
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



َمرَّ إعداد الخطة االستراتيجية بمراحل متعددة، حيث عقد مجلس اإلدارة مجموعة من 

وتباحث فيما يخص مراحل إعداد الخطة، كما تم تنفيذ الخطة من قبل فريق  ،ورش العمل

عمل كلف بإعدادها والعمل عليها من خالل ورش العمل واالجتماعات المتعددة التي 

 خرجت بالصورة التي بين أيديكم.

 

 أجمعين، والحمد هلل رب العالمين.ونسأل اهلل تعالى أن ينفع بها المسلمين 

 



 Benchmarkingجعية المقارنة المر

 Weightالوزن  املعيار

 الجمعية املناظرة جمعيتك

=  01التقييم من 

Rating 
 Scoreالنتيجة = 

=  01التقييم من 

Rating 
 Scoreالنتيجة = 

 61 8 4 0 02 املال )امليزانية(

 68 9 62 5 02 الجودة

 6205 7 65 62 65 الكوادر البشرية

 6205 7 65 62 65 التقنية

 62 62 62 62 62 السمعة

 5 5 5 0 62 العالقة مع الداعمين

 7 7 5 5 62 االبداع



 77 46 011 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Business model canvasتحليل نموذج العمل 

 الشركاء األساسيون:  

 / من هم شركاءك األساسيون؟6

 / من هم موردي املشروع األساسيين؟0

ن م / ماهي املصادر األساسية التي ستجنيها3

 التحالف مع الشركاء؟

/ ماهي النشاطات األساسية التي يقوم بها 4

 شركاؤنا؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دعم(الجهات املانحة ) -

لجنة األوقاف بالغرف التجارية )تعاون  -

 وتسهيل(

 الهيئة العامة لألوقاف )جهة إشرافيه( -

مكاتب املحاماة )تطوع في الخدمات او  -

 تقديم خدمات مدفوعة(

محكمة األحوال الشخصية )تسهيل  -

توجيه الواقفين  –الوصول للواقفين 

 للجمعية(

 

 

 املهام األساسية:   

/ماهي املتطلبات األساسية التي يتطلبها عملك لتقديم 6

 قيمة مضافة؟

 ماهي قنوات التوزيع األساسية لدينا؟/ 0

 / مصادر الدخل؟4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وجود مستشارين متخصصين -

 اعداد الرسائل التوعية وبرامج التأهيل    -

 ل الوظيفي للجمعية الهيك -
 حصر األوقاف والموقفين والمهتمين  -

 القيمة األساسية:  

 / ماهي القيمة األساسية التي تقدمها للعمالء؟6

/ ماهي املشكلة التي نحاول حلها لعمالئنا عبر قيمتنا 0

 األساسية؟

/ماهي الخدمات املتكاملة التي نقدمها لكل فئة من 3

 عمالئنا؟

 التي نحاول إشباعها لعمالئنا؟/ ماهي الحاجات 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –تقديم خدمات وساطة للواقفين )صياغة  -

 توصيات للنظار.(

 تأهيل النظار والعاملين  -

 ية نشر الثقافة والتوع -

 تقديم االستشارات املتخصصة  -

 تقييم وتطوير األوقاف وحوكمتها  -

 العالقة مع العمالء:  

 / ماهي العالقة التي ينتظرها منا عمالؤنا في كل شريحة؟6

 / ماهي العالقات التي بدأنا فيها؟0

 / كيف يمكن تكامل العالقات في باقي أعمالنا؟3

 كم يكلف العميل علينا؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خدمات تطوعية -

 تقديم خدمات وقفية مدفوعة: -

o  :ريال 522االستشارة 

o  :ريال 62222 – 5222- 0222الصياغة 

o  :ريال  52222الحوكمة 

 

 تجزئة الشرائح املستهدفة:  

/ ماهي الشرائح املستهدفة ونحاول تقديم قيمة 6

 مضافة لها؟

 / من هم عمالءنا األكثر أهمية؟0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )سواء افراد او مؤسسات( الواقفين -

)املوص ي او املهتم او التاجر ممن  األفراد -

 لديهم رغبة او إمكانية للوقف(

  املعطلة  واألوقاف الوصايا -

الهيئة  –املوظفين –العاملين :)النظار  -

 العامة لألوقاف(

األوقاف ذات األثر الكبير )مثل: اوقاف  -

 رئاسة الحرمين(
 املصادر األساسية:  

/ ماهي طبيعة املصادر املطلوبة لتقديم قيمة مضافة 6

 في عملنا؟

/ قنوات التواصل؟ العالقات مع العمالء؟ مصادر 0

 اإليرادات؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املستشارين واملتخصصين  -

 املحامين.(– املحاسب القانونياملتعاونين ) -

 عالقات عامة وإعالم -

 إدارة البيانات الوقفية  -

 األوقافاالستثمار وتنمية برنامج  -

 دليل إجرائي للحوكمة –لوائح الوقف  -

 تجهيز الية لتقديم الخدمات واالستشارات -

 القنوات:   

 خالل أي قناة يفضل عمالؤنا أن نتعامل معها؟/ من 6

 / عبر أي قناة نتواصل مع عمالئنا الحاليين؟0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالعالقات الشخصي -

 واملناسبات  املعارض التعريفية -

 املجالت الدورية -

 املوقع اإللكتروني -

 وسائل التواصل االجتماعي  -

 الديوانيات الثقافية -

 االتصاالت الهاتفية  –الزيارات امليدانية  -

 وسال التواصل االجتماعي -

 هيكلة التكاليف:  

 الربحي؟/ ماهي أهم التكاليف األساسية في نموذجنا 6

 /ماهي املصادر األساسية األعلى تكلفة في املشروع؟0

 / ماهي النشاطات األعلى تكلفة في املشروع؟3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العمل(تطوير فريق للعاملين ــ املستهلكات ــ الرواتب ــ إيجار املكاتب مصاريف ثابتة مثل ) -

 (مصاريف متغيرة مثل )ــ األنشطة ــ املبادرات ــ البرامج -
 

 ريال ( 002222إجمالي التكاليف المتوقعة: ) -

 الدخل:مصادر   

 / ماهي القيمة التي سنقدمها والتي سيدفع عمالؤنا مقابلها؟6

 / على ماذا يدفعون حاليا؟0

 /كيف يدفعون حاليا؟3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اخلدمات املدفوعة -غلة الوقف                  -اهلبات والوصايا                  -االستقطاع من األفراد                  -رعايات                -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصفوفة الشرائح المستفيدة مع الخدمات المقترحة لكل شريحة:

 شرائح املستفيدين الرئيسين

 من الجمعية

 ماذا تقدم الجمعية لهم

 تأهيل خدمات استشارية توعية

 الواقف
 )من لديه وقف قائم او متعثر(

 أهمية متابعة الوقف وحوكمته  -

 استدامة األوقاف  -

 تقييم فعالية االوقاف  -

 قانونية(–استشارات تخصصية )مالية  -

 متابعة -

 التوجيه ملصارف الوقف النوعية -

 

 املهتم
) سواء فرد أو تاجر أو مؤسسة لديه الرغبة في أن 

 يكون لديه وقف (

 أهمية الوقف وأجره وأثره  -

 آلية انشاء األوقاف وادارتها -

 االمور الشرعية  -

 األوقاف العائلية -

 صياغة  -

 توثيق  -

 توصية بالنظار -

 ادلة وإجراءات -

 التسجيل -

 

 الوقف
) العين املوقفة واملبين مصارفها وادارتها في صك 

 الوقف سواء كانت مفعلة او معطلة (

 

 قياس األثر -

 تقيم  -

 تطوير وتحسين  -

 حوكمة -

 دراسة جدوى  -

 (التميز –التأهيل للتقديم على جوائز) الجودة  -

 التصنيف -

 العاملين

) األشخاص العاملين في األوقاف سواء بأجر أو 

والجمعيات  ءتطوع، مثل النظار واألعضا

الوقفية، أو من لديهم عالقة باألوقاف مثل أبناء 

 الواقفين، وغيرهم (

 أهمية الوقف  -

 االحكام الشرعية للعاملين في األوقاف -

 اخالقيات العاملين في األوقاف -

 لوقف  تفقد وإدارة عين ا -

 استشارات ارشادية وتحسين إجراءات العمل -

 استشارات الضريبة واألنظمة واللوائح  -

إعداد مستشارين مثل: إعداد متخصصين في  -

 األنظمة واللوائح الوقفية

 برامج إعداد النظار -

 برامج تأهيلية تخصصية واحترافية  -

 رخصة ناظر -

 



 Channelsالقنوات 

 

 االختيار الشرح الوسيلة م
 التكلفة

 منخفضة -متوسطة  –عالية 

 Website موقع الكتروني 6
تحديث املوقع االلكتروني الخاص بالجمعية والترويج من خالله لخدمات الجمعية 

 بشكل أكثر احترافية
 متوسطة 

0 Google Ad Words  التي تتناسب معهارفع ترتيب الجمعية في محرك البحث من خالل كلمات البحث   

3 Twitter صفحة خاصة مع إعالنات لها  منخفضة 

4 Facebook صفحة خاصة مع إعالنات لها  منخفضة 

5 Instagram صفحة خاصة مع صور احترافية  منخفضة 

1 Snapchat حساب خاص في سناب شات مع إعالنات له   

 عالن عن طريق مشاهير التواصل االجتماعيإ 7
مقاطع إعالنية عن طريق مشاهير التواصل االجتماعي مثل مقاطع ثابتة في تصوير 

 سناب شات
  

8 Free App تطبيق مجاني لخدماتك   



9 QR code مسح الكتروني للموقع أو التطبيق  منخفضة 

62 Infographic and motion graphic فيديو قصير بالرسوم والصور املتحركة  عالية 

66 Blog or linkdin  والخدمات الجمعيةمدونة لتحديث األخبار عن   

60 SMS رسائل نصية قصيرة توزع بالهاتف للمستفيدين والداعمين  متوسطة 

 منخفضة  ارسال رسائل عن الخدمات عن طريق الواتس اب رسائل عن طريق الواتس اب 63

 االتصال الهاتفي 64
تدريب خاص للمتصلين( وتحديد عدد  االتصال املباشر بالداعمين املحتملين )مع

 أدنى من االتصاالت لكل شخص لكل يوم
 منخفضة 

 منخفضة  توزيع النشرات الشهرية عن طريق البريد االلكتروني البريد االلكتروني 65

 زيارة الجهات ورجال األعمال 61
وبتدريب زيارات للقطاعات املختلفة حكومية وخاصة وثالثة ولرجال األعمال والداعمين 

 خاص ملمثل الجمعية مع توضيح مميزات الجمعية عن غيرها من الجمعيات املنافسة
 متوسطة 

 الفعاليات واملهرجانات واملؤتمرات 67
املشاركة في الفعاليات املختلفة وتقديم تعريف عن الجمعية وخدماتها خاللها وعمل 

 أركان )بوثات( إعالنية
 عالية 

 قناة في اليوتيوب 68
مقاطع فيديو عن الجمعية وخدماتها وفعالياتها تنشر في اليوتيوب وفي وسائل 

 التواصل
 عالية 



 Stakeholders analysisتحليل األطراف المعنية 

 الجهة أو املستفيد
درجة السلطة 

 )عالية / منخفضة(

 درجة االهتمام

 )عالية / منخفضة(
 تحتاجه الجهة من الجمعية؟ما الذي  ما الذي تحتاجه الجمعية من الجهة؟

 تحقيق أهداف الوزارة اصدار التراخيص عالية عالية وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

/ الوحدة  الهيئة العامة لألوقاف

 اإلشرافية
 تحقيق أهداف الهيئة التوجيهات واإلرشادات والدعم عالية عالية

 وأنشطتها الوقف على الجمعية عالية منخفضة الواقفين
تقييم فعالية األوقاف، استشارات تخصصية، 

 متابعة، التوجيه ملصارف الوقف النوعية

 تبني مشاريع الجمعية ونشرها عالية منخفضة املهتم
صياغة، توثيق، توصية بالنظار، أدلة 

 وإجراءات، التسجيل

 العمل على تحقيق أهداف الجمعية عالية منخفضة العاملين
وتحسين إجراءات العمل، استشارات ارشادية 

 واستشارات الضريبة واألنظمة واللوائح

 الدعم املالي مع أولوية الدعم للجمعية عالية منخفضة رجال األعمال والتجار والداعمون 
تزويدهم بدراسات الجدوى والتقارير الدورية 

 واختيار املشاريع ذات األثر املستدام

 



 Blue oceanتحليل المحيط األزرق 

 

 

 ايجاد جديد الزيادة في التقليل من التخلص من نظور امل

 العمل الفردي وغير املؤسس ي والنموالتعلم 
االعتماد على جهات خارجة في بعض 

 األعمال

 عدد املتطوعين -

 الدورات التدريبية -

 اللقاءات اإلثرائية-

 للخدمات وخدمات مرافق -

 شراكات مع جهات تدريبية -

 ليس لها عائد مالياملصاريف التي  املالي
 املصروفات -

 استهالك الكهرباء -
 عداد الداعمين واملانحينأ

 مشاريع استثمارية -

 الجهات املانحة -

طول إجراءات تقديم الخدمات  اإلجراءات والنماذج الورقية العمليات

 للمستفيدين
 اإلجراءات االلكترونية لتقديم الخدمات

 تحديث دليل السياسات واإلجراءات -

 األرشفة االلكترونية -

 إعالمية وتسويقيةخطة  - االهتمام بوسائل التواصل االجتماعي - ضعف ثقة العميل في الجمعية - الخدمات التي ال يرغبها العميل العمالء



 PESTLE التحليل السداسي 

 

 السياسية االقتصادية الثقافية االجتماعية

 وأهمية وضع مبادرات تتناسب معها 0232رؤية اململكة العربية السعودية  مبالغ الدعم للمشاريع الخيريةقلة  تزايد وعي املجتمع بأهمية العمل التطوعي

 وجود منصات تشرف عليها جهات حكومية لرفع املشاريع وطلب الدعم وجود جهات مانحة عدم ثقة بعض األفراد في الجمعيات الخيرية

 األوقافضعف الوعي لدى كثير من أفراد املجتمع بمجال 

 التنموي  اودوره
  

 التقنية القانونية البيئية

 التوجه نحو التحول الرقمي لجميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لوائح وأنظمة العمل نومكانتها في قلوب املسلمي املوقع الجغرافي ملكة املكرمة

  شرافيةالجهات اإل  ارتفاع أسعار األراض ي أو العقار داخل مكة

  الحوكمة 



 SWOT التحليل الرباعي

البيئة 

 الداخلية
 القوة

 وجود الكفاءات أصحاب الخبرة في مجال عمل الجمعية -

 واضحة وجود لوائح وأنظمة -

 جودة الخدمات املقدمة -

 التوجه نحو الترشيد في االستهالك -

 املستشارين املتخصصين املتطوعينوجود قائمة من  -

 السمعة الحسنة -

 موقع الجمعية املميز في مكة املكرمة -

 برنامج محاسبي -

 املوارد املاليةضعف  -

 ضعف الحوافز والعالوات -

 ضعف االستثمار -

 ضعف التسويق -

 عدم وجود مقر خاص للجمعية حتى اآلن -

 الضعف

     

البيئة 

 الخارجية
 الفرص

 حاجة املجتمع للخدمات التي تقدمها الجمعية -

 داخل املنطقة الجغرافية قلة املنافسين -

 اهتمام رؤية اململكة بالعمل الخيري  -

 االهتمام بالتطوع والخدمات التطوعية -

  –ظهور أزمات عاملية  -
ا
 كورونا مثاال

 كثرة األنظمة وتغييرها -

 عزوف بعض املتبرعين واملانحين عن دعم الجمعيات الخيرية -

 الجمعيات الخيريةانعدام املصداقية والشفافية للعميل في بعض  -

 توجه بعض الجهات إلى إنشاء وحدة داخلية لها في مجال عمل الجمعية -

 التهديدات



 TOWS Matrixالمصفوفة العكسية 

Weaknesses 

 نقاط الضعف

Strengths 

 نقاط القوة

 

 .ها املاليةداستثمار قلة املنافسين للجمعية في زيادة موار  -

 باملنصة الوطنية. املتطوعينالتسويق للجمعية من خالل  -

 استثمار املتخصصين بالجمعية في تلبية حاجة الواقفين -

 تنفيذ خدمات الجمعية بجودة عالية لتحقيق رؤية اململكة -

Opportunities 

 الفرص

 

 

أهمية إيجاد أوقاف للجمعية لضمان ديمومة األنشطة وقت  -

 األزمات

 إنشاء وحدة متخصصة للتسويق للجمعية -

خالل األزمات للتقليل من املتطوعين املستشارين استثمار  -

 النفقات.

 تسويق سمعة الجمعية لدى املتبرعين واملانحين -

Threats 

 التهديدات

 

 
 



 اختيار االستراتيجيات

 االستراتيجيات الفرعية االستراتيجية الرئيسية املحاور  م

 تعظيم االستثمار في مشاريع الجمعية استراتيجية النمو املتدرج مشاريع استثمارية 6

 عقد شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العالقة استراتيجية املزيج شراكات مع جهات تدريبية 0

 استراتيجية النمو السريع تحديث السياسات واإلجراءات والنماذج 3
مجلس مناقشة السياسات واإلجراءات والنماذج في اجتماعات 

 اإلدارة، وإصدار أدلة بعد ذلك

 استراتيجية النمو املتدرج تقديم الخدمات الوقفية 4
خدمات الوقفية واالستشارات املتخصصة وتأهيل النظار تقديم ال

 والعاملين

 استراتيجية النمو السريع إعالمية وتسويقيةخطة  5
اعتماد و إنشاء املوقع االلكتروني وتحديثه، وربطه بوسائل التواصل، 

 خطة لكل وسيلة تواصل

 

 

 

 

 

 

 
 



 الرؤية

ما هي أهم 
 الخدمات حاليا

ما هي أهم 
 الخدمات مستقبال

ما هو 
عدد 

الفروع 
 حاليا

ما هو 
عدد 

الفروع 
 مستقبال

كم عدد 
العاملين 

في 
الجمعية 

 حاليا

كم عدد 
العاملين 

في 
 الجمعية
 مستقبال

ما هي أهم 
التقنيات 

املستخدمة 
 حاليا

ما هي 
أهم 

التقنيات 
في 

 الجمعية
 مستقبال

كم هي 
اإليرادات 
واملصاريف 

وصافي 
الفائض 
السنوي 

 حاليا

كم هي 
اإليرادات 
واملصاريف 

وصافي 
الفائض 
السنوي 
 مستقبال

تقديم خدمات  -
 وساطة للواقفين

صياغة توصيات  -
 للنظار

 
نشر الثقافة  -

 والتوعية
 
تقديم  -

االستشارات 
 املتخصصة

وتطوير  تقييم -
 األوقاف وحوكمتها

 
تأهيل النظار  -

 والعاملين
 

6 0 1 65 

 
 315مايكرسوفت  -
 
 املوقع االلكتروني -

قاعات 
 افتراضية
السنترال 
 الداخلي

جمعية 
 ناشئة

املصاريف/ 
122222 

 
 اإليرادات/
122222 

 لجمعيةل االستراتيجي والدور االستراتيجي وامليزة االستراتيجيةأهداف من الذي كتبته في األعلى وتحدد فيها املوقع  3كتب جملة واحدة تلخص أهم ا
 الرؤية: املرجعية في خدمة األوقاف املكية

: املوقع االستراتيجي: 
ا
 مكة املكرمةأوال

: الدور االستراتيجي: 
ا
 خدمة األوقافثانيا

: امليزة االستراتيجية: 
ا
 املرجعيةثالثا



 

 تقييم الرؤية

 األكثر 5األقل الى  6 درجة التقييم من العنصر م

 5 سقف الرؤية طموح ويمكن تحقيقه 6

 5 تصف الصورة الذهنية للمستقبل املنشودالرؤية ملهمة و  0

 5 توضح الرؤية املكان أو املكانة التي ترغب الجمعية بالوصول اليه 3

 5 تحدد الرؤية املجاالت التي ترغب الجمعية في التميز فيها 4

 5 وسهلة الفهمالرؤية مختصرة  5

 05 املجموع

 

 

 

 

 



 نموذج القيم

 القيم على مستوى املنظمة القيم على مستوى املجموعة القيم على مستوى األفراد

 السرية العمل بروح الفريق الواحد األمانة

 التمكين  الصدق

 الشراكة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرسالة

 االجابة السؤال م

 جمعية خيرية من نحن؟ 6

 تقديم خدمات مجتمعية نفعل؟ماذا  0

 للواقفين والنظار ورجال األعمال واملهتمين ملن نفعل؟ 3

 تقديم االستشارات والخدمات الوقفية والتأهيل كيف نفعل؟ 4

 املساهمة في زيادة عدد األوقاف مع العمل على استدامتها ملاذا نفعل ذلك؟ 5

مجاالت العمل الرئيسية التي تعمل بها ومن هم جمهورها املستهدف وكيف تقوم بالعمل )أهم القيم كتب جملة واحدة تلخص من هي الجمعية وما هي ا

 وامليزة التنافسية بها(

 

 ة.املتخصصاملساهمة في زيادة عدد األوقاف مع العمل على استدامتها من خالل تقديم االستشارات والخدمات الوقفية والتأهيل وفق األنظمة واللوائح 

 

 

 

 

 

 



 تقييم الرسالة

 األكثر 5األقل الى  0درجة التقييم من  العنصر م

 5 توضح الرسالة مجاالت عمل الجمعية الرئيسية )ماذا نفعل؟( 6

 4 تحدد الرسالة من الذين نعمل من أجل خدمتهم )ملن نفعل؟( 0

 5 تبين الرسالة كيف نقوم بالعمل )كيف نفعل؟( 3

 5 األهداف االستراتيجيةتساعد الرسالة على تحديد  4

 5 تبدو الرسالة واضحة ويمكن ايصالها بسهولة 5

 46 املجموع

 

 

 

 

 

 



 بطاقة األداء المتوازن

املنظور 

 االستراتيجي

املحور 

 االستراتيجي
 مؤشر االنجاز الهدف االستراتيجي

الوضع 

 الحالي

املستهدف 

 0العام 

املستهدف 

 4العام 

املستهدف 

 3العام 
 املبادرة

وصف 

 املبادرة

الجهة املشرفة 

 على املبادرة

 املالي
مشاريع 

 استثمارية

تنمية املوارد الذاتية 

املستدامة وزيادة 

 االيرادات

اإليرادات من نسبة 

 قيمة املصروفات
   استدامة 72% 32% 62% 2

 التعلم والنمو

شراكات مع 

جهات 

 تدريبية

رش و و ات دور  4عقد 

 عمل
   تمكين دورات 4 دورات 4 دورات 4 2 عدد الدورات

 

العمليات 

 واالجراءات

 

تحديث 

السياسات 

واإلجراءات 

 والنماذج

تحديث السياسات 

واإلجراءات والنماذج 

 الحالية

   حوكمة %622 %622 %622 2 نسبة اإلنجاز

 

العمليات 

 واالجراءات

 

تقديم 

الخدمات 

 الوقفية

تقديم الخدمات 

الوقفية واالستشارات 

املتخصصة وتأهيل 

 والعاملين النظار 

 عدد الخدمات -

 عدد االستشارات -

 عدد الدورات -

2 
 خدمة 42 -

 استشارة 82  -

 دورات 4 -

 خدمة 12 -
 استشارة 622  -

 دورات 4 -

 خدمة 82 -
 استشارة 602  -

 دورات 4 -

تقديم الخدمات 

 الوقفية
  

 

 العمالء

 

خطة 

إعالمية 

 وتسويقية

تفعيل املوقع 

االلكتروني ومواقع 

 التواصل

 عدد زيارات املوقع -

عدد املتابعين  -

 واملشاهدين

2 

 زيارة 5222 -

 

- 0222 

مشترك لكل 

 وسيلة

 زيارة 7222 -

 

- 4222 

مشترك لكل 

 وسيلة

 زيارة 62222 -

 

- 1222 

مشترك لكل 

 وسيلة

 خواطر وقفية -

 فيديوهات وقفية -
  



 بطاقة مبادرة

ــم املبادرة ورقمها ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 0)  تمكين
 

 املنظور الذي تتبع له املبادرة املحور االستراتيجي الذي تتبع له املبادرة ورقمه

 التعلم والنمو شراكات مع جهات تدريبية

 املبادرة ورقمهالهدف االستراتيجي الذي تخدمه 

 ( 0رش عمل ) دورات أو و  4عقد 

 الجهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة /الجهة 

 مجلس اإلدارة

 مدة املبادرة )شهر( امليزانية التقديرية للمبادرة  )ريال سعودى(

 شهور  8 ألف ريال 02
 

 وصف مختصر للمبادرة

 بالجمعيةسلسلة دورات تدريبية للرفع من كفاءة العاملين 

 



 املستهدف

 العام الخامس

 املستهدف

 العام الرابع

 املستهدف

 العام الثالث

 املستهدف

 العام الثاني

 املستهدف

 العام األول 

خط 

 األساس

ربع  -التكرار )شهري 

 -نصف سنوي  -سنوي 

 سنوي(

 مؤشرات  األداء

 عدد الدورات سنوي  1 دورات 6 دورات 6 دورات 6  

        

        

 

 الجدول الزمني
 م املهمة /النشاط الجهة املسؤولة

 شهور األولى 6 شهور الثانية 6   

  0 عقد شراكات مع الجهات ذات العالقة مجلس اإلدارة                    

 4 التنسيق والترتيب السكرتارية                    

  3 اإلعالن عن الدورات السكرتارية                    

  6 تجهيز القاعة والضيافة واإلشراف السكرتارية                    

 5 إعداد تقرير نهاية الدورة السكرتارية                    

  4 إعداد تقرير ختامي السكرتارية                    

 

 

 



 بطاقة مبادرة

ــم املبادرة ورقمها ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 3تحديث السياسات واإلجراءات والنماذج ) 
 

 املنظور الذي تتبع له املبادرة مهورق املحور االستراتيجي الذي تتبع له املبادرة

 العمليات واالجراءات تحديث السياسات واإلجراءات والنماذج

 الهدف االستراتيجي الذي تخدمه املبادرة ورقمه

 ( 3إلجراءات والنماذج الحالية ) تحديث السياسات وا

 الجهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة /الجهة 

 مجلس اإلدارة

 مدة املبادرة )شهر( امليزانية التقديرية للمبادرة  )ريال سعودى(

 شهرين 65222

 

 وصف مختصر للمبادرة

 ا يتوافق مع السياسات واإلجراءاتتحديث السياسات واإلجراءات والنماذج الخاصة بالجمعية، بشكل تفصيلي، بم

 التي وضعتها الجهات اإلشرافية.

 



 املستهدف

 العام الخامس

 املستهدف

 العام الرابع

 املستهدف

 العام الثالث

 املستهدف

 العام الثاني

 املستهدف

 العام األول 

خط 

 األساس

ربع  -التكرار )شهري 

 -نصف سنوي  -سنوي 

 سنوي(

 مؤشرات  األداء

 نسبة السياسات واإلجراءات التي تم تحديثها شهري  1 011%    

 تحديثهانسبة النماذج التي تم  شهري  1 011%    

        

 

 الجدول الزمني
 م املهمة /النشاط الجهة املسؤولة

 الشهر األول  الشهر الثاني   

  0 حصر السياسات الحالية الخاصة بالجمعية ومناقشتها مجلس اإلدارة + السكرتارية                    

 4 تحديث السياسات واعتمادها مجلس اإلدارة                    

  3 حصر النماذج الخاصة بالجمعية ومناقشتها مجلس اإلدارة + السكرتارية                    

  6 تحديث النماذج واعتمادها مجلس اإلدارة                    

  5 عقد ورشة لعرض التحديثات وشرحها لجميع العاملين بالجمعية مجلس اإلدارة + السكرتارية                    

 

 

 

 



 بطاقة مبادرة

ــم املبادرة ورقمها ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 4)  تقديم الخدمات الوقفية
 

 املنظور الذي تتبع له املبادرة املحور االستراتيجي الذي تتبع له املبادرة ورقمه

 العمليات واالجراءات تقديم الخدمات الوقفية

 الهدف االستراتيجي الذي تخدمه املبادرة ورقمه

 ( 4)  تقديم الخدمات الوقفية واالستشارات املتخصصة وتأهيل النظار والعاملين

 الجهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة /الجهة 

 مجلس اإلدارة

 مدة املبادرة )شهر( امليزانية التقديرية للمبادرة  )ريال سعودى(

 شهر 60 ريال 322222

 

 وصف مختصر للمبادرة

تقديم الخدمات الوقفية واالستشارات الوقفية بجميع مجاالتها، وتأهيل الكوادر في مجال األوقاف بإقامة الدورات 

 التي تقدمها الجمعيةاملتخصصة، وتمثل هذه املبادرة الخدمات الرئيسية 

 



 املستهدف

 العام الخامس

 املستهدف

 العام الرابع

 املستهدف

 العام الثالث

 املستهدف

 العام الثاني

 املستهدف

 العام األول 

خط 

 األساس

ربع  -التكرار )شهري 

 -نصف سنوي  -سنوي 

 سنوي(

 مؤشرات  األداء

 عدد الخدمات ربع سنوي  1 61 41 01  

 عدد االستشارات سنوي ربع  1 01 011 041  

 عدد الدورات ربع سنوي  1 6 6 6  

        

 

 الجهة املسؤولة الجدول الزمني

 الشهور    م املهمة /النشاط

 04و  00و  01و  9

 الشهور 

 0و  7و  4و  5

 الشهور 

 6و  3و  4و  0

  0 تلقي االستفسارات والطلبات وتحويلها للمختص لسكرتاريةا                    

 4 تقديم الخدمة أو االستشارة مجلس اإلدارة                    

 3 التنسيق والترتيب للدورات التأهيلية واإلعالن عنها لسكرتاريةا                    

 6 تجهيز القاعة والضيافة واإلشراف لسكرتاريةا                    

 5 إعداد التقرير الربعي لسكرتاريةا                    

 4 إعداد التقرير الختامي لسكرتاريةا                    

 

 



 بطاقة مبادرة

ــم املبادرة ورقمها ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 5خواطر وقفية ) 
 

 له املبادرة املنظور الذي تتبع املحور االستراتيجي الذي تتبع له املبادرة ورقمه

 العمالء خطة إعالمية وتسويقية

 الهدف االستراتيجي الذي تخدمه املبادرة ورقمه

 ( 5تفعيل املوقع االلكتروني ومواقع التواصل ) 

 الجهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة /الجهة 

 / السكرتارية مجلس اإلدارة

 املبادرة )شهر(مدة  امليزانية التقديرية للمبادرة  )ريال سعودى(

 شهور  8 ريال 5222

 

 وصف مختصر للمبادرة

 نشر خواطر حول األوقاف من املهتمين بهذا املجال، بهدف التوعية بالوقف وأثره التنموي، واالستفادة من مواقع التواصل.

 



 املستهدف

 العام الخامس

 املستهدف

 العام الرابع

 املستهدف

 العام الثالث

 املستهدف

 العام الثاني

 املستهدف

 العام األول 

خط 

 األساس

ربع  -التكرار )شهري 

 -نصف سنوي  -سنوي 

 سنوي(

 مؤشرات  األداء

 عدد الخواطر املنشورة شهري  1 05 05 05  

 عدد املشاهدات والتفاعل بالاليك وإعادة الريتويت شهري  1 4111 611 7111  

        

 

 الجهة املسؤولة الجدول الزمني
 م املهمة /النشاط

 الشهر األول  الشهر الثاني 6و  3الشهر  4و  5الشهر  0و  7الشهر 

 0 مراسلة املتخصصين واملهتمين باألوقاف وتجميع املادة السكرتارية                    

 4 اعتماد الخواطر وتنقيحها مجلس اإلدارة                    

 3 تصميم قالب واعتمادها من مجلس اإلدارة السكرتارية                    

 6 نشر الخواطر في منصات الجمعية السكرتارية                    

 5 إعداد تقرير كل شهرين باألرقام املحققة السكرتارية                    

 4 لة في حال عدم تحقيق الهدفيوضع خطة بد مجلس اإلدارة                    

 7 إعداد التقرير الختامي السكرتارية                    

 

 

 



 بطاقة مبادرة

ــم املبادرة ورقمها ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1فيديوهات وقفية ) 
 

 الذي تتبع له املبادرةاملنظور  املحور االستراتيجي الذي تتبع له املبادرة ورقمه

 العمالء خطة إعالمية وتسويقية

 الهدف االستراتيجي الذي تخدمه املبادرة ورقمه

 ( 5تفعيل املوقع االلكتروني ومواقع التواصل ) 

 الجهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة /الجهة 

 / السكرتارية مجلس اإلدارة

 مدة املبادرة )شهر( امليزانية التقديرية للمبادرة  )ريال سعودى(

 شهور  8 ريال 02222

 

 وصف مختصر للمبادرة

 سلسلة فيديوهات حول األوقاف، ويتم فيه استضافة املهتمين واملتخصصين في مجال األوقاف،

 بهدف التوعية باألوقاف وآثارها التنموية

 



 املستهدف

 العام الخامس

 املستهدف

 العام الرابع

 املستهدف

 العام الثالث

 املستهدف

 العام الثاني

 املستهدف

 العام األول 

خط 

 األساس

ربع  -التكرار )شهري 

 -نصف سنوي  -سنوي 

 سنوي(

 مؤشرات  األداء

 عدد الفيديوهات شهري  1 0 01 01  

 عدد املشاهدات والتفاعل بالاليك وإعادة الريتويت في مختلف املواقع شهري  1 01111 05111 41111  

        

 

 الجهة املسؤولة الزمنيالجدول 
 م املهمة /النشاط

 الشهر األول  الشهر الثاني 6و  3الشهر  4و  5الشهر  0و  7الشهر 

 0 مراسلة املتخصصين واملهتمين باألوقاف والتنسيق معهم السكرتارية                    

 4 اعتماد املادة العلمية مجلس اإلدارة                    

 3 التواصل مع مصور ومنتج واالتفاق معهم السكرتارية                    

 6 بدء عملية التصوير واالنتاج السكرتارية + مجلس اإلدارة                    

 5 متابعة املنتج السكرتارية                    

 4 نشر الفيديوهات السكرتارية                    

 7 أعداد تقرير كل شهرين السكرتارية                    

  إعداد التقرير الختامي السكرتارية                    

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gant charجدول جانت 

 االجراءات التنفيذية اسم المبادرة
 الجدول الزمني

 الشهر األول 

الشهر 
 الثاني

 الشهر 
 6و  3

 الشهر
 4و  5

 الشهر
 0و  7

 الشهر
 01و  9

 الشهر
 04و  00

 

 تمكين

                                 الجهات ذات العالقةعقد شراكات مع 

                                 التنسيق والترتيب

                                 اإلعالن عن الدورات

                                 تجهيز القاعة والضيافة واإلشراف

                                 إعداد تقرير نهاية الدورة

                                 إعداد تقرير ختامي

 

 حوكمة

                                 حصر السياسات الحالية الخاصة بالجمعية ومناقشتها

                                 تحديث السياسات واعتمادها

                                 حصر النماذج الخاصة بالجمعية ومناقشتها

                                 تحديث النماذج واعتمادها

                                 عقد ورشة لعرض التحديثات وشرحها لجميع العاملين بالجمعية

 

 تقديم

 الخدمات الوقفية

                                 تلقي االستفسارات والطلبات وتحويلها للمختص

                                 تقديم الخدمة أو االستشارة

                                 التنسيق والترتيب للدورات التأهيلية واإلعالن عنها

                                 تجهيز القاعة والضيافة واإلشراف

                                 إعداد التقرير الربعي

                                 إعداد التقرير الختامي

 

 خواطر وقفية

                                 مراسلة املتخصصين واملهتمين باألوقاف وتجميع املادة

                                 اعتماد الخواطر وتنقيحها

                                 تصميم قالب واعتمادها من مجلس اإلدارة

                                 نشر الخواطر في منصات الجمعية

                                 إعداد تقرير كل شهرين باألرقام املحققة

                                 وضع خطة بدلة في حال عدم تحقيق الهدف

                                 إعداد التقرير الختامي

 

 فيديوهات وقفية

                                 مراسلة املتخصصين واملهتمين باألوقاف والتنسيق معهم

                                 اعتماد املادة العلمية

                                 التواصل مع مصور ومنتج واالتفاق معهم

                                 بدء عملية التصوير واالنتاج

                                 متابعة املنتج

                                 نشر الفيديوهات

                                 أعداد كل شهرين

                                 إعداد تقرير ختامي

 


