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 التحليل االسرتاتيجي

الخطة االستراتيجية 



:القوة نقاط   

الخطة االستراتيجية 

 التحليل االسرتاتيجي

:الملموسةغيراألصول،المؤهلةالكوادر،التنظيميةالبنية
،العالقات،البياناتقواعد،(الحوكمةدرجة)السمعة
،اإلداريةالمقرات،السيارات،األوقاف:الملموسةاألصول

.الدعويةالوسائلمعرض،اإلعالميةالمراكز،األنشطةمقر



  :التحسني فرص 

الخطة االستراتيجية

 التحليل االسرتاتيجي

،والتحالفاتالشراكات،اإلعالميةالتقارير،المبادراتتنفيذ

.الماليةالموارد



  :الفرص 

الخطة االستراتيجية

 التحليل االسرتاتيجي

منصة،(بعدعن)االفتراضيةالبرامج،اإللكترونيةالدعوة

منصات،التنميةبنك:الحكوميالدعم،التطوعيالعمل

.األوقافهيئة،التبرعات



  :التهديدات 

الخطة االستراتيجية 

 التحليل االسرتاتيجي

الثقافيالتغير،االقتصاديةالتأثيرات،الماليةالمواردشح

.والسلوكالتوجهاتفيواالجتماعي



 الدعم والتقوية 

الخطة االستراتيجية 

 التوجه االسرتاتيجي



المستفيدون

الخطة االستراتيجية

 اجملاالت االسرتاتيجية ـ الوزن النسيب

األنشطة والخدمات

الماليالتطوير الداخلي

30%  15%  

20%  35%  



:املستفيدون   

الخطة االستراتيجية

 األهداف االسرتاتيجية ـ اجملال

.وتعاليمهمبادئهونشرباإلسالمالتعريف.1



:واخلدمات األنشطة   

الخطة االستراتيجية

 األهداف االسرتاتيجية ـ اجملال

.الجمعيةلمناشطالالزمةاالحتياجاتتأمين.2

.واإلعالماالتصالمنظومةتفعيل.3



:الداخلي التطوير   

الخطة االستراتيجية

 األهداف االسرتاتيجية ـ اجملال

الموظفينجميعوانتاجيةاألداءكفاءةرفع.4

.والمتطوعين



:املالي   

الخطة االستراتيجية

 األهداف االسرتاتيجية ـ اجملال

.المستدامةاإليراداتفيزيادةتحقيق.5

.خارجيةمواردمنالعامةالميزانيةمننسبةتوفير.6



الخطة االستراتيجية

  املؤشراتاألهداف التشغيلية ـ 

:املستفيدون   
.وتعاليمهمبادئهونشرباإلسالمالتعريف.1

.مستفيد5000لعددمتنوعةتوعويةوبرامجمناشطتنفيذ•

.عامبشكلالمجتمعيستهدفبرنامج(100)عددتقديم•

.مستفيدمليونلعددوالتعليميةالدعويةالموادإيصال•



الخطة االستراتيجية

  املؤشراتاألهداف التشغيلية ـ 

 األنشطة واخلدمات 
.الجمعيةلمناشطالالزمةاالحتياجاتتأمين.2

.%100بنسبةالخدماتوتنفيذالطلباتتوفير•

.%90بنسبةالمستفيدينرضاتحقيق•



الخطة االستراتيجية 

  املؤشراتاألهداف التشغيلية ـ 

 األنشطة واخلدمات 
.واإلعالماالتصالمنظومةتفعيل.3

.الجمعيةمناشطلكافةوسنويسنويوربعشهريتقرير(15)عددإصدار•

.بالجمعيةللتعريففعالمنشط(48)عددتنفيذ•

.العالقةذاتالجهاتمعشراكة(12)عددوتفعيلبناء•

.الجمعيةلمنسوبياجتماعيبرنامج(16)عددتنفيذ•



الخطة االستراتيجية

  املؤشراتاألهداف التشغيلية ـ 

:الداخلي التطوير   
.والمتطوعينالموظفينجميعوانتاجيةاألداءكفاءةرفع.4

.%15بنسبةالعاملينمهاراتفجوةسد•

.العاملينلجميع%80بمقدارإنتاجيةمتوسطتحقيق•

.%30بنسبةالخدماتتنفيذفيالمتطوعينمشاركةزيادة•

.التطوعيةالفرقخاللمنمجتمعيتعليميتوعوينشاط(48)عددتنفيذ•



الخطة االستراتيجية

  املؤشراتاألهداف التشغيلية ـ 

:املالي   
.المستدامةاإليراداتفيزيادةتحقيق.5

.%20بنسبةالمستدامةاإليراداتزيادةفييسهموقفإيجادعلىالعمل•

.%90بنسبةواألوقافالممتلكاتاستثمارعوائدتحصيل•

.%10بنسبةالشهريةاالستقطاعاتزيادة•



الخطة االستراتيجية 

  املؤشراتاألهداف التشغيلية ـ 

:املالي   
.خارجيةمواردمنالعامةالميزانيةمننسبةتوفير.6

.المانحةالمؤسساتعلىالمشاريعلتسويقعرض(96)عددتقديم•

.األعمالرجالمعللتواصلمنشط(300)عددتنفيذ•

.فعالةتسويقيةحمالت(6)عددتنفيذ•



 املبادرات

                  الخطة االستراتيجية



الخطة االستراتيجية

 إدارة األداء

 6: االسرتاتيجية األهداف 
 20: التكتيكية األهداف 

 20: األداء مؤشرات 



الخطة االستراتيجية

 إدارة األداء

 50: املبادرات عدد 
 142: الربامج عدد 

 293: األنشطة عدد 



الخطة االستراتيجية

:اخلطط تقييم   

 %20: البيانات اكتمال 
 %40: األهداف مدى حتقق 

 %20: واإلبداع التجديد 
 %20: اإلنتاجية مستوى 



الخطة االستراتيجية

 اخلطط التشغيلية بشكل عام

 1: جدا جيد 
.رجالالجالياتقسم•



الخطة االستراتيجية

 اخلطط التشغيلية بشكل عام

 5: جيد 
.اإللكترونيةالدعوة•

.العامةالعالقات•

.اإلعالم•

.التسويق•

.النسائيالجالياتوتوعيةالدعوة•



الخطة االستراتيجية 

 اخلطط التشغيلية بشكل عام

 8: مقبول 
.اإلداريةاالتصاالت•

.البشريةالموارد•

.والتقنيةالخدمات•

.المساجددعوة•

.التربوية•

.االستقطاع•

.األوقاف•

.االستثمار•



الخطة االستراتيجية

 اخلطط التشغيلية بشكل عام

 3: ضعيف 
.الحسابات•

.التدريب•

.وبصيرةعلم•



الخطة االستراتيجية

 اخلطط التشغيلية بشكل عام

 1: مطلوب غري  
.االبتكار•

 1: التسليم مل يتم  
.المتطوعون•

1: املراجعة  قيد  
النسائيالجالياتوتوعيةالدعوة•



الخطة االستراتيجية

 اخلطط التشغيلية بشكل عام

 :اإلجيابيات 
.النموذجاستيعاب•

.الموعدعلىالخططانجاز•

.وااللتزامالجدية•



الخطة االستراتيجية 

 اخلطط التشغيلية بشكل عام

 :التحسني فرص 
.المبتكرةالمبادرات•

.االهتمامضعف•

.الخطةبياناتاكتمالعدم•



الخطة االستراتيجية 

 إدارة األداء ـ كفاءة 
 :املنهجية 
.اإلعدادفيالمشاركة•

.التنفيذفيالمصاحبة•

.(أيام7)الشهريةالتقارير•

.التقييم•

.والتطويرالتحسين•



الخطة االستراتيجية

 إدارة األداء ـ كفاءة
 :األداء ميثاق 
.واحدقلب•

.النتائجعلىالتركيز•

.انتظارالـتوقفال•

.بالعقباتيؤمنالفريق•



الخطة االستراتيجية

 على بركة اهلل وبعون اهلل 
 :حنو   م2022

.التفاؤل
.الفاعلية



 التحول التقين

                الخطة االستراتيجية 



..لكم شكرا   

                 الخطة االستراتيجية




