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المقدمة

أصبــح التخطيــط ســمة مــن ســمات الحيــاة المعاصــرة ،ومــا مــن أمــة تســعى إلــى مســتقبل أفضــل إال وتضــع التخطيــط سياســة لهــا
وتســتفيد منــه ،وقــد أصبــح العالــم أشــد حاجــة للتخطيــط بعــد أن تعقــدت وســائط معيشــته ،وتشــابكت وســائلها ،وتشــعبت جوانبهــا،
وتعــددت إمكاناتهــا ٫ويعــد التخطيــط االســتراتيجي أداة إداريــة تســتخدمها المؤسســات مــن أجــل القيــام بعملهــا بصــورة أفضــل وذلــك
مــن خــال تركيــز طاقاتهــا والتأكــد مــن أن جميــع العامليــن فيهــا يســيرون فــي اتجــاه نفــس األهــداف ،إضافــة إلــى تقويــم وتعديــل
اتجــاه المؤسســة اســتجابة للتغيــرات.

يقصــد بالتخطيــط االســتراتيجي هــو نشــاط منظــم وشــامل يركــز علــى تفســير وفهــم المتغيــرات البيئيــة الداخليــة والخارجيــة
للمؤسســة وتحديــد القضايــا والموضوعــات االســتراتيجية التــي تواجــه اإلدارة ووضــع السياســات المالئمــة للتعامــل معهــا ،كمــا
يهــدف التخطيــط االســتراتيجي إلــى وضــع أهــداف وغايــات واضحــة والعمــل علــى تحقيقهــا فــي إطــار فتــرة زمنيــة محــددة وفــي
ظــل المــوارد البشــرية والماليــة الممكنــة حتــى يتســنى بلــوغ الحالــة المســتقبلية المرجوة٫.تتميــز الخطــة االســتراتيجية بالبســاطة
والوضــوح والبعــد عــن التعقيــد ،كمــا يجــب أن تكــون األهــداف واقعيــة وقابلــة للتنفيــذ ومالئمــة للمــوارد المتاحــة.
تضــم هــذه الوثيقــة الخطــة االســتراتيجية لجمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة التــي شــارك بتطويرهــا اعضــاء الجمعيــة مــن خــال
جلســات تشــاورية تناولــت تحديــات المرحلــة الحاليــة والتطلعــات المســتقبلية للخمــس الســنوات القادمــة  ٫بهــدف النهــوض ومأسســة
عمــل الجمعيــة ،توســيع رقعــة عملهــا واســتقطاب أعضــاء جــدد.
انبثــق عــن المنهجيــة التشــاركية لتطويــر هــذه االســتراتيجية الرؤيــة الجديــدة للجمعيــة لتوحيــد الجهــود والرقــي بعمــل الجمعيــة
وتطويرهــا للعمــل علــى “المســاهمة فــي تطويــر قطــاع الســباكة لترشــيد اســتهالك الميــاه وتمكيــن المــرأة فــي المجتمــع األردني»
مــن خــال رســالة الجمعيــة حيــث “تعمــل جمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة النســائية علــى تقديــم خدمــات الصيانــة المنزليــة
ونشــر التوعيــة المائيــة فــي المجتمــع ،وتوفيــر فــرص عمــل فــي مجــال الســباكة مــن خــال البرامــج واألنشــطة وبنــاء الشــراكات مــع
مختلــف القطاعــات»

وبنــاء عليــه تــم االتفــاق علــى خمســة اهــداف اســتراتيجية تعنــى ببنــاء قــدرات اعضــاء الجمعيــة مــن اجــل تقديــم خدمــة مميــزة
٫وتعزيــز الشــراكات مــع مختلــف القطاعــات ،وتوســيع رقعــة انتشــار الجمعيــة مــن اجــل االســتدامة الماليــة للجمعيــة ،ســيتم العمــل
علــى تطبيقهــا خــال الخمــس ســنوات القادمــة مــن خــال خطــة تنفيذيــة مقترنــة بمؤشــرات األداء لضمــان تحقيــق االســتراتيجية.
تــم تطويــر هــذه االســتراتيجية بالتعــاون مــع المنظمــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي  ٫ضمــن مشــروع التدريب المهنــي وتعزيــز المهارات
لألردنييــن والالجئيــن الســوريين فــي قطــاع الميــاه فــي األردن /المحــور (ب) توفيــر الخدمــات لزيادة كفــاءة اســتخدام المياه.

نبذة عن الجمعية

تطــورت فكــرة إنشــاء جمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة النســائية عبــر التطــور الزمنــي والعمــل الــدؤوب لمجموعــة مــن ســيدات
مــن المجتمــع األردنــي الالتــي تلقيــن تدريبــا فنيــا علــى أعمــال الســباكة ضمــن اطــار مشــروع (رائــدات التغييــر) العائــد لــوزارة الميــاه
والــري والمنفــذ بالتعــاون مــع الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( )GIZوالــذي يهــدف الــى تدريــب اعــداد كبيــرة مــن ســيدات المجتمع
لغايــات توســيع قاعدة المعرفــة واكســابهم المهــارات الخاصــة بأعمــال الســباكة والــذي يصــب فــي نهايــة المطــاف في رفع مســتوى
الكفــاءة المائيــة والحــد مــن فاقــد الميــاه إضافــة الــى تعزيــز دور المــرأة فــي التعامــل مــع قضايــا الميــاه داخــل المنــزل وتوفيــر قيمــة
فاتــورة الميــاه والنفقــات المترتبــة علــى اعمــال الصيانة مــن قبــل المختصيــن .وتوســيع قاعــدة مشــاركة المــرأة االردنيــة فــي مجــال
خدمــة القطــاع المائــي والحفــاظ علــى الميــاه مــن خــال اكســابهن مهــارات الســباكة التــي تمكنهــن من التعامــل مــع اعمــال الميــاه
المنزليــة والمشــاركة فــي خدمــة المجتمــع.

تأسســت جمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة النســائية متعــددة االغــراض محــدودة المســؤولية عــام  ،2014مســجلة لــدى المؤسســة
التعاونيــة األردنيــة وتتمتــع الجمعيــة بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقله وتهــدف الجمعيــة الــى رفــع وعــي المجتمــع حــول
المحافظــة علــى مصــادر الميــاه وتعزيــز فــرص التمكيــن االقتصــادي للســيدات العامــات فــي مجــال الصيانــة والتمديــدات الصحيــة،
وتوفيــر مظلــة قانونيــة للعامــات مــن الســيدات فــي مجــال الســباكة.
تتكــون لجنــة إدارة الجمعيــة مــن  5أعضــاء ،وتقــدم الجمعيــة خدمــات التدريــب فــي مجــال الســباكة وتقديــم خدمــات الســباكة
للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة والمنــازل باإلضافــة الــى توعيــة المجتمــع المحلــي حــول المحافظــة علــى مصــادر الميــاه والصيانــة
الدوريــة لهــا.
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لجنة اإلدارة
الرقم

االسم

الوظيفة

1

تهاني عودة الشطي

الرئيس

2

فريال سالم الجهران

عضو ادارة

3

نعمه عبد الحميد خواجا

أمين الصندوق

4

عائشة عيسى العشوش

سكرتير/امين سر

5

اسراء عبابنه

عضو إدارة

قــد تلقــى اعضــاء الجمعيــة عــدد مــن البرامــج التدريبيــة بدعــم مــن منظمــات حكوميــة
وجهــات داعمــة كمــا هــو مبيــن بالجــدول التالــي:
الرقم

اسم التدريب

الجهة المنفذة

1

الري بالتنقيط وفالتر المياه

مديرية زراعة الشونة

2

إدارة الجمعيات التعاونية

المؤسسة التعاونية

3

المهارات الحياتية

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

4

التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصاديا

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

5

إدارة المشاريع الصغيرة

مشروعTWEED-

6

حساب التكاليف والتسعير

مركز إرادة لتعزيز اإلنتاجية

المشاريع المنفذة من قبل الجمعية في
الفترات السابقة
الرقم
١

اسم المشروع
تدريب على اساسيات

السباكة /عدة مراحل

الممول

قيمة التمويل

الوكالة األلمانية

سنة التنفيذ
٢٠١٧-٢٠١٥

للتعاون الدولي

٢

مشروع توريد ورفع كفاءة

الوكالة األلمانية

 ٢٧٠٠دينار

٢٠١٦

٣

مشروع المنظور اإلسالمي

الوكالة األلمانية

 ٨٠٠دينار /لكل

٢٠١٧-٢٠١٦

٤

تدريبات اساسيات الكهرباء

منظمة العمل

 ٩٩٠٠دينار

٢٠١٨

استخدام المياه والطاقة

 ٧/مراحل

للتعاون الدولي
للتعاون الدولي
الدولية

مرحلة

باإلضافــة الــى ذلــك ،نفــذت الجمعيــة تســعة تدريبــات فــي مجــال أساســيات الســباكة والصيانة
المنزليــة مــن خــال مراكــز التدريــب المهنــي وبدعــم مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي،
كمــا نفــذت الجمعيــة وبالتعــاون مــع وزارة األوقــاف وزارة الميــاه والــري وبدعــم مــن الوكالــة
األلمانيــة للتعــاون الدولــي حملــة تنظيــف للخزانــات فــي المــدراس والمســاجد فــي عــدة
محافظــات.
وبالشــراكة مــع منظمــة العمــل الدوليــة تــم اصــدار تاميــن صحــي وتصريــح عمــل لبعــض
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األعضــاء األردنيــات والســوريات ،باإلضافــة لعقــد تدريبيــن فــي مجــال اساســيات الكهربــاء ألعضــاء الجمعيــة وســيدات مــن المجتمــع
المحلــي فــي كل مــن منطقتــي اربــد والكفريــن.
ويأتــي تطويــر الخطــة االســتراتيجية للجمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة النســائية فــي ظــل الســعي الدائــم لتطويــر الجمعيــة
واالســتجابة للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة وانعكاســاتها علــى المجتمــع المحلــي ولضمــان اســتمرار الجمعيــة فــي أداء دورهــا
الحيــوي والتميــز فــي تقديــم الخدمــات النوعيــة فــي ظــل المتغيــرات المتســارعة.

اإلطار المؤسسي للجمعية
تعمــل الجمعيــة بموجــب نظامهــا األساســي الــذي يعنــي بأهــداف الجمعيــة ،ونظــام العضويــة ،وشــؤون األعضــاء فــي الجمعيــة،
األمــور الماليــة للجمعيــة ،وحــل الجمعيــة وإجــراءات فــض النزاعــات ،باإلضافــة الــى نظامهــا الداخلــي الــذي ينظــم عمــل الجمعيــة
وحاكميتهــا بمــا فــي ذلــك أدوار الجهــات الفاعلــة فــي الجمعيــة والعضويــة ،والتزامــات األعضــاء ومهــام الهيئــة العموميــة ولجنــة
اإلدارة ولجنــة المراقبــة والســكرتير ،باإلضافــة ألميــن الصنــدوق والمحاســب.
يحكم عمل الجمعية الهيئات التالية:

الهيئة العامة

تتألــف الهيئــة العامــة للجمعيــة مــن األعضــاء المؤسســين والمنتســبين إليهــا حاليــاً وفــق أحــكام نظامهــا الداخلــي وتتولــى اإلشــراف
علــى أعمــال الجمعيــة حيــث تخــول الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الصالحيــات العليــا فــي الجمعيــة بمــا ال يتعــارض مــع مهــام
وصالحيــات لجــان الجمعيــة .تعقــد الهيئــة العموميــة اجتماعهــا الســنوي فــي الموعــد الــذي تحــدده لجنــة اإلدارة خــال األشــهر
الســتة األولــى مــن الســنة ،وذلــك للنظــر فــي األمــور المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا الــذي أقرتــه لجنــة اإلدارة.
تقوم الهيئة العامة في اجتماعها السنوي باألعمال التالية:
•انتخاب رئيس وسكرتير لالجتماع في حال غياب رئيس اللجنة أو السكرتير
•التصرف باألموال المنقولة وغير المنقولة سواء بالبيع أو الرهن واالقتراض
•إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومناقشة تقارير لجان الجمعية وتقرير مدقق الحسابات
•انتخاب لجنة اإلدارة واألعضاء االحتياط
•تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه باإلضافة إلى تدقيق المؤسسة التعاونية
•تحديد االلتزامات المالية للجمعية
•التصرف بالفائض الصافي أو العجز

لجنة اإلدارة
تتولــى إدارة شــؤون الجمعيــة لجنــة إدارة تعمــل وفقــاً لنصــوص القوانيــن وأنظمــة المؤسســة التعاونيــة األردنيــة ،تتألــف وتتلخــص
مهامهــا كمــا يلــي:
•تشرف على الحسابات وتقر المصاريف على أن تعتمد في تنظيم حساباتها األصول المحاسبية القانونية
•تقــدم الكشــوفات المطلوبــة إلــى مديــر عــام المؤسســة التعاونيــة األردنيــة فــي الموعــد المعيــن بمقتضــى األنظمــة والقوانيــن
التعاونية
•تعــد الميزانيــة العموميــة وحســاب الدخــل والمصــروف والحســابات الختاميــة للســنة المنتهيــة وتقريــر لجنــة اإلدارة وعرضهــا مــع
تقريــر مدقــق الحســابات علــى الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الســنوي
•تعــد الموازنــة التقديريــة للســنة الجديــدة وتعرضهــا علــى الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الســنوي العــادي وهــي ملزمــة للجنــة
اإلدارة
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•إعــداد األحــكام اإلداريــة بمــا فــي ذلــك أنظمــة الموظفيــن والمســتخدمين واللــوازم
واالنتقــال والســفر وعرضهــا علــى الهيئــة العامــة إلقرارهــا والمصادقــة عليهــا
•تعيــن الموظفيــن والمســتخدمين ضمــن األنظمــة أو التعليمــات الخاصــة بموظفيهــا
والمصادقــة عليهــا مــن الهيئــة العامــة متضمنــة الوظائــف والرواتــب واإلجــازات
واإلجــراءات التأديبيــة وكافــة حقــوق وواجبــات العامليــن لــدى الجمعيــة ويشــترط بهــذه
األنظمــة والتعليمــات أال تتعــارض مــع قانــون العمــل المعمــول بــه أو أيــة قوانيــن
وأنظمــة خاصــة بالعامليــن
•تســهل القيــام بتدقيــق الحســابات وتزويــد دائــرة مراقبــة الحســابات بالمعلومــات
والبيانــات والوثائــق المطلوبــة
•تقــدم إلــى الشــخص المفــوض بالتحقيــق والتفتيــش جميــع مــا يحتــاج إليــه مــن معلومات
خاصــة بشــؤون الجمعيــة وأعضائها
•تنظــر فــي التقاريــر التــي يضعهــا مديــر عــام المؤسســة التعاونيــة األردنيــة أو دائــرة
مراقبــة المحاســبات ومدقــق الحســابات حســب مقتضــى الحــال وتتخــذ اإلجــراءات الالزمــة
بشــأنها
•إدارة شؤون األعضاء
•تحــدد إجــراءات وطــرق تحصيــل المبالــغ المســتحقة علــى أي عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة
أو علــى غيــره ،ولهــا أن تفــرض غرامــات علــى األعضــاء المقصريــن
•دعوة الهيئة العمومية لالجتماع
• اتخــاذ التدابيــر لتخصــص نســبة مئويــة كافيــة مــن مــال الجمعيــة الفائــض ترصــد
لتعويضهــا عــن النقــص الحاصــل فــي أموالهــا المنقولــة وغيــر المنقولــة
•تسهيل مهمة تدقيق دفاتر ومستندات وسجالت الجمعية ألي شخص مخول بذلك
•تعييــن محاســب لمســك حســابات الجمعيــة وغيــره مــن الموظفيــن والمســتخدمين
وتحصــل منهــم علــى كفــاالت تضمــن والءهــم للجمعيــة وتوقفهــم عــن العمــل وتقــرر
أجورهــم وذلــك فــي حــدود الموازنــة الســنوية
•اصــدار القــرارات واألوامــر والتعليمــات التــي تراهــا مناســبة لحســن إدارة مشــاريعها مــن
جميــع النواحــي وتكــون هــذه القــرارات واألوامــر والتعليمــات نافــذة علــى جميــع األعضــاء

لجنة المراقبة

على الهيئة العامة أن تنتخب من بين أعضائها لجنة مراقبة ال يقل عددهم عن ثالثة ينتخبون
ويبقون في مراكزهم على الوجه المتبع بخصوص أعضاء لجنة اإلدارة ،حيث ال يجوز الجمع بين
عضوية لجنة المراقبة وعضوية لجنة اإلدارة:
•مراقبــة إدارة أعمــال الجمعيــة وفقــا للتشــريعات والمبــادئ التعاونيــة ومتابعــة تنفيــذ
قــرارات الهيئــة العامــة والنظــر فــي شــكاوى األعضــاء والبــت فيهــا وتقــدم لجنــة
المراقبــة تقريرهــا إلــى الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الســنوي أو أي اجتمــاع طــارئ.
•تتمتــع لجنــة المراقبــة بصالحيــة تمثيــل الجمعيــة أمــام المحاكــم والمحكميــن فــي
الخالفــات التــي تقــع بيــن الجمعيــة وأي عضــو مــن أعضــاء لجنــة اإلدارة ومتابعــة كافــة
اإلجــراءات القانونيــة.
•للجنــة المراقبــة أن تنســب للهيئــة العامــة تعييــن مدققــي حســابات الجمعيــة وتقديــر
أتعابهــم ولهــا أن تســتلم نســخا مــن الحســابات والتقاريــر التــي يقدمهــا مدققــو حســابات
الجمعيــة.
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•للجنــة المراقبــة أن تطلــع بنفســها علــى جميــع البيانــات الخاصــة بأعمــال الجمعيــة وســجالتها وحســاباتها ومراســاتها وأن تجــرد
مخازنهــا ولهــا أن تســتعين بــأي شــخص ذو خبــرة
•علــى لجنــة المراقبــة وضــع نظــام خــاص للمراقبــة الداخليــة بالتعــاون مــع مدققــي حســابات الجمعيــة لفحــص الدفاتــر والســجالت
والنقــد المــودع فــي الصنــدوق والبنــوك والبضاعــة ومراجعــة كافــة قيــود الجمعيــة بشــكل دوري ومنظــم
•يجــوز للجنــة المراقبــة أن تطلــب مــن لجنــة اإلدارة نســخا عــن قراراتهــا وتقاريرهــا وعــن أعمــال الجمعيــة وللجنــة المراقبــة أن
تقــدم انتقاداتهــا الخطيــة إلــى لجنــة اإلدارة ولهــا أن تطلــب مــن لجنــة اإلدارة عقــد جلســات خاصــة مشــتركة يحضرهــا أعضــاء
لجنتــي اإلدارة والمراقبــة لبحــث أعمــال الجمعيــة وإبــداء رأيهــا حــول أي عمــل مــن األعمــال التــي تقــوم بهــا
•ال تمنح القروض والتسهيالت ألي عضو من أعضاء لجنة اإلدارة إال بقرار من لجنة المراقبة
•ال يجــوز للجنــة المراقبــة أن توقــف أو تعرقــل أعمــال لجنــة اإلدارة أو مديرهــا أو أي شــخص يعمــل فيهــا ويتعامــل معهــا أو يعمــل
لمصلحتها
•للجنة المراقبة أن تطلب من لجنة اإلدارة دعوة الهيئة العمومية لالجتماع إذا رأت أن هنالك ما يستدعي ذلك
•أن تقدم إلى الشخص المفوض بالتحقيق والتفتيش جميع ما يحتاج إليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية وأعضائها

رئيس لجنة اإلدارة
مسؤوال عن القيام بمهام هذه الوظيفة التي تطلبها الجمعية كما يلي:
يكون رئيس لجنة اإلدارة
ً
•يترأس جلسات لجنة اإلدارة ويديرها بحنكة ودراية كافيتين
•يعمل على انجاز جدول أعمال اجتماع لجنة اإلدارة في كل جلسة واتخاذ القرارات المناسبة ويوقع على محاضرها
•يترأس اجتماع الهيئة العمومية ويعلن اكتمال أو عدم اكتمال النصاب القانوني ويوقع على محضر االجتماع
•التوقيع على المعامالت المتعلقة بأغراض الجمعية حين يقتضي توقيعه
•اإلشراف على تنفيذ االعمال المنوطة بأعضاء اللجنة وموظفي ومستخدمي الجمعية
•تمثيل الجمعية في الحاالت والمجاالت التي لم يعين ممثل له

السكرتير
•القيام بأعمال الجمعية االعتيادية وتأدية الواجبات التي تحددها لجنة اإلدارة من حين إلى آخر
•القيام بدعوة أعضاء لجنة اإلدارة لحضور جلساتها العادية وفق اآللية المعتمدة من اللجنة
•تحضير جدول أعمال جلسات اللجنة واجتماعات الهيئة العمومية وتبليغ أعضاء لجنة اإلدارة المنتخبين بقرارتها
•تسجيل وقائع جلسات اجتماع لجنة اإلدارة ومحاضر اجتماعات الهيئة العامة والتوقيع عليها
•االحتفــاظ تحــت المســؤولية بســجل األعضــاء وســجل جلســات لجنــة اإلدارة وســجل اجتماعــات الهيئــة العموميــة وخاتــم الجمعيــة
ومــا يتعلــق بأعمالــه مــن لــوازم علــى أن يتقيــد حســب مقتضــى الحــال بالمــكان الــذي تعينــه لذلــك اللجنــة
•كتابة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية وقراءته أمام الهيئة العمومية

أمين الصندوق
تنتخب لجنة اإلدارة أحد أعضائها أمينا للصندوق ويكون مسؤوال عن األعمال التالية:
حفــظ جميــع األمــوال التــي تقبضهــا الجمعيــة فــي حــرز أميــن الصنــدوق وعــن صرفهــا فــي الوجــوه التــي تقررهــا لجنــة اإلدارة وعليــه
أن يتثبــت مــن صحــة القيــود المدونــة فــي دفتــر الصنــدوق ويشــهد علــى ذلــك مــرة فــي األســبوع دون ممارســة العمــل المحاســبي
بنفســه ويبــرز الرصيــد النقــدي عندمــا تطلــب إليــه ذلــك لجنــة اإلدارة أو المؤسســة التعاونيــة أو دائــرة مراقبــة الحســابات ومدقــق
الحســابات.
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•ســحب األمــوال مــن البنــك بتوقيــع أميــن الصنــدوق وأي عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء لجنــة
اإلدارة المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الجمعيــة
•يكون أمين الصندوق مسؤوال عن نقص أو فقدان أي مبلغ من الصندوق
•يحظر علي أمين الصندوق القيام باألعمال المحاسبية في جميع الحاالت

المحاسب
•يقــوم المحاســب بمســك الدفاتــر وحفــظ الحســابات حســب األصــول وتقديــم ملخــص
شــهري إلــى لجنــة اإلدارة
•يحفــظ الســجالت واألوراق والمســتندات الماليــة المتعلقــة فــي أعمــال الجمعيــة فــي
المــكان الــذي تحــدد لجنــة اإلدارة ويحافــظ علــى ســرية العمــل
مســؤوال عــن ضيــاع أو فقــدان أيــة أوراق او مســتندات ماليــة وصحــة الحســابات
•يكــون
ً
والقيــود الماليــة بصــورة عامــة
الشــكل أدنــاه يمثــل الهيــكل التنظيمــي المقتــرح لجمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية
ـاء علــى المســميات الوظيفيــة المدرجــة ضمــن النظــام الداخلــي للجمعيــة .مــع
التعاونيــة ،بنـ ً
األخــذ بعيــن االعتبــار التطــور المؤسســي للجمعيــة والنظــرة المســتقبلية لــأدوار والمهــام
التــي ســتقوم بهــا الجمعيــة واســتحداث مســميات وظيفية جديــدة تناســب المرحلــة القادمة.

الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻹدراة

وﺣﺪة اﻟﺸﺆون
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣﻴﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ
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وﺣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻨﺴﻖ
ﺗﺴﻮﻳﻖ

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ

وﺣﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻣﻨﺴﻖ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﻨﺴﻖ
ﺗﺪرﻳﺐ
ﻓﻨﻴﻮ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
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اإلضافات المقترحة لإلطار المؤسسي للجمعية
تــم اســقاط المواقــع والمســميات الوظيفيــة علــى الهيــكل التنظيمــي المقتــرح ،تبعــاً للنظــام الداخلــي للجمعيــة وبالنظــر الــى
المهــام والمســؤوليات لــكل جهــة .عــاوة علــى ذلــك تــم اســتحداث وحــدات وظيفيــة مــن أجــل الفصــل بيــن المهــام ووظائــف
العاملين/األعضــاء فــي الجمعيــة وتنظيــم العمليــات واألنشــطة اليوميــة لتحقيــق أهــداف االســتراتيجية.
يقــوم رئيــس لجنــة اإلدارة باإلشــراف علــى تنفيــذ االعمــال المنوطــة بأعضــاء اللجنــة وموظفــي ومســتخدمي الجمعيــة .وعليــه
يوصــى باســتحداث  ٣وحــدات وظيفيــة كاآلتــي:
1.1وحــدة الشــؤون الماليــة واإلداريــة :ينــدرج تحتهــا فــي الوقــت الحالــي ســكرتير الجمعيــة و أميــن الصنــدوق والمحاســب
ليقومــوا بكافــة األعمــال المنوطــة اليهــم حســب مــا تــم وصفــه أعــاه.
2.2وحدة المشاريع والتدريب الصيانة المنزلية:
•تقــوم هــذه الوحــدة بمتابعــة أنشــطة مشــاريع الجمعيــة الممولــة مــن الجهــات المانحــة أو التــي تــم اســتدراجها عــن طريــق
عطــاءات أو شــراكات مختلفــة مــع القطاعيــن العــام والخــاص
•تقوم هذه الوحدة بتنفيذ البرامج التدريبية لمهنة السباكة أو أي مجاالت إدارية آو فنية ذات عالقة بنشاط الجمعية
•ينــدرج أيضــا تحــت هــذه الوحــدة الســيدات العامــات فــي مهنــة الســباكة وذوي الخبــرة جيــدة فــي الميــدان بصفــة مهنيــة
واحترافيــة عاليــة .ينصــح بتعييــن ســباكات ماهــرات موزعيــن علــى المناطــق الجغرافيــة ضمــن مناطــق عمــل فــروع الجمعيــة.
يفضــل ان ال تقــوم أي مــن الســباكات ضمــن هــذه الوحــدة فــي ممارســة األعمــال اإلداريــة فــي الجمعيــة ألنــه مــن الصعــب
الجمــع بيــن العمــل فــي الميــدان ومتابعــة اإلجــراءات اإلداريــة ألنشــطة الجمعيــة
3.3وحدة التسويق والتوعية والتواصل:
•تقــوم هــذه الوحــدة بواحــدة مــن أهــم األنشــطة بالجمعيــة أال وهــي التســويق لنشــاطات الجمعيــة وتنظيــم الحمــات التســويقية
لتوســيع رقعــة نشــاط الجمعيــة وزيــادة عــدد أعضاءهــا عــن طريــق اســتخدام مختلــف األدوات التســويقية وتنفيــذ خطــة العمــل
التســويقية للجمعيــة
•تعنــى هــذه الوحــدة ببرامــج التوعيــة واإلرشــاد المجتمعــي بمــا يخــص ترشــيد اســتهالك الميــاه والتوعيــة المائيــة للمجتمعــات
المحليــة
مــن أجــل الحصــول علــى أفضــل النتائــج وتنظيــم ســير العمــل فــي الجمعيــة فقــد تــم اســتحداث المســميات الوظيفيــة التاليــة إضافــة
إلــى المســميات المذكــورة فــي النظــام الداخلــي للجمعيــة:

منسق المشاريع

يعمل ضمن وحدة إدارة المشاريع وفقاً للمهام التالية:
•المشاركة في إعداد مقترحات المشاريع وعروض األسعار والعطاءات
•متابعة خطة المشروع بالتعاون الوحدات المعنية
•االشراف ومتابعة اجراءات تنفيذ المشروع وتوثيق اإلنجازات بحسب المخطط لها
•تقديــم الدعــم الــازم فــي اعــداد التقاريــر الفنيــة ومتابعــة تقاريــر اإلنجــاز ورفعهــا لرئيــس لجنــة إدارة الجمعيــة ومشــاركتها مــع
ذوي العالقــة
•أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر ضمن طبيعة العمل
•متابعة الفواتير والمطالبات المالية الخاصة بالمشاريع وتدقيقها ورفعها للمحاسب/الوحدة المالية
•التنسيق مع مسؤول التواصل وتزويده بالتحديثات وانجازات المشروع لتسليط الضوء عليها وتوثيقه ونشرها
•التشــبيك والتنســيق الزيــارات الميدانيــة ،الحشــد والتعــاون مــع المؤسســات والشــركات لدعــم المشــاريع وتبــادل الخبــرات فــي
المجــاالت المتشــابهة.
•اعداد التقارير الشهرية والربعية للمشاريع
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منسق التدريب
•المشاركة في وضع خطة التدريب
•التأكد من تنسيق التدريب وكافة اللوجستيات الخاصة بالتدريب مع الوحدات المعنية
•متابعــة المدربيــن والتواصــل معهــم بشــكل يومــي وتوجيههــم لتنميــة مهاراتهــم
التدريبيــة
•اعداد التقارير الخاصة بالتدريب
•اعداد المطالبات المالية الخاصة بالتدريب بالتنسيق مع المحاسب /امين الصندوق
•تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من تدريبات الجمعية
•تطوير األدوات لتقييم البرامج التدريبية والعمل على تطويرها بشكل دوري
•التنسيق مع الجهات الداعمة لتنفيذ البرامج التدريبية
•التنسيق مع منسق التواصل واالعالم لتغطية فعاليات التدريب إعالميا

منسق التسويق
•اقتراح حمالت تسويقية داخلية وخارجية للجمعية والمشاركة فيها وتنفيذها
•تطوير خطط تسويقية للجمعية لتسويق خدماتها وزيادة قاعدة العمالء
•تقييــم الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الجمعيــة والعمــل علــى تطويرهــا بالتعــاون مــع
المعنييــن بهــدف تطويــر الخدمــات وتقديمهــا بجــودة عاليــة
•التشبيك مع الجهات الداعمة لتطوير ودعم عمل الجمعية
•اعــداد قاعــدة بيانــات شــاملة لمختلــف الفئــات (الزبائــن ،الشــركاء والداعميــن ،المؤسســات
اإلعالميــة) والعمــل علــى تحديثها

منسق التوعية والتواصل
•اعــداد المــادة اإلعالميــة لتعريــف بالجمعيــة مــن خــال وســائل االعــام والنــدوات
والمحاضــرات
•التنســيق مــع الجهــات اإلعالميــة المرئيــة والمســموعة والصحافــة للترويــج عــن الجمعية
وانشطتها
•تنســيق حمــات التوعيــة حــول أهميــة المحافظــة علــى مصــادر الميــاه فــي المجتمعــات
المحليــة أو أيــة مجموعــات مســتهدفة أخــرى
•تنظيم المنتديات وملتقيات تواصل أعضاء الجمعية بشكل دوري
•االشراف على اعداد المواد الدعائية
•االشراف على تحديث مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية بشكل اسبوعي.
•المشاركة في الفعاليات االتصالية للترويج عن الجمعية

منهجية اعداد استراتيجية جمعية السباكات
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الرائدات التعاونية النسائية ()٢٠٢٣-٢٠١٩
اعتمــدت منهجيــة اعــداد اســتراتيجية جمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة النســائية للســنوات ( )٢٠٢٣-٢٠١٩علــى منهــج تشــاركي
مــن خــال عمــل جماعــي مــن أعضــاء الجمعيــة الموزعيــن فــي ثــاث مناطــق (عمــان ،اربــد الكفريــن) وبالتعــاون مــع خبــراء مختصيــن
فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي وفقــا لمنهجيــة متكاملــة اعتمــدت علــى تحليــل الواقــع الحالــي للجمعيــة واالســتفادة مــن الخبرة
والتجــارب الســابقة للجمعيــة .حيــث تــم دراســة وتحليــل المصــادر وباإلضافــة لمناقشــات فــرق العمــل والخبــراء مــن خــال جلســات
التركيــز والعصــف الذهنــي.
حيــث شــملت منهجيــة التخطيــط االســتراتيجي المتبعــة تشــكيل فــرق عمــل مــن األعضــاء لتطويــر الخطــة االســتراتيجية وبنــاء قــدرات
فريــق العمــل فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي وذلــك مــن خــال ورشــة تدريبيــة لفريــق العمــل علــى اساســيات اعــداد الخطــة
االســتراتيجية حســب الخطــوات التاليــة:
•تحليل نقاط القوة والضعف ،الفرص والتهديدات ()SWOT
•تطوير الرؤية والرسالة
•صياغة األهداف االستراتيجية
•تحديد االنشطة الرئيسية والخطة التنفيذية
•وضع خطة المتابعة والتقييم
•إدارة المخاطر
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تحليل نقاط القوة والضعف ،الفرص
والتهديدات ()SWOT
تحليل البيئة الداخلية
العوامل اإلدارية
نقاط القوة

نقاط الضعف

وجود اجتماع شهري للهيئة اإلدارية

عدم تفعيل الوصف الوظيفي للعاملين في الجمعية

وجود عالقات جيدة ومستدامة مع وزارة

عدم وجود نظام لدى الجمعية لقياس وتقييم أداء

المياه والري والوكالة األلمانية للتعاون

الدولي

العاملين/األعضاء

عدم وجود نظام مكتوب واضح او الية معتمدة لتوزيع
العمل بين األعضاء والمناطق

وجود سجالت ماليه وإدارية ومحاضر
اجتماعات

وجود فروع للجمعية في اربد والكفرين
ارتباط مشاريع الجمعية المنفذة الوثيق
بأهداف الجمعية

عدم وجود أعضاء مؤهلين بخبرات تدعم عمل الجمعية

في مجاالت (اللغة اإلنجليزية ،الحاسوب المتقدم ،كتابة

مقترحات المشاريع والعروض األسعار)

ال يوجد الية توثيق معتمدة لتوثيق كل ما يتعلق

بأنشطة وبرامج الجمعية ومشاركتها بين األعضاء

وجود موقع للجمعية

التواصل الداخلي بين األعضاء والية اتخاذ القرارات غير

واضحة وغير معممه مما يؤدي الي نزاعات شبة دائمة

بين األعضاء

مهارات األعضاء الفنية واإلدارية بحاجة إلى تطوير
تحليل البيئة الداخلية
العوامل المالية
نقاط الضعف

نقاط القوة
وجود تقارير مالية مدققة وفقا ألصول

استنزاف الموارد المالية للجمعية بسبب صرف بدل

المحاسبة المعمول بها في المؤسسة

مواصالت سواء لحضور االجتماعات وعدم مراعاة توزيع

تتبع الجمعية النظام المالي للموسسة

عدم وجود مصدر دخل ثابت للجمعية مثل عقود صيانة

وجود مدقق حسابات خارجي

توزيع االرباح على األعضاء سنويا مما يودي الى تناقص

التعاونية األردنية

التعاونية واضح ودقيق

األعضاء جغرافيا عند تنفيذ أنشطة الجمعية.

دورية لتغطية المصاريف التشغيلية للجمعية.
راس مال الجمعية.

عدم وجود نظام تسعير موحد لخدمات السباكة.
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تحليل البيئة الداخلية
العوامل البشرية
نقاط القوة

نقاط الضعف

وجود كادر مؤهل في مجال السباكة لدى الجمعية.

ضعف بعض المهارات اإلدارية المتخصصة لدى مجلس اإلدارة

(التسويق ،االتصال والتواصل  ،المراسالت وكتابة المتقرحات

تم بناء قدرات الفريق عند تأسيس الجمعية

،مهارات تطبيقات الحاسوب  ،التوثيق والتقارير)

عدم رضى بعض االعضاء عن أجواء العمل السائدة
اقتصار تقديم خدمات الجمعية على منطقة جغرافية محددة
التي يوجد في أعضاء الجمعية

التردد في تنفيذ الصيانة بشكل فردي العتبارات اجتماعية
تحليل البيئة الداخلية
العوامل التكنولوجية واألدوات والمعدات
نقاط القوة

نقاط الضعف

يتوفر في الجمعية معدات سباكة أساسية تستخدم في

عدم وجود موقع الكتروني خاص بالجمعية

العمل

عدم وجود صفحة خاصة للجمعية على مواقع التواصل
االجتماعي

عدم وجود وسيلة مواصالت خاص بالجمعية لتسهيل نقل األدوات
والمعدات اثناء تقديم الخدمات

المعدات المتوفرة أساسية وهناك حاجة الستخدام أدوات حديثة

ومتطورة لتقديم الخدمات بجودة عالية
عدم وجود أجهزة كمبيوتر .
تحليل البيئة الخارجية
العوامل االقتصادية
الفرص

التهديدات

وجود البيئة التشريعية للسماح للجمعيات بتلقي التمويل

الوضع االقتصادي وغالء المعيشة

الخارجي وتنفيذ المشاريع التي تخدم أهدافها

وجود دعم من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ومؤسسة
التدريب المهني ووزارة المياه والري

فكرة الجمعية وجود سباكات سيدات يعتبر مميز ومعظم
الجهات المانحة ترغب في العمل مع الجمعية

ارتفاع سعر بعض معدات السباكة
وجود سباكين ذكور منافسين ذوي خبرة عالية
وجود جمعية نسوية للسباكات تقدم خدمات تدريبية للسيدات
في مجال السباكة

قيام الجهات المانحة بالتعاقد الفردي للعمل مع أعضاء
الجمعية
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تحليل البيئة الخارجية
العوامل االجتماعية
التهديدات

الفرص
تفضيل بعض فئات المجتمع لسباكة سيدة

لتنفيذ الصيانه خالل النهار حيث ان المجتمع
محافظ ويحظر دخول السباكين الذكور خالل
النهار و عدم تواجد رب االسرة في المنزل

ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع
مازالت المراة كسباكة لم تثبت كفاءتها في

المجتمع

تقدير المجتمع لعمل الجمعية وأهدافها

التي تخدم فئة تحظى باحترام وتعاطف
المجتمع

توجه فئات المجتمع نحو المؤسسات غير

الحكومية و إيمانها بأهميتها

تنفيذ برامج التوعية للمجتمع المحلي
تحليل البيئة الخارجية
العوامل التكنولوجية
التهديدات

الفرص

الثورة التكنولوجية تزيد من حجم المنافسة وخاصة

ثورة اإلنترنت واالتصاالت تمنح الجمعية
فرصة الوصول والتواصل مع الجهات المانحة استخدام التطبيقات
الخارجية والداخلية
إمكانية االستفادة من شبكات التواصل
االجتماعية على االنترنت لحشد تأييد
المجتمع حول عمل المراة في السباكة و
إقناعه بأهمية الدور الذي تقوم به
استغالل ما توصلت إليه التكنولوجيا من
وسائل ،معدات متطورة لرفع جودة الخدمات
المقدمة من الجمعية
وجود تطبيقات االلكترونية لتقديم خدمات
الصيانة من الممكن التشبيك لزيادة قاعدة
العمالء (مثل تطبيق عون  ،عونكم  ،ستاتا
بيوت)

رؤية ورسالة وقيم الجمعية
الرؤية:
المســاهمة فــي تطويــر قطــاع الســباكة لترشــيد اســتهالك الميــاه وتمكيــن المــرأة فــي
المجتمــع األردنــي.

الرسالة:
تعمــل جمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة النســائية علــى تقديــم خدمــات الصيانــة المنزلية
ونشــر التوعيــة المائيــة فــي المجتمــع ،وتوفيــر فــرص عمــل فــي مجــال الســباكة مــن خــال
البرامــج واألنشــطة وبنــاء الشــراكات مــع مختلــف القطاعــات
14
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القيم:
•التعــاون والشــراكة :حيــث أن العمــل قائــم علــى أســاس التعــاون والتنســيق بيــن كافــة األطــراف ســواء كانــت علــى المســتوى
الرســمي الحكومــي أو علــى مســتوى مؤسســات المجتمــع المدنــي والجهــات المانحــة وهــو أفضــل الطــرق والوســائل المتاحــة
للتواصــل مــع الفئــات المســتهدفة
•النزاهــة والشــفافية والمصداقيــة :وذلــك مــن خــال تحــري النزاهــة والشــفافية والمحاســبة والمســائلة فــي كافــة األنشــطة
والمشــاريع المنفــذة والســعي المســتمر نحــو التطويــر والتجديــد
•المســؤولية االجتماعيــة :إيمــان الجمعيــة بــان لهــا دور بــارز وفعــال فــي المجتمــع مــن خــال رفــع الوعــي حــول المحافظــة علــى
مصــادر الميــاه والتصــدي للســلوكيات التــي تهــدر الميــاه.
•ثقافــة العمــل الجماعــي :يكــون قائــم علــى العمــل بــروح الفريــق واإلخــاء والعمــل الجماعــي بيــن العامليــن فــي الجمعيــة
وفروعهــا
•العــدل والمســاواة :اإليمــان بــأن لــكل عضــو الحــق فــي االســتفادة مــن فــرص الجمعيــة دون أي اعتبــار او تميــز وضمــن المعاييــر
المتفــق عليهــا
•االلتــزام :اإليمــان بــأن الثقــة المتبادلــة أساســا لنجــاح وأن الثقــة يولدهــا االلتــزام بمــا تعهــدت بــه الجمعيــة قــوال وفعــا تجــاه
األعضــاء والمجتمــع
•االبتــكار واإلبــداع :خلــق فــرص لإلبــداع وتشــجيع األفــكار المميــزة ومكافــأة( معنويــة او مادية/حســب المتفــق عليــه فــي النظــام
الداخلــي ) التجديــد والتطويــر
•المهنيــة والموضوعيــة :أن يكــون العمــل قائــم علــى منهجيــة مهنيــة واضحــة وسلســة معروفــة لجميــع رواد المؤسســة علــى
مختلــف مســتوياتهم االجتماعيــة واالقتصاديــة

متطلبات تطبيق االستراتيجية
4.4تحديد األهداف الواضحة والقابلة للقياس على مستوى المنظمة ككل
5.5صياغة السياسات باعتبارها مرشداً للتصرف
6.6التوزيع والتخصيص المتوازن للموارد لتحقيق األهداف الخاصة باإلدارات
7.7بناء وتهيئة الهيكل التنظيمي المناسب حيث أن الهيكل يتبع االستراتيجية
8.8اإلدارة الفعالة للعمليات التنظيمية «الحوافز – عقوبات”
9.9تكوين وتنمية القدرات والكفاءات اإلدارية والقيادية
1010إعداد البرنامج الزمني وتحديد المسئوليات لتنفيذ الخطة االستراتيجية
1111تهيئة بيئة تنظيمية مشجعة للعمل على تنفيذ الخطة االستراتيجية
1212وجود أنظمة معلومات إدارية فعالة إلعداد البيانات المطلوبة في الوقت المناسب

رقابة وتقييم ومراجعة االستراتيجية:
تتم الرقابة على مستويات ثالثة:
•الرقابة االستراتيجية :وتهدف إلى السيطرة على استراتيجية المنظمة أثناء وبعد التطبيق
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•الرقابــة التكتيكيــة :وتهــدف إلــى التأكــد مــن أن األنشــطة فــي اإلدارات تتــم وفــق
الخطــط الوظيفيــة الموضوعــة لهــا.
•الرقابــة التشــغيلية :وتهــدف إلــى الرقابــة علــى أداء العامليــن للتأكــد مــن تطبيــق
المهــام والواجبــات

مراحل تقييم ومراجعة االستراتيجية
•مراجعــة االفتراضــات الخاصــة باالســتراتيجية :هــل ظــروف صياغــة االســتراتيجية كمــا
هــي أم حــدث تغييــر فــي الفــرص والتهديــدات او القــوة والضعــف
•وضع معايير األداء :مثل معايير كمية ،نوعية ،تكلفة ،زمنية
•قيــاس األداء التنظيمــي :مقارنــة النتائــج المتوقعــة مــع النتائــج الفعليــة مــن اجــل تحديد
االنحرافات
•اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات التصحيحيــة :وهــي مرحلــة إعــادة األمــور إلــى نصابهــا
الطبيعــي

األهداف االستراتيجية
تعيــش الجمعيــات فــي بيئــة متغيــرة تتســم بدرجــة عاليــة مــن التعقيــد وال شــك فــي أن
متغيــرات هــذه البيئــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة تــزداد تعقيــداً
يومــاً بعــد يــوم و تتغيــر الفــرص المتاحــة فيهــا بشــكل متســارع  ،وهــو مــا يجعــل مهمــة
اإلدارة فــي تحقيــق أهــداف الجمعيــة ليســت مهمــه ســهلة  ،كمــا أن نــدرة المــوارد الماليــة
ووجــود تحديــات تحــول دون الحصــول علــى مــوارد ماليــة ثابتــة أو مســتقرة نســبياً يعتبــر
تحــدي حيــث ان الجمعيــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى هــذه المــوارد لتوســيع عملهــا وخدماتهــا
 ،لــذا فــان أي تخطيــط يجــب ان يأخــذ بعيــن االعتبــار توفيــر حلــول قابلــة للتطبيــق والعمــل علــى
توفيــر تمويــل خارجــي او ذاتــي .

تقــوم جمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة النســائية بتنفيــذ خدمــات التوعيــة والصيانــة
المنزليــة فــي مجــال الســباكة ،فــي ثــاث مناطــق مســتهدفة (اربــد  ٫عمــان ،الكفريــن) ،فيمــا
ـاء علــى تحليــل
يلــي سنســتعرض أهــداف الجمعيــة االســتراتيجية للخمــس أعــوام القادمــة بنـ ً
البيئــة الداخليــة والخارجيــة للجمعيــة مــن نقــاط قــوة ،ضعــف ،التحديــات والفــرص:
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قدرات أعضاء الجمعية وتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات
الهدف األول :التطوير المؤسسي وبناء
ً
األهداف الفرعية:
•تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية بما يضمن تفعيل قنوات االتصال والتواصل داخل الجمعية وتعزيز مشاركة األعضاء في
صناعة القرار
•تطوير أداة تقييم دوري ومستمر لتقييم أداء األعضاء وتحديد احتياجاتهم التدريبية
•بناء قدرات العاملين لدى الجمعية لتعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل
•تطوير خطة أعمال الجمعية

الهدف الثاني :تحقيق االستدامة المالية وتعزيز إيرادات الجمعية
األهداف الفرعية:
•بناء قدرات الجمعية في مجال كتابة المشاريع واستقطاب التمويل
•العمل على إيجاد مصادر مالية متجددة خاصة في الجمعية
•تطوير خطة عمل لتقديم خدمات ومنتجات مدرة للدخل
•تشبيك الجمعية مع أصحاب األعمال للبحث عن فرص تعاون مشترك للعمل
الهدف الثالث :تقديم خدمة مميزة ومتنوعة بأساليب متطورة (جودة وتقنية عالية)
األهداف الفرعية:
دراسة وتقييم الخدمات المقدمة حاليا من قبل الجمعية ،ووضع معايير تضمن تقديم الخدمة بجودة عالية
التشبيك مع الجهات والشركات المتخصصة في مجال السباكة في لالطالع على التطور والمستجدات في هذا القطاع
مواكبة التطور الكتشاف ما هو جديد في مجال السباكة عالميا وعربيا كممارسات وأدوات

الهدف الرابع :بناء وتعزيز شراكات مستدامة مع مختلف القطاعات
األهداف الفرعية:
تطوير آلية تشبيك وتواصل لتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة
الهدف الخامس :انتشار الجمعية عن طريق استقطاب أعضاء جدد وتوسيع مناطق العمل
األهداف الفرعية:
الوصول إلى المناطق التي يتواجد فيها أعضاء محتلمين (متدربين في مجال السباكة وحاصلين على شهادة مزواله).
ترويج الجمعية باستخدام وسائل االجتماعي
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الخطة المتبعة لتنفيذ الخطة االستراتيجية
مرفــق أدنــاه الخطــة التــي ســتعتمدها الجمعيــة لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للجمعيــة للفتــرة ( ٫ )٢٠٢٣-٢٠١٩باإلضافــة لمؤشــرات
األداء المعتمــدة لقيــاس هــذه األهــداف وأدوات القيــاس علــى مســتوى األهــداف الفرعيــة ،وتحديــد المســؤوليات:
األهداف

المحددة

النشاطات

المدخالت

المخرجات

مؤشر األداء

الشخص المسؤول

أدوات

القياس

الهدف األول :التطوير المؤسسي وبناء قدرات أعضاء الجمعية وتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات
١.١.١عقد لقاء ألعضاء الجمعية

مسودة

لمراجعة الهيكل التنظيمي
 ١.١تطوير

الهيكل

الهيكل

وتطويره بناء على المهام

التنظيمي

والوظائف المطلوبة

الوظيفية

بما يضمن

الية

للجمعية

٢.١.١اعداد الهيكل التنظيمي

تفعيل قنوات
والتواصل

االتصال بين الفروع واألعضاء

االتصال
داخل

وتعزيز

مشاركة

األعضاء في

صناعة القرار

القديم
 ٣.١.١تعميم الية االتصال

والهيكل التنظيمي والوصوف

الوظيفية لألعضاء لالطالع
وابداء الراي

االتصال

 -كتاب /

رسالة التعميم

الفروع

التنظيمي
 ٬النظام

الداخلي٫

مهام اللجان

والهيئة

اإلدارية

لألعضاء

واألعضاء
هيكل

 -اجتماعات

التنظيمي

األعضاء

وظيفية

الهيكل والية

وصوف

لمتابعة تطوير

معدله

االتصال

حسب

-هيكل

التنظيمي
معتمد

ومعمم
لجميع

األعضاء
 ووصوفوظيفية
لكافة

الوظائف في
الجمعية

 وثيقة اليةاالتصال

 -االلتزام

التغذية

بالوصف

الراجعة من

الوظيفي

األعضاء

والية االتصال

الهيكل

التنظيمي

 -رضى

النهائى

األعضاء

والية

 ٤.١.١اعتماد الهيكل التنظيمي

ووصوف

 -نظام /الية

اتصال بين

الهيكل

تنظيمي
وظيفية

وإجراءات

الوظيفية والمهام والية

الجمعية

الهيئة اإلدارية ،الجهة االستشارية

والوصوف

التنظيمي

المقترح وتطوير الوصوف

-هيكل

االتصال

والوصوف والية االتصال

المعتمدة

وارسالها لكافة األعضاء

والوصوف

الوظيفية
بصيغتها
النهائية
 ٢.١تحديد

االحتياجات
التدريبية

اداة تقييم

 ١.٢.١تطوير أداة لتحديد

االحتياجات

االحتياجات التدريبية لألعضاء

التدريبية

ألعضاء

الجمعية

قائمة
 ٢.٢.١تنفيذ تحديد االحتياجات
ألعضاء الجمعية

قائمة

 ٣.٢.١تحليل النتائج لقياس مدى
توافر المهارات الالزمة لعمل

الجمعية

بأسماء

األعضاء

بالتدريبات

السابقة

الخاضعين

للتقييم

الجمعية

نتائج تحليل

ألعضاء

أداة التقييم

التقييمات
واعداد

جلسات التقييم
الهيئة اإلدارية  ٬لجنة المراقبة

ألعضاء

رضا األعضاء

نماذج

التقييم لكل
األعضاء

نتائج تقييم

الموظفين/
قائمة

االحتياجات
التدريبية

قائمة

بالمهارات

المطلوبة
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األهداف

المحددة

النشاطات

المدخالت

 ٣.١بناء

قدرات

العاملين

لدى الجمعية
لتعزيز

قدراتهم

لتعزيز قدراتهم للتعامل مع

متطلبات العمل

على التعامل

مع متطلبات
العمل

قائمة

االحتياجات
التدريبية

 ٢.٣.١تنفيذ البرنامج بما يكفل

التدريبية

للجمعية

واألعضاء

١.٤.١تنفيذ جلسة تدريبية ألعضاء
للتعريف بمنهجية تطوير

منهجية

الخطة

٢.٤.١وضع مسودة خطة األعمال

مستوى أداء

مصمم

الجمعية

وجاهز

للتنفيذ

المدربين ،وحدة التدريب

األعضاء

جودة الخدمة

تقارير

تقديمي عن

خطة أعمال

الجمعية

تطوير خطة

فريق تطوير خطة األعمال

عدد

الجهة االستشارية

لغايات تطوير

اللجنة اإلدارية

األعمال

على الهيئة العامة للتغذية
الراجعة واعتماد النسخة

النهائية

االجتماعات

خطة األعمال
مستوى أداء

التقارير
 ٣.٤.١تعميم مسودة الخطة

مستوى أداء

برنامج بناء
القدرات

-تقارير

التدريب

التدريب

عرض

فريق تطوير خطة األعمال

المستفيدين

والبرامج

لدى األعضاء

 ٤.١تطوير

للعاملين

من التدريب

المناهج

استثمار الخبرات والمهارات

خطة األعمال

برنامج بناء

عدد

القدرات

 ١.٣.١تصميم برنامج بناء قدرات

للعاملين سنوياً في الجمعية

المخرجات

الشخص المسؤول

مؤشر األداء

أدوات

القياس

الجمعية

المالية

خطة األعمال
المصادق

عليها من

الهيئة

العمومية
تقارير اإلنجاز

والفنية

السابقة
استراتيجية

الجمعية

الهدف الثاني :تحقيق االستدامة المالية وتعزيز إيرادات الجمعية
 ١.٢بناء

 ١.١.٢تدريب أعضاء الجمعية

الجمعية في

األسعار

قدرات

مجال كتابة
المشاريع

واستقطاب

التمويل

على كتابة المقترحات وعروض

 ٢.١.٢اعداد قائمة بأسماء

الجهات المانحة في األردن

وجمع معلومات حول مجاالت

اهتماماتهم

تقرير

برنامج

التدريب

متخصص

قائمة

تدريب

لكتابة

مقترحات
التمويل

األسماء

بالجهات
المانحة

باألردن
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الجهة

االستشارية،

وحدة التدريب،

وحدة المشاريع

عدد الممولين

تقرير

مصادر التمويل

التدريبي

البرنامج

عدد

المقترحات
المطورة
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األهداف

المحددة

النشاطات

 ٢.٢العمل

 ١.٢.٢ورشة عمل لألعضاء مع

مصادر مالية

قابلة للتنفيذ من خالل الجمعية

على إيجاد
متجددة

خاصة في

الجمعية

مختصين لتطوير أفكار لمشاريع

ومنسجمة مع اهداف الجمعية

المدخالت
مقترحات

المشاريع

المخرجات
تقرير ورشة

العمل

اجتماعات

الشخص المسؤول
الهيئة اإلدارية

،وحدة المشاريع

األعضاء.

مقترحات لمشاريع إنتاجية منبثقة من اهداف الجمعية
الخدمات المستحدثة داخل الجمعية
حجم التمويل

التشبيك

 ٢.٢.٢دراسة جدوى افكار

مؤشر األداء

المشاريع ودراسة إمكانية
 ٣.٢.٢التشبيك مع جهات

برنامج

عن فرص تمويل المشاريع

ومحاضر

تمويلها

تمويلية مختلفة للبحث

دراسات

الجدوى

مع الجهات
الداعمة

اتفاقيات
التمويل

اللقاءات

المقترحة

تقارير

التدريب

االجتماعات

دراسة

الجدوى

أدوات

القياس

والقروض

االجتماعات
عدد العقود
ومذاكرات

التفاهم
 ٣.٢تطوير

خطة عمل
لتقديم

خدمات

ومنتجات

مدرة للدخل

 ١.٢.٣عمل دراسة سوق لدراسة

التقارير

لخدمات الجمعية

والمبيعات

المنافسين والفرص التسويقية
 ٢.٢.٣تطوير خطة عمل

المالية

قائمة

للترويج عن الجمعية وخدماتها

الزبائن

متنوعة

قائمة

باستخدام أساليب تسويقية

 ٣.٢.٣تنفيذ الخطة التسويقية

األسعار

ومتابعة تنفيذ الخطة
 ٤.٢تشبيك

 ١.٤.٢تنفيذ سلسلة من اللقاءات

مع أصحاب

المانحة والمؤسسات الحكومية

للبحث عن

التواصل واطالعهم على نجاحات

الجمعية
األعمال

فرص تعاون

مشترك
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وانشطة االتصال مع الجهات

الداعمة لتمكين المرأة لتعزيز

الجمعية

دراسة

السوق
الخطة

التسويقية
(ترويجية)

الهيئة اإلدارية

 ٫الجهة

االستشارية،

وحدة الصيانة،

وحدة التسويق،
وحدة المشاريع

حجم الخدمة
عدد المستفيدين
نسبة الدخل للجمعية
عدد المستفيدين

تقارير اإلنجاز

عدد المشاريع

التقارير

المالية

وتقارير

والمبيعات

اإلنجاز
قائمة

الزبائن

المقترحات

رئيس لجنة

للحصول

التسويق

على منح
وعقود

الصيانة

للعمالء
الجدد

االحصائيات

واالستبيانات

خطة التنفيذ

المقدمة

الخطة

التسويقية

اإلدارة ،منسق
والتوعية

مقترحات التمويل
المشاركة في االنشطة واللقاءات
توسع قاعدة العمالء

محاضر

االجتماعات
مذاكرات

التفاهم

اتفاقيات
التمويل
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األهداف

المحددة

النشاطات

المدخالت

المخرجات

مؤشر األداء

الشخص المسؤول

أدوات

القياس

الهدف الثالث :تقديم خدمة مميزة ومتنوعة بأساليب متطورة (جودة وتقنية عالية)
 ١.٣دراسة

 ١.١.٣تطوير أداة /استبيان

زيارات ميدانية

أداة /

الخدمات

الخدمات المقدمة من

استبيان قياس

قياس

وتقييم

المقدمة

حاليا من قبل
الجمعية،

ووضع معايير

تضمن تقديم

الخدمة

بجودة عالية

لقياس مدى الرضى عن

قبل الجمعية

 ٢.١.٣تحليل نتائج

االستبيان والخروج

بتوصيات لتطوير الخدمات
المقدمة من قبل

الجمعية

 ٣.١.٣ووضع معايير
للخدمات المقدمة

وتدريب مقدمي الخدمات
على هذه المعايير بعين

مدى الرضى

استبيان

وحدة الصيانة ،منسق المشاريع ،منسق التدريب ،منسق
التسويق والتواصل

نظام تقييم وقياس
رضى

مستوى رضى الزبائن

الرضى

تقرير النتائج

االلتزام بمعايير جودة

والتوصيات

الخدمات المقدمة

قائمة المعايير

أداء مقدمي الخدمات

المطورة وتقرير
التدريب

استبيان /

أداة قياس

رضى الزبائن
تقرير

التوصيات
المقابالت

والمالحظة
التقارير

الدورية

التقارير الدورية
ونماذج تقييم

الخدمة

االعتبار للحفاظ على

مستوى جودة الخدمات
 ٤.١.٣المتابعة خالل

التنفيذ وبشكل دوري مع

مقدمي الخدمات
 ٢.٣التشبيك
مع الجهات
والشركات

المتخصصة

 ١.٢.٣اعداد قائمة بأسماء

الشركات العاملة في
مجال السباكة

في مجال
السباكة

على التطور
في هذا

التشبيك

واالعالنية

للجمعية
 ٢.٢.٣عقد اجتماعات

وزيارات تبادل الخبرات

القطاع

الشركات

مستوى الخدمة

مع الجهات

والتطورات

التشبيك

حجم فرص العمل

تقارير

/الممارسات

المتخصصة

المواد الترويجية

في لالطالع

والمستجدات

اجتماعات ولقاءات

قائمة

أسماء

منسق التسويق والتواصل ،رئيس لجنة اإلدارة

منهجية تشبيك

محاضر

والعاملة

في مجال

السباكة

واستمراريتها

االجتماع
لغايات

الزيارات

وتبادل

محاضر وتقارير

الخبرات

الزيارات

عقود

الشراكة
 ٣.٣مواكبة

 ١.٣.٣استخدام االنترنت

الكتشاف

اهم المستجدات والتطور

التطور

ما هو جديد

في مجال
السباكة

خدمة انترنت عالية

بشكل دوري لالطالع على

الجودة

في مجال السباكة

أدوات عرض مرئية

الممارسات

التي يتم

تبنيها او

األدوات

المستحدثة

عالميا وعربيا

كممارسات

وأدوات
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وحدة الصيانة ،وحدة المشاريع

عدد اللقاءات

الجماعية والندوات

تقارير

تشمل اهم
التطورات

واألدوات
الجديدة

المتبناة

من قبل

الجمعية
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األهداف

المحددة

النشاطات

المدخالت

المخرجات

مؤشر األداء

الشخص المسؤول

أدوات

القياس

الهدف الرابع :بناء وتعزيز شراكات مستدامة مع مختلف القطاعات
 ١.٤تطوير
الية تشبيك
وتواصل
لتعزيز
الشراكات مع
القطاعات
المختلفة:

 ١.١.٤تحديد قائمة بالمؤسسات
المحتمل عمل شراكات معها
وعمل زيارات تعريفية لتلك
المؤسسات

قائمة
بأسماء
المؤسسات

منسق
التسويق
واالتصال /جهة
استشارية،
وحدة التوعية،
رئيس لجنة
اإلدارة

سمعة وصورة الجمعية

تقارير
اإلعالمية
واالتصال

عدد الفعاليات المشتركة

الزيارات
الميدانية

عدد الفعاليات اإلعالمية

عدد الدعوات لحضور وتمثيل الجمعية

مؤسسات
المجتمع
المدني
القطاع العام
القطاع
الخاص
الداعمين
الممولين

 ٢.١.٤المشاركة الفاعلة في
تجمعات ولقاءات المؤسسات
غير الحكومية والخاصة

لقاءات
واجتماعات

٣.١.٤تنفيذ أنشطة مشتركة مع
المؤسسات العاملة في مجال
تمكين المرأة والمحافظة على
المياه

لقاءات
واجتماعات

مرافق
المياه
(مياهنا،
شركة مياه
اليرموك)

الدعوات

أفكار
مشاريع
وأنشطة
تعاون مع
جهات أخرى

الهدف الخامس :انتشار الجمعية عن طريق استقطاب أعضاء جدد وتوسيع مناطق العمل
 ١.٥الوصول
الى مناطق
التي يتواجد
فيها أعضاء
محتلمين
(متدربين
في مجال
السباكة
وحاصلين
على شهادة
مزواله)

 ١.١.٥تنفيذ مجموعات مركزة
في المناطق التي يتواجد فيها
متدربين اناث حاصلين على
شهادة مزواله واستقطاب
أعضاء جدد يتميزون بمهارات
جديدة تخدم عمل الجمعية

جمع
معلومات
من التدريب
المهني
بأسماء
المتدربات
الحاصالت
على
شهادة
المزاولة

قائمة
بأسماء
االعضاء
الجدد

 ٢.٥ترويج
الجمعية،
أهدافها
ورسالتها
وقيمها عن
طريق وسائل
التواصل
االجتماعي

١.٢.٥تطبيق أدوات خطة
التسويق والتواصل بما يخص
االشتراكات وأنشطة الجمعية

تحديثات
أنشطة
الجمعية
وميزات
العضوية

حملة
إعالمية
متعددة
الوسائل

الهيئة
العمومية
لجنة اإلدارة

جدول اللقاءات
توفر المعلومات

منسق التوعية
والتواصل

تقارير
اللقاءات
تقارير
المجموعات
المركزة
طلبات
االنتساب
لألعضاء
الجدد
قائمة
بأسماء
األعضاء
الراغبين
باالنضمام
للجمعية
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منسق التوعية
والتواصل

عدد الحمالت اإلعالمية والترويجية

نسبة
الوصول
واالنتشار
لصفحة
الجمعية
عدد األعضاء
والزبائن
الجدد
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اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة االستراتيجة
األهداف االستراتيجية

٢٠١٨

ربع اول ربع ثاني ربع ثالث ربع رابع
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩

٢٠٢١ ٢٠٢٠

٢٠٢٢

٢٠٢٣

الهدف األول :التطوير المؤسسي وبناء قدرات أعضاء الجمعية وتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات
 ١.١تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية بما يضمن تفعيل قنوات
االتصال والتواصل داخل الجمعية وتعزيز مشاركة األعضاء في
صناعة القرار
 ٢.١تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الجمعية
 ٣.١بناء قدرات العاملين لدى الجمعية لتعزيز قدراتهم على
التعامل مع متطلبات العمل
 ٤.١تطوير خطة األعمال للجمعية

الهدف الثاني :تحقيق االستدامة المالية وتعزيز إيرادات الجمعية
 ١.٢بناء قدرات الجمعية في مجال كتابة المشاريع واستقطاب
التمويل
 ٢.٢العمل على إيجاد مصادر مالية متجددة خاصة في الجمعية
 ٣.٢تطوير خطة عمل لتقديم خدمات ومنتجات مدرة للدخل
 ٤.٢تشبيك الجمعية مع أصحاب األعمال للبحث عن فرص تعاون
مشترك

الهدف الثالث :تقديم خدمة مميزة ومتنوعة بأساليب متطورة (جودة وتقنية عالية)
 ١.٣دراسة وتقييم الخدمات المقدمة حاليا من قبل الجمعية،
ووضع معايير تضمن تقديم الخدمة بجودة عالية
 ٢.٣التشبيك مع الجهات والشركات المتخصصة في مجال
السباكة في لالطالع على التطور والمستجدات في هذا القطاع
 ٣.٣مواكبة التطور الكتشاف ما هو جديد في مجال السباكة
عالميا وعربيا كممارسات وأدوات

الهدف الرابع :بناء وتعزيز شراكات مستدامة مع مختلف القطاعات
 ١.٤تطوير الية تشبيك وتواصل لتعزيز الشراكات مع القطاعات
المختلفة
الهدف الخامس :انتشار الجمعية عن طريق استقطاب أعضاء جدد وتوسيع مناطق العمل
 ١.٥الوصول الى مناطق التي يتواجد فيها أعضاء محتلمين
(متدربين في مجال السباكة وحاصلين على شهادة مزواله)
 ٢.٥ترويج الجمعية ،أهدافها ورسالتها وقيمها عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي
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المخاطر واإلجراءات اإلحترازية
المخاطر

اإلجراءات االحترازية

عدم القدرة على المنافسة مع المؤسسات

التأكد من بناء قدرات األعضاء لضمان جودة الخدمة

المشابهة

بناء شراكات مع األطراف المنافسة

عدم القدرة على الحصول على التمويل

التشبيك وعمل شراكات مستدامة مع المؤسسات المانحة أو التمويلية

انسحاب بعض أعضاء الجمعية لعدم ايمانهم

التحفيز والمتابعة المستمرة وتعزيز الدور التشاركي لألعضاء واشراك األعضاء بأي

عدم القدرة على استقطاب زبائن وأعضاء جدد

التشبيك والتنسيق المستمر لتسهيل عمل الجمعية عن طريق عمل الشراكات

المناسب

بعمل الجمعية

مستجدات أو اقتراحات

التواصل المستمر لترويج الجمعية وأنشطتها باستخدام أساليب ترويجية متنوعة
عدم التزام بعض أعضاء الجمعية سواء بدفع
قيمة االنتساب او االلتزام باألعمال الموكلة
إليهم

متابعة التحصيل المالي
عمل اجتماعات دورية ولقاءات لمناقشة التطورات والمتابعة من أجل تحسين

صورة الجمعية والفوائد المترتبة على الجميع
تفعيل دور لجنة المراقبة

تعثر الوضع المالي للجمعية
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إدارة وتخطيط مالي حكيم ومستدام
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