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مع التطورات  شيًااشهدت مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة تغريات ملحوظة وجوهرية مت

ومن أهم العوامل اليت  ،العامل يف وقتنا احلاليمجيع مؤسسات ا ات اليت تتعرض هلوالتغري

وما  واحدةقرية  إىليف هذه التطورات تقنية املعلومات واالتصاالت واليت حولت العامل  أسهمت

 اجلودة الشاملة يف املؤسسات منهج، واتباع مجيع شعوب العامل ىتبع ذلك من زيادة املعرفة لد

 . الرحبية وغري الرحبية

العليا،  دارةاإلتتبناه  وهو ما لثقافة املؤسسة منهج اجلودة الشاملة تغيريًا يتضمنو

قها، واستخدام العميل )الداخلي واخلارجي(، والتزام مجيع العاملني بتحقي علىلرتكيز وا

الطريقة العلمية يف اختاذ القرارات وحل املشاكل، وعمل الفريق، والتحسني املستمر لعمليات 

خمرجات، والتعليم والتدريب املستمرين، واملراقبة الذاتية، ومشول العاملني  إىلحتويل املدخالت 

خارطة ضع لو اإلسرتاتيجيتخطيط املؤسسة ال تتبعولتحقيق ذلك جيب أن  وتفويضهم.

 .اإلسرتاتيجيةاليت تقود أنشطتها خالل سنوات اخلطة  الطريق

 رؤية لتحقيق بها القيام اليت جيب لألنشطة العام طاراإل اإلسرتاتيجية اخلطة متثلو
 للجمعية الذاتية القدرات لدعم اإلسرتاتيجية هذه بناء ويتم ،هاوأهداف تهاورسال اجلمعية

 البيئة يف املتاحة الفرص من واالستفادة الداخلية ئةالبي يف الضعف أوجه معاجلة خالل من
 برامجو مشاريع خالل من اجلمعية أهداف حتقيق على اإلسرتاتيجية وتعتمد هذه اخلارجية،
 املشرفة للوزارة العامة لتوجهاتا االعتبار بعني مع األخذ العمل، جماالت لكافة متكاملة
 .للجمعية املستقبلية التطويرية املتطلبات إىل باإلضافة
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معية اجلعمل تطوير  يفاخلربة لالستشارات  اجلمعية بالتعاون مع رواد إدارةمن وحرصًا 

 . وتعد هذه اخلطة اخلطوة األوىل2023-2018 األوىل اإلسرتاتيجيةخطتها  إعدادفقد مت 

مشاريع يف عملية التطوير املستمر للجمعية، واليت جيب االلتزام بتنفيذ ما تتضمنه من 

 اإلسرتاتيجيأصبح التخطيط  حيث، اإلسرتاتيجية هاوأهداف تهاورسال رؤية اجلمعيةقيق لتح

 .والتطويرالتحسني  بعملية اجلمعية قيامعملية مستمرة طوال فرتة 

 

 واهلل من وراء القصد

 

املشرف العام على رواد اخلربة لالستشارات 

 والتعليمية اإلداريةقتصادية واال
 

 د. عبداهلل بن صاحل الشتيوي

 

            

 

 

 

 

 



م2018/2023 -هـ 1439/1444  6

 
 

 الرب مجعية وضعت .)1( 2030املباركة لرؤيةل املسؤولية اجملتمعية وحتقيقا من انطالقًا

ي، كون هلا دور مؤثر وإسهام كبري يف العمل اخلريلي اإلسرتاتيجية رؤيتها( بر) بربيدة اخلريية

عيها للحصول على مصادر والرتاحم والتعاون راسخة اجلذور يف اجلمعية. ويف س فقيم العطاء

واستقطاب واملستفيدين من خدماتها، متويل مستدامة، وعملها على تدريب العاملني لديها، 

التعاقد  إىلعمدت اجلمعية  اإلداريةالكفاءات القادرة على نقل املعرفة وتطبيق أفضل املمارسات 

 . احملققة لذلك اإلسرتاتيجيةة اخلط عدادإل رواد اخلربة لإلستشاراتمع 

ة والقطاعات احلكومي هاتع اجلتعزيز عقد الشراكات م إىلاجلمعية  ىسعتكما 

لتنموية ا اجملاالت ىشت يديها يفستفوم على اجلمعية جيابيثر اإلباأل يعودا اخلاصة، مم

يف ظل غاثية ة واإلاالجتماعي اخلدمات ديما لتقوضع آلية تعاون بينهم إىلاليت تهدف والرعوية 

صل بن  الدكتور فيمريمللكي األامو لسا صاحب دارتها الذي يرأسهلس إتفاعل مستمر من جم

حقيق رؤي التنفيذية بت رةدااإللع تضطو ممري منطقة القصيأ بن سعود بن عبد العزيز مشعل

 وتطلعات اجمللس التنموية والرعوية. 

ج الرامسة للمنه لتفاعليةا ةتيجياإلسرتايف هذه اخلطة ذا هو املؤمل حتقيقه وه

 طريق.وال

 ر(دة )ببربي الرب اخلريية مجعيةعام مدير 

 

 حممد بن عبدالعزيز الثوييند. أ.
                                                           

 .2030رؤية المملكة العربية السعودية ( 1) 
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 تجماال كافة يف لةهائ غرياتت ديامليال نالعشري القرن من الثمانينات منذ العامل يشهد

دة معدالت زياوتضخم العاملية عدالت الة ممع زيادو ،لعامليةا املنافسة شراسة زيادة فمع. احلياة

تطبيق اجلودة  إىلافة املؤسسات ك ىي تسعامللعا ىوارتفاع تكاليف اخلدمات على املستو البطالة

 و التغيري. هكد الوحيد فيه شيء املؤال صبحأالشاملة كوسيلة لتحقيق ميزة تنافسية يف عامل 

عودية الس ململكة العربيةمة ويف اعا صفةبويشهد القطاع الثالث يف مجيع أحناء العامل 

يظل حياة كي أسلوب لل إىلها ل وحتويلة باملبتطبيق اجلودة الش بالغًا بصفة خاصة اهتمامًا

من خالل  يضاأملستحقيها بل  املالية داتساععلى العطاء ليس فقط من خالل تقديم امل قادرًا

بات فق مع متطلتأهيل مبا يتواارات والملهاية زيادة الرتكيز والتوسع يف أنشطته اخلاصة بتنم

 را ألهميةونظ تمعاتهم.جم  يفعاملني منتجنيسوق العمل للمستفيدين كي يصبحوا 

لرب د عملت مجعية اشاملة فقال جلودةأساسية يف حتقيق ا كخطوة اإلسرتاتيجيالتخطيط 

ربة اخل روادمن  ودعم بتعاون، هـ(1439-1438م )2017ل عام خالاخلريية بربيدة )بر( 

 األوىل يةاإلسرتاتيجطتها لى وضع خع ،ةربيدالتعليمية بو داريةاإلولالستشارات االقتصادية 

 م.2023 إىل 2018للخمس سنوات 

تباعه يف وضع خطة يتوافق عليها مجيع أل اخلربة لالستشارات مسارًا رواد وقد حدد

. )2(اإلسرتاتيجيةاخلطة  إعداديف اجلدول التالي بعنوان منهج  خطواتها املصاحل، واملبني أصحاب

اليت  اإلسرتاتيجيةاألهداف  اإلسرتاتيجيةلخطة لوثيقة الهذه على ذلك، تعكس  سًاوتأسي

مجعية الرب اخلريية بربيدة لتحقيقها خالل فرتة اخلطة، واملشروعات اليت جيب عليها  ىتسع

 تنفيذها لتحقيق هذه األهداف. 

                                                           
   هـ.4391-1434( حدد هذا المنهج طبقا للنمط المتبع في اعداد الخطة االستراتيجية لكليات بريدة األهلية 2) 
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 (هـ1437و  1436سنتني )الل الرئيسة للجمعية خال اإلنفاقأوجه  :5ملحق 

 

عشر  الثالثةثل مت، عشر عنصرًا مثانية وهي اإلسرتاتيجيةاخلطة  مكوناتن اجلدول بًيي

مالحق الوثيقة. العناصر اخلمسة املتبقية ، بينما تضم األساسيةالوثيقة  عنصرا األوىل

ة يف التخطيط املنهجية املتبعو ،اإلسرتاتيجيأهمية التخطيط  األساسيةتستعرض الوثيقة و

رؤية ، والتحليل البيئي للجمعيةالرب اخلريية بربيدة )بر(، و نبذة عن مجعيةو ،اإلسرتاتيجي

على املقابالت واملناقشات  بناًء –)العنصر اخلامس( حيث مت الوصول  اجلمعية ورسالتها وقيمها

 ا وقيمهاؤية اجلمعية ورسالتهلرالصياغة النهائية  إىل –املصاحل  أصحاباملستفيضة مع 

 التالية:

 

 . "التكافل االجتماعيلتحقيق  والرعوي العمل التنموي تبين وممارسة التميز يف"

 

 

للمستفيدين  تقديم الربامج واملشروعات التنموية والرعويةب حتقيق التكافل االجتماعي"

 إطار، يف جبودة عاليةوير املستمر مع قطاعات وأفراد اجملتمع، والتط اإلسرتاتيجيةبالشراكة 

  ". األنظمةاللوائح و
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للجمعية  األساسيةالقيم  اإلسرتاتيجيةضمن العنصر اخلامس من عناصر اخلطة تيو

ليت تستلهمها من مباديء ديننا اإلسالمي احلنيف اليت تتضمن اإلخالص، وروح الفريق، ا

تعمل اجلمعية على واليت هذه القيم بداع، إلطوير، والشفافية، والنزاهة، واتقان، والتواجلودة واإل

 اليت يؤديها مجيع العاملني فيها. واملمارسات كل األنشطة تضمينها

واليت يتضمنها  اإلسرتاتيجيةعلى املناقشات املستفيضة، متت صياغة األهداف  وبناًء

الفجوة بني  العنصر السادس. وقدم العنصر السابع املشاريع الالزم تنفيذها يف ضوء نتائج حتليل

، وذلك لسد تلك اإلسرتاتيجية، وكيفية حتقيق هذه األهداف اإلسرتاتيجيةالواقع واألهداف 

 اإلسرتاتيجيةواجلدير بالذكر أن اخلطة . الفجوة، وتوفري احتياجات اجلهات ذات العالقة

اهلل  ذنإبخلطة سنوات اتنفيذها خالل  يتوقعمشروعا  20، و إسرتاتيجيةأهداف  5تتضمن 

 .اىلتع

من اخلطة حتديد أهم املخاطر والتحديات  العاشر إىلالثامن واستعرضت العناصر من 

اليت تواجه اجلمعية خالل فرتة تنفيذ اخلطة، وأهم العناصر اخلاصة بنجاح اخلطة، واقرتاح 

عشر احملددان  والثانيعشر  احلاديلي ذلك العنصران ي على التوالي. نظام ملتابعة تنفيذ اخلطة

 الثالثكما تضمن العنصر الزمين املقرتح لتنفيذ مشاريع اخلطة، ومالحظة نهائية.  لجدولل

 عشر قائمة املراجع.

للمنظمات غري اهلادفة  مقارنة معايري التميز لبعض دول العاملفتقدم  ،أما مالحق اخلطة

بدء  اجلمعية منذ اليت نفذتها اخلريية شاريعوامل، هلا واليت جيب تطوير العمل طبقًا للربح

استبيان التحليل البيئي للجمعية  )استبيان ، وحيت وقتنا احلالي (1401/1402عملها )عام 

لوزارة العمل  اإلسرتاتيجيةاألهداف ، وللجمعية املستخدم يف التحليل البيئي التقييم الذاتي(

 اإلسرتاتيجيةاليت وضعت األهداف  2020والتنمية االجتماعية احملددة يف الربنامج الوطين 
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و  1436خالل آخر سنتني )ة للجمعية الرئيس اإلنفاقوافق معها، وأوجه للجمعية يف ت

 للجمعية.  اإلسرتاتيجيةاليت استخدمت يف حتديد الفجوة بني الواقع واألهداف هي و هـ( 1437
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 اإلستراتيجيأهمية التخطيط  .1

 ،مع حتول العاملودي يالوحنن يف العقد الثاني من القرن احلادي والعشرين امل

قرية كونية، مل يعد  إىل واالتصاالت ة املعلوماتتقني التطورات احلديثة يف بفضل

العليا باملؤسسة فقط ومل تعد اخلطة  دارةاإلقاصرا على  اإلسرتاتيجيالتخطيط 

اجلودة الشاملة اليت تليب  ية يف حد ذاتها بل وسيلة لتحقيقألي منظمة غا اإلسرتاتيجية

املتغرية بسبب التغريات اليت تفرضها التطورات احلالية السريعة  املستفيدينت احتياجا

 إىلتبعت أذا ما إخارطة الطريق اليت تؤدي  اإلسرتاتيجيفريسم التخطيط واملستمرة. 

حتسني كل شيء طوال  إىلويسعى مدخل اجلودة الشاملة حتقيق اجلودة الشاملة. 

جودة مقدرة  ى( مد1): إىلللت مستمرًا ينًااألبد. مبعين أنه يشمل حتس إىلالوقت و

جودة املنتجات  ى( مد3)جودة أداء العمليات،  ى( مد2تأديتهم عملهم، ) العاملني على

 واخلدمات املقدمة من العاملني والعمليات. 

من الضروري زيادة الرتكيز على حل املشاكل،  أصبح ولتحقيق اجلودة الشاملة

 املشاكل. إىلبالنسبة  األفرادكيز على إلقاء اللوم على والتحسني املستمر، وتقليل الرت

من أعلى  ملؤسسةايف  و/أو موظف اجلودة الشاملة، يصبح كل عامل إدارةويف 

 أملؤسسة،وال عن اجلودة الشاملة ملنتجات و/أو خدمات ؤمستوي مس ىأدن إىلمستوى فيها 

لكل العاملني وهي احملفز واحملرك فهي املثل األعلى  بارزًا العليا دورًا دارةاإلوتلعب فيه 

الفعلي جلعل كافة العاملني يشعرون مبسؤولياتهم جتاه حتقيق اجلودة الشاملة، ويقع 

وليس تغيري  الثقافة  ،ثقافة اجلودة الشاملة إىل أملؤسسةعليها مسؤولية تغيري ثقافة 

 يها لسنوات طوال.عاملون عل، فهو تغيري يف كيفية أداء األنشطة اليت اعتاد الهينًا أمرًا

ويتغري دور املدير  ،العمل يف فرق متقاطعة الوظائف إىلفيتغري العمل الفردي 

ملرؤوسيه وحيفزهم مبكافأة املتميزين منهم بدال من  ومعلمًا ومدربًا ليصبح موجهًا
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مراقبتهم لتوقيع اجلزاءات على املقصرين منهم. ويتطلب تغيري الثقافة سنوات طويلة 

  )3(وحتل حمل ثقافتها التقليدية. ملؤسسةاة اجلودة الشاملة يف حتى تسود ثقاف

لشاملة منهج جلودة ايق احتق اليت تريدأملؤسسات وطبقا لذلك انتهجت تلك 

تصة للقطاعات هات املخاجل دتذلك، وأع كوسيلة لتحقيق اإلسرتاتيجيخطيط الت

قق يقها كي حتحتق على نظمةاملل عماالقتصادية املختلفة معايري للتميز واليت ت

ليل البيئي عايري يف التحهذه امل تخدمتسواجلودة الشاملة يف منتجاتها و/أو خدماتها. 

العاملني  ارك مجيعث يشحي اإلسرتاتيجيةالذي يستخدم كأساس لوضع اخلطط 

ة منذ بداي اتيجيسرتإلايف التخطيط  -العليا فقط  دارةاإلوليست  –املصاحل  أصحابو

ليت اأملؤسسات كنت . ومتؤسسةأملة يامر مشوهلم طوال فرتة ح، ويستالتحليل البيئي

الفعل مما  تنظيماتها بقافتها يفثنشر و اتبعت هذا االسلوب من حتقيق اجلودة الشاملة

 جعلها اسلوبا لعملهم اليومي. 

للجمعية هو التحليل البيئي املكون من  اإلسرتاتيجيةنظرا ألن أساس وضع اخلطة و

ية هلا لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف كي يتم التخطيط حتليل البيئة الداخل

من نقاط القوة وعالج نقاط الضعف، وكذلك حتليل بيئتها  الكربىلالستفادة 

اخلارجية )االجتماعية والسياسية والقانونية والتقنية( للتعرف على الفرص 

والتهديدات للجمعية كي يتم التخطيط لالستفادة من الفرص والتعامل مع 

غري  واملنظماتتهديدات، فمن الضروري حتديد معايري التميز للجمعيات اخلريية ال

حتقيقها كي يتم التحليل البيئي  إىل اإلسرتاتيجيةاهلادفة للربح واليت تهدف اخلطة 

معايري التميز املستخدمة من قبل  إىللذلك مت الرجوع  لتلك املعايري. وطبقًا طبقًا

فقد  ،جلمعيةا اليت ستستخدم مع ا يف اختيار املعايريالعديد من الدول لالسرتشاد به

                                                           

  ( ، "تكامل إعادة الهندسة مع إدارة الجودة الشاملة" دار المريخ للنشر بالرياض. 2004د. سرور علي سرور، ) ( 3)
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ومن ، وضعت الكثري من املؤسسات والتنظيمات يف مجيع أحناء العامل مثل هذه املعايري

 الدولة.  ىأكثرها شهرة معايري التميز اخلاصة جبوائز التميز على مستو

مما الثالث القطاع  إىلبانتمائها اليت تعرف ونظرا خلصوصية اجلمعيات اخلريية 

على  االمريكية التعرف على معايري التميز اليت تستخدم يف الواليات املتحدة عليه ترتب

األقل الختاذ ما يناسب منها كمعايري للجودة جلمعية الرب اخلريية بربيدة )بر(. وقد 

أمكن احلصول على معايري التميز اليت أعدتها مؤسسة معايري التميز األمريكية، 

 اإلسرتاتيجيةاخلطة  عدادإلساس يم الذاتي اليت متثل األيالتق يسوكذلك مقاي

حيث ميكن من خالل هذه املقاييس بناء اخلطة  )4(.لتحقيق اجلمعية اجلودة الشاملة

للرتكيز على نقاط القوة ومعاجلة واستكمال نقاط الضعف واالستفادة  اإلسرتاتيجية

 من الفرص والتعامل مع التحديات.

لتميز امعايري  كذلكالعامل و يري التميز يف عدد من دولمعا 1 يبني ملحقو

مري ة األوجائز ،وكندا ،مريكيةأليز التمكل من مؤسسة الللمنظمات غري اهلادفة للربح 

  .بيبن فهد ألفضل أداء خريي يف الوطن العرحممد 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (4) Standards for Excellence of Nonprofit Organizations, Standards for Excellence Institute.  

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=Standards%20for%20Excellence&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic0b2K6abXAhUH5xoKHUG2AM4QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fstandardsforexcellence.org%2F&usg=AOvVaw15_Rd3l3hW-s6HLHJ4j-Wv
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   )5(اإلستراتيجي في التخطيط المتبعة المنهجية .2

وتنفيذها  يةسرتاتيجاإلط خلطا إعدادة يف عادة ما تتبع اخلطوات التالي

 -ملؤسسات: ا ومتابعتها لدى

 اخلطة دادعإل يجيسرتاتاإل خطيطالت فريق" املنظمة داخل من عمل فريق تشكيل 

 ."اإلسرتاتيجية
 خلطةا إعداد يف فريقال عمل ةآلي لتوضيح الفريق أفراد جلميع لقاء تنظيم 

 .اإلسرتاتيجية
 القوة نقاط ليلحت) يالبيئ يلالتحل خالل من سةللمؤس احلالي الوضع تشخيص 

 (.SWOT Analysis والتهديدات والفرص والضعف
 الرؤية بصياغة النظر إعادة. 
 البيئة أبعاد وميثل يةالرؤ ههذ عن ريالتعب يضمن مبا املؤسسة رسالة صياغة إعادة 

 ضعالو إىل ياحلال ضعالو نم تقاللالن واملناسبة الكفيلة واآلليات املالئمة

 .املستهدف
 ةاإلسرتاتيجي املؤسسية األهداف صياغة عادةإ. 
 يةسرتاتيجاإل واألهداف والرسالة الرؤية من كل اعتماد. 
 سرتاتيجيةاإل هدافاأل قحتقي يف همستس اليت املناسبة اتاإلسرتاتيجي حتديد. 
 مراحلها حتديدو تيجيةإلسرتاا اخلطة إطار يف تنفيذها سيتم اليت املشاريع إعداد 

 .زمنيةال
 يةلنهائا ورتهاص يف اإلسرتاتيجية اخلطة كتابة من االنتهاء. 
 اإلسرتاتيجية اخلطة اعتماد. 

                                                           

.  ستراتيجية، المنتدى العربي إلدارة الموارد البشريةعداد الخطة اإلإمنهجية   (5) 
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 كل تنفيذ كيفية تتضمن واليت اإلسرتاتيجية للخطة التنفيذية اخلطة إعداد 

 عن ولؤاملس ْنوَم إلمتامه الالزم الوقت تقدير مع اخلطة مشروعات من مشروع

 .للتنفيذ التقديرية والتكاليف األداء قياس ومؤشرات تنفيذه
 النهائية صورتها يف التنفيذية اخلطة كتابة من االنتهاء. 

 التنفيذية اخلطة اعتماد. 

 اإلسرتاتيجية اخلطة تنفيذ أثناء األداء وتقييم متابعة. 

 على العمل جيب ،اإلسرتاتيجية اخلطة لتنفيذ احملدد الزمين املدى انتهاء قرب مع 

 الوحيدة الطريقة هي فهذه. التالية الزمنية للفرتة جيةاإلسرتاتي اخلطة إعداد

 إىل دائمًا مستمرة عملية ألنها نظرا حتقيقها واستمرار الشاملة اجلودة لتحقيق

 .األبد

خارطة الطريق اليت تتبع لتحقيق اجلودة  اإلسرتاتيجيويرسم التخطيط 

املؤسسة ؤية كال من ر تتضمن اإلسرتاتيجيةاخلطة . كما أن املؤسسةالشاملة يف 

 نيالتالي نيالشكلالشكل األول من ويبني ومشاريعها.  اإلسرتاتيجيةورسالتها وأهدافها 

. كما يبني الشكل التالي له اإلسرتاتيجيةاخلطة  إعدادخارطة الطريق اليت تتبع يف 

 .بربيدة جلمعية الرب اخلريية اإلسرتاتيجيةمتثيال للخطة 
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 خارطة الطريق

)6( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (6)  نموذج اعداد الخطة االستراتيجية، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.المصدر:  

القبليالتقييم   

 الوضع الحالي
 أين نحن اآلن؟

 البيئي المسح

 تحديد االتجاه

 الهدف
 أين نريد أن نكون؟

 استطالع المستقبل

 معالم الطريق

 األولويات
 بماذا نبدأ؟

 تحديد االختيارات

 اإلجراءات التنفيذية

 الطريقة
 كيف نحقق ذلك؟

 إدارة األداء

التقييم البعدي 

 والتقويم المستمر

 المتابعة
 كيف أصبحنا؟

 متابعة األداء

 املعلومات املرجعية

 حتليل األوضاع

 التحليل الرباعي

-)نقاط القوة

-الفرص-الضعف

 التهديدات(

 

املسار بني احلالي 

 واملرغوب فيه

التالؤم مع اإلمكانات 

 والقدرات

 مراقبة الفجوات

 

الرؤية والرسالة والقيم 

 هةاملوج

حتديد التوجهات 

 األساسية

  رسم اإلجراءات املطلوبة

  

األهداف ومؤشرات 

 األداء

 املشروعات واملبادرات

تطبيق اخلطط 

 التنفيذية

 

 مراجعة التقدم

اختاذ اإلجراءات 

 التصحيحية

التغذية املرجتعة 

 ومراجعة اخلطة

 



م2018/2023 -هـ 1439/1444  18

 
)7( 

                                                           

 

في الجامعة، جامعة القصيم. ستراتيجية للوحدات الفرعيةطار العام إلعداد الخطة اإلاإلالمصدر:     (7) 
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  )8(.البر الخيرية ببريدة )بر( نبذة عن جمعية .3

ى هـ برسالتها اليت تقوم عل1398عام  الرب اخلريية بربيدة مجعيةتأسست 

 عد اهلل سبحانهب -لذات الى عاد جتماعي مع االعتماملساهمه يف التكافل اال

 .عددخدمي مت  مناخسوس يفاحمل األثر معيةن للجن يكوأرؤية اجلمعية و  -ىلاوتع

 هـ.22/3/1402وسجلت اجلمعية يف 

 

 األهداف: 

ثبت عوزين الذين يامل راداألفور تقديم املساعدات املالية والعينية لألس

 استحقاقهم للمساعدة.

بتقديم  ضواحيهادة ورية يف تطوير اخلدمات الصحية يف باملشارك

ربامج الصحية ة يف الشاركملوتسهيل العالج هلم وا ىاملساعدات للمرض

 الوقائية.

تماعية ضمن دمات اجيم خقدت إىلاملشاركة أو القيام مبشروعات تهدف 

 .فولةلطاحدود مفهوم الرعاية االجتماعية كربامج 

 إطارن، ويف حتى اآلية ومعنشاء اجلإمنذ  وبسبب التطورات اليت حدثت

رنامج بة احملددة يف جتماعية االتنميلوزارة العمل وال اإلسرتاتيجيةاألهداف 

ة األخري ونةهداف يف اآل، طورت اجلمعية تلك األ2020التحول الوطين 

 -لتصبح كما يلي:

 للفقر اإلسرتاتيجيةاملعاجلة  -
 ماعيجتاملشاركة يف رفع املستوى املعيشي واال -
 ة واجملتمعملستفيدسر األاالتنمية التأهيلية والتطويرية ألبناء  -
 رعاية املسنني الذين ليس هلم عائل -

                                                           

1348 – 1398عاما من العطاء  04 –تكريم رواد العمل الخيري في جمعية البر الخيرية ببريدة  .   (8) 
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عقد شراكات مع اجلهات ذات العالقة بالشأنني االجتماعي  -

 والتنموي
 

تباع احلالية ال اإلسرتاتيجيةوعملت اجلمعية على وضع خطتها 

نشطة أشاملة يف كافة األسلوب العلمي والعملي لتحقيق اجلودة ال

سالف الللفقر"  اإلسرتاتيجيةاجلمعية كاستجابة لتحقيق هدف "املعاجلة 

 الذكر.
 

 خدمات الجمعية 

مع مرور الوقت مل تكتف اجلمعية بتحقيق األهداف األولية إلنشائها 

لية والعينية واملشاركة يف الربامج الصحية ااخلاصة بتقديم املساعدات امل

نشطتها لتشمل تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية أت توسعبل والوقائية، 

 إىلعتمادهم على أنفسهم. وهذا باإلضافة ال املعوزين األفرادملساعدة االسر و

 نشاطها امللموس يف اجملاالت التطوعية والتوعوية والتطويرية. 

 

 املجال الرعوي 

ن كان إعلى امتداد عمر اجلمعية، و ظل اجلانب الرعوي حاضرًا

أو الدائم، نتيجة ما يتعرض له وتة، حيث االحتياج الطارئ بنسب متفا

دور اجلمعية للوقوف مع احملتاجني، والتخفيف  ىنسان من حوائج، فأتاإل

من عبء احلياة ومتطلباتها، وذلك عرب آليات ونظم وأساليب مرسومة يف 

 اثة والرعاية للمستفيدين من خاللغلوائح اجلمعية، ليتم الصرف واإل

 واملواد العينية". –واملساعدات املقطوعة  –وسداد األجور  –"الرواتب 
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وتضمنت مبادرات اجلمعية انشاء "مركز الوفاء للمسنني" لتقديم 

  هلمالرعاية لآلباء املسنني الذين ال عائل هلم نيابة عن اجملتمع وتوقريًا

 ورمحة بهم.

اجلمعية مبنية على دراسات علمية  إدارةلس ولتكون قرارات جم

نشاء مركز للمعلومات واإلحصاء ليقوم بدوره إ إىلة، عمدت اجلمعية موثق

 حصائي الدقيق يف مجيع اجملاالت. اإل

 

 املجال التنموي 

غناء إألهمية تأهيل وتنمية مهارات الشباب ليعملوا على  دراكًاإ

نشاء إ إىلجيابي يف اجملتمع، عمدت اجلمعية إأثر  وملا ذلك منأهليهم، 

مهارات الشباب" وهو معهد مستقل للتأهيل والتدريب  تنمية ودعم معهد "

ويعمل على توفري فرص عمل ية عدادواإل وتقديم الدورات التطويرية واملهنية

 . للشباب يف القطاع اخلاص

من خالل رياض طفال األالعديد من  قامت اجلمعية باحتضانكما 

 خدماتها.إىل ليها وإاألطفال اليت كان اجملتمع بأمس احلاجة 

مبشاريع اجلمعية منذ نشأتها. كما يبني  بيانًا 2يقدم ملحق و

 هلذه املشاريع. بيانيًا الشكالن التاليان موجزًا
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منذ للتدريب  بابشال مهاراتتنمية الربامج اليت نفذها معهد كما يبني الشكالن التاليان 

 . هـ1437نهاية عام  ىنشأته حت
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 طويريةاملجاالت التطوعية والتوعوية والت 

سـهاماتها الرائـدة يف اجملـاالت التطوعيـة     إجلمعية الـرب اخلرييـة بربيـدة    

قيــــــات التطويريــــــة توالتوعويــــــة والتطويريــــــة، ومــــــن ذلــــــك تنظيمهــــــا للمل

ــامللتق  ــة كــ ــام   ىللجمعيــــات اخلرييــ ــيم عــ ــات اخلرييــــة بالقصــ األول للجمعيــ

، وكـذلك  1435الثالـث للجمعيـات اخلرييـة باململكـة عـام       ىوامللتق، 1428

تنظيمها وتنفيذها ومشاركاتها يف محالت مكافحة االرهـاب والفكـر الضـال،    

 ة التدخني، ومحالت مكافحة املخدرات.حومحالت مكاف

ة نولتميز اجلمعية يف هذه اجملاالت كانت هي احلاضنة األمي

للمجلس التنسيقي للجمعيات اخلريية مبنطقة القصيم الذي يرأسه مسو 

 ىينتقل تنظيمه لـ "مجعية تطوير" يف امللتقأمري املنطقة، وذلك قبل أن 

 الثالث للجمعيات اخلريية بالقصيم الذي عقد يف حمافظة الرس. 

 

 نجازات الجمعيةإ 

نواة للعديد  -ومازالت  -لقد كانت مجعية الرب اخلريية بربيدة 

من املراكز واجلمعيات والربامج التنموية واملشاريع اخلدمية واملبادرات 

 ىوأضح ،دينة بريدة وما جاورها، واليت انبثقت من اجلمعيةاالجتماعية مب

سست أفقد  ،هلا األثر الفاعل يف ماضي اجلمعية وحاضرها ومستقبلها

اجلمعية ودعمت حلقات حتفيظ القرآن الكريم يف العديد من مساجد 

، مرتاًل وجمودًاوحتفيظه الكريم بتدريس القرآن  ىاملدينة وضواحيها، تعن

تأسيس "مجعية حتفيظ القرآن الكريم بربيدة"  ىيتها حتواستمرت يف رعا

 ليها.إلتنتقل تبعية هذه احللقات 



 

 

 م2018/2023 -هـ 1439/1444  25

وامتدادا لربنامج الرعاية االسرية الذي تقدمه اجلمعية ملستهدفيها 

صالح ذات البني إسر واستقرارها وقامت اجلمعية بدور ريادي يف بناء األ

خنبة من ذوي العلم  سرية واالجتماعية مبشاركةوتقديم االستشارات األ

صالح ذات البني بربيدة". وكذلك احلال مع مبادرة إواملعرفة عرب "جلنة 

رات ادنشاء مبإاجلمعية يف مساعدتها للشباب الراغبني بالزواج عرب 

قراضهم قروضا حسنة تيسر عليهم بعض أعباء الزواج املادية، إملساعدتهم و

اج بربيدة" اليت كانت سببا من خالل جلنة "مساعدة الشباب الراغبني بالزو

 .مع برنامج التوفيق اخلريي سرية سعيدةأيف قيام كيانات 

وقد تشكلت هاتان اللجنتان مع غريهما من اللجان لتكونا كيانا 

 اسرة".برنامج سرية بربيدة/ مستقال ونواة لـ "مجعية التنمية األ

رعاية من القائمني على اجلمعية بأحقية اليتيم للكفالة وال ميانًاإو

منهم باجلوانب الرتبوية والتعليمية، أسست اجلمعية  والتأهيل، واهتمامًا

"مركز الرتفيه واملتابعة" حيث رعته ودعمته ورمست ونفذت له اخلطط 

 انتقال خدماته وأنشطته للجمعية اخلريية لأليتام بربيدة. ىوالربامج حت

دارة همت جهود مجعية الرب اخلريية بربيدة ومبادراتها جبأسكما 

بربامج التوعية والوقاية الصحية اليت تستهدف املدخنني حيث تقدم 

ضرار التدخني أالرعاية والعالج الالزم هلم، وتنظم احلمالت التوعوية عن 

وآثاره السلبية على الفرد واجملتمع، ومن ذلك دعمها الدائم لـ "مركز 

عية مكافحة لـ "مج شراف عليه الحقًامكافحة التدخني" الذي آل دعمه واإل

 التدخني بربيدة".

وقد امتازت مجعية الرب اخلريية بربيدة بشموليتها وانتشارها يف 

فمع االتساع العمراني والتزايد السكاني ورغبة من أهل  ،املدينة وما جاورها
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ذرعا أاخلري يف مزيد من املساهمة قامت فروع منبثقة من اجلمعية لتشكل 

شرف اجلمعية. ومنها: إنطاقه وحتت مهمة تقوم باألدوار نفسها كل يف 

مركز  –حسان اخلريي مركز اإل –اجملمع اخلريي  –املستودع اخلريي 

فرع  –فرع اجلمعية بالربعية  –مستودع الشماس اخلريي  –الزاد اخلريي 

 فرع اجلمعية بالشقة. –الطرفية الشرقية بفرع اجلمعية  –اجلمعية باملدرج 

القائمون عليها رفع مستوى بعض  ىويف مراحل متقدمة للجمعية رأ

ة يمجعيات مستقلة مواكبة لالتساع العمراني والكثافة السكان إىلفروعها 

يف املدينة وما جاورها، ومن هذه اجلمعيات املستقلة عن مجعية الرب اخلريية 

 –مجعية الرب اخلريية بالبطني  –بربيدة: مجعية الرب اخلريية بقصيباء 

 مجعية الرب اخلريية بشري. –صر مجعية الرب اخلريية بالب
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 للجمعية البيئيالتحليل  .4

 مريكيةمت استخدام استبيان التقييم الذاتي من مؤسسة معايري التميز األ

بعد ترمجته وتكييفه للظروف احمللية يف التعرف على الوضع احلالي باجلمعية 

ت دراسة البيئة ( للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف هلا. كما مت3 ملحق)

 2030يف ضوء رؤية و. اخلارجية للجمعية للتعرف على الفرص والتهديدات

والتنمية االجتماعية  العمل لوزارة اإلسرتاتيجيةمتت دراسة األهداف للمملكة 

كما مت استطالع آراء املستفيدين  (.4 ملحق) 2020احملددة يف الربنامج الوطين 

 رباعي على النحو التالي:. وأعد التحليل الأيضاوالداعمني 

 

 أوال : تحليل البيئة الداخلية 
 

 والتقييم اإلسرتاتيجيةالرؤية و -1

 الضعف نقاط القوة نقاط

  توجد رسالة واضحة للجمعية حتدد

لتعريف جملس  الغرض منها طبقًا

 . دارةاإل

  إسرتاتيجيةتدخل اجلمعية يف شراكات 

السياسة اليت يقرها جملس  إطاريف 

اليت حتدد أهداف تلك و دارةاإل

 الشراكات.

  عدم وجود خطط طويلة املدى وقصرية

رسالتها  لتحديد اجلمعيةيف  املدى

املرتبطة  اإلسرتاتيجيةهدافها أوتعريف 

 برسالتها.

 .عدم مراجعة الرسالة دوريا 

  بالتقييم التنظيمي. العنايةضعف 

    .ضعف االهتمام بتقييم الربامج 
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  لعاملون واملتطوعون: اجمللس وا القيادة -2

 الضعف نقاط القوة نقاط

 فرادأ  من اجلمعية إدارة جملس يتكون 

 اجلمعية برسالة شخصيا ملتزمني

 تأدية يف وانتماءاتهم ألدوارهم ومتفهمني

 .هلم املوكلة املهام
 واللوائح السياسات دارةاإل جملس يقر 

 فعالية لضمان الدورية مراجعاتها ويقر

 .جمعيةلل دارةاإلو احلوكمة
 اجلمعية يدير تنفيذي مدير للجمعية 

 أصحاب من دارةاإل جملس من برتشيح

 اجمللس وحيدد. والقيادة والرأي اخلربة

 هءداأ ويقيم له، املناسب املالي التعويض

 .سنويًا
 املدير دعم عن ولؤمس دارةاإل جملس 

 الكافية السلطات ومنحه التنفيذي

 إدارة يف جناحه ضمان يف ومساعدته

 .عيةاجلم
 التنوع من خبليط دارةاإل جملس يتمتع  

 والثقافة التأهيل خمتلفي عضاءاأل يف

. اجملتمع مع والعالقات واالهتمام

 للمهام توزيعًا اجمللس سياسات وتتضمن

 .عضاءاأل بني عادل بشكل

 العمل أجواء عن املوظفني بعض ارض قلة 

 .السائدة
 والتدريب والتطوير للتأهيل احلاجة 

 والتطوير اجلدد واملتطوعني نيللعامل

 .هلم املستمر
 القيادات بتطوير االهتمام ضعف 

 التطوير لضمان واملتطوعني والعاملني

  .للجمعية املستمر
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 يتمتع إدارة جملس اجلمعية ىلد 

 اجتماعاته ويعقد. أعضائه باستقالل

 .دورية بصورة
 اجمللس سياسة معيةاجل إدارة تدعم 

 املعلومات بتقدميها الرقابية ووظيفته

. للمجلس املطلوبة األوقات يف واملوارد

 اجمللس لسياسة وفقًا تعمل أنها كما

 اجلمعية نشطةأ عن دورية تقارير وتقدم

 .واإلداري املالي ووضعها
 االعتبار يف اجلمعية إدارة تأخذ 

 الالزمة واملالية البشرية مكانياتاإل

 رسالتها وحتقيق اجلمعية دامةالست

 يف دارةاإل جملس تساعد كما

 .اجلمعية ملستقبل التخطيط
 من متكنها واضحة خطة للجمعية 

 بصورة وتتعامل بفعالية، اخلدمة تقديم

 . جمتمعها فئات كافة مع عادلة
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  االمتثال للقانون واألخالقيات -3

 الضعف نقاط القوة نقاط

 ملامإ فيها والعاملني اجلمعية إدارة ىلد 

 عمل حتكم اليت والتشريعات األنظمةب

 .اجلمعية
 القواعد من جمموعة اجلمعية ىلد 

 لكل املوضوعية واملعايري االخالقية

 .املصاحل أصحاب
 وتعامل مبهنية اجلمعية تعمل 

 بكل اخلدمة هلم تقدم الذين شخاصاأل

  .احرتام
 

 مالحظة مهمة

 االجتماعية والتنمية العمل وزير دشن

 اليوم الغفيص، ناصر بن علي الدكتور

هـ، أي 1438رمضان  18وافق الثالثاء امل)

التحليل البيئي  إجراءبعد االنتهاء من 

( يف مقر الوزارة مبدينة الرياض، للجمعية

رتونية، واليت تعد األداة منصة "إفصاح" اإللك

عن بيانات  اإلفصاحة واملعتمدة يف الرئيس

. ويعاجل اتباع هذا النظام اجلمعيات األهلية

 ند.حتت هذا الب نقاط الضعف املبينة

 داخلية مراجعات إجراء إىل احلاجة 

 بكافة اأعضائه مجيع اللتزام دورية

 لتوفر واحلاجة والتشريعات، األنظمة

 عن والؤمس يكون لديها قانوني مستشار

 اجلمعية وميثل واللوائح األنظمة تفسري

 املرتبطة القضايا يف غريها مامأ

 .بالوظيفة
 ما قد  عن لإلبالغ سرية وسائل توفر عدم

 اجلمعية، موارد استخدام سوءن يكو

 من االنتقام متنع سياسة وجود وعدم

 هذه مثل عن يبلغوا الذين شخاصاأل

 .احلاالت
 جلميع ومعلنة مكتوبة سياسة توفر عدم 

. املصاحل لتعارض للجمعية املنتمني

 أعضاء على السياسة هذه وتسري

 أن على واملتطوعني والعاملني اجمللس

 معروفني غري افراد السياسة هذه ينفذ

 صورةب للجمعية الفرد انتماء بدء عند

 .سنوية
 املشاكل حلل فعالة اتإجراء توفر عدم 

 سوء ذلك يف مبا املظامل عن لإلبالغ او
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 من خالقياأل أو القانوني السلوك

 من اجلمعية يف واملتطوعني العاملني

 الشكاوي لتناول واضحة خطوات خالل

 .بفعالية وتسويتها
 سياساتها تستكمل أن اجلمعية حتتاج 

 من عليها واملوافق املكتوبة اإلدارية

 زماتاأل ختطيط تتناول اليت اجمللس

 واالتصاالت املعلومات وتقنية والكوارث

 أن جيب واليت االجتماعية واألوساط

 .دوريًا اجمللس يراجعها

 

 التمويل والعمليات -4

 الضعف نقاط القوة نقاط

 بة اجلمعية سياسات مالية مكتو ىلد

موال اجلمعية والرقابة أ إدارةتسهل 

 عليها.

  تتناول هذه السياسات استثمار اصول

اجلمعية واملراقبات الداخلية واملشرتيات 

 وصايف األصول احلالية غري املقيدة.

  تستعني اجلمعية مبدقق حسابات

 خارجي.

 تقارير مالية  إعدادتلتزم اجلمعية ب

مدققة وفقا لألصول احملاسبية املعمول 

  استكمال سياساتها  إىلحتتاج اجلمعية

اتها املكتوبة اليت حتكم إجراءودليل 

ات وسالمة العاملني اءجرالعمل واإل

واملتطوعني ومعتمدة من اجمللس واليت 

تضبط العمل داخل اجلمعية. وذلك 

لتغطية السياسات املوجودة جزئيا 

 األساسيةاملتضمنة كال من العناصر 

للعالقة )مثل ظروف العمل ومنافع 

العاملني وعطالتهم وإجازاتهم املرضية(، 

وكذلك تقويم العاملني واإلشراف 
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 ها يف اململكة.ب

  متتلك اجلمعية األصول الثابتة اليت

  تستخدمها.

 اجلمعية احلاسبات املكتبية يف  تستخدم

 نظامها املالي وبقية معامالتها.

 شبكة على إلكرتوني موقع اجلمعية ىلد 

 اإلنرتنت.

  

وتعيينهم وإنهاء خدماتهم عليهم، 

ات التظلم ومنو وتطوير العاملني إجراءو

وخصوصية العاملني والعمالء وسجالت 

 اجلمعية ومعلوماتها.

  حتتاج اجلمعية أن تولي االهتمام

املكتوبة  اإلداريةباستكمال سياساتها 

واملوافق عليها من اجمللس اليت تتناول 

ختطيط االزمات والكوارث، وتقنية 

ات، واالتصاالت، واألوساط املعلوم

 .ن تراجعها دوريًاإاالجتماعية، و

 إدارةحتتاج اجلمعية أن تولي االهتمام ب 

 إىلاملخاطر وعمل تقييم دوري للحاجة 

نشطتها أتغطية التأمني يف ضوء 

 وقدرتها املالية.

  حتتاج اجلمعية أن تعمل تأمينا على

واملنشآت مبا ال يتعارض مع  األفراد

 سالمية.اإل ضوابط الشريعة

 تطويره  إىللكرتوني حيتاج املوقع اإل

ليتضمن كافة أنشطة اجلمعية 

 وحتديث بياناته بصفة مستمرة.
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 تطوير املوارد -5

 الضعف نقاط القوة نقاط

 لية اخطة لتطوير املوارد امل اجلمعية ىلد

تعتمد على  دارةاإلمعتمدة من جملس 

 تنويع مصادر الدخل.

 ت السنوية معقولة تكاليف مجع التربعا

 وتتناسب مع حجم التربعات احملصلة.

  انشطة ووسائل مجع التربعات يف

 اجلمعية مقبولة.

  تتمتع اجلمعية بعالقات طيبة مع

املتربعني وحترتم رغباتهم ونياتهم 

موال املتربع بها، اخلاصة باستخدام األ

أو عدم  اإلفصاحوحترتم رغباتهم يف 

 .ملتربع بهعن االسم أو املبلغ ا اإلفصاح

 اجلمعية سياسات خاصة حتكم  ىلد

قبول وتنظيم اهلدايا اخلريية اليت 

تتسلمها وتشمل هذه السياسات 

ات اخلاصة بقبول اجلمعية جراءاإل

 اهلدايا مبا حيقق رسالتها.

 أو  األفراداجلمعية آلية الختيار  ىلد

املنظمات اليت تستخدمهم يف مجع 

 التربعات لصاحل اجلمعية.

  عية سياسة واضحة لتأصيل اجلم ىلد

 عالقتها مع املتربعني واحملافظة عليهم.

  عند حتديد اجلمعية ملصادر الدخل

لتحقيق رسالتها، توجد حاجة لزيادة 

اهتمام اجلمعية بتأثري مصدر الدخل 

دمه وخواصه على اجملتمع الذي خت

 مجالية.السكانية ورسالته اإل

 تقوميا ملصادر  يحتتاج اجلمعية أن جتر

اجلدوى واملخاطر  إىلل بالنسبة الدخ

  املصاحبة هلا.
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 توعية اجلمهور ومشوله وتأييده -6

 الضعف نقاط القوة نقاط

  من السهل احلصول على معلومات

 دقيقة عن اجلمعية عند احلاجة هلا.

 وأفراد  عضاءآلية سهلة لأل اجلمعية ىلد

 إدارةاجملتمع يف سرعة اتصاهلم ب

 اجلمعية.

 دقة وصحة أي  تتأكد اجلمعية من

أو صناع  اإلعالممعلومات تقدم لوسائل 

 .القرار بالدولة أو توزع على نطاق واسع

  توعية كافة  إىلحتتاج اجلمعية

تقدم رسالتها من  ىالعاملني بها مبد

 خالل السياسة العامة للجمعية.

  حتتاج اجلمعية أن تعمم سياستها

املكتوبة واملوافق عليها عن موقفها من 

على العاملني وتؤثر عليها  أي موضوعات

 بها.

  حتتاج اجلمعية أن تساهم يف نشر ثقافة

 العمل التطوعي.

  حتتاج اجلمعية أن تنشر رسالتها

 وأهدافها يف جمتمعها احمللي.
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 الخارجية البيئة تحليل:  ثانيا

  السياسية والنظامية العوامل -1

 املخاطر والتهديدات الفرص

 تنمية االجتماعيةوزارة العمل وال وجود 

 . اجلمعيات وتدعم عمل اليت تنظم

  والتشريعات احلالية  األنظمةتعترب

من  جيدًا املتعلقة بالعمل اخلريي رافدًا

 اإلداريةروافد الدعم رغم بعض القيود 

 والنظامية.

  توجد بعض القيود النظامية اليت

 تقيد العمل اخلريي.

 

 

  االقتصادية العوامل -2

 والتهديداتاملخاطر  الفرص

 املشاريع دعم يف النسيب االنتعاش 

 .اخلريية

 وأثره العقاري القطاع مشاريع تنوع 

 وقف يف البعض حتفيز يف االجيابي

 .اخلريية املشاريع لصاحل العقارات بعض

 الذاتي االكتفاء من %45 اجلمعية ىلد 

 .العقارات واألوقاف من

 ــدى ــة لـ ــة اجلمعيـ ــز الفرصـ ــى للرتكيـ  علـ

 حتسـني  يف تسـاعد  اليت ويةالتنم املشاريع

ــادي الوضــــــــــع ــتفيدين االقتصــــــــ  للمســــــــ

 االقتصادي التحول ملواكبة ميكن 

 اجلمعية أعباء تزداد أن وتوطني الوظائف

 التأهيلية الربامج بتوفري اخلاصة

 الدعم إىلة، مما يزيد احلاجة والتدريبي

 .املالي
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 .معاناتهم من فيتخفلاو

 متويال املاحنة اجلهات بعض تقدم 

 تقدمها اليت املشاريع لبعض كامال

 .اجلمعية

 شراكات عقد مكانياتإ للجمعية تتوفر 

 . اجملتمع مؤسسات مع إسرتاتيجية

 حاسوبية برامج جمموعات توفر 

 وإمكانية لياحمل السوق يف متقدمة

 .عليها احلصول

 الداخلية بالقدرات االهتمام زيادة 

 على اجلمعية قدرة لتحسني للعاملني

 . األموال جلب

 مع جيدة عالقات بناء على العمل 

 .املمولني

 

 

 

  االجتماعية العوامل -3

 املخاطر والتهديدات الفرص

 يف ومواردها األوقاف بأهمية الوعي زيادة 

 .اخلريية اجلمعيات دعم

 بأهمية اجملتمع ىلد الراسخ مياناإل 

 .اجلمعية تقدمها اليت اخلدمات

 متعددة وخيارات مؤهلة كفاءات توفر 

 االجتماعي العمل مفهوم احنسار 

 كمزود الفئات بعض عند للجمعية

 .فقط الغذائية والسالل لإلعانات

 اجملتمع البعض يف ىلد الوعي قلة 

 قوة من يضعف شاركةامل بأهمية
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 .اجلمعية يف للعمل االستقطابه

 لدى طيبة بسمعة اجلمعية متتع 

 اجلمعية أنشطة من املستفيدين

 .وخدماتها

 العمل ثقافة بنشر االهتمام زيادة 

 .التطوعي

 . اجلمعية

 نشر يف اإلعالم يلعبه الذي الدور ضعف 

 أهمية وإبراز التطوعي العمل ثقافة

 .اجلمعية أنشطة
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 هاقيمو رسالتهاو الجمعية رؤية .5
 

 الجمعية رؤية 
 

التكافل لتحقيق  والرعوي العمل التنموي تبين وممارسة التميز يف"

 ."االجتماعي

   

 الجمعية لةرسا 

 تقديم الربامج واملشروعات التنموية والرعويةب حتقيق التكافل االجتماعي"

مع قطاعات وأفراد اجملتمع، والتطوير  اإلسرتاتيجيةللمستفيدين بالشراكة 

 . "األنظمةاللوائح و إطار، يف جبودة عاليةاملستمر 

 

 الجمعية قيم 

 ونلتزم احلنيف، ديننا عاليمت من بربيدة اخلريية الرب مجعية يف قيمنا نستلهم

 -:تتضمن واليت مجيعا، بها

تأدية كافة  إىلحنرص على أن يكون الباعث الذي يدعونا  :خالصاإل .1

وطاعته  - ىلاتعسبحانه و -نشطتنا هو مرضاة اهلل أ

 متثال ألمره.االو
سيادة روح الفريق  لنشطتنا من خالأجناز كافة إ إىلنهدف  :روح الفريق .2

امل بعضنا بعضا باحرتام ني يف اجلمعية، ونعني مجيع العاملب

متبادل، ونساعد متدربينا على املشاركة يف العمل بروح الفريق 

 أثناء فرتات تدريبهم.
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نشطتنا واالنتهاء منها أنبذل كل جهودنا يف تأدية كافة  :االتقاناجلودة و .3

 مت وجه.أفضل صورة وعلى أب
   تأديتنا كافة انشطتنا.هدفنا الرئيس هو التطوير املستمر يف :التطوير .4
نلتزم مبتطلبات العالنية اهلادفة يف كافة معامالتنا مع مجيع  :الشفافية .5

 املصاحل. أصحاب
واللوائح ويف  األنظمةشفافية عالية يف تطبيق كافة نعمل ب :النزاهة .6

مما جيعل كافة العاملني املصاحل،  أصحابالتعامل مع كافة 

 .الرقابة الذاتيةونزيهة باألخالقيات ال ملتزمني باجلمعية
 .تقديم خدمات اجلمعية آلية املبدعة يف األفكار ونستثمرنشجع  :بداعاإل .7
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  للجمعية اإلستراتيجيةاألهداف  .6

 املشاركة ولتحقيق للمملكة 2030 رؤية ضوء يفالراهن للجمعية و بدراسة الوضع

 وأهدافه 2020 الوطين لالتحو برنامج إطار يف االجتماعية التنمية يف الفاعلة

 هدافهاأ اجلمعية حددت االجتماعية، والتنمية العمل لوزارة احملددة اإلسرتاتيجية

 :م(2023 – 2018اخلمسية ) اإلسرتاتيجية خلطتها التالية اإلسرتاتيجية

 ملبدأ التنمية املستدامة حتقيقًا تطوير العمل املؤسسي للجمعية : اهلدف األول. 

 للمستفيدين. والرعويةدمات التنموية اخلستوى رتقاء مباال : اهلدف الثاني 
 تنمية املوارد املالية املستدامة للجمعية.تطوير و : اهلدف الثالث 
 العالقة ذات اجملتمع وأفراد قطاعات مع الشراكة تعزيز : الرابع اهلدف. 

 باجملتمع التطوعي العمل ثقافةوتفعيل نشر  : اخلامس اهلدف. 
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 اإلستراتيجية األهداف تحقيق كيفيةالفجوة و تحليل .7

و  1436) ة للجمعية خالل آخر سنتنيأوجه اإلنفاق الرئيس 5ملحق يبني 

تلك  انالتالي نالشكال ثلومي. اإلسرتاتيجيةاخلطة  إعدادفرتة  أثناء هـ(1437

 . بيانيًا النسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية شهريةاعانة نقد  

 اعانة نقدية شهرية
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التحليل البيئي مع األهداف  مبقارنة الوضع الراهن للجمعية طبقا لنتائج

 اخلاصة املالية البيانات ليلحت خالل مناملستهدف حتقيقها و اإلسرتاتيجية

 على انفق ما أن تبني املبينة أعاله الرعوية واملشاريع التنموية املشاريع على اإلنفاقب

 سنة يف %4.7 وبلغ 1436 سنة يف %4 بلغ( تنموية كمشاريع) والتأهيل التدريب

 باجلانب االهتمام يزداد ىوحت. السنة يف املنصرفة املبالغ مجاليإ من 1437

 على الرتكيز زيادة جيب للمجتمع كثريًا كربأ فائدة يقدم والذي التنموي

 العمرية الفئات وكذلك واإلناث الذكور من كال لتشمل التنموية نشطةاأل

 توطني يةتلب يف العمل سوق ملتطلبات التأهيل من كل يف للمساعدة املختلفة

 تقديم وكذلك 2030 رؤية راية حتت الوطين التحول لربنامج طبقًا الوظائف

 الرتكيز . وتتطلب زيادةأيضا تنموية مشروعات عمل يف للمساعدة صغرية قروض

االهتمام  تعظيمالعمل  سوق ملتطلبات اليت تشمل التأهيل التنموية نشطةاأل على

 ولية.ؤمثل هذه املس هب لتحملللتدري بابشال تنمية مهاراتمعهد بتطوير 

 إىل %4 من) التنموية الربامج على الفعلي اإلنفاق نسبة بني الكبرية للفجوة ونظرا

 مشاريع تعد أن جيب( %70 إىل %60) للجمعية دفهاملست اإلنفاقو( فقط 5%

 للربامج املرتفعة املئوية النسبة هذه مثل لتحقيق للجمعية اإلسرتاتيجية اخلطة

 املشاريع وتقرتح -ىل اتع – اهلل ذنإب للخطة احملددة الزمنية الفرتة لخال التنموية

 .النسبة هذه مثل حتقيق بهدف للجمعية اإلسرتاتيجيةاليت حتقق األهداف 
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 ملبدأ التنمية املستدامة حتقيقًا تطوير العمل املؤسسي للجمعية  : اهلدف األول

 : تطوير اهليكل التنظيمي1-1مشروع 

 ات مبا يتفق مع املستجداتجراء: تطوير السياسات واإل2-1مشروع 

ككيان  اإلسرتاتيجية دارةاإل: تطوير القيادات املتمرسة يف 3-1مشروع 

لضمان حتقيق اجلودة الشاملة  اإلسرتاتيجيللتخطيط 

 يف اجلمعية

 اجلدد تطوير نظام استقطاب العاملني واملتطوعني:  4-1مشروع 

تطوير نظام تقييم األداء وحتفيز واستبقاء العاملني : 5-1 مشروع

 واملتطوعني

 تطوير برامج التدريب على رأس العمل :  6-1مشروع 

 تطوير البنية التحتية املعلوماتية:  7-1مشروع 

 

 للمستفيدين  ةالتنموية والرعوي دماتاخلستوى االرتقاء مب اهلدف الثاني:

 احلاجة اجملتمعية من الربامج دراسة:  1-2مشروع 

 تطوير الربامج التنموية اليت حتقق احتياجات اجملتمع:  2-2مشروع 

تطوير برامج املساعدات النقدية والعينية للمساهمة يف : 3-2مشروع 

 املستفيدين توفري احتياجات 

لفئات اجملتمع املختلفة ية وربامج الرعالتطوير :   4-2مشروع 

 )للمسنني مثال(
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 للجمعية وتنميتها ملوارد املالية املستدامةوتنمية ا تطوير اهلدف الثالث:

 كسب ثقة املتربعني واجلهات الداعمة 1-3مشروع 

 تنويع مصادر دخل اجلمعية 2-3مشروع 

 األداء املالي وقياسه إدارةتطوير عمليات  3-3مشروع 

 
 العالقةاهلدف الرابع: تعزيز الشراكة مع قطاعات وأفراد اجملتمع ذات 

 قياس األداء اجملتمعي للجمعية   1-4مشروع 

 تفعيل الدور التسويقي للجمعية 2-4مشروع 

 قامة حتالفات وشراكات مع اجلهات ذات العالقةإ 3-4مشروع 

 املساهمة يف تنمية وتطوير فروع اجلمعية 4-4مشروع 

 
 اجملتمعب وتفعيلها العمل التطوعي نشر ثقافةاهلدف اخلامس: 

 نشر ثقافة العمل التطوعي باجملتمع  1-5 مشروع

 باجلمعية  التطوعي العمل تفعيل 2-5 مشروع
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 المخاطر والتحديات .8

 اإلسرتاتيجيةمتت دراسة املخاطر والتحديات اليت ميكن أن تواجه تنفيذ اخلطة 

  -:جلمعية الرب اخلريية بربيدة )بر( واليت تتضمن ما يلي

 ل فريق للمشاركة يف وضع اخلطة مل تسمح ظروف اجلمعية بتشكي

ها، والذي يعد إعدادوحتى االنتهاء من  فيها، منذ بدء العمل اإلسرتاتيجية

 مبثابة النواه احلقيقية للتطوير املستمر للجمعية.
 مجيع العاملني بها،  ىمل تسمح ظروف اجلمعية بالبدء يف نشر ثقافة اجلودة لد

تنشر بها رؤيتها ورسالتها وقيمها حنائها أجمرد وضع الفتات يف مجيع حتى بل 

 لزائريها. أيضاليس فقط على العاملني بها بل  اإلسرتاتيجيةوأهدافها 
 الفعلي، طبقا للعنصرين سالفي الذكر، لتنفيذ اخلطة  عدادعدم اإل

بتكوين فريق وتدريبه وتأهيله لتأدية مهام التخطيط  اإلسرتاتيجية

 .املستمرة باجلمعية اإلسرتاتيجي
 للتعامل مع مقاومة التغيري اليت ميكن أن توجد لدي بعض  عدادعدم اإل

 .العاملني
  مجيع العاملني يف جهود التحسني املستمر اليت تسعى اجلمعية  مشاركةعدم

 .الشاملةاجلودة  حتقيقلتحقيقها يف جمال 
  واملادية الالزمة للتنفيذاملؤهلة عدم كفاية املوارد البشرية. 
 نفيذ وتطبيق أدوات حتقيق التحسني املستمر الختاذ عدم توفر نظام ملتابعة ت

 .هايلإات التصحيحية عند احلاجة جراءاإل
  للجمعية.تنويع مصادر التمويل زيادة و إىلاحلاجة 
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 عناصر نجاح الخطة .9

 -، واليت تتضمن ما يلي:على عدد من العناصر اإلسرتاتيجيةيعتمد جناح اخلطة 

 واملتمثلة يف العالج  الشاملة اجلودة قيقحت جهود لكافة العليا دارةاإل دعم

 الفوري للعناصر سالفة الذكر حتت العنوان السابق عن املخاطر والتحديات،

 .اإلسرتاتيجيةتنفيذ مشروعات اخلطة ل واستكمال العمل
  كخارطة طريق لتحقيق اجلودة الشاملة،  اإلسرتاتيجينشر ثقافة التخطيط

ووحداتها  اجلمعية إدارةآليات تنفيذها يف  ونشر ثقافة اجلودة واملعرفة وتطبيق

 .املختلفة
  مجيع  ىلد اإلسرتاتيجيةتأصيل القيم اليت حددتها اجلمعية يف خطتها

 .العاملني بها
 العاملني واملتطوعني باجلمعية  ىحتديد املهارات والقدرات الالزم توفرها لد

 .وتوفري التدريب املستمر لتنميتها للمستويات املطلوبة
 وتقوميها اإلسرتاتيجيةنظام ملتابعة وتنفيذ اخلطة  تطوير. 
  وضع نظام ملكافأة وتشجيع التميز يف األداء مع اإلعالن الدوري )سنويا( عن

 .املتميزين من العاملني واملتطوعني
 يم جهود اجلمعية يف جمال اجلودة يتطوير نظام للمتابعة واملراجعة لتق

ات التصحيحية عند حدوث جراءاإلمبعايري اجلودة واختاذ  ومقارنة األداء

 .احنرافات
  توفري املوارد البشرية واملادية الالزمة الستمرارية جهود التحسني املستمر

 .عيةللجم اإلسرتاتيجيةلتطوير وحتقيق األهداف 
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 تنفيذ الخطة أسلوب متابعة .10

للتخطيط  جلنة دائمة تشكيلتتطلب متابعة تنفيذ اخلطة وتطويرها املستمر 

 ،اإلداراتمديري واملساعدين  برئاسة املدير العام للجمعية وعضوية اتيجياإلسرت

املقرتح  اإلسرتاتيجياجلودة والتخطيط  إدارةالعاملني يف  عضاءاأل إىلباإلضافة 

يم الدوري النصف يالتق جراءإلاستحداثها باهليكل التنظيمي املقرتح للجمعية 

 اإلسرتاتيجيةفيذ مشروعات اخلطة سنوي ملخرجات اخلطة واملتابعة املستمرة لتن

وإدخال التعديالت الالزمة يف التوقيت املناسب  اإلسرتاتيجيةاليت حتقق األهداف 

  .املالية من املصادر الداخلية واخلارجية لضمان تنفيذ اخلطة االعتماداتوتوفري 

)واليت تتطلب  اإلسرتاتيجيلتخطيط لجودة وال إدارةكما جيب أن ُتستحدث 

ا التأهيل املناسب لتأدية مهامها وحتملها مسؤولية نشر أعضائهأهيل تدريب وت

للجمعية بالكامل  دارةاإلوكافة أنشطة  اإلسرتاتيجيثقافة اجلودة والتخطيط 

مستشارين خارجيني  إىلحتى حتقق اجلمعية استقالال ذاتيا وال حتتاج اجلمعية 

والتخطيط  كافة انشطة اجلودة عن ولةؤمسلتكون  لتأدية هذه املهام(

 اإلسرتاتيجيةخلطة شاريع امل التشغيلية طاخلط إعدادوتبدأ ب اإلسرتاتيجي

اخلطط السنوية والنصف سنوية التفصيلية الالزمة للتنفيذ  إعدادو احلالية

الالزمة لتنفيذ كل أنشطة املشروعات  اإلداريةوالتأكد من توفر املوارد املالية و

التنفيذ. وتتابع تنفيذ وتقويم اخلطة  ولة عنؤاملس اإلداريةوحتديد اجلهات 

ها تقارير متابعة شهرية إعدادبصفة دورية منتظمة مع  للجمعية اإلسرتاتيجية

تبني أي احنراف زمين أو موضوعي عن األنشطة املخططة، وترفع التقارير الشهرية 

 .اإلسرتاتيجيللتخطيط  الدائمةاللجنة  إىل
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 يم اسلوب تنفيذ اخلطة واملتابعة والتقي

 كل مشروع من مشاريع اخلطة تتضمن  اإلسرتاتيجيةخطة تنفيذية للخطة  إعداد

وجهات التنفيذ املقرتحة وتقديرات أولية مقرتحة  اهلدف العام للمشروع :اإلسرتاتيجية

 لفرتات التنفيذ وأوقات التنفيذ وخطوات التنفيذ ومؤشرات القياس.
 تتحدد فيها تفاصيل رتاتيجيةاإلسخلطة تشغيلية تفصيلية ملشاريع ا طخط إعداد 

   .اإلسرتاتيجيةكل مشروع من مشروعات اخلطة  تنفيذ
 وذلك باستخراج املشروعات التفصيلية املطلوب  خطة تشغيلية سنوية إعداد

 .تنفيذها كل سنة
  خرباء من اخلارج  إىلأو  اجلمعيةجهات خارج  إىلمتابعة األنشطة اليت تستند

 .ن حسن أداء خمرجات هذه األنشطةأثناء عملية التنفيذ للتأكد م
  متابعة توفري املوارد البشرية والتدفقات النقدية املطلوبة لتنفيذ كل نشاط حسب

 .لخطةالربنامج الزمين ل
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للجمعية  اإلستراتيجية مشاريع الخطةلتنفيذ  المقترح الجدول الزمنى .11

 م(2023 – 2018)

 جهة التنفيذ شروعم املــــــــــــــــاس املشروع رقم
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اهلدف 

 اإلسرتاتيجي

 األول

ــوير ــل تطـــــــــــــ  العمـــــــــــــ

للجمعيـــــــة املؤسســـــــي 

ملبــدأ التنميــة  حتقيقــًا

 املستدامة

 

     

ــوير 1-1 ــل تطــــــــــــ  اهليكــــــــــــ

 التنظيمي

اجلـــــــــــــــــــــــــــودة 

والتخطــــــــــيط 

 اإلسرتاتيجي

      

 السياســـــــــات تطـــــــــوير 1-2

 تفــقي مبــا اتجــراءواإل

 املستجدات مع

املــــدير العــــام   

        اإلداراتكافة 

ــوير 1-3 ــادات تطـــــــــ  القيـــــــــ

ــة  دارةاإل يف املتمرســـــــــــ

 ككيان اإلسرتاتيجية

 للتخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 لضــمان اإلســرتاتيجي

 اجلـــــــــــــودة حتقيـــــــــــــق

 اجلمعية يف الشاملة

املــــدير العــــام   

اجلـــــــــــــــــــــــــــودة 

والتخطــــــــــيط 

 اإلســــــرتاتيجي

  معهــد تنميــة 

 املهارات

 

        

ــام   1-4 ــوير نظـــــــــــــــ تطـــــــــــــــ

ــاملني  ا ــتقطاب العـــ ســـ

 واملتطوعني اجلدد

ون ؤالشـــــــــــــــــــــــــ

   اإلداريـــــــــــــــــــة

ــة  معهـــــد تنميـــ

 املهارات

      

ــيم    1-5 ــام تقيــ ــوير نظــ       ون ؤالشـــــــــــــــــــــــــتطــ
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األداء وحتفيــــــــــــــــــــــــــــز 

ــاملني   ــتبقاء العــــ واســــ

 واملتطوعني

   اإلداريـــــــــــــــــــة

ــة  معهـــــد تنميـــ

 املهارات

طوير برامج التدريب ت 1-6

 على رأس العمل

ون ؤالشـــــــــــــــــــــــــ

   اإلداريـــــــــــــــــــة

ــة  معهـــــد تنميـــ

 اراتامله

        

تطوير البنية التحتية  1-7

 املعلوماتية 

املــــدير العــــام   

   اإلداراتكافة 
          

اهلدف 

 اإلسرتاتيجي

 الثاني

 دماتاخلــــــــ االرتقــــــــاء ب 

ــة  ــةالتنمويـــــــ  والرعويـــــــ

 للمستفيدين  

 

     

ــة  2-1 دراســــــــــــــة احلاجــــــــــــ

ــن   ــة مــــــــــــ اجملتمعيــــــــــــ

 الربامج   

ــوث  البحـــــــــــــــــــــ

ــة    والتنميــــــــــــ

ــة  معهـــــد تنميـــ

 املهارات

        

ــو 2-2 ــربامج تطــــــــــ ير الــــــــــ

ــة الــيت حتقــق    التنموي

 احتياجات اجملتمع

ــوث  البحـــــــــــــــــــــ

ــة    والتنميــــــــــــ

العمليــات   إدارة

معهــد تنميــة   

 املهارات

         

بـــــــــــــــرامج  تطـــــــــــــــوير  2-3

املســــــاعدات النقديــــــة  

للمســـــاهمة والعينيــــة  

ــات   ــوفري احتياجـــ يف تـــ

 الفقراء واحملتاجني

ــوث  البحـــــــــــــــــــــ

ــة    والتنميــــــــــــ

العمليــات   إدارة

معهــد تنميــة   

 املهارات

         

ــوث بـرامج الرعايــة  تطـوير   2-4          البحـــــــــــــــــــــ
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 للمســننياالجتماعيــة 

 املرضيو

ــة    والتنميــــــــــــ

العمليــات   إدارة

معهــد تنميــة   

 املهارات

اهلدف 

 اإلسرتاتيجي

 الثالث

تطــوير وتنميـــة املـــوارد  

املاليــــــــــة املســــــــــتدامة  

 للجمعية

 

     

كســب ثقــة املتــربعني  3-1

 واجلهات الداعمة

التســـــــــــــــــــــويق 

والعالقــــــــــــــــات  

 العامة

        

تنويـــــع مصـــــادر دخـــــل  3-2

 اجلمعية

املــــدير العــــام   

 املالية دارةاإل
       

ــوير عمليــــات   3-3  إدارةتطــ

 األداء املالي وقياسه

املــــدير العــــام   

 املالية دارةاإل
          

اهلدف 

 اإلسرتاتيجي

 الرابع

الشـــراكة مـــع  تعزيـــز 

قطاعــــــــــــات وأفــــــــــــراد  

 اجملتمع ذات العالقة

 

     

معي قياس األداء اجملت 4-1

 للجمعية

اجلـــــــــــــــــــــــــــودة 

والتخطــــــــــيط 

   اإلسرتاتيجي

          

ــدور  4-2 تفعيـــــــــــــــــل الـــــــــــــــ

 التسويقي للجمعية

التســـــــــــــــــــــويق 

والعالقــــــــــــــــات  

معهد    العامة

 تنمية املهارات

          

قامــــــــــــة حتالفــــــــــــات   إ 4-3

ــع   ــراكات مــــــــــــ وشــــــــــــ

العمليــات   إدارة

معهــد تنميــة   
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 املهارات اجلهات ذات العالقة  

املســــــــــاهمة يف تنميــــــــــة  4-4

 وع اجلمعيةوتطوير فر

املــــدير العــــام   

 اإلداراتكافة 
          

اهلدف 

 اإلسرتاتيجي

 اخلامس

ــر  ــل نشــ ــةوتفعيــ  ثقافــ

 العمــــــــــل التطــــــــــوعي 

 باجملتمع

 

     

نشــــــر ثقافــــــة العمــــــل  5-1

   التطوعي باجملتمع

التســـــــــــــــــــــويق 

العالقــــــــــــــــات  و

العامة   معهد 

هـــارات متنميـــة 

 الشباب

       

ــل  5-2 ــةتفعيـ ــل  ثقافـ العمـ

 باجلمعيةالتطوعي 

ســـــــــــــــــــــويق الت

والعالقــــــــــــــــات  

معهد    العامة

 هـــاراتتنميـــة م

 الشباب 
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 مالحظة نهائية .12

ألي  اإلسرتاتيجيةاخلطة  يستكما سبق ذكره يف بداية الوثيقة، ل

منظمة غاية يف حد ذاتها بل وسيلة لتحقيقها اجلودة الشاملة اليت تليب 

ها التطورات احلالية احتياجات املستفيدين املتغرية بسبب التغريات اليت تفرض

ذا خارطة الطريق اليت تؤدي إ اإلسرتاتيجيفريسم التخطيط  ؛السريعة واملستمرة

حتسني  إىلحتقيق اجلودة الشاملة. ويسعى مدخل اجلودة الشاملة  إىلتبعت اما 

األبد. وعندما تبدأ رحلة اجلودة الشاملة فإنها ال  إىلكل شيء طوال الوقت و

الذي  اإلسرتاتيجيتنتهي إال بانتهاء وجود املؤسسة. ويسري هذا على التخطيط 

 يضع خارطة الطريق لتحقيقها.

للجمعية نهاية عمل  اإلسرتاتيجيةفال يعين االنتهاء من وضع اخلطة 

 ثل االنتهاء من وضعبها. فالعملية مستمرة وال مي اإلسرتاتيجيالتخطيط 

اخلطة إال بداية رحلة اجلودة الشاملة فقط. فيتبعها تنفيذ مشاريع اخلطة كي 

تتحقق أهداف ورسالة اجلمعية. وجيب متابعة التنفيذ دوريا وقياس ما حتقق 

مقارنة مبا هو خمطط له ومعاجلة أي تأخري، وقبل انتهاء فرتة اخلطة 

 اإلسرتاتيجيةاخلطة  إعدادعمل على احلالية جيب أن يبدأ ال اإلسرتاتيجية

. ويستلزم هذا وجود كيان للجودة ىلاللجمعية خالل الفرتة القادمة بإذن اهلل تع

 إعداديف اجلمعية، األمر الذي تكرر ذكره كثريا أثناء  اإلسرتاتيجيوالتخطيط 

 إدارة، والذي ركزت عليه اخلطة يف اقرتاحها استحداث اإلسرتاتيجيةاخلطة 

باجلمعية، وخصصت له أحد مشاريعها:  اإلسرتاتيجيلتخطيط للجودة وا

ككيان  اإلسرتاتيجية دارةاإل: تطوير القيادات املتمرسة يف 3-1"مشروع 

لضمان حتقيق اجلودة الشاملة يف اجلمعية." ليكون  اإلسرتاتيجيللتخطيط 

ن اهليكل إباجلمعية. بل  اإلسرتاتيجية دارةاإلنشطة أعن كافة  واًلؤمس
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وادارة لضمان  اإلسرتاتيجيلتخطيط ل إدارةمي املقرتح تضمن استحداث التنظي

 لتحقيق هذا الغرض.اجلودة 

. وال تعين اإلسرتاتيجيةاجلمعية اخلطة  إدارةوجيب أن يعتمد جملس 

نهاية الرحلة بل بدايتها. "وهذا ما تتجاهله  دارةاإلاجازة اخلطة من قبل جملس 

قرارها من إجلنة التخطيط فيها مبجرد بعض اجلمعيات اخلريية اليت تنتهي 

غري سليم ألنه يتجاهل حقيقة أن التخطيط  إجراء. وهذا دارةاإلقبل جملس 

 . )11(عملية مستمرة ودائمة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.د. ابراهيم بن محمد العبيدي، "جمع التبرعات للجمعيات الخيرية"، اصدارات مؤسسة الملك خالد الخيرية(  11)   
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 قائمة المراجع .13

 املراجع باللغة العربية

براهيم بن حممد العبيدي، "مجع التربعات للجمعيات اخلريية"، إ  (1)

  .ـه1431امللك خالد اخلريية،  صدارات مؤسسةإ

للوحدات الفرعية يف اجلامعة،  اإلسرتاتيجيةاخلطة  عدادالعام إل طاراإل  (2)

 جامعة القصيم.

 .2020برنامج التحول الوطين للمملكة العربية السعودية   (3)

عاما من  40 –تكريم رواد العمل اخلريي يف مجعية الرب اخلريية بربيدة  (4)

 . هـ7/8/1438عية الرب اخلريية بربيدة هـ، مج1348 – 1398العطاء 

 هـ1439 – 1434لكليات بريدة األهلية  اإلسرتاتيجيةخلطة ا (5)

ات التطوير إجراءاهلياكل التنظيمية و إعداداخلطوات العملية يف   (6)

  املوارد البشرية. دارةألتنظيمي، املنتدى العربي إل

العامة  ةداراإلالدليل التنظيمي االسرتشادي للجمعيات اخلريية،  (7)

 ون االجتماعية.ؤللجمعيات واملؤسسات اخلريية، وزارة الش

مري حممد بن فهد ألفضل أداء خريي يف الوطن الدليل الشامل جلائزة األ (8)

  العربي.

 .2030رؤية اململكة العربية السعودية  (9)

اجلودة  إدارة( ، "تكامل إعادة اهلندسة مع  2004سرور علي سرور، )  (10)

 .للنشر بالرياض الشاملة" دار املريخ

 .املوارد البشرية دارة، املنتدى العربي إلاإلسرتاتيجيةاخلطة  إعدادمنهجية  (11)

مام حممد بن سعود جامعة اإل ،اإلسرتاتيجيةاخلطة  إعدادمنوذج  (12)

 .سالميةاإل
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 جنليزيةاملراجع باللغة اإل

(1) Imagine Canada Standards (2012) "Standards Program For 

Canada's Charities & Nonprofits.". 

(2) Robert J. Vokurka, Gary L. Stading and Jason Bazeal, "A 

Comparative Analysis Of National and Regional Quality 

Awards," Quality Progress, August 2000. 

(3) Robin Mann, Musli Mohammad, and Ma Theresa A. 

Agustin, "Understanding Business Excellence: An Awareness 

Guidebook for SMSs, Asian Productivity Organization.                                                          

http://www.apo-tokyo.org/coe/files/Understanding - Business -Excellence.pdf. 
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 1ملحق  .14

 العامل دول لبعض التميز معايري مقارنة

 ودة شهرة علىوائز اجلجكثر أن يكية متعد جائزة مالكومل بالدريج األمر

 -معايري لألداء املتميز: 7املستوى العاملي. وتستخدم اجلائزة 

 القيادة -1

 اإلسرتاتيجيالتخطيط  -2

 الرتكيز على العمليات -3

 الرتكيز على العميل -4

 املعرفة إدارةالقياس والتحليل و -5

 الرتكيز على قوة العمل -6

 النتائج -7

 

ه وسريالنكا هذ تايالندني ولبوالف وتتبع كل من هونج كونج واندونيسيا

لى نفس عماليزيا تسري افورة وسنغلال متيز األعم إطاراملعايري. كما أن معايري 

 .أيضاالنمط 

وبصفة عامة، تتشابه املعايري االسرتالية متاما مع هذه املعايري. كما تتشابه 

حد " القياس فال ختتلف اال يف معيار وا أيضاحد كبري معها  إىلاملعايري الكندية 

املعرفة" والذي حل حمله "الرتكيز على املوردين". أما االحتاد  إدارةوالتحليل و

 Europeanاجلودة  دارةإل األوروبية االوروبي فيتبع منوذج املؤسسة

Foundation for Quality Management (EFQM) وتتشابه .

 .)13،12(معايري هذا النموذج 

                                                           

(12،13)  

 Robert J. Vokurka, Gary L. Stading and Jason Bazeal, "A Comparative Analysis Of National 

and Regional Quality Awards," Quality Progress, August 2000. 

 Robin Mann, Mud;I Mohammad, and Ma Theresa A. Agustin, "Understanding Business 

Excellence: An Awareness Guidebook for SMSs, Asian Productivity Organization. 
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 هونج كونج

 ندونيسياأ

 الفلبني

 ايالندت

 سريالنكا

 

ان
اب

لي
ا

 

رة
فو

غا
سن

 

يا
يز

ال
م

 

ان
يو

تا
 

ند
هل

ا
 

معـــــــــــــــــــايري 

 بالدريج

MB 

ــاد  االحتــــــــــــــــــــــ

 وروبياأل

EFQM 

model 

 

معــــــــــــــــــايري 

ــائزة  جــــــــــــــــــ

اجلـــــــــــــــــودة  

 باليابان

 إطــــــــــــــــــــــار

ــنغافورة  ســـــ

ــز  لتميــــــــــــــــ

 األعمال

 إطــــــــــــــــــــــار

ــا  ماليزيـــــــــــ

ــز  لتميــــــــــــــــ

 األعمال

جـــائزة  إطـــار

اجلــــــــــــــــــودة 

ــة  الوطنيــــــــــــ

 لتايوان

ــائزة  جـــــــــــــــــــ

ــاووس  الطــــــــ

الــــــــــــــــذهيب  

الوطنيــــــــــــــة 

 للجـــــــــــــــــودة

GPNQA 

 القيادة القيادة القيادة

 

ــؤولية  املســــــــ

االجتماعيــة 

 دارةلإل

 القيادة

 

 القيادة

 

 القيادة

 

 القيادة

 

 

 

ــيط  التخطـــــ

 اإلسرتاتيجي

ــة  السياســــــــــــــــــ

 اإلسرتاتيجيةو

التخطـــــيط 

ــر  والنشـــــــــــــــ

 اإلسرتاتيجي

 دارةاإل التخطيط التخطيط

 اإلسرتاتيجية

ــيط  التخطـــــــ

 اإلسرتاتيجي

 

 احلوكمة

ــز  الرتكيــــــــــ

ــى  علــــــــــــــــــــــــ

 تالعمليا

ــات  العمليــــــــــــــــ

واملنتجـــــــــــــــــات 

 واخلدمات

نتاج إعملية 

 القيمة

 إدارة العمليات العمليات

 العملية

 

ــاث األ حبــــــــــــ

ــوير  والتطــــــــ

 واالبتكار

العمليـــــــات 

واملنتجــــــات 

 واخلدمات

الرتكيز 

 على العميل

ــراكة  الشـــــــــــــــ

 واملوارد

فهــــــــــــــــــــــــــم 

العمــــــــــــــالء  

واألســــــــــواق  

والتـــــــــداخل 

 معهم

ــز   العمالء  العمالء الرتكيــــــ

ــى  علـــــــــــــــــــــ

 العميل
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القياس 

لتحليل وا

 املعرفة إدارةو

ــراكة  الشـــــــــــــــ

 واملوارد

 إدارة

 املعلومات

 

 

 إدارة املعلومات املعلومات

 املعلومات

 

ــة  إدارة املعرفـ

واملـــــــــــــــــــوارد 

 البشرية

 

الرتكيز 

على قوة 

 العمل

 املوارد البشرية

 

 

ــدرة  مقـــــــــــــــــ

ــرد  الفــــــــــــــــــــ

والتنظـــــــــيم 

علــــــــــــــــــــــــــى 

 التحسني

املـــــــــــــــــــوارد 

 البشرية

املـــــــــــــــــــوارد 

 البشرية

املـــــــــــــــــــوارد  

 البشرية

ــائج)امل جالنتائ وارد نتـــــــ

 –البشــــــــــــــرية 

ــل   –العميـــــــــــــــ

 اجملتمع(

 

 نتائج األعمال

نتــــــــــــــــــــــائج 

 النشاط

 النتائج النتائج النتائج النتائج

 

التـــــــــــــــأثري 

ــى  علـــــــــــــــــــــ

 اجملتمع
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  معايري التميز للقطاع الثالث فيما يلي مقارنة ملعايري إىلوبالنسبة 

              ة ومعايري جائزةمريكية واملعايري الكنديالتميز ملؤسسة معايري التميز األ

 .)14(مري حممد بن فهد باململكةاأل
 

 هدفجائزة االمري حممد بن  املعايري الكندية مؤسسة معايري التميز

ــة :أوال  الرؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتقويم اإلسرتاتيجيةو

 الرؤية والتأثري 

  سرتاتيجياإالتخطيط 

 التقويم التنظيمي 

 تقويم الربامج 

  ــراكات الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسرتاتيجية

 حوكمة اجمللسأوال: 

 قيادة اجمللس. 

 مراقبة اجمللس. 

 ــات ــات  سياســـــــــ وعمليـــــــــ

 .اجمللس

 

 أوال: القيادة

 للرؤيــــــــــة القيــــــــــادة تطــــــــــوير 

 .ةاملؤسسي والقيم والرسالة

   ع املشاركة الشخصـية يف وضـ

 .وتطوير أنظمة العمل

  التعامــــل مــــع مجيــــع الفئــــات 

 .املعنية

   د وارملـ ابناء ثقافة التميز لـدى

 .البشرية

   ــج ــة مشـــ ــوفري بيئـــ ــى تـــ عة علـــ

 .اإلبداع

 يري.تبين سياسة التغ 

 اجمللس –ثانيا: القيادة 

 والعاملون واملتطوعون

 والحوكمة القيادة

   ــؤولية ــة واملســ احلوكمــ

 .االنتمائية

 شــــــــراف التنفيــــــــذي اإل

 .واألداء والتعويض

 فعالية اجمللس 

  ختطــــــــــــيط التتــــــــــــابع

 .وتطوير القيادة

 السياســــــــــــــــــــــــات ثانيــــــــــــــــــــــــا: 

 اإلسرتاتيجيةو

 جيةاإلســرتاتيو السياســة بنــاء 

ــع احتياجـــــــــات علـــــــــى  مجيـــــــ

 املعنيني.

   اعتمــــــــــــــــــــــاد السياســـــــــــــــــــــــة

ت اعلى معلومـ  اإلسرتاتيجيةو

 .دقيقة

 ــة وحتــــــديث   إعــــــداد ومراجعــــ

 .اإلسرتاتيجيةالسياسة و

                                                           

(14)  Imagine Canada Standards (2012) "Standards Program For Canada's Charities & Nonprofits." 

 الدليل الشامل لجائزة االمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي.( 15) 
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  ــتقالل  أعضـــــــــاءاســـــــ

 .اجمللس

 اجتماعات اجمللس. 

  شـــــــــرح وإيصـــــــــال وتنفيـــــــــذ

 .اإلسرتاتيجيةالسياسة و

ــابع  ــادة  تـــــ ــا: القيـــــ  –ثانيـــــ

اجمللــــــــــــــس والعــــــــــــــاملون  

 طوعون واملت

 التشغيلية دارةاإلالقيادة و

 وظائف املنفذ الرئيس 

 دعم اجمللس. 

  ــتدامة االســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .التنظيمية واملالية

 العــــــــــــــــــــــــــاملني  إدارة

 .واملتطوعني

 الكفاءة الثقافية. 

 العاملني إدارةا: ثاني

 والوثــــــــــائق السياســــــــــات 

 .األخرى

   ــه ــد والتوجيـــــــــ التجنيـــــــــ

 .والتدريب

 ــوير  إدارة األداء وتطـــــــــــــــــــ

 .العاملني

 

 ول املتطوعنيا: مشثالث

 

 ثالثا: املوارد البشرية

 ــيط و ــوارد  إدارةختطــــــــــ املــــــــــ

 .البشرية

    ــارات ــوير مهــــ حتديــــــد وتطــــ

 .وقدرات املوارد البشرية

    ــرية ــوارد البشــــــ ــني املــــــ متكــــــ

 .والتعامل معها بشفافية

    االتصــال واحلــوار مــع املــوارد

 .البشرية

  مكافـــــــــأة وتقـــــــــدير جهـــــــــود

 .وإجنازات املوارد البشرية

ــا: االمتثــــال لل ــانون ثالثــ قــ

 واألخالقيات

   احلفــاظ علــى االمتثــال

 .للقانون

 ــاح العلـــــــــــــين  اإلفصـــــــــــ

 .املطلوب

    سوء اسـتخدام التقـارير

ومحايـــــة املـــــبلغني عـــــن 

 .املخالفات

 تعارضات املصاحل. 

 خالقياتاأل. 

ا: احملاســـــــــبة املاليـــــــــة ربعـــــــــ

 والشفافية

 احملاسبة املالية. 

 الشفافية. 

 

 رابعا: التمويل والعمليات

  ــة ــة املاليــ ــدادواملوازنــ  إعــ

 التقارير املالية

   ــة الداخليـــــــــــة املراقبـــــــــ

 والسياسة املالية

 : العملياترابعا 

 إدارةمنهجيــــــــــة تصــــــــــميم و 

 .العمليات

    ــرق ــني العمليـــــات بطـــ حتســـ

 .إبداعية
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  األفرادسياسات 

  اإلداريةالسياسات 

 املخاطر والتأمني إدارة 

    ــوير وتقـــــديم تصـــــميم وتطـــ

 .اخلدمات

 ــات  إدارة ــة عالقــــــــــــ وتقويــــــــــــ

 .املستفيدين

 سا: تطوير املواردخام

 املوارد خطة 

 مصادر الدخل 

 نشطة مجع التربعاتأ 

   ــية ــات وخصوصـــــ عالقـــــ

 املتربع

 قبول اهلدايا 

  مجع التربعات ملصلحة

 مالتنظي

 ا: مجع التربعاتخامس

 قات املتربعنيعال 

 تممارسات مجع التربعا 

 : الشراكة واملواردخامسا

 الشراكة إدارة. 

 املوارد املالية إدارة. 

 لكاتاملمت إدارة. 

 املعرفة إدارة. 

سادسا: توعية اجلمهور 

 ومشوله وتأييده

 عضاءاأل ومشول تعليم 

 .الناس وعامة

  تقدم الرسالة من خالل

 .العامةالسياسة 

 سا: مشول املتطوعنيساد

 

 سادسا: النتائج

 املستفيدين نتائج 

   مقيـــــاس الــــــرأي ومؤشــــــرات

 .األداء للمستفيدين

 نتائج املوارد البشرية. 

  ومؤشــــــرات  مقيـــــاس الــــــرأي

 .األداء للموارد البشرية

 نتائج اجملتمع. 

   مقيـــــاس الــــــرأي ومؤشــــــرات

 .األداء للمجتمع

 ةنتائج األداء الرئيس. 

 ــ ة مؤشـــــــــرات األداء الرئيســـــــ

 .والنتائج املالية/وغري املالية
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  2ملحق  .15

 (هـ1401/1402مشاريع اجلمعية منذ بدء عملها )عام أوال: 
 ها حتى وقتنا من 3 ج واستمر تقديمبرام 4 نشأتها منذ اجلمعية بدأت

 .الياحل
 .لألسر رواتب -

 مساعدات نقدية. -

 مساعدات عينية. -

 .سنوات فقط 3ال إواليت مل تستمر  قرآنالمكافآت حتفيظ  -

 ي.أخربرامج  4هـ  1405/1406سنة  يف وبدأت 
 الوالئم وال زال مستمرا حتى وقتنا احلالي. فائض -

 .1413/1414دورات اآللة الكاتبة وتوقف يف  -

 .1425/1426املركز الصيفي وتوقف يف  -

 .1436/1437روضة االطفال وتوقف يف  -

  ال " اللجنة الثقافية " ومل يستمر إ برنامج 1406/1407يف سنة وبدأت

 سنوات فقط. 3
 1408/1409، و 1407/1408خالل السنتني  اجلمعية صرفت. 

 للمعوقني الوزارة عانةإ -

  أخرى:برامج  4 1409/1410كما بدأت يف سنة 
 حتى وقتنا احلالي. زال مستمرًاي وال العامة املرافق -

 حتى وقتنا احلالي. زال مستمرًاي الوضيوف الرمحن  -

 سنوات فقط. 3ال إدورات حاسب آلي " ومل يستمر  -

سنوات متفرقة  4مع عدم تقدميه يف  1426مكافحة التدخني وتوقف يف سنة  -

 خالل هذه الفرتة.

  1411/1412، و 1410/1411قدمت اجلمعية خالل السنتني. 
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 عينية للكويتينينقدية ومساعدات  -

  برناجمني: 1411/1412كما بدأت يف سنة 
 زال مستمرا حتى وقتنا احلالي. الومركز املسنني  -

 خالل هذه السنة فقط. مساعدات للقادمني من حفر الباطن -

  برناجمني: 1412/1413كما بدأت يف سنة 
 .1430 سنة يفمربات الزواج وتوقف  -

 .         زال مستمرا حتى وقتنا احلالي الو فطار الصائمنيإ -

  آخرًا برناجمًا 1413/1414كما بدأت يف سنة: 
 .1427الرعاية االسرية وتوقف يف سنة  -

  برناجما آخرا: 1416/1417كما بدأت يف سنة 
 .1431مركز الرتفيه واملتابعة وتوقف يف سنة  -

  إىلمستمرة  منها 3 زالبرامج اخرى ال  4بدأت اجلمعية  1423يف عام 

 وقتنا احلالي.
 مساعدات نقدية من غري الزكاة. -

 كفارات. -

 تنمية املهارات. -

 .1434/1435والذي توقف قي سنة  رواتب من غري الزكاة -

 مشروع مستودع الشماس وتوقف يف سنة  بدأت اجلمعية 1424 عام يف

1428. 
  برامج 3بدأت  1425ويف سنة  

 زال مستمرا حتى وقتنا احلالي. ماووالفطر  واحلبوب التمور زكاة -

 .1431يف سنة  اصالح ذات البني وتوقف -
 .1430التوفيق اخلريي للزواج وتوقف سنة  -

 مشروع مناء التنموي.اجلمعية بدأت  2016يف سنة  وحديثًا 
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 -مهمة :  مالحظة

توقف تقدميه من قبل  ال يعين توقف أي برنامج من برامج اجلمعية سالفة الذكر أنه

 ،استمرار تقدميه من خالل أحد فروع اجلمعية الذي استقلت عنهاة فقط، بل اجلمعي

وذلك باستثناء دورات اآللة الكاتبة اليت حلت مشغالت الكلمات باستخدام احلاسب 

 . تينياآللي حملها، وكذلك الربامج اليت زال سبب وجودها مثل املساعدات للكوي

 
 

باب منذ نشأته حيت نهاية عام شالربامج اليت نفذها معهد تدريب الثانيا: 

 هـ1437

 مدة كل دورة م الدورةـــــــــــــــاس م
عدد 

 املنفذين
  دينعدد املستفي

 1850 70 شهور 6 ادخال بيانات ومعاجلة النصوص 1

 90 9 شهور 6 استخدام احلاسب يف األعمال املكتبية 2

 42 3 شهور 6 تركيب وصيانة السنرتاالت 3

 1203 37 شهر فأقل ومتنوعة يف احلاسب مهارات متخصصة 4

 4725 135 شهر فأقل تطوير الذات 5

   دورة منتهية بالتوظيف  6

 )السلوك الوظيفي(

 246 11 شهران

 168 40 شهر فأقل استخدام احلاسب يف األعمال املكتبية 7
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  3ملحق  .16

 استبيان التحليل البيئي للجمعية )استبيان التقييم الذاتي(

 

تبيان لتقييم الوضع  احلالي  اس  

في جمعية البر الخيرية ببريدة )بر( وفقا للمعايير الدولية 
  للمؤسسات الغير هادفة للربح

 

 أخي الكريم 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تباع مدخل االعمل على  تطوير وتنظيم إطارتعمل مجعية الرب اخلريية بربيدة )بر( يف 

من أعلى مستوى من العاملني فيها )كل عامل من خالله يصبح  ياجلودة الشاملة والذ

حتقيق اجلودة الشاملة يف كافة التعامالت اليت  عن واًلؤشريكا مس (ىأدني مستو إىل

 تسعي اجلمعية لتحقيقها. 

ولوضع خارطة طريق تسهل حتقيق اجلودة الشاملة، جيب أن تعد اجلمعية خطتها 

 قاصرًا اإلسرتاتيجيمل يعد التخطيط  طارويف هذا اإل .طبقا هلذا التوجه اإلسرتاتيجية

هم كل ع العاملني منذ البداية مثلما يسمجيفيه هم يسميتد لالعليا فقط بل  دارةاإلعلى 

مسح للبيئتني الداخلية  إجراءب اإلسرتاتيجيةاخلطة  إعداد. ويبدأ منهم بعمله متامًا

يكون والذي س يم الذاتي احلالي،التقيو استبيان واخلارجية للجمعية. وأداة هذا املسح ه

 .اهلل تعاىل بإذنلتحقيق اجلودة الشاملة  اجلمعية إسرتاتيجيةعونا يف بناء 

تقييم الوضع  احلالي  للجمعية بهدف  إىلعلى ما سبق يهدف هذا االستبيان  وبناًء

التعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة وكذلك الفرص املتاحة هلا والتهديدات 

( أمام التقييم املناسب من وجهة  √لة من بيئتها اخلارجية. لذا يرجى وضع عالمة ) احملتم

عن أي جمامالت(، حتى ميكن االستفادة من النتائج يف  )بعيدًا ةنظرك بكل صدق وأمان

 االرتقاء بعمل اجلمعية.
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 موجود االستبيان عناصر
غري 

 موجود

موجود 

 جزئيا
 نطبقال ي

 والتقييم يةاإلستراتيجالرؤية و:أوالً 

تؤسس اجلمعيات اخلريية لتحقيق الصاحل العام، والعمل على حتقيق غرض معني 

من خالل أنشطة وبرامج حمددة، ورسالة واضحة، وبرامج تعمل بكفاءة وفعالية 

جتاه حتقيق هذه الرسالة، كما تلتزم اجلمعية بالتأكد من فعالية براجمها 

 وتوجيه مواردها لتحقيق غرضها احملدد.

 

 الرؤية والتأثير 1

   ــة ــون للجمعيـــ ــالة جيـــــب أن يكـــ رســـ

 واضــحة حتــدد الغــرض منهــا طبقــاً  

هلــا وإقــراره  دارةاإللتعريــف جملــس 

ــا   ــا. كمـ ــب أن تبهـ ــقجيـ ــة  تسـ كافـ

 هامـــــــع غرضـــــــ معيـــــــةأنشـــــــطة اجل

 احملدد.

   جيــب أن تكــون اجلمعيــة قــادرة علــى

ــم رؤي  ــياغة ودعـــ ــاصـــ ــالتها  تهـــ ورســـ

 .اإلسرتاتيجيةوأهدافها 

    

2 

 

 

 

 

 اإلستراتيجيطيط التخ

 جلمعية جيب أن يوجد لدى ا

 املدى ةاملدى وقصري ةطويلخطط 

أهدافها  لتحديد رسالتها وتعريف

املرتبطة برسالتها،  اإلسرتاتيجية

وتقييم جناح براجمها اليت حتقق 

 رسالتها.

  مـن   تراجع اجلمعية دوريـاً جيب أن(

لتحديــد رســالتها ســنوات(  5 إىل 3
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 موجود االستبيان عناصر
غري 

 موجود

موجود 

 جزئيا
 نطبقال ي

طـوير  لتهنـاك حاجـة   ت كانـ  ما إذا

كمــا جيـــب  براجمهــا أو خــدماتها.   

تقيــــيم مــــا إذا كانــــت براجمهــــا يف 

تعــديل أو توســع أو إلغــاء   إىلحاجــة 

لتحقيـــــــــــق رســـــــــــالتها يف ضـــــــــــوء   

 التغيريات اجملتمعية.  

 التقييم التنظيمي 3

   جيــــــب أن تضــــــمن اجلمعيــــــة أنهــــــا

ــل تســــتخدم  ــة املاإمكانياتهــــا كــ ديــ

 .رسالةاليف اجتاه حتقيق ة البشريو

    

 تقييم البرامج 4

  اجلمعيـــــــة جيـــــــب أن يكـــــــون لـــــــدى

ــراء ــة اتإجـــ ــة فعالـــ ــلتق ونزيهـــ يم يـــ

 .بشكل دوريبراجمها ومشروعاتها 

    ــاءة ــيم كفــــ ــمل التقيــــ ــب أن يشــــ جيــــ

وفعاليــة الــربامج واملشــروعات، ونــواتج  

املشاركني فيهـا، وكـذلك املـدخالت    

 من املشاركني وتتبع رضائهم. 

   جيب أن يتم تقييم برامج ومشـاريع

اجلمعية بطريقـة نزيهـة وتسـمح يف    

ــت     ــا إذا دعـــ ــيريات عليهـــ ــال تغـــ إدخـــ

 احلاجة لذلك.

    

 اإلستراتيجيةالشراكات  5

  عند دخول اجلمعية يف شراكات
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 موجود االستبيان عناصر
غري 

 موجود

موجود 

 جزئيا
 نطبقال ي

جيب أن  مع الغري إسرتاتيجية

السياسة اليت  إطاريف ذلك تعمل 

واليت حتدد  دارةاإليقرها جملس 

 أهداف هذه الشراكات.

 تعليقات 6

مزيد من العمل لتأديتها، أو اليت تؤديها اجلمعية  إىلاالت اليت حتتاج صف اجمل

 بصورة جيدة بصفة خاصة.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 
 ثانيا: القيادة: المجلس والعاملون والمتطوعون

تعتمد اجلمعية اخلريية على القيادة الفعالة يف حتديد رسالتها وبراجمها. 

دورا ، ويلعب كل منهما دارةاإلوتتكون القيادة الفعالة من شراكة بني اجمللس و

. كما جيب أن يكون العاملون واملتطوعون يف اجلمعية أساسيني ملقدرتها ضروريًا

رسالة اجلمعية، وكذلك  دارةاإلعلى  حتقيق رسالتها. كما جيب أن يقر جملس 

، ويضمن إتاحة املوارد املادية والبشرية، لتحقيق اإلداريةات جراءالسياسات واإل

 الرسالة بفعالية.

ولة عن العمليات اليومية، ؤلجمعية قيادة تنفيذية مسكما جيب أن يكون ل

العالقة  صحابوتضمن االستدامة املالية والتنظيمية، وتوفر املعلومات الكافية أل

 وأن تكون عادلة، يف تعاملها مع العاملني واملتطوعني واملستفيدين، وتوفر تقييمًا

 لألداء. فعااًل
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 موجود االستبيان عناصر
غري 

 موجود

موجود 

 جزئيا
 نطبقال ي

 القيادة والحوكمة 1

 إلنتمائيةاحلوكمة واملسؤولية ا

  إدارةجملـــــــــس  يكووووووووو  جيـــــــــب أن 

 ملتـزمني  مـن أفـراد   اجلمعية مكونـاً 

ــيا ــالة ا شخصـــــــــ ــة برســـــــــ جلمعيـــــــــ

دوارهم وانتماءاتهم يف ومتفهمني أل

 .هلم ةوكلتأدية املهام امل

  دارةاإلجيــــــــــب أن يقــــــــــر جملــــــــــس 

السياســــــــــــات واللــــــــــــوائح ويقــــــــــــر    

مراجعاتهــا الدوريــة لضــمان فعاليــة 

 .جمعيةلل دارةاإلواحلوكمة 

    

 اإلشراف التنفيذي، واألداء، والتعويض 2

  مدير تنفيذي  هناكجيب أن يكون

يدير اجلمعية برتشيح من جملس 

اخلربة والرأي  أصحابمن  دارةاإل

والقيادة، وحيدد اجمللس التعويض 

املالي املناسب له، ويقيم أداؤه 

 . سنويًا

  ــون ــس يكـ ــؤ دارةاإلجملـ ــن  والمسـ عـ

، ومنحــــــه املــــــدير التنفيــــــذيدعــــــم 

ــلطا ــاعدته يف  فت الكاالســ ــة، ومســ يــ

 .معيةاجل إدارةضمان جناحه يف 

    

 فعالية المجلس 3

   ــون ــب أن يكــــــ ــس جيــــــ  دارةاإلجملــــــ
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 موجود االستبيان عناصر
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موجود 

 جزئيا
 نطبقال ي

، مبــا يف ذلــك   أعمالــهعــن   واًلؤمســ

ــيمالتق ــدوري يـ ــه  الـ ــيكن )ألعمالـ ولـ

 على األقل كل سنتني(.

    هـــو  دارةاإلجيـــب أن يكـــون جملـــس

ــة   ــد اخلطـ ــرتاتيجيةمـــن يعتمـ  اإلسـ

 للجمعية.

 دارةاإلجملـــــــس  جيـــــــب أن يتمتـــــــع 

 عضـــــاءخبلـــــيط مـــــن التنـــــوع يف األ

ــة   ــل والثقافــــــــ ــي التأهيــــــــ خمتلفــــــــ

 .واالهتمام والعالقات مع اجملتمع 

   سياســات اجمللــس  جيــب أن تتضــمن

ــني     ــادل بــ ــكل عــ ــام بشــ ــا للمهــ توزيعــ

 .عضاءاأل

  اجلمعيـــــــــة  إدارةجيـــــــــب أن تكـــــــــون

تــــــــدريب ولة عــــــــن تأهيــــــــل وؤمســــــــ

عـــــــــــاملني اجلـــــــــــدد الو عضـــــــــــاءاأل

 يز.وتعريفهم مبعايري التم

 تخطيط التتابع وتطوير القيادة 4

  مـع   دارةاإلرتك جملـس  يشـ جيب أن

ــة يف  إدارة ــاد اجلمعيـ ــوير القيـ ات تطـ

لضـــــــمان والعـــــــاملني واملتطـــــــوعني 

 .املستمر للجمعيةالتطوير 
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 المجلس أعضاءاستقالل  5

 ــب أن ي جملـــــس  أعضـــــاءعمـــــل جيـــ

ــب  دارةاإل ــل  دون رواتـــ ــهرية مقابـــ شـــ

 س.  يف اجملل أعضاءخدمتهم ك

  ــل ــاءحيصـــــ ــى  أعضـــــ  اجمللـــــــس علـــــ

نظــري خــدمتهم يف ماليــة تعويضــات 

ا للضوابط احملددة مـن  اجمللس وفق

 املشرفة. الوزارة

  جملــس  أعضــاءدد جيــب أال يقــل عــ

، وال يزيــد عــن  أعضــاء 5 عــن دارةاإل

 .ثالثة عشر عضوا

   جملـس   أعضـاء عـدد   جيـب أال يزيـد

 أعضــــاءمــــن عــــدد  %50عــــن  دارةاإل

 اجلمعية العمومية.

  أال يوجد تعارض بـني مصـاحل   جيب

ــة و ــداجلمعيــــــــ  وأها ئأعضــــــــــا أحــــــــ

 .فيهاالعاملني 

    

 اجتماعات المجلس 6

  دارةاإلجيتمع جملس جيب أن 

مبا يكفي لتأدية أعمال  شكل دوريب

. وجيب أن جيتمع اجمللس معيةاجل

 مرات على األقل يف السنة. 4
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  جــداول أعمــال اجمللــس جيــب أن تكــون

اءة بطريقــــة تســــهل مــــن كفــــمقننــــة 

 االجتماعات. يةوفعالية ومشول

  ــة  إدارةترفـــــــــع جيـــــــــب أن اجلمعيـــــــ

املوضوعات املراد مناقشتها من قبـل  

قبــــــل موعـــــــد   عضــــــاء اجمللــــــس لأل 

ــتها    ــايف لدراسـ ــت كـ ــتها بوقـ مناقشـ

ــأنها    ــرارات بشــ ــاذ قــ ــب أن واختــ وجيــ

تـــنعكس هـــذه القـــرارات يف حماضـــر 

 اجمللس.

 تعليقات 7

ن العمل لتأديتها، أو اليت تؤديها اجلمعية مزيد م إىلصف اجملاالت اليت حتتاج 

 بصورة جيدة بصفة خاصة.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 لقيادة: المجلس والعاملون والمتطوعون تابع ثانيا : ا

 التشغيلية دارةاإلالقيادة و 1

 اجلمعية )املدير التنفيذي( إدارةواجبات 

   ــزم ــب أن تلتـــــــــ ــة  إدارةجيـــــــــ اجلمعيـــــــــ

ـــ   لة عــــــــن  ؤوبرســــــــالتها وتكــــــــون مســـــ

 العمليات اليومية للجمعية.  
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 اجلمعية  إدارةيكون لدى  جيب أن

ون العاملني ؤش دارةاملهارات الالزمة إل

 واملتطوعني، واملوارد املالية للجمعية.

 دعم المجلس 2

   ــدعم ــب أن تــــــ ــة  إدارةجيــــــ اجلمعيــــــ

سياســة اجمللــس ووظيفتــه الرقابيــة  

بتقـــــــدميها املعلومـــــــات واملـــــــوارد يف 

 .األوقات املطلوبة للمجلس

   وفقــا اجلمعيــة  إدارةجيــب أن تعمــل

ــرا وتقـــــدم سياســـــة اجمللـــــس ل تقريـــ

أنشطة اجلمعيـة ووضـعها   دوريا عن 

 .املالي  واإلداري

    

 االستدامة التنظيمية والمالية 3

   ــة يف ــذ ادرة اجلمعيــــ جيــــــب أن تأخــــ

االعتبــــــــار اإلمكانيــــــــات البشــــــــرية   

واملادية الالزمة السـتدامة اجلمعيـة   

 وحتقيق رسالتها. 

  ــة  إدارةجيـــــــب أن تســـــــاعد اجلمعيـــــ

يف التخطــــــــــــيط  دارةإلاجملــــــــــــس 

 ملستقبل اجلمعية.

    

 العاملين والمتطوعين إدارة 4

  اجلمعيــة بتجنيــد  إدارةجيــب أن تقــوم

ــوهلم    ــا مليــ ــاملني واملتطــــوعني وفقــ العــ

وقــــــــدراتهم وخلفيــــــــاتهم واإلشــــــــراف 
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علــيهم وتقيــيمهم ومتييــزهم بالصــورة 

ــم    ــوفر هلــ ــب أن تــ ــا جيــ ــبة. كمــ املناســ

 الفرص املناسبة للتطوير املهين.

 الكفاءة الثقافية 5

    جيــب أن يكــون للجمعيــة سياســة أو

تقـــديم مـــن  امتكنهـــواضـــحة خطـــة 

 .اخلدمة بفعالية

 مــع  جيــب أن يكــون للجمعيــة عالقــة

ثقافـــــات تمـــــع مـــــن خمتلـــــف ال اجمل

وتتعامل معهم ختلفة امللفيات اخلو

 بصورة عادلة.

    

 تعليقات 6

ها، أو اليت تؤديها اجلمعية مزيد من العمل لتأديت إىلصف اجملاالت اليت حتتاج 

 بصورة جيدة بصفة خاصة.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 ثالثا: االمتثال لألنظمة واألخالقيات

 ضمان أن ييف اجلمعيات اخلريية ه األساسيةمسؤوليات القيادة  ىحدإ

اجلمعية وتعمل بطريقة قانونية وأخالقية. ويكون تبين السلوك املثالي أحد  ُتحكم

، وكذلك منع السلوك الوسائل األكثر فعالية لتطوير الثقة داخليا وخارجيا

السيئ.  ولتعزيز الثقة اليت أوالها اجملتمع للجمعية، تلتزم اجلمعية بالذهاب 
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ألبعد من املتطلبات القانونية ومتارس أفضل املمارسات األخالقية. كما جيب أن 

والعاملون واملتطوعون يف اجلمعية لتحقيق  اإلداريةوالقيادة  دارةاإليعمل جملس 

اجلمعية، بدال من تعزيز املصاحل الشخصية أو مصاحل أطراف  أعلى درجة ملصلحة

مستمرة ومنتظمة ملنع  يكون للجمعية سياسات، تنفذ بصورةثالثة. كما جيب أن 

أي تعارضات أو مصاحل تنتج أثناء التنفيذ احملتملة أو املدركة. وبهذه الطريقة، 

 .تقوي اجلمعية األخالقيات واالمتثال للقانون بعضهما بعضًا

1 

 

 

 

 

 

 

 الحفاظ على االمتثال لألنظمة

   اجلمعيـــة  إدارةجيــب أن يكـــون لـــدى

 األنظمـة بكافـة  والعاملني فيها إملـام  

ــل    ــم عمــــ والتشــــــريعات الــــــيت حتكــــ

ــة   ــات اخلرييــ ــا.  اجلمعيــ ــل هلــ ومتتثــ

ــكو) الرتاخـــــــــــيص،  مثـــــــــــل: ذلـــــــــ

 ،واحملاسبة املاليـة، واهلـدايا العينيـة   

ــ  ومجــــع التربعــــات ،اتوأمــــن البيانــ

 .وغريها(

  جتــري اجلمعيــة مراجعــات أن جيــب

ــة   ــة دوريـ ــدى   داخليـ ــن مـ ــق مـ للتحقـ

ا بكافـــــــة أعضـــــــائهالتـــــــزام مجيـــــــع 

ــة ــات   األنظمــ ــريعات ومتطلبــ والتشــ

ــارير  إعـــــــداد  الالزمـــــــة ورفـــــــع التقـــــ

 .دارةاإلبالنتائج جمللس  ملخصًا

    

 العلني المطلوب اإلفصاح 2

  ــدى ا ــوفر لــــ ــة جيــــــب أن يتــــ جلمعيــــ

 عــن واًلؤمســيكــون  رُُ قــانونيمستشــا
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واللـــوائح  وممـــثال  األنظمـــة تفســـري

للقضــايا  غريهــاعــن اجلمعيــة أمــام  

 املرتبطة بالوظيفة.

سوء استخدام التقارير وحماية المبلغين  3

 عن المخالفات 

  جيب أن توفر اجلمعية للعاملني

اجمللس واملتطوعني وسائل  أعضاءو

سرية لإلبالغ عن سوء استخدام 

موارد اجلمعية. وجيب أن يكون 

سياسة متنع االنتقام من لديها 

األشخاص الذين يبلغوا عن مثل 

  هذه احلاالت.

    

 تعارض المصالح 4

  اجلمعيـــــــة  ىلـــــــدجيـــــــب أن يكـــــــون

تعـــــارض سياســــة مكتوبـــــة ومعلنـــــة  

وتسري هذه السياسة على ، املصاحل

اجمللـــــــــــس والعـــــــــــاملني    أعضـــــــــــاء 

ــوعني.  ــذلك املتطـــ ــب أن  وكـــ وجيـــ

فــــراد غــــري األنفــــذ هــــذه السياســــة ُي

ــروفني عامل ــرد    عـ ــاء الفـ ــدء انتمـ ــد بـ نـ

بصــــــورة ذلــــــك كــــــون يللجمعيـــــة و 

 سنوية.  
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 األخالقيات 5

  ى اجلمعيـــــــةلـــــــدجيـــــــب أن يكـــــــون 

ــد   جمموعـــــة واضـــــحة مـــــن القواعـــ

املوضــــــوعية  واملعــــــايري األخالقيــــــة،

 املصاحل. أصحابلكل واضحة ال

  بأقصىاجلمعية جيب أن تعمل 

مهنية وتعامل األشخاص الذين 

 .تقدم هلم اخلدمة بكل احرتام

  اتإجراءتوفر اجلمعية جيب أن 

عن  لإلبالغحلل املشاكل أو  ةفعال

 املظامل، مبا يف ذلك سوء السلوك

املتطوعني يف أو العاملني من 

 خطواتوذلك من خالل  اجلمعية

لتناول الشكاوي وتسويتها  واضحة 

 بفعالية.

  اجلمعيـة سياسـات    ىلدجيب أن يكون

ــية    ــرية واخلصوصــــــــ ــة الســــــــ حلمايــــــــ

 خصية.للمعلومات الش

    

 تعليقات 6

مزيد من العمل لتأديتها، أو اليت تؤديها اجلمعية  إىلصف اجملاالت اليت حتتاج 

 بصورة جيدة بصفة خاصة.

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
................................................................................................... 
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 رابعا: التمويل والعمليات
جيب أن يكون لدى اجلمعيات اخلريية نظم مالية وتشغيلية قوية وتتضمن 

االحتفاظ بسجالت دقيقة. كما جيب أن تستخدم املوارد املالية وغري املالية 

التقارير املالية والتشغيلية وضمانات  إعدادقانوني مع شفافية  إطارباجلمعية يف 

 التقارير. إعدادوسائل حلماية سالمة نظم و

 التقارير والمراقبة إعدادالميزانية المالية و 1

  ــب أن ــس  جيــ ــق جملــ يف  دارةاإليوافــ

ــى    ــنة علـــ ــل ســـ ــة كـــ ــة بدايـــ ميزانيـــ

 معية التقديرية.اجل

   معيــــــــة  اجل إدارةجيــــــــب أن تلتــــــــزم

 للميزانيــةبتنفيــذ ميزانيتهــا وفقــا   

 .التقديرية املعتمدة من اجمللس

  اييمــــتقجيــــب أن جتــــري اجلمعيــــة 

دقـة  الذي يعكـس  دوريا لألداء املالي 

 النشاط. 

 ماليـة   جيب أن تعد اجلمعية تقارير

كل ربع سنة  دارةاإلجمللس داخلية 

والـيت تعكـس األداء املـالي     عل األقل

وتوضــــح التبــــاين املــــادي للجمعيــــة 

ــاريف  الفعليـــة  واإليـــراداتبـــني املصـ

 وما يناظرها يف امليزانية.

  ليـــــة تراجـــــع التقـــــارير املاجيـــــب أن

مــن قبـل مراجــع  السـنوية للجمعيـة   

طبقــا للمعــايري احملاســبية   خــارجي 
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ــعودية    ــة الســــ ــن اهليئــــ ــادرة مــــ الصــــ

ــارير   ــانونيني والتقـ للمحاســـبني القـ

 احملاسبية اليت تصدرها الوزارة.  

  دارةاإلجملــــــس صــــــادق يجيــــــب أن 

ســابات اخلتاميــة الســنوية  علــى احل

للجمعيــــــة بعـــــــد مراجعتهــــــا مـــــــن   

 .  ياحملاسب القانوني اخلارج

 المراقبة الداخلية والسياسة المالية 2

   لـــــــدي اجلمعيـــــــة جيــــــب أن يكـــــــون

 إدارةتســهل سياســات ماليــة مكتوبــة 

 .رقابة عليهاالأموال اجلمعية و

    ــات ــذه السياســ ــاول  هــ جيــــب أن تتنــ

استثمار أصول اجلمعية، واملراقبـات  

الداخليــــــــة، واملشــــــــرتيات، وصــــــــايف 

 األصول احلالية غري املقيدة.

    

 األفرادياسات س 3

  هيكـل  لـدي اجلمعيـة   جيب أن يكون

ات إجــراءودليــل سياســات تنظيمــي و

حتكــــــــم العمــــــــل، مكتوبــــــــة عمــــــــل 

ات، وســـــــالمة العـــــــاملني جـــــــراءواإل

واملتطــوعني ومعتمـــدة مـــن اجمللـــس  

ــيت  ــلضــــــــبط توالــــــ داخــــــــل  العمــــــ

 .اجلمعية
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    جيب أن تغطي السياسات كـال مـن

مثــل،  ) للعالقــة األساســيةالعناصــر 

ــل  ــروف العمـ ــاملني ،  ظـ ــافع العـ ،  ومنـ

يم يــــــــتق وكــــــــذلك ( إجــــــــازاتهمو

علـــــــــيهم،  واإلشـــــــــراف،  العــــــــاملني 

وتعييــــــــنهم وانتهـــــــــاء خـــــــــدماتهم،  

ــراءو ــتظلم اتإجـ ــوير   الـ ــو وتطـ ، ومنـ

، وخصوصـــــية العـــــاملني  العـــــاملني

اجلمعيـــــــــة والعمـــــــــالء وســـــــــجالت 

 .ومعلوماتها

 اإلداريةالسياسات  4

  لـــــــدى اجلمعيـــــــة جيـــــــب أن يكـــــــون

بــــة وموافــــق   سياســــات إداريــــة مكتو  

عليها من اجمللس تتناول  ختطـيط  

األزمــــــــــــات والكــــــــــــوارث، وتقنيــــــــــــة  

واألوســـاط  ،املعلومـــات، واالتصـــاالت

ــا    ــب أن يراجعهـــ ــة، وجيـــ االجتماعيـــ

 .اجمللس دوريًا

    

 المخاطر والتأمين إدارة 5

 جيــــــب أن تبــــــذل اجلمعيــــــة جهــــــدًا 

املخاطر وجتري تقييما دوريـا   دارةإل

ا لــذلك يف ضــوء أنشــطتها وقــدرته  

 املالية.

     ــة بالتـــامني ــب أن تقـــوم اجلمعيـ جيـ
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ــى   ــحي علــ ــرادالصــ ــذلك  األفــ وكــ

ــع     ــارض مـ ــا ال يتعـ ــات مبـ ــى املنشـ علـ

 .   الشريعة اإلسالمية

 تعليقات 6

مزيد من العمل لتأديتها، أو اليت تؤديها اجلمعية  إىلصف اجملاالت اليت حتتاج 

 بصورة جيدة بصفة خاصة.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 
 خامسا: تطوير الموارد

اجلمعية والعاملني فيها.  إدارةاملوارد مشرتكة بني عادة تكون مسؤولية تطوير 

وتعتمد اجلمعية على منظومة موارد لدعم التمويل. وجيب االحتفاظ بربنامج 

ولة. كما جيب أن تكون سياسات ؤاملس دارةاإلتطوير ملوارد اجلمعية على أساس 

تطوير موارد اجلمعية متسقة مع رسالتها، ومتوافقة مع قدرتها التنظيمية، 

وحترتم مصاحل املتربعني، واملتربعني احملتملني، واآلخرين الذين يقدموا موارد 

 للجمعية.

 خطة الموارد 1

  اجلمعية إدارةى لدجيب أن يكون 

املالية معتمدة  خطة لتطوير املوارد

وتعتمد على  دارةاإلمن جملس 

تأمني  إطارتنويع مصادر الدخل يف 

 ها املالية.موارد

   ــون ــب أن تكـــــ ــاليفجيـــــ ــع  تكـــــ مجـــــ
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ــات  ــة الســــــــنوية باالتربعــــــ جلمعيــــــ

ــة  ــم   معقولـــــ ــع حجـــــ ــب مـــــ وتتناســـــ

 .التربعات احملصلة

 مصادر الدخل 2

   عنـــد حتديـــد أنـــواع مصـــادر الـــدخل

ــة لتحقيــق رســالتها، جيــب     للجمعي

ــأثري    ــة بتــ ــة بعنايــ ــتم اجلمعيــ أن تهــ

مصــدر الــدخل علــى اجملتمــع الــذي   

ــكانية،    ــه الســـــــ ــه، وخواصـــــــ ختدمـــــــ

ن ورســالته اإلمجاليــة. كمــا جيــب أ

ــاً  ــة تقييمــــ ــًا جتــــــري اجلمعيــــ  أيضــــ

ــدوى    ــة باجلــ ــدخل مقارنــ ــادر الــ ملصــ

 منها واملخاطر املصاحبة هلا.

    

 أنشطة ووسائل جمع التبرعات 3

  التســـــــويق مـــــــواد جيـــــــب أن تكـــــــون

دقيقـــة ملشـــاريع اجلمعيـــة الرتويـــج و

ــرف   ــادقة وتعــــــــ ــةوصــــــــ ، باجلمعيــــــــ

ــالته ــتخدام املســـتهدف  اورسـ ، واالسـ

 لألموال املطلوب التربع بها.

 ــ وضــــــح اجلمعيــــــة عنــــــد تب أن جيــــ

ــا الغــــرض مــــن   تســــويقها لرباجمهــ

اسـتخدام  وكيفيـة  مجع التربعـات  

 التربعات.تلك 

   جيـــــــب أن يكـــــــون تســـــــويق بـــــــرامج
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ــة   ــاريع اجلمعيــــ ــومشــــ ــن  اخاليــــ مــــ

ــرط أو  ــأثري املفـ ــد   التـ الضـــغط الزائـ

رتم احتياجات ومصـاحل املتـربع   حيو

 املتوقع.املتربع أو 

 عالقات وخصوصية المتبرع 4

  أساليب أال تستخدم اجلمعية جيب

الضـــــــغط علـــــــى املتـــــــربعني عنـــــــد  

 .احلاجة هلم

  اجلمعية رغبـة ونيـة  حترتم جيب أن 

اســـــــــتخدام يف املتـــــــــربع اخلاصـــــــــة 

 األموال املتربع بها.

     ــة رغبـــــة ــرتم اجلمعيـــ ــب آن حتـــ جيـــ

 اإلفصــاحأو عــدم  اإلفصــاحاملتــربع ب

 عن االسم أو املبلغ املتربع به.

    

 قبول الهدايا 5

  اجلمعيـــــــة ىلـــــــديكـــــــون جيـــــــب أن 

سياســــــات حتكــــــم قبــــــول وتنظــــــيم  

ــيت    ــة الـــ ــدايا اخلرييـــ ــلمها تاهلـــ تســـ

ــطته  ــمن أنشـــ ــع   اضـــ ــادة جلمـــ املعتـــ

 التربعات. 

    ــات ــذه السياســ ــتمل هــ ــب أن تشــ جيــ

ــى اإل ــراءعلــ ــة بقبــــول   جــ ات اخلاصــ

ــق    ــا حيقـــــ ــدايا مبـــــ ــة للهـــــ اجلمعيـــــ
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 رسالتها.

 جمع التبرعات لمصلحة الجمعية 6

    ــة آل يــة جيــب أن يكــون لــدى اجلمعي

ــار   ــرادواضـــــــــــحة الختيـــــــــ أو  األفـــــــــ

املنظمات اليت تستخدمهم يف مجع 

 التربعات لصاحلها.

  جيـــــــب أن يكـــــــون لـــــــدى اجلمعيـــــــة

سياســـة واضـــحة لتأصـــيل عالقتهـــا  

ــيهم     ــة علــ ــربعني واحملافظــ ــع املتــ مــ

 الستدامتهم.

    

 تعليقات 7

 مزيد من العمل لتأديتها، أو اليت تؤديها اجلمعية إىلصف اجملاالت اليت حتتاج 

 .بصورة جيدة بصفة خاصة

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

...................................................................................................

................................................................................................... 

...................................................................................................
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................................................................................................... 
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 : توعية الجمهور وشموله وتأييدهسادسا

جيب أن متثل اجلمعية اخلريية مصاحل اجملتمع الذي ختدمهم، وذلك عن 

املصاحل على  أصحاباجمللس والعاملني واملتطوعني و أعضاءطريق تشجيع 

ون العامة للمجتمع. وعندما يكون من املناسب حتسني رسالة ؤاملشاركة يف الش

اخلريية مشمولة يف ترويج املشاركة العامة يف  اجلمعية، جيب أن تكون اجلمعية

ون اجملتمع وانتخاباته. وعلى هذا جيب أن تتصل بطريقة فعالة لتعليم وتوعية ؤش

 ومشول العامة من الناس.

 وعامة الناس عضاءتعليم وشمول األ 1

      جيب أن يكـون مـن السـهل احلصـول

علـــــــى أي معلومـــــــات دقيقـــــــة عـــــــن 

عـــــن اجلمعيــــة عنــــد احلاجـــــة هلــــا    

الـربامج، واملاليـة،   سالة، وأنشطة الر

 .واملستفيدين والعاملني، عضاءواأل

    جيــب أن تــوفر اجلمعيــة آليــة ســهلة

وأفــراد اجملتمــع يف ســرعة   عضــاءلأل

 .اجلمعية إدارةاتصاهلم ب

    جيــب أن تتأكــد اجلمعيــة مــن دقــة

وصــحة أي معلومــات ختصــها تقــدم  

أو صــــناع القـــــرار   اإلعــــالم لوســــائل  

 .نطاق واسعبالدولة، أو توزع على 

    

 تقدم الرسالة من خالل السياسة العامة  2

    ــة ــة سياســ ــون للجمعيــ ــب أن يكــ جيــ

مكتوبــة وموافــق عليهــا عــن موقفهــا 
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 .من أي موضوعات تؤثر عليها

  جيــــــب أن تناضــــــل اجلمعيــــــة، مــــــن

خـــــالل عملـــــها ســـــواء مســـــتقلة او     

شراكة مع آخرين، كي تـؤثر علـى   

السياســات العامـــة الــيت تـــؤثر علـــى   

 .ى حتقيق رسالتهامقدرتها عل

 تعليقات 3

مزيد من العمل لتأديتها، أو اليت تؤديها اجلمعية  إىلصف اجملاالت اليت حتتاج 

 بصورة جيدة بصفة خاصة.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 (:لم تدرج في هذا االستبيان) اإضافته يمكنآراء أو مقترحات أو مالحظات 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 
 

يةفي تطوير أهداف وأنشطة الجمع مشكراً لمساهمتك  

 

 املصدر مرتجم ومكيف للظروف احمللية يف التعرف على الوضع احلالي باجلمعية من:

(4) Standards for Excellence of Nonprofit Organizations, Standards for Excellence 

Institute. 

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=Standards%20for%20Excellence&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic0b2K6abXAhUH5xoKHUG2AM4QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fstandardsforexcellence.org%2F&usg=AOvVaw15_Rd3l3hW-s6HLHJ4j-Wv
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لوزارة العمل والتنمية االجتماعية احملددة يف برنامج  اإلسرتاتيجيةاألهداف 

 2020التحول الوطين 
 
 

 األول اإلسرتاتيجياهلدف 
اجياد منظومة متكاملة 

 للرعاية األسرية

 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 

 احملافظة على األمان.

تعزيز دور االسرة وقيامها 

 مبسؤولياتها.

توسيع أثر عمل القطاع غري 

 الرحبي.

 داءمؤشر األ
خط 

 ساس األ

المستهدف 
2020 

 الوحدة
معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

ــاملني يف اإل عـــــد ــن العـــ ــاد د املـــــؤهلني مـــ رشـــ

 سري واحلماية االجتماعية.األ

حتت  عدد 21000 90

 الدراسة

حتت 

 الدراسة

ســـــري ووحـــــدات رشـــــاد األعـــــدد مراكـــــز اإل

احلماية االجتماعيـة )تـابع الـوزارة والقطـاع     

 اخلاص واألهلي(.

حتت  65 عدد 200 58

 الدراسة

جارى  بالغ.سري وآليات اإلنسبة الوعي بالعنف األ

 احتسابه

 ال ينطبق ال ينطبق % 48

ــا   نســــبة بالغــــات العنــــف الــــيت مت معاجلتهــ

 أشهر من تاريخ البالغ. 3خالل 

 ال ينطبق ال ينطبق % 75 40

 

 

 الثاني اإلسرتاتيجياهلدف 
بناء قدرات اجلهات العاملة 

 يف القطاع الثالث وحوكمتها

الشفافية حتقيق أعلى مستويات  2030االرتباط بأهداف الرؤية 

واحلوكمة الرشيدة يف مجيع 

 القطاعات.

توسيع أثر عمل القطاع غري 

 الرحبي .
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 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 
2020 

 الوحدة
معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

نسبة العاملني يف القطاع الثالث من 

 مجالي القوي العاملة الوطنيةإ

0.6 1.4 % 0.3 9.7 

تزمة بنظام هلية امللنسبة اجلمعيات األ

 احلوكمة املطور

 ال ينطبق ال ينطبق % 100 ال ينطبق

اقل من  ال ينطبق عدد 30 1 عدد الوظائف املهنية يف القطاع الثالث

100 

نسبة املؤهلني من العاملني يف القطاع 

 الثالث يف الوظائف الرئيسية

جارى 

 احتسابه

 ال ينطبق ال ينطبق % 50

 

 

 
 

 الثالث اإلسرتاتيجياهلدف 

حتويل شرحية مستفيدي الوزارة 

منتجني  إىلمن متلقني املساعدة 

 )متكني(

 االجتماعيـة  اخلـدمات  منظومة تطوير 2030 الرؤية بأهداف االرتباط

 .وعدالة ومتكينا كفاءة أكثر لتكون

 .املنتجة سراأل دعم

 علــى احلصــول مــن عاقــةاإل ذوي متكــني

 .مناسبة وعمل تعليم فرص

 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل
المستهدف 

2020 
 الوحدة

معيار 
 قليميإ

 معيار عالمي

 الضماني املعاش عن املستغنيني عدد

 ويف العمل على القادرين املستفيدين)

 (العمل سن

 ينطبق ال ينطبق ال عدد 150000 1226

 الدور بناءأ من يتاملأل التوظيف نسبة

 سن ويف العمل على القادرين يوائيةاإل

 العمل

 75 ال ينطبق % 80 0
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 الرابع اإلسرتاتيجياهلدف 
تطوير معايري اجلودة واالعتماد 

 املهين التقين

 واملهارات باملعارف املواطنني تزويد 2030 الرؤية بأهداف االرتباط

 العمل سوق احتياجات ملوائمة الالزمة

 .املستقبلية

 داءمؤشر األ
ط خ

 ساساأل
المستهدف 

2020 
 الوحدة

معيار 
 قليميإ

 معيار عالمي

 فحصهم مت الذين العاملني نسبة

 بالفحص املستهدفني من مهنيا

 ينطبق ال ينطبق ال % 50 0

 حتت % 80 21 املعتمدة والكليات املعاهد نسبة

 الدراسة

 راسةالد حتت

 

 

 متكني العمل التطوعي اخلامس اإلسرتاتيجياهلدف 

 توسيع أثر عمل القطاع غري الرحبي. 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

جيابية وبناء شخصية رسيخ القيم اإلت

 مستقلة ألبناء الوطن.

 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 
2020 

 الوحدة
معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

القيمة االقتصادية للتطوع )بالريال 

 السعودي(

مليون ريال  450 22

 سعودي

 46780 ال ينطبق

عدد املتطوعني يف منظمات القطاع 

 الثالث

 ال ينطبق 352000 عدد 300000 35000
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 السادس اإلسرتاتيجياهلدف 

توجيه اجلهود لتأمني السكن 

املالئم ملستفيدي الضمان 

 االجتماعي األشد حاجة للسكن

متكني املواطنني من احلصول على  2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 مسكن مالئم.

تطوير منظومة اخلدمات االجتماعية 

 ا وعدالة.لتكون أكثر كفاءة ومتكين

 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 
2020 

 الوحدة
معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

عدد الوحدات السكنية املالئمة املوفرة 

 لألسر الضمانية األكثر حاجة

 3300000 36000 عدد 101700 10400

ــكن     ــم مســ ــوفر هلــ ــذين ال يتــ ــبة الــ نســ

ــمان   ــتفيدي الضـــــ ــن مســـــ مالئـــــــم مـــــ

 األكثر حاجة

 19.5 قال ينطب % 33 45

 

 

 

 السابع اإلسرتاتيجياهلدف 
توسيع القطاع وتوجيهه للعمل يف 

 جماالت التنمية

 توسيع أثر عمل القطاع غري الرحبي. 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 
2020 

 الوحدة
معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

قطاع الثالث يف الناتج مساهمة ال

 الي )غري النفطي(مجاحمللي اإل

مليار ريال  16 4.7

 سعودي

حتت 

 الدراسة

 حتت الدراسة

إمجالي التنموي من  اإلنفاقنسبة 

 نفاق منظمات القطاعإ

حتت  % 51 21

 الدراسة

 حتت الدراسة

نسبة اجلمعيات املتخصصة اليت تدعم 

 االولويات التنموية يف التحول الوطين

حتت  % 28 14

 الدراسة

 حتت الدراسة

املنظمات األهلية )اجلمعيات عدد 

 واملؤسسات واللجان(

1324 

 مجعية

158 

2536 

 مجعية

221 

حتت  عدد

 الدراسة

 راسةحتت الد
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 مؤسسة

455 

 جلنة

 مؤسسة

 جلنة 637

مجعية  500

 صغرية

2700 

جمموعات 

عمل 

 اجتماعي

 

 

 

 توفري فرص عمل الئقة للمواطنني الثامن اإلسرتاتيجياهلدف 

تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة  2030ة االرتباط بأهداف الرؤي

 ملوائمة احتياجات سوق العمل املستقبلية.

 تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها.

 متكني املرأة واستثمار طاقاتها.

عاقة من احلصول على فرص متكني ذوي اإل

 تعليم وعمل مناسبة.

 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 

2020 
 حدةالو

معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

عــدد فــرص العمــل االضــافية الالزمــة    

املتاحــــــــــة للســــــــــعوديني يف القطــــــــــاع 

 اخلاص )النساء والرجال(

 ال ينطبق ال ينطبق عدد )آالف( 1200 0

حتت  % 9 11.6 معدل البطالة للسعوديني

 الدراسة

5.8 

ــعوديني    ــة توظيـــــف الســـ معـــــدل تكلفـــ

 مقارنة بالوافدين

 ال ينطبق نطبقال ي % 280 400

حتت  % 28 23 نسبة القوة العاملة النسائية

 الدراسة

 حتت الدراسة
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 خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة التاسع اإلسرتاتيجياهلدف 

 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 

جياد بيئة جاذبة الستقطاب الكفاءات إ

 العاملية.

جياد بيئة جاذبة للمستثمرين احملليني إ

على حد سواء وتعزيز ثقتهم والدوليني 

 باقتصادنا.

 مؤشر االداء
خط 

 االساس
المستهدف 

2020 
 الوحدة

معيار 
 اقليمي

 معيار عالمي

قبال السعوديني على العمل إنسبة 

 يف القطاع اخلاص

جاري 

 احتسابه

 ال ينطبق 40 % 50

 ال ينطبق ال ينطبق % 80 50 نسبة االمتثال بنظام محاية األجور

ــآت  ــبة املنشــــ ــام   نســــ ــة لنظــــ املمتثلــــ

 الصحة والسالمة املهنية

 ال ينطبق ال ينطبق % 80 0

 

 

 العاشر اإلسرتاتيجياهلدف 
رفع املستوى املهاري للسعوديني مبا 

 يتالئم مع احتياجات سوق العمل

تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة  2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 ستقبلية.ملوائمة احتياجات سوق العمل امل

جيـــاد بيئـــة جاذبـــة للمســـتثمرين احمللـــيني  إ

والـــدوليني علـــى حـــد ســـواء وتعزيـــز ثقـــتهم  

 باقتصادنا.

 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 
2020 

 الوحدة
معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

عدد السعوديني الذين أكملوا 

لكرتوني واملدمج والتدريب التدريب اإل

 .على رأس العمل

 ال ينطبق ال ينطبق ددع 1000000 36000

ــن   عــــــدد الســــــعوديني املســــــتفيدين مــــ

 برامج متكني القيادات العليا والواعدة

 ال ينطبق ال ينطبق عدد 6000 138

نســبة خرجيــي املؤسســة العامــة للتــدريب    

ــوا بالعمـــل    الـــتقين واملهـــين الـــذين التحقـ

 .شهر من خترجهمأخالل ستة 

جاري 

 احتسابه

 ال ينطبق ال ينطبق % 90
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 احلادي عشر اإلسرتاتيجي اهلدف

 جامرفع كفاءة اخلدمات والرب

ر لدواو املقدمة من خالل املراكز

 واملؤسسات

ــدمات االجت  2030االرتباط بأهداف الرؤية  ــة اخلـ ــوير منظومـ ــةماتطـ  عيـ

 .الةعدلتكون أكثر كفاءة ومتكينا و

 ي.لرحباثر عمل القطاع غري أتوسيع 

 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 

2020 
 الوحدة

معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

ة فهدنسبة مراكز اخلدمات املست

 اليت متت منذجتها

 ال ينطبق ال ينطبق % 100 0

 إىلا قلهن يواء اليت متنسبة حاالت اإل

 ةزلينملاالرعاية النهارية أو  إىل

0 35 % 86 94.1 

 0.01 2.1 % 0.95 34 ثدانسبة حاالت العود من األح
 

 

 

 )16(الثاني عشر تيجياإلسرتااهلدف 

ريب لتدل يةزيادة القدرة االستيعاب

 ياجتاحبالتقين واملهين وربطها 

 سوق العمل

زمة ت الالهارااملوتزويد املواطنني باملعارف  2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 بلية.ستقملال ملوائمة احتياجات سوق العم

ة تفادسالاتنمية مهارات الشباب وحسن 

 منها.

 ءدامؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 

2020 
 الوحدة

معيار 

 قليميإ

معيار 

 عالمي

ريب لتــدا عــدد الســعوديني املقيــدين يف 

ــة دريلتالــــتقين واملهــــين )الــــربامج ا  بيــ

 والتأهيلية(

 ال ينطبق ال ينطبق عدد 950000 104432

 يف اإلسرتاتيجيةعدد الشراكات 

 التدريب مع القطاع اخلاص

 ال ينطبق ال ينطبق عدد 35 21

نســـــــــبة قبـــــــــول خرجيـــــــــي الثانويـــــــــة  

ــيم يف امل  ــتكملني للتعلــــــ ــة ؤساملســــــ ســــــ

 ينهالعامة للتدريب التقين وامل

 46 ال ينطبق % 12.5 7

                                                           

 .2020برنامج التحول الوطني للمملكة العربية السعودية ( 16)
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 رفع مستوى جودة اخلدمات املقدمة الثالث عشر اإلسرتاتيجياهلدف 

حتقيــــــق أعلــــــى مســــــتويات الشــــــفافية     2030االرتباط بأهداف الرؤية 

واحلوكمـــــــــــة الرشـــــــــــيدة يف مجيـــــــــــع   

 عات.القطا

نتاجيــة ومرونــة إاالرتقــاء مبســتوى أداء و

 األجهزة احلكومية.

 داءمؤشر األ
خط 

 ساساأل

المستهدف 

2020 
 الوحدة

معيار 

 قليميإ
 معيار عالمي

يف وزارة العمل  املنجزةنسبة اخلدمات 

 القطاع اخلاص إىلاملوجهة 

 ال ينطبق ال ينطبق % 94 74
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 5ملحق رقم 

اخلطة  إعدادة للجمعية خالل آخر سنتني أثناء فرتة الرئيس فاقاإلنأوجه 

 .اإلسرتاتيجية

 

 انـــــــــــــــيــب
 اإلنفاق

 هـ1436خالل  
 النسبة املئوية هـ1437خالل  اإلنفاق النسبة املئوية

 %8 569494 %9.2 735365 السلة الغذائية

 %26 1873350 %30.4 2439950 جياراتسداد اإل

املالية  املساعدات

 )الرواتب(
3370650 42% 3151500 44% 

املساعدات املالية 

 )املقطوعة(
592358 7.4% 585756 8.2% 

 %4.7 337622 %4 329835 التدريب والتأهيل

 %9.1 655625 %7 565243 رعاية املسنني

 %100 7173347 %100 8033401 مجالياإل

 
 


