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 وبعد :                 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني 

 املنظمة تعرف خالله ومن املؤسسي، للبناء ومهمة ضرورية إدارية عملية االسرتاتيجي التخطيط إن

 جهود تنسيق يتم وعربه ألهدافها، ستصل ومتى ستسلك، الطرق وأي تذهب، أين وإىل موقعها،

 . عليها ومتفق حمددة واضحة أهداف لتحقيق املنظمة يف العاملني

 ملستقبلها التخطيط من هلا بد ال أهدافها، وحتقيق رسالتها أداء يف املنظمات هذه والستمرار

 غري ماتاملنظ ختتاره الذي املسار بأنه الشامل، مفهومه يف يعرف والذي اسرتاتيجيًّا، ختطيًطا

 من ويتم متيزها، وتعكس املدى البعيدة أهدافها حتقيق حنو منه لتنطلق به، لالسرتشاد الرحبية

 للمشكالت حلواًل يوفر ومقصوًدا، هادًفا إجيابيًّا تغيريا الرحبية غري املنظمات لتغيري العمل خالله

 .أداءها ويطور تواجهها اليت

 الرحبية غري املنظمات قادة يساعد أنه االسرتاتيجي، التخطيط يوفرها اليت املهمة الوظائف ومن

 بأساس املنظمة يزود كما إلجنازها، واملبادرة حمددة كأهداف األولويات، بني من االختيار على

 التدريبية، االحتياجات وحيدد العمل، فريق بني وانسجام تواصل قناة ويعد األداء، لقياس ومؤشر

 .املنظمة مستقبل ويرسم

 ما وهو حتقيقها، طريقة وحتديد األجل طويلة أهداف وضع اسرتاتيجية خطة إعداد يةعمل وتتطلب

 مراحل عدة االسرتاتيجي التخطيط ويتضمن والتطبيق، بالتطوير شامل والتزام فعالة، قيادة يستلزم

 . التقييم ثم والتنفيذ والتكوين والتصور والتقدير، اإلعداد، هي:

 وتنفيذ املتابعة مشكالت وأهمها: االسرتاتيجي التخطيط تواجه وتنظيمية عامة معوقات عدة وهناك

 تنفيذها ينجح ال ولكن العناصر، ومتكاملة الصياغة جيدة اخلطط من كثرًيا أن إذ اخلطط،

 واملؤهالت اخلربات وقلة االسرتاتيجي، التخطيط بأهمية الثقافة ضعف منها، كثرية العتبارات

 .االسرتاتيجية اإلدارة بأدوات املتعلقة اإلدارية

 اخلطة، جتاه السلبية العاملني واجتاهات والبيانات، املعلومات دقة عدم كذلك املعوقات هذه ومن

 للخطة العاملني معارضة إىل يؤدي مما اإلنساني اجلانب وإغفال واالفرتاضات، التنبؤات صحة وعدم

 .للمنظمة املالي املركز مراعاة عدم إىل إضافة تنفيذها، وعرقلة
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 غري املنظمات يف االسرتاتيجي التخطيط منهجية توظيف الضروري من املعوقات، هذه على وللتغلب

 أساليب يف التطور مبواكبة يتعلق ما وخاصة املنظمة، ورسالة املستقبلية الرؤية جمال ضمن الرحبية

 على رتكيزوال احمللي، باجملتمع واالهتمام احلديثة، اإلدارة وأساليب وتقنياته، اخلريي، العمل

 وتنفيذ إعداد يف التحول بهذا اهتمامات لديها اليت والكوادر العناصر وإشراك املستمر، التدريب

 .ورؤيتهم واطالعهم بفكرهم االسرتاتيجي للتخطيط مهمة إضافة شك بال سيمثلون الذين اخلطة،

 

 ووضع واألهداف  والقيم والرسالة الرؤية حتديد  من بداية العمل مت تعاىل اهلل حبمد الوثيقة هذه ويف

 القرارات لصناعة واملعلومات البيانات توفري عن فضاًل ، اجلمعية واقع وحتليل األولويات

 احلالي الوضع بني الفجوة ديحتدو وفعالة، خمتلفة بطريقة اجلمعية وإدارة ،االسرتاتيجية

 يف األمل حيدونا تنفيذها يف لننطلق كذل ضوء على االسرتاتيجية اجلمعية خطة ورسم واملستقبلي،

 . العمل فريق  جهود مث تعاىل اهلل توفيق بعد عملها يف الريادة هلا لتكون اجلمعية أهداف حتقيق

 ،،، والسداد التوفيق تعاىل اهلل نسأل

 

 
 

 األمني العام                                                                                                                                                                         
 

 حممد بن أمحد الغامدي
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 اجلمعية يف سطور
 املنشأة مبكتب العمل رقم املعلومة املوضوع

 مجعية العون اخلريية بالطائف مسمى اجلمعية

138860-12 
 اإلشراقيةاجلهة 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية مسجلة برقم ) 

691 ) 

 رقم املنشأة باالستقدام ) اهلوية ( 6438 ص.ب

 21944 الرمز الربيدي
7009375663 

 alountaif@gmail.com الربيد االلكرتوني

 رقم هوية اجلوال للشحن  شارع الستني  –شهار  –الطائف  مقر اجلمعية

 alountaif@ االنستقرام &تويرت
00093342 

 0551895550 جوال اجلمعية

حسابات 

 اجلمعية

يف مصرف 

 االمناء 

 SA8605000068201194119000 املشاريع

 SA5905000068201194119001 الكفالة االسرية

 SA3205000068201194119002 األوقاف والصدقة

 SA0505000068201194119003 الزكاة

حسابات 

 اجلمعية

يف مصرف 

 البالد

 SA5215000999122360700003 املشاريع

 SA3015000999122360700011 الكفالة االسرية

 SA8315000999122360700027 األوقاف والصدقة

 SA7715000999122360700038 الزكاة

حسابات 

 اجلمعية

يف مصرف 

 الراجحي

 SA9380000112608018555552 املشاريع

 SA3580000112608018555529 الكفالة االسرية

 SA3680000112608018555511 األوقاف والصدقة

 SA5880000112608018555503 الزكاة

حسابات 

 اجلمعية

يف مصرف 

 اجلزيرة

 SA6760000000104535071001 املشاريع

 SA5160000000104535071004 الكفالة االسرية

 SA2460000000104535071002 األوقاف والصدقة

 SA9460000000104535071003 الزكاة

 األرامل واملطلقات والعجزة واملساكني واألسر الفقرية واحملتاجة ومن ليس لديه دخل  الفئات اليت ختدمها اجلمعية

 املشاريع اليت تقدمها اجلمعية

  املساعدات املومسية مثل : ) إفطار صائم ، كسوة العيد ، احلقيبة املدرسية ، كسوة

 الشتاء ( .

 . صرف كوبونات الكفالة األسرية 

 صرف زكاة األموال على مستحقيها . 

 . صرف الكفارات على األسر الفقرية واحملتاجني 

 . إقامات الدورات والندوات ألبناء األسر 

 متاح التطوع

 متاحة للرجال ) عضو عامل ، عضو منتسب ، عضو شرف ( . العضوية
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تقديم العون واملساعدة للمحتاجني وفق إمكانات اجلمعية ويف نطاقها 
اجلغرايف مع العناية بتحويل احملتاج من فئة الرعوية إىل التنموية وتنفيذ 
مشاريع نوعية خلدمة اجملتمع وإعانة املوسرين إليصال صدقاتهم ملستحقيها 

 مع إتاحة فرص التطوع خلدمة اجملتمع من خالل جماالت متعددة .

 

وحتول من خدمة نوعية مميزة للمستفيدين 
 . 2030الرعوية للتنموية وفق رؤية 
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 حتليل سوات لواقع اجلمعية
 

 (W)  نقاط الضعف (S) نقاط القوة

  خربة اجلمعية السابقة 

  امتالك اجلمعية للمستودعات ومقر

 . إلدارتها

  ميتلك اخلربة جملس إدارة 

  ثقة أفراد اجملتمع يف اجلمعية 

  ضعف امكانات فريق العمل 

 عدم استكمال اللوائح واالنظمة الداخلية 

 عدم وجود مشاريع نوعية متميزة 

 عدم استكمال فريق العمل 

 ضعف املوارد املالية 

 استقرار فريق العمل  عدم 

 (T)  املخاطر (O)  الفرص
 حاجة اجملتمع خلدمات اجلمعية 

  وجود مؤسسات ماحنة 

  2030رؤية  

 تنوع مشاريع وبرامج اجلمعية 

 دعم الوزارة للربامج واألنشطة 

 

 موارد مالية ثابته  عدم وجود. 

 . عدم تعاون بعض اجلهات اجلكومية 
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 حماور اخلطة االسرتاتيجية

 نعمل يف اخلطة االسرتاتيجية على مرتكزات وحماور مهمة لتطوير أداء اجلمعية

 من خالل احملاور التالية :

 التحول من الرعوية للتنموية  احملور األول
   

 االستدامة املالية  احملور الثاني
   

 الشراكة اجملتمعية  احملور الثالث
   

 العاملني ورفع كفاءتهمتطوير قدرات   احملور الرابع
   

 املبادرات النوعية  احملور اخلامس
   

 التعريف باجلمعية ومناشطها  احملور السادس
   

 األنظمة الداخلية واالمتمة  احملور السابع
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 ام  التالية يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية  ربينبغي العناية بال
 
  املالية وعقد ورش عمل واستباانت وأفكار تسويقية لدعم مشاريع الرتكيز على جانب تنمية املوارد

 اجلمعية .
 . استكمال املوظفني وفق اهليكل التنظيمي وتشغيل كافة األقسام 
 . العناية جبانب تطوير أداء املوظفني ووضع خطة وبرامج مستهدفة لذلك 
 رامج ومشاريع نوعية ختدم إعداد خطة متكاملة آللية التحول من الرعوية إىل التنموية من خالل ب

 الفئة املستهدفة .
 . إبراز دور اجلمعية ومشاريعها وبراجمها عرب كافة القنوات االعالمية ووضع محالت تروجيية لذلك 
  فيما خيص أعمال ومشاريع اجلمعية . 2030عمل خطة ملستهدفات الرؤية 
 ملتاحةمعية عرب كافة القنوات افتح اجملال للتطوع واملشاركة يف دعم اجل.  
  احلصول على الدعم من  ميكنصناعة برامج نوعية ذات طابع خمتلف يكون هلا اثرها يف اجملتمع و

 . لدعمها اجلهات املاحنة
 . جتويد العمل وتطوير األداء من خالل تطبيق اجلودة يف كافة األعمال اخلاصة ابجلمعية 
 عقد شراكات تعود ابلنفع على اجلمعية واملستفيدين من براجمها . 
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 االهداف االسرتاتيجية
 

 
ميكن من خالهلا حتقيق اهلدف  واملبادرات اليتهدف اسرتاتيجي جمموعة من الربام   لولك

  كالتالي 
 

 تنمية موارد اجلمعية املالية  اهلدف األول   مبادرات 
 احلصول على وقفني استثمارية على األقل عوائدها تغطي مصروفات اجلمعية التشغيلية . .1

واشرتاطات الوزارة للحصول على دعم سنوي هلا من إعداد مشاريع نوعية وفق مواصفات  .2

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية .

 .تنمية موارد الجمعية المالية 

 .تطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم 

إيصال رسالة الجمعية وأهدافها إلى أفراد 
 .المجتمع

تنظيم العمل الداخلي للجمعية من خالل اللوائح 
 .واألنظمة واالتمته 

تقديم مبادرات ومشاريع نوعية لخدمة الفئة 
 .2030المستهدفة وفق رؤية 

 .التحول من الرعوية إلى التنموية 

تنفيذ عقود شراكة مجتمعية تعود بالنفع على الجمعية 
 .ومنسوبيها 
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2 
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مبادرات اهلدف الرابع   تنظيم العمل الداخلي للجمعية من خالل اللوائح واألنظمة 
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 الفجوات من خالل دراسة واقع اجلمعية والواقع املفرتض بناًء على االسرتاتيجية :

 المفترض الواقع الفجوة
 % من املصروفات التشغيلية دخل ثابت80 للدخل ثابتهيوجد أي مصادر  ال الموارد المالية

 اطعام ومساعدات فقط الكفالة األسرية
خطة تنموية تشمل التوعية والتدريب 

 والتوظيف

 غري مكتمل وغري متسلسل النظام الداخلي
مكتمل وواضح لدى اجلميع ومعتمد من 

 املختصةاجلهة 

 أداء الموظفين
تقييم  يوجد تنافسية وال متوسط وال

 أو تطوير لألداء لإلجناز

تطوير أداء املوظفني مع اجياد حوافز 

 وتنافسية وتقييم

 موجودةغري  مؤشرات األداء
وجود مؤشرات واضحة لكل قسم وفق خطة 

 منظمة معتمدة على االسرتاتيجيات

 االعالم
غري معروفة وانتاجها ومنجزاتها غري 

 ظاهرة

لديهم مع قيام  معروفة% من االهالي 50

 محالت منسقة

 شراكات خالل فرتة اخلطة 12على األقل  يوجد أي شراكات رمسية ال الشراكات

 14 8 الموظفين

 خطة اسرتاتيجية وتشغيلية يوجد ال الخطط

 ومشاريع خمتصة إدارة متخصصة برامج يوجد إدارة وال ال التطوع

 مشاريع نوعية ذات عوائد  املعتادة سنويًا المشاريع
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 لتحقيق األهداف املتوقعة خالل الثالث سنوات   املتوقعة مؤشرات األداءابرز 
 اتالمؤشر المستهدف

الهدف 

 األول

  على األقل50ارتفاع زيادة الدخل بنسبة % 

  املصروفات التشغيلية% من 80إجياد مصادر دخل ثابته توازي 

  عدا الرواتب 30تقليص املصروفات التشغيلية بنسبة % 

الهدف 

 الثاني

 . حصول كافة املوظفني على املهارات األساسية للعمل 

 تدريب مجيع موظفي اجلمعية مبعدل دورتني لكل عام 

 . ارتفاع نسبة اإلجناز للموظفني وفق املؤشرات 

الهدف 

 الثالث

  يصال رسالة اجلمعية .فرد إل 80000استهداف 

  يف الشارع العام30رفع الوعي بدور اجلمعية بنسبة % 

  15000%من احلالي 100زيادة عدد املتابعني ملواقع التواصل بنسبة 

 . انتاج برامج معرفية للجمعية بكافة أنواعها 

 . توثيق كافة برامج ومشاريع اجلمعية 

 .الوصول للمشاهري وإبراز اجلمعية من خالهلم 

  عالقات جيدة مع كافة الدوائر والقطاعات ووسائل االعالمبناء 

 . تنفيذ برناجمني سنوية مجاهريية للتعريف واملشاركة اجملتمعية 

الهدف 

 الرابع

 اكتمال مجيع األدلة التنظيمية الداخلية واعتمادها من جملس اإلدارة 

 . اكتمال أدلة العمليات لكافة اإلجراءات الداخلية للجمعية 

  حتويل كافة املعامالت الورقية باجلمعية إىل نظام الكرتوني وأرشفة 

 . انشاء مركز معريف لكافة األدلة والتعليمات واتاحته للجميع 

الهدف 

 الخامس

  2030تنفيذ ثالثة مشاريع على األقل تستهدف حتقيق ماخيص الرؤية. 

  وضع دراسة مكتملة لكافة املشاريع واملخرجات اليت حتقق الرؤية. 

 . إدراج هذه املشاريع ضمن برامج اجلمعية 

 . احلصول على الدعم يف تنفيذ هذه املشاريع 

الهدف 

 السادس

 . حصر كافة بيانات األسر واحتياجها للتحول للتنموية 

 . حصر احتياج الربامج التدريبية البناء األسر واحتياجها الوظيفي 

 . تكوين قاعدة بيانات لكافة مستلزمات التحول 

 برامج نوعية للتحول تشمل التدريب والتوظيف . إعداد 

  سنويًا من عدد األسر الستهداف التحول .10استهداف % 

الهدف 

 السابع

 . حصر احتياجات اجلمعية يف عقود الشراكات واجلهات 

 . إعداد مسودات عقود الشراكة وفق اجلهات والعوائد للشراكة 

  للجمعية . شراكات سنوية ذات عائد معنوي أو مادي4استهداف 

 . قياس األثر للشراكات وفق مؤشرات حمددة 
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 توزيع نسب حتقيق األهداف خالل الثالث سنوات  
 

 م2022 م2021 م2020 المستهدف

 %40 %30 %30 الهدف األول

 %25 %25 %50 الهدف الثاني

 %30 %35 %35 الهدف الثالث

 %10 %20 %70 الهدف الرابع

 %40 %30 %30 الهدف الخامس

 %40 %30 %30 الهدف السادس

 %40 %30 %30 الهدف السابع

 

 

 

 

 


