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وثيقة التخطيط االسرتاتيجي  
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 23 من 3الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 
 

:       كلمة مدير الجمعية 
 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني سيدنا ونبينا زلمد وعلى .. احلمد هلل رب العادلني 
 :آلو وصحبو وسلم، وبعد

فإن مجعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف، قدمت خدماهتا وبرارلها جملتمع الطائف خالل أكثر 
من ربع قرن من الزمن ، وكانت وال زالت تقدم منوذجاً متميزاً وراقياً للخدمات والربامج التنموية 

وزارة العمل - النوعية جملتمع الطائف مع مثيالهتا من اجلمعيات اخلريية حتت إشراف وزارتنا 
.  يف بلدنا ادلعطاء ادلملكة العربية السعودية- والتنمية االجتماعية 

واليوم تستقبل اجلمعية مرحلة جديدة يف مسريهتا االجتماعية والتنموية؛ يتطلب منها التناغم مع 
 يف التحسني والتطوير وااللتزام والشفافية واحلوكمة، والذي حيتم 2030رؤية ادلملكة الطموحة 

عليها العمل وفق بناء مؤسسي شامل يعمل من خالل خطة اسرتاتيجية جديدة جلميع إدارات 
. وأقسام اجلمعية

ادلنظور ادلايل، :   وقد مت بناء اخلطة االسرتاتيجية مبنهجية بطاقة األداء ادلتوازن مبحاورىا األربعة
ومنظور اإلجراءات الداخلية، ومنظور التعلم والنمو، ومنظور العمالء من خالل تبين مؤشرات 

تراعي قياس األداء بشكل شامل لكافة العناصر وادلتغريات ادلؤثرة على اجلمعية، ويسهم يف التتبع 
. ادلرحلي وادلستمر ألية اضلرافات يف األداء ادلستهدف وعالجو بشكل سليم وسريع

خطوات أخرى متتابعة منها أدتتة عمليات – بإذن اهلل تعاىل – وىذه اخلطوة ادلباركة ستعقبها 
وخدمات اجلمعية؛ لتقدمي خدماتنا بشكل احرتايف يفوق احتياجات وتوقعات ادلستفيدين، واألمل 



 

 

 23 من 4الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

جيدونا مجيعاً ضلن العاملون يف اجلمعية يف تعاون وتكاتف اجلميع خلدمة العمل اخلريي النبيل يف 
 .زلافظة الطائف

 

 

 

     والتنمية األسرية بالطائف الزواج                                                         مدير جمعية  
 عبداهلل أمحد الغامدي/       األستاذ 



 

 

 23 من 5الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

  

 رســالـة الجمعية



 

 

 23 من 6الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 
 

 :الرسـالـة
 
 

 
 

 

 

 :شرح الرسـالـة
 

تعمل مجعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف على تأىيل ادلقبلني على الزواج وتقدمي 
الدعم ادلادي والتنموي ذلم؛ وذلك هبدف تآلف وتقارب األسرة والبعد عن اخلالفات 

 .وعالجها
 

 :وذلك من خالل
 رلموعة متخصصة من الربامج النوعية اليت ختدم أسر رلتمع الطائف. 
  استقرار احلياة األسرية مبا حيافظ على للخدمات والربامجالتطوير ادلستمر . 

 
 
 
 
 
 
 

 من خالل برامج وخدمات متخصصة املساعدة في بناء أسرة مستقرة وثنميتها



 

 

 23 من 7الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 

 

 

  

 رؤيـة الجمعية



 

 

 23 من 8الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 
 

 

 :الرؤيـة
 
 
  
 

 
 

 :شرح الرؤيـة
 

تسعى مجعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف خالل اخلمس سنوات القادمة إىل حتقيق العمل 
 : ادلؤسسي والتميز يف برارلها وخدماهتا وذلك من خالل

  تبيني أفضل شلارسات العمل ادلؤسسي القائم على توجهات وخطط عمل واضحة
 .واستدامة مالية بفريق عمل مدرب ومؤىَّل يتميز باإلصلاز والكفاءة

  تقدمي برامج ومشاريع رلتمعية نوعية وخدمات شليزة جملتمع الطائف تساعد يف تأىيلهم
 .حلياة أسرية سعيدة خالية من ادلشاكل مستمتعة باحلياة

  مً هقدم لهم : وهقصد باملظخفيدًً)  رضاىموحتقيقتوسيع دائرة ادلستفيدين

 .(ددماجىا وبسامجىا

 اجلمعية رسالة فيما خيص2030  ادلملكةادلسامهة يف حتقيق رؤية . 

 

 

 

 أسرة سعيدة من خالل برامج وخدمات متميزة واستدامة مالية بفريق عمل احترافي



 

 

 23 من 9الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 

 

  

 الـقـيـم



 

 

 23 من 10الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 :مــــيـــقـــــال
 

 الوصف القيم م
 .شلارسة العمل مبهارة عالية وبصفة شليزة ومنتظمة ومستمرية االحترافية 1

أداء ادلهمة ادلطلوبة بطريقة صحيحة من أول مرة ويف كل مرة ومبا حيقق متطلبات  اإلتقان 2
 .وتوقعات ادلستفيدين

 .التزام ادلوظف بأداء األعمال ادلوكلة إليو وحتمل نتائجها وزلاسبتو عليها المسؤولية  3
. ادلوظف مؤدتن على عملو واجلمعية مؤدتنة على مصاحل ادلعنيني األمانة 4
. اإلفصاح عن ادلعلومات ادلطلوبة ألصحاب ادلصلحة الشفافية 5
  



 

 

 23 من 11الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 
 

  



 

 

 23 من 12الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 
 

 :األهداف االستراتيجية
 
 

 المحور األهداف االستراتيجية م
 الػمالءجمكين ألاطسة إلدازة شإونها ودالفاتها  1

 الػمالءالازجقاء باألطسة لخكىن مظخقسة وطػيدة  2

الػمالء   لخحقيق الخكاملبىاء شساكاث مؼ الجهاث ذاث الػالقت 3

 اليالمجىميت وجىىيؼ مصادز الددل  4

 اليالم  لخحقيق الاطخدامت املاليتئًجاد مىازد ماليت ثابخت 5

 الػملياثلخػسيف بذدماث الجمػيت وبسامجها لجفػيل دوز الاغالم  6

 الػملياثبىاء وجحظين غملياث الجمػيت وأجمختها  7

 الػملياثابخكاز وجصميم وجقدًم بسامج هىغيت لخىميت ألاطسة  8

 الػملياث جأطيع ئدازة لخىميت املىازد املاليت وجطىيس أغمالها 9

 الػملياثجأطيع مسكص إلازشاد ألاطسي وجطىيس ددماجه  10

 الخػلم والىمى جدزيب وجأهيل قياداث وأفساد الجمػيت 11

 الخػلم والىمىاطخقطاب أصحاب الخذصصاث لالطخفادة منهم في أغمال الجمػيت  12

 الخػلم والىمى ئدازة ألاداء في الجمػيت  هظامجأطيع وجفػيل 13

 الخػلم والىمىبىاء وجطىيس أدلت ولىائح الجمػيت  14

 الخػلم والىمى ئًجاد بيئت غمل جاذبت ومحفصة 15

 



 

 

 23 من 13الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 

 



 

 

 23 من 14الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

  

املح

ور 

 املالي

 ة  االستراتيجيالخريطة

محو

ر 

العم

ليات 

الدا

محو خلية

ر 

التع

لم 

وال

 نمو

تدرٌب وتأهٌل قٌادات 
وأفراد الجمعٌة

استقطاب أصحاب 
التخصصات لالستفادة 
منهم فً أعمال الجمعٌة

تأسٌس وتفعٌل نظام 
إدارة األداء فً الجمعٌة

أدلة  بناء وتطوٌر
ولوائح الجمعٌة

إٌجاد بٌئة عمل جاذبة 
ومحفزة

محو

ر 

العم

 الء

%15وستصبح % 70كانت 

أن ٌصبحوا قادرٌن على إدارة 
أسرة ناجحة وتحمل مسؤولٌة 

األسرة المبتدئة الجدٌدة

  

%70وستصبح % 20كانت 

أن تصبح قادرة على تنمٌة 
األسرة وتربٌة أبنائها من خالل 

بناء القٌم

%15وستصبح % 10كانت 

إعطاؤهم القدرة على إدارة 
مشاكلهم للعناٌة بأطفالهم 

وتمكٌنهم من تحقٌق الصلح 
.وعالج الخالف 

 األسرة المستقرة

الشفافٌة األمانةالمسؤولٌةاإلتقاناالحترافٌة

 األسرة المضطربة

أسرة سعيدة من خالل برامج وخدمات متميزة واستدامة 
 مالية بفريق عمل احترافي

تمكٌن األسرة إلدارة 
شؤونها وخالفاتها

االرتقاء باألسرة لتكون 
مستقرة وسعٌدة

بناء شراكات مع 
الجهات ذات العالقة 

لتحقٌق التكامل

تنمٌة وتنوٌع مصادر 
الدخل

إٌجاد موارد مالٌة ثابتة 
لتحقٌق االستدامة 

تأسٌس مركز اإلرشاد 
األسري وتطوٌر 

خدماته

تأسٌس إدارة لتنمٌة 
الموارد المالٌة 
وتطوٌر أعمالها

ابتكار وتصمٌم وتقدٌم 
برامج نوعٌة لتنمٌة 

األسرة

بناء وتحسٌن عملٌات 
الجمعٌة وأتمتتها

تفعٌل دور االعالم 
للتعرٌف بخدمات 
الجمعٌة وبرامجها

 الراغبون والمقبلون على الزواج

املساعدة في بناء أسرة مستقرة  وثنميتها من خالل 

 برامج وخدمات متخصصة

الق
 يم
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 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  



 

 

 23 من 16الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 "الوضع الحالي" نموذج األعمال المؤسسي           

 عملنا ال يشمل عملنا يشمل المكون

 المستفيدون

 الباحثىن ألاكادًميىن في مجال ألاطسة الساؾبىن واملقبلىن للصواج

 (ألابىاء) املححىن املظترشدون ألاطسيىن 

ألاحداث وهصالء دوز السغاًت  (الجائصة)ألاطس املخميزة 

أبىاء وأطفال ألاطس ألاب وألام 

 -  (ألاهل  )ألاشواج املىفصلىن املححىن 
 - (الخيظيق)ألاطس املحخاجت للمػىهت الػيييت 

 -ألاشواج الساؾبىن في الصلح 
 - (ؾير مظخمس) ألاهكحت غاقدو

 -شيىخ القبائل 

النطاق 
 الجغرافي

 غشيرة: شماال 

قيا : جىىبا 

 الشفا: شسقا 

 الهدا: ؾسبا 

 املحافظاث املحيطت بالطائف

 الداعمون
 املظإوليت املجخمػيت  الخجاز 

 -ألافساد 
 -املإطظاث املاهحت 

 - (كباز الػلماء- محافظ الطائف)ن واملظإول

 - املخػاوهىن  المتطوعون
 -امليظقاث واملشسفاث 

مصادر 
 الدخل

 - (مقيدة- غامت )الخبرغاث الىقدًت 
 -دغم املإطظاث املاهحت 
 -الاطخقطاغاث البىكيت 

 -دغم الىشازة 
 -السغاًاث 

 -اشتراكاث ألاغحاء 
 -الخبرغاث الػيييت 

 -املبيػاث 



 

 

 23 من 17الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 -مظاغداث الصكاة 
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 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 
 

 :نقاط القوة
 
 

 نقاط القوة م
 (القدًم والجدًد)الخىاصل إلاغالمي  1

الظمػت الجيدة  2

 (جائصة ألاطسة املخميزةة زغاًت املححىن )املظابقاث والبرامج الىىغيت  3

جكاجف فسيق الػمل  4

الخذصصيت في ألاطسة  5

 
 
 

 

 :نقاط الضعف
 
 

 نقاط الضعف م
 ضػف املىازد املاليت بأهىاغها 1

غدم وجىد دطت حشؿيليت  2

 (مإشساث ألاداء)ضػف املخابػت والخىفيرة  3

غدم وجىد دليل ئجساءاث وأهظمت ولىائح  4

ضػف الهيكل الخىظيمي  5

غدم وجىد قظم مخفسؽ لخىميت املىازد   6
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 :الفرص
 
 
 

 الفرص م
 الشساكاث مؼ الجهاث ذاث الػالقت 1

 (الخأهيل الشامل ألطسة)حاجت املجخمؼ لخدماث الجمػيت  2

 (اطدثماز زؾبت املجخمؼ للخطىع)  واملخطىغيناطدثماز وجىظيف طاقاث املخبرغين 3

إلاغالم الجدًد فسصت حظىيقيت  4

 فيما ًذص الجمػيت 2030املظاهمت في جحقيق زؤيت  5

ئلصام املخقدمين بالخأهيل  6

 
 
 
 

 

 المخاطر
 
 
 

 المخاطر م
 ضػف دغم املخبرغين للجمػيت بظبب الىضؼ الاقخصادي  1

سحب بػض الجمػياث ألادسي لبػض بسامج الجمػيت   2

   (وجظهس في جبادل ألادواز بين السجل واملسأة ومً آثازه الػصوف غً الصواج)الخؿيراث املجخمػيت  3

 (في مجخمؼ الطائفة هدزة الخذصص)ضػف وجىد املخذصص في شإون ألاطسة  4

حظازع الخأثيراث الخقىيت غلى الخؿيراث املجخمػيت  5

 



 

 

 23 من 20الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 
 

 :عوامل النجاح
 

 
 عوامل النجاح م
 وجىد دطط حشؿيليت 1

مىظفىن مإهلىن ويخم جطىيسهم  2

وجىد مىظىمت للجىدة  3

 (الثابخت)املىازد املاليت الراجيت  4

فهم فسيق الػمل للمهمت املطلىبت مىه   5

وجىد كفاءاث مخذصصت  6

 
 

 

 :القضايا االستراتيجية
 
 

 القضايا االستراتيجية م
 غمل شساكاث مؼ الجهاث ذاث الػالقت 1

الخأهيل الشامل لألطسة   2

حاجت املجخمؼ لخدماث الجمػيت  3

وضؼ دطت بسامجيت غلى مداز الػام جحخىي غلى بسامج مخىىغت للصوجين وألابىاء  4

 (ذاجيت)التركيز غلى ئًجاد مىازد ماليت ثابخت  5

 جىميت وجىىيؼ املىازد املاليت بأهىاغها 6

ئوشاء قظم لخىميت املىازد وجىظيف كىادز  7



 

 

 23 من 21الصفحة 
 

 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  

 جقدًم ددمت طسيػت جقىيت بطسيقت مبخكسة 8

 وحدة مظخقلت لسصد ووشس البرامج ألاطسيت غلى شبكاث الخىاصلئوشاء  9

 ئغداد دليل للػملياث وزطمها 10

جكىيً فسيق غمل مدزب ومخمكً   11

هدزة الخذصصاث التي ًمكً الاطخفادة منها ألغمال الجمػيت مػالجت  12

 وجىد دطط حشؿيليت جيدة 13

 الػمل غلى ئغداد دليل لإلجساءاث والػملياث 14

 املقترحاث وقياض السضاوبىاء مىهجيت لسضا الػاملين والخىاصل والشكاوي  15
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 وثيقة التخطيط االستراتيجي لجمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف  
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 :تحليل العمالء
 
 

 ماذا يتوقعون منا؟ ؟ما األثر الذي نريد إحداثه لديهم شرائح الفئات
الراغبون والمقبلون 

 على الزواج
حتمل مسؤولية بناء أسرة جديدة والقدرة على إدارهتا 

 بنجاح

البحث عن شريك مناسب 
اجلانب التثقيفي اجليد  
الدعم ادلادي وادلعنوي 

القدرة على التنمية األسرية الشاملة وتربية األبناء من  األسرة المستقرة
 خالل بناء القيم لتحقيق السعادة

 (التثقيف والتوعية)الوقاية 
تقدمي االستشارات االسرية 

اكساهبم معايري التميز األسري 
جوائز مشجعة 

إعطاؤىم القدرة على إدارة مشاكلهم للعناية بأطفاذلم  األسرة المضطربة
 .ودتكينهم من حتقيق الصلح وعالج اخلالف

حل مشاكلهم هبدوء  
مرشدين نفسيني سلتصني لألزواج 

واألطفال 
التسوية فيما بينهم يف التسليم واالستالم 

ترفيو وتسلية لألطفال 

 


