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 اخلطة التهفيذية 
  الثانية
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 وصحبة والتابعٌن ذلم إبحسان إىل يوم الدين ، وبعد: احلمد هلل رب العادلٌن ، والصالة والسالم على رسولو األمٌن ، وآلو

للجمعية،  االسرتاتيجية العامة، وبعد مراجعة اخلطة للخطة القادمة ىـ، وما تضمنتو من توصيات5341نتائج اخلطة التنفيذية األويل للجمعية لعام  إشارة إىل 
ىـ، وبناء على 5341التنفيذية الثانية لعام  مدراء اإلدارات ابجلمعية دلناقشة اخلطةمع ت لقاءاالإضافة إىل نتائج ، التشغيلية ومن خالل دراسة خطط اإلدارات

 ىـ على النحو التايل : 5341مت إعداد اخلطة التنفيذية الثانية دلا تبقى من أشهر العام اذلجري احلايل فقد ما سبق 
وأداة القياس  ،مؤشرات اإلجناز ادلطلوبةمع حتديد  ،ىدفًا رئيساً ( 51بـ )ىـ 5341الصورة الذىنية العامة للجمعية بنهاية العام احلايل حددت / 5
إبذن رؤيتنا ) وملخصها: ، (5) اجلدول.ىـ51/0/5341( يف 1025قرار اللجنة التنفيذية رقم )ب ت ادلوافقة عليها ومتواإلدارات ادلسؤولة عن التنفيذ، للمؤشر، 

، (%011بنسبة) وفروعهاتها نظامي علىسبوعياً، وحافظت أواتبعت أجنازها  الثانية التنفيذيةقد أعدت خطتها العام  ستكون اجلمعية بنهاية هذهللا: 
، امستودعاهتأكملت أمتتة عمليات ها، و بفروع هاتوربط الداخلية اإللكرتونية البوابة، وفعلت واخلارجي الداخليها مجهور  بني العامة العالقاتووثقت 
 املستندية الدورةها، وضبطت فروعيف  التنفيذية اخلططوفعلت دربت كوادرها البشرية، ، و محاية، و 2طموح يبرانجم تنفيذ يف اجلودة معايريوطبقت 

، وطورت خدماهتا منرضا املستفيدين قاست ، و فروعال يفوالتسجيل  لبحثحمددة يف ا آلياتاعتمدت %(، و 011ها بنسبة )فروعاجلمعية  يف املالية
، وسوقت النموذجي املسجد برانمج، ونفذت السقيا برانمجوطورت ووثقت ، النعمة حفظ مشروع ستقاللواتبعت ااملنورة،  املدينة هدية مشروع
 .(فهد امللك مبخطط االستثماري الوقف

 .(  0) اجلدول يف كما على اإلدارات حسب االختصاص  وزع ت ىدفاً تفصيلياً ( 555)حتديد وسعياً لتنفيذ ىذه الصورة الذىنية للخطة مت / 0
  .(4 ولا) اجلد .ةول الزمنيالجدلوفق ىـ ، 5341السنة احلالية وأسابيع توزيع النتائج ادلطلوبة على أشهر مت دلتابعة اإلجناز و  /4
 (3) اجلدول  ىـ .5341اجلمعية إلبراز حجم العمل ادلطلوب من كافة كوادر اجلمعية خالل اخلطة احلالية ي موظفتقسيم ادلهام على مت و / 3
 ( رايل حسب عرض اإلدارة ادلالية .1011052ىـ مببلغ )5341حتديد موازنة اخلطة التنفيذية الثانية للعام / مت 1

 ....ب الدعاء يإنو مسيع رلالعمل وييسره يبارك يف جيعل عملنا خالصاً لوجهو الكرمي ليس ألحد فيو حظاً، وأن وهللا تعاىل نسأل أن 
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 (5جدول ) ىـ ما يلي:5341هللا وتوفيقو بنهاية العام اذلجري احلايل  ستحقق اجلمعية إبذن
 

 5...    األىداف الرئيسة للجمعية )الصورة الذىنية( ت

 فيها .متابعة اإلجناز هـ، و 0341إعداد اخلطة التنفيذية الثانية للجمعية لعام   .0

 عدد التقارير مدة القياس ( %02جناح اخلطة بنسبة ) ادلؤشر

 32 أسبوعي دراسة نسبة إجناز اخلطة من واقع التقارير األسبوعية القياسأداة 

  إدارة تفعيل االسرتاتيجية ادلسؤولية

 احملافظة على نظامية اجلمعية، ومتابعة نظامية فروع اجلمعية .  .2
 عدد التقارير مدة القياس ( %522حتقيق النظامية بنسبة ) ادلؤشر

 51 شهري لوضع اإلداري والنظامي والتوظيفيف جوانب ا الفروعواقع التقارير عن دراسة  أداة القياس

 إدارة الفروع اإلداريةالشؤون  ادلسؤولية

 توثيق وتقوية العالقات العامة بني مجهور اجلمعية الداخلي واخلارجي.  .4

 عدد التقارير مدة القياس لقاءان ادلؤشر

 0 نصف سنوي دلنسويب اجلمعية وفروعهاعقد لقاءات اجتماعية  أداة القياس

 الشؤون اإلدارية إدارة العالقات العامة واإلعالم ادلسؤولية

 تفعيل كامل البوابة اإللكرتونية الداخلية، وربطها بفروع اجلمعية.  .3

 عدد التقارير مدة القياس ( فروع1( %، وربطها بـ )522تشغيل البوابة ) ادلؤشر

 أداة القياس
 ،تشغيل البوابة اإللكرتونيةنسبة دراسة 

 .وارتباط الفروع هبا
 52 شهري

 إدارة الفروع إدارة تقنية ادلعلومات ادلسؤولية
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 والصرف(. –امتمه املستودعات وكافة عملياهتا )االستالم   .5

 عدد التقارير مدة القياس ( % من النظام12أمتمو )عمليات االستالم كاملة(/ ) ادلؤشر

 0 نصف سنوي ة عمليات االستالمتمع الرتكيز على أمت تشغيل نظام إدارة ادلستودعاتنسبة  أداة القياس

 إدارة تقنية ادلعلومات إدارة اخلدمات ادلسؤولية

 .2تطبيق معايري اجلودة يف تنفيذ برانمج طموح  .1

 عدد التقارير مدة القياس شاب 022 ادلؤشر

 5 سنوي برانمج طموحعدد الشباب الذين مت استهدافهم ضمن  أداة القياس

 إدارة الفروع إدارة التأىيل ادلسؤولية

 تطبيق معايري اجلودة يف تنفيذ برانمج محاية.  .7

 عدد التقارير مدة القياس التقرير اخلتامي ادلؤشر

 5 سنوي دراسة التقرير اخلتامي عن الربانمج )محاية( أداة القياس

 ادلالية إدارة تنمية ادلوارد إدارة التأىيل ادلسؤولية

 اجلمعية وفروعها. منسويبرفع مهارات   .8

 عدد التقارير مدة القياس اجلمعية وفروعها منسويب( % من 01) ادلؤشر

 5 سنوي اجلمعية وفروعها الذين مت تدريبهم منسويبنسبة  أداة القياس

 الشؤون اإلدارية / إدارة الفروع إدارة التأىيل ادلسؤولية
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 االسرتاتيجية واخلطط التنفيذية يف فروع اجلمعية.تفعيل اخلطة   .9

 عدد التقارير مدة القياس فروع 1 ادلؤشر

 1 ربع سنوي تنفيذية مطبقةاليت امتلك ت خطة  عدد فروع اجلمعية يف احملافظات أداة القياس

 إدارة تفعيل االسرتاتيجية إدارة الفروع ادلسؤولية

 فروع اجلمعية .ضبط الدورة املستندية املالية يف   .01

 عدد التقارير مدة القياس ( %522حتقيق النظامية بنسبة ) ادلؤشر

 51 شهري يف الفروع من خالل التقارير عن كل فرعوادلالية نسبة ضبط الدورة ادلستندية  أداة القياس

 إدارة الفروع الشؤون ادلالية ادلسؤولية

 تطبيق آليات معتمدة للبحث يف فروع اجلمعية.  .00

 عدد التقارير مدة القياس فروع 1تطبيق معايًن يف  ادلؤشر

 51 شهري آليات البحث والتسجيل والصرف يف إدارات الرعاية بفروع اجلمعية اعتماد  أداة القياس

 إدارة تفعيل االسرتاتيجية إدارة الرعاية ادلسؤولية

 قياس رضا املستفيدين من خدماهتا.  .02

 عدد التقارير مدة القياس الرضا مرتٌنتوزيع استباانت قياس  ادلؤشر

 0 نصف سنوي دراسة وحتليل بياانت االستباانت وعرض النتائج أداة القياس

 الفروع / تفعيل االسرتاتيجية إدارة الرعاية ادلسؤولية
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 تطوير مشروع هدية املدينة .  .04

 عدد التقارير مدة القياس % عن العام ادلاضي11نسبة تطوير ال تقل  ادلؤشر

 5 سنوي دراسة نسبة التطوير يف التشغيل وادلنتجات يف ادلشروع من خالل التقرير اخلتامي أداة القياس

 خدمة اجملتمع مشروع ىدية ادلدينة ادلسؤولية

 متابعة استقاللية مشروع حفظ النعمة.  .03

 عدد التقارير مدة القياس %11حتقيق االكتفاء بنسبة  ادلؤشر

 5 سنوي ادلشروع يف ميزانيتو التشغيليةاستقاللية  أداة القياس

 خدمة اجملتمع مشروع حفظ النعمة ادلسؤولية

 تطوير برانمج السقيا وتوثيق التجربة وتسويقها .  .05

 عدد التقارير مدة القياس توثيق التجربة مستقلة ادلؤشر

 5 سنوي دراسة التقارير عن وضع احملطات والربادات أداة القياس

  اجملتمعخدمة  ادلسؤولية

 تنفيذ برانمج املسجد النموذجي.  .01

 عدد التقارير مدة القياس الرايض السريعمسجد منوذجي بطريق  ادلؤشر

 5 سنوي زايرة ادلسجد النموذجي وتقومي اخلدمات أداة القياس

  خدمة اجملتمع ادلسؤولية
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 تسويق الوقف االستثماري مبخطط امللك فهد.  .07

 عدد التقارير مدة القياس ادلشروع% من قيمة 02 ادلؤشر 

 5 سنوي نسبة توفًن قيمة ادلشروع الوقفي االستثماري أداة القياس

 العالقات العامة واإلعالم إدارة تنمية ادلوارد ادلالية ادلسؤولية
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 (  2ول اجد) :األىداف التفصيلية التالية تنفيذ اإلدارات ن تطلب ميتحقق الصورة الذىنية ول
 

 ادلتابعة  األىداف التفصيلية اإلدارة ت
5.  

5 
إدارة تفعيل 
 االسرتاتيجية

 دمحم قاسم سهيل ىـ.5341إعداد وطباعة التقرير النهائي للخطة التشغيلية األوىل 
 ىـ5341قبل هناية شهر زلرم عن اخلطة التنفيذية األوىل تقدمي تقرير  مهمة واحدة القياس

 دمحم قاسم سهيل ىـ.5341للجمعية لعام  إعداد اخلطة التشغيلية الثانية  .0
 ىـ5341اعتماد اخلطة قبل هناية شهر صفر  مهمة واحدة القياس

 سلطان تركستاين ىـ.5341عن إجنازات اخلطة التشغيلية تقدمي ملخص   .4
 صهيب األمحدي ىـ.5341تقارير عن إجنازات اخلطة التشغيلية تقييم   .3

 يف اخلطة وتقوميها  عن إجنازات اإلدارات تقدمي ملخص أسبوعي أسبوعي القياس
 دمحم قاسم سهيل إعداد تقارير تفصيلية لقياس مؤشرات أداء فروع اجلمعية.  .1

 التنفيذية الثانية  تقدمي تقرير شهري للجنة التنفيذية عن مؤشرات اخلطة شهري القياس
 األمحدي صهيب ومتابعتها.إعداد زلاضر اللجنة التنفيذية وتصدير القرارات الصادرة عنها   .1

 توقيع احملضر وتصدير قراراتو قبل يوم األربعاء من كل أسبوع أسبوعي القياس
 األمحدي صهيب إعداد زلاضر رللس إدارة اجلمعية وتصدير القرارات الصادرة عنها ومتابعتها.  .1

 توقيع زلضر اجمللس وتصدير قراراتو قبل يوم منتصف الشهر اذلجري  شهري القياس
 دمحم قاسم سهيل إعداد استباانت لقياس مستوى الرضا لدى ادلستفيدين، وحتليل البياانت  .1

 52، وشهر 4نهاية شهر بلقياس مستوى رضا ادلستفيدين تٌن ستباناتسليم  نصف سنوي القياس
 دمحم قاسم سهيل الرضا لدى ادلوظفٌن، وحتليل البياانت. إعداد استباانت لقياس مستوى  .0

 3نهاية شهر بلقياس رضا ادلوظفٌن ة استبانتسليم  مهمة واحدة القياس
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 دمحم قاسم سهيل تقدمي برانمج لتهيئة بيئة عاملة جاذبة وزلفزة دلوظفي اجلمعية .  .52
 1بنهاية شهر تقدمي برانمج لتهيئة بيئة عاملة جاذبة وزلفزة دلوظفي اجلمعية  مهمة واحدة القياس

 

55.  

0 
إدارة تقنية 
 ادلعلومات

 اذلمداين حسام . للسًنفرات االحتياطية النسخ واخذ حفظ
  للسًنفرات حتياطيةااليومية النسخية الحفظ تقرير إحصائي بعدد عمليات  شهري القياس

 الدريدريدمحم  .الداخلية البوابة يف واالحصائيات اإلدارية االتصاالت خدمة تفعيل  .50
 اذلمداين حسام . السعودية االتصاالت يف ابجلمعية خاص IP على البوابة رفع  .54

 3بنهاية شهر ، IPوإكمال رفع على البوابة الداخلية تشغيل اخلدمات كاملة  مهمة واحدة القياس
 اذلمداين حسام . الداخلية ابلشبكة الفروع ربط  .53

 0بنهاية شهر ( فروع 1/ ) الداخلية ابلشبكةاجلمعية ربط فروع تقرير عن  شهري القياس
 اذلمداين حسام . ذلا الدورية الصيانة وعمل cisco ىواتف بررلة  .51

 cisco واتفذلواتف تقدمي إحصائية عن عدد مرات الصيانة  شهري القياس
 اذلمداين حسام . العامة اخلدمات إلدارة السلكية الشبكة إنشاء  .51

 1بنهاية شهر ، العامة اخلدمات إلدارة السلكيةتركيب الشبكة  مهمة واحدة القياس
 الدريدريدمحم  . وادلركبات اآلليات صيانة برانمج إنشاء  .51

 1بنهاية شهر  ،وادلركبات اآلليات صيانة برانمج تركيب وتشغيل ا مهمة واحدة القياس
 الدريدريدمحم  . وادلستودعات التربعات إدارة  برانمج إنشاء  .51

 4بنهاية شهر  ،وادلستودعات التربعات إدارة  برانمج تركيب وتشغيل ا مهمة واحدة القياس
 اذلمداين حسام .البوابة وداخل الشبكة داخل مستخدمٌن حساابت ميالتإلا توفًن  .50
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 اذلمداين حسام . الالسلكية الشبكة نقاط واعداداتوالشبكة،  للسًنفرات الصيانة  .02
 اذلمداين حسام . لإلدارات sms  خدمة توفًن  .05

 smsوتوفًن اإلميالت و ،صيانة للشبكةعدد مرات العن إحصائي تقرير  نصف سنوي القياس

 الدريدريدمحم   واالشراف للجمعية موقع لتنفيذ العامة العالقات إدارة مع التعاون  .00
 4بنهاية شهر  على األنرتن ت واإلشراف على تشغيلو، للجمعية موقعتشغيل  شهري القياس

 

04.  

4 
إدارة العالقات 
 العامة واإلعالم

 السدعي ماجد  اجلهات مع عالقاهتا وتوثيق مكانتها لتعزيز اجلمعية منجزات إبراز
 السدعي ماجد . للجمعية اإللكرتوين للموقع اخلارجية البوابة وتشغيل جتهيز على اإلشراف  .03

 على األنرتن توقع اجلمعية النشر اإلعالمي والتشغيل دلتقرير عن  شهري القياس
 خجاحسام  . منسوبيها مجيع نفوس يف للجمعية االنتماء روح غرس  .01

 دلنسويب اجلمعية وفروعها، مرتٌن على األقلتنفيذ برامج اجتماعية داخلية تقرير عن  نصف سنوي القياس
 خجاحسام  . واإلعالمية واألىلية احلكومية واجلهات اجلمعية بٌن العالقة وتوثيق تقوية  .01
 خجاحسام   واألىلية الرمسية مؤسساتوكافة و  اجملتمع وجهاء مع الشراكات تفعيل  .01

 لتقوية وتوثيق العالقات العامةتقرير عن الزايرات ادلنفذة من وإىل اجلمعية  شهري القياس
 السدعي ماجد . العامة وادلناسبات اإلعالمية، ادلعارض يف الفاعلة ادلشاركة  .01
 خجاحسام  . اجلمعية تصدرىا اليت ادلختلفة وادلطبوعات التقارير تنفيذ  .00

 تقرير ختامي عن ادلطبوعات وادلشاركات اإلعالمية والتقارير ادلنفذة ختامي القياس
 السدعي ماجد .والفروع ادلساندة اخلدمية ابإلدارات واإلعالم العامة للعالقات منسق تشكل  .42

 اجلمعيةالعالقات العامة واإلعالم يف فروع  تقرير عن مسؤويل شهري القياس
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45.  

4 

إدارة تننية 

 املوارد املالية

 احليسوين زايد التواصل مع اجلهات ادلاحنة.
 التواصل وأىم نتائجمع الداعمٌن، تقرير عن إحصائية التواصل  أسبوعي القياس

 سلطان الصاعدي دراسات اجلدوى. إعداد  .40
 عن أحد ادلشاريع االستثماريةجدوى ة تقدمي دراس نصف سنوي القياس

 احليسوين زايد إعداد ادلشاريع وتسويقها.  .44
 ادلشاريع ادلقدمة للجهات ادلاحنة عنتقرير  شهري القياس

 ادلخلفي حسن تسويق الوقف االستثماري .  .43
 3ثنية الوداع اخلًني /تقييم تنفيذ اخلطة اخلاصة بتسويق وقف  شهري القياس

 الصيدالين مصعب حتديث ادلعرض حسب اذلوية اجلديدة للمعارض  .41
 النتجات اخلًني تقييم تنفيذ اخلطة اخلاصة بتحديث معرض  شهري القياس

 احليسوين زايد تفعيل برانمج التربع عن طريق رسائل اجلوال .  .41
 تقييم تنفيذ اخلطة اخلاصة بربانمج رسائل اجلوال  شهري القياس

 

 

 

41.  
5 

 اإلدارة املالية

 األمحدي حامد استقبال أذون الصرف وتطبيق اللوائح عليها. -حتسٌن العمليات اإلجرائية ادلالية 
 نور يوسف تنفيذ مجيع عمليات الشراء . -حتسٌن العمليات اإلجرائية ادلالية   .41

  )أذوانت الصرف/ ادلشرتايت(عن حتسٌن العمليات اإلجرائية إحصائي تقرير  شهري القياس
 معاىف عبدالسالم الضبط ادلايل يف اجلمعية.  .40
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 دمحم محدان هللا الضبط ادلايل يف فروع اجلمعية.  .32
 وفروعها / تقرير عن الوضع ادلايل للجمعية  شهري القياس

 عجيب صاحل التدقيق وادلراجعة ادلالية  .35
 تقرير إحصائي عن حجم ادلعامالت ادلنجزة  شهري القياس

 علي سفيان برانمج القرض احلسن  .30
 تقرير إحصائي عن برانمج القرض احلسن  شهري القياس

 األمحدي عبد الكرمي تنمية مهارات العاملٌن يف اإلدارات ادلالية يف الفروع  .34
 3/ تقييم تنفيذ خطة تدريب العاملٌن إبدارة ادلالية ابلفروع  شهري القياس

 األمحدي عبد الكرمي إصدار التقارير والدراسات واللوائح والرد على ادلالحظات  .33
 األمحدي عبد الكرمي فتح وحتديث احلساابت وإعداد ادلوازانت  .31

 واحلساابت تقرير ختامي عن الدراسات وادلوازانت واللوائح ختامي القياس
 

 

 

31.  

6 

الشؤون 

 اإلدارية

 عبد الرمحن خبش .واجلوزات العمل نظمةأ على اجلمعية بياانت متابعة
  على أنظمة العمل واجلوازات وغًنىان مستوى نظامية اجلمعية وفروعها عتقرير  شهري القياس

 أمحد فواز .واالستعالمات للجمعية الرئيس ادلبين وصيانة تشغيل  .31

 الزايراتعدد وحجم استقبال ادلعامالت و ادلبىن واحلراسات، تقرير عن حركة صيانة  شهري القياس
 دمحم آدم .ابجلمعية اإلدارية الشؤون إدارة تشغيل  .31

  واخلطاابتتقرير إحصائي بعدد التفويضات واالنتداابت واالنذارات  شهري القياس
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 سليمان أمحد .واللقاءات االجتماعات وضيافة اليومية الضيافة جتهيز على اإلشراف  .30
  يف اجلمعية ميزانية الضيافةعن تقرير  شهري القياس

 إمساعيل . واحلسميات التعويضات مع  الرواتب مسًنات تدقيق  .12
 واحلسميات دلوظفي اجلمعية وفروعهاالتعويضات  عنتقرير  شهري القياس

 

15.  

7 

إدارة 

 اخلدمات

 ابدابود خالد .جودهتا وحتسٌن التربعات استقبال جدول تطوير
  3يف ادلستودعات /تقييم تنفيذ خطة تطوير التربعات وأمتمتها  شهري القياس

 ابدابود خالد .ابدلستودعات التخزين طرق تطوير  .10
 ابدابود خالد .عالية جبودة والصرف االستالم عملية تنفيذ  .14

 يت التخزين والصرف جرد ادلستودعات وحركعن تقرير  ربع سنوي القياس
 ابدابود خالد .عالية جبودة والصرف االستالم عمليات أمتمو  .13

 3وتقيمو /ادلستودعات نظام تقرير عن مستوى تشغيل برانمج  شهري القياس
 الدعجانحيي  للسيارات واألجهزة. والتشغيل الصيانة أعمال تنفيذ  .11

 3يف اجلمعية وفروعها / تقرير عن حجم الصيانة للمعدات وادلركبات  ربع سنوي القياس
 ابدابود خالد .العاملٌن كفاءة رفع  .11

 اخلدمات تقرير ختامي عن مستوى التدريب ادلوجو للعاملٌن ابإلدارة ختامي القياس
 ابدابود خالد .العامة اخلدمات إدارة صورة حتسٌن  .11

 52لدى ادلستفيدين / لرضا عن إدارة اخلدمات ادراسة نتائج استبانة قياس  مهمة واحدة القياس
 

 جالل ايسر .الفروع لكل التنفيذية اللجنة توصيات تنفيذ متابعة 8  .11
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 تقرير إحصائي عن عدد القرارات ادلنفذة ونتائج التنفيذ )ربع سنوي( ربع سنوي إدارة الفروع القياس
 احلجيلي عبد اذلادي .ابلفروع اإلدارية اجملالس مجيع تفعيل  .10

 تقرير عن تقييم قرارات رلالس إدارات الفروع وتوصياهتا شهري القياس
 جالل ايسر .مباشرة معها والتعامل اجلمعية إبدارات الفروع إدارات ربط  .12
 جالل ايسر .عليها وتدريبهم والربامج وادلالية اإلدارية األنظمة لتطبيق الفروع متابعة  .15
 جالل ايسر .الفروع مجيع على اجلمعية يف هبا ادلعمول النماذج مجيع توحيد  .10
 جالل ايسر .ادلعنيةع و الفرو  وعهد وادلمتلكات األصول وحصر جرد نظام ضبط متابعة  .14

 )الربط واجلرد، وتطبيق األنظمة، وتوحيد النماذج(الفروع األداء اإلداري يف تقرير عن  ربع سنوي القياس
 احلجيلي عبد اذلادي .الفروع من وأعضاءه للفروع تطويري رللس تكوين  .13

 وقراراتو .لإلدارة الفروع تقرير ختامي عن إجنازات اجمللس التطويري  ختامي القياس
 احلجيلي عبد اذلادي .األسهم بنظام ذلم استثمارية أوقاف إلجياد الفروع مع التنسيق  .11

 اجلمعيةحصر األوقاف واالستثمار يف فروع عن تقرير ختامي  ختامي القياس
 

11.  

9 

 إدارة التأهيل

 الشدوخي فيصل ".طموح" برانمج خالل منادلسجلة،  األسر أبناء من شاب( 022) أتىيل
 0عرض التقارير ادلقدمة دلؤسسة السبيعي عن تنفيذ برانمج طموح  ربع سنوي القياس

 احلاجأمحد  ".محاية" برانمج عرب ادلرأة ضد والعنف األطفال إيذاء من للحد اجملتمع توعية  .11
 1/ونتائجو محاية تقرير ختامي عن إجنازات برانمج  ختامي القياس

 احلاجأمحد  .اجلمعية منسويب من% 51 تدريب  .11
 تقرير ختامي عن نسبة التدريب ادلوجو للعاملٌن ابجلمعية وفروعها . ختامي القياس
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 دمحم ادلورعي . ادلاحنة للمؤسسات يُقّدم األسر لتأىيل نوعي مشروع إعداد  .10
 55 /ادلاحنة للمؤسسات يُقّدم األسر لتأىيل نوعي مشروعتقدمي  مهمة واحدة القياس

 

 ت

01 

 إدارة الرعاية

 التنفيذ األىداف التفصيلية إلدارة التأىيل
 احليسوين عبد احلكيم أبواب اخلًن . بربانمج الفروع مجيع ربط  .12

 يف فروع اجلمعيةتقرير عن مستوى تشغيل برانمج أبواب اخلًن  شهري القياس
 عبد احلكيم احليسوين .األسر تسجيل ومعايًن البحث آليات وضع  .15

 عبد احلكيم احليسوين .األسرة لرعاية معينة مدة حتديد  .10

  1لتسجيل والصرف، وحتديد مدة رعاية األسرة /عرض ادلعايًن ادلقرتحة  شهري القياس
 احليسوين عبد احلكيم أشهر 1 كل الفروع مجيع يف الرعاية إلدارات زايرات عمل  .14

 ونتائجها اجلمعية فروع إدارات الرعاية بتقرير عن زايرات  ربع سنوي القياس
 الرقيب عبد .الرئيسية اإلدارة يف الفروع يف الرعاية دلسئويل سنوي اجتماع عقد  .13

 وأىم النتائج  الفروع يف الرعاية دلسئويل سنويال جتماعاال ذتنفيتقرير ختامي عن  ختامي القياس
 الرقيب عبد .لألسرة الرعايةبرامج  تنوعمتابعة   .11

 يف الفروع  لألسرة الرعايةتقرير عن تنوع برامج  شهري القياس
 الرقيب عبد . الفروع إىل والتوريد للتنسيق والشركات ادلؤسسات مع شراكات عقد  .11

  ادلستفيدةالفروع تقرير إحصائي عن حركة التوريدات و  شهري القياس
 الرقيب عبد توزيع استباانت قياس رضا ادلستفيد ومجع بياانهتا  .11

 1/55ين مجع استباانت قياس رضا ادلستفيد نصف سنوي القياس
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11.  
00 

إدارة خدمة 

 اجملتنع

 ادلزيينايسر  اجملتمع خلدمة التابعة األقسام أعمال جدول متابعة
 ادلزيين اجملتمع خلدمة التابعة واإلدارات األقسام تنفيذ مدى عن ريراتق عمل  .10
 ادلزيين .اجملتمع خدمة معامالت جلميع الكرتونية أرشفة عمل  .12

 مشاريعها واجنازات خدمة اجملتمع مستوى أداء إحصائي عن تقرير عن  شهري القياس
 

 

 

 

 

15.  

 أ/

 الربامج

 التطوعية

 اذلمداين وائل .ادلساجد نظافة برانمج تنفيذ
 ادلساجدنظافة تقرير عن تنفيذ برانمج  نصف سنوي القياس

 اذلمداين وائل . النعمة حفظ لوجبات ادلدينة من القريبة الفروع دعم برانمج تفعيل  .10
 3للفروع / تقرير عن دعم مشروع حفظ النعمة  شهري القياس

 اذلمداين وائل .احلرم إىل ادلؤدية الطرق يف السقيا توزيع  .14
 اذلمداين وائل .الرمحن ضيوف ىدية برانمج أنشطة يف ادلتطوعٌن مشاركة  .13

 وىدية ضيوف الرمحن .ادلاء تنفيذ برامج سقيا عن تقارير مومسية  مهمة واحدة القياس
 

 ب/  .11

 مشروع

 السقيا

 الرويثي نواف .عامة بصفة السقيا مشاريع تسويق

 نواف الرويثي .التحلية زلطات يف اجلمعية جتربة توثيق  .11

 نواف الرويثي .ادلياه وزارة فرع مع شراكة عقد  .11
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 نواف الرويثي .احملطات وصيانة وتركيب توريد يف سلتصة شركات مع عقود توقيع  .11

 نواف الرويثي .والكهرابء السباكة وأدوات ادلضخات موردي مع عقود توقيع  .10

 نواف الرويثي الربادات صيانة مواعيد جدولة  .02

 نواف الرويثي .   معامل موقع على اجلمعية فروع بكافة السقيا مشاريع مواقع تثبي ت  .05

 1 /السقيا العام  عن تنفيذ برانمجتقرير  شهري القياس
 

00.  

 ج/

 مشروع 

بناء وترميه 

 املساجد

 نواف الرويثي .ادلساجد مشروع تسويق

 نواف الرويثي .األوقاف وزارة فرع مع شراكة عقد  .04

 نواف الرويثي . ادلساجد لبناء إعمار مؤسسة مع شراكة عقد  .03

 نواف الرويثي . السريع الرايض طريق على النموذجي ادلسجد مشروع تنفيذ  .01

 نواف الرويثي .والرتميم الصيانة مشروع تفعيل  .01

 نواف الرويثي .معامل موقع على اجلمعية فروع بكافة ادلساجد مشاريع مواقع تثبي ت  .01

 1، وادلسجد النموذجي / تقرير عن تنفيذ برانمج ادلساجد شهري القياس
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01.  

 د/

مشروع حفظ 

 النعنة

 

 األمحدي فهد حوسبة أعمال ادلشروع.
 فهد األمحدي تنمية ادلوارد البشرية مبا حيقق أىداف ادلشروع.  .00

 فهد األمحدي بناء شراكات رلتمعية متنوعة.  .522

 فهد األمحدي تنمية ادلوارد ادلالية لدعم ادلشروع وحتقيق استدامتها.  .525

 فهد األمحدي تنمية الوعي اجملتمعي لدعم ادلشروع وللحفاظ على النعمة.  .520

 األمحدي فهد إجياد بيئة عمل جاذبة، واستخدام أفضل التقنيات واألجهزة وادلعدات.  .524

 وتطوراتو تقرير إحصائي عن منجزات مشروع حفظ النعمة  شهري القياس
523.  

 هـ/

مشروع هدية 

املدينة 

 9كيلو

 األمحدي فائز .0مشروع ىدية ادلدينة ادلنورة كيلو استكمال األعمال اإلنشائية دلبىن 
 1 /0مشروع ىدية ادلدينة ادلنورة كيلو األعمال اإلنشائية دلبىن عن استكمال تقرير  مهمة واحدة القياس

 العليأمحد  .للمعتمرين العمرة موسم خالل ادلعتمرين ىدية وتوزيع أتمٌن  .521
 أمحد العلي .وادلعتمرين للمسافرين رمضان بشهر صائم إفطار ىدية وتوزيع أتمٌن  .521

 أمحد العلي .والزوار حلجاجعلى ا العينية واذلدااي اإلطعام وجبات وتوزيع أتمٌن  .521

 52مشاريع ادلعتمرين وإفطار صائم /تقرير ختامي عن تنفيذ  مهمة واحدة القياس
 أمحد العلي نشر  أنشطة ادلشروع عرب الوسائل ادلختلفة.  .521

 األمحدي فائز تفعيل برانمج احلاالت الطارئة للحجاج.  .520
 فائز األمحدي تشغيل مشروع حلوم اذلدي واألضاحي.  .552

 فائز األمحدي واحلجاج لدى الداعمٌن.تسويق مشروع ىدية ادلدينة ادلنورة للزائرين   .555

 العليأمحد  تفعيل برامج العالقات العامة.  .550
 .تقرير ختامي عن تنفيذ وتطوير مشروع ىدية ادلدينة  ختامي القياس

 


