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الخطة االسرتاتيجية 
لجمعيـــة التنميـــة األرسيـــة بربيـــدة

»أســــرة« 
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ولــي العهـــد
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أمير منطقة القصيم 
الرئيس الفخري للجمعية 

صاحب السمو امللكي األمير الدكتور 
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مجلس اإلدارة 
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كلمـــــــة

ال أحــد يختلــف بــأّن األســرة هــي أهــم كيــان اجتماعــي يف حياتنــا، وألجــل هــذا تعمــُل جمعيــة أســرة بجهــٍد متواصــٍل ودؤوب يف برامجهــا 

وأنشــطتها االجتماعيــة واألســرية التــي تخــدُم كافــة فئــات األســرة بمختلــف األدوار: )الــزوج، الزوجــة، األم، األب، واألبنــاء، البنــات بمختلــف 

املراحــل العمريــة( لتحقيــق الغايــات النبيلــة التــي تســعى وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والتــي تصــُب وتتوّجــه لتحقيــق 

رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠ .

ولهــذا جــاءت الخطــة االســتراتيجية الثالثــة لجمعيــة التنميــة األســرية لتركــز ىلع األعمــال التــي ســتقوم الجمعيــة بتنفيذهــا خــال 

ــز دورهــا التنمــوي وتحســين جــودة خدماتهــا ورفــع كفــاءة مخرجاتهــا . ــة، لتعزي الثــاث ســنوات املقبل

وهــذه البرامــج التــي تتضمنهــا أهــداف الخطــة االســتراتيجية الثالثــة ســيتُم بلورتهــا للواقــع مــن خــال فريــق طمــوح ومتمّيــز وكفــاءات 

مهنّيــة آثــرت أن تبــذل مــن وقتهــا وجهدهــا لخدمــة أبنــاء وطنهــا ومجتمعهــا.

رئيس مجلس اإلدارة

أ .د. خالد بن عبدالعزيز الشريدة
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ــم إّن  ــزه، ث ــق وتحفي ــن مســاندة الفري ــه م ــي تمكّن ــة الت ــة الجــدارات القيادي ــع بكاف ــذي يتمت ــس تنفي ــى مجل ــق يســتنُد إل ــذا الفري وه

ــذي. ــس التنفي ــاءه يف املجل ــع زم ــوي ويتاب ــغوف وحي ــوح وش ــس إدارة طم ــتنُد ملجل ــذي يس ــس التنفي املجل

ويقــف خلــف مجلــس اإلدارة : الجمعيــة العموميــة لجمعيــة أســرة مــن خــال اجتماعاتهــا الســنوية، وقراراتهــا التــي تصــُب يف مصلحــة 

الجمعيــة وفــق إطــار الحوكمــة الــذي تنــادي بــه الــوزارة مشــكورًة ، ويتابــع تنفيــذه مشــكورًا مركــز التنميــة يف املنطقــة الــذي لــه الــدور 

الفاعــل والتنمــوي ىلع الجمعيــة وغيرهــا مــن الجمعيــات.

كمــا ال يفوتنــي شــكر أميــر منطقــة القصيــم صاحــب الســمو امللكــي الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

-الرئيــس الفخــري- لجمعيــة أســرة ىلع رعايتــه ألعمــال ومناشــط الجمعيــة وتذليــل كافــة الصعوبــات والعقبــات ، وتشــجيعه وتحفيــزه 

الدائــم واملســتمر للجمعيــة لتحقيــق أهدافهــا الطموحــة وفــق خطتهــا بعيــدة املــدى املتمثلــة يف الخطــة االســتراتيجية ، وأهدافهــا 

قريبــة املــدى املتمثلــة يف الخطــة التشــغيلية.

وشــكري العاطــر: لــكلِّ شــخص عمــل وبــذل يف إنجــاز هــذه الخطــة الطموحــة، ســواء مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة، أو مجلــس اإلدارة، 

ــراد واإلدارات  ــك األف ــة وكذل ــر بالجمعي ــط والتطوي ــع إدارة التخطي ــات م ــن واملتعاون ــات واملتعاوني ــن والعام ــة العاملي ــراء،  وكاف أو الخب

الحكوميــة والخاصــة والجمعيــات، واهلل أســأل أن يكلــل أعمالنــا وأعمــال الجميــع بالتوفيــق والنجــاح.

وباهلل التوفيق،،، 
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كلمـــــــة

تســعى جمعيــة التنميــة األســرية ببريــدة )أســرة( لتعزيــز دورهــا التنمــوي وتحســين جــودة خدماتهــا ورفــع كفــاءة مخرجاتهــا لتقديــم 

البرامــج والخدمــات األســرية لكافــة أفــراد األســرة وفــق تطلعــات القيــادة الرشــيدة ممثلــة  برؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠ ووزارة 

ــي الخطــة االســتراتيجية  ــم تأت ــر منطقــة القصي ــة ووفــق توجيهــات صاحــب الســمو امللكــي أمي ــة االجتماعي املــوارد البشــرية والتنمي

الثالثــة لجمعيــة أســرة ببريــدة  للثــاث ســنوات القادمــة )٢٠٢٢-٢٠٢٤ ( لتطلــق باكــورة ضخمــة مــن الخدمــات والبرامــج املبتكــرة والنوعيــة 

املوّجهــة لألســرة.

وُبنيــت الخطــة االســتراتيجية ىلع بطاقــة األداء املتــوازن، لتحقيــق التــوازن بيــن كافــة الجوانــب اإلداريــة واألساســية لنجــاح املنظومــة 

اإلداريــة وفــق الخطــة االســتراتيجية وهــي: املســتفيد، والتعّلــم والنمــو) املوظــف(، واإلجــراءات والعمليــات الداخليــة، ثــم املنظــور املالــي 

واالقتصــادي.

ونتــَج عــن ذلــك: خمســة أهــداف اســتراتيجية، يتبــع كل هــدف اســتراتيجي مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة، واملؤشــرات، ثــم مبــادرات 

 مدير عام الجمعية

د. محمد بن عبداهلل السيف
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تترجــُم هــذه األهــداف االســتراتيجية والفرعيــة إلــى الواقــع العملــي املرئــي، لينعــم بهــا املجتمــع لتحقيــق الغايــات األساســية التــي مــن 

أجلهــا قامــت الجمعيــة يف خدمــة كيــان األســرة بكافــة أفرادهــا وبمختلــف مســتوياتها العمريــة. 

إّن الخطــة االســتراتيجية الثالثــة جــاءت مراعيــة لكافــة األطــراف واملســتفيدين، مــن خــال معرفــة آرائهم يف خدمــات الجمعيــة، وتحقيق 

طلبــات املســتفيدين ممــا يأملــوه مــن جمعيتهــم أن تقدمــه لهم.

وقــد قــاَم فريــق العمــل بدراســة الوضــع القائــم للجمعيــة ممثــًا يف البيئــة الداخليــة والخارجيــة بكافــة العناصــر واملتغيــرات، كمــا قــام 

بدراســة استشــرافية للواقــع املســتقبلي خــال فتــرة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية.

إنــُه ممــا يدعونــا للفخــر يف الجمعيــة: أن قامــت هــذه الخطــة االســتراتيجية بكفــاءات وقــدرات داخليــة وبمشــاركة مــن كافــة املســتويات 

اإلداريــة والتنظيميــة يف الجمعيــة، مــع مراعــاة واســتخدام النمــاذج واألدوات املعروفــة والشــائعة يف التخطيــط االســتراتيجي يف كافــة 

مراحــل إعــداد الخطــة.

وســوف تكــون هــذه الخطــة مترجمــة ىلع أرض الواقــع -بــإذن اهلل- مــن خــال كفــاءات وفريــق عمــل طمــوح ومتميــز لتقديــم أفضــل 

خدمــة بأقصــر وقــت وبجــودة عاليــة.

ويف هــذه املناســبة أتقــدم بالشــكر ألصحــاب الســعادة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة الزمــاء والزميــات بالجمعيــة ىلع تكاتفهــم 

يف إنجــاح االســتراتيجية الســابقة، وحماســهم يف إنجــاح هــذه االســتراتيجية. 

سائلين املولى عز وجل أن يبارك يف الجهود ويجعلها نافعة لألسرة يف بالدنا الغالية. 
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الهيكل اإلداري 

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة 

املديــر العام 

التخطيط والتطوير والحوكمةمكتب املدير العام 

اللجــــان 

مساعد المدير العام 
للبرامج األسرية 

مساعد المدير العام 
لإلدارات النسائية

مساعد المدير العام 
للشؤون المالية واإلدارية

مساعد المدير العام 
للموارد المالية 

مساعد المدير العام 
لالستثمار  والمشاريع 

إدارة اإلعالم والوعي 
المجتمعـــي 

وحــــــدة األمومــــــة والطفولــــــــة  	

وحـــــــــــــــــــــــــــدة الفتيــــــــــــــــــــات 	

شعبة برنامج األمومة والطفولــة  	

شعبـــــــة مسيرتــــي ال تتوقــــــــــف  	

شعبة برنامـــــــــــج رواء للفتيــــــــات 	

شعبــــــــــــــــة برنامج الزهــــــــــــرات  	

شعبة البرامــــــــــــــــج الترويجيــــــــة  	

 شعبة برامج المواهب والهوايات 	

المــــــــــــــــــــــــوارد البشريــــــــــــــة  	

الشــــــــــــــؤون الماليــــــــــــــــــــــــة  	

االتصـــــــــــــــــــــــاالت اإلداريــــــــــة 	

وحــــــــــــــــــــــــدة القـــــــــــــــــروض 	

وحـــــــــــدة تقنيـــة المعلومــــــات  	

وحــــــــــــــــــــــــدة التطــــــــــــــــــــوع  	

وحـــدة الخدمــــــات والصيانــــــــة 	

التبرعـــات الماليــــــة والعينيـــة 	

عالقـــــــــــــــات الداعميــــــــــــــــــن  	

التبـــــــــــــــــــــرع اإللكترونــــــــــــي  	

 المنصاــــــــــــت الحكوميـــــــــــــة  	
والجهـــــــــــــــات المانحــــــــــــــــــة 

إدارة األمــــــــالك واألوقــــــاف 	

االستثمار المالي والمناقصات 	

 إدارة المشاريــــــــــــــــــــــــــــــــــع  	
وشـــــــــــــؤون المبانــــــــــــــــــــي

	  

وحـــــــدة الوعــــــي المجتمعـــــــــــي  	

وحــــــــــدة الدعايــــــة والتسويــــــــق 	

وحدة اإلعــالم واالتصال المؤسسي  	

وحـــــــدة العالقـــــات والشراكــــات 	

مركـــــــــــز اإلصــــــالح األســـــــــري  	

 مركــــــــــــــــــــز شمــــــــــــــــــــــــــــــل 	
)للرؤية والزيارة والحضانـــــــــة( 

مركز إسعاد لالستشارات األسرية 	

وحـــــــــــــــــــــــــدة التيسيـــــــــــــــــر 	

مركــــــز مهــــــارات للتـــــــــــــدريب 	

مركز العلــوم والدراسات األسرية 	

مركــــــز الشبــــــــل المثقـــــــــــــــف 	

مركــــــــز التثقيــــــــــف األســـــــري 	
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فريـق 
العمل 
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فريق العمل 

اللجنة العليا 
للتخطيط االستراتيجي

لجنة الجودة والحوكمة والتخطيطي
) لجنة دائمة منبثقة من مجلس اإلدارة(

اللجنة التنفيذيــــة لبنــاء 
مشروع الخطة االستراتيجية

فريق العمل املسانداملجلس التنفيذي
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فريق العمل 

فريق عمل 
الخطة االستراتيجية واللجان

أواًل: اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي :

ثانيًا: لجنة الجودة والتخطيط والحوكمة الصادرة بقرار مجلس اإلدارة -املشرفة ىلع 

تــّم تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية  مــن خــال فريــق عمــل وكفــاءات متعــددة ومتكاملــة، وتــّم  تحديــد املهــام الخاصــة لــكل فريــق، حتــى يتحقــق مشــروع 

الخطــة االســتراتيجية وفــق الطمــوح الــذي تتطلــع إليــه جمعيــة التنميــة )أســرة(، وفيمــا يلــي بيــان بأســماء اللجــان وفــرق العمــل ، واألفــراد مــن داخــل 

الجمعيــة وخارجهــا بمختلــف املســتويات التنظيميــة واإلداريــة. 

أ.د. خالد بن بد العزيز الشريدة.
رئيس مجلس اإلدارة 

د. محمد بن عبداهلل املحيميد
رئيس اللجنة 

د. محمد عباهلل املحيميد
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

د. عال بن عبداهلل باريان 
نائب رئيس اللجنة 

د. محمد بن عبداهلل السيف
مدير عام الجمعية 

أ. خالد بن إبراهيم الضالع
 عضوًا
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فريق العمل 

فريق عمل 
الخطة االستراتيجية واللجان

ثالثًا : اللجنة التنفيذية لبناء مشروع الخطة االستراتيجية:

رابعــاً  : املجلس التنفيذي:

د. عادل بن عبداهلل باريان- رئيسًا

 

د. محمد بن عبداهلل السيف 
 مدير عام جمعية التنمية األسرية

 ببريدة )أسرة(

أ. عبداهلل بن ناصر الغصن 
 مساعد املدير العام لاستثمار

أ. حسن بن عبدالعزيز البلهان
 مساعد املدير العام لإلدارية

 واملالية

أ. تركي بن علي التركي 
 مساعد املدير العام لتنمية املوارد

أ. العنود بنت صالح القناص 
مساعدة املدير العام لإلدارات النسائية

أ. خالد بن إبراهيم الضالع 
 مساعد املدير العام للبرامج 

واألنشطة

أ. صالح بن محمد الجغواني - مقررًاأ. حمد بن سليمان الجمعة - مقررًاأ. خالد بن إبراهيم الضالع - نائبًا للرئيس
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فريق العمل 

فريق عمل 
الخطة االستراتيجية واللجان

خامسا : فريق العمل املساند

أ. محمد بن عبداهلل العمر
عضو الجمعية العمومية

أ. ماجد بن إبراهيم الوابلي
مركز اإلصالح األسري

أ. عبدالرحمن بن عبداهلل الجمعة
إدارة تنمية املوارد املالية

أ. يونس بن عبداهلل الحبيب
إدارة الشؤون اإلدارية

أ. هدى بنت محمد الدبيبي 
مديرة مركز مهارات للتدريب

أ. عبداهلل بن سليمان التويجري
عضو الجمعية العمومية

أ. علي بن صالح الاليف
مركز اإلصالح األسري

أ. عبدالعزيز بن علي الحسون
إدارة الوعي املجتمعي

أ. محمد بن محمود جمال
إدارة الشؤون اإلدارية

أ. نورة بنت محمد الخراز 
مشرفة البرامج النسائية

أ.د/ طارق عبدالسالم الصادق
إدارة البحوث والدراسات

أ. سلطان بن عبدالكريم الجربوع
إدارة القروض

أ. بدر بن عبداهلل الجميلي
إدارة الوعي املجتمعي

أ. يونس علي العرومي
إدارة اإلعالم

أ. محمد بن عبداهلل الفوزان
مدير مركز إسعاد

أ. محمد بن عبدالكريم الجمحان
إدارة تنمية املوارد املالية

أ. عبدالحميد بن طاهر الظراب
إدارة تنمية املوارد املالية

م. محمد عبد القادر
إدارة تقنية املعلومات
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المستهدفون من 
برامج وخدمات

 الجمعية

املستهدفون بحسب 

املستهدفون بحسب املستهدفون بحسب 
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الخدمات التي تقدمها 
الجمعية 

والزوجيــــــة
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مراحل بناء الخطة 

االستــراتيجيـــة:
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 التهيئة )التخطيط للتخطيط(

تشخيص الواقع

بناء الرؤية والرسالة والقيم واألهداف 

الخطة التشغيلية

املتابعة والتقويم

١
٢
٣
٤
٥

مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

تّم بناء الخطة االستراتيجية 
وفق عدة مراحل، وهي 
كالتالي إجمااًل:

وهذا الشكل يوضُح 

املراحل إجمااًل، وسيأتي 

بعده توضيحًا وتفصياًل 

ألبرز الخطوات والعمليات 

التي تمت يف كل مرحلة 

من مراحل إعداد الخطة 

االستراتيجية.
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املرحلة األولى: 
التهيئة للتخطيط 

)التخطيط للتخطيط(:
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مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

املرحلة األولى: 
التهيئة للتخطيط 

)التخطيط للتخطيط(:

تحديد فريق 
العمل ، وأدوار كل 

عضو.

تحديد أدوات 
التخطيط 

االستراتيجي.

اعتماد إطار الخطة االستراتيجية 
من لجنة الجودة والحوكمة 

والتخطيط 

وضع مدة زمنية لتنفيذ 
مشروع التخطيط 

االستراتيجي.

تحديد مصادر 
جمع البيانات 
لبناء الخطة.

135

4 2

تّم يف هذه املرحلة اإلجراءات التالية:
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املرحلة الثانية: 
تشخيص الواقع
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01

04
03

02

I N F O G R A P H I C S
BUSINESS

مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

جمع 
املصادر

أدوات
 جمع 
البيانات

تحليل 
البيانات

األولويات 
االستراتيجية

تّم تشخيـــــص واقـــع 
الجمعية وفقًا للخطوات 

األربعة التاليــــة :
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الخطوة األولى: املصادر:

مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

املرحلة الثانية: 
تشخيص الواقع

وثيقة التحول 
الوطني ٢٠٢٠.

الالئحة الداخلية 
املعتمدة من مركز 

التنمية لجمعية أسرة.

نتائج الحوكمة األولى 
والثانية الصادرة عن 

مركز التنمية.

 االطالع ىلع أكثر من ١٣ 
كتاب علمي، ووثيقة، وخطة 
استراتيجية لجهات لها عالقة 

وتقاطعات مع مسار عمل 
الجمعية.

خطة ولوائح 
وزارة املوارد 

البشرية.

 محتوى الخطة 
االستراتيجية األولى 

والثانية.

املصادر 
البشرية 
املتنوعة

الوثائق 
والسجالت.

رؤية اململكة 
العربية السعودية 

.٢٠٣٠

السياسات يف الجمعية 
فقد تم جمعها، 

لدراستها وتقييمها.

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠
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الخطوة الثانية: أدوات جمع البيانات:

تّم استخدام العديد من األدوات لجمع البيانات لتشخيص الواقع، ومن هذه األدوات ما يأتي:

مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

املرحلة الثانية: 
تشخيص الواقع

. SWOT التقييم الداخلي للجمعية، سواء فيما يتعلق مصفوفة
بتقييم املستفيدين، أو املوظفين، وتمت هذه 
الدراسة من خالل قيادات ومدراء الوحدات، وتم 

استخدام : االستبيان، املقابالت.

أداة PESTEL : لتحليل 
البيئة الخارجية.

أداة DCA للتخطيط 

االستراتيجي.

طاقة األداء املتوازن
 (Balanced Score 

Card) (BSC).

االستبيان، فقد تم توجيه عدة استبيانات لكافة أصحاب املصلحة ، من أبرزهم: 

عينة من املستفيدين 
لبرامج وخدمات الجمعية، 

استبيان الجمعية 
العمومية، شارَك فيه

استبيان الداعمين 
واملتبرعين، شارك فيه:

 استبيان املتطوعين، 
شارك فيه:

مستفيدًا ومستفيدة من 
مختلف برامج الجمعية،

عضوًا من أعضاء 
الجمعية العمومية،

متبرعًا وداعمًا، يمثلوَن عددًا من 
الجهات املانحة، والتجارالداعمين، 

والقطاع الخاص التجاري، 

متطوعًا 
ومتطوعًة.

43٩32222٩
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مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

مقابالت الخبراء ورواد 
وقيادات العمل االجتماعي

وعددهـــم: 
 املقارنة املرجعية Benchmarking ، حيُث تّم مقارنة الجمعية مع أربعة من 

الجمعيات املماثلة يف مجال عمل الجمعية، وهي: 

من املستفيدين من برامج 
وخدمات الجمعية.

نموذج 7s McKinsey : وهو أحد 
النماذج العاملية، يف تحليل 

وبناء البيئة الداخلية للمنظمة.

مقابلة عدد

٦

13٠
جمعية مودة بمنطقة 

مكة املكرمة

جمعية التنمية 

األسرية باألحساء

جمعية التنمية 

األسرية بالطائف

جمعية وئام 

بالدمام.

مجاالت املقارنة :

البرامج

 واألنشطة

املوارد

املالية
املوارداالستثمار

البشرية
التخطيط

االستراتيجي

الجودة والتميز

املؤسسي
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تمت االستعانة بمجموعة من خبراء ورواد العمل العمل التنموي واالجتماعي، وهم كالتالي:

املساعد التنفيذي ملجلس شؤون األسرة 
يف اململكة

األستاذة. هيلة بنت محمد املكيرش

رئيس مركز د. عبدالعزيز املقبل 
لاستشارات التربوية والتعليمية

د. عبدالعزيز بن عبداهلل املقبل

رئيس مجلس الجمعيات األهلية 
يف منطقة القصيم

أ.د. صالح بن عبداهلل الدامغ

املشرف العام ىلع بيت الخبرة
 لدارسات األسرة

د. خالد بن سعود الحليبي

رئيس مجلس إدارة جمعية أسرة 
أ.د. خالد بن عبدالعزيز الشريدة

املشرف العام ىلع جمعية وئام
 بالدمام

د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر

 الخبراء :

مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 
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مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

املرحلة الثانية: 
تشخيص الواقع

بناء نموذج لجمع 
وتصنيف نقاط 

التحليل.

تشكيل فريق العمل 
الرئيس، والفرعية 

لتحليل البيانات.

تقييم التحليل من 
خالل لجنة التحكيم 

تنفيذ التحليل 
لكافة املصادر 

واملعلومات.

اعتمـــــاد 
النمــــوذج.

الخطوة الثالثة: تحليل البيانات: يف هذه الخطوة تّم القيام باآلتي:
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مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

املرحلة الثانية: 
تشخيص الواقع

12

الخطوة الرابعة: األولويات االستراتيجية:

يف هذه الخطوة تم استخراج األولويات والقضايا االستراتيجية ، بناًء ىلع نسب تقييم فريق العمل، ورأي لجنة التحكيم، 

ونتج عن ذلك : 

وثيقة
 التحليل 

االستراتيجي

تحديــد 
األولويـــات 
والقضايـــا 
االستراتيجية
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إحصائيات رقمية

5

1٠

13٠ 5

43٩

2

5

٦

43٩ 4٠

12

2٠ 5

32

5

22

2
لجان فرعية

مصادر الخطة 
اإلجمالية

مقابالت املستفيدين 
- كال الجنسين

نموذج ماكينزي
/ قيادات

مشاركة املستفيدين 
يف الخطة

رصد مستوى الخطط 
االستراتيجية السابقة

التقييم الداخلي 
للبرامج والخدمات

مشاركة الخبراء

مشاركة املستفيدين 
يف الخطة

مشاركة فريق العمل 
داخلي الجمعية

األدوات املستخدمة 
يف التخطيط

تقييم سياسات 
الجمعية الحالية

تقييم محتوى 
وسائل التواصل 

االجتماعي

مشاركة أعضاء 
الجمعية العمومية 

ومجلس اإلدارة

الدراسات التي
تمت لتقييم الواقع

مشاركة الداعمين 
واملمولين

نتائج تقارير 
الحوكمة
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املرحلة الثالثة: 
بناء الرؤية والرسالة 

والقيم واألهداف 
واملؤشرات:
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مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

املرحلة الثالثة:
بناء الرؤية والرسالة والقيم 

واألهداف واملؤشرات: 

يف هذه املرحلة تم اآلتي:

صياغة الرؤية والرسالة 
والقيم، وذلك بمشاركة فريق 
عمل من كافة املستويات 

اإلدارية يف الجمعية.

بناء األهداف الفرعية 
التي تحقق األهداف 

الفرعية، وعددها 
( ١٥ (هدفًا فرعيًا.

تحديد املستهدفات لكافة 
املؤشرات، ىلع فترة 

تنفيذ الخطة االستراتيجية 
.(٢٠٢٢-٢٠٢٤)

بناء األهداف 
االستراتيجية، وعددها 
(٥( أهداف استراتيجية.

بناء املؤشرات 
االستراتيجية، وعددها

 ( ٢٩ ( مؤشرًا استراتيجيًا 
.

1

2

3

4

5
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املرحلة الرابعة:
بناء الخطة التشغيلية 

والتنفيذية:
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مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

املرحلة الرابعة:
بناء الخطة التشغيلية 

والتنفيذية:

يف هذه املرحلة تم اآلتي:

بناء نموذج 
للخطة 

التشغيلية.

تأهيل فريق 

العمل ىلع 

مهارات 

بناء نموذج 
وثيقة 

املبادرات.

اعتماد 
الخطط 

التشغيلية.

اعتماد 
مبادرات 

السنة األولى.

اعتماد
 النموذج.

تكليف فرق فرعية 
لبناء املبادرات التي 

تخدم األهداف  
الفرعية يف كل 
هدف استراتيجي.

اعتماد
 النموذج.

تقييم ومراجعة 
لجنة التخطيط 

للمبادرات. 1

2

3

4٦٨

5٧٩
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املرحلة الخامسة:
املتابعة والتقويم
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مراحل بناء الخطة 
االستراتيجية 

يف هذه املرحلة تم اآلتي:

املرحلة الخامسة:
املتابعة والتقييم

تكوين لجنة 
التطوير الداخلي 
بقرار وتكليف من 

املدير العام

 تأهيل القيادات 
وفريق العمل يف 

الجمعية ىلع 
التخطيط بكافة 

مستوياته.

يتم الربط 
بين اإلدارات 
املتجانسة.

إزالة العقبات 
والتحديات 

التي تعترض 
فريق العمل.

متابعة الخطط 
وتقييم أداء 

اإلدارات ، وفق 
خطة املتابعة 

الدورية.

إصدار التقارير 
ورفعها 
لجهات 

االختصاص. 

تقديم التغذية 
الراجعة للتطوير 
والتحسين وعالج 

االنحارافات 
الفجوت 

12345٦٧
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 معالم خطة النشر 
واإلعالن للخطة 

 اإلستراتيجية

نشر وثيقة الخطة 
االستراتيجية يف موقع 

 الجمعية الرسمي.

تدشين الخطة من قبل 
أعضاء املجلس وأعضاء 

الجمعية العمومية وبحضور 
 كافة املوظفين .

نشر الرؤية والرسالة والقيم 
واألهداف يف مرافق الجمعية 

ومطبوعاتها واألجهزة 
اإللكترونية والحواسيب 

تزويد جميع اإلدارات 
واملوظفين بنسخة من 

 الخطة االستراتيجية .

تشكيل فريق رئيسي 
 للمتابعة .

إرسال نسخة من الخطة 
للجهات املعنية وكافة 

 أصحاب املصلحة .

التغطية اإلعالمية 
للتدشين يف مواقع 
 التواصل االجتماعي.

نشر دليل لكيفية تطبيق 
القيم املؤسسية الخاصة 

 بالجمعية .

عقد لقاءات مع املوظفين 
واإلدارات لشرح مضمون 

 الخطة االستراتيجية.

إصدار دليل املؤشرات ..

3

1

٧

5

٩

4

2

٨

٦

1٠
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إحصائيات رقمية

األهداف القيمالرؤية
الفرعية

األهداف الرسالة
االستراتيجية

املؤشرات 
االستراتيجية

مبادرات السنة 
األولى

1٦15 152٩11٠
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رؤيتنا ورسالتنا

الريادة ىلع مستوى اململكة يف تنمية أفراد األسرة، واملؤثـــر 
األقوى ىلع األسرة يف مدينة بريــــدة.

تنمية جميع أفــــراد األســــرة ) بناًء ، ووقايًة، وعالجًا( ، فـي 
منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج النوعية، باستخـــدام 
أحدث النظم بشريًا ومهنيًا وإداريًا وماليًا وتقنيًا فــي بيئــــة 
مبتكرة وجاذبة، من خالل فريق عمل متميز، وبشراكات فاعلة.

الرؤيـــة 

الرسالة
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معالم رسالة الجمعية:

ــراد  ــع أف ــداد جميـــــ إع
األســـــــرة) أب، أم، زوج، 
زوجــة، ابـــــــن، بنــت، 
باألســـــلوب  أخــت(  أخ، 
ــُق  ــذي يتفــ ــح ال الصحي
مــــــع احتياجاتهــــــم 

أســرهم. واحتياجــات 

تركُز الجمعيـــة علــــى 
تطبيق أحدث األنظمـــة 
اإلدارية والتقنية لتحقيق 
أىلع معايـير الحوكمـــة 

والجــــــودة.

رعايــة األســرة مــن التكويــن 
ــع  ــن يف جمي ــى التمكي إل
مراحلهــا وتأسيســها مــن 
ــج  ــة برام ــالل منظومـــ خ
وخدمــات تــم التخطيــط 
لهــا، ثــم التنبــؤ للمشــكالت 
ــة  ــدث ووقاي ــد تح ــي ق الت
األســرة منهــا، وتقديـــــم 
ــبة  ــول املناســـــــ الحلـــ

للمشــكالت إذا حدثــت. 

تمتلــُك الجمعيـــــــــــة 
ــة  ــز مادي ــة حواف منظوم
ــة، مــع االهتمــام   ومعنوي
ــة  ــات االجتماعيـ بالعالق
ــق  ــع فريــ ــة م والجماعي

. العمـل 

تنفــذ الجمعيــة برامجهــا 
االجتماعيــة لكافـــــــــة 
ــة  ــرة بمنظوم ــراد األس أف
ــة  ــراكات الفاعل ــن الش م
مــع القطــاع الحكومــي 
ــات  ــاص والجهــــــ والخ

ــة.  املماثل

13 245

من خال عبارة رسالة 

الجمعية تتضح أبرز معاملها، 

والتي تتمثل يف التالي:  

تنمية جميع أفراد 
األسرة:

استخدام أحدث
 النظم:

بناًء ، ووقايًة،
 وعالجًا:

بيئة مبتكرة 
وجاذبة:

بشراكات 
فاعلة:
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القيم المؤسسية

تطوير العمليات الرئيسية 
والفرعية باستمرار.  

خدماتنا تبدأ بتلمس 
احتياجات املستفيدين 

وتنتهي بإسعادهم، 
وتحقيق األثر.

وضوح تام يف 
العمليات مع العاملين 

واملتعاملين.

ما يمكن تنفيذه 
بدقيقة يجب تنفيذه 

بأقل من دقيقة.

تتكاتف جهود األفراد 
واإلدارات لتحقيق 

األهداف.

النظر للمألوف بطريقة 
غير مألوفة.

املستفيد أواًل:التحسين املستمر:

العمل الجماعي:اإلنجاز:الشفافية: 

االبتكـــار:
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األهداف االستراتيجية 
ومجاالتها

أواًل: مجال املستفيدين:

ثالثًا: مجال العمليات:

ثانيًا: مجال التعلم والنمو:

 رابعًا: املجال املالي:

1

4

3

5

2

 تحقيق 
االستقرار األسري.

تطوير بيئة العمل الداخلية. 

 تطوير الكفاءات البشرية ورعايتها.

 تنمية مصادر الدخل للوصول إلى االستدامة املالية.

تعزيز الصورة الذهنية 
لدى أفراد املجتمع
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األهداف االستراتيجيـــة 
لجمعية التنمية األسرية
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الهدف االستراتيجي 

املساهمة بتحقيق األول 
االستقرار األسري.

الذي من خاله ينعكُس بشكل إيجابي ىلع كافة أفراد األسرة نفسها، وتسعى الجمعية لتحقيق االستقرار األسري من 

خال: تقديم الدعم املالي والتسهيات العينية للمقبلين ىلع الزواج ، كما يتم تقديم التوعية للمقبلين ىلع الزواج 

وغيرهم من كافة أفراد األسرة، وتحقيقًا لاستقرار تساعُد الجمعية األسرة لحل املشكات التي تعترُض طريقهـــا أمام 

استقرارها من خال االتصاالت الهاتفية والجلسات الحضورية.

 بناء أفراد األسرة ىلع 

أسس صحيحة .

تقليل املشكات األسرية 

والزوجية.

تعميق أثر البرامج والخدمات 

األسرية ىلع املستفيدين. 

وصف الهدف : 

األهداف الفرعية للهدف االستراتيجي األول:

تسعى الجمعية لتحقيق االستقرار األسري:
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مؤشرات الهدف
 الفرعي األول

املستهدف
املؤشر 

 بناء أفراد األسرة
 ىلع أسس صحيحة . 

املؤشر 
املستهدف

املساعدات : 114٠ 

 3٠٠٠ 

القروض : 4٨٠ 

عدد املستفيدين من 
الدعم املالي والتسهيالت

عدد حضور دورات 
املقبلين واملقبالت 

ىلع الزواج

١- حملة حج العرسان الجدد.
٢-خلها علينا.
٣-خصمنا لك.

٤-تيّسرت.

١- شريك حياتي : كيف أسعده ويسعدني.
٢-أسس الحياة الزوجية الناجحة.

٣-ساعدني يف التعريف بدورات وبرامج 
املقبلين ىلع الزواج )شراكات مع وزارة 

العدل، الصحة(

0 200 400 600 800 1000 1200

ماع 2024
 ماع 2023

2022 2023 2024

0
100 200 300 400 500

ماع 2024

 ماع 2023

2022 ماع

2022 2023 2024

مبادرات السنة األولى

مبادرات السنة األولى

0
500 1000 1500 2000 2500 3000
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 ماع 2023

2022 ماع

2022 2023 2024

3٦٠ 3٨٠ 4٠٠

1٨٠

1٠5٠1٠5٠٩٠٠

1٦٠14٠
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 بناء أفراد األسرة
 ىلع أسس صحيحة . 

املؤشر 

املؤشر 

املستهدف

املستهدف

 ٪٩٠ 

1٠٠ شاب وفتاة

نسبة االستقرار الزواجي 
للمستفيدين من دورات 

املقبلين ىلع الزواج 

عدد املتدربين الذين 
يحصلون ىلع مصدر 

دخل أو زاد دخلهم

١-دراسة أثر دورات املقبلين ىلع الزواج.
٢-دراسة حالة لعشر أسر حديثة. 

١-أساسيات التجميل.
٢-مهارات التطريز والخياطة.

٣-برنامج التسويق التجاري واإللكتروني.
٤-مسيرتي ال تتوقف.

٥-نموذج العمل التجاري األسري.

مبادرات السنة األولى

مبادرات السنة األولى

مؤشرات الهدف
 الفرعي األول

0 20 40 60 80 100

2024 ماع
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٪٩٠
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مؤشرات الهدف
 الفرعي األول

 بناء أفراد األسرة
 ىلع أسس صحيحة . 

املؤشر 

املؤشر 

املستهدف

املستهدف

22

2٧

عدد املبادرات و البرامج 
التثقيفية ألفراد األسرة

عدد املبادرات املقدمة 
ألفراد األسرة يف تطوير 

مهاراتهم.

١-حملة االستقرار الزواجي.
٢-حملة القيادة األسرية.

٣-حملة الزواج املشروع األهم.
٤-حملة ألنهم فلذاتنا.

٥- رب ارحمهما.     6-التكن أسيرها.
7-القرايب حبايب

١-العاقات األسرية. ٢-التربية الوالدية.
٣-فنيات الحياة الزوجية.  ٤-الطفولة واألمومة.

٥-تطوير الذات واملناعة الفكرية. 
  6-رواء. 7-التسوي االلكتروني والتجاري.   

8-الزهرات. 9-الشبل املثقف.

مبادرات السنة األولى

مبادرات السنة األولى

0 5 10 15 20 25

ماع 2024

 ماع 2023

2022 ماع

2022 2023 2024

0 5 10 15 20 25 30

ماع 2024

 ماع 2023

2022 ماع

2022 2023 2024

٧

1٠٩٨

٧٧
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تعميق أثر البرامج 
والخدمات األسرية ىلع 

املستفيدين

مؤشرات الهدف
 الفرعي الثاني

املؤشر 

املؤشر 

املستهدف

املستهدف

4٠

٪٩٠

عدد البحوث واملناشط 
األكاديمية التي تحقق 

تعميق أثر البرامج

نسبة تفعيل توصيات 
البحوث والدراسات

١-بحث أثر حملة نحو زواج ناجح.
٢-املجتمع املعريف )حلقات نقاش دورية 

بين مركز اإلصاح وإسعاد( .
٣-ملتقى تطوير برنامج املقبلين.

٤-دراسة املشكات الواردة ملركز اإلصاح.
٥-إصدار تلخيص أهم مرجع يف اإلرشاد 

األسري) دليل اإلرشاد األسري(. 
6-ملتقى احتياجات األسرة يف منطقة 

١-تشكيل الهيئة االستشارية لتفعيل 
التوصيات البحثية. 

٢-إصدار سياسة لتفعيل التوصيات البحثية.
٣-خطة تفعيل التوصيات البحثية.

مبادرات السنة األولى

مبادرات السنة األولى

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ماع 2024

 ماع 2023

2022 ماع

2022 2023 2024
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تقليل نسب 
املشكالت األسرية 

والزوجية. 

املؤشر 
٨٠٪املستهدف

نسبة املشكالت التي 
تم حلها

١-ليدوم الصلح.
٢-الصلح خير.

٣-بناء سعادة واستقرار با خلع.
٤-هدية صلحكم علينا.

٥-تطوير املرشدين األسريين.

مبادرات السنة األولى

مؤشرات الهدف
 الفرعي الثاني

املستهدف
املؤشر 

مكاملات : 12٠٠٠ 

استشارة لكترونية  1٠٠٠

عدد االستشارات األسرية

١-استشر لتسعد.
٢-مستشارك اإللكتروني.

٣-مع املستشار) سلسلة حلقات بث مباشر(.
٤-مشكلة وحل) سلسلة حلقات بث مباشر(
٥-املستشار مؤتمن) استشارات املوقوفين(

مبادرات السنة األولى
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تعزيز الصورة الذهنية 
لدى أفراد املجتمع

الهدف االستراتيجي 

الثاني

يتوّجه الهدف االستراتيجي الثاني نحو أفراد املجتمع لتكوين سمعة وانطباعًا ذهنيًا إيجابيًا عن الجمعية وكافة 

والبرامج والخدمات التي تقدمُّها ملختلف أفراد األسرة ، من خال تطوير أدوات إعامية تحقُق الوصول للمستهدفين من 

برامج وخدمات الجمعية.   

تطوير األدوات والوسائل 

اإلعامية .

استقطاب املتطوعين 

لخدمات وبرامج الجمعية.

توسيع الشراكات املجتمعية 

الفّعالة مع مختلف القطاعات

وصف الهدف : 

األهداف الفرعية للهدف االستراتيجي الثاني:
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تطوير األدوات 
والوسائل اإلعالمية . 

مؤشرات الهدف
 الفرعي األول

املؤشر 

املؤشر 

نسبة الجودة يف 
املحتوى املرئي واملقروء

املتابعين الجدد يف مواقع 
عدد التواصل االجتماعي

١-محتوانا جاذب )تطوير املحتوى يف 
مواقع التواصل االجتماعي(.

٢-بطاقة مؤشرات ومعايير التميز يف 
املحتوى.

١- املشاهير يف خدمة الجمعية.
٢-التسويق اإللكتروني.

مبادرات السنة األولى

مبادرات السنة األولى
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تطوير األدوات 
والوسائل اإلعالمية . 

مؤشرات الهدف
 الفرعي األول

املؤشر 

املؤشر 

املستهدف

املستهدف

٪٨٠

٦٠ زيارة

نسبة الوصول إلى األسر 
يف مدينة بريدة

عدد زيارات رجال 
األعمال واألعيان 

واملؤثرين يف املجتمع

١-املسابقات التوعوية.
٢-الحمات التثقيفية يف املوالت.

٣-محتوانا يصل إليك )نشر املحتوى التوعوي 
عبر عدة قنوات(.

٤-أسرة يف الفعاليات الوطنية واالجتماعية.

١-يف ضيافة أسرة )استضافة رجال األعمال(.
٢- يف ضيافة أسرة )استضافة املؤثرين(.

٣- يف ضيافة أسرة )استضافة األعيان(.

مبادرات السنة األولى
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استقطاب املتطوعين 
لخدمات وبرامج 

الجمعية. 

مؤشر  الهدف
 الفرعي الثاني

املؤشر 

25٠٠ متطوعاملستهدف
عدد املتطوعين 

املشاركين يف خدمات 
١-الئحة التطوع التنظيمية.وبرامج الجمعية

٢- الكفاءات التطوعية يف أسرة.
٣-برامجنا بين يديك )دمج املتطوعين يف 

كافة برامج الجمعية(.

مبادرات السنة األولى
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توسيع الشراكات 
املجتمعية الفّعالة مع 

مختلف القطاعات. 

مؤشر الهدف
 الفرعي الثالث

املؤشر 
1٨ شراكة خدميةاملستهدف

عدد الشراكات الخدمية 
املفّعلة

بالشراكات نرتقي )شراكات مع القطاع 
الحكومي، والقطاع الثالث(.

مبادرات السنة األولى
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تطوير الكفاءات 
البشرية ورعايتها. 

2٠222٠22

الهدف االستراتيجي 

الثالث

ال تنجح املنّظمات بدون رعاية وتطوير والعناية بالكوادر البشرية، لذا جاء الهدف االستراتيجي الثالث  لتكون الجمعية 

بيئة جاذبة للكفاءات البشرية، من خال برامج الرعاية املتعددة ، ومن خال التطوير املستمر وتقديم الدعم 

واملساندة  بما يتماشى مع تطلعات وطموحات الجمعية ومشاريعها االجتماعية والتنموية وفق خطتها االستراتيجية.

املحافظة ىلع الكوادر 
البشرية املتميزة.

تطوير وتأهيل 
املوظفين يف كافة 

املستويات اإلدارية.

االرتقاء بمستوى 

التخطيط والعمل 

املؤسسي .

تعزيز برامج الرعاية 

الوظيفية.

وصف الهدف : 

األهداف الفرعية للهدف االستراتيجي الثالث:
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املحافظة ىلع الكوادر 
البشرية املتميزة.

مؤشرات الهدف
 الفرعي األول

املؤشر 
املستهدف

املستهدف

٪٩5

٪٩٠

نسبة رضى املوظفين

نسبة االرتقاء بتقييم 
أداء املوظفين السنوي

١-بيئتنا جاذبة )تطبيق معايير بيئة العمل 
الجاذبة(.

٢-املوظف مرآة الجمعية ) تقييم رضى 
املوظفين(.

٣-حفزني )التحفيز املادي والعيني(.

١-ملف اإلنجاز الوظيفي.
٢-بطاقة التقييم الدوري.

٣-تطوير أداء املقيمين
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تطوير وتأهيل 
املوظفين يف كافة 
املستويات اإلدارية. 

مؤشرات الهدف
 الفرعي الثاني 

املستهدف

املستهدف

٪٩٠

٪1٠٠

نسبة رفع القدرات الوظيفية 
واملهارية للمهام اإلدارية 

لكافة اإلدارات

نسبة املوظفين الحاصلين 
ىلع دورات

١-املستشار الزائر.
٢-التثقيف الذاتي واملهني )تنويع طرق 

ووسائل التعلم املهني(.
٣-بطاقة التقييم لكافة القدرات الوظيفية

١- احتياجنا التدريبي )دراسة تحديد االحتياج 
التدريبي(.

٢-أعمل وأتدرب )التدريب ىلع رأس العمل(.
٣- أنقل خبراتي لزمائي )الدورات التطويرية 

الخارجية(.

مبادرات السنة األولى
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االرتقاء بمستوى 
التخطيط والعمل 

مؤشر   الهدف
 الفرعي الثالث

املؤشر 
٦٠املستهدف

عدد الحاصلين ىلع 
دورات يف التخطيط ، 

١-كيف أخطط ؟ )تمهير املوظفين ىلع والعمل املؤسسي.
التخطيط(.

٢-القائد املتميز )تطوير قيادات الجمعية 
ىلع العمل املؤسسي(.

مبادرات السنة األولى
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تعزيز برامج الرعاية 
الوظيفية. 

مؤشرات الهدف
 الفرعي الرابع 

املؤشر 

املؤشر 

املستهدف

املستهدف

3٠

24

عدد الفعاليات 
االجتماعية الجماعية

عدد خدمات الرعاية 
الوظيفية

١-السياحة يف كنف أسرة )الرحلة السنوية(.
٢-نلتقي هناك )اللقاءات الفصلية(.

٣-اإلحتفاء باإلنجازات.
٤-معايدة أسرة.

٥-كلنا معًا ) التشارك يف األفراح واألحزان(

١-خصمنا لك )بطاقة التخفيضات(.
٢-يف األزمات ال يضيق صدرك )صندوق إقراض 

املوظفين(.
٣-ترفيه أسرتك علينا)استراحة أسرة املوظف(.

٤-برامجنا بين يدي أفراد أسرتك )خصم 
ملنسوبي الجمعية لبرامج وخدمات الجمعية(.

٥-شكرًا ألسرتك)تكريم ألسرة املوظفين 
املتميزين(.

مبادرات السنة األولى

مبادرات السنة األولى

0 5 10 15 20 25 30

ماع 2024

 ماع 2023

2022 ماع

2022 2023 2024

0 5 10 15 20 25

ماع 2024

 ماع 2023

2022 ماع

2022 2023 2024

121٠٨

٦ ٨ 1٠



62

تطوير بيئة العمل 
الداخلية

الهدف االستراتيجي 

الرابع

سعيًا لاتجاه نحو التميز وتحقيق الريادة يف العمل املؤسسي جاء الهدف االستراتيجي الرابع، ليضمن استدامة أنظمة 

الجمعية يف برامجها ومشاريعها املجتمعية، وذلك من خال : تحسين اإلجراءات والسياسات اإلدارية والفنية، وتطوير 

معايير الجودة والتميز املؤسسي، وتفعيل التقنية يف كافة خدماتها.

تطوير معايير الجودة 

والتميز املؤسسي.

تحسين اإلجراءات والسياسات 

اإلدارية والفنية.

تطوير البنية التقنية.

وصف الهدف : 

األهداف الفرعية للهدف االستراتيجي الرابع:
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 تطوير معايير الجودة 
والتميز املؤسسي 

مؤشر الهدف
 الفرعي األول 

املؤشر 
3املستهدف

عدد جوائز التميز
١-اآليزو نستحقها )تطبيق معايير اآليزو(.

٢-تابعها صح )متابعة الخطة االستراتيجية، ورفع 
التقارير الازمة بشكل دوري(.

٣-نبني من الداخل )تفعيل لجنة التطوير الداخلي(.
٤-الجودة شعارنا :فرق الجودة ،)تكوين وتطوير فرق 

الجودة الداخلية(.

مبادرات السنة األولى
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تحسين اإلجراءات 
والسياسات اإلدارية 

والفنية . 

مؤشرات الهدف
 الفرعي الثاني 

املؤشر 

املؤشر 

املستهدف

املستهدف

٪٩5

٪٩٠

نتيجة تقييم الحوكمة

نسبة كفاءة سياسات 
العمل املؤسسي

١-الحوكمة هدف )املراجعة الدورية ملعايير 
الحوكمة(.

٢-عدسة الخبراء )تطوير أداء اللجان الدائمة 
واملؤقتة(.

٣-مرآة التطوير )تفعيل لجنة املراجعة الداخلية(.

١-االنضباط املؤسسي )تحديث سياسات وأدلة 
ولوائح الجمعية(.

٢-دليلي للتميز )إعداد وتنظيم إجرائي لعمليات 
الوحدات واملراكز، وبناء الوصف الوظيفي لكافة 

اإلدارات(.

مبادرات السنة األولى
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تطوير البنية التقنية. 

مؤشرات الهدف
 الفرعي الثالث 

املؤشر 

املؤشر 

املستهدف

املستهدف

٪1٠٠

٪1٠٠

نسبة أتمتة الخدمات  
يف جميع الوحدات 

واملراكز

نسبة كفاءة األنظمة 
واألدوات التقنية

١-أتمتة الخدمات.
٢-موقع الجمعية بثوبه الجديد )تطوير موقع 

الجمعية اإللكتروني(.

١-بياناتنا محفوظة )النسخ االحتياطي الدوري(.
٢-سياسة الحفظ االلكتروني.

٣-أجهزتي الحديثة )تجديد األجهزة(.
٤- تراخيص ويندوز.
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تنمية مصادر الدخل 
للوصل لالستدامة 

املالية .

مصادر الدخل املتعددة واملتنوعة وتنميتها من أهم ركائز الخطة االستراتيجية، لذا جاء الهدف االستراتيجي الخامس 

لتحقيق وضمان استدامة برامج الجمعية األسرية واالجتماعية وخدماتها للمستفيدين، ويتحقق هذا الهدف من خال: 

تنويع مجاالت االستثمار، وتنمية املوارد املالية بإشراك كافة أفراد املجتمع من الدعم الحكومي، والجهات املانحة، 

واملنصات اإللكترونية، والقطاع الخاص، وأفراد املجتمع، مما يساعُد الجمعية ىلع إطاق مبادراتها تجاه املجتمع 

وكافة أفراد األسرة. 

تنمية املوارد املالية.تنوع مجاالت االستثمار

وصف الهدف : 

األهداف الفرعية للهدف االستراتيجي الخامس:

الهدف االستراتيجي 

الخامس
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تنوع مجاالت االستثمار 
.

مؤشر الهدف
 الفرعي األول 

املؤشر 
٨.5٪املستهدف

نسبة تحقيق االكتفاء 
الذاتي من االستثمار

١-تقديم دراسات جدوى ملشاريع استثمارية. 
٢-نستبدل الصرف باإليراد ) برامج الحضانة، الشبل 

املثقف، مركز مهارات(.
٢- فرصة وقفية ال تفوتك)املحفظة الوقفية(.

٤- وقف الوالدين، واملرأة
٥-كن شريكنا واستثمر يف املباني )شراكات 

استثمارية متعلقة باملباني(.
6-االستثمار اآلمن للمستقبل.

7-املنافسات الحكومية .

مبادرات السنة األولى
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 تنمية املوارد 
املالية. 

مؤشر الهدف
 الفرعي الثاني  

1٠٠٪املستهدف
نسبة التغطية للموازنة 

١-نتواصل بفعالية )التواصل الفعال مع الداعمين(السنوية 
٢-مشاريعنا جاذبة )صياغة مشاريع وبرامج الجمعية والتقارير 

وفق رغبة التجار واملانحين(
٣-فريق املوارد يتجدد )تطوير منسوبي املوارد املالية يف 

التفكير اإلبداعي (
٤-حملة الزكاة ) مساعدة راغبي الزواج (.

٥-حملة الوقف
٥-شركائنا يف األجر )الشراكات املالية مع الجهات(. 

6-) متجرنا اإللكتروني يتطور( تحديث املتجر اإللكتروني.
7-نتواصل لخدمة املجتمع )التواصل مع الجهات املانحة والتجار(
8-كلنا مسؤول عن مجتمعنا ) التواصل والشراكات مع املسؤولية 

املجتمعية(
9-االستثمار االجتماعي املتميز )تصميم منتجات تسويقية ذات 

مردود مالي(.
١٠-أسرة مشاركة يف منصات الدعم الحكومية )التسجيل يف 

منصات الدعم الحكومية(
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حمدا�لله م �لب �لت
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