
مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبد الرحمن 

النصار
إضافة مساعد للمبرمج

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار

 من العقاريين ورجال األعمال وأصحاب 2دعوة  

الخبرة لالستشارات المالية

1
زيادة المستقطبين عن 

20طريق التطوع إلى  

اإلدارة المالية 

واإلدارية
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المبادرات والبرامجمسؤول التنفيذالوحدة التنفيذيةاإلدارةالهدفرقم

عبدالرحمن 

النصار

 من المتقاعدين وتعيينه في 1استقطاب عدد

الشؤون المالية
2

زيادة عدد المتقاعدين 

العاملين  في برامج 

5الجمعية إلى  

اإلدارة المالية 

واإلدارية

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية



عبدالعزيز 

المال
عمل مناقاصات لمشتريات ومشاريع الجمعية

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية
مساعد العواد

استكمال  النماذج لجميع الخدمات المقدمة من 

المالية مثل طلب صرف مبالغ

+ شؤون الموظين

التدريب
%60رفع نسبة استقبال الطلبات الكترونية 

.استخراج بطاقات عمل لجميع منسوبي الجمعية  شؤون الموظفين

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار
 .(فكرة)تجديد التعاون مع مكتب هندسي 

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار

إبراهيم )تجديد التعاون مع المستشار القانوني 

(المديد

3

رفع نسبة تبني الجمعية 

لمعايير الجودة بكافة 

 %60قطاعاتها إلى    

اإلدارة المالية 

واإلدارية

4

زيادة عدد المستشارين  

المتخصصين 

5المستقطبين إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار
1البحث عن  مستشار مالي بعدد 

1البحث عن مستشار لتقنية المعلومات عدد خالد البدرتقنية المعلومات

تعيين مساعد لمبرمج لبرامج الجمعيةسامي الطيارشؤون الموظفين

التقنية

خالد البدر  

عبدالعزيز +

الطيار

عمل نموذج إلكتروني يتيح للراغبين في العمل 

تسجيل مهاراتهم ورغباتهم أو تسجيل بيانات 

شخص آخر متميز بحيث تكون كقاعدة بيانات 

.للكفاءات

5
زيادة عدد الكفاءات 

5المستقطبة إلى  

اإلدارة المالية 

واإلدارية

4

زيادة عدد المستشارين  

المتخصصين 

5المستقطبين إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



 من برامج الجمعية2أتمتة عدد خالد البدرالتقنية

المالية 

العالقات+

تأمين عدد مليون رسالة نصية ألدارات الجمعية 

وتوزيعها حسب االحتياج

مصعب النصارالخدمات المساندة
التواصل مع مشرفي الصيانة في الدور و صيانة 

الحافالت الكترونياً

قسم التقنية
استخدام البريد االلكتروني للتعامالت االدارية 

%90والمخاطبات بنسبة 

مصعب النصار
تصميم استمارة حصر االحتياجات وتدريب 

الموظفين على استخدامها

التقنية
عبدالعزيز 

المال

توفير مايلزم من اجهزة الحاسب والطابعات حسب 

نتيجة التقييم

6

رفع شمولية التقنية 

لجميع إدارات وأقسام 

%75الجمعية إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار

البحث عن موظف صيانة لقسم التقنية او عقد 

شراكة مع متخصص

التقنية
عبد العزيز 

الطيار

تطوير برنامج إلدارة الحفظ والسلوك والمواظبة 

.اليومية للطالب 

الخدمات +التقنية 

المساندة

سامي 

خالد + الطيار

البدر

استكمال وتفعيل برنامج إداري ومالي والتدرب 

.عليه 

الخدمات المساندة

مصعب 

بدر + النصار 

المتعب

االتفاق مع مؤسسة صيانة وعمل مناقصة مع 

محالت الصيانة واختيار األقل سعراً مع الجودة

الخدمات المساندة
عبدالعزيز 

المال

االتفاق مع مؤسسة صيانة وعمل مناقصة مع 

محالت الكفرات واختيار األقل سعراً مع الجودة

7

زيادة عدد برامج التقنية  

االبداعبة  وادارة 

المعلومات والمعرفة إلى 

11

اإلدارة المالية 

واإلدارية

8

زيادة عدد شراكات 

التعاون مع الجهات ذات 

10االختصاص إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



الخدمات المساندة
عبدالعزيز 

المال

قطع + عقد مناقصة مع ورشة صيانة سيارات 

الغيار

عقد مناقصة مع محالت التقنيةخالد البدرالتقنية

وضع مناقصة لجميع الخدمات المساندةمصعب النصارالخدمات المساندة

الخدمات المساندة
عبدالرحمن 

الفرهود

وضع مناقصة مع مؤسسات لمحالت الدعاية 

واإلعالن والتصاميم واعتماد األقل سعراً مع 

الجودة

عمل آلية استالم وتسليم المركبات للسائقينمصعب النصارالخدمات المساندة

مصعب النصارالخدمات المساندة
متابعة  سائقي الحافالت وضمان عدم استخدام 

الحافالت خارج أوقات الدوام الرسمي

8

زيادة عدد شراكات 

التعاون مع الجهات ذات 

10االختصاص إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية

9

رفع مستوى تطوير 

اإلجراءات والخدمات 

%70المساندة إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



مصعب النصارالخدمات المساندة
تفعيل الفحص الدوري لمركبات  الجمعية 

وتطويرها

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

 مصعب 

النصار
من طلبات الخدمات المساندة% 60نمذجة 

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار

إضافة مشرف صيانة لمتابعة وصيانة اآلصول 

الثابتة

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار
البحث عن من يتكفل بقيمة المبنى

المالية
عبدالرحمن 

النصار
استكمال اعتماد مخطط المبنى

المالية
عبد الرحمن 

النصار
تهيئة أرض المبنى وتجهيزها للبناء

9

رفع مستوى تطوير 

اإلجراءات والخدمات 

%70المساندة إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية

10
رفع نسبة إنجاز مبنى 

%50الجمعية إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار
.تحديد قيمة التكلفة اإلجمالية للمبنى  

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار
استكمال بناء دار الفرقان

مدير الشؤون 

المالية واإلدارية

عبدالرحمن 

النصار

البحث عن أراضي في المخططات الجديدة  لبناء 

دار

المالية
عبدالرحمن 

النصار

دراسة احتياجات الدور بما يتناسب مع الفئات 

المستهدفة

المالية
عبدالرحمن 

النصار
استقطاب فني في صيانة الكهرباء والسباكة

10
رفع نسبة إنجاز مبنى 

%50الجمعية إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية

زيادة عدد المباني 

والعقارات التعليمية إلى 

100%

11
اإلدارة المالية 

واإلدارية

12

رفع مستوى تهيئة 

المباني التعلمية بما 

يناسب الفئات المستهدفة 

%90إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



شؤون الموظفين
مدير شؤون 

الموظفين

التنسيق مع التدريب إلقامة دورات تدريبية حول 

.التخطيط لموظفي الجمعية 

المالية
مدير شؤون 

الموظفين
تحديد مهام الموظفين وعدم تعارضها

اإلدارية+المالية 
مدير شؤون 

الموظفين

متابعة تنفيذ الخطة مع العاملين في إدارة الشؤون 

المالية واإلدارية

.وضع مبادرات هذا العام في جدول زمني المالالمالية واإلدارية

اإلدارية
مدير شؤون 

الموظفين
متابعة أداء الموظفين وتطوير األداء

شؤون الموظفين
مدير شؤون 

الموظفين

جمع نتائج مؤشرات األداء المتعلقة بالموارد 

 سنوات ومقارنتها بجمعيات أخرى3البشرية لمدة 

13

رفع مستوى  نشر ثقافة 

التخطيط على جميع 

%70المستويات إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية

14

رفع مستوى تطوير أداء 

العاملين في الجمعية إلى 

25%

اإلدارة المالية 

واإلدارية



شؤون الموظفين
مدير شؤون 

الموظفين

حصر االحتياجات التدريبية للعاملين بالتعاون مع 

قسم التدريب

التطوير 

الشؤون المالية+

مدير شؤون 

الموظفين

من %10تدوير الموظفين بين األقسام بنسبة 

إجمالي الموظفين

سامي الطيارالتقنية
إقامة دورة لرفع مستوى أداء موظفي الجمعية 

مع البرنامج اإلداري الجديد

المالية
عبد الرحمن 

النصار
دراسة وتطوير سلم رواتب الموظفين

شؤون الموظفين 

التدريب+ 

التنسيق مع التدريب إلقامة دورة تطويرية 

وتخصصية للموظفين

المالية
مدير شؤون 

الموظفين

حصر التعريف بالبرامج التي تحتاج لرعاية 

 .(برنامج واحد)

14

رفع مستوى تطوير أداء 

العاملين في الجمعية إلى 

25%

اإلدارة المالية 

واإلدارية

15
زيادة عدد البرامج التي 

17تمت رعايتها إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



المالية واإلدارية
عبدالرحمن 

النصار

البحث عن راعي للمصروفات والمديونيات  

1بالتنسيق مع تنمية الموارد بعدد 

التطوير 

الشؤون المالية+

عبدالرحمن 

النصار

دراسة إمكانية وجدوى ربط الحوافز المالية بعدد 

.الساعات التدريبية أو العالوة 

الشؤون المالية
عبدالرحمن 

النصار
صرف الرواتب في موعدها

عبدالرحمن 

لجنة +النصار

الرواتب

تطوير الئحة رواتب العاملين في الميدان

المالية 

االدارات+

البحث عن دراسة مصروفات الحافالت لتقنين 

المصروفات

المالية 

االدارات+

وضع مقترح لدمج بعض األقسام في مكتب واحد 

لتقليل إستهالك الكهرباء

15
زيادة عدد البرامج التي 

17تمت رعايتها إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية

16

رفع نسبة تقنين 

االستحقاقات المالية إلى 

80%

اإلدارة المالية 

واإلدارية



+ المالية 

الصيانة

عند استبدال اإلضاءات يكون التركيب إضاءات  

LED

التدريب+المالية 

عبدالرحمن 

التدر+النصار

يب

عقد ورشة عمل  لتقنين المصروفات المالية 

لمنسوبي الجمعية

مصعب النصارالخدمات المساندة
إعادة تنظيم صرف األجهزة والطالبعات إلدارات 

الجمعية

+ المالية 

المجلس
دراسة رسوم التسجيل على الطالب والطالبات

+ المالية 

+ المجمعات 

الدور + البرامج 

النسائية

عبدالرحمن 

مدير +النصار

شؤون 

الموظفين

.دراسة الحوافر المالية من قبل اللجنة المالية  

الشؤون المالية

عبدالرحمن 

النصار 

ادارة +

التطوير

دراسة التوصيات وتحكيمها لدى مختص أو 

.مستشار بالتعاون مع إدارة التطوير 

17

رفع مستوى تقويم 

الحوافز المالية للحلقات 

%60والبرامج إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية

16

رفع نسبة تقنين 

االستحقاقات المالية إلى 

80%

اإلدارة المالية 

واإلدارية



المالية
عبدالرحمن 

النصار

٪ في السنة 20تطبيق النتائج تدريجيا وبنسبة 

.األولى 

17

رفع مستوى تقويم 

الحوافز المالية للحلقات 

%60والبرامج إلى 

اإلدارة المالية 

واإلدارية



التنفيذ1جمادى 2ربيع 1ربيع التنفيذصفرمحرمذو الحجة
جمادى

 2
رجب
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االحتياج 

البشري 

 /

التنظيمي

االحتياج 

المالي  

المعتمد

الوزن النسبي 

للهدف بالنسبة 

لخطة اإلدارة

الفتـــــــــــــرة الثالثة الفتـــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــــــةالفتـــــــــــــرة األولــــــــــــــى



























التنفيذذو القعدةشوالرمضانالتنفيذشعبان
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الفتــــــــــــــــرة الرابعة  الفتـــــــــــــرة الثالثة 


























