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 مقدمة: 

وع ي العالم   إدارة أي مشر
ي الواقع إذا لم تتخذ  ف 

اف المستقبل، وف  اليوم رسي    ع التغيير يعتير تحٍد كبير يلزمه التخطيط الدقيق واستشر
وري   اإلجرءات المتوازنة للتخطيط والمراقبة مبكرا فإن معظم تلك المشاري    ع سوف تنحرف عن طريق النجاح ولمنع ذلك من الض 

ي أن نصنع خطة بناًء عىل أدوات علمّية ممكنة نحو تح ي قد تعير
ديد الرؤية العامة، واألهداف التنفيذية، ودراسة المخاطر التر

وع.  وع، وفئاته المستهدفة، والسوق الذي سيدخله هذا المشر  المشر
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 الفهرس 

 الصفحة الموضوع   الصفحة الموضوع 

 الجزء الثالث                          الجزء األول                             

 29 أهمية وضع األهداف  1 مقدمةعامة 

 34-30 لمدة عام  التشغيليةالخطة  2 الفهرس 

 الجزء الرابع                            3 مرجعية الخطة وأعضاء الفريق 

 37-36 الموازنة   4 تقديم الجزء األول 

 38 الخاتمة  5 المجتمع المحىلي وإحصاء السكان 

   6 تصنيف السكان حسب الجنس والعمر

   7 إحصائية عقود النكاح والطالق 

   8 المعامالت اليومية للعقود 

ي للعقود 
   9 مقارنة للتسلسل التاريخ 

نت     10 المملكة العربية السعودية واإلنير

   10 عن الجمعية

   11 الفئة المستهدفة

   11 أهمية الجمعية وعملها 

ي 
ون     12 أهمية الموقع اإللكير

وع    12 المدة المتوقعة للمشر

ات العمل    12 ممير 

   12 الفئة المستهدفة

   13 النتائج المتوقعة 
   13 كيفية المحافظة عىل رسية بيانات المتقدم 

   13 الخطة التسوييقية 

ي 
ون     14 التسويق اإللكير

   15 الخطة التنفيذية )موجز( 

ي يمكن العمل عىل 
حة التر المشاري    ع المقير

 تسويقها 
16   

كة     17 الرؤية والرسالة والقيم المشير

ي  
    الجزء الثان 

ي 
   19 مقدمة ومحاور الجزء الثان 

اتيجية     20 تحليل األولويات اإلسير

اتيجية     21 تحليل بنية األولويات اإلسير

   SWOT 22-25تحليل نقاط القوة والضعف 

   26 األولويات المستعجلة لثالثة أشهر 

   PESTEL 27تحليل المحيط   

   28 مرتكزات النجاح

 

 

 

 

 

 

 مرجعية الوثيقة: 

ية للتوفيق بير  الراغبير  بالزواج  بتاري    خ   ه     1441/ 07/ 27خطة العمل لمدة عام  لجمعية العفاف الخير

 .QCA/AF/J19 المرجع: الوثيقة رقم
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اتيجية:   فريق إعداد الخطة االسير

 مدير الفريق: 

ي أ.  ● ي الحرنر
 فهد عويض غنام البشر

 أعضاء الفريق: 

 أ. صالح علوي صالح حمص   – 1

 أ. بندر سعيد ابراهيم السفري   – 2

 أ. عبدالرحمن عىلي دخيل هللا المزمومي  – 3

ي  – 4  أ. يحتر خضير  شعوان المحوري الحرنر

اتيجية:   مستشار االسير

ي  ●
ي ومقيم ف  اتيخر ي التخطيط االسير

 ( 0155العربية برقم  IFEASم. عبدهللا بن سعيد المالكي  )مستشار وخبير  ف 
 SASOسفير جودة أول للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  ●
اتيجيير  السعوديير   ●

 SASعضو مؤسس بجمعية االسير

 

 الجزء األول

 

ي هذا الجزء سنتطرق  
ن
ي المجتمع المحىلي ف

ن
بما يناسبه، وسنتطرق إىل   التنفيذيةوعمل الخطة    إىل دراسة الفئة المستهدفة ف

مة 
ّ
ة المنظ

ّ
كة.   )جمعيةهوي ي الزواج( الرؤية، الرسالة، والقيم المشير

ن
ن ف ن الراغبي  ية للتوفيق بي   العفاف الخي 

 
نت للحصول متتالية،  وقد قام الفريق بدراسة مستفيضة من خالل ورش عمل   وبحث واستقصاء مباشر وغي  مباشر وعير اإلنير

وعالمعلومات والبيانات الالزمة ومن ثم تحليلها بعىل  ها علميا لخدمة المشر  غرض تسخي 
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❖  :  المجتمع المحىلي
: عىل  ء هذا الجز سنعمل من خالل   دراسة وعرض معلومات عن المجتمع المحىلي السعودي من خالل ما يىلي

 عدد السكان  •
:  2 20191 عام منتصفحتر  يمكن تحديد عدد السكان   من خالل ما يىلي

 

 
  : )السعودية( السكان حسب الجنس وفئات العمر والجنسية •

 :  يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي

 3  9201جدول يوضح السكان حسب الجنس وفئات العمر والجنسية حتر منتصف 
 

 فئات العمر 
 جملة السكان      

 جملة      اناث      ذكور     

4 – 0 1,449,705 1,394,796 2,844,501 

9 – 5 1,506,148 1,450,289 2,956,437 

14 – 10 1,317,077 1,271,948 2,589,025 

19 – 15 1,205,027 1,154,954 2,359,981 

24 – 20 1,401,128 1,226,566 2,627,694 

29 – 25 1,806,124 1,460,587 3,266,711 

34 – 30 1,950,461 1,362,914 3,313,375 

39 – 35 2,326,154 1,381,077 3,707,231 

44 – 40 2,118,142 1,198,365 3,316,507 

49 – 45 1,628,848 831,711 2,460,559 

54 – 50 1,175,456 539,183 1,714,639 

59 – 55 786,126 397,103 1,183,229 

64 – 60 487,714 291,415 779,129 

69 – 65 236,215 197,537 433,752 

74 – 70 150,559 137,517 288,076 

79 – 75 91,832 81,006 172,838 

+ 80 102,340 102,145 204,485 

 Total 19739056 14479113 34218169جملة               

 مالحظة: 
 . %2.4ية السنوية تعادل السكانمتوسط الزيادة  ✓
ة  ✓  سنة هي الفئة االكير طلبا للزواج مقارنة مع الفئات االخرى.  30-20ما بير  العمرّية الفير
 من عدد السكان.   %54سنة تشكل نسبة   49-20الفئة العمرية ما بير   ✓

 

 
 الهيئة العامة لإلحصاء   1
2 https://hyatok.com/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D8%A9 
 الهيئة العامة لإلحصاء  3

2018عدد السكان في المملكة في 
نسمة( 33.413.660)

 3.4عدد سكان محافظة جدة 
مليون نسمة 

https://hyatok.com/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 عقود النكاح والطالق:  •
ي المملكة العربية السعودية خالل شهر 

حالة نكاح وتمثل   13.060ما يعادل  ه  1441جمادي االخرة لعام بلغت عقود النكاح ف 
ي مناطق المملكةحالة وهي األ  3.062منطقة مكة المكرمة  

  . ويمكن توضيحها منمن مجموع حاالت النكاح %45وتشكل  عىل ف 
 :  خالل الجدول التالي 

 ̂  ــه 1441النكاح والطالق لشهر جمادي االخرة لعام جدول يوضح عقود 
 عقود النكاح صكوك الطالق 

 المنطقة
 االجماىلي 

الطرفان أو  
أحدهما غي   
 سعودي

الطرفان  
 سعوديان

 اإلجماىلي 
الطرفان أو  
أحدهما غي   
 سعودي

الطرفان  
 سعوديان

 مكة المكرمة  2,434 628 3,062 1,630 569 2,199

 الرياض  2,506 297 2,803 1,470 227 1,697

قية 1,567 230 1,797 871 90 961  الشر

 عسير   1,129 45 1,174 485 34 519

 المدينة المنورة   893 123 1,016 337 102 439

 القصيم   710 31 741 315 32 347

 جازان  579 62 641 279 43 322

 حائل  405 9 414 229 19 248

 تبوك   362 22 384 217 13 230

 الجوف   312 12 324 160 10 170

 نجران  282 62 344 125 19 144

 الحدود الشمالية   165 13 178 109 9 118

 الباحة   179 3 182 86 2 88

 اإلجمالي  11,523 1,537 13,060 6,313 1,169 7,482

 
 التقرير الشهري لوزارة العدل^ 

 

 للعقود: المعامالت اليومية  •
ي 
االخرة والذي يوضح  ى الذي يوضح حركة المعامالت اليومية لعقود النكاح والطالق لشهر جماد التالي  ومن خالل الشكل البيان 

ي أيام األسبوع  ألعقود النكاح خاصة يوم االحد من كل  الكبير  قبالاإل
 سبوع مقارنة ببافر
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ي لعقود  •
 : شهر السابقة()المقارنة خالل ال  الزواجالتسلسل التاريخن
 المقارنة التالية:  شهر ما قبل شهر جمادي االخر من خالل  12لإلقبال عىل عقود النكاح خالل   ة تاريخي ةويمكن تحديد سلسل

 
ي ال 11,714يجعل متوسط عقود النكاح الشهرية تعادل   مما 

 توسط. معقد نكاح شهريا ف 
 

ي النساء  •
 4عن الزواج )عوانس(:  ن تأخر  اللواتر

  %49.01 نسبة اإلناث السعوديات من إجمالي السكان السعوديون  •
ي بلغن ) واعدد اإلناث السعوديات الل  •

ي سنة ( وأكير   15نر
ي المملكة   لم يسبق لهن الزواج واللوانر

( أنتر  2.261.946) هي      ف 
 . سعودية

ي  السعوديات  نسبة اإلناث •
 من إجمالي السكان السعوديون سنة (   15بلغن ) اللوانر

 .   %34.12وأكير
ي السعوديات  نسبة اإلناث  •

  %97.2 ( سنة هي 32تزوجنَّ عند أعمار أقل من أو تساوي )اللوانر
ي  نسبة اإلناث السعوديات  •

  %2.8( سنة هي 32قد تزوجن عند أعمار تزيد عن )  اللوانر
ي  إلناث السعوديات من ا 10)بير  كل    %10.07نسبة العنوسة بير  السعوديات هي  •

سنة وأكير هناك واحدة   15بلغن اللوانر
 يمكن أن توصف أنها بلغت سن العنوسة(. 

وج  32أنتر سعودية تجاوزت عمر  227.860عدد السعوديات المصنفات عوانس    •  .سنة ولم تير 
 

نت: المملكة العربية  ❖  السعودية واالنير
 :  يمكن توضيح ذلك من خالل ما يىلي

: عدد  • ن  المستخدمي 

نت ونسبة االنتشار )  (2019-2018جدول يوضح عدد السكان ومستخدمي االنير

 السنة عدد السكان  الدولة
عدد المستخدمير   
نت )مليون(   لإلنير

نسبة 
االنتشار 
 )%( 

 السنة
نسبة 

الممارسة  
 للرياضة 

ي  
الفجوة ف 
الوصول  
للزبائن  
ونيا   إلكير

 %66.4 %17 2018 %83.4 27.16 2019 34,218,169 المملكة العربية السعودية

 تم االنجاز باالعتماد عىل بيانات مجمعة من هيئة االحصاءات السعودية. 

 
4 https://www.stats.gov.sa/ar/news/127 

https://www.stats.gov.sa/ar/news/127


  التشغيليةالخطة 
 

 29من   8الصفحة  
 

 

 مستخدمي مواقع التواصل:  •
ي السعودية عدد المستخدمير  عالميا مواقع التواصل االجتماعي 

 عدد المستخدمير  ف 

 2.100.000 بليون مستخدم Facebook"  2.121"موقع فيس بوك

 NA مليار مستخدم  YouTube" :   9" موقع يوتيوب 

 مستخدم  Instagram   NA 13,000,000 " :موقع إنستجرام

 مستخدم  11,265,000 مليون مستخدم يوميا Twitter"  30"موقع توتير 

 
 

 عن الجمعية:  ❖
 انشاء الجمعية:  •

ي  ه    1440عام    أنشئت أواخر جمعية العفاف  
ي مدينة    ه   1441عام    رجب من عاموبدأت أعمالها ف 

ي المملكة العربية السعودية ف 
ف 

ي الزواج والعفاف من الجنسير    مهمتها تقديموقد جعلت  جدة    طالتر
والعمل    جميع الجنسياتل  العون والمساعدة والتوفيق بير 

 .  عىل استقطابهم بطرق مختلفة ومتعددة
 
 

  : المنطقة المستهدفة ❖

 

 وعملها: أهمية الجمعية   ❖
 :  النقاط اآلتية  أهمية الجمعية من خاللازدياد  يمكن تحديد 

نا أنها قد بلغتستعمل عىل تخفيف نسبة العنوسة بير  السعوديات  • ي أرسر
من اإلناث السعوديات   10)بير  كل   %10.07والتر

ي 
 سنة وأكير هناك واحدة يمكن أن توصف أنها بلغت سن العنوسة(.   15بلغن اللوانر

ي المجتمع السعودي حيث بلغت نسبة الطالق مقارنة بعقود النكاح ما   •
العمل عىل تخفيف والحد من حاالت الطالق ف 

ة ومختلفة.  %34يعادل  ي المجتمع السعودي ألسباب كثير
ة ف   وهي نسب كبير

اث( عىل كيفية بناء األرس والتعامل مع الجنس االخر ورفع درجة  أعىل الزواج من )الذكور واال العمل عىل تدريب المقبلير   •
ي اإلطار الصحيح. 

 الثقافة الزوجية ف 

. مكانية تقريب وجهات النظر بير  الجنسير  المقبلير  عىل الزواج والطالبير  لذلك وفق اإلطار واإل إ •  نضباط اإلسالمي

ي تقرها الجمعية العمل عىل تقديم مساعدات )بأشكال •
للحد من تكاليف   مختلفة( للمقبلير  عىل الزواج وفق الضوابط التر

 . خر بالشكل الصحيحرتباط بالطرف اآل الزواج وتشجيع المجتمع المحىلي عىل االقبال للزواج واإل
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❖  : ي
وتن وع انشاء الموقع اإللكير  أهمية مشر

 : النقاط اآلتية يمكن تحديد ذلك من خالل 

نت المكان )اإلاإل تعد شبكة  • ( األكير تجمعا عىل سطح األرض. نير ي
اض   فير

 من مستخدمي  اإل األ  •
ة من السعوديير  . عداد الكبير نت وأيضا عىل مواقع التواصل االجتماعي  نير

 تماشيا مع الثورة التكنولوجية الحالية.  •

ي  •  . الخدمةسهولة الوصول إل الموقع من قبل طالتر
 

وع المدة المتوقعة ❖  : للمشر
وع مستمر  ة زمنية محددة.  ودائم )بإذن هللا(سنعمل عىل انشاء مشر  وهو غير مرتبط بفير

 

 العمل:  زايا م ❖
ي  يمكن تحديد مزايا العمل من خالل

 : اآلنر
ي الزواج من جميع مناطق المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بمدنها  أ تجميع  •

 
كير قدر ممكن من الراغبير  ف

 . وهو ميش كذلك لجميع الجنسيات داخل المنطقة ومنها مدينة جدة بشكل خاص

•  . ي
كيبة السكانية بمدينة جدة، والتنّوع الثقاف   مزي    ج الير

 امكانية التسجيل بسهولة.  •

ي للتسجيل فيه والذي يأخذ عدة مراحل.  •
ون   انشاء موقع إلكير

، الموقع سيتم التسجيل من عدة مراحل وعير ألية عالية األمانلتقليل دخول العابثير  إل أقل درجة والغير مسؤولير  إل  •
 . ودقيقة اإلجراءات

ي عمليات الرقابة.  •
 التعاون الكبير مع الجهات المختصة ف 

ي البيانات بدرجة عالي •
 .  التاّمة من الشية ةالتعامل ف 

    

 الفئة المستهدفة:   ❖
ي سيتم العمل عىل استهدافها هي 

ي الزواج واإل الفئة المستهدفة التر
رتباط والعفاف  جميع فئات المجتمع البالغير  والراغبير  ف 

وط الخاصة للجمعية، و   ويقع ضمن الفئة المستهدفة: يتطابق مع الشر
 . من األمراض األشخاص السليمير   ✓
 . ) ذوي اإلحتياجت الخاّصة(المختلفة اتذوي اإلعاق ✓
ي  ✓

د الراغبير  ف 
ّ
 . التعد

 الخارجير  من السجون.  ✓
 محدد للقبول. ال يوجد سن  ✓
 فئة مجهولي األبوين  ✓
 فئة ذوي األمراض المزمنة.  ✓

 

 النتائج المتوقعة:  ❖
 : وع من خالل ما يىلي

 يمكن تحديد النتائج المتوقعة لتنفيذ المشر

ي  •
ي  500 تزوي    ج المساهمة ف 

ي المساهمة بإيجاد  زوج ف 
 أرسة.  500السنتير  األوليتير  مما يعت 

ي الموقع  •
كير  ف 

ك 3000)ايجاد مشير  . (خالل السنة األول مشير

 . العمل عىل تخفيض نسبة العنوسة •

 كيفية المحافظة عىل شية البيانات المقدمة:  ❖
ي  يمكن توضيح ذلك من خالل

 : اآلنر

اء • ة بالعمل.  تجهير  الموقع من قبل مختصير  وخير  متمرسير  وذوو دراية كبير

 طلب بشكل أساسي بيانات حقيقية تعرف عىل هوية المستخدم.  •

 ارفاق صورة عن الهوية الوطنية لتأكيد المعاملة.  •

ي رفع درجة األ  •
 مان. التعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة ف 

وط الموضوعة.  • ي تفعيل طلبات العمالء حسب الشر
 التدرج ف 
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ي  •
عتماد عىل المنطقة الجغرافية )مدينة جدة أوال ثم االقرب فاألقرب( ثم مناطق المملكة العربية توفير العضوية باإل التدرج ف 

 السعودية. 

ي الموقع يحظر فيها عرض  •
 ة بيانات للتواصل. يّ أالتعامل عير فتح صفحة مخصصة ف 

 مة وحزم. ، وتطبيقها بضامحدد النظام للعقوبات عىل المخالفير    إصدار سياسات تبيرّ   •

ي سيعمل عليها كل العمالء.  •
 )خارطة طريق للعمل(.  تحديد الية العمل التر

 

 الخطة التسويقية:  ❖
ي  يمكن توضيح الخطة التسويقية من خالل 

 : اآلنر

•  : ي
 تسويق ميداتن

ي  ويمكن توضيحها من خالل
 : اآلنر

 طباعة بروشورات عن الجمعية .  ✓
 والمجتمعية لتنسيق أفضل . عمل زيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية  ✓
كاتعمل زيارات ميدانية  ✓  . والمعنوي مالي الدعم الورجال األعمال بهدف الحصول عىل  للشر
 لدعم الجمعية والتنسيق المستمر معها.  هلية(عمل زيارات ميدانية وتنسيق مع المؤسسات الغير الحكومية )األ  ✓
ي ورش عمل بالتعاون مع  ✓

 المؤسسات المختلفة. العمل عىل المشاركة ف 
ي المملكة بشكل عام.  ✓

ي المحافظة بشكل خاص وف 
ي المؤتمرات والفعاليات ف 

 العمل عىل المشاركة ف 
 
 

: اإللتسويق ال • ي
وتن  كير

 :  يمكن توضيح ذلك من خالل ما يىلي
ي متطور )الشكل واالنسيابية و  ✓

ون   يتوائم مع طبيعة العمل(. العمل عىل انشاء موقع إلكير
ونية عىل مواقع التواصل االجتماعي  اتانشاء صفح ✓  .  ذات هوية بضية جاذبةإلكير
 ستفسارات. جابة عىل اإل تجهير  رقم واتس للتواصل عليه واإل  ✓
ه عن نشاطات  ✓  الجمعية. انشاء محتوى ابداعي جاذب ونشر
 . وأنشطة الجمعّيةعن الزواج بداعي إ انشاء محتوى  ✓
 ستعداد للزواج.  اإل  حول بداعي من خالل تقديم دورات مجانية  إ انشاء محتوى  ✓
 عمل مقارنات مرجعية مع الجهات المماثلة.  ✓
 . عمل حمالت تسويقية عىل مواقع التواصل االجتماعي  ✓
. إو   smsاستخدام رسائل  ✓  رسالها للعمالء المحتملير 
ي استخدام رسائل  ✓

ون  يد اإللكير  .  الير
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 التشغيلية الخطة 
 من العمل  أشهر  3نشطة المتوقعة خالل أول ال 

 المخرجات المتوقعة  االنشطة المتوقعة 

. إعمل  العمل عىل استقطاب الموظفير    .1  عالنات عىل مواقع التواصل االجتماعي لموظفير  دائمير 

ة. عمل اعالنات لوظائف   محدودة الفير

 .تحديد الوظائف المطلوبة . 1 وضع الهيكل اإلداري  .2

ي لكل وظيفة2
 . تحديد الوصف الوظيف 

 كتابة وتحديد التعريف الخاص بالجمعية وتصميمه.  تجهير  تعريف عن الجمعية  .3

 . الرفع بطلب الدعم الحكومي                       2. طباعة خطة العمل إلرفاقها بطلبات الدعم                 1 . الحصول عىل الدعم العمل عىل .4

ي 4                              .طباعة كروت تعريف )كرت أعمال(. 3
اف   . عمل عرض باوربوينت وأنميشن احير

ي التسويق والعرض.  .طباعة فالير ومطويات خاصة بالجمعية5
 يبير  أعمالها الستخدامها ف 

 والمتابعة معهم. جتماع معهم كل شهر والتواصل تجار واإل  10. زيارة 1 تنسيق مستمر مع رجال األعمال والمؤسسات الغير الحكومية لتوفير الدعم  .5

ي مؤتمر أو ورشة عمل  .6
 واحد عىل األقل.  1يصل إل   العمل عىل المشاركة بمؤتمر او ورشة عمل خالل المدة المشاركة ف 

ي  .7
ون  كة. التعاقد مع 1 انشاء موقع إلكير ي .  ةمتخصص رسر

ون   لتصميم وانشاء الموقع االلكير

2 . ي
ون   . تجريب وتشغيل الموقع االلكير

، انستجرام.( وواتس  صفحةانشاء  .8 عىل مواقع التواصل االجتماعي ) فيس بوك ، تويير
 اب

ي ومواقع التواصل عليها 1
ون  ي لمتابعة الموقع االلكير

ون   .توظيف موظف تسويق الكير

 فيديو كل أسبوع.   2.العمل عىل تصميم 1 نشر محتوى هادف عىل الموقع بشكل مستمر ومتوافقة مع النشر عىل جوجل   .9

 بوست يوميا.  1.تصميم ونشر عىل االقل 2

ي الموقع. 1 انشاء قاعدة بيانات  .10
ي والمعارف او من خالل التسجيل ف 

 . العمل عىل توفير قاعدة بيانات سواء كانت من المؤسسات المختلفة أو من المجهود الذانر

.  عىل مواقععمل اعالنات ممولة  .11  للمراسلة لألخرين. مرة خالل الشهر عىل االقل.    sms. استخدم رسائل 1 التواصل االجتماعي

انية المقدرة إ تنفيذ . 2 ي ننشئها بشكل مستمر وحسب المير 
 عالنات ممولة عن المحتويات التر

 كل شهر.   اتمر  3يميل . استخدام التسويق عير رسائل عير اإل 3
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ي يمكن  ❖

حة التر  العمل عىل تسويقها: المشاريــــع المقير
وع  •  . عريس من ذوي اإلحتياجات الخاصة فقط 100عمل الزواج الجماعي ل  مشر

وع  •  االحتياجات الخاصة.  تقديم بعض المساعدات البسيطة لذويمشر

وع • .  مشر ي
ون   انشاء موقع إلكير

وع تجهير  العرائس )  •  إهداء كل ما تحتاجه العروسة المحتاجة مثال(مشر

ها من  • ى النور بإذن هللا تعال. وغير ي سير
 المشاري    ع التر
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كة  الرؤية والرسالة والقيم المشير
 

ن اإلداري(   ّ اف المكتب اإلستشاري )التمي  ي الجمعية بإشر لصت  خمن خالل ورش عمل قام بها فريق العمل المكّون من نخبة من منسوتر
ي : 
ر
 الجهود إىل اآلت

 

ي الزواج. : الرؤية  
ن
ن ف  الوجهة اآلمنة والموثوقة للراغبي 

 

عّية لتحقيق  : الرسالة يك الكفء من خالل معايي  دقيقة وضوابط شر ة تاّمة حول اختيار الشر
ّ
صح واإلستشارة اآلمنة، بشي

ّ
نمنح الن

.  واالستدامةالتوافق المثل  ن ن الطرفي  ة بي 
ّ
 الشي

 

كة:    القيم المشير

 المحافظة عىل الخصوصية.  •

 المصداقية.   •

ي تقديم الخدمة.   •
افية ف   االحير
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ي 
 الجزء الثان 

 

 

 

ي هذا الجزء سنتطرق إل
ي والتحليلنتائج التشخيص    ف  اتيخر ات قياسها   االسير واتخاذ القرار )بناء األهداف( ومؤرسر

 والمستهدفات. 

 

ي جمع المعلومات ومن       
افية للجمعية ممثال ذلك ف  ي ورش عمل متوالية نتج عنها الرؤية اإلستشر

عكف فريق الخطة ألسابيع ف 

وهي منهجية علمية محكمة، تال ذلك تحليل تلك البيانات وبناء األهداف لمدة عام كامل   الفرنسية  DCAثم تحليلها وفق منهجية  

ات القياس   ي تتابع عملووضع  المستهدفات ومؤرسر
ة ة  ي ومن ثم وضع الخطة التواصلية للفريق التر

ّ
 تنفيذ الخطة لمدة عام بكل دق

 .  ودراسة المخاطر لكل هدف ووضع الحلول المناسبة إلدارة تلك المخاطر  OKR’sومن ثم ربط األهداف بالنتائج 

: قوقد خلص الفريق من خالل ع ي
  د هذه الورش إل اآلنر

 تحليل األولويات

 األولويات المستعجلة لثالثة أشهر تحليل  ●

اتيجية لعام واحد ●  تحليل األولويات االسير

 التحليل الرباعي 

 تحليل المكونات الدائمة   ●

 تحليل مستويات التطوير  ●

 تحليل أولويات اإلدارة  ●

ي يجب سدها ●
 تحليل النقائص التر

 تحليل إمكانات الفعل

 جرد وتقييم إمكانات الفعل ●

اتيجيةاألهداف التكتيكية   ●  والتشغيليلة حسب األولويات االسير

 العوامل األساسية لنجاح تنفيذ الخطة ●
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 تـقـديـم 

ي هذه  
ي الجمعية بمرافقة المكتب    قامالمرحلة  ف  ي   اإلستشاري بإنجاز نخبة من منسونر اتيخر وهذه الوثيقة تقدم نتائج هذا    .للجمعية  تشخيص اسير

التالية:  العنارص  غىط  الذي  والفرص  التشخيص  الضعف  ونقط  القوة  بنقط  المتعلق  الرباعي  والتحليل  والمستعجلة،  اتيجية  االسير األولويات  تحليل 

ا تحليل إمكانات الفعل.   والمخاطر، وأخير

اتيجية لعام كامل، وا ي هدف هذا التشخيص هوتحليل األولويات االسير
ألولويات المستعجلة لثالثة أشهر، وتحليل نقط القوة ونقط الضعف ف 

ي المحيط، وكل ذلك بهدف تحليل إمكانات الفعل إلعداد خطة عمل محكمة لمدة عام كامل إعتبارا من  
ه     إل 1441/ 08/ 01الداخل، والفرص والمخاطر ف 

 ه     1442/ 08/ 01

 ات والطرق واألدوات التالية: استعمل الفريق الذي أنجز هذا التشخيص المرجعي

ي من منهجية     DCA-Diagnosticمنهجية   ●
الثان  الجزء  بعملية    DCA-Plusوتمثل  القيام  تتيح  وهي منهجية محكمة علميا ومتكاملة وعملية 

 . ي وقت قصير
ي بشكل شامل وفعال ورسي    ع وبكفاءة عالية وف  اتيخر  تشخيص اسير

 معلومات الدرجة الثانية. أسلوب االستمارة وتحليل المضمون فيما يتعلق ب ●

ي الموجه وطريقة ●
 لجمع معلومات الدرجة األول.  Philips 6x6وطريقة  Metaplan أسلوب العصف الذهت 

ي تعتمد عىل المعايير وطريقة التصويت الموزون التخاذ القرار.  ●
 استخدام طريقة التقييم التر

 وشمولية ومتوازنة. شبكة الحلول الشمولية والمتوازنة لوضع حلول فعالة   ●

م والنمو، العمليات، العمالء( أثناء القيام بالخطة. BSC مع مراعاة محاور بطاقة األداء الم توازن  ●
ّ
، التعل  )المحور المالي

اتيجية   أوال: األولويات االسير

 تصنيف البطاقات بحسب الموضوعات

ي يركز عليها الفر 
 يق؛ أي الوقوف عىل االنشغاالت الحالية المهيمنة. هدف هذا التحليل الموضوعي هو إبراز األولويات التر

ي حالتنا نجد: 
 ف 

 

 

 

 

 

 

اتيجية    النسبة التكرار  األولويات االسير

 29.5% 66 القيادة واإلدارة التنفيذية  1الموضوع 

 29.5% 66 اإلعالم والتسويق والمجتمع  2الموضوع 

ات   3الموضوع   19.7% 44 البنايات والتجهير 

 %12 27 الموارد المالية  4الموضوع 

 % 9.3 21 فريق العمل 5الموضوع 

 %100 224 المجموع 
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اتيجية   ثانيا: تحليل بنية األولويات االسير

 

 
القيادة واإلدارة  

 التتنفيذية 

التسويق 

واإلعالم 

 والمجتمع

ات   التجهير 

ي 
 والمبان 

ية  الموارد المالية   الموارد البشر

 06 09 11 15 18 البطاقات الصفراء 

تقالية   04 08 02 24 05 البطاقات الير

اء   06 06 09 07 23 البطاقات الخض 

 04 03 03 09 09 البطاقات الزرقاء 

 01 0 18 04 08 البطاقات الوردية 

 0 01 01 07 03 البطاقات البنفسجية 

 21 27 44 66 66 مجموع البطاقات 

 

 :  SWOT ANALYSISثالثا: التحليل الرباعي  

 جرد وتقييم إمكانات الفعل

 

ي األعمال والقرارات المتاحة انطالقا من نتائج تحليل 
 .SWOTتتيح لنا المصفوفة الرباعية استخالص األهداف التكتيكية وذلك من خالل النظر ف 

ص  . استخدم الفريق خيار اشتقاق األهداف التكتيكية من نقط القوة والضعف والفر SWOTتوجد من حيث المبدأ عدة خيارات الستثمار نتائج تحليل  

 والمخاطر بإعمال القاعدة الرباعية التالية: 

 كل نقطة قوة الحفاظ عليها أوتعزيزها هدف؛  ●

 كل نقطة ضعف عالجها هدف؛  ●

 كل فرصة استغاللها هدف؛  ●

 كل خطر تجنبه أوتحويله إل فرصة هدف.  ●
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 االزرق  تحليل نقط القوة: المكونات الدائمة

 

 

 

 

 االخض   تحليل نقط القوة: مستويات التطوير  

 

 

 

 

 

 

 المئويةالنسبة  تكرار البطاقات نقاط القّوة  م 

 47.7 10     تستمد الجمعية قّوتها من المجتمع كرافد أساس   1

ي كافة المستويات اإلدارية  2
 37.5 9 استقطاب وتوظيف الكفاءات المتمرسة ف 

ي التسويق، وتننفيذ خدمات 3
كة ف   20.8 5 الجمعية   استغالل موقع الشر

 النسبة المئوية تكرار البطاقات نقاط القّوة  م 

اكات المجتمعّية  1  30.6 15 إيجاد آلية لتنمية الموارد المالية للجمعّية مع إسداء االهتمام بالشر

يعات   2 مة وتشر
ّ
ّ  المؤسسي بما يتماسر وحاجة المنظ التخطيط والتنظيم اإلداري نحو التمير

 الدولة. 
 

10 20.4 

 استقطاب الكفاءات وتدريبها  3
 

9 18.4 

، وتسخير الذكاء اإلصطناعي ومهارات القياس   4 ي
اف  ي بشكل احير

ون   16.3 8 بناء موقع الكير

 8.1 4 % 8.1أي ما نسبته ( 4إيجاد آلية للتعريف اإلعالمي بأعمال وأنشطة الجمعية )  5

 4.8 2 إعداد حقيبة تدريبية لتدريب المقبلير  عىل الزواج 6

م، ووضع آلّية وسياسة تضمن الشّية التاّمة للمعلومات   7
ّ
 2 1 الحصول عىل البيانات الدقيقة للمتقد
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تقالي تحليل نقط الضعف: أولويات اإلدارة   الير

 

 

ي يجب سدها 
 االصفر تحليل نقط الضعف: النقائص التر

 

 

  

 النسبة المئوية تكرار البطاقات ضعفنقاط ال م 

 23.7 9 حيلولة العادات والتقاليد عن تقّبل أعمال الجمعية   1

 الحاجة إل تدعيم الموارد المالّية   2
 

9 23.7 

مير   3
ّ
 ضعف المالءة المالّية لدى المتقد

 
5 13.2 

ن   4
ّ
ي متمك

 13.2 5 الحاجة إل إيجاد النظم الحاسوبية، وتدريب العاملير  عليها من قبل فت ّ

عي   5
 13.2 5 الحاجة إل برامج اجتماعية مضادة لحمالت العزوف وتشويه الزواج الشر

 الحاجة إل التنظيم اإلداري الدقيق   6
 

3 7.9 

7 
 

 5.3 2 بأنواعه الحاجة الملّحة إل وجود قسم تسويق  

تكرار  ضعفنقاط ال م 
 البطاقات 

 النسبة المئوية

اكات واألوقاف   1  26.8 15 الحاجة إل تنمية الموارد المالية عن طريق إيجاد الشر

 23.2 13 ضعف األستقطاب للكادر، والحاجة إل الضبط والتدريب والتحفير  للموظفير   2

، وتوجيه  3
ً
ي يهدف إل تصحيح األفكار الخاطئة مجتمعّيا

اف  الحاجة إل إيجاد محتوى علمي احير
 العقل الجمعي نحو هدف الجمعية السامي 

9 16 

ي ذو أمان عاٍل يخدم المجتمع والمعنيير    4
اف  ي احير

ون   14.3 8 الحاجة إل موقع الكير

 12.5 7 التخطيط والتنظيم يظهران حاجة ماسة نحو حوكمة اإلجراءات   5

اكة مع أوبر(  6 ح للشر  7.1 4 الحاجة إل توفير المواصالت، ومواقف العمالء )هناك مقير
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 ر ابعا : األولويات المستعجلة لثالثة أشهر 

ر  تحليل األولويات المستعجلة لثالثة أشهر. إن هدف هذا التحليل هو استخالص األهداف المستعجلة للجمعية خالل الثالثة أشهر األول من عم

للعمل، فهي تساعد الجمعية عىل تطوير الثقة عىل كل المستويات ، وهي أداة مهمة  النجاحات الفورية  الخطة. وتعتير األهداف المستعجلة مادة لوضع خطة 

اتيجية:  ي الشهور األول من عمر الخطة االسير
 من خالل ما يظهر من إنجازات فورية ورسيعة ف 

اتيجية الثقة بنفسه.  ●  منح فريق قيادة الخطة االسير

اتيجية.  ● ي الخطة االسير
 اكتساب ثقة العاملير  ف 

اتيجية.  اكتساب ثقة أصحاب المصالح ● ي الخطة االسير
 ف 

اتيجية.  ● ي الخطة االسير
كاء ف   اكتساب ثقة الشر

 : ي يجب البدء بها كالتالي
ي تم تجميعها حول وسائل العمل المستعجلة والخطوات األول التر

 كانت نتائج المعلومات التر

 

 

ي 
ي وتحليل للبيانات خلص الفريق إل أنه يجب البدء ف 

ي منذ اللحظة األول  من خالل ورشة عصف ذهت 
اإلشتغال عىل اآلنر

وع.   النطالق المشر
 
 
 

 وسائل العمل الوردي: 
هم  ●  ( 10)اختيار العاملير  األكفاء وتدريبهم وتحفير 
ابة وراقية  ●

ّ
 ( 8)انشاء وتفعيل وسائل التواصل االجتماعي باسم موّحد وهوّية بضّية جذ

ي   ●
اف  ي وتصميمه بشكل احير

ون   (6) انشاء الموقع اإللكير
ي تخدم األعمال  ) ●

 ( 5توفير األجهزة والوسائل الحديثة التر
 

 الخطوات األول: 
ي ) ●

اف  ي وتصميمه بشكل احير
ون   ( 4إنشاء الموقع اإللكير

ي تشمل النظام اإلداري والمالي واإلستقطاب والتوضيف والتدريب ) ●
 (2إعداد الخطط اإلدارّية والتر

 ( 2التجديد والتفكير خارج الصندوق والبدء من حيث انته اآلخرين )عمل المقارنات المرجعّية( )  ●
 

ي تكرار البطاقات، وبالتالي يشير إل مدى إنتباه الفريق للمح
كير  عليه( )مابير  القوسير  يعت 

 ور والير
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 PESTELتحليل   خامسا: 

ي تؤثر عىل PESTEL ”تحليل “بيستل
ستخدم لتحديد القوى الخارجية الكلية التر

ُ
ي  المنظمة هي أداة تحليل ت

ي قد تتغير ف 
، والعوامل الخارجية التر

ات كفرص، أو إيجاد حلول للتهديدات المحتملة بشكل أفضل من المنافسير    .المستقبل، من أجل استغالل هذه التغيير

 _  المحور + 

ي بالمملكة العربية السعودية 
 االستقرار األمت 

 منع تصاري    ح الزواج من الخارج
 المحور السياسي  

Political  ي المنطقة العربية
 عدم االستقرار السياسي ف 
 الحروب 

 رسوم اإلقامة عىل المقيمير  

ي تخفيض التكاليف
 المساعدة ف 

ي الدولة 
 زيادة فرص العمل للشباب ف 

 التوّجه المجتمعي الختصار التكاليف 

 االقتصادي

Economic 
 قلة الوظائف 
 ضعف الرواتب 

ول انخفاض   أسعار البير
 انخفاض الصادرات
 تكاليف الزواج الباهظة 

 استثمار المسئولية االجتماعية لصالح الجمعية 
 التفاعل العالي مع وسائل التواصل االجتماعي 
 سهولة الوصول للجمعية عن طريق الموقع 

ي الزواج من األجانب  
 التوسع ف 

 االجتماعي 

Social  
 عدم تقّبل المجتمع للمناشط 

يحة اجتماعية  العزوف عن الزواج من رسر
 التباعد االجتماعي 

اقه   يحتاج الموقع ألمان عالي للحيلولة دون اخير
 

ائح المجتمع    يسّهل الوصول لشر
م 
ّ
ي فهم شخصّية المتقد

 يسهم ف 
ي المجتعي  

 ارتفاع السقف الثقاف 
 

ي 
 التقت 

Technical    

 عدم وجود برامج تحليل الشخصية  
يحة من المجتمع اكتساب عادات وجود  العنضية لدى رسر

 مجتمعية سيئة لدى البعض 

ي الزواج
 تعدد الخيارات  ف 

ي  
ي للجمعية بدوام جزن 

 توظيف  فت 
ي  
كيبة السكانية والمزي    ج الثقاف   وجود الجمعية بجدة حيث تنوع الير

ي 
 البيت 

Environmental  

ي 
ة العدد السكان   كير

 ير  عدم وجود مواقف لسيارات المراجع
 صعوبة فتح الفروع  

 بناء األنظمة 
 اهتمام الدولة بالقطاع الثالث 

ة الوزارة 
ّ
 الجمعية مضحة من الحكومة وتحت مظل

افية ذات الشفافية  دعم الحكومة للمشاري    ع اإلحير

ي 
 القانون 

Legal 

 صعوبة بعض األنظمة وتطبيقها 
ة الداعمير  لعدم وضوح أهداف الجمعية. 

ّ
 قل

 

 

 مرتكزات النجاح    سادسا: 

 .فريق عمل عالي المهنية.  ❖
❖  . ي

اف  ي جاذب واحير
ون   موقع الكير

ي احتياجات العمل.  ❖
ّ
 موارد مالية تلتر

 حقيبة تسويقية قوية.  ❖
❖  .  برامج تدريبية رائدة لكل المعنيير 
اكات مثمرة.  ❖  رسر

 
 
 
 

https://entrepreneuralarabiya.com/2017/04/05/%d8%ae%d9%85%d8%b3-%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%a6%d8%b2-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d9%91%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac/
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 الجزء الثالث

   الهداف التنفيذية

 السعي المستمر  مما ال جدل فيه 
ّ
وع يعرف خارطة طريق نجاحه، إذ إن أن وضع األهداف وتحقيقها يساعد عىل بناء مشر

 تحديد األهداف  
ّ
 عن أن

ً
لتحقيق هذه األهداف يساعد عىل بناء المنظمة القوية من خالل تطوير الكفاءة الذاتّيةللفريق، فضال

ي تحديد األهداف المهمة للمساعدة عىل اكتشاف وتحديد  يجعل المنظمة يتطور ذاتها من أجل تحقيقه
ا ألهدافها، لذا ينبع 

ي هذا القس 
م، حيث تم من خالل عدة ورش تحديد ألهم خمس مجاالت يجب اإلشتغال  األولويات، وهذا ما عمل عليه الفريق ف 
 عليها نحو تحقيق الرؤية المنشودة. 
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ي رقم )  اتيخر  القيادة واإلدارة التنفيذية. ( :  1المجال االسير

ي : الهدف  اتيخر  التخطيط والتنفيذ والمتابعة لبناء هيكلية إدارية، وأنظمة مالّية وإدارّية وأتمتتها.  االسير

ي إطاره العام خالل مدة الحطة        
ن
ي بطاقة متابعة الهداف الشهرية.  مالحظة/ فيما يخص بدابة وإنتهاء الهدف وضع  هنا ف

ن
ن أنه تم تدريب الفريق عىل وضع تاريــــخ دقيق لكل هدف ف ي حي 

ن
 )عام واحد(  ف

 

 

 

 

 

 مؤرسر النجاح  األهداف التكتيكية 

 ق ح 
ات التتبع   مؤرسر

 األهداف التشغيلية 
 الزمن

 المسؤول  التكلفة 
 نهاية بداية 4ر 3ر  2ر  1ر 

وضع الهيكل التنظيمي واألنظمة المالية واإلدارية  •
 أشهر  3خالل 

وجود الهيكل  •
واألنظمة  

 حسب التعاقد 

   

 

 

 طلب العروض اختيار األفضل   •

انجاز الهيكل التنظيمي   •
 واألنظمة المالية واإلدارية

اإلعتماد من مجلس اإلدارة   •
 والوزارة ومن ثم تطبيقها. 

 ر.س 68.250 1/1/2023 1/1/2022

 الرئيس التنفيذي  •

 المكتب اإلستشاري  •

 مجلس اإلدارة •

خالل  ERPأتمتة الهيكل التنظيمي من خالل نظام  •
 شهرين من توقيع العقد 

وجود النظام  •
ي 
 الفت 

   

 

 

التعاقد مع جهة تقنية   •
 معلومات

نامج بحسب  • تطبيق الير
 عمليات الجمعية

 تدريب الموظفير  عليه.  •

اجراء التعديالت الالزمة بعد   •
النسخة التجريبية واإلنطالقة  

 الفعلية

 ر.س 15.000 1/1/2023 1/1/2022

 الرئيس التنفيذي  •

كة  •  ITرسر

كة  •  نفس الشر

كة •  نفس الشر

ي الجودة  ISO9001الحصول عىل شهادة  •
ف 

 أشهر  6خالل  اإلدارية
الحصول عىل   •

 الشهادة 
   

 

 

التدقيق الداخىلي من قبل   •
 اإلستشاري المكتب 

كة المضحة بمنح  • اختيار الشر
 الشهادة 

ي للحصول عىل  •
التدقيق النهان 

 الشهادة 

 ر.س 20.000 1/1/2023 1/1/2022

 المكتب اإلستشاري  •

الرئيس التنفيذي   •
 والمديرين 

كة المانحة مع   • الشر
 المكتب اإلستشاري 
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ي رقم ) اتيخر  اإلعالم والتسويق والجتمع (  : 2المجال االسير

: إعداد الهدف  ي اتيخر  مواد تسويقية تهدف إل توجيه العقل الجمعي نحو التعريف واإلعالم بمشاري    ع وأهداف الجمعية السامية.  االسير

ي رقم ) اتيخر ات ( :  3المجال االسير  البنايات والتجهير 

 

 

 

 مؤرسر النجاح  األهداف التكتيكية 

 ق ح 
ات التتبع   مؤرسر

 األهداف التشغيلية 
 الزمن

 المسؤول  التكلفة 
 نهاية بداية 4ر 3ر  2ر  1ر 

محتوى وهوية بضية جاذبة خالل شهرين  صناعة  •
 تخاطب العقل الجمعي بمهنّية عالية. 

    وجود المحتوى 

 

 

التعاقد مع جهة متخصصة   •
لكتابة المحتوى والهوية 

 البضية. 

يطة  • اعتماده وتنفيذه رسر
انسجامة مع نشاط الجمعية 

 وشعارها. 

 ر.س 20.000 1/1/2023 1/1/2022
الرئيس التنفيذي   •

والتسويق والعالقات 
 العامة. 

تسويق فكرة الجمعية لدى الجهات المعنّية خالل  •
 أشهر  4

امج   عدد الير
 اإلعالمية 

ي 
كير  ف 

عدد المشير
الصفحات 
 اإلجتماعية 

   

 

 

ي  •
اف  ي احير

 تصميم ملف تسويفر

فتح وتفعيل صفحات عىل  •
 الشبكات اإلجتماعية 

ي برامج اعالمية  •
المشاركة ف 
إذاعية أو حوارات تلفزيزنية أو 

 ومقاالت صحفية 

 ر.س 15.000 1/1/2023 1/1/2022
التسويق والعالقات  •

 العامة 

اكة تسويقية خالل عام واحد  12عقد عدد  • اكة  12وجود  رسر     رسر

 

 
 اختيار الجهات المسّوقة  •

اكة التسويقية  •  إعداد عقد الشر

اكات التسويقية  •  توقيع عقود الشر

اكات6ر.س  21.000  رسر
 ر.س إعالنات طرق15.000
ي  10.000

 ر.س بوث تعريف 
 ر.س بروشورات ومطويات80.000

التسويق والعالقات  •
 العامة 

جهات وقفية   4مذكرات تفاهم مع  4توقيع عدد  •
للحصول عىل أوقاف وموارد ذاتية للجمعية خالل 

 سنة. 

مذكرات   4وجود 
 تفاهم

   

 

 

ي  •
ي تعريف 

إعداد ملف تسويفر
 للجهات الوقفية 

إعداد مذكرات التفاهم  •
 ومناقشتها 

 توقيع مذكرات التفاهم •

 ال سر   1/1/2023 1/1/2022

التسويق والعالقات             •
 العامة 

التنسيق مع اإلدارة   •
 المالية 
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: بناءالهدف  ي اتيخر ، واستخدام وسائل التقنية الحديثة لخدمة مناشط الجمعّية.  االسير ي
اف  ي بشكل احير

ون   الموقع اإللكير

 

 

 

 

 

 ق ح  مؤرسر النجاح  األهداف التكتيكية 
ات التتبع   مؤرسر

 األهداف التشغيلية 
 الزمن

 المسؤول  التكلفة 

 نهاية بداية 4ر 3ر  2ر  1ر 

ي ذا أمان عاٍل خالل  •
ون        وجود الموقع ِأشهر  4تأسيس موقع الكير

 طلب العروض •

•  
ً
 وماليا

ً
 إختيار األفضل فنّيا

كة  •  التعاقد مع الشر

 الرئيس التنفيذي  • ر.س 55.000 1/1/2023 1/1/2022

جهات معلوماتية لللتحقق من صحة   4التعاقد مع  •
مير  

ّ
 بيانات المتقد

      عقود 4توفر 

 إعداد مذكرات التفاهم •

إجراء التعاقدات مع كل من   •
كة علم، وزارة الصحة، وزارة  )رسر
العدل، اإلدارة العامة لمكافحة  

 المخدرات. 

 الرئيس التنفيذي  • رس50.000 1/1/2023 1/1/2022

ي خالل شهرين  •
ون  ي الدقيق للموقع اإللكير

 البناء الفت 
ي 
الفحص النهان 

عن طريق طرف  
 ثالث 

     

 إيجاد األمان العالي  •

ة المحتوى •
ّ
 التأكد من دق

صالحيات الوصول تحديد  •
 للبيانات 

 ال سر   1/1/2023 1/1/2022
 الرئيس التنفيذي  •

ذة •
ّ
كة المنف  الشر

أشهر نحو مناشط  4توجيه العقل الجمعي خالل  •
 .  الجمعّية من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي

وجود الحسابات  
عىل مواقع  
 التواصل

     

 إنشاء حسابات باسم موّحد  •

ي  •
اف   صناعة محتوى احير

 المتابعة والتطوير والتجديد •

 ال سر   1/1/2023 1/1/2022
 الرئيس التنفيذي  •

 قسم اإلعالم والتسويق  •

اإلستثمار األمثل للمبت  واألصول والنظم خالل  •
 عام. 

      إنطباعات الزّوار 

 التوزي    ع المدروس لمرافق المبت   •

 الشبكي والنظمي للمرافق  •
 التجهير 

ممازجة التصميم الداخىلي مع   •
 مناشط وهوية الجمعّية 

 ر.ٍس أجهزة حاسوبية 20.000
 ر.س هواتف وشبكة10.000
 ر.س ديكورات  50.000

 الرئيس التنفيذي  •
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ي رقم ) اتيخر  الموارد المالية (  : 4المجال االسير

: توفير الهدف  ي اتيخر اكات.  االسير ي للموارد والشر
 الموارد المالية الستدامة األعمال، والتخطبط التنموي والتسويفر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤرسر النجاح  األهداف التكتيكية 
ات التتبع ق ح   مؤرسر

 األهداف التشغيلية
 الزمن

 المسؤول  التكلفة 
 نهاية بداية 4ر 3ر  2ر  1ر 

    وجود الخطة التخطيط المالي لمدة عام   •

 

 
 ماليةبناء خطة  •

 اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة •

 تنفيذها •
 المدير المالي  • السر   1/1/2023 1/1/2022

    دخول اإليراد  مليون ريال سعودي خالل عام  2تحقيق إيراد بقيمة  •

 

 

من   500.000تحقيق ايراد بقيمة  •
اك المبارسر   خالل اإلشير

تحقيق ايراد بقيمة مليون ريال من   •
 خالل الجهات المانحة 

ريال   400.000تحقيق ايراد بقيمة  •
عات العامة    من خالل التير

ريال   100.000تحقيق إيراد بقيمة  •
عات عينية.   كتير

 المدير المالي  • ال سر   1/1/2023 1/1/2022

ي واحد خالل عام  •     وجود الوقف  الحصول عىل وقف خير

 

 

اإلعالن عىل الموقع وحسابات   •
 التواصل 

وعالقات  اإلستفادة من نفوذ  •
 األعضاء المؤسسير  

 فتح حساب خاص بالوقف  •

 المدير المالي  • ال سر   1/1/2023 1/1/2022

اكات إلقامة دورات تدريبة عىل ما قبل الزواج   6عقد  • رسر
 خالل عام 

    عقود  6وجود

 

 
 إختيار الجهات المشاركة  •

امج التدريبية •  إختيار الير

 تنفبذها •
1/1/2022 1/1/2023 

رس  60.000
أالاف  10بواقع 
 لللعقد 

 الرئيس التنفيذي •
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ي رقم ) اتيخر فريق العمل(  :  5المجال االسير  

ي 
، والتخطيط لرفع الكفاءة والنمو المهت  ي

اف  : استقطاب فريق عمل احير ي اتيخر  الهدف االسير

 مؤرسر النجاح  األهداف التكتيكية 
ات التتبع ق ح   مؤرسر

 األهداف التشغيلية
 الزمن

 المسؤول  التكلفة 
 نهاية بداية 4ر 3ر  2ر  1ر 

حض اإلحتياجات الوظيفية، والقيام باإلستقطاب   •
 أشهر  6خالل 

التسكير  عىل   •
ي 
 الهيكل الوظيف 

   

 

 

وضع محددات لكل وظيفة   •
 )جدارات( 

اإلعالن عن الوظائف عير المنصات   •
 ذات العالقة 

إجراء المقابالت الشخصية   •
 والتوظيف

 الرئيس التنفيذي • ال سر   1/1/2023 1/1/2022

، وإقامة  • دورات  6حض اإلحتياجات التدريبية للموظفير 
 تدريبية للموظفير  خالل عام 

 إقامة الدورات  •

 قياس األثر  •
   

 

 

    حض الجدارات المهنية   •
Competencies   لكل موظف 

 كتابة خطة تدريبية  •

 تنفيذها من خالل القنوات المناسبة •

1/1/2022 1/1/2023 

ر.س  30.000
آالف  5بواقع 
 للدورة 

 الرئيس التنفيذي •

 رفع الكفاءات المهنّية للموظفير  خالل العام  •
امج   • عدد الير

ذة 
ّ
 المنف

   

 

 

 Benchإجراء مقارنات مرجعية  •
Marking   مع الجمعيات المماثلة 

 إجراء قياس أداء الموظفير   •

تطوير الجوانب ذات الحاجة إل   •
امج والتحفير  تطوير من   خالل الير

 الرئيس التنفيذي • صفر  1/1/2023 1/1/2022
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 الجزء الرابع

ية الموازنة التقديرية  لجمعية العفاف الخير
 

 )بالريال السعودي( نفقات

 تكاليف الوحدة عدد الوحدات طبيعة الوحدة  البيان
كلفة  

 إجمالية/عام 

ية       )رواتب( موارد بشر

 120.000 10.000 12 شهري مدير تنفيذي

 60.000 5.000 12 شهري سكرتير 

 60.000 5.000 12 شهري محاسب 

ي 
 60.000 5.000 12 شهري  أخصان 

 48.000 4.000 12 شهري مسوق

 21.6000 1.800 12 شهري عامل نظافة )مستخدم( 

ية  369.600 مجموع الموارد بشر

ات  ن  التجهي 

ث حسب الحاجة  الهيكلة واألنظمة افدارية
ّ
 68.250 مرة واحدة ويحد

ث حسب الحاجة  ERPأتمتة الهيكل من خالل نظاك 
ّ
 15.000 مرة واحدة ويحد

ث كل  ISO9001الحصول عىل 
ّ
سنوات 3مرة واحدة وتحد  20.000 

 20.000 مرة واحدة  صناعة المحتوى والهوية البضّية

 15.000 خالل السنة األول  الملفات التسويقية تصميم وتنفيذ 

اكات التسويقية   21.000 خالل السنة األول  عقود الشر

 15.000 مع بداية التدشير   إعالنات تعريفية )طرق( 

ي BOOTHكشك )
 10.000 مع بداية التدشير   ( تعريف 

 8.000 مع بداية التدشير   بروشورات ومطويات

ي تأسيس الموقع 
ون   55.000 حاال  اإللكير

)مصاريف سفر(   5.000 مع بداية التدشير   التحقق من صحة بيانات المتقدمير 

 20.000 مع بداية التدشير   أجهزة( 10أجهزة حاسوب للموظفير  )

 10.000 مع بداية التدشير   الهواتف والشبكة

ات الداخلية للمبت   التدشير  مع بداية  الديكورات والتصاميم والتجهير   20.000 

وجير       )بواقع 6  
 10عقود لدورات تدريب وتأهيل المير
 آالف للدورة( 

 60.000       خالل السنة األول 

ي   6
 30.000 خالل السنة األول  دورات لتطوير الكادر الوظيف 

ات  مجموع ن  392.250 التجهي 

 مصاريف

نت  8.400 700 12 شهري الهاتف واإلنير

 42.000 3500 12 شهري والمياهالكهرباء 

 151.200 12.600 1 سنوي التأمينات اإلجتماعية 

ي   الطتر
 30.000  1 سنوي التأمير 

 18.000 1.500 12 شهري مصاريف الصيانة

امج واألنشطة  150.000 12.500 12 شهري مضوفات الير

 6.000 500 12 شهري أدوات النظافة 

 12.000 1.000 12 شهري ضيافة 



  التشغيليةالخطة 
 

 29من  28الصفحة  
 

 تكاليف الوحدة عدد الوحدات طبيعة الوحدة  البيان
كلفة  

 إجمالية/عام 

 80.000  1 سنوي إيجار المعارض

 24.000 2.000 12 شهري محروقات 

 60.000 5.000 12 شهري أدوات مكتبية ومطبوعات 

ية  يف نير  12.000 1.000 12 شهري مصير

     

 36.000 3.000 12 شهري أتعاب إستشارية وإدارية 

 48.000 4.000 12 شهري دعاية وإعالن

 18.000 1.500 12 شهري رسوم كومية 

 12.000 1.000 12 شهري تدريب وتطوير 

 707.600 مجموع المصاريف

اتو  الرواتب إجماىلي  ن   1.469.450   المصاريف والتجهي 

 

 الموارد والتمويل 
 

 موارد وتمويل 

 اإلجماىلي  القيمة  عدد الوحدات طبيعة الوحدة  البيان

     

ة   اكات المبارسر  500.000 500.000  اإلشير

 1000000 1000000   الجهات المانحة

عات عامة  400.000 400.000   تير

 100.000 100.000   ترعات عينّية 

 2.000.000 إجماىلي الموارد 

 توازن الموازنة )الفائض أو العجز(

  1.469.450 مصاريف المجموع 

  2.000.000 مجموع الموارد

 الفرق 
ألفا وخمسمائة   وثالثونخمسمائة الفائض   530.550+

. وخمسون رياال سعوديا فقط   
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 خاتمة
 

 قاعدة النجاح الرباعية
* 

 
ذ(،  " أكتب ما تريد فعله)خطط(

ّ
ك قد فعلت بشكل صحيح)الجودة وافعل ما كتبت )نف

ّ
 QC، وتأكد أن

QA )ح ما قد تراه يحتاج تصحيح وحّسن ما يحتاج تحسينه)تغذية راجعة
ّ
 ديمنج* عجلة (" وصح

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ...! حيث االختيار اآلمن

                                                               
 

 


