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 ما الخطت الاستراجيجيت

تمثل الخطة االستراتيجية اإلطار العام لألعمال الالزم القيام بها لتحقيق رؤية ورسالة 
 جمعية صنائعوأىداف 



 ادلشروعب العاملني خمتلف بني بَ نَّاء تأسيسي حلوار فرصة•
 ادلستقبل ستشرافا•
 وحمفزة وقوية واضحة اسرتاتيجية حول العاملني جهود توحيد•
 اجلهود حتفيز•
 واإلمكانات الوسائل ترشيد•

 ملاذا الخطت الاستراجيجيت؟



 إعداد الخطة تحليل معلومات جمع معلومات

 منهجيت العمل



 احلالية الوضعية :أولا 

(  6)  المشاكل
- 

    الحلول
(5+ )  

     العقبات
(4 )- -  

    الدعائم
(3++ )  

(  2)   الوسائل
 خارج

خطوة أولى 
داخل( 1)  

 مسحلت جمع املعلوماث



 ادلستقبلية الوضعية :ثانياا 
       الرؤية

داخل( 1)  

     األعمدة
(2++ )  

    األدوات
خارج( 3)  

   المخاطر
(4 )- -  

إدارة المخاطر 
(5+ )  

نقاط الضعف 
(6 )-  

 مسحلت جمع املعلوماث



 مسحلت جحليل املعلوماث

 الرؤية والرسالة والقيم: حتليل الغايات•
 حتليل البيئة الداخلية•
 حتليل البيئة اخلارجية•
 حتليل األولويات ادلستعجلة•
 حتليل األولويات السرتاتيجية•
 عوامل النجاححتليل •



 مسحلت اعداد الخطت



 الرسالة
 القيم

 الرؤية

 األىداف اإلستراتيجية

 األىداف التكتيكية

 األولويات السنوية

 السنوية ةالموازنو التشغيلية  ةالخط

 االجراءات

 التعليمات
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 القيم



 السؤيت

أن تكون صنائع متميزة في إدارتها وخدماتها في شرق مكة المكرمة 
 .خالل ثالث سنوات



 السسالت

تقديم خدمات وبرامج بأرقى الممارسات والمهنية العالية لسد حاجة 
 الذاتيالمستفيدين في سبيل الوصول لالكتفاء 



 الاستراجيجيت ألاهداف



 (جنميت املوازد املاليت والعمل على اسخدامتها)املوازد املاليت والدسويق : الهدف ألاول 

1/4 1/3 

االستقطاع الشهري بالشراكة مع  1/5 1/6
 منظمات مثل تعليم مكة وغيره

بناء أو شراء وقف و االستفادة من برامج 
 الوزارة في تملك األوقاف

تفعيل الريادة االجتماعية حسب 
 النظام المسموح بو

إطالق مبادرات نوعية ومنتجات 
 مميزة كمنتج ريالك خير

1/2 

1/7 

تنفيذ المشاريع الموسمية كإفطار 
 صائم ووجبة حاج

تفعيل الخدمات االلكترونية كالتبرع عبر 
 والباركودالرسائل النصية 

1/1 
بناء قسم خاص بتنمية الموارد المالية 

 وعمل خطة لتنمية الموارد المالية



 (اسخقطاب الكفاءاث العاملت وجطويسها)املوازد البشسيت : الهدف الثاني

 2/1 الحرص على توظيف أصحاب الخبرة كل في مجالو

المشاركة في الدورات واللقاءات التي تدعم مسيرة الجمعية 
 2/2 ورفع مستوى منسوبيها وكوادرىا

عمل زيارات لجمعيات اخرى في نفس المجال لالستفادة من 
 2/3 خبراتهم وتجاربهم



 %(80جنفير بسامج نوعيت لخحقيق زضا املسخفيدين بنسبت جخجاوش )السضا جحقيق : الهدف الثالث

3/6 

3/2 

3/8 

3/4 

3/5 

3/1 

3/7 

3/3 

والذي يؤمن ألويات ( تفريج كربة)اطالق مشروع 
 (خير السعودية ) الحياة الكريمة مثال مع 

 االستغناء عن الشيكات بالتحويل السريع

التعاطف والتقمص بحال المستفيد لبناء برامج 
 نوعية

تقديم السلة الغذائية الشهرية والمساعدات 
 المالية النصف سنوية

إدراج بيانات المستفيدين في البرنامج التقني بما 
 يحقق سهولة التعامل وحفظ الكرامة

تفعيل استبيان الرضا والمقترحات شهريا ورقيا 
 والكترونيا لمعرفة نسبة الرضا

تدريب المستفيدين وأبنائهم على سوق العمل 
 والفرص الوظيفية لمهن المستقبل

عمل خريطة تجربة المستفيد لتطوير عمل 
 الجمعية وتحقيق نسبة رضا أعلى

 دعم األسر المنتجة لتمكينهم 3/9



 (استراجيجيت ومخابعت جنفيرها وبناء أنظمت إدازيت فعالتخطت عمل )الاستراجيجيت : الهدف السابع

 

4/4 

4/1 

4/3 

4/2 

 بناء أنظمة إدارية فعالة تساعد في تحقيق الخطة االستراتيجية

تدريب موظف على آلية وطريقة 
 متابعة تنفيذ الخطة مستقبالً 

عمل برنامج تقني شامل 
 لجميع أقسام الجمعية

بناء خطة تشغيلية مواكبة للرؤية واحتياجات 
 ومستفيديهاالجمعية 



 (جوفير مقس ومكخب حعسيفي للجمعيت بكامل ججهيزاتها)والخجهيزاث املقس : الهدف الخامس

 

5/2 

5/3 5/4 

5/1 

حصر احتياجات المقر المالية والعينية والرفع 
 بها للجهات المانحة

فتح مكتب تعريفي عند الحرم 
 وفي الفرع

 (النسيم –العزيزية  –الشرائع )فتح فرع للجمعية في نطاق الحرم 

اختيار وانتخاب كفاءات لتسكينهم على 
 وظائف في الفرع



 (جفعيل دوز إلادازة العليا)العليا إلادازة : الهدف السادس

6/4 6/3 6/2 6/1 

الربط الدائم بين 
أعضاء الجمعية 

العمومية ومجلس 
 االدارة

اشراك الجهة 
مركز )المشرفة 
في ( التنمية

 مشاريع الجمعية

وضع لقاءات 
شهرية لمجلس 

 اإلدارة

زيادة عدد أعضاء 
المجلس إلى 
 سبعة أعضاء



7/1 

7/2 

7/3 

7/4 

7/5 

 باالعالمبناء قسم خاص 

إخراج نتائج األعمال 
 والمبادرات في تقارير احترافية

 عمل تقرير سنوي عن أعمال الجمعية

االعالمي  الممحتوىإعداد 
والتعريفي والمشاركة في اللقاءات 

 والمبادرات الخاصة بالقطاع

بناء موقع الكتروني جديد 
ومنصة تواصل جديدة بهوية 

 جديدة توضع الخطة بو

دوز العالقاث العامت والاعالم لبناء صوزة جفعيل )إلاعالم والعالقاث العامت : الهدف السابع

 (اعالمياحسنت عن الجمعيت 



 (الجمعيتنظام جودة وجميز لخحقيق زؤيت بناء ) املؤسس يالجودة والخميز : الهدف الثامن

تحديد نموذج واحد في أنظمة 
 الجودة والتميز العتماده

موائمة إدخال نموذج جودة في 
أنشطة وأعمال الجمعية مع 

 الخطة االستراتيجية

االستفادة إعالميا وتسويقيا من 
نتيجة حصول الجمعية على 

 شهادة الجودة

تنفيذ نظام الجودة والحصول 
 على شهادة جودة للجمعية



 لكم
ً
 شكسا

Thank You 


