




الخطة االستراتٌجٌة
لجمعٌة الدعوة واإلرشاد وتوعٌة الجالٌات بالخبراء
0201م – 0202م
ت

تم اعتماد مجلس اإلدارة للخطة االستراتٌجٌة باجتماعه الثانً لعام 0201م بتارٌخ 0201 / 20 / 21م الموافق 1110 / 23 /19هـ

الصفحة  1من 11
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الصفحة  3من 11


في ظل ما نشهده في عالمنا المعاصر من متغيرات متسارعة تددف المنظمدات ن دز م يدد مدن العنايدة ممندا مسدت ملها زتطدزير منظزمدة العمدل
المؤسسي مها  ،يعد التخطيط االستراتيجي زالذي يعرف علد نند( العمليدة التد يدتو مزاسدطتها تصدزر المسدت مل معيدد المددل للمؤسسدة زتطدزير
الزسائل زالعمليات الضرزرية لت يق هذا المست مل ) ن د نهو لمنات العمل المؤسسدي زالدذي يعتندي مد( دادن المنظمدة لتزجيد( مزصدلة العمدل م دل
مجاالت( ن ز رؤية زاض ة زمعلن( يتمناها افة العاملين .
لذا ف د شار ت جمعية الدعزن زاإلرشداد زتزعيدة الجاليدات مدالخمرا فدي مشدرزا المندا المؤسسدي المت امدل زالدذي دعمتد( مؤسسدة السدميعي
الخيرية ز نشرف علي( مر

رزاد التدريب معني ن زنفذه مر

الت نية الرائدن لالستشارات اإلدارية  ،ليتعدازنزا مد فريدق العمدل مالجمعيدة لرسدو

مالمح رؤية الجمعية زالتعريف مرسالت( زمنا المنظزمة ال يمة زاألهداف االستراتيجية ل( .
ز ددد شددار ت ددل األطددراف فددي ر لددة المنددا االسددتراتيجي زالتددي مددرت معدددن مرا ددل  ،مدددنت مالتدددريب عل د
االستراتيجي ثو انت لت إل زرش عمل لت ليل زا

ليددات زمفدداهيو التخط ديط

األدا زالز زف عل صزرن الجمعية زت ديد ن اط ال زن زالضعف زالفرص زالتهديددات التدي

تزاجهها الجمعية ممشار ة فاعلة من فريق العمل مالجمعية زجمي األطراف المتعاملة ز المتعاملين مع( من الدداعمين زالمسدتفيدين مدن مرامجد( ،
تل ذلك زرش عمل لت ديد الصزرن المأمزلدة للجمعيدة زالمشدار ة فدي مندا الرؤيدة الرسدالة زال ديو زاألهدداف التدي سدتتمناها الجمعيدة علد مددار
الخمس سنزات ال ادمة زهي ما نفتخر م( زنستعرض( ضمن ملف الخطة االستراتيجية للجمعية .
مدير الجمعية
الصفحة  1من 11






أوالً  :االطار االستراتٌجً للخطة

الصفحة  2من 11

 -1البدائل االستراتٌجٌة للخطة :
بناء على نتائج تحلٌل الواقع الموضحة ضمن تقرٌر تحلٌل الواقع والذي تناول تحلٌل واقع الجمعٌة من عدة جوانب :
أَّ .ةرد تحيَو وبقغ بألدبء ىيَْظَد  :ذن ذسذَذ ػذد هي االعرثُاًاخ ذىصع ػلً ػٌُاخ هي الدهاخ راخ الؼاللح تؼول الدوؼُح :
 ًوىرج للدهاص االداسٌ [. ]SP-001 ًوىرج ألػضاء الدوؼُح هي الؼاهلُي والورؼاوًُي [. ]SP-002 ًوىرج للوشاسكُي فٍ تشاهح الدوؼُح [. ]SP-003 ًوىرج للذاػوُي والورثشػُي [. ]SP-004ت .بقةٍةد وسةةد ػَةو ىيةَاةد بيدبسٍةد ىنةو بىزَؼَةد :ذمن ػممذ وس مح ػومل ل مل الدوؼُمح للىلمى
والفشص والرسذَاخ وفك ذمٌُاخ ذغاػذ فٍ لُاط الىصى الٌغثٍ ل ل ًمطح هي الٌماا .

الصفحة  3من 11

ػلمً اتمشص ًمماا الممىج و الضمؼ

د .تحيَو ٍةىٌ ىيحَةّةذ بىَةىَد ػيي ٍذبس بىخالث عْوبذ بيخَشخ .
تاالاالع ػلً خىاًة الرسلُل الوخرلفح و تذساعح الثذائل االعرشاذُدُح ل ل هدال همي هدماالخ الؼومل َو مي ى ًخلمض ئلمً ػمذد همي
الخالطاخ الهاهح والرٍ ذؼرثش ػىاهل ًداذ هسىسَح ولضاَا عاعُح لؼول الجمعٌة ذثًٌ ػلُها الخطح االعرشاذُدُح للجمعٌة .
و هٌا َدة الرٌىَه ئلً اى الثذائل االعرشاذُدُح ذرٌىع فهٌان ثالز اعرشاذُدُاخ هُشج :
-

بعتشبتَزَد بىَْو  :وذضن ػذج ًوارج ( الرشكُض – الٌوى االفمٍ – الٌوى الش عٍ – الرٌىع)
بعتشبتَزَةذ بيعتقشبس  :وذضن ػذج ًوارج ( الرىل والرسشن تسزس – ػذم الرغُُش – الشتر )
بعتشبتَزَةذ بيّنَةػ  :وذضن ػذج ًوارج ( الرظىَة – الوإعغح االعُشج – الثُغ للغُش – الرظفُح )

بظةش بىتحيَو جأُ بىتوره بيعةعٌ ىؼَو بىزَؼَد ٍزث أُ ٍتحْي بعتشبتَزَد بىَْو فٌ مةفد ٍزةيذ بىؼَو ورىةل ىتةوبفش بىنخَةش ٍةِ
ٍقوٍةذ بىتطوٍش فٌ روبّث بيدبء  [ :بىحشبٍذ وبألّشطد– تََْد بىَوبسد – بىتطوٍش بيدبسً – ػالقةذ بىزَؼَد ] فةْةك ّقةط قةوخ
مخَشخ وفشص ٍَنِ بعتخَةسهة  ،جََْة ي ٍورذ تةذٍذبذ تَْغ بىزَؼَد ٍِ بىقَةً جذوسهة  ،و عَتٌ تفظَو رىل ئىي بوىوٍةةذ ٍحةذدخ
فٌ مو ٍزةه فٌ أوىوٍةذ ػَو بىزَؼَد .

 -0الفئات المستهدفة :
تستهدف الجمعٌة من خالل برامجها الشرائح التالٌة :
 بىزةىَةذ (غَش بىؼشجَد – بىؼشجَد) . -بىفتَةذ .

 بىذػةخ . بىَشأخ .الصفحة  7من 11

 بىشحةت . -بىذبػَةذ .

 -3أولوٌات عمل الجمعٌة :

أٍ -زةه بىحشبٍذ :
بىحذٍو بيعتشبتَزٌ ىيحشبٍذ هو بىَْو وفق َّورد بىتْوع جشقَه ( بىَشتحظ وغَش بىَشتحظ ) وّؼٌْ جزىل ٍة ٍيٌ :
-

دساعح ازرُاخاخ الوغرفُذَي هي تشاهح الجمعٌة .
الرٌىع الوشذثط  :ذطىَش آلُاخ ذٌفُز الثشاهح السالُح والرٍ َرىافش لذي الجمعٌة المذساخ الثششَح والرمٌُح الالصهح لرٌفُزها .
الرٌىع غُش الوشذثط  :الغؼٍ ًسى اتر ماس تمشاهح خذَمذج ذالهمظ ازرُاخماخ الوغمرفُذَي زرمً وئى كاًمد ذسرماج فمٍ ذٌفُمزها ئلمً
لذساخ تششَح وذمٌُح خذَذج .
لُاط االثش هي الثشاهح و هغرىي سضا الوغرفُذَي .
أجشص بىقضةٍة بىشئَغَد :
-

االهروام تالذػىج ػثش الىعائل االل رشوًُح السذَثح .
االهروام تالششائر الوإثشج هي [ المُادَُي – االاثاء – الوهٌذعُي  ] ... -هي الدالُاخ.
صَادج الرشكُض ػلً الثشاهح الوىخهح للشثاب .
صَادج الؼٌاَح تالثشاهح الوىخهح للٌغاء والفرُاخ .
وضغ هؼاَُش للثشاهح واألًشطح والرشكُض ػلً الثشاهح راخ الرأثُش تؼُذ الوذي ػلً الوشاسكُي .
الغؼٍ ًسى اَداد شاكاخ اعرشاذُدُح هغ تؼض الدهاخ الشعوُح للرغلة ػلً هؼىلاخ الفغر للثشاهح .
الصفحة  8من 11

تٍ -زةه تََْد بىَوبسد :
بىحذٍو بيعتشبتَزٌ ىتََْد بىَوبسد هو بىَْو جةعتخذبً مةفد َّةرره  ،حَةج بُ حةرةد بىزَؼَةد ىيتطةوٍش و تحقَةق بىزةودخ عةتتطيث
ٍضٍذ ٍِ بىتنةىَف فٌ جذبٍةذ بىتطحَق وبىتٌ عتْقو أدبء بىزَؼَد ىَغتوى أػيي ٍحقق ٍِ خالىةة وفشخ ٍةىَد و تََض فٌ بىحشبٍذ ،
وّؼٌْ جزىل ٍة ٍيٌ :
-

دساعح شائر الغىق [ كثاس الرداس – الوإعغاخ الواًسح – الشػاج والذاػوُي – اطساب الرىخهاخ السذَثح . ] ...... -
ذطىَش الوضَح الرغىَمٍ (الوىاد الرغىَمُح والرؼشَفُح – االػالًاخ ) ... -
اعرمطاب زذ دًً هي ال ىادس الورخظظح لذَها المذسج والشغثح فٍ دػن الوشكض َو ي اعرثواسها فٍ الرغىَك .
وضغ هٌهدُح ذغىَمُح فاػلح ل ل هغاس هي هغاساخ الرغىَك و ذمُُوها دوسَا ً .

بىقضةٍة بيعتشبتَزَد :
-

ذٌىَغ هغاساخ الرغىَك .
االعممروشاس فممٍ عُاعمماخ االولمما ترخظممُض ًغممثح عممٌىَح ثاترممح لوشمماسَغ الىلفُممح هممغ الغممؼٍ لرغممىَمها تأعممالُة هثر ممشج (
االعهن الىلفُح . ) .. -
لُاط سضا الذاػوُي وذمُُن داء المائوُي ػلً الؼولُح الرغىَمُح دوسَا ً .
الؼٌاَح تالذوس االػالهٍ و ذىفُش هرطلثاذه لخذهح الثشاهح وذٌوُح الوىاسد .

الصفحة  9من 11

دٍ -زةه بىتطوٍش بيدبسً :
بىحذٍو بيعتشبتَزٌ ىيتطوٍش بيدبسً هو بىَْو جةعتخذبً َّورد بىتشمَض وبىتخظض  ،بىتطوٍش بىْوػٌ ىألدبء ٍتطيةث بىتشمَةض ػيةي
ٍشةسٍغ بىتطوٍش وسػةٍتةة ٍِ بيدبسخ بىؼيَة وبعتقطةت بىَتخظظَِ  ،وّؼٌْ جزىل ٍة ٍيٌ :
 اعر وال الوٌظىهح االداسَح للدوؼُح هي اللىائر والخطط والٌظن االخشائُح . االهروام تاألهي الىظُفٍ للؼاهلُي وذىفُش الوغرىي الىظُفٍ الدارب لل ىادس الورخظظح . ذىظُ الرمٌُاخ السذَثح فٍ االػوال االداسَح والرخلض هي الٌظن الىسلُح ذذسَدُاً.بىقضةٍة بيعتشبتَزَد :
-

دساعح اللىائر االداسَح وتٌاء الئسح هالُح والئسح هشرشَاخ وهخضوى وعلن الشواذة.
السفاظ ػلً زذ دًً هي الورفشغُي ت ل وزذج ئداسَح لضواى كفاءج و عشػح االداء.
ذسذَذ زذود الوهام والظالزُاخ ل ل وظُفح والسشص ػلً االداء الورخظض لألػوال .
ذشكُض المُاداخ ػلً االتؼاد المُادَح للؼول هي تٌاء الشؤَح والذفغ ًسى االهذا دوى االًغواط فٍ الوهام الرٌفُزَح الثغُطح .

الصفحة  12من 11

دٍ -زةه بىؼالقةذ جةىَزتَغ :
بىحةةذٍو بيعةةتشبتَزٌ ىيتطةةوٍش بيدبسً هةةو بىَْةةو جةعةةتخذبً َّةةورد بىتشمَةةض وبىَْةةو بىَشمةةضً بيفةةق  ،فةةةىتشمَض ػيةةي بىؼالقةةةذ ٍةةغ
بىزةةذ بىَإحشخ فٌ ٍزةةيذ ّشةةط بىَشمةض وبىتْوٍةغ فةٌ وعةةئو بىتوبطةو ٍؼةةة جةجتنةةس ٍغةةسبذ رذٍةذخ ىةذػٌ بىؼالقةد وتوطَةذهة
وّؼٌْ جزىل ٍة ٍيٌ :
 دساعح هإعغاخ الودروغ و ذسذَذ هغازح الؼاللاخ الرٍ َو ي ى ذإثش ػلً الدوؼُح (الشخال  /الٌغاء) . دساعح وعائل االذظال هغ ػوىم الودروغ والوغرهذفُي هي خذهاخ الدوؼُح . تٌاء شاكاخ وػمىد ذؼاوى هغ خوؼُاخ الذػىج توٌمااك الوول مح تهمذ االعمرثواس الورثمادل للممذساخ همي (المذػاج والورمشخوُيوالذػن االل رشوًٍ و .....الخ ) .
بىقضةٍة بيعتشبتَزَد :
 زظش الوإعغاخ راخ الؼاللح توداالخ ػول الدوؼُح . ذشعُخ آلُاخ للرىاطل الوغروش فٍ الوٌاعثاخ وللرؼشَ الذائن تأًشطح واًداصاخ الدوؼُح . -ذسذَذ اش و آلُاخ الششاكح هغ الدهاخ الرٍ هي الوو ي ى ذوثل دػن للدوؼُح .

الصفحة  11من 11






ثانٌا ً  :الرؤٌــــــــــة

الصفحة  10من 11

-1بىشؤٍــــــــــد :

الرواد فً دعوة أطٌاف المجتمع عبر برامج ممٌزة.
 -2جَةُ بىشؤٍــد :
الرواد ٌ :قدم نموذج بٌن جمعٌات الدعوة ٌقتدى به فً مجال الدعوة الى هللا بما ٌمتلكه من تنوع وابتكار وجودة فً االداء .
فً دعوة  :فً مجال الدعوة الى هللا ونشر االسالم وتعزٌز االثر االٌجابً فً المجتمع .
أطٌاف المجتمع ٌ :هتم بكافة أطٌاف المجتمع فً نطاق نشاط الدوؼُح بكافة لغاتهم وجنسٌاتهم .
برامج ممٌزة ٌ :نشد التمٌز و االبتكار فً الشكل والمحتوى فً كافة البرامج .

الصفحة  13من 11





ثالثا ً  :الرســـالة

الصفحة  11من 11

-1بىشعـــــــةىد:
الدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة باستخدام التقنٌات الحدٌثة لجمٌع اطٌاف المجتمع.

 -2جَةُ سعةىد بىزَؼَد :
 بىذػوخ ئىي هللا جةىحنَد وبىَوػظد بىحغْد:نعتز بأننا جهة اختصاصٌة وبٌت خبرة فً ابتكار وتطوٌر البرامج الدعوٌة وفق المنهج النبوي الشرٌف القائم على الحكمة
فً اختٌار االسالٌب المناسبة للشرائح المستهدفة وحسن ابراز قٌم و مبادئ االسالم .
 بىتقَْةذ بىحذٍخد:نهتم باستثمار وتوظٌف الوسائل التقنٌات الحدٌثة فً العمل الدعوي بما ٌتناسب مع روح العصر وبما ال ٌتعارض مع اصول
الشرٌعة االسالمٌة السمحة .
 ىزََغ بطَةف بىَزتَغ :لدٌنا اهتمام بجمٌع شرائح المجتمع بمختلف لغاتهم وجنسٌاتهم من :
 oالجالٌات بكل لغاتهم  :لدعوتهم لإلسالم والعناٌة بهم بعد اعتناق االسالم .
 oالشباب والفتٌات  :لتعزٌز القٌم االسالمٌة وترسٌخها لدٌهم لٌصبحوا عناصر اٌجابٌة تجاه مجتمعهم .
 oالمرأة  :نقدر دورها فً بناء المجتمع و نعمل على توعٌتها ورفع قدراتها والحافظ علٌها من موجات التغرٌب .
 oالدعاة والداعٌات  :بتأهٌلهم للممارسة االحترافٌة للعمل الدعوي .

الصفحة  12من 11

 .3بّؼنةط بىشؤٍد وبىشعةىد ػيي ٍزةيذ بىؼَو :
أ .ممارسات إدارٌة وبرامج سنتوقف عنها خالل فترة الخطة .

ب .ممارسات إدارٌة و برامج سنهتم بها و نعززها خالل فترة الخطة .

الصفحة  13من 11






رابعا ً  :قٌم جمعٌتنا

الصفحة  17من 11

ٍ .1فةوٍْة ىيقٌَ :
تعددددد القددددٌم هددددً المٌثدددداق المهنددددً والضددددوابط االخالقٌددددة والمهنٌددددة والعددددادات السددددلوكٌة والتددددً سددددٌتبناها كددددوادر
الجمعٌدددددة خدددددالل فتدددددرة الخطدددددة بكدددددل مكوناتددددده مدددددن ا االدارة والعددددداملٌن والمتعددددداونٌن والمتطدددددوعٌن  ...الددددد
وسٌعمل الجمٌع على االلتزام بها وتعزٌزها .

.2قََْة فٌ رَؼَد بىذػوخ جةىخحشبء :
-

الحكمة :
اكتسدداب العلددم والخبددرة والددتعلم مددن التجددارب و اسددتثمارها فددً التددرجٌح بددٌن االسددالٌب والمنهجٌددات فددً كافددة أعمددال
الدوؼُح والبحث عن االصوب واالكثر أثراً و نفعا ً للمستفٌد .

 القدوة الحسنة :ٌقدم فرٌق العمل بالجمعٌة نفسه كقدوة سواء فً التعامالت الداخلٌة أو من خالل البرامج ونعمل علً نشرها وتعزٌزهدا
بٌن فئات المجتمع المختلفة.

الصفحة  18من 11

 العمل بروح الفرٌق:ٌحرص منسوبً الدوؼُمح علدى العمدل كفرٌدق واحدد متفداهم و متعداون فٌمدا بٌنده  ،مدؤمن برؤٌدة واسدتراتٌجٌة واهدداف
الدوؼُح ٌبذل و ٌستثمر كل طاقته ومهاراته فً بٌئة متمٌزة ٌسودها الحب فاهلل .

 االبداع و التجدٌد :نحرص دائما على التجدٌد فً جمٌع ممارساتنا االدارٌة وبرامجنا بشكل ابداعً متمٌز ٌلمسه كل من ٌتعامل معنا .

 المصداقٌة :نلتزم امام المجتمع والمستفٌدٌن والداعمٌن ان نكون محل ثقه ونحرص على اداء األمانة التً عهدوا بها إلٌنا

الصفحة  19من 11

.






خامسا ً  :األهداف االستراتٌجٌـــة

الصفحة  02من 11

 .1أهذبف بىزَؼَد بيعتشبتَزَد :

بىَْظوس

بىَغتفَذٍِ ٍِ جشبٍذ بىزَؼَد

بىؼَيَةذ بىذبخيَد

بىتطوٍش وبىَْو
بىَةىٌ

بىةذف

سقٌ بىةذف
1

بىحشبٍذ بىذػوٍد بىَََضخ .

2

بىتََض فٌ بىذػوخ بيىنتشوَّد .

3

تأهَو بىذػةخ وطالت بىؼيٌ بىَتََضٍِ .

4

تحقَق بىزودخ بىشةٍيد .

5

جْةء ةشبمةذ فةػيد ٍغ ٍإعغةذ بىَزتَغ .

6

سفغ مفةءخ بىؼةٍيَِ .

7

سػةٍد وتفؼَو بىَتطوػَِ .

8

تََْد بىَوبسد وتحقَق بيعتذبٍد بىَةىَد .

الصفحة  01من 11

 .0تؼشٍف بيهذبف بيعتشبتَزَد :
البرامج الدعوٌة الممٌزة:
التمٌز فً البرامج الدعوٌة المقدمة والتطوٌر المستمر لها فً جمٌع االقسام الدعوٌة الجمعٌة ادعدوة الجالٌدات
 /الدعوة و االرشاد  /القسم النسائً  ،من خدالل دراسدات مٌدانٌدة الحتٌاجدات المسدتفٌدٌن وتقددٌمها بأسدالٌب
مبتكرة جاذبة لهم وقٌاس مستوى الرضا عنها .
التمٌز فً الدعـوة االلكترونٌة:
تسخٌر التقنٌات الحدٌثة فً الدعوة إلى هللا والتنوع فً الوسائل التقنٌة المسدتخدمة فدً البدرامج الدعوٌدة لكافدة
الشرائح المستهدفة مع ضمان جودة االداء واالثر الدعوي .
تأهٌل الدعاة وطالب العلم المتمٌزٌن:
العمل علً تدرٌب وتطوٌر ورفع كفداءة الددعاة واالئمدة وطلبدة العلدم فدً مختلدف المجداالت الددعوة ا العلمٌدة
والشرعٌة و المهارٌة و  ...ال

لتنمٌة المهارات الالزمة لهم للممارسة االحترافٌة للعمل الدعوي .

الصفحة  00من 11

تحقٌق الجودة الشاملة :
تأصٌل وتعمٌق مفهوم الجودة واالتقدان لجمٌدع االعمدال و البدرامج المقدمدة وتحوٌدل مفداهٌم الجدودة الدً نظدام
وحٌاه وسلوك لدي العاملٌن فً جمٌع الممارسات االدارٌة والبرامج .

بناء شركات فاعلة مع مؤسسات المجتمع:
مددد جسددور التواصددل و تنمٌددة شددراكات مددع مؤسسددات المجتمددع المختلفددة للتضددامن مددع الجمعٌددة نحددو أهدافدده
وبرامجه وتعمٌق تلك الشراكات بهدف تحقٌق أثر مجتمعً عمٌق وواسع .
رفع كفاءة العاملٌن :
العدالة فً تغطٌة العاملٌن فً توزٌع البرامج التدرٌبٌة من خالل تخصصاتهم للرفع من كفائتهم بالعمل.

الصفحة  03من 11

رعاٌة وتفعٌل المتطوعٌن :
تنمٌة قدرة الجمعٌة فً اسدتقطاب الطاقدات البشدرٌة واالسدتفادة منهدا بالمشداركة ببدرامج الجمعٌدة وتفعٌدل دور
العمل التطوعً بالمجتمع.
تنمٌة الموارد وتحقٌق االستدامة المالٌة :
رفع الكفاءة المالٌة للجمعٌة من خالل التنوع فدً مصدادر التموٌدل والتبرعدات والددخل للجمعٌدة والعمدل علدى
استحداث مشارٌع استثمارٌة ووقفٌة جدٌددة ذات عوائدد مالٌدة ثابتده تددعم الجمعٌدة لالكتفداء الدذاتً واالسدتدامة
المالٌة .

الصفحة  01من 11






سادسا ً  :مؤشرات االداء االستراتٌجً

الصفحة  02من 11

 .1بىَإةشبذ بيدبء ىألهذبف بيعتشبتَزَد :
بىَْظوس

بىَغتفَذٍِ

بىؼَيَةذ
بىذبخيَد

سقٌ بىةذف

بىةذف

1

بىحشبٍذ بىذػوٍد بىَََضخ

2

تأهَو بىذػةخ وطالت بىؼيٌ
بىَتََضٍِ .

3

بىتََض فٌ بىذػوخ بيىنتشوَّد

4

تحقَق بىزودخ بىشةٍيد

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

سقٌ بىَإةش
1/1

عدد البرامج بىزذٍذخ بىَْفزخ عْوٍةً.

1/2

عدد البرامج العامة لكل فاد ٍغتةذفد .

1/3

عدد البرامج النوعٌة المتخصصة لكل فئة .

1/4

عدد المنتجات واالصدارات الدعوٌة.

2/1

عدد المجاالت المستهدفة لتأهٌل وتنمٌة مهارات الدعاة وطلبة العلم.

2/2

عدد المنتظمٌن المشاركٌن فً البرامج التأهٌلٌة .

2/3

عدد المجتازٌن للبرامج التأهٌلٌة.

2/4

عدد المستقطبٌن الجدد فً البرامج التأهٌلٌة.

3/1

عدد بىحشبٍذ بىَْفزخ بىنتشوَّة ً ىيفاةذ المستهدفة .

3/2

عدد الوسائل االلكترونٌة المستثمرة دػوٍة ً .

3/3

عدد المتفاعلٌن مع البرامج الدعوٌة االلكترونٌة .

4/1

عدد اللوائح والنظم التم تم مراجعتها وتطوٍشهة .

4/2

عدد جوائز وشهادات الجودة التً حصلت علٌها الجمعٌة .

4/3

عدد عملٌات المراجعة الداخلٌة وتقوٌم االداء .

4/4

عدد البرامج االدارٌة الحاسوبٌة الجدٌدة المفعلة بالجمعٌة .

4/5

عدد التجارب الناجحة التً تم نقلها للجمعٌة .

الصفحة  03من 11

بىَْظوس

سقٌ بىةذف

بىةذف

بىؼَيَةذ
بىذبخيَد

5

جْةء ةشبمةذ فةػيد ٍغ ٍإعغةذ
بىَزتَغ

6

تحقَق بىَْو بىَةٌْ ىينوبدس

بىتؼيٌ وبىَْو

بىَةىٌ

7

صٍةدخ بىَشةسمد وتفؼَو
بىَتطوػَِ

8

تََْد بىَوبسد وتحقَق بيعتذبٍد
بىَةىَد

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

سقٌ بىَإةش
5/1

عدد التقارٌر وبيخحةس حوه أّشطد بىزَؼَد.

5/2

عدد اتفاقٌات الشراكة الجدٌدة .

5/3

عدد الوسائل االعالمٌة الجدٌدة التً تغطً انشطة بىزَؼَد .

6/1

متوسط تقٌٌم االداء الوظٌفً السنوي .

6/2

عدد الموظفٌن المستفٌدٌن من برامج التطوٌر.

6/3

عدد البرامج االجتماعٌة والتحفٌزٌة للعاملٌن .

6/4

عدد المبادرات بىتطوٍشٍد بىَقذٍد ٍِ بىؼةٍيَِ .

6/5

عدد برامج ّشش حقةفد بىزودخ وتؼضٍض قٌَ بىزَؼَد .

7/1

عدد المتطوعٌن الجدد المسجلٌن بالجمعٌة.

7/2

عدد الجهات التً تٌ بىتؼةوُ ٍؼةة فٌ تْفَز بىحشبٍذ .

8/1

نسبة الزٌادة فً عوائد االستثمار اآلمن .

8/2

ّغحد زٌادة العوائد الوقفٌة السنوٌة.

8/3

عدد المسارات التسوٌقٌة الجدٌدة ألنشطة وبرامج الجمعٌة .

8/4

نسبة االٌرادات المالٌة الثابتة من اجمالً التبرعات .

8/5

نسبة الصرف التشغٌلً إلى اجمالً التبرعات للجمعٌة .

الصفحة  07من 11






سابعا  :آلٌات تفعٌل الخطة االستراتٌجٌة

الصفحة  08من 11

 .1جطةقد أدبء بىزَؼَد :
بىَْظوس

بىةذف

وحذخ
بىتخطَظ
وبىزودخ

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ
عدد البرامج بىزذٍذخ بىَْفزخ عْوٍةً.

بىحشبٍذ
بىذػوٍد
بىَََضخ

عدد البرامج العامة لكل فاد ٍغتةذفد .
عدد البرامج النوعٌة المتخصصة لكل فئة .

بىَغتفَذٍِ

عدد المنتجات واالصدارات الدعوٌة.
عدد المجاالت المستهدفة لتأهٌل وتنمٌة مهارات الدعاة وطلبة العلم.
تأهَو بىذػةخ
وطالت بىؼيٌ
بىَتََضٍِ .

عدد المنتظمٌن المشاركٌن فً البرامج التأهٌلٌة .
عدد المجتازٌن للبرامج التأهٌلٌة.
عدد المستقطبٌن الجدد فً البرامج التأهٌلٌة.

بىتََض فٌ
بىذػوخ
بيىنتشوَّد

عدد بىحشبٍذ بىَْفزخ بىنتشوَّة ً ىيفاةذ المستهدفة .
عدد الوسائل االلكترونٌة المستثمرة دػوٍة ً .
عدد المتفاعلٌن مع البرامج الدعوٌة االلكترونٌة .

بىؼَيَةذ بىذبخيَد

عدد اللوائح والنظم التً تم مراجعتها وتطوٍشهة .
تحقَق بىزودخ
بىشةٍيد

عدد جوائز وشهادات الجودة التً حصلت علٌها الجمعٌة .
عدد عملٌات المراجعة الداخلٌة وتقوٌم االداء .
عدد البرامج االدارٌة الحاسوبٌة الجدٌدة المفعلة بالجمعٌة .
عدد التجارب الناجحة التً تم نقلها للجمعٌة .

الصفحة  09من 11

ئدبسخ
بىشإوُ
بىَةىَد
وبيدبسٍد

ئدبسخ
بىؼالقةذ
بىؼةٍد
وبيػالً

ئدبسخ
تََْد
بىَوبسد
بىَةىَد
وبيوقةف

ئدبسخ
بىذػوخ
بيىنتشوَّد

ئدبسخ
بىذػوخ
وبيسةةد

ئدبسخ
دػوخ
وتوػَد
بىزةىَةذ

ئدبسخ
بىقغٌ
بىْغةئٌ

بىَْظوس

بىةذف

بىؼَيَةذ
بىذبخيَد

جْةء ةشبمةذ
فةػيد ٍغ
ٍإعغةذ
بىَزتَغ

وحذخ
بىتخطَظ
وبىزودخ

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

ػذد بىتقةسٍش وبيخحةس حوه أّشطد بىزَؼَد .
ػذد بتفةقَةذ بىششبمد بىزذٍذخ .
ػذد بىوعةئو بيػالٍَد بىزذٍذخ بىتٌ تغطٌ بّشطد بىزَؼَد .
ٍتوعظ تقٌََ بيدبء بىوظَفٌ بىغْوً .

بىتؼيٌ وبىَْو

ػذد بىَوظفَِ بىَغتفَذٍِ ٍِ جشبٍذ بىتطوٍش.
تحقَق بىَْو
بىَةٌْ ىينوبدس

ػذد بىحشبٍذ بيرتَةػَد وبىتحفَضٍد ىيؼةٍيَِ .
ػذد بىَحةدسبذ بىتطوٍشٍد بىَقذٍد ٍِ بىؼةٍيَِ .
ػذد جشبٍذ ّشش حقةفد بىزودخ وتؼضٍض قٌَ بىزَؼَد .

صٍةدخ بىَشةسمد
وتفؼَو
بىَتطوػَِ

ػذد بىَتطوػَِ بىزذد بىَغزيَِ جةىزَؼَد.
ػذد بىزةةذ بىتٌ تٌ بىتؼةوُ ٍؼةة فٌ تْفَز بىحشبٍذ .

بىَةىٌ

ّغحد بىضٍةدخ فٌ ػوبئذ بيعتخَةس بٍُِ .
تََْد بىَوبسد
وتحقَق
بيعتذبٍد
بىَةىَد

ّغحد صٍةدخ بىؼوبئذ بىوقفَد بىغْوٍد.
ػذد بىَغةسبذ بىتغوٍقَد بىزذٍذخ ألّشطد وجشبٍذ بىزَؼَد .
ّغحد بيٍشبدبذ بىَةىَد بىخةجتد ٍِ برَةىٌ بىتحشػةذ .
ّغحد بىظشف بىتشغَيٌ ئىي برَةىٌ بىتحشػةذ ىيزَؼَد .

ٍ .0غتةذفةذ بىزَؼَد ىيخَظ عْوبذ بىقةدٍد :
الصفحة  32من 11

ئدبسخ
بىشإوُ
بىَةىَد
وبيدبسٍد

ئدبسخ
بىؼالقةذ
بىؼةٍد
وبيػالً

ئدبسخ
تََْد
بىَوبسد
بىَةىَد
وبيوقةف

ئدبسخ
بىذػوخ
بيىنتشوَّد

ئدبسخ
بىذػوخ
وبيسةةد

ئدبسخ
دػوخ
وتوػَد
بىزةىَةذ

ئدبسخ
بىقغٌ
بىْغةئٌ

بىَْظوس

بىَغتفَذٍِ

سقٌ
بىةذف

بىةذف

1

بىحشبٍذ
بىذػوٍد
بىَََضخ

2

تأهَو بىذػةخ
وطالت بىؼيٌ
بىَتََضٍِ .

3

بىتََض فٌ
بىذػوخ
بيىنتشوَّد

بىَإةش

بىوبقغ فٌ
2222

المستهدف
لعام 0201

عدد البرامج بىزذٍذخ بىَْفزخ
عْوٍةً.
عدد البرامج العامة لكل فاد
ٍغتةذفد .
عدد البرامج النوعٌة
المتخصصة لكل فئة .
عدد المنتجات واالصدارات
الدعوٌة.
عدد المجاالت المستهدفة
لتأهٌل وتنمٌة مهارات الدعاة
وطلبة العلم.
عدد المنتظمٌن المشاركٌن
فً البرامج التأهٌلٌة .
عدد المجتازٌن للبرامج
التأهٌلٌة.
عدد المستقطبٌن الجدد فً
البرامج التأهٌلٌة.
عدد بىحشبٍذ بىَْفزخ بىنتشوَّة ً
ىيفاةذ المستهدفة .
عدد الوسائل االلكترونٌة
المستثمرة دػوٍة ً .
عدد المتفاعلٌن مع البرامج
الدعوٌة االلكترونٌة .

الصفحة  31من 11

المستهدف
لعام 0200

المستهدف
لعام 0203

المستهدف
لعام 0201

المستهدف
لعام 0202

بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

4

تحقَق
بىزودخ
بىشةٍيد

بىؼَيَةذ
بىذبخيَد

5

جْةء
ةشبمةذ
فةػيد ٍغ
ٍإعغةذ
بىَزتَغ

بىَإةش

بىوبقغ فٌ
2222

المستهدف
لعام 0201

عدددد اللددوائح والددنظم التدً
تم مراجعتها وتطوٍشهة .
عدددددد جددددوائز وشددددهادات
الجددددددودة التددددددً حصددددددلت
علٌها الجمعٌة .
عدددددد عملٌددددات المراجعددددة
الداخلٌة وتقوٌم االداء.
عددددددد البدددددرامج االدارٌدددددة
الحاسددددددددددوبٌة الجدٌدددددددددددة
المفعلة بالجمعٌة .
عدددددد التجددددارب الناجحددددة
التً تم نقلها للمكتب .
عدد التقارٌر وبيخحةس
حوه أّشطد بىزَؼَد .
عدد اتفاقٌات الشراكة
الجدٌدة .
عدد الوسائل االعالمٌة
الجدٌدة التً تغطً
انشطة بىزَؼَد .

الصفحة  30من 11

المستهدف
لعام 0200

المستهدف
لعام 0203

المستهدف
لعام 0201

المستهدف
لعام 0202

بىَْظوس

بىتؼيٌ
وبىَْو

رقم
الهدف

بىةذف

المؤشر

بىوبقغ فٌ
2222

المستهدف
لعام 0201

متوسط تقٌٌم االداء
الوظٌفً السنوي .
عدد الموظفٌن
المستفٌدٌن من برامج
التطوٌر.
تحقَق
عدد البرامج االجتماعٌة
بىَْو
والتحفٌزٌة للعاملٌن .
6
بىَةٌْ
عدد المبادرات
ىينوبدس
بىتطوٍشٍد بىَقذٍد ٍِ
بىؼةٍيَِ .
عدد برامج ّشش حقةفد
بىزودخ وتؼضٍض قٌَ
بىزَؼَد .
عدد المتطوعٌن الجدد
صٍةدخ
المسجلٌن بىزَؼَد.
بىَشةسمد
عدد الجهات التً تٌ
 7وتفؼَو
بىتؼةوُ ٍؼةة فٌ تْفَز
بىَتطوػَِ بىحشبٍذ .

الصفحة  33من 11

المستهدف
لعام 0200

المستهدف
لعام 0203

المستهدف
لعام 0201

المستهدف
لعام 0202

بىَْظوس

رقمالهدف

بىةذف

المؤشر

بىَةىٌ

8

تََْد
بىَوبسد
وتحقَق
بيعتذبٍد
بىَةىَد

نسبة الزٌادة فً
عوائد االستثمار
اآلمن .
ًغثح زٌادة العوائد
الوقفٌة السنوٌة.
عدد المسارات
التسوٌقٌة الجدٌدة
ألنشطة وبرامج
الجمعٌة .
نسبة االٌرادات المالٌة
الثابتة من اجمالً
التبرعات .
نسبة الصرف
التشغٌلً إلى اجمالً
التبرعات للجمعٌة .

بىوبقغ فٌ
2222

المستهدف
لعام 0201

الصفحة  31من 11

المستهدف
لعام 0200

المستهدف
لعام 0203

المستهدف
لعام 0201

المستهدف
لعام 0202

 .3جطةقةذ أدبء بيدبسبذ وبألقغةً :

جطةقد أدبء وحذخ بىتخطَظ وبىزودخ ( ) 2222 - 2221
بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

بىؼَيَةذ بىذبخيَد

4

تحقَق بىزودخ بىشةٍيد

بىتؼيٌ وبىَْو

6

سقٌ
بىَإةش

تحقَق بىَْو بىَةٌْ ىينوبدس

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

4/1

عدد اللوائح والنظم التم تم مراجعتها وتطوٍشهة .

4/2

عدد جوائز وشهادات الجودة التً حصلت علٌها الجمعٌة .

4/3

عدد عملٌات المراجعة الداخلٌة وتقوٌم االداء .

4/4

عدد البرامج االدارٌة الحاسوبٌة الجدٌدة المفعلة بالجمعٌة .

4/5

عدد التجارب الناجحة التً تم نقلها للجمعٌة .

6/4

عدد المبادرات بىتطوٍشٍد بىَقذٍد ٍِ بىؼةٍيَِ .

6/5

عدد برامج ّشش حقةفد بىزودخ وتؼضٍض قٌَ بىزَؼَد .

الصفحة  32من 11

جطةقد أدبء بدبسخ بىشإوُ بىَةىَد وبيدبسٍد ( ) 2222 - 2221
سقٌ
بىَإةش

بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

بىتؼيٌ وبىَْو

6

تحقَق بىَْو بىَةٌْ ىينوبدس

بىَةىٌ

8

تََْد بىَوبسد وتحقَق بيعتذبٍد بىَةىَد

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

6/1

متوسط تقٌٌم االداء الوظٌفً السنوي .

6/2

عدد الموظفٌن المستفٌدٌن من برامج التطوٌر.

6/3

عدد البرامج االجتماعٌة والتحفٌزٌة للعاملٌن .

8/5

نسبة الصرف التشغٌلً إلى اجمالً التبرعات للجمعٌة .

جطةقد أدبء بدبسخ بىؼالقةذ بىؼةٍد وبيػالً ( ) 2222 - 2221
سقٌ
بىَإةش

بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

بىؼَيَةذ بىذبخيَد

5

جْةء ةشبمةذ فةػيد ٍغ ٍإعغةذ
بىَزتَغ

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

5/1

عدد التقارٌر وبيخحةس حوه أّشطد بىزَؼَد .

5/2

عدد اتفاقٌات الشراكة الجدٌدة .

5/3

عدد الوسائل االعالمٌة الجدٌدة التً تغطً انشطة بىزَؼَد .

الصفحة  33من 11

جطةقد أدبء بدبسخ تََْد بىَوبسد بىَةىَد وبيوقةف ( ) 2222 - 2221
بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

سقٌ
بىَإةش

بىَةىٌ

8

تََْد بىَوبسد وتحقَق بيعتذبٍد بىَةىَد

8/1
8/2
8/3
8/4

بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

1

بىحشبٍذ بىذػوٍد بىَََضخ

3

بىتََض فٌ بىذػوخ بيىنتشوَّد

بىؼَيَةذ بىذبخيَد

5

جْةء ةشبمةذ فةػيد ٍغ ٍإعغةذ بىَزتَغ

بىتؼيٌ وبىَْو

7

صٍةدخ بىَشةسمد وتفؼَو بىَتطوػَِ

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ
نسبة الزٌادة فً عوائد االستثمار اآلمن .
ّغحد زٌادة العوائد الوقفٌة السنوٌة.
عدد المسارات التسوٌقٌة الجدٌدة ألنشطة وبرامج المكتب .
نسبة االٌرادات المالٌة الثابتة من اجمالً التبرعات .

جطةقد أدبء بدبسخ بىذػوخ بيىنتشوَّد ( ) 2222 - 2221

بىَغتفَذٍِ

سقٌ
بىَإةش
1/4
3/1
3/2
3/3
5/2
7/1
7/2

الصفحة  37من 11

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ
عدد المنتجات واالصدارات الدعوٌة.
عدد بىحشبٍذ بىَْفزخ بىنتشوَّة ً ىيفاةذ المستهدفة .
عدد الوسائل االلكترونٌة المستثمرة دػوٍة ً .
عدد المتفاعلٌن مع البرامج الدعوٌة االلكترونٌة .
عدد اتفاقٌات الشراكة الجدٌدة .
عدد المتطوعٌن الجدد المسجلٌن بالجمعٌة.
عدد الجهات التً تٌ بىتؼةوُ ٍؼةة فٌ تْفَز بىحشبٍذ .

جطةقد أدبء بدبسخ بىذػوخ وبيسةةد ( ) 2222 - 2221
بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

1

بىحشبٍذ بىذػوٍد بىَََضخ

سقٌ
بىَإةش

بىَغتفَذٍِ
2

تأهَو بىذػةخ وطالت بىؼيٌ بىَتََضٍِ .

بىؼَيَةذ بىذبخيَد

5

جْةء ةشبمةذ فةػيد ٍغ ٍإعغةذ بىَزتَغ

بىتؼيٌ وبىَْو

7

صٍةدخ بىَشةسمد وتفؼَو بىَتطوػَِ

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

1/1

عدد البرامج بىزذٍذخ بىَْفزخ عْوٍةً.

1/2

عدد البرامج العامة لكل فاد ٍغتةذفد .

1/3

عدد البرامج النوعٌة المتخصصة لكل فئة .

1/4

عدد المنتجات واالصدارات الدعوٌة.

2/1

عدد المجاالت المستهدفة لتأهٌل وتنمٌة مهارات الدعاة وطلبة العلم .

2/2

عدد المنتظمٌن المشاركٌن فً البرامج التأهٌلٌة .

2/3

عدد المجتازٌن للبرامج التأهٌلٌة.

2/4

عدد المستقطبٌن الجدد فً البرامج التأهٌلٌة.

5/2

عدد اتفاقٌات الشراكة الجدٌدة .

7/1

عدد المتطوعٌن الجدد المسجلٌن بالجمعٌة.

7/2

عدد الجهات التً تٌ بىتؼةوُ ٍؼةة فٌ تْفَز بىحشبٍذ .

الصفحة  38من 11

جطةقد أدبء ئدبسخ دػوخ بىزةىَةذ ( ) 2222 - 2221
بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

1

بىحشبٍذ بىذػوٍد بىَََضخ

سقٌ
بىَإةش

1/1

عدد البرامج بىزذٍذخ بىَْفزخ عْوٍةً.

1/2

عدد البرامج العامة لكل فاد ٍغتةذفد .

1/3

عدد البرامج النوعٌة المتخصصة لكل فئة .

1/4

عدد المنتجات واالصدارات الدعوٌة.

بىَغتفَذٍِ

2

تأهَو بىذػةخ وطالت بىؼيٌ بىَتََضٍِ .

بىؼَيَةذ بىذبخيَد

5

جْةء ةشبمةذ فةػيد ٍغ ٍإعغةذ
بىَزتَغ

بىتؼيٌ وبىَْو

7

صٍةدخ بىَشةسمد وتفؼَو بىَتطوػَِ

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

2/1

عدد المجاالت المستهدفة لتأهٌل وتنمٌة مهارات الدعاة وطلبة
العلم .

2/2

عدد المنتظمٌن المشاركٌن فً البرامج التأهٌلٌة .

2/3

عدد المجتازٌن للبرامج التأهٌلٌة.

2/4

عدد المستقطبٌن الجدد فً البرامج التأهٌلٌة.

5/2

عدد اتفاقٌات الشراكة الجدٌدة .

7/1

عدد المتطوعٌن الجدد المسجلٌن بالجمعٌة .

7/2
الصفحة  39من 11

عدد الجهات التً تٌ بىتؼةوُ ٍؼةة فٌ تْفَز بىحشبٍذ .

جطةقد أدبء بدبسخ بىقغٌ بىْغةئٌ ( ) 2222 - 2221
بىَْظوس

سقٌ
بىةذف

بىةذف

1

بىحشبٍذ بىذػوٍد بىَََضخ

سقٌ
بىَإةش

1/1

عدد البرامج بىزذٍذخ بىَْفزخ عْوٍةً.

1/2

عدد البرامج العامة لكل فاد ٍغتةذفد .

1/3

عدد البرامج النوعٌة المتخصصة لكل فئة .

1/4

عدد المنتجات واالصدارات الدعوٌة.

بىَغتفَذٍِ

2

تأهَو بىذػةخ وطالت بىؼيٌ بىَتََضٍِ .

بىؼَيَةذ بىذبخيَد

5

جْةء ةشبمةذ فةػيد ٍغ ٍإعغةذ
بىَزتَغ

بىتؼيٌ وبىَْو

7

صٍةدخ بىَشةسمد وتفؼَو بىَتطوػَِ

ٍإةشبذ بألدبء بيعتشبتَزٌ

2/1

عدد المجاالت المستهدفة لتأهٌل وتنمٌة مهارات الدعاة وطلبة
العلم .

2/2

عدد المنتظمٌن المشاركٌن فً البرامج التأهٌلٌة .

2/3

عدد المجتازٌن للبرامج التأهٌلٌة.

2/4

عدد المستقطبٌن الجدد فً البرامج التأهٌلٌة.

5/2

عدد اتفاقٌات الشراكة الجدٌدة .

7/1

عدد المتطوعٌن الجدد المسجلٌن بالجمعٌة

7/2
الصفحة  12من 11

عدد الجهات التً تٌ بىتؼةوُ ٍؼةة فٌ تْفَز بىحشبٍذ .

ختاما ً :
تعد االنطالقة الجماعٌة لفرٌق العمل واٌمانهم باالستراتٌجٌات التً تتبناها الجمعٌة وتحوٌلها الى ممارسات حقٌقٌة على ارض الواقع هو
عامل النجاح الرئٌسً للخطة االستراتٌجٌة بعد توفٌق هللا عز وجل  ،كما أن تركٌز القٌادة على دفع مسٌرة العمل بالجمعٌة تجاه أهداف
الجمعٌة وخطته االستراتٌجٌة بممارسات قٌادٌة واعٌة  ،داعما ً حقٌقٌا ً لنجاح الخطة .

معا ً لنكون ..

الرواد فً دعوة أطٌاف المجتمع عبر برامج ممٌزة.

الصفحة  11من 11

