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 الرؤية :

 . مجتمعية ومشاركة ثابتة ذاتية بموارد الجمعية من المستفيدين وتأىيل رعاية في التميز

 الرسالة :

 . والفعالية بالكفاءة يتميز عمل وبفريق جودة ذات نوعية ببرامج الجمعية من المستفيدين رعاية على تعمل خيرية جمعية

 :  الرئيسة قيمنا

 . بعملهم مرتبطة واجبات من األفراد من يتطلب ما أداء فهي والتصرفات السلوك في المواطنة بتجسيد تعنى: المواطنة

 . اإليثار معالي وتترجمها حيةتضال سمات تعكسها مواالة أنها كما الصالت جوىر ىي

 إحدى تعتبر وىي المصالح تضارب تجنب بمبدأ وااللتزام العامة، بالمصلحة واالىتمام العمل في والنزاىة واألخالق واألمانة بالصدق المتعلقة بالقيم تعنى: الشفافية
 .والمعامالت الواجبات في التام الوضوح تعني باعتبارىا الجيدة للحوكمة األساسية العناصر

 أو الخارجي أو الداخلي العميل من سواء جهات عدة من التحسينية واألفكار االقتراحات بتدفق تسمح عدة افاق تفتح تطوير كأداة اإلبداع باستخدام تعنى: اإلبداع 
 . للتنفيذ وتحويلو عليو والحكم ودراستو المقترح الستقبال اليات وعمل الشريكة الجهات

 المتساوين الخارجيين والمستفيدين الموظفين بين المساواة وتطبيق األساسية، ومبادئها المؤسسة بقوانين كاملة دراية على الموظفين أن من المديرين أكدبت تعني:  العدالة
 . والكفاءة والحقوا الخبرة في

 



 

 المقدمة

 وال إدارية، أداة ىو االستراتيجي فالتخطيط وبذلك. ووسائلهم بأىدافهم وعي على يكونوا لكي القادة لدعم تهدف عملية فهو. االختيارات صنع ىو االستراتيجي التخطيط

 على الجمعية يساعد أن االستراتيجي للتخطيط ويمكن. أفضل عمل أداء في المؤسسة مساعدة وىو أال - األخرى اإلدارية األدوات بقية مثل - واحد لغرض إال تستخدم

 .األىداف نفس تحقيق باتجاه يعملون الجمعية أفراد أن يضمن وأن حولها من البيئة في الحادثة للتغيرات االستجابة في وأولوياتها نظرىا تركز أن

 .التخطيط على والشمول األمد طويلة النظرة صفة إضفاء ىو"  استراتيجي"  بكلمة فالمقصود وبالطبع

 

 

 



 اخلريية بلينة الرب جلمعية االسرتاتيجي اإلطار

 م2023- م2019/  هـ1444-هـ 1440
 رؤيتنا الرئيسة المؤشرات االستراتيجية األىداف

في  المؤثرة الخيرية والبرامج المشاريع تطوير -1
 المحلي المجتمع

 االستدامة بمنهجية المالية الموارد زيادة - 2
 الجودة إلدارة نظام تطوير - 3
 مؤسسات المجتمع مع فعالة تواصل قنوات تطوير - 4
 بالجمعية العاملين قدرات وبناء تنمية - 5
 لتحسين األداء فعال معلوماتي تقني نظام تطوير - 6

 الجمعية وخدمات
إلى  المستفيدة األسر لتحويل فعالة نظم تطوير - 7

 أسر منتجة

 .المالية التبرعات كمية -
 .المستفيدة األسر عدد -
 .التنموية المشاريع عدد -
 .المتطوعين الموظفين عدد -
 .المستفيدين رضا نسبة -
 .والتقديرات الجوائز عدد -
 .والمقترحات الشكاوى عدد -
 .المجتمعية الشراكات عدد -
 .الجمعية الستثمارات المالي العائد سبةن -
 المنتجة األسر عدد -

 من يتحقق الخيري العمل في والريادة باألمل مملوء مستقبل
 المنطقة في المجتمع وتنمية الفرد بناء في تساىم ايجابية خاللو

 

 



 أهدافنا االسرتاتيجية والتطلع حنو التميز يف األداء
 ملخص الهدف السبل االستراتيجية ( 1)  االستراتيجي الهدف

 الخيرية والبرامج المشاريع تطوير
 المحلي المجتمع في المؤثرة

 الخيرية والمشاريع البرامج زيادة -
 سنويا%  22 بنسبة المبتكرة -
 داخل مبدعة عمل فرق إنشاء -
 ( نفذ ، فكر، ابتكر)  منهجية على تعمل الجمعية -
 لدراسة المجتمع المحلي مع تواصل الية تطوير -

 واالولويات االحتياجات

 الخيرية والمشاريع للبرامج المستمر التطوير الهدف ىذا يتناول
 خالل ومن المحلي للمجتمع مضافة قيمة قديم في تسهم الي

 الجمعية خدمات من المستفيدة األسر احتياجات دراسة
 تحديد في الجودة على الهدف يرتكز. المستقبلية وتطلعاتها

 لألسر الفعلية باالحتياجات عالقتها حيث من المشاريع و البرامج
 والتعلم اإلبداع الهدف ىذا يتطلب. المطي والمجتمع المستفيدة
 المؤثرة المبتكرة والمشاريع البرامج أفضل إلى للوصول المستمر

 .المحلي المجتمع في

 

 

 

  

 



 أهدافنا االسرتاتيجية والتطلع حنو التميز يف األداء
 ملخص الهدف السبل االستراتيجية ( 2)  االستراتيجي الهدف

 االستدامةبمنهجية  المالية الموارد زيادة -
 

 المتبرعين استقطاب اليات تطوير -
 للجمعية اوقاف ثالث وبناء انشاء  -
 المتبرعين من سنويا لاير مليون جمع -
 الجمعية استثمارات من عائد سنويا لاير مليون جمع -

 

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

 ومنها الناجحة المالية اإلدارة مبادئ على العمل خالل من الفعال
 ودراسة االقتصادية الجدوى ودراسات المالية المخاطر إدارة
 خالل من الجمعية تتطلع. المحلي المجتمع في االستثمار سوق
 االستقرار لتحقيق مستدام مالي عائد تحقيق إلى الهدف ىذا

 .المستفيدة األسر ورعاية الدعم لتامين المالي

 

 

 

 

 

 



 أهدافنا االسرتاتيجية والتطلع حنو التميز يف األداء
 ملخص الهدف السبل االستراتيجية ( 3)  االستراتيجي الهدف

 الجودة اإلدارة نظام تطوير
 بالجمعية إلجراءات العمل المستمر التحسين -
 الموجود بالجمعية الجودة نظام تطوير -
 

 معايير أعلى تحقيق إلى الهدف ىذا خالل من الجمعية طلعتت
 خالل من واللغوية االجتماعية الرعاية خدمة في والتميز الجودة
 على الهدف يركز. والعالمية المحلية المعايير على العمل

 وتقليل الجمعية ومشاريع برامج لجميع المستمر التحسين
 .أنواعها بكل والمخاطر المشاكل من والوقاية األخطاء

 وتطلعات احتياجات على التركيز على الهدف يركز كما
 الخارجيين المستفيدين سواء الجمعية خدمات من المستفيدين

 على والعمل معهم فعالة تواصل قنوات وبالء الداخليين أو
 الجمعية ومشاريع برامج جميع في مشاركتهم

 

 

 

 

 

 



 األداءأهدافنا االسرتاتيجية والتطلع حنو التميز يف 
 ملخص الهدف السبل االستراتيجية ( 4)  االستراتيجي الهدف

 المجتمع مؤسسات مع فعالة تواصل قنوات تطوير

 العالقة ذات المجتمع لمؤسسات بيانات قاعدة بناء  -
 بالعمل الخيري

 .للجمعية فعالة وتسويقية إعالمية خطة تطوير -
 بعمل ذات العالقة والندوات المؤتمرات حضور -

 الجمعية
 

 ألفضل مستمر طويرت إلى الهدف ىذا خالل من الجمعية لعتتط
 مؤسساتو  بمختلف المحلي المجتمع مع للتواصل الفعالة القنوات

 استراتيجية ىو المحلي مجتمعها مع للجمعية الفعال التواصل إن
 التنموي العائد ذات المؤثرة والمشاريع البرامج لمعرفة ىامة

 تماعياً .واج اقتصادياً 
ىذا النوع من  أىمية الهدف ىذا خالل من الجمعية تدرك 

التواصل وأىمية مشاركة المجتمع المحلي بالتخطيط والتنفيذ 
 .ومشاريعها برامجها والتقييم لجميع 

 وتطلعات احتياجات مع الجمعية ومشاريع برامج دمج إن
 الهدف ىذا في األساسي الغرض ىو المحلي المجتمع

 .االستراتيجي

 

 

 

 

 

 



 أهدافنا االسرتاتيجية والتطلع حنو التميز يف األداء
 ملخص الهدف السبل االستراتيجية ( 5)  االستراتيجي الهدف

 بالجمعية العاملين قدرات وبناء تنمية

  البشرية لتنمية الموارد فعالة خطة تطوير -
 بالجمعية العاملين اإلبداع لدى لتحفيز اليات تطوير -
 العاملين قدرات لبناءواستشاريين  مدربين استقطاب -

 بالجمعية
 

 البشرية مواردىا على فيتوق منظمة أي لجاح أن الجمعية الدرك
 على الخطة ىذه في الخامس االستراتيجي الهدف يركز لذلك
 وسواء والنساء الرجال من بالجمعية العاملين قدرات وبناء تنمية

 على الهدف يركز لها التابعة المراكز في أو الجمعية إدارة في
 ودعم التدريبية البرامج خالل من للعاملين ةالمهني التنمية أىمية

 والمؤشرات والندوات المتخصصة العمل ورش في مشاركتهم
 .الجمعية بعمل العالقة ذات

 

 

 

 

 

 



 أهدافنا االسرتاتيجية والتطلع حنو التميز يف األداء
 ملخص الهدف السبل االستراتيجية ( 6)  االستراتيجي الهدف

 
 األداء لتحسين فعال معلوماتي تقني نظام تطوير

 الجمعية وخدمات

 للخدمات التقنية فعالة خطة تطوير -
 .الحاسب ثقفو استخدام لنشر آليات تطوير  -
 إبداعية تقنية لوضع حلول مبرمجين استقطاب  -

 

 برامج جميع في المعلومات تقنية دمج أىمية على الهدف يركز
 والتميز الجودة تحقيق ذلك األساسي الغرض الجمعية ومشاريع

 سرعة خالل من المستفيدين جميع رضا وتحقيق األداء في
 .الجمعية بها تقوم التي العمليات جميع في واالستجابة التواصل

 الشركات بعض مع التواصل خالل من الهدف ىذا دعم يتم
 . معها والتعاون بالتقنية الخاصة

 

 

 

 

 

 



 التميز يف األداءأهدافنا االسرتاتيجية والتطلع حنو 
 ملخص الهدف السبل االستراتيجية ( 7)  االستراتيجي الهدف

 
 أسر إلى المستفيدة األسر لتحويل فعالة نظم تطوير

 منتجة

 الفقر تحليلية األسباب معلومات قاعدة بناء -
 خالل من االجتماعي وذلك البحث مهارات تطوير  -

 في الجمعية الباحثين تدريب
 الجمعية خدمات التقنية في باستخدام التوسع -

 

لينو  جمعية إليو تتطلعالذي  التنموي االستراتيجي االتجاه إن -
 تنمية خالل من منتجة أسر إلى المستفيدة األسر تحويل ىو

 يهدف الذي)  غلي ( مشروع خالل من رساأل وقدرات مهارات
 اإلقراض خالل من منتجة سرأ الي المستفيدة األسر تحويل
 . الحسن

 ا واستراتيجية سامية غاية ىو منتجة األسر جعل إن -
 من وتقي اجتماعي توازن تحقق مستدامة تنموية واستراتيجية

 الموارد تنمية على الذاتي االعتماد إن لمادي،ا والعوز الفقر
 استراتيجيات الوقاية من الفقر . أىم أحد ىو لألسرة المالية

 

 

 

 


