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مؤشر اإلنجاز المستهدف البرنامج رقم البرنامج وزن
الهدف

 الهدف
التشغيلي

رقم
الهدف

اعتماد الخطة 100% اعداد التوجه االستراتيجي 1-1

30%  تأسيس بنية
الجمعية 01

اعتماد الموازنة 100% اعداد الموازنة التقديرية 1-2
اعتماد الهوية 100% بناء الهوية البصرية للجمعية 1-3
اعتماد الدليل 100% ) إعداد الدليل التعريفي للجمعية ) ورقي-فيديو 1-4

استالم المطبوعات 100% ) تجهيز المطبوعات ) ورق رسمي-مضاريف-كروت...الخ 1-5
عقود التوظيف 4 رواتب فريق العمل 1-6
فتح الحسابات 3 فتح الحسابات البنكية 1-7

استالم الرقم الموحد 100% انشاء الرقم الموحد للجمعية ) ٧٠٠ ( 1-8
استخراج الرقم 100% تأسيس خط هاتفي 1-9

تفعيل الدومين والبريد 100% تأسيس دومين للجمعية ) بريد+موقع ( 1-10
تفعيل الموقع 100% انشاء موقع الكتروني 1-11

تفعيل الحسابات 3 انشاء حسابات التواصل 1-12
استخراج رقم البريد 100% فتح بريد واصل 1-13
تأمين المستلزمات 100% تأمين األدوات واألجهزة المكتبية 1-14

اعتماد الالئحة 100% اعداد الئحة تنظيم العمل 1-15
 اعتماد اللوائح
والسياسات

100% إعداد اللوائح والسياسات ) الحوكمة ( 1-16

اعتماد الهيكل 100% 17-1 إعداد الهيكل التنظيمي
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مؤشر اإلنجاز المستهدف البرنامج رقم البرنامج وزن
الهدف

 الهدف
التشغيلي

رقم
الهدف

اعتماد األوصاف 100% إعداد األوصاف الوظيفية  1-18

30%  تأسيس بنية
الجمعية 01

اعتماد السلم 100% إعداد سلم الرواتب 1-19

%50 اعتماد النظام بناء النظام االلكتروني لخدمات الجمعية 1-20

%100 وضع اللوحة 21-1 وضع لوحة خارجية لجمعية

تقديم االستشارات 100% 1-2 تقديم االستشارات

20%  الخدمات
والبرامج 02

12 قائمة بالمنتجات 2-2 تفعيل المتجر االلكتروني

شهادات الحضور/
قائمة 5 3-2 ملتقى للتوعية

20 نشر على التويتر 4-2 تفعيل األيام العالمية للصحة

100 اعتماد النشرة 5-2 النشرة االلكترونية

تنفيذ الشراكات 2 توقيع شراكات مع الجهات المشرفة 2-6

10% الشركات تنفيذ الشراكات03 4 توقيع شراكات مع الجهات المماثلة 2-7

تنفيذ الشراكات 4 توقيع شراكات مع الجهات الداعمة 2-8

الحصول على الدعم 100% 1-3 الحصول على دعم الوزارة

40%  تأمين المورد
المالي 04

االيداعات المالية 2,350,000  التسويق لدى الجهات المانحة والمسوؤلية االجتماعية
للمساهمة في التأسيس والتشغيل 3-2

1,200,000 المخزن الدوائي   الحصول على وقف للجمعية قيمة الوقف ) مليون ومائتان
( 3-3

االيداعات المالية 737,000  التسويق لدى أفراد المجتمع والتجار للحصول على دعم
البرامج والتشغيل 3-4
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