
 اخلطة التهفيذية  

 هـ 1437لعام الثالثة 

 [هـ1437/3/2-1438/2/1]



 مقدمة  
   إبحسان ذلم والتابعٌن وصحبة وآلو األمٌن، رسولو على والسالم والصالة ، العادلٌن رب هلل احلمد      

 :وبعد ، الدين يوم إىل
   إدارة رللس من وادلعتمد ،ىـ1436 لعام للجمعية الثانية التنفيذية للخطة اخلتامي التقرير إىل إشارة•
 .القادمة للخطة توصيات من تضمنتو وما ، ىـ1437/2/3 يف (33) رقم زلضرىا يف اجلمعية       
 األداء وبطاقة العامة، االسرتاتيجية واألىداف االسرتاتيجي، والبيت للجمعية، العامة االسرتاتيجية اخلطة مراجعة وبعد•

 .ادلتوازن
 . ىـ1437 احلالية للخطة التشغيلية اإلدارات خطط دراسة خالل ومن•
 .ىـ1437 لعام الثالثة التنفيذية اخلطة دلناقشة ابجلمعية اإلدارات مدراء مع ادلنعقدة العمل ورش إىل إضافة•
 (83) رقم زلضر يف التنفيذية اللجنة قبل من ىـ1437 لعام الثالثة التنفيذية للخطة األولية الذىنية الصورة اعتماد وبعد•

 .ىـ1437/2/13يف
 : إىل الثالثة التنفيذية اخلطة أىداف تقسيم مت وحيث•

 .واألساس األولوية وجو على اإلدارة موظفو هبا يقوم اليت ادلتكررة االعتيادية ادلهام هبا ويقصد : تشغيلية أىداف•
 للتحسٌن أو منجز، غًن سابق كمتطلب  العام ىذا خطة تضمنتها اليت األىداف هبا ويقصد : أساسية أىداف•

 .ادلستمر
 .أفضل بشكل للجمعية االسرتاتيجي اليت حتقيق يف تسهم اليت اإلضافية األىداف هبا ويقصد : اسرتاتيجية أىداف•

 ادلتفق القياس دلؤشرات وفقاً  األساسية، واألىداف التشغيلية، األىداف على درجة (100) من اإلدارات تقومي وسيتم•
 . ىدف لكل التفصيلية اإلجراءات جدول ضمن عليها

 . اإلضافية االسرتاتيجية األىداف على والتعويض للتميز درجة (20) أعلي كحد  إضافية درجات اإلدارات ومتنح•



 مقدمة  
 

 . اسرتاتيجياً  ىدفاً  (16) من ىـ1437 الثالثة التنفيذية اخلطة لنهاية الذىنية الصورة تكونت بلغت وقد•
 . واسرتاتيجية وأساسية تشغيلية أىداف إىل قسمت تفصيلياً  ىدفاً  (127) خالل من حتقيقها يتم•
 . إدارة (16) على وزعت مؤشراً  (909) وتنفيذىا اخلطة أثر لقياس ادلطلوبة األداء مؤشرات وبلغت•
  : يلي ما مهامها من واليت اخلطة ومتابعة إعداد جلنة على اإلشراف للجمعية العام األمٌن ويتوىل 

 : ىـ من خالل 1437األشراف على بناء اخلطة التشغيلية لعام : أواًل 
يف كل بعد اسرتاتيجي لكل إدارةادلضافة االثر والقيمة حتديد 

وجودة صيغتهاحتكيم األىداف 
االىداف مبحاور البيت االسرتاتيجيربط 

:مؤشرات يوميًا من خالل ( 5-3)االداء، حيث يتم دراسة تقيم اجلودة يف مؤشرات : اثنياً 
التقاريراستالم 
ومراجعتها مع فرق العملقراءهتا 
الدرجة ادلستحقة ألداء العملاعتماد 

: اجلودة من خالل اعتماد القرارات اليت حتقق ادلرونة وادلوازنة بٌن االنتاجية والتميز يف : اثلثاً 
العقبات وادلخاطر اليت تعرتض التنفيذحتديد 

احللول ادلناسبة لتلك التحدايتاعتماد 
 فرق العمل من مهارات االداء ادلفقودةمتكٌن 
.تتأخر تقاريرىا اىل منتصف ادلدة الزمنية للخطةاألثر أو اليت ومتابعة االىداف بعيدة مراقبة 

 (34) زلضرىا يف [37/1/121] رقم اجلمعية إدارة رللس بقرار ىـ1437 للعام الثالثة التنفيذية اخلطة اعتماد مت فقد وعليو
  : التايل النحو على ،(ىـ1437/3/1) بتاريخ



 تساؤالت شائعة
 .فقط ادلطلوبة اإلجناز نسب تعديل مع التنفيذية اللجنة قبل من الذىنية الصورة اعتماد مت•
 .(%98) بنسبة احلضور ابتفاق العمل ورش يف الذىنية للصورة التفصيلية األىداف صياغة متت•
 .(%95) بنسبة اجلميع وابتفاق التفصيلية، األىداف نفس من أخذت فقد األداء دلؤشرات ابلنسبة•
 : فيها روعي فقد يومياً  ادلطلوبة األداء مؤشرات تكرار أما•

 .(شهراي /أسبوعياً ) ألمهيتو وفقاً  التفصيلي اذلدف أداء مؤشرات على االطالع يف واللجنة العليا اإلدارة رغبة•
 .العام األمٌن برائسة اخلطة تنفيذ على ادلشرفة اللجنة على تعرض يومياً  مؤشرات (5) من أكثر اجتماع عدم•
 .%(90) بنسبة األغلب على يومياً  واحد مؤشر من أبكثر الواحدة اإلدارة مطالبة عدم•
 . األقل على يوماً  (20) من أكثر الشهري التكرار بٌن يكون أن مراعاة•

  : كالتايل  ادلطلوبة ادلؤشرات يف اجلودة تقومي سيتم•
 . مساء (8:30) الساعة قبل اليوم نفس يف اإلجنازات برانمج على الرفع مت إذا درجات (5) من•
 . مباشرة التايل اليوم من صباحاً  (9) الساعة قبل رفعو مت إذا درجات (4) من•
 . ظهراً  (12) الساعة قبل يف رفع إذا درجات (3) من•
 . التايل اليوم يف ذلك بعد رفع إذا درجتٌن من•
 . األسبوع نفس يف ذلك بعد رفع إذا واحدة درجة من•

 كلمة  كتابة  يتم اإلشراف جلنة لدى وجيو سبب ألي اإلدارة يناسب ال وقت يف ادلؤشرات ألحد تسليم اتريخ وجود حالة يف•
 . ادلؤجل ادلوعد حلول عند أو مطلقاً  تقوميو يتم وال (ادللحوظات) خانة يف ( .... لتاريخ مؤجل) أو (ملغي)

   اإلدارة تقومي ضمن حتتسب ولن السابقة لآللية وفقاً  تقوميها ويكون االسرتاتيجية ادلؤشرات الستالم مواعيد حددت•
 .(درجة 20) أقصى كحد  ذلا إضافية درجة تقدير وسيتم النهائي التقومي يف (%100) من

  .اإلدارية االتصاالت بوابة عرب للمؤشرات ينظر ولن اإللكرتونية، البوابة على اإلجنازات برانمج طريق عن التعامالت مجيع•
 . العاقبة وحسن القبول لنا وكتب ، القائمٌن وعلى عليها الربكة وأسبغ ابجلهود ونفع اجلميع هللا وفق ........









 الزيادة المؤشرات السابقة  الجودة المؤشرات المنجزة المؤشرات المطلوبة اإلدارة ت
 %(13/  )117 الخطة االستراتيجية 1

 %(12/  )101  الشؤون اإلدارية 2
 %(8/  ) 73 العالقات واإلعالم 3
 %(5.5/  ) 50 التقنية ولمعلومات 4
 %(10/  ) 89 إدارة الخدمات 5
 %(2.2/  )20 والتدريب التأهيل 6
 %(4.5/  ) 42 إدارة الفروع 7
 %(9/  ) 81 الشؤون المالية 8
 %(8.5/  ) 79 إدارة الرعاية 9

 %(3/  ) 27 تنمية الموارد 10
 %(2.5/ )24 خدمة المجتمع 11
 %(4/ )38 السقيا 12
 %(12/ ) 108 النعمة 13
 %(1) / 10 الهدية 14
 %( 4.4/ ) 40 الصيانة 15
 %(1/ )10 المراجعة 16

مؤشرات األداء لقياس 

 اجلودة ومتابعة التنفيذ 

 مؤشراً  909



 الزيادة المؤشرات السابقة  الجودة المؤشرات المنجزة المؤشرات المطلوبة اإلدارة ت
 %(31/  ) 214 %(13/  )117 الخطة االستراتيجية 1

 %(7.5/  )  53 %(12/  )101  الشؤون اإلدارية 2
 %(4.5/  )  32 %(8/  ) 73 العالقات واإلعالم 3
 %(5.5/  )  38 %(5.5/  ) 50 التقنية ولمعلومات 4
 %(4/  )  28 %(10/  ) 89 إدارة الخدمات 5
 %(1/  )   7 %(2.2/  )20 والتدريب التأهيل 6
 %(3.5/  )  23 %(4.5/  ) 42 إدارة الفروع 7
 %(20/  )  135 %(9/  ) 81 الشؤون المالية 8
 %(6.5/  )  46 %(8.5/  ) 79 إدارة الرعاية 9

 %(14/  )  94 %(3/  ) 27 تنمية الموارد 10
 %(31/  ) 214 %(2.5/ )24 خدمة المجتمع 11
 %(4/ )38 السقيا 12
 %(12/ ) 108 النعمة 13
 %(1) / 10 الهدية 14
 %( 4.4/ ) 40 الصيانة 15
 %(1/ )10 المراجعة 16

 % 31 مؤشراً  689 مؤشراً   910



 :الصورة الذهنية : أواًل

 :قد ( إبذن هللا ) اجلمعية ىـ ستكون 1438/2/1يف اتريخ اخلطة التنفيذية الثالثة بنهاية 

 % 90ىـ بنسبة 1437حققت جناحاً يف تنفيذ ومتابعة خطتها التنفيذية الثالثة لعام 
 .مؤشر النجاح العام يف ىذه اخلطة 

حافظت على نظامية اجلمعية، وقيمت العمليات اإلدارية يف اجلمعية وفروعها ، وخططت 
 %(  100)لتطويرىا بنسبة 

حافظت على ضبط دورهتا ادلستندية ادلالية، وربطت فروع اجلمعية ابإلدارة الرئيسة زلاسبياً 
 %(  100)بنسبة 

 %(  70)قيمت أداء إداراهتا وفروعها ومشاريعها بنسبة 

 اخلطة

 إدارية

 املالية

 املزاجعة



 :الصورة الذهنية : أواًل

 :قد ( إبذن هللا ) اجلمعية ىـ ستكون 1438/2/1يف اتريخ اخلطة التنفيذية الثالثة بنهاية 

 .عن العام ادلاضي %( 25)زادت مواردىا ادلالية عن العام ادلاضي بنسبة 

 %(.100)نفذت خطتها اإلعالمية وبرامج العالقات بنسبة 

 %(.60)جنحت يف حتسٌن برامج الرعاية النوعية يف فروع اجلمعية بنسبة 

 % (  30)جنحت يف تنفيذ مشروعها الشامل للتأىيل بنسبة 

 املوارد

 اإلعالم

 الزعاية

 التأهيل



 :الصورة الذهنية : أواًل

 :قد ( إبذن هللا ) اجلمعية ىـ ستكون 1438/2/1يف اتريخ اخلطة التنفيذية الثالثة بنهاية 

 %(.95)اتبعت أداء الفروع يف تنفيذ اخلطط التنفيذية ادلشرتكة بيتهم واخلاصة هبم بنسبة 

طورت البوابة اإللكرتونية للتعامالت اإلدارية، ودرلتها ابدلوقع اإللكرتوين للجمعية، 
 %(.100)وربطتها ابلفروع وادلشاريع بنسبة 

جنحت يف االستفادة من التربعات العينية يف زايدة مواردىا ادلالية، وحتسٌن برامج الرعاية 
 %( .90)بنسبة 

قامت بصيانة مركباهتا ومعداهتا يف اإلدارة والفروع، وطورت برامج التشغيل الذايت لورش الصيانة 
 %(.60)بنسبة 

 الفزوع

 تقهية

 خدمات

 صيانة



 :الصورة الذهنية : أواًل

 :قد ( إبذن هللا ) اجلمعية ىـ ستكون 1438/2/1يف اتريخ اخلطة التنفيذية الثالثة بنهاية 

، ونفذت برارلها االجتماعية، %(100)اتبعت ادلشاريع اخلًنية يف اجلمعية وفروعها بنسبة 
 %(.  70)وأسست وحدات التطوع بنسبة 

 .%(100)دعمت استقالل مشروع حفظ النعمة يف مجعية خًنية متخصصة بنسبة 

،    %( 100)جنحت يف اإلشراف والتشغيل حملطات السقيا ومنذجة جترهتا بنسبة 
 %(.30)ونفذت مصنع ادلياه االستثماري بنسبة 

،                ونفذت %(100)حسنت مستوى األداء يف مشروع ىدية ادلدينة ادلنورة بنسبة 
 %(.70)اإلنشاءات التطويرية يف بنسبة 

 اجملتمع

 الهعمة

 السقيا

 هدية



 :الخطة الزمنية : ثالثًا 



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

 %(90)مبؤشر جناح عام حققت جناحاً يف تنفيذ ومتابعة خطتها التنفيذية الثالثة  ولتكون اجلمعية قد

 :ىناك أىداف تفصيلية ىي
 االسرتاتيجيةتفعيل 

 ملحوظات التسلسل

 .ىـ1436اخلتامي للخطة التنفيذية الثانية للعام ادلؤشر أداء إعداد وعرض  1
 ىدف تشغلي ىـ1437/2/1قبل اتريخ 

 .  ىـ 1438/ىـ1437إعداد واعتماد اخلطة التنفيذية الثالثة للعام   2
 ىدف تشغلي .ىـ1437/3/2قبل اتريخ 

 .ىـ1437مستوى التنفيذ للخطة التنفيذية ادلعتمدة للعام مؤشرات أداء عن رفع  3
 (  مؤشر أداء أسبوعي )

 تشغيليىدف 

 تشغيليىدف  (زلضر أسبوعي)إعداد زلاضر اللجنة التنفيذية ومتابعة تصدير قراراهتا  4

 تشغيليىدف  (زلضر شهري)إعداد زلاضر رللس إدارة اجلمعية ومتابعة تصدير قراراهتا  5

 خطة تشغيلية مشرتكة للربامج التنفيذية يف الفروعاإلشراف على إعداد  6
 ىدف أساسي (مؤشر أداء شهري عن التنفيذ)

 (فروع 4. )اإلشراف على إعداد خطط تنفيذية للفروع ذات اجلاىزية  7
 ىدف أساسي (مؤشر أداء شهري عن التنفيذ)

 (االجنازات)متابعة مستوى التنفيذ للفروع ضمن برانمج  8
 ىدف اسرتاتيجي (مؤشر أداء شهري عن التنفيذ)



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

وخططت  حافظت على نظامية اجلمعية، وقيمت العمليات اإلدارية يف اجلمعية وفروعها، ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي%( ..... 100)بنسبة لتطويرىا 

 إدارة الشؤون اإلدارية

 ملحوظات التسلسل

 :تشغيل إدارة الشؤون اإلدارية ويشمل 
 ىدف تشغلي (أسبوعي أداء مؤشر) . اإلدارية ادلكاتبات واهناء االستعالمات متابعة 1

 تشغيليىدف  (شهري أداء مؤشر) .واحلسميات والتعويضات ادلسًنات تدقيق 2

 تشغيليىدف  (شهري أداء مؤشر) .واجلوازات العمل أنظمة على اجلمعية بياانت متابعة 3

 تشغيليىدف  (شهري أداء مؤشر) الضيافة خدمات ومتابعة ، واحلراسات الرئيس ادلبىن صيانة 4

 واالستفادة منها يف اقرتاح قرارات تطويرية ابلفروع،دراسة وتقييم الشؤون اإلدارية  5
 ىدف أساسي (ونتائجها والقرارات مؤشر أداء شهري عن تنفيذ الدراسة)

 ، (%20)تنفيذ التسكٌن على السلم الوظيفي ادلعتمد يف اجلمعية وفروعها بنسبة  6
 ىدف أساسي (ورفع مؤشر أداء ربع سنوية عن النتائج)

 وضع خطة لتطوير النماذج اإلدارية إلكرتونية،  7
 (.ورفع مؤشرات أداء شهرية عن التنفيذ)

 ىدف أساسي

 ىدف اسرتاتيجي اجلمعية وفروعها تنفيذ اخلطة ادلوضوعة لتطوير التعامالت اإلدارية اإللكرتونية بٌن 8



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

حافظت على ضبط دورهتا ادلستندية ادلالية، وربطت فروع اجلمعية ابإلدارة الرئيسة  ولتكون اجلمعية قد
 :أىداف تفصيلية ىيىناك %( ...... 100)بنسبة  زلاسبياً 

 إدارة الشؤون ادلالية
 ملحوظات التسلسل

 :تشغيل إدارة الشؤون ادلالية ويشمل 

 (مشرتايت/حتصيل/شيكات/أذوانت)ضبط الدورة ادلستندية يف معامالت اإلدارة  1
 ىدف تشغلي (مؤشر أداء أسبوعي)

  (والقيود /العقود) ادلالية وادلراجعة التدقيق 2
 تشغيليىدف  (مؤشر أداء شهري)

   (والتقارير والتحليالت /ادليزان) وفروعها اجلمعية يف ادلايل الضبط متابعة 3
 تشغيليىدف  (ربع سنوي)

 .احملاسيب اإللكرتوين الربانمج بناء وتصميم  متابعة استكمال 4
 (.مراحل التنفيذعن مؤشرات أداء شهرية )

 ىدف أساسي

 بربامج تدريبية مالية ،الفروع استهداف احملاسبٌن يف  5
 على األقل ( تنفيذ برانرلٌن)

 ىدف أساسي

 %(20)ضمن برانمج التحويالت السريعة بنسبة  تسجيل األسر ادلستهدفة ابلرعاية 6
 ىدف أساسي (مؤشر أداء شهري عن النتائج)

   ربط فروع اجلمعية ابلربانمج احملاسيب اإللكرتوين، 7
 وتدريب احملاسبٌن يف الفروع على التعامل معو 

 ىدف اسرتاتيجي



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

 %(  70)قيمت أداء إداراهتا وفروعها ومشاريعها بنسبة  ولتكون اجلمعية قد
 :أىداف تفصيلية ىيىناك 

 إدارة ادلراجعة الداخلية

 ملحوظات التسلسل

 الوظيفيالسًنة الذاتية عن اجلمعية جلائزة السبيعي للتميز رفع  1
 ىدف أساسي   . ىـ28/2/1437اتريخ قبل 

 ، (محاية/2طموح)دراسة وتقييم الربامج ادلنفذة  2
 مؤشر أداء عن كل مشروع

 ىدف تشغلي

 ، (ىدية ادلدينة/ السقيا)دراسة وتقييم ادلشاريع القائمة  3
 مؤشر أداء عن كل مشروع

 تشغيليىدف 

 ،(إدارة اخلدمات)دراسة وتقييم اإلدارات  4
 مؤشر أداء عن اإلدارة 

 تشغيليىدف 

 ، (فرع ادلدينة وفرعٌن آخرين)دراسة وتقييم الفروع  5
 مؤشر أداء عن كل فرع

 تشغيليىدف 

 ، ( زكاة الفطر / خدمة اجملتمع / افطار صائم)دراسة وتقييم ادلشاريع ادلومسية  6
 ىدف تشغيلي .مؤشر أداء عن كل برانمج

 برانمج حتفيزي دلنسويب اجلمعية وفروعها  بناء 7
 يستهدف زايدة اإلنتاجية بشكل إبداعي وعادل 

 ىدف اسرتاتيجي



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

 .عن العام ادلاضي %( 25)زادت مواردىا ادلالية عن العام ادلاضي بنسبة  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي

 تنمية ادلوارد ادلالية

 ملحوظات التسلسل

 :تنمية ادلوارد ادلالية ويشمل تشغيل إدارة 

 للتربعات والتسليم االستالم وتنفيذ ، ساعة (16) دلدة  الدائم ادلعرض عمل متابعة 1
 ىدف تشغلي (مؤشر أداء شهري عن النتائج  ورفع) 

 .البياانت التواصل مع ادلتربعٌن والداعمٌن ، وحتديث قاعدة  2
 تشغيليىدف  (ورفع مؤشرات أداء إحصائية أسبوعية ، وأثر ونتائج التواصل شهرايً ) 

 (مشاريع 3)دراسات جدوي للمشاريع ، وتسويق  إجراء 3
 تشغيليىدف  (ورفع مؤشرات أداء ربع سنوية عن التنفيذ والنتائج ) 

 .فكرة استهداف مصادر تنمية ادلوارد ادلالية  4
 ىدف أساسي (ادلؤسسات ادلاحنة/ ادلسؤولية االجتماعية/ كبار الداعمٌن)

 ىدف أساسي .تطوير ادلعرض وتطوير التصاميم  وادلنتجات ادلعروضة فيو  5

 الدعائي  تقدمي فكرة لتطوير الربشور 6
 ىدف اسرتاتيجي   (82ادلنتجات الـ / للمطبوعات الدعائية عن اجلمعية ، للمشاريع )



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

حسنت صورهتا الذىنية بتحقيق اجلودة يف تنفيذ خطتها اإلعالمية والدعائية وبرامج  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي.....  %(100)العالقات بنسبة 

 إدارة العالقات واإلعالم

 ملحوظات التسلسل

   ،(وفود 10 + زايرات 10) للجمعية الوفود واستقبال اخلارجية الزايرات تنفيذ 1
 ورفع مؤشرات أداء شهرية

 ىدف تشغيلي

 نشاطاً يستهدف العمالء الداخليٌن من منسويب اجلمعية، ( 14)تنفيذ  2
 تشغيليىدف  .ورفع مؤشرات أداء شهرية 

 متابعة النشر اإلعالمي على مواقع اجلمعية اإللكرتونية،  3
 أسبوعيةورفع مؤشر أداء 

 ىدف تشغيلي

 ،(أدلة/ دعاايت/ نثرايت/ فلدرات)تنفيذ ادلطبوعات اخلاصة عن اجلمعية  4
 سنوية مؤشرات أداء ربع ورفع  

 ىدف تشغيلي

 تنفيذ احلمالت الدعائية يف لوحات الطرق الرئيسة،  5
 ىدف تشغيلي .سنوي ورفع مؤشرات أداء ربع 

 ىدف أساسي .ادلسامهة يف تطوير موقع اجلمعية اإللكرتوين وربطها ابلبوابة الداخلية 6

 اسرتاتيجيىدف  .  استهداف القنوات الفضائية والتلفزيون والبرامج اإلذاعية  7

 ىدف اسرتاتيجي (أفالم4.)انتاج ونشر أفالم دعائية عن الجمعية ومشاريعها ونشرها  8



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

 %(.60)جنحت يف حتسٌن برامج الرعاية النوعية يف فروع اجلمعية بنسبة  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي..... 

 إدارة الرعاية

 ملحوظات التسلسل

 ، (فروع 10)تنصيب برانمج أبواب اخلًن يف فروع اجلمعية  1
 ىدف تشغيلي .عن التنفيذورفع مؤشرات أداء أسبوعية 

 جتديد استمارة البحث القدمية من أكثر من سنتٌن يف فروع اجلمعية  2
 تشغيليىدف  .مؤشرات أداء شهرية ، ورفع (فروع 4)

 ىدف تشغيلي .  عنهامؤشرات أداء إحصائية متابعة أذوانت الصرف اخلاصة ابلرعاية، ورفع  3

 ورفع مؤشرات أداء شهرية عن الزايرات تنفيذ الزايرات ادليدانية  4
 ىدف تشغيلي .الفروع، وختامي عن االجتماع السنوي دلسؤويل الرعاية يف وعقد االجتماع 

 تنفيذ قياس رضا ادلستفيد من خدمات اجلمعية  5
 قبل البدء يف تنفيذ خطة تطوير برامج الرعاية 

 ىدف أساسي

 أساسيىدف  .تنفيذ دراسة تقوميية عن برامج الرعاية ادلنفذة يف فروع اجلمعية  6

 وضع خطة تطويرية تستهدف أربع برامج نوعية يف فروع اجلمعية  7
 (.فروع 4)

 ىدف أساسي

 ىدف اسرتاتيجي .ابخلطة التطويرية  ادلستهدفة الفروع قياس الرضا عن مستوى حتسن الرعاية يف  8



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

 % (.....   30)جنحت يف تنفيذ مشروعها الشامل للتأىيل بنسبة  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي

 إدارة التأىيل

 ملحوظات التسلسل

 .2استكمال تنفيذ برانمج طموح  1
 والنتائج ورفع مؤشرات أداء شهرية عن التنفيذ

 ىدف تشغيلي

 (للنساء 4للرجال، و3) تنفيذ برامج أتىيل ادلقبلٌن على الزواج يف فروع اجلمعية  2
 والنتائج  ورفع مؤشرات أداء شهرية عن التنفيذ

 تشغيليىدف 

 (  وبروجكتالتقارير، )ابإلدارة الرئيسة وفروعها منسويب اجلمعية تدريب  3
 والنتائج  ورفع مؤشرات أداء شهرية عن التنفيذ

 ىدف تشغيلي

 انشاء وحدات متخصصة للتأىيل يف الفروع 4
 ىدف أساسي   ورفع مؤشرات أداء شهرية عن التنفيذ

 ىدف أساسي (متكٌن ) إعداد مشروع شامل للتأىيل  5

 أساسيىدف  للتأىيلشراكات رلتمعية عقد  6

 ىدف اسرتاتيجي إعداد أخصائي مؤىل للتأىيل يف الفروع 7



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

اتبعت أداء الفروع يف تنفيذ اخلطط التنفيذية ادلشرتكة بيتهم واخلاصة هبم بنسبة  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي.....  %(95)

 إدارة الفروع

 ملحوظات التسلسل

 ادلشاركة يف وضع خطة تنفيذية مشرتكة للفروع تتضمن برامج تنفيذية فعلية يف  1
 ىدف أساسي (الرعاية والتأىيل )

 ،تفعيل دور رلالس إدارة الفروع يف جتويد اخلطة التنفيذية ادلشرتكة 2
 عن أثر اجملالس يف ذلكمؤشرات أداء شهرية ورفع  

 ىدف تشغيلي

 ومتابعتها ( فروع 6/شراكات 3)الفروع تعاونية بٌن شراكات نوعية عقد  3
 عن أثر تلك الشراكاتورفع مؤشرات أداء شهرية 

 تشغيليىدف 

 متابعة تنفيذ القرارات والتعاميم  واألنظمة فيما يتعلق ابلفروع ،  4
 ىدف تشغيلي (وتقوميية إحصائية )ورفع مؤشرات أداء شهرية 

 ىدف أساسي .  عقد اجتماعات نصف سنوية جمللس مدراء الفروع التطويري 5

 أساسيىدف  .وتفعيل رللس ادلدراء التنفيذيٌن يف الفروع، للتطوير العمل إنشاء  6

 ىدف اسرتاتيجي ادلشاركة يف تنفيذ خطط تطوير برامج الرعاية ، حتسٌن التأىيل يف الفروع  7



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

طورت البوابة اإللكرتونية للتعامالت اإلدارية، ودرلتها ابدلوقع اإللكرتوين للجمعية،  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي.....  %(100)وربطتها ابلفروع وادلشاريع بنسبة 

 ادلعلومات تقنية

 ملحوظات التسلسل

 ، والتدريب عليها  الداخليةالفروع وادلشاريع ابلبوابة استكمال ربط  1
 ىدف تشغيلي .عن النتائج ورفع مؤشرات أداء أسبوعية 

 .تشغيل برانمج صيانة ادلركبات إبدارة الصيانة 2
 التشغيلورفع مؤشرات أداء أسبوعية عن مستوى 

 تشغيليىدف 

 .تشغيل برانمج إدارة ادلستودعات  3
 التشغيلورفع مؤشرات أداء أسبوعية عن مستوى 

 ىدف تشغيلي

، (العروض التقنية/البنية التحتية/البكب/اذلواتف)تقدمي الدعم الفين للجمعية وفروعها  4
 إحصائية وتقوميية مؤشرات أداء شهرية ورفع 

 ىدف تشغيلي

 ىدف أساسي .تطوير البوابة الداخلية وربطها ابدلوقع الرمسي للجمعية  5

 أساسيىدف  .وفروعهااجلمعية ادلايل لربط تشغيل الربانمج احملاسيب  6

 ىدف اسرتاتيجي .إنشاء وتصميم إدارة زلتوى إلكرتوين دلشروع ىدية ادلدينة  7



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

 ، جنحت يف االستفادة من التربعات العينية يف زايدة مواردىا ادلالية ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي.....  %(90)برامج الرعاية بنسبة وحتسٌن 

 إدارة اخلدمات

 ملحوظات التسلسل

 ادلتابعة اليومية حلركة التربعات والصرف والتخزين،  1
 أسبوعية ورفع مؤشرات أداء إحصائية 

 ىدف تشغيلي

 ، (ضبط احلضور واالنصراف، ورفع ادلسًنات)تشغيل إدارة اخلدمات إدارية  2
 شهريةورفع مؤشرات أداء إحصائية 

 تشغيليىدف 

 دعم برامج الرعاية يف الفروع ابألاثث العيين ،  3
 عن التنفيذورفع مؤشرات أداء شهرية 

 ىدف تشغيلي

 تنفيذ اخلطة التطويرية إلدارة اخلدمات،  4
 عن التنفيذ ورفع مؤشرات أداء شهرية 

 ىدف تشغيلي

 ادلبيع، صالتٌن لعرض إنشاء وتشغيل  5
 عن النتائج ورفع مؤشرات أداء شهرية 

 ىدف أساسي

 :نتائجحتقيق االستعمال األمثل للموارد من خالل  6
 أساسيىدف  .والسكراب  / وادلبيع  / الرعاية دعم 

 ىدف اسرتاتيجي والصرف أمتمة عمليات استالم التربعات والتخزين 7



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

قامت بصيانة مركباهتا ومعداهتا يف اإلدارة والفروع، وطورت برامج التشغيل الذايت لورش  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي%( ..... 60)الصيانة بنسبة 

 إدارة الصيانة

 ملحوظات التسلسل

 جتهيز ورش الصيانة وجتميعها ي مكان واحد  1
 التنفيذ  رفع مؤشر أداء شهري عن

 ىدف تشغيلي

 جتهيز ورشة صيانة السيارات 2
 ورفع مؤشر أداء شهري عن التنفيذ

 تشغيليىدف 

 الصيانة  تشغيل ورش 3
 ورفع مؤشرات أداء أسبوعية إحصائية عن التنفيذ 

 ىدف تشغيلي

 تقدمي مؤشر أداء تقييمي عن وضع الصيانة للمعدات وادلركبات  4
 ووضع خطة للتطوير 

   ىدف أساسي

 ىدف أساسي تطوير التشغيل الذايت لورشة صيانة السيارات  5

 أساسيىدف  تطوير التشغيل الذايت لورش الصيانة للمعدات  6

 ىدف اسرتاتيجي كاملة  إدارة الصيانةأمتمة  7



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

، ونفذت برارلها %(100)اتبعت ادلشاريع اخلًنية يف اجلمعية وفروعها بنسبة  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي%(... 70)االجتماعية، وأسست وحدات التطوع بنسبة 

 إدارة خدمة اجملتمع

 ملحوظات التسلسل

 ىدف اسرتاتيجي  اجلمعية، وفقاً لتصور مؤسسة غدن إنشاء وحدات مستقلة للمتطوعٌن يف فروع 8

 ىدف تشغيلي ورفع مؤشر أداء كل شهرين عن سًن ادلشروع  ادلدينة،متابعة خطة تطوير مشروع ىدية  1

 ىدف تشغيلي ورفع مؤشر أداء كل شهرين عن سًن ادلشروع  النعمة،متابعة خطة تطوير مشروع حفظ  2

 ىدف تشغيلي ورفع مؤشر أداء كل شهرين عن التنفيذ ،.متابعة خطة تطوير قسم السقيا 3

4 

 .متابعة خطة تطوير قسم ادلساجد
ادلساجد وإنشاء  استكمال/ حصر االحتياج  للمساجد / الالئحة ادلساجد )

 ( ....  استكمال ادلشاريع ادلعتمدة / النموذجي
 ورفع مؤشر أداء كل شهرين عن التنفيذ

 ىدف تشغيلي

 .صناعة الفرص التطوعية لإلدارات يف اإلدارة الرئيسية 5
 ورفع مؤشرات أداء ربع سنوية(/ فرص تطوعية يف السنة 4مبعدل )

  ىدف أساسي

 .زايرة الفروع دلتابعة أداء خدمة اجملتمع 6
 ورفع مؤشرات أداء ربع سنوية

   ىدف أساسي

  ىدف أساسي متابعة تفعيل األنشطة االجتماعية والربامج التطوعية اجملتمعية  7



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

دعمت استقالل مشروع حفظ النعمة يف مؤسسة خًنية متخصصة                     ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي.....  %(100)بنسبة 

 مشروع حفظ النعمة

 ملحوظات التسلسل

 وادلصادر اجلديدة / من ادلصادر اجملدولة  متابعة فرق جلب الطعام 1
 ىدف تشغيلي (مؤشر أداء شهري عن إحصائية الطعام)

 األطعمة يف صالة الطعام التأىيل والتوزيع اليومي 2
 ىدف تشغيلي (مؤشر أداء أسبوعي عن إحصائية ادلستفيدين والكميات)

 األطعمة خارج ادلشروع  التأىيل والتوزيع اليومي 3
 ىدف تشغيلي (مؤشر أداء أسبوعي عن إحصائية ادلستفيدين والكميات)

4 
 متابعة شؤون ادلوظفٌن وادلشرتايت ادلشروع 

 ىدف تشغيلي (مؤشر أداء شهري)

 استقطاب كوادر مؤىلة  5
 ىدف أساسي (مدير العالقات واإلعالم/ مدير تنمية ادلوارد /مدير تشغيلي)

 استصدار موافقة رللس إدارة اجلمعية على استقالل ادلشروع،  6
 وتشكيل اجلمعية العمومية والرفع للوزارة  

 أساسي ىدف

 أساسي ىدف أمتمة عمليات التشغيل ، والرد اآليل للمشروع  7

 ىدف اسرتاتيجية  للمشروع كامالً  تغطية ادليزانية التشغيلية 8



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

،    %( 100)جنحت يف اإلشراف والتشغيل حملطات السقيا ومنذجة جترهتا بنسبة  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي.....  %(30)ونفذت مصنع ادلياه االستثماري بنسبة 

 السقيا مشروع

 ملحوظات التسلسل

كتابة وإعداد منذجة لتجربة مجعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلًني يف إنشاء وصيانة  1
 يف القرى واحملافظات وتشغيل زلطات ادلياه

  ىدف أساسي

 ىدف أساسي .إقامة ادللتقى األول للسقيا 2

 ىدف تشغيلي .إعداد الئحة إدارية وفنية للسقيا 3

 .تكوين كادر فين متخصص للسقيا 4
 ورفع مؤشرات أداء شهرية 

 ىدف تشغيلي

 (.العامة لتحلية ادلياه، ادلؤسسة ادلاحنة، ادلؤسسات األمارة) ادلعنية زايرات للجهات  5
 ورفع مؤشرات أداء شهرية 

 ىدف تشغيلي

6 
 .تسويق دلشاريع السقيا وتسليمها لتنمية ادلوارد

 ورفع مؤشرات أداء شهرية 
 ىدف تشغيلي

 ىدف اسرتاتيجي  البدء بتصاريح مصنع ادلياه االستثماري والتسويق لو   7



 :األهداف التفصيلية : ثانيًا

،           %(100)حسنت مستوى األداء يف مشروع ىدية ادلدينة ادلنورة بنسبة  ولتكون اجلمعية قد
 :ىناك أىداف تفصيلية ىي%(...... 70)ونفذت اإلنشاءات التطويرية يف بنسبة 

 ىدية ادلدينة مشروع

 ملحوظات التسلسل

 .ادلعتمرين خالل موسم العمرة للمعتمرينبرانمج ىدية أتمٌن وتوزيع  1
 ورفع مؤشر أداء ختامي 

 ىدف تشغيلي

 .أتمٌن وتوزيع ىدية إفطار صائم بشهر رمضان للمسافرين وادلعتمرين 2
 ورفع مؤشر أداء ختامي 

 ىدف تشغيلي

أتمٌن وتوزيع وجبات الطعام واذلدااي العينية ادلقدمة من اجلهات اخلًنية وادلتربعٌن  3
 ورفع مؤشر أداء ختامي (. مشروع ىدية ضيوف الرمحن)للحجاج والزوار

 ىدف تشغيلي

 .تفعيل برامج العالقات العامة 4
 ورفع مؤشر أداء شهري

 ىدف تشغيلي

 .تشغيل مشروع حلوم اذلدي واألضاحي 5
 ىدف أساسي   ورفع مؤشر أداء ختامي

 ادلزارعٌنزكاة التمور من متابعة استقبال  6
 ورفع مؤشر أداء ختامي 

 ىدف أساسي

 ىدف اسرتاتيجي  .األعمال اإلنشائية دلبىن مشروع ىدية ادلدينةاستكمال  7



     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  3 2 1

     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  4 7 2

     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  5 5 3

     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  6 4 4

     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  7 3 5

     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  8 8 6

     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  9 7 7

     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  11 4 8

     [10من]إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية ومتابعة تصدير قراراتها  1 8 9



 (مؤشر أداء شهري. )تدقيق ادلسًنات والتعويضات واحلسميات



 .  متابعة بياانت اجلمعية على أنظمة العمل واجلوازات
 (مؤشر أداء شهري)



صيانة ادلبىن الرئيس واحلراسات ، ومتابعة خدمات الضيافة 
 (مؤشر أداء شهري)



دراسة وتقييم الشؤون اإلدارية ابلفروع، واالستفادة منها يف اقرتاح 
 تطويريةقرارات 

 (أداء شهري عن تنفيذ الدراسة ونتائجها والقراراتمؤشر )



تنفيذ التسكٌن على السلم الوظيفي ادلعتمد يف اجلمعية وفروعها 
 ، (%20)بنسبة 

 (ورفع مؤشر أداء ربع سنوية عن النتائج)



 وضع خطة لتطوير النماذج اإلدارية إلكرتونية، 
 (.ورفع مؤشرات أداء شهرية عن التنفيذ)












