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  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج
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 2 ............................................................................................................... تعليمات إعداد مشروع التخطيط المؤسسي:
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 71من  2الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 

 تعليمات إعداد مشروع التخطيط المؤسسي:

 ( أعضاء من الجمعية.8-5فريق عمل مكون من )المشروع  إلعداديلزم  .1

ات واألقسام المدير التنفيذي للجمعية، مديرو اإلدار أحد أعضاء مجلس اإلدارة، يق العمل )رئيس مجلس اإلدارة،يجب أن يتضمن فر .2

 .(ةالرئيسية في الجمعي

 يل متطلباتهم.تحليل األطراف ذات العالقة يتم التواصل المباشر مع المعنيين من خالل ورشة عمل أو لقاءات فردية لتحل عند إعداد .3

 إستراتيجية.( أهداف 8-5العدد المالئم لألهداف اإلستراتيجية يتراوح من ) .4

 مؤشري أداء لكل هدف إستراتيجي في الجمعية.=  الحد األدنى لمؤشرات األداء الرئيسية .5

 = مبادرتين تنفيذيتين على األقل لكل مؤشر أداء رئيسي.الحد األدنى للمبادرات التنفيذية  .6

 م(.2022أغسطس  4 –م 2022يوليو  24تكون فترة إعداد المشروع خالل ) .7

 م(.2022أغسطس  10-9التوجيه على المشروع خالل يومي )سوف تكون جلسات  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71من  3الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج
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 71من  4الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :فريق عمل إعداد مشروع التخطيط المؤسسي( 1/1
 

 دوره في إعداد مشروع التخطيط المؤسسي دوره الوظيفي في الجمعية أسماء المشاركين م

 اشراف على اعداد التخطيط المؤسسي مجلس االدارةرئيس  فهد مسند راشد البلوي 1

 المساهمه في اعداد التخطيط المؤسسي المدير التنفيذي احمد سعود راشد البلوي 2

 المساهمه في اعداد التخطيط المؤسسي مديرادارة الماليه والمشاريع فهد سلمان سالم البلوي 3

 المساهمه في اعداد التخطيط المؤسسي مدير ادارة الموارد البشريه محمد سعد راشد البلوي 4

 المساهمه في اعداد التخطيط المؤسسي مدير ادارة خدمات المستفيدين  فهد عايد ناهض البلوي 5

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص ادخل االسم الثالثي 6

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص الثالثيادخل االسم  7

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص ادخل االسم الثالثي 8

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص ادخل االسم الثالثي 9

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص الثالثيادخل االسم  10

 



 71من  5الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :التعريف بالجمعية( 1/2
 

 351 رقم ترخيص الجمعية جمعية البر بالجديدة اسم الجمعية

 مركز الجديدة النطاق الجغرافي 1427 تاريخ تأسيس الجمعية

 جمعية بر طبيعة نشاط الجمعية
والخدمات البرامج 

 الرئيسية المقدمة
تقديم البرامج والمشاريع  التي تعنى باالرامل 

 وااليتام وكبار السن وذوي الدخل المحدود

عدد المستفيدين من 
خدمات الجمعية في 

 م2021عام 
 نسمه  1442

مجموع اإليرادات 
المالية للجمعية في عام 

 م2021
 لاير  5234891

عدد أعضاء مجلس 
 اإلدارة

7 
اسم رئيس مجلس 

 اإلدارة
 فهد مسند راشد البلوي

اسم المدير التنفيذي 
 للجمعية

 احمد سعود راشد البلوي 
عدد الموظفين في 

 الجمعية
15 

عدد اإلدارات الرئيسية 
 في الجمعية

8 
عدد المتطوعين 

 المسجلين
10 

 موقع الجمعيه الرسمي https://albraljdeedh.com  معلومات إضافية

https://albraljdeedh.com/


 71من  6الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :الهيكل التنظيمي الحالي في الجمعية( 1/3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71من  7الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً: التحليل اإلستراتيجي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71من  8الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :الرئيسية بالجمعية الداخلية نقاط القوة( 2/1
 

 ة يالرئيس الداخلية القوةنقاط  م
 = مرتفع(5= منخفض، 1التقييم )

1 2 3 4 5 

 5 مرونة اعضاء مجلس االدارة في تفويض وتمكين المدير التنفيذي 1

 5 وجود كفاءات بشرية تغطي احتياجات الجمعيه الوظيفيه  2

 4 الصورة الذهنيه المميزه عن الجمعيه في المجتمع المحلي 3

 5 التجانس والفاعليه في العالقه بين مجلس االدارة والفريق التنفيذي 4

 5 وجود هيكل تنظيمي معتمد للجمعيه يبلي احياجاتها  5

 4 تنوع مصادر تحقيق االستدامه الماليه  6

 4 تنوع تخصصات اعضاء مجلس االدارة  7

 4 ماليه ومحاسبيه معتمده ومفعله داخل الجمعيه وجود الئحه 8

 ادخل رقم التقييم فقط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9

 ادخل رقم التقييم فقط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10



 71من  9الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :الرئيسية بالجمعيةالداخلية نقاط الضعف ( 2/2

 الداخلية الرئيسية  الضعفنقاط  م
 = مرتفع(5منخفض، = 1التقييم )

1 2 3 4 5 

 4 عدم وجود مصادر دخل وقفيه او استثماريه للجمعيه  1

 5 عدم امتالك الجمعيه لمقر خاص بها  2

 3 بعد مقر الجمعيه عن مركز المدينه  3

 3 ضعف االنشطة التسويقيه واالعالميه  4

 5 وتقييم االداء الوظيفي عدم وجود نظام فاعل الدارة 5

 5 عدم وجود خطة استراتيجيه معتمده  6

 5 عدم وجود مراجع داخلي للجمعيه 7

 ادخل رقم التقييم فقط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8

 ادخل رقم التقييم فقط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9

 ادخل رقم التقييم فقط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10

 



 71من  10الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :الفرص الخارجية المتاحة للجمعية( 2/3

  الفرص الخارجية المتاحة للجمعية م
 = مرتفع(5= منخفض، 1التقييم )

1 2 3 4 5 

 5 تعدد مجاالت دعم الوزارة للجمعيات االهليه 1

 4 وجود الهيئة الملكيه بمحافظة العال  2

 4 المتاحه للجمعيات بالمحافظة البرامج التطويريه  3

 4 النمو في المسؤوليه االجتماعيه لدى القطاع الخاص  4

 4 مبادرات الدعم المقدمه من بنك التنميه  5

 5 منصات التبرع الجماعي الحكوميه  6

 4 نظام االسناد الحكومي للمناقصات للقطاع غير الربحي 7

 5 التوجه الحكومي في التحول من الرعويه الى التنمويه 8

 4 الضريبي للقطاع غير الربحي  االعفاء 9

 4 الطبيعه الزراعيه بمحافظة العال  10

 



 71من  11الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :للجمعية الحاليةالخارجية  التحديات( 2/4

  التحديات الخارجية الحالية م
 = مرتفع(5= منخفض، 1التقييم )

1 2 3 4 5 

 5 عقود الوظيفيه قصيرة االجل  1

 3 ارتفاع عدد المستفيدين من الجمعيه 2

 3 ضعف الوعي المجتمعي بالعمل غير الربحي  3

 5 مشروعات التطوير العمراني الموثره على النشاط السكني 4

 5 استمراريه ايقاف تراخيص التطوير العمراني في المحافظة  5

 4 العامه وتاثيرها على القطاع غير الربحي الجوائح  6

 5 قلة الشركات الداعمه للقطاع غير الربحي بالمحافظة  7

 ادخل رقم التقييم فقط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8

 ادخل رقم التقييم فقط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9

 رقم التقييم فقطادخل  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10

 



 71من  12الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :للجمعية تحليل األثر اإلستراتيجي المستهدف( 2/5

 اآلثار المستهدفة
 ايجاد صورة ذهنيه متميزه عن الجمعيه  المساهمه في تخفيض معدالت البطاله 

 رفع الوعي المجتمعي لتحول من الرعويه الى التنمويه  الحد من نسبة الفقر في المجتمع 

 األهداف

 ايجاد فرص وظيفيه للمستفيدين  تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين 

 تحسين البيئه السكنيه للمستفيدين  رفع المستوى التعليمي البناء المستفيدين 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص تمكين االسر المنتجه 

 المخرجات الرئيسية

 منزل للمستفيدبن بالسنه  20ترميم  بالسنه سله غذائيه للمستفيدين  1200توفير 

 طفل صحيا لمدة سنه  50رعاية  من ابناء االسر بالسنه 50توظيف 

 من االسر المنتجه في السنه  50تاهيل وتمكين  من ابناء االسر في السنه  15تدريب 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 األنشطة الرئيسية

 برنامج رعاية طفل برنامج كفالة يتيم 

 برامج سقيا الماء تدريب وتطوير المستفيدين

 تاهيل وتمكين االسر المنتجه  ترميم المنازل

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص كفاالت االرامل والمطلقات 

 المدخالت الرئيسية

 الكفاءات الوظيفيه الموارد الماليه 

 الهويه االتصاليه  الموارد المعرفيه 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص الشراكات المجتمعيه 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 



 71من  13الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تحليل متطلبات األطراف ذات العالقة مع الجمعية:( 2/6

األطراف ذات 
 العالقة

 مستوى
 االهتمام

مستوى 
 التأثير

ما هي متطلبات األطراف ذات العالقة من 
 الجمعية؟

 ماذا قدمنا لهم؟

 برامج تدريب وتطوير  –دعم عيني  –دعم نقدي  مرتفع مرتفع المستفيدين 
 تحسين وضعهم السكني  –توفير فرص عمل لهم 

 –دعم سالل واجهزه منزليه  –كفاالت نقديه 
توفير فرص عمل  –البنائهم تدريب وتاهيل 

 ترميم منازل االسر  –البنائهم 

 مرتفع مرتفع الموظفين 
 –الئحه شؤون الموظفين  –سلم رواتب معتمد 

 نظام حوافز

اعتماد اليه  –اعتماد الئحة الموارد البشريه 
االعالن عن شهادة تميز  –الحوافز والمكافات 

 للموظف المثالي 



 71من  14الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

األطراف ذات 
 العالقة

 مستوى
 االهتمام

مستوى 
 التأثير

ما هي متطلبات األطراف ذات العالقة من 
 الجمعية؟

 ماذا قدمنا لهم؟

 مرتفع مرتفع المانحين
اعداد تقرير عن اثر  -ابراز دور المانح اعالميا
 دعم المانح في المشروع 

تقرير ختامي  -تكريم للمانحين في الحفل السنوي
 للمشروع 

 مرتفع مرتفع االعالم 
ابراز دور االعالمي  –توفير ماده اعالميه للنشر 

 الشراكات المجتمعيه  – بالجمعيه
 تكريمهم بالحفل السنوي 



 71من  15الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

األطراف ذات 
 العالقة

 مستوى
 االهتمام

مستوى 
 التأثير

ما هي متطلبات األطراف ذات العالقة من 
 الجمعية؟

 ماذا قدمنا لهم؟

 تقرير عن اثر دعمهم للمشاريع  الشراكات المجتمعيه  متوسط متوسط القطاع الخاص 

 متوسط منخفض المجتمع المحلي 
اقامة برامج التوعيه الثقافيه والصحيه 

 واالجتماعيه 
 تم تقديم برامج اجتماعيه سنويه لهم 



 71من  16الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

األطراف ذات 
 العالقة

 مستوى
 االهتمام

مستوى 
 التأثير

ما هي متطلبات األطراف ذات العالقة من 
 الجمعية؟

 ماذا قدمنا لهم؟

 مرتفع مرتفع الجهات الحكوميه 
الشراكات  –االنظمه واللوائح  –التراخيص 
 المجتمعيه 

 2030المساهمه في تحقيق رؤيه 

انقر أو اضغط هنا إلدخال 

 .نص
مستوى 
 االهتمام

مستوى 
 التأثير

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص



 71من  17الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

األطراف ذات 
 العالقة

 مستوى
 االهتمام

مستوى 
 التأثير

ما هي متطلبات األطراف ذات العالقة من 
 الجمعية؟

 ماذا قدمنا لهم؟

انقر أو اضغط هنا إلدخال 

 .نص
مستوى 
 االهتمام

مستوى 
 التأثير

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

انقر أو اضغط هنا إلدخال 

 .نص
مستوى 
 االهتمام

مستوى 
 التأثير

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 



 71من  18الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً: التوجهات اإلستراتيجية
 

 

 

 

 

 

 



 71من  19الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 :الخارطة اإلستراتيجية للجمعية( 3/1

 الرؤية
التميز في رعاية وتنمية 

  المستفيدين
 الرسالة

ً  ينالمستفيد تلبية احتياجات ً اجتماعيا   وتعليميا
 ً  ةبرامج نوعيوفق ممارسات مهنية و وصحيا

  ةالى التنموي ةللتحول من الرعوي

ية
ج
تي
را

ست
إل
 ا
ف

دا
أله

ا
 

محور 
 المستفيدين

تقديم الدعم والمساندة االجتماعية ( 1)

 والصحية للمستفيدين

تقديم برامج لتنمية وتمكين ( 2)

 المستفيدين

محور 
 العمليات

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص االتصال المؤسسي الشراكات وتطوير ( 3)

محور 
 الممكنات

  البشريه الكفاءاتتطوير ( 5)  والتقني التطوير المؤسسي( 4)

المحور 
 المالي

  تحقيق االستدامه للجمعيه( 7)  تنمية االصول االستثماريه للجمعيه( 6)

 الشفافيه االلتزام العدل االمانه التكامل االتقان  القيم الحاكمة

 



 71من  20الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مصفوفة األهداف اإلستراتيجية والفرعية ومؤشرات األداء الرئيسية للجمعية:( 3/2

 مؤشرات األداء الرئيسية األهداف الفرعية اإلستراتيجيةاألهداف 

تقديم برامج لتنمية و تمكين 
 المستفيدين

 عدد االبناء المسجلين في برامج التدريب اقامة برامج تدريب البناء المستفيدين

 عدد االسر المنتجة دعم و تمكين االسر المنتجة

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 التطوير الموسسي و التقني

 عدد البرامج المنفذه على تحديث البناء الموسسي للجمعيةالعمل 

 عدد البرمج المنفذة ادخال البرامج الرقمية للجمعية

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص



 71من  21الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مؤشرات األداء الرئيسية األهداف الفرعية اإلستراتيجيةاألهداف 

 للجمعيةتحقيق االستدامه 

 مجموع االيرادات الماليه من البرامج والخدمات الذاتيه تسويق البرامج والخدمات الذاتيه 

 عدد األوقاف الجديدة إيجاد اوقاف ذات دخل اعلى للجمعية

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 تطوير الكفاءات البشريه 

 التدريبيه المقدمه للموظفبرامج عدد ال تقديم برامج تطويريه للموظفين 

 نسبة تقييم الموظف في نموذج االداء تحسين أنتاجية الموظفين

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص



 71من  22الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مؤشرات األداء الرئيسية األهداف الفرعية اإلستراتيجيةاألهداف 

تقديم الدعم ( 1)

والمساندة االجتماعية 
 والصحية للمستفيدين

 تقديم برامج للدعم والمساندة االجتماعية
المستفيدين من برامج الدعم والمساندة  عدد

 االجتماعية

 عدد المستفيدين من الخدمات الصحية تقديم خدمات صحية للمستفيدين

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 للجمعيةتنمية األصول االستثمارية 

 مجموع االيرادات تطوير األوقاف الحالية لدى الجمعية 

 عدد المشاريع المعتمده إيجاد مشاريع استثماريه نوعيه

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص



 71من  23الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مؤشرات األداء الرئيسية األهداف الفرعية اإلستراتيجيةاألهداف 

تطوير الشراكات واالتصال 
 الموسسي

 الجمهور نسبة رضا  تعزيز االتصال الموسسي 

 عدد الشراكات المعتمدة تعزيز الشراكات المجتمعية 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 .أو اضغط هنا إلدخال نصانقر  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 



 71من  24الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات مؤشرات األداء الرئيسية رابعاً: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71من  25الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 للجمعيةتحقيق االستدامه  الهدف االستراتيجي

 تسويق البرامج والخدمات الذاتيه  الهدف الفرعي

 مجموع االيرادات الماليه من البرامج والخدمات الذاتيه  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

تنمية الموارد 
 الماليه 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات ☐ المالي× المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي ☐ كمي × نوع الوحدة

 نتائج × عمليات ☐ مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي ☐ ربع سنوي × شهري ☐ دورية القياس

 نسبة االيرادات الربعيه مع ايرادت نفس الفتره الزمنيه في العام السابق معادلة حساب المؤشر

 مليون 5 خط األساس الماليه  جامع البيانات الماليه  مصدر البيانات

 مليون 10 م2025 مليون 7 م2024 مليون 7 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 اعداد منتجات تسويقية  1

 اعداد حملة تسويقية لمشاريع الجمعية  2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  26الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 وير الكفاءات البشريه تط الهدف االستراتيجي

 تقديم برامج تطويريه للموظفين  الهدف الفرعي

 عدد الساعات التدريبيه المقدمه للموظف  األداءمؤشر 
اإلدارة 
 المعنية

 الموارد البشريه 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات × المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي × كمي ☐ نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات ☐ مدخالت × نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي ☐ ربع سنوي × شهري ☐ القياسدورية 

 انتاجيه الموظفين  معادلة حساب المؤشر

 1 خط األساس الموارد البشريه جامع البيانات الموادر البشريه مصدر البيانات

 برامج 3 م2025 برامج  3 م2024 برامج  3 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 اقامة برامج تدريب لتعزيز المهارات لدى الموظفين  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  27الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تحقيق التحول الرقمي  الهدف االستراتيجي

 العمل على برامج التحول الرقمي  الهدف الفرعي

 عدد البرامج المنفذه  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

ادارة التخطيط 
 والتطوير 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات × المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى ☐ االتجاه نوعي ☐ كمي × نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي ☐ ربع سنوي × شهري ☐ دورية القياس

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص معادلة حساب المؤشر

 مصدر البيانات
ادارة التخطيط 

 والتطوير
 خط األساس ادارة التخطيط والتطوير جامع البيانات

انقر أو اضغط هنا إلدخال 
 .نص

 برامج 3 م2025 برامج 3 م2024 برنامج  2 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 اقامة برامج التحول الرقمي  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  28الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تقديم برامج لتنمية و تمكين المستفيدين  الهدف االستراتيجي

 اقامة برامج تدريب البناء المستفيدين  الهدف الفرعي

 عدد االبناء المسجلين في برامج التدريب  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

ادارة خدمات 
 المستفيدين 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات × المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي ☐ كمي × نوع الوحدة

 نتائج × عمليات ☐ مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي × ربع سنوي ☐ شهري ☐ القياسدورية 

 عدد االبناء المسجلين في برامج التدريب  معادلة حساب المؤشر

 مصدر البيانات
ادارة خدمات 
 المستفيدين 

 20 خط األساس ادارة خدمات المستفيدين  جامع البيانات

 60 م2025 60 م2024 50 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 اقامة برامج تدريبيه البناء المستفيدين  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  29الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تقديم الدعم والمساندة االجتماعية والصحية للمستفيدين( 1) الهدف االستراتيجي

 االجتماعيةتقديم برامج للدعم والمساندة  الهدف الفرعي

اإلدارة  عدد المستفيدين من برامج الدعم والمساندة االجتماعية مؤشر األداء
 المعنية

إدارة خدمات 
 المستفيدين

 المستفيدين × العمليات ☐ الممكنات ☐ المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي ☐ كمي × نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي ☐ ربع سنوي × شهري ☐ دورية القياس

 مجموع المستفيدين من البرامج المنفذة للدعم والمساندة معادلة حساب المؤشر

 مستفيد 1400 خط األساس باحث اجتماعي جامع البيانات تقارير المستفيدين مصدر البيانات

 مستفيد 2500 م2025 مستفيد 2000 م2024 مستفيد 2000 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 برنامج الدعم والمساندة االجتماعية للفئات المستفيدة من خدمات الجمعية 1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  30الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تحقيق االستدامه للجمعية  الهدف االستراتيجي

 إيجاد اوقاف ذات دخل اعلى للجمعية  الهدف الفرعي

 عدد األوقاف الجديدة  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

تنمية الموارد 
 المالية

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات ☐ المالي× المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي ☐ كمي × نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي × ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 عدد األوقاف الجديدة  معادلة حساب المؤشر

 2 خط األساس لجنة االوقاف جامع البيانات لجنة األوقاف  مصدر البيانات

 1 م2025 1 م2024 2 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 دراسة جدوى في مشاريع األوقاف  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  31الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تطوير الكفائات البشرية  الهدف االستراتيجي

 تحسين إنتاجية الموظفين  الهدف الفرعي

 نسبة تقييم الموظف في نموذج األداء  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

 الموارد البشرية 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات × المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي × كمي ☐ نوع الوحدة

 نتائج × عمليات ☐ مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي × ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 نسبة تقييم الموظف في نموذج األداء  معادلة حساب المؤشر

 جامع البيانات الموارد البشرية  مصدر البيانات
أخصائي الموارد 

 البشرية 
 % 40 خط األساس

 %90 م2025 %80 م2024 %70 م2023 المستهدفات

 التنفيذيةالمبادرات  م

 اعداد برنامج حوافز للموظفين  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  32الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تقديم الدعم والمساندة االجتماعية و الصحية للمستفيدين  الهدف االستراتيجي

 تقديم خدمات صحية للمستفيدين  الهدف الفرعي

 عدد المستفيدين من الخدمات الصحية  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

 إدارة المستفيدين 

 المستفيدين × العمليات ☐ الممكنات ☐ المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي ☐ كمي × نوع الوحدة

 نتائج × عمليات ☐ مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي × ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 عدد المستفيدين من الخدمات الصحية  معادلة حساب المؤشر

  50 خط األساس أخصائي اجتماعي  جامع البيانات إدارة المستفيدين  مصدر البيانات

 100 م2025 100 م2024 70 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 مشروع الرعاية الصحية للمستفيدين  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  33الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تقديم برامج لتنمية و تمكين المستفيدين  الهدف االستراتيجي

 دعم و تمكين االسر المنتجة  الهدف الفرعي

 عدد االسر المنتجة  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

إدارة خدمات 
 المستفيدين 

 المستفيدين × العمليات ☐ الممكنات ☐ المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي ☐ كمي × نوع الوحدة

 نتائج × عمليات ☐ مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي × ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 عدد االسر المنتجة  حساب المؤشر معادلة

 5 خط األساس باحث اجتماعي  جامع البيانات إدارة المستفيدين  مصدر البيانات

 30 م2025 30 م2024 20 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 مشروع دعم و تمكين االسر المنتجة  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  34الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تطوير الشراكات و االتصال الموسسي  الهدف االستراتيجي

 تعزيز االتصال الموسسي  الهدف الفرعي

 نسبة رضا الجمهور  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

إدارة االتصال 
 الموسسي 

 المستفيدين ☐ العمليات × الممكنات ☐ المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي × كمي ☐ نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي × ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 نسبة رضا الجمهور  معادلة حساب المؤشر

 مصدر البيانات
إدارة االتصال 

 الموسسي 
 ال يوجد  خط األساس إدارة االتصال الموسسي  جامع البيانات

 %80 م2025 %80 م2024 %70 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 مشروع تعزيز االتصال الموسسي  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  35الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تطوير الشراكات و االتصال الموسسي  الهدف االستراتيجي

 تعزيز الشراكات المجتمعية  الهدف الفرعي

 عدد الشراكات المعتمدة  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

إدارة االتصال 
 الموسسي 

 المستفيدين ☐ العمليات × الممكنات ☐ المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي × كمي ☐ نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي ☐ نصف سنوي × ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 عدد الشراكات المعتمدة  معادلة حساب المؤشر

 مصدر البيانات
إدارة االتصال 

 الموسسي 
 2 األساسخط  إدارة االتصال الموسسي  جامع البيانات

 12 م2025 8 م2024 5 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 مشروع تعزيز الشراكات المجتمعية  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  36الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 التطوير الموسسي و التقني  الهدف االستراتيجي

 العمل على تحديث البناء الموسسي للجمعية  الهدف الفرعي

 عدد البرامج المنفذة  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

 اإلدارة المالية 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات × المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي × كمي ☐ نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي × نصف سنوي ☐ ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 عدد البرامج المنفذة  معادلة حساب المؤشر

 ال يوجد  خط األساس اإلدارة المالية  جامع البيانات اإلدارة المالية  مصدر البيانات

 2 م2025 2 م2024 2 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 مشروع البناء الموسسي للجمعية  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  37الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 التطوير الموسسي و التقني  الهدف االستراتيجي

 ادخال البرامج الرقمية للجمعية  الهدف الفرعي

 عدد البرامج المنفذة  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

 اإلدارة المالية 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات × المالي☐ المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي × كمي ☐ نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي × نصف سنوي ☐ ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 عدد البرامج المدخلة  معادلة حساب المؤشر

 ال يوجد  خط األساس اإلدارة المالية  جامع البيانات اإلدارة المالية  مصدر البيانات

 3 م2025 3 م2024 3 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 مشروع التحول الرقمي للجمعية  1

 .إلدخال نصانقر أو اضغط هنا  2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  38الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تنمية األصول االستثمارية للجمعية  الهدف االستراتيجي

 تطوير األوقاف الحالية للجمعية  الهدف الفرعي

 مجموع اإليرادات  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

 إدارة األوقاف 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات ☐ المالي× المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي × كمي ☐ نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي × نصف سنوي ☐ ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 مجموع اإليرادات  معادلة حساب المؤشر

 2 خط األساس إدارة األوقاف  جامع البيانات إدارة األوقاف  مصدر البيانات

 4 م2025 4 م2024 3 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 مشروع تطوير األوقاف الحالية  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  39الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

  للجمعية تنمية األصول االستثمارية  الهدف االستراتيجي

 إيجاد مشاريع استثمارية نوعية  الهدف الفرعي

 عدد المشاريع المعتمدة  مؤشر األداء
اإلدارة 
 المعنية

 إدارة األوقاف 

 المستفيدين ☐ العمليات ☐ الممكنات ☐ المالي× المحور

 قيم أقل ☐ قيم أعلى × االتجاه نوعي × كمي ☐ نوع الوحدة

 نتائج ☐ عمليات × مدخالت ☐ نوع المؤشر

 سنوي × نصف سنوي ☐ ربع سنوي ☐ شهري ☐ دورية القياس

 عدد المشاريع المعتمدة  معادلة حساب المؤشر

 1 خط األساس إدارة األوقاف  جامع البيانات إدارة األوقاف  مصدر البيانات

 1 م2025 1 م2024 1 م2023 المستهدفات

 المبادرات التنفيذية م

 تطوير مشروع تيماء  1

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3

 



 71من  40الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات الخطة التشغيليةخامساً: 
 

 

 

 



 71من  41الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 

 ة للجمعية تحقيق االستدام الهدف اإلستراتيجي

 ةتسويق البرامج والخدمات الذاتي الهدف الفرعي

 ةمن البرامج والخدمات الذاتي ةمجموع االيرادات المالي مؤشر األداء الرئيسي

 اعداد منتجات تسويقية لمشاريع الجمعية المبادرة التنفيذية

 منتج  20 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد المنتجات  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 60 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة زيادة اإليرادات  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 مليون لاير  النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير تنمية الموارد المالية  مسؤول المبادرة تنمية الموارد المالية  اإلدارة المعنية



 71من  42الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
هنا  انقر أو اضغط

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
اضغط هنا انقر أو 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .تاريخإلدخال 
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  43الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تحققيق االستدامه الماليه  الهدف اإلستراتيجي

 تسويق البرامج والخدمات الذاتيه الهدف الفرعي

 مجموع االيرادات الماليه من البرامج والخدمات الذاتيه الرئيسيمؤشر األداء 

 اعداد حملة تسويقية لمشاريع الجمعية  المبادرة التنفيذية

 حمالت  5 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد الحمالت التسويقية  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 60 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة زيادة اإليرادات  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 مليون لاير  النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة تنمية الموارد المالية  مسؤول المبادرة أدارة تنمية الموارد المالية  اإلدارة المعنية



 71من  44الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 اإلجراءات التشغيليةمخرجات  اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .تاريخ إلدخال

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
هنا  انقر أو اضغط

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
اضغط هنا انقر أو 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  45الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تحقيق االستدامة للجمعية  الهدف اإلستراتيجي

 إيجاد اوقاف ذات دخل اعلى للجمعية  الهدف الفرعي

  عدد األوقاف الجديدة  مؤشر األداء الرئيسي

 دراسة جدوى في مشاريع األوقاف  المبادرة التنفيذية

  2 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد األوقاف الجديدة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 2 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة زيادة األوقاف  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 مليون  15 المالي للمبادرةالنطاق  أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة األوقاف  مسؤول المبادرة أدارة األوقاف  اإلدارة المعنية



 71من  46الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .نص إلدخال
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .اضغط هنا إلدخال نص انقر أو 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .هنا إلدخال نصانقر أو اضغط  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  47الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 وير الكفاءات البشرية تط اإلستراتيجيالهدف 

 تقديم برامج تطويريه للموظفين الهدف الفرعي

 للموظف  عدد الساعات التدريبية المقدمة مؤشر األداء الرئيسي

 اقامة برامج تدريب لتعزيز مهارات لدى الموظفين المبادرة التنفيذية

 برامج  3 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد الساعات المنفذة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 ساعة تدريبية  100 مستهدف مؤشر الفعالية عدد الساعات المنفذة  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 ألف  400 النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير أدارة الموارد البشرية  مسؤول المبادرة إدارة الموارد البشرية  اإلدارة المعنية



 71من  48الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
اضغط هنا انقر أو 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .تاريخإلدخال 
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .أو اضغط هنا إلدخال نص انقر .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
هنا انقر أو اضغط 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  49الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تطوير الكفائات البشرية  الهدف اإلستراتيجي

 تحسين إنتاجية الموظفين                                                       الهدف الفرعي

 نسبة تقييم الموظف في نموذج األداء  مؤشر األداء الرئيسي

  اعداد برنامج حوافز للموظفين  المبادرة التنفيذية

 برامج  3 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد البرامج المنفذة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 80 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة تقييم الموظف في نموذج األداء  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 الف  300 النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير أدارة الموارد البشرية  مسؤول المبادرة أدارة الموارد البشرية  اإلدارة المعنية



 71من  50الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
اضغط هنا انقر أو 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .تاريخإلدخال 
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .أو اضغط هنا إلدخال نص انقر .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
هنا انقر أو اضغط 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  51الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 االجتماعية والصحية للمستفيدين تقديم الدعم والمساندة( 1) الهدف اإلستراتيجي

 تقديم برامج للدعم والمساندة االجتماعية الهدف الفرعي

 
 
 

 عدد المستفيدين من برامج الدعم والمساندة االجتماعية

 برنامج الدعم والمساندة االجتماعية للفئات المستفيدة المبادرة التنفيذية

 برنامج 20 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد برامج الدعم والمساندة مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % على األقل80 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة سد احتياجات المستفيدين مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 مليونا لاير النطاق المالي للمبادرة أسبوع 52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة خدمات المستفيدين مسؤول المبادرة خدمات المستفيدين إدارة اإلدارة المعنية



 71من  52الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
هنا انقر أو اضغط 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .هنا إلدخال نص انقر أو اضغط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو  7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .نص إلدخال
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
اضغط انقر أو 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  53الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 والصحية للمستفيدينتقديم الدعم والمساندة االجتماعية  الهدف اإلستراتيجي

 تقديم خدمات صحية للمستفيدين  الهدف الفرعي

 عدد المستفيدين من الخدمات الصحية  مؤشر األداء الرئيسي

 مشروع الرعاية الصحية للمستفيدين المبادرة التنفيذية

 مستفيد  50 مؤشر الكفاءةمستهدف  عدد المستفيدين من الخدمات الصحية  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 80 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة سد احتياج المستفيدين  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 ألف  600 النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة المستفيدين  مسؤول المبادرة إدارة المستفيدين  اإلدارة المعنية



 71من  54الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .نص إلدخال
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .اضغط هنا إلدخال نص انقر أو 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .هنا إلدخال نصانقر أو اضغط  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو  10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  55الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تقديم برامج لتنمية و تمكين المستفيدين  الهدف اإلستراتيجي

 دعم و تمكين االسر المنتجة  الهدف الفرعي

 عدد االسر المنتجة  مؤشر األداء الرئيسي

 مشروع دعم و تمكين االسر المنتجة  المبادرة التنفيذية

 أسرة  50 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد االسر المنتجة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 50 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة زيادة االسر المنتجة  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 مليون  2 النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة خدمات المستفيدين  مسؤول المبادرة إدارة خدمات المستفيدين  اإلدارة المعنية



 71من  56الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 التشغيليةمخرجات اإلجراءات  اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
هنا  انقر أو اضغط

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .نص إلدخال
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .اضغط هنا إلدخال نص انقر أو 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  57الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تقديم برامج لتنمية و تمكين المستفيدين  الهدف اإلستراتيجي

 إقامة برامج تدريب البناء المستفيدين  الهدف الفرعي

 عدد األبناء المسجلين في برامج التدريب  مؤشر األداء الرئيسي

 إقامة برامج تدريبة البناء المستفيدين  المبادرة التنفيذية

 برامج  5 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد البرامج المنفذة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 50 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة زيادة المستفيدين بالبرنامج  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 مليون لاير  النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة خدمات المستفيدين  مسؤول المبادرة إدارة خدمات المستفيدين  اإلدارة المعنية



 71من  58الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .إلدخال نصانقر أو اضغط هنا  2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
اضغط انقر أو 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .إلدخال نصانقر أو اضغط هنا  9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  59الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 التطوير المؤسسي و التقني  الهدف اإلستراتيجي

 العمل على تحديث البناء المؤسسي للجمعية  الهدف الفرعي

 عدد البرامج المنفذة  مؤشر األداء الرئيسي

 مشروع البناء المؤسسي للجمعية  المبادرة التنفيذية

 برامج  5 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد البرامج المنفذة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 80 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة تحديث البناء المؤسسي  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 الف  300 المالي للمبادرةالنطاق  أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير اإلدارة المالية  مسؤول المبادرة اإلدارة المالية  اإلدارة المعنية



 71من  60الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .أو اضغط هنا إلدخال نصانقر  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
هنا انقر أو اضغط 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .هنا إلدخال نص انقر أو اضغط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  61الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 التطوير المؤسسي و التقني  اإلستراتيجيالهدف 

 ادخال البرامج الرقمية للجمعية   الهدف الفرعي

 عدد البرامج المنفذة  مؤشر األداء الرئيسي

 مشروع التحول الرقمي للجمعية  المبادرة التنفيذية

 برامج  3 الكفاءةمستهدف مؤشر  عدد البرامج المنفذة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 80 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة التحول الرقمي  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 الف  300 النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير اإلدارة المالية مسؤول المبادرة اإلدارة المالية  اإلدارة المعنية



 71من  62الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .تاريخإلدخال 
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .أو اضغط هنا إلدخال نص انقر .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
هنا انقر أو اضغط 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  63الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تنمية األصول االستثمارية للجمعية  الهدف اإلستراتيجي

 تطوير األوقاف الحالية للجمعية  الهدف الفرعي

 مجموع اإليرادات  الرئيسيمؤشر األداء 

 مشروع تطوير األوقاف الحالية  المبادرة التنفيذية

  3 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد األصول االستثمارية  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 % 50 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة زيادة اإليرادات  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 مليون  10 النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 الزمني للمبادرةالنطاق 

 مدير إدارة األوقاف  مسؤول المبادرة إدارة األوقاف  اإلدارة المعنية



 71من  64الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .أو اضغط هنا إلدخال نص انقر 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .هنا إلدخال نصانقر أو اضغط  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .هنا إلدخال نص انقر أو اضغط 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
 انقر أو اضغط

 .إلدخال تاريخ



 71من  65الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تنمية األصول االستثمارية للجمعية  الهدف اإلستراتيجي

 إيجاد مشاريع أستثمارية نوعية  الهدف الفرعي

 عدد المشاريع المعتمدة  مؤشر األداء الرئيسي

 تطوير مشروع تيماء  المبادرة التنفيذية

 3 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد المشاريع االستثمارية النوعية  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 %50 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة زيادة اإليرادات  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 مليون  10 النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة األوقاف  المبادرةمسؤول  إدارة األوقاف  اإلدارة المعنية



 71من  66الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
هنا انقر أو اضغط 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .هنا إلدخال نص انقر أو اضغط .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو  10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  67الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تطوير الشراكات واالتصال المؤسسي  الهدف اإلستراتيجي

 تعزيز االتصال المؤسسي  الهدف الفرعي

 نسبة رضا الجمهور  مؤشر األداء الرئيسي

 مشروع تعزيز االتصال المؤسسي  المبادرة التنفيذية

 برامج  5 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد البرامج المنفذة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 %80 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة رضا الجمهور  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 ألف  200 النطاق المالي للمبادرة أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة االتصال المؤسسي  مسؤول المبادرة إدارة االتصال المؤسسي  اإلدارة المعنية



 71من  68الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
اضغط هنا انقر أو 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .تاريخإلدخال 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
اضغط هنا انقر أو 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  69الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 تطوير الشراكات واالتصال المؤسسي  الهدف اإلستراتيجي

 تعزيز الشراكات المجتمعية  الهدف الفرعي

 عدد الشراكات المعتمدة  مؤشر األداء الرئيسي

 مشروع تعزيز الشراكات المجتمعية  المبادرة التنفيذية

 5 مستهدف مؤشر الكفاءة عدد الشراكات المعتمدة  مؤشر الكفاءة للمبادرة التنفيذية

 %50 مستهدف مؤشر الفعالية نسبة تعزيز الشراكات  مؤشر الفعالية للمبادرة التنفيذية

 ألف  100 للمبادرةالنطاق المالي  أسبوع  52 النطاق الزمني للمبادرة

 مدير إدارة االتصال المؤسسي  مسؤول المبادرة إدارة االتصال المؤسسي  اإلدارة المعنية



 71من  70الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج

 مخرجات اإلجراءات التشغيلية اإلجراءات التشغيلية م
المسؤول عن 

 التنفيذ
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء عدد أسابيع التنفيذ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 1
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 2
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
هنا انقر أو اضغط 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 3
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 4
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 5
هنا  انقر أو اضغط

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 6
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 7
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو  .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 8
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 9
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .نص إلدخال
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص 10
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط هنا 

 .إلدخال نص
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ
انقر أو اضغط 

 .إلدخال تاريخ



 71من  71الصفحة 
 

  التخطيط المؤسسي مشروع نموذج
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