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202120222023الباب

المصروفات

مصروفات النشاط

المصروفات التسويقية

المصروفات اإلدارية والعمومية

اجمالي المصروفات

االستثمارية

فائض احتياطي 

سداد الديون

االيرادات المطلوبة

اإليرادات 

الممكنة

دعم الوزارة

االيرادات الذاتية 

اجمالي اإليرادات الممكنة

مستهدف تنمية الموارد 

÷  االيرادات الذاتية = نسبة االستدامة المالية

*%المصروفات االجمالية 
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استثمار تجاري

استثمار اوقاف

استثمار اجتماعي



•





تسويق المشاريع

التبرعات االليكترونية•

تبرعات الشراكات•

المستقطعون الجدد•

المستقطعون القدامى•

االستقطاع 

التبرعات

الجهات المانحة•

المسؤولية االجتماعية•

االستثمار

ايرادات االوقاف

ايرادات االستثمار

سيارات )زيادة االصول 

(اجهزة اثاث

ةزيادة قيمة االصول العقاري

التخطيط للقسم •

متابعة االنجاز•

متابعة المؤشرات•

إعداد التقارير•

لتواصل مع العالقات •

العامة 

التواصل مع البرامج •

واالعالم

مدير تنمية الموارد





الحالي1437المستهدف للثالث سنوات المؤشرالمهمةالمصدرالقسم

عدد برامج التواصلبرامج التواصل

عدد المناسبات الخاصةالمناسبات الخاصة 

عدد المناسبات العامةالمناسبات العامة 

التكريمالتكريم

عدد الهداياالهدايا

%60%95نسبة الرضااستبانة تقييم الرضااستبانة رضا المستفيدين

عدد برامج المسؤلية االجتماعيةالمسؤلية االجتماعية

عدد برامج التواصلالتواصل

عدد برامج التكريمالتكريم

نسبة المعلومات المحدثة اسبوعياالتواصل مع االعيان

%60%95نسبة الرضااستبانة تقييم الرضااستبانة رضا المجتمع المحلي

عدد الرحالت االجتماعيةالرحالت االجتماعية

عدد برامج التواصلالتواصل

عدد برامج التكريمالتكريم

عدد اللقاءاتلقاءات اإلدارة مع العاملين

عدد برامج التكافل االجتماعيبرامج التكافل

رضا العاملين عن بيئة العملتحسين بيئة العمل

%60%95نسبة الرضااستبانة تقييم الرضااستبانة رضا المجتمع المحلي

عدد الزياراتالزيارات من مجلس الدارة 

عدد برامج التواصلالتواصل

عدد برامج التكريمالتكريم

عدد التقاريرالتقارير

عدد االخباراالخبار

%60%95نسبة الرضااستبانة تقييم الرضااستبانة رضا المجتمع المحلي

عدد الزياراتالزيارات من مجلس الدارة 

عدد برامج التواصلالتواصل

عدد برامج التكريمالتكريم

عدد التقاريرالتقارير

عدد االخباراالخبار

%60%95نسبة الرضااستبانة تقييم الرضااستبانة رضا المجتمع المحلي

الزيارات 

االستبانات

التواصل

التكريم

الرحالت 

اللقاءات

المسؤولية االجتماعية

االخبار

عالقات المانحين والممولين
داعمين برنامج عالقات ال

اعداد اإلجراءات لكل برنامج

المهامبرامج العالقات العامة 
اعداد القوائم للتواص

تصميم االستبانات

عالقات الداعمين
داعمين برنامج عالقات ال

عالقات العاملين
برنامج عالقات المجتمع المحلي

عالقات المحتمع المحلي
برنامج عالقات المجتمع المحلي

عالقات المستفيدين
برنامج عالقات المستفيدين

نبرنامج عالقات العاملي

ن برنامج عالقات المانحي

والممولين

استبانة رضا 

استبانة رضا 

استبانة رضا 

استبانة رضا 

استبانة رضا 



سكرتير العالقات 

اعداد الجداول•

تنسيق الزيارات •

متابعة االخبار•

تنفيذ برامج العالقات •

مسؤول برامج العالقات 

التخطيط للقسم •

متابعة االنجاز•

متابعة المؤشرات•

إعداد التقارير•

لتواصل مع االعالم•

التواصل مع تنمية الموارد•

.  المالية

مدير العالقات العامة 





المؤشرنوعهاالوسيلة المهمةالمصدرالقسم

عدد المعلومات المنشورة

نسبة المعلومات المحدثة اسبوعيا

عدد االخبار المنشورة شهريانشر االخبار 

عدد التقارير المنشورةنشر التقارير اإلعالمية للفعاليات 

نشر التقرير السنوينشر التقرير السنوي

عدد اإلعالنات المنشورةنشر اإلعالناتقسم الدعاية واالعالن

مباني إعالنات الطرق وال

المعارض

يكترونية المواقع االل

يكترونيةابراز اإلنجازات عدد حمالت ابراز اإلنجازاتالصحف االل

تواصل االجتماعيحمالت نشر القيم عدد حمالت نشر القيممواقع ال

عدد حمالت المسؤولية االجتماعيةرسائل SMSالمسؤلية االجتماعية

يكتروني بريد االل ال

اإلعالن المطبوع

عدد الرعايات المسوقةتسويق ملفات الرعاية للرعاةتسويق الرعايات 

عدد الفعاليات المغطاة إعالميادعوة وسائل االعالم للتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية للفعاليات

تقارير مطبوعة

تقارير مطبوعة

تقاير مرئية

تقارير مطبوعة

تقاير مرئية

التقارير

قسم الرعايات

قسم الدعاية واالعالن

عدد حمالت ترويج المشاريعالترويج للمشاريع والبرامج

عدد حمالت الصور الذهنية

الحمالت 

االعالنية

اعداد الفيلم الوثائقي السنوي للتعريف 

بالجمعيةوانجازاتها

اعداد التقرير السنوي للجمعية

اعداد التقارير اإلعالمية للفعاليات والبرامج 

والمشاريع
التقارير اإلعالمية للفعاليات

جميع وسائل االعالم

الرعاة

قسم النشر واالعالم
توثيق اإلعالمي قسم ال

ت األقسام واإلدارا
نشر المعلومات للجمهور

االسم والشعار والهتاف والموقعالمحافظة على الصورة الذهنية

بناء الصورة النمطية

التواصل 

االليكتروني

جمعية موقع ال

جمعية حسابات ال

الصحف االلكترونية

قسم التوثيق اإلعالمي

نسبة اناز الفيلم الوثائقي السنوي

تقاير مرئية

نسبة انجاز التقرير السنوي

عدد الفعاليات التي تم اعداد تقارير لها

الفيلم الوثائقي السنوي للجمعية

التقرير السنوي للجمعية 



الدعاية واإلعالن

الحمالت االعالنية•

مشاريع•

قيم•

انجازات•

مسؤولية اجتماعية•

وسائل االعالم•

تسويق الرعايات•

توثيق•

االرشيف•

تقارير•

افالم•

التوثيق

(النشر) اإلعالم

موقع الجمعية•

مواقع التواصل االجتماعي•

الصحف اإلليكترونية•

التخطيط للقسم •

متابعة االنجاز•

متابعة المؤشرات•

إعداد التقارير•

لتواصل مع العالقات •

العامة

التواصل مع تنمية •

.  الموارد المالية

مدير الدعاية واالعالن

تصميم•

مونتاج•

التصميم االنتاج الفني





المدير 

تنمية الموارد مسؤولي االدارات
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البنك السبيعيالعنودالراجحيالمشروع

االهلي

بنك 

الجزيرة

________

ترميم

ايواء

اجارات

تأثيث



اعداد مسودة 

المشروع

البحث عن جهة 

مانحة

اعداد الملف 

النهائي

الرفع للجهة 

المانحة

متابعة الجهة 

المانحة

تغيير الجهة 

المانحة

متابعة الجهة 

الستالم الدعم
استالم الدعم

تقرير دوري 

عن التنفيذ

تقرير نهائ 

عن المشروع

1438\2\300001التعليميةكفالة الحلقات 1

1438\3\490002الخدمات المساندةترميم الدور2

1438\4\678797التعليمية باصات النقل3

1438\3\58882االداريةربنامج التدريب4

متابعة التنفيذالرفع للجهة المانحة الملف التسويقي

جدول متابعة تسويق المشايع للجهات المانحة للعام 1438هـ

المشروع تاريخ التنفيذالقيماالدارة م
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5-4-3-2-1-المجال5+4+3+2+1+

وجود ميزانية للصرف

العالقات العامة 

النشاط اإلعالمي

السمعة

وجود خطط للعالقات العامة واالعالم وتنمية الموارد المالية 

وجود موظفين متخصصين

المتطوعين

االستدامة المالية
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التبرعات االليكترونية1.

التبرعاتحمالت1.



االستثمار التجاري1

االوقاف2

3
االستثمار االجتماعي




