
متهيد
وضعت 2030ة انطالقًا من املسؤولية اجملتمعية وحتقيقا للرؤية املبارك

نواتمجعية الرب اخلريية مبحافظة الطوال رؤيتها اإلسرتاتيجية خلمس س

م ليكون هلا دور مؤثر وإسهام كبري2024م اىل 2020قادمه من عام 

يف العمل اخلريي، فقيم العطاء والرتاحم والتعاون راسخة اجلذور يف

ها علىويف سعيها للحصول على مصادر متويل مستدامة، وعمل. اجلمعية

معية إىلتدريب العاملني لديها، واملستفيدين من خدماتها، كما تسعى اجل

تعزيز عقد الشراكات مع اجلهات احلكومية والقطاعات اخلاصة، مما

ت التنمويةيف شتى اجملاالومستفيديهايعود باألثر اإلجيابي على اجلمعية 

ت االجتماعيةوالرعوية اليت تهدف إىل وضع آلية تعاون بينهما لتقديم اخلدما

مي وحتقيقواإلغاثية يف ظل تفاعل مستمر من جملس إدارتها واجمللس العمو

.تطلعات اجمللس التنموية والرعوية

لرامسةوهذا هو املؤمل حتقيقه يف هذه اخلطة اإلسرتاتيجية التفاعلية ا

.للمنهج والطريق

ئيس مجعية الرب اخلريية مبحافظة الطوالر

بداهلل بن علي حممد محدي   ع
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.أن تكون جمعية خيرية نموذجية في إدارتها وتقنيتها وخدماتها

.ةتقديم خدمات إنسانية وتربوية وتأهيلية للمجتمع من خالل برامج نوعية وكوادر مؤهلة وشراكات فاعل

:الرؤية

:الرسالة

:القيم

 ةاملصداقي االتقان التكامل الشراكة اإلجناز

دماتنا وعنايتنا مسعتنا املؤسسية هي انعكاس صادق جلودة خ: املصداقية

.باملستفيد ووضوح رؤيتنا

يد وتصنع ميزتنا استخدامنا ملعايري مهنية تفوق توقعات املستف: االتقان

.التنافسية

مع اجلهات للمساهمة يف منظومة عمل تنموي موحد نتكامل: التكامل

.املماثلة يف خدماتنا اليت نقدمها للمجتمع

واجباتنا جتاه إن دوافعنا القيمية هي القوة احملركة لنا ألداء: اإلجناز

جمتمعنا على أكمل وجه

تجاوز طموحاتنا جناحنا االسرتاتيجي ترمجة عملية ل:  الشراكة الفاعلة

.من خالل استثمار موارد الشركاء الفاعلون يف اجملتمع 
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اجملال الرعوي
تفاوتة، حيث ظل اجلانب الرعوي حاضرًا على امتداد عمر اجلمعية، وإن كان بنسب م

ج، فأتى دور اجلمعية االحتياج الطارئ أو الدائم، نتيجة ما يتعرض له اإلنسان من حوائ

عرب آليات ونظم للوقوف مع احملتاجني، والتخفيف من عبء احلياة ومتطلباتها، وذلك

لمستفيدين من وأساليب مرسومة يف لوائح اجلمعية، ليتم الصرف واإلغاثة والرعاية ل

 ".خالل الرواتب وسداد األجور واملساعدات املقطوعة واملواد العينية

اجملال التطوعي والتوعوي
التوعوي من إخالل بدأت مجعية الرب اخلريية بالطوال بإسهاماتها يف اجملال التطوعي و

اجلمعية مستقباًل إنشاء فريق تطوعي من اجلنسني وذلك للمشاركة الفاعلة يف خطط

م 2019للتطوع لعام وبدأ الفريق التطوعي عمله مبشاركة اجلهات التطوعية اليوم العاملي
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الهدف 

االستراتيجي

(1)

 توسيع عالقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء

المعايير

المستهدفات

المبادرات
مسئوليذسنوات التنف

ذالتنفي

متطلبات 

التنفيذ
متميزأدنى

12345

نسبة حضور 

الشركاء 

والداعمين

60%75%
استضافة الشركاء 

والداعمين 
 عيةللتعريف بالجم

√ √ √ √ √ 

اإلدارة 
 ذيةالتنفي

تطوير -

موقع 

الجمعية

فرق -

تطوعية

مصمم فني-

مبرمج -
 حاسوبي

نسبة 

المستجيبين

الستطالعات 

ة الرأي من الفئ

المستفيدة

70%90%
أي تنفيذ استطالعات ر
 للمستفيدين

√ √ √ √ √ 

نسبة حضور 

الفعاليات
60%85%

إقامة فعاليات في 

ية المناسبات الوطن
 واالجتماعية

√ √ √ √ √ 

نسبة الزيادة

السنوية في 

معرفة 

المستفيدين

بالجمعية

30%50%
ي إصدار دليل تعريف
 بالجمعية

√ 

-36
إصدار تقرير دوري 

عن إنجازات 
 الجمعية

√ √ √ √ √ 

-11
إعداد قاعدة بيانات عن

 المستفيدين
√ 

:التنفيذيةاخلطة 
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الهدف 

االستراتيجي

(2)

 التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين  

المعايير

المستهدفات

المبادرات
مسئوليذسنوات التنف

ذالتنفي

متطلبات 

التنفيذ
متميزأدنى

12345

عدد البرامج 

المقدمة 

نللمستفيدي

2448
بناء خطة برامج 

متنوعة 
 للمستفيدين

√ √ √ √ √ 

اإلدارة 
 ذيةالتنفي

التعاقد مع-

مستشار 

لدراسة 

االحتياج

عقد شراكة-

مع جهة 

تدريبية
 

-33

يذ تصميم خطة لتنف

ة البرامج المتنوع

المواكبة لسوق 
 العمل 

√ √ √ √ √ 

-33
دراسة االحتياج 
 المجتمعي

إدارة  √ √ √ √ √

البرامج 

ع والمشاري

شعبة )

األسر 
 (المنتجة

عدد األسر 

المنتجة
50100

أهيل تنفيذ برامج الت
 لألسر المنتجة

√ √ √ √ √ 

عدد رواد 

األعمال
150300

تنفيذ برامج رواد

األعمال 
 للمستفيدين

√ √ √ √ √ 

إدارة 

البرامج 

ع والمشاري

شعبة )

المشاريع
 (الصغيرة
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الهدف 

االستراتيجي

(3)

 تبني نظام فاعل لتسويق مشاريع الجمعية

المعايير

المستهدفات

المبادرات
مسئوليذسنوات التنف

ذالتنفي

متطلبات 

التنفيذ
متميزأدنى

12345

-1020
إعداد قاعدة بيانات 

قية للجهات التسوي
 واإلعالمية

√ 

اإلدارة 
 ذيةالتنفي

التعاقد مع-

جعة 

مختصة 

إعالميا  

عقد شراكة 

مع إعالمين 

مؤثرين

-1-
ة تصميم هوية إعالمي

 للجمعية
√ 

عدد المنتجات 

التسويقية 
واإلعالمية

2060
إصدار منتجات 

مية تسويقية وإعال
 للجمعية

√ √ √ 

نسبة تحقق 

األهداف 
التسويقية

70%100%
إعداد خطة تسويقية
 إعالمية سنوية

√ √ √ 
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الهدف 

االستراتيجي

(4)

 تطوير العمل المؤسسي والتقني بالجمعية

المعايير

المستهدفات

المبادرات
مسئوليذسنوات التنف

ذالتنفي

متطلبات 

التنفيذ
متميزأدنى

12345

-1-
تدشين موقع 

الكتروني 
 للجمعية

المسؤول √
 التقني

االطالع -

على 

األنظمة 

الحكومية

التعاقد مع-

جهة 

تقنية

نسبة األجهزة 

الحاسوبية 

ة المربوطة بشبك

داخلية

100%100%
حتية تأسيس بنية ت
 تقنية

المسؤول √
 التقني

عدد اللوائح 

واألنظمة
35

إعداد لوائح 

وأنظمة 
 للجمعية

اإلدارة  √ √
 ذيةالتنفي

نسبة الحواالت 

المالية
80%100%

تبني نظام 

الحواالت

المالية 
 السريعة

√ 

اللجنة 

المالية 

تنمية )

الموارد 
 (المالية

عدد منهجيات 

العمل المؤسسي

ويمللمتابعة والتق

1-
إعداد منهجية 

يم متابعة وتقو
 خطط العمل

اإلدارة  √ √ √ √ √
 ذيةالتنفي
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الهدف 

االستراتيجي

(5)

 رفع مستوى قدرات العاملين والمتطوعين والمستفيدين

المعايير

المستهدفات

المبادرات
مسئوليذسنوات التنف

ذالتنفي

متطلبات 

التنفيذ
متميزأدنى

12345

عدد الزيارات 

ذةالتبادلية المنف
3060

ية مع تنفيذ زيارات تبادل
 جهات مماثلة

√ √ √ √ √ 

اإلدارة 

ذيةالتنفي

قسم 

الموارد 

ةالبشري

شعبة )

التدريب
) 

مدربين -

مختصين

متطوعين-

عقد -

شراكات مع 

جهات 

مماثلة

عدد البرامج 

التدريبية
3060

ية تنفيذ برامج تدريب
 للعاملين

√ √ √ √ √ 

عدد الفرق 

التطوعية المؤهلة
 √ √ √ √ √ تأهيل فرق تطوعية36

ن عدد المستفيدي

من نظام الحوافز

جميع 

الموظفين

إعداد نظام حوافز 
 ةللعاملين بالجمعي

√ √ √ √ √ 

عدد الموظفين 

المشتركين في
البرامج

 √ √ √ √ √ لعاملينتنفيذ برامج تقنية ل3060

ن عدد المستفيدي

المشتركين في
بيةالبرنامج التدري

100300

 تنفيذ برامج تقنية

ع سوق وتدريبية تتوافق م

 العمل
√ √ √ √ √ 

اإلدارة 

 يةالتنفيذ
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الهدف 

االستراتيجي

(6)

 تنمية الموارد المالية بالجمعية 

المعايير

المستهدفات

المبادرات
مسئوليذسنوات التنف

ذالتنفي

متطلبات 

التنفيذ
متميزأدنى

13345

نسبة إيرادات 

الجمعية من 

اللوحة

10%20%
إنشاء لوحة اعالنات

 استثمارية
√ 

اإلدارة 

ذيةالتنفي

تنمية 

الموارد 
 المالية

التعاقد مع-

جهات 

مختصة في

االستثمار 

وتنمية 

الموارد 

المالية

اإلطالع -

على أفضل

الممارسات 

في تنمية 

الموارد 
 المالية

نسبة تغطية 

تكاليف الوقف
 √ √ √ √ √ ةإيجاد وقف للجمعي80%100%

ي نسبة النمو ف

أعضاء الجمعية
80%100%

زيادة عدد أعضاء 

رتقري)الجمعية 
 (نظام عضوية

√ √ √ √ √ 

الرعاياتعدد 

والشراكات
3060

إعداد نظام 

للرعايات

والشراكات مع 
 الجهات المانحة

√ 

عدد المنتجات 

التمويلية 

(المشاريع)

1024
إعداد منتجات 
 تمويلية

√ √ √ √ √ 
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الهدف 

االستراتيجي

(6)

 اإلسكان التنموي

المعايير
المستهدفات

المبادرات
مسئوليذسنوات التنف

ذالتنفي

متطلبات 

التنفيذ 13345متميزأدنى

األعداد المتوقعة

ن من المستفيدي

من البرنامج

10001500
ين من استفادة المستفيد

الجمعية من المبادرة
√ √ √ √ √ 

رع ف+ اإلدارة التنفيذية 

وزارة االسكان
 


