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الرٔوية

التصنيف األعداد القيمة النسبة

# %$

لمن تقدم الخدمة

التميزالفاعلية الشفافية

االلتزاماالبتكار

القيم

 يجب أن تكون المؤشرات كمية
 صيغ المؤشرات

األفراد وتشمل الموقفين ونظار الوقف

الكيانات والمؤسسات الوقفية والخيرية

أوقاف الجمعيات

المهتمون باألوقاف

عموم المجتمع

مدينة عرعرنطاق الخدمة

 جمعية وقفية متميزة ورائدة في تقديم كافة الخدمات

واالستشارات للوقف والعاملين والمساهمين فيه

الرسالة
فــي التنمــوي  ودوره  الوقــف  أهميــة  إلبــراز   تســعى 
 المجتمــع، وتقديــم الخدمــات واالستشــارات الوقفيــة،
عليــه، والعامليــن  والواقفيــن  بالوقــف   والعنايــة 
 والتواصــل مـــع الجهــات ذات العالقـــة، لتعزيــز وإحيــاء
.سنة الوقف ودوره الحضاري والهام في المجتمعات

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022
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الخطة السنوية  لجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022 

مسار التوعية

 تعمــــل الجمعية في هذا المســـــار على تنظيم
 وتطـــوير الكيانات الوقفيـــــة وتأهــيــــــل وتدريب
 العاملين في المؤسسات الوقفية والموقفين

ونظار الوقف وتنمية مهاراتهم

 تعمل الجمعية على التوعية باألوقاف وأهميتها
للفئة المستهدفة

مسار التأهيل والتدريب

مسار االستشارات

 تعمل الجمعية في هذا المسار على توجيه وإرشـــاد
 العاملين والمهتمين باألوقاف في كافة ما يواجههم

من تحديات أو مواقف

 تقديم االستشارات الوقفية للمنظمات والمؤسسات
 الوقفيــــة والموقفين ونظــار الوقــــف و كل من هو

مهتم باألوقاف

مسار اإلرشاد

تعمل الجمعية في هذا المسار على توعية وتوجيه الجمعيات الخيرية على كيفية العناية بمصارف األوقاف و كيفية 
التصرف بمصارف األوقاف

مسار التأهيل والتدريب

هي رحلة تمر بعدة مسارات نعمل عليها بجودة ومهنية عالية للفئة المستهدفة

مسارات العمل في الجمعية

 تعمل الجمعية على التوعية بأهمية الوقف، وتقديم الخدمات واالستشارات، وتأهيل وتدريب العاملين على
األوقاف والنظار وإرشاد المهتمين باألوقاف والواقفين، والعناية بمصارف األوقاف وكيفية التصرف بها

المهمه / الوظائف

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية
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الربع األول

1

2500

2500

الربع الثانى

1

2500

2500

الربع الثالث

1

2500

2500

الربع الرابع

1

2500

2500

دورية القياس

المستهدف حسب األرباع

ربع سنوي

ربع سنوي

-

-
الجهات المشاركةالمستهدف

المتبقي من الحاالت المستهدفة=

ما تم تحميلهالمستهدف

المتبقي من المستهدف=

-
   إجمالي

المستهدف

 عدد ما تم إصداره

ونشره

المتبقي من المستهدف=

طريقة االحتساب

شرح المؤشرالنتائج المرجوةالهدف التشغيلي المؤشرات  التشغيلية

 زيادة الوعي باألوقاف وأثرهانشر الوعي المجتمعي باألوقاف
التنموي

#

#

#

االصدارات التي تم نشرها

تحمــــــيـــــالت االصــــــــــــــدار

الجمعيــــات المشـــــاركــــة

عدد االصدارات التي تم نشرها

عدد التحميالت التي تم تنزيلها

 عدد الجمعيات المشاركة في
الملتقى

المبادرات المحققة للهدف

ملتقى نماء الوقفيعضوية نماء للتوعيةأوقافنا

--

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022
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المكـــان المستهــدف
مدينة عرعر

عــــــــدد المستفيـــدين

بدايــــــــة المبـــــــــــــادرة

01/01/2022

نهـــايـــة المبــــــــــــــادرة

31/12/2022

10000

27,000

آلية التنفيذ

تحديد وحصر المواضيع المراد نشرها

تحديد الفئة المستهدفة

إعداد المواد المراد نشرها

البدء بالتنفيذ والنشر

عمل التقارير الالزمة  عن المخرجات والنتائج

مؤشرات األداء المتوقعة

نشر 4 إصدارات خالل عام 2022 # 

مؤشرات النتائج المتوقعة

 استهداف  4 أالف تحميل
لإلصدارات والمواد  المنشورة

# 

الوصول إلى 10,000 شخص # 

ريالميزانية المبادرة
الجهات المانحة - الداعمين

الجهات الممولة

موظفين3

عدد العاملين المتوقع

5

عدد المتطوعين المتوقع

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة
نشر الوعي المجتمعي باألوقافعموم المجتمعأوقافنا

أثر المبادرةوصف المبادرة
 مبادرة تهدف إلى توعية عموم المجتمع بأهمية األوقاف

 الخيرية وأثرها التنموي على المجتمع وحثهم على
المساهمة فيها عن طريق وسائل التواصل االجتماعي

زيادة األوقاف و تناميها في المملكة

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022

اإلصدار الواحد

مكافأة مدير املرشوع

مكافأة منسقني

16,000

5,000

6,000

(4)

1

(2)3000 

27,000 اإلجاميل

4,000
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المكـــان المستهــدف
مدينة عرعر

عــــــــدد المستفيـــدين

بدايــــــــة المبـــــــــــــادرة

01/01/2022

نهـــايـــة المبــــــــــــــادرة

31/12/2022

-

30600

آلية التنفيذ
حصر المواضيع المراد نشرها

إعداد المواد

تصميمها وإنتاجها

وضع آلية النشر

تحديد فريق العمل المسؤول عن المبادرة

مؤشرات األداء المتوقعة

 نشر 100 محتوى على تطبيق
واتساب وتليجرام خالل عام 2022

# 

مؤشرات النتائج المتوقعة
 تكوين 3 مجموعات و وصول

 المحتوى لـ 10,000 شخص خالل
عام 2022

# 

الوصول إلى 10,000 شخص # 

ميزانية المبادرة

ريال
-

الجهات الممولة

موظفين3

عدد العاملين المتوقع

5

عدد المتطوعين المتوقع

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة
نشر الوعي المجتمعي باألوقافعموم المجتمععضوية نماء للتوعية

أثر المبادرةوصف المبادرة
 مبادرة تهدف إلى إعداد مجموعات  للمهتمين باألوقاف و

 نشر ثقافة الوقف في المجتمع عن طريق إعداد وإنتاج
 تصاميم  توعوية لتصل ألكبر شريحة ممكنة من المجتمع

 انتشار ثقافة الوقف ومعرفة فوائده الدينية
والتنموية

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي عن المشروع

تصميم

مكافأة مدير املرشوع

19,600

5000

ريال70  تصميم100   x

مكافأة منسقني

1

6000 (2)3000 

30,600 اإلجاميل

ء (70 ريال * 100 تصميم ) = 7000 * %15 مصاريف تشغيلية =1050 ريال * 12 شهر = 12,600+7000

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022
06



المكـــان المستهــدف
مدينة عرعر

عــــــــدد المستفيـــدين

بدايــــــــة المبـــــــــــــادرة

01/01/2022

نهـــايـــة المبــــــــــــــادرة

31/12/2022

20

80500

آلية التنفيذ

عرض التصور المبدئي على مجلس اإلدارة

اعتماد التصور المبدئي من مجلس اإلدارة

إعتماد الملتقى من اللجنة التنفيذية

وضع خطة تنفيذ الملتقى

اإلعالن عن الملتقى ودعوة الجهات المشاركة

 استقبال األبحاث والدراسات والتجارب المميزة

المراد عرضها في الملتقى

مؤشرات األداء المتوقعة

مشاركة 20 منظمة خيرية في الملتقى # 

مؤشرات النتائج المتوقعة
 استفادة وتبادل الخبرات لـ 20

منظمة خيرية من خالل الملتقى

ميزانية المبادرة

ريال
-

الجهات الممولة

موظفين5

عدد العاملين المتوقع

7

عدد المتطوعين المتوقع

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة
نشر الوعي المجتمعي باألوقافعموم المجتمعملتقى نماء الوقفي

أثر المبادرةوصف المبادرة

 مبادرة تهدف إلى إنشاء ملتقى سنوي للمهتمين باألوقاف
والنظار والعاملين عليها

 تبادل الخبرات وتعاون الجهات لنجاح األوقاف
واستدامتها

تنفيذ الملتقى

إعداد تقرير نهائي عن الملتقى

منظمة

إعداد شركة والدة حلم

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022

ضيافة

تذاكر

سكن وتنقالت

7,500

24,000

مكافآت و جوائز

10,000

3,000

80,500 اإلجاميل

مطبوعات وإعالنات 

قاعة

مكافأة مدير املرشوع

مكافأة منسقني

15,000

10,000

3,000

8000
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شرح المؤشرالنتائج المرجوةالهدف التشغيلي المؤشرات  التشغيلية

%نجاح واستدامة األوقافتأهيل الجهات لتحقيق االستدامة

#

الجهات المحققة لالستدامة

الجهات المشاركة

 النســبة المتحققــة للجهــات التــي تم
توجيههــا ونجــاح أوقافها

عدد الجهات المشاركة في المبادرة

طريقة االحتساب

المتحققالمستهدف

المتبقي من المستهدف=

-  عدد الجهات

المحققة لالستدامة

 عدد الجهات

المشاركة

x100

-

الربع األولدورية القياس

15%

5

الربع الثانى

15%

5

الربع الثالث

20%

5

الربع الرابع

20%

5

دورية القياس

المستهدف حسب األرباع

ربع سنوي

ربع سنوي

جلسات نماء االستشاريةالمبادرات المحققة للهدف

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022
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المكـــان المستهــدف
مدينة عرعر

عــــــــدد المستفيـــدين

بدايــــــــة المبـــــــــــــادرة

01/01/2022

نهـــايـــة المبــــــــــــــادرة

31/12/2022

20

131000

آلية التنفيذ

تجهيز مقر مجهز لتقديم االستشارات

إعداد اتفاقيات مع مستشارين

 تحديد الجدول الزمني لتنفيذ برنامج

االستشارات لكل جهة

عمل المقابالت مع الجهات المستهدفة

البدء بتنفيذ البرنامج

إعداد التقرير النهائي للمبادرة

مؤشرات األداء المتوقعة

 تقديم االستشارة لـ 20 منظمة خيرية خالل
عام 2022

مؤشرات النتائج المتوقعة
 البدء بتحقيق االستدامة لـ 14  منظمة

خيرية خالل عام 2022

ميزانية المبادرة

ريال
الجهات المانحة - الوزارة

الجهات الممولة

موظفين3

عدد العاملين المتوقع

2

عدد المتطوعين المتوقع

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة
األوقاف الخاصةجلسات نماء االستشارية

بالجمعيات الخيرية
تأهيل الجهات لتحقيق

االستدامة

أثر المبادرةوصف المبادرة

 عبارة عن جلسات استشارية للمنظمات الخيرية بمشاركة
 مستشاري استدامة مالية لرسم خطط استثمارية أو خطط

تنموية تساهم في تحسين مصارف الوقف

 تنمية األوقاف لدى المنظمات وتحسين إدارة
مصارفها

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022

تجهيز مقر لالستشارات

تقديم االستشارات للجهة الواحدة

مكافأة مدير املرشوع

20,000

5,000

5000

مكافأة منسقني

1

6000 (2)3000 

131,000 اإلجاميل
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شرح المؤشرالنتائج المرجوةالهدف التشغيلي المؤشرات  التشغيلية

عــدد النظــار الذين تم تأهيلهمالنظار#إدارة فعالة وناجحة لألوقافتأهيل نظار األوقاف

المتبقي من المستهدف= عدد النظار الذين تم تأهيلهمعدد النظار المستهدفين -

الربع األولدورية القياس

2

الربع الثانى

3

الربع الثالث

3

الربع الرابع

2

دورية القياس

المستهدف حسب األرباع

ربع سنوي

طريقة االحتساب

مبادرة نظار

المبادرات المحققة
 للهدف

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022
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المكـــان المستهــدف
مدينة عرعر

عــــــــدد المستفيـــدين

بدايــــــــة المبـــــــــــــادرة

01/01/2022

نهـــايـــة المبــــــــــــــادرة

31/12/2022

10

61,000

آلية التنفيذ

مفهوم الوالية على الوقف

الوظائف األساسية لنّظار الوقف

 مهام رئيس مجلس نّظار الوقف ونائب رئيس المجلس

وأعضائه وسكرتير المجلس

تشكيل اللجان وأنواعها وضوابطها

وسائل تطوير وزيادة فعالية مجلس نظار الوقف

مؤشرات األداء المتوقعة

 #تأهيل 10 نظار لألوقاف خالل عام 2022

مؤشرات النتائج المتوقعة
إدارة فعالة لألوقاف

ميزانية المبادرة

ريال

الجهات المانحة - الوزارة

الجهات الممولة

موظفين3

عدد العاملين المتوقع

2

عدد المتطوعين المتوقع

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة
تأهيل نّظار األوقافنظار األوقافنّظار

أثر المبادرةوصف المبادرة

 مبادرة تهدف إلى تقديم االستشارات وتوجيه العاملين على
 األوقاف والنظار في جميع ما يواجههم من عقبات أو

تحديات

 تسهيل إدارة األوقاف للنظار و اإلجابة عن كافة
 استفساراتهم

الجامعات - المكاتب االستشارية

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022

الجهات المشاركة والمتعاونة

التأهيل

تكلفة التأهيل بواقع 5000 ريال لكل شخص

مكافأة مدير املرشوع

50,000

5000

مكافأة منسقني

1

6000 (2)3000 

31,000 اإلجاميل
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شرح المؤشرالنتائج المرجوةالهدف التشغيلي المؤشرات  التشغيلية

 تقديم خدمات العناية باألوقاف
عــدد الجهــات التي تــم خدمتهاالجهات التي تم خدمتها#ديمومة العوائد المالية للجمعيةوالواقفين والنظار

المتبقي من  المستهدف=عدد الجهات التي تم خدمتهاعدد الجهات المستهدف خدمتها -

الربع األولدورية القياس

3

الربع الثانى

4

الربع الثالث

4

الربع الرابع

4

دورية القياس

المستهدف حسب األرباع

ربع سنوي

طريقة االحتساب

عناية وقفي

المبادرات المحققة
 للهدف

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022
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المكـــان المستهــدف
مدينة عرعر

عــــــــدد المستفيـــدين

بدايــــــــة المبـــــــــــــادرة

01/01/2022

نهـــايـــة المبــــــــــــــادرة

31/12/2022

15

71,000

آلية التنفيذ

دراسة االحتياج

تحديد الخدمات

تحديد رسوم الخدمات

البدء بتنفيذ المبادرة

إعداد التقرير النهائي للمبادرة

مؤشرات األداء المتوقعة

خدمة 15 منظمة خيرية خالل عام 2022 # 

مؤشرات النتائج المتوقعة

 تيسير إدارة أوقاف 15 منظمة خيرية
خالل عام 2022

ميزانية المبادرة

ريال

الجهات المانحة - الوزارة

الجهات الممولة

موظفين3

عدد العاملين المتوقع

2

عدد المتطوعين المتوقع

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة
األوقاف الخاصةعناية وقفي

بالجمعيات الخيرية
خدمة ودعم

األوقاف الخيرية

أثر المبادرةوصف المبادرة

 مبادرة تهدف إلى دراسة وتحديد احتياج المنظمات الخيرية
 بما يخدم  العناية بمصارف األوقاف والتحكم بمصاريفها

وتقديم الخدمات لها

إدارة مميزة لألوقاف الخيرية و مصاريفها

+

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022

دراسة االحتياج

تحديد وتصميم الخدمات

تدريب العاملني عىل التنفيذ

12,500

2,500

45000

6000مكافأة منسقني (2)3000 

71,000 اإلجاميل

جهة3,00015 x

5000مكافأة مدير املرشوع 1
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أوقافنا

عضوية نماء للتوعية

ملتقى نماء الوقفي

جلسات نماء االستشارية

نّظار

عناية وقفي

قرطاسية ومطبوعات

ضيافة ونظافة وصيانة

مصروفات دعاية وإعالن

إيجار مقر الجمعية

إنترنت

رسوم فواتير الجواالت

رواتب وأجور العاملين

مصروفات تشغيلية ورأس مالية

وسائل النقل الخدمية

اإلجمالي

27,000

30,600

80,500

131,000

61,000

71,000

25,000

26,000

50,000

50,000

6,000

12,000

288,000 

179,000

24,000

1,177,100

أوقافنا

عضوية نماء للتوعية

ملتقى نماء الوقفي

جلسات نماء االستشارية

نّظار

عناية وقفي

دعم من الوزارة

تبرعات عامة

اشتراكات األعضاء

تبرعات عن طريق مجلس اإلدارة

اإلجمالي

27,000

30,600

80,500

131,000

61,000

71,000

284,000

195,000

3,900

293,100

1,177,100

المصروفات لعام 2022 اإليرادات لعام 2022البند النوع

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة السنوية  لـجمعية نماء الوقفية بعرعر لعام 2022

تكاليف تقنية المعلومات

التسويق وإنشاء موقع إلكتروني

36,000

80,000

الموازنة التقديرية لعام 2022
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