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 املقدمة
 

 القائل :) خير الناس أنفعهم للناس ( أما بعد :الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خير الرسل واألنبياء محمد صلى الله عليه وسلم 
وحرصًا على مواكبة النهضة الشاملة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية جاءت هذه  0212من رؤية بالدنا  انطالقا            

أحد عية العون الخيرية بالطائف ل من جماف استراتيجية ومبادرات رائدة تجعالخطة بمبادرات تواكب تحقيق هذه الرؤية من خالل أهد
 الجهات الداعمة لهذه الرؤية فيما يخص القطاع الغير ربحي ) الجهات الخيرية ( .

نستلهم في هذه الخطة رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا من منبع رسالتنا السامية كتاب الله تعالى وهدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ، وما            
 فيما يخص القطاع الغير ربحي ... 0212حددته الرؤية 

جاءت هذه الخطة لتحقق الطموح وتكون عضوًا فاعاًل في المجتمع من خالل ما تقوم به الجمعية  من أدوار فاعلة وفق أهدافها           
 ورؤيتها ورسالتها وقيمها.

 ية بدورها في خدمة المجتمع .نسأل الله تعال التوفيق والسداد في تنفيذ هذه الخطة على أفضل وجه لتقوم الجمع
       

األمين العام
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تقديم العون واملساعدة للمحتاجني وفق إمكانات اجلمعية ويف نطاقها اجلغرايف مع العناية بتحويل 
وإعانة املوسرين احملتاج من فئة الرعوية إىل التنموية وتنفيذ مشاريع نوعية خلدمة اجملتمع 

 إليصال صدقاتهم ملستحقيها مع إتاحة فرص التطوع خلدمة اجملتمع من خالل جماالت متعددة .

 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFuPXwutTdAhWjyoUKHTslAgEQjRx6BAgBEAU&url=https://ahsaber.org/?page_id=126050&psig=AOvVaw11xNk7zVbmrl9rBJhWU4TI&ust=1537906642618112


 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 مجعية العون اخلريية بالطائف
  ( 196تصريح ) 

 

 هـ6112/6113 –م 2026خطة املبادرات للعام 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 بروح الفريق
 الشراكة
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 حتليل سوات لواقع اجلمعية
 

 (W)نقاط الضعف   (S)نقاط القوة 

  خربة اجلمعية السابقة 

  امتالك اجلمعية للمستودعات ومقر

 . إلدارتها

  جملس إدارة ميتلك اخلربة 

  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 

  عدم استقرار فريق العمل 

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

  وجود مؤسسات ماحنة 

  0202رؤية  

  وبرامج اجلمعيةتنوع مشاريع 

 دعم الوزارة للربامج واألنشطة 

 

 . عدم وجود موارد مالية ثابته 

 . عدم تعاون بعض اجلهات اجلكومية 

 عدم وجود دعم مالي للمشاريع 
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 حماور اخلطة االسرتاتيجية
 من خالل احملاور التالية : نعمل يف اخلطة االسرتاتيجية على مرتكزات وحماور مهمة لتطوير أداء اجلمعية

 التحول من الرعوية للتنموية  احملور األول
 االستدامة املالية  احملور الثاني
 الشراكة اجملتمعية  احملور الثالث
 تطوير قدرات العاملني ورفع كفاءتهم  احملور الرابع

 املبادرات النوعية  احملور اخلامس
 التعريف باجلمعية ومناشطها  احملور السادس
 األنظمة الداخلية واالمتمة  احملور السابع
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 أولويات اخلطة
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.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 

.2030تقديم مبادرات ومشاريع نوعية لخدمة الفئة المستهدفة وفق رؤية 

.التحول من الرعوية إلى التنموية 

.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 :
 احلصول على وقفني استثمارية على األقل عوائدها تغطي مصروفات اجلمعية التشغيلية . .1

 إعداد مشاريع نوعية وفق مواصفات واشرتاطات الوزارة للحصول على دعم سنوي هلا من وزارة العمل والتنمية االجتماعية . .2

 ع عرب رسائل اجلوال .تفعيل مشروع الترب .3

 من النفقات . %07إعداد جمموعة من األفكار التسويقية ملشاريع اجلمعية  حبيث تغطي  .4

 احلصول على دعم املؤسسات املاحنة من خالل مشاريع اجلمعية وخماطبتها . .5

 على األقل يف قسم التسويق وتنمية املوارد . 2توظيف  .6

 العيين .متابعة اجلهات املاحنة للحصول على الدعم  .0

 تفعيل التسوق االلكرتوني عرب موقع اجلمعية االلكرتوني . .8

 التسويق ملشروع املالبس املستخدمة واستقباهلا . .9

 دراسة مشروع األثاث الرجيع وإمكانية أن يكون من موارد اجلمعية . .17

 استقطاع لدعم برامج اجلمعية ومشاريعها . 1777احلصول على  .11

 تستهدف كافة املبادرات السابقة ويضاف هلا مايستجد. إعداد خطة سنوية لتنمية املوارد .12
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 مبادرات اهلدف الثاني : تطوير أداء العاملني ورفع كفاءتهم  :

 دراسة االحتياج التدرييب الفعلي للموظفني . .1

 أو أسعار خمفضة .التعاقد مع مراكز تدريبية معتمدة لتدريب املوظفني وفق االحتياج ويكون التعاقد من خالل منح جمانية او رعاية  .2

 االستفادة من منصات التدريب االلكرتونية للقطاع اخلريي والقطاع اخلاص مثل منصة دروب وسديم وغريها . .3

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

 الرتكيز على الربامج التدريبية اليت ختدم اجلمعية . .5

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

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

 وضع خطة سنوية للتدريب تشتمل على خطة لكل موظف جبميع الدورات اليت تناسب عمله. .8
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 سالة اجلمعية وأهدافها إىل أفراد اجملتمع  :مبادرات اهلدف الثالث : إيصال ر

 إعداد خطة سنوية تتضمن كافة مبادرات حتقيق هذا اهلدف . .1

 إعداد جمموعة من املطبوعات والعروض للتعريف باجلمعية ومناشطها . .2

 فرد خالل مدة اخلطة . 87777استهداف شرائح اجملتمع كافة للتعريف باجلمعية عرب كافة الدوائر احلكومية إليصال رسالة اجلمعية لعدد  .3

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

 املشاركة يف امللتقيات واملعارض العامة للتعريف باجلمعية . .5

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

 وسة للحصول على الدعم واملنح .إعداد محالت إعالمية مدر .0

 إنشاء موقع الكرتوني خاص باجلمعية واالشهار له . .8

 االستفادة من املشاهري اإلعالميني للتعريف باجلمعية ومشاريعها . .9

 إقامة حفل سنوي لتكريم الداعمني والرعاة . .17

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

 االستفادة من املنصات االلكرتونية اجملانية للدعاية للجمعية وعرض مشاريعها . .12

 إقامة معارض تعريفية للجمعية يف املدارس واجلهات احلكومية من خالل عقود شراكة . .13

 هم يف كافة اجملاالت .إعداد قاعدة بيانات للداعمني من خالل احلملة اإلعالمية حبيث يتم االستفادة من .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

 إعداد دليل العمليات الداخلية للجمعية . .2

 بناء برامج الكرتونية لتنفيذ أعمال اجلمعية عربها . .3

 امتتة كافة العمليات واالستغناء عن املعامالت الورقية . .4

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

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

 

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

 إعداد مبادرات نوعية تستهدف حتقيق أهداف الرؤية . .2

 إعادة دراسة املشاريع احلالية وتقييم وضعها . .3

 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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 مبادرات اهلدف السادس : التحول من الرعوية إىل التنموية:

 دراسة احتياج األسر من التوظيف أو تقديم برامج نوعية . .1

 املتخصصة لتأهيل أبناء وبنات األسر احملتاجة. تقديم دورات تدريبية بالشراكات مع املعاهد .2

 إعداد مشاريع نوعية تستهدف اكتفاء األسر وحتوهلا إىل أسر تنموية . .3

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

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

 تياج األسر للتوظيف .إعداد دراسات نوعية تستهدف اح .6

 إعداد خطة نوعية تستهدف عدد حمدد من األسر لتحويلها إىل التنموية . .0

 :تنفيذ عقود شراكة جمتمعية تعود بالنفع على اجلمعية ومنسوبيها :  السابع مبادرات اهلدف 
 إعداد دراسة حول الشراكات اليت ميكن ان تعود على اجلمعية بالنفع . .1

 احلكومية او القطاع اخلاص اليت ميكن أن تنفذ معها عقود الشراكة .إعداد قائمة باجلهات  .2

 إعداد وثيقة الشراكة اليت متكن اجلمعية من االستفادة من العقد . .3

 املشاركة يف برامج نوعية تستهدف تفعيل الشراكات مع كافة القطاعات . .4

 عقد شراكات تنموية لنفع األسر ومنسوبي اجلمعية . .5

 اكات ومتابعة منجزاتها .وضع خطة لتنفيذ الشر .6



 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 مجعية العون اخلريية بالطائف
  ( 196تصريح ) 

 

 هـ6112/6113 –م 2026خطة املبادرات للعام 

 الفجوات من خالل دراسة واقع اجلمعية والواقع املفرتض بناًء على االسرتاتيجية :

 من املصروفات التشغيلية دخل ثابت %02 ال يوجد أي مصادر للدخل ثابته

 اطعام ومساعدات فقط
خطة تنموية تشمل التوعية والتدريب 

 والتوظيف

 غري مكتمل وغري متسلسل
مكتمل وواضح لدى اجلميع ومعتمد من 

 اجلهة املختصة

متوسط وال يوجد تنافسية وال تقييم 

 لإلجناز أو تطوير لألداء

تطوير أداء املوظفني مع اجياد حوافز 

 وتنافسية وتقييم

 غري موجودة
وجود مؤشرات واضحة لكل قسم وفق خطة 

 منظمة معتمدة على االسرتاتيجيات

غري معروفة وانتاجها ومنجزاتها غري 

 ظاهرة

من االهالي معروفة لديهم مع قيام  02%

 محالت منسقة

 شراكات خالل فرتة اخلطة 20على األقل  ال يوجد أي شراكات رمسية

0 21 

 خطة اسرتاتيجية وتشغيلية ال يوجد

 إدارة متخصصة ومشاريع خمتصة 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 

  من املصروفات التشغيلية %02إجياد مصادر دخل ثابته توازي 

  عدا الرواتب  %02تقليص املصروفات التشغيلية بنسبة 

  0202تنفيذ ثالثة مشاريع على األقل تستهدف حتقيق ماخيص الرؤية. 

  دراسة مكتملة لكافة املشاريع واملخرجات اليت حتقق الرؤية .وضع 

 . إدراج هذه املشاريع ضمن برامج اجلمعية 

 . احلصول على الدعم يف تنفيذ هذه املشاريع 

 . حصول كافة املوظفني على املهارات األساسية للعمل 

 تدريب مجيع موظفي اجلمعية مبعدل دورتني لكل عام 

  نسبة اإلجناز للموظفني وفق املؤشرات .ارتفاع 

 . حصر كافة بيانات األسر واحتياجها للتحول للتنموية 

 . حصر احتياج الربامج التدريبية البناء األسر واحتياجها الوظيفي 

 . تكوين قاعدة بيانات لكافة مستلزمات التحول 

 . إعداد برامج نوعية للتحول تشمل التدريب والتوظيف 

  سنويًا من عدد األسر الستهداف التحول . %22استهداف 

  فرد إليصال رسالة اجلمعية . 02222استهداف 

  يف الشارع العام %02رفع الوعي بدور اجلمعية بنسبة 

  20222من احلالي %222زيادة عدد املتابعني ملواقع التواصل بنسبة 

  انتاج برامج معرفية للجمعية بكافة أنواعها. 

 . توثيق كافة برامج ومشاريع اجلمعية 

 .الوصول للمشاهري وإبراز اجلمعية من خالهلم 

 بناء عالقات جيدة مع كافة الدوائر والقطاعات ووسائل االعالم 

 . تنفيذ برناجمني سنوية مجاهريية للتعريف واملشاركة اجملتمعية 

  حصر احتياجات اجلمعية يف عقود الشراكات واجلهات. 

 . إعداد مسودات عقود الشراكة وفق اجلهات والعوائد للشراكة 

  شراكات سنوية ذات عائد معنوي أو مادي للجمعية .1استهداف 

 . قياس األثر للشراكات وفق مؤشرات حمددة 

 اكتمال مجيع األدلة التنظيمية الداخلية واعتمادها من جملس اإلدارة 

 اإلجراءات الداخلية للجمعية . اكتمال أدلة العمليات لكافة 

  حتويل كافة املعامالت الورقية باجلمعية إىل نظام الكرتوني وأرشفة 

 . انشاء مركز معريف لكافة األدلة والتعليمات واتاحته للجميع 
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 توزيع نسب حتقيق األهداف خالل الثالث سنوات :
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 اهليكل التنظيمي

 

     الجمعية العمومية    

         

     مجلس اإلدارة    

         

     رئيس مجلس اإلدارة    

         

     نائب رئيس المجلس  أمين الصندوق  

         

     األمين العام    

         

     المدير التنفيذي    

         

   السكرتاريةوالحوكمة      

         

         

قسم خدمات 

 المستفيدين
 

قسم الشؤون 

 اإلدارة والمالية
 

قسم تنمية الموارد 

 والعالقات العامة
 

قسم المشاريع 

 والصيانة
 القسم النسوي 

         

 البحث  المستودعات  التسويق واالستثمار  الموارد البشرية  البحث

         

 المساعدات  الصيانة  العالقات العامة  المحاسب المالي  المساعدات

         

 البرامج  المشاريع  االعالم  الخطة   
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 ( تنمية موارد اجلمعية املالية  6اهلدف االسرتاتيجي ) العام ( : )

 
 األهداف التفصيلية :

 : توظيف موظف مختص بتنمية الموارد والتسويق لمشاريع الجمعية .                                                  2/2
 وسائل التواصل االجتماعي .: التسويق لمشاريع الجمعية عبر 0/2
 : بناء مكتب االستقبال وإخراجه بشكل الئق للتعريف بالجمعية وبرامجها وزيادة الدخل.1/2
 أفكار جديدة للتسويق لمشاريع الجمعية . 5: بناء مشاريع جديدة وأفكار تسويقية بمعدل 4/2
 الدعم منها .: مخاطبة وزيارة الجهات المانحة مع إعداد وثائق المشاريع لطلب 5/2
 شراكات تستهدف دعم برامج الجمعية ومشاريعها.1: عقد 6/2
 من مصروفات الجمعية التشغيلية .  %52: الحصول على وقف استثماري يغطي 7/2
 من مصاريف المشاريع والبرامج الخاصة بالجمعية . %52: الحصول على دعم الوزارة لتغطية 8/2
 م. 0229ن إجمالي دخل العام ع % 02: زيادة دخل الجمعية بنسبة 9/2
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 اخلطة التشغيلية لتحقيق اهلدف األول 
 مدة التنفيذ املستهدف املنفذ املبادرة او الربنامج

املوازنة املالية 
 التقديرية

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ اجلهات املساندة

2 0 1 4 

 تنمية الموارد المالية تسويق وقف العون 
-المؤسسات المانحة-الوزارةدعم 
 إفراد-مؤسسات وشركات-تجار

     ريال620222 شهر 20

 مجلس اإلدارة
 اإلدارة 

 العالقات العامة واإلعالم
 الشؤون اإلدارية والمالية

 تجهيز ملف تسويقي للمشروع
 زيارات الجهات واالتصال 

 زيادة الدخل واالنتشار
 

 المالية تنمية الموارد استثمار المطبخ الخيري
 اسر مستفيدة-مؤسسات مانحة

 مستثمر
     520222 شهور6

 اإلدارة
-العالقات العامة واإلعالم

 المالية
 عالقات المستفيدين

عمل إعالن منافسه -وجود دراسة جدوى
 وصول الدعم أو االستثمار-استثمارية

 تسويق مشاريع الجمعية
 تنمية الموارد   

 المالية      
سقيا  -تفريج كربة –الكفالة األسرية 

 الكسوة -صائم  إفطار -الماء
  750222 شهور1

 
 

  

 أعضاء المجلس 
 جميع األقسام

 وجود البيانات 
 وزيادة تفاعل وسائل التواصل االجتماعي

 تنمية الموارد المالية تفعيل مشروع شكر النعمة
المطاعم والمناسبات وصور األفراح 

     ريال120222 شهر20 والفنادق 
 اإلدارة

 المشاريع
 العالقات واإلعالم 

التسويق وتوقيع العقود مع المطاعم وقصور األفراح 
 واالستراحات

 مشروع جمع
 أثاث(-)مالبس

     ريال040222 شهر20 جميع شرائح المجتمع      تنمية الموارد المالية
 اإلدارة

 والعالقات واإلعالم 
 المشاريع 

-سائق-للنقلسيارات -وجود المستودع
 عمال0زيادة

 االستقطاع الشهري
 رسائل الجوال(-)كفاالت

 تنمية الموارد المالية
 ( من األفراد  2222عدد)     

 والمسئولين          
     ريال200222 شهر20

 اإلدارة
 العالقات واإلعالم 

 زيادة كفالة األسر                
 وزيادة التبرع الشهري بالرسائل              

 بالجوال                       

 تفعيل العضويات
 تنمية الموارد 

 المالية
 ( عضو من مسئولين 42)

 ورجال أعمال     
     ريال0222 شهر 20

 مجلس اإلدارة
 جميع األقسام

 زيادة عدد األعضاء
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 م ) الربع األول والثاني وهكذا .... (.0202*مالحظة : التنفيذ وفق أرباع السنة 
 
 

 (تطوير اداء العاملني ورفع كفاءتهم2اهلدف االسرتاتيجي ) العام ( : )
 

 األهداف التفصيلية :
 .للموظفين وفق المهام والوظائف التدريبي: دراسة االحتياج  2/0
 .في مقرهابالتعاون مع المدربين المتعاونين مع الجمعية ث تشمل كل الموظفين سنوية للتدريب بحي خطة: وضع 0/0
 دورة. من بأكثر لاللتحاق الموظفين وحث بالجمعية العمل نظام تخدم والتي(  دروب – سديم)  الخيري للقطاع االلكترونية التدريب منصات ناالستفادة م:1/0
 مؤشرات لكل موظف لتطبيق ما تدرب عليه عمليا ومدى االستفادة من الدورات المقدمة له . إدراج: 4/0
 : التعاقد مع مراكز تدريبيه معتمده لتدريبهم.5/0
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 الثانياخلطة التشغيلية لتحقيق اهلدف 

 مدة التنفيذ املستهدف املنفذ املبادرة او الربنامج
املوازنة املالية 

 التقديرية
 التنفيذ

 مؤشرات التنفيذ اجلهات املساندة
2 0 1 4 

 للموظفين التدريبي االحتياج دراسة
الموارد 
     - شهر جميع موظفين الجمعية البشرية 

رؤساء -المدير التنفيذي
 الموظفين-األقسام 

معرفة مؤهالت الموظفين واالحتياج 
 التدريبي لكل موظف

 معتمده تدريبيه مراكز مع التعاقد
 وفق االحتياج لتدريبهم

الموارد 
 البشرية

 عقود التدريب المدير التنفيذي     ريال 52222 عام الموظفين

 تشمل بحيث للتدريب خطة وضع
 مع وبالتعاون الموظفين كل

 الجمعية مع المتعاونين المدربين

الموارد 
 العالقات العامة     ريال 5222 اشهر8 الجمعية موظفين جميع البشرية

تطوير جميع الموظفين على 
 المهارات االساسية للعمل 

 التدريب منصات من االستفادة
)  الخيري للقطاع االلكترونية

 تخدم والتي(  دروب – سديم
 وحث بالجمعية العمل نظام

 دورة من بأكثر لاللتحاق الموظفين

الموارد 
 ةالبشري

 االقسامرؤساء -المدير     2 اشهر8 موظفين وموظفات الجمعية
تطوير العاملين ورفع كفاءتهم 

 بالتدريب في نطاق العمل الخيري 

 موظف لكل مؤشرات إدراج
 ومدى عمليا عليه ماتدرب لتطبيق

 له المقدمة الدورات من االستفادة

المدير 
 التنفيذي

 رؤساء -البشرية-المدير     ريال 0522 أشهر1 الجمعية موظفين
 االقسام

للموظفين وفق ارتفاع نسبة االنجاز 
 المؤشرات المدرجة
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 اجملتمع أفراداىل  وأهدافهامعية رسالة اجل إيصال(3اهلدف االسرتاتيجي ) العام ( : )
 

 األهداف التفصيلية :
 تفعيل كافة وسائل التواصل الخاصة بالجمعية للتعريف بمشاريعها وبرامجها: 2/1
 بالجمعية ونشاطاتها الخيرية والتنموية   . : تصميم وتنفيذ مجموعة من المطبوعات للتعريف 0/1
 .  األهلية: استهداف شرائح المجتمع كافة للتعريف بالجمعية عبر كافة الدوائر الحكومية والمنظمات 4/1
 للتعريف بالجمعية ونشر حسابات التواصل االجتماعي من خاللهم  . واإلعالميين: االستفادة من المشاهير  5/1
 مسابقات وبرامج تطوعيه في مواقع التواصل خالل مواسم معينه بجوائز قيمه لزيادة عدد متابعين حسابات الجمعية . إقامة: 6/1
 من خالل عقود شراكة . األهليةمعارض تعريفيه في المدارس والجهات الحكومية والقطاعات  إقامة:  7/1
 معية وعرض مشاريعها .  : االستفادة من المنصات االلكترونية المجانية للدعاية للج8/1
 حفل سنوي لتكريم الداعمين والرعاة . إقامة:  9/1

 : إعداد برومو تعريفي بالجمعية ومناشطها .22/1
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 الثالثاخلطة التشغيلية لتحقيق اهلدف 
 

 املبادرة او الربنامج
 املستهدف املنفذ

مدة 
 التنفيذ

 املوازنة املالية التقديرية
 التنفيذ

 4 1 0 2 مؤشرات التنفيذ املساندةاجلهات 

العالقات  . تفعيل منصات التواصل الخاصة بالجمعية
 رفع الوعي بدور الجمعية الخيري في المجتمع األقسامرؤساء  -المدير     ريال 12222 طوال العام شرائح المجتمع كافة العامة

 المطبوعات من مجموعة وتنفيذ تصميم
 والتنموية الخيرية ونشاطاتها بالجمعية للتعريف

 العالقات
 العامة

توثيق كافة نشاطات الجمعية والبرامج المنفذة للتعريف  المالية-العالقات-المدير     ريال 12222 طوال العام المتبرعين والداعمين
 بها

 للتعريف واإلعالم المشاهير من االستفادة
 االجتماعي التواصل حسابات ونشر بالجمعية

العالقات 
 العامة

المجتمع داخل  أفرادجميع 
 والمساعداتقسم البحث      ريال 52222 اشهر8 وخارج الطائف

اكبر عدد ممكن  إلى وأهدافهابلوغ رسالة  الجمعية 
 داخل الطائف وخارجه

 
 مواقع في تطوعيه وبرامج مسابقات إقامة
 لزيادة قيمه بجوائز معينه مواسم خالل التواصل

 الحسابات متابعين عدد

العالقات 
 العامة

اكبر عدد من مشاهدين 
مواقع التواصل االجتماعي 

 والبرامج التطوعية
     ريال15222 شهر

البحث -لمالية
القسم  –والمساعدات

 النسوي

زيادة عدد المتابعين لمواقع التواصل الخاصة بالجمعية 
 بنسبة كبيره

 والجهات المدارس في تعريفيه معارض إقامة
 خالل من األهلية والقطاعات الحكومية

 عقودشراكة

العالقات 
 العانة

الرعاة والداعمين ومرتادي 
 المعارض والمهرجانات

 -المالية -الموارد تنمية     ريال 22222 اشهر6
 القسم النسوي

بناء عالقات جيدة مع كافة الدوائر الحكومية 
 والقطاعات ووسائل االعالم

العالقات  والرعاة الداعمين لتكريم سنوي حفل اقامة
 العامة

الداعمين والمؤسسات 
 المتعاونة ومركز التنمية

     ريال26222 شهر
–المالية  –السكرتارية 

 -المشاريع
تكريم الداعمين والمانحين تجاه دعمهم لزيادة العطاء 

 للجمعية

العالقات  تنفيذ برومو تعريفي بالجمعية
–البحث والمساعدات      ريال 5222 أشهر1 افراد المجتمعجميع  العامة

 نشر البرومو وعرضه في كافة وسائل التواصل المدير-المالية
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 واالمتته  واألنظمة( تنظيم العمل الداخلي للجمعية من خالل اللوائح 1اهلدف االسرتاتيجي ) العام ( : )

 

 األهداف التفصيلية :
 . الجمعية أعمالاللوائح التنظيمية الداخلية لكافة  إعداد:  2/4
 .الكترونياً الجمعية  أعمالبناء برامج الكترونية لتنفيذ : 0/4
 واالستغناء عن المعامالت الورقية.          أتمته كافة العمليات الداخلية: 1/4
 ة موظفين الجمعية  .              دورات وورش عمل تستهدف التعريف باألدلة والعمليات ونظامها لكاف إعداد: 4/4
 بنك معلومات لكافة البيانات و والمعارف الالزمة للجمعية  . إعدادمركز معرفي يستهدف  إنشاء: 5/4
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 الرابعاخلطة التشغيلية لتحقيق اهلدف 
 املستهدف املنفذ املبادرة او الربنامج

مدة 
 التنفيذ

املوازنة املالية 
 التقديرية

 التنفيذ
 4 1 0 2 مؤشرات التنفيذ اجلهات املساندة

اللوائح التنظيمية الداخلية  إعداد
 .الجمعية أعماللكافة 

المدير 
 التنفيذي 

 المالية     ريال 52222 اشهر4 الجمعية أقسام
عن طريق انشاء البناء المؤسسي 

للجمعية لقياس مؤشرات االداء لجميع 
 االقسام

لتنفيذ اعمال  بناء برامج الكترونية
 الجمعية الكترونياً.

المدير 
 التنفيذي

ضبط الحضور واالنصراف بشكل الي  المالية     ريال25222 شهرين  اقسامالجمعية
 مساعدة الموظف لتقديم طلباته  

 أتمته كافة العمليات الداخلية
     ريال22222 شهرين الجمعية اقسام السكرتارية واالستغناء عن المعامالت الورقية.         

–الموارد البشرية 
 البحث 

تحويل كافة المعامالت والمراسالت 
الى نظام الكتروني وارشفة جميع 

 المعامالت
اعداد دورات وورش عمل تستهدف 
التعريف باألدلة والعمليات ونظامها 

 لكافة موظفين الجمعية  .              

الموارد 
 المجلس التنفيذي     ريال25222 طوال العام جميع الموظفين البشرية

توضيح كل التعاميم واالليات الجديدة 
 من الجهات المشرفة وطريقة تنفيذها 

انشاء مركز معرفي يستهدف اعداد 
بنك معلومات لكافة البيانات و 

 والمعارف الالزمة للجمعية  .

العالقات 
 السكرتارية     ريال22222 اشهر6 جميع اقسام الجمعية  العامة

مركز معرفي وبنك معلومات  إنشاء
والتعليمات واتاحته  األدلةلكافة 

 للجميع 
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 .2030( تقديم مبادرات ومشاريع نوعية خلدمة الفئة املستهدفة وفق رؤية 5اهلدف االسرتاتيجي ) العام ( : )
 

 األهداف التفصيلية :
 الرؤية وتختص بالجمعيات .: دراسة كافة األهداف والرؤى التي نصت عليها 2/5
 : إعداد مبادرات نوعية تستهدف تحقيق أهداف الرؤية .0/5
  :إعادة دراسة المشاريع الحالية وتقييم وضعها .1/5
 :اتخاذ اإلجراء المناسب حيال كل مشروع وتطوير أدواته .4/5
 :إعداد مشاريع نوعية ومبادرات تخدم كافة الفئات التي تقدم لها الخدمة .5/5
 ضمن الخطة التشغيلية للجمعية . إدراجها:6/5
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 اخلامساخلطة التشغيلية لتحقيق اهلدف 

 مدة التنفيذ املستهدف املنفذ الربنامج أواملبادرة 
املوازنة املالية 

 التقديرية
 التنفيذ

 4 1 0 2 مؤشرات التنفيذ اجلهات املساندة

 تحقيق تستهدف نوعيه تمبادرا إعداد
 الرؤية أهداف

المجلس –تنمية الموارد      --- اشهر6 مستفيدين الجمعية قسم البحث  
 التنفيذي

البناء المؤسسي للجمعية  إنشاءعن طريق 
 لجميع االقسام األداءلقياس مؤشرات 

 وتقييم الحالية المشاريع دراسة إعادة
 وضعها

المجلس -المواردتنمية      ريال 22222 اشهر 1 مستفيدين الجمعية قسم البحث
 المشاريع-التنفيذي

 المشاريع لكافة مكتملة دراسة وضع
 . الرؤية تحقق التي والمخرجات

 مشروع كل حيال المناسب اإلجراء اتخاذ
 أدواته وتطوير

 تنفيذ جميع المشاريع بشكل كامل  المجلس التنفيذي     ريال 22222 أشهر 6 الجمعية أقسام قسم البحث

 تخدم ومبادرات نوعية مشاريع إعداد
 . الجمعية برامج ضمن المشاريع هذه إدراج المجلس التنفيذي     ريال 02222 طوال العام خدمة المستفيدين قسم البحث الخدمة لها تقدم التي الفئات كافة

 الكفالة األسرية 
 ) اكفلني وأسرتي (

خدمات 
 المستفيدين 

 األسر المستفيدة 
     ريال8220222 أشهر9 رجال ونساء فئة ) أ (

 المشاريع
 تنمية الموارد

بتوفير مستلزمات غذائية لهم  األسرمساعدة 
 المبردة والكفارات لهم األضاحيوتوزيع لحوم 

 الحقيبة المدرسية 
 ) علمني واكسب أجري ( 

خدمات 
 المستفيدين

أبناء األسر من ) رجال ونساء 
) 

 المرحلتين االبتدائية والمتوسطة

بداية  شهرين 
 تنمية الموارد     ريال2220222 كل عام دراسي

 المشاريع

توفير حقائب مدرسيه ودراسة توفير المريول 
المدرسي للبنات والتنسيق مع مدارس مختارة 

 لتوزيع حقائب لهم 
 كسوة وبطانية الشتاء 

 ( أدفئهم بصدقه) 
خدمات 

 المستفيدين
 األسر المستفيدة 

     ريال2520222 شهرين (رجال ونساء فئة ) أ ( و )ب 
 تنمية الموارد

 المشاريع
في مواجهة برودة الجو  األسرمحاولة مساعدة 

 بمالبس واحذية وشاالت وبطانية
 كسوة العيد 

 ) فرحنــي بالعيد (
خدمات 

 المستفيدين
 األسر المستفيدة 

 تنمية الموارد     ريال0220222 شهرين رجال ونساء فئة ) أ ( و )ب (
 المشاريع

الفرحة  والسرور لألسر واطفال  إدخال
 المستفيدون بمالبس جديده 

 زكاة المال
 ) طهر مالك (

خدمات 
 المستفيدين

 األسر المستفيدة 
     ريال7220222 طوال العام رجال ونساء فئة ) أ ( و )ب (

 تنمية الموارد
 مساعدة االسر في المواسم وسد احتياجاتهم  المشاريع

 سداد إيجارات المتعثرين من المستفيدين-المؤسسات المانحة     2520222 طوال العام األسر المستفيدة  قسم البحث كربة  تفريج
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 تنمية الموارد  رجال ونساء فئة ) أ (
 

 

 ( التحول من الرعوية إىل التنموية1اهلدف االسرتاتيجي ) العام ( : )
 األهداف التفصيلية :

 دراسة احتياج األسر من التوظيف أو تقديم برامج نوعية . :2/6
 : تقديم دورات تدريبية بالشراكات مع المعاهد المتخصصة لتأهيل أبناء وبنات األسر المحتاجة.0/6
 : إعداد مشاريع نوعية تستهدف اكتفاء األسر وتحولها إلى أسر تنموية .1/6
 ء وبنات األسر .: عقد شراكات مع القطاع الخاص لتوظيف أبنا4/6
 : توعية األسر بفضيلة العمل والتحول من أسرة معولة إلى أسرة مكتفية .5/6

 : إعداد دراسات نوعية تستهدف احتياج األسر للتوظيف .6/6    
 .: إعداد خطة نوعية تستهدف عدد محدد من األسر لتحويلها إلى التنموية7/6
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 السادساخلطة التشغيلية لتحقيق اهلدف 

 املستهدف املنفذ املبادرة او الربنامج
مدة 

 التنفيذ
 املوازنة املالية التقديرية

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ اجلهات املساندة

2 0 1 4 

 التوظيف من األسر احتياج دراسة
 نوعية برامج تقديم أو

 المالية-المشاريع     2 شهر وبنات المستفيدين أبناء قسم البحث 

 األسر بيانات كافة حصر
 . للتنموية للتحول واحتياجها
 التدريبية البرامج احتياج حصر

 . الوظيفي واحتياجها األسر ألبناء
 بالشراكات تدريبية دورات تقديم

 لتأهيل المتخصصة المعاهد مع
 المحتاجة األسر وبنات أبناء

     ريال2220222 اشهر 4 المستفيدين وبنات أبناء تنمية الموارد
-المالية-المشاريع

 المجلس التنفيذي
 عدد من سنوياً  %22 استهداف
 التحول الستهداف األسر

 الخاص القطاع مع شراكات عقد
 األسر وبنات أبناء لتوظيف

 تنمية الموارد
وبنات  أبناءفئة من 

 المستفيدين
     ريال 22222 اشهر6

 -العالقات العامة
 المالية 

مشروع تنموي يحول الجمعية من 
 تنموي إلىالدور الرعوي 

 مداخليهالزيادة  األسرمساعدة 

دراسة المشروع التنموي لتدريب 
 المستفيدين أبناء

     ريال 0222 أشهر1 مشاريع نوعية تنمية الموارد
-العالقات-المدير

خدمة -المالية
 المستفيدين

تأهيل وتدريب ابناء االسر 
لمساعدتهم في الحصول على 

 وظائف 

 التدريب التنموي
 ) علمهم ليسدوا حاجتهم (

خدمات 
 المستفيدين

 أبناء األسر المستفيدة 
 ب (  –رجال ونساء ) أ 

 سنة  15 – 02مابين
     ريال  0220222 أشهر 4

 تنمية الموارد
 العالقات العامة

 تنمويةالتحول من رعويه الى 
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 ( تنفيذ عقود شراكة جمتمعية تعود بالنفع على اجلمعية ومنسوبيها7اهلدف االسرتاتيجي ) العام ( : )
 

 األهداف التفصيلية :
 تعود على الجمعية بالنفع . أن: إعداد دراسة حول الشراكات التي يمكن 7/ 2
 يمكن أن تنفذ معها عقود الشراكة .: إعداد قائمة بالجهات الحكومية او القطاع الخاص التي 0/7
 : إعداد وثيقة الشراكة التي تمكن الجمعية من االستفادة من العقد .1/7
 : المشاركة في برامج نوعية تستهدف تفعيل الشراكات مع كافة القطاعات .4/7
 د شراكات تنموية لنفع األسر ومنسوبي الجمعية .و عق توسيع :5/7
 ت ومتابعة منجزاتها .: وضع خطة لتنفيذ الشراكا6/7
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 السابعاخلطة التشغيلية لتحقيق اهلدف 
 املستهدف املنفذ الربنامج أواملبادرة 

مدة 
 التنفيذ

 املوازنة املالية التقديرية
 التنفيذ

 مؤشرات التنفيذ اجلهات املساندة
2 0 1 4 

 الشراكات حول دراسة إعداد
 الجمعية على تعود أن يمكن التي

 بالنفع
 الموارد تنمية

–الجمعية  أقسامجميع 
 المجلس التنفيذي     ريال5222 اشهر1 المستفيدة األسر

 عقود في الجمعية احتياجات حصر
 . والجهات الشراكات

 الحكومية بالجهات قائمة إعداد
 أن يمكن التي الخاص القطاع أو

 الشراكة عقود معها تنفذ
 تنمية الموارد

– الجمعية أقسام جميع
 العالقات العامة     --- اشهر 4 المستفيدة األسر

 وفق الشراكة عقود مسودات إعداد
 . للشراكة والعوائد الجهات

 نوعية برامج في المشاركة
 مع الشراكات تفعيل تستهدف

 القطاعات كافة

العالقات 
العامة 
 واإلعالم

– الجمعية أقسام جميع
     ريال02222 اشهر6 المستفيدة األسر

 -العالقات العامة
 المالية 

 ذات سنوية شراكات4 استهداف
 . للجمعية مادي أو معنوي عائد

 األسر لنفع تنموية شراكات عقد
 الجمعية ومنسوبي

– الجمعية أقسام جميع الموارد تنمية
 المستفيدة األسر

زيادة مداخيل الجمعية المالية لرفع   المجلس التنفيذي     ريال22222 طوال العام
 كفاءتها التشغيلية 

 الشراكات لتنفيذ خطة وضع
 منجزاتها ومتابعة

المجلس 
 العالقات العامة      ---- أشهر 4 الجمعية أقسام جميع التنفيذي

 وفق للشراكات األثر قياس
 محددة مؤشرات

 ماء السبيل
  

خدمات 
 المستفيدين

أبناء السبيل في المساجد 
والمواقيت ومحطة النقل 

 الجماعي والمطار
     ريال2520222 طوال العام

 تنمية الموارد
 المشاريع

سقيا مراجعي الدوائر والمستشفيات 
 والمصلين بالمساجد 

 


