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البريد االلكترونـــي :
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محتوى الوثيقة

مؤشــــرات اإلداءالملخص القيــــــــــم

منهجية بناء
االســـــتراتيجيــــــة

خارطة التمكين الميزات التنافسية

الخطة التشغيليةالرســــــالة المرافق الحيــــوية

معالم الخطـــة
التتحليل الربــــاعي

)SWOT(
المستفيدون

 و األثر المتـــــــــوقع

الخطـــــة
االســـــتراتيجيــــــة

المبــــــــادرات
الغايــــات التنفيذية

عوامـــــــل
النجـــــاح الرئيسية

المجـــــاالتالرؤيــــــــــة
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الملخص

الـحمدهلل رب العاملني و�صلي على حممد واآله يف االأولني  واالآخرين ويف امللأ االأعلى اإىل يوم الدين.
تعد هذه الوثيقة مواكبة للخطط اال�صرتاتيجية من  جمل�ص اإدارة  جمعية الف�صول اخلريية للخدمات االجتماعية بالف�صول 
مبحافظة االأح�صاء باملنطقة ال�صرقية لتو�صيح االحتياجات ال�صرورية �صمن اإطار العمل على تقييم البيئة الداخلية واخلارجية 

للجمعية وب�صكل دوري لتعزيز الدور يف امل�صاهمة لتحقيق االأهداف اال�صرتاتيجية على املدى الق�صري والبعيد.
ومن هذا املنظلق نقدم للجميع هذه الوثيقة بناًء على ماحتدده اأهداف اخلريطة والروؤية والر�صالة والقيم و االأهداف واالأثر 

املتوقع وعوامل النجاح واملزايا التناف�صية والفئات امل�صتهدفة واملرافق احليوية وغريها.

و�صوف ترتكز هذه الوثيقة على اأهداف �صمن اخلطة اال�صرتاتيجية التالية:
العمل وفق موؤ�صرات روؤية اململكة العربية ال�صعودية 2030.  .1

تعزيز حوكمة نظم عمل اجلمعية مع تطوير اخلدمات االإلكرتونية لت�صهيل االإجراءات على امل�صتفيدين والداعمني.  .2
تطوير املراأة من خلل متكينها وتوفري فر�ص التاأهيل والتعليم لدخول �صوق العمل.  .3

تاأهيل ال�صباب من اجلن�صني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لدخول �صوق العمل اخلا�ص اأو العام.  .4
اال�صتعداد التام لتحويل التحديات املحلية اإىل فر�ص ومعاجلتها خلل برامج مبتكرة للوقاية من الوقوع يف م�صيدة الفقر   .5
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باأنواعــــــه .
الدور االأ�صا�صي للجمعية مبا يحقق  املالية وتعزيز  املوارد  لتنمية  املهارات اللزمة  الب�صرية وتوظيف  االهتمام بالكوادر   .6

االأهداف لعموم ال�صالح العام وامل�صتفيدين خا�صة.
الرقابة وتقييم املوؤ�صرات ب�صفة دورية للعمل مبا ي�صمن التفاعل والتجاوب يف حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية من قبل   .7

القائمني وتو�صيح مكامن اخللل ملعاجلتها.
تطبيق معايري بطاقة االأداء املتوازن وقيا�ص النتائج.  .8

الرتكيز على نقاط القوة واملزايا التناف�صية لدى اجلمعية واإبراز دورها يف دعم القطاع اخلريي.  .9
م�صتقبل  يحقق  مبا  امل�صتقبلية  الروؤى  وتبني  االإجراءات  وو�صوح  وال�صفافية  ال�صيا�صات  على  اال�صرتاتيجية  اخلطة  �صمولية 

م�صتدام.
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اأال تتعار�ص مع النظام االأ�صا�صي للجمعية .  -
اأن يوؤدي تنفيذ املبادرات واالأن�صطة اإىل حتقيق االأهداف اال�صرتايجية و الروؤية املحددة لها .  -

اأن تكون اخلطة حا�صرة و وا�صحة يف اأذهان جميع كوادر اجلمعية .  -

-  فـــــــريق العمــــــــــــل .
االإطلع على نظام اجلمعية و تلخي�ص اأهم النقاط ذات العلقة باخلطة و جمع املعلومات و حتليلها .  -

ت�صخي�ص واقع كل من : املجتمع و امل�صتفيدين و اجلمعية بوا�صطة "SWOT" و حتديد االأهداف العامة واخلا�صة التي   -
         نريدها و من ثم و�صع املبادرات واالأن�صطة التي حتقق ذلك .

تطوير الروؤية و الر�صالة و القيم للجمعية .  -
ت�صميم خطط العمل و اجلداول التنفيذية للجان و الوحدات العاملة باجلمعية .  -

معالم الخطة

منهجية بناء االستراتيجية :
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الخطة االستراتيجية

املحتاج

الرعاية ال�صاملة

ال�صلمة املالية

االلتزام و العدالةاملحتاج اأواًل ال�صفــافية

تر�صيد النفقاتاال�صتدامة املالية

حتقيق احلوكمة

التاأهيل و التدريب 
والتوظيف

التوا�صل الفعال

التحول التقنـــي

التوا�صل  الفعـــال

التحول التقنـــي

حتويل االأ�صر امل�صتهلكة 
اإىل اأ�صر منتجــــة

حت�صني ال�صورة 
الذهنية عن اجلمعية

ا�صتقطاب 
 الكفاءات املوؤهلة

تفعيل ال�صراكات 
االإ�صرتاتيجية

حتقيق 
التميز املوؤ�ص�صي

رفع الوعي الثقايف 
و االقت�صادي و االأ�صري

تنويع وتنمية
 املوارد املـــــــــالية

 التميز واالإبداع 
والتحفيز 

 روح فريق العمل 
الواحد والتعاون

اخل�صو�صية
 للمحتاج والداعمني

زيادة ر�صا 
ا�صحاب امل�صلحة

تطوير اللوائح 
وال�صيا�صات الداخلية

املجتمــع اأ�صحاب امل�صلحةالداعمنياال�صر املنتجة

العي�ص بكرامة

املحتاجني

املـــــايل

البناء القيمي

العمليات الداخلية

التعلم والنمو 
)الب�صري(

الر�صالة: متكني املحتاج عن طريق برامج وم�صاريع مبتكرة وفاعلة
 توؤدي اىل تنمية م�صتدامة حتقق االكتفاء الذاتي وتطور املجتمع املحلي ببلدة الف�صول.

الروؤية: الريادة يف تنمية املحتاج و العمل اخلريي واالجتماعي لتحقيق جمتمع خايل من الفقر.

رفع الوعي العام حتقيق االكتفاء 
االقت�صادي

حتقيق الر�صــاتعظيم اأثر التبــرع



9 الـخطة اال�ضرتاتيجية لـجمعية الف�ضول الـخريية للأعوام 2021م - 2025م 

الر�صالة: متكني املحتاج عن طريق برامج وم�صاريع مبتكرة وفاعلة
 توؤدي اإىل تنمية م�صتدامة حتقق االكتفاء الذاتي وتطور املجتمع املحلي ببلدة الف�صول.

الروؤية:الريادة يف تنمية املحتاج و العمل اخلريي واالجتماعي لتحقيق جمتمع خايل من الفقر.

متكني
املحتاج

عن طريق برامج مبتكرة وفاعلة

م�صتدامة
حتقيق االكتفاء الذاتي

تطور املجتمع املحلي

الريادة

يف تنمية املحتاج والعمل
 الـخريي واالجتماعي

لتحقيق جمتمع مثايل
 وخايل من الفقر

عن طريق اكت�صاب امل�صتفيد للمهارات واملعارف ال�صرورية.
ا�صتهداف امل�صتحق .

تقدمي الـخدمات والربامج واالأن�صطـــــة مبا يتوافق مع احتياج امل�صتفيــــد وفق املمار�صات االحــــــرتافية لتزويده 
باملهارات اللزمة للتغيري اإىل االأف�صل .

ا�صتدامة عجلة التطوير.
التوازن االقت�صادي واالجتماعي للم�صتفيد.

تطوير املجتمع يف النواحي االقت�صادية والثقافية وال�صحية والرتبوية.

الطليعة واملقدمة.

الو�صول باملحتاج اإىل االكتفاء الذاتي واال�صتقرار االجتماعي .

االرتقاء باملجتمع لقمة الكمال االجتماعي وتقلي�ص فجوة الفقر.
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القيــــــــم :

امل�صتفيدون واالأثر املتوقع:

املحتاج اأواًل
ال�صفافية
التحفيز

التعاون وروح الفريق الواحد
االإلتزام

الـخ�صو�صية
التميز و االإبداع

العدالة

املحتاج

االأ�صر املنتجة
املجتمع

% 40

% 45
% 15

فريق العمل
املجتمع والداعمون

فرق العمل وامل�صتفيدين
فرق العمل وال�صركاء واأ�صحاب امل�صلحة

الداعمون والكجتمع
امل�صتفيدون والداعمون

فريق العمل واملنظمة
فريق العمل وامل�صتفيدين

ا�صتهداف املحتاج .
االف�صاح عن تقارير االأداء االقت�صادي واالجتماعي.

تقدمي الـحوافز املادية واملعنوية التي ت�صاهم يف تطوير االأداء.
امل�صاركة املجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد.

امليثاق االأخلقي وتنفيذ العهود.
املحافظة على �صرية البيانات.

الطليعة.
تقدمي الدعم اللزم جلميع امل�صتحقني.

االأيتــــام , املطلقات, االأرامـــل , االأ�صر التي اليتـــــــوفر 
لها دخل كايف .

االأ�صر التي لديها املهارات و االإمكانيات التنومية.
منطقة خدمات الـجمعية.

الرعاية ال�صاملة بتوفري متطلبات الـحياة ال�صرورية 
للعي�ص بكرامة.

تاهيل ومتكني االأ�صر لتحقيق االإكتفاء الذاتي.
رفع م�صتوى الوعي املايل و االأ�صري والثقايف واالجتماعي.

القيــــــمة

الفـــــــئة

�صرح القيــــــمة

االأثـــــر الـمن�صـــــودتو�صيـــح الفئـــــــة

الـمعنيــــون بهــــا

ن�صبة الرتكيز
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الـمــــزايا التنـــــاف�صيـــة

عوامــــل النجـــــــاح

الــمرافق الـحيــــــوية

خدمات متخ�ص�صة

ال�صراكات اال�صرتاتيجية

الرعاية االجتماعية

قيا�ص االداء

الـحوكمة

�صرعة التفاعل

الفرق املوؤهلة

التمكني

اال�صتدامة

تنمية املوارد املالية

ال�صفـــــافية

التحول الرقمــــي

تقنية املعلومات
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ا�صحاب امل�صلحة:

وزارة املوارد الب�صرية والتنمية االجتماعية
االمارة

اجلعية العمومية
جمل�ص االدارة

الداعمون
املوؤ�ص�صات املانحة
ال�صركاء املنفذين

املجتمع
املوظفون

املتطوعون
اجلهات االعلمية

التحول التنموي احلوكمة تعظيم االثر
االلتزام باالنظمة

التوا�صل الفعال وتو�صيح االدوار
التطوير امل�صتمر واال�صتدامة املالية

ال�صفافية والتوا�صل الفعال
ابتكار الربامج وااللتزام بال�صروط

االلتزام املايل
برامج نوعية تلم�ص االحتياج

بيئة عمل امنة منا�صبة وحمفزة
طرح الفر�ص وو�صوح الية العمل
تقارير دورية ودعوات للتغطية

ت�صريع العمل الدعم املادي واملعنوي
امل�صاركة يف االن�صطة 

التفاعل مع املبادرات وطرح االفكار واملقرتحات
امل�صاركة يف الدعم

ا�صتمرار الدعم وامل�صاركة باالفكار
تي�صري الية املنح والو�صوح يف ا�صرتاتيجية املنح

حت�صني جودة التنفيذ وتعظيم االثر
التفاعل وامل�صاركة

روح الفريق واالبداع
االلتزام العايل وخري متثيل للجمعية

ابراز املزايا ورفع معدل التغطيات

ماذا نريد منهم ماذا يريدون منا الـجهات ذات العلقة
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كيف ن�صاهم يف حتقيق م�صتهدفات روؤية 2030

التحول اإىل النظم االلكرتونية

برامج التاهيل 

تقليل امل�صروفات االإدارية

تطوير امل�صاريع اال�صتثمارية

تفعيل الربامج احلا�صوبية

برامج التوظيف

تطوير مراقبة االإنفاق

تفعيل التوا�صل مع الداعمني

تفعيل متجر اجلمعية

برامج امل�صاعدات

حتويل االأ�صر اإىل منتجة ومتكني املراأة

فر�ص تدريب وفر�ص عمل لل�صباب والفتيات 

تنفيذ املعار�ص الداخلية وامل�صاركة اخلارجية

م�صروع القرية ال�صعبية

املراجعة الداخلية

تفعيل اللوائح الداخلية تطوير اللوائح الداخلية

حتديد ال�صلحيات االإدارية

ا�صتحداث م�صاريع ا�صتثمارية جديدة

التقنية

الـحوكمة

تر�صيد
االنفــــــاق

اال�صتدامة
الـمالية

االأ�صـــر
الـمنتجة

ال�صراكة
اال�صرتاتيجية
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الـمجـــــــاالت:

انتاج  وخطوط  م�صارات  مبثابة  وهي  للعمل  جماالت  اربعة  االح�صاء  مبحافظة  بالف�صول  الـخريية  الف�صول  جمعية  اعتمدت 
متثل التوجهات الرئي�صية واالطر العامة الي�صاح منهجية العمل لعموم العاملني بالـجمعية مبا يحقق ر�صا ا�صحاب امل�صلحة ويحقق 

االهداف اال�صرتاتيجية املعتمدة.

1( تنويع املوارد املالية.    2( تر�صيد النفقات .     3( تنمية املوارد املالية املوجودة.

1( ا�صتقطاب الكفاءات .  2( بناء قدرات العاملني.     3( حت�صني بيئة العمل . 
4( تطوير اللوائح وال�صيا�صات الداخلية .

1(تطوير وتنويع اخلدمات .  2( جودة اخلدمات.  3( التحول التقني.    4( تقدمي برامج 
تلم�ص االحتياج.

1(توعية امل�صتفيدين واملجتمع.    2( حتويل اال�صرامل�صتهلكة اىل ا�صر منتجة.  3( رفع امل�صتوى التعليمي 
و الثقايف.  4( تاهيل وتدريب وتوظيف ال�صباب.   5( تقدمي الرعاية ال�صاملة للمحتاجني.  

6( التوا�صل الداخلي واخلارجي الفعال   7(االهتمام مبرافق البلدة .

الـمــــايل

الب�صـــري

الـخدمات

الـمــحتاج
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موؤ�صرات االأداء للخطة:

- اإجمايل اإيرادات اال�صتثمار .
- تقليل تكاليف ت�صغيل اال�صتثمار.

- عوائد ر�صوم الربامج.
- ا�صرتاكات االأع�صاء.

- املوؤ�ص�صات املانحة.
- الربامج التنموية.
- زيارات الداعمني.

- ال�صركات الداعمة.
- الـحكومي.

- تقارير قيا�ص االأثر.

- الـحملت الت�صويقية .
- املنتجات الت�صويقية.

- اال�صتقطاع.
- الكفلء.

- ح�صابات بنكية جديدة.
- تقليل امل�صروفات االإدارية.

- تقليل م�صاريف الربامج.
- زيادة ن�صبة االإيرادات.
- حتقيق متطلبات املعيار.

- ا�صتخدام الدليل املحا�صبي املعتمد.

ات
راد

الإي
ة ا

ياد
ز

كبار الداعمنيالذاتيــــــة معيار ال�صلمة املاليةتربعات االأفراد

- زيــــارات املوقع .
- اأدوات التوا�صــــل .

- الـمن�صــــورات .
- الفيـــــديوهات.

- التقارير ال�صـــادرة.
- املعـــار�ص التعريفية.

- االأخبــــار ال�صحفيـــة.
- عــــدد الفعـــــاليات.

- زوار الـجمعيـــة.
- تكــــرمي الداعمـــني.

- ر�صا م�صتفيدي الربامج .
- ر�صا املتربعني.

- ر�صا امل�صتفيدين.
- ر�صا الكافلني.

- ر�صا املتطوعني.

- ر�صا االأع�صـــاء.
- ر�صا الـمانحني.

- تفعيل اللوائح وال�صيا�صات .
- ن�صبـــة التقييـــم .

- رفـــع م�صتوى االأمن ال�صيرباين.

رة 
�صو

ني ال
حت�ص

ة:
ياد

بز
ية 

مع
لج

ة ل
هني

لذ
ا

زيادة ن�صبة حت�صني ال�صورة الذهنية   رفع ن�صبة التوا�صل      زيادة ن�صبة م�صتوى احلوكمةزيادة ن�صبة ر�صا اأ�صحاب امل�صلحة    

مــــــــــــــــــــــايل /

العمليات الداخلية /
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الـمحـــــتاجني /

التعلم والنمو والـخدمات  / 

زيادة عدد امل�صتفيدين من الربامج التنموية

زيادة ن�صبة البناء املوؤ�ص�صي

زيادة عدد الربامج التوعويةتقليل امل�صتفيدين من الربامج الرعوية

رفع ن�صبة التحول الرقمي )التقني(

- �صراكات جديدة .
- اإكمــال الدرا�صة .

- برامج التمكني .
- التاأهيل ل�صوق العمل.

- معـــار�ص االأ�صر املنتجة.

- زيادة عدد فر�ص التح�صني .
- زيادة ن�صبة اجناز اخلطة الت�صغيلية .

- زيادة ن�صبة اجناز املهــــام .
- زيادة عدد الكــــوادر املوؤهلــــة.

- زيادة الدورات التاأهيلــــية.

- رفع ن�صبة التحول التقني .
- ا�صتقطاب الربامج امل�صاعدة للتحول .

- تقليل الطباعة وا�صتخدام الورق.
- تنفيذ طلبات امل�صتفيدين اإلكرتونيًا.
- تقدمي اخلدمات االأخرى اإلكرتونيًا.

- رفــــع الوعــــي التقنـــي .

- متكني االأ�صر امل�صتفيدة .
- تاأهيل االأ�صر امل�صتفيدة .

- توزيع االحتياجات ال�صرورية .
- اإعادة درا�صة االأ�صر امل�صتفيدة.

- اإعادة درا�صة االأيتام امل�صتفيدين.

- زيادة عدد الربامج .
- الـحث على امل�صاركة .

- الـحث على           .

اء 
كتف

اال
يق 

حق
لت

جني
حتا

للم
تي 

لذا
ا

�صي
وؤ�ص

ل م
عم

ئة 
 بي

فري
تو

ملة
�صا

  ال
ية

عا
الر

مع
جتــ

لـم
ة ا

عي
تو
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نقاط الضعف /
نق�ص �صديد يف املعلومات .  -

قلة الكوادر املتطوعة.  -
�صعف الرقابة من جمل�ص االدارة.  -

�صعف دور اجلمعية العمومية.  -

�صعف درا�صة وتقييم املخاطر.  -
قلة املوارد املالية.  -

قلة التربعات غري املقيدة.  -
عدم تفعيل بع�ص اللوائح وال�صيا�صات الداخلية.  -

�صعف اأو حمدودية تاأهيل العاملني و قلة اخلربة .  -
�صعف التوا�صل و القرب من اآراء امل�صتفيدين .  -

�صعف التوا�صل مع اجلمعيات االأخرى و املراكز االجتماعية.  -

)  SWOT(  تحــــليل

اأواًل : حتليل الو�صع الراهن للبيئة :
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نقاط القوة /
متلك مبنى املقر املهياأ .  -

االن�صجام بني العاملني يف اجلمعية.  -
مركز تدريب.  -

حتقيق بع�ص االإجنازات الهامة يف وقت قيا�صي.  -
ال�صمعة الطيبة للجمعية لدى امل�صئولني و الداعمني وعموم النا�ص .  -

كرثة االجتماعات الدورية الفعالة و حر�ص من�صوبي اجلمعية على امل�صاركة باحل�صور .  -
جاهزية خطة اإ�صرتاتيجية مدرو�صة و معده با�صرتاك جميع املعنيني باجلمعية .  -

وجود م�صاريع ا�صتثمارية مملوكة للجمعية.  -
تنوع امل�صاريع التنموية.  -

وجود الربامج احلا�صوبية االحرتافية للرتقاء بعمل اجلمعية.  -
تطبيق معايري احلوكمة.  -

وجود لوائح و�صيا�صات واأنظمة ت�صاعد على احرتافية عمل اجلمعية.   -
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الفــــــرص /
ت�صجيع الدولة للعمل االجتماعي  املوؤ�ص�صي.  -

تفعيل دور املوؤ�ص�صات االجتماعية و املراكز الثقافية مثل النادي و جلنة التنمية املحلية .  -
اإذكاء روح املناف�صة يف العمل االجتماعي بني الفرق الريا�صية .  -

اال�صتفادة من الربامج االجتماعية و االقت�صادية و الثقافية من املوؤ�ص�صات و اجلهات املتخ�ص�صة .  -
وجود نخبة لديها الرغبة يف العمل االجتماعي .  -

تقارب طبقات املجتمع و عدم وجود الع�صبية القبلية .  -
عدم بروز م�صاكل املجتمع خارج البلدة .  -

توفر جماالت الوعظ و االإر�صاد و التعليم .  -
متيز املوقع اجلغرايف .  -
دعم الوزارة امل�صتمر .  -

ال�صراكة مع املراكز و املوؤ�ص�صات االجتماعية احلكومية واخلا�صة .  -
اال�صتفادة من التقنية االلكرتونية احلديثة .  -

ا�صتقطاب الكوادر املوؤهلة يف املجتمع .  -
اال�صتفادة من خدمات املتقاعدين املوؤهلني .  -

ثانيًا : حتليل الو�صع الراهن للبيئة الـخارجية :
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توفري املوؤ�ص�صات اخلدمية يف كافة التخ�ص�صات و مب�صتوى احرتايف .  -

التحديات / 
توجهات بع�ص الفئات ملحاربة العمل االجتماعي .  -

تزايد عدد االأ�صر امل�صتحقة خلدمات اجلمعية .  -
تف�صي البطالة .  -

التاأثريات االقت�صادية.  -
اجلهل و قلة الوعي .  -

قلة املي�صورين و االأثرياء يف املجتمع املحلي.  -
الفراغ الذي يعانيه ال�صباب.  -

�صعف الرتابط االأ�صري و االجتماعي.  -
العزوف عن العمل التطوعي.  -

قلة العمل املوؤ�ص�صي يف االأن�صطة االجتماعية.  -
تدين امل�صتوى الثقايف و التعليمي.  -

�صعف ال�صعور بامل�صوؤولية االجتماعية .  -
تف�صي بع�ص الظواهر االجتماعية ال�صيئة.  -

عدم دميومة االندفاع و التفاعل مع االأعمال االجتماعية.  -
االنكفاء على الذات و عدم االنفتاح على االآخرين.  -
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احتمالية تناق�ص االإرادات ب�صبب االأزمات االقت�صادية والوبائية.  -
وجود عوائق عرفية و اجتماعية تقلل امل�صاركة الفعالة للعن�صر الن�صائي يف العمل االجتماعي.  -

وجود فئة تثبط العمل االجتماعي .  -
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ال�صروط: اأن تنطبق عليه/ها �صروط اجلمعية.
الربامج: ال�صلة الغذائية, االجتماعية, ال�صكن, املو�صمية وغريها.

ال�صروط: اأن يكون لدى امل�صتفيد/ة القدرة على تنفيذ م�صروعه/ها.
الربامج: قرو�ص ح�صنة, اال�صت�صارات.

الـمدة: 5 �صنوات.

ال�صروط: اأن تنطبق عليه/ها �صروط اجلاهزية للتاأهيل.
الربامج: تاأهيل االأ�صر املنتجة, والتاأهيل ل�صوق العمل.

الـمدة: 5 �صنوات.

خارطة التمكين :

الرعاية الشاملة

التأهيل و التدريب

التنمية و التمكين

1

2

3

من االحتيــــاج

اإلــى االنتـــاج
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المبـــــادرات :

تنمية المحتاج

الروؤية : الريادة يف تنمية املحتاج
 والعمل الـخريي واالجتماعي لتحقيق 

جمتمع مثايل خايل من الفقر

الر�صالة : متكني املحتاج عن طريق برامج وم�صاريع 
مبتكرة وفاعلة توؤدي اىل تنمية م�صتدامة حتقق 

االكتفاء الذاتي وتطور جمتمع الف�صول

تر�صيد النفقات االإدارية

تفعيل م�صاريع اال�صتثمار الـحالية 
وتبني م�صاريع جديدة

زيـــارة الـمانحـــــنيالـحملت امليدانية و الت�صويقية

تنويع وتنمية املوارد املاليةاملخاطر و ال�صلمة املالية

التقارير والفعاليــــــــات وقيا�ص 
الر�صا واالأثر

تقدمي امل�صاعدات املاديـــــــــة 
والعينيــــــــة واالإ�صكان واالأجهـــــــزة

كفالة االأيتام واالأ�صـر االأ�صــــــد 
حــــــاجة والربامج التاهيلية

الرعاية ال�صاملة للمحتاج مع تنميته 
لتحويله اىل منتج والتوا�صل الفعال 

لتح�صني �صورة الـجمعية

ا�صتقطاب الربامج 
الـحا�صوبيـــــــــة الفــــــــاعلة

جمعيـــــة بل ورق
وحت�صــــــــني الـخـــــــدمات

التحول التقني مع تطوير
 وتنويع الـخدمات وتقدمي ما 

يلم�ص االحتياج 

ا�صتقطاب ب�صري والتقنية
 الـحديثة وفر�ص التح�صني

تطبيق الـحوكمة 

الـخطــــــــــــــة
 اال�صرتاتيجية و الت�صغيــــلية

ا�صتقطاب الكفاءات وتاهيلها 
وبيئة عمل موؤ�ص�صي وجاذبة 

مع تطوير اللوائح وال�صيا�صات 
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األهداف التشغيلية والمبادرات ذات العالقة : 

االأهــــــــداف الت�صغيلية االأن�صــــــطة )املبادرات(الهدف
- اإن�صاء م�صروع مغ�صلة �صيارات اتوماتيكية .

- اإن�صاء رو�صة وح�صانة اأطفال .
- اإن�صاء �صالة ريا�صية ن�صائية واأخرى رجالية.

- تطوير امللعب الريا�صي للنادي.
- م�صروع القرية ال�صعبية و�صراء عقار �صكني وجتاري.

- اإن�صاء مركز اأو م�صتو�صف طبي.
- عقد �صراكة مع بع�ص املوؤ�ص�صات واالأفراد للتطوع باأعمال ال�صيانة.

- منع الدوام االإ�صايف اإال لل�صرورة.
- تقلي�ص م�صرتيات االأدوات املكتبية.

- اقامة 3 حملت اعلمية مكثفة �صنويًا.
- ا�صتخدام و�صائل التوا�صل االجتماعي.

- ح�صر القادرين على دفع اال�صرتاك ال�صنوي.
- ح�صر الكفلء الذين توقفوا والتوا�صل معهم ومع االخرين.

- تفعيل ا�صتقبال ال�صدقات بوا�صطة اأدوات التوا�صل احلديثة.
- تفعيل التوا�صل مع االأهايل باملنا�صبات العامة.

- تعزيز التوا�صل مع الداعمني باملنا�صبات وعند توزيع الن�صرة الدورية 
والتقرير ال�صنوي .

حتقيق �صايف ربح  ثابت مببلغ 1 مليون ريال
1-1 بنهاية عام 2026م

تخفي�ص م�صاريف ال�صيانة بقيمة 5% �صنويًا

2-1

زيادة عدد كفلء االيتام بن�صبة 10% �صنويًا

تخفي�ص امل�صاريف االإدارية مبقدار 50000 ريال �صنويًا

زيادة ايراد ال�صدقات بن�صبة 5%�صنويًا

زيادة التربعات بن�صبة 10% �صنويًا

زيادة عدد امل�صرتكني بن�صبة 30% �صنويًا

3-1
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االأهــــــــداف الت�صغيلية االأن�صــــــطة )املبادرات(الهدف
- تكرمي الداعمني يف منا�صبات اجلمعية.

- تفعيل املتجر االلكرتوين ال�صتقبال التربعات.
- تفعيل الر�صائل عن طريق االأدوات احلديثة.

- ح�صر وت�صنيف الكفاءات بالبلدة.
- تعريفهم بطبيعة عمل اجلمعية.

- التوا�صل مع من مت اختيارهم.
- اقامة اليوم املفتوح للتعريف باأن�صطة اجلمعية.

- حتديد االحتياج التدريبي .
- التن�صيق مع اجلامعات واملعاهد ذات العلقة.

- التن�صيق بني اللجان العاملة باجلمعية.
- التن�صيق مع ال�صركاء )الـجمعيات واللجان االهلية وغريها(.

- اإعداد منوذج زيارة الأع�صاء اجلولة.
- عمل تقرير بنتائج اجلولة.

- تنفيذ تو�صيات اع�صاء اجلولة.
- توفري و�صيلة ال�صتقبال ملحظات وافكار العاملني.

- خلق املناخ االيجابي التناف�صي.
- اعداد ا�صتمارة تر�صيح للختيار.

- اختيار املوظف املثايل.
- تكرمي املتميزين يف منا�صبات الـجمعية.

- اإقامة رحلت ملن�صوبي اجلمعية بعد انح�صار كورونا.

ا�صتقطاب عدد 3 افراد �صنويًا

2-2

1-2

جولة ميدانية للمبنى كل  3 �صهور

تكرمي 2 من املوظفني املتميزين �صنويًا

اقامة رحلة واحدة �صنويا ملن�صوبي اجلمعية

تنفيذ دورات تاهيلية لن�صبة 20% من العاملني واملوظفني �صنويًا

تدوير 4 من العاملني واملوظفني داخل الـجمعية �صنويًا
تدوير1 من املوظفني مع الـجمعيات االخرى �صنويًا

3-2
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االأهــــــــداف الت�صغيلية االن�صطة )املبادرات(الهدف
- تعزيز االأوا�صر و اإزالة احلواجز.

- ح�صر املوظفني الذين اأكملوا دورات تدريبية.
- تكرمي املوظف الذي اأكمل 3 دورات تدريبية بنجاح.
- ا�صتحداث �صلم رواتب متنا�صب مع الو�صف الوظيفي.
- زيادة �صنوية  للموظفني بناء على االأداء الوظيفي.

- مراجعة اللوائح الداخلية للجمعية وا�صتحداث جديدة.
- ا�صتحداث النماذج اللزمة لت�صيري اأعمال اجلمعية.

- حتديد املوا�صيع املراد طرحها.
- التوا�صل مع اأئمة امل�صاجد لطرح تلك املوا�صيع.

- اإقامة دورة عن احلياة الزوجية و االأ�صرية.
- اإقامة دورة عن التطوع واهميته باملجتمع.

- اإقامة دورة توعوية اقت�صاديًا.
- اإقامة دورة ومعر�ص توعوي عن ال�صحة.

- اإقامة ور�ص عمل وحما�صرات وندوات �صحية.
- توزيع مطويات حتتوي على ار�صادات بخ�صو�ص م�صادر اأموال اجلمعية وم�صتحقيها

- امل�صاركة يف املنا�صبات و االأيام العاملية )ا�صبوع املرور, يوم ال�صحة, ...(.
- اإقامة رحلت الأبناء وبنات امل�صتفيدين بعد انح�صار فريو�ص كورونا.

- اإقامة ان�صطة ترفيهية الأبناء وبنات امل�صتفيدين بعد انح�صار فريو�ص كورونا

- ح�صر االأ�صر املنتجة.
- حتديد العوائق والنواق�ص لهم.

تطوير لوائح العمل الداخلية �صنويًا ملواكبة متطلبات احلوكمة

تكرمي 1 من املوظفني املبادرين للتطوير الذاتي �صنويًا

1-3

4-2

اقامة عدد 7 دورات �صنويا وور�صة عمل وحما�صرات
 وندوات �صحية ح�صوريًا او عن بعد 

التن�صيق مع 5 من ائمة امل�صاجد كل 3 �صهور

ت�صميم وطبع عدد 1 مطوية
امل�صاركة يف عدد 4 منا�صبات �صنويًا

تنفيذ عدد2 برنامج ترفيهي �صنويًا
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االأهــــــــداف الت�صغيلية االأن�صــــــطة )املبادرات(الهدف
- اإقامة برامج توعوية خا�صة باالإنتاج.

- اإقامة املعار�ص اخلا�صة مبنتجات االأ�صر امل�صاركة.
- امل�صاركة يف املعار�ص اخلارجية )داخل اململكة(.

- دعم امل�صاريع ال�صغرية .
- توجيه االأ�صر للح�صول على الدعم للم�صاريع املتو�صطة.

- حتديد االحتياجات التدريبية.
- التوا�صل مع مراكز التدريب املعتمدة.

- ان�صاء مركز تدريب باجلمعية.
- التن�صيق مع املهرجانات واملعار�ص ال�صنوية باملنطقة وخارجها.

- توجيه املنتجات وت�صويقها.
- متابعة دورية للأ�صر املنتجة.
- تكرمي �صنوي للأ�صر املتميزة.

- درا�صة االأ�صر املنتجة ومدى ا�صتغنائها عن خدمات اجلمعية.
- اقامة رحلة اإىل �صايتك او اأي �صرح علمي الأبناء امل�صتفيدين.

- اقامة احتفايل الطلب والطالبات املتفوقني.
- تفعيل ال�صراكة مع اجلامعات والكليات واملعاهد.

- التن�صيق مع املعاهد وال�صركات و�صندوق املوارد الب�صرية.

- التن�صيق واملتابعة مع ال�صركات .

- التوا�صل مع اجلهات املخت�صة )مكتب العمل والغرفة التجارية وديوان 
اخلدمة وال�صندوق الوطني اخلريي....(.

زيادة عدد االأ�صر املنتجة بن�صبة 2% �صنويًا

2-3

3-3

4-3

تدريب وتاأهيل عدد 20 ا�صرة �صنويًا

رعاية ومتابعة 40 اأ�صرة من االأ�صر املنتجة

زيادة عدد م�صاركة االأ�صر املنتجة
باملهرجانات واملعار�ص املحلية اإىل 2 م�صاركات �صنويًا

تنفيذ رحلت علمية عدد 2 �صنويًا بعد انح�صار كورونا
تنفيذ احتفاالت للمتفوقني عدد 2 �صنويًا بعد انح�صار كورونا

توفري منح درا�صية لع�صرين طالب وطالبة �صنويًا
تدريب وتاأهيل 30 �صاب وفتاة �صنويًا

توظيف 30 �صاب وفتاة �صنويًا
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االأهــــــــداف الت�صغيلية االن�صطة )املبادرات(الهدف
- دعوة جميع امل�صتفيدين للتحديث.

- القيام بزيارات ميدانية للم�صتفيدين.
- توزيع الدفعة االأوىل من املواد الغذائية.
- توزيع الدفعة الثانية من املواد الغذائية.

- توزيع ال�صلة الرم�صانية.
- توزيع اللحوم .
- توزيع التمور.

- توزيع امل�صاعدات ال�صتوية.
- توزيع ك�صوة العيد.

- توزيع احلقيبة املدر�صية.
- توزيع الثياب.

- توزيع زكاة الفطر.
- توزيع و�صيانة االأجهزة املنزلية ال�صرورية.

- توزيع فرحة العيد.
- توزيع الف�صحة املدر�صية للطلب والطالبات.

- بحث ودرا�صة طلبات امل�صتفيدين.
- توزيع م�صاعدات زواج و�صجون وطارئة و�صحية وديون  وغريها.

- ح�صر االأيتام امل�صتفيدين وامل�صتحقني .
- حتديد االأيتام املراد ا�صافتهم للم�صروع.

- حتديث بيانات االأيتام .

حتديث بيانات جميع امل�صتفيدين مرة واحدة �صنويًا

تقدمي امل�صاعدات العينية للم�صتفيدين 
بواقع 11 نوع �صنويًا وذلك ح�صب و�صع اجلمعية املايل

5-3

تقدمي امل�صاعدات النقدية املو�صمية واخلا�صة 
للم�صتفيدين بواقع 4 مرات �صنويًا

تقدمي م�صاعدات مقطوعة بواقع 150 حالة �صنويًا

زيادة كفالة االأيتام بعدد 10 اأيتام �صنويًا
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االأهــــــــداف الت�صغيلية االأن�صــــــطة )املبادرات(الهدف
- �صرف امل�صاعدات ال�صهرية للأيتام.

- تقدمي امل�صاعدات املادية  للبناء.
- التوا�صل مع اجلهات الداعمة.

- دفع قيمة كامل االإيجار للحاالت الطارئة.
- م�صاعدة واإيواء االأ�صر املت�صررة  يف حالة الكوارث.

- البحث عن م�صاريع االإ�صكان بالتوا�صل مع وزارة االإ�صكان.
- دفع جزء من قيمة االإيجار.
- �صيانة ال�صبكات الكهربائية.

- �صيانة ال�صباكة املنزلية.

- �صيانة االأجهزة املنزلية.
- ترميم املنازل.

- اإعداد وت�صميم ن�صرة �صنابل ون�صرها عن طريق اأدوات التوا�صل جلميع 
اأهايل البلدة  والداعمني وال�صركاء.

- اإعداد وطبع وتوزيع التقرير على جميع اأهايل البلدة والداعمني وال�صركاء
- اإعداد وطبع وتوزيع تقومي اجلمعية على االأهايل والداعمني وال�صركاء.

- ح�صر اأبرز الدعمني.
- التن�صيق مع مكاتب الداعمني.

- زيارة اأبرز الداعمني.
- ا�صتعرا�ص موجز الأبرز ان�صطة وبرامج اجلمعية  والتاأكيد على م�صاركتهم يف 

جناح تلك الربامج و االأن�صطة.

6-3

امل�صاهمة يف تاأمني م�صكن حلالة واحدة �صنويًا

امل�صاهمة يف تاأمني م�صكن حلالة واحدة �صنويًا

�صيانة 100 منزل وجهاز من منازل امل�صتفيدين

ا�صدار 4 ن�صرات �صنويًا

ا�صدار التقرير ال�صنوي
ا�صدار تقومي اجلمعية

القيام بزيارة واحدة  الأبرز الداعمني �صنويًا
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االأهــــــــداف الت�صغيلية االن�صطة )املبادرات(الهدف
- تكرمي الداعمني حني الزيارة بالطريقة االأن�صب.

- ح�صر الداعمني.
- اإعداد  خطاب �صكر جلميع الداعمني.

- توزيع خطابات ال�صكر على جميع الداعمني.
- تكرمي اأبرز الداعمني من خارج البلد خلل حفلي الطلب املتفوقني واملتفوقات.

- تكرمي اأبرز الداعمني من االأهايل خلل حفل اجتماع اجلمعية العمومية.
- عمل حملت اإعلمية حلث االأهايل على دعم اال�صرتاكات و�صلة رم�صان 

وزكاة الفطر وبرامج اجلمعية قبل كل منا�صبة بوقت كايف.

- حتديث وتفعيل موقع اجلمعية االإلكرتوين وتفعيل طرق التوا�صل احلديثة االأخرى.
- �صيانة ونظافة املغت�صل واملقربة.

- اإقامة حملة لتنظيف املرافق �صنويًا.
تفعيل اخلطة اال�صرتاتيجية املحدثة.

حتديث الهيكل التنظيمي ب�صكل يو�صح جميع املهام الرئي�صية والعاملني عليها.
تطوير اآلية واإجراءات ومناذج العمل اآليًا.

توفري بنية حتتية قوية.
تو�صيح معامل اخلطة اال�صرتاتيجية للجميع.

توزيع ا�صتفتاء �صنوي على عينة من امل�صتفيدين.
تطبيق موؤ�صرات االأداء لقيا�ص االجناز.

ح�صر اأجهزة اجلمعية وبراجمها احلا�صوبية.
اقتناء الربامج احلا�صوبية احلديثة لرفع امل�صتوى التقني.

اإ�صدار خطابات �صكر جلميع الداعمني �صهريًا

تنفيذ عدد 5 حملت اإعلمية مل�صاريع اجلمعية الكبرية �صنويًا

تنظيف املرافق �صنويًا

تطوير الهيكل التنظيمي االإداري ح�صب اخلطة اال�صرتاتيجية

تطوير اآلية االت�صال االإداري بني اللجان �صنويًا

دعوة وتكرمي اأبرز الداعمني
 حل�صور منا�صبات اجلمعية 2 مرة �صنويًا

7-3

1-4

قيا�ص ر�صى امل�صتفيدين �صنويًا2-4

حتديث برامج اجلمعية احلا�صوبية �صنويًا
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االأهــــــــداف الت�صغيلية االأن�صــــــطة )املبادرات(الهدف
عمل عقد مع اأحد املوؤ�ص�صات ل�صيانة اأجهزة وبرامج اجلمعية.

اال�صتفادة الق�صوى من تقنية املعلومات.
ا�صتخدام التقنية لتعزيز جميع عنا�صر وخدمات اجلمعية.

تطوير ال�صبكة الداخلية.
ا�صتخدام ال�صبكة الداخلية يف تقدمي امل�صاعدات .

حتويل امل�صاعدات النقدية مبا�صرة اإىل احل�صابات البنكية.
حماولة فتح ح�صابات بنكية اإ�صافية.

�صراء با�ص.

عمل خطة لل�صتفادة من تقنية املعلومات �صنويًا

تقلي�ص ا�صتخدام الورق بن�صبة 20% �صنويًا

اإ�صافة خدمة جديدة �صنويًا

3-4

4-4
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الخطة التشغيلية العامة :

الـموازنة )ريــال(الزمن )وقت التنفيذ(الـم�صرفالـم�صئولموؤ�صر القيا�ص )حتقيق(االأن�صطـــة )الـمبادرات(
- اإن�صاء م�صروع مغ�صلةاأتوماتيكية.

- اإن�صاء م�صروع رو�صة وح�صانة اأطفال.
- اإن�صاء م�صروع �صالة ريا�صية ن�صائية اأو رجالية.

- م�صروع تطوير ملعب النادي الريا�صي.
- درا�صة و اإن�صاء م�صروع القرية ال�صعبية.

- درا�صة �صراء عقار )�صكني وجتاري(.
- درا�صة م�صروع اإن�صاء مركز اأو م�صتو�صف طبي.

- عقد �صراكة مع بع�ص املوؤ�ص�صات و االأفراد للتطـــــــوع  
    باأعمال ال�صيانة.

- تقلي�ص م�صرتيات االأدوات املكتبية.
- تقليل الدوام االإ�صايف لل�صرورة فقط.

- اإقامة 3 حملت اعلمية مكثفة �صنويًا.
- ا�صتخدام و�صائل التوا�صل االجتماعي.

- ح�صر القادرين على دفع اال�صرتاك ال�صنوي.
- ح�صر الكفلء الـحاليني والتوا�صل معهم ومع االآخرين.
- تفعيل ا�صتقبال ال�صدقات بوا�صطة الر�صائل الن�صية.

- تفعيل التوا�صل مع االأهايل باملنا�صبات العامة.

200 األف
150 األف
200 األف
200 األف
 100 األف
150 األف
1 مليون

5% تخفي�ص �صنويًا

20% تخفي�ص �صنويًا
توفري 20 األف ريال

30% زيادة �صنوية

10% زيادة عدد الكفلء

5% زيادة يف ال�صدقات

رئي�ص الـجمعية
رئي�ص الـجمعية
رئي�ص الـجمعية
رئي�ص الـجمعية
رئي�ص الـجمعية
رئي�ص الـجمعية
رئي�ص الـجمعية

العـــلقات

الـماليـــــة
الـمـــــالية
العــلقات
العــلقات
العــلقات

وحدة كافل يتيم

العـــلقات

حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد

حممد الـحماد

18 �صهر
36 �صهر
36 �صهر
24 �صهر
60 �صهر
18 �صهر
60 �صهر

12 �صهر

12 �صهر
12 �صهر
12 �صهر
12 �صهر
6 �صهر
6 �صهر

12 �صهر

500 األف
250 األف
350 األف
300 األف
500 األف
2  مليون
4 مليون

5 اآالف

--
--

1 األف
1 األف

--
--

1 األف



33 الـخطة اال�ضرتاتيجية لـجمعية الف�ضول الـخريية للأعوام 2021م - 2025م 

الـموازنة )ريــال(الزمن )وقت التنفيذ(الـم�صرفالـم�صئولموؤ�صر القيا�ص )حتقيق(االأن�صطـــة )الـمبادرات(
- تعزيز التوا�صل مع الداعمني باملنــــــا�صبات وعند 

توزيع الن�صرة الدورية والتقرير ال�صنوي.

- تكرمي الداعمني يف منا�صبات الـجمعية.
- ح�صر وت�صنيف الكفاءات بالبلدة.

- تعريفهم بطبيعة عمل اجلمعية.
- التوا�صل مع من مت اختيارهم.

- اإقامة اليوم املفتوح للتعريف بان�صطة اجلمعية.
- حتديد االحتياج التدريبي.

- التن�صيق مع اجلامعات واملعاهد ذات العلقة.
- التن�صيق بني اللجان العاملة باجلمعية.

- التن�صيق مع ال�صركاء )اجلمعيات واللجان االأهلية وغريها(.
- اإعداد منوذج زيارة الأع�صاء اجلولة.

- عمل تقرير بنتائج اجلولة.
- تنفيذ تو�صيات اأع�صاء اجلولة.

- توفري و�صيلة ال�صتقبال ملحظات و اأفكار العاملني.
- خلق املناخ االإيجابي التناف�صي.

- اإعداد ا�صتمارة تر�صيح للختيار.
- اإختيار املوظف املثايل.

- تكرمي املتميزين يف منا�صبات اجلمعية.
- اإقامة رحلت ملن�صوبي اجلمعية.

10% زيادة التربعات

ا�صتقطاب 3

20% من العاملني 
واملوظفـــني

4 من العاملني واملوظفني
1 من املوظفني

4 جوالت

تكرمي 2 من املوظفني

العـــلقات

العـــلقات

التخطيط
العلقات

املدير
املدير

الـخدمات

فريق عمـــل 
التكرمي

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

12 �صهر

12 �صهر

3 اأ�صهر
3 اأ�صهر
12 �صهر
12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12األف

5 اآالف

--
1 األف

--
--

1األف

2األف



الـخطة اال�صرتاتيجية لـجمعية الف�صول الـخريية للأعوام 2021م - 2025م  34

الـموازنة )ريــال(الزمن )وقت التنفيذ(الـم�صرفالـم�صئولموؤ�صر القيا�ص )حتقيق(االأن�صطـــة )الـمبادرات(
- تعزيز االأوا�صر واإزالة الـحواجز.

- ح�صر املوظفني الذين اأكملوا دورات تدريبية.
- تكرمي املوظف الذي اأكمل 3 دورات تدريبية بنجاح.

- ا�صتحداث �صلم رواتب متنا�صب مع الو�صف الوظيفي.
- زيادة �صنوية  للموظفني بناء على االأداء الوظيفي.

- مراجعة اللوائح وال�صيا�صات الداخلية للجمعية.
- ا�صتحداث النماذج اللزمة لت�صيري اأعمال الـجمعية. 

- حتديد املوا�صيع املراد طرحها.
- التوا�صل مع اأئمة امل�صاجد لطرح تلك املوا�صيع.

- اإقامة دورة عن الـحياة الزوجية و االأ�صرية.
- اإقامة دورة عن التطوع واأهميته باملجتمع.

- اإقامة دورة توعوية اقت�صاديًا.
- اإقامة دورة ومعر�ص توعوي عن ال�صحة.

- اإقامة ور�ص عمل وحما�صرات وندوات �صحية.

- توزيع مطويات حتتوي على ار�صادات بخـــــــــ�صو�ص
    م�صادر اأموال الـجمعية وم�صتحقيها.

- امل�صاركـــــــة يف املنا�صبات و االأيام العــــــــاملية )ا�صبوع
   املرور, يوم ال�صحة, ...(.

- اإقامة رحلت.
- اإقامة اأن�صطة ترفيهية.

اإقامة رحلة 1

تكرمي 1 موظف

لوائح مطورة

20 مو�صوع

7 دورات وندوات 
وحما�صرات وور�ص عمل

1 مطـــــوية

4 منا�صبات

1 رحـــــــلة
1 ن�صاط ترفيهي

العــلقات
التخطيط

فريق عمل التكرمي

املدير ولـجنة 
التدقيق

التخطيط

العــلقات

العــلقات

االإعــــلم

العـــلقات

العـــلقات
العـــلقات

حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد
حممد الـحماد

6 اأ�صهر
12 �صهر
12 �صهر

12 �صهر

6 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12�صهر

12 �صهر
12 �صهر

3 اآالف
--

500

--

1األف

1األف

5 اآالف

3 اآالف

5 اآالف

5 اآالف
3 اآالف



35 الـخطة اال�ضرتاتيجية لـجمعية الف�ضول الـخريية للأعوام 2021م - 2025م 

الـموازنة )ريــال(الزمن )وقت التنفيذ(الـم�صرفالـم�صئولموؤ�صر القيا�ص )حتقيق(االأن�صطـــة )الـمبادرات(
- ح�صر االأ�صر املنتجة.

- حتديد العوائق والنواق�ص لهم.
- اإقامة برامج توعوية خا�صة باالإنتاج.

- دعم امل�صاريع ال�صغرية.
- توجيه االأ�صر للح�صول على الدعم للم�صاريع املتو�صطة.

- حتديد االحتياجات التدريبية.
- التوا�صل مع مراكز التدريب املعتمدة.

- اإن�صاء مركز تدريب بالـجمعية.
- التن�صيق مع املهرجانات واملعار�ص ال�صنوية باملنطقة وخارجها.

- توجيه املنتجات وت�صويقها.
- متابعة دورية للأ�صر املنتجة.
- تكرمي �صنوي للأ�صر املتميزة.

- درا�صة االأ�صر املنتجة ومدى ا�صتغنائها عن خدمات اجلمعية.
- اإقامة رحلة اإىل �صايتك اأو اأي �صرح علمي.

- اإقامة احتفايل الطلب والطالبات املتفوقني.
- تفعيل ال�صراكة مع الـجامعات والكليات واملعاهد.

- التن�صيق مع املعاهد وال�صركات و�صندوق املوارد الب�صرية.
- التن�صيق واملتابعة مع ال�صركات .

- التوا�صل مع الـجهات املخت�صة )مكتب العمل والغرفة 
التجارية وديوان الـخدمة وال�صندوق الوطني الـخريي(.

2% زيادة

20 ا�صرة مدربة

امل�صاركة يف 2 معر�ص

رعاية 40 ا�صرة

2 رحلة
2 حفل

20 منحة درا�صية
30 �صاب وفتاة

30 وظيفة

الن�صائية

التخطيط
الـماليـــة
الن�صائية

التخطيط

العلقات
التخطيط

الن�صائية

العــلقات

التخطيط

حممد الـحماد

حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد
حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

12 �صهر

12 �صهر
12 �صهر
12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر
12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

--

5 اآالف
200 األف

--

300 األف

--
12األف

120 األف

18 األف

12األف
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الـموازنة )ريــال(الزمن )وقت التنفيذ(الـم�صرفالـم�صئولموؤ�صر القيا�ص )حتقيق(االأن�صطـــة )الـمبادرات(
- دعوة جميع امل�صتفيدين للتحديث.

- القيام بزيارات ميدانية للم�صتفيدين.
- توزيع الدفعة االأوىل من املواد الغذائية.
- توزيع الدفعة الثانية من املواد الغذائية.

- توزيع ال�صلة الرم�صانية.
- توزيع اللحوم 
- توزيع التمور.

- توزيع امل�صاعدات ال�صتوية.
- توزيع ك�صوة العيد.

- توزيع الـحقيبة املدر�صية.
- توزيع الثياب.

- توزيع زكاة الفطر.
- توزيع اأجهزة منزلية �صرورية جديدة.

- توزيع فرحة العيد.
- توزيع الف�صحة املدر�صية للطلب والطالبات.

- بحث ودرا�صة طلبات امل�صتفيدين.
- توزيع م�صاعدات زواج و�صجون وطارئة و�صحية وديون  وغريها 

- ح�صر االأيتام امل�صتفيدين وامل�صتحقني. 
- حتديد االأيتام املراد ا�صافتهم للم�صروع.

- حتديث بيانات االأيتام .

حتديث مرة واحدة

توزيع 11 نوع من 
امل�صاعدات العينية

4 م�صاعدات نقدية

بحث 150 حالة
توزيع 150 م�صاعدة

10 اأيتام زيادة

االجتماعية

الـخدمات

الـخدمات

االجتماعية
املالية

االجتماعية

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد
حممد الـحماد

حممد الـحماد

12 �صهر

12�صهر

12 �صهر

12 �صهر
12 �صهر

12 �صهر

30 األف

1.800.000

50 األف

180 األف

--



37 الـخطة اال�ضرتاتيجية لـجمعية الف�ضول الـخريية للأعوام 2021م - 2025م 

الـموازنة )ريــال(الزمن )وقت التنفيذ(الـم�صرفالـم�صئولموؤ�صر القيا�ص )حتقيق(االأن�صطـــة )الـمبادرات(
- �صرف امل�صاعدات ال�صهرية للأيتام.

- تقدمي امل�صاعدات املادية  للبناء.
- التوا�صل مع الـجهات الداعمة.

- دفع قيمة كامل االإيجار للحاالت الطارئة.
- اإيواء اال�صر يف حالة الكوارث.

- البحث عن م�صاريع اال�صكان.

- دفع جزء من قيمة االإيجار.
- �صيانة ال�صبكات الكهربائية.

- �صيانة ال�صباكة املنزلية.

- �صيانة االأجهزة املنزلية.
- ترميم املنـــــــــازل.

- اإعداد وطبع وتوزيع ن�صرة �صنابل على جميع اأهايل 
البلدة وجميع الداعمني و ال�صركاء.

- اإعداد وطبع وتوزيع التقرير على جميع اأهايل 
البلدة والداعمني وال�صركاء.

- اإعداد وطبع وتوزيع تقومي الـجمعية على االأهايل
 و الداعمني و ال�صركاء.

- ح�صر اأبرز الدعمني.
- التن�صيق مع مكاتب الداعمني.

- زيارة اأبرز الداعمني.

تاأمني م�صكن واحد

90 حالة اإيجار

�صيـــــانة 100 
مـــنزل وجهـــــاز

4 ن�صــــــرات

التقرير ال�صنوي

تقومي �صنوي

زيارة الداعمني

وحدة كافل

االجتماعية 
والعـــلقات

االجتماعية واملالية

ال�صيانة

الـخـــدمات

االإعـــــــلم

العــــلقات

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

270 األف

30 األف

140 األف

60 األف

60 األف

35 األف

5 اآالف
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الـموازنة )ريــال(الزمن )وقت التنفيذ(الـم�صرفالـم�صئولموؤ�صر القيا�ص )حتقيق(االأن�صطـــة )الـمبادرات(
- ا�صتعرا�ص موجــــز الأبرز اأن�صطـــــة وبرامج الـجــــمعية  
والتاأكيد على م�صاركتهم يف جناح تلك الربامج واالأن�صطة.

- تقدمي درع تكرميي للداعمني حني الزيارة.
- ح�صر الداعمني.

- اإعداد خطاب �صكر لـجميع الداعمني.
- توزيع خطابات ال�صكر على جميع الداعمني.

- تكرمي اأبرز الداعمـني من خارج البلد خلل حفلـــــي 
الطلب املتفوقني واملتفوقات.

- تكرمي اأبرز الداعمني من االأهـــــــايل خلل حفــــــــل 
اجتماع الـجمعية العمومية.

- عمل حملت اإعلميـــــة لـحث االأهــــايل على دعـــــم 
اال�صرتاكات و�صلة رم�صـــــان وزكاة الفطـــــر وبرامـــــــج 

الـجمعية قبل كل منا�صبة بوقت كايف.

- حتديث وتفعيل موقع الـجمعية االإلكرتوين وتفعيل 
طرق التوا�صل الـحديثة االأخرى.

- �صيانة ونظافة املغت�صل واملقربة.
- اإقامة حملة لتنظيف املرافق �صنويًا.

- تفعيل الـخطة اال�صرتاتيجية املحدثة.

- حتديث الهيكل التنظيمي ب�صكل يو�صح جميع املهام 
الرئي�صية  والعاملني عليها.

�صكر الداعمني

تكرمي الداعمني
 يف منا�صبات الـجمعية

5 حملت اإعلمية

نظافة املرافق 

هيكل تنظيمي مطور

العـــلقات

العــــلقات

العــــلقات

االإعـــــلم

الـخــــدمات

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

1 األف

2 األف

10 اآالف

5اآالف

8 اآالف
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الـموازنة )ريــال(الزمن )وقت التنفيذ(الـم�صرفالـم�صئولموؤ�صر القيا�ص )حتقيق(االأن�صطـــة )الـمبادرات(
- تطوير اآلية واإجراءات ومناذج العمل اآليًا.

- توفري بنية حتتية قوية.
- تو�صيح معامل اخلطة اال�صرتاتيجية للجميع.

- تطبيق موؤ�صرات االأداء لقيا�ص االجناز.
- ح�صر اأجهزة الـجمعية وبراجمها الـحا�صوبية.

- عمل عقد مع اأحد املوؤ�ص�صات ل�صيانة اأجهزة وبرامج الـجمعية.
- اال�صتفادة الق�صوى من تقنية املعلومات.

- ا�صتخدام التقنية لتعزيز جميع عنا�صر وخدمات الـجمعية.
- تطوير ال�صبكة الداخلية.

- ا�صتخدام ال�صبكة الداخلية يف تقدمي امل�صاعدات.
- تطبيق نظام الربكة.

- حماولة فتح ح�صابات بنكية ا�صافية.
- �صراء با�ص.

اآلية ات�صال مطورة

قيا�ص الر�صى

حتديث 
الربامج و االأجهزة

خطة لتقنية املغلومات

20% تقلي�ص

اإ�صـــــــــافة 
خدمة للم�صتفيدين

التخطيط

التخطيط

ال�صيـــــانة

التخطيط

ال�صيانة

الـمـــالية
الـمـــالية
الـمـــالية

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد

حممد الـحماد
حممد الـحماد
حممد الـحماد

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر

12 �صهر
12 �صهر
36 �صهر

5 اآالف

6 اآالف

5 اآالف

12 األف

15 األف

5 اآالف
--

250 األف
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ياأمل جمل�ص اإدارة اجلمعية باأن تكون هذه البادرة حافزًا لكل من يرغب يف امل�صاركة يف االأعمال اخلريية التطوعية لتنمية 
املجتمع و زيادة وعيه يف �صتى املجاالت لنتمكن جميعًا من امل�صاركة يف خلق بيئة �صحية و �صالـحة للعي�ص.

ولتحقيق رعاية �صاملة و تطوير و تنمية اأفراد املجتمع املنت�صبني ملنطقة خدمات اجلمعية من م�صتفيدين و اأ�صر منتجة  بجميع 
فئات املجتمع و العمل على تعزيز نقاط القوة و تذليل نقاط ال�صعف و اال�صتفادة الفعالة من الفر�ص املتاحة و مواجهة التحديات.

الخاتمـــة :
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2

1

4

وجدت 
الجمعيات 

من أجل

بــــــذل
المعروف

حـــــل
المشكالت

التأثير في
حياة الناس

مساهمة 
في التنمية

3
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