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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مقدمة:

 الحسد هلل رب العالسيؼ، وأفزل الرالة وأتػ التدميػ عمى سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعية، أما بعد..

مع التطؽر الستالحق في عالػ األعسال فيي مجاتتييا السختم ية فيي القطياعيؼ الخياص والعيام والقطيا، الخيياز، وانحيياز جسييع 
السشعسات الشاجحة إلى تبشي خطط بعيدة السدى تتزسؼ تحقييق أىيداك يبيياة ومديتساة، وتبخين بعييؼ اتعتبيار وجيؽد مشافدييؼ 

أن  مذيعل ديؼ عبيدذ لينوز اتحتياجيات الخاصية شيسعة أميل األمييا ديد لجسعيية وشاياء، وعسالء ومؽرديؼ ومؽظ يؼ، يان ت
 .مٖٕٕٓ–ٕٕٔٓلمجسعية لألعؽام  تذغيميةتطمق مبادرة دشاء خطة 

جسيع أنذطة الجسعيية، ولدييؽلة فيسييا ميؼ ابيل السعشيييؼ دييا، إىيافة إليى بديا ة  الذسؽليةتػ اعتساد  تذغيميةفي خطتشا ال
 :دينه الخطةوالسجاتت التي تػ اعتسادىا  نذطة الستعمقة ديا.متابعتيا ومتابعة األ 

تحيددت األىيداك والسبيادرات ميؼ  ( فيي ىينا الجاني  مدت يديؼ وداعسيؼ وعامميؼ العشاية بعسالء الجسعية مؼ )مجال  -ٔ
ة مادييا وأفااد عياالالتيػ، وداعسيي الجسعيي اإلعااةذوز أجل تحقق رىا عسالء الجسعية وىػ األ ااك ذات العالاة مؼ 

 ومعشؽيا، ومؽظ ييا النيؼ تدعى الجسعية لمسؽازنة ديؼ  سؽحاتيػ مؼ جية مياميػ مؼ جية أخاى.

: وتتزسؼ األىداك التي تر  في تحديؼ أداء الجسعيية، وتقيديػ خيدمات بجيؽدة أعميى وسياعة الجسعية أداءتحديؼ  -ٕ
ياىا بسيا يحقيق الجيؽدة السطمؽوية ونييل رىيا ارؽى، يسا تزسؼ دشاء وتحديؼ المؽاالح واألنعسة والتعميسات واألدلة وغ

 السدت يديؼ والداعسيؼ والعامميؼ.

تحديؼ ديئة العسل: ويتسثل ىنا السجال في إيجاد ديئة عسل مشاسبة مؼ حيث السكان والتجييزات تكيؽن ايادرة وملىمية  -ٖ
 لتقديػ الخدمات التي تش نىا الجسعية وإمكانية تطؽياىا والتؽسع فييا.

تييػ تحديييد األىييداك التييي تكديي  الجسعييية خبيياات جديييدة، وتكديي  العييامميؼ  السجييال : فييي إ ييار ىيينا التطييؽيا والتييدري -ٗ
معارك وميارات جديدة، تلىيل الجسعيية لمتؽسيع فيي خيدماتيا نؽويياا ويسيياا بسيا ييشعكد عميى زييادة عيدد السخيدوميؼ، 

 وزيادة عدد الخدمات التي تؽفاىا الجسعية ليػ.

سييؽ مؽازنيية الجسعييية ومجسؽعيية األىييداك التييي تعييزز إييياادات الجسعييية وتشسييية مؽاردىييا الجانيي  السييالي: ويايييز عمييى ن -٘
السالية مقادل تخفيض في السراريف بسا ت يعيق عسل الجسعية، ويكتد  ىنا السشعؽر أىسيتيو ألن أنذيطة الجسعيية 

 وجؽدتيا تتؽقف عمى وفاة السؽارد السالية الكافية لتقديػ ىنه الخدمات.

 



 

 
 

 :كما دهً فً الخطة اإلستراتٌجٌةدهاا  األ – أوال

(، وتتكؽن مؼ ٖٕٕٓ/ ٕٕٔٓلم تاة ) تذغيميةىي األىداك التي تدعى إلى تحقيق األىداك الااليدية، وىي محؽر الخطة ال
 .تذغيمية( ىدفا استااتيجيا، سيتػ تحكيقيا بسذيئة ذ تعالى مع نياية مدة ىنه الخطة الٙ)

 حقيق اتستقاار اإلدارز ورفع ي اءة التذغيل واتستدامة وسيؽلة قياس األداءاتنتقال إلى العسل السلسدي لت -ٔ

 تطؽيا ورفع ي اءة العامميؼ بالجسعية مؼ أجل تحقيق رؤيتيا ورسالتيا -ٕ

 إنذاء دشية تحتية تتشاس  مع احتياجات و سؽحات الجسعية -ٖ

 رفع درجة رىا السدت يديؼ عؼ خدمات الجسعية -ٗ

 والستطؽعيؼ واستقطاب السزيد مشيػ العشاية واتىتسام بالداعسيؼ -٘

 زيادة إياادات الجسعية والااابة عمى الش قات بسا يزسؼ تحقيق فاالض مالي -ٙ

 :التي تػ اتباعيامشيجية التخطيط اتستااتيجي 

 األميا مذعل دؼ عبدذ لنوز اتحتياجات الخاصة شسعة أمللجسعية  تذغيميةاعتساد ااار دشاء خطة  -ٔ

 تذكيل فايق التخطيط  -ٕ

 مااجعة التقاريا الدشؽية لمجسعية لسقارنة ما جاء فييا مع األىداك السشذؽدة. -ٖ

 ات ال، عمى تجارب وأنذطة السلسدات السذادية وما تقدمو مؼ خدمات. -ٗ

 مذارية فايق عسل الجسعية )رجال ونداء( دؽىع األىداك والترؽرات السدتقبمية لمجسعية. -٘

 ينز ليا.اتجتسا، مع قيادات الجسعية والسجمد التش  -ٙ

 تؽزيع استبيان عمى بعض السدت يديؼ ألخن آرااليػ ومعافة احتياجاتيػ و مباتيػ مؼ الجسعية. -ٚ

 مااحل دشاء الخطة:

 دشاء رؤية الجسعية واعتسادىا مؼ مجمد اإلدارة -ٔ

 دشاء رسالة الجسعية واعتسادىا مؼ مجمد اإلدارة -ٕ

 تحديد الكيػ األساسية لمجسعية واعتسادىا مؼ مجمد اإلدارة -ٖ

 مؼ ابل السؽظ يؼ ( نقاط القؽة والزعف ال عمية، وال اص والسخا ا السحتسمة عبئة نساذج سؽات )ت -ٗ

 تحديد عؽامل ومالمح الشجاح. -٘

 إىافة أىداك اإلدارة التش ينية وتؽجييات السجمد التش ينز -ٙ

 تذغيميةإعداد الخطة ال -ٚ



 

 
 

 عؽامل الشجاح األساسية:

 .في نجاان  اإلعااةذوز عدم وجؽد ملسدات خياية لاعاية  -ٔ

 . اإلعااةإن الجسعية تقدم خدمات شاممة في مجال  -ٕ

 .دشجاانوجؽد سسعة جيدة لمجسعية لدى السجتسع السحمي والسلسدات السختم ة  -ٖ

 وجؽد شااكات فاعمة مع ملسدات متخررة تداىػ في تكامل عسل الجسعية. -ٗ

 مالمح الشجاح:

 سعي الجسعية إلى تشؽيع مرادر الدخل لدييا. -ٔ

 لؽاالح وتعميسات تزع الجسعية عمى السدار الرحيحدشاء أنعسة و  -ٕ

  اإلعااةلنوز اىتسام الجسعية دتقديػ خدمات متخررة ومتشؽعة  -ٖ

 واؽك السلسدات الحكؽمية واألىمية إلى جان  الجسعية ومداندتيا ليا -ٗ

 الجسعية لكؽادر ذات ي اءة وفعالية عالية.اختيار  -٘

 

 وسياسات العسل: خطط

 الشسؽ:

أو مكييان  الشسييؽ والتؽسييع سييؽاء فييي أعييداد السدييت يديؼ أو نييؽ، الخييدمات تذييغيلفييي مععسيييا عمييى  يميةتذييغتذييتسل الخطيية ال
، حيييث سيييتػ بسذيييئة ذ تعييالى رفييع أعييداد السدييت يديؼ مييؼ خييدمات الجسعييية ومزيياع تيا لتذييسل أغمبييية السريياديؼ العسييل

مختمف جؽان  حياتيػ السعيذيية. يسيا أن الجسعيية مؼ  اإلعااةذوز ، يسا أنيا ستلسد لخدمات جديدة تخدم دشجاان باإلعااة
 ..ستلسد لزسان زيادة مؽاردىا السالية سؽاء مؼ الداعسيؼ أو مؼ خالل اتستثسار

 اتستقاار:

بعيض الخيدمات الستريمة دبياامت التؽويية دشؽويية يتعميق  فيسيا(  اتسيتساار فيي الؽىيع الحيالي ستطبق استااتيجية اتستقاار )
 .لختامي لألنذطةوالتثكيف والح ل ا

 

 



 

 
 

 

 اتنكساش:

اتنكساش أو اتنحدار في بعض أنذطة الجسعية الستعمقة بالسدياعدات الساليية السباشياة لمسديت يديؼ التيي  تطبيق خطةسيتػ 
أخاى مثل الزسان اتجتساعي أو جسعية البيا أو غياىسيا، وسيقتريا تيدخل الجسعيية فيي  مسؼ يحرمؽن عمى دعػ مؼ جيات

أو أن يثبي  لمجسعيية أن اليدعػ الينز يحريمؽن  عمى الحياتت الطارالية أو التيي لييد لييا مريدر دخيل ميالي مثل ىنه الحاتت
 ىؽ رب األساة.السعاق ، عمى أن يكؽن عميو ت يك ي لدد الحد األدنى مؼ اتحتياج

 سياسات العسل:

أعمييى مدييتؽيات الجييؽدة فييي  ماتياخييد دتقييديػ األميييا مذييعل دييؼ عبييدذ ليينوز اتحتياجييات الخاصيية شييسعة أمييلتمتييزم جسعييية 
 باإلعاايةالستعمقية مؼ مؽاجية التحيديات لتسكيؼ السجتسع السحمي  والتؽويةنذا ودعػ السعافة يا وواامجيا و ومذاريع يامبادرات

 : ومؼ ذلغ

الييينز سييييتػ اعتسييياده وتطبيقيييو  اتلتيييزام بالستطمبيييات القانؽنيييية ومتطمبيييات السؽاصييي ة الكياسيييية لشعيييام إدارة الجيييؽدة -
ىيداك بسيا لسدتساة لتقيييػ األداء وتحقييق األوالعسل بذكل مدتسا عمى تحديؼ الشعام مؼ خالل السااجعة ابالجسعية، 
 ي لمجسعية.األداء السلسد تعزيزيديػ في 

بسيا  عاليية جيؽدةسديتؽيات ب والتؽويةنذا ودعػ السعافة وواامت متسيزة، و  استدامة تقديػ مبادرات مذاريع العسل عمى -
ويحقق أفزيل مديتؽيات الاىيا لييػ وذليغ ميؼ خيالل اتلتيزام  ،وي ؽق تؽاعاتيػ السدت يديؼ والداعسيؼاجات يمبي احتي

 .الشابكيسشا السلسدية وعسمياتشا ومتابعة أدا

فيي  اإلداريية وال شييةب اعمية وي اءة فيي دشياء ىؽيية ملسديية تتبشيى أفزيل السسارسيات  الجسعية اشااك جسيع مؽظ ي -
تاسيييين انطبيييا، دااليييػ ليييدى  والعسيييل عميييىوالسديييلولية السجتسعيييية  والتؽوييييةالسعافييية تعزييييز و  اإلعاايييةرعايييية  مجيييال

 الجسعية.مدتؽى الجؽدة النز تقدمو شحؽ ي السدت يديؼ والداعػ

 

 

  



 

 
 

 قيػ الجسعية
 لتزامات  –أوت 

 
وحرؽل أ ااك  ، مؼ خالل التخطيط والتش ين بسا يحقق رؤية الجسعية ورسالتيا،اإلعااةلنوز تقديػ خدمات متسيزة 

 الجسعية عمى حقؽايػ بعدالة، وفقا لسعاييا ومقاييد عالسية

اتلتييزام ىييؽ مبييادرة ذاتييية بالؽفيياء بييالؽعؽد والعيييؽد والعقييؽد مييع اعخييايؼ بالحييد األدنييى عمييى األاييل، والخزييؽ، لمييشعػ 
 الداالدة سؽاء يان  ديشية أو اانؽنية أو اجتساوية.

ىيؽ قيسية أصييمة، ونديعى لغاسييا  دؼ عبدذ لينوز اتحتياجيات الخاصية شيسعة أميل األميا مذعلواتلتزام لديشا بجسعية 
يتحقييق  السييؽظ يؼ بكيييػ وأىييداك وأنذييطة الجسعييية إلييى درجيية وتعزيزىييا لييدى فايييق العسييل، ونقرييد ديييا تشسييية اشاعيية

 يا،جزء ت يتجزأ مشو أحد مكؽنات الجسعية وأنيتؽلد لدى السؽظف شعؽر ببنو  لكيمعيا واتندماج فييا،  فيياتؽافقيػ
وتدفعو إلى والتطؽوية مؼ أجل الؽفاء بستطمبات العسل،  واإلىافية وىنا الذعؽر يدفعو إلى دنل السجيؽدات السطمؽوة

 الدعي الدؤوب مؼ أجل السحافعة عمى الدسعة الطيبة لمجسعية والسداىسة في نجاحيا وتقدميا وتطؽرىا.

جاه الجسعية، دل أيزا التزام الجسعية بذخريتيا اتعتبارية بسا يردر عشيا وت يتؽقف األما عمى التزام السؽظ يؼ ت
يتزييح ذلييغ أيزييا مييؼ خييالل التزاميييا بالذييا، اإلسييالمي الحشيييف ومشعؽميية الكيييػ و مييؼ وعييؽد وعقييؽد تجيياه الغيييا، 

لجسعيية تجياه الغييا واألعااك اتجتساوية والقؽانيؼ واألنعسة الحكؽمية وغياىا، ومؼ ىشيا، في ن اتلتيزام الينز تتيؽته ا
 مؼ مؽظ يؼ وداعسيؼ ومدت يديؼ يتجدد في:

يتعمق بالحقؽق السادية والعيشيية  فيسااتلتزام دتعاليػ الذا، اإلسالمي في أعساليا وأنذطتيا السختم ة خاصة  -1
 والسعشؽية.

سييؽاء  الكيييػ واألعييااك والعييادات اتجتساوييية، وعييدم تجاوزىييا ألز سييب  يييان،األخييالق و اتلتييزام بسشعؽميية  -2
 باألفعال أو األاؽال.

 اتلتزام بالقؽانيؼ واألنعسة والتعميسات الحكؽمية، بحيث تسارس الجسعية أعساليا في معمة ىنه القؽانيؼ. -3
التزام الجسعية دتؽفيا يافة الخدمات السعمشة لمسدت يديؼ والعسل عمى تؽفيا الخدمات ما يالالػ يل مدت يد إن  -4

 أمكؼ ذلغ.
 اتيا تجاه الداعسيؼ واتلتزام بالعقؽد التي تباميا مع الذاياء والسؽظ يؼ.التزام الجسعية دتعيد -5
 التزام الجسعية دتش ين األىداك واتستااتيجيات السخططة والسعتسدة والسعمشة لمسجتسع. -6
 .التزام الجسعية بجؽدة الخدمات التي تقدميا لمسدت يديؼ ولمسجتسع السحمي -7

 



 

 
 

 قيػ الجسعية

 نتساءات  –ثانياا 
 ؽتء لمجسعية واترتباط ديا حبا وفكااا، والت اني في خدمتيا، وتبشي ازاياىا وأىدافياال

 

اتنتسيياء لمجسعييية يعبييا عييؼ فؽاالييد متبادليية ديييؼ الجسعييية وعسالاليييا وىييػ األ ييااك الست اعميية معيييا مييؼ مدييت يديؼ 
تؽوة تقؽد إليى الثقية الستبادلية، وداعسيؼ ومؽظ يؼ. وتاوطيػ بالجسعية عالاة تعاادية سؽاء يان  مكتؽوة أو غيا مك

ويتات  عمييا أن يدمغ عسالء الجسعية سمؽيا ي ؽق الدمؽك الاسسي الستؽاع ميشيػ، وتؽليد ليدييػ ر بية فيي إعطياء 
 الجسعية مزيدا مؼ الجيد والؽا  والسدلولية لإلسيام في نجاحيا واستساارىا..

سعيية وخيدماتيا، تديعى الجسعيية إلحيداث انديجام وتؽافيق وألن اتنتساء يعتبا ملشاا اؽيا عمى رىا العسالء عؼ الج
تيام ديييؼ أىييدافيا وأىييداك عسالاليييا.. وتاسييين تقييبميػ ألىييداك الجسعييية باعتبارىييا أىييدافاا شخرييية ليييػ، وخمييق ديئيية 

 مشاسبة تعزز الا بة القؽية لدييػ لالستساار في عالاتيػ معيا وتعزيز رىاىػ الؽظي ي.

عية يتطم  ميارات خاصة لدى قيادات الجسعيية وتشسيتييا وتطؽياىيا، ف نشيا نديعى إلكدياب وألن اتنتساء والؽتء لمجس
قياداتشا السيارات الالزمية التيي تدياعد فيي دشياء ثقية العسيالء بالجسعيية، وخميق عالاية إيجاديية معييػ ميؼ خيالل ديث 

باتنتسياء لييا، ويغيدو اتنتسياء  الؽتء وزراعتو في ن ؽسيػ وتييئة البيئة السشاسبة لينلغ، حتيى يتؽليد ليدييػ الذيعؽر
 سمؽيا  بيعيا وتمقااليا يسارسو جسيع مؽظ ي الجسعية وعسالاليا مؼ الداعسيؼ والسدت يديؼ.

 وسشايز بسذيئة ذ تعالى عمى أروعة عؽامل لتييئة األجؽاء أمام عسالالشا لكد  وتاليػ بذكل  بيعي وتمقاالي:

 عاون بال خا في انتسااليػ ليا.عسل يل ما مؼ شبنو أن يجعل عسالء الجسعية يذ 
 .تؽفيا نساذج قيادية وملثاة ومحاية داخل الجسعية ويشعا ليا يشساذج ورمؽز يقتدى ديا 
 .تؽفيا الحؽافز السعشؽية والسادية لعسالء الجسعية وتخفيف األىاار عشيػ 
 .تؽفيا ديئة مشافدة شاي ة يدتطيع ال اد أن يتحاك فيو داخل السلسدة دااحة و سبنيشة 

يا ن دييا، ميع أىيداف لعسالء الجسعيةيتبصالن مؼ خالل روط األىداك الذخرية والسيشية  لمجسعيةفالؽتء واتنتساء 
اليؽتء  ديئة حاىشة ومذجعة لشسيؽ يسا ستعسل عمى تؽفيا، وىنا ما ستعسل عميو الجسعية وتحققو بسذيئة ذ تعالى

 .ء واتنتساء في تكؽيؼ األل ة والتكامل ديؼ الطافيؼتعزيز الؽتعسالاليا، ل وانعكاسيسا في سمؽك واتنتساء
  



 

 
 

 قيػ الجسعية
 اإلندانية –ثالثاا 

 .إدااز الكيػ والسعاني اإلندانية، وتجديدىا مؼ ابل مشدؽوي الجسعية في يافة تعامالتيػ داخل الجسعية وخارجيا
 

 لتعزييزمجيؽدات شيخ  أو مشعسية  رفت لطي ة ومحببة، وحثشا عمييا ديششا الحشيف، فيي إيجادية اإلندانية قيسة
كسا  ،يعبا عؼ ح  الخيا إلخؽتشا في اإلندانية ، وىي م يؽم شاملالتخفيف مؼ معاناتو فيإلندان وخاصة ليا الخ

 لألخالق واألعااك اتجتساوية.أنيا تذكل السحؽر والاييزة األساسية 

، أن  دذ لينوز اتحتياجيات الخاصية شيسعة أميلاألمييا مذيعل ديؼ عبيونقرد بكيسة اإلندانية فيي مجيال عسمشيا بجسعيية 
لسجاد إندانيتيػ بغض الشعيا عسيا يسييزىػ  اإلعااةذوز تقؽم الجسعية ومؽظ ؽىا ببعسال خياية نسؽذجية لألشخاص 

مييؼ صيي ات إيجادييية أو سييمبية، وتت اعييل معيييػ وتتجيياوب مييع احتياجيياتيػ يسييا يشبغييي.ومؼ أجييل تحقيييق ذلييغ، ف نشييا 
 تعالى عمى: سشعسل بسذيئة ذ

 ليربح سمؽيا تمقااليا لدييػ غاس سمؽك العسل اإلنداني لدى مؽظ ي الجسعية. 
 .إى اء الر ة اإلندانية عمى يافة أعسال الجسعية وأداء مياميا 
  اإلعااةذوز أن يكؽن لدى الجسعية ىسيا إنداني متجنر، يتجاوز يل التبايشات واتختالفات ديؼ. 

يتجياوب يسيا يشبغيي أن  لكيل الشياس الخييا يديتيدكنسيؽذجيّ  عى لبشياء سيمؽك عسيل ومؼ ىشا، ف نشا في الجسعيية ندي
 يكؽن عميو الدمؽك السثالي.. وىنا سيعيا مؼ خالل:

  يتسييز بالشزعية اإلنديانية، بحييث يكيؽن ييل واحيد ميشيػ ذا  اا ِإْندياِني اا ُسيمؽيأن يربح سمؽك ميؽظ ي الجسعيية
 شخرية خياية خادمة لمشاس. 

 جيؽ يديؽده ية مع السدت يديؼ مؼ خيدماتيا تعيامال مبشيياا عميى الاحسية والمييؼ واليؽد، ووشياء أن تتعامل الجسع
 .الت اىػ والثقة الستبادلة

  أن تتبشى الجسعية الزسيا اإلنداني في تقديػ خدماتيا لمسديت يديؼ بحييث تعطيي لإلنديان قيستيو اإلنديانية
 تح ظ ياامتو وتحتام حقؽق مؼ غيا تسييز وت م اىمة.

ىشا، ف ن الجسعية تحاص أن تتعامل مع الجسيع يل حد  مكانتو اإلندانية، فيي أخ لكل أخ وأخي ، وأب لكيل ومؼ 
ادؼ ووش ، وادؼ لكل أب وأم، وىي عؽن ليػ في مختمف احتياجاتيػ خاللاحمة مكافحة الساض وسيمؽك سيبل الؽاايية 

 والعالج حتى الذ اء ب ذن ذ.
  



 

 
 

 قيػ الجسعية
 الخرؽصية –رابعاا 

 .حرص الجمعٌة والعاملون فٌها على عام مشاركة بٌانات ومعلومات عمالئها مع أي شخص أو جهةت

 وتحافظ على دهذه المعلومات والبٌانات الخاصة بجمٌع عمالء الجمعٌة من مانحٌن ومستفٌاٌن ومتطوعٌن بسرٌة تامة.

 

بسؽجي  سياسيات معتسيدة ميؼ مجميد ييا عسالالالجسعية ويافة العيامميؼ فيييا عميى حسايية ىينه ديانيات ومعمؽميات تعسل 
اإلدارة، ىي سياسة خرؽصية البيانات، وسياسة اإلبالغ عؼ السخال يات، وتتعاميل الجسعيية ميع البيانيات الستيؽفاة ليدييا 

يسحتييؽى ت يجييؽز التريياك بييو إت بييالاجؽ، إلييى صيياح   –عييؼ عسالاليييا مييؼ مييانحيؼ ومدييت يديؼ ومتطييؽعيؼ وغييياىػ 
إليى اسيتخدام ىينه البيانيات ألز سيب  ييان، ويذيسل ذليغ األسيساء وصيؽر الؽثياالق واسيتخدام  البيانات إذا دعي  الحاجية

الرييؽر ال ؽتؽغاافييية وال يييديؽ، البيانييات الذخرييية والتقيياريا الطبييية، وأراييام التؽاصييل وأراييام الحدييابات، والديييا الناتييية 
ديانييات أخييياى ذات صييمة بعسالاليييا ويقتزيييي وييينلغ البيانييات التييي تتزيييسشيا السااسييالت الؽرقييية واإللكتاونيييية أو أييية 

 استخداميا مؽافقة صاح  العالاة.

وفي حال اعتنار أز مؼ عسالء الجسعية عؼ إتاحة دياناتيػ أو ديانات مؼ ىػ تح  رعايتيػ ألز غاض تطمبو الجسعية، 
ثاليث، وتلييد الجسعيية ف ن الجسعية تستشع عؼ مذارية تمغ البيانات سؽاء لمشذا اإلعالمي أو لالستخدام مؼ ابيل  ياك 

 التزاميا دا بة عسالاليا في ىنا الذبن.

وعالوة عمى ما تقدم، ف ن الجسعية تزسؼ ساية ديانات األشيخاص أو الجييات التيي تقيؽم بياإلبالغ عيؼ مخال يات تسيد 
 عسل جسعية  ييؽر أو رفيع شيكاوى عميى مؽظ يييا أو داامجييا أو خيدماتيا، أو تقيديػ مقتاحيات بذيبن أنذيطة الجسعيية
وخييدماتيا أو تشعيسيييا اإلدارز، مييا لييػ يتطميي  األمييا الافييع إلييى جيييات حكؽمييية صيياحبة سييمطة فييي متابعيية السخال يية أو 

 الذكؽى.

والتشسية اتجتساوية ووياتتيا  سؽارد البذايةالستسثمة دؽزارة ال –وفي حال قيام الجيات الحكؽمية السذافة عمى الجسعية 
بطم  ديانات خاصة عؼ عسالء الجسعية، في ن لمجسعيية  –سمطتيا عمى الجسعية  أو أية جية حكؽمية ليا حق استخدام

دون الاجؽ، إلى عسالاليا الحق في تزويد تميغ الجييات ببيية ديانيات متعمقية دييػ ألغيااض التحقيق واليدعػ والااابية عميى 
 أنذطتيا وأعساليا والتبكد مؼ سالمة مدارىا.

ااز أسييسااليػ لييدى حديياباتيا عمييى مؽااييع التؽاصييل اتجتسيياعي ومؽاعيييا تتيييح الجسعييية لمييداعسيؼ والسييانحيؼ فاصيية إدييو 
اإللكتاوني ونذااتيا وتقارياىا وسجالتيا وأنذطتيا اإلعالمية ووساالل اإلعالم الستاحة ليا باإليجيار أو اتميتالك شيايطة 

نعسية الجييات الحكؽميية. مؽافقة الداعػ عمى ذلغ أو دشاء عمى  مبو، ووسا ت يتعيارض ميع أنعسية الجسعيية األخياى أو أ
كسا أنييا تتييح لمسيانحيؼ إديااز أسيسااليػ وشيعاراتيػ عميى المؽحيات الستعمقية باألنذيطة والبياامت التيي يقيدمؽن اليدعػ لييا 

 وتقؽم الجسعية دتش ينىا.



 

 
 

ة لكيل ومؼ جية أخاى، ف ن الجسعية وىسؼ تقديػ خدماتيا وواامجيا لعسالاليا، ف نيا تؽفا البيئة السشاسيبة لتمقيي الخدمي
مديت يد عميى حيدة، دون مذيارية أز ييان معيو فيي الخدمية أو أثشياء تمقيي الخدمية فيي ماافيق الجسعيية ومستمكاتييا ميؼ 
ويادات ومكات  ووساالل نقل وغياىا. يسا أنيا تحافظ عمى ىنه خرؽصية السدت يديؼ عشد تمقيي الخيدمات عبيا شياياء 

 الجسعية والجيات الستعاونة معيا.

 

 

 اع والسبمؽلال جؽة ديؼ الؽا

وويؼ ما نطسح لتحكيقو مؼ خالل  ٕٕٔٓت شغ أن ىشاك فجؽة ديؼ الؽااع الحالي لمجسعية يسا ىؽ في نياية 
 يمي أىػ ال جؽات التي تدعى الجسعية إلى سدىا: وفيساىي ٖٕٕٓالخطة دشياية عام 

 

 دشياية الخطة الؽااع الحالي العشرا م
 ٓٓ٘ٔ ٜٓٓ السدت يدون   ٔ
 ٖٓ ٙ السؽظ ؽن   ٕ
 ٓ٘ٔ ٖٙ أعزاء الجسعية العسؽمية  ٖ
 ٓ٘ ٖ أعزاء شاك وفخايؽن   ٗ

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 تفصيل اخلطة
 التشغيليةاألهداف 

واملشاريع



 

 
 

 

 تحقيق اتستقاار اإلدارز ورفع ي اءة التذغيل واتستدامة وسيؽلة قياس األداءاتنتقال إلى العسل السلسدي د ٔ اليدك اتستااتيجي
 مة البشاء الداخمي لمجسعية مؼ ليكل تشعيسي ولؽاالح ووصف وظي ي وصالحياتإعادة ليك ٔ اليدك ال اعي

 الجسعيةحدد الؽحدات واألادام وأنذطة لياكل تشعيسية لمجسعية تدشاء   ٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 *   *    *    * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ   %ٜٓ    %ٓٚ    %ٓٗ ندبة الستحقق
 السجمس التشفيذي جية الكياس اإلدارة التشفيذية الجية السداندة التخظيط الجية السش نة

 

 ال/ ريالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   لياكل 3 2223ويعدل في  2222ويعدل في  2221يشايريتؼ بشاؤه في  ليكل عام حالي
   لياكل 3 2223ويعدل في  2222ويعدل في  2221يتؼ بشاؤه في الربع األول  ليكل لكل إدارة

   نيائي 1 2223ويكتسل في  2221يتؼ بشاء ليكل متؾقع في الربع األول  ليكل نياية الخطة
     
     

 

 التؽصيات
متؾقع  نؾصي ببشاء ثالثة لياكل تشغيسية يكؾن أحدىا ليكل لمعسل الحالي يتؼ تحديثو سشؾيا حدب االحتياج، وليكل لكل وحدة أو قدؼ إداري، وليكل

 لعسل الجسعية عشد نياية الخظة.
 

  



 

 
 

 ي اءة التذغيل واتستدامة وسيؽلة قياس األداءاتنتقال إلى العسل السلسدي لتحقيق اتستقاار اإلدارز ورفع  ٔ اليدك اتستااتيجي
 إعادة ليكمة البشاء الداخمي لمجسعية مؼ ليكل تشعيسي ولؽاالح ووصف وظي ي وصالحيات ٔ اليدك ال اعي

 يل مؼ لو عالاة بالجسعيةبحقؽق وواجبات  الستعمقةدشاء المؽاالح والشعػ الداخمية الشاظسة لعسل الجسعية   ٕ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
ٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا ٓ ٔٔ ٕٔ ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ ٔٔ ٔ ٕ 

 * * * * * * * * * * * * السدتيدك السطمؽب
 %ٓٓٔ   %ٜٓ    %ٓٛ  %٘ٚ %ٓٚ %ٓ٘ ندبة الستحقق
 مجمس اإلدارة جية الكياس جسيع اإلداراتاإلدارة التشفيذية و  داندةالجية الس التخظيط والجؾدة الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   32/1/21 تذسل المؾائح الستعمقة بإدارة السؾارد البذرية )شؤون مؾعفيؽ، تدريب، تؾعيف...( السؽارد البذاية
   32/2/21 تذسل لؾائح اإليرادات والسرروفات وإجراءات الررف...  يةالالالحة السال

   32/3/21 تذسل عمى لؾائح تزسؽ سير العسل بذكل سميؼ ومعالجة األخظاء والسخالفات العقؽوات والجزاءات
   32/4/21 تذسل لؾائح السدتفيديؽ وشروط الحرؾل عمى الخدمة وآليات تقديسيا ن وخدماتومدت يد
   32/5/21 بشاء الئحة االستثسار وتشسية السؾارد السالية بالجسعية ساراتستث

   32/6/21 وتذسل تشغيؼ عسل جسيع األطراف ذات العالقة بالعسل التشفيذي لمجسعية تشعيػ العسل
 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

  اءة التذغيل واتستدامة وسيؽلة قياس األداءاتنتقال إلى العسل السلسدي لتحقيق اتستقاار اإلدارز ورفع ي ٔ اليدك اتستااتيجي
 إعادة ليكمة البشاء الداخمي لمجسعية مؼ ليكل تشعيسي ولؽاالح ووصف وظي ي وصالحيات ٔ اليدك ال اعي

 لكل وظي ة بالجسعية، إىافة إلى دشاء وصف لكل وحدة إدارية بالجسعيةدشاء الؽصف الؽظي ي   ٖ السذاو، أو البانامت
 

 2222 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %٘ٚ %ٓٚ %ٓ٘ ندبة الستحقق
 التخظيط والجؾدة جية الكياس جسيع اإلدارات الجية السداندة السؾارد البذرية الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   32/2/21 بشاء وصف وعيفي لكل وحدة أو قدؼ إداري أو فشي بالجسعية وصف الؽحدات
   32/3/21 لييكل اإلداري لمجسعيةبشاء وصف وعيفي لكل وعيفة مؾجؾدة با وصف يل وظي ة
   32/6/21 تحديد ميام كل مؾعف بشاء عمى الؾصف الؾعيفي لو ميام السؽظ يؼ

     
     
     

 

 التؽصيات
 تكثيف تدريب وتظؾير الكادر الؾعيفي وتعزيزه بكؾادر جديدة

 
 

 
  



 

 
 

 

 قاار اإلدارز ورفع ي اءة التذغيل واتستدامة وسيؽلة قياس األداءاتنتقال إلى العسل السلسدي لتحقيق اتست ٔ اليدك اتستااتيجي
 دشاء نعام يحقق متطمبات الحرؽل عمى شيادة الجؽدة )األيزو( ٕ اليدك ال اعي

 مذاو، اتعتساد السلسدي والحرؽل عمى شيادة الجؽدة )األيزو(  ٗ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ شياالتش ين باأل

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٜ٘ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕٓ %ٓٔ %ٓ ندبة الستحقق
 اإلدارة التشفيذية والذركة السانحة كياسجية ال التخظيط والجؾدة الجية السداندة جسيع اإلدارات الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   32/6/22 بشاء نغام جؾدة يتزسؽ كافة أنذظة الجسعية الحالية دشاء نعام جؽدة

   32/7/22 أليزوالتؾقيع عمى عقد مؽ إحدى الذركات السانحة لذيادة ا الذااكة مع السانح
   32/7/22 عسل دورات وورش عسل لمعامميؽ لتدريب العامميؽ عمى إجراءات ونساذج الجؾدة تدري  العامميؼ

     
     
     

 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 تطؽيا ورفع ي اءة العامميؼ بالجسعية مؼ أجل تحقيق رؤيتيا ورسالتيا ٕ اليدك اتستااتيجي
 ( ساعة تدريبية سشؽيا٘ٗل يل مؽظف بالجسعية عمى )حرؽ ٔ اليدك ال اعي

 العامميؼ عمى رأس العسلمذاو، تدري    ٘ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %٘ٚ %ٓ٘ %ٕ٘ %ٓٓٔ %٘ٚ %ٓ٘ %ٕ٘ %ٓٓٔ %٘ٚ %ٓ٘ %ٕ٘ ندبة الستحقق
 اإلدارة التشفيذية جية الكياس السؾارد البذرية الجية السداندة التدريب )التخظيط والجؾدة( الجية السش نة

 

 ريال/ التكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   برامج 9 لمسؾعفيؽ بيدف تحديؽ أداء العسل سشؾية عسل برامج تدريبية داخمية تدري  داخمي

 ٓٓٓ،ٕٓٔ  برامج 9 تكيسيا جيات خارجية سشؾية إشراك العامميؽ بدورات الدورات الخارجية
     
     
     
     

 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 تطؽيا ورفع ي اءة العامميؼ بالجسعية مؼ أجل تحقيق رؤيتيا ورسالتيا ٕ اليدك اتستااتيجي
 لدى العامميؼ في الجسعية رفع درجة الاىا الؽظي ي ٕ اليدك ال اعي

 مذاو، نعام الحؽافز والتاقيات عمى أسد عمسية  ٙ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ ندبة الستحقق
 لتشفيذيةاإلدارة ا جية الكياس التخظيط والجؾدة الجية السداندة السؾارد البذرية الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   32/1/21 بشاء لؾائح الحؾافز واالمتيازات التي يحرل عمييا السؾعف وشروطيا تالحة الحؽافز
   32/4/21 بشاء الئحة الترقية مؽ درجة إلى درجة أعمى  تالحة التاقيات

   32/1/22 تأسيس صشدوق لمسؾعفيؽ لتعزيز الروابط في ما بيشيؼ مسؾل مؽ الجزاءات صشدوق السؽظ يؼ
   32/4/22 عسل الئحة لمسخالفات والجزاءات التي يترتب عمى ارتكابيا عقؾبات عمى مرتكبييا تحديد السخال ات
   32/6/22 شحيؽبشاء معايير لمترقية والحؾافز واالمتيازات تذسل جسيع السؾعفيؽ السر  معاييا التاقية

     
 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 تطؽيا ورفع ي اءة العامميؼ بالجسعية مؼ أجل تحقيق رؤيتيا ورسالتيا ٕ اليدك اتستااتيجي
 استقطاب الك اءات اإلدارية وال شية ذات الك اءة الستسيزة لمعسل بالجسعية ٖ اليدك ال اعي

 سؽارد البذايةمذاو، تطؽيا إدارة ال  ٚ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٖٓ %ٕٓ ندبة الستحقق

 اإلدارة التشفيذية جية الكياس التخظيط والجؾدة الجية السداندة السؾارد البذرية + شركة ية السش نةالج
 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   32/1/22 عسل خظة مؾارد بذرية تراعي تؾسع خدمات الجسعية، وتفي باالحتياج الؾعيفي خطة مؽارد بذاية

   32/6/22 بشاء جسيع المؾائح الخاصة بالسؾارد البذرية المؽاالح
 ٓٓٓ،ٖٓ  32/4/22 بشاء برنامج إلكتروني يذتسل عمى جسيع عسميات السؾارد البذرية عسمية األتستة

     
     
     

 

 التؽصيات
 برنامج الذامل لمجسعيةيؾصى بأن يكؾن البرنامج اإللكتروني الخاص بالسؾارد البذرية جزء مؽ ال

 تدريب الفريق عمى البرنامج 
 تعزيز الفريق بكؾادر لمدعؼ الفشي

 
  



 

 
 

 

 إنذاء دشية تحتية تتشاس  مع احتياجات و سؽحات الجسعية ٖ اليدك اتستااتيجي
 تؽفيا مقا إلدارة الجسعية وي ي بستطمبات العسل ٔ اليدك ال اعي

 تيامبشى مشاس  ألعسال الجسعية وإدار  مذاو، ترسيػ  ٛ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕٓ %ٓٔ %ٓ %ٓ ندبة الستحقق
 مجمس اإلدارة جية الكياس اإلدارة التشفيذية الجية السداندة مكتب ىشدسي الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
  32/1/23 عسل التراميؼ اليشدسية لسقر الجسعية اإلداري والفشي والذقق االستثسارية عسل التراميػ

  32/1/23 عسل كراسة مؾاصفات السقر والذقق االستثسارية كااسة السؽاص ات 
  32/1/23 عسل جداول الكسيات جداول الكسيات

   32/1/23 طرح مشاقرة السذروع عمى السقاوليؽ حدب األنغسة لدى الدولة  اح عطاء البشاء
   32/2/23 لسذروعطرح عظاء لإلشراف اليشدسي عمى بشاء ا اإلشااك اليشدسي

     
 

 التؽصيات
 عسل رسؾم مالية لمسذتركيؽ في السشاقرة.

 دراسة الديرة الذاتية لكل شركة مقاوالت ترغب الدخؾل في السشاقرة، وتحديد أحكية الدخؾل مؽ قبل لجشة مخترة يحددىا مجمس اإلدارة
 

 
  



 

 
 

 

 ات و سؽحات الجسعيةإنذاء دشية تحتية تتشاس  مع احتياج ٖ اليدك اتستااتيجي
 تؽفيا مقا إلدارة الجسعية وي ي بستطمبات العسل ٔ اليدك ال اعي

 تش ين مذاو، مقا إدارة الجسعية  ٜ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٜ٘ %٘ٛ %٘ٚ %٘ٙ %٘٘ %٘ٗ %ٖ٘ %ٕ٘ %٘ٔ %٘ %ٓ ندبة الستحقق
 مجمس اإلدارة جية الكياس اإلدارية التشفيذية الجية السداندة شركة الجية السش نة

 

 ريال /التكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
  32/12/22 تأسيس مقر إداري لتدير عسل الجسعية )إدارة، مالية، خدمات إدارية( مقا إدارز 

  32/12/22 تأسيس مقر لإلدارة الفشية لمجسعية يذرف عمى كافة األنذظة الفشية لمجسعية مقا خدمات 
  32/12/22 مائي، تأىيل...( تأسيس مقر لمخدمات الفشية التشفيذية )عالج طبيعي، وعيفي، الخدمات التش ينية

     
     
     

 

 التؽصيات
 تعسيد مكتب ىشدسي لإلشراف عمى تشفيذ السذروع )بشاء عمى مشاقرة(

 تأسيس إدارة مذاريع تتبع اإلدارة التشفيذية لستابعة السذروع والسذاريع األخرى لمجسعية
 

 
  



 

 
 

 

 ع احتياجات و سؽحات الجسعيةإنذاء دشية تحتية تتشاس  م ٖ اليدك اتستااتيجي
 انتقال الجسعية لمتعامالت اإللكتاونية في يافة أعساليا ٕ اليدك ال اعي

 ترسيػ ووشاء دؽابة إلكتاونية خاصة بالجسعية تعالت جسيع أنذطة وأعسال الجسعية اإلدارية وال شية عمى شبكة اإلنتان   ٓٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕٓ %ٓٔ %ٓ ندبة الستحقق
 اإلدارة التشفيذية جية الكياس التخظيط والجؾدة ةالجية السداند شركة + تقشية السعمؾمات الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
 0ٖٓٓٓٓ  32/26/22 عسل برنامج إلكتروني سحابي يذتسل عمى كافة الخدمات اإللكترونية لمجسعية البؽابة اإللكتاونية
   32/26/22 رة جديدة بالجسعية لمحاسب وتقشية السعمؾمات تدير البرنامج والذبكةتأسيس إدا إدارة السعمؽمات

     
     
     
     

 

 التؽصيات
 تعسيد شركة متسيزة ومتخررة بسجاالت البرمجة الخاصة بالجسعيات

 
 

 
  



 

 
 

 

 إنذاء دشية تحتية تتشاس  مع احتياجات و سؽحات الجسعية ٖ اليدك اتستااتيجي
 انتقال الجسعية لمتعامالت اإللكتاونية في يافة أعساليا ٕ دك ال اعيالي

 ( عمى استخدام البؽابة اإللكتاونية ومعالجة السيام السطمؽوة مشيػ مؼ خالليا.الحالييؼ والجددمذاو، تدري  السؽظ يؼ )  ٔٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * *     سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕٓ %ٓٔ ٓ ٓ ندبة الستحقق
 والجؾدةالتخظيط  جية الكياس السؾارد البذرية الجية السداندة شركة + تقشية السعمؾمات الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   32/27/23 عسل برامج تدريب دورية لمسؾعفيؽ الستخدام البؾابة اإللكترونية بذكل صحيح تدري  العامميؼ

   32/27/23 الخدمةإتاحة الفرصة لمداعسيؽ والسدتفيديؽ لمتدجيل في البؾابة وطمب  خدمات إلكتاونية
   32/29/23 تمتزم اإلدارة التشفيذية وتعتسد تحؾيل العسل إلى إلكتروني التعسيد

     
     
     

 

 التؽصيات
 أن يكؾن العسل مؽ خالل البؾابة اإللكترونية إلزاميًا مؽ قبل جسيع مؾعفي الجسعية، مع مداعدة السدتفيديؽ لمتقديؼ عؽ طريق البؾابة.

 لذركة التي تقؾم ببشاء البؾابة بتدريب العامميؽ عمى استخدام البؾابة. إلزام ا
 

 
  



 

 
 

 

 إنذاء دشية تحتية تتشاس  مع احتياجات و سؽحات الجسعية ٖ اليدك اتستااتيجي
 ة مجتسعية(وأساىػ، تدري  وتؽوي، خدمات اجتساوية لنوز اإلعااة ال شية الستخررة )رعاية وتبىيلتقديػ الخدمات  ٖ اليدك ال اعي

 مذاو، مايز الاعاية والتبىيل الش دي واتجتساعي والاعاية الطبية السداندة   ٕٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٛ %ٓٙ %ٓ٘ %٘ٗ %ٖ٘ %ٖٓ %ٕٓ %ٕٓ %٘ٔ %ٓٔ %٘ ندبة الستحقق
 مجمس اإلدارة جية الكياس مؤسدات وشركات الجية السداندة اإلدارة فشية )اإلدارة التشفيذية( الجية السش نة

 

 ال/ ريالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
 0ٓٓٓ٘ٔ  32/12/23 وأسرىؼ عاقيؽتأسيس عيادة لمتأىيل الشفدي لمس التبىيل الش دي

 0ٓٓٓٓٙ  32/12/23 عاقيؽوالسجتسع لتعزيز العالقات االجتساعية لمس عاقيؽتأسيس إدارة الس التبىيل اتجتساعي
 0ٕٓٓ0ٓٓٓٔ  32/12/23 ، وعيفي...(تأسيس إدارة فشية ومدتمزماتيا مؽ التجييزات )عالج طبيعي، مائي الاعاية الطبية

     
     
     

 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 إنذاء دشية تحتية تتشاس  مع احتياجات و سؽحات الجسعية ٖ اليدك اتستااتيجي
 مجتسعية( وأساىػ، تدري  وتؽوية لإلعااةتقديػ الخدمات ال شية الستخررة )رعاية وتبىيل لمساىى، خدمات اجتساوية  ٖ اليدك ال اعي

 لإلعااةمذاو، مايز متخر  بالخدمات اتجتساوية   ٖٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕ٘ %ٕٓ %٘ٔ %٘ ستحققندبة ال

  جية الكياس  الجية السداندة  الجية السش نة
 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   2220222 السالية الدشؾية ومداعدتيؼ اإلعاقةبرنامج لتمبية احتياجات  تؾسيع اتحتياجدانامت 

   5220222 وأسرىؼ ماليا السعاقيؽلسداعدة  اإلعاقةبرنامج  لدعؼالتؾاصل مع الداعسيؽ  شااكة الداعسيؼ
   مؾعفيؽ 5 تظؾير العسل اإلداري والفشي لدى إدارة السدتفيديؽ وزيادة عدد الكادر تدري  العامميؼ

     
     
     

 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 إنذاء دشية تحتية تتشاس  مع احتياجات و سؽحات الجسعية ٖ اليدك اتستااتيجي
 وأساىػ، تدري  وتؽوية مجتسعية( لإلعااة، خدمات اجتساوية عاايؼتقديػ الخدمات ال شية الستخررة )رعاية وتبىيل لمس ٖ اليدك ال اعي

 ات والزيارات داخل وخارج مقا الجسعيةمذاو، التدري  والتؽوية السجتسعية مؼ خالل الدورات والسحاىا   ٗٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕٓ %٘ٔ %ٓٔ %٘ ندبة الستحقق
 اإلدارة التشفيذية جية الكياس الخدمات السداندة الجية السداندة اإلدارة الفشية )اإلدارة التشفيذية( الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
 0ٓٓٓٓٔ  32/12/22 دورات وورش العسل والسحاضراتتأسيس إدارة التدريب والتؾعية إلقامة ال إنذاء مايز تدري 

 0ٖٓٓٓٓ  32/12/23 إنذاء قاعات تدريبية إلقامة ورش العسل والسحاضرات الرغيرة ااعات تدريبية
 0ٓٓٓٓ٘  32/12/23 إنذاء مدرح لتفعيل أنذظة الجسعية في مجال التدريب والتؾعية مداح

     
     
     

 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 رفع درجة رىا السدت يديؼ عؼ خدمات الجسعية  ٗ يدك اتستااتيجيال
 إشااك السدت يديؼ في تخطيط الباامت والخدمات التي تقدميا الجسعية ليػ ٔ اليدك ال اعي

 دانامت التؽاصل السدتسا مع السدت يديؼ  ٘ٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٜ٘ %ٜٓ %٘ٛ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕٓ %ٓٔ ندبة الستحقق
 التخظيط والجؾدة جية الكياس مةتقشية السعمؾمات والعالقات العا الجية السداندة شؤون السدتفيديؽ الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   مقترح 122 / أسبؾعيالتي تحدؽ خدمات الجسعية السدتفيديؽ ندتقبل جسيع مقترحات وتؾصيات مؽااع التؽاصل

   زيارة 122 / أسبؾعيالزيارات السشزلية والسيدانيةمقترحات السدتفيد مؽ خالل  استكبال الزيارات السشزلية
   استبيان 12 ربع سشؾي  –(اوإلكتروني اتؾزيع االستبيانات السدتفيديؽ واستردادىا )ورقي اتستبيانات الدورّية

     
     
     

 

 التؽصيات
 
 

 

 رفع درجة رىا السدت يديؼ عؼ خدمات الجسعية  ٗ اليدك اتستااتيجي



 

 
 

 إدااز ازايا واحتياجات السدت يديؼ وإظيارىا عبا وساالل اإلعالم السختم ة ٕ ال اعي اليدك
 دانامت الحسالت اإلعالمية الستتالية اإللكتاونية عبا مؽااع التؽاصل اتجتساعي  ٙٔ السذاو، أو البانامت

 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٙ %ٓٗ %ٖٓ ندبة الستحقق
  جية الكياس  الجية السداندة  الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة الستؽاعة العؽاالق السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   حسالت 12 تبشي قزايا السدتفيديؽ مؽ خالل إبرازىا في وسائل اإلعالم السختمفة حسالت إعالمية
   يؾميا نذرات وإدراجات يؾمية مؽااع التؽاصل

   مدابقات 6 عبر وسائل التؾاصل االجتساعي أنذطة ومدابقات
     
     
     

 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 رفع درجة رىا السدت يديؼ عؼ خدمات الجسعية  ٗ ليدك اتستااتيجيا
 رفع مدتؽى الخدمات السقدمة مؼ ابل الجسعية وجؽدتيا ٖ اليدك ال اعي

 دانامت تطؽيا الخدمات والتحديؼ السدتسا  ٚٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ ندبة الستحقق
  جية الكياس  الجية السداندة  الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة كالسدتيد الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   برنامج 32 ديؽ الخدماتتحبرامج تدريب وورش عسل لمعامميؽ ل تطؽيا الخدمات
   زيارات 9 زيارة مؤسدات مذابية، واستكبال وفؾد مؽ مؤسدات مذابية تبادل الزيارات

   برامج 3 استحداث برامج خدمية جديدة )سشؾيا( تؽسيع الخدمات
   حسمة 6 لكياس رضا السدتفيديؽ عؽ خدمات الجسعية نرف سشؾيةسل استبيانات ع قياس الاىا

     
     

 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 رفع درجة رىا السدت يديؼ عؼ خدمات الجسعية  ٗ اليدك اتستااتيجي
 الجسعيةوتعاي يا وتعايف أساىا بخدمات  باإلعااةالؽصؽل إلى الحاتت الساىية الجديدة  ٗ اليدك ال اعي

 السااسالت والحسالت اإلعالمية   ٛٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %٘ٙ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕٓ %ٓٔ ندبة الستحقق
 التخظيط والجؾدة جية الكياس العالقات العامة الجية السداندة إدارة السدتفيديؽ الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   حسمة 6 ستقظا  حاالت مرضية جديدةة، لؾحات( ال)إلكترونية، ورقيتشفيذ حسالت إعالمية  حسالت إعالمية

   حسمة  6 التؾاصل مع الجيات السعشية لسداعدتشا في الؾصؾل إلى الحاالت الجديدة السااسالت الاسسية
التؽاصل مع مااكز 

 نجاانخارج 
كسدتذللفى السمللػ  يرللل التخررللي  نجللرانالتؾاصللل السراكللز العالجيللة خللارج مشظقللة 

 سمػ فيد الظبية وغيرىا مؽ الجيات في كافة أنحاء السسمكةبالرياض ومديشة ال
   حسمة 6

  
   حسمة 9 حاالت جديدة لالستفادة مؽ الخدماتإلرشادنا لمسدتفيديؽ الحالييؽ استبيانات ل مدت يد حالي

 

 التؽصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 رفع درجة رىا السدت يديؼ عؼ خدمات الجسعية  ٗ اليدك اتستااتيجي
 اإلمااض الؽراثيةالتؽوية ببىسية الكذف السبكا  ٘ ال اعياليدك 

 داامت التؽوية والتثكيف مؼ خالل السحاىاات والزيارات والحسالت اإلعالمية لمحث عمى الكذف السبكا  ٜٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖٓ %ٕٓ %ٓٔ ندبة الستحقق
 التخظيط والجؾدة جية الكياس العالقات العامة الجية السداندة اإلدارة الفشية الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   محاضرة 18 محاضرات طبية تقام في األماكؽ الستاحة والسشاسبة لمفئات السدتيدفة محاىاات 

   زيارة 18 يتؼ فييا االلتقاء بالظمبة أو السؾعفيؽ والسؾعفات زيارات فاق العسل
   حسالت 6 التمفزيؾنيةوالذاشات عؽ طريق لؾحات الذؾارع  حسالت إعالمية

   كتيب 12 والسجتسع السحمي لمسعاقيؽكتيبات متخررة وإرشادية  كتيبات 
   نذرة 15 نذرات دعائية وإعالنية ونذرات تؾعية تيؼ السجتسع السحمي نذاات

   مرة 18 تبالسحاضرا حث السجتسع واألشخاص السحتسل إصابتيؼ بزرورة الكذف السبكر حث عمى الكذف
 

 التؽصيات
 الؾراثيةدعؼ فريق العسل الزائر بستخرريؽ باألمراض 

 باألمراض الؾراثيةتعد أو تراجع مؽ قبل استذارييؽ متخرريؽ باألمراض الؾراثية جسيع السظبؾعات الستعمقة 
 

 



 

 
 

 العشاية واتىتسام بالداعسيؼ والستطؽعيؼ واستقطاب السزيد مشيػ ٘ اليدك اتستااتيجي
 تؽسيع اشؽات التؽاصل مع الداعسيؼ ٔ اعياليدك ال 

 دانامت المقاءات والزيارات السباشاة   ٕٓ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٓٔ ندبة الستحقق
 اإلدارة التشفيذية جية الكياس مجمس اإلدارة الجية السداندة تشسية السؾارد السالية الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   مشاسبات 3 دعؾة الداعسيؽ لمسذاركة بالسشاسبات وعرض أنذظة الجسعية عمييؼ بذكل دوري  ألنذطةدعؽات ل

   شخرية 32 يقؾم فريق مؽ الجسعية بزيارات خاصة إلى الداعسيؽ والستبرعيؽ الفعمييؽ والستؾقعيؽ زيارات خاصة
   )شيريا( 1 ل االجتساعيالتؾاصل مع الداعسيؽ مؽ خالل قشؾات ومؾاقع التؾاص التؽاصل اتجتساعي

     
     
     

 

 التؽصيات
 مذاركة مجمس اإلدارة وأعزاء مؽ الجسعية العسؾمية في الزيارات

 
 

 
  



 

 
 

 

 العشاية واتىتسام بالداعسيؼ والستطؽعيؼ واستقطاب السزيد مشيػ ٘ اليدك اتستااتيجي
 اتجتساوية لمعسل بالداعةاستقطاب ي اءات تطؽوية متخررة بالخدمة  ٕ اليدك ال اعي

 عسل ااعدة ديانات ببسساء الستطؽعيؼ ور باتيػ الستعمقة بالعسل  ٕٔ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ ندبة الستحقق
 التخظيط والجؾدة جية الكياس العالقات العامة الجية السداندة تشسية السؾارد السالية الجية السش نة

 

 يال/ ر التكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   دراسات 3 عسل دراسة الستقراء رغبات الستظؾعيؽ الستعمقة بالجسعية دراسات

   عزؾ 122 بشاء قاعدة بيانات خاصة بالستظؾعيؽ وقدراتيؼ ورغباتيؼ دانامت إلكتاوني
   6 تخريص بعض البرامج واألنذظة وإسشادىا لفريق الستظؾعيؽ والستظؾعات أنذطة خاصة

     
     
     

 

 تؽصياتال
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 زيادة إياادات الجسعية والااابة عمى الش قات بسا يزسؼ تحقيق فاالض مالي ٙ اليدك اتستااتيجي
 عاض خدمات الجسعية عمى شكل مشتجات فادية يسكؼ أن يتبشاىا الستباعؽن  ٕ اليدك ال اعي

 سيا اح أنذطة الجسعية لمستباعيؼ عمى شكل مشتجات لدع  ٕٕ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %ٓٙ %ٓ٘ ندبة الستحقق
 التخظيط والجؾدة جية الكياس اإلدارة الفشية والعالقات العامة الجية السداندة تشسية السؾارد السالية نةالجية السش 

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
 0ٓٓٓ٘ٔ  بظاقة 15 محدد تغظي نذاط واحد مؾضح فييا أىدافو وأثره وكافة تفاصيمو ويدتيدف متبرع بطااات األنذطة

 0ٕٓٓٓ٘  كتيبات 5 يجسع عدد مؽ بظاقات األنذظة بظريقة احترا ية ويدتيدف السجتسع السحمي عسؾما كتيبات 
 0ٕٓٓٓ٘  تقارير 3 تقارير تؾثيق عسل الجسعية تقاريا سشؽية

     
     
     

 

 التؽصيات
 عمى شكل مشتج يعرض عمى الستبرع بشاء عمى رغبة السدتفيديؽ أنفديؼ.اختيار األنذظة الستسيزة التي تخدم السدتفيد مباشرة 

 
 

 
  



 

 
 

 

 زيادة إياادات الجسعية والااابة عمى الش قات بسا يزسؼ تحقيق فاالض مالي ٙ اليدك اتستااتيجي
 عاض خدمات الجسعية عمى شكل مشتجات فادية يسكؼ أن يتبشاىا الستباعؽن  ٖ اليدك ال اعي
 % سشؽيآٖتحقيق زيادة في التباعات دشدبة   ٖٕ لبانامتالسذاو، أو ا

 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٜٓ %ٓٛ %ٓٚ %٘ٙ %ٓٙ %ٓ٘ %ٓٗ %ٖ٘ %ٖٓ %ٕٓ %٘ٔ %ٓٔ ندبة الستحقق
 التخظيط والجؾدة جية الكياس جسيع األقدام واإلدارات الجية السداندة تشسية السؾارد السالية الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   21/27/22 ة مدتقمةتأسيس إدارة لتشسية السؾارد السالي إدارة تشسية مؽارد
   21/27/22 بشاء الئحة تشسية السؾارد السالية لمجسعية دشاء تالحة مؽارد

   12 نرية وإلكترونية رسائلأخبار و  التدؽيق اإللكتاوني
   42 نسذجة السذاريع والبرامج وعسل بظاقات تعريفية لكل برنامج أو مذروع تعايف السذاريع

   1 نات لمجيات التي سيتؼ عرض مذاريع وبرامج الجسعية عميياعسل قؾاعد بيا اؽاعد ديانات
   12 إعالنات شؾارع وشاشات تمفزيؾنية )مرة واحدة ربع سشؾية( حسمة إعالنات
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 زيادة إياادات الجسعية والااابة عمى الش قات بسا يزسؼ تحقيق فاالض مالي ٙ اليدك اتستااتيجي
 تخفيض اليدر في ن قات الجسعية ٗ اليدك ال اعي

 مذاو، الزؽابط السالية، وتالحة حقؽق السدت يديؼ  ٕٗ السذاو، أو البانامت
 

 2223 2222 2221 سشؽات التش ين
 ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التش ين باألشيا

 * * * * * * * * * * * * سطمؽبالسدتيدك ال
 %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٓٔ %ٓٛ %ٓٙ %ٓٗ ندبة الستحقق
 السجمس التشفيذي جية الكياس اإلدارة التشفيذية الجية السداندة التخظيط والجؾدة الجية السش نة

 

 / ريالالتكم ة العؽاالق الستؽاعة السدتيدك الذاح والتؽىيح األنذطة وال عاليات
   1 بشاء الالئحة السالية لمجسعية حة الساليةالالال

   4 بشاء إجراءات ونساذج الررف واإليراد إجااءات الراك
   1 تظؾير الئحة السدتفيديؽ حقؽق السدت يديؼ
   1 أن تخدم أىداف الجسعية بذكل مباشر ىؽابط األنذطة
   1 تحديد الستظمبات الفعمية لمؾعائف داخل الجسعية ىبط الكؽادر
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