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 األسس والمنطلقات:

 كفالة اليتيم مبفهومها الشرعي الشامل.   -1

 األنظمة واللوائح الصادرة من الدولة.بالتقيـّـد    -2

 املؤشرات  و   ي ياملعا  -3

   نظام اجلمعية وتارخيها وواقعها وتطلعاهتا  -4

 واقع الثقافة التنظيمية للعمل اخليي يف اجملتمع احمللي.  -5

 أيتام بال يتم.    يتها املستقبلية :ؤ ر مجعية خيية مرجعية    :    الرؤية

ق مفهوم أيتام بال يتم من خالل مبادرات استثمارية و برامج يوحتقالتنظيمية  جعي للممارسات اإلدارية و منوذج مؤسسي مر تقدمي    :  الرسالة
 مجيع اجلوانب  من    مشولية الطابع تغطي مجيع احتياجات اليتيم

 الشفافية و الوضوح. :     القيم
 التعاون و التكامل. •

 لتميز.ص و االتخص •

 تحسني.اجلودة و ال •
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 مؤشرات اإلنجاز نجازمتطلبات اإل إنجاز و مساندة البرامج المبادرات المحور  
   

100 75 50 

(1) 

 الشاملة التنمية 

 ةتماعياالج  خدمةال .1
 اإلرشاد االجتماعي

 دريبالتوعية والت

  االستشارات القانونية .1

 :المنفذ
 اإلدارة التنفيذية •

 ساندة:م
 اتدمواخلالربامج  •
•  

 خطط تشغيلية

 كادر بشري .1

 ميزانية تشغيل .2

 ةمقرات إداري .3

 
 تقارير أداء

 قرارات إدارية

 قرارات تنفيذية
 هيكليةصورات ت

 

   

 المادي  دعمال .2

 النقد واملال .1
 واملاعون املأوى .2
 اء وشتاءكس .3
 مدرسيت .4

 المنفذ :

 اإلدارة التنفيذية •

 المساندة : •

 املاليةالشؤون  •

 العالقات العامة •

•  

4.      

 بويةالمراكز التر  .3
 مركز الفتيان .1

 مركز الفتيات .2

 مركز املوهوبني .3

 المنفذ:
 ومشرفيها راكزإدارة امل

 المساندة:
 جملس اإلدارة •

 اإلدارة التنفيذية •

 1.     

 (: التنمية المجتمعية 1ستراتيجي )ا محور

 

 ) % 50متدني  ) % 75            ( جيد ) % 100       ( متميز
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 50 75 100 مؤشرات اإلنجاز نجازمتطلبات اإل ومساندةإنجاز   جالبرام المبادرات المحور  

  الشاملةلتنمية ا

 تدريبالتأهيل و ال .4

 والوظيفية  تيةاملهارات احليا .1

 االقتصاد املنزيل .2

 الفين والداخليالتصميم   .3

 الذاتتطوير   .4

 المنفذ:  
 يذيةاإلدارة التنف •

 المساندة:
 الربامج واخلدمات •
 املالية •
 العالقات العامة •

 ةإداري  اتصاالت •

 دريبيةخطط ت .1

 كادر بشري .2

 ميزانية تشغيل .3

 مقر إداري .4

 قرارات تنفيذية .1
 خطة تدريبية .2
 تقارير األجناز .3
 العالميالتوثيق ا .4

   

 والتوظيفالعمل   .5
 والتدريبتهيئة  ال .1

 املنتجةاألسر  دعم  .2

 ت املتخصصةالدورا .3

 المنفذ:
 اإلدارة التنفيذية •
 لمساندة:ا
 الربامج واخلدمات   •
 العالقات واالعالم •
 

 خطط تشغيلية .1

 كادر بشري .2

 ميزانية تشغيل .3

 مقر إداري .4

 قرارات تنفيذية .1
 خطة تتنفيذية .2
 تقارير األجناز .3
 ميالتوثيق االعال .4
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 مؤشرات اإلنجاز نجازمتطلبات اإل مساندةإنجاز و   البرامج المبادرات المحور  
100 75 50 

ألنموذج  ا

سسي  ؤالم

  المنضبطالخيري  

 الجودة بقيم

تحسين  الجودة وال .1
 المستمر

 اخلطة االسرتاتيجية .1

 تنمية املوارد املالية .2

 التنمية املهنية .3

 إدارة املعرفة   .4

 رتاتيجية  الشراكات االس .5

 احلوكمة اإلدارية .6

 المنفذ:  

 جملس اإلدارة •

 اإلدارة التنفيذية •

 المساندة:
 سام اجلمعية  قا •

 اجلهات ذات العالقة •

 مستشار إداري .1

 خطط تشغيلية .2

 معايي مهنية .3

 مراجعات دورية .4

 تقنية مكتبية   .5

 برامج تدريبية .6

 قررات إدارية .1

 اعتماد اخلطط .2

 إعداد املعايي .3

 تقارير أداء .4

 ةجتهيزات تقني .5

 تدريب املوظفني .6

   

 االعالمي  تسويقال .2

 التعريف باجلمعية .1

 احلمالت التسويقية .2

 املسابقات والفعاليات .3

 املهرجانات وامللتقيات .4

 المنفذ:  

 العالقات العامة واالعالم

 المساندة:
 اإلدارة التنفيذية •

 املالية •

 إدارية  اتصاالت •

 تشغيلية ةخط .1

 إعالميكادر   .2

 ميزانية تشغيل .3

 نيةهيزات فنية وتقجت .4

 قرارات تنفيذية .1
 طةاعتماد اخل .2
 ازجنتقارير اإل .3
 التوثيق االعالمي .4
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 (: الخدمة االجتماعية1-1المبادرة ) ✓

 المشروعات لبرنامجا
  زمن

 50 75 100 التنفيذمؤشرات   متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ

 اإلرشاد االجتماعي
 ستمرم  (1-1-1)

 الرعاية االجتماعية  المنفذ:
 

 الدعم: املالية
 العامةالعالقات  

كوادر،    أهداف، آلية عمل،
 ميزانية، تدريب، توثيق

قائمة األهداف، صيغة اآللية،  
تعيني الكوادر، ختصيص  

 امليزانية، تقارير  

   

 احلج والعمرة
(1-1-2) 

 رةمالع  محلة .1

 محلة احلج  .2
كوادر،    عمل،أهداف، آلية   

 ميزانية، توثيق

قائمة األهداف، صيغة اآللية،  
تكليف الكوادر، ختصيص  

 امليزانية، تقارير  

   

 االستشارات القانونية
أهداف، آلية عمل، عقود   مستمر  .1 (1-1-3)

 تطوعية، توثيق

قائمة األهداف، صيغة اآللية،  
صيص  عقد العقود، خت

 يزانية، تقاريرامل
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 (: الدعم المادي2-1المبادرة ) ✓

 50 75 100 مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ  زمن المشروعات لبرنامجا
 الاملنقد و ال
(1-2-1) 

  اإلعانة املالية .1

الرعاية    :المنفذ
 االجتماعية

 
 الدعم: املالية

 العامةالعالقات  

أهداف، آلية عمل،كوادر، 
 ميزانية، توثيق

قائمة األهداف، صيغة اآللية،  
تكليف الكوادر، ختصيص  

 امليزانية، تقارير
   

  تفريج الكربة .2
 واملاعون  املأوى

(1-2-2) 
  إعانة السكن .1
  اإلعانة الغذائية .2

 وكساء  اءشت
(1-2-3) 

  مساعدة الشتاء .1
  كسوة العيد .2

 مدرسيت
(1-2-4) 

  احلقيبة املدرسية .1
  املريول املدرسي .2
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 (: المراكز التربوية3-1درة )المبا ✓

 50 75 100 مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ والدعمالتنفيذ   التنفيذ  زمن المشروعات لبرنامجا
 مركز الفتيان

(1  -3-1) 
 مستمر 

 إدارة

 مراكز الجمعية  

 الدعم:

 اإلدارة التنفيذية

خطة تشغيل، برامج،  

 ميزانية كوادر، تجهيزات

صياغة ،  إعداد الخطة

 البرامج

تعيين الكوادر، تخصيص  

 التجهيزاتامليزانية تأمين  

   

 فتياتمركز ال
(1-3-2)   

   
 مركز املوهوبني

(1-3-3)   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: التنمية المجتمعية 1المحور االستراتيجي )
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 (: التنمية المجتمعية 1المحور االستراتيجي )

 التأهيل والتدريب  (:4-1المبادرة ) ✓

 المشروعات لبرنامجا
  زمن

 50 75 100 مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ

 نمية الشخصيةحلياة وتمهارات ا
(1-4-1) 

  ندوات وحماضرات .1

الرعاية    املنفذ:
 االجتماعية

 
 الدعم: املالية

العالقات واالعالم  
جهات التدريب  

 والتأهيل

ترشيح احملاضرين واملدربني  
 تواصل وتنسيق،

 عقود تدريب وتأهيل،
 ميزانية

 ابرام العقود،
 جدولة الدورات

 يزانياتختصيص امل

   
  ةدورة تدريبي .2

 االقتصاد املنزيل
(1-4-2) 

  دورة تدريبية   .1
  دبلوم تأهيلي .2   

 الصيانة املنزلية
(1-4-3) 

  دورة تدريبية   .1
  دبلوم تأهيلي .2   

 التصميم الداخلي
(1-4-4) 

  دورة تدريبية   .1
  دبلوم تأهيلي .2   

 التصميم الفين
(1-4-5) 

  دورة تدريبية .1
  دبلوم تأهيلي .2   
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 (: التنمية المجتمعية 1المحور االستراتيجي )

 (: العمل والتوظيف5-1لمبادرة )ا ✓

 المشروعات لبرنامجا
  زمن

 جزئيا   نفذ مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ
لم  
 ينفذ

 التهيئة والتدريب
عاية  لر ا  المنفذ:   .1 (1-5-1)

 االجتماعية
 
 املالية  الدعم:

 العالقات واالعالم

خطة تشغيل، برامج،  
 ميزانية كوادر، جتهيزات

 إعداد اخلطة، صياغة الربامج 
تعيني الكوادر، ختصيص  
 امليزانية تأمني التجهيزات

 

   

 املعارف واملهن
(1-5-2) 1.      

 دورات متخصصه
(1-5-3) 1.      
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 (: التنمية المجتمعية 1المحور االستراتيجي )

 : الجودة والتحسين المستمر(1-2)  لمبادرةا ✓
لم   جزئيا   نفذ مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ   زمن المشروعات لبرنامجا

 ينفذ

 الخطة االستراتيجية

(2 -1 -1) 

  إعداد اخلطة .1
 طلجنة التخطي

 إلدارةجملس ا

مستشار إداري،  
،  عامة  معلومات

  جتهيزات تقنية،
 اجتماعات دورية

 تعيني املستشار
 تقارير وحما ضر اجتماعات

 توفي التجهيزات
   

  تصميم اخلطة .2
 المستشار اإلداري

 جملس اإلدارة
 اإلدارة التنفيذية

مرجعيات مهنية  
وعلمية، 

 اجتماعات دورية

 مسودة أولية للخطة
 خطةلانوية لمسودة ث

 مسودة هنائية للخطة
   

 اإلدارة التنفيذية   تنفيذ اخلطة .3
خطة تشغيل،  
برامج، ميزانية  
 كوادر، جتهيزات

 إعداد اخلطة، صياغة الربامج 
تعيني الكوادر، ختصيص  

 تأمني التجهيزات  امليزانيات،
   

  تقومي اخلطة .4
 لجنة التخطيط
 جملس اإلدارة

 اإلدارة التنفيذية
    ارات تنقيح اخلطةر وقر تقاري مناذج تقومي
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 : الجودة والتحسين المستمر(1-2)  المبادرة ✓
لم   جزئيا   نفذ مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ  زمن المشروعات لبرنامجا

 ينفذ

 ةاليالمتنمية الموارد  

(2-1-2) 

  األوقاف .1
 املوارد املالية

اإلدارة التنفيذية  
 جملس اإلدارة

 

     
  االستثمار .2
  الشراكات املالية .3
  االستقطاعات .4
  املنح واهلبات .5

 
 نفذي مل جزئياً  نفذ مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ  زمن املشروعات الربنامج 

 التنمية المهنية

(2-1-3) 

  تدريب جملس اإلدارة .1
اإلدارة التنفيذية جملس  

 اإلدارة
 رؤساء االقسام

 املوظفني

حتديد االحتياجات  
 التدريبية

 تدربنيترشيح امل

 شهادات احلضور
 انتقال أثر التدريب

   
  تدريب اإلدارة التنفيذية .2
  تدريب رؤساء االقسام .3

  وظفنيتدريب امل .4
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 : الجودة والتحسين المستمر(1-2)  المبادرة
 نفذ جزئيا   نفذ مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ  زمن المشروعات البرنامج

لم  
 ينفذ

 إدارة املعرفة
(2-1-4) 

اسرتاتيجية إلدارة  تطوير   .1
  املعرفة

 املستشار اإلداري
 جملس اإلدارة

 اإلدارة التنفيذية

 مرجعيات علمية ومهنية
 اجتماعات دورية

 مجع املادة العلمية
 تماعات  االج   حماضر

 تقدمي النسخة األولية
   

اعتماد االسرتاتيجية   .2
  وتطبيقها

 جملس اإلدارة
 اإلدارة التنفيذية

 اريداإلاملستشار  

 قرار إداري
 خطة تشغيلية
 مناذج العمل

    تقدمي النسخة النهائية

  تقومي االسرتاتيجية   .3 
 اإلدارة التنفيذية

 املستشار اإلداري
 جملس اإلدارة

 تطبيقتنقيح المراجعة و 
 حماضر اجتماعات التطبيق
 حماضر اجتماعات التنقيح 

 تقارير األداء
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 : الجودة والتحسين المستمر(1-2) المبادرة

لم   نفذ جزئيا   نفذ مؤشرات التنفيذ متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ  زمن المشروعات البرنامج
 ينفذ

 الشراكات االسرتاتيجية
(2-1-5) 

  التطوير اإلداري .1
اإلدارة التنفيذية  

 إلدارةجملس ا

     
       تطوير الربامج اخلدمات .2
       الدراسات والبحوث   .3
       اجلوائز واملسابقات .4
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 الحوكمـة:  (1-2)  المبادرة
 نفذ جزئيا   نفذ مؤشرات التنفيذ بات التنفيذطلمت التنفيذ والدعم التنفيذ  زمن المشروعات البرنامج

لم  
 ينفذ

 احلوكمة اإلدارية
(2-1-6) 

  مسودة اإلطار العام .1
 املستشار اإلداري

 جملس اإلدارة
 اإلدارة التنفيذية

مرجعيات علمية  
 ومهنية

 اجتماعات دورية

 مجع املادة العلمية
 حماضر االجتماعات  

 النسخة األولية  إعداد
   

 املستشار اإلداري  احلوكمة  حترير وثيقة .2
    النسخة الثانوية  إعداد استشارات قانونية اإلدارة التنفيذية

  تطبيق الوثيقة وتقوميها .3
 اإلدارة التنفيذية
 رياملستشار اإلدا
 جملس اإلدارة

 نشر ثقافة احلوكمة
 طباعة مناذج

مراجعة وتنقيح  
 التطبيق

 حماضر اجتماعات التطبيق
 يح حماضر اجتماعات التنق

 تقارير األداء
 النسخة النهائية  إعداد

   

  اعتماد حوكمة اجلمعية .4
 جملس اإلدارة

 املستشار اإلداري
 اإلدارة التنفيذية

 قرار إداري
 قرار تنفيذي
 إدارية  استشارات

 تبين الشفافية  
 وتنظيمياعتماد هيكل مايل  

 احملاسبة اإلدارية واملالية
 رقابة داخلية وخارجية
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 التسويق اإلعالمي  (:2-2)  المبادرة
 

لم   نفذ جزئيا   نفذ شرات التنفيذؤ م متطلبات التنفيذ التنفيذ والدعم التنفيذ  زمن البرنامج
 ينفذ

 بالجمعية  إشهار
(2-2-1)        

 الحمالت االعالمية
(2-2-2)        

 اليات والمناسباتالفع
(2-2-3)        

 الملتقيات والمهرجانات
(2-2-4)        
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 مؤشرات األداء الدعم متطلبات التنفيذ المنفذ الهدف المحور االستراتيجي  
 التقويم

100 75 50 

(1) 
األنموذج المؤسسي المرجعي 
للعمل الخيري المنضبط بقيم 

 الجودة

 ت اجلمعيةو إيصال ص .1
ونشر جهود إبراز   .2

 األقسام واإلدارات

 العامةقات  قسم العال

 ميزانية تشغيل .3
 موظفنيكادر   .4

 مقر إداري .5

 اإلدارة التنفيذية .6

 قسم املالية .7

 العالقات واالعالم .8
 االتصاالت .9

قرارات إدارية من اإلدارة   .10
 التنفيذية

 خطة اعالمية .11

 از  جنتقارير اال .12

 التوثيق االعالمي .13

   

    داءمؤشرات األ الدعم متطلبات التنفيذ لتنفيذموعد ا االجراءات البرامج  

 التعريف بالجمعية
 (1عام1-3)

14.   1.  1.  1.     

15.   2.  2.  2.     

16.   3.  3.  3.     

17.   4.  4.  4.     

 الحمالت االعالمية
 (2عام1-3)

1.         

2.         

3.         

4.         

 اليات والمناسباتالفع
 (3عام1-3)

1.         

2.         

 ) % 50أدنى أداء )  % 75 ( جيد أداء ):  % 100 ( متميز أداء  ( داءاأل معيار
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 جيستراتيا إطار بال ✓

 رؤية وهدفووخطة عمل 

 إليها تسير التي الوجهة تعرف الجمعية لن

 ه تجـاولماذا تسير بهذا اال

 اك .. يمكن الوصول إلى هن وكيف
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 اإلستراتيجية؟  ما •

تعرضها هلا.  اليت واملخاطر الفرص إىل فيها باإلضافة والضعف  القوة نقاط من خالل حتديد اجلمعية فيه تعمل الذي احمليط لفهم شامل مقرتح منهج هي اإلسرتاتيجية
 .لتحقيقها تطبيقها ينبغي اليت األهداف والطريقة بالعمل حيث توضح للقيام عاما إطارا تعطي اإلسرتاتيجية

 االستراتيجي؟ ما التخطيط •

 أعمال من به تقوموما  هبا التعريف  حيث من املنظمة وجيهوت تشكيل على تعمل إجراءات أساسية واختاذ قرار إلصدار منضبط جهد هو االسرتاتيجي التخطيط

ليسامهوا يف  أعضائها ومهمتها لكافة وتوضيح رؤيتها اجلمعية، جهود تركيز يف االسرتاجتي التخطيط يساعد .املستقبلعلى  الرتكيز مع به؟ تقوم وملاذا بذلك، تقوم وكيف 
 تقوم عما شاملة صورة يعطيهو ، فذلك إىل وكيفية الوصول القريب قبلاملست يف عليه اجلمعية ستكون ما توقع يف يساعد االسرتاتيجي التخطيط أن كما  .أهدافها حتقيق

 أين تسي؟ ىلإو  أعمال من به

  مرحلة اإلعداد: •
 للتخطيط اجلمعية مدى جاهزية عملية التخطيط لتتحدد عن مسئولة املرحلة تشكل جلنة هذه االسرتاتيجي. يف للتخطيط جاهزة اجلمعية جعل على وهي مرحلة العمل

 يجياالسرتات
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  رحلة التقدير:م •
 وكذلك فيها والضعف  القوة ونقاط وثقافتها وهيكلها اجلمعية ومشاريعها حيث البد من وصف تاريخ هي اآلن.اجلمعية وأين  كانت أين يف هذه املرحلة يتم حتديد

  :اآلتية لةاألسئ طرح ويتعني يف هذه املرحلة .املتوافرة واملخاطر اليت تواجهها الفرص حتديد

  عها احلايل؟وظفني، وشركاء العمل، واملستفيدين من اجلمعية بوضوامل اإلدارة، جملس ما رأي .1

  فيه؟ حنسن مل الذي وما أدائه أحسنت اجلمعية الذي العمل ما .2

 أفضل؟ خدمات اجلمعية لتقدمي حتتاجها اليت الطرق والوسائل ما .3

  مواردها املالية؟ هي ما .4

  العمل؟ بيئة تغيي ميكن كيف  .5
  وفاعلية؟ بكفاءة للعمل وظفنيامل من يكفي ما لدى اجلمعية هل .6

 املطلوبة إلجناز العمل؟ املؤهالت املوظفني لدى هل يوجد .7

 :مرحلة التصور •
يشرتك يف هذه  للجمعية. يةاإلرشاد العبارات تقييم إعادة أو الذهين لصياغة العصف  االجتماعات وجلسات والقيم عرب الرؤية، والرسالة، يف هذه املرحلة يتم بلورة

 مثل:  أسئلة اجملتمع. حيث تطرح على وتأثيها لوجودهم وطبيعة عمل اجلمعية، الرئيسية باجلمعية لتوضيح األسباب ع املعنينياملرحلة مجي

  هنا؟ حنن ملاذا .1
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 :مرحلة التكوين •
 خريطة ويتم العلم على إجياد فيه، تذهب ترغب اجلمعية أن الذي االجتاهحتديد  يتم ا. حيثهل احملددة واألهداف  للجمعية األساسية األولويات يف هذه املرحلة توضع

 ن تكون األهدافأاليت تفرتض  (SMART)معايي  عليها موضوعية تنطبق األهداف  حيث جيب أن تكون املقبلة. اخلمس إىل الثالث السنوات خالل لعملها طريق
 كتابة تتم املرحلة هذه هناية يف. اخلطة وتساند تدعم تكون املوارد كما ينبغي أن حمدد. زمن يف حمصورة و املرجوة، النتائج لتحقيق هةس، وموج التنفيذ والقيا قابلة حمددة،

 .السابقة املراحل يف عليه مجيع ما أتفق تشمل حبيث متابعتها ويسهل شاملة إلسرتاتيجية بطريقةا اخلطة

 :مرحلة التنفيذ •
 ذلك عمل وميكن .سنة كل يف قائمة حقيقة اخلطة االسرتاتيجية جتعل مساندة وميزانيات سنوية خطة عمل التنفيذ حيث تعد موضع خلططا توضعيف هذه املرحلة 

 .وامليزانية واردوامل الزمين واجلدول سؤلني عن التنفيذامل الزمين تشمل اجلدول حسب يتم تنفيذها توريد وبنود حمددة مهام ذات تفصيلية سنوية تشغيل خطط إجياد خالل من
 .اخلطة عن إخبارهم و التمويل ومصادر اجملتمع يف املصلحة أصحاب والشركاء و واملوظفني اإلدارة جملس مثل اآلخرين مع بالتواصل أيضا تقوم املرحلة هذه ويف

 :مرحلة التقويم •
 لالستفادة بيانات التقييم تستخدام كما والبعيد، القريب املدى على اخلطة عليةفا ومدى التنفيذ يث تتم مراقبة وتقييماخلطة وجودهتا. ح يتم تقومي املرحلة يف هذه

 .املستقبلي القرار صنع عملية يف منها
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❖  
سائلني اهلل عز وجل بالرس يف مجعية رعاية األيتام خلطة االسرتاتيجية التنفيذية انشر املخصص لالوصـف االعتباري   نتهىا

 هوأن جيعل أعمالنا وأقوالنا خالصةً لوجهه الكرمي جل شأنميع وأن يسـدد خطى اجلأن يبارك باجلهود 
 

 ختاما  :
 ويهتم جبميع شؤوهنم وحياهتم لوال أن الفضل واألجر الكبي هو ملن يرعى األيتام 

  يف اجلنة صلى اهلل عليه وسلم والرمحةرسول اهلدى  اجلـزاء رفقةملا كان 
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