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 الرؤية : 
 مستقبل مملوء ابألمل والرايدة يف العمل اخلريي ....

 يتحقق من خالله اجيابية تساهم يف بناء الفرد وتنمية اجملتمع  يف املنطقة .
 الرسالة :

 أبمانه وامتياز... وكوادر مؤهلة             
 نعمل علي أتهيل املستفيد...... من خالل مشاريع ابداعية أبساليب حديثة 

 قيمنا الرئيسة :
 ملهم.املواطنة: تعىن بتجسيد املواطنة يف السلوك والتصرفات فهي أداء ما يتطلب من األفراد من واجبات مرتبطة بع

 مواالة تعكسها مسات التضحية وترتمجها معايل اإليثار هي جوهر الصالت كما أهنا
 أ جتنب تضاربلتزام مببد، واالالشفافية: تعىن ابلقيم املتعلقة ابلصدق واألمانة واألخالق والنزاهة يف العمل واالهتمام ابملصلحة العامة

 عامالتالتام يف الواجبات واملاملصاحل وهي تعترب إحدى العناصر األساسية للحوكمة اجليدة ابعتبارها تعىن الوضوح 
 العميل ات سواء منن عدة جهمرتاحات واألفكار التحسينية قبتدفق اال حعدة تسم قافا حتطوير تفت كأداةاإلبداع   خدام اإلبداع: تعىن ابست

 ذالداخلي أو اخلارجي أو اجلهات الشريكة وعمل اليات الستقبال املقرتح ودراسته واحلكم عليه وحتويله للتنفي
 املديرين من أن املوظفني على دراية كاملة بقوانني املؤسسة ومبادئها األساسية، بتأكدالعدالة: تعىن 

 وتطبيق املساواة بني املوظفني واملستفيدين اخلارجيني املتساوين يف اخلربة واحلقوا والكفاءة

 



 املقدمة
اة يط االسرتاتيجي هو أدذلك فالتخطلهم. وبالقادة لكي يكونوا على وعي أبهدافهم ووسائالتخطيط االسرتاتيجي هو صنع االختيارات. فهو عملية هتدف لدعم 

ن أللتخطيط االسرتاتيجي  أال وهو مساعدة املؤسسة يف أداء عمل أفضل. وميكن –مثل بقية األدوات اإلدارية األخرى  –إدارية، وال تستخدم إال لغرض واحد 
يق نفس األهداف. ية يعملون ابجتاه حتقفراد اجلمعأمن أن لوايهتا يف االستجابة للتغريات احلادثة يف البيئة من حوهلا وأن يضيساعد اجلمعية على أن تركز نظرهتا وأو 

 وابلطبع فاملقصود بكلمة " اسرتاتيجي " هو إضفاء صفة النظرة طويلة األمد والشمول على التخطيط.
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في  المؤثرة ريع والبرامج الخيريةتطوير المشا -1
 المحلي المجتمع

 االستدامة هجيةبمن المالية الموارد زيادة – 2
 الجودة نظام إلدارة تطوير – 3
 مؤسسات عم فعالة تواصل قنوات تطوير – 4

 المجتمع
 بالجمعية نالعاملي قدرات وبناء تنمية – 5
 لتحسين عالف معلوماتي تقني نظام تطوير – 6

 الجمعية األداء وخدمات
إلى  المستفيدة األسر لتحويل فعالة نظم تطوير – 7

 منتجة أسر

 كمية التبرعات المالية. -
 ة.عدد األسر المستفيد -
 نموية.عدد المشاريع الت -
 متطوعين.عدد الموظفين ال -
 ن.نسبة رضا المستفيدي -
 تقديرات.عدد الجوائز وال -
 مقترحات.عدد الشكاوى وال -
 مجتمعية.عدد الشراكات ال -
 .نسبة العائد المالي الستثمارات الجمعية -
 عدد األسر المنتجة -

مستقبل مملوء باألمل والريادة في العمل 
تساهم في الخيري يتحقق من خالله ايجابية 

 بناء الفرد وتنمية المجتمع  في المنطقة .
 

 يتناؤر المؤشرات الرئيسة األهداف االستراتيجية



 األداء في التميز نحو والتطلع االستراتيجية أهدافنا

 

 

 

 

 

 

تطوير المشاريع والبرامج الخيرية  -
 المجتمع المحلي المؤثرة في

 الخيرية والمشاريع البرامج زيادة -
 سنويا% 20 بنسبة المبتكرة

 داخل مبدعة عمل فرق  إنشاء -
 فكر،( منهجية على تعمل الجمعية
 )نفذ ابتكر،

 المجتمع مع تواصل الية  تطوير -
 لدراسة االحتياجات واالولويات المحلي

 رالمستم التطوير الهدف هذا يتناول
 في تسهم  الي الخيرية والمشاريع للبرامج
 ومن المحلي للمجتمع مضافة قيمة تقديم
 المستفيدة سر اال احتياجات دراسة خالل

 .المستقبلية وتطلعاتها الجمعية خدمات من
 تحديد في الجودة على الهدف يرتكز
 عالقتها ثحي من المشاريع و البرامج

 المستفيدة لألسر الفعلية باالحتياجات
 .المحلي والمجتمع

 المستمر والتعلم اإلبداع الهدف هذا يتطلب
 والمشاريع البرامج أفضل إلى للوصول
 .المحلي المجتمع في المؤثرة المبتكرة

 الهدف ملخص االستراتيجية السبل (1) االستراتيجي الهدف



 األداء في التميز نحو والتطلع االستراتيجية أهدافنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمنهجية المالية الموارد زيادة-  
 االستدامة

 استقطاب اليات تطوير 
 المتبرعين

 ثالث اوقاف  وبناء انشاء
 للجمعية 

  جمع مليون ريال سنويًا من
 المتبرعين

  جمع مليون ريال سنويًا من
 عائد استثمارات الجمعية 

 مبدأ تحقيق على الهدف هذا يرتكز
 من للجمعية المالية الموارد في االستدامة
 العائد ذات المبتكرة المشاريع خالل

 على العمل خالل من الفعال االستثماري 
 إدارة ومنها الناجحة المالية اإلدارة مبادئ

 الجدوى  ودراسات الماليةالمخاطر 
 في االستثمار ق سو ودراسة تصاديةقاال

 .المحلي المجتمع
 إلى الهدف هذا خالل من الجمعية تتطلع

 لتحقيق اممستد مالي عائد تحقيق
 ولرعاية الدعم لتامين المالي االستقرار

 .المستفيدة األسر

 الهدف ملخص االستراتيجية السبل (2) االستراتيجي الهدف



 األداء في التميز نحو والتطلع االستراتيجية أهدافنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجودة إلدارة منظا تطوير -  

  التحسين المستمر إلجراءات
 العمل بالجمعية

  تطوير نظام الجودة الموجود
 بالجمعية 

 

 إلى لهدفا هذا خالل من الجمعية تتطلع
 في والتميز الجودة معايير أعلى تحقيق
 من والتنموية االجتماعية الرعاية خدمة

 .والعالمية المحلية المعايير على العمل خالل
 لجميع المستمر التحسين على الهدف يركز

 األخطاء وتقليل الجمعية ومشاريع برامج
 .أنواعها بكل طراوالمخ المشاكل من ايةقوالو 

 على التركيز على الهدف كزير  كما
 خدمات من المستفيدين وتطلعات احتياجات
 أو الخارجيين المستفيدين سواء الجمعية
 معهم فعالة تواصل نواتق وبناء الداخليين
 برامج جميع في مشاركتهم على والعمل

 .الجمعية ومشاريع

 الهدف ملخص االستراتيجية السبل (3) االستراتيجي الهدف



 األداء في التميز نحو والتطلع االستراتيجية أهدافنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع فعالة تواصل نواتق تطوير -  
 المجتمع مؤسسات

 لمؤسسات بيانات اعدةق بناء 
 بالعمل ةقالعال ذات المجتمع
 الخيري 

 سويقيةوت إعالمية خطة تطوير 
 .للجمعية فعالة

 ذات والندوات راتالمؤتم حضور 
 الجمعية بعمل ةقالعال

 إلى لهدف ا هذا خالل من الجمعية تتطلع
 لةاالفع القنوات ألفضل مستمر تطوير

 فتلخبم المحلي المجتمع مع للتواصل
 مع للجمعية الفعال التواصل إن .مؤسساته

 هامة استراتيجية هو المحلي مجتمعها
 العائد ذات رةثالمؤ  والمشاريع البرامج لمعرفة

 .واجتماعياً  تصادياً قا التنموي 
 يةهمأ الهدف هذا خالل من الجمعية تدرك
 مشاركة يةهموأ التواصل من النوع هذا

 والتقييم والتنفيذ بالتخطيط المحلي المجتمع
 .ومشاريعها برامجها لجميع

 مع الجمعية ومشاريع برامج دمج إن
 هو المحلي المجتمع تاوتطلع احتياجات

 الهدف هذا في الغرض االساسي
 .االستراتيجي

 الهدف ملخص االستراتيجية السبل (4) االستراتيجي الهدف



 األداء في التميز نحو والتطلع االستراتيجية أهدافنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاملين دراتق وبناء تنمية -  
 بالجمعية

 ةيلتنم فعالة خطة تطوير 
 البشرية الموارد

 اإلبداع لتحفيز اليات تطوير 
 بالجمعية العاملين لدى
 استشاريينو  مدربين استقطاب 

 بالجمعية العاملين قدرات لبناء
 

 منظمة أي ان نجاح الجمعية ركدت
 يركز كلذل البشرية مواردها على قفيتو 
 هذه في لخامسا االستراتيجي لهدفا

 العاملين دراتق وبناء تنمية على الخطة
 في وسواء والنساء الرجال من بالجمعية

 .لها التابعة المراكز في أو الجمعية إدارة
 المهنية التنمية يةهمأ على الهدف يركز

 التدريبية البرامج خالل من للعاملين
 المتخصصة العمل ورش في مشاركتهم ودعم
 بعمل العالقة ذات راتوالمؤش ندواتوال

 .الجمعية

 الهدف ملخص االستراتيجية السبل (5) االستراتيجي الهدف



 األداء في التميز نحو والتطلع االستراتيجية أهدافنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقني نظام تطوير  -
 لتحسين فعال معلوماتي

 الجمعية وخدمات األداء

 دماتللخ فعالة خطة تطوير 
 التقنية

 ثقافة لنشر اليات تطوير 
 .الحاسب استخدام

 لوضع مبرمجين استقطاب 
 إبداعية تقنية حلول

 تقنية مج د أهمية على الهدف كز ير
 الجمعية ومشاريع برامج جميع في المعلومات

 الجودة تحقيق ذلك ساسياأل رضغال
 جميع رضا وتحقيق األداء في والتميز

 التواصل سرعة خالل من المستفيدين
 تقوم  يتال العمليات جميع في واالستجابة

 .الجمعية بها
التواصل مع بعض من خالل  الهدف هذا دعم يتم

 الشركات الخاصة بالتقنية والتعاون معها .

 الهدف ملخص االستراتيجية السبل (6) االستراتيجي الهدف



 األداء في التميز نحو والتطلع االستراتيجية أهدافنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحويل فعالة نظم تطوير -
 أسر إلى المستفيدة األسر
 منتجة

  قاعدة معلومات تحليلية  بناء
 ألسباب الفقر .

  تطوير مهارات البحث االجتماعي
تدريب الباحثين في وذلك من خالل 

 الجمعية .
  التقنية تخدامباس التوسع 

 الجمعية خدمات في

 لذي ا التنموي  االستراتيجي تجاه اال إن -
 هو طلعة التمياطجمعية  يهإل تتطلع
 من منتجة أسر إلى المستفيدة األسر تحويل
من خالل   راألس دراتق و مهارات تنمية خالل

مشروع ) غني ( الذي يهدف تحويل االسر 
المستفيدة الي اسر منتجة من خالل االقراض 

 الحسن 
 سامية غاية هو منتجة األسر جعل إن -

 تحقق تدامةمس تنموية واستراتيجية
 والعوز الفقر من وتقي اجتماعي توازن 

 تنمية على ذاتيلا االعتماد إن دي،االم
 هم أ أحد هو لألسرة المالية لمواردا

 الفقر من ايةقالو  استراتيجيات

 الهدف ملخص االستراتيجية السبل (7) االستراتيجي الهدف


