
خطة التطویر والتخطیط
التكالیف المتوقعةالتنفیذالمستھدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةالھدف االستراتیجي

تطویر 
القدرات 
المؤسسیة

حوكمة

شھر 1-2%100نسبة االنتھاء بناء دلیل عضو الجمعیة العمومیةبناء دلیل عضو الجمعیة العمومیة

20000

شھر 3%100نسبة االنتھاء بناء الئحة مجلس اإلدارةبناء الئحة مجلس اإلدارة

شھر 3%100نسبة االنتھاء بناء عضو مجلس اإلدارةبناء دلیل عضو مجلس اإلدارة

شھر 3%100نسبة االنتھاء بناء الدلیلبناء دلیل الموظف

شھر 3%100نسبة االنتھاء من األوصاف الوظیفیةبناء األوصاف الوظیفیة لكافة العاملین

شھر 3%100نسبة االنتھاء من المیثاق األخالقيبناء المیثاق األخالقي للعاملین

شھر 43عدد اللوائح المبنیةبناء لوائح الحوكمة( الئحة المستفیدین - الئحة العمل - الئحة الصالحیات - الئحة التطوع)

بناء سیاسات الحوكمة (جمع التبرعات - غسل األموال - مكافحة اإلرھاب - الرقابة واإلشراف 
- الشراكات - سیاسة التواصل )

عدد السیاسات المبنیة
6

شھر 3

شھر 64عدد السیاسات المبنیةبناء سیاسات الحوكمة (الخصوصیة - تعارض المصالح - حفظ الوثائق - اإلبالغ )

شھر 4%100نسبة االنتھاء من بناء إجراءات اجتماع المجلسبناء اجراء اجتماع مجلس اإلدارة

شھر 4%100نسبة االنتھاء من بناء إجراءات اجتماع الجمعیة العمومیةبناء اجراء اجتماع الجمعبة العمومیة

شھر 4%100نسبة االنتھاء من ملف مكیناستكمال ملف مكین

أداء (متابعة وتقییم وقیاس 
العملیات اإلداریة)

شھر1%100نسبة اكتمال نظام مؤشرات األداءبناء مؤشرات األداء 2020

2عدد التقییمات المنجزةتقییم أداء مجلس اإلدارة

شھر 1-42عدد تحلیالت األداء للخطط التشغیلیةتقییم الخطط التشغیلیة

شھر 1-22عدد تحلیالت األداء للخطة االستراتیجةتقییم الخطة االستراتیجیة

مستمر2عدد التقییمات المنجزةتقییم أداء الموظفین

شھر1%80نسبة رضا المستفیدینقیاس رضا المستفیدین عن الجمعیة

شھر 5%80نسبة رضا المجتمع عن الجمعیة ومشاریعھاقیاس رضا المجتمع عن الجمعیة

10عدد التحسینات المنفذةتقییم البرامج والمشاریع

IS0 2015 بناء نظام األیزو

شھر4%100نسبة االنتھاء من العقد مع الشركةالتعاقد مع شركة استشارات إداریة

60000
شھر 5%100نسبة االنتھاء من تحلیل عملیات الجمعیةتحلیل كافة عملیات الجمعیة

شھر 5%100نسبة االنتھاء من توعیة العاملینتوعیة العاملین بنظام الجودة

شھر 7%20نسبة االنتھاء من كتابة إجراءات العملكتابة إجراءات العمل

الخطة التشغیلیة 2021

شھر 211عدد تقییمات الخطة 2020التقییم النھائي للخطة التشغیلیة 2020

شھر 812عدد الخطط التشغیلیة المنجزة 2021اإلشراف على بناء الخطط التشغیلیة 2021



خطة التطویر والتخطیط
التكالیف المتوقعةالتنفیذالمستھدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةالھدف االستراتیجي

تطویر 
القدرات 
المؤسسیة

الخطة التشغیلیة 2021
شھر 12%100نسبة االنتھاء من تحدیث المستھدفاتتحدیث مستھدفات الخطة االستراتیجیة 2021

شھر 12%100نسبة االنتھاء من تحدیث المؤشراتتحدیث مؤشرات أداء الخطط 2021
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ERP بناء نظام

شھر 55عدد الشركات التي تم التواصل معھاالبحث عن شركة تقنیة معلومات لتنفیذ النظام

120000

شھر 55عدد عروض السعر التي تم دراستھادراسة عروض األسعار للنظام

شھر 5%100نسبة االنتھاء من توقیع العقد مع شركة التقنیةتوقیع العقد مع الشركة التقنیة لتنفیذ النظام

HR اكتمال تركیب برنامجHR شھر 6%100نسبة اكتمال

شھر 6%100نسبة اكتمال الحساباتاكتمال تركیب برنامج الحسابات

شھر 7%100نسبة اكتمال المشاریعاكتمال تركیب برنامج المشاریع

شھر 7%100نسبة اكتمال بوابة المستفیدیناكتمال تركیب بوابة المستفیدین

شھر 8%100نسبة اكتمال المتبرعیناكتمال تركیب برنامج المتبرعین

شھر 8%100نسبة االنتھاء من تشغیل المتجربناء المتجر االلكتروني

شھر 8%100نسبة اكتمال برنامج متابعة االستراتیجیةبناء برنامج متابعة االستراتیجیة

شھر 12%100نسبة االنتھاء من أتمتتة كافة العملیاتاالنتھاء من أتمتة كافة عملیات الجمعیة

شھر 8%100عدد الموظفین المدربینتدریب الموظفین على البرامج الجدیدة

200000التكالیف المتوقعة



خطة العالقات العامة والتواصل
مستھدف 2020المؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةالھدف االستراتیجي

التنفیذ
التكالیف المتوقعةفترة التنفیذ
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وعـي  (حملة إعالمیة لرفع وعي 
المجتمع بقضایا اإلسكان)

شھر 3 و 8%100نسبة االنتھاء من العقدالتعاقد مع شركة لصناعة إعالن توعوي

3000شھر 3 و 28عدد اإلعالنات المصممةصناعة إعالنات توعویة

شھر 3 و 58عدد المشاھیر المشاركین في الحملةالتعاقد مع مشاھیر التواصل االجتماعي لنشر اإلعالنات

نشر اإلعالنات التوعویة
شھر 3 و 28عدد اإلعالنات المنشورة

شھر 3 و 1000008عدد المستفیدین من الحملة

2000مستمر3عدد الفعالیات المنفذة لرفع الوعي بقضایا االسكانتنفیذ أنشطة وفعالیات لرفع الوعي المجتمعي بقضایا اإلسكان

مستمر20عدد المتطوعین المشاركین في الحملةإشراك المتطوعین في قضایا مناصرة اإلسكان

إقامة ملتقى اإلسكان الخیري في عسیر(برعایة االمارة ووزارة اإلسكان 
وشركاء الجمعیة)

30000شھر 2009عدد المشاركین في الملتقى

شھر 59عدد أوراق العمل

شھر 9%80نسبة الرضا عن الملتقى
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شركاء منازل (بناء شراكات 
استراتیجیة)

شھر 31عدد مجاالت الشراكةتحدید المجاالت المطلوبة للشراكات االستراتیجیة

شھر 51عدد الجھات المستھدفة لبناء الشراكاتتحدید الجھات المطلوب عقد شراكات معھا

مستمر15عدد مرات التواصل مع الجھات المستھدفة للشراكاتالتواصل مع الجھات المستھدفة بعقود الشراكات

مستمر5عدد العقود الموقعة للشراكاتتوقیع عقود الشراكات المطلوبة

مستمر10عدد فرص التحسینتقییم الشراكات الموقعة
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10000مستمر100عدد المواد اإلعالمیة المنشورة على الموقعصناعة مواد إعالمیة للموقع االلكتروني

مستمر80عدد المواد اإلعالمیة المنشورة في تویتربناء ونشر مواد إعالمیة عن اخبار الجمعیة ومشاریعھا

3000مستمر2عدد الفیدیوھات المنتجةانتاج فیدیوھات تعریفیة عن الجمعیة

مستمر96عدد الرسائل المنفذةتفعیل رسائل واتساب األسبوعیة

مستمر1000عدد المشتركین في خدمة الواتسعدد المشتركین في خدمة الواتس

1000مستمر2عدد التقاریرإصدار وتوزیع التقریر اإلعالمي نصف سنوي

1000شھر رمضان10000عدد التھاني الموزعة الكترونیاتصمیم وتوزیع تھنئة رمضان

شھر شوال - ذي الحجة10000عدد التھاني الموزعة الكترونیاتصمیم وتوزیع تھنئة العید

مستمر10عدد الزیاراتزیارات رجال االعمال وأعیان المجتمع

مستمر5000عدد الرسائلإرسال الرسائل النصیة



خطة العالقات العامة والتواصل
مستھدف 2020المؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةالھدف االستراتیجي

التنفیذ
التكالیف المتوقعةفترة التنفیذ
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مستمر10عدد التھاني الموزعةالتھئنات بالمناسبات االجتماعیة والسیاسایة واالقتصادیة

2000مستمر4عدد اللوحات االعالنیةتصمیم لوحات إعالنیة

المشاركة في المعارض والملتقیات والمھرجانات
مستمر3عدد المشاركات ( صیف السودة - مھرجان مطار ابھا - مھرجان الخمیس

5000مستمر2عدد المعارض التعریفیة

مستمر10عدد الجھات المستھدفةزیارة جھات حكومیة - مدارس رجال - شركات - جمعیات -

مستمر10000عدد النسخ الموزعةإصدار التقریر السنوي

قیاس الصورة الذھنیة للجمعیةمبادرة قیاس

مستمر2عدد االستبانات الموزعة

مستمر%80معدل رضا المجتمع عن الجمعیة

مستمر%85نسبة الصورة الذھنیة اإلیجابیة عن الجمعیة

مستمر2عدد تقاریر دراسة المقترحات والمالحظات الواردة

57000ةعقوتملا فيلاكتلا



تنمیة الموارد المالیة
الھدف 

التكالیف المتوقعةوقت التنفیذالمستھدفمؤشرات األداءاالنشطة الرئیسیة للمبادراتالمبادرات التنفیذیةاالستراتیجي
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معرض الراشد

شھر 1%100نسبة االنتھاء من الموافقاتاخذ الموافقات الحكومیة

شھر 1%100نسبة االنتھاء من توقیع العقد مع مجمع الراشدالتنسیق مع مجمع الراشد

شھر 1%100نسبة االنتھاء من تصمیم المعرضتصمیم المعرض وعرض أسعار

12000شھر 1%100نسبة االنتھاء من تجھیزات المعرضاكمال تجھیزات المعرض (الدیكورو الكھرباء واالنترنت والھاتف)

3000شھر 1%100نسبة االنتھاء من التوظیفتعیین موظف للمعرض

2000شھر 61عدد المواد اإلعالمیة المطبوعةطباعة بروشرات ومواد إعالنیة

مستمر6000عدد الزوار لمعرض الجمعیةتوعیة المجتمع بقضایا اإلسكان

تسویق مشاریع الجمعیة في المعرض
مستمر100عدد التبرعات الشھریة

مستمر100,000اجمالي مبالغ التبرعات

تسویق رجال االعمال

60000شھر 12نسبة االنتھاء من التوظیفتوظیف مسؤول تسویق

شھر2002عدد السجالت في قاعدة البیاناتبناء قاعدة بیانات برجال االعمال

شھر2%100نسبة االنتھاء من جدولة الزیاراتجدولة زیارات لرجال االعمال

التواصل مع رجال األعمال قبل الزیارة
مستمر3عدد المواد اإلعالمیة للتواصل

مستمر3عدد مرات التواصل مع رجال االعمال

زیارة رجال األعمال وتسویق مشاریع الجمعیة والمجمع التجاري
مستمر200عدد رجال األعمال التي تم زیارتھم

مستمر3000000اجمالي مبالغ تبرعات رجال األعمال

تسویق المؤسسات 
المانحة

شھر 201عدد السجالت في قاعدة البیاناتبناء قاعدة بیانات بالمؤسسات المانحة

شھر 201عدد المنصات التي تم تسجیل الجمعیة فیھاتسجیل الجمعیة على منصات الموسسات المانحة

10000شھر 51عدد المشاریع التي تم بناؤھا وتصمیمھابناء وتصمیم مشاریع الجمعیة

تسویق مشاریع الجمعیة بما یتناسب مع المؤسسات المانحة
مستمر5عدد المشاریع التي تم تسویقھا للمؤسسات المانحة

مستمر1700000اجمالي مبالغ تبرعات المؤسسات المانحة

الدعم الحكومي

شھر3%100نسبة االنتھاء من الحصول على شروط وآلیات الدعمالتواصل مع الوزارة لمعرفة شروط الدعم

شھر 3%100نسبة اكتمال ملف الجمعیةتجھیز ملف الجمعیة للدعم الحكومي

شھر3%100نسبة االنتھاء من رفع الملف للوزارةرفع ملف الجمعیة للوزارة



تنمیة الموارد المالیة
الھدف 

التكالیف المتوقعةوقت التنفیذالمستھدفمؤشرات األداءاالنشطة الرئیسیة للمبادراتالمبادرات التنفیذیةاالستراتیجي
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الدعم الحكومي

مستمر600,000اجمالي مبالغ الدعم الحكوميمتابعة الدعم الحكومي

التسویق االلكتروني 
لمشاریع الجمعیة

شھر 51عدد حمالت التسویق االلكترونيتحدید عدد الحمالت المستھدفة للتسویق

15000مستمر15عدد المشاھیر المشاركین في الحملةالتنسیق مع المشاھیر لدعم الحمالت

مستمر%100نسبة توفیر المواد اإلعالمیة للحمالتتوفیر المواد االعالمیة للحمالت التسویقیة

مستمر100عدد المتطوعین المشاركین في الحملةالتنسیق مع المتطوعین لدعم الحمالت التسویقیة

مستمر%100نسبة الرد على استفسارات الجمھورالتواصل مع الجمھور والرد على استفساراتھم

مستمر%100نسبة النشر لنتائح الحمالتنشر نتائج الحملة وشكر المتبرعین

تنفیذ حملة بناء1 في الواتس (رمضان)
3000مستمر%100نسبة االنتھاء من حملة البناء

مستمر200,000اجمالي ایرادات حملة البناء1

تنفیذ حملة صیانة مساكن (رمضان)
3000مستمر%100نسبة االنتھاء من حملة صیانة المساكن

مستمر100,000اجمالي ایرادات حملة الصیانة

تنفیذ حملة ترمیم ( عشر ذي الحجة)
5000مستمر%100نسبة االنتھاء من حملة ترمیم

مستمر100,000اجمالي ایرادات حملة الترمیم

تنفیذ حملة بناء 2 في وسائل التواصل (شعبان)
5000مستمر%100نسبة االنتھاء من حملة البناء

مستمر100,000اجمالي ایرادات حملة البناء2

تنفیذ حملة إیواء في وسائل التواصل
5000مستمر%100نسبة االنتھاء من حملة إیواء

مستمر100,000اجمالي ایرادات حملة االیواء

 بناء استثمار
مشروع المركز التجاريللجمعیة

15000مستمر%100نسبة االنتھاء من انجاز الجدوى االقتصادیةزكرملل ةيداصتقالا ىودجلا ةسارد ذيفنت

مستمر%100نسبة االنتھاء من وثیقة المشروعبناء وثیقة المشروع 

تسویق المشروع في وزارة العمل
مستمر%100نسبة االنتھاء من تسویق المشروع في الوزارة

مستمر2,000,000اجمالي اإلیرادات المحصلة من تسویق في الوزارة

تسویق المشروع في المؤسسات المانحة
20000مستمر5عدد المؤسسات التي تسویق المشروع لھا



تنمیة الموارد المالیة
الھدف 

التكالیف المتوقعةوقت التنفیذالمستھدفمؤشرات األداءاالنشطة الرئیسیة للمبادراتالمبادرات التنفیذیةاالستراتیجي
 بناء استثمار

مشروع المركز التجاريللجمعیة
تسویق المشروع في المؤسسات المانحة

مستمر500,000اجمالي اإلیرادات المحصلة من تسویق المؤسسات المانحة

 ةيعامتجالا ةيمنتلا كنب يف زكرملا قيوست
مستمر%100نسبة االنتھاء من تسویق المشروع في بنك التنمیة االجتماعیة

مستمر1,000,000اجمالي اإلیرادات المحصلة من تسویق بنك التنمیة 

مستمر%50نسبة االنتھاء من تنفیذ المشروعبناء المشروع االستثماري

158000اجمالي التكالیف



خطة اإلسكان الخیري
الھدف 

المستھدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةاالستراتیجي
التنفیذ

التكالیف المتوقعةفترة التنفیذ

ري
خی

 ال
ان

سك
اإل

ل 
حلو

ر 
وفی

ت

اإلسكان التنموي
مستمر150ةلمكتسملا تافلملا ددعاستكمال ملفات المستفیدین

مستمر150ةرازولل اهعفر مت يتلا تافلملا ددعرفع الملفات المستكلمة لوزارة اإلسكان

مستمر150اهتنياعم مت يتلا ةينكسلا تادحولا ددعالتنسیق لمعاینة الوحدات السكنیة من قبل المستفیدین

تسلیم الوحدات السكنیة للمستفیدین
مستمر150اهميلست مت يتلا ةينكسلا تادحولا ددع

مستمر900يومنتلا ناكسإلا عورشم نم نيديفتسملا ددع

مشروع االیواء

مستمر30ءاويإلا تابلط ددعاستقبال طلبات المستفیدین

مستمر30اهثحب مت يتلا تالاحلا ددعتنفیذ البحث االجتماعي للمستفیدین

مستمر20جايتحالا ةدش سايقم قفو اهزرف مت يتلا تالاحلا ددعفرز المستفیدین وفق مقیاس شدة الحاجة

مستمر20ةلمكتسملا تافلملا ددعاستكمال ملفات المستفیدین

استئجار وحدات سكنیة مناسبة للمستفیدین
150000مستمر20اهراجئتسا مت يتلا ةينكسلا تادحولا ددع

مستمر120ءاويإلا عورشم نم نيديفتسملا ددع

3700000التكالیف المتوقعة



خطة الخدمات المساندة 

التكالیف المتوقعةالتنفیذالمستھدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةالھدف 

ف
تر

مح
ل 

عم
ق 

ری
ء ف

بنا

مبادرة ( خبراء )

شھر 2%100نسبة انجاز تقریر االحتیاجات التدریبیةتحدید االحتیاجات التدریبیة

اعتماد 30 ساعة تدریبیة تخصصیة لكل موظف

20000مستمر120عدد ساعات التدریب التخصصیة

مستمر%100نسبة الموظفین المدربین

مستمر%90نسبة الرضا عن التدریب

مستمر5عدد الموظفین المدربین على راس العملالتدریب على رأس العمل

المشاركة في المؤتمرات واللقاءات
4000مستمر2عدد المشاركة في المؤتمرات

مستمر5عدد الموظفین المشاركین

بیئة عمل جاذبة

2000مستمر4عدد المناسبات المنفذةمناسبات اجتماعیة للعاملین

مستمر%95مدى رضى الموظفین عن الئحة الحوافزتحدیث الئحة الحوافز واالبداع

مستمر10عدد األفكار اإلبداعیةمسابقة األفكار

2000مستمر%80نسبة الموظفین المكرمینتكریم الموظفین الممیزین

مستمر%85نسبة رضا الموظفینقیاس رضا العاملین

مبادرة "توظیف"

مستمر%100نسبة االنتھاء من تقریر االحتیاجات الوظیفیةحصر االحتیاجات الوظیفیة

مستمر%100نسبة االنتھاء من خطة التوظیفبناء خطة التوظیف

مستمر3عدد اإلعالنات عن الوظائف الشاغرةاإلعالن عن الوظائف الشاغرة

مستمر25عدد المتقدمین للوظائففرز وثائق المتقدمین للوظائف

مستمر20عدد المقابالت الوظیفیةمقابلة المتقدمین للوظائف

مستمر3عدد السعودیین المعینیینتوظیف الكفاءات السعودیة

عي
طو

الت
ل 

عم
 ال

یز
عز

ت

فریق منازل التطوعي

مستمر%100نسبة االنتھاء من بناء سیاسات التطوعتطویر أنظمة التطوع

مستمر6عدد الفرص التطوعیة الجدیدةبناء فرص تطوعیة

مستمر20عدد المتطوعین المستقطبیناستقطاب متطوعین

مستمر%100نسبة تنفیذ الفرص التطوعیةتنفیذ الفرص

مستمر20عددد المتطوعین المكرمینتكریم المتطوعین

28000التكالیف المتوقعة



متابعة تنفیذ االستراتیجیة
المستھدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةالھدف

التنفیذ
المسؤولفترة التنفیذ

لیة
شغی

الت
ط 

خط
وال

یة 
تج

رای
ست

اال
طة 

لخ
ء ا

أدا
عة 

تاب
م

اجتماع شھري مع اإلدارات لمناقشة 
االنجازات وحل المعوقات

مستمر12عدد االجتماعاتاجتماع مع إدارة تنمیة الموارد المالیة 

مستمر12عدد االجتماعاتاجتماع مع إدارة العالقات العامة

مستمر12عدد االجتماعاتاجتماع مع إدارة الخدمات االجتماعیة

مستمر12عدد االجتماعاتاجتماع مع إدارة الموارد البشریة

ورش عمل التحسین المستمر

تنفیذ ورش عمل مع الموظفین لحل معوقات تنفیذ 
مستمر4عدد ورش العمل المنفذةالخطة

مناقشة توصیات مجلس اإلدارة وبناء المبادرات 
مستمر4عدد التحسینات المنفذةالتحسینیة

إعداد التقاریر الربعیة لمجلس اإلدارة

التعمیم لكافة االدارات تحدیث االنجازات على الخطط 
مستمر4عدد التعامیم االداریةالتشغیلیة

مستمر4عدد اجتماعات المجلس لمناقشة االستراتیجیةعرض االنجازات على المجلس

كتابة توصیات مجلس االدارة
مستمر%100نسبة تنفیذ توصیات مجلس االدارة

متابعة تنفیذ توصیات مجلس االدارة



خطة وحدة اإلسكان
الھدف 

المستھدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةاالستراتیجي
التنفیذ

التكالیف المتوقعةفترة التنفیذ

ري
خی

 ال
ان

سك
اإل

ل 
حلو

ر 
وفی

ت

برنامج البناء العام  (9*5) بناء(5) وحدات سكنیة 
في(9) مناطق

مستمر50ءانبلا تابلط ددعاستقبال طلبات المستفیدین

مستمر50اهثحب مت يتلا تالاحلا ددعتنفیذ البحث االجتماعي المكتبي

مستمر15جايتحالا ةدش سايقم قفو اهزرف مت يتلا تالاحلا ددعفرز المستفیدین وفق مقیاس شدة الحاجة

مستمر15ةلمكتسملا تافلملا ددعاستكمال ملفات المستفیدین

مستمر%100تادقاعتلا نم ءاهتنالا ةبسنالتعاقد مع المقاولین لتنفیذ البناء

3000000مستمر15اهؤانب مت يتلا لزانملا ددعبناء المنازل للمستفیدین وفق األولویة

مستمر%100ةينفلا تافصاوملل لزانملا ةقباطم ةبسنمعاینة المنازل واستالمھا من المقاولین

مستمر90نيديفتسملا دارفألا ددعتسلیم المباني للمستفیدین

برنامج الترمیم

مستمر30ميمرتلا تابلط ددعاستقبال طلبات المستفیدین

مستمر30اهثحب مت يتلا تالاحلا ددعتنفیذ البحث االجتماعي للمستفیدین

مستمر20جايتحالا ةدش سايقم قفو اهزرف مت يتلا تالاحلا ددعفرز المستفیدین وفق مقیاس شدة الحاجة

مستمر20ةلمكتسملا تافلملا ددعاستكمال ملفات المستفیدین

ترمیم منازل المستفیدین وفق األولویة
400000مستمر20اهميمرت مت يتلا لزانملا ددع

مستمر120نيديفتسملا دارفألا ددع

مشروع الصیانة الطارئة

مستمر30ةنايصلا تابلط ددعاستقبال طلبات المستفیدین

مستمر30اهثحب مت يتلا تالاحلا ددعتنفیذ البحث االجتماعي للمستفیدین

مستمر15جايتحالا ةدش سايقم قفو اهزرف مت يتلا تالاحلا ددعفرز المستفیدین وفق مقیاس شدة الحاجة

مستمر15ةلمكتسملا تافلملا ددعاستكمال ملفات المستفیدین

صیانة منازل المستفیدین وفق األولویة
150000مستمر15اهتنايص مت يتلا لزانملا ددع

مستمر90نيديفتسملا دارفألا ددع

اإلسكان التنموي

مستمر200يومنتلا ناكسإلا تابلط ددعاستقبال طلبات المستفیدین

مستمر200اهثحب مت يتلا تالاحلا ددعتنفیذ البحث االجتماعي للمستفیدین

مستمر150جايتحالا ةدش سايقم قفو اهزرف مت يتلا تالاحلا ددعفرز المستفیدین وفق مقیاس شدة الحاجة



خطة وحدة اإلسكان
الھدف 

المستھدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةاالستراتیجي
التنفیذ

التكالیف المتوقعةفترة التنفیذ

ري
خی
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ان
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اإل

ل 
حلو

ر 
وفی

ت

اإلسكان التنموي
مستمر150ةلمكتسملا تافلملا ددعاستكمال ملفات المستفیدین

مستمر150ةرازولل اهعفر مت يتلا تافلملا ددعرفع الملفات المستكلمة لوزارة اإلسكان

مستمر150اهتنياعم مت يتلا ةينكسلا تادحولا ددعالتنسیق لمعاینة الوحدات السكنیة من قبل المستفیدین

تسلیم الوحدات السكنیة للمستفیدین
مستمر150اهميلست مت يتلا ةينكسلا تادحولا ددع

مستمر900يومنتلا ناكسإلا عورشم نم نيديفتسملا ددع

مشروع االیواء

مستمر30ءاويإلا تابلط ددعاستقبال طلبات المستفیدین

مستمر30اهثحب مت يتلا تالاحلا ددعتنفیذ البحث االجتماعي للمستفیدین

مستمر20جايتحالا ةدش سايقم قفو اهزرف مت يتلا تالاحلا ددعفرز المستفیدین وفق مقیاس شدة الحاجة

مستمر20ةلمكتسملا تافلملا ددعاستكمال ملفات المستفیدین

استئجار وحدات سكنیة مناسبة للمستفیدین
150000مستمر20اهراجئتسا مت يتلا ةينكسلا تادحولا ددع

مستمر120ءاويإلا عورشم نم نيديفتسملا ددع

3700000التكالیف المتوقعة



خطة السكرتاریة

مستھدف 2020المؤشراتاالنشطة الرئیسیة للمبادرةالمبادرةالھدف االستراتیجي
التنفیذ

فترة التنفیذ

تعزیز الصورة 
الذھنیة

تنسیق اجتماعات مجلس اإلدارة

مستمر%100نسبة حضور أعضاء المجلس في االجتماعاتابالغ أعضاء المجلس بالموعد المقترح لالجتماع

مستمر8عدد الجلسات المنعقدة للمجلستنسیق عقد اجتماع المجلس

مستمر8عدد محاضر مجلس اإلدارة المكتملةكتابة واستكمال تواقیع محاضر مجلس اإلدارة

مستمر8عدد المحاضر المؤرشفةأرشفة محاضر مجلس اإلدارة

مستمر10عدد التعامیم اإلداریة الصادرةصیاغة تعامیم قرارات مجلس اإلدارة

مستمر8عدد المحاضر المرسلة لمركز التنمیةإرسال المحضر إلى مركز التنمیة االجتماعیة

تنسیق اجتماعات الجمعیة العمومیة

ابالغ ومتابعة أعضاء الجمعیة العمومیة بموعد االجتماع
مستمر20عدد بالغات أعضاء العمومیة

مستمر20عدد أعضاء الجمعیة العمومیة الحاضرین

مستمر20عدد االعضاء المبلغینابالغ أعضاء الجمعیة العمومیة بتسدید االشتراكات

مستمر%100نسبة االنتھاء من التجھیزاتتجھیز متطلبات عقد اجتماع الجمعیة العمومیة

مستمر1عدد محاضر الجمعیة العمومیةاستكمال محضر الجمعیة العمومیة

مستمر2عدد االخبار المنشورة لتغطیة اجتماع العمومیةالتغطیة اإلعالمیة النعقاد الجمعیة العمومیة

مستمر1عدد المحاضر المرسلة للمركزارسال نسخة من المحضر لمركز التنمیة االجتماعیة

برید الجمعیة
متابعة البرید االلكتروني للجمعیة

مستمرعدد االیمیالت المرسلة

مستمرعدد االیمیالت المستقبلة

مستمر%100نسبة متابعة انجاز معامالت االیمیالتمتابعة انجاز المعامالت المتعلقة باالیمیالت

إدارة اجتماعات المدیر التنفیذي

مستمر%100نسبة االلتزام بقائمة االجتماعات األسبوعیةتحدید مواعید االجتماعات األسبوعیة

مستمر%100نسبة االجتماعات المنفذة في الوقت المحددالتذكیر بمواعید اجتماعات المدیر مع األطراف األخرى

%100نسبة تدوین خالصة االجتماعاتتدوین خالصة االجتماعات

مستمر%100نسبة عرض خالصة االجتماعات على فریق العملاطالع فریق العمل على نتائج االجتماعات

تنسیق زیارات كبار الضیوف للجمعیة
مستمر10عدد كبار ضیوف الجمعیةالتواصل مع كبار الضیوف وتنسیق الزیارة

مستمر10عدد طلبات التغطیة اإلعالمیة ألخبار الزیاراتطلب التغطیة اإلعالمیة لزیارة كبار ضیوف الجمعیة

التنسیق للمناسبات العامة للجمعیة
التنسیق مع فرق العمل إلدارة المناسبات

مستمر15عدد اجتماعات فرق العمل

مستمر1نسبة الموظفین المشاركین

مستمر5عدد المناسبات التي تنفذھا الجمعیةتنفیذ مناسبات الجمعیة
مارس + مستمر%80نسبة المستندات المؤرشفةأرشفة كافة المستندات الرسمیة الكترونیاأرشفة


