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 املالية م إلدارة تنمية املوارد2017أهداف اجتاهات اخلطة االسرتاتيجية املرتبطة  باخلطة التشغيلية للعام 

 األنشطة االسرتاتيجيات مؤشر االجناز أهداف االجتاه االجتاه

 ة املالية.توسيع القدر

 

 زيادة دخل اجلمعية.

 
345.9995,100 

 التوسع يف مجع التربعات املباشرة والوصول للمتربع يف مكان تواجده.

تنويع املنتجات )الربامج واملشاريع( من خالل ابتكار واستحداث برامج 

 وأساليب حديثة يف التسويق.

قات تسويق برامج األوقاف واالستثمار على كبار املاحنني عرب عال

 جملس اإلدارة.

 عدم التوسع يف شراء األصول االستهالكية.

 تطوير العاملني يف تسويق واستقبال التربعات.

 عدم التوسع يف شراء األصول االستهالكية.

تطوير حمفظة استثمارية )قد تكون بالشراكة مع جهة 

 متخصصة( وتسويقها على كبار املاحنني.

وتسويقها على  )تطوير منتجات( برامج ومشاريع جديدة

 عامة املتربعني.

 تطوير فكرة املراكز اإلعالمية لزيادة دخلها وفاعليتها.

وضع وتنفيذ خطة مالية للوصول لنسبة املصروفات غري -

 املباشرة املنشودة.

 750.000.000 زيادة قيمة األصول املستثمرة

حتقيق االستدامة املالية، ورفع نسبة الدخل الذاتي 

 لدخل.من إمجالي ا

 

47.900.000 

خفض نسبة املصروفات العمومية والتشغيلية من 

 جممل املصروفات.
15% 

 اخلدمات تقديمتوسيع 

 ومؤمتتة سهلة بعمليات

 متفاعل. وفريق

 البيانات، ملعاجلة إلكرتوني نظام إنشاء

 مبسط. بشكل الداخلية والعمليات
100%  حمرتف خارجي متعهد خالل من العملا. 

 املاحنني على تعرض مستقلة منتجات إىل أهداف ثالثةال حتول 

 .لتبنيها

 الرضا مستوى لزيادة للفريق إضافية وتسهيالت خدمات تقديم 

 .واالستقرار

 يف العمليات وربط وتبسيط تطوير مشروع 

 .اجلمعية

 املتكامل اإللكرتوني النظام مشروع. 

 التحسني خطة وتنفيذ ووضع الفريق رضا قياس 

 والوالء

 العمليات لكل اإللكرتونية واألرشفة ثيقالتو

 الداخلية. واإلجراءات
100% 

 %85 واملستفيدين. العاملني رضا كسب

 

الشئون املالية باهلدف الرابع وهو   حني تططلع ادارةة تنمية املوارد املالية يفيهتم االجتاه الثاني من اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية للجمعية باجلانب املالي من حيث تنمية املوارد املالية واليت يتوىل مهمتها ادار

 خفض نسبة املصروفات العمومية والتشغيلية من جممل املصروفات .

 تنمية املوارد املالية عمالء 

 العمالء الداخلني:

 مديري الفروع (3) موظفي وموظفات والكفاالت بالفروع. (2) موظفي ادارة املوارد املالية  (1) 

 ارجيني:العمالء اخل

    (كبار الداعمني 5)(الشركاء4)املتربعني (3)الكفالء(2)(االعطاء (1)  
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 تنمية املوارد املاليةم  ــ  2017 لعاماخلطة التشغيلية 

 م
اهلدف 

 الرئيسي
 النشاط أو الربنامج ر

 فرتة التنفيذ

 )كل رقم ميثل ربع سنوي(
التكلفة  اإلدارة املنفذة

 املالية
 شواهدال مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1  

1 

 

 

حتقيق 

معايري 

التميز 

املؤسسي 

يف 

التطوير 

والتح

سني 

 واجلودة

370 

 نقطة

 

 

1 
عمل  الشئون املوارد  من أفطل التجارب واملمارسات مبجال  االستفادة   

   نقطة(53)والتقنية
 - التطوير املوارد    

 من واالستفادة زيارات 8 تنظيم

 جديدة ممارسات10
 تقرير الزيارة

2 

 جماالت:  مماثلة متميزة يفمقارنه مع جهات عمل 

 . /واملنقطعة /الدائمة نسبة التربعات . - و اإليرادات من التربعات نسبة

 االستثمار/نسبة على العائد/ متربع لكل التربعات متوسط . / عدداملتربعني

 يتم ما مقابل تنميتها مت اليت للموارد/ االستغالل التربعات/نسبة فعالية

 األوقاف من الدخل /حجم - األوقاف معيه/عدداجل وأنشطة برامج على صرفة

 ن(10)اإليرادات إىل األوقاف دخل نسبة/

 تقرير املقارنات جهات مماثله3عمل مقارنه مع  - - املوارد     

 تقرير الربنامج برامج قابلة للتطبيق 3رابتكا - - املوارد     ن(10)  مشاريع جديدةو أوابتكار برامج  إبداع   3

 تقرير الربنامج افكار قابلة للتنفيذ 01تقديم - - املوارد     ن(10)املشاركة يف برنامج  )ساعه ابداع( 4

5 

 مراجعة

حتديث  اللوائح و توثيق 

كافة املهام واإلجراءات 

 نقطة(40)

 واملوارد العطوية لوائح وتطوير حتديث

 ن(20)فاالتوالك واالوقاف
    

   املوارد
 اللوائح حتديث مجيع اللوائح - -

 والرعايات الشراكات دليل عمل

 ن(20)واملاحنني
 الدليل الدليلاصدار  - - املوارد    

6 
القرارات والتعديالت  يف اختاذحتليل املعلومات واإلحصائيات الالزمة للمساعدة  

 ن(10)والتحسينات
 تقرير التحسينات حتسينات وتعديالت يف جمال عمل االدارة  10عمل    - التطوير املوارد    

7 
 واملعدلةاجلديدة  اإلجراءاتجتربة اشراك العمالء بالتطوير والتحسني و 

 ن(10).قبل تعميمها الختبارها
 تقرير الربنامج %جبميع التحسينات 100مشاركة عمالء االدارة  - - املوارد    

8 
 اجلودة

 طة(نق40) 

 9001تطبيق معايري ربيز وااليزوا - التطوير املوارد     ن(20)تبنى ونشر ثقافة اجلودة والتميز
تقرير عن مستوى 

 التطبيق

حتقيق مؤشر االجناز املوحد لكافة العمليات  )سرعة 

متوسط الزمن املستغرق ملعاجلة  تقديم اخلدمة/

 نسبة األخطاء يف  تقديم اخلدمات/جودة .الشكوى/

 ن(20)اخلدمة /رضى العمالء

 تقرير املؤشر %90عن   لحتقيق نسبة اداء ال تق - التطوير املوارد    

 تقرير املشاركة% والفوز 90عن  لبنسبة ال تقتطبيق معايري اجلائزة - - التطوير املوارد     األداء يف للتميز العاملية الكويت جائزة املشاركة جبوائز التميز   9
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 اجلودة

 نقطة(20)

   بأحد اجلوائز ن(5)اإلسالمية للمؤسسات االسرتاتيجي

 - التطوير املوارد     ن(5)اجملتمعية للمسئولية مقرن االمري  

 - التطوير  التقنية     ن(5)االوقاف جائزة

     ن(5)فهد بن حممد جائزة
 التقنية

 - التطوير

 

10 

تنظيم   )حلقات نقاشات 

ن( لتطوير وحتسني إنسا

 نقطة(20)العمل

 ر 300 التطوير املوارد     ن(5)املالية املوارد تنمية برامج يف التجديد

%على األقل 80حتقيق نسبة معرفة لدى املشاركني

 مبفهوم احللقة وشرحها لبقية العاملني
 تقرير حلقة النقاش

 ر 300 التطوير املوارد     ن(5)والشفافية احلوكمة

 ر 300 التطوير املوارد     ن(5)الداعمني رضى حتقيق

 ر 300 التطوير املوارد     ن(5)االزمات ادارة

11 

 

التنسيق مع املوارد  

البشرية لتنظيم دورات 

لتطوير مهارات موظفي 

 الشؤون املوارد

 نقطة(25)

 

 كأساس (KPI’s) األداء قياس مؤشرات تصميم

 ن(5)األداء وتطوير لتقييم
 ر 3200 البشرية املوارد     

 إحلاق مجيع موظفي اإلدارة بدورة واحدة على األقل  -

 عمل مقارنه بني نسبة التحسني قبل وبعد الدورة-

 

 شهادة احلطور

 صور املشاركة

تقرير ما مت تعلمه 

 وتطبيقه

 Six Sigma واسرتاتيجيات آليات  

 ن(5)والطبط اجلودة رقابة وتطبيقات
 ر 3200 البشرية املوارد    

 ثقافة ونشر املالية االستدامه

 ن(5)االستدامه
 ر 3200 البشرية املوارد    

 جلمع العرض طرق يف التجديد

 ن(5)التربعات
 ر 5000 البشرية املوارد    

 ر 3200 البشرية املوارد     ن(5)العمالء خدمة يف التميز   

 املوارد     ن(15)التعرف على أحدث األساليب املستخدمة يف جمال عمل اإلدارة  12
 التطوير

 
 مصادر لكل موظف 3االطالع على   -

املعارف  تقرير

 املكتسبة

 املوارد     ن(10)قياس مستوى املام املوظفني بعمل االدارة 13
 التطوير

 
 تقرير القياس % من ملعرفة لدى العاملني90 للحتقيق نسبة ال تق -

http://www.sactr.net/sac/index.php/course/single_course/56
http://www.sactr.net/sac/index.php/course/single_course/56
http://www.sactr.net/sac/index.php/course/single_course/104
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 م  ــ  تنمية املوارد املالية2017 لعاماخلطة التشغيلية 

 م
اهلدف 

 الرئيسي

 ر

 
 النشاط او الربنامج

 نفيذفرتة الت

 )كل رقم ميثل ربع سنوي(
التكلفة  اإلدارة املنفذة

 املالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1  

1 

 

 

 

 

 

حتقيق 

معايري 

التميز 

املؤسسي 

يف 

التطوير 

والتحسني 

 واجلودة

370 

 نقطة

 

 - طويرالت املوارد      نقطة(15)واملؤمترات العلمية بامللتقياتشاركة امل 14
معارف 10ملتقيات على األقل  ونقل 3املشاركة بعدد 

 متميزة  للجمعية

 تقرير املشاركة 

نسخ من مطبوعات 

 اجلهات املشاركة  

15 

االستفادة من نتائج 

الدراسات البحثية 

لتطوير العمل 

 نقطة(15)

 - التطوير املوارد     ن(5)تنمية املوارد يف اجلمعيات اخلريية 

 تقرير الدارسات نتائج الدراسة  يف عمل االدارة  % من50تطبيق 
 - التطوير املوارد     ن(5))أفطل املمارسات يف العمل اخلريي

 - التطوير املوارد     ن(5)الشراكات الفعالة

16 

املشاركة باملنظمات  

أو اجلمعيات املتعلقة 

مبجال عمل 

 نقاط(10)االدارة

ية /اجلمعية السعودية مجعية األقتصاد السعود

لعلوم العقار/اجلمعية العملية السعودية للتسويق 

جبامعة البرتول/اجلمعية السعودية لشبكة ريادة 

 االعمال/اجلمعية العليمة لدعم احباث االوقاف

 -  التطوير املوارد    

%من موظفي االدارة لعطوية احد 50انطمام  

 اجلمعيات  

 

 بطاقة العطوية

  

17 
اجلمعية اليت  املختلفة داخل ريكة يف إدارة برامج وفعاليات التغيملشارا

 ن(5)تتبناها االدارة العامة
 تقرير املشاركة  %100مشاركة االدارة بنسبة  - التطوير املوارد    

18 
الالزمة ملواجهة ل  احللول والبدائ حتديد كافة املخاطر احملتملة وتطوير

 ن(10)ب لية سرعة التجاوآور هذه املخاط
 الدليل عمل دليل حيدد كافة املخاطر احملتملة  باإلدارة - التطوير املوارد    

 

19 

 تقنية إنسان

 نقطة(60)

 - العالقات املوارد      ن(10)االستفادة من التقنية للتواصل مع العمالء 
وسائل تقنية جديدة يف التواصل مع  3 إستخدام -

 العمالء.
 تقرير 

 - - املوارد     ن(20)ملفات االدارة الكرتونيا  أرشفة مجيع

 أرشفة وفهرست امللفات -

 سهولة احلصول على أي معلومة -

 تنظيم مجيع امللفات الورقية وفقًا هلوية اجلمعية -

تقرير عن منوذج 

 للفهرسة

عمل قاعدة بيانات شاملة عن مجيع عمالء االدارة 

 ن(15)وحتديثها بصورة منتظمة. 
  - واردامل    

 % جلميع العمالء. 100عمل قواعد بيانات بنسبة 

 % 100حتديث بيانات العمالء 

تقرير عن عمل وحتديث 

 البيانات عرب البوابة 

 تنفيذ مجيع اعمال املوارد عرب بوابة إنسان  - - املوارد     ن(15)اجناز اعمال املوارد  عرب البوابة االلكرتونية 
 تقرير االجناز
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 م  ــ  تنمية املوارد املالية2017 لعامة التشغيلية اخلط

 م
اهلدف 

 الرئيسي
 النشاط أو الربنامج ر

 فرتة التنفيذ

 )كل رقم ميثل ربع سنوي(
التكلفة  اإلدارة املنفذة

 املالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1  

2 

  

تعزيز روح 

الوالء 

واالنتماء 

للجمعية  

قيق وحت

نسبة  رضى 

عن  لال تقل

 % يف العام 90

 م2017

 نقطة130 

  

 - العالقات املوارد     ن(10)املشاركة يف برامج االتصال الداخلي  1

 % من الربامج 80املشاركة يف 

اشعار العالقات جبميع االخبار 

 االجتماعية للعاملني 

 صور املشاركات

 - التطوير املوارد     ن(10)قة باملوارد من العمالء االستجابة السريعة لكافة الطلبات املتعل 2
% من عمالء 90حتقيق نسبة رضى 

 اإلدارة. 
 نتائج االستطالعات

3 
املشاركة يف برنامج )قيم مديرك( لقياس  التزام مدير االدارة بتطبيق 

 ن(10)مفهوم القدوة احلسنة واالحرتام وحتقيق مبدأ العدل 
 - التطوير املوارد    

ركة مجيع موظفي االدارة مشا

 %90وحتقيق نسبة رضى ال تقل عن 

 استطالعات الراي-

 تقرير استجابة الرأي-

4 
املشاركة يف االعمال التطوعية واخلريية مع جهات أخرى لتعزيز وحتسني 

 ن(10)الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع 
 - العالقات املوارد    

لكل  ساعات عمل تطوع 8ال تقل عن 

 موظف من موظفي اإلدارة

تقرير وشهادات -

 مشاركة

 صور -

 - العالقات املوارد     ن(10)املشاركة بفاعلية يف وسائل التواصل االجتماعي للجمعية  5

وسائل على االقل وعمل   3 متابعة عدد

مشاركة يف خمتلف الوسائل لكل  50

 موظف

 احصائيات مصورة

 تقرير احلوافز املنفذة % ملوظفي اإلدارة90حتقيق نسبة رضى  - التطوير املوارد     ن(10)حتفيز وتشجيع فريق العمل  6

7 

ورسالة  رؤيهشرح ونشر  

و قيم وأهداف 

 نقاط(10)اجلمعية

نشرها جبميع التعامالت الكرتونيا 

 ن(5)واملطبوعات
    

 املوارد
 تقرير النشر  %100نشرها بنسبة  - التطوير

     ن(5)لرؤية مع عمل االدارةقياس تطبيق ا
 املوارد

 - التطوير
توافق مع  قيم 100%حتقيق نسبة 

 اجلمعية
 تقرير املراجعة

8 

التقيد بطوابط وتعليمات اجلمعية)اإلدارات( يف خمتلف ما يصدر عنها 

 والتنسيق معها والفروع لطمان تنفيذ اخلطة التشغيلية .

 ن(60 )

    

 

 التطوير االارية
- 

 

% جبميع الطوابط 011بنسبة  التقيد

جلميع موظفي االدارة والتنسيق 

 %يف تنفيذ اخلطة التشغيلية011

تقييم االدارات التزام 

الشئون املوارد جبميع 

 الطوابط والتعليمات
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 م  ــ  تنمية املوارد املالية2017 لعاماخلطة التشغيلية 

 ر اهلدف الرئيسي م
 

 النشاط أو الربنامج

 فرتة التنفيذ

 ل رقم ميثل ربع سنوي()ك
التكلفة  اإلدارة املنفذة

 املالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

 

3 

 

تطوير  اليات 

للنزاهة 

والشفافية مع 

 العمالء

  

 نقطة  100

1 

  

الباب  تبين سياسة

تماع املفتوح لالس

  العمالء  لصوت

مقرتحاتهم ومعاجلة و

 ,الشكاوي والتظلمات

 ن(35)

 - اللجان املوارد     ن(5)املشاركة يف  برنامج )لقاء مع مدير(
حطور ممثل االدارة الجتماع واحد 

 على األقل
 صور املشاركة

استطالع الرأي وقياس معدل رضا العمالء، 

واختاذ القرارات التصحيحية والوقائية 

 ن(10)الالزمة

 - التطوير املوارد    
عن   لحتقيق نسبة رضى ال تق

 %فاكثر90

االستطالع ونتائجه 

والقرارات التصحيحية اليت 

 مت اختاذها

تنفيذ برنامج أعرف حقوقك وهي سلسة 

 ن(10)لتوضيح الئحة املوارد 
 - العالقات املوارد    

رسائل ألهم 10إطالع العمالء  على 

 حمتويات الالئحة
 صور الرسائل واالرساليات

ربع سنوية لكل ما  املشاركة يف اصدار  نشرة

 ن(10)يتعلق بأخبار الشئون املوارد  
 نسخة من االمييالت املرسلة ارساهلا جلميع عمالء اإلدارة  - العالقات املوارد    

ختصيص بريد الكرتوني لإلدارة للرد على 

 ن(10)استفسارات عمالء اإلدارة 
 - - املوارد    

 اإلجابة على مجيع االستفسارات

 ووضوح بكل سرعة

 امييالت الرود

 

3 

 

 

 املتابعة والتقييم

 ن(65)

 

 ن(5)تكوين جمموعة وتس مع موظفي االدارة  
 - - املوارد    

تكوين جمموعة جلميع موظفي املوارد 

 والتقيد التام بطوابط اجملموعة
 بيانات اجملموعة

إعداد تقارير عن سري العمل واضحة وشاملة 

 ن(15)وخالية من األخطاء 
 - العالقات املوارد    

تقارير عن 3إطالع عمالء اإلدارة على 

 سري العمل يف اإلدارة وإجنازاتها

 نسخة من التقارير

 

تنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل االدارة 

الطالعهم على سري العمل ومناقشة ما 

 ن(15)يعرتضهم من مشاكل وصعوبات  

 - - املوارد    
ى األقل اجتماعات عل10تنظيم 

 ومتابعة تنفيذ مجيع التوصيات

حماضر االجتماعات وتقرير 

 عن تنفيذ التوصيات

تطوير اليات تنظيم املراقبة الداخلية و متابعة 

العاملني باإلدارة  والفروع  عرب  إجراء زيارات أو 

 ن(25)اتصاالت دورية

 - - املوارد    

 %تنفيذ برامج اخلطة التشغيلية90

 

 

 بعة  تقرير املتا

نصف سنوي مع موظفي وموظفات  ععقد اجتما

 ن(5)الكفاالت 
 10000 الفروع املوارد    

%من اجلميع 011اجتماع ومشاركة 

 وتنفيذ كافة التوصيات
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 ــ  إلدارة تنمية املوارد املالية  م2017 لعاماخلطة التشغيلية  

 م
اهلدف 

 الرئيسي
 ر

  

 النشاط أو الربنامج

 فرتة التنفيذ

 ل رقم ميثل ربع سنوي()ك
التكلفة  اإلدارة املنفذة

 املالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

زيادة عدد 

الشراكات 

اىل 

شراك100

ة يف العام 

2017 

 نقطة50

1 
تقيم  لتحقيق اقصى فائدة و حتديد  الشركاء الرئيسيني وتصنيفهم

 (ن7)اطر احملتملة من خمتلف الشركاتكافة املزايا واملخ
 قائمة الشراكات شريك100 - - املوارد    

2 

تطوير برامج لتعزيز العالقة  مع  

 املؤسسات املاحنة الشركاء و 

 (ن15)

بتكارات أفكار إبداعية وتفعيلها ا 

 (ن10)
    

 املوارد

- - 

 برامج مبتكرة  20

عدد الربامج املنفذ احملسنة مع 

%عن 50ملاحنني الشركاء وا

 2016العام 

 تقرير الربامج املنفذه

 (ن5)عمل اتفاقيات تعاون

    

 املوارد

- - 

 تفاقية تعاونا  30

نسبة دخل الشركات من -

 امجالي دخل االيرادات

 عقود االتفاقيات

3 
الذين مت والشركاء املنقطعني و عدد املاحنني عمل دراسة عن 

 (ن5)..2016--2015من عامي االحتفاظ بهم  
     

 املوارد
 الدارسة اجناز الدراسة -

4 
 (ن5)..حتديث بيانات قائمة املاحنني وكبار الداعمني 

     
 املوارد

 قاعدة البيانات %100حتديث بياناتهم  -

5 

التواصل الفعال مع 

 الشركاء واملاحنني

 (ن3)smsتقديم التهاني )بريد،وتساب، 
     

 املوارد
- - 

 يدين ورمطانتهاني الع3

 
 الرساله+قائمة االرسال

 (ن3)ارسال مطبوعات اجلمعية
    

 املوارد
 - العالقات

 مطبوعات3ارسال 

 

نسخ املطبوعات وكشف 

 االرسال 

 (ن3)دعوتهم  ملناسبات اجلمعية
    

 املوارد
 منوذج االرسال ملناسبات كحد ادنى3دعوتهم  - العالقات

وتقديم  اء واالدارة هلمتنظيم زيارات مع االبن

 (ن3)شكر اجلمعيه هلم
    

 املوارد
 تقرير الزيارة زيارة50 - الفروع

 (ن3)دعوتهم لزيارة اجلمعية والنادي
    

 املوارد
 تقرير الزيارة زيارة30 - العالقات
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 ــ  إلدارة تنمية املوارد املالية  م 2017 لعاماخلطة التشغيلية 

 م
اهلدف 

 الرئيسي
 ر

   

 النشاط أو الربنامج

 فرتة التنفيذ

 )كل رقم ميثل ربع سنوي(
التكلفة  اإلدارة املنفذة

 املالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

رفع نسبة 

دخل 

االوقاف 

اىل 

امجالي 

االيرادات

15% 

 نقطة50

1 
نشر ثقافة الوقف 

 (ن7)بأنواعه املختلفة 

 تقرير احلملة %15ارتفاع بند الصدقة اجلارية  - العالقات املوارد     (ن5)لة الكرتونيةتنظيم مح

 تقرير التوزيع نسخة100000توزيع  10000 العالقات املوارد     (ن3)طباعة مطوية االوقاف 

2 
زيادة عدد االوقاف 

 (ن15)

و  تسويق ستقطاب املتربعني باألوقاف  ا

واعطاء جملس  احننيعلى كبار املاالوقاف 

 (ن10)  االدارة

 - الفروع املوارد    

 % .20زيادة عدد االوقاف 

 %15ارتفاع ريع االوقاف 

تغطية تكاليف مجيع أوقاف 

 اجلمعية حتت االنشاء

 مناذج التسويق 

 

     (ن3)حتديث ايرادات االوقاف اسبوعيا
 املوارد

 تقرير التحديث %100حتديث البيانات  - الفروع

متابعة ايرادات االوقاف عرب البوابة يظهر 

 (ن2)للمتربعني بسندات القبض
    

 املوارد
 سند القبض %100 ربنامجتنفيذ ال - التقنية

 3 
   االوقافصيانة متابعة 

 (ن10)

التأكد من توفر اشرتاطات االمن والسالمة 

 (ن5)
    

 املوارد
 االدارية

وفق 

موازنه 

2017 

 السجالت  %100السالمة توفر اشرتاطات . 

     (ن5)عمل ضوابط  صيانه االوقاف  
 املوارد

 %100صيانه االوقاف  - االدارية
 ضوابط الصيانه

 تقرير الصيانه

 (ن10)تطوير االوقاف 4

تطوير نظام إلدارة وثائق األوقاف، وحفظها 

وفق افطل املمارسات وحتديثها بصفة دورية 

 (ن5)

    
 املوارد

 %100ارشفة وتوثيق مجيع االوقف = التطوير

تقرير اجلوانب 

التطويرية 

 واالرشفة

دليل تصنيف 

 االوقاف

تصنيف وحتديد أنواع الوقف دليل ل

 (ن5)وتسجيله
    

 املوارد
 تصنيف مجيع االوقاف وتسجيلها - التطوير
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 ــ  إلدارة تنمية املوارد املالية  م2017 لعاماخلطة التشغيلية 

 م
اهلدف 

 لرئيسيا
 ر

  

 النشاط أو الربنامج

التكلفة  اإلدارة املنفذة فرتة التنفيذ

 املالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

استقطاب 

عطو 250

وتطوير الية 

للتواصل 

 الفعال معهم

 نقطة50

 تقرير االنتخاباات انتخاب االعطاء - القاتالع عطوية     (ن4)انتخاب اعطاء جملس االدارة  اجلديد 1

 - - عطوية     (ن3)استقطاب اعطاء جدد 2
 منتسب100عطو فعال و100

 عطوية طالب50
 امساء االعطاء

 بيان االشرتاكات %حتصيل قيمة العطوية90 - - عطوية     (ن4)متابعة حتصيل قيمة اشرتاكات االعطاء 3

4 
واسباب  املنقطعني واملسددين واملستبعدين ء عمل دراسة عن نسب  االعطا

 (ن3)ذلك
 الدارسة اجناز الدراسة - - عطوية    

 قاعدة البيانات %100حتديث بياناتهم  - - عطوية     (ن3)حتديث بيانات قائمة االعطاء 5

6 

التواصل الفعال مع 

 االعطاء

 نقطة21

 

 الرساله+قائمة االرسال تهاني العيدين ورمطان5 - - عطوية     (ن3)smsتقديم التهاني )بريد،وتساب،

نسخ املطبوعات وكشف  تقارير الكرتونية 3ارسال  - العالقات عطوية     (ن3)ارسال مطبوعات اجلمعية

 ارسال التقرير املالي - العالقات عطوية     (ن3)ارسال تقارير االعطاء االرسال

 منوذج االرسال ملناسبات كحد ادنى5دعوتهم  - العالقات عطوية     (ن3)ةدعوة االعطاء ملناسبات اجلمعي

 تقرير الزيارة زيارة100 - الفروع عطوية     (ن3)تفعيل برنامج يف ضيافة عطو

 تقرير الزيارة زيارة30 - العالقات عطوية     (ن3)دعوة االعطاء لزيارة اجلمعية والنادي

 - العالقات عطوية     (ن3)ءتكريم وتقدير االعطا
تكريم كبار الداعمني 

 من دعملكل وخطابات الشكر 
 صور التكريم

7 

االستفادة من 

االعطاء يف دعم 

 اجلمعية

 - الكفاالت عطوية     (ن3)تسويق مشروع شهري على االعطاء

 مشروع12تسويق

دعم مشروع واحد على االقل 

 من كل عطو
 املشاريع

 عطو50انطمام  - - عطوية     (ن3)لالنطمام  للعطوية   ترشيح اعطاء جدد

تصنيف االعطاء حسب جماالت عملهم لتقديم 

 (ن3)االستشارات او اعمال تطوعية 
 تقرير التصنيف والدعم خدمة30تقديم  - - عطوية    

 - العالقات عطوية     (ن3)تنظيم محلة الكرتونية للتعريف بالعطوية 8
بالعطوية لدى زيادة الوعي 

 %50 مجهور احلملة
 تقرير احلملة
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 ــ  إلدارة تنمية املوارد املالية  م2017 لعاماخلطة التشغيلية 

 م
اهلدف 

 الرئيسي
 الرقم

  

 النشاط أو الربنامج

التكلفة  اإلدارة املنفذة فرتة التنفيذ

 املالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

7 

ل تفعي

برامج 

التسويق 

 والرعايات

 نقطة100

 1 

ومتابعة تقييمها دوريا لقياس مؤشرات مالية لكل فرع من الفروع  وضع 

 - الفروع  موارد     (ن25)م2017حتقيق االيرادات اخلاصة مبوازنه 

حجم التربعات اليت مت حتقيقها من املوازنة 

 .نسبة التربعات من اإليرادات و , التقديرية

  املتربعني .عات الدائمة/واملنقطعة/نسبة الترب

التقارير وخطابات 

التنبيه والشكر 

 املرسلة للفروع

2 

وتطوير آليات  الربامج اليت حتظى بدعم أكرب  يد تحدعمل دراسة ل

 لدراسةا وضع الية تسويق للمشاريع والربامج - الفروع  موارد     (ن10)من املتربعني كـالزكاة والكفالة مدى احلياة األضاحي

3 

 املنتجات تنويع

( واملشاريع الربامج)

 ابتكار خالل من

 برامج واستحداث

 يف حديثة وأساليب

 التسويق

 نقطة 40

 

 (ن10)التسويق االلكرتوني      
 - التقنية املوارد    

 عدد املشاريع والربامج

 امجالي الدخل
 تقرير

 (ن10)تسويق رعاية الفعاليات والربامج
 دليل التسويق  عدد الفعاليات وقيمة الرعاية  3000 الفروع  موارد    

)خدمات 

 املتربعني(

الوصول 

للمتربع يف مكان 

 (ن10)تواجد

دليل خدمة 

  موارد     (ن3)املتربعني

 التطوير

 تقرير الزيارات اجناز الدليل/امللف االلكرتوني  -

 (ن3)تدريب الفريق
  موارد    

 بشرية
 تقرير التدريب موظف وموظفة (ن15)يب تدر -

 (ن4)تدشني اخلدمة
 15.000 الفروع  موارد    

 زيارة جلهات حكومية وخاصة 20تنظيم 

 عطوية15كفالة يتيم /30وحتقيق 
 تقرير الزيارة

تطوير وتفعيل وتوحدي هوية املكاتب  

 تقرير التحسني  %50تطوير مجيع املكاتب زيادة االيرادات  100,000 اتالعالق املوارد     (ن10)لزيادة دخلها وفاعليتها االعالمية 

 التقرير املالي 750,000,000زيادة قيمة االصول املستثمرة اىل  - املالية املوارد     (ن15)وزيادة قيمة االصول املستثمرة تطوير حمافظ استثمارية  4

5 
 إمجالي من الذاتي الدخل نسبة ورفع املالية، االستدامة حتقيق

 (ن10)الدخل.
 التقرير املالي 47.900.000 - املالية املوارد    
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 ــ  إلدارة تنمية املوارد املالية  م2017 لعاماخلطة التشغيلية 

 م
اهلدف 

 الرئيسي
 النشاط أو الربنامج  ر

 اإلدارة املنفذة فرتة التنفيذ
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء التكلفة 

 مساند رئيسي 4 3 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

تغطية 

قيمة 

كفالة 

اليتيم يف 

موانه 

بنسبة 2017

100% 

 ’نقطة150

 تقرير مالي   %100تغطية الكفالة  - - موارد     ن(15)حتصيل قيمة الكفاالت واستقطاب كفالء جدد 1

2 
عدد الكفاالت اخلاصة والعامة ومدى احلياة  واملنقطعني  عمل دراسة عن 

 ن(10)واجلدد وعدد االستقطاعات
 الدارسة اجناز الدراسة - - موارد    

 قاعدة البيانات %100حتديث بياناتهم  - - موارد     ن(10)حتديث بيانات قائمة الكفالء 3

 تقرير مالي %51زيادة عدد الكفاالت  - - موارد     ن(10)تفعيل برنامج كفالة دائمة  4

 قياس االثر  تدريب مجيع العاملني - البشرية موارد     ن(10).التربعات واستقبال تسويق يف العاملني تطوير 5

 تقرير مصور تطوير مجيع املكاتب وتوحيد االجراءات   العالقات موارد     ن(10)تطوير مكاتب استقبال التربعات بالفروع واملراكز وتوحيد اجراءتها  6

7 

التواصل الفعال 

 مع االعطاء

 نقطة ((50

 قائمة االرسال تهاني العيدين ورمطان5 - - موارد      نsms   (5))بريد،وتساب، تقديم التهاني

 تقارير الكرتونية 5ارسال  - العالقات موارد     ن(5)ارسال مطبوعات اجلمعية

نسخ املطبوعات 

 - العالقات موارد     ن(10)ارسال تقارير كفالة خاصة والدائمة وكشف االرسال 

 حد لكل كافلارسال تقرر وا

 دقة واكتمال بيانات التقرير

 رضى الكفالء100%

 منوذج االرسال ملناسبات كحد ادنى5دعوتهم  - العالقات موارد     ن(5)دعوة الكفالء ملناسبات اجلمعية

 تقرير الزيارة زيارة100 - الفروع موارد     ن(5)تفعيل برنامج )إنسان يف ضيافه(

 تقرير الزيارة زيارة30 - العالقات موارد     ن(5)ة اجلمعية والناديدعوة الكفالء لزيار

 - العالقات موارد     ن(5)تكريم وتقدير الكفالء
كبار الكفالء وخطابات الشكر كافة تكريم 

 للداعمني
 صور التكريم  

 الربنامجتقرير  لقاء لكل فرع 310111 الفروع موارد     ن(15)لقاء الكفالء الدوري
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االستفادة من  

الكفالء يف دعم 

 اجلمعية 

 نقطة25

 املشاريع  ودعم مشروع على االقل لكل كافل01تسويق - الفروع موارد     ن(10) تسويق مشروع شهري على الكفالء 

تصنيف الكفالء حسب جماالت عملهم لتقديم 

 ن(5)االستشارات او اعمال تطوعية 
 لتصنيف تقرير ا خدمة30تقديم  - - موارد    

 االدلة ادلة وتسويقها بالفروع 3اصدار  - - موارد     ن(15)دليل االحتياجات)لتسويق احتياجات االسر( 9

 تقرير احلملة زيادة الوعي بالكفالة لدى مجهور  - العالقات موارد     ن(5)تنظيم محلة الكرتونية للتعريف بالكفالة  10



 م2017الخطة التشغيلية السنوية  [ ة املوارد املاليةتنمي ]

  

 12 |  (إنسان)الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض 

 

 

 

 


