
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 23من  01الصفحة 
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 ما اجلديد يف اخلطة التشغيلية الثامنة: 
)التخطيط شعار ـ( ربت 1212-ىػ1441/1441انطلقت اخلطة التشغيلية السابعة للعاـ )

ست بعد لكنها السابعة (، و 1441األوىل ضمن تفعيل البيت االسًتاتيجي الثاين للجمعية )كانت للجودة( و 
 ( . 6X6لتفعيل وإغالؽ البيت االسًتاتيجي األوؿ للجمعية )تباعاً شنت خطط تنفيذية د  

ـ( 1212ىػ )1441/1441لخطة التشغيلية السابعة ادلعتمدة لوحيث أظهرت النتائج النهائية 
لدى مسؤويل اجلودة ابلفروع وادلشاريع  للمؤشرات الفرعيةالتنفيذية إعداد اخلطط مهارات ضعًفا يف 
تتطلب اجلودة يف ( 44( منها )111)السابعة الفرعية يف اخلطة األىداؼ مؤشرات  تبلغفقد واإلدارات، 

 .%(43( بنسبة )62سوى )مها مل يصل ، و ( خطة162إعداد خطط تنفيذية ذلا دبا رلموعو )تنفيذىا 
للتحفيز شعار مبتكر ضلو ـ( 1211-ىػ1441/1444)خلطة التشغيلية الثامنة توجهت افقد ولذا 

إعداد إىل ابجلمعية اإلدارات والفروع وادلشاريع منسويب ربفيز يهدؼ إىل  )احلوافز والتنافسية(نافس توال
ادلستهدفة وادلخصصة لعدد من الربامج الرئيسة واليت ربقق للحصوؿ على أحد احلوافز متوسطة ادلدى خطط 

 .بنهاية العاـالنهائية ادلستهدفة للخطة لصورة الذىنية يف رلموعها ا
ادلسبق التخطيط  )شهادات شكر(واليت صممت على شكل ويتطلب احلصوؿ على ىذه احلوافز 

هم بني ادلدراء التنفيذيني ومنسوبيمتكررة عقد اجتماعات داخلية ، و أو اإلدارات ادلشاريع من قبل الفرع أو 
 .لحصوؿ على متطلبات )احلافز( ادلستهدؼل ؛مسؤويل التنفيذربديد و دلشاريع واألنشطة العتماد عدد من ا

( نقطة لكل )شهادة شكر( بعد 122( إىل )122وتفعياًل دلفهـو ادلنافسة سيتم زبصيص )
، ويتم زبصيص شليزات متنوعة للفروع اريع واإلداراتادلشتضاؼ إىل رصيد النقاط للفروع و  ا؛اعتمادى

إضافة  ،(الربامج والزكواتادلتقدمة ومنسوبيها، يف عدد من اجملاالت منها )نسبة الدعم ادلقدـ ذلم يف ميزانيات 
 .عدد من )أايـ اإلجازات( دلنسوبيهمىل إ
 :معايري التحفيز 

 ( نقطة.412/ يعترب احلد األدىن لالجتياز واستحقاؽ احلوافز )1
 اجملتازوف إىل ثالث رلموعات حسب النقاط األكثر.قسم ي/ 1
%( من رلموع ادليزانية ادلخصصة لدعم الفروع للربامج 12/ تستحق الفروع يف اجملموعة األوىل )4

 أايـ (سبعة)بني الفائزين يف اجملموعة األوىل(، مع منح كافة منسوبيهم إجازة ربفيزية تقسم والزكاة لديهم، )
 خالؿ السنة.
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%( من رلموع ادليزانية ادلخصصة لدعم الفروع للربامج 42تستحق الفروع يف اجملموعة الثانية )/ 4
( أايـ ةسمخبني الفائزين يف اجملموعة الثانية(، مع منح كافة منسوبيهم إجازة ربفيزية )قسم والزكاة لديهم، )ت

 خالؿ السنة.
يزانية ادلخصصة لدعم الفروع للربامج %( من رلموع ادل12/ تستحق الفروع يف اجملموعة الثالثة )1

بني الفائزين يف اجملموعة الثالثة(، مع منح كافة منسوبيهم إجازة ربفيزية )ثالثة( أايـ قسم والزكاة لديهم، )ت
 خالؿ السنة.

( أايـ لكافة ثالثة - مخسة - سبعة)/ ابلنسبة لإلدارات وادلشاريع يتم االكتفاء دبنح اإلجازات 6
 موعات الثالث الفائزة.منسوبيهم وفق اجمل

فًقا دلستوى اجلودة وأعلية الربانمج، فالربانمج احملقق و  (شهادة شكر)ويتم ربديد عدد النقاط لكل  
وتنخفض النقاط ابطلفاض مستوى اجلودة أو ادلخصصة للحافز، و يستحق الدرجة الكاملة  %(122بنسبة )

 اعتبار عدد النقاط وفق أعلية الربانمج ادلستهدؼ.، إضافة إىل التأخر يف االلتزاـ ابلتاريخ احملدد
 

 : اعتمادات اخلطة 
ـ( بشأف 42/11/1212ىػ )11/1/1441( يف 13121/ صدر قرار اللجنة التنفيذية رقم )1

(

.) 
ة مسودة اخلطة، ومت عرض النتائج على / مت عقد ورشة عمل مع مدراء اإلدارات وادلشاريع دلناقش1

ـ( بشأف 6/1/1211ىػ )11/1/1441( يف 13921اللجنة التنفيذية، وصدور القرار رقم )

. 
/ مت عقد ورشة عمل )عن بعد( مع مدراء الفروع دلناقشة اخلطة، ومت عرض النتائج على اللجنة 4

ـ( بشأف 14/1/1211ىػ )19/1/1441( يف 11221التنفيذية، وصدر القرار رقم )

.) 
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  التشغيليةمتطلبات اخلطة:  
( 41الػ )دبراجعة وتدقيق استمارات احلصوؿ على احلوافز يف اإلدارة الرئيسة / تكلف اإلدارات 1

 .راء التنفيذيني للفروع وادلشاريعابلتنسيق مع ادلد
يتطلب منح شهادات احلوافز مرتني وصلاحها، / لضماف قياس أثر التنفيذ يف اخلطة التشغيلية الثامنة 1

صلاز من برانمج احلافز، فمثاًل يتم منح كافة الفروع ( يف بداية اخلطة وعند انتهاء اإل/مشروع/إدارةفرعلكل )
سر ادلسجلة لديهم وتسجيلها ضمن األ وائمق( ادلتعلق دبحور الرعاية بشأف استكماؿ ربديث 1احلافز رقم )

( نقطة، حسب ما مت خالؿ السنوات ادلاضية لتحديد الفروع ادلنجزة 112البوابة اإللكًتونية، واحملدد بػ )
وادلتميزة يف ىذا اجلانب احملوري والذي سبت مطالبة اجلميع بو يف كافة اخلطط السابقة، فالفرع الذي قاـ 

( نقطة ويتفرغ لغريىا من احلوافز، 112نح منذ البداية )ميتسجيلها إلكًتونًيا  بتحديث القوائم سلفًا واجتاز
 ( يستهدؼ%42مستوى احلافز لديو ال يتجاوز )كاف الفرع الذي مل يستكمل التحديث أو اإلدخاؿ و  اأم

 ، وىكذا.ورفع نقاطو فيهبدؼ خبطة تنفيذية خاصة  احلافز
 :يف / يتمحور دور )إدارة اخلطة االسًتاتيجية(4

 الفروع وادلشاريع  ىتقدًن استشارات لصناعة اخلطط التنفيذية اخلاصة بكل حافز لد
 .واإلدارات

 أو ربكيمها بعد رفع اخلطط ذلا. 
  يف حالة الرغبة يف ذلك  -لفرعية اإضافة إىل إمكانية تكليفها دبتابعة مؤشرات اخلطط- 

 خالؿ اخلطة. العمليات اليت قدمتهاوجودة ويكوف تقوًن اإلدارة وفق عدد 
الثامنة من خالؿ اعتماد منح احلوافز  التشغيلية تكلف اللجنة التنفيذية دبتابعة سري اخلطة/ 4

 .أسبوعًيا، ومتابعة تقارير إدارة اخلطة حوؿ النتائج والتعثرات وادلخاطر واإلشكاليات
 

موعًدا حلفل تكرمي ادلتميزين وتقدمي  ىـ3441حيدد غرة شهر مجادى الثاين 
 .م يف أحد فروع اجلمعية إبذن هللااحلوافز واجلوائز ذل
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 على النحو التايلسيتم توزيع العمل وادلتابعة   :االفرتاضية اخلطة الزمنية : 
 ملحوظات ادلسؤول ادلهمة التاريخ األسبوع

  إدارة اخلطة ىػ1441/1444تعميم اخلطة التشغيلية الثامنة  ىـ44/6/3441  .1
  إدارة اخلطة عقد ورش للمناقشة والتعديالت ىـ33/6/3441  .1
  إدارة اخلطة استالـ التوثيق اخلطي الستالـ اخلطة واستيعاهبا ىـ38/6/3441  .4
  اإلدارات (1التطبيق ادلبدئي دلنح احلوافز للفروع )اجملموعة ىـ12/6/3441  .4
  اإلدارات (1دلنح احلوافز للفروع )اجملموعةالتطبيق ادلبدئي  ىـ41/7/3441  .1
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية1عرض نتائج التقرير ) ىـ49/7/3441  .6
  اإلدارات التطبيق ادلبدئي دلنح احلوافز للمشاريع ىـ36/7/3441  .3
  إدارة اخلطة التطبيق ادلبدئي دلنح احلوافز لإلدارات ىـ11/7/3441  .1
  إدارة اخلطة متابعة اعتماد خطط الفروع للحوافز ادلتعثرة ىـ43/8/3441  .9
  إدارة اخلطة متابعة اعتماد خطط اإلدارات ادلشاريع للحوافز ادلتعثرة ىـ48/8/3441  .12
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية1عرض نتائج التقرير ) ىـ32/8/3441  .11
  اللجنة التنفيذية احلوافزالتكرًن األوؿ للفروع ادلتميزة ومنح  ىـ11/8/3441  .11
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ19/8/3441  .14
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ46/9/3441  .14
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ31/9/3441  .11
  إدارة اخلطة التنفيذية ( على اللجنة4عرض نتائج التقرير ) ىـ14/9/3441  .16

   إجازة رمضاف ىـ17/9/3441 
   إجازة عيد الفطر ىـ4/34/3441 

  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ33/34/3441  .13
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ38/34/3441  .11
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ12/34/3441  .19
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية4عرض نتائج التقرير ) ىـ1/33/3441  .12
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ34/33/3441  .11
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ37/33/3441  .11
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ14/33/3441  .14
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية1عرض نتائج التقرير ) ىـ3/31/3441  .14
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 ملحوظات ادلسؤول ادلهمة التاريخ األسبوع
   إجازة عيد األضحى ىـ8/31/3441 

  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ32/31/3441  .11
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ11/31/3441  .16
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ19/31/3441  .13
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية6عرض نتائج التقرير ) ىـ7/3/3441  .11
  اللجنة التنفيذية التكرًن الثاين للفروع ادلتميزة ومنح احلوافز ىـ34/3/3441  .19
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ13/3/3441  .42
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ18/3/3441  .41
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ18/3/3441  .41
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية3عرض نتائج التقرير ) ىـ18/3/3441  .44
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ18/3/3441  .44
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ2/1/3441  .41
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ31/1/3441  .46
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية1عرض نتائج التقرير ) ىـ39/1/3441  .43
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ16/1/3441  .41
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ4/1/3441  .49
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ33/1/3441  .42
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية9عرض نتائج التقرير ) ىـ38/1/3441  .41
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ12/1/3441  .41
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ1/4/3441  .44
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ9/4/3441  .44
  إدارة اخلطة ( على اللجنة التنفيذية12عرض نتائج التقرير ) ىـ36/4/3441  .41
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للفروع  ىـ11/4/3441  .46
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة لإلدارات  ىـ3/2/3441  .43
  اإلدارات متابعة تنفيذ اخلطط ادلعتمدة للمشاريع  ىـ8/2/3441  .41
  إدارة اخلطة عرض نتائج التقرير )اخلتامي( على اللجنة التنفيذية ىـ32/2/3441  .49
  اللجنة التنفيذية اعتماد التقرير اخلتامي للخطة التشغيلية  ىـ11/2/3441  .12
  اللجنة التنفيذية للفروع واإلدارات ادلتميزة  التكرمي اخلتامي ىـ3/6/3441  .11
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  :الثامنةللخطة التشغيلية الربامج الرئيسة 
السنة ، ويقابلها ىػ19/21/1444وحىت  ىػ21/26/1441يف الفًتة من  -إبذف هللا  -سيتم الًتكيز       
 ( برانمج رئيسي، كالتايل:11عدد ) على( يـو عمل، 142)= شهر( أ 11خالؿ مدة )ـ( 1211)ادلالية 

 التنفيذ احملور  يف حمور الرعاية الربامج الرئيسة ادلستهدفة ت

برانمج جدولة الباحثني الستكماؿ ربديث بياانت األسر جبودة تصل إىل إصلاز مهاـ   .1
  %(.122ساعة عمل( وتغطية ادلستهدفني بنسبة ) 14البحث يف )
اج(

حتي
 اال

طن
 نو

 وال
فاء

الكت
م ا

دع
)ن

 

 الفروع

ادلستفيدة بفروع اجلمعية يف بوابة الرعاية اإللكًتونية األسر برانمج متابعة تسجيل قوائم   .1
 الفروع %(.122جبودة )

)التسكني/ من األسر أبحد منتجات خدمة )ادلسكن ادلالئم(  %(1)برانمج استهداؼ   .4
 الفروع .الًتميم/ التأثيث/ دعم اإلغلارات(

)السلة من ادلستحقني فعلًيا إبحدى خدمات الرعاية األربع  %(11)برانمج استهداؼ   .4
 الفروع والتدخل السريع(. الغذائية/ الكسوة/ العالج/ تفريج الكرابت

( 1( واحلافز )1الفروع يف احلصوؿ على متطلبات احلصوؿ على احلافز )برانمج متابعة   .1
 مع استكماؿ نقاط مؤشرات ادلشاريع اإلجرائية.

إدارة 
 الرعاية

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة إلدارة الرعاية اإلجرائية الفرعية ادلشاريع
 إدارة التقنية شهرية اإللكًتوين.مج الرعاية انتطوير وربسني بر  (1

من متطلبات 
 (4احلافز )

 إدارة الفروع ختامية .عقد االجتماع السنويو تنفيذ الزايرات ادليدانية  (1
 الشؤوف ادلالية ربعية .متابعة صرؼ سلصصات الزكاة للفروع (4
 كافة الفروع ختامية .تنفيذ مشروع زكاة الفطر وكسوة العيدمتابعة  (4
 كافة الفروع ختامية .ادلستفيدينتنفيذ استبانة الستطالع رضا  (1

 

 التنفيذ احملور  يف حمور التأىيلالربامج الرئيسة ادلستهدفة  ت

( فردًا يف كل فرع للجمعية بواحد أو أكثر من برامج التأىيل 122برانمج استهداؼ )  .6
 %( منهم.12ادلعتمدة يف برانمج إكتفاء، وربقق داخل رلزئ لػ)

عن 
ث 

باح
ة ال

وجه
(

مية
التن

) 

 الفروع

 ( 6برانمج متابعة الفروع يف احلصوؿ على متطلبات احلصوؿ على احلافز )  .3
 مع استكماؿ نقاط مؤشرات ادلشاريع اإلجرائية.

 إدارة
 التأىيل

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة اإلجرائية إلدارة التأىيل الفرعية ادلشاريع
 كافة الفروع نصفي وحدات التأىيل يف الفروع تفعيل (6

من متطلبات 
 (3احلافز )

 إدارة العالقات ختامية تفعيل الشراكات اجملتمعية اخلاصة بربامج التأىيل (3
 كافة الفروع ربعية متابعة الفروع لتفعيل خطة الفرع وربقيق ادلستهدفات (1



 

 23من  01الصفحة 
 

 التنفيذ احملور  يف حمور احلضانةالربامج الرئيسة ادلستهدفة  ت

) %(122)برانمج تشغيل خطة مشروع ىدية ادلدينة وتغطية ادليزانيات التشغيلية الالزمة بنسبة   .1
فية

شرا
نا إ

ضانت
ح

 
هية

وجي
وت

) 

مشروع 
 ديةاذل

اإلعالمية والتسويقية لتغطية ادليدانية و  وتطوير قدراتو مشروع حفظ النعمة تنفيذ خطة برانمج   .9
 %(.122ميزانيتو التشغيلية بنسبة )

مشروع 
 حفظ النعمة

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة اإلجرائية دلشروع ىدية ادلدينة وحفظ النعمةالفرعية ادلشاريع 
 كافة الفروع ختامي (.ىدية ادلدينة) حلـو اذلدي واألضاحيمشروع توزيع  (9

من متطلبات 
 (9احلافز )

 كافة الفروع ختامي (.ىدية ادلدينة) استقباؿ زكاة التمور من ادلزارعنيمشروع  (12
 كافة الفروع ختامي .)حفظ النعمة( مشروع اإلطعاـ اليومي والشهري (11
 كافة الفروع ختامي .)حفظ النعمة( مشروع رفع مستوى اجلودة ابدلشروع (11
 كافة الفروع ختامي .)حفظ النعمة( مشروع متابعة تنمية ادلوارد ورفع الوعي اجملتمعي (14

اللوائح الداخلية لإلدارة اذلندسية وتطبيقها على كافة ادلواقع اإلنشائية جبودة برانمج تطوير   .12
(122.)% 

(
فية

شرا
نا إ

ضانت
ح

 
هية

وجي
وت

) 

اإلدارة 
 اذلندسية

برانمج تطوير وتشغيل مبادرات السقيا يف احملطات والربادات ومنتج مصنع ادلياه )اخلريي( دبا   .11
 %(.122تغطية للميزانيات التشغيلية بنسبة ) قػلق

وحدة 
 السقيا

برانمج تطوير اللوائح الداخلية للمساجد وتطبيقها على مبادرات ادلساجد ومتابعة عقودىا   .11
 %(.122وتقارير اإلدارة اذلندسية جبودة )

وحدة 
 ادلساجد

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة وادلساجدادلشاريع الفرعية اإلجرائية لإلدارة اذلندسية ووحديت السقيا 
 مع اخلطة نصفي مشروع خطة تطوير وأتسيس الوحدة اذلندسية. (14

من متطلبات 
 (11احلافز )

 مع اخلطة نصفي مشروع خطة تطوير وأتسيس وحدة السقيا. (11
 مع اخلطة نصفي مشروع خطة تطوير وأتسيس وحدة ادلساجد. (16
 التنفيذ احملور  يف حمور التطوعالربامج الرئيسة ادلستهدفة  ت

%( 12برانمج استكماؿ أتسيس وحدات التطوع بفروع اجلمعية وفق معيار )إدامة( بنسبة )  .14
 من فروع اجلمعية.

(
وع 

لتط
ر ا

ندي
ني(

طوع
وادلت

 

 الفروع

( متطوع  122ذبهيز الفرص التطوعية ونشرىا عرب ادلنصة الوطنية للتطوع الستقطاب )برانمج   .14
 مشارؾ بفعالية.

إدارة 
 التطوع

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة ادلشاريع الفرعية اإلجرائية إلدارة التطوع
 مع الفروع ختامي .دارة التطوع لثالثة فروعوأتىيل إمشروع أتسيس  (13

من متطلبات 
 (14احلافز )

 مع اخلطة ربعي .مراجعة السياسات واالجراءات وملفات التطوع (11
 مع العالقات نصفي ها.وخارجاجلمعية  نشر ثقافة التطوع داخل (19
 مع اإلدارات نصفي .دارات على تصميم الفرص التطوعيةمساعدة اإل (12



 

 23من  03الصفحة 
 

 التنفيذ احملور  يف حمور العالقات والتنميةالربامج الرئيسة ادلستهدفة  ت

 .األوقاؼ%( من ادليزانية التشغيلية للجمعية وفروعها من إيرادات 12برانمج أتمني نسبو )  .11
لى 

ص ع
حنر

(
الية

ة ادل
دام

الست
ا

) 

 وحدة
 األوقاف

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة ادلشاريع الفرعية اإلجرائية لوحدة األوقاف
من متطلبات  مع الفروع ربعي .لألوقاؼمشروع حصر واستكماؿ ادلتطلبات النظامية  (11

 مع الفروع ربعي مشروع متابعة خطط تشغيل األوقاؼ. (11 (16احلافز )

برانمج )ربقيق مليوف رايؿ( صايف أرابح دلصنع ادلياه التابع للجمعية خالؿ السنة ادلالية   .16
 ـ(.1211)

لى 
ص ع

حنر
(

الية
ة ادل

دام
الست

ا
) 

وحدة 
 االستثمار

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة اإلجرائية لوحدة االستثمار ادلشاريع الفرعية
من متطلبات  مع الفروع ربعي .تنفيذ خطة لالستثمارات يف اجلمعيةمشروع  (14

 مع الفروع ختامي .مستوى استثمارات اجلمعيةإعداد تقارير عن مشروع  (14 (11احلافز )

للجمعية وفروعها من إيرادات متاجر %( من ادليزانية التشغيلية 12برانمج أتمني نسبو )  .13
 ادلنتجات اخلريية اإللكًتوين.

لى 
ص ع

حنر
(

الية
ة ادل

دام
الست

ا
) 

إدارة 
العالقات 

تنمية و 
ـ( مقارنة ابلعاـ 1211%( يف إيرادات اجلمعية لعاـ ادلايل )12برانمج ربقيق زايدة )+  .11 ادلوارد

 ـ(.1212)
 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة والتنمية ادلشاريع الفرعية اإلجرائية إلدارة العالقات

 مع الفروع شهرية مشروع ربديث صفحة الفرع على االنًتنت. (11

من متطلبات 
 (11احلافز )

 مع التقنية ربعي مشروع النشر اإلعالمي على مواقع اجلمعية. (16
 مع الفروع ربعي مشروع تفعيل خطة تقدًن منح اجلهات الداعمة. (13
 تنمية ادلوارد ربعي تطوير البطاقات والعضوية النسائية. مشروع (11
 مكتب األمني ربعي مشروع تنفيذ خطة العالقات العامة األمني العاـ. (19
 

  



 

 23من  01الصفحة 
 

 التنفيذ احملور  يف حمور القيادة اإلدارية وادلاليةالربامج الرئيسة ادلستهدفة  ت

ساعة تدريبية متخصصة 11)( موظًفا من منسويب اجلمعية وفروعها بػػ 12برانمج استهداؼ )  .19
 .%(92ق قياس األثر والرضا بنسبة )وربقيونوعية( 

رية 
إلدا

دة ا
لقيا

ا
الية

وادل
 

الشؤون 
لبشري العامل ابجلمعية اعلى كافة الكادر األداء الوظيفي لتقوًن برانمج تطبيق برانمج شفاؼ   .12 اإلدارية

 %(.122)جبودة ومشولية 
 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة ادلشاريع اإلجرائية إلدارة الشؤون اإلدارية

 مع الفروع ختامي مشروع ربديد االحتياج التدرييب وتنفيذه. (42
من متطلبات 

 (14احلافز )
 مع الفروع ربعي مشروع التأكد من نظامية اجلمعية وكوادرىا. (41
 مع الفروع شهري .صرؼ الرواتب واحلوافز وادليزاتمشروع جودة  (41
 الشؤوف اإلدارية شهري .احلراساتو الضيافة، والنظافة،  مشروع (44

الية كافة حساابت فروع اجلمعية ابلبوابة ادلمن ربط   %(122بنسبة )برانمج االنتهاء   .11
 وادلوازانت. اإللكًتونية لكافة عمليات اإلدخاالت والصرؼ 

ادة
القي

الية 
وادل

رية 
إلدا

ا
 

 الفروع

متضمنة سري العمل ادلايل للجمعية وفروعها ومشاريعها لتجويد تقريراً مالياً ( 12برانمج إعداد )  .11
 مع الدراسة والتحليل.إليرادات وادلصروفات وادلوازانت ا

الشؤون 
 ادلالية

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة اإلجرائية إلدارة الشؤون ادلالية الفرعية ادلشاريع
 مع الفروع شهري .رفع ضمن برانمج محاية األجورمشروع متابعة ال (44

من متطلبات 
 (13احلافز )

 مع الفروع ربعي .الفروعسبكني وتطوير أداء الشؤوف ادلالية يف مشروع  (41
 مع الفروع شهري .مشروع متابعة اإلدخاالت على الربانمج ادلايل (46
 مع التقنية ختامي .الربانمج ادلايل على البوابة الداخليةربديثات مشروع  (43
 مع اجلميع ربعي .مشروع تطوير إدارة ادلشًتايت ابجلمعية (41

تربعاهتا العينية وربقيق مبدأ االستعماؿ األمثل جبودة و برانمج التميز يف إدارة أصوؿ اجلمعية   .14
دة  %(.11)

لقيا
ا

رية 
إلدا

ا
الية

وادل
 

اخلدمات 
 والصيانة

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة اإلجرائية إلدارة اخلدمات العامة وقسم صيانة ادلركبات الفرعية ادلشاريع
من متطلبات  مع الفروع شهري مشروع ادلتابعة اإللكًتونية لصيانة ادلركبات. (49

 مع الفروع شهري مشروع ادلتابعة اإللكًتونية للخدمات. (42 (42احلافز )

التميز يف التعامل مع ملف ادلخاطر، وإغالؽ الشكاوى الداخلية ابجلمعية جبودة برانمج   .14
(12 )% 

رية 
إلدا

دة ا
لقيا

ا
الية

وادل
 

إدارة 
 ادلراجعة

برانمج التميز يف تدقيق عقود اجلمعية وفروعها ومشاريعها، وإغالؽ الشكاوى اخلارجية جبودة   .11
(11.)% 

الوحدة 
 القانونية

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة إلدارة ادلراجعة الداخلية والوحدة القانونيةادلشاريع اإلجرائية 
 (41احلافز ) مع اخلطة نصفي .مشروع خطة تطوير وأتسيس إدارة ادلراجعة الداخلية (41
 (44احلافز ) مع اخلطة نصفي مشروع خطة تطوير وأتسيس الوحدة القانونية. (41



 

 23من  11الصفحة 
 

 التنفيذ احملور  يف حمور القيادة اإلدارية وادلاليةالربامج الرئيسة ادلستهدفة  ت

 اإللكًتونية للرعاية والتأىيل وادلستودعات واخلدمات واخلطة جبودةبرانمج استكماؿ الربامج   .16
ادة (.122%)

القي
الية 
وادل

رية 
إلدا

ا
 

إدارة 
 التقنية

 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة اإلجرائية إلدارة تقنية ادلعلومات الفرعية ادلشاريع
 (46احلافز ) االحتياج شهري مشروع تقدًن الدعم الفين. (44
 ( جوائز للتميز يف اجلمعية وفروعها، ومشاريعها.4احلصوؿ على )برانمج   .13

ادة
القي

الية 
وادل

رية 
إلدا

ا
 

تفعيل إدارة 
وإداراهتا وفروعها يف اجلمعية الثامنة التشغيلية اخلطة متابعة %( يف 92برانمج النجاح بنسبة )  .11 اخلطة

 ومشاريعها.
 ملحوظات التنسيق مع ادلتابعة االسرتاتيجيةادلشاريع الفرعية اإلجرائية إلدارة تفعيل اخلطة 

 (41احلافز ) مع اجلميع شهري 1مشروع إعداد التقارير الدورية عن سري اخلطة  (44
 

  للخطة التشغيلية الثامنة:احلوافز والنقاط 
ربقيق برامج دبثابة حوافز سبنح عند شكر( ة ( )شهاد41تفعياًل دلبدأ التنافس والتحفيز مت صياغة )

، وفًقا لقيمة تقديرية من النقاط حبيث تكوف (44( ومشاريعها اإلجرائية الػ )11اخلطة التشغيلية الثامنة الػ )
داؼ الرئيسة جبودة أو ادلشروع يف حالة ربقيق األى ( نقطة تستحقها اإلدارة أو الفرع1222لدرجة العليا )ا

يضاؼ إىل النقاط )+( للمفاضلة يف حالة تساوي عالية مستهدفة، ويف حالة ربقيق ادلستهدفة وزايدة أو سبيز 
 النقاط ادلستحقة.

 / شهري/ ربعي/ نصفي/ ختامي(أسبوعي)رير ابعرض تقوتكلف إدارة تفعيل اخلطة االسًتاتيجية 
عن احلوافز ادلستحقة للفروع وادلشاريع واإلدارات على اللجنة التنفيذية لتوقيعها واعتمادىا، مع رفع تقارير 

 تعامل مع خطة احلوافز التشغيلية الثامنة.عن مستوى ال
( صيغة، 41ػ )ػػػػ( شهادة شكر ب111وقد بلغ عدد احلوافز ادلتضمنة يف اخلطة التشغيلية الثامنة )

 :ًتاتيجية الستة على النحو التايل( نقطة، وزعت على زلاور اخلطة االس41922رصدت ذلا يف ىذه اخلطة )
 اإلمجايل القيادة االستدامة التطوع احلضانة التأىػػػػيل الرعػػػاية احملور

 111 61 16 3 12 11 41 عدد احلوافز
 41922 11122 6122 1422 1222 4122 1122 عدد النقاط
 41 13 3 4 4 4 4 عدد النماذج



 

 23من  10الصفحة 
 

 

محــــــور 
 الرعـــاية

 )ندعم االكتفاء وال نوطن االحتياج(
 

 ( حافًزا 11)
 ( نقطة2144)

  



 

 23من  11الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

1.  

ــاية
لرعـ

ور ا
حمـــــــ

 
اج(

حتي
 اال

طن
 نو

 وال
فاء

الكت
م ا

دع
)ن

 

كافة 
 الفروع

حتديث الستكماؿ شكر وتقدير 
قوائم األسر ادلستفيدة وادلسجلة 
بفرعهم وتسجيلها ضمن البوابة 

%(، 344اإللكرتونية جبودة )
 .( نقطة324وحصوذلم على )

إدارة الرعاية ابلرفع تكلف 
ابستحقاؽ الفرع احلصوؿ على 

( اخلاص هبذا 1احلافز رقم )
ع ربديد نسبة اجلودة الربانمج م

 يف التنفيذ

(14) 
يرفع مرتني يف 
بداية اخلطة 
وعند اصلاز 

 متطلبات احلافز

كافة   .1
 الفروع

ستهداف األسر الشكر وتقدير 
ادلستفيدة وادلسجلة بفرعهم 

الرعاية ادلتنوعة إبحدى خدمات 
%( منهم، 344لديهم بنسبة )
 .( نقطة324وحصوذلم على )

رة الرعاية ابلرفع تكلف إدا
ع احلصوؿ على ابستحقاؽ الفر 
( اخلاص هبذا 1احلافز رقم )

ع ربديد نسبة اجلودة الربانمج م
 يف التنفيذ

(14)  
يرفع مرتني يف 
بداية اخلطة 
وعند اصلاز 

 متطلبات احلافز

4.  

إدارة 
الرعاية 
ابإلدارة 
 الرئيسة

تابعة حصوؿ فروع شكر وتقدير دل
استكمال متطلبات اجلمعية على 

( واحلافز 3احلصول على احلافز )
من فروع  %(،12( بنسبة )1)

( 124وحصوذلم على )اجلمعية، 
 نقطة.

تكلف إدارة تفعيل اخلطة 
ابلرفع للجنة التنفيذية 

ابستحقاؽ إدارة الرعاية 
( بعد 4) احلصوؿ على احلافز

( 4نموذج رقم )اعتماد ال
 اخلاص هبذا احلافز

(4) 
زبصص كل 

 عندشهادة 
استكماؿ 

احلصوؿ فروع 4
احلافزين على 

(1 ،1) 

4.   

إدارة 
الرعاية 
ابإلدارة 
 الرئيسة

تابعة ااجاز مؤشرات دلشكر وتقدير 
 مشاريع الرعاية اإلجرائية جبودة

وحصوذلم على %(، 344)
 ( نقطة.124)

تفعيل اخلطة تكلف إدارة 
ابلرفع ابستحقاؽ إدارة الرعاية 

احلصوؿ على احلافز بعد 
( 4نموذج رقم )اعتماد ال

 اخلاص هبذا احلافز

(1) 
احلافز سلصص 
دلتابعة ادلشاريع 

 اإلجرائية 
(1-1.) 

 حافًزا 11 مناذج 4 نقطة 2144 اجملموع
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محـــــــور 
 التأهــــيل

 (وجهة الباحث عن التنمية)
 

 ( حافًزا 38)
 ( نقطة1344)

  



 

 23من  13الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

1.  

ور 
حمـــــــ

ل  
أىي

الت
(

مية
التن

عن 
ث 

باح
ة ال

وجه
) 

كافة 
 الفروع

( 344ستهداف )الشكر وتقدير 
من األسر ادلسجلة لديهم   اً فرد

بربانمج واحد أو أكثر يف برانمج 
فاء( وحتقق دخل لنسبة )إكت

 %(، وحصوذلم على14)
 ( نقطة324)

ابلرفع  التأىيلتكلف إدارة 
ابستحقاؽ الفرع احلصوؿ على 
احلافز بعد اعتماد النموذج رقم 

ع ( اخلاص هبذا الربانمج م1)
 ربديد نسبة اجلودة يف التنفيذ

(14) 
يرفع مرتني يف 
بداية اخلطة 
وعند اصلاز 

 متطلبات احلافز

6.  
إدارة 

التأىيل 
ابإلدارة 
 الرئيسة

تابعة الفروع يف دلشكر وتقدير 
احلصول على متطلبات احلصول 

%( 12بنسبة ) (2على احلافز )
من فروع اجلمعية، وحصوذلم على 

 .( نقطة124)

تكلف إدارة تفعيل اخلطة 
ابلرفع ابستحقاؽ إدارة التأىيل 

احلصوؿ على احلافز بعد 
( ذلذا 6اعتماد النموذج رقم )

 احلافز

(4) 
زبصص كل 
شهادة عند 
استكماؿ 

فروع احلصوؿ 4
 .1على احلافز

3.  

تابعة ااجاز مؤشرات دلشكر وتقدير 
اإلجرائية جبودة  التأىيلمشاريع 

%(، وحصوذلم على 344)
 ( نقطة.124)

تكلف إدارة تفعيل اخلطة 
 التأىيلابلرفع ابستحقاؽ إدارة 

احلصوؿ على احلافز بعد 
( 3اعتماد النموذج رقم )

 هبذا احلافزاخلاص 

(1 ) 
احلافز سلصص  
تابعة ادلشاريع دل

 اإلجرائية
(6-1) 

 حافًزا 38 مناذج 1 نقطة 1344 اجملموع



 

 23من  14الصفحة 
 

  

محــور 
 الحضانة 

 (وتوجيهية إشرافيةحضانتا )
 

  وافز( ح34)
 ( نقطة2444)

  



 

 23من  15الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

1.  

حم
ور 

ريية 
 اخل

ضانة
احل

 (
فية

شرا
تا إ

ضان
ح

 
هية

وجي
وت

) 

مشروع 
 ىدية ادلدينة 

/ 
مشروع 

 حفظ النعمة

يق إيرادات لتحقشكر وتقدير 
لتغطية ادليزانيات مالية 

، (%344)التشغيلية بنسبة 
  ( نقطة.724وحصوذلم على )

تكلف إدارة الشؤوف ادلالية 
برفع تقرير عن استحقاؽ 

مشروعي ىدية ادلدينة وحفظ 
احلافز النعمة احلصوؿ على 

 (1ج رقم )وفق ظلوذ 

(1) 

9.  

تابعة استكمال دل شكر وتقدير
نقاط مؤشرات ادلشاريع 

%(، 344بنسبة ) اإلجرائية
 (.124وحصوذلم على )

تكلف إدارة اخلطة برفع 
كل تقرير عن استحقاؽ  

ؿ على احلافز احلصو  مشروع
 (9وفق ظلوذج رقم )

(1) 
احلافز يشمل 

متابعة ادلشاريع 
 اإلجرائية 

(9-14) 

إلدارة ا  .12
اذلندسية/ 

 وحدة
السقيا/ 

 وحدة
 ادلساجد

نفيذ خطتهم لتشكر وتقدير 
التنفيذية ادليدانية ابقتدار 
وفاعلية، وحتقيق نسبة اجاح 

، وحصوذلم على (344%)
 ( نقطة.724)

تكلف إدارة تفعيل اخلطة 
 الوحداتابلرفع ابستحقاؽ 

احلصوؿ على احلافز بعد 
 (12اعتماد النموذج رقم )

(4) 

11.  

لتميز يف أتسيس لشكر وتقدير 
، وفنًيا الوحدة إدارًًي ونظامًيا

، وحصوذلم (%344)جبودة 
 ( نقطة.124على )

تكلف إدارة تفعيل اخلطة 
 الوحداتابلرفع ابستحقاؽ 

احلصوؿ على احلافز بعد 
 (11اعتماد النموذج رقم )

(4) 
احلافز يشمل 

متابعة ادلشاريع 
 اإلجرائية 

(14-16) 
 حوافز34 مناذج 4 نقطة 2444 اجملموع



 

 23من  11الصفحة 
 

  

ـور ــــمحـ
 التطوع 

 (ندير التطوع وادلتطوعني) 
 

 ( حوافز 7)
 ( نقطة3144)

  



 

 23من  13الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

11.  

وع 
لتط

ور ا
حمـ

 (
عني

طو
وادلت

وع 
لتط

رة ا
 إدا

 يف
زون

تمي
م

) 

4  
فروع من  

14  
 فرًعا

شغيل وحدة لتشكر وتقدير 
التطوع لديهم واستقطاب 

( متطوعًا من اجلنسني 324)
( فرصة تطوعية خالل 32عرب )

ىـ( 3441/3441العام )
 .ة(  نقط344وحصوذلم على )

تكلف إدارة التطوع برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
الفرع احلصوؿ على 

احلافز وفق ظلوذج رقم 
(11) 

   فروع( 4)
كحد أدىن وميكن 
استهداؼ مجيع 

 (14) الفروع

14.  

إدارة 
 التطوع

يف التميز يف  شكر وتقدير
أتىيل فرع ....... يف احلصول 

(، وتطبيق 31) على احلافز
معايري التطوع بنسبة 

واحلصول على %(،  344)
 .( نقطة124)

تكلف إدارة تفعيل 
اخلطة ابلرفع ابستحقاؽ 
إدارة التطوع احلصوؿ 

على احلافز بعد اعتماد 
( ذلذا 14رقم )النموذج 

 احلافز

(4 ) 
 عند سبنح 

أحد ستكماؿ ا
الفروع الثالث 
احلصوؿ على 

 .11 احلافز

14.  

يف يف التميز  شكر وتقدير
برانمج متابعة استكمال نقاط 
 مؤشرات ادلشاريع اإلجرائية

%(، وحصوذلم 344بنسبة )
 .نقطة (124على )

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
إدارة التطوع احلصوؿ 

ظلوذج على احلافز وفق 
 (14رقم )

(1) 
سلصص احلافز 

دلتابعة ادلشاريع 
 اإلجرائية

(13-12) 
 حوافز 7 مناذج 1 نقطة 3144 اجملموع

 
 
 

  



 

 23من  11الصفحة 
 

 

ـور مح
 االستدامة

 (حنرص على االستدامة ادلالية)
 

 ( حوافز 16) 
 ( نقطة6344)

  



 

 23من  21الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

11.  

مة 
تدا

الس
ور ا

حمـ
الية

ادل
 

وحدة 
 األوقاؼ

حقيق مبلغ لتشكر وتقدير 
)...........( رًياًل من إيرادات 
أوقاف اجلمعية، وحتقيق النسبة 

، وحصوذلم (%32)ادلستهدفة 
 .( نقطة724على )

تكلف الشؤوف ادلالية برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
الوحدة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(11) 

(1 ) 

16.  

لتأسيس لشكر وتقدير 
لوحدة لاإلداري والنظامي 

وتنفيذ اخلطة اخلاصة هبم 
،  %(344جبودة )

 ( نقطة124وحصوذلم على )

 إدارة تفعيل اخلطةتكلف 
برفع تقرير عن استحقاؽ 

الوحدة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(16) 

(1 ) 
احلافز يشمل متابعة 
ادلشاريع اإلجرائية 

(11-11) 

13.  

وحدة 
 االستثمار

حقيق )مليون( لتشكر وتقدير 
رًياًل صايف أرابح دلصنع 

%(، 344ادلياه، جبودة )
( 724وحصوذلم على )

 .نقطة

تكلف الشؤوف ادلالية برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
الوحدة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(13) 

(1 ) 

11.  

 تميز يفللشكر وتقدير 
التأسيس اإلداري والنظامي 

واستكمال اخلطة للوحدة 
جبودة التنفيذية ذلم 

%(، وحصوذلم على 344)
 .( نقطة124)

إدارة تفعيل اخلطة تكلف 
برفع تقرير عن استحقاؽ 

الوحدة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(11) 

(1 ) 
متابعة  احلافز يشمل

ادلشاريع اإلجرائية 
(14-14) 



 

 23من  20الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

19.  

الية
ة ادل

دام
الست

ور ا
حمـ

 

كافة فروع 
 اجلمعية

لعناية بتحديث لشكر وتقدير 
النشر اإلعالمي جبودة 

%(، وحتقيق إيرادات 94)
مالية لتغطية ادليزانية التشغيلية 

وحصوذلم  %(،344بنسبة )
 ( نقطة.324على )

تكلف العالقات العامة 
واإلعالـ وتنمية ادلوارد 

برفع تقرير عن استحقاؽ 
الفرع احلصوؿ على احلافز 

 (19وفق ظلوذج رقم )

(14 ) 
يرفع مرتني يف بداية 
اخلطة وعند اصلاز 

  متطلبات احلافز

العالقات   .12
العامة 

واإلعالـ 
وتنمية 
ادلوارد 
 ادلالية

 وأقسامهما

النشر دلتابعة  شكر وتقدير
 م إيراداهتورفع اإلعالمي 

التشغيلية يف الفروع بنسبة 
وحصوذلم على  %(، 12)
 ( نقطة.124)

 إدارة تفعيل اخلطةتكلف 
برفع تقرير عن استحقاؽ 
إدارة العالقات واإلعالـ 

احلصوؿ على  والتنمية
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(12) 

(4) 
زبصص كل شهادة 

استكماؿ عند 
فروع احلصوؿ 4

 12على احلافز 

11.  

لتحقيق نسبة  شكر وتقدير 
من  (%34+)الزًيدة 

إيرادات للجمعية عن العام 
ادلاضي، وحصوذلم على 

 ( نقطة.124)

تكلف الشؤوف ادلالية برفع 
إدارة تقرير عن استحقاؽ 

العالقات واإلعالـ 
احلصوؿ  والتنمية وأقسامها

على احلافز وفق ظلوذج 
 (11رقم )

(4 ) 
متابعة  احلوافز تشمل

ادلشاريع اإلجرائية 
(11-19) 

 حوافز 12 مناذج 7 نقطة 6344 اجملموع

 

 
 



 

 23من  21الصفحة 
 

 

ور ــــــمح
 القيادة 

 (وادلاليةالقيادة اإلدارية )
 

 ( حوافز 62) 
 ( نقطة33144)

  



 

 23من  22الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

11.  

داري
 اإل

ادة
القي

ور 
حم

 ة
الية

وادل
 

كافة 
 الفروع

فع مستوى لر شكر وتقدير 
التفاعل مع الربانمج اإلداري 

%(، 344)كوادر( جبودة )
 ( نقطة.344)على وحصوذلم 

الشؤوف اإلدارية تكلف 
برفع تقرير عن استحقاؽ 
الفرع احلصوؿ على احلافز 

 (11وفق ظلوذج رقم )

(14) 
يرفع مرتني يف بداية 
اخلطة وعند اصلاز 

   متطلبات احلافز

14.  

الشؤوف 
 اإلدارية

دلتابعة وتدريب شكر وتقدير 
ادلكلفني ابلتعامل مع الربانمج 
اإللكرتوين )كوادر( يف الفروع 

وحصوذلم على  ،(%12)بنسبة 
 ( نقطة.344)

برفع إدارة اخلطة تكلف 
تقرير عن استحقاؽ 

احلصوؿ  الشؤوف اإلدارية
على احلافز وفق ظلوذج 

 (14رقم )

(4) 
عند تخصص ت

فروع  4ستكماؿ ا
احلصوؿ على 

 11 احلافز

14.  

ستهداف ال شكر وتقدير
من  %( من ادلوظفني أبكثر14)
 ( ساعة تدريبية منهجية،31)

تنمية ادلوارد وتنفيذ خطة 
%(، 344البشرية جبودة )

 ( نقطة.744وحصوذلم على )

برفع إدارة اخلطة تكلف 
تقرير عن استحقاؽ 

احلصوؿ  الشؤوف اإلدارية
على احلافز وفق ظلوذج 

 (14رقم )

(1 ) 
 احلافز يشمل

متابعة ادلشاريع 
 اإلجرائية

(42-44) 

كافة   .11
 الفروع

ربط كافة ل شكر وتقدير
اإلجراءات ادلالية ابلبوابة 
اإللكرتونية ادلالية ادلوحدة بنسبة  

، وحصوذلم على (344%)
 ( نقطة.344)

تكلف الشؤوف ادلالية برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
الفروع احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(11) 

(14  ) 
يرفع مرتني يف بداية 
اخلطة وعند اصلاز 

 متطلبات احلافز

الشؤوف   .16
 ادلالية

عم انضمام لدشكر وتقدير 
لربانمج ادلالية والتعامل الفروع 

من  %(12)معو جبودة يف 
( 344، وحصوذلم على )الفروع
 نقطة.

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ ادلالية 

وفق  احلافز احلصوؿ على
ظلوذج االستحقاؽ رقم 

(16) 

(4) 
سبنح عند 

فروع  4ستكماؿ ا
 احلصوؿ على

 11 احلافز



 

 23من  23الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

13.  

داري
 اإل

ادة
القي

ور 
حم

 ة
الية

وادل
 

الشؤوف 
 ادلالية

( 14عداد )إلشكر وتقدير 
تقريًرا مالًيا، وتنفيذ خطة الشؤون 

%(، 344ادلالية جبودة )
 ( نقطة.744وحصوذلم على )

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ ادلالية 
احلصوؿ على وفق ظلوذج 

 (13االستحقاؽ رقم )

(1 ) 
 احلافز يشمل

متابعة ادلشاريع 
 اإلجرائية

(44-41) 

كافة   .11
 الفروع

تطبيق مبدأ ل شكر وتقدير
 االستعمال األمثل دلوارد اجلمعية

من التربعات واآلليات 
، (%344)بنسبة  ،وادلركبات

 ( نقطة.344وحصوذلم على )

إدارة اخلدمات تكلف 
برفع تقرير عن  والصيانة

استحقاؽ الفرع احلصوؿ 
احلافز وفق ظلوذج على 

 (11رقم )

(14) 
يرفع مرتني يف بداية 
اخلطة وعند اصلاز 

 متطلبات احلافز

19.  

إدارة 
اخلدمات 
 والصيانة

تطبيق مبدأ دلتابعة  شكر وتقدير
 االستعمال األمثل دلوارد اجلمعية

من التربعات واآلليات 
بنسبة يف الفروع  ،وادلركبات

، وحصوذلم على (12%)
 ( نقطة.344)

برفع اخلطة إدارة تكلف 
إدارة تقرير عن استحقاؽ 

اخلدمات والصيانة 
احلصوؿ على احلافز وفق 

 (19ظلوذج رقم )

(4) 
سبنح عند 

فروع  4 ستكماؿا
احلصوؿ على 

 11 احلافز

42.  

تطبيق مبدأ ل شكر وتقدير
االستعمال األمثل دلوارد 
اجلمعية، وحتقيق تغطية 
للميزانيات التشغيلية بنسبة 

وحصوذلم على ، (344%)
 ( نقطة.744)

 إدارة تفعيل اخلطةتكلف 
برفع تقرير عن استحقاؽ 
 إدارة اخلدمات والصيانة

احلصوؿ على احلافز وفق 
 (42ظلوذج رقم )

(1 ) 
 احلافز يشمل

متابعة ادلشاريع 
 اإلجرائية

(49-42) 



 

 23من  24الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

41.  

داري
 اإل

ادة
القي

ور 
حم

 ة
الية

وادل
 

إدارة 
 ادلراجعة
 الداخلية

تنفيذ خطة اإلدارة لشكر وتقدير 
التنفيذية ومعاجلة ملف ادلخاطر 

، وحصوذلم على (%84)جبودة 
 . ( نقطة724)

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
اإلدارة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(41) 

(1 ) 

41.  
للتميز يف التأسيس شكر وتقدير 

، اإلداري والنظامي لإلدارة
 . ( نقطة124وحصوذلم على )

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
اإلدارة احلصوؿ على 

 (41احلافز وفق ظلوذج )

(1 ) 
 احلافز يشمل

متابعة ادلشاريع 
 (41اإلجرائية )

44.  

الوحدة 
 القانونية

نفيذ خطة اإلدارة لتشكر وتقدير 
التنفيذية ومعاجلة ملف الشكاوى 

، وحصوذلم على (%82)جبودة 
 . ( نقطة724)

إدارة اخلطة برفع تكلف 
تقرير عن استحقاؽ 
اإلدارة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(44) 

(1 ) 

44.  

للتميز يف التأسيس شكر وتقدير 
جبودة اإلداري والنظامي للوحدة 

، وحصوذلم على (344%)
 . ( نقطة124)

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
اإلدارة احلصوؿ على 

رقم احلافز وفق ظلوذج 
(44) 

(1 ) 
 احلافز يشمل

متابعة ادلشاريع 
 (41اإلجرائية )

إدارة   .41
 التقنية

تطوير ستكمال الشكر وتقدير 
ى الربامج  وإغالق التعديالت عل

لرعاية وااإللكرتونية للمالية 
جبودة  واخلطةوالتأىيل واخلدمات 

، وحصوذلم على (344%)
 . ( نقطة724)

تكلف إدارة اخلطة برفع 
استحقاؽ تقرير عن 

اإلدارة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(41) 

(1 ) 



 

 23من  25الصفحة 
 

 العدد ادلعايري  الصيغة ادلقرتحة ادلستهدف احملور احلافز

إدارة   .46
 التقنية

للتميز يف تنفيذ شكر وتقدير 
جبودة اخلطة اخلاصة هبم 

، وحصوذلم على (344%)
 . ( نقطة124)

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
اإلدارة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(46) 

(1 ) 
 يشملاحلافز 

متابعة ادلشاريع 
 (44اإلجرائية )

43.  

داري
 اإل

ادة
القي

ور 
حم

 ة
الية

وادل
 

إدارة تفعيل 
 اخلطة

تمكني اجلمعية لشكر وتقدير 
وفروعها ومشاريعها احلصول 

جوائز للتميز،   (4)على 
 ( نقطة.244وحصوذلم على )

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
اإلدارة احلصوؿ على 

ظلوذج رقم احلافز وفق 
(43) 

(1 ) 

41.  

تابعة حتقيق اجاح شكر وتقدير دل
اخلطة التشغيلية الثامنة جبودة 

%(، وحصوذلم على 94)
 ( نقطة.244)

تكلف إدارة اخلطة برفع 
تقرير عن استحقاؽ 
اللجنة احلصوؿ على 
احلافز وفق ظلوذج رقم 

(41) 

(1 ) 
 احلافز يشمل

متابعة ادلشاريع 
 (44اإلجرائية )

 حوافز 62 مناذج 37 نقطة 33144 اجملموع
 

  



 

 23من  21الصفحة 
 

 واإلدارات  ذج حلوافز الفروعامن

 
 

   



 

 23من  23الصفحة 
 

 منوذج استالم اخلطة واستيعاهبا 
 احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ هللا دمحم بن عبد هللا وآلو وصحبو أمجعني، وبعد:

 (......................................................ورشة عمل يف )( مت عقد ...................( بتاريخ )...................فإنو يف يـو )
 (...................( وحىت الساعة )...................من الساعة )

 ـ( وتوثيق استالمها واستيعاهبا.1211-ىػ1441/1444اخلطة التشغيلية الثامنة )دلناقشة  
 ومت يف الورشة ما يلي: 

 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 (ادلطبعية واإلمالئيةسواء يف األىداؼ أو احلوافز وغريىا، مع  مجيعها) وكانت أبرز ادللحوظات والتعديالت على اخلطة ما يلي:

 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

 التوقيعات للمشاركني:

      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


