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مقدمة

كلمة االستشاري
وفي البدء ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل للجمعية الخيرية للخدمات الهندسية "هندسية" أن
أتاحت الفرصة لمؤسسة زندا أن تكون شريكا يساهم في وضع أسس تترك بصمة في واقع العمل الخيري
عموما والعمل المهني الهندسي على وجه الخصوص.
لقد تم تدشين الخطة االستراتيجية في الربع األخير من العام الماضي واستمر العمل كما هو مخطط
له وفق اإلطار الفني والزمني المحدد ،ولقد كان لجميع منسوبي الجمعية إسهامات بناءة ومشاركات
فاعلة على مدى مراحل الخطة المختلفة وقد أبدى الجميع تعاونهم وحماسهم،
وقد تم بناء الخطة االستراتيجية للجمعية بمهنية عالية باستخدام االدوات والمنهجيات العلمية العملية
المعمول بها في مجال التخطيط االستراتيجي و باالستفادة من خبرات مكتب زندا العميقة والواسعة في
هذا المجال ومن الخبرة التراكمية للجمعية في مجال عملها الهندسي الخيري ،ولقد ركزت الخطة على
تحديد اولويات الجمعية ،وتطوير قدراتها في مجال تقديم الخدمات الهندسية ،والتمركز حول عمالءها،
وتعزيز دور الشركاء.
إن أهم االتجاهات واألهداف االستراتيجية  -التي ستتبناها الجمعية للخمس سنوات القادمة لوضع رؤيتها
ورسالتها موضع التنفيذ  -تكمن في تحرّى اإلتقان وبناء قدرات الجمعية الذاتية وتعزيزها وتطوير آليات
تقديم وتسويق خدمات الجمعية بتمركز وتكاملية ،وذلك باعتماد أفضل الممارسات المتعارف عليها في
البنية اإلدارية والمالية وتطوير آليات الضبط النوعي والتقييم والتقويم ،وفاعلية السياسات واإلشراف،
وكفاءة النظم المعلوماتية والتدريب والتطوير المبني على التفكير االبتكاري ومن خالل ذلك يمكن أن
يتم بناء مستقبل لمؤسسة رائدة متميزة محققة للطموحات واآلمال.
ال شك أن التحدي الذي تطرحه الخطة يتطلب الجهد الكبير ،وبحجم التطلعات العالية لالرتقاء
بالجمعية إلى موقع الريادة من خالل هذا العمل االستراتيجي الذي يجب أن يتم وفق ما خطط له وال بد أن
ندرك بأن المرحلة األولى واألهم في هذه الخطة هو نقطة االنطالق بالمبادرات االستراتيجية -التي بنيت
على مرتكزات واستراتيجيات محددة تم تعريفها بشكل دقيق -والتي من شأنها تحقيق ريادة وتميز هذا
الصرح الخيري.
وختاما أشكر مجلس ادارة الجمعية واالدارة التنفيذية على ما قدموه من دعم وجهود في مراحل عمل
الخطة ،سائال المولى عز وجل ان تؤتي هذه الخطة ثمارها وفق الرؤية التي نراها ونطمح لها جميعا وهو
الموفق والهادي الى سواء السبيل.
الدكتور /علي الحامدي
المدير العام – زندا لالستشارات والخدمات الفنية
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نبده عن هندسية:
هي جمعية خيرية ،أنشئت بترخيص من وزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ
1426/10/20هـ  ،تحت مسمى الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية "هندسية" ،وتهدف – بعون
اهلل  -إلى تقديم الخبرة واالستشارة في المجال الهندسي للمؤسسات الخيرية والمبادرات
الوقفية فيما يتعلق بالتشييد و إدارة المشاريع اإلنشائية وتلبية احتياجات القطاع الثالث من
الخدمات الهندسية على أساس من المهنية وباعتماد المعايير الهندسية و منهجيات ضمان
جودة المخرجات ،حيث تسهم الجمعية في التصميم و إعداد المخططات و صياغة ومراجعة
العقود والمواصفات الفنية و اإلشراف على التنفيذ إلى جانب الصيانة بنوعيها الوقائي
والعالجي ،كما تعمل الجمعية على تأهيل العاملين في المجاالت الفنية ،وتعتمد الجمعية -
في تنفيذ ذلك  -على البرامج التطوعية والتي تمثل حلقة الوصل بين الراغبين من العاملين
في المجال الهندسي والمجاالت االخرى  -ذات االحتياج من قبل الجمعية  -للمساهمة
بخبراتهم وإمكاناتهم و استثمار طاقاتهم في تعزيز قدرات الجمعية لتمكينها من تقديم
خدمات مهنية متميزة تلبي احتياجات العمل الخيري وعلى وجه الخصوص في مجاالت
التخطيط والتصميم المعماري واإلنشائي والهندسة القيمية ومفاهيم األبنية الخضراء
واالستدامة .كما تحرص الجمعية على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المانحين
والمكاتب الهندسية ومؤسسات المقاوالت وذلك للقيام برسالتها على أساس من التكاملية
واالحتراف.
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التحليل االستراتيجي

 1-1دراسة الوضع الحالي لهندسية
 2-1الرؤية والرسالة الحالية لهندسية

الرؤيـة:
تتمثل العبارة التالية رؤية هندسية ورسالة ما قبل تطوير هذه االستراتيجية

الوصول بالمشاريع الخيرية إلى اعلى مستوى من التميز فنيًا وقيميًا

الرسالة:
تقديم الخدمات الهندسية للمشروعات محليًا
بأعلى المعايير الفنية المعتمدة للوصول بها لتحقيق أهدافها
التي أنشئت من اجلها من خالل االستفادة من الكفاءات الفنية المتخصصة
لتتكامل مع اهداف الجمعيات الخيرية
يالحظ أن هذه الرؤية تركز على مستوى جودة الخدمة ،حيث جعلت المشروع هو
مركز تمحورها وغاية مستقبلها وليس موضع الجمعية في سوق الخدمة والمركز
التنافسي حيث ال تحوي الرؤية أي حلم أو طموح –ينطوي على تحد -كما يالحظ التشابه
والتداخل بين الرؤية والرسالة
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3-1

نتيجة تحليل قدرات هندسية ( البنية المؤسسية للجمعية)

تم دراسة وضع البنية المؤسسية للجمعية طبقا للمؤشرات المعيارية وذلك عن طريق
تصميم استبانة تضمنت  120سؤاال موزعة على  8محاور شملت ( االدارة – ثقافة الجمعية
 الريادة والتنافسية – المالية – تقنية المعلومات– ملف المنتجات والخدمات– اجراءاتالعمل – التطور والنمو) وقد شارك في الرد على االستبانة جميع موظفي الجمعية
باإلضافة للعديد من المهتمين بشئون الجمعية بمجموع  17مستجوبا،
وتم تحليل االستبانة لتحديد نقاط الضعف والقوة في الجمعية حيث يعرض الشكل
التالي تقييم المؤشرات العامة لمحاور البنية المؤسسية القياسية الثمانية كما رآها
المشاركون في االستبانة مقابل التقييم "المعياري االستقصائي – "بالردج" الذي تم
إختبار قدرات الجمعية طبقا له لمعرفة واقع الجمعية الحقيقي حيث يظهر الفارق بين
رؤية الجمعية لذاتها (المنحنى االزرق ) مقابل التقييم المعياري (المنحنى االحمر)،
يمثل مقياس بالردج بدرجات من  1الى .5

البنية المؤسسية للجمعية
االدارة
النمو والتعلم

اجراءات العمل

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ملف الخدمات والمنتجات

المعياري

ثقافة المنشأة

الريادة والتنافسية

المالية
تقنية المعلومات

المشاركون

شكل ( : ) 1 - 1تحليل االستبانة لتقييم البنية االساسية للجمعية
هندسية | التحليل االستراتيجي
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من المالحظ أن "الريادة والتنافسية" سجلت أدنى قيمة في التقيم المعياري بفارق" 1,02
" نقطة بين التقيمين ،إذ يكشف المعيار أن "الريادة والتنافسية" في الجمعية أدنى من
مما تتوقعه الجمعية ،وكذلك بالنسبة ل "ثقافة الجمعية" و" التعلم والنمو" و "تقنية
المعلومات" بينما سجلت "المالية" أعلى قيمة في التقييم المعياري بزيادة " " 0,58
كما هو موضح في الشكل أعاله.

 4-1تحليل رؤية "هندسية"

تم تحليل رؤية هندسية عن طريق وضع نموذج قياسي يحوى عدة محاور يعبر كل
محور عن رؤية الجمعية في نطاق محدد ،وقد تم مناقشة هذا النموذج في ورشة عمل
خصصت لنقاش هذه المحاور تم استدعاء مجموعة من الخبراء والمختصين ممن لديهم
اهتمام برسالة الجمعية وصلة وثيقة بأنشطتها ومجال عملها ،وقد تم االستفتاء على
الرؤى الواردة في النموذج من قبل  16مشاركا ،وسنتعرص ألهم خمسة محاور أساسية
في بلورة رؤية الجمعية ،حيث تعرض الجداول من (جدول  1-1وحتى جدول ) 1-5
مجال الرؤية و مدى تبنى هذه الرؤية (المدى البعيد – المدى المتوسط – المدى القريب
– المدى غير المنظور) وتم تحليل هذه الرؤى في االشكال من شكل ( )1 - 2وحتى شكل
( )1 - 6وتشمل المحاور المجاالت التالية:
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 1-4-1النشاط الرئيسي
يقصد بالنشاط الرئيسي هو االنشطة التي تمثل الخدمات التي يقترح تبنيها

البعيد

المتوسط

القريب

النشاط الرئيس
لهندسية

في رؤيتنا ......

غير
المنظور

مجال
الرؤية

المـــــدى

مركز اعتماد

4

3

1

7

مركز خبرة واستشارة

3

4

12

0

مركز معايرة وتقييس

4

4

3

4

مركز تصميم

4

4

4

2

مركز محترف إلدارة المشاريع

3

6

6

1

مركز تأهيل

1

4

3

7

مركز للتنفيذ

2

1

2

9

جدول ( )1 -1استجابة المشاركين ورؤيتهم لمجاالت العمل االساسية التي يقترح تبنيها ومداها

من القيم الواردة في الجدول أعاله يتضح أنه ال يوجد توجه عام مشترك بين
المشاركين فيما عدا أن يكون نشاط "مركز خبرة واستشارة" وعلى "المدى القريب"
فقط ،حيث استحوذ هذا االختيار على أعلى قيمة وبالتالي يتضح عدم وجود أي رؤية
استراتيجية تجاه أي نشاط للجمعية على المدى البعيد كما هو موضح في الرسم أناه

شكل ( )1 -2استجابة المشاركين ورؤيتهم لمجاالت العمل االساسية التي يقترح تبنيها ومداها
هندسية | التحليل االستراتيجي
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 2-4-1خدمة التخصص
يهتم هذا المحور بتحديد المجاالت الهندسية التخصصية التي يجب أن يتم التركيز
عليها لتقديم خدمات الجمعية في إطارها كما يراها المشاركون.

البعيد

المتوسط

القريب

التخصصات
المهنية

في رؤيتنا ......

غير
المنظور

مجال
الرؤية

المـــــدى

تخصصات محدودة

1

2

6

3

جميع التخصصات االساسية
التركيز على تخصص وبناء
شراكات في بقية التخصصات

8

5

6

0

3

5

2

3

جدول ( )1 -2استجابة المشاركين ورؤيتهم للتخصصات المهنية التي يقترح تبنيها ومداها

من القيم الواردة في الجدول أعاله يتضح أنه يوجد توجه شبه عام بين المشاركين في
أن تكون التخصصات المهنية الذي يجب العمل في نطاقها " جميع التخصصات االساسية "
فيما سوى ذلك ال يوجد منحى عام يمثل الرؤية االستراتيجية في هذا النطاق
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 3-4-1االنتشار والفروع
يهتم هذا المحور بكيفية تسويق خدمات الجمعية وآليات الوصول بالخدمات الى تقدمها
الجمعية للسوق ومناطق االحتياج كما يراها المشاركون.

البعيد

المتوسط

القريب

آليات تقديم
الخدمات

في رؤيتنا ......

غير
المنظور

مجال
الرؤية

المـــــدى

فتح فروع في جميع انحاء المملكة

5

6

3

2

تفويض الشركاء

3

5

3

3

تقديم الخدمة للمناطق االكثر
احتياجا

2

2

8

2

تقديم الخدمة للمناطق بالتساوي

5

3

4

5

جدول ( )1 -3استجابة المشاركين ورؤيتهم آلليات تقديم الخدمة التي يقترح تبنيها ومداها

من القيم الواردة في الجدول أعاله يتضح أنه ال يوجد توجه عام مشترك بين
المشاركين فيما عدا أن يكون نشاط " تقديم الخدمة للمناطق االكثر احتياجا " وعلى
"المدى القريب" فقط ،حيث استحوذ هذا االختيار على أعلى قيمة وبالتالي يتضح عدم
وجود أي رؤية استراتيجية تجاه أي آلية لتقديم خدمات الجمعية والوصول بها
للمستفيدين على المدى البعيد كما هو موضح في الرسم أدناه
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 4-4-1قطاع الخدمة
يهتم هذا المحور بتحديد أولويات اختيار أي المشاريع التي تحظى باالهتمام وتقديم
الخدمة في مجاله كما يراها المشاركون.

البعيد

المتوسط

القريب

أولويات
خدمة
المشاريع

في رؤيتنا ......

غير
المنظور

مجال
الرؤية

المـــــدى

المشاريع الخيرية

2

3

14

0

المشاريع النوعية والكبيرة
المشاريع التي تحقق الربحية

4
2

3
6

1
0

3
6

عموم المشاريع

5

3

2

3

جدول ( )1 -4استجابة المشاركين ورؤيتهم لنوعية المشاريع التي يقترح خدمتها ومداها

يتضح من قراءة الجدول أعاله أنه يوجد توجه عام بين المشاركين بأن أولويات خدمة
المشاريع يجب أن تكون في "المشاريع الخيرية" وعلى "المدى القريب" فقط ،حيث
استحوذ هذا االختيار على أعلى قيمة وبالتالي يتضح عدم وجود أي رؤية استراتيجية
بعيدة المدى تجاه "أولويات خدمة المشاريع" كما هو موضح في الرسم أدناه
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 5-4-1التمركز
يعنى هذا المحور بتحديد أولويات الجمعية من حيث العوامل الدافعة والي تتمركز حولها
أنشطة الجمعية
المـــــدى
البعيد

المتوسط

القريب

تمركز
نشاط
الجمعية

المشروع

2

2

غير
المنظور

مجال
الرؤية

في رؤيتنا ......

11

1

المهندس

2
7

6
1

6
2

2
5

المشكلة

3

3

5

3

الربحية

جدول ( )1 -5استجابة المشاركين ورؤيتهم ألولوية نشاطات التمركز التي يقترح تبنيها ومداها

يتضح من قراءة الجدول أعاله أنه يوجد توجه عام بين المشاركين بأن أولويات تمركز
نشاطات الجمعية يجب أن تكون في "المشروع" وعلى "المدى القريب" فقط ،حيث استحوذ
هذا االختيار على أعلى قيمة وبالتالي يتضح عدم وجود أي رؤية استراتيجية بعيدة المدى
تجاه "تمركز نشاط الجمعية" كما هو موضح في الرسم أدناه
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 5-1موضع "هندسية" في مربع الرؤية و القدرة التنفيذية

طيف الريادة هو تمثيل رسومي مرجعي يستعرض أداء المؤسسات في قطاعات االعمال ،بينما
يمثل المحور االفقي رؤية الجمعية وشمولية هذه الرؤية ونضجها في صياغة توجهاتها
وقدرتها على استشراف مسقبل الصناعة العاملة فيها والذي يجب أن تعمل في إطاره ،بينما
يمثل المحور الرأسي قدرة الجمعية على تنفيذ استراتيجيتها وذلك باكتمال قدراتها
المؤسسية واالدوات الممكنة واالجراءات،
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 6-1تحليل البيئة (االتجاهات والتأثير)

تحليل اتجاهات السوق:
تحديد السوق الذي تعمل به الجمعية وصف التجاهاته وتأثيرات ذلك على الجمعية
تحليل المنافسة :
تحديد المنافسين وحصصهم السوقية و الخدمات المقدمة من قبلهم وتأثيرات ذلك على
الجمعية
تحليل سلوك والمانحين:
تحديد الممولين و المانحين وحجم الدعم و استمراريته و وصف اتجاه السلوك لديهم
وتأثيره على الجمعية
تحليل سلوك المتطوعين:
تحديد القطاع التطوعي المشارك وحجم المشاركة االستمرارية ووصف اتجاه السلوك
وتأثيره على الجمعية
تحليل سلوك العمالء:
حصر للعمالء وقطاعاتهم ووصف اتجاه السلوك لديهم وتأثيرات ذلك على الجمعية
تحليل سلوك المقاولين:
حصر المقاولين ومزودي الخدمة (الشركاء) ووصف اتجاه السلوك لديهم وتأثيرات ذلك
على الجمعية

هندسية | التحليل االستراتيجي
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الهيكل التنظيمي الحالي للجمعية

 1-6-1اتجاهات السوق

السوق
خدمات
•
•
•
•
•

المنشآت
التصميم
اإلشراف
دراسة و فحص وتقييم
التشغيل والصيانة
ادارة المشاريع

خدمات المجال البيئي

التأثير على الجمعية

وصف االتجاه

كبيرة متعددة (الطلب والعرض) والتنافس
على االجود واألقل سعر

سوق واعدة في المملكة نطاق (توفير
المياه -بدائل الطاقة – مقاومة التصحر –
تدوير مياه الصرف – المياه الرمادية–
المباني الخضراء -إعادة تدوير النفايات).
محدودية المكاتب المحلية التي تقدم خدما
في هذا المجال ومعظم مقدمي الخدمة من
خارج المملكة.

يخلق فرصة لتعدد العمالء

•
•
•

فرصة الجمعية قوية في التميز
يخلق فرصة لتعدد العمالء
قد يضطر الجمعية لفتح فروع أو
مقرات جديدة
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 2--6-1تحليل سلوك المنافسين
المنافس

الحصة
السوقية %

الخدمات المقدمة
من المنافس

التأثير على الجمعية

اإلشراف على التنفيذ
والتصميم
إنشاء إدارات هندسية
في بعض الجمعيات

نقص الفرص المتاحة في السوق على الجمعية
الحل  /اقناع الجمعيات بأن هندسية لديها خبرات متميزة
وتخصصات متكاملة الداء العمل الهندسي بأكثر جودةواقل
تكلفة من انشاء ادارة هندسية داخل الجمعية
تأثيرها مباشر على الجمعية
الحل  /تقوم هندسية باختيار المكتب االكفأ واالنسب سعراً
بناءاً على متطلبات دقيقة للتصميم واالشراف

جمعيات
ومؤسسات
خيرية

30

مكاتب
استشارية
هندسية

70

تقدم التصميمات –
االشراف على المواقع
– التخطيط.

المقاولين

0

يقدم التنفيذ -
التشغيل – الصيانة

لم تتجه الجمعية للتنفيذ فلم تستشعر التأثير

مكاتب
دراسات
الجدوى

100

دراسات استشارية

نحتاج أن نلم أكثر بالسوق وكيفية الوصول للمستهلك
الحل  /يوجد فرص للحصول على حصة من السوق في حالة
توفر المتخصصين في هندسية

 3--6-1تحليل سلوك الممولين والمانحين
الممول  /المانح

حجم
الدعم

استمرارية الدعم

وصف اتجاه السلوك

التأثير على الجمعية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

غير
كافي

مستمر

ضرورة تقديم ميزانية
سنوية

مساهم في الدعم

مؤسسة السبيعي

محدود

متقطع

يدعم مشاريع إنمائية
وطبية وتطوير
الجمعيات(مشروط)

ساهم في دعم الجمعية في
الجانب اإلداري والتطوير
(فترة سابقة)

مؤسسة سليمان
الراجحي

محدود

متقطع

مشروط بالتزام بنظام
خاص بهم

مساهم في الدعم

مؤسسة الشويعر

مرتان

مرتان

استجابة لطلب دعم عام

مساهم في الدعم

مؤسسة الملك
خالد

محدود

محدود

مشروعات خاصة
بالتدريب
المجتمعي(مشروط)

تفتح مجاالت جديدة وآفاق
جديدة للجمعية (التدريب
المجتمعي)

 4--6-1تحليل سلوك المتطوعين
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 4--6-1تحليل سلوك المتطوعين

قطاع التطوع

حجم
المشاركة

استمرارية
الدعم

التأثير على الجمعية

وصف اتجاه السلوك

اعضاء
الجمعية
العمومية

ضعيف

متقطع

اعضاء الجمعية العمومية مشاركتهم
ضعيفة وتحتاج لمزايا تحفيزية
واالستفادة من التقنية بالتواصل معهم
محاولة ادراج المشاركة التطوعية
ضمن االعتماد المهني بالتنسيق مع هيئة
المهندسين

تلجأ الجمعية للتوظيف باجر
إلنهاء جميع أعمالها

طالب
الجامعات

ضعيف

متقطع

طالب الجامعات مشاركتهم ضعيفة
وتحتاج لمزايا تحفيزية واالستفادة من
التقنية بالتواصل معهم
محاولة ادراج المشاركة التطوعية
ضمن متطلباتهم االكاديمية

تلجأ الجمعية للتوظيف باجر
إلنهاء جميع أعمالها

المجموعات
التطوعية
الحرة مثل
(أوالد
الرياض)

---

هيئة
المهندسين
السعوديين

ضعيف

ال
يوجد
اتصال

لم يتم االستفادة بمثل هذه المجموعات
في أعمال الجمعية ويمكن االستفادة من
بعض التخصصات في اعمال الجمعية

تلجأ الجمعية للتوظيف باجر
إلنهاء جميع أعمالها

ضعيف
جدا

هناك خطة للشراكة مع الهيئة لتفعيل
دور اعضاء الهيئة

تلجأ الجمعية للتوظيف باجر
إلنهاء جميع أعمالها

يتضح من الجدول أعاله أن مستوى تفعيل التطوع في الجمعية في أدنى مستوياته حتى اآلن
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 5-6-1تحليل سلوك المقاولين  /مقدمي الخدمة

م

المقاول  /مقدم الخدمة

وصف اتجاه السلوك

التأثير على الجمعية

1

البشاير
مقاول تنفيذ

متدني الكفاءة (عرض رخيص غير مدروس وقصور في التنفيذ أدى
إلى عدم تمكينه من إكمال المشروع)

كان التأثير سيء على الجمعية
من حيث السمعة لدى المالك
ولكن نجحت الجمعية في إدارة
الموضوع بما يكشف العيوب
مما كان له تأثير ايجابي لدى
المالك.

2

مصنع سيات
لأللومنيوم

منافس للكبار في السوق وكفاءته متوسطة بينما عرض سعره جيد
وكان إلهماله في التنفيذ خصم  %30تقريبا من المالك

كان التأثير سيء على الجمعية
من حيث السمعة لدى المالك
وكان للمالك نظرة غير جيدة
عن الجمعية بسبب ذلك

3

مؤسسة سما

كفاءته التنفيذية جيدة ومتجاوب ومتعاون

تأثيره ايجابي على الجمعية
والمالك

4

مكتب ساس
استشاري مشرف

5

6

7

لم يمكن من القيام بدور اشرافي كامل بسبب التكاليف بناءا على
طلب المالك مما جعل أداؤه ضعيفا

تسبب في حمل إضافي على
الجمعية بسبب موقف المالك
(قامت باإلشراف على المقاول
واالستشاري(
اعطى انطباع سلبي من ناحية
سوء اختيار المكتب ،وآخر
إيجابي بتمكن الجمعية من
السيطرة على الموقف.

مكتب المطلق

ردئ جدا في مخططاته وجداوله مع ان بدايته كانت جيدة

مكتب المنابر

لديه رغبة شديدة للتعاون مع الجمعية ويشارك في التقديم لكل
مشروعات الجمعية  ،ولكن كان البد من الضغط عليه إلخراج أفضل
ما عنده

ذلك السلوك منه يعطي تأثير
ايجابي على الجمعية

مكتب إعمار

تنفيذه ممتاز (أفضل مخططات وجداول كميات) و يساهم في
كثير من األعمال بالمجان

تأثيره جيد وايجابي لكونه
مجانا ومتقن جدا
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 6--6-1تحليل سلوك العمالء

وصف اتجاه السلوك

التأثير على الجمعية

م

1

جمعية انسان
(أيتام الرياض)

لديهم إدارة هندسية وجميع مناقشات المشروع في موقعهم من
الفكرة ثم يحول األمر إلينا في التنفيذ

االعمال
لطبيعة
تفهمهم
ودخولهم القوي في متطلباته
يورث التفاهم واالحترافية في
التعامل

2

رؤؤم
(ايتام رفحاء)

محدودي اإلمكانيات فال يشاركون كثيرا في المراحل مما يؤدي
إلى عدم استيعاب التكاليف ورفض األسعار في النهاية

لعدم تدخلهم في المراحل أثر
ايجابي نوعا ما في حسن االنتاج
واإلتقان أدى الى سمعة جيدة
للجمعية

الجمعية الخيرية للقرآن
-الدلم

يتدخلون في جميع التفاصيل وتكثر منهم التعديالت مع عدم
الحرفية وتعدد وجهات النظر لديهم -لديهم مشاريع كثيرة

زيادة العبء على الجمعية
لكثرة التعديالت بدون خلفية
تخصصية

الجمعية الخيرية
الدلم

مشروع واحد وجميع األعمال توكل للجمعية ولديهم تعديالت مع
تغير مجلس اإلدارة

زيادة العبء على الجمعية
والتأخر في المشاريع مما
يعطي انطباع سيء لدى المكتب
االستشاري بحكم ان الجمعية
تمثل المالك بالكامل.

الجمعية الخيرية
البجادية  -الخرمة

مشروع واحد وجميع األعمال توكل للجمعية

زيادة العبء على الجمعية
والتأخر في المشاريع مما
يعطي انطباع سيء

3

4

5

العميل  /القطاع
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 - 8-1تحليل أداء الجمعية

المجال

النشاط

آلية
القياس

دراسة الجدوى

مراجعة دراسة الجدوى المقدمة
من المكتب االستشاري والوقوف
على احتياجات المنطقة المراد
إقامة المشروع بها للتأكد أن
المشروع أدى قيمته

العدد

التصميم

مراجعة األفكار التصميمية المقدمة
من المصمم واعتمادها ومراجعة
المخططات االبتدائية والنهائية
وكافة مستندات المشروع

العدد

التنفيذ

متابعة االعمال القائم بها المقاول
والمكتب المشرف على االعمال
لمواقع التنفيذ والتأكد من جودة
التنفيذ ومتابعة سير العمل بالموقع
والتأكد من تنفيذ مواصفات
ومخططات المشروع بشكل مطابق

العدد

التشغيل والصيانة

متابعة االعمال القائم بها المقاول
التنفيذ والتأكد من جودة التنفيذ
ومتابعة سير العمل بالموقع
والتأكد من تنفيذ مواصفات
ومخططات المشروع بشكل مطابق.

العدد

االداء الفعلي
لعام 1436

3

15

7

2

االداء
الفعلي
للعام
السابق

1

22

2

4

المنحى
)= (+ / - /

+

-

+

-

السبب

بالوصول
النجاح
بالمشروع إلى الهدف
به
القيام
المراد
وبالتالي تحقيق أعلى
عائد.
عدم رغبة المالك
أعمال
باستكمال
التصميم بعد استجالب
عروض أسعار من
الرتفاع
المصممين
التكاليف.

حسن األداء من الجمعية
وثقة المالك بإدارة
الجمعية للمشاريع.

قلة االهتمام بالمباني
من قبل وعدم رغبتهم
بزيادة التكاليف على
المشاريع.
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 7-1تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية ()SWOT
إن دراسة وتحليل عوامل بيئة العمل الداخلية والخارجية وتحديد عناصر القـوة و عناصر
الضـعف والفـرص والتـهديـدات ) (SWOTتعتبر خطوة أساسية لصياغة استراتيجية أية
منشأة ،حيث تعني عملية تحليل البيئة الداخلية بفحص وتحليل العوامل الخاصة بالوظائف
واألنشطة والموارد وذلك لتحديد عناصر القوة والضعف الداخلية للتمكن من تعظيم نقاط
القوة ومعالجة مواطن الضعف ،كما تعنى عملية تحليل البيئة الخارجية على استكشاف
والعمل بكفاءة الستغالل الفرص المتاحة ومواجهة التهديدات في البيئة المحيطة والمؤثرة
في نشاط ومجال العمل.

عناصر
القوة

عناصر
الضعف

الفرص

التهديدات

تحليل بيئة عمل الجمعية الداخلية
 1-7-1نقاط القوة:
وهي عبارة عن القدرة اإلدارية للجمعية وكفاءة التنظيم والقدرة على تحقيق أفضل
اإلنجازات كما يعتبر توفر الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية والكفاءة المتميزة في
إدارة هذه الموارد من العوامل األساسية في بناء بيئة عمل قوية وجاذبة  ..وبعد تحليل واقع
بيئة العمل الداخلية لهندسية ،أتضح أن نقاط القوة تتركز في العناصر االتية :
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 2-7-1نقاط الضعف:
تتمثل عادة في ضعف القدرة لدى اإلدارة على صنع واتخاذ القرار المناسب أو ضعف في
الموارد المتاحة (بشرية ،مالية )… ،أو البنية التحتية ،باإلضافة إلى ضعف مستوى الكفاءة
الالزمة إلدارة مثل هذه الموارد .وعند إجراء دراسة تحليلية لنقاط الضعف لدى الجمعية
وجد أنها تتركز في النقاط التالية :
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تحليل بيئة عمل الجمعية الخارجية
إن عملية تحليل البيئة الخارجية للجمعية تعني استكشاف العوامل والمتغيرات المتعلقة
بالقوى الست المؤثرة على الخدمة المقدمة من قبل هندسية
 3-7-1الفرص:
هي حقائق ووقائع موجودة في بيئة العمل الخارجية للجمعية خالل فترة زمنية محددة
والتي ينجم عنها فوائد مادية وغير مادية إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح ،تظهر القائمة
التالية أهم الفرص المتاحة للجمعية ،وبعد إجراء دراسة تحليلية للفرص المتاحة للجمعية
وجد أنها تتركز في النقاط التالية :

 4-7-1التهديدات:
هي األحداث المحتملة والتي إذا ما ظهرت تسـبب ضـررا حقيقيا للجمعية ،فالتهديدات
ليس بالضرورة أن تكون موجودة وإنما قد تدل مؤشرات واتجاهات معينة موجودة في البيئة
الخارجية على احتمالية ظهور هذه التهديدات في فترة زمنية قريبة أو بعيدة.
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إن عملية تحليل البيئة الخارجية للجمعية تعني استكشاف العوامل والمتغيرات المتعلقة
بالقوى الست المؤثرة على الخدمة المقدمة من قبل هندسية وتتمثل في السوق والمنافسة
وعمالء هندسية ومقدمي الخدمة نيابة عن الجمعية (المقاولون) والشركاء المانحون
والداعمون والمتطوعون ،وذلك من أجل تحديد الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة
الخارجية ،ومعرفة مصادر ومكونات هذه الفرص والتهديدات من خالل تجزئتها إلى عناصر
أو أجزاء فرعية وفهم سلوك كل من هذه المؤثرات وعالقات التأثير والتأثر المتبادلة بينها.
كما إن تحليل البيئة الخارجية للجمعية يساعد في تكوين صورة أعمق عن التهديدات
المحيطة بها تمهيدا التخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لمواجهة التهديد والتخفيف من آثاره.
كما أنه يساعد في تصميم اإلجراءات واالستراتيجيات الالزمة الستغالل الفرص المتاحة وبما
ينعكس إيجابا على تحقيق أهدافها.
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البناء االستراتيجي
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رؤيتنا

أن نكون الخيار األول و الرائد في
تقديم الخدمة الهندسية لدى القطاع الثالث

رسـالتنا

تعزيز دور الجمعية كمرجعية مهنية
تفي باالحتياجات الهندسية للقطاع الخيري
وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما
يخدم مصالحه ويعظم العائد الخيري للمانحين

قـيمنا






الخيرية
المصداقية
الشفافية
االحترافية
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 1-2االستراتيجيات الموجهة
تم بناء هذه االستراتيجيات بشكل نموذجي وبقيم عالية أخذا باالعتبار أن ترتقي هذه
االستراتيجيات بأهداف العمل الخيري بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة  2030بشكل عام
وتوجهات قطاع العمل الخيري بشكل خاص.
 1-1-2التمركز
أ  -التمركز حول المستفيد
التمركز حول المستفيد بحيث تكون كافة أعمال الجمعية بمختلف إداراتها مترابطة و
متناسقة لتحقيق األهداف المشتركة والمتمركزة حول جودة األداء والمخرجات الخاصة
بالعمالء طبقا للرؤية االستراتيجية للجمعية ما يؤدي الى رضى المستفيدين في كل ما يقدم
من خدمات
ب -التمركز حول الخدمة
ترسيخ ثقافة مهنية عملية نموذجية لدى الجمعية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها
لمختلف الجهات و نقل فريق تطوير وتقديم الخدمة إلى مستوى متقدم يعمل بمبدأ
التمركز حول جودة الخدمة وخفض التكاليف وفق مفهوم الكفاءة التشغيلية للخدمات
المشتركة بما يعزز قدرات الجمعية في تقوية ملف الخدمات لديها وبما يحقق ضمان رضا
المستفيد من خدماتها
 2-1-2االنتشار
الوصول بالخدمة الى العمالء عن طريق فتح فرعين للجمعية في كل من جدة والدمام
 3-1-2االسناد
إسناد الخدمات االساسية لمزودي الخدمة الخارجيين المؤهلين من قبل الجمعية على أساس
المنفعة المتبادلة وتفريغ الطاقات لدى الجمعية نحو إدارة وتفعيل وتوثيق التواصل مع
المانحين والداعمين ورفع كفاءة االداء وتطوير الخدمات
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االستراتيجيات الثالث الموجهة والمعززة لرؤية "هندسية"
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( 3-2بناء وتطوير الخدمات)
 1-3-2ملف الخدمات بالجمعية
 1 – 4توقعات الطلب لثالث سنوات

ادارة المشاريع

ادارة المشاريع

الخدمة  /النشاط

نوع الخدمة

1

إدارة التصميم

تصميم

اشراف على التصميم

2

ادارة التنفيذ

تنفيذ

اشراف على التنفيذ

3

ادارة التشغيل والصيانة

تشغيل

م

الجهة الطالبة

الخدمة مقدمة من قبل
هندسية

الخدمة مقدمة من
المنافس

أهمية الطلب

ادارة المشاريع

 2 – 4توقعات الطلب للسنة القادمة

م

الخدمة  /النشاط

نوع الخدمة

1

ادارة المشاريع

ادارة
المشاريع

2

طرح الحلول الهندسية
لدرء الحوادث

دراسة
وتخطيط

3

التدريب

4

التحكيم

استشارة فنية

5

عقد المؤتمرات

المؤتمرات
الهندسية

6

مجلة دورية

الجهة الطالبة

الخدمة مقدمة من قبل
هندسية

الخدمة مقدمة من
قبل المنافس

اشراف على التصميم
اشراف على التنفيذ

ادارة المشاريع

مبادرة من الجمعية
بشراكة مع الجامعات

التنظيم واالدارة

شراكة مع الجامعات
واعالميين

االدارة
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ملف خدمات الجمعية (مقترح ورشة العمل)
الخدمة

االسم
التجاري

وصف الخدمة

وصف عام لإلجراءات

زيارة الموقع

إدارة دراسات
الجدوى االقتصادية

جدوى

استقبال المشروعات وإجراء

دراسة السوق حول العقار

الدراسة األولية لها ،وتتضمن
مراجعة التصاميم والعقود وجداول تحديد النشاط التجاري
المناسب.
الكميات والشروط والمواصفات
الفنية للمشاريع بمشاركة لجنة
من أعضاء ومهندسي الجمعية

تتولى الجمعية في بعض

قنوات التوزيع  /التسويق

حضور الندوات والمؤتمرات المعارض
الزيارات التعريفية
الموقع االلكتروني  /وسائل التواصل

األوقاف الشخصية
الجمعيات الخيرية
مكاتب الدعوة

االجتماعي /الرسائل النصية ٍ

المانحين

إعداد المنشورات الدعائية

القطاع العام

األحيان دور المهندس
االستشاري

القطاع المستهدف الخدمة

برامج القنوات الفضائية

إعداد واعتماد أفكار تصميمية

اإلشراف على
التصاميم

بديع

عمل المخططات االبتدائية
إعداد المخططات والمواصفات
وجداول الكميات للمشاريع

والنهائية وإعداد المواصفات
الفنية وجداول الكميات

نفس السابقة

نفس السابقة

الحصول على الفسوحات
البلدية
اختيار و عمل العقود مع

األشراف على تنفيذ
المشروعات

ثق ة

متابعة تنفيذ المشروعات مع
مقاولي هندسية وفق الشروط

المكاتب االستشارية
فتح المظاريف وتحليل

والمواصفات الفنية بالمشاركة مع التسعيرات فنيا وماليا
مكتب استشاري

نفس السابقة

نفس السابقة

دراسة التقارير الواردة من
المكتب والتوصيات
االشراف على تنفيذ أعمال

اإلشراف على
التشغيل والصيانة

وسيط

التشغيل والصيانة
متابعة أعمال التشغيل والصيانة

اعتماد قطع الغيار

لكافة المنشآت

نفس السابقة

نفس السابقة

اعتماد أعمال الترميمات
اعتماد مستخلصات المقاولين
وضع معايير قبول المستفيدين

التدريبية
التخصصية

تمكن

تقديم الدورات

تنسيق وإدارة الدورات التدريبية

مخاطبة الجهات الداعمة

المتخصصة (الفنية) وفق احتياجات
القطاعات المستفيدة والجهات
التدريبية.

جمعيات رعاية االيتام

إعداد الحقائب مع الجهات

األسر المحتاجة
نفس السابقة
الجامعات (بنين  -بنات)

التدريبية

األسواق النسائية

توفير المدربين المتخصصين.
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 4-3-2منهجية و معايير بناء وتطوير الخدمات

70-

التحكيم

65-

توفير مواد البناء

65-

توفير استهالك المياه

65-

توفير استهالك الكهرباء

65-

توفير استهالك التكييف

65-

تجميع األفكار التصميمية

الخدمات الهندسية

10

10

10

10

10

10

ال يوجد نص

عدم تقديمها

تقديمها

10
605

منصوص عليها

الرخصة

10

10

10

10

10

10

الرغبة في تقديمها 10
0
عدم الرغبة

رغبة الجمعة لتقديمها

الرغبة

10

10

10

10

10

10

ال يمكن بناء القدرة

تعزيز القدرة مستقبال

يمكن تنفيذها حاليا

10
5
0

لدى الجمعية القدرة

القدرة

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

10

10

10

10

10

10

10
5
0

المنافسة على الخدمة

التنافسية

المبررات

منخفضة

متوسطة

عالية

10

10

10

10

10

10

10
5
0

منخفضة

متوسطة

مجزية

10

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

منخفضة

متوسطة

10

10
5
0

10
5
0

مرتفعة

الطلب على الخدمة

العوائد من الخدمة لقيمة الخيرية الهندسية

حاجة السوق

العوائد

الخيرية ا
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 4-3-2نظام تحليل معايير اختيار( بناء وتطوير الخدمات)
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 4-2المرتكزات االستراتيجية لهندسية

إدارة رأس المال والتسويق
الشعار والهوية
االستدامة المالية
االستثمار – االوقاف
االفصاح والشفافية
االدارة للمالية الفعالة

إدارة الشراكات والتطوع
ادارة الشراكات
التطوع والمتطوعين
التسويق

إدارة االستراتيجية واألداء
التخطيط  -المبادرات االستراتيجية
متابعة االداء
تطوير الخدمات /تنويع الخدمات الهندسية
البراندنق

تقديم الخدمات الهندسية
تقديم الخدمات الهندسية
(خدمة العميل)
تجويد الخدمات الهندسية
قنوات توصيل الخدمة
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 5-2الخريطة االستراتيجية واالداء المتوازن
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 5-3سلسلة القيمة والهيكل التنظيمي المقترح لهندسية
 1-5-3سلسلة القيمة وسلسلة االسناد
سلسلة القيمة هي المنظومة المتصلة من األنشطة التي تتم ضمن إطار مؤسسي /بيئة عمل
واحدة وتترابط فيما بينها لخلق وتقديم الخدمة (القيمة) ،تشمل هذه األنشطة البحث والتطوير
والتخطيط الجودة والتنفيذ واالشراف في البيئة الخدمية والتسويق والتوزيع في بيئة المنتجات،

يمثل الشكل التالي سلسة القيمة وسلسلة الدعم للجمعية:

سلسلة الدعم
تمثل سلسة الدعم (االدارات  /المهام) والتي ليس لها عالقة أساسية في صنع القيمة وإنما
هي مهام وإدارات دعم ومساندة لألنشطة االساسية كالتقنية والمالية وإدارة الموارد
والمستودعات.
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 2-5-3الهيكل التنظيمي المقترح لهندسية
الهيكل التنظيمي انعكاس لالستراتيجية وسلسلة القيمة
بعد تحديد العناصر الرئيسية لتنفيذ االستراتيجية ،اصبح من الممكن التوجه الى بناء
الهيكل التنظيمي لوضع استراتيجية الجمعية موضع التنفيذ ،وذلك بربط انشطة سلسلة القيمة
للجمعية -التي تم تحديد عناصرها سلفا -بالمهام واالنشطة ،واسنادها الى الكفاءات الوظيفية
المتميزة  -بما في ذلك المتطوعون والشركاء -مع التأكد من ترابط وتكامل االوصاف
الوظيفية .ومن حيث المبدأ فان الهيكل التنظيمي يجب أن يواكب ويتوافق مع منظومة ومسار
االهداف االستراتيجية ،حيث أنه في الغالب أن المؤسسات الناجحة تصيغ هيكلها بما يتوافق مع
استراتيجيتها.
وفي عمليات تطوير الهيكل التنظيمي* تم جمع انشطة الجمعية الحرجة والمتمثلة في
المرتكزات االربعة والمعبر عنها ب(إدارة رأس المال والتسويق – الشراكات و التطوع –
االستراتيجية واالداء وأخيرا تطوير وتقديم الخدمات الهندسية) لتنعكس على شكل مهام إدارية،

االدارة التنفيذية

االدارة المالية
واالدارية

التسويق وتنمية الموارد
وتطوير الخدمات الهندسية

ادارة الخدمات
الهندسية

إدارة االستراتيجية
واالداء

ادارة الشراكات
والتطوع

* الهيكل المقترح يحوي المكونات االستراتيجية التي تصنع القيمة االساسية للجمعية وال يتطرق للوظائف والمهام المساندة
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وحيث أن الثالث األولى منها تكاد تكون ليست موضع تركيز واهتمام الهيئة االدارية
للجمعية سابقا مما انعكس على أداء الجمعية وضعف قدرتها على إدارة الملف المالي وملف االداء
وكذلك على ضعف قدرتها على تطوير رؤيتها وتسويق منتجاتها ولذلك فإن الهيكل التنظيمي
الجديد للجمعية ركز على هذه المحاور وصمم لها وحدات إدارية خاصة بها في الهيكل.
وعند صياغة هذه الرؤية للهيكل فقد تم أخذ النقاط التالية في االعتبار:
• رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الوظائف واالقسام وذلك عن طريق توزيع وتخصيص
المهام والمسؤوليات والمشاركة على مستوى الهدف االستراتيجي  ،وتنسيب االداء طبقا
الختصاص كل وحده إدارية وعلى اساس قدرة كل وحده على مقابلة حاجات االستراتيجية
لتخصصها بشكل أفضل مما يمكن عن انجاز االهداف التنظيمية بفاعلية.
• استغالل الموارد بصورة اكثر فاعلية وذلك باستحداث نظام للرقابة االستراتيجية يقوم على
أساس مؤشرات االداء المزمنة وهي االدوات او الوسائل التي تتيح رقابة وتقييم ما اذا كانت
االستراتيجية وكذلك الهيكل يعمالن بالشكل المطلوب ،ولكي يتمكن من إدخال التحسين
عليهما اذا اقتضت الحاجة.
• كما أن نظام مراقبة االداء  KPIيمكن للرقابة االستراتيجية ان تساعد في رفع مستوى بيئة
العمل لتصبح بيئة تنظيمية تقدم مستوى من الحرية لجميع العاملين تمكنهم من ان يكونوا
مبدعين وان السلطة تم نقلها (المركزية) الى العاملين مما يشعرهم بالمشاركة في تحسين
االداء وتحمل المخاطر وتنفيذ االستراتيجية بنجاح.
• يبقى على الجمعية أن تتبنى نظام مراقبة أداء لمقارنة االداء الحالي باألهداف الموضوعة،
ويفضل أن يكون آليا ،لتتمكن على ضوئه من ارساء المعايير واالهداف التي يجري تقييم االداء
في ضوئها وبالتالي المبادرة باتخاذ االجراءات التصحيحية عندما يتقرر ان المعايير واالهداف
لم تتحقق.
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 6بناء االلويات
 1-6-2أولويات الجمعية
أن األنشطة ال يمكن أن تتساوى في األهمية مع بعضها البعض .فهناك مهام يجب القيام بها
وأخرى ينبغي القيام بها وأخرى من الممكن تأجيلها وأخرى ال ترتبط باألهداف وأخرى من
الممكن تفويضها للغير ،كما يمكن تقسيم المهام من حيث األولويات إلى أربع أقسام( 1مهم
وعاجل  2مهم غير عاجل  3غير مهم عاجل  4غير مهم غير عاجل) ،وبذلك يتم تحديد األهم
فالمهم ،ومهارة تحديد األولويات تقوم على تحديد االفضلية من حيث الترتيب الزمني لألهداف
والسياسات و الموازنات من حيث االهمية واألثر المطلوب تحققه مقابل مستوى الحاجة للموارد
المختلفة ،بحيث تعطى األولوية للعناصر االستراتيجية التي لها أهمية كبرى وبالمقابل تحتاج
لموارد قليلة ،وقد تم تحديد أولويات الجمعية  -باستحضار المرتكزات والخريطة االستراتيجية
للجمعية  -من خالل إجراء العديد من ورش العمل و تم إجراء استفتاء على االولويات من قبل
العاملين في الجمعية كما هو وارد أدناه:

هندسية
إدارة

إدارة

إدارة

تقديم
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وقد تم تحديد أولويات الجمعية بالخمس أولويات اآلتية:

االولوية األولى

 :تنمية الموارد المالية (االستدامة والنمو)

االولوية الثانية

 :تحديد ملف الخدمات

االولوية الثالثة

 :إدارة الشراكات والتطوع

االولوية الرابعة  :التسويق
االولوية الخامسة  :هندسة االجراءات

أوليات هندسية الخمس

2-6-2

أولويات اصحاب المصلحة
إن عملية تحديد وفهم أولويات االطراف المعنية(أصحاب المصلحة) تعتبر أحد أهم

الخطوات الختيار االليات المناسبة لتطوير وبناء المنهجية العملية إلدارة الشراكات بكفاءة
وفاعلية ،حيث تشتمل هذه العملية على:
• مشاركة االطراف المعنية في تطوير استراتيجية الجمعية واالستفادة من آراءهم
ومدخالتهم
• التحسين المستمر وموائمة احتياجات وأولويات الجمعية مع أوليات الجهات المعنية
• بناء الثقة بين الجمعية والشركاء ما يسهم بتعميق انتماءهم لرسالة الجمعية و تبنيهم
لقضاياها وهمومها
• ترتيب اولويات الشركاء بحسب أهميتها وتأثيرها على نشاطات الجمعية والتعامل معها
طبقا لذلك
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ويتم تحديد االطراف المعنية – الشركاء – من خالل الفهم الدقيق ألنشطة الجمعية و
مدى عالقة الشركاء بهذه االنشطة والقوى التي تؤثر بها هذه األطراف على الجمعية بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة  ،وبناء عليه يتم تحديد االستراتيجيات المناسبة للتعامل مع أولويات
الجهات المعنية

موقع االطراف المعنية من حيث التأثير والمصلحة

االط راف ال معنية
وزارة ال شؤون االج تماع ية
وال جهات ال حكوم ية ذات ال ع الق ة

ك يف ن توا صل م عهم

مات م ت نفيذه

أول ويات هم

 المخاطبات والمراس الت الرسمية

االلتزام باالنظمة والقوانين

إصدار التقارير السنوية

 االجتماعات والمراس الت مع المدقق المالي

 دعم التنمية في المجتمع

التواصل المباشر مع الوزارة

 الزيارات واالجتماعات الرسمية

التعامل مع الشكاوى بشفافية وعدالة  االلتزام بالقوانين واالنظمة الموضوعة من الوزارة

ال جمعية ال عموم ية

أع ضاء م جلس االدار ة

و سائ ل االع الم

مثال أولويات االطراف المعنية وكيفية التعامل معها
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االهداف االستراتيجية ومؤشرات االداء
 1-2تنمية الموارد

 1-1-2الهدف االستراتيجي األول
رفع قدرات الجمعية المالية والتمكن من إيجاد موارد ذاتية وخارجية وضمان االستقاللية واالستمرارية
في تمويل أنشطة "هندسية"
 1-1-1-2االيرادات
يركز هذا الهدف على تحديد المؤشرات االساسية لخطة تنمية الموارد المالية وآليات
تمويل وتنمية دخل الجمعية وجمع التبرعات وتحديد المصادر المتنوعة المحتملة لجمع التبرعات
وتحقيق اإليرادات المستهدفة من خالل جداول زمنية محددة و مناسبة وذلك لضمان تخفيض
مخاطر اعتماد هندسية على مصادر محدودة مع ضمان أن يتم تقديم الخدمات الهندسية باحترافية
وإبداع وفعالية بما يحقق رفع العوائد من الخدمة لتصبح هذه العوائد  %50من مجموع ايرادات
الجمعية بنهاية 2019هـ

2017

2018

2019

مؤشرات االداء

مبلغ

750000

1000000

1250000

مبلغ

175000

250000

350000

%

23

25

28

نسبة النمو في عوائد تقديم الخدمات

نسبة

0

50

67

مجموع ايرادات المانحين

ريال

300000

350000

400000

عدد اآلليات الجديدة المفعلة لجمع التبرعات

عدد

3

2

1

عدد الجهات المانحة

عدد

5

6

7

عدد المسجلين بسجل الداعمين من الدرجة الثانية

عدد

0

5

7

مجموع االيرادات

االجمالية*

العائد من خدمات الجمعية
نسبة العائد من الخدمات لمجموع االيرادات

الوحدة

* تم تقديم دعم من قبل الوزارة للوقف بمبلغ ( ) 6581000ريال و للتدريب بمبلغ ( )681142ريال
* العائد الحالي من خدمات الجمعية ( )124000ريال
* المجموع الحالي إليرادات المانحين ( )261965ريال
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 2-1-1-2الوقف
تمثل االوقاف ركيزة أساسية من ركائز االستقالل ومصدر رئيس من مصادر تنمية
وثبات الموارد المالية وآلية فاعلة من آليات التمويل الذاتي لكل جهة خيرية ،ولضمان استدامة
تقديم الخدمات وتطوير العمليات من قبل هندسية فإنها جعلت الحصول على االصول الوقفية
وتنميتها في لب استراتيجيتها ،حيث تستهدف للوصول بالعوائد الوقفية الى ما يقابل  %35من
مجموع صافي إيراداتها وذلك خالل الخمس سنوات القادمة مما يمكن الجمعية من السير على
أساس من الثبات والنمو على المدى الطويل مما يمكنها من تحقيق طموحاتها.
2017

2018

2019

مؤشرات االداء

الوحدة

نسبة االنجاز في نظام الوقف بالجمعية
عدد المبادرات الوقفية

%

30

100

0

عدد

1

0

1

نسبة العائد الوقفي لمجموع العوائد

%

36

40

40

نسبة النمو في االصول الوقفية

%

20

20

20

نسبة االنجاز من مشروع الوقف المعتمد

%

100

0

50

يشمل نظام الوقف (:النظارة  -القواعد المنظمة  -الضوابط القانونية -ادارة المخاطر)

 3-1-1-2االستثمار
إن الحاجة إلى االستثمار توازي الحاجة إلى تنمية الموارد ،واكتشاف الفرص
االستثمارية  -لتكون إحدى السبل لمصادر دائمة للتمويل تعتمد عليها الجمعية  -يعتبر مطلبا
أساس لضمان استدامة الجمعية و لمساعدتها في القيام برسالتها و تقديم خدماتها على الوجه
المطلوب ،وحيث يعتبر االستثمار عمال اقتصاديا بالدرجة األولى ،ويحتاج أن تقوم عليه إدارات
اقتصادية واستثمارية متخصصة ،بشكل ال يفرغ الكيان الخيري من قالبه ومهماته االجتماعية
وأدواره المنوط به القيام بها ،فإنه من المهم إيجاد آلية للبحث عن شريك ذو خبرة ومعرفة
بالفرص االستثمارية واسناد مهمة االستثمار له من أجل تنمية أموال الجمعية ،وإدخالها في
عمليات استثمارية مضمونة الربح ومتعددة األصول الثابتة ،وبحسابات دقيقة تتمثل في حساب
درجات الخطورة والمجازفة ،مما يساعد في تحقيق االستدامة واالستقاللية.
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2017

2018

2019

الوحدة

مؤشرات االداء
عدد المبادرات (المحافظ)االستثمارية

عدد

0

1

1

نسبة االستثمارات المشتركة لمجموع االستثمارات

%

0

100

100

العائد على االستثمار

%

0

15

17

تطوير الفرص االستثمارية

%

0

10

10

تطوير الخدمات

عدد

2

1

1

 4-1-1-2الكفاءة المالية
يهتم هذ المجال باختيار أفضل الممارسات المعمول بها في مجال إدارة رأس المال بكفاءة
واتباع افضل السبل الستخدام هذه االموال من اجل تحقيق الهدف االساسي وهو تعظيم العوائد
للجمعية .والعمل على إظهار المهارات االبداعية في ادارة أصول الجمعية النقدية والعينية استنادا
للمبادئ والمفاهيم المتعلقة بالقرار المالي في ادارة الميزانية و تحقيق الوفورات في المصروفات
التشغيلية بما ال يعيق ويؤثر على نمو أنشطة وخدمات الجمعية

2017

2018

2019

الوحدة

مؤشرات االداء

%

2

3

5

مبلغ

-

-

-

نسبة الوفر العائد من التطوع من مجموع التكاليف

%

7

15

20

نسبة الوفر العائد من االسناد

%

10

15

20

الوفر في المصروفات التشغيلية
السعر القياسي /المتر المربع (ميني على نظام التكلفة)

 2-2ملف الخدمات

الهدف االستراتيجي الثاني
تطوير و تقديم خدمات هندسية ذات جودة عالية على أساس من المهنية و التنافسية بما يحقق
عوائد تدعم استمرارية الجمعية
 1-2-2توثيق الخدمات
يعنى هذا الهدف بتطوير اآلليات والممارسات المتعلقة بتوثيق و نشر الوثائق المفصلة
لعدد الخدمات وآلية التقديم عليها وطرق تقديمها ومعايير مستوى الخدمات والمواصفات
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القياسية المعيارية و عمل دراسات مقارنة ( )Benchmarkingلتقييم اداء الخدمة وقياس
ودراسة توقعات /احتياج العميل لتنفيذ الخدمة وكيفية نشر وتسويق كل خدمة وتصنيف
العمالء المستفيدين من كل خدمة وقنوات ومنافد توصل الخدم للعمالء

2017

2018

2019

مؤشرات االداء

الوحدة

60

30

نسبة االنجاز في وثيقة تحديد معايير مستوي الخدمات

%

10

70

نسبة االنجاز من وثائق المواصفات القياسية الشاملة

%

0

30

نسبة االنجاز من كتيب (كتالوج) الخدمات

%

50

100

نسبة االنجاز من توثيق إجراءات تطوير وتقديم الخدمة

%

20

50

100

 2-2-2تطوير الخدمات
تفعيل األنظمة واألدوات والمنهجيات لتطوير الخدمات بشكل مستمر و تمكين الجمعية من
تطبيق إجراءات وأدوات تطوير الخدمات ،كما ونوعا لمستوى يمكن من تغطية الفرص المتاحة
في مجال الخدمات الهندسية ،وتنسيق جهود االدارة الهندسية و بقية اإلدارات بالجمعية في مجال
تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية.
2017

2018

2019

مؤشرات االداء

الوحدة

عدد المجاالت الهندسية التخصصية المغطاة

عدد

1

1

1

عدد الخدمات الجديدة المطلوب تطويرها

عدد

0

1

1

نسبة االنجاز من هوية الجمعية

%

100

عدد العالمات التجارية

عدد

2

3

3

نسبة االنجاز من العالمات التجارية لكل خدمة

%

100

100

100

شهر

4

3

2

زمن طرح الخدمة الجديدة TTM

 3-2-2تقديم الخدمات
ويهدف بذلك الى وجود خطة توعوية لتقديم الخدمات يتم فيها وصف متطلبات
وإجراءات تقديم الخدمة للمستفيد بوضوح والقنوات المتاحة لالستعالم عن متطلبات تقديم
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الخدمة وتحديد قنوات تقديم الخدمات واجراءات متابعة طلب تقديم الخدمة ورصد عدد
مستخدمي قنوات تقديم الخدمات وتحديد متوسط الزمن المستغرق لتنفيذ الخدمة .كما يهدف
بذلك الى ايجاد خطة معتمدة للتوسع في مراكز تقديم الخدمات .كما يشمل ذلك التسهيالت
المتاحة للعمالء في مراكز تقديم الخدمة وفي صاالت االنتظار .والوسائل المتاحة للعميل
للحصول على نماذج طلب الخدمة وآلية ترتيب أولويات خدمة العمالء
2017

2018

2019

الوحدة

مؤشرات االداء
زمن االستجابة لطلبات العميل

يوم

7

5

3

نسبة الوفاء بااللتزامات التعاقدية

%

65

80

90

معدل نجاح المشاريع

%

70

80

90

عدد الخدمات المطروحة

عدد

3

3

3

عدد الفروع

عدد

0

0

1

نسبة مشاركة الفروع من مجموع العقود

%

0

0

20

نسبة العقود للمشاريع خارج منطقة الرياض

%

10

15

15

عدد العقود المطلوب انجازها

عدد

6

15

20

عدد قنوات تقديم الخدمات

عدد

1

2

2

مؤشر رضى العميل

%

2

2.5

3

 3-2إدارة الشراكات

الهدف االستراتيجي الثالث
بناء عالقات استراتيجية وثيقة مع الجهات المانحة والجهات الرسمية واالهلية والعمل على تحسين
الصورة الذهنية لدى الشركاء الداعمين
 1-3-2شركاء المنح والدعم
2017

2018

2019

مؤشرات االداء

الوحدة

20

30

العائد على الشراكة (نسبة التفعيل لالستفادة من الشريك)

%

10

3

الملتقيات الخاصة بالجهات الداعمة

عدد

2

2

عدد تقارير االداء

عدد

4

4

4

عدد االتفاقات الموقعة مع جهات الدعم العيني

عدد

0

4

4

مؤشر رضى الشريك

%

50

60

70
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الهدف االستراتيجي الرابع
االرتقاء بمستوى الشراكة وبناء شراكات فاعلة على أساس المنفعة المتبادلة مع شركاء الجمعية
(المقاولون  -مزودو الخدمة ) ومع فروع وممثلي الجمعية في جميع المناطق

 2-3-2شركاء الخدمة  -مزودي الخدمات (مقاولو التنفيذ)
2017

2018

2019

مؤشرات االداء
عدد المجاالت الهندسية التخصصية المغطاة

عدد

3

4

5

عدد الخدمات الجديدة المطلوب تطويرها

عدد

2

1

1

نسبة االنجاز من هوية الجمعية

%

100

0

0

عدد العالمات التجارية المسجلة

عدد

3

1

1

نسبة االنجاز من العالمات التجارية لكل خدمة

%

100

100

100

شهر

4

3

2

زمن طرح الخدمة الجديدة

الوحدة

TTM

لكي يتم التعامل بطريقة صحيحة مع التصنيفات المختلفة للشركاء ،يجب تحديد
االفضلية وتحقيق التوازن بين احتياجات وتطلعات الشركاء من جهة وتأثيرهم على الجمعية من
جهة أخرى بحيث تعطى األولوية في النهج التشاركي للشركاء الذين يكون لهم تأثير كبير
واحتياجات واهتمام أكبر (المانحين  /مقدمي الخدمة)،
يبين الجدول التالي كيفية التخطيط لنوعية كل شراكة وآليات التواصل المناسبة لكل نوع
الهدف من الشراكة في عملية التخطيط طبيعة
العالقة
إسم الجهة ذات العالقة (الشريك)

درجة المشاركة

آلية التواصل

تعاونية  -هيكلية  -تبادل معلومات  -تكاملية  -دعم اجتماعات -ندوات  -زيارات  -لجان  -مذكرات
تفاهم  -ربط الكتروني  -تقارير
فني  -كسب وتأييد

رئيسية

ثانوية

شريك رقم 1

هيكلية

اجتماعات  -زيارات  -لجان

شريك رقم 2

تبادل معلومات

مذكرات تفاهم

x

شريك رقم 3

تبادل معلومات  -تكاملية

لجان  -تقارير

x

شريك رقم 4

كسب وتأييد

ندوات  -زيارات

x

x

الشريك الرئيسي هو صاحب التأثير االكبر في تحقيق أهداف الجمعية
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كما توضح العناصر التالية أولويات التعامل مع الشركاء طبقا للمعيارين السابقين:
شراكة  :إدارة العالقة عن قرب الى حد تبني الشريك لرسالة وقيم الجمعية
إرضاء  :الحفاظ على مستوى متميز من رضى الشريك
معلومات  :تزويد الشريك بالمعلومات في الوقت المناسب
مراقبة  :متابعة الشركاء ورصد التغيرات في اهتماماتهم وتأثيرهم
 3-3-2إدارة التطوع (التطوع الكفؤ)

الهدف االستراتيجي الخامس
االستثمار االمثل لكفاءات المتطوعين وتنويع مجاالت التطوع لتغطية حاجات الجمعية االدارية والمهنية

أظهر التحليل بوضوح ضعف الجمعية في التعامل مع التطوع كرافد دعم لعمليات
الجمعية وكذلك ضعف االليات المستخدمة الستقطاب المتطوعين وكذلك محدودية المجاالت،
من هنا كانت الحاجة ملحة لتطوير العمل التطوعي عن طريق رسم خطة لبرنامج العمل
التطوعي كما هو وارد بالشكل التالي:

ويقع في نطاق هذا الهدف تطوير استراتيجية مستوعبة لتحديد حاجات الجمعية في
استقطاب وتنظيم مشاركة المتطوعين ورسم أدوارهم وربطها ببرامج ومشاريع الجمعية بحيث
تتم متابعة العمل وبرنامج عمل المتطوعين مع التركيز على التطوع االحترافي .مع التركيز
على متابعة المتطوعين وضمان عدم فقدان حماسهم بعد التدريب مما ينعكس خسارة على
الجمعية .وتفادي بعض المشاكل أو العقبات التي يمكن أن تواجه الجمعية (مثل التسرب و ضعف
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الخبرة ،الفشل في تحمّل المسؤولية ،وسوء استعمال اسم الجمعية)...
مؤشرات االداء

الوحدة

2017

2019

2018

العدد الكلي للمتطوعين المسجلين بسجالت الجمعية

عدد

100

150

200

النسبة الكلية لفاعلية المتطوع

%

30

50

70

نسبة المتطوعين الفاعلين لعدد المسجلين

%

75

90

95

عدد آليات استقطاب المتطوعين

عدد

2

1

1

العدد الفعلي للساعات التطوعية

عدد

100

250

500

عدد فرص التطوع المتاحة

عدد

7

7

10

عدد

4

5

7

نسبة التغطية لمجاالت التطوع

%

60

70

95

نسبة االنجاز من معايير التقييم والتكريــم

%

30

50

70

مؤشر رضى المتطوع

%

20

50

70

عدد مجاالت التطوع





المجاالت ذات الحاجة (الهندسية  -االستشارات  -التوعية  -التسويق  -االدارة  -العالقات واالعالم  -التدريب)

مع إمكانية وجود مؤسسة وسيطة تعمل على تحديد االحتياجات والقدرات والطاقات في
مختلف التخصصات المهنية و استقطاب الكفاءات المهنية من الشركات واألفراد لإلسهام
بمهاراتهم وقدراتهم و استثمار هؤالء المحترفين لتقديم خدمات تطوعية في تخصصاتهم من دون
مقابل كدور أساس من أدوار المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص ( )CSRبما يخفف من
كلفة برامج الجمعية المالية ويضفي دعما مباشرا للجمعية .و يضفي حماسة وحيوية أكبر على
العمل ويساهم في سبيل انجاح برامج الجمعية.
 4-3-3العالقات واالتصال

الهدف االستراتيجي السادس
نشر وتوسيع وبناء العالقات والمشاركة في التجمعات والمعارض

الوحدة

2017

2018

2019

مؤشرات االداء
عدد الملتقيات  /الزيارات الخاصة بالجهات الداعمة

عدد

8

20

20

نسبة الملتقيات المتعلقة بالمتطوعين لمجموع الملتقيات

%

25

30

30

عدد المبادرات المتعلقة بالتواصل الحميمي مع الشركاء

عدد

2

2

2
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 4-3التسويق

الهدف االستراتيجي السابع
االرتقاء بإمكانات تحليل وتقييم الفرص وتعزيز قدرات الجمعية في الوصول واالنتشار عبر قنوات
التسويق المتعددة
يهدف من ذلك الى تطوير مجموعه من األنشطة المتكاملة والمتفاعلة والتي ترتبط
بعملية تطوير آلية تسعير وترويج الخدمات المقدمة من قبل هندسية وذلك طبقا الستراتيجية
"التمركز حول العميل" بحيث تضع المستفيد في المرتبة األولى بالنسبة ألهدافها وذلك
بالتعرف على احتياجاته و تنسيق جميع األنشطة التسويقية إلرضائه ،وفى ظل هذا النهج يجب أن
تعمل الجمعية على تحقيق التوازن بين االهتمام برغبات العميل وتحقيق الربحية .كما يجب أن
يساعد هذا النهج على إقامة عالقات طويلة األجل مع العمالء الذين يتم كسبهم والعمل على
تطوير برنامج للحفاظ على والئهم ضمن المستويات التالية:
ولتحقيق ذلك يتم عن طريق مجالين،
المجال االول يتم فيه تحديد احتياج
السوق

وحجم

ومواقع

هذ

االحتياج

والمجال الثاني للهدف هو في تسويق
خدمات الجمعية لدى هذا السوق
أوال :تحديد احتياج السوق
تعد عملية تحليل فرص السوق عملية هامة نتيجة لما تقوم به من تقييم احتياجات السوق
وتحليل إمكانيات الجمعية الستغالل هذه الفرص ،لذا فإن من االهمية بمكان أن يتم بناء قاعدة
معلومات تجمع فيها معلومات الجهات الخيرية على مستوى المملكة ما يساعد الجمعية في اإلجابة
عن بعض االسئلة المهمة  ،مثل :من هم عمالء الجمعية الحاليين ،وشريحة العمالء التي تود

هندسية | االهداف االستراتيجية ومؤشرات االداء

49

الجمعية استقطابهم ،وكيفية تطوير الخدمات الهندسية وإعادة توجيهها بما يستجيب لفرص
السوق المطروحة.
2017

2018

2019

مؤشرات االداء

الوحدة

نسبة االنجاز من نظام التوزيع الجغرافي للجهات
الخيرية وفئاتها في المملكة

%

100

0

0

نسبة االنجاز من نظام تسجيل االراضي والحيازات
المعدة للجهات الخيرية

%

30

50

70

نسبة االنجاز من نظام حصر االحتياجات على مستوى
المملكة

%

14

30

60

ثانيا :تسويق الخدمات
ويهدف بذلك لبناء استراتيجية باستخدام بحوث التسويق وعلى وجه الخصوص بحوث
تسويق الخدمات الهندسية وتجهيز فريق التسويق المكون من المهندسين ومسوق خدمات الجمعية
لمقابلة عمالء الجمعية الحاليين والمتوقعين وسؤالهم عن كيفية اتخاذهم لقرار اختيار المكتب
الهندسي وما يحبونه ويفتقدونه في خدمات الجمعية الحالية وعن أي احتياجات مرتبطة بذلك.
مؤشرات االداء
نسبة االنجاز في استراتيجية التسويق (اعداد  -تعديل)
منافد التسويق
)=تعديل
عدد
عدد البرامج التسويقية
عدد االتفاقيات الموقعة مع جهات متخصصة (الصحافة
 القنوات المتلفزة  -قنوات التواصل  -المانحين –المعارض )
الحد األدنى للزيارات التسويقية ( شهريا)

2017

2018

2019

الوحدة
%
عدد
عدد

50

50

50

2

5

8

2

3

4

عدد

4

7

10

عدد

4

6

8

 5-3االجراءات الداخلية
تهدف عملية مراجعة وتطوير وتوثيق االجراءات الداخلية إلى تحقيق نتائج ملموسة
ومميًزة في مقاييس األداء والعمل على التخلص من التكرارات والتقاطعات المسببة للتأخير
والتعقيد في سير العمل بهدف تحقيق تحسينات جوهرية وفائقة وليست هامشية تدريجية في
معايير األداء بما يكفل سرعة األداء وتخفيض التكلفة وجودة الخدمة ،مع توظيف كل التقنيات
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الالزمة لخدمة هذا التوجه ويشمل ذلك االجراءات المالية و االدارية والقانونية واالجراءات
الفنية والتقنية.

الهدف االستراتيجي الثامن
 1-5-3المالية

بناء أنظمة و إجراءات مالية سليمة معتمدة ومطبقة بدقة
يرمي هذا الهدف الى تطوير قدرات الجمعية في مجال الحوكمة المالية وتطبيق أفضل
الممارسات المحاسبية المعمول بها للتمكن من العمل على أسس من المعيارية  ،كما يعمل الهدف
على إيجاد آليات تعزز من إمكانية التدقيق وتشجع الجمعية لإلفصاح عن قوائمها المالية بكل دقة
واقتدار بما يحقق الشفافية والتي هو مطلب أساس لكل جمعية خيرية.

مؤشرات االداء

2017

2018

نسبة االنجاز من نظام تأسيس الجمعيات العمومية
وصالحيات مجلس االدارة  -نظام الحوكمة

%

40

70

100

نسبة االنجاز من نظام التكلفة مبني على الوحدة
السعرية حسب أولوية الخدمات

%

30

70

100

نسبة االنجاز من "كتيب السياسات و اإلجراءات
والصالحيات المالية"

%

50

100

عدد
%

4

4

4

100

0

0

%

80

90

100

التقييم الدوري لفعالية إجراءات الضبط الداخلي
النسبة المنجزة من النظام المحاسبي
نسبة الوفاء من االلتزام بوقت إصدار التقارير
المالية

الوحدة

2019

 2-5-3االدارية

الهدف االستراتيجي الثامن
تطوير وتيسير اجراءات العمل لتحقيق االنسيابية والمرونة في جميع انشطة هندسية
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يعنى هذا الهدف بتوفيق وتنسيق المهارة اإلدارية وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق
أعلى معدالت الفاعلية والتميز االداري والوصول بالعمل إلى مستوى من التفاعل والمرونة ،الذي
يصب بدوره في رفع كفاءة ادارات الجمعية المعنية بتقديم الخدمة واالدارات المساندة لها ،بما
يواكب تطلعات و رغبات وتوقعات أصحاب المصلحة وعمالء الجمعية والمستفيدين من خدماتها.
مؤشرات االداء

الوحدة

2019

2017

2018

نسبة شغل الشواغر الوظيفية في الهيكل

%

70

95

100

نسبة االلتزام والمطابقة مع الخطة االستراتيجية

%

85

95

97

نسبة التزام اإلدارات المعنية بتطبيق مؤشرات األداء
وربطها بخطة هندسية

%

90

99

100

نسبة االنجاز من نظام االجراءات والصالحيات

%

80

90

100

نسبة الفقد في العاملين

%

20

15

10

نسبة السعودة في الجمعية

%

60

65

70

نسبة السعودة في الطاقم الهندسي

%

50

50

50

نسبة االنجاز من دليل تدريب الموظفين

%

80

95

100

 3-5-3القانونية

الهدف االستراتيجي التاسع
استيفاء وتأكيد الجوانب القانونية كاالسم والمقر والنشاط واألجهزة وهوية األعضاء والموظفين
وبناء كيان مؤسسي سليم يمكنه من التأثير

يعمل هذا الهدف على إيجاد بيئة قائمة على أساس من االلتزام والتوافقية ومستندة إلى
األطر القانونية والتشريعية واالنظمة والقوانين المنظمة للعمل بصفة عامة وللعمل الخيري على
وجه الخصوص ،ويشمل ذلك ضوابط التأسيس وقانونية االسم والمقر وتوافقية التنظيم الداخلي
وما يتعلق بالتراخيص وآليات العمل ،كما يعنى هذا الهدف بنشر وتعميق الوعي بالثقافة
القانونية لدى العاملين بالجمعية والمتعاونين والمتعاملين معها ،بما يعزز الثقة لدى عمالئها
ويعمق أثر الجمعية في بيئتها.
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مؤشرات االداء

الوحدة

2019

2017

2018

نسبة االلتزام  -قانونية االسم

%

100

100

100

نسبة االلتزام بقانونية هوية العاملين

%

50

70

100

نسبة االلتزام  -نظامية ومتطلبات المقر

%

100

100

100

نسبة االلتزام  -نظامية االنشطة

%

90

100

100

نسبة الوفاء باستكمال التراخيص

%

100

100

100

نسبة الوفاء بمتطلبات الداعمين

%

100

100

100

 4-5-3البنية التحتية

الهدف االستراتيجي العاشر
تعزيز البنية التحتية للمكتب واستكمال بناء أنظمة الدعم والمساندة ونظم االتصاالت و المعلومات

يهدف بذلك لتحقيق االستجابة واالنسيابية وذلك بتوفير بنية معلوماتية تشمل األرشفة
والتوثيق وتوفير قاعدة البيانات تساعد من خاللها في تقليص مراحل تنفيذ المهام وتقليل فرص
اختالف المعلومات والحاجة إلى مطابقتها ،واالستفادة من جميع الخدمات واألنظمة ،بما يضمن
الوحدة

2017

2018

2019

مؤشرات االداء
زمن تحديث المعلومة

يوم

3

2

1

نسبة توافريه االنظمة

%

90

95

97

نسبة التحول للتعامالت االلكترونية للمكتب

%

50

75

90

عدد مواقع التواصل المشترك بها

عدد

5

12

20

مؤشر رضى خدمات التقنية

مؤشر

0.5

2.5

4

زمن االستجابة لالتصال الخارجي

دقيقة

20

10

3

%

90

99

99

نسبة الوفاء بمتطلبات ميكنة عمل المكتب

تفادي األعطال المفاجئة التي قد تعيق سير العمل أو تؤثر على مخرجاته و إيجاد حلول
أسرع للمشاكل الفنية لضمان استمرارية تقديم الخدمة بشكل سلس ،والسعي إلى اتخاذ إجراءات
استباقية عبر رصد المشاكل المتوقعة وتالفيها من خالل التدابير التقنية الوقائية
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 6-3التطور والنمو
 1-6-3القدرات الداخلية

الهدف االستراتيجي الحادي عشر
تحقيق الرضا الوظيفي من خالل التدريب والتحفيز المستمرين لصناعة كوادر احترافية ذات
والء للجمعية
يعد تنمية القدرات البشرية من األهداف األساسية التي تسعى إليها كل مؤسسة طموحة
وذلك من خالل التغيير المخطط والمدروس .وتواجه الجمعية مجموعة من التحديات المتعلقة
بكفاءة وفاعلية العاملين فيها ،وكذلك تحديات ترتبط ببناء فرق العمل واالهتمام باإلبداع
والتميز وتغير نمط سلوك الموظف ومستوى طموحه ولن تستطيع

الجمعية مواجهة تلك

التحديات اال من خالل تطوير مهارات موظفيها والمتطوعين فيها وتدريبهم للحصول على
كفاءات متميزة ومبدعة يمكنها أن تقود الجمعية إلى التغيير والتجديد والتطوير
2017

2018

2019

الوحدة

مؤشرات االداء
نسبة المصروفات التدريبية بالنسبة للميزانية التشغيلية

%

1

2

3

المعدل السنوي للبرامج التدريبية المخصصة لكل موظف

عدد

1

1

2

معدل نسبة العالوة السنوية لمتوسط دخل الموظفين

%

5

5

5

مؤشر

3

3

4

%

15

10

5

سنة

3

5

7

سنة

3

4

5

مؤشر الرضى الوظيفي لدى العاملين بالجمعية من ()5
نسبة التسرب السنوي من مجموع العاملين
معدل عدد سنوات خدمة الموظف
معدل عدد سنوات خدمة المدير

المواكبة التخصصية المهنية

الهدف االستراتيجي الثاني عشر
بناء وتعزيز قدرات هندسية فيما يتعلق بالتشييد واالعمار واالشراف والصيانة ورفع الثقة بخدمات
وسمعة هندسية على مستوى المركز والفروع
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النهوض بالواقع الهندسي الخيري عن طريق تعزيز قدرات الجمعية بمهندسين أكفاء
ماهرين لديهم القدرة على مواكبة التطورات الحاصلة في المجاالت الهندسية بما يثري حاجة
العمل الخيري بالكفاءات الهندسية المبدعة والمبتكرة.
مؤشرات االداء

الوحدة

2017

2018

2019

عدد الندوات الهندسية /المنتديات /حلقات النقاش

عدد

4

6

8

عدد االشتراكات في الدوريات المهنية

عدد

2

2

3

عدد برامج نقل المعرفة

عدد

1

1

2

عدد اتفاقيات الشراكة المهنية الموقعة

عدد

3

4

6

 2-6-3ثقافة وممارسات الجودة

الهدف االستراتيجي الثاني عشر
تحقيق التميز واإلبداع وثقافة الجودة

2017

2018

2019

الوحدة

مؤشرات االداء
عدد شهادات اعتماد الجودة الدولية

عدد

0

0

1

نسبة االنجاز من وثيقة سياسة وأهداف الجودة

%

70

90

97

عدد مرات فحص ومراقبة تطبيق الممارسات سنويا

عدد

2

4

6

يهدف بهذا الى تطوير ممارسة ادارية يعبر عنها بنظام إدارة الجودة كأحد أنظمة اإلدارة
التي سيتم تبني العمل بها من قبل الجمعية بما يحقق االبداع والتميز ،والتي يمكن أن تشمل
العمليات واالجراءات التالية التي بها يتم تحقيق التحسين المستمر:
• تحديد وأهداف سياسة الجودة.
• تحديد العمليات األساسية التي تؤثر على أهداف الجودة لضمان تحقيق التحسين المستمر.
• تحديد الوسائل والمعايير الالزمة لتحسين فاعلية العمليات.
• فحص النتائج للوقوف على مدى تحسن فاعلية العمليات.
• تحديد الوسائل لمنع العيوب وتخفيض الهدر.
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التخطيط المالي
تبرز أهمية التخطيط المالي من خالل تناوله لمواضيع هامة و مصيرية بالنسبة للجمعية،
فهو يتيح فرصة التعرف على االحتياجات المالية المستقبلية و االستعداد لها بشكل مسبق ،كما
يتيح أيضا الفرصة للتعرف على ما سيكون عليه المركز المالي للجمعية في المستقبل من أجل
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا احتاج األمر إلى ذلك ،فلقد أثبتت التجربة

أن عدم إتباع

التخطيط يؤدي على االغلب إلى فشل في تحقيق االهداف وألن الخطط االستراتيجية يجب أن
تترجم في النهاية الى موازنة تخطيطية توضح فيها احتياجات تنفيذ الخطط من المال كما هو
(موضح في الجدول االول) ،وفي هذا الصدد تأتي أهمية تحديد مصادر التمويل من أجل تغطية
احتياجات الجمعية من األموال والتي ويجب أن يعمل على توقيرها في الوقت المحدد (طبقا
للجدول الثاني) تبرز هنا مسألة المجاالت التي يمكن أن يتم تحصيل االيرادات منها و المفاضلة
بينها وفق معايير ترتكز على الربح المتوقع من كل بديل الختيار البديل األنسب ،لذا من
الضروري االهتمام بتخطيط تسويق خدمات الجمعية كأحد اآلليات الداعمة لذلك ،حيث يتطلب
األمر تبنى استراتيجية تسويقية محددة كما ورد ذكره سابقا.
كفاءة الخطة المالية
ومن الضروري وضع الفرضيات التي يتم على أساسها تقدير احتياجات الجمعية من
األموال ،حيث إن إعداد خطة مالية فعالة يعتمد على مدى دقة التنبؤ ،إذ يجب أن يحصل القائم
بالتخطيط على مصادر عديدة للمعلومات وعلى أساليب متنوعة للتنبؤ .وعند قيام المخطط
المالي بعملية التنبؤ ال بد من دراسة كل الظروف الداخلية والخارجية للجمعية كما الظروف
المتوقعة و غير المتوقعة ،حيث أن تحليل المخاطر التي يمكن أن تواجهها الجمعية عند المفاضلة
بين مجاالت تسويق الخدمات ومجاالت التمويل البديلة يعتبر من صميم عمل المخطط والمحلل
المالي وذلك للوصول إلى أفضل خطة مالية ممكنة ،مما يساعد الجمعية في تعزيز قدراتها
لتخطيط مالي طويل األجل.
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خاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والشكر له على توفيق وتسديده وإعانته سبحانه ...
كانت تلك مسيرة الخطة االستراتيجية ( )2021 – 2017والتي تطلبت بذل الكثير من الوقت
والجهد ،واللقاءات الطويلة داخل وخارج وقت الدوام الرسمي ،من أجل الوصول إلى هذه الثمرة،
ورسم مسيرة الجمعية ،إن أهم التحديات التي تواجه الجمعية يكمن في قدرتها على تحويل
المبادرات االستراتيجية الى مشاريع ومن ثم إدارة وتنفيذ هذه المشاريع ،لذا فمن المستحسن
النظر بعناية لإلرشادات التالية فيما يتعلق بأهم عوامل النجاح إلدارة التغيير:
عوامل النجاح لنجاح تنفيذ االستراتيجية


ضرورة وجود لجنة توجيهية تقود إدارة التغيير (مجموعة وكالء التغيير)



يجب أن تكون المبادرات وأساليب العمل الجديدة منطلقة من توجهات الخطة ومتطابقة
معها وأن ال يتبنى اال ماهو متوائم مع منهجيتها لتفادى أية تعارضات منهجية



وضوح الرؤية للتغيير (محطة وصول نهائية واضحة المعالم)



بناء نظام لمتابعة االداء والمراقبة المركزة للمؤشرات الرئيسية والتحلي باليقظة
والحذر التام أثناء عملية التنفيذ لمعالجة أية انحرافات تؤثر على االنجاز



وضع برنامج إلحداث تغيير جذرى فى الثقافة التنظيمية للعاملين والشركاء



وجود نظام إتصال وتوصيل الرؤية لكل من هو عنصر النجاح تنفيذ الخطة



الحرص على تحقيق نجاحات على المدى القصير

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 
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