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الرؤية

الريــادة فــي تمكيــن المســتفيد بمهنيــة عاليــة عبــر منظومــة
مستدامة.

الرسالة

جمعيــة أهليــة تعنــى بأيتــام منطقــة الريــاض وأمهاتهــم
لتمكينهــم من حياة كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية وأســلوب
متميز تكسبها ثقة المجتمع.

القيم

• كرامة المستفيد

• التميز والجودة

• العدالة

• النزاهة والشفافية

• الوالء

• العمل الجماعي

• غرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم.

األهداف

• توفير الرعاية المادية والمعنوية.
• تقديم المساعدات في مواجهة المشكالت التي تعترض اليتيم.

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

٢0١8

تشتمل اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل فــي جمعية
إنسان على أربع غايات استراتيجية أو محاور
استراتيجية  Objectiveيمثل كل منها أحد
المحاور األساسية للعمل المستقبلي في
الجمعية ويتألف كل محور استراتيجي من
عدد من األهداف  Goalsيتم تنفيذ كل منها
من خالل خطة  Planأو عدد من اآلليات

استرا
إنس
٢-٢0١8

المحور االستراتيجي األول رفع
نــســبــة اإلن ــج ــاز ف ــي الــتــحــول من
ال ــع ــم ــل ال ـ ــرع ـ ــوي إلـــــى الــعــمــل
اإلنـ ــتـ ــاجـ ــي...يـ ــتـ ــم تــحــقــيــق ه ــذا
ال ــم ــح ــور مـ ــن خ ـ ــالل [ ]٣أه ـ ــداف
استراتيجية تم إعداد خطة تنفيذ
خاصة بكل هدف وفق ما يلي:
الهدف االستراتيجي األول :نشر ثقافة االعتماد على النفس
نشر ثقافة االعتماد على النفس بين األيتام وأمهاتهم وبيان أهميتها وجدواها
على مستقبل األسرة.
يتم تنفيذ هذا الهدف من خالل «خطة التثقيف».
الهدف االستراتيجي الثاني :تمكين األيتام وأمهاتهم من توليد مداخيل ذاتية
تمكين األمهات واأليتام الذين بلغوا سن الثامنة عشر أو أكثر وال يواصلون
دراستهم ولم يتجاوزوا سن الخمسين من توليد دخل ذاتي يمكنهم من رعاية
أنفسهم وأبنائهم ،من خالل مشاريع صغيرة فردية ومشتركة تمولها الجمعية
بقرض حسن ،وتشرف على أدائها وضمان نجاحها.
يتم تنفيذ هذا الهدف من خالل «خطة تمكين».
الهدف االستراتيجي الثالث :تأهيل وتوظيف األيتام وأمهاتهم
ً
ً
العمل وفق برنامج زمني محدد على توظيف األيتام ،ذكورا وإناثا ،الذين بلغوا
سن الثامنة عشر في الوظائف المناسبة إلمكانياتهم ومستواهم التعليمي
في شتى األجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة والجمعيات الخيرية.
يتم تنفيذ هذا الهدف من خالل «خطة التأهيل والتوظيف».

المحور اال
دخل ذاتي
استثماري
وإعتباره أ
الجمعية و

يشتمل ه ـ
تكوين صند
عـ ــمـ ــاده األ
الجمعية ال
واألص ــول غ
التبرعات ال
ونــســبــة ثــا
واستثماره
في االستثم
خطة استثم

المحور االستراتيجي الرابع تحسين الخدمات
ُ
المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة

اتيجية
سان
٢0٢٢م

الستراتيجي الثاني تكوين مصدر
ومتنامي من خالل تطوير صندوق
يكون الوقف عموده األساسي
أحد المصادر األساسية إليرادات
وأحد أصولها االحتياطية األساسية.

ـذا المحور على هــدف استراتيجي:
دوق استثماري  Fundيكون الوقف
ألس ـ ــاس ـ ــي ،ت ــح ــول لـ ــه ك ــاف ــة أصـ ــول
لثابتة والمتداولة المخصصة للوقف
ُ
غير المستغلة ،باإلضافة إلــى كافة
لتي تخص الوقف والصدقات الجارية
ابــتــة م ــن س ــائ ــر اإليــــــــرادات ك ــل عــام
بكفاءة ومن خالل االستعانة بخبراء
مار.ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل
مار أصول الصندوق االستثماري.

ويشتمل هذا المحور على هدفين
الهدف االستراتيجي األول :تحسين
ُ
األساليب اإلدارية المستخدمة وتنويع
المنتجات والخدمات التي تقوم الجمعية
بتقديمها والوصول إلى درجة أعلى
من رضا العمالء .يتم تنفيذ هذا الهدف
من خالل خطة تحسين الوسائل اإلدارية
لخدمات األيتام.
الهدف االستراتيجي الثاني :اإللتزام بمعدل
سنوي لخفض المصاريف التشغيلية (سائر
المصاريف غير المرتبطة بخدمة األيتام
واستهالك األصول الثابتة) بنسبتها إلى
إجمالي المصروفات األسرية والتشغيلية).
الهدف االستراتيجي الثالث الوصول إلى
مــســتــوى اإلدارة الــرشــيــقــة ،والمحافظة
عــلــيــه ،مــن خ ــالل تحقيق درجـ ــة أعــلــى من
الــديــنــامــيــكــيــة ف ــي إت ــخ ــاذ ال ــق ــرار وتــرشــيــد
منهجية إتخاذه ،ومن خالل تطبيق مبادئ
الحوكمة وتشكيل لجانها ،وذلك من خالل
تحسين أداء إدارات اإلدارة العامة والفروع.
يــتــم تــنــفــيــذ هـ ــذا ال ــه ــدف م ــن خـ ــالل خطة
اإلدارة الرشيقة.

المحور االستراتيجي الثالث توطيد وتطوير العالقة مع
الشركاء االستراتيجيين واســتــمــرار تحسين بــرامــج وآليات
جمع التبرعات.
يشتمل هذا المحور على هدفين استراتيجيين هما:
الهدف االستراتيجي األول :توطيد وتطوير العالقة مع
كبار الداعمين كشركاء استراتيجيين.
الهدف االستراتيجي الثاني :استمرار تطوير وسائل وبرامج
جمع التبرعات ونشر ثقافة كفالة اليتيم والمساهمة
في االستثمار الخيري ،بصرف النظر عن حجم المساهمة،
وتدعيم الثقة بالجمعية وأهدافها وإدارتها وأساليب
استخدامها لما تجمعه من تبرعات وتكثيف اإلعالم
المهني الهادف للتعريف بمنجزاتها.

الئحة المستهدفات في االستراتيجية حتى ع
١

تنفيذ خطة التثقيف والتوعية من
خالل إقامة  ١8دورة تثقيف وتوعية
ً
خالل عام ٢0١8م تتزايد عاما بعد
آخر لتصل عام ٢0٢٢م إلى 80
دورة بمعدل  ٢5يتيم وأم ،تهدف
الدورات إلى تثقيف وتوعية األيتام
وأمهاتهم لإلنخراط في مشاريع
ً
تدر دخال عليهم أو توظيفهم في
وظائف مناسبة إلمكانياتهم في
القطاعين العام والخاص ،لتأهيل ما
مجموعه  6,050يتيم وأم.

٢
تنفيذ خطة التمكين من خالل إقامة  ٢5مشروع
صغير أو متوسط منفرد أو مشترك في السنة
األولى (٢0١8م) و 50مشروع في السنة
الثانية و ١00مشروع في السنة الثالثة و١50
مشروع في السنة الرابعة و ٢00مشروع في
السنة الخامسة (٢0٢٢م) ،لتمكين ما مجموعه
 ٣,١50يتيم وأم ،على أن يتم متابعة إنشاء
هذه المشاريع في السنوات التالية لتمكين
باقي أفراد هذه الفئة من األيتام.

التمكين

٣
إيــجــاد وظــائــف لـــ  ٣00يتيم أو أم
يتيم في عام ٢0١8م في مختلف
األج ــه ــزة الــحــكــومــيــة والــمــنــشــآت
الخاصة ،يزداد الرقم إلى  ٣50في
السنة الثانية و 450فــي السنة
الثالثة و 550فــي السنة الرابعة
و 650فـ ــي ال ــس ــن ــة ال ــخ ــام ــس ــة،
لتوظيف ما مجموعه  ٢,٣00يتيم
وأم وعلى أن تتم متابعة توظيف
باقي أفراد هذه الفئة من األيتام
في السنوات التالية

١
يؤسس صندوق يسمى الصندوق
االستثماري تحول له كافة أصول
الجمعية الثابتة والمتداولة غير
ُ
الــمــســتــغــلــة والــتــبــرعــات الــنــقــديــة
للوقف ونسبة ثابتة من إجمالي
اإليــرادات ،تقدر أصوله في السنة
األولى (٢0١8م) بمبلغ  7٣٣مليون
ريـــــال (يـــقـــدر أن تــصــل فـــي عــام
٢0٢٢م إلى  ١,0١9مليون ريال).

إيجاد إدارة تركز
الداعمين «الشر
من خالل هدفين

االستثمار

٢

ً
اســتــثــمــار  %١0عــلــى األق ـ ــل بـ ــدءا
م ــن عـــام ٢0١8م م ــن م ــوج ــودات
الصندوق االستثماري في أصول
ُ
م ــدرة للدخل ،بحيث تبلغ إجمالي
إي ـ ـ ــرادات الــمــحــولــة لــلــصــنــدوق 54
مليون ريال في عام ٢0١8م تزداد
ً
سنويا لتبلغ  66مليون ريــال في
السنة الخامسة (٢0٢٢م).

عام ٢0٢٢م
الجودة والمتابعة

ز جهودها على كبار
ركاء االستراتيجيين»
ن استراتيجيين:

الخطة التشغيلية

٢0١8

١
لــجــمــع ال ــت ــب ــرع ــات م ــن ال ــب ــن ــوك وصــنــاديــق
االستثمار والــشــركــات المساهمة العامة
والمؤسسات الوقفية الكبرى والشركات
والمنشآت العائلية والمصانع ذات المنتجات
االستهالكية والمنشآت الخدمية الكبرى
بحيث يصل مجموع تبرعاتها إلى  ٣6مليون
في عام ٢0١8م يرتفع إلى  69مليون ريال
في السنة الخامسة (٢0٢٢م).

٢

ُ
الــوصــول بإجمالي اإليـــرادات المحصلة من
جميع أوجــه نشاطات الجمعية ســواء من
عــائــد اســتــثــمــار الــصــنــدوق االســتــثــمــاري أو
تبرعات الشركاء االستراتيجيين أو اإليرادات
األخــرى (الكفاالت والصدقات والــزكــوات ...
إلخ) إلى مبلغ  ٣5٢مليون ريال عام ٢0١8م
و 4٣١مليون ريال في عام ٢0٢٢م.

١

الشراكات

تحسين األســالــيــب اإلداريـ ــة
ُ
ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــخ ـ ــدم ـ ــة وت ـ ــن ـ ــوع
الـ ــمـ ــنـ ــتـ ــجـ ــات وال ـ ــخ ـ ــدم ـ ــات
الــتــي تــقــوم بــهــا الجمعية
بتقديمها وال ــوص ــول إلــى
درجة أعلى من رضا العمالء.

٢

اإللـ ـ ــتـ ـ ــزام ب ــم ــع ــدل سـ ــنـ ــوي بــخــفــض
المصاريف التشغيلية مقارنة بنسبتها
إلــــى إج ــم ــال ــي ال ــم ــص ــاري ــف األس ــري ــة
والتشغيلية (اإلجــمــالــيــة) ،بحيث تبدأ
من  %١٢.5في السنة األولى (٢0١8م)
حتى  %١0في السنة األخيرة (٢0٢٢م).

٣

االدارة
الرشيقة
تطبيق مبادئ اإلدارة
الرشيقة من خالل ثالثة
أهداف استراتيجية:

•تحقيق درجة أعلى من الديناميكية في إتخاذ القرار من
خالل تفويض مجلس اإلدارة لللجنة التنفيذية بإتخاذ القرارات
ُ
المنفذة للسياسات والقرارات التي يصنعها مجلس اإلدارة.
•تطبيق نــظــام الــحــوكــمــة وتــشــكــيــل لــجــان الــحــوكــمــة (لجنة
المراجعة ـ لجنة االستثمار ـ لجنة المخاطر).
•مواصلة وتعميق االستفادة من تقنية المعلومات.
•تدعيم دور المراجعة الداخلية.
•تطبيق معايير الجودة في أعمال الجمعية وأنشطتها.
•تطوير عمليات البحث االجتماعي ورفع المستوى المهني.
•استقطاب مزيد من الكفاءات السعودية وتطوير الموارد
ً
البشرية المتاحة حاليا.
•تحقيق درجة أعلى من الرضا الوظيفي.
•تطوير عملية تقييم أداء الموظفين.
•رفع مستوى الوعي بمشاكل األيتام وخدمات الجمعية لهم
لدى المجتمع.
•دعم التعاون مع الجمعيات الخيرية األخرى العاملة في مجال
رعاية األيتام وقيادة هذا النشاط على مستوى المملكة.

نموذج قياس وضوح الخطة
التشغيلية للعام 2018م

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

2018

حرصا من ادارة الجمعية على وضوح كامل الخطة التشغيلية للعام 2018م حدد بكل دقة ووضوح بعد مناقشة ذلك مع كامل فريق عملك ما يتضمن هذا االستطالع والذي
سيكون مستند رئيسي في مناقشتكم خالل متابعة تنفيذ الخطة في كل ربع سنوي وفي نهاية العام عليه يرجى تعبئة النموذج بكل وضوح ومصداقية
الوظيفة

االسم
نسبة وضوح الخطة لكم شخصيا بعد االطالع على كامل محتواها من وضع راهن
ومستهدف ومؤشرات واليات

واضحة

غير واضحة

واضحة لحد ماء

اذا كانت (واضحة لحد ماء) أو ( غير واضحة)حدد ذلك ؟
حدد النسبة المئوية فيما يتعلق ارتباط الخطة بعمل ادارتك؟
اذا كان هنالك نسبة ولو  %1ال ترتبط بعمل ادارتك حددها هنا؟
نعم

ال

كافية

غير كافية

وفقا لألهداف التي تضمنتها الخطة هل يوجد مهام اضافية لم توضع وترون
اهميتها (اذا كان نعم يرجى ذكرها)
هل المدة الزمنية كافية لتنفيذ الخطة
إذا غير كافية ماهي المهام المحددة بالخطة التي ال يمكن إنجازها
ما هو الحل المقترح الذي ترون لضمان انجازها
ماهو مستوى رضاك في حرص ادارة الجمعية على مناقشتكم واشراككم في
عمل الخطة مع فريق عملك

مرضي جدا

غير مرضي

مرضي لحد ماء

اذا كان (مرضي لحد ماء )او (غير مرضي) حدد السبب
هل ناقشتم وارجعتم الخطة مع جميع اعضاء الفريق الذي سيتولى مهمة تنفيذها
بإدارتك وفقا لما تضمن البريد المرسل لكم من ادارة التخطيط والتطوير والمتضمن
()1وضوح الخطة ()2تحديد أي مهام بالخطة ليست من عمل االدارة()3مهام رئيسية
لم تضاف بخطتكم( )4مهام ترون اضافتها
اذا كــان ال او بعضهم حــدد اســمــاء مــن لــم يتم
مناقشتهم ومتى سيتم اطالعهم

االسم

نعم جميعهم

ال

بعضهم

الوظيفة

السبب

تاريخ اطالعهم
/

هل اتيحت الفرصة لهم للمناقشة وابــداء الــراي واقناعهم بــدون ممارسة صالحياتكم
كمدير في قبولها

نعم

هل تأكدتم من قيام مديري اإلدارات أو رؤســاء االقــســام الذين تحت ادارتكم
بمناقشة الخطة مع الموظفين والموظفات التابعين لهم على غرار ما قمتم
به

نعم

2018 /م

ال

ال

ال يوجد جميعهم مرتبطين
بي مباشرة

التزام إدارة الجمعية
ً
•التعاون الدائم مع اإلدارات في توضيح آلية تنفيذ أي برنامج او مؤشرات االنجاز وفقا للخطة التشغيلية 2018م.
•تقديم الدعم الفني الذي يسهم في تنفيذ البرنامج على ان يحسب نقاط إنجازه كاملة لإلدارات بما يتوافق مع قيمة العمل الجماعي.
•عقد اجتماعات مع فرق عمل اإلدارات او الفروع (فروع المحافظات عبر االتصال المرئي) لشرح ما يرغبون خالل اوقات العمل الرسمي طيلة العام مع ضرورة اشعار ادارة
التخطيط بوقت كاف ال يقل عن  3أيام .ويستشن من ذلك وقت االجازات الرسمية .
التزام االدارات
•ارسال طلبات االستفسار او الدعم عبر البريد االلكتروني الرسمي لمدير إدارة التخطيط والتطوير.
•عدم االنتظار لقرب موعد تنفيذ اي برنامج ثم طلب الدعم ويكون ذلك بوقت كافة يمكن على ضوئه تنفيذها بالربع المحدد لكل مهمة .
•شرح الخطة بكل وضوح لجميع فريق العمل ومن له عالقة بتنفيذها باي إدارة أخرى أو فرع لضمان تنفيذها وفق ما هو مطلوب وارسال صورة من هذا النموذج عبر
البريد االلكتروني بعد اعتماده النهائي لجميع الموظفين والموظفات المرتبطين بالمساعد او مدير االدارة أو الفرع اداريا .
•عرض مؤشرات شهرية لمستوى اإلنجاز في االجتماع الدوري لإلدارة وفق النموذج المعتمد إضافة الجتماع قبة إنسان واجتماع قادة إنسان.
•التقيد التام بتنفيذ البرامج بجودة عالية وفق ما هو محدد بالخطة وعدم االعتماد على تفسير ما قد يحتمل أكثر من راي و التواصل المستمر عبر البريد االلكتروني مع
ادارة التخطيط والتطوير لشرح الغير واضح مع مرعاه ان نقاط التقييم تمنح الجزء األكبر على جودة التنقيد .
•في حال وجود مهام تم تكليف االدارة بها من قبل ادارة الجمعية او ادارات اخرى او ليست ضمن مهام الخطة يشعر مدير ادارة التخطيط والتطوير بصورة منها
ليتسنى احالتها لإلدارة المسئولة او استبدالها بمهام أخرى بالخطة بديل عنها واليعد بديل مالم يتم ذلك عن طريق ادارة التخطيط
•التقيد التام بعدم عمل أي تعديل بالخطة دون اعتماد ادارة التخطيط والتطوير عبر البريد االلكتروني ensan.org.sa@assh11
•التوقيع على نموذج (القسم) الوظيفي لجميع الموظفين والموظفات.

نموذج قياس وضوح الخطة
التشغيلية للعام 2018م

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

2018

القسم الوظيفي
أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخالص وتجرد وبكل نزاهة وشفافية وبروح الفريق الواحد  ،والعمل بقيم الجمعية وأن أحافظ على أموال
وممتلكات الجمعية ومصالحها وانظمتها وأال أبوح بأي معلومة سرية اطلعت عليها ،بسبب عملي في الجمعية ولو بعد انقطاع صلتي بها وأن اعمل على تطوير عملي
بما ذ يسهم في تحقيق رؤية الجمعية
طريقة تقييم الموظفين والرؤساء
الرؤساء
المرؤوسين
ً
ً
ً
ً
سيتم تقييم االداء الوظيفي للعام 2018م كامال وفقا لنسبة اإلنجاز في الخطة سيكون تقييم االداء الوظيفي للعام 2018م كامال وفقا لنسبة اإلنجاز في الخطة
المكونة من  1000نقطة منها  900نقطة وفق النموذج المعتمد لكل موظف وهو اجمالي الدرجات الحاصل عليها كافة الموظفين باإلدارة المرتبطين مباشرة به على
 100+نقطة الخاصة بمشاركته وتفاعله مع إدارة التخطيط والتطوير في برنامج اجمالي عدد النقاط X100مثال....مدير ادارة اجمالي نقاط فريق عملة 7000نقطة..
(إنسان ملهم)
وبلغ اجمالي نقاط الفريق على 6000نقطة ..تحسب( %85=7000x100_6000جيد جدا)
شاملة نقاط برنامج (إنسان ملهم)
كشف توقيع كافة العاملين باإلدارة (يكتب االسم ثالثي والوظيف والتاريخ بالكمبيوتر ثما تطبع ويتم التوقيع عليها)
االسم

الوظيفة

هل تم قراه
كامل النموذج

نسبة وضوح
النموذج

تاريخ التوقيع
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م
2018/ /م

التوقيع

أهمية نموذج وضوح الخطة التشغيلية

اجمعية معرفة واطالع جميع العاملين على كافة المهام المطلوب انجازها خالل العام
الهدف يقيس الدارة
ً
2018م والية التقييم وفقا لما تم التوقيع عليه من قبلهم

1

نسبة وضوح الخطة للجميع % 100

6

تــــم م ــن ــاق ــش ــة ال ــخ ــط ــة مــــع جــمــيــع
الــعــامــلــيــن م ــن قــبــل الــمــســاعــد ين
ومديري االدارات واالقسام

2

ارتباط الخطة بطبيعــة مجــال عمــل
اإلدارة والفرع بنسبة % 100

7

ت ــم مـ ـن ــح جــمــي ــع الــم ــوظــفــي ــن الــف ــرص ــة
للمناقشة وابداء الراي واقناعهم بدون
ممارسة صالحيات الرئيس المباشر عليهم

3

المــدة الزمنيــة كافيــة لتنفيــذ الخطة
بنسبة 100%

8

تم اطالعهم على التزامات إدارة الجمعية
إلنـجــاح الخطة والمهام المتوجب على
إدارة الخدمات المساندة القيام بها

4

عـــدم وجـ ــود اه ـ ــداف إضــافــيــة لــدى
اإلدارات يرون اضافتها

9

تم قراءة القسم الوظيفي الموضح
ب ــال ــن ــم ــوذج وك ـ ــان واض ـ ــح جـ ــدا لهم
وانهم ملتزمون به

5

الرضى التام لدى اإلدارات والفروع عن
حــرص إدارة الجمعية في مناقشــتهم
واشراكهم في عمل الخطة

10

معرفة آلية التقييم التي سيتم تقييم
المرؤوسين والرئيس عليها وانها مرتبطة
بنسبة  % 100بإنجاز الخطة التشغيلية

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

2018

مؤشر الوضوح

٧

ماذا نعني بموشر الوضوح
في الخطة التشغيلية 2018م

أهداف

أهداف الموشر

1

نشر نتائج االداء الخاصة بكل ادارة
وفرع الدورية والنسوية

5

نشر نتائج الموارد البشرية التي
تهم العاملين

2

نشر نتائج قبة إنسان لجميع
العاملين

6

نشر تقرير المتابعات الخاص بسرعة
تجاوب االدارات والفروع مع عمالئها

3

نشر نتائج استطالعات الراي
للعاملين والمهتمين

٧

نشر التعاميم والقرارات االدارية
المختلفة

4

نشر توصيات اجتماعات مجلس
اإلدارة والتنفيذية واإلدارة للعاملين

مؤشرات إنسان
مؤشــرات إنســان تقيــس مســتوى
والعمليات
فاعليــة الخدمات والبرامج
ً
المختلفــة بإجمالــي  ١٠٠مؤشــر وفقا
لمعايير التميز المؤسسي

١

المستفدين

٢٢

الموارد البشرية

٢٢

•قياس العائد من التوظيف (اإلنتاجية)
•نجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج المطلوبة
•المشاركة في فرق التحسين المستمر
•معدل االستجابة الستبانات آراء العاملين والمتطوعين
•نسبة الــمــشــاركــيــن فــي مــراجــعــة األهـ ــداف والــســيــاســات
واللوائح واالستراتيجيات
•مقترحات العاملين ونسبة المطبق
•تقدير جهود العاملين والمتطوعين
•متوسط أيام اإلجازات المرضية
•قياس دوران العمالة .ومعدالت الغياب
•وضوح وشفافية اإلجراءات
•رضى العاملين
•نسبة التوطين حسب الفئات الوظيفية ونسبة الزيادة في
أعداد المواطنين وعدد البرامج المخصصة لتوطين الوظائف

م ــراق ــب ــة أداء الــعــامــلــيــن والــمــتــطــوعــيــن
بــالــجــمــعــيــة ،وفـــهـــم واسـ ــتـ ــخـ ــدام ه ــذه
الــمــؤشــرات لتحسين مــعــدالت رضــا الــمــوارد
البشرية

3

الموارد والشركات
والمالية

٣١

النتائج
التشغيلية

٢٥

4

ً
ابتداء بالنتائج المالية المتحققة ،والنتائج
التشغيلية المتعلقة بالعمليات الرئيسية،
وكذلك النتائج المتعلقة بموارد الجمعية
الــمــخــتــلــفــة وشــركــائــهــا الــرئــيــســيــيــن ،كما
ً
يتضمن هذا المعيار استعراضا للنتائج التي
حققتها الجمعية فــي مجال المعلومات
والمعرفة ،س ـ ً
ـواء المكتسبة أو الضمنية
لدى العاملين بها.

•عدد األوقاف ،وحجم الدخل من األوقاف
•نسبة دخل األوقاف إلى اإليرادات
•اإليرادات مقابل المصروفات السنوية للجمعية
•نسبة التبرعات من اإليرادات
•نسبة التبرعات الدائمة /المنقطعة
•عدد المتبرعين .ومتوسط التبرعات لكل متبرع.
•العائد على االستثمار
•نــســبــة فــعــالــيــة الــتــبــرعــات (مــجــمــوع الــتــبــرعــات/
مجموع المصروفات)
ً
•نــســبــة الــتــبــرعــات الــمــحــصــلــة فــعــلــيــا  /الــتــبــرعــات
المعلنة ،ومعدل النمو في حجم التبرعات
•معالجة شكاوى ومقترحات الموردين والشركاء
•جودة الخدمات مع الشركاء
•ع ــدد الــشــركــاء وعـ ــدد االجــتــمــاعــات والــمــبــادرات
معهم والخدمات المشتركة

•الــوقــت الــــالزم إلنــجــاز العمليات
الرئيسية
•نسبة األخطاء (الجودة)
•معدل االستجابة
•فعالية أداء العمليات
•نــســبــة الــتــحــســيــن فــي العمليات
واإلجراءات
•اإلبـ ــداع واالبــتــكــار فــي العمليات
المختلفة
•أتمته وكفاءة العمليات
•مــؤشــرات االســتــثــمــار فــي البحث
والتطوير

الخطة التشغيلية

٢٠١٨

•متوسط الزمن المستغرق لمعاجلة الشكوى
•طريقة الترويج للبرامج
•رضى المستفدين
•ع ـ ــدد االقـ ــتـ ــراحـ ــات ال ــم ــق ــدم ــة مـ ــن الــمــســتــفــيــديــن
والمطابقة
•وضوح وشفافية اإلجراءات
•سهولة الحصول على الخدمات
•سرعة االستجابة وفعاليتها
•الشكر والتقدير لالدارة الفنية
•الوقت الالزم لتطوير الخدمات الجديدة ،أو المحسنة
•مناسبة قنوات تقديم الخدمات

•عـــدد الــمــســتــفــيــديــن والــنــطــاق الــجــغــرافــي وم ــدى
التغطية
•نسبة التكرار للمشاركين والجدد
•تنوع شرائح المستفيدين
•عدد البرامج او الخدمات المقدمة
• نسبة البرامج والخدمات الجديدة والمحسنة
•معدل الوقت الالزم لتقديم الخدمات
•نسبة األخطاء بتنفيذ البرامج او الخدمة
• جودة البرامج او الخدمات المقدمة
•سهولة المشاركة في البرامج
ً
•البرامج المقدمة إلكترونيا

2

الجودة والمتابعة

•قياس تكاليف العمل :التكاليف الخاصة باألجور
(األجر األساسي ،البدالت ،التأمينات االجتماعية)،
تكلفة االختيار والتعيين ،تكاليف التدريب ،التكاليف
الناتجة عن ترك العمل)
•فرق العمل واللجان
•نسبة المشاركة في برنامج اقتراحات الموظفين
•قياس معدالت حوادث وإصابات العمل
•التظلمات
•عدد العاملين بأجر  .وعدد المتطوعين
ً
•الخدمات المقدمة إلكترونيا وسهولة الحصول
عليها
•متوسط الزمن المستغرق لمعاجلة الشكوى
•مؤشرات األداء بين عامين ونسبة التغيير
•نسبة الحاصلين على امتياز وجيدجدا وجيد

•جودة الخدمات والمنتجات المقدمة من الموردين
•نتائج تقييم األداء للشركاء والموردين
•قنوات التواصل مع الشركاء والموردين
•دورة حياة المنتج (مشاريع التبرعات التي يتم تسويقها)
•اإلنجاز مقابل النفقات للمشاريع مع الموردين والشركاء
•االلتزام بالموازنة .والتدفقات المالية وحجم الترشيد في
النفقات ،عدد الموردين ونسبة المحليين
•كفاءة عمليات التدقيق الداخلي والخارجي
•حجم الطلب على البرامج
•مخرجات الــمــبــادرات والــمــشــاريــع (نسبة تحقيق األه ــداف،
الجدوى االقتصادية ،الرضا عن المخرجات من قبل المعنيين)
•معدل دوران المخزون
•تكاليف الصيانة ونسبة األعطال في األجهزة
•كفاءة استغالل المرافق واألجهزة واستهالك الطاقة والماء

•عدد االقتراحات المطبقة
•عدد المشاريع الجديدة
•نسبة المعامالت اإللكترونية
•التقدم التقني
•عدد اإلعالنات والمبادرات اإلعالمية
•معدل المشاركات اإلعالمية
•مؤشرات التقدم التقني
•مؤشرات أمن المعلومات
•حجم المعارف الضمنية والمعلنة
التي تم حصرها
•عـ ـ ـ ـ ــدد مـــــــصـــــــادر الـ ــمـ ــعـ ــلـ ــومـ ــات
واإلصدارات وسهولة الوصول لها

•مـ ـ ــدى االس ـ ــت ـ ــف ـ ــادة واالسـ ــتـ ــخـ ــدام
للمعلومات والمعارف ودقتها
•مؤشرات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية
•التوافق مع القوانين والنظم
•أنـــشـــطـــة ال ــش ــف ــاف ــي ــة وال ــت ــغ ــط ــي ــة
اإلعالمية والمشارك
•عـ ــدد ال ــم ــش ــارك ــات ف ــي الــمــؤتــمــرات
واللقاءات العلمية الخيرية
•عــدد المبادرات المجتمعية والبيئية
وقياس اآلثار اإليجابية لها
•عدد المبادرات المتعلقة بالمعلومات
والمعرفة

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ

مالمح الخطة التشغيلية
الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

2018
تطبيق نظام برنامج مكين للحوكمة
تطوير آليات عمل السكرتارية باإلدارة والفروع
اصدار دليل االجتماعات الموحد
تأسيس مكتب االستعالمات الموحد كول سنتر و توحيد هوية مكاتب الفروع
عمل شراكة مع أهم 5جهات إعالمية رائدة في مجال الوسائل االعالنية بالمملكة
عقد منتدى رعاية األيتام بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التحول للعمل االلكتروني بنسبة ال تقل عن % 90

تنظيم  10برامج مبادرات مجتمعية نوعية

تنظيم عشرينية إنسان وحكايا انسان

تاسيس صندوق انسان االستثماري

ارشفة وتؤثيق جميع اوراق ووثائق االمالك واالوقاف
تحقيق ايرادات بقيمة  350مليون ريال منها
اعادة تقييم الوظائف وتحديد أهمية وقيمة كل وظيفة لتحديد األجر العادل لها
وضع خطة للتدرج الوظيفي وربطها بالمسار التدريبي
تطوير نظام التقييم السنوي

ة السنوية للجمعية 2018م

تطوير جيل جديد من قيادات الصف الثاني لعدد  30موظف وموظفة
عمل دليل الحوافز ودراسة تطوير نظام سلم الرواتب واألجور
إعداد الئحة للعمل التطوعي واستقطاب  70متطوع نوعي (رجال ونساء)
توفير اماكن مخصصة للتفكير االبداعي و بئية عمل جذابة وممتعة
تطوير بيئة العمل المكتبية الخاصة بمحيط الموظف
عمل ترميز لجميع الممتلكات

المشاركة في  15جائزة للتميز المؤسسي

تؤثيق وارشفة جميع مطبوعات الجمعية

االنتهاء من تنفيذ المراحل االنشائية لـ  % 50من اوقاف الجمعية

تطوير مؤشرات مالية رئيسية لمتابعة األداء المالي

تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية بالجمعية
نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة
تنظيم مخيم انسان Camp ensan
اكتشاف ودعم  100موهوب من الجنسين
استحداث  4مبادارات وتأسيس صندوق تمكين وتنفيذ  25مشروع

الخطة التشغيلية السنوية 2018م

 300فعالية تتشارك فيها االدارت والفروع
الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

201٨

1

ادارة البرامج واالندية
•مخيم انسان ( Camp ensanكافة
الفروع).
• باص إنسان السياحي للمنطقة
الغربية والجنوبية (كافة الفروع).
•فعاليات صيف إنــســان 25بــرنــامــج
(كافة الفروع).
•5برامج رحلة عمرة (كافة الفروع).
•أولمبياد إنسان (كافة الفروع).

2
3

إدارة برنامج الملك سلمان
•ت ـن ـظ ـيــم زيـ ـ ـ ــارات لـ ـط ــالب وط ــالــب ــات
المرحلة الثانوية للجامعات والكليات.
•تنظيم 4ل ـقــاءات ودي ــة ذات طابع
اللقاء األسري للمرشحين باالجتماع.
•عــم ــل ل ـ ـقـ ــاءات فـ ــرديـ ــة ومـ ـح ــاض ــرات
وندوات ودورات توعية جماعية.
•إقامة وتنظيم اللقاءات التحضيرية
للمستفيدين من الخدمات التدريبية.
•ت ـن ـظــم م ـ ـعـ ــارض وأس ـ ـ ـ ــواق خ ـيــريــة
لمنتجات وخدمات مشاريع التمكين .
ّ
•التواصل الفعال مع الشركاء.
•حفالت التخرج والتكريم.

4

التطوع والكفاالت والموهبة
•تنظيم 10زيـ ــارات نوعية لكل فرع
()5رجالي و()5نسائي (الفروع).
•الــمــشــاركــة ف ــي ب ــرام ــج الــتــطــوع
والموهبة (الفروع).

•افطار وسحور رمضاني(رجال ونساء)
على مستوى االدارة وكل فرع.
•لقاء المعايدة (شوال وذي الحجة)
على مستوى االدارة وكل فرع.
•رحــلــة س ــي ــاح ــي ــة(رج ــال) مــوحــد على
مستوى االدارة.
•مــعــالــم ومـ ــعـ ــارف( )4زي ـ ــارات موحد
على مستوى االدارة.
•لــقــا ء عــائــلــة إن ــس ــان م ــوح ــد على
مستوى االدارة.
•المخيم الربيعي(رجالي) موحد على
مستوى االدارة.
•لــقــاء إن ــس ــان الـ ـ ــدوري (الــقــســمــيــن)
على مستوى االدارة وكــل فــرع كل
3شهور.

الشؤون النسائية

5

التسويق والشراكات
•تنظيم 100زيارة لألعضاء ( 10زيارات
لفروع الرياض و 5المحافظات).
• اس ــت ــض ــاف ــة 50عـ ــضـ ــو ب ــال ــن ــادي
والفروع( 5زيارات لفروع الرياض و5
المحافظات).

التواصل الداخلي

6

•فعاليات صيف إنسان 20برنامج.
•فرحة عيد إنسان وحفل الزواج.
•ملتقى إنسان األسري.
•االسـ ــتـ ــفـ ــادة مـ ــن االي ـ ـ ــام الــعــربــيــة
والـ ــدولـ ــيـ ــة الــمــتــعــلــقــة بــالــتــثــقــيــف
الصحي والتوعوي ( 20يوم).
•تنظيم 15زيارة وعدد الكفاالت و 30
زيارة لجهات حكومية وخاصة نسائية
و 25برنامج تعرف على إنسان.
•تنظيم  5برامج مــبــادرات مجتمعية
(نسائية).
•استضافة  20وفد زائر لمقر االدارة.

ادارة االعالم والتواصل

7

•تنظيم  10برامج ًمبادرات مجتمعية.
•استضافة 12وفدا زائر نوعي لمقر
االدارة العامة.
•المنتدى الخيري.
•عشرينه إنسان وحكايا إنسان.
•حفل الجمعية العمومية.
•حفل التفوق وفرحة النجاح.
•حفل الزواج الجماعي.
•حفل الرعاية في انسان.
•الملتقى الرمضاني.
•الحفل السنوي للفروع.
•المشاركة في عدد  30فعالية.
•تعرف على إنسان لزيارة  30جهة.
•استضافة  50اعالمي بنادي انسان.
•تنظيم  20زيارة لجهات اعالمية.

روزنامة فعاليات إنسان الرئيسية 2018م

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

201٨

يناير

فبراير

مارس

•إنسان تجمعنا
•مهارات إنسان
•حفل جائزة انسان
للتميز

•حـ ـ ــفـ ـ ــل الــــــــــــــزواج
الجماعي للفتيات

مايو

يونيو
•أولمبياد إنسان
•لـــــــقـــــــاء إنـ ـ ــسـ ـ ــان
الرمضاني
•لقاء الكافالت

•ح ــف ــل الــجــمــعــيــة
العمومية

يوليو

أغسطس
•بــــــــــــاص إنــــــســــــان
السياحي
•مـ ــخـ ــيـ ــم انــــســــان
Camp ensan

•صيف إنسان
•معايدة انسان
•حفل فرحة النجاح
•فرحة عيد إنسان

سبتمبر
• مــلــتــقــى إنــســان
األسري 201٨م

أبريل

أكتوبر
•الــحــفــل الــســنــوي
للفروع
•معالم ومعارف

نوفمبر
•رحلة موظفي إنسان
•لقاء عائلة إنسان
•ع ـ ـشـ ــري ـ ـن ـ ـيـ ــة إن ـ ـسـ ــان
وحكايا انسان
•حفل التفوق العلمي

ديسمبر
•المخيم الربيعي
•حفل الزواج الجماعي،
•حـ ـف ــل الـ ــرعـ ــايـ ــة فــي
انسان
•معارف انسان

الخطة التشغيلية السنوية 2018م

رؤية الخدمات المساندة
عــمــل دل ــي ــل اجــــــــراءات لــلــتــعــامــل مع
االجهزة واإلضــاءة والتكييف وخفض
المصاريف التشغيلية الى .% 15

تطوير بئية العمل المكتبي واالمــن
والسالمة وخفض أي آثار سلبية على
المجتمع والبيئة والعاملين.

تبني وتطبيق سياسة إلدارة المخاطر
المالية.

بــنــاء  30قــيــادي مــن ق ــي ــادات الصف
الثاني.

تطوير مؤشرات مالية رئيسية لمتابعة
األداء المالي باإلدارة والفروع.

تطوير نظام التقييم السنوي بشكل
عادل وواضح وفق الجدارات الوظيفية.

بناء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة
المالية والرقابة حصول الجمعية على
تقييم  % 100من قبل المراجع الخارجي.

تنظيم جــلــســات ارش ــادي ــة للعاملين
الحاصلين على تقييم منخفض.

توثيق حماية الملكية الفكرية للجمعية
رفع نسبة الوعي باألمن المعلوماتي
لدى العاملين الى .% 90
انــجــاز بــوابــة إنــســان  % 100وتــوحــيــد
هوية البريد االلكتروني.
تدريب الموظفين والمستفيدين على
استخدام البوابة.
اســــتــــخــــدام ال ــت ــق ــن ــي ــات اإلبـ ــداعـ ــيـ ــة
والــصــديــقــة للبيئة وتــطــبــيــق معايير
األمن المعلوماتي.
تحديث األنظمة والــلــوائــح والــقــرارات
بما يتوافق مع االنظمة السارية في
المملكة.
بناء منهجه لتعزيز الوالء لدى جميع
العاملين.

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

٢٠١٨

عــمــل دلــيــل الــحــوافــز واع ـ ــادة دراس ــة
سلم الرواتب وتطوير برنامج التامين.
اعادة تقييم الوظائف لتحديد أهمية
وقيمة كل وظيفة لتحديد األجر العادل
لها.
وضــع خطة للتدرج الوظيفي إعــداد
دليل إنسان التدريبي للعاملين.
اصـــدار دلــيــل الــتــطــوع واســتــقــطــاب 70
متطوع نوعي.
تحقيق نسبة رضــى ال تقل عــن % 90
عن دور الموارد البشرية.
تطوير سياسات وآليات التوظيف.
ارشـ ــفـ ــة وت ــؤث ــي ــق كـ ــافـ ــة الــمــلــفــات
واالاص ــدارت االعالمية و ترميز جميع
الممتلكات.

الخطة التشغيلية السنوية 2018م

رؤية اإلعالم
تطوير عمل المكاتب األمــامــيــه في
الجمعية (االستقبال).
تأسيس مكتب االستعالمات الموحد
كول سنتر.
زيـــــــــــــادة ع ـ ـ ـ ــدد مـ ــتـ ــابـ ــعـ ــي وس ـ ــائ ـ ــل
التواصل250الف.
تنظيم حملة رئيسية و5مساندة.
تجهيز مركز اعالمي دائم.
تصميم وتطوير االعــالنــات والنشرات
االعــالنــيــة والــتــوعــويــة والــمــطــبــوعــات
واللوحات االرشادية الداخلية بطريقة
جذابة ومبدعة والفتة للنظر.
تنظيم  20برنامج وممارسة متميزة
في برامج التواصل الداخلي.

تنظيم  10بــرامــج مــبــادرات مجتمعية
نوعية وذات تأثير واهتمام مجتمعي
واعالمي.
تــرســيــخ ال ــص ــورة الــذهــنــيــة االيــجــابــيــة
للجمعية لدى محيطها النسائي.
تــصــمــيــم وبـ ــنـ ــاء  3نـ ــمـ ــاذج لــمــعــارض
الجمعية وكافة.
عــقــد مــؤتــمــر بــالــتــنــســيــق م ــع وزارة
العمل والتنمية االجتماعية للجمعيات
الخيرية لتبادل المعرفة والخبرات.
تنظيم مهرجان عشرينه إنسان.
عمل برامج مبتكرة مع هيئة الرياضة
.هــيــئــة اإلذاعـ ـ ــة والــتــلــفــزيــون .هيئة
ال ــس ــي ــاح ــة .هــيــئــة ال ــت ــرف ــي ــه .الــغــرفــة
التجارية .أمانه الرياض .مجلس الغرف.
تنظيم برنامج حكايا إنسان.

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
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الخطة التشغيلية السنوية 2018م

رؤية شئون
الفروع

اس ــت ــح ــداث ب ــرام ــج تــربــويــة وثــقــافــيــة
وتــرفــيــهــيــة نــوعــيــة واالس ــت ــف ــادة من
افضل التجارب والممارسات المطبقة
الناجحة.
دراســة حجم اإلنفاق على كل برنامج
وعــدد المستفيدين ومتوسط تكلفة
خدمة المشارك.
تكوين فريق إنسان االعالمي  200ابن
وابنه للمشاركة في البرامج االعالمية
واالجتماعية.
تنظيم مخيم انسان .Camp ensan
تنظيم برنامج باص إنسان السياحي.
تنظيم فعاليات صيف إنسان 30برنامج.
ت ــط ــوي ــر اداء ومـــــهـــــارات مــوظــفــي
استقبال التبرعات.

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
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اك ــت ــش ــاف ودع ـ ــم  100م ــوه ــوب من
الجنسين.
االهــتــمــام بــبــرامــج الطفولة المبكرة
ب ــال ــت ــع ــاون مـ ــع ال ــج ــه ــات الــمــهــتــمــة
والرائدة بمدنية الرياض.
م ــت ــاب ــع ــة ال ـ ـ ــف ـ ـ ــروع ب ـ ــص ـ ــورة اق ـ ــرب
ومساعدتها للنهوض بادائها و نشر
وتطبيق معايير التميز المؤسسي
ومقاييس الجودة المطلوبة.
تنظيم أولمبياد إنسان وخفض نسبة
البدانة الــى  % 10من اجمالي طالب
النادي الذين يعانون من السمنه.
ت ــط ــوي ــر ف ـ ــرق إنـ ــسـ ــان (الــتــنــظــيــمــيــة
والكشفية واإلنشادي).
تطوير مهارات االبناء في تعلم اللغة
االنجليزية وبرامج الحاسب االلي.

الخطة التشغيلية السنوية 2018م

رؤية الشئون النسائية

تطوير الالئحة وسياسة خدمة العمالء
تــحــســيــن ورفـــــــع م ــس ــت ــوى وجـ ـ ــودة
الخدمات.
دراسة حجم اإلنفاق لكل خدمة وعدد
المستفيدين منها ومتوسط تكلفة
خدمة اليتيم.
حصر األسر المنتجة ومعرفة رغباتهم
واحتياجهم ووضع خطة لمساعدتهم
وتطوير منتجاتهم.
تنظيم فعاليات صيف إنسان 20برنامج
على مستوى االدارة وبرنامج فرحة
عيد إنــســان وملتقى إنــســان األســري
2018م على مستوى الفروع.
تدعيم قيم المواطنة والمسئولية
االج ــت ــم ــاع ــي ــة وت ــع ــم ــي ــق ال ــع ــق ــي ــدة
االس ــالم ــي ــة الــصــحــيــحــة لــــدى االب ــن ــاء
وحــمــايــتــهــم م ــن االنـ ــحـ ــراف الــفــكــري
واالخالقي.
تــرســيــخ ال ــص ــورة الــذهــنــيــة االيــجــابــيــة
للجمعية في المجتمع النسائي.
تنظيم حفل الــزواج الجماعي ولقاء
الكافالت.

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

٢٠١٨

استضافة  20وفــد زائ ــر لمقر االدارة
العامة.
تنظيم  5بــرامــج م ــب ــادرات مجتمعية
(نسائية)نوعية.
حــصــر ح ــاالت الــعــنــف االسـ ــري وقضايا
االب ــت ــزاز وعـ ــالج جــمــيــع ال ــح ــاالت بــدار
الــمــالحــظــة ودار الــفــتــيــات والــتــأهــيــل
الشامل وزياتهم ومساعدتهم.
احــصــاء جميع الــحــاالت الصحية لكافة
المستفيدين ووضع خطة عالجية لكل
حالة.
تقديم الرعاية الصحية بنسبة % 80
لمختلف الحاالت التي يتم الرفع بها
من قبل فرق البحث االجتماعي.
التنسيق مع ادارات التعليم االلحاق
األبناء بفصول التقوية لما ال يقل عن
 3000طالب وطالبه.
تحقيق إيرادات  8مليون ريال.

الخطة التشغيلية السنوية 2018م

رؤية التسويق والشراكات
تــحــقــيــق إج ــم ــال ــي إيــــــــــرادات مــالــيــة
 294,497,604مليون ريال.

اب ــت ــك ــار 5أســالــيــب وق ــن ــوات مــتــجــددة
وإبـ ــداعـ ــيـ ــة وف ــع ــال ــة فـ ــي الــتــوعــيــة
والتعريف والــتــرويــج لبرامج وخدمات
الجمعية.

تــغــطــيــة ج ــم ــي ــع اوقــــــــاف الــجــمــعــيــة
والحصول على وقف لكل فرع.

االستفادة من عالقات أعضاء مجلس
اإلدارة ،فــي حــث معارفهم مــن كبار
الموسرين لدعم الجمعية.

إبـــرام مــذكــرات تــفــاهــم مــع الشركاء
ل ــت ــح ــوي ــل نــســبــة مـ ــن مــخــصــصــاتــهــم
للجمعية.

تــطــويــر بــرامــج الــرعــايــة لــدعــم اح ــداث
وانشطة الجمعية.

تحقيق عوائد 36مليون من الشراكات.

تبني أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية
وفــعــالــة فــي الــتــوعــيــة للتركيز على
الزكاة.
تبني أساليب حــمــالت وبــرامــج مؤثرة
إبداعية وفعالة فــي التوعية ونشر
ثقافة التبرع باألوقاف.
تــبــنــي وتــطــبــيــق آل ــي ــة فــعــالــة لجمع
الــمــعــلــومــات عــن المتبرعين وأمــاكــن
تواجدهم وتحليلها وقراءتها.

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

٢٠١٨

استقطاب 250عــضــو و تحصيل % 90
من اجمالي اشتراكات االعضاء.
تنظيم 100زي ــارة لألعضاء واستضافة
100ع ــض ــو ب ــن ــادي إن ــس ــان والجمعية
لتعريفهم بخدمات الجمعية وتقديم
شكر الجمعية.
تــقــيــيــم ال ــب ــرام ــج اإلع ــالن ــي ــة الــخــاصــة
بالتسويق ،ودرجة استجابتها ،وأوجه
ال ــق ــص ــور وال ــض ــع ــف ف ــي ــه ــا ،وفـ ــرص
التحسين والتطوير بها للتعلم.

الخطة التشغيلية السنوية 2018م

رؤية برنامج الملك سلمان
تنظيــم زيــارات لكافــة طــالب وطالبــات
المرحلة الثانوية للجامعات والكليات.
اكتشــاف قــدرات كافــة طــالب المرحلــة
الثانويــة مــن الجنســين ووضــع خطــة
تدريبية تتوافق مع ميولهم.
تدريب  300بنين و 700فتاة وام في
مجاالت متنوعة يتطلبها سوق العمل.

5مشــاريع متناهيــة الصغــر و5
تنفيــذ
ً
صغيــر جــدا و 5صغيــر و 5متوســطأ و3
متوســط ب و 2متوســط ج بواقــع 6
أفراد للمشروع الصغير الواحد.
تأسيس صندوق تمكين.
توظيف  300شــاب وشابة وام منهم
 % 30توظيــف نوعــي ال يقــل راتبــه
األساسي عن 6000ريال.

عمــل دراســة لتقييــم مــدى فاعليــة
البرامج التدريبية.

إعداد دليل البرنامج.

فتــح قنــوات اتصــال مــع المشــرفين
لمتابعة مستويات األبناء.

اســتحداث 4مبــادارات نوعية للجنســين
للمرحلــة المتوســطة والثانويــة ومــا
بعد الثانوي.

تنظيم  18دورة لعدد .450

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

٢٠١٨

نسبة ارتباط الخطة التشغيلية للفروع بإدارات الجمعية
ودرجة التقييم الممنوحة لكل ادارة لتقييم الفروع

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية

201٨

 100نقطة لمدير الفرع
تــنــظــيــم اجـــتـــمـــاع شـ ــهـ ــري مــــع الــعــامــلــيــن
بالقسمين والمشاركة في اجتماعات قادة
إن ــس ــان و الــمــشــاركــة والــتــفــاعــل م ــع بــرامــج
سكرتير اللجان ومعالجة جميع المالحظات من
المراجع.

مكتب
المدير
العام

 120نقطة لمدير الفرع
تسويق
واالوقاف

 50نقطة لمدير الفرع
التعاون مع اإلدارات خالل الزيارات الميدانية
ومعالجة المالحظات.

شئون
الفروع

تفعيل الــشــراكــات بــنــطــاق الــفــرع الجغرافي
وتــحــقــيــق اع ـ ــداد الــعــضــويــة الــمــطــلــوبــة من
الفرع وتحقيق المستهدفات المطلوبة من
االوقاف.

 120نقطة مسئول التبرعات
الكفاالت
والتبرعات

 100نقطة لكل موظف وموظفة
التفاعل مع برنامج انسان ملهم الخاص ببرامج
التطوير والجودة والمشاركة باالستطالعات
وحلقات النقاش.

التفاعل مع ادارة الكفاالت بالزيارات الميدانية
وتــســويــق مــشــاريــع وبــرامــج الجمعية ل ــزوار
الفرع و تنفيذ الزيارات الخاصة بالكفالء.

التخطيط

 900نقطة مسئول التواصل
اعالم
وبرامج

 130نقطة لمدير الفرع ورئيسة القسم
عمل سجل انــســان االلــكــتــرونــي لكل موظف
وموظفة ومتابعة سير العمل ونسبة انجاز
خطة الفرع ونسبة رضى العمالء .

تشمل النشر والمطبوعات والحمالت والبرامج
والــتــواصــل الــداخــلــي والــخــارجــي والفعاليات
والتفاعل.

التخطيط

 900نقطة امين الصندوق
 140نقطة لمدير الفرع ورئيسة القسم
م ــت ــاب ــع ــة انـــضـــبـــاط ال ــم ــوظ ــف ــي ــن بــالــحــضــور
واالن ــص ــراف و االســتــجــابــة لــطــلــبــات الــمــوارد
بصورة عاجلة والتفاعل والمشاركة في برامج
التدريب وتقييم االداء الوظيفي.

المالية
موارد
بشرية

 900نقطة فرق البحث
المستفدين

 120نقطة لمدير الفرع ورئيسة القسم
تطبيق معايير األمن والحماية وبئية العمل
وارش ــف ــه وتــرمــيــز ال ــص ــادر والـ ـ ـ ــواردة حسب
مواضيعها ورف ــع كــفــاءة الترشيد وتطبيق
التعليمات.

تنفيذ مؤشرات االداء لفرق البحث ونسبة رضا
المستفيدين وسرعة االستجابة ونسبة رضى
ادارة خدمات المستفيدين.

االدارية

 900نقطة (حارس-سائق-عامل)
االدارية

 240نقطة لمدير الفرع ورئيسة القسم
تطبيق استخدام التقنية وتقليص استخدام
الــورق وتحقيق اإليـــرادات المالية للموازنة
التقديرية.

تطبيق االج ـ ــراءت الــمــالــيــة لــحــركــة الــصــنــدوق
ً
واستالم النقدية والشيكات إليداعها يوميا
و إقفال الصندوق بشكل سليم.

تقنية
ومالية

االل ــت ــزام بــضــوابــط قــيــادة وصــيــانــه المركبات
والتقيد بضوابط الخدمات اإلدارية والمحافظة
عــلــى تــرتــيــب ونــظــافــة ال ــف ــرع دائ ــم ــا وتــرشــيــد
استخدام االضــاءة والمياة وأدوات النظافة
وااللتزام بالتواجد الدائم بموقع الحراسة.

تقييم القسم النسائي
عام

تتماثل مــعــايــر تقييم الــقــســم الــرجــالــي مع
الــنــســائــي مــع اخــتــالف فــي بــعــض الــنــقــاط او
وجود معايير اضافية بالقسم الرجالي تختلف
عن النسائي حسب المحدد بالخطة.

رقم البرنامج (/1م)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -المدير العام
البرنامج :مكتب المدير العام

مسؤول التنفيذ :مدير المكتب

اإلشراف العام :المدير العام

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير اداء مدير مكتب المدير العام

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تطبيق افضل الممارسات في مجال مهام مدير مكتب المدير العام و السكرتارية والتحول للعمل
االلكتروني.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المدير العام وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
وظيفــة مكتــب المديــر العــام بالجمعيــة تمــارس
دوراً مهمــا فــي تنظيــم مواعيــد وبرنامــج المديــر
العــام وفقــاً لممارســات ومبــادرات تســتند علــى
الخبــرة دون وجــود لضوابــط ومعاييــر تســهم فــي
تطويرهــا وجعلهــا ممارســة اداريــة ثابتــه.

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

2

الوضع المستهدف
تطبيــق افضــل مهــام عمــل لديــر مكتــب المديــر
العــام وفــق الممارســات المعتمــدة حديثــا فــي
مجــال الســكرتارية واالعتمــاد التــام علــى التقنيــة
وتحقيــق نســبة انتظــام فــي مواعيــد اجتماعــات
المديــر وزيارتــه المتعلقــة بالعمــل.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

وضع روزنامة وضوابط اجرائية متكاملة بالتنسيق مع مختلف االدارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المدير العام للعام 2018م

الثاني

وضع ضوابط اجرائية للتاكد ان المعامالت الواردة لمكتب المدير مكتملة من النواحي النظامية والمشفوعات ،قبل عرضها عليه

الثالث

وضع الية لمتابعة انجاز كافة القضايا التي ترد لمكتب المدير العام ورقيا او الكترونيا قبل عرضه

تطبيق عملي الهم ممارسات مميزة لمدير المكتب الحديثة وتوفير بئية عمل وفق نظريهFSو وارشفة وترتيب كامل الملفات
الورقية
تقليص استخدام الورق والتحول للعمل االلكتروني والتنسيق مع االدارات لجدولة عدم استقبال أي معاملة ورقية
مؤشرات اإلنجاز

تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المدير العام وزياراته المتعلقة بالعمل بنسبة %90

نقاط
50

الثالث

100

الثالث

100

الرابع

100

50

النقاط
100

رفع تقرير شهري للمدير لنتائج متابعات الخطابات وااليميالت التي يتم ارسالها وانجازها بنسبة التقل عن . 95%

50

تحقيق رضى المدير العام والعمالء بنسبة التقل عن 90%

200

نسبة المعامالت الراجعة التزيد عن  10%من اجمالي المعامالت

عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المدير العام بنسبة التقل عن 90%

100
50

رقم البرنامج (/2م)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -المدير العام
البرنامج :حوكمة إنسان

مسؤول التنفيذ :سكرتير اللجان

اإلشراف العام :المدير العام

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطبيق نظام للحوكمة دعما لإلدارة الرشيقة لمنع الوقوع في السلبيات والمخالفات.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :النظام الذي تقوم الجمعية من خالله باتخاذ وتنفيذ القرارات طبقا ألهدافها والمسألة في أنظمتها
وتفعيل مبدأ الرقابة والمساءلة بما يضمن التزامها بمعايير المؤشرات الدولية و تعزيز مفاهيم (الشفافية)
في االنفتاح واإلفصاح عن القرارات واألنشطة التي تؤثر على المجتمع الداخلي والخارجي والرغبة في
توصيل ذلك بأسلوب واضح ودقيق وتام.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :توافق انظمة الجمعية ولوائحها في برامج الحكومة مع تعليمات الجهات ذات العالقة محليا بنسبة
. 100%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تتمتــع الجمعيــة بقــدر مناســب مــن الحوكمــة
والشــفافية توجــت بعــدد مــن الجوائــز والتــي
تتطلــب تطويــرا فــي منهاجياتهــا المطبقــة اضافــة
لتطويــر اداء االجتماعــات علــى مســتوى االدارات
والفــروع.

2

الوضع المستهدف
تطبيــق معاييــر الحوكمــة والشــفافية وفقــاً
لمتطلبــات برنامــج ومكيــن وبرنامــج التحــول
الوطنــي ورؤيــة  2030وتطويــر اليــات االجتماعــات
وفقــا ألفضــل الممارســات .ووضــع منهجيــة
لمراجعــة وقيــاس هــذه الممارســات ،وقيــاس
فاعليــة تطبيقهــا.

رقم البرنامج (/2م)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -المدير العام
اإلشراف العام :المدير العام

البرنامج :حوكمة إنسان

مسؤول التنفيذ :سكرتير اللجان

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

وضع روزنامة متكاملة بمواعيد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس االدارة و التنفيذية واالجتماعات التي تعقد برئاسة
المدير العام .

تزويد االدارات والفروع بدليل االجتماعات ووضع الية للتحقق من التزامهم بتطبيقه ورفع تقرير دوري عن نتائج وتوصيات
االجتماعات

تطبيق عملي الاهم الممارسات الحديثة في السكرتارية والتحول للعمل االلكتروني وعدم استخدام الورق وترتيب الملفات
وارشفتها الكترونيا
تسهيل مهمة التواصل بين العاملين بالجمعية والمدير العام

عمل سجل الكتروني بجميع القوانين والقرارات والسياسات والقواعد والبالغات التي تصدر عن الجهات ذات العالقة .

الموائمة مع برنامج الحوكمة في رؤية المملكة وتطبيق معايير الحوكمة بربيز ،ومكين والتقرير التعقيبي لمكتب بن سلطان،
ودليل الشفافية

استطالع رضى وسعادة االعضاء والقيادات وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة لتحديد أولويات
التحسين

تحليل كافة محاضر االجتماعات لإلدارة التنفيذية ومجلس االدارة واللجان وارشفتها عبر البوابة االلكترونية حسب نوع ومجاالت
كل توصية واجتماع

الربع

نقاط

الثاني

30

الثالث

50

الثالث

40

الثالث

40

الثالث

40

الثالث

100

الرابع

50

الرابع

50

مؤشرات اإلنجاز

نقاط

عقد ( )1العمومية ( )2مجلس االدارة ( )4التنفيذية ( )2قادة إنسان ( )12ادارة الجمعية ( )4للكل لجنة من لجان الحوكمة وتنفيذ توصياتها

120

عقد االجتماعات التي تعقد باإلدارة عن بعد واتقان برامج (الوورد واالكسل  )Outlook - PowerPointوبرنامج عرض حديث واحد على االقل

60

نشر البيانات شهريا التي تهم مختلف عمالء الجمعيةعبر وسائل اإلعالم ،والموقع  ،ومواقع التواصل االجتماعي؛ مما يسهل الوصول إلى
المعلومات

40

تنفيذ توصيات االجتماعات والتقيد بضوابط الدليل بنسبة التقل عن . 90%

تنفيذ برنامج لقاء مع مدير ومتابعة تنفيذ كافة توصياته

60
30

المؤامة مع االنظمة بنسبة  100%وتحديث الئحة الصالحيات والحقوق والواجبات وشفافية االمتيازات وتكوين لجان الحوكمة واليات عملها

130

اعادة جدولة جميع التوصيات التي لم تنفذ وتتطابق مع استراتيجية الجمعية والخطة التشغيلية

40

تحقيق نبسبة رضى التقل عن 90%

40

رقم البرنامج (/3م)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -المدير العام
البرنامج :المراجعة الداخلية

مسؤول التنفيذ :المراجع الداخلي

اإلشراف العام :المدير العام

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :مراجعة داخلية فعالة.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تشمل كافة جوانب األداء في الجمعية ومساعدة العاملين على تحسين أدائهم وتطويره ومساعدة
اإلدارة في الكشف على مواقع الضعف وخلل األداء وسوء التصرف والكشف عن المخاطر واقتراح
الحلول المناسبة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تطبيق جميع األنظمة والتعليمات ذات العالقة بعمل الجمعية و مطباقتها لتعليمات وزارة العمل
واالنظمة السارية.

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
تركــز المراجعــة الداخليــة علــى الجانــب المالــي
بنســبة كبيــرة وبعــض االجــراءات المتعلقــة
بالمــوارد البشــرية كالعقــود والرواتــب وتتطلــب
تفعيــل دور أكبــر بتحســين االداء لكافــة الجوانــب
والكشــف علــى مواقــع القصــور
االداريــة
والمخاطــر واقتــراح الحلــول المناســبة.

النقاط 900 :نقطة

2

الميزانية :اليوجد

الوضع المستهدف
تطبيــق كافــة االجــراءات التــي تضمنتهــا مهــام
المراجعــة الداخليــة بالالئحــة الماليــة للجمعيــة
وبرنامــج مكيــن لتحقيــق أهدافهــا بكفايــة وبطريقة
منتظمــة  .والعمــل علــى مراجعــة وتحديــث
وتطويــر جميــع االدلــة واللوائــح والتاكــد مــن مــدى
مطابقتهــا لتعليمــات وزارة العمــل واالنظمــة
الســارية بالمملكــة.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

مراجعة جميع مهام وصالحيات المراجع الداخلي وفقاً الفضل الممارسات المتميزة .

اقتراح المبادرات المناسبة لتنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتعزيز النزاهة لدى الموظفين بالجمعية.

قياس تقيد الجمعية باألنظمة والتعليمات والسياسات الملزمة لتحقيق أهدافها.و تحديث وتطوير جميع االدلة واللوائح ومدى مالءمتها
لتحقيق أهدافها

ضمان دقة البيانات المالية والسجالت المحاسبية واكتمالها وفاعلية العمليات اإلدارية والمالية وكفايتها

تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة ومراقبة إنجازات سير العمل الميداني واإلداري والمالي في مختلف إدارات وفروع الجمعية بما يؤدي إلى تحسين
األداء.

متابعة انضباط الموظفين في الحضور واالنصراف في كافة إدارات وأقسام وفروع الجمعية والقيام بجوالت رقابية للتأكد من تواجدهم اثناء
الدوام
اصدار دليل وتعميمة على جميع الفروع وقياس مدى فاعليته.

مؤشرات اإلنجاز

صياغة ميثاق المراجعة الداخلية في الجمعية وشرحة لجميع العاملين وقياس مستوى االلترام به بصورة دورية

الربع

الثاني

نقاط
50

الثالث

30

الثالث

100

الرابع

80

الرابع

70

الرابع

70

النقاط
100
30

تطبيق جميع األنظمة والتعليمات ذات العالقة بنسبة التقل عن  90%والتاكد من مدى مطباقتها لتعليمات وزارة العمل واالنظمة السارية.

100

رفع تقرير واحد على األقل عن كل إدارة وفرع مشفوعابالتوصيات والمقترحات

100

عدم وجود أي مالحظات في تقارير الجهات الرقابية ذات العالقة من خارج الجمعية
المحافظة على أوقات الدوام بنسبة التقل عن 90%

100
70

رقم البرنامج (/14ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
البرنامج :االستقبال

مسؤول التنفيذ :االستقبال

اإلشراف العام :مدير اإلدارة

المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
المحور االستراتيجي تحسين الخدمات ُ
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :رفع كفاءة عمل موظفي المكاتب االمامية باإلدارة والفروع

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :تطوير عمل المكتب األمامي في الجمعية (االستقبال) كونه أول وآخر انطباع يتولد للعمالء و المرآة
العاكسة للجمعية.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :رضى العمالء بنسبة تفوق على 90%

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن

تمثــل مهمــة موظفــي المكاتــب االماميــة (
االســتقبال) بالجمعيــة دورا مختلفــا عــن الــدور
الحقيقــة لهــذه المهمــة الهامــة حيــث يمثــل
موظــف االســتعالمات للــرد علــى االتصــاالت او
ارشــاد الــزوار ممــا نتــج عنــه ضعــف فــي تطويــر
اداء هــذه المهمــة الرئيســية كونهــا كونــه أول
وآخــر انطبــاع يتولــد للعمــاء و المــرآة العاكســة
للجمعيــة  ,اضافــة لضعــف االهتمــام بالمظهــر
العــام للموظــف او المــكان

النقاط 900 :نقطة

2

الوضع المستهدف

ان تكــون المكاتــب االمامية(االســتقبال) بالجمعيــة
موحــدة الهويــة وفــق ضوابــط دقيقــة لجميــع
العامليــن تراعــي االســتفادة مــن تجــارب مميــزة
كتجربــة مجموعــة ســليمان الحبيــب الطبيــة
واالســتفادة كذلــك مــن التقنيــة الحديثــة وان
يكــون موظــف المكتــب يملــك مــن مهــارات
االتصــال والتواصــل والتســويق مــا يجعلــه مســاندا
رئيســيا فــي تســويق مشــاريع وبرامــج الجمعيــة

الميزانية :اليوجد

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

استخدام التقنية الحديثة واالستفادة من تجارب افضل الجهات في القطاع الخاص بواقع  3جهات على االقل

الثالث

100

تطوير آليات مهام وضوابط االستقبال

الرابع

100

توحيد رسائل الرد اآللي للفروع واإلدارة

تطوير اليات استطالعات العمالء الكترونيا لتقييم اداء العاملين بالجمعية .ومتابعة صندوق زائر وتحليل نتائجها للتطوير والتعلم
تطبيق افضل  10ممارسات تحقق رضى العميل.
تأسيس مكتب االستعالمات الموحد كول سنتر
توحيد هوية مكاتب االستقبال بالفروع

نسبة رضى العمالء ال تقل عن 90%

مؤشرات اإلنجاز

الثالث
الرابع

100
100

النقاط
100
200
100
100

رقم البرنامج (/9ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
البرنامج :التواصل االجتماعي

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :التواصل االجتماعي

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :رفع مستوى الوعي لدى مختلف الجهات بخدمات وأنشطة الجمعية عبر وسائل التواصل االجتماعي.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي للجمعية واستحداث وسائل جديدة .عبر مشاركة مشاهير
وسائل التواصل في دعم برامج الجمعية
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز:

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

 250الف متابع لمختلف وسائل التواصل االجتماعي

الوضع الراهن
تظــل اعــداد المتابعيــن لحســابات الجمعيــة دون
المســتوى الــذي تطمــح لــه الجمعيــة واذا مــا
تــم اســتثناء حســاب تويتــر تظــل بقيــة الحســابات
ضعيفــة ســواء مــن حيــث عــدد المتابعيــن او عمليــة
ادارة المحتــوى الــذي ينشــر مــن خاللهــا

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

2

الوضع المستهدف
ان تكــون منصــات التواصــل االجتماعــي بالجمعيــة
االولــى علــى مســتوى القطــاع الخيــري مــن حيــث
عــدد المتابعيــن او تنــوع المحتــوى

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

وضع دليل متكامل لمختلف مشاهير و وسائل التواصل االجتماعي األكثر شهرة في كافة المجاالت والتواصل معهم لخدمة رساله الجمعية

الثاني

ادارة المحتوى عبر البوابة اإللكترونية للتعريف بالجمعية وعرض استراتيجيتها ومنجزاتها وخططها المستقبلية .وضع خطة للمعارف الصريحة
التي تم توثيقها وحفظها بمكتبة إنسان االلكترونية ليسهل نشرها

الثالث

70

الثالث

80

الثالث

100

وضع الية لتغطية جميع مناسبات الجمعية لإلدارة والفروع والنادي .وقياس فاعليتها بصورة دورية

وضع آلية لوسائل التواصل االجتماعي وزيادة عدد المتابعين

تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي للجمعية واستحداث وسائل جديدة وفق سياسات واليات محددة يتم قياسها دوريا للتحسين والتعلم

مؤشرات اإلنجاز

الرابع

وضع دليل االعالم الجديد وسفراء وسائل التواصل بما اليقل عن  200من المشاهير

تحقيق رضى العمالء بالفروع بما اليقل عن  90%و الرد على جميع استفسارات المتابعين بمدة ال تزيد عن نصف ساعة من لحظة االرسال .

تطوير موقع الجمعية وفقاً لمعايير جائزة التميز الرقمي وبما يتوافق مع افضل المواقع الخيرية محليا ودوليا و تحديث صفحات الجمعية بويكبيديا والخير الشامل

زيادة عدد متابعي وسائل التواصل وتفاعل المتابعين(إعجابات المشاركات ومشاركات المنشورات وتعليقات المشاركات ونقرات المشاركات) تويتر 200الف
متابع ،سناب  20000الف مشاهدة للسناب الواحد ،انستغرام  30000متابع ،تنشيط صفحة الفيس بوك(إلعجابات ومرات المشاهدة ،التعليقات) يوتيوب (عدد
المشتركين  10000مشارك واالعجابات والمشاركة) واستحداث عدد  2وسائل تواصل
تنظيم مسابقة سيناريو قصيره (عن فضل كفالة اليتيم) عدد  10سيناريوهات و (حملة المشاهير)لتفعيل مشاركة المشاهير للتعريف بالجمعية عبر عروض مرئية

70

80

النقاط
100
100
100
150
50

رقم البرنامج (/8ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
البرنامج :االعالم

مسؤول التنفيذ :االعالم

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :رفع مستوى الوعي لدى الراي العام بخدمات وأنشطة الجمعية ونشر ثقافة كفالة اليتيم بهدف دعم
مشاريع الجمعية.
مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين والمعنيين بخدمات وأنشطة الجمعية .عبر تنظيم برامج اعالمية
متنوعة وحمالت إعالنية

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز 150 :مادة اعالمية متنوعة

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تجــد إنســان اهتمامــا وتعاطفــا مــن المجتمــع بمــا
فــي ذلــك الوســائل االعالميــة التقليديــة
(االذاعــة -القنــوات الفضائيــة -الصحــف -المجالت)
ال بــراز برامجهــا وخدماتهــا ويغلــب علــى المحتــوى
االعالمــي للجمعيــة التكــرار وعــدم التجديــد
واالســتفادة مــن كثيــر مــن الفــرص االعالميــة
النوعيــة

2

الوضع المستهدف
ان يكــون إعــام إنســان حاضــرا وبقــوة فــي مختلــف
الوســائل لألعــام التقليــدي االكثــر متابعــة
والتجديــد فــي المحتــوى عبــر تكثيــف االعــام
عــن منجــزات الجمعيــة المتعلقــة بخدمــات
المســتفيدين وتقديــم افضــل التجــارب المتميــزة
اضافــة لتنفيــذ حمــات إعالميــة نوعيــة والتواصــل
الفعــال والدائــم مــع مشــاهير ورواد االعــام

رقم البرنامج (/8ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :االعالم

مسؤول التنفيذ :التواصل

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تقسيم وسائل االعالم لثالث فئات حسب اهميتها للجمعية وتحديد الرسائل االساسية التي يتوجب ايصالها المعنية عبر كل
وسيلة
تنظيم حمالت إعالمية واعالنية وقياس نتائجها تنفيذها واالشارةإلى نطاق عمل الجمعية لتعزيز الشفافية والوضوح في
رسائلها المعلنة.

تحديد أهم الوسائل اإلعالنية واالعالمية والوكاالت بالرياض وجميع المحافظات وتحديد الية لالستفادة منها .
تطوير مجلة إنسان(تحرير وتسويق وتوزيع) وهمسة إنسان

تطوير مهارات االشخاص داخل الجمعية المخولين للتحدث لوسائل االعالم.

استطالع رضى وسعادة االعالميين وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة لتحديد أولويات
التحسين

تطوير اليات ووسائل الرصد الصحفي ومتابعه ما ينشر من مواد إعالمية عن الجمعية والعمل الخيري والرد على الحاالت التي
تتطلب الرد
رفع مستوى الوعي لدى مختلف الجهات بخدمات وأنشطة الجمعية عبر التواصل مع وسائل اإلعالم المختلفة

الفعال مع االعالم عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري
التواصل
ّ
لمدى فعاليتها

تفعيل دور الجمعية عبر برامج القنوات واإلذاعات االكثر متابعه واهتمام ورصد اهم البرامج التي يتم المشاركة فيها او عمل
تغطيات

الربع

نقاط

الثاني

40

الثاني

50

الثاني

30

الثالث

40

الثالث

40

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

60

الرابع

40

الرابع

40

مؤشرات اإلنجاز

تكوين قاعدة اعالمية متكاملة ومحدثة بانتظام لوسائل االعالم واالعالميين لعدد ال يقل عن ( )200واصدار بطاقة صديق إنسان االعالمي
تنظيم حملة رئيسية و5مساندة وفقاً ألفضل  3حمالت منفذه لجهات رائدة وتحقيق  90%من النتائجهاومستوى التطوير مقارنه بعامي
16و17
عمل شراكة مع أهم 5جهات إعالمية رائدة في مجال الوسائل االعالنية االكثر تاثيراً لدى الجمهور لدعم رسالة الجمعية اعالنيا.
اصدار  3اعداد من مجلة إنسان و 4اعداد من همسة إنسان

تجهيز مركز اعالمي دائم وفق افضل التجارب المعمول بها وتنظيم عدد مؤتمرين صحفيين

نقاط
30
70
50
50
50

نسبة رضى وسعادة االعالميين ال تقل عن  90%وعدد المقترحات ونسبة المنفذ بما ال يقل عن 100مقترح

50

نشر  150مادة اعالمية متنوعة تشمل ( 25تقرير ومقابلة واستطالع راي وتحقيق عن خدمات وبرامج وتجارب  125،خبر صحفي )20مقالة
صحفية

60

رصد  150مادة إعالمية وتزويد مختلف اإلدارات بها لالستفادة منها

استضافة 50اعالمي بنادي إنسان وتقديم شكر لكل من خدم رسالتها اعالميا 2018م .وتنظيم  20زيارة خارجية وتعيين 5سفراء مؤثرين
المشاركة ب15برنامج نوعي وعمل 15تغطية بأهم القنوات االذاعة والتلفزيونية واصدار دليل السياسة االعالمية للجمعية

60

40

40

رقم البرنامج (/10ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :التواصل

مسؤول التنفيذ :التواصل

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :ترسيخ الصورة الذهنية االيجابية للجمعية

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :ترسيخ الصورة الذهنية االيجابية (سمعة الجمعية) لدى كافة االطراف المهتمة بعملها ورفع مستوى
الوعي بخدماتهاة المتمثلة برعاية األيتام وكفالتهم لدى الجهات المستهدفة واإلحاطة بمشاكل
اليتيم وآثاره.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز 50 :برنامج تواصل

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
تمثــل برامــج التواصــل احــد الســمات التــي تميــزت
بهــا إنســان خــال مســيرتها وكانــت عامــل مهــم
بعــد توفيــق اللــه النتشــارها وبنــاء ســمعة كونــت
صــورة ذهنيــة ايجابيــة لــدى مختلــف فئــات
المجتمــع هــذا التنــوع والتميــز واكبــة جمــود فــي
التجديــد والتنــوع والتركيــز علــى الكــم دون الكيــف

النقاط 900 :نقطة

2

الوضع المستهدف
ان تكــون إنســان حاضــرة ومبــادرة وفاعلــة فــي
مجتمعهــا عبــر مجموعــة متنوعــة ومتميــزة مــن
برامــج الزيــارات وبنــاء قاعــدة بيانــات نموذجيــة
للتواصــل مــع العمــاء بمــا يســهم فــي خدمــة
رســالتها  ،وقيامهــا بمبــادرات ومشــاريع تؤكــد
التزامهــا بخدمــة وتنميــة المجتمــع وتفعيــل دورهــا
بمــا يتجــاوز نطــاق مهامها ومســئوليتها األساســية
والمباشــرة مــن خــال ســلوك شــفاف وأخالقــي

الميزانية :اليوجد

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تبني المبادرات المجتمعية الخاصة بمسئولية الجمعية تجاه تأثيرات قرارتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة

الربع

الثالث

50

الثالث

50

تطوير وتفعيل برنامج الزيارات وتنسيق وتنظيم استقبال ضيوف الجمعية من كبار الداعمين والمشاهير والجهات الرائدة

الثالث

التنسيق مع المؤسسات والدوائر الرسمية لخدمة أهداف الجمعية والتعريف بنشاطاتها.

الرابع

استخدام وسائل اتصال متعددة ومناسبة للتواصل مع والجهات الرسمية توضح انجازات الجمعية

عمل قائمة اتصال متجددة للمستخدمين و الجهات المعنية من خارج الجمعية

الحصول على دعم اعضاء مجلس االدارة و العاملين لنشر صورة الجمعية و تحقيق احتياجات مستخدميها
مؤشرات اإلنجاز

نقاط

الرابع

الرابع

تنظيم  10برامج مبادرات مجتمعية نوعية وذات تأثير واهتمام مجتمعي واعالمي وقياس نتائجها للتحسين والتعلم
استضافة 12وفداً زائر نوعي لمقر االدارة العامة واالستفادة منهم كشركاء وسفراء للجمعية .

توزيع كافة نسخ التقرير السنوي والملف الصحفي ومجلة إنسان المعتمد طباعتها من صناع القرار والمؤثرين في المجتمع وقياس تاثيرها
ومدى اهتمامهم بها
تنظيم برنامج تعرف على إنسان لزيارة 24زيارة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بمشاركة بعض اعضاء مجلس االدارة .

تأسيس قاعدة بيانات لجميع العمالء الحاليين والمستهدفين بحضور مختلف مناسبات الجمعية حسب طبيعة كل مناسبة بما اليقل عن 1000

عمل برامج مبتكرة مع هيئة الرياضة .هيئة اإلذاعة والتلفزيون .هيئة السياحة .هيئة الترفيه .الغرفة التجارية .أمانه الرياض .مجلس الغرف

100
80
70

50

النقاط
100

100
50
100
70

80

رقم البرنامج (/11ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :فعاليات إنسان

مسؤول التنفيذ :الفعاليات

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير فعاليات إنسان

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :تطوير وتحديث فعاليات الجمعية المختلفة على مستوى االدارة والفروع.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنظيم  10فعاليات رئيسية والمشاركة في  30فعالية جماهيرية

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
تميــزت إنســان بتنــوع برامجهــا وانشــطتها والتــي
ســاهمت بعــد فضــل اللــه فــي ايصــال رســالتها
لشــريحة واســعة مــن المجتمــع لكــن قــل هــذا
الظهــور فــي الفتــرة األخيــرة ممــا انعكــس ســلبا
فــي تواجــد الجمعيــة بالكثيــر مــن المناســبات او
تنظيــم فعاليــات مميــزة.

النقاط 900 :نقطة

2

الميزانية :اليوجد

الوضع المستهدف
ان تكــون فعاليــات إنســان اكثــر تميــزا وتنوعــاً
ســواء مــن حيــث العــدد او التنظيــم او االهتمــام
الجماهيــري عبــر مجموعــة مــن الشــراكات مــع
قطاعــات حكوميــة وخاصــة تســهم فــي تعزيــز
الصــورة الذهنيــة لــدى مختلــف عمــاء الجمعيــة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من افضل  3تجارب في تطوير وتنظيم والمهرجانات والمعارض ورفع نسبة رضى الحضور .

تطوير وتفعيل المشاركة باأليام العربية والدولية والطنية والقيام بمبادرات تسهم في تعزيز الصورة الذهنية عن الجمعية

تطوير وتفعيل دور حفالت الجمعية على مستوى االدارة والفروع وفق مؤشرات ذات جودة عالية من حيث النتائج المتحققة
من كل حفل
تطوير اليات تنظيم المحاضرات والندوات والمهرجانات .والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات
مؤشرات اإلنجاز

الربع

الثاني

نقاط
100

الثالث

100

الثالث

100

الرابع

100

تصميم وبناء  3نماذج لمعارض الجمعية وكافة مستلزماتها وتطبيق افضل  10ممارسات وقياس اثرها

المشاركة في عدد  30فعالية على مستوى منطقة الرياض تتضمن( أيام دولية وعربية،مناسبات وطنية،معارض )

تنظيم  7حفالت لالدارة (العمومية،التفوق،النجاح،الزواج الجماعي،الرعاية في انسان،الرمضاني ،و  2لكل فرع(.السنوي الرمضاني ،حفل فرحة
النجاح)

عقد مؤتمر بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية للجمعيات الخيرية لتبادل المعرفة والخبرات  .و تنظيم مهرجان عشرينه إنسان .وحكايا
إنسان

النقاط
100
100
150
150

رقم البرنامج (/12ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
البرنامج :التواصل الداخلي

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :التواصل الداخلي

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :رفع مستوى الرضى الوظيفي وتمتين العالقات االجتماعية بين العاملين

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تفعيل برامج التواصل الداخلي التي تلبي احتياجات العاملين وتسهم في رضاهم وتمتين العالقات
االجتماعية بينهم.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنظيم  20برنامج وممارسة متميزة في برامج التواصل الداخلي ومشاركة  90%من العاملين بالبرامج

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يوجــد العديــد مــن برامــج التواصــل الداخلــي التــي
تنظمهــا الجمعيــة ولكــن دون منهجيــة دائمــة
تســهم فــي تطويرهــا واســتمراريتها والتــي تميــل
لالجتهــادات الفرديــة اضافــة لضعــف المشــاركة
فــي تلــك البرامــج فــي العــام 2017م وقلــة عــدد
البرامــج التــي تــم تنفيذهــا

2

الوضع المستهدف
تنظيــم برامــج نوعيــة تتميــز بالتجديــد والتنــوع
وتلبــي احتياجــات ورغبــات المشــاركين وتســهم
فــي تحقيــق بئيــة عمــل متميــزة ورفــع مســتوى
الرضــى الوظيفــي

رقم البرنامج (/12ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :التواصل الداخلي

مسؤول التنفيذ :التواصل الداخلي

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االطالع على افضل  3تجارب متميزة في بئيات العمل الداخلية والتي حصلت على جوائز التميز.

وضع رزنامة لبرامج االتصال الداخلي اجتماعيا وثقافيا ورياضيها .تتميز بالتجديد والتنوع وتغطي مختلف احتياجات العاملين

الربع

الثاني

الثاني

تنمية روح المبادرات الفردية لجميع العاملين للمشاركة في البرامج واشعار التواصل الداخلي بجميع أخبار الموظفين االجتماعية

الثاني

تنظيم برامج تطوعية لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع بالتنسيق مع قسم التطوع.

الثالث

نشر ثقافة متابعة وسائل التواصل االجتماعي للجمعية والتعريف بها لدى مختلف العاملين

نقاط
50

100
50

الثالث

40

التحسين المستمر لبيئة العمل الداخلية والوصول إلى درجة عالية من الرضا الوظيفي فيما يتعلق ببرامج التواصل الداخلي

الثالث

30

عمل خصومات للموظفين مع قطاعات مختلفة تسهم في تحقيق فائدة له وافراد اسرته

الرابع

التواصل مع العاملين الذين تركوا العمل بالجمعية لضمان المحافظة على دعمهم ومساندتهم للجمعية

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

تطبيق  30ممارسة متميزة جديدة في مجال برامج التواصل الداخلي وقياس فاعليتها للتحسين والتعلم
افطار وسحور رمضاني (رجال ونساء)

لقاء المعايدة (شوال وذي الحجة)

تنظيم برامج بمشاركة
موظفي وموظفات
الجمعية

رحلة سياحية (رجال)

معالم ومعارف ( )4زيارات
لقا ء عائلة إنسان

المخيم الربيعي (رجالي)

لقاء إنسان الدوري (القسمين)

50
40
40
نقاط
30

40
20
40
40
40
40
40

نشر كافة اخبار وبرامج العاملين عبر همسة إنسان (  3اعداد) بالتنسيق مع مسئول االعالم ومشاركة  90%من العاملين ببرامج التواصل

30

عدد المشاركين باالعمال التطوعية وعدد الساعات التطوعية

40

متابعة وسيلة أتصال واحدة على االقل

40

تنمية وتعزيز روح الوالء واالنتماء للجمعية وتحقيق نسبة رضا  90%وتسويق كافة برامج االتصال الداخلي

30

تنفيذ  10برامج خصومات نوعية للعاملين بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص وفقاً لنتائج استطالعات العاملين

30

تكوين قاعدة بيانات لجميع العاملين ممن عملوا بالجمعية من تاريخ التأسيس وتنظيم لقاء عائلي لهم

40

رقم البرنامج (/10ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -االعالم والتواصل
البرنامج :التصاميم

مسؤول التنفيذ :التصاميم

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :توليد وابتكار تصاميم جديدة و مراعاة المبادئ العلمية والجمالية في التصميم واالنتاج االعالمي.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :تصميم وتطوير االعالنات و النشرات االعالنية و التوعوية و المطبوعات و اللوحات االرشادية الداخلية
بطريقة جذابة ومبدعة والفتة للنظر.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز:

1
تحليل
الوضع
التنفيذ
واالنجاز

 33اصدار اعالمي.

الوضع الراهن
لــدى إنســان تنــوع فــي مطبوعاتهــا واصداراتهــا
المقــروءة والمســموعة والمرئيــة ومــع هــذا
التنــوع لــم يصاحبهــا مواكبــة لكثيــر مــن الوســائل
االعالنيــة او تطويــر فــي المحتــوى واالخــراج
الفنــي ووجــود حالــة نمطيــة مــن التكــرار.

النقاط 900 :نقطة

2

الميزانية :وفق الموازنه

الوضع المستهدف
اصــدارات اعالميــة متنوعــة و جذابــة ومبدعــة
والفتــة للنظــر مــع مراعــاة المبــادئ العلميــة
والجماليــة تغطــي كافــة احتياجــات االدارات
والفروع وان تحتوي جميع التصاميم المعلومات
الضروريــة عــن الخدمــات و النشــاطات المتوفــرة
بمــا فــي ذلــك طريقــة التواصــل مــع الجمعيــة و
عــدم التمييــز ضــد أي فئــة واســتيفاء المتطلبــات
النظاميــة المتعلقــة بالتواصــل و الترويــج.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من تجارب رائدة ومتميزة في مجال التصاميم والمحتوى المرئي والمسموع والمقروء و تطوير إصدار ت الجمعية
االعالمية.

التوثيق المرئي والفوتوغرافي االحترافي وفقاً للمعايير المتعارف عليها من حيث الجودة والتأثير لمختلف فعاليات الجمعية.

وضع خطة لتحديد وتامين احتياجات االدارات والفروع والنادي والمراكز من مطبوعات وتجهيزات ولوحات و اصدار بياناتهم الربع
سنوية.

تطوير وتوحيد الهوية والمباني و العالمة التجارية(الشعار) والمناسبات و مسميات الخدمات وبطريقة جذابة ومبدعة.
عمل ملف اعالمي تفاعلي و20هدية دعاية مميزة.

مؤشرات اإلنجاز

الربع

نقاط

الثالث

100

الثالث

100

الرابع

100

الرابع

100

عمل  20اصدار مطبوع جديد (عربي وانجليزي) تتضمن التقرير السنوي والمالية والملف الصحفي و 3اعداد مجلة إنسان و 4اعداد همسة إنسان.
عمل فلم وثائقي مدته عشر دقائق وعدد  3مؤشن جرافيك مدة الفلم  60ثانية.

عمل عرض تقديمي (بوربوينت) عن جميع برامج وخدمات الجمعية يراعى فيه التميز والتنوع في طريقة العرض والتأثير.

النقاط
50
50
50
50

أرشفة وتوثيق كافة المواد بمواقع التواصل االجتماعي للجمعية وبواية إنسان وتسجيل شعار إنسان كعالمة تجارية عربيا.

100

تجهيز االدارة والفروع والنادي بـ 3وسائل اعالنية حديثة ومتميزة وان تكون جميع االصدارات والمطبوعات والشيكات واللوحات وفق هوية
الجمعية.

130

تحقيق نسبة رضى لدى اإلدارات والفروع التقل  90%في التعاون مع اإلدارات.

70

رقم البرنامج (/18أ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -إدارة االستثمار واالوقاف
البرنامج :الصندوق االستثماري

مسؤول التنفيذ :االستثمار

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تكوين مصدر دخل ذاتي ومتنامي من خالل تطوير صندوق استثماري
يكون الوقف عموده األساسي واعتباره أحد المصادر األساسية إليرادات الجمعية وأحد
أصولها االحتياطية األساسية
الهدف االستراتيجي بناء صندوق استثماري واستثمار أصوله

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تكوين صندوق استثماري يكون اجمالي رصيده بنهاية 2018م ( )733,600,000ريال والعمل على استثماره
بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات وتحقيق نسبة عائد سنوي  5%من المبلغ المستثمر وقدرة
( )126,340,000مليون ريال.

مؤشر األداء الرئيسي :اجمالي رأس مال الصندوق ( )1,019,990,000حتى نهاية عام 2022

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :صندوق استثماري تحول له في بداية التكوين 2018م  10%من ارصدة األصول النقدية واألصول الثابتة من
ارصدة الحساب الختامي لعام 2016م باإلضافة إلى التبرعات النقدية للوقف و 10%من اإليرادات السنوية
للعام 2017م.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق عائد مع نهاية العام 2018م بمبلغ وقدرة ( )6,300,000مليون ريال.ط

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
لــدى الجمعيــة ســيولة نقديــة غيــر ُمســتغلة.
وتشــير ارقــام الوقــف واألصــول االســتثمارية أنهــا
مازالــت متواضعــة مــن حيــث اســتغالل أصولهــا
ودون األهميــة واألولويــة التــي يجــب أن تحظــى
بهــا.

2

الوضع المستهدف
تكويــن مصــدر دخــل ذاتــي ومتنامــي مــن خــال
تأســيس صنــدوق اســتثماري وتطويــره واعتبــاره
أحــد المصــادر األساســية إليــرادات الجمعيــة وأحــد
أصولهــا االحتياطيــة األساســية عبــر االســتفادة
مــن الفــرص االســتثمارية الواعــدة .والمتوافقــة
مــع الشــريعة  ،ذات المســتوى المتوســط مــن
المخاطــر .تطبيــق اآلليــات واألســاليب لماليــة
الالزمــة إلدارة الســيولة النقديــة

رقم البرنامج (/18أ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -إدارة االستثمار واالوقاف
البرنامج :الصندوق االستثماري

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :االستثمار

المحور االستراتيجي تكوين مصدر دخل ذاتي ومتنامي من خالل تطوير صندوق استثماري
يكون الوقف عموده األساسي واعتباره أحد المصادر األساسية إليرادات الجمعية وأحد
أصولها االحتياطية األساسية
الهدف االستراتيجي بناء صندوق استثماري واستثمار أصوله

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

آلية تنفيذ البرنامج

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

الربع

نقاط

اإلطالع على  3تجارب ناجحة في برامج النصاديق االستثمارية داخل وخارج المملكة .ومنها صندوق اإلستثمارات العامة.

الثاني

75

دراسة خطة االستثمارات ،متوسط األجل ( 5سنوات) مشتقة من االستراتيجية ،يعاد النظر فيها كل سنة

الثالث

50

دراسة العروض اإلستثمارية المقدمة للصندوق  ،والعقود الالزمة الستثمار كل أوجز من أصول الصندوق.

الثالث

30

تقييم العائد على االستثمار بهدف التحسين المستمر لها.

الرابع

دراسة الئحة وسياسة اإلستثمار وتطويرها .ووضع إجرات حوكمة الصندوق وإستثمارات الجمعية.

التنسيق مع اإلدارة المالية على تأسيس الصندوق وفقاً لما تضمنته االستراتيجية.

دراسة بيع األصول الثابته (غير األوقاف) غير المستغلة لشراء أصول استثمارية جديدة بقيمتها.

إعداد قوائم مالية ختامية مستقلة خاصة بالصندوق وفق أفضل الممارسات المالية.

إعداد تقارير االستثمارات مع التوصيات واالقتراحات لتحسين دخل االستثمارات.

مؤشرات اإلنجاز

تطبيق  5تجارب جديدة ناجحة حققت أثر واضح في تطوير االستثمارات

إعتماد الئحة وسياسة اإلستثمار والحوكمة.
إعتماد خطة االستثمارات.
تأسيس الصندوق.

الثاني

الثالث
الرابع

الرابع
الرابع

50

25
50
30

50
40

نقاط
40
30
20

100

التعاقد مع المؤسسات التي ستتولى إستثمار أموال الجمعية.

20

شراء أصول استثمارية جديدة بقيمة األصول المباعة و .تحقيق عائد االستثمار ال يقل عن 5%

230

عرض  4تقارير االستشمارات لمجلس اإلدارة و  10توصيات واقتراحات لتحسين دخل االستثمارات

50

بيع األصول الثابته (غير األوقاف) غير المستغلة.

عرض قوائم مالية ختامية مستقلة خاصة بالصندوق لمجلس اإلدارة.

30

30

رقم البرنامج (/19أ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -إدارة االستثمار واالوقاف
البرنامج :األوقاف

اإلشراف العام :رئيس قسم األوقاف

مسؤول التنفيذ :األوقاف والتحصيل

المحور االستراتيجي تكوين مصدر دخل ذاتي ومتنامي من خالل تطوير صندوق استثماري
يكون الوقف عموده األساسي واعتباره أحد المصادر األساسية إليرادات الجمعية وأحد
أصولها االحتياطية األساسية
الهدف االستراتيجي بناء صندوق استثماري واستثمار أصوله
الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :إدارة األوقاف وتنميتها وتسجيلها وفق منهجية موثقة

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :إدارة األوقاف وتنميتها وتسجيلها وفق منهجية موثقة لدراسة وتحديد المخاطر المتعلقة
باألوقاف ،ومن ثم تطوير البرامج الالزمة إلدارة هذه المخاطر على كافة المستويات ومتابعة
التصاريح الرسمية الوقاف وامالك الجمعية و العمل على تجديدها والتصديق على خطابات الجمعية
والعقود من مختلف الجهات
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :ارشفة وتؤثيق جميع اوراق ووثائق االمالك واالوقاف والعقود الكترونيا وفق أفضل الممارسات
المتبعة للجهات الرائدة و سالمة وصحة جميع العقود بنسبة 100%

1

الوضع الراهن

اليوجــد حاليــا نظــام ال رشــفة أمــاك واوقــاف
الجمعيــة الكترونــي اضافــة لوجــود بعــض الثغــرات
فــي عقــود التأجيــر تتســبب فــي تحميــل الجمعيــة
التزامــات تجــاه المســتأجرين

2

تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

الوضع المستهدف

تطويــر نظــام إلدارة وثائــق األوقــاف ،وحفظهــا
وتحديثهــا بصفــة دوريــة و تســجيل االوقــاف
وبقــاء االوقــاف فــي افضــل حالــة تشــغيلية
ومتابعــة صيانتهــا وتوفــر جميــع اشــتراطات االمــن
والســامة وســامة جميــع العقــود وتحصيــل
قيمــة االيجــارات االوقــاف حســب مواعيــد
حلولهــا وايجــاد ابســط الطــرق وأســهلها فــي حــل
االشــكاليات التــي تقــع علــى الجمعيــة مــع الجهــات
ا لمختلفــة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

الربع

نقاط

آلية تنفيذ البرنامج

الثاني

70

الثالث

50

صيانة االوقاف وزيارة المباني بشكل دوري و بقاء االوقاف في افضل حالة تشغيلية من الناحية الفنية والصحية (التهوية ,النظافة ,االنارة)...

الثالث

70

وضع الية حديثة تضمن متابعة تحصيل ريع األوقاف بصورة دورية وبسرعة .

الرابع

االستفادة من افضل  3تجارب إلدارة األوقاف وتوثيقها وتسجيلها وتحصيل االيجارات وفق منهجية موثقة ودراسة وتحديد المخاطر المتعلقة
باألوقاف
وضع آلية لسرعة انجاز المعامالت المتعلقة باالوقاف واالمالك وإنهاء جميع المعامالت الحكومية المتعلقة باألوقاف وبناء عالقات مع
الجهات التي يتم التعاون معهم

تخزين وحفظ جميع العقود الحالية والعقود المنتهية الكترونيا و مراجعة جميع العقود وتطويرها
اعادة تقييم كافة امالك وأوقاف الجمعية ورفع التوصيات الالزمة الدارة الجمعية و اعتماد الدراسة من لجنة االستثمار
مؤشرات اإلنجاز

الثالث

80

الرابع

80

تطبيق افضل  20ممارسة ذات كفاءه وتاثير نوعي بالعمل وتطوير العمليات والسياسات الخاصة باألوقاف واالمالك

50

النقاط
80

تحديد مؤشرات اداء دائمة لالوقاف وفقاً لالفضل الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال ومؤشرات لسرعة انجاز المعامالت لدى مختلف الجهات

50

ارشفة وتؤثيق جميع اوراق ووثائق االمالك واالوقاف والعقود الكترونيا وفق أفضل الممارسات المتبعة للجهات الرائدة و سالمة وصحة جميع العقود بنسبة
100%

80

صيانة و توفر اشتراطات االمن والسالمة االساسية لجميع االوقاف .

تحصيل جميع ايرادات االوقاف

50

100

70

رقم البرنامج (/15ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التسويق والشراكات
البرنامج :التسويق والرعايات

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :التسويق والرعايات

المحور االستراتيجي توطيد العالقة مع الشركاء االستراتيجيين
الهدف االستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير وسائل وبرامج جمع التبرعات ،ونشر ثقافة كفالة اليتيم ،وتدعيم الثقة بالجمعية

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي 360,055,439 :ريال

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تطوير وسائل وبرامج جمع التبرعات والرعايات  ،وتطبيق منهجيات وآليات منتظمة لتصميم البرامج
والمشاريع ،وتقديمها للمتبرعين بطرق وأساليب ابتكارية ومتطورة ،.وتدعيم الثقة بالجمعية وحيازة رضاهم
وإسعادهم من أجل االحتفاظ بهم وتنمية والئهم و كسب داعمين جدد للجمعية.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق إجمالي إيرادات مالية  294,497,604مليون ريال.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تقــوم الجمعيــة بجهــود متميــزة فــي مجــال جمــع
التبرعــات ونشــر ثقافــة كفالــة اليتيــم وطــرح
برامــج عديــدة لجمــع التبرعــات وبعناويــن متعــددة
يأتــي فــي مقدمتهــا كفالــة اليتيــم لكــن اإلجمالــي
إليــرادات الجمعيــة ســجل تراجعــاً نتيجــة الظــروف
االقتصاديــة العامــة كمــا تظــل نســبة االيــرادات
المتحققــة مــن االوقــاف التــي تمتلكهــا الجمعيــة
ضئيلــة مقارنــه مــع مــا تصرفــه الجمعيــة واليوجــد
منهجيــة عليمــة لقيــاس مؤشــرات االداء لضمــان
زيــادة االيــرادات

2

الوضع المستهدف
تبنــي أســاليب وبرامــج مؤثــرة إبداعيــة وفعالــة فــي
التوعيــة والتعريــف والترويــج لبرامــج وخدمــات
الجمعيــة الحاليــة والمســتقبلية وتطويرهــا بشــكل
دوري .و تطويــر آليــات تســويق المشــاريع والبرامــج
وواالوقــاف التــي تحظــى باهتمامهــم والوصــول
للمتبــرع فــي مــكان تواجــداه ومراعــاة عمــل تقاريــر
توضــح مصاريــف التبرعــات ،وكيفيــة مرعــاه تحقيــق
الشــروط التــي يطلبهــا المتبــرع عنــد قيامــه بالتبــرع،
واســتقطاب المتبرعيــن باألوقــاف وتســويق
االوقــاف علــى كبــار المانحيــن.

رقم البرنامج (/15ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التسويق والشراكات
البرنامج :التسويق والرعايات

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :التسويق والرعايات

المحور االستراتيجي توطيد العالقة مع الشركاء االستراتيجيين
الهدف االستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

ابتكار  5أساليب وقنوات متجددة وإبداعية وفعالة في التوعية والتعريف والترويج لبرامج وخدمات الجمعية و التي تحظى
باهتمام المتبرعين وتطويرها دوريا

تدعيم الثقة بين الجمعية وداعميها عبر وسائل اتصال متنوعة توضح اإلنجازات وقياس فاعليتها ومدى االهتمام بها و بناء
شبكة عالقات مع صانعي القرار و المؤثرين بالمجتمع.

تطبيق آلية تضمن أن تكون الوسائل المتبعة بجمع التبرعات تتوافق مع القوانين الصادرة من الجهات الرسمية،وعدم استخدام
بيانات المتبرعين ألي غرض آخر دون إذنهم

االستفادة من عالقات أعضاء مجلس اإلدارة ،في حث معارفهم من كبار الموسرين لدعم الجمعية

الربع

نقاط

الثاني

40

الثالث

40

الثالث

30

الثالث

40

تطوير برامج الرعاية لدعم احداث وانشطة الجمعية مقابل تحقيق المنفعة لكل من الداعم والجمعية

الثالث

تبني أساليب حمالت وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية ونشر ثقافة التبرع باألوقاف وفق ما تضمنت االستراتيجية .
و.تدشين مشاريع األوقاف الجديدة ،في حفل جماعي .

الثالث

50

الرابع

60

الرابع

40

الرابع

40

الرابع

40

تبني أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية للتركيز على الزكاة

تبني وتطبيق آلية فعالة لجمع المعلومات عن المتبرعين وأماكن تواجدهم وتحليلها وقراءتها .

تقييم البرامج اإلعالنية الخاصة بالتسويق ،و درجة استجابتها ،و أوجه القصور والضعف فيها ،وفرص التحسين والتطوير بها
للتعلم.

تطوير العالقة مع ()5قطاعات حكومية وخاصة وتحقيق مزيد من التعاون والحوار الودي مع مسؤوليه لتحميله قدراً من
التكاليف التي تتحملها الجمعية في دعم األيتام

تحقيق اإليرادات المالية للموازنة التقديرية للعام 2018م.

مؤشرات اإلنجاز

عدد الجهات واالفراد المؤثرين الجدد لعدد اليقل عن .100

40

نقاط
100
50

عمل دليل مختصر يتضمن جميع التعليمات والضوابط ونشره بين جميع موظفي استقبال التبرعات وقياس فاعلية تطبيقه.

40

االتفاق مع كبار الشركاء االستراتيجيين على الرعاية الكاملة لعدد( )5من برامج الجمعية أو االلتزام بتغطية أحد األبواب الرئيسية إلنفاقها على
األيتام

40

دعم متبرعين جدد للجمعية عن طريق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة .

زيادة مبالغ الزكاة  15%عن العام 2017م

تغطية جميع اوقاف الجمعية والحصول على وقف لكل فرع و.زيادة عدد األوقاف وريعها  10%عن عام 2017م بقيمة اجمالية ال تقل عن
10مليون ريال

إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتحديثها بشكل دوري ومستمر.

عدد المتبرعين الدائمين والمنقطعين والجدد.تحقيق نسبة رضى التقل عن  90%لدى المتبرعين عن برامج ومشاريع الجمعية واليات التواصل
معهم .
تحمل برنامج رئيسي من برامج الرعاية (سكن او صحية أو تعليمة )

50

50
50
40
40
40

رقم البرنامج (/16ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التسويق والشراكات
البرنامج :شراكات انسان

مسؤول التنفيذ :الشراكات

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي توطيد العالقة مع الشركاء االستراتيجيين
الهدف االستراتيجي توطيد وتطوير العالقة مع كبار الداعمين كشركاء استراتيجيين

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :إدارة الشراكات والتحالفات اإلستراتيجية

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي 360,055,439 :ريال

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تفعيل التنسيق والتعاون والتحالف مع الشركاء و تأسيس الشراكات لتحقيق أقصى فائدة منها ،و تطوير
برامج خاصة لتعزيز العالقة وتحقيق االستفادة القصوى من اإلمكانيات المتاحة من قبل المؤسسات المالية
المانحة المشاركة في المعلومات مع الشركاء؛ مما يساعد في إيجاد ابتكارات وأفكار إبداعية وتفعيلها من
خالل تلك الشراكات.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز 36 :مليون ريال

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يظــل العانــد مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع
المؤسســات المانحــة والبنــوك و الشــركات
المســاهمة العامــة والمؤسســات الوقفيــة الكبرى
والشــركات والمنشــآت العائليــة دون المســتوى
الــذي تأملــه الجمعيــة واليوجــد مراجعــة للمنهجيــة
المتبعــة فــي ذلــك.

2

الوضع المستهدف
تحديــد الشــركاء الرئيســيين وتصنيفهــم وبنــاء
الشــراكات المســتدامة والتحالفــات االســتراتيجية
معهــم وزيــادة القيمــة المضافــة لهــذه الشــراكات
وإدارتهــا بفاعليــة بمــا يخــدم السياســات
واالســتراتيجيات الخاصــة بالجمعيــة وتحقيــق
المنافــع المتبادلــة .وتبــادل المعــارف وأفضــل
الممارســات معهــم فــي ســبيل تمكيــن الجمعيــة
مــن تحقيــق أهدافهــا والعمــل علــى التطويــر
المســتمر لهــذه الشــراكات.

رقم البرنامج (/16ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التسويق والشراكات
البرنامج :شراكات انسان

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :الشراكات

المحور االستراتيجي توطيد العالقة مع الشركاء االستراتيجيين
الهدف االستراتيجي توطيد وتطوير العالقة مع كبار الداعمين كشركاء استراتيجيين

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

مقارنة نتائج الشراكات مع نتائج األعوام السابقة ومؤشرات أداء الشراكات لمنشآت متميزة ،محلية أو دولية ،من أجل التعلم
والتحسين

تطوير خطة ترصـد اإليرادات المتحققة واعتبارها رقم لسنة األسـاس كمنطلق ألرقام إيرادات السنوات القادمة ومقارنة ما
يتحقق كل عام مع مستهدف

تحديد الشركاء وتصنيفهم وتقييم المزايا والمخاطر وتطبيق آلية فعالة للتواصل وجمع المعلومات عن الشركاء وتحليلها
وإنشاء قاعدة بيانات لهم

تطوير عالقة استراتيجية مع الشركات الرابحة وذات االستراتيجيات التي تتضمن مخصصات تمويل مسؤوليتها االجتماعية،
والمؤسسات الوقفية

الفعال مع الشركاء والمانحين عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و
التواصل
ّ
قياس دوري لمدى فعاليتها

إبرام مذكرات تفاهم مع الشركاء لتحويل نسبة من مخصصاتهم للجمعية وتطوير العالقات مع البنوك لتسهيل التعامالت
المالية بين الجمعية والمانحين

الوصول الى  3مصانع ذات المنتجات االستهالكية (مثل األلبان و المشروبات الغازية و عبوات المياه الصغيرة) عبر وضع شعار
الجمعية على منتجاتها .

الربع

نقاط

الثاني

50

الثاني

50

الثالث

50

الثالث

50

الثالث

50

الرابع

100

الرابع

50

مؤشرات اإلنجاز

رفع حصيلة تبرعات المنشآت الخدمية الكبرى الى مبلغ 4مليون ريال
اعتماد الخطة

إعداد قائمة بأسماء وعناوين المسؤولين عن برامج المسؤولية االجتماعية ومواعيد إعداد ميزانياتها التقديرية وإعداد قوائمها المالية

توطئد العالقة مع المؤسسات الوقفية شرعاً بإنفاق ثلث حصيلة أصولها الوقفية (ريع الوقف)  ،لتخصيص جانب من هذا الثلث للجمعية بمبلغ
5مليون

تحقيق عوائد من التبرعات بمبلغ  5مليون ريال

رفع حصيلة التبرعات من الشركات الكبرى والعائلية 19مليون ريال

تحصل الجمعية من وراء اإلتفاق معها على عائد حده األدنى  3مليون ريال للمصنع الواحد .

نقاط
100
50
50
50
50

100
100

رقم البرنامج (/17ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التسويق والشراكات
البرنامج :العضوية

مسؤول التنفيذ :العضوية

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي توطيد العالقة مع الشركاء االستراتيجيين
الهدف االستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تفعيل برنامج عضوية الجمعية لتكون مصدر ثابت ورئيسي في موارد الجمعية المالية.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي 360,055,439 :ريال

الفعال مع اعضاء الجمعية و تطوير برنامج العضوية وتعزيز دورة لخدمة برامج وانشطة الجمعية
وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :التواصل
ّ
والتنسيق مع إدارة الكفاالت والمتبرعين لتجنب االزدواجية في التواصل مع األعضاء.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :استقطاب  250عضو و تحصيل  90%من اجمالي اشتراكات االعضاء.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تمثــل قيمــة االشــتراكات فــي برنامــج العضويــة
احــد المصــادر المســاندة فــي ايــرادات الجمعيــة
لكنــه ال تمثــل نســبة تذكــر مقارنــه بأجمالــي ايــرادات
الجمعيــة فــي ظــل عــدم التــزام نســبة كبيــرة مــن
االعضــاء بتســديد قيمــة االشــتراكات وعــدم
التجديــد والتطويــر فــي برامــج العضويــة وتفعيــل
دور االعضــاء لدعــم برامــج وانشــطة الجمعيــة

2

الوضع المستهدف
الفعــال مــع االعضــاء وتفعيــل دورهــم
التواصــل
ّ
فــي دعــم برامــج الجمعيــة عبــر مختلــف برامــج ادارة
التســويق والشــراكات وبرامــج الرعايــات وزيــادة
نســبة عــدد االعضــاء وضمــان تحصيــل نســبة 90%
مــن اجمالــي قيمــة االشــتراكات واالســتفادة مــن
افضــل تجــارب الجمعيــات الخيريــة المتميــزة فــي
برامــج العضويــة

رقم البرنامج (/17ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التسويق والشراكات
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :العضوية

مسؤول التنفيذ :العضوية

المحور االستراتيجي توطيد العالقة مع الشركاء االستراتيجيين
الهدف االستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تدعيم العالقة بين الجمعية واالعضاء عبر وسائل اتصال متنوعة توضح اإلنجازات وقياس فاعليتها ومدى االهتمام .

الربع

الثاني

نقاط
50

نشر حملة الكترونية للعضوية لتعريف بها لدى المجتمع وتسويقها ضمن برنامج زيارات الداعمين والكفالء والقطاعات المختلفة

الثالث

ابتكار أساليب وقنوات متجددة وإبداعية وفعالة في التوعية والتعريف والترويج لبرامج العضوية عبر االستفادة من افضل
التجارب

الثالث

50

الثالث

60

الرابع

60

الرابع

40

تسويق مشاريع وبرامج الجمعية على االعضاء واالستفادة منهم في دعم الجمعية وترشيح أعضاء جدد لعضوية الجمعية

عمل دراسة عن المنقطعين والمسددين والمستبعدين واسباب ذلك و استبعاد الغير مسددين لمدة سنة
تحديث قواعد بيانات خاصة باألعضاء

الفعال مع االعضاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري
التواصل
ّ
لمدى فعاليتها

استطالع رضى وسعادة االعضاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة ومنظمة لتحديد أولويات
التحسين
مؤشرات اإلنجاز

الثالث

الرابع

تلقي العضو رد فوري عبر الجوال بالشكر لتسديد عضويته وطلب نموذج تقييم الخدمة ،عدد الممارسات المطبقة بالتواصل ،دعوتهم لجميع
المناسبات  3،تهاني

زيادة عدد األعضاء الى  100عضو فعال و 100منتسب و 50طالب
تقديم دعم مالي ال يقل عن مليون ريال

50
50

40

نقاط
50
120
70

ابتكار عدد  10برامج وقياس وتطبيقها وقياس فاعليتها

50

االعتماد على التقنية للتواصل مع األعضاء وتحديث كافة بياناتهم وارشفتها الكترونيا

30

انجاز الدارسة وتفعيل توصياتها

تنظيم 100زيارة لألعضاء واستضافة 100عضو بنادي إنسان والجمعية لتعريفهم بخدمات الجمعية وتقديم شكر الجمعية.
نسبة رضى وسعادة االعضاء ال تقل عن  95%وعدد المقترحات ونسبة المنفذ بما ال يقل عن 100مقترح.

30
100
50

رقم البرنامج (/61ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
البرنامج :التأهيل

مسؤول التنفيذ :التأهيل

اإلشراف العام :مدير المبادرات

المحور االستراتيجي رفع نسبة اإلنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل اإلنتاجي
الهدف االستراتيجي نشر ثقافة االعتماد على النفس

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تنظيم برامج تأهيل لتوعية المستفيدين لالعتماد على النفس

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :برامج تأهيله متوافقة مع ميول واتجاهات المستفيدين من برامج التمكين.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز600 :متدرب ومتدربة واكتشاف ميول 500طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
ال يوجد في مجال تأهيل المســتفيدين بالبرنامج
منهجيــة واضحــة تربــط بيــن تلــك البرامــج التأهيليــة
وميــول واحتياجــات المشــاركين لالســتفادة مــن
برامــج التمكيــن.

النقاط 900 :نقطة

2

الوضع المستهدف
تحديــد مجــاالت التدريــب المناســبة للمســتفدين
ومجــاالت التوظيــف المتوافقــة مــع ميولهــم و
احتياجــات ســوق العمــل  .ومســاعدتهم لتحقيــق
أهدافهــم المســتقبلية واإلســهام فــي تهيئــة
المنــاخ المناســب أثنــاء التدريــب وبدايــة التوظيــف
للتعامــل مــع الضغــوط واألحــداث التــي تواجههــم
و تحقيــق أعلــى درجــات التوافــق النفســي
والتربــوي لهــم.

الميزانية 360 :الف

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تصميم وتطوير وتقديم برامج جديدة استجابة الحتياجات وتوقعات المستفيدين

استقبال العروض التدريبية ودراستها للتفاضل بينها بما يخدم األبناء والبرنامج و البحث عن الفرص التدريبية والتعليمية المجانية

االلتقاء بمسؤولي المدارس المتوسطة والثانوية التي يدرس فيها األبناء والوقوف ومساعدتهم الكتشاف ميولهم المرتبطة
بسوق العمل
عمل دراسة لتقييم مدى فاعلية البرامج التدريبية وفقاً ألسس موضوعية و االستفادة من تجارب الجمعية السنوات الماضية

متابعة األبناء بمقر التدريب و الحاالت التي تستدعي المتابعة والعمل على دعم استمراريتها وتذليل العقبات
مؤشرات اإلنجاز

تنظيم زيارات لطالب وطالبات المرحلة الثانوية للجامعات والكليات بما ال يقل عن  300طالب وطالبة
تدريب  200بنين و 400فتاة وام في مجاالت متنوعة يتطلبها سوق العمل

اكتشاف قدرات 500من طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الجنسين ووضع خطة تدريبية تتوافق مع ميولهم
انجاز الدراسة وخطة تفعيل التوصيات

نسبة المتعثرين ال تزيد عن  10%من اجمالي عدد المشاركين

الربع

نقاط

الثالث

100

الرابع

100

الرابع

50

الثالث

الرابع

50

100

النقاط
100
200
100
50
50

رقم البرنامج (/60ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
البرنامج :برنامج الملك سلمان

اإلشراف العام :مدير التمكين

مسؤول التنفيذ :التثقيف والتدريب

المحور االستراتيجي رفع نسبة اإلنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل اإلنتاجي
الهدف االستراتيجي نشر ثقافة االعتماد على النفس

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :نشر ثقافة االعتماد على النفس بين االبناء وأمهاتهم لتحول الجمعية من العمل الرعوي إلى العمل
االجتماعي

مؤشر األداء الرئيسي 450 :متدرب

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :نشر ثقافة االعتماد على النفس و مساعدة المستفيدين بتدريبهم في المجاالت التي تجعلهم قادرين
على توليد مداخيل ذاتية لهم وتأهيل لسوق العمل.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز. 450 :

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يقــوم برنامــج الملــك ســلمان بــدور مميــز فــي
مجــال تدريــب المســتفيدين وتأهيلهــم دونمــا
ربطهــا باحتياجــات ســوق العمــل واليوجــد
منهجيــة واضحــة تربــط بيــن الــدورات التــي يتــم
الحــاق المســتفيدين بهــا واحتياجاتهــم المســتقبلية
إليجــاد وظائــف دائمــة نســاعد علــى االســتغناء
عــن خدمــات الجمعيــة

2

الوضع المستهدف
نشــر ثقافــة االعتمــاد علــى النفــس ،عبــر التواصــل
والحــوار مــع المســتفيدين للمناقشــة واالســتجابة
الحتياجاتهــم وتوقعاتهــم واهتماماتهــم .مــع
تناســق أعــداد االبنــاء وأمهاتهــم الذيــن يبــدون
القناعــة بأهميــة وجــدوى االعتمــاد علــى النفــس
واالســتغناء عــن معونــة الجمعيــة مــع أعــداد
مــن ســتتمكن الجمعيــة مــن توظيفهــم فــي
وظائــف تتناســب مــع مؤهالتهــم أو تشــغيلهم
فــي مشــاريع تســاعدهم توليــد مداخيــل لهــم
وتدريبهــم عليهــا  .و بنــاء عالقــات تهــدف إلــى
اكتســاب المســتفيدين الجــدد والمحافظــة عليهــم
وتحقيــق متطلباتهــم .

رقم البرنامج (/60ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
البرنامج :برنامج الملك سلمان

اإلشراف العام :مدير التمكين

مسؤول التنفيذ :التثقيف والتدريب

المحور االستراتيجي رفع نسبة اإلنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل اإلنتاجي
الهدف االستراتيجي نشر ثقافة االعتماد على النفس

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

االستفادة من  3تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال التدريب وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .

الثاني

50

مساعدة المستفيدين على تحديد مجاالت المشاريع المتوافقة معم ميولهم واتجاهاتهم وسوق العمل وتدريبهم عليها .

الثاني

50

تحديد شركاء التدريب وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقيم كافة المزايا والمخاطر ..

تصميم وتطوير وتقديم برامج جديدة استجابة الحتياجات وتوقعات المستفيدين وتوفير خدمات تقدم قيمة مضافة
للمستفيدين
استقبال العروض التدريبية ودراستها للتفاضل بينها بما يخدم األبناء والبرنامج و البحث عن الفرص التدريبية المجانية

عمل لقاءات فردية ومحاضرات وندوات ودورات توعية جماعية بمشاركة نخبة من المجتمع بهدف إيصال أهمية وجدوى
االعتماد على النفس

الثاني

الثاني

40

الثالث

30

الثالث

30

قياس مدى االستعداد للعمل ضمن مشاريع صغيرة أو التوظيف عقب كل دورة باستطالع منهجي آلراء المشاركين ،ونسبة
الزيادة لكل دورة

الفعال مع الشركاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري
التواصل
ّ
لمدى فعاليتها

استطالع رضى وسعادة المستفيدين والشركاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم لتحديد أولويات التحسين

30
الرابع

40

الرابع

40

مؤشرات اإلنجاز

عدد االساليب والممارسات المؤثرة واالبداعية والفعالة التي تم تطبيقها في التوعية والتعريف ببرامج وخدمات البرنامج وتطويرها بشكل
دوري وقياس فاعليتها .

إنشاء قاعدة بيانات لكافة الشركاء وعدد الشركاء النوعيين إعداد قاعدة بيانات بالمستفيدين من البرنامج.

رفع نسبة الوعي لدى المشاركين بأهمية برامج التمكين والتوظيف وعمل قياس قبلي وبعدي وتحقيق نسبة قناعة لديهم التقل عن 90%
لتشجيع ثقافة االعتماد على النفس

متابعة جميع األبناء بمقر التدريب و الحاالت التي تستدعي المتابعة والعمل على دعم استمراريتها وتذليل العقبات و تحليل أسباب التعثر
وعالجة
عدد العروض ونوعيتها وعدد المنح المجانية للجمعية

تنظيم  18دورة ال يقل عدد المشاركين بالدورة عن  25شاب وشابه أو أم بإجمالي 300( 450توظيف و150مكين) .تنظيم 4لقاءات ودية ذات
طابع اللقاء األسري للمرشحين
تدريب  450شاب وشابة وام وإعداد قاعدة بيانات بخريجي البرنامج و فتح قنوات اتصال مع المشرفين لمتابعة مستويات األبناء
عدد الزيارات التبادلية ومحاضر االجتماعات ومتابعة تنفيذ كامل التوصيات
تحقيق نسبه رضى ال تقل عن 90%

50

نقاط
100
40
100
30
40
90
40
30
30

رقم البرنامج (/62ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
البرنامج :التمكين

اإلشراف العام :مدير التمكين

مسؤول التنفيذ :التمكين

المحور االستراتيجي رفع نسبة اإلنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل اإلنتاجي
الهدف االستراتيجي نشر ثقافة االعتماد على النفس

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تمكين األيتام وأمهاتهم من توليد مداخيل ذاتية.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي 25 :برنامج.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تمكين االبناء من سن الثامنة عشر أو أكثر وال يواصلون دراستهم وألمهات ولم يتجاوزوا سن الخمسين
من توليد دخل ذاتي يمكنهم من رعاية أنفسهم ،من خالل إقامة مشاريع صغيرة فردية أو مشتركة تمولها
الجمعية بقروض حسنة وتشرف على أدائها وضمان نجاحها وينفذ بعد نجاح عملية التثقيف
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنفيذ  25برنامج تمكين .

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تقــوم الجمعيــة بتقديــم معونــات نقديــة شــهرية
ثابتــة للمســتفيدين هــذا االســلوب يســاعد علــى
االتكاليــة وزيــادة عــدد المســتفيدين ممــا يؤثــر
علــى ميزانيــة الجمعيــة الســنوية اضافــة لترســيخ
ثقافــة االعتمــاد علــى الصدقــات ومســاعدات
الكافليــن والمتبرعيــن بســب ضعــف برامــج
التمكيــن بالجمعيــة.

2

الوضع المستهدف
نجــاح برنامــج تمكيــن األيتــام مــن توليــد
المداخيــل الذاتيــة لتوفيــر وســائل العيــش الكريــم
للمســتفيدين .مــا يعنــي تحــرر الجمعيــة تدريجيــاً مــن
عــبء المســاعدة النقديــة والتفــرغ لتطوير مشــاريع
األيتــام كقطــاع منتــج فــي المجتمــع و تحولهــا
الفعلــي تدريجيــاً مــن الرعويــة إلــى التنمويــة الــذي
تهــدف لــه رؤيــة  2030وبرامــج التحــول الوطنــي
والتوجــه الحديــث للجمعيــات الرائــدة فــي العالــم.

رقم البرنامج (/62ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
اإلشراف العام :مدير التمكين

البرنامج :التمكين

مسؤول التنفيذ :التمكين

المحور االستراتيجي رفع نسبة اإلنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل اإلنتاجي
الهدف االستراتيجي نشر ثقافة االعتماد على النفس

الميزانية6,400,000 :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

التنفيذ
واالنجاز
آلية تنفيذ البرنامج

تحديد شركاء البرنامج (التعليم والتدريب والتمكنين) وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقيم كافة المزايا والمخاطر.

الربع

نقاط

الثاني

40

االستفادة من  3تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في برامج التمكين التدريب والتعليم وتطويرها وإجراء الدراسات لبحوث

الثاني

إعداد دراسة جدوى اقتصادية (سوقية ،فنية ،مالية) لكل نمط مشروع من المشاريع وفق ما تضمنت االستراتيجية وآلياته
وشروطه

الثالث

40

الثالث

40

إختيار األمهات أو االبناء (فوق  18سنة( و التعرف على ميول المستفيدين وقدراتهم ليتمكن البرنامج من تأهيلهم للنجاح

تأسيس صندوق تمكين وفق اآللية التي تضمنتها االستراتيجية

الثالث

تنظيم دورات تدريبية للمشاركين  ،حتى ضمان قدرتهم على ادارة مشاريعهم الخاصة وفقا لما تضمنته االستراتيجية

الثالث

تنظم معارض وأسواق خيرية لمنتجات وخدمات مشاريع التمكين وبرنامج دعاية وإعالن متواصل عنها

الرابع

تحديد مالئمة المشاريع للرجال والنساء وفقا لما تضمنت االستراتيجية وعبر مراحلة خطواتها الثمانية

الفعال مع الشركاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري
التواصل
ّ
لمدى فعاليتها

استطالع رضى وسعادة كافة المستفيدين والشركاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم لتحديد أولويات التحسين

عدد الشركاء النوعيين وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

40

40
60

الرابع

40

الرابع

30

الرابع

30

مؤشرات اإلنجاز

40

نقاط
30

تحديد افضل األليات و األساليب والبرامج المؤثرة اإلبداعية وفعالة التي تم االستفادة منها وتطبيقها وتطويرها وقياس فاعليتها

30

دارسات الجدوى المعتمدة و التي تم اعدادها على حدة لكل مشروع

70

حصول كل مشارك على دورتين كحد ادني وقياس االثر المتحقق قبل وبعد الدورة

30

قائمة بأسماء المرشحين للبرنامج والتقرير الخاص بكل مشارك
تأسيس الصندوق وفقا لما تضمنت االستراتيجية

40
80

تنفيذ  5مشاريع متناهية الصغر و 5صغير جداً و  5صغير و  5متوسطأ و  3متوسط ب و  2متوسط ج بواقع  6أفراد للمشروع الصغير الواحد

120

تحقيق نسب رضى ال تقل عن 90%

30

المشاركة بعدد واحد على األقل لكل مشروع من المشاريع المنفذه

40

رقم البرنامج (/64ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
البرنامج :التوظيف

اإلشراف العام :مدير التوظيف

مسؤول التنفيذ :التوظيف

المحور االستراتيجي رفع نسبة اإلنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل اإلنتاجي
الهدف االستراتيجي نشر ثقافة االعتماد على النفس

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تأهيل وتوظيف األيتام وأمهاتهم.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :توظيف  300مستفيد وظيفية نوعية.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :العمل وفق برنامج زمني محدد على تأهيل وتوظيف األيتام (ذكور وإناث) الذين بلغوا سن الثامنة عشر
وأمهاتهم ،في الوظائف المناسبة إلمكانياتهم ومستواهم التعليمي في شتى األجهزة الحكومية
والمؤسسات والشركات الخاصة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز:

1
تحليل
الوضع

توظيف  300مستفيد.

الوضع الراهن
اســتطاعت الجمعيــة خــال الســنوات الماضيــة
ايجــاد العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة ضمــن
احــد اهــداف البرنامــج وكان التركيــز االكبــر فــي
التوظيــف علــى مــا يتــم عرضــه مــن فــرص وظيفيــة
مــن القطــاع الخــاص والــذي يغلــب علــى معظمهــا
عــدم مناســبتها للمســتفيدين ممــا يضطــره لتركهــا
بعــد فتــرة كمــا ان التوظيــف النســائي اقــل مــن
العــدد الفعلــي مــن الفتيــات واالمهــات الراغبــات
فــي وظائــف مناســبة.

2

الوضع المستهدف
إقامــة دورات توعيــة لألبنــاء وأمهاتهــم بأهميــة
التوظيــف واالعتمــاد علــى النفــس فــي توليــد
الدخــل الذاتــي الكريــم .العمــل علــى تنميــة
القناعــات الذاتيــة لــدى المســتفيدين و تحديــد
أولويــات التوظيــف واحتياجــات المســتفيدين مــن
فــرص العمــل وموافقــة مــا يتــاح مــن فــرص عمــل
لمؤهــات و قــدرات كل مســتفيد.

رقم البرنامج (/64ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
اإلشراف العام :مدير التوظيف

البرنامج :التوظيف

مسؤول التنفيذ :التوظيف

المحور االستراتيجي رفع نسبة اإلنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل اإلنتاجي
الهدف االستراتيجي نشر ثقافة االعتماد على النفس

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

االستفادة من  3تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال التوظيف وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .

الثاني

50

دراسة أوصاف الوظائف المطلوبة والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الجدارات الالزمة ال دائها و ترشيح االنسب من
المستفيدين

الثالث

40

الرابع

30

الرابع

40

الرابع

50

الرابع

40

الرابع

40

تحديد شركاء التوظيف وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقيم كافة المزايا والمخاطر  ..و بناء عالقات جيدة

تحديد أولويات التوظيف واحتياجات المستفيدين من فرص العمل وموافقة ما يتاح من فرص عمل لمؤهالتهم و قدراتهم
وميولهم
تقييم مدى فاعلية برامج التوظيف وفقاً ألسس موضوعية

الفعال مع الشركاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري
التواصل
ّ
لمدى فعاليتها

استطالع رضى وسعادة المستفيدين والشركاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم لتحديد أولويات التحسين
اإلشراف على عقد اختبارات القبول و االختيار والمقابالت الشخصية وفقاً للشروط واالحتياجات الخاصة بجهات التوظيف
متابعة االبناء في مقر عملهم لزيادة فرص نجاحهم

استقبال العروض الوظيفية ودراستها للتفاضل بينها بما يخدم األبناء ومتابعة ما ينشر بوسائل االعالم ومواقع التوظيف

الثاني

الرابع

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

تحديد أفضل آليات و أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة تم االستفادة منها في مجال التوظيف

30

40
40

نقاط
30

إعداد قائمة بأسماء وعناوين المسؤولين عن برامج التوظيف،عدد الشركاء النوعيين في التوظيف والمميزات الوظيفية الممنوحة

50

توظيف  300شاب وشابة وام منهم  50توظيف نوعي ال يقل راتبه األساسي عن 6000ريال بواقع  100وظيفة لكل ربع سنوي

100

عدد العروض ونوعيتها .

40

اصدار دليل التوظيف الحقوق والواجبات

عدد المستمرين والمنقطعين  .و إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمستفدين من البرنامج

50
50

تحقيق نسبه رضى ال تقل عن  90%وعدد المقترحات منهم والمطبق فعليا من البرنامج

50

متابعة جميع األبناء بمقر عملهم و الحاالت التي تستدعي المتابعة والعمل على دعم استمراريتها وتذليل العقبات و تحليل أسباب التعثر
وعالجة

50

عدد الزيارات ومحاضر التوظيف ومتابعة تنفيذ كامل التوصيات

عدد جهات التوظيف النوعي وعدد المستفيدين

40

40

رقم البرنامج (/59ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
اإلشراف العام :مدير المبادرات

البرنامج :مبادرات نوعية

مسؤول التنفيذ :المبادرات

المحور االستراتيجي رفع نسبة اإلنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل اإلنتاجي
الهدف االستراتيجي نشر ثقافة االعتماد على النفس

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تنظيم برامج تأهيل لتوعية المستفيدين لالعتماد على النفس

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :برامج الشراكات التي تهدف لتأهيل المستفيدين لسوق العمل.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز 4 :مبادارت نوعية جديدة.

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
تبنــت الجمعيــة قبــل  3ســنوات توقيــع شــراكات
لمبــادرات تهتــم بتأهيــل ابنــاء الجمعيــة ابرزهــا
مبادرتــي البنــك االهلــي (أهالينــا) وارامكــو
الســعودية (نــادي إنســان) ومبــادرة بوينــغ تركــز
علــى المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة ومثلــت
هــذه المبــادرات نقلــة نوعيــة فــي مجــال تاهيــل
وتطويــر مهــارات االبنــاء المشــاركين

النقاط 900 :نقطة

2

الميزانية 10 :مليون

الوضع المستهدف
تفعيــل وتطويــر المبــادرات القائمــة حاليــا وتنظيــم
مبــادرات تســتهدف طــاب الثانويــة للطــاب
الذيــن لــم يتــم قبلوهــم بالجامعــات .وكذلــك
الطــاب بالمرحلــة الجامعيــة اضافــة لألمهــات
والفتيــات والتــي تتوافــق مــع رؤيــة البرنامــج
لتمكيــن وتأهيــل المســتفيدين

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من  3تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال المبادرات النوعية وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .

تصميم وتطوير وتقديم مبادرات نوعية استجابة الحتياجات وتوقعات المستفيدين  .وتحقيق اقصى فائدة و تقيم كافة المزايا
والمخاطر
التواصل والحوار مع المستفيدين للمناقشة واالستجابة الحتياجاتهم وتوقعاتهم واهتماماتهم .و رصد وتحديد االستفادة من
آرائهم

تقييم مدى فاعلية المبادرات وفقاً ألسس موضوعية و االستفادة من األفكار اإلبداعية للعاملين والمستفيدين في التحسين

الفعال مع الشركاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم واستطالع
التواصل
ّ
ارائهم ومعالجة شكاويهم

استطالع رضى وسعادة المستفيدين والشركاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم لتحديد أولويات التحسين
مؤشرات اإلنجاز

الربع

الثاني

50

الثالث

100

الثالث

50

الثالث

50

الثالث

100

الرابع

50

عدد االساليب والبرامج المؤثرة االبداعية الجديدة التي تم تطبيقها ومدى الفائدة المتحققة منها

استحداث  4مبادارات نوعية للجنسين للمرحلة المتوسطة والثانوية وما بعد الثانوي بالتنسيق مع الشئون النسائية ونادي إنسان االجتماعي

تقرير يوضح منهجية التواصل والتوصيات التي تم اتخاذها ومتابعة تنفيذها بهدف التحسين والتعلم ونسبة رضى عن المبادرات ال تقل عن 90%

عدد المشاركين في كل مبادرة والمستمرين والمنقطعين وعدد المقترحات ونسبة المتفوقين وتحقيق نسبة انجاز لكل مبادرة ال تقل عن 90%
 4تقارير دورية لكل مبادرة على حدة وفق افضل معايير وجودة تقارير االنجاز وضمان وصولها للشركاء و قياس دوري لمدى فعاليتها
تحقيق نسب رضى ال تقل عن 90%

نقاط

النقاط
50

100
100
100
100

50

رقم البرنامج (/58ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
البرنامج :سكرتارية البرنامج

اإلشراف العام :المساعد

مسؤول التنفيذ :السكرتير

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :متابعة أداء عمل إدارات برنامج الملك سلمان.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :ال يوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :سرعة انجاز المعامالت وتطبيق ألفضل الممارسات في مجال السكرتارية وتحقيق رؤية الجمعية لالستغناء
عن استخدام الورق والتحول للعمل االلكتروني وتوفير بيئية عمل مكتبية متميزة .و التنسيق التام بين
مختلف ادارات البرنامج وضمان عدم وجود ازدواجية فيما بينها.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق نسبة متابعة النجاز المهام المطالب بها ادارات البرنامج بنسبة تزيد على .90%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
وظيفــة الســكرتارية بالجمعيــة تمــارس دوراً مهمــا
فــي تنظيــم مواعيــد وبرنامــج المســاعدين وفقــاً
لممارســات ومبــادرات تســتند علــى الخبــرة دون
وجــود لضوابــط ومعاييــر تســهم فــي تطويرهــا
وجعلهــا ممارســة اداريــة تســاهم فــي زيــادة
فاعليتهــا.

2

الوضع المستهدف
تطبيــق افضــل مهــام عمــل لســكرتير المســاعد
وفــق افضــل الممارســات المعتمــدة حديثــا فــي
مجــال الســكرتارية ومعاييــر الجــودة وان تكــون
جميــع المعامــات التــي تعــرض علــى المســاعد
الكترونيــا باســتثناء التــي تتطلــب التوقيــع عليهــا
وتحقيــق نســبة انتظــام فــي مواعيــد اجتماعــات
المســاعد وزيارتــه المتعلقــة بالعمــل ومتابعــة
المهــام الخاصــة بــادارات البرنامــج بنســبة .90%

رقم البرنامج (/58ب)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -برنامج الملك سلمان لتأهيل ابناء إنسان
اإلشراف العام :المساعد

البرنامج :سكرتارية البرنامج

مسؤول التنفيذ :السكرتير

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

التحقق من اطالع جميع الموظفين ببرنامج الملك سلمان على الخطة التشغيلية ومعرفتهم باألدوار المطلوبة لتنفيذها

الثاني

متابعة انجاز القضايا التي ترد لمكتب المساعد قبل عرضها ع ومتابعة التوجيه الصادر حيالها .

الثاني

نقاط
30

50

وضع روزنامة متكاملة بالتنسيق مع مختلف االدارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المساعد للعام 2018م .

الثاني

تنسيق المهام وتوزيع المسؤوليات ومتابعة التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات والخطط والمحافظة على اوقات
العمل

الثاني

30

الثالث

30

الثالث

50

الثالث

40

الثالث

40

تفعيل اجتماعات المساعد بمديري وموظفي االدارة شهريا.

االستفادة من افضل الممارسات في مجال اعمال السكرتارية وفق افضل الممارسات

وضع ضوابط اجرائية تحقق التاكد أن المعامالت الواردة لمكتب المساعد مكتملة من النواحي النظامية والمشفوعات .حسب
الالئحة

تقليص استخدام الورق والتحول للعمل االلكتروني واستخدام التقنية وترتيب الملفات وارشفتها الكترونيا
تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل االدارة للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة"

تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات
نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة باإلدارة وتوفير بئية عمل ممتعة

تنفيذ الخطة التشغيلية بنسبة التقل عن .90%

الثالث

40

الرابع

30

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

رفع تقرير شهري للمساعد حيال نتائج متابعات الخطابات وااليميالت التي يتم ارسالها داخل وخارج الجمعية من مكتب المساعد.
تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعد وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة .90%

تنفيذ جميع التوصيات والتقيد التام بدليل االجتماعات الموحد.

رفع تقارير دورية بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها والمحافظة على اوقات الدوام بنسبة التقل عن .90%
تطبيق عملي لمهام السكرتارية الحديثة بصورة دائمه وتطبيق آلية سجل إنسان االلكتروني لجميع الموظفين.
نسبة المعامالت الراجعة التزيد عن  10%من اجمالي المعامالت.

عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المساعد بنسبة التقل عن  90%و تفعيل التقنية بعمل االدارة كامال وتؤثيق وارشفة جميع الملفات.
حصول جميع الموظفين باالدارة على دورة تدريبية واحدة على األقل وقياس مدى استفادته من الدورة في تحسين عمله .وعدد مصادر
المعرفية لديهم.
عمل تطوير وتحسين بنسبة  25%مقارنه بالربع السابق.

تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل ادارة بنسبة التقل عن  90%والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات.

40

30

نقاط
80
50
50
40
40
50
40
30
40
40

رقم البرنامج (/4ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التخطيط والتطوير والجودة
البرنامج :تطوير إنسان

اإلشراف العام :المدير العام

مسؤول التنفيذ :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير مقاييس ومؤشرات االداء ونشر ثقافة الجودة والتميز وتطوير آليات تنظيم المراقبة الداخلية
وتفعيل برامج االبتكار واالبداع.

مؤشر األداء الرئيسي :ال يوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :منهجية لتطوير االداء العام بكافة اإلدارات والفروع وفق أفضل معايير التميز المؤسسي والجودة التي
تضمن تميز الجمعية وصدارتها قطاع العمل الخيري بالمملكة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنفيذ  90%من اليات ومؤشرات االداء لخطة التخطيط والتطوير.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تمــارس عمليــات التطويــر والتحســين بالجمعيــة
بطريقــة غيــر منتظمــة وضعــف فــي قيــاس
فا عليتهــا

2

الوضع المستهدف
تطبيــق مفهــوم المنظمــة المنظمــة المتعلمــة
تطويــر المناهــج المطبقــة والعمــل علــى تقويمهــا
لمواكبــة المتغيــرات والمســتجدات العصريــة
والعمــل علــى تطويــر مقاييــس ومؤشــرات نشــر
ثقافــة الجــودة والتميــز وتطويــر آليــات تنظيــم
المراقبــة الداخليــة وتفعيــل برامــج االتبــكار
واالبــداع وبنــاء بيئيــة عمــل مميــزة ومحفــزة
ومشــجعة تســهم فــي تحقيــق الرضــى

رقم البرنامج (/4ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التخطيط والتطوير والجودة
البرنامج :تطوير إنسان

اإلشراف العام :المدير العام

مسؤول التنفيذ :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من أفضل التجارب والممارسات ونقل تجارب وممارسات جديدة وتحليل نتائج الجهات الفائزة بجوائز التميز في
مختلف أعمال إدارات الجمعية

تطبيق مفهوم المنظمة التعليمية وزيادة المخزون المعرفي لدى كافة العاملين وزيادة مصادر المعلومات والمعرفة بالجمعية
لتحقيق رؤية الجمعية في ان تكون جمعية رائدة في مجال التطوير والتميز المؤسسي على مستوى العمل الخيري.

تطوير مقاييس ومؤشرات أداء للعمليات المالية والتشغيلية الرئيسية ،ومتابعة تنفيذها باستمرار وقياس فاعليتها وشمولها
لجميع العمليات في الجمعية ،وفعالية تطبيقها وانتظامه

وضع آلية فعاله لتنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل اإلدارة و متابعة تنفيذ جميع التوصيات على مستوى كل ادارة وفرع
وقسم
تبني ونشر ثقافة الجودة والتميز وتحقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة

تبني منهجية استطالعات الرأي وقياس رضا المعنيين بشكل منتظم ،وتحليلها ودراستها وطباعتها ،وتوزيعها على المعنيين؛
لالستفادة والتحسين .وعمل قياس دوري لفعالية وكفاءة آليات ومحتويات هذه االستطالعات وفعالية تطبيقها ،وشموليته
لجميع الفئات المعنية بعمل الجمعية ،ومدى االستفادة منها في التعلم والتحسين وتطوير العمليات والخدمات وإشراك
اإلدارات والفروع في اعدادها ومتابعتها

اشراك العمالء بالتطوير والتحسين وتجربة اإلجراءات الجديدة والمعدلة الختبارها قبل تعميمها و إشراك العاملين في مراجعة
وتحسين الخدمات وكفاءة وفاعلية العمليات وتسهيل وتشجيع مشاركة المعلومات والمعرفة والحوار البناء

عمل مقارنات مرجعية لجهات متميزة ومماثلة في مختلف اعمال وبرامج الجمعية االستفادة من أفضل التجارب والممارسات
تنظيم ورش وشرح للرؤية والرسالة والقيم لكافة المعنيين ،و قياس دوري منتظم لمدى وضوحها لهم والتأكد من فهم
واستيعاب كافة المعنيين لها

مراجعة وتحديث اللوائح وتوثيق كافة المهام واإلجراءات وتكوين فريق عمل من كافة االدارات والفروع للقيام بذلك

متابعة وتقييم االداء في تنفيذ الخطة التشغيلية عبر مجموعة متعددة من الوسائل واالساليب الفعالة

الربع

نقاط

4-1

15

4-1

15

3-2

15

2

15

4-3-2

15

4-3-2

15

4-3-2

15

3

15

3

15

3

15

4-3

20

4-3

15

4-3

15

3

20

4

15

4-3

15

تحليل المعلومات واالحصائيات الالزمة للمساعدة في اتخاذ القرارات والتعديالت والتحسينات

4-3

15

تطوير آليات النزاهة والشفافية مع العمالء وتفعيل سياسة الباب المفتوح على مختلف كافة المستويات اإلدارية (واإلعالمية)

4-3

15

التعاون مع جمعيات االيتام وتبادل المعارف والخبرات والزيارات وقيادة هذا النشاط وتنظيم الزيارات التبادلية .بهدف التكامل
في تقديم الخدمات ،وتقليص االزدواجية ،وتشكيل راي عام لحماية احتياجات المستفيدين عند الجهات المختصة .والعمل على
إحداث التغيير في السياسة العامة أو سياسة الجهات االخرى التي تؤثر في المستفيدين

4

15

4

15

4

15

4

15

4

15

تطوير آليات تنظيم المراقبة الداخلية ومتابعة العاملين عبر الزيارات واالتصاالت وقياس اإلنتاج كمجموع اإليرادات وعدد
الخدمات وعدد األسر واألفراد وإعداد تقارير عن سير العمل واضحة وشاملة وخالية من األخطاء
تفعيل برامج االبتكار واالبداع بمختلف اعمال وبرامج وادارات وفروع الجمعية

تطبيق شامل لمواصفات قياسية إلدارة الجودة ( ،مواصفات آيزو  )9001والتي تساعد بتأسيس وتحديد كافة العمليات
الرئيسية والفرعية والخدمات المقدمة بوضوح ،وتوثيق إجراءاتها.

بناء بيئية عمل مميزة ومحفزة ومشجعة تسهم في تحقيق الرضى والمبادرة واإلبداع مثل جوائز االبداع واالبتكار ونظام
االقتراحات والمشاركة في التطوير وتحسين الجودة واألداء المؤسسي

تنظيم ورش العمل واالستفادة من نتائج الدراسات البحثية لتطوير العمل
المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية

المشاركة بجوائز التميز المؤسسي ذات العالقة بعمل الجمعية بما ال يقل عن  20جائزة
قياس األثر االجتماعي لبرامج التمكين التي تنفذها الجمعية للمستفيدين

تفعيل مشاركة الجمعية والعاملين في المنظمات الخيرية واالنسانية والعلمية ذات العالقة بهدف االستفادة وتطوير
المهارات والتعرف على أفضل الخبرات

وضع منهجية منظمة لتحديد كافة المخاطر المحتملة على أعمال الجمعية ،يتم من خاللها تطوير الحلول الالزمة لمواجهتها
وآلية سرعة التجاوب وبدائل لمواجهة هذه المخاطر.

عمل منهجية موثقة ومتكاملة إلدارة التغيير ،يتم فيها دراسة وتحديد برامج التغيير المطلوبة للجمعية بصفة دورية ،بناء على
المستجدات ( من )المؤثرات الداخلية والخارجية

قياس مستوى إلمام الموظفين بعمل اإلدارات .والتقيد بضوابط وتعليمات اإلدارات والتنسيق بينهم  .وتنظيم اجتماعات
دورية مع فريق عمل اإلدارة الطالعهم على سير العمل .

4-3
4-3
4

15
15
15

رقم البرنامج (/4ت)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -التخطيط والتطوير والجودة
البرنامج :تطوير إنسان

اإلشراف العام :المدير العام

مسؤول التنفيذ :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :اليوجد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

مؤشرات اإلنجاز

دراسة نتائج  50جهة فائزة بجوائز التميز المؤسسي في مختلف المجاالت ووضع برنامج متكامل لتطبيق جميع الممارسات الفائزة القابلة
للتطبيق وزيارة 20جهة واالستفادة من  100موقع الكتروني
تأسيس مكتبة انسان االلكترونية تضم  100مصدر معلوماتي يغطي كافة اعمال ومهام ادارات الجمعية وتبسيط  300مصطلح علمي
برسومات انفوجرافيك
عمل  10مؤشر ات ومؤشر اإلنجاز الموحد

اصدار دليل اجتماعات إنسان وتنظيم ورش تدريبية لتطبقيه على مستوى كل ادارة وفرع بما ال يقل عن اجتماعين خالل العام 2018م

تطبيق كافة معايير التميز المؤسسي بجائزة الملك عبد العزيز للجودة وجائزة العمل الخيري وجائزة االمير محمد بن فهد

اجراء وتحليل  30استطالعات راي وتطبيق كافة التوصيات الخاصة بها
اشراك كافة العاملين بكافة عمليات التطوير والتحسين .
عمل مقارنه مرجعية في  30مؤشر

استحداث  15وسيلة لشرح الرؤية والرسالة والقيم ووضوحها لدى كافة المعنيين خارج الجمعية بنسبة ( ال تقل ) عن  90%وللعاملين بنسبة
 100%وقياس مدى التزامهم وتطبيقهم لها كاملة
تكوين فريق عمل لتحديث واعداد  35الئحة ودليل

نقاط
20
20
20
20
20
20
15
20
20
20

استحداث  10برامج خاصة بالمتابعة وقياس النتائج ومتابعة تنفيذ الخطة مع اإلدارات والفروع بنسبة  100%وبما ال يقل عن  100برنامج

20

تقديم  500فكرة ابداعية قابلة للتطببيق

20

عمل  3تقارير اداء يتم رفعها لمجلس االدارة
الحصول على شهادة اال يزوا 9001

بناء مؤشر السعادة في انسان

تنظيم  20ورشة عمل وتطبيق كافة توصياتها

المشاركة بعدد 10ملتقيات على األقل ونقل  50معرفة قابلة للتطبيق بالجمعية
تحليل  30دراسة وتطبيق توصياتها

الفوز بعدد جائزتين على االقل وتطبيق كافة معايير الجوائز

20

20
20
20
20
20
20

عمل  20برنامج لتحقيق تعزيز مبدأ الشفافية وتحقيق رضى بما ال يقل عن  90%لدى كافة المعنيين

20

تشكيل اتحاد الجمعيات الخيرية لرعاية األيتام في المملكة تتولى جمعية إنسان قيادته .وتنظيم  20زيارة تبادلية مع الجمعيات الخيرية

20

اصدار دليل المخاطر وشرحه لكافة العاملين

20

عمل تقرير واحد على االقل

انضمام  50موظف على االقل لعضوية المنظمات والجمعيات الخيرية واالنسانية والعلمية ذات العالقة
تحقيق مشاركة  90%لكافة المستهدفين ببرامج التغيير

زيادة المستوى المعرفة للعاملين لمختلف المهام الخاص بطبيعة عملهم بما ال يقل عن 90%

20
15
15
15

رقم البرنامج (/30خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :االتصاالت االدارية

اإلشراف العام :رئيس الخدمات

مسؤول التنفيذ :االتصاالت االدارية

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تطبيق مفهوم االدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير آلية ترميز الصادر والوارد باإلدارة والفروع عبر البوابة والبريد االلكتروني الرسمي للجمعية وتوفير
أنظمة امنة لتخزين و حفظ الملفات.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :ارشفة كامل التعامالت الصادر والواردة حسب مواضيعها لجميع االعوام ونشرها ببوابة إنسان االلكترونية
للعاملين واتاحة فرصة االطالع عليها حسب االختصاص.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :سهولة الحصول على أي معلومة عند طلبها.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يوجــد نظــام ُمجــدول ســهل الدخــول اليــه
لتخزيــن المعلومــات و يتــم تأميــن جميــع البيانــات
االلكترونيــة و توفيــر نســخ احتياطيــة لهــا.

2

الوضع المستهدف
تطويــر آليــة ترميــز الصــادر والــوارد بــاإلدارة والفــروع
و اليــات المحافظــة علــى الســرية فــي المعامــات
تفعيــل البريــد االلكترونــي للجمعيــة تطويــر
اليــات المحافظــة علــى الســرية فــي المعامــات
والخطابــات الــواردة والصــادرة وســرعة تســليمها
لجميــع االدرات الكترونيــا او رقيــا و الوصــول إلــى
المعلومــات بســهولة.

رقم البرنامج (/30خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :االتصاالت االدارية

اإلشراف العام :رئيس الخدمات

مسؤول التنفيذ :االتصاالت االدارية

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تطبيق مفهوم االدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق المعتمد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من تجارب متميزة في مجال االتصاالت االدارية ( استالم وتسجيل ،وتصنيف ،وتوزيع ،البريد الوارد ،وتصدير البريد
الصادر )

تفعيل البريد االلكتروني للجمعية ووضع الية لسرعة الرد على جميع واالستجابة العاجلة الستفسارات العمالء وبناء قوالب
ردود لالستفسارات المتكررة

وضع الية ال تالف المعلومات وتطوير اليات المحافظة على السرية في المعامالت والخطابات الواردة والصادرة ونشرها بين
العاملين وقياس مدى فاعليتها
وضع اليه موحد وواضحة بمواعيد تسليم البريد وترشيد عملية ايصال البريد الخاص بفروع الرياض وسرعة تسليمها لجميع
االدرات الكترونيا او رقيا

نشر بيانات عن جميع العاملين وتحديث بياناتهم ونشرها ونشره عبر البريد الداخلي وبوابة إنسا ن بما يسهل عمليه التواصل
الدائم

تطوير الية ترميز الصادر والوارد باإلدارة والفروع عبر البوابة والبريد االلكتروني الرسمي للجمعية وتوفير أنظمة امنة لتخزين و
حفظ الملفات والطباعة

حفظ المعلومات الشخصية و المعلومات الحساسة بسرية وفقا للقوانين العامة لحماية البيانات مع ضمان الخصوصية
مواكبة التقنية الحديثة في توفير وسائل التواصل واالتصال بين االدارة والفروع

اشراك العاملين في المعلومات المتعلقة بالعمل عبر نشر التعميمات والقرارات االدارية في مقر العمل عبر البريد االلكتروني.

الربع

نقاط

الثاني

50

الثاني

50

الثاني

50

الثالث

50

الثالث

30

الثالث

50

الرابع

الرابع
الرابع

مؤشرات اإلنجاز

ارشفة كامل التعامالت الصادر والواردة حسب مواضيعها لجميع االعوام ونشرها ببوابة إنسان االلكترونية للعاملين واتاحة فرصة االطالع
عليها حسب االختصاص

تقرير بعدد الرسائل التي وصلت ونتائج الردود عليها ومتابعه انجازها من االدارات المعنية .والرد على أي رساله بما اليزيد عن ساعة من تاريخ
ارسالها للجميع

تامين وسائل اتالف الورق او تمزيقه بجميع الفروع واالدارات بالتعاون مع الخدمات االدارية
توزيع البريد عن طريق سائق واحد لجميع فروع الرياض والنادي

التحول للعمل االلكتروني بنسبة ال تقل عن  90%دقة مواعيد التسليم حال تسلمها وتوريدها بمدة ال تزيد عن ساعة

عمل دليل سياسة الطباعه والتصوير والنسخ وبريد الكتروني داخلي للصادر والوارد على مستوى االدارة وعلى مستوى كل فرع من الفروع
والنادي

عمل دليل لسياسة حفظ المعلومات والية نشرها وارساله لجميع العاملين وقياس فاعليته ومدى التقيد به بصورة دورية

اعداد دليل استخدام االتصاالت وعدد وسائل التواصل التي تسهل العمل بين االدارات والفروع

تقرير شهري انفوجرافيك يلخص جميع القرارات والتعاميم االدارية ينشر بموقع الجمعية االلكتروني ويرسل لجميع العاملين

40

40
40

نقاط
100
50
50
50
50
50
50
50
50

رقم البرنامج (/33خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :االمن والسالمة وبيئة العمل

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :األمن والسالمة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تطبيق مفهوم االدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير بيئة العمل المكتبية الخاصة بمحيط الموظف الذي يتأثر به ويؤثر فيه والتي تساهم في زيادة
انتاجيته وتحقيق أهدافه.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تحسين بيئة العمل المؤثرة على رضا العاملين بما يشمل الصحة المهنية والسالمة و إيجاد بيئات مكتبية
جاذبة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :توحيد هوية مباني الفروع وزيادة المساحات الخضراء خارج وداخل مقر الجمعية.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تلبــي بئيــة العمــل المكتبيــة جــزء مناســب مــن
احتياجــات العامليــن تتفــاوت فــي جودتهــا بيــن
االدارة والفــروع او بيــن الفــروع الداخليــة والخارجية
كمــا يتوفــر بغالبتيهــا الحــد االدنــي المطلــوب مــن
اشــتراطات االمــن والســامة باســتثناء مبنــى
االدارة العامــة الــذي يتوفــر بهــا وســائل متعــددة
تغطــي جــزء هــام مــن احتياجــات العامليــن.

2

الوضع المستهدف
تحســين بيئــة العمــل المؤثــرة علــى رضــا العامليــن
بمــا يشــمل الصحــة المهنيــة و نشــر الوعــي بمجــال
التأثيــر البيئــي لتقييــم اآلثــار المحتملــة (ســلبية
كانــت أم إيجابيــة ) لخدمــات ومشــاريع الجمعيــة
علــى البيئــة باتبــاع ســلوك أخالقــي تجــاه تأثيــر
قــرارات وانشــطة الجمعيــة علــى البيئــة ودمجهــا
فــي سياســات وقيــم واســتراتيجية الجمعيــة .و
إيجــاد بئيــات مكتبيــة جاذبــة.

رقم البرنامج (/33خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :االمن والسالمة وبيئة العمل

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :األمن والسالمة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تطبيق مفهوم االدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق المعتمد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من افضل  3تجارب في مجال بيئيات العمل واالمن والسالمة الحاصلة على جوائز التميز

تنظيم مواقف لمركبات الزوار والعاملين وذوي االحتياجات الخاصة باإلدارة والفروع وتوفير لوحات مخصصة وتحديد مخارج
طواري للمواقف وتوفير اشترطات االمن والسالمة

االهتمام بالصحة المهنية والسالمة عبر اجراءات وقواعد تساهم في المحافظة على سالمة وصحة العاملين والزوار و توفير
بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو اإلصابات أو األمراض

عمل آلية وتطبيقها للمحافظة على ترتيب ونظافة كافة مقار الجمعية

توحيد زي العمال ونشر الوعي بين العاملين في مجال االهتمام بالمظهر الخارجي والنظافة الشخصية وااللتزام بحمل بطاقة
العمل وتجنب الضجيج
و ضع معايير بجودة عالية لغرف الحراس والعمال و تطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم

تطوير وتوحيد نظام الضيافة باالدارة والفروع والنادي بما يشمل من توفير ادوات ضيافة و اماكن مخصصة و(المطابخ)
واشتراطاتها الصحية وحفظ و تخزين المواد التموينية

تقييم أنظمة األمن والسالمة لكافة مقار الجمعية وفعاليتها وتامين ما تحتاج الية من انظمة وادوات سالمة حماية وانذار
وكاميرات مراقبة و بما يتفق وتعليمات الجهات المعنية

عمل سياسة موثقة لألمن و السالمة وإنذارات الحرائق و معدات االطفاءو تعليمات النجاة و السجالت التدريبية للعاملين

عمل سياسة االستدامة البيئية لخفض أي آثار سلبية على المجتمع والبيئة والعاملين (مصابيح منخفضة الطاقة و ترشيد المياه
والكهرب و عزل المباني و إغالق المصابيح و الحاسب و ومكيفات

تثقيف العاملين(بلغات العاملين) بالمحافظة على مصادر الطاقة و نشر الوعي بمفهوم االستدامة البئية و الموارد الطبيعية
والمتجددة والغير متجددة ودور العاملين والمستفيدين في المحافظة عليها

استخدام الموارد المصرح بها و المنتجات الخضراء  ،وبرامج التدوير من أجل الحفاظ على البيئة وتوعية العاملين والمستفيدين
الستخدام وسائل النقل العام لتقليل االثار البئية

توفير اماكن مخصصة للتفكير االبداعي و بئية عمل جذابة وممتعة عبر االستفادة من لبئيات العمل الرائدة والمتميزة في
القطاعين الحكومي والخاص
تنظيم عمليات اخالء افتراضية وتدريب العاملين باإلدارة والفروع والنادي على اشتراطات األمن واإلخالء وتوفير ملصقات
االمن و السالمة والصحة بكافة المقار

بناء ثقافة االلتزام بكافة معايير االمن والسالمة المرورية للمركبة والسائق والمرافقين للعاملين والمستفدين وقياس فاعليتها
وفرص التحسين الممكنة

الربع

نقاط

الثاني

30

الثاني

60

الثاني

40

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

35

الثالث

30

الثالث

55

الثالث

25

الرابع

25

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30
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الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :االمن والسالمة وبيئة العمل

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :األمن والسالمة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تطبيق مفهوم االدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

النقاط 900 :نقطة

الميزانية :وفق المعتمد

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

مؤشرات اإلنجاز

تطبيق افضل الممارسات لديهم بما يتوافق مع طبيعة عمل الجمعية وقياس مدى تأثيرها بهدف التحسين والتعلم

توفر موقف لكل موظف وموقف واحد على االقل الصحاب االحتياجات الخاصة تعليق الالفتات و االرشادات و المعلومات الخاصة
للمستخدمين وتسهيل مداخل مقار الجمعية لذوي االحتياجات الخاصة

توفير عدد  2حقيبة اسعافات بكل فرع واالدارة والعمل على تجديدها بصورة مستمرة وقياس فاعليتها ومستوى وعي العاملين بعمل
االسعافات االولية
رضى العاملين والزوار بنسبة ال تقل عن  90%وتوحيد هوية مباني الفروع وزيادة المساحات الخضراء خراج وداخل مقار الحمعية

التزام جميع العاملين بحمل بطاقة العمل خال ل ساعات العمل والمشاركات الرسمية وإصدار ضوابط دليل الخدمات
رضى العمال والحراس بنسبة التقل عن 90%

رضى العاملين والزوار بنسبة ال تقل عن  90%ووضع ارشادات السالمة الضرورية عند التعامل مع الغاز والموقد والماء الساخن بكافة االماكن
المخصصة العداد المشروبات او الطعام

نسبة الحوادث االمنية والسالمة واصابات العمل ومطابقتها الشتراطات الدفاع المدني

تدريب جميع العاملين المعنيين بمجال االمن والسالمة باإلدارة والفروع وقياس مستوى المهارات التي تحصلوا عليها من الدورات

نسبة الترشيد في المياه والكهرب واالحبار مقارنه بالعام 2017م وحفظ والتخلص من مواد النظافة االستهالكية و المواد التشغيلية و
النفايات

تامين وسائل اتالف الورق او تمزيقه و حاويات حفظ الورق والبالستيك واعادة تدويرها بجميع اإلدارات والفروع  .برامج ال عادة تدوير الورق
و المواد االستهالكية االخرى

تقارير االستدامة البيئية و التقارير المرفوعة الى مجلس االدارة وعمل التدقيق البيئي لفحص أثر أنشطة الجمعية على البيئة واقتراح التحسينات
المناسبة
عمل قاعة باإلدارة وكل فرع من الفروع بقسميها

تنظيم عملية اخالء واحدة على االقل على مستوى االدارة وكل فرع من الفروع

نسبة المشاركة والمتفاعلين من الحملة والنتائج المتحققة لها

نقاط
20
20
40
25
30
30
40
75
45
35
35
25
30

30
20
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الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
اإلشراف العام :رئيس القسم

البرنامج :االرشفة والتوثيق

مسؤول التنفيذ :االرشفة والتوثيق

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تطبيق االدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة باإلدارة بالطريقة التي تسهل استرجاعها واالستفادة منها.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :تحديد وتحويل المعارف الضمنية إلى معارف صريحة وتسهيل الوصول إليها .وحفظها بمكتبة إنسان
االلكترونية ليسهل نشرها مثل ( السياسات ،اإلجراءات ،التقارير ،التصاميم ،الصور الفوتوغرافية
االفالم والوسائط المرئية والمسموعة ).

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :ارشفة وتوثيق كافة الملفات واالصدارت االعالمية والصور الفوتوغرافية.

1

الوضع الراهن
يوجــد توثيــق بعــض المطبوعــات بموقــع الجمعيــة
اضافــة لبعــض المعــارف الضمنيــة كالخطــة
التشــغيلية واللوائــح.

2

تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

النقاط 900 :نقطة

الوضع المستهدف
ميكنــة العمــل بالفــروع واإلدارات وفــق نظــام
العمــل المكتبــي المتكامــل وارشــفة توثيــق جميــع
اصــدارات الجمعيــة االعالميــة وانشــاء قواعــد
بيانــات موحــد لعمــاء الجمعيــة المســتهدفين فــي
حضــور فعالياتهــا المختلفــة حفــظ المعلومــات
الشــخصية و المعلومــات الحساســة بســرية وفقــا
للقوانيــن العامــة لحمايــة البيانــات مــع ضمــان
الخصوصيــة.

الميزانية :وفق المعتمد

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

وتفعيال لبرنامج
وضع آلية لحفظ الملفات والمعلومات الشخصية والحساسة وارشفتها أو اتلفاها وفقاً ألفضل الممارسات
ً
مكين

تطبيق معايير األمن والحماية للوثائق التي يضر إفشاؤها بمصلحة الجمعية و عمل نسخ احتياطي للبيانات وإجراء التحديث
المستمر.
عمل قواعد بيانات شامله لجميع عمالء الجمعية بالتعاون مع مختلف اإلدارات وتحديثها بصورة منتظمة

وضع الية دقيقة لتنظيم المجلدات عبر الشبكات بطريقة مفهرسة تسهيل عمليه الحصول على المعلومة ومراعاة خصوصية
الملفات

الربع

نقاط

الثاني

100

الثالث

100

الرابع

100

الرابع

100

مؤشرات اإلنجاز

توثيق وارشفة جميع مطبوعات الجمعية والصور الفتوغرافية واالفالم الوثائقية وكافة المواد االعالمية بمكتبة إنسان عبر بوابة إنسان
االلكترونية

ارشفة وتوثيق ملفات االدارات والفروع الكترونيا وورقيا وفق معايير الحفظ الحديثة ومنها مخططات المباني اإلنشائية والكهربائية بالبوابة
اإللكترونية
انشاء قاعدة بيانات لدعوتهم لمناسبات الجمعية وتحديثها بصورة مستمرة بمااليقل عن عشرة اآلف عميل

وضع الية دقيقة لتنظيم المجلدات عبر الشبكات بطريقة مفهرسة تسهيل عمليه الحصول على المعلومة ومراعاة خصوصية الملفات

النقاط
100
150
150
100

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :الخدمات اإلدارية

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :الخدمات االدارية

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :توفير الدعم اللوجستي الحتياجات الجمعية التي تسهل لجميع االدارات القيام بمهامها.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تقديم خدمات النقل و المواصالت الضرورية لسير العمل وتوفير وسائل االتصاالت تلبي كامل المتطلبات
وتفعيل االستفادة من برامج التعامالت االلكترونية الحكومية.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :ترشيد استخدام الوقود والصيانه بنسبة  25%دون تاثيره على جودة الخدمة.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يتــم رفــع الفواتيــر لســداد هــا مــن قبــل الخدمــات
اإلداريــة و اختيــار مناســب لبعــض أنــواع باقــات
االتصــال مــع وجــود أكثــر مــن ســجل تجمــع بهــا
الفواتيــر تشــمل كافــة التفاصيــل لتســهيل عمليــة
اختيــار الباقــة المناســبة ،بعــض فواتيــر الفــروع
تعرفتهــا تجاريــة وهــذا مكلــف اضافةلعــدم وجــود
ســجل واحــد تجمــع بهــا الفواتيــر  ،وعــدم وجــود
خطــة للترشــيد.

2

الوضع المستهدف
تقديــم خدمــات التعقيــب للجمعيــة ومنســوبيها
ورفــع كفــاءة كافــة اســتخدام المركبــات الخاصــة
بالجمعيــة و انجــاز جميــع المعامــات المتعلقــة
باالوقــاف لــدى الجهــات ذات العالقــة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :الخدمات اإلدارية

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :الخدمات االدارية

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق المعتمد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تطوير خدمات النقل و المواصالت بما في ذلك خدمات التعقيب لموظفي الجمعية وايصال معامالت االدارت واالوقاف
وتوفير وسائل االتصاالت تلبي كامل المتطلبات

عمل آلية لترشيد قيمة الفواتير واالستخدام األمثل للمنافع العامةمن مركبات (وقود وصيانه) وغيرها ،وخفض التالف
والمستهلكة

عمل دليل ارشادي لشرائح الجوال وفقاً لكل وظيفة وممزياتها والية تسلمها وتجديدها حسب عروضها الشهرية وتوزيع
وتوفير فواتير الهواتف والنت وتسديدها

تفعيل برنامج واحد لدمج أرقام الهاتف الجواالت والكهربا والبريد الخاصة لكل فرع برقم حساب واحد لتسديدها سوياوعمل
سجل متابعة لالرقام عبر موقع (خدماتي )
عمل  10رسائل توعية للعاملين لترشيد استخدام وسائل االتصال ،

تفعيل االستفادة من ببرامج التعامالت االلكترونية كبرنامج مقيم في سرعة انجاز التأشيرات اإلدارية الفروع وتجديد اإلقامات
وموقع شركة الكهرباء والماء
إيجاد حلول أنتر نت مع قسم التقنية لتقليل المصاريف

عمل دليل ارشادي لشرائح الجوال وفقاً لكل وظيفة وممزياتها والية تسلمها وتجديدها حسب عروضها الشهرية وتوزيع
وتوفير فواتير الهواتف والنت

تنظيم عمل موحد إلدارة مركبات الجمعية وفقاً الفضل الممارسات وصيانتها والمحافظة عليها والتامين ووضع الية
االستخدام لها وتقليل تأثيرها السلبي على البئية

عمل رسائل توعوية وتدريب السائقين على شروط األمن والسالمة وشرح بوليصة التامين ومستخدمي السيارات للتقيد بها
وعمل سجل صيانه المركبة والحوادث

الربع

نقاط

الثاني

40

الثاني

40

الثالث

40

الثالث

50

الثالث

30

الثالث

35

الرابع

35

الرابع

30

الرابع

40

الرابع

30

مؤشرات اإلنجاز

نسبة رضى العاملين واالدارات عن سرعة وجودة الخدمة بما اليقل عن 90%

خفض قيمة استهالك الفواتير  15%عن العام 2017م دون تأثيره على مستوى الجودة

تقرير احصائي عن جميع الفواتير واألرقام مرفقاً معه التوصيات والمقترحات التي تساعد على تحسنه
سرعة التسديد وعدم انقطاع الخدمة نهائيا

قياس فاعلية تاثيرها في عمليات الترشيد قبل وبعد عملية التوعية

نقاط
50
50
50
50
40

عدد الخدمات االلكترونية التي تم االستفاده منها وعدد المعامالت ونسبة التوفير المتحقق في الوقت والتكلفة

40

نسبة التوفير في قيمة االنترنت مقارنه مع العام 2017م مع المحافظة على جودة الخدمة

45

ترشيد استخدام الوقود والصيانه بنسبة  25%عن العام 2017م دون تاثيره على جودة الخدمة

45

نسبة الترشيد في أدوات النظافة مقارته بالعام 2017م مع المحافظة على جودة الخدمة
اعتماد الدليل وتطبيقه

انخفاض نسبة المخالفات المرورية والحوادث واالصابات مقارنه بالعام 2017م بنسبة  80%ووضع لوحة على جميع المركبات لالتصال لتقييم
التزام السائقين بتعليمات االمن والسالمة

45
45
40

رقم البرنامج (/32خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :المشتريات

مسؤول التنفيذ :المشتريات

اإلشراف العام :رئيس القسم

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تنظيم توفير جميع احتياجات الجمعية من مواد استهالكية وأدوات مكتبية واالثاث واألجهزة وفق هوية
موحدة وجودة عالية.

مؤشر األداء الرئيسي :ال يوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :توفير الدعم اللوجستي الحتياجات الجمعية التي تسهل لجميع االدارات القيام بمهامها من المواد و
االجهزة وأدوات مكتبية بالمواصفات المطلوبة وفى الوقت المحدد وبأفضل االسعار.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :رضى العاملين بنسبة ال تقل عن .90%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يوجــد نظــام مشــتريات موحــد بالجمعيــة يتــم مــن
خاللــه توريــد احتياجــات االدارات والفــروع وايصالهــا
لهــم تحتيــاج لتطويــر فــي الياتهــا بمــا يحقــق ســرعة
التوريــد والتســليم مــع العمــل علــى رفــع كفــاءة مــا
يتــم صرفــة.

2

الوضع المستهدف
إنشــاء نظــام مشــتريات ورقابــة فعــال وحديــث عبــر
بوابــة إنســان ودراســة وتقويــم المورديــن علــى
أســاس الســعر والجــودة والوفــرة والموثوقيــة
والقــدرة علــى اإلنتــاج والتوزيــع ،وخدمــات مــا
فضــا عــن ســمعة المــورد وتاريخــه
بعــد البيــع،
ً
وتنظيــم اجــراءات االســتالم و ضمــان ســامة
مســتندات المــواد قبــل إســتالمها والحفــاظ علــى
المعــدات المختلفــة مــن خطــر التلــف تحليــل
العــروض الســعرية والتقاريــر الماليــة للوصــول
ألفضــل األســعار  .ورفــع كفاءةالمشــتريات.

رقم البرنامج (/32خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :المشتريات

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :المشتريات

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق المعتمد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تحديد الشركاء الرئيسين وتصنيفهم وتحديد المزايا والمخاطر وافضل الطرق للتواصل معهم

وضع سياسات لعمليات الشراء والتفاوض مع الموردين والمرفقات المتوجب توفيرها عند كل عملية شراء وفق أفضل
الممارسات المتبعة في هذا المجال وتعكس قيم الجمعية

االستفادة من الممارسات الرائدة في عملية تحليل العروض السعرية للوصول ألفضل األسعار وانسب الشروط واالعتماد على
التقنية الحديثة في كافة عمليات الشراء

ضمان توفر الخدمات االساسية دون انقطاع (ماء كهرباء هاتف ،مواصالت) والخطط البديلة في حال حدوث ذلك

وضع آلية واضحة لمراجعة فواتير الموردين والتأكد من مطابقتها ألوامر الشراء ودقتها حسابياً  ،وفحص المواد المستلمة
والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة

الية المحافظة على مواد النظافة االستهالكية و المواد التشغيلية واستعمالها وفق الحاجة والتكامل بين جميع األقسام
واإلدارات لالستفادة من الفائض في الموارد المتوفرة

تنظيم وتطوير المستودعات( تحديد مستودع لإلدارة و واحد لكل فرع ) وطريقة ادارة وتخزين وصرف محتوياته وعدم
استقبال التبرعات العينية وضمان سرعة توفير االحتياجات،

عمل مستودع (افتراضي بموقع الجمعية) يعمل وفق أنظمة مراقبة المخزون لـلقيام بعمليات التوريد والشراء و الرقابة على
المخزون لعدم نفاذ الكميات وتحديد الجديدة .

تحديد االحتياجات المختلفة من المواد بطرق صحيحة الخاصة بطلبات الشراء من االدارات والفروع و حصرها و طلب العروض
من الموردين وتوريدها بسرعةحسب اولويتها

عمل دليل متكامل لحفظ وثائق الضمان الخاصة باالجهزة لالستفادة منها عنداي خلل وضبط فواتير المشتريات وإدخال
بياناتها بنظام المحاسبة

استفادة من المعدات المؤجرة او المستعارة او المشتركة وشراء المواد و المعدات المعاد استخدامها و تدويرها ومتابعة
العروض عبر مواقع البيع للحصول على افضل األسعار

الربع

نقاط

الثاني

30

الثاني

40

الثاني

40

الثاني

30

الثالث

35

الثالث

35

الرابع

40

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

مؤشرات اإلنجاز

نقاط

عدد الموردين الرئيسين ودليل المزايا والمخاطر وتقرير عن آلية التواصل الدائم معهم ونسبة رضاهم عن ذلك

40

الممارسات الحديثة التي تم تطبيقها فعليا وحجم االستفادة من التقنية في عمليات الشراء والتخلص من الورق

40

سالمة جميع األجهزة والمعدات وفقاً السمارات الضمان ودقة الفواتير واكتمال مرفقاتها بنسبة  100%و سجل ألصول الجمعية مرفقا به
سياسة التخلص و االستهالك

50

اعتماد دليل السياسات وقياس فعالية تطبيقة

اعتماد خطة الطواري المعتمدة وتنفيذها وانخفاض نسبة تكرار عملية االنقطاع

نسبة الترشيد في ادوات النظافة مقارنه بالعام 2017م مع المحافظة على جودة الخدمة

40
40

40

نسبة التطوير في عمليات الحفظ ومتوسط بقاء المخزون بالمستودع وسجالت صرفها وفقاً للمعتمد

40

سرعة تلبية احتياجات االدارات والفروع حال طلبها.

50

عمل ترميز لجميع الممتلكات ووضع باركود لجميع االصول التي يتم جردها سنويا باالدارات والفروع
استخدام الموارد المصرح بها و المنتجات الخضراء و التجارة النزيهة او أي منه

سجالت كافة وثائق الشراء وعروض السعر والتحليالت وسرعة الحصول عليها وترميز كافة االصول

عدد األجهزة وجودتها ونسبة التخفيضات التي تم الحصول عليها

40
40
40
40

رقم البرنامج (/38خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :أمن المعلومات

مسؤول التنفيذ :أمن المعلومات

اإلشراف العام :رئيس القسم

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تبنى أفضل االستراتيجيات واألنظمة الفنية الفعالة من أجل المحافظة على حماية وأمن المعلومات
والمعارف.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :تحقيق المعايير الدولية في األمن والحماية لنظم المعلومات ورفع مستوى الوعي االمني لدى
كافة المستخدمين للتقنية بما يحقق حماية البيانات.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق مستوى امن معلوماتي .100%

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
تطبــق الجمعيــة نظــم لحمايــة المعلومــات
والبيانــات مــن العبــث والفيروســات والتــي
ســاهمت بعــد فضــل اللــه فــي حمايــة بياناتهــا لكــن
تفتقــر لوجــود منهجيــة تتعلــم منهــا فــي مجــال
االمــن والحمايــة للتعلــم والتحســين المســتمر
لضمــان عــدم تعرضهــا لمشــاكل كمــا حــدث فــي
العــام 2017م.

النقاط 900 :نقطة

2

الميزانية :وفق المعتمد

الوضع المستهدف
تطبيــق ومراعــاة معاييــر األمــن والحمايــة العالميــة
لشــبكات نظــم المعلومــات ومتابعــة التحديــث
المســتمر ألنظمــة الحمايــة مــن الفيروســات
والمســاهمة الفعالــة فــي مجــال التوعيــة
والتثقيــف بجرائــم االنترنــت ووضــع خطــط توعيــة
شــاملة باألمــن الســيبراني وعمــل اليــة واضحــة
لقيــاس دوري منتظــم لمــدى فهــم واســتيعاب
العامليــن فــي مجــال زيــادة الوعــي األمنــي لديهــم.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

عمل دليل سياسات الستخدام التقنية تشمل االستخدام والحماية والشراء وتصنيف المعلومات والمعرفة التي تحتاجها
الجمعية

تأمين الحماية الالزمة ألنظمة التشغيل من الفيروسات و االعتداءات االلكترونية والعبث وإعداد خطط الطوارئ

وضع خطة لتطوير السيرفرات وترتيبها وإدارتها وتحديد الصالحيات وتنفيذ عمليات النسخ االحتياطي بصورة مستمرة وإجراء
التحديث المستمر.

تطبيق ومراعاة معايير األمن والحماية العالمية لشبكات نظم المعلومات ومتابعة التحديث المستمر ألنظمة الحماية من
الفيروسات
توثيق حماية الملكية الفكرية للجمعية وفق المعايير المتعارف عليها

عمل برامج تدريبية حول مكافحة الجرائم المعلوماتية وعن االستخدام غير اآلمن لالنترنت وأمن المعلومات ونشر الوعي به
مؤشرات اإلنجاز

اعتماد الدليل والعمل على تطبيقه وقياس فاعليته بصورة دورية للتعلم والتحسين
تحقيق مستوى امن معلوماتي 100%
اعتماد وتنفيذ الخطة بنسبة 100%

تقرير جهة خارجية معتمدة في أمن المعلومات تقيس تحقيق تطبيق المعايير بنسبة 100%
عدد برامج الحماية

قياس دوري منتظم لمدى فهم واستيعاب العاملين والمعنيين في مجال زيادة الوعي األمني لديهم و رفع نسبة الوعي باألمن
المعلوماتي الى 90%

الربع

نقاط

الثاني

70

الثاني

65

الثالث

110

الثالث

60

الثالث

45

الرابع

50

النقاط
60

100
70
100
80

90

رقم البرنامج (/39خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :الدعم الفني والشبكات

مسؤول التنفيذ :الدعم الفني

اإلشراف العام :رئيس القسم

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير شبكة المعلومات العاملة وتقييم أدائها وإجراء عمليات الصيانة الوقائية.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :ال يوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تقديم الخدمة االستشارية والدعم الفني الخاص بكفاءة و استخدام التقنيات اإلبداعية والصديقة للبيئة و
تحديد المعارف والمعلومات الالزمة لعمل الجمعية.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق نسبة رضى العاملين عن سرعة االستجابة في عالج المشاكل الفنية بنسبة التقل عن .90%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تنظيــم المجلــدات وارشــفتها بالشــبكات الداخليــة
تتطلــب تنظيمــا دقيقــا وكذلــك حفــظ الملفــات
والمعلومــات الشــخصية والحساســة ومراعــاة
الخصوصيــة و توظيــف التقنيــة الحديثــة فــي كافــة
مجــاالت عمــل الجمعيــة.

2

الوضع المستهدف
االســتغالل األمثــل للتقنيــة مــن أجــل دعــم
السياســات واالســتراتيجية والخطــة التشــغيلية
و تحســين أداء الجمعيــة ،و تحديــث التقنيــات
المتقادمــة .و إجــراء تقييــم دوري لكفاءتهــا وعمل
آليــة مــع مــوردي األجهــزة لســرعة حــل مشــاكل
الخــوادم أو أجهــزة الشــبكات أو وحــدات التخزيــن
و االحتفــاظ بنســخ مــن أدلــة التشــغيل والصيانــة
بطريقــة يســهل الرجــوع لهــا فــي أي وقــت.

رقم البرنامج (/39خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :الدعم الفني والشبكات

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :الدعم الفني

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق المعتمد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

وضع الية لتنظيم المجلدات وارشفتها أو اتالفها وحفظ الملفات والمعلومات الشخصية والحساسة ومراعاة الخصوصية

الثاني

40

مراعاة المستجدات بشبكات نظم المعلومات واالستفادة من التجارب المتميزة وتطوير الحالية وتقييمها .

الثاني

60

إيجاد حلول لخدمة اإلنترنت وبأقل تكاليف وعالية الجودة وقياس مدى استغالل لوسائل التقنية الحالية بالجمعية

تطوير اليات عمليات الصيانة الوقائية واإلصالح لألجهزة والبرمجيات وملحقات الحاسوب  .و إعادة تنصيب وتشغيل نظم
التشغيل .والبرمجيات
توحيد هوية البريد اإللكتروني لجميع العاملين وعمل هوية موحدة للتوقيعات والخطوط ونماذج البريد وصيغ المراسالت

عمل خطة الستبدال مكونات البنية التحتية المعلوماتية ومدى استمرار مالئمتها وفاعلية االجهزة  .تتضمن أهداف االستبدال
ومبرراته
استخدام التقنيات اإلبداعية والصديقة للبيئة

تحديد المعارف والمعلومات الالزمة واالستغالل األمثل لها من أجل دعم السياسات واالستراتيجية والبرامج والخطط للجمعية.
وتحسين االداء

االحتفاظ بسجالت حول خدمات الدعم والصيانة المقدمة للمستخدمين وتنفيذ برنامج لعرض مشاكل العاملين تقنيا و تامين
قطع الغيار المطلوبة
مؤشرات اإلنجاز

الثاني

40

الثاني

30

الثالث

30

الثالث

60

الثالث

30

الرابع

30

الرابع

20
نقاط

ارشفة جميع المجلدات وسهولة الحصول على المعلومة باالدارة والفروع والنادي .

40

مستوى التحسين ونسبة المشاكل التقنية بين عامي  2017و2018م

30

تقرير يقيس مستوى التحسين بين عامي  2017و2018م وحجم الترشيد

40

نسبة رضى العاملين في سرعة االستجابة التقل عن  90%ونسبة الترشيد في مجال الصيانة

30

اعتماد الدراسة والتوصيات والعمل على متابعة انجازها

60

تطبيق الهوية بنسبة 100%

ان تكون جميع االجهزة التقنية التي يتم تأمينها بالعام 2018م مطابقة ألجهزة صديقة البئية بنسبة 100%

عدد وسائل التقنية الحديثة التي تم توظيفها في مختلف العمليات ومستوى دعمها عمليات تحسين العمليات والخطة التشغيلية
سجالت الدعم والصيانة وطريقة ارشفتها وسرعة الحصول عليها

30
30
30
25

رقم البرنامج (/40خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :بوابة إنسان

مسؤول التنفيذ :مسئول البوابة

اإلشراف العام :رئيس القسم

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :انجاز تنفيذ بوابة إنسان االلكترونية.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :ال يوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :اكمال بوابة إنسان مع شركة بحر العرب لتفعيل رؤية إنسان في االعتماد على التقنية واالنتقال من العمل
الورقي الى االلكتروني بنسبة  100%تمشيا مع استراتيجية الجمعية ورؤية .2030
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :انجاز بوابة إنسان .100%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يتطلــب العمــل بالجمعيــة اســتكمال بوابــة إنســان
لمختلــف االدارات لتســهيل وتســريع انجــاز المهــام
والتغلــب علــى نقــص الكــوادر البشــرية المؤهلــة
اضافــة لتفعيــل دور المتابعــة الداخليــة وتخفيــض
المصاريــف التشــغيلية.

2

الوضع المستهدف
االنتهــاء مــن اســتكمال بوابــة إنســان االلكترونيــة
والعمــل علــى تدريــب الموظفيــن والمســتفيدين
علــى اســتخدام البوابــة و قيــاس دوري منتظــم
لمــدى فهــم واســتيعاب العامليــن والمســتفيدين
للتعامــل معهــا والعمــل علــى تحديــث وتنســيق
وترتيــب كافــة البيانــات والمعلومــات بالبوابــة
ومتابعتهــا وتحديثهــا بمــا يخــدم أهــداف الموقــع
اإللكترونــي وفقــاً الفضــل المواقــع المماثلــة
محليــا وعربيــا و تصميــم التطبيقــات والبرامــج
المتعلقــة بالموقــع.

رقم البرنامج (/40خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
اإلشراف العام :رئيس القسم

البرنامج :بوابة إنسان

مسؤول التنفيذ :مسئول البوابة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق المعتمد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تنفيذ حلول الدفع األلكتروني ( سداد ,بطاقة ائتمانية والعثيم ).

الربع

نقاط

الثاني

50

الثالث

50

تنفيذ بوابة ( البرنامج ،التسويق والشراكات،التخطيط والتطوير،البرامج واالندية،السكرتارية واللجان والمراجع الداخلي،النسائية ).

الرابع

50

تحديث وتنسيق وترتيب البيانات والمعلومات بالبوابة ومتابعتها بما يخدم أهداف الموقع و تصميم التطبيقات والبرامج
المتعلقة بالموقع.

الرابع

تنفيذ بوابة ( المواد البشرية ،خدمات المستفدين،المشتريات ).

تنفيذ بوابة ( االعضاء ،واالوقاف،االستثمار،الكفاالت ).

تنفيذ بوابة ( ادارات واقسام الخدمات المساندة ،االعالم ).

تدريب الموظفين والمستفيدين على استخدام البوابة و قياس دوري لمدى فهمهم واستيعابهم للتعامل مع البوابة

انجاز بنسبة .100%

مؤشرات اإلنجاز

انجاز بنسبة .100%
انجاز بنسبة .100%
انجاز بنسبة .100%
انجاز بنسبة .100%
انجاز بنسبة .100%

اتقان بنسبة  100%للموظفين ومااليقل عن  90%من المستخدمين (مستفيدين  -متبرعين).
استكمال موقع إنسان االلكتروني وفقا لمعايير جائزة تقنية المعلومات وعمل تطبيق إنسان.

الثاني

الثالث
الرابع

50
50
50
70

نقاط
70
80
60
70
70
40
30

80

رقم البرنامج (/35خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :الشئون القانونية

مسؤول التنفيذ :الشئون القانونية

اإلشراف العام :المساعد

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :االشراف على كافة العقود واللوائح والمذكرات ومراجعة العقود والتظلمات.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :ال يوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :أبداء الرأي القانوني وإعداد مشروعات العقود مع الغير ومباشرة كافة القضايا المقامة من الجمعية أو
ضدها أمام المحاكم وإعداد مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية التي تحتاج لها الجمعية ومراجعة
محاضر اللجان واالجتماعات في الجمعية.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :انخفاض عدد القضايا القانونية بنسبة  90%مقارنه بالعام 2017م.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
مراجعــة المحاكــم فــي القضايــا التــي ترفــع ضــد
الجمعيــة او ترفعهــا الجمعيــة ضــد الغيــر فــي
مرحلــة متقدمــة لتلــك القضايــا بســبب ضعــف
االهتمــام بصياغــة العقــود قانونيــا وتطبيــق
شــروطها وعــدم وجــود ادارة او قســم معنــي بهــذا
الــدور بصــورة مباشــرة.

2

الوضع المستهدف
تطويــر االســتراتيجيات القانونيــة والسياســات
العامــة للمســاعدة فــي خفــض ا لدعــاوى
قضائيــة والتغلــب علــى الخالفــات والمشــاكل مــع
األطــراف األخــرى و.تقديــم الخدمــات القانونيــة
التــي تتطلبهــا معامــات األمــاك غيــر المنقولــة
بمــا فيهــا عقــود اإليجــار والصيانــة والصكــوك
والســجالت وســندات التملــك الرســمية والوثائــق
تحديــث األنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات
بمــا يتوافــق مــع االنظمــة الســارية فــي المملكــة
والتأكــد مــن مالءمتهــا للظــروف الراهنــة.

رقم البرنامج (/35خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
اإلشراف العام :المساعد

البرنامج :الشئون القانونية

مسؤول التنفيذ :الشئون القانونية

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق الموازنة

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من التجارب والممارسات الرائدة في مجال الشئون القانونية والعمل على تطبيقها

مراجعة وتحديث صياغة العقود القانونية المبرمة مع العاملين والجهات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من نظاميتها

تفسير االنظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكالت وتظلمات وادعاءات ومطالبات،

دراسة الصالحيات التي يقوم بتفويضها المسئولون بالجمعية لمرؤوسيهم وبيان مدى موافقتها للنظام

تحديث األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات بما يتوافق مع االنظمة السارية في المملكة والتأكد من مالءمتها للظروف
الراهنة

تطوير االستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للمساعدة في خفض ا لدعاوى قضائية والتغلب على الخالفات والمشاكل
مع األطراف األخرى
وضع نظام خاص لحصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات والوثائق الرسمية والمراجعات القانونية

نشر ثقافة معرفة حقوق وواجبات العاملين في التعامل مع الجهات الخدمية ومهارات التعاقد وأساليبه ومشكالته العملية

تمثيل الجمعية فيما يرفع منه أو عليه من قضايا أمام المحاكم أو الجهات ذات الصفة القضائية والتحكيمية بأنواعها ودرجاتها
المختلفة.
مراجعة كافة الشكاوى و تقديم التوجيه القانوني لحلها و الحفاظ على حقوق المشاركين وكذا دراسة التظلمات المقدمة
منهم أو من غيرهم
دراسة ما ينسب للجمعية من خروج على األنظمة واللوائح والتعليمات ،وإبداء الرأي والنظامي بشأنها

الربع

نقاط

الثاني

30

الثالث

30

الثاني

الثالث

30

30

الثالث

45

الثالث

50

الرابع

30

الرابع

50

الرابع

35

الرابع

30

الرابع

40

مؤشرات اإلنجاز

نقاط

تحديث جميع العقود وقانونيتها  100%التحقق من سالمة العقود الخارجية والخدمات التي يقدمها الموردين لضمان عملها بفاعلية وتقديمها
أفضل قيمة

40

تطبيق افضل عشر ممارسات وقياس فاعليتها بهدف التعلم والتحسين

توحيد كافة االجراءات

اعداد دليل الصالحيات

سالمة االنظمة واللوائح وتوافقها تماما مع االنظمة ذات االرتباط بالجهات المختلفة

نسبة الدعاوي المرفوعة ضد الجمعية ونسبة ما تم انجازه منها لصالح الجمعية ومقارنتها مع العام 2017م متضمنا التوصيات بهدف التعلم
والتحسين
ارشفة جميع العقود والوثائق القانونية ببوابة إنسان اال إلكترونية

مستوى الوعي القانوني لدى العاملين وعدد البرامج والرسائل التوعوية التي اعدت

عدد القضايا المرفوعة ضد الجمعية او تم رفعها من قبل الجمعية ونسبة ما حكم به لصالح الجمعية منها
تقرير يوضح جميع ما تم الرد عليه والنتائج المتحققة للجمعية متضمنا التوصيات الالزمة للتعلم والتحسين

30

50
30
70
90
60

30
50
50

رقم البرنامج (/36خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :المشاريع والصيانة

مسؤول التنفيذ :الصيانه

اإلشراف العام :رئيس القسم

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :إدارة وصيانة األصول الثابتة لتحسين العمر التشغيلي لها لدعم تحقيق التوجه واالستراتيجيات الخاصة
للجمعية .ورفع كفاءة استغالل.

مؤشر األداء الرئيسي :ال يوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :صيانة مقار وأوقاف الجمعية بانتظام و بقائها في افضل حالة تشغيلية من الناحية الفنية و االمنية
ومتطلبات السالمة والصحية (التهوية ,النظافة )... ,وعمل اليات ومعايير محددة لعمل برنامج صيانه
وقائي لكافة المعدات واالجهزة بانتظام.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تخفيض نسبة تكاليف الصيانة الى  30%مقارنه بتكاليف الصيانة للعام 2017م.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
ال يوجــد منهجيــة متبعــة فــي صيانــه المعــدات
واالجهزة بانتظام حسب االولوية ورفع طاقتها
واطالــة عمرهــا بالمقابــل يوجــد نمــو ســنوي فــي
عمليــة صيانــة مقــار وأوقــاف الجمعيــة بمــا يضمــن
بقائهــا فــي افضــل حالــة تشــغيلية مــن الناحيــة
الفنيــة و االمنيــة ومتطلبــات الســامة والصحيــة.

2

الوضع المستهدف
اعــداد البرامــج الالزمــة للمحافظــة علــى ســامة
ومرافــق الجمعيــة واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان
تنفيذها.ووضــع برنامــج الصيانــة الوقائيــة لجميــع
األوقــاف والمقــار التابعــة للجمعيــة ورفــع طاقتها
واطالــة عمرهــا المحافظــة علــى الصيانــة الدورية
للمبانــي وتاميــن متطلبــات الســامة وإجــراء
الصيانــة الوقائيــة لتفــادي الخلــل والعيــوب الناتجــة
مــن إهمــال المبانــي مــع تحســين بيئــة العمــل
لتكــون بيئــة آمنــة ومناســبة تنطبــق عليهــا معايــر
الترشــيد واالســتهالك اآلمــن .عــدد الفــروع التــي
تــم تطبيــق األنظمــة فيهــا وعــدد عقــود الصيانــة.

رقم البرنامج (/36خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
اإلشراف العام :رئيس القسم

البرنامج :المشاريع والصيانة

مسؤول التنفيذ :الصيانه

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق الموازنة

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

تحديد شركاء الصيانة وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقيم كافة المزايا والمخاطر و تطوير اليات التواصل الفعال معهم

الثاني

50

عمل اليات ومعايير محددة لعمل برنامج صيانه وقائي لكافة المعدات واالجهزة بانتظام حسب االولوية ورفع طاقتها واطالة
واستخدامها بسهولة من قبل العاملين

الثالث

50

الثالث

50

الرابع

50

الرابع

50

الرابع

50

تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات واألساليب من تجارب جهات متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة

عمل دليل تنظيمي لصيانة مقار وأوقاف الجمعية و بقائها في افضل حالة تشغيلية من الناحية الفنية و االمنية ومتطلبات
السالمة والصحية (التهوية ,النظافة)... ,

وضع برنامج دائم لصيانة وقائي لمساكن المستفيدين عبر زيارة المنزل وإعداد وثائق ووصف عمل الترميم مع تأهيل المقاولين
المناسبين للقيام بأعمال
تحديث وتطوير المواصفات الفنية لعقود صيانة المرافق وفق الممارسات الحديثة بما يتواكب مع احتياجات الجمعية لتحسين
مستوياتها وشكلها الجمالي.
 .تطبيق أسس السالمة وحماية البيئة في كافة أعمال التشغيل والصيانة

الثاني

مؤشرات اإلنجاز

إعداد قائمة بأسماء وعناوين المسؤولين ،عدد الشركاء النوعيين في الصيانة والمشاريع والمميزات الممنوحة للجمعية ومستوى رضاهم عن
تواصل الجمعية معهم

تحديد 10آليات و أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال الصيانة وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .

تخفيض تكاليف الصيانة مقارنه مع 2017م بنسبة  ، 25%وتقليل نسبة األعطال في األجهزة الى  50%ووضع سجالت لكافة األجهزة
وتعليمات التشغيل والتدريب عليها للجميع

اعتماد الدليل وتطبيقه ومتابعة المستأجرين والتواصل معهم للتأكد من سالمة الممتلكات بصورة دورية و سجالت تحسين كفاءة المباني
وصيانتها بصورة دائمة ومحدثة

اعتماد البرنامج ومتابعة تنفيذ كافة الياته

توثيق جميع العقود وتطبيق جميع التزاماتها بنسبة 100%

نسبة الحوادث واصابات العمال ومستوى تطبيق اسس السالمة وحماية البئية المطبقة وفقاً للمعايير المعتمدة من الجهات ذات العالقة

50

نقاط
50
50
100
100
50

100
50

رقم البرنامج (/37خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :المشاريع

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :مسئول المشاريع

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :رفع كفاءة المشاريع االنشائية.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :ال يوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :اكمال جميع المشاريع واالوقاف المتعثرة بالرياض والمحافظات و المعتمد تنفيذها بأقل مخاطرة مادية
أو زمنية على الجمعية.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :اكمال انجاز جميع المشاريع المعتمد انشائها او اكمال بنائها في 2018م.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
اعتمــاد تنفيــذ او طــرح المشــاريع يتــم بطريقــة
تقليديــة تواجــه بعــض المعوقــات اإلداريــة لتســريع
عمليــة الطــرح والتنفيــذ .وكثــرة التعديــات فــي
التصاميــم وفــي فكــرة المشــروع ممــا يســبب تأخــر
أو توقــف المشــروع.

2

الوضع المستهدف
تهيئــة مخططــات المشــاريع والعمــل على تنفيذها
ومراجعــة المســتخلصات الخاصــة بالمشــاريع
والرقابــة علــى تشــغيل العمالــة والفنييــن فــي
المشــاريع والتنســيق بيــن المشــاريع القائمــة مــن
حيــث االحتياجــات الماديــة والبشــرية والمــواد
الخــام والعمــل علــى إعــداد الميزانيــة الخاصــة بــكل
مشــروع ومتابعــة التقاريــر الدوريــة وســير العمــل
حســب الجــدول الزمنــي المعتمــد لــكل مشــروع.

رقم البرنامج (/37خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :المشاريع

اإلشراف العام :رئيس القسم

مسؤول التنفيذ :مسئول المشاريع

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

النقاط 900 :نقطة

الميزانية19,346,000 :

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

تحديد شركاء المشاريع وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقيم كافة المزايا والمخاطر و تطوير اليات التواصل الفعال معهم

الثاني

30

وضع خطة الكمال جميع المشاريع واالوقاف المتعثرة بالرياض والمحافظات و المعتمد تنفيذها بأقل مخاطرة مادية أو
زمنية على الجمعية.

الثاني

50

الثاني

45

الثالث

45

الثالث

50

الرابع

50

االستفادة من  3تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال ادارة المشاريع وتطويرها

تكوين لجنة مختصة بمناقشة واعتماد طرح أو تنفيذ المشاريع حسب الالئحة المعتمدة وجدولة لعمل وزيارة( )3كحد ادني لكل
مشروع ورفع تقرير عنها
وضع إجراءات واضحة ومعتمدة لخطوات سير المشروع وتوضح فيها المستويات والصالحيات وتفعيل التقنية في ادارة فريق
العمل لكل مشروع
انجازة التصاميم والدارسات الخاصة بمنى االدارة العامة ووقف حي المروج ،والحريق،الدوادمي وفرع الشمال
تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالمشاريع بالطريقة التي تسهل استرجاعها واالستفادة منها.

رفع خطة إعادة هندسة المباني هندسة قيمية وفقا لالحتياجات الفعلية لكل فرع من الفروع

عمل آلية تحقق مراجعة العروض المقدمة من المقاولين و إعتماد االنسب ومراقبة وتفتيش جودة المواد و طريقة التنفيذ

الثاني

الرابع
الرابع

مؤشرات اإلنجاز

إعداد قائمة بأسماء وعناوين المسؤولين ،عدد الشركاء النوعيين في والمميزات الممنوحة للجمعية ومستوى رضاهم عن تواصل الجمعية
معهم

تحديد 10آليات و أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال ادارة المشاريع وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .
اعتماد الخطة ومتابعة تنفيذها وفقاً للجدول الزمني

ترميم وصيانه  20منزال واكمال بناء عدد 20منزل من منازل االسر وتحقيق نسبة رضى المستفدين التقل عن 90%

30

50
50
نقاط
30
40
50

100

االنتهاء من تنفيذ المراحل االنشائية الزمنية ال اوقاف (الوادي،الزلفي)و 50%من (القويعية ،االفالج،رماح) واكمال تنفيذ (السليل والمجمعة)

100

أرشفة جميع مخططات مباني الجمعية اإلنشائية اإلدارية التقنية جميع المخططات تقرير األرشفة والكهربائية بالبوابة اإللكترونية

40

خفض نسبة المصاريف التشغيلية للمشاريع بالعام 2018م الى  15%مقارنه مع التكلفة االجمالية

40

اعتماد التصاميم وتوقيع عقود االنشاء

اعتماد الخطة والعمل على وضع خطة تنفيذيه لها

50
50

رقم البرنامج (/26خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :رفع كفاءة الترشيد

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :مسئول المصروفات

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :زيادة فعالية الصرف وتطبيق نظم فعالة للموازنة والتخطيط المالي طويل األمد ووضع سياسة لالحتياط
المالي.

مؤشر األداء الرئيسي.15% :

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :خفض المصروفات التشغيلية عبر التزام كل من اإلدارة العامة والفروع بمستوى  %15من إجمالي
النفقات ،لتغطية المصاريف اإلدارية والعمومية .و موائمة حجم الوظائف مع الحاجة واالستفادة من تقنية
المعلومات واستخدام الحاسب.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :خفض نسبة المصروفات التشغيلية الى  15%بنسبتها إلى إجمالي المصروفات األسرية والتشغيلية.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
حصلــت الجمعيــة العــام 2017م علــى تقييــم %95
مــن قبــل المراجــع الخارجــي المعيــن مــن وزارة
العمــل فيمــا يتعلــق بالتقيــد بمعاييــر الحوكمــة
والشــفافية الماليــة.

2

الوضع المستهدف
تبنــي وتطبيــق نظــم فعالــة للموازنــة وإعــداد
التقاريــر الماليــة الفعالــة .وترشــيد النفقــات و تبنــي
وتطبيــق سياســة إلدارة المخاطــر الماليــة للجمعية
 .بمــا يحقــق الشــفافية والقابليــة للمســاءلة كافــة
المســتويات .ووضــع اجــراءات لتقليــل نســبة الهــدر .

رقم البرنامج (/26خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :رفع كفاءة الترشيد

مسؤول التنفيذ :مسئول المصروفات

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق الموازنة

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

مراجعة سياسات التأمين وعمل تقييم للسوق للتأكد من أفضل العروض .

وضع اليات لترشيد النفقات لكافة المصاريف اإلدارية مع االلتزام بجودة األداء ومتابعة تنفيذها بصورة دورية ورفع تقرير دوري

عمل خطة لتصميم تقارير مالية دورية تبين التدفق النقدي الداخل للجمعية والخارج منها وفق أفضل الممارسات المالية
المتعارف عليها
التحقق من سالمة كشوفات الرواتب والسلف والكشوفات المالية و إعداد وثائق الصرف وإصدار الشيكات والقيود
المحاسبية بصورة شهرية

عمل الية لتطبيق كافة االجراءت المالية لحركة الصندوق من اإليرادات و المصروفات وما تضمنت الالئحة المالية الخاصة بعمل
أمناء الصناديق

عمل دليل اجراءات للتعامل مع االجهزة واإلضاءة والتكييف و تعديل عقود ايجارات المباني إلى ميالدي

تبني وتطبيق سياسة إلدارة المخاطر المالية للجمعية ووضع خطط للطواري المالية وقياسها والتعامل مع مسبباتها واآلثار
المترتبة عليها

تطوير مؤشرات مالية رئيسية لمتابعة األداء المالي باإلدارة والفروع ومقارنة هذه المؤشرات مع جهات مماثلة.

تطوير الئحة الجمعية المالية وفق احدث القواعد المحاسبية المتعارف عليها  ،وتحسينها بما يدعم السياسات واالستراتيجيات
بناء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة المالية والرقابة والتدقيق المالي والتأكد من صحتها وأنها تتم وفقاً لألنظمة واإلجراءات
المتبعة
االستفادة من افضل الممارسات في عمل دليل اجراءات الموازنة التقديرية بمشاركة اإلدارات والفروع
وضع معيار يحدد االصول الثابتة وفق افضل الممارسات
متابعة جرد األصول المالية سنويا

الربع

نقاط

الثاني

25

الثاني

25

الثاني

50

الثاني

25

الثالث

25

الثالث

50

الثالث

25

الرابع

25

الرابع

25

الثاني

الثالث

الرابع

الرابع
مؤشرات اإلنجاز

50

25

25
25
نقاط

سجالت التفاوض والحصول على عرض افضل من العام 2017م مع االلتزام بجودة الخدمة المقدمة ونسبة رضى العاملين

30

اصدار  4تقارير مالية دقيقة وتفصيله تتضمن ( األوامر المستديمية و ربع األوقاف و الشبكة )وتوزيعها على كافة المعنيين داخل وخارج
الجمعية.

40

خفض المصاريف التشغيلية الى 15%

نسبة عدد إعداد الشيكات الصادرة والراجعة بسبب خطاء في عملية اصدار الشيك .

التقيد باالجراءت المالية للصندوق باإلدارة والفروع بنسبة  100%ورفع تقرير ربع سنوي عن ذلك متضمنا التوصيات وفرص التحسين ومتابعة
تنفيذه
اعتماد الدليل

اعتماد خطة الطواري ورفع تقرير شهري لإلدارة عن نتائج األداء .

نسبة التبرعات من اإليرادات ،ومتوسط التبرعات لكل متبرع ،ورفع نسبة االستغالل للموارد التي تم تنميتها مقابل ما صرفه على برامج
وأنشطة الجمعية.
اعتماد الالئحة وتطبيقها بنسبة 100%

40

20
60
35
35
40
40

حصول الجمعية على تقييم 100%من قبل المراجع الخارجي

40

اعتماد المعيار من مجلس االدارة وفرز االصول من العهد

40

اعتماد الموازنة قبل نهاية شهر نوفمبر 2018م
مطابقة االصول فعليا مع سجالت االصول

40
40

رقم البرنامج (/28خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :امين الصندوق

مسؤول التنفيذ :امين الصندوق

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

الهدف
التفصيلي

تطبيق كافة المهام المحددة ألمناء الصناديق وفق الئحة الجمعية المالية.

مؤشر األداء الرئيسي.15% :

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :تطبيق كافة االجراءت المالية لحركة الصندوق من اإليرادات و المصروفات وما تضمنت الالئحة
المالية الخاصة بعمل أمناء الصناديق بصورة دائمة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :عدم التأخر في رفع اليوميات بنسبة .100%

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
تطبيــق كافــة االجــراءت الماليــة لحركــة الصنــدوق
مــن اإليــرادات و المصروفــات واســتالم النقديــة
والشــيكات وايداعهــا يوميــاً بحســابات الجمعيــة
وإقفــال الصنــدوق بشــكل ســليم محاســبيا.

النقاط 900 :نقطة

2

الميزانية :وفق المعتمد

الوضع المستهدف
تنظيــم عمليــة صــرف الشــيكات و كل الســندات و
الوثائــق المتعلقــة بهــا ومراجعة كشــوف حســابات
البنــوك و مقارنتهــا بســجالت الصنــدوق بصــورة
دائمــة ومنتظمــة وتطبيــق كافــة اإلجــراءات
الماليــة لحركــة الصنــدوق.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

عمل خطة لتطبيق كافة االجراءت المالية لحركة الصندوق من اإليرادات و المصروفات وما تضمنت الالئحة المالية الخاصة
بعمل أمناء الصناديق .

استالم النقدية والشيكات إليداعها يومياً بحسابات الجمعية لدى البنوك طبقاً لما يقضي به النظام المحاسبي

إقفال الصندوق بشكل سليم محاسبيا وفق تعليمات اإلدارة المالية مع تقرير اي فروقات و عجوزات في العهدة بشكل
رسمي
الرفع بصورة يومية.

عدم التأخر في رفع اليوميات بنسبة 100%
نسبة العجز 0%

مؤشرات اإلنجاز

الربع

نقاط

الثاني

200

يومي

50

يومي

100
النقاط
200
100
100

رقم البرنامج (/27خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :الخدمات االلكترونية

مسؤول التنفيذ :البطاقات

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تغذية حسابات المستفيدين الكترونيا عبر البطاقات.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي.15% :

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج:
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز:

1

تغذية حسابات المستفيدين بالرصيد المستحق و حل اي مشكالت فنية تواجههم في استخدام
البطاقة لدى الجهات المعنية وإصدار شيكات الموردين.
يوم واحد بعد الحصول على االعتماد النهائي بالصرف من صاحب الصالحية.

الوضع الراهن
تغذيــة حســابات المســتفيدين بالرصيــد المســتحق
و حــل اي مشــكالت فنيــة تواجههــم في اســتخدام
البطاقــة لــدى الجهــات المعنيــة.

2

تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق المعتمد

النقاط 900 :نقطة

الوضع المستهدف
وضــع مؤشــرات لســرعة تســليم البطاقــات
والشــيكات للمســتفيدين والمورديــن تتضمــن
رســالة تفيــد باســتالم الطلــب والمــدة المســتغرقة
لتنفيــذ الطلــب ورفــع مســتوى الوعــي لــدى
المســتفيدين للمحافظــة علــى بطاقــات الصــرف
االلكترونــي ووضــع آليــة للمحافظــة عليهــا.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

عمل خطة لتغذية حسابات المستفيدين بالرصيد المستحق و حل اي مشكالت فنية تواجههم في استخدام البطاقة لدى
الجهات المعنية.

وضع مؤشرات لسرعة تسليم البطاقات والشيكات للمستفيدين والموردين تتضمن رسالة تفيد باستالم الطلب والمدة
المستغرقة لتنفيذ الطلب.
رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين للمحافظة على بطاقات الصرف االلكتروني ووضع آلية للمحافظة عليها.

اصدار تقرير مفصل يوضح اجمالي البطاقات الصادرة والمفقودة والتالفة والشيكات الصادرة والمرفوضة والتوصيات المقترحة
لتحسين الخدمة.
مؤشرات اإلنجاز

الربع

نقاط

الثاني

100

الثاني

100

الثالث

100

الرابع

100
النقاط

رضى المستفيدين عن سرعة إيداع المبالغ المخصصة الكترونيا بنسبة التقل عن  90%و عدم وجود مستحقات مرفوضة لألسر من البنك.

200

عدد البطاقات التالفة أو المفقودة والرسائل التوعوية.

100

يوم واحد بعد الحصول على االعتماد النهائي بالصرف من صاحب الصالحية.
إحصائية مقارنه بين عامي  2017و2018م.

100
100

رقم البرنامج (/23خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :الرواتب واألجور

مسؤول التنفيذ :األجور والرواتب

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تعويضات العاملين بالرواتب واألجور والبدالت والعالوات والميزات التي يتقاضونها مقابل إنجاز
األعمال المناطة بهم.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :بناء آليات األجور والحوافز والمكافآت التشجيعية والتي تساهم في تقوية االنتماء والوالء المؤسسي
وتحقيق أهداف الجمعية واستراتيجياتها.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز:

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

تحقيق نسبة رضى لدى العاملين ال تقل عن  90%في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من رواتب
وانتدابات ومكافات.

الوضع الراهن

التأخــر فــي صــرف المســتحقات الماليــة الخاصــة
باالنتدابــات والمكافــات وجمــود نظــام ســلم
الرواتــب إضافــة لعــدم وجــود آليــة دقيقــة لتحديــد
المزايــا والحوافــز ووجــود آليــات لتقديرهــم
ومكافأتهــم بمــا يســاهم فــي تحقيــق المســتويات
المطلوبــة مــن اإلنتاجيــة وتعظيــم األداء.

النقاط 900 :نقطة

2

الميزانية :وفق الموازنة

الوضع المستهدف

تعزيــز ثقافــة الــوالء واالنتمــاء و تطويــر نظــام
التقديــر حســب الرتــب الوظيفيــة و تناســب مزايــا
العامليــن و الشــروط و المواصفــات المرتبطــة بهــم
مــع مســتويات المســؤولية و تتفــوق بمزاياهــا
علــى المســؤوليات الموجــودة بجهــات مماثلــة
بغــرض توفيــر برامــج تعويــض تنافســية ،وضمــان
االمتثــال للمتطلبــات القانونيــة والتحقــق مــن
صــرف جميــع المســتحقات بعــد اســتيفاء كامــل
شــروطها المحــددة بلوائــح الجمعيــة.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من أفضل  3جهات رائدة في مجال التحفيز والتشجيع.

الربع

الثاني

80

الثالث

120

تطوير آليات صرف المستحقات المالية للعاملين الكترونيا وفق افضل الممارسات المتبعة

الثاني

المتميز ،وتحديد المزايا والحوافز الخاصة بالموظفين بطريقة واضحة للجميع
تحديد المزايا والتعويضات التي تحفز وتشجع األداء
ّ

الرابع

دراسة تطوير نظام سلم الرواتب واألجور

تطبيق أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ بالجمعية

مؤشرات اإلنجاز

مستوى رضى العاملين لسرعة صرف مستحقاتهم المالية من رواتب وانتدابات ومكافات بنسبة رضى التقل عن  90%وعدم وجود أي خطاء
بالصرف 100%
اعداد الدراسة

عمل دليل الحوافز

نقاط
80

120

النقاط
100
150
150
100

رقم البرنامج (/24خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :تدريب وادارة مواهب

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :التدريب والمواهب

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير وتطبيق منهجية متكاملة للتدريب لتطوير معارف وقدرات الموارد البشرية و تحديد وتصنيف
مهاراتهم وقدراتهم واالحتياجات التدريبية لهم.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :إيجاد وتنمية فرص التعلم داخل وخارج الجمعية على نطاق األفراد والمجموعات .وتحديد االحتياجات
التدريبية وتطوير مهارات العاملين الموهوبين.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :حصول كافة العاملين على دورة تدريبية واحد على االقل تتوافق مع طبيعة عمله وقياس أثر ذلك على
أدائهم لألعمال المناطة بهم.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تهتــم الجمعيــة بتدريــب العامليــن لكــن ال يوجــد
قيــاس لفاعليــة نجــاح برامــج التدريــب و مــدى
التأثيــر الــذي أحدثــه التدريــب فــي تطويــر مهــارات
العامليــن وزيــادة معارفهــم المختلفــة وأثــر ذلــك
علــى أدائهــم لألعمــال المناطــة بهــم وضعــف
تاهيــل الموظفيــن قبــل التحاقهــم بمهــام
عملهــم الجديــدة اضافــة لعــدم االهتمــام ببرامــج
الموهوبيــن وبنــاء قيــادات صــف ثانــي.

2

الوضع المستهدف
تنفيــذ خطــط تدريــب وفــق طــرق مناســبة لتقديــم
التدريــب وباســتخدام األســاليب والتقنيــات
الحديثــة .وتوفيــر مجموعــة مــن مصــادر التعليــم
و التطويــر لتســهيل التعليــم و تحســين االداء و
مواكبــة مــا يســتجد مــن أفكار و تطــورات المتعلقة
بمجــاالت العمــل و رفــع كفــاءة العامليــن للقيــام
بتنفيــذ المهــام المكلفيــن بهــا وبنــاء ثقافــة تعليمة
دائمــة ومســتمرة لــدى كافــة العامليــن بمــا يســهم
فــي رفــع مســتوى الرضــى لديهــم.

رقم البرنامج (/24خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :تدريب وادارة مواهب

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :التدريب والمواهب

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

النقاط 900 :نقطة

الميزانية :وفق الموازنة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تحديد شركاء التدريب وخدمات التعليم و التطوير المهني وتصنيفهم وتقييم المزايا والمخاطر وتطبيق آلية فعالة للتواصل
وإنشاء قاعدة بيانات لهم

االستفادة من افضل الممارسات وتبني وتطبيق استراتيجيات وسياسات تساعد على تطوير قدرات الموارد البشرية ومعارفهم
بما يشمل التدريب والتعلم المستمر

إعداد دليل تدريبي يتضمن السياسات واإلجراءات واالساليب والوسائل المستخدمة والملصقات االعالنية والكتيبات والرسائل
االلكترونية

وضع برنامج تعريفي للعاملين الجدد لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومعلومات كافية عن الجمعية وطبيعة عملهم فيها
وخطة تدريبية لهم قبل ممارسة العمل

وضع خطة تدريب بناء على الوصف الوظيفي واالستبانات وتقييم األداء تراعي تصنيف المهارات والقدرات والمعارف
واالحتياجات التدريبة وتحقق فرص عادلة للجميع

وضع خطة لتطوير مهارات العاملين الموهوبين عبر اكتشافهم وتطوير مهاراتهم وتطوير جيل جديد من قيادات الصف الثاني

قياس فاعلية نجاح برامج التدريب و مدى التأثير الذي أحدثه التدريب في تطوير مهارات العاملين وسلوكهم وزيادة معارفهم
المختلفة وأثر ذلك على أدائهم لألعمال
تشجيع التعلم المستمر وحث العاملين على مواصلة دراستهم والشتراك بعضوية المعاهد والمنظمات المهنية وشبكات
التواصل والمشاركة بالجمعيات لمتخصصة

تعريف الموظفين الحاليين بعمل اإلدارات األخرى و تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب و الفرص التعليمية االخرى بين
العاملين داخل الجمعية

تحقيق فرص عادلة للعاملين للمشاركة بالفعاليات التعليمية المرتبطة بمجال عملهم ووضع سجالت لحضورها وتقييم مدى
فاعليتها للتعلم والتطوير
توفير بئية تدريبية وتعليمة داخل الجمعية

ارشفة الكترونية لسجالت الدورات و ورش العمل و المؤتمرات وسجالت التوجيه والدعم و االرشاد و التدريب والتقييم التي
حضرها كافلة العاملون و المتطوعون

رفع كفاءة استخدام التقنية و تمكين جميع العاملين من معرفة استخدام برامج االوفيس واالستفادة منها في ممارسة
المهام اليومية الموكلة لهم

الربع

نقاط

الثاني

30

الثاني

30

الثاني

40

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

رقم البرنامج (/24خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :تدريب وادارة مواهب

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :التدريب والمواهب

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق الموازنة

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

مؤشرات اإلنجاز

عدد الشركاء النوعيين ونسبة البرامج المجانية المقدمة مقارنه بما يتم دفعه من قبل الجمعية وقاعدة البيانات الخاصة بالشركاء ونسبة رضاهم
التقل عن 90%
تطبيق افضل الممارسات لديهم في مجال التدريب الحديث بما يتفق مع طبيعة التدريب بالجمعية وقياس فاعليتها للتعلم والتحسين .
اعتماد الدليل ونشرة لجميع العاملين

اعداد حقيبة الموظف متضمنه نموذج الموظف المثالي المرتبط بقيم الجمعية وتدريب جميع الموظفين الجدد عليها وقياس فاعليتها
للتعلم والتحسين

حصول كافة العاملين(وظائف اشرافية وغير اشرافية وعمال) على دورة تدريبية واحد على االقل تتوافق مع طبيعة عمله وقياس أثر ذلك على
أدائهم لألعمال المناطة بهم
اكتشاف وتدريب  30من العاملين

تقرير عن نتائج االثر المتحقق والتوصيات التي تم تنفيذها بهدف التعلم والتحسين .

نقاط
50
30
40
40
50
40
40

نسبة العاملين الملتحقين بالدارسة الجامعية وعدد المشاركين بعضويات المعاهد والمنظمات والجمعيات المتخصصة

40

تنظيم ملتقى معارف إنسان لنقل المعارف والخبرات من البرامج التدريبة والتعليمة من جميع المشاركين لبقية زمالئهم باي برنامج يزيد مدته
عن يومين .

40

تنظيم برنامج زيارات تبادل لما اليقل عن  50%من موظفي وموظفات الجمعية وقياس فاعليتها للتعلم والتحسين

عمل قاعة تدريبة بمقر االدارة العامة ورفع نسبة رضى العاملين بما ال يقل عن 85%

عمل ملف متكامل لجميع من التحق بالبرامج التدريبية للعام 2018م

رفع المستوى المعرفي والمهارى ببرامج االوفيس بنسبة  80%لدى كافة المشاركين بالبرنامج التدريبي

40

30
30
30

رقم البرنامج (/25خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :التطوع

مسؤول التنفيذ :التطوع

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :استقطاب المتطوعين وتوفير الفرص التي تشجع على المشاركة وتدعم المبادرات اإلبداعية واالبتكارية
للمتطوعين.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :اآلليات التي تطبقها الجمعية لالهتمام بالمتطوعين ،وإيجاد منهجية واضحة الستقطاعهم وتدريبهم،
وتوفير الفرص المالئمة لتوظيف طاقاتهم ويلبي حاجة الجمعية ويحافظ على استمرارية العمل التطوعي
ودعمه للعمل الخيري بصورة عامة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز 70 :متطوع نوعي (رجال ونساء).

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يوجــد تجــارب مناســبة للعمــل التطوعــي بالجمعيــة
لكــن تظــل دون حجــم التطلعــات التــي تســعى لهــا
إدارة الجمعيــة ســواء مــن حيــث عــدد المتطوعيــن
او نوعيــة العمــل التطوعــي إضافــة لعــدم وجــود
منهجيــة واضحــة تســاعد الراغبيــن فــي العمــل
التطوعــي للمشــاركة واالســتمرارية.

2

الوضع المستهدف
تحديــد االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية مــن
المتطوعيــن وبمــا يســاهم فــي تحقيــق األهــداف
االســتراتيجية وإعــداد ومراجعــة خطــط وسياســات
وإجــراءات التطــوع وتحســين بيئــة العمــل وتوفيــر
الفــرص التــي تشــجع علــى المشــاركة وتدعــم
المبــادرات اإلبداعيــة واالبتكاريــة للمتطوعيــن.
وتوفيــر برامــج تعريفيــة وتثقيفيــة تراعــي الفروقات
اللغويــة والثقافيــة.

رقم البرنامج (/25خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :التطوع

مسؤول التنفيذ :التطوع

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق الموازنة

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من أفضل  3تجارب للعمل التطوعي في استقطاب وتأهيل وتدريب وتحفيز المتطوعين والمزايا التي تمنح لهم
وتفعيل مجال التقنية

إعداد الئحة للعمل التطوعي تتضمن السياسات واإلجراءات التي توفر الفرص المشجعة على المشاركة،

اعداد حقيبة المتطوع وتدريب ا لمتطوعين الجدد عليها لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومعلومات كافية عن الجمعية
وطبيعة عملهم.
المشاركة في  3جوائز للعمل التطوعي محليا وعربيا

وضع خطة تدريبية للمتطوعين حسب حاجتهم تحقق فرص عادلة لهم وتصنف مهارتهم وقدراتهم واالحتياجات التدريبة و
قياس فاعليتها
تفعيل العمل التطوعي عبر البوابة االلكترونية وتسهيل مهمة الراغبين لالنضمام لعضوية الجمعية

الربع

نقاط

الثاني

45

الثاني

45

الثالث

40

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الرابع

30

تفعيل مشاركة العاملين في أعمال تطوعية وخيرية لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع

الرابع

تهيئة بيئة عمل محفزة تشجع المتطوعين على المبادرة واإلبداع فعاليتها وإشراكهم بصورة مستمرة في تطوير سياسات
واستراتيجيات التطوع

الرابع

30

الرابع

35

المساهمة في نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي ،ونشر هذه الثقافة بين مختلف الشرائح بالمجتمع

تطوير وتطبيق آليات الستطالع وقياس رضا المتطوعين ومعالجة الشكاوي واالستفادة

تطبيق نظام لعمل تقييم دوري ألداء المتطوعين ويقيس مدى تحقيق المتطوعين ألهدافهم

التطوير المستمر والمتجدد وفق افضل الممارسات للتواصل وتصنيف المتطوعين وا يجاد التوازن بين حياتهم والعمل
التطوعي بالجمعية

الرابع
الرابع

مؤشرات اإلنجاز

30

25
25
نقاط

تطبيق افضل الممارسات لديهم بما يتفق مع طبيعة العمل التطوعي بالجمعية وقياس فاعليتها للتعلم والتحسين.

40

اعداد الحقيبة وتدريب جميع المتطوعين الحاليين والمستهدفين للعام 2018م عليها.

30

الحاق جميع المتطوعين ببرنامج تدريبي واحد على األقل قبل التحاقه بالعمل التطوعي بالجمعية و استكمال متطلبات الملف الشخصي لكل
متطوع.

35

اعتماد الالئحة.

تطبيق كافة معايير الجوائز التي تتوافق مع طبيعة وعمل التطوع بالجمعية.

استقبال المتطوعين الكترونيا بنسبة  100%وتجهيز قاعدة بيانات متكاملة وصحفة بالبوابة اإللكترونية.
نسبة عدد المشاركين بالعمل التطوعي خارج الجمعية وعدد ساعات العمل التطوعي.

تنظيم حملة إعالمية بالتعاون مع إدارة االعالم بهدف نشير الوعي بأهمية العمل التطوعي (عربي وانجليزي) و استقطاب 1000متطوع نوعي
من الجنسين.
عدد المقترحات من األعضاء نسبة الى عددهم وعدد المطبق منها.

تحقيق نسبة رضى التقل عن  90%وفق مؤشر قياس رضى المتطوعين ونسبة عدد األعضاء المستمرين مقارنه بعدد األعضاء للعام 2017م
وحتى نهاية الربع الثالث.
انجاز  90%من المهام واالهداف المحددة لكل متطوع.

تصميم نشرة دورية عن التطوع توزع على جميع المتطوعين .وارسال تهاني رمضان والعيد ودعوتهم لمختلف فعاليات الجمعية الرئيسية
وتنظيم حفل لتكريمهم.

30
30

35

40
40
40
50
60

50

رقم البرنامج (/21خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :التوظيف

مسؤول التنفيذ :التوظيف

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تخطيط احتياجات الجمعية من القوى العاملة .وإيجاد الكوادر والطاقات البشرية الالزمة لتقديم الخدمات
واألعمال المختلفة للجمعية.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :توطين الوظائف وقياس األداء و ربط خطط الموارد البشرية بالسياسات واالستراتيجيات والهيكل
التنظيمي والعمليات الرئيسية للجمعية.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :نسبة ما تم تحقيقه في الخطة التشغيلية السنوية لجميع االدارات والفروع.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
ال يوجــد خطــة للتــدرج الوظيفــي وفــق آليــة
محــددة تــوازن بيــن متطلبــات الوظائــف ومؤهالت
ضمــن خطــة تشــمل الوظائــف
الموظفيــن
المســتهدفة وأســماء البــدالء المرشــحين وآليــات
المرشــحين وآليــات تأهيلهــم وإعدادهــم لــأدوار
الجديــدة وفــق فتــرات زمنيــة واضحــة وبدائــل
منطقيــة تضمــن اســتدامة العمــل المؤسســي
تســاهم فــي تحقيــق اســتراتيجية الجمعيــة.

2

الوضع المستهدف
اختيــار وتوظيــف العامليــن وفــق معاييــر واضحــة
تســتند علــى التحليــل الوظيفــي وبطاقــات الوصــف
الوظيفــي تشــمل الواجبــات والمســئوليات
والشــروط المطلوبــة ألداء العمــل بمــا يشــمل
المؤهــل العلمــي والخبــرة والدرجــة الوظيفيــة
للوظيفــة مــن العامليــن ذوي المهــارات و
المعرفــة و الخبــرة المناســبة وقيــاس دوري
وفعــال ومالئــم لتحديــد االحتياجــات ،وضمــان
توافــق ومواءمــة خطــط المــوارد البشــرية مــع رؤيــة
ورســالة وقيــم الجمعيــة واســتراتيجيتها .وتطويــر
الهيــاكل التنظيميــة وتحليــل وتوصيــف وتقييــم
الوظائــف وتخطيــط المســارات الوظيفيــة والتــدرج
الوظيفــي لكافــة الوظائــف المختلفــة و بنــاء
مؤشــرات اداء متنوعــة تركــز علــى إنتاجيــة وتعزيــز
اخالقيــات العامليــن.

رقم البرنامج (/21خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :التوظيف

مسؤول التنفيذ :التوظيف

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق الموازنة

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من افضل الممارسات لتطوير سياسات وآليات التوظيف (اإلعالن ،تعيين ،مقابالت االختيار ،ا الستقطاب ) .وعمل
دليل متضمنا كافة النماذج واالجراءات

وضع الية للتوطين لإلحالل التوعي والكمي للعمالة المواطنة وتأهيلها وإعدادها بما يضمن توفر القدرات والمؤهالت والكفاءة
ألداء مهامهم .

وضع آليه لرفع إنتاجية الموارد البشرية عبر االستغالل األمثل ال مكانيات العاملين ومعدل كفاءتها وحجم المخرجات

تقييم الوظائف عبر إجراء تقييم علمي ومنهجي والتعرف على ما يتعلق بالوظيفة من حيث متطلباتها وخصائصها وطبيعتها
وتحديد أهمية وقيمة كل وظيفة لتحديد األجر العادل لها

وضع خطة للتدرج الوظيفي عبر مسارات توضح المسميات الوظيفية  ،وتطويرهم لمهني ،وان تتم لترقية لوظائف ومناصب
أعلى بناء على اإلنجازات  .وربطها بالمسار التدريبي .

عمل مقارنات مرجعية مع جهات مماثلة ومتميزة وفقاً لمؤشرات األداء في معايير التميز المؤسسي

قياس تكلفة االختيار والتعيين و دوران العاملين و تكاليف العمل(التكاليف الخاصة باألجور) وقياس العائد من التوظيف (إنتاجية
الموظف( ومقارنته مع عامي  2016و2017م
إجراء زيارات و اتصاالت دورية لإلدارات والفروع وابتكار عدة طرق للتحقق من المحافظة على وقت العمل وقياس نسبة
المحافظة عليه ومقارنته مع عامي 2016و2017م

استكمال متطلبات الملف الشخصي لكل موظف كـاستمارات التقديم واسئلة المقابلة والعقود الورقية و شروط و احكام
العمل وفحوصات الجدارة ومعلومات التوظيف و االختيار

الربع

نقاط

الثاني

50

الثاني

30

الثالث

40

الثالث

50

الثالث

40

الرابع

40

الرابع

50

الرابع

50

الرابع

50
نقاط

مؤشرات اإلنجاز

50

اعتماد الدليل وتطبيقه في جميع عمليات التوظيف بنسبة 100%

رفع نسبة السعودة للنطاق األخضر بما يساهم في تعزيز نسب ومعدالت التوطين والمحافظة عليها.

50

تقرير تقييم الوظائف والتوصيات المعتمدة والية التطبيق

50

نسبة ما تم تحقيقه في الخطة التشغيلية السنوية ومقارنته بما هو مطلوب انجازة

آلية المسارات المعتمدة والتوصيات المعتمدة والية التطبيق

التظلم ،معدالت الغياب واإلجازات المرضية  ،حوادث وإصابات العمل  ،الرضا الوظيفي  ،التدريب والتكاليف الناتجة عن ترك العمل
متضمنا التوصيات وفرص التطوير والتحسين
انجاز الدراسة

رفع نسبة التزام القيادات بالمحافظة على وقت الدوام بنسبة . 90%

ارشفة جميع ملفات العاملين الكترونيا واستكمال وتحديث كامل بياناتها بنسبة 100%

50

وتقرير

50
50
50
50

100

رقم البرنامج (/22خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :تقييم األداء والتقدير

مسؤول التنفيذ :تقييم االداء

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :إيجاد نظام متكامل لقياس وتقييم أداء الموارد البشرية يتم االستفادة من مخرجاته في تطوير وتحسين
االداء.
مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :مكافأة العاملين حسب نتائج مراجعة أدائهم وفق معايير تتناسب مع طبيعة الوظائف.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :التزام جميع اإلدارات والفروع بموعد عملية التقييم وفق النماذج المعتمدة والشواهد المطلوبة بنسبة
ال تقل عن .90%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
عــدم وجــود منهجيــة منتظمــة لعمليــات التقييــم
الســنوي وقيــاس إنتاجيــة المــوارد البشــرية عبــر
االســتغالل األمثــل لهــا ومعــدل كفاءتهــا وحجــم
المخرجــات مقابــل المــوارد ووفــق الوحــدات التــي
تتناســب مــع الوظائــف.

2

الوضع المستهدف
تطويــر نظــام دوري لتقييــم أداء المــوارد البشــرية
بشــكل عــادل وفــق الجــدراءت الوظيفيــة وقيــاس
مــدى تحقيــق الموظفيــن ألهــداف تتناغــم
مــع أهــداف الجمعيــة .وتقديــم مســتويات أداء
متفوقــة تعــزز الطاقــة اإليجابيــة لــدى العامليــن
لإلبــداع واالبتــكار وتطويــر المهــارات والمواهــب
التــي يمتلكونهــا وتشــجيعهم علــى مواجهــة
صعوبــة االســاليب فــي العمــل و لتطويــر األفــكار
الجديــدة مــن أجــل الكشــف علــى كافــة امكانياتهم.

رقم البرنامج (/22خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :تقييم األداء والتقدير

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :تقييم االداء

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

التنفيذ
واالنجاز

النقاط 900 :نقطة

الميزانية :وفق الموازنة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من أفضل  3تجارب في مجال تقييم االداء و مراجعات األداء والدعم واالشراف الفعال

وضع معايير كمية ونوعية لدى المدراء لقياس األداء الفردي للعاملين (ربع سنوي  ،سنوي ) وتدريبهم على عملية التقييم
بطريقة علمية تحقق عدالة مع الجميع

تطوير نظام التقييم السنوي بشكل عادل وواضح وفق الجدارات الوظيفية يقيس مدى تحقيق الموظفين ألهداف تتناغم مع
أهداف الجمعية .وربطيها بالعالوة السنوية والحوافز
قياس إنتاجية الموارد البشرية عبر االستغالل األمثل للموارد البشرية ومعدل كفاءتها وحجم المخرجات مقابل الموارد ووفق
الوحدات التي تتناسب مع الوظائف
مقابلة الراغبين ترك العمل للتعرف على االسباب وتحليلها .وإعداد البديل المناسب الذي سيتولى العمل

تنظيم جلسات ارشادية للعاملين الحاصلين على تقييم منخفض او متوسط لتقويم ومراجعة أدائهم وتقديم الدعم واإلرشاد
لهم على نحو فعال

مستقبال بما يشمل ترابط منطقي مع االرتقاء
إطالع العاملين على نتائج تقييم أدائهم والخطط المقترحة لتحسين األداء
ً
الوظيفي وخطط التدريب والتطوير.

الربع

الثاني

50

الثاني

70

الثالث

80

الثالث

70

الرابع

40

الرابع

50

الرابع

40

مؤشرات اإلنجاز

تطبيق افضل الممارسات التي تم االستفادة منها بما ال يقل عن  10ممارسات متوافقة طبيعة عمل الجمعية

التزام جميع اإلدارات والفروع بموعد عملية التقييم وفق النماذج المعتمدة والشواهد المطلوبة بنسبة ال تقل عن 90%

االنتهاء من تقييم جميع العاملين يوم  5ديسمبر وتحديد نسبة العاملين الحاصلين على تقدير امتياز و جيدجداً وجيد ومقبول وضعيف واكتمال
كافة استمارات التقييم ودقتها

قياس العائد من التوظيف إنتاجية الموظف ومقارنتها مع العاميين السابقة تشمل قياس تكلفة االختيار والتعيين ودوران العاملين وتكاليف
العمل التي تشمل التكاليف الخاصة باألجور واألجر األساسي والبدالت والتأمينات االجتماعية وتكاليف التدريب والتكاليف الناتجة عن ترك
العمل  .والتوصيات المقترحة بهدف التحسين والتعلم
سجالت مقابالت الخروج لكل حالة والتوصيات المقترحة بهدف التحسين والتعلم

سجالت االشراف أو التقويم ومستوى التحسين الذي تم مع كل حالة على حدة للعام 2017م و2018م

مستوى التحسين الذي تم في أداء كافة العاملين

نقاط

نقاط
50
50
100
70
80
70
80

رقم البرنامج (/20خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :عالقات الموظفين

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :عالقات الموظفين

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تعزيز العالقات اإلنسانية .واالهتمام بتحقيق الرضا الوظيفي وإيجاد التوازن بين حياة العاملين داخل وخارج
الجمعية.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تطوير نظام التأمين الطبي وحصول جميع العاملين على معاملة عادلة وفرص متساوية ووضع آلية
للتظلم الوظيفي و تمكن العاملين للتصرف وتحمل المسئوليات واتخاذ القرارات إلنجاز األعمال باستقاللية.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تمتع جميع العاملين باإلجازات السنوية المستحقة قبل نهاية 2018م

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
عــدم توفــر آليــة دقيقــة للحصــول علــى االجــازات
بمــا يضمــن اســتمرارية االداء واالنتاجيــة
وتفعيــل اليــة التظلمــات بمــا يشــعر العامليــن
بحفــظ حقوقهــم وعــدم تعرضهــم ألي نــوع مــن
أنــواع التعســف اإلداري مــن قبــل رؤســاءهم.

2

الوضع المستهدف
تطويــر اليــة منــح االجــازات بمــا ال يؤثــر علــى ســير
العمــل وتعزيــز العالقــات اإلنســانية .وإيجــاد
التــوازن فــي حيــاة العامليــن خــارج وداخــل العمــل.
وتعزيــز الــوالء المؤسســي والعمــل الجماعــي لدى
جميــع العامليــن وتحفيزهــم لتقديــم مســتويات
أداء متفوقــة.

رقم البرنامج (/20خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :عالقات الموظفين

اإلشراف العام :مدير االدارة

مسؤول التنفيذ :عالقات الموظفين

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق الموازنة

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تحديد كافة الشركاء الرئيسين للموارد البشرية وتحديد المزايا والمخاطر وتحقيق افضل الفرص معهم وتعزيز وتطوير اليات
التواصل معهم

وضع آلية للحصول على االجازات بما يتوفق مع نظام العمل وتنظيم االجازات السنوية وفق أفضل الممارسات المعمول بها
بما يضمن استمرارية االداء واالنتاجية

تطوير نظام التأمين الطبي لموظفي الجمعية وعمل مقارنه مع جهات مماثلة والحصول على افضل العروض ورفع ثقافة
التامين الطبي لدى جميع العاملين

ضمان تكافؤ الفرص لحصول جميع العاملين على معاملة عادلة وفرص متساوية ووضع آلية للتظلم الوظيفي واالجراءات
التأديبية ونشرها بين العاملين،

وضع الية تمكن العاملين للتصرف وتحمل المسئوليات واتخاذ القرارات إلنجاز األعمال باستقاللية وإكسابهم المهارات
والمعارف الالزمة .وتوفير المواد وبينة عمل داعمة

بناء منهجه لتعزيز الوالء لدى جميع العاملين والعمل الجماعي وتحفيزهم لتقديم مستويات أداء متفوقة والتعامل معهم
بشفافية وتعريفهم بأنظمة الموارد البشرية

وضع برنامج لتكييف الموظفين الجدد مع وظائفهم وزمالئهم وبيئة العمل و بناء توازن بين حياة كافة العاملين خارج وداخل
الجمعية

إشراك العاملين بصورة مستمرة لتطوير سياسات واستراتيجيات الموارد البشرية .ومراجعة وتحسين الخدمات وكفاءة وفاعلية
العمليات.

تطوير وتطبيق آليات الستطالع وقياس رضا الموارد البشرية دوريا واالستفادة منها في إعداد ومراجعة خطط وسياسات
وإجراءات الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل

الربع

نقاط

الثاني

30

الثاني

50

الثاني

40

الثالث

50

الثالث

50

الثالث

50

الرابع

50

الرابع

40

الرابع

40

مؤشرات اإلنجاز

نقاط

انجاز جميع المتطلبات المتعلقة بالجهات الخدمية المرتبطة بالموارد البشرية (مكتب العمل -التأمينات االجتماعية-هدف)

70

نسبة رضى العاملين عن شفافية التامين ومدى تحقيقه لحجاتهم الرئيسية في العالج ونسبةالمستوى المعرفي لديهم في برامج التامين
الطبي .

50

تمتع جميع العاملين باإلجازات السنوية المستحقة قبل نهاية 2018م

نسبة التظلمات أقل بنسبة  90%عن 2017م ودرجة االستجابة لها ومعالجتها ومقارنتها بعامي 2016و 2017والخطوات المقترحة لمعالجتها
بهدف التعلم والتحسين

مستوى الصالحيات الممتوحة في سرعة االنجاز لجميع العاملين على مختلف مستوياتهم االدارية

80

50
50

انخفاض ساعات عمل خارج الدوام  50%عن العام 2017م و حمل بطاقات العمل بصورة دائمة وتقيدهم بضوابط العمل

50

نسبة المشاركين في تطوير سياسة الموارد البشرية ونسبة عدد المرات التي تم اشراكهم فيها

50

نسبة مشاركتهم في البرامج االجتماعية

تحقيق نسبة رضى ال تقل عن  90%عن دور الموارد البشرية

50
50

رقم البرنامج (/41خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
البرنامج :سكرتارية الخدمات

مسؤول التنفيذ :السكرتير

اإلشراف العام :المساعد

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

الهدف
التفصيلي

متابعة انجاز القضايا التي ترد لمكتب المساعد وتنسيق بين االدارات.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :سرعة انجاز المعامالت وتطبيق ألفضل الممارسات في مجال السكرتارية وتحقيق رؤية الجمعية لالستغناء
عن استخدام الورق والتحول للعمل االلكتروني وتوفير بيئية عمل مكتبية متميزة .و التنسيق التام بين
مختلف ادارات وأقسام الخدمات المساندة وضمان عدم وجود ازدواجية فيما بينها..
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق نسبة متابعة النجاز المهام المطالب بها ادارات الخدمات المساندة بنسبة التقل عن .90%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
وظيفــة الســكرتارية بالجمعيــة تمــارس دوراً مهمــا
فــي تنظيــم مواعيــد وبرنامــج المســاعدين وفقــاً
لممارســات ومبــادرات تســتند علــى الخبــرة دون
وجــود لضوابــط ومعاييــر تســهم فــي تطويرهــا
وجعلهــا ممارســة اداريــة تســاهم فــي زيــادة
فاعليتهــا.

2

الوضع المستهدف
تطبيــق افضــل مهــام الســكرتارية وفــق افضــل
الممارســات المعتمــدة حديثــا وان تكــون جميــع
المعامــات التــي تعــرض علــى المســاعد الكترونيــا
باســتثناء التــي تتطلــب التوقيــع عليهــا وتحقيــق
نســبة انتظــام فــي مواعيــد اجتماعاتــه وزيارتــه
المتعلقــة بالعمــل ومتابعــة المهــام الخاصــة
بــادارات البرنامــج بنســبة .90%

رقم البرنامج (/41خ)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الخدمات المساندة
اإلشراف العام :المساعد

البرنامج :سكرتارية الخدمات

مسؤول التنفيذ :السكرتير

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية :وفق المعتمد

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

التحقق من اطالع جميع الموظفين بالخدمات المساندة على الخطة التشغيلية ومعرفتهم باألدوار المطلوبة لتنفيذها

الثاني

30

وضع روزنامة متكاملة بالتنسيق مع مختلف االدارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المساعد للعام 2018م .

الثاني

تنسيق المهام وتوزيع المسؤوليات ومتابعة التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات والخطط والمحافظة على اوقات
العمل

الثاني

40
30

الثالث

30

الثالث

50

الثالث

40

متابعة انجاز القضايا التي ترد لمكتب المساعد قبل عرضها ع ومتابعة التوجيه الصادر حيالها .

تفعيل اجتماعات المساعد بمديري وموظفي االدارة شهريا.

عمل دليل الهم لمهام للسكرتير وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثا في مجال السكرتارية

الثاني

وضع ضوابط اجرائية تحقق التاكد أن المعامالت الواردة لمكتب المساعد مكتملة من النواحي النظامية والمشفوعات.

الثالث

تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل االدارة للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة"

الرابع

تقليص استخدام الورق والتحول للعمل االلكتروني واستخدام التقنية وترتيب الملفات وارشفتها الكترونيا

تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات
نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة باإلدارة وتوفير بئية عمل ممتعة

تنفيذ الخطة التشغيلية بنسبة التقل عن 90%

الرابع

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

50

40
40
30

30

نقاط
80

رفع تقرير شهري للمساعد حيال نتائج متابعات الخطابات وااليميالت التي يتم ارسالها داخل وخارج الجمعية من مكتب المساعد.

50

تنفيذ جميع التوصيات والتقيد التام بدليل االجتماعات الموحد

40

تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعد وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%

رفع تقارير  4بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها والمحافظة على اوقات الدوام بنسبة التقل عن 90%

50
50

تطبيق عملي الاهم  30ممارسة مميزة لموظف السكرتارية الحديثة بصورة دائمه وتطبيق آلية سجل إنسان االلكتروني لجميع الموظفين

40

عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المساعد بنسبة التقل عن  90%و تفعيل التقنية بعمل االدارة كامال وتؤثيق وارشفة جميع الملفات

30

نسبة المعامالت الراجعة التزيد عن  10%من اجمالي المعامالت

حصول جميع الموظفين باالدارة على دورة تدريبية واحدة على األقل وقياس مدى استفادته من الدورة في تحسين عملة .وعدد مصارد
المعرفية لديهم
عمل تطوير وتحسين بنسبة  25%مقارنه بالربع السابق

تطبيق معايير التميز المؤسسي بكل ادارة بنسبة التقل عن 90%

30
30
40
40

رقم البرنامج (/45ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :البرامج

اإلشراف العام :المدير

مسؤول التنفيذ :البرامج

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تدعيم قيم المواطنة و تعميق العقيدة االسالمية الصحيحة لدى االبناء وحمايتهم من االنحراف الفكري
واالخالقي.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :استحداث برامج تربوية و ثقافية وترفيهية نوعية واالستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة
الناجحة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنظيم  10برامج نوعية جديدة وتغطية  30%من تكاليف البرامج.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
وتعــد البرامــج المتنوعــة احــد اهــم البرامــج التــي
تحظــى باهتمــام االســر خصوصــا فئــة االبنــاء مــن
الجنســين والتــي تحتــاج لتطويــر وتنــوع وجاذبيــة
فــي ظــل تكــرار تنفيذهــا ،بمــا يحافــظ علــى جودتهــا
ويخفــض مــن تكاليفهــا.

2

الوضع المستهدف
اســتحداث برامــج نوعيــة واالســتفادة مــن افضــل
التجــارب والممارســات المطبقــة الناجحــة وعمــل
مقارنــه مــع نتائــج لجهــات متميــزة ومماثلــة ،محلية
أو دوليــة .لمخرجــات ونتائــج رضــى المســتفيدين
عــن البرامــج المنفــذة.

رقم البرنامج (/45ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :البرامج

اإلشراف العام :المدير

مسؤول التنفيذ :البرامج

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تحديد شركاء التدريب وخدمات التعليم و التطوير المهني وتصنيفهم وتقييم المزايا والمخاطر وتطبيق آلية فعالة للتواصل
وإنشاء قاعدة بيانات لهم

االستفادة من افضل الممارسات وتبني وتطبيق استراتيجيات وسياسات تساعد على تطوير قدرات الموارد البشرية ومعارفهم
بما يشمل التدريب والتعلم المستمر

إعداد دليل تدريبي يتضمن السياسات واإلجراءات واالساليب والوسائل المستخدمة والملصقات االعالنية والكتيبات والرسائل
االلكترونية

وضع برنامج تعريفي للعاملين الجدد لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومعلومات كافية عن الجمعية وطبيعة عملهم فيها
وخطة تدريبية لهم قبل ممارسة العمل

وضع خطة تدريب بناء على الوصف الوظيفي واالستبانات وتقييم األداء تراعي تصنيف المهارات والقدرات والمعارف
واالحتياجات التدريبة وتحقق فرص عادلة للجميع

وضع خطة لتطوير مهارات العاملين الموهوبين عبر اكتشافهم وتطوير مهاراتهم وتطوير جيل جديد من قيادات الصف الثاني

قياس فاعلية نجاح برامج التدريب و مدى التأثير الذي أحدثه التدريب في تطوير مهارات العاملين وسلوكهم وزيادة معارفهم
المختلفة وأثر ذلك على أدائهم لألعمال
تشجيع التعلم المستمر وحث العاملين على مواصلة دراستهم والشتراك بعضوية المعاهد والمنظمات المهنية وشبكات
التواصل والمشاركة بالجمعيات لمتخصصة

تعريف الموظفين الحاليين بعمل اإلدارات األخرى و تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب و الفرص التعليمية االخرى بين
العاملين داخل الجمعية

تحقيق فرص عادلة للعاملين للمشاركة بالفعاليات التعليمية المرتبطة بمجال عملهم ووضع سجالت لحضورها وتقييم مدى
فاعليتها للتعلم والتطوير
توفير بئية تدريبية وتعليمة داخل الجمعية

ارشفة الكترونية لسجالت الدورات و ورش العمل و المؤتمرات وسجالت التوجيه والدعم و االرشاد و التدريب والتقييم التي
حضرها كافلة العاملون و المتطوعون

رفع كفاءة استخدام التقنية و تمكين جميع العاملين من معرفة استخدام برامج االوفيس واالستفادة منها في ممارسة
المهام اليومية الموكلة لهم

الربع

نقاط

الثاني

30

الثاني

30

الثاني

40

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

رقم البرنامج (/45ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :البرامج

اإلشراف العام :المدير

مسؤول التنفيذ :البرامج

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

التنفيذ
واالنجاز

النقاط 900 :نقطة

التكلفة- :

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

مؤشرات اإلنجاز

تنفيذ  90%من الخطة التشغيلية 2018م وتوأمة مخرجات البرامج مع برنامج الملك سلمان ( يقاس ربع سنوي) والتقيد بضوابط الهوية والنشر
االعالمي بنسبة 100%

تكوين فريق إنسان االعالمي  200ابن وابنه للمشاركة في البرامج االعالمية واالجتماعية والمشاركة في  90%من البرامج التي تطلب من
إدارة البرامج(يقاس ربع سنوي)

نسبة الشراكات النوعية والوصول لمستوى رضى اليقل عن  90%لتواصل وتفاعل الجمعية معهم بصورة مستمرة وتسويق  30%من قيمة
البرامج

عدد الحاالت التي تم اكتشافها وعالجها وعدد برامج تطوير الذات النوعية التي استفاد منها ابناء الجمعية

عقد اجتماع نصف سنوي مع جميع موظفي التواصل والبرامج وتنفيذ كافة توصيات االجتماعات وفقاً لدليل االجتماعات الموحد

تنظيم مخيم انسان  Camp ensanبمشاركة  100طالب وتنظيم برنامج باص إنسان السياحي للمنطقة الغربية والجنوبية وفعاليات صيف
إنسان 30برنامج ورحلة عمرة

تقرير المقارنه والتوصيات المطبقة وتفيعلها

نقاط
70
35
40
30
30
60
30

االستفادة من األفكار اإلبداعية للعاملين والمستفيدين والمعنيين في تحسين البرامج بما ال يقل عن 500مقترح وتطبيق  50مقترح منها .

35

عمل خطة تعالج المالحظات السلبية الواردة في الدراسة.

20

نسبة الرضى ال تقل عن 90%

وضع منهجية للتعلم مع النتائج بهدف مراقبة وفهم وتحديد التنبؤ وتحسين األداء .وفق افضل الممارسات وربطها مع المنهجيات المسببة
لتحقيق النتائج
نتائج الدارسة والتوصيات المنفذه

المشاركة في برنامج رئيسي واحد على األقل على مستوى فروع المحافظات و 3على مستوى فروع الرياض

االلمام بنسبة التقل عن  90%بمحتوى مهارات انسان 2018م الخاصة بالعالقات والبرامج وتطبيق محتواها

30
20
20
30
20

رقم البرنامج (/42ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :التنسيق والمتابعة

مسؤول التنفيذ :تنسيق ومتابعة

اإلشراف العام :المساعد

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي بادارة شئون الفروع والفروع.
مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :متابعة ومراقبة إنجازات سير العمل الميداني واإلداري والمالي بمختلف إدارات واقسام شئون الفروع
والتنسيق التام لتجنب أي ازدواجية.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تطبيق ادارة شئون الفروع والفروع للخطة التشغيلية بنسبة التقل عن .90%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
ترتكــز مهــام المتابعــة بشــئون الفــروع وللفــروع
علــى متابعــة ترتيــب الفــروع او اســتقبال الضيــوف
دونمــا متابعــة ومراقبــة إنجــازات ســير العمــل
الميدانــي واإلداري والمالــي بهــدف التحســين
واتخــاذ االجــراءت اإلداريــة تجــاه الفــروع ذات األداء
المنخفــض.

2

الوضع المستهدف
ضمــان فاعليــة العمليــات اإلداريــة والماليــة
وكفايتهــا بمــا يــؤدي إلــى االســتغالل األمثــل
للمــوارد المتاحــة للجمعيــة و تحقيــق التقيــد
باألنظمــة والتعليمــات والسياســات والخطــط
الملزمــة للجمعيــة لتحقيــق أهدافهــا بكفايــة
وبطريقــة منتظمــة.

رقم البرنامج (/42ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :التنسيق والمتابعة

اإلشراف العام :المساعد

مسؤول التنفيذ :تنسيق ومتابعة

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

التحقق من اطالع جميع الموظفين بشئون الفروع على الخطة التشغيلية ومعرفتهم باألدوار المطلوبة لتنفيذها

الربع

الثاني

40

الثاني

30

تنسيق المهام والعمليات بين مختلف اإلدارات بشئون الفروع ،وتوزيع المسؤوليات ،ووضع اإلجراءات الالزمة وتجنب االزدواجية

الثاني

تطوير آليات للتحقق من تقيد الفروع واإلدارات باألنظمة والتعليمات والسياسات والخطط والمحافظة على اوقات العمل

الثاني

وضع خطة لضمان فاعلية العمليات اإلدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى االستغالل األمثل للموارد المتاحة للجمعية

اقتراح المبادرات المناسبة لتنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتعزيز النزاهة لدى الموظفين بشئون الفروع والفروع بالتنسيق مع
المراجع
المتابعة مع مديري الرياض والمحافظات لتهيئة ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل االدارة والفروع للوصول الى
ثقافة "المنظمة المتعلمة"

تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة بالفروع والعمل على تقويمها لمواكبة
المتغيرات

نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة باإلدارة ومتابعتها بالفروع وتوفير بئية
عمل ممتعة

متابعة ومراقبة سير العمل الميداني واإلداري والمالي و تحقيق التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات والخطط بكفاية.
تفعيل التقنية وتؤثيق وارشفة جميع الملفات على مستوى االدارة او الفروع

تفعيل اجتماعات المساعد بمديري وموظفي االدارة والفروع ونقل الخبرات بين الفروع والعمل على نموذجة التجارب الناجحة.

نقاط
30

30

الثالث

20

الثالث

40

الثالث

40

الثالث

40

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

انجاز الخطة التشغيلية السنوية بنسبة التقل عن (90%تقاس بصورة ربع سنوية)

40

نقاط
80

نسبة رضى العاملين باإلدارة والفروع ال تقل عن ( 95%تقاس بصورة ربع سنوية)

50

المحافظة على اوقات الدوام باالدارة والفروع بنسبة التقل عن  90%وتنفيذ 3زيارة ميدانية لكل فرع للتاكد من االلتزام باوقات العمل(تقاس
بصورة ربع سنوية)

50

رفع كفاءة الترشيد الى (15%تقاس بصورة ربع سنوية)

عدم وجود أي مالحظات او مخالفات مالية او ادارية تتعلق بالشفافية والنزاهة بنسبة (100%تقاس بصورة ربع سنوية)

حصول جميع الموظفين بالفرع على دورة تدريبية واحدة على األقل وقياس مدى استفادته من الدورة في تحسين عملة .وعدد مصارد
المعرفية لديهم
عمل تطوير وتحسين بنسبة  25%مقارنه بالربع السابق وضمان فاعلية تطبيق سجل إنسان االلكتروني

تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل فرع بنسبة التقل عن  90%والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات

رفع  4تقارير دورية بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها بما يؤدي إلى تطوير وتحسين األداء والتقيد بسجل إنسان االلكتروني
لالدارات
استخدام التقنية في العمل بنسبة التقل عن  90%واالستغناء عن الورق

رفع  4تقارير دورية بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها بما يؤدي إلى تطوير وتحسين األداء

40

40
40
40
40
40
40
40

رقم البرنامج (/49ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :متابعة الكفاالت

مسؤول التنفيذ :المتابعة

اإلشراف العام :مدير االدارة

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :متابعة الفروع لتحقيق المستهدفات المالية بالموازنة التقديرية.
مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :متابعة ومراقبة إنجازات سير العمل بالكفاالت بمختلف فروع الجمعية وتطوير مهارات اداء ومهارات
موظفي استقبال التبرعات.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق الفروع نسبة  90%من اجمالي المستهدف بالموازنة التقديرية.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يوجــد متابعــة دوريــة للفــروع تركــز علــى مســتوى
التميــز فــي اســتقبال الضيــوف والبئيــة المكتبيــة
ومعــارف موظفــي التبرعــات.

2

الوضع المستهدف
تحقيــق التقيــد باألنظمــة والتعليمات والسياســات
والخطــط الملزمــة للجمعيــة لتحقيــق أهدافهــا
بكفايــة وبطريقــة منتظمــة  .والتوثيــق المســتمر
لخبــرات تنميــة المــوارد الماليــة فــي الجمعيــة بيــن
الفــروع بغــرض التعلــم مــن األخطــاء وتحســين
الممارســة.

رقم البرنامج (/49ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :متابعة الكفاالت

مسؤول التنفيذ :المتابعة

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

متابعة تحقيق نسبة اإليرادات المالية الخاصة بمؤشرات أداء الفروع المالية وفقاً للنماذج المعتمدة والحوافز المالية التحفيزية

مستمر

100

الرد على االستفسارات الوارد على ايميل وجوال ادارة الكفاالت والمتبرعين.

مستمر

25

تحديث االستقطاعات ومتابعة مواعيد استحقاق التزامات الكافلين و التواصل معهم لتحصيل الكفالة.

تطوير اداء ومهارات موظفي استقبال التبرعات لتحسين الصورة الذهنية للجمعية وخدماتها وعقد مقارنات في االنجاز واالداء.

مستمر

حفظ بيانات الكفالء والمتبرعين بشكل دقيق و سهولة الوصول لها وتوثيق سجالتهم .وترتيب كافة الملفات واالوراق
وارشفتها.
توفير بئية عمل مكتبية متميزة وموحدة بجميع مكاتب استقبال التبرعات بالفروع والمكاتب وفق نظرية .5S
تنظيم زيارة ميدانية لكل فرع للتطوير والتحسين وبناء عالقة ثقة معهم وفق نظرية.

وضع خطة للفروع لزيارة القطاعات المختلفة بالتنسيق مع ادارة التسويق لتفعيل وتنمية عمليات االستقطاعات وعطاء
الموظفين.

الثالث

50

50

الثالث

50

الرابع

50

الرابع

25

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

تحقيق  90%من اجمالي المستهدف و تزويد الفروع بتفاصيل الكفالة الدائمة و كل وقف تم االنتهاء منه والمبالغ المتبقية لكل مشروع
اسبوعيا.

عمل احصائيات شهرية عن عدد االستقطاعات واجمالي المبالغ التي تم تحصيلها مقارنه بالموازنة التقديرية (يقاس دوري).

50

نقاط
100
50

سرعة الرد ال تزيد عن  10دقائق خالل ساعات العمل و 8ساعة خارج وقت العمل وتحقيق رضى الكفالء بنسبة ال تقل عن .90%

50

اكتمال وتحديث ودقة بيانات جميع الكفالء ببوابة إنسان اإللكترونية وان تكون جميع التعامالت الكترونيا وارشفة جميع المعامالت الورقية
القديمة.

50

تحقيق رضى العمالء بنسبة التقل عن  90%وقياس تطبيق كافة المهارات الخاصة ببرنامج مهارات إنسان التدريبي.

تحقيق رضى المتبرع والعاملين بالفروع بنسبة ال تقل عن .90%

زيارة مدير االدارة زيارة واحدة لكل فرع ورفع تقارير 4دورية بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها بما يؤدي إلى تطوير وتحسين
األداء.
تنظيم  10زيارات نوعية على األقل لكل فرع من الفروع في نطاقة الجغرافي وتحقيق  80%من مؤشرات برنامج كل زيارة وفقاً للخطة
المعتمدة.

50

50
50
100

رقم البرنامج (/47ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :الموهوبين

مسؤول التنفيذ :الموهبة

اإلشراف العام :المدير

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :اكتشاف ودعم الموهوبون من ابناء إنسان وتسخير مواهبهم لخدمة الدين ثم الوطن.
مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :مساعدة ابناء إنسان ليكتشوفوا مواهبهم وقدارتهم وتنمية المهارات الفردية في مختلف العلوم
والمعارف وبناء ثقافة معرفية متكاملة بالجمعية لرعاية الموهوبين.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :اكتشاف ودعم  100موهوب من الجنسين.

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن
ال تتضمــن البرامــج الموجــة لألبنــاء منهجيــات
واضحــة وعمليــة الكتشــاف مواهبهــم وتنميــة
مهاراتهــم الذاتيــة حيــث تركــز فــي مجملهــا علــى
برامــج ثقافيــة وترفيهيــة وتعليميــة فــي ظــل
وجــود عــدد مناســب يمكــن دعمــة ومســاندته فــي
هــذا االطــار.

النقاط 900 :نقطة

2

الميزانية :وفق الموازنة

الوضع المستهدف
ان تكــون برامــج الموهوبيــن ثقافــة معرفيــة لــدى
كافــة العامليــن المرتبطيــن مباشــرة بالمســتفيدين
واالســتفادة مــن افضــل التجــارب وتطبيقهــا وعقــد
الشــراكات النوعيــة التــي تســهم فــي ان تكــون
إنســان رائــدة الجهــات الخيريــة بالمملكــة فــي
مجــال االهتمــام بالموهوبيــن.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة محليا ودوليا و عمل مقارنه مع نتائج لجهات متميزة مماثلة،
محلية أو دولية.
استحداث برامج نوعية تبرز مواهب ابناء الجمعية

شرح وإيصال طرق التحسين المستمر للعاملين وتدريبهم على البرامج الجديدة أو المحسنة قبل تطبيقها .وتوعية المستفيدين
والحصول على مرئياتهم
تنمية المهارات الفردية للوصول لالحترافية عبر اجراء استفتاء ألبناء الجمعية يحدد أهم عشر مهارات فردية يتطلعون تعلمها
واتقانها
ابراز المهارات والمواهب لدى االبناء وتطويرها عبر المسابقات واللقاءات المتخصصة

االهتمام ببرامج الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجهات المهتمة والرائدة بمدنية الرياض

الربع

نقاط

الثاني

100

الثاني

50

الثالث

50

الثالث

50

الثالث

100

الرابع

50

رقم البرنامج (/47ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
اإلشراف العام :المدير

البرنامج :الموهوبين

مسؤول التنفيذ :الموهبة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

مؤشرات اإلنجاز

تطبيق  15ممارسة في برامج الموهبة وقياس اثرها و تنظيم ملتقى االبداع والموهبة ألبناء الجمعية برعاية أمير الرياض يتضمن عرض ماال
يقل عن 15قصة نجاح
نسبة الملتحقين من ابناء الجمعية ببرامج الموهوبين بمؤسسة موهبة وادارة الموهوبين بوزارة التعليم و عدد التجارب الرائدة التي تم
االستفادة منها وتطبيقها في العمل
عدد البرامج التي شاركوا بها وان ال تقل عدد االفكار المتعلقة بالموهبة عن 500فكرة والمطبق 100فكرة

عمل خطة واعتمادها ووضع آلية التنفيذ بناء على نتائج االستفتاء  .ونسبة الرضى ال تقل عن  90%في مستوى االنجاز والتميز في مؤشر
السمعة للبرامج
مسابقة جائزة الملك سلمان للقران
جائزة الملك سلمان لشباب االعمال

جائزة الملك سلمان للمخترعين والموهوبين

40
40
40
40
10
10
20

جوائز الشعر ومنها جائزة الملك عبدالعزيز للشعر

10

مسابقات القصة القصيرة

10

جوائز السنة النبوية المحلية
مسابقة الوان السعودية
الخط العربي

األفالم القصيرة

عدد المستفيدين
المشاركين و الذين
حصلوا جوائز محلية او
دولية

نقاط

عدد ابناء الجمعية من مشاهير وسائل التواصل االجتماعي
عدد برات االختراع

األولمبياد الوطني لألبداع العلمي

10
10
10
10
10
20
30

مسابقات ادارات التعليم بمنطقة الرياض

20

قصة قصيره وسيناريو

5

جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب

االلقاء والشعر

االخراج والتصاميم والمونتاج

الرسم (تشكيلي ،كاريكاتوري)

األعمال اليدوية واألسر المنتجة النوعية

القيادات الشابة التي صنعت نجاحات
التصوير الفوتوغرافي

جائزة االبتكار العلمي
جائزة االبداع العربي

تنفيذ برنامج بالتعاون مع وقف سعد وعبدالعزيز المؤسي النشاء مشروع ديم للطفولة

5

10
10
10
10
30
10
20
10
40

رقم البرنامج (/41ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :سكرتير شئون الفروع

مسؤول التنفيذ :سكرتير االدارة

اإلشراف العام :المساعد

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تطوير اداء سكرتارية مساعد المدير العام لشئون الفروع.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :سرعة انجاز المعامالت وتطبيق ألفضل الممارسات في مجال السكرتارية وتحقيق رؤية الجمعية
لالستغناء عن استخدام الورق والتحول للعمل االلكتروني وتوفير بيئية عمل مكتبية متميزة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز:

1
تحليل
الوضع

التنفيذ
واالنجاز

تحقيق نسبة متابعة النجاز المهام المطالب بها ادارات واقسام شئون الفروع بنسبة التقل عن .90%

الوضع الراهن

وظيفــة الســكرتارية بالجمعيــة تمــارس دوراً مهمــا
فــي تنظيــم مواعيــد وبرنامــج المســاعدين وفقــاً
لممارســات ومبــادرات تســتند علــى الخبــرة دون
وجــود لضوابــط ومعاييــر تســهم فــي تطويرهــا
وجعلهــا ممارســة اداريــة تســاهم فــي زيــادة
فاعليتهــا.

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

2

الوضع المستهدف

تطبيــق افضــل مهــام الســكرتارية وفــق افضــل
الممارســات المعتمــدة حديثــا وان تكــون جميــع
المعامــات التــي تعــرض علــى المســاعد الكترونيــا
باســتثناء التــي تتطلــب التوقيــع عليهــا وتحقيــق
نســبة انتظــام فــي مواعيــد اجتماعاتــه وزيارتــه
المتعلقــة بالعمــل.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

وضع الية لمتابعة انجاز كافة المعامالت لمكتب المساعد ورقيا او الكترونيا قبل عرضها

وضع روزنامة وضوابط بالتنسيق مع مختلف االدارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المساعد ومقابالته مع كافة العمالء
2018م .

عمل دليل لمهام السكرتير وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثا في مجال السكرتارية ومعايير الجودة وترتيبة وارشفة
االوراق

وضع ضوابط اجرائية تحقق التاكد أن المعامالت الواردة لمكتب المساعد مكتملة من النواحي النظامية والمشفوعات.
تقليص استخدام الورق والتحول للعمل االلكتروني

توفير بئية عمل مكتبية متميزة بادارة شئون الفروع وترتيب كافة الملفات واالوراق وارشفتها
مؤشرات اإلنجاز

الربع

نقاط

الثاني

70

الثاني

70

الثالث

70

الثالث

60

الرابع

70

الثالث

60
النقاط

رفع تقرير شهري للمساعد لنتائج متابعات الخطابات وااليميالت التي يتم ارسالها وانجازها بنسبة التقل عن . 95%

120

تطبيق عملي الاهم  30ممارسة مميزة لموظف السكرتارية الحديثة .

100

تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعد وزياراته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%
نسبة المعامالت الراجعة التزيد عن  10%من اجمالي المعامالت

عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المساعد بنسبة التقل عن 90%
تحقيق رضى المساعد والعمالء بنسبة التقل عن 90%

80

50
50

100

رقم البرنامج (/43ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :فروع الرياض

اإلشراف العام :المساعد

مسؤول التنفيذ :مدير فروع الرياض

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :ممارسة االركان االساسية للعملية االدارية بفاعلية لرفع االنتاجية (التخطيط  ،المتابعة  ،الرقابة  ،المحاسبة).

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :متابعة فروع الرياض بصورة اقرب ومساعدتها للنهوض بادائها و نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي
ومقاييس الجودة المطلوبة.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنفيذ  90%من نتائج الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م لجميع فروع مدينة الرياض.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
انخفــاض فــي المتابعــة ورفــع التقاريــر بهــدف
تحســين االداء ورفــع االنتاجيــة اضافــة لوجــود
فجــوة بيــن االدارات وفــروع مدينــة الريــاض بمــا
يضمــن تحقيــق مؤشــرات االداء المطلوبــة فــي
الخطــة التشــغيلية.

2

الوضع المستهدف
تهيئــة كل مــا يلــزم لبنــاء ثقافــة تعليميــة و تدريبيــة
داخــل الفــروع للوصــول الــى ثقافــة “المنظمــة
المتعلمــة” وتطويــر المناهــج الخاصــة بالمتابعــة
والتقييــم والتحفيــز المطبقــة بالفــروع والعمــل
علــى تقويمهــا لمواكبــة المتغيــرات ورفــع الكفــاءة
وضمــان فاعليــة العمليــات اإلداريــة والماليــة
وكفايتهــا بمــا يــؤدي إلــى االســتغالل األمثــل
للمــوارد المتاحــة للجمعيــة وتحقيــق المؤشــرات
الماليــة المســتهدفة بالخطــة.

رقم البرنامج (/43ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
اإلشراف العام :المساعد

البرنامج :فروع الرياض

مسؤول التنفيذ :مدير فروع الرياض

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

التحقق من اطالع جميع الموظفين والموظفات بالفروع على الخطة التشغيلية ومعرفتهم باألدوار المطلوبة لتنفيذها

الثاني

40

العمل مع مدراء الفروع لتحقيق المؤشرات المالية لكل فرع بالموارنة التقديرية (تقاس بصورة دورية)

الثاني

40

التنسيق مع االدارات باإلدارة العامة لتوفير الدعم الفني لسير أعمال الفروع و توفير كل ما يلزم لحل مشكالت العمل

تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الفروع للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة" .بالتنسيق مع مسئول
التنسيق والمتابعة

الثاني

25

الثالث

25

الثالث

25

نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة بعمل الفروع وتوفير بئية عمل ممتعة

الثالث

50

القيام بجوالت ميدانية للفروع للتأكد من سالمة سير العمل للتحسين وتطوير األداء و نقل الخبرات بين الفروع و نمذجة
التجارب الناجحة.

الرابع

90

الرابع

40

تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة بالفروع والعمل على تقويمها لمواكبة
المتغيرات

متابعة الفروع االقل أداء بشكل اقرب ومساعدتها للنهوض بإدائها من جديد وعمل مراجعة دورية لتقارير االنجاز

إعداد تقارير دورية لمؤشرات اإلنجاز الرئيسية وإرسالها إلدارة الجمعية

التعرف على نتائج استطالع اراء عمالء الفروع وتحسين المالحظات الواردة للتعلم والتطوير

الثالث

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

تنفيذ  90%من نتائج الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م لجميع فروع مدينة الرياض(.تقاس بصورة دورية)

رضى الفروع عن االدارات بنسبة ال تقل عن ( 90%تقاس في الربع الرابع)
تحقيق  90%من المستهدف(تقاس بصورة ربع سنوية)

حصول كل موظف على دورة تدريبية واحدة على األقل وقياس استفادتهم منها في تحسين عملهم وحجم المصادر المعرفية االخرى التي
استفاد منها .
عمل تطوير وتحسين بنسبة  25%مقارنه بالربع السابق وضمان فاعلية تطبيق سجل إنسان االلكتروني

25

40
نقاط
50
40
60
40
40

تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل فرع بنسبة التقل عن  90%والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات

40

تنظيم زيارة ربع سنوية و االجتماع مع موظفي وموظفات الفروع ورفع تقرير الزيارة وفرص التحسين المطلوبة ومتابعة تنفيذها

80

عمل تحسين لجميع المالحظات الدروية من االدارات على اداء فروع الرياض ورفع كفاءة الترشيد الى 15%

عمل  4تقارير دورية بواقع تقرير لكل ربع سنوي وفرص التحسين المطلوبة والعمل على متابعة انجازها مع جميع فروع مدينة الرياض
وضع خطة لمعاجلة جميع مالحظات ومقترحات العمالء وتضمنيها بخطة 2019م

40
40
40

رقم البرنامج (/44ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :فروع المحافظات

اإلشراف العام :المساعد

مسؤول التنفيذ :مدير فروع المحافظات

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :ممارسة االركان االساسية للعملية االدارية بفاعلية لرفع االنتاجية (التخطيط  ،المتابعة  ،الرقابة  ،المحاسبة).

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :متابعة فروع المحافظات بصورة اقرب ومساعدتها للنهوض بادائها و نشر وتطبيق معايير التميز
المؤسسي ومقاييس الجودة المطلوبة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنفيذ  90%من نتائج الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م لجميع فروع المحافظات.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
انخفــاض فــي المتابعــة ورفــع التقاريــر بهــدف
تحســين االداء ورفــع االنتاجيــة اضافــة لوجــود
فجــوة بيــن االدارات وفــروع المحافظــات بمــا
يضمــن تحقيــق مؤشــرات االداء المطلوبــة فــي
الخطــة التشــغيلية.

2

الوضع المستهدف
تهيئــة كل مــا يلــزم لبنــاء ثقافــة تعليميــة و تدريبيــة
داخــل الفــروع للوصــول الــى ثقافــة “المنظمــة
المتعلمــة” وتطويــر المناهــج الخاصــة بالمتابعــة
والتقييــم والتحفيــز المطبقــة بالفــروع والعمــل
علــى تقويمهــا لمواكبــة المتغيــرات ورفــع الكفــاءة
وضمــان فاعليــة العمليــات اإلداريــة والماليــة
وكفايتهــا بمــا يــؤدي إلــى االســتغالل األمثــل
للمــوارد المتاحــة للجمعيــة وتحقيــق المؤشــرات
الماليــة المســتهدفة بالخطــة.

رقم البرنامج (/44ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
اإلشراف العام :المساعد

البرنامج :فروع المحافظات

مسؤول التنفيذ :مدير فروع المحافظات

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

التحقق من اطالع جميع الموظفين والموظفات بالفروع على الخطة التشغيلية ومعرفتهم باألدوار المطلوبة لتنفيذها

الثاني

40

العمل مع مدراء الفروع لتحقيق المؤشرات المالية لكل فرع بالموارنة التقديرية (تقاس بصورة دورية)

الثاني

40

التنسيق مع االدارات باإلدارة العامة لتوفير الدعم الفني لسير أعمال الفروع و توفير كل ما يلزم لحل مشكالت العمل

تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الفروع للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة" .بالتنسيق مع مسئول
التنسيق والمتابعة

الثاني

25

الثالث

25

الثالث

25

نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة بعمل الفروع وتوفير بئية عمل ممتعة

الثالث

50

القيام بجوالت ميدانية للفروع للتأكد من سالمة سير العمل للتحسين وتطوير األداء و نقل الخبرات بين الفروع و نمذجة
التجارب الناجحة.

الرابع

90

الرابع

40

تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة بالفروع والعمل على تقويمها لمواكبة
المتغيرات

متابعة الفروع االقل أداء بشكل اقرب ومساعدتها للنهوض بإدائها من جديد وعمل مراجعة دورية لتقارير االنجاز

إعداد تقارير دورية لمؤشرات اإلنجاز الرئيسية وإرسالها إلدارة الجمعية

التعرف على نتائج استطالع اراء عمالء الفروع وتحسين المالحظات الواردة للتعلم والتطوير

الثالث

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

تنفيذ  90%من نتائج الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م لجميع فروع مدينة الرياض(.تقاس بصورة دورية)

رضى الفروع عن االدارات بنسبة ال تقل عن ( 90%تقاس في الربع الرابع)
تحقيق  90%من المستهدف(تقاس بصورة ربع سنوية)

حصول كل موظف على دورة تدريبية واحدة على األقل وقياس استفادتهم منها في تحسين عملهم وحجم المصادر المعرفية االخرى التي
استفاد منها .
عمل تطوير وتحسين بنسبة  25%مقارنه بالربع السابق وضمان فاعلية تطبيق سجل إنسان االلكتروني

تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل فرع بنسبة التقل عن  90%والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات(تقاس
بالربعين )3,4

عمل تحسين لجميع المالحظات الدروية من االدارات على اداء فروع الرياض ورفع كفاءة الترشيد الى 15%

تنظيم زيارة نصف سنوية و االجتماع مع موظفي وموظفات الفروع ورفع تقرير الزيارة وفرص التحسين المطلوبة ومتابعة تنفيذها

عمل  4تقارير دورية بواقع تقرير لكل ربع سنوي وفرص التحسين المطلوبة والعمل على متابعة انجازها مع جميع فروع مدينة الرياض
وضع خطة لمعاجلة جميع مالحظات ومقترحات العمالء وتضمنيها بخطة 2019م

25

40
نقاط
50
40
60
40
40
40
40
80
40
40

رقم البرنامج (/46ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
البرنامج :االندية

مسؤول التنفيذ :االندية

اإلشراف العام :المدير

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :الريادة على مستوى االندية االجتماعية المماثلة محليا تعليميا وتربويا واجتماعيا.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :مساعدة ابناء النادي في تحصيلهم الدراسي ورفع مستواهم التعليمي و استحداث برامج تعليمة وثقافية
و رفع المستوى الفكري والمعرفي لهم.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :نسبة الطالب الحاصلين على تقدير ممتاز ال تقل عن .90%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يتمتــع نــادي إنســان بدعــم واهتمــام ادارة
الجمعيــة ويقــوم بــدور مهــم فــي مســاعدة االبنــاء
فــي تحصيلهــم الدراســي واقامــة مجموعــة مــن
البرامــج المتنوعــة بالمقابــل اليوجــد دراســات
تقيــس مســتوى المعــارف والمهــارات التــي حصــل
عليهــا االبنــاء واالثــر المتحقــق مــن مختلــف البرامــج
المنفــذه بطريقــة منتظمــة ودائمــة تســاعد علــى
التطويــر والتعلــم.

2

الوضع المستهدف
ان تكــون انديــة انســان حاضنــه رائــدة علــى مســتوى
االنديــة االجتماعيــة وان يخضــع العمــل لمنهجيــة
عمليــة تعتمــد علــى مقارنــه ووضــع منهجيــة
للتعلــم مــن النتائــج بهــدف مراقبــة وفهــم وتحديــد
التنبــؤ وتحســين األداء .وفــق افضــل الممارســات
وربطهــا مــع المنهجيــات المســببة لتحقيــق
النتائــج.

رقم البرنامج (/46ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
اإلشراف العام :المدير

البرنامج :االندية

مسؤول التنفيذ :االندية

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

استحداث برامج تعليمة وثقافية و رفع المستوى الفكري والمعرفي لألبناء

الثالث

عمل مقارنه مع نتائج لجهات متميزة ومماثلة ،محلية أو دولية .لمخرجات ونتائج رضى المستفيدين عن البرامج المنفذة
واستطالع آرائهم

الثالث

35

الثالث

30

الثالث

35

الثالث

30

الرابع

20

الرابع

30

تطوير المرافق والخدمات والمواصالت وبيئية عمل النادي عبر االستفادة من تجارب مميزة مماثلة والتحول للعمل االلكتروني

الرابع

20

تطوير مهارات االبناء في تعلم اللغة االنجليزية وبرامج الحاسب االلي

الرابع

30

الرابع

20

الرابع

30

الرابع

20

تنظيم برامج رياضية ولياقيه نوعية على مستوى الجمعية

تبني مبادرات مجتمعية الخاصة بمسئولية الجمعية تجاه تأثيرات قرارتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة بالتنسيق مع ادارة
التواصل

مقارنه مؤشرات األداء المتعلقة بالبرامج ومستوى الرضى بين اعوام 2016م -2018م ونسبة التغيير في عدد المستفيدين
وعدد البرامج المنفذة والجديدة والمحسنة

رفع مستوى اداء موظفي النادي وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي و تطوير الثقة بينهم والمستفيدين

دراسة حجم اإلنفاق على كل برنامج وعدد المستفيدين ومتوسط تكلفة خدمة المشارك وكيفية تحسينها مع المحافظة على
تكلفتها أو خفضها بنفس جودتها
مساعدة ابناء النادي في تحصيلهم الدراسي ورفع مستواهم التعليمي

تصنيف المشكالت التي تظهر خالل مشاركة المستفيدين وفقا لنصيف االرشاد االسري لوزارة العمل وتزويد ادارة خدمات
المستفيدين لكل حالة
اقامة البرامج التربوية وبرامج بناء تطوير الذات وتعميق حب الوطن وتعزيزالقيم االجتماعية

شرح وإيصال طرق التحسين المستمر للعاملين وتدريبهم على البرامج الجديدة أو المحسنة قبل تطبيقها .وتوعية المستفيدين
والحصول على مرئياتهم

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

مصادر المعارف والعلوم والتقنية المطبقة في كافة برامج النادي ونسبة المشاركين والحاصلين عل جوائز االبداع والموهبة الخاص وعدد
المتفوقين في القدارت والقياس
تنظيم أولمبياد إنسان وخفض نسبة البدانة الى  10%من اجمالي طالب النادي الذين يعانون من السمنه

نسبة الرضى ال تقل عن  90%وفق مستوى االنجاز والتميز في مؤشر السمعة للبرامج وعدد التجارب والممارسات التي تم االستفادة منها
وتطبيقها
تطوير فرق إنسان (التنظيمية والكشفية واإلنشادي) على غرار الفرق االكثر شهرة وتميز في هذا المجال ونسبة شهادات الشكر والجوائز
الحاصلة عليها ونوعية المشاركات
نتائج الدارسة والتوصيات المنفذه

40

30

نقاط
30
50
30
60
20

عدد المقترجات التطويرية التي تم اقترحها وتنفيذها من كل موظف خالل العام 2018م ومستوى تميزها وابداعها

50

تحقيق نسبة رضى للمستفيدين والعاملين نسبة التقل عن  90%وتدشين نادي لطالب المرحلة االبتدائية

40

نتائج الدارسة والتوصيات المنفذه وزيادة عدد المستفدين من اجمالي برامج النادي لنسبة  50%عن العام 2017م

نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز ال يقل عن  90%من اجمالي طالب النادي ونسبة عدد المتفوقين من ابناء النادي بجائزة إنسان للتفوق
العلمي
عدد المتحدثين لغة انجليزية ،وعدد المستخدمين لبرامج تصاميم الحاسب االلي وبرامج االوفيس من اجمالي طالب النادي

عدد الحاالت التي تم اكتشافها وعالجها وعدد برامج تطوير الذات النوعية التي استفاد منها ابناء الجمعية من اجمالي طالب النادي

عدد البرامج المنفذة وعدد المستفيدين وقياس االثر القبلي والبعدي لكل دورة من دورات تطوير الذات لقياس األثر المتحقق لكل دورة

االستفادة من األفكار اإلبداعية للعاملين والمستفيدين في تحسين البرامج بما ال يقل عن 300مقترح وتطبيق 50مقترح

20
40
40
40

40
40

رقم البرنامج (/48ف)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -شئون الفروع
اإلشراف العام :مدير االدارة

البرنامج :عالقات المتبرعين

مسؤول التنفيذ :عالقات المتبرعين

المحور االستراتيجي توطيد وتطوير العالقة مع الشركاء االستراتيجيين واستمرار
تحسين برامج وآليات جمع التبرعات
الهدف االستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :العمل كجهة اتصال رئيسية للكافلين الستقبال طلباتهم و االجابة عن تساؤالتهم و تسهيل أعمالهم لدى
الجمعية.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامـــــج :تدعيم الثقة بين الجمعية وداعميها بما يفوق تطلعاتهم مع االلتزام بروح اإلبداع والمبادرة والتطوير
المستمر والمتجدد في إدارة تلك العالقة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق نسبة رضى في مؤشر قياس رضى الداعمين ال يقل عن .90%

1
تحليل
الوضع
التنفيذ
واالنجاز

الوضع الراهن

يتــم تزويــد الكفــاالت الخاصــة بتقاريــر واســتطالع
آرائهــم واخــذ مقترحاتهــم ويتــم العمــل علــى
تحســين وتطويــر مالحظاتهــم فــي مجــال وســائل
التواصــل معهــم ومعرفــة مــدى رضاهــم عــن
الجمعيــة وخدماتهــا.

النقاط 900 :نقطة

2

التكلفة- :

الوضع المستهدف

التواصــل الفعــال مــع كبــار الكفــاء والكفــاء و
المتبرعيــن عبــر مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل
وشــكرهم وقيــاس فعاليتهــا واســتطالع آرائهــم
و تصنيفهــم الــى فئــات وفــق آليــة واضحــة
ومحــددة.

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

التطوير المستمر والمتجدد وفق افضل الممارسات للتواصل وتصنيف كبار الكفالء و المتبرعين عبر تنوع الوسائل وقياس فعاليتها

الثاني

اصدار تقارير كفالة االيتام الخاصة والدائمة ووصولها الى الكافل بالموعد المحدد وقياس فعالية هذا التواصل للتحسين

الثالث

استطالع رضى وسعادة الكفالء والمتبرعين وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبرمنهجية موثقة ومنظمة
لتحديد أولويات التحسين

الثالث

40

الرابع

40

الرابع

40

وضع آلية واعداد تقرير دوري لجميع الحاالت الخاصة التي تتطلب عرض حالتها على الكفالء والمتبرعين
ارسال خطاب شكر لجميع المتبرعين والكفالء حسب تبرعه

دارسة اعداد التبرعات والكفاالت الدائمة والمنقطعة وعدد المتبرعين الجدد واهم البرامج التي تحظى باهتمام المتبرعين والكفالء

مؤشرات اإلنجاز

80

الثالث

100

عدد الممارسات المطبقة بالتواصل ،ودعوتهم للمناسبات وتهنئتهم باألعياد ورمضان ونسبة التطوير والتحسين في عمل اإلدارة مقارنه بالعام
2017م
تسويق  50%من خدمات األسر التي ال تشملها كفالة اليتيم

عمل 3تقارير دورية مكتملة بواقع تقرير لكل ربع سنوي وعمل التقارير التي يتم طلبها من أي متبرع  .وقياس مدى اهتمامهم بالتقارير لتعلم
والحسين

100

النقاط
60
100
100

تلقي المتبرع رد فوري عبر الجوال بالشكر لتبرعه وطلب نموذج تقييم الخدمة زيادة نسبة عدد الكفاالت الدائمة عن العام 2017م بنسبة 15%

40

انجاز الدارسة وتفعيل توصياتها

40

نسبة رضى وسعادة الكفالء والمتبرعين ال تقل عن  90%وعدد المقترحات ونسبة المنفذ بما ال يقل عن 100مقترح .

60

رقم البرنامج (/54ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :االشراف الميداني

اإلشراف العام :المديرة

مسؤول التنفيذ :مشرف فرق البحث

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

الهدف
التفصيلي

تطبيق منهجية علمية في عملية تقديم االستشارات االسرية وفقاً ألفضل الممارسات.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :اإلشراف على فرق البحث و متابعة اعمالهم ونتائجهم وفقا لمؤشرات اداء 2018م و تقديم الدعم الفني
و اللوجستي لهم من أجل تأدية واجباتهم و رفع مستوى ادائهم من خالل الدورات التدريبية.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنفيذ فرق البحث لمؤشرات االداء لفرق البحث بنسبة ال تقل عن  90%لكل باحث.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
عــدم وجــود متابعــة فعالــة لفــرق البحــث
االجتماعــي تســهم فــي تحليــل نتائــج ومعرفــة
ســبل تحســين خدمــات الجمعيــة .وتقييــم نتائــج
الجــوالت الميدانيــة لفــرق البحــث.

2

الوضع المستهدف
رفــع مســتوى اداء فــرق البحــث وتطويــر الثقــة
بينهــم وبيــن األســرة والتعامــل األبــوي مــع اليتيــم.
وتحليــل وتقييــم نتائــج الجــوالت الميدانيــة وإعــداد
التقاريــر العلميــة ذات العالقــة لالســتفادة منهــا
فــي عمليــة التحســين والتعلــم.

رقم البرنامج (/54ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :االشراف الميداني

اإلشراف العام :المديرة

مسؤول التنفيذ :مشرف فرق البحث

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

الربع

نقاط

آلية تنفيذ البرنامج

الثاني

160

الثالث

40

الثالث

40

الثالث

30

الثالث

30

الرابع

40

اطالع فرق البحث على الخطة التشغيلية ومعرفتهم باألدوار المطلوبة لتنفيذها و تقديم الدعم الفني و اللوجستي لهم من
أجل تأدية واجباتهم

المشاركة بالجوالت الميدانية وزيارة المستفيدين لالطالع على اوضاعهم ومعرفة سبل تحسين خدمات الجمعية .وتحليل
وتقييم نتائج الجوالت الميدانية

تمكن األسر طلب الخدمات عبر البوابة االلكترونية و توعية االسر عبر فرق البحث ورسائل الجوال واالتصال الهاتفية و عمل
مطوية و مقطع مرئي.
عمل الية لعدم قبول باحثين من غير خريجي العلوم االجتماعية و حفز حملة الثانوية والدبلوم استكمال دراساتهم الجامعية،
بالعلوم االجتماعية.
التبديل المتناوب بين الباحثين واألسر

تطوير ومتابعة طريقة حفظ وتسجيل بيانات المستفيدين وضمان سريتها لتحقيق متطلبات حماية البيانات

الرابع

تحليل البحوث و المعلومات االجتماعية و السياسية و االقتصادية التي تؤثر على المستفيدين بهدف االستفادة منها في
تحسين الخدمات ودعم الباحثين

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

تطوير وتطبيق الئحة الجزاءات .

رفع مستوى اداء فرق البحث من خالل الدورات التدريبية  .ووضع المقترحات لتطوير هم.

متابعة تنفيذ الزيارات الميدانية بكافة انواعها بشكل فعال و أكثر إنتاجية ومراجعة توزيع المناطق جغرافيا و عدديا على
الباحثين.
مؤشرات اإلنجاز

تنفيذ كافة لمؤشرات االداء لفرق البحث بنسبة ال تقل عن  90%لكل باحث.

30

نقاط
80

المشاركة بعدد ال يقل 3زيارات مع كل فريق بحث ورفع تقارير الزيارة مباشرة  .والتوصيات وما تم بشان عالجة وتصحيح أي مالحظة

80

اعتماد االلية وعدد من استكمل تعليمية الجامعي

20

معرفة االسر التقديم على الجمعية وطلب الخدمات عبر البوابة بنسبة ال تقل عن 80%
نسبة المناوبة بين الباحثين وورضى االسر

تحديث ودقة واكتمال جميع بيانات األسر ببرنامج التعامالت االلكترونية و اتقان استخدام البوابة بنسبة 100%من جميع فرق البحث
ومستوى استخدام التقنية
اعتماد الالئحة وتطبيقها بنسبة التقل عن  90%بما يسهم في تحسين وتطوير االداء

انجاز التقرير الخاص بجميع الدراسات المتعلقة بخدمات المستفيدين لجمعية إنسان ومتابعة تطبيق توصيات كافة الدراسات

قياس مستوى المام فرق البحث بحقيبة مهارات انسان 2018م وتطبيق محتوى الحقيبة بنسبة التقل عن  90%والحاق كل فريق بدورة على
االقل في مجال عملة
تنفيذ كافة الزيارات وفق مؤشرات الجودة وتحليل نتائج تقييم الزيارات الخاصة بالعام 2017م بهدف التحسين والتعلم

70
20
40
40
40
60
50

رقم البرنامج (/51ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :خدمات المستفيدين

مسؤول التنفيذ:

اإلشراف العام :المديرة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

الهدف
التفصيلي

المستخدمة وتنويع المنتجات والخدمات التي تقوم الجمعية بتقديمها والوصول
تحسين األساليب اإلدارية ُ
إلى درجة أعلى من رضا العمالء بوما يتوفق على تطلعاتهم.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تصميم وتطوير وتقديم خدمات جديدة استجابة الحتياجات وتوقعات المستفيدين .و التحسين المستمر
لها من خالل طرح خدمات جديدة  ،و رصد وتحديد االستفادة من آراء المستفيدين الواردة من القنوات
المختلفة مثل استطالعات الرأي واللقاءات واالجتماعات.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق نسبة رضى في مؤشر قياس رضى المستفيدين ال يقل عن .90%

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تمزيــت إنســان بنوعيــة وعــدد الخدمــات المقدمــة
لالســرها وكانــت مصــدر الهــام كبيــر لكثيــر مــن
الجمعيــات لكــن خــال الثــاث ســنوات الماضيــة
عانــت الــى حــد مــاء مــن جمــود فــي التحســين
والتطويــر بمــا يحافــظ علــى جودتهــا ويخفــض مــن
تكاليفهــا .وضعــف فــي قيــاس وتقييــم النتائــج
المتحققــة مــن مشــاريع التحســين المســتمر
لعملياتهــا وخدماتهــا .تطبــق بانتظــام وشــمولية.

2

الوضع المستهدف
تطبيــق منهجيــة منتظمــة للتحســين المســتمر
لكافــة العمليــات الخاصــة بالخدمــات المقدمــة
للمســتفيدين .و تحديــد أولويــات التحســين
بنــاء علــى نتائــج مؤشــرات
للعمليــات والخدمــات ً
األداء المختلفــة ونتائــج اســتطالعات التحــول
إلــى الخدمــات اإللكترونيــة فــي جميــع الخدمــات
والبرامــج وتطويرهــا بصــورة دائمــة .و قيــاس
وتأثيــر كافــة الخدمــات علــى األداء ومــدى تحقيقــه
للنتائــج المطلوبــة.

رقم البرنامج (/51ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :خدمات المستفيدين

مسؤول التنفيذ:

اإلشراف العام :المديرة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

وتقيم أي آثار بعيدة المدى لعملها
مراجعة الئحة المستفيدين وتطوير بما يتواكب مع متطلباتهم وانظمة الجمعية و .تقويمها
ّ
على المستفيدين
تحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات مرحليا عبر رفع كفاءة تحديد االحتياج وحجمه وموعده ومن يستحقه بدقة ،دون رفع
تكلفة الخدمة
دراسة حجم اإلنفاق لكل خدمة وعدد المستفيدين منها ومتوسط تكلفة خدمة اليتيم وآلية تحسينها مع المحافظة على
تكلفتها أو خفضها بنفس جودتها

حصر األسر المنتجة ومعرفة رغباتهم واحتياجهم ووضع خطة لمساعدتهم وتطوير منتجاتهم و رفع مستوى الجودة والعمل
واإلعالن التسويقي لهم

عمل مقارنه مع نتائج جهات متميزة ومماثلة ،محلية و دولية .لمخرجات ونتائج رضى المستخدمين عن الخدمة المقدمة
وأسلوب ومكان تقديمها و وضع منهجية دائمة للتعلم مع النتائج من أجل مراقبة وفهم وتحديد التنبؤ وتحسين األداء.
وربطها مع المنهجيات المسببة لتحقيق النتائج .

عمل دليل لسياسات الخدمات الخاصة كالخصوصيات و حماية الطفل والتعامل مع حاالت العدوانية و العنف
مؤشرات اإلنجاز

تطوير الالئحة وسياسة خدمة العمالء (الالئحة)و التي يتم من خاللها مراجعة الخدمات بانتظام
مستوى االنجاز والتميز في مؤشر السمعة لخدمات المستفيدين بما ال يقل عن 90%
انجاز الدراسة ووضع خطة زمنية لتنفيذها

عدد االسر المستفيدة و وضع أيقونة بالبوابة لألسر المنتجة

تقديم نتائج وقراءات لالستطالعات التي قامت بها الجمعية لثالث السنوات االخيرة لتبين االتجاهات (النمطية) في هذه النتائج.
اعتماد الدليل

الربع

نقاط

الثاني

70

الثالث

70

الثالث

50

الرابع

70

الرابع

70

الرابع

70
نقاط
100

100
70
80
70
80

رقم البرنامج (/50ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :السكرتارية والمتابعة

مسؤول التنفيذ :السكرتيره

اإلشراف العام :المساعده

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :التنسيق والمتابعة لكافة االدارت واالقسام النسائية وتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :متابعة ومراقبة إنجازات سير العمل الميداني واإلداري والمالي في مختلف إدارات واقسام االدارة النسائية
واالقسام النسائية بالفروع والتنسيق التام لتجنب أي ازدواجية مع مختلف االدارات وإعداد التقارير وسرعة
انجاز المعامالت وتطبيق ألفضل الممارسات في مجال السكرتارية وتوفير بيئية عمل مكتبية متميزة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز:

1
تحليل
الوضع

تحقيق نسبة متابعة النجاز المهام المطالب بها ادارات الخدمات المساندة بنسبة التقل عن .90%

الوضع الراهن
وظيفــة الســكرتارية بالجمعيــة تمــارس دوراً مهمــا
فــي تنظيــم مواعيــد وبرنامــج المســاعدين وفقــاً
لممارســات ومبــادرات تســتند علــى الخبــرة دون
وجــود لضوابــط ومعاييــر تســهم فــي تطويرهــا
وجعلهــا ممارســة اداريــة تســاهم فــي زيــادة
فاعليتهــا اضافــة لعــدم فاعليــة متابعــة كافــة
االقســام النســائية بالفــروع.

2

الوضع المستهدف
تطبيــق افضــل مهــام الســكرتارية وفــق افضــل
الممارســات المعتمــدة حديثــا و ضمــان فاعليــة
العمليــات اإلداريــة والماليــة وكفايتهــا بمــا
يــؤدي إلــى االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة
للجمعيــة و تحقيــق التقيــد باألنظمــة والتعليمــات
والسياســات والخطــط الملزمــة للجمعيــة لتحقيــق
أهدافهــا بكفايــة و رفــع كفــاءة الترشــيد.

رقم البرنامج (/50ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
اإلشراف العام :المساعده

البرنامج :السكرتارية والمتابعة

مسؤول التنفيذ :السكرتيره

المحور االستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

الميزانية- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

التحقق من اطالع جميع الموظفات باإلدارة النسائية والفروع على الخطة التشغيلية ومعرفتهم باألدوار المطلوبة لتنفيذها

الثاني

تنسيق المهام وتوزيع المسؤوليات باإلدارة النسائية واالقسام ،وتجنب االزدواجية وتوفير الدعم الفني بالتنسيق مع شئون
الفروع

الثاني

30

الثاني

30

تفعيل اجتماعات المساعدة برئيسات االقسام النسائية دوريا ونقل الخبرات بين الفروع والعمل على نمذجة التجارب الناجحة.

الثالث

30

وضع ضوابط اجرائية تحقق التاكد أن المعامالت الواردة لمكتب المساعده مكتملة من النواحي النظامية والمشفوعات.

الثالث

40

تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل االدارة للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة"

الرابع

متابعة المهام المرتبطة بادارة الخدمات المساندة باالدارة المتعلقة بعمل ادارة الشئون النسائية

وضع الية لمتابعة انجاز كافة المعامالت لمكتب المساعده ورقيا او الكترونيا قبل عرضها

وضع روزنامة متكاملة بالتنسيق مع مختلف االدارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المساعده للعام 2018م .

عمل دليل الاهم مهام السكرتارية وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثا في مجال السكرتارية

تقليص استخدام الورق والتحول للعمل االلكتروني واستخدام التقنية وترتيب الملفات وارشفتها الكترونيا

تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات

نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة باإلدارة واالقسام النسائية وتوفير بئية
عمل ممتعة
قياس رضى كافة عمالء االدارة النسائية باإلدارة والفروع و التعرف على نتائج استطالع وتحسين المالحظات الواردة للتعلم
والتطوير

الثاني

الثاني

الثالث
الثالث
الرابع

30

30

40
20
40
30
30

الرابع

30

الرابع

20

مؤشرات اإلنجاز

تنفيذ الخطة التشغيلية بنسبة التقل عن (90%يقاس ربع سنوي)

نقاط
80

كال على حدة
سرعة االنجاز عبر تقرير ربع سنوي يقيس رضى الموظفات باإلدارة النسائية وعدد المعامالت والمدة الزمنية في انجازها ً

30

تقرير شهري لنتائج متابعات الخطابات وااليميالت التي يتم ارسالها وانجازها بنسبة التقل عن . 90%

30

تنفيذ جميع التوصيات والتقيد بمعايير االجتماعات الموحد

40

التقيد بنسبة  100%بالضوابط المحددة بين القسمين الرجالي والنسائي

تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعد وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%

30
30

تطبيق عملي الاهم الممارسات المميزة لموظفه السكرتارية الحديثة .بصورة دائمه وتطبيق آلية سجل إنسان االلكتروني لجميع الموظفات

40

عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المساعده بنسبة التقل عن  90%و تفعيل التقنية بعمل االدارة كامال وتؤثيق وارشفة جميع الملفات

40

نسبة المعامالت الراجعة التزيد عن  10%من اجمالي المعامالت

حصول جميع الموظفات باالدارة على دورة تدريبية واحدة على األقل وقياس مدى استفادتها من الدورة في تحسين عملها  .والمحتوى
التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات لرئيسات االقسام
المحافظة على اوقات الدوام باالدارة والفروع بنسبة التقل عن  90%وتنفيذ زيارة ميدانية واحدة على االقل لكل فرع ميدانية لكل فرع
بمشاركة المساعدة
تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل فرع بنسبة التقل عن 80%
تحقيق نسبة رضى التقل عن 85%

50
30

30
30

رقم البرنامج (/57ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :البرامج

مسؤول التنفيذ :البرامج

اإلشراف العام :المساعدة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :استحداث برامج ثقافية وترفيهية وتربوية نوعية واالستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة
الناجحة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز:

1
تحليل
الوضع

تدعيم قيم المواطنة والمسئولية االجتماعية و تعميق العقيدة االسالمية الصحيحة لدى االبناء
وحمايتهم من االنحراف الفكري واالخالقي.

تنظيم  20برامج نوعية جديدة وتغطية  30%من تكاليف البرامج.

الوضع الراهن
خدمــات الجمعيــة تحتــاج إلــى تحســين دائــم ،بمــا
يحافــظ علــى جودتهــا ويخفــض مــن تكاليفهــا.
وتعــد البرامــج المتنوعــة احــد اهــم البرامــج التــي
تحظــى باهتمــام االســر خصوصــا فئــة االبنــاء مــن
الجنســين والتــي تحتــاج لتطويــر وتنــوع وجاذبيــة
فــي ظــل تكــرار تنفيذهــا.

2

الوضع المستهدف
اســتحداث برامــج نوعيــة واالســتفادة مــن افضــل
التجــارب والممارســات المطبقــة الناجحــة وعمــل
مقارنــه مــع نتائــج لجهــات متميــزة ومماثلــة ،محلية
أو دوليــة .لمخرجــات ونتائــج رضــى المســتفيدين
عــن البرامــج المنفــذة.

رقم البرنامج (/57ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :البرامج

اإلشراف العام :المساعدة

مسؤول التنفيذ :البرامج

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

التحقق من اطالع جميع مسئوالت التواصل والبرامج على الخطة التشغيلية ومعرفتهم باألدوار المطلوبة لتنفيذها

الثاني

تحديد الشركاء وتصنيفهم وتقييم المزايا والمخاطر وتطبيق آلية فعالة للتواصل وإنشاء قاعدة بيانات لهم بالتنسيق مع ادارة
البرامج

الثاني

40

الثالث

40

الثالث

40

الثالث

45

الرابع

45

الرابع

45

الرابع

45

الرابع

40

تفعيل مشاركات الجمعية بمشاركة فتيات الجمعية بالتنسيق مع ادارة االعالم والتواصل

تصنيف المشكالت التي تظهر خالل مشاركة المستفيدين وفقا لنصيف االرشاد االسري لوزارة العمل وتزويد ادارة خدمات
المستفيدين لكل حالة

تفعيل االجتماعات ومتابعة الفروع االقل اداء لمساعدتهم ونقل الخبرات بين الفروع والعمل على نموذجة التجارب الناجحة.

استحداث برامج ثقافية وترفيهية وتربوية نوعية واالستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة بالتنسيق مع
ادارة البرامج واالنشطة

شرح وإيصال طرق التحسين المستمر للموظفات وتدريبهن على البرامج الجديدة أو المحسنة قبل تطبيقها .وتوعية
المستفيدين والحصول على مرئياتهم

استطالع رضى وسعادة المستفيدين ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة ومنظمة لتحديد أولويات
التحسين

المشاركة بالبرامج التي تنظمها الفروع لتقييمها وتحديد سبل تحسينه والعمل على تحليل وتقييم نتائج الجوالت الميدانية

رفع مستوى اداء مسئوالت التواصل والبرامج من خالل الدورات التدريبية  .وتطوير الثقة بين مسئولي التواصل والبرامج مع
المستفدين

الثاني

مؤشرات اإلنجاز

تنفيذ  90%من الخطة التشغيلية 2018م وتوأمة مخرجات البرامج مع برنامج الملك سلمان

تكوين فريق إنسان االعالمي  200ابن وابنه للمشاركة في البرامج االعالمية واالجتماعية والمشاركة في  80%من البرامج المرسلة لالدارة

نسبة الشراكات النوعية والوصول لمستوى رضى اليقل عن  80%لتواصل وتفاعل الجمعية معهم بصورة مستمرة وتسويق  30%من قيمة
البرامج

عدد الحاالت التي تم اكتشافها وعالجها وعدد برامج تطوير الذات النوعية التي استفاد منها ابناء الجمعية

عقد اجتماع نصف سنوي مع جميع موظفات التواصل والبرامج وتنفيذ كافة توصيات االجتماعات وفقاً لدليل االجتماعات الموحد

تنظيم فعاليات صيف إنسان 20برنامج على مستوى االدارة وبرنامج فرحة عيد إنسان وملتقى إنسان األسري 2018م على مستوى الفروع

االستفادة من األفكار اإلبداعية للعاملين والمستفيدين والمعنيين في تحسين البرامج بما ال يقل عن 300مقترح وتطبيق 50مقترح
نسبة الرضى ال تقل عن 85%

المشاركة في  3برامج على مستوى كل فرع من فروع الرياض وبرنامج واحد على االقل من برامج فروع المحافظات وتنفيذ  90%من الخطة
والتقيد بضوابط الهوية والنشر االعالمي
قياس مستوى المام مسئوالت التواصل والبرامج بحقيبة مهارات انسان 2018م الخاصة بالتواصل والبرامج وتطبيق محتوى الحقيبة في
مجال عملهن

30

30

نقاط
70
80
50
30
30
80
40
40
40
40

رقم البرنامج (/55ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :التواصل النسائي

مسؤول التنفيذ :التواصل

اإلشراف العام :المساعدة

المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
المحور االستراتيجي تحسين الخدمات ُ
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

الهدف
التفصيلي

ترسيخ الصورة الذهنية االيجابية للجمعية لدى محيطها النسائي.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :ترسيخ الصورة الذهنية االيجابية لدى كافة االطراف النسائية ورفع مستوى الوعي بخدمات الجمعية
واإلحاطة بمشاكل اليتيم وآثاره وقيامها بمبادرات ومشاريع تؤكد التزامها بخدمة وتنمية المجتمع وتفعيل
دورها بما يتجاوز نطاق مهامها ومسئوليتها األساسية والمباشرة اضافة لتفعيل جانب برامج التواصل
الداخلي لتمتين العالقات االجتماعية .
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تنفيذ  90برنامج تواصل داخلي وخارجي.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
يوجــد تفــاوت كبيــر بيــن التواصــل مــع الجمهــور
الداخلــي والخارجــي بيــن القســمين الرجالــي
والنســائي علــى مســتوى االدارة العامــة او الفــروع
ممــا افقــد الجمعيــة ميــزة اضافيــة لالســتفادة مــن
ذلــك التواصــل مــع الجانــب النســائي.

2

الوضع المستهدف
ان تكــون إنســان عبــر قســمها النســائي حاضــرة
ومبــادرة وفاعلــة فــي مجتمعهــا عبــر مجموعــة
متنوعــة ومتميــزة مــن برامــج الزيــارات والمبــادرات
المجتمعيــة وبنــاء قاعــدة بيانــات نموذجيــة
للتواصــل مــع العمــاء بمــا يســهم فــي خدمــة
رســالتها  .وتبنــى المبــادرات المجتعميــة مــن
خــال ســلوك شــفاف وأخالقــي.
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الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :التواصل النسائي

اإلشراف العام :المساعدة

مسؤول التنفيذ :التواصل

المقدمة وتطبيق أساليب اإلدارة الرشيقة
المحور االستراتيجي تحسين الخدمات ُ
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

التنسيق مع التواصل الداخلي بإدارة االعالم والتواصل لتنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بالتواصل لجميع موظفات الجمعية

الثاني

استخدام وسائل اتصال متعددة ومناسبة للتواصل مع والجهات الرسمية توضح انجازات الجمعية

الثالث

تطوير وتفعيل دور حفالت الجمعية النسائية على مستوى االدارة النسائية والفروع

تطوير وتفعيل برنامج الزيارات وتنسيق وتنظيم استقبال ضيوف الجمعية من النساء بالتنسيق التام مع ادارة االعالم والتواصل

تبني مبادرات مجتمعية الخاصة بمسئولية الجمعية تجاه تأثيرات قرارتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة بالتنسيق مع ادارة
التواصل
التنسيق مع المؤسسات والدوائر الرسمية لخدمة أهداف الجمعية والتعريف بنشاطاتها.

تفعيل المشاركة باأليام العربية والدولية والوطنية والندوات والمعارض والمهرجانات بالتنسيق مع ادارة االعالم والتواصل

عمل قائمة اتصال متجددة ومتكاملة البيانات للمستخدمين و الجهات المعنية من خارج الجمعية

تنفيذ جميع المهام المطلوبة بنسبة ال تقل عن 90%

الثاني

50

الثالث

50

الرابع

50

الرابع

50

الرابع

تنظيم حفل الزواج الجماعي ولقاء الكافالت والمشاركة مع ادارة االعالم والتواصل بمختلف الحفالت المشتركة

استضافة  20وفد زائر لمقر االدارة العامة واالستفادة منهن كشركاء وسفيرات للجمعية

تنظيم برنامج تعرف على إنسان لزيارة 25يارة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بمشاركة بعض عضوات الجمعية والعوائد المتحققة
للجمعية
تأسيس قاعدة بيانات موحدة لجميع العمالء الحاليين والمستهدفين(النساء) ال تقل عن  2500عميل

50

الثالث

توزيع التقرير السنوي والملف الصحفي ومجلة إنسان على  1300من صناع القرار والمؤثرين في المجتمع النسائي وقياس تاثيرها ومدى
اهتمامهم بها

المشاركة فيما اليقل عن 25برنامج ونسبة مستهدفات البرامج المتحققة.

50

50

مؤشرات اإلنجاز

تنظيم  5برامج مبادرات مجتمعية (نسائية)نوعية وقياس نتائجها للتحسين والتعلم

نقاط

50

نقاط
50
50
50
50
50
100
80
70

رقم البرنامج (/52ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :برامج الرعاية

مسؤول التنفيذ :الرعاية

اإلشراف العام :المديرة

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :تقديم برامج الرعاية النوعية للمستفيدين واالستشارات االسرية وفقاً ألفضل الممارسات بما يفوق
توقعاتهم.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تبني أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية والتعريف ببرامج وخدمات الرعاية التعليمية
والصحية وتقديمها وفقاً لحاجات المستفدين ومساعدة المستفدين من خالل العالقة المهنية بين
المرشد (الباحث) والمسترشد (المستفيد) تحكمها مبادئ واخالقيات مهنية وتقديم الحلول المالئمة لها.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :رضى المستفدين عن سرعة االستجابة لطلباتهم ومالحظاتهم بنسبة التقل عن  90%وفق مؤشر سعادة
المستفيد.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تمثــل برامــج الرعايــة التعليمــة للمرحلــة الدراســية
مــن االبتدائيــة وحتــى الثانــوي وبرامــج الرعايــة
الصحيــة جــزء مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة
حســب الحاجــة كمــا ان تزايــد الضغــوط النفســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تتعــرض لهــا اســر
المســتفيدين تســاعد علــى أضعــاف القيــم ُ
األســرية
وتــؤدي إلــى كثــرة الصراعــات النفســية و زيــادة
القلــق والتوتــر لــدي أفرادهــا وهــو مــا يســتوجب
التفاعــل معــه بطــرق أكثــر فاعليــه مــن قبــل ادارة
خدمــات المســتفيدين.

2

الوضع المستهدف
تحقيق مؤشــرات االداء المســتهدفة في برنامجي
الرعايــة الصحيــة والتعليمــة وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة
الجمعيــة واســتراتجيتها 2018م02022بطــرق
ابداعيــة وفعالــة وفقــاً الحتياجــات المســتفدين
وتطلعاتهــم و تحقيــق ســعادة واســتقرار اآلســرة
عبــر تعليــم أصــول الحيــاة األســرية الســليمة،
وأصــول عمليــة التنشــئة االجتماعيــة لألبنــاء
ووســائل تربيتهــم ورعايــة نموهــم ،والمســاعدة
فــي حــل ألمشــكالت واالضطرابــات األســرية
لتحقيــق التوافــق األســري والصحــة النفســية
فــي األســرة وفتــح ســبيل آمــن للتعامــل مــع
المشــكالت االجتماعيــة فــي مهدهــا وبمــا يمنــع
أو يقلــل أضرارهــا المترتبــة.
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الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :برامج الرعاية

اإلشراف العام :المديرة

مسؤول التنفيذ :الرعاية

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

االستفادة من افضل التجارب والممارسات في برامج الرعاية التعليمية والصحية واالرشادية

تحديد شركاء برامج الرعاية(تعليم،صحة،ارشاد) الرئيسيين وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقيم كافة المزايا والمخاطر و
أفضل أساليب التواصل معهم
عمل دليل لتصنيف المشكالت حسب عالقتها بالمستفيدين وفقا لنصيف االرشاد االسري لوزارة العمل وتطبيق منهجية
علمية لتقديم االستشارات وفقاً ألفضل الممارسات

وضع منهجية دقيقة لتلقي العروض ودراستها للتفاضل بينها بما يخدم األبناء و البحث عن الفرص المجانية بالتنسيق مع
التسويق والشراكات

استحداث برامج نوعيه لتحقيق االنسجام والتوازن في العالقات بين أعضاء األسرة وفتح قنوات االتصال يينهم وتقوية القيم
االسرية وحل كافة المشكالت االسرية
تطوير الثقة بين فرق البحث واالسر والتعامل األبوي معهم .و التحقق من األم عن سلوك أبنائها والحرص على سالمتهم
األخالقية والبدنية

استخدام ابرز واكثر وسائل التواصل فاعلية مع االسر لتقديم االستشارات  ،وتوفير إرشادات وبدائل مناسبة وقابلة للتطبيق
العملي ألنواع المشكالت المختلفة
االستفادة من االيام العربية والدولية المتعلقة بالتثقيف الصحي والتوعوي بالتنسيق مع مسئوله البرامج وادارة البرامج
واالندية

احصاء جميع الحاالت الصحية لكافة المستفيدين ووضع خطة عالجية لكل حالة بالتنسيق مع القطاعات الصحية او على نفقة
الجمعية

فتح قنوات اتصال مع الجهات التعليمية والمشرفين لمتابعة مستويات األبناء  .ووضع خطة لنظيم زيارات للطالب الذين يعانون
مشاكل تعليمه والتواصل مع المدارس

تبني أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية والتعريف بكافة برامج الرعاية التعليمة حتى المرحلة الثانوية وتطويرها
وتقييم فاعليتها للتحسين والتعلم .
رفع المستوى التعليمي للمستفيدين وحثهم على مواصلة تعليمهم وتمكينهم من الحصول على شهادة تعليمية أعلى

متابعة األبناء الذين يحتاجون لرعاية خاصة بمدارسهم ودعم استمراريتهم وتذليل العقبات و تحليل أسباب التعثر و إيجاد الحلول
المناسبة

الربع

نقاط

الثاني

30

الثاني

30

الثاني

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث

30

الثالث والرابع

30

الرابع

40

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30

الرابع

30
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الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :برامج الرعاية

اإلشراف العام :المديرة

مسؤول التنفيذ :الرعاية

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي الوصول إلى مستوى اإلدارة الرشيقة

التنفيذ
واالنجاز

النقاط 900 :نقطة

عدد الممارسات التي تم االستفادة منها وتطبيقها

التكلفة- :

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

مؤشرات اإلنجاز

عدد الشركاء ونوعية الشركاء والمزايا الممنوحة للجمعية

نقاط
40
40

حصر حاالت العنف االسري وقضايا االبتزاز وعالج جميع الحاالت بدار المالحظة ودار الفتيات والتأهيل الشامل وزياتهم ومساعدتهم

40

عدد البرامج واعداد المستفيدين ونسبة االستفادة قبل وبعد البرنامج

40

تقرير عدد الحاالت التي تم تقديم المساعدة مقارنه باألعداد التي تحتاج للبرامج التوجيه واالرشاد

40

رفع كفاءة االنفاق مع جودة الخدمة

عدد فرق البحث المتميزين وفقاً لتقييم االسر وفرق االشراف

معدل اإلصابة باألمراض المعدية والمزمنة والمشاركة في البرامج الصحية التوعوية ومشاركة 1000مستفيد وزيادة الوعي لديهم للبرامج
التي شاركوا بها 50%

تقديم الرعاية الصحية بنسبة  80%لمختلف الحاالت التي يتم الرفع بها من قبل فرق البحث االجتماعي
التنسيق مع ادارات التعليم االلحاق األبناء بفصول التقوية لما ال يقل عن  3000طالب وطالبه

معدل تفوق ابناء الجمعية في اختبار القدرات والقياس والتحصيلي واختبار البرامج العلمية وعدد الحاصلين على احدى جوائز وزارة التربية
والتعليم

تجهيز كافة بيانات الطالب المتفوقين لتكريمهم وخفض نسبة االمية الى  5%من اجمالي عدد االميين بالجمعية وتامين كافة المستلزمات
الدراسية

احصاء الطالب بالمراحل الدراسية وتحديد جميع المنقطعين والمتعثرين ووضع خطة لمعالجة اوضاع جميع الطالب المتعثرين والمنقطعين
دراسيا

30
40
40
40
40
40
40
30

رقم البرنامج (/56ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :الموارد المالية

مسؤول التنفيذ :الموارد المالية

اإلشراف العام :المساعده

المحور االستراتيجي توطيد وتطوير العالقة مع الشركاء االستراتيجيين واستمرار
تحسين برامج وآليات جمع التبرعات
الهدف االستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

الهدف
التفصيلي

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :العمل كجهة اتصال رئيسية للمتبرعات الستقبال طلباتهم و االجابة عن تساؤالتهم و تسهيل أعمالهم لدى
الجمعية.

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج :تدعيم الثقة بين الجمعية وداعميها للعالقة معهم بما يفوق تطلعاتهم مع االلتزام بروح اإلبداع والمبادرة
والتطوير المستمر والمتجدد في إدارة تلك العالقة و تصنيفهم الى فئات وفق آلية واضحة ومحددة.
مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :تحقيق  8مليون ريال.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
التوجــد منهجيــة منتظمــة لتزويــد الكفــاء بتقاريــر
واســتطالع آرائهــم واخــذ مقترحاتهــم اضافــة
النخفــاض مســتوى التحســين والتطويــر فــي
مجــال وســائل التواصــل مــع الكفــاء والمتبرعيــن
ومعرفــة مــدى رضاهــم عــن الجمعيــة وخدماتهــا
وتنــوع وســائل جمــع التبرعــات.

2

الوضع المستهدف
التواصــل الفعــال مــع الكافــات والمتبرعــات
عبــر مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل وشــكرهن
وقيــاس فعاليتهــا وبنــاء شــبكة قويــة مــن
العالقــات مــع صانعــي القــرار واألشــخاص المؤثرين
فــي المجتمــع مــن المتبرعــات واســتطالع آرائهــم
والمســاهمة فــي تنويــع مــوارد الجمعيــة الماليــة.
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الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
اإلشراف العام :المساعده

البرنامج :الموارد المالية

مسؤول التنفيذ :الموارد المالية

المحور االستراتيجي توطيد وتطوير العالقة مع الشركاء االستراتيجيين واستمرار
تحسين برامج وآليات جمع التبرعات
الهدف االستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

التنفيذ
واالنجاز

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

تطوير اداء ومهارات موظفات استقبال التبرعات لتحسين الصورة الذهنية للجمعية وخدماتها وعقد مقارنات في االنجاز واالداء

بناء شبكة قوية من العالقات مع صانعي القرار واألشخاص المؤثرين في المجتمع من المتبرعات بالتنسيق مع ادارتي التسويق
والكفالت

متابعة تحقيق نسبة اإليرادات المالية الخاصة بمؤشرات أداء الفروع المالية وفقاً للنماذج المعتمدة والحوافز المالية التحفيزية

ابتكارأساليب وقنوات متجددة وإبداعية وفعالة في التوعية والتعريف والترويج لبرامج وخدمات الجمعية والوصول للمتبرعات
اماكن تواجهن
استطالع رضى وسعادة الكافالت والمتبرعات ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبرمنهجية موثقة ومنظمة لتحديد
أولويات التحسين

نشر ثقافة التبرع وكفالة اليتيم في (الجامعات والمعاهد والمدارس) بالتنسيق مع ادارتي التسويق والكفاالت وشئون الفروع
تفعيل الزيارات الخارجية بالتنسيق مع ادارة التسويق لتنمية عمليات االستقطاعات وعطاء الموظفات والبرامج التي تحظى
بدعمهن
حفظ بيانات الكافالت والمتبرعات بشكل دقيق و سهولة الوصول لها وتوثيق سجالتهم .وترتيب كافة الملفات واالوراق
وارشفتها
توفير بئية عمل مكتبية متميزة وموحدة بجميع مكاتب استقبال التبرعات بالفروع والمكاتب وفق نظرية 5S

التطوير المستمر وفق افضل الممارسات للتواصل مع الكافالت والعضوات واقامة الفعاليات برعايتهن وقياس فعاليتها
بالتنسيق مع الكفاالت
تدعيم الثقة المتبادلة بين الجمعية وداعميها لتسهيل تحصيل اإليرادات الالزمة لتنفيذ البرامج

الرد على االستفسارات الوارده على ايميل وجوال ادارة الكفاالت والمتبرعين النسائي

الربع

الثاني

35

الثاني

35

الثاني

25

الثالث

30

الثالث

30

الرابع

35

الرابع

35

الرابع

20

الرابع

30

الرابع

25

الرابع

30

الرابع

مؤشرات اإلنجاز

تحقيق رضى العمالء بنسبة التقل عن  85%وقياس تطبيق كافة المهارات الخاصة ببرنامج مهارات إنسان التدريبي و كيفية استقبال متبرع
وقف
تحقيق  90%من اجمالي المستهدف و تزويد الفروع بتفاصيل الكفالة الدائمة و كل وقف تم االنتهاء منه والمبالغ المتبقية لكل مشروع
اسبوعيا

تسويق  25%من خدمات األسر التي ال تشملها كفالة اليتيم

تلقي المتبرعة رد فوري عبر الجوال بالشكر لتبرعها وطلب نموذج تقييم الخدمة ،عدد الممارسات المطبقة بالتواصل ،دعوتهن لجميع المناسبات
 3،تهاني
نسبة رضى وسعادة الكافالت والمتبرعات ال تقل عن  85%وعدد المقترحات ونسبة المنفذ بما ال يقل عن 100مقترح .

تنظيم 15زيارة وعدد الكفاالت الخاصة التقل عن  100كفالة(خاصة او أم األيتام)

تنظيم  30زيارة لجهات حكومية وخاصة نسائية وتحصيل استقطاعات بمبلغ ال يقل عن  500الف ريال

اكتمال وتحديث ودقة بيانات جميع الكافالت ببوابة إنسان اإللكترونية وان تكون جميع التعامالت الكترونيا وارشفة جميع المعامالت الورقية
القديمة
تحقيق رضى المتبرعات والعامالت بالفروع بنسبة ال تقل عن 85%

نقاط

20

نقاط
40
30
40
40
40
40
40
40
30

عمل تقارير مكتملة بواقع تقرير لكل ربع سنوي  .وقياس مدى اهتمامهم بالتقارير لتعلم والتحسين

40

سرعة الرد ال تزيد عن 10دقائق خالل ساعات العمل و 8ساعة خارج وقت العمل وتحقيق رضى الكفالء بنسبة ال تقل عن 85%

20

تحقيق 8مليون ريال و ارسال خطاب شكر لجميع المتبرعات والكافالت حسب تبرعهن

40

رقم البرنامج (/54ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :عالقات المستفيدين

اإلشراف العام :المديرة

مسؤول التنفيذ :عالقات المستفيدين

المحور االستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات اإلدارة الرشيقة
الهدف االستراتيجي تحسين وتنويع المنتجات والخدمات

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي :التفوق على تطلعات المستفيدين وحيازة رضاهم وإسعادهم.

الهدف
التفصيلي

مؤشر األداء الرئيسي :اليوجد.

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

إدارة وتعزيز عالقات المستفيدين للوصول السريع لهم  .وتحديد متطلبات واحتياجات اجراءات توصيل
الخدمات وللحقوق والواجبات والعمل كجهة إتصال رئيسية لالسر المستفيدة الستقبال طلباتهم
ومقترحاتهم وشكاويهم واالجابة على تساؤالتهم وتسهيل معامالتهم لدى الجمعية.

مــــــؤشــــــر االنــــــجـــــــاز :رضى المستفدين عن سرعة االستجابة لطلباتهم ومالحظاتهم بنسبة التقل عن  90%وفق مؤشر سعادة
المستفيد.

1
تحليل
الوضع

الوضع الراهن
تعــد إدارة شــكاوى المســتفيدين واقتراحاتهــم
وضمــان البــت فيهــا بطريقــة ســريعة وفعالــة،
وتجميعهــا وإخضاعهــا للتحليــل بغــرض االســتفادة
منهــا فــي إدخــال التحســينات وتطويــر الخدمــات
الجديــدة .دون المســتوى المأمــول الــذي تتطلــع
لــه الجمعيــة لعــدم وجــود منهجيــة موثقــة
ومنظمــة لتحديــد أولويــات التحســين للعمليــات
والخدمــات وتحليــل ومعالجــة الشــكاوة وتطبيــق
مقيــاس رضــى للمســتفيدين واالســتماع لصوتهــم

2

الوضع المستهدف
العمــل علــى رضــى واســعاد المســتفيدين لتكــون
علــى رأس أولويــات الجمعيــة و تقديــم خدمــة
مضافــة لتعريفهــم بخدماتهــا والتواصــل معهــم
بطــرق وقنــوات متعــددة وإبداعيــة واالســتماع
إلــى صوتهــم وقيــاس مــدى رضاهــم واســتخدم
التغذيــة الراجعــة علــى اتخــاذ قــرارات تطويــر
الخدمــات واخــذ رغباتهــم ومقترحاتهــم بعيــن
االعتبــار عنــد تصميــم وتقديــم خدماتهــا وبرامجهــا
الجديــدة ،و تدريــب وتمكيــن مقدمــي الخدمــات
مــن فــرق بحــث وعامليــن بالجمعيــة فــي ســبيل
التفــوق علــى تطلعــات المســتفيدين وحيــازة
رضاهــم وإســعادهم.

رقم البرنامج (/54ن)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م -الشئون النسائية
البرنامج :عالقات المستفيدين
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واالنجاز

اإلشراف العام :المديرة

التكلفة- :

النقاط 900 :نقطة

مسؤول التنفيذ :عالقات المستفيدين

وسيلة التحقق :تقارير االنجاز

آلية تنفيذ البرنامج

الربع

نقاط

االستفادة من افضل الممارسات للتواصل مع المستفيدين عبر تنوع الوسائل وقياس فعاليتها

الثاني

استطالع رضى وسعادة المستفيدين و قياس رضاهم وتطوير مؤشرات قياس رضاهم حول الخدمات

الثالث
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الثالث

40

الرابع

40

الرابع

40

الرابع

30

الرابع

40

الرابع

30

تسهيل معرفة المستفدين بحقوقهم (مطبوعات،رسائل،الموقع وسائل التواصل)..

معالجة شكاوى المستفيدين ،وتطبيق آليات واضحة لالستماع لصوتهم وقياس دوري لفعالية التواصل وفعالية قنوات
التواصل للحصول على رضا هم

اعداد تقارير شهرية عن الشكاوى وتوثيق اجراءات الشكاوي بحيث يسهل الوصول اليها و االستفادة منها واتخاذ اجراءات لمنع
تكرار هذه الشكاوي
عمل دراسة لمؤشرات األداء المتعلقة بالمستفيدين بين  2017و2018م ونسبة التغيير بعدد المستفيدين و المدة
المستغرقة بين طلب الخدمة وتقديمها

استقصاء رأي المستفيدين عن سلوك وكفاءة مقدمي الخدمة عبر استبيانات الرأي .ومكالمات هاتفية للمستفيد بعد تلقي
الخدمة .ومقابالت شخصية

اشراك المستفيدين والباحثين بجميع عمليات التحسين والتطوير للخدمات واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة ومنظمة عبر
ورش عمل واستطالعات

شرح وإيصال طرق التحسين المستمر للعاملين وتدريبهم على الخدمات الجديدة أو المحسنة قبل تطبيقها .وتبسيطها بما
يشمل االستفادة من التقنية

الثاني

مؤشرات اإلنجاز

عدد الجهات التي تم االستفادة منها الممارسات المطبقة بالتواصل  ،وتقديم التهاني برمضان والعيد لجميع المستفيدين

اصدار وتوزيع دليل برامج خدمات المستفيدين والتأكد من وصوله لجميع المستفيدين وقياس مستوى اهتمامهم ومعرفتهم من أجل التعلم
والتحسين

معدل الرضا العام  85%وفق مؤشر السعادة للمستفيدين

معالجة جميع الشكاوى والرد على جميع المستفيدين بمدة ال تزيد عن ساعة من تاريخ ارسال الشكوى وتحديد وقت زمني ال نجازها في أقرب
وقت ممكن

نسبة الرضى ال تقل عن  % 85لقياس االستجابة لطلب المستفيدين،

انجاز الدارسة تتضمن المدة المستغرقة بين اعتماد خدمات جديدة وبداية تقديمها فعلياً

نسبة المشاركين واجراءت التحسين التي تم اتخاذها ونسبة الرضى المتحققة وفق مؤشر السمعة

عدد المقترحات ال يقل عن 200مقترح وتنفيذ  25%منها .وعمل دليل نظام االقتراحات وفق افضل الممارسات بخدمة العمالء

نسبة وضوح التقل عن  90%عبر عمل قياس قبلي وبعدي لعينة عشوائية
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التخطيط واالبتكار
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