
 انخطت االسخشاحيجيت نجًعيت انًخمبعذين في انشيبض

0202 - 0202 

 يمذيت

انذًذ هلل دًذاً ٚهٛق ثجالنّ ٔػظٛى سهطبَّ ٔانصالح ٔانسالو ػهٗ َجُٛب دمحم انز٘ أدٖ انشسبنخ ٔثهغ 

 أيب ثؼذ ،،، األيبَخ

فٙ شزٗ  يٍ خالل انًشبْذح ٔدساسخ انٕاقغ ٔجذَب ششٚذخ يًٓخ فٙ انًجزًغ رًزهك خجشاد ججبسح

انًجبالد ْٔزِ انششٚذخ قذيذ انكضٛش نهٕطٍ ٔانًجزًغ ٔأسشْى أال ْٔٙ ششٚذخ انًزقبػذٍٚ يٍ 

انجُسٍٛ. ٔثؼذ انزقصٙ ٔجذَب أٌ ْزِ انششٚذخ كضٛشح انؼذد ٔنٓب ادزٛبجبد ٔاْزًبيبد ٔرطهؼبد ، 

ٗ دػذ انذبجخ نقٛبو جًؼٛخ رؼُ بض يُطقخ كجٛشح ٔرضى ػذح يذبفظبدٔدٛش أٌ يُطقخ انشٚ

ٔقبيٕا ثزأسٛس ْزِ انجًؼٛخ  حثبنًزقبػذٍٚ فٙ يُطقخ انشٚبض ٔػهّٛ أخز انًؤسسٌٕ صيبو انًجبدس

ٔثزصشٚخ سقى  6/01/2020ْـ انًٕافق 1441-5-11ٔثفضم هللا رأسسذ انجًؼٛخ فٙ ربسٚخ 

1677 

 

اإلسٓبو فٙ سفغ يسزٕٖ انٕػٙ ثأًْٛخ خجشاد ٔطبقبد انًزقبػذٍٚ  سسبنت انجًعيت:

 ٔاسزضًبسْب فٙ ثشايج انزًُٛخ ٔخذيخ انًجزًغ.

 

 كٛبٌ سائذ نالسزضًبس انًؼشفٙ ٔاالقزصبد٘ نهًزقبػذٍٚ .:  سؤيت انجًعيت

 .انًزقبػذٌٔ خجشاد ٚذزبجٓب انٕطٍ(: Sloganانشعبس انًكخىة وانًنطىق)

 

 : أهذاف عبيت

 رقذٚى انًزقبػذٍٚ ثبنصٕسح انزٙ رهٛق ثٓى ٔإثشاص يُجضارٓى ٔأػًبنٓى انجهٛهخ  -1

رًكٍٛ انًزقبػذٍٚ يٍ انًسبًْخ فٙ انزًُٛخ ٔرنك ثبسزضًبس كفبءارٓى ٔخجشارٓى  -2

  .نخذيخ ٔطُُب انغبنٙ

خهق ثٛئخ دبضُخ نهًزقبػذٍٚ رذزٕٚٓى ثؼذ انزقبػذ نٛجذٔا فٛٓب األَس ٔاألنفخ  -3

انزٙ رٕصق أٔاصش انصالد ثٍٛ  ٔانصذٛخ االجزًبػٛخ ٔانضقبفٛخٔانجشايج 

  .انًزقبػذٍٚ

انًسبًْخ يغ انجٓبد راد انؼالقخ فٙ انجذٕس ٔ انذساسبد انزٙ رسبْى فٙ  -4

 رًكٍٛ انًزقبػذٍٚ ٔرذسٍٛ أدٕانٓى. 

 :انميى انخي بنيج عهيهب انخطت



  اإلنزضاو ثبألَظًخ ٔانهٕائخ ٔانذقخ فٙ انًٕاػٛذاالنخضاو:  -1

رٕقٛش ٔادزشاو انًزقبػذٍٚ ٔكجبس انسٍ ٔادزشاو ٔرٕقٛش كم يٍ انخىليش:  -0

 ٚزؼبيم يغ انجًؼٛخ

: أقصٗ إَٔاع انٕضٕح ٔانشفبٚفخ ثُشش انزقبسٚش انذٔسٚخ انذىكًت وانشفبفيت -3

ػٍ انجًؼٛخ ٔأَشطزٓب ٔجًٛغ أػًبنٓب ٔاالنزضاو ثبألَظًخ ٔانهٕائخ انذكٕيٛخ 

 نًبنٛخ ٔغٛشْب يٍ األَشطخ.ٔانجؼذ ػٍ كم يب ٚشٕة انزؼبيالد ا

رقذٚى جًٛغ خذيبد انجًؼٛخ ٔكزنك رؼبيالد انجًؼٛخ ٔفق أفضم انجىدة:  -4

 .انؼبنًٛخ يًبسسبد انجٕدح

أٌ ركٌٕ انجًؼٛخ يجبدسح ٔسائذح فٙ يجبنٓب ٔفٙ خذيبرٓب  انشيبدة وانًببدسة: -5

 انًقذيخ  نهفئخ انًسزٓذفخ.

 انبعذ االسخشاحيجي:

 .أٌ ركٌٕ انجًؼٛخ ثٛئخ دبضُخ نهًزقبػذٍٚ 

 االسخشاحيجيت نهجًعيت: أهذاف انخطت 

ٔانٕصف  ٔٚشًم ثُبء انهٕائخ ٔاألَظًخ ٔانسٛبسبدانخًيض انًإسسي:  -1

 ضٔٚذ انًٕظفٍٛر انٕظٛفٙ ٔانٓٛكم اإلداس٘ نهؼًم ٔرطجٛق أَظًخ انجٕدح ٔ

انُششاد انؼهًٛخ جًغ ٔإلَجبص أػًبنٓى،  ثبنزذسٚت ٔانًٓبساد انالصيخ

ٔانًسزجذاد يجبل كم إداسح يٍ إداساد انجًؼٛخ ٔرشسم نٓى ثشكم دٔس٘ 

رٕفٛش االدزٛبجبد ٔاإليكبَبد ٔفغ انؼبئذ انًؼشفٙ نٓى ٔنهجًؼٛخ سنزضقٛفٓى ٔ

انزٙ رؼٍٛ انًٕظفٍٛ ألداء أػًبنٓى ػهٗ أرى ٔجّ، رزنٛم انصؼٕثبد انزٙ رٕاجّ 

الْزًبو االْزًبو ثبنًٕظفٍٛ فٙ انجٕاَت انصذٛخ ٔاالجزًبػٛخ، ا فشٚق انؼًم،

ثجٕدح انًكبرت ٔرٕفٛش انزٕٓٚخ انالصيخ ٔرٕفٛش االشزشاطبد انصذٛخ فٙ ثٛئخ 

 رٕفٛش االدزشاو ٔانزقذٚش نجًٛغ انًٕظفٍٛ ٔركشٚى انًًٛضٍٚ. انؼًم

 

 بنشفبفٛخ ٔانٕضٕح فٙ جًٛغثأٌ رهزضو انجًؼٛخ انشفبفيت وانذىكًت:  -0

َظًخ ٔانهٕائخ انًؼزًذح يٍ رؼبيالرٓب انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانجشايج ٔفق األ

ضٕح األَظًخ ٔٔ جٓبد راد انؼالقخ ٔاالنزضاو ثبنزقبسٚش انذٔسٚخ ٔجٕدرٓبان

 .ٔانسٛبسبد انخبصخ ثبنؼًم

ٔإداسح انًٕقغ  ػاليٙٔرشًم انًشكض اإلحعضيض انصىسة انزهنيت نهجًعيت:  -3

ٔثُبء ثبنجًؼٛخ اإلنكزشَٔٙ ٔدسبثبد يٕاقغ انزٕاصم االجزًبػٙ انخبصخ 

 ٛخ ٔكزنك انزٕاصم انًؤسسٙ ٔثُبء انششاكبدانؼالقبد انخبسج



ٔقبف األ ٔرشًم رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ ، االسزضًبس، رأسٛساالسخذايت انًبنيت:  -2

، انؼضٕٚبد، انًجبدساد انزٙ يٍ شأَٓب رخفٛف األػجبء انًبنٛخ ػهٗ انجًؼٛخ 

دػى انقطبع انخبص، دػى ٔانًزقبػذٍٚ ػهٗ دذ سٕاء، انذػى انذكٕيٙ، 

 انجٓبد انًبَذخ.

ٔرشًم ثُبء انجٛئخ انذبضُخ نهًزقبػذٍٚ ٔرقذٚى انجشايج انضقبفٛخ جىدة انذيبة:  -5

 .ٔاالجزًبػٛخ ٔانزشفٛٓٛخ ٔسفغ انًسزٕٖ انصذٙ ٔاالقزصبد٘ نهًزقبػذٍٚ

 انخطت االسخشاحيجيت: 

 اننشبط انهذف انخفصيهي انهذف انًذىس و

1 
 انخًيض انًإسسي

 وانجًعيت انًثمفت

 حطىيش انعًم 

وحعضيض ثمبفت فشيك 

 انعًم 

نًىاكبت انجذيذ في 

 يجبل انعًم 

حمذيى أعًبل انجًعيت بصىسة 

ادخشافيت وفك أنظًت انجىدة 

 انًخعبسف عهيهب  

وانًسبهًت في حىفيش انًهبساث 

انالصيت نهًىظفين نخبديت اعًبنهى 

 وفك افضم انًًبسسبث انذذيثت 

كخببت انهىائخ  -1

وانسيبسبث 

 اإلداسيت

كخببت انهىائخ  -0

وانسيبسبث 

 انًبنيت

كخببت األدنت  -3

االجشائيت 

 نهجًعيت

كخببت انىصف  -2

انىظيفي نجًيع 

 انىظبئف

بنبء انهيكم  -5

انخنظيًي 

 نهجًعيت

 

كخببت دنيم  -6

 انصالديبث

كخببت حمبسيش  -7

 األداء

حطىيش بشنبيج  -8

 انساليت انًهنيت

 

حأسيس نظبو  -9

 انجىدة

 نًزجت -12

جًيع أعًبل 



 انجًعيت

ضٔٚذ ر -11

 انًٕظفٍٛ

ثبنزذسٚت 

ٔانًٓبساد 

إلَجبص  انالصيخ

 أػًبنٓى

جًغ  -10

انُششاد انؼهًٛخ 

ٔانًسزجذاد 

يجبل كم إداسح 

يٍ إداساد 

انجًؼٛخ ٔرشسم 

نٓى ثشكم 

دٔس٘ نزضقٛفٓى 

ٔسفغ انؼبئذ 

انًؼشفٙ نٓى 

 ٔنهجًؼٛخ

رٕفٛش  -13

االدزٛبجبد 

ٔاإليكبَبد انزٙ 

رؼٍٛ انًٕظفٍٛ 

ألداء أػًبنٓى 

 ػهٗ أرى ٔجّ

 رزنٛم -12

انصؼٕثبد انزٙ 

رٕاجّ فشٚق 

 انؼًم

االْزًبو  -15

فٍٛ فٙ ثبنًٕظ

انجٕاَت 

انصذٛخ 

 ٔاالجزًبػٛخ

االْزًبو  -16

ثجٕدح انًكبرت 

ٔرٕفٛش انزٕٓٚخ 

انالصيخ ٔرٕفٛش 



االشزشاطبد 

انصذٛخ فٙ ثٛئخ 

 انؼًم

رٕفٛش  -17

االدزشاو 

ٔانزقذٚش نجًٛغ 

انًٕظفٍٛ 

ٔركشٚى 

 انًًٛضٍٚ

 

0 

انشفبفيت 

 وانذىكًت 

وبيئت انعًم 

 انصذيت 

 ببألنظًت اإلنخضاو

بيئت عًم  حىفيشو

 نهعًم  جبربت ويشيذت

سفع يسخىي انعًم وعذو ئدخبل 

 انجًعيت في يشبكم نظبييت 

و حىفيش انبيئت انخي حزنم انسبم 

ننجبح فشيك انعًم في حمذيى انخذيت 

 وانعًم انًطهىة ينهى

 دنيم انذىكًت -1

انخمبسيش انًبنيت  -0

 انذوسيت

سيبست حضبسة  -3

 انًصبنخ

نظبو اإلبالغ  -2

 انًخبنفبثعن 

نظبو خصىصيت  -5

انبيبنبث ودًبيت 

يبهغي 

 انًخبنفبث

نظبو يكبفذت  -6

 غسم األيىال

 انسيبست انًبنيت -7

األَظًخ ٔضٕح  -8

ٔانسٛبسبد 

 انخبصخ ثبنؼًم

 

3 
حعضيض انصىسة 

 انزهنيت 

بنبء سًعت طيبت 

 نهجًعيت 

بنبء عاللبث يًيضة نهجًعيت يع 

 ئبشاص انذوس انميى ألعًبل انجًعيت 

بنبء يشكض  -1

 ئعاليي

انًىلع  ئداسة -0

 اإلنكخشوني

إداسح دسبثبد  -3

يٕاقغ انزٕاصم 

انجزًبػٙ 

انخبصخ 

 ثبنجًؼٛخ



 رؼضٚض ٔصٚبدح  -2

انؼالقبد 

 ٛخانخبسج

انزٕاصم  -5

 انًؤسسٙ

 ثُبء انششاكبد -6

 لذسة انجًعيت عهً حذميك أهذافهب انجًعيتاسخًشاسيت  االسخذايت انًبنيت  2

رشًم رًُٛخ  -1

 انًٕاسد انًبنٛخ

االسزضًبس،   -0

 ٔقبف األ رأسٛس

 انؼضٕٚبد  -3

انًجبدساد انزٙ   -2

يٍ شأَٓب 

رخفٛف األػجبء 

انًبنٛخ ػهٗ 

انجًؼٛخ 

ٔانًزقبػذٍٚ 

 ػهٗ دذ سٕاء

 انذػى انذكٕيٙ -5

دػى انقطبع   -6

 انخبص

دػى انجٓبد   -7

 انًبَذخ

 جىدة انذيبة 5

انهذف انشئيس 

نهجًعيت وهى بنبء 

بنبء بيئت دبضنت 

نهًخمبعذين حمذو 

بشايج ثمبفيت وصذيت 

وحشفيهيت واجخًبعيت 

وحسىيك خبشاث 

 انًخمبعذين

حمذيى بشايج نىعيت حخذو ششيذت 

انًخمبعذين نهىصىل نجىدة انذيبة 

 0232وفك سؤيت 

ثُبء انجٛئخ  -1

 انذبضُخ

 نهًزقبػذٍٚ

رقذٚى انجشايج  -2

 انضقبفٛخ

رقذٚى انجشايج  -3

 االجزًبػٛخ

رقذٚى انجشايج  -4

 انزشفٛٓٛخ

سفغ انًسزٕٖ  -5

انصذٙ 

 نهًزقبػذٍٚ

سفغ انًسزٕٖ  -6

القزصبد٘ ا



 نهًزقبػذٍٚ

 

 

 

 انهيكم انخنظيًي نهجًعيت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس الجمعية 

اإلدارة مجلس   

 المدير التنفيذي

إدارة الموارد 

 البشرية 

الشؤون إدارة 

 المالية

إدارة التسويق 

 وتنمية الموارد

إدارة االعالم 

والتواصل 

 المؤسسي

 إدارة المشاريع


