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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

المقدمة

نظــراً ألهميــة القطــاع غيــر الربحــي ودوره المحــوري فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فقــد توجهــت جهــود المؤسســات 
ــز  ــادرات التعزي ــدرات ومب ــاء الق ــج بن ــالل برام ــن خ ــاع م ــذا القط ــة ه ــز فعالي ــو تعزي ــاص نح ــاع الخ ــة والقط ــة والمانح الحكومي
المؤسســي لتمكيــن القطــاع وزيــادة مســاهمته فــي التنميــة. وتعتبــر مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة أحــد أبــرز المؤسســات 
ــع  ــة م ــراكة الكريم ــاءت الش ــا ج ــن هن ــي. وم ــر الربح ــاع غي ــي القط ــات ف ــن المنظم ــدرات وتمكي ــاء الق ــال بن ــي مج ــدة ف الرائ
ــكان  ــة اإلس ــي لجمعي ــان المؤسس ــج االحتض ــذ برنام ــدرات لتنفي ــاء الق ــارات وبن ــن لالستش ــركة ركي ــل ش ــن قب ــة م المؤسس
األهليــة بالقصيــم، وهــو أحــد البرامــج الرئيســية للمؤسســة. تعمــل ركيــن علــى تفعيــل المشــاريع المجتمعيــة مــع منظمــات 
ــة،  ــة والعالمي ــات المحلي ــارب والممارس ــل التج ــة وأفض ــاث العلمي ــى األبح ــتند عل ــات تس ــق منهجي ــي وف ــر الربح ــاع غي القط

ــة. ــراف ذات العالق ــات األط ــتفيدين، وتطلع ــات المس ــع احتياج ــق م ــا يتواف ــا بم وموائمته

بــدأ البرنامــج بمرحلــة تقييــم للقــدرات المؤسســية لجمعيــة اإلســكان األهليــة بالقصيــم، وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى واقــع 
قــدرات الجمعيــة فــي تحقيــق رســالتها وتوظيــف نتائــج التقييــم فــي صياغــة تدخــالت لتنميــة قدراتهــا وتمكينهــا مــن تقديــم 

خدمــات تتــالءم مــع احتياجــات الفئــة المســتهدفة وزيــادة فاعليتهــا وكفاءتهــا.

وبعــد مرحلــة التقييــم المؤسســي تأتــي مرحلــة العمــل علــى تعزيــز القــدرات المؤسســية للجمعيــة بنــاًء علــى األولويــات التــي 
ظهــرت مــن نتائــج التقييــم المؤسســي، وكان علــى رأســها العمــل علــى تعزيــز قــدرة الجمعيــة فــي مجــال االســتراتيجية 

والتخطيــط.

وعليــه فــإن هــذه الخطــة االســتراتيجية هــي ثمــرة ورش العمــل التــي تمــت مــع اللجنــة التنفيذيــة فــي الجمعيــة وتمثــل أولــى 
مراحــل التعزيــز المؤسســي فــي مشــروع االحتضــان لجمعيــة اإلســكان األهليــة بالقصيــم.
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وتعزيــز  والمــوارد  الطاقــة  وتركيــز  األولويــات  لتحديــد  يســتخدم  تنظيمــي  إداري  نشــاط  هــو   : االســتراتيجي  التخطيــط 

ــول  ــا ح ــئوا اتفاًق ــتركة وأن ينش ــداف مش ــق أه ــرون لتحقي ــة اآلخ ــاب المصلح ــون وأصح ــل الموظف ــان أن يعم ــات وضم العملي
النتائــج المرجــوة وتقييــم وضبــط اتجــاه المؤسســة فــي االســتجابة لبيئــة متغيــرة.

األهــداف اإلســتراتيجية : هــي أنشــطة التحســين المســتمر التــي يجــب أن نقــوم بهــا لتنفيــذ اإلســتراتيجية. تمثــل األهــداف 

االســتراتيجية الخطــوات التنفيذيــة لتحقيــق المهمــة والرؤيــة إلــى خطــوات قابلــة للتنفيــذ.

ــرات األداء  ــر مؤش ــوة. توف ــة المرج ــو النتيج ــدم نح ــية للتق ــرات الرئيس ــي المؤش ــية )KPIs( : ه ــرات األداء الرئيس مؤش

ــز  ــاذ القــرار والمســاعدة فــي تركي ــاء قاعــدة تحليليــة التخ ــغيلي، وإنش ــين االســتراتيجي والتش ــى التحس ــز عل ــية التركي الرئيس
االنتبــاه علــى األمــور األكثــر أهميــة. وكمــا قــال بيتــر دراكــر: »مــا يتــم قياســه يتــم إنجــازه«.

المستهدفات : مستوى األداء المطلوب، والذي يساعد على تتبع التقدم مقابل هذا الهدف.

المبادرات : مشروعات أو برامج محددة تم تنفيذها لتحقيق أهداف محددة على المدى القريب.

ــداف  ــق األه ــة لتحقي ــل اإلدارة التنفيذي ــن قب ــا م ــم صياغته ــة يت ــة للغاي ــل ومفصل ــرة األج ــة قصي ــغيلية : خط ــة التش الخط

ــنوية. الس

المصطلحات
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فريق عمل إعداد الخطة االستراتيجية

فريق عمل  جمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

الدكتور فهد المطلق
عضو مجلس إدارة

المهندس محمد الشريف
مستشار تنفيذي

األستاذ أحمد السعيدان

المهندس عبدالكريم الغنيم
المدير التنفيذي

األستاذ محمد العوفي
عضو مجلس إدارة

األستاذ عمر عنبر
مستشار مساعد

األستاذة إلهام الصنيع

األستاذ عبدالمحسن الجعيثن
عضو الفريق التنفيذي

المهندس محمد السويلم
عضو مجلس إدارة

المهندس ضيف اهلل الفيفي
مستشار متعاون

الفريق االستشاري - شركة ركين

فريق مؤسسة الملك خالد الخيرية
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نبذة عن جمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

فيمــا يلــي اســتعراض لرؤيــة الجمعيــة ورســالتها، وأبــرز منجزاتهــا خــالل الفتــرة الســابقة منــذ تاريــخ تأسيســها وحتــى تاريــخ 
ــة: ــتراتيجية للجمعي ــة االس ــر الخط ــة وتطوي مراجع

الرسالة
توفيــر ســكن مناســب للفئــات االجتماعيــة األكثــر احتياجــًا، بمــا يدعــم التكافليــة والرفاهيــة، بالتعــاون مــع شــركاء التنميــة 

والعمــل اإلنســاني وفــق منظــور  مؤسســي اســتراتيجي.

الرؤية
جمعية أهلية تنموية رائدة في تمكين األسر المتعففة المتالك مسكن الئق.

قصة البداية
تأكيـــداً لرغبـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر الدكتـــور فيصـــل بـــن مشـــعل بـــن ســـعود بـــن عبدالعزيـــز فـــي مواصلـــة 
ـــا )12(  ـــدد محافظاته ـــغ ع ـــي يبل ـــم الت ـــة القصي ـــي منطق ـــن ف ـــة للمواط ـــات المقدم ـــاء بالخدم ـــة واالرتق ـــاء والتنمي ـــيرة البن مس
محافظـــة ويتجـــاوز عـــدد ســـكانها مليـــون وثـــالث مائـــة وســـبعون ألـــف نســـمة، ومـــن خـــالل الزيـــارات الميدانيـــة التـــي يقـــوم 
بهـــا ســـموه بشـــكل دوري بهـــدف الوقـــوف علـــى احتياجـــات المواطنيـــن و االســـتماع إلـــى مطالبهـــم، وأثنـــاء زيـــارة ســـموه 
لمركـــز أبانـــات التابـــع لمحافظـــة النبهانيـــة والـــذي يبعـــد 150 كـــم عـــن مدينـــة بريـــدة العاصمـــة اإلداريـــة للمنطقـــة، وقـــف 
ـــن  ـــن الذي ـــار الس ـــد كب ـــه اهلل بأح ـــي حفظ ـــبة ليلتق ـــر مناس ـــة وغي ـــازل متهالك ـــي من ـــش ف ـــة تعي ـــر محتاج ـــاالت ألس ـــدة ح ـــى ع عل
ـــرع  ـــي ترع ـــه الت ـــي منطقت ـــش ف ـــه بالعي ـــا رغبت ـــدى فيه ـــي أب ـــام والت ـــكل اهتم ـــه ب ـــتمع لمطالب ـــام ويس ـــد الخي ـــي أح ـــون ف يعيش
فيهـــا وبجـــوار أهلـــه وعـــدم االنتقـــال لمـــكان آخـــر، األمـــر الـــذي دعـــا ســـموه إلطـــالق مشـــروع إنشـــاء جمعيـــة اإلســـكان الخيريـــة 
بمنطقـــة القصيـــم وهـــو برنامـــج يســـاهم فـــي مســـاعدة األســـر المحتاجـــة عبـــر توفيـــر الســـكن الكريـــم لهـــم فـــي مـــكان 

ـــي . ـــت قياس ـــة ووق ـــودة عالي ـــة ذات ج ـــم اقتصادي ـــق تصامي ـــم وف ـــم وهجره ـــي مراكزه ـــم ف ـــرب أهاليه ـــهم وق عيش
جمعيـــة اإلســـكان األهليـــة بالقصيـــم هـــي جمعيـــة ناشـــئة تأسســـت فـــي العـــام 1٤٣٧ هــــ عقـــب تدشـــين مشـــروع اإلســـكان 
ــب  ــت بموجـ ــي تحولـ ــة والتـ ــوي بالمنطقـ ــكان التنمـ ــة اإلسـ ــل لجنـ ــن قبـ ــذه مـ ــم تنفيـ ــذي تـ ــات، الـ ــة أبانـ ــري بمحافظـ الخيـ

توجيهـــات ســـمو أميـــر المنطقـــة إلـــى جمعيـــة أهليـــة.
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12 عضو

٦ عاملين

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

عدد العاملين

1437/09/01 هـ 1438/07/13 هـ 1437/09/01 هـ 

ــى  ــة األول ــاز المرحل ــم إنج ت

إســكان  مشــروع  مــن 

لعــدد  بأبانــات  التنمــوي 

20 وحــدة ســكنية مؤثثــة 

ليســتفيد منهــا 162 فــردا   

مــن 20  أ ســرة

المرحلــة  إنجــاز  تــم 

ــكان  ــروع اإلس ــة مش الثاني

لعــدد  بأبانــات  التنمــوي 

ــة  ــكنية مؤثث ــدة س 22 وح

 174 منهــا  ليســتفيد 

أســرة    22 مــن  فــردا  

تــم توقيــع عقــد لبنــاء 50 

ســيتم  ســكنية  وحــدة 

العــام.  خــالل  تســليمها 

محطات اإلنجاز
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تأسســت الجمعيــة برعايــة شــخصية مــن صاحــب الســمو الملكــي 
والحكومــي،  الرســمي  الدعــم  يســهل  ممــا  القصيــم  منطقــة  أميــر 

ويضمــن تفاعــل القطــاع الخــاص مــن أنشــطة برامــج الجمعيــة.
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منهجية ركين في التخطيط االستراتيجي

 DCA
أداة جمع 
المعلومات

األهداف 
االستراتيجية الغايات االستراتيجية

RCAT
تقييم القدرات 

المؤسسية

مؤشرات القياس 
االستراتيجية

SHA 
توقعات األطراف 

ذات العالقة

المبادرات 
االستراتيجية

أفضل الممارسات 
المحلية والعالمية 

في المجال

الخطة التشغيلية

التحليل المباشر لمعطيات 
الواقع الحالي

تحليل األولويات

التحليل المالي

تحليل توازن نقاط القوة 
والضعف

تحليل الفرص والمخاطر

4
5 6

3

1
2

تكوين فريق 
عمل الخطة 
االستراتيجية

صياغة
 التوجه 

االستراتيجي

اشراك ودمج 
المنظمة

جمع معطيات 
الواقع الحالي

تطوير الخطة 
االستراتيجية 
والتشغيلية

تحليل
 المعلومات

أبرز المشاكل

أبرز الحلول

الوسائل العوائق

الرؤى والتطلعات الدعائم
الخطوات األولى

مستهدفات رؤية الممكلة 
20٣0

المجتمع والمستفيدون

TOC بناء نظرية التغيير

القيادة واإلدارة

الموارد المالية
تطوير نموذج العمل 

االجتماعي

الموارد البشرية

المرافق والتجهيزات
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استندت لجنة التخطيط االستراتيجي على منهجية العمل التالية:

المنهجيات العلمية في التخطيط االستراتيجي. «
أدلة التخطيط االستراتيجي التي أعدتها الجهات المعنية بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة. «
استعراض أفضل الممارسات التطبيقية المشابهة لنطاق عمل الجمعية في الخارج.  «

أوالً: المنهجيات العلمية في التخطيط االستراتيجي:
تعتمد منهجية ركين في التخطيط االستراتيجي على االستفادة من المنهجيات العلمية التالية:

:)BSC( التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن

ــة  ــهل عملي ــا تس ــز بأنه ــي تتمي ــتراتيجي، والت ــط االس ــال التخطي ــي مج ــم ف ــي العال ــيوعًا ف ــر ش ــة األكث ــل المنهجي وتمث
التواصــل بيــن أعضــاء المنظمــة فيمــا ينــوون تحقيقــه، وتســاهم فــي تحديــد أولويــات البرامــج والمشــاريع التــي تعمــل 
عليهــا المنظمــة، كمــا أنهــا تســاعد فــي ربــط األنشــطة اليوميــة باســتراتيجيات المنظمــة، وتســاعد أيضــًا فــي قيــاس 

ــتراتيجيات. ــق االس ــدى تحقي ــم األداء وم وتقيي
بطاقــات األداء المتــوازن تــم تطويرهــا مــن قبــل كل مــن الدكتــور روبــرت كابلــن مــن جامعــة هارفــارد، والدكتــور ديفيــد 
نورتــون فــي بدايــة التســعينيات الميالديــة كإطــار عمــل لقيــاس أداء المنظمــات وتوضيــح تأثيــر األبعــاد غيــر الماليــة فــي 

أداء المنظمــات، والتــي تــم تطويرهــا الحقــًا لتصبــح منهجيــة للتخطيــط االســتراتيجي واإلدارة االســتراتيجية.

:)DCA( التخطيط االستراتيجي باستخدام أدوات التشخيص التطبيقي القصير

وهــي منهجيــة تــم تصميمهــا مــن قبــل فريــق بحــث مــن معهــد التدريــب والدراســات التطبيقيــة فــي األنظمة والدراســات 
االســتراتيجية )IFEAS( بقيــادة الخبيــر الدولــي شــارل هنــري روســون Charles Henri Russon، ويوجــد هــذا المعهــد حاليــا ببلجيكا 

وكنــدا وسويســرا وفرنســا والمغرب والســينغال.
توفــر منهجيــة )DCA( نموذجــًا شــاماًل وإجرائيــًا يتيــح القيــام بعمليــة التخطيــط االســتراتيجي فــي وقــت قصيــر، وبشــكل 

عملــي بنــاء علــى تشــخيص دقيــق لنقــاط القــوة ونقــاط الضعــف يشــارك فيــه ممثلــو جميــع األطــراف المعنيــة.
تــم تجربــة هــذه المنهجيــة علــى أكثــر مــن 1600 مؤسســة مــن مجــاالت وقطاعــات مختلفــة، وقــد تــم إصــدار عــدة نســخ 

منقحــة لــأداة آخرهــا اإلصــدار العاشــر الــذي صــدر فــي عــام 2010م.

:)SPiN( التخطيط االستراتيجي في المؤسسات غير الربحية

ــع لمنظمــة واشــنطن غيــر الربحيــة، وهــي  التخطيــط االســتراتيجي فــي المنظمــات غيــر الربحيــة )SPiN( هــو مشــروع تاب
ــق  ــا لتحقي ــيع قدراته ــة وتوس ــر الربحي ــات غي ــاح للجمعي ــات النج ــر متطلب ــان توفي ــل لضم ــذي يعم ــي ال ــاد الحكوم االتح
رســالتها. تــم تمويــل )SPiN( مــن قبــل مؤسســة )Satterberg(. تــم تصميــم )SPiN( لتوفيــر المعرفــة واألدوات التــي تحتــاج 

إليهــا المؤسســات للتخطيــط حتــى تحقــق مهمتهــا بشــكل أفضــل.
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ثانيــًا: أدلــة التخطيــط االســتراتيجي التــي أعدتهــا الجهــات المعنيــة بتطويــر القطــاع غيــر الربحــي 
فــي المملكــة:

تمت االستفادة في إعداد الخطة االستراتيجية لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم من األدلة التالية:
دليــل التخطيــط االســتراتيجي للمنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والــذي أعدتــه . 1

مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة.

دليــل التخطيــط االســتراتيجي - القواعــد الرئيســية المنظمــة لبنــاء خطــة اســتراتيجية فاعلــة، والــذي أعدتــه . 2

مؤسســة محمــد وعبــداهلل إبراهيــم الســبيعي الخيريــة.

الدليــل اإلرشــادي للتخطيــط التشــغيلي للجمعيــات األهليــة والــذي أعدتــه شــركة ركيــن لالستشــارات وبنــاء . 3

القــدرات. 

ثالثًا: استعراض أفضل الممارسات التطبيقية المشابهة لنطاق عمل الجمعية في الخارج:
تم استعراض أفضل الممارسات التطبيقية في الخارج المشابهة لنطاق عمل الجمعية، مثل:

جمعية بنيان. •

جمعية حائل لإلسكان الخيري •

• The Depaul Group UK

 	Shelter
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مدخالت الخطة االستراتيجية

ســيتم اســتعراض رؤيــة الممكلــة العربيــة الســعودية 20٣0 وتحديــدا األهــداف والمبــادرات المتعلقــة باإلســكان، وارتبــاط أهداف 
وعمــل جمعيــة اإلســكان األهليــة بالقصيــم بها

محاور الرؤية

محور ربط القارات 
الثالث

قوة استثمارية 
رائدة

العمق العربي 
واإلسالمي

برنامج اإلسكان هو أحد البرامج الرئيسية في هذا المحور

إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعوديةوالهدف المباشر للبرنامج هو

هــو برنامــج لتقديــم حلــول ســكنية تمكــن األســر الســعودية 
مــن تملــك المنــازل المناســبة أو االنتفــاع بهــا وفــق احتياجاتهــم 
الحاليــة  لأجيــال  الظــروف  وتحســين  الماديــة  وقدراتهــم 

. والمســتقبلية 

بنيانه متين

تطوير القطاع السكني واإلنشائي بأحدث تقنيات 
البناء )مثل تقنيات البناء ثالثية األبعاد(

تعظيم األثر االقتصادي

تعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق 
مزيد من فرص العمل 

تمتين القاعدة االقتصادية للمملكة

1

2

3

4

يتضمن

مــن خــالل توفيــر حلــول تمويليــة مدعومــة ومالئمــة بالتــوازي مــع زيــادة العــرض للوحــدات الســكنية بأســعار مناســبة فــي مــدة قياســية، 

وتنفيــذ برامــج متخصصــة إلســكان الفئــات األكثــر حاجــة فــي المجتمــع، وتطويــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة لقطــاع اإلســكان، وتعظيم 

األثــر االقتصــادي منــه، وتعزيــز جاذبيتــه للقطــاع الخــاص وتنميــة المحتــوى المحلــي، ممــا يــؤدي إلــى خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل وتمتيــن 

القاعــدة االقتصاديــة للمملكــة .

كما أن الوزارة تضع من أهدافها تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 والمتمثل في رفع نسبة التملك إلى %52
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فيما يلي سيتم استعراض المحاور االستراتيجية لبرنامج اإلسكان لخدمة المواطنين وتحسين القطاع : •

 تقديم حلول سكنية تمكن األسر السعودية من تملك المنازل أو االنتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية
وتحسين الظروف السكانية لأجيال الحالية والمستقبلية

1. سياسات 
اإلسكان

تحديد سياسات اإلسكان بالمواءمة مع البرامج والسياسات الوطنية األخرى

التوظيف، التخطيط العمراني )المكاني(، نمط الحياة، 

التوازن المالي

إدارة المستفيدين وقوائم االنتظار )مثال: الفئة التنموية، الفئة المقبولة 

بنكيا، وغيرها(

2. الركائز 
االستراتيجية

تنفيذ منتجات سكنية مالئمة بسعر مناسبتمكين الحصول على التمويل

تخفيض تكلفة التمويلزيادة الوصول للتمويل

االستفادة من األراضي 

والوحدات في المواقع 

المالئمة

تطوير إمكانيات جانب 

العرض

خلق مجتمعات 

وتوفير خدمات 

متكاملة

برنامج ضمان التمويل	 

إعادة التمويل	 

التمويل المدعوم، 	 

ضمان الدفعة األولى

منتجات مالية عقارية 	 

أخرى )مثال: تمويل، 

النباء الذاتي، البيع على 

الخارطة(

مشاركة القطاع 	 

الخيري

أراضي القطاع العام، 	 

وإعادة التطوير

أراضي القطاع الخاض	 

الوحدات السكنية 	 

غير المستدامة

تقنيات البناء الحديثة	 

نماذج الشراكة مع 	 

القطاع الخاص

الشركات المحلية 	 

الرائدة

إدارة المجمعات 	 

السكنية 

والمرافق

خدمات المجتمع	 

3. الممكنات

تحسين العمليات وأداء القطاع العقاري

تقسيم األراضي والتخطيط 

الشمولي
الترخيص واالعتماداتإيصال البنية التحتية للوحدات السكنية

أطر التعاقدات والمناقصاتالتواصل واإلعالمرحلة المواطن وتجربته

4. أسس 
القطاع

تعزيز أسس القطاع العقاري

قوانين وتشريعات القطاع 

) مثل: التمويل العقاري، 

البيع على الخارطة،....(

شفافية البيانات وتوفر المؤشراتسجل األراضي

5. آلية 
حوكمة البرنامجالتنفيذ
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ومــن هنــا جــاء تركيــز الجمعيــة فــي عملهــا علــى أن يكــون متقاطــع مــع أهــداف رؤيــة الممكلــة، وســيتم اســتعراض الركائــز 
االســتراتيجية والمبــادرات لبرنامــج اإلســكان فيمــا هــو متعلــق بعمــل الجمعيــة، وهــي كالتالــي:

الركيزة االستراتيجية األولى: تمكين الحصول على التمويل
المبادرة : تنظيم اإليجار المنتهي بالتمليك

وضــع تنظيــم )تشــريع( برنامــج لإليجــار المنتهــي بالتمليــك لتوفيــر مســار واضــح للتملــك للمســتفيدين الغيــر قادريــن علــى 
الحصــول علــى القــرض العقــاري او اإلســكان الميســر. يكــون ذلــك بدعــم دفعــات اإليجــار ومســاندة المواطنيــن علــى إدخــار جــزء 

ممــا كانــوا ســيدفعونه لإليجــار
المبادرة: الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني

تقديــم دعــم مالــي للمســتفيدين فــي مختلــف برامــج الدعــم الســكني للحصــول علــى التمويــل العقــاري مــن خــالل الشــراكة 
مــع البنــوك وشــركات التمويــل وذلــك لالســتفادة مــن خبــرة وكفــاءة وســعة انتشــار القطــاع المصرفــي وذلــك لضمــان جــودة 
وســرعة الخدمــة المقدمــة لمســتحقي الدعــم الســكني علــى ان تقــوم الــوزارة وصنــدوق التنميــة العقاريــة مــن خــالل المبــادرة 
وعوائــد التحصيــل واالســتثمار فــي الصنــدوق بســداد التكاليــف لمبلــغ تمويلــي ال يتجــاوز 500 ألــف ريــال بشــكل كامــل أو جزئــي 
ــم  ــة الدع ــب مصفوف ــا حس ــدد افراده ــرة وع ــل االس ــاس دخ ــى أس ــة عل ــم مبني ــبة الدع ــون نس ــة وتك ــتحقين كمنح للمس

المعتمــدة، كمــا و تغطــي المبــادرة رســوم القيمــة المضافــة المســتحقة علــى الدعــم.
المبادرة : برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن )دعم اإليجار(

تتلخص المبادرة في جانبين هما :
دعــم المواطنيــن غيــر القادريــن علــى ســداد أجــرة  المســكن وفــق مــا نــص عليــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٤05(، مــن  •

خــالل ســداد األجــرة عمــن صــدر بحقهــم أمــر تنفيــذ، وإدراجهــم فــي برامــج تنمويــة تســاعد فــي عــدم تكــرار تعثرهــم
ــذ  • ــر تنفي ــا أم ــدر بحقه ــي ص ــكني والت ــاري الس ــل العق ــاط التموي ــداد أقس ــى س ــن عل ــر القادري ــن غي ــار للمواطني ــم ايج دع

ــى  ــتطبق عل ــي س ــة الت ــر واأللي ــس المعايي ــق نف ــالل تطبي ــن خ ــك م ــول وذل ــة المم ــداد مديوني ــه لس ــكن وبيع ــى المس عل
ــكن ــرة المس ــع اج ــي دف ــن ف المتعثري

الركيزة االستراتيجية الثانية: تنفيذ وحدات مالئمة بسعر مناسب
المبادرة : تطوير برامج اإلسكان الميسر

تطويــر برنامــج اإلســكان الميســر لغــرض توفيــر مســاكن قائمــة علــى مبــدأ االنتفــاع للمواطنيــن األشــد حاجــة المســجلين 
فــي برامــج الضمــان االجتماعــي وبوابــة إســكان بالتعــاون مــع القطــاع غيــر الربحــي وبرامــج المســؤولية االجتماعيــة فــي القطــاع 

الخــاص

ــأن الحلــول  وقــد ذكــر ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ب
الســكنية المتــالك منــزل ســتكون علــى عــدة أوجــه، كالتالــي:

إسكان مجاني: إسكان تنموي، وسيتم توفير مئات اآلالف من الوحدات السكنية
إسكان مدعوم: من صندوق التنمية العقاري، وسيتم توفير أكثر من مليون وحدة

إســكان اســتثماري: مــن المســتثمر الرئيســي وهــو الحكومــة، وســيتم بيــع الســكن بشــكل ميســر وســعر مخفــض، ويتــم 
عــن طريــق إقــراض طويــل األمــد )25 ســنة وأكثــر(، بحيــث يســتطيع المواطــن أن يمتلــك المســكن فــي وقــت قياســي
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ــة،  ــة التنفيذي ــع اللجن ــل م ــتي عم ــد ورش ــم عق ــد ت ــم، فق ــة بالقصي ــكان األهلي ــة اإلس ــتراتيجية لجمعي ــات االس ــاء التوجه لبن

والفريــق التنفيــذي للجمعيــة، للخلــوص إلــى معطيــات الواقــع الحالــي للجمعيــة، والوضعيــة المســتهدفة التــي ترغــب الجمعيــة 

فــي تحقيقهــا، وذلــك عبــر جمــع المعطيــات التاليــة:

أبرز المشكالت التي تعاني منها الجمعية في الوضعية الحالية، أو تلك التي قد تنشأ مستقباًل. •

الحلول المقترحة للمشكالت. •

أبرز العوائق التي قد تعوق تنفيذ الحلول في الوضعية الحالية، أو في المستقبل. •

أبرز الحلول المقترحة للعوائق، والتي تمثل الدعائم التي تعين الجمعية في التغلب على عوائقها. •

أبرز الوسائل والممكنات التي تعين الجمعية على تحقيق رسالتها. •

المبادرات والبرامج والمشاريع ذات األولوية التي تحتاج الجمعية للمبادرة في العمل على إنجازها. •

كمــا تــم تحديــد القضيــة الرئيســية للجمعيــة، وبنــاء نظريــة التغييــر، ونمــوذج العمــل االجتماعــي للجمعيــة، والتــي ســتمثل 

مدخــالت هامــة فــي صياغــة التصــور االســتراتيجي.

ــي  ــا ف ــم إعدادهم ــن ت ــة، الذي ــي للجمعي ــز المؤسس ــة التعزي ــي، وخط ــم المؤسس ــر التقيي ــن تقري ــتفادة م ــت االس ــك تم كذل

المرحلــة األولــى مــن برنامــج االحتضــان المؤسســي للجمعيــة والــذي ينفــذ مــن قبــل شــركة ركيــن لالستشــارات وبناء القــدرات، 

برعايــة كريمــة مــن مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة.
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تــم جمعهــا  والتــي   ، بالقصيــم  األهليــة  اإلســكان  االســتراتيجية لجمعيــة  الخطــة  أبــرز مدخــالت  اســتعراض  يلــي  وفيمــا 

: االســتراتيجية  الخطــة  عمــل  ورش  طريــق    عــن  واســتخالصها 

نتائج التحليل المباشر لمعطيات الوضعية الحالية والوضعية المستهدفة •

البطاقات الصفراء – أبرز المشكالت

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

1

ــوارد ال  ــة الم ــبب قل ــتفيدين وبس ــدد المس ــادة ع ــات، وزي ــرة الطلب ــل كث ــاج مقاب ــة اإلنت قل
تســتطيع الجمعيــة تلبيــة المتطلبــات، الطلــب يكــون أكبــر مــن إنتاجيــة الجمعيــة، وزيــادة 
ــف  ــاريع، وضع ــودة المش ــتفيدين، وج ــة للمس ــكن قليل ــاحة الس ــن/ ومس ــداد المحتاجي اع
جــودة مــواد البنــاء لمســاكن المســتفيدين/ وال يوجــد تمكيــن لأســرة غيــر الســكن، وعــدم 
تطويــر معاييــر اختيــار المســتفيدين، وقــد يحــدث مشــكلة فــي دقــة اختيــار المســتفيد 
والتقلبــات  للمســتفيدين/  العــادل  التوزيــع  وعــدم  األحــوج،  وتــرك  المحتــاج  باعطــاء 

ــة ــد الحاج ــن س ــزة ع ــة عاج ــيجعل الجمعي ــر س ــرة الفق ــاع دائ ــة، واتس االقتصادي

13

2

ضعــف المــوارد الماليــة، وقلــة المــوارد الماليــة بهــدف تمكيــن الجمعيــة مــن تنفيــذ 
برامجهــا، وصعوبــة الحصــول علــى التمويــل، والضعــف فــي حوكمــة اإلجــراءات الماليــة، 
ــة  ــي للعمليــات اإلداري ــر )حوكمــة األمــور الماليــة(، وعــدم وجــود دليــل اجرائ و تحتــاج تطوي
والماليــة للجمعيــة، عــدم وجــود أصــول ثابتــة للجمعيــة لضمــان اســتمرارها، وعــدم وجــود 

ــة ــل الجمعي ــتدامة عم ــة الس خط

11

3

ــة،  ــة، وعــدم وضــوح الرؤي االهتمــام بالمهــم وتــرك األهــم، وضعــف خبــرة القيــادة التنفيذي
وماليــة  إداريــة  هيكلــة  وجــود  وعــدم  الجمعيــة،  فــي  الرئيســية  اإلدارات  تفعيــل  وعــدم 
للجمعيــة، وعــدم وجــود خطــة الدارة المخاطــر، وعــدم وجــود خطــة متابعــة للمســتفيدين 

بعــد الدعــم

7

4

عــدم تحديــد أهــداف الجمعيــة بصــورة دقيقــة للوصــول إلــى تقديــم الخدمــة للمســتفيدين 
بصــورة عادلــة، وتحــول الجمعيــة لتنميــة المــوارد علــى حســاب الهــدف األساســي وهــو 
ألهــداف  األساســية  أهدافهــا  عــن  الجمعيــة  جهــد  وتشــتت  المســتفيدين،  حاجــة  ســد 
فرعيــة، وعــدم تفاعــل مجلــس اإلدارة بشــكل مرضــي، وتأخــر االعتمــاد وبــطء اتخــاذ القــرار،  
واإلحبــاط الــذي قــد يعتــري بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة بســبب عــدم 

ــوارد، ــة الم ــج لقل ــذ البرام تنفي

7
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 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

5
عــدم تفــرغ الباحثيــن االجتماعييــن، وعــدم معالجــة التســرب الوظيفــي، ونــدرة الكــوادر 
البشــرية المدربيــن، والجمعيــة بحاجــة ماســة إلــى تطويــر الكــوادر البشــرية فــي اإلدارة 

التنفيذيــة، والتغييــر المســتمر للموظفيــن وعــدم تدريبهــم
5

6
ضعــف الشــراكات الفاعلــة، وقلــة الشــراكات المجتمعيــة، وعــدم وجــود شــراكات، وانقطــاع 

الشــراكات مــع الجهــات الحكوميــة واألهليــة بســبب القصــور فــي العمــل
4

7

ــة  ــدم ثق ــتفيدين، وع ــض المس ــة بع ــن خدم ــا م ــدم تمكنه ــة لع ــمعة الجمعي ــويه س تش
الداعميــن بســبب عجــز الجمعيــة عــن خدمــة المســتفيدين بصــورة مرضيــة، وتهديــد 
المســتفيد  قناعــة  وعــدم  والقصــور،  العجــز  بســبب  واالغــالق  التصفيــة  فــي  الجمعيــة 

المقــدم، بالمســكن 

4

8
تباعــد خدمــات الجمعيــة لعــدم توفــر مــواد البنــا ء فــي بعــض األماكــن، وومشــكلة توفــر 

ــة ــس الفئ ــتهداف نف ــكان باس ــع وزارة اإلس ــل م ــة العم ــاء، وازدواجي األرض للبن
3

1ضعف الدافع التطوعي لدى الناس9

1ضعف الجوانب اإلعالمية للجمعية الهادفة إلى التعريف بها10

56مجموع النقاط
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      البطاقات الخضراء - أبرز الحلول

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

1

حملــة مركــزة للحصــول علــى التمويــل )خطــة عمــل(، وتخصيــص نســبة مــن دخــوالت 
البــدء بمشــروع جديــد،  االســتمرارية، قبــل  الجمعيــة لالوقــاف واالســتثمارات لضمــان 
ــي داخــل نطــاق الجمعيــة، وتعييــن موظــف ذو كفــاءة  ــد اجــراء دقيــق للصــرف المال وتحدي
وخبــرة الدارة تنميــة المــوارد الماليــة عاجــال، والحــرص علــى إيجــاد مــوارد دائمــة للجمعيــة، 
ووضــع خطــة ســنوية لتنميــة المــوارد الماليــة مــع التركيــز علــى المناســبات مثــل رمضــان....

ــا ــهرية ألهميته ــتقطاعات الش ــال االس ــدم اغف ــخ، وع ال

10

2

مجلــس اإلدارة: 1. عمــل دورات لأعضــاء، 2. عمــل جدولــة ســنوية لالجتماعــات، ٣. بيــان 
أهميــة حضــور االجتماعــات لأعضــاء، ٤. التواصــل المســتمر بيــن االدراة التنفيذيــة مــع 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، ومشــكلة انشــغال مجلــس اإلدارة، تكليــف أشــخاص قادريــن علــى 
ــس  ــكيل مجل ــام بتش ــس اإلدارة، واالهتم ــاء مجل ــن أعض ــت، م ــم الوق ــرار ولديه ــاذ الق اتخ
اإلدارة القــادم بكفــاءة، والحــرص علــى اختيــار كفــاءات مهنيــة فــي عضويــة مجلــس اإلدارة 
ــل دور  ــهم، وتفعي ــي نفوس ــوالء ف ــة ال ــو وصناع ــن العض ــادي م ــم الم ــى الدع ــر إل دون النظ
والمناصــب  التنفيذيــة  الجمعيــة  الدارة  الدقيــق  االختيــار  علــى  وحرصــه  اإلدارة  مجلــس 
علــى  العمــل  وضــرورة  الكفــاءات،  الســتقطاب  والســعي  اإلداري  الهيــكل  فــي  المهمــة 
االجتماعــات الدوريــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وتفعيــل مجلــس اإلدارة ليكــون مســاند 
ــد  ــة بع ــس إدارة الجمعي ــة مجل ــتقل ، وحوكم ــع مس ــى موق ــال إل ــة، واالنتق ــإلدارة التنفيذي ل

االنتهــاء مــن التخطيــط االســتراتيجي

10

3

رصــد تقاريــر دوريــة يتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، والتقييــم والمتابعة بشــكل مســتمر 
ــم أداء  ــى تقيي ــاء عل ــنوية بن ــط الس ــر الخط ــة، وتطوي ــدث األدوات االلكتروني ــق اح ــن طري ع
الجمعيــة، وتقييــم األداء كل ٣ أشــهر ومعالجــة القصــور ، وتفعيــل التطــوع المدعــوم مــن 
خــالل الرؤيــة الســعودية داخــل الجمعيــة، والمحافظــة علــى أنظمــة الجمعيــة وتطويرهــا، 

والعمــل علــى تطبيــق الهيكلــة اإلداريــة

7

4

ــم  ــق تقدي ــة تحق ــر عادل ــاء معايي ــر، وبن ــة لأس ــون ممّكن ــم تك ــد الدع ــا بع ــط م ــع خط وض
للفئــات  وإيجــاده  المســكن  بأهميــة  التوعيــة  عــادل،  بشــكل  للمســتفيدين  الخدمــة 
ــط  ــي التخطي ــتفيدين ف ــراك المس ــة، اش ــى الجمعي ــبء عل ــف الع ــذا يخف ــتهدفة وه المس

ودراســة االحتيــاج، وتوطيــن النــاس فــي أماكنهــم

5
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

5

الشــراكات: 1. التواصــل مــع وزارة اإلســكان لعمــل مشــروعات مشــتركة، 2. عمــل شــراكات 
مــع الجمعيــات ذات العالقــة. واالســتفادة من الشــراكات الحالية لبناء شــراكات مســتقبلية، 
وتفعيــل الشــراكات المجتمعيــة، واســتمرارية التواصــل مــع الشــركاء مــن القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص، وبنــاء الثقــة معهــم واطالعهــم أوال بــأول عــن إنجــازات الجمعيــة، 

ــة ــة والمالي ــات المانح ــع المؤسس ــراكات م ــكار الش وابت

5

6
ــدة  ــم جدي ــل تصامي ــال، وعم ــت والم ــر الوق ــة لتوفي ــاء الحديث ــة البن ــن أنظم ــتفادة م االس
ومبتكــرة حتــى لــو ارتفعــت التكلفــة، ومتابعــة كل جديــد فــي هــذا المجــال، وعمــل دراســة 

ــات ــبة للفئ ــكانية مناس ــول اس ــاد حل ــة اليج خاص
4

7
دعــم اإلدارة التنفيذيــة بالموظفيــن األكفــاء وتأهيلهــم، ووجــود قيــادة تنفيذيــة خبيــرة 
واســتقطاب ذلــك مــن ســوق العمــل، والعنايــة باختيــار موظفــي اإلدارة التنفيذيــة مــع أهميــة 

إقامــة الــدورات التدريبيــة لهــم والمتعلقــة بعمــل الجمعيــة
3

8

تطويــر المــوارد البشــرية: 1. ضــرورة االختيــار وبعنايــة للموظفيــن مــن قبل لجنــة متخصصة، 
للرواتــب  ســلم  عمــل  يجــب   .٣ الوظائــف،  لجميــع  وظيفــي  توصيــف  عمــل  ضــرورة   .2
والترقيــات، ٤. تنظيــم دورات تدريبيــة وفهــم احتياجــات الجمعيــة، وتدريــب الكــوادر لتــوازي 
متطلبــات الجمعيــة، وتوظيــف فريــق متخصــص بالجانــب االجتماعــي لقيــاس الرضــا وأيضــا 

يحــث للحــاالت الجديــدة

3

9

الجوانــب اإلعالميــة: 1. تطويــر شــعار وهويــة الجمعيــة، 2. تطوير موقــع الجمعيــة االلكتروني، 
٣. االســتفادة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي، ٤. تعييــن ســفراء إعالمييــن مــن المشــاهير 
للجمعيــة، 5. إيجــاد خطــة إعالميــة ســنوية للجمعيــة، وتكثيــف الحمــالت االعالنيــة اليصــال 

أكبــر صــدى للجمعيــة

2

10
التواصــل الفاعــل والدائــم مــع المؤسســات المانحــة ورجــال األعمــال الداعميــن، والتواصــل 
المســتمر مــع الداعميــن واطالعهــم علــى انجــازات الجمعيــة التــي تحققــت بفضــل دعمهم

2

51مجموع النقاط
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

    البطاقات البرتقالية - أبرز العوائق

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

1

ــي  ــة ف ــارات الوظيفي ــم، واالعتب ــا لديه ــى م ــاء أقص ــن العط ــز للموظفي ــود الحواف ــدم وج ع
ــاء  ــدم االنته ــف، وع ــة التوظي ــي عملي ــس اإلدارة ف ــة مجل ــس اإلدارة، وقناع ــل مجل تسلس
مــن الهيكلــة اإلداريــة ليســاعد علــى التوظيــف، واقنــاع أعضــاء المجلــس بتكليــف شــخص 
متفــرغ/ وضعــف التواصــل بيــن اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة، وعــدم إعطــاء اإلدارة 
ــة، وعــدم دعــم مجلــس اإلدارة للبنــاء المؤسســي ولــالدارة  ــة الصالحيــات المهم التنفيذي
أعضــاء  وضعــف  بالجمعيــة،  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بعــض  اهتمــام  وعــدم  التنفيذيــة/ 

ــاءة ــة والكف ــل والفاعلي ــث التأهي ــن حي ــس اإلدارة م مجل

12

2

الوضــع االقتصــادي فــي المملكــة بالوقــت الحاضــر يحــول دون تلقــي الدعــم المناســب، 
واألزمــة الماليــة مشــكلة لــدى كل الجمعيــات بســبب الوضــع الراهــن لالقتصــاد، والمركــز 
المالــي الضعيــف للجمعيــة بالوقــت الراهــن، والوضــع االقتصــادي الحالــي يعــوق الحصــول على 
التبرعــات، وعــدم االهتمــام بالتنميــة المســتدامة للمــوارد الماليــة، وقلــة المــوارد الماليــة

6

3

قلــة الكفــاءات مــن الكــوادر البشــرية لــإلدارة التنفيذيــة، المحاســب، المــوارد الماليــة، 
وبالتالــي ضعفهــا فــي الجمعيــة ، وقلــة المتخصصيــن ذوي الكفــاءة الماليــة فــي مجــال 
ــره،  ــدم تطوي ــببب ع ــة بس ــي الجمعي ــذي ف ــاز التنفي ــف الجه ــة، وضع ــوارد المالي ــة الم تنمي

وضعــف الكــوادر البشــرية، ونــدرة موظفــي تنميــة المــوارد األكفــاء

5

4

قلــة االجتماعــات الفاعلــة التخــاذ القــرارات الهامــة وإيجــاد الحلــول، والتأخيــر فــي تنفيــذ 
الخطــة االســتراتيجية، ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة متطوعيــن يصعــب تركيزهــم 
ــنوية  ــط الس ــذ الخط ــدم تنفي ــة، وع ــم الخاص ــغالهم بأعماله ــة النش ــال الجمعي ــى أعم عل

ــاج ــى االحتي ــاء عل ــا بن وتطويره

5

5
كثــرة المحتاجيــن لخدمــات الجمعيــة، وزيــادة الفقــر وبالتالــي زيــادة الحاجــة لوحــدات أكثــر 
ــدم  ــي ع ــن ف ــكلة تكم ــرة ) المش ــدن الكبي ــى الم ــكان إل ــزوح الس ــة، ون ــة الجمعي ــن طاق م

ــم ( ــكن المالئ ــى الس ــة عل ــرة النازح ــول األس حص
3

2عدم بناء سمعة ممتازة، وعدم االهتمام باحتياجات ورغبات المستفيدين الضرورية6
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

1عدم تجديد الشراكات7

1أنظمة ولوائح قد تعيق عمل الجمعية8

1وجود أفكار جديدة غير تقليدية9

23مجموع النقاط
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

البطاقات الزرقاء -  أبرز الدعائم

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

1

نظــرا للوضــع االقتصــادي، لــذا مــن الضــروري االهتمــام باالســتقطاعات الشــهرية الصغيــرة، 
ألنهــا مــورد ومســتمر ومهــم، إضافــة إلــى العمــل علــى إيجــاد أوقــاف واســتثمارات، ووضــع 
خطــة عاجلــة ومركــزة اليجــاد مــوارد ماليــة دائمــة للجمعيــة تكــون بمثابــة العمــود الفقــري 

لهــا، وتوظيــف متخصصيــن بالمــوارد الماليــة عاجــال، وأوقــاف خاصــة وشــراكات طويلــة

4

2
الجمعيــة،  الهامــة فــي  المراكــز  االســتعانة بشــركات مــوارد بشــرية للتوظيــف خاصــة 
ــة  ــي وفنــي متماســك ومتيــن، ومجلــس إدارة فاعــل وإدارة تنفيذي وبنــاء هيــكل اداري ومال

متماســكة، والتركيــز العلمــي والعملــي بــاإلدارة
4

3

ضــرورة تطويــر عمــل اإلدارة التنفيذيــة، ومضاعفــة الجهــد اإلداري لمعالجــة بعــض جوانــب 
ــوق  ــظ حق ــودة ولحف ــان الج ــز لضم ــن ومرك ــد متي ــل عق ــر، وعم ــعي للتطوي ــور والس القص
ــق  ــة وتطبي ــتراتيجية واقعي ــة اس ــه خط ــج من ــي ينت ــاء مؤسس ــتفيد، وبن ــة والمس الجمعي

ــفاف ش

3

4

جدولــة اجتماعــات أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل قريــب، نظــرا لحداثــة الجمعيــة وحاجتهــا 
إلــى المتابعــة واتخــاذ القــرارات، وتكليــف عضــو مجلــس إدارة متفــرغ ولديــه الوقــت لســرعة 
فــي  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  جميــع  ووجــود  و.......،  الخطابــات  وارســال  القــرارات  اتخــاذ 

ــذ ــة التنفي ــي مرحل ــارض ف ــم التع ــي ال يت ــتراتيجي لك ــط االس التخطي

3

5
الفعلــي،  االحتيــاج  ومواكبــة  الجهــود  ومواصلــة  القــرارات،  ومتابعــة  الخطــط  تطبيــق 

المتتاليــة اإلنجــازات  لتحقيــق  والمثابــرة  والمتابعــة  والتخطيــط 
3
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

6
االتفــاق علــى تحديــد األولويــات خــالل المرحلــة القادمــة، وتحديــد اجتماعــات عاجلــة لرســم 

خطــة العمــل خــالل عــام 2019م
2

7
ــخصياتهم  ــن ش ــزأ م ــزء ال يتج ــة ج ــأن الجمعي ــعور ب ــة للش ــي الجمعي ــن ف ــال العاملي إيص

وحياتهــم، وكــوادر طموحــة تؤمــن بالرؤيــة المســتقبلية
2

1حملة إعالمية مركزة للتعريف بالجمعية لزيادة إيراداتها مثل الزكاة والصدقات8

1توصية أعمال البر لالسكان بدال من بناء المساجد في المناطق الغير محتاجة9

23مجموع النقاط
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

         البطاقات الوردية - أبرز الوسائل

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

1

الشــراكة مــع الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة المانحــة، والشــراكة مــع وزارة اإلســكان 
لتنفيذ عدد من المشــروعات، والشــراكات مع المقاولين بأســعار رمزية، والتنســيق التام 
مــع الجهــات ذات العالقــة، وإيصــال القناعــة التامة للداعميــن أن أموالهم ذهبت بالطريق 

الصحيح، والجمعية تكون أحد أدوات وزارة اإلســكان

6

2
متابعــة تنفيــذ المشــاريع جيــدة، وتقييــم األداء دوريــا ورضــا المســتفيدين، ومتابعــة تطور 

APP Store التقنية لخدمة المســتفيد من الجمعية، وتطبيق ذكي
4

3
البنــاء المؤسســي )مؤسســة الملــك خالــد(، وتطبيــق معاييــر الجــودة الشــاملة فــي 

إجــراءات الجمعيــة، وإيجــاد كــود بنــاء اقتصــادي لمشــروعات الجمعيــة
3

4
كــوادر متخصصــة، واختيــار الكفــاءات العمليــة المهنيــة واســتقطابها للجمعيــة، وفــرق 

بحــث اجتماعــي متخصصــة
3

2اسم الجمعية، ومقر مستقل5

6
عمــل دراســة شــاملة بهــدف حصــر المحتاجيــن للمســاكن حســب شــروط الجمعيــة، 

ودراســة الحــاالت الســابقة
2
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 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

1وجود أمير المنطقة كرئيس لمجلس اإلدارة7

1التواصل االجتماعي جيد8

1الحمالت االعالنية9

1وجود نتائج ملموسة وهو بناء المساكن في مناطق متفرقة10

24مجموع النقاط



30

لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

        البطاقات البنفسجية -  الخطوات األولية والرؤى المستقبلية

 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

2حوكمة مجلس اإلدارة، والبناء االستراتيجي للجمعية1

1تكليف شخص مخول باتخاذ القرار بشكل سريع2

1إيجاد أوقاف واستثمارات تضمن استمرارية الجمعية وديمومتها3

1الحصول على التمويل4

1حل اسكاني يتمناه المقتدر قبل الفقير المحتاج5

6
المرجع األول واألسرع في تطوير إجراءات توفير السكن للفئات األقل حظا في المجتمع 

السعودي
1
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 التسلسل
التكرارنقطة الضعفالرقمي

7
جمعيــة تســهم بشــكل فاعــل فــي تأميــن المســكن المالئم للفئــات المحتاجــة بطريقة 

إنسانية وعادلة وبجودة عالية
1

8
حققــت الجمعيــة هدفهــا وهــو إســكان كافــة المحتاجيــن وتعمــل علــى تنميــة األســر 

وأصبحــت خدمتهــا تغطــي رقعة واســعة مــن الوطن
1

1أراها عمالقة في اإلسكان الخيري9

10مجموع النقاط
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تحليل األولويات
بعــد جمــع وتحليــل المعطيــات التــي تــم اســتخالصها مــن اللجنــة التنفيذيــة وفريــق عمــل الجمعيــة، وجــد أنهــا تتلخــص فــي 

ســبعة محــاور تمثــل األولويــات االســتراتيجية التــي تركــز عليهــا قيــادة الجمعيــة فــي الوقــت الراهــن.
وقد كانت الموضوعات ذات األولوية التي ظهرت كالتالي:

القيادة واإلدارة.. 1
الموارد المالية.. 2
الحوكمة.. ٣
المستفيدين.. ٤
الموارد البشرية.. 5
المنتجات والخدمات.. 6
اإلعالم واالتصال.. ٧

والرســم البيانــي التالــي يوضــح هــذه الموضوعــات، واأللــوان تمثــل مســتوى تركيــز الفريــق علــى المشــكالت، وقدرتهــم علــى 
ــذه  ــي ه ــة ورؤى ف ــوات أولي ــر خط ــتخدمونها، وتوف ــي يس ــائل الت ــة الوس ــراء وكفاي ــدى ث ــكالت، وم ــذه المش ــول له ــد حل تولي

ــه: ــن عدم ــات م األولوي
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1
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1
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9 القيادة واإلدارة8

الموارد البشرية

الحوكمة

اإلعالم واالتصال

الموارد المالية

المنتجات 
والخدمات

المستفيدين

تحليل األولويات االستراتيجية
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وقد تم إعادة ترتيب األولويات مع فريق عمل الجمعية، لتصبح كالتالي:

الحلول والخدمات للمستفيدين 1

القيادة واإلدارة 3

الموارد البشرية 5

االتصال واإلعالم 7

الموارد المالية 2

الحوكمة 4

العمل المشترك 6

مــع أن أولويــة االتصــال واإلعــالم تأتــي فــي ذيــل قائمــة األولويــات للجمعيــة، إال أنهــا ممكــن رئيســي لنجــاح الجمعيــة، خصوصــًا 
فــي تنميــة مواردهــا الماليــة، حيــث أنــه بنــاًء علــى خبــرة مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة فــي جائــزة الملــك خالــد )فــرع التميــز 
للمنظمــات غيــر الربحيــة( ، اتضــح عالقــة جانــب االتصــال واإلعــالم وتأثيــره المباشــر فــي تنميــة المــوارد الماليــة، ممــا يوجــب 
ــة.  ــوارد المالي ــة الم ــداف وتنمي ــق األه ــا لتحقي ــالم ممكن ــال واإلع ــون االتص ــى يك ــن األدوار حت ــل بي ــترك والتكام ــل المش العم

وهنــا يأتــي دور الجمعيــة فــي تعزيــز ثقافــة االهتمــام باالتصــال واإلعــالم بالتــوازي مــع المــوارد الماليــة.
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تحليل توازن التركيز على مناظير بطاقات األداء المتوازن
ــة بينهــا،  ــق العمــل، ومقارنتهــا بمســتويات التركيــز التــي ينبغــي الموازن مــن خــالل تحليــل المعطيــات التــي جمعــت مــن فري
ــر الداخلــي، علــى حســاب التركيــز  ــق الجمعيــة علــى التطوي وفقــًا ألبعــاد منهجيــة بطاقــات األداء المتــوازن، لوحــظ تركيــز فري
علــى تقديــم المنتجــات والخدمــات التــي تلبــي احتياجــات المســتفيدين، وعلــى حســاب الجهــد الــذي ينبغــي بذلــه لبنــاء القــدرات 
الماليــة للجمعيــة، والجهــد الــذي ينبغــي بذلــه كذلــك للنمــو والتعلــم، وهــو مــا يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه كان يمثــل أولويــة 
فــي مرحلــة تأســيس الجمعيــة، إال أنــه قــد يمثــل خطــورة علــى المســتوى االســتراتيجي فــي حــال اســتمر  التركيــز علــى تطويــر 

اإلجــراءات الداخليــة، وتــم إغفــال التــوازن فــي باقــي الجوانــب.

 التطوير الداخلي

%22

 المالية

%22
 المجتمع والمستفيدون

%34

 النمو والتعلم

%22

الوزن المعياري لمستويات التركيز بناًء على منهجية بطاقات األداء المتوازن
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تحليل مستويات تركيز الجمعية وفقًا ألبعاد منهجية بطاقات األداء الموازن

 التطوير الداخلي

%55

 المالية

%17

المجتمع 

 والمستفيدون

%15

 النمو والتعلم

%13

 بتحليــل المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن فريــق التخطيــط للجمعيــة، وبعــد توزيعهــا علــى أبعــاد منهجيــة بطاقــات األداء 
المتــوازن، تبيــن وجــود تركيــز عالــي علــى التطويــر الداخلــي، وضعــف التركيــز علــى تنميــة المــوارد الماليــة، كمــا هــو موضــح فــي 

الرســم البيانــي
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تحليل توازن نقاط القوة والضعف

الدعائم والحلولالعوائق والمشكالت
مالئمة وكفاية 

الحلول

حاجــة مجلــس اإلدارة إلــى أن يعمــل  •
علــى  أكثــر  وتركيــز  أكبــر  بكفــاءة 
بنــاء الهيكلــة اإلداريــة، وإيجــاد نظــام 
حوافــز للموظفيــن تســاعدهم علــى 
شــخص  وجــود  وأهميــة  االنتاجيــة، 
المجلــس  أعضــاء  مــن  متفــرغ 
ويمثــل  المجلــس  مهــام  لمتابعــة 
التنفيذيــة،  اإلدارة  مــع  وصــل  حلقــة 
إضافــة إلــى ضــرورة اهتمــام المجلس 
و  للجمعيــة  المؤسســي  بالبنــاء 
وضــوح الصالحيــات لــإلدارة التنفيذيــة، 
وأهميــة زيــادة فاعليــة المجلــس فــي 
كفــاءة اعضائــه ومتابعتهــم الدوريــة 
وفــق  الجمعيــة  ألداء  والمســتمرة 
والقضيــة  االســتراتجية  التوجهــات 

التــي تخدمهــا

ــة ســنوية لالجتماعــات مــع الحــرص علــى  • عمــل جدول
ــاء ــات لأعض ــور االجتماع ــة حض أهمي

التواصــل المســتمر مــا بيــن االدراة التنفيذيــة و أعضــاء  •
مجلــس اإلدارة

عضويــة  • فــي  مهنيــة  كفــاءات  اختيــار  علــى  الحــرص 
والمناصــب  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 
ــو  ــن العض ــادي م ــم الم ــى الدع ــر إل ــة، دون النظ المهم

نفوســهم فــي  الــوالء  وصناعــة 
لــإلدارة  • مســاند  ليكــون  اإلدارة  مجلــس  تفعيــل 

يــة لتنفيذ ا
االنتقال إلى موقع مستقل •
حوكمة مجلس إدارة الجمعية •
ضرورة عمل توصيف وظيفي لجميع الوظائف •
يجب عمل سلم للرواتب والترقيات •
بناء هيكل اداري ومالي وفني متماسك ومتين •

مالئم وغير كاف

البشــرية  • والكــوادر  الكفــاءات  قلــة 
االدارة  وتحديــدا  الخبــرة  وضعــف 

الماليــة واإلدارة  التنفيذيــة 

ضــرورة االختيــار وبعنايــة للموظفيــن مــن قبــل لجنــة  •
متخصصــة واالســتعانة بشــركات مــوارد بشــرية

تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية للموظفين •
توظيــف فريــق متخصــص بالجانــب االجتماعــي لقيــاس  •

الرضــا وأيضــا يحــث للحــاالت الجديــدة
بناء هيكل اداري ومالي وفني متماسك ومتين •

مالئم وكاف

يهــدف هــذا التحليــل إلــى مقابلــة المشــكالت والعوائــق التــي تــم جمعهــا مــن فريــق التخطيــط للجمعيــة بالحلــول والدعائــم 
المقترحــة حتــى يتــم تحديــد فيمــا إن كانــت الحلــول المقترحــة كافيــة ومالئمــة للقضــاء علــى المشــكالت أو التحكــم فيهــا 

وتحجيمهــا أم ال، والجــدول التالــي يوضــح نتائــج هــذا التحليــل:



37

لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

الدعائم والحلولالعوائق والمشكالت
مالئمة وكفاية 

الحلول

ضعــف وقلــة المــوارد الماليــة وعــدم  •
المســتدامة  بالتنميــة  االهتمــام 
إلــى   باإلضافــة  الماليــة،  للمــوارد 
التمويــل  علــى  الحصــول  صعوبــة 
والتبرعــات،  الدعــم  وانخفــاض 
االجــراءات  حوكمــة  فــي  وضعــف 
الماليــة، وعــدم وجــود دليــل اجرائــي 
ــة، و عــدم  للعمليــات الماليــة واإلداري

للجمعيــة ثابتــة  أصــول  وجــود 

خطة عمل مركزة للحصول على التمويل  •
لالوقــاف  • الجمعيــة  دخــوالت  مــن  نســبة  تخصيــص 

االســتمرارية لضمــان  واالســتثمارات 
تعييــن موظــف ذو كفــاءة وخبــرة الدارة تنميــة الموارد  •

الماليــة عاجال
عدم اغفال االستقطاعات الشهرية •

مالئم وكاف

التخــاذ  • الفاعلــة  االجتماعــات  قلــة 
الحلــول  وإيجــاد  الهامــة  القــرارات 
الســنوية  الخطــط  تنفيــذ  وعــدم 

هــا ير تطو و

جدولة اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة  •
االتفاق على تحديد األولويات خالل المرحلة القادمة •
عمل تقارير دورية يتم عرضها على مجلس اإلدارة •
تقييم األداء كل ٣ أشهر ومعالجة القصور •
تفعيــل التطــوع المدعــوم من خــالل الرؤية الســعودية  •

داخــل الجمعية
العمل على تطبيق الهيكلة اإلدارية •
بيان أهمية حضور االجتماعات لأعضاء •

مالئم وغير كاف

ــف  • ــازة وضع ــمعة ممت ــاء س ــدم بن ع
للجمعيــة  اإلعالميــة  الجوانــب 

بهــا التعريــف  إلــى  الهادفــة 

تطوير شعار وهوية الجمعية •
تطوير موقع الجمعية االلكتروني •
االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي •
تعيين سفراء إعالميين للجمعية •
وتكثيــف  • للجمعيــة،  ســنوية  إعالميــة  خطــة  إيجــاد 

للجمعيــة صــدى  أكبــر  اليصــال  االعالنيــة  الحمــالت 

مالئم وغير كاف
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الدعائم والحلولالعوائق والمشكالت
مالئمة وكفاية 

الحلول

التنفيذيــة،  • القيــادة  خبــرة  ضعــف 
االهتمــام  الرؤيــة،  وضــوح  عــدم 
بالمهــم وتــرك األهــم، عــدم تفعيــل 
الجمعيــة،  فــي  الرئيســية  اإلدارات 
وعــدم وجــود خطــة لـــ إدارة المخاطــر 
الدعــم بعــد  المســتفيدين  ومتابعــة 

خبــرة  • أصحــاب  بموظفيــن  التنفيذيــة  اإلدارة  دعــم 
وأكفــاء

ضرورة تطوير عمل اإلدارة التنفيذية •
عمــل عقــد متيــن ومركــز لضمــان الجــودة ولحفــظ  •

والمســتفيد الجمعيــة  حقــوق 
بناء هيكل اداري ومالي وفني متماسك ومتين •

مالئم وكاف

الجمعيــة  • أهــداف  تحديــد  عــدم 
جهــد  وتشــتت  دقيقــة  بصــورة 
األساســية  أهدافهــا  عــن  الجمعيــة 

فرعيــة ألهــداف 
عــدم تفاعــل مجلــس اإلدارة بشــكل  •

مرضــي، وتأخــر االعتمــاد وبــطء اتخــاذ 
يعتــري  قــد  الــذي  واإلحبــاط  القــرار، 
بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
تنفيــذ  عــدم  بســبب  التنفيذيــة 

المــوارد البرامــج لقلــة 

جدولة اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة  •
الوقــت  • ولديــه  متفــرغ  إدارة  مجلــس  عضــو  تكليــف 

الخطابــات وارســال  القــرارات  اتخــاذ  لســرعة 
بيان أهمية حضور االجتماعات لأعضاء •

مالئم وغير كاف

ــوادر  • ــر الك ــى تطوي ــة إل ــة الماس الحاج
التنفيذيــة،  اإلدارة  فــي  البشــرية 
الوظيفــي،  التســرب  ومعالجــة 
غيــر  االجتماعييــن  الباحثيــن 
هنــاك  أن  إلــى  باإلضافــة  متفرغيــن، 
تغييــر مســتمر للموظفيــن وعــدم 

الحالييــن الموظفيــن  تدريــب 

إيصــال العامليــن فــي الجمعيــة للشــعور بــأن الجمعيــة  •
جــزء ال يتجــزأ مــن شــخصياتهم وحياتهــم، وكــوادر 

ــتقبلية ــة المس ــن بالرؤي ــة تؤم طموح
االســتعانة بشــركات مــوارد بشــرية للتوظيــف خاصــة  •

المراكــز الهامــة فــي الجمعيــة
ومتيــن  • متماســك  وفنــي  ومالــي  اداري  هيــكل  بنــاء 

متماســكة تنفيذيــة  وإدارة 

مالئم وغير كاف
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

الدعائم والحلولالعوائق والمشكالت
مالئمة وكفاية 

الحلول

ضعــف وقلــة الشــراكات المجتمعيــة  •
و مــع الجهــات الحكوميــة واألهليــة

مشــروعات  • لعمــل  اإلســكان  وزارة  مــع  التواصــل 
كة مشــتر

عمل شراكات مع الجمعيات ذات العالقة •
تفعيل الشراكات المجتمعية •
القطاعيــن  • الشــركاء مــن  التواصــل مــع  اســتمرارية 

الشــراكات  مــن  واالســتفادة  والخــاص  الحكومــي 
الحاليــة

ابتكار الشراكات مع المؤسسات المانحة والمالية •

مالئم وكاف

ــكن  • ــتفيد بالمس ــة المس ــدم قناع ع
تقديــم  فــي  والقصــور  المقــدم 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــتفيد مم ــة للمس الخدم
وعــدم  الجمعيــة،  ســمعة  تشــويه 

الداعميــن ثقــة 

االســتفادة مــن أنظمــة البنــاء الحديثــة لتوفيــر الوقــت  •
والمــال

عمل تصاميم جديدة ومبتكرة •
متابعة كل جديد في هذا المجال •
عمــل دراســة خاصــة اليجــاد حلــول اســكانية مناســبة  •

للفئــات
ــة  • ــات المانح ــع المؤسس ــم م ــل والدائ ــل الفاع التواص

ــن ــال الداعمي ــال األعم ورج

مالئم وكاف

إنتاجيــة  • مــن  أكبــر  يكــون  الطلــب 
للجمعيــة المــوارد  وقلــة  الجمعيــة، 

ضعــف جــودة المشــاريع مــن حيــث  •
الســكن البنــاء ومســاحة  مــواد 

اختيــار  • معاييــر  تطويــر  عــدم 
ــكلة  ــدث مش ــد تح ــتفيدين، وق المس
ــاء  ــتفيد بإعط ــار المس ــة اختي ــي دق ف
وعــدم  األحــوج،  وتــرك  المحتــاج 

للمســتفيدين العــادل  التوزيــع 
ال يوجد تمكين لأسرة غير السكن •

االســتفادة مــن أنظمــة البنــاء الحديثــة لتوفيــر الوقــت  •
والمــال

عمل تصاميم جديدة ومبتكرة •
متابعة كل جديد في هذا المجال •
عمــل دراســة خاصــة اليجــاد حلــول اســكانية مناســبة  •

للفئــات

مالئم وغير كاف
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تقرير التقييم المؤسسي وخطة التعزيز المؤسسي
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

تحليل توقعات أصحاب المصلحة 

التأثير

االهتمام

الرعاة والداعمين •
مجتمع منطقة القصيم •
اإلدارة التنفيذية •
وزارة اإلسكان •
أمارة المنطقة •
أعضاء مجلس اإلدارة •
األمانات والبلديات •
المقاوالت •

المستفيدين •

وزارة العمل •
البلديات  •
شركة الكهرباء •
المؤسسات الداعمة •
الجهات االستشارية •
أمانة المنطقة •
جهات الدعم المالي •
الداعمين •
المؤسسات والشركات •

جزء من الموردين •
الجمعيات الخيرية •
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

أصحاب 

المصلحة

التوقعات

ماذا يتوقع أصحاب المصلحة من الجمعية؟

الفرص

ماهي الفرص التي يوفرها صاحب المصلحة 

ويمكن للجمعية استثمارها؟

المخاطر

ماهي المخاطر التي قد تنشأ من 

صاحب المصلحة وينبغي على 

الجمعية الحذر منها؟

أمارة 
المنطقة

المساهمة في معالجة مشكلة  •
السكن

العمل على المشاركة في زيادة  •
المستوى االقتصادي لأسرة

المشاركة في االستقرار األسري •
المساهمة في تحقيق رؤية 20٣0 •
تفعيل الجانب االجتماعي •
بناء مساكن للفئات األكثر  •

احتياجًا والذين يكتبون معاريض 
مستمرة ألمير المنطقة

البحث وتقصي الحقائق للوصول  •
للمحتاجين في منطقة القصيم

العدالة في تقييم المستفيدين  •
وتحديد األولوية

الدعم لدى الجهات ذات  •
العالقة

تزويد الجمعية بالجهات ذات  •
األولوية بالتنمية

دعم الجمعية إعالميا •
قائمة مستفيدين •
النفوذ •
المكانة االجتماعية لأمارة •
الدعم المعنوي وتسهيل  •

المهام

التأثير على عمل الجمعية •
اإلجراءات اإلدارية •
مطالبة الجمعية بأكبر  •

من طاقتها
االعتماد التام على األمارة  •

في انجاز المهام لدى 
المصالح الحكومية 

وغيرها

مجتمع 
منطقة 
القصيم

توفير مساكن مناسبة  •
للمحتاجين

المساهمة في معالجة مشكلة  •
اإلسكان

حلول اسكانية •
تنمية األسر •
تغطية ما يمكن تغطيته •
اإلنجاز والمصداقية •

الدعم المالي •
المساندة اإلعالمية •
التطوع •
التبرع •
الثقة بين المجتمع والجمعية •
تسهيل اإلجراءات في الميدان •

تضخيم بعض القصور في  •
عمل الجمعية

رفع سقف التوقعات بما  •
يفوق إمكانات الجمعية

تشويه السمعة •
مطالبة لفئة غير  •

مستهدفة
عدم المصداقية في  •

المعلومات والبيانات
لعب أدوار مخالفة  •

للحقيقة
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

أصحاب 

المصلحة

التوقعات

ماذا يتوقع أصحاب المصلحة من الجمعية؟

الفرص

ماهي الفرص التي يوفرها صاحب المصلحة 

ويمكن للجمعية استثمارها؟

المخاطر

ماهي المخاطر التي قد تنشأ من 

صاحب المصلحة وينبغي على 

الجمعية الحذر منها؟

شركات 
المقاوالت

تنشيط سوق المقاوالت •
المساهمة في تنمية وتطوير  •

قطاع المقاوالت
سالسة التعامل وصرف  •

المستحقات
مشاريع سريعة اإلنجاز •
المصداقية وحسن التعامل •

الحصول على أسعار مناسبة  •
وفق المناقصة العادلة

تطوير جودة تنفيذ المساكن •
هامش ربح قليل •
شراكات مع شركات •
بناء )اسمنت- بلك( •
االستفادة من خبراتهم  •

ومعداتهم وعمالهم

عدم التنفيذ بصورة جيدة  •
ومن المخططات

عدم التنفيذ وفق الجدول  •
الزمني

تقديم وثائق غير صحيحة •
جودة ضعيفة •
هدر بالوقف •
تعثر المقاول •
استغالل اسم وسمعة  •

الجمعية في جميع 
النواحي لجمع األموال

الرعاة 
والداعمين

صرف مبالغ التبرع والدعم لما  •
خصص له

استمرار تواصل الجمعية  •
معهم

تزويدهم بمعلومات عن نتائج  •
دعمهم

تكريم من مجلس اإلدارة •
دور اعالمي كبير •
تواصل دائم وفعال •
اإلنجاز •
صرف األموال فيما خصصت له •
ارسال التقارير •

تحقق وتطوير العالقة مع  •
الداعمين

زيادة التعريف بإنجازات  •
الجمعية

دعم مادي •
عالقات •
مسؤولية اجتماعية •
االستفادة من الدعم •
ثقة الداعم تجلب داعمين  •

آخرين

فقدان أو ضعف ثقة  •
الداعمين

التدخل في عمل الجمعية •
شراكات صورية وغير  •

مفيدة
االعتماد التام على  •

داعمين محددين



49

لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

أصحاب 

المصلحة

التوقعات

ماذا يتوقع أصحاب المصلحة من الجمعية؟

الفرص

ماهي الفرص التي يوفرها صاحب المصلحة 

ويمكن للجمعية استثمارها؟

المخاطر

ماهي المخاطر التي قد تنشأ من 

صاحب المصلحة وينبغي على 

الجمعية الحذر منها؟

وزارة 
اإلسكان

المساهمة في معالجة مشكلة  •
السكن

التركيز على مساعدة المواطن  •
األشد احتياجًا

اعتبار الجمعية ذراع أهلي  •
للوزارة لتنفيذ سياساتها بعيداً 

عن الروتين البيروقراطي
المشاركة بتحقيق رؤية 20٣0 في  •

برنامج اإلسكان
حلول ودراسات إمكانية •
تحقيق األهداف •
اإلنجاز •
الدقة في تحديد المستفيدين •
جودة المخرجات •

الدعم المالي •
االستفادة من البيانات المحلية  •

الخاصة بالمحتاجين للسكن
دعم بدراسات وخبرات وكوادر •
بحث اجتماعي •
عالقات ونفوذ •
الخبرة والخبرات •

فقدان الثقة في الجمعية •
إجراءات طويلة ومعقدة •
االعتماد التام على  •

الوزارة في الدعم المادي 
والمعنوي

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة

العمل بفاعلية في تحديد  •
األهداف

توفير السكن المالئم  •
للمواطن األشد احتياجًا

المساهمة في تحقيق التنمية  •
وفق رؤية 20٣0

ترشيح المستفيدين بحسب  •
األولوية في االحتياج

العمل بجد واجتهاد وإنجاز  •
المهام في أوقاتها

ترؤس سمو أمير المنطقة  •
لمجلس اإلدارة

اهتمام الدولة بقضية اإلسكان •
دعم مالي •
االستفادة من خبراتهم  •

ودعمهم
االستعانة بهم في المناسبات  •

وقت الحاجة

تباعد انعقاد حلقات  •
مجلس اإلدارة

مبالغة بالتوقعات •
عدم التفرغ •
عدم االعتماد على الخطة •
عدم التجاوب من قبلهم •

األمانات 
والبلديات

المساهمة في التنمية وفق األنظمة واللوائح •
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

أصحاب 

المصلحة

التوقعات

ماذا يتوقع أصحاب المصلحة من الجمعية؟

الفرص

ماهي الفرص التي يوفرها صاحب المصلحة 

ويمكن للجمعية استثمارها؟

المخاطر

ماهي المخاطر التي قد تنشأ من 

صاحب المصلحة وينبغي على 

الجمعية الحذر منها؟

اإلدارة 
التنفيذية

وضع خطة والعمل بها •
الدعم والتطوير والتدريب •
االنضباط في األداء •
ابراز نشاطات الجمعية في  •

المناشط االجتماعية

تنفيذ الخطة •
عمل دراسات •
متابعة المشاريع •
االستفادة من خبراتهم •
االستفادة من جهدهم في ابراز  •

دور الجمعية في المجتمع

قلة خبرة اإلدارة •
عدم المتابعة بحماس  •

لأنشطة
اإلعارة من األمانة •

وزارة العمل

العمل على تحقيق الالئحة  •
األساسية

الرفع بكامل محاضر  •
االجتماعات

تطبيق األنظمة •
العمل في مجال الجمعية فقط •
الرجوع للوزارة وقت الحاجة •

شراكة مع الضمان والجهات  •
المتقاطعة مع الجمعية

ابراز اسم الجمعية في قائمة  •
الجمعيات النظامية

االستفادة من فقرات الوزارة  •
كالمسارح

عدم معرفة األنظمة •
عدم التجاوب •

شركة 
الكهرباء

طلبات عدادات كهربائية  •
للمساكن

االلتزام باألنظمة الكهربائية •
العوازل •

تسهيل اإلجراءات •
خفض الرسوم •
تسهيل إجراءات التركيب •

مشاكل توصيل الخدمة •
ارتفاع رسوم السداد •
عدم االهتمام بالجمعية  •

واعتبارها كأي مستفيد

المؤسسات 
الداعمة

تكريم •
مخاطبات •

دعم •
مسؤولية اجتماعية •
بناء عالقة •

الجهات 
االستشارية

تعاقد رمزي لالستشارات •
الحرص الشديد على جودة  •

المخرجات
التنفيذ بدقة متناهية •

شراكة •
خبرات •
االستفادة من خبراتهم  •

وتوجيهاتهم

سوء فهم توجه  •
الجمعية

عدم القيام بواجباتهم  •
تجاه الجمعية
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أصحاب 

المصلحة

التوقعات

ماذا يتوقع أصحاب المصلحة من الجمعية؟

الفرص

ماهي الفرص التي يوفرها صاحب المصلحة 

ويمكن للجمعية استثمارها؟

المخاطر

ماهي المخاطر التي قد تنشأ من 

صاحب المصلحة وينبغي على 

الجمعية الحذر منها؟

أمانة 
المنطقة

تنمية المنطقة •
العمل وفق األنظمة •
البلدية المنيعة •
االنضباط •
النظامية •

تسهيل اإلجراءات •
اعفاء الجمعيات من دفع  •

رسوم الرخص
العالقات الجيدة •
الدعم المعنوي •

تعطيل اإلجراءات •
صرامة األنظمة  •

واالشتراطات
عدم تسهيل إجراءات  •

الجمعية

المؤسسات 
والشركات

الحرص التام على القيام  •
بالواجبات تجاه الداعمين 

والمستفيدين

االستفادة من عروضهم  •
وكذلك دعمهم المباشر

عدم التجاوب من قبلهم  •
سواًء في التسهيالت أو 

الدعم

المستفيدين

بناء مسكن ذو جودة •
شراكات صحية واجتماعية •
الحرص على مصلحتهم •
الوفاء بالوعود •
الجودة في المخرجات •
تنمية مستدامة •

دراسة اجتماعية •
استقطاع أرض كبيرة يتم  •

مناصفتها مع مستفيد آخر
استقطاع رسوم رمزية •
مصداقيتهم •
عالقاتهم •
انتماؤهم القلبي •

عدم الرضا •
سوء االستخدام •
عدم االستقرار واالعتماد  •

على النفس
عدم المصداقية في  •

إعطاء المعلومات
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نظرية التغيير

الرؤية واألثرالمخرجاتلدينا اهتمام بهنستطيع التأثير فيهنستطيع التحكم بهالمسار

توفير السكن 

المالئم لألسر 

األكثر احتياجا

تصميم المساكن •

توفير حلول سكنية •

توجيه المستفيد من الذين  •

ال تنطبق عليهم الشروط 

إلى حلول سكنية أخرى 

)دراسة حالة المستفيد، 

ثم تحليل للحالة، بعد ذلك 

معالجة وضع الحالة حسب 

االحتياج(

زيادة عدد الوحدات •

بناء الوحدات بجوار البنى  •

التحتية )تعليم-صحة-...

الخ(

برامج وزارة اإلسكان •

مشاريع األمانات  •

والبلديات

مشاريع وزارة  •

الزراعة، الكهرباء، 

الصحة، التعليم

المؤسسات  •

المانحة

الجمعيات الخيرية •

زيادة تعداد  •

السكان

منح األراضي •

الوضع  •

االقتصادي

الوضع األمني  •

واالجتماعي

سكن مالئم 

لأسر السعودية 

األكثر احتياجا

األسر 

السعودية 

األكثر احتياجًا 

في منطقة 

القصيم 

تستطيع 

الحصول على 

سكن مالئم

التنمية 

االجتماعية 

ورفع المستوى 

الثقافي 

والمهاري

شراكات مع الجهات ذات  •

العالقة لرفع المستوى 

الثقافي والتنموي

إلزام المستفيدين ببرامج  •

تنموية

تبصير المستفيد  •

بإمكانياته 

واحتياجاته وقدراته

قناعات رب األسرة •

العادات والتقاليد •

الوعي الصحي •

البرامج المقدمة  •

من الجمعيات

الخدمات  •

المتوفرة في 

المناطق التي 

يتواجد فيها 

المستفيدين

الزيادة السكانية •

المحتاجين من  •

خارج المنطقة

رفع المستوى 

الثقافي وإحداث أثر 

تنموي

االفتراضات

توفير مسكن للمستفيدين 

ينتج عنه تحسين االستقرار 

األسري والوضع االقتصادي 

واالجتماعي

توفير السكن سيؤدي 

إلى تحسين الوضع الصحي 

ورفع مستوى التعليم 

إذا تم توفير السكن في 

المناطق التي بها خدمات

توفير السكن يعمق 

االنتماء الوطني 

ويزيد من التكافل 

االجتماعي

نستطيع 

التأثير في زيادة 

المستوى الثقافي 

والتنموي من 

خالل الشراكات 

مع الجهات ذات 

العالقة لتقديم 

برامج لهم

مسارات التغيير



53

لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

كيف ستصل إلى المستفيدين 
أو العمالء؟

االستعانة بالجمعيات العاملة  •
في المراكز والهجر

القوائم المتوفرة لدى رؤساء  •
المراكز والمحافظات

المستفيدين الموجهين من  •
أمارة المنطقة

المتقدمين لوزارة اإلسكان •
قوائم الضمان االجتماعي •
الحمالت الدعائية •
الموقع االلكتروني والتواصل  •

االجتماعي
السمعة •

نموذج العمل االجتماعي
تــم تطويــر نمــوذج العمــل االجتماعــي لجمعيــة اإلســكان األهليــة بالقصيــم ليركــز علــى احتياجــات المســتفيدين مــن خدمــات 
ــية،  ــطة الرئيس ــالت، واألنش ــة التدخ ــد طبيع ــالل تحدي ــن خ ــم، م ــا له ــى تقديمه ــة عل ــل الجمعي ــي تعم ــة الت ــة، والقيم الجمعي
وقنــوات التواصــل مــع المســتفيدين، وحصــر المــوارد الرئيســية للجمعيــة، وأصحــاب المصلحــة األساســيين، وتحديــد التكاليــف 

والعوائــد المتوقعــة، وخطــة التعامــل مــع الفوائــض.

ماهي الموارد الرئيسية التي 
نحتاجها لممارسة األنشطة 

)بشرية، مالية، تداخالت(؟

الدعم الحكومي •
المؤسسات المانحة •
التبرعات •
المتطوعون •

ماهي المجموعات الرئيسية 
التي نحتاج إلشراكها إلقامة 

برامجنا؟

أمارة منطقة القصيم •
الضمان االجتماعي •
وزارة اإلسكان •
األمانات •

ماهي أهم المصروفات؟ كيف تتغير مصروفاتنا مع تقدمنا في 
تقديم خدماتنا؟

المصروفات التشغيلية )%98.4( •
المصروفات اإلدارية )%1.1( •
المصروفات االستثمارية )%0.3( •
الفائض االحتياطي )%0.2( •

كيف يمكن التخطيط الستثمار العوائد واألرباح؟
التبرعات )إلكترونية-أفراد-شراكات-حمالت التبرعات(  •

)%18(
االستقطاعات الشهرية )%1( •
تسويق المشاريع )%81( •
عوائد االستثمار •

ماهي أهم األنشطة والبرامج 
التي ستقدمها المنظمة؟

اإلشراف على تصميم  •
الوحدات

طرح المشاريع •
إدارة المشروع •
متابعة مكتب االستشاري •
بناء الشراكات واالتفاقيات  •

مع الجمعيات
توجيه المستفيدين  •

للبرامج التنموية
تنمية الموارد •
دراسات اجتماعية  •

سكانية

ماهي طبيعة التدخالت؟ 
)ورش عمل، خدمات، 

منتجات...( 

حلول سكنية ) بناء- •
شراء- تأجير(

الدراسات االجتماعية •
البرامج التنموية )حمالت  •

توعوية - برامج تدريب 
وتأهيل(

كيف يمكن التخطيط 
الستثمار العوائد واألرباح؟

أوقاف توفر عوائد  •
مستدامة للجمعية 

مشاريع استثمار •

من هم الشريحة 
المستهدفة للمنظمة 

)أشخاص، منظمات(

المستفيدين
فئة المستفيدين من  •

الضمان االجتماعي
ذوي الدخل المحدود  •

)مجموع دخل األسرة أقل 
من 5000 ريال(

ماذا يريد العميل من هذه 
المنظمة؟

القيمة االجتماعية المقدمة
المالذ اآلمن •
الخصوصية •
الحماية من العوامل  •

الجوية
تجهيزات لذوي االحتياجات  •

الخاصة
توفير الحياة الكريمة •
االعتماد على النفس •
توسيع المدارك المعرفية  •

والثقافية
تحسين السلوك •
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الخطة االستراتيجية لجمعية 
اإلسكان األهلية بالقصيم

55

لمدة ثالث سنوات من عام 2019 م إلى عام 2021 م – 1440 هـ إلى 1442 هـ
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الخطة االستراتيجية لجمعية اإلسكان األهلية 
بالقصيم

الرسالة

ؤية
الر

القيم

تمكيــن األســر الســعودية األكثــر احتياجــا 

فــي منطقــة القصيــم مــن الحصــول علــى الســكن 
الشــاملة  التنميــة  تحقيــق  فــي  للمســاهمة 
ــي ــور مؤسس ــق منظ ــركاء وف ــع الش ــاون م بالتع

مــن  محتاجــة  1000أســرة  تمكيــن 
ــة  ــي منطق ــق ف ــكن الئ ــى مس ــول عل الحص

م  2021 عــام  بنهايــة  القصيــم 

الشفافيةالشراكةالتكافلاألمانةالعدالة
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شعارنا من التزاماتنانعني بهاقيمنا
وحي القيمة

العدالة

أن يكون لدينا معايير واضحة وشفافة 
في تقديم الخدمات، والتعامل مع 
المستفيدين، بعيداً عن المصالح 

الشخصية والتمييز أو المحاباة، بما 
يضمن تكافؤ الفرص للجميع

نلتزم بالوضوح والشفافية في التعامل مع  •
المستفيدين

نلتزم بـتقصي الحقائق عن احتياجات  •
المستفيدين لتحديد األكثر احتياجًا

» أعط كل ذي حٍق 
حقه »

األمانة

أن نقوم بالواجبات ونؤدي الحقوق إلى 
أهلها ونقدم الخدمات إلى مستحقيها 

بإخالص وبما يعزز ثقة المستفيدين في 
الخدمات المقدمة

نلتزم بالوفاء بالوعود •
نلتزم بـالتواصل الفعال •
نلتزم بعمل تقييم لقياس جودة  •

المخرجات
نلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات •

» ِإنَّ َخْيَر َمِن 
اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ 

اْلَأِميُن«

التكافل
أن نسعى ليتحمل بعض أفراد المجتمع 

من المقتدرين مسؤولياتهم تجاه 
اآلخرين األقل حظًا

نلتزم بتوفير مساكن لسد احتياجات  •
األهالي

نلتزم بتعريف المانحين بالفئات األكثر  •
احتياجًا

بعطائكم يكتمل 
البناء

الشراكة
أن نتكامل مع غيرنا في تقديم الخدمات 

للمستفيدين

نلتزم بمشاركة الطموح والسعي لتحقيق  •
األهداف المشتركة

نلتزم بالتعاون مع الشركاء لتحقيق  •
األهداف

نلتزم بـ تطوير شراكاتنا •

شراكاتنا مصدر 
قوتنا

الشفافية

أن نخلق بيئة تمتاز بأن تكون فيها 

المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات 

واألعمال متاحة ومتوفرة لأطراف ذات 

العالقة مع المحافظة على خصوصية 

المستفيدين

نلتزم بالتدوين والتوثيق الرسمي ونشر النتائج  •

لأطراف ذات العالقة

نلتزم بإتاحة البيانات المالية للجمعية لذوي  •

االختصاص

نلتزم بالمحافظة على خصوصية المستفيدين •

نبني الثقة 
بالشفافية

جدول قيم الجمعية والذي يوضح المعنى من كل قيمة والتزام الجمعية تجاهها باإلضافة إلى شعار كل قيمة
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توفير

 1000 وحدة سكنية

 لأسر األكثر احتياجا

بناء أنظمة

 إدارية وتقنية

تحقق الحوكمة وترفع 

من كفاءة الجمعية

تنفيذ باقة من البرامج 

التأهيلية والتنموية 

لتمكين األسر من 

الحصول على السكن

استقطاب وتطوير 

الكفاءات

 بما يحقق أهداف 

الجمعية

تنمية الموارد المالية 

وإدارتها بكفاءة لتحقيق 

االستدامة المالية 

للجمعية

بناء شراكات فاعلة

 مع الجهات ذات العالقة

تمكين قيادة الجمعية 

وإدارتها التنفيذية من 

تحقيق األهداف بفاعلية 

وكفاءة

االتصال الفعال

 مع األطراف ذات العالقة 

واإلعالم بأنشطة 

الجمعية

األهداف االستراتيجية
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وصف الهدف
توفيــر وحــدات ســكنية للمســتفيدين األكثــر احتياجــًا، وذلــك بتوفيــر حلــول ســكنية تتضمــن بنــاء المســاكن، 
لــن تتمكــن  الذيــن  أو اســتئجار  المســاكن للمســتفيدين  أو شــراء المســاكن وإتاحتهــا للمســتفيدين، 

الجمعيــة مــن بنــاء أو شــراء المســاكن لهــم.
ســتعمل الجمعيــة مــن خــالل هــذا الهــدف علــى إتاحــة الحلــول الســكنية لتغطــي عــدد 6000 مســتفيداً فــي ســتة 

مناطــق جغرافيــة فــي القصيــم بنهاية عــام 2021.
تستهدف الجمعية بناء وحدات سكنية في )األسياح والفوارة وبريدة وعنيزة(.

ــة  ــزة والبكيري ــدة وعني ــراء وبري ــاض الخب ــع وري ــي )البدائ ــا فه ــاكن به ــراء مس ــيتم ش ــي س ــق الت ــا المناط أم
والــرس(.

األهداف الفرعية

المبادرات

 لعام 2019 م

بناء
 300 وحدة سكنية

 بنهاية عام 2021 م

شراء
 600 وحدة سكنية
 بنهاية عام 2021 م

تأجير
 100 وحدة سكنية
 بنهاية عام 2021 م

 

بطاقة الهدف االستراتيجي األول

توفير

 1000 وحدة سكنية

 لأسر األكثر احتياجا

مؤشرات قياس األداء للهدف
االجمالي2018201920202021المؤشر

502403404201000عدد المساكن التي تم توفيرها

3571440204025206000عدد المستفيدين من الوحدات السكنية

5070110120300عدد المساكن التي تم بناؤها

0150200250600عدد المساكن التي تم شراؤها

0203050100عدد المساكن التي تم تأجيرها

-3666عدد المناطق التي تمت تغطيتها

مشروع بناء 70 
وحدة سكنية

مشروع شراء 150 
وحدة سكنية

مشروع تأجير 20 
وحدة سكنية

تنفيذ حفل تسليم 
الوحدات
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

وصف الهدف
المســتفيدين  لــدى  والمهــاري  الثقافــي  المســتوى  رفــع  فــي  تســاهم  وتنمويــة  تأهيليــة  برامــج  تقديــم 
ــا  ــكل يمكنه ــا بش ــرة وإدارة موارده ــل األس ــدل دخ ــين مع ــم لتحس ــادة وإدارة إمكانياته ــن زي ــم م وتمكنه

الحصــول علــى مســكن مالئــم واســتثمار الشــراكات فــي تنفيــذ هــذه البرامــج التأهيليــة والتنمويــة

األهداف الفرعية

المبادرات

 لعام 2019 م

تقديم 60 برنامج تثقيفي

 توعوي بنهاية عام 2021 م

في منطقة القصيم

تقديم 23 برنامج تدريبي

بنهاية عام 2021 م

في منطقة القصيم

تقديم 17 برنامج تأهيلي 

فني بنهاية عام 2021 م

في منطقة القصيم

 

بطاقة الهدف االستراتيجي الثاني

تنفيذ باقة من البرامج 

التأهيلية والتنموية 

لتمكين األسر من 

الحصول على السكن

مؤشرات قياس األداء للهدف
االجمالي2018201920202021المؤشر

010203060)عدد البرامج التثقيفية العامة )توعوية

03005008001600عدد المستفيدين من البرامج التثقيفية

0471223عدد البرامج التدريبية

0100175300575عدد المستفيدين من البرامج التدريبية

0251017عدد البرامج التأهيلية

050125250425عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية الفنية

إقامة 10 برامج توعوية 
وتثقيفية عامة لـ 300 

مستفيد

تنفيذ 4 برامج تدريبية لـ 
100 مستفيد

تنفيذ برنامجي تأهيل فني 
لـ 50 مستفيدَا
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

وصف الهدف
مــن خــالل هــذا الهــدف تعمــل الجمعيــة على أن تكون قادرة علــى تنمية مواردها الماليــة وإدارتها بكفاءة 
واالســتثمار فــي أصولهــا التــي ســتحرك عجلــة االســتدامة الماليــة والتــي مــن المتوقــع أن تجنــي الجمعيــة 

ثمارهــا فــي الــدورة االســتراتيجية القادمــة.
بقيمــة  ماليــة  مــوارد  توفيــر  االســتراتيجية  أهدافهــا  لتحقيــق  الجمعيــة  احتيــاج  إجمالــي  ســيكون 
)182,525,000( ريــال ســعودي، وســتعمل الجمعيــة علــى توفيــر هــذه المــوارد مــن خــالل أربعــة قنــوات 

رئيســية هــي:
ــاص  ــاع الخ ــات القط ــع مؤسس ــراكات م ــات، والش ــالت التبرع ــل: حم ــددة مث ــائلها المتع ــات بوس التبرع
والحكومــي، وكبــار الشــخصيات والمانحيــن، والتبرعــات اإللكترونيــة عبــر الموقــع اإللكترونــي ورســائل ال 

.SMS

االستقطاعات الشهرية من الموظفين.
تسويق المشاريع على المؤسسات المانحة وأقسام المسؤولية االجتماعية بالشركات.

كذلــك ســتعمل الجمعيــة علــى بنــاء مخططــات لمشــروعها الوقفــي االســتثماري فــي الســنة األولــى مــن 
الخطــة االســتراتيجية ثــم تبــدأ بتنفيــذ المشــروع االســتثماري في باقي ســنوات الخطة، والــذي من المتوقع 

أن يؤتــي ثمــاره خــالل الــدورة التي تلــي دورة الخطة االســتراتيجية.

األهداف الفرعية

 

بطاقة الهدف االستراتيجي الثالث

تنمية الموارد المالية 

وإدارتها بكفاءة لتحقيق 

االستدامة المالية 

للجمعية

تفاصيل تكلفة توفير الحلول السكنية
 الحلول السكنية

االجمالي2018201920202021والتنموية

5014,000,000بناء المساكن
)70 وحدة( 

22,000,000
)110 وحدة(

24,000,000
300)120 وحدة(

 030,000,000شراء الوحدات
)150 وحدة(

40,000,000
)200 وحدة(

50,000,000
600)250 وحدة(

 برامج التأهيل
والتنمية

0150,000 175,000200,000 525,000

0400,000تأجير المساكن
)20 وحدة(

600,000
)30 وحدة(

1,000,000
2,000,000)50 وحدة(

00000ترميم المساكن

اجمالي التكلفة
-44,550,000

ريال سعودي
62,775,000
ريال سعودي

75,200,000
ريال سعودي

182,525,000
ريال سعودي

توفير تبرعات للجمعية 
بقيمة 25,500,000 رياالً 

بنهاية
عام 2021م

توفير استقطاعات سنوية 
مستمرة بقيمة

225,000 ريال سعودي

استثمار 
8,150,000 ريال سعودي
في وقف للجمعية بعائد 
سنوي متوقع ال يقل عن 

10% سنويًا

توفير
 148,200,000 ريال سعودي
من خالل تسويق المشاريع
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

المبادرات لعام 2019 م

مؤشرات قياس األداء للهدف

االجمالي2018201920202021المؤشر

44,550,00062,775,00075,200,000182,525,000-المصروفات التشغيلية

500,000550,000600,0001,650,000-المصروفات اإلدارية

 تكلفة المشروعات
االستثمارية

-150,0003,000,0005,000,0008,150,000

100,000120,000150,000370,000-الفائض االحتياطي

 مستهدف تنمية الموارد
المالية

-45,300,00066,445,00080,950,000192,695,000

0%0%0%0%-نسبة االستدامة المالية

توفير مبلغ )3,000,000( 
ريال من حمالت 

التبرعات

توفير )250,000( ريال 
من خالل الشراكات 

)مثل بندة(

توفير مبلغ )200,000( 
ريال من خالل التسويق 

اإللكتروني

زيارات كبار الداعمين 
لتوفير مبلغ 

)5,000,000( ريال

توفير مبلغ )75,000( 
ريال من خالل 

االستقطاع الشهري

إنجاز خطة المشروع 
االستثماري للجمعية

توفير مبلغ 
)36,625,000( ريال من 
خالل تسويق المشاريع

نسبة االستدامة المالية = )اإليرادات الذاتية ÷ المصروفات ( × 100
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

وصف الهدف
يعمــل هــذا الهــدف علــى توضيــح صالحيــات كل مــن مجلــس إدارة الجمعيــة واإلدارة التنفيذيــة، ورســم 
مصفوفــة الصالحيــات للجمعيــة، ووضــع أنظمــة القيــادة االســتراتيجية، ونظــام إدارة األداء الوظيفــي، ونظــام 
اختيــار وتعييــن المرشــحين للمناصــب القياديــة، وآليــات التأهيــل والتطويــر للقيــادات العاملــة فــي الجمعيــة.

األهداف الفرعية

المبادرات

 لعام 2019 م

بناء الهيكل 

الوظيفي 

للجمعية

تطوير نظام 

إدارة األداء 

الوظيفي

تطوير مصفوفة 

الصالحيات 

للجمعية

برنامج تطوير 

القيادات

تطوير الخطة 

التشغيلية 

سنويًا

برنامج متابعة 

األداء التشغيلي

بطاقة الهدف االستراتيجي الرابع

تمكين قيادة الجمعية 

وإدارتها التنفيذية من 

تحقيق األهداف بفاعلية 

وكفاءة

مؤشرات قياس األداء للهدف
2018201920202021المؤشر

--100%-نسبة إنجاز الهيكل الوظيفي

--100%-نسبة إنجاز مصفوفة الصالحيات

100%100%100%-نسبة إنجاز الخطة التشغيلية

-100%--نسبة إنجاز نظام إدارة األداء الوظيفي

135-عدد الموظفين المشتركين في برنامج تطوير القيادات

100%100%100%-نسبة إنجاز برنامج متابعة األداء التشغيلي

222-عدد اجتماعات مجلس اإلدارة سنويًا

444-عدد اجتماعات متابعة األداء االستراتيجي

121212-عدد اجتماعات متابعة األداء التشغيلي

تطوير واعتماد 
الخطة 

التشغيلية

بناء الهيكل 
الوظيفي 
للجمعية

تطوير 
مصفوفة 

الصالحيات 
للجمعية

إنجاز برنامج 
متابعة األداء 

التشغيلي

تأسيس مقر 
الجمعية



64

لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

وصف الهدف
ــك  ــداف، وذل ــاز األه ــى إنج ــا عل ــغيلية وقدرته ــا التش ــادة كفاءته ــة لزي ــي للجمعي ــاء المؤسس ــتكمال البن اس

ــي ــان المؤسس ــروع االحتض ــي ومش ــز المؤسس ــة التعزي ــالل خط ــن خ م

المبادرات لعام 2019 م

 

بطاقة الهدف االستراتيجي الخامس

مؤشرات قياس األداء للهدف
2018201920202021المؤشر

--100%-نسبة إنجاز دليل الحوكمة

3610-عدد العمليات الداخلية التي تم تطويرها وحوكمتها

-100%30%-نسبة إنجاز تأسيس إدارة المشاريع

-100%30%-نسبة إنجاز تأسيس إدارة البرامج

ورشة عمل معايير 
الحوكمة الرشيدة

إعداد ميثاق السلوك 
الوظيفي

إعداد دليل العمليات 
الداخلية للجمعية

إعداد الهيكل الوظيفي 
الفرعي ومسؤوليات 

الوحدات الوظيفية

ورشة تدريب العاملين 
على أدلة الحوكمة

توظيف مدير إدارة 
المشاريع

إعداد السياسات المالية 
للجمعية

ورشة توثيق وتخطيط 
العمليات الداخلية

توظيف مدير إدارة 
البرامج

إعداد خطة تنمية 
الموارد المالية 

التفصيلية

تطوير الموقع 
اإللكتروني للجمعية

بناء أنظمة

 إدارية وتقنية

تحقق الحوكمة وترفع 

من كفاءة الجمعية
األهداف الفرعية

استكمال بناء 

أنظمة الحوكمة 

للجمعية

تأسيس إدارة 

المشاريع 

بالجمعية

تطوير إجراءات 

الجمعية وعملياتها 

الداخلية

تأسيس

 إدارة البرامج
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

وصف الهدف
بنــاء اللوائــح واألنظمــة التــي تعيــن علــى تقويــة كــوادر الجمعيــة البشــرية وإدارتهــا بفاعليــة وكفــاءة، خــالل 
دورة حيــاة الموظفيــن ابتــداًء مــن مرحلــة االختيــار والتعييــن، مــروراً بالتطويــر الوظيفــي وإدارة األداء وانتهــاًء 

بتحفيــز الموظفيــن واالســتبقاء الوظيفــي.
كذلــك يعمــل هــذا الهــدف علــى تمكيــن الجمعية مــن توفيــر المتطوعيــن الالزميــن لتنفيــذ البرامــج وتحقيق 

األهــداف عبــر وحــدة العمــل التطوعــي فــي الجمعية.
ــدى  ــا ل ــها وتجذيره ــة وغرس ــة للجمعي ــم الثقافي ــز القي ــى تعزي ــدف عل ــذا اله ــالل ه ــن خ ــل م ــم العم ــًا يت أيض
العامليــن لبنــاء ثقافــة مؤسســية فــي الجمعيــة منطلقــة مــن قيــم الجمعيــة، ومتمحــورة حــول احتياجــات 

المســتفيدين مــن أنشــطة وخدمــات الجمعيــة.

األهداف الفرعية

تطوير الدليل 
التنظيمي للموارد 

البشرية

تأسيس وحدة 
العمل التطوعي

بناء سياسة 
التدريب والتطوير

تطوير خطة 
القوى العاملة

تأسيس النظام 
اإللكتروني إلدارة 
الموارد البشرية

بطاقة الهدف االستراتيجي السادس

استقطاب وتطوير 

الكفاءات

 بما يحقق أهداف 

الجمعية

مؤشرات قياس األداء للهدف
2018201920202021المؤشر

-100%--نسبة إنجاز الدليل التنظيمي للموارد البشرية

-70%30%-نسبة إنجاز تأسيس وحدة العمل التطوعي

----عدد الموظفين بعقد دائم

100200300-عدد المتطوعين

-100%--نسبة إنجاز خطة القوى العاملة

-100%--نسبة إنجاز سياسة التدريب والتطوير

-100%--نسبة إنجاز النظام اإللكتروني إلدارة الموارد البشرية

تأسيس وحدة العمل التطوعيالمبادرات لعام 2019 م
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيموثيقة الخطة االستراتيجية

وصف الهدف
بنــاء شــراكات جديــدة والعمــل علــى تفعيــل الشــراكات الحاليــة مــع األطــراف ذات العالقــة بعمــل الجمعيــة 

فــي القطاعــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، ومؤسســات وجمعيــات القطــاع الثالــث

األهداف الفرعية

المبادرات  لعام 2019 م

تأسيس وتقوية 
الشراكات مع 

مؤسسات القطاع 
الخاص

بناء إطار 
الشراكات 
والتواصل 
المجتمعي 

للجمعية

تأسيس وتقوية 
الشراكات 

مع جمعيات 
ومؤسسات 

القطاع الثالث

تدريب العاملين 
على أسس 

بناء الشراكات 
والتواصل 
المجتمعي

تأسيس وتقوية 
الشراكات مع 

مؤسسات القطاع 
الحكومي

بطاقة الهدف االستراتيجي السابع

بناء شراكات فاعلة

 مع الجهات ذات 

العالقة

مؤشرات قياس األداء للهدف
2018201920202021المؤشر

70%30%--نسبة إنجاز دليل الشراكات

102030-عدد الشراكات مع القطاع الحكومي

61220-عدد الشراكات مع القطاع الخاص

51015-عدد الشراكات مع القطاع الثالث

100%---نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم على إطار الشراكات

عقد 4 شراكات مع 
جهات التدريب والتأهيل

عقد 10 شراكات مع 
القطاع الحكومي

عقد شراكات مع جهات 
االستشارات القانونية 

والهندسية

عقد الشراكات مع 
المؤسسات المانحة 

والصناديق بالشراكة مع 
المسؤولية االجتماعية
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لجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم

وصف الهدف
ــي،  ــم الخارج ــها للعال ــة نفس ــا الجمعي ــتظهر به ــي س ــة الت ــورة الذهني ــة الص ــى صناع ــدف عل ــذا اله ــل ه يعم
وفــق هويــة مؤسســية واضحــة، وسياســة تواصــل محــددة، بمــا يتــالءم مــع احتياجــات الفئــات المســتفيدة، 
ــاًء  ــتمر بن ــل المس ــائل التواص ــتمر لوس ــر المس ــاس والتطوي ــة، والقي ــل المختلف ــوات التواص ــتثمار قن وباس

ــوب. ــر المطل ــا لأث ــا، وتحقيقه ــى جدواه عل

األهداف الفرعية

المبادرات  لعام 2019 م

إعداد دليل التواصل 

المؤسسي
بناء هوية الجمعية

توثيق ونشر أعمال 

وانجازات الجمعية

بطاقة الهدف االستراتيجي الثامن

االتصال الفعال

 مع األطراف ذات العالقة 

واإلعالم بأنشطة 

الجمعية

مؤشرات قياس األداء للهدف
2018201920202021المؤشر

100%---نسبة إنجاز دليل التواصل المؤسسي

100%---نسبة إنجاز الهوية المؤسسية

100%60%30%-نسبة إنجاز المحتوى التسويقي

 عدد المتابعين في وسائل التواصل االجتماعي
)Facebook – Twitter – Instagram - Youtube(

----

حملة تعريفية 
بالجمعية

اعداد الفيلم 
التعريفي بالجمعية

حملة تسويقية، 
مشروع بناء 

المساكن

معرض متنقل في 
معرض الكتاب

حملة تسويقية، 
مشروع شراء 

المساكن

معرض متنقل في 
مهرجان الربيع

حملة جمع تبرعات

التقرير السنوي 
للجمعية

اعداد الفيلم 
الوثائقي
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الملحقات

المقارنات المرجعية لجمعيات مشابهة لعمل الجمعية 1

التحليل الشجري 2

تقرير التقييم المؤسسي للجمعية 3

خطة التعزيز المؤسسي للجمعية 4
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