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  الهذف الرئيسي األول :  تطىير البنية التحتية للجمعية

 

  محاور وأىداف الخطة السنوية وخطواتها التنفيذية

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

تطوير البنية التحتية للجمعية
 

 1  

إعداد وتمديد الشبكات 
والسنترال  والسيرفرات

  المناسب للجمعية

 عن أفضل الشركات والعروض المختصة بإعداد البحث.1
  الشبكة الداخلية بأفضل األنظمة.

  اختيار أفضل العروض وعرضو على اللجنة التنفيذية..2

  التعاقد مع الشركة المنفذة . .3

  ال يوجد  اللجنة التنفيذية  شركة خارجية  شهرين  لم تحدد بعد

عمل الشبكة 
والسنترال بأفضل 

  أداء.

2  

إعداد التوصيف الوظيفي 
  ألقسام الجمعية

  المشابهة. جمع لوائح التوصيف للجمعيات .1

  يفي المؤقت للجمعية.دراسة وإعداد التوصيف الوظ .2

  اعتماد الالئحة  الجمعيات المشابهة  اللجنة التنفيذية  األمين العام  أشهر 3  _



    

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  الدعم الخارجي

مؤشر تحقيق 
  الهدف

  الداعمة  المنفذة

تطوير البنية التحتية 
للجمعية

 
 

  إعداد عقود التوظيف  3

  ف نموذجي.إعداد عقد توظي .1

  استشارة مختص قانوني فيو. .2

  عرضو على األمين العام واعتماده. .3

  أشهر 3  -

مساعد األمين 
  العام

  مستشار قانوني  اللجنة التنفيذية

اعتماد عقود 
  التوظيف.

4  

االنتهاء من تصميم مقر 
  الجمعية وتسويقو

  متابعة معاملة مقر الجمعية الممنوحة لها .1

  التسويق لتصميم المقر .2

  تكليف الفريق المعني بتسويق مشروع إنشاء المقر .3

  أمانة المدينة  اللجنة التنفيذية  مكتب ىندسي  أشهر9  -

تصميم وتسويق مقر 
  الجمعية

 



    

  ريةالتكلفة التقدي  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الهدف الرئيسي

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

تطوير البنية التحتية للجمعية
 

 

5  

تكوين فريق متميز ومستعد 
  الخيريللعمل 

  االجتماع مع المتعاونين لعرض العمل عليهم. .1

استقطاب المعنيين بالعمل الخيري في المدينة من الكوادر  .2
  المتميزة.

  إعداد سجل حصري بالوظائف والخبرات المطلوبة. .3

  الموقع عن الوظائف المتاحة.اإلعالن في الصحف و  .4

  إجراء المقابالت مع المتقدمين وفحص سجالت التقديم. .5

  تكليف المتعاونين وتعيين الموظفين في مواقعهم. .6

  _  اللجنة التنفيذية  األمين العام  أشهر 6  -

تكليف الكوادر المؤىلة 
وتعيين الموظفين في 

  مواقعهم.

 

  



    

  الهذف الرئيسي الثاني :  تطىير أعمال الجمعية وآلياتها

  التكلفة التقديرية  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الهدف الرئيسي

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

تطوير أعمال الجمعية وآلياتها
 

 

1  

البدء في إعداد الخطة 
  اإلستراتيجية للجمعية

  تحديد الجهات المتخصصة التي ستتم مراسلتها. .1

  إعداد خطابات لتلك الجهات. .2

  تلقي العروض من تلك الجهات ومقارنتها. .3

  اختيار أفضل العروض بغض النظر عن السعر. .4

  من أعضاء الجمعية لمتابعة بناء الخطة. تكوين الفريق المسؤول .5

استالم الخطة اإلستراتيجية المبدئية ومراجعتها وإبداء  .6
  الملحوظات حولها.

  عرض الخطة على مجلس اإلدارة ومناقشتها إلقرارىا. .7

  الشركات المانحة  مجلس اإلدارة  شركة خارجية  سنة  لم تحدد بعد

إنجاز الخطة اإلستراتيجية 
  في الموعد المحدد

 



    

  التكلفة التقديرية  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الهدف الرئيسي

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

تطوير أعمال الجمعية وآلياتها
 

 

2  

االنتهاء من تصميم وتنفيذ 
  الموقع االلكتروني للجمعية

  متابعة تنفيذ أركان الموقع وعناصره. .1

التنسيق مع شركات الدفع االلكتروني وربطها بالبنك  .2
  المعتمد.

  واد الموقع االلكتروني.تكليف الفريق المعني بتحرير م .3

  عن الموقع االلكتروني. تدريب الفريق المسؤول .4

  تقييم عمل الموقع وإبداء الملحوظات عليو. .5

  الشركات المانحة  مجلس اإلدارة  شركة خارجية  ثالثة أشهر  50000

إنجاز الموقع االلكتروني 
  وعملو بأفضل أداء.

 



    

كلفة التقديريةالت الخطوات والمتطلبات البرامج م الهدف الرئيسي 
مدة التنفيذ 
المقترحة 

الجهة المسؤولة 
مؤشر تحقيق الهدف الدعم الخارجي 

الداعمة المنفذة 

 
تطوير أعمال الجمعية وآلياتها

 3
البدء في تصميم وتنفيذ 
البرنامج الحاسوبي إلدارة 

الجمعية 

تحديد مواصفات البرنامج الحاسوبي واحتياجاتو.  .1

تحديد الجهات المتخصصة التي سيتم مراسلتها .  .2

إعداد خطابات لتلك الجهات لتلقي عروضها.  .3

مقارنة العروض واختيار أفضلها .  .4

توقيع العقد مع الجهة المختارة ذات العرض األفضل.  .5

متابعة التنفيذ واستالم البرنامج مبدئيا لتجريبو.  .6

تعديل الملحوظات واستالم البرنامج بشكل نهائي.  .7

لم تحدد بعد 
حسب االتفاقية 

مع الشركة 
المنفذة 

مجلس اإلدارة شركة خارجية 
الجمعيات 

والمؤسسات ذات 
النشاط المشابو 

إنجاز البرنامج الحاسوبي 
في الوقت المحدد 

 



    

الهدف 
التكلفة   الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الرئيسي

  التقديرية
مدة التنفيذ 

  المقترحة
  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي
  الداعمة  المنفذة

تطوير أعمال الجمعية وآلياتها
 

 

  تفعيل العمل النسائي في الجمعية  4

  البحث عن مقر مناسب للفرع النسائي. .1

  استقطاب فريق نسائي ذي خبرة في العمل الخيري. .2

الفرع  والمسؤوليات المكلف بها تحديد المهام .3
  النسائي من أعمال الجمعية.

بناء الفرع النسائي   _  مجلس اإلدارة  األمين العام  أشهر 9  لم تحدد بعد
  وانطالقة عملو.

  للجمعيةافتتاح فروع   5

عرض افتتاح فرع للجمعية في المهد على مجلس  .1
  اإلدارة .

  الرفع بطلب افتتاح الفروع للوزارة. .2

تكوين الفريق المكلف بإدارة الفريق في المدينة  .3
  المذكورة .

وزارة الشؤون   مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة  سنة  لم تحدد بعد
  االجتماعية

افتتاح فرع مدينة 
  المهد

 

 



    

  الرئيسي الثالث :  تنمية المىارد المالية للجمعية الهذف

الهدف 
  الرئيسي

التكلفة   الخطوات والمتطلبات  البرامج  م
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي  الجهة المسؤولة

  الداعمة  المنفذة

تنمية الموارد المالية للجمعية
 

 

1  

وضع تصّور حول تنمية موارد 
  الجمعية وأخذ الموافقة عليو

  وضع التصور بشكل مبدئي .1

  مناقشة التصور وتعديل وفق المناقشة. .2

عرضو على اللجنة التنفيذية إلبداء الملحوظات حولو  .3
  وإقراره.

  أشهر 3  _

قسم تنمية 
  الموارد

  _  اللجنة التنفيذية

اعتماد التصور 
المقترح من قبل 
  اللجنة التنفيذية.

2  

طلب تخصيص أكشاك حول 
  الحرم للجمعية

  تحديد األماكن المقترحة. .1

  إعداد خطاب لمخاطبة األمانة. .2

  مع الجهات ذات العالقة الستالم موقع الكشك.التنسيق  .3

  عرض الكشك على القطاع الخاص الستثماره. .4

  توقيع العقد واستالم المبلغ. .5

  أشهر 5  _

قسم تنمية 
  الموارد

نائب رئيس 
  مجلس اإلدارة

_  

استالم المبلغ 
الخاص باستثمار 

  الكشك.

 

 



    

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

تنمية الموارد المالية للجمعية
 

 

3  

طلب تخصيص أكشاك في 
  األسواق والمراكز الكبرى

  تحديد األماكن المقترحة. .1

  إعداد خطاب لألماكن المستهدفة. .2

  لجهات.متابعة التنسيق مع ا .3

التعاقد مع الشركة المنفذة لتصميم األكشاك  .4
  وإنجازىا.

إكمال حاجيات الكشك في كل مركز وبدء  .5
  تشغيلو.

  أشهر 6  لم تحدد بعد

قسم تنمية 
  الموارد

  _  التنفيذيةاللجنة 

إنجاز تصميم 
  األكشاك وتشغيلها.

4  

فتح مكاتب استقبال التبرعات في 
  جهات المنطقة الرئيسية

  )مكاتبين( خالل السنة الحالية.

البحث عن أفضل األماكن في المناطق  .1
  المستهدفة.

  استئجار ىذه المكاتب وتجهيزىا. .2

  تصميم ىوية المكاتب وأعمالها بالتحديد. .3

  وتشغيلها. تكليف الموظفين بها .4

  أشهر 10  60000

قسم تنمية 
  الموارد

  _  األمين العام

فتح  مكاتبين 
  وتشغيلها

 

 



    

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

تنمية الموارد المالية للجمعية
 

 

5  

التواصل مع الجهات المانحة 
  مشاريع الجمعيةلتسويق 

  .تحديد الجهات المانحة وتكوين قاعدة بيانات بها .1

  التواصل معها بالمخاطبة والزيارة. .2

  عرض برامج الجمعية عليها. .3

  مستمرة  _

اللجنة 
  التنفيذية

  _  مجلس اإلدارة

  إنجاز التواصل مع

  جهات مانحة 3

6  

التواصل مع الرعاة للمشاركة في 
أعمال الجمعية ووضع نظام 

  للرعاية ومزاياىا

  وضع نظام ومزايا الرعاية لمشاريع الجمعية. .1

  المملكة. تكوين قاعد بيانات بالشركات الراعية في .2

  التواصل مع الشركات الراعية بالمخاطبة والزيارة. .3

  تسويق بعض برامج الجمعية عليها. .4

  مستمرة  _

اللجنة 
  التنفيذية

  الجمعيات المشابهة  مجلس اإلدارة

إنجاز رعاية بعض 
  مشاريع الجمعية.

  البحث عن وقف للجمعية  7

  وضع تصور عن البحث عن أوقاف للجمعية. .1

  لتنمية أوقاف الجمعية.تكوين فريق  .2

  مستمرة  _

اللجنة 
  التنفيذية

  مجلس اإلدارة

وزارة الشؤون 
  اإلسالمية

  األوقاف

  والجهات المانحة

ول على وقف الحص
  للجمعية

 



    

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

تنمية الموارد المالية 
للجمعية

 
 

  تفعيل الصدقة االلكترونية  8

  الموقع االلكترونياالنتهاء من بناء الصدقة االلكترونية في  .1

  تكليف موظف بالتخصص في إنجاز ومتابعة الصدقة االلكترونية .2

  أشهر 8  _

  قسم

  تنمية الموارد

  مجلس اإلدارة

  مؤسسة النقد

+  

  البنوك

تفعيل اسم الجمعية 
في الصدقة 

  االلكترونية بالبنوك

9  

فتح حسابات والتواصل مع مؤسسة 
  النقد والبنوك

  تحديد البنوك المراد فتح الحسابات فيها .1

  تحديد مسميات الحسابات الفرعية للمشاريع .2

  التواصل مع مؤسسة النقد . .3

  مراجعة البنوك واستحثاثهم. .4

  أشهر 6  -

اللجنة 
  التنفيذية

  مجلس اإلدارة

وزارة الشؤون 
  االجتماعية

  فتح الحسابات

  تفعيل االستقطاع الشهري  10

  تكوين فريق متخصص لو من القسم النسائي والرجالي .1

التواصل مع البنوك والجهات الحكومية والخاصة   .2
  أشهر 6  -

  قسم

  تنمية الموارد

  البنوك  مجلس اإلدارة

  تنفيذ

  استقطاع 500

 

  



    

  بالجمعية إعالميا  الهذف الرئيسي الرابع :  التعريف 

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

التعريف بالجمعية إعالمياً 
 

 

1  

القيام بحملة إعالنية واسعة في 
  المدينة للتعريف بالجمعية

  تحديد طريقة وأماكن اإلعالن. .1

مخاطبة األمانة باألماكن المرغوبة   .2

  التعاقد مع وكاالت الدعاية المختصة. .3

  تصميم اإلعالن وإطالق الحملة. .4

200000  

  لوحات الكباري

+  

  لوحات انتيشن

+  

  الصحف المحلية

  شهر

وكاالت دعاية 
  وإعالن خارجية

  إنجاز القيام بالحملة.  أمانة المدينة  مجلس اإلدارة

  حفل تكريمي للشخصيات الداعمة  2

  تحديد موعد الحفل. .1

مخاطبة سمو األمير لدعوتو وتحديد الموعد المناسب  .2
  لسموه.

  تحديد مكان الحفل ومخاطبة إدارتو. .3

  تكوين فريق إدارة الحفل. .4

  تحضير فقرات الحفل وإقرارىا من اللجنة التنفيذية. .5

تحضير المكان والدعوات والدعاية واإلعالن والضيافة  .6
  والبرنامج.

  رمضان  حدد بعدلم ت

مساعد األمين 
  العام

  إنجاز الحفل  أمارة المنطقة  اللجنة التنفيذية

 



    

  التكلفة التقديرية  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الهدف الرئيسي

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

التعريف بالجمعية إعالمياً 
 

 

3  

تصميم عرض فيديو تعريفي عن 
  الجمعية وأىدافها وبرامجها

  مخاطبة الجهات الراعية. .1

  مخاطبة الشركات المنفذة للبحث عن العرض المناسب. .2

  ء الفكرة والسيناريو.بنا .3

التعاقد مع الشركة المختصة واستالم العمل ومراجعتو  .4
  وتعديلو.

  استالم العمل بشكل نهائي. .5

  يذيةاللجنة التنف  شركة خارجية  أشهر 10  لم تحدد بعد

 

إنجاز عرض الفيديو 
  التعريفي

4  

اإلفادة من وسائل اإلعالم الجديد في 
  التعريف بالجمعية

 بوك والفيس إنشاء صفحات للجمعية في التويتر .1
  .واليوتيوب

تفعيل الصفحة وربطها بموقع الجمعية مع تعيين موظف  .2
  .مسؤول

  _  األمين العام  مقسم اإلعال  أشهر 3  _

إنجاز افتتاح الصفحات 
  وتفعيلها

  إصدار كتيب تعريفي عن الجمعية  5

  الكتيب.جمع مادة  .1

  التعاقد مع جهة التصميم واإلخراج المناسبة. .2

  استالم العمل ومراجعتو وإبداء الملحوظات عليو. .3

  نشره. .4

  _  اللجنة التنفيذية  قسم اإلعالم  أشهر 6  لم تحدد بعد

إنجاز تصميم الكتيب 
  التعريفي.

 



    

  التكلفة التقديرية  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الهدف الرئيسي

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

التعريف بالجمعية إعالمياً 
 

 

6  

العلماء  استـزارة
للتعريف  والمسؤولين

بالجمعية والحصول على 
  تزكياتهم

  المرغوب زيارتهم. تحديد العلماء والمسؤولين .1

  توجيو خطابات الدعوة لهم. .2

  لمواعيد الستقبالهم.تنسيق ا .3

  ترتيب برنامج الزيارة. .4

  تهيئة دفتر الزوار لكتاباتهم. .5

  مستمرة  _

قسم العالقات 
  العامة

  _  اللجنة التنفيذية

زيارة عدد من العلماء 
والحصول  والمسؤولين

  تزكياتهمعلى 

 

  



    

  الهذف الرئيسي الخامس :  بناء الشراكات مع الجهات رات العالقة

  التكلفة التقديرية  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الهدف الرئيسي

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

بناء الشراكات مع الجهات
 

ذات
 

العالقة
 

 

1  

زيارة الجمعيات ذات 
النشاط المشابو في داخل 

  المملكة وخارجها

  جمع واختيار أفضل الجمعيات في الداخل والخارج. .1

  تكوين لجان الزيارة من أعضاء اللجنة التنفيذية والعاملين. .2

  التنسيق مع الجهات المقصودة بالمخاطبة أو االتصال. .3

  وضع نموذج عن تقارير الزيارة. .4

  تنسيق الحجوزات للمشاركين. .5

  استالم تقارير المشاركين وتصوراتهم. .6

  _  اللجنة التنفيذية  اللجنة التنفيذية  سنة  لم تحدد بعد

إنجاز التواصل مع 
الجمعيات المقصودة 

واستالم تقارير الزيارة من 
  المشاركين

 



    

الهدف 
التكلفة   الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الرئيسي

  التقديرية
مدة التنفيذ 

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي   المقترحة
  الداعمة  المنفذة

بناء الشراكات مع الجهات
 

ذات
 

العالقة
 

 

توقيع مذكرة تفاىم مع مكتب   2
  واالرشاد الدعوة

وضع تصور عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع  .1
  مكتب الدعوة واالرشاد

  مخاطبة اإلدارة المذكورة إلبداء الرغبة في التعاون. .2

  تكوين فريق إلنجاز توقيع االتفاقيات ومتابعة تنفيذىا. .3

  توقيع المذكرة وتفعيل بنودىا. .4

المكتب الدعوة   مجلس االدارة  االمين العام  سنة  _
  واالرشاد

توقيع مذكرة التفاىم 
  وتفعيل بنودىا

3  
توقيع مذكرة تفاىم مع المؤسسة 
العامة للتعليم الفني والتدريب 

  المهني بالمدينة

كتابة خطاب بالرغبة في التعاون وتوقيع المذكرة إلى مدير  .1
  مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني بالمدينة.

مشتركة للتفاىم بين الجمعية والمجلس فيما يختص تكوين لجنة  .2
  بنفع األيتام والجمعية.

  .توقيع المذكرة وتفعيل العمل بها .3
  تكليف متابع ومنسق ألعمال الجمعية مع المجلس. .4

  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  _
مؤسسة التعليم الفني 

والتدريب المهني 
  بالمدينة المنورة

 توقيع مذكرة التفاىم
  وتفعيل بنودىا

 

  



    

 

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م  الهدف الرئيسي

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي 

  الداعمة  المنفذة

بناء الشراكات مع الجهات
 

ذات
 

العالقة
 

 

4  

توقيع مذكرة تفاىم مع الجمعيات 
الخيرية بالمنطقة التي لها عالقة بعمل 

  الجمعية

  تحديد الجمعيات ذات العالقة. .1

وضع تصور عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع  .2
  .ىذه الجمعيات كلٌّ فيما يختص بو

  مخاطبة الجمعيات المرغوبة إلبداء الرغبة في التعاون. .3

  تكوين فريق لمتابعة ىذه االتفاقات ومتابعة تنفيذىا. .4

  ذكرة مع الجمعية المختارة.توقيع الم .5

  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  _

الجمعيات الخيرية 
  بالمنطقة

توقيع مذكرات التفاىم 
  وتفعيل بنودىا

5  

  توقيع مذكرة تفاىم وتعاون مع

  جامعة طيبة

  والجامعة اإلسالمية

وضع تصور عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع   .1
  كل جامعة.

  مخاطبة الجامعتين المذكورة إلبداء الرغبة في التعاون. .2

  تكوين فريق إلنجاز توقيع االتفاقيات ومتابعة تنفيذىا. .3

  توقيع المذكرتين مع الجامعتين المذكورتين. .4

  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  _
  جامعة طيبة

  والجامعة اإلسالمية

توقيع مذكرات التفاىم 
  وتفعيل بنودىا

 



    

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

بناء الشراكات مع الجهات
 

ذات
 

العالقة
 

 

6  

توقيع مذكرة تفاىم مع اإلدارة 
  العامة للتربية والتعليم

وضع تصور عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع  .1
  اإلدارة العامة للتربية والتعليم

  مخاطبة اإلدارة المذكورة إلبداء الرغبة في التعاون. .2

  تكوين فريق إلنجاز توقيع االتفاقيات ومتابعة تنفيذىا. .3

  توقيع المذكرة وتفعيل بنودىا. .4

  إدارة التربية والتعليم  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  _

توقيع مذكرات 
  التفاىم وتفعيل بنودىا

7  

توقيع مذكرة تفاىم مع المدرية 
العامة للشؤون الصحية بالمدينة 

  المنورة

وضع تصور عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع  .1
المدرية العامة للشؤون الصحية  

  مخاطبة اإلدارة المذكورة إلبداء الرغبة في التعاون. .2

  تكوين فريق إلنجاز توقيع االتفاقيات ومتابعة تنفيذىا. .3

  توقيع المذكرة وتفعيل بنودىا. .4

  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  -

المدرية العامة 
للشؤون الصحية 
  بالمدينة المنورة

توقيع مذكرات 
  التفاىم وتفعيل بنودىا

 

  



    

 

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي 

  الداعمة  المنفذة

بناء الشراكات مع الجهات
 

ذات
 

العالقة
 

 

8  

توقيع مذكرة تفاىم مع الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف  

وضع تصور عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع الشؤون اإلسالمية  .1
  واألوقاف

  مخاطبة اإلدارة المذكورة إلبداء الرغبة في التعاون. .2

  االتفاقيات ومتابعة تنفيذىا.تكوين فريق إلنجاز توقيع  .3

  توقيع المذكرة وتفعيل بنودىا. .4

  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  _

الشؤون اإلسالمية 
  واألوقاف

توقيع مذكرات 
  التفاىم وتفعيل بنودىا

9  

توقيع مذكرة تفاىم مع الهيئة 
  العليا للسياحة واآلثار

وضع تصور عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع الهيئة العليا  .1
  للسياحة واآلثار

  مخاطبة اإلدارة المذكورة إلبداء الرغبة في التعاون. .2

  تكوين فريق إلنجاز توقيع االتفاقيات ومتابعة تنفيذىا. .3

  لمذكرة وتفعيل بنودىا.توقيع ا .4

  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  -

الهيئة العليا 
  للسياحة واآلثار

توقيع مذكرات 
  التفاىم وتفعيل بنودىا

 



    

 

الهدف 
  الرئيسي

  الخطوات والمتطلبات  البرامج  م

التكلفة 
  التقديرية

مدة التنفيذ 
  المقترحة

  الجهة المسؤولة

  مؤشر تحقيق الهدف  الدعم الخارجي

  الداعمة  المنفذة

بناء الشراكات مع الجهات
 

ذات
 

العالقة
 

 

10  

توقيع مذكرة تفاىم مع الرئاسة 
العامة لشئون المسجد النبوي  

عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع الرئاسة العامة وضع تصور  .1
  لشئون المسجد النبوي

  ة في التعاون.مخاطبة اإلدارة المذكورة إلبداء الرغب .2

  تكوين فريق إلنجاز توقيع االتفاقيات ومتابعة تنفيذىا. .3

  توقيع المذكرة وتفعيل بنودىا. .4

  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  _

الرئاسة العامة 
لشئون المسجد 

  النبوي

توقيع مذكرات التفاىم 
  وتفعيل بنودىا

11  

توقيع مذكرة تفاىم مع ىيئة 
األمر بالمعروف والنهي عن 

  المنكر

وضع تصور عن بنود االتفاقية في مذكرات التفاىم مع ىيئة األمر  .1
  بالمعروف والنهي عن المنكر

  مخاطبة اإلدارة المذكورة إلبداء الرغبة في التعاون. .2

  تكوين فريق إلنجاز توقيع االتفاقيات ومتابعة تنفيذىا. .3

  توقيع المذكرة وتفعيل بنودىا. .4

  مجلس اإلدارة  األمين العام  سنة  -

ىيئة األمر 
 بالمعروف والنهي

  عن المنكر

توقيع مذكرات التفاىم 
  وتفعيل بنودىا

 



    

 

  هـ7341/7337التىزيع السمني للهذف الرئيسي األول: تأسيس البنية التحتية للمجلس الخاص بخطة العمل لعام 

 

الهدف 
  الرئيسي

  ربيع ثاني  ربيع أول  صفر  محرم  ذو الحجة  ذو القعدة  الهدف  البرنامج
جمادى 

  األولى
  شعبان  رجب  جمادى الثانية

  شوال  رمضان

األول
 

 

  شهرين  1

          
  

  شهر  2

          
  

  شهر  3

          
  

  أشهر 3  4

          
  

  أشهر 3  5

          
  

 

 

  



    

  هـ7341/7337التىزيع السمني للهذف الرئيسي الثاني: تطىير أعمال الجمعية وآلياتها الخاص بخطة العمل لعام 

 

الهدف 
  الرئيسي

  ربيع ثاني  ربيع أول  صفر  محرم  ذو الحجة  ذو القعدة  الهدف  البرنامج
جمادى 

  األولى
  شعبان  رجب  جمادى الثانية

  شوال  مضانر 

الثاني
 

 

  سنة  1

          
  

  أشهر 3  2

          
  

  لم يحدد  3

          
  

  أشهر 9  4

          
  

  سنة  5

          
  

 

  



    

  هـ7341/7337التىزيع السمني للهذف الرئيسي الثالث: تنمية المىارد المالية للجمعية الخاص بخطة العمل لعام 

الهدف 
  الرئيسي

  ربيع ثاني  ربيع أول  صفر  محرم  ذو الحجة  ذو القعدة  الهدف  البرنامج
جمادى 

  األولى
  شعبان  رجب  جمادى الثانية

  شوال  رمضان

الثالث
 

 

1  3  

          
  

2  5  

          
  

3  6  

          
  

4  10  

          
  

  مستمرة  5

          
  

  مستمرة  6

          
  

  مستمرة  7

          
  

8  8  

          
  

9  6  

          
  

10  6  

          
  

 

 

 



    

  هـ7341/7337التىزيع السمني للهذف الرئيسي الرابع: التعريف بالجمعية إعالميا  الخاص بخطة العمل لعام 

 

الهدف 
  الرئيسي

  ربيع ثاني  ربيع أول  صفر  ممحر   ذو الحجة  ذو القعدة  الهدف  البرنامج
جمادى 

  األولى
  شعبان  رجب  جمادى الثانية

  شوال  رمضان

الرابع
 

 

  شهر  1

          
  

  شهر 11  2

          
  

  أشهر 10  3

          
  

  أشهر 3  4

          
  

  أشهر 6  5

          
  

  مستمرة  6

          
  

 

 

  



    

  هـ7341/7337للهذف الرئيسي الخامس: بناء الشراكات مع الجهات رات العالقة الخاص بخطة العمل لعام التىزيع السمني 

الهدف 
  الرئيسي

  ربيع ثاني  ربيع أول  صفر  محرم  ذو الحجة  ذو القعدة  الهدف  البرنامج
جمادى 

  األولى
  شعبان  رجب  جمادى الثانية

  شوال  رمضان

الخامس
 

 

  سنة  1

          
  

  سنة  2

          
  

  سنة  3

          
  

  سنة  4

          
  

  سنة  5

          
  

  سنة  6

          
  

  سنة  7

          
  

  سنة  8

          
  

  سنة  9

          
  

  سنة  10

          
  

  سنة  11

          
  

 


