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 : الرسالة شرح

 : خالل من اجلمعية نطاق وفق حملتاجةا لألسر واملساعدة العون تقديم على بالطائف اخلريية العون مجعية تعمل

 العينية املساعدات تقديم  

 املالية املساعدات تقديم  

 : تستهدف نوعية برامج خالل من والتنمية جيةاإلنتا إىل املساعدة وتقديم الرعاية من األسر لتحويل اجلمعية تعمل كما

 العمل لسوق وتأهيلهم املستهدفة األسر وبنات أبناء تدريب . 

 نوعية شراكات خالل من اخلاص القطاع يف املستهدفة األسر وبنات أبناء توظيف . 
 
 

تقديم العون واملساعدة لألسر احملتاجة وفق نطاق اجلمعية وامكاناتها سعيًا لتحويلها من الرعوية إىل  
 . التنموية وفق برامج نوعية تنفذها اجلمعية 
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 : الرؤية شرح

 :خالل من ءةالكفا رفع مع مستفيدينلل نوعية دماتخ وتقديم املتميز املؤسسي العمل حتقيق إىل م0200-0202 القادمة سنوات الثالث خالل بالطائف اخلريية العون مجعية تسعى

 املستهدفة الفئات كافة خلدمة متميزة ومشاريع نوعية برامج تنفيذ . 

 نوعية لعملل ومناذج أدلة وإعداد متميز عمل فريق بناء خالل من متميز مؤسسي بناء . 

 متميزة نوعية خدمات تقديم خالل من املستفيدين رضا حتقيق . 

 ورسالتها اجلمعية اهداف يف اخلريي العمل قطاع خيص مبا 0202 الرؤية حتقيق يف املساهمة . 

 املستفيدين على بالنفع تعود يةنوع برامج لتنفيذ شركائها مع وطيدة عالقة وبناء اجلمعية قيم حتقيق . 

 
 

  2030خدمة نوعية مميزة للمستفيدين وحتول من الرعوية للتنموية وفق رؤية 
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 الشفافية احملتاج حفظ كرامة االتقان

لتحقيق ن ممارسة العلم بإتقا

 نيهااجلودة يف أمسى معا

يد حفظ كرامة املستف

ه يم اخلدمة لوالعناية به وتقد

 ق الدولةكأي مرفق من مراف

ن كافة الوضوح واإلعالن ع

م انيات والدعاإلجراءات وامليز

 عرب تقارير معلنة

 الشراكة العمل بروح الفريق العدالة
ل اخلدمة بعد تقديماحلرص على 

ي عالقات أو ومساواة بعيدًا عن أ

 مساومات

فرد  روح العمل لدى كل

وف يعود بالعمل اجلماعي س

 يةباألثر على اجلمع

قيق الشركاء أساس لتح

م سالتها فهأهداف اجلمعية ور

 وسيلة لتحقيقها .
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 حتليل سوات لواقع اجلمعية
 

 (W)الضعف  نقاط  (S)نقاط القوة 

  خربة اجلمعية السابقة 

 دعات ومقر امتالك اجلمعية للمستو

 . إلدارتها

 ة جملس إدارة ميتلك اخلرب 

 جلمعية ثقة أفراد اجملتمع يف ا 

 ل ضعف امكانات فريق العم 

 ليةاالنظمة الداخعدم استكمال اللوائح و 

 متميزة عدم وجود مشاريع نوعية 

 لعدم استكمال فريق العم 

 يةاملال ضعف املوارد 

 ل عدم استقرار فريق العم 

 (T)املخاطر   (O)الفرص  
 جلمعيةحاجة اجملتمع خلدمات ا 

  وجود مؤسسات ماحنة 

  0202رؤية  

 معيةتنوع مشاريع وبرامج اجل 

 األنشطةدعم الوزارة للربامج و 

 

 ابته .عدم وجود موارد مالية ث 

 جلكومية .عدم تعاون بعض اجلهات ا 

  لمشاريعلعدم وجود دعم مالي 

 



 والتنمية االجتماعية الموارد البشريةوزارة 

 جمعية العون الخيرية بالطائف

  ( 196تصريح ) 
 

 م 0200-0202الخطة االستراتيجية 

 حماور اخلطة االسرتاتيجية
 : من خالل احملاور التالية اء اجلمعيةنعمل يف اخلطة االسرتاتيجية على مرتكزات وحماور مهمة لتطوير أد

 التحول من الرعوية للتنموية  احملور األول
 االستدامة املالية  احملور الثاني
 الشراكة اجملتمعية  احملور الثالث

 تطوير قدرات العاملني ورفع كفاءتهم  الرابعاحملور 
 املبادرات النوعية  احملور اخلامس
 التعريف باجلمعية ومناشطها  احملور السادس
 األنظمة الداخلية واالمتمة  احملور السابع
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 أولويات اخلطة
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(المالي . )تنمية موارد الجمعية المالية 

(التعليم والنمو .)تطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم 

(العمالء .)إيصال رسالة الجمعية وأهدافها إلى أفراد المجتمع

(العمليات .)تنظيم العمل الداخلي للجمعية من خالل اللوائح واألنظمة واالتمته 

(العمليات.) 2030تقديم مبادرات ومشاريع نوعية لخدمة الفئة المستهدفة وفق رؤية 

(العمالء .) التحول من الرعوية إلى التنموية 

(.العمليات )تنفيذ عقود شراكة مجتمعية تعود بالنفع على الجمعية ومنسوبيها 

 االهداف االسرتاتيجية
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 :كالتالي ولكل هدف اسرتاتيجي جمموعة من الربامج واملبادرات اليت ميكن من خالهلا حتقيق اهلدف 
 مبادرات اهلدف األول : تنمية موارد اجلمعية املالية :

 لية .احلصول على وقفني استثمارية على األقل عوائدها تغطي مصروفات اجلمعية التشغي .1

 من وزارة العمل والتنمية االجتماعية . إعداد مشاريع نوعية وفق مواصفات واشرتاطات الوزارة للحصول على دعم سنوي هلا .0

 تفعيل مشروع التربع عرب رسائل اجلوال . .0

 من النفقات . %02إعداد جمموعة من األفكار التسويقية ملشاريع اجلمعية  حبيث تغطي  .4

 ا .ة من خالل مشاريع اجلمعية وخماطبتهاحلصول على دعم املؤسسات املاحن .5

 على األقل يف قسم التسويق وتنمية املوارد . 0توظيف  .6

 متابعة اجلهات املاحنة للحصول على الدعم العيين . .0

 التسويق ملشروع املالبس املستخدمة واستقباهلا . .8

 استقطاع لدعم برامج اجلمعية ومشاريعها . 1222احلصول على  .9

 هلا مايستجد. ية املوارد تستهدف كافة املبادرات السابقة ويضافإعداد خطة سنوية لتنم .12
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 مبادرات اهلدف الثاني : تطوير أداء العاملني ورفع كفاءتهم  :
 دراسة االحتياج التدرييب الفعلي للموظفني . .1

 فضة .ية او رعاية أو أسعار خمقد من خالل منح جمانالتعاقد مع مراكز تدريبية معتمدة لتدريب املوظفني وفق االحتياج ويكون التعا .0

 نصة دروب وسديم وغريها .االستفادة من منصات التدريب االلكرتونية للقطاع اخلريي والقطاع اخلاص مثل م .0

 ه .الزام كل موظف باحلصول على دورتني سنويًا ووضعها ضمن مؤشرات األداء اخلاص ب .4

 الرتكيز على الربامج التدريبية اليت ختدم اجلمعية . .5

 وضع مؤشرات عملية يف اجلمعية لكل موظف لتطبيق مامت التدريب عليه عمليًا . .6

 العمل للموظفني . االستفادة من املدربني املتعاونني مع اجلمعية لتقديم دورات تدريبية على رأس .0

 له.وضع خطة سنوية للتدريب تشتمل على خطة لكل موظف جبميع الدورات اليت تناسب عم .8
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 الثالث : إيصال رسالة اجلمعية وأهدافها إىل أفراد اجملتمع  : مبادرات اهلدف
 إعداد خطة سنوية تتضمن كافة مبادرات حتقيق هذا اهلدف . .1

 إعداد جمموعة من املطبوعات والعروض للتعريف باجلمعية ومناشطها . .0

 فرد خالل مدة اخلطة . 82222ة اجلمعية لعدد يصال رسالاستهداف شرائح اجملتمع كافة للتعريف باجلمعية عرب كافة الدوائر احلكومية إل .0

 االستفادة من منصات التواصل االجتماعي إليصال رسالة اجلمعية والتعريف بها . .4

 املشاركة يف امللتقيات واملعارض العامة للتعريف باجلمعية . .5

 عية .املشاركة يف الفعاليات العامة على مستوى احملافظة مبا يتوافق مع اهداف اجلم .6

 محالت إعالمية مدروسة للحصول على الدعم واملنح .إعداد  .0

 إنشاء موقع الكرتوني خاص باجلمعية واالشهار له . .8

 االستفادة من املشاهري اإلعالميني للتعريف باجلمعية ومشاريعها . .9

 إقامة حفل سنوي لتكريم الداعمني والرعاة . .12

 ملواقعها وتقديم خدمة جمتمعية . إقامة مسابقات وبرامج تطوعية تستهدف التعريف باجلمعية وزيادة عدد املتابعني .11

 االستفادة من املنصات االلكرتونية اجملانية للدعاية للجمعية وعرض مشاريعها . .10

 كة .إقامة معارض تعريفية للجمعية يف املدارس واجلهات احلكومية من خالل عقود شرا .10

 نهم يف كافة اجملاالت .عداد قاعدة بيانات للداعمني من خالل احلملة اإلعالمية حبيث يتم االستفادة مإ .14
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 مبادرات اهلدف الرابع : تنظيم العمل الداخلي للجمعية من خالل اللوائح واألنظمة واالمتته:
 إعداد اللوائح التنظيمية الداخلية لكافة أعمال اجلمعية . .1

 ت الداخلية للجمعية .إعداد دليل العمليا .0

 بناء برامج الكرتونية لتنفيذ أعمال اجلمعية عربها . .0

 امتتة كافة العمليات واالستغناء عن املعامالت الورقية . .4

 . تنفيذ دورات تستهدف التعريف باألدلة والعمليات ونظامها لكافة موظفي اجلمعية .5

 املعارف الالزمة للجمعية.و إنشاء مركز معريف يستهدف إعداد بنك معلومات لكافة البيانات .6

 

 :2030مبادرات اهلدف اخلامس : تقديم مبادرات ومشاريع نوعية خلدمة الفئة املستهدفة وفق رؤية 
 دراسة كافة األهداف والرؤى اليت نصت عليها الرؤية وختتص باجلمعيات . .1

 إعداد مبادرات نوعية تستهدف حتقيق أهداف الرؤية . .0

 إعادة دراسة املشاريع احلالية وتقييم وضعها . .0

 اختاذ اإلجراء املناسب حيال كل مشروع وتطوير أدواته . .4

 إعداد مشاريع نوعية ومبادرات ختدم كافة الفئات اليت تقدم هلا اخلدمة . .5

 ادراجها ضمن اخلطة التشغيلية للجمعية . .6
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 التحول من الرعوية إىل التنموية: مبادرات اهلدف السادس :
 دراسة احتياج األسر من التوظيف أو تقديم برامج نوعية . .1

 سر احملتاجة.تقديم دورات تدريبية بالشراكات مع املعاهد املتخصصة لتأهيل أبناء وبنات األ .0

 إعداد مشاريع نوعية تستهدف اكتفاء األسر وحتوهلا إىل أسر تنموية . .0

 اخلاص لتوظيف أبناء وبنات األسر .عقد شراكات مع القطاع  .4

 توعية األسر بفضيلة العمل والتحول من أسرة معولة إىل أسرة مكتفية . .5

 إعداد دراسات نوعية تستهدف احتياج األسر للتوظيف . .6

 إعداد خطة نوعية تستهدف عدد حمدد من األسر لتحويلها إىل التنموية . .0
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 االسرتاتيجية : الفجوات من خالل دراسة واقع اجلمعية والواقع املفرتض بناًء على

 ية دخل ثابتمن املصروفات التشغيل %02 ابتهال يوجد أي مصادر للدخل ث

 فالتدريب والتوظيخطة تنموية تشمل التوعية و اطعام ومساعدات فقط

 غري مكتمل وغري متسلسل
 معتمد من اجلهةمكتمل وواضح لدى اجلميع و

 املختصة

از أو ال تقييم لإلجنمتوسط وال يوجد تنافسية و

 تطوير لألداء

سية جياد حوافز وتنافتطوير أداء املوظفني مع ا

 وتقييم

 غري موجودة
م وفق خطة وجود مؤشرات واضحة لكل قس

 تيجياتمنظمة معتمدة على االسرتا

 رةمنجزاتها غري ظاهوغري معروفة وانتاجها 
ت يهم مع قيام محالمن االهالي معروفة لد 02%

 منسقة

 خلطةشراكات خالل فرتة ا 20على األقل  ال يوجد أي شراكات رمسية
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 خطة اسرتاتيجية وتشغيلية ال يوجد

 صةإدارة متخصصة ومشاريع خمت ال يوجد إدارة وال برامج

 مشاريع نوعية ذات عوائد  املعتادة سنويًا
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 ابرز مؤشرات األداء املتوقعة لتحقيق األهداف املتوقعة خالل الثالث سنوات :

  على األقل %02ارتفاع زيادة الدخل بنسبة 

  لتشغيليةامن املصروفات  %02إجياد مصادر دخل ثابته توازي 

  عدا الرواتب  %02تقليص املصروفات التشغيلية بنسبة 

 0202حتقيق ماخيص الرؤية  تنفيذ ثالثة مشاريع على األقل تستهدف. 

 ة .خرجات ال ي حتقق الرؤيوضع دراسة مكتملة لكافة املشاريع وامل 

 ة .إدراج هذه املشاريع ضمن برامج اجلمعي 

 ه املشاريع .يذ هذاحلصول على الدعم يف تنف 

 ساسية للعمل .حصول كافة املوظفني على املهارات األ 

 ني لكل عامتدريب مجيع موظفي اجلمعية مبعدل دورت 

 ؤشرات .ارتفاع نسبة اإلجناز للموظفني وفق امل 

 حول للتنموية .حصر كافة بيانات األسر واحتياجها للت 

 األسر واحتياجها الوظيفي حصر احتياج الربامج التدريبية البناء . 

 لتحول .تكوين قاعدة بيانات لكافة مستلزمات ا 

 يب والتوظيف .إعداد برامج نوعية للتحول تشمل التدر 

  ف التحول .سنويًا من عدد األسر الستهدا %22استهداف 

  فرد إليصال رسالة اجلمعية 02222استهداف . 

  يف الشارع العام %02رفع الوعي بدور اجلمعية بنسبة 

 20222من احلالي %222نسبة زيادة عدد املتابعني ملواقع التواصل ب 

 واعها .انتاج برامج معرفية للجمعية بكافة أن 

 . توثيق كافة برامج ومشاريع اجلمعية 

 الهلم.الوصول للمشاهري وإبراز اجلمعية من خ 

  المائر والقطاعات ووسائل االعكافة الدوبناء عالقات جيدة مع 

 يف واملشاركة اجملتمعية .تنفيذ برناجمني سنوية مجاهريية للتعر 

 ات واجلهات .حصر احتياجات اجلمعية يف عقود الشراك 

 ت والعوائد للشراكة .إعداد مسودات عقود الشراكة وفق اجلها 

  مادي للجمعية . شراكات سنوية ذات عائد معنوي أو1استهداف 

 ة .قياس األثر للشراكات وفق مؤشرات حمدد 

 دارةية واعتمادها من جملس اإلاكتمال مجيع األدلة التنظيمية الداخل 

 ت الداخلية للجمعية .اكتمال أدلة العمليات لكافة اإلجراءا 

 رشفة ية إىل نظام الكرتوني وأحتويل كافة املعامالت الورقية باجلمع 

 ليمات واتاحته للجميع .انشاء مركز معريف لكافة األدلة والتع 
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 توزيع نسب حتقيق األهداف خالل الثالث سنوات :
 

 

 

 
 



 والتنمية االجتماعية الموارد البشريةوزارة 

 جمعية العون الخيرية بالطائف

  ( 196تصريح ) 
 

 م 0200-0202الخطة االستراتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والتنمية االجتماعية الموارد البشريةوزارة 

 جمعية العون الخيرية بالطائف

  ( 196تصريح ) 
 

 م 0200-0202الخطة االستراتيجية 

 العليا ( هيكل الجمعية) اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمعية العمومية

رئيس مجلس 
اإلدارة

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

ذيةاألقسام التنفي

أمين 
الصندوق

األمين 
العام

لجان مجلس 

اإلدارة

لجنة األوقاف والمالية

لجنة العالقات واإلعالم

لجنة التخطيط
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 )اإلدارة التنفيذية( الهيكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدير 

(حاسن/أ)التنفيذي

النسوي

(المشرفة()هيفاء/أ)

البحث والمساعدات

بدور/أ

التسويق واالعالم

مريم/أ

المالية

هيفاء/ أ

البحث والمساعدات

(المشرف()عادل/أ)

البحث

عبدالعزيز/أ

المساعدات

الهزازي/أ

البرامج التنموية

الباحثون

يانيخالد الربيعي ،عايش السف، خالدالزيادي

الموارد البشرية

(فالمشر)المدير التنفيذي

الموظفين

طارق/ أ

التدريب

طارق/ أ

المراسل

فهد

المالية

(رفالمش)المدير التنفيذي 

المحاسب

سلطان/ أ

االستقبال

هاني/أ

تنمية الموارد 

والتسويق

س

العالقات والتسويق

(المشرف )عطية/ أ

العالقات العام 

واإلعالم

ص

ةالمشاريع والصيان

(المشرف) عطية/أ

المشاريع

حسن/ أ+ باسم/ أ

المستودعات

العمال

(عبدهللا/أ)السكرتارية


