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 احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على النيب الكرمي وآلو وصحابتو والتابعني ذلم إبحسان، وبعد:
 توطئة:

توجذةو إاارة : » ادلنضةن ىةة و 01/00/0441واترةة  ( 20612)قرار اللجنة  الننيذيةة  رقة  إشارة إىل 
المةةةادلل( لل ةة إل د ا  ةةة اا لل طةةة  اخلطةة  ارتاةةةياتذجذ  ولنمةةاون  ةةةت  رنةةمل ارتان ةةةارو ادلنماقةة   مةةةو )وا ةة  

 ىة ". 0441ارتاياتذجذ  الثانذ  للجنمذ  حىت  ام 

راةةةال  اينمذةةة  » والةةةج وجأبةةة   ن:ىةةةة 21/0/0440( د 0/221اللجنةةة  الننيذيةةةة  رقةةة  )وتوصةةةذ  
 «.اثبن  رت تنغًن ألهنا تنيق  ت أى اف أتاذس اينمذ  –ر اة  وأتىذل األار وحضان  األ نال اخلًنة  

ىة بنرلذف اللجن  الننيذية  04/0/0440( بنارة  44رللس إاارة اينمذ  د جلسنو )وحذث وصى 
دبناق ةةة  ال ذةةة  ارتاةةةياتذجل ادلاةةةيح للسةةةنوات الااا ةةة  لةةةئل جلسةةةاماد و ةةةرض الننةةةا   بمةةة  ا ننااىةةةا  لةةةى 

 رللس إاارة اينمذ  .

( 222)و( 224)و( 222)و( 226)و( 221)ذات األرقةةةةام  الننيذيةةةةة  اللجنةةةة  اجننا ةةةةاتوقةةةة  د 
 صةة رت ةو ةةا  ( 11) لةةى  ةة    ىةةة0440/ 4-6/ 2-2 اترةةة   ةة ( 211)و( 212)و( 210)و( 211)و
 . 0441 الثانذ  للجنمذ  ارتاياتذجذ  اخلط ا نناا  سواة  حول توصذات( 2)

 راإل جننةةةةاق السةةةةنوو للنةةةةن سبةةةة   ناق ةةةة    ةةةةروق بنةةةةاإل الواذاةةةة  ارتاةةةةياتذجذ  اي ةةةةة ة د ارتأواةةةة ق 
 قةةرووت ةة  لةةئل إضةةا   إىل ادلناق ةةات ا ارا ذةة  د ىةةة بيةةرق الةةراااو21/6/0441الننيذةةيةٌن ادلنماةة  بنةةارة  

 الواتساب )قروب ال ذ  ارتاياتذجل( و)قروب اللجن  الننيذية (.

 جاءت النتائج على النحو التايل :قد و 
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 اخلريية األعمال وحضانة الفقرية األسر وأتىيل رعاية :اجلمعيةأوال : رسالة 
 مجل:  ائث  وق  تضنن

 الر اة  أو المنوم ذلك وةانضل ا ا اتد اذاق د نررة(: ر اة ) كلن : الفقرية األسر رعاية
رج(: األار) وكلن د والطاق  الوات ق ر اخللق    أح ا   األارة ربناج رت حىت وجو كل    والنا   الرا ل   زبخ
 أحوال د اقذق حبث    إذن  ئب  وادلسنرثرة د احلال  سنورو بيلك زبرج(: الياًنة) وكلن د األ راا بيلك
 .األار

 وجانمل ا دياند تمزةز جانمل  أبناك جانمل كل    أو(: أتىذل) كلن  :الفقرية األسر أتىيل
 وادلاصوا ادلسنواقد ةر اىا الج أو(: الياًنة األار) وكلن د اخللق    رتانغنا أب  و أبارات  مارف إكساهب 
 ىل ادلسنواق راال  أن ىيا    ةننبد و  ن  و هللا    بيضل اانغناؤى  ةن  حىت  نأبا أ راا أو مجذما   أتىذلأبا

 .اجملننت ةصلح وبيلك  نيا د إىل آليه أار    و الملذا اىل السيلى الذ     األار نال
 والغطاإل ادلمنوو وال    وادلوارا ال ذئ  تو ر أن ةمين: (حضان ) كلن  :اخلريية األعمال حضانة

 وتسنيذ  بنيسأباد  نسنال وتنض  اوقأبا  لى تسنوو حىت الساباٌن النطاقٌن لارج لًنة  دل ارةت النظا ل
 .ادلسنواق راال  د سبذزا   أةضا   ديثل وىيا ادلسنواقد د ادلياكن  اخلربات   

 : حققت ستكون قدىـ  5445بنهاية العام اذلجري  :وتقرأ (5445) : الرؤيـة :اثنيا  
و)حيةةا النمنةة ( و)ا ةةة   )ى ةةة  ادل ةنةةة ((   ةةارةت ر ذسةة  1أشةةر   د حضةةاننأبا  لةةةى ) :(5)رقــم 

 و)ادلساج (.النطوق( و)  ارةت الساذا( 
( حارتت )الروارث الما  ( و)احلرجة  ريةًن ادلسةنارة( و)ادلسةنارة 4وركزت د الر اة   لى ):(4)رقم 

)الطةةوارئ( و)النةة لل :نفســو (4)رقــم  ( يةةان :4 ةة  لةةئل )(د وقةة    الر اةةة   وقنةةا ( )ادلسةةنارة ادلسةةننرة
/ أو أتاذثةو / تر ذنةو : السر  / أو النو ذ (د إضا   إىل )السر  ادلئ  ( لألار ادلسنارة السرةت( و)اخل  ات 

 ادلسامه  د ا جياراتأو 
ا اارو ) ناطاذ ( دبنطاة  ادل ةنة  ادلنةورةد ( جوا ز للننذز 4وأتىل  جب ارة للننا س   لى ):(4)رقم 

 و)زللذ ( االل ادلنلر  المربذ  السمواة د و)إقلذنذ ( ضن  اول اخللذ د و)اولذ (  ربذا  أو  ادلذا .
 .( انوي  0111وأىل  ):(5)رقم 
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 :العبارة التالية يفحددت  :اجلمعيةقيم ب و اثلثا: آدا
 (وال يا ذ ) (ارتحنساب):شعارىا د(وإب اق) (إتاان)تعمل:  د(  اارة( ) رق  نل)حنن: 

 )فرق عمل(: 
 اينمذ  أى اف لنحاذق اينذت  ت والنرا ل النماونو  اينا لوةاص  هبا أن    قذ  اينمذ  المنل 

 .اآللرة  تا لد و وارتحيام النا ةرد و النيوةض ضننذ   ثل د وةظأبر  ن  النط ذق قذ ورؤةنأبا
 )مبادرة(: 

 اينمذ  أى اف رباذق شأهنا    الج األ نال د وادلسار   ال  إلوةاص  هبا أن    قذ  اينمذ  
 .ارتننناإلد و ادلسؤولذ د و ال جا   د و احلنااضننذ   ثل وةظأبر  ن  النط ذق قذ  د ول  اما

 )إبتقان(:
 جأب  و قل احمل ا الوق  د األ ثل الوجو  لى وأل نال الاذاموةاص  هبا أن    قذ  اينمذ  

 .ايواةو  الياتذ  الرقاب و  ادلسننر النحسٌند وةظأبر  ن  النط ذق قذ  ضننذ   ثل الننظذ  وترلي 
 )وإبداع(:

د ول  اما وينمذ  ادلنملا  األ نال أااإل د ادلسننر والنطوةر النج ة وةاص  هبا أن    قذ  اينمذ  
 .وارتطئق ال حثو  األصال و  ادلرون و د لطئق : اضننذ   ثلوةظأبر  ن  النط ذق قذ  

 )االحتساب(:  
 الوجو  لى أ نال    بو ةاوم  ذنا ابن اإل هللا    األجر طلملوةاص  هبا أن    قذ  اينمذ  

 .الصربو  ادلسؤولذ و  األ ان و  ا لئصو  ال يلضننذ   ثل وةظأبر  ن  النط ذق قذ  د األكنل
 )الشفافية(: 

 خيصو  ذنا أح  لرل وادلملو ات ال ذاانت    دبسؤولذ  ا  صاح اينمذ وةاص  هبا أن    قذ  
  .ال قّ د ادلوضو ذ د األ ان د الوضوحد الص قضننذ   ثل وةظأبر  ن  النط ذق قذ  
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( ىدفا  رئيسا  خالل 15و)( حماور اسرتاتيجية، 6: خلصت النتائج وادلناقشات يف حتديد )رابعا  
 التايل:على النحو السنوات اخلمس، 

 ( أىداف رئيسة ىي:4: حمور الرعاية )ندعم االكتفاء وال نوطن االحتياج(: ويتضمن )5
تقنني عمليات البحث والتسجيل وفق احلاالت إما ]حرجة[: )طوارئ عامة(/ )حاالت / 5

 ( ساعة.71%(، خالل )511فردية( أو ]مستقرة[: )مؤقتة(/ )مستمرة( جبودة )
 ادليدانية للتدخل السريع للحاالت احلرجة )الطوارئ العامة(حتسني عمليات الفرق / 1

 ( ساعة عمل.14و)احلاالت الفردية(، لنقلها لالستقرار خالل )
التأثيث/ دعم اإلجيارات(  الرتميم/ مشول خدمات الرعاية األساسية أو واحد منها )التسكني// 3

 %.81إىل  لألسر ادلسجلة يف اجلمعية )حالة مستقرة ومستمرة( بغاية تصل
التسويق الفعال لدعم اخلدمات األربع )للحاالت ادلستقرة مؤقتا ( وتشمل )السلة الغذائية/ / 4

 %.75الكسوة/ العالج/ تفريج الكرابت(  أو أحدىا، بغاية تصل إىل 
 
 ( أىداف رئيسة ىي:4: ويتضمن )(حمور التأىيل )وجهة الباحث عن التنمية: 1
 . %85ابلفروع جبودة تصل إىل  بناء وحدات أتىيلية متخصصة/ 5
 %.85االسرتاتيجي للتأىيل، بنسبة تصل إىل  اكتفاءجناح خطة برانمج / 6
 %.55متكني األسر ادلستهدفة بربانمج )التأىيل التنموي( بنسبة تصل إىل / 7
 .( شراكة فاعلة وداعمة ألىداف التأىيل ضمن برانمج )إكتفاء(31حتقيق )/ 8
 
 ( أىداف رئيسة ىي:3: ويتضمن )حضانتنا إشرافية(حمور احلضانة ): 3
( خدمات إبداعية جديدة، ومتكني 51تطوير خدمات مشروع )ىدية ادلدينة( واستحداث )/ 9

 .%511ادلشروع لالستقالل ادلايل واإلداري كليا  بنسبة 
حتسني عمليات مشروع )حفظ النعمة( وتطبيق خطتو االسرتاتيجية، ومتكني ادلشروع / 51

 %. 511لالستقالل ادلايل واإلداري كليا  بنسبة 
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دعم ادلبادرات واخلدمات االجتماعية وتقدمي ادلساندة العينية وادلعنوية واإلدارية لنجاحها / 55
 ( مبادرات وخدمات نوعية.3بغاية تصل إىل )

 
 ( أىداف رئيسة ىي: 3: ويتضمن ))التطوع وادلتطوعني(التطوع  : حمور4

 ( فرصة .111تستقطب ادلتطوعني بغاية تصل إىل ) تدشني فرصة تطوعية متميزة/ 51
 ( منوذجا  تطوعيا  نوعيا .11دعم وتفعيل مفهوم التطوع االحرتايف بغاية تصل إىل )/ 53
 .%71إىل بناء وحدات تطوع متخصصة ابلفروع جبودة تصل / 54

 
 ( أىداف رئيسة ىي: 4: ويتضمن )االستدامة ادلالية والعالقات(: حمور )5

% سنواي  من ادليزانية التشغيلية للجمعية من إيرادات األوقاف 55تغطية نسبة / 55
 .واالستثمارات

 % من أرابح البيع والتشغيل.511استعادة رأس مال مشروع مصنع ادلياه بنسبة / 56
دليزانية % من ا51التطبيقات اإللكرتونية دلنتجات اجلمعية اخلريية، لتغطية تفعيل / 57

 .التشغيلية من اإليرادات
 % سنواي  من ادليزانية التشغيلية للجمعية من برامج العالقات واإلعالم.51تغطية نسبة / 58

 
 ( أىداف رئيسة ىي:  3: حمور القيادة اإلدارية وادلالية: ويتضمن )6

 %.511ومتكني وتطوير وتوطني الكفاءات البشرية بنسبة  استقطاب/ 59
 تقريرا .( 551)ة بغاية تصل إىل نصفيتقارير مالية متخصصة داعمة للقرارات ادل/ 11
 .جوائز للتميز اإلداري (4)حتقيق / 15
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 البيت االسرتاتيجي:: خامسا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة األداء ادلتوازن:سادسا  : مشولية منظومة األىداف االسرتاتيجية ألطراف 
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النوجذو و نناا »ىة وتضن  21/4/0440( واترة  21410اللجن  الننيذية  رق  )ص ر وق   
ىةد وت رذل  رةق برائا  0441 سواة ال لذل ارتاياتذجذ  ينمذ   سنواق ادل ةن  ادلنورة اخلًنو حىت  ام 

اأبذل دمحم قاا د وأ.  لل ج ارة الايلد وأ. حسام األ ٌن المام للجنمذ  أ.     هللا احلجورود و ضوة  ا. 
لجاد وأ. جربان شراحذللد وأ. وا ل اذلن ايند ةرلف ولنمرةف ون ر ال ذ  ارتاياتذجل اي ة  للجنمذ  
وزيرة اليروق وادل ارةت لئل األاابذت خلنس الااا  د سبأبذ ا  رت نناا ال لذل ارتاياتذجل ادلم ل وادلطور د 

 «.س إاارة اينمذ  الااام إبذن هللا.اجنناق رلل
 ومت تنيذي الارار السابق حسمل اي ول النايل :  

 التارخي 4املس هتدف التارخي 3املس هتدف التارخي 2املس هتدف التارخي 1املس هتدف املدرب

 8/6 احلناكية والنخيل 1/6 فرع املدينة 27/5 الإدارات 15/5 فريق العمل د. سهيل كامس

    فرع الواسطة 2/7 فرع خيرب 15/6 فرع العال احلجوريأ .عبدهللا 

   4/6 العيص 3/6 هدية املدينة 27/5 وداي الفرع أ .حسام جخا

     12/6 ينبع النخل 11/6 ينبع البحر أ .عيل الثلفي

   22/6 حفظ النعمة 17/6 فرع الرايس 11/6 فرع بدر ا. وائل اهلمداين

   25/6 فرع املهد 26/6 مصنع املياه 31/6 وادي الرمي أ .جربان رشاحييل

  جاب   لى األائل  النالذ : وتضن  الورش ا
د لرا   ا اارات واليروق وادل ارةت النابم  للجنمذ  0441اي ة  ال ذ  ارتاياتذجل ىل مت شرح / 0س

 ؟وب رل واضح شرحا  وا ذا  
د م2121ىة( = 0442ىة/0440 لذنا إجنازه جبواة لئل السن  ادلالذ  احلالذ  ) / و اذا جيمل2س 

 ؟لرا  اخلط  الن غذلذ  السابم  للجنمذ 
و ا ادلوازن  ادلالذ  لننيذي اخلط  الن غذلذ   ؟ وانسذابذ / وكذف دير  أن ننابت تنيذي لطننا جبواة 1س 

 ذليا المام ؟
السابم   الن غذلذ وق  تضنن  ننا   ربلذل بذاانت الورش النسم    ر السابا  را   ئ ح اخلط   

م(د وىل األوىل ولنس   لل ذ  121ىة=0442ىة/0440ينمذ   سنواق ادل ةن  ادلنورة اخلًنو للمام )
 د وجاإلت  لى النحو النايل: 0441ارتاياتذجل الثاين
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 :)األىداف التفصيلية( العامة للخطة التشغيلية السابعةأوال : الصورة الذىنية 
بنأباة  السن  ادلالذ  د و ىة06/11/0442وحىت  ىة16/12/0440د اليية    انحاق إبذن هللا 

 ةوم  نلد األى اف النالذ : (211) ا ةماال شأبر( أ 01)  ة م لئل 2121احلالذ  
 :نكون قد حمور الرعايةيف 

( و)األار طار  /و راة : بيروق اينمذ  و ق تاسذ  )األار احلرج ادلسنيذ ة األار قوا   ح انا  (0
 %(.011د بواب  الر اة  ا لريونذ  جبواة )واجلناىا و سننرة(د / ؤقن  :ادلسنارة

 أبام تصل إىل إجناز د جبواة اي ة ناسذ  الة ة واحمل ا  و ق  طوران  نلذات ال حث والنسجذل اي (2
 (. نل اا   24لئل ) ال حث والنسجذل

ل  اما د وطوران شأبري  د كا    روق اينمذ د واتبمنا ت غذلأبا ال ا ن  ن الن لل السرةت اشرلنا ي (1
 . ( نل اا   22أبا أبا لئل ) جبواة تصل إىل إجناز 

د ( حيظنا هللاوحنوىا السذول والزرتزل ك)  ذ سنو  النوقمات د حارتت النغًنات ادلنالذ  وال ذئنا ر م (4
 .%(011) جبواةيان الطوارئ ادلؤقن  بناإل  لى ذلك د وشرلنا اينمذ  كا    روق

ادلسننرة  قوا   األار ادلسجل  نا اانأب ا شرلنا وح ات )ادلسر  ادلئ  ( د كا    روق اينمذ د و  (1
 %(  نأب .21بنس   ))النسرٌن/ الي ذ / النأاذث/ ا   ا جيارات( ا ل  ام ح  

)السل  الغيا ذ / الرسوة/ األار ادلسجل  خب    أو أكثر    ل  ات الر اة  األربت جنحنا د ا    (6
 %(  نأب .01)بغاة  تصل إىل المئج/ تيرة  الرروت( 

 :نكون قدحمور التأىيل يف 
طوران  أبارات  سؤويل النأىذل د كا    روق اينمذ  د  نابم  تنيذي برا   النأىذل ادلمنن ة جبواة  (2

 %(.11)تصل إىل 
د كا    روق اينمذ  بواح  أو أكثر    برا   النأىذل ادلمنن ة د بران    ا   را 0111اانأب  نا  (4

 إكنياإل والنأىذل النننوو.
%    ادلسنأب  ٌن بربا   النأىذل ادلمنن ة د كا    روق اينمذ  21أىلنا  ملذا   ا رت ةال     (2

 (  راا .211)
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لربا   النأىذل ادلمنن ة  لى  سنو  اينمذ  و رو أبا ( شراكات  ا ل  واا ن  2-1 ا ان ) (01
 و  ارةمأبا.

 نكون قد: حمور )حضانتنا إشرافية(يف 
جنمذ  لًنة   سنال د سبنلك اخلربات ا اارة   لى ترلذص لو ك  روق ى ة  ادل ةن  حصل  (00

 .%(011د بنس   )الرا ذ  وادلذزانذات الن غذلذ  الئز  
إةرااات   روق حيا النمن     لئل   ا    األن ط  وادلننجات النسوةاذ  اخلاص  بو  ر منا (02

 %(.011لنغطذ   ذزانذنو الن غذلذ  بنس   )
 ماةًن و ق %( 011)إىل أشر نا ىن اذا   لى كا   ادل ارةت ا ن ا ذ  الاا ن  جبواة تصل  (01

 .احلالذ ادلواقت كا   الننوذج ا شراد ادلمنن ةد و 
المنل د   اارات الساذاد وإ طار الصا نٌند واحل  والمنرة  رب %(د 011وجبواة )قننا إلريونذا   (04

  وقت اينمذ  ا لريوين.أةاوانت إلريونذ  ضن  
  نكون قد:حمور التطوع يف 

( 0111لنطوق وينمذ  د وااناط نا   ا )ل رب ادلنص  ا لريونذ  (  رص  تطو ذ  02)ق  اشنا  (01
 لننيذيىا.   نطو ا  

 لى األقل لئل األشأبر  (احيا ذ  و ننذزة واح ةذ  يرص  تطو )ب ارتحياد ملنا  يأبوم النطوق  (06
 الم ر الااا  .

 روق  ت ا اارة  1) %    اليروق  لى األقل21وح ات للنطوق بيروق اينمذ  بنس   أاسنا  (02
 .الر ذس (

 : نكون قد حمور )االستدامة ادلالية والعالقات( يف
 . لى األقل %01بنس       إةرااات األوقاف وارتانثناراتا ننا ادلذزانذ  الن غذلذ  للجنمذ   (04
 .م2121د ) لذون ريل(كصاد أروح ذليا المام رأس  ال  صنت ادلذاه   %( 01اايااان ) (02
دبا ار  رب النسوةق ا لريوين النابت للجنمذ  وحاانا منوا  ادلننجات اخلًنة  اانرنلنا ت شٌن  (21

 % شأبري .01
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 . لى األقل %11برا   المئقات الما   وا  ئم بنس      ا ننا ادلذزانذ  الن غذلذ  للجنمذ   (20
  نكون قد: حمور القيادة اإلدارية وادلاليةيف 

و ق ارتحنذاج الن رةيب للرواار ال  رة  الما ل   بنس    (اا   ت رة ذ   ن صص  ونو ذ 02)نييان  (22
(01.)% 
 رات(  لى كا   الراار ل  رو الما ل 4الناومي الربت السنوو لنناذج بران   شياف )نييان  (21

 %(.011وينمذ  بنس   )
ربطنا كا   حساوت  روق اينمذ  ول واب  ارتلذ  ا لريونذ  لرا    نلذات ا الارتت والصرف  (24

 %(.011بنس   )
لناومي لإلةرااات وادلصرو ات وادلوازانت واراانأبا وربلذلأبا ( تاارةر  الذ  تيصذلذ  01حصلنا  لى ) (21

 اينمذ .المنل ادلايل د اًن 
د اينمذ  دلؤشرات ا ااإل والاذاس لل ط  الن غذلذ  السابم  جنحنا د  نابم  ا جناز وايواة  (26

 %(.21بنس   )
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 :مؤشرات أداء القياس لألىداف الفرعية: اثنيا
ذلذ  لل ط  الن غذلذ  السابم  ةنطلمل ذلك  نابم  تنيذي صاليىنذ  لألى اف النيولنحاذق الصورة 

   ا    األى اف الير ذ  ) ؤشرات األااإل(  لى النحو النايل: 
 النررارات النرلي  الاراإلة ادلنييون  ؤشرات األااإل ادلسنأب    ت

الحرجة: طارئة/وفردية( قوائم األسر المستفيدة بفروع الجمعية وفق تقسيم )األسر لتحديث 

 .%(011و)األسر المستقرة: مؤقتة/ومستمرة(، وتسجيلها في بوابة الرعاية اإللكترونية بجودة )

( معيارًا للجودة، وتنحصر 01( تكرارًا لمتابعة األداء، و)052( مؤشرات قياس، و)3)يتطلب متابعة  

 ى النحو التالي:التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط، عل
 041 رواتمل ادل للٌن شأبرو اليروق رب ةث بذاانت األار  لى بران   الر اة ؟  ا اليو مت د  0

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا . -0
 ا لريوين    صاحمل الصئحذ  وليرق.ا نناا ارتاننارات احمل ا  ادلسنأب    و الال  -2
 رب ةث بذاانت األار إلريونذا   لى بران   الر اة  د ال واب  ال اللذ .ر ت تارةر شأبرو ةنضن   سنو   -1
 د  ت بذان أ  اا األار احمليو   أو ادلضا   بم  النح ةث.لألار ادل لل  إلريونذا  د كل شأبرالم ا ا مجايل حصر  -4
 ا الارتت  ت ال أبور السابا . اارن   -1
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة الر اة  ؟وال حث رب ةث ال ذاانتجواة  سنو  تاارةر   ا اليو مت د  2

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 .( 0اراا  تاارةر اليروق ادلر و   د ادلؤشر رق  ) -6
 النواصل  ت  سؤويل الر اة  وليروق حول ادللحوظات. -2
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو إاارة الر اة  وتاوم  ؤشرات الر اة  د اليروق؟ أتكذ   ا اليو مت د  1

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  

 ( ارجات.1(    )0رق  ) تاومي تاارةر اليروق ادلر و   د ادلؤشر -4
 (  ت تيصذل الننا   واقياح النوصذات.0ر ت تارةر شأبرو لناومي اليروق د ادلؤشرة  رق  ) -2
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو النانذ  تطوةر وربسٌن برا   الر اة  وادلسنوا ات؟  ا اليو مت د  4

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 النواصل  ت إاارة الر اة  وإاارة اخل  ات ب أن  لحوظام     الربا   ا لريونذ  وإ  اا زلاضر ارتجننا ات. -01
 ايواة د بران   الر اة   لى ال واب  ال اللذ  ولط  النطوةر ال أبرو لو. ر ت تارةر تاوديل     سنو  -00
 ر ت تارةر تاوديل     سنو  ايواة د بران   ادلسنوا ات  لى ال واب  ال اللذ  ولط  النطوةر ال أبرو لو. -02
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 إنجاز إلى تصل بجودة الجديد، التقسيم وفق والمحدثة الجديدة والتسجيل البحث عملياتلتطوير 

  (.عمل ساعة13) خالل والتسجيل البحث مهام

للجودة، وتنحصر التكلفة معايير ( 3( تكرارًا لمتابعة األداء، و)18( مؤشر قياس، و)1يتطلب متابعة )

  ، على النحو التالي:( ريال لالجتماع السنوي2111مع )في رواتب الموظفين 

 24 رواتمل ادلوظيٌن نصيل اليروق ت رةمل ال احثٌن وتمرةيأب  ولناسذ  اي ة ؟  ا اليو مت د  1
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

  . ذ انذا   ادلطلوب  للنأبارات اكنساهب   سنو  وقذاس ال احثٌن ت رةمل ةث    ا إر اق -01
 . ذ انذا   و نابمنأب ال احثٌن   رق وقذااة  مأب  النواصل  سنو  ر ت ةث    ا إر اق -04
 0 ريل 1111 انوو إاارة الر اة  ارتجنناق السنوو للر اة ؟انمااا   ا اليو مت د  6

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 أبرز الننا   والنوصذات .زلضر ارتجنناق  ت تيصذل  إر اق -01
 ذكر أى  الننا   والنوصذات. -06

 وطورنا شهريًا، تشغيلها وتابعنا الجمعية، فروع كافة في الدائمة السريع التدخل لجانلتشكيل 

 (. عمل ساعة61) خالل مهامها إنجاز إلى تصل بجودة خدماتها

( معيارًا للجودة، وتنحصر 01و)( تكرارًا لمتابعة األداء، 21( مؤشرات قياس، و)2يتطلب متابعة )

 التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط، على النحو التالي:

لط   نل للجان الن لل وتنيذي إ  اا مت د  ويلا  ا  2
 24 رواتمل ادلوظيٌن نصيل اليروق السرةت؟ 

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  

   ا ةث   تروة  يان الن لل السرةت ال ا ن  وا ننااىا    ق ل صاحمل الصئحذ . إر اق -02
 . ذ انذا   ادلطلوب  للنأبارات اكنساهب   سنو  قذاسأ ضاإل يان الن لل السرةتد و  ت رةمل ةث    ا إر اق -04
 السرةت.ر ت تاارةر شأبرة      نلذات الن لل  -02
 إر اق لط   منن ة للجان الن لل السرةت    ق ل إاارة الر اة  وليرق. -21
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة الر اة   نلذات الن لل السرةت؟   اراا  تاارةر  ليو مت د ا ا  4

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار 

 ةتد والنواصل  مأب  حول ادللحوظات.اراا  النارةر ال أبرة  لليروق     نلذات الن لل السر  -20
 ( ارجات .1   )تاارةر اليروق تاومي   اخل  ات د يان الن لل السرةتد  ت رةر     سنو اإ  اا تا -22
 الن لل السرةت. ةنضن  النارةر أى  الننا   والنوصذات ادلايح  لنجوة  المنل د يان -21
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 0 رواتمل ادلوظيٌن انوو إاارة الر اة  ليروق؟ل نابم  صرف سلصصات الزكاة   ا اليو مت د  2
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 رت ننااىا    اللجن  الننيذية .ر ت  ايح دلماةًن تاسذ  نس   صرف أ وال الزكاة  -24
 إ  اا أذوانت الصرف دل صصات الزكاة لليروق . -21
  نابم  ا اارة ادلالذ  د تنيذي أذوانت الصرف. -26
  نابم  اليروق د صرف  سنحاات الزكاة . -22
 إ  اا النارةر السنوو     سنو  صرف الزكاة    ق ل اليروق  ت أى  الننا   والنوصذات ادلايح  . -24
 حفظنا ونحوها والزالزل كالسيول) والبيئية المناخية التغيرات حاالت في التوقعات مستوى فعلر

 %(.011) بجودة المؤقتة الطوارئ لجان ذلك على بناء وشكلنا الجمعية، فروع كافة في( اهلل

( معيارًا للجودة، وتنحصر 7( تكرارًا لمتابعة األداء، و)62( مؤشرات قياس، و)4يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:لجان الطوارئرواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية و ميزانيةالتكلفة في 

 24 رواتمل ادلوظيٌن نصيل اليروق د اليروق؟ ئلطط الطوار وا نناا إ  اا   ا اليو مت د  01
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل 
 ر ت لطط الطوارئ د كل  رق بم  ا ننااىا    صاحمل الصئحذ . -22
 وتضن  ادلذزانذ  ادلايح  . -11
 04 رواتمل ادلوظيٌن لنا ل اليروق  نلذات يان الطوارئ؟   ر ت تاارةر   ا اليو مت د  00

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام 

  ل     سنو   نلذات يان الطوارئ.ر ت تارةر لنا -10
 أى  الننا   والنوصذات ادلايح .النارةر تضن   -12
 24  ذزانذ  الطوارئ نصيل اليروق ذبأبذز اليروق لنأاذس وح ات للنطوق؟  ا اليو مت د  02

 رفع ىذا ادلؤشر:تتطلب اجلودة يف 
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 .ارتانم اا لنأاذس وح ات النطوقر ت تارةر     سنو   -11
 تضن  النارةر أى  الننا   والنوصذات ادلايح . -14
 0 رواتمل ادلوظيٌن لنا ل إاارة الر اة  اراا  تاارةر  نلذات يان الطوارئ؟  ا اليو مت د  01

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ( ارجات.1اراا  وتاومي تاارةر اليروق    ) -11
 إ  اا تارةر لنا ل     مالذ  يان الطوارئ وليروقد ةنضن  أى  الننا   والنوصذات ادلايح . -16
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 2 رواتمل ادلوظيٌن نصيل إاارة الر اة  ؟تنيذي الزيرات ادلذ انذ  لليروق د متاليو   ا  04
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ودلناق  .إر اق تاارةر الزيرات ادلذ انذ د وأى  ادلوضو ات ادلسنأب     -12
 الزيرات و سنو  النيا ل وارتانيااة  نأبا.إ  اا تارةر لنا ل     -14

 األسر قوائم  واستهداف الجمعية، فروع كافة في( المالئم المسكن) وحداتلننجح في تشكيل 

  .منهم%( 11) بنسبة(اإليجارات دعم/ التأثيث/ الترميم/ التسكين) خدماتها بأحد المستمرة المسجلة

( معيارًا للجودة، وتنحصر 00( تكرارًا لمتابعة األداء، و)010( مؤشرات قياس، و)4متابعة )يتطلب 

 ، على النحو التالي:ميزانيات تنفيذ اإلسكان والترميم والتأثيث واألجاراتالتكلفة في 

 42 رواتمل النأىذل ربمل اليروق ؟(ادلسر  ادلئ  )حصر ادلسنأب  ٌن خب  ات   ا اليو مت د  01
 اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:تتطلب 

 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .
 ر ت لطط اليروق حلصر ادلسنأب  ٌن خب  ات ا اراند وا ننااىا    صاحمل الصئحذ . -12
 ر ت تاارةر     سنو  الننيذي خلط  حصر ادلسنأب  ٌند تنضن  الننا   والنوصذات. -41
 لط  لوح اتوتنيذي إ  اا   ا اليو مت د  06

 )ادلسر  ادلئ  (؟
 24  ذزانذ  الننيذي نصيل اليروق

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 حصرى د وا ننااىا    صاحمل الصئحذ .ر ت لطط تنيذية  لرل  رق لنا مي ل  ات ا اران للنسنأب  ٌن بم   -40
 ر ت تاارةر     سنو  الننيذي خلط  ين  )ادلسر  ادلئ  (د تنضن  الننا   والنوصذات. -42
 24  ذزانذ  الننيذي نصيل اليروق ارتانيااة     ننجات ا اران النننوو؟   ا اليو مت د  02

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا 

 وضت لط  لما  شراكات ل    ال ناإل والي ذ  والنأاذث وا جيارات. -41
 ين  )ادلسر  ادلئ  (د تنضن  الننا   والنوصذات.ل  ات ر ت تاارةر     سنو  تيمذل ال راكات ل     -44
 2 رواتمل ادلوظيٌن نصيل إاارة الر اة  ادلئ  (؟اراا  تاارةر وح ات )ادلسر    ا اليو مت د  04

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 اراا  النارةر ال أبرة  لليروق    تنيذي لطط ادلسر  ادلئ  د والنواصل  مأب  حول ادللحوظات. -41
 ( ارجات .1   )تاارةر اليروق تاومي إ  اا تاارةر     سنو  ل  ات ين  ادلسر  ادلئ  د  ت  -46
 %(د وأى  الننا   والنوصذات ادلايح  لنجوة  المنل د ين  ادلسر  ادلئ  .21ةنضن  النارةر رب ة  رباذق نس   ) -42
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 0 رواتمل ادلوظيٌن لنا ل الر اة إاارة  ؟اان ان  رتانطئق رضا ادلسنيذ ة تنيذي   ا اليو مت د  02
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 حصر ال رحي  ادلسنأب   .ا نناا منوذج ارتان ان  د  ت  -44
 إ  اا تاارةر    ننا   ارتان ان  وقراإلة وربلذل ال ذاانت. -42
/ العالج/ الكسوة/ الغذائية السلة) األربع الرعاية خدمات من أكثر أو بخدمة المسجلة األسر دعمل

( تكرارًا 010( مؤشرات قياس، و)3يتطلب متابعة )   .منهم%( 01) إلى تصل بغاية( الكربات تفريج

الميزانية ميزانية رواتب الموظفين ضمن التكلفة في ( معيارًا للجودة، وتنحصر 03لمتابعة األداء، و)

 ، على النحو التالي:التشغيلية وميزانية تنفيذ مشروع زكاة الفطر

 42 رواتمل ادلوظيٌن ربمل اليروق  نابم  أن ط  النسوةق لل   ات الر وة ؟  ا اليو مت د  21
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل 
 ر ت تاارةر ربت انوة  تنضن  جأبوا اليروق د النسوةق ل    ل  ات الر اة  األربت وىل : -11
 السل  الغيا ذ  د والرسوةد والمئجد وتيرة  الرروت. -10
  ت بذان تياصذل ال    اليملل كأار لنلك ايأبوا. -12
 24 ادلوظيٌنرواتمل  نصيل اليروق إ  اا و نابم  لط  اخل  ات الر وة ؟  ا اليو مت د  20

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت لطط  منن ة لنا مي اخل  ات الر وة  األربت ادلؤقن  . -11
 ور ت تاارةر ربت انوة      سنو  الننيذي خلطط تا مي اخل  ات الر وة  . -14
 ألى  الننا   وأبرز النوصذات. ت بذان  -11
 24 ادلذزانذ  الن غذلذ  نصيل اليروق تنيذي   روق زكاة اليطر وكسوة المذ ؟  ا اليو مت د  22

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 زكاة اليطر وا   جأبوا الر اة   نو. ر ت لط   منن ة لنيمذل برانرلل مجت -16
 ر ت لط   منن ة ل      روق كسوة المذ  . -12
 ور ت تاارةر لنا ذ      سنو  الننيذي د   رو ل زكاة اليطر وكسوة المذ . -14
  ت بذان ألى  الننا   وأبرز النوصذات. -12
 1 ادلوظيٌنرواتمل  ربمل إاارة الر اة  اراا  تاارةر اخل  ات الر وة ؟  ا اليو مت د  21

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت لط   منن ة لنيمذل برانرلل مجت زكاة اليطر وا   جأبوا الر اة   نو. -61
 ر ت لط   منن ة ل      روق كسوة المذ  . -60
 الننيذي د   رو ل زكاة اليطر وكسوة المذ .ور ت تاارةر لنا ذ      سنو   -62
  ت بذان ألى  الننا   وأبرز النوصذات. -61
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 المعتمدة التأهيل برامج تنفيذ متابعة في الجمعية فروع كافة في التأهيل مسؤولي مهاراتلتطوير 

 %(.41) إلى تصل بجودة

( معيارًا للجودة، وتنحصر 8( تكرارًا لمتابعة األداء، و)61( مؤشرات قياس، و)2يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةالتكلفة في 

 2 رواتمل ادلوظيٌن نصيل إاارة النأىذل أتاذس وح ات النأىذل د اليروق؟  ا اليو مت د  24
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا . ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د
 ر ت لط   منن ة لنأاذس وح ات النأىذل وليروق. -64
 ر ت تارةر لنا ذ      سنو  الننيذي د لط  أتاذس وح ات النأىذل وليروق. -61
  ت بذان ألى  الننا   وأبرز النوصذات. -66
 24 ادلوظيٌنرواتمل  نصيل اليروق إ  اا لطط  نل لوح ات النأىذل؟  ا اليو مت د  21

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت لط   منن ة لننرٌن وح ات النأىذل وليروق. -62
 ر ت تارةر لنا ذ      سنو  الننيذي د لط  سبرٌن وح ات النأىذل وليروق. -64
 الننا   وأبرز النوصذات. ت بذان ألى   -62
 42 رواتمل ادلوظيٌن ربمل اليروق ق؟نابم  تنيذي لطط النأىذل د الير    ا اليو مت د  26

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت لط   منن ة للنأىذل وليرق. -21
 ربت انوة      سنو  الننيذي د لط  النأىذل وليرق.ر ت تاارةر  -20
  ت بذان ألى  الننا   وأبرز النوصذات. -22

 في المعتمدة التأهيل برامج من أكثر أو بواحد الجمعية فروع كافة في فردًا 0111الستهداف 

 .التنموي والتأهيل إكتفاء برنامج

للجودة، وتنحصر  معايير( 01األداء، و) ( تكرارًا لمتابعة102( مؤشرات قياس، و)3يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةالتكلفة في 

 24 رواتمل ادلوظيٌن نصيل اليروق حصر ادلسنأب  ٌن ولنأىذل د اليروق؟  ا اليو مت د  22
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل 
 .(26حسمل ادلؤشر رق  ) ط   منن ة للنأىذل وليرقاخلر ت  -21
 د لط  النأىذل وليرق. حصر ادلسنأب  ٌنانوة      سنو   نصفر ت تاارةر  -24
  ت بذان ألى  الننا   وأبرز النوصذات. -21
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 42 رواتمل ادلوظيٌن ربمل اليروق النأىذل؟ترشذح وتسجذل ادلسنأب  ٌن بربا     ا اليو مت د  24
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر ربت انوة     حصر وترشذح ادلسنأب  ٌن برا   النأىذل ادلمنن ة. -26
  ت بذان ألى  الصمووت وادلايحات. -22
 041 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو اليروق ر ت تاارةر     سنو  تنيذي )إكنياإل(؟  ا اليو مت د  22

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 للنأىذل.ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي لربان   )إكنياإل( ارتاياتذجل  -24
  ت بذان ألى  الننا   وأبرز النوصذات. -22
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة النأىذل اراا  تاارةر  سنو  الننيذي )إكنياإل(؟  ا اليو مت د  11

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ال أبرة  لليروق     سنو  تنيذي بران   )إكنياإل( ارتاياتذجل للنأىذل.اراا  النارةر  -41
 ( ارجات .1   )تاارةر اليروق تاومي  ت  -40
 ور ت وأى  الننا   والنوصذات ادلايح  لنجوة  المنل د بران   )إكنياإل( ارتاياتذجل للنأىذل. -42

 كافة في المعتمدة التأهيل ببرامج المستهدفين من% 11 عن يقل ال مالتحقيق التأهيل الفعلي ل

 .فردًا( 111) الجمعية فروع

للجودة، وتنحصر التكلفة  رييا( مع3( تكرارًا لمتابعة األداء، و)34( مؤشر قياس، و)1يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةفي 

 42 رواتمل ادلوظيٌن ربمل اليروق النأىذل؟ نابم  ادلسنيذ ة     برا     ا اليو مت د  10
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر     نابم  ادلسنيذ ة  بربا   النأىذل وقذاس  سنو  ارتانيااة ورباق النأىذل. -41
 والصمووت وادلايحات حللأبا . ت بذان أى  ادلموقات  -44
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة النأىذل اراا  تاارةر  نابم  ادلسنيذ ة     النأىذل؟  ا اليو مت د  12

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ( ارجات.1اليروق     نابم  ادلسنيذ ة  بربا   النأىذل وتاوديأبا    ) راراا  تاارة -41
 %(    النأىذل اليملل.21 ت بذان رباق نس   ) -46
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 وفروعها الجمعية مستوى على المعتمدة التأهيل لبرامج وداعمة فاعلة شراكات( 6-4)لعقد من 

 .ومشاريعها

للجودة، وتنحصر التكلفة  رييا( مع3األداء، و)( تكرارًا لمتابعة 3( مؤشر قياس، و)1يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةفي 

 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة النأىذل لط  لما  شراكات النأىذل؟وتنيذي إ  اا   ا اليو مت د  11
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا 
 ر ت لط   منن ة لما  شراكات  ا ل  ل    برا   النأىذل. -42
 ر ت تاارةر ربت انوة      سنو  الننيذي د  نابم  لط  شراكات النأىذل. -44
 0 ادلوظيٌنرواتمل  لنا ل إاارة النأىذل إ  اا تارةر     سنو  شراكات النأىذل؟  ا اليو مت د  14

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

  سنو  الننيذي ورباذق الننا   د لط  شراكات النأىذل.تارةر لنا ل    ر ت  -42
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -21

 اإلدارية الخبرات تمتلك مستقلة، خيرية كجمعية له ترخيص على المدينة هدية مشروعلحصول 

قياس،  ات( مؤشر8يتطلب متابعة )       %(.011) بنسبة الالزمة، التشغيلية والميزانيات الكافية

ميزانية رواتب الموظفين للجودة، وتنحصر التكلفة في ياًرا ( مع13( تكرارًا لمتابعة األداء، و)02و)

 ، على النحو التالي:وميزانية تنفيذ األعمال الموسمية الميزانية التشغيليةضمن 

 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل ى ة  ادل ةن   نابم  اانص ار ترلذص ى ة  ادل ةن ؟  ا اليو مت د  11
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل 
 تارةر ربت انوو  نا مت ازباذ د  ما ل  اانائل   روق ى ة  ادل ةن  ر ت  -20
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -22
 1  ذزانذ  الننيذي ربمل ى ة  ادل ةن  إ  اا وتنيذي لط   وا  المنرة والزيرة؟  ا اليو مت د  16

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 لط   منن ة لنا مي ل  ات   روق ى ة  ادل ةن  لئل  وا  المنرة والزيرةد دبا  ذأبا شأبر ر ضان.ر ت  -21
 تارةر ربت انوو لاذاس  سنو  الننيذي خلط  ى ة  ادل ةن  دلوا  المنرة والزيرة.ر ت  -24
 بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . ت  -21
 2  ذزانذ  الننيذي نصيل ى ة  ادل ةن  إ  اا وتنيذي لط   وا  احل ؟  ا اليو مت د  12

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .
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 ل  ات   روق ى ة  ادل ةن  لئل  وا  احل .لط   منن ة لنا مي ر ت  -26
 تارةر لاذاس  سنو  الننيذي خلط  ى ة  ادل ةن  دلوا  احل .ر ت  -22
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -24
 0 رواتمل ادلوظيٌن انوو ى ة  ادل ةن  تنيذي بران   حلوم اذل و واألضاحل؟  ا اليو مت د  14

 ىذا ادلؤشر:تتطلب اجلودة يف رفع 
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 .تنيذي بران   حلوم اذل و واألضاحل سنو  الننيذي ورباذق الننا   د تارةر لنا ل    ر ت  -22
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -011
 0 رواتمل ادلوظيٌن انوو ى ة  ادل ةن  الننور    ادلزار ٌن؟ بران   اانا ال زكاة  ا اليو مت د  12

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 .ادلزار ٌنبران   اانا ال زكاة الننور    د  سنو  الننيذي ورباذق الننا   تارةر لنا ل    ر ت  -010
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -012
 0 رواتمل ادلوظيٌن لنا ل ى ة  ادل ةن  لنننذ   وارا ادل روق؟ تنيذية وضت لط    ا اليو مت د  41

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل 

 لط  تنيذية  لنننذ   وارا   روق ى ة  ادل ةن .ر ت  -011
 تارةر ربت انوو لاذاس  سنو  الننيذي خلط  لنننذ   وارا   روق ى ة  ادل ةن .ر ت  -014
 ل     وارا ادل روق والنمرةف بو. تيمذل برا   المئقات الما   ت بذان أار  -011
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا. -016
 0 رواتمل ادلوظيٌن انوو ى ة  ادل ةن  ادل روق؟ إ  اا اراا  تطوةرة  خل  ات  ا اليو مت د  40

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 اراا  لنطوةر ل  ات   روق ى ة  ادل ةن .ر ت  -012
 وادلننجات وتسوةاأبا إلريونذا .تضن  تطوةر اخل  ات  -014
 0 رواتمل ادلوظيٌن انوو ى ة  ادل ةن  ؟تننذ   أبارات الما لٌن د   روق اذل ة   ا اليو مت د  42

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 الما لٌن دب روق ى ة  ادل ةن د و سنو  تننذ   أبارام .ر ت تارةر    الن رةمل  -012
 .اانضا   ذو اخلربات والن اور  مأب  ت بذان أار تيمذل بران    -001
 وتيصذل اور ادلنطو ٌن ل     نلذات ادل روق وقذاس  سنو  ارتانيااة  نأب . -000
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -002
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 0 رواتمل ادلوظيٌن انوو ى ة  ادل ةن  رضا ادلسنيذ ة  وربلذلأبا؟لتنيذي اان ان    ا اليو مت د  41
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ا نناا منوذج ارتان ان د  ت حصر ال رحي  ادلسنأب   . -001
 ننا   ارتان ان  وقراإلة وربلذل ال ذاانت.إ  اا تاارةر     -004

 به الخاصة التسويقية والمنتجات األنشطة من عدد خالل من النعمة حفظ مشروع إيراداتلرفع 

( تكرارًا 42قياس، و) ات( مؤشر5يتطلب متابعة )      %(.011) بنسبة التشغيلية ميزانيته لتغطية

ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية للجودة، وتنحصر التكلفة في ياًرا ( مع06لمتابعة األداء، و)

 ، على النحو التالي:التشغيلية وميزانية تنفيذ أعمال الدعاية

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو حيا النمن  ادلنجر ا لريوين للنمن ؟لط  وتنيذي ا نناا   ا اليو مت د  44
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام 
 ر ت لط   منن ة لنيمذل ادلنجر ا لريوين دل روق حيا النمن . -001
 ر ت تاارةر شأبرة     تنيذي لط  ادلنجر ا لريوين دل روق حيا النمن . -006
 ان أى  الننا   والنوصذات.وتيصذل اور اللجن  الننيذية  للن روق د توجذو وذبوة  المنلد وبذ -002
 01  ذزانذ  الننيذي شأبرو حيا النمن  ؟ا  ئم وال  اة  للنمن تنيذي لط  ا نناا و   ا اليو مت د  41

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 دل روق حيا النمن . إ  اا لط   منن ة لإل ئم والن ر -004
 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  ارت ئم دل روق حيا النمن . -002
 وتيصذل اور اللجن  الننيذية  للن روق د توجذو وذبوة  المنلد وبذان أى  الننا   والنوصذات. -021
 01 ادلوظيٌنرواتمل  شأبرو حيا النمن  ؟النواصل ارتجننا ل للنمن تنيذي لط  ا نناا و   ا اليو مت د  46

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 صل ارتجننا ل دل روق حيا النمن .إ  اا لط   منن ة لنيمذل قنوات النوا -020
 دل روق حيا النمن ..ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  تيمذل النواصل ارتجننا ل  -022
 وتيصذل اور اللجن  الننيذية  للن روق د توجذو وذبوة  المنلد وبذان أى  الننا   والنوصذات. -021
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو حيا النمن  ا نناا وتنيذي لط  المئقات الما   للنمن ؟  ا اليو مت د  42

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل 

 إ  اا لط   منن ة لنننذ  ادلوارا ادلالذ     لئل أن ط  المئقات الما   دل روق حيا النمن . -024
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 وارا ادلالذ  دل روق حيا النمن .ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  تننذ  ادل -021
 د توجذو وذبوة  المنلد وبذان أى  الننا   والنوصذات.وتيصذل اور اللجن  الننيذية  للن روق  -026
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو حيا النمن  ؟ادلذ انذ  تاارةر   روق حيا النمن إ  اا   ا اليو مت د  44

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 لط   منن ة للن غذل ادلذ اين دل روق حيا النمن .إ  اا  -022
 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  المنل الن غذلل ادلذ اين. -024
 وتيصذل اور اللجن  الننيذية  للن روق د توجذو وذبوة  المنلد وبذان أى  الننا   والنوصذات. -022
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل ل    اجملننت ؟ادلذ انذ  اراا  تاارةر   روق حيا النمن   ا اليو مت د  42

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ( ارجات.1اراا  تاارةر   روق حيا النمن د وتاومي المنل    ) -011
 المنل. ت بذان اور اللجن  الننيذية  للن روق د توجذو وذبوة   -010

 وفق%( 011) إلى تصل بجودة القائمة اإلنشائية المشاريع كافة علىلتحقيق اإلشراف الهندسي 

 .الحالية المواقع وكافة المعتمدة، اإلشرافي النموذج معايير

للجودة، وتنحصر  معايير( 8( تكرارًا لمتابعة األداء، و)05قياس، و) ات( مؤشر3يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةميزانية التكلفة في 

 2 رواتمل ادلوظيٌن نصيل اذلن ا  إاارة حصر ادلواقت ا ن اإلات اذلن اذ  الاا ن ؟  ا اليو مت د  11
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تارةر حلصر ادلواقت ا ن ا ذ  الاا ن . -012
  ت بذان  سنو  الننيذي  ذأبا وادل ا الز نذ  ادلنوقم   جنازىا. -011

10  
الزيرات ادلذ انذ  للن ارةت ا ن ا ذ    ا اليو مت د

 2 رواتمل ادلوظيٌن نصيل اذلن ا  إاارة ؟اذلن اذ  الاا ن 

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام 

 إ  اا لط   ذ انذ  لإلشراف  لذأبا ىن اذا . -014
 ور ت تاارةر    تنيذي الزيرات ادلذ انذ . -011
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -016



 

 39من  23الصفحة 
 

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو اذلن ا  إاارة ا نناا طل ات صرف ا مات ادل ارةت الاا ن ؟  ا اليو مت د  12
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر     ل ص  ما ئت أذوانت الصرف    ا اارة اذلن اذ . -012
 . ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا  -014
 0 رواتمل ادلوظيٌن لنا ل اذلن ا  إاارة إ  اا تارةر    إجنازات ا اارة اذلن اذ ؟  ا اليو مت د  11

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 وينمذ  .تارةر لنا ل    قذاس  سنو  ا شراف اذلن ال ر ت  -012
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -041

 والعمرة والحج الصائمين، وإفطار السقيا، مبادرات في ،%(011) وبجودة إلكترونيًالتقنين العمل 

قياس،  ات( مؤشر4يتطلب متابعة )     .اإللكتروني الجمعية موقع ضمن إلكترونية أيقونات عبر

ميزانية رواتب الموظفين للجودة، وتنحصر التكلفة في ياًرا ( مع00لمتابعة األداء، و)( تكرارًا 00و)

 ، على النحو التالي:ضمن الميزانية التشغيلية وميزانية تنفيذ المشاريع

 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل النانذ  أسبن  أةاون  إلريونذ  للن اارات واخل  ات؟  ا اليو مت د  14
 ادلؤشر:تتطلب اجلودة يف رفع ىذا 

 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .
 تارةر ربت انوو     سنو  الن غذل والنطوةر ألةاون  ادل اارات واخل  ات ارتجننا ذ   لى ال واب .ر ت  -040
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا. -042
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل ل    اجملننت أةاون  ادل اارات واخل  ات؟بم  تيمذل ا ن  د ا اليو مت  11

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 تارةر ربت انوو     سنو  تيمذل أةاون  ادل اارات واخل  ات ارتجننا ذ   لى ال واب .ر ت  -041
  ت حصر ادل اارات ادلسجل  والنيية  رب األةاون . -044
 1  ذزانذ  الننيذي ربمل ل    اجملننت  نابم  أ نال قس  الساذا؟  ا اليو مت د  16

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

  نابم  أ نال قس  الساذا وينمذ .تارةر ربت انوو    ر ت  -041
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -046
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 0  ذزانذ  الننيذي انوو ل    اجملننت إ  اا تارةر    ا نال   روق إ طار صا  ؟  ا اليو مت د  12
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي 
 تارةر لنا ل     سنو  الننيذي دل روق إ طار صا   د اينمذ  و رو أبا.ر ت  -042
 ةنضن  تيصذل ننا    نابم  لط  اخلذن  الر ضانذ  ودلنطا  ادلركزة . -044
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -042
 0  ذزانذ  الننيذي انوو ل    اجملننت  ضانذ ؟إ  اا تارةر      روق المنرة الر   ا اليو مت د  14

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 تارةر لنا ل     سنو  الننيذي دل روق المنرة الر ضانذ .ر ت  -011
 حللأبا . ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات  -010

( 0111) عدد باواستقط ، بالجمعية للتطوع اإللكترونية المنصة عبر تطوعية فرصة( 01) لتدشين   

 .لتنفيذها متطوعًا

للجودة، وتنحصر معايير ( 6لمتابعة األداء، و)ات ( تكرار7قياس، و) ات( مؤشر2يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:التشغيليةميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التكلفة في 

 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة النطوق إ  اا وتنيذي لط  ن ر اليرص النطو ذ ؟  ا اليو مت د  12
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 النطو ذ .إ  اا لط   منن ة لن ر اليرص  -012
     سنو  الننيذي خلط  لن ر اليرص النطو ذ . ربت انوة ر ت تاارةر  -011
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -014
ذبأبذز قا  ة للنواصل  ت ادلنطو ٌن   ا اليو مت د  61

 وااناطاهب ؟
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة النطوق

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام 

 والننو د قا  ة تسجذل ادلنطو ٌن.ر ت تاارةر ربت انوة      سنو  النح ةث  -011
 تضن  النارةر أى  الننا   واأل رار ادلايح . -016
 2 رواتمل ادلوظيٌن نصيل إاارة النطوق إ  اا تاارةر     سنو  النطوق وينمذ ؟  ا اليو مت د  60

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

     سنو  النطوق د اينمذ . نصف انووتارةر ر ت  -012
 وةنضن  النارةر قذاس  سنو  النطوق بٌن إاارات اينمذ . -014
 والصمووت وادلايحات حللأبا . ت بذان أى  ادلموقات  -012
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 خالل األقل على( واحدة ومتميزة احترافية تطوعية بفرصة) االحترافي التطوع مفهوملتفعيل 

 .القادمة العشر األشهر

للجودة، وتنحصر التكلفة معايير ( 4لمتابعة األداء، و)ات ( تكرار3( مؤشر قياس، و)1يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:الميزانية التشغيلية ميزانية رواتب الموظفين ضمنفي 

إ  اا وتنيذي لط  لن ر النطو ل   ا اليو مت د  62
 ارتحياد؟

 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة النطوق

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 لن ر النطو ل ارتحياد.إ  اا لط   منن ة  -061
 ر ت تاارةر ربت انوة      سنو  الننيذي خلط  ن ر النطو ل ارتحياد. -060
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -062
 0 رواتمل ادلوظيٌن لنا ل إاارة النطوق إ  اا تاارةر     سنو  النطوق ارتحياد؟  ا اليو مت د  61

  ادلؤشر:تتطلب اجلودة يف رفع ىذا 
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 تارةر لنا ل     سنو  النطوق ارتحياد د اينمذ .ر ت  -061
  ت بذان أى  ادلموقات والصمووت وادلايحات حللأبا . -064

 اإلدارة مع فروع 2) األقل على الفروع من% 11 بنسبة الجمعية بفروع للتطوع وحداتلـتأسيس 

 (.الرئيسة

للجودة، وتنحصر التكلفة معايير ( 5لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر02( مؤشر قياس، و)1يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةفي 

 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة النطوق ذبأبذز اليروق لنأاذس وح ات للنطوق؟  ا اليو مت د  64
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت لط   منن ة لنأاذس وح ات النطوق وليروق. -061
 ر ت تارةر     سنو  الننيذي د لط  أتاذس وح ات النطوق وليروق. -066
 الننا   وأبرز النوصذات. ت بذان ألى   -062
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو إاارة النطوق أتىذل  وظيل وح ات النطوق و نابمنأب ؟  ا اليو مت د  61

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 النطوق وليروق.ر ت لط   منن ة لننرٌن  نسويب وح ات  -064
 ر ت تاارةر     سنو  الننيذي د لط  سبرٌن  نسويب وح ات النطوق وليروق. -062
  ت بذان ألى  الننا   وأبرز النوصذات. -021
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 .األقل على% 04 بنسبة واالستثمارات األوقاف إيرادات من للجمعية التشغيلية الميزانيةلدعم  

للجودة، وتنحصر  معياًرا( 04لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر34قياس، و) ات( مؤشر5يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةالتكلفة في 

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو ارتانثنار إ  اا وتنيذي لط  لنننذ   وارا أوقاف اينمذ ؟  ا اليو مت د  66
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام 
 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  ت غذل األوقاف وينمذ . -020
 وةنضن  رلنوق ا ةرااات ادلالذ  لألوقاف د اينمذ  و اارننأبا ولناارةر السابا . -022
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل األوقاف وضت وتنيذي لط  لئانثنارات د اينمذ ؟  ا اليو مت د  62

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر ربت انوة      سنو  تيمذل ارتانثنارات د اينمذ . -021
 ولناارةر السابا .وةنضن  رلنوق ا ةرااات ادلالذ  لئانثنار د اينمذ  و اارننأبا  -024
 2 رواتمل ادلوظيٌن نصيل األوقاف ؟إ  اا تاارةر    األوقاف وارتانثنارات  ا اليو مت د  64

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 (.62( و)66اراا  للناارةر د ادلؤشرة  الساباٌن ) -021
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -026

نابم  حرك  النرب ات والصرف والن زة     ا اليو مت د  62
  و نابم  احلرك  ادلالذ ؟

اخل  ات 
 الما  

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل 

 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  ت غذل حرك  جلمل النرب ات. -022
 .وصذاننأبا والنرلي  النا ةرة  ليلك دلسنو  النرب ات مي ت تاو  -024
 وقذاس  سنو  ا   جأبوا الر اة     النرب ات المذنذ . -022

رباذق ارتانمنال األ ثل د ا   برا     ا اليو مت د  21
 ؟النرب اتواانثنار الر اة  وادل ذت والسرراب؟ 

اخل  ات 
 الما  

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت لط   منن ة لنننذ  ارتانثنارات د اخل  ات    صاحمل الصئحذ . -041
 ارتانثنار د إاارة اخل  ات.ر ت تاارةر شأبرة     تنيذي لط   -040
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -042
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20  
ت غذل بران   الن غذل اليايت؟ وربسٌن   ا اليو مت د

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو إاارة الصذان  األااإل  ذو؟

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار 

 ر ت لط   منن ة لئانثنار د إاارة الصذان . -041
 ر ت تاارةر شأبرة     تنيذي لط  ارتانثنار د إاارة الصذان . -044
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -041

 .م1111 العام لهذا أرباح كصافي(ريال مليون) المياه، مصنع مال رأس من%( 01)للوصول لتحقيق 

للجودة، وتنحصر التكلفة معايير ( 5لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر32مؤشر قياس، و)( 1يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةفي 

 41 رواتمل ادلوظيٌن أا و ل  صنت ادلذاه إ  اا وتنيذي لط  لن غذل  صنت ادلذاه؟  ا اليو مت د  22
 ادلؤشر:تتطلب اجلودة يف رفع ىذا 

 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .
 ر ت لط   منن ة لن غذل  صنت ادلذاه. -046
    تنيذي لط  ت غذل ادلصنت. أا و ذ ر ت تاارةر  -042
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -044
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل ادلذاه  صنت إ  اا تارةر     سنو  األروح دلصنت ادلذاه؟  ا اليو مت د  21

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ت  سنو  األروح. آلذ  ر ر ت لط   -042
  سنو  الننيذي ألروح ادلصنت.    ربت انوة ر ت تاارةر  -021
 والنوصذات. ت تيصذل ألى  الننا    -020

 بمقدار نموًا، وتحقيق للجمعية التابع اإللكتروني التسويق عبر الخيرية المنتجات تدشينالستكمال 

للجودة، معايير ( 6لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر051قياس، و) ات( مؤشر2يتطلب متابعة ) .شهريًا% 01

 ، على النحو التالي:التشغيليةميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية وتنحصر التكلفة في 

24  
إ  اا وتنيذي لط  لنيمذل ادلنجر   ا اليو مت د

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو تننذ  ادلوارا ا لريوين؟

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ادلنجر ا لريوين للجنمذ .ر ت لط   منن ة لنيمذل  -022
 ر ت تاارةر شأبرة     تنيذي لط  ادلنجر ا لريوين. -021
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -024
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رب ةث صيح  اليرق  لى  وقت اينمذ    ا اليو مت د  21
 041 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو مجذت اليروق  لى ارتنين ؟

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  

 ر ت تاارةر شأبرة      نلذات رب ةث صيح  اليرق  لى ارتنين . -021
  ت  اارن  نس   النح ةث    النارةر السابق  ت ذكر ادلربرات. -026

 نابم  الن ر ا  ئ ل  لى  واقت اينمذ    ا اليو مت د  26
 ارتلريونذ ؟

المئقات 
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو وا  ئم

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ( ارجات.1اراا  تاارةر اليروق د ادلؤشر السابقد وتاوديأبا    ) -022
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -024

 .األقل على% 41 بنسبة واإلعالم العامة العالقات برامج من للجمعية التشغيلية الميزانيةلدعم 

للجودة، وتنحصر  ااًريمع( 16لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر013قياس، و) ات( مؤشر8يتطلب متابعة )

، على النحو وتجهيز المعارض ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةالتكلفة في 

 التالي:

  اا وتنيذي لط  للنننذ   وارا المئقات إ  ا اليو مت د  22
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو المئقات الما  ؟

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 المئقات الما  .إ  اا لط   منن ة لنننذ  ادلوارا ادلالذ     لئل أن ط   -022
 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  تننذ  ادلوارا ادلالذ     لئل أن ط  المئقات الما  . -211
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -210
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو ارت ئم ؟ والنواصلا نناا وتنيذي لط  ا  ئم   ا اليو مت د  24

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 إ  اا لط   منن ة لإل ئم والن ر وتيمذل قنوات النواصل ارتجننا ل. -212
 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  ارت ئم والنواصل ارتجننا ل. -211
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -214
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل تننذ  ادلوارا تيمذل لط  لنا مي  نح ايأبات ال ا ن ؟   ا اليو مت د  22

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 إ  اا لط  للنا مي  لى ادلؤاسات ادلاحن  وبواب  الوزارة. -211
 تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  النا مي للنؤاسات ادلاحن  وبواب  الوزارة.ر ت  -216
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -212
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 01 اترواتمل ادلوظي شأبرو النسوو ا نناا وتنيذي لط  تطوةر الاس  النسا ل؟  ا اليو مت د  41
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا . ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط 
 إ  اا لط   منن ة لنطوةر الاس  النسا ل. -214
 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  لنطوةر الاس  النسا ل. -212
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -201
 01 ادلوظياترواتمل  شأبرو  النسوو ؟إ  اا لط  للمئقات الما   النسا ذ   ا اليو مت د  40

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 إ  اا لط   منن ة لنننذ  ادلوارا ادلالذ     لئل أن ط  المئقات الما   للاس  النسا ل. -200
 ألن ط  المئقات الما   للاس  النسا ل.ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  تننذ  ادلوارا ادلالذ   -202
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -201
 01 ادلوظياترواتمل  شأبرو  النسوو تطوةر   روق ال طاقات والمضوة  النسا ل؟  ا اليو مت د  42

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل 

 إ  اا لط   منن ة لنطوةر  ننجات الاس  النسا ل )كروت ا ى اإلد والمضويت(. -204
 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  الننيذي خلط  تطوةر  ننجات الاس  النسا ل )كروت ا ى اإلد والمضويت(. -201
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -206

41  
ا   الاس  النسوو للر اة  والنأىذل   ا اليو مت د

 1 ادلوظياترواتمل  ربمل النسوو والنطوق؟

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 د اينمذ . والنطوق إ  اا لط   منن ة ل    الاس  النسا ل بربا   الر اة  والنأىذل -202
 د اينمذ . والنطوق     سنو  الننيذي خلط  ا   الاس  النسا ل بربا   الر اة  والنأىذل ربت انوة ر ت تاارةر  -204
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -202
 41 رواتمل ادلوظيٌن أا و ل  ئقات األ ٌن المئقات الما   لأل ٌن؟لط  وضت وتنيذي  يو مت د ا ال  44

 يف رفع ىذا ادلؤشر:تتطلب اجلودة 
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 إ  اا لط   منن ة للزيرات الملذا وال راكات النو ذ . -221
 ر ت تاارةر أا و ذ   سنو  الننيذي خلط  الزيرات الملذا وال راكات النو ذ . -220
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -222
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  اركات  روق اينمذ  د ادلمارض   ا اليو مت د  41
 24 ذبأبذز ادلمارض نصيل اليروق ؟اخلارجذ 

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 اخلارجذ .ر ت تاارةر  صلذ       اركات اليروق ضن  ادلمارض وادلناا ات  -221
  ت بذان للنذزانذات ادلالذ  للن ارك . -224
 وقذاس أار ادل ارك  د ا    وارا اينمذ . -221

 العاملة البشرية للكوادر التدريبي االحتياج وفق( ونوعية متخصصة) تدريبية ساعة( 01) نفذنا

 %(.01) بنسبة

للجودة، وتنحصر معياًرا ( 30لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر177( مؤشر قياس، و)02يتطلب متابعة )

، على النحو وتنفيذ برامج التدريب ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةالتكلفة في 

 التالي:

 1 تنيذي الن رةمل ربمل ال  رة  ارتحنذاج الن رةيب وتنيذي لط  الن رةمل؟  ا اليو مت د  46
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا . ارتلنزام ولوق  احمل ا
 اار ال  رة  د اينمذ .إجراإل ربلذل لئحنذاج الن رةيب للرو  -226
 %(  نأب .01وإ  اا لط  انوة  رتانأب اف ) -222
 ور ت تاارةر ربت انوة      سنو  تنيذي لط  الن رةملد وقذاس أارىا. -224
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل ال  رة  ا اارو؟ نابم  رباذق  يأبوم الننذز   ا اليو مت د  42

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 .احملا ظ   لى وق  ال وامر ت تاارةر ربت انوة  تنضن  قذاس  سنو  ارتنض اط و  -222
 .ادل رف ادل اشروايواة حسمل تاومي ا نناجذ   ت قذاس  سنو   -211
 .الماووت ا اارة و نابم   ليات ادلوظيٌن وللوىا     -210
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو ال  رة  النأك     نظا ذ  كواار اينمذ ؟   ا اليو مت د  44

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار 

 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  رباق النظا ذ  لرا   كواار اينمذ . -212
 وةنضن  ذلك اراا  ربلذلذ  للنرلي  ادلالذ  ادلطلوب  للنحا ظ   لى ىيه النظا ذ د وأى  الننا   وادلايحات. -211
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو ال  رة  النأك     ائ   صرف النموةضات؟   ا اليو مت د  42

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ةاص  ولنموةضات ا اارة  )الرواتملد واحلوا زد وادلنذزات(. -214
 ر ت تاارةر شأبرة     جواة  سًنات الرواتمل واحلسو ات وال  رتت.  -211
 ادلنذزات الج سبنحأبا اينمذ  دلنسوبذأبا كادلسا  ات والراوم وحنوىا.إضا   إىل إ ااة    ترلي   -216
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21  
تا مي ال    اليين للجنمذ  و رو أبا؟   ا اليو مت د

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو النانذ  وت غذل ال  ر  كا ل ؟

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي 

 ر ت تاارةر شأبرة       ا طل ات ال    اليين ادلا    ونس   تس ة ىا. -212
  ت تيصذل لنرلي  األجأبزة واخل  ات ا لريونذ  ادلا    لل    اليين. -214
 وأى  الننا   والنوصذات ادلايح  لليشذ . -212
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو النانذ  ا لريونذ ؟ال واب  نظن  تطوةر أارتننأباإل      ا اليو مت د  20

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  ا جناز وال    لألنظن  ا لريونذ   لى ال واب  ال اللذ . -241
 ولطط النانذ  لل    والنطوةر. -240
 و سنو  الننيذي خلطط ال    والنطوةر  -242
 وأى  الننا   والنوصذات ادلايح . -241
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو إاارة اليروق  نابم  زلاضر رلالس إاارة اليروق؟  ا اليو مت د  22

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل 

 ر ت تاارةر شأبرة      سنو   مالذ  زلاضر اجنناق رلالس  روق اينمذ . -244
 وا  ااة    ننا   النواصل  مأب  حول ادللحوظات. -241
 وأى  الننا   والنوصذات ادلايح . -246
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة اليروق اجننا ات ادل راإل الننيذية ؟انمااا   ا اليو مت د  21

 ىذا ادلؤشر: تتطلب اجلودة يف رفع
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر ربت انوة     زلاضر اجننا ات ادل راإل الننيذيةٌن. -242
 و سنو  النجاوب  ت  وضو ات ارتجننا ات. -244
 وأى  الننا   والنوصذات ادلايح . -242
 0 رواتمل ادلوظيٌن انوو إاارة اليروق النطوةرو؟اجننا ات اجمللس انمااا   ا اليو مت د  24

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر لنا ل     ا  اجنناق اجمللس النطوةرو لليروقد و سنو  النيا ل  ذو. -211
 ادلايح .وأى  الننا   والنوصذات  -210
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21  
إالال بذاانت كا   ادلرك اتد ضن  بران     ا اليو مت د

 نظام د ادلرك ات مجذت صذان  ادلرك ات ا لريويند وتسجذل
 )مت(؟

مجذت اليروق 
 وادل ارةت

رب ةث 
 شأبرو

 061 رواتمل ادلوظيٌن

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو 

 بنسجذل ادلرك ات بنظام مت وتيمذل ارتان  ا ات. وادل ارةت ر ت تاارةر شأبرة      سنو  النزام اليروق -212
 و سنو  تيا ل اليروق  ت ادللحوظات    ق ل الصذان . -211
 وأى  الننا   والنوصذات ادلايح . -214

26  
 إاارة  ت اليمال والنواصل ادلرك ات صذان   ا اليو مت د

 والول لروج اجل إر اق  ت الر ذسذ  و اارة الصذان 
 ادلرك ات؟

مجذت اليروق 
 44 رواتمل ادلوظيٌن ربمل وادل ارةت

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 جب ول  الصذان  دلرك ام . وادل ارةت النزام اليروقر ت تاارةر ربت انوة      سنو   -211
 قذاس  سنو  حرك  ادلرك ات    لئل اجل لروج والول ادلرك ات. -216
 و سنو  تيا ل اليروق  ت ادللحوظات    ق ل الصذان . -212

 وأى  الننا   والنوصذات ادلايح .
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو إاارة الصذان  ج ول  الصذان  لرا   ادلرك ات وتنيذيىا؟  ا اليو مت د  22

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر شأبرة      نلذات الصذان  ادلنيية للنرك ات. -214
 وترلي  الصذان  ادلالذ  للنرك ات. -212
 و سنو  تيا ل اليروق  ت ادللحوظات    ق ل الصذان .  -261

 وأى  الننا   والنوصذات ادلايح .

تا مي ل  ات الصذان د والضذا  د والنظا  د   ا اليو مت د  24
 ؟النرب ات المذنذ احلرااات؟ و نابم  

إاارة ال ؤون 
 ا اارة 

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 .ال وة  دل ىن ا اارة الر ذس ر ت تاارةر شأبرة      نلذات الصذان   -260
 .والضذا   وادل ييتوترلي  الصذان   -262
 .كنذ  اانا ال النرب ات المذنذ  سنو   قذاس  -261

 .اليواتًن وادل ييت ليشذ وأى  الننا   والنوصذات ادلايح  
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 العامل لبشري الكادر كافة على( مرات3) شفاف برنامج لنماذج السنوي الربع التقويم نفذنا 

 %(.011) بنسبة بالجمعية

للجودة، وتنحصر ير ايمع( 4لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر01قياس، و) ات( مؤشر3يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ضمن الميزانية التشغيلية ميزانية رواتب الموظفينالتكلفة في 

 2 رواتمل ادلوظيٌن  صلل ال  رة  ا نناا  وااذق المنل لرا   ادلوظيٌن؟  ا اليو مت د  22
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 بران   أكسل لرا    نسويب اينمذ . ا نناا  وااذق المنل  لى -264
 ر ت تاارةر  صلذ      سنو  ايواة د  وااذق المنل ادلؤرشي . -261
 2 رواتمل ادلوظيٌن  صلل النانذ  تطوةر أااة بران   شياف إلريونذا ؟  ا اليو مت د  011

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي 

 ر ت تاارةر  صلذ     تنيذي أااة إلريونذ   مال  لنح ةث بذاانت الناومي  لذأبا. -266
 هناة  اخلط .ال  إل اليملل د تط ذق الربان    -262
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة اخلط   نابم  رب ةث بذاانت شياف إلريونذا ؟  ا اليو مت د  010

 ادلؤشر:تتطلب اجلودة يف رفع ىذا 
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر ربت انوة     ننا   كا    وظيل اينمذ  تنضن  تررارات الناومي  ااة شياف ذل . -264
  نابم  النانذ  د تطوةر الربان   وال  إل ولمنل بو. -262
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل ال  رة  تاوديات األااإل الوظذيل؟ر ت تاارةر      ا اليو مت د  012

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر ربت انوة     الناومي النأبا ل ادلمنن  لرا    وظيل اينمذ   ااة شياف ذل . -221
 النارةر أى  الننا   والنوصذات ادلايح .تضن   -220

 والصرف اإلدخاالت عمليات لكافة اإللكترونية ليةاآل بالبوابة الجمعية فروع حسابات كافة ربطنا

 .%(011) بنسبة

للجودة، وتنحصر معياًرا ( 02لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر224قياس، و) ات( مؤشر4يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةميزانية التكلفة في 

رب ةثات الربان   ادلايل  لى ال واب    ا اليو مت د  011
 041 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو اينذت ال اللذ ؟

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل 

 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  النزام اليروق إبالال السن ات والنرب ات  لى الربان   ادلايل ا لريوين. -222
  ت رص   سنو  ربط  نلذات الصرف  رب الربان   ادلايل. -221
 والر ت  ى  ا شرالذات وادلايحات حللأبا. -224
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سبرٌن وتطوةر أااإل ال ؤون ادلالذ  د  ا اليو مت د   014
 1 رواتمل ادلوظيٌن ربمل إاارة ادلالذ  اينمذ ؟

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر ربت انوة      سنو  ت رةمل  وظيل إالال ال ذاانت  لى الربان   ادلايل ا لريوين. -221
 اكنساهب  للنأبارات ادلطلوب . ت قذاس  سنو   -226
 والر ت  ى  ا شرالذات وادلايحات حللأبا. -222
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو إاارة ادلالذ  ؟الرواتمل ضن  بران   محاة  األجورر ت  سًن   ا اليو مت د  011

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار 

 ر ت تاارةر شأبرة      سنو  النزام اليروق د ر ت  سًنات الرواتمل ضن  بران   محاة  األجور. -224
 والر ت  ى  ا شرالذات وادلايحات حللأبا. -222
 42 رواتمل ادلوظيٌن ربمل اليروق الاانوين؟ للنحاامل وتسلذنو ادلراجم د  ذزان  ا اليو مت د  016

 ادلؤشر:تتطلب اجلودة يف رفع ىذا 
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر ربت انوة      ذزان ادلراجم  بم  ت قذاو. -241
  ت إر اق  ا ةث   تسلذنو للنحاامل الاانوين. -240
 والر ت  ى  ا شرالذات وادلايحات حللأبا. -242

 ننصف ربوةل ادل صص ادلايل لرواتمل ق ل   ا اليو مت د  012
 041 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو اليروق ؟ال أبر

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ق ذل  ننصف ال أبر.ر ت تاارةر شأبرة      سنو  النزام اليروق بنحوةل ادل صص ادلايل للرواتمل  -241
 والر ت  ى  ا شرالذات وادلايحات حللأبا. -244
 وتحليلها ودراستها والموازنات والمصروفات لإليرادات تفصيلية مالية تقارير( 01) على حصلنا 

 .الجمعية في المالي العمل سير لتقويم

للجودة، وتنحصر معياًرا ( 01لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر22قياس، و) ات( مؤشر4يتطلب متابعة )

 ، على النحو التالي:ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةالتكلفة في 

 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو إاارة ادلالذ  ا نناا ادلوازانت ادلالذ  للجنمذ  و رو أبا؟  ا اليو مت د  014
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل 
 ر ت ادلوازانت ادلالذ  للنراجم  بم  ا ننااىا الاانوين. -241
  ت بذان أى  الننا   والنوصذات. -246
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ر ت الناارةر ادلالذ  النحلذلذ  للجنمذ    ا اليو مت د  012
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو إاارة ادلالذ  و رو أبا؟

 ادلؤشر:تتطلب اجلودة يف رفع ىذا 
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر  الذ  ربلذلذ  و ق ادلوازانت ادلالذ  لليروق . -242
  ت بذان أى  الننا   والنوصذات. -244
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو ال ؤون ادلالذ   نل تارةر شأبرو    ادل ييت؟  ا اليو مت د  001

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تاارةر شأبرة     ادل ييت د ا اارة ادلالذ  . -242
  ت بذان أى  الننا   والنوصذات. -221
 2 رواتمل ادلوظيٌن نصيل ال ؤون ادلالذ  تنيذي لط  تطوةر األصول وادلننلرات؟  ا اليو مت د  000

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 إ  اا لط   منن ة لنطوةر وتننذ  األصول وادلننلرات وينمذ . -220
 وينمذ .ر ت تاارةر     سنو  الننيذي خلط  تطوةر وتننذ  األصول وادلننلرات  -222
  ت تيصذل ألى  الننا   والنوصذات. -221
 0 رواتمل ادلوظيٌن لنا ل ال ؤون ادلالذ  إ  اا تارةر ادلوازن  ادلالذ  للمام الااام؟  ا اليو مت د  002

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 م.2120اراا   الذ      وازن  اينمذ  للمام الااام إ  اا  -224
 تضن  أى  الننا   والنوصذات. -221

 الجمعية في السابعة التشغيلية للخطة والقياس اإلداء لمؤشرات والجودة اإلنجاز متابعة في نجحنا

 %(.81) بنسبة

للجودة، وتنحصر معياًرا ( 05لمتابعة األداء، و)ا ( تكراًر121قياس، و) ات( مؤشر5يتطلب متابعة )

، على وقيمة عقد تفعيل إدارة الخطة ميزانية رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيليةالتكلفة في 

 النحو التالي:

 0 قذن  الما  ابن ا ل إاارة اخلط  ا نناا اخلط  الن غذلذ  السابم  للجنمذ ؟  ا اليو مت د  001
 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:

 ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .ارتلنزام 
 إر اق قرار ا نناا  سواة اخلط  الن غذلذ  السابم . -226
 تمنذ  اخلط   لى مجذت ا اارات واليروق وادل ارةت. -222
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004  
د وإ  اا  نابم   ؤشرات الاذاس الذو ذ   ا اليو مت د

 211 قذن  الما  ةو ل إاارة اخلط  ؟تاارةرىا

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 إ  اا لط  ز نذ د وتمنذنأبا  لى ا اارات واليروق وادل ارةت. -224
 ادللحوظات الج ةن  رص ىا.تيمذل بران   اجنازات والمنل  لذو وارتطئق  لى بران   ا جنازات ةو ذا والنملذق  لى  -222
 النواصل  ت  سؤويل ادلؤشرات.  -111
 حساب نس   ادلؤشرات ادلنجزة والغًن  نجزة. -110
 إ  اا تارةر ةو ل    ادلؤشرات ادلطلوب  د الذوم احمل ا. -112
 01 قذن  الما  شأبرو إاارة اخلط  إ  اا تاارةر ايواة ال أبرة ؟  ا اليو مت د  001

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 اراا  الناارةر الذو ذ  د ادلؤشر السابق. -111
 وحساب نس   ا جناز والنيا ل  ت ادلؤشرات. -114
 إ  اا الناارةر ال أبرة      سنو  ارتجناز وايواة. -111

 % د النارةر اخلنا ل21 جناح رباذق  ا اليو مت د  006
 ؟لل ط 

 0 قذن  الما  لنا ل إاارة اخلط 

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 ر ت تارةر لنا ل     سنو  ارتجناز الما   د اخلط  السابم . -116
 .% 21رباق النس   الما    قذاس تنضن   -112
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو ادلراجم  اراا  تاارةر ا اارات واليروق؟  ا اليو مت د  002

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 اراا  الناارةر ال ورة  الج ةن  النرلذف هبا للنراجم  ال اللذ . -114
 أى  الننا   والنوصذات.نضن  ر ت تاارةر ت -112
 01 رواتمل ادلوظيٌن شأبرو ادلراجم  اراا  تاارةر جواة ادلؤشرات؟  ا اليو مت د  004

 تتطلب اجلودة يف رفع ىذا ادلؤشر:
 ارتلنزام ولوق  احمل ا حسمل اخلط  الز نذ د أو تا مي ارت نيار والنأجذل  س اا .

 مف و رص النحسٌن د ادلؤشرات.ضالاوة والاانئم الناارةر ال أبرة     اخلط د واراا  نااط  -101
 نضن  أى  الننا   والنوصذات.ر ت تاارةر ت -100
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 ؤشرات  احملاور ت
تررار  بنس   الاذاس

 مذار  بنس   ادلنابم 
 بنس   للجواة

 %21 61 %21 422 %02 21 زلور الر اة   0
 %2 22 %04 114 %2 00 زلور النأىذل  2
 %21 60 %4 21 %21 24 (ذ  إشرازلور )حضانننا   1
 %6 04 %0 21 %6 2 زلور النطوق  4
 %04 11 %06 142 %02 21 زلور )ارتان ا   ادلالذ  والمئقات(  1
 %24 41 %40 424 %24 11 زلور الاذااة ا اارة  وادلالذ   6

 معيار 355 تكرار 1595 مؤشرا 558 إمجايل
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 ؤشرات  األىةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اف ت
تررار  بنس   الاذاس

 مذار  بنس   ادلنابم 
 بنس   للجواة

2  
لنح ةث قوا   األار ادلسنيذ ة بيروق اينمذ  و ق تاسذ  

)األار احلرج : طار  /و راة ( و)األار ادلسنارة: 
ا لريونذ  جبواة  ؤقن /و سننرة(د وتسجذلأبا د بواب  الر اة  

(011)% 
4 

21 
 ؤشرا 
 بنس  
02% 

061 

422 
 رات 
تررار 
 بنس  
21% 

02 

61 
 مذار 
للجواة 
بنس   

21% 

4  
لنطوةر  نلذات ال حث والنسجذل اي ة ة واحمل ا  و ق 

الناسذ  اي ة د جبواة تصل إىل إجناز  أبام ال حث والنسجذل 
 اا    نل(24لئل )

2 22 1 

2  
الن لل السرةت ال ا ن  د كا    روق اينمذ د لن رذل يان 

واتبمنا ت غذلأبا شأبري د وطوران ل  اما جبواة تصل إىل إجناز 
 اا    نل(22 أبا أبا لئل )

1 12 02 

01  
لر ت  سنو  النوقمات د حارتت النغًنات ادلنالذ  وال ذئذ  

)كالسذول والزرتزل وحنوىا حيظنا هللا( د كا    روق اينمذ د 
 %(011وشرلنا بناإل  لى ذلك يان الطوارئ ادلؤقن  جبواة )

1 21 4 

00  
لننجح د ت رذل وح ات )ادلسر  ادلئ  ( د كا    روق 
اينمذ د واانأب اف  قوا   األار ادلسجل  ادلسننرة  ح  
ل  اما )النسرٌن/ الي ذ / النأاذث/ ا   ا جيارات(بنس   

 %(  نأب 21)
1 010 00 

02  
ل    األار ادلسجل  خب    أو أكثر    ل  ات الر اة  األربت 
)السل  الغيا ذ / الرسوة/ المئج/ تيرة  الرروت( بغاة  تصل 

 %(  نأب 01إىل )
4 010 04 

لنطوةر  أبارات  سؤويل النأىذل د كا    روق اينمذ  د   01
 1 %(.11 نابم  تنيذي برا   النأىذل ادلمنن ة جبواة تصل إىل )

00 
 ؤشرا 
 بنس  

2% 

22 
114 
 رات 
تررار 
 بنس  
01% 

2 
22 

 مذار 
للجواة 
بنس   

2% 

 أكثر أو بواح  اينمذ   روق كا   د  راا   0111رتانأب اف   04
 01 201 4 النننوو والنأىذل إكنياإل بران   د ادلمنن ة النأىذل برا     

ادلسنأب  ٌن %    21لنحاذق النأىذل اليملل دلا رت ةال      01
 4 41 2 (  راا  211بربا   النأىذل ادلمنن ة د كا    روق اينمذ  )

( شراكات  ا ل  واا ن  لربا   النأىذل 2-1لما     )  06
 4 4 2 ادلمنن ة  لى  سنو  اينمذ  و رو أبا و  ارةمأبا

02  
حلصول   روق ى ة  ادل ةن   لى ترلذص لو كجنمذ  لًنة  

اخلربات ا اارة  الرا ذ  وادلذزانذات الن غذلذ   سنال د سبنلك 
 %(011الئز  د بنس   )

2 

24 
 ؤشرا 
 بنس  
21% 

01 

21 
 رات 
تررار 
 بنس  

4% 

24 

60 
 مذار 
للجواة 
بنس   

21% 

04  
لر ت إةرااات   روق حيا النمن     لئل   ا    األن ط  

بنس   وادلننجات النسوةاذ  اخلاص  بو لنغطذ   ذزانذنو الن غذلذ  
(011)% 

6 11 02 

02  
لنحاذق ا شراف اذلن ال  لى كا   ادل ارةت ا ن ا ذ  الاا ن  

%( و ق  ماةًن الننوذج ا شراد 011جبواة تصل إىل )
 ادلمنن ةد وكا   ادلواقت احلالذ 

4 06 2 

21  
%(د د   اارات الساذاد 011لنانٌن المنل إلريونذا  وجبواة )

واحل  والمنرة  رب أةاوانت إلريونذ  ضن  وإ طار الصا نٌند 
  وقت اينمذ  ا لريوين

1 00 00 



 

 39من  39الصفحة 
 

 ؤشرات  األىةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اف ت
تررار  بنس   الاذاس

 مذار  بنس   ادلنابم 
 بنس   للجواة

(  رص  تطو ذ   رب ادلنص  ا لريونذ  للنطوق 02لن شٌن  )  20
 2 1 (  نطو ا  لننيذيىا0111وينمذ  د وااناطاب   ا )

 ؤشرات 
 بنس  

6% 

4 21 
 رات 
تررار 
 بنس  

0% 

2 04 
 مذار 
للجواة 
بنس   

6% 

لنيمذل  يأبوم النطوق ارتحياد )بيرص  تطو ذ  احيا ذ    22
 1 4 2 و ننذزة واح ة(  لى األقل لئل األشأبر الم ر الااا  

%    21لةنأاذس وح ات للنطوق بيروق اينمذ  بنس     21
 6 01 2  روق  ت ا اارة الر ذس ( 1اليروق  لى األقل )

إةرااات األوقاف ل    ادلذزانذ  الن غذلذ  للجنمذ       24
 6 %  لى األقل01وارتانثنارات بنس   

21 
 ؤشرات 
 بنس  
02% 

41 
142 
 رات 
تررار 
 بنس  
06% 

01 
11 

 مذار 
للجواة 
بنس   

04% 

%(    رأس  ال  صنت ادلذاهد ) لذون 01للوصول لنحاذق )  21
 6 01 2 م2121ريل(كصاد أروح ذليا المام 

اخلًنة   رب النسوةق ا لريوين رتانرنال ت شٌن ادلننجات   26
 2 061 1 % شأبري  01النابت للجنمذ د ورباذق منوا  دبا ار 

ل    ادلذزانذ  الن غذلذ  للجنمذ     برا   المئقات الما     22
 22 024 2 %  لى األقل11وا  ئم بنس   

( اا   ت رة ذ  ) ن صص  ونو ذ ( و ق ارتحنذاج 02نييان )  24
 01 %(01للرواار ال  رة  الما ل  بنس   )الن رةيب 

11 
 ؤشرات 
 بنس  
24% 

244 

424 
 رات 
تررار 
 بنس  
40% 

40 

41 
 مذار 
للجواة 
بنس   

24% 

 رات( 4نييان الناومي الربت السنوو لنناذج بران   شياف )  22
 1 01 4 %(011 لى كا   الراار ل  رو الما ل وينمذ  بنس   )

 روق اينمذ  ول واب  اآللذ  ا لريونذ  ربطنا كا   حساوت   11
 01 111 1 %(011لرا    نلذات ا الارتت والصرف بنس   )

( تاارةر  الذ  تيصذلذ  لإلةرااات وادلصرو ات 01حصلنا  لى )  10
 01 11 1 وادلوازانت واراانأبا وربلذلأبا لناومي اًن المنل ادلايل د اينمذ 

وايواة دلؤشرات ا ااإل والاذاس لل ط  جنحنا د  نابم  ا جناز   12
 06 212 6 %(21الن غذلذ  السابم  د اينمذ  بنس   )

 معيار 355 تكرار 1595 مؤشرا 558 إمجايل
 

 ددد اننأبى ددد


