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التخطيط االســتراتيجي هو عبارة عن خطوات منظمــة و متتابعة تبدأ بوضع أهداف 
المنظمة و تحديد االســتراتيجيات و السياســيات التي من الممكن أن تحقق أهدافها و 
وضع الخطط التفصيلية للتأكد من تنفيذ تلك الخطط التي تم اختيارها لتحقيق النتائج 

النهائية فهو يتعامل مع األثر المستقبلي للقرارات الحالية .
كما يمثل التخطيط االســتراتيجي أداة مهمة إلى رسم مستقبل الجمعية و تقدمها 
و تنميتها و يساعدها في تنسيق الجهود و مواجهة المتغيرات المتسارعة بكل كفاءة 
مــن اجــل رفع الوعي العام للمجتمع بكافة مجاالتــه لالعتماد على النفس و دعم العمل 

الخيري التطوعي.
و إيمانــًا مــن مجلس إدارة الجمعية بأهمية التخطيط االســتراتيجي فقد تم تشــكيل 
فريــق عمــل بقيــادة لجنة التخطيــط و التطوير بالجمعيــة حيث قام بإنجــاز هذه الخطة 

المقدمة
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لتواكــب التحــوالت المطلوبة التي يســعى منســوبي الجمعيــة إلى ترجمتهــا إلى واقع 
حقيقــي ملمــوس لزيــادة وعــي المجتمع ليكــون قــادرًا أكثر علــى العطاء و نشــر القيم 

المحفزة إلى الوعي العام للمجتمع.
وال ننســى مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة بالرياض والتي تســعى الى تنفيــذ رؤيتها 
االســتراتيجية ـفـي التنمية االجتماعيــة المســتدامة  وتطوير مفهوم الريــادة في العمل 
 اإلنســاني  والتنموي عبر تمويل عدد من  البرامج والمشــروعات التنموية المتنوعة، وبناء 
قــدرات  القيادات  والعاملين، وإبرام الشــراكات مع مؤسســات  القطاعيــن العام والخاص 
وغيــر الربحي،  بهــدف  النهوض بالمجتمــع، وتحقيــق الرفاهية االجتماعيــة المثلى. وان 
منحــة مشــروع تطوير الخطة االســتراتيجية لجمعية الفضول الخيريــة احد مصاديق تلك 
الرؤيــة والذي من خاللهــا تمكنت جمعية الفضول من تطوير خطتها االســتراتيجية الى 

االفضل.
وبعد ان حضر فريق العمل دورة تثقيفية في مجال الخطط االســتراتيجية وتطويرها 
لمــدة اســبوع تلى ذلك  سلســلة من ورش العمــل والتي تم عقدها بخضــور كامل فريق 
العمل لدراســة المعلومات المتوفرة مســبقًا بعد جمعها للوقــوف على واقع الجمعية 
الداخلــي و الخارجي من خالل تطبيق أداة »SWOT« للتعرف على نقاط القوة و الضعف 
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و الفرص المتاحة و المعوقات التي تواجه الجمعية في بيئة عملها الداخلية و الخارجية 
لتتمكــن إدارة الجمعية مــن تحقيق النتائج المرجوة و المتوقــع الوصول إليها من خالل 

اإلجابة على : 
أين نريد أن نصل ؟ بالجمعية من خالل هذه الخطة اإلستراتيجية.
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- م/ علي عبدهللا العبدالرضا
- أ/ أحمد حسين النويصر

- أ/ ناجي محمد العبدرب الرضاء
- أ/ علي علي الجعفر

- م/ عبدالهادي محمد العضب
- م/ أحمد عباس المطر
- م/ علي عباس المطر

- د/ ياسين محمد الرصاصي
- م/ أحمد حسين البرية

- أ/ علي صالح األحمد
- أ/ محمد احمد السالم 
- أ/ أحد مبارك السالمة 

- أ/ عبدرب الرسول محمد البرية

- أ/ حسين علي الفضولي 
- أ/ ياسين كاظم الوطيان

- أ/ باقر حسن العلي
- أ/ صالح يوسف المطر

- ا/ حسين جاسم الحميد
- أ/ جواد حسين الحبارة

- أ/ عبدالمجيد جاسم الحميد
- أ/ عبدهللا موسى الخويطر

- أ/ صالح عيسى العواد
- أ/ عيسى محمد الحماد
- أ/ علي عبدهللا الحبارة

فريق العمل :
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الرؤيــــــة :
الريادة فـــي العمل الخــيري و االجتماعي لتحقيق مجتمع مثـــــــالي و خالي من الفقر.

الرســـالة : 
نحــن جمعيــة خيرية بالفضول تســعى إلى : تقديــم الخدمات االجتماعيــة للفقراء من 
خــالل الدعم المادي والتدريب والتأهيل والتوظيف. واإلســهام الفعال لتطوير المجتمع 

المحلي ببلدة الفضول من خالل خدمات اجتماعية، صحية،ثقافية وتربوية.

القيــــــــم : 
تعتمد الجمعية – وفقا للشــريعة االســالمية القيم التالية في اتخاذ قراراتها وصياغة 

اهدافها والتي تتضمن :
2. العمل بروح الفريق الواحد . الفقير اواًل .     .1

4. التميز . االمانة  .     .3
6. الشفافية . التقدير .     .5

8. المصداقية . العدالة .     .7
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معالم الخطــــة :
- أال تتعارض مع النظام األساسي للجمعية .

- أن يــؤدي تنفيــذ المبادرات واألنشــطة إلى تحقيق األهداف االســترايجية و الرؤية 
المحددة لها .

- أن تكون الخطة حاضرة و واضحة في أذهان جميع كوادر الجمعية .

منهجية بناء اإلستراتيجية :
- فريق العمل .

- اإلطــالع علــى نظــام الجمعية و تلخيص أهــم النقاط ذات العالقــة بالخطة و جمع 
المعلومات و تحليلها .

- تشخيص واقع كل من : المجتمع و المستفيــدين و الجمعية بـاسطة »SWOT « و 
تحديد االهداف العامة والخاصة التي نريدها و من ثم وضع المبادرات و األنشــطة التي 

تحقق ذلك .
- تطوير الرؤية و الرسالة و القيم للجمعية .

- تصميم خطط العمل و الجداول التنفيذية للجان و الوحدات العاملة بالجمعية . 
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هيكلية الخطة االستراتيجية :

الجمعية

المجتمع

المستفيدون

الداعمون

الشركاء

الرؤيـــــة

الرســـالة

األهداف

االستراتيجية

الكبرى

البرامـــج

مشاريع و مهام للتنفيذ

مقياس األداةالبرنامج الزمنيالجهة المنفذةالمهمة

أين

نحن

اآلن

أين

نريد

أن

نصل
؟

STRENGTH

WEAKNESS

OPPORTUNITIES

THREATS
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: ) SWOT (   تحليل

أواًل : تحليل الوضع الراهن للبيئة :
نقاط الضعف /

- نقص شديد في المعلومات .
- محدودية مبنى الجمعية .

- قلة الكوادر.
- قلة الموارد المالية.

- ضعف أو محدودية تأهيل العاملين و قلة الخبرة .
- ضعف التواصل و القرب من آراء المستفيدين .

- ضعف التواصل مع الجمعيات األخرى و المراكز االجتماعية.
نقاط القوة /

-  المبنى المجهز .
- االنسجام بين العاملين في الجمعية .

- تحقيق بعض اإلنجازات الهامة في وقت قياسي.
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- السمعة الطيبة للجمعية لدى المسئولين و الداعمين وعموم الناس .
- كثــرة االجتماعــات الدوريــة الفعالة و حرص منســوبي الجمعية على المشــاركة 

بالحضور .
- وجود خطة إستراتيجية مدروسة و معده باشتراك جميع المعنيين بالجمعية .

- وجود اراضي مملوكة للجمعية للمشاريع المستقبلية.

ثانيًا : تحليل الوضع الراهن للبيئة الخارجية :
الفرص /

- تشجيع الدولة للعمل االجتماعي  المؤسسي.
- تفعيل دور المؤسســات االجتماعية و المراكز الثقافية مثل النادي و لجنة التنمية 

المحلية .
- إذكاء روح المنافسة في العمل التطوعي بين الفرق الرياضية .

- االســتفادة مــن البرامــج االجتماعيــة و االقتصاديــة و الثقافيــة من المؤسســات و 
الجهات المتخصصة .

- وجود نخبة لديها الرغبة في العمل االجتماعي .
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- تقارب طبقات المجتمع و عدم وجود العصبية القبلية .
- عدم بروز مشاكل المجتمع خارج البلدة .

- توفر مجاالت الوعظ و اإلرشاد و التعليم .
- تميز الموقع الجغرافي .

- دعم الوزارة المستمر .
- الشراكة مع المراكز و المؤسسات االجتماعية الحكومية والخاصة .

- االستفادة من التقنية االلكترونية الحديثة .
- استقطاب الكوادر المؤهلة في المجتمع .

- االستفادة من خدمات المتقاعدين المؤهلين .
- توفير المؤسسات الخدمية في كافة التخصصات و بمستوى احترافي .

التحديات / 
- توجهات بعض الفئات لمحاربة العمل االجتماعي .

- تزايد عدد األسر المستحقة لخدمات الجمعية .
- تفشي البطالة .

- الجهل و قلة الوعي .
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- قلة الميسورين و األثرياء في المجتمع المحلي.
- الفراغ الذي يعانيه الشباب.

- ضعف الترابط األسري و االجتماعي.
- العزوف عن العمل التطوعي.

- قلة العمل المؤسسي في األنشطة االجتماعية.
- تدني المستوى الثقافي و التعليمي.

- ضعف الشعور بالمسؤولية االجتماعية .
- تفشي بعض الظواهر االجتماعية السيئة.

- عدم ديمومة االندفاع و التفاعل مع األعمال االجتماعية.
- االنكفاء على الذات و عدم االنفتاح على اآلخرين.

- احتمالية تناقص اإلرادات بسبب األزمات االقتصادية .
- وجــود عوائــق عرفيــة و اجتماعيــة تقلل المشــاركة الفعالــة للعنصر النســائي في 

العمل االجتماعي.
- وجود فئة تثبط العمل االجتماعي .
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تنويع الموارد المالية للجمعية .

ترشيد النفقات .

تنمية الموارد المالية .

استقطاب الكفاءات للعمل في الجمعية .

بناء قدرات العاملين بالجمعية .

تحسين بيئة العمل .

. تطوير لوائح وأنظمة العمل  

ماهي اهدفنا لتحقيق رؤيتنا و رسالتنا و المتوقع تحقيقها بنهاية 1441هـ؟

ُتسخر جمعية الفضول الخيرية جميع امكاناتها لخدمة المجتمع عبر :

األهداف اإلستراتيجية التالية:

المالي

البشري

الهـــــدفالمجال

 1 - 1

2- 1

 3- 1

 1 - 2

2- 2

 3- 2

4- 2
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 1 - 4

2- 4

 3- 4

4- 4

 1 - 3

2- 3

 3- 3

4-3

5-3

6-3

7-3

اإلســهام الفعــال ـفـي توعيــة المســتفيدين والمجتمــع اجتماعيــًا 

وثقافيًا واقتصاديًا وصحيًا واسريًا .

تحويل االسر المستهلكة الى اسر منتجة.

اإلسهام الفعال في رفع المستوى التعليمي بمجتمع الفضول.

المشاركة في تأهيل وتدريب وتوظيف ابناء بلدة الفضول.

تقديم الرعاية الشاملة للفقراء واأليتام.

التواصل الفعال )الداخلي والخارجي( بين الجمعية والمجتمع.

تقديم الخدمات التطويرية لمرافق البلدة المرتبطة بالجمعية.

تطوير وتنويع الخدمات.

تقديم خدمات ذات جودة عالية.

االستغالل األمثل للتكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل الخدمات.

إيجاد خدمات جديدة تتماشى مع حاجة المجتمع.

المستفيدين

الخدمات

الهـــــدفالمجال
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إنشاء قاعة متعددة األغراض .

إنشاء معرض دائم لألسر المنتجة .

عمل حاوية لمواد البناء الفائضة .

جمع العلب المعدنية من المنازل وغيرها .

عقد شراكة مع بعض المؤسسات واألفراد للتطوع بأعمال الصيانة .

اإلستفادة من قاعات مبنى الجمعية .

إقامة 3 حمالت إعالمية مكثفة سنويًا .

استخدام وسائل التواصل االجتماعي .

حصر القادرين على دفع االشتراك السنوي .

حصر الكفالء الحاليين والتواصل معهم ومع اآلخرين .

تأمين سيارة متجولة داخل نطاق القرى المجاورة .

توسيع الحاوية الحالية .

ترتيب وضغط المالبس قبل البيع .

تفعيل استقبال الصدقات بواسطة الرسائل النصية .

تفعيل التواصل مع اآلهالي بالمناسبات العامة .

تعزيــز التواصــل مــع الداعميــن بالمناســبات وعنــد توزيــع 

النشرة الدورية والتقرير السنوي .

تكريم الداعمين في مناسبات الجمعية .

. )SMS( تفعيل الرسائل النصية القصيرة

تحقيق صافي ربح  ثابت بمبلغ 800 الف ريال بنهاية 

عام 1441 هـ .

زيادة عدد الحاويات ب2 بنهاية العام المالي 1437هـ .

تخفيض مصاريف الصيانة بقيمة 5% سنويًا .

تخفيض المصاريف اإلدارية بمقدار 15000 ريال سنويًا .

زيادة عدد المشتركين بنسبة 30% سنويًا .

زيادة عدد كفالء االيتام بنسبة 10% سنويًا .

زيادة دخل حاوية المالبس بنسبة %30 .

زيادة إيراد الصدقات بنسبة 5%سنويًا .

زيادة التبرعات بنسبة 10% سنويًا .

األهداف التشغيلية و المبادرات ذات العالقة : 
األنشطة )المبادرات(األهداف التشغيليةالهدف

1-1

2-1

3-1
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األنشطة )المبادرات(األهداف التشغيليةالهدف

حصر وتصنيف الكفاءات بالبلدة .

تعريفهم بطبيعة عمل الجمعية .

التواصل مع من تم اختيارهم .

اقامة اليوم المفتوح للتعريف بانشطة الجمعية .

تحديد االحتياج التدريبي .

التنسيق مع الجامعات والمعاهد ذات العالقة .

التنسيق بين اللجان العاملة بالجمعية .

التنسيق مع الشركاء )الجمعيات واللجان االهلية وغيرها(

البحث عن الموظف المناسب .

استقدام عامل للجمعية والمغتسل .

اعداد نموذج زيارة العضاء الجولة .

عمل تقرير بنتائج الجولة .

تنفيذ توصيات اعضاء الجولة .

توفير وسيلة الستقبال مالحظات وافكار العاملين .

خلق المناخ االيجابي التنافسي .

اعداد استمارة ترشيح لالختيار .

اختيار الموظف المثالي .

تكريم المتميزين في مناسبات الجمعية .

اقامة رحالت لمنسوبي الجمعية .

تعزيز االواصر وازالة الحواجز .

استقطاب عدد 3 افراد سنويًا .

تنفيذ دورات تاهيلية لنسبة 20% من العاملين والموظفين 

سنويًا .

تدوير 4 من العاملين والموظفين داخل الجمعية سنويًا .

تدوير1 من الموظفين مع الجمعيات االخرى سنويًا .

استحداث وظيفة عامل نظافة .

جولة ميدانية للمبنى كل  3 شهور .

تكريم 2 من الموظفين المتميزين سنويًا .

لتعزيز روح الفريق الواحد باقامة رحلة واحدة سنويًا . 

1 - 2

2 - 2

3 - 2
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األنشطة )المبادرات(األهداف التشغيليةالهدف

حصر الموظفين الذين أكملوا دورات تدريبية .

تكريم الموظف الذي أكمل 3 دورات تدريبية بنجاح .

استحداث سلم رواتب متناسب مع الوصف الوظيفي .

زيادة سنوية  للموظفين بناء على األداء الوظيفي .

مراجعة الالئحة الداخلية للجمعية .

استحداث النماذج الالزمة لتسيير أعمال الجمعية .

تحديد المواضيع المراد طرحها .

التواصل مع ائمة المساجد لطرح تلك المواضيع .

إقامة دورة عن الحياة الزوجية واالسرية .

إقامة دورة عن التطوع واهميته بالمجتمع .

إقامة دورة توعوية اقتصاديًا .

إقامة دورة ومعرض توعوي عن الصحة .

إقامة ورش عمل ومحاضرات وندوات صحية .

توزيــع مطويــات تحتــوي على ارشــادات بخصــوص مصادر 

أموال الجمعية ومستحقيها .

المشــاركة ـفـي المناسبـــــات وااليــام العالمـــــية ) اســبوع 

المرور ، يوم الصحة ...( .

إقامة رحالت .

إقامة انشطة ترفيهية .

حصر األسر المنتجة .

تحديد العوائق والنواقص لهم .

تكريم 1 من الموظفين المبادرين للتطوير الذاتي سنويًا .

تطوير لوائح العمل الداخلية سنويًا .

التنسيق مع 5 من ائمة المساجد كل 3 شهور .

اقامــة عــدد 7 دورات ســنويًا وورشــة عمــل ومحاضــرات 

وندوات صحية .

تصميم وطبع عدًد1 مطوية .

المشاركة في عدد 4 مناسبات سنويًا .

تنفيذ عدد2 برنامج ترفيهي سنويًا .

زيادة عدد األسر المنتجة بنسبة 2% سنويًا .

4 - 2

1 - 3

2 - 3



1441هـ  - 1437هـ  لألعوام  الخيرية  الفضول  لجمعية  االستراتيجية  18 الخطة 

إقامة برامج توعوية خاصة باالنتاج .

دعم المشاريع الصغيرة .

توجيه األسر للحصول على الدعم للمشاريع المتوسطة .

تحديد االحتياجات التدريبية .

التواصل مع مراكز التدريب المعتمدة .

إنشاء مركز تدريب بالجمعية .

التنسيق مع المهرجانات والمعارض السنوية بالمنطقة وخارجها

توجيه المنتجات وتسويقها.

متابع دورية لألسر المنتجة .

تكريم سنوي لألسر المتميزة .

دراسة االسر المنتجة ومدى استغنائها عن خدمات الجمعية

إقامة رحلة إلى سايتك أو أي صرح علمي .

إقامة احتفالي الطالب والطالبات المتفوقين .

تنفيذ دروس رافدة للطالب للفصل األول .

التنسيق مع المدارس للوقوف على بعض المشاكل االجتماعية 

والدراسية والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها .

ترسيخ التواصل بين البيت والمدرسة .

عقد لقاء طالب الثانوي .

عقد لقاء مع المدرسين .

تفعيل الشراكة مع الجامعات والكليات والمعاهد .

تدريب وتأهيل عدد 20 أسرة سنويًا .

زيادة عدد مشاركة األسر المنتجة  بالمهرجانات والمعارض 

المحلية إلى 2 مشاركات سنويًا .

رعاية ومتابعة 40 أسرة من األسر المنتجة .

تنفيذ رحالت علمية عدد 2 سنويًا .

تنفيذ احتفاالت للمتفوقين عدد 2 سنويًا .

تنفيذ دروس التقوية لفترتين سنويًا .

متابعــة أحــوال الطــالب والطالبــات في 6 مدارس بشــكل 

دوري .

توفير منح دراسية لعشرين طالب وطالبة سنويا

3 - 3

األنشطة )المبادرات(األهداف التشغيليةالهدف
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المــوارد  وصنــدوق  والشــركات  المعاهــد  مــع  التنســيق 

البشرية .

التنسيق والمتابعة مع الشركات .

التواصــل مع الجهــات المختصــة )مكتب العمــل والغرفة 

التجارية وديوان الخدمة والصندوق الوطني الخيري..( .

دعوة جميع المستفيدين للتحديث .

القيام بزيارات ميدانية للمستفيدين .

توزيع الدفعة األولى من المواد الغذائية .

توزيع الدفعة الثانية من المواد الغذائية .

توزيع السلة الرمضانية .

توزيع اللحوم .

توزيع التمور .

توزيع المساعدات الشتوية .

توزيع كسوة العيد .

توزيع الحقيبة المدرسية .

توزيع الثياب .

توزيع زكاة الفطر .

 توزيع أجهزة منزلية ضرورية جديدة .

توزيع فرحة العيد .

توزيع الفسحة المدرسية للطالب والطالبات .

تدريب وتأهيل 30 شاب وفتاة سنويًا .

توظيف 30 شاب وفتاة سنويًا .

تحديث بيانات جميع المستفيدين مرة واحدة سنويًا .

تقديــم المســاعدات العينيــة للمســتفيدين بواقــع 11 نــوع 

سنويًا .

تقديــم المســاعدات النقدية للمســتفيدين بواقــع 4 مرات 

سنويًا .

4 - 3

5 - 3

األنشطة )المبادرات(األهداف التشغيليةالهدف
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بحث ودراسة طلبات المستفيدين .

توزيع مساعدات زواج وسجون وطارئة وصحية وديون  وغيرها 

حصر األيتام المستفيدين والمستحقين .

 تحديد األيتام المراد اضافتهم للمشروع .

تحديث بيانات األيتام .

صرف المساعدات الشهرية لأليتام .

تقديم المساعدات المادية  للبناء .

التواصل مع الجهات الداعمة .

دفع قيمة كامل اإليجار للحاالت الطارئة .

إيواء األسر في حالة الكوارث .

البحث عن مشاريع االسكان .

دفع جزء من قيمة اإليجار .

صيانة الشبكات الكهربائية .

صيانة السباكة المنزلية . 

صيانة األجهزة المنزلية .

ترميم المنازل .

إعداد وطبع وتوزيع نشــرة ســنابل على جميع أهالي البلدة 

وجميع الداعمين والشركاء .

ـي البلــدة  إعــداد وطبــع وتوزيــع التقريــر علــى جميــع أهاـل

والداعمين والشركاء .

تقديم مساعدات مقطوعة بواقع 150 حالة سنويًا .

زيادة كفالة االيتام بعدد 10 أيتام سنويًا .

المساهمة في تامين مسكن لحالة واحدة سنويًا .

المساهمة في قيمة اإليجار لـ 90 حالة سنويًا .

صيانة 100 منزل وجهاز من منازل المستفيدين .

إصدار 4 نشرات سنويًا .

إصدار التقرير السنوي .

6 - 3

األنشطة )المبادرات(األهداف التشغيليةالهدف
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حصر أبرز الدعمين .

التنسيق مع مكاتب الداعمين .

زيارة أبرز الداعمين .

اســتعراض موجز إلبرز انشــطة وبرامج الجمعية  و التأكيد 

على مشاركتهم في نجاح تلك البرامج واألنشطة .

تقديم درع تكريمي للداعمين حين الزيارة .

حصر الداعمين .

إعداد خطاب شكر لجميع الداعمين .

توزيع خطابات الشكر على جميع الداعمين .

تكريــم أبــرز الداعمين من خــارج البلد خــالل حفلي الطالب 

المتفوقين والمتفوقات .

ـي خــالل حفــل اجتمــاع  تكريــم أبــرز الداعميــن مــن األهاـل

الجمعية العمومية .

عمل حمــالت إعالمية لحث األهالي على دعم االشــتراكات 

وســلة رمضــان وزكاة الفطــر وبرامــج الجمعيــة قبــل كل 

مناسبة بوقت كافي .

تحديث وتفعيل موقع الجمعية اإللكترومي وتفعيل طرق 

التواصل الحديثة األخرى .

صيانة ونظافة المغتسل والمقبرة .

إقامة حملة لتنظيف المرافق سنويًا .

التنسيق مع األمانة لتهيئة الجزء الجنوبي الشرقي .

القيام بزيارة 1 ألبرز الداعمين سنويًا .

إصدار خطابات شكر لجميع الداعمين شهريًا .

دعــوة وتكريــم أبــرز الداعمين لحضــور مناســبات الجمعية 

مرتين سنويًا .

تنفيــذ عــدد 5 حمالت إعالمية لمشــاريع الجمعيــة الكبيرة 

سنويًا .

تنظيف المرافق سنويًا .

تهيئة 30% من مركز إكرام الموتى . 

6 - 3

7 - 3

األنشطة )المبادرات(األهداف التشغيليةالهدف
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تفعيل الخطة اإلستراتيجية المحدثة .
تحديــث الهيــكل التنظيمــي بشــكل يوضح جميــع المهام 

الرئيسية  والعاملين عليها .

تطوير آلية و إجراءات ونماذج العمل اليًا .

توفير بنية تحتية قوية .

توضيح معالم الخطة اإلستراتيجية للجميع .

تطبيق مؤشرات األداء  لقياس اإلنجاز .

حصر اجهزة الجمعية وبرامجها الحاسوبية .

عمل عقد مع احد المؤسسات لصيانة أجهزة وبرامج الجمعية .

اإلستفادة القصوى من تقنية المعلومات .

استخدام التقنية لتعزيز جميع عناصر وخدمات الجمعية .

تطوير الشبكة الداخلية .

استخدام الشبكة الداخلية في تقديم المساعدات .

تطبيق نظام البركة .

محاولة فتح حسابات بنكية إضافية .

شراء باص .

1 - 4

2 - 4

 3 - 4

4 - 4

الخطــــــة  حســب  االداري  التنظيمــي  الهيــــــــكل  تطويــر 

االستراتيجية.

تطوير الية االتصال االداري بين اللجان سنويًا .

قياس رضى المستفيدين سنويًا .

تحديث برامج الجمعية الحاسوبية سنويًا .

عمل خطة لالستفادة من تقنية المعلومات سنويًا .

تقليص استخدام الورق بنسبة 20% سنويًا .

إضافة خدمة جديدة سنويًا .

األنشطة )المبادرات(األهداف التشغيليةالهدف
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إنشاء قاعة متعددة األغراض .

إنشاء معرض دائم لألسر المنتجة .

عمل حاوية لمواد البناء الفائضة .

جمع العلب المعدنية من المنازل وغيرها .

عقد شــراكة مــع بعض المؤسســات و األفــراد للتطوع 

باعمأل الصيانة .

اإلستفادة من قاعات مبنى الجمعية .

إقامة 3 حمالت إعالمية مكثفة سنويًا .

استخدام وسائل التواصل االجتماعي .

حصر القادرين على دفع اإلشتراك السنوي .

حصر الكفالء الحاليين والتواصل معهم ومع اآلخرين .

تأمين سيارة متجولة داخل نطاق القرى المجاورة .

توسيع الحاوية الحالية .

ترتيب وضغط المالبس قبل البيع .

تفعيل استقبال الصدقات بواسطة الرسائل النصية .

تفعيل التواصل مع اآلهالي بالمناسبات العامة .

تعزيــز التواصل مــع الداعمين بالمناســبات وعند توزيع 

النشرة الدورية والتقرير السنوي .

600 ألف

200 ألف

حاوية واحدة

حاوية واحدة

 % 5
تخفيض سنويًا

توفير 15000 ألف ريال

 % 30

زيادة سنوية

10% زيادة عدد الكفالء

30% زيادة

 في دخل الحاوية

5 % زيادة 

في الصدقات

استقطاب 3

فريق العمل

فريق العمل

الخدمات

الخدمات

العالقات

المالية

العالقات

العالقات

العالقات

وحدة كافل يتيم

الخدمات

الخدمات

الخدمات

العالقات

العالقات

المدير اإلداري

المدير اإلداري

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة 

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

24 شهر

36 شهر

6 شهر

12 شهر

6 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

6 شهر

6 شهر

5 شهر

6 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

6مليون

3 مليون

10 اآلف

25 ألف

5 اآلف

0

ألف
ألف

0

0

30 ألف

15 ألف

6 اآلف

ألف

12 ألف

الخطة التشغيلية العامة :

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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تكريم الداعمين في مناسبات الجمعية .

. )SMS( تفعيل الرسائل النصية القصيرة

حصر وتصنيف الكفاءات بالبلدة .

تعريفهم بطبيعة عمل الجمعية .

التواصل مع من تم اختيارهم .

إقامة اليوم المفتوح للتعريف بأنشطة الجمعية .

تحديد االحتياج التدريبي .

التنسيق مع الجامعات والمعاهد ذات العالقة .

التنسيق بين اللجان العاملة بالجمعية .

التنسيق مع الشركاء )الجمعيات واللجان االهلية وغيرها( .

البحث عن الموظف المناسب .

استقدام عامل للجمعية والمغتسل .

إعداد نموذج زيارة ألعضاء الجولة .

عمل تقرير بنتائج الجولة .

تنفيذ توصيات أعضاء الجولة .

توفير وسيلة الستقبال مالحظات وأفكار العاملين .

خلق المناخ اإليجابي التنافسي .

إعداد استمارة ترشيح لالختيار .

اختيار الموظف المثالي .

تكريم المتميزين في مناسبات الجمعية .

10% زيادة 

التبرعات

استقطاب 3

20% من العاملين 

والموظفين

4 من العاملين والموظفين

1 من الموظفين

1 عامل

4 جوالت

تكريم 2 

من الموظفين

العالقات

العالقات

التخطيط

العالقات

اإلدارة

اإلدارة

الخدمات

الخدمات

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

12 شهر

12 شهر

3 شهر

3 شهر

12 شهر

12 شهر

5 شهر

12 شهر

12 ألف

5 آالف

0

ألف

0

0

5 آالف

ألف

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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خلق المناخ اإليجابي التنافسي .

إعداد استمارة ترشيح لالختيار .

اختيار الموظف المثالي .

تكريم المتميزين في مناسبات الجمعية .

إقامة رحالت لمنسوبي الجمعية .

تعزيز اآلواصر وإزالة الحواجز .

حصر الموظفين الذين أكملوا دورات تدريبية .

تكريم الموظف الذي أكمل 3 دورات تدريبية بنجاح .

استحداث سلم رواتب متناسب مع الوصف الوظيفي .

زيادة سنوية  للموظفين بناء على األداء الوظيفي .

مراجعة الالئحة الداخلية للجمعية .

استحداث النماذج الالزمة لتسيير أعمال الجمعية .

تحديد المواضيع المراد طرحها .

التواصل مع ائمة المساجد لطرح تلك المواضيع .

إقامة دورة عن الحياة الزوجية و األسرية .

إقامة دورة عن التطوع وأهميته بالمجتمع .

إقامة دورة توعوية اقتصاديًا .

إقامة دورة ومعرض توعوي عن الصحة .

إقامة ورش عمل ومحاضرات وندوات صحية .

تكريم 2

 من الموظفين

إقامة رحلة 1

تكريم 1 موظف

لوائح مطورة

20 موضوع

7 دورات 

وندوات 

ومحاضرات 

وورش عمل

فريق 

عمل 

التكريم

العالقات

التخطيط

فريق عمل التكريم

المدير 

االداري

التخطيط

العالقات

العالقات

الرئيس 

والمدير

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

الرئيس و المدير

المدير اإلداري

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

12 شهر

6 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

6 شهر

12 شهر

12 شهر

ألفين

3 آالف

0

0

0

ألف

ألف

5 آالف

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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توزيع مطويات تحتوي على إرشــادات بخصوص مصادر 

أموال الجمعية ومستحقيها .

المشــاركة ـفـي المناســبات و األيــام العالمية ) أســبوع 

المرور ، يوم الصحة ، ...( .

إقامة رحالت .

إقامة أنشطة ترفيهية .

حصر األسر المنتجة .

تحديد العوائق والنواقص لهم .

إقامة برامج توعوية خاصة باالنتاج .

دعم المشاريع الصغيرة .

توجيه األسر للحصول على الدعم للمشاريع المتوسطة .

تحديد االحتياجات التدريبية .

التواصل مع مراكز التدريب المعتمدة .

إنشاء مركز تدريب بالجمعية .

التنسيق مع المهرجانات والمعارض السنوية بالمنطقة وخارجها .

توجيه المنتجات و تسويقها .

متابع دورية لألسر المنتجة .

تكريم سنوي لألسر المتميزة .

دراسة األسر المنتجة و مدى استغنائها عن خدمات الجمعية .

1 مطوية

4 مناسبات

1 رحلة
1 نشاط ترفيهي

2% زيادة

20 أسرة مدربة

المشاركة
 في 2 معرض

رعاية 40 أسرة

اإلعالم

العالقات

العالقات

العالقات

النسائية

التخطيط

المالية
النسائية

التخطيط

العالقات
التخطيط

النسائية

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

نوال المطر

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة
مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

12 شهر

12شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

3 اآلف

5 اآلف

5 اآلف

3 اآلف

0

5 اآلف

200 ألف

0

300 ألف

0

12 ألف

120 ألف

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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إقامة رحلة إلى سايتك أو أي صرح علمي .

إقامة احتفالي الطالب والطالبات المتفوقين .

تنفيذ دروس رافدة للطالب للفصل األول .

التنســيق مع المــدارس للوقوف على بعض المشــاكل 

االجتماعية والدراســية والمســاهمة في إيجــاد الحلول 

المناسبة لها .

ترسيخ التواصل بين البيت والمدرسة .

عقد لقاء طالب الثانوي .

عقد لقاء مع المدرسين .

تفعيل الشراكة مع الجامعات و الكليات و المعاهد .

التنســيق مــع المعاهــد والشــركات وصنــدوق الموارد 

البشرية .

التنسيق والمتابعة مع الشركات .

التواصل مع الجهات المختصة )مكتب العمل والغرفة 

التجارية وديوان الخدمة والصندوق الوطني الخيري...(

دعوة جميع المستفيدين للتحديث .

القيام بزيارات ميدانية للمستفيدين .

توزيع الدفعة األولى من المواد الغذائية .

توزيع الدفعة الثانية من المواد الغذائية .

توزيع السلة الرمضانية .

2 رحلة

2 حفل

2 فترة تقوية

متابعة 6 مدارس

20 منحة دراسية

30 شاب وفتاة

30 وظيفة

تحديث
 مرة واحدة

توزيع 11 نوع 
من المساعدات 

العينية

العالقات

التخطيط

االجتماعية

الخدمات

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12شهر

50 ألف

12 ألف

30 ألف

1,800,000

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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توزيع اللحوم .
توزيع التمور .

توزيع المساعدات الشتوية .
توزيع كسوة العيد .

توزيع الحقيبة المدرسية .
توزيع الثياب .

توزيع زكاة الفطر .
 توزيع أجهزة منزلية ضرورية جديدة .

توزيع فرحة العيد .
توزيع الفسحة المدرسية للطالب والطالبات .

بحث ودراسة طلبات المستفيدين .
توزيع مساعدات زواج وسجون وطارئة وصحية وديون  وغيرها. 

حصر األيتام المستفيدين والمستحقين .
 تحديد األيتام المراد إضافتهم للمشروع .

تحديث بيانات األيتام .
صرف المساعدات الشهرية لأليتام .

تقديم المساعدات المادية  للبناء .
التواصل مع الجهات الداعمة .

دفع قيمة كامل اإليجار للحاالت الطارئة .
إيواء األسر في حالة الكوارث .

البحث عن مشاريع اإلسكان .

توزيع 11 نوع 

من المساعدات 

العينية

4 مساعدات 
نقدية

بحث 150 حالة

توزيع 150 مساعدة

10 أيتام زيادة

تأمين 

مسكن واحد

الخدمات

الخدمات

االجتماعية
المالية

االجتماعية

وحدة تكافل

االجتماعية

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة
مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

12 شهر

12 شهر

12 شهر
12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

1,800,000

50 ألف

180 ألف

0

200 ألف

10 اآلف

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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دفع جزء من قيمة اإليجار .

صيانة الشبكات الكهربائية .

صيانة السباكة المنزلية .

صيانة األجهزة المنزلية .

ترميم المنازل.

إعــداد وطبــع وتوزيع نشــرة ســنابل على جميــع أهالي 

البلدة وجميع الداعمين والشركاء .

ـي البلدة  إعــداد وطبــع وتوزيع التقريــر على جميع أهاـل

والداعمين والشركاء .

ـي  إعــداد وطبــع وتوزيــع تقويــم الجمعيــة علــى األهاـل

والداعمين والشركاء .

حصر أبرز الدعمين .

التنسيق مع مكاتب الداعمين .

زيارة أبرز الداعمين .

استعراض موجز ألبرز أنشطة وبرامج الجمعية  والتأكيد 

على مشاركتهم في نجاح تلك البرامج و األنشطة.

تقديم درع تكريمي للداعمين حين الزيارة .

حصر الداعمين .

إعداد خطاب شكر لجميع الداعمين .

توزيع خطابات الشكر على جميع الداعمين .

90 حالة ايجار

صيانة 100 منزل 

وجهاز

4 نشرات

التقرير السنوي

تقويم سنوي

زيارة الداعمين

شكر الداعمين

االجتماعية و المالية

الصيانة

الخدمات

االعالم

العالقات

العالقات

مقرر اللجنة

نائب المدير

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

140 ألف

60 ألف

60 ألف

35 ألف

5 اآلف

ألف

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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تكريم أبرز الداعمين من خارج البلد خالل حفلي الطالب 

المتفوقين والمتفوقات .

ـي خالل حفــل اجتماع  تكريــم أبــرز الداعميــن من األهاـل

الجمعية العمومية .

دعــم  علــى  ـي  األهاـل لحــث  إعالميــة  حمــالت  عمــل 

وبرامــج  الفطــر  وزكاة  رمضــان  وســلة  االشــتراكات 

الجمعية قبل كل مناسبة بوقت كافي .

تحديــث وتفعيل موقــع الجمعيــة االلكتروني وتفعيل 

طرق التواصل الحديثة االخرى .

صيانة ونظافة المغتسل والمقبرة .

إقامة حملة لتنظيف المرافق سنويًا .

التنسيق مع األمانة لتهيئة الجزء الجنوبي الشرقي . 

تفعيل الخطة االستراتيجية المحدثة .

تحديث الهيكل التنظيمي بشكل يوضح جميع المهام 

الرئيسية  والعاملين عليها .

تطوير آلية وإجراءات ونماذج العمل آليًا .

توفير بنية تحتية قوية .

توضيح معالم الخطة االستراتيجية للجميع .

تطبيق مؤشرات األدء لقياس االنجاز .

تكريم الداعمين 

في مناسبات 

الجمعية

5 حمالت 

إعالمية

نظافة المرافق 

تهيئة %30 

هيكل

 تنظيمي مطور

آلية اتصال مطورة

قياس الرضى

العالقات

اإلعالم

الخدمات

العالقات

التخطيط

التخطيط

التخطيط

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

ألفين

10 آالف

5 آالف

ألف

8 آالف

5 آالف

6 آالف

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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حصر أجهزة الجمعية وبرامجها الحاسوبية .

عمل عقد مع أحد المؤسسات لصيانة أجهزة وبرامج الجمعية .

االستفادة القصوى من تقنية المعلومات .

استخدام التقنية لتعزيز جميع عناصر وخدمات الجمعية

تطوير الشبكة الداخلية .

استخدام الشبكة الداخلية في تقديم المساعدات .

تطبيق نظام البركة .

محاولة فتح حسابات بنكية اضافية .

شراء باص .

تحديث البرامج

 و األجهزة

خطة لتقنية 

المغلومات

20% تقليص

إضافة خدمة 

للمستفيدين

الصيانة

التخطيط

الصيانة

المالية

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

5 آالف

12 ألف

15 ألف

5 آالف

0

250 ألف

و مــن خــالل االســتراتيجيات واألهــداف العامة والخاصــة والمبادرات و األنشــطة أعاله 
نستطيع اإلجابة على التساؤل المطروح سابقا :

- أين نريد أن نصل ؟
و بالتالي فإن أعضاء مجلس إدارة الجمعية يهدفون إلى :

تحقيــق رعايــة شــاملة و تطويــر و تنميــة أفــراد المجتمع المنتســبين لمنطقــة خدمات 

مؤشر القياساألنشطة )المبادرات(
) تحقيق(

الزمن
) وقت التنفيذ(

المــوزانة
) ريـــال(

المشرفالمسؤول
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الجمعية من مستفيدين وأسر منتجة  بجميع فئات المجتمع , و ذلك من خالل برامجها 
و مشاريعها المتنوعة بعد أن يتسنى ألعضاء مجلس اإلدارة القيام بتطوير أداء الجمعية 
كما هو مخطط له من خالل تطبيق هذه االستراتيجيات و العمل على تعزيز نقاط القوة 

و تذليل نقاط الضعف و االستفادة الفعالة من الفرص المتاحة و مواجهة التحديات.
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آلية التقييم والمتابعة :

المحور االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

وصف الهـــدف :

المقاييس / المؤشرات المقترحة :

- ما هي المقاييس التي سيتم االعتماد عليها في 

قياس تحقيق الهدف.

المبادرات االستراتيجية :

- ما هي المبادرات التي سيتم تطبيقها لتحقيق 

الهدف.

مسؤول المحــــور :

مسؤول الهـــدف :

ما هي القيمة المضافة التي سيساهم في تحقيقها هذا الهدف ويخدم خالله المحور االستراتيجي . 
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 C خط األساس

المستوي المستهدف بعيد المدي 

المستهدف السنوي )إن وجد( 

المستهدف الفصلي )إن وجد( 

المستهدف الفصلي 

المستهدف الشهري )إن وجد( 

نموذج البطاقة التعريفية للمؤشر :

المعلومات الخاصة بالمستهدف :

اسم المحور 

اسم الهدف 

اسم المؤشر 

وصف المقياس / غاية القياس 

صيفة المؤشر )المعادلة( 

وحدة القياس 

مصدر البيانات 

تاريخ البدء بالقياس 

مالحظات / افتراضات 

مسئول المحور 

مسئول الهدف 

مسئول المؤشر 

دورية القياس 

المسئول عن البيانات 
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نموذج البطاقة التعريفية للمؤشر :

نموذج إعداد المبادرة :

مالحظــــاتنهايةبدايةخطوات التنفيذ األهمية 

النسبية
م

رقم المشروع

مسئول التنفيذ

تاريخ البدء

اسم المشروع

المتابعة
الموازنةتاريخ االنتهاء

األهداف التشغيلية المرتبطة



1441هـ  - 1437هـ  لألعوام  الخيرية  الفضول  لجمعية  االستراتيجية  36 الخطة 

نموذج تقرير المؤشر  :
معدل األخطاء في تقديم الخدمة  ]ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق نمط منسق )محور التميز التشغيلي([ 

مسئول المحور : عمر السيد            دورية التقرير : نصف سنوي          فترة التقرير : من 1 يوليو – 31 ديسمبر 2016 

معدل المعامالت المستقبلة
معدل المعامالت المنجزة   

مجمل عدد المعامالت المنجزة 

عدد األخطاء في معامالت المستلمة 
عدد األخطاء في المعامالت المنجزة 

مجمل عدد األخطاء في المعامالت المنجزة 

)مجمل عدد األخطاء في المعامالت المنجزة/عدد المعامالت المنجزة( ×100 
المستهدف 

مالحظات علي نتائج القياس والتوصيات :
• تجمع البيانات بشكل يدوي من المناطق المختلفة 

• يالحظ أن نسبة األخطاء في تصديق الشهادات تقل عنها في خدمة إصدار 
الشهادات .

• األخطاء في إصدار الشهادات تشمل : 
- أخطاء في بيانات أصحاب الشهادات بما فيها األسماء والتواريخ .

- أخطاء في رسوم الشهادات .
• األخطاء في تصديق الشــهادات تشــمل : أخطاء في تحديد رسوم التصديق 

زيادة أو نقصانًا . 
• ال تتوفر عملية تدقيق للمعامالت قبل تسليم الشهادات إلي المتعاملين 
• ال يالحظ حتي اآلن نتائج مبادرة إعادة هيكلة العمليات علي تطوير تقديم 

الخدمات .

يوليو

يوليو

يوليو

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

نوفمبر

نوفمبر

نوفمبر

أغسطس

أغسطس

أغسطس

أكتوبر

أكتوبر

أكتوبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

مبر
ديس

مبر
نوف

وبر
كت

أ

مبر
سبت

س
أغسط

وليو
ي
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نموذج تقرير إنجاز المبادرة االسراتيجية :
اسم المبادرة )اسم المحور( : ............................................................................................................................................................................................. 

مسئول المبادرة : .........................................           دورية التقرير : .........................................    فترة التقرير : .........................................

معالم التنفيذ 
)الشواخص( 

التوصيات 

السنة األولى

التوصية 

123456789101112 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

السنة الثانية التقييم
)رموز األلوان(

تحليل نتائج اإلنجاز 
والقضايا االستراتيجية 

جهة التنفيــــذ اإلطار الزمني
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الخاتمة 

و ختامــًا يتقــدم مجلس ادارة جمعية الفضول الخيرية بالشــكر الجزيل الى مؤسســة 
الملــك خالــد الخيريــة بالرياض علــى رعايتهــا واهتمامهــا بتأصيل العمــل الخيري على 

المبادئ العلمية المتطورة الستدامته ولتقديم افضل الممكن.

كمــا يأمــل مجلس إدارة الجمعيــة بأن تكون هــذه البادرة حافزًا لــكل من يرغب في 
المشــاركة ـفـي األعمــال الخيريــة التطوعيــة لتنميــة المجتمع و زيــادة وعيه في شــتى 

المجاالت لنتمكن جميعًا من المشاركة في خلق بيئة صحية و صالحة للعيش.


