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األهداف االستراتيجية
2021 - 2017
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حصلت الجمعية على شهادة الجودة العالمية 

ISO: 9001:2015

شهادة الجودة
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التشغيل والصيانةالترميمالبناء

مسارات العمل التنفيذي



7

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

20 مسجدًا حتى نهاية 2021
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إنجازاتنا في مسار البناء

20 مسجدًا حتى نهاية 2021
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مساجد تحت التنفيذ

15 مسجدًا
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إنجازاتنا في
مسار التشغيل والصيانة

مسجدًا تحت إشراف الجمعية
موزعة على 19 محور

131
عدد المساجد المحور

5 الجبيل ـ حفر الباطن ـ الحديثة
3 الرياض ـ الخرج ـ حرض ـ البطحاء

13 الرياض ـ الدمام ـ الجبيل

17 الرياض ـ الطائف

14 الرياض ـ القصيم ـ المدينة المنورة

6  الرياض ـ حريمالء ـ ظلم

11  الرياض ـ نجران ـ شروره

9 الطائف ـ الباحة ـ أبها

3  الطائف ـ مكة المكرمة

2 الطائف ـ مهد الذهب
8  القصيم ـ حائل ـ الجوف الحديثة

2  المجمعة ـ حفر الباطن ـ منفذ الرقعي

3  المدنية المنورة ـ تبوك

7  المزاحمية ـ بيشة ـ كبري رغوة
11  جـدة ـ جـازان
3  جـدة ـ مكة المكرمة
2  جـدة ـ ينبع
3  خريص ـ الهفوف ـ سلوى
9  مكة المكرمة ـ المدينة المنورة

600,000 كم

1,550,000 كم

معدل المسافة التي قطعها 
مراقبو الجمعية في عام 2020

معدل المسافة التي قطعها 
مقاولو الصيانة والتشغيل في 

عام 2021
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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

ضمــن مبــادرة ســمو الرئيــس الفخــري لجمعيــة مســاجدنا علــى الطــرق األميــر ســلطان بــن ســلمان 
ــم  ــن ســليمان الراجحــي ت ــة م. أحمــد ب ــة االجتماعي ــر المــوارد البشــرية والتنمي ــة وزي وتحــت رعاي

افتتــاح مســجد منســوبي الــوزارة والــذي بنــي علــى نفقتــة منســوبيها.

افتتاح مسجد منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 1
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افتتاح مسجد الشيخ عبداهلل بن تركي الضحيان - رحمه اهلل 2
على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة
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على طريق الرياض - خميس مشيط

افتتاح مسجد ضباط الدفعة 61 كلية الملك 
عبدالعزيز الحربية 3
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افتتاح مسجد ضباط الدفعة 47 كلية الملك فهد األمنية 4

على طريق مكة المكرمة - الرياض السريع
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المتجر اإللكتروني

خالل عام 2021 م

عدد المتبرعينعدد عمليات التبرع

189,759119,813

إجمالي التبرعات

35,006,990 ريال
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الحمالت التسويقية في شهر رمضان

الحمالت الترويجية 1
على وسائل التواصل االجتماعي

عدد المشاهدات

عدد النقرات

انستقرامتويتر

عدد المشاهدات

عدد النقرات

اإليراداتتكلفة الترويج

1,073,215

32,095

445,906

5,070

396,344 ريال24,576 ريال

سناب شات

عدد المشاهدات

عدد النقرات

47,271

848

قوقل

عدد المشاهدات

عدد النقرات

192,000

17,100



21

حمالت الترويج علر الرسائل النصية 2

عدد عمليات التبرععدد زيارات المتجر

اإليراداتتكلفة الرسائل

17,7283,333

20,000314,833 ريال
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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:  15 أيام من 3 حتى 17 رمضان.
وقت السؤال: يوميًا في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

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

مجموع المشاركاتمجموع المشاهدات

1,150,72682,880

الجوائز

30,000 ريال
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منصة إحسان 4

إيرادات عدد من المشاريع التي أطلقت عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري »إحسان«
خال موسم رمضان 2021

البناء

اإلجمالي

دعم تشغيليإعادة فرش المساجدالتشغيل والصيانة

لــ 75 مسجدًالــ 70 مسجدًا لــ 3 مساجد
  

14,000,000

21,685,000 

5,040,0002,625,00020,000
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عدد المشاركات في الملتقيات 
والندوات والمعارض

عدد
اللقاءات اإلعالمية

عدد البرامج
والحمالت اإلعالمية

عدد المتطوعين المسجلين عبر 
منصة تطوع حتى نهاية 2021م

71

31149
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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

8042,439

6828,797,009
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المكالمات الواردة
على جوال الجمعية

عدد
التصاميم

عدد
الفيديوهات

457 29

عدد
الشكاوى الواردة

18 3,707



27

عدد الصكوك الوقفية
الصادرة

عدد
األخبار الصحفية 

عدد النشر
في متنوع الصحف

147713

46

إجمالي
اإليرادات

 72,562,045 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 2021

إجمالي إيردات الصندوق لعام 2021

 40,139,157 ريال

 13,793,008 ريال
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أعمال اإلدارة العليا

مجلس اإلدارة
4

عدد 
االجتماعات

اللجنة
التنفيذية

18

المجلس 
الوقفي

3

الجمعية 
العمومية 

العادية
 1
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