


املقدمة:

الحمد هللا رب العاملین والصالة والسالم یلع أشرف األنبیاء واملرسلین        وبعد:

ويف  قدراتها،  وبناء  أهدافها  تحقیق  يف  منظمة  أي  یلع  أثره  له  التخطیط  إن 

منظمات القطاع الغیر ربحي نجد أن التخطیط له أثره الفاعل یلع مسیرة املنظمة 

وتحقیق أهدافها ویأتي ضمن متطلبات العمل املتقن.

من أجل ذلك جاءت هذه الوثیقة االستراتیجیة للثالث سنوات القادمة

(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٠٢٣م) لتکون املرحلة الثانیة من تحقیق مستهدفاتها وبناء قدراتها 

القیام  یلع  تعالی  اهللا  توفیق  بعد  قادرة  بالطائف  الخیریة  العون  جمعیة  لتکون 

بدورها املأمول يف املجتمع .

نسعی من خالل الخطة االستراتیجیة يف املرحلة الثانیة إکمال مسیرة الجمعیة يف 

تحقیق أهدافها ومتابعة مشاریعها التي تخدم فئات املجتمع.

کل الشکر لفریق العمل بالجمعیة یلع جهودهم التي أخرجت هذه الخطة یلع أرض 
الواقع لتکون بوصلة يف الطریق نحو التمیز.

نسأل اهللا تعالی التوفیق والسداد ،،،

وصلی اهللا یلع نبینا محمد ویلع آله وصحبه أجمعین ،،،

األمین العام 



مایمیز هذه البالد هو حرص قادتها یلع الخیر والتشجیع علیه ، ومانراه من 

مؤسسات خیریة يف مختلف املجاالت ، سواء التي تحمل أسماء ملوك  هذه البالد

أو سواها ، إال جانًبا واحًدا من الجوانب املشرقة لبالدنا .



نحتاج إلی أنظمة متینة لتحفیز املساهمة يف األعمال اإلنسانیة وتوعیة أفراد 

املجتمع بالقیمة املحققة من تبرعاتهم التي ستصب يف الصالح العام والتنمیة 

االجتماعیة ، سنعتمد يف املستقبل القریب یلع القطاع غیر الربحي  بصفته 

الشریك  املساهم يف التنمیة التعلیمیة والصحیة والبحثیة .





من نحن :
جمعیة العون الخیریة بالطائف بالتصریح رقم ( ٦٩١) التابعة للمرکز الوطني للقطاع الغیر ربحي یغطي 
نشاطها منطقة مکة املکرمة وتقوم یلع رعایة األسر وتمکینها باإلضافة إلی تنفیذ عدد من املشاریع 

والبرامج التنمویة طبقًا ألهدافها .
رسالتنا :

تنمیتها  یلع  العمل  مع  متنوعة  مشاریع  خالل  من  املحتاجة  األسر  ترعی  ربحیة  غیر  خیریة  جمعیة 
وتمکینها لتکون قادرة یلع القیام بدورها يف املجتمع، و تقدم مجموعة من الخدمات املتنوعة لکافة 

أفراد املجتمع وفقًا ألهدافها ونطاق عملها  .
رؤیتنا :

جمعــــــیة رائـــــــــدة ذات خدمات متمیزة لها القــیادة يف مجـــال عملها عـلی مستوى املحافظة.
قیمنا  :

الصدق ، االتقان ، العدل ، املسؤولیة االجتماعیة
أهدافنا :

١ : رعایة األسر الفقیرة ، والسعـــــــــي لتخفیف معاناتها بما یساعد یلع تحسین أوضاعهم املعیشیة 
واالجتماعیة والصحیة.

٢ : استـــقبال الزکـــــوات والصــــــــدقات والکفارات والتبرعات العامــــة وتـــوزیعها یلع املحتاجین .
٣ : إقامة املشروعات الخیریة املوسمیة مثل ( الحقیبة املدرسیة ، إفطار صائم ، زکاة الفطر ، کسوة 
العید ، کسوة الشتاء ، سقیا ماء السبیل ، الصدقة الجاریة، بطانیة الشتاء ، لحوم األضاحي ، بناء املساکن 

وترمیمها ، بناء املساجد)
٤ : جمع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن الحفالت الخاصة وحفظه وتوزیعه یلع 

الفقراء واملساکین واملحتاجین .
التطوعیة واملساهمة فیها باالشتراك مع  : إقامة برامج ودورات لفئات املجتمع لتثقفیهم باألعمال   ٥

الهیئات األهلیة والحکومیة لخدمة املجتمع .
٦ : العمل یلع نشر وتشجیع روح التکافل بین فئات املجتمع .

٧ : العنایة بتأهیل األسر املحتاجة .
٨ : فتح الباب للموسرین من أهالي املحافظة وخارجها لدعم برامج الجمعیة .

٩ : تنفیذ البرامج التوعویة للمجتمع للرفع من مستواه يف کافة النواحي .
نطاق عمل الجمعیة :

منطقة مکة املکرمة – محافظة الطائف وضواحیها القریبة التي ال یتوفر فیها جمعیات خیریة مختصة.



تم تحلیل الواقع من خالل املحاور التالیة :
• بیئة املوظفین .

• قیاس رضا املستفیدین .
• قیاس رضا العمالء .

• ورش العمل .
• تقییم الوضع الحالي .

بعد استکمال هذه املحاور تم التوصل للنتائج التالیة :

نقاط القوة :
• فریق العمل بالجمعیة .

• أصول الجمعیة .
• مشارکات الجمعیة املجتمعیة .

• تنوع أهدافها ومشاریعها .
• نتائج قیاس الرضا اإلیجابیة لفریق العمل والعمالء .

• مشارکة الجمعیة کعضو يف مجلس الجمعیات بمنطقة مکة املکرمة .
• أداء الجمعیة يف الحوکمة .

ان التمکن من نقاط القوة وتجاوزها حتی تحقیق الرؤیة والهدف والحفاظ یلع املکتسب من 

خالل وضع عناصر التفوق املستمر يف هذه النقاط لکل بند من من بنود نقاط القوة کالتالي:
- وضع االطر املناسبة للحفاظ یلع املوظفین وتمکینهم وتعزیز نقاط قوتهم.

- زیادة اصول الجمعیة
- وضع أطر التطویر ملشارکات الجمعیة املجتمعیة

- تحقیق افضل امکانیات لتحقیق الرضا لفرق العمل والعمالء
- زیادة فاعلیة مشارکة الجمعیة کعضو يف مجلس الجمعیات بمنطقة مکة املکرمة

تحلیل الواقع



نقاط الضعف :
• عدم وجود لالستدامة املالیة .

• تغیر بعض أفراد الفریق وعدم الثبات .
• ضعف التسویق .

• ضعف تطبیق مبادئ الجودة .
• تداخل بعض املهام وعدم التنسیق بین األقسام .

• عدم وجود حوافز مجزیة للموظفین .
• عدم وجود تدرج وظیفي واضح .

• کثرة األعباء واملهام یلع بعض املوظفین .
• عدم تفاعل بعض أعضاء الجمعیة العمومیة .

• ضعف التوثیق والتقاریر الدوریة .
السیطرة یلع نقاط الضعف ومعالجتها ، وتحویل املمکن منها الی نقاط قوة کالتالي:

- العمل یلع ایجاد استدامه مالیة من خالل ایجاد برامج فاعلة.
- صناعة املمکن االقصی للحفاظ یلع املوظفین واستبقائهم من خالل بیئة وحوافز جیده.

وتطبیق  املجاالت.  احد  االقل يف  الحودة یلع  وتحقیق  الجودة  مباديء  تطبیق  العمل یلع   -
الجودة الشاملة.

- تحویل هذه النقطة الی نقطة ایجابیة ونقطة قوة من حیث تعزیز العمل الجماعي وابراز دور 
الفریق ککل.

- البدء يف تطبیق النسخة املطورة للرواتب والحوافز الجدیدة.
- العمل یلع هیکلة الوظائف واملسمیات وبناء السلم واملسارات الوظیفیة وتطبیق 

املسمیات الوظیفیة حسب سلم یعتمد لذلك.
- توزیع العمل وفق مقیاس الجدارات.

- اعداد املمکن لجذب اهتمام اعضاء الجمعیة العمومیة  واستعمال االدوات املناسبة مثل 
التواصل عن بعد وایجاد الحافز املناسب للحضور والتفاعل الفاعلیة.

- ضبط الجودة لالرشفة والتوثیق والتقاریر.

تحلیل الواقع



التحدیات :
• قلة الدعم املادي .

• بعض األنظمة واإلجراءات التي تعیق عمل الجمعیة .
• عدم التمکین يف بعض القطاعات .

• عدم استجابة املستفیدین لبعض اإلجراءات .
• عدم وجود حوافز للعاملین يف القطاع .

• عدم وجود الکفاءات للعمل يف القطاع ، وانصرافهم لجهات أخرى  .
• الصورة الذهنیة السلبیة لدى بعض القطاعات عن الجمعیات الخیریة .

تمثل التحدیات االمل يف مستقبل مزدهر من خالل العمل یلع التمکن من تجاوزها عبر برامج 
ومشاریع واستراتیجیات ومعالجات تحقق القضاء علیها مع تحقیق املبتغی واملأمول کالتالي:

- ایجاد ثمرة العمل الخیري وبناء البرنامج الفاعل لجذب الدعم املادي.
- تفعیل جمیع االدوار التي ممکنة للجمعیة واعضاءها ومجلس ادارتها وایجاد الراعي الحقیقي 

القوي للجمعیة.
- العمــــل یلع التمکن والتمکین للجمعیة عبر استراتیجیات تحقق القوة املناسبة للمکن من 

القطاعات املختلفة.
- اعداد التدریب املناسب والتوعیة املناسبة املسبقة للمستفیدین.

- اخذ زمام املبادرة لتکون القیادة للقطاع للجمعیة وفرق عملها دون انتظار الحوافز من القطاع 
وصناعة الحافز الذاتي او الفعلي املمکن.

- اکتساب املواهب عبر برنامج مخصص لذلك.
- العمل یلع ابراز الدور الفعلي الناجع للجمعیة الخیریة.

الفرص :
• املشارکة يف املجالس املحلیة .

• الشراکات املجتمعیة .
• املؤسسات املانحة .

• رؤیة ٢٠٣٠ يف تمکین القطاع الغیر ربحي .
• قیادة القطاع یلع مستوى املحافظة .

• املشارکة يف املشاریع یلع مستوى املنطقة کمشروع إفطار صائم ووجبة حاج وسقیا ماء 
السبیل للمعتمرین والحجاج .

• الفرص االستثماریة والتمکین يف القطاعات الحکومیة .
تحقیق النتائج الناجعة من الفرص عبر استغاللها االمثل وصناعة الفارق من کل فرصة.

تحلیل الواقع
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مهام قسم عالقات املستفیدین:

• بحث حاالت املستفیدین والتحقق من حاجتهم وتقییمها وفق النظام .

• تقدیم املساعدات وفق ما یرد من تبرعات .

• تحدیث بیانات املستفیدین سنویًا أو دوریًا بما یتطلب العمل .

• تحدید احتیاجات املستفیدین وتلبیتها قدر املستطاع .

• تقدیم مبادرات نوعیة يف تنمیة املستفیدین وتمکینهم .

• تقدیم مبادرات يف تثقیف املستفیدین وتوعیتهم .

• تقدیم مبادرات نوعیة يف املشاریع املقدمة للمستفیدین.

• توظیف أبناء املستفیدین من خالل الشراکات النوعیة .

• متابعة املنصات الخاصة بعمل القسم .

• البحث عن شراکات نوعیة تخدم املستفید .

• إجراء دراسات نوعیة تستهدف املستفیدین لتحسین الخدمة املقدمة لهم وتلبیة طلباتهم 

وتمکینهم وتأهیلیهم .

• إعداد قاعدة بیانات نوعیة للمستفیدین تحتوي جمیع العناصر التي تستلزم العمل.

• تفعیل العملیات الداخلیة وتحسینها .

• ارشفة امللفات واالتمته لکافة الوثائق .

• تنظیم ملفات القسم وحفظها بشکل آمن .

• إعداد مایخص الحوکمة من قبل القسم .

• إعداد التقاریر الالزمة للمهام .

• االلتزام بالجودة يف کافة أعمال ومهام القسم .

• أي مهام یکلف بها من قبل املدیر التنفیذي.



مهام قسم العالقات واالتصال املؤسسي :

• العنایة بوسائل التواصل ومتابعة تحدیثها وتفعیلها بشکل جاذب .

• إعداد عقود الشراکة ووضع نظام لها وآلیة للتفعیل .

• بناء عالقات جیدة مع کافة الجهات الحکومیة والخاصة .

• إعداد قاعدة بیانات للعمالء .

• متابعة املنصات الخاصة بعمل القسم .

• إعداد عملیات القسم والعمل یلع تحسینها واتمتتها .

• إعداد برامج نوعیة للتواصل مع کافة الجهات ذات العالقة .

• بناء مبادرات نوعیة لتفعیل مهام القسم وبرامجه .

• التواصل مع الجهات املانحة واستکمال طلبات الدعم .

• ترتیب ملفات القسم وتنظیمها وارشفتها الکترونیًا .

• قیاس الرضا لکافة األطراف ذات العالقة دوریًا وتقییمها وإجراء الدراسات الالزمة لذلك.

• تصمیم وتنفیذ مطبوعات الجمعیة وجمیع املواد اإلعالمیة .

• توثیق جمیع برامج الجمعیة ومشاریعها ومبادراتها وحفظها .

• تفعیل العملیات الداخلیة وتحسینها .

• ارشفة امللفات واالتمته لکافة الوثائق .

• تنظیم ملفات القسم وحفظها بشکل آمن .

• إعداد التقاریر الالزمة للمهام .

• االلتزام بالجودة يف کافة أعمال ومهام القسم .

• إعداد مایخص الحوکمة من قبل القسم.

• أي مهام یکلف بها من قبل املدیر التنفیذي.



مهام قسم الخدمات املساندة :

• بناء نظام جودة یضمن تحقیق عملیات التحسین لجمیع برامج وعملیات الجمعیة .

• متابعة أداء الخطة وسیرها .

• إدارة املوارد البشریة بما یضمن تحقیق أفضل املستویات .

• تطویر وتمکین فریق العمل يف کافة الجوانب .

• متابعة تطبیق السیاسات واللوائح يف أعمال الجمعیة وبرامجها .

• التحقق من تطبیق العملیات يف کافة أقسام الجمعیة ومتابعة تطویرها .

• متابعة املنصات الرسمیة التابعة ألعمال القسم.

• تفعیل وسائل التواصل الداخلي .

• إنشاء إدارة للمعرفة ومرکز متخصص يف کافة الوثائق والسیاسات واللوائح .

• تثقیف فریق العمل يف کافة أنظمة الجمعیة ولوائحها .

• تذلیل کافة الصعوبات أمام فریق العمل .

• بناء نظام تواصل داخلي .

• تفعیل العملیات الداخلیة وتحسینها .

• ارشفة امللفات واالتمته لکافة الوثائق .

• تنظیم ملفات القسم وحفظها بشکل آمن .

• متابعة مشاریع الجمعیة وتنفیذها .

• متابعة املشتروات واستکمال الالزم حیالها .

• متابعة أعمال الصیانة .

• متابعة ما یخص السیارات وکافة إجراءاتها .

• متابعة املستودعات وجردها وأوامر الصرف الخاصة بها .

• إعداد التقاریر الالزمة للمهام .

• االلتزام بالجودة يف کافة أعمال ومهام القسم .

• إعداد مایخص الحوکمة من قبل القسم .

• أي مهام یکلف بها من قبل املدیر التنفیذي.



مهام قسم الشؤون املالیة :

• متابعة حسابات الجمعیة املالیة وتطبیق األنظمة بشأنها .

• تطبیق اللوائح واألنظمة وفق الدلیل املحاسبي  .

• استالم التبرعات من مکاتب االستقبال وجردها .

• استالم السلف الخاصة بالنثریات وإغالقها .

• متابعة مکاتب االستقبال .

• تطبیق لوائح النظام املالي .

• تدقیق اإلجراءات املالیة .

• متابعة املنصات الخاصة بعمل القسم .

• متابعة أوامر الصرف والطلبات .

• تفعیل العملیات الداخلیة وتحسینها .

• ارشفة امللفات واالتمته لکافة الوثائق .

• تنظیم ملفات القسم وحفظها بشکل آمن .

• إعداد التقاریر الربعیة والختامیة وتدقیقها مع مکتب مراجع خارجي معتمد.

• إعداد التقاریر الالزمة للمهام .

• االلتزام بالجودة يف کافة أعمال ومهام القسم .

• إعداد مایخص الحوکمة من قبل القسم.

• أي مهام یکلف بها من قبل املدیر التنفیذي.



مهام السکرتاریة:

• متابعة املعامالت الواردة والصادرة .

• متابعة البرید االلکتروني .

• متابعة املنصات وفق االختصاص .

• تنظیم مایخص املدیر التنفیذي من مهام واجتماعات .

• متابعة مایخص الجمعیة العمومیة من اجتماعات ومتابعة سداد الرسوم .

• متابعة مایخص مجلس اإلدارة من اجتماعات ومخاطبات .

• إعداد متطلبات الحوکمة بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة .

• تفعیل العملیات الداخلیة وتحسینها .

• ارشفة امللفات واالتمته لکافة الوثائق .

• تنظیم ملفات القسم وحفظها بشکل آمن .

• إعداد التقاریر الالزمة للمهام .

• االلتزام بالجودة يف کافة أعمال ومهام القسم .

• إعداد ما یخص الحوکمة من قبل القسم .

• أي مهام یکلف بها من قبل املدیر التنفیذي.

مهام إدارة التطوع :

• إعداد خطة للتطوع ومبادراته وإدارته .

• إعداد الفرص التطوعیة .

• متابعة طلبات التطوع عبر موقع الجمعیة .

• تنزیل الفرص التطوعیة یلع منصة تطوع .

• إعداد تقاریر نهایة الفرصة واالغالق .

• تفعیل العملیات الداخلیة وتحسینها .

• ارشفة امللفات واالتمته لکافة الوثائق .

• تنظیم ملفات اإلدارة وحفظها بشکل آمن .

• إعداد التقاریر الالزمة للمهام .

• االلتزام بالجودة يف کافة أعمال ومهام االدارة .

• إعداد ما یخص الحوکمة من قبل االدارة .

• أي مهام یکلف بها من قبل املدیر التنفیذي



مهام قسم تنمیة املوارد واالستثمار :

• تنمیة موارد الجمعیة املالیة .

• الدخول يف استثمارات نوعیة قلیلة املخاطر .

• تفعیل الشراکات املجتمعیة فیما یخص االستثمار مع رجال األعمال .

• البحث عن فرص استثماریة وإعداد الدراسات حیالها .

• الحصول یلع دعم لتنفیذ االستثمارات بالشراکة مع رجال األعمال .

• تقدیم مبادرات وبرامج نوعیة تستهدف زیادة اإلیرادات .

• متابعة األوقاف واالستثمارات واالشراف علیها .

• تفعیل العملیات الداخلیة وتحسینها .

• ارشفة امللفات واالتمته لکافة الوثائق .

• تنظیم ملفات القسم وحفظها بشکل آمن .

• إعداد التقاریر الالزمة للمهام .

• االلتزام بالجودة يف کافة أعمال ومهام القسم .

• إعداد مایخص الحوکمة من قبل القسم .

• أي مهام یکلف بها من قبل املدیر التنفیذي.



محاور عمل الخطة :

١. التعلم والنمو .

٢. االستدامة املالیة .

٣. العملیات .

٤. العمالء .

تحت کل محور من املحاور السابقة سوف یتم تحدید مستهدفات للعمل خالل الثالث سنوات 

القادمة یلع النحو التالي  :

محور النمو والتعلم (ن):

األهداف :

• تمکین وتأهیل منسوبي الجمعیة للقیام بدورهم.

• تقییم خدمات الجمعیة وبرامجها وتطویرها .

• التمکین املؤسسي والتمیز .

املبادرات :

١. إنشاء إدارة للمعرفة لتنمیة وحفظ خبرات وتجارب ودراسات ووثائق الجمعیة وسیاساتها.

٢. تنمیة فریق العمل يف کافة املجاالت من أجل تمکینهم .

٣. بناء برامج وحوافز نوعیة لفریق العمل .

٤. السعي للحصول یلع شهادات اعتماد يف مجاالت متعددة ومنها املسؤولیة االجتماعیة 

والشفافیة .

٥. بناء ثقافة عمل مؤسسیة عالیة يف املنظمة .

٦. املشارکة يف منافسات محلیة والحصول یلع التمیز .

٧. بناء قدرات الجمعیة والتمکین يف کافة املجاالت .

٨. دراسة املشاریع الحالیة وتطویرها .



محور االستدامة املالیة(س) :

األهداف :

• تنمیة موارد الجمعیة املالیة  .

• السعي للوصول إلی االستدامة املالیة.

• کفاءة االنفاق .

املبادرات :

١. رفع مدخالت الجمعیة املالیة والعینیة بتزاید سنوي ٢٠٪ عن العام السابق .

٢. البحث عن استثمارات نوعیة ذات خطورة منخفضة .

٣. تنویع مصادر الدخل من خالل الدخول يف استثمارات متنوعة .

٤. کفاءة االنفاق يف املصاریف التشغیلیة .

٥. إعداد مبادرات نوعیة للحصول یلع الدعم من الجهات املانحة .

٦. الدخول يف مجال الشراکات املجتمعیة لرعایة مشاریع وبرامج الجمعیة .

٧. تحسین الصورة الذهنیة للجمعیة والتواجد يف کل مکان .

٨. جعل الجمعیة الخیار األول عند البحث عن جهة موثوقة للصدقة 

محور العملیات(ع) :

األهداف :

• تفعیل مبادئ الجودة وااللتزام بها . 

• تفعیل الشراکات املجتمعیة ذات األثر.

املبادرات :

١. إعداد دلیل نوعي لکافة عملیات الجمعیة ونماذجها .

٢. االتمته لکافة العملیات والتحول التقني .

٣. االلتزام بالجودة وتطبیقها يف کافة أعمال الجمعیة.

٤. التحسین الدائم للعملیات .

٥. مراقبة مدى االلتزام باإلجراءات .

٦. مراجعة الهیکلة واملهام والوصف.



محور العمالء (م):

األهداف :

• تأهیل وتمکین املستفید لیکون قادر یلع القیام بدوره .

• تقدیم خدمة نوعیة وبرامج ومشاریع ذات أثر یلع املستفید .

• بناء عالقة ذات أثر مع العمالء لخدمة برامج ومشاریع الجمعیة .

املبادرات :

١. العنایة باملستفیدین وتقدیم الدعم لهم من خالل کافة املشاریع والبرامج املدعومة .

٢. تمکین األسر وتأهیلها لتکون قادرة یلع القیام بدورها .

٣. بناء ثقافة نوعیة يف املستفیدین حیال العمل وبناء األجیال .

٤. إعداد قاعدة بیانات نوعیة تحتوي کافة االحتیاجات والطلبات املتوقعة تحدث دوریًا .

٥. تقدیم برامج نوعیة للمستفیدین يف مجال التطویر والتثقیف .

٦. إعداد دراسات نوعیة تستهدف املستفیدین لتقدیم خدمات متنوعة لهم .

٧. الحرص یلع تلبیة رغبات املستفیدین يف املشاریع واختیار املناسب لهم .

٨. قیاس رضا املستفیدین دوریًا ومراجعة النتائج ومعالجة املالحظات .

٩. إعداد برامج نوعیة للعنایة بالعمالء والتواصل معهم .

١٠. بناء عالقة قویة مع العمالء .

١١. زیادة عدد العمالء .

١٢. بناء قاعدة بیانات للعمالء .

١٣. إشراك العمالء يف کل ما یخص الجمعیة من منجزات أو برامج أو احتیاج .

١٤. تقدیم خدمات نوعیة للعمالء يف مجاالت مختلفة .

١٥. تفعیل أعضاء الجمعیة العمومیة .


