خطة عمل إدارة البرامج والمشاريع التنموية للربع األول لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
اإلدارة

إدارة البرامج والمشاريع التنموية

اسم المسؤولة

تهاني صالح سلمان

بريد الكتروني

T.saleh@oula.org.sa

ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين

ت  :1تطوير أداء المنظمة

ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

برنامج الدعم المادي واالجتماعي
الربع

(يناير ر– فبراير –

الربع األول

مارس)

م

المهمة

الهدف
االستراتيجي

الموظفة
المسؤولة

تاريخ االنجاز

مؤشر األداء

سير المهمة

1.1

تسليم تقارير اإلحصاءات

ب1

رئيسة القسم
مديرة البرامج

2019-1-30م

تقرير احصائي

تقارير إحصائية كامله

1.2

تحديث السجل العام لبيانات
المستفيدين

ب1

رئيسة القسم
مديرة البرامج

2019-1-30م

سجل كامل ببيانات المستفيدين

سجل كامل بجميع البيانات

1.3

صرف التبرعات العينية

الباحثات

مستمر

عدد المستفيدين

 636اسره
 3390مستفيد

1.4

التوجيه واإلرشاد

الباحثات

مستمر

 50مستفيدة

52جلسه ارشاديه

ب1
ب1

مالحظات

ب1
1.5

األبحاث االجتماعية

1.6

طلب العالج

1.7

إقامة الدورات

1.8

قياس مستوى اللياقة البدنية

ب1

الباحثات

مستمر

أبحاث بن زقر
أبحاث متابعه
أبحاث عالج
أبحاث طلب سكن

 10أبحاث
 56بحث تتبع
 21بحث عالج
 1بحث طلب سكن

الباحثات

مستمر

عدد المستفيدين

 15حالة بقيمة 11100

البرنامج الرياضي
ت3

رئيسة النادي

2019-3-30م

ب3

المدربات
رئيسة النادي

2019-3-30م

دورة كرة قدم
دورة سباحه
دورة الدفاع عن النفس
عدد األطفال

تم التأجيل للربع الثاني

_______

(يناير ر– فبراير –

الربع األول

1.9

تحصيل عائد االشتراكات بالنادي

ت3

رئيسة النادي

2019-3-30م

مبلغ التحصيل

64.345

1.10

أنهاء التقرير الربع سنوي 1

ت3

مديرة البرامج

2019-3-30م

تقارير كامله لجميع البرامج

تقارير كامله بنسبة 100%

برنامج المهارات

مارس)

 3لقاءات

1.11

اللقاءات التعريفية للمستفيدين

ب2

المنسقات

2019-3-30م

عدد اللقاءات

1.12

اعداد جداول التدريب

ب2

مديرة البرامج

2019-3-30م

جدول زمني كامل للتدريب

جدول كامل للتدريب

1.13

إقامة الدورات التدريبية 1

ب2
ب3

مديرة البرامج

2019-2-24م

دورة لغة انجليزيه
دورة تقوية
عالم الروبرت والبرمجة

 20طفل وطفله
 20فتاه
 51طفل وطفل

 65مستفيد

تدريبات بريميرا

لم تتم

1.14

الفعاليات والورش التدريبية

ب2
ب3

مستمر

مستمر

عدد الورش
عدد المستفيدين

ورش انجاز  3ورش لعدد130
فتى وفتاة
مخيمات انجاز  4مخيمات 148
فتى وفتاه
ورش انجاز لالبتدائي  2لعدد50
طفل وطفله
الورش  10ورش لعدد282
مستفيد ومستفيدة

1.15

التقييم للمستفيدين

ب2

2019-3-30م

2019-3-30م

عدد األطفال المجتازين للتقييم

جاري العمل

خطة عمل إدارة الشؤون المالية واإلدارية للربع األول لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
اإلدارة

إدارة الشئون المالية واإلدارية

اسم المسؤولة

عبير األنصاري

ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين

ت  :1تطوير أداء المنظمة

ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

بريد الكتروني

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

a.alansari@oula.org.sa

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

الشؤون المالية واإلدارية
الربع

م

المهمة

الهدف
االستراتيجي

الموظفة المسئولة

تقارير مالية
ت2

(يناير ر– فبراير –
(يناير ر–
فبراير –
مارس)

مارس)

الربع األول
الربع األول

1.1

1.2

إعداد واستخراج
القوائم المالية لعام
2018م

ت2

1.3

مديرة المالية
والتشغيل

تاريخ االنجاز

مؤشر األداء

سير المهمة

2/5
3/5

• صرف الرواتب مكتملة %100
• كشوف حساب بأرصدة صحيحه
%100
• تقارير لمصاريف المشاريع %100

تم %100
تم %100
تم %100

مديرة المالية
والتشغيل

2/20

بدأ تأسيس البرنامج
الموحد للجمعية -
مالية

ت1

مديرة المالية
والتشغيل

3/30

التوظيف

ت1

منى البيومي

قوائم مالية مكتملة %100

استخدام النظام الموحد بنسبة % 50

مالحظات

تم %98

تم %20

قسم الموارد البشرية

1.4

مارس

توظيف كفاءات مناسبة للوظائف
الشاغرة التالية:
مديرة تنمية الموارد المالية.

تــم

_

ت1
1.5

منى البيومي
مارس

تطوير الموظفين

 بدء خطة التدريب للربعاألول.
شرح نظام تقييم األداء الجديد
للموظفات.
اعتماد معايير األداء لجميع الموظفات.
-

منى البيومي
ت1
اللوائح و التطوير
اإلداري

مارس
شركة التقنية

1.6

1.7

-

التواصل الداخلي

ت1

تجديد عقود

منى البيومي
خديجة العمودي

مارس

تقديم تقرير عن تقييم أداء 2018
ومقارنته بالعام الماضي
اعتماد الئحة تنظيم العمل المعدلة.
تقديم تقرير عن دوام الموظفات
لعام .2018
إعداد تقرير استبيان الرضا
الوظيفي.
 البدء في تنفيذ برنامج الموارداإللكتروني.

تنظيم نشاط ترفيهي أو تثقيفي -
للموظفات(.النشاط األول)

تــــم تنفيذ 3
دورات
تـــم
جاري العمل
عليه

ت1

زينب حسن
بسمه-زينب-منى
تجديد رخص
أوفيس365

1/1
3/26
2/10

ت1

زينب

2/30

عروض األسعار بعد زيادة %5

1.8

1.9

مواصلة عمل برنامج
الجمعية الجديدة

باقي بعض الموظفات
نظرا النشغال اإلدارات

تـــم
في انتظار
االعتماد
تـــم
تـــم
لم يتم
تـــم

قسم تقنية المعلومات والخدامات المساندة
عقد دعم البرامج مجدد
عقد خدمة واصل البريد مجدد
رخصة مجددة وبرامج تعمل

_

تم
تم
تم
تم

تم نـقـل خدمة اعتماد
الالئحات لمنصة جديدة
للوزارة و الزالت تحت
التجريب
لـتـأخـر الشركة

رحلة المزرعة

1.10

مارس)

ت1

عبير-زينب-تهاني

2/30

تسليم الدفعة األولى للشركة

ت1

زينب-نوال

1/1

أحبار بالمخزن

ت1

زينب حسن
زينب حسن
زينب حسن
زينب حسن

3/1
3/11
3/11
2019/3/11

عقد صيانة األجهزة الرياضية مجدد
تجديد عقود العمال
خدمة مقيم
خدمة تم

تم
تم
تم
تم

4.13

تنفيذ خطة النظافة

ت1

نوال

مستمرة

خطة مكتوبة

تم

1.14

االنتهاء من ترميمات
السور وتكملة فرش
المكاتب

ت1

1.11

الربع األول

(يناير ر– فبراير –

البدء في عمل برامج
الجمعية مع الشركة
المختارة
شراء أحبار الطابعات
لمدة  3أشهر
تجديد عقود

1.12

زينب

2019/3/30

بدء العمل من المكاتب الجديدة

تم
تم

لتم

خطة عمل إدارة العالقات العامة وتنمية الموارد المالية للربع األول لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
إدارة العالقات العامة وتنمية الموارد المالية

اإلدارة

أ.عاليا سليمان

اسم المسؤولة
بريد الكتروني

alia@oula.org.sa

ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين

ت  :1تطوير أداء المنظمة

ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

برنامج الدعم المادي واالجتماعي
الربع

م

الربع األول

(يناير ر– فبراير –

1.1
1.2
1.3

مارس)

1.4
1.5

المهمة

الهدف
االستراتيجي

الموظفة
المسؤولة

تاريخ االنجاز

مؤشر األداء

سير المهمة

مالحظات

خطة عمل إدارة البرامج والمشاريع التنموية للربع الثاني لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
اإلدارة

إدارة البرامج والمشاريع التنموية

اسم المسؤولة

تهاني صالح سلمان

بريد الكتروني

T.saleh@oula.org.sa

ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين ت  :1تطوير أداء المنظمة
ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

برنامج الدعم المادي واالجتماعي
الربع

م

المهمة

الهدف

الموظفة

االستراتيجي

المسؤولة

تاريخ االنجاز

تحديث بيانات المستفيدين لإليجار

1.2

والغذاء

ب1

رئيسة القسم

الربع الثاني

(ابريل –مايو – يونيو)

مديرة البرامج

2019-6-30م

مؤشر األداء

سير المهمة

عدد المستفيدين من السكن

كشف كامل بعدد

عدد المستفيدين من الغذاء

348اسره

مالحظات

كشف كامل بعدد
 46اسره

ب1

2.2

صرف التبرعات العينية

3.2

التوجيه واإلرشاد

ب1

األبحاث االجتماعية

ب1

4.2

 774اسره

الباحثات

مستمر

عدد المستفيدين

الباحثات

مستمر

 50مستفيدة

 57مستفيدة

أبحاث بن زقر

 6أبحاث ين زقر

أبحاث متابعه

 52بحث متابعه

أبحاث عالج

 9أبحاث عالج

الباحثات

مستمر

 4141فرد

1

أبحاث طلب سكن

1بحث طلب سكن

تسجيل جديد

11بحث تسجيل
جديد

5.2

طلب العالج

6.2

الفعاليات والورش التدريبية

ب1

الباحثات

مستمر

عدد المستفيدين

 7حاالت تم عالجهم

 18حاله

برنامج المهارات
برنامج الترية الوالدية مرحلة
التنشئة

(ابريل– مايو–يونيو)

الربع الثاني

ب2
ب3

مديرة البرامج

مستمر

برنامج صيانة الجوال

 26أم

برنامج التخطيط االسري

 12فتاه

انجاز السعودية ( أصدقاء

 36مستفيدة

األرض )

 25طفل وطفلة

لعبة األلوان

 20طفل وطفله

برنامج شدن ( المناعة الفكرية

 24اب

للمربي )

 33فتاه

المقبالت على الزواج

 25طفل وطفله

انجاز السعودية ( انا ومحيطي

 28ام

)

 42مستفيدة

برنامج شدن
برنامج االم القائدة

2

ب2

7.2

إقامة الدورات 1

8.2

تقييم المستفيدين

ب2

9.2

إقامة الدورات

ت3

رئيسة النادي

10 .2

قياس مستوى اللياقة البدنية

ب3

المدربات

ب3

مديرة البرامج
المنسقات
مديرة البرامج

دورة اماليد ( البرمجة

2019-6-16م

والروبرت )

 50طفل وطفله
تقييم اللياقة البدنية

2019-6-30م

عدد األطفال المجتازين للتقييم

تقييم التحصيل
الدراسي

البرنامج الرياضي

رئيسة النادي

2019-6-30م
2019-6-30م

دورة كرة سله

 28طفل

دورة سباحه

 33طفله

عدد األطفال

 61طفل وطفله
اإلجمالي  6أشهر =
104.955

11.2

تحصيل عائد االشتراكات بالنادي

ت3

رئيسة النادي

2019-6-30م

مبلغ التحصيل

12.2

أنهاء التقرير الربع سنوي 1

ت3

مديرة البرامج

2019-6-30م

تقارير كامله لجميع البرامج

 55,235ريال

يومي 14.950ريال شهري 89.600ريال-احتياجات 405ريال

تقرير الدعم
االجتماعي
تقرير البرنامج
الرياضي
تقرير برنامج
مهارات

3

خطة عمل إدارة الشؤون المالية واإلدارية للربع الثاني لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
إدارة الشئون المالية واإلدارية

اإلدارة
اسم

عبير األنصاري

المسؤولة
بريد الكتروني

a.alansari@oula.org.sa

ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين

ت  :1تطوير أداء المنظمة

ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

الشؤون المالية واإلدارية
الربع

م

الربع الثاني

(ابريل– مايو – يونيو)

1.2

2.2

المهمة
تحصيل ايجارات
االصول

تقارير ماليه

الهدف
االستراتيجي
ت2

ت1

الموظفة المسئولة
مديرة المالية

تاريخ االنجاز
4/15

مؤشر األداء
•

والتشغيل

مديرة المالية
والتشغيل

تقرير باإليجارات المستحقة
مكتمل %100

5/4
5/5
5/6

• صرف الرواتب مكتملة %100
• كشوف حساب بأرصدة صحيحة

سير المهمة

مالحظات

تم %100
 [ %90البنك
األهلي مجمد]

%90
• تقارير لمصاريف المشاريع %100

4

3.2

جرد األصول

ت2

بدء تأسيس البرنامج
4.2

الموحد للجمعية –

ت1

مالية

مديرة المالية
والتشغيل
مديرة المالية
والتشغيل

6/30

6/30

اإلنتهاء من جرد أصول مبنى اإلدارة
%100

إستخدام النظام الجديد %100

لم يتم إنهاء
األعمال

%20

قسم الموارد البشرية
ت1
5.2

منى البيومي

يونيو

 -تنفيذ خطة التدريب للربع الثاني.

تــــم

 -دورة تحسين األداء.

 -تطبيق متابعة األداء النصف سنوي.

تـــم

 -محاضر حقوق

-إعداد خطة التعاقب الوظيفي.

تــــم

تطوير الموظفين

المرأة في النظام
القضائي(خاصة
منهم) .

الربع الثاني

(ابريل – مايو – يونيو)

بقسم الدعم وبطلب
 محاضرة العمل الحروابني مشروعك.

 تحليل عبء العمل لقسم تنميةاللوائح و التطوير
6.2

ت1

منى البيومي

اإلداري

يونيو

تـــم

الموارد المالية في حالة تعيين مديرة

ال يمكنه اإلكمال

فقط.
شركة التقنية

 تنفيذ الجزء الثاني من برنامجالموارد اإللكتروني.

ذكر المهندس أنه

تم بنسبة %30

معنا إال بعد انتهاء
المالية

5

منى البيومي

التواصل الداخلي
ت1

7.2

يونيو

خديجة العامودي

-

تنظيم النشاط الثاني

تــم
ــــ

للموظفات.

قسم تقنية المعلومات والخدامات المساندة
زينب حسن

2019/7/24

تعقد تأمين السيارات مجدد

تم

زينب حسن

ربع سنوي

عقد توريد بنزين وديزل مجدد

تم

زينب حسن

2019/6/13

عقد الحراسة مجدد

تم

زينب حسن

2019/6/16

عقد نظام مقيم

تم

2.2

تنفيذ خطة النظافة

ت1

نوال عابد

مستمرة

خطة مكتوبة

تم

3.2

تنفيذ خطة الصيانة

ت1

زينب حسن

مستمرة

بدء العمل من المكاتب الجديدة

تم

1.2

تجديد عقود

ت1

6

خطة عمل إدارة العالقات العامة وتنمية الموارد المالية للربع الثاني لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
اإلدارة

إدارة العالقات العامة وتنمية الموارد المالية

اسم

أ.عاليا أبو سليمان

المسؤولة
بريد الكتروني

الربع

alia@oula.org.sa

الهدف

الموظفة

االستراتيجي

المسؤولة
نجالء كاكا

(ابريل– مايو– يونيو)

الربع الثاني

م

المهمة

1.2

توزيع التبرعات العينية

ت2

2.2

الجمعية العمومية

ت2

3.2
4.2

تنفيذ خطة التواصل
االجتماعي
تحديث الموقع
االلكتروني

ت2
ت1

قسم العالقات
العامة
الشركة  +نور
+اإلدارة
نور +زينب

ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين

ت  :1تطوير أداء المنظمة

ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

تاريخ االنجاز

مؤشر األداء

سير المهمة

2019/6/30م

 %100التوزيع

تمت

2019/6/30م

انعقاد الجمعية

لم تتم

2019/6/30م

 %100التنفيذ

%50

2019/6/30م

 %100التنفيذ

%50

مالحظات

تم تحديد الموعد 1
أكتوبر

جاري العمل عليه

7

5.2

توفير دعم طفل  +دعم
اسرة

ت2

نجالء كاكا

2019/6/30م

6.2

( 400اسرة ) %30التحصيل
 %50الدعم التشغيلي

الدعم حسب

()1.378.973(3.765.294

المصدر:

 %50دعم البرامج

 -حكومي (صفر)

(2.611.950()5.166.446

تنمية الموارد المالية
ت3

عاليا

2019/6/30م

7.2

حملة زكاة

ت2

عاليا

2019/6/30م

8.2

استثمار أصول المنظمة

ت2

ــــــ

)
 %50الدعم حسب المصدر
 %50تغطية اإليرادات
للمصروفات

 افراد % 58 الشركات والبنوك% 28
 -االستثمار %14

()8.931.741

 -المؤسسات

()3.990.923

المانحة (صفر)

تحصيل المبلغ المستهدف
للزكاة

1.968.909

( )2.400.000ريال

9.2
10.2

تنفيذ فعالية لتنمية
الموارد المالية
زيارة الشركات المانحة

لجنة االستثمار

2019/6/30م

 %100التنفيذ

ت2

عاليا

2019/6/30م

 1000.000ريال

ت2

عاليا

2019/6/30م

 3شركات

 +االدارة

____%
ايراد المهرجانات
1290904
الصافي 691.832
____

8

اتفاقية ألعاب القوة،تطبيق مقضاك.-تطبيق نية وشركة

11.2

عمل اتفاقيات مع
جهات خارجية

ت1

عاليا

2019/6/30م

 3اتفاقيات خالل
العام2019

هونداي.

 6اتفاقيات

شركة الضيافةالسويسرية.
 مركز تحفيز اللغةوالسمع
جمعية مودة. -سمر ضان،

12 .2

المشاركة في الفعاليات
الخارجية

ت1

نور +فاطمة
شوكي

 -أنا غير مول.

2019/6/30م

فعاليتين

2019/6/30م

عدد المتطوعين المسجلين

 5فعاليات

 لومار. انت وأنا يارمضان. -ردسي مول.

13.2

تحديث وزيادة نسبة
المتطوعين

ت1

نجالء كاكا

 31متطوع

اإلجمالي  73متطوع

ومتطوعة

ومتطوعة.
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خطة عمل إدارة البرامج والمشاريع التنموية للربع الثالث لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
اإلدارة

إدارة البرامج والمشاريع التنموية

اسم المسؤولة

تهاني صالح سلمان

بريد الكتروني

T.saleh@oula.org.sa

ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين

ت  :1تطوير أداء المنظمة

ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

برنامج الدعم المادي واالجتماعي
الربع

م

المهمة

الهدف

الموظفة

االستراتيجي

المسؤولة

ب1

رئيسة القسم

تاريخ االنجاز

مؤشر األداء

2019 9 – 30م

عدد المستفيدين

سير المهمة

 347اسره
1.3

صرف مساعدة السكن

ايجار

والغذاء

سكن

الربع الثالث

(يونيو –يولو – سبتمبر)

 42اسره
 3415اسره

2.3

صرف التبرعات العينية

ب1

الباحثات

مستمر

عدد المستفيدين

3.3

التوجيه واإلرشاد

ب1

الباحثات

مستمر

 50مستفيدة

 57جلسة

األبحاث االجتماعية

ب1

الباحثات

مستمر

أبحاث بن زقر

 30بحث بن

أبحاث متابعه

زقر

4821
مستفيد

4.3

1

مالحظات

أبحاث عالج

 74بحث

تسجيل جديد

متابعه

أبحاث طلب سكن

11بحث عالج
 6أبحاث
______

5.3

طلب العالج

6.3

إقامة الدورات 2

7.3

المحاضرات والفعاليات

ب1

الباحثات

مستمر

عدد المستفيدين

 8حاالت

برنامج المهارات

(يونيو –يولو – سبتمبر)

الربع الثالث

ب2
ب3

مديرة البرامج

2019-7-1م

دورة الربورت (اماليد)

2019-7-2م

دورة كرة السلة

 28طفل

2019-7-2م

دورة السباحة

32فتاة

2019-7-7م

دورة صيانة الجوال

 20فتاة

دورة التصوير االحترافي باستخدام

 25فتاة

2019-7-16م
2019-7-25م
2019-7-15م

مديره البرامج

50طفل

2019-7-10م

2

وطفلة

الهاتف الذكي
دورة اساسيات الخياطة
دورة تصميم وخياطة شراشف

 27سيدة
وفتاة
 28فتاة

الصالة
التخطيط االسري

 36مستفيدة

2019-7-15م
2019-7-29م

8.3

تقييم المستفيدين

قياس مستوى اللياقة

ب3

تحصيل عائد االشتراكات

ت3

كيف احمي طفلي من التحرش

 53مستفيدة

(مركز السمع)

2019-7-30م

التربية الوالدية من (  9 -7سنوات )

2019-8-22م

الحوار االسري

 43مستفيدة

المناعة الفكرية للطفل

24طفل

2019-9-12م

ب2

(مركز السمع)

 22مستفيدة

2019-9-4م

2019-6-30م

المنسقات

فرط الحركة وتشتت االنتباه

47مستفيدة

وطفلة
التربية الوالدية من ( 12-10
مرحلة التنمية )
عدد األطفال المجتازين للتقييم

مديرة البرامج

34مستفيدة
60طفل
وطفلة

البرنامج الرياضي
9.3

10 .3

المدربات

2019-9-30م

عدد األطفال

رئيسة النادي
بالنادي

رئيسة النادي

 60طفل
وطفله

- 9-30
2019م

قيمة التحصيل

65,865الف
ريال
 يومي14,740

3

 شهري51,125
11.3

أنهاء التقرير الربع سنوي3

ت1

مديرة البرامج

2019-9-30م

تقارير كامله لجميع البرامج

تقارير
كامله

4

خطة عمل إدارة الشؤون المالية واإلدارية للربع الثالث لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
اإلدارة

إدارة الشئون المالية واإلدارية

اسم المسؤولة

عبير األنصاري

بريد الكتروني

a.alansari@oula.org.sa

ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين

ت  :1تطوير أداء المنظمة

ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

الشؤون المالية واإلدارية
الربع

م

تحصيل ايجارات
االصول

االستراتيجي

ت 2

الربع الثالث

(ابريل– مايو – يونيو)

1.3

المهمة

الهدف

الموظفة المسئولة

مديرة المالية
والتشغيل

تاريخ االنجاز

7 / 15

مؤشر األداء

تقرير باإليجارات المستحقة مكتمل
%100

سير المهمة

%100

• صرف الرواتب مكتملة %100
2.3

تقارير ماليه

ت1

مديرة المالية
والتشغيل

7/5

• كشوف حساب بأرصدة
صحيحه%100

8/5

• تقارير لمصاريف المشاريع %100

9/ 5

5

%90
البنك األهلي
مجمد

مالحظات

•

صك المركز والنادي -3
األمان

3.3

تجديد صكوك
االصول الثابتة

ت2

مديرة المالية

3 / 30

والتشغيل

•

صك بحره 3

•

صك ارض العزيزية

•

صك عمارة بن زقر

%50
تم تسليمها
للمحامي وتم
رفعها للجهات
المختصة للتحديث
بتاريخ201/4/22
9م

قسم الموارد البشرية
ورشة األنظمة
4.3

تطوير الموظفين

التمثيلية ( برنامج
ت1

منى البيومي

سبتمبر

تنفيذ خطة التدريب للربع الثالث.

تم

عام لفهم الذات

 -حساب عبء العمل لقسم الدعم

الربع الثالث

(يونيو –يولو – سبتمبر)

وفهم اآلخرين)

اللوائح و التطوير
5.3

اإلداري

ت1

االجتماعي.

منى البيومي
+

تم

ـــــــ

سبتمبر

 إعداد دليل متكامل لكل وظيفة (الجزء األول )

الرئيسات و المديرات

تم

الدليل عبارة عن
مرجع لكل وظيفة
يتضمن كل ما
يتعلق بها من
مهام ومعايير

6

أداء ومتطلبات
تعيين وتوجيهات.

فطور جماعي من
6.3

التواصل الداخلي

ت1

منى البيومي +

تنظيم النشاط الثالث للموظفات.

سبتمبر

تم

متبرع بمناسبة
العودة من إجازة

خديجة العمودي

الحج.

قسم تقنية المعلومات والخدامات المساندة
تجديد عقود

ت1

7.3

زينب

2019/8/15

 -تجديد مضاد الفيروسات

زينب

2019/9/10

 عقد صيانة مصعد عمارة النزلةمجدد

8.3

تنفيذ خطة النظافة

9.3

تنفيذ خطة الصيانة

ت1
ت1

تم
تم

نوال

مستمرة

نظافة %100

تم

زينب-نوال

مستمرة

عدم وجود أعطال

تم
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خطة عمل إدارة العالقات العامة وتنمية الموارد المالية للربع الثالث لعام 2019م
االهداف االستراتيجية
ب  :1توفير االستقرار المعيشي للمستفيدين

ت  :1تطوير أداء المنظمة

إدارة العالقات العامة وتنمية الموارد المالية

اإلدارة
اسم المسؤولة

أ.عاليا أبو سليمان

ب  :2تطوير مهارات القرن 21

ت  :2رفع مستوى اإلدارة المالية

بريد الكتروني

alia@oula.org.sa

ب  :3تعزيز مقومات الحياة الصحية

ت  :3تنمية الدعم المادي والبشري

العالقات العامة وتنمية الموارد المالية
الربع

الهدف

الموظفة

االستراتيجي

المسؤولة

نجالء كاكا

2019/9/30م

نور +نجالء

2019/9/30م

م

المهمة

1.3

توزيع التبرعات العينية

ت2

2.3

تنمية الموارد

ت3

تاريخ االنجاز

مؤشر األداء

 %100التوزيع

سير المهمة

تمت

 %75-الدعم التشغيلي

الربع الثالث

(يونيو –يولو – سبتمبر)

()2,823,972()3.765.294

()157,469,2

 %75دعم البرامج()3,874,835()5,166,446

()3,193,300

الدعم حسب المصدر:
 حكومي)0( %20 -افراد %58

 %75-الدعم حسب المصدر

ـــــــــــــ

 -الشركات والبنوك%28

 %75 -تغطية اإليرادات

ـــــــــــــ

 -االستثمار%14

للمصروفات
()6,698,805()8,931,741

8

مالحظات

()4,767,992

المؤسسات المانحة%...()0

(7شركات)
 مانويل، المراعي، -الدورخ،

3.3

زيارة شركة مانحة

ت2

عاليا

2019/9/30م

ت2

نجالء كاكا

2019/9/30م

 3شركات

 نادي اورا، فندق (اصيلة -ايالفجاليري ) UBT EE-
 شركة المناسباتالمتميزة

4.3

توفير دعم طفل  +دعم
اسرة

انستقرام ()3000

زيادة االشتراكات في
5.3

مواقع التواصل

ت1

عاليا +نور

2019/9/30م

االجتماعي
6.3
7.3
8.3

المشاركة في الفعاليات
الخارجية
تحديث وزيادة نسبة
المتطوعين
تحديث وزيادة نسبة
العضوات

( 400اسرة ) %60التحصيل

ت1

نور +فاطمة

تويتر ()2500

تويتر( )1312

فيس بوك ()2500
سناب شات ()3000

سناب شات( 4000

2019/9/30م

ت1

نجالء كاكا

2019/9/30م

عدد المتطوعين المسجلين

ت1

نور +عاليا

2019/9/30م

عدد األعضاء الجدد المسجلين

9

انستقرام()2536
فيس بوك( )269

فعاليتين

شوكي

 167,550ريال

رد سي مول  -جدة
التاريخية  -المطار
78متطوع
10(11سيدات1+
رجل)

الجمعية النسائية الخيرية األولى
خطة العمل السنوية إلدارة البرامج عام 2019م
#

المهام

الهدف

الشخص المسؤول

تاريخ اإلنجاز

النتائج المستهدفة

النتائج الحالة

الربع الرابع
 11اسره ايجار سكن

4.1

صرف مساعدة السكن والغذاء

ب1

رئيسة القسم

2019-11-30م

عدد المستفيدين

4.2

صرف التبرعات العينية

ب1

الباحثات

مستمر

عدد المستفيدين

4.3

التوجيه واإلرشاد

ب1

الباحثات

مستمر

 50مستفيدة

 54جلسة ارشاديه

4.4

األبحاث االجتماعية

ب1

الباحثات

مستمر

أبحاث بن زقر

 47بن زقر

أبحاث متابعه

 56بحث متابعه

أبحاث عالج

 9أبحاث عالج

4.5

صرف األدوات المدرسية

ب1

الباحثات

2019-11-30م

عدد المستفيدين

4.6

طلب العالج

ب1

الباحثات

مستمر

عدد المستفيدين

 4اسره بطاقات غذاء
 672اسره

الدعم المادي واالجتماعي

 4753مستفيد

أبحاث طلب سكن

1

 150طالب وطالبه

#

المهام

الهدف

4.7

المحاضرات والفعاليات

ب2

الشخص

تاريخ اإلنجاز

النتائج المستهدفة

النتائج الحالة

المسؤول
2019- 9 - 19م

تأهيل المرأة المعنفة (مودة )

 8مستفيدات

(كل خميس  6اسابيع )
2019- 10 -2م

التوازن بين األسرة والعمل (مودة)

 37مستفيدة

2019-10-10م

كان ياما ( التعليم بالقصة )

100طفل وطفله

المهارات

(كل خميس )

المنسقات
مديرة
البرامج

2019-10-11م

رحلة الهوكي مون

 15فتاه

2019-10-16م

إدارة ميزانية األسرة

 25مستفيدة

2019-10-28م

تفعيل ليوم سرطان الثدي (كالس زومبا )

 30مستفيدة

2019-11-4م

حضور مسرحية لألطفال

55طفل وطفله

 5و2019-11- 6م

المناعة المعلوماتية للمربي (العميد طالل )

 27اب

11و12و2019-11- 13م

المقبالت على الزواج ( مودة)

 28فتاه

2019-11-20م

فعاليات يوم الطفل العالمي

 50طفل وطفله

2019-11-24م

حضور كرنفال ومباراة الوحدة والنصر بمكة

 200مستفيد – ة

3و2019-12- 4م

المناعة المعلوماتية للمربية

 26مستفيدة

2019-12-9م

فعاليات اليوم العالمي للتطوع

 20مستفيدة

2019-12-10م

مبادرة كلمني عربي

74طفل وسيده

11و2019-12- 12م

المناعة المعلوماتية للطفل

 39طفل وطفلة

2019-12-12م

حضور مباراة الوحدة والعدالة

 250مستفيد – ة

من  15الى 2019-12- 24م

تأهيل المرأة المعنفة (مودة )

 25سيده

25و2019-12-26م

نظام الحماية من االيذاء وحماية الطفل

 34سيدة

(العميد طالل)

2

#

المهام

4.8

إقامة الدورات 3

4.9

تقييم المستفيدين

الهدف

الشخص

تاريخ اإلنجاز

النتائج المستهدفة

النتائج الحالة

من 2019-11-12م

صيانة الكهرباء والتمديدات المنزلية

 30شابه –  30شاب

ب2

مديرة

الى 2019- 12 – 5م

(وزارة التنمية – برنامج اتقن )

ب3

البرامج

من 10- 6الى 2019-11-5م

دورة الخياطة من الصفر (مودة)

المسؤول

مهارات

من 12- 1الى 2019-12- 5م

اساسيات استخدام الحاسب االلي ( مودة )

المنسقات
ب2

مديرة

2019-12- 25م

عدد األطفال المجتازين للتقييم

الرياضي

البرامج

4.10

4.11

تحصيل عائد االشتراكات
بالنادي

أنهاء التقرير الربع
سنوي4

ت3

ت1

رئيسة
النادي

مديرة
البرامج

 20مستفيدة
 27مستفيدة
 115طفل وطفله
 61طفل للياقه البدنية
اليومي  3920ريال

2019- 12-25م

قيمة التحصيل

2019-12-15م

تقارير كامله لجميع البرامج

الشهري  84150ريال
اجمالي88070 :ريال
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تم تسليم التقارير
كامله لجميع البرامج

الجمعية النسائية الخيرية األولى
خطة العمل السنوية لإلدارة المالية عام 2019م
#

المهام

الهدف

الشخص المسؤول

تاريخ اإلنجاز

النتائج المستهدفة

النتائج الحالة

الربع الرابع

اإلدارة المالية

4.1

• صرف الرواتب مكتملة
تقارير ماليه

ت1/

تحصيل اإليجارات

ت2/

عرض التقرير المالي حتى 12/30

ت2/

مديرة المالية

10 / 5

والتشغيل

11 / 5
12 / 5

4.2

4.3

مديرة المالية

10 / 15

والتشغيل

12 / 20

مديرة المالية
والتشغيل

4

12 / 30

%100
• كشوف حساب بأرصدة
صحيحه%100
• تقارير لمصاريف
المشاريع %100
تقرير باإليجارات المستحقة

تقرير مالي باألرصدة قبل
إجراءات نهاية العام

مكتمل %100

مكتمل

منى البيومي
الرئيسات المباشرات

4.5

اللوائح و التطوير اإلداري

ت1

الموارد البشرية

4.4

تطوير الموظفين

ت1

خديجة العمودي

ديسمبر

 -تنفيذ خطة التدريب للربع الرابع.

لـم يـتـم

 -تقييم أداء جميع الموظفات.

تــــم

 مقارنة نتائج تقييم األداء بين العام الماضي والحالي.

منى البيومي
خديجة العمودي

ديسمبر

الرئيسات و المديرات

 -إعداد خطة القسم لعام .2020

تـــم

 -إعداد تقرير عن دوام الموظفات لعام

تــم

 2019ومقارنته بالعام الماضي
إعداد دليل متكامل لكل وظيفة ( الجزء الثاني

تــم بنسبة %80

تنظيم النشاط الرابع للموظفات

تــم

زينب

2019/11/7م

عقد صيانة مصعد دار الرحاب مجدد

تم

زينب

2019/12/15م

عقد صيانة المسابح مجدد

تم

)

4.6

4.7

المساندة

التقنية والخدمات

تـــم

التواصل الداخلي

تجديد عقود

ت1

ت1

ديسمبر

منى البيومي

5

4.8

تنفيذ خطة الصيانة

ت1

4.9

االنتهاء من برامج الجمعية

ت1

زينب
نوال عابد

مستمرة

عدم وجود أعطال

2019/12/31م

العمل على البرامج

تم

جاري العمل
(تم تغيير شجرة
الحسابات من قبل
الوزارة وجاري العمل
عليها)
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الجمعية النسائية الخيرية األولى
خطة العمل السنوية إلدارة العالقات العامة وتنمية الموارد المالية عام 2019م
#

المهام

الهدف

الشخص المسؤول

تاريخ اإلنجاز

النتائج المستهدفة

النتائج الحالة

الربع الرابع
4.1

توزيع التبرعات العينية

ت2

نجالء

2019/12/31م

 %100التوزيع

تم

4.2

توفير دعم طفل  +دعم اسرة

ت2

نجالء

2019/12/31م

(400أسرة) 100%

الكفاالت

التحصيل

103,128ريال

4.3

تنمية الموارد

ت3

نور  -نجالء

2019/12/31م

 2كفالة جديدة
(حتى شهر )11
 %100الدعم
التشغيلي()3.765.294
 %100دعم
البرامج()5.166.446
 %100الدعم حسب المصدر
 %100تغطية اإليرادات
للمصروفات()8.931.741

الدعم حسب المصدر:
حكومي%20
افراد%43
الشركات والبنوك%26
االستثمار%10
المؤسسات
المانحة%100

7

تقارير مسلمة %100

4.4

إصدار تقارير المتبرعين

ت1

نجالء

2019/12/31م

4.5

زيارة شركة مانحة

ت2

أ.دانية – نور

2019/12/31م

 3شركات

4.6

المشاركة في الفعاليات الخارجية

ت1

نور – فاطمة شوكي

2019/12/31م

فعاليتين

4.7

تحديث وزيادة نسبة المتطوعين

ت1

نجالء

2019/12/31م

عدد المتطوعين المسجلين

جاري العمل

للمتبرعين

الجمعية العمومية
Homegrown
منا سنتر
فعالية أسبوع القهوة
المشاركة في فعالية
اليوم العالمي للعنف
ضد المرأة

114
94جديد
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