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 الخطة االستراتيجية

 البر الخيرية بأم الدوم لجمعية



 

 

 

 

 

 

 

 نبذة تعريفية: 

 

 

 

 

 

 

 في الخطة :  المشاركين

 الجمعية العمومية   -1

 مجلس اإلدارة   -2

 إدارات الجمعية   -3

 

 

 

 

 

 

 

جمعية البر الخيرية بأم الدوم جمعية خيرية تقوم على رعاية 

الفقراء والمحتاجين وتسعى لتمكينهم في المجتمع من خالل 

برامج إغاثية وتأهيليه، كما تسعى لرفع الوعي لدى مجتمع  

مسجلة  التوعوية أم الدوم من خالل حمالت وملتقيات  

 .413برقم بوزارة العمل والتنمية االجتماعية  



 

 

 

 

 

 الرؤية :

 وبناء المجتمع   الريادة في تنمية المحتاج

 الرسالة : 

مج تنموية ومستدامة من خالل بيئة عمل محفزه ابتنفيذ بر   االلتزام

 وبمصداقية عالية لتحقيق األهداف المجتمعية  .

 القيم : 

 التحفيز , التعاونالشفافية , المصداقية , اإللتزام , 

 :   االستراتيجيةاألهداف 

 النطاق الهدف

 المالي لجمعيةتنمية الموارد المالية ل

 والنموالتعلم  بيئة عمل مؤسسيتوفير 

 الضرورية للمستفيدين االحتياجاتالمساهمة في توفير 
 الذاتي لهم االكتفاءتأهيل وتمكين المحتاجين لتحقيق 

 ةيالعمليات الداخل

 المستفيدين المساهمة في بناء مجتمع واعي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مستهدفات األداء 

 مستهدفات األداء  مؤشرات األداء  م

 المميز  المتوسط  األدنى 

 %15 %10 %5 نسبة النمو في التبرعات والمتبرعين  -1

 15 10 5 زيادة الشراكات مع المانحين  -2

 %100 %90 %80 الذاتية   تنسبة اإليرادا -3

 %60 %50 %40 نسبة تطبيق النظام  -4

 10 8 5 عدد اللوائح واألنظمة المحدثة  -5

 7 6 5 للمستفيدين  عدد البرامج المقدمة -6

 200 100 50 األسر المؤهلة عدد  -7

 30 20 10 عدد األسر الممكنة  -8

 1000 600 500 ن من برامج الوعي يعدد المستفيد -9

 %50 %40 %30 تحسين الصورة الذهنية للجمعية  -10

 3 2 1 زيادة اإلدارات الداخلية  -11

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الهدف اإلستراتيجي 

 توفير بيئة عمل مؤسسي 

 

 نسبة تطبيق النظام   مؤشر األداء 

 قياس التطبيق  تعريف المؤشر

 نوعي نوع المؤشر

 ربع سنوي دورية القياس 

 

 تطوير اللوائح واألنظمة  مؤشر األداء 
 عدد اللوائح الجديدة  تعريف المؤشر

 كمي  نوع المؤشر

 ربع سنوي دورية القياس 

 

 زيادة اإلدارات الداخلية  مؤشر األداء 

 اإلدارات الجديدة عدد  تعريف المؤشر

 كمي  نوع المؤشر
 ربع سنوي دورية القياس 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الهدف اإلستراتيجي 
 المساهمة في توفير اإلحتياجات الضرورية للمستفيدين

 

 عدد البرامج المقدمه للمستفيدين  مؤشر األداء 

 قياس البرامج المقدمه  تعريف المؤشر

 كمي نوع المؤشر

 ربع سنوي دورية القياس 

 

 

 

 

 الهدف اإلستراتيجي 
 تأهيل وتمكين المحتاجين لتحقيق اإلكتفاء الذاتي لهم

 

 عدد األسر المؤهلة    مؤشر األداء 

 قياس التأهيل  تعريف المؤشر

 كمي  نوع المؤشر
 ربع سنوي دورية القياس 

 

 عدد األسر الممكنة  مؤشر األداء 

 قياس التمكين  تعريف المؤشر

 كمي  نوع المؤشر

 ربع سنوي القياس دورية 

 

 الهدف اإلستراتيجي 

 المساهمة في بناء مجتمع واعي 

 



 

 

 عدد المستفيدين من البرامج  مؤشر األداء 

 قياس عدد المستفيدين  تعريف المؤشر
 كمي  نوع المؤشر

 ربع سنوي دورية القياس 

 

 

 

 

 

 

 الهدف اإلستراتيجي 

 تنمية الموارد المالية للجمعية  

 

   نمو التبرعات والمتبرعيننسبة   مؤشر األداء 

 نسبة النمو  تعريف المؤشر

 نوعي نوع المؤشر
 ربع سنوي دورية القياس 

 

   تحسين الصورة الذهنيه نسبة   مؤشر األداء 

 نسبة التحسن  تعريف المؤشر

 نوعي نوع المؤشر

 ربع سنوي دورية القياس 

 

   زيادة الشراكات مع المانحين مؤشر األداء 

 عدد المانحين  تعريف المؤشر
 كمي  نوع المؤشر

 ربع سنوي دورية القياس 



 

 

 

   زيادة اإليرادات الذاتيهنسبة  مؤشر األداء 

 نسبة الزيادة  تعريف المؤشر

 نوعي نوع المؤشر
 ربع سنوي دورية القياس 

 

 

 

                               

 المبادرات التنفيذية                              

 تنمية الموارد المالية للجمعية  االستراتيجي الهدف 

 والمتبرعين نسبة نمو التبرعات  مؤشر األداء 

 %15 مستهدف األداء 

 الحمالت التسويقية  - المبادرات التنفيذية  
 المتجر اإللكتروني  -

 سفراء الجمعية   -

 عام كامل  فترة التنفيذ 

 إدارة العالقات العامة واإلعالم  المسؤول عن التنفيذ : 

 إدارة البرامج والشراكات  - األطراف ذات العالقة : 
 التنفيذية اإلدارة   -

 المالية   اإلدارة -

 

 تنمية الموارد المالية للجمعية  االستراتيجي الهدف 

 الشراكات مع المانحين زيادة  مؤشر األداء 

 15 مستهدف األداء 

 الملفات التسويقية   - المبادرات التنفيذية  
 زيارات ميدانيه   -
 الرفع اإللكتروني  -



 

 

 

 عام كامل  فترة التنفيذ 
 البرامج والشراكات إدارة   المسؤول عن التنفيذ : 

 إدارة العالقات العامة واإلعالم  - األطراف ذات العالقة : 
 التنفيذيه اإلدارة   -

 اإلدارة المالية  -

 

 

 

 تنمية الموارد المالية للجمعية  الهدف األستراتيجي 

 تحسين الصورة الذهنيه للجمعية   مؤشر األداء 

 %50 مستهدف األداء 

 الحفل السنوي -             المبادرات التنفيذية  
 التقارير الدورية   -

 الهدايا  -
 

 عام كامل  فترة التنفيذ 

 العالقات العامة واالعالم إدارة   المسؤول عن التنفيذ : 
 الشراكات التسويق إدارة   - األطراف ذات العالقة : 

 اإلدارة التنفيذيه  -
 اإلدارة المالية  -

 

 تنمية الموارد المالية للجمعية  االستراتيجي الهدف 

 الذاتية زيادة اإليرادات  مؤشر األداء 

 %100 مستهدف األداء 

 زيادة الحسابات البنكية    - المبادرات التنفيذية  
 تشغيل اإلوقاف  -

   االشتراكات -
   إعادة التدوير -

 عام كامل  فترة التنفيذ 



 

 

 اإلدارة المالية   المسؤول عن التنفيذ : 

 مجلس اإلدارة   - األطراف ذات العالقة : 
 اللجنة المالية  -
   التنفيذيةاإلدارة   -

 

 

 

 

 

 

   بيئة عمل مؤسسيتوفير  الهدف األستراتيجي 

 نسبة تطبيق النظام  مؤشر األداء 

 %80 مستهدف األداء 

 التحول الوظيفي  - المبادرات التنفيذية  
   المكتبيهالزيارات   -
 التحول الوظيفي  -
   الزيارات الخارجية -

 عام كامل  فترة التنفيذ 

 التنفيذية اإلدارة   المسؤول عن التنفيذ : 
 اإلدارات جميع   األطراف ذات العالقة : 

 

 تطوير النظام المؤسسي  الهدف األستراتيجي 

 زيادة األنظمة واللوائح  مؤشر األداء 

 4 مستهدف األداء 

 دليل الصالحيات - المبادرات التنفيذية  
 تعديل النظام األساسي  -
 نظام الحوافز  -
 خريطة التمكين   -



 

 

 

 عام كامل  فترة التنفيذ 
 التنفيذية اإلدارة   المسؤول عن التنفيذ : 

 الجمعية العمومية   - األطراف ذات العالقة : 
 مجلس اإلدارة   -
 اللجنة اإلدارية   -
 اإلدارة التنفيذية   -

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير النظام المؤسسي  الهدف األستراتيجي 

 داخلية لزيادة اإلدارات ا مؤشر األداء 
 3 مستهدف األداء 

 تأسيس إدارات داخلية  - المبادرات التنفيذية  
 

 عام كامل  فترة التنفيذ 

 اإلدارة التنفيذية  المسؤول عن التنفيذ : 
 الجمعية العمومية   - األطراف ذات العالقة : 

 مجلس اإلدارة   -
 اللجنة اإلدارية   -
 اإلدارة التنفيذية   -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضرورية  المساهمة في توفير اإلحتياجات الهدف األستراتيجي 
 للمستفيدين 

 عدد البرامج المقدمة للمستفيدين  مؤشر األداء 

 7 مستهدف األداء 

 نفع  - كسوة الشتاء - المبادرات التنفيذية  
 قوت  -السلة الغذائية  -

 عون - كفالة األسر -
 كفالة األيتام  -

 ألفة  - دعم الزواج -
 راحة  - البناء والترميم -

 معرفة  - الحقيبة المدرسية -
 

 عام كامل  التنفيذ فترة 

   إدارة المستفيدين المسؤول عن التنفيذ : 
 إدارة األيتام 

 العالقات العامة واإلعالم  - األطراف ذات العالقة : 
 البرامج والشراكات  -

 اإلدارة المالية   -



 

 

 اإلدارة التنفيذية   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأهيل وتمكين المحتاجين لتحقيق االكتفاء   الهدف األستراتيجي 
 الذاتي 

 المؤهلة عدد األسر  مؤشر األداء 
 200 مستهدف األداء 

 إنتاج  - المبادرات التنفيذية  
 تأهيل  -

 

 عام كامل  فترة التنفيذ 
 القسم النسائي  المسؤول عن التنفيذ : 

 إدارة المستفيدين  - األطراف ذات العالقة : 
 والتسويق  الشراكاتإدارة   -

 اإلدارة المالية   -
 اإلدارة التنفيذية   -

 



 

 

تأهيل وتمكين المحتاجين لتحقيق االكتفاء   االستراتيجي الهدف 
 الذاتي 

 عدد األسر الممكنة  مؤشر األداء 

 20 مستهدف األداء 

 القروض - المبادرات التنفيذية  
 سواعد -

 عام كامل  فترة التنفيذ 
 القسم النسائي  المسؤول عن التنفيذ : 

  األطراف ذات العالقة : 
 اإلدارة التنفيذية  -

 اإلدارة المالية  -
 اإلدارة التنفيذية   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساهمة في بناء مجتمع واعي  االستراتيجي الهدف 

 المستفيدين عدد  مؤشر األداء 
 500 مستهدف األداء 

 ملتقى األسرة   - المبادرات التنفيذية  
 ملتقى الشباب  -
   األيتامملتقى  -

 أسرتي    -
 ثروة -

 تطوع الطفل  -
  متقن -

 تعليم اليتيم  -

 عام كامل  فترة التنفيذ 
 البرامج واألنشطة  إدارة   المسؤول عن التنفيذ : 

 إدارة الشراكات والتسويق  - األطراف ذات العالقة : 
 إدارة العالقات العامة واإلعالم  -

 اإلدارة المالية   -
 اإلدارة التنفيذية   -



 

 

 

 


