
 
 

 

 

 

 

 

 وثيقة الخطة االستراتيجية للجمعية
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/ فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود   تأسست جمعية دار لإلسكان  بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي األمتر

 حفظه هللا أمتر منطقة الحدود الشمالية. 

ي المجال المعماري وبناء المساكن لألرس الضمانية 
 
ي مدينة عرعر، من خالل بناء وتأسيس    وتسىع الجمعية لتكون رائدة ف

 
ف

اكات فاعلة مع الجهات ذات العالقة، وتوفتر السكن المناسب لألرس األكتر احتياًجا.   رسر

ويطمح مجلس إدارة الجمعية لتنمية الموارد المالية وإدارتها بكفاءة لتحقيق االستدامة المالية، وتطبيق أعىل معايتر الحوكمة  

 . والتمتر  المؤسسي للجمعية

الجمعية   أعضاء  األكارم  ة، ومن خلفهم  المتمتر  النخب  اإلدارة وهم من  أعضاء مجلس  الجهود يسىع لتحقيقها كافة  وهذه 

 العمومية. 

ي أنشأت من أجلها الجمعية. 
 وختاًما: نسأل هللا القدير أن تكلل جميع المساعي بالتوفيق والنجاح لتحقيق األهداف المرجوة التر

 رئيس مجلس اإلدارة 

 ار بن برغش الضبيان د. ذع
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 المحتويات 

 2 اإلدارة  مجلس رئيس  كلمة

 4 التنفيذي  الملخص

 4 تعريفات 

 6 التخطيط  منهجية

اتيجية  التوجهات  7 للجمعية  الستر

 7 الجمعية  رسالة

 8 الجمعية   رؤية

 9 : الجمعية قيم

 10 : األهداف

ي  المسح
 11 : البيت 

ي  المسح منهجية
 11 : البيت 

 12 : المصلحة  أصحاب

 13 وإنجازاتها   الجمعية تاري    خ  استعراض

ي  التحليل 
 16 البيت 

 17 : للجمعية  الداخلية البيئة تحليل 

 18 : للجمعية  الخارجية البيئة تحليل 

ي  المسح لنتائج  الرباعي  التحليل 
 19 : البيت 

 20 : للجمعية الحالي  الوضع تقييم

اتيجيات  تحديد   21 االستر

 21 للجمعية  المرغوب  المستقبىلي  الوضع تحديد 

اتيجيات اتيجية الفجوة لسد  الرباعي  التحليل  نتيجة  المختارة االستر  22 : االستر

اتيجية األهداف  23 : االستر

ات اتيجية للخطة الرئيسية المؤرسر  24 والمبادرات  االستر

اتيجية  الخطة بمبادرات تعريف   25 االستر

 26 للجمعية  التغيتر  نظرية
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لإلسكان         دار  لجمعية  ي  اتيج  االستر التأسيس  هاجًسا ظل  عرعر  بمدينة 
البناء   فيها  تمثل  ي 

والتر األول،  دورته  ي 
ف  وهو  سيما  اإلدارة  لمجلس  مالزًما 
ي للجمعية األيقونة األبرز.  اتيج   االستر

ي إحداث التغيتر المنشود، فقد حرصت  
 استثمار الفرص عامل مهم ف 

َّ
وبما أن

المشر  التحديد  وجه  وعىل  "إمكان"  برنامج  ي 
ف  المشاركة  عىل  وع الجمعية 

اإلسكانية   للجمعيات  المؤسسي  "االحتضان  ب     :  والمعنون  تحته  المنضوي 
وع الرائد: بناء التوجهات    من جملة ما يسىع إليه هذا المشر

َّ
الناشئة"، إذ إن

اتيجية والتشغيلية.   اتيجية، وتطوير الخطة االستر  االستر

الخطة      تطوير  مراحل  استعراض  سيتم  التنفيذي  الملخص  هذا  ي 
  وف 

اتيجية والتشغيلية للجمعية.   االستر

اتيجية  المرحلة األوىل: تحليل وصياغة االستر

اتيجية وفيها قام        ي عىل ثالثة   فريق االستر اتيج  بالتحليل والتشخيص االستر
 مستويات: 

 : )الخاصة والعامة(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية -1

الداخلية        البيئة  تحليل  تم  لإلسكانحيث  من   لدار  جملة  باستخدام 
نتائج موضوعية. فُجِعل   إل  الوصول  المهنية حرًصا عىل  النموذج األدوات 

ي الذي طورته ركير  
 Backgroundخلفية   لالستشارات وبناء القدراتالثمان 

 .SWOT Analysisأداة تحليل سوات مع توظيف  للتقييم المؤسسي 

القريبة        الخارجية  البيئة  تحليل  تم  فقد  الخارجية:  البيئة  وعىل مستوى 
البعيدة)الخاصة(   الخارجية  أداة تحليل بيستل    )العامة(   والبيئة  باستخدام 

PESTEL Analysis . 

 تحليل القيمة:  -2
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من        مة 
َّ
المقد المجتمعية  القيمة  دراسة  تمت  المستوى  هذا  ي 

دار  ف 
أنواع، بعد ذلك قام الفريق بتحليل كل نوع    ثالثة، وتم تصنيفها إل  لإلسكان

حة للمستفيد   ؛  Value Proposition Canvasباستخدام أداة القيمة المقتر
 وذلك للوقوف عىل مدى مالءمة القيمة المقدمة الحتياجات المستفيدين. 

 تحليل التنافسية:  -3

ي هذا المستوى تم تحليل تنافسية       
باستخدام نموذج القوى   دار لإلسكانف 

لبورتر   اتيجية  Porter`s Five Forcesالتنافسية  استر أدوات  من  وأداة   ،
؛ للكشف عن مدى القدرة التنافسية الحالية Blue Oceanالمحيط األزرق  
 ، ورصد الفرص المتاحة لتحسينها. لدار لإلسكان

ي هذه ال     
ا ف 

ً
اتيجية أيض اتيجية( قام فريق االستر مرحلة )مرحلة تحليل االستر
العمل  نموذج  مخطط  باستخدام  العامة  المؤسسية  الحالة  بتحليل 

Business Model Canvas  ؛ لتقييم كفاءة وفاعلية نموذج صناعة القيمة
 .  المجتمعية ونموذج الدخل الذكي

نتائج        بصهر  اتيجية  االستر فريق  قام  ذلك  ي  بعد 
ف  ي  اتيج  االستر التحليل 

سوات   تحليل  أداة  المركزة  SWOT Analysisبوتقة  بالنتائج  للخروج  ؛ 
سوات   تحليل  مصفوفة  باستخدام  ي  اتيج  االستر  SWOTللتشخيص 

Analysis Matrix. 

منها        خلصت 
ُ
است ي  اتيج  االستر للتشخيص  المركزة  النتائج  قضايا    9هذه 

ا  االستر الموقف  خذ 
ُّ
ات ثم  اتيجية،  ، استر ي

)نمان  قضية  لكل  المناسب  ي  تيج 
 .) ي

، انكماشر ي ، عالج   دفاعي

ي المستويات الثالثة       
ي ف  اتيج  وبناًء عىل نتائج التحليل والتشخيص االستر

ي سيستغرق ردمها ثالث 
اتيجية بتحديد فجوة القيمة، والتر قام فريق االستر

الجو  والقيم  والرسالة  الرؤية  بوضع  قام  تعال. كما  بإذن هللا  هرية  سنوات 
 الحاكمة. 
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األهداف        بصياغة  اتيجية  االستر فريق  قام  م 
َّ
تقد ما  عىل  وتأسيًسا 

اتيجية اتيجية المحققة للنتائج االستر  . المرجوة االستر

اتيجية   المرحلة الثانية: ترجمة االستر

اتيجية من خالل      جمة االستر اتيجية بتر ي هذه المرحلة قام فريق االستر
  ف 

ي اشتملت عىل: األهداف  BSCتطوير بطاقة قياس األداء المتوازن 
، والتر

ات األداء الرئيسة  اتيجية، ومؤرسر ، والمستهدفات، والمبادرات.  KPI`sاالستر
التشغيلية، مع تخصيص الموارد الالزمة   ةوقد انبت  عليها تطوير الخط

 لتنفيذها. 

اتيجية وقيادة األداء   المرحلة الثالثة: تنفيذ االستر

بتنفيذ        الفعىلي  بالبدء  اتيجية 
االستر فريق  قام  المرحلة  هذه  ي 

ف 
اتيجية، وذلك من خالل:   االستر

الخطة  -1 مع  المتوائم  التنظيمي  الهيكل  ببناء  وذلك  اتيجية:  االستر حوكمة 
اتيجية، وتوضيح نطاقات المساءلة واإلبالغ.   االستر

اتيجية.  -2  المواءمة االستر
 المواءمة التشغيلية.  -3
والتعلم   -4 والمساءلة  والتقييم  للمراقبة  والتشغيلية  العليا  السياسة  تعميم 

MEAL. 

ي أن المنظمة أجادت الحديث بلغة       
اتيجية ال يعت  ختاًما: إن وجود االستر

 . ي اتيج  ا من ممكنات األداء االستر
ً
ي أنها امتكلت ممكن

اتيجية، وإنما يعت   االستر

اتيجي      االستر لمسه وعايشه فريق  اتيجية من وما  تي  ٍّ واضح لالستر ة من 
ي  
 ، ليستجلب األمل، ويستحث العمل. دار لإلسكانكافة المستويات اإلدارية ف 

ق المنشود 
َّ
 أخلص هللا المقصود، وبارك المجهود، وحق

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

اتيجية   فريق بناء االستر
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 بمدينة عرعرجمعية دار لإلسكان  الجمعية

، إيجاًبا أو سلًبا أصحاب المصلحة  كل من يؤثر ويتأثر بأعمال الجمعية، من داخلها وخارجها، بشكل مبارسر أو غتر مبارسر

ي تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، تعرف بأداة )تحليل سوات  التحليل الرباعي 
 (. SWOT Analysis –أداة تستخدم ف 

اتيجية  ي فلكها القضايا التابعة لكل محور من هذه المحاور  المحاور االستر
ي تدور ف 

ى للمنظمة التر  القضايا الكت 

اتيجية  ي للمنظمة، ابتداًء من منظور القدرات التنظيمية )التعلم والنمو(رسم شجري يحكي قصة األداء  الخارطة االستر اتيج  ، ومروًرا  االستر
، واستقراًرا بمنظور المستفيدين  بمنظور العمليات الداخلية، ثم المنظور المالي

ي 
، ويتم فيها استقصاء نقاط القوة والضعف من  المسح البيت  ي اتيج  البيئة الداخلية  المرحلة األول من مراحل التخطيط االستر

ي البيئة الخارجية )الخاصة والعامة( 
 للمنظمة، والوقوف عىل أبرز الفرص والتحديات الموجودة ف 

 الفريق المكلف رسميًّا ببناء الخطة االستراتيجية فريق الخطة

اتيجية  اتيجية بعد المفاضلة بير   الخيارات االستر
ي توصل لها فريق بناء االستر

اتيجية المتاحة أمامهم والناتجة عن  االختيارات التر البدائل االستر
ي  اتيج   مرحلة التحليل والتشخيص االستر

ية، والموارد المالية، والموارد المادية،  تخصيص الموارد : الموارد البشر ي
كزة ف  اتيجية، والمتر حرص واعتماد الموارد الالزمة لتنفيذ االستر

 والموارد المعرفية 



 
 

 

  

اتيجية الخطة وثيقة  8 للجمعية االستر

 

 

 

المصلحة وكانت مخرجاتها عدة   العمل مع أصحاب  اتيجية من خالل ورش  االستر الخطة  لبناء  الجمعية منهجية  وضعت 
ي عدٍد من األسس  أهمها: 

 
اتيجية وتتلخص المنهجية ف  محاور وأهداف استر

 تحليل خطة منطقة الحدود الشمالية للمواءمة معها.  ▪
 والقيم. تطوير الرؤية والرسالة   ▪
ي تواجهها SWOT Analysisاستخدام التحليل الرباعي ) ▪

( لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التر
ي طريق تحقيق الرؤية والرسالة. 

 
 الجمعية ف

اتيجية للجمعية.  ▪  استنتاج المحاور واألهداف االستر
اتيجية باستخدام الخارطة الذهنية للوصول ▪ اتيجية.  تحليل المحاور واألهداف االستر  للخارطة االستر
ي من خ الثالثية إعداد خطة العمل  ▪

اتيجية. ال والتر  لها يتم تنفيذ االستر
 إعداد الخطة التشغيلية وآلية التنفيذ.  ▪
 تقييم األداء.  ▪
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المنازل، وترميمها، ودعم العاجزين عن سداد اإليجار، من مستفيدي  منظمة غتر ربحية مستدامة، تسىع لتقديم خدمات: بناء 

، وفق منظومة مهنية وتنموية وأخالقية متكاملة  . الضمان االجتماعي
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ي مدينة عرعر 
 
ي تقديم الخدمات اإلسكانية ف

 
 الكيان األمتر  ف
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 قيمنا 

 الشفافية 

 العدالة 

 المبادرة 

 االبتكار 

 اإلتقان 

والوثائق  : وهي الوضوح التام عىل كافة األصعدة، والذي تستلزم من الجمعية اإلفصاح عن كافة البيانات والمعلومات  الشفافية
ي الجمعية 

ا لسياسة اإلفصاح المنشورة والمعمول بها ف 
ً
 المفتوحة وفق

ي تحقيق العدالة  العدالة          
: وهي إعطاء كل ذي حق حقه، والذي يتطلب تأسيس البنية النظامية واألخالقية المساهمة ف 

ي الجمعية عىل كافة المستويات 
 ف 

ي تستدعي من الجمعية المشاركة المجتمعية، والتحرك الواعي المنسجم مع  المبادرة          
ي األمر، والتر

: وهي أسبقية المبادأة ف 

ات المجتمعية المستمرة    التغتر

ي تدفع الجمعية االبتكار        
ي خدمات ومنتجات مجتمعية، والتر

ي قدًما نحو المنظمة  : وهو بلورة األفكار اإلبداعية ف 
للمض 

 المتعلمة المبتكرة، من خالل عمليات نقل المعرفة وإدارة االبتكار

 

ي كل مرة مع مراعاة التحسير  المستمر، والذي يؤكد عىل  اإلتقان
ء الصحيح عىل النحو الصحيح من أول مرة وف  ي

: وهو فعل السر

ورة بناء   للتمتر  المؤسسي المنشودالجمعية ض 
ً
 نظام إدارة الجودة الشاملة وصوًل
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 تمكير  الفئات المستفيدة من امتالك السكن.  .1

2.  .  إنشاء مجمعات سكنية مهيأة الحتضان المحتاجير 

ي ترميم المنازل للفئات المستفيدة.  .3
 
 المساعدة ف

ي مجال اإلسكان. المساهمة  .4
 
ي دعم األبحاث ف

 
 ف

ي مجال اإلسكان.  .5
 
ي تقديم خدمات إنشائية ف

 
 المساهمة ف
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ي للقوة والضعف للمنظمة مع تحليل التهديدات والفرص ا
ي أو التحليل الموقف 

ا   ،لمسح البيت 
ً
تحليل "األطراف" وهم    وأيض

اتيجية الكلية وهم   و منظمات معنية مهتمة بالمنظمة. أشخاص أ المؤثرين المرتبطير  بعمليات االستر

 

 االطالع عىل اهداف الجمعية وغاياتها.  .1

 استعراض تاري    خ الجمعية وإنجازاتها.  .2

3.  . ي
 تقييم الجمعية عىل معايتر النموذج الثمان 

 . RCATاستعراض تقييم الجمعية عىل منصة  .4

ي تخدمها الجمعية.  .5
 التعرض عىل القضية )اإلسكان التنموي( التر

 تحديد المستفيدين وحاجاتهم التنموية وكيفية تحقيقها.  .6

ي تقدمها الجمعية حاليا.  .7
 استعراض الخدمات االسكانية التر

 تحديد أصحاب المصلحة وتوقعاتهم وكيفية الوفاء بها.  .8

ي تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية  تحديد مدى .9
 . 2030مساهمة الجمعية ف 

 استعراض مستهدفات توجهات وكالة اإلسكان التنموي.  .10

ي مجال اإلسكان التنموي. م االطالع عىل أفضل الممارسات  .11
ا ف  حليا وإقليميًّ
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 ؟ ماذا نريد منهم  ماذا يريدون منا؟  أصحاب المصلحة  م

 الجمعية العمومية   1
تحقيق أهداف الجمعية + اطالع  

 دائم عىل تقارير األداء 

 اجتماعات سنوية 
+ 

 التسويق 
+ 

 دعم مجلس اإلدارة 

 مجلس اإلدارة    2
 حوكمة عالية + 

 ضبط عمل + تقارير أداء دورية 

 توفتر الموارد 
+ 

 منح الصالحيات الكافية 
 

 والمتطوعون الموظفون    3
ي تصميم وتقييم  

اك ف  اإلرسر
 المشاري    ع

 

 التعاون 
+ 

 دقة العمل 
+ 

 اإلنجاز

 الجهات الحكومية ذات العالقة   4

 تحقيق المنفعة للمستفيدين 
+ 

 التنسيق المسبق 
+ 

 تقارير األداء الدورية 

اكات   الدعم من خالل الشر
+ 

 منح الصالحيات 

 المستفيدون   5

 لالحتياج خدمات إسكانية ملبية 
+ 

ي تصميم الخدمات  
اكهم ف  إرسر

 اإلسكانية والتنموية 

ام  االمتثال وااللتر 
+ 

 التغذية الراجعة 
+ 

ي تصميم وتقييم  
المشاركة ف 

 الخدمات اإلسكانية والتنموية 

 الجهات المانحة   6

ام  االمتثال وااللتر 
+ 

 خدمات مصممة 
+ 

 تقارير أداء 

 توفر موارد مالية 
+ 

 توفتر موارد معرفة 
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 إنجازاتها: 

 

 توقيع االتفاقية اإلطارية مع وزارة الشؤون القروية والبلدية واإلسكان.  .1

 توقيع اتفاقية "احتضان الجمعيات األهلية اإلسكانية الناشئة" مع وكالة اإلسكان التنموي.  .2

ية لبناء ثالثة مساكن لمستفيدي الجمعية. توقيع اتفاقية تعاون مع   .3  جمعية بنيان الختر

اكة مع منصة جود لإلسكان.  .4  توقيع رسر

 توقيع اتفاقية مع جمعية تكاتف.  .5

 تأثيث مسكن ألحد مستفيدي الجمعية.  .6

 تأمير  أجهزة كهربائية ألحد مستفيدي الجمعية.  .7

 

ي   .8
وع االحتضان المؤسسي للجمعيات اإلسكانية الناشئة. بناء القدرات المؤسسية من خالل المشاركة ف  مشر
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 . ي
 تقييم الجمعية عىل معايتر النموذج الثمان 

 التقييم  المجال  م

 الخدمة 1

:  تمكنت الجمعية من تصميم وتقديم   ▪ ي
خدمات إسكانية واضحة ومركزة تتمثل ف 

 بناء المساكن، وترميم المساكن، ودعم اإليجار 

 االستدامة 2

 استطاعت الجمعية أن تنمي قدراتها المالية  ▪

ا من إدارة الموارد المالية بكفاءة عالية  ▪
ً
 أظهرت الجمعية تمكن

اكات 3  الشر

اكات مع عدد من منظمات القطاعات الثالثة،  ▪ عقدت الجمعية جملة من الشر

 داخل مدينة عرعر وخارجها 

كائها، حيث  ▪ مة بير  الجمعية ورسر اكات المت  شملت المستويات الثالثة:  تعددت الشر

، والمستوى المجتمىعي  ، والمستوى المالي  المستوى المؤسسي

 التطوع  4

ي تصميم وتقديم خدماتها اإلسكانية  ▪
كت الجمعية المتطوعير  ف   أرسر

5 

الموارد 

ية  البشر

ي  ▪
ي الوظائف الحيوية المندرجة ف 

عملت الجمعية عىل تسكير  عدد من الموظفير  ف 

 هيكلها التنظيمي 

 السمعة 6

تمكنت الجمعية من بناء فريق عمل تطوعي خاص بإدارة سمعتها المؤسسية،  ▪

 بحيث يتول مهام: اإلعالم، والعالقات العامة، والتسويق 
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 التقنية  7

ي تقديم   ▪
ي إتمام عملياتها الداخلية، وكذلك ف 

أجادت الجمعية تفعيل التقنية ف 

 الخدمات للمستفيدين  

8 

التمتر  

 المؤسسي 

وع االحتضان المؤسسي للجمعيات اإلسكانية   ▪ استثمرت الجمعية فرصة إطالق مشر

الناشئة، حيث شاركت فيه بفعالية، واستطاعت غرس الكثتر من المعارف  

ي سيكون لها بالغ األثر 
ي أرضها، والتر

ات ف  ي رحلتها نحو التمتر    -بإذن هللا-والخت 
ف 

 المؤسسي 
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 تحديد المستفيدين وحاجاتهم التنموية وكيفية تحقيقها. 

 التحقيق وسائل  التنموية االحتياجات  الفئة

اكات مجتمعية مع مدارس أهلية  التعليم الجيد  األيتام رسر
 رائدة

اكة مجتمعية مع جمعية الت    الكسوة رسر
 بمنطقة الحدود الشمالية 

اكة مجتمعية مع جمعية الت    المعيشة رسر
 بمنطقة الحدود الشمالية 

ي  المواصالت
اكة مجتمعية مع تطبيق خاص ف  رسر

 تقديم خدمة المواصالت 

سنة   60الشيوخ من سن 

 فما فوق 

اكة مجتمعية مع جمعية الت    الكسوة رسر

 بمنطقة الحدود الشمالية 

اكة مجتمعية مع جمعية الت    المعيشة رسر

 بمنطقة الحدود الشمالية 

ي  المواصالت
اكة مجتمعية مع تطبيق خاص ف  رسر

 تقديم خدمة المواصالت 

 مبادرة بناء  المسكن
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العاجزون عن العمل عجًزا 

 دائًما 

اكة مجتمعية مع جمعية الت    الكسوة رسر

 الشمالية بمنطقة الحدود 

اكة مجتمعية مع جمعية الت    المعيشة رسر

 بمنطقة الحدود الشمالية 

ي  المواصالت
 
اكة مجتمعية مع تطبيق خاص ف رسر

 تقديم خدمة المواصالت 

العاجزون عن العمل عجًزا 

ا 
ً
 مؤقت

 مبادرة سداد  سداد إيجار المسكن

اكة مجتمعية مع جمعية الت    الكسوة رسر

 الشمالية بمنطقة الحدود 

اكة مجتمعية مع جمعية الت    المعيشة رسر

 بمنطقة الحدود الشمالية 

ي  المواصالت
اكة مجتمعية مع تطبيق خاص ف  رسر

 تقديم خدمة المواصالت 

 مبادرة بناء  المسكن
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ي ال عائل 
المرأة واألرسة التر

 لها

اكات مجتمعية مع مدارس أهلية  التعليم الجيد  رسر

 رائدة

اكة مجتمعية مع جمعية ألفة للتنمية  النفسي األرسي و  االستقرار  رسر

 األرسية بمنطقة الحدود الشمالية 

اكة مجتمعية مع جمعية الت    الكسوة رسر

 بمنطقة الحدود الشمالية 

اكة مجتمعية مع جمعية الت    المعيشة رسر

 بمنطقة الحدود الشمالية 

ي  المواصالت
اكة مجتمعية مع تطبيق خاص ف  رسر

 تقديم خدمة المواصالت 
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اتيجية الذي ينطلق من رسالة المنظمة ليحلل جوانب تمكنها وضعفها والفرص والتهديدات لصياغة   إنه ذلك الجزء من اإلدارة االستر

اتيجيات داعمة لتلك الرسالة.         استر

ي يتم عىل أساسها اتخاذ القرار وذلك بجمع مؤثرات البيئة الخارجية وتصنيفها إل  
ي تحديد الوضعية التر

فرص وتهديدات  ويتمثل ف 

اتيجية.               وكذا جمع المؤثرات الداخلة وتقسيمها إل قوى وضعف. وينتهي هذا التحليل باتخاذ القرار فيما يخص وضع اإلستر

 

 

 

 نقاط الضعف  نقاط القوة

 الفرص

  

 التحديات 
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ي ممارسة وظائفها لخلق  يقصد بالبيئة الداخلية جميع 
ي تستخدمها المنظمة ف 

الموارد واإلمكانيات والطاقات والقدرات الداخلية التر

 مزايا تنافسية، وألن هذه الموارد واإلمكانيات تقع داخل المنظمة فإنه يمكن التحكم بها 

 نقاط القوة 

 كوادر إدارية مؤهلة.  -1

 كوادر فنية مؤهلة.  -2

 ة العمليات. تأتم -3

 الخدمات. أتمتة  -4

5-  . اكات تكاملية مع القطاع الحكومي
 رسر

اكات تكاملية مع القطاع الخاص.  -6  رسر

اكات تكاملية مع القطاع الثالث.  -7  رسر

8-  .  التطوع التخصضي

 العالقات العامة.  -9

 اإلعالم.  -10

 القدرة المالية.  -11

 الكفاءة المالية.  -12

 تصميم الخدمة.  -13

 تقديم الخدمة.  -14

اتيجية.  -15  االستر

 الجودة الشاملة.  -16

 الحوكمة.  -17
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 نقاط الضعف

1-  . ي
اف   التطوع االحتر

 التطوع العام.  -2

 التسويق.  -3

4-  .  إدارة التغيتر
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ي تحيط بها ذات التأثتر الحالي والمحتمل عليها
 يقصد بالبيئة المحيطة بالمنظمة إجمالي القوى والكيانات والعوامل التر

 

 الفرص 

 

اكات  -1 . رسر  تكاملية مع القطاع الحكومي

اكات تكاملية مع القطاع الخاص.  -2  رسر

اكات تكاملية مع القطاع الثالث.  -3  رسر

4-  .  التطوع التخصضي

 العالقات العامة.  -5

 اإلعالم.  -6

 القدرة المالية.  -7

 المستفيدون.  -8

 الموردون.  -9

 ثقافة المجتمع.  -10

11-  . ي
 التنوع الديموغراف 

 التقنية المتوفرة.  -12

13-  . ي
ان   األمن السيت 

 التحديات 

 

ي معدل دخل الفرد.  -1
 تدن 

 ارتفاع أسعار المواد.  -2
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 نقاط الضعف  نقاط القوة  

 

اكات التكاملية.  -1   الشر

 اإلعالم والعالقات العامة.  -2

 الكوادر اإلدارية.  -3

 ة المالية. ءالكفا  -4

)عمليات   األتمتة  -5

 +خدمات( 

 الخدمة. تقييم وتقديم  -6

اتيجية.  -7  اإلستر

 الجودة الشاملة.  -8

 الحوكمة.  -9

اك المتطوعير    -1 ضعف إرسر

 . فير 
 المحتر

اك المتطوعير    -2 ضعف إرسر

 .
ً
 تطوعا عاما

 الجوانب التسويقية.  -3

. إدارة ال -4  تغيتر

 الفرص

الكوادر اإلدارية   -1

 المؤهلة. 

اكات  -2 الشر

 التكاملية. 

العالقات   -3

 العامة. 

 وفرة الموردين.  -4

 الحوكمة.  -5

. ياألمن الس  -6 ي
ان   ت 

1-  .  التمتر  المؤسسي

ي تصميم   -2
التمتر  ف 

 وتقديم الخدمات. 

ي رأس المال   -3
االستثمار ف 

ي.   البشر

ة  متعزيز العال  -4

 المجتمعية. 

 ت. ا ترشيد النفق -5

1-  .  الوعي المؤسسي

 المجتمعية.  مةتعزيز العال  -2

 بناء القدرات المؤسسية.  -3

 التحديات 

معدل دخل   -1

الفرد 

 المنخفض. 

أسعار المواد  -2

 المرتفعة. 

اكات التمويلية.  -1  الشر

 ترشيد النفقات.  -2

التغيتر المؤسسي الشامل   -1

اتيجية   ة االستر خالل فتر

 األول. 
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ي   -1
 
ي الدفاع عن نفسها ف

 
ي النمو المؤسسي وكذلك ف

 
ي بإمكانها البناء عليها ف

تمتلك الجمعية العديد من نقاط القوة التر

: مواجهة   التحديات المحيطة بها، ومن تلك النقاط ما يىلي

اتيجية  ▪  وضوح التوجهات االستر

 حوكمة العمليات واإلجراءات  ▪

 الكوادر اإلدارية والفنية المؤهلة  ▪

ي توظيف الموارد المختلفة ▪
 
 الكفاءة ف

 القدرة عىل تنمية الموارد المالية  ▪

اكات التكاملية إجادة بناء  ▪  الشر

ي مجا  ▪
ف ف     اإلعالم والعالقات العامةل وجود فريق تطوعي محتر

 أتمتة العمليات الداخلية، وأتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين  ▪

2-  : ي الجمعية من عدة نقاط ضعف، وبيانها عىل النحو التالي
 تعان 

▪  . فير 
اك المتطوعير  المحتر  ضعف إرسر

اك المتطوعير  تطوعً  ▪  . ا ا عامًّ ضعف إرسر

 الجوانب التسويقية.  ▪

. إدارة ال ▪  تغيتر

ي البيئة الخارجية. 
 وستسىع الجمعية جاهدة لمعالجة نقاط الضعف لديها من خالل الفرص المتوفرة ف 

: تحيط بالجمعية  -3  فرص عديدة، من أبرزها ما يىلي

 الكوادر اإلدارية المؤهلة.  ▪

اكات التكاملية.  ▪  الشر

 العالقات العامة.  ▪

 وفرة الموردين.  ▪

 الحوكمة.  ▪

. ياألمن الس  ▪ ي
ان   ت 
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ي  وستعمل 
ي تعزيز مكانتها عىل الخارطة التنموية سيما إذا ما تفاعلت مع نقاط القوة التر

 
الجمعية عىل استثمار هذه الفرص ف

 تمتلكها الجمعية. 

 هناك جملة من التحديات المهددة لعمل الجمعية، ومن أبرزها:  -4

ي مدينة عرعر  معدل دخل الفرد المنخفض ▪
 
ا ف  . نسبيًّ

ي مدينة عرعر ن  المرتفعة مواد البناء  أسعار  ▪
 
ا ف  . سبيًّ

ي مواجهة  
 
ي نقاط قوتها للدفاع عن نفسها ف

 
ات هذه التحديات عىل عمل الجمعية، تسىع الجمعية لالستثمار ف ولتقليل تأثتر

 هذه التحديات. 

 

 

 

 

ي وتقييم الوضع الحالي للجمعية اتضح  
: أ بعد تحديد نتائج المسح البيت   ن الوضع المستقبىلي للجمعية سيكون كالتالي

 

: كيان محوكم ومستدام ومتعلم. . 1  عىل المستوى المؤسسي

: كيان يقدم خدمات ومنتجات إسكانية وتنموية مبتكرة وملبية الحتياجات 2  المستفيدين. . عىل المستوى المجتمىعي

ا، 3 : كيان مستدام ماليًّ    يستثمر موارده المالية، ويديرها بكفاءة وفعالية. . عىل المستوى المالي
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اتيجية بأنها الفرق بير  الموقع الذي ترغب أن تكون به   

ي المستقبل    الجمعية ويمكن التعبتر بشكل مبسط عن الفجوة اإلستر
 
ف

اتيجيات معينة   اعتماد استر الممكن عت   الحد  تقليصها إل  أو  الفجوة  ، لذلك فإنها تسىع إل غلق  الحاض  ي 
 
وما هي عليه ف

 لغلق الفجوة. تقودها إل تحقيق األهداف المطلوبة 

 

اتيجية النمائية: 1  . االستر

اتيجية التالية:         وتندرج فيها القضايا االستر

▪  .  التمتر  المؤسسي

ي تصميم وتقديم الخدمات.  ▪
 التمتر  ف 

ي.  ▪ ي رأس المال البشر
 االستثمار ف 

 ة المجتمعية. متعزيز العال  ▪

 ت. ا ترشيد النفق ▪

اتيجية الدفاع اال . 2  : يةستر

اتيجية التالية:         وتندرج فيها القضايا االستر

اكات التمويلية.  ▪  الشر

 ترشيد النفقات.  ▪

اتيجية العالجية: 3  . االستر

اتيجية التالية:         وتندرج فيها القضايا االستر

▪  .  الوعي المؤسسي

 المجتمعية.  مةتعزيز العال  ▪

 بناء القدرات المؤسسية.  ▪

اتيجية االنكماشية: 4  . االستر

 وتندرج فيها القضية التالية: 

اتيجية األول.  ▪ ة االستر  التغيتر المؤسسي الشامل خالل فتر
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اتيجية األول:    االستر

اتيجية النمائية   االستر

اتيجية:   األهداف االستر

ة وملبية الحتياجات 1  المستفيدين. . تقديم خدمات إسكانية وتنموية متمتر 

 . تعزيز القدرة والكفاءة المالية. 2

ي تصميم وتقديم الخدمات. 3
 
اك المتطوعير  ف  . إرسر

ية وتأهيلها. 4  . تخصيص الموارد البشر

5 .  . التحول الرقمي

6 .  . تحقيق التمتر  المؤسسي

اتيجية الثانية:    االستر

اتيجية الدفاعية   االستر

اتيجية:   األهداف االستر

 العالمة المجتمعية. تعزيز . 1

 بناء عالقات مؤسسية مع منظمات القطاعات الثالثة. . 2
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 يرج  نسخها من ملف اإلكسل، مع وافر الشكر والتقدير لكم. 
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اتيجية والتشغيلية المبادرات   االستر

 مبادرة إنضاج  (: 1مبادرة ) 

اتيجية تهدف إل  ي عقد معامل ابتكار بير  فينةمبادرة استر
امج اإلسكانية والتنموية عت  المبادرة التشغيلية )ابتكار( والمتمثلة ف  وأخرى من شأنها ابتكار األفكار    إنضاج المبادرات والمشاري    ع والت 

امج اإلسكانية والتنموية والعمل عىل إنضاجها. الخاصة بالمبادرات والمشا   ري    ع والت 

 مبادرة إسكان  (: 2مبادرة ) 

ي تعت  ببناء المساك
اتيجية تهدف إل تقديم الخدمات اإلسكانية للمستفيدين عت  ثالث مبادرات تشغيلية: )مبادرة بناء( والتر ن للمستفيدين، و )مبادرة ترميم( والمتخصصة بتقديم  مبادرة استر

ي من خاللها يتم سداد إيجارات مساكن المستفيدين.     خدمات
 ترميم المساكن للمستفيدين، و )مبادرة سداد( والتر

 مبادرة تنمية  (: 3مبادرة ) 

كائنا المتعددين ( حيث سيتم العمل مع رسر اتيجية تهدف إل تقديم الخدمات التنموية للمستفيدين عت  المبادرة التشغيلية )وعي امج التنموية التوعوية للمستفيدين.   مبادرة استر  لتقديم الت 

 (: مبادرة مال 4مبادرة ) 

(، كما تسىع لزيادة الكفاءة المالية للجمعية م اتيجية تهدف إل تعزيز القدرة المالية من خالل المبادرة التشغيلية )تثمتر  ن خالل المبادرة التشغيلية )ترشيد(. مبادرة استر

 لمجتمعية مبادرة العالمة ا (: 5مبادرة ) 

اتيجية  ستوى العالقات العامة من  تهدف إل تعزيز السمعة المؤسسية للجمعية عىل ثالثة مستويات: عىل المستوى اإلعالمي من خالل المبادرة التشغيلية )إعالم دار(، وعىل م مبادرة استر
ي من خالل المبادرة التشغيل

 ية )تسويق دار(.   خالل المبادرة التشغيلية )مشاركة(، وعىل المستوى التسويفر

 (: مبادرة تطوع دار6مبادرة ) 

اك(.  ي تصميم وتقديم الخدمات اإلسكانية والتنموية عت  المبادرة التشغيلية )إرسر
اك المتطوعير  ف  اتيجية تهدف إل إرسر  مبادرة استر

 (: مبادرة تكامل 7مبادرة ) 

ال بير   اتيجية تهدف إل إحداث التكامل الفعَّ اكات( مبادرة استر  الجمعية ومنظمات القطاعات الثالثة عت  المبادرة التشغيلية )رسر



 

 

  

اتيجية الخطة وثيقة  33 للجمعية االستر

 

 (: التحول الرقمي 8مبادرة ) 

اتيجية تهدف إل أتمتة جميع العمليات الداخلية والعمليات المرتبطة بتقديم الخدمات اإلسكانية والتنموية للمستفيدين عت    المبادرة التشغيلية )أتمتة(. مبادرة استر

ي (: 9مبادرة )   رأس المال البشر

ية عت   اتيجية تهدف إل تخصيص الموارد البشر  المبادرة التشغيلية )توظيف(، كما تسىع لتأهيل الكوادر اإلدارية والفنية عت  المبادرة التشغيلية )تأهيل(. مبادرة استر

 (: التمتر  المؤسسي 10مبادرة ) 

اتيجية تهدف إل بناء نظام إدارة الجودة الشاملة ي الجمعية عت  المبادرة التشغيلية )جودة(، كما تقوم عىل حوكمة جميع العمليات واإلجراءات عت  المبادرة التشغيلية   مبادرة استر
وتطبيقه ف 

 )حوكمة(، إضافة إل سعيها إلنجاز تملك المقر الرسمي المتكامل للجمعية عت  المبادرة التشغيلية )بنية تحتية(. 


