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 املقدمة
وحتويلها إىل عمل مؤســســي مبى علي رؤية وا ــحة  املنظمات اخلرييةتنظيم عمل  يفيســاعد التخطيا االســرتاتيجي 

 وتوجهات اسرتاتيجية حمددة، للوصول إىل أفضل النتائج واملسامهة بطريقة احرتافية يف التنمية اجملتمعية. 

ورش عمل ولقاءات تطويرية لبناء خطتها االســـــــــــرتاتيجية للســـــــــــنوات  مجعية الرب برابغ ومن هذه املنطلق فقد نفذت
، ســــاعة 20( ورش عمل ملدة 4مت عقد )وقد مركز بناء الطاقات.  اجلهة االســــتةــــارية القادمة، ابلتعاون معالثالث 
 اجلمعية. وموظفي مع قيادات نقاشي فردي ( لقاء12وإجراء )

وقد مت تطبيق عدد من األدوات التحليلية لتقييم الو ـــــــــــع الراهن للجمعية وتطلعات األطراف ذات العالقة وحتليل 
الســــــــــرتاتيجي الع تربت اجلمعية بتحقيقل، ي قام الفريق االســــــــــتةــــــــــاري عرب ورش العمل بتصــــــــــميم الرؤية األثر ا

 االسرتاتيجية للجمعية والرسالة املؤسسية والقيم احلاكمة وحتديد األهداف االسرتاتيجية للثالث سنوات القادمة.

خالل ورش العمل من والفريق التنفيذي ابجلمعية أعضــاء سلا اادارة وقد شــارب بفعالية أعضــاء اجلمعية  ثل  يف 
 .واللقاءات النقاشية املنفذة املقامة

، ســــائل  املوىل عز ونتائج األدوات التحليلية ملناقةــــات الع ع  مع املةــــارك وتســــتعرو الوثيقة يف صــــفحا ا ا 
 يزان حسنا م.وجل أن يبارب يف جهود القائم  علي هذا اجلمعية املباركة، وأن جيعل ذلك يف م

 

 وهللا ويل التوفيق والسداد.
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 أواًل: اخلطة االسرتاتيجية
 

 :الرؤية

 التميز يف تقدمي اخلدمات اجملتمعية والتنموية بتقنيات حديثة.

 الرسالة: 
 ةاالجتماعي حياتلتقدمي خدمات ستمعية وتنموية متميزة حتفظ كرامة املســتفيد وتســهم يف حتســ  

 بتقنيات حديثة وكوادر مؤهلة وشراكات ستمعية فاعلة.
 

 األهداف االسرتاتيجية: 
 .احتياجات املستفيدين تليب تقدمي برامج اجتماعية وأتهيلية .1
 العمل التطوعي يف اجملتمع احمللي. تنمية .2
 .تعزيز الصورة الذهنية ااجيابية للجمعية .3
 .تطوير الةراكات اجملتمعية مع اجلهات ذات العالقة .4
 .املؤهلة الكوادر البةريةاستقطاب وتطوير  .5
 .يف اجلمعية سية واحللول التقنية املتكاملةتطوير النظم اادارية املؤس .6
 .حتقيق االستدامة املاليةو تنويع مصادر الدخل  .7
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 : القيم
 
 

 
 

 

 : ارطة االسرتاتيجيةاخل
 
 

 

 

  

التعاون 
الفعال املبادرة   ة  املسؤولي التميز يف

األداء   ة  الةفافي املصداقية
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 حتليل البيئة الداخلية واخلارجية
 ( SWOT)التحليل الرابعي 

o  نقاط القوة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نقاط القوة م
 امتالب اجلمعية ملبىن إداري.  1

 فراد.األوجود داعم  مستمرين للجمعية من اجلهات املاحنة و  2

 وجود مبىن مهيأ للتدريت.  3

 أرا ي يف مواقع استثمارية خمتلفة.  3أوقاف للجمعية وامتالكها لـ  3وجود  4

 وجود مبىن مستقل للمستودع اخلريي. 5

 ختصص اجلمعية يف أعمال الرب واأليتام يف احملافظة.  6

 الة للجمعية.وجود حساابت تواصل اجتماعي فع   7

 الوحدات اادارية.وجود توافق ب  األهداف االسرتاتيجية وأهداف  8

 وجود آلية اتصال مرنة ما ب  الوحدات اادارية يف اجلمعية. 9

 وجود نظام مفعل يف اابالغ عن املخالفات ذات العالقة ابلصالحيات اادارية واملالية. 10

 وجود آلية مفعلة للتعامل مع املةرتايت واملوردين  11

 يف احملافظة.تعترب مجعية الرب هي اجلمعية الرئيسية  12
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o نقاط الضعف 

 نقاط الضعف م
 قلة الربامج التأهيلية والتدريبية املقدمة للمستفيدين. 1
 املركزية يف اختاذ القرارات.  2
 قلة الكوادر املؤهلة يف اجلمعية. 3
 ارتفاع عدد املستفيدين ابملقارنة إبمكانيات اجلمعية.  4
 اسرتاتيجية للجمعية و عف آليات املتابعة والتقومي.عدم وجود خطة  5
  عف األمان الوظيفي للعامل . 6
  عف أعمال العالقات العامة واالعالم. 7
 الصورة الذهنية السلبية عن اجلمعية لدى بعض فئات اجملتمع. 8
 عدم تفعيل وحتديث الوصف الوظيفي. 9
 عدم وجود آلية لتحديد املخاطر والتعامل معها.  10
 عدم وجود مصفوفة صالحيات إدارية ومالية.  11
 عدم وجود قيم حمددة ومكتوبة.  12
 عدم وجود دليل إجراءات عمل للجمعية. 13
 عدم وجود الئحة حقوق وواجبات املستفيد. 14
 ومقرتحات املستفيدين.عدم وجود آلية حمددة ومكتوبة للتعامل مع شكاوى  15
 اخنفاو معدالت األجور للعامل  يف اجلمعية. 16
 عدم وجود نظام لتقييم وإدارة األداء الوظيفي للجمعية. 17
 عدم تفعيل سلم الرواتت ونظام احلوافز.  18
 عدم وجود خطة سنوية لتدريت وأتهيل العامل .  19
 عدم فعالية بعض أعضاء سلا اادارة. 20
 ال يوجد جلان استةارية داعمة ألعمال سلا اادارة  21
 عدم وجود مدونة للسلوب داخل اجلمعية. 22
 حمدودية العوائد االستثمارية ألوقاف وأمالب اجلمعية. 23
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o الفرص املتاحة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

o املخاطر احملتملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرص املتاحة م
 والبلدية.التوجل احلكومي حنو تةجيع املسؤولية االجتماعية للةركات واملؤسسات احلكومية  1
 اهتمام املؤسسات املاحنة جبمعيات الرب. 2
 املوقع اجلغرايف للجمعية وقرهبا لعدد من الةركات الكبرية. 3
 اهتمام الةركات الكبرية لتأهيل الةباب. 4
 توجل وقبول أفراد اجملتمع حنو دعم أعمال الرب. 5
 إقبال الةباب حنو العمل التطوعي. 6
 للمحافظة.املوقع االسرتاتيجي  7
 توجل أفراد اجملتمع حنو استخدام التطبيقات التقنية احلديثة. 8

 املخاطر احملتملة م
 التغيريات اادارية املتكررة لدى اجلهات ااشرافية. 1
 تغري سياسات الداعم  وآليات املنح. 2
 أتثري العالقات علي آليات املنح والدعم. 3
  عف االتصال اخلارجي مع اجلهات ااشرافية. 4
 التداخل يف التوجيهات ب  اجلهات احلكومية املختلفة ذات العالقة. 5
 اخنفاو النمو االقتصادي العام. 6
 التغري املتكرر واملفاجئ يف السياسات البنكية. 7
 اخنفاو وعي بعض أفراد اجملتمع بدور اجلمعية وأعماهلا. 8
 االقتصادية الع سامه  يف ارتفاع تكاليف املعيةة.القرارات  9
 اخنفاو مستوايت الدخل يف احملافظة. 10
 ارتفاع معدالت التلوث الصناعي يف احملافظة. 11
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 وقد توصل فريق التخطيا إىل حتديد النقاط الرئيسية التالية:  •

 نقاط الضعف الرئيسية نقاط القوة الرئيسية
 قلة الربامج التأهيلية والتدريبية املقدمة للمستفيدين. امتالب اجلمعية ملبىن إداري. 

 قلة الكوادر املؤهلة يف اجلمعية. وجود داعم  مستمرين للجمعية من اجلهات املاحنة وأفراد.
أرا ي يف مواقع  3أوقاف للجمعية وامتالكها لـ  3وجود 

 استثمارية خمتلفة. 
اسرتاتيجية للجمعية و عف آليات املتابعة عدم وجود خطة 

 والتقومي.
  عف أعمال العالقات العامة واالعالم. وجود مبىن مستقل للمستودع اخلريي.

 الصورة الذهنية السلبية عن اجلمعية لدى بعض فئات اجملتمع. ختصص اجلمعية يف أعمال الرب واأليتام يف احملافظة. 
 عدم وجود دليل إجراءات عمل للجمعية. الرئيسية يف احملافظة.تعترب مجعية الرب هي اجلمعية 

 اخنفاو معدالت األجور للعامل  يف اجلمعية. -
 عدم تفعيل سلم الرواتت ونظام احلوافز.  -
 عدم فعالية بعض أعضاء سلا اادارة. -
 حمدودية العوائد االستثمارية ألوقاف وأمالب اجلمعية. -

 املخاطر والتهديدات احملتملة الفرص املتاحة
التوجل احلكومي حنو تةجيع املسؤولية االجتماعية للةركات 

 واملؤسسات احلكومية والبلدية.
 التغيريات اادارية املتكررة لدى اجلهات ااشرافية.

 تغري سياسات الداعم  وآليات املنح. املوقع اجلغرايف للجمعية وقرهبا لعدد من الةركات الكبرية.

 إقبال الةباب حنو العمل التطوعي.
التــداخــل يف التوجيهــات ب  اجلهــات احلكوميــة املختلفــة ذات 

 العالقة.
 اخنفاو النمو االقتصادي العام. املوقع االسرتاتيجي للمحافظة.

 ة.التغري املتكرر واملفاجئ يف السياسات البنكي توجل أفراد اجملتمع حنو استخدام التطبيقات التقنية احلديثة.
 اخنفاو مستوايت الدخل يف احملافظة. -
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 األطراف ذات العالقة ابجلمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجعية الرب 
برابغ

سلا اادارة
اجلهات 
احلكومية 

االشرافية وذات
العالقة 

املستفيدون

املوظفون 
واملتطوعون

اجلهات املاحنة 
واملسؤولية 
اجملتمعية 

راداملتربعون األف

القطاع اخلريي

االعالم
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 احتياجات األطراف ذات العالقة ابجلمعية
 

 متطلبات اجلمعية من األطراف ذات العالقة متطلبات األطراف ذات العالقة من اجلمعية االطراف

 سلا اادارة
 .تزويد اجمللا ابلتقارير الدورية -
  .االتقان يف تنفيذ األعمال واملهام -
  .حتقيق اخلطا االسرتاتيجية والتةغيلية -
  .االلتزام ابألنظمة والتعليمات ذات العالقة -

 .تفعيل أدوار أعضاء سلا اادارة -
  .املسامهة يف إقامة شراكات فاعلة -
 

 ااعالم
  .تزويد االعالم ابلتقارير واالخبار الدورية -
  .ااعالميةإقامة الةراكات  -
  .ختصيص قنوات اتصال فاعلة -
 .تقدمي حمتوى نوعي وهادف -

 .االعالن لربامج وفعاليات اجلمعيةالنةر و  -
 .إقامة الةراكات ااعالمية -
  .املصداقية يف نةر األخبار -
 

 القطاع اخلريي
 .املصداقية والةفافية -
  .الةراكة والتعاون الفعال -
  .تبادل املعلومات والبياانت -
  .اخلربات والتجاربنقل  -

 .املصداقية والةفافية -
 .يف حتقيق أهداف اجلمعيةاملسامهة  -
  .الةراكة والتعاون الفعال -
  .تبادل املعلومات والبياانت -
  .نقل اخلربات والتجارب -

املتربعون 
 األفراد 
 

  .التعريف الوا ح أبنةطة اجلمعية وخدما ا -
  .تيسري قنوات التربع -
 .اعلةختصيص قنوات اتصال ف -
 .اكبة املستمرة الحتياجات اجملتمعالتطور واملو  -
  .إبراز إجنازات اجلمعية وأثر التربع علي املستفيدين -
  .التكرمي والتقدير -
 

  .تقدمي الدعم املستمر -
  .املةاركة الفعالة يف برامج وأنةطة اجلمعية -
  .املرونة يف تقدمي التربعات -
  .التعريف ابجلمعية لدى فئات اجملتمع -
 

املوظفون 
 واملتطوعون

  .و وح املهام واألعمال -
  .إجياد نظام فاعل للمتابعة والتقييم -
  .التطوير والتدريت واملستمر -
  .االتصال الفعال مع سلا اادارة -
  .إجياد فرص تطوعية مناسبة لألفراد والفرق التطوعية -
 .التكرمي والتقدير والتحفيز -

  .االلتزام ابألعمال واملهام املوكلة إليهم -
  .احملافظة علي السرية واخلصوصية -
  .التحس  املستمر ملستوايت األداء -
  .إبراز صورة إجيابية عن اجلمعية وأعماهلا -
  .التجديد واالبداع واالبتكار -
  .تقدمي التقارير الدورية -
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 العالقةمتطلبات اجلمعية من األطراف ذات  متطلبات األطراف ذات العالقة من اجلمعية االطراف

اجلهات املاحنة 
واملسؤولية 
 اجملتمعية

  .تقدمي تقارير نتائج الدعم -
تقدمي املةــاريع بطريقة منهجية ومتوافقة مع متطلبات  -

  .املانح وآليات الدعم
  .إبراز دور الداعم اعالمياً  -
 .ر املنح علي املستفيدين واجملتمعتعظيم أث -
  .تقدمي برامج توعية وتليب احتياجات اجملتمع -
  .التكرمي والتقدير -
 .عالاالتصال الف -

  .االستمرارية يف تقدمي الدعم -
  .تيسري وو وح إجراءات املنح -
  .مراعاة ظروف احملافظات واحتياجا ا -
  .تقدمي الدعم الكايف للربامج واملةاريع -
 .عالاالتصال الف -
 

اجلهات 
احلكومية 
واالشرافية 
 ذات العالقة

  .تقدمي التقارير الدورية -
املةاركة الفعالة يف االجتماعات احلكومية ذات  -

  .العالقة ابلعمل اخلريي
  .االلتزام ابألنظمة والتعليمات ذات الصلة -
  .االتصال الفعال -

  .تقدمي الدعم واملساندة للربامج واملةاريع -
 . ااجراءات واملعامالت احلكوميةتيسري -
  .منح اجلمعية إعفاءات من الرسوم احلكومية والضريبية -
  .االتصال الفعال -
 

 املستفيدون
  .تقدمي خدمات نوعية ومتميزة تليب احتياجا م -
  .بيان حقوق وواجبات املستفيد -
  .تقدمي برامج تنموية حتسن من حياة املستفيدين -

  .الةفافية واملصداقية يف تقدمي املعلومات -
  .احرتام أنظمة اجلمعية وإجراءا ا الداخلية -
  .للجمعيةتقدمي التغذية الراجعة  -

 
 
 
 
 
 

  



 

 14صفحة | 
 

 14الصفحة 

 االسرتاتيجيحتليل األثر 

  

 

 .االكتفاء الذايت لألسر املستفيدةاملسامهة يف حتقيق  .1

 املسامهة يف نقل األسر املستفيدة من املفهوم الرعوي إىل املفهوم التنموي واالنتاجي. .2

 إبراز صورة ذهنية إجيابية عن اجلمعية يف اجملتمع.  .3

 املسامهة يف حتس  مستوايت الدخل لألسر املستفيدة. .4

 املسامهة يف حتس  االستقرار االجتماعي يف احملافظة. .5
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