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األهداف االستراتيجية
2021 - 2017
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حصلت الجمعية على شهادة الجودة العالمية 

ISO: 9001:2015

شهادة الجودة



6

التشغيل والصيانةالترميمالبناء

مسارات العمل التنفيذي
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إدارة المشاريع والصيانة
ــح  ــة فــي هــذا المســار وفــق لوائ ــت الجمعي عمل
ــات  ــتدامة الخدم ــان اســـ ــة لضم ــة متقن وأنظمــ
المقدمــة تلبية لحاجة المســافر ورغبات المتبرعين.
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إنجازاتنا في مسار البناء

16 مسجدًا حتى نهاية 2020
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مساجد تحت التنفيذ

9 مساجد
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إنجازاتنا في
مسار التشغيل والصيانة

مسجدًا تحت إشراف الجمعية
موزعة على 16 محور

118
عدد المساجد المحور

20 مسجد الرياض – مكة
8 مساجد الرياض – الدمام

1 مسجد الجبيل – الدمام

5 مساجد خريص – الهفوف – سلوى

4 مساجد جدة – مكة

2 مسجد جدة – ينبع

4 مساجد مكة – المدينة المنورة

14 مسجد الرياض – المدينة المنورة

16 مسجد الرياض - الخرج – الحوطة – خميس مشيط -  نجران

11 مسجد القصيم – حائل – الجوف – الحديثة
8 مساجد الطائف – الباحة – أبها

4 مساجد المدينة – تبوك – حالة عمار

5 مساجد حفر الباطن – الحديثة

7 مساجد جدة – جازان
4 مساجد الرين - بيشة
5 مساجد الرياض - حريمالء - ظلم

420,000 كم

1,080,000 كم

معدل المسافة التي قطعها 
مراقبو الجمعية في عام 2020

معدل المسافة التي قطعها 
مقاولو الصيانة والتشغيل في 

عام 2020
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إدارة التسويق وتطوير األعمال
ــع  ــن وتوقي ــتقطاب المتبرعي ــل الس ــويق األمث ــذه اإلدارة بالتس ــى ه تعن
الشــراكات ومذكــرات التفاهــم مــع القطاعــات المختلفــة )الحكومــي, 
الخــاص، الخيــري( وإيجــاد اآلليــات التــي تعــزز مــن تفعيــل تلــك الشــراكات 
وتنمــي أثرهــا، كمــا تعنــى بتطويــر برامــج الجمعيــة وآليــات عملهــا 
للنهــوض بمســتواها وتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها, كمــا تهتــم بتنميــة 
المــوارد الماليــة مــن خــال فتــح قنــوات وطــرق عديــدة لجلــب التبرعــات 
والحصــول علــى الدعــم، باإلضافــة إلــى تفعيــل الجانــب االســتثماري 

ــة. ــدى الجمعي ــي ل والوقف
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شراكاتنا الحكومية
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شراكاتنا مع القطاع الخيري والخاص
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الفعاليات والمناسبات والزيارات

بحضور سموه وبتشريف صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه صاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد الفيصل

افتتاح جامع األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز 1
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للتعريف بالجمعية وإطاق أول وقف لمساجد الطرق بالمنطقة

زيارة أعضاء مجلس اإلدارة ألمير منطقة القصيم
صاحب السمو الملكي األمير الدكتور:
فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود

2



16

على نفقة المهندس عبداهلل بن حمد الفوزان
لوالدته حصة بنت عبداهلل الفارس - رحمها اهلل

افتتاح مسجد محطة ساسكو »اللويمي« 3
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افتتاح مسجد محطة ساسكو »القويعية« 4
على نفقة وقف: امتثال بنت فوزي األدهم - رحمها اهلل
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افتتاح المعرض اإلعالمي في مركز سلفر بالزا بالرياض 5
بحضور األستاذ/ عبداهلل بن عبدالرحمن العقيل
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زيارة ديوانية محافظ عنيزة

سعادة األستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم
إللقاء الضوء على جهود وأنشطة الجمعية

6
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المتجر اإللكتروني

خالل عام 2020م

عدد المتبرعينعدد عمليات التبرع

25,148 18,346

إجمالي التبرعات

10,465,196
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الحمالت التسويقية في شهر رمضان

مبادرة األمير سلطان بن سلمان للجهات الحكومية 1

إجمالي التبرعات:
2 , 3 3 , 6 2 4 6

إجمالي التبرعات:
7 4 4 , 0 2 1

إجمالي التبرعات:
8 9 , 0 1 1

إجمالي التبرعات:
3 4 1 , 4 5 0

عدد المتبرعين:
7 , 5 6 4

عدد المتبرعين:
1 , 3 0 5

عدد المتبرعين:
1 7 3

عدد المتبرعين:
6 6 3

مبادرة الرئيس الفخري صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
لبناء مسجد باسم منسوبي الجهات الحكومية.
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حملة #مفحص_قطاة_برتويت 2

موعد اطاق الحملة

عدد مشاهدات التغريدة

عدد الرتويت المستهدف

إعجابات

عدد الرتويت المحقق

إيرادات المبادرة

1/ 9 / 1441هـ - 24 / 4 / 2020 م
الساعة: 4:20 م

3,554,372

100,000

8,919

50,900

1,655,402

برعاية األستاذ/ عبداهلل بن عبدالرحمن العقيل
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مسابقة #مساجدنا_على_الطرق 3
برعاية رئيــــس وأعضاء مجلس إدارة الجمـعية

مسابقة رمضانية عن مشاريع الجمعية وبرامجها ومساراتها وتؤخذ اإلجابات من 
www.msajidona.org حسابها في تويتر ومن الموقع الرسمي للجمعية

مدة المسابقة:  5 أيام من 15 حتى 19 رمضان.
وقت السؤال: يوميًا في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

وقت السحب: يوميًا في تمام الساعة 11:30م عبر البث المباشر.

مجموع المشاركاتمجموع المشاهدات

608,23516,840

الجوائز

5 أجهزة آيفون
+

صكوك وقفية
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مبادرة #33_مسجدًا_تنتظرك 4

مبادرة صيانة وتشغيل 33 مسجدًا تقع على طريق الحجاج والمعتمرين لمدة عام كامل.

إجمالي التبرعات

مشاهدات صفحة المشروععدد المشاهدات في السنابعدد المشاهدات في تويترعدد التغريدات
في المتجر

127,322,745190,53095,374

 659,533 ريال
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سفراء مساجدنا على الطرق 5
السفراء المشاركين في الحمات التسويقية الرمضانية

صاح الغيدان
يتابعه 1,000,000

خلف ملفي
يتابعه 430,000

أحمد الفهيد
يتابعه 476,000

حمد الصويلحي
يتابعه 1,100,000

عبداهلل الثقيل
يتابعه 130,000

مساعد العصيمي
يتابعه 98,000

بندر الغرير
يتابعه 150,000

عيسى الحربي
يتابعه 18,000

ماجد أبابطين
يتابعه 14,000

فيصل الزهراني
يتابعه 19,000

ممدوح المالكي
يتابعه 31,000

محمد المقبل
يتابعه 70,000

عادل أبوحيمد
يتابعه 29,100
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المشاهير الداعمين 6
أبرز المشاهير الداعمين للحمات التسويقية الرمضانية:

صحيفة سبق
يتابعه 13,000,000

فيصل العبدالكريم
يتابعه 556,000

صالح النعيمة
يتابعه 256,000

محمد الشلهوب
يتابعه 539,000

خالد القحطاني
يتابعه 357,000

عبداهلل المعيوف
يتابعه 438,000

عمر السومة
يتابعه 1,600,000

عبداهلل الفقير
يتابعه 189,000

عبدالرحمن العبيد
يتابعه 132,000

عبداهلل العقيل
يتابعه 18,000

وليد عبداهلل
يتابعه 185,000

عبدالعزيز المريسل
يتابعه 1,100,000

مجموع متابعيهمإجمالي عدد المشاهير الداعمين

21841,413,000
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منصة وقفي 7

أطلقــت الهيئــة العامــة لألوقــاف منصــة »وقفــي« كإحــدى مبــادرات التحــول الرقمــي للهيئــة لتفعيل 
ــة  ــارات دفــع إلكتروني ــر خي ــر الربحــي وتوفي ــة فــي دعــم األوقــاف والقطــاع غي المشــاركة المجتمعي
آمنــة عبــر المنصــة، وتمكــن المانــح مــن اإلســهام الكامــل أو الجزئــي فــي دعــم المشــروعات وتمويلهــا 
ــًا  ــاف وتحقيق ــة لألوق ــة العام ــات الهيئ ــع توجه ــا م ــة متوافق ــاق المنص ــي إط ــي، ويأت ــكل رقم بش
لرســالتها فــي النهــوض بالقطــاع الوقفــي ومعــززا لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 لتحقيــق 

االســتدامة الماليــة للقطــاع غيــر الربحــي.

المشروع المستهدف/ صندوق اإلنماء الوقفي لمساجد الطرق.

إجمالي التبرعات

 752,223 ريال 

عدد المتبرعين

3,446
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عدد المشاركات في الملتقيات 
والندوات والمعارض

عدد
اللقاءات اإلعالمية

عدد البرامج
والحمالت اإلعالمية

عدد المتطوعين المسجلين حتى 
نهاية 2020م

23

29600
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عدد حسابات المشاهير الداعمة 
للجمعية على مواقع التواصل 

االجتماعي

عدد المتابعين لحساب الجمعية 
في تويتر حتى نهاية 2020 م

عدد
التغريدات

عدد
مرات الظهور

21834,000

39315,998,000
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المكالمات الواردة
على جوال الجمعية

عدد
التصاميم

عدد
الفيديوهات

842 30

عدد
الشكاوى الواردة

4 3,442
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عدد الصكوك الوقفية
الصادرة

عدد
األخبار الصحفية 

عدد النشر
في متنوع الصحف

4,27911

42

إجمالي
اإليرادات

 35,384,787.47 ريال
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إدارة الخدمات المساندة
ــم  ــي تقدي ــز األول ف ــي المحف ــآت ه ــة للمنش ــة الداخلي إن البيئ
األعمــال وذلــك عندمــا تقــوم باتبــاع أفضــل الممارســات اإلداريــة 
األهــداف  لتحقيــق  الداخليــة  البيئــة  وتحســين  تطويــر  فــي 
ــث تقــدم هــذه اإلدارة خدمــة المــوارد  ــة، حي المنشــودة للجمعي
للجمعيــة  اللوجســتي  والدعــم  والتقنيــة  والماليــة  البشــرية 

ومنســوبيها.
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تطوير الموارد البشرية

65%
75%70%

80%

15%12%12%
2%

من النشأة حتى 
2017

201820192020

نسبة كفاءة الموظفين  معدل الدو�ان الوظيفي
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صندوق اإلنماء الوقفي لمساجد الطرق

إجمالي قيمة الصندوق الوقفي
حتى نهاية 2020

 24,009,292 ريال
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أعمال اإلدارة العليا

مجلس اإلدارة
4

عدد 
االجتماعات

اللجنة
التنفيذية

13

المجلس 
الوقفي

4

الجمعية العمومية 
الغير عادية

 1   

الجمعية 
العمومية 

العادية
 1
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