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منهجية التخطيط 
االستراتيجي المتبعة
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منهجية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي المتبعة

دراسة البيئة الخارجية

التحدياتالفرص

تحديد العمالء وأصحاب المصلحة 
ونموذج العمل

تحديد مجاالت العمل واألبعاد الرئيسة
تحديد القضايا االستراتيجية

نقاط الضعفنقاط القوة

دراسة البيئة الداخلية

تحديد استراتيجية الجمعية

الرؤية والرسالة

المؤسسيةالقيم 

االستراتيجيةاألهداف 

األداءمؤشرات 

االستراتيجيةالمبادرات 



التحليل الرباعي
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نقاط الضعف

التهديداتالفرص

الوضععععن الي ععععامة للجمعيععععة و و مععععة •
.تأسيسها

خبرة مجلس إدارة الجمعيعة و سعع قالتاتع  •
.من اآلخريع

.تلة الموارد البشرية والمالية•
.ضعف التمويل واالستدامة المالية•
.ضعف الشرا ات االستراتيجية•

اهتمعععال المملبعععة بالقرعععاب ييعععر الربحعععة •
.ودقم 

.اهتمال المملبة بالعمل التيموي•
.وجود تجارب مماثلة يمبع االستفادة ميها•
وجود  اجعة ماسعة  عة القرعاب ييعر الربحعة •

.لعمل الجمعية
وجود جهعة رسعمية مختصعة بترعوير العمعل •

.التيموي

قع التقلبات االتتصادية وأثرها  ة العزوف•
.التبرب

 ب أ عراد المجتمعن التبعرب للقرعاب الصعحة •
واالجتماقة أ ثر معع القراقعات والمجعاالت 

.األخرى
 ثععرة الجهععات الميا سععة بتقععديم خععدمات •

.االستشارات والتدريب

نقاط الضعف

التحديات

نقاط القوة

أهم الفرص

StrengthsWeaknesses

Threats Opportunities
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المصلحةالعمالء وأصحاب 
العملونموذج 
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أصحاب 
المصلحة

مؤسسو 
وموظفو 
الجمعية

المانحون 
والممولون

كيانات القطاع
غير الربحي

الجهات
الوزارة "المنظمة 

"والمركز

المجتمع

القطاع 
الخاص
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القيمة المضافة للجمعية وعالقاتها مع أبرز أصحاب المصلحة

القيمة المضافة للجمعية وعالقتها معهم أبرز أصحاب المصلحة م
رفع أي تقارير ُتطلب من الجمعية إلى جانب التقرير السنوي

الجهات المنظمة
"الوزارة والمركز الوطني" 1

التعاون والتنسيق والشراكة 
في نشر ثقافة التطوع والعمل التنموي

التعاون والشراكة في إنشاء قاعدة بيانات القطاع ومنظماته وبرامجه 
واحتياجاته وأولوياته

تقديم خدمات االستشارات والتدريب  
كيانات القطاع غير الربحي 2

توفير الكفاءات والمتطوعين للعمل في القطاع غير الربحي

عقد شراكات مع مقدمي خدمات االستشارات والتدريب 
القطاع الخاص ل عقد شراكات مع إدارات المسؤولية المجتمعية في الشركات والبنوك للحصو3

على التمويل والمتطوعين

عرض مشاريع الجمعية عليهم وإقناعهم بها

المانحون والممولون عقد شراكات مميزة معهم4

(منجزات المشاريع والتقرير السنوي)تقديم تغذية راجعة لهم 
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القيمة المضافة للجمعية وعالقاتها مع أبرز أصحاب المصلحة

ة األبعاد الرئيس
لمستهدفات 

الخطة
مجاالت العمل 

العمالء وأصحاب المصلحة
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البعد المالة
االستدامة المالية

اال تفاء الذاتة مع الموارد المالية

البعد البشري
نشر ثقا ة العمل التيموي

استقراب وتدريب البفاءات المتيوقة للعمل  ة القراب يير الربحة

البعد التيموي
المساهمة  ة اليمو والتحسيع اليوقة ألداء القراب يير الربحة

الدراسات واالستشارات  ة مجال تروير القراب يير الربحة

البعد التي يمة
المساهمة  ة تروير ممارسات الشرا ات والتبامل لخدمة القراب يير الربحة

الحو مة الرشيدة لبيئة العمل
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نموذج عمل الجمعية

بيعععاء صعععورة ذهييععععة 
إيجابيععة قععع الجمعيععة 
ونشعععر سعععمعتها بعععيع 
أ عععراد المجتمعععن معععع 
خععالل جهععود تسععويقية 

وإقالمية

الحصول قلى التبرقعات
العامعععععععة لت ريعععععععة 
ة المصععاريف التشعع يلي

وبعععع  والرأسعععمالية 
المبادرات والمشارين

تحديععععععد المبععععععادرات 
والمشعععارين السعععيوية 
وقرضععععععععها قلععععععععى 
المععانحيع والممععوليع 
ل للحصول قلى التمويع

المياسععععععععب لهععععععععا 
وللجمعية بشبل قال

ققععععد شععععرا ات مععععن 
مقععععععدمة خععععععدمات 
االستشععارات والتععدريب
غ لتقديم خدمات بمبعال

أتععل مععع سعععر )رمزيععة 
، بحيعععت يعععتم (السعععو 

ف ت ريععة تلععت التبععالي
مععععععععععع الجهععععععععععات 
المسععععععتفيدة مععععععع 

تقعععععععديم )الخدمعععععععة 
(  الخدمات بمقابل

1234
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القضايا االستراتيجية
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:القضايا االستراتيجية هي القضايا التي

ملحوظاً تؤثر تأثيرًا 
قلى ( أو إيجاباً سلبَا )

المؤشرات الحرجة ليجاح 
.المؤسسة  بل

يمتد أثرها قلى مدى 
سيوات الخرة الخمسية
وليس قلى جزء ميها 

. قط

وتشمل  ا ة القضايا
مع الماضة أو الحاضر 
.أو المتوتعة مستقبالً 

:وعليه فإن تحديد القضايا اإلستراتيجية يمكننا من
يجية تحديد أول معلم من معالم تعبئة الموارد واإلمكانات لصالح تحقيق الرؤية اإلسترات
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القضايا اإلستراتيجية وفقًا لمجاالت العمل

االستدامة الماليةالبعد المالي
د اال تفاء الذاتة مع الموار

المالية

استدامة الموارد المالية 
للجمعية

مجاالت 
العمل

االبعاد 
الرئيسة 

القضايا 
ةاالستراتيجي

نشر ثقا ة العمل التيموي  البعد البشري
استقراب وتدريب البفاءات 

المتيوقة للعمل  ة
القراب يير الربحة

مجاالت 
العمل

االبعاد 
الرئيسة 

القضايا 
ةاالستراتيجي

ثقا ة العمل التيموي
توا ر البفاءات المتيوقة 

للعمل  ة القراب
يير الربحة
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القضايا اإلستراتيجية وفقًا لمجاالت العمل

البعد التنموي
المساهمة  ة اليمو 

والتحسيع اليوقة ألداء القراب
يير الربحة

الدراسات واالستشارات  ة 
مجال تروير القراب

يير الربحة

جودة أداء القراب يير 
.الربحة

 اجة العمل التيموي 
.للدقم والتمبيع

مجاالت 
العمل

االبعاد 
الرئيسة 

القضايا 
ةاالستراتيجي

المساهمة  ة تروير ممارسات البعد التنظيمي
الشرا ات والتبامل لخدمة 

القراب يير الربحة
الرشيدةالحو مة 

لبيئة العمل

مجاالت 
العمل

االبعاد 
الرئيسة 

القضايا 
ةاالستراتيجي

التيسيق والتواصل والشرا ة
لخدمة القراب يير الربحة
 و مة الجمعية وُبييتها 

المؤسسية



15

االستراتيجية 
للجمعيةالعامة 



16

الشراكة والتكامل
لتحفيز وتأهيل القطاع غير الربحي لرفع مساهمته في الناتج المحلي
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التوجهات 
االستراتيجية

الرؤية

الرسالة

القيم 
األساسية
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القيم األساسيةالرسالةالرؤية

قمل تيموي قالة 
البفاءة واإلنتاجية

تحقيق األثر التيموي األقمق 
خاللمع  ة القراب يير الربحة 

تمبيي  ودقم  بالدراسات 
واالستشارات والبفاءات 

من القراب العال بالشرا ة 
والخاص 

:االلتزام بـــ 

الجودةالتكامل

الحوكمة
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األهداف 
االستراتيجية
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من مجموعة 
األهداف المحددة

ا للقضايالمقابلة 
االستراتيجية 

أمام هدف أو أكثر )
كل قضية 
(  استراتيجية

القضايا 
ة اإلستراتيجي
والهدف 

العام 

األهداف 
المحددة  في 
ضوء القضايا 
اإلستراتيجية

تم صياغةمن خالل
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ستراتيجيةاالاألهداف المحددة للقضايا 

القضايا االستراتيجية

ثقا ة العمل التيموي

ةتوا ر البفاءات المتيوقة للعمل  ة القراب يير الربح

جودة أداء القراب يير الربحة

والتمبيع اجة العمل التيموي للدقم 

لخدمةالقرابالتيسيق والتواصل والشرا ة 
يير الربحة

 و مة الجمعية وُبييتها المؤسسية

استدامة الموارد المالية للجمعية

نشر ثقا ة العمل التيموي

تو ير البفاءات المتيوقة للعمل  ة القراب يير الربحة

اليمو والتحسيع اليوقة ألداء القراب يير الربحة

تمبيع العمل التيموي مع خالل الدراسات واالستشارات والميتجات

تيوين الشرا ات االستراتيجية

تع يم أثر الشرا ات

تعزيزالتيسيق والتواصل المستمر من اصحاب المصلحة

بياء صورة ذهيية إيجابية قع الجمعية

تروير البيية التي يمية والتقيية

تحقيق االستدامة المالية ور ن  فاءتها

األهداف االستراتيجية 
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مؤشرات األداء
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مؤشرات األداء 

المستهدفات
مؤشرات األداء األهداف

2026 2025 2024 2023 2022

- - - 100% 50%
وي نسبة إنضاج معايير ثقافة العمل التنم

واعتمادها
نشر ثقافة العمل التنموي 1

4 4 4 4 4
نموي عدد الفعاليات التثقيفية بالعمل الت

في القطاع غير الربحي

- - - 100% 50%
ة نسبة إنضاج واعتماد الالئحة التحفيزي

للتطوع توفير الكفاءات المتنوعة للعمل في 
القطاع غير الربحي  2

20 15 10 10 -
عدد الفرص التطوعية المتاحة على منصة

التطوع

3 3 3 3 2
ي عدد البرامج التدريبية المقدمة لمنسوب

القطاع غير الربحي ير النمو والتحسين النوعي ألداء القطاع غ
الربحي 3

2 2 2 2 -
عدد الجمعيات الخيرية التي تم دعم 

تأسيسها

4 4 4 4 2
عدد الجمعيات الخيرية المستفيدة من 

الدراسات أو االستشارات تمكين العمل التنموي من خالل 
الدراسات واالستشارات والمنتجات 4

120,000 120,000 120,000
120,00

0
60.000

العائد المالي للدراسات واالستشارات 
المقدمة للجمعيات
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مؤشرات األداء 

المستهدفات
مؤشرات األداء األهداف

2026 2025 2024 2023 2022

6 5 4 4 3 عدد الشراكات التمويلية

تنويع الشراكات االستراتيجية 5
1 1 1 1 1 عدد الشراكات اإلعالمية

2 2 2 2 2 عدد الشراكات التدريبية

3 3 3 3 3 عدد الشراكات التطوعية

90% 80% 70% 60% - نسبة الشراكات الفاعلة

تعظيم أثر الشراكات 62,000,0
00

1,500,0
00

1,000,0
00

750,0
00 - يةقيمة الدعم الناتج عن الشراكات التمويل

70 60 50 40 - عدد المتطوعين جراء الشراكات التطوعية
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مؤشرات األداء 

المستهدفات
مؤشرات األداء األهداف

2026 2025 2024 2023 2022

5 5 5 5 4 عدد الزيارات للجهات الحكومية

ب التنسيق والتواصل المستمر مع أصحا
المصلحة 7

6 6 6 6 5 عدد الزيارات للمانحين

6 6 6 6 5 عدد الملتقيات المشتركة واالجتماعات مع
الجهات المماثلة

100 100 100 70 - عدد الجهات واألفراد المستلمين لتقرير 
الجمعية السنوي

2 2 2 2 - عدد حسابات الجمعية على مواقع التواصل 
االجتماعي

بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية 8
6 6 6 5 4 أوعدد الفعاليات التي تتم إقامتها 

فيهاالمشاركة 

90% 80% 70% 60% - معدل رضا المانحين

90% 80% 70% 60% - معدل رضا المستفيدين
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مؤشرات األداء 

المستهدفات
مؤشرات األداء األهداف

2026 2025 2024 2023 2022

100% 100% 90% 80% 70% نسبة السياسات واإلجراءات الموثقة

تطوير البنية
التنظيمية والتقنية 9100% 100% 100% 100% - نسبة تطبيق األنظمة واللوائح

90% 80% 70% 60% - نسبة اإلجراءات المؤتمتة

1 1 1 1 - عدد المشاريع االستثمارية والوقفية

تحقيق االستدامة المالية 10
30% 20% 10% - - نسبة عوائد االسثمارات واألوقاف من 

إجمالي اإليرادات

60% 50% 40% 30% - نسبة الدعم المالي المقدم من أوقاف 
خارجية

20% 20% 25% 30% 30% نسبة التكاليف التشغيلية من إجمالي
الموازنة السنوية
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المبادرات والمشاريع
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المبادرات والمشاريع

المشاريع/ المبادرات األهداف

نشر ثقا ة العمل التيموي 
بحةتحديد معايير لثقا ة العمل التيموي  ة القراب يير الر•

تعزيعز  عة دراسعيةالعمل من وزارة التعليم القتمعاد ميعاه  •
ثقا ة العمل التيموي  ة القراب يير الربحة

إتامة الفعاليات التثقيفية•

تو ير البفاءات المتيوقة للعمل 
 ة القراب يير الربحة 

للتروبإقداد الئحة تحفيزية •

تروقيةققد شرا ات •

اليوقةاليمو والتحسيع 
القراب يير الربحةألداء 

ققد دورات تدريبية لميسوبة الجمعيات الخيرية•

دقم إنشاء وتأسيس جمعيات خيرية جديدة•

1

2

3
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المبادرات والمشاريع

تمبيع العمل التيموي مع خالل 
الدراسات واالستشارات والميتجات

تقديم الدراسات واالستشارات للجمعيات الخيرية•

تيوين الشرا ات االستراتيجية
ققد شرا ات تمويلية•

إقالميةققد شرا ات •

الشرا اتتروير معايير •تع يم أثر الشرا ات

المشاريع/ المبادرات األهداف

ققد شرا ات تدريبية•

ققد شرا ات تروقية•

تياس أثر الشرا ات•

4

5

6
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المبادرات والمشاريع

المشاريع/ المبادرات األهداف

التيسيق والتواصل المستمر من
أصحاب المصلحة

الزيارات الميدانية للجهات المعيية  ة القراقات الثالث•

بياء ن ال متبامل من الجهات الخيرية المشابهة•

إنشاء تاقدة بيانات قع المانحيع•

مشار ة المانحيع  ة المياسبات االجتماقية•

بياء صورة ذهيية إيجابية قع 
الجمعية

المشار ة  ة المؤتمرات واليدوات•

إقداد  لم تعريفة قع الجمعية•

تفعيل اإلقالل اإللبترونة والتواصل االجتماقة•

تياس رضا أصحاب المصلحة•

8

7
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المبادرات والمشاريع

المشاريع/ المبادرات األهداف

ييةتروير البيية التي يمية والتق
تحديت الهيبل التي يمة وإقداد األوصاف الوظيفية•

توثيق السياسات واإلجراءات •

إقداد مصفو ة الصال يات•

أتمتة اإلجراءات والعمليات•

تحقيق االستدامة المالية

تأسيس مشارين استثمارية•

تأسيس مشارين وتفية•

تسويق ميتجات الجمعية وخدماتها•

تفعيل الرقايات والدقايات•

تفعيل االستقراب الشهري مع المتبرقيع •

9

10
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عوامل نجاح
ةتنفيذ االستراتيجي
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مجلس اإلدارة

تبية االستراتيجية

تخصيص موارد مالية 
جيةاالستراتيلتيفيذ وبشرية

تذليل الصعوبات

اللجنة االستراتيجية

مواءمة الخرة االستراتيجية
والتش يلية

قدل اإل ثار مع األهداف 
والمؤشرات 

تمتابعة تيفيذ المستهد ا

التر يز قلى األولويات 
ل االستراتيجية بجانب األقما

اليومية

ةالتوقية والتثقيف بالخر

إقداد التقارير الدورية

اإلدارة التنفيذية

عوامل نجاح تنفيذ االستراتيجية
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