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منظمــة أهليــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشــرية و التنميــة االجتماعيــة ، تســعى إلــى تنميــة األســرة بإتقــان مهنــي 
وأمانـــــــة أخاقيــة مــن خـــــــــال مجموعــة مــن البرامــج و المبـــادرات المســـــتـدامـــــة و النتائــج المؤثـــرة فــي االســتقـــــــرار

و اإلسعاد األســــــــري.

تواّد
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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 أخاقية 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 الازمة 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 العاقة

إنشاء الكيانات المكملة لرسالة الجمعية 	 
عقد الشراكات التكاملية والتعاونية مع 	 

المنظمات في القطاعات الثاثة

خدمات وبرامج االستثمار 
االجتماعي

مركز الدراسات 
واالستشارات

تقديم الخدمات التأسيسية والتدريبية واالستشارية 	 
للمنظمات في القطاعات الثاثة 

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في منظمات 	 
القطاعات الثاثة 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 خال منظومة قيمية داعمة لتحقيق االستراتيجية:

تأهيل وتمكين الكوادر 
اإلدارية والتخصصية 

واالستشارية من 
خال التدريب 

المتخصص وعلى 
رأس العمل

االبتكارالشفافيةاالحتساباألمانةالعدالة

بناء وتطوير قواعد 
البيانات والممكنات 

التقنية للتحول 
الرقمي في 

العمليات والخدمات

توفير مخصصات 
الموازنة من خال 
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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المخطط البصري
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األهداف االستراتيجية
 المســاهمة فــي بنــاء جيــل واٍع وقــادٍر

مجتمعــه وتنميــة  ذاتــه  تحقيــق   علــى 

ووطنــه

 رفـــــد المنظمـــات بالمعـــارف

ة الازمة  والقدرات المؤسسيَّ

والمختصين المؤهليـن

 تحقيــق أعظــم النتائــج واألثــر فــي ضــوء

ة ــعوديَّ السُّ ــة  العربيَّ المملكــة   رؤيــة 

2030

 تعزيــــــــز االتصـــــــــال والسمعــــــــة

ة بكفــاءة وفعاليــة علـــى  المؤسسيَّ

المستويين الميداني واالفتراضي

 رفـــــد المنظمـــات بالمعـــارف
ة الازمة  والقدرات المؤسسيَّ

والمختصين المؤهليـن

سي ميز المؤسَّ تحقيق التَّ

الوزن النسبي %20

الوزن النسبي %10

الوزن النسبي %20

الوزن النسبي %5

الوزن النسبي %10

الوزن النسبي %5

2

3

4

5

6

7

 تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها

مزيًدا من االستقرار والسعادة

الوزن النسبي %30

1
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  عدد الكيانات التي سيتم تأسيسها وتطويرها لتحقيق االستقرار واإلسعاد األسري	 

ة 	  ة والمجتمعيَّ نمية األسريَّ  عدد اإلصدارات من معارف التَّ

ة مع منظمات القطاعات الثالثة	  عاونيَّ ة والتَّ كامليَّ راكات التَّ عدد عقود الشَّ

عدد المستفيدين من خدمات التنمية األسرية	 

ة للزواج	  ة البرامج التأهيليَّ  نسبة الوعي لدى المقبلين والمقبالت على الزواج بأهميَّ

 نسبة  مشاركة وتأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج	 

نسبة رضا الزوجين عن العالقة الزوجية	 

 نسبة حاالت العنف األسري	 

 عدد عقود الزواج في منطقة الجوف	 

 نسبة حاالت الطالق في منطقة الجوف	 

نسبة اندماج المطلقات واألرامل والمعنفات في الحياة المجتمعية	 

 نسبة حاالت النزاع األسري في المجتمع	 

ة	   نسبة الوعي بالحقوق األسريَّ

ة	  ة اللجوء لمراكز االستشارات األسريَّ  نسبة وعي المجتمع بأهميَّ

هات	  ربوي لدى اآلباء واألمَّ  نسبة الوعي التَّ

قاعد باستمرار العطاء المجتمعي	   نسبة الوعي لدى المتقاعدين والمقبلين على التَّ

ا	   عدد المكتفين ذاتيًّ

لين لسوق العمل	   عدد المستفيدين المؤهَّ

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي األول

1 داء
أل

ت ا
شرا

مؤ
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باب	  اشئة والشَّ ة لدى النَّ ة األسريَّ نسبة المسؤوليَّ

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

باب في برامج االستثمار االجتماعي	  اشئة والشَّ عدد المشاركين من النَّ

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

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

اشئة	  ة لدى النَّ ة واالبتكاريَّ نسبة تنمية القدرات اإلبداعيَّ

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

عدد الشباب المكتسبين لمهارات اختيار التخصص المستقبلي الذي يتناسب وميولهم وقدراتهم	 

عدد ما سيتم إنشاؤه من الكيانات المتخصصة المكملة لرسالة الجمعية	 

ة للمنظمات والمجتمع المحلي	  ة واالستشاريَّ دريبيَّ ة والتَّ أسيسيَّ نسبة تقديم الخدمات التَّ

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

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي الثاني

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي الثالث

2

3

داء
أل

ت ا
شرا

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

نظيمي	  نسبة استكمال إشغار وتسكين الهيكل التَّ

ميز المؤسسي التي سيتم الحصول عليها	  عدد جوائز التَّ

ميز في خدمة المستفيدين والمجتمع	  نسبة تحقيق التَّ

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

نسبة االحتفاظ بالكوادر الموهوبة	 

ة على احتياجات المستفيدين	  نسبة تطوير البرامج المبنيَّ

سي	  العدد المطور من قواعد البيانات والممكنات التقنية للتحول الرقمي المؤسَّ

العدد المطور من فرق العمل عالية األداء	 

نسبة تحقيق إدارة المعرفة وصواًل للمنظمة المتعلمة	 

ة المنمذجة	  عدد المعارف المؤسسيَّ

نسبة بناء وتطوير بيئة عمل محفزة وسعيدة	 

ة	   عدد المتطوعين المستقطبين والمدمجين في أعمال الجمعيَّ

نسبة رضا المتطوعين	 

 نسبة استكمال و تطوير البنية التحتية للجمعية 	 

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي الرابع

4 داء
أل

ت ا
شرا

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

ة ة الجمعيَّ بإستراتيجيَّ

ة  	  نمية األسريَّ شريعات ذات العالقة بالتَّ عدد مساهمات تطوير التَّ

 نسبة رضا أصحاب المصلحة	 

 نسبة رضا المستفيدين	 

عدد أنظمة قياس أثر الخدمات المبنية والمطبقة	 

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي الخامس

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي السادس

5

6
نسبة استكمال تطوير و تفعيل الموقع اإللكتروني للجمعية	 

عدد اإلصدارات المعززة لسمعة الجمعية	 

ة	  نسبة استدامة صناعة المحتوى اإلعالمي النوعي للجمعيَّ

ة	  الة في المناسبات والفعاليات المعززة لسمعة الجمعيَّ عدد المشاركات الفعَّ

ة	  ة في برامج ومشاريع الجمعيَّ عدد المشاركات المجتمعيَّ

ة	   عدد زائري الموقع اإللكتروني للجمعيَّ

واصل االجتماعي	  ة في منصات التَّ عدد متابعي حسابات الجمعيَّ

الثة	  الة مع منظمات القطاعات الثَّ راكات الفعَّ  عدد الشَّ

داء
أل

ت ا
شرا

مؤ
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مؤشرات الهدف اإلستراتيجي السابع

7
ة المستحدثة والمطورة	  مويليَّ عدد القنوات التَّ

عدد الشراكات التمويلية  و الرعايات المتخصصة	 

الة	  ة الفعَّ   عدد المشاريع االستثماريَّ

نسبة إنجاز المشروع الوقفي التابع للجمعية	 

ة	  داء نسبة تحقيق الكفاءة في ترشيد نفقات الجمعيَّ
أل

ت ا
شرا

مؤ
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شرائح المستفيدين 

المقبلــــون

على الزواج  

األســــر الناشئة 

األســـــــــر 

المستقرة 

األسر غير 

المستقرة 

األســـــــــر 

المنفصلة

العازفون عن 

الــــــــــــــــزواج

المتبرعون

الشركاءالناشئـــة والشبــاب 

الموظفـــــــون

و المتطوعون
األرامل و المعنفات 

تنميــــــة مهــــارات 

الناشئة و الشباب 

التوعية والتثقيف

اإلصاح األسري

الرعاية الوالدية

) شمل ( 

اللقاءات

و المحاضرات 

الشــــــــــــــراكـات

و خدمة الشركاء

برامج التدريب 

والتأهيل

االستشارات الملتقيات

األسريــــــــة 

ورش العمــــــــــل

و حلقات النقاش

أهـــــم الخدمـــــات 
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إيجــاد منظومــة متكاملــة للحمايــة 
األســرية

رفع كفــــاءة الخدمــــــات و البرامج 
المقدمـة من خـــــــــال المراكــــــز 

و الــــــــــدور و المؤسســـــــــــات

رفـــــــع المستـــوى المهــــــــــاري 
للسعودييـــــن بمـــا يتاءم مـــع 

احتياجات سوق العمل 

تحويل شريحة مستفيــدي وزارة 

الموارد البشرية مـــن متلقيــــــن 

للمساعدة إلى منتجين ) تمكين(

تمكيــــن العمــــــــل التطوعــــــي

رفـع مستوى جـــــــودة الخدمــــات 
المقدمة

توفيــــــــر فـرص عمـــــل الئقــــــــة 
للمواطنيـن .

استراتيجيــــة وزارة المـــــــوارد 
البشرية و التنمية االجتماعية

تكويــن وإرشــاد وتمكيــن األســر 
إلكســابها مزيــًدا مــن االســتقرار 

والســعادة

االرتقاء بالرعاية الصحية
الصــــحة الجيـــــــدة و الرفــــاه
القضـــــــــاء على الفقـــــــــــــــر

واٍع  جيــل  بنــاء  فــي  المســاهمة 
وقــادٍر علــى تحقيــق ذاتــه وتنميــة 

مجتمعــه ووطنــه 

المعيشــة  مســتويات  تحســين 
لســامة وا

التعليم الجيد

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

رفــــــد المنظمــــات بالمعــــــــارف 
والقـدرات المؤسسيــة الازمــــة 

والمختصين المؤهليـن 

تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير 
القطاع غير الربحي

الســـــــام و العــــــدل

و المؤسسات القوية

تائج واألثر في  تحقيق أعظم النَّ
ة  ضوء رؤية المملكة العربيَّ

ة 2030  عوديَّ السُّ

العمل الائق و نمو االقتصاد

تعزيــــــــز االتصـــال و السمعــــة 
المؤسسيـة بكفــــاءة و فعاليـــة 
علـــى المستوييـــــن الميدانــي

و االفتراضي

تمكين فئات المجتمع من دخول 

ســـــوق العمـــل ورفــــع جاذبيتــه

تعزيــــــــز االتصـــال و السمعــــة 
المؤسسيـة بكفــــاءة و فعاليـــة 
علـــى المستوييـــــن الميدانــي

و االفتراضي
ضمان استدامة الموارد الحيويـة

سي  ميز المؤسَّ تحقيق التَّ
تحقيق التميز في األداء الحكومي

أهداف التنمية المستدامةبرنامج التحول الوطنيأهــــــــداف تـــــــــوادَّ

توافق أهدافنا مع التوجه الوطني و الدولي

التخطيــط  علــى  األســر  تشــجيع 
ــة لمســتقبلهم و مســتقبل  بعناي

أبنائهــم

تقليل نسبة البطالة
دعم الثقافة و الترفيه

تمكين المنظمات غير الربحية
من تحقيق أثر أعمق

تعزيـــــــز القيــــم اإلساميـــــــة

تعزيــــــــز الهويـــــــة الوطنـــيــــة

تشجيع العمل التطوعي

تطوير رأس المال البشري بما 
يتـــواءم مع احتياجات ســـــوق 

العمل

رؤيـــــــــــة 2030
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موجهات العمل

مواكبة رؤية 

المملكة 2030

مواكبة برنامج 

التحول الوطني

االستناد إلى 

االستراتيجية 

2020 ـــ 2024

التميــــز 

المؤسسي

أتمتة العمليات 

و اإلجراءات
إدارة المعرفةتفعيل الكيانات

بيئة عمل

محفزة

اإلسهام في 

بناء التشريعات 

األسرية

أدوات التمكين 

المقاييــــس 

العلميــــــــة
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منهجية بناء 
الخطة 2021

تدريب فريق العمل 
علــــــى منهجيـــــــــــة 
اإلطار المنطقــــــي

تشكيــــــــل فريـــق 
التخطيط و وضع 

خطة العمل

مراجعة مؤشــــرات 
األداء االستراتيجية

مراجعــــــــــــــــــــــــــة 
مستهدفات عام 
2021 بالخطــــــــة 
االستراتيجيــــــــــة

تحديد األهداف 
التشغيلية لعام 

2021

تدريب الفريـــــق 
على نموذج بناء 
المبـــــــــــــــادرات 

ورش عمل بنــــــــــاء 
المبادرات / البرامج

ورش عمل بناء 
الخطـــــــــــــــــــــــة

التصميـــــــــــــــــــــــــــم
و المراجعة النهائية

اعتماد الخطة
و الموازنــــــــة

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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التنمية األسرية 	 

االستثمار االجتماعي	 

التميز المؤسسي	 

االستدامة 	 

المحافظ

4

التمكين	 

الوقائي - العاجي - النمائي	 

الشراكات	 

الجودة الشاملة	 

استثمار الموارد	 

بيئة محفزة	 

تحسين الصورة الذهنية	 

اقتصاد المعرفة	 

االستدامة المالية	 

الممكنـــــــات 

9

) 26 (  قضية	 

) 7 (  أهداف استراتيجية	 

) 57 (  هدف تشغيلي	 

القضايا و األهداف

90

) 9  ( برامج تنمية أسرية	 

) 2 ( برنامج استثمار اجتماعي	 

برنامج موارد بشرية	 

برنامج سمعة مؤسسية	 

برنامج تميز مؤسسي	 

 البــــــــــــــــرامج

14

) 25 ( مؤشر رئيس	 

) 35 ( مؤشر فرعي لقياس 	 

الفاعلية

) 110 ( مؤشر تفصيلي 	 

لقياس الكفاءة

مؤشـــــــرات األداء

170

محتوى الخطة 2021 م
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تأسيس و تأهيل مركز قرة لالستشارات األسرية 

إصدار اثنين من المعارف في التنمية األسرية و المجتمعية 

عقد 4 شراكات تكامل و تعاون فعالة مع منظمات القطاعات الثالثة 

زيادة عدد المستفيدين من خدمات التنمية األسرية بالجمعية ليصل إلى 2000 مستفيد 

زيادة نسبة مشاركة المقبلين و المقبالت على الزواج في البرامج التأهيلية للزواج بواقع 08 %

زيادة نسبة تأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج تأهيال كامال بواقع 01 %

اإلسهام في خفض حاالت العنف األسري لتصل إلى نسبة 55 %

 اإلسهام في زيادة عدد عقود الزواج في منطقة الجوف لتصل إلى 2700 عقد

اإلسهام في خفض نسبة حاالت الطالق في منطقة الجوف لتصل إلى 26 %

اإلسهام في تأهيل 236 من المطلقات واألرامل والمعنفات لالندماج في الحياة المجتمعية

اإلسهام في خفض حاالت العنف األسري بالمجتمع لتصل إلى 40 %

ة لدى 330 من أفراد المجتمع اإلسهام في زيادة  نسبة الوعي  بالحقوق األسريَّ

ة ة اللجوء لمراكز االستشارات األسريَّ اإلسهام في زيادة نسبة وعي المجتمع بأهميَّ

هات ربوي لدى اآلباء واألمَّ اإلسهام في زيادة نسبة الوعي التَّ

اإلسهام في تحقيق االكتفاء الذاتي ل 5 أسر ، و 10 شباب و فتيات 

تأهيل 75 مستفيد و مستفيدة لسوق العمل

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي األول

1

ية
غيل

ش
الت

ف 
دا

أله
ا
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الة مع الجهات ذات العالقة  بمجال االستثمار االجتماعي وعية فعَّ عقد ثالث شراكات نَّ

استهداف 100 شاب و فتاة للمشاركة  في برامج االستثمار االجتماعي

ا ا وتربويًّ ا وقياديًّ باب فكريًّ اشئة والشَّ إنشاء عدد 3 كيانات متخصصة لتنمية النَّ

اشئة ة لدى النَّ ة و االبتكاريَّ اإلسهام في زيادة نسبة تنمية القدرات اإلبداعيَّ

باب اشئة والشَّ ة لدى النَّ ة والقياديَّ اإلسهام في زيادة نسبة تنمية المهارات الحياتيَّ

اإلسهام في زيادة عدد الشباب المكتسبين لمهارات اختيار التخصص المستقبلي الذي يتناسب 

وميولهم وقدراتهم من طالب الصف الثالث المتوسط ليصل إلى 1500 طالب و طالبة

إنشاء مركز متخصص لتعزيز االستدامة المالية و القدرات المؤسسية

ة مستجيبة لطلب المنظمات والمجتمع المحلي ة واستشاريَّ دريبيَّ ة و تَّ أسيسيَّ تقديم خدمات تَّ

الثة باحتياجاتها من الكفاءات المتخصصة مات القطاعات الثَّ رة لرفد منظَّ ة مطوَّ تطوير شبكة مهنيَّ

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي الثاني

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي الثالث

3

2

ية
غيل
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ف 
دا
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املة بنسبة 100 %  تطبيق نظام إدارة الجودة الشَّ

نظيمي و تسكينه بنسبة كافية لتحقيق أهداف تواد بناء الهيكل التَّ

الحصول على إحدى جوائز التميز المؤسسي المحلية

ميز في خدمة المستفيدين والمجتمع من خالل الجودة المدركة لتصل إلى 65 % زيادة نسبة تحقيق التَّ

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

وعلى رأس العمل لتصل إلى 55 %

زيادة نسبة احتفاظ الجمعية بالكوادر الموهوبة لتصل إلى 60 %

ة على احتياجات المستفيدين لتصل إلى 80 % زيادة نسبة تطوير البرامج المبنيَّ

تحديث قواعد البيانات لكل من المستفيدين و المانحين و المتطوعين

بناء فريق االستراتيجية و تفعيل فرق العمل المبنية ) مجلس الجودة و التميز المؤسسي ، و مجلس 

الرئاسة التنفيذية ، و فريق التحسين المستمر ، و فريق التقييم و القياس ( 

تحقيق إدارة المعرفة بنسبة 30 %

نمذجة اثنين من المعارف المؤسسية

صناعة بيئة عمل محفزة وسعيدة بنسبة 80 %

ة استقطاب عدد كاف من المتطوعين و المتطوعات و دمجهم في أعمال الجمعيَّ

استكمال و تطوير البنية التحتية للجمعية بنسبة 70 %

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي الرابع

4
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ة ة الجمعيَّ ة الواردة في رؤية 2030 المرتبطة بإستراتيجيَّ تحقيق 8 مساهمات من المستهدفات المجتمعيَّ

ة   نمية األسريَّ تقديم عدد 2 مشاريع خاصة بسن تشريعات متعلقة بالتَّ

زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة لتصل إلى 80 %

زيادة  نسبة رضا المستفيدين لتصل إلى 90 %

بناء نظام قياس األثر في مجال تنمية و تمكين األسرة

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي الخامس

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي السادس

تحسين عمليات  الموقع اإللكتروني للجمعية بنسبة 100 %

إنجاز اإلصدارات السنوية الخاصة بالجمعية ) الملف التعريفي ، و التقرير السنوي ، و القوائم المالية (

ة بنسبة 12 % من إجمالي المحتوى اإلعالمي صناعة محتوى إعالمي نوعي مستدام  للجمعيَّ

تنفيذ عشرين مبادرة سمعة مؤسسية

ة بواقع 14 مشاركة ة في برامج ومشاريع الجمعيَّ زيادة عدد المشاركات المجتمعيَّ

ة ليصل إلى 12000 زائر زيادة عدد زائري الموقع اإللكتروني للجمعيَّ

واصل االجتماعي ليصل إلى 20000 متابع ة في منصات التَّ زيادة عدد متابعي حسابات الجمعيَّ

الثة لتعزيز عمل إدارة السمعة المؤسسية الة مع منظمات القطاعات الثَّ راكات فعَّ بناء سبع شَّ

5
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األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي السابع

مويلّية جديدة و تطوير القنوات التمويلية الموجودة استحداث قناة تَّ

جلب 10 شراكات تمويلية و رعايات متخصصة

ة  إنشاء و تشغيل عدد 2  مشاريع استثماريَّ

إنجاز 20 %  من  المشروع الوقفي التابع للجمعية

ة خفض نسبة هدر نفقات الجمعيَّ
7 ية

غيل
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محافـظ

2021



الخطة التشغيلية 222021

محفظة
التنمية األسرية 
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برنامج
جودة الحياة األسرية 
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برنامج جودة الحياة األسرية
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برنامج جودة الحياة األسرية
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برنامج جودة الحياة األسرية
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جودة الحياة األسرية
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جودة الحياة األسرية
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برنامج
حياة هانئة
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برنامج حياة هانئة
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برنامج حياة هانئة
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برنامج حياة هانئة
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برنامج حياة هانئة
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برنامج حياة هانئة
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برنامج
مأمن
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برنامج مأمـــــــــــــــن
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برنامج مأمـــــــــــــــن
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برنامج مأمـــــــــــــــن
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برنامج مأمـــــــــــــــن
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برنامج مأمـــــــــــــــن
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برنامج
فضل
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برنامج فضـــــــل
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برنامج فضـــــــل
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برنامج فضـــــــل
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برنامج فضـــــــل
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برنامج فضـــــــل
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برنامج
ملتقى أعمال
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برنامج ملتقى أعمال
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برنامج ملتقى أعمال
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برنامج ملتقى أعمال
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برنامج ملتقى أعمال



الخطة التشغيلية 522021

برنامج ملتقى أعمال
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برنامج ملتقى أعمال
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برنامج
لي حقوق
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برنامج لي حقـــــــــــوق
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برنامج لي حقـــــــــــوق
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برنامج لي حقـــــــــــوق
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برنامج لي حقـــــــــــوق
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برنامج لي حقـــــــــــوق
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برنامج لي حقـــــــــــوق
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برنامج
التربية الوالدية
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برنامج التربية الوالدية
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برنامج التربية الوالدية
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برنامج التربية الوالدية
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برنامج التربية الوالدية



الخطة التشغيلية 662021

برنامج التربية الوالدية
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برنامج التربية الوالدية



الخطة التشغيلية 682021

برنامج التربية الوالدية



69 الخطة التشغيلية 2021

برنامج
من أجلهم



الخطة التشغيلية 702021

برنامج من أجلهــــم
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برنامج من أجلهــــم



الخطة التشغيلية 722021

برنامج من أجلهــــم
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برنامج من أجلهــــم



الخطة التشغيلية 742021

برنامج من أجلهــــم
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برنامج من أجلهــــم



الخطة التشغيلية 762021

برنامج
أمومة
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برنامج أمومة
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برنامج أمومة
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برنامج أمومة



الخطة التشغيلية 802021

برنامج أمومة
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برنامج أمومة



الخطة التشغيلية 822021

برنامج أمومة
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محفـظة
االستثمار االجتماعي



الخطة التشغيلية 842021

برنامج
نادي تواد
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برنامج نادي تــــــــــواد



الخطة التشغيلية 862021

برنامج نادي تــــــــــواد
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برنامج نادي تــــــــــواد



الخطة التشغيلية 882021

برنامج نادي تــــــــــواد
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برنامج نادي تــــــــــواد



الخطة التشغيلية 902021

برنامج

أكاديمية توادَّ
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برنامج أكاديمية توادَّ



الخطة التشغيلية 922021

برنامج أكاديمية توادَّ



93 الخطة التشغيلية 2021

برنامج أكاديمية توادَّ



الخطة التشغيلية 942021

برنامج أكاديمية توادَّ
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برنامج أكاديمية توادَّ



الخطة التشغيلية 962021

محفـظة
التميز المؤسسي
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برنامج
كفاءات 
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برنامج كفاءات
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برنامج كفاءات
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برنامج كفاءات



101 الخطة التشغيلية 2021

برنامج كفاءات
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برنامج كفاءات
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برنامج كفاءات
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برنامج كفاءات
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برنامج كفاءات



الخطة التشغيلية 1062021

برنامج
العالمة المجتمعية ® 
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برنامج العامة المجتمعية
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برنامج العامة المجتمعية
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برنامج العامة المجتمعية
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برنامج العامة المجتمعية
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برنامج العامة المجتمعية
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برنامج العامة المجتمعية
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برنامج
تميز وجودة
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برنامج  تميز وجودة
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برنامج  تميز وجودة
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برنامج  تميز وجودة
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برنامج  تميز وجودة



الخطة التشغيلية 1182021

فريق

التخطيط

الشيخ / نايف بن عبد الله المريحيل 	

الدكتور / حامد بن عمر كنعان 	

األستاذ / أحمد بن مكيمن الكويكبي 	

األستاذ / جميل بن محمد المفرج 	

األستاذ / محمود بن علي مهران 	

األستاذ / خلف بن مفلح الشمري 	

األستاذ / عبد الله بن حمدان الحميد 	

األستاذ / مؤيد بن محمد إبراهيم 	

األستاذة / ترفة بنت عبد المصلح القايد 	

و تجدر اإلشارة إلى مشاركة جميع منسوبي تواد في بناء خطة الجمعية التشغيلية لعام 2021 م 
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قنوات
التواصل



والله ولي التوفيق




