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 4من  2الصفحة 
 

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، نبينا محمد وآلو وصحبو، وبعد:
:  فعندما نقّيم إجناز مجعية مستودع املدينة املنورة اخلريي خالل السنوات األربع

يف  626املاضية من عمر خطتها االسرتاتيجية، منذ إصدار ترخيصها رقم 
اكتب ما هـ حتت شعار )7141هـ، وانطالق خطتها التنفيذية األوىل عام 71/22/7141

، تبعتها اخلطة التنفيذية الثانية %(1222) ( واليت حققت نسبة جناحتعمل، ونفذ ما تكتب
، مث %(11)وحققت نسبة جناح  (التزم بتنفيذ معايري األداءهـ حتت شعار )7146عام 

، %(66)( بنسبة جناح اإلتقان يف التنفيذهـ حتت شعار )7141خطتها التنفيذية الثالثة عام 
(، واضح ومتابعة مستمرةتوجيه هـ حتت شعار )7146وانطلقت اخلطة التنفيذية الرابعة عام 

 2 %(11)، مع جودة بنسبة %(11)وجاءت النتائج العامة بنسبة إجناز  يف مرحلتها األوىل؛
ونظراً الخنفاض مستوى األداء يف اإلجناز واجلودة عموماً، فسيتم إعداد خطة حتضريية 

اخلطط ( يومًا، تسهم بإذن اهلل يف حتقيق التميز يف نتائج 12( أسابيع )6مؤقتة ملدة )
م، وستكون 2271-2276هـ/ 7112هـ، وعام 7141التنفيذية القادمة ملا بقي من عام 

 ملكثفة على النحو التايل:التحول اإللكرتوين االصورة الذهنية خطة 

 الصورة الذىنية الختامية: 
من برنامج الرعاية ضبيانات كافة األسر المسجلة في الجمعية  استكمال/ 1

 اإللكتروني.
برنامج المحاسبة المالي على البوابة والتدريب عليو في كافة الفروع / تفعيل 2

 والمشاريع.
/ تشغيل برنامج صيانة المركبات على البوابة 3

 .الصيانةواستكمال كافة بيانات 
/ تشغيل برنامج المستودعات على البوابة وربط 4

 الصرف إلكترونياً.و االستالم 
التأىيل النوعية تسويق مشاريع بالبدء الفعلي / 5

 في كافة فروع الجمعية.
لتنمية الموارد المالية في  نوعية اعتماد خطط / 6

 كافة الفروع ومشاريعها.
في كافة فروع متميزة / اعتماد خطط إعالمية 7

 الجمعية ومشاريعها.
استكمال برمجة النماذج اإلدارية وتفعيلها على / 8

 .المهام اإللكتروني وبرنامج إنجازاترونية، اإللكتإلكترونياً، وتطوير البوابة البوابة 



 

 4من  3الصفحة 
 

 ( مؤشر قياس، على النحو التالي:22( أىداف، و )8)مكونة من الصورة الذىنية 
 ا()موعد رفع المؤشر: يوميً  محور الرعاية:

 المجموع مؤشر الجودة التكرار المنفذ األىداف ت

في  المسجلة بيانات األسرإدخال ىل تم   1
 ؟البوابةعلى  برنامج الرعاية

جميع 
 الفروع

سرة أ 555 يومي
 565 يومياً 

استكمال إدخال الفروع في متابعة  تىل تم  2
 بيانات األسر في برنامج الرعاية؟

تقويم إدخاالت  يومي إدارة الرعاية
 45 الفروع

 )موعد رفع المؤشر: يوم األحد من كل أسبوع(الشؤون المالية: 
 المجموع مؤشر الجودة التكرار المنفذ األىداف ت
 1 ىـ24/52/1439 1 التقنية ىل تم تسليم البرنامج المحاسبي والتدريب عليو؟  3
 112 %155 أسبوعي الفروع برنامج المالي في جميع الفروع؟تشغيل الىل تم   4

تدريب العاملين في الفروع على البرنامج ىل تم   5
 ؟المالي

الشؤون 
 المالية

 8 متدرباً  35 أسبوعي

 من كل أسبوع(االثنين )موعد رفع المؤشر: يوم محور التأىيل: 
 المجموع مؤشر الجودة التكرار المنفذ األىداف ت

وتقديم م اختيار مشاريع التأىيل النوعية، ىل ت  6
 ؟عنها دراسات الجدوى

جميع 
 الفروع

بدء جاىزيتها ل أسبوعي
 التسويق لها

112 

اختيار مشاريع ىل تمت متابعة الفروع في   7
تقويم مشاريع  أسبوعي إدارة التأىيل التأىيل النوعية وتقديم دراسات الجدوى لها؟ 

 الفروع
8 

 من كل أسبوع( الثالثاء)موعد رفع المؤشر: يوم  محور تنمية الموارد:
 المجموع مؤشر الجودة التكرار المنفذ األىداف ت
 112 بدء التسويق  أسبوعي الجميع تم وضع خطة معتمدة لتنمية الموارد المالية؟ىل   8
 8 تقويم الخطط أسبوعي اإلدارة ؟لفروع في وضع خطة لتنمية المواردتم متابعة اىل   9

 )موعد رفع المؤشر: يوم األربعاء من كل أسبوع( محور العالقات العامة واإلعالم:
 المجموع مؤشر الجودة التكرار المنفذ األىداف ت

للعالقات العامة واإلعالم تم وضع خطة معتمدة ىل   15
 في كل فرع؟

الفروع 
 والمشاريع

 112 خطة 14 أسبوعي

إدارة  تم متابعة الفروع في وضع خطة للعالقات العامة؟ىل   11
 8 تقويم الخطط أسبوعي العالقات
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 من كل أسبوع( الخميس)موعد رفع المؤشر: يوم  محور خدمات المستودعات:
 المجموع الجودةمؤشر  التكرار المنفذ األىداف ت

ىل تم تسليم برنامج المستودعات مع   12
 1 ىـ25/52/1439 مرة واحدة التقنية التدريب عليو؟

تم تشغيل برنامج المستودعات على ىل   13
 البوابة، والتدريب عليو؟

جميع 
 الفروع

استكمال جميع  أسبوعي
 البيانات

112 

تم متابعة الفروع في تشغيل برنامج ىل   14
 والتدريب عليو؟المستودعات 

إدارة 
تقويم نسبة تشغيل  أسبوعي الخدمات

 الفروع
8 

 من كل أسبوع( األحد)موعد رفع المؤشر: يوم  :المركبات محور صيانة
 المجموع مؤشر الجودة التكرار المنفذ األىداف ت

ىل تم التسليم األولي لبرنامج المركبات   15
 والتدريب عليو؟

 1 ىـ26/52/1439 مرة واحدة التقنية

تم تشغيل برنامج صيانة المركبات ىل   16
 والتدريب عليو؟

الفروع 
 والمشاريع

استكمال جميع  أسبوعي
 البيانات

112 

ىل تم متابعة الفروع في تشغيل برنامج   17
 ؟وتقويمهم المركبات والتدريب عليو،

إدارة 
 الصيانة

تقويم نسبة تشغيل  أسبوعي
 الفروع

8 

 ىـ(14/54/1439)موعد رفع المؤشر: في تاريخ  الشؤون اإلدارية:
 المجموع مؤشر الجودة التكرار المنفذ األىداف ت

مرة  التقنية ىل تم تطوير وبرمجة برنامج اإلنجازات؟  18
 واحدة

 1 ىـ27/52/1439
 1 نموذج 14 التقنية ىل تم تطوير وبرمجة النماذج اإلدارية إلكترونيًا؟  19

العناصر الخاصة ىل تم متابعة تطوير وتفعيل   25
 باالتصاالت اإلدارية في البوابة اإللكترونية؟

الشؤون 
 اإلدارية

تقرير 
 1 %155 ختامي

 ا/ وختامي()موعد رفع المؤشر: يوميً  اإلشراف والمتابعة والتقويم في الخطة:
 المجموع مؤشر الجودة التكرار المنفذ األىداف ت

 45 اإلدارة يومي الخطة ىل تم إعداد التقرير اليومي للمؤشرات؟  21

 ىل تم إعداد تقارير الجودة عن الخطة  22
 ؟التحضيرية

 1 ىـ27/54/1439 ختامي  المراجعة

 ( يومًا، واهلل المستعان ومنو التوفيق.45( مؤشرا، خالل )1367مجموع مؤشرات األداء )


