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 : اإلسرتاتيجية يف أرقام      
األهداف  اإلسرتاتيجيةهداف ألا

 التشغيلية
املبادرات 
 التنفيذية

 درجة األولوية
 ثالثة ثانية أوىل

لحوكمة الداعمة للتميز واتطوير البيئة التنظيمية  .1

 والتحول الرقمي.

3 12 6 5 1 

 1 0 5 6 2 استدامة املوارد املالية للجمعية وتنميتها. .2

 0 3 6 9 2 رد البشرية.تنمية قدرات املوا .3

متطلبات عالية الجودة تلبي وبرامج  خدماتتقديم  .4

 اليتيم وتنمي مهاراته. 

2 6 3 3 0 

 1 3 2 6 2 تحسين جودة حياة اليتيم، وتمكينه، ورعايته. .5

والتطوعية  الشعععععععععععراةات ا جتمعيةبناء التوسععععععععععع      .6

 الفاعلة.

3 11 5 2 4 

 7 16 27 50 14 اإلمجايل

 
 



 

3 
 

 الهدف م

 اإلستراتيجي

 درجة األولوية درات التنفيذيةاملبا الهدف التشغيلي

 )مرحلة التنفيذ(

املدة  مسؤول التنفيذ

 الزمنية

 للتنفيذ

امليزانية 

 التقديرية

 مؤشرات األداء

تطططططططططططط ططططططططططططويطططططططططططر  -1 1

الطططططططططبططططططططط ططططططططط طططططططططة 

التنظيمية 

الططططططدا ططمطططططططة 

لططططططططلططططططططتططططططططمطططططططيطططططططز 

لحوكمطططة وا

والطططططتططططط طططططول 

 الرقمي.

تطططططط ططططططويططططططر الططططططهططططططيطططططط طططططط   .1

الططتططنططظططيططمططي لططتططلططبططيطططططة 

املسطططططططططططططططططططططططططتطططططططططططططط ططططططططططططططدات 

 الوطنية.

 هططططيطططط طططططط تصطططططططططططططططمططططيطططط  وا ططططتططططمططططططاد الطططط .1

ر   والططططططدلططططيطططططط  ططططو 
 
الططططتططططنططططظططططيططططمططططي املطططط

 . للجمعية

إدارة العالقطططططات  أولى

 العامة واإل الم
 راتبططططططاداملططططنسططططططططططططططبططططططة تطططط ططططقططططيطططط   .1  شهور  6

 يططططططططذيططططططططة لططططططططلطططططططط طططططططط ططططططططةالططططططططتططططططططنططططططططفطططططططط

 االسطططططططططططططتططراتططيطط ططيططططططة لططلططجططمططعططيططططططة

 .سنوًيا

 / اللوائح / السطططططياسطططططات  دد .2

 ت ويرهططططططا ت  التياإلجراءات 

 .وت سينها

 مططططعططططططايططططيططططر تطططط ططططقططططيطططط  نسطططططططططططططططبططططططة .3

 (الططططططططفططططططططا ططططططططلططططططططة الططططططططحططططططططوكططططططططمططططططططة

 .) لاالمتثا – الشفافية

أحد اسطططططططططططتيفاء معايير نسطططططططططططبة  .4

 .جوائز التميز املؤسس ي

ن اح اإلدارة التنفيذية نسططططبة  .5

 .في إدارة األزمات وامل اطر

في  اإلجراءات املؤتمتططةنسطططططططططططبططة  .6

 الجمعية.

اسططططططططططططططتططط ططططططدا  وتطططفطططعطططيطططططط  وحططططططدة  .2

بططططططالجمعيططططططة لتنفيططططططذ  تنظيميططططططة

 ومتابعة ال  ة اإلسططططططططططططتراتي ية

 .السنوية وال  ط التشغيلية

اإلدارة  أولى

 التنفيذية
  شهور  6

حطططططوكطططططمططططططة إجطططططراءات  .2

الططططعططططمطططططط  الططططططدا ططططمطططططة 

 للتميز املؤسس ي

تطططططنسطططططططططططط د نظطططططام دا لي للجودة  .3

لطلطحصطططططططططططططول  طلطى ا طتطمططططططاد األيطزو 

9001 /2015 

اإلدارة  أولى

 التنفيذية
  شهًرا 12

تصطططططمي   وتنفيذ   ة اسطططططتيفاء  .4

معايير التميز املؤسطططططططططسططططططططط ي األور   

EFQM  

اإلدارة  ثالثة

 التنفيذية
  شهًرا 12

لجميع  دلي  اإلجراءات تصططططططمي  .5

 .بالجمعيةوحدات ال

جميع وحدات  أولى

 الجمعية
  شهًرا 12

hussain
Sticky Note
٦ـ تصميم وتنفيذ خطة لاستيفاء اشتراطات الحوكمة

hussain
Highlight
تطوير دليل الإجراءات لجميع الوحدات بالجمعية
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تصطططططططططططططمططيطط  دلططيطططططط  سطططططططططططططيططططططاسطططططططططططططططططات  .6

الجمعيطططةت وت وير لوائ هطططا بمطططا  

افطططططط  مططططططع املسطططططططططططططططططتطططططط ططططططدات  يططططططتططططططو

 الوطنية.

اإلدارة  أولى

 التنفيذية
رضططططططا املسططططططتفيدي     نسططططططبة  .7  شهًرا 12

 والططططططططط طططططططططدمطططططططططات املطططططططططنصططططططططططططططططططططات

 االلكترونية بالجمعية.

نسطططططططططططبة االن از ب  ة الت ول  .8

 للجمعية.الرقمي 

 

يفاء تصطططططططمي  وتنفيذ   ة اسطططططططت .7

معايير جوائز التميز املؤسطططططططططسططططططططط ي 

)جائزة امللك  بد العزيز للجودة 

أو جائزة  مؤسطططططسطططططة امللك  الدت 

أو جائزة مؤسسة األميرة ص تهت 

 أو غيرها.

اإلدارة  ثانية

 التنفيذية
  شهًرا 12

تصططططططططططططمي    ططططططة إدارة امل ططططططاطر  .8

 بالجمعية.

اإلدارة  ثانية

 التنفيذية
  شهًرا 12

الت ول تعزيز نظ   .3

الضططططططططططططططططامطط   الططرقططمططي

دمططا الططتططقططنططيططططططة فططي لطططططط

بططططططططط ططططططططط طططططططططة األ طططططططططمطططططططططال 

 بالجمعية.

 وحططططططدة الططططتطططط ططططول اسطططططططططططططططتطططط ططططططدا   .9

  الرقمي بالهي   التنظيمي.

اإلدارة  أولى

 التنفيذية
  شهور  6

  وتنفيططططططذ   ططططططة ت وير تصططططططططططططمي .10

الطططططططططططط ططططططططططططدمططططططططططططات واملططططططططططططنصططططططططططططططططططططططططات 

 القائمة بالجمعية.اإللكترونية 

الت ول وحدة  ثانية

 الرقمي
  شهًرا 12

لت ول اتصططططططططططططمي  وتنفيططذ   ططة  .11

أنشطططططططططططططططط ططططططة جطططططمطططططيطططططع فطططططي الطططططرقطططططمطططططي 

 .الجمعية وم االتها

الت ول وحدة  ثانية

 الرقمي
  شهًرا 12

األمطط  السطططططططططططططيطط ططرانطط   نططظطط  تططعططزيططز  .12

وفقا لضططططططططوابط الهي ة الوطنية 

 .لألم  السي ران 

الت ول وحدة  انيةث

 الرقمي
  شهًرا 12

hussain
Highlight
تطوير دليل سياسات ولوائح الجمعية بما يتوافق مع المستجدات الوطنية
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اسطططططططططططتدامة  -2 2

املطططططططططططططططططططططططططططططططوارد 

املطططططططططططالطططططططططططيطططططططططططة 

يططططططة لططلططجططمططعطط

 وتنميتها.

تططط طططويطططر الطططتططط ططط طططيطططط  .4

تنمية ل الدا  املالي 

 واسططططططططططتثمارات موارد

 .الجمعية

تنمية وتنفيطذ   طة صطططططططططططططمي  ت .13

 .بالجمعيةاملوارد الذاتية 

 

إدارة تنمية  أولى

 املوارد املالية
 للجمعيةلد   الذات  انسطططبة  .1  شهًرا 12

 م  العوائد االسطططططططططططططتثمطارية إلى

 السنوي.إجمالي الد   

د ططططططط  الجطمطعطيطططططططة م  نسططططططططططططططبطططططططة  .2

الت ر طططات والهبطططات إلى إجمطططالي 

 د   الجمعية.

االسطططططططططططططتدامة في تغ ية نسطططططططططططططبة  .3

نططططططفططططططقطططططططات الططططططتشطططططططططططططططططططغططططططيططططططلططططططيطططططططة الطططططط

 عية.بالجم

الطط ططرامططا  مصطططططططططططططططططططاريطط نسطططططططططططططططبطططططططة  .4

واألنشططططططططططططططططططططط ططططططططة إلططططططططى إجططططططططمططططططططالططططططططي 

 الجمعية. مصاري 

إلى  اإلدارية صطططططططططاري املنسطططططططططبة  .5

 الجمعية. مصاري إجمالي 

نسطططططططططططططبططططة مططططا ت  ت فيضططططططططططططططططه م   .6

 للجمعية.التشغيلية  النفقات

االلتزام بمعيار السطططالمة نسطططبة  .7

 .املالية

النفقططات التشطططططططططططططغيليططة نسطططططططططططططبططة  .8

السطططططططططططططنويططة إلى إجمططالي الططد طط  

 النفقات السنوية.ت و السنوي 

تصططططططططططططططططططمطططططيططططط  وتطططططنطططططفطططططيطططططططذ  ططططط ططططططة  .14

السطططططططططططططتق اح الجهات املان ة 

 والرا ية 

إدارة تنمية  أولى

 املوارد املالية
  شهًرا 12

تططططنسططططططططططططط د كيططططا  اسطططططططططططططتثمططططاري  .15

تططططططط طططططططاري تطططططططابطططططططع لطططططططلطططططططجطططططططمطططططططعطططططططيططططططة 

 وتفعيله.

إدارة تنمية  ثالثة

 املوارد املالية
  شهًرا 12

آليطططات ت قي  تعزيز  .5

كطططططططططفطططططططططاءة االنطططططططططفطططططططططا  

 بالجمعية

مطكطتططططططط  كطفطططططططاءة اسططططططططططططططتط طططططططدا   .16

 االنفا  بالجمعيةت وتوفير 

اإلدارة  أولى

 التنفيذية
  شهور  6

  ة كفاءة تصطططططططططططططمي  وتنفيذ  .17

 .االنفا  بالجمعية

إدارة الشططططططططططططؤو   أولى

 واإلدارية املالية
  شهًرا 12

  ة لالسططططتفادة م  تصططططمي   .18

ات العينيططططططة املت و ي  والهبطططططط

فططي الططعططمططلططيطططططططات الططتشططططططططططططططغططيططلططيططططططة 

 بالجمعية

العم  وحدة  أولى

 الت وعي
  شهور  3

hussain
Highlight
تفعيل إدارة استثمارات الجمعية 

hussain
Sticky Note
إدارة الاستثمار
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تنميطططة قطططدرات  3

املطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططوارد 

 البشرية.

تطططططط طططططط ططططططيططططططط املططططططوارد  .6

وتطططعطططزيطططز الطططبشططططططططططططططريططططططة 

نطططمطططوهططط  املططط طططي بطططمططططططا 

يسطططططططططططططهطط  فططي تطط ططقططيطط  

 التنمية.

معتمططدة للتوفي     ططة إ ططداد .19

   واستق اح الكفاءات.

الشؤو  إدارة  ثانية

 املالية واإلدارية

مسؤول  –

املوارد البشرية 

 والتدري 

نسططططططططططططططبطططططططة األداء مططتططوسططططططططططططططط  .1  شهور  6

السطططططططططططططططططططنططططططوي لططططططلططططططعطططططططامططططططلططططططيطططططط  

 بالجمعية.

يف  الرضطططططططططططططططا الوفنسطططططططططططططبطططة  .2

 .ملنسو   الجمعية

رضططططططططا املسططططططططتفيدي  سططططططططبة ن .3

 طططططططططططططط  أداء مططططططططططططططوفططططططططططططططفطططططططططططططط  

 الجمعية.

 الجمعيةنسطططططططططبة منسطططططططططو    .4

الططحطططططططاصططططططططططططططلططيطط   ططلططى دورات 

تطططططططدريطططططططبطططططططيطططططططة فطططططططي مططططططط طططططططاالت 

 امل تلفة.الت وير 

الط طرامطا الطتطططططططدريبيططططططة  طططططططدد  .5

 ملنسطططططططططططططو   
ً
املنفذة سطططططططططططططنويا

 الجمعية.

الط طرامطا الطتطططططططدريبيططططططة  طططططططدد  .6

 ملهطططططاريطططططة ا
ً
املنفطططططذة سطططططططططططططنويطططططا

 ملنسو   الجمعية.

املت صططططططططصططططططططي  م  نسططططططططبة  .7

فططططططي إجططططططمطططططططالططططططي الططططططعطططططططامططططططلططططططيطططططط  

 الجمعية.

إ ططططططداد دراسطططططططططططططططططة االحططتططيططططططاجططططططات  .20

التططططططدريبيططططططة للموارد البشطططططططططططططريططططططة 

 ية.بالجمع

الشؤو  إدارة  أولى

 املالية واإلدارية

مسؤول  –

املوارد البشرية 

 والتدري 

  شهر

السنوية    ةالوتنفيذ  تصمي  .21

مططططنسططططططططططططططططو طططط  مططططهططططططارات  تططططنططططمططططيططططططةلطططط

 .الجمعية

الشؤو  إدارة  أولى

 املالية واإلدارية

مسؤول  –

املوارد البشرية 

 والتدري 

  شهًرا  12

السنوية    ةالوتنفيذ  تصمي  .22

 .األيتاممهارات  تنميةل

الشؤو  إدارة  أولى

 املالية واإلدارية

مسؤول  –

املوارد البشرية 

 والتدري 

  شهًرا  12

وتنفيططططذ آليططططة معتمططططدة  تصططططططططططططمي  .23

 لقياس األثر التدريبي 

الشؤو  إدارة  أولى

 املالية واإلدارية

مسؤول  –

  ر و شه 3

hussain
Highlight
عدد البرامج التدريبية المهارية المنفذة سنوياً لمستفيدي الجمعية
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املوارد البشرية 

 والتدري 

 تقوي  نظططططام  ت وير  .7

البشططرية  أداء املوارد

ورب هطططططا و طططططدمطططططاته  

 التميز املؤسس ي .ب

تططط طططويطططر آلطططيططططططات وسطططططططططططططططيططططططاسطططططططططططططططططات  .24

افطططز وربططط طططهططططططا  طططططافطططططططت والطططحطططو املططط ط

 باألداء والتميز  املؤسس ي.

اإلدارة  ثانية

 التنفيذية
  شهور  6

إدارة األداء  تطططططططط ططططططططبططططططططيطططططططط  نططططططططظططططططططام .25

ا  الوفيف 
ً

ت لبططططططات وزارة ملوفقطططططط

يططططططة ارد الططططبشطططططططططططططططريططططططة والططططتططططنططططمططططاملططططو 

 .االجتما ية بكفاءة وفا لية

الشؤو  إدارة  أولى

 املالية واإلدارية

مسؤول  –

املوارد البشرية 

 والتدري 

  شهور  6

نظام جوائز وتفعي   اسططت دا  .26

 . الجمعيةالتميز  في 

اإلدارة  ثانية

 التنفيذية
  شهور  6

نظططططططام التططططططنمي  ت بي  وتفعيطططططط   .27

 ال بي ملنسو   الجمعية.

اإلدارة  أولى

 التنفيذية

  شهور  6

تطططططططططططططططططططقطططططططططططططططططططديططططططططططططططططططط   4

  ططططططططططططططططططططططدمططططططططططططططططططططططات

 طططاليطططة وبراما 

الطططجطططودة تطططلطططبطططي 

مطططططططتططططططط طططططططلطططططططبطططططططات 

تططط طططويطططر الططط ططططططدمططططططات  .8

 .املقدمة لأليتام

ت وير تصططططططططططططمي  وتنفيططططططذ   ططططططة  .28

في  ال طططططدمطططططات املقطططططدمطططططة لأليتطططططام

 .جميع املجاالت

الب ططططط  دارة إ اولى

والطططططططططط ططططططططططدمططططططططططة 

 االجتما ية

12  
ً
رضطططططططططططططططا األيتطططام    نسطططططططططططططبطططة  .1  شهرا

ال دمات املقدمة له  م  

 الجمعية.

رضطططططططططططططططا األيتطططام    نسطططططططططططططبطططة  .2

 الجمعية. موفف 
ا  بططططططرنططططططامططططططا  والء  اسططططططططططططططططططتطططططط ططططططد .29

أل ضطططططططططططططططططاء الططجططمططعططيططططططة يططمططنطط ططهطط  

 صطططططططططططططططططومططططططات ومططططططمططططططيططططططزات لططططططد  

 الجهات املعتمدة

تطططنطططمطططيططططططة دارة إ انيةث

 املوارد املالية

12  
ً
  شهرا

hussain
Highlight
تطوير وتفعيل نظام جوائز التميز في الجمعية
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الطيططتططيطط  وتطنططمططي 

 مهاراته.

الريطططططاضططططططططططططيطططططةت  إنشطططططططططططططططططاء األنطططططديطططططة .30

ت واملراكز الريططططاديططططةت والثقطططططافيطططططة

والط ططططططدمطيططططططة لطتطلطبطيططططططة مطتط طلطبططططططات 

 اليتي .

اإلدارة  انيةث

 التنفيذية

12  
ً
ذوي  رضطططططططططططططا األيتامنسطططططططططططططبة  .3  شهرا

 طططططط  الطططططط طططططططدمطططططططات  الططططططهططططططمطططططط 

 املقدمة له  م  الجمعية.

الطط ططرامططا السططططططططططططططنططويطططططططة  طططططططدد  .4

 املنفذة لأليتام.

رضطططططططططططططططا األيتطططام    نسطططططططططططططبطططة  .5

 .ل راما املنفذةا

األيتام املسططططتفيدي  نسططططبة  .6

 م  ال راما املنفذة.

 

املقططدمططة لططذوي  ت وير ال ططدمططات .31

 م  األيتام. الهم 

اإلدارة  انيةث

 التنفيذية

12  
ً
  شهرا

تطططططططططقطططططططططديططططططططط  بطططططططططرامطططططططططا  .9

ومشطططططططططططرو ات  الية 

 .الجودة لأليتام

دراسططططططططططططططة    احتيططاجططات إ ططداد  .32

األيططتططططططام مطط  الطط ططرامططا املطط ططتططلططفططططططة 

اجتمطططا يطططة  –دينيطططة  -تعليميطططة )

 ريطططاضططططططططططططيطططة –مهطططاريطططة  –وثقطططافيطططة 

 .وغيرها(

إدارة  أولى

األنش ة 

 وال راما

  شهور  3

ال راما تصططططططططططططمي  وتنفيططططذ   ططططة  .33

 .قدمة لأليتامالسنوية امل

إدارة  أولى

األنش ة 

 وال راما

12  
ً
  شهرا

ت سي  جودة  5

حيططططططاة اليتي ت 

وتطططططططمطططططططكطططططططيطططططططنطططططططهت 

 ور ايته.

 اليتي  حيططططططاةت وير  .10

بطمططططططا يطعطزز مطهططططططاراتطهط  

 .امل تلفة

دراسطططططططططططططة    مسططططططططططططتويططات إ ططداد  .34

والططططتططططمططططكططططيطططط  لططططألسطططططططططططططططر  االكططططتططططفططططططاء

 املستفيدة

الب   دارة إ أولى

وال دمة 

 االجتما ية

رضطططططططططططططططا األيتطططام    نسطططططططططططططبطططة  .1  شهور  3

النطقطططططططدي والعطيط طي الطططططططد   

 الجمعية.املقدم م  

األيتام املشطططططططططططاركي  في  دد  .2

منافسات  اصة باملوهبة 

 .واالبت ار

تططططط ططططططديططططططد دراسطططططططططططططططططة  ططططط  إ ططططططداد  .35

االحططططططتططططططيططططططاجططططططات االجططططططتططططططمططططططا ططططططيططططططة 

 يتام وأسره .والحياتية لأل 

الب   دارة إ أولى

وال دمة 

 االجتما ية

  شهور  3
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 ططططططدد مطططط  وتططططنططططفططططيططططططذ تصطططططططططططططططمططططيطططط   .36

املبططططادرات السططططططططططططنويططططة لت سططططططططططططي  

بططنططططططاء  ططلططى  جططودة حططيططططططاة الططيططتططيطط 

 .االحتياجاتت ديد دراسة 

إدارة  ثانية

األنش ة 

 وال راما

12  
ً
 نسطططططططططططططبة  .3  شهرا

ً
املتميزي  دراسطططططططططططططيا

مطططططططططط  جططططططططططمططططططططططلططططططططططة األيططططططططططتططططططططططام 

 .بالجمعية

األيتطططططام املوهوبي  نسطططططططططططططبطططططة  .4

 . موهبةوف  مقياس  

الت سططططططط  التعليمي نسطططططططبة  .5

 .واملهاري لأليتام

األسطططططططر التي ت سططططططط  نسطططططططبة  .6

م   مستواه  االقتصادي

 .جملة األسر بالجمعية

األيططططتطططططططام الطططططططذيطططط  تطططط   طططططططدد  .7

تنهيله  لسطططو  العم  م  

  الل الجمعية.

 

 نطططططططططططظططططططططططط تططططططططططططعططططططططططططزيططططططططططططز  .11

تططمططكططيطط   وفططططططا ططلططيططططططات

 .اليتي  ور ايته

وتنفيطذ   طة تثقيفيطة تصططططططططططططمي   .37

لططلططمسطططططططططططططتططفططيططططططديطط   طط  وتططو ططويططططططة 

 أهمية تمكي  اليتي  وأسرته.

إدارة  ثانية

العالقات 

العامة 

 واال الم

12  
ً
  شهرا

  ة سططططططططططططنوية وتنفيذ تصططططططططططططمي   .38

ملشطططططططططططاركة األيتام في املنافسطططططططططططات 

 .امل تلفةوالفا ليات 

إدارة  ثانية

العالقات 

العامة 

 واال الم

12  
ً
  شهرا

األ مططططططال  حططططططاضططططططططططططنططططططات إنشطططططططططططططططططاء .39

والريادية  للمشططططططططططططار ع الصططططططططططططغيرة

لططتططمططكططيطط  املططبططتططكططريطط  واملططوهططوبططيطط  

 .األيتامم  

إدارة  ثالثة

األنش ة 

 وال راما

12  
ً
  شهرا

الططططتططططوسططططططططططططططططع فططططي  

بطططططططططططططططططططططططططططططططططططططنطططططططططططططططططططططططططططططططططططططاء 

ططططططططات  الشطططططططططططططططططططططرا ط

ططططططططات بطططططططططنطططططططططاء  .12 شطططططططططططططططططططرا ط

فا لة مع  م تمعية

 جطططططمطططططيطططططع قططططط ططططططا ططططططات

 ال يري املجتمع 

دليططططط  إجراءات يو طططططططططططط  إ طططططداد  .40

لططيططططططات ومططنططبططجططيططططططة بططنططططططاء و بططرام آ

طططططططات املططططططططجططططططططتططططططططمططططططططعططططططططيططططططططة  الشطططططططططططططططططططرا ط

 واستق اح املان ي .

دارة إ أولى

العالقات 

العامة 

 واال الم

ططططططططات مطططططططططع  .1  شهور  3  طططططططططدد الشطططططططططططططططططططططرا ط

قططططططططط طططططططططا طططططططططات املطططططططططجطططططططططتطططططططططمطططططططططع 

لطططططططد   وتمويططططططط   امل تلفطططططططة

 .الجمعيةبراما 

hussain
Highlight
بناء شراكات مجتمعية فاعلة مع جميع قطاعات المجتمع 

hussain
Sticky Note
إدارة البرامج والأنشطة

hussain
Sticky Note
إدارة البرامج وا لأنشطة
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 املططططجططططتططططمططططعططططيططططططة

والططططتطططط ططططو ططططيططططططة 

 الفا لة.

تقيي  فرص الشطططراكة والتعاو   .41

 يري املجتمع ال اتمع ق ططططططا طططططط

أفراد( )مؤسسات  .و

الب   دارة إ ثانية

وال دمة 

 االجتما ية

العوائططد املططاليططة م  قيمططة  .2  شهور  3

الشطططططططططططططططرا طططططططات املططجططتططمططعططيططططططة 

 امل رمة.

رجططططططططططال األ ططططططططططمططططططططططال  ططططططططططدد  .3

ةت الطططططططدا ططططمططططيطططط  لططططلططططجططططمططططعططططيططططططط

 وحج  الد   املالي.

املشطططططططططططططار ع واملبادرات  دد  .4

والطط طططططططدمطططططططات املططنططفطططططططذة مططع 

 .الجهات الشريكة

    الشططططططر اءرضططططططا نسططططططبة   .5

 داء الجمعية.أ

فططططططططي  املططططططططتطططططططط ططططططططو ططططططططيطططططططط  ططططططططدد  .6

املططططططططجططططططططاالت املطططططططط ططططططططتططططططططلططططططططفططططططططة 

 معية.بالج

رضطططططططططططططططططا املسطططططططططططططتفيطططططدي      .7

اإللططططططططططكططططططططططتططططططططططرونطططططططططط  وقططططططططططع املطططططططططط

وحسطططططططططططططططططططابطططططططات لطططلطططجطططمطططعطططيطططططططة 

  .التواص  االجتماعي

الشططرا ات تصططمي  وتنفيذ   ة  .42

 . املجتمعية

تنمية إدارة  أولى

 املوارد املالية

  شهور  3

طططات  .43 في  الجمعيططططةت وير مشطططططططططططططططار ط

 .املناسبات الوطنية والتاري ية

دارة إ ثالثة

العالقات 

العامة 

 واال الم

  شهور  3

انشطططططططططططططططططاء نظطططططام متطططططابعطططططة وتقيي   .44

ططططططات  املسطططططططططططططططططططاهطططططططمطططططططات والشطططططططططططططططططططرا ط

 املجتمعية.

تنمية إدارة  ثالثة

 املوارد املالية

  شهور  3

تططططططعططططططزيططططططز االتصطططططططططططططططططال  .13

االسطططططططططططططتطططراتطططيطططجطططي مطططع 

 ع املططططططانططط طططيططط مططط طططتطططمططط

 والر اة.

تصططططططمي  وتنفيذ   ة االتصططططططال  .45

 الططجططمططعططيططططططةاالسططططططططططططططتططراتططيططجططي بططيطط  

الططط طططيطططري  ططططططا ططططططات املطططجطططتطططمطططع وقططط

 امل تلفة.

تنمية إدارة  ثانية

 املوارد املالية

  شهور  3

تسطططططططططططططططويططططقططططيططططططة  طططط ططططططة تصطططططططططططططططمططططيطططط   .46

الشطططططططططططططططططططططر ططططططططططاء  السطططططططططططططططططططططتططططططططططقطططططططططط ططططططططططاح

 املططططططان يط   م   االسطططططططططططططتراتي يي

 ر اة.وال

تنمية إدارة  أولى

 املوارد املالية

  شهور  3

تصططططططططططططمي  وتنفيذ   ة لحوكمة  .47

اال الميططة  الجمعيططةمشططططططططططططططار ططات 

دارة إ ولىأ

العالقات 

  شهور  3

hussain
Sticky Note
إدارة العلاقات العامة والإعلام 

hussain
Sticky Note
إدارة العلاقات العامة والإعلام



 

11 
 

اقطططططططعو طططططططلطططططططى  الطططططططتطططططططواصطططططططططططططططططط   مطططططططو

 االجتماعي.
العامة 

 واال الم

تطططططططط ططططططططويططططططططر وتطططططططط ططططططططديطططططططط  املططططططططوقططططططططع  .48

 بمططططططا يعزز  للجمعيططططططةااللكترون  

الصططططططططططططورة الذهنية  م  ت سططططططططططططي 

 .للجمعية في املجتمع

دارة إ ثالثة

العالقات 

العامة 

 واال الم

12  
ً
  شهرا

نططظطط  وتطط ططويططر تططعططزيططز  .14  

 الططططتطططط ططططوعططططي الططططعططططمطططططط 

 .بالجمعية

القطططططائمطططططة فرص التعطططططاو  يي  تق .49

ت وتطططططط ططططططديططططططد مططططططع املططططططتطططططط ططططططو ططططططيطططططط 

ة مططططط  احطططططتطططططيططططططاجططططططات الطططططجطططططمطططططعطططططيطططططط

 .املت و ي  وم االته 

العم  وحدة  ثالثة

 الت وعي

  شهور  3

  طططة الت و  تصططططططططططططمي  وتنفيطططذ  .50

 .بالجمعية

العم  وحدة  أولى

 الت وعي

  شهور  3

 

 

 

 

 

 




