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نطاق الخطة االستراتيجية للجمعية



وضع الخطة االستراتيجية :

أهداف الخطة االستراتيجية :

التطلعات :

الخطة االستراتيجية هي وثيقة عمل تبين الرؤية والرسالة والمسار الذي سيتم اتباعه لتحقيق ا�ثر االجتماعي وا�سري 
الـمأمـول والمخـرجـات التي يقوم عـلـيـها العـمـل ، كما تـوضح الخطة الركائـز التـي تعتمـد عليها وتتفرع منـها ا�هـداف 
االستراتيجية والمبادرات ، وتحدد تخصيص الموارد البشرية والمالية والمادية وتضـعـها في جداول  لتســـهيل  تنفـــيذ 

 الخطة وفق منهجية محكمة قابلة للقياس والتقييم. 

نتطّلع بحول ا¯ أن ُتسهم الخطة االستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من اªنجازات المؤثرة إيجاب¤ على التنمية ا�سرية
في المملكة العربية السعودية . 

تحليل الوضع الحالي
 للــجمـــعية وحــدود
 اªمكانــات المــاديـــة
 والــــــــبــــــشــــــريـــــــة.

تحديد مــجاالت 
الــــعمـــل ا�كثر 
حاجـة لدى الفئة
المــــستهــــدفة.

رسم خارطة طريق
إستراتيجية للنتائج
المرجو تحقـــــيقــــها 
خالل مــــدة الخــــطة.

تــــــحــديـــــد ا�نـــــشـــطـــة
والبرامج وا�دوات والوسائل  
 لـــكـــــي تـــســتــطـــيـــع إدارة

 الـــجـــمـــعـــيـــة مـــن تـــحقـــيق
 أهـدافها بكـــفاءة وفـــاعلــيـــة. 

التنبؤ بالمخاطر 
المتوقعة وكيفية
تفاديها أو تخفيف

آثارها السلبية.



مراحل إعداد الخطة االستراتيجية
 للجمعية



قـــــام فريق اªعدادبجمع البيــانات 
من خالل ستة مــصــادر وهــي 

رؤيــة المملكة    2030وبـــــرنـــامــــج 
الــــتـــحــول الـــوطني ، تحـــليل 

الــبـــيـــئـــة الداخـــليـــة للجـــمــعيـــة 
، ورش الــعــمــل من 

المـــخـــتـــصـــيـــن 
والمستفيـــدين ، اســتـــبانـــات 
اســـــتــــطالعـــيـــة، الــــبـــحــــوث 
والدراسات ، االطالع على عمل 
جمعيات مـــماثلة داخل وخارج 

المـــمــلـــكـــــة .

فرز البيانات واستخراج 
مــــعـــلومــات مـــفيـــــدة 
وواضــــحـــة ومـــــحــــددة.

فهـــــم عـــــام لالحتــــــياجات 
ا�سرية  وتحديد التوجهات
الـــــعــــامـــــة ومــــــــــجـــــــــاالت
 الــــعــــمـــل  الرئـــيــــســــيـــة

بناء مصفوفة الركائز 
وا�هداف والمبادرات 

ربـــــط الــــعـــــالقـــــــة
 بــــيــــن  الــــركــــائـــــز 
وا�هداف والمبادرات 

بشكل واضح .

بناء الخطة 
االستراتيجية

قــــــــــــــام فريق اªعداد  
بتجميع المعلومات 

وتصنيـــــفها وتحليلها 
والخروج بفهم واســـــع  
لالحتــــيــــاجــــــــات االسرية 

لدى كافة أصحاب 
الـــمــصــلـــــحــــة.

قام فريق اªعداد 
بـــتــحـــديد الـــــتــــوجهــــات 
ومــــجـــاالت الــــعـــمــل بعد 
تــــحـــلـــيـــل المـــعـــلومــــات 
المفيدة وتحـــديد ماهـــية 
الــركائـــز ا�ســـاسية التـــي 
تـــعتـــمد علـــيــها الـــخطة  
االستراتيجية  والـــمبادرات 

الـــتـــي تـــحـــتـــاجــهــا.

قــــــــام فريق اªعداد 
بـــربط المبادرات مع 

ا�هداف 
االســــتــــراتــــيجـــــية . 

جمع البيانات
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قــــــــام فريق اªعداد 
بوضع ا�هداف 

االستراتيـــجية     
 ومـــايـــتـــبــــعــهــــا من 
مــبـــادرات في جـــداول 
تـــــوضـــح الـــــبـــــرامـــج 
وا�نـــــشــطـــة الالزمـــة 
لتنـــفـــيذ الـــمــبادرات 
وتــــحــــقــيــق ا�هـــداف 
وتــــحــديــد الـــــفــتــرات 
الـــزمــنــيــة للتــنــفــيـــذ. 



حدد فريق ا�عداد ممكنات النجاح الرئيسة لتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية
في ا�تي : 

ممكنات النجاحالمجال 

مجلس إدارة ذو عالقات مميزة بالمؤسسات الحكومية والتجارية والمانحة وا�وقاف.

دعم الوزارات ذات الصلة كوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

قيادة مهنية وذات فكر استراتيجي. 
فريق عمل مدرب متخصص في المجال ا�سري. 

تجهيزات مكتبية.

تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص وا�وقاف والمؤسسات المانحة.
منتجات ذات جودة وأثر اجتماعي قابلة للتسويق والتنفيذ.

تحسين العالقة بين الجمعية والجهات المرتبطة.
إقامة شراكات فاعلة مع مكونات المجتمع والمتطوعين.

إنتاج تقارير صحفية مميزة .
االستفادة من وسائل التواصل اªجتماعي. 

االستدامة
 والتمويل 

العالقات العامة 

ا�عـــالم

بيئة العمل 



مختصر االستراتيجية : 

ماهي أهدافنا 
وطموحاتنا ؟ 

كيف سنحققأين سنعمل ؟ 
 أهدافنا ؟ 

ماهي القدرات
 المطلوبة ؟

أن تـــــكــون برامــــــــج الــــجــــمــــعـــيــــة 
ومشاريــــعــها  أيقـــونة نجاح مثالية 
 لتـــمكيــن ا�ســـــر مــــن االســـتــــقرار
 والسعـــي لمـــعالـــجة المـــــشـــكالت
 ا�ســــريـــــة وتخـــفــــيــــف آثارها عـــلى

 أفـــراد ا�ســـرة من خـــالل مـــنهـجيـــة 
علمية وعـــملية مؤثرة.

العـــمــــل  داخل المــــمـــلكــــة
الــــــعـــربــــيـــة الســــعــــوديــــة 
بــمـــــنطـــقـــة الـــقـــصــــيــــــــم 

بمـــحافـــظة ريـــــاض الخــــــبراء 
 وتـــــــوســــيــــع ا�ثــــر لــــبـقيــــة
 المناطــــق من خالل التوجية

 والدعم والمساندة.

تـــسخــــير كــــافة مـــمكنات 
النجاح والوسائــل وا�دوات

المتاحة .   

تـــأهـــيل عـــلـــمـــي ومـــهـــنـــي 
للـــــعامــــلــيـــن في الـــتنـــميـــة

 ا�ســــريـــــة .

إقــــامـــــة بــــرامــــج تستـــهدف 
تفعيل دور ا�سرة في تـــعزيز 

الــــقيـــم اªســـالمية. 

االستدامـــة المالــية للجمعــــية.

الـــتــــركــــيز على الشراكات 
المجتمعــــيــــة الــــمـــــفيــدة
وبنــــاء عالقــــات اجتماعيــــة

قوية مع كــــافـــة مـــكونــات 
المجتمع .

توظيـــف الطاقـات البشرية.

االستفادة مــــن الـــتـــقـــنــية 
وشـــبــــكـــــات الـــــتــــواصـــل 

االجـــتمـــاعــــي. 

مستشارون من ذوي الخــــبرة
والكفاءة. 

االبتكار في تصميم الخدمات 
المجتمعية.



الرؤية والرسالة والقيم  



ا�خالص 

التخصص

االحترافية

العلمية

الخصوصية

الـــرؤيــــة : 

الـــرســالة : 
الـــقيــــم : 

أن تكون الجمعية خيرية ريادية لتقديم خدمات مميزة من 
خالل برامج ومشاريع طموحة تخدم الفرد وا�سرة وتلبي 

طموحات الداعمين �نشطتها وبرامجها.

انشئت جمعــية الزواج والتنمية ا�ســـرية بـــرياض الخبراء ليكون لها 
دور ريــادي في مــــجال العـــــمل الخــــيـــري لتمكين ا�ســرة من تحـــقيق
 االستقرار وا�مان ا�سري واالجتماعي بما تقدمه من أنشطة و خدمات

 متخصصة تحقق التكامل مع الفرد والمجتمع.

نراقب ا¯ عز وجل. 

نركز على برامج تمكين وتنمية ا�سرة.  
 

نحقق أهدافنا بروح الفريق وبأعلى جودة.

برامجنا مبنية على الدراسات والبحوث. 

ننهج السرية في تقديم الخدمات. 



 ا£هداف العامة



 تعزيز االستقرار االسري في المجتمع

تمكين العاملين في المجال ا£سري من تطوير
 مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية .

تقوية االيجابية والسعادة لدى ا£سرة.

جمعية خبيرة ومؤثرة في مجال التنمية ا£سرية.

االستدامة المالية والبشرية.
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الركائز الرئيسية لالستراتيجية



االستدامة المالية
 والبشرية 

 جمعية موثرة
 وخبيرة

 أسرة مستقرة
جودة الحياة

ا£سرية 

الــركائــز
 الرئيـــسية

 لالستراتيجية :

. .

.
.



 مصفوفة الركائز وا£هداف
االستراتيجــية والمبـــادرات



الركيزة االستراتيجية : 

رفع الكفاءة المالية
للجمعية 

تفعيل دور ا�فراد في تسويق خدمات الجمعية والتبرع لها 

الوزن النسبيالمبادرات الهدف االستراتيجي 
 لـــلـــركـــيــزة

استثمارات مستدامة 

التميز  المؤسسي

تعزيز الكفاءة الهنية
للموظفين

ضبط المصاريف العمومية واالدارية على أن ال تتجاوز ٢٠٪ من االيرادات 
التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

تشغيل وقف الزواج واستثمارة بالتواصل مع رجل ا�عمال والشركات .

زيادة اªيرادات التشغيلية للجمعية بنسبة ٤٠٪

استثمار اجتماعي بقيمة ١،٥ مليون 
تشكيل مجلس شرفي نسائي للجمعية

تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفق متطلبات وزارة الموارد 
 البشرية والتنمية االجتماعية

إعداد منهجية للتعلم المؤسسي 

الحصول على شهادة في التميز المؤسسي 
الحصول على جائزة في التميز المؤسسي 

التحول الرقمي 

بناء نظام للحوافز والمسار الوظيفي 
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الركيزة االستراتيجية

.

.

.

.
.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

االستدامة المالية 
والبشرية



الركيزة االستراتيجية : 

تمكين العاملين 
في التنمية ا£سرية

من الخبرات والتجارب 
والـــــمــعـــارف 

إقامة ملتقى أسري. 
تأهيل مرشدين وأخصائين أسريين. 

المبادرات الهدف االستراتيجي 

بناء شراكات فاعلة مع 
الجهات المهتمة  بالتنمية

ا£سرية 

زيادة قنوات التواصل
مع المستفيدين

نمذجة مشاريع وبرامج الجمعية.

الشراكة مع لجنة ا�سرة في إمارة المنطقة. 

إصدار نشرات وأبحاث علمية. 

تفعيل دور الجامعات في نشر الوعي العلمي للقضايا ا�سرية. 

تقديم برامج من خالل لجان التنمية والجهات ذات العالقة.
تقديم فعاليات في ا�ماكن العامة ومناطق التجمع . 

تقديم فعاليات في الجامعات والكليات. 
تقديم برامج وأنشطة في مناطق المملكة بالتنسيق مع

 الجهات ذات العالقة. 

٢٠	٪
إدارة التنسيق والتكامل بين جمعيات ومراكز التنمية ا�سرية.

الركيزة االستراتيجية
الوزن النسبي
 لـــلـــركـــيــزة

جمعية مؤثرة
وخبيرة 



الركيزة االستراتيجية : 

تمكين ا£سر من
 النجاح ا£سري 

إبتكار خدمات جديدة مبنية على حاجات المستفيدين.
دورات المقبلين على الزواج للجنسين. 

برنامج لمكافحة العنف ا�سري .
رعاية المطلقات وا�رامل. 

المبادرات الهدف االستراتيجي 

حماية ا£سرة من 
 المشكالت ا£سرية 

حماية ا£طفال
ورعايتهم 
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االستشارات ا�سرية .
برنامج اªصالح ا�سري. 

تقديم الخدمات لÔمهات العامالت .
برامج لرعاية ا�طفال. 

رعاية ا�طفال عند غياب العائل .

الوزن النسبي
الركيزة االستراتيجية لـــلـــركـــيــزة

أسرة مستقرة 



الركيزة االستراتيجية : 

تعزيز الترابط ا�سري 
وااليجابية بين أفراد ا�سرة

تعزيز مهارات الحوار بين أفراد ا�سرة. 
فعاليات عن االيجابية والسعادة ا�سرية تجمع أفراد ا�سرة.

رخصة القيادة ا�سرية. 

تمكين ا�سر من التطوع. 
تمكين ا�سر من مهارات صناعة المبادرات المجتمعية.

المبادرات الهدف االستراتيجي 

تفعيل دور ا�سرة
المجتمعي 

تطوير القيم والمهارات 
الحياتية �فراد ا�سرة 

٢٠	٪

بناء القيم ا�سرية والوطنية .
تطوير المهارات الحياتية.

بناء منهجية للتربية ا�سرية .
تفعيل برنامج أمومة. 

تمكين الوالدين من التربية
ا�سرية السليمة 

تعزيز التخطيط ا�سري. 
تعزيز الوعي المالي لدى ا�سرة.

الوزن النسبي
الركيزة االستراتيجية لـــلـــركـــيــزة

جودة الحياة
ا�ســــريــــة 



بطاقات ا£هداف  االستراتيجية



 استدامة الموارد المالية والبشرية الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

 تفعيل دور ا£فراد في تسويق
 خدمات الجمعية والتبرع لها

االستفادة من والء المستفيدون للجمعية
 وتحفيزهم على المساهمة في تـــسويق
خدمات الجمعية والمشــــاركة في حـــمالت
التبـــرع لهــــا من خـــالل خطـــط تســـويقية

 تـــعدها لجنة تـــنميـــة الـــمـــوارد 

 لجنة تنمية الموارد
 القسم النسائي

 لجنة تنمية الموارد
 القسم النسائي

اللجنة اªدارية
 والمالية

 لجنة البرامج والعالقات
   العامة واªعالم

من خـــالل فتح أسواق جديدة أو مـــانحين
  جدد وتقديم خدمات جديـــدة ومبتـــكرة 

زيادة إيرادات الجمعية بنسبة ٤٠٪

ضبط مصاريف ا�دارية والعمومية
 للجمعية على أن التتجاوز ٢٠ ٪ من

 ا�يرادات

التواصل الفعال مع أصحاب
 المصلحة 

 رفع الكفاءة المالية للجمعية

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

دراســـة المصاريـــف اªدارية والعـــمومية
وتحـــليـــلهـــا واستــنباط اسبـــاب إرتفاع 
المصاريف  التشغيلية وكيفية معالجة 

 ذلك 
تحـــديد أصـــحـــاب المصلحــــة وطــــريــــقـــة التــــواصل
المفيد مـــعه إما بالزيــــارة أو دعوتـــه لحضور البرامج 
 أو إصدار التقارير الدورية وتقرير اªستدامة السنوي 

.

.

.

.
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 استدامة الموارد المالية والبشرية الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

 أن يكون بمقدور الجمعية تشغيل الوقف تشغيل وقف الجمعية
 ومشاريع الجمعية القائمة مع رجال ا�عمال

 لجنة المشاريع
 القسم النسائي

المدير التنفيذي
 لجنة المشاريع

 القسم النسائى

إختيار مجال تجاري  مناسب لتخصص
الجمعية ودراسة الجدوى االقتصادية ثم

 طلب التمويل من الجهات المانحة المهتمة
  بدعم مشاريع االستثمار االجتماعي

 

تأسيس مشروع استثمار اجتماعي
               بقيمة ١،٥ مليون

تشكيل مجلس شرفي
  نسائي للجمعية 

استثمار وتشغيل مشاريع الجمعية القائمة

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

 يرأس المجلس عدد من سيدات ا�عمال
 ويجتمع المجلس مرتان في السنة ويمثل
 الجمعية لدى الجهات ذات العالقة  بالمرأة

.

.
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 الــــحوكمــــة والشـــفافـــيــــة من الـــوسائـــل الـــدالة
 على ا�لـــتـــزام بــــمعايير ا�دارة الرشيدة وتساهم  
  فـــي تحســـين الصورة الـــذهنية عـــلى الجمـــعية   
وهي مــــن متطلــــبات وزارة المـــــــوارد البـــــشــريـــــة    

   والتنمية ا�جتماعية .

   



 استدامة الموارد المالية والبشرية الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

 إعداد منهجية للتعلم
 المؤسسي

 تســاهم منهجيـــة التعــــلم المــــؤسسي علــــى زيادة الــــوعي
 ببــــــرامج مـــــهنية في تخصـــصاتهم وكذلك دعــــم التــــعلم   
المعرفــــي للموظفـــــين ورفع كفاءتهم من خــــالل إلحاقــــهم
الذاتي ، باªضافة إلى توفـــــير أدوات ووسائل لحـــــفظ المعارف
الضمنـــــية لدى الموظفين وتحويلها لمعارف ظاهرة من أجل 

اªستفــادة من التراكم المعرفي في تطـوير وتحسيــــن آليات    

 
  
  
 

  لجنة التخطيط

  لجنة التخطيط
بناء نظام للحوافز
والمسار الوظيفي

 تعزيز الكفاءة المهنية للمظفين

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

رفع مستوى الكفاءة والفاعلية في أداء الموظفين بنسبة ٨٠٪ في نهاية الخطة االستراتيجية مخرجات تحقيق الهدف
وتمكينهم العلمي والعملي ليكونوا خبراء تستفيد منهم بقية جمعيات المنطقة

   الــــــعــــمل والخدمــــات والــــمنـــــتـــــجـــــات  

بناء نظام قائم على تحقيق ا�هداف  واªلتزام والحصول على
 تقديرات ممتازة فـــي اÜداء بحيــث يساهم على النــظام عـــلى 
 تحفيز الموظفين على تحقــــيق أهـــدافــهم بكـــفاءة وفـــاعلية
    باªضافة إلى تحديد واضح للمسار الوظيفي لكافة الموظفين

  
  
 

.
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يتمــحور دور الجمعية حــــول إعـــداد حــــقـــــائب عــلمية وتدريـــبية
  
  
 

 ومناهج دبلوم معتمدة وفـــق منهجية علمية ويـقوم بالتدريس
والتدريب مجموعة من ذوي الكفاءة المعرفية والمهنية والعملية
وتستــهدف خريجي الكليات االجـــتـــماعـــية والنفسية وتأهيلهــم

  لسوق العمل في مجاد ا�رشاد ا¡سري . 



جمعية مؤثرة وخبيرة الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

الشراكة مع لجنة شؤون ا�سرة
بإمارة المنطقة 

 لجنة العالقات
  العامة واªعالم

لجنة العالقات
  العامة واªعالم 

 لجنة العالقات
  العامة واªعالم

 لجنة العالقات
  العامة واªعالم
  لجنة  التخطيط

تفعيل دور الجامعات في نشر
الوعي العلمي للقضايا ا�سرية 

إدارة التنسيق والتكامل بين
جمعيات ومراكز التنمية ا�سرية 

شراكات فاعلة مع الجهات المهتمة بالتنمية ا£سرية 

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

بناء شراكات علمية مع جهات دولية متخصصة بشؤون ا£سرة مخرجات تحقيق الهدف

 من خالل تبادل الخبرات والخروج بمنهجية عملية يكون أثرها
 واضًحا ، وتفعيل دورها في المجتمع

 للجامـــــعات دور بـــارز فــــي البحـــث العـــلمي من خــــالل رســــائل 
 الماجستير والدكتوراه وأبحاث الدكاترة وهذا يفيد الجمعية في
 تقديم دراســـات وأبحـــاث علـــمـــية في مـــجال التـــنميــــة ا�ســـرية

بالـــشــراكـــة مع الـــجامــعـــات

جمعـــيات مراكز التنمية ا�ســـــرية خـــاصة في المدن الصـــــغيرة 
 والمحافظـــــات بحاجة لدعــــم معــــــرفي واالستفادة من خبـــــرات
 الجمــــعية ونمـــــذجة مشاريعـــــها، وهذا يعني أهـــــمية أن تقوم
 الجمعية بدور بـــارز في التنــــــسيق والتكامل بينهــــا وبين هذه
الجمعــــيات والمراكز حتـــى تحــــقق أهدافــــها بكـــفاءة وفاعــــلية

.
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جمعية مؤثرة وخبيرة الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

تقديم برامج الجمعية من خالل
لجان التنمية  والجهات ذات 

العالقة

 لجنة البرامج
القسم النسائي

 لجنة البرامج
القسم النسائي

 لجنة  البرامج

تقديم فعاليات في ا�ماكن
العامة ومناطق التجمع

إدارة التنسيق والتكامل بين
جمعيات ومراكز التنمية ا�سرية 

زيادة قنوات التواصل مع المستفيدين

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

توسيع دائرة المستفيدين من برامج ومبادرات الجمعية مخرجات تحقيق الهدف

يكـــون دور الجمـــعية تقديم البرامــــج أو الـــمبادرة ودور الــلجان
 والـــجهات ذات العالقة في توفير المكان ودعـــوة المنتمين لها
 لالستفادة من هذه البرامـــج ، وهي فــــرصة للتعريف بالـــجمعية
وأنشطتـــــهـــــا وبرامـــــجـــــهــــا لـــشرائــــح واســـعة مـــن المــــجتمع

 من الوســــائل الناجحة في تــــحـــقيق أهداف الـــجمـــعية إقـــامــــة
الفعاليات والبرامج في أماكن التجمع سواء في ا�سواق وغيرها

 الجامعات والكليات من أفضل أماكن التجمع للشباب والفتيات
 وهي من أهم الشرائــــح التــــي البد أن تستهدفـــها الجـــمعيــــة
 وإقامة الفعاليات في الجــــامـــعات والـــكليات يســــاهم في هـــذا

وهي فرصة للتعريف بــــالجمعية وأنشــــطتها إلى شرائح واسعة
من المجتمع

بــــصــــورة كبــــيــــرة ومـــؤثـــــــرة
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جمعية مؤثرة وخبيرة الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

دراسية القوانين والتشريعات
لجنة تنمية ا�سرةوتحديثها

لجنة تنمية ا�سرة

رصد المظاهر السلبية ا�سرية
 وحث الجهات المسؤولة على 
إصدار التشريعات تخفف منها 

دعم القوانين والتشريعات المتعلقة بالتنمية ا£سرية

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

دور بارز للجمعية في تقنين التشريعات لتتواكب وتتوافق مع احتياجات المجتمع المتجددة . مخرجات تحقيق الهدف

أن تساهم الجمعية بخبرتها في تجويد وتحديث القوانين
 والتشريعات المتعلقة بالتنمية ا�سرية والتي أصدرتها الجهات
 المختصة لكي تكون تشريعات متوافقة مع متطلبات المجتمع

 واحتياجاته

 تتجدد في المجتمع المشاكل والقضايا ا�سرية وتبرز بين 
الفينة وا�خرى مــــسائل وخالفات تــــؤثر بشكل سلبي على

التنمية ا�سرية  
هنا يأتي دور الجمعية في رصــــد هذه  المظاهر الســـــلبية 
 ومتابعتها واقتراح القوانين والتشريعات على الجهات ذات
العالقة لكي تساهم في تحجيم وتخفيف أثرها على ا�سرة

.

.

.
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جمعية مؤثرة وخبيرة الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

 ابتكار  خدمات جديدة مبنية
لجنة التخطيط على حاجات المستفيدين

 لجنة البرامج 
 القسم النسائي

لجنة تنمية ا�سرة
 دورات تأهيل للمقبلين
عـــلى الـزواج للجنـسين

أسرة مستقرة تمكين ا£سر من تحقيق النجاح ا£سري

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

استقرار ا£سر الناشئة بنسبة ٩٠٪  مخرجات تحقيق الهدف

 إعداد دراسة دورية عن حاجات المستفيدين والتعرف على
 المشكالت واالحتياجات الجديدة ثم تصميم خدمات ومنتجات

 ومبادرات تساهم في حل هذه المشكالت واالحتياجات الجديدة
 أو تخفف منها باستخدام أدوات ووسائل مبتكرة تجذب

المستفيدين وتؤثر فيهم

إعداد حقائب تدريبية بمناهج علمية رصينة لتمكين المقبلين
 على الزواج من المهارات الالزمة ªدارة أسرهم بكفاءة وفاعلية

 حيث يدير هذه الدورات مدربين أكفاء وخبراء في مجال
| التنمية ا�سرية
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أسرة مستقرة الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

برامج المكافحة العنف ا�سري
لجنة التخطيط 
 لجنة البرامج 

القسم النسائي 

لجنة التخطيط 
 لجنة البرامج 

القسم النسائي 

رعاية المطلقات وا�رامل

حماية ا£سرة من المشكالت ا£سرية

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

استقرار ا�سر الناشئة بنسبة ٩٠٪  مخرجات تحقيق الهدف

 تسعي الجمعية تقديم مجموعة من البرامج والمبادرات التي
 تســـاهم في معالـــجة العنف ا�سري الناشـــئ من المشكالت
 والصعوبات ا�سرية أو التخفيف من آثارها خاصة على الفثات

ا�ضعف

تقديم الدعم المادي والمعنـــــوي وفتح آفـــــاق جديدة تساهم
 في استقرارهن نفسيا ومعنويا وماديا لبدء حياة أكثر استقرار
من خالل الشراكات مع الجهات والجمعيات المعنية والمناسبة

تقديم االستشارات النفسية وا�سرية من ذوي الخبرة
 واالختصاص تساهم في حل المشكالت التي تواجه أفراد

ا�سرة وتساعد على استقرارهم نفسيا ومعنويا
االستشارات ا�سرية

برامج ا¼صالح ا�سري

 لجنة  البرامج 
القسم النسائي 

 برنامج يساهم في تقريب وجــــــهات النظر بين الزوجين
 المختلفين ويساعدهما على تفــــــــهم بعـــــضــــــهما اÜخر،
 ويقدم حلوال مناسبة ومفيدة من ذوي الخبرة واالختصاص

 ªزالة التوتر بينهما أو التخفيف منــــــه؛ لضمان استـــــمرار
ا�سرة واستقرارها

 لجنة البرامج 

.

.

.

.
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أسرة مستقرة الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

تقديم الخدمات ل½مهات
العامالت

 لجنة التخطيط 
القسم النسائي 

برامج حماية ا�طفال

حماية ا£طفال ورعايتهم

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

المساهمة في استقرار حياة ا�طفال الذين يتعرضون لظروف أسرية غير اعتيادية تؤثر على حياتهم . مخرجات تحقيق الهدف

يؤثر العمل على ا�مهات المسؤوالت عن رعاية أطفالهن
 ويواجهن صعوبات ومشكالت في ذلك ، لذا تسعى الجمعية
في مساندة ا�مهات العامالت وتسهيل حياته العملية؛ لكي

 ال تؤثر سلبا على أطفالهن من خالل تقديم العديد من البرامج 
واالستشارات والخدمات

يــــبقـــــى ا�طفال الحلقة ا�ضعــــف في أي مشكلة تحــــــدث بين
 الــــــزوجين خاصة في قضــــية الطــــــالق واالنفصال ، ومن واجب
 الجهات المعنية تقديم المبادرات والبرامج التي تعين وتساعد
 على حماية ا�طفال من أي آثار سلبية للطالق واالنفصال أو أي

 مشكالت يتعرضون لها كالتحرش والتضييق والعنف، وهذا ما
تسعى له الجمــــــعية بالشراكة مع الجهات المعنية والمختصة

رعاية ا�طفال عند غياب العائل

 لجنة البرامج 
القسم النسائي 

 لجنة التخطيط
لجنة البرامج 

 القسم النسائي 
لجنة العالقات 
العامة واالعالم

تتعرض ا�ســـــر في بعض ا�حــــــيان لظــــروف قــــــاهرة يتـــــرتب عليها
 غياب العائل لمدد طويلة سواء السفر أو السجن أو غير ذلك، وهذا
 يترتب عليه آثار سلبية على حياة ا�طفال وتأهيلهم مما يستدعي
 تدخل الجمعية وطرح مبادرات وبرامج تساهم في تحسين الحياة

لÔطفال وتخفف من اÜثار السلبية لغياب العائل

.

.

.
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جودة الحياة ا£سرية الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

تمكين ا�سرمن التطوع

تمكين ا�سر من مهارات صناعة
المبادرات المجتمعية

لجنة البرامج 
القسم النسائي

 لجنة البرامج 
القسم النسائي

تفعيل دور ا£سرة المجتمعي

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

زيادة مساهمة ا�سر في العمل التطوعي واالجتماعي . مخرجات تحقيق الهدف

تمكين ا�سر من التطوع للمجتمع
وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج 
الخيرية بالشراكة مع الجهات ذات 

العالقة . 

إقامة برامج تدريبية وإثرائية تساعد ا�سر على بناء وصناعة
٢٠٢٢	-	٢٠٢١.مـــــبادراتــــــها المجتمعــــــية وتطــــبيقها على أرض الـــــواقع
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جودة الحياة ا�سرية الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

بناء القيم ا�سرية والوطنية

تطوير المهارات الحياتية

 لجنة التخطيط
لجنة البرامج 

 القسم النسائي 

 لجنة التخطيط
لجنة البرامج 

 القسم النسائي 

تطوير القيم والمهارات £فراد ا£سرة

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

رفع مستوى القيم والمهارات لدى أفراد ا�سرة ليكونوا أكثر تأثيرا وانتاجا وتحقيقا �هدافهم • مخرجات تحقيق الهدف

 برامج توعوية وإثرائية عن القيم ا�سرية
 والوطنــــية كالمحاضــــرات والنــــــشــــرات
ومقاطع الفيديو ونحو ذلك مما يساهم 
في تعزيز هذه القيم لدى أفراد ا�سرة 

برامج إثرائية وتدريبية تساهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى
 أفراد ا�سر وتلبية احتياجاتهم العلمية والمعرفية ليكونوا 
أكثر قدرة على تحقيق أهدافهم والحياة بسعادة واستقرار

.

.
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جودة الحياة ا£سرية الركيزة

 الهدف االستراتيجي

 المبادرة

بناء منهجية للتربية ا�سرية

تفعيل برنامج أمومة

لجنة تنمية ا�سرة  

 القسم النسائي 

تمكين الوالدين من التربية ا£سرية السليمة

 سنة التنفيذ مسؤل التنفيذ تفاصيل المبادرة

زيادة قدرة الوالدين على تربية أبناءهم على أسس منهجية سليمة • مخرجات تحقيق الهدف

 المنهجية عبارة عن مادة علمية وتطبيقية ، تجمع بين ا�صالة
 العلمية والتــطبيقات العملية ومزودة بالـــعديدمن ا�مـــثـــلــــة
 واالختبارات لكي تسهل على الوالدين تملك ا�دوات التربوية
الصحـــــيحة ليـــــكونوا أكـــــثـــــر تأثــــيرها وجـــــذب¤ �بــــنـــــائهـــم

برنامج مخصص لÔمهات الجدد ليمكنهم من وسائل 
وطرق تربية ا�بناء 
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إدارة المخاطر المتوقعة

 هي العملية التي يتم بموجبها اتخاذ اªجراءات المناسبة لتخفيف وقع الخطر والتقليل من
آثاره على النتائج المنتظرة



 هي العملية التي يتم بموجبها اتخاذ اªجراءات المناسبة لتخفيف وقع الخطر والتقليل من
آثاره على النتائج المنتظرة

منع وقوع الخطر، واتباع أفضل الوسائل التي من شأنها حماية 
الجمعية من الوقوع في المخاطر المحتملة.

تقليل اÜثار الناجمة عن الخطر إن وقع، بما يضمن استمرار 
تنفيذ إستراتيجية الجمعية بكفاءة وفاعلية.

تفعيل اªجراءات الوقائية واالحترازية للحد من تعطل ا�عمال.
 تثقيف العاملين في الجمعية في كيفية أدائهم �عمالهم

 بشكل صحيح لمنع وقوع ا�خطاء.

 أهداف إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

.



 وقد حدد فريق ا¼عداد المخاطر المتوقعة وفقا للركائز ا¼ستراتيجية
للجمعية بحسب اÀتي

الركيزة ا£ولى : االستدامة المالية والبشرية

وسائل معالجة ا£خطار أو التخفيف منها درجة تأثيرهااحتمالية حدوثهاالمخاطر المحتملة

عدم تفاعــل المستـــفيدين  في تسويق
 خدمات  ومنتجات  الجمعية  والتبرع لها 

 عدم القدرة على تحقيق المبلغ المستهدف
لالستثمار

 

عدم تفاعل الجهات المانحة في تمويل
مشاريع الجمعية

 

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

كبيرة

 

كبيرة متوسطة

 

تسويق خدمات الجمعية والتبرع لها في كافة أنشطة 
 وفعاليات الجمعية

إقامة برامج وفعاليات للتواصل مع المستفيدين وحثهم
على التسويق

 البحث عن طرق للتمويل
 .شراء وقف بالمبلغ المتوفر ثم تسويق الباقي

شراء عقار بالتقسيط وتسويقه كأسهم وقفية .

تحميل مصاريف أنشطة محدودة على دعم الجهات
 المانحة من البداية

عدم تنفيذ برامج لم يكتمل تمويلها من المؤسسات 
المانحة

.

.

.

.
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الركيزة الثانية : جمعية مؤثرة وخبيرة

وسائل معالجة ا£خطار أو التخفيف منها درجة تأثيرهااحتمالية حدوثهاالمخاطر المحتملة

 
 تأخر صدور تراخيص البرامج العامة

والجماهيرية

أداء لجنة ا�سرة با�مارة 
 

عدم القدرة على التنسيق والتكامل بين
جمعيات ومراكز التنمية ا�سرية

 

 متوسطة

ضعيفة

 

كبيرة

 

متوسطة

 

 متوسطة
كبيرة

 

تخصيص وقت محدد الستخراج كافة تراخيص البرامج
 وا�نشطة في الخطة التشغيلية

الشراكة مع المؤسسات التدريبية لتقديم برامج الجمعية 

 حث الوزارة على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تعزز
 جانب  التنسيق والمبادرة بين جمعيات ومراكز

 التنمية ا�سرية
 دعم التواصل مع جمعيات ومراكز التنمية ا�سرية 

لتبادل الخبرات والبرامج

تعزيز التواصل مع اللجنة لتطوير الخطط والبرامج
ربط عدد من برامج الجمعية خاصة الجماهيرية باللجنة 

لتحقيق نجاحات السريعة باسمها

.
.
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.
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الركيزة الثالثة : أسرة مستقرة

وسائل معالجة ا£خطار أو التخفيف منها درجة تأثيرهااحتمالية حدوثهاالمخاطر المحتملة

 
 عدم وجود دعم للبرامج وا�نشطة

الخاصة بهذه الركيزة

 عدم وجود قاعدة بينات رسمية با�طفال
الذين يحتاجون رعاية

عدم افصاح المطلقات وا�رامل وا�مهات
العامالت عن احتياجاتهن

 

 متوسطة

كبيرة

 

كبيرة

 

متوسطة

 

متوسطة متوسطة

 

 تخفيض العدد المستهدف لهذه البرامج وا�نشطة
تفعيل دور المستشارين المتطوعين 

 تفعيل الدراسات المالحية والبحث االجتماعي
إصدار نشرة عن خدمات الجمعية وحثهم المستهدفين 

على تسجيل بياناتهم

 تفعيل الدراسات المالحية والبحث االجتماعي
إصدار نشرة عن خدمات الجمعية وحثهم المستهدفين 

على تسجيل بياناتهم

.
.

.
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الركيزة الرابعة : جودة الحياة ا£سرية

وسائل معالجة ا£خطار أو التخفيف منها درجة تأثيرهااحتمالية حدوثهاالمخاطر المحتملة

 
 عدم تفاعل ا£سر في أداء دورهم

المجتمعي

ضعف الجانب التربوي للوالدين

كبيرة

 

 متوسطة

متوسطة

 

متوسطة

 

 زيادة ا�نفاق على الحمالت التوعوية في هذا المجال
تكريم ا£سر المتفاعلة في برامج وفعاليات الجمعية

تحفيز لجان التنمية على دعم مبادرات ا£سر .

.

.

  تضمين مهارات التربية ا£سرية في أغلب برامج وفعاليات
الجمعية

الحرص على إقامة البرامج والفعاليات التي تستهدف 
الجانب التربوي في ا£ماكن العامة ومناطق التجمع

.
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