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 مقدمة:

 وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعية، أما بعد..الحمد هلل رب العالمين، 

مع التطور المتالحق في عااالم امعمااا  في مهااالتخااا الم تلفااة في الاطاااعين ال اااا والعااا، والاطاااج ال ي  ، وانحيااا  جميع 
ة، وتأخذ بعين العتبار وجود منافساااااااااين المنظمات الناجحة إلى تبني خطط بعيدة المدى تتضااااااااامن تحايق أةدام تبي ة ومساااااااااتم  

ا، أل تطلق مبادرة يناء خطة اسااااااات اتيهية للهمعية ل عو  ساااااااييا ال ي  ةوشااااااا تاء، وعمالء وموردفن وموافين، تال ل يد لهمعية 
2021 – 2023 .، 

ل في يناء ال طة، و لك لشاااااموله جميع أنشاااااطة الهمعية، ولساااااخولة فخمخا من  ب فايف في خطتنا السااااات اتيهية تم اعتماد نمو   
 :يخذه ال طةوالمهالت التي تم اعتمادةا  المعنيين يخا، إضافة إلى بساطة متابعتخا ومتابعة امنشطة المتعلاة يخا.

 من أجلامةدام والمبادرات  تحددت الهانب)مسااااتفيدفن وداعمين وعامليني: في ةذا  العناية بعمالء الهمعية منمها   -1
ماديا ، وداعمي الهمعية يدفن من مشاااااااار ع الهمعيةالمساااااااتفامط ام  ات العال ة من  عمالء الهمعية وةم تحاق رضاااااااا

 لموا نة يين طموحاتخم من جخة مخامخم من جخة أخ ى.لالذفن تسعى الهمعية  وموافيخا، ومعنو ا

في تحساااااين أداء الهمعية، وتاديم خدمات بهودة أعلى وسااااا عة  : وتتضااااامن امةدام التي تصااااابالهمعية أداءتحساااااين  -2
  صااااااوى، تما تضاااااامن يناء وتحسااااااين اللواما وامنظمة والتعليمات وامدلة ووي ةا بما يحاق الهودة المطلو ة ونيل رضااااااا

 المستفيدفن والداعمين والعاملين.

 حيث المكال والتهخيزات تكول  ادرة ومؤةلةتحسااااااااااين ييوة العمل: و تمجل ةذا المها  في إيهاد ييوة عمل مناساااااااااابة من  -3
 لتاديم ال دمات التي تنفذةا الهمعية وإمكانية تطو  ةا والتوسع فيخا.

تم تحدفد امةدام التي تكسااااااااااااااب الهمعية خب ات جدفدة، وتكسااااااااااااااب العاملين  المها التطو   والتدر ب: في إطار ةذا  -4
 ادة ا نوعيًا وتميًا بما فنعكس على   ادة عدد الم دومين، و  معارم ومخارات جدفدة، تؤةل الهمعية للتوسااااع في خدماتخ

 عدد ال دمات التي توف ةا الهمعية لخم.

مالية الهانب المالي: و  تز على نمو موا نة الهمعية ومهموعة امةدام التي تعز  إف ادات الهمعية وتنمية مواردةا ال -5
و كتساااب ةذا المنظور أةميته مل أنشاااطة الهمعية وجودتخا ماايل ت فيض في المصاااار م بما ل يعيق عمل الهمعية، 
 تتو ف على وف ة الموارد المالية الكافية لتاديم ةذه ال دمات.
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 أهداف الجمعية:

 األهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. –أواًل 

 ةي امةدام التي تم اعتمادةا عند تأسيس الهمعية، و تضمنخا نظامخا امساسي، وةي

تحتا   مة في توفي  الماء الصالا للش ب وسييه وإيهاد المصادر الداممة له في امحياء والا ى والخه  التيالمساة .1
 للماء.

 تو  ع الماء وتوفي ه للمحتاجين والزام  ن في منطاة المدنية المنورة وفق آلية عص  ة متطورة. .2
 تاديم نمو   حضار  للعمل ال ي   فتسم بالشفافية واإلتاال. .3
ستند مها  جدفد ميناء المدفنة المنورة ال اوبين في خدمة المهتمع وتاديم عمل تنمو  ت صصي خي   لبلدةم يفتا  .4

 إلى امنظمة واللواما الم عية
 إيهاد مصارم ش عية متنوعة للصد ة والوصايا والخيوات وامو ام. .5
 مةالي الخه  والا ى.حف  اآلبار في الا ى والمحافظات التابعة للمدفنة المنورة وتوفي  الماء  .6
 تسخيل امعما  ال ي  ة المتعلاة يو ف الماء أو السبيل والعمل على سييا الماء مهاًنا للمحتاجين. .7

 :كما هي في الخطة األهداف االستراتيجية –ثانيا 

ن موتتكول  ي،2023 /2021ةي امةدام التي تسعى إلى تحايق امةدام ال ميسية، وةي محور ال طة الست اتيهية للفت ة )
 ي ةدفا است اتيهيا، سيتم تحيياخا بمشيوة هللا تعالى مع نخاية مدة ةذه ال طة الست اتيهية.6)

 اءالنتاا  إلى العمل المؤسسي لتحايق الستا ار اإلدار  ورفع تفاءة التشغيل والستدامة وسخولة قياس امد -1

 ورسالتخاتطو   ورفع تفاءة العاملين بالهمعية من أجل تحايق رؤ تخا  -2

 إنشاء ينية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الهمعية -3

 رفع درجة رضا المستفيدفن عن خدمات الهمعية -4

 العناية والةتما، بالداعمين والمتطوعين واستاطاب المز د منخم -5

   ادة إف ادات الهمعية وال  ابة على النفاات بما يضمن تحايق فامض مالي -6

 :(سوات) التحليل الرباعي

ا   ن تحدفد نااط الاوة والضعف، والتنبؤ بالف ا والم اط  المحتملة، وتم تو  ع ةذه النمعمل وثامق خاصة ينمو   سوات الذ  فتضم تم
د على جميع موافي الهمعية، وتمت تعبوتخا وإعادتخا إلدارة الت طيط، وفي ضاااااومخا تمت صاااااياوة امةدام السااااات اتيهية للهمعية، و د ور 

ةدام أ  ول ةدفا ف عياي ثم تم تضاااامينخا في سااااتة أةدام اساااات اتيهية، وساااااةمت اإلدارة التنفيذية والت طيط ب ضااااافة أر عة إلينا )اثنال وعشاااا
  ف عية أخ ى اشتملت على أتمتة العمل بالهمعية وتطبيق أنظمة الهودة ووي ةا.

 فريق التخطيط:
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 مجاله في الخطة المؤسسة وظيفته االسم م
 إعداد ال طة )رميس الف  قي  نامب رميس مهلس اإلدارة علي ين عبيد ال و جي  1
 المالية  مدف  الشؤول المالية أحمد ين رجاء الح  ي  2
 اإلدارة التنفيذية  المدف  التنفيذ  أنس ين عبد ال حمن المغامسي  3
 إدارة المشار ع  مدف  المشار ع نوام ين فخد الح  ي  4
 الموارد البش  ة  مدف  الشؤول اإلدار ة  وليد ين عايض العوفي  5
 تانية المعلومات   مب مج و ب محمد ين سعد ال شيد   6

 

 :التي تم اتباعهامنهجية التخطيط االستراتيجي 

 .سييا ال ي  ةاعتماد   ار يناء خطة است اتيهية لهمعية  -1

 تشكيل ف  ق الت طيط. -2

 لماارنة ما جاء فيخا مع امةدام المنشودة. م اجعة التاار   السنو ة للهمعية -3

 وما تادمه من خدمات. الطالج على تهارب وأنشطة المؤسسات المشايخة -4

 مشارتة ف  ق عمل الهمعية يوضع امةدام والتصورات المستابلية للهمعية. -5

 الجتماج مع قيادات الهمعية والمهلس التنفيذ  لخا. -6

 مخذ آرامخم ومع فة احتياجاتخم وطلباتخم من الهمعية.تو  ع استبيال على بعض المستفيدفن  -7

 مراحل بناء الخطة:

 يناء رؤ ة الهمعية واعتمادةا من مهلس اإلدارة -1

 يناء رسالة الهمعية واعتمادةا من مهلس اإلدارة -2

 تحدفد الييم امساسية للهمعية واعتمادةا من مهلس اإلدارة -3

 .من  بل الموافين ، والف ا والم اط  المحتملةيتعبوة نما   سوات )نااط الاوة والضعف الفعلية -4

 تحدفد عوامل ومالما النهاح. -5

 تحو ل سوات إلى أةدام -6

 إضافة أةدام اإلدارة التنفيذية وتوجيخات المهلس التنفيذ  -7

 إعداد ال طة الست اتيهية -8

 

 عوامل النجاح األساسية:
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 .المدفنة المنورةمت صصة في مها  ساي الماء بمنطاة عد، وجود مؤسسات خي  ة  -1

 إل الهمعية تاد، خدمات شاملة ومتعددة ومتنوعة في مها  سييا الماء. -2

 .بمنطاة المدفنة المنورةوجود سمعة جيدة للهمعية لدى المهتمع المحلي والمؤسسات الم تلفة  -3

 وجود ش اكات فاعلة مع مؤسسات مت صصة تساةم في تكامل عمل الهمعية. -4

 مالمح النجاح:

 إلى تنو ع مصادر الدخل لدفخا.سعي الهمعية  -1

 يناء أنظمة ولواما وتعليمات تضع الهمعية على المسار الصحيا -2

 ومتنوعة في مها  سييا الماءاةتما، الهمعية يتاديم خدمات مت صصة  -3

 و وم المؤسسات الحكومية وامةلية إلى جانب الهمعية ومساندتخا لخا -4

 .اختيار الهمعية لكوادر  ات تفاءة وفعالية عالية -5

 

 استراتيجيات وسياسات العمل:

 استراتيجيات النمو:

 أو مكال تشااااتمل ال طة الساااات اتيهية في معظمخا على اساااات اتيهية النمو والتوسااااع سااااواء في أعداد المسااااتفيدفن أو نوج ال دمات
نة أولبية الساااكال في المدف، حيث سااايتم بمشااايوة هللا تعالى رفع أعداد المساااتفيدفن من خدمات الهمعية ومضااااعفتخا لتشااامل العمل

مساااااااااتفيد  الهمعية بم تلف طبااتخم تما أنخا ساااااااااتؤساااااااااس ل دمات جدفدة ت د،  المنورة وفي محافظاتخا و  اةا وةه ةا و وادفخا،
 ..تما أل الهمعية ستؤسس لضمال   ادة مواردةا المالية سواء من الداعمين أو من خال  الستجمار. الجتماعية

 االستقرار:استراتيجيات 

عامة بمشار ع السييا البعض ال دمات المتصلة ينوعية فتعلق  فيمااست اتيهية الستا ار )الستم ار في الوضع الحاليي تطبق س
 .والمشارتة في الحمالت التطوعية ال ي  ة تش  ك است اتيهي فعا 

 استراتيجيات االنكماش:

 الذفنالمباشااااا ة للمساااااتفيدفن شاااااطة الهمعية المتعلاة بالمسااااااعدات ض أنتطبيق اسااااات اتيهية النكماا أو النحساااااار في بعسااااايتم 
الضاااااااااااااامال الجتماعي أو جمعية الب  أو وي ةما،  و ارة البيوة والمياه والزراعة أو أخ ى مجل يحصاااااااااااااالول على دعم من جخات

أو أل فجبت للهمعية  ليوساااياتصااا  تدخل الهمعية في مجل ةذه الحالت على الحالت الطارمة أو التي ليس لخا مصااادر دخل ما
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، وسيكول الدعم ماتصً ا وفق ت صص الهمعية ونشاطاتخا أل الدعم الذ  يحصلول عليه ل يكفي لسد الحد امدنى من الحتيا 
 .ومشار عخا

 سياسات العمل:

مهخا ومن خا و  اومشاااار ع خاأعلى مساااتو ات الهودة في مبادراتب خدماتخا يتاديم ساااييا ال ي  ة بمنطاة المدفنة المنورةتلتز، جمعية 
  لك:

والعمل بشكل ، الذ  سيتم اعتماده وتطبياه بالهمعية اللتزا، بالمتطلبات الاانونية ومتطلبات المواصفة اليياسية لنظا، إدارة الهودة
ي المؤسااااسااااامداء  تعز زةدام بما يسااااخم في لمسااااتم ة لتاييم امداء وتحايق اممسااااتم  على تحسااااين النظا، من خال  الم اجعة ا

 للهمعية.

بما فلبي  عالية جودةمساااااااااااتو ات ب والتوعيةنشااااااااااا  ودعم المع فة و  امج متميزة، و  اساااااااااااتدامة تاديم مبادرات مشاااااااااااار ع العمل على
ية و حاق أفضااال مساااتو ات ال ضاااا لخم و لك من خال  اللتزا، بييمنا المؤساااسااا ،و فوق تو عاتخم المساااتفيدفن والداعميناحتياجات 

 .مناة أداوعملياتنا ومتابع

سااااييا  في مها  اإلدار ة والفنيةبفاعلية وتفاءة في يناء ةو ة مؤسااااسااااية تتبنى أفضاااال الممارسااااات  الهمعية اشاااا اي جميع موافي
نحو  مينالمساااااتفيدفن والداعت سااااايب انطباج دامم لدى  والعمل علىوالمساااااؤولية المهتمعية  والتوعيةالمع فة تعز ز تما نتبنى  الماء

 الهمعية.مستوى الهودة الذ  تادمه 
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 رؤية الجمعية
 .سقيا الماء الريادة في تقديم خدمات

ديم خدمات وتا بمها  سييا الماءتعني أل تتبوأ الهمعية م تزا متادما ورامدا يين المؤسسات والهخات ال ي  ة المعنية وةذه ال ؤ ة 
 :محور ن أساسيينف ل الهمعية تسعى لتحايق رؤ تخا من  للمستفيدفن، ومن ةناشاملة ومتكاملة 

خما ط ق التف  ق يينو  بالماء الصااااااااالا والغي  صااااااااالا للشاااااااا بفتم في ةذا الهانب توعية امف اد حيث  التوعية والتثقيف: محور
ة  دامه بط ق حضااااار وتبيال أةمية شاااا ب الماء بكج ة وعد، اإل ال  من شاااا  ه، تما فتم تبيال نعمة الماء وفضاااالخا وحفظخا واساااات

ع و لك من خال  المحاض ات والندوات والنش ات والكتيبات المت صصة ورسامل التوعية عب  موا ومجالية دول إس ام أو تبذف  
 .التواصل الجتماعي

اء الصااااالا امساااا  المحتاجة للماء وتاديم المساااااعدة لخا وتوفي  المفي ةذا الهانب تاو، الهمعية ي عاية  الرعاية األسررررية: محور
للشاا ب لخا بشااكل مسااتم  ودامم وعد، الناطاج عن توفي  الماء تحت أ  ا م ل ساايما في أو ات الصاايم وامو ات التي تشااتد  

 يخا الح ارة.

 

 :رسالة الجمعية

 ومتخصصة ومبتكرة في مجال سقيا الماء بشكل عصري ومتطورتقديم خدمات خيرية متميزة 

 .عص  ة متنوعة لكافة فوات المهتمعساي الماء عب  مشار ٍع خي  ة تنمو ة وتعتمد رسالة الهمعية على 
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 قيم الجمعية
 لتزاماال  –أوال 

حصول أطراف ، من خالل التخطيط والتنفيذ بما يحقق رؤية الجمعية ورسالتها، و للمستفيدينتقديم خدمات متميزة 
 الجمعية على حقوقهم بعدالة، وفقا لمعايير ومقاييس عالمية

ظم الساااااامدة اللتزا، ةو مبادرة  اتية بالوفاء بالوعود والعخود والعاود مع اآلخ  ن بالحد امدنى على ام ل، وال ضاااااوج للن
 سواء تانت دفنية أو  انونية أو اجتماعية.

  ناعة يةةو قيمة أصيلة، ونسعى لغ سخا وتعز زةا لدى ف  ق العمل، وناصد يخا تنم سييا ال ي  ةواللتزا، لدفنا بهمعية 
اف فتولد لدى المو  لكيمعخا والندما  فيخا،  توافاخم فتحاق فيخا الموافين بييم وأةدام وأنشااااااااااااااطة الهمعية إلى درجة

 فيةواإلضااا وةذا الشااعور فدفعه إلى يذ  المهخودات المطلو ة خا،جزء ل فتهزأ منأحد مكونات الهمعية وأنه شااعور بأنه 
ية السعي الدؤوب من أجل المحافظة على السمعة الطيبة للهمعوتدفعه إلى العمل، والتطوعية من أجل الوفاء بمتطلبات 

 والمساةمة في نهاحخا وتادمخا وتطورةا.

نخا ول فتو ف امم  على التزا، الموافين تهاه الهمعية، يل أيضااااا التزا، الهمعية بشاااا صاااايتخا العتبار ة بما يصاااادر ع
 ا من خال  التزامخا بالشاا ج اإلسااالمي الحنيم ومنظومة الييم وامع ام تضااا  لك أيضااو من وعود وعاود تهاه الغي ، 

وافين مالجتماااعيااة والاوانين وامنظمااة الحكوميااة ووي ةااا، ومن ةنااا، فاا ل اللتزا، الااذ  تتوله الهمعيااة تهاااه الغي  من 
 وداعمين ومستفيدفن فتهسد في:

ينية فتعلق بالحاوق المادية والع فيمالم تلفة خاصاااااااة اللتزا، يتعاليم الشااااااا ج اإلساااااااالمي في أعمالخا وأنشاااااااطتخا ا -1
 والمعنو ة.

فعا  الييم وامع ام والعادات الجتماعية، وعد، تهاو ةا م  سااابب تال، ساااواء بامامخالق و اللتزا، بمنظومة  -2
 أو ام وا .

 مظلة ةذه الاوانين.اللتزا، بالاوانين وامنظمة والتعليمات الحكومية، بحيث تمارس الهمعية أعمالخا في  -3
إل  التزا، الهمعية يتوفي  تافة ال دمات المعلنة للمسااااااااتفيدفن والعمل على توفي  ال دمات ما فالمم تل مسااااااااتفيد -4

 أمكن  لك.
 التزا، الهمعية يتعخداتخا تهاه الداعمين واللتزا، بالعاود التي تب مخا مع الش تاء والموافين. -5
 ت اتيهيات الم ططة والمعتمدة والمعلنة للمهتمع.التزا، الهمعية يتنفيذ امةدام والس -6
 .التزا، الهمعية بهودة ال دمات التي تادمخا للمستفيدفن وللمهتمع المحلي -7
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 قيم الجمعية
 نتماءاال  –ثانيًا 

 الوالء للجمعية واالرتباط بها حبا وفكرًا، والتفاني في خدمتها، وتبني قضاياها وأهدافها

مين فوامد متبادلة يين الهمعية وعمالمخا وةم امط ام المتفاعلة معخا من مسااااااااااااااتفيدفن وداع النتماء للهمعية يعب  عن
عليخا  وموافين. وت  طخم بالهمعية عال ة تعا دية سااااااواء تانت مكتو ة أو وي  مكتو ة تاود إلى الجاة المتبادلة، و ت تب

 ولد لدفخم رغبة في إعطاء الهمعية مز دا منأل يساااالك عمالء الهمعية ساااالوتا يفوق الساااالوي ال ساااامي المتو ع منخم، وت
 الهخد والو ت والمسؤولية لإلسخا، في نهاحخا واستم ارةا..

ا، ومل النتماء يعتب  مؤشااا ا  و ا على رضاااا العمالء عن الهمعية وخدماتخا، تساااعى الهمعية إلحداو انساااها، وتوافق ت
تعز   عية باعتبارةا أةدافًا شاا صااية لخم، وخلق ييوة مناساابةيين أةدافخا وأةدام عمالمخا.. وت ساايب تابلخم مةدام الهم

 ال غبة الاو ة لدفخم لالستم ار في عال تخم معخا وتعز ز رضاةم الوايفي.

 ومل النتماء والولء للهمعية فتطلب مخارات خاصااااااااة لدى قيادات الهمعية وتنميتخا وتطو  ةا، ف ننا نسااااااااعى إلكساااااااااب
لولء التي تساااااااااااااااعد في يناء ثاة العمالء بالهمعية، وخلق عال ة إيهايية معخم من خال  يث اقياداتنا المخارات الال مة 

تا طبيعيا و راعته في نفوساااخم وتخيوة البيوة المناسااابة لذلك، حتى فتولد لدفخم الشاااعور بالنتماء لخا، و غدو النتماء سااالو 
 ستفيدفن.وتلااميا يمارسه جميع موافي الهمعية وعمالمخا من الداعمين والم

 وسن تز بمشيوة هللا تعالى على أر عة عوامل لتخيوة امجواء أما، عمالمنا لكسب ولمخم بشكل طبيعي وتلاامي:

 .عمل تل ما من شأنه أل يهعل عمالء الهمعية يشع ول بالف   في انتمامخم لخا 
  يخا.توفي  نما   قيادية ومؤث ة ومح تة داخل الهمعية و نظ  لخا تنما   ورمو  ياتدى 
 .توفي  الحوافز المعنو ة والمادية لعمالء الهمعية وت فيم امض ار عنخم 
 .توفي  ييوة منافسة ش  فة يستطيع الف د أل فتح ي فيه داخل المؤسسة ي احة وطمأنينة 

ةذا و خا نفسخا، مع أةداف لعمالء الهمعيةفتأصالل من خال  ر ط امةدام الش صية والمخنية  للهمعيةفالولء والنتماء 
 تماءالولء والن ييوة حاضاانة ومشااهعة لنمو تما سااتعمل على توفي ، ما سااتعمل عليه الهمعية وتحااه بمشاايوة هللا تعالى

 .تعز ز الولء والنتماء في تكو ن املفة والتكامل يين الط فينعمالمخا، ل وانعكاسخما في سلوي
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 قيم الجمعية
 اإلنسانية –ثالثًا 

 .معية وخارجهااإلنسانية، وتجسيدها من قبل منسوبي الجمعية في كافة تعامالتهم داخل الج إبراز القيم والمعاني
 

 لتعز زمهخودات شااااااااا ص أو منظمة  تصاااااااااف لطيفة ومحببة، وحجنا عليخا دفننا الحنيم، فخي إيهايية اإلنساااااااااانية قيمة
تما  ،  إلخوتنا في اإلنسااااانيةعن حب ال ييعب   مفخو، شاااااملةي ، و الت فيم من معاناته فيإلنسااااال وخاصااااة لي  ال 

 ل خالق وامع ام الجتماعية.أنخا تشكل المحور وال تيزة امساسية 

، أل تاو، الهمعية وموافوةا بأعما  خي  ة نمو جية سااااااااييا ال ي  ةوناصااااااااد بييمة اإلنسااااااااانية في مها  عملنا بهمعية 
فاعل   عما يميزةم من صاافات إيهايية أو ساالبية، وتتلمه د إنسااانيتخم بغض النظ للمسااتفيدفن بكافة طبااتخم وانتماءاتخم

 ومن أجل تحايق  لك، ف ننا سنعمل بمشيوة هللا تعالى على: معخم وتتهاوب مع احتياجاتخم تما فنبغي.

 ليصبا سلوتا تلااميا لدفخم و س سلوي العمل اإلنساني لدى موافي الهمعية. 
  وأداء مخامخا.إضفاء الصفة اإلنسانية على تافة أعما  الهمعية 
 فتهاو  تل التبافنات والختالفات. متهذر، أل يكول لدى الهمعية ضمي  إنساني 

فتهاوب تما فنبغي أل يكول  لكل الناس ال ي  يسااااتخدمجيٍ  مو نومن ةنا، ف ننا في الهمعية نسااااعى لبناء ساااالوي عمل 
 وةذا سيظخ  من خال :عليه السلوي المجالي.. 

 لوتة أل يصااااااابا سااااااالوي موافي الهمعي  ا  حد منخمعة اإلنساااااااانية، بحيث يكول تل وافتميز بالنز  اً ِإْنسااااااااِني اً سااااااا 
 ش صية خي  ة خادمة للناس. 

  لتفاةم جو يسااوده او ناء  ،المسااتفيدفن من خدماتخا تعامال مبنيًا على ال حمة واللين والود معأل تتعامل الهمعية
 .والجاة المتبادلة

 فظ تحفخدماتخا للمستفيدفن بحيث تعطي لإلنسال قيمته اإلنسانية  تاديم يأل تتبنى الهمعية الضمي  اإلنساني ف
 من وي  تمييز ول مفاضلة. هك امته وتحت ، حاو 
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 قيم الجمعية
 الخصوصية – رابعاً 

 .تحرص الجمعية والعاملون فيها على عدم مشاركة بيانات ومعلومات عمالئها مع أي شخص أو جهة

 تطوعين بسرية تامة.والبيانات الخاصة بجميع عمالء الجمعية من مانحين ومستفيدين وموتحافظ على هذه المعلومات 

 

، بموجب ساااياساااات معتمدة من مهلس اإلدارةعمالمخا الهمعية وتافة العاملين فيخا على حماية ةذه ييانات ومعلومات تعمل 
خا الهمعية مع البيانات المتوف ة لدفخا عن عمالمةي سااياسااة خصااوصااية البيانات، وسااياسااة اإليالا عن الم الفات، وتتعامل 

تمحتوى ل يهو  التصاااااااا م به إل بال جوج إلى صاااااااااحب البيانات إ ا دعت  –من مانحين ومسااااااااتفيدفن ومتطوعين ووي ةم 
الحاجة إلى اسااااات دا، ةذه البيانات م  سااااابب تال، و شااااامل  لك امساااااماء وصاااااور الوثامق واسااااات دا، الصاااااور الفوتوو افية 

التي تتضمنخا  دفو، البيانات الش صية والتاار   الطبية، وأر ا، التواصل وأر ا، الحسابات، والسي  الذاتية وتذلك البياناتوالفي
 الم اسالت الورقية واإللكت ونية أو أية ييانات أخ ى  ات صلة بعمالمخا و اتضي است دامخا موافاة صاحب العال ة.

ن إتاحة يياناتخم أو ييانات من ةم تحت رعافتخم م  و ض تطلبه الهمعية، وفي حا  اعتذار أ  من عمالء الهمعية ع
ف ل الهمعية تمتنع عن مشااااااارتة تلك البيانات سااااااواء للنشاااااا  اإلعالمي أو لالساااااات دا، من  بل ط م ثالث، وتؤتد الهمعية 

 التزامخا ي غبة عمالمخا في ةذا الشأل.

ا عن م الفات تمس عمل ات امشااا اا أو الهخات التي تاو، باإليالوعالوة على ما تاد،، ف ل الهمعية تضااامن سااا  ة ييان
أو رفع شااااااااااكاوى على موافيخا أو ي امهخا أو خدماتخا، أو تاديم مات حات بشااااااااااأل أنشااااااااااطة الهمعية  سااااااااااييا ال ي  ةجمعية 

 وى.الفة أو الشكوخدماتخا أو تنظيمخا اإلدار ، ما لم فتطلب امم  ال فع إلى جخات حكومية صاحبة سلطة في متابعة الم 

المتمجلة يو ارة العمل والتنمية الجتماعية ووتالتخا أو أية جخة  –وفي حا  قيا، الهخات الحكومية المشااااااااااا فة على الهمعية 
بطلب ييانات خاصة عن عمالء الهمعية، ف ل للهمعية دول ال جوج إلى  –حكومية لخا حق است دا، سلطتخا على الهمعية 

والتأكد  تلك الهخات بأية ييانات متعلاة يخم مو اض التحاق والدعم وال  ابة على أنشااطتخا وأعمالخا عمالمخا الحق في تزو د
 من سالمة مسارةا.

ت وني تتيا الهمعية للداعمين والمانحين ف صاة إي ا  أسامامخم لدى حسااباتخا على موا ع التواصال الجتماعي ومو عخا اإللكو 
ة الداعم تخا اإلعالمية ووساااامل اإلعال، المتاحة لخا باإليهار أو المتالي شااا  طة موافاونشااا اتخا وتاار  ةا وساااهالتخا وأنشاااط

على  لااك أو يناااء على طلبااه، و مااا ل فتعااارض مع أنظمااة الهمعيااة امخ ى أو أنظمااة الهخااات الحكوميااة. تمااا أنخااا تتيا 
 ة يتنفيذةا.مج التي يادمول الدعم لخا وتاو، الهمعيللمانحين إي ا  أسمامخم وشعاراتخم على اللوحات المتعلاة بامنشطة والب ا

ل ومن جخة أخ ى، ف ل الهمعية وضاااااااااااااامن تاديم خدماتخا و  امهخا لعمالمخا، ف نخا توف  البيوة المناساااااااااااااابة لتلاي ال دمة لك
 تما أنخاووي ةا.  تال معه في ال دمة أو أثناء تلاي ال دمة في مكاتب ووساااااااامل نال امساااااااتفيد على حدة، دول مشاااااااارتة أي  

 خصوصية المستفيدفن عند تلاي ال دمات عب  ش تاء الهمعية والهخات المتعاونة معخا.تحافظ على 
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 الفجوة بين الواقع والمأمول

طة و ين ما نطما لتحيياه من خال  ال  2021ل شك أل ةناي فهوة يين الوا ع الحالي للهمعية تما ةو في نخاية 
 فلي أةم الفهوات التي تسعى الهمعية إلى سدةا: وفيما، 2023ينخاية عا، 

 الخطة بنهاية الواقع الحالي العنصر م
 3.000.000 1.500.000 المستفيدول   1
 25 6 الموافول   2
 8,500,000 4.813.337 اإلف ادات   3
 4,000,000 1.010.097 المص وفات   4
 25 8 أنشطة متنوعة  5
 50 25 أعضاء الهمعية العمومية  6
 25 0 ش م وف   ول أعضاء   7
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 تفصيل الخطة

 الأهداف الاستراتيجية

والمشاريع



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  14صفحة 

 

 

 ألداءتحقيق االستقرار اإلداري ورفع كفاءة التشغيل واالستدامة وسهولة قياس ااالنتقال إلى العمل المؤسسي ب 1 الهدف االستراتيجي
 إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصالحيات 1 الهدف الفرعي

 الجمعيةحدد الوحدات واألقسام وأنشطة هياكل تنظيمية للجمعية تبناء  1 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 *   *    *    * مطلوبالمستهدف ال
 %100   %90    %66    %33 نسبة المتحقق
 المهلس التنفيذ  جهة القياس اإلدارة التنفيذية الجهة المساندة الت طيط الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   هياكل 3 2023و عد  في  2022و عد  في  2021 فناف فتم يناؤه في  هيكل عام حالي
   هياكل 3 2023و عد  في  2022و عد  في  2021فتم يناؤه في ال  ع امو   هيكل لكل إدارة

   نخامي 1 2023و كتمل في  2021فتم يناء هيكل متو ع في ال  ع امو   هيكل نهاية الخطة
     
     

 

 التوصيات
كل متو ع نوصي يبناء ثالثة هياكل تنظيمية يكول أحدةا هيكل للعمل الحالي فتم تحدفجه سنو ا حسب الحتيا ، وهيكل لكل وحدة أو  سم إدار ، وهي

 الهمعية عند نخاية ال طة.لعمل 
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 داءاالنتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق االستقرار اإلداري ورفع كفاءة التشغيل واالستدامة وسهولة قياس األ 1 الهدف االستراتيجي
 إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصالحيات 1 الهدف الفرعي

 كل من له عالقة بالجمعيةبحقوق وواجبات  المتعلقةبناء اللوائح والنظم الداخلية الناظمة لعمل الجمعية  2 البرنامجالمشروع أو 
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر 0 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 

 * * * * * * * * * * * * المستهدف المطلوب
 %100   %90  %80    %75 %70 %50 نسبة المتحقق
 مهلس اإلدارة جهة القياس جميع اإلداراتاإلدارة التنفيذية و  الجهة المساندة الت طيط والهودة الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   30/1/21 .يتشمل اللواما المتعلاة ب دارة الموارد البش  ة )شؤول موافين، تدر ب، توايم.. البشريةالموارد 

   30/2/21 تشمل لواما اإلف ادات والمص وفات وإج اءات الص م...  الالئحة المالية
   30/3/21 والم الفاتتشمل على لواما تضمن سي  العمل بشكل سليم ومعالهة امخطاء  العقوبات والجزاءات

   30/4/21 تشمل لواما المستفيدفن وش وط الحصو  على ال دمة وآليات تاديمخا ن وخدماتومستفيد
   30/5/21 يناء لمحة الستجمار وتنمية الموارد المالية بالهمعية االستثمار

   30/6/21 للهمعيةوتشمل تنظيم عمل جميع امط ام  ات العال ة بالعمل التنفيذ   تنظيم العمل
 

 التوصيات
 عد، وجود إدارة موارد بش  ة فعالة
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 ألداءاالنتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق االستقرار اإلداري ورفع كفاءة التشغيل واالستدامة وسهولة قياس ا 1 الهدف االستراتيجي
 تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصالحياتإعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل  1 الهدف الفرعي

 لكل وظيفة بالجمعية، إضافة إلى بناء وصف لكل وحدة إدارية بالجمعيةبناء الوصف الوظيفي  3 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %95 %90 %85 %80 %70 %65 %60 %50 نسبة المتحقق
 الت طيط والهودة جهة القياس جميع اإلدارات الجهة المساندة الموارد البش  ة الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   30/2/21 يناء وصف وايفي لكل وحدة أو  سم إدار  أو فني بالهمعية وصف الوحدات

   30/3/21 يناء وصف وايفي لكل وايفة موجودة بالخيكل اإلدار  للهمعية وصف كل وظيفة
   30/6/21 تحدفد مخا، تل مواف يناء على الوصف الوايفي له مهام الموظفين

     
     
     

 

 التوصيات
 تكجيم تدر ب وتطو   الكادر الوايفي وتعز زه بكوادر جدفدة

 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  17صفحة 

 

 

 ألداءااالنتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق االستقرار اإلداري ورفع كفاءة التشغيل واالستدامة وسهولة قياس  1 الهدف االستراتيجي
 الحصول على شهادة الجودة )األيزو(بناء نظام يحقق متطلبات  2 الهدف الفرعي

 مشروع االعتماد المؤسسي والحصول على شهادة الجودة )األيزو( 4 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %95 %85 %75 %65 %60 %50 %40 %30 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية والش تة المانحة جهة القياس الت طيط والهودة الجهة المساندة جميع اإلدارات الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة المتوقعةالعوائق  المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   30/6/21 يناء نظا، جودة فتضمن تافة أنشطة الهمعية الحالية بناء نظام جودة

 30،000  30/7/21 التوقيع على عاد من إحدى الش تات المانحة لشخادة امفزو الشراكة مع المانح
   30/7/21 إج اءات ونما   الهودةعمل دورات وورا عمل للعاملين لتدر ب العاملين على  تدريب العاملين

     
     
     

 

 التوصيات
 تدر ب العاملين على أنظمة الهودة

 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  18صفحة 

 

 

 تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها 2 الهدف االستراتيجي
 ( ساعة تدريبية سنويا45حصول كل موظف بالجمعية على ) 1 الهدف الفرعي

 العاملين على رأس العملمشروع تدريب  5 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %95 %85 %75 %65 %60 %45 %35 %25 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جهة القياس الموارد البش  ة الجهة المساندة التدر ب )الت طيط والهودةي الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   ي امج 9 للموافين يخدم تحسين أداء العمل سنو ة عمل ي امج تدر بية داخلية تدريب داخلي

 120،000  ي امج 9 تييمخا جخات خارجية سنو ة إش اي العاملين يدورات الدورات الخارجية
     
     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  19صفحة 

 

 

 ورسالتهاورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها تطوير  2 الهدف االستراتيجي
 لدى العاملين في الجمعية رفع درجة الرضا الوظيفي 2 الهدف الفرعي

 مشروع نظام الحوافز والترقيات على أسس علمية 6 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %95 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جهة القياس الت طيط والهودة الجهة المساندة الموارد البش  ة الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   30/1/21 يناء لواما الحوافز والمتيا ات التي يحصل عليخا المواف وش وطخا الئحة الحوافز
   30/4/21 يناء لمحة الت قية من درجة إلى درجة أعلى  الئحة الترقيات

 30،000  30/1/21 من الهزاءاتتأسيس صندوق للموافين لتعز ز ال وابط في ما يينخم ممو   صندوق الموظفين
   30/4/21 عمل لمحة للم الفات والهزاءات التي فت تب على ارتكايخا عاو ات على م تكبيخا تحديد المخالفات

   30/6/21 يناء معافي  للت قية والحوافز والمتيا ات تشمل جميع الموافين الم شحين معايير الترقية
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  20صفحة 

 

 

 تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها 2 الهدف االستراتيجي
 استقطاب الكفاءات اإلدارية والفنية ذات الكفاءة المتميزة للعمل بالجمعية 3 الهدف الفرعي

 مشروع تطوير إدارة الموارد البشرية 7 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جهة القياس الت طيط والهودة المساندةالجهة  الموارد البش  ة + ش تة الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   30/1/21 عمل خطة موارد بش  ة ت اعي توسع خدمات الهمعية، وتفي بالحتيا  الوايفي خطة موارد بشرية

   30/6/21 ال اصة بالموارد البش  ةيناء جميع اللواما  اللوائح
 30،000  30/4/21 يناء ي نامج إلكت وني )ف عيي يشتمل على جميع عمليات الموارد البش  ة عملية األتمتة

     
     
     

 

 التوصيات
 فوصى بأل يكول الب نامج اإللكت وني ال اا بالموارد البش  ة جزء من الب نامج الشامل للهمعية

 تدر ب الف  ق على الب نامج 
 تعز ز الف  ق بكوادر للدعم الفني

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  21صفحة 

 

 

 إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية 3 الهدف االستراتيجي
 توفير مقر إلدارة الجمعية ويفي بمتطلبات العمل 1 الهدف الفرعي

 تهاالجمعية وإدار مبنى مناسب ألعمال مشروع تصميم  8 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 *            مطلوبالمستهدف ال
 %100            نسبة المتحقق
 مهلس اإلدارة جهة القياس التنفيذيةاإلدارة  الجهة المساندة مكتب ةندسي الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
  30/1/21 عمل التصاميم الخندسية لما  الهمعية اإلدار  والفني والشاق الستجمار ة عمل التصاميم

  30/1/21 الستجمار ة عمل ت اسة مواصفات الما  والشاق كراسة المواصفات 55،000
  30/1/21 عمل جداو  الكميات جداول الكميات

   30/1/21 ط ح منا صة المش وج على المااولين حسب امنظمة لدى الدولة طرح عطاء البناء
 180,000  30/2/21 ط ح عطاء لإلش ام الخندسي على يناء المش وج اإلشراف الهندسي

     
 

 التوصيات
 للمشت تين في المنا صة. عمل رسو، مالية

 دراسة السي ة الذاتية لكل ش تة مااولت ت وب الدخو  في المنا صة، وتحدفد أحيية الدخو  من  بل لهنة م تصة يحددةا مهلس اإلدارة
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  22صفحة 

 

 

 إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية 3 الهدف االستراتيجي
 إلدارة الجمعية ويفي بمتطلبات العملتوفير مقر  1 الهدف الفرعي

 تنفيذ مشروع مقر إدارة الجمعية 9 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %95 %85 %75 %65 %55 %45 %35 %25 %15 %5 %0 نسبة المتحقق
 مهلس اإلدارة جهة القياس اإلدار ة التنفيذية الجهة المساندة ش تة الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
  30/12/22 الهمعية )إدارة، مالية، خدمات إدار ةيتأسيس ما  إدار  لتسي  عمل  مقر إداري 

 تكلفة متوقعة
15,000,000 

  30/12/22 تأسيس ما  لإلدارة الفنية للهمعية يش م على تافة امنشطة الفنية للهمعية مقر خدمات
  30/12/22 تأسيس ما  لل دمات الفنية التنفيذية )عال  طبيعي، وايفي، مامي، تأةيل...ي الخدمات التنفيذية

     
     
     

 

 التوصيات
 تعميد مكتب ةندسي لإلش ام على تنفيذ المش وج )يناء على منا صةي

 تأسيس إدارة مشار ع تتبع اإلدارة التنفيذية لمتابعة المش وج والمشار ع امخ ى للهمعية
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  23صفحة 

 

 

 وطموحات الجمعيةإنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات  3 الهدف االستراتيجي
 انتقال الجمعية للتعامالت اإللكترونية في كافة أعمالها 2 الهدف الفرعي

 نتتصميم وبناء بوابة إلكترونية خاصة بالجمعية تعالج جميع أنشطة وأعمال الجمعية اإلدارية والفنية على شبكة اإلنتر  10 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %25 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جهة القياس الت طيط والهودة المساندةالجهة  ش تة + تانية المعلومات الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
 30,000  30/06/21 عمل ي نامج إلكت وني سحايي يشتمل على تافة ال دمات اإللكت ونية للهمعية البوابة اإللكترونية

   30/06/21 تأسيس إدارة جدفدة بالهمعية للحاسب وتانية المعلومات تدف  الب نامج والشبكة إدارة المعلومات
     
     
     
     

 

 التوصيات
 تعميد ش تة متميزة ومت صصة بمهالت الب مهة ال اصة بالهمعيات

 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  24صفحة 

 

 

 الجمعيةإنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات  3 الهدف االستراتيجي
 انتقال الجمعية للتعامالت اإللكترونية في كافة أعمالها 2 الهدف الفرعي

 لها.( على استخدام البوابة اإللكترونية ومعالجة المهام المطلوبة منهم من خال الحاليين والجددمشروع تدريب الموظفين ) 11 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 باألشهرالتنفيذ 

 * * * * * * * *     مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 0 0 0 0 نسبة المتحقق
 الت طيط والهودة جهة القياس الموارد البش  ة الجهة المساندة ش تة + تانية المعلومات الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   30/07/21 عمل ي امج تدر ب دور ة للموافين لست دا، البوابة اإللكت ونية بشكل صحيا تدريب العاملين

   30/07/21 للتسهيل في البوابة وطلب ال دمةإتاحة الف صة للداعمين والمستفيدفن  خدمات إلكترونية
   30/09/21 تلتز، اإلدارة التنفيذية وتعتمد تحو ل العمل إلى إلكت وني التعميد

     
     
     

 

 التوصيات
 ط  ق البوابة. أل يكول العمل من خال  البوابة اإللكت ونية إلزاميًا من  بل جميع موافي الهمعية، مع مساعدة المستفيدفن للتاديم عن

 إلزا، الش تة التي تاو، يبناء البوابة يتدر ب العاملين على است دا، البوابة. 
 

 
 



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  25صفحة 

 

 إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية 3 الهدف االستراتيجي
 في مجال سقيا الماءتقديم الخدمات الفنية المتخصصة  3 الهدف الفرعي

 مشروع التدريب والتوعية المجتمعية من خالل الدورات والمحاضرات والزيارات داخل وخارج مقر الجمعية 12 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %80 %70 %60 %50 %50 %40 %40 %30 %30 %30 %20 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جهة القياس ال دمات المساندة الجهة المساندة اإلدارة الفنية )اإلدارة التنفيذيةي الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
 30,000  30/12/21 تأسيس إدارة التدر ب والتوعية إل امة الدورات وورا العمل والمحاض ات إنشاء مركز تدريب

 50,000  30/12/22 إنشاء  اعات تدر بية إل امة ورا العمل والمحاض ات الصغي ة قاعات تدريبية
     
     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  26صفحة 

 

 

 رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية  4 االستراتيجيالهدف 
 إشراك المستفيدين في تخطيط البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية لهم 1 الهدف الفرعي

 برنامج التواصل المستمر مع المستفيدين 13 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %60 %60 %50 %40 %30 %20 نسبة المتحقق
 الت طيط والهودة جهة القياس العامةتانية المعلومات والعال ات  الجهة المساندة شؤول المستفيدفن الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   مات ح 120 أسبوعي /التي تحسن خدمات الهمعية المستفيدفن نستابل جميع مات حات وتوصيات مواقع التواصل

     ارة 120 أسبوعي /الميدانيةتفيد من خال  الز ارات مات حات المس استيبا  الزيارات المنزلية
   استبيال 12 ر ع سنو   – ياوإلكت وني المستفيدفن واست دادةا )ورقيلتو  ع الستبيانات  االستبيانات الدورّية

     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  27صفحة 

 

 

 رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية  4 الهدف االستراتيجي
 إبراز قضايا واحتياجات المستفيدين وإظهارها عبر وسائل اإلعالم المختلفة 2 الهدف الفرعي

 برنامج الحمالت اإلعالمية المتتالية اإللكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي 14 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %60 %50 %40 %30 نسبة المتحقق
  جهة القياس  الجهة المساندة  الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   حمالت 6 في وسامل اإلعال، الم تلفة إي ا  دور الهمعية حمالت إعالمية
   فوميا نش ات وإدراجات فومية مواقع التواصل

   مساباات 6 الماءللتع  م بمشار ع سييا عب  وسامل التواصل الجتماعي  أنشطة ومسابقات
     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  28صفحة 

 

 

 رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية  4 الهدف االستراتيجي
 رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجمعية وجودتها 3 الهدف الفرعي

 برنامج تطوير الخدمات والتحسين المستمر 15 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 التنفيذسنوات 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 نسبة المتحقق
  جهة القياس  المساندةالجهة   الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   ي نامج 30 سين ال دماتتحي امج تدر ب وورا عمل للعاملين ل تطوير الخدمات
     ارات 9   ارة مؤسسات مشايخة، واستيبا  وفود من مؤسسات مشايخة تبادل الزيارات

   ي امج 3 استحداو ي امج خدمية جدفدة )سنو اي الخدماتتوسيع 
   حملة 6 ليياس رضا المستفيدفن عن خدمات الهمعية نصف سنو ةعمل استبيانات  قياس الرضا

     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  29صفحة 

 

 

 رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية  4 الهدف االستراتيجي
 لها خدمات الجمعيةاألماكن األشد احتياجًا للماء والتعريف بها وإيصال الوصول إلى  4 الهدف الفرعي

 المراسالت والحمالت اإلعالمية  16 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 نسبة المتحقق
 الت طيط والهودة جهة القياس العال ات العامة الجهة المساندة إدارة المستفيدفن الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة المتوقعة العوائق المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات

   حملة 6 للتع  م بمشار ع الهمعية)إلكت ونية، ورقية، لوحاتي تنفيذ حمالت إعالمية  حمالت إعالمية

   حملة  6 إلى أماكن الحتيا التواصل مع الهخات المعنية لمساعدتنا في الوصو   المراسالت الرسمية

   حملة 9 حالت جدفدة لالستفادة من ال دماتإلرشادنا للمستفيدفن الحاليين استبيانات ل مستفيد حالي
 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  30صفحة 

 

 
 
 

 العناية واالهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم 5 الهدف االستراتيجي
 توسيع قنوات التواصل مع الداعمين 1 الهدف الفرعي

 برنامج اللقاءات والزيارات المباشرة  17 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %10 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جهة القياس مهلس اإلدارة الجهة المساندة تنمية الموارد المالية الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   مناسبات 3 الهمعية عليخم بشكل دور  دعوة الداعمين للمشارتة بالمناسبات وع ض أنشطة  دعوات لألنشطة

   ش صية 30  عينياو، ف  ق من الهمعية يز ارات خاصة إلى الداعمين والمتب عين الفعليين والمتو  زيارات خاصة
   )شخ  اي 1 التواصل مع الداعمين من خال   نوات وموا ع التواصل الجتماعي التواصل االجتماعي

     
     
     

 

 التوصيات
 مشارتة مهلس اإلدارة وأعضاء من الهمعية العمومية في الز ارات
 تأمين الحهو ات في و ت مبك   بل مواعيد الز ارة وسف  الف  ق

 
 



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  31صفحة 

 

 العناية واالهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم 5 الهدف االستراتيجي
 بالخدمة االجتماعية للعمل بالساعةاستقطاب كفاءات تطوعية متخصصة  2 الهدف الفرعي

 عمل قاعدة بيانات بأسماء المتطوعين ورغباتهم المتعلقة بالعمل 18 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 نسبة المتحقق
 الت طيط والهودة جهة القياس العال ات العامة الجهة المساندة تنمية الموارد المالية الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   دراسات 3 عمل دراسة لستاصاء رغبات المتطوعين المتعلاة بالهمعية دراسات

   عضو 100 يناء  اعدة ييانات خاصة بالمتطوعين و دراتخم ورغباتخم برنامج إلكتروني
   6 ت صيص بعض الب امج وامنشطة وإسنادةا لف  ق المتطوعين والمتطوعات أنشطة خاصة

     
     
     

 

 التوصيات
 
 

 

 زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي 6 الهدف االستراتيجي



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  32صفحة 

 

 ق زيادة في عوائد األوقافتحقي 1 الهدف الفرعي
 وطرحه للمتبرعين الماءالشروع في وقف  19 المشروع أو البرنامج

 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 باألشهر التنفيذ

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %90 %80 %75 %70 %60 %55 %50 %40 %30 %25 %20 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جهة القياس مهلس اإلدارة المساندةالجهة  يذيةي)اإلدارة التنفإدارة المشار ع  الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   30/6/21 وجداو  الكميات وت اسة المواصفات النتخاء من الم ططات الخندسية مخططات هندسية

   30/8/21 ط ح منا صة المش وج للمااولين عطاء المشروع
   30/12/21 أعما  الحف  ال اا بالمش وج الحفريات

   1/1/22 البدء الفعلي بالعمل في المش وج  الشروع بالعمل
 10,000  30/6/22 كتيب تسو اي لوحدات الو ف لع ضخا على الداعمين كتيب الوقف

 15,000,000  30/12/22 التار ب المتو ع لستال، مش وج الو ف وما  الهمعية استالم المشروع
 

 التوصيات
 دراسة أوضاج الش تات المتادمة للمنا صة للتأكد من مادرتخا على تنفيذ مجل ةذه المشار ع الكبي ة

 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  33صفحة 

 

 

 زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي 6 الهدف االستراتيجي
 على شكل منتجات فردية يمكن أن يتبناها المتبرعون عرض خدمات الجمعية  2 الهدف الفرعي

 طرح أنشطة الجمعية للمتبرعين على شكل منتجات لدعمها 20 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %80 %70 %60 %50 نسبة المتحقق
 الت طيط والهودة جهة القياس اإلدارة الفنية والعال ات العامة الجهة المساندة تنمية الموارد المالية الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
 15,000  بطا ة 15 تغطي نشاط واحد موضا فيخا أةدافه وأث ه وتافة تفاصيله و ستخدم متب ج محدد بطاقات األنشطة

 25,000  تتيبات 5 يهمع عدد من بطا ات امنشطة بط  اة احت افية و ستخدم المهتمع المحلي عموما كتيبات 
 25,000  تاار   3 تاار   توثيق عمل الهمعية تقارير سنوية

     
     
     

 

 التوصيات
 اختيار امنشطة المتميزة التي ت د، المستفيد مباش ة على شكل منتج يع ض على المتب ج يناء على رغبة المستفيدفن أنفسخم.

 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  34صفحة 

 

 

 النفقات بما يضمن تحقيق فائض ماليزيادة إيرادات الجمعية والرقابة على  6 الهدف االستراتيجي
 عرض خدمات الجمعية على شكل منتجات فردية يمكن أن يتبناها المتبرعون  3 الهدف الفرعي

 سنويا %30تحقيق زيادة في التبرعات بنسبة  21 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %90 %80 %70 %65 %60 %50 %40 %35 %30 %20 %15 %10 نسبة المتحقق
 الت طيط والهودة جهة القياس جميع ام سا، واإلدارات الجهة المساندة تنمية الموارد المالية الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   01/07/21 تأسيس إدارة لتنمية الموارد المالية مستالة إدارة تنمية موارد
   01/07/21 يناء لمحة تنمية الموارد المالية للهمعية بناء الئحة موارد

   12 نصية وإلكت ونية رساملأخبار و  التسويق اإللكتروني
   40 نمذجة المشار ع والب امج وعمل بطا ات تع  فية لكل ي نامج أو مش وج تعريف المشاريع

   1 عمل  واعد ييانات للهخات التي سيتم ع ض مشار ع و  امج الهمعية عليخا قواعد بيانات
   12 سنو ةيإعالنات شوارج وشاشات تلفز ونية )م ة واحدة ر ع  حملة إعالنات

 

 التوصيات
 نوصي يتعيين مواف إلدارة  التسو ق وتنمية الموارد المالية

 
 

 
  



 جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة                           

 35من  35صفحة 

 

 

 زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي 6 الهدف االستراتيجي
 تخفيض الهدر في نفقات الجمعية 4 الهدف الفرعي

 الضوابط المالية، والئحة حقوق المستفيدينمشروع  22 المشروع أو البرنامج
 

 2023 2022 2021 سنوات التنفيذ
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التنفيذ باألشهر

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستهدف ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %80 %60 %40 نسبة المتحقق
 المهلس التنفيذ  جهة القياس اإلدارة التنفيذية الجهة المساندة الت طيط والهودة الجهة المنفذة

 

 ريال /التكلفة العوائق المتوقعة المستهدف الشرح والتوضيح األنشطة والفعاليات
   1 يناء الالمحة المالية للهمعية الالئحة المالية

   4 يناء إج اءات ونما   الص م واإلف اد الصرفإجراءات 
   1 تطو   لمحة المستفيدفن حقوق المستفيدين

   1 أل ت د، أةدام الهمعية بشكل مباش  ضوابط األنشطة
   1 تحدفد المتطلبات الفعلية للواامف داخل الهمعية ضبط الكوادر

     
 

 التوصيات
 
 
 

 


