
البعد االستراتيجيب.م

المستفيديون1

النهايةالبداية

جميع االداراتkpis1عدد البرامج الموجهة لأليتام1.1.1

الهدف االستراتيجيهـ.م

تنشئة اليتيم ورعايته وتطوير مهاراته1.1

المنفذ

حسن سحاري

01/01/202130/10/2021عناية بنين
البرامج 

التنموية رجال

عبدالرحمن 

شيخين

المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
النشاطمالك المؤشر

الفترة
اإلدارة المساندةاإلدارة المنفذة

الخطة التنفيذية   
 

منطقة جازان -جمعية البر الخيرية في محافظة العارضة   



الخدمات االجتماعيةpis50عدد المستفيدين من برامج األيتام1.1.2

الخدمات االجتماعيةkpis1عدد البرامج الموجهة لليتيمات1.1.3

الخدمات االجتماعيةpis40عدد المستفيدات من برامج اليتيمات1.1.4

البرامج kpis4عدد ورش العمل مع منفذي برامج األيتام1.1.5

التنموية
ادارة المعرفة

البرامج pis13عدد المستفيدين من البرامج الموجهة لمنفذي برامج األيتام 1.1.6

التنموية
ادارة المعرفة

البعد االستراتيجيب.م

المستفيديون1

النهايةالبداية

جميع االداراتKpis120/01/202120/04/2021عدد مشاريع حاضنات األعمال1.2.1

ادارة المعرفةpis421/01/202121/04/2021عدد وسائط التنفيذ لحاضنات األعمال1.2.2

جميع االداراتpis1022/01/202122/04/2021عدد المستفيدين من حاضنات األعمال1.2.3

البعد االستراتيجيب.م

المستفيديون1

النهايةالبداية

07/04/202126/04/2021التفطيرحسن عطيفي
الخدمات 

االجتماعية
جميع االدارات

حسن 

عطيفي

14/04/202104/05/2021كسوة العيدحسن عطيفي
الخدمات 

االجتماعية
جميع االدارات

اشجان 

معيني

18/04/202105/05/2021الزكاةحسن عطيفي
الخدمات 

االجتماعية
جميع االدارات

خسن 

عطيفي

15/07/202122/07/2021االضاحيحسن عطيفي
الخدمات 

االجتماعية
جميع االدارات

حسن 

عطيفي

عدد األنشطة الموسمية1.3.1

تخفيف الفقر 1.3

المسؤول

kpis5

حسن سحاري

01/01/202130/10/2021عناية بنين
البرامج 

التنموية رجال

عبدالرحمن 

شيخين

01/01/202130/10/2021عناية بنات
البرامج 

التنموية نساء

عفاف 

سفياني

الهدف االستراتيجيهـ.م

 تأهيل وتمكين الفقراء1.2

المسؤول
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
النشاطمالك المؤشر

الفترة

الهدف االستراتيجيهـ.م

اإلدارة المساندةاإلدارة المنفذة

تصميم تكحسن سحاري
البرامج 

التنموية رجال

عبدالرحمن 

شيخين

01/01/202130/10/2021
+ عبدالرحمن

عفاف
عناية

اإلدارة المساندةاإلدارة المنفذة

المؤشرش.م

المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
النشاطمالك المؤشر

الفترة



15/08/202129/08/2021الحقيبة المدرسيةحسن عطيفي
الخدمات 

االجتماعية
جميع االدارات

حسن 

عطيفي

01/01/202130/10/2021حصر العددحسن عطيفيpis7400متوسط عدد المستفيدين من البرامج الموسمية1.3.2
الخدمات 

االجتماعية
جميع االدارات

حسن 

عطيفي

محمد سالمجميع االداراتقسم الكفالة01/01/202130/10/2021الكفالة

حسن محهقسم السقيا01/01/202130/10/2021السقيا

محمد سالمجميع االداراتقسم الكفالة01/01/202130/01/2021الكفالة

01/01/202130/12/2021السقيا
الخدمات 

االجتماعية
حسن محهالماليه

حسن عطيفيkpis1عدد برامج التحسين الخدمي للفقراء1.3.5

حسن عطيفيpis130عدد المستفيدين من برامج التحسين الخدمي للفقراء1.3.6

حسن سحاريkpis1عدد مشاريع اإلسكان التنموي1.3.7
تسليم + بناء مساكن

وحدات
جميع االداراتوحدة السكن01/01/202130/10/2021

جبريل 

صلوي

الخدمات االجتماعيةوحدة السكن01/01/202130/10/2021حسن سحاريpis20عدد المستفيدين مشاريع اإلسكان التنموي1.3.8
جبريل 

صلوي

البعد االستراتيجيب.م

المستفيديون1

النهايةالبداية

جميع االدارات20/01/202120/03/2021حسن سحاريkpis1عدد البرامج التأهيلية الموجهة للشباب1.4.1

21/01/202121/03/2021حسن سحاريpis30عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية الموجهة للشباب1.4.2
ادارة الخدمات 

االجتماعية

جميع االدارات02/05/202102/08/2021صناعة المشاريعحسن سحاريkpis1عدد برامج تأهيل قيادات الصف الثاني شباب1.4.3

جميع االدارات05/06/202105/08/2021حسن سحاريkpis1عدد برامج ريادة األعمال للشباب1.4.4

ادارةالمعرفة06/06/202106/08/2021حسن سحاريpis1عدد وسائط تنفيذ برامج ريادة األعمال للشباب1.4.5

07/06/202107/08/2021حسن سحاريpis10عدد المستفيدين من برامج ريادة األعمال للشباب1.4.6
ادارة الخدمات 

االجتماعية

البعد االستراتيجيب.م

المستفيدون1

عدد األنشطة الموسمية1.3.1

هـ.م

 تأهيل وتمكين الشباب1.4

المسؤول اإلدارة المساندةاإلدارة المنفذة المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
النشاطمالك المؤشر

الفترة

1.5

هـ.م

تأهيل وتمكين المرأة وتفعيل دورها

الهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي

kpis5

01/01/202130/10/2021
الخدمات 

االجتماعية
جميع االدارات

حسن 

عطيفي

المسوق المحترف

البرامج 

التنموية رجال

عبد الرحمن 

شيخين

صيانة الجواالت

pis

حسن عطيفيkpis2عدد البرامج المستمرة1.3.3

االجهزة الكهربائية

حسن عطيفي650عدد المستفيدين من البرامج المستمرة1.3.4



النهايةالبداية

جميع االدارات16/05/202131/08/2021تساندkpis1عدد برامج األسر المنتجة1.5.1

المشاريع02/06/202101/09/2021تقريرpis1عدد وسائط التنفيذ لبرامج األسر المنتجة1.5.2

03/06/202102/09/2021تقريرpis30عدد المستفيدات من برامج األسر المنتجة1.5.3
ادارةالخدمات 

االجتماعية

جميع االدارات02/02/202130/04/2021اشراقةkpis1عدد البرامج التأهيلية الموجهة للمرأه1.5.4

03/02/202101/05/2021تقريرpis240عدد المستفيدات من البرامج التأهيلية الموجهة للمرأه1.5.5
ادارةالخدمات 

االجتماعية

01/01/202131/03/2021كوادرkpis1عدد برامج تأهيل قيادات الصف الثاني1.5.6

0عدد أندية الفتيات المستحدثة1.5.7

0عدد المستفيدات من أندية الفتيات1.5.8

البعد االستراتيجيب.م

العمليات الداخلية2

النهايةالبداية

يحيى kpis0عدد أدلة االحتياج التدريبي2.6.1

حريصي
الموارد البشرية01/02/202128/02/2021

يحي 

حريصي

01/02/202128/02/2021تنفيذ الدليلطالع الجابريkpis1نسبة تطبيق دليل الصالحيات2.6.2
االدارة 

التنفيذيه
جميع االدارات

طالع 

الجابري

يحيى kpis1عدد أدلة التطوع2.6.3

حريصي
فهد الشريفالموارد البشريةالتطوع01/01/202130/01/2021تنفيذ الدليل

البعد االستراتيجيب.م

العمليات الداخلية2

المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي

نوع 

المؤشر

جميع االدارات

الفترة
اإلدارة المنفذة

الهدف االستراتيجي

تجويد عمليات المؤسسة

المستهدف 

الحالي

استكمال البناء المؤسسي2.6

المسؤولاإلدارة المساندةالنشاطمالك المؤشر

الهدف االستراتيجي

حسن سحاري
البرامج 

التنموية نساء

عفاف 

سفياني

النشاطمالك المؤشر
الفترة

المسؤولاإلدارة المساندةاإلدارة المنفذة

هـ.م

المؤشر المسؤولش.م اإلدارة المساندة اإلدارة المنفذة
الفترة

النشاط

المؤشرش.م

هـ.م

2.7

المستهدف 

الحالي

نوع 

المؤشر
مالك المؤشر



النهايةالبداية

01/02/202130/05/2021وثيقة الشراكةأحمد طالعkpis2عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الحكومي2.7.1
التسويق 

والشراكات

االدارة التنفيذية، 

المعرفة، المالية

احمد 

الجابري

01/03/202101/06/2021وثيقة الشراكةأحمد طالعkpis2عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخاص2.7.2
التسويق 

والشراكات

االدارة التنفيذية، 

المعرفة، المالية

احمد 

الجابري

01/04/202130/08/2021وثيقة الشراكةأحمد طالعkpis3عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخيري2.7.3
التسويق 

والشراكات

االدارة التنفيذية، 

المعرفة، المالية

احمد 

الجابري

01/10/202130/10/2021تقريرأحمد طالعkpis80نسبة الشراكات المفعلة2.7.4
التسويق 

والشراكات
االعالم

التسويق 

والشراكات

يحيى kpis70نسبة توظيف التقنية في الجمعية2.7.5

حجوري
01/10/202130/10/2021تقرير

المعرفه 

والتقنيه
جميع االدارات

يحي 

حجوري

01/01/202130/12/2021تقرير ربع سنويإدارة الجودةkpis100نسبة انجاز الخطة االستراتيجية2.7.6
ادارة الجودة 

واالستراتيجيه
فريق العملجميع االدارات

01/01/202130/12/2021تقرير شهريطالعkpis100نسبة انجاز الخطة التنفيذية2.7.7
االدارة 

التنفيذيه
جميع االدارات

طالع 

الجابري

01/01/202130/10/2021تقريرحسن سحاريkpis30نسبة عدد المشاريع التنموية2.7.8
ادارة البرامج 

والمشلربع
الماليه

حسن 

سحاري

يحي لغبيادارة المشاريعالماليه01/01/202130/01/2021تقريريحيى لغبيkpis30نسبة ميزانية المشاريع التنموية2.7.9

حسين هاملادارة الجودةريئس المجلس01/03/202130/10/2021ورقة العملحسين هاملkpis1عدد أوراق العمل المقدمة2.7.10

يحيى kpis70نسبة رضا الموظفين2.7.11

حريصي
01/03/202130/12/2021استبانة

الموارد 

البشري
المعرفة

يحي 

الحريصي

01/01/202130/10/2021قاعدة بياناتحسن عطيفيkpis1عدد قواعد البيانات للمستفيدين2.7.12
الخدمات 

االجتماعية
جميع االداراة

حسن 

عطيفي

01/01/202130/10/2021قاعدة بياناتأحمد طالعkpis1عدد قواعد البيانات للداعمين2.7.13
التسويق 

والشراكات
احمد طالعالمعرفة

01/01/202130/10/2021قاعدة بياناتحسن عطيفيkpis80نسبة التحديث لقواعد البيانات2.7.14
الخدمات 

االجتماعية
جميع االداراة

حسن 

عطيفي

نوع 

المؤشر
اإلدارة المنفذة

المستهدف 

الحالي
المسؤولاإلدارة المساندةالنشاطمالك المؤشر المؤشرش.م



01/01/212130/08/2021استبانةأحمد طالعkpis70نسبة رضا الداعمين2.7.15
التسويق 

والشراكات
المعرفة

احمد 

الجابري

يحيى kpis1عدد قواعد بيانات المتطوعين2.7.16

حريصي
فهد الشريفالمعرفةالتطوع01/03/202130/03/2021تقرير

يحيى kpis25عدد المواد اإلعالمية2.7.17

حجوري
جميع االداراةاالعالم01/01/202130/12/2021تقرير

خالد 

شراحيلي

يحيى kpis7عدد وسائط نشر المواد اإلعالمية2.7.18

حجوري

نشر المواد اإلعالمية 

في جميع الوسائط 

الممكنة

المعرفةاالعالم01/01/202130/12/2021
خالد 

شراحيلي

يحيى kpis50000عدد المستفيدين من المواد اإلعالمية2.7.19

حجوري

حصر المشاهدات في 

المواقع االلكترونية
المعرفةاالعالم01/01/202125/12/2021

خالد 

شراحيلي

يحيى kpis10عدد الشراكات اإلعالمية2.7.20

حجوري

تقوقيع شراكات مع 

جهات إعالمية
التسويق والشراكاتاالعالم05/02/202125/10/2021

خالد 

شراحيلي

يحي لغبياالدارة التنفيذيةالماليه01/01/202130/12/2021تقرير مالي شهرييحيى لغبيkpis12عدد التقارير المالية الشهرية2.7.21

يحي لغبياالدارة التنفيذيةالماليه01/01/202130/12/2021تقريريحيى لغبيkpis3عدد وسائط التقارير المالية الشهرية2.7.22

يحي لغبياالدارة التنفيذيةالماليه01/01/202130/12/2021تقرير مالي ربعييحيى لغبيkpis4عدد التقارير المالية ربع السنوية2.7.23

يحي لغبياالدارة التنفيذيةالماليه01/01/202130/12/2021تقريريحيى لغبيkpis3عدد وسائط التقارير المالية ربع السنوية2.7.24

يحي لغبياالدارة التنفيذيةالماليه01/01/202130/12/2021القوائم الماليهيحيى لغبيkpis1عدد التقارير المالية السنوية2.7.25

يحي لغبياالدارة التنفيذيةالماليه01/01/202130/12/2021تقريريحيى لغبيkpis4عدد وسائط التقارير المالية السنوية2.7.26

يحيى kpis100نسبة تقييم مستوى النظافة2.7.27

حريصي
الشؤون اإلداريةالصيانة01/01/202130/10/2021تقرير

موسى 

خبراني



يحيى kpis90عدد المرافق والسيارات التي تمت صيانتها2.7.28

حريصي
الشؤون اإلداريةالصيانة01/02/202130/04/2021تقرير

موسى 

خبراني

يحيى kpis6عدد شهادات السالمة2.7.29

حريصي
الشؤون اإلداريةالصيانة01/01/202130/04/2021شهادات السالمه

موسى 

خبراني

يحيى kpis15عدد األشجار الطبيعية في مدخل ومرافق الجمعية2.7.30

حريصي
الشؤون اإلداريةالصيانة01/05/202130/05/2021تقرير

موسى 

خبراني

يحيى kpis30عدد اللوحات التثقيفية والتعريفية في مقر الجمعية2.7.31

حريصي
الشؤون اإلداريةالصيانة01/07/202130/07/2021تقرير

موسى 

خبراني

01/03/202130/10/2021الجائزةعلي جبرانkpis1عدد جوائز التميز التي فازت بها الجمعية2.7.32
ادارة الجودة 

واالستراتيجيه
فريق العملجميع االدارات

البعد االستراتيجيب.م

النمو والتعلم3

النهايةالبداية

يحيى kpis1عدد خطط تطوير العاملين3.8.1

حريصي
01/02/202128/02/2021خطة التدريب

الموارد 

البشرية

/ االدارة التنفيذية

االدارة / المالية

النسائية

يحيى 

حريصي

يحيى kpis3عدد دورات تطوير القيادات3.8.2

حريصي
01/02/202130/10/2021خطة التدريب

الموارد 

البشرية

/ االدارة التنفيذية

االدارة / المالية

النسائية

يحيى 

حريصي

يحيى kpis8عدد دورات تطوير الكوادر3.8.3

حريصي
01/02/202130/10/2021خطة التدريب

الموارد 

البشرية

/ االدارة التنفيذية

االدارة / المالية

النسائية

يحيى 

حريصي

يحيى kpis2عدد وسائط تطوير الكوادر3.8.4

حريصي
01/04/202130/05/2021تقرير

الموارد 

البشرية

/ االدارة التنفيذية

االدارة / المالية

النسائية

يحيى 

حريصي

المالية01/01/202130/12/2021خطة التدريبيحيى العبدليkpis0.50نسبة ميزانية تطوير العاملين من الميزانية العامة3.8.5

اإلدارة 

الشؤون /التنفيذية

اإلدارية

يحيى 

العبدلي

يحيى kpis45عدد المتطوعين الدائمين3.8.6

حريصي
فهد الشريفالشؤون اإلداريةقسم التطوع01/02/202128/02/2021تقرير

يحيى kpis40عدد المتطوعين في البرامج3.8.7

حريصي
فهد الشريفالشؤون اإلداريةقسم التطوع01/01/202130/09/2021تقرير

يحيى kpis20عدد الفرص التطوعية المصممة3.8.8

حريصي
فهد الشريفالشؤون اإلداريةقسم التطوع01/01/202130/10/2021تقرير

3.8

الهدف االستراتيجيهـ.م

تنمية الموارد البشرية

المسؤولاإلدارة المساندة المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
النشاطمالك المؤشر

الفترة
اإلدارة المنفذة



3.8.9
عدد البرامج التطوعية المدعومة من المسؤولية 

االجتماعية
kpis1 يحيى

حريصي
فهد الشريفالشؤون اإلداريةقسم التطوع01/04/202130/10/2021خطة التطوع

01/01/202130/10/2021حضور الملتقىطالع الجابريkpis2عدد المشاركات في الملتقيات3.8.10
االدارة 

التنفيذية
المعرفة

طالع 

الجابري

يحيى kpis1عدد وسائط تحفيز العاملين3.8.11

حريصي
01/02/202130/10/2021تقرير

الشؤون 

/ اإلدارية

اإلدارة 

اإلدارة التنفيذية
يحيى 

حريصي

يحيى kpis60نسبة من شملهم التحفيز من العاملين سنويا3.8.12

حريصي
01/02/202130/10/2021تقرير

الشؤون 

/ اإلدارية

اإلدارة 

اإلدارة التنفيذية
يحيى 

حريصي

3.8.13
نسبة ميزانية تطوير قيادات وكوادر القسم النسائي 

من ميزانية تطوير العاملين
kpis50المالية01/01/202130/03/2021خطة التدريبيحيى العبدلي

اإلدارة 

الشؤون /التنفيذية

اإلدارة /اإلدارية

النسائية

يحيى 

العبدلي

01/01/202030/11/2021حضور ملتقىحالية اللغبيkpis1عدد المشاركات النسائية في الملتقيات3.8.14
اإلدارة 

النسائية
حالية اللغبياالدارة التنفيذية

01/01/202030/11/2021زيارةحالية اللغبيkpis1عدد زيارات القسم النسائي ألفضل الممارسات3.8.15
اإلدارة 

النسائية
حالية اللغبياالدارة التنفيذية

البعد االستراتيجيب.م

المالي4

النهايةالبداية

المالية/التنفيذيةالمشاريع01/01/202130/10/2021نمذجة المشاريعحسن سحاريkpis7عدد المشاريع المنمذجة4.9.1
حسن 

سحاري

التسويق27/02/202126/04/2021خطة الحملهأحمد الجابريkpis1عدد الحمالت التسويقية4.9.2

المعرفة /المشاريع

/ االدارة التنفيذية 

المالية

أحمد 

الجابري

الخدمات االجتماعيالتسويق01/01/202130/09/2121تقريرأحمد الجابريkpis20نسبة الزيادة في قاعدة بيانات المتبرعين4.9.3

أحمد 

/ الجابري

منى سفياني

المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
المسؤولالنشاطمالك المؤشر

الفترة
اإلدارة المنفذة

هـ.م

4.9

الهدف االستراتيجي

اإلدارة المساندة

تحقيق االستدامة المالية



الخدمات االجتماعيالتسويق01/01/202130/09/2021تقريرأحمد الجابريkpis600عدد المتبرعين الثابتين4.9.4

أحمد 

/ الجابري

منى سفياني

الخدمات االجتماعيالتسويق01/01/202130/09/2021تقريرأحمد الجابريkpis150عدد المتبرعين الجدد سنويا4.9.5

أحمد 

/ الجابري

منى سفياني

التسويق01/01/202130/09/2021تقريرأحمد الجابريkpis15عدد الجهات المانحة الثابتة4.9.6

االدارة التنفيذية 

ادارة المشاريع 

الخدمات 

أحمد 

/ الجابري

منى سفياني

التسويق01/01/202130/09/2021تقريرأحمد الجابريkpis5عدد الجهات المانحة الجديدة4.9.7

االدارة التنفيذية 

ادارة المشاريع 

الخدمات 

االجتماعية المعرفة

أحمد 

/ الجابري

منى سفياني

4.9.8
عدد الجهات التي تم التقديم عليها عبر المواقع 

االلكترونية
kpis16التسويق01/01/202130/09/2021تقريرأحمد الجابري

االدارة التنفيذية 

ادارة المشاريع 

الخدمات 

االجتماعية المعرفة

أحمد 

/ الجابري

منى سفياني

طالع الجابريkpis3نسبة خفض المصاريف التشغيلية4.9.9
خطة ترشيد 

المصروفات
يحي لغبياالدارة التنفيذيهالمالية01/01/202130/12/2021

الخدمات االجتماعيةالتسويق01/01/202130/09/2021تقريرأحمد الجابريkpis25000مبلغ االستقطاعات السنوي4.9.10

أحمد 

/ الجابري

منى سفياني

يحي لغبيالتنفيذيةالماليه01/01/202130/12/2021تقريريحيى لغبيkpis12نسبة الموارد الثابتة للميزانية4.9.11

يحي لغبياالستثمار- التسويق المالية01/01/202130/12/2021تقريرطالع الجابريkpis5نسبة النمو السنوي4.9.12

عطية دوشيالماليةاالستثمار01/01/202130/12/2021تقريرطالع الجابريkpis3عدد أوقاف الجمعية4.9.13

عطية دوشيالماليةاالستثمار01/01/202130/12/2021تقريرطالع الجابريkpis7عدد الفرص التنموية4.9.14

عطية دوشيالماليةاالستثمار01/01/202130/12/2021تقريرطالع الجابريkpis5نسبة األموال المستثمرة من ميزانية األوقاف4.9.15



314000

الهدف االستراتيجي

تنشئة اليتيم ورعايته وتطوير مهاراته

الميزانية



190000

1,267,200 

200000

1,600,000 

50000

تخفيف الفقر

الميزانية

الهدف االستراتيجي

 تأهيل وتمكين الفقراء

الميزانية

الهدف االستراتيجي



70000

0

3800000

100800

38000

50400

30000

95000

60000

 تأهيل وتمكين الشباب

تأهيل وتمكين المرأة وتفعيل دورها

الهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي

الميزانية

150000

1500000



500000

176600

ــــــــــــــــــــــ

62000

الهدف االستراتيجي

تجويد عمليات المؤسسة

استكمال البناء المؤسسي

الميزانية

الميزانية

الهدف االستراتيجي

الميزانية



5000

10000

6000

3000

الميزانية



200

5000

2000



30000

20000

5000

5000

15000

الهدف االستراتيجي

تنمية الموارد البشرية

الميزانية



3000

3000

3000

200000

الميزانية

الهدف االستراتيجي

تحقيق االستدامة المالية



200

200

200

10000

100000


