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تمــهــــيــد
تأتــي أهميــة التخطيــط االســتراتيجي مــن ضــرورة مواكبــة التطــورات واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات 
ــة  ــر التخطيــط للمســتقبل والســير ضمــن أســس واضحــة وبرامــج محــددة مســبقا مــا يؤكــد أهمي ــة وذلــك عب ــات الخيري والجمعي

البحــث عــن كل مــا يمكــن أن يضمــن النجــاح مــن خطــط ومبــادرات تواكــب التطــورات المســتقبلية.
حيــث يمثــل التخطيــط االســتراتيجي خطــوات منظمــة ومتتابعــة تبــدأ بوضــع أهــداف المنظمــة و تحديــد االســتراتيجيات و 
السياســيات التــي مــن الممكــن أن تحقــق أهدافهــا ووضــع الخطــط التفصيليــة للتأكــد مــن تنفيــذ تلــك الخطــط التــي تــم اختيارهــا 

ــر المســتقبلي للقــرارات الحاليــة . لتحقيــق النتائــج النهائيــة فهــو يتعامــل مــع األث
ــيق  ــي تنس ــاعدها ف ــا و يس ــا و تنميته ــة وتقدمه ــتقبل الجمعي ــى رســم مس ــة إل ــتراتيجي أداة مهم ــط االس ــل التخطي ــا يمث كم
الجهــود و مواجهــة المتغيــرات المتســارعة بــكل كفــاءة مــن اجــل رفــع الوعــي العــام للمجتمــع بكافــة مجاالتــه لالعتمــاد علــى 

ــري التطوعــي. النفــس ودعــم العمــل الخي
ــًا مــن مجلــس إدارة جمعيــة البــر الخيريــة بعفيــف بأهميــة التخطيــط االســتراتيجي فقــد تــم تشــكيل فريــق عمــل بقيــادة  و إيمان

مستشــار متخصــص لتحديــد خطــة الجمعيــة االســتراتيجية خــالل العاميــن 1443-1444هـــ  . 
وفــي هــذه الورقــات نعــرض اإلطــار العــام لهــذه الخطــة مــن خــالل رؤيــة محــددة موضحــة مجــاالت العمــل التــي يجــب علــى 
الجمعيــة العمــل عليهــا لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها  باإلضافــة إلــى األهــداف فــي كل مجــال واألهــداف الممكنــة للعمــل علــى 

هــذه الرؤيــة.                                                     
                                                                                                                                                       .. سائلين اهلل التوفيق والسداد
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1\ اإلطار االستراتيجي 
الرسالة

الرؤية

أهداف الجمعية

القيم

أنشطة الجمعية

تقديم العمل الخيري وتطويره بأسلوب متميز يكسب ثقة المجتمع بالجمعية.

أن تكون الجمعية نموذجًا مؤسسيًا رائدًا في دعم ورعاية الفقراء والمحتاجين ، ومحضنًا لراغبي العمل التطوعي واإلنساني. 

توفير اإلعانات المالية والغذائية الدورية للفقراء والمحتاجين .. 1
المساهمة في توفير احتياجات الفقراء والمحتاجين من المالبس والمستلزمات المدرسية .. 2
مساندة المرضى الفقراء في توفير احتياجاتهم الصحية والدوائية .. 3
رعاية األيتام الفقراء تربويًا ودراسيًا .. 4
مساعدة الشباب المقبلين على الزواج ماديًا ومعنويًا وتثقيفيًا .. 5

االبتكار والتجديد | الشفافية | التفاني وبذل الجهد | التعليم والتطوير المستمر | العدالة والمصداقية

الزكاة | الصدقة الجارية | كفالة األيتام | األرامل والمطلقات | مساعدات األسر الفقيرة | الوقف
التدريب والتطوير المجتمعي | تفعيل العمل التطوعي | اإلعانات الغذائية | مساعدات اإليجار 
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معالم الخطة اإلستراتيجية

معالم الخطة االستراتيجية الحالية

منهجية بناء اإلستراتيجية

عدم التعارض مع النظام األساسي للجمعية .. 1
تنفيذ المبادرات واألنشطة يؤدي إلى تحقيق األهداف االستراتيجية والرؤية المحددة لها.. 2
أن تكون الخطة حاضرة و واضحة في أذهان جميع كوادر الجمعية .. 3

فريق عمل متخصص .. 1
دراسة واعية لنظام الجمعية و تلخيص أهم النقاط ذات العالقة بالخطة وجمع المعلومات و تحليلها .. 2
تشخيص واقع كل من : المجتمع و المستفيدين والجمعية بواسطة تحليل « SWOT» وتحديد األهداف العامة والخاصة التي . 3

نريدها و من ثم وضع المبادرات و األنشطة التي تحقق ذلك .
تصميم سهل التنفيذ والمتابعة لخطط العمل و الجداول التنفيذية للجان و الوحدات العاملة بالجمعية.. 4
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هيكلة الخطة االستراتيجية
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2\ التحليل اإلستراتيجي
الوضع الراهن

توافقــًا مــع رؤيــة المملكــة 2030 وتوجــه وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لالنتقــال مــن الرعويــة الــى التنموية فــإن جمعية البر 
مثــل مــن الجمعيــات الهادفــة للتميــز والنجــاح تتجــه  نحــو االهتمــام بمشــاريع التمكيــن االقتصــادي لألفــراد واألســر والمســتفيدين 

مــن خدمــات الجمعيــة. مــن خــالل إخــراج المســتفيدين مــن دائــرة االحتيــاج إلــى آفــاق الكفايــة ورحــاب اإلنتــاج.
كمــا تســعى جمعيــة البــر بعفيــف إلــى امتــالك الحرفيــة اإلداريــة وفــق أحــدث األســاليب والتقنيــات الحديثــة وبأيــدي كفــاءات 
ــة  ــق الرؤي ــري والمجتمــع بمــا يســهم فــي تحقي ــاء الشــراكات االســتراتيجية مــع القطــاع الحكومــي والخــاص والخي ــة وبن وطني

ــة المســتدامة. ــة االجتماعي ــة للتنمي الوطني
ولعــل وجــود مجلــس إدارة قــوى ، والبحــث عــن كــوادر قياديــة ، وايضــا االنتقــال إلــى المقــر الجديــد للجمعيــة والمجهــز ، يســاهم 

بشــكل كبيــر فــي تحقيــق الرؤيــة المنشــودة بــإذن  اهلل. 
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التحليل الرباعي
2\ التحليل اإلستراتيجي
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ما هي أهدافنا لتحقيق رؤيتنا و رسالتنا و المتوقع تحقيقها بنهاية 
1444 هـ ؟

ُتسخر جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف جميع امكاناتها لخدمة المجتمع عبر األهداف اإلستراتيجية التالية :
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تحقيــق إيــراد ثابــت يبلــغ )700( ألــف ريــال بنهايــة عــام    
1443هـــ 

ــادرات المقدمــة للجهــات المانحــة بمعــدل     ــادة عــدد المب زي
ــادرات ســنويا. )4( مب

تخفيض مصاريف الصيانة بقيمة %15 سنويًا.   

تخفيض المصاريف اإلدارية بمقدار 10000  ريال سنويًا.   

زيادة عدد كفالء األيتام بنسبة %10 سنويًا .   

رســوم مخفضــة علــى الــدورات واألنشــطة  التدريبيــة ال    
تتعــدى %50  مــن قيمتهــا التجاريــة.

زيادة إيراد الصدقات بنسبة %5 سنويًا.   

زيادة التبرعات بنسبة %10  سنويًا.   

شراء ارض وبناء مبنى استثماري مكون من شقق ومحالت تجارية.   
إنشاء معرض دائم لألسر المنتجة.   

ــة     ــد – مؤسس ــك خال ــة المل ــن )مؤسس ــا م ــنويًا لدعمه ــادرات س ــم )4( مب تقدي
الراجحــي – العنــود – الموســى – بامحفــوظ - وغيرهــا (.

عمــل شــراكة مــع بعــض المؤسســات واألفــراد بعفيــف للتطــوع بأعمــال    
الجديــد. للمبنــى  الصيانــة 

البحث عن حلول إبداعية لتخفيض المصاريف اإلدارية.   

ــوات تواصــل مــع كفــالء     ــح قن ــن والتواصــل معهــم وفت حصــر الكفــالء الحاليي
جــدد.

خطة تدريب متنوع تلبي االحتياج الفعلي للمجتمع .   
خطة تسويق لدورات الجمعية بأسماء مدربين أكفاء.   

تفعيــل اســتقبال الصدقــات بواســطة تفعيــل وســائل التواصــل الحديثــة أو    
موقــع الجمعيــة.

تفعيل التواصل مع األهالي بالمناسبات العامة.   

تعزيز التواصل مع الداعمين بالمناسبات العامة والخاصة .   
تكريم الداعمين في مناسبات الجمعية .   

األنشـــــــطة )  المبـــــادرات (األهـــــداف التشــــغيـليـةالهدف

1\1

2\1

األهداف التشغيلية و المبادرات ذات العالقة
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إقامــة دورات تأهيليــة  لنســبة 50 % مــن فريــق عمــل الجمعيــة    
) موظفيــن وعامليــن ( ســنويا.

تدوير )3( من العاملين والموظفين داخل الجمعية سنويًا.   
استقطاب عدد )5( أشخاص سنويًا.   

تطوير لوائح العمل الداخلية سنويًا.   

تكريم 2 من الموظفين المتميزين سنويًا.   

مسابقة أفضل مبادرة تخدم الجمعية  ويتم دعمها فعليا.   

عقد لقاء دوري لمنسوبي الجمعية.   

التنســيق مــع 4 مــن مشــاهير المجتمــع ) مدربيــن – مستشــارين    
– أعــالم تواصــل هــادف .. الــخ( ســنويًا بواقــع اســتضافة مشــهور 

) ربــع ســنوي (. 

ــة وفــق نمــوذج معتمــد فــي     ــي  لفريــق عمــل الجمعي ــاج التدريب ــد االحتي تحدي
ــاج  . ــل االحتي تحلي

التنســيق مــع المراكــز ذات العالقــة بعفيــف أو التنفيــذ الذاتــي مــن خــالل خطــة    
بإشــراف مستشــار تطوير .

التنسيق بين اإلدارات واللجان العاملة بالجمعية.   
حصر وتصنيف الكفاءات البشرية بعفيف والهجر التابعة لها.   
ــدرة لإلســهام فــي     ــة والق ــه الرغب ــن لدي ــم اختيارهــم  وم ــن ت ــع م التواصــل م

ــة. ــدم الجمعي تق
ــة،     ــل الجمعي ــة عم ــف بطبيع ــارة للتعري ــاءات المخت ــل تعريفــي للكف عمــل حف

ــة. ــام التطوعي ــع المه وتوزي
ــب     ــى الجان ــز عل ــة والتركي ــال الجمعي ــيير أعم ــة لتس ــاذج الالزم ــتحداث النم اس

اإللكترونــي.
إنشاء سلم رواتب متناسب مع الوصف الوظيفي.   
زيادة سنويًا تتوافق مع األداء الوظيفي.   
وضع معايير  للتميز  داخل الجمعية وإعالنها.   
اختيار الموظفين المثاليين.   
تكريم وإظهار المتميزين في مناسبات الجمعية.   
وضع شروط للمسابقة ونموذج مبادرات.   
تقديم المبادرة لجهة مانحة.    
تكريم الموظف صاحب المبادرة.   
ــن     ــادة العالقــات بي عقــد لقــاء دوري كل 3 شــهور فــي  أحــد االســتراحات لزي

العامليــن واإلدارة.
تحديد المواضيع المراد طرحها .   
ــع      ــى إدارة المواضي ــري اللقــاءات ) المشــاهير ( لالتفــاق عل التواصــل مــع مدي

ــن المقترحــة . والعناوي

األنشـــــــطة )  المبـــــادرات (األهـــــداف التشــــغيـليـةالهدف
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ومحاضــرات     عمــل  وورش  ســنويًا  دورات   10 عــدد  اقامــة 
وتوعويــة   تثقيفيــة  ونــدوات 

المشاركة في عدد )3( مناسبات سنويًا.   

تنفيذ عدد )2( برنامج ترفيهي سنويًا.   

زيادة عدد األسر المنتجة بنسبة %4 سنويًا.   

تدريب وتأهيل عدد 15 أسرة سنويًا.   

زيــادة عــدد مشــاركات األســر المنتجــة بالمهرجانــات والمعــارض    
المحليــة ذات العالقــة إلــى  3 مشــاركات ســنويًا.

رعاية ومتابعة 40 أسرة من األسر المنتجة.   

إقامة دورة تأهيل المقبلين على الزواج.   
إقامــة دورات عــن أســرار التطــوع – التخطيــط الشــخصي – التعامــل مــع الضغوط    

ــوي – دورة اكتشــاف  ــة – برنامــج القــدرات لطــالب الثان – ورشــة االفــكار اإلبداعي
المواهــب – دورة التربيــة الحديثــة.

إقامة دورة توعوية عن المخدرات.   
إقامة دورة ومعرض توعوي عن االنحراف الفكري.   

ــم     ــوم اليتي ــرور ، ي ــة ) اســبوع الم ــام العالمي المشــاركة فــي المناســبات واألي
ــخ(. ..ال

إقامة رحالت  وعمل فعالية ترفيهية هادفة لألسر.   

حصر األسر المنتجة.   
تحديد احتياجات األسر المستفيدة التي تم حصرها.   
إلــى دورة خاصــة     باإلضافــة  بالمهــن  برامــج تطويريهــا  تخصصيــة   إقامــة 

للمنتجــات. االحترافــي  بالتســويق 
دعم المشاريع الصغيرة.   
توجيه األسر للحصول على الدعم للمشاريع المتوسطة.   

التواصل مع مراكز التدريب المعتمدة.   
إنشاء مركز تدريب بالجمعية.   

ــات     ــرض المنتج ــة أو ع ــة باألســر المنتج ــات المتعلق ــارض والمهرج حصــر  المع
ــا. وتســويقها للمشــاركة فيه

متابعة دورية لألسر المنتجة وفق نموذج متابعة معتمد.    
تكريم سنوي لألسر المتميزة .   
دراسة االسر المنتجة ومدى استغنائها عن خدمات الجمعية.   

األنشـــــــطة )  المبـــــادرات (األهـــــداف التشــــغيـليـةالهدف
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تنفيذ عدد )2( رحلة لأليتام وأبناء فقراء الجمعية سنويًا.   

تنفيذ عدد )2(  احتفال للمتفوقين سنويًا.   
تنفيذ 3 دورات مهارات حياتية وقيادية لأليتام.    

توفير منح دراسية لعدد )10( طالب وطالبات سنويا.   
تحديث بيانات جميع المستفيدين مرة واحدة سنويًا.   

تقديم المساعدات العينية للمستفيدين بواقع 9 أنواع.   

المساهمة في دفع  قيمة اإليجار لعدد )50( حالة.   
صيانة )40( منزل وجهاز من منازل المستفيدين.   

متابعــة تفاعليــة شــبه يوميــه علــى صفحــات الجمعيــة بوســائل    
التواصــل الحديثــة ) تويتــر – ســناب شــات – أنســتغرام – .. الــخ (.

إقامــة رحلــة إلــى مدينــة الملــك ســلمان للعلــوم بالريــاض أو مؤسســة الملــك    
ــة( . ــة الموهوبيــن )موهب ــز لرعاي عبدالعزي

إقامة احتفالين لألبناء والبنات المتفوقين.   
تنفيــذ دورة ) قائــد المســتقبل الموهــوب – ودورة أســرار الثقــة بالنفــس – ودورة    

التفــوق الدراســي (.
تفعيل الشراكة مع الجامعات والكليات والمعاهد.   
ابتــكار نمــوذج تحديــث الكترونــي أو مــن خــالل اتصــال هاتفــي أو حضــور    

الجمعيــة.  لمقــر  للمســتفيد  شــخصي 
توزيع المواد الغذائية.   
توزيع السلة الرمضانية.   
توزيع اللحوم.   
توزيع التمور.   
توزيع المساعدات الشتوية.   
توزيع كسوة العيد .   
توزيع الحقيبة المدرسية.   
توزيع زكاة الفطر.   
توزيع أجهزة منزلية ضرورية جديدة.   
دفع جزء من قيمة اإليجار.   
صيانة الشبكات الكهربائية.   
صيانة السباكة المنزلية.   
صيانة األجهزة المنزلية.   
محتــوى تفاعلــي جيــد بإشــراف ) متفــرغ ( للمتابعــة  وصاحــب خبــرة فــي إدارة    

وســائل التواصــل االجتماعــي. 

األنشـــــــطة )  المبـــــادرات (األهـــــداف التشــــغيـليـةالهدف

3\3

4\3

5\3

األهداف التشغيلية و المبادرات ذات العالقة



الخطة االستراتيجية 1443 - 1444 هـ

جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف

15

إصدار التقرير السنوي.   

القيــام بعــدد )3( زيــارة ألبــرز الداعميــن والجهــات المانحــة     
ســنويًا.

إصدار خطابات شكر لجميع الداعمين.   

الجمعيــة     مناســبات  لحضــور  الداعميــن  أبــرز  وتكريــم  دعــوة 
مرتيــن ســنويًا.

ــرى     ــة الكب ــة لمشــاريع الجمعي ــدد )4( حمــالت إعالمي ــذ ع تنفي
ســنويًا.

تقديــم مســاعدات زواج للمقبليــن علــى الــزواج لعــدد ) 60(    
حالــة ســنويا، بواقــع )5( آالف ريــال لــكل حالــة.

الجمعيــة     عمــل  ألرشــفة  إلكترونــي  برنامــج  علــى  االتفــاق 
%100 فــي الســنة  %50 للســنة األولــى و  الكترونيــا بنســبة 

الثانيــة.  

ــر عــدد مــن أهالــي والداعميــن     ــر علــى جميــع أكب ــع التقري إعــداد وطبــع وتوزي
ــًا (. ــا وإلكتروني والشــركاء ) يدوي

حصر أبرز الجهات المانحة والداعمين.   
التنسيق مع إدارات العالقات العامة ومكاتب االتصال  للداعمين والمانحين     
زيارة أبرز الداعمين.   
ــى مشــاركتهم     ــد عل ــة والتأكي ــج الجمعي ــرز أنشــطة وبرام ــداع ألب اســتعراض إب

ــات. ــك البرامــج واألنشــطة والفعالي ــاح تل فــي نج
تقديم درع تكريمي للداعمين حين الزيارة.   

إعداد خطاب شكر لجميع الداعمين.   
توزيع خطابات الشكر على جميع الداعمين.   
تكريم أبرز الداعمين في مناسبات الجمعية النوعية.   

تكريم أبرز الداعمين من األهالي خالل حفل اجتماع الجمعية العمومية.   

عمــل حمــالت  إعالميــة متخصصــة لحــث األهالــي على دعــم الجمعيــة وبرامجها    
الســيما فــي المشــاريع الموســمية وغيرها.

تحديــث وتجديــد محتــوى موقــع الجمعيــة اإللكترونــي وتفعيــل طــرق التواصــل    
الحديثــة ) وســائل التواصــل االجتماعــي (.

حصر الحاالت المستحقة لدعم مساعدة الزواج.    
عقد  برنامج تدريبي للمقبلين على الزواج.   
صرف الدعم للحاالت وفق نظام معتمد.   

حصــر البرامــج اإللكترونيــة للجمعيــات الخيريــة المتاحــة والتــي يمكــن شــرائها أو    
بناءهــا حســب الحاجــة.

 استشارة مختص وأخذ القرار والبدء في التطبيق.   

األنشـــــــطة )  المبـــــادرات (األهـــــداف التشــــغيـليـةالهدف
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عمل خطة لالستفادة من تقنية المعلومات سنويًا.   

تقليص استخدام الورق بنسبة %30 سنويًا.   

تطوير الهيكل التنظيمي اإلداري حسب الخطة اإلستراتيجية.   

تطوير آلية االتصال اإلداري بين اللجان الفرعية سنويًا.   

إضافة خدمة جديدة سنويًا.   

 خطة إعالمية متكاملة لجميع خدمات الجمعية.   

تحقيق أقصى استفادة من تقنية المعلومات.   
اســتخدام التقنيــة لتعزيــز جميــع عناصــر وخدمــات الجمعيــة  ، وخاصــة فــي    

تســجيل المســتفيدين واأليتــام وغيرهــا.

تطوير الشبكة الداخلية للجمعية.   

تفعيل الخطة اإلستراتيجية المحدثة والمعتمدة.   
تحديث الهيكل التنظيمي بشكل يوضح جميع المهام.   

تطوير آلية و إجراءات ونماذج العمل آليًا.   

تطبيق نظام الكروت الذكية للمستفيدين.   
محاولة فتح حسابات بنكية إضافية.   
شراء أرض – وقف – مبادرة مجتمعية نوعية.   

ــي ، ومستشــار تســويق وتصميــم خطــة تراعــي     االتفــاق مــع مستشــار إعالم
جميــع  خدمــات وتطلعــات الجمعيــة .

األنشـــــــطة )  المبـــــادرات (األهـــــداف التشــــغيـليـةالهدف
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الزمنالمشـــــــــرفالمســـــــــــؤولمؤشر القياس ) التحقق (األنشـــــطة والمبـــــــادرات
) وقت التنفيذ(

الموازنة 
) ريال (

الخطة التشغيلية العامة

شراء ارض وبناء مبنى استثماري مكون من شقق ومحالت تجارية.  

إنشاء معرض دائم لألسر المنتجة.  

تقديم )4( مبادرات سنويًا لدعمها من ) مؤسسة الملك خالد – مؤسسة الراجحي – العنود   

– الموسى – بامحفوظ(. 

عمل شراكة مع بعض المؤسسات واألفراد بعفيف للتطوع بأعمال الصيانة للمبنى   

الجديد.

حصر الكفالء الحاليين والتواصل معهم وفتح قنوات تواصل مع كفالء جدد.   

خطة تدريب تلبي االحتياج الفعلي للمجتمع.  

خطة تسويق لدورات الجمعية بأسماء مدربين أكفاء.    

تفعيل استقبال الصدقات بواسطة تفعيل وسائل التواصل الحديثة أو موقع الجمعية.  

تفعيل التواصل مع األهالي بالمناسبات العامة.  

تعزيز التواصل مع الداعمين بالمناسبات العامة والخاصة.  

تكريم الداعمين في مناسبات الجمعية.  

تحديد االحتياج التدريبي  لفريق عمل الجمعية وفق نموذج معتمد في تحليل االحتياج .  

التنسيق مع المراكز ذات العالقة بعفيف أو التنفيذ الذاتي من خالل خطة بإشراف   

مستشار تطوير .

التنسيق بين اإلدارات واللجان العاملة بالجمعية.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

700 ألف

200 ألف 

عائد  600  ألف

%15 تخفيض مصروفات صيانة

زيادة 10% 

300 ألف أرباح

300 ألف أرباح  

زيادة إيراد الصدقات 5%

زيادة إيراد الصدقات 5%

زيادة التبرعات بنسبة 10%

زيادة التبرعات بنسبة 10%

تدريب 50 % من فريق عمل 

الجمعية 1443هـ ، %100 عام 

1444 هـ.

تدوير )3( موظفين سنويا 

فريق العمل

فريق العمل

التخطيط

الخدمات المساندة 

كفالة االيتام 

التدريب

التدريب 

تنمية الموارد

تنمية الموارد  

تنمية الموارد

التدريب 

التدريب

الموارد البشرية 

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

العالقات العامة 

المدير التنفيذي 

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي  

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي  

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

24 شهر

24 شهر

12 شهر

6 أشهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر

3 مليون

600 ألف

20 ألف

5 آالف 

100 ألف

100 ألف

10 آالف

10 آالف

50 ألف

80 الف

80 الف
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الزمنالمشـــــــــرفالمســـــــــــؤولمؤشر القياس ) التحقق (األنشـــــطة والمبـــــــادرات
) وقت التنفيذ(

الموازنة 
) ريال (

الخطة التشغيلية العامة

حصر وتصنيف الكفاءات البشرية بعفيف والهجر التابعة لها.  

التواصل مع من تم اختيارهم  ومن لديه الرغبة والقدرة لإلسهام في تقدم الجمعية .  

عمل حفل تعريفي للكفاءات المختارة للتعريف بطبيعة عمل الجمعية ، وتوزيع المهام   

التطوعية .

مراجعة الالئحة الداخلية للجمعية.  

زيادة سنوية للموظفين ترتبط  بنتائج األداء الوظيفي.  

استحداث النماذج الالزمة لتسيير أعمال الجمعية والتركيز على الجانب اإللكتروني.  

إنشاء سلم رواتب متناسب مع الوصف الوظيفي.  

وضع معايير  للتميز  داخل الجمعية وإعالنها.  

اختيار الموظفين المثاليين.  

تكريم وإظهار المتميزين في مناسبات الجمعية.  

وضع شروط للمسابقة ونموذج مبادرات.   

تقديم المبادرة لجهة مانحة.  

تكريم الموظف صاحب المبادرة.  

عقد لقاء دوري كل 3 شهور في  أحد االستراحات لزيادة العالقات بين العاملين   

واإلدارة.

تحديد المواضيع المراد طرحها.  

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

استقطاب )5( كفاءات سنويا

استقطاب )5( كفاءات سنويا 

استقطاب )5( كفاءات سنويا

تطوير الالئحة سنويا

زيادة تبدا من %3 حسب تقرير 

األداء 

3 نماذج شهرية 300 ألف أرباح

سلم وظيفي

المعايير

2 موظف مثالي سنويا

2 موظف مثالي سنويا

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة

عقد اللقاء 

استضافة )4( مشاهير

العالقات العامة

العالقات العامة 

العالقات العامة

التخطيط

شؤون الموظفين

التخطيط

التخطيط 

شؤون الموظفين 

العالقات 

العالقات 

التخطيط 

التخطيط

التخطيط

العالقات العامة

العالقات العامة

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

العالقات العامة 

المدير التنفيذي 

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي  

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي  

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر 

كل شهر

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر 

12 شهر

3 شهور 

12 شهر

20 الف

20 الف

20 الف

15 آلف 

حسب 

التقرير

ألف ريال

5 آالف

5 آالف

5 آالف

5 آالف

5 آالف

5 آالف

20  ألف
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الزمنالمشـــــــــرفالمســـــــــــؤولمؤشر القياس ) التحقق (األنشـــــطة والمبـــــــادرات
) وقت التنفيذ(

الموازنة 
) ريال (

الخطة التشغيلية العامة

التواصــل مــع مديــري اللقــاءات ) المشــاهير ( لالتفــاق علــى إدارة المواضيــع  والعناويــن   

المقترحــة.

إقامة دورة تأهيل المقبلين على الزواج.  

إقامــة دورات عــن أســرار التطــوع – التخطيــط الشــخصي – التعامــل مــع الضغــوط – ورشــة   

ــوي – دورة اكتشــاف المواهــب – دورة  ــة – برنامــج القــدرات لطــالب الثان االفــكار اإلبداعي

التربيــة الحديثــة. 

إقامة دورة توعوية عن المخدرات.  

إقامة دورة ومعرض توعوي عن االنحراف الفكري.  

المشاركة في المناسبات واأليام العالمية  ) اسبوع المرور ، يوم اليتيم الخ (.  

إقامة رحالت - وعمل فاعلية ترفيهية هادفة لألسر .  

حصر األسر المنتجة .  

تحديد احتياجات األسر المستفيدة التي تم حصرها.  

بالتســويق    إلــى دورة خاصــة  إقامــة برامــج تطويريهــا  تخصصيــة  بالمهــن باإلضافــة 

للمنتجــات. االحترافــي 

دعم المشاريع الصغيرة.  

توجيه األسر للحصول على الدعم للمشاريع المتوسطة.  

التواصل مع مراكز التدريب المعتمدة.  

إنشاء مركز تدريب بالجمعية.  

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

استقطاب )5( كفاءات سنويا

إقامة الدورة

7 دورات

إقامة الدورة

إقامة الدورة

) 3 ( مناسبات

)2( برنامج ترفيهي

 %4 زيادة باألسر المنتجة               األسر المنتجة              المدير التنفيذي     12 شهر     250 ىالف

العالقات العامة

التدريب

التدريب

التدريب

التدريب

العالقات العامة

العالقات

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

12 شهر

5 أيام

2 يوم 

لكل دورة

يومان 

يومان

12 شهر

12 شهر

20 الف

20 الف

22 الف

6 االف

6 االف

5  آالف

10 االلف
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الزمنالمشـــــــــرفالمســـــــــــؤولمؤشر القياس ) التحقق (األنشـــــطة والمبـــــــادرات
) وقت التنفيذ(

الموازنة 
) ريال (

الخطة التشغيلية العامة

حصــر  المعــارض والمهرجانــات المتعلقــة باألســر المنتجــة أو عــرض المنتجــات وتســويقها   

للمشــاركة فيهــا .

متابعة دورية لألسر المنتجة وفق نموذج متابعة معتمد.   

تكريم سنوي لألسر المتميزة .  

دراسة األسر المنتجة ومدى استغنائها عن خدمات الجمعية.  

إقامــة رحلــة إلــى مدينــة الملــك ســلمان للعلــوم بالريــاض أو مؤسســة الملــك عبدالعزيــز   

لرعايــة الموهوبيــن )موهبــة( 

إقامة احتفالين لألبناء والبنات المتفوقين .  

تنفيــذ دورة ) قائــد المســتقبل الموهــوب – ودورة أســرار الثقــة بالنفــس – ودورة التفــوق   

الدراســي ( .

تفعيل الشراكة مع الجامعات والكليات والمعاهد .  

ابتــكار نمــوذج تحديــث الكترونــي أو مــن خــالل اتصــال هاتفــي أو حضــور شــخصي   

الجمعيــة  لمقــر  للمســتفيد 

توزيع المواد الغذائية .  

توزيع السلة الرمضانية .  

توزيع اللحوم .  

توزيع التمور .  

توزيع المساعدات الشتوية .  

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

3 مشاركات

) 2 ( رحلة

) 2 ( احتفالية

إقامة دورتين

)10( منح للطالب والطالبات

تحديث سنوي

رعاية ومتابعة 40 أسرة                العالقات                    المدير التنفيذي      12 شهر     10 االف
                                                    والمستفيدين

 توزيع 9 أنواع مساعدات              المساعدات                 المدير التنفيذي      12 شهر     1.5 مليون
عينية للمستفيدين                         

العالقات

العالقات

العالقات

التدريب

المدير التنفيذي

العالقات العامة

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

12 شهر

كل 6 شهور

نهاية العام

12 شهر

12 شهر

12 شهر

15 الف

10 االف

20 الف

6 االف
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الزمنالمشـــــــــرفالمســـــــــــؤولمؤشر القياس ) التحقق (األنشـــــطة والمبـــــــادرات
) وقت التنفيذ(

الموازنة 
) ريال (

الخطة التشغيلية العامة

توزيع كسوة العيد .  

توزيع الحقيبة المدرسية .  

توزيع زكاة الفطر .  

توزيع أجهزة منزلية ضرورية جديدة .  

دفع جزء من قيمة اإليجار .  

صيانة الشبكات الكهربائية .  

صيانة السباكة المنزلية .  

صيانة األجهزة المنزلية .  

محتوى تفاعلي جيد بإشراف ) متفرغ( للمتابعة  وصاحب خبرة في إدارة وسائل التواصل   

االجتماعي. 

إعداد وطبع وتوزيع التقرير على جميع أكبر عدد من أهالي والداعمين والشركاء.) يدويا   

وإلكترونيًا(.

حصر أبرز الجهات المانحة والداعمين.  

التنسيق مع إدارات العالقات العامة ومكاتب االتصال  للداعمين والمانحين.  

زيارة أبرز الداعمين .  

استعراض إبداعي ألبرز أنشطة وبرامج الجمعية والتأكيد على مشاركتهم في نجاح تلك   

البرامج واألنشطة والفعاليات.

تقديم درع تكريمي للداعمين حين الزيارة .  

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

30 حالة سنويا

بناء محتوى ومتابعة يومية

توزيع التقرير

المساعدات

اإلعالم

العالقات 

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

40 الفالمدير التنفيذي

12 شهر

يوميا

عند اإلصدار

250 الف

20 الف

توزيع 9 أنواع مساعدات               المساعدات                 المدير التنفيذي      12 شهر     1.5 مليون
عينية للمستفيدين                         

)3(  زيارات                                    العالقات                     المدير التنفيذي      12 شهر     20 ألف                 

صيانة 40 منزل وجهاز                   الخدمات                     المدير التنفيذي      12 شهر      100 الف
مستفيدين                           
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الزمنالمشـــــــــرفالمســـــــــــؤولمؤشر القياس ) التحقق (األنشـــــطة والمبـــــــادرات
) وقت التنفيذ(

الموازنة 
) ريال (

الخطة التشغيلية العامة

إعداد خطاب شكر لجميع الداعمين .  

توزيع خطابات الشكر على جميع الداعمين .  

تكريم أبرز الداعمين في مناسبات الجمعية المتنوعة.  

تكريم أبرز الداعمين من األهالي خالل حفل اجتماع الجمعية العمومية  

عمل حمالت  إعالمية متخصصة لحث األهالي على دعم الجمعية وبرامجها السيما في   

المشاريع الموسمية وغيرها.

تحديث وتجديد محتوى موقع الجمعية اإللكتروني وتفعيل طرق التواصل الحديثة )   

وسائل التواصل االجتماعي (  .

تقديم مساعدات زواج للمقبلين على الزواج لعدد ) 60( حالة سنويا بواقع 5 آالف لكل   

حالة. 

حصر البرامج اإللكترونية للجمعيات الخيرية المتاحة والتي يمكن شرائها أو بناءها  

حسب الحاجة.

 استشارة مختص وأخذ القرار والبدء في التطبيق  

تحقيق أقصى استفادة من تقنية المعلومات.  

استخدام التقنية لتعزيز جميع عناصر وخدمات الجمعية  ، وخاصة في تسجيل المستفيدين   

واأليتام وغيرها .

تطوير الشبكة الداخلية للجمعية .  

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

التكريم

) 4 ( حمالت اعالمية

تحديث الموقع

تقديم المساعدة

عدد المسجلين  ونسبة استخدام 

التقنية

تقليص استخدام الورق بنسبة 

 30%

المدير التنفيذي

اإلعالم

العالقات واإلعالم

الشؤون المالية

جميع اإلدارات

التقنية

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي 

المدير التنفيذي

موعد
الجمعية العمومية

10 االف

40 الف

15 الف

300 الف

10 االف

12 شهر 

12 شهر

12 شهر

24 شهر

12 شهر 

خطابات لجميع الداعمين               العالقات                   المدير التنفيذي      كل شهر     20 ألف
+ التكريم

%50 ارشفة الكترونية للسنة        فريق الجمعية            المدير التنفيذي      24 شهر     50  ألف
االولى والوصول إلى 100%

للسنة الثانية
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الزمنالمشـــــــــرفالمســـــــــــؤولمؤشر القياس ) التحقق (األنشـــــطة والمبـــــــادرات
) وقت التنفيذ(

الموازنة 
) ريال (

الخطة التشغيلية العامة

تفعيل الخطة االستراتيجية المحدثة والمعتمدة  .  

تحديث الهيكل التنظيمي بشكل يوضح جميع المهام.  

تطوير آلية و إجراءات ونماذج العمل آليًا .  

تطبيق نظام الكروت الذكية للمستفيدين.  

محاولة فتح حسابات بنكية إضافية.  

شراء أرض – وقف – مبادرة مجتمعية نوعية .. .  

االتفاق مع مستشار إعالمي ، ومستشار تسويق وتصميم خطة تراعي جميع  خدمات   

وتطلعات الجمعية.

85

86

87

88

89

90

91

الخطة االستراتيجية المطورة

الهياكل المحدثة

النماذج واالجراءات

الكروت الذكية

فتح حساب

خدمة سنوية

االتفاقية

التخطيط 

التخطيط

التخطيط

العالقات

الخدمات

المالية

العالقات

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

15 الف

50 الف

10 االف

12 شهر 

12 شهر

12 شهر

12 شهر

6 اشهر

12 شهر

6 اشهر

و من خالل االستراتيجيات – بعد توفيق اهلل - واألهداف العامة والخاصة والمبادرات واألنشطة أعاله نستطيع اإلجابة على 
التساؤل المطروح سابقا :

و بالتالي فإن فريق جمعية البر الخيرية بعفيف يهدفون إلى :
. تحقيق رعاية شاملة و تطوير و تنمية أفراد المجتمع بعفيف.من مستفيدين وأسر منتجة بجميع فئات المجتمع .

. تطبيق هذه االستراتيجيات و العمل على تعزيز نقاط القوة بالجمعية ،  و تذليل نــقاط الضعف و االستفادة الفعالة من الفرص 
المتاحة و مواجهة التحديات.

- أين نريد أن نصل ؟
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آلية التقييم والمتابعة
مسؤول المحورالمحور اإلستراتيجي

الهدف اإلستراتيجي

وصف الهدف

المقاييس\المؤشرات المقترحة

ماهي المقاييس التي سيتم العتماد 
عليها في قياس تحقيق الهدف؟

المبادرات االستراتيجية

ماهي المبادرات التي سيتم تطبيقها 
لتحقيق الهدف؟

ماهي القيمة المضافة التي سيساهم في تحقيقها هذا الهدف ويخدم من خالله المحور اإلستراتيجي.

مسؤول الهدف
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نموذج البطاقة التعريفية للمؤشر

مسئول المحوراسم المحور

وصف المقياس

صيغة المؤشر

تاريخ البدء بالقياس

مسئول الهدفاسم الهدف

وحدة القياس

مالحظات

مسئول المؤشراسم المؤشر

مصدر البيانات

دورية القياس

المسئول عن البيانات
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C خط االساس

المستهدف الفصلي ) إن وجد (

المستهدف الفصلي

المستوى المستهدف بعيد المدى

المستهدف الشهري ) إن وجد (

المستهدف السنوي ) إن وجد (

المعلومات الخاصة بالمستهدف

نموذج البطاقة التعريفية للمؤشر
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إسم المشروعرقم المشروع

األهداف التشيغيلية المرتبطة

مسئول التنفيذ

الموازنةتاريخ اإلنتهاءتاريخ البدء

نموذج إعداد مبادرة

المتابعة
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مالحظاتاألهمية النسبيةنهايةبدايةخطوات التنفيذم

نموذج إعداد مبادرة
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نموذج تقرير المؤشر 
ممعدل األخطاء في تقديم الخدمة ] ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق نمط منسق  ) محور التميز التشغلي ( [

مسئول المحور :

معدل المعامالت المستقبلية

معدل المعامالت المستقبلية

معدل المعامالت المنجزة

معدل المعامالت المنجزة

معدل عدد المعامالت المنجزة

معدل عدد المعامالت المنجزة

مجمل عدد األخطاء في المعامالت المنجزة

المستهدف

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو

فترة التقرير :دورية التقرير :
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نموذج تقرير المؤشر 

مالحظات على نتائج القياس والتوصيات :
تجمع البيانات بشكل يدوي من المناطق المختلفة.   
يالحـظ أن نسـبة األخطـاء فـي تصديـق الشـهادات تقل عنها    

في خدمـة إصدار الشـهادات.
األخطاء في إصدار الشهادات تشمل :   

فيهـا     بمـا  الشـهادات  أصحـاب  بيانـات  فـي  أخطـاء 
والتواريـخ. األسـماء 

أخطاء في رسوم الشهادات.   
األخطـاء فـي تصديـق الشـهادات تشـمل أخطـاء فـي تحديد    

رسـوم التصديـق زيـادة أو نقصانـا.
التتوفـر عمليـة تدقيـق للمعامـالت قبـل تسـليم الشـهادات    

إلـى المتعامليـن.
ال يالحـظ حتـى االن نتائـج مبـادرة إعـادة هيكلـة العمليـات    

علـى تطويـر تقديـم الخدمـات.
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نموذج تقرير إنجاز المبادرة االستراتيجية
إسم المبادرة ) المحور ( : .......................................................................................................................................................................

مسئول المحور :

معالم التنفيذ
) الشواخص (

التقويم
) رموز األلوان (

السنة األولى

123456710 811 912Q1Q3 Q2Q4

تحليل نتائج اإلنجازالسنة الثانية
والقضايا اإلستراتيجية

فترة التقرير :دورية التقرير :
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نموذج تقرير إنجاز المبادرة االستراتيجية
إسم المبادرة ) المحور ( : .......................................................................................................................................................................

مسئول المحور :

التوصيات

جهة التنفيذاإلطار الزمنيالتـوصــــــــــيـة

فترة التقرير :دورية التقرير :
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وفي الختام ..
يتقدم مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بعفيف بجزيل الشكر والتقدير لفريق عمل الخطة ، آملين أن تكون خير معين بعد توفيق 

اهلل ، للوصول إلى األهداف المنشودة .

                                                                                                                                  ... واهلل الموفق والمستعان.

فريق عمل جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف




