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الصفحة 1

1.0
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء المرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
جمعيـة رعـا ـة األ تـام بملـة الملرمـة (كهـاتين) إحـد الجمعيـاا الراةـدة مج مجـال رعـا ـة األ تـام مج بالبنـا المبـاركـة ،وتقـدم الجمعيـة
منظومة متنوعة من البرامج والخدماا لأل تام وأسـره مج مقرها الرةيسـج بملة الملرمة ومرعيها بالمد نة المنورة والطاة  .وضـمن
جهوب الجمعية مج تعز ز بورها الر ابي ،وتنمية منظومتها المؤســـســـية جاء ماـــرو لالبناء المؤســـســـجل للجمعية ليســـه مج بناء
استراتيجية حد ثة تلبج تطلعاا المستفيد ن والمجتمع ،و عزز من ماعلية األباء المؤسسج للجمعية ومروعها وإباراتها.
وتسـتعر

الوثيقة نتاةج مرحلة إعداب الخطة االسـتراتيجية ،بناءً على المنهجياا واألبواا التج قام الفر ق االسـتاـاري ومر ق التخطي

بالجمعية باتباعها إلعداب اســــتراتيجية الجمعية ومق أمضــــم الممارســــاا مج مجال التخطي االســــتراتيجج للقطا غير الربحج .ولتحد د
الخارطة االسـتراتيجية للجمعية تطرقنا إلى عدة عناصـر تحليلية أظهرا نتاةج ت االسـتفابة منها مج إعداب الخطة ولل من الالل المقابالا
الاخصية ،و نقاط القوة والضع والفرص والمخاطر  ،SWOTوتحليم البيئة الخارجية ،وتحليم متطلباا األطراف لاا العالقة.
ونسـلل المولى عز وجم أن ومق الجمعية والقاةمين عليها على تحقيق أمضـم النتاةج المرجوة من هذه االسـتراتيجية ،وبما سـه مج
تعظي أثرها االجتماعج على المستفيد ن والمجتمع ،و عزز من بورها اإلنسانج مج الدمة األ تام وأسره .
واهلل ولج التوميق والسداب،،،
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الصفحة 2

2.0
قام الفر ق االستااري باالعتماب على مجموعة من األبواا الفنية مج بناء الخطة االستراتيجية للجمعية ،و ستعر

الالم التالج المنهجية واألبواا الفنية المستخدمة

مج المارو .

التقيي األولج

أبواا التحليم االستراتيجج

إعداب الخارطة االستراتيجية

تصمي مؤشراا األباء
الرةيسية لألهداف االستراتيجية

تصمي المبابراا التنفيذ ة
لألهداف االستراتيجية

اللقاءاا الاخصية مع أعضاء
من مجلس اإلبارة والفر ق
التنفيذ ة.

تحليم مصفومة ( SWOTنقاط
القوة والضع  ،والفرص
والمخاطر).

تحليم وتصمي الرؤ ة
االستراتيجية والرسالة
المؤسسية للجمعية

تحليم األهداف االستراتيجية

تحليم مؤشراا األباء الرةيسية

تطبيق منهجية التقيي
المؤسسج لسبعة مجاالا
رةيسية مج أباء الجمعية.

تحليم البنية الدااللية ومق
مصفومة ماكينزي.

تحليم وتحد د القي الحاكمة
على مستو اا العاملين
والوحداا والجمعية

تحد د عوامم النجاح الرةيسية
لألهداف االستراتيجية

تصمي المبابراا التنفيذ ة
المحققة الستراتيجية الجمعية

تحليم البيئة الخارجية
باستخدام أبارة PESTEL

تحليم األثر االستراتيجج
المستهدف للجمعية

تصمي مؤشراا األباء
الرةيسية

تحليم متطلباا األطراف لاا
العالقة مع الجمعية

تصمي األهداف االستراتيجية
ومق المنظوراا األربع لبطاقة
األباء المتوازن
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ه.

الصفحة 3

3.0
شــارب بفعالية الالل مرحلة إعداب الخطة االســتراتيجية ممثلين من أعضــاء مجلس اإلبارة ،وممثلين من كامة إباراا الجمعية ومروعها ،كما شــارب مج مرحلة تحليم متطلباا
األطراف لاا العالقة مئاا متنوعة من الاــركاء والداعمين والجهاا لاا العالقة ،باإلضــامة إلى ورشــتين مج ملة الملرمة والطاة مع المســتفيد ن ،و بين الاــلم التالج
إحصاةياا المااركين مج إعداب الخطة االستراتيجية للجمعية.

اللقاءاا التمهيد ة

ورش التخطي االستراتيجج

ورش التخطي االستراتيجج

( )9-8أغسطس

( )20-19أغسطس

لقاءاا مر الطاة

• ( )2من أعضاء مجلس اإلبارة.

• ( )4من أعضاء مجلس اإلبارة.

• ( )2من أعضاء مجلس اإلبارة.

• ( )3مـــن التنفيـــذ ين مـــج ملـــة
الملرمة.

• ( )15مـــن التنفيـــذ ين مـــن مـــرو
الجمعية.

• ( )27مـــن التنفيـــذ ين مـــن مـــرو
الجمعية.

• ( )2مــن التنفيــذ اا مــج القســ
النساةج بملة الملرمة.

• ( )7مـــن التنفيـــذ اا مـــن مـــرو
الجمعية.

• ( )3مـــن التنفيـــذ اا مـــن مـــرو
الجمعية.

• لقــــاء المســــتفيد ن مــــج مــــر
الطـــــاة  )20( :ماـــــاركة مـــــن
األمهـــــاا )7( ،ماـــــاركين مـــــن
األ تام.

• المجمو = ( )7مااركين.

• المجمو ( )26ماارب.

• المجمو ( )32ماارب.

• لقــاء الجهــاا لاا العالقــة مــج
مر الطاة  )8( :مااركين.

• لقـــاء المســـتفيد ن مـــج ملــــة
الملرمـــــة )11( :ماـــــاركة مـــــن
األمهاا )18( ،مااركاً من األ تام.

• لقــــاءاا المــــوظفين )10( :مــــن
الموظفين )5( ،من الموظفاا.
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الصفحة 4

4.0
تهدف مرحلة تحليم الوضـع الراهن للجمعية إلى بناء تصـور متلامم عن أباء الجمعية مج مختل المحاور المؤسـسـية ،وإلى تحليم عناصـر قوتها ومرصـها المتاحة ،وتسـه
هذه المرحلة مج تعز ز مدالالا االستراتيجية بما توامق مع تطلعاا كامة المعنيين.
ومج الالل هذه المرحلة ت االستعانة باألبواا التحليلية التالية:
 .1التقيي التمهيدي :ولل عن طر ق لقاءاا مرب ة مع عدب من أعضاء مجلس اإلبارة والقياباا التنفيذ ة بالجمعية ،ولل لالطال األولج على واقع الجمعية وطبيعة
العملياا اإلبار ة والتنظيمية والمالية والفنية مج الجمعية.
 .2تحليم  :SWOTو هدف هذا التحليم إلى تقيي عناصـر القوة والضـع مج الجمعية والعوامم الخارجية المؤثرة من مرص وتحد اا ،وتسـاعد هذه األباة على التقيي
العام للجمعية.
 .3تحليـم  :7Sو هـدف هـذا التحليـم إلى تقيي العوامـم الـداالليـة المؤثرة على أباء الجمعيـة ،وتتعلق بجوانـ االســــتراتيجيـة والهيللـة والنظ اإلبار ـة والتقنيـة
والموظفين والنم اإلباري والقيابي مج الجمعية.
 .4تحليم  :PESTELو هدف هذا التحليم إلى تقيي العوامم الخارجية العامة لاا العالقة بلعمال الجمعية ،وتساعد هذه األباة على تعميق التحليم الخارجج للجمعية.
 .5تحليم األثر :وتهدف هذه األباء إلى توصـي مبرراا إناـاء الجمعية وعملياتها ومخرجاتها الرةيسـية وبيان أثرها االسـتراتيجية المسـتهدف على مسـتو المسـتفيد ن
والمجتمع.
 .6تحليم األطراف لاا العالقة :و هدف هذا التحليم إلى التعرف على تطلعاا واحتياجاا األطراف الرةيسـية لاا العالقة مج الجمعية من مسـتفيد ن وموظفين وشـركاء
وباعمين وجهاا مماثلة.
ونستعر

مج الصفحاا التالية بياناً لنتاةج مرحلة تحليم الوضع الراهن للجمعية.
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الصفحة 5

4.1
تهدف المقابالا التمهيد ة التج ت تنفيذها باــــلم مربي مع عدب من أعضــــاء من مجلس اإلبارة والفر ق التنفيذي وإبارة القســـ النســــاةج بملة الملرمة؛ تهدف إلى
التقيي العام لألباء المؤســســج مج الجمعية ،والتعرف على طبيعة الخدماا والبرامج المقدمة للمســتفيد ن ،و ســتعر

الجدول التالج المحاور الرةيســية للمناقاــاا مج

المقابالا التمهيد ة ،ونتاةج التقيي التمهيدي للفر ق االستااري.
م

عناصر المناقااا مج التقيي التمهيدي

1

اإل فاء بمعا ير الحوكمة

2

تلهيم القياباا ،وإعداب الص الثانج

3

التوجهاا االستراتيجية

4

الخط التاغيلية

5

آلياا الرقابة والتقيي على الخط التاغيلية

التقيي التمهيدي
 أشـارا الجمعية إلى حصـولها على نسـبة  %54مج تقيي الوزارة للحوكمة مج الجمعية ،و عتبر هذا مؤشـرمنخفض مقارنة بالجهاا المماثلة ،مع انخفا

مج الممارساا المعيار ة لإلمصاح والافامية ألعمال ونتاةج

الجمعية مع الجهاا المعنية ،بالرغ من مدة عمم الجمعية.
 أمابا الجمعية بوجوب تلاليراا متراكمة مج إصدار ميزانياتها الختامية مج السنواا األاليرة. تفتقد الجمعية إلى منهجية واضحة لتلهيم القياباا ،وإعداب الص الثانج على مستو اإلباراا الرةيسية أوالفرو  ،مع وجوب معدل مرتفع للدوران مج وظيفة المد ر العام بالجمعية الالل السنواا الماضية.
 تسعى الجمعية إلى تحقيق تطلعاا المستفيد ن على المستو ين االجتماعج والتنموي ،ومع وجوب توجهااعامة مج ألهان العاملين ،إال أن التوجهاا االستراتيجية للجمعية غير ملتوبة أو محدبة للمعنيين.
 تقوم مرو وإباراا الجمعية بإعداب الط تاـــغيلية ســـنو ة ،ولل ومقاً للمســـؤولياا والمهام المحدبةللفرو واإلباراا.
 -تفتقد الجمعية إلى آلياا واضحة للرقابة والتقيي لخططها التاغيلية على مستو الفرو أو اإلباراا.
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الصفحة 6

 قـامـب بعض إباراا الجمعيـة بلتـابـة عـدب من اللواةظ التنظيميـة ،والحظنـا أن بعضــ ـهـا غير معتمـد من مجلس6

األبلة التنظيمية واإلبار ة والمالية

7

إبارة الفرو

8

البنية التقنية

9

الهيلم والتوصي الوظيفج

10

عملياا الموارب البار ة

11

االستدامة المالية

12

برامج والدماا المستفيد ن

13

قياس النتاةج

اإلبارة ،باإلضـامة إلى احتيا اللواةظ الموجوبة إلى تحد ث بما توامق مع طبيعة المتغيراا التنظيمية ،كما
تفتقد الجمعية إلى أبلة مرتبطة بمعا ير الحوكمة او منظومة االستدامة المالية واالستثمار.
 تمنظ الجمعية مروعها صــــالحياا المركز ة واســــعة ،وقد ســــاهمب مج تفاوا النظ واإلجراءاا اإلبار ةوالتنظيمية بين المركز الرةيسج للجمعية.
 قامب الجمعية بتزو د مروعها وإباراتها بالبرامج التقنية األســـاســـية مج المجال المالج ،مع وجوب تفاوابين البنية التقنية مج الجمعية ومروعها.
 مع عدم وجوب توصـي وظيفج متلامم مج الجمعية؛ مقد أب لل إلى تعدب المهام الوظيفية وتدااللهامج بعض الوظاة القياب ة والفنية بالجمعية.
 تتمثم معظ عملياا الموارب الباـر ة مج األناـطة المرتبطة بإبارة شـؤون الموظفين ،مع ضـع مج القيامبلعمال التخطي واالستقطاب والتلهيم والتحفيز وإبارة األباء للموارب البار ة مج الجمعية.
 تتســ ـ الموارب المـاليـة مج الجمعيـة بـالتنو والتنـامج ،وممـا عزز للـ الخبراا المتراكمـة لفر ق العمـمبالجمعية ،والصورة الذهنية اإل جابية عن الجمعية لد الداعمين والمتبرعين.
-

ومع توجه الجمعية نحو تحقيق االســتدامة المالية من الالل االســتثماراا واألوقاف مهج بحاجة إلى بناء
حوكمة ماعلة الستثماراتها من الالل لواةظ إبار ة ومالية واستثمار ة.

 تركز معظ برامج والدماا الجمعية على الجان الرعوي والدع المابي للمستفيد ن بلشلاله المختلفة. نالحظ عدم وجوب براساا لتحد د احتياجاا المستفيد ن أو قياس أثر البرامج والماار ع المقدمة عليه . ل نطلع على براســاا ســابقة قامب بها الجمعية لقياس نتاةج أعمالها على مســتو اا رضــا المســتفيد نوالموظفين والمتطوعين والاركاء والجهاا لاا العالقة.
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الصفحة 7

SWOT

4.2

سـتخدم تحليم نقاط القوة والضـع والفرص والمخاطر كلباة تحليم اسـتراتيجج ،و عتبر من األبواا التحليلية الرةيسـية مج بناء االسـتراتيجياا والخط للوصـول إلى األهداف
المرجوة .و ســاعد تحليم مواطن القوة والضــع والفرص والمخاطر على تحد د أمضــم طر قة ملن للجمعية أن تتبعها لتتملن من اســتخدام مواطن قوتها بغية اســتغالل
الفرص ،ومج الوقب عينه حما ة مواطن قوتها وضعفها من المخاطر الخارجية.
ونســتعر

مج المصــفومة التالية نتاةج المناقاــاا التج تمب مج ورشــة التركيز مع مر ق التخطي بالجمعية ،ولل باالســتعانة بلم من مصــفومة  SWOTوأباة التحليم

ماكنزي  7Sوأباة التحليم  PESTELللعوامم الخارجية.
نقاط الضع الرةيسية

نقاط القوة الرةيسية
.1

أقدمية الجمعية مج العمم مع األ تام.

.1

محدوب ة البرامج التدر بية والتلهيلية المقدمة للعاملين.

.2

قدسية الموقع الجغرامج ألعمال الجمعية.

.2

تركيز معظ الخدماا المقدمة للمستفيد ن مج المجال الرعوي.

.3

وجوب كفاءاا بار ة بخبراا طو لة عاملة مج الجمعية.

.3

ارتفا معدل الدوران الوظيفج.

.4

وجوب قاعدة بياناا للمستفيد ن والداعمين.

.4

ارتفا معدل األرصدة المالية الماروطة وغير المستثمرة.

.5

امتالب الجمعية ألوقاف تسه مج استدامتها المالية.

.5

ضع آلية لتصمي المبابراا المجتمعية.

.6

وجوب مبانج إبار ة لفرعج الطاة والمد نة.

.6

عدم وجوب توجهاا استراتيجية محدبة وواضحة.

.7

وجوب شخصياا اجتماعية بارزة مج الجمعية العمومية.

.7

ضع آلياا الحوكمة والمراجعة الدااللية مج الجمعية.

.8

ارتفا معدل السيولة والفواةض المالية للجمعية.

.8

عدم وجوب نظام اباري ومالج متلامم.

.9

معالية أعضاء مجلس اإلبارة مج المااركة مج برامج وأناطة الجمعية.

.9

ضع الخط والبرامج االعالمية والتسو قية للجمعية

 .10منهجية الجمعية مج المحامظة على سر ة والصوصية بياناا المستفيد ن.
.11

توجه العاملين نحو تحقيق األهداف العامة للجمعية.

 .12جوبة نظام األرشفة وحفظ البياناا مج الجمعية.

 .10ضع آلياا إبارة وقياس األباء الوظيفج للعاملين مج الجمعية.
.11

انخفا

نسبة العواةد االستثمار ة من مجمو إ راباا الجمعية.

 .12وجوب مالالا متراكمة مج الجمعية منذ سنواا طو لة.
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الصفحة 8

الفرص المتاحة الرةيسية
.1

نمو أعمال الاراكاا المجتمعية بين القطا الخيري وباقج القطاعاا.

.2

التطور التقنج مج مجال التطبيقاا والمتاجر االللترونية وقنواا التبر الرقمج.

.3

التوجه الحلومج نحو التطو ر اإلباري والتقنج للجهاا الخير ة.

.4

تيسير االجراءاا الحلومية لاا العالقة باالستثمار واالستدامة المالية للجمعية.

.5

التوجه المجتمعج نحو العمم التطوعج.

.6

منصاا التبر الموحد الحلومية والخاصة.

.7

رؤ ة الممللة مج تطو ر القطا الخيري.

.8

التطور التقنج مج مجال التطبيقاا والرقمنة لاا العالقة بلعمال الجمعية.

.9

توجه المجتمع نحو رعا ة وبع مئاا األ تام.

المخاطر والتهد داا المحتملة الرةيسية
معدالا النمو االقتصابي العام.

.1

انخفا

.2

اإلجراءاا البيروقراطية البنلية مع الداعمين واللفالء.

.3

حساسية العمم الخيري تجاه اآلراء والحمالا المغلوطة تجاه طبيعة األناطة
المقدمة.

.4

النمو المتسار مج عدب الجمعياا الخير ة المماثلة.

.5

ارتفا المؤشراا الحلومية لاا العالقة بالحوكمة والرقابة المالية واإلبار ة.

.6

ضع آلياا الترشيظ واالالتيار ألعضاء الجمعياا العمومية مج القطا الخيري.

.7

تداعياا الجواةظ واللوارث العامة على العمم الخيري.

و ؤكد الفر ق االستااري إلى وجوب عدب من التحد اا المؤسسية التج تتطل معالجة على المستو ين االستراتيجج والتنظيمج للجمعية ،ومن أبرز هذه التحد اا ما لج:
-

عدم وجوب إجراءاا عمم واضحة وملتوبة مج الجمعية ،وكثير من الممارساا اإلبار ة مرتبطة بالجان الفربي.

-

أهمية نار ثقامة الجوبة واألباء المؤسسج المتميز بين العاملين مج كامة مرو الجمعية.
والتطو ر المهنج للعاملين مج الجمعية.

-

ضع عملياا التدر

-

عدم وجوب مؤشراا أباء واضحة مج مختل المستو اا والعملياا اإلبار ة بالجمعية.

-

عدم وجوب إبارة متخصصة مج االستدامة المالية واالستثمار بالجمعية.

-

ضع عملياا التسو ق الرقمج وتفاوتها بين الفرو  ،مع تعدب حساباا الجمعية مج قنواا التواصم االجتماعج.

-

عدم وجوب لجان متخصصة مج الجمعية على مستو مجلس اإلبارة لاا عالقة بالتدقيق والمراجعة والحوكمة.

-

ضع تلامم أبوار القس النساةج مع إباراا وأقسام الجمعية.
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الصفحة 9

4.3
قام الفر ق االسـتاـاري بعقد مجموعة من ورش العمم مع الموظفين والمسـتفيد ن والجهاا لاا العالقة ،ولل بهدف االطال على تطلعاا واحتياجاا هذه األطراف ،وبما
سه مج بناء استراتيجية متلاملة للجمعية .ونستعر

ميما لج النتاةج التج الر بها الفر ق االستااري مج مختل هذه الورش.

الجهاا المااركة مج الورشة

التعلي والمعاهد الصناعية

الصحة

الداعمون
المجلس البلدي

تطلعاا األطراف لاا العالقة
•

تومير قواعد بياناا ماتركة ومحدثة.

•

التركيز على اال تام لوي الحاجة.

•

المااركة مج الفعالياا والبرامج واألناطة لاا العالقة باأل تام.

•

بع متطلباا التعلي عن بعد لأل تام المستفيد ن.

•

المساهمة مج تلهيم األ تام.

•

التواصم المستمر.

•

تحد د االحتياجاا الصحية للمستفيد ن.

•

وجوب ممثم صحج مثم حلقة رب ما بين وزارة الصحة ومستفيدي الجمعية.

•

التعرف على اال تام من أبناء منسوبج الجهاا الصحية وغيرها.
بالجمعية والدماتها والمساهمة مج تخصيص أ ام معينة للتعر

•

التعر

•

المساهمة مج الماار ع الوقفية من منسوبج وزارة الصحة.

•

التلامم مج الماار ع المتعلقة بمنظمة الصحة العالمية.

•

إقامة ماار ع تجار ة تحقق عواةد للمستفيد ن والجمعية.

•

إقامة ماار ع تسه مج توظي األ تام.

•

إبراز جهوب الجمعية اعالمياً.

باأل تام واحتياجاته .
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الصفحة 10

االحتياجاا مج المجال االجتماعج والرعوي
 .1تلمين مساكن بإ جاراا رمز ة.

 .2تقد

السلم الغذاةية بالم شهري منتظ .

 .3بع سداب اإل جاراا.

 .4تقد

ماار ع كسوة العيد للامة األسر المستفيدة.

 .5تومير مساكن بلقساط ميسرة.

 .6رمع قيمة اللفالة الاهر ة.
بع لألبناء موق  18سنة.

 .7بع المستفيد ن مج إنجاز اإلجراءاا الحلومية.

 .8استمرار ة تقد

 .9تومير المواصالا للمااركة مج برامج الجمعية.

 .10مساعدة الاباب والبناا على الزوا .

 .11بع حصول األمهاا على سياراا الاصة به .

 .12تقد

 .13تحسين مئة التغطية التلمينية.

 .14تنسيق استلمال التسجيم مج منصة سلنج.

 .15إعداب براسة لتحليم االنفاق االستهالكج للمستفيد ن.

بع لتذاكر السفر المحلية.

 .16بع القرو

السلنية.

 .17بع تومير األثاث واألجهزة المنزلية.

 .18تقد

 .19التحد د الدقيق الحتياجاا األسر (ماار ع اللسوة).

 .20بع الحاالا الصحية لاا األولو ة.
 .22تقد

 .21تومير مرص عمم لألمهاا.

كوبوناا شراةية وكوبوناا قرطاسية.
برامج مسابقاا للطالب.

االحتياجاا مج المجال التنموي
 .2إعداب براسة لتحليم االنفاق االستهالكج للمستفيد ن.

 .1تنفيذ برامج تقو ة براسية لألبناء.

برامج تطو ر ة مج اللغاا األجنبية.

 .3تقد

بوراا تطو ر ة ومهار ة.

 .4تقد

 .5تدر

األبناء على مهاراا قيابة السياراا.

 .6تيسير اإلجراءاا لاا العالقة بالمدارس والجامعاا.

 .7بع المستفيد ن مج تومير مرص وظيفية.

 .8تقد

 .9العنا ة بالموهوبين.

 .10بع متطلباا التعلي عن بعد مثم األجهزة وغيرها.

 .11تومير مرص عمم لألمهاا.

 .12بع وتطو ر ماار ع األسر المنتجة.

 .13إقامة معالياا ر اضية.

 .14بع القضا ا الحقوقية لألطفال واألمهاا.

 .15تقد

برامج مسابقاا للطالب.

برامج توعو ة للمقبلين على الزوا .

 .16إقامة رحالا لألبناء والبناا.
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الصفحة 11

االحتياجاا مج المجال االجتماعج والرعوي
 .1تومير حلول اسلانية لأل تام.
 .3تقد

 .2تقد

بع اإل جاراا السلنية.

الدع ألمرا

القل .

 .4عدم تلالير سداب وبع اإل جاراا والفواتير.
 .6تومير وساةم المواصالا.

 .5تومير األجهزة اللهرباةية.
 .7تومير البطاقاا التمو نية والدع الغذاةج.

 .8تقد

 .9تومير الدع مج مجال الزي والمالبس.

 .10تومير بطاقاا تلمين صحج لألبناء والبناا واالمهاا.

 .11بع سداب مواتير اللهرباء.

 .12رمع قيمة اللفاالا والروات الاهر ة.
 .14تقد

تناس مع حج األسرة.

 .13تقد

بع

 .15تقد

الدع مج المستلزماا المدرسية.

 .16تقد

بع ألقساط السياراا الجد دة.

بع لعالجاا أمرا
الدع ألمرا

العيون واأللن واألسنان.

الروماتيزم.

االحتياجاا مج المجال التنموي
 .1تومير متطلباا التعلي عن بعد (الحواسي وغيرها)

 .2تومير أند ة ترميهية ور اضية وثقامية لألبناء والبناا
بع المدارس األهلية لطالب  3ثانوي

 .3إ جاب مرص عمم لألبناء والبناا

 .4تقد

 .5تومير مرص عمم مالةمة لألمهاا

 .6توجيه الاباب نحو االعتماب على لواته

 .7تقد

برامج وأناطة ترميهية

 .8رمع مهاراا الاباب الذاتية

 .9تقد

برامج وبوراا تدر بية مج المهاراا الاخصية.

 .10بع الماار ع الصغيرة والر اب ة للاباب

 .11تقد

برامج توعو ة وب نية للاباب

 .12بع ماار ع األسر المنتجة

 .13تخصيص ملتقياا مفتوحة للحد ث مع األبناء والبناا

 .14تقد

برامج لتحفيظ القران اللر
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الصفحة 12

تطلعاا األطراف لاا العالقة

المااركون مج اللقاءاا

قس شؤون األ تام والبرامج
رةيس القس  )4( +موظفين

القس النساةج
رةيسة القس  )3( +موظفاا

قس شؤون الموظفين وقس اإلعالم
رةيسج القسمين  )3( +موظفين

•

انااء وحدة إرشاب ة لأل تام ،ووحدة متخصصة للبرامج التنمو ة.

•

إعداب التوصي الوظيفج للم شخص.

•

تسر ع اإلجراءاا اإلبار ة مج الجمعية.
التغذ ة الراجعة لقس شؤون األ تام من األقسام األالر .

•

تحسين آلياا تقد

•

تحفيز العاملين نفسياً وماب اً ،وتعز ز االستقرار واألمان الوظيفج للعاملين.

•

التركيز على الير ة العمم مع األ تام.

•

تفعيم الاراكاا المجتمعية مع الجهاا لاا العالقة

•

تومير وساةم نقم كامية للباحثين االجتماعيين.

•

معالجة قواة االنتظار مج كفاالا األ تام.

•

أن ركز القس النساةج على البرامج والدع لأل تام واألمهاا ،وكذل تنمية الموارب المالية.

•

ز ابة الصالحياا للقس النساةج ،وز ابة صالحياا التواصم مع الجهاا الخارجية.

•

تحسين جوبة منصاا التواصم االجتماعج.

•

تسر ع عملياا متابعة طلباا اللفالء من القس الرجالج.

•

معالجة أسباب التلالير مج تومير الترااليص الالزمة إلقامة الفعالياا.

•

معالجة تعدب مهام العمم الوظيفج مج القس النساةج.

•

تومير ميزانياا كامية إلقامة البرامج واألناطة.

•

تعد م الدوام ،ومعالجة موضو الفترتين.

•

تخصيص صندوق لدع وإقرا

الموظفين.

•

معالجة تداالم مهام العمم الوظيفج ،وتومير أوصاف وظيفية للعاملين.

•

استقطاب متخصصين مج مجال التسو ق واإلعالم.

•

معالجة التسرب الوظيفج ،وتحسين الروات والحوامز.
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الصفحة 13

4.4
هدف تحليم األثر إلى تحد د التغيير المسـتهدف على مسـتو المسـتفيد ن والمجتمع مج المد االسـتراتيجج ،ولل من الالل بيان مبرراا تلسـيس الجمعية مروراً بالمدالالا
والمخرجاا والنتاةج الرةيسـية للجمعية بفروعها ،و سـه هذا التحليم مج بناء الرسـالة المؤسـسـية ومق األثر االسـتراتيجج المسـتهدف .و بين الاـلم التالج نتاةج تحليم األثر
للجمعية.
المبرراا

 -1وجوب حاجاا وظواهر اجتماعية
لاا عالقة باإل تام.
 -2محدوب ة الجهاا المتخصــصــة
مج بع ورعا ة األ تام.
 -3تـوجــه الـمـجـتـمـع نـحـو كـفــالــة
اليتي .
 -4الجوان الد نية واألالالقية لاا

المدالالا

النتاةج

المخرجاا

 -1إ ـجــاب مـوارب مــالـيــة مـتـنـوعــة برنامج كفالة اليتي .
بـرامـج الــدعـ الـعـيـنـج والـمــابي
للجمعية.
 -2اســــتقطــاب وتوظي كفــاءاا للمستفيد ن.
بار ة مؤهلة.
االجتماعج.
 -4إنااء بنية تقنية مهيئة ألعمال
الجمعية.
 -5إ جــاب مقراا مالةمــة لتقــد
الخدماا والبرامج للمستفيد ن.

• تـمـلـيـن وتـفـعـيــم األ ـتــام مـج
المجتمع.

برامج الـدع الصــــحج والتعليمج

 -3تصــــمي آليــاا مــاعلــة للبحــث والتوعوي للمستفيد ن.

• تلفـم الجمعيـة حالياً ما ز د عن

البرامج التدر بية والتطو ر ة.
برامج كفالة األسر واألرامم.

عارة آالف تي و تيمة.

•

ســــتفيــد حــالي ـاً مــا ربو على

ماــــار ع بنـاء وترمي المســــاكن

المســــة آالف أســــرة من برامج

وبع اإل جاراا.

وماــــار ع الجمعيـة االجتمـاعية

العالقة برعا ة األ تام.
 -6تـــطـــو ـــر قـــواعـــد بـــيـــانـــاا ماار ع الحقيبة المدرسية.
 -5الـنـمـو مـج أعــداب األ ـتــام مـج
لـلـمســــتـفـيــد ـن والـجـهــاا لاا بــرامــج الــدع ـ الــطــار لــألســـــر
المنطقة.
المحتاجة.
العالقة.
 -7إقامة شراكاا مع الجهاا لاا

ماار ع األضاحج وزكاة الفطر.

العالقة.

الماار ع اإلغاثية الطارةة.

اآلثار االستراتيجية

والتنمو ة.
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• المســــاهمـة مج تحقيق األمن
الــذاتـج والـمـجـتـمـعـج لـأل ـتــام
وأسره .
• إ جاب حلقة وصــم ما بين األ تام
والداعمين.
• تــعــز ــز ثــقــة الــمــجــتــمــع مـج
الجمعية.
• تنميـة المهـاراا الـذاتيـة ألمهـاا
األ تام.

الصفحة 14

5.0
 انطالقاً من نتاةج مرحلة تحليم الوضـــع الراهن للجمعية ،وبراســـة تطلعاا كامة األطراف لاا العالقة؛ قام الفر ق االســـتاـــاري ببناء الخارطة االســـتراتيجية للجمعية ومقاًألمضـم الممارسـاا مج مجال التخطي االسـتراتيجج للمنظماا غير الربحية ،والتج تتضـمن رؤ ة الجمعية ورسـالتها وقيمها الحاكمة وأهدامها االسـتراتيجية ،و بين الجدول
التالج تعر فاً بالمصطلحاا الواربة مج الخارطة االستراتيجية للجمعية.
المصطلحاا الواربة مج الخارطة االستراتيجية
الرؤ ة االستراتيجية
الرسالة المؤسسية

التعر

الفنج

الصورة الااملة التج توب الجمعية أن تصير إليها بنها ة الطتها االستراتيجية.
بيــان موجز موجــه إلى كــامــة األطراف لاا العالقــة بين بور الجمعيــة والحــاجــاا التج تلبيهــا ،واألثر
االستراتيجج المستهدف لها على مستو المستفيد ن والمجتمع.
قواعد إرشــــاب ة وإطار ســــلوكج عبر عن نظرة الجمعيـة وملســــفتهـا وأســــلوب تعـاملهـا مع المجتمع

القي الحاكمة

والمستفيد ن والعاملين.

األهداف االستراتيجية

هج توجهـاا شــــاملـة تـدمع الجمعيـة نحو اإلبـدا واالهتمـام والتركيز ،وتســــاعـدهـا كـذلـ مج تحو ـم
رؤ تها ورسالتها إلى أهداف عملية وقابلة للتطبيق مج المد الزمنج المتوس والطو م المد .

 و بين الاـــلم التالج الخارطة االســـتراتيجية للجمعية ،والتراب بين محاور األهداف االســـتراتيجية على مســـتو اا (المســـتفيد ن ،العملياا ،المملناا ،االســـتدامة) وارتباطاألهداف االستراتيجية برؤ ة ورسالة الجمعية.
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الصفحة 15

تحسين حياة األ تام وأسره من الالل منظومة

الرؤ ة

شركاء المجتمع مج تقد
الرعا ة التنمو ة لأل تام وأسره .

الرسالة

متلاملة من البرامج االجتماعية والتنمو ة والاراكاا
النوعية للمساهمة مج تملينه وتعز ز بوره
المجتمعج.

المستفيد ن

األهداف االستراتيجية

العملياا
المملناا

( )1تعظي األثر التنموي على األ تام وأسره

()2بناء منظومة نوعية للبرامج االجتماعية والتنمو ة

( )4تحقيق معا ير التميز والحوكمة المؤسسية

االستدامة
القي الحاكمة

( )3تعز ز الملانة المتميزة للجمعية

()5تطو ر اللفاءاا الوظيفية والتطوعية المتخصصة

( )6تنمية االستثماراا والموارب المالية المستدامة

التميز

التعاون الفعال

اإلبدا والتطو ر
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المصداقية

حفظ كرامة
اليتي

الصفحة 16

6.0
مؤشــراا األباء هج مجموعة من المقا يس اللمية والنوعية التج تســتخدم لتتبع األباء بمرور الوقب لالســتدالل على مد تلبيته لمســتو اا األباء المســتهدف ،ومن الالل
تحليم عوامم النجاح المتوقعة مج ورش العمم قام الفر ق االسـتاـاري بتصـمي المؤشـراا الرةيسـية لألهداف االسـتراتيجية للجمعية .و بين الجدول التالج توصـيفاً لمؤشـراا
األباء الرةيسية لألهداف االستراتيجية المبينة مج الخارطة االستراتيجية للجمعية.

األهداف االستراتيجية

مؤشراا األباء الرةيسية لألهداف
االستراتيجية
 1,1نســـبة ماـــاركة األ تام واألمهاا

 .1تعظي األثر التنموي
على األ تام
وأسره

مج البرامج التنمو ة.
 1,2مســــتو التحســــن التنموي لـد
األ تام وأسره .
 1,3مسـتو تحسـن الوعج المجتمعج
نحو ملانة اليتي .

 .2بناء منظومة نوعية
للبرامج االجتماعية
والتنمو ة

 2,1مستو جوبة البرامج االجتماعية
والتنمو ة.
 2,2نســــبـة رضــــا المســــتفيـد ن من
البرامج االجتماعية والتنمو ة.

نو المؤشر
كمج

نوعج

Y

طبيعة المؤشر
مدالالا

مخرجاا

بور ة القياس للمؤشر
نتاةج

Y
Y

Y

سنوي

سنوي

سنوي

األباء

Y
Y

Y
Y

شهري

ربع

نص

مستهدماا

Y

Y
Y

Y

للدراسة

Y
Y
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Y

الصفحة 17

نو المؤشر
األهداف االستراتيجية

المتميزة للجمعية

 3,1مستو تحسن ملانة الجمعية.
 3,2عــدب الاــــراكــاا الـمـجـتـمـعـيــة
الفاعلة.
 4,1نسـبة التحسـن السـنوي مج معا ير

 .4تحقيق معا ير التميز
والحوكمة

الوظيفية والتطوعية
المتخصصة
 .6تنمية االستثماراا
والموارب المالية
المستدامة

نوعج

مدالالا

مخرجاا

Y
Y

نتاةج

شهري

ربع
سنوي

نص
سنوي

Y
Y

Y

Y

Y

 4,2نسبة االلتزام بمعا ير الحوكمة.

Y

Y

Y

 4,3نسبة تطبيق الخط التاغيلية.

Y

التميز المؤسسج مج الجمعية.

 5,1نسبة األباء الوظيفج.
 5,2نســ ـبـة النمو الســــنوي مج عـدب
المتطوعين الفاعلين مج الجمعية.
 6,1نســــبـة النمو الســــنوي لإل راباا
المالية للجمعية.
 6,2نســبة اإل راباا االســتثمار ة من
مجمو إ راباا الجمعية.

Y
Y

Y
Y

Y

Y

Y
Y

Y

سنوي

األباء

Y

Y

المؤسسية

 .5تطو ر اللفاءاا

طبيعة المؤشر

مؤشراا األباء الرةيسية
كمج

 .3تعز ز الملانة

بور ة القياس للمؤشر

مستهدماا

للدراسة

Y
Y
Y

Y
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Y

الصفحة 18

7.0
المبابراا التنفيذ ة هج البرامج والماـار ع النوعية الالزمة لتحقيق مسـتهدماا األباء االسـتراتيجج للجمعية ،وتتصـ المبابراا التنفيذ ة بارتباطها الوثيق بتحقيق األهداف
االسـتراتيجية للجمعية ،وقدرتها على تحو م االسـتراتيجياا إلى واقع عملج .ونسـتعر
الرةيسية للجمعية ،واستناباً إلى نتاةج تحليم الوضع الراهن للجمعية ،كما ستعر

األهداف االستراتيجية

مؤشراا األباء الرةيسية لألهداف

مج الجدول التالج المبابراا التنفيذ ة التج ت بناءها من الالل تحليم مؤشـراا األباء

الجدول المخط الزمنج المقترح لتنفيذ مبابراا استراتيجية الجمعية.

المبابراا التنفيذ ة

االستراتيجية

 1,1نسـبة ماـاركة األ تام واألمهاا  .1تطو ر منظومـة حوامز الســــتقطـاب األ تـام وأمهـاته
مج البرامج التنمو ة.

للبرامج التنمو ة.
 .2تـنـفـيــذ الـطــة بـرامـج تـوعـو ــة لـرمـع مســ ـتـو الـوعـج

 .1تـــعـــظـــيــ

األثــر

الــتــنــمــوي عــلــى
األ تام وأسره .

التنموي لد المستفيد ن.
 1,2مســــتو التحســــن التنموي لد
األ تام وأسره .

سنواا التنفيذ
2021

Y
Y

.3إعداب وتنفيذ الطة سنو ة لتلهيم وإبراز نمال متميزة
.4اعداب براســـة ســـنو ة لقياس األثر والعاةد االجتماعج
للبرامج التنمو ة المنفذة على المستفيد ن.

المجتمعج نحو ملانة اليتي .

لتعز ز ملانة اليتي مج المجتمع.
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Y
Y

من األ تام.

 1,3مســـــتــو تــحســـــن الــوعــج .5تنفيـذ الطـة البرامج التوعو ـة والفعـاليـاا الســــنو ـة

2022

2023

2024

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

الصفحة 19

األهداف االستراتيجية

مؤشراا األباء الرةيسية لألهداف

المبابراا التنفيذ ة

االستراتيجية

 .1اعداب براســـة لتحد د االحتياجاا االجتماعية والتنمو ة
للمستفيد ن.

سنواا التنفيذ
2021

Y

.2اعــداب بليــم معيــاري لتصــــمي البرامج االجتمــاعيــة
 .2بــنــاء مــنــظــومــة  2,1مســــــتــو جــوبة الــبــرامــج
نـوعـيــة لـلـبـرامـج االجتماعية والتنمو ة.

االجـــتـــمـــاعـــيـــة
والتنمو ة.

 .3تصمي بليم (كهاتين) للبرامج االجتماعية والتنمو ة.

والتنمو ة.
 2,2نســــبة رضــــا المســــتفيد ن من  .5تنفيذ براســـة ســـنو ة لقياس رضـــا المســـتفيد ن من
البرامج االجتماعية والتنمو ة.

Y

والتنمو ة.

.4إعداب وتنفيذ الطة تاغيلية سنو ة للبرامج االجتماعية

البرامج االجتماعية والتنمو ة المقدمة.
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2022

2023

2024

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

الصفحة 20

األهداف االستراتيجية

مؤشراا األباء الرةيسية لألهداف

المبابراا التنفيذ ة

االستراتيجية

 .1إعداب بليم سـياسـاا وإجراءاا االتصـال المؤسـسـج مج
الجمعية.

سنواا التنفيذ
2021

Y

 .2إعداب وتنفيذ الطة االتصال المؤسسج للجمعية.

 .3تـعـز ـز الـمـلــانــة

 3,1مستو تحسن ملانة الجمعية.

Y

 .3تطو ر الهو ة التسو قية واإلعالمية للجمعية.

Y

.4تطو ر الدليم التسو قج للجمعية.

Y

الــــمــــتــــمــــيــــزة

 .5إنااء منصة رقمية تفاعلية للجمعية.

للجمعية.

.6تـطـو ـر مـنـظـومــة الـتســــو ـق الـرقـمـج مـج الـجـمـعـيــة
ومروعها.

 3,2عــدب الاــــراكــاا المجتمعيــة
الفاعلة.

 .9إعداب براسـة سـنو ة لقياس مسـتو رضـا األطراف لاا
العالقة.
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Y

Y

Y

Y
Y

 .7إعداب براسة لقياس الصورة الذهنية عن الجمعية.
 .8إعداب وتنفيذ الطة بناء وتفعيم الاراكاا المجتمعية.

2022

2023

2024

Y

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

الصفحة 21

األهداف االستراتيجية

مؤشراا األباء الرةيسية لألهداف
االستراتيجية

المبابراا التنفيذ ة
 .1تنفيـذ ماــــرو تـلهيـم الجمعيـة على تحقيق معـا ير

 4,1نســــبـة التحســــن الســــنوي مج
مـعــا ـيـر الـتـمـيـز الـمـؤســــســــج مـج
 .4تـحـقـيـق مـعــا ـيـر الجمعية.

التميز والحوكمــة
المؤسسية

الجوبة العالمية.

سنواا التنفيذ
2021

Y

 .2بنـاء وتنفيـذ الـارطـة طر ق تـلهيـم الجمعيـة على تحقيق

Y

معا ير التميز مج العمم الخيري.
 .3تنفيذ مارو التحول الرقمج مج الجمعية.

 4,2نســـــبــة االلــتــزام بــمــعــا ــيــر .4تنفيـذ ماــــرو تـلهيـم الجمعيـة على تطبيق معـا ير
ملين للحوكمة مج الجمعياا الخير ة

الحوكمة.
 4,3نسبة تطبيق الخط التاغيلية.

.5تصــــمي نظــام إباري وتقنج لمتــابعــة وتقيي تنفيــذ
الخط التاغيلية مج الجمعية.
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2022

2023

2024

Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y

الصفحة 22

األهداف االستراتيجية

مؤشراا األباء الرةيسية لألهداف

المبابراا التنفيذ ة

االستراتيجية

 .1تنفيذ ماـــرو تقيي اللفاءاا الوظيفية العاملة مج
الجمعية.

سنواا التنفيذ
2021

Y

 .2تـطـو ـر مـنـظـومــة إبارة وتـقـيـيـ األباء الـوظـيـفـج مـج

Y

الجمعية.

 .5تـطـو ـر الـلـفــاءاا
الـــوظـــيـــفـــيـــة

 5,1نسبة األباء الوظيفج.

والـــتـــطـــوعـــيـــة

.3تنفيذ برنامج تلهيم اللفاءاا الوظيفية.
.4تطو ر نظام الحوامز مج الجمعية.

المتخصصة

2022

Y

Y

المتطوعين الفاعلين مج الجمعية.

الجمعية.
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Y

Y

Y

.5تنفيذ مارو تطو ر بيئة العمم مج الجمعية.
 5,2نســـبة النمو الســـنوي مج عدب  .6تنفيذ ماـــرو إناـــاء وملســـســـة وحدة التطو مج

2023

2024

Y

Y

Y

الصفحة 23

األهداف االستراتيجية

مؤشراا األباء الرةيسية لألهداف
االستراتيجية

المبابراا التنفيذ ة

 .1تطو ر منظومة االستدامة المالية للجمعية.
 6,1نســـبة النمو الســـنوي لإل راباا  .2إعـداب وتنفيـذ الخطـة التاــــغيليـة الســــنو ـة لتنميـة
المالية للجمعية.

 .6تنمية االسـتثماراا

اإل راباا المالية للجمعية.
.3إنااء منصة رقمية للتبرعاا.

سنواا التنفيذ
2021

2022

2023

2024

Y
Y

Y

Y

Y

Y

والموارب المــاليــة
المستدامة
 6,2نسـبة اإل راباا االسـتثمار ة من
مجمو إ راباا الجمعية.

.4إعداب النظام الوقفج مج الجمعية.

Y

 .5إعداب بليم سياساا وإجراءاا االستثمار مج الجمعية.

Y

 .6تطو ر المحفظة االستثمار ة والوقفية للجمعية.

وثيقة الخطة االستراتيجية لجمعية كهاتين – اإلصدار األول (محرم 1442هـ  -سبتمبر 2020م)

Y

Y
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