )قبل الصرف بأسبوعين( -01

 حصر عدد القطع الموزعة. )بعد الصرف(. -02

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف( -03

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 االجراء المسؤول عن االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب النموذج  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 المعتمد. )بعد الصرف(

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف( -02

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد. )بعد  -01

 التبرع(

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

المالية لتغطية الشراكات النسبة  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )آخر المشروع(.

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة : (4)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

التطوع عن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 .بالمشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا شريحة من المتطوعين حسب النموذج  -01

 المعتمد. )أثناء الصرف(

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )آخر المشروع(. -02

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

وعــدد  المتطوعين المشــــــــاركين عــدد: 2المؤشــــــر 

 ساعاتهم.

تقرير فني بنـــاء على المبـــادرة  البيــانــات:/ مصــــــــدر 

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة 36  متطوع 12/ المستهدف: 

حصـــر عدد المتطوعين المشـــاركين في عملية الصـــرف  -01

 )بعد الصرف( وساعاتهم التطوعية.

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل صرفية( -02

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.
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 لألطفال مشروع كسوة العيد -14

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال 150*  طفل 275عدد المستفيدين المستهدف: 

 ريال 41,250 :التكلفة اإلجمالية

            

 2022شهر ابريل 

 تعريف بالمشروع االستراتيجيةاالرتباط باألهداف 

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

ممن لم تمكنهم  األطفالإدخال الفرحة والبهجة على قلوب 

 الظروف من لبس الجديد ومشاركة العيد مع اهاليهم واخوانهم.

 تعزيز التكافل وروابط المحبة واالخاء بين أفراد المجتمع.و

 

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 االجراءالمسؤول عن  االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

نســــــــبـــة تــغــطــيـــة الــقــطــع لــجــمــيــع  :1الــمــؤشـــــــر 

 .ينالمستحق

 تقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

 طفل 275 / المستهدف:

 حصر عدد المستحقين. )قبل الصرف بأسبوعين( -01

 حصر عدد القطع الموزعة. )بعد الصرف(. -02

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف( -03

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. البيانات:/ مصدر 

 .%70/ المستهدف: 

حســب النموذج  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 المعتمد. )بعد الصرف(

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف( -02

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد. )بعد  -01

 التبرع(

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%95/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )آخر المشروع(.

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 : تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة (4)الهدف 

 المسؤول عن االجراء والنطاق الزمنياالجراءات التنفيذية  مؤشرات أداء الهدف

التطوع عن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 .بالمشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا شريحة من المتطوعين حسب النموذج  -01

 المعتمد. )أثناء الصرف(

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )آخر المشروع(. -02

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

وعــدد  المتطوعين المشــــــــاركين عــدد: 2المؤشــــــر 

 ساعاتهم.

تقرير فني بنـــاء على المبـــادرة  / مصــــــــدر البيــانــات:

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة 36   متطوع 12/ المستهدف: 

حصـــر عدد المتطوعين المشـــاركين في عملية الصـــرف  -01

 )بعد الصرف( وساعاتهم التطوعية.

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل صرفية( -02

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.
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 الشتاءمشروع كسوة  -15

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال 150*  مستفيد 350عدد المستفيدين المستهدف: 

 ريال 52,500 :التكلفة اإلجمالية

            

 2022شهري نوفمبر وديسمبر 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 العمل التطوعي في المجتمع المحلي. تنمية -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

تخفيف أثر الشتاء والبرد على أفراد االسر المحتاجة وذوي الدخل 

تعزيز التكافل بين أفراد و المحدود ومن يعملون في البر واألماكن النائية

 المجتمع.

 تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها : (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

نســــــبــة تغطيــة القطع لجميع األســــــر  :1المؤشــــــر 

 .المستحقة

 تقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

 مستفيد             350 / المستهدف:

 حصر عدد المستحقين. )قبل الصرف بأسبوعين( -01

 حصر عدد القطع الموزعة. )بعد الصرف(. -02

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف( -03

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 المقدمة للمستفيدين تحسين البرامج والخدمات:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســــب النموذج  نقياس رضــــا شــــريحة من المســــتفيدي -01

 المعتمد. )بعد الصرف(

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد الصرف( -02

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد. )بعد  -01

 التبرع(

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف المشروع.  -01

 )آخر المشروع(.

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 : تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة (4)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

التطوع عن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 .بالمشروع

 استبيان قياس الرضا. البيانات:/ مصدر 

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا شريحة من المتطوعين حسب النموذج  -01

 المعتمد. )أثناء الصرف(

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )آخر المشروع(. -02

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

وعـــدد  المتطوعين المشـــــــــاركين عـــدد: 2المؤشــــــر 

 ساعاتهم.

ـــات: ـــان تقرير فني بنـــاء على المبـــادرة  / مصــــــــدر البي

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة 36 متطوع 12/ المستهدف: 

حصـــــر عدد المتطوعين المشـــــاركين في عملية الصـــــرف  -01

 )بعد الصرف( وساعاتهم التطوعية.

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد كل صرفية( -02

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.
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 صائمإفطار مشروع  -16

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 وجبة 15,000=  30وجبة يوميا * 500عدد الوجبات المستهدف: 

 وجبة 15,000*ريال 7 :قيمة الوجبة الواحدة

 ريال 105,000 :التكلفة اإلجمالية

            

 2022 شهر ابريل

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

االسر المستفيدة تفطير يهدف المشروع لتوزيع وجبات إفطار صائم يوميا و

 المسافرين والمغتربين وعابري سبيل.و

في أعمال الخير وتفطير  مضاعفة األجور بالمساهمةلما لذلك أثر ب 

 أفراد المجتمع.تعزيز قيم الخير واإلحسان بين و الصائمين

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

للعـــدد الوجبـــات اليوميـــة نســــــبـــة تغطيـــة   1ا مؤشااااااا  

 .المستهدف

 .التوزيع اليوميتقارير  / مصدر ا بي     

 العـــددمن إجمـــالي  %100 تغطيـــة / ا مسااااااا  ااااد  

 .المستهدف

يوميــا خالل مــدة ) حصــــــر عــدد الوجبــات الموزعــة -01

 المشروع(.

 إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )يومًيا( -02

 .فريق التوزيع ا بي     جمع ومع     

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 للمستفيدين تحسين البرامج والخدمات المقدمة:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا  1ا مؤش  

 دراسة ميدانية. / مصدر ا بي     

 .%70 / ا مس  د  

حســـــب  نقياس رضـــــا شـــــريحة من المســـــتفيدي -01

 ()اثناء الصرف النموذج المعتمد.

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )بعد  -02

 الصرف(

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا  1ا مؤش  

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر ا بي     

 .%70 / ا مس  د  

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات   2ا مؤش  

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر ا بي     

 .%100 / ا مس  د  

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )آخر المشروع(.

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 : تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة (4)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .التطوع بالمشروععن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 استبيان قياس الرضا. البيانات:/ مصدر 

 .70/ المستهدف: 

قياس رضا شريحة من المتطوعين حسب  -01

 النموذج المعتمد. )بعد انتهاء اليوم التطوعي(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )آخر  -02

 المشروع(.

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 وعدد ساعاتهم. المتطوعين المشاركين عدد: 2المؤشر 

ـــات: ـــان تــقــريــر فــنــي بــنـــاء عــلــى الــمــبـــادرة  / مصــــــــدر الـبـي

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة 42 متطوع 20/ المستهدف: 

حصــــــر عدد المتطوعين المشـــــــاركين في عملية  -01

 )بعد الصرف( الصرف وساعاتهم التطوعية.

إعداد تقرير حســـــــب النموذج المعتمد. )بعد كل  -02

 صرفية(

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.
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 مشروع زكاة الفطر -17

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 ريال 45,000 :التكلفة اإلجمالية
            

 أسبوع من شهر ابريل )العشر األواخر من رمضان(آخر 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. -02

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

دعم فئة الفقراء والمساكين في المشروع لتوزيع زكاة الفطر ليهدف 

تقوية أواصر التكافل إخوانهم وومشاركتهم فرحة العيد مع المجتمع 

 والتكاتف بين أفراد المجتمع.

 

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء الزمنياالجراءات التنفيذية والنطاق  مؤشرات أداء الهدف

 الزكواتمن إجمالي  الزكواتنســـبة تغطية  :1ا مؤشااا  

 .الموزعة

 .الصرفتقارير  / مصدر ا بي     

من إجمالي المستفيدين  %100 تغطية / ا مس  د  

 المستحقين.

 (قبل الصرفحصر عدد المستحقين. ) -01

 (.بعد الصرف. )الزكوات الموزعةحصر عدد  -02

نهـــايـــة إعـــداد تقرير حســـــــــب النموذج المعتمـــد. ) -03

 (المشروع

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســــــب  نقياس رضــــــا شــــــريحة من المســــــتفيدي -01

 (الصرفالنموذج المعتمد. )بعد 

نهاية إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. ) -02

 (المشروع

قســم البرامج  ا بي     جمع ومع     

 والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

   : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد. )بعد  -01

 التبرع(

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

المالية لتغطية الشراكات النسبة  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.نهاية المشروعالمشروع. )

قســـــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.

 تفعيل العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المختلفة : (4)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

  .التطوع بالمشروععن  المتطوع نسبة رضا :1المؤشر 

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا شريحة من المتطوعين حسب  -01

 النموذج المعتمد. )أثناء الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد. )آخر  -02

 المشروع(.

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

وعـــدد  المتطوعين المشـــــــــاركين عـــدد: 2المؤشــــــر 

 ساعاتهم.

ـــات:/ مصــــــــدر  ـــان ير فني بنـــاء على المبـــادرة  البي تقر

 والمتطوعين المشاركين فيها.

 .ساعة  20ينمتطوع 10/ المستهدف: 

حصــــــر عــدد المتطوعين المشــــــــاركين في عمليــة  -01

 )بعد الصرف( الصرف وساعاتهم التطوعية.

إعــداد تقرير حســــــــب النموذج المعتمــد. )بعــد كــل  -02

 صرفية(

اخصـــــــــائي  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 التطوع.

اخصـــــــــائي الجودة  ا بياااا  اااا    قياااا  

 والتقنية.
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 كفارة اليمينمشروع  -18

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 ريال 15 :تكلفة كفارة اليمين الواحدة

 كفارة 434 :العدد المستهدف

 ريال 6510 :التكلفة اإلجمالية

            

 حسب الحالة  – 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي  -01

 احتياجات المستفيدين.

لما في ذلك من  صرف كفارة اليمين على الفئات المستحقة نيابة عن أصحابها

 والتكاتف بين أفراد المجتمع. قوية أواصر التكافلوتفقراء والمساكين للدعم 

 : تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .نسبة الكفارات الواردة من الموزعة :1ا مؤش  

 تقارير التبرع. / مصدر ا بي     

جميع الكفـــارات  %100توزيع  / ا مسااااااا  ااااد  

 الواردة في وقتها.

 حصر عدد الكفارات الواردة. )شهريا( -01

 حصر عدد الكفارات الموزعة. )شهريا(. -02

لنموذج المعتمـــد.  -03 ير حســـــــــب ا تقر إعـــداد 

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

 

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم   (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء والنطاق الزمنياالجراءات التنفيذية  مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية التبرعات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )نهاية المشروع(.

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.
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 سقيا الماءمشروع  -19

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 صهريج 100*ريال 153 :تكلفة الصهريج

 ريال 15,300 :التكلفة اإلجمالية

            

  2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

إعداد نقطة توزيع مياه محالة صالحة للشرب لعابري سبيل 

 .والمواطنين والمقيمين

 تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها : (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 عدد ردود الماء الواردة للمشروع :1ا مؤش  

 .التبرعاتتقارير  / مصدر ا بي     

حســــب التبرعات –صــــهريج  100 / ا مساااا  د  

 .-الواردة

. ردود المـــاء الواردة للمشــــــروععـــدد حصــــــر  -01

 )شهريا(

 

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم   (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء والنطاق الزمنياالجراءات التنفيذية  مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية التبرعات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )نهاية المشروع(.

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.
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 ج مري عال -20

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية المتوقعة للمشروع

 مستفيد  15عدد المستفيدين المستهدف: 

 ريال 30,000 :التكلفة اإلجمالية

            

 حسب الحالة واالحتياج – 2022شهريا على مدى العام 

 تعريف بالمشروع باألهداف االستراتيجيةاالرتباط 

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

ن للمواطني رفع الكرب وتأمين مصاريف العالج للفئات المستحقة

والمقيمين نظاميا للحاالت الطارئة، او الحاالت التي لم يتيسر 

 .عالجها في مستشفى حكومي

 تنفيذ برامج اجتماعية تحقق رؤية الجمعية وأهدافها : (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

نســـــبة تغطية المســـــاعدات لجميع  :1ا مؤشااااا  

 .المرضى المتقدمين

تـــقـــاريـــر مســـــــــاعـــدات  / مصاااااااااادر ا اااباااياااا  اااا   

 المستفيدين.

 فرد. (15)مساعدة  / ا مس  د  

حصــــر عدد المرضــــى الذين تم  مســــاعدتهم  -01

 من إجمالي المتقدمين. )شهريا(

لنموذج المعتمـــد.  -02 ير حســـــــــب ا تقر إعـــداد 

 )شهريا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 المشروع.المستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 النموذج المعتمد. )بعد الصرف(

إعداد تقرير حسب النموذج المعتمد.  -02

 )شهريًا(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  الهدفمؤشرات أداء 

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع / الشريك حسب النموذج  -01

 المعتمد. )بعد التبرع(

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية التبرعات  :2المؤشر 

 .للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 المشروع. )نهاية المشروع(.

قســــــم  ا بياا  اا   جمع ومعاا   اا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصـــــــائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.
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 ك(استشارتك من بيت)مشروع  - 21

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال 1000
            

  2022الربع الثاني من العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

هو خط استشاري غير ربحي يعنى بتقديم خدمة اإلرشاد للمرأة والفتاة 

 تقديم خدمة اإلرشاد الفردي والجماعي لألمهات، المجاالت في مختلف

االجتماعية(  التربوية- األسرية – النفسية)للمجاالت في االستشارات 

 سرية وخصوصية بكل

 تحقق رؤية الجمعية وأهدافها تنموية: تنفيذ برامج  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

نســــــبـــة تغطيـــة الخـــدمـــة لجميع  :1المؤشــــــر 

 .المستحقين

 تقرير الخدمة. البيانات:/ مصدر 

 مستفيدين. 10 / المستهدف:

حصــــــر عــدد المتقــدمين المســــــتحقين. )قبــل -01

 تقديم الخدمة(

ــذين تم تقــديم  -02 حصــــــر عــدد المســــــتفيــدين ال

 الخدمة لهم. )بعد تقديم الخدمة(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 بعد تقديم الخدمة(.النموذج المعتمد. )

 

قســــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني أداء الهدف مؤشرات

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.نهاية المشروعالمشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بياا  اا    قياا  

 والتقنية.
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 (كن واعي لصحتك)مشروع  -22

 النطاق الزمني للمشروع التكلفة المالية للمشروع

 ريال 1500
            

  2022خالل العام 

 تعريف بالمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. -01

 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة. -03

ومستهدفاتها فيما  2030يسعى المشروع لدعم توجهات رؤية المملكة 

وغرس القيم  الوعيرفع مستوى يخص تحسين جودة الحياة من خالل 

 .خفض معدل اإلصابة باألمراض ة فيالمساهمو الصحية لألفراد

 تحقق رؤية الجمعية وأهدافها تنموية: تنفيذ برامج  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

مواءمـــة المواضــــــيع مع نســــــبـــة  :1المؤشــــــر 

 .احتياجات الفئة المستهدفة

 .المشروعتقرير  / مصدر البيانات:

 .%60 المستهدف:/ 

المشــاركين المتفاعلين من اجمالي حصــر عدد -01

 ()أثناء البرنامج.الحضور

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 البرامج والبحث االجتماعي.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.

 تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء التنفيذية والنطاق الزمنياالجراءات  مؤشرات أداء الهدف

 .المشروعالمستفيد عن  نسبة رضا :1المؤشر 

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

حســب  نقياس رضــا شــريحة من المســتفيدي -01

 بعد تقديم الخدمة(.النموذج المعتمد. )

 

قســــــم  ا بياااا  اااا   جمع ومعاااا   اااا  

 االجتماعي.البرامج والبحث 

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

 : تغطية الشراكات المجتمعية مالًيا لبرامج وخدمات الجمعية وتحسين مستوى رضاهم (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات أداء الهدف

عن  المتبرعين / الشركاء نسبة رضا :1المؤشر 

 .المشروع

 استبيان قياس الرضا. / مصدر البيانات:

 .%70/ المستهدف: 

قياس رضا المتبرع حسب النموذج المعتمد.  -01

 )بعد التبرع(

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصائي الجودة  ا بي      قي  

 والتقنية.

النسبة المالية لتغطية الشراكات  :2المؤشر 

 .والتبرعات للمشروع

 تقرير التبرعات. / مصدر البيانات:

 .%100/ المستهدف: 

حصر نسبة تغطية الدعم من إجمالي تكاليف  -01

 (.نهاية المشروعالمشروع. )

قســــــم  ا بيااا  ااا   جمع ومعااا   ااا  

 الشراكات وتنمية الموارد.

اخصــــــــائي الجودة  ا بيااا  ااا    قيااا  

 والتقنية.
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 سيبرنامج التطوير المؤس

 النطاق الزمني للمشروع االرتباط باألهداف االستراتيجية

تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات  -01

 المستفيدين.

 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. -02

 العالقة.تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات  -03

 تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للجمعية. -04

والحلول التقنية  تطوير النظم اإلدارية المؤسسية -05

 المتكاملة في الجمعية.

 المؤهلة.ستقطاب وتطوير الكوادر البشرية ا -06

 تنويع مصادر الدخل وتحقيق االستدامة المالية. -07

            

 2022شهريا على مدى العام 

 التكلفة االجمالية المتوقعة للمشروع

 ريال 900,000التكلفة اإلجمالية: 

 تعريف بالمشروع

يضم المشروع المصروفات اإلدارية والتشغيلية الالزمة لتطبيق 

مستهدفات الخطة االستراتيجية واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية 

 المؤهلة وتطوير أعمال الجمعية.

 ي احتياجات المستفيدين.ببرامج اجتماعية وتأهيلية تلتقديم :  (1)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات األداء

رضــــا  االلتزام بتطبيق منهجية قياسنســــبة  :1المؤشــــر 

 المستفيدين.

 التقارير الربعية. / مصدر البيانات:

لقياس عمل اســــــتبيان واحد على األقل / المســــــتهدف: 

 رضا المستفيد لكل مشروع.

حصــــر عدد المشــــاريع التي تم اجراء قياس رضــــا المســــتفيد من  -01

 إجمالي المشاريع. )شهرًيا(

لبرنـــامج التطوير  الربعيإدخـــال نتـــائج المؤشــــــر ضــــــمن التقرير  -02

 المؤسسي.

اخصائي الجودة والتقنية. 

بالتعاون مع قسم البرامج 

 والبحث االجتماعي

االلتزام بالخطة الســــــنوية للبرامج نســــــبة  :2المؤشــــــر 

 االجتماعية والتنموية.

 التقارير الربعية. / مصدر البيانات:

من مســــــتهــدفــات جميع  %90تحقيق / المســــــتهــدف: 

 البرامج االجتماعية والتنموية.

حصــــــر عدد المشـــــــاريع التي تم تنفيذها وأعد لها تقارير ختامية.  -01

 )شهرًيا(

لبرنـــامج التطوير  الربعيإدخـــال نتـــائج المؤشــــــر ضــــــمن التقرير  -02

 المؤسسي

اخصائي الجودة والتقنية. 

بالتعاون مع جميع الوحدات 

 واالقسام المعنية

نســــــبة تعاون األســــــر مع متطلبات البرامج  :3المؤشـــــر 

 التنموية.

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

تعاون االســــــر مع  %60تحقيق نســــــبة / المســــــتهدف: 

 المتطلبات التنموية.

تنفيذ برنامج تثقيفي وتوعوي وتحفيزي للفئات المســـــتفيدة حول  -01

 . )في بداية كل برنامج(التنموية البرامج

حصــــــر عـــدد المســــــتفيـــدين المتعـــاونين مع متطلبـــات البرامج  -02

 )في نهاية كل برنامج(. التنموية من اجمالي المستفيدين المرشحين

 قسم البرامج والبحث االجتماعي 

االلتزام بتفعيل قاعدة بيانات احتياجات نسبة  :4المؤشر 

 المستفيدين.

الدراســـات الميدانية، وتقارير احتياجات  / مصـــدر البيانات:

 المستفيدين.

من  %40بيـــانـــات احتيـــاجـــات  اكتمـــال/ المســــــتهـــدف: 

 المستفيدين.

تسجيل احتياجات المستفيدين من النواحي )الصحية، التعليمية،  -01

المـــاديـــة، الســــــكنيـــة..ال ( وتســــــجيلهـــا ضــــــمن الملف االلكتروني 

للمســــتفيد حســــب الخانات المخصــــصــــة. )عند التســــجيل الجديد أو 

 التحديث(

حصـــــر عدد المســـــتفيدين الذين تم تحديث بيانات احتياجاتهم من  -02

 ا(اجمالي المستفيدين. )شهري

 قسم البرامج والبحث االجتماعي

 نسبة األسر المكتفية. :5المؤشر 

 دراسة ميدانية، وتقارير المستفيدين. / مصدر البيانات:

من إجمـــالي األســــــر  أســــــر 10اكتفـــاء / المســــــتهـــدف: 

 المستفيدة.

 هوتقييم بعـــد البرنـــامج التنموي إجراء دراســـــــــة تقييم قبـــل -01

 .ةالمستفيدت االكتفاء الذاتي لألسر المستوي

)بعد كل برنامج  حصـــــر عدد األســـــر المكتفية من اجمالي األســـــر. -02

 تنموي(

 قسم البرامج والبحث االجتماعي

نســــبة االلتزام بتوثيق المســــاعدات االغاثية  :6المؤشــــر 

 والتنموية بملفات المستفيدين.

 ملف المستفيد االلكتروني. / مصدر البيانات:

 %100/ المستهدف: 

حصــــــر عدد الملفات التي تم توثيق جميع المســــــاعدات فيها من  -01

 )شهرًيا(. اجمالي المستفيدين الذين تم مساعدتهم

إدخال نتائج المؤشــــــر ضــــــمن التقرير الشــــــهري لبرنامج التطوير  -02

 المؤسسي.

 قسم البرامج والبحث االجتماعي
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 تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي:  (2)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني األداءمؤشرات 

 عدد ساعات العمل التطوعي. :1المؤشر 

 تقارير المبادرات. / مصدر البيانات:

 ساعة تطوعية. 150/ المستهدف: 

إعداد خطة ســـــنوية للبرامج التطوعية. )قبل بداية الســـــنة بثالثة  -01

 أشهر(.

 إعداد آلية لتحفيز وتقدير المتطوعين -02

 حصر ساعات البرامج التطوعية. -03

 اخصائي التطوع

النمو الســـــنوي في عدد المتطوعين نســـــبة  :2المؤشـــــر 

 المسجلين.

 تقرير تسجيل المتطوعين. / مصدر البيانات:

 استقطابعن العام السابق ) %50زيادة / المستهدف: 

 (متطوع/ة 159)السابق:  .)متطوع/ة 80

 .ين على دومين الجمعيــةللمتطوع موحــدة إعــداد قــاعــدة بيــانــات -01

 )دوريا(

 .عينإعداد وتنفيذ خطة تسويقية وإعالمية الستقطاب المتطو -02

من إجمـــالي  2022حصـــــــر عـــدد المتطوعين المســـــــجلين في  -03

 المتطوعين.

 اخصائي التطوع

 ذات العالقة.تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات :  (3)الهدف 

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات األداء

ــدة  :1المؤشــــــر  ــة الجــدي عــدد الشــــــراكــات االســــــتراتيجي

 الموقعة.

 تقارير الشراكات. / مصدر البيانات:

 شراكات استراتيجية. 02/ المستهدف: 

االلتزام بآلية الشــراكات ضــمن دليل اإلجراءات اإلدارية. )في بداية  -01

 وأثناء كل شراكة(

حصـــر عدد الشـــراكات التي ترتقي لتكون شـــراكة اســـتراتيجية بناء  -02

 على مخرجات الشراكة.

 قسم الشراكات وتنمية الموارد

 لبرامج النسبة المالية لتغطية الشراكات :2المؤشر 

 .الجمعية

نتائج المؤشــــــر ضــــــمن المشـــــــاريع  البيانات:/ مصــــــدر 

 االجتماعية والتنموية، والتقارير المالية.

تهـــدف:  تكـــاليف  %20تغطيـــة / المســــــ من إجمـــالي 

 المشاريع.

إعداد مشروع تحفيزي الستقطاب وتفعيل الشركاء والمحافظة  -01

 عليهم.

 .إعداد وتنفيذ خطة تسويقية وإعالمية متكاملة للجمعية -02

 .حصر نسبة تغطية الشراكات من إجمالي تكاليف المشاريع -03

 قسم الشراكات وتنمية الموارد

 .رضا الشركاء عن الشراكات نسبة :3المؤشر 

 استطالع قياس رضا الشركاء. / مصدر البيانات:

  %70/ المستهدف: 

 االلتزام بآلية تقييم الشراكات ضمن دليل اإلجراءات اإلدارية.  -01

 إعداد تقرير سنوي بنتائج أداء كل شراكة يتضمن نتيجة القياس. -02

 

 قسم الشراكات وتنمية الموارد

 تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للجمعية.:  (4)الهدف   

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات األداء

عـــدد الــمــواد والــتــقـــاريــر اإلعــالمــيـــة  :1الــمــؤشـــــــر 

 .المنشورة

 تقرير المنشورات االعالمية. / مصدر البيانات:

 مادة إعالمية. 40/ المستهدف: 

إعداد خطة تشغيلية سنوية إلعداد وإصدار ونشر المواد  -01

 .اإلعالمية

 إعداد وتنفيذ خطة سنوية لعقد شراكات إعالمية فاعلة. -02

 حصر المواد اإلعالمية المنشورة )شهريا(. -03

قسم الشراكات وتنمية 

 الموارد 

)اخصائي العالقات العامة 

 واالعالم(

نســــــبـــة تنفيـــذ الخطـــة التســــــويقيـــة  :2المؤشــــــر 

 واإلعالمية السنوية للجمعية.

 تقرير الخطة. / مصدر البيانات:

 على األقل. %75/ المستهدف: 

 حصر البرامج المنفذة من اجمالي برامج الخطة )شهريا(. -01

قسم الشراكات وتنمية 

 الموارد 

)اخصائي العالقات العامة 

 واالعالم(
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 تطوير النظم اإلدارية المؤسسية والحلول التقنية المتكاملة في الجمعية:  (5)الهدف   

 عن االجراءالمسؤول  االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات األداء
في  (التقنيــة)نســــــبــة العمليــات المؤتمتــة  :1المؤشــــــر 

 .الجمعية

 دليل اإلجراءات االدارية. / مصدر البيانات:

عمليــة  48)عــدد العمليــات الحــالي  %70/ المســــــتهـدف: 

 (.%64إدارية مؤتمتة بنسبة 

حصـــــــر العمليـــات المؤتمتـــة من اجمـــالي العمليـــات االداريـــة  -01

 بالجمعية. )ربعي(
 اخصائي الجودة والتقنية

مع العمليات اإلدارية  ينرضا المتعامل نسبة :2المؤشر 

 .والمالية

 دراسة ميدانية. / مصدر البيانات:

 .%60/ المستهدف: 

اجراء اســـــتطالع لقياس رضـــــا المتعاملين عن العمليات اإلدارية  -01

 )ربعي(

حصـــر نتائج المشـــاركين في االســـتطالع وحســـاب نســـبة الرضـــا.  -02

 )ربعي(

 اخصائي الجودة والتقنية

االلتزام بالخطة الســــــنوية لبرنامج نســــــبة  :3المؤشــــــر 

 التطوير المؤسسي.

 التقارير الربعية. / مصدر البيانات:

 من مستهدفات البرنامج. %95تحقيق / المستهدف: 

 (ربعي. )احصر عدد األهداف والمبادرات التي تم انجازه -01

لبرنـــامج التطوير  الربعيإدخـــال نتـــائج المؤشــــــر ضــــــمن التقرير  -02

 المؤسسي

اخصائي الجودة والتقنية. 

بالتعاون مع جميع الوحدات 

 واالقسام المعنية

 ةاستقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهل:  (6)الهدف   

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات األداء

 .من الكوادر البشرية يننسبة المؤهل :1المؤشر 

 دراسة مسحية. / مصدر البيانات:

 من اجمالي الكوادر %60/ المستهدف: 

تقييم الكوادر البشرية العاملة في الجمعية، وقياس مدى  -01

وحصر نسبة المؤهلين من إجمالي  توافقها مع متطلبات الوظيفة

 )بداية العام(. الكوادر البشرية

 منسق الموارد البشرية

نســــــبـــة األداء الوظيفي الســــــنوي للكوادر  :2المؤشــــــر 

 .البشرية

 تقارير األداء الوظيفي. / مصدر البيانات:

 . )مجموع النسب / عدد الموظفين(%70/ المستهدف: 

 إعداد الئحة األداء الوظيفي. -01

 تحديث الئحة الموارد البشرية. -02
 منسق الموارد البشرية

 .التدريبية المنفذة البرامجعدد  :3المؤشر 

 تقارير األداء الوظيفي. / مصدر البيانات:

 برنامجان تدريبيان على األفل لكل موظف./ المستهدف: 

 التدريبية لكوادر الجمعية. البرامجدراسة تحليل  إعداد -01

 وتنفيذ خطة سنوية لتدريب الكوادر البشرية.إعداد  -02

 حصر البرامج التدريبية المقدمة للموظفين. )ربعي( -03

 منسق الموارد البشرية

 تنويع مصادر الدخل وتحقيق االستدامة المالية:  (7)الهدف   

 المسؤول عن االجراء االجراءات التنفيذية والنطاق الزمني مؤشرات األداء

  .المالية التبرعاتنسبة النمو السنوي في  :1المؤشر 

 التقارير المالية والتبرعات. / مصدر البيانات:

 أكثر من العام السابق. %20/ المستهدف: 

 رعاتالتبإعداد خطة تســـــويقية لتفعيل المتجر االلكتروني لتنمية  -01

 .المالية

إعداد خطة تسويقية لتطوير الشراكات مع المؤسسات المانحة  -02

 األعمال.ورجال 

 .تفعيل وتطوير مشروع االستقطاعات الشهرية -03

إعـــداد ملف تســــــويقي جـــاذب للتعريف بمشـــــــــاريع الجمعيـــة  -04

 المتبرعين.واستقطاب 

ــة للز  -05 ــذ خطــة ســــــنوي ــار إعــداد وتنفي ــة للجهــات ذات ي ــداني ات المي

 .جدد متبرعينواستقطاب  بالجمعية وبرامجهاالعالقة للتعريف 

 اخصائي تنمية الموارد المالية

 

 


