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 «  اخلطة االسرتاتيجية»

 (آباء)مبنطقة عسري مجعية رعاية األيتام  

 

 جمعيح رعايح األيتام تمنطقح عسيز

  

  

 مقدم إلــ

 المانح 

 تنفيذ ـ



 المعنى المصطلح الرقم

 .الشؤون االجتماعٌةلدى وزارة اسم الشهرة الخاص بالجمعٌة وهو االسم المختصر المعتمد  آباء .1

 .بأبهاللجمعٌة وٌقصد بها مقر اإلدارة العامة  اإلدارة العامة .2

3. 

 فرع

 :فئات 3وهً  .عسٌروهو المركز الخاص بالجمعٌة فً إحدى محافظات منطقة 

 . أسرة 299إلى (   ج )   فئة•

 .أسرة 599أسرة إلى أقل من  300من (   ب ) فئة  •

 .أسرة فأكثر 600(    أ  )   فئة•

 .عسٌروهو المركز الخاص بالجمعٌة فً أحد مراكز منطقة  مكتب .4

 .الطرفٌنعقد عمل بٌن كامل وبموجب من ٌشؽل وظٌفة من وظائؾ الجمعٌة بدوام  موظؾ متفرغ .5

 .الطرفٌنمن ٌشؽل وظٌفة من وظائؾ الجمعٌة بدوام جزئً وبموجب عقد عمل مؤقت بٌن  موظؾ متعاون .6

 .االسمعلى ٌتٌم محدد  هصرفوهً مبلػ شهري ثابت ٌتم  الكفالة الخاصة .7

 .فً الخدمات المتنوعةوهً مبلػ عام ٌصرؾ على الٌتٌم أو أسرته  الكفالة العامة .8

 .(محسوسةالو ؼٌر منها محسوسة أال سواء  )وهً ما ٌدخل الجمعٌة من تبرعات ؼٌر مالٌة  التبرعات العٌنٌة .9

 :الشؤون المالية واإلدارية(   أ

 املصطلحات

 (59)من ( 2)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 المعنى المصطلح الرقم

 .سنة 18من فقد والده دون سن  الٌتٌم .1

 .زواجمن فقدت زوجها والزالت على حالتها دون  األرملة .2

 .(ج، ب، أ) اتفئالاألسر التً تقع فً نطاق  األسر المستحقة .3

 ....(جار ٌالشهرٌة، المشارٌع الموسمٌة، اإل الكفالة)المستهدفة  اتللفئالخدمات اإلؼاثٌة المقدمة  الرعاٌة .4

 ....(ة ، االستشارات النفسٌآباءالتدرٌب، نوادي ) المستهدفة  اتللفئالخدمات التنموٌة المقدمة  التأهٌل .5

 :الرعاية والتأهيلشؤون ( ب

 املصطلحات

 (59)من ( 3)صفحة                    االستراتيجية مستند الخطة 



 الداخلي                                                                   التحليل  



 املالًُمصتىّ اجلاهسيُ لتينًُ املىارد : اجلاىب األول 

 :الحالٌة القوةنقاط 

1 

 .أحد أفضل جمعٌات المنطقة فً استقطاب واستقبال التبرعات النقدٌة .1

 .لمشارٌع الجمعٌة الموسمٌةالدعم  القدرة على حشد .2

 .ثبات مستوى التبرعات الخاصة بالكفاالت الشهرٌة .3

 .الحضور والتفاعل فً المهرجانات الصٌفٌة والشتوٌة .4

 :الحالٌة الضعفنقاط 

 .محدودٌة الدعم المادي المقدم من وزارة الشؤون االجتماعٌة .1

 .ضعؾ التواصل مع كبار الداعمٌن .2

 .محدودٌة التبرعات الواردة لحساب الجمعٌة العام .3

 .اعتماد الجمعٌة على مصادر الدخل التقلٌدٌة فقط .4

لتؽطٌة الخدمات دون  صعوبة إجراءات االستقطاع البنكً الشهري من حسابات المتبرعٌن، .5

 .خدمة كفالة الٌتٌم

 (59)من ( 5)صفحة                    االستراتيجية مستند الخطة 



مصتىّ اجلاهسيُ لتطىير برامج الرعايُ : اجلاىب الجاىٌ 

 والتأهًل املكدمُ للنصتفًديً

 :الحالٌة القوةنقاط 

2 

 .تراكم الخبرة العملٌة والنظرٌة فً خدمة األٌتام وأسرهم .1

 .تعدد وتنوع المشارٌع الموسمٌة .2

 .برامج واألندٌة التً تهتم بالجوانب التربوٌة لدى االٌتامال توفٌر .3

 .لتقدٌم البرامج التدرٌبٌة المناسبة تشؽٌل مراكز تدرٌبٌة مرخصة للذكور واإلناث، .4

 :الحالٌة الضعفنقاط 

 .ضعؾ آلٌات البحث االجتماعً وتسجٌل األٌتام واألسر بالجمعٌة .1

 .قلة عدد الباحثٌن والباحثات، وضعؾ القدرة على تحدٌث بٌانات األسر بشكل دوري .2

فً ضوء الؽالء والتضخم  محدودٌة مبلػ الكفالة واإلعانات المالٌة المقدمة للٌتٌم وأسرته، .3

 .المتطرد

 .قلة الدورات التدرٌبٌة والتثقٌفٌة والتوعوٌة والتربوٌة الموجهة للفتٌات .4

 .عدم االهتمام بإقامة الفعالٌات الموجهة ألفراد أسر الجمعٌة على اختالؾ فئاتهم .5

 (59)من ( 6)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 لرفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ مصتىّ اجلاهسيُ : الجالحاجلاىب  

 :الحالٌة القوةنقاط 

3 

 .التخاذ القرارات التشؽٌلٌة -تمثل مجلس اإلدارة–وجود لجنة تنفٌذٌة  .1

 .االعتماد على موارد بشرٌة شابة، ومحبة للتطوٌر والتقدم .2

 .وجود لجان تخصصٌة لدراسة القضاٌا ذات االهتمام .3

 .تفعٌل سلم وظٌفً وعالوات سنوٌة مناسبة .4

 :الحالٌة الضعفنقاط 

 .عدم مناسبة المقر الحالً للجمعٌة بأبها .1

 .صعوبة استخراج البٌانات إلعداد التقارٌر .2

 .احتٌاجات الجمعٌةوعدم كفاٌته لتلبٌة  الخاص بالجمعٌة، ضعؾ البرنامج الحاسوبً .3

 .عدم وجود نظام للحوافز .4

 .دلٌل إلجراءات العمل عدم وجود بطاقات للوصؾ الوظٌفً، أو .5

 (59)من ( 7)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 مصتىّ اجلاهسيُ للتىشع  يف الشراكُ اجملتنعًُ : الرابع اجلاىب  

 :الحالٌة القوةنقاط 

4 

 .تمتع الجمعٌة بسمعة طٌبة لدى المجتمع المحلً .1

 .تكلٌؾ أمٌن عام الجمعٌة بأمانة مجلس التنسٌق بٌن الجمعٌات الخٌرٌة بمنطقة عسٌر .2

 .التعاون مع عدد من الجهات الحكومٌة .3

 .االستخدام الفعال للرسائل القصٌرة ومواقع التواصل االجتماعً .4

 .رؼبة أفراد المجتمع فً كفالة األٌتام، لدرجة وجود قائمة انتظار للراؼبٌن فً كفالة األٌتام .5

 .رؼبة أفراد المجتمع فً المشاركة فً األعمال التطوعٌة إن سنحت الفرصة .6

 :الحالٌة الضعفنقاط 

 .عدم تفعٌل موقع الجمعٌة اإللكترونً، وتشتت أخبار الجمعٌة لعدم إدارة الملؾ اإلعالمً .1

 .قلة العاملٌن فً البحث االجتماعً .2

 .ضعؾ التواصل مع الكافلٌن  و المتبرعٌن، ومحدودٌة التقارٌر التً تقدمها الجمعٌة للكفالء .3

 .المتطوعٌنوإدارة ستقطاب العدم وجود آلٌة  .4

 .ضعؾ تواصل إدارة الجمعٌة مع اعضاء الجمعٌة العمومٌة .5

 .دعم المشارٌع التنموٌةعلى المانحة  مؤسسات الخٌرٌةالتركٌز  .6

 (59)من ( 8)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 اإلطـــــار االسرتاتيجي  



 :الرسالة

منطقة عسريري  وععمرين   حنن مجعية خمتصة يف رعاية األيتام ومن هم يف حكموم من سكان 

ومتكيريرينوم تعميميريريا     بسريريج  ريرينء مريرين احتيا ريرياتوم   األيتريرياممريرين ل ريرين اةاعلريرية عمريري   رامريرية    

سريريري ين  لريريريا ع عنريريريا ويف . واسريريريتقرارهاوا تماعيريريريا  واريريريكيا    ريريرييف يسريريريومبا يف عو ريريرية الريريري     

 .واملسؤوليةلسس الشفاعية عم  عتعاون مع خمتمف الفاعمني 

 الرشالُ والرؤيُ

 :الرؤية

تم يريريريرية احتيا ريريريريا  األيتريريريريام ولسريريريريرهم  و عريريريريجا هم  املممكريريريرية يف عاعميريريريرية يف األ ثريريريرير اجلمعيريريريرية 

 .لممستق ن

 (59)من ( 10)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



  اليتيماةاعلة عم   رامة  -1

 التمين -2

 الفاعمية -3

 

 الشفاعية -4

 الوصف القيمة الرقم

1 
 تمكين األيتام

أبناء نحن نؤمن بحق اليتيم في التأىيل والعمل والعيش الكريم، ونؤمن بأنو يمثل مع إخوانو من 
المقوم األىم واألساس األمتن لتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة، ولذلك الوطن 
 .لتمكينو بما يحتاجو من جدارات وأدوات تساعده على االكتفاء وخدمة المجتمعدوماً  نسعى

2 
 االىتمام باآلثار النهائية

نحن نهتم بتحقيق النقلة النوعية أو التأثير الملوس على فئات المستفيدين من مشروعاتنا 
االجتماعية، من خالل التركيز على جودة مخرجات أعمالنا، واستدامة األثر المترتب على 

 .تنفيذىا
3 

 التشارك والتعاون
نحن نسعى لتعزيز الشراكات مع األطراف المهتمة بدعم ورعاية مشروعاتنا االجتماعية، ونثمن 

 .جهدًا لتلبية توقعاتهم وانألاألدوار التي يقومون بها، وال 

4 
لحشد احتياجاتهم  نسعى للوصول إلى األيتام واألرامل، ونسعى لنشر التوعية المجتمعية تجاه االلتزام بالتواصل

 .الموارد المفضية إلى دعمهم

االعتراف بتنوع احتياجات  5
 األيتام

لجوانب كثيرة، اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية، وتحتاج احتياجات األيتام تمتد ندرك أن 
منا االىتمام المستمر بتوسيع نطاق خدماتنا، وتنويع التخصصات الفنية لدى العاملين لدينا، 

 .للنجاح في تلبية القدر الكافي من تلك االحتياجات

 الكًه املؤشصًُ

 (59)من ( 11)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 





 االجتاهات االشرتاتًجًُ

 :يف االجتاهات االشرتاتًجًُ التالًُ لتحكًل رؤيتهااملّضٌ علِ اجلنعًُ 

  1االتجاه  رفع جودج العمل المؤسسي تالجمعيح•

  2االتجاه  التوسع في الشزاكح المجتمعيح•

  3االتجاه  تنميح الموارد الماليح•

  4االتجاه  تطويز تزامج الزعايح والتأهيل•

 (59)من ( 13)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 1 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 األهداف الفرعية األهداف الرئيسية الرقم

مساعدي وعضوٌة  العامبرئاسة المدٌر اإلدارٌة تأسٌس اللجنة • تعزٌز أسس الجودة والتمٌز .1

 .وممثلٌن عن الموظفٌن المدٌر العام ومدراء اإلدارات

 (.2008-9001)تطبٌق معاٌٌر اآلٌزو •

 .المشاركة فً مسابقات التمٌز المخصصة للجهات الخٌرٌة•

 .قٌاس مستوى رضا المعنٌٌن بشكل دوري•

 .متابعة تنفٌذ الخطة االستراتٌجٌة للجمعٌة•

تطوٌر مهارات العاملٌن  .2

بالجمعٌة، ورفع مستوى 

 إنتاجٌتهم

 .دراسة االحتٌاجات الوظٌفٌة، واستقطاب المؤهلٌن•

 .تنفٌذ برامج تطوٌرٌة للموظفٌن بشكل دوري بحسب االحتٌاج•

 .اإلدارٌةإشراك مجموعات من الموظفٌن فً اجتماعات اللجنة •

إٌجاد نظام إلدارة شكاوى واقتراحات الموظفٌن، وتشجٌع •

 .الموظفٌن على استخدامها

 .إٌجاد نظام للرقابة الداخلٌة ومتابعة األعمال•

تحدٌث لوائح وإجراءات  .3

الجمعٌة وتوصٌؾ جمٌع 

 الوظائؾ

 .نمذجة جمٌع العملٌات واللوائح•

 (59)من ( 14)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 1 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 األهداف الفرعية األهداف الرئيسية الرقم

استبدال البرامج اإللكترونٌة المستخدمة ببرنامج شامل لجمٌع • أتمتة عملٌات الجمعٌة .4

 .عملٌات الجمعٌة الجوهرٌة والمساندة

 .تفعٌل البرٌد اإللكترونً للمراسالت•

تحسٌن وضعٌة المبنى الحالً، وتحدٌث التجهٌزات واألثاث • تحسٌن بٌئة العمل .5

 .المتهالك

 .تأسٌس مقر أفضل للجمعٌة•

 (59)من ( 15)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 :والتنًسأشض اجلىدَ تعسيس  :اهلدف الرًٓصٌ األول

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 مؤشر القياس

2015 2016 2017 2018 2019 

تأسٌس اللجنة  .1

 اإلدارٌة

تحدٌد صالحٌات ومسؤولٌات اللجنة 

 اإلدارٌة
100% - - - - 

آلٌة اجتماع اللجنة، وآلٌة  تحدٌد

 اتخاذها للقرارات
100% - - - - 

 اختٌار مجلس اإلدارة ألعضاء اللجنة

 ، وإصدار قرار تشكٌلهااإلدارٌة
100% - - - - 

قٌاس مستوى  .2

رضا 

المعنٌٌن 

 بشكل دوري

التً تهتم  تحدٌد األطراؾ الخارجٌة

الجمعٌة بقٌاس مستوى رضاهم عن 

، (أٌتام، أرامل، مانحٌن)خدماتها 

واحتساب حجم العٌنة المناسبة 

 للحصول على دراسات معبرة

100% - - - - 

تحضٌر النماذج المعٌارٌة لالستبٌانات 

 التً سٌتم استخدامها لكل طرؾ
100% - - - 

1 

 (59)من ( 16)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 :والتنًسأشض اجلىدَ تعسيس  :اهلدف الرًٓصٌ األول

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

الفرعي  الهدف الرقم

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

وضع واعتماد الخطة السنوٌة لتنفٌذ 

رضا  حمالت قٌاس مستوى

األطراؾ ذات العالقة، وإصدار 

 التقارٌر والتوصٌات

100% 100% 100% 100% 100% 

 %80 %80 %75 %70 %65 المستوى المستهدؾ لرضى األٌتام

المستوى المستهدؾ لرضى 

 المستهدؾ األرامل
65% 70% 75% 80% 80% 

المستوى المستهدؾ لرضى 

 المتبرعٌن
70% 75% 80% 85% 85% 

المستوى المستهدؾ لرضى 

 المؤسسات المانحة
70% 75% 80% 85% 85% 

تطبٌق معاٌٌر  .3

-9001)اآلٌزو 

2008) 

االستعانة بشركة استشارٌة لحصر 

قائمة العملٌات الرئٌسٌة وأقسامها 

 المشمولة بمعاٌٌر الجودة
- 100% - - - 

1 

 (59)من ( 17)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 :والتنًسأشض اجلىدَ تعسيس  :اهلدف الرًٓصٌ األول

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

الفرعي  الهدف الرقم

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

توثٌق جمٌع العملٌات وأجزائها، 

وإعادة تصمٌم نماذج العمل، وفقا  

 ألسلوب ومعاٌٌر نظام الجودة

- 100% - - - 

تعدٌل الهٌكل التنظٌمً لتلبٌة 

متطلبات ضمان جودة اإلدارة 

 والتشؽٌل والرقابة

- 100% - - - 

 - - %100 - - اآلٌزو الحصول على شهادة

المشاركة فً  .4

مسابقات التمٌز 

المخصصة 

 للجهات الخٌرٌة

دراسة مسؤول الجودة لمتطلبات 

ومعاٌٌر مسابقات التمٌز المتاحة 

 للجمعٌات الخٌرٌة
- 100% - - - 

1 

 (59)من ( 18)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 :والتنًسأشض اجلىدَ تعسيس  :اهلدف الرًٓصٌ األول

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

الفرعي  الهدف الرقم

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

واقع حال الجمعٌة فً ضوء  تقٌٌم

معاٌٌر الجودة المنشودة للمنافسة، 

 وتحدٌد الثؽرات

- 100% - - - 

 وضع واعتماد خطة داخلٌة لتجسٌر

 الثؽرات والتقدٌم للجوائز الممكنة
- 100% - - - 

 %100 %100 %100 - - تسلٌم طلبات المشاركة

متابعة تنفٌذ  .5

الخطة 

االستراتٌجٌة 

 للجمعٌة

تشكٌل لجنة للتطوٌر االستراتٌجً 

تكون مسؤولة عن متابعة تنفٌذ 

المبادرات االستراتٌجٌة المعتمدة، 

 وتحل فور االنتهاء من تنفٌذ جمٌع

 المبادرات

100% 100% - - - 

1 

 (59)من ( 19)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 تطىير مهارات العاملني باجلنعًُ، ورفع مصتىّ إىتاجًتهه :اهلدف الرًٓصٌ الجاىٌ

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

دراسة  .1

االحتٌاجات 

الوظٌفٌة، 

واستقطاب 

 .المؤهلٌن

 االنتهاء من تحلٌل أعباء العمل،

وتحدٌد حجم القوى العاملة المنشودة 

على الهٌكل التنظٌمً المعدل، بما 

 ٌخدم توجه الجمعٌة فً ضمان الجودة

- 100% - - - 

بعض  وضع واعتماد خطة لترقٌة

الموظفٌن أو توظٌؾ المؤهلٌن 

للوصول إلى حجم القوى العاملة 

 المطلوب

- 100% - - - 

تنفٌذ برامج  .2

تطوٌرٌة 

للموظفٌن 

بشكل دوري 

بحسب 

 .االحتٌاج

وضع واعتماد نموذج الجدارات 

( الجوهرٌة والفنٌة واإلدارٌة والقٌادٌة)

المناصب الوظٌفٌة المتاحة فً  لجمٌع

 الجمعٌة، وتحدٌثه سنوٌا  
100% 100% 100% 100% 100% 

1 

 (59)من ( 20)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 تطىير مهارات العاملني باجلنعًُ، ورفع مصتىّ إىتاجًتهه :اهلدف الرًٓصٌ الجاىٌ

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

الر

 قم

الفرعي  الهدف

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

إعداد قائمة بأفضل المراكز 

التدرٌبٌة، وأسماء أفضل المدربٌن 

 المستقلٌن، وتحدٌثها سنوٌا  

100% 100% 100% 100% 100% 

اعتماد الموازنة السنوٌة للتدرٌب 

 (باللاير)

150,0

00 

175,0

00 

200,0

00 

225,0

00 

250,0

00 

خطة التدرٌب السنوٌة واعتماد  وضع

 لمجموعة من الموظفٌن
100% 100% 100% 100% 100% 

إشراك  .3

مجموعات من 

الموظفٌن فً 

اجتماعات 

 .اإلدارٌةاللجنة 

الذٌن تمت  النسبة عدد الموظفٌن

دعوتهم لحضور اجتماعات اللجنة 

، إلى إجمالً عدد الموظفٌن اإلدارٌة

 فً الجمعٌة

8% 10% 12% 14% 16% 

1 

 (1)مسودة رقم                   (59)من ( 21)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 تطىير مهارات العاملني باجلنعًُ، ورفع مصتىّ إىتاجًتهه :اهلدف الرًٓصٌ الجاىٌ

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

إٌجاد نظام  .4

إلدارة 

شكاوى 

واقتراحات 

 .الموظفٌن

 وضع واعتماد نظام إدارة شكاوى

الموظفٌن واقتراحاتهم الفعالة لتحسٌن 

 - - - - %100 العمل

عقد المدٌر العام الجتماع جامع لجمٌع 

الموظفٌن، للحدٌث عن نظام الشكاوى 

واالقتراحات المعتمد، وتشجٌعهم على 

 هاستخدام

100% - - - - 

إٌجاد نظام  .5

للرقابة 

الداخلٌة 

ومتابعة 

 .األعمال

سٌكون جزءا  من نظام الجودة *

 *المعتمد

* * * * * 

1 

 (59)من ( 22)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 حتديح لىآح وإجراْات اجلنعًُ وتىصًف مجًع الىظآف :اهلدف الرًٓصٌ الجالح

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

نمذجة جمٌع  .1

العملٌات 

 واللوائح

من صٌاؼة اللوائح التنظٌمٌة،  االنتهاء

 - - - %100 وتدرٌب القائمٌن علٌها

إصدار التعمٌمات الالزمة لتفعٌل 

 استخدام اللوائح الجدٌدة
100% - - - 

 حصر الثؽرات الواردة فً اللوائح

 الجدٌدة، ومناقشتها فً اجتماع للتعدٌل

 3كل 

 شهور

 3كل 

 شهور

 3كل 

 شهور

 3كل 

 شهور

1 

 (59)من ( 23)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 أمتتُ عنلًات اجلنعًُ :اهلدف الرًٓصٌ الرابع

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

استبدال  .1

البرامج 

اإللكترونٌة 

المستخدمة 

ببرنامج 

شامل لجمٌع 

عملٌات 

الجمعٌة 

الجوهرٌة 

 .والمساندة

تحضٌر كراسة المتطلبات الفنٌة 

 والشروط الختٌار النظام اإللكترونً

المؤسسً، وشروط اختٌار الشركة 

 التً ستقوم بالتطبٌق، وإطالقها

- - 100%  - - 

 - - %100 - - دراسة العروض، واختٌار أنسبها

اختٌار النظام اإللكترونً الشامل 

 ومنفذه
- - 100% - - 

 تطبٌق النظام اإللكترونً وتفعٌله
- - 50% 50% - 

1 

 (59)من ( 24)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 أمتتُ عنلًات اجلنعًُ :اهلدف الرًٓصٌ الرابع

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

تفعٌل البرٌد  .2

اإللكترونً 

 .للمراسالت

اعتماد وسٌلة لتفعٌل البرٌد اإللكترونً 

 ,Exchange Server)للجمعٌة 

Google, Network 
Solutions, etc. )دراسة  بعد

 إٌجابٌاتها وسلبٌاتها وتكالٌفها

100%  - - - - 

 - - - - %100 التنفٌذ وفتح حسابات برٌدٌة للموظفٌن

عدد من الجلسات التدرٌبٌة  عقد

الداخلٌة لتدرٌب الموظفٌن على آداب 

استخدام البرٌد فً العمل، وأصول 

 الكتابة الفنٌة للرسائل

100% - - - - 

1 

 (59)من ( 25)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 حتصني بًُٔ العنل :اهلدف الرًٓصٌ اخلامض

 رفع جىدَ العنل املؤشصٌ باجلنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

تحسٌن  .1

وضعٌة 

المبنى 

الحالً، 

وتحدٌث 

التجهٌزات 

واألثاث 

 .المتهالك

إعداد تقرٌر بسلبٌات المبنى 

وتأثٌراتها على اإلنتاجٌة  والتجهٌزات،

 والصورة الذهنٌة للجمعٌة

100%  - - - - 

وضع قائمة بالمتطلبات التحسٌنٌة 

المفصلة للمبنى والتجهٌزات، وتقدٌر 

الموازنة لتلبٌة كل بند، واعتماد البنود 

 المناسبة

100% - - - - 

اعتماد موازنة تحسٌن المبنى 

 (باللاير)والتجهٌزات 

200,0

00 

500،0

00 

700،0

00 
- - 

تأسٌس مقر  .2

أفضل 

 .للجمعٌة

 إقناع كبرى الجهات المانحة ببناء

 %100 - - - - .مبنى جدٌد للجمعٌة

1 

 (59)من ( 26)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 2 التىشع يف الشراكُ اجملتنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجاىٌ

 األهداف الفرعية األهداف الرئيسية الرقم

إبرام عقود شراكة مع الجهات  .1

 ذات العالقة

إبرام عقود شراكة مع المؤسسات والبنوك التً تعتمد على برامج •

 .المسؤولٌة االجتماعٌة

إبرام عقود شراكة مع جهات التدرٌب والتوظٌؾ، الحكومٌة •

 .والخاصة

تنظٌم  العمل التطوعً  .2

 بالجمعٌة

 .تأسٌس قسم إلدارة المتطوعٌن•

 .استقطاب الراؼبٌن فً المشاركة فً العمل التطوعً•

فتح قنوات للتواصل  .3

 اإللكترونً مع المجتمع

 .تصمٌم موقع إلكترونً تفاعلً وٌؽطً أخبار الجمعٌة•

 .تنشٌط التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعً•

إبراز اسم الجمعٌة وخدماتها  .4

 للمجتمع

 .بناء عالقات مع الوسائل اإلعالمٌة المختلفة•

 .تكثٌؾ الحمالت اإلعالنٌة•

 (59)من ( 27)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 إبراو عكىد شراكُ مع اجلهات ذات العالقُ :اهلدف الرًٓصٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

إبرام عقود  .1

شراكة مع 

المؤسسات 

والبنوك التً 

تعتمد على 

برامج 

المسؤولٌة 

 .االجتماعٌة

إعادة ترتٌب الملؾ التسوٌقً 

« عرض تقدٌمً»للجمعٌة، وتحضٌر 

 مناسب، وتحدٌثهما سنوٌا  

100%  - - - - 

المرجوة من  وضع واعتماد األهداؾ

زٌارة إدارات المسؤولٌة االجتماعٌة 

 لكبرى الشركات والمؤسسات

100% 100% 100% 100% 100% 

الزٌارات،  خطة تحضٌر واعتماد

 وموازنتها
100% 100% 100% 100% 100% 

الحد األدنى إلجمالً عدد العقود 

الفعالة مع إدارات المسؤولٌة 

 االجتماعٌة للشركات

3 10 15 18 20 

 التىشع يف الشراكُ اجملتنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجاىٌ 2

 (59)من ( 28)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 إبراو عكىد شراكُ مع اجلهات ذات العالقُ :اهلدف الرًٓصٌ األول

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

الحد األدنى لنسبة التحصٌالت 

أنشطة  المستهدفة من إجمالً تكالٌؾ

 ومشارٌع الجمعٌة القائمة

5%  12%  15%  17%  18%  

إبرام عقود  .2

شراكة مع 

جهات 

التدرٌب 

والتوظٌؾ، 

الحكومٌة 

 .والخاصة

المرجوة من  وضع واعتماد األهداؾ

جهات التدرٌب والتوظٌؾ، زٌارة 

 الحكومٌة والخاصة، وتحدٌثها سنوٌا  

100% - - - - 

الزٌارات،  خطة تحضٌر واعتماد

 وموازنتها، وتحدٌثها سنوٌا  
100% - - - - 

الحد األدنى إلجمالً عدد العقود 

جهات التدرٌب والتوظٌؾ،  الفعالة مع

 الحكومٌة والخاصة

3 5 7 9 12 

 التىشع يف الشراكُ اجملتنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجاىٌ 2

 (59)من ( 29)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 تيظًه  العنل التطىعٌ باجلنعًُ :اهلدف الرًٓصٌ الجاىٌ

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

تأسٌس قسم  .1

إلدارة 

 .المتطوعٌن

وضع الئحة تنظٌمٌة للمتطوعٌن 

%100 (إجراءات، نماذج عمل سٌاسات،)  - - - - 

اختٌار رئٌس لقسم إدارة المتطوعٌن، 

 وإطالق القسم
100%  - - - - 

استقطاب  .2

الراؼبٌن فً 

المشاركة فً 

العمل 

 .التطوعً

وضع واعتماد خطة إعالنٌة 

بشقٌها الفنً )الستقطاب المتطوعٌن 

 (والمالً

100%  - - - - 

الحد األدنى إلجمالً عدد المتطوعٌن 

 المسجلٌن
15 30 50 70 80 

 التىشع يف الشراكُ اجملتنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجاىٌ 2

 (59)من ( 30)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 فتح قيىات للتىاصل اإللكرتوىٌ مع اجملتنع :اهلدف الرًٓصٌ الجالح

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

تصمٌم موقع  .1

إلكترونً 

تفاعلً 

وٌؽطً أخبار 

 .الجمعٌة

االنتهاء من وضع المتطلبات الفنٌة 

 للموقع اإللكترونً، واعتمادها

100% - - - - 

استقطاب العروض واختٌار المنفذ 

 األنسب

100% 

 
- - - - 

 - - - - %100 إطالق الموقع اإللكترونً

إجمالً عدد الزٌارات التراكمٌة 

 للموقع
1,000 5,000 

12,00

0 

20,00

0 

30,00

0 

 التىشع يف الشراكُ اجملتنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجاىٌ 2

 (59)من ( 31)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 فتح قيىات للتىاصل اإللكرتوىٌ مع اجملتنع :اهلدف الرًٓصٌ الجالح

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

تنشٌط  .2

التواصل عبر 

مواقع 

التواصل 

 .االجتماعً

وضع واعتماد خطة تطوٌر صفحات 

 وممارسات التواصل االجتماعً
100% - - - - 

 * * * * * عدد المعجبٌن بالصفحة( الفٌسبوك)

عدد الذٌن ٌتكلمون عن ( الفٌسبوك)

 الصفحة
* * * * * 

إجمالً عدد النشرات ( الفٌسبوك)

 المرفوعة
* * * * * 

إجمالً عدد تعلٌقات ( الفٌسبوك)

 الزوار على النشرات المرفوعة
* * * * * 

إجمالً عدد إعجابات ( الفٌسبوك)

 الزوار على النشرات المرفوعة
* * * * * 

 2 التىشع يف الشراكُ اجملتنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجاىٌ

 (59)من ( 32)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 فتح قيىات للتىاصل اإللكرتوىٌ مع اجملتنع :اهلدف الرًٓصٌ الجالح

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

 * * * * * إجمالً عدد التؽرٌدات( توٌتر)

 * * * * * عدد متابعً الصفحة( توٌتر)

عدد الصفحات التً تتبعها ( توٌتر)

 الجمعٌة
* * * * * 

عدد الصور ومقاطع الفٌدٌو ( توٌتر)

 المرفوعة
* * * * * 

 * * * * * عدد مقاطع الفٌدٌو( ٌوتٌوب)

إجمالً عدد الدقائق ( ٌوتٌوب)

 المحّملة
* * * * * 

 * * * * * إجمالً عدد المشاهدات( ٌوتٌوب)

 * * * * * إجمالً عدد اإلعجابات( ٌوتٌوب)

 2 التىشع يف الشراكُ اجملتنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجاىٌ

 (59)من ( 33)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 إبراز اشه اجلنعًُ وخدماتها للنجتنع :اهلدف الرًٓصٌ الرابع

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

بناء عالقات  .1

مع الوسائل 

اإلعالمٌة 

 .المختلفة

 عدد الشركاء اإلعالمٌٌن المستهدفٌن

2 5 7 9 12 

تكثٌؾ  .2

الحمالت 

 .اإلعالنٌة

المرصودة للحمالت  رصد الموازنة

 (باللاير)اإلعالنٌة 
150،0

00 

150،0

00 

150،0

00 

150،0

00 

150،0

00 

وضع واعتماد الخطة السنوٌة 

 للتواصل اإلعالمً
100% 100% 100% 100% 100% 

نتائج )فعالٌة الحملة اإلعالمٌة % 

تحلٌل استبٌان موجه للفئات المستهدفة 

 (من اإلعالن

70% 70% 70% 70% 70% 

 2 التىشع يف الشراكُ اجملتنعًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجاىٌ

 (59)من ( 34)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 3 تينًُ املىارد املالًُ: االجتاه االشرتاتًجٌ الجالح

 األهداف الفرعية األهداف الرئيسية الرقم

إٌجاد مصادر دخل ثابتة  .1

 ومتنوعة

 .العمل على زٌادة دعم وزارة الشؤون االجتماعٌة•

 .زٌادة االستقطاعات البنكٌة لدى كبرى البنوك•

 .التوسع فً األعمال االستثمارٌة•

رفع مستوى إٌرادات التبرعات  .2

 الشهرٌة

 .فتح ثالثة مراكز تسوٌقٌة دائمة•

 .القٌام بزٌارات لكبار التجار والداعمٌن•

 .تكثٌؾ زٌارات المدارس النسائٌة•

 .التروٌج لرقم التبرعات الخاص بالجمعٌة بشكل دوري•

 .تفعٌل التبرع بواسطة البطاقة االئتمانٌة•

تعزٌز العالقات مع الجهات  .3

 المانحة

 .توثٌق مشروعات الجمعٌة بشكل الفت•

 .إرسال التقارٌر والنشرات الدورٌة للجهات المانحة•

تحفٌز القائمٌن على تنمٌة  .4

 الموارد المالٌة

 .تصمٌم نظام للحوافز، وتفعٌله•

 (59)من ( 35)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 مصادر دخل ثابتُ ومتيىعُإجياد  :األولاهلدف الرًٓصٌ 

 3 تينًُ املىارد املالًُ: الجالحاالجتاه االشرتاتًجٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

العمل على  .1

زٌادة دعم 

وزارة 

الشؤون 

 .االجتماعٌة

مفصل ٌلقً الضوء على  إعداد تقرٌر

إنجازات الجمعٌة، وخططها 

االستراتٌجٌة، واحتٌاجاتها، 

واختصاره فً عرض مرئً سرٌع 

 ومقنع

100% - - - - 

تسلٌم التقرٌر المفصل للوزارة، 

، والحصول على موعد لمقابلة الوزٌر

 ونائبه لشؤون دعم الجمعٌات

100% - - - - 

والحصول  تقدٌم العرض المرئً،

 على زٌادة فً الدعم
100% - - - - 

الحد األدنى المستهدؾ للزٌادة فً 

 (باللاير)الدعم 
* * * * * 

 (59)من ( 36)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 مصادر دخل ثابتُ ومتيىعُإجياد  :األولاهلدف الرًٓصٌ 

 3 تينًُ املىارد املالًُ: الجالحاالجتاه االشرتاتًجٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

زٌادة  .2

االستقطاعات 

البنكٌة لدى 

 .كبرى البنوك

الحد األدنى من عدد الحسابات البنكٌة 

 المستهدفة لالستقطاع
1,000 2,000 3,000 3,500 4,000 

إجمالً قٌمة االستقطاعات المستهدفة 

 (باللاير)
* * * * * 

التوسع فً  .3

األعمال 

 .االستثمارٌة

إعداد دراسة محترفة عن فرص 

 - - - - %100 االستثمار الممكنة ألموال الجمعٌة

الفرص  تشكٌل لجنة استثمارٌة لدراسة

 االستثمارٌة واختٌار أكثرها جدوى
- 100% 100% 100% 100% 

 (59)من ( 37)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 رفع مصتىّ إيرادات التربعات الشهريُ :الجاىٌاهلدف الرًٓصٌ 

 3 تينًُ املىارد املالًُ: الجالحاالجتاه االشرتاتًجٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

فتح ثالثة  .1

مراكز 

تسوٌقٌة 

 .دائمة

تحدٌد الوظائؾ المرتبطة بالمركز 

التسوٌقً، وتصمٌم الهٌكل التنظٌمً 

 .المناسب له
100% - - - - 

صٌاؼة الالئحة التنظٌمٌة لعمل 

 .المركز التسوٌقً
100% - - - - 

تحدٌد االحتٌاجات التأسٌسٌة 

والتشؽٌلٌة للمركز، وتقدٌر الموازنتٌن 

 .التأسٌسٌة والتشؽٌلٌة السنوٌة

100% - - - - 

اختٌار المواقع الثالث األنسب 

 .فً المنطقة للمراكز التسوٌقٌة
- 100% - - - 

 تجهٌز المراكز، والتوظٌؾ لها،

 .وإطالقها
- 100% - - - 

 (59)من ( 38)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 رفع مصتىّ إيرادات التربعات الشهريُ :الجاىٌاهلدف الرًٓصٌ 

 3 تينًُ املىارد املالًُ: الجالحاالجتاه االشرتاتًجٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

القٌام  .2

بزٌارات 

لكبار التجار 

 .والداعمٌن

 عدد الداعمٌن المستهدفٌن للزٌارة

125 125 125 125 125 

المرجوة من  وضع واعتماد األهداؾ

 زٌارة الداعمٌن
100% 100% 100% 100% 100% 

الزٌارات،  خطة تحضٌر واعتماد

 وموازنتها
100% 100% 100% 100% 100% 

الحد األدنى لنسبة التحصٌالت 

أنشطة  المستهدفة من إجمالً تكالٌؾ

 ومشارٌع الجمعٌة القائمة

3%  8%  12%  15%  17%  

 (59)من ( 39)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 رفع مصتىّ إيرادات التربعات الشهريُ :الجاىٌاهلدف الرًٓصٌ 

 3 تينًُ املىارد املالًُ: الجالحاالجتاه االشرتاتًجٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

تكثٌؾ  .3

زٌارات 

المدارس 

 .النسائٌة

عدد المدارس النسائٌة المستهدفٌن 

 للزٌارة
60 60 60 60 60 

المرجوة من  وضع واعتماد األهداؾ

 زٌارة المدارس النسائٌة
100% 100% 100% 100% 100% 

الزٌارات،  خطة تحضٌر واعتماد

 وموازنتها
100% 100% 100% 100% 100% 

الحد األدنى لنسبة التحصٌالت 

أنشطة  المستهدفة من إجمالً تكالٌؾ

 ومشارٌع الجمعٌة القائمة

1%  3%  3%  5%  5%  

 (59)من ( 40)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 رفع مصتىّ إيرادات التربعات الشهريُ :الجاىٌاهلدف الرًٓصٌ 

 3 تينًُ املىارد املالًُ: الجالحاالجتاه االشرتاتًجٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

التروٌج لرقم  .4

التبرعات 

الخاص 

بالجمعٌة 

 .بشكل دوري

عدد االتصاالت الواردة للرقم من أجل 

 (ولٌس لالستفسار)التبرع الفعلً 

3,000 5,000 6,000 6,000 6,000 

الحد األدنى لنسبة التحصٌالت 

أنشطة  المستهدفة من إجمالً تكالٌؾ

 ومشارٌع الجمعٌة القائمة

3%  5%  6%  6%  6%  

تفعٌل التبرع  .5

بواسطة 

البطاقة 

 .االئتمانٌة

عقود مع شركات البطاقات  إبرام

 االئتمانٌة الشهٌرة، وتجدٌدها
100% 100% 100% 100% 100% 

 (59)من ( 41)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 تعسيس العالقات مع اجلهات املاحنُ :الجالحاهلدف الرًٓصٌ 

 3 تينًُ املىارد املالًُ: الجالحاالجتاه االشرتاتًجٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

توثٌق  .1

مشروعات 

الجمعٌة 

 .بشكل الفت

وإعالم  اختٌار شركة دعاٌة

متخصصة، لتوثٌق مشروعات 

الجمعٌة كتابة وبالتصوٌر الثابت 

 .والفٌدٌو، وإبرام مذكرة تفاهم معها

100% - - - - 

وضع واعتماد خطة لتوثٌق 

 .مشروعات الجمعٌة
100% - - - - 

إرسال  .2

التقارٌر 

والنشرات 

الدورٌة 

للجهات 

 .المانحة

النشرات والتقارٌر  تصمٌم نماذج

 الدورٌة الموجهة للمؤسسات المانحة
100% - - - - 

إرساء مسؤولٌة إرسال التقارٌر 

 والنشرات على منصب وظٌفً معٌن،

 .بقرار إداري
100% - - - - 

 (59)من ( 42)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 حتفًس الكآنني علِ تينًُ املىارد املالًُ :الرابعاهلدف الرًٓصٌ 

 3 تينًُ املىارد املالًُ: الجالحاالجتاه االشرتاتًجٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

تصمٌم نظام  .1

للحوافز، 

 .وتفعٌله

تصمٌم واعتماد نظام حوافز عادل 

مستند  لموظفً تنمٌة الموارد المالٌة،

 .إلى تحقٌق األهداؾ المالٌة

100% - - - - 

 (59)من ( 43)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 4 تطىير برامج الرعايُ والتأهًل:االجتاه االشرتاتًجٌ الرابع

 األهداف الفرعية األهداف الرئيسية الرقم

تبسٌط إجراءات الحصول على 

الخدمة ومحاولة الوصول 

 للمستفٌد

 .العمل على تبسط وتسرٌع إجراءات التسجٌل•

 .تلمس احتٌاجات األسر بشكل دوري•

زٌادة المبالػ المخصصة  .1

للكفالة الشهرٌة ومتابعة 

 احتٌاجات األسر األكثر حاجة

 .لاير 300رفع مبلػ الكفالة الشهرٌة إلى •

بشكل دوري وتقدٌم ( أ، ب)متابعة احتٌاجات األسر من الفئات •

 .دعم إضافً

إدارة المشارٌع الموسمٌة بشكل  .2

 أكثر فعالٌة

 .عمل قسم خاص إلدارة المشارٌع الموسمٌة•

تطوٌر البرامج التربوٌة التً  .3

أندٌة بناء التابعة تقدمها 

 للجمعٌة

 .تصمٌم دلٌل لبرامج األندٌة•

 .عمل الئحة تنظٌمٌة لألندٌة•

 .تأسٌس إدارة متخصصة للجوانب التربوٌة•

تقدٌم برامج تدرٌبٌة متنوعة  .4

 وتؽطً كافة فروع الجمعٌة
 تحلٌل االحتٌاجات التدرٌبٌة وتصنٌؾ المستفٌدٌن•

 مع جهات التدرٌب فً مختلؾ المحافظاتعقد شراكات •

 زٌادة عدد البرامج التدرٌبٌة •

 (59)من ( 44)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 4 تطىير برامج الرعايُ والتأهًل:االجتاه االشرتاتًجٌ الرابع

 تطىير الربامج الرتبىيُ اليت تكدمها ىىادٍ آباْ :األولاهلدف الرًٓصٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

تصمٌم دلٌل  .1

لبرامج 

 .األندٌة

إعداد واعتماد قائمة األنشطة 

 - - - - %100 .والبرامج التً تقدمها األندٌة

إعداد واعتماد دلٌل أنشطة وبرامج 

 .األندٌة
100% - - - - 

عمل الئحة  .2

تنظٌمٌة 

 .لألندٌة

إعداد واعتماد الئحة تنظٌم عمل 

سٌاسات، إجراءات، نماذج )األندٌة 

 (.عمل

100% - - - - 

تأسٌس إدارة  .3

متخصصة 

للجوانب 

 .التربوٌة

وضع واعتماد المسؤولٌات الوظٌفٌة 

المتعلقة بإدارة الجوانب التربوٌة 

 لألٌتام
- 100% - - - 

اختٌار مدٌر اإلدارة ومساعدٌه من 

 المرشدٌن التربوٌٌن
- 100% - - - 

 (59)من ( 45)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 4 تطىير برامج الرعايُ والتأهًل:االجتاه االشرتاتًجٌ الرابع

 إدارَ املشاريع املىمسًُ بشكل أكجر فعالًُ :الجاىٌاهلدف الرًٓصٌ 

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

عمل قسم  .1

خاص إلدارة 

المشارٌع 

 .الموسمٌة

وضع واعتماد المسؤولٌات الوظٌفٌة 

 .المتعلقة بإدارة مشارٌع الجمعٌة
- 100% - - - 

اختٌار مدٌر الدائرة ومساعدٌه من 

 منسقً المشارٌع
- 100% - - - 

 - - - %100 - تصمٌم الئحة إدارة المشارٌع

 (59)من ( 46)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 4 تطىير برامج الرعايُ والتأهًل:االجتاه االشرتاتًجٌ الرابع

زيادَ املبالغ املخصصُ للكفالُ الشهريُ ومتابعُ  :الجالحاهلدف الرًٓصٌ 

 احتًاجات األشر األكجر حاجُ

الفرعي  الهدف الرقم

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

رفع مبلػ الكفالة  .1

الشهرٌة إلى 

 .لاير 300

تحدٌد الموعد الزمنً إلحداث 

الرفع، واإلعالن فً الصحؾ عن 

نٌة الرفع وأسبابها بشكل استباقً 

 ومتعدد األسابٌع

100% - - - - 

التواصل مع جمٌع الكفالء 

 إلٌضاح النٌة بالرفع وأسبابها
100% - - - - 

رصد أعداد الموافقن وأعداد 

 المنسحبٌن
100% - - - - 

2. 

 

متابعة احتٌاجات 

األسر من الفئات 

بشكل ( أ، ب)

دوري وتقدٌم 

 .دعم إضافً

المخصصة لالحتٌاجات  الموازنة

 (ٌاللاير)الطارئة 

* * * * * 

 (59)من ( 47)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 4 تطىير برامج الرعايُ والتأهًل:االجتاه االشرتاتًجٌ الرابع

تبصًط إجراْات احلصىل علِ اخلدمُ وحماولُ الىصىل  :الرابعاهلدف الرًٓصٌ 

 للنصتفًد

 الهدف الرقم

الفرعي 

 المنشود

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشر القياس

العمل على  .1

تبسط وتسرٌع 

إجراءات 

 .التسجٌل

االنتهاء من عملٌة اختٌار شركة 

 استشارٌة مناسبة إلعادة هٌكلة آلٌة

 .التسجٌل
100% - - - - 

 - - - - %100 االنتهاء من المشروع االستشاري

تطوٌر صفحة إلكترونٌة لتسجٌل 

 .األسر
- 100% - - - 

تلمس  .2

احتٌاجات 

األسر بشكل 

 .دوري

وضع خطة نصؾ سنوٌة لتلمس 

 .بحسب فئاتها احتٌاجات األسر،
100% 100% 100% 100% 100% 

 (59)من ( 48)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



اإلدارة التنفيذية  مجلس اإلدارة

 العليا

 العاملين اإلدارة الوسطى

   الحوكمة المؤسسٌة

   القٌادة الفعالة

التخطٌط 

االستراتٌجً وإدارة 

 التؽٌٌر

  

فً  التمٌز المؤسسً

 الجمعٌات الخٌرٌة

  

بناء فرق العمل 

 وإدارتها وتحفٌزها

   

حل المشكالت 

وصناعة القرارات 

 واتخاذها

  

 (3/ 1)االحتياجات التدريبية 

 (59)من ( 49)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



اإلدارة التنفيذية  مجلس اإلدارة

 العليا

 العاملين اإلدارة الوسطى

    التخطٌط والتنظٌم

مهارات التواصل 

 األساسٌة

  

مهارات التواصل 

 المتقدمة

   

تقدٌم العروض 

 المرئٌة

 

الكتابة الفنٌة وإعداد 

 التقارٌر

  

    إدارة المشارٌع

الذكاء العاطفً فً 

 العمل

   

 (3/ 2)االحتياجات التدريبية 

 (59)من ( 50)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



اإلدارة التنفيذية  مجلس اإلدارة

 العليا

 العاملين اإلدارة الوسطى

االهتمام بالمستفٌد 

 النهائً وباإلنجازات

  

الوقت  إدارة

 واإلجهاد

  

تطلعات المؤسسات 

المانحة وإدارات 

المسؤولٌة 

 االجتماعٌة

  

 (3/ 3)االحتياجات التدريبية 

 (59)من ( 51)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 الخدمات المطلوب تطويرها وتقديمها خالل السنوات الخمس القادمة

مستهدفة خالل  موجودة حاليا  

السنوات الخمس 

 القادمة

غير مستهدفة خالل 

السنوات الخمس 

 القادمة

الخدمات 

 األساسٌة

  المواد الؽذائٌة

  المصروفات النقدٌة

  المالبس

الخدمات 

المساندة 

 (الدائمة)

  مساعدة اإلٌجار

  صٌانة وترمٌم المنازل

  مساعدة شراء منزل

  مساعدة إكمال بناء منزل

  المساهمة فً تأثٌث المنزل

  دعم األسر المنتجة

 (59)من ( 52)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 الخدمات المطلوب تطويرها وتقديمها خالل السنوات الخمس القادمة

مستهدفة خالل  موجودة حاليا  

السنوات الخمس 

 القادمة

غير مستهدفة خالل 

السنوات الخمس 

 القادمة

الخدمات 

المساندة 

 (الدائمة)

المساعدة فً سداد فواتٌر 

 الكهرباء

 

تأمٌن األجهزة الكهربائٌة 

المنزلٌة حسب اآللٌة المنظمة 

 لذلك

 

  صٌانة األجهزة الكهربائٌة

  شراء السٌارات

  صٌانة السٌارات

  إعانات الزواج

  الرعاٌة الصحٌة

 (59)من ( 53)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 الخدمات المطلوب تطويرها وتقديمها خالل السنوات الخمس القادمة

مستهدفة خالل  موجودة حاليا  

السنوات الخمس 

 القادمة

غير مستهدفة خالل 

السنوات الخمس 

 القادمة

الخدمات 

المساندة 

 (الدائمة)

تأمٌن المواصالت للمدارس 

 والمستشفٌات

 

  تأمٌن األدوٌة واألجهزة الطبٌة

  التحوٌل إلى المدارس األهلٌة

  المساعدة فً سداد فواتٌر الماء

  التعلٌم العالً الخاص

  التدرٌب

  التوظٌؾ

  محو األمٌة

  تحفٌظ القرآن الكرٌم

 (59)من ( 54)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 الخدمات المطلوب تطويرها وتقديمها خالل السنوات الخمس القادمة

مستهدفة خالل  موجودة حاليا  

السنوات الخمس 

 القادمة

غير مستهدفة خالل 

السنوات الخمس 

 القادمة

الخدمات 

المساندة 

 (الموسمٌة)

  الحج

  العمرة

  زكاة الفطر

  هدٌة العٌد

  مستلزمات كسوة الشتاء

  األضاحً

  السلة الرمضانٌة

  الحقٌبة المدرسٌة

  المستلزمات المدرسٌة

 (59)من ( 55)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 الخدمات المطلوب تطويرها وتقديمها خالل السنوات الخمس القادمة

مستهدفة خالل  موجودة حاليا  

السنوات الخمس 

 القادمة

غير مستهدفة خالل 

السنوات الخمس 

 القادمة

الخدمات 

المساندة 

 (الموسمٌة)

  دروس التقوٌة

  (المرٌول)الزي المدرسً 

من خالل حفل )هدٌة النجاح 

 (فرحة النجاح

 

تكرٌم الطالب )التفوق العلمً 

 (والطالبات المتفوقٌن

 

االبتعاث إلكمال التعلٌم 

 الجامعً

 

الخدمات 

 الطارئة

  دفع الدٌة

  الحوادث المرورٌة

 (59)من ( 56)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 الخدمات المطلوب تطويرها وتقديمها خالل السنوات الخمس القادمة

مستهدفة خالل  موجودة حاليا  

السنوات الخمس 

 القادمة

غير مستهدفة خالل 

السنوات الخمس 

 القادمة

الخدمات 

 الطارئة

  الكوارث الطبٌعٌة

  الدٌون

  استقدام خادمة أو ممرضة

  مكافأة طالب مبتعث

الرسوم الدراسٌة المتراكمة 

من جراء االلتحاق بالمدارس 

 األهلٌة دون علم الجمعٌة

 

  الحرائق

  المرافعات القانونٌة

تسدٌد إٌجار الشقق بطرٌقة 

 التسلٌؾ

 

 (59)من ( 57)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 



 الخدمات المطلوب تطويرها وتقديمها خالل السنوات الخمس القادمة

مستهدفة خالل  موجودة حاليا  

السنوات الخمس 

 القادمة

غير مستهدفة خالل 

السنوات الخمس 

 القادمة

الخدمات 

 الطارئة

 من األٌتام)احتٌاجات المعاقٌن 

 (واألرامل

 

  استقدام سائق

  استئجار سٌارة بصفة مؤقتة

تجدٌد الجواز أو اإلقامة 

لألرملة األجنبٌة المتزوجة من 

 سعودي

 

  رسوم اختبار القٌاس

  اإلرشاد األسري

 (59)من ( 58)صفحة                    مستند الخطة االستراتيجية 
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