
	

 
 

  الخطة التشغیلیة لجمعیة سواعد
 م30/12/2020 إلي م1/1/2020من تاریخ 

 أوال : التخطیط التشغیلي علي مستوي األقسام
 

االھداف  المكون  م 
 العامة 

مؤشرات قیاس  االھداف التفصیلیة 
 االداء

 شواھد االنجاز القسم المسؤول تاریخ االنتھاء تاریخ التنفیذ

الموارد  1
 البشریة 

التعلم (
 النمو)

 تقیNNNNNNNNNNNNNNNNNNیم
وتNNNNNNNNNNدریب 

 الموظفین 
 

وضNNNNNNNNNع خطNNNNNNNNNة لتقیNNNNNNNNNیم 
لنمNNNNوذج  وفقNNNNاالمNNNNوظفین 
  قیاس االداء

عدد االدارات  •
التي تم فیھا 

 لتقییم 
 عدد الموظفین  •

التخطیط  م1/2/2020 م 1/1/2020
 والتدریب

 نموذج الخطة  -
نموذج قیاس  -

 االداء

خطNNة للتNNدریب لجمیNNع بناء 
وفقNNNNا منسNNNNوبي الجمعیNNNNة 

 لالحتیاج.

عدد الدورات  •
 التدریبیة المنفذة

عدد الموظفین  •
 الحاصلین على

 التدریب.

التخطیط  م1/3/2020 م1/2/2020
 والتدریب

 خطة التدریب -
 الحضور كشوف -
 رشھادات الحضو -
استبانة الدورات  -

 التدریبیة

متابعNNNNNة تطبیNNNNNق مNNNNNا تNNNNNم 
 التدریب علیھ

عدد الموظفین  •
الذي تم قیاس 

أثر التدریب 
 لدیھم.

التخطیط  م1/4/2020 م1/3/2020
 والتدریب

  تقریر المتابعة -

استقطاب 
كوادر ال
 ةلبشریا

 .  المتمیزة

رصد احتیاجات االقسام 
من الكوادر البشریة وفق 

 الھیكل التنظیمي.

عدد الموظفین  •
 الجدد

 المدیر التنفیذي م1/5/2020 م1/4/2020
شئون 
 الموظفین

  تقریر المتابعة -

 المشاركة 2
 المجتمعیة 
 (المبادرات)

عقد 
شراكات 

مجتمعیة مع 
القطاعات 
الحكومیة 

تقیNNNNNNNNیم أثNNNNNNNNر الشNNNNNNNNراكة 
الجھNNNNNات المجتمعیNNNNNة مNNNNNع 

والخاصNNNNNNNNNNة الحكومیNNNNNNNNNNة 
والخیریNNة السNNابق التعNNاون 

  معھا.

عدد الشراكات 
  المقیمة

 مجلس االدارة  م1/6/2020 م1/5/2020
 التخطیط والتدریب

  تقریر المتابعة -



	

االھداف  المكون  م 
 العامة 

مؤشرات قیاس  االھداف التفصیلیة 
 االداء

 شواھد االنجاز القسم المسؤول تاریخ االنتھاء تاریخ التنفیذ

والخاصة 
 والخیریة.

 

المبNNNNNNNNادرات ذات حصNNNNNNNNر 
العالقNNNNNة المشNNNNNتركة بNNNNNین 
الجمعیة والجھNNات االخNNرى 

 لتفعیلھا

عدد الشراكات 
 المفعلة

  تقریر المتابعة - التدریب والتطویر م1/8/2020 م1/7/2020

تحسین  المشاریع 3
وتطویر 
مشاریع 
 الجمعیة

تقویم مشاریع الجمعیة 
 القائمة 

عدد المشاریع 
 المقیمة

 المدیر التنفیذي م1/9/2020 م1/8/2020
 التخطیط والتدریب

  تقریر المتابعة -

استكمال العمل في 
 المشاریع الحالیة

نسبة التحسن في 
 نتائج المشاریع

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

طرح مشاریع تتناسب مع 
 اھداف الجمعیة

عدد المشاریع 
 الجدیدة

 مجلس االدارة  م1/11/2020 م1/10/2020
 التخطیط والتدریب

  تقریر المتابعة -
 
 
 

تنمیة  4
الموارد 
 المالیة

تطویر الیة 
تنمیة 

الموارد 
لزیادة 
 الدخل

تنوع مصادر الموارد 
 المالیة

عدد مصادر 
 الموارد المالیة

 م1/11/2020
 

 م1/12/2020
 

تنمیة الموارد 
 المالیة

  تقریر المتابعة -

التواصل مع الجھات 
 المانحة

الجھات عدد 
 المانحة

تنمیة الموارد 
 المالیة

  تقریر المتابعة -

التواصل  5
  مع العمالء

وضع خطة 
لتنمیة 
الموارد 
المالیة 
 للعمالء

 

عدد الداعمون  الداعمین زیادة عدد 
 الجدد

تنمیة الموارد  م1/2/2020 م 1/1/2020
 المالیة

  تقریر المتابعة -

الجھات زیادة عدد  
 المانحة 

عدد الجھات 
 المانحة الجدیدة

تنمیة الموارد  م1/3/2020 م1/2/2020
 المالیة

  تقریر المتابعة -

عدد المتبرعون  المتبرعون تنمیة عدد 
 الجدد

تنمیة الموارد  م1/4/2020 م1/3/2020
 المالیة

  تقریر المتابعة -

تنمیة الموارد  م1/5/2020 ه1/4/2020 عدد عقود الرعایة التعاقد مع رعاة 
 المالیة

  تقریر المتابعة -

طرح المشروعات 
 لمستثمریناالستثماریة ل

عدد االستثمارات 
 الجدیدة

تنمیة الموارد  م1/2/2020 م 1/1/2020
 المالیة

  تقریر المتابعة -

العملیات  6
 الداخلیة 

تحسین 
وتطویر 

مخرجات 
العملیات 
 الداخلیة

رصد احتیاج االقسام من 
 االمكانات المادیة 

عدد استمارات 
 االحتیاج

  تقریر المتابعة - التموین م1/3/2020 م1/2/2020

عمل االدارات  نمذجة
 بالمستودع

 التخطیط والتطویر م1/4/2020 م1/3/2020 تفعیل النماذج
 شئون الموظفین

  تقریر المتابعة -



	

االھداف  المكون  م 
 العامة 

مؤشرات قیاس  االھداف التفصیلیة 
 االداء

 شواھد االنجاز القسم المسؤول تاریخ االنتھاء تاریخ التنفیذ

 مجلس االدارة  م1/2/2020 م1/1/2020 تشغیل النظام  استحداث نظام تقني وتفعیلھ
 

  تقریر المتابعة -

 
 
 
 

 الموارد البشریة (التعلم النمو) -1
 وتدریب الموظفین  تقییم -1

 المسؤولین االجراءات االھداف التفصیلیة

وضع خطة لتقییم الموظفین 
  لنموذج قیاس االداء وفقا

 السابقة. محصر عدد الموظفین ووظائفھم وتقییماتھ -1
 على رؤساء االقسام وتدریبھم على تطبیقھ. توزیع نموذج قیاس االداء -2
 تطبیق النموذج. -3
 تحلیل النتائج. -4
 قرار مجلس االدارة. -5

 شئون الموظفین. -1
 التخطیط التدریب. -2

خطNNة للتNNدریب لجمیNNع بنNNاء 
وفقNNNNNا منسNNNNNوبي الجمعیNNNNNة 

 لالحتیاج.

 حصر احتیاجات االقسام التدریبیة. -1
 وضع جدول زمني بالدورات التدریبیة. -2
 الزمني.تنفیذ الجدول  -3
 تحلیل نتائج التدریب.  -4
 قرار مجلس االدارة. -5

 المدیر التنفیذي. -1
 التخطیط والتدریب. -2

متابعة تطبیق ما تم التدریب 
 علیھ

 تقریر رؤساء االقسام عن الموظفین الذي تم تدریبھم. -1
 رفع االحتیاجات التدریبیة األخرى الي المجلس من قبل االدارات -2

 المدیر التنفیذي. -1
 والتدریب.التخطیط  -2

 
 
 
 
 
 
 

 



	

 .المتمیزة ةلبشریاكوادر الاستقطاب  -2
 

 المسؤولین االجراءات االھداف التفصیلیة

رصد احتیاجات االقسام من 
الكوادر البشریة وفق 

 الھیكل التنظیمي.

 خطاب الي االقسام من المدیر التنفیذي حول حصر االحتیاجات من الكوادر البشریة وفق نموذج. -1
 اعالن عن الوظائف. -2
 عقد مقابالت شخصیة مع المتقدمین. -3
 الت وتعیین ما تم اختیارھم من المتقدمین.التقریر عن المقاب -4

 لجنة التوظیف -1
 المدیر التنفیذي. -2
 شئون الموظفین. -3
 التخطیط والتدریب. -4

 

 المشاركة المجتمعیة (المبادرات) -2
 الشراكة المجتمعیة  -1

 المسؤولین االجراءات االھداف التفصیلیة

مجتمعیة مع عقد شراكات 
القطاعات الحكومیة 
 والخاصة والخیریة.

 

 كة مع جھتین من قطاع حكومي.اعقد شر -1
 كة مع جھتین من القاع الخاص.اعقد شر -2
 عقد شراكة مع جمعیتین خیرتین. -3

 زیارة للجھات. •
 استقبالھم في مقر الجمعیة.  •
 االتفاق على بنود الشراكة. •
 توقیع عقد الشراكة. •

 

 مجلس االدارة  -1
 التنفیذي المدیر -2
 العالقات العامة واالعالم. -3

خطNNة للتNNدریب لجمیNNع بنNNاء 
وفقNNNNNا منسNNNNNوبي الجمعیNNNNNة 

 لالحتیاج.

 حصر احتیاجات االقسام التدریبیة. -6
 وضع جدول زمني بالدورات التدریبیة. -7
 تنفیذ الجدول الزمني. -8
 تحلیل نتائج التدریب.  -9

 قرار مجلس االدارة. -10

 المدیر التنفیذي. -1
 التخطیط والتدریب. -2

متابعة تطبیق ما تم التدریب 
 علیھ

 تقریر رؤساء االقسام عن الموظفین الذي تم تدریبھم. -3
 رفع االحتیاجات التدریبیة األخرى الي المجلس من قبل االدارات -4

 المدیر التنفیذي. -1
 التخطیط والتدریب. -2

 
 تحسین وتطویر مشاریع الجمعیة -3

 
 المسؤولین االجراءات االھداف التفصیلیة



	

مشاریع الجمعیة  تقویم
 القائمة

 تصمیم نموذج للتقویم  -1
 االجتماع مع المسؤولین عن المشاریع. -2
 عمل دراسة جدوى لكل مشروع. -3
 مناقشة نتائج التقویم مع مجلس االدارة. -4

 مجلس االدارة -1
 المدیر التنفیذي. -2
 مسؤولین المشاریع. -3
 التخطیط والتدریب. -4

طرح مشاریع تتناسب مع 
 اھداف الجمعیة

 مقترح من المشاریع الجدیدة من خالل نموذج القتراح المشروعات.تقدیم  -1
 عمل دراسة جدوى للمشروع الجدید. -2
 المجلس. علىعرض دراسة الجدوى  -3
 اعتماد المشروع  -4

 مجلس االدارة. -1
 المدیر التنفیذي -2
 التخطیط والتدریب -3
 المالیة.تنمیة الموارد  -4

 
 
 
 
 
 

 
 

 التواصل مع العمالءو تنمیة الموارد المالیة -4
 

 المسؤولین االجراءات االھداف التفصیلیة

تنوع مصادر الموارد 
 المالیة

 اعداد تقریر عن تنمیة الموارد المالیة الحالیة والمستقبلیة. -1
 اعتماد خطة تنمیة الموارد المستقبلیة -2

 مجلس االدارة -1
 المدیر التنفیذي. -2
 تنمیة الموارد المالیة. -3
 التخطیط والتدریب. -4

التواصل مع الجھات 
 المانحة

 بناء قاعدة بیانات عن الجھات المانحة. -1
 تقریر عن الجھات التي تم التوصل معھا حسب التوقیت المعتمد بالخطة. -2
 تقریر عن نتائج التواصل. -3
 العرض علي المجلس.  -4

 مجلس االدارة -1
 المدیر التنفیذي. -2
 تنمیة الموارد المالیة. -3

الداعمین التواصل مع 
 والرعاة 

 لداعمین بناء قاعدة بیانات ل -1
 بناء قاعدة بیانات للرعاة  -2
التواصNNل مNNع العمNNالء بمختلNNف مسNNمیاتھم وتوزیNNع النشNNرات التعریفیNNة عNNن الجمعیNNة عبNNر البریNNد  -3

 االلكتروني والرسائل االلكترونیة عبر الجوال.

 مجلس االدارة -1
 المدیر التنفیذي. -2
 تنمیة الموارد المالیة. -3

 



	

 
 
 
 
 
 

 
 مخرجات العملیات الداخلیة تحسین وتطویر -5

 
 المسؤولین االجراءات االھداف التفصیلیة

رصد احتیاج االقسام من 
 االمكانات المادیة 

 توزیع نموذج لالحتیاجات المادیة. -1
 تكلیف االدارة المسؤولة بتوفیرھا. -2

 المدیر التنفیذي  -1
 رؤساء األقسام  -2
 التخطیط والتدریب -3

عمل االدارات  نمذجة
 بالمستودع

 تصمیم النماذج المناسبة لعمل الجمعیة  -1
 طرحھا على مجلس االدارة لالعتماد. -2

 مجلس االدارة  -1
 التخطیط والتدریب -2

 استحداث نظام تقني
 وتفعیلھ

 المعلومات متخصصة بالعمل الخیري.االتصال بشركة لتقنیة  -1
 تركیب النظام  -2
 ترشیح المتدربین علیة من قبل االدارة. -3

 مجلس االدارة  -1
 التنفیذي المدیر -2
مسؤول تقنیNNة المعلومNNات  -3

 بالجمعیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الحالیة للجمعیة والحمالت متابعة العمل بالمشاریع -6



	

 

 المسؤولین  االجراءات  االھداف التفصیلیة 

والحمالت متابعة العمل بالمشاریع 
 الحالیة 

اسباب تقدیم تقریر من اللجنة االجتماعیة حول كل مشروع یخص المستفیدین یذكر فیھ  -1
ین من الجمعیة واقتراحات للتطویر وماھي ابرز عناصر زیادة وتراجع اعداد المستفید

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

 اللجنة االجتماعیة  -1
التخطیط  -2

  والتدریب
 الموقع االلكتروني -3

 العدد نبذة عن المشروع اسم المشروع م 

 اسرة 80 منازل االسر الفقیرة  80اعداد وتأھیل وترمیم اساسیات  مشروع ترمیم وصیانة المنازل  1

 اسرة 137 استقبال فائض الوالئم والمناسبات والفائض من محالت الخضار والفواكھ  حفظ النعمةمشروع  2
 مسجد 44 ترمیم المساجد بالتنسیق ترمیم المساجد 3
 مسجد 189 العنایة بنظافة المساجد بالتنسیق مع ادارة االوقاف  العنایة بنظافة المساجد 4
  بناء المساجد بالتنسیق مع ادارة االوقاف  بناء المساجد 4
 اسرة 346 تقدیم مواد غذائیة اساسیة بصفة اساسیة بصفة شھریة لألسر الفقیرة  كفالة االسر بالمواد الغذائیة  5

 اسرة 19 تامین االجھزة الكھربائیة التي ال غني لألسرة عنھا االجھزة الكھربائیة 6

 اسرة 626 تسھیل اداء زكاة التمور على اصحاب المزارع وتزفیر احتیاجات االسر الفقیرة  استقبال التمور 7
 

مناسNNبة لشNNھر رمضNNان المبNNارك لألسNNر الفقیNNرة عبNNر بطاقNNة شNNراء  تقNNدیم مNNواد غذائیNNة اساسNNیة سلة رمضان 8
 الكترونیة تصرف من أحد منافذ البیع المعتمد لدي المستودع 

 اسرة 384

 اسرة 749 زكاة الفطر: استقبال الركوات من مؤدیھا سواء عینیة او نقدیة مشاریع عید الفطر 9

مNNن الحلویNNات وااللعNNاب والزینNNة ألطفNNال االسNNر  ھدیة عید الفطر تعبئة اكیاس تحتNNوي علNNى اصNNناف
 المحتاجة 

 اسرة 500

 اسرة 29 تقدیم المواد الغذائیة االساسیة التي تمر بظروف طارئة  الطارئة السلة الغذائیة 10

 اسرة 301  رمضان شھر ایام اخر الفقیرة االسر على بلحومھا والتصدق وحواشي اغنام شراء اطعام الطعام 11
ریNNاالت عNNن اطعNNام  10یتوكNNل المسNNتودع الخیNNري عمNNا علیNNة كفNNارة یمNNین او صNNیام فیسNNتلم منNNھ  كفارة الیمین والصیام 12

المسكین الواحد ویتولى المسNNتودع شNNراء مNNواد غذائیNNة تكفNNي لھNNذا الطعNNام ویمكNNن احضNNار الكفNNارة 
 عینیة ویتولى المستودع توزیعھا

 اسرة 628

مجانا للمرضي المحتاجین وفNNق الیNNة تعتمNNد علNNى التقNNاریر الطبیNNة الرسNNمیة الصNNادرة  توفیر االدویة الدواء الخیري 13
 من جھات االختصاص

 اسرة 154



	

یقوم المستودع الخیري بالتنسیق مع إحNNدى محNNالت الخیاطNNة لتفصNNیل ثیNNاب المسNNتفیدین وفNNق الیNNة  الثوب الخیري 14
 محددة

 فرد 120

توفیر احتیاجات الطالب والطالبات من االدوات المدرسیة وذلك من اجود انNNواع االدوات المدرسNNیة  الحقیبة المدرسیة 15
 ومریول مدرسي للطالبات

 طالب 154

ادراج صدقة یومیة عن المتبرعین تتمثل في مواد غذائیة اساسNNیة او مسNNتلزمات ضNNروریة ویفNNتح  الصدقة الیومیة 16
 المجال للمتبرع ولو بریال عن كل یوم

 اسرة 360

 اسرة 80 تامین احتیاج االسر الفقیرة بما یساعدھا علي توقي برد الشتاء من المالبس والدفایات والبطانیات صدقة الشتاء 17
 برادة 62 وضع برادات میاه في المساجد واالماكن العامة وعمل صیانة دوریة لھا سقیا الماء 18
 اسرة 337 التوكیل في االضاحي مشاریع عید األضحى 19

 كجم 1500 استقبال لحوم وشحوم االضاحي

ھدیة عید األضحى: منح االسر الفقیNNرة خNNروف كھدیNNة بمناسNNبة عیNNد األضNNحى وتقدیمNNة لھNNم مسNNاء 
 الیوم التاسع من شھر ذي الحجة لتكون اضحیة شرعیة لھم

 اضحیة 38

المستعمل واالسNNتفادة مNNن عNNن طریNNق تNNوفیر حاجNNة االسNNر مNNن  انشاء صالة عرض الستقبال االثاث السنابل لألثاث المستعمل 20
 االثاث باختیارھم وما یحتاجون وذلك بخصوصیة تامة وایضا بیع اثاث لصالح المشاریع الخیریة 

 عدد المشتریین

العامNNة لیسNNتفید  استقبال المالبس الجدیدة والمستعملة من خالل وضع حاویات وضعت فNNي االمNNاكن المالبس الجدیدة والمستعملة 21
 منھا الفقیر بعد فرزھا وبیاع غیر الصالح منھا ویستفاد من ریعھا لصالح المشاریع الخیریة

 طن 356

استقبال الورق والخردة المستغني عنھا عبر حاویات وضعت في اماكن عامة حفاظNNا علNNى االوراق  الورق والخردة  22
 من االمتھان ثم بیعھا لصالح المشاریع الخیریة

 طن 322الورق 
 طن 85الخردة 

 اسرة 20 توزیع مواد غذائیة على االسر الفقیرة قبل صلوات االستسقاء  حملھ اللھم أغثنا 23

 عامل 500 بجھود شباب المتطوعین واشراف شبكة البراري توزیع حقیبة المستودع الشتویة حملة تواصل الخیر 24

 مصحف 12000 استقبال المصاحف المستعملة المحتاجة الي للتأھیل وحفظھا من االمتھان حملة العنایة بالمصاحف 25

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 ثانیا: التخطیط التشغیلي للمشاریع: 

اسم  م 
 المشروع

عدد االسر  نبذة عن المشروع
 –الحالي 
عدد 
 المساجد

عدد االسر 
المستھدف 

عدد  –
 المساجد 

مؤشر 
 االداء

فترة  دوریة القیاس
 التنفیذ

 المسؤول 
 (االدارة / القسم)

الموازنة 
 الفعلیة 

الموازنة 
 التقدیریة

مشروع ترمیم  1
وصیانة 
 المنازل

اعداد وتأھیل وترمیم منازل 
 االسر المستفیدة

 ترمیم  5
 صیانة 55

 ترمیم  8
 صیانة 60

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

85.000 93.500 

 حفظمشروع  2
 النعمة

استقبال فائض الوالئم 
والمناسبات والفائض من 
محالت الخضار والفواكھ 

 والمطاعم

 200.000 184.282 التموین مستمر ربع سنوي عدد االسر 200 164

 ألف 30أكثر من  -أ ترمیم المساجد 3
 ادارة المشاریع .1 مستمر سنوي عدد المساجد 8 5 ألف 30اقل من  -ب

 1.320.000 1.200.000 الترمیم والصیانة .2

بناء المساجد بالتنسیق مع  بناء المساجد 4
 ادارة االوقاف

حسب  حسب المتبرع عدد المساجد حسب المتبرع
 المتبرع

 ادارة المشاریع
 

 حسب المتبرع

 ادارة المشاریع -1 مستمر ربع سنوي عدد المساجد  110 125 صیانة المساجد صیانة المساجد 5
 صیانة المساجد -2

166.298 166.298 

كفالة االسر  6
 بالمواد الغذائیة

تقدیم مواد غذائیة اساسیة 
بصفة شھریة لألسر 

 المستفیدة

 1.889.400 1.889.400 البحث االجتماعي مستمر سنوي عدد االسر 293 293

تسھیل اداء زكاة التمور  استقبال التمور 7
على اصحاب المزارع 

وتوفیر احتیاجات االسر 
 المستفیدة

 التموین -1 مستمر سنوي االسرعدد  حسب الطلب 250
 البحث االجتماعي -2

 ال یوجد لھ موازنھ

تقدیم مواد غذائیة اساسیة  سلة رمضان 8
مناسبة لشھر رمضان 

المبارك لألسر المستفیدة 
عبر بطاقة شراء الكترونیة 
تصرف من أحد منافذ البیع 

شھر  سنوي عدد االسر 293 293
 رمضان

 107.844 98.040 االجتماعي البحث



	

اسم  م 
 المشروع

عدد االسر  نبذة عن المشروع
 –الحالي 
عدد 
 المساجد

عدد االسر 
المستھدف 

عدد  –
 المساجد 

مؤشر 
 االداء

فترة  دوریة القیاس
 التنفیذ

 المسؤول 
 (االدارة / القسم)

الموازنة 
 الفعلیة 

الموازنة 
 التقدیریة

 المعتمد لدي المستودع

زكاة الفطر: استقبال الزكاة  زكاة الفطر 9
من مؤدیھا سواء عینیة او 

 نقدیة

 400.000 3.647.50 البحث االجتماعي عید الفطر سنوي عدد االسر 293 293

السNNNلة الغذائیNNNة  10
 الطارئة

تقNNNNNNNNدیم المNNNNNNNNواد الغذائیNNNNNNNNة 
االساسNNNیة لألسNNNر التNNNي تمNNNر 

 بظروف طارئة 

حسب 
 الحاجة 

حسب 
 الحاجة 

 5.000 5.000 البحث االجتماعي مستمر حسب الحاجة  حسب الحاجة

 وحواشي اغنام شراء اطعام الطعام 11
 على بلحومھا والتصدق
 ایام المستفیدة اخر االسر

 رمضان شھر

شھر  ربع سنوي عدد االسر جمیع االسر جمیع االسر
 رمضان

 التموین -3
 البحث االجتماعي -4

142.262 150.000 

كفNNNNNارة الیمNNNNNین  12
 والصیام

ما  یتوكل المستودع الخیري ع
علیNNNة كفNNNارة یمNNNین او صNNNیام 

ریNNNاالت عNNNن  10فیسNNNتلم منNNNھ 
اطعام المسكین الواحد ویتولى 
یة  مواد غذائ المستودع شراء 
تكفNNNNي لھNNNNذا الطعNNNNام ویمكNNNNن 
تولى  یة وی احضار الكفارة عین

 المستودع توزیعھا

حسب المكفر  115.465 البحث االجتماعي مستمر شھري االسرعدد  جمیع االسر جمیع االسر
 عن یمینة 

تNNNNNNNNوفیر االدویNNNNNNNNة مجانNNNNNNNNا  الدواء الخیري 13
للمرضNNNNي المحتNNNNاجین وفNNNNق 
الیNNNNة تعتمNNNNد علNNNNى التقNNNNاریر 
الطبیة الرسمیة الصادرة مNNن 

 جھات االختصاص

حسب 
 الحاجة 

حسب 
 الحاجة 

 18.000 18.000 البحث االجتماعي  مستمر شھري عدد االسر

ادراج صNNNNNدقة یومیNNNNNة عNNNNNن  الصدقة الیومیة 15
المتبNNNرعین تتمثNNNل فNNNي مNNNواد 
غذائیNNNNNNNNNNNNNNة اساسNNNNNNNNNNNNNNیة او 
مسNNتلزمات ضNNروریة ویفNNتح 
المجNNال للمتبNNرع ولNNو بریNNال 

 عن كل یوم

 3.333.000 البحث االجتماعي مستمر شھري عدد االسر 293 293
 

366.630.0 

وقNNNNNNNNNف بیNNNNNNNNNت  16
 الصدقة

قاعNNNة مناسNNNبات تخNNNدم  بنNNNاء
مشNNاریع الجمعیNNة مNNن خNNالل 

 المادي منھا دالعائ

مشروع 
وقف 
 للجمعیة

الوقت 
المحدد 
 لالنتھاء 

االنجاز في 
الموعد 
 المحدد

 3000.000 5.000.000 إدارة المشاریع شھور 6 نصف سنوي

مشNNNNNاریع عیNNNNNد  17
 األضحى

عید  سنوي عدد االسر جمیع االسر جمیع االسر التوكیل في االضاحي
 األضحى

 التموین -5
 البحث االجتماعي -6

172.750 200.000 

 50.000 36.000 التموین -1عید  سنوي االضحیة  150 130ھدیNNNة عیNNNد األضNNNحى: مNNNنح 



	

اسم  م 
 المشروع

عدد االسر  نبذة عن المشروع
 –الحالي 
عدد 
 المساجد

عدد االسر 
المستھدف 

عدد  –
 المساجد 

مؤشر 
 االداء

فترة  دوریة القیاس
 التنفیذ

 المسؤول 
 (االدارة / القسم)

الموازنة 
 الفعلیة 

الموازنة 
 التقدیریة

االسNNNNNر المسNNNNNتفیدة خNNNNNروف 
كھدیة بمناسبة عید األضNNحى 
وتقدیمNNNة لھNNNم مسNNNاء الیNNNوم 
التاسNNع مNNن شNNھر ذي الحجNNة 
 لتكون اضحیة شرعیة لھم

 البحث االجتماعي -2 األضحى

عید  سنوي كمیة اللحوم جمیع االسر جمیع االسر استقبال لحوم االضاحي
 األضحى

 التموین
 البحث

حسNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNب  حسب المتبرعین 
 المتبرعین 

حملNNNNNNNھ اللھNNNNNNNم  18
 أغثنا

توزیNNNNع مNNNNواد غذائیNNNNة علNNNNى 
االسر المستفیدة قبل صلوات 

 االستسقاء 

حسNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNب  حسب المتبرعین  التموین  مستمر سنوي عدد االسر جمیع االسر جمیع االسر
 المتبرعین 

السNNنابل لألثNNاث  19
 المستعمل

انشاء صالة عرض الستقبال 
االثاث المسNNتعمل واالسNNتفادة 
مNNن عNNن طریNNق تNNوفیر حاجNNة 
االسNNر مNNن االثNNاث باختیNNارھم 
ومNNNNNNNNNا یحتNNNNNNNNNاجون وذلNNNNNNNNNك 
بخصوصیة تامNNة وایضNNا بیNNع 
اثNNNNNNاث لصNNNNNNالح المشNNNNNNاریع 

 الخیریة 

فرع 
 المجمعة

فتح فروع 
في  اخرى

مناطق 
 اخرى 

الدخل 
 الشھري

 890.807.5 809.825 االستثمار مستمر  نصف سنوي 

اسNNNNتقبال المالبNNNNس الجدیNNNNدة  اعادة التدویر 20
والمسNNNNNNNNNNNNتعملة والNNNNNNNNNNNNورق 
والخNNNردة  مNNNن خNNNالل وضNNNع 
حاویات وضNNعت فNNي االمNNاكن 
العامNNة لیسNNتفید منھNNا الفقیNNر 
بعNNNNNد فرزھNNNNNا وبیNNNNNاع غیNNNNNر 

منھNNNا ویسNNNتفاد مNNNن الصNNNالح 
ریعھNNNNNا لصNNNNNالح المشNNNNNاریع 

 الخیریة 

عدد 
 الحاویات

زیادة عدد 
 الحاویات

 38.500 35.000 االستثمار مستمر  نصف سنوي  الوزن 

االجھNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNزة  21
 الكھربائیة

تNNNNامین االجھNNNNزة الكھربائیNNNNة 
الجدیNNNدة التNNNي ال غنNNNي عنھNNNا 

 لألسرة 

 التموین  مستمر ربع سنوي عدد االسر جمیع االسر جمیع االسر
 البحث

71.905 790.955 

 

  



	

 
 

 نموذج متابعة الخطة التشغیلیة 

 الشھر

 االنجاز الربع االول

 المتحقق المستھدف الحلول المقترحة لتحقیق االنجاز توضیح االنجاز
القرب من 
المستھدف 

 (نسبة)

منجز 
 بالكامل

انجاز 
 جزئي

غیر 
منجز 
 تماما

1         
2         
3         

 الشھر

 االنجاز الربع الثاني
 توضیح

 المتحقق المستھدف الحلول المقترحة لتحقیق االنجاز االنجاز 3
القرب من 
المستھدف 

 (نسبة)

منجز 
 بالكامل

انجاز 
 جزئي

غیر 
منجز 
 تماما

4         
5         
6         

 الشھر

 االنجاز الربع الثالث

 المتحقق المستھدف الحلول المقترحة لتحقیق االنجاز توضیح االنجاز
القرب من 
المستھدف 

 (نسبة)

منجز 
 بالكامل

انجاز 
 جزئي

غیر 
منجز 
 تماما

7         
8         
9         

 الشھر

 االنجاز الربع الثالث

 المتحقق المستھدف الحلول المقترحة لتحقیق االنجاز توضیح االنجاز
القرب من 
المستھدف 

 (نسبة)

منجز 
 بالكامل

انجاز 
 جزئي

غیر 
منجز 
 تماما

10         
11         
12         

 

 یوزع النموذج علي االدارات واالقسام ویتم متابعة العمل وفقا للفترة الزمنیة الموضحة امام كل مشروع 


