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 الخطة االستراتيجية

 

 رؤيــــــــــــــــة اجلمعيـــــــــــة 
 

وتقديم  ني املانح واملستفيد ،شراكات ناجحة ب حقيقتب، شاملةريادة وفق معايري اجلودة الالتميز وال

ي . عالذات املستوى ال اخلدمات االجتماعية  
 

 مؤشرات حتقيق الرؤية :
 

 صول على شهادات اعتمادات اجلودة .تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف اجلمعية واحل .1

 شعور املوظفني باألمان الوظيفي . .2

 انتشار روح املنافسة بني أفراد املنظمة .  .3

 تطوير بيئة العمل .  .4

 حتّول اجلمعية إىل النظام االلكرتوني . .5

 زيادة اإليرادات الثابتة واألوقاف اجليدة للجمعية . .6

 االستدامة املالية . .7

 مي والقوة يف انتشاره .االحرتاف اإلعال .8

 تغيري الصورة الذهنية عن اجلمعية . .9

 التطوير املستمر للموظفني .  .11

 اخنفاض نسبة احملتاجني من اجلمعية باكتفائهم ذاتيًا .  .11

 أن تكون اجلمعية هدفًا للماحنني .  .12
 

 رسالة اجلمعية :

ها بأساليب تواكب التطور العاملي مجعية خريية ذات قيادة فاعلة ، تنهض باخلدمات االجتماعية وتقدم

 يف تلبية حاجة اجملتمع .
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 الخطة االستراتيجية

 

 أهم القيم 

 األمانة .  .1

 اإلتقان .  .2

 التطوير املستمر .  .3

 املسئولية . .4

 اإلبداع .  .5

 رضى املستفيد .  .6

 االنتماء للجمعية .  .7
 

 

 

 األهداف االسرتاتيجية للجمعية 

 تطبيق اجلودة الشاملة يف اجلمعية .   .1

 يق موارد مالية ثابتة وآمنة . حتق .2

 تأهيل وتطوير املوارد البشرية يف اجلمعية .  .3

 تأهيل املستفيدين لسوق العمل .  .4
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 الخطة االستراتيجية

 

 

 تطبيق اجلودة الشاملة يف اجلمعيةمؤشرات حتقيق اهلدف األول : 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات اهلدف

تطبيق 

اجلودة 

الشاملة 

يف 

 اجلمعية

 % 35 نسبة األنظمة اإلجرائية املكتوبة

 % 31 نسبة األخطاء يف املعامالت

 % 2 نسبة األخطاء يف املعامالت املالية

 % 75 نسبة اللوائح اجلاهزة

 دورتني يف السنة 2 عدد الربامج التدريبية التخصصية للموظفني

 خطابات يف السنة 7 عدد خطابات الشكر والتشجيعية احلاصلة عليها اجلمعية

 - عدد االعتمادات للجودة احلاصلة عليها اجلمعية 

اجلديدة (  –ة املميز –االبداعية  –عدد املشاريع ) املبتكرة 

 املطروحة من اجلمعية

 مشاريع يف السنة 4

 % 91 نسبة املعامالت املنجزة يف وقتها لكل موظف يف األسبوع

 % 81 نسبة اكتمال جتهيزات بيئة العمل

 

 

 

 

 

 األهداف االسرتاتيجية إلدارة اجلمعية
 

 تطبيق اجلودة الشاملة يف اجلمعية .   .1

 حتويل اجلمعية إىل إدارة الكرتونية .  .2

 عمل اخلريي .  مواكبة جملس اإلدارة للتطور بال .3
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 الخطة االستراتيجية

 تطبيق اجلودة الشاملة يف اجلمعية ( للهدف األول  :   swotحتليل )
 

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

خربة اجلمعية يف اشرتاطات 

 اجلهات املاحنة 

عدم وضوح مفهوم اجلودة 

 لدى موظفي اجلمعية

وجود جهات ماحنة جلوائز 

 اجلودة 
التكلفة العالية لتطبيق 

اجلودة ) الوقت ، اجلهد ، 

 املال (

قناعة إدارة اجلمعية يف تطبيق 

 اجلودة

عدم وجود متخصصني يف 

 طرح مشاريع جديدة

معيات حصول بعض اجل

 اخلريية على اجلودة 

وجود جهات مساعدة  الكفاءة العالية لدى املوظفني 

 لتطبيق اجلودة 
 

 تطبيق اجلودة الشاملة يف اجلمعيةاألهداف املرحلية للهدف األول : 
 

 التكلفة التقريبية جهة التنفيذ املشاريع واملبادرات اهلدف املرحلي

التهيئة األولية 

 لتطبيق اجلودة

 اء فريق لتطبيق اجلودة . إنش 

  . إقامة لقاءات تثقيفية لتطبيق اجلودة 

  . إقامة دورات تدريبية لتطبيق اجلودة 

  . االطالع على اخلربات السابقة لتطبيق اجلودة 

  . حصر اجلهات املاحنة للجودة 

  االطالع على شروط ومتطلبات اجلودة من قبل

 اجلهات املاحنة .

 إدارة اجلمعية

+ 

 دةفريق اجلو

 ريال 21111

العمل على تطبيق 

 اجلودة

  التنسيق مع شركات تساهم يف احلصول على

 اجلودة .

  . التعاقد مع أفضل شركة متنح اجلودة 

 . البدء يف تنفيذ متطلبات احلصول على اجلودة    

 إدارة اجلمعية

+ 

 فريق اجلودة

 ريال 41111

ت كل تكليف الفريق باملتابعة ورفع التوصيا  متابعة التنفيذ

 أربعة أشهر 
 - إدارة اجلمعية

 ريال 610111 اجملمــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الخطة االستراتيجية

   حتويل اجلمعية إىل إدارة الكرتونيةمؤشرات حتقيق اهلدف الثاني : 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات اهلدف

 حتويل اجلمعية إىل إدارة الكرتونية 

 نسبة املعامالت الورقية  95 % 

 بة املكاتب املؤهلةنس  85 % 

 نسبة احلصول على املعلومات الكرتونيا  15 % 

 عدد الزيارات ملوقع اجلمعية الكرتونيا  2111 زائر يف السنة 

 عدد التطبيقات االلكرتونية  1 

 نسبة اطالع اإلدارة على كامل املعلومات  111 % 

 نسبة توفر اخلدمات الكرتونيا  11 % 

 

 

  

 حتويل اجلمعية إىل إدارة الكرتونيةللهدف الثاني : (  swotحتليل ) 

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

ضعف جتاوب املوظفني  وجود قسم تقنية املعلومات

 للتغيري

توّجهات مؤسسات الدولة للنظام 

 االلكرتوني

عدم جتاوب اجملتمع مع النظام 

 االلكرتوني للجمعية

اخلربة االلكرتونية لدى 

 فنياملوظ

عجز قسم احلاسب اآللي 

 لتغطية الربامج املطلوبة

استيعاب أكرب عدد من املستفيدين 

 يف آن واحد

التجسس اإللكرتوني عرب 

 املوظف أو اهلاكرز أو املنظمات

 إلغاء التعلق باملكان عدم املركزية يف اإلدارة

شلل املنظمة عند تعطل مزود 

 خدمة اإلنرتنت أو خلل الشبكة

كرتونية لدى اخلربة االل

 املوظفني

إمكانية االستفادة من توظيف 

 أفراد األسر احملتاجة للعمل عن بعد

تعزيز خصوصية احملتاج وارتياحه 

 لعدم تردده للجمعية
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 الخطة االستراتيجية

 حتويل اجلمعية إىل إدارة الكرتونيةاألهداف املرحلية للهدف الثاني : 

 لتكلفة التقريبيةا جهة التنفيذ املشاريع واملبادرات اهلدف املرحلي

تأهيل وتدريب 

موظف للجمعية على 

 اإلدارة اإللكرتونية

تعزيز ثقافة اإلدارة اإللكرتونية لدى املوظفني وحتفيز األقسام  -

 املبادرة باختيار موظف الشهر عرب ضوابط يتفق عليها .

 حتديد حاجات املوظفني لتطبيق النظام اإللكرتوني . -

جيعية ملوظفي اجلمعية لتطبيق اإلدارة إقامة محالت تثقيفية وتش -

 اإللكرتونية .

 إقامة برامج لتدريب املوظفني على اإلدارة اإللكرتونية . -

التعاون بني اجلمعية واملنظمات األخرى يف استخدام وتطبيقات  -

 اإلدارة اإللكرتونية .

إدارة اجلمعية + 

قسم تقنية 

املعلومات + قسم 

 التدريب والتطوير

 لريا 350111

تهيئة بيئة اجلمعية للنقلة 

 اإللكرتونية

 بناء اإلدارة اإللكرتونية قانونيا عرب مكاتب استشارية معتمدة . -

 توفري التجهيزات لألقسام لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية . -

 تطوير قسم تقنية املعلومات ليواكب النقلة اإللكرتونية . -

 ارة اإللكرتونية .تغيري النمط السائد يف اجلمعية إىل اإلد  -

 حتويل مجيع معلومات وبيانات اجلمعية إىل النظام اإللكرتوني .  -

تهيئة اجملتمع واملستفيدين لتقّبله تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  -

 اجلمعية .

إدارة اجلمعية + 

قسم املشرتيات + 

قسم تقنية 

املعلومات + قسم 

 العالقات واإلعالم

 ريال 810111

إلدارة تطبيق نظام ا

 اإللكرتونية يف اجلمعية

 حتديد يوم لتدشني اإلدارة اإللكرتونية الكاملة يف اجلمعية . -

 التدرج يف حتول اجلمعية إىل اإلدارة اإللكرتونية -

 حتديد مدة زمنية لالنتقال من نظام العمل السائد . -

 املتابعة اإللكرتونية وقياس نسبة اإلجناز لدى األقسام .  -

 نب األمن يف نظام املعلومات .تعزيز جا -

تطوير املواقع اإللكرتونية لتواكب حتّول اجلمعية للنظام  -

 اإللكرتوني .

إدارة اجلمعية + 

قسم تقنية 

املعلومات + قسم 

 شؤون املوظفني

 ريال 210111

 ريال ...5310 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الخطة االستراتيجية

.  

 ة لقسم تنمية املوارد املالية األهداف اإلسرتاتيجي
 

 حتقيق موارد مالية ثابتة وآمنة .  .1

 عقد شراكات ) طويلة املدى ( مع اجلهات املاحنة والشركات التجارية .  .2

 زيادة املوارد املالية من الزكاة والتربعات العامة . .3

  

 

 حتقيق موارد مالية ثابتة وآمنة .مؤشرات حتقيق اهلدف األول : 
 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات اهلدف

حتقيق موارد مالية 

 ثابتة وآمنة

 وقف % 12 عدد األوقاف

 مشروع 2 (   املياهمشروع السقيا وحتلية  – الروضة عدد املشاريع التجارية مثل ) 

 من امليزانية % 205 نسبة االستقطاع
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 الخطة االستراتيجية

 

 الية ثابتة وآمنةحتقيق موارد م( للهدف األول  :   swotحتليل )
 

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

التأخر يف اإلقدام حنو الفرص  إدارة املوارد املالية اخلربة يف

 املواتية وعدم استغالهلا

احتساب الزكاة املدفوع للجمعية 

 نظامًا

 تأخر اإلجراءات النظامية

وجود مناذج كبرية وجبارة يف 

 تنمية املوارد املالية

وجود قسم إلدارة تنمية املوارد عدم 

 املالية

الدعم الكبري من قبل اجلهات 

 املاحنة

تأخر قرارات جملس 

اإلدارة فيما خيّص النمو 

املالي أو املبادرات الرائدة 

 يف االستدامة املالية

العالقة اجليدة بني اجلمعية 

 ورجال األعمال

افتقار جملس اإلدارة للكفاءات 

 االقتصادية واملالية

ثقة الكبرية من قبل اجملتمع يف ال

 اجلمعية

وجود فرص كبرية لالستدامة 

 املالية

عدم التخطيط وعدم رسم سياسة 

 مالية من قبل اجمللس

مناسبة عدد املستفيدين من 

 احملتاجني ملداخيل اجلمعية

اجتاه اجلمعيات إىل 

االكتفاء الذاتي ، جيعل 

املاحنني حيجمون عن مد 

يد العون للجمعيات 

عن النهوض يف  ختلفةامل

 هذا اجلانب

تعاون القطاع اخلاص التجاري 

 مع اجلمعيات اخلريية

عدم وجود خمتصني يف تنمية 

 املوارد

 وعي رجال األعمال بفضائل األوقاف

عدم اإلحساس باملسؤولية من قبل 

 أعضاء جملس اإلدارة

وأخذ العضوية على أنها تشريف 

فقط ، أو أنها مؤسسة جتارية 

 ه !خاصة ل

التعاون غري احملدود والكبري من 

 لدن الدوائر احلكومية

 وغري احلكومية

عدم توعية أعضاء اجلمعية 

العمومية يف انتخاب الكفاءات ال 

 األمساء

 عدم وجود منافس بنفس النشاط

مشاريع اجلمعية وطموحات اجملتمع 

أكرب بكثري من واقع جملس 

 اإلدراة

لعمومية عدم وعي أعضاء اجلمعية ا

بدورهم جتاه سلبية جملس اإلدارة 

 يف جلب املوارد املالية

االقتصار على األساليب التقليدية 

 يف تنمية املوارد املالية

عدم منافسة القطاع اخلاص يف 

 جلب املوارد املالية 
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 الخطة االستراتيجية

 حتقيق موارد مالية ثابتة وآمنةاألهداف املرحلية للهدف األول : 
 

 التكلفة التقريبية جهة التنفيذ ملشاريع واملبادراتا اهلدف املرحلي

 املوارد قسم تطوير

 املالية

 . إنشاء قسم إلدارة وتنمية املوارد املالية 

  . إعداد الئحة بأعمال القسم 

 مغريًا راتبًا إعطاءه مع متميز تعيني مدير . 

 من جمموعة من واقتصادية مالية استشارية جلنة تكوين 

 .املالية ملواردا تنمية يف القامات

 . إقامة ورش عمل حلصر أهم األفكار يف تنمية املوارد 

 الدائم املالي املورد جلب يف جديدة وطرق آليات تطوير . 

 وتقسيم الثقة إعطاء يف الكربى الشركات حماكاة 

 . املالية املوارد قسم يف املهام

 خاصة بدورات القسم قيادة دفة على هم من تطوير . 

 إدارة اجلمعية +

 جملس اإلدارة

 3111رواتب املوظفني + 

ريال تكلفة ورش العمل 

ريال  11111كل سنة + 

 للدورات التدريبية كل سنة

تنمية الفرص 

 االستثمارية للجمعية

  حصر رجال األعمال واجلهات اليت تدعم األوقاف

 واملشاريع اخلريية .

  إعداد ملف كامل مبرفقاته إلقامة وقف أو مشروع سنوي

 . 

  جدول لزيارات التجار ورجال األعمال من قبل إعداد

 جملس اإلدارة .

  تسويق الربامج احلاسوبية واألفكار التجارية اخلريية

 للجمعيات اخلريية . 

 . االستفادة من جتارب وخربات اجلمعيات األخرى 

ريال  2111قيمة الزيارات  قسم املوارد املالية

 لكل سنة

تنمية وتطوير مشاريع 

 اجلمعية

 قسم إلدارة وتطوير املشاريع تابع لقسم تنمية املوارد  إنشاء

 املالية .

 . إعداد الئحة وأنظمة خاصة بقسم املشاريع 

  . تعيني مدير مؤهل إلدارة املشاريع 

  عقد استشارات جتارية مع رجال األعمال والشركات

 املاحنة . 

  . إنشاء مشروع جتاري تابع للجمعية كل سنة 

 شروعني قائمة كل سنة .  تقديم دراسة تطويرية مل 

إدارة اجلمعية + 

 قسم املوارد املالية

رواتب موظفي القسم + 

تكلفة االستشارات + قيمة 

 إنشاء املشاريع

 ريال ...510 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الخطة االستراتيجية

 التجاريةركات الشعقد شراكات ) طويلة املدى ( مع اجلهات املاحنة ومؤشرات حتقيق اهلدف الثاني : 
 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات اهلدف  

عقد شراكات              

 ) طويلة 

املدى ( مع اجلهات 

 املاحنة والتجارية

 مشاريع 11 عدد املشاريع املنفذة عن طريق الشراكات

 شراكة 17 عدد الشراكات اليت مت عقدها

 شراكات 4 عدد الشراكات اليت مل يتم توقيعها

 من الشراكات 2 عدد الشراكات اليت عرضها املانح مباشرة

 من نسبة امليزانية % 4 نسبة املوارد املالية من الشراكات 

 شراكات 3 توفري من ميزانية اجلمعية (  %1عدد الشراكات الكبرية ) 

 

 التجاريةالشركات عقد شراكات ) طويلة املدى ( مع اجلهات املاحنة و( للهدف الثاني  :   swotحتليل )

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

اخلربة السابقة يف جمال 

 الشراكات

رغبة اجلهات املاحنة لعقد  عدم متابعة عقود الشراكات

 الشراكات

فوات بعض العروض املنافسة 

بسبب توقيع االلتزام بالعقود 

 املوقعة مع الشريك املنافس

رير للطرف عدم عرض التقا قوة قسم اإلعالم

 اآلخر حول الشراكة

كثرة اجلهات الراغبة يف 

 الشراكة

تأخر اإلجراءات واألنظمة 

 اإلدارية من قبل الوزارة

عدم التغطية اإلعالمية  كثرة املشاريع القابلة للشراكة

 للشراكات

 تنوع جماالت الشراكة

عدم وجود صياغة قانونية لعقود  سهولة ويسر التواصل مع املاحنني

 كةالشرا

الشراكات تعترب ثقافة جديدة 

 تسعى إليها املنظمات

مكانة اجلمعية العالية لدى 

 اجلهات املاحنة 

التوجه العاملي لدعم خدمة 

 اجملتمع

التعاون الكبري من قبل  الدوائر 

احلكومية لتسهيل إجراءات 

 الشراكات

التحفيز الكبري من قبل 

اجلهات املاحنة لكل ماهو 

 ال الشراكاتجديد يف جم

التعاون الكبري من قبل اجلهات 

 التعليمية واملعاهد التعليمية
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 التجاريةالشركات عقد شراكات ) طويلة املدى ( مع اجلهات املاحنة واألهداف املرحلية للهدف الثاني : 

 

 التكلفة التقريبية جهة التنفيذ املشاريع واملبادرات اهلدف املرحلي

لتكون االرتقاء باجلمعية 

 جالبة للماحنني

 إعداد وتأهيل فريق خاص للتواصل مع املاحنني .    -

االرتقاء لرغبة املاحنني بالتجديد يف الشراكات وعدم  -

 إنزاهلم للطرق التقليدية . 

التواصل الدائم مع املاحنني وإمدادهم بكل جديد حول  -

 الشراكات .

 إنشاء جناح خاص باملاحنني . -

ل مشروع ووضع جمسمات مجيلة إعداد دراسة لك -

التغطية اإلعالمية القوية عند إبرام عقود  -للمشروع. 

 الشراكات .  

إدارة اجلمعية + 

قسم املوارد املالية 

 + قسم اإلعالم

ريال للتدريب +  3111

 ريال للتجهيزات  11111

النهوض بالشراكات 

التعليمية والتدريبية لدى 

اجلمعية عرب إسهاماتها يف 

 لتعليم والتدريبجمال ا

حصر مقدمي الشراكات من اجلهات احلكومية  -

 وغريها. 

إبرام عقود شراكات مع جهات ماحنة ُتعنى بإنشاء  -

 فتيان (  .  –أطفال  –أندية األحياء النوعية ) موهوبني 

 إنشاء مركز تدرييب لتقديم الربامج التدريبية .  -

إدارة اجلمعية + 

قسم املوارد املالية 

 + قسم التدريب

ريال تكلفة املركز  15111

 التدرييب

تطوير األنظمة واآلليات 

 لعقد الشراكات

عقد شراكة استشارية لتطوير وصياغة عقود  -

 الشراكات قانونيًا

 إعداد وصياغة املشاريع لتكون قابلة للشراكة -

يت حتتاج إىل حصر وتسويق الربامج واملشاريع ال -

 شراكات

 دراسة وتصنيف جماالت الشركات القابلة للشراكة -

 دقة وجودة التنفيذ يف مشاريع الشراكات -

 جملس اإلدارة + 

 إدارة اجلمعية + 

 قسم املوارد املالية 

 ريال  15111

 ريال ...030 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 زيادة املوارد املالية من الزكاة والتربعات العامةلثالث : مؤشرات حتقيق اهلدف ا
 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات اهلدف  

زيادة املوارد املالية من 

الزكاة والتربعات 

 العامة

 % 31 نسبة مورد الزكاة من امليزانية

 % 37 نسبة التربعات العامة من امليزانية

 % 21 ةنسبة املتربعني من خارج املنطق

 مواسم 6 عدد احلمالت املومسية

 

 

  زيادة املوارد املالية من الزكاة والتربعات العامة ( للهدف الثالث  :  swotحتليل )
0.  

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

كون اجلمعية أكرب حاضن 

 للزكاة والتربعات

عدم وجود قسم خاص بكبار 

 املتربعني واملتربعات

عدم إفصاح املستفيد عن  باجلمعية ثقة اجملتمع

 أحقيته للزكاة

وضوح ودقة آلية اجلمعية يف صرف 

 الزكاة والتربعات 

عدم تأهيل موظفي قسم تنمية 

 املوارد

وجود بعض الطرح املشوه جلهود  فرضية الزكاة يف اإلسالم

 اجلمعية

تنوع مصارف الزكاة والتربعات 

 لدى اجلمعية

عدم وجود برامج جاهزة 

 يقللتسو

ترغيب الشرع يف الزكاة 

 والصدقات العامة

 وجود املنافس
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 زيادة املوارد املالية من الزكاة والتربعات العامةاألهداف املرحلية للهدف الثالث : 
 

 التكلفة التقريبية جهة التنفيذ املشاريع واملبادرات اهلدف املرحلي

تطوير مستوى أداء 

 احلمالت املومسية

 وتأهيل فريق خاص للحمالت املومسية. إعداد -

 جتهيز املشاريع اإلعالمية للحمالت. -

 االستفادة من أبرز التجارب اإلعالمية. لدى اجلهات األخرى. -

 تنوع الوسائل اإلعالمية للحمالت املومسية. -

 إعداد منوذج لكتابة تقارير مفصلة بعد نهاية كل محلة إعالمية .  -

 فرق إعالمية لالستفادة منهم   التعاون والتواصل مع -

 إقامة ورش عمل الستقطاب األفكار اإلعالمية اجلديدة -

 استضافة املؤثرين لالستفادة منهم يف نشر أنشطة اجلمعية -

 التأكيد على جودة تنفيذ املشاريع ملستوى احلمالت اإلعالمية .  -

 إعداد أفكار يسهل من خالهلا التربع .  -

 إدارة اجلمعية + قسم

املوارد املالية + قسم 

العالقات واإلعالم + 

 قسم التدريب
15111 

 ريال

 سنويًا

حتسني مستوى 

التواصل بني كبار 

 املتربعني واجلمعية

 إعداد موظف خاص بكبار املتربعني .  -

 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكباراملتربعني . -

 رسم برنامج تواصل هلم .  -

 كل مشروع . كتابة تقرير خاص للمتربع عن  -

 دعوتهم حلضور مناسبات اجلمعية وافتتاح مشاريعها. -

 إقامة حفالت خاصة لتكرميهم ملن يرغب منهم .  -

 العناية خبطابات الشكر املوجه لكبار املتربعني .  -

 االستفادة من جتارب اجلهات األخرى يف التعامل مع كبار املتربعني .  -

 اسباته اخلاصة والعامة . التفاعل مع كبار املتربعني يف من -

إدارة اجلمعية + قسم 

املوارد املالية + قسم 

 العالقات واإلعالم

11111 

 ريال سنويًا

استغالل اجلوانب 

املؤثرة يف حتصيل 

 الزكاة والتربعات

استقطاب املؤثرين الطالعهم على أنشطة اجلمعية ) خطباء ،  -

 إعالميني ..اخل ( . 

 م على أنشطة اجلمعية . استقطاب الناقدين الطالعه -

التفعيل واالستفادة من األنظمة الداعمة لصرف زكاة التجار  -

 للجمعيات اخلريية .  

وضع برامج لالستفادة من زكاة ) عروض التجارة ، التقسيط..اخل (  -

 ومن ليس له عالقة مبصلحة الزكاة والدخل. 

 اجلمعية .استقطاب بعض الُكّتاب لكتابة حاالت فقر مؤثرة ترعاها  -

إدارة اجلمعية + قسم 

املوارد املالية + قسم 

العالقات العامة 

واإلعالم + قسم تقنية 

 املعلومات

 

 

110111 

 ريال

 ريال ...310 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الخطة االستراتيجية

  

  فراد واملنظماتعقد وتفعيل الشراكات االسرتاتيجية مع األمؤشرات حتقيق اهلدف الرابع : 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات األهداف

عقد وتفعيل الشراكات 

االسرتاتيجية مع األفراد 

 واملنظمات

 شراكة 31 عدد الشراكات 

 نشاط 18 عدد األنشطة بالشراكات

 ريال 110711 نسبة اإليرادات

 

 

  اتيجية مع األفراد واملنظماتعقد وتفعيل الشراكات االسرت الرابع :( للهدف   swotحتليل )
 

 اتالتهديد الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

تماعيةالعالقات االج  
 ة لعقدءات مكتوبعدم وجود إجرا

 الشراكات

ية اجملتمع تفاعل اجلهات

ملركزواألفراد مع ا  

 ض املعننيضعف ثقافة بع

نيبأضرار التدخ  

الشراكات اخلربة يف عقد اتات وإحصاءعدم وجود بيان  ملاحنةجود اجلهات او   
يات على منافسة اجلمع

عمنياستقطاب الدا  

للمركز السمعة احلسنة  

خمتص  عدم وجود موظف

امةبالعالقات الع  

دمات جلهات خلاحتياج بعض ا

 املركز
 قلة الداعمني

يةالقوة اإلعالم  
كافحة حتالف جهات م

ملركزالتدخني مع ا  

تتوقف الشراكا  
عقد ء الربامج لاخلربة يف بنا

 الشراكة

ى وعية لددات التطاعتماد الشها

ميةاجلهات احلكو  

ومسيةاملناسبات امل  

لدولة أنظمة ا االستفادة من

دخنياملانعة  للت  
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 الخطة االستراتيجية

 

 

  رتاتيجية مع األفراد واملنظماتعقد وتفعيل شراكات اساهلدف املرحلي الرابع : 
 

 تكلفة التقريبيةال جهة التنفيذ املبادرات واملشاريع اهلدف املرحلي

حتسني جانب التمثيل 

 االجتماعي للمركز

تعيني موظف خمتص بالعالقات  

 العامة

 - إدارة اجلمعية + إدارة مركز صفاء

بعث الشراكات املتوقفة 

 وتفعيل الشراكات اجلارية

 - إدارة املركز + قسم التوعية واإلعالم كتابة آليات عقد الشراكات

ت استيفاء متطلبات املؤسسا

 املاحنة

 - إدارة اجلمعية + إدارة املركز

جدولة الشراكات وتفعيلها 

 باستمرار

 - قسم اإلعالم

 - اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الخطة االستراتيجية

 

 األهداف اإلسرتاتيجية للجنة األسر احملتاجة 
 

 تطوير آلية العمل والتعامل مع املستفيد .  .1

 البشرية يف اللجنة .  تأهيل وتطوير الكوادر  .2

 تأهيل املستفيدين لسوق العمل .  .3

 تطوير آلية العمل والتعامل مع املستفيد مؤشرات حتقيق اهلدف األول : 
 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات اهلدف

تطوير آلية العمل 

 والتعامل مع املستفيد

 مراجع 15 عدد املراجعني للجنة

 برامج 4 قات حمددة .) اختالف مواعيد حلول اإلجيار للمستفيد (عدد الربامج املنفذة يف أو

نسبة الوقت يف قبول ملف املستفيد من عدمه . ) نسبة عدد امللفات املتأخرة أو 

 املوقفة بسبب التجديد
 أشهر 3

 من امللفات % 71 نسبة امللفات اجملددة من ِقبل املستفيدين

 % 21 نسبة استخدام التقنية يف عمل اللجنة

 % 51 نسبة تفاعل املستفيدين مع طلبات اللجنة 
 

  تطوير آلية العمل والتعامل مع املستفيد( للهدف األول  :   swotحتليل )
 

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

 بعض التجاوزات لربنامج اللجنة قسم التقنيات
قبول اجملتمع للتطوير 

 االلكرتوني
 تدّنيةثقافة املستفيدين ُم

 عدم تفعيل اللجنة النسائية تقبل املوظفني لتطوير آلية العمل
تفاعل كثري من الدوائر 

 احلكومية مع اللجنة

عدم تفاعل بعض الدوائر 

 احلكومية مع اللجنة

 وجود برنامج حاسوبي قابل للتطوير
مراجعة املستفيدين بال مواعيد 

 ُمسبقة

إمكانية االستفادة من 

املؤسسات اجلمعيات اخلريية و

 املاحنة

 الالئحة قدمية وحتتاج تطوير ممارسة اللجنة لتطبيق الصالحيات
اعتماد بطاقة الربكة لدى 

 اجلمعيات اخلريية
عدم حصر املشكالت اليت  وجود لوائح عمل

 ميزانية مناسبة للربامج تواجه اللجنة
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  تعامل مع املستفيدتطوير آلية العمل والاألهداف املرحلية للهدف األول : 

 التكلفة التقريبية جهة التنفيذ املشاريع واملبادرات اهلدف املرحلي

التحول لنظام الكرتوني يف  - تقليص عدد املراجعني للجنة

 التعامل مع املراجعني

 احلّد من اخلدمات املباشرة -

توعية املستفيدين بطبيعة  -

 النظام االلكرتوني

+  جلنة األسر + إدارة اجلمعية

 قسم التقنيات

- 

جدولة الربامج يف أوقات  - تنفيذ الربامج يف الوقت احملدد

 حمددة

تقنني الربامج من حيث  -

 أهمية إجنازها 

ربط نظام الربنامج املالي  -

 بقسم املالية

جلنة األسر بالتعاون مع قسم 

 املالية + قسم التقنيات

- 

احلّد من املشكالت املتعلقة 

 بالنظام

 كالت حصر املش -

إقامة ورش عمل لطرح  -

 احللول

 اعتماد النظام االلكرتوني -

 - جلنة األسر

االستفادة من خربات اجلمعيات 

 اخلريية واملؤسسات املاحنة

 اعتماد الزيارات -

التواصل مع املؤسسات  -

 املاحنة وبيوت اخلربة 

 إدارة اجلمعية + جلنة األسر

 ريال لكل زيارة 2511

لتواصل مع تفعيل استمرارية ا

الدوائر احلكومية ذات العالقة 

 بعمل اللجنة

 دعوة مدراء الدوائر  -

 تكريم املتعاونني  -

 زيارتهم -

 إبراز اجلهات املتعاونة  -

 جلنة األسر + إدارة اجلمعية

 ريال لكل زيارة 4111

تفعيل جلنة األسر للقسم 

 النسائي

تفعيل النظام االلكرتوني  -

 يف القسم النسائي

 ال الطاقم النسائيإكم -

 تدريب املوظفات  -

توجيه املستفيدات للقسم  -

 النسائي

إدارة اجلمعية + جلنة األسر + 

 القسم النسائي + قسم التقنيات 

 رواتب املوظفات اجلدد

 ريال ..001 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 يل وتطوير الكوادر البشرية يف اللجنةتأهمؤشرات حتقيق اهلدف الثاني : 
 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات اهلدف

تأهيل وتطوير 

الكوادر البشرية يف 

 اللجنة

 دورات 3 عدد الدورات التدريبية

 % 11 نسبة حدوث املشكالت

 % 15 نسبة االستفسارات عن العمل

 مبادرات 3 عدد املبادرات التطويرية عن العمل

 % 3 األخطاء الواردة يف العمل نسبة

 معاملة شهريًا 45 عدد املعامالت امُلنجزة

 شهريًا 45 عدد الزيارات امليدانية

 ال يوجد عدد امُلحفزات

 

  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية يف اللجنة .:   الثاني( للهدف   swotحتليل )
5.  

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

 حمدودية ثقافة املستفيد وجود مراكز تدريب مدعومة عدم وجود استقرار يف اإلدارة  تدريبقوة قسم ال

 تعاون اجلمعيات األخرى ضعف احلوافز والرواتب خربة املوظفني  

عقد شراكات مع املؤسسات  بيئة العمل غري املناسبة وجود برنامج الكرتوني

التجارية لتقديم حوافز 

 للمتميزين

 عدم حتديث إجراءات العمل فنيتآلف املوظ

 قلة املوظفني استعداد املوظفني للتدريب

 دعم اجلمعية الالحمدود للجنة
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 .    تأهيل وتطوير الكوادر البشرية يف اللجنةاألهداف املرحلية للهدف الثاني : 
 

 التكلفة التقريبية جهة التنفيذ املشاريع واملبادرات اهلدف املرحلي

يب املوظفني حسب تدر

 احتياجاتهم التدريبية

إقامة دورات تدريبية كل أربعة 

 أشهر

 جلنة األسر + قسم التدريب 
 ريال سنويًا 6111

إقامة ثالث ورش عمل سنويًا  اعتماد ورش العمل يف التطوير

 لكل املهام

 جلنة األسر + قسم التدريب 
- 

إعداد الئحة للحوافز  - السعي إىل اعتماد حوافز

 عتمادها من جملس اإلدارةوا

إشراك أهل املوظف  -

 باحلوافز 

 إدارة اجلمعية + جلنة األسر 

 عند اعتماد جملس اإلدارة

التعاون مع املراكز التدريبية 

 األخرى واجلمعيات

حصر املراكز واجلمعيات  -

 املتعاونة 

 التواصل معهم  -

عقد شراكات لتطوير  -

 العمل

 جلنة األسر + قسم التدريب

- 

البحث عن شخصية قيادية  - استقرار العمل اإلداري

 مناسبة لطبيعة العمل

 تكليف مدير للجنة  -

 إدارة اجلمعية

 راتب مميز

 تهيئة املكان - إعداد مقر جديد مناسب للجنة

نقل اللجنة إىل املقر  -

 اجلديد

 إشعار املستفيدين -

 إدارة اجلمعية + جلنة األسر

 ريال 110111

وظفني ملهام مناسبة عدد امل

 اللجنة

 حصر األعمال باللجنة  -

جدولة األعمال  -

 اليومية

حصر اجملاالت اليت  -

 حتتاج لتطوير

العناية يف اختيار  -

 املوظف  املناسب

 إدارة اجلمعية + جلنة األسر

 رواتب املوظفني

 ريال ...500 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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   تأهيل املستفيدين لسوق العملقيق اهلدف الثالث : مؤشرات حت
 

 العدد أو النسبة احلالية املؤشرات اهلدف

تأهيل املستفيدين 

 لسوق العمل

 مستفيد سنويًا 41 عدد املستفيدين

 برامج سنويًا 5 عدد الربامج التدريبية 

 % 3 الفائض من ميزانية الربامج للمستفيدين

 وظيفتني سنويًا للمستفيدينعدد الوظائف املقدمة 

 مشروعني سنويًا عدد املشاريع التأهيلية اليت تقيمها اجلمعية 

 مشاريع سنويًا 3 عدد املشاريع املدعومة

 صفر نسبة املوظفني يف القطاع اخلاص عن طريق اجلمعية

 

  تأهيل املستفيدين لسوق العمل: ( للهدف الثالث    swotحتليل )
 

 التهديدات الفرص ط الضعفنقا نقاط القوة

صعوبة متابعة املستفيدين يف  كثرة أفكار الربامج

 استمرارهم بالربامج

عدم رغبة املستفيد باإلفصاح  استعداد بعض األسر للعمل

 عن انتمائه للجمعية 

وجود جهة ماحنة لتأهيل ودعم  قلة املوظفني املتخصصني التجارب السابقة الناجحة

 األسر احملتاجة   

 وبة اإلجراءات اإلداريةصع

توجه قسم التدريب أن يكون 

 مركزا معتمدا

تقديم البلدية ملبادرات  تنفيذ  قلة الكوادر لتنفيذ هذه الربامج 

 برامج تأهيلية

استعداد ورغبة اجلمعية بدعم 

 األسر

عدم التوعية من ِقبل جلنة األسر 

 للمستفيدين

استغالل اخلطباء لبيان 

 استحقاق الزكاة

تماد حوافز يف دعم األسر اع

املشاركة يف مشاريع جتارية من 

 ِقبل اجلمعية 

 جتارب اجلمعيات األخرى
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 تأهيل املستفيدين لسوق العملاألهداف املرحلية للهدف الثالث : 
 

 التكلفة التقريبية جهة التنفيذ املشاريع واملبادرات اهلدف املرحلي

تفعيل وتطبيق الربامج التنموية 

 سر احملتاجةلأل

 حصر األفكار واملشاريع

دراسة األفكار واملشاريع  -

 املناسبة

 تطبيق مبادرتني سنويا -

 ريال سنويا 31111 جلنة األسر + إدارة اجلمعية

متابعة املستفيدين يف تنفيذ 

 مشاريعهم

تكليف موظفني لإلشراف  -

على تأهيل املستفيدين لسوق 

 العمل

عقد الشراكات مع  -

داعمة للمشاريع اجلهات ال

 الصغرية لدى األسر احملتاجة

 رواتب املوظفني جلنة األسر

رفع الوعي لدى املستفيدين 

 بأهمية العمل

 عقد دورات

تفعيل إجراء التذكري  -

 بأحقية املال للمستفيد

اعتماد وسائل التواصل  -

 االجتماعي يف التوعية

 تفعيل دور اخلطباء -

اعتماد احلمالت  -

الوعي بأهمية  اإلعالمية لرفع

 العمل

جلنة األسر + قسم التدريب + 

 قسم العالقات العامة

 ريال 21111

تبين احلوافز واملكافآت لألسر 

 املنتجة

اعتماد حمفز لألسر املنتجة   -

 يف ميزان قبول األسر

وضع آلية تنظيمية للحوافز  -

 واملكافآت لألسر املنتجة

 تكلفة احملفز املعتمد جلنة األسر

 ريال ...1.0 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع اجملمــ
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