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المقدمــــة

نميــة مــن خــال مــا يتلقــاه هــذا القطــاع مــن           يشــارك القطــاع غيــر الربحــي بــدور مميــز فــي التَّ
دعــم كبيــر مــن قيادتنــا الحكيمــة ممثلــة بخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك/ ســلمان بــن عبــد العزيــز

ــده اللــه، وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ محمــد بــن ســلمان بــن   آل ســعود أيَّ
عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه اللــه، ومــا يترتــب علــى هــذا الدعــم مــن خدمــات تقــدم للمجتمــع.

ة 2030 ، والتــي جعلــت مــن القطــاع  ــعوديَّ ــة السُّ      تأكــد هــذا الــدور مــع انطــاق رؤيــة المملكــة العربيَّ
نميــة وأحــد ركائزهــا األساســية مــن خــال األهــداف االســتراتيجية  غيــر الربحــي شــريًكا رئيًســا فــي التَّ

التــي تســتهدف القطــاع غيــر الربحــي.
         ونتيجــة لهــذه الشــراكة أصبــح مــن الواجــب العمــل علــى البنــاء االســتراتيجي العلمــي الحقيقــي 
ة 2030 ، والمواكــب للمتغيرات المتســارعة والتحديات  ــعوديَّ ــة السُّ المتوافــق مــع رؤيــة المملكــة العربيَّ
التــي يواجههــا القطــاع غيــر الربحي نتيجــًة للعولمة وثــورة المعلومات واالتصاالت والثــورة المعرفية، 
والمســتجيب للتحديــات الطارئــة المتمثلــة فــي : نقــص الدعــم المالــي، والتقــدم التقنــي الســريع، 

والتغيــرات الســكانية، وغيرها.
         وحتــى تؤتــي الخدمــات المقدمــة ثمارهــا اتجــه القطــاع غير الربحي إلى هذا العمل االســتراتيجي 

والذي يحقق التغيرات االســتراتيجية المفيدة للتوافق والتكيف مع البيئة المتغيرة بشــكل ســريع.
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ة -مــن خــال مــا ســنعرفه فــي هــذه الوثيقــة- المنهــج  نميــة األســريَّ مــن أجــل هــذا كلــه انتهجــت تــوادُّ للتَّ
العلمــي الصحيــح للبنــاء االســتراتيجي، حيــث جــاء مســتوعًبا لاحتيــاج ومســتوفًيا للمتطلبــات ومهيــًأ 

لارتقــاء وفــق طموحــات قيادتنــا الحكيمــة ورؤيتنــا المباركــة 2030.
ــاء نمــوذج للعمــل  ــم فــي بن ــاز العظي ــى هــذا اإلنج ــة عل ــق العمــل بالجمعي ــر لفري      كل الشــكر والتقدي

المؤسســي االحترافــي المبنــي علــى أســس صحيحــة.

                                                                                                                                                      
                                                                                             رئيس مجلس اإلدارة 

                                                                                        د.عبد الحكيم بن خالد الحميد
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الملخص التنفيذي

         بقــرار قيــادة الجمعيــة التحويلــي، التــأم فريــق بنــاء االســتراتيجية األولــى للجمعيــة وباشــر عملــه 
ــر الخطــط  ــاء وتطوي ــة المعتمــدة فــي بن ــط وفــق أفضــل الممارســات المنهجي بوضــع خطــة التخطي
االســتراتيجية، وهــي نمــوذج اإلدارة االســتراتيجية )Strategic Management Model(، وبطاقــة 
ــة مــن قبــل  ــة الفعال ــا لتحقيــق المشــاركة التنفيذي األداء المتــوازن )Balance Score Card(. وضماًن
قيــادات ومنســوبي الجمعيــة فقــد تــم التدريــب علــى أساســيات ومهــارات التخطيــط االســتراتيجي 
بالتزامــن مــع بــدء التنفيــذ لخطــة التخطيــط، التــي ابتــدأت بمرحلــة التشــخيص االســتراتيجي للبيئتيــن 
الداخليــة والخارجيــة للجمعيــة، وذلــك باســتخدام العديــد مــن األدوات المهمــة، وهــي: معيــار بيكاســو 
 ،)SWOT(للتقييــم المؤسســي للمنظمــات غيــر الربحيــة، ونمــوذج العمــل، والتحليــل البيئــي الرباعــي
ونمــوذج التقييــم الرباعــي للمنظمــات غيــر الربحيــة. وقــد شــارك فــي هــذه المرحلــة نخبــة مــن الخبــراء 
المتخصصيــن فــي مجــال عمــل الجمعيــة مــن خــال ورشــات العمــل؛ وذلــك لتطويــر أدلــة النقــاش 
واالســتبانات التــي كانــت مــادة جمــع المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل الشــرائح المســتهدفة 
مــن جميــع فئــات أصحــاب المصلحــة بمــا فيهــم عينــات ممثلــة لشــرائح المســتفيدين مــن خدمــات 
الجمعيــة، وذلــك مــن خــال مجموعــات التركيــز واالســتطاعات الحضوريــة واإللكترونيــة، وذلــك 

للوقــوف علــى االحتياجــات األســرية والتربويــة الحقيقيــة لهــم.
         وبمشــاركة فعالــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وقيــادات ومنســوبي الجمعيــة، فقــد تمــت صياغــة 
رســالة الجمعيــة ورؤيتهــا ومؤشــراتها وقيمهــا الجوهريــة، وبنــاًء عليــه تمكــن الفريــق من تحديــد الفجوة                     

1



5

االســتراتيجية وفترتهــا الزمنيــة، وبتوظيــف مصفوفــات التحليــل البيئــي الرباعــي ونمــوذج التقييــم الرباعي 
للمنظمــات غيــر الربحيــة تــم التوصــل إلــى القضايــا االســتراتيجية التــي نتج عنها بنــاء الخارطة االســتراتيجية، 
 )SMART Goals( ــة ــاء األهــداف االســتراتيجية ومؤشــراتها باســتخدام أدوات صياغــة األهــداف الذكي وبن
ــة صياغــة  ــم االنتهــاء مــن مرحل ــك ت ومؤشــرات األداء الرئيســة)KPI(  وعناصــر النجــاح الحرجــة )CSF( وبذل
االســتراتيجية. وســعًيا لتحقيــق أعظــم النتائــج واألثــر للخدمــات التــي ســتقدمها الجمعيــة فقــد تــم تحديــد 
البرامــج والمشــاريع وفــق منهجيــة نظريــة التغييــر واإلطــار المنطقــي؛ وذلــك لضمــان تطبيــق االســتراتيجية 
ورؤيــة ورســالة الجمعيــة بكفــاءة وفعاليــة. واســتكمااًل لمعــززات النجــاح فــي تطبيق هذه االســتراتيجية فقد 
تــم تطويــر الهيــكل التنظيمــي، والوصــف الوظيفــي، ودليــل اإلجــراءات وفــق أفضــل وأحدث الممارســات، 

ووفــق توجهــات رؤيــة المملكــة  العربيــة الســعودية 2030 فــي التميــز المؤسســي. 

والله الموفق

  
مدير مشروع التطوير التنظيمي الشامل )إتقان( 

د. حامد بن عمر كنعان

1Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A.& Bamford, C. )2017(. Strategic Management and Business Policy )15th ed(* 
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موجز تاريخي

ــة فــي ســجل           فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر محــرم عــام 1432هــــ تــم تســجيل الجمعيَّ
ى )الجمعيــة الخيريــة لتيســير الــزواج  ــة بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة آنــذاك تحــت مســمَّ ــات الخيريَّ الجمعيَّ
ــخ وحتــى عــام 1436هـــــ كانــت  اري ــذ ذلــك التَّ ــة األســرية بمنطقــة الجــوف(  برقــم )588(، ومن والرعاي

ــة تــدور حــول هدفيــن أساســيين: أهــداف الجمعيَّ

1- تشجيع وإعانة الشباب على الزواج، وتذليل ما يعترضهم من عقبات مادية و معنوية
2- المساهمة في تخفيف ما يعترض األسرة من مشكات تعيقها عن أداء وظائفها

ــة التــي اســتفاد  ــة العديــد مــن البرامــج الرعويَّ مــت الجمعيَّ وفــي ســبيل تحقيــق هذيــن الهدفيــن قدَّ
منهــا قرابــة 10,000 مســتفيد، والتــي كان منهــا: إقامــة ثــاث حفــات زواج جماعــي اســتفاد منهــا 

500 شــاب وفتــاة.

ى  ــة آنــذاك تــمَّ تغييــر مســمَّ          وفــي عــام 1436هــــ وبنــاًء علــى توصيــات وزارة الشــؤون االجتماعيَّ
ــة إلــى  ة بمنطقــة الجــوف( لينتقــل نشــاطها مــن الرعويَّ نميــة األســريَّ ــة تــوادَّ للتَّ ــة إلــى )جمعيَّ الجمعيَّ

ــة، وتمثلــت أهــم أهدافهــا فيمــا يأتــي: نمويَّ التَّ
1- صناعة أسرة مستقرة ومتماسكة وواعية وقادرة على مواجهة التحديات.

ة. ة لألطفال تعزز قيمهم وتحفز قدراتهم اإلبداعيَّ 2- إيجاد بيئة آمنة وصحيَّ
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3- تفعيل الدور المجتمعي للمرأة وتنمية مهاراتها وقدراتها وإبراز منجزاتها.
ة. ة وتعزيز مشاركتهم المجتمعيَّ ة والقياديَّ 4- إعداد جيل واٍع من الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتيَّ

5- توفير تحقيق الذات لكبار السن من خال االستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم.
ا، ة 137 بـــــرنامًجا، في 13 مجــااًل تنمويًّ مـــت الجمعيَّ ومنـــــذ ذلك العــــــام وحتى هــــذه اللحظـــــة قدَّ
ــة،  ة وزوجيَّ مــت 1,056 استشــارة أســريَّ ــة، كمــا قدَّ  لــــ 16,294 مســتفيد، وبواقــع 2,168 ســاعة برامجيَّ
وُنفــذت مــن خــال مركــز الرعايــة الوالديــة 20 زيــارة، علًمــا بــأنَّ أغلــب هــذه البرامــج ُنفــذت بالشــراكة مــع 

36 شــريًكا.
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1- كان لتــوادَّ قصــب الســبق فــي ابتــكار بعــض البرامــج األســرية، -والتــي لتميزهــا- قامــت وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة بتبنيهــا كبرامــج علــى مســتوى الــوزارة، وهــذه البرامــج هــي:

أ- مبادرة “خير خلف” لخافة جنودنا البواسل في الحد الجنوبي في أهليهم
ــا  ا واجتماعيًّ لــت تــوادُّ 800 مطلقــة نفســيًّ ب- برنامــج “تأهيــل المطلقــات”، والــذي مــن خالــه أهَّ

ــا. واقتصاديًّ
وفيق بين الزوجين. ت- البرنامج الوطني للتَّ

فت تــوادُّ بالحصــول علــى دعــم ســمو ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ محمــد  2- تشــرَّ
ــة، حيــث كان معيــار المكتــب الخاص لســموه  ــات الخيريَّ بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظــه اللــه- للجمعيَّ

ة. ة فــي المنطقــة الشــماليَّ نميــة األســريَّ فــي اختيــاره لتــوادَّ هــو نشــاطها المتميــز فــي مجــال التَّ

ــة فــي منطقــة الجــوف فــي برنامــج  ــات األهليَّ 3- حصلــت تــوادُّ علــى المركــز األول مــن بيــن الجمعيَّ
ــة، إذ حصــدت 136  نميــة االجتماعيَّ ــة )مكيــن( والــذي نفذتــه وزارة العمــل والتَّ ــات األهليَّ حوكمــة الجمعيَّ

نقطــة مــن أصــل 155 نقطــة.
ــة تصــل  ة إجماليَّ 4- تدشــين مبنــى أنشــطة تــوادَّ البالــغ مســاحته 1450 متــر مربــع، وبطاقــة اســتيعابيَّ
ة بلغــت 2,898,000  ة إجماليَّ إلــى 300 مســتفيد فــي آٍن واحــد، والمنفــذ خــال 10 أشــهر، بتكلفــة ماليَّ

ريــال ســعودي شــاملة قيمــة تملــك األرض وتجهيــز المبنــى وتأثيثــه للقســمين الرجالــي والنســائي.

ة وعيَّ المنجزات النَّ
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ة بمنطقة الجوف 2020 - 2024م نمية األسريَّ ة توادَّ للتَّ الخارطة االستراتيجية لجمعيَّ

ة متعلمة ومستدامة تسعى لتنمية األسرة الرسالة مة أهليَّ منظَّ
بإتقان مهني وأمانة أخالقية ونتائح مؤثرة في االستقرار 

واإلسعاد األسري
ة الرؤية صيَّ خصُّ نموي في منطقة الجوف والصدارة التَّ األنموذج التَّ

ة وديَّ ة السعُّ في المملكة العربيَّ

الفئات
المستهدفة

العمليات 
الداخلية

التمكين 
الداخلي

األســـــــــــــرة

تكوين وإرشاد األسر وإكسابها  
مزيًدا من االستقرار والسعادة

المساهمة في بناء جيل واٍع وقادٍر 
على تحقيق ذاته و تنمية مجتمعه 

ووطنه

اشئة و الشباب المنظمات و المختصونالنَّ

رفد المنظمات بالمعارف والقدرات 
المؤسسية الالزمة والمختصين 

المؤهلين

أصحاب المصلحة

تحقيق التميز المؤسسي وأعظم 
النتائج واألثر في ضوء رؤية المملكة 

ة عوديَّ ة السُّ العربيَّ

خدمات وبرامج التنمية األسرية

تطوير برامج مبنية على احتياج المستفيدين	 
تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية 	 
إنشاء كيانات متخصصة وعقد شراكات مع 	 

الجهات ذات العالقة

إنشاء الكيانات المكملة لرسالة الجمعية 	 
عقد الشراكات التكاملية والتعاونية مع 	 

المنظمات في القطاعات الثالثة

خدمات وبرامج االستثمار 
االجتماعي

مركز الدراسات 
واالستشارات

تقديم الخدمات التأسيسية والتدريبية واالستشارية 	 
للمنظمات في القطاعات الثالثة 

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في منظمات 	 
القطاعات الثالثة وتأهيلها للتقدم لجوائز التميز 

المؤسسي

أصحاب المصلحة

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة 	 
تحقيق التميز في خدمة المستفيدين 	 
ترسيخ السمعة المؤسسية الجذابة للجمعية	 

بناء وتطوير بيئة عمل محفزة وسعيدة ومتعلمة ومتبنية للجودة والتميز المؤسسي من خالل منظومة قيمية داعمة لتحقيق االستراتيجية:

تأهيل وتمكين الكوادر 
اإلدارية والتخصصية 

واالستشارية من 
خالل التدريب 

المتخصص وعلى 
رأس العمل

االبتكارالشفافيةاالحتساباألمانةالعدالة

بناء وتطوير قواعد 
البيانات والممكنات 

التقنية للتحول 
الرقمي في 

العمليات والخدمات

توفير مخصصات 
الموازنة من خالل 
التمويل ومشاريع 
االستدامة المالية 
وترشيد النفقات

توفير ممكنات العمل 
التشاركي والعمل 

الجماعي وبناء 
وتفعيل فرق العمل 

عالية األداء

التطبيق الفعال لنظام 
إدارة الجودة الشاملة 

وعملية التحسين 
المستمر للعمليات 

الضامن للتميز 
المؤسسي

تأسيس وتأهيل 
وتطوير كيانات 

الجمعية الداعمة 
لتحقيق غياتها 

ورسالتها ورؤيتها 

توفير متطلبات 
االتصال المؤسسي 

وإدارة سمعة 
الجمعية على 
المستويين 
الواقعي 

واالفتراضي 

االستجابة الفعالة 
للمعارف الجديدة 

وتطويرها ونمذجتها 
وصواًل للمنظمة 

المتعلمة
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الرسالــــــة

ة متعلمة ومستدامة تسعى لتنمية األسرة بإتقان مهني وأمانة أخالقية مة أهليَّ الرسالة: منظَّ
                ونتائح مؤثرة في االستقرار واإلسعاد األسري.

المقصودالمضمون

ة مة أهليَّ دخالت الممكنة المباشرة و غيرمنظَّ ة من خالل جميع التَّ نمية األسريَّ مة مرخصة تمارس أعمال التَّ  منظَّ
 المباشرة

 منظمة مستجيبة إلى المعلومات الجديدة التي تصنع قوة عمل أكثر معرفة من خالل توفيرمتعلمة
فرص التعلم الدائمة المتبالة بين العاملين

مة متطورة في قدراتها و خدماتها القائمة على استقرار و زيادة القدرات المؤسسيةمستدامة  منظَّ

ة لتمتين روابطها و زيادة قدراتها للقيام بدورها في تربية النشءتنمية األسرة  إرشاد و تأهيل األسر المجتمعيَّ
و توفير الحياة الكريمة له

ميز القائم على الكفاءة و إتقان مهني  تقديم الخدمات الملبية الحتياجات و رغبات األسر بأعلى درجات التَّ
ة سيَّ الفعالية المؤسَّ

ة امنة لكرامة وأمانة أخاقيَّ ة الضَّ  أداء كامل حقوق العاملين و المستفيدين في ضوء المنظومة األخالقيَّ
سعادة اإلنسان

 نتائج مؤثرة في اإلسعاد
و االستقرار األسري

غيير المنشود الستقرار و إسعاد تائج و إحداث التَّ  تقديم الخدمات و المنتجات المؤدية ألعظم النَّ
ة ة في ضوء رسالة و رؤية الجمعيَّ األسر المجتمعيَّ
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القيم الجوهرية

المقصودالمضمون

فافية الشَّ
ــام، و هــي أهــم مبــادئ الحوكمــة. و هــذا يتطلــب التــزام فريــق العمــل بالوضوح  هــي الوضــوح التَّ
ــات و مخرجــات و عامــل خــالل جميــع مراحــل عمــل النظــام اإلداري مــن مــوارد و عمليَّ ــام فــي التَّ  التَّ
تنــا تســعى إلصــالح المجتمــع و هــي بذلــك تحــارب الفســاد  أمــام كافــة أصحــاب المصلحــة. فجمعيَّ

و تلتــزم بمحاســبة كل شــخص أو عمــل يــؤدي إلــى ذلــك

األمانة
 هــي ضــد الخيانــة، و هــي كل حــق لــزم عليــك أداؤه. و هــذا يتطلــب القيــام بــكل المهــام و
تائــج و اآلثــار التــي ــة. فالنَّ ــة واألخالقيَّ ــة المهنيَّ ــة و الجماعيَّ ات الفرديَّ  الواجبــات و المســؤوليَّ
ــق إال بــاألداء الجــاد و المخلــص و الكــفء و ــة عظيمــة، و ال يمكــن أن تتحقَّ  تســتهدفها الجمعيَّ

ــة المســتفيدين و ســرية المعلومــات ــال و االلتــزام بالحفــاظ علــى خصوصيَّ الفعَّ

العدالة
ــل فريــق العمــل ــم و إعطــاء كل ذي حــق حقــه. و هــذا يتطلــب تمث  هــي اإلنصــاف و عــدم الظل
عامــل مــع الــذات و كافــة أصحــاب المصلحــة. فغايتنــا  بالهيئــة الراســخة بمضمــون العدالــة فــي التَّ
 هــي تحقيــق األمــن و االســتقرار لألســر المجتمعيــة و ال يتحقــق ذلــك إال بتوفيــر الثقــة و األمــان

ــة اتــج عــن المعاملــة و األداء العــادل فــي الجمعيَّ النَّ

االحتساب
 هــو أعلــى درجــات اإلتقــان ابتغــاء مرضــاة اللــه. و هــذا يتطلــب بــذل الجهــد فــي ضبــط العمــل و
حســين المســتمر وصــواًل ألداء العمــل بالشــكل الصحيــح مــن أول مــرة و  تجويــده و االلتــزام بالتَّ
 فــي كل مــرة. فالرســالة و الرؤيــة اللتــان بنيتــا علــى غايــة إســعاد و اســتقرار األســر تلزمنــا بتنفيــذ

جميــع أعمالنــا بدقــة متناهيــة خاليــة مــن األخطــاء

االبتكار
ــة، و هــذا يتطلــب تحفيــز الطاقــات إلنتــاج األفــكار اجــح لألفــكار اإلبداعيَّ طبيــق العملــي النَّ  هــو التَّ
ــة القــادرة علــى صناعــة االبتــكارات التــي تســهم فــي تطويــر العمــل و مخرجاتــه و نتائجــه  اإلبداعيَّ
حديــات المتزايــدة نميــة األســر ة الفاضلــة و إســعادها فــي عصــر التَّ ل. فتَّ اًل بــأوَّ  و حــل مشــكالته أوَّ

الــة المتميــزة ــة الجذابــة و االبتــكارات الفعَّ يدفعنــا إلــى تطويــر األفــكار اإلبداعيَّ
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األهداف االستراتيجية

الوزن النسبيالهدف االستراتيجيم

30%تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة1

20%المساهمة في بناء جيل واٍع وقادٍر على تحقيق ذاته وتنمية مجتمعه ووطنه2

ة الالزمة والمختصين المؤهلين3 10%رفد المنظمات بالمعارف والقدرات المؤسسيَّ

سي4 ميز المؤسَّ 20%تحقيق التَّ

ة 52030 عوديَّ ة السُّ 5%تحقيق أعظم النتائج واألثر في ضوء رؤية المملكة العربيَّ

ة بكفاءة وفعالية على المستويين الميداني6  تعزيز االتصال والسمعة المؤسسيَّ
10%واالفتراضي

 توفير مخصصات الموازنة من خالل التمويل ومشاريع االستدامة المالية وترشيد7
5%النفقات
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ة المؤشرات االستراتيجيَّ

ل الهدف االستراتيجي األوَّ

ة لمؤشرات األداءمؤشرات األداءالوزن النسبيالهدف االستراتيجي األوزان النسبيَّ

تكوين وإرشاد وتمكين األسر
 إلكسابها مزيًدا من االستقرار

عادة والسَّ
%30

 عدد الكيانات التي سيتم تأسيسها وتطويرها لتحقيق االستقرار
2,5 %  واإلسعاد األسري

ة ة والمجتمعيَّ نمية األسريَّ  1 %عدد اإلصدارات من معارف التَّ
ة مع منظمات عاونيَّ ة والتَّ كامليَّ راكات التَّ  عدد عقود الشَّ

1,5 %القطاعات الثالثة

2 %عدد المستفيدين من خدمات التنمية األسرية
ة  نسبة الوعي لدى المقبلين والمقبالت على الزواج بأهميَّ

ة للزواج 2,5 %البرامج التأهيليَّ

1,5 %نسبة مشاركة وتأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج
2 %نسبة رضا الزوجين عن العالقة الزوجية

1,5 %نسبة حاالت العنف األسري
1,5 %عدد عقود الزواج في منطقة الجوف

1,5 %نسبة حاالت الطالق في منطقة الجوف
 نسبة اندماج المطلقات واألرامل والمعنفات في الحياة

1,5 %المجتمعية

1,5 %نسبة حاالت النزاع األسري في المجتمع
ة 1,5 %نسبة الوعي بالحقوق األسريَّ

ة ة اللجوء لمراكز االستشارات األسريَّ 2 %نسبة وعي المجتمع بأهميَّ

هات ربوي لدى اآلباء واألمَّ 1,5 %نسبة الوعي التَّ

قاعد باستمرار  نسبة الوعي لدى المتقاعدين والمقبلين على التَّ
1,5 %العطاء المجتمعي

ا 1,5 %عدد المكتفين ذاتيًّ
لين لسوق العمل 1,5 %عدد المستفيدين المؤهَّ
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الهدف االستراتيجي الثاني

ة لمؤشرات األداءمؤشرات األداءالوزن النسبيالهدف االستراتيجي األوزان النسبيَّ

 المساهمة في بناء جيل واٍع وقادٍر على
20% تحقيق ذاته وتنمية مجتمعه ووطنه

باب اشئة والشَّ ة لدى النَّ ة األسريَّ 4%نسبة المسؤوليَّ

الة مع الجهات ذات العالقة وعية الفعَّ راكات النَّ  عدد الشَّ
2%بمجال االستثمار االجتماعي

باب في برامج اشئة والشَّ  عدد المشاركين من النَّ
1%االستثمار االجتماعي

ا باب فكريًّ اشئة والشَّ اتي لدى النَّ  نسبة الوعي الذَّ
ا 5%وسلوكيًّ

 عدد الكيانات المتخصصة التي سيتم إنشاؤها لتنمية
ا ا وتربويًّ ا وقياديًّ باب فكريًّ اشئة والشَّ 1%النَّ

اشئة ة لدى النَّ ة واالبتكاريَّ 3%نسبة تنمية القدرات اإلبداعيَّ

اشئة ة لدى النَّ ة والقياديَّ  نسبة تنمية المهارات الحياتيَّ
باب 3%والشَّ

 عدد الشباب المكتسبين لمهارات اختيار التخصص
1%المستقبلي الذي يتناسب وميولهم وقدراتهم
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الهدف االستراتيجي الثالث

ة لمؤشرات األداءمؤشرات األداءالوزن النسبيالهدف االستراتيجي األوزان النسبيَّ

 رفد المنظمات بالمعارف والقدرات
ة الالزمة والمختصين المؤهلين 10%المؤسسيَّ

 عدد ما سيتم إنشاؤه من الكيانات المتخصصة
2 %المكملة لرسالة الجمعية

ة دريبيَّ ة والتَّ أسيسيَّ  نسبة تقديم الخدمات التَّ
ة للمنظمات والمجتمع المحلي  4,5%واالستشاريَّ

مات رة لرفد منظَّ ة المطوَّ بكات المهنيَّ  عدد الشَّ
الثة باحتياجاتها من الكفاءات  القطاعات الثَّ

المتخصصة
% 3,5
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الهدف االستراتيجي الرابع

ة لمؤشرات األداءمؤشرات األداءالوزن النسبيالهدف االستراتيجي األوزان النسبيَّ

سي ميز المؤسَّ 20%تحقيق التَّ

حسين المستمر على نظام طبيق والتَّ  نسبة البناء والتَّ
املة 1 %  إدارة الجودة الشَّ

نظيمي 1,50 %نسبة استكمال إشغار وتسكين الهيكل التَّ

ميز المؤسسي التي سيتم الحصول عليها  0,50 %عدد جوائز التَّ

ميز في خدمة المستفيدين والمجتمع 2 %نسبة تحقيق التَّ

ة خصصيَّ ة والتَّ  نسبة تأهيل وتمكين الكوادر اإلداريَّ
دريب المتخصص وعلى رأس ة من خالل التَّ  واالستشاريَّ

العمل
% 1,50

0,50 %نسبة االحتفاظ بالكوادر الموهوبة

ة على احتياجات المستفيدين  2 %نسبة تطوير البرامج المبنيَّ

 العدد المطور من قواعد البيانات والممكنات التقنية
سي  1%للتحول الرقمي المؤسَّ

2%العدد المطور من فرق العمل عالية األداء

1%نسبة تحقيق إدارة المعرفة وصواًل للمنظمة المتعلمة

ة المنمذجة 1%عدد المعارف المؤسسيَّ

1%نسبة بناء وتطوير بيئة عمل محفزة وسعيدة

 عدد المتطوعين المستقطبين والمدمجين في أعمال
ة 1,50 %الجمعيَّ

1,50 %نسبة رضا المتطوعين

ة ة للجمعيَّ 2 %نسبة استكمال وتطوير البنية التحتيَّ

%
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الهدف االستراتيجي الخامس

ة لمؤشرات األداءمؤشرات األداءالوزن النسبيالهدف االستراتيجي األوزان النسبيَّ

 تحقيق أعظم النتائج واألثر في ضوء
ة عوديَّ ة السُّ  رؤية المملكة العربيَّ

2030
%5

ة  عدد مساهمات تحقيق المستهدفات المجتمعيَّ
ة 2030 عوديَّ ة السُّ  الواردة في رؤية المملكة العربيَّ

ة ة الجمعيَّ المرتبطة باستراتيجيَّ
% 2

شريعات ذات العالقة  عدد مساهمات تطوير التَّ
ة نمية األسريَّ 0,50 %  بالتَّ

 1%نسبة رضا أصحاب المصلحة

1%نسبة رضا المستفيدين

 0,50 %عدد أنظمة قياس أثر الخدمات المبنية والمطبقة
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ادس الهدف االستراتيجي السَّ

ة لمؤشرات األداءمؤشرات األداءالوزن النسبيالهدف االستراتيجي األوزان النسبيَّ

ة  تعزيز االتصال والسمعة المؤسسيَّ
 بكفاءة وفعالية على المستويين

الميداني واالفتراضي
%10

 نسبة استكمال تطوير وتفعيل الموقع اإللكتروني
ة  2%للجمعيَّ

ة 1%عدد اإلصدارات المعززة لسمعة الجمعيَّ

 نسبة استدامة صناعة المحتوى اإلعالمي النوعي
ة 2%للجمعيَّ

الة في المناسبات والفعاليات  عدد المشاركات الفعَّ
ة 1%المعززة لسمعة الجمعيَّ

ة في برامج ومشاريع  عدد المشاركات المجتمعيَّ
ة 1%الجمعيَّ

ة 1%عدد زائري الموقع اإللكتروني للجمعيَّ

واصل ة في منصات التَّ  عدد متابعي حسابات الجمعيَّ
1%االجتماعي

الثة الة مع منظمات القطاعات الثَّ راكات الفعَّ 1%عدد الشَّ
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ابع الهدف االستراتيجي السَّ

ة لمؤشرات األداءمؤشرات األداءالوزن النسبيالهدف االستراتيجي األوزان النسبيَّ

 توفير مخصصات الموازنة من خالل
 التمويل ومشاريع االستدامة المالية

وترشيد النفقات
%5

ة المستحدثة والمطورة مويليَّ 0,75%عدد القنوات التَّ

0,75%عدد الشراكات التمويلية والرعايات المتخصصة  

الة   ة الفعَّ 0,75%عدد المشاريع االستثماريَّ

0,75%نسبة إنجاز المشروع الوقفي التابع للجمعية

ة 2%نسبة تحقيق الكفاءة في ترشيد نفقات الجمعيَّ
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فريق االستراتيجية

الدكتــــــــور/ حامد بــــــــــــن عمـــــــــــر كنعـــــــــــــان

الدكتور/ عبد الله بـــن عبــــد الرحمـــن السويلــم

الشيخ/ نايــــــــــف بن عبـــــــــــد الله المريحيـــــــــل

ــــــــــــــــــان األستاذ/ علــــــــي بن سعـــــــــود العليَّ

األستاذة/ ترفـــــة بنـــــت عبد المصلح القايــــــــد

األستاذ/ عبد الرحمــــــــن بن منيــــــــف الغنــــــام

األستاذ/ جميـــــــــــل بـن محمــــــــــد المفـــــــــــرج

األستاذ/ أحمــــــــد بن مكيـمـــــــــن الكويكبــــــــي

مـــــــــــري األستاذ/ خلــــــــف بـــــن مفــــــــــلح الشَّ

األستاذ/ عبــد العزيــز بــن عبدالكريــم السويــلم
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إقفالة

في سبيل بناء الخطة االستراتيجية البناء األفضل وتنفيذها التنفيذ األمثل
تم بفضل الله -تعالى- االنتهاء من إعداد الوثائق واألدلة التالية:

شخيص االستراتيجي وثيقة التَّ  -
ة وثيقة القضايا االستراتيجيَّ  -

ة والمؤشرات شغيليَّ وثيقة لوحات األهداف التَّ  -
غيير ة التَّ وثيقة نظريَّ  -

وثيقة البرامج والمبادرات  -
ة( قديريَّ ة )الموازنة التَّ وثيقة الخطة الماليَّ  -

نظيمي وثيقة الهيكل التَّ  -
دليل الوصف الوظيفي  -

دليل إجراءات العمل  -

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات


