
 مرات التنفيذتاريخ التنفيذ

مستمر8عدد المناسبات المنفذةمناسبات اجتماعية للعاملين
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مستمر%95مدى رضى الموظفين عن الئحة الحوافزتحديث الئحة الحوافز واالبداع

مستمر8عدد الطلعات المنفذة

مستمر%95مدى رضى الموظفين عن الطلعات

مستمر10عدد األفكار اإلبداعيةمسابقة األفكار

مستمر10عدد الموظفين المكرمينتكريم الموظفين المميزين

مستمر10عدد الموظفين المثاليينجائزة الموظف المثالي

مستمر4عدد اإلدارات المتميزةجائزة أفضل إداء بين اإلدارات

مستمر1عدد رحالت العمرة المنفذةعمرة رمضان

مستمر4عدد الموظفين المرشحين للحجحجاج الجمعية

مستمر%95نسبة رضا الموظفينقياس رضا العاملين

مستمر%95مدى رضا الموظفين عن التأمين الطبي توفير تأمين طبي للعاملين

مستمر%100نسبة االنتهاء من تقرير االحتياجات الوظيفيةحصر االحتياجات الوظيفية

مستمر%100نسبة االنتهاء من خطة التوظيفبناء خطة التوظيف 

مستمر3عدد اإلعالنات عن الوظائف الشاغرةاإلعالن عن الوظائف الشاغرة

مستمر25عدد المتقدمين للوظائففرز وثائق المتقدمين للوظائف

مستمر20عدد المقابالت الوظيفيةمقابلة المتقدمين للوظائف

مستمر3عدد السعوديين المعينيينتوظيف الكفاءات السعودية

مستمر%80نسبة تطبيق االقتراحات لتطوير بيئة العملتطوير بيئة العمل

مستمر%100نسبة انجاز دليل اإلجراءاتمراجعة وتطوير إجراءات العمل

مستمر%100نسبة االنتهاء من مراجعة األوصاف الوظيفيةتحديث الوصف الوظيفي

مستمر%100نسبة اإلنتهاء من الئحة العمل تحديث الئحة العمل

مستمر%100نسبة انجاز نظام تقييم األداءتطوير نظام تقييم األداء

مستمر%100نسبة االنتهاء من تحديث الالئحةتحديث الئحة الصالحيات

مستمر%100نسبة االنتهاء من بناء سياسات التطوعتطوير أنظمة التطوع

مستمر5عدد الفرص التطوعية الجديدةبناء فرص تطوعية

مستمر16عدد المتطوعين المستقطبيناستقطاب متطوعين

مستمر%100نسبة تنفيذ الفرص التطوعيةتنفيذ الفرص

مستمر16عددد المتطوعين المكرمينتكريم المتطوعين
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0"تطوير" مبادرة 

3000

"إبداع" مبادرة 

"توظيف"مبادرة 

(طلعة في البرية)اجتماع الزمالء 

"تطوع"مبادرة 

إدارة الموارد البشرية

الموارد البشرية/  قسم

م2019الخطة التشغيلية للموارد البشرية لعام 

الهدف 

االستراتيجي
المستهدفمؤشرات األداءاالنشطة الرئيسية للمبادراتالمبادرات التنفيذية

التنفيذ
وسيلة المتابعة التكلفة المالية



مكتب األمين العام

التنفيذ

تاريخ التنفيذ

اإلدارة12شهر فريق العالقات واالعالم30عدد ساعات الدورات التدريبية 

اإلدارة12شهر فريق العالقات واالعالم2عدد ورش العمل مع الخبراء

منسق العالقات واالعالم8 ، 4شهر كافة المعنيين2عدد الفيديوهات المنتجةانتاج فيديوهات تعريفية عن الجمعية

منسق العالقات واالعالممستمرالمتابعين لوسائل التواصل365(فيديوهات-سنابات -تغريدات )عدد المنشورات تكثيف المحتوى االلكتروني الهادف

منسق العالقات واالعالممستمرالصحف -  المجتمع  96عدد الرسائلتفعيل رسائل واتساب األسبوعية 

منسق العالقات واالعالم6 ، 1شهر الشركاء- المتبرعين - االعالم 2عدد التقارير إصدار وتوزيع التقرير اإلعالمي

منسق العالقات واالعالم1شهر كافة المعنيين3000عدد النسخ الموزعة إصدار وتوزيع التقرير السنوي

منسق العالقات واالعالم5شهر كافة المعنيين10000عدد التهاني الموزعةتهنئة رمضان

منسق العالقات واالعالم9، 6شهر كافة المعنيين10000عدد التهاني الموزعةتهنئة العيد

منسق العالقات واالعالم1شهر المتطوعون- رجال الدولة - الشركاء - رجال االعمال 3000عدد التقاويم الموزعةإصدار وتوزيع التقويم السنوي

9-6-3شهر كافة المعنيين 4عدد التقارير المنجزةتقرير اإلنجاز الربع سنوي لمشاريع الجمعية منسق العالقات واالعالم-

منسق العالقات واالعالممستمراعيان المجتمع- رجال االعمال 10عدد الزياراتزيارات رجال االعمال وأعيان المجتمع

منسق العالقات واالعالممستمررجال الدولة- المتبرعين - رجال االعمال - الشركاء 10عدد مشاركات الجمعية الخارجيةالتنسيق للزيارات الخارجية

منسق العالقات واالعالم6شهر كافة المعنيين%100نسبة االنتهاء من الموقع االلكترونيتطوير الموقع االلكتروني للجمعيةتطوير الموقع االلكتروني للجمعية

منسق العالقات واالعالم4شهر الشركة المشغلة%1نسبة انتهاء العقد

منسق العالقات واالعالم4شهر الشركاء- المستفيدين - المجتمع 20000عدد الرسائل المشتراه

منسق العالقات واالعالم6 ، 1شهر 2عدد االستبانات الموزعة 

منسق العالقات واالعالم7 ، 1شهر %80معدل رضا المجتمع عن الجمعية

منسق العالقات واالعالممستمرالمجتمع%85نسبة الصورة الذهنية اإليجابية عن الجمعية

منسق العالقات واالعالم12 ،6شهر المجتمع2عدد تقارير دراسة المقترحات والمالحظات الواردة

المجموع

 وتقعيل القائمة البيضاءSMSعقد مع شركة 

حملة تعزيز الصورة الذهنية

المجتمع

المسؤول

م2019الخطة التشغيلية لقسم العالقات العامة واالعالم  للعام  

الهدف 

االستراتيجي
المعنيين بالمبادرةالمستهدفمؤشرات األداءاالنشطة الرئيسية للمبادراتالمبادرات التنفيذية
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القائمة البيضاء

قياس الصورة الذهنية للجمعيةمبادرة قياس

تطوير الفريق االعالمي بالجمعية



 مرات التنفيذتاريخ التنفيذ

110شهر%100نسبة انجاز تقرير االحتياجات التدريبيةتحديد االحتياجات التدريبية 

30000مستمرمستمر600عدد ساعات التدريب التخصصية

1مستمر20عدد الموظفين المدبين

0مستمرمستمر%90نسبة الرضا عن التدريب

0مستمرمستمر6عدد الموظفين المدربين على راس العملالتدريب على رأس العمل

50عند التعيين5عدد الموظفين المدربين على انظمة الجمعيةتدريب الموظفين الجدد على أنظمة الجمعية وبرامجها

1حسب مواعيد المؤتمرات1عدد المشاركة في المؤتمرات

412000حسب مواعيد المؤتمرات5عدد الموظفين المشاركين

110شهر 5عدد القادة المستقبليينتحديد الموظفين المرشحين للتأهيل كصف ثاني

2،3،4،5،6515000شهر 5عدد ورش العمل عقد ورش عمل مع قيادات إدارية 

828000-7شهر 4عدد ورش العمل مع الخبراءعقد ورش عمل مع خبراء في مجاالت عمل الجمعية

1024000-9شهر %100نسبة االنتهاء من تقرير الدورةدورة بناء فرق العمل

69000المجموع
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 ساعة تدريبية تخصصية  لكل موظف30اعتماد 

التنفيذ
التكلفة 

المالية

المشاركة في المؤتمرات واللقاءات

(خبراء  )مبادرة 

(قادة)مبادرة 

إدارة الموارد البشرية

قسم التدريب

م2019الخطة التشغيلية للتدريب لعام 

الهدف 

االستراتيجي
وسيلة المتابعةالمستهدفمؤشرات األداءاالنشطة الرئيسية للمبادراتالمبادرات التنفيذية



وقت التنفيذ
مرات 

التنفيذ

11شهر HR100%نسبة اكتمال HRاكتمال تركيب برنامج 

41شهر CRM100%نسبة اكتمال CRMاكتمال تركيب برنامج 

51شهر %100نسبة اكتمال الحساباتاكتمال تركيب برنامج الحسابات

61شهر%100نسبة اكتمال المشاريعاكتمال تركيب برنامج المشاريع

61شهر %100نسبة اكتمال بوابة المستفيديناكتمال تركيب بوابة المستفيدين

71شهر %100نسبة اكتمال المتبرعيناكتمال تركيب برنامج المتبرعين

51شهر %100نسبة االنتهاء من تشغيل الموقعبناء الموقع االلكتروني

5110000شهر %100نسبة االنتهاء من تشغيل المتجربناء المتجر االلكتروني

4110000شهر %100نسبة اكتمال برنامج متابعة االستراتيجيةبناء برنامج متابعة االستراتيجية

91شهر %100عدد الموظفين المدربينتدريب الموظفين على البرامج الجديدة

219000شهر 3عدد األجهزة المشتراهشراء كمبيوترات للجمعية

212500شهر 5عدد األجهزة المطورةتطوير األجهزة الموجودة

41شهر 26عدد األجهزة المحدثةتطوير أنظمة التشغيل

51شهر 30عدد األجهزة المحدثةتطوير البرامج المكتبية

111600شهر 50عدد األجهزة المحدثةتحديث أنظمة مضادة الفيروسات

526، 4شهر 26عدد مرات الصيانةالصيانة الدورية ألجهزة الحاسب والطابعات

مستمرمستمر-عدد طلبات الصيانةاالستجابة لطلبات صيانة حاسبات الجمعية

مستمرمستمر-عدد طلبات الصيانةاالستجابة لطلبات صيانة الطابعات

مستمرمستمر-عدد الحلول التقنية المنفذةالحلول التقنية للمشاكل

  252,100اإلجمالي

التخطيط والجودة/  إدارة

تقنية المعلومات/  قسم

م2019الخطة التشغيلية لقسم التــقــنـيـة  للعام  

مؤشرات األداءأنشطة المبادرةالمبادرات التنفيذيةالهدف االستراتيجي
مستهدف 

2019

التنفيذ
المتابعةالتكلفة المالية

صيانة البنية التحتية للشبكة
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تحسين البنية التحتية للشبكة

220000

نماء )تثبيت وتطوير نظام 

ERP)  إلدارة كافة أعمال

الجمعية



عدد مرات التنفيذمدة التنفيذ

310-2شهر %100نسبة االنتهاء من التحسينات المحددةتنفيذ التحسينات المطلوبة في جائزة الملك خالد

23040000-1شهر 5عدد اللوائح المحدثةتحديث لوائح الجمعية

2130000-1شهر 20عدد السياسات المطورةتطوير األنظمة المؤسسية في الجمعية

220000-1شهر 6عدد األدلة الوظيفيةتطوير األدلة الوظيفية في الجمعية

300مستمر31عدد األنظمة المقاسةقياس وتطوير اللوائح واألنظمة

110شهر %100نسبة اكتمال نظام مؤشرات األداء2019تحديث مؤشرات األداء 

1220، 6شهر 2عدد التقييمات المنجزةتقييم أداء مجلس اإلدارة

3،6،9،1240شهر 4عدد تحليالت األداء للخطط التشغيليةتقييم الخطط التشغيلية

620 -1شهر 2عدد تحليالت األداء للخطة االستراتيجةتقييم الخطة االستراتيجية

3،6،9،1240شهر 4عدد تحليالت األداء لإلداراتتقييم الوحدات اإلدارية

1220، 6شهر 2عدد التقييمات المنجزةتقييم أداء الموظفين

0مستمر10عدد التحسيناتتقييم البرامج والمشاريع

0مستمر10عدد التحسيناتتقييم شراكات الجمعية

- المستفيدين - الموظفين ) تصميم استبانات قياس الرأي 

(المتطوعين- المتبرعين -الشركاء 
140شهر 4عدد االستبانات المصممة

130000شهر 3000عدد االستبانات الموزعة

15شهر 5عدد الشرائح المستهدفة

180شهر 2*4عدد التقارير المنفذةتحليل استبانات قياس الرأي

280شهر 2*4عدد التوصيات المرفوعةرفع التوصيات لإلدارة العليا

11شهر 1عدد التقارير المنفذة2019تقييم الخطة التشغيلية 

1280شهر 8عدد الخطط المنجزة2020اإلشراف على بناء الخطط التشغيلية 

1210شهر %100نسبة االنتهاء من تحديث المستهدفات2020تحديث مستهدفات الخطة االستراتيجية 

1210شهر 1نسبة االنتهاء من تحديث المؤشرات2020تحديث مؤشرات أداء الخطط 
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مبادرة تمتين

م2019الخطة التشغيلية إلدارة التخطيط والجودة لعام 

الهدف 

االستراتيجي
المؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرة

مستهدف 

2019

وسيلة التنفيذ

المتابعة

مبادرة قياس

التكلفة المالية  

للنشاط

مبادرة تقييم

الخطة التشغيلية 

2020

90,000                          

توزيع االستبانات وقياس الرأي

إدارة التخطيط والجودة

قسم الجودة



اإلدارة المالية

مستمر12عدد طلبات تأمين المواد

مستمر4عدد التقارير عن حالة المخزون

مستمر***قيمة المواد العينية

مستمر12عدد التقارير المرفوعة للمدير المالي

مستمر100عدد رسائل الشكر للمتبرعين

مستمر12عدد تقارير الفحص

مستمر****عدد المواد التي تم اتالفها

مستمر20عدد المواد التي تم ترتيبهافرز وترتيب المواد العينية

مستمر%100نسبة االنتهاء من تأمين طلبات اإلدارة

مستمر40عدد طلبات الصرف المنفذة

مستمر2000عدد المستفيدين الذين تم صرف طلباتهمصرف طلبات المستفيدين

مستمر12عدد مرات استقبال االثاث

مستمر500عدد المستفيدين من االثاث

مستمر***قيمة األثاث التي تم استقباله

مستمر***قيمة بيع األثاث الغير مستفاد منه للتوزيع

مستمر12عدد الحمالت المباعة

مستمر***اجمالي قيمة المالبس المباعة

مستمر30عدد القطع المستلمة

مستمرقيمة القطع المستلمة

مستمر30عدد المستفيدين من المستلزمات الطبية

مستمر500عدد االسر المستفيدة

مستمراجمالي مصروفات مشروع االضاحي

مستمر4عدد مرات جرد المستودع

مستمر4عدد تقارير عن حالة المستودع

مستمر80عدد المعامالت المنفذةإدارة الصادر والوارد للقسمإدارة الصادر والوارد

ضبط وادراة المستودع 

ومصروفاته

وفت التنفيذ

مشروع استقبال وتوزيع المالبس المستعملة

استقبال المواد العينية

فحص المواد العينية

صرف الطلبات الداخلية للجمعية

ضبط الجودة في 

المستودع

م2019الخطة التشغيلية لقسم المستودعات للعام 

المؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي
مستهدف 

2019
التكلفة المالية  للنشاط

وسيلة 

المتابعة

مشروع استقبال  وتوزيع االثاث

جرد المستودع

مراقبة المخزون من المواد وطلب تأمين المواد

زيادة إيرادات 

الجمعية

مشروع المستلزمات الطبية

مشروع االضاحي



التنفيذ

تاريخ التنفيذ

مستمر12عدد السيارات المسلمة للسائقينتسليم السيارات للسائقين بعد اكتمال اإلجراءات

مستمر4عدد السيارات المستلمة من السائقيناستالم السيارات من السائقين بعد اكتمال اإلجراءات

مستمر%100.00نسبة االلتزام بجدول الصيانة الدوريةجدولة صيانة السيارات في الورش المعتمدة

مستمر12عدد تقارير الصيانة الدورية للسياراتمتابعة تنفيذ صيانة السيارات في الورش المعتمدة

مستمر%100.00نسبة االلتزام بالفحص الدوري للسياراتتنفيذ الفحص الدوري للسيارات

مستمر12عدد االستمارات المجددةتجديد بطاقات رخص السير

مستمر12عدد الوثائق الصادرةإصدار وثيقة تأمين مركبات

مستمر12عدد الملفات المكتملة للسياراتعمل ملف مكتمل لكل سيارة 

مستمر4عدد طلبات الصيانة الطارئةمعاينة الخلل والموافقة على الصيانة

مستمر4عدد تقارير الصيانة الطارئةمتابعة تنفيذ الصيانة الطارئة

مستمر600عدد الطلبات المنفذة ألوامر الحركةتنظيم حركة السائقين والسيارات

مستمر600عدد نماذج الخروج المنفذةاالشراف على خروج السائقين بالسيارات ورجوعهم من المهام

مستمر600عدد الطلبات المنفذة لنموذج الخروج لمهة إدارة حركة السيارات في المهام الخاصة

مستمر60عدد أوامر صرف المحروقاتصرف المحروقات للسيارات بعد التأكد من االحتياجاالشراف على المحروقات

مستمر200عدد الصادر والوارد للقسممتابعة تنفيذ المعامالت الصادرة للقسم

مستمر%100نسبة توفر السائقينمتابعة تنفيذ المعامالت الواردة للقسم

مستمر300عدد الطلعات المنفذةتنفيذ المهام الخارجية

مستمر200عدد المعامالت المسلمة للجهات الخارجيةتسليم المعامالت الخارجية

مستمر5عدد مرات الصيانة للسياراتصيانة السيارة

مستمر300عدد الطلعات المنفذةتنفيذ المهام الخارجية

مستمر200عدد المعامالت المسلمة للجهات الخارجيةتسليم المعامالت الخارجية

مستمر5عدد مرات الصيانة للسياراتصيانة السيارة

مستمر300عدد الطلعات المنفذةتنفيذ المهام الخارجية

مستمر200عدد المعامالت المسلمة للجهات الخارجيةتسليم المعامالت الخارجية

مستمر5عدد مرات الصيانة للسياراتصيانة السيارة

معيض حسن

علي محمد

محمد حسين

م2019الخطة التشغيلية لقسم الحركة للعام 
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ضبط استالم وتسليم السيارات

الصيانة الدورية للسيارات

الصيانة الطارئة للسيارات

االشراف على حركة السيارات 

والسائقين

إدارة الصادر والوارد

2019مستهدف 

إدارة الموارد البشرية

قسم الحركة

الهدف 

االستراتيجي
المؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرة



المسؤولمدة التنفيذ

مستمر طوال العام30عدد الطلبات المستلمةاستقبال طلب المساعدات العينية 

مستمر طوال العام30عدد الطلبات المستكملةاستكمال اجراءات طلبات المساعدات مع الشركاء

مستمر طوال العام30عدد الجمعيات المستفيدة من البرنامج

مستمر طوال العام3000عدد المستفيدين من البرنامج

مستمر طوال العام****مقدار المساعدات المصروفة

مستمر طوال العام30عدد التقارير المستلمةطلب تقارير واحصاءات عن المساعدات والمستفيدين

مستمر طوال العام150عدد الطلبات المقدمةاستقبال طلبات االعانة للزواج

مستمر طوال العام150عدد تقارير البحث االجتماعي المنفذةالبحث االجتماعي عن المستفيدين

مستمر طوال العام90عدد المستفيدين من المشروع

مستمر طوال العام****مقدار تكاليف المساعدات

مستمر طوال العام1600عدد الطلبات المقدمةاستقبال طلبات الكفالة

مستمر طوال العام3840000عدد تقارير البحث االجتماعي المنفذةالبحث االجتماعي عن االيتام

مستمر طوال العام1900عدد االيتام المستفيدين

مستمر طوال العام*****مقدار الدعم المقدم لأليتام

مستمر طوال العام100عدد تقارير البحث االجتماعي المنفذةالبحث االجتماعي عن المستفيدين

مستمر طوال العام100عدد األسر المحتاجة لمساكناستقبال طلبات األسر المحتاجة لمسكن

مستمر طوال العام50عدد الطلبات المستلمةتسليم طلبات السكن للمشاريع التنموية

مستمر طوال العام30عدد المساكن المسلمة لألسر

مستمر طوال العام180عدد المستفيدين من مشروع مساكن

مستمر طوال العام%85نسبة رضا المستفيدين من مشروع مساكنقياس رضا المستفيدين من المشروع

مستمر طوال العام30عدد تقارير قياس األثر لمشروع مساكنقياس أثر المشروع

مستمر طوال العام80عدد الطلبات المنفذةاستقبال طلبات المساعدة

مستمر طوال العام80عدد تقارير البحث االجتماعي المنفذةالبحث االجتماعي عن المستفيدين

مستمر طوال العام60عدد األسر المستفيدة

مستمر طوال العام*****مقدار الدعم المقدم لألسر

مستمر طوال العام500عدد تقارير البحث االجتماعي المنفذةالبحث االجتماعي عن المستفيدين

مستمر طوال العام400عدد المستفيدين من الدعم العيني

مستمر طوال العام***مقدار مبلغ الدعم العيني المقدم

دعم )برنامج تعاون التنموي 

الجمعيات في المنطقة 

للوصول إلى المستفيدين 

وزيادة عدد المستفيدين من 

(المساعدات

تنفيذ المساعدات العينية للشركاء

دعم اسر السجناء

تقديم الدعم لأليتام

تسليم المساكن لألسر المحتاجة

مشروع رعاية أسر السجناء

إدارة الخدمة االجتماعية

م2019الخطة التشغيلية إلدارة الخدمة االجتماعية للعام 

الهدف 

االستراتيجي
2019مستهدف المؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرة

التنفيذ
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تقديم الدعم العيني لالسر المحتاجة 

مشروع إعانة المقبلين على 

الزواج
تقديم الدعم للمقبلين على الزواج 

مشروع رعاية األيتام

مشروع مساكن

مشروع رعاية االسر 

المحتاجة



المسؤولمدة التنفيذ

الهدف 

االستراتيجي
2019مستهدف المؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرة

التنفيذ

مستمر طوال العام80عدد الطلبات المقدمةاستقبال طلبات الدعم

مستمر طوال العام80عدد تقارير البحث االجتماعي المنفذةالبحث االجتماعي للمستفيدين

مستمر طوال العام70عدد المرضى المستفيدين

مستمر طوال العام*****مقدار تكاليف عالج المرضى

مستمر طوال العام700عدد الطلبات المقدمةاستقبال طلبات الدعم

مستمر طوال العام700عدد تقارير البحث االجتماعي المنفذةتنفيذ البحث االجتماعي للمستفيدين

مستمر طوال العام600عدد المستفيدين من مشروع المساعدات الطارئة

مستمر طوال العام***مقدار المساعدات المصروفة لمشروع المساعدات الطارئة

مستمر طوال العام400عدد الطلبات المقدمةاستقبال طلبات الدعم

مستمر طوال العام400عدد تقارير البحث االجتماعي المنفذةتنفيذ البحث االجتماعي للمستفيدين

مستمر طوال العام350عدد المستفيدين من مشروع المساعدات النقدية

مستمر طوال العام***مقدار المساعدات المصروفة لمشروع المساعدات النقدية

مستمر طوال العام800عدد الطلبات المقدمةاستقبال طلبات الدعم 

مستمر طوال العام800عدد التقارير المنفذةالبحث واستكمال اإلجراءات

مستمر طوال العام800عدد المساجد المستفيدة

مستمر طوال العام***مقدار تكاليف مشروع السقيا

مشروع رعاية المرضى
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تنفيذ الدعم للمستفيدين

مشروع المساعدات الطارئة

مشروع السقيا

تنفيذ دعم السقيا

تنفيذ الدعم للمستفيدين

مشروع المساعدات النقدية

عالج المرضى المحتاجين



التنفيذ

تاريخ التنفيذ

مستمرنسبة حضور أعضاء المجلس في االجتماعاتابالغ أعضاء المجلس بالموعد المقترح لالجتماع  

مستمرعدد الجلسات المنعقدة للمجلستنسيق عقد اجتماع المجلس

مستمرعدد محاضر مجلس اإلدارة المكتملةكتابة واستكمال تواقيع محاضر مجلس اإلدارة

مستمرعدد المحاضر المؤرشفةأرشفة محاضر مجلس اإلدارة

مستمرعدد التعاميم اإلدارية الداخلية الصادرةصياغة تعاميم  قرارات مجلس اإلدارة 

مستمرعدد المحاضر المرسلة لمركز التنميةإرسال المحضر إلى مركز التنمية االجتماعية

مستمرعدد البالغات المنفذة

مستمرعدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين

مستمرعدد االعضاء المبلغينابالغ أعضاء الجمعية العمومية بتسديد االشتراكات

مستمرعدد التجهيزات المنفذةتجهيز متطلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية

مستمرعدد محاضر الجمعية العموميةاستكمال محضر الجمعية العمومية

مستمرعدد االخبار المنشورة التغطية اإلعالمية النعقاد الجمعية العمومية

مستمرعدد المحاضر المرسلة ارسال نسخة من المحضر لمركز التنمية االجتماعية

مستمرعدد كبار ضيوف الجمعيةالتواصل مع كبار الضيوف وتنسيق الزيارة

مستمرعدد االخبار المنشورة التغطية اإلعالمية لزيارة كبار ضيوف الجمعية

مستمرعدد اللقاءات مع شركاء الجمعيةعقد لقاءات مع شركاء الجمعية

مستمرعدد العقود المراجعةمراجعة عقود الشراكات الجديدة

مستمرعدد الشراكات الجديدةتوقيع عقود الشراكات الجديدة مع شركاء الجمعية

مستمرعدد الشركاء المكرمينحفل تكريم الشركاء

مستمرعدد االخبار المنشورة التغطية اإلعالمية لتوقيع عقود الشراكات

مستمرعدد اجتماعات فرق العمل

مستمرعدد الموظفين المشاركين 

مستمرعدد مناسبات الجمعية تنفيذ مناسبات الجمعية

مستمرعدد المناسبات الخارجية التي شاركت فيها الجمعيةالتنسيق لمشاركة الجمعية في مناسبات خارجية 

مستمرعدد العقارات التي تمت صيانتهاصيانة عقارات الجمعية

مستمرعدد العقارات التي تم استثمارها

مستمراجمالي المبالغ المحصلة من العقارات

مستمرعدد االجتماعات التي تم تنسيقهاتنسيق اجتماعات االمين العامالترتيب الجتماعات األمين العام

مستمرعدد البريد السري المستلماستقبال البريد السري للجمعيةاستقبال البريد السري

مستمرعدد البريد المستقبلاستقبال بريد االمين العامإدارة بريد االمين العام

مكتب األمين العام

قسم السكرتارية

م2019الخطة التشغيلية لقسم السكرتارية للعام 

2019مستهدف المؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي
التكلفة 
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إدارة عقارات الجمعية

ابالغ ومتابعة أعضاء الجمعية العمومية بموعد االجتماع

التنسيق مع فرق العمل إلدارة المهام

التنسيق للمناسبات العامة للجمعية

تنسيق اجتماعات الجمعية العمومية

تنسيق زيارات كبار الضيوف للجمعية

استثمار عقارات الجمعية

تنسيق اجتماعات مجلس اإلدارة

إدارة شراكات الجمعية


