
 

 
 

  اخلطة التشغيلية جلمعية سواعد
 م 30/12/2020  إيل  م1/1/2020من تاريخ  
 أوال : التخطيط التشغيلي علي مستوي األقسام

 

االهداف   المكون  م 
 العامة  

مؤشرات قياس  االهداف التفصيلية 
 االداء 

 شواهد االنجاز القسم المسؤول تاريخ االنتهاء تاريخ التنفيذ

  الموارد 1
 البشرية  
)التعلم 
 النمو(

 تقييييييييييييييييييييم
وتييييييييييييدري  
 الموظفين 

 

وضيييييييييي م ييييييييية لتقيييييييييييم 
لنمييييو    وفقيييياالمييييوظفين 
  قياس االداء

عدد االدارات   •
التي تم فيها 

 لتقييم 
 عدد الموظفين  •

التخ يط  م1/2/2020 م 1/1/2020
 والتدري 

 نمو   الخ ة  -
نمو   قياس  -

 االداء

م ية للتيدري  لجمييي بناء 
وفقيييييا منسيييييوجي الجمعيييييية 

 لالحتيا .

عدد الدورات  •
 التدريبية المنفذة

عدد الموظفين  •
 الحاصلين على

 التدري .

التخ يط  م1/3/2020 م1/2/2020
 والتدري 

 م ة التدري  -
 الحضور كشوف -
 رشهادات الحضو  -
استبانة الدورات  -

 التدريبية

ت بييييييت ميييييا تيييييم  متابعييييية
 التدري  عليه

عدد الموظفين  •
الذي تم قياس 
أثر التدري  

 لديهم.

التخ يط  م1/4/2020 م1/3/2020
 والتدري 

  تقرير المتابعة -



 

االهداف   المكون  م 
 العامة  

مؤشرات قياس  االهداف التفصيلية 
 االداء 

 شواهد االنجاز القسم المسؤول تاريخ االنتهاء تاريخ التنفيذ

استق اب 
كوادر ال
  ةلبشريا

 .   المتميزة

 رصد احتياجات االقسام
من الكوادر البشرية وفت 

 الهيكل التنظيمي.

عدد الموظفين  •
 الجدد

 المدير التنفيذي م1/5/2020 م1/4/2020
شئون 
 الموظفين

  تقرير المتابعة -

المشاركة   2
 المجتمعية  
 )المبادرات( 

عقد 
شراكات  
مجتمعية  

مي  
الق اعات 
الحكومية  
والخاصة 
 والخيرية.
 

تقيييييييييييم أثييييييييير الشيييييييييراكة 
الجهيييييات المجتمعيييييية ميييييي 

والخاصيييييييييييية الحكومييييييييييييية 
والخيرييية السييابت التعيياون 

  معها.

عدد الشراكات 
   المقيمة

 مجلس االدارة   م1/6/2020 م1/5/2020
 التخ يط والتدري 

  تقرير المتابعة -

المبيييييييييادرات  ات حصييييييييير 
العالقيييييية المشييييييتركة بييييييين 
الجمعييية والجهييات االميير  

 لتفعيلها

عدد الشراكات 
 المفعلة

  تقرير المتابعة - التدري  والت وير م1/8/2020 م1/7/2020

تحسين  المشاريي 3
وت وير 
مشاريي  
 الجمعية

تقويم مشاريي الجمعية 
 القائمة 

عدد المشاريي 
 المقيمة 

 المدير التنفيذي م1/9/2020 م1/8/2020
 التخ يط والتدري 

  تقرير المتابعة -

استكمال العمل في  
 المشاريي الحالية

نسبة التحسن في 
 نتائج المشاريي

  تقرير المتابعة - مجلس االدارة م1/10/2020 م1/9/2020

طرح مشاريي تتناس  مي  
 اهداف الجمعية 

عدد المشاريي 
 الجديدة

 مجلس االدارة   م1/11/2020 م1/10/2020
 التخ يط والتدري 

  تقرير المتابعة -
 
 
 

  تقرير المتابعة -تنمية الموارد   م1/12/2020 م1/11/2020عدد مصادر الموارد تنوع مصادر الموارد ت وير الية تنمية   4



 

االهداف   المكون  م 
 العامة  

مؤشرات قياس  االهداف التفصيلية 
 االداء 

 شواهد االنجاز القسم المسؤول تاريخ االنتهاء تاريخ التنفيذ

الموارد  
 المالية

تنمية  
الموارد  
لزيادة 
 الدمل

 المالية   المالية المالية

التواصل مي الجهات 
 المانحة

الجهات عدد 
 المانحة

تنمية الموارد  
 المالية

  تقرير المتابعة -

التواصل  5
مي  
   العمالء

وضي م ة 
لتنمية 
الموارد  
المالية 
 للعمالء
 

عدد الداعمون  الداعمين زيادة عدد 
 الجدد

تنمية الموارد   م1/2/2020 م 1/1/2020
 المالية

  تقرير المتابعة -

الجهات زيادة عدد  
 المانحة 

عدد الجهات 
 المانحة الجديدة

تنمية الموارد   م1/3/2020 م1/2/2020
 المالية

  تقرير المتابعة -

عدد المتبرعون  المتبرعون تنمية عدد 
 الجدد

تنمية الموارد   م1/4/2020 م1/3/2020
 المالية

  تقرير المتابعة -

تنمية الموارد   م1/5/2020 ه1/4/2020 عدد عقود الرعاية التعاقد مي رعاة 
 المالية

  تقرير المتابعة -

طرح المشروعات 
 لمستثمريناالستثمارية ل

عدد االستثمارات  
 الجديدة

تنمية الموارد   م1/2/2020 م 1/1/2020
 المالية

  تقرير المتابعة -

العمليات  6
 الداملية 

تحسين 
وت وير 
مخرجات 
العمليات  
 الداملية

االقسام من  رصد احتيا  
 االمكانات المادية  

عدد استمارات  
 االحتيا 

  تقرير المتابعة - التموين م1/3/2020 م1/2/2020

عمل االدارات   نمذجة
 بالمستودع

 التخ يط والت وير م1/4/2020 م1/3/2020 تفعيل النما  
 شئون الموظفين

  تقرير المتابعة -

استحداث نظام تقني  
 وتفعيله 

 مجلس االدارة   م1/2/2020 م1/1/2020 النظام  تشغيل
 

  تقرير المتابعة -

 



 

 
 
 

 الموارد البشرية )التعلم النمو( -1
 وتدري  الموظفين  تقييم -1

 المسؤولين االجراءات  االهداف التفصيلية

وضييييييييييي م يييييييييية لتقييييييييييييم 
لنميييييو    وفقييييياالميييييوظفين 
  قياس االداء

 السابقة. مالموظفين ووظائفهم وتقييماته حصر عدد -1
 توزيي نمو   قياس االداء على رؤساء االقسام وتدريبهم على ت بيقه. -2
 ت بيت النمو  . -3
 تحليل النتائج. -4
 قرار مجلس االدارة. -5

 شئون الموظفين. -1
 التخ يط التدري . -2

م يية للتييدري  لجميييي بنيياء 
وفقييييييا منسييييييوجي الجمعييييييية 

 لالحتيا .

 حصر احتياجات االقسام التدريبية. -1
 وضي جدول زمني بالدورات التدريبية. -2
 تنفيذ الجدول الزمني. -3
 تحليل نتائج التدري .  -4
 قرار مجلس االدارة. -5

 المدير التنفيذي. -1
 التخ يط والتدري . -2

متابعيييييية ت بيييييييت مييييييا تييييييم 
 التدري  عليه

 عن الموظفين الذي تم تدريبهم. تقرير رؤساء االقسام -1
 رفي االحتياجات التدريبية األمر  الي المجلس من قبل االدارات -2

 المدير التنفيذي. -1
 التخ يط والتدري . -2

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 .المتميزة ةلبشرياكوادر الاستق اب  -2
 

 المسؤولين االجراءات  االهداف التفصيلية

من  رصد احتياجات االقسام
الكوادر البشرية وفت 

 الهيكل التنظيمي.

 م اب الي االقسام من المدير التنفيذي حول حصر االحتياجات من الكوادر البشرية وفت نمو  .-1
 اعالن عن الوظائف.-2
 عقد مقابالت شخصية مي المتقدمين.-3
 الت وتعيين ما تم امتيارهم من المتقدمين.التقرير عن المقاب-4

 لجنة التوظيف -1
 المدير التنفيذي. -2
 شئون الموظفين. -3
 التخ يط والتدري . -4

 

 المشاركة المجتمعية )المبادرات(  -2
 الشراكة المجتمعية  -1

 المسؤولين االجراءات  االهداف التفصيلية

عقد شراكات مجتمعية مي  
الق اعات الحكومية 
 والخاصة والخيرية.

 

 كة مي جهتين من ق اع حكومي.اعقد شر  -1
 جهتين من القاع الخاص.كة مي اعقد شر  -2
 عقد شراكة مي جمعيتين ميرتين. -3

 زيارة للجهات. •
 استقبالهم في مقر الجمعية.  •
 االتفاق على بنود الشراكة. •
 توقيي عقد الشراكة. •

 

 مجلس االدارة  -1
 المدير التنفيذي -2
 العالقات العامة واالعالم. -3



 

م يية للتييدري  لجميييي بنيياء 
وفقييييييا منسييييييوجي الجمعييييييية 

 لالحتيا .

 حصر احتياجات االقسام التدريبية. -6
 وضي جدول زمني بالدورات التدريبية. -7
 تنفيذ الجدول الزمني. -8
 تحليل نتائج التدري .  -9

 قرار مجلس االدارة. -10

 المدير التنفيذي. -1
 التخ يط والتدري . -2

ت بيييييييت مييييييا تييييييم  متابعيييييية
 التدري  عليه

 تقرير رؤساء االقسام عن الموظفين الذي تم تدريبهم. -3
 رفي االحتياجات التدريبية األمر  الي المجلس من قبل االدارات -4

 المدير التنفيذي. -1
 التخ يط والتدري . -2

 
 تحسين وت وير مشاريي الجمعية  -3

 
 المسؤولين االجراءات  االهداف التفصيلية

مشاريي الجمعية  تقويم
 القائمة

 تصميم نمو   للتقويم   -1
 االجتماع مي المسؤولين عن المشاريي. -2
 عمل دراسة جدو  لكل مشروع. -3
 مناقشة نتائج التقويم مي مجلس االدارة. -4

 مجلس االدارة -1
 المدير التنفيذي. -2
 مسؤولين المشاريي. -3
 التخ يط والتدري . -4

طرح مشاريي تتناس  مي  
 اهداف الجمعية 

 مقترح من المشاريي الجديدة من مالل نمو   القتراح المشروعات.تقديم  -1
 عمل دراسة جدو  للمشروع الجديد. -2
 المجلس. علىعرض دراسة الجدو   -3
 اعتماد المشروع  -4

 مجلس االدارة. -1
 المدير التنفيذي -2
 التخ يط والتدري  -3
 المالية.تنمية الموارد  -4

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 العمالء التواصل مي و  تنمية الموارد المالية -4
 

 المسؤولين االجراءات  االهداف التفصيلية

 اعداد تقرير عن تنمية الموارد المالية الحالية والمستقبلية. -1 تنوع مصادر الموارد المالية
 اعتماد م ة تنمية الموارد المستقبلية -2

 مجلس االدارة -1
 المدير التنفيذي. -2
 تنمية الموارد المالية. -3
 التخ يط والتدري . -4

الجهات التواصل مي 
 المانحة

 بناء قاعدة بيانات عن الجهات المانحة. -1
 تقرير عن الجهات التي تم التوصل معها حس  التوقيت المعتمد بالخ ة. -2
 تقرير عن نتائج التواصل. -3
 العرض علي المجلس.  -4

 مجلس االدارة -1
 المدير التنفيذي. -2
 تنمية الموارد المالية. -3

الداعمين  التواصل مي 
 والرعاة 

 لداعمين بناء قاعدة بيانات ل -1
 بناء قاعدة بيانات للرعاة   -2
التواصييل مييي العمييالء بمختلييف مسييمياتهم وتوزيييي النشييرات التعريفييية عيين الجمعييية عبيير البريييد  -3

 االلكتروني والرسائل االلكترونية عبر الجوال.

 مجلس االدارة -1
 المدير التنفيذي. -2
 تنمية الموارد المالية. -3

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 تحسين وت وير مخرجات العمليات الداملية -5
 

 المسؤولين االجراءات  االهداف التفصيلية

رصد احتيا  االقسام من  
 االمكانات المادية  

 توزيي نمو   لالحتياجات المادية. -1
 تكليف االدارة المسؤولة بتوفيرها. -2

 المدير التنفيذي   -1
 رؤساء األقسام  -2
 التخ يط والتدري  -3

االدارات  عمل  نمذجة
 بالمستودع

 تصميم النما   المناسبة لعمل الجمعية  -1
 طرحها على مجلس االدارة لالعتماد. -2

 مجلس االدارة  -1
 التخ يط والتدري  -2

 استحداث نظام تقني
 وتفعيله

 المعلومات متخصصة بالعمل الخيري.االتصال بشركة لتقنية  -1
 تركي  النظام  -2
 ترشيح المتدرجين علية من قبل االدارة. -3

 مجلس االدارة  -1
 المدير التنفيذي -2
مسؤول تقنيية المعلوميات  -3

 بالجمعية

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 الحالية للجمعية والحمالت متابعة العمل بالمشاريي -6
 

 المسؤولين  االجراءات   االهداف التفصيلية 

والحمالت متابعة العمل بالمشاريي 
 الحالية 

تقديم تقرير من اللجنة االجتماعية حول كل مشروع يخص المستفيدين يذكر فيه اسباب  -1
ين من الجمعية واقتراحات للت وير وماهي ابرز عناصر زيادة وتراجي اعداد المستفيد

 القوة والضعف في كل مشروع. 
  التواصل المباشر بالمستفيدين بوسائل االتصال المناسبة للوقوف علي جودة الخدمات. -2

 اللجنة االجتماعية  -1
  التخ يط والتدري  -2
 الموقي االلكتروني -3

 العدد نبذة عن المشروع اسم المشروع م 

 اسرة 80 منازل االسر الفقيرة  80اعداد وتأهيل وترميم اساسيات  مشروع ترميم وصيانة المنازل  1
 اسرة 137 استقبال فائض الوالئم والمناسبات والفائض من محالت الخضار والفواكه  حفظ النعمةمشروع  2
 مسجد 44 ترميم المساجد بالتنسيت ترميم المساجد 3
 مسجد 189 العناية بنظافة المساجد بالتنسيت مي ادارة االوقاف  العناية بنظافة المساجد 4
  بناء المساجد بالتنسيت مي ادارة االوقاف  بناء المساجد 4
 اسرة 346 تقديم مواد غذائية اساسية بصفة اساسية بصفة شهرية لألسر الفقيرة  كفالة االسر بالمواد الغذائية  5
 اسرة 19 تامين االجهزة الكهرجائية التي ال غني لألسرة عنها االجهزة الكهرجائية 6

 اسرة 626 اداء زكاة التمور على اصحاب المزارع وتزفير احتياجات االسر الفقيرة تسهيل  استقبال التمور 7
 

 اسرة 384تقييديم مييواد غذائييية اساسييية مناسييبة لشييهر رمضييان المبييارب لألسيير الفقيييرة عبيير ب اقيية شييراء  سلة رمضان 8



 

 تصرف من أحد منافذ البيي المعتمد لدي المستودع  الكترونية

 اسرة 749 زكاة الف ر: استقبال الركوات من مؤديها سواء عينية او نقدية مشاريي عيد الف ر 9

هدية عيد الف ر تعبئة اكياس تحتوي على اصيناف مين الحلوييات وااللعياب والزينية ألطفيال االسير 
 المحتاجة 

 اسرة 500

 اسرة 29 تقديم المواد الغذائية االساسية التي تمر بظروف طارئة  ال ارئة السلة الغذائية 10
 اسرة 301  رمضان شهر ايام امر الفقيرة االسر على بلحومها والتصدق وحواشي اغنام شراء اطعام ال عام 11
رييياالت عيين اطعييام  10يتوكييل المسييتودع الخيييري عمييا علييية كفييارة يمييين او صيييام فيسييتلم منييه  كفارة اليمين والصيام 12

المسييكين الواحييد ويتييولى المسييتودع شييراء مييواد غذائييية تكفييي لهييذا ال عييام ويمكيين احضييار الكفييارة 
 عينية ويتولى المستودع توزيعها

 اسرة 628

مجانا للمرضي المحتياجين وفيت اليية تعتميد عليى التقيارير ال بيية الرسيمية الصيادرة  توفير االدوية الدواء الخيري  13
 من جهات االمتصاص

 اسرة 154

يقوم المستودع الخيري بالتنسيت مي إحد  محالت الخياطية لتفصييل ثيياب المسيتفيدين وفيت اليية  الثوب الخيري  14
 محددة

 فرد 120

المدرسيية  توفير احتياجات ال الب وال البات من االدوات المدرسية و لي  مين اجيود انيواع االدوات الحقيبة المدرسية 15
 ومريول مدرسي لل البات

 طال  154

ادرا  صدقة يومية عن المتبرعين تتمثل في ميواد غذائيية اساسيية او مسيتلزمات ضيرورية ويفيتح  الصدقة اليومية 16
 المجال للمتبرع ولو بريال عن كل يوم

 اسرة 360

الفقييييرة بميييا يسييياعدها عليييي تيييوقي بيييرد الشيييتاء مييين المالبيييس واليييدفايات  تيييامين احتييييا  االسييير صدقة الشتاء 17
 والب انيات

 اسرة 80

 برادة 62 وضي برادات مياه في المساجد واالماكن العامة وعمل صيانة دورية لها سقيا الماء 18
 اسرة 337 التوكيل في االضاحي مشاريي عيد األضحى 19

 كجم 1500 استقبال لحوم وشحوم االضاحي



 

هدية عيد األضحى: منح االسر الفقيرة مروف كهدية بمناسيبة عييد األضيحى وتقديمية لهيم مسياء 
 اليوم التاسي من شهر  ي الحجة لتكون اضحية شرعية لهم

 اضحية 38

المستعمل واالستفادة من عن طرييت تيوفير حاجية االسير مين  انشاء صالة عرض الستقبال االثاث السنابل لألثاث المستعمل 20
 االثاث بامتيارهم وما يحتاجون و ل  بخصوصية تامة وايضا بيي اثاث لصالح المشاريي الخيرية 

 عدد المشتريين

استقبال المالبس الجديدة والمستعملة من مالل وضي حاويات وضعت في االماكن العامة ليسيتفيد  المالبس الجديدة والمستعملة 21
 منها الفقير بعد فرزها وجياع غير الصالح منها ويستفاد من ريعها لصالح المشاريي الخيرية

 طن 356

استقبال الورق والخردة المستغني عنها عبر حاويات وضعت في اماكن عامة حفاظا عليى االوراق  الورق والخردة   22
 من االمتهان ثم بيعها لصالح المشاريي الخيرية

 طن 322الورق 
 طن 85الخردة 

 اسرة 20 الفقيرة قبل صلوات االستسقاء  توزيي مواد غذائية على االسر حمله اللهم أغثنا 23
 عامل 500 بجهود شباب المت وعين واشراف شبكة البراري توزيي حقيبة المستودع الشتوية حملة تواصل الخير 24

 مصحف 12000 استقبال المصاحف المستعملة المحتاجة الي للتأهيل وحفظها من االمتهان حملة العناية بالمصاحف 25

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ثانيا: التخطيط التشغيلي للمشاريع: 
اسم   م 

 المشروع 
عدد  نبذة عن المشروع

االسر  
 –الحالي 
عدد 
 المساجد

عدد االسر 
المستهدف 

عدد  –
 المساجد 

مؤشر  
 االداء 

فترة  دورية القياس
 التنفيذ

 المسؤول  
 )االدارة / القسم( 

الموازنة  
 الفعلية 

الموازنة  
 التقديرية

ترميم  مشروع 1
وصيانة 
 المنازل

اعداد وتأهيل وترميم منازل 
 االسر المستفيدة

 ترميم  5
 صيانة 55

 ترميم  8
 صيانة 60

 ادارة المشاريي -1 مستمر نصف سنوي  عدد االسر
 الجتماعياالبحث -2

85.000 93.500 

حفظ مشروع  2
 النعمة

استقبال فائض الوالئم 
والمناسبات والفائض من 
محالت الخضار والفواكه 

 والم اعم

 200.000 184.282 التموين مستمر رجي سنوي  عدد االسر 200 164

 ترميم المساجد 3
 ألف 30أكثر من  -أ

 مستمر سنوي  عدد المساجد 8 5 ألف 30اقل من  -ب
 ادارة المشاريي . 1
 1.320.000 1.200.000 الترميم والصيانة . 2

بناء المساجد بالتنسيت مي  بناء المساجد 4
 ادارة االوقاف

حس   حس  المتبرع عدد المساجد حس  المتبرع
 المتبرع

 ادارة المشاريي
 

 حس  المتبرع

 ادارة المشاريي -1 مستمر رجي سنوي  عدد المساجد  110 125 صيانة المساجد صيانة المساجد 5
 صيانة المساجد -2

166.298 166.298 

كفالة االسر  6
 بالمواد الغذائية

تقديم مواد غذائية اساسية 
بصفة شهرية لألسر 

 المستفيدة

 1.889.400 1.889.400 البحث االجتماعي مستمر سنوي  عدد االسر 293 293



 

اسم   م 
 المشروع 

عدد  نبذة عن المشروع
االسر  
 –الحالي 
عدد 
 المساجد

عدد االسر 
المستهدف 

عدد  –
 المساجد 

مؤشر  
 االداء 

فترة  دورية القياس
 التنفيذ

 المسؤول  
 )االدارة / القسم( 

الموازنة  
 الفعلية 

الموازنة  
 التقديرية

تسهيل اداء زكاة التمور  استقبال التمور 7
المزارع وتوفير  على اصحاب

 احتياجات االسر المستفيدة

 التموين -1 مستمر سنوي  عدد االسر حس  ال ل  250
 البحث االجتماعي -2

 ال يوجد له موازنه

 تقديم مواد غذائية اساسية سلة رمضان 8
مناسبة لشهر رمضان 
المبارب لألسر المستفيدة 
عبر ب اقة شراء الكترونية 
تصرف من أحد منافذ البيي 
 المعتمد لدي المستودع

شهر  سنوي  عدد االسر 293 293
 رمضان

 107.844 98.040 البحث االجتماعي

زكاة الف ر: استقبال الزكاة  زكاة الف ر 9
من مؤديها سواء عينية او 

 نقدية

 400.000 3.647.50 البحث االجتماعي عيد الف ر سنوي  عدد االسر 293 293

السيييلة الغذائيييية  10
 ال ارئة

تقيييييييييديم الميييييييييواد الغذائيييييييييية 
االساسيييية لألسييير التيييي تمييير 

 بظروف طارئة  

حس  
 الحاجة 

حس  
 الحاجة 

حس  
 الحاجة

 5.000 5.000 البحث االجتماعي مستمر حس  الحاجة 

 وحواشي اغنام شراء اطعام ال عام 11
 على بلحومها والتصدق

 ايام المستفيدة امر االسر
 رمضان شهر

شهر  رجي سنوي  عدد االسر جميي االسر جميي االسر
 رمضان

 التموين -3
 البحث االجتماعي -4

142.262 150.000 

كفييييييارة اليمييييييين  12
 والصيام

يتوكييل المسييتودع الخيييري عمييا 
علييييية كفييييارة يمييييين او صيييييام 

رييياالت عيين  10فيسييتلم منييه 
اطعام المسكين الواحييد ويتييولى 

حس  المكفر  115.465 البحث االجتماعي مستمر شهري  عدد االسر جميي االسر جميي االسر
 عن يمينة 



 

اسم   م 
 المشروع 

عدد  نبذة عن المشروع
االسر  
 –الحالي 
عدد 
 المساجد

عدد االسر 
المستهدف 

عدد  –
 المساجد 

مؤشر  
 االداء 

فترة  دورية القياس
 التنفيذ

 المسؤول  
 )االدارة / القسم( 

الموازنة  
 الفعلية 

الموازنة  
 التقديرية

المسييتودع شييراء مييواد غذائييية 
تكفيييييي لهيييييذا ال عيييييام ويمكييييين 
احضييار الكفييارة عينييية ويتييولى 

 المستودع توزيعها
توفير االدوية مجانا للمرضي  الدواء الخيري  13

المحتيياجين وفييت الييية تعتمييد 
عليييييييييى التقيييييييييارير ال بيييييييييية 
الرسيمية الصييادرة ميين جهييات 

 االمتصاص

حس  
 الحاجة 

حس  
 الحاجة 

 18.000 18.000 البحث االجتماعي  مستمر شهري  عدد االسر

ادرا  صييييييدقة يومييييييية عيييييين  الصدقة اليومية 15
المتبيييرعين تتمثيييل فيييي ميييواد 
غذائيييييييييييييييية اساسيييييييييييييييية او 
مسيييتلزمات ضيييرورية ويفيييتح 
المجيييال للمتبيييرع وليييو برييييال 

 عن كل يوم

 3.333.000 البحث االجتماعي مستمر شهري  عدد االسر 293 293
 

366.630.0 

وقييييييييي  بييييييييييت  16
 الصدقة

قاعييية مناسيييبات تخيييدم  بنييياء
مشيياريي الجمعييية ميين مييالل 

 المادي منها دالعائ

مشروع 
وق  
 للجمعية

الوقت 
المحدد 
 لالنتهاء 

االنجاز في 
الموعد 
 المحدد

 3000.000 5.000.000 إدارة المشاريي شهور 6 نصف سنوي 

مشيييييياريي عيييييييد  17
 األضحى

عيد  سنوي  عدد االسر جميي االسر جميي االسر التوكيل في االضاحي
 األضحى

 التموين -5
 البحث االجتماعي -6

172.750 200.000 

هديييية عييييد األضيييحى: مييينح 
االسييييير المسيييييتفيدة ميييييروف 
كهديييييييييية بمناسيييييييييبة عييييييييييد 

عيد  سنوي  االضحية  150 130
 األضحى

 التموين -1
 االجتماعي البحث -2

36.000 50.000 



 

اسم   م 
 المشروع 

عدد  نبذة عن المشروع
االسر  
 –الحالي 
عدد 
 المساجد

عدد االسر 
المستهدف 

عدد  –
 المساجد 

مؤشر  
 االداء 

فترة  دورية القياس
 التنفيذ

 المسؤول  
 )االدارة / القسم( 

الموازنة  
 الفعلية 

الموازنة  
 التقديرية

األضحى وتقديمة لهيم مسياء 
اليييوم التاسييي ميين شييهر  ي 
الحجيييييييية لتكييييييييون اضييييييييحية 

 شرعية لهم
عيد  سنوي  كمية اللحوم جميي االسر جميي االسر استقبال لحوم االضاحي

 األضحى
 التموين
 البحث

 حس  المتبرعين  حس  المتبرعين 

حملييييييييه اللهييييييييم  18
 أغثنا

توزيييييي مييييواد غذائييييية علييييى 
االسر المستفيدة قبل صلوات 

 االستسقاء  

 حس  المتبرعين  حس  المتبرعين  التموين  مستمر سنوي  االسرعدد  جميي االسر جميي االسر

السيينابل لألثيياث  19
 المستعمل

انشييييييييياء صيييييييييالة عييييييييييرض 
السيييتقبال االثييياث المسيييتعمل 
واالسيييتفادة مييين عييين طرييييت 
تيييييوفير حاجييييية االسييييير مييييين 
االثيييييييياث بامتيييييييييارهم ومييييييييا 
يحتيياجون و ليي  بخصوصييية 

لصيالح  تامة وايضا بيي اثاث
 المشاريي الخيرية  

فرع 
 المجمعة

فتح فروع 
امر  في 
مناطت 
 امر  

الدمل 
 الشهري 

 890.807.5 809.825 االستثمار مستمر  نصف سنوي 

اسييييتقبال المالبييييس الجديييييدة  اعادة التدوير 20
والمسييتعملة والييورق والخييردة  
ميييين مييييالل وضييييي حاويييييات 
وضييعت فيييي االميياكن العامييية 
ليسييييتفيد منهييييا الفقييييير بعييييد 
فرزهيييا وجيييياع غيييير الصيييالح 

عدد 
 الحاويات

زيادة عدد 
 الحاويات

 38.500 35.000 االستثمار مستمر  نصف سنوي  الوزن 



 

اسم   م 
 المشروع 

عدد  نبذة عن المشروع
االسر  
 –الحالي 
عدد 
 المساجد

عدد االسر 
المستهدف 

عدد  –
 المساجد 

مؤشر  
 االداء 

فترة  دورية القياس
 التنفيذ

 المسؤول  
 )االدارة / القسم( 

الموازنة  
 الفعلية 

الموازنة  
 التقديرية

منهييييا ويسييييتفاد ميييين ريعهييييا 
 لصالح المشاريي الخيرية  

االجهيييييييييييييييييييييييييزة  21
 الكهرجائية

تيييييامين االجهيييييزة الكهرجائيييييية 
الجديييدة التييي ال غنييي عنهييا 

 لألسرة  

 التموين  مستمر رجي سنوي  عدد االسر جميي االسر جميي االسر
 البحث

71.905 790.955 

 

  



 

 
 

 منوذج متابعة اخلطة التشغيلية  

 الشهر 

 االنجاز  الربع االول 

 الحلول المقترحة لتحقيق االنجاز  توضيح االنجاز 
 المتحقق  المستهدف 

القرب من  

المستهدف  

 )نسبة( 

منجز  

 بالكامل 

انجاز  

 جزئي 

غير  

منجز  

 تماما 

1         

2         

3         

 الشهر 

 االنجاز  الربع الثاني 

 توضيح 

 االنجاز  3
 الحلول المقترحة لتحقيق االنجاز 

 المتحقق  المستهدف 

القرب من  

المستهدف  

 )نسبة( 

منجز  

 بالكامل 

انجاز  

 جزئي 

غير  

منجز  

 تماما 

4         

5         

6         

 الشهر 

 االنجاز  الربع الثالث 

 الحلول المقترحة لتحقيق االنجاز  توضيح االنجاز 
 المتحقق  المستهدف 

القرب من  

المستهدف  

 )نسبة( 

منجز  

 بالكامل 

انجاز  

 جزئي 

غير  

منجز  

 تماما 

7         

8         

9         

 الشهر 

 االنجاز  الربع الثالث 

 الحلول المقترحة لتحقيق االنجاز  توضيح االنجاز 
 المتحقق  المستهدف 

القرب من  

المستهدف  

 )نسبة( 

منجز  

 بالكامل 

انجاز  

 جزئي 

غير  

منجز  

 تماما 

10         

11         

12         
 

 واالقسام ويتم متابعة العمل وفقا للفترة الزمنية الموضحة امام كل مشروع يوزع النموذج علي االدارات 


