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 مقدمة : 

واليت  2030يف رؤيتها  –إبذن هللا  –يتلقى العمل الطوعي واخلريي اهتماما واسعًا يف اململكة العربية السعودية منذ زمن طويل ويف مستقبلها القادم 
 والفعاليات االجتماعية والربامج واألحباث واإلسكان والتعليم الصحة خمتلفة مثل قطاعاتقطاع اخلريي يف اجملتمع بالتوجه حنو توسيع نطاق أثر التضمنت 

 القطاع , من خالل تطوير األنظمة واللوائح الالزمة لتمكينه وتوجيه الدعم احلكومي إىل الربامج ذات األثر االجتماعي وتطوير قدرات العاملني يف الثقافية
وإىل  ٪٥ إىل٪ ١ من أقل من احمللي الناتج إمجايل يف الرحبي غري القطاع مسامهة رفعالسعي إىل حبي , وقد تضمنت رؤية اململكة العربية السعودية الغري ر 

أبن توحد جهود القطاعات وابلتأكيد أن التنمية مطلب ضروري حيتاج إىل قراراً من القيادة العليا ,  سنويً  الرحبي غري القطاع يف متطوع مليون ١ إىل الوصول
 ت توسعُا ومنوُا يفشهداجلمعيات اخلريية لوجدانه  القطاع اخلرييلو نظران إىل التنمية املستدامة ابجملتمع , و لتحقيق الثالثة احلكومي واخلاص والغري رحبي 

مي وعملي ملعاجلة ما يعاين اجملتمع من مشاكل وتقوم دورًا ريدًي على الصعيد االجتماعي واالقتصادي خبطط اسرتاتيجية كأسلوب عل تولعب أنشطتها ,
 وجودها كمؤسسات جمتمع مدين .  من دفاهلتحقق ل يف تلبية احتياجات اجملتمع بدورها

لظروف جيعل اجلمعيات تتعامل مع املواقف واأكثر اسرتاتيجية خرج عن طريقته التقليدية ليصبح ويلوح لنا يف معرض التأمل يف نشاط العمل اخلريي أنه 
هلا يف اآلفاق أبقل تكلفة ممكنة , ومن هذا املنطلق أخذت  ظهرو تستثمر الفرص اليت ت بيئتهاتتغلب على التحديت اليت توجهها يف لبكفاءة إدارية عالية 

عكست على املستفيدين من خدماهتا اليت ان , استيعاب املتغريات والظروف االجتماعية واالقتصادية يف مركز الثنية مبحافظة بيشة قيادة مجعية وصال بثنية
األداة اليت جتعلها أكثر فاعلية يف ف بناًء على ذلكو  وغريه , معاجلة االنعكاسات السلبية يف مركز الثنية مثل الفقر البطالة والعوز أن الدور الذي عليها و 

 يف منطقة عسري ائدة وفاعلية يف أدوارها االنسانية واالجتماعيةمنها مؤسسة ر نشاطها االجتماعي صياغة خطة اسرتاتيجية تتضمن جمموعة من الربامج جتعل 
 . 
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 كلمة رئيس جملس اإلدارة : 

اً مجعية الرب اخلريية ابلثنية إطاللة خريية ومهسة إنسانية وإشراقة مجاعية أخذت على عاتقها منذ التأسيس إسعاد شرحية غالية علينا مجعي
ن خالل خطتنا أن نوفر كل ما ميكن أن يوفر للمستفيدين من خدمات اجلمعية سبل العيش من األيتام واألرامل والفقراء , فنسعى م

الكرمي والراحة واالستقرار االسري من خالل كوادر بشرية خملصة تعمل لياًل هنارًا يف تنفيذ برامج لتأهيل وتطوير الشباب وهتيئتهم 
تنمية يف مركز الثنية التابع حملافظة بيشة وهللا اسأل أبن تكون هذه اخلطة لسوق العمل ليكونوا خري معني ألهليهم وجمتمعهم يف حتقيق ال

 االسرتاتيجية الوسيلة النافعة لتحقيق غاايتنا وأهدافنا يف املستقبل وهللا يوفق اجلميع ملا حيب ويرضا . 

 رئيس جملس اإلدارة  
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  مركز الثنية : نبذة تعريفية عن 
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 وصال :  نبذة تعريفية عن مجعية
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  -منهجية العمل :
و منهجنا يف العمل يعترب منظومة تضع األطر واملبادئ للخطة  , أخرى إىل منظمة من استخداماهتا يف ختتلف اساليب عدة له االسرتاتيجي التخطيطأن 

 لو للوص االسرتاتيجية اخلطة صياغة لنؤطر واألدوات ليباألسا ببعض أخذان االجتماعي اخلريي الطوعي النشاط متتهن وصال مجعية أن ومبا,  االسرتاتيجية
 :  التايل النحو على وهي املستقبل يف املنشودة األهداف إىل

 -حمددات اخلطة االسرتاتيجية :أوالً :
حىت أتخذ اخلطة املسار معها مت االلتزام هبا والتواؤم كإطار عام يضبط عملية صياغة الربامج التنفيذية وقد حمددات  عدة  نااح اخلطة فقد وضعلضمان جن

 :  تنطلق منالصحيح الذي تسري عليه الدولة يف التنمية وهذه احملددات 
  2030رؤية اململكة :-  

 يف الرحبي غري القطاع مسامهة رفعتضمنت  م ,20١6 إبريل 2٥ يف عنها اإلعالن مت السعودية العربية للمملكة النفط بعد ما خطة هي السعودية رؤيةال
 معتربة ذلك. احمللي الناتج من%( 0.3) تتجاوز ال لدينا الرحبي غري القطاع مسامهة أوضحت الرؤية أن  و,  ٪٥ إىل٪ ١ من أقل من احمللي الناتج إمجايل

ها ما إذا متواضعةً  سامهةم  التنمية أهداف مع تتواءم يتال أو اجتماعي أثر هلا اليت اخلريية املشروعات نسبة تبلغ كما  ,%(6) يبلغ الذي العاملي ابملتوسط قارانا
 حبلول%( 33) من أكثر إىل لتصلأن ترفع نسبة املشروعات اخلريية اليت هلا أثراً اجتماعيًا  يف الرؤية اهلدفعلى ذلك و  , فقط%( ٧) األمد طويلة الوطنية

ة وصال ابلثنية مشروعات هلا أثراً اجتماعياً من حيث ومن هنا فقد أخذ جزء من الربامج التنفيذية يف اخلطة االسرتاتيجية جلمعي (م2020 – ه١442) عام
 إيصال األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية إىل أن تكون أسر منتجة وفاعلة ابجملتمع . 
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 : نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية-  
ال وترسي عليه مجموعة من إل ن ما من جممتع يس تغىن عن إلنظام وما من قطاع يف قطاعات إدلوةل إ  , وقد صدر نظام اجلمعيات واملؤسسات لتنظمية  قوإعد إلقانونيةإ 

ه يهدف إىل تنظيم العمل األهلي وتطويره ومحايته , ليعزز املسامهة يف إدارة اجملتمع ١43٧/  2/  ١9( بتاريخ  8األهلية اجلديد ابملرسوم امللكي رقم ) م / 
الجتماعي , و أخذت برامج اخلطة االسرتاتيجية جلمعية وصال ابلثنية السري وفق ما نصت عليه وتفعيل العمل الطوعي بني أفراد اجملتمع ليحقق التكافل ا

  قواعد النظام ليكون حركة إيقاع نشاطها متوافق مع نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية.  
 : تعليمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية-  

ومسؤوليتها مراقبة  املرجع األول للقطاع اخلريياملختصة التوجيهات والتعليمات وتتوىل مسؤولية الرعاية االجتماعية ابعتبارها  من الطبيعي أن تصدر الوزارة
 إىلعاميم وزارة العمل التنمية االجتماعية مهام رئيسية من اصدار التوجيهات املتمثلة ابلتلو  والعمل على تطوير القطاع اخلريي , , اجلمعيات إدارًي ومالياً 

   .  من الوزارةالتحول الوطين يف حتقيق التنمية املستدامة وعلى ذلك فاخلطة تسري وفق التعليمات وتوجيهات الواردة اجلمعيات اخلريي حلفزها وتوجهها حنو 
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  -مسات اخلطة االسرتاتيجية :اثنياً :
إال يف حالة إعادة االسرتاتيجيات لتغري ظروف البيئة الداخلية أو اخلارجية  اخلطة وضع مسات واضحة ال خترج عنهااألدوات املهمة لنجاح اخلطط  إن من

ىل ما بعد هناية تمتتع إخلطة الاسرتإتيجية مبجموعة من إلسامت إليت تساعد فريق إلتخطيط عىل بناء مشاريع وبرإمج تتكيف وفق إلظروف إحمليطة ابمجلعية و و بصورة جذرية ,  تس متر إ 

 بعد ثالث س نوإت وسامت خطتنا عىل إلنحو إلتايل :  مرإحل إخلطة ما 

 : األهداف االسرتاتيجية يف املستقبل وحتقيق جمموعة من اخلطوات العلمية والعملية اليت يتوصل هبا إىل  اخلطة االسرتاتيجيةيقصد هبا أن املنهجية
 الرؤية والرسالة .

 : يف براجمها على معاجلة مجيع املتغريات مبختلف أشكاهلا , مع القدرة على التكيف  ةقادر ليس جامدًا بل  اخلطة االسرتاتيجيةيقصد هبا أن  املرونة
 .  جمعيةمع البيئة وفق اإلمكانيات املتاحة لل

 : إىل أهدافها املستقبلية اجلمعيةنطلق على مراحل متدرجة يكمل بعضها البعض يف التنفيذ حىت تصل اخلطة االسرتاتيجية تويقصد به أن  املرحلية  . 
 : عملية مستمرة ال تنقطع يف وقت وال مرحلة  بل يستمر التنفيذ يف اخلطة  اخلطة االسرتاتيجية أتخذ أبن التخطيط يقصد هبا أن  االستمرارية

 وترشيد مواردها وتطوير إمكانياهتا .  اجلمعيةاالسرتاتيجية حىت ما بعد بلوغ األهداف للمحافظة على مستوى وأداء 
 : تالفياً  وأهدافهكل حبسب اختصاصه   اجلمعية يف تنفيذها بل هنالك مشاركة لألطراف املهتمة فرد تنال  اخلطة االسرتاتيجيةن يقصد أب املشاركة ,

   مؤسسات اجملتمع لتحقيق أهداف اخلطة . للنقص والقصور وحلشد جهود مجيع 
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 -اثلثاً : التحليل االسرتاتيجي :
         SWOTوالذي يعرف  رابعيالابستخدام التحليل الوضع الراهن للجمعية ,  ط االسرتاتيجية تشخيصمن األدوات اليت تستخدم يف بناء اخلط

دات اليت فهو أكثر األساليب شيوعًا يف صياغة اخلطط االسرتاتيجية ملا يساعد املنظمات على معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ومعرفة الفرص والتهدي
أفضل االساليب االسرتاتيجية لبناء االسرتاتيجيات واألعمال , وذلك بتحليل الوضع الداخلي للجمعية والذي ظهر لنا  تواجهها ويعترب هذا األسلوب من

لى أداء اجلمعية , فقد مت عقد ورش عمل مع فريق من منسويب اجلمعية, وأخذت حماور الورشة حتليل عدة عناصر داخلية يف حالة قوهتا أو ضعفها تؤثر ع
 حملددة يف بيئة اجلمعية الداخلية.ومت وضع عدة تساؤالت ومؤشرات من خالهلا نقيس مدى قوة وضعف النقاط ا ,ة البيئة الداخلي

 : البيئة الداخلية 
 ضعف اخلربة وظهر لنا أن اجلمعية تعاين من بعض املشكالت كالربامج التقليدية السائدة يف غالب أنشطة اجلمعيات  العناصر الداخلية للبيئةحتليل بعد 

, أضف إىل ذلك ظهر احلاجة املتصاعدة وتغري سلوك األسر واألفراد يف اجملتمع حنو اإلغراق يف وضعف التسويق وقلت املوارد املالية عند الكوادر العاملة
لعادات اجتماعية والسعي حنو  حتيل املستفيدين من خدمات مجعية وصال ابلثنية إىل النزوع وامليل إىل كل ما جيلب اللذة واالستمتاع حماكاةاليت الكماليات 

ا إىل أن تكون ضرورة مماثلة الغري يف اجملتمع مبا هو أيسر حال منهم , وابلتأكيد أن الرغبات املتنوعة لدى األفراد ختضع لعوامل نفسية واجتماعية قد حتيله
من قلت الدخل الشهري وعدم تنوعه وبطالة أبنائها وانتشار  وفق عرف جمتمع معني , واملشكلة فيما سبق أن األسرة اليت تستفيد من خدمات اجلمعية تعاين

كل ما سبق يعترب عبء و بعض املشاكل السلوكية مثل تعاطي املخدرات واخلالفات األسرية اليت كانت جزًء مسامهًا يف جر بعض األسر إىل خط الفقر , 
 ونقاط ضعف تؤثر على أداء اجلمعية يف املستقبل .  على كاهل اجلمعية
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    املخازن 9

    مقر اجلمعية ١0
    املستفيدين ١١
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 الجمعية 

وزارة العمل 
والتنمية 

 االجتماعية 
 المجتمع

 الجمعيات

مراكز 
 التدريب

 الخطباء

 االعالميون

القطاع 
 الخاص

المؤسسات 
 المانحة

 المتبرعون

رجال 
 األعمال

الدفاع 
 المدني

 البلدية

محافظة 
 بيشة 

وزارة 
 الداخلية

 : األطراف املهتمة-  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

هلم أتثر على أداء اجلمعية من حيث دعمهم هلا أو امتناعهم عن الدعم أو أو يكونوا أشخاص طبيعيني كياانت هلا صفة اعتبارية   هياملهتمة األطراف 
دولة لتدعم للجمعية العتبار أن توجه أنظمة المبا أن البيئة اخلارجية العامة للجمعية ال تشكل هتديدًا معارضة أو تقاطع مصاحلهم مع مصاحل اجلمعية , و 

وأن الوضع االقتصادي  القطاع اخلريي وأن اجملتمع ثقافته سليمة ومتوجهه حنو التربع والتطوع  والتقنية تعد مصدر قوة يف استخدامها لتسويق املشاريع اخلريية
حتليلها والنظر فيما هل أهنا هتديدات تواجه  أبسلوب دمج األطراف املهتمة كبيئة لصيقة للجمعية للقيام يف انأخذ يساعد يف دعم اجلمعيات والقطاع اخلريي
اجلمعية ال تعاين من أي  أبنوخرجنا حتوهلا إىل نقاط قوة عية أن جتعل من هذه األطراف فرص تستطيع اجلمأو  نشاط اجلمعية فتتحول إىل نقاط ضعف

 ا ابجملتمع . هتديدات من االطراف املهتمة بل تستطيع أن جتعل منهم نقاط قوة حتقق من خالهلم فاعليته
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 هتديدات فرص األطراف املهتمة  م
    العمل والتنمية االجتماعيةوزارة  ١
    وزارة الداخلية  2
    احملافظة 3
    البلدية 4
    رجال األعمال ٥
    املؤسسات املاحنة 6
    املوظفون ٧
    القطاع اخلاص 8
    املتربعون  9

    اإلعالميون ١0
    اخلطباء  ١١
    راكز التدريبم ١2
    اجلمعيات  ١3
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  -القضااي االسرتاتيجية :رابعاً : 
تلك استقرار وإذا مل تعاجل هذه تها فإن اجلمعية ستكون يف موضع قوة و إذا مت معاجلف قضاي اسرتاتيجية مهمة ونعتربهالقد ظهرت لنا كما أشران عدة مشاكل 

 شاط اجلمعية أو مسعتها يف املستقبل وهذه القضاي هي :هنا ستنعكس سلباً على قدرات وناملشكالت ابلتأكيد أ
 الربامج التقليدية .  .١
 .  املالية قلت املوارد .2
 ضعف اخلربة عند الكوادر العاملة .  .3
 . واإلعالم  ضعف التسويق .4
 الفقر .  .٥
 البطالة .  .6
 .  املخدرات .٧
 التفكك االسري .  .8

تيجية حيث أن املنظمات تتغري أمامها الظروف واألوضاع وقد ترتاكم عليها املشكالت وتتشابك إن اخلطط التنفيذية تصب كلها يف معاجلة القضاي االسرتا
ال تقل عن  ويتعذر على املنظمة معاجلتها فتضعف فاعليتها ونشاطها ومن هذا احلس جيب على مجعية وصال معاجلة القضاي االسرتاتيجية يف خطتها بنسبة

 لتوسع يف فروعها يف منطقة عسري أو املناطق األخرى . % حىت تتهيأ اجلمعية إىل النمو وا ٧0
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القضايا 
 االستراتجيية 

 التعاون
العمل 
 الجماعي

تطوير 
 المعرفة

 حل المشكلة التمويل الشراكات التواصل التدريب التأهيل التخطيط

  -سلسلة القيمة :خامساً :
تعاجل املشكالت احمليطة نضع سيناريو أبن  اخلدمة اليت تقدمها اجلمعية  أن  من قضاي اسرتاتيجية  الوضع الراهن للجمعية مبا سبق ذكره ينالقد فرض عل

سلسلة من األعمال اليت  نا, فتتبعبعيدين عن أي مشاكل اجتماعية أخرى جترهم حنو خط الفقر عباء احتياجاهتمأفراد يقومون أب ابملستفيدين وجتعل منهم
وأن  يف اجملتمعجيب القيام هبا وفق السيناريو املفرتض لتكسب خدمات اجلمعية قيمة مضافة وحتقق ما نفرتضه أبن يكون املستفيدين أعضاء فاعلني وعاملني 

  واتضحت أن األعمال هي :  دور فاعل ابجملتمع تكون اجلمعية هلا

  

رض الذي وضعناه كسناريو ابملستقبل وجدان أن ليس هنالك صعوبة يف حتقيق هذه قيمة إىل املستفيدين وحتقق الف لألعمال اليت تضيف تناومن خالل قراء
      , أو اجتماعية وغريها فرتضة بكل سهولة ودون عقبات مالية أو قانونية االعمال , فاجلمعية لديها القدرة وفق إمكانياهتا املتاحة أبن تقوم ابألعمال امل

 القضاي االسرتاتيجية املتمثلة ابملشكالت اليت ذكرانها سابقاً .  حىت ختفف من حدة خماطر بعدة اسرتاتيجيات ,  توصلنا إىل األخذو 
 

 

 

 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 16الصفحة 
 

 ابلتعاون مفردها سلسلة األعمال
     التعاون

     العمل اجلماعي
     تطوير املعرفة

     التخطيط
     التأهيل

    التدريب
    التواصل

    الشراكات
    التمويل

 
 
 
 
 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 17الصفحة 
 

  -سادساً: االسرتاتيجيات :
وإن  اجتاهاته اليت سيعمل عليها يف املستقبل حىتأن يدرك اجلهاز التنفيذي للجمعية  وعلىإن العمليات حتتاج إىل توجيه وإدارة بعد البدء يف تنفيذ اخلطة 

 :فإن له األخذ هبذه االسرتاتيجيات وهي  أو ظهرت له فرص تغريت الظروف املادية أو اإلدارية ويف حالة رغب اجلهاز التنفيذي تطوير اخلطة يف املستقبل

 : اسرتاتيجية الرتكيز- 
ةحية معينة من إسمس تييدنن أ و إسمتعرع ن    يي  أ ن إليئةة إدلإللية وإخلاريية تتضمن هذه الاسرتإتيجية عىل إلرتكزي عىل هدف إسرتإتيجي وإحض أ و برانمج وإحد أ و عدة برإمج أ و ش 

 تس تطيع تيعيلها وفق ظروفها إلرإهنة أ و نكون للجمعية لست اثبتة فرمبا نكون هناكل ظروف ال تسمح للجمعية بأ ن تيعل اكفة برإجمها فتأ لذ هبذه الاسرتإتيجية بأ ن تعمل يف إلعرإمج إليت

 اهما فبتايل تقوم ابل لذ هبذه الاسرتإتيجية بأ ن تركز عىل إلهدف إليت تريد أ ن حتقق فيه أ كرث فاعلية وإنتاج . هناكل فرصة أ م
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  التوسعاسرتاتيجية :-  
هنا تتوسع يف تقدمي إخلدمات بشلك متنوع أ و تتوسع يف جانب إلش  إاكت وإالتياقيات وإلتعاون مع إهجهات اإت إلعالقة أ و تتضمن إسرتإتيجية إلتوسع يف حاةل أ ن إمجلعية دلهيا نقاط قوة فا 

 موقيها الاسرتإتيجية موقف قوة ومالئه مالية . إل طرإف إسمهمتة أ و تتوسع يف إليروع يف مناطق خمتلية أ و تتوسع يف الاستامثر فهذه الاسرتإتيجية تكون تأ لذ هبا إمجلعية يف حاةل اكن 

 
 
 
 
 
 

 : اسرتاتيجية االنكماش-  
أبن تقوم خبفض التكاليف واالنفاق وتسعى إىل  ملواجهة حتديدات البيئة الداخلية واخلارجية اجلمعيةدام االنكماش هي أحدى االسرتاتيجيات تنتهجها استخ

دة وليس لديها موارد عامة , وهذه االسرتاتيجية ننصح هبا يف حالة أن اجلمعية ضعيفة ماليًا أو لديها موارد حمدمتويل براجمها ابلرعاية أو ابلشركات وحنوها 
 تستطيع أن تنفقها يف مصروفاهتا التشغيلية وال ننصح يف هذه االسرتاتيجية حالة أن اجلمعية يف مرحلة قوة ومالئة مالية . 
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  التحسني املستمراسرتاتيجية  : 
يث لو طرأت فكرة تطويرية بعد التنفيذ فإهنا حتول إىل برانمج أو مت هبا اخلطة فإن هذه االسرتاتيجية تشمل كافة برامج اخلطة حبتساملرونة اليت ا على بناءً 

 تواكب اخلطة االسرتاتيجية املستجدات وتكون حىت مالية ضمن برامج اخلطة غري أن التحسني املستمر يكون بشكل دوري كل سنة  تضاف على برانمج 
 أكثر فاعلية وحتقق األهداف املرجوة منها يف املستقبل . 

 ة : خمرجات اخلط
لة والقيم وأخرياً نتج عن استخدام األدوات السابقة يف بناء االسرتاتيجية للجمعية عدة خمرجات أساسية للخطة االسرتاتيجية تتمثل يف صياغة الرؤية والرسا

 اخلطة التنفيذية اليت تتضمن عدة برامج تنفيذية ونعرض املخرجات على النحو التايل : 
  : رؤيتنا 

 عاجلة الفقر ابجملتمع حيتذي بنا كافة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية أن نكون بيت خربة مل

  : الرسالة 
سب الطيب حنن مجعية طوعية نقوم ابألعمال اخلريية حنن وشركاؤان هبدف معاجلة مشكلة الفقر ابجملتمع ومساعدة املستفيدين من خدماتنا على سبل الك

 وحتمل مسؤولية احلياة 
   : قيمنا 

 التخطيط , أتهيل املستفيدين , التدريب , التواصل , الشراكات , التمويل تطوير املعرفة , ل اجلماعي , التعاون , العم
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 شرح رؤيتنا : 
واسعة من خالل جتربتها يف التخطيط للعمل اخلريي والطوعي وتقدم  إراًث معرفياً هتدف هذه الرؤية أبن تكون مجعية وصال ابلثنية احد بيوت اخلربة متتلك 

ويقصد من كلمة بيت أبن اجلمعية  , رات وتدريب ودعم للمستفيدين من خدماهتا يف املستقبل القريب على مستوى األفراد أو املؤسسات اخلريية استشا
يدين من ابلتعاون والعمل اجلماعي له خربة يف العمل اخلريي ويستطيع أن ينقل خرباته إىل املستفؤمن كالبيت الذي حيتوى على أسرة تتمثل بفريق عمل ي

غب يف تطوير خدماته سواًء على مستوى األفراد الذين ينشدون من اجلمعية املساعدة يف معاجلة مشكلة الفقر اليت يعانون منها أو من املؤسسات اليت تر 
 أقصاها ثالث سنوات .  هقدراهتا املعرفية واملهنية , ومن املتوقع أن تصل اجلمعية إىل هذه الرؤية مبد

 ؤيتنا : ارتباط قيمنا بر 

 

 

 متويل شراكات تواصل تدريب التأهيل ختطيط تطوير املعرفة عمل مجاعي تعاون قيمنا  

رؤيتنا 
              بيت 

               خربة
                   معاجلة الفقر   

               حيتذى بنا    
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 الرسالة 

 ؟.من نحن 

من 
 ؟.المستهدفون

 ؟.ماذا نقدم  ؟. لماذا

 ؟مع من 

 شرح رسالتنا : 

فقد اجابة عن سؤال من حنن .؟ من كوهنا مجعية طوعية تقوم ابألعمال رسالتها يقرأ ن اإلجابة عن عدة تساؤالت تتبادر إىل ذهن متضمنت رسالة اجلمعية 
 فكلمة شركاؤان تعين كافة املؤسسات املعنية خبدمة اجملتمع سواًء من القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص واجابة.؟  مع مناخلريية مث اجابة الرسالة عن سؤال 

ربز اجابة يف سياق هذه التساؤالت تمعية تقدم خدمة أتهيل ومساعدة الفقراء على معاجلة ظروفهم االقتصادية و عن سؤال ماذا نقدم .؟ من أن اجل أيضاً 
قيمة مضافة للمستفيدين من خدماهتا فاجملتمع ال يستغين إطالقًا عن املؤسسات األهلية اليت تعاجل مشاكلة  حتقيقلتقدمي املساعدة و  جواب يفسؤال ملاذا.؟ 

قد يتبادر إىل الذهن الرسالة عن السؤال األخري  جتيبلثنية من اجلمعيات املتخصصة يف املستقبل يف جمال معاجلة الفقر والبطالة ابجملتمع , مث ومجعية وصال اب
 وضحت الرسالة الشرحية املستهدفة أبهنم الفقراء املستفيدين من خدمات اجلمعية . من هم املستهدفون .؟ فأ
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 ا : ارتباط قيمنا برسالتن

 شرح قيمنا : 

نظمات اخلريية لتحسن وسائل تقدمي خدماهتا للمستفيدين , وحىت يكون للجمعية هوية متيزها عن اجلمعيات نتيجة للتطورات املختلفة اليت تشهدها امل
وقد خرجت القيم األخرى أخذت اخلطة مبجموعة من القيم اليت يشرتك فيها العاملون ابجلمعية لتشكل هلم سلوكًا مهنيًا يؤثر ابألداء املؤسسي للجمعية 

  ضات لسيناريوهات ستقوم هبا اجلمعية كأنشطة يف املستقبل ونوضحها على النحو التايل : املؤسسية من سلسلة افرتا

 

 

 متويل شراكات تواصل تدريب التأهيل ختطيط تطوير املعرفة عمل مجاعي تعاون قيمنا  

رسالتنا 
                   اخلريية حنن وشركاؤان ابألعمالنقوم  

                   معاجلة مشكلة الفقر ابجملتمع
                   مساعدة املستفيدين
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ار  َعَلى َوتَ َعاَونُواقوله تعاىل :" يف  حثت على التمسك هبا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يعترب التعاون قيمة اسالمية أصيلة  التعاون : "  َوالت َّْقَوى   اْلربر
 كون مبدأ ينطلق منه منسويب اجلمعية يف أنشطتهم الداخلية واخلارجية . أخذت اجلمعية هبذه القيمة لت هنافمن  2املائدة :

 مل بروح فريق الواحدمن اقوى وسائل تبادل اخلربات واملعارف بني منسويب اجلمعية وغريهم من أفراد اجلهات املهتمة واملستفيدين العإن  العمل اجلماعي :
 قيمة حترك أنشطتها . هذا السلوكوأخذت اجلمعية أبن يف األنشطة واجلهود لتحقيق األهداف املقصودة , حبيث يتم التكامل 

املستفيدين وبني سوق العمل من خبلق عالقة تفاعلية بني رفع كفاءة ومستوى كافة األطراف املهتمة  ايقصد منه كقيمة  إن تطوير املعرفة تطوير املعرفة :
فاملعرفة تعترب من أبرز القيم اليت تتمسك هبا اجلمعية حيث من دون املعلومات  عية وبني متطلبات األنشطة واملشاريع من جهة أخرىجهة وبني العاملني ابجلم

  والعلم واملعرفة تتعذر فاعلية اجلمعية يف إدارة مشاريعها وأنشطتها . 
قيق النتائج املرجوة منه وحىت ال تقع يف اهلدر الذي ينهك موارها البشرية إن من الضروري أن ختطط اجلمعية ألي مشروع تقبل عليه لضمان حت التخطيط :

 فأخذت اجلمعية على عاتقها أبن ال تقوم إال أبعمال خمططة مسبقاً لتستطيع الوصول إىل أهدافها أبقل تكلفة ممكنة وبفاعلية . واملالية , 
مبا يضمن هلم  واالقتصادية الرتبوية والنفسية االجتماعية النواحي من ممكنة درجة إىل تفيدينأفراد املس إيصال إىل هتدف ستمرةوم نظمةم عمليةهو  التأهيل :

 العيش الكرمي يف وسط اجملتمع .
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 على ممساعدهت سواًء من منسويب اجلمعية أو من املستفيدين و هلا املتلقاي ابلفرد اخلاص األداء تطوير هبدفواملعارف  علوماتامل بنقل يهتم نشاط تدريب :
 . واملعارف املهارات من معينة مرحلة إىل الوصول

بني اجلمعية و اجلهات املهتمة حبيث تكون اجلمعية على أتصال دائمًا بكافة القطاعات  التجاربو  واملعلومات واآلراء لألفكار تبادل عملية هي تواصل :
  املهتمة وال تكون اجلمعية يف معزل عن بيئتها اخلارجية . 

ي عملية جتمع اجلمعية وغريها من األطراف املهتمة يف نشاط واحد وحتت أهداف معينة تصب يف مصلحة املستفيدين واجملتمع فقد علمت ه شراكات :
 اجلمعية أبن الشراكة التكاملية أمراً حتمياً ابلنسبة هلا فجعلته قيمة ال تتخلى عنها أبي شكل من األشكال . 

اهتا املالية يعترب من أهم انشغاالهتا وعلى ذلك فإن اجلمعية تعلم أن البحث عن مصادر خارجية لتمويل مشاريعها إن حصول اجلمعية على احتياج متويل :
 احلل الوحيد الذي يضمن بقاء مواردها املالية واستثماراهتا أبمان يف الثالث سنوات املقبلة .  
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 األهداف االسرتاتيجية : 
وبناء يف توجيه العملية التخطيطية وتنظيمها حنو ما تسعى اجلمعية إىل حتقيقه من نتائج مرغوب فيها ابملستقبل فقد  تقوم االهداف يف اخلطة بدور أساسي

 أخذت اخلطة بثالثة اسرتاتيجية تتفرع عن كل اسرتاتيجية أهداف وهي على النحو التايل : 
 . االستدامة املالية 
  . تطوير املوارد البشرية 
 ين . حتقيق توعية املستفيد 
  بناء شراكات مستدامة 
 . حتسني البيئة التشغيلية 
  ابجملتمع .  الذهنية للجمعيةحتسني صورة 
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  شروعم

 االستدامة املالية 
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 :  مقدمة
 

دإرة وتمنية إس تقطاب معلية تعتعر ِّل و وصال مجلعية وإسرتإتيجية رئئس ية مسأ ةل إسمالية إسموإرد وإ   من إلتعرعات عىل تعمتد إليت إخلريية للمؤسسات إحلياة عصب لظاهرإ يف إسمالية إسموإرد متث 

ن برإجمها وتنييذ لمتويل إجملمتع شإحئ اكفة ن ن مع إل مد طويةل عالقات وبناء إمجلهور مع إلتوإصل وكييية إدإرته وطرق إلمتويل جذب معلية وإ   إلهدف يدور وذلإ إلرضورة غاية يف مسأ ةل إحمُلس  

  : حمورنن عىل إسمالية إسموإرد إمةالس تد الاسرتإتيجي

  . إستامثرية برإمج .1

  . ( تعرعات ) تسويقية برإمج .2

ن ربة الاستامثر أ هنا يققت الاستامثر إخلريي رضورة من رضورايت إال دإرة إحلديثة للمنظامت إلغري رحبية   ولقد أ ثيتت جتارب إلكثري من إمجلعيات إليت لاضت غامر جت برإمج إ 

ىل مشاريع إستامثرية تنعكس عىل إلقدرة إسمالية لل الاس تدإمة وإسمال جمعية وتأ لذ مجعية وصال يف هذإ ئة إسمالية من لالل تمنية إل وقاف وإستامثر فائضها ومن لالل إلتعرعات إليت حتول إ 

ا جاورها يي  ثبت من لالل درإسة إلوضع الاستامثري للمركز أ ن بأ ن حتقق إستامثرًإ وقييًا وأ ن تس تحوا عىل قطاع إخلضار يف مركز إلثنية وم 2020/  2018الاجتاه لالل خطهتا 

 أ هيل إسمركز مل تلىب إيتياجاهتم إلغذإئية ابلشلك إسمطلوب وتأ تهيم إخلضار من حمافظة بئشة بطريقة ال تليب الايتياج . 

إسمقبول أ ن تنتظر إمجلعية بأ ن يأ يت لها إسمتعرع ويعطهيا إسمال إذلي يغذي برإجمها فاالجتاه كام أ ن مجع إلتعرعات ومتويل برإمج إمجلعية أ صيح طريقة منظمة ولئست طريقة عشوإئية مفن غري 

والاس تقرإر إسمايل من لالل خطط إهجديد إذلي س تأ لذه مجعية وصال يف خطهتا الاسرتإتيجية هو إلتسويق لعرإجمها لكسب عدد أ كعر من إلتعرعات إسمالية يىت حتقق الاس تدإمة 

 لس نة إسمالية . تسويقية طوإل إ
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  -: الاستامثرية إلعرإمج

 

 وقف وصال اسم الربانمج 
 الوصف

التربعات  صمم هذا الربانمج لدعم القدرة املالية للجمعية حيث أن كل منشأة خريية حباجة إىل تنموية مواردها من خالل األوقاف وعدم اعتمادها على
ألف  ١00املؤسسات املاحنة ورجال األعمال والشركات والبنوك من خالل توزيع األسهم إىل بشكل رئيس يطلق على الوقف أسم يسوق من خالله على 

 ريل سهم لصغار املتربعني .  ١00ريل لكبار املتربعني 
 أهداف الربانمج

  . استدامة األجور التشغيلية ملنسويب اجلمعية 
  . استدامة األجور التشغيلية للجمعية 
 ة . عائد رحبي إليرادات اجلمعي 
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 إلتعلاميت إلتنييذية لعرانمج وقف وصال : 

قامة من كونه صناعي أ م لديم جتاري و هل يمت الاس  نشاء مشوع وقيي يتطلب إسمزيد من إدلرإسة يول ما هو إسمشوع إسمقرر إ  ن إليح  يف إ  تامثر يف سوق تسوده إسمنافسة مثل إ 

 ق ال يوجد به منافسة مثل مركز إلثنية أ و مرإكز أ خرى يوجد فهيا كثافة ساكنية    ويتطلب هذإ إلعرانمج إخلطوإت إلتالية : حمافظة بئشة أ و مناطق أ خرى أ م يمت الاستامثر يف سو 

  

 

 

 

 

 ماليظة : 

عادة تشكيل إللجنةيف حاةل أ ن إسمه  .  إلس نة إسمالية إل وىل نصف وعىل أ ال يتجاوز إليدء يف إلتنييذ مدة ام مل تنجز يف إسمدة إحملددة يعتعر إل دإء غري فعال وضعيف فيعاد إلنظر يف إ 

 

 

 

 
 
 

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 % 40 تسعون يوماً  تشكيل هجنة دلرإسة إلسوق

عدإد درإسة جد إللجنة إسمشلكة بقرإر جملس إال دإرة  %30 ثالثون يوماً  وى للمشوع إسمقرتح من إدلرإسة إسمقدمة من إللجنةإ 

 %30 ثالثون يوماً  وضع خطة تسويقية مع حتدد قمية إسمسامهة يف إسمشوع

 إهجهاز إلتنييذي إجناز إل دإء مس متر إليدء يف إلتسويق مدة ثالث س نوإت ال متام إسميلغ إسمطلوب



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 30الصفحة 
 

 االستثمار يف قطاع اخلضار  اسم الربانمج 
 الوصف

غرية حيث تقوم اجلمعية ابستئجار موقع السوق يف مركز الثنية من البلدية واالستحواذ عليه وتشغيلية صمم هذا الربانمج ومكون من سلسلة من املشاريع الص
 لسد احتياجات املركز وتنمية موارها املالية يف مراحل الثالث سنوات املقبلة . 

 أهداف الربانمج
  . استدامة األجور التشغيلية ملنسويب اجلمعية 
 جمعية . استدامة األجور التشغيلية لل 
  . عائد رحبي إليرادات اجلمعية 
  . توفري فرص عمل للمستفيدين 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج االستثمار يف قطاع اخلضار :
حالة عدم احلصول  يفإن مشروع االستثمار يتطلب املبادرة يف التقدم لبلدية الثنية وتبالة للحصول على املوافقة يف تشغيل السوق الكائن يف املركز الثنية و 

االستثمار يف الطريق العام أو الطرق احليوية يف مركز الثنية أو تبالة بسلسلة من حمالت اخلضار ال تقل املوافقة فإن اخلطة البديلة أبن تبادر مجعية وصال يف 
 ية : عن ستة متاجر لبيع الفاكهة واخلضار ويف حالة أن التنفيذ على اخلطة البديلة فتكون اخلطوات التال

 
 
 
 
 
 

ل السنة يف حالة أتخر تنفيذ الربانمج عن املدة احملددة فيعترب ذلك ضعف يف األداء واملفرتض أن تقوم اجلمعية يف التوسع يف النقاط البيعية خال مالحظة :
 املالية األوىل . 

 
 
 

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 % 40 يوماً  مخسة عش حتديد إسموقع إسمس هتدف
 قسم إسمشاريع / إحملاس ية

عدإد درإسة إهجدوى  %10 يوماً  مخسة عش إ 

 إسموظف إخملتص %50 مخسة عش يوماً  جتهزي إحملل

 تصإسموظف إخمل  إجناز إل دإء مس متر إليدء يف إلتنييذ
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 تطوير ملعب الكورة  اسم الربانمج
 الوصف

لتطوير وتفعيل النشاط الريضي يف ملعب الكورة التابع للجمعية حيث أن امللعب يف السابق له عائدات  صمم هذا الربانمج ومكون من سلسلة عمليات
 رحبية مث ضعفت هذه العائدات اليت كانت تشكل دخالً مالياً يفعل نشاط اجلمعية التشغيلي .  

 أهداف الربانمج
  . استدامة األجور التشغيلية للجمعية 
 عية . عائد رحبي إليرادات اجلم 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج تطوير ملعب الكورة : 
لقدم فمن الضروري إن تفعيل النشاط الريضي يف امللعب مرهون بثقافة شرحية الشباب جتاه لعبة كورة القدم فحينما تكون الثقافة ال تتجه حنو ريضة كورة ا

 إعداد دوريت مصغرة للمدارس للمسامهة يف نشر هواية كورة القدم وآلية التنفيذ تكون كالتايل :  وضع خطة بديلة لنشر ثقافة لعبة كورة القدم أو التربع يف
  

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 %10 ثالثون يوم  إعداد دراسة جدوى لتطوير امللعب

 قسم 

 ةإحملاس ي إسمشاريع /

 %50 ن يوماً ثالثو جتهيز امللعب وهتيئته كبيئة ريضية

استقطاب شاب من مركز الثنية له عالقات مع 
 الشباب وتوظيفه يف جانب تسويق دوريت امللعب  

 

 %20 ثالثون يوماً 

 إسموظف إخملتص / إلشاب إسمتطوع  % 30 ثالثون يوماً  إعداد خطة ثالث دوريت يف السنة املالية

جناز إل دإء ثالثون يوماً  استقطاب راعي للدوري  دنر إلتنييذي إسم إ 

 
ريالت لالعب  ١0يستحسن توسيع النشاط الريضي يف امللعب حبيث يكون ملعب لكرة الطائرة وملعب لكرة القدم ونقرتح أن يكون الرسم  مالحظة :

يوضع عليها شعار  تريل ويكون للفائزين يف الدوري كؤوس ومداليا 300بعد تفعيل امللعب ونقرتح أن يوضع دوري ويكون برسم لكل فريق الواحد 
 إذا تعذر احلصول على راعي لدوريت .  اجلمعية
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 برامج تسويقية ) التربعات ( : 

 
 
 
 
 

 إفطار طالب مدرسة  اسم الربانمج 
 الوصف

ريل حيث تقوم  ٥0يقوم الربانمج على متويل الطلبة املستفيدين من خدمات اجلمعية سواًء كان من األيتام أو من األسر اليت ترعاها اجلمعية ويكون السهم 
حية إضافة أن اجلمعية بتسويق هذا الربانمج على موظفي القطاع احلكومي واخلاص يف حمافظة بيشة أبن لديها أطفال أيتام وفقراء حباجة إىل مصروفات صبا

 املشروع يستهدف كبار الداعمني من املؤسسات اخلريية والقطاع اخلاص . 
 أهداف الربانمج

 ن اجلمعية .رفع العبء املايل ع 
  . متويل الطلبة املستفيدين من خدمات اجلمعية 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج إفطار طالب مدرسة :
يتبع اخلطة التسويقية يتطلب الربانمج تصميم برشورات وبنر وتسبقه عملية تسويق من الربامج اليت تستهدف حتقيق حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع مث 

  املخصصة لكل موظف واخلطوات تكون كالتايل : 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

  %50 إلنصف إل ول من إلس نة إسمالية كتابة خطاب للجهة املستهدفة

 قسم إلتحصيل 

 % 50 إلنصف إلثاين من إلس نة إسمالية السري على اخلطة التسويقية 

جيب أن حيقق املوظف املختص اهلدف املايل املطلوب منه خالل النصف األول أو الثاين من السنة املالية ويف حالة مل حيقق ذلك فينظر يف  حظة :مال
 األسباب هل هي من طريقته للتسويق أم هنالك مشكالت اقتصادية يعاين منها املتربعون أو غريها أو يستبدل املوظف أبخر . 
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 حفظ النعمة   الربانمج  اسم
 الوصف

 لنعمه, واستدامة هلل شكرا الداعمة اجلهات مع لشراكة اب والسالمة الصحة معايري وفق للمحتاجني وإيصاهلا حمافظة بيشة يف األطعمة فائض وأتهيل مجع
 كدعم مادي للمشروع .دة أبسعار رمزية  فبيع جزء من األطعمة على العمالة الوا رتحويق اجملتمع يف اإلسراف من وللحد

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
  . متويل احملتاجني ابألطعمة 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 

 التعليمات التنفيذية لربانمج حفظ النعمة : 
ية ففي حالة التعاون مع عدة فنادق ومطاعم يف حمافظة بيشة لتحسني الربانمج يفضل تنفيذ برانمج ) داعم حلفظ النعمة ( قبل البدء يف الربانمج بصورة فعل

 فإهنا ستكون رافداً قوي لتحسني أداء الربانمج بشكل يومي وليس مومسي . 
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 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة  خطوإت إلتنييذ

 تنييذ برانمج ) دإمع حليظ إلنعمة (
 قسم إلشإاكت / إسموظف إخملتص %100 مس متر

 لتسويقإ

جيب أن يقاس عدد األداء التنفيذي بقوة التسويق للربانمج فإذا كان التسويق ضعيف فإنه طردية يكون األداء ضعيف ويف حالة التسويق قوي  مالحظة :
 فإن جيب أن يكون توزيع الوجبات يف الوقت املناسب وابلعدد املناسب . 
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   ساعدوهم  اسم الربانمج 

 الوصف
ريل  ١00لرسم م الربانمج على ترميم منازل الفقراء املستفيدين من خدمات اجلمعية سواًء كان من األيتام أو من األسر اليت ترعاها اجلمعية ويكون ايقو 

اجة إىل ترميم إضافة حيث اجلمعية بتسويق الربانمج على موظفي القطاع احلكومي واخلاص يف حمافظة بيشة أبن لديها أسر منازهلا حباملتربعون صغار يقدمه 
 أن املشروع يستهدف كبار الداعمني من املؤسسات اخلريية والقطاع اخلاص . 

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
 إعانة األسر الفقرية  . 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 

 

 إلتعلاميت إلتنييذية لعرانمج ساعدومه : 

ية عند األسر املستفيدة من خدمات مجعية وصال أن منازهلم حتتاج إىل ترميم وحتسني وهذا الربانمج صمم لتسويق واحلصول على إن املالحظ يف مركز الثن
متربعني عن واقع أكرب قدر ممكن من التربعات اليت تليب احتياج منازل األسر وابلتأكيد أن التسويق والرتويج هلذا املنتج حيتاج إىل الصورة أن تتحدث لل

 ملنازل املستهدفة يف الرتميم وخطوات التنفيذ تكون : ا
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 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 %30 س يعة أ ايم   يرص إسمنازل 

 %10 يوم وإحد تقييم االحتياج من حيث حالة الفقري وتكلفة الرتميم  قسم إلرعاية الايامتعية

 %10 يوم وإحد  اليةوضع خطة تسويقية تنفذ كل نصف سنة م

 إسموظف إخملتص  % 20 يوم وإحد صياغة تقرير فين للمنازل إلرفاقها لكبار الداعمني

 إسموظف إخملتص %30 لك نصف س نة إلتسويق 
 

انمج يف حتقيق ترميم سمسة يقاس فاعلية الرب إعالمية تكون ضمن نشاط التسويق , و يتم تصوير املنازل اليت يقوم بزيرهتا الباحث وإخراجها بدعاية  مالحظة :
  لنظر فيها ويقرتح من كبار الداعمني : منازل يف السنة املالية ويف حالة عدم حتقيق العدد املفرتض فينظر يف آلية التسويق واألداة اإلعالمية ويعاد ا

  . مؤسسة العنود اخلريية 
 . مؤسسة حممد احلبيب وأوالده اخلريية 
 اخلريية .  مؤسسة عبدالعزيز بن على السديس 
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 إفطار أسرة صائمة    اسم الربانمج 
 الوصف

ريل  30السهم من  يبدأيقوم هذا الربانمج على متويل األسرة  املستفيدين من خدمات اجلمعية سواًء كان من األيتام أو من األسر اليت ترعاها اجلمعية و 
  .يف حمافظة بيشة  وعامة املتربعني ظفي القطاع احلكومي واخلاصتقوم اجلمعية بتسويق الربانمج على مو يقدمه املتربعون الصغار ف

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
 إعانة األسر الفقرية  . 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج إفطار أسرة صائمة : 
ئد يف برامج إفطار الصائم كل عام والذي يستهدف العمالة حيث أن الربانمج يستهدف األسر السعودية إن برانمج إفطار أسرة صائمة خرج عن السا

 املستفيدة من خدمات اجلمعية وخطوات التنفيذ : 
 
 

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 %10 س يعة أ ايم  الضعيفة جداً  حصر األسر

 %20 يوم وإحد موازنة تقديرية للربانمجوضع  إسموظف إخملتص / إحملاسب

 %70 يوم وإحد  تسويق الربانمج

ليس إن فاعلية الربانمج تكون يف لفت انتباه اجملتمع أبن تفطري الصائمني يكون لألسر السعودية الفقرية واملستفيدة من خدمات مجعية وصال و  مالحظة :
 وبنر يوزع قبل شهر رمضان إبسبوع كتهيئة للمتربعني مع التسويق الربانمج على كبار املتربعني . العمالة السائبة وحنوها ويستحسن أن يصمم بروشورات 
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     شاركوها الفرحة  اسم الربانمج 
 الوصف

ريل  ١00لرسم اجلمعية ويكون ايقوم هذا الربانمج على متويل األسرة  املستفيدين من خدمات اجلمعية سواًء كان من األيتام أو من األسر اليت ترعاها 
يستهدف إعانة عروس  أن برانجمهاالربانمج على موظفات القطاع التعليمي والصحي يف حمافظة بيشة املتربعون حيث تقوم اجلمعية بتسويق صغار يقدمه 

 مني من املؤسسات اخلريية والقطاع اخلاص . يستهدف كبار الداع الربانمجفقرية متزوجه حديثاً يف أتثيث منزهلا وهي حباجة إىل دعم مادي إضافة أن 
 أهداف الربانمج

 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
 إعانة املتزوجني . 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
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 43الصفحة 
 

 التعليمات التنفيذية لربانمج شاركوها الفرحة : 
يتعثر تسويقه ابلصورة املطلوبة فإن االجتاه إىل وضع الربانمج هبذه الصورة القصد  إن هذا الربانمج يف األصل هو إعانة زواج وحيث أن برانمج إعانة الزواج قد

     ابة املتزوجان منه التسويق ولذا نقرتح أن يستهدف املتربعات النساء فقط واملؤسسات اخلريية النسائية ويكون ريع الربانمج أاثث منزيل يقدم لشاب والش
 يكون هنالك بروشور مصاحب للتسويق لكي يستحوذ على ميول املتربعات واخلطوات كالتايل : ويفضل أن أو مبلغ نقدي يقدم للعروس 

  
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 %10 مخسة عش يوم  تصممي بروشور 
 إسموظف إخملتص 

 %20 يوم وإحد وضع خطة تسويقية للعرانمج  

مباشر حبيث يذهب املوظف املختص إىل املدارس وأن يكون تسويق هاتفي أبن تقوم املوظفة املختصة يف القسم النسائي نقرتح أن يكون التسويق  مالحظة :
 ابالتصال على املدارس وهتيئة املتربعات قبل ذهاب املوظف املختص . 
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 44الصفحة 
 

 
 
 

 أعينوها  اسم الربانمج 
 الوصف

تقوم اجلمعية بتسويق الربانمج على ريل يقدمه صغار املتربعون و  ١00لرسم خدمات اجلمعية ويكون امن  اتيقوم الربانمج على متويل األرامل  املستفيد
 .يستهدف إعانة أرملة فقرية ترعى  برانجمهاموظفات القطاع التعليمي والصحي يف حمافظة بيشة 

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
  اجلمعية . متويل الطلبة املستفيدين من خدمات 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
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 45الصفحة 
 

 التعليمات التنفيذية للربانمج أعينوها لتأثيث منزل أرملة : 
تضعها يف صمم الربانمج الستهداف الشرحية النسائية حيث ثبت أن النساء أكثر عاطفة من الرجال ويعترب ذلك فرصة للجمعية من أن تنوع يف براجمها و 

 الستمال املتربع ابلدعم السخي وحىت يكون أداء اجلمعية أكثر فاعلية واخلطوات كالتايل : أكثر عاطفة  إطار
  

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة إسمهمة 

 %10 مخسة عش يوم  تصممي بروشور 
 قسم إال عالم / إسموظف إخملتص 

 %20 يوم وإحد صياغة خطة  

حبيث يذهب املوظف املختص إىل املدارس وأن يكون تسويق هاتفي أبن تقوم املوظفة املختصة يف القسم النسائي  نقرتح أن يكون التسويق مباشر مالحظة :
 ابالتصال على املدارس وهتيئة املتربعات قبل ذهاب املوظف املختص .
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 46الصفحة 
 

 
 
 

    تشاركوا يف أجر حاج  اسم الربانمج 
 الوصف

ستفيدين وفق معايري معينة تتناسب مع متطلبات اجلهات الداعمة ورفعها إىل اجلهات املاحنة يف شهر رجب من كل يقوم الربانمج على حتديد جمموعة من امل
  ريل .  ٥00غري أن الربانمج يساهم فيه صغار املتربعني بسهم قدرة عام لطلب متكني احلجاج من إقامة فريضة احلج 

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
 ساعدة احلجاج على أداء الفريضةم . 

 حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع .
 التعليمات التنفيذية لربانمج تشاركوا يف أجر حاج : 

ار اخلريية وعلى صغ يعترب الربانمج من الربامج املومسية اليت أتيت كل عام يف موسم احلج فتقوم اجلمعية بتسويق الربانمج على كبار املتربعني من املؤسسات
ار املتربعني ضمن املتربعني قبيل احلج ويف حالة أنه حصل تربع من املؤسسات املاحنة بعدد من احلجاج وورد إىل اجلمعية تربعات فإن اجلمعية جتعل أسهم صغ

 ن يكون التربع مؤنة طريق للحاج واخلطوات كالتايل : سهم املؤسسات املاحنة أب
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 هجهة إسمسؤولية إ نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 %10 مخسة عش يوم  إحصاء عدد املستفيدين الذين مل يؤدوا فريضة حجة اإلسالم
  قسم إلرعاية

 %20 يوم وإحد رفع تقرير يف شهر رجب إىل املؤسسات املاحنة

   مخسة عش يوم تسويق الربانمج على صغار املتربعني

 التالية : نقرتح أبن يقدم طلب املنح إىل املؤسسات مالحظة :
 مؤسسة بن عثمني اخلريية . 

  . مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي اخلريية 

  . مؤسسة اهلدى اخلريية 
  . مؤسسة العثيم اخلريية 
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  إطعام مسكني  اسم الربانمج 
 الوصف

من خالل خطة  واملؤسسات املاحنة اخلاص القطاعدعم من يقوم هذا الربانمج على متويل األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية أبساسيات غذائية ويكون ال
 .تنفيذية لتمويل الربانمج 

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
  . متويل األسر الفقرية 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
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 49الصفحة 
 

 التعليمات التنفيذية لربانمج إطعام مسكني :
عات حيث يقوم بتأمني عناوين كافة شركات ومؤسسات الغذائية ويضعها يف جدول ويقوم مبخاطبة كافة الشركات خيتص يف الربانمج موظف املستود

 واملؤسسات بشكل دوري كل شهر واخلطوات تكون : 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %50 س يعة أ ايم  حصر كافة الشركات واملؤسسات الغذائية

 ص إسموظف إخملت
 %10 يوم وإحد جدولة الشركات حبسب أصناف الطعام

 %10 يوم وإحد  وضع خطة تسويقية 

 %30 مس متر خماطبة اجلهات املستهدفة

 جيب أن يكون التواصل مع شركات التغذية بصورة يومية .  املالحظة :
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 50الصفحة 
 

 
 

 كفالة يتيم   اسم الربانمج 
 الوصف

ريل لكفالة اليتم حيث تبدأ اجلمعية خبطة تسويقية للربانمج تستهدف فيه رجال األعمال وموظفو  200ني بسهم قدره يقوم الربانمج على صغار الداعم
 القطاع احلكومي مبحافظة بيشة إضافة أن الربانمج يستهدف املؤسسات املاحنة اليت هتتم بكفالة األيتام .

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
 أليتام املستفيدين من خدمات اجلمعية .متويل ا 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 

 التعليمات التنفيذية لربانمج كفالة يتيم : 
قدم ليتم والكافل أبن يتإن برامج األيتام من الربامج التقليدية يف كافة املؤسسات اخلريية ولكن ما نريد إضافته يف الربانمج أن تكون اجلمعية حلقة وصل بني ا

و اليتيم من الكافل لليتيم ابلشكر برسالة خطية يكتبها بيده أو مكاملة هاتفية من اليتيم إىل الكافل حبيث يكون هنالك اتصال عاطفي وشعور ابحلنو حن
حالة األيتام ورفعها إىل  الكافل , غري أن الربانمج يستهدف املؤسسات املاحنة أبن تكفل جزء من األيتام ولو مبدة عام واحد من خالل كتابة تقارير عن

 املؤسسات املاحنة بطلب الكفالة . 
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 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %50 س يعة أ ايم  حصر حاالت األيتام وتصنيفهم إىل فئات

  قسم إلرعاية 

جدولة الفئة الضعيفة وكتابة تقرير عنها ورفعها للمؤسسات 
 املاحنة 

 %10 يوم وإحد

 %10 يوم وإحد  وضع خطة تسويقية لليةة إسمتوسطة  

 %30 مس متر البدء يف تنفيذ الربانمج

 يكون تصنيف األيتام إىل فئات حسب العمر واجلنس . مالحظة : 
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 52الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 املتبقي لك أجر    اسم الربانمج 
 الوصف

ن إلرضيية إسمضافة إليت فرضهتا إدلوةل تعتعر فرصة للقطاع إخلريي العتيار ىل صايب ويي  أ ن  إ  أ ن يف إلعمليات إلييعية يتبقى يزء من إلهالالت ال يس تطيع إسمس هتكل قبضها فتذهب إ 

ىل الاس تيادة من متيقى إسميالغ من إسمس هتلك ن واكل من لالل إالتياق مع عدة هج ن هذإ إلعرانمج مصم إ  ىل إقتناص إليرص فا  تيقية ات يف إلقطاع إخلاص لتحويل إسميالغ إسم إمجلعية تسعى إ 

شعار إسمس هتكل بذكل .  ىل يساب إمجلعية إلعام مع إ   إ 

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
  . االكتفاء الذايت يف املصاريف التشغيلية 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
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 53الصفحة 
 

 التعليمات التنفيذية لربانمج املتبقي لك أجر : 

ل شرح أهدافه للجهات يف القطاع اخلاص ويبني هلم احلكم الشرعي يف متبقى املشرتيت من املستهلكني وآلية تنفيذ ال بد أن يسوق الربانمج من خال
 الربانمج حبيث يتفهم صاحب املتجر أو املول ذلك ويتعاون مع اجلمعية يف تنفيذ الربانمج . 

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %40 يعة أ ايم س   حصر احملالت 

 %10 يوم وإحد جدولة احملالت ووضع خطة يومية لتسويق  إلتحصيل  

 %10 يوم وإحد وضع خطة تسويقية لليةة إسمتوسطة  

 %40 مس متر إلتنييذ

 يكتب خطاب للجهات املشاركة يف الربانمج .  مالحظة :
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 54الصفحة 
 

 

 خصومات مشرتيت العثيم  اسم الربانمج 
 الوصف

ضافة رصيد للمس هتكل بطاقة إكتساب إ رايل مشرتايت فتجمع عىل صورة نقاط ويي  أ نه مت إالتياق مع  100رايل عن لك  2سممنوحة من أ سوإق عيدهللا إلعثمي لعمالئه تقدم لدمة إ 

ىل   % من قمية إسمشرتايت .  30إال دإرة إلعامة السوإق عيدهللا إلعثمي بتقدمي لدمة لاصة للجمعية يصل إ 

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
  . دعم املستفيدين 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
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 55الصفحة 
 

 التعليمات التنفيذية يف برانمج خصومات العثيم : 

رفعها خبطاب و  اكتساب بطاقةأمساء املستفيدين مع تدوين رقم  هجدولمث لتفعيل الربانمج جيب إشعار كافة املستفيدين ابحلصول على بطاقة اكتساب ومن 
 خمتوم من اجلمعية إىل اإلدارة العامة ألسواق عبدهللا العثيم ابلريض . 

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %40 س يعة أ ايم  إشعار املستفيدين ابحلصول على بطاقة اكتساب 

 %10 يوم وإحد جدولة أمساء املستفيدين  إلتحصيل  

دإرة إ  %10 يوم وإحد لعامة ابلرايض   إلرفع لال 

 .  جيب التواصل مع اإلدارة العامة ابلريض لتأكد من تفعيل البطاقة مث إشعار املستفيدينمالحظة :

 

 

 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 56الصفحة 
 

 
  SMSرسائل  اسم الربانمج 

 الوصف
 SMS( وإليت تتيح لعمالء إالتصاالت إلقيام بعملية تعرع ععر إلرسائل  تقدم إالتصاالت إلسعودية لدمة إلتعرعات من لالل إلتقنية واكل عن طريق لدمة إلتعرع ععر ) إلشورد كود

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 

 دعم املصروفات التشغيلية . 
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 : SMSالتعليمات التنفيذية لربانمج الرسائل 

املناسبات اليت تشارك فيها اجلمعية بفاعلية إعالمية مث ترفق الشورد كود اخلاص إن برانمج الرسائل من أفضل الربامج إليراد التربعات للجمعية خصوصًا يف 
  هبا للتربع ويفضل أن حتصل اجلمعية على كافة شركات االتصاالت يف اململكة للحصول على أكرب عدد ممكن من الدعم . 

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

  إلسكراترية %100  يوم وإحد  خماطبة شركات االتصاالت

 م .  20١8جيب التواصل مع الشركات وإجناز الربانمج أبقل من شهر يف بداية السنة املالية  مالحظة :
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 58الصفحة 
 

 

 جتهيز أدوات الكهرابئية    اسم الربانمج 
 الوصف

سوق الربانمج عليها يف املواسم من خالل أدوات إعالمية توضح فيها يقوم الربانمج على كبار الداعمني يف القطاع اخلاص من شركات األدوات املنزلية أبن ي
  . اجلمعية احتياجات املستفيدين من األدوات الكهرابئية 

 أهداف الربانمج
 . رفع العبء املايل عن اجلمعية 
 . متويل األيتام املستفيدين من خدمات اجلمعية 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
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 59الصفحة 
 

 تنفيذية لربانمج األدوات الكهرابئية: التعليمات ال

             ع    فعالية الربانمج تكمن يف حصر شركات األدوات املنزلية ومعرفة الشركات اليت لديها أجهزة أتثرت من عملية التحميل والنزيل فهذه ال تبا 
 جلمعية . وال تسرتد وهي قابلة لالستعمال وتكون هذه األجهزة مناسبة للمستفيدين من خدمات ا

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %50 س يعة أ ايم  بيع األدوات الكهرابئيةحصر كافة الشركات واملؤسسات 

 إسموظف إخملتص 
 %10 يوم وإحد األجهزةجدولة الشركات حبسب أصناف 

 %10 يوم وإحد  وضع خطة تسويقية 

 %30 مس متر خماطبة اجلهات املستهدفة

 جيب خماطبة والتواصل مع الشركات صورة يومية . مالحظة : 
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 مشروع الشراكات املستدامة
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 61الصفحة 
 

 :  مقدمة
داف الشراكة هي شكل من أشكال التعاون الدائم بني اجلمعية ومؤسسات اجملتمع يف القطاع احلكومي واخلاص واألهلي وهي عبارة عن تقارب بني أه

ألجل التعاون يف إجناز مشروع معني أو برامج وأنشطة اجتماعية وحنوها من خالل تبادل اخلربات والصالحيات وإمكانيات اجلمعية وبني اجلهات األخرى 
 البشرية واملادية وتدور حماور الشراكات املتعددة على النحو التايل : 

 شراكات للتوعية .  .١
 شراكات للتأهيل .  .2
                                 شراكات للتدريب .                              .3
 شراكات للتعاون املشرتك .  .4
 شراكات للتوظيف .  .٥
 شراكات للتمويل .  .6

 
جيًا تسعى إدارة وهتدف الشراكات املتعددة إىل معاجلة كافة القضاي االسرتاتيجية اليت تعاين منها مجعية وصال , حيث أن الشراكات تعترب هدفًا اسرتاتي

واستدامته يف ظل إمكانيات الراهنة وضعف قدراهتا , وقد تكون الشراكة مع جهة أو أكثر يف حتقيق نشاط مشرتك األهداف بني اجلمعية إىل حتقيقه 
ة واألهداف اجلهات املهتمة , وتتمثل الشراكات بربامج تقوم اجلمعية بتصميمها وصياغة اتفاقيات مع اجلهات املهتمة بقصد التواؤم بني أهداف اجلمعي

 ألخرى . اجلهات ا
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\ 

 
 
 
 
 
 
 

 لتوعية خبطورة املخدرات    -أنقذوهم  اسم الربانمج 
 الوصف

شراكات ملعاجلة آفة املخدرات يف اجملتمع وعند األفراد الذين يعانون من تعاطي املخدرات يف األسر املستفيدة من خدمات يعترب املشروع مكون من سلسلة 
  يعاين من تعاطي وإدمان املخدرات . تنفيذية تشمل مشاريع توعوية وإعالمية وأتهيل ملن اجلمعية وتقوم اجلمعية إبدارة الربانمج من خالل خطط

 أهداف الربانمج
  . معاجلة مشكلة اإلدمان عند أفراد األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية 
  . محاية مركز الثنية من انتشار املخدرات يف أوساط الشباب 
  . توعية اجملتمع خبطورة املخدرات 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج أنقذوهم : 
ش عمل بني هذه يتطلب الربانمج إقامة عدة شراكات نقرتح أبن تكون مع املكتب التعاوين وإدارة التوعية يف مكافحة املخدرات وبعض اإلعالميني  وتقام ور 

 رتح أن يستثمر ملعب وصال يف الفاعليات اليت تقام . اجلهات للنظر يف آلية توعية شرحية الشباب عن خطورة هذا الداء اخلطري ونق
 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 إسمكتب إلتعاوين %50 س يعة أ ايم  حتديد رسالة الربانمج ومساته

دإرة  إلتوعية يف ماكحفة إخملدرإت %10 يوم وإحد التنسيق مع اجلهات املشاركة  إ 

عالمي ن %10 يوم وإحد  ليات التنفيذد ورش عمل وحتديد آعق  إ 

 إهجهات إسماحنة أ و إلرإعية %30 مس متر كتابة التقارير مبا خرجت به اجلهات املشاركة

 نقرتح أن يكون التنسيق ابتداًء مع املكتب التعاوين لتبلور الفكرة بصورة واضحه للمكتب مث ينطلق الفريقان يف تكوين الفريق من اجلهات مالحظة :
 رى.األخ
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   شاركوان بعلمكم  اسم الربانمج 
 الوصف

اتفاق بني اجلمعية وصال و جامعة بيشة لدراسة مسحية تستهدف سكان مركز الثنية وما جاورها بقصد معرفة أسباب اخلالفات  من يعترب املشروع مكون
ومشاكل حتتاج إىل حبث واستقصاء للحلول واألسباب لتقوم اجلمعية بتحويل  األسرية والفقر والبطالة يف اجملتمع حيث تقوم اجلمعية بوضع مذكرة تفاهم

 توصيات الباحثني إىل برامج ملعاجلة أسباب املشكالت املتفق على حبثها .
 أهداف الربانمج

 . حبث مشكلة الفقر يف جمتمع مركز الثنية 
 . حبث مشكلة التفكك األسري يف جمتمع مركز الثنية 
 يف جمتمع الثنية .  حبث مشكلة البطالة 
 . تصميم برامج ملعاجلة املشكالت االجتماعية 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج شاركوان بعلمكم : 
 تستفيد إن أمهية البحوث للحصول على جذور املشكالت اليت تسبب الفقر يف الشرحية اليت تستفيد من خدماهتا مجعية وصال أمر يف غاية األمهية وحىت

 ألكادميية يف دراستها مبالمسة الواقع بعيداً عن النظريت ونقرتح اخلطوات التالية : احملاضن ا
 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %50 س يعة أ ايم  حتديد املشكالت القائمة يف مركز الثنية

 جامعة بئشة

 %10 يوم وإحد كتابة مذكرة التفاهم

 %10 يوم وإحد  التنسيق مع اجلامعة ومركز البحوث

 %30 مس متر التنفيذ

 %100 إجناز إلعرانمج حتويل التوصيات والدراسات إىل برامج تنفيذية وخطط

 نقرتح يكون هنالك راعي من املؤسسات املاحنة للربانمج .  مالحظة :
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 التعليمات التنفيذية لربانمج حنن معكم بدمائنا : 
م وجيب أن يسلط الضوء على احلملة إعالمياً  20١8ية هذه احلملة من احلمالت الوطنية اليت نقرتح أن تنفذها مجعية وصال يف الربع األول من السنة املال

عبداللطيف لكي تتأسى هبا اجلمعيات األخرى وأتخذ اجلمعية صورة إجيابية يف اجملتمع ونقرتح أن يكون الراعي هلذه احلمل شركات االتصاالت أو شركة 
 مجيل . 

 
 

 حنن معكم بدمائنا  اسم الربانمج 
 الوصف

ابلتربع ابلدم للجنود اتفاق بني اجلمعية وصال و مستشفى امللك عبدهللا مبحافظة بيشة , على أن تقوم الشراكة بتمويل اجلمعية  من روع مكونيعترب املش
 وتكون احلملة على مستوى حمافظة بيشة .  املرابطني يف احلد اجلنويب من اململكة 

 أهداف الربانمج
 الدم ك الدم ابالحتياج الكايف منمتويل بن. 
 رفع معنويت جنودان يف املرابطني يف احلد اجلنويب.  
  . رفع احلس الوطين ابجملتمع 
  . حتسني صورة اجلمعية ابجملتمع 
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 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %50  مخسة عش يوم  مع اجلهة املشاركة التنسيق 

 إلقطاع إخلاص 

 %10 يوم وإحد صياغة مذكرة التفاهم 

 %10  مخسة عش يوم إعداد بروشورات إعالمية وبنرات للربامج 

 %30 س يعة إايم صياغة خطة إعالمية للحملة 

جناز إلعرانمج أ س يوع  تنفيذ الربانمج  إ 

 جملس اإلدارة وبعض أعضاء جملس اإلدارة عرب وسائل اإلعالم طيلة مدة احلملة لتعريف هبا وأبهدافها .  ال بد من ظهور رئيس مالحظة :
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 لتنفيذية لربانمج حقوقي : التعليمات ا
 فيما ظهر لنا يف حتليل وضع املستفيدين أن هنالك خالفات أسرية يتعذر معاجلتها ابحلسىن دون تدخل القضاء ومن منطلق وجوب حفظ احلقوق يف

 فيذ الربانمج يكون : الشريعة اإلسالمية للمرأة فإن الربانمج صمم لتوعية املرأة يف حقوقها من نفقه واحلضانة وغريها من احلقوق وتن
 
 
 
 
 

   حقوقي اسم الربانمج 
 الوصف

مكتب احملاماة إلقامة اتفاق بني اجلمعية مكتب حماماة وجلنة التنمية االجتماعية يف مركز الثنية حيث تقوم اجلمعية بعقد اتفاقية بني  من يعترب املشروع مكون
 التنسيق واملقر يف جلنة التنمية االجتماعية .دورة أو حماضرات للنساء لتوعيتهن يف حقوقهن القانونية فيما خيص األحوال الشخصية ويكون 

 أهداف الربانمج
 .توعية النساء يف حقوقهن الشخصية 
  . معاجلة اخلالفات األسرية يف القنوات النظامية 
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 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %50 يوم وإحد    خماطبة جلنة التنمية االجتماعية 

 ماكتب إحملاماة 

 %10 يوم وإحد  حتديد احتياجات مقر الدورة أو احملاضرة 

 %10 ثالثة أ ايم    البحث عن مكتب حمامي متربع يف الربانمج 

 %30 يوم وإحد  توقيع االتفاقية مع احملامي 

حالة تعذر وجود  إجناز الربانمج يكمن يف توقيع االتفاقية مع احملامي والتزامه يف املشاركة يف الربامج األخرى املساندة هلذا الربانمج واخلطة البديل مالحظة :
 .   حمامي أن يتم االتفاق مع مدرب قانوين يف تنفيذ الربامج احلقوقية
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 للعمل : التعليمات التنفيذية لربانمج أترك الكسل هيا 
جلمعية إن رفع مستوى الوعي لدى الشباب أمرًا ضروري ويرفع عبء كبري عن اجلمعية أبن يكونوا هؤالء الشباب يومًا ما من املستفيدين من خدمات ا

 إضافة إىل أن أبناء املستفيدين ال بد أن يعملوا لساعدوا اسرهم يف أعباء احلياة وخطوات التنفيذ تكون : 
 
 
 

    أترك الكسل هيا للعمل  اسم الربانمج 
 الوصف

املدربني ويكون يف حيث يتم إقامة فعاليات ابستضافة أحد  وجلنة التنمية االجتماعية اتفاق بني اجلمعية وصال و املكتب التعاوين من يعترب املشروع مكون
  كرة جتارية ويؤخذ ابحلسبان نشر الثقافة الدينية وخطورة األفكار املنحرفة على اجملتمع .احملاضرات فعاليات وجوائز ملن أييت بفكرة مشروع صغرية أو ف

 أهداف الربانمج
 . توعية الشباب حنو خطورة البطالة 
 . توعية الشباب خبطورة األفكار املنحرفة 
 . نشر الثقافة الدينية يف أوساط الشباب 
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 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة ذ خطوإت إلتنيي

 %5 يوم وإحد   خماطبة مكتب التعاوين

 %5 يوم وإحد خماطبة جلنة التنمية االجتماعية مكتب إلتعاوين

 %30 ثالثة أ ايم   عقد ورشة عمل لتحديد مسات الفعاليات

 هجنة إلتمنية الايامتعية 
 %30 يوم وإحد االتفاق مع املدرب

 %20 يوم وإحد  ازنة للفعاليةوضع مو 

 إجناز إلعرانمج مس متر البحث عن جهة راعية أو ماحنة

 اخلطة البديلة يف حالة تعذر وجود املنح أو الرعاية فإن التكلفة تكون سلفة على الربانمج .  مالحظة :
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 :  1التعليمات التنفيذية للربانمج مهارايت 
 العمل وتنفيذ الربانمج إن موظفي اجلمعية حباجة إىل التدريب املكثف واملتنوع لرفع كفاءهتم إكساهبم ثقافة العمل اخلريي لقدموا املزيد من العطاء واملهنية يف

 يكون من خالل : 
 ركةإهجهات إسمشا نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %80 مخسة عش يومًا   التنسيق مع معهد اإلدارة

 %10 عشة أ ايم حتديد االحتياج التدرييب معهد إال دإرة

جناز إلعرانمج    تنفيذ الربانمج  %10 إ 

 يراعي بعد التنسيق حتديد مسميات املوظفني حيث يرتتب عليه حتديد االحتياج التدرييب .  مالحظة :

 ١ يتامهار  اسم الربانمج 
 الوصف

معهد اإلدارة أبن يقوم املعهد بتدريب منسويب اجلمعية ضمن املسؤولية االجتماعية اليت يقدمها املعهد للقطاع اتفاق بني اجلمعية وصال و  يتكون الربانمج من
 الغري رحبي لالستفادة من خربات وكفاءات معهد اإلدارة ونقلها إىل موظفي اجلمعية .   

 أهداف الربانمج
 .تطوير قدرات منسويب اجلمعية 
  رفع العبء املايل عن اجلمعية. 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 73الصفحة 
 

 :  2التعليمات التنفيذية لربانمج مهارايت 
ربانمج السابق هذا الربانمج داعم للربانمج السابق ويستهدف شرحيتان موظفي اجلمعية وأبناء املستفيدين من خدمات اجلمعية بشكل أوسع يف التدريب من ال

 وخطوات التنفيذ تكون : 
 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %80 مخسة عش يومًا   الغرفة التجاريةالتنسيق مع 

 %10 عشة أ ايم حتديد االحتياج التدرييب إلغرفة إلتجارية 

جناز إلعرانمج    تنفيذ الربانمج  %10 إ 

 م .  20١8نقرتح أن ينفذ الربانمج خالل الربع األول من السنة املالية لعام  مالحظة :

  2يت امهار  اسم الربانمج 
 الوصف

اإ اكن نمتتع بقدرإت وهمارإت تناسب طييعة معل إمجلعية مفن هذإ إسميدأ  إنبثق إل عرانمج لتطونر همارإت وقدرإت موظيي إمجلعية إلعنرص إلبشي هو إحملرك إل سايس سموإرد إسمؤسسة   إ 

لهيم عىل أ مكل وهجه ممكن ويىت نكونوإ شاكء جناح خلطة إمجلعية يف إسمس تقبل   غري أ ن هذإ إلعرانمج يس هتدف شةحية إلطاقات إلش يابية حبي  نكون إلتنس يق  ليقوموإ ابسمهام إليت تولك إ 

 بأ ن متنح إلغرفة إلتجارية شهادإت تدريب للطاقات إلش يابية إليت تقوم إمجلعية بتدريبهيم . 

 أهداف الربانمج
 .تطوير قدرات منسويب اجلمعية 

 . أتهيل الطاقات الشبابية لسوق العمل 
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 يف القطاع اخلاص   توطني السعودة اسم الربانمج 
 الوصف

اتفاق بني اجلمعية وصال ومؤسسات القطاع اخلاص حيث تقوم اجلمعية بتمويل سوق العمل ابملوارد البشرية املدربة وتكون هذه  من يعترب املشروع مكون
 مالية .النوعية من الشركات تتجدد مع عدة مؤسسات ليستوعب عدد الشباب املتزايد كل سنة 

 مجأهداف الربان
 . رفع كفاءة املوارد الوطنية 
 . معاجلة البطالة 
  .معاجلة الفقر 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج توطني السعودة : 
حيث تقوم اجلمعية بتدريب الطاقات الشبابية وأتهليهم للدخول يف سوق العمل ويسوق الربانمج  2هذا الربانمج يتحقق مع بعد تنفيذ برانمج مهاريت 

 ره منتج وطين يعاجل البطالة ابجملتمع وخطوات التنفيذ : العتبا
 

 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %80 ثالثون يومًا   البحث عن الشركات ذات االحتياج

 %10 يوم وإحد صياغة مذكرة تفاهم إلقطاع إخلاص 

 %10 يوم وإحد    تنفيذ الربانمج

 وق على الشركات الكربى فهي اليت لديها القدرة على استيعاب أعداد كبرية من املوظفني . الربانمج يس مالحظة :
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 نعمة : التعليمات التنفيذية لربانمج داعم حفظ ال
فنادق واملطاعم يعترب الربانمج نقلة نوعية لربانمج حفظ النعمة الذي يعترب مومسي يقوم متويله من صاالت األفراج واملناسبات فقط فالربانمج يستهدف ال

 . يمول برانمج حفظ النعمة بصورة يومية من األطعمة اليت توزع وفق معايري السالمة الصحية الكبرية يف حمافظة البيشة ل
 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %80 ثالثون يومًا   البحث عن الفنادق واملطاعم

 %10 يوم وإحد صياغة مذكرة تفاهم إلقطاع إخلاص 

 %10 يوم وإحد    تنفيذ الربانمج

 ال يوجد .  مالحظة :
 

 داعم حفظ النعمة اسم الربانمج 
 الوصف

حفظ  اتفاق بني اجلمعية وصال و جمموعة من الفنادق واملطاعم وصاالت األفراح حيث أن هذه الشراكة تقوم على متويل مشروع من يعترب املشروع مكون
 اجلمعية .  النعمة أبن تقوم اجلهات اليت يتم االتفاق معها على جتهيز األطعمة وفق معايري السالمة الصحية وإعادة هتيئة األطعمة مث توريدها إىل 

 أهداف الربانمج
  . حتسني صورة اجلمعية ابجملتمع 
  . متويل مشروع حفظ النعمة 
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 متويل املشاريع الصغرية  اسم الربانمج 
 الوصف

ن إمجلع  ب ن وفاعليات وإلعقبة إليت توإهجنا مكؤسسة ية حترص عىل بناء ييل فاعل وعامل يف إجملمتع وذلإ تركز يف برإجمها عىل توعيهتم وفتح فضاء إل فاكر إلتجارية هلم من لالل لعرإء ومدر إ 

ىل معاهجة إليطاةل وإليقر يف إجملمتع يه إلمتويل إسمايل للمشاريع إليت قد نريد بع ض إسمس تييدنن حتقيقها عىل أ رض إلوإقع ويي  أ ن هناكل هجات تقوم ابدلمع إسمايل لهذه إسمشاريع لريية تسعى إ 

ن هذإ إلعرانمج مصم ليناء شإاكت مع عدة هجات مموةل للمشاريع إلصغرية وإسمتوسطة .   إلوطنية فا 

 أهداف الربانمج
  . متويل مشاريع املستفيدين 
  . معاجلة البطالة 
  اجملتمع .      معاجلة الفقر يف 
  . حتسني صورة اجلمعية ابجملتمع 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج متويل املشاريع الصغرية : 
 يوجد مؤسسات كثرية هتتم بدعم املشاريع الصغرية وتنمية احلراك االقتصادي ونقرتح الشراكة تكون مع اجلهات : 

 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة  خطوإت إلتنييذ

 %80 ثالثون يومًا   اهم معهم على أهداف الربانمجزيرة اجلهات املقرتحة والتف

 %10 يوم وإحد صياغة مذكرة تفاهم إلقطاع إخلاص 

 %10 يوم وإحد    تنفيذ الربانمج

 كن عقد شركات مع جهات خارج احملافظة أو منطقة عسري . ليس ابلضرورة االتفاق مع اجلهات يف حمافظة بيشة فمن املم مالحظة :
 

 

                                 . صندوق املئوية                            
  . ابب رزق اجلميل 
                                      . البنك السعودي للتسليف واالدخار 
   . الغرفة التجارية يف حمافظة بيشة 
  .  برانمج كفالة لتمويل املنشآت الصغرية واملتوسطة 
  . قطوف بناء بيئة مستدامة لريدة األعمال  
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 التعليمات التنفيذية لربانمج تطوير القطاع اخلريي يف منطقة عسري : 
ية يف منطقة إن هذا برانمج مرتب بعدة برامج يف تطوير القطاع اخلريي يف منطقة عسري وهو من الربامج املهمة يف إجياد حلقة وصل بني اجلمعيات اخلري 

 هولة . عسري لتستطيع مجعية وصال حتقيق أهدافها بكل س
 إهجهات إسمشاركة نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ 

 %80 ثالثون يومًا   التنسيق مع اجلهة املعنية

 %10 يوم وإحد صياغة مذكرة تفاهم إجمللس إلتنس يقي  

 %10 يوم وإحد    تنفيذ الربانمج

 نقرتح زيرة اجمللس دون املخاطبة .  مالحظة :

 تطوير القطاع اخلريي يف منطقة عسري     اسم الربانمج 
 الوصف

ن من أ مه أ عامل إجملالس إلتنس يقية للجمعيات إخلريية إلتنس يق ب ن إمجلعيات إخلريية يف إلقطاع إذلي نكون مضن صاليياهتا يىت تذلكل ل  يف إلتوسع يف جناهحا اكفة  لجمعيات إليت ترغبإ 

 عسري إلصعوابت وإسمعوقات ومبا أ ن إمجلعية دلهيا برانجمان يف تطونر قيادإت إلقطاع مفن إسمهم أ ن تقمي شإكة مع إجمللس إلتنس يقي يف منطقة 

 أهداف الربانمج
  . رفع مستوى كفاءة أعضاء جمالس ادارات اجلمعيات يف منطقة عسري 
 جملتمع .حتسني صورة اجلمعية اب  
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 لبشريةاملوارد ا استثمار شروعم
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 مقدمة : 
 السلع قيمة على يعتمد الذي االمجايل القومي الناتج معدل يف مباشراً  أتثرياً  تؤثر حيث , االقتصادية التنمية يف ابرزاً  دوراً  الوطنية البشرية املوارد تلعب

 أمهية على داللة يعطينا الذي األمر وهو الدولة, حدود خلدا األجنبية العاملة للعناصر دور أي دون فقط الوطنية العناصر بواسطة انتاجها مت اليت واخلدمات
معاجلة مشكلة الفقر والبطالة ورفع كفاءة القطاع اخلريي وقد سعت مجعية وصال إىل أن يكون  سبيل يف املهنية ومهارهتا كفاءهتا ورفعاستثمار املوارد البشرية 

 حماور :  أربعةرية يدور على هلا برانمج يف خطتها االسرتاتيجية يف استثمار املوارد البش
 املستفيدين من خدمات اجلمعية . تطوير  .١
 موظفو اجلمعية . تطوير  .2
 قيادات القطاع اخلريي يف منطقة عسري .تطوير  .3
 األطراف املهتمة ) اخلطباء / أئمة املساجد ( . تطوير  .4

 تغيري إحداث يف إجيابياً  يؤثر مما حوله من لواقعل وتصوراته الفرد تفكري طريقة تطوير يفاالجتماعي  تأثرييقصد منه حتقيق ال األربعةالرتكيز على احملاور  انو 
 وقيامة ابلدور الوظيفي على أكمل وجهة يف اجملتمع . وتصرفاته سلوكه يف كبري
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  -برامج احملور األول : املستفيدين من خدمات اجلمعية :

  
 
 
 
 

   مستعد  اسم الربانمج 
 الوصف

من خالل اإلعالن عن الوظائف احملددة من قبل شركاء اجلمعية مث يتم إعداد مقابلة شخصية هلم وأتهيل  يةالشباب الطاقات ستقطابيقوم الربانمج على ا
 من جتاوز املقابلة للدخول يف العمل من خالل برانمج تدرييب يكسبهم املهارات الالزمة اليت تؤهلهم يف ممارسة مهامهم الوظيفية .

 أهداف الربانمج
 اجلة مشكلة البطالة. مع 
  . رفع العبء املادي عن اجلمعية 
 . حتسني الصورة الذهنية للجمعية 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج توطني السعودة يف القطاع اخلاص :
اجلمعية يقف عند توريد املوظفني  إن الربانمج يتطلب ابتداًء تفعيل برانمج الشراكات مع عدة جهات يف القطاع اخلاص الستقبال الطاقات الشبابية ودور

  ويقرتح أن ينفذ الربانمج من خالل جلنة وابخلطوات التالية : التوعية احلقوقية هلمبعد هتيئتهم من خالل مقابالت شخصية وتفعيل برانمج 
 إعداد املقابالت الشخصية  .  .١
 أتهيل املتقدمني .  .2
 كتابة اخلطاابت لشركاء.  .3

 قياس أداء التنفيذ : 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة إلتنييذ خطوإت

 % 10 ثالثون يوم  تشكيل إللجنة 

عدإد إسمقابالت إللجنة إخملتصة  %40 ثالثون يوماً  إ 

 %50 ثالثون يوماً  تأ هيل إسمتقدم ن

 إسمدنر إلتنييذي  إلعرانمجإجناز  ثالثون يوماً  إلتوظيف

 
ل مع املوظفني ابستبيان االلكرتوين ويتواصل مع الشركات املوظفة لسؤاهلم عن جناح املشروع ويف حالة ظهر أن جيب قياس األثر من خالل التواص مالحظة :

 هنالك نقص يف املهارات جيب أن تكمل للمتقدمني فإنه يقرتح إدخاهلم يف برانمج تطوير القدرات وإعادة توظيفهم مرة أخرى .  
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    2مهارايت  اسم الربانمج 
 الوصف

ن هذا الربانمج على تدريب الطاقات الشبابية بعد فرزهم وحتديد مؤهالهتم وختصصاهتم العلمية من خالل برانمج يؤسسهم مبهارات عامة ترفع م يقوم
ورات س دمستوى السرية الذاتية اليت يقدموهنا يف املستقبل للجهات طالبة التوظيف يف القطاع احلكومي أو اخلاص ويشمل الربانمج ما ال يقل عن سم

 تدريبية تضاف إىل ختصصاهتم .
 أهداف الربانمج

  .معاجلة مشكلة البطالة 
 .  رفع العبء املادي عن اجلمعية 
   . حتسني الصورة الذهنية للجمعية 
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 :  2التعليمات التنفيذية لربانمج مهاريت 
ومن مث يضاف حيث يتم إعداد مقابلة شخصية هلم ومعرفة ميول املتقدم إن الربانمج يستهدف شرحية الشباب الذين حيملون شهادة الثانوي أو البكالوريس 

 للربانمج املخصص له واخلطوات كالتايل : 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 قسم إلتدريب وتطونر إسموإرد إلبشية % 10 ثالثون يوم  اإلعالن عن الربانمج

 %30 يوماً  ثالثون إعداد املقابالت الشخصية

 إللجنة إخملتصة
 %30 ثالثون يوماً  فرز املتقدمني

 إللجنة إخملتصة   %30 ثالثون يوماً  وضع اخلطة التدريبية

 قسم إلتدريب وتطونر إسموإرد إلبشية إلعرانمجإجناز   تنفيذ الربانمج

 إعالم ( .  –تسويق  –موارد بشرية  –نقرتح أن أتخذ اخلطة التدريبية أربعة مسارات ) إداري  مالحظة :
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 التعليمات التنفيذية لربانمج حرفة : 
 مج حرفة ال يقتصر على صيانة اجلواالت فاألصل أنه يدرب املستفيدين من خالل الشركات إىل حرف متنوعة ومتعددة كصياغة الذهب وغريها    إن بران

 من احلرف اليت سعودهتا وزارة العمل والتنمية االجتماعية وخطوات الربانمج كالتايل :
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 % 10 ثالثون يوم  تشكيل إللجنة 

عدإد إسمقابالت إللجنة إخملتصة  %40 ثالثون يوماً  إ 

 %50 ثالثون يوماً  تأ هيل إسمتقدم ن

 ال يوجد .  :مالحظة 

    حرفة اسم الربانمج 
 الوصف

نشاء كياانت صغرية تعود علهيم ابل رابح إسم ن قرإر يرص نشاط بيع وصيانة إهجوالت عىل إلسعودي ن فتح فرصة أ مام إلش ياب لمتكيهنم من إ  الية غري أ ن قطاع إهجوالت عاجل بشلك إ 

 عية هتدف سمعاهجة إليقر وإليطاةل فا ن هذإ إسمشوع يقوم عىل تدريب إسمس تييدنن عىل صيانة إهجوالت وأ ساليب إلييع يف إلسوق . ماليظ مشلكة إليطاةل يف إجملمتع ومبا أ ن إمجل 

 أهداف الربانمج
  . معاجلة الفقر 
  . معاجلة البطالة 
  . حتسني الصورة الذهنية للجمعية يف اجملتمع 
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  -احملور الثاين : موظفو اجلمعية :

 
 
 
 
 

     ١مهارايت  اسم الربانمج 
 الوصف

 والقدرات املهارات وصقل األفضل األداء حتقيق إىل تؤدي واليت واملهارات, املعلومات خالهلا من األفراد يكتسب اليت العملية أبنه التدريب عرف لقد
 وثيقة بصورة التدريبية األهداف وترتبط. األهداف املستقبلية للجمعية بلوغ من ميكن ومبا الوظيفي, السلوك تطوير لعملية مواز بشكل لديهم املختزنة

 وأيخذ الربانمج ثالثة مراحل تدريبية لتطوير مهارات املوظفني .  اجلمعية يف العاملة القوى تطوير بعملية
 أهداف الربانمج

 . رفع مستوى فعلية األداء يف البيئة التشغيلية 
  . تطوير مهارات املوظفني 
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 :  1التعليمات التنفيذية لربانمج مهارايت 
اخلطة االسرتاتيجية ففي كل سنة مالية ينفذ برانمج تدرييب إلكساب املوظفني مهارات جديدة على ثالثة مراحل يف إن تنفيذ الربانمج يكون وفق الظروف 

 تتناسب مع تطور العمل يف امليدان اخلريي وتنفيذ الربانمج يكون : 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 % 10 ثالثون يوم  حتديد املهارات الالزمة ملتطلبات اخلطة
 جنة إخملتصةإلل 

 %40 ثالثون يوماً  وضع خطة تدريبية للمراحل الثالثة

 ال ننصح بتنفيذ مراحل الربانمج يف سنة واحدة .  مالحظة :
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  -قيادات القطاع اخلريي يف منطقة عسري : احملور الثالث :

 
 
 
 
 

 قيادات  اسم الربانمج 
 الوصف

يادية يف القطاع اخلريي مبنطقة عسري حيث يستهدفهم الربانمج من خالل برانمج خمصص لتنمية يعين هذا الربانمج بتطوير الكفاءات اإلدارية والق
ت مهارات وقدرات القيادات حىت يصبح النشاط اخلريي يف منطقة عسري خصبًا ومغري الستقطاب الطاقات الشبابية يف األعمال التطوعية وقد أخذ

 ماً منها ضمن اسرتاتيجياهتا املستقبلية .مجعية وصال دورها الريدي يف هذا الربانمج اسها
 أهداف الربانمج

 . حتسني الصورة الذهنية للجمعية 
  .تطوير مهارات قيادات القطاع اخلريي يف منطقة عسري 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج قيادات : 
مستقل حبسب اخلطة اليت تعد للربانمج واملرحلة الثانية هتيئة الصف التنفيذي تستهدف املرحلة األوىل مديرو التنفيذ كربانمج إن الربانمج ينفذ على مرحلتني 

 إىل القيادة حبيث يكونوا قيادات للجمعيات يف املستقبل واخلطوات كالتايل : 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 مستشار إلتخطيط % 30 مخسة أ ايم  وضع اخلطة التدريبية ملديرو التنفيذ من قبل املستشار

 إللجنة إخملتصة %70 مخسة أ ايم تنفيذ املرحلة األوىل 

 إللجنة إخملتصة %30 ثالثون يوم وضع استبيان إلكرتوين يستهدف موظفي اجلمعيات يف منطقة عسري 

 إللجنة إخملتصة %30 ثالثون يوم فرز الشخصيات اليت يتأمل أن تكون قيادية يف املستقبل 

 إللجنة إخملتصة %20 مخسة أ ايم ريب وضع خطة تد

 إللجنة إخملتصة %20 مخسة أ ايم تنفيذ املرحلة الثانية 

  ال يوجد .مالحظة : 
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 تطوير املعرفة وقدرات أعضاء جمالس اجلمعيات   اسم الربانمج 
 الوصف

دإرة تندرج حتت همام إلتنوع يف إخلعرإت  وللق إلتوإزن ب ن إل ف ن فكرة ويود جملس إ   اكر إلقمية من لالل جتارب متعددة جتمتع عىل طاوةل وإحدة  لقيادة إدلفة حنو إلنجاحإ 

هنا هذإ إلعرانمج مصم لرفع مس توى كياءة أ عضاء جمالس إ ال دإرإت يف إمجلعيات إخلريية يف قطاع إمجلعيات ومبا أ ن مجعية وصال رؤنهتا بأ ن تكون بئت لعرة يف إسمس تقبل إلقريب فا 

 منطقة عسري

 ف الربانمجأهدا
 . حتسني الصورة الذهنية للجمعية 
  .تطوير مهارات قيادات القطاع اخلريي يف منطقة عسري 
  . تفعيل دور جمالس اإلدارات يف القطاع 
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 تطوير املعرفة وقدرات أعضاء جمالس اجلمعيات : التعليمات التنفيذي لربانمج 
ليت يعاين منها القطاع اخلريي يف منطقة عسري وما يعاين منه أعضاء جمالس اإلدارات والواجبات املناطة جيب أن يراعى يف تصميم االستبيان كافة املشكالت ا

 هبم حىت تستويف االستبيان كافة املشكالت ليتم مناقشتها والبحث يف حلوهلا يف الورشة واخلطوات كالتايل : 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 إسمدنر إلتنييذي % 10  يومان اقية مع اجمللس التنسيقي للجمعياتتوقيع اتف

 إللجنة إخملتصة %30 ثالثون يوم تصميم استبيان وتوزيعه على األعضاء

 إللجنة إخملتصة %10 يوم مخسة عش حتديد االحتياج واملوضوعات

 إللجنة إخملتصة %20 يومان التنسيق مع املدرب أو اجلهة التدريبية

 إللجنة إخملتصة %20 مخسة أ ايم قرير وتوصيات لورش العملكتابة ت

 إللجنة إخملتصة %10 يوم وإحد رفع الربانمج للجهات املاحنة

 إللجنة إخملتصة إجناز إلعرانمج ثالثة أ ايم تنفيذ الربانمج
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 يف حمافظة بيشة واملراكز التابعة هلا .  وأئمة املساجد اخلطباءاحملور الرابع : 

  
 
 
 

  افتقدان دورك  مج اسم الربان
 الوصف

ن  أ مهيته زإدت يف إلوقت إلرإهن وفق تغريإت ال خييى أ مهية دور إسمسجد وإلرساةل إلعظمية إليت يقدهما للمجمتع منذ إلقدم ومع إختالف إلزمان مل ختتلف أ مهية ورساةل إسمسجد بل إ 

ىل هذه إلشخصيات إلطييعية وإليت تقوم بدورًإ رايداًي يف إلعرص وما يشهده إجملمتع من متغريإت عىل إسمس توى إليكري والايامتعي  ن إمجلعية حباجة إ  والاقتصادي ومن هذإ إسميدأ  فا 

نه من إسميرتض مام إسمسجد بدوره عىل أ مكل وجه فا  وهذإ  أ ن تطور قدرإته وهمارإته ومعارفة إجملمتع بأ ن تساند إمجلعية يف بعض أ عاملها إلتأ هيلية وإلتوعوية ويىت يقوم إخلطيب وإ 

 إلعرانمج يس هتدف رفع كياءة إخلطياء وأ مئة إسمساجد . 

 أهداف الربانمج
 . حتسني الصورة الذهنية للجمعية 
  .تطوير مهارات قيادات القطاع اخلريي يف منطقة عسري 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج افتقدان دورك :
فريق العمل املنفذ للربانمج وان يدرس الربانمج بصورة جيدة حبيث ينظر يف أهم السبل اليت نقرتح التنفيذ مع مكتب األوقاف لتسهيل بعض املهام على 

 وخطاب إمام املسجد يف صاحل مجعية وصال واخلطوات كتايل :يوظف فيها منرب اجلمعية 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 سمدنر إلتنييذيإ % 20 يومان  عقد ورش عمل مع املكتب التعاوين

 إللجنة إخملتصة %30 ثالثون يوم حتديد االحتياج ووضع خطة تدريبية

 إللجنة إخملتصة %10 مخسة عش يوم التنسيق مع املدرب أو اجلهة التدريبية

 إللجنة إخملتصة %20 يومان كتابة تقرير وتوصيات لورش العمل

 خملتصةإللجنة إ %10 مخسة أ ايم رفع الربانمج للجهات املاحنة

جناز إلعرانمج عشة أ ايم تنفيذ الربانمج التدرييب  إللجنة إخملتصة إ 

  ال يوجد .مالحظة : 
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 مشروع حتقيق توعية املستفيدين

 

 
 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 96الصفحة 
 

 مقدمة : 
اليت من املمكن أن لفة ره ابجلوانب املخت, وتبص دينية وإدارة شؤون حياتهوعيًا حول  تكسب املستفيداليت  اتتعرف أبهنا العملي للمستفيدين ن التوعيةإ

املستفيدين وقد سعت مجعية وصال إىل معاجلة عدة التوعية هتدف يف بؤرة اهتمامها إىل التوجيه واإلرشاد و توقعه يف املشكالت أو جتره إىل خط الفقر , 
اتم يف تدبري شؤون حياهتم املالية فإنه  مشكالت من خالل هذا اهلدف االسرتاتيجي لكي ختفف مجله من األعباء عليها  فحينما يكون األفراد على وعي

 حماور وهي :  أربعةوعلى ذلك أيخذ هذا اهلدف ابلتأكيد لن يكون حباجة إىل األخرين أو إىل املؤسسات اخلريية 
 التوعية الدينية .  .١
 التوعية احلقوقية .  .2
  األسرية .التوعية  .3
 .  املاليةالتوعية  .4
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  -: احملور األول : التوعية الدينية

  حافظ اسم الربانمج 
 الوصف

الاحنرإفات إلسلوكية   وهو وقاية من إلنجاح وإلتيوق يف إلكعر  وةحييظ إللغة إلعربية من الانداثر افظةأ كدت إدلرإسات إلعلمية إحلديثة أ ن ييظ إلقرأ ن إلكرمي يقوي إذلإكرة  ويضمن حل

ثقافة دينية دلى إلناش ئة وأ منت حمضنًا تربوية أ من وقد يرصت مجعية وصال عىل أ ن تعاجل بعض إسمشالكت إليت تعاين مهنا بعض وإليكرية ولعيت دور حتييظ إلقرأ ن دورًإ ممزيًإ يف تكونن 

 ليك يساعدوإ أ رسهتم يف إسمس تقبل عىل أ عياء إحلياة ونكونوإ أ بناء صاحل ن .  نإل رس بأ ن حتقق إل من إدليين وإلنييس وإل لاليق ل بناء إسمس تييدن

 الربانمج أهداف
  . حتقيق الصالح ألبناء املستفيدين وأسرهم 
  . حتقيق االستقرار النفسي والسلوكي ألبناء املستفيدين 
  . بناء جيل صاحل يف مركز الثنية 
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 التعليمات التنفيذية للربانمج حافظ :
 ة وتتحقق أهدافه ونقرتح أن تكون اخلطوات كالتايل : نقرتح أن يشارك يف الربانمج ذوي خربة وتربويني حبيث ينفذ الربانمج بفاعلية عالي

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 % 10 ثالثون يوم  التنسيق مع مجعية حتفيظ القرآن 
 إللجنة إخملتصة

 %40 ثالثون يوماً  سياسات لتحفيز أبناء املستفيدين لاللتحاق ابحللقوضع 

  جزئي يتابع الربانمج . يعمل ويستحسن أن يكون من املعلمني ن موظفنقرتح أن يكو مالحظة : 
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  -احملور الثاين : التوعية احلقوقية :

   حقوقك يف العمل اسم الربانمج 
 الوصف

يصال للموظف يف إلقطاع إخلاص مجموعة من إحلقوق إلقانونية تتصل ابلعالقة إليت حتمك إسموظف بأ حصاب إلعمل أ و إلشكة إليت يع مل هبا يف إسمس تقبل ويي  أ ن مجعية وصال عازمة عىل إ 

ن هذإ إلعرانمج يؤهلهم سمعرفة يقوقهم إلقانونية عند إهجهات إليت يعملون هبا ومع ىل سوق إلعمل ذلإ فا  رفة يقوق تكل إهجهات وإلوإيبات إليت علهيم وفق عدد كيري من أ بناء إسمس تييدنن إ 

 نظام إلعمل ولوإحئه .  

 ربانمجأهداف ال
 رفع مستوى الوعي احلقوقي لدى أبناء املستفيدين املنخرطني إىل سوق العمل  . 
  . حتقيق االستقرار الوظيفي هلم يف املستقبل  
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 التعليمات التنفيذية لربانمج حقوقك يف العمل : 
حبيث يتم التنسيق مع مدرب يف الشأن القانوين يشرح هلم حقوق  2ايت الربانمج عبارة عن دورة تدريبية تقام لطاقات الشبابية اليت استفادة من برانمج مهار 

 املوظف والعقوابت وفق نظام العمل . 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 إللجنة إخملتصة % 50 ثالثة أ ايم  وضع خطة تدريبية للمتأهلني

 إللجنة إخملتصة %50 ثالثة أ ايم النسيق مع مدرب يف الشأن القانوين

جناز إلعرانمج مس متر ينفذ الربانمج لكل دفعة تتأهل من برامج التأهيل  إللجنة إخملتصة إ 

 
  ال يوجد .مالحظة : 
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   2حقوقك  اسم الربانمج 
 الوصف

ىل غريه من إخلالفات إليت تتصدع بسبهبا من أ مه إسمشالك إليت يعلهتا مجعية وصال قضية إسرتإتيجية إلتيكك إل رسي إذلي ينتج عنه عدة مشالكت يقوقية  مثل عدم إلنيقة وإلهجر إ 

ن هذإ إلعرانمج هيدف ىل إليقر ويي  أ ن إلتوعية إحلقوقية يزء من معاهجة مثل هذه إسمشالكت فا  ىل هذه إلغاية . إل رسة ويؤول ابلزوجة أ و ابل رسة اكمةل إ   إ 

 أهداف الربانمج
  األسرةرفع مستوى الوعي احلقوقي  . 
 األسريقيق االستقرار حت   . 

 :  2التعليمات التنفيذية لربانمج حقوقك 
ن قضائياً أو بطرق ينفذ الربانمج ابملشاركة مع اللجنة االجتماعية يف مركز الثنية وتقام للمستفيدات حماضرة مدة يوم واحد يتعرفن على آلية معاجلة حقوقه

 الصلح اليت كفلها هلن النظام . 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز دةإسم خطوإت إلتنييذ

 إلقسم إلنسايئ % 50 ثالثة أ ايم  وضع خطة تدريبية للمستفيدات

 إلقسم إلنسايئ %50 ثالثة أ ايم النسيق مع مدرب يف الشأن القانوين

جناز إلعرانمج مس متر ينفذ الربانمج كل سنة مالية  إلقسم إلنسايئ إ 

  ال يوجد .مالحظة : 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 102الصفحة 
 

 -التوعية األسرية :احملور الثالث : 

    استقرار اسم الربانمج 
 الوصف

ن هذإ إلعرانمج  %97أ ظهرت إدلرإسات أ ن نس ية جناح دورإت إلتأ هيل الايامتعي للمقبل ن عىل إلزوإج  من مجمل إسمتدرب ن ويي  أ ن عازمة عىل معاهجة مشلكة إلتيكك الارسي فا 

ىل تقليل إخملاطر إسمس تقبلية من لالفات أ رسي  ة وغريها دلى إل رس إلناش ئة ل بناء إسمس تييدنن من لدمات إمجلعية . هيدف إ 

 أهداف الربانمج
 املقبلني واملقبالت على الزواج بضوابط اختيار شريك احلياة واحلقوق والواجبات الزوجية. وعيةت 
 تواء املشكالت الزوجية واحلوار األسري.املقبلني واملقبالت على الزواج ابألحكام الشرعية ابلعالقات بني الزوجني ومهارات اح توعية 
 واملقبالت على الزواج ابلفروق بني الزوجني.وعية املقبلني ت 
  . حتقيق االستقرار األسري 
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 التعليمات التنفيذية لربانمج استقرار لتأهيل املتزوجني اجلدد : 
مرة واحدة حبيث تنسق مع اللجنة االجتماعية يف مركز الثنية وتعد الربانمج للمتأهلني إن الربانمج من الربامج املومسية اليت تقيمه مجعية وصال كل سنة مالية 

 يتكون من جمموعة حماضرات ترفع من مستوى وعيهم جتاه احلقوق الزوجية : 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 إللجنة إخملتصة % 50 ثالثة أ ايم  حصر عدد املتزوجني اجلدد 

 إللجنة إخملتصة %50 ثالثة أ ايم كتابة تقرير للجهات املاحنة قبل البدء مبدة سته أشهر

جناز إلعرانمج مخسة أ ايم ينفذ الربانمج للمتزوجني واملتزوجات  إللجنة إخملتصة إ 

 يفضل الرفع لعدة جهات ماحنة حبيث يكون الدعم املايل حمفز حلضور الربانمج من قبل املتزوجني . مالحظة : 
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      أم األيتام اسم الربانمج 
 الوصف

هنا مصمت هذإ إلعرانمج أ ن إسمسؤولية كيرية جتاه أ همات إل يتام من يي  أ ن أ طيالها فقدوإ إل ب إذلي نرشدمه ويعلمهم وةحيسن تربئهتم ومن دور إسمسؤولية إسملقا ة عىل عاتق مجعية وصال فا 

 دإرة إسمزنل وإلرتش يد إسمايل .لتوعية أ همات إل يتام يف طرق إلرتبية ويسن إ  

 أهداف الربانمج
  . حتقيق االستقرار األسري 
  األيتام من االحنراف السلوكيمحاية . 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 105الصفحة 
 

 التعليمات التنفيذية لربانمج أم األيتام : 
سن تدبري أموال األيتام ويعترب من أهم منتجاهتا إن مجعية وصال تلعب أدواراً اجتماعية من خالل توعية األرامل الاليت يعلن األيتام يف كيفية تربيتهم وح

 اخلدمية ملا أيخذ أثر الربانمج من أبعاد اجتماعية يف املستقبل . 
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 إللجنة إخملتصة % 50 ثالثة أ ايم  وضع خطة تدريبية للمستفيدات

 إللجنة إخملتصة %50 ثة أ ايمثال النسيق مع مدرب يف الشأن القانوين

 إللجنة إخملتصة  تسعون يوم كتابة تقرير عن الربانمج والرفع جلهات املنح

جناز إلعرانمج ثالثة أ ايم ينفذ الربانمج كل سنة مالية  إللجنة إخملتصة إ 

 .  املشاركاتيفضل أن يكون هنالك مكافأة وفعاليات تصاحب احملاضرة لتحفيز  مالحظة :
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      واصرأ لربانمج اسم ا
 الوصف

ىل  عدة مسببات مهنا إليقر وإنتشار إخملدرإت ومبا أ ن بعض إسمس تييدإت من لدمات مجعية وصال تعاين أ و تتعرض للعنف إل رسي من قبل إلزوج أ و تعود مسأ ةل إنتشار إلعنف إل رسي إ 

إلالزمة يف معاهجة هذه إحلاالت ووضعت رمقًا لاصًا الس تقبال حاالت الايذإء وإلعنف إل رسي ذلإ فهذإ إلعرانمج إل ب أ و إل خ ويي  أ ن وزإرة إلعمل وإلتمنية الايامتعية تتخذ إلتدإبري 

 مصم لتوعية من يتعرض حلاالت إال يذإء أ و إلعنف لكييية معاهجة وفق إل نظمة وإلتعلاميت . 

 أهداف الربانمج
  . حتقيق االستقرار األسري 
  . محاية األسر من التفكك 
 حلد من ظاهرة العنف األسري عند األسر الفقريةا  . 
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 واصر : التعليمات التنفيذية لربانمج أ
ثنية أبن تقام إن الربانمج مهم جداً من حيث أثره االجتماعي ونقرتح يف املستقبل أن يصبح قسماً مستقالً يف اجلمعية وتكون له أدوار أوسع من مركز ال

 . بل وبني حمكمة األحوال الشخصية لالستفادة منه يف حل اخلالفات والصلح يف احملكمة شراكة بني املركز يف املستق
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

 إلنسايئإلقسم  % 40  مس متر  دور الباحث أو االستشارات النسائيةتفعيل 

 إلنسايئإلقسم  %20 مس متر ة حاالت اخلالفات والنزاعات األسريحصر 

 إلنسايئإلقسم  %40 مس متر خطة ملعاجلة اخلالفات األسرية وضع 

  الربانمج يفعل كل سنة مالية ونقرتح يوفر له مستشار أسري ابملشاركة يف وضع الربانمج .: مالحظة 
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 -احملور الرابع : التوعية املالية :

    تدبري اسم الربانمج 
 الوصف

ن أ مهية الادلار نظام مايل جيب أ ن يتعلمه إل رس إسمس تييدة من لدمات مجعية وصال فاال دلار يقهيم من إلوقوع يف إليقر أ و ضيق إلعئ  ويي  أ ن مجعية وصال تعمزم عىل معاهجة إ 

ن هذإ إلعرانمج يعاجل يزء من إسمشلكة إليت تعاين مهنا بعض إل رس إسمس تييدة .   إليقر عند إسمس تييدنن من لدماهتا فا 

 أهداف الربانمج
  املايلحتقيق االستقرار  . 
 معاجلة مشكلة التبذير  . 
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 التنفيذية لربانمج تدبري : التعليمات 
يساعد ىت الربانمج الرفع للجهات املاحنة بعد صياغة اخلطة ملعاجلة السلوك املايل عند املستفيدين وأن يقدم الربانمج مدرب متخصص يف االقتصاد حيطلب 

 سلوك التبذير . املستفيدين يف التدابري واخلطط اليت تعاجل 

 

 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

استبيان توزع على املستفيدين ملعرفة خططهم إعداد 
طرق تدبريهم وصرفهم للمال وأبرز املشكالت اليت 

  يعانون منها 
 خمتصةهجنة  % 40 يوماً س تون 

املستفيدين إىل فآت حبسب ما يعانون من تقسيم 
  مشكالت

 خمتصةهجنة  %20 أ ايمس يعة 

 خمتصةهجنة  %40 وإحد يوم   اخلطة للربانمج وضع 

 إسمدرب مجإلعرانإجناز  أ ايمثالثة  الربامج تنفيذ 
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 أعشار الرزقتسعة  اسم الربانمج 
 الوصف

أمام منو اجلمعية حيث  إن أمهية املشروعات الصغرية يف خلق فرص العمل واحلد من مشكلة البطالة والفقر يف اجملتمع واليت تشكل حتديً كبرياً وعائقاً اساسياً 
يتجه املستفيدون من خدمات اجلمعية إىل تكوينها فإن ذلك يكون جزًء من معاجلة مشكلة البطالة والفقر من األسر املستفيدة أن هذه املشروعات حينما 

 من خدمات اجلمعية والربانمج يهدف إىل توعية الطاقات الشبابية ابلطرق املناسبة واجلهات الداعمة واملمولة للمشاريع الصغرية .
 أهداف الربانمج

 الستقرار املايل . حتقيق ا 
  . معاجلة مشكلة التبذير 

 
 
 
 
 
 
 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 111الصفحة 
 

 تسعة أعشار الرزق : التنفيذية لربانمج التعليمات 
قات والدور الذي يقوم به الربانمج توعية الطاحيتاج إىل تنوع يف الشركات مع اجلهات الداعمة فمن دون الشراكات فلن يتم تنفيذ الربانمج ابلفاعلية الربانمج 

   الشبابية وحفزهم حنو الدخول يف التجارة وتدريبهم على أتسيس املشاريع واألفكار التجارية .
 إهجهة إسمسؤولية  نس ية الاجناز إسمدة خطوإت إلتنييذ

احنة أو التنسيق مع تقرير عن الربانمج للجهات املرفع 
 إخملتصةإللجنة  %20   الغرفة التجارية مبحافظة بيشة 

 إخملتصةإللجنة  %5   عن الربانمج اإلعالن 

 / إللجنة إخملتصةإسمدرب  %55   لربانمج على مراحل كل سنة مالية اتنفيذ 

الشباب الذين لديهم مشاريع والرفع هلم إىل اجلهات استقطاب 
 الداعمة 

 إخملتصةإللجنة  20% 

 مشاريع من املستفيدين .  ابتكارمج أن تكون خمرجاته لقياس جدوى الربان: مالحظة 
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 حتسني البيئة التشغيلية شروعم

 

 

 

 



 الخطة االستراتيجية لجمعية وصال 

 

 113الصفحة 
 

 مقدمة : 

 ترتبط أن ابلضرورة ليس العناصر وهذه ,اجلمعية يف املستقبل أو تعيق حركة فاعليتها  أنشطته على تؤثر أن ميكن,  تلفةخم عناصر من التشغيلية البيئة تتكون
 رأينا أهنا ابألمهية مبكان يف حالة مت حتسينها فإهنا ستزيد من فاعلية البيئة التشغيلية للجمعية والعناصر هي : و ,اجلمعية  يف أخرى بعناصر مباشرة بطريقة

 اهليكل . .١
 السياسات .  .2
 اإلجراءات .  .3
 سلم الوظائف . .4
 . التقنية .٥
 اجلودة .  .6
 التخطيط املايل .٧
 .  نظام التحفيز .8

هبا وتغيريها حبسب الظروف اليت حتيط ابجلمعية غري أهنا عناصر تشغيلية مهمة من حيث تعطي اجلمعية قوة يف إن مثل هذه العناصر ابإلمكان التحكم 
 استمرار فاعليتها مع األخذ ابالعتبار أن تراجع هذه العناصر كل سنة مالية لتطويرها وحتسينها مبا يزيد من األداء املؤسسي للجمعية . 
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  -:أوالً : برانمج اهليكل التنظيمي 

 تطوير هيكل اجلمعية     اسم الربانمج 
 الوصف

جية انبثق عنها تتسم هياكل اجلمعيات األهلية مبرونة حيث نص النظام على تكوينها من مجعية عمومية وجملس إدارة وجهاز تنفيذي ومبا أن اخلطة االسرتاتي
 وف أيخذ اهليكل يف تطويره ثالثة مراحل حبسب منو اجلمعية وتوسع مسؤولياهتا جمموعة من الربامج اليت تستلم توزيع الصالحيات واملسؤوليات وعلى ذلك س

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 . حتقيق متطلبات الصالحيات املستقبلية 
  . حتديد الصالحيات واملسؤوليات 
  . املساعدة يف ختطيط احتياج املوارد البشرية 

 . عقد ورشة عمل 
  لكل جلنة أو قسم. حتديد املهام واملسؤوليات 
  . حتديد احتياج كل قسم أو جلنة للقوى العاملة 
  .إعادة تطوير اهليكل كل سنة مالية 
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  -اثنياً : تطوير السياسات :

 السياسات     اسم الربانمج 
 الوصف

االنضباط وحتقيق االهداف املستقبلية وليست  من أهم األسس اليت حتتاج هلا اجلمعية يف ترشيد وتسيري أعماهلا هي السياسات العتبارها حتقق ضمان
 السياسات هي عبارات تكتب إمنا جيب حتويلها إىل تعليمات تتقيد هبا أجهزة اجلمعية واملوظفني .

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 . ضبط سلوك املوظفني 
  . ضبط األداء املؤسسي 
  . ضبط املصروفات املالية 
 ة .ضبط السلوك اإلعالمي للجمعي 
 . تشكيل ثقافة مؤسسية 

 . عقد ورشة عمل 
  . حتديد ما جيب من سلوك وظيفي 
  .حتديد ما جيب من األداء املؤسسي 
  .حتديد آلية وشروط املصروفات املالية 
  . حتديد اآللية اإلعالمية 
  . حتويل السياسات إىل تعليمات 
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  -اثلثاً : تصميم اإلجراءات :

 اإلجراءات  اسم الربانمج 
 وصفال

عرضها بطريقة ميسرة نظراً ألمهية اإلجراءات يف أداء املؤسسات فقد ظهر يف علم اإلدارة ما يسمى بنظام إدارة اإلجراءات وهو إطار يعين بتوثيق اإلجراءات و 
 للمستفيدين منها سواًء كانوا من األطراف املهتمة أو املوظفني أو املعوزين .  

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 . تيسري فهم اإلجراءات والعمل هبا 
  . زيدة مستوى الشفافية والوضوح يف تنفيذ اإلجراءات 
  . التهيئة ألمتته اإلجراءات يف املستقبل 

 . عقد ورشة عمل 
  .حتديد كافة اإلجراءات وتوثيقها 
  . حتسني اإلجراءات 
  .صياغة دليل ولوائح اإلجراءات 
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  -ختطيط املسار الوظيفي :رابعاً: 

 تطوير مسار املوظف      اسم الربانمج 
 الوصف

عدإد إليرد سمرإحل سري وظييي متصاعدة وحتديد إسمهارإت إسمطلوبة من تعلمي وتدريب أ و حت معلية ختطيط إسمسار إلوظييي ديد إلوقت يه معلية مشرتكة ب ن إال دإرة وإسموظف تتضمن إ 

 إلزمين لعيور لك مرحةل

 نفيذ خطوات الت أهداف الربانمج
  ومهاراهتم املوظفنيقدرات وتطوير تقومي  . 
 جلمعية . حتقيق التنسيق والتكامل يف نظام املوارد البشرية اب 

 . عقد ورشة عمل 
  املسار الوظيفيحتديد  . 
  متطلبات كل مرحلة من مهارات وخرباتحتديد . 
  آلية انتقال املوظف إىل املرحلة يف مساره الوظيفيحتديد . 
 ط والسياسات . صياغة التخطي 
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  -نظم املعلومات اإلدارية :خامساً :

 تطوير التقنية  اسم الربانمج 
 الوصف

حاجة ضرورية من حيث نظم املعلومات عبارة عن أنظمة حموسبة الغاية منها دعم القرار ابملعلومات احلاضرة واملاضية وفرزها وحتليلها بدقة وتعترب املعلومات 
مثل أنظمة األرشفة وشؤون عيات العمومية أو على جملس اإلدارة يف اجتماعاته لتعطيهم التصور الكامل عن حركة النشاط يف اجلمعية عرضها كتقارير يف اجلم

 املوظفني ونظام للمستفيدين واأليتام . 
 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج

 . بناء قاعدة بياانت 
  .دعم القرارات املستقبلية 
 لدورية. مساعدة فرز التقارير ا 

 . شراء برامج نظم إدارية وحوسبة 
  . تدريب املوظفني على استخدام الربامج 
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 -سادساً : حتقيق اجلودة :

 

 

     احلصول على االعرتاف الدويل اسم الربانمج 
 الوصف

يوإئز إلمتزي و حتس ن تقدمي وإلوصول يف إلقطاع إخلريي وميتاح إلنجاح  يف أ هنا وس يةل لتحقيق إهجودة إلشامةل إليت تعتعر لغة إلعرص 9001تمكن أ مهية إحلصول عىل شهادة الانزو 

 إلشامةل إخلدمات إخلريية للمس تييدنن ويي  أ ن الاجتاه إذلي تأ لذه مجعية وصال يف رؤنهتا فيتطلب علهيا إحلصول عىل الاعرتإف إدلويل يف إهجودة 

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 جملتمع . حتسني صورة اجلمعية يف ا 
  . حتسني األداء املؤسسي للجمعية 
  . ضبط أداء العمليات 
  . إعطاء املتربعني الكبار نظرة إجيابية عن اجلمعية 

 . التعاقد مع جهة ماحنة 
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 -سابعاً : التخطيط املايل :
 

 
 

     حتديد املسارات املالية اسم الربانمج 
 الوصف

ن إلتخطيط إسمايل إلصحيح يعتعر من وسائل ن إسمطلوب من قسم إحملاس ية وضع خطة  جناح  إ  إمجلعية من يي  معرفة الاجتاه إسمايل للجمعية وأ نن تقع ماكمن إخلطر يف إسمس تقبل ذلإ فا 

 مدة ثالثة س نوإت للخطط إسمالية مجلعية وصال . 

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 ضبط العمليات احملاسبية  . 
 توخي الوقوع يف املخاطر  . 
  فة القوة املالية للجمعيةمعر  . 

 . صياغة خطة مالية 
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 -اثمناً : نظام احلوافز :

 

 

 حتفيز املوظفني      اسم الربانمج 
 الوصف

إحلوإفز حبسب طييعة الاجناز هارإت وختتلف من أ مه إلوسائل لرفع مس توى إل دإء إسمؤسيس وضع نظام للحوإفز للموظي ن يف إمجلعية يي   إحلافز سببًا يف تيعيل أ دإء إسموظف وتطونر سم 

 إسمقدم من إسموظف فاسمتطلب أ ن تصاغ س ياسة لنظام إحلوإفز سموظيي إمجلعية .

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
  . رفع مستوى األداء املؤسسي 
  . تنمية قدرات املوظفني 
  . حتقيق االجنازات السريعة 

 . صياغة سياسة لنظام احلوافز 
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  شروعم

 لصورة الذهنية للجمعية ابجملتمعحتسني ا
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 مقدمة : 

من خالل                تعترب الصورة الذهنية هي جمموعة التصورات واملعتقدات اليت يكوهنا الفرد عن مجعية وصال من خالل جتربة مباشرة أو غري مباشرة معها أو
ء اجلمعية وسلوكها يف اجملتمع , وتؤكد عدة دراسات أن اإلعالم يرسم الصورة ما يستقبله اجملتمع من وسائل اإلعالم اليت تشكل انطباعا مجعي عن أدا

سساته إىل أن الذهنية ويؤطر وجهات النظر ويوحدها بشكل كبري جتاه املنشآت من خالل توظيف األدوات اإلعالمية بفاعلية كي تدفع األفراد واجملتمع ومؤ 
ا شركاء يف حتقيق أهدافها ورفع العبء املايل واملعنوي عنها وتستهدف برامج اجلمعية اإلعالمية عدة شرائح يقدموا الدعم املعنوي واملادي للجمعية ويكونوا هل

 منها : 

 : العتبار أن هذه الفئة املصدر األول لدعم اجلمعية , فلديهم عالقات وقراابت فيجب أن حترص اجلمعية على أن تكون صورهتا أمام  عامة اجملتمع
فإن ذلك ينعكس سلبًا على التربعات متمثالً  –بشكل أو آبخر  –ية حيث إذا أخذت اجملتمع انطباعًا سيئًا عن اجلمعية عموم اجملتمع إجياب

 ابلعزوف عن تقدمي الصدقات للجمعية أو دعمها . 
 : ريي فمما يتطلب املوقف إن القطاع اخلاص أو رجال األعمال يعتربون من كبار املتربعني للقطاع اخل رجال األعمال ومؤسسات القطاع اخلاص

 أبن تكون اجلمعية لدى رجال االعمال ومؤسسات القطاع اخلاص االنطباع اإلجيايب عنها وعن األشخاص القائمني إبدارة أعماهلا وأنشطتها .
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 : شؤون االجتماعية أم يف إن اجلمعية حباجة إىل شخصيات إدارية سواًء كانت يف مرجعها وزارة العمل وال املسؤولون يف حمافظة بيشة وضواحيها
الدوائر احلكومية األخرى حيث أن اجلمعية ستقوم بشراكات مع عدة جهات حكومية لتشاركها يف حتقيق أهداف مشرتكة وحينما تكون صورة 

وظف لتحقيق أهداف اجلمعية سلبية أمام مسؤويل الدوائر احلكومية عن اجلمعية فإن ذلك يعيق تقدمي الدعم ابخلربة واملعنوي وابلصالحيات اليت ت
 اجلمعية املستقبلية ابجملتمع . 

 : إن كبار الداعمني من املؤسسات املاحنة حينما أتخذ انطباعاً اجيابياً عن اجلمعية ابلتأكيد أن ذلك حيوهلا إىل شركاء اسرتاتيجيني  املؤسسات املاحنة
هم صورة أبهنا مؤسسة خريية تليب احتياجاهتم وحتقق أهدافهم االسرتاتيجية يف يف دعم كافة مشاريع اجلمعية الراهنة واملستقبلية وذلك أن اجلمعية أعطت

 اخلدمة اجملتمعية اليت تقدمها تلك املؤسسات . 

اً أدوار  إن هذا السؤال مهماً جداً حيث يصعب حتقيقه يف السنة األوىل من اخلطة ما مل تلعب اجلمعية كيف تتكون الصورة اإلجيابية عن اجلمعية ابجملتمع :
جهود نشاطاهتا اجملتمعية والوطنية بقالب إعالمي يستوعبه املتلقي ويدرك أن مجعية وصال من املؤسسات اجملتمعية ذات احلس الوطين إعالمية يف إيصال مثرة 

لى أرض الواقع تسوق لتكون اليت تقدم خدمة للمجتمع وأفراده , فلن يتكون اقتناع وانطباع اجيايب عن اجلمعية دون أن يكون هنالك إجنازات جمتمعية ع
, ولذا سيكون تنفيذ الربامج دافعاً قويً للحصول على املزيد من الدعم املعنوي واملادي واملشاركة الفاعلة الطوعية من أفراد اجملتمع خبرباهتم وجهودهم وأوقاهتم 

 فيذ اخلطة . اإلعالمية للجمعية يف اخلطة حالة نفذت اجلمعية منجز جمتمعي بعد السنة األوىل من تن
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 الربامج : 

 السياسة اإلعالمية  اسم الربانمج 
 الوصف

 متارسها اجلمعية إن األنشطة اإلعالمية اليت ستقوم هبا اجلمعية يف املستقبل جيب أن تؤطر بسياسات تعترب حمددات عامة تضبط كافة األنشطة اإلعالمية اليت
 ددها اجلمعية وتكون هذه السياسة ضمن السياسات العامة اليت تضعها اجلمعية  يف املستقبل حبيث أن النشر يراعي ضوابط ومعايري حت

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
  .حتديد اجتاه النشر اإلعالمي وضبط مسريته 
  . انسجام أنشطة اجلمعية اإلعالمية مع األنظمة املرعية 
  . ضمان جودة خمرجات األداء اإلعالمي 

 دارة . تشكيل جلنة من جملس اإل 
  عقد ورش عمل لدراسة املخاطر احملتملة من أي ممارسة

 إعالمية . 
  دراسة اإلجيابيات اليت تنعكس بتحقيق صورة إجيابية

 للجمعية ابجملتمع . 
  . صياغة السياسة 
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 (    كتسويق برامج اجلمعية ) أنفو جرافي اسم الربانمج 
 الوصف

 يدفع مشوق إبخراج متحركة وصور كرسومات ومفاهيم معلومات إىل الربامج حتول أن اجلمعية عن اجليد االنطباع قحتقي يف املستحسن من اجلمعية برامج إن
 . اجلمعية ختدمها اليت الشرحية مع والتعاطف اجلمعية عن جيد انطباع أخذ على اإلعالمي للمنتج املتلقي

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 مع .حتسني صورة اجلمعية يف اجملت 
  . تسويق برامج اجلمعية 
  . استقطاب الدعم املادي من صغار املتربعني 

 . حتويل الربانمج إىل فكرة إعالمية 
  . االتفاق مع منتج فين 
  . تصميم املنتج اإلعالمي 
  . نشره عرب وسائل التواصل االجتماعي بصورة مكثفة 

 

 الداعمني
 . مؤسسة مسك اخلريية 
  . مؤسسة العنود اخلريية 
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 تطوير معرف اجلمعية على موقع التواصل االجتماعي ) توتري (     اسم الربانمج 
 الوصف

شر تغريداهتا يف تعترب التغريدات على موقع التواصل االجتماعي قوة ال يستهان هبا يف الوقت املعاصر لذا جيب أن أتخذ اجلمعية ابسرتاتيجية التنوع يف ن
اه التسويق لنشر براجمها ابستخدام التصاميم والرسومات ونشر أخبارها والكلمات املؤثرة وتسويق تغريداهتا عرب وسائل معرفها من حيث أهنا أتخذ االجت

 التواصل االجتماعي . 
 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج

 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
  . تسويق برامج اجلمعية 
 . نشر أخبار اجلمعية 
 ي من صغار املتربعني . استقطاب الدعم املاد 

 . تصميم واجهة مميزة للمعرف 
  تغريدة .  3600صياغة 
  تغريدات يف وقت بني العشائني . ١0نشر عدد 
 شر التغريدات عرب وسائل التواصل االجتماعي بصورة ن

 مكثفة . 
 . التنسيق مع املشاهري إلعادة تغريدات اجلمعية 

 الداعمني
 . مؤسسة مسك اخلريية 
 اخلريية .  مؤسسة العنود 
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 قناة وصال على موقع اليوتيوب  اسم الربانمج 
 الوصف

أخبارها وأتيت يعترب موقع اليوتيوب من املواقع املشهورة يف قنوات التواصل االجتماعي عرب االنرتنت ومن املمكن أن يستخدم يف تسويق خدمات اجلمعية و 
مليارات ساعة يف الشهر الواحد مما يعين أن فرصة ظهور  6ملشاهدات اليت يسجلها يوتيوب يوميًا أمهية قناة اليوتيوب من أنه أثبتت الدراسات أن عدد ا

 حساابت اجلمعية والتعريف خبدماهتا وأنشطتها يكون بصورة كبرية جداً 
 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج

 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
  . تسويق برامج اجلمعية 
 ة .نشر أخبار اجلمعي 
  . استقطاب الدعم املادي من صغار املتربعني 

  . مجع مادة إعالمية 
 . التنسيق مع منتج 
  فلم مقطع فيديو. 300إنتاج عدد 
  تشر روابط القناة عرب وسائل التواصل االجتماعي بصورة

 مكثفة . 
 . التنسيق مع املشاهري لنشر روابط القناة 

 الداعمني
 . مؤسسة مسك اخلريية 
 اخلريية .  مؤسسة العنود 
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 تطوير موقع اجلمعية االلكرتوين   اسم الربانمج 
 الوصف

تواجد اجلمعية إن التصميم اجليد للموقع اإللكرتوين للجمعية يعترب عامل جذب  ويشكل انطباعًا جيد عن أنشطة اجلمعية وأدائها كما أنه حيدد مدى جناح 
 على شبكة اإلنرتنت 

 ذ خطوات التنفي أهداف الربانمج
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
  . تسويق برامج اجلمعية 
 . نشر أخبار اجلمعية 
  . استقطاب الدعم املادي من صغار املتربعني 
 . حتقيق تواجد اجلمعية على شبكة االنرتنت 

  . وضع اخلطوط العامة للموقع 
  . التنسيق مع مصمم 
  وضع خطة نشر يف املوقع 
 ل التواصل االجتماعي بصورة تشر روابط املوقع عرب وسائ

 مكثفة . 
 . التنسيق مع املشاهري لنشر املوقع 

 الداعمني
 . مؤسسة مسك اخلريية 
  . مؤسسة العنود اخلريية 
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 ستاند العرض املرئي    اسم الربانمج 
 الوصف

معية الصورة الذهنية االجيابية جيب أن تنوع وسائل نشرها من املعروف أن الدعاية هلا أتثري يف آراء األفراد وتشكيل انطباع عام للمجتمع ولكي حتقق اجل
ابلدعم اإلعالمي ومن ذلك استخدام ستاندات العرض املرئي يف األسواق الدوائر احلكومية حىت هتيئ اجملتمع لدعمها مىت ما سوقت أي برانمج ترغب 

 املادي له .
 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج

 تمع .حتسني صورة اجلمعية يف اجمل 
  . تسويق برامج اجلمعية 
 . نشر أخبار اجلمعية 
  . هتيئة صغار املتربعني للدعم املادي 
 . حتقيق تواجد اجلمعية ابلشارع العام 

  . حتديد املواقع اليت ترغب اجلمعية يف استهدافها 
  . ابرام شراكة مع اجلهة ذات العالقة 
 . توريد ستاندات العرض املرئي 
 ة .جتهيز املادة اإلعالمي 
  . نشرها يف املواقع املخصص 
 . تغيري مواقع ستاندات ملواقع أخرى مستهدفة 

 الداعمني
 . مؤسسة مسك اخلريية 
  . مؤسسة العنود اخلريية 
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 املظلة الشمسية     اسم الربانمج 
 الوصف

 ظروفونرى أنه من املناسب أن تستثمر اجلمعية هذه ال املظلة استخدام الداخلية لسياراهتم تحلماية الديكورا الشمس اشعة اتقاءاعتاد الناس شدة احلر  مع
 بيشة وغريها . عند أفراد اجملتمع من خالل تصميم مظالت مشسية للسيارات تضع عليها عبارات مؤثرة وحساابهتا البنكية وتقوم بتوزيعها يف أوساط حمافظة 

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 ع .حتسني صورة اجلمعية يف اجملتم 
  . هتيئة صغار املتربعني للدعم املادي 
 . حتقيق تواجد اجلمعية ابلشارع العام 

 . تصميم شكل مميز للمظلة 
  . ابرام البحث عن مصنع لتجهيز املظلة 
  . نشرها يف الشارع العام 

 الداعمني
 . مؤسسة مسك اخلريية 
  . مؤسسة العنود اخلريية 
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     احلملة الدعائية اسم الربانمج 
 الوصف

عالمية نكون هدفها إحلصول عىل أ كعر دمع تعرعات يف شهر رمضا ن إسميارك يي  تقوم إمحلةل عىل تكثيف إمحلةل إال عالمية تعتعر سلسةل من إلعمليات إدلعائية ويف أ كرث من وس يةل إ 

 م . إخلطاب إذلي يس هتدف مجموعة من إلشإحئ يف إجملمتع قبل شهر رمضان مبدة ال تقل عن ثالثون يو 

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 حنو التربعات .  رفع درجة الوعي العام 
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
  . هتيئة صغار املتربعني للدعم املادي 
 . حتقيق تواجد اجلمعية ابلشارع العام 

  رسالة احلملة تصميم. 
 إعداد التصاميم الدعائية  . 
 إعداد الفيديوهات املصورة  . 
 عداد خطة نشر للحملة .إ 
  . التنفيذ 

 الداعمني
 كافة شرائح اجملتمع ومؤسساته . 
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 الظهور اإلعالمي     اسم الربانمج 
 الوصف

طالع إجملمتع عىل هجو  ن إل نشطة إال عالمية إسممتثةل يف إللقاءإت إلتليزيونية يف إلعرإمج أ و إل ثري إال اإعي يعتعر أ مرًإ همامً يف إ  ىل دمع إمجلعية من لالل يساابهتا د إمجلعية إخلإ  ريية وهتيتهتم إ 

 إلينكية ويس تياد من بعض إلشخصيات من أ عضاء جملس إال دإرة يف هذإ إهجانب إال عاليم أ و من إهجهاز إلتنييذي . 

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
  . تسويق برامج اجلمعية 
 ي من صغار املتربعني . استقطاب الدعم املاد 

 . حتويل أحد الربانمج إىل فكرة إعالمية 
  . االتفاق مع منتج قناة أو إذاعة 
  . هتيئة العضو املشارك قبل بدء تنفيذ اللقاء 
  . نشره عرب وسائل التواصل االجتماعي بصورة مكثفة 

 

 الداعمني
  . اجلهات اإلعالمية 
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 تواصل     اسم الربانمج 
 الوصف

قة ب ن إمجلعية وب ن إسمس تييدنن وب ن وإصل إسمنوع مقياس لكييية تياعل إمجلعية مع إسمس تييدنن من لدماهتا عىل مس توى إليرد وإسمؤسسات ويقدم هذإ إلتوإصل ترإبط أ وإصل إلعالإلت

 إمجلعية وب ن إسمس تييدنن من لدماهتا من إسمتعرع ن وإحملتاج ن . إسمتعرع ن لك حبسب إلوس يةل إليت يمت إلتوإصل معه هبا وإلغاية من إلعرانمج حتقيق عدم ويود جفوة ب ن 

 خطوات التنفيذ  أهداف الربانمج
 . حتسني صورة اجلمعية يف اجملتمع 
  . هتيئة املتربعني للدعم املادي 
 . 

 تصنيف املتربعني . 
 حتديد الوسائل املناسبة للتواصل معهم بشكل دوري  . 
 ل مع املستفيدينحتديد الوسائل املناسبة للتواص  . 

  

 الداعمني
 اجلهاز التنفيذي 

 


