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الخطة اإلستراتيجية
للجمعية الخيرية ببحرة ( يُسر )
2019م -
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 2022م

مجعية يُسر اخلريية مبحافظة حبرة تقوم على رعاية الفقراء
واحملتاجني وتسعى لتمكينهم يف اجملتمع من خالل برامج إغاثية
وتأهيلية ،كما تسعى لرفع الوعي لدى اجملتمع من خالل
احلمالت وامللتقيات التوعوية مسجلة بوزارة العمل والتنمية
االجتماعية برقم .342

املشاركون يف اخلطة :
اجلمعية العمومية
جملس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية
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الرؤية :
الري ـادة يف البناء املؤسسي والتنمية اجملتمعية
الرسالة :
االلتزام بتنفيذ برامج تنموية مستدامة من خالل فريق عمل و بيئة حمفزه
ومبصداقية وخصوصية ويُسر لتحقيق التنمية اجملتمعية .
القيم :
الشفافية  ،املصداقية  ،االلتزام  ،التحفيز  ،التعاون  ،اخلصوصية  ،التيسري

• األهداف اإلسرتاتيجية :
النطاق

اهلدف

ت
1

تنمية املوارد املالية للجمعية

2

توفري بيئة عمل مؤسسي

3

املساهمة يف توفري االحتياجات الضرورية للمستفيدين

4

تأهيل ومتكني احملتاجني لتحقيق االكتفاء الذاتي هلم

5

املساهمة يف بناء جمتمع واعي

املستفيدين

6

خدمة قاصدي بيت اهلل احلرام

املستفيدين

املالي
التعلم والنمو
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العمليات الداخلية

تنمية الموارد المالية للجمعية

الهدف اإلستراتيجي ( األول )
مؤشر األداء

تعريف املؤشر

نوع املؤشر

دورية القياس

 ) 1نسبة منو التربعات واملتربعني

نسبة النمو

نوعي

ربع سنوي

 ) 2نسبة حتسني الصورة الذهنية

نسبة التحسن

نوعي

ربع سنوي

 ) 3زيادة الشراكات مع املاحنني

عدد املاحنني

كمي

ربع سنوي

 ) 4نسبة زيادة اإليرادات الذاتية

نسبة الزيادة

نوعي

ربع سنوي

 ) 5فتح مكاتب تعريفية

عدد املكاتب

كمي

نصف سنوي

مستهدفات األداء للهدف
مؤشر األداء

مستهدف األداء
احلد األدنى

املتوسط

املميز

نسبة النمو يف التربعات واملتربعني

%35

%50

%90

زيادة الشراكات مع املاحنني

5
%10

10
%20

15
%30

حتسني الصورة الذهنية للجمعية

%30

%40

%60

عدد املكاتب التعريفية للجمعية

2

3

4

نسبة اإليرادات الذاتية
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اهلدف اإلسرتاتيجي ( الثاني ) توفري بيئة عمل مؤسسي
مؤشر األداء

تعريف املؤشر

نوع املؤشر

دورية القياس

 ) 1نسبة تطبيق النظام

قياس التطبيق للنظام

نوعي

ربع سنوي

 ) 2تطوير اللوائح واألنظمة

عدد اللوائح اجلديدة

كمي

ربع سنوي

 ) 3زيادة اإلدارات الداخلية

عدد اإلدارات اجلديدة

كمي

ربع سنوي

مستهدفات األداء
مستهدف األداء

ال ــمؤشـ ـ ــر
احلد األدنى

املتوسط

املميز

نسبة تطبيق النظام

%50

%60

%70

عدد اللوائح واألنظمة احملدثة

5

8

10

زيادة اإلدارات الداخلية

2

4

6
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اهلدف اإلسرتاتيجي ( الثالث )
املساهمة يف توفري االحتياجات الضرورية للمستفيدين
مؤشر األداء

تعريف املؤشر

نوع املؤشر

دورية القياس

 ) 1عدد الربامج املقدمة

قياس الربامج املقدمة

كمي

ربع سنوي

للمستفيدين
مستهدفات األداء
مستهدف األداء

ال ــمؤشـ ـ ــر
احلد األدنى
عدد الربامج املقدمة

املتوسط

5

للمستفيدين

املميز
11

10

اهلدف اإلسرتاتيجي ( الرابع )
تأهيل ومتكني احملتاجني لتحقيق االكتفاء الذاتي هلم
مؤشر األداء

تعريف املؤشر

نوع املؤشر

دورية القياس

 ) 1عدد األسر املؤهلة

قياس التأهيل

كمي

ربع سنوي

 ) 2عدد األسر املمكنة

قياس التمكني

كمي

ربع سنوي

مستهدفات األداء
مستهدف األداء

املؤشر
احلد األدنى

املميز

املتوسط

عدد األسر املؤهلة

30

100

200

عدد األسر املمكنة

10

20

30
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اهلدف اإلسرتاتيجي ( اخلامس )
املساهمة يف بناء جمتمع واعي
مؤشر األداء
 ) 1عدد املستفيدين من الربامج

تعريف املؤشر

نوع املؤشر

دورية القياس

قياس عدد املستفيدين

كمي

ربع سنوي

مستهدفات األداء
مستهدف األداء

املؤشر
عدد املستفيدين من برامج الوعي

احلد األدنى

املتوسط

املميز

500

600

1000

اهلدف اإلسرتاتيجي ( السادس )
خدمة قاصدي بيت اهلل احلرام
مؤشر األداء

تعريف املؤشر

نوع املؤشر

دورية القياس

 ) 1نسبة املستفيدين من إفطار صائم

عدد الوجبات اليت مت توزيعها

كمي

سنوي

 ) 2نسبة املستفيدين من سقيا احلاج

عدد العبوات اليت مت توزيعها

كمي

سنوي

مستهدفات االداء
املؤشر
عدد املستفيدين من وجبات إفطار
صائم
عدد املستفيدين من سقيا احلاج

مستهدف األداء
احلد األدنى

املتوسط

املميز

300,000

500,000

1,000,000

700,000
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3,000,000 1,100,000

املبادرات التنفيذية
اهلدف االسرتاتيجي األول

تنمية املوارد املالية للجمعية

مؤشر األداء ( ) 1

نسبة منو التربعات واملتربعني

مستهدف األداء

%90

املبادرات التنفيذية
تنمية املوارد املالية  -احلمالت التسويقية
املتجر اإللكرتوني  -سفراء اجلمعية  -الشراكات
فرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

إدارة تنمية املوارد املالية

األطراف ذات العالقة :

إدارة املشاريع

اإلدارة املالية

اإلدارة التنفيذية

العالقات العامة واإلعالم

مستهدف األداء

زيادة الشراكات مع املاحنني
15

مؤشر األداء ( ) 2
املبادرات التنفيذية

امللفات التسويقية ـ زيارات ميدانيه
الرفع اإللكرتوني ـ العالقات العامة

فرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

إدارة املشاريع

األطراف ذات العالقة :

إدارة العالقات العامة واإلعالم ـ اإلدارة التنفيذية
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مؤشر األداء ( ) 3

حتسني الصورة الذهنية للجمعية

مستهدف األداء

%60
التقارير الدورية ـ اهلدايا ـ الزيارات التعريفية

املبادرات التنفيذية

املكاتب التعريفية ـ وسائل التواصل االجتماعي –الشراكات
اجملتمعية

فرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

إدارة العالقات العامة واإلعالم

األطراف ذات العالقة :

إدارة الشراكات -

تنمية املوارد املالية ـ اإلدارة التنفيذية ـ

اإلدارة املالية

مؤشر األداء ( ) 4

زيادة اإليرادات الذاتية

مستهدف األداء

%30

املبادرات التنفيذية

زيادة احلسابات البنكية  -البحث عن أوقاف
االشرتاكات  -إعادة التدوير  -االستثمار

فرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

تنمية املوارد املالية

األطراف ذات العالقة :

 -جملس اإلدارة -

اللجنة املالية

 -اإلدارة التنفيذية

 -اإلدارة املالية ـ تنمية املوارد املالية
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اهلدف االسرتاتيجي الثاني

توفري بيئة عمل مؤسسي

مؤشر األداء ( ) 1

نسبة تطبيق النظام

مستهدف األداء

%70
 -التحول الوظيفي

املبادرات التنفيذية

 الزيارات املكتبية تركيب برامج تقنيةفرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

اإلدارة التنفيذية

األطراف ذات العالقة :

مجيع اإلدارات التنفيذية

مؤشر األداء ( ) 2
مستهدف األداء

عدد اللوائح واألنظمة اجلديدة
10
 -األنظمة واللوائح

املبادرات التنفيذية
فرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

اإلدارة التنفيذية
 -اجلمعية العمومية

األطراف ذات العالقة :

 جملس اإلدارة اللجنة اإلدارية -اإلدارة التنفيذية
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اهلدف االسرتاتيجي الثالث

املساهمة يف توفري االحتياجات الضرورية للمستفيدين

مؤشر األداء

عدد الربامج املقدمة للمستفيدين

مستهدف األداء

11

املبادرات التنفيذية

السلة الغذائية

البناء والرتميم

الزواج اجلماعي

كفالة األسر

احلقيبة املدرسية

كفالة األيتام

كسوة الشتاء

األجهزة الكهربائية

تفريج الكريات

إفطار الصائمني

السقيا

فرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

وحدة شئون املستفيدين
العالقات العامة واإلعالم
املشاريع والشراكات
اإلدارة املالية

األطراف ذات العالقة :

اإلدارة التنفيذية
تنمية املوارد املالية
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اهلدف االسرتاتيجي الرابع

تأهيل ومتكني احملتاجني لتحقيق االكتفاء الذاتي هلم

مؤشر األداء ( ) 1

عدد األسر املؤهلة

مستهدف األداء
املبادرات التنفيذية

200
تأهيل  -بناء

فرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

إدارة املشاريع
إدارة املستفيدين
إدارة املشاريع والتسويق
اإلدارة املالية

األطراف ذات العالقة :

اإلدارة التنفيذية
تنمية املوارد املالية

عدد األسر املمكنة

مؤشر األداء ( ) 2
مستهدف األداء

20
القروض

املبادرات التنفيذية

سواعد
عام كامل

فرتة التنفيذ

إدارة املشاريع

املسئول عن التنفيذ :

اإلدارة التنفيذية

األطراف ذات العالقة :

اإلدارة املالية
تنمية املوارد املالية
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اهلدف االسرتاتيجي اخلامس

املساهمة يف بناء جمتمع واعي

مؤشر األداء

عدد املستفيدين

مستهدف األداء

500
ملتقى األسرة

املبادرات التنفيذية

ملتقى الشباب
ملتقى األيتام
أسرتي
ثروة
تطوع الطفل
متقن
رعاية اليتيم
تطوع
فرتة التنفيذ

عام كامل

املسئول عن التنفيذ :

إدارة املشاريع واألنشطة
إدارة الشراكات والتسويق

األطراف ذات العالقة :

إدارة العالقات العامة واإلعالم
اإلدارة املالية
اإلدارة التنفيذية
تنمية املوارد املالية
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اهلدف االسرتاتيجي السادس

خدمة قاصدي بيت اهلل احلرام

مؤشر األداء ( ) 1

نسبة املستفيدين من إفطار صائم

مستهدف األداء

1,000,000

املبادرات التنفيذية

توزيع وجبات إفطار

فرتة التنفيذ

شهر

املسئول عن التنفيذ :

إدارة املشاريع واألنشطة
إدارة الشراكات والتسويق

األطراف ذات العالقة :

إدارة العالقات العامة واإلعالم
اإلدارة املالية
اإلدارة التنفيذية
تنمية املوارد املالية
مؤشر األداء ( ) 2

نسبة املستفيدين من سقيا احلاج

مستهدف األداء

3,000,000
توزيع عبوات ماء

املبادرات التنفيذية

شهر

فرتة التنفيذ
املسئول عن التنفيذ :

إدارة املشاريع واألنشطة

األطراف ذات العالقة :

إدارة الشراكات والتسويق
إدارة العالقات العامة واإلعالم
اإلدارة املالية
اإلدارة التنفيذية
تنمية املوارد املالية
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مستهدفات األداء
مستهدفات األداء

م

مؤشرات األداء

1

نسبة النمو يف التربعات واملتربعني

%35

2

زيادة الشراكات مع املاحنني

3

نسبة اإليرادات الذاتية

5
%10

10
%20

4

نسبة تطبيق النظام

%50

%60

%70

5

عدد اللوائح واألنظمة احملدثة

5

8

10

6

عدد الربامج املقدمة للمستفيدين

5

10

11

7

عدد األسر املؤهلة

30

100

200

8

عدد األسر املمكنة

10

20

30

9

عدد املستفيدين من برامج الوعي

10

حتسني الصورة الذهنية للجمعية

500
%30

600
%40

1000
%60

11

زيادة اإلدارات الداخلية

12

عدد املستفيدين من وجبات إفطار صائم

2
300,000

4
500,000

6
1,000,000

13

عدد املستفيدين من سقيا احلاج

700,000

1,100,000

3,000,000

14

عدد الفروع التعريفية للجمعية

2

3

4

األدنى

املتوسط

املميز

%50

%90
15
%30
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