
الخطة االستراتيجية واالهداف صفحة ١

المبادرات١٤٤٠١٤٤٠-١٤٤٥المؤشرالهدف العامالهدف االستراتيجيالمجال االستراتيجي

تدريب عدد ٤٠ اسرة للمشاريع الصغيرة في ٢  دورات  خياطة ٢٠ متدربة لكل دورة ٢%١٠%نسبة االسر المستفيدة من برامج االكتفاء تدريب االسر المنتجة

عقد عدد ٢ دورة المشاريع الصغيرة لعدد ٥٠ اسرة٢٠٠٥٠عدد االسر المستفيدة تاهيل االسر المنتجة لدخول السوق

٣٠٧عدد المشاريع المدعومة 

٢٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠قيمة دعم المشاريع 

((اقامة مهرجان االسر المنتجة+ حملة اعالنية لتسويق مشاريع االسر المنتجة )) لعدد ٥ مشاريع٢٠٥عدد المشاريع المستفيدة من التسويقتسويق مشاريع االسر المنتجة

((مؤشرات االدء االدارة ))١٠٠٠١٠٠٠عدد االسر المكفولة تقديم االعانات السنوية والشهرية

مشروع الفسحة المدرسية والحقيبة المدرسية

مشروع المساعدات الصحية

مشروع المساعدات العينية ووالكهربائية

مشروع السلة الغذائية

مشروع افطار صائم

مشروع المساعدات الماليةالطارئة ( تفريج الكرب)

خطة تحسين البرامج١٠٠٢%عدد البرامج المحسنة تحسين وتطوير برامج وخدمات الجمعية

برنامج تحسين العالقات (برنامج ادارة العالقات العامة )٦٠%٨٠%نسبة رضا المستفيدينتحقيق رضا عال للمستفيدين

٥٥ مشاريع سنوياعدد المشايع المسوقة 

٥٠٠٠٠٠زيادة سنوية ٥٠%قيمة المشاريع المسوقة

٥٠٠٠٠٠٠١E+06قيمة االستثمارات 

٥٠٠%العائد على االستثمار

عقد شراكة طبية

عقد شراكة مع ادارة التعليم

عقد شراكة مع كلية العلوم واالداب

عقد شراكة معالصندوق الخيري

عقد شراكة معالغرفة التجارية

عقد شراكة مع المعهد الفني الصناعي

***١٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠قيمة الشراكات 

برنامج استقطاب وتفعيل المتطوعين٤٠٠١٠عدد المتطوعين 

 التطوع في  تنفيذ برنامج افطار صائم

التطوع في  تنفيذ برنامج توزيع السلة الغذائية

التطوع في  تنفيذ برنامج الفسحة المدرسية

التطوع في  تنفيذ برنامج اصدقاء المرضى

***٣٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠قيمة التطوع 

برنامج التميز المؤسسي ٥٠%١٠٠%نسبة تنفيذ برنامج التميز المؤسسيتنفيذ خطة التطوير المؤسسي للجمعية

خطة الحصول على الجودة ١٠%١٠٠%الحصول على تقييم الجودة تطبيق معايير التميز في الجمعية

برنامج تحسين العالقات (برنامج ادارة العالقات العامة )١٠%١٠٠%برنامج التحسينتحسين العالقة مع الجهات المانحة

برنامج تحسين العالقات (برنامج ادارة العالقات العامة )١٠%١٠٠%برنامج التحسينتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع المحلي

خدمة المستفيدين 
بالتنمية والرعاية

تحقيق االستدامة 
المالية

بناء صورة ذهنية متميزة

الحصول على شهادة الجودة
التميز بالعمل 

المؤسسي

تنمية  العالقة مع 
المجتمع

تحقيق التنمية المستدامة 
واالكتفاء الذاتي بنسبة 
٥٠%من نفقات الجمعية

تحقيق االكتفاء الذاتي 
للمستفيدين

التنميز في خدمة ورعاية 
المستفيدين

االستفادة من الجهود التطوعي الفراد المجتمع

تنمية  الموارد المالية من خالل االستثمار

تقديم برنامج الرعاية للمستفيدين

٤ ٥٠عدد البرامج التطوعية 

تسويق المشاريع

دعم عدد ٧ مشاريع لالسر المنتجة بقيمة ٥٠٠ الف ريالدعم مشاريع االسر المنتجة

٥ ٥٠ عدد الشراكات (الشراكات حسب البرامج)

خطة تنمية الموارد المالية

٦ ١٥ عدد البرامج والمشاريع المقدمة 

االستفادة من الشراكة المجتمعية في تننفيذ 
البرامج


