
 

 
 

 

مشعل بن عبداهلل  األمريجلمعية  التشغيليةاخلطة 
بنجران  لذوي االحتياجات اخلاصة مشعة أمل

  ( برتخيص رقم )
 
 

  



 

 
 

م سم الله الرحمن  الرحي   ب 

 مقدمة:

 وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعية، أما بعد..الحمد لله رب العالمين، 

مع التطور المتالحق في عالم األعمال فيي مااتتايا الملتل ية فيي القطياعين اللياا والعياا والقطيا، الليياز، وانحييا  جمييع 
المنظمات الناجحة إلى تبني خطط بعيدة المدى تتضمن تحقييق أديداك يبيياة ومسيتماة، وتبخين بعيين اتعتبيار وجيون منافسيين 

أن  مشيعل بين عبدالليه لينوز اتحتياجيات اللاصية شيمعة أميل األمييابد لامعية  وشاياء، وعمالء ومورنين وموظ ين، يان ت
 .ا2025–2023للامعية لألعواا  تشغيليةتطلق مبانرة بناء خطة 

جميع أنشطة الامعيية، ولسياولة فامايا مين ابيل المعنييين بايا، إىيافة إليى بسيا ة  الشموليةتم اعتمان  تشغيليةفي خطتنا ال
 :بانه اللطةشطة المتعلقة باا.والمااتت التي تم اعتماندا متابعتاا ومتابعة األن

تحيدنت األديداك والمبيانرات مين  ( فيي دينا الااني  مست يدين وناعمين وعاملين العناية بعمالء الامعية من )ماال  -1
مانييا وأفاان عياالالتام، وناعميي الامعيية  اإلعااةذوز أجل تحقق رىا عمالء الامعية ودم األ ااك ذات العالاة من 

 ومعنويا، وموظ ياا النين تسعى الامعية للموا نة بين  موحاتام من جاة ماامام من جاة أخاى.

: وتتضمن األدداك التي تص  في تحسين أناء الامعيية، وتقيديم خيدمات بايونة أعليى وسياعة الامعية أناءتحسين  -2
وغيادا بميا يحقيق الايونة المطلووية ونييل رىيا اصوى، يما تضمن بناء وتحسين اللواالح واألنظمة والتعليمات واألنلة 

 المست يدين والداعمين والعاملين.

تحسين بيئة العمل: ويتمثل دنا الماال في إياان بيئة عمل مناسبة من حيث المكان والتاايزات تكيون ايانرة وملدلية  -3
 لتقديم اللدمات التي تن ندا الامعية وإمكانية تطويادا والتوسع فياا.

تييم تحديييد األدييداك التييي تكسيي  الامعييية خبيياات جديييدة، وتكسيي  العيياملين  الماييالالتطييويا والتييدري : فييي إ ييار ديينا  -4
معارك وماارات جديدة، تلديل الامعيية للتوسيع فيي خيدماتاا نوويياا ويميياا بميا يينعكد عليى  ييانة عيدن المليدومين، 

 و يانة عدن اللدمات التي توفادا الامعية لام.

لي: ويايييز علييى نمييو موا نيية الامعييية وماموعيية األدييداك التييي تعييز  إييياانات الامعييية وتنمييية موارندييا الاانيي  المييا -5
المالية مقابل تلفيض في المصاريف بما ت يعيق عمل الامعية، ويكتس  دنا المنظور أدميتيه ألن أنشيطة الامعيية 

 .وجونتاا تتوقف على وفاة الموارن المالية الكافية لتقديم دنه اللدمات

  



 

 
 

 :كما هي في الخطة اإلستراتيجيةاألهداف  – والأ

(، وتتكون من 2025/ 2023لل تاة ) تشغيليةدي األدداك التي تسعى إلى تحقيق األدداك الااليسية، ودي محور اللطة ال
 .تشغيلية( ددفا استااتيايا، سيتم تحقيقاا بمشيئة الله تعالى مع نااية مدة دنه اللطة ال6)

 العمل الملسسي لتحقيق اتستقاار اإلنارز ورفع ي اءة التشغيل واتستدامة وساولة قياس األناءاتنتقال إلى  -1

 تطويا ورفع ي اءة العاملين بالامعية من أجل تحقيق رؤيتاا ورسالتاا -2

 إنشاء بنية تحتية تتناس  مع احتياجات و موحات الامعية -3

 رفع نرجة رىا المست يدين عن خدمات الامعية -4

 دتماا بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منامالعناية وات -5

  يانة إياانات الامعية والااابة على الن قات بما يضمن تحقيق فاالض مالي -6

 :التي تم اتباعاامنااية التلطيط اتستااتياي 

 األميا مشعل بن عبدالله لنوز اتحتياجات اللاصة شمعة أمللامعية  تشغيليةاعتمان ااار بناء خطة  -1

 تشكيل فايق التلطيط  -2

 مااجعة التقاريا السنوية للامعية لمقارنة ما جاء فياا مع األدداك المنشونة. -3

 ات ال، على تاارب وأنشطة الملسسات المشاباة وما تقدمه من خدمات. -4

 مشارية فايق عمل الامعية )رجال ونساء( بوىع األدداك والتصورات المستقبلية للامعية. -5

 الامعية والمالد التن ينز لاا.اتجتما، مع قيانات  -6

 تو يع استبيان على بعض المست يدين ألخن آراالام ومعافة احتياجاتام و لباتام من الامعية. -7

 مااحل بناء اللطة:

 بناء رؤية الامعية واعتماندا من مالد اإلنارة -1

 بناء رسالة الامعية واعتماندا من مالد اإلنارة -2

 ندا من مالد اإلنارةتحديد القيم األساسية للامعية واعتما -3

 من ابل الموظ ين ( نقاط القوة والضعف ال علية، وال اا والملا ا المحتملة تعبئة نماذج سوات ) -4

 تحديد عوامل ومالمح النااح. -5

 إىافة أدداك اإلنارة التن ينية وتوجياات المالد التن ينز -6

 تشغيليةإعدان اللطة ال -7



 

 
 

 عوامل النااح األساسية:

 .في نااان  اإلعااةذوز عدا وجون ملسسات خياية لاعاية  -1

 . اإلعااةإن الامعية تقدا خدمات شاملة في ماال  -2

 .بنااانوجون سمعة جيدة للامعية لدى الماتمع المحلي والملسسات الملتل ة  -3

 وجون شااكات فاعلة مع ملسسات متلصصة تسادم في تكامل عمل الامعية. -4

 مالمح النااح:

 إلى تنويع مصانر الدخل لدياا.سعي الامعية  -1

 بناء أنظمة ولواالح وتعليمات تضع الامعية على المسار الصحيح -2

  اإلعااةلنوز ادتماا الامعية بتقديم خدمات متلصصة ومتنوعة  -3

 واوك الملسسات الحكومية واألدلية إلى جان  الامعية ومساندتاا لاا -4

 الامعية لكوانر ذات ي اءة وفعالية عالية.اختيار  -5

 

 وسياسات العمل: خطط

 النمو:

أو مكييان  النمييو والتوسييع سييواء فييي أعييدان المسييت يدين أو نييو، اللييدمات تشييغيلفييي معظماييا علييى  تشييغيليةتشييتمل اللطيية ال
، حيييث سيييتم بمشيييئة اللييه تعييالى رفييع أعييدان المسييت يدين ميين خييدمات الامعييية ومضيياع تاا لتشييمل أغلبييية المصييابين العمييل

من ملتلف جوان  حياتام المعيشيية. يميا أن الامعيية  اإلعااةذوز ناا ستلسد للدمات جديدة تلدا ، يما أبنااان باإلعااة
 ..ستلسد لضمان  يانة موارندا المالية سواء من الداعمين أو من خالل اتستثمار

 اتستقاار:

ات المتصيلة ببيااما التوويية بعيض الليدمبنوويية يتعليق  فيميا(  اتسيتماار فيي الوىيع الحيالي ستطبق استااتياية اتستقاار )
 .والتثقيف والح ل اللتامي لألنشطة

 

 



 

 
 

 

 اتنكماش:

اتنكماش أو اتنحسار في بعض أنشطة الامعية المتعلقة بالمسياعدات الماليية المباشياة للمسيت يدين التيي  تطبيق خطةسيتم 
أخاى مثل الضمان اتجتماعي أو جمعية البيا أو غيادميا، وسيقتصيا تيدخل الامعيية فيي  ممن يحصلون على نعم من جاات

أو أن يثبي  للامعيية أن اليدعم الينز يحصيلون  مثل دنه الحاتت على الحياتت الطارالية أو التيي لييد لايا مصيدر نخيل ميالي
 دو رب األساة.المعاق ، على أن يكون عليه ت يك ي لسد الحد األننى من اتحتياج

 سياسات العمل:

أعلييى مسييتويات الاييونة فييي  خييدماتاا بتقييديم األميييا مشييعل بيين عبداللييه ليينوز اتحتياجييات اللاصيية شييمعة أمييلتلتييزا جمعييية 
 باإلعاايةالمتعلقية من مواجاة التحيديات لتمكين الماتمع المحلي  والتوويةنشا ونعم المعافة اا وواامااا و ومشاريع اامبانرات

 : ومن ذلك

الييينز سييييتم اعتميييانه وتطبيقيييه  بالمتطلبيييات القانونيييية ومتطلبيييات المواصييي ة القياسيييية لنظييياا إنارة الايييونةاتلتيييزاا  -
ديداك بميا لمستماة لتقيييم األناء وتحقييق األوالعمل بشكل مستما على تحسين النظاا من خالل المااجعة ابالامعية، 
 ي للامعية.األناء الملسس تعزيزيسام في 

بميا  عاليية جيونةمسيتويات ب والتوويةنشا ونعم المعافة ووااما متميزة، و  يم مبانرات مشاريعاستدامة تقد العمل على -
ويحقق أفضيل مسيتويات الاىيا لايم وذليك مين خيالل اتلتيزاا  ،وي وق تواعاتام المست يدين والداعمينيلبي احتياجات 

 .النابقيمنا الملسسية وعملياتنا ومتابعة أنا

فيي  اإلناريية وال نييةب اعلية وي اءة فيي بنياء دويية ملسسيية تتبنيى أفضيل الممارسيات  الامعية اشااك جميع موظ ي -
تاسيييين انطبيييا، نااليييم ليييدى  والعميييل عليييىوالمسيييلولية الماتمعيييية  والتووييييةالمعافييية وتعزييييز  اإلعاايييةرعايييية  مايييال

 الامعية.مستوى الاونة النز تقدمه نحو ي المست يدين والداعم

 

 

 

  



 

 
 

 قيم الامعية
 لتزااات  –أوت 

 
، من خالل التلطيط والتن ين بما يحقق رؤية الامعية ورسالتاا، وحصول أ ااك اإلعااةلنوز تقديم خدمات متميزة 

 الامعية على حقواام بعدالة، وفقا لمعاييا ومقاييد عالمية

واللضييو، لليينظم  اتلتييزاا دييو مبييانرة ذاتييية بالوفيياء بييالوعون والعاييون والعقييون مييع اعخيياين بالحييد األننييى علييى األاييل،
 الساالدة سواء يان  نينية أو اانونية أو اجتماوية.

ديو قيمية أصييلة، ونسيعى لغاسياا  األميا مشعل بن عبدالله لنوز اتحتياجات اللاصية شيمعة أميلواتلتزاا لدينا بامعية 
يتحقييق  نرجييةالمييوظ ين بقيييم وأدييداك وأنشييطة الامعييية إلييى  وتعزيزدييا لييدى فايييق العمييل، ونقصييد باييا تنمييية اناعيية

 اا،جزء ت يتازأ منأحد مكونات الامعية وأنه يتولد لدى الموظف شعور ببنه  لكيمعاا واتندماج فياا،  فيااتوافقام
وتدفعه إلى والتطووية من أجل الوفاء بمتطلبات العمل،  واإلىافية ودنا الشعور يدفعه إلى بنل المااونات المطلووة

 السمعة الطيبة للامعية والمسادمة في نااحاا وتقدماا وتطوردا. السعي الدؤوب من أجل المحافظة على

وت يتوقف األما على التزاا الموظ ين تااه الامعية، بل أيضا التزاا الامعية بشلصيتاا اتعتبارية بما يصدر عناا 
القيييم يتضييح ذلييك أيضييا ميين خييالل التزاماييا بالشييا، اإلسييالمي الحنيييف ومنظوميية و ميين وعييون وعقييون تايياه الغيييا، 

واألعااك اتجتماوية والقوانين واألنظمة الحكومية وغيادا، ومن دنيا، في ن اتلتيزاا الينز تتيوته الامعيية تاياه الغييا 
 من موظ ين وناعمين ومست يدين يتاسد في:

يتعلق بالحقوق المانية والعينيية  فيمااتلتزاا بتعاليم الشا، اإلسالمي في أعمالاا وأنشطتاا الملتل ة خاصة  -1
 المعنوية.و 

القيييم واألعييااك والعييانات اتجتماوييية، وعييدا تااو دييا ألز سييب  يييان، سييواء األخييالق و اتلتييزاا بمنظوميية  -2
 باألفعال أو األاوال.

 اتلتزاا بالقوانين واألنظمة والتعليمات الحكومية، بحيث تمارس الامعية أعمالاا في مظلة دنه القوانين. -3
المعلنة للمست يدين والعمل على توفيا اللدمات ما يالالم يل مست يد إن  التزاا الامعية بتوفيا يافة اللدمات -4

 أمكن ذلك.
 التزاا الامعية بتعاداتاا تااه الداعمين واتلتزاا بالعقون التي تباماا مع الشاياء والموظ ين. -5
 التزاا الامعية بتن ين األدداك واتستااتيايات الملططة والمعتمدة والمعلنة للماتمع. -6
 .الامعية باونة اللدمات التي تقدماا للمست يدين وللماتمع المحليالتزاا  -7

 



 

 
 

 قيم الامعية

 نتماءات  –ثانياا 
 الوتء للامعية واترتباط باا حبا وفكااا، والت اني في خدمتاا، وتبني اضايادا وأددافاا

 

اعليية معاييا ميين مسييت يدين اتنتميياء للامعييية يعبييا عيين فواالييد متبانليية بييين الامعييية وعمالالاييا ودييم األ ييااك المت 
وناعمين وموظ ين. وتاوطام بالامعية عالاة تعاادية سواء يان  مكتووة أو غيا مكتووة تقون إليى الثقية المتبانلية، 
ويتات  علياا أن يسلك عمالء الامعية سلويا ي وق السلوك الاسمي المتواع مينام، وتوليد ليديام ر بية فيي إعطياء 

 والمسلولية لإلسااا في نااحاا واستمااردا.. الامعية مزيدا من الااد والوا 

وألن اتنتماء يعتبا ملشاا اويا على رىا العمالء عن الامعيية وخيدماتاا، تسيعى الامعيية إلحيداج انسيااا وتوافيق 
تياا بييين أدييدافاا وأدييداك عمالالاييا.. وتاسييين تقييبلام ألدييداك الامعييية باعتباردييا أدييدافاا شلصييية لاييم، وخلييق بيئيية 

 تعز  الا بة القوية لديام لالستماار في عالاتام معاا وتعزيز رىادم الوظي ي.مناسبة 

وألن اتنتماء والوتء للامعية يتطل  ماارات خاصة لدى قيانات الامعيية وتنميتايا وتطوياديا، ف ننيا نسيعى إلكسياب 
ياابيية معايم مين خيالل بيث قياناتنا الماارات الال مية التيي تسياعد فيي بنياء ثقية العميالء بالامعيية، وخليق عالاية إ

الوتء و راعته في ن وسام وتايئة البيئة المناسبة لينلك، حتيى يتوليد ليديام الشيعور باتنتمياء لايا، ويغيدو اتنتمياء 
 سلويا  بيعيا وتلقااليا يمارسه جميع موظ ي الامعية وعمالالاا من الداعمين والمست يدين.

 يئة األجواء أماا عمالالنا لكس  وتالام بشكل  بيعي وتلقاالي:وسنايز بمشيئة الله تعالى على أروعة عوامل لتا

 .عمل يل ما من شبنه أن ياعل عمالء الامعية يشعاون بال لا في انتماالام لاا 
 .توفيا نماذج قيانية وملثاة ومحاية ناخل الامعية وينظا لاا ينماذج ورمو  يقتدى باا 
  تلفيف األىاار عنام.توفيا الحوافز المعنوية والمانية لعمالء الامعية و 
 .توفيا بيئة منافسة شاي ة يستطيع ال ان أن يتحاك فيه ناخل الملسسة بااحة و مبنينة 

اا ن سياا، ميع أديداف لعمالء الامعيةيتبصالن من خالل روط األدداك الشلصية والمانية  للامعيةفالوتء واتنتماء 
الوتء  بيئة حاىنة ومشاعة لنمو يما ستعمل على توفيا، ودنا ما ستعمل عليه الامعية وتحققه بمشيئة الله تعالى

 .تعزيز الوتء واتنتماء في تكوين األل ة والتكامل بين الطافينعمالالاا، ل وانعكاساما في سلوك واتنتماء
  



 

 
 

 قيم الامعية
 اإلنسانية –ثالثاا 

 
، من خالل التلطيط والتن ين بما يحقق رؤية الامعية ورسالتاا، وحصول أ ااك اإلعااةلنوز تقديم خدمات متميزة 

 الامعية على حقواام بعدالة، وفقا لمعاييا ومقاييد عالمية

واللضييو، لليينظم  اتلتييزاا دييو مبييانرة ذاتييية بالوفيياء بييالوعون والعاييون والعقييون مييع اعخيياين بالحييد األننييى علييى األاييل،
 الساالدة سواء يان  نينية أو اانونية أو اجتماوية.

ديو قيمية أصييلة، ونسيعى لغاسياا  األميا مشعل بن عبدالله لنوز اتحتياجات اللاصية شيمعة أميلواتلتزاا لدينا بامعية 
يتحقييق  نرجييةالمييوظ ين بقيييم وأدييداك وأنشييطة الامعييية إلييى  وتعزيزدييا لييدى فايييق العمييل، ونقصييد باييا تنمييية اناعيية

 اا،جزء ت يتازأ منأحد مكونات الامعية وأنه يتولد لدى الموظف شعور ببنه  لكيمعاا واتندماج فياا،  فيااتوافقام
وتدفعه إلى والتطووية من أجل الوفاء بمتطلبات العمل،  واإلىافية ودنا الشعور يدفعه إلى بنل المااونات المطلووة

 السمعة الطيبة للامعية والمسادمة في نااحاا وتقدماا وتطوردا. السعي الدؤوب من أجل المحافظة على

وت يتوقف األما على التزاا الموظ ين تااه الامعية، بل أيضا التزاا الامعية بشلصيتاا اتعتبارية بما يصدر عناا 
القيييم يتضييح ذلييك أيضييا ميين خييالل التزاماييا بالشييا، اإلسييالمي الحنيييف ومنظوميية و ميين وعييون وعقييون تايياه الغيييا، 

واألعااك اتجتماوية والقوانين واألنظمة الحكومية وغيادا، ومن دنيا، في ن اتلتيزاا الينز تتيوته الامعيية تاياه الغييا 
 من موظ ين وناعمين ومست يدين يتاسد في:

يتعلق بالحقوق المانية والعينيية  فيمااتلتزاا بتعاليم الشا، اإلسالمي في أعمالاا وأنشطتاا الملتل ة خاصة  -1
 المعنوية.و 

القيييم واألعييااك والعييانات اتجتماوييية، وعييدا تااو دييا ألز سييب  يييان، سييواء األخييالق و اتلتييزاا بمنظوميية  -2
 باألفعال أو األاوال.

 اتلتزاا بالقوانين واألنظمة والتعليمات الحكومية، بحيث تمارس الامعية أعمالاا في مظلة دنه القوانين. -3
المعلنة للمست يدين والعمل على توفيا اللدمات ما يالالم يل مست يد إن  التزاا الامعية بتوفيا يافة اللدمات -4

 أمكن ذلك.
 التزاا الامعية بتعاداتاا تااه الداعمين واتلتزاا بالعقون التي تباماا مع الشاياء والموظ ين. -5
 التزاا الامعية بتن ين األدداك واتستااتيايات الملططة والمعتمدة والمعلنة للماتمع. -6
 .الامعية باونة اللدمات التي تقدماا للمست يدين وللماتمع المحليالتزاا  -7

  



 

 
 

 قيم الامعية
 نتماءات  –ثانياا 

 الوتء للامعية واترتباط باا حبا وفكااا، والت اني في خدمتاا، وتبني اضايادا وأددافاا
 

 اعليية معاييا ميين مسييت يدين اتنتميياء للامعييية يعبييا عيين فواالييد متبانليية بييين الامعييية وعمالالاييا ودييم األ ييااك المت
وناعمين وموظ ين. وتاوطام بالامعية عالاة تعاادية سواء يان  مكتووة أو غيا مكتووة تقون إليى الثقية المتبانلية، 
ويتات  علياا أن يسلك عمالء الامعية سلويا ي وق السلوك الاسمي المتواع مينام، وتوليد ليديام ر بية فيي إعطياء 

   والمسلولية لإلسااا في نااحاا واستمااردا..الامعية مزيدا من الااد والوا

وألن اتنتماء يعتبا ملشاا اويا على رىا العمالء عن الامعيية وخيدماتاا، تسيعى الامعيية إلحيداج انسيااا وتوافيق 
تياا بييين أدييدافاا وأدييداك عمالالاييا.. وتاسييين تقييبلام ألدييداك الامعييية باعتباردييا أدييدافاا شلصييية لاييم، وخلييق بيئيية 

 تعز  الا بة القوية لديام لالستماار في عالاتام معاا وتعزيز رىادم الوظي ي.مناسبة 

وألن اتنتماء والوتء للامعية يتطل  ماارات خاصة لدى قيانات الامعيية وتنميتايا وتطوياديا، ف ننيا نسيعى إلكسياب 
ياابيية معايم مين خيالل بيث قياناتنا الماارات الال مية التيي تسياعد فيي بنياء ثقية العميالء بالامعيية، وخليق عالاية إ

الوتء و راعته في ن وسام وتايئة البيئة المناسبة لينلك، حتيى يتوليد ليديام الشيعور باتنتمياء لايا، ويغيدو اتنتمياء 
 سلويا  بيعيا وتلقااليا يمارسه جميع موظ ي الامعية وعمالالاا من الداعمين والمست يدين.

 يئة األجواء أماا عمالالنا لكس  وتالام بشكل  بيعي وتلقاالي:وسنايز بمشيئة الله تعالى على أروعة عوامل لتا

 .عمل يل ما من شبنه أن ياعل عمالء الامعية يشعاون بال لا في انتماالام لاا 
 .توفيا نماذج قيانية وملثاة ومحاية ناخل الامعية وينظا لاا ينماذج ورمو  يقتدى باا 
  وتلفيف األىاار عنام.توفيا الحوافز المعنوية والمانية لعمالء الامعية 
 .توفيا بيئة منافسة شاي ة يستطيع ال ان أن يتحاك فيه ناخل الملسسة بااحة و مبنينة 

اا ن ساا، مع أدداف لعمالء الامعيةيتبصالن من خالل روط األدداك الشلصية والمانية  للامعيةفالوتء واتنتماء 
الوتء  بيئة حاىنة ومشاعة لنمو كما ستعمل على توفيا ،ودنا ما ستعمل عليه الامعية وتحققه بمشيئة الله تعالى

 .تعزيز الوتء واتنتماء في تكوين األل ة والتكامل بين الطافينعمالالاا، ل وانعكاساما في سلوك واتنتماء
  



 

 
 

 قيم الامعية
 اإلنسانية –ثالثاا 

 .عامالتام ناخل الامعية وخارجااإباا  القيم والمعاني اإلنسانية، وتاسيددا من ابل منسووي الامعية في يافة ت
 

 لتعزييزمااونات شيل  أو منظمية  تصف لطي ة ومحببة، وحثنا علياا نيننا الحنيف، فاي إياابية اإلنسانية قيمة
كما  ،يعبا عن ح  الليا إلخوتنا في اإلنسانية ، ودي م اوا شاملالتلفيف من معاناته فيإلنسان وخاصة ليا الل

 لألخالق واألعااك اتجتماوية.أناا تشكل المحور والاييزة األساسية 

، أن  األمييا مشيعل بين عبدالليه لينوز اتحتياجيات اللاصية شيمعة أميلونقصد بقيمة اإلنسانية في ماال عملنيا بامعيية 
لماان إنسانيتام بغض النظيا عميا يمييزدم  اإلعااةذوز تقوا الامعية وموظ ودا ببعمال خياية نموذجية لألشلاا 

ميين صيي ات إياابييية أو سييلبية، وتت اعييل معاييم وتتايياوب مييع احتياجيياتام يمييا ينبغييي.ومن أجييل تحقيييق ذلييك، ف ننييا 
 سنعمل بمشيئة الله تعالى على:

 ليصبح سلويا تلقااليا لديام غاس سلوك العمل اإلنساني لدى موظ ي الامعية. 
  على يافة أعمال الامعية وأناء مااماا.إى اء الص ة اإلنسانية 
  اإلعااةذوز أن يكون لدى الامعية ىميا إنساني متانر، يتااو  يل التباينات واتختالفات بين. 

يتاياوب يميا ينبغيي أن  لكيل النياس اللييا يسيتادكنميوذجيٍّ  ومن دنا، ف ننا في الامعيية نسيعى لبنياء سيلوك عميل 
 يظاا من خالل:يكون عليه السلوك المثالي.. ودنا س

  يتمييز بالنزعية اإلنسيانية، بحييث يكيون ييل واحيد مينام ذا  اا ِإْنسياِني اا ُسيلويأن يصبح سلوك ميوظ ي الامعيية
 شلصية خياية خانمة للناس. 

  جيو يسيونه أن تتعامل الامعية مع المست يدين من خيدماتاا تعيامال مبنيياا عليى الاحمية والليين واليون، وونياء
 .نلةالت ادم والثقة المتبا

  أن تتبنى الامعية الضميا اإلنساني في تقديم خدماتاا للمسيت يدين بحييث تعطيي لإلنسيان قيمتيه اإلنسيانية
 تح ظ ياامته وتحتاا حقوق من غيا تمييز وت م اىلة.

ومن دنا، ف ن الامعية تحاا أن تتعامل مع الاميع يل حس  مكانته اإلنسانية، فاي أخ لكل أخ وأخي ، وأب لكيل 
وون ، وابن لكل أب وأا، ودي عون لام في ملتلف احتياجاتام خاللاحلة مكافحة الماض وسيلوك سيبل الواايية ابن 

 والعالج حتى الش اء ب ذن الله.

  



 

 
 

 قيم الامعية
 يةاللصوص –رابعاا 

 .تحرص الجمعية والعاملون فيها على عدم مشاركة بيانات ومعلومات عمالئها مع أي شخص أو جهة

 وتحافظ على هذه المعلومات والبيانات الخاصة بجميع عمالء الجمعية من مانحين ومستفيدين ومتطوعين بسرية تامة.

 

بموجي  سياسيات معتميدة مين ماليد عمالالايا الامعية ويافة العياملين فيايا عليى حمايية دينه بيانيات ومعلوميات تعمل 
اإلنارة، دي سياسة خصوصية البيانات، وسياسة اإلبالغ عن الملال يات، وتتعاميل الامعيية ميع البيانيات المتيوفاة ليدياا 

يمحتييوى ت ياييو  التصيياك بييه إت بييالاجو، إلييى صيياح   –عيين عمالالاييا ميين مييانحين ومسييت يدين ومتطييوعين وغيييادم 
لحاجية إليى اسيتلداا دينه البيانيات ألز سيب  ييان، ويشيمل ذليك األسيماء وصيور الوثياالق واسيتلداا البيانات إذا نعي  ا

الصييور ال وتوغاافييية وال يييديو، البيانييات الشلصييية والتقيياريا الطبييية، وأرايياا التواصييل وأرايياا الحسييابات، والسيييا الناتييية 
أييية بيانييات أخييياى ذات صييلة بعمالالاييا ويقتضيييي  وييينلك البيانييات التييي تتضيييمناا المااسييالت الورقييية واإللكتاونيييية أو

 استلداماا موافقة صاح  العالاة.

وفي حال اعتنار أز من عمالء الامعية عن إتاحة بياناتام أو بيانات من دم تح  رعايتام ألز غاض تطلبه الامعية، 
 ياك ثاليث، وتلييد الامعيية  ف ن الامعية تمتنع عن مشارية تلك البيانات سواء للنشا اإلعالمي أو لالستلداا من ابيل

 التزاماا با بة عمالالاا في دنا الشبن.

وعالوة على ما تقدا، ف ن الامعية تضمن ساية بيانات األشيلاا أو الاايات التيي تقيوا بياإلبالغ عين ملال يات تميد 
امعيية عمل جمعية  ايور أو رفيع شيكاوى عليى موظ يايا أو بااماايا أو خيدماتاا، أو تقيديم مقتاحيات بشيبن أنشيطة ال

وخييدماتاا أو تنظيماييا اإلنارز، مييا لييم يتطليي  األمييا الافييع إلييى جاييات حكومييية صيياحبة سييلطة فييي متابعيية الملال يية أو 
 الشكوى.

والتنمية اتجتماوية ووياتتاا  موارن البشايةالمتمثلة بو ارة ال –وفي حال قياا الااات الحكومية المشافة على الامعية 
بطل  بيانات خاصة عن عمالء الامعية، في ن للامعيية  –تلداا سلطتاا على الامعية أو أية جاة حكومية لاا حق اس

نون الاجو، إلى عمالالاا الحق في تزويد تليك الاايات ببيية بيانيات متعلقية بايم ألغيااض التحقيق واليدعم والااابية عليى 
 أنشطتاا وأعمالاا والتبكد من سالمة مساردا.

صيية إبيياا  أسييماالام لييدى حسيياباتاا علييى موااييع التواصييل اتجتميياعي ومواعاييا تتيييح الامعييية للييداعمين والمييانحين فا و 
اإللكتاوني ونشااتاا وتقاريادا وساالتاا وأنشطتاا اإلعالمية ووساالل اإلعالا المتاحة لاا باإليايار أو اتميتالك شيايطة 

أو أنظمية الاايات الحكوميية.  موافقة الداعم على ذلك أو بناء على  لبه، ووما ت يتعيارض ميع أنظمية الامعيية األخياى 
كما أنايا تتييح للميانحين إبياا  أسيماالام وشيعاراتام عليى اللوحيات المتعلقية باألنشيطة والبيااما التيي يقيدمون اليدعم لايا 

 وتقوا الامعية بتن يندا.



 

 
 

اللدمية لكيل ومن جاة أخاى، ف ن الامعية وىمن تقديم خدماتاا وواامااا لعمالالاا، ف ناا توفا البيئة المناسيبة لتلقيي 
مسيت يد عليى حيدة، نون مشيارية أز ييان معيه فيي اللدمية أو أثنياء تلقيي اللدمية فيي ماافيق الامعيية وممتلكاتايا مين 
ويانات ومكات  ووساالل نقل وغيادا. يما أناا تحافظ على دنه خصوصية المست يدين عند تلقيي الليدمات عبيا شياياء 

 الامعية والااات المتعاونة معاا.

 

 

 الوااع والمبمول ال اوة بين

ووين ما نطمح لتحقيقه من خالل  2021ت شك أن دناك فاوة بين الوااع الحالي للامعية يما دو في نااية 
 يلي أدم ال اوات التي تسعى الامعية إلى سددا: وفيمادي 2023اللطة بنااية عاا 

 

 بنااية اللطة الوااع الحالي العنصا ا
 1500 000 المست يدون   1
 30 6 الموظ ون   2
 150 36 أعضاء الامعية العمومية  3
 50 3 أعضاء شاك وفلايون   4

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 تفصيل اخلطة
 التشغيليةاألهداف 

واملشاريع



 

 
 

 

 تحقيق اتستقاار اإلنارز ورفع ي اءة التشغيل واتستدامة وساولة قياس األناءاتنتقال إلى العمل الملسسي ب 1 الادك اتستااتياي
 إعانة هيكلة البناء الداخلي للامعية من هيكل تنظيمي ولواالح ووصف وظي ي وصالحيات 1 الادك ال اعي

 الامعيةحدن الوحدات واألاساا وأنشطة هياكل تنظيمية للامعية تبناء   1 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 *   *    *    * مطلوبالمستادك ال
 %100   %00    %70    %40 المتحققنسبة 

 المجلس التنفيذي جاة القياس اإلدارة التنفيذية الااة المساندة التخطيط الااة المن نة
 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   هياكل 3 2225ويعدل في  2224ويعدل في  2223ينايريتم بناؤه في  هيكل عاا حالي
   هياكل 3 2225ويعدل في  2224ويعدل في  2223يتم بناؤه في الربع األول  هيكل لكل إنارة

   نهائي 1 2224ويكتمل في  2223يتم بناء هيكل متوقع في الربع األول  هيكل نااية اللطة
     
     

 

 التوصيات
الحالي يتم تحديثه سنويا حسب االحتياج، وهيكل لكل وحدة أو قسم إداري، وهيكل متوقع نوصي ببناء ثالثة هياكل تنظيمية يكون أحدها هيكل للعمل 

 لعمل الجمعية عند نهاية الخطة.
 

  



 

 
 

 اتنتقال إلى العمل الملسسي لتحقيق اتستقاار اإلنارز ورفع ي اءة التشغيل واتستدامة وساولة قياس األناء 1 الادك اتستااتياي
 هيكلة البناء الداخلي للامعية من هيكل تنظيمي ولواالح ووصف وظي ي وصالحياتإعانة  1 الادك ال اعي

 يل من له عالاة بالامعيةبحقوق وواجبات  المتعلقةبناء اللواالح والنظم الداخلية الناظمة لعمل الامعية   2 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا 0 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 1 2 

 * * * * * * * * * * * * المستادك المطلوب
 %100   %00    %80  %75 %70 %50 نسبة المتحقق
 مجلس اإلدارة جاة القياس جميع اإلداراتاإلدارة التنفيذية و  الااة المساندة التخطيط والجودة الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   32/1/23 تشمل اللوائح المتعلقة بإدارة الموارد البشرية )شؤون موظفين، تدريب، توظيف...( الموارن البشاية
   32/2/23 تشمل لوائح اإليرادات والمصروفات وإجراءات الصرف...  الالالحة المالية

   32/3/23 تشمل على لوائح تضمن سير العمل بشكل سليم ومعالجة األخطاء والمخالفات العقووات والازاءات
   32/4/23 تشمل لوائح المستفيدين وشروط الحصول على الخدمة وآليات تقديمها ن وخدماتومست يد

   32/5/23 بناء الئحة االستثمار وتنمية الموارد المالية بالجمعية اتستثمار
   32/6/23 وتشمل تنظيم عمل جميع األطراف ذات العالقة بالعمل التنفيذي للجمعية تنظيم العمل

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 اتنتقال إلى العمل الملسسي لتحقيق اتستقاار اإلنارز ورفع ي اءة التشغيل واتستدامة وساولة قياس األناء 1 الادك اتستااتياي
 هيكلة البناء الداخلي للامعية من هيكل تنظيمي ولواالح ووصف وظي ي وصالحياتإعانة  1 الادك ال اعي

 لكل وظي ة بالامعية، إىافة إلى بناء وصف لكل وحدة إنارية بالامعيةبناء الوصف الوظي ي   3 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %00 %80 %75 %70 %50 نسبة المتحقق
 التخطيط والجودة جاة القياس جميع اإلدارات الااة المساندة الموارد البشرية الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح وال عاليات األنشطة
   32/2/23 بناء وصف وظيفي لكل وحدة أو قسم إداري أو فني بالجمعية وصف الوحدات
   32/3/23 بناء وصف وظيفي لكل وظيفة موجودة بالهيكل اإلداري للجمعية وصف يل وظي ة
   32/6/23 بناء على الوصف الوظيفي له تحديد مهام كل موظف مااا الموظ ين

     
     
     

 

 التوصيات
 تكثيف تدريب وتطوير الكادر الوظيفي وتعزيزه بكوادر جديدة

 
 

 
  



 

 
 

 

 اتنتقال إلى العمل الملسسي لتحقيق اتستقاار اإلنارز ورفع ي اءة التشغيل واتستدامة وساولة قياس األناء 1 الادك اتستااتياي
 بناء نظاا يحقق متطلبات الحصول على شاانة الاونة )األيزو( 2 الادك ال اعي

 مشاو، اتعتمان الملسسي والحصول على شاانة الاونة )األيزو(  4 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %05 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية والشركة المانحة جاة القياس التخطيط والجودة الااة المساندة جميع اإلدارات الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   32/6/24 بناء نظام جودة يتضمن كافة أنشطة الجمعية الحالية بناء نظاا جونة

   32/7/24 التوقيع على عقد من إحدى الشركات المانحة لشهادة األيزو الشااكة مع المانح
   32/7/24 لتدريب العاملين على إجراءات ونماذج الجودةعمل دورات وورش عمل للعاملين  تدري  العاملين

     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 تطويا ورفع ي اءة العاملين بالامعية من أجل تحقيق رؤيتاا ورسالتاا 2 الادك اتستااتياي
 ( ساعة تدريبية سنويا45حصول يل موظف بالامعية على ) 1 الادك ال اعي
 العاملين على رأس العملمشاو، تدري    5 الباناماالمشاو، أو 

 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %75 %50 %25 %100 %75 %50 %25 %100 %75 %50 %25 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جاة القياس الموارد البشرية الااة المساندة التدريب )التخطيط والجودة( الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   برامج 9 للموظفين بهدف تحسين أداء العمل سنوية عمل برامج تدريبية داخلية تدري  ناخلي

 120،000  برامج 9 تقيمها جهات خارجية سنوية إشراك العاملين بدورات الدورات اللارجية
     
     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 تطويا ورفع ي اءة العاملين بالامعية من أجل تحقيق رؤيتاا ورسالتاا 2 الادك اتستااتياي
 لدى العاملين في الامعية رفع نرجة الاىا الوظي ي 2 الادك ال اعي

 مشاو، نظاا الحوافز والتاقيات على أسد علمية  6 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %30 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جاة القياس التخطيط والجودة الااة المساندة الموارد البشرية الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة المتواعةالعواالق  المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   32/1/23 بناء لوائح الحوافز واالمتيازات التي يحصل عليها الموظف وشروطها تالحة الحوافز
   32/4/23 بناء الئحة الترقية من درجة إلى درجة أعلى  تالحة التاقيات

   32/1/24 الجزاءاتتأسيس صندوق للموظفين لتعزيز الروابط في ما بينهم ممول من  صندوق الموظ ين
   32/4/24 عمل الئحة للمخالفات والجزاءات التي يترتب على ارتكابها عقوبات على مرتكبيها تحديد الملال ات
   32/6/24 بناء معايير للترقية والحوافز واالمتيازات تشمل جميع الموظفين المرشحين معاييا التاقية

     
 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 تطويا ورفع ي اءة العاملين بالامعية من أجل تحقيق رؤيتاا ورسالتاا 2 اتستااتيايالادك 
 استقطاب الك اءات اإلنارية وال نية ذات الك اءة المتميزة للعمل بالامعية 3 الادك ال اعي

 مشاو، تطويا إنارة الموارن البشاية  7 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %30 %20 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جاة القياس التخطيط والجودة المساندةالااة  الموارد البشرية + شركة الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   32/1/23 عمل خطة موارد بشرية تراعي توسع خدمات الجمعية، وتفي باالحتياج الوظيفي خطة موارن بشاية

   32/6/23 الخاصة بالموارد البشريةبناء جميع اللوائح  اللواالح
 30،000  32/4/24 بناء برنامج إلكتروني يشتمل على جميع عمليات الموارد البشرية عملية األتمتة

     
     
     

 

 التوصيات
 يوصى بأن يكون البرنامج اإللكتروني الخاص بالموارد البشرية جزء من البرنامج الشامل للجمعية

 تدريب الفريق على البرنامج 
 تعزيز الفريق بكوادر للدعم الفني

 
  



 

 
 

 

 إنشاء بنية تحتية تتناس  مع احتياجات و موحات الامعية 3 الادك اتستااتياي
 توفيا مقا إلنارة الامعية وي ي بمتطلبات العمل 1 الادك ال اعي

 تااالامعية وإنار مبنى مناس  ألعمال مشاو، تصميم   8 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %0 نسبة المتحقق

 مجلس اإلدارة جاة القياس اإلدارة التنفيذية الااة المساندة مكتب هندسي المن نةالااة 
 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
  32/1/23 عمل التصاميم الهندسية لمقر الجمعية اإلداري والفني والشقق االستثمارية عمل التصاميم

  32/5/23 عمل كراسة مواصفات المقر والشقق االستثمارية المواص اتكااسة  
  32/12/23 عمل جداول الكميات جداول الكميات

   32/1/24 طرح مناقصة المشروع على المقاولين حسب األنظمة لدى الدولة  اح عطاء البناء
   32/6/24 طرح عطاء لإلشراف الهندسي على بناء المشروع اإلشااك الاندسي

     
 

 التوصيات
 عمل رسوم مالية للمشتركين في المناقصة.

 دراسة السيرة الذاتية لكل شركة مقاوالت ترغب الدخول في المناقصة، وتحديد أحقية الدخول من قبل لجنة مختصة يحددها مجلس اإلدارة
 

 
  



 

 
 

 

 الامعيةإنشاء بنية تحتية تتناس  مع احتياجات و موحات  3 الادك اتستااتياي
 توفيا مقا إلنارة الامعية وي ي بمتطلبات العمل 1 الادك ال اعي

 تن ين مشاو، مقا إنارة الامعية  0 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %05 %85 %75 %65 %55 %45 %35 %25 %15 %5 %0 نسبة المتحقق
 مجلس اإلدارة جاة القياس اإلدارية التنفيذية الااة المساندة شركة الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
  32/12/23 تأسيس مقر إداري لتسير عمل الجمعية )إدارة، مالية، خدمات إدارية( مقا إنارز 

  32/6/24 تأسيس مقر لإلدارة الفنية للجمعية يشرف على كافة األنشطة الفنية للجمعية مقا خدمات 
  32/1/25 تأهيل...(تأسيس مقر للخدمات الفنية التنفيذية )عالج طبيعي، وظيفي، مائي،  اللدمات التن ينية

     
     
     

 

 التوصيات
 تعميد مكتب هندسي لإلشراف على تنفيذ المشروع )بناء على مناقصة(

 تأسيس إدارة مشاريع تتبع اإلدارة التنفيذية لمتابعة المشروع والمشاريع األخرى للجمعية
 

 
  



 

 
 

 

 احتياجات و موحات الامعيةإنشاء بنية تحتية تتناس  مع  3 الادك اتستااتياي
 انتقال الامعية للتعامالت اإللكتاونية في يافة أعمالاا 2 الادك ال اعي

 تصميم ووناء بوابة إلكتاونية خاصة بالامعية تعالا جميع أنشطة وأعمال الامعية اإلنارية وال نية على شبكة اإلنتان   10 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جاة القياس التخطيط والجودة الااة المساندة شركة + تقنية المعلومات الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
 300000  32/26/23 عمل برنامج إلكتروني سحابي يشتمل على كافة الخدمات اإللكترونية للجمعية البوابة اإللكتاونية
   32/26/24 جديدة بالجمعية للحاسب وتقنية المعلومات تدير البرنامج والشبكة تأسيس إدارة إنارة المعلومات

     
     
     
     

 

 التوصيات
 تعميد شركة متميزة ومتخصصة بمجاالت البرمجة الخاصة بالجمعيات

 
 

 
  



 

 
 

 

 إنشاء بنية تحتية تتناس  مع احتياجات و موحات الامعية 3 الادك اتستااتياي
 انتقال الامعية للتعامالت اإللكتاونية في يافة أعمالاا 2 ال اعي الادك

 ( على استلداا البوابة اإللكتاونية ومعالاة المااا المطلووة منام من خاللاا.الحاليين والادنمشاو، تدري  الموظ ين )  11 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * *     مطلوبالمستادك ال
 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 0 0 نسبة المتحقق
 والجودةالتخطيط  جاة القياس الموارد البشرية الااة المساندة شركة + تقنية المعلومات الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   32/27/23 عمل برامج تدريب دورية للموظفين الستخدام البوابة اإللكترونية بشكل صحيح تدري  العاملين

   32/1/24 الخدمةإتاحة الفرصة للداعمين والمستفيدين للتسجيل في البوابة وطلب  خدمات إلكتاونية
   32/29/24 تلتزم اإلدارة التنفيذية وتعتمد تحويل العمل إلى إلكتروني التعميد

     
     
     

 

 التوصيات
 أن يكون العمل من خالل البوابة اإللكترونية إلزاميًا من قبل جميع موظفي الجمعية، مع مساعدة المستفيدين للتقديم عن طريق البوابة.

 إلزام الشركة التي تقوم ببناء البوابة بتدريب العاملين على استخدام البوابة. 
 

 
  



 

 
 

 

 إنشاء بنية تحتية تتناس  مع احتياجات و موحات الامعية 3 الادك اتستااتياي
 تدري  وتووية ماتمعية(وأسادم، ، خدمات اجتماوية لنوز اإلعااة ال نية المتلصصة )رعاية وتبديلتقديم اللدمات  3 الادك ال اعي

 مشاو، مايز الاعاية والتبديل الن سي واتجتماعي والاعاية الطبية المساندة   12 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %80 %60 %50 %45 %35 %30 %20 %20 %15 %10 %5 نسبة المتحقق
 مجلس اإلدارة جاة القياس مؤسسات وشركات الااة المساندة اإلدارة فنية )اإلدارة التنفيذية( الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
 150000  32/12/23 وأسرهم عاقينتأسيس عيادة للتأهيل النفسي للم التبديل الن سي

 600000  32/6/24 عاقينوالمجتمع لتعزيز العالقات االجتماعية للم عاقينتأسيس إدارة الم التبديل اتجتماعي
 102000000  32/1/25 طبيعي، مائي، وظيفي...(تأسيس إدارة فنية ومستلزماتها من التجهيزات )عالج  الاعاية الطبية

     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 إنشاء بنية تحتية تتناس  مع احتياجات و موحات الامعية 3 الادك اتستااتياي
 وأسادم، تدري  وتووية ماتمعية( لإلعااةتقديم اللدمات ال نية المتلصصة )رعاية وتبديل للماىى، خدمات اجتماوية  3 الادك ال اعي

 لإلعااةمشاو، مايز متلص  باللدمات اتجتماوية   13 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %25 %20 %15 %5 نسبة المتحقق
  جاة القياس  الااة المساندة  الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   2220222 المالية السنوية ومساعدتهم اإلعاقةبرنامج لتلبية احتياجات  توسيع اتحتياجباناما 

   5220222 وأسرهم ماليا المعاقينلمساعدة  اإلعاقةبرنامج  لدعمالتواصل مع الداعمين  شااكة الداعمين
   موظفين 5 تطوير العمل اإلداري والفني لدى إدارة المستفيدين وزيادة عدد الكادر تدري  العاملين

     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 إنشاء بنية تحتية تتناس  مع احتياجات و موحات الامعية 3 الادك اتستااتياي
 وأسادم، تدري  وتووية ماتمعية( لإلعااة، خدمات اجتماوية عااينتقديم اللدمات ال نية المتلصصة )رعاية وتبديل للم 3 الادك ال اعي

 الماتمعية من خالل الدورات والمحاىاات والزيارات ناخل وخارج مقا الامعيةمشاو، التدري  والتووية   14 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %15 %10 %5 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جاة القياس الخدمات المساندة الااة المساندة اإلدارة الفنية )اإلدارة التنفيذية( الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
 100000  32/12/23 تأسيس إدارة التدريب والتوعية إلقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات إنشاء مايز تدري 

 300000  32/12/24 إنشاء قاعات تدريبية إلقامة ورش العمل والمحاضرات الصغيرة ااعات تدريبية
 500000  32/12/25 إنشاء مسرح لتفعيل أنشطة الجمعية في مجال التدريب والتوعية مساح

     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 رفع نرجة رىا المست يدين عن خدمات الامعية  4 الادك اتستااتياي
 إشااك المست يدين في تلطيط البااما واللدمات التي تقدماا الامعية لام 1 الادك ال اعي

 باناما التواصل المستما مع المست يدين  15 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %05 %00 %85 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 نسبة المتحقق
 التخطيط والجودة جاة القياس تقنية المعلومات والعالقات العامة المساندةالااة  شؤون المستفيدين الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   مقترح 122 / أسبوعيالتي تحسن خدمات الجمعية المستفيدين نستقبل جميع مقترحات وتوصيات موااع التواصل

   زيارة 122 / أسبوعيمقترحات المستفيد من خالل الزيارات المنزلية والميدانية استقبال المنزليةالزيارات 
   استبيان 12 ربع سنوي  –(اوإلكتروني اتوزيع االستبيانات المستفيدين واستردادها )ورقي اتستبيانات الدوريٍّة

     
     
     

 

 التوصيات
 
 

 

 رفع نرجة رىا المست يدين عن خدمات الامعية  4 الادك اتستااتياي



 

 
 

 إباا  اضايا واحتياجات المست يدين وإظااردا عبا وساالل اإلعالا الملتل ة 2 الادك ال اعي
 باناما الحمالت اإلعالمية المتتالية اإللكتاونية عبا موااع التواصل اتجتماعي  16 المشاو، أو الباناما

 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %00 %80 %60 %40 %30 نسبة المتحقق
  جاة القياس  الااة المساندة  الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   حمالت 12 تبني قضايا المستفيدين من خالل إبرازها في وسائل اإلعالم المختلفة حمالت إعالمية
   يوميا نشرات وإدراجات يومية موااع التواصل

   مسابقات 6 عبر وسائل التواصل االجتماعي أنشطة ومسابقات
     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 رفع نرجة رىا المست يدين عن خدمات الامعية  4 الادك اتستااتياي
 رفع مستوى اللدمات المقدمة من ابل الامعية وجونتاا 3 الادك ال اعي

 باناما تطويا اللدمات والتحسين المستما  17 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 نسبة المتحقق
  جاة القياس  الااة المساندة  الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   برنامج 32 سين الخدماتتحبرامج تدريب وورش عمل للعاملين ل تطويا اللدمات
   زيارات 9 زيارة مؤسسات مشابهة، واستقبال وفود من مؤسسات مشابهة تبانل الزيارات

   برامج 3 استحداث برامج خدمية جديدة )سنويا( توسيع اللدمات
   حملة 6 لقياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية نصف سنويةعمل استبيانات  قياس الاىا

     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 رفع نرجة رىا المست يدين عن خدمات الامعية  4 الادك اتستااتياي
 وتعاي اا وتعايف أسادا بلدمات الامعية باإلعااةالوصول إلى الحاتت الماىية الاديدة  4 الادك ال اعي

 المااسالت والحمالت اإلعالمية   18 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %00 %80 %70 %65 %60 %50 %40 %30 %20 %10 نسبة المتحقق
 التخطيط والجودة جاة القياس العالقات العامة الااة المساندة إدارة المستفيدين الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة المتواعةالعواالق  المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   حملة 6 ستقطا  حاالت مرضية جديدة)إلكترونية، ورقية، لوحات( التنفيذ حمالت إعالمية  حمالت إعالمية

   حملة  6 التواصل مع الجهات المعنية لمساعدتنا في الوصول إلى الحاالت الجديدة المااسالت الاسمية
التواصل مع مااكز 

 نااانخارج 
كمستشللفى الملللص  يصللل التخصصللي  نجللرانالتواصللل المراكللز العالجيللة خللارج منطقللة 

 بالرياض ومدينة الملص فهد الطبية وغيرها من الجهات في كافة أنحاء المملكة
   حملة 6

  
   حملة 9 حاالت جديدة لالستفادة من الخدماتإلرشادنا للمستفيدين الحاليين استبيانات ل مست يد حالي

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 رفع نرجة رىا المست يدين عن خدمات الامعية  4 الادك اتستااتياي
 اإلمااض الوراثيةالتووية ببدمية الكشف المبكا  5 الادك ال اعي

 المبكابااما التووية والتثقيف من خالل المحاىاات والزيارات والحمالت اإلعالمية للحث على الكشف   10 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 نسبة المتحقق

 التخطيط والجودة جاة القياس العالقات العامة الااة المساندة اإلدارة الفنية المن نةالااة 
 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   محاضرة 11 محاضرات طبية تقام في األماكن المتاحة والمناسبة للفئات المستهدفة محاىاات 

   زيارة 11 يتم فيها االلتقاء بالطلبة أو الموظفين والموظفات العمل يارات فاق 
   حمالت 6 التلفزيونيةعن طريق لوحات الشوارع والشاشات  حمالت إعالمية

   كتيب 12 والمجتمع المحلي للمعاقينكتيبات متخصصة وإرشادية  كتيبات 
   نشرة 15 المحلينشرات دعائية وإعالنية ونشرات توعية تهم المجتمع  نشاات

   مرة 11 تبالمحاضرا حث المجتمع واألشخاص المحتمل إصابتهم بضرورة الكشف المبكر حث على الكشف
 

 التوصيات
 الوراثيةدعم فريق العمل الزائر بمتخصصين باألمراض 

 باألمراض الوراثيةتعد أو تراجع من قبل استشاريين متخصصين باألمراض الوراثية جميع المطبوعات المتعلقة 
 

 



 

 
 

 العناية واتدتماا بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منام 5 الادك اتستااتياي
 توسيع انوات التواصل مع الداعمين 1 الادك ال اعي

 باناما اللقاءات والزيارات المباشاة   20 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 %10 نسبة المتحقق
 اإلدارة التنفيذية جاة القياس مجلس اإلدارة الااة المساندة تنمية الموارد المالية الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   مناسبات 3 دعوة الداعمين للمشاركة بالمناسبات وعرض أنشطة الجمعية عليهم بشكل دوري  نعوات لألنشطة
   شخصية 32 الداعمين والمتبرعين الفعليين والمتوقعينيقوم فريق من الجمعية بزيارات خاصة إلى   يارات خاصة

   )شهريا( 1 التواصل مع الداعمين من خالل قنوات ومواقع التواصل االجتماعي التواصل اتجتماعي
     
     
     

 

 التوصيات
 مشاركة مجلس اإلدارة وأعضاء من الجمعية العمومية في الزيارات

 
 

 
  



 

 
 

 

 العناية واتدتماا بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منام 5 اتستااتيايالادك 
 استقطاب ي اءات تطووية متلصصة باللدمة اتجتماوية للعمل بالساعة 2 الادك ال اعي

 عمل ااعدة بيانات ببسماء المتطوعين ور باتام المتعلقة بالعمل  21 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %00 %80 %70 %60 %50 %40 نسبة المتحقق
 التخطيط والجودة جاة القياس العالقات العامة الااة المساندة تنمية الموارد المالية الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   دراسات 3 عمل دراسة الستقصاء رغبات المتطوعين المتعلقة بالجمعية نراسات

   عضو 122 وقدراتهم ورغباتهم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمتطوعين باناما إلكتاوني
   6 تخصيص بعض البرامج واألنشطة وإسنادها لفريق المتطوعين والمتطوعات أنشطة خاصة

     
     
     

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

  يانة إياانات الامعية والااابة على الن قات بما يضمن تحقيق فاالض مالي 6 الادك اتستااتياي
 خدمات الامعية على شكل منتاات فانية يمكن أن يتبنادا المتباعون  عاض 2 الادك ال اعي

  اح أنشطة الامعية للمتباعين على شكل منتاات لدعماا  22 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %00 %80 %70 %60 %50 نسبة المتحقق
 التخطيط والجودة جاة القياس اإلدارة الفنية والعالقات العامة الااة المساندة تنمية الموارد المالية الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك والتوىيحالشاح  األنشطة وال عاليات
 150000  بطاقة 15 تغطي نشاط واحد موضح فيها أهدافه وأثره وكافة تفاصيله ويستهدف متبرع محدد بطااات األنشطة

 250000  كتيبات 5 يجمع عدد من بطاقات األنشطة بطريقة احترا ية ويستهدف المجتمع المحلي عموما كتيبات 
 250000  تقارير 3 تقارير توثيق عمل الجمعية تقاريا سنوية

     
     
     

 

 التوصيات
 اختيار األنشطة المتميزة التي تخدم المستفيد مباشرة على شكل منتج يعرض على المتبرع بناء على رغبة المستفيدين أنفسهم.

 
 

 
  



 

 
 

 

 والااابة على الن قات بما يضمن تحقيق فاالض مالي يانة إياانات الامعية  6 الادك اتستااتياي
 عاض خدمات الامعية على شكل منتاات فانية يمكن أن يتبنادا المتباعون  3 الادك ال اعي

 سنويا %30تحقيق  يانة في التباعات بنسبة   23 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 سنوات التن ين
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %00 %80 %70 %65 %60 %50 %40 %35 %30 %20 %15 %10 نسبة المتحقق
 التخطيط والجودة جاة القياس جميع األقسام واإلدارات الااة المساندة تنمية الموارد المالية الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   21/27/23 تأسيس إدارة لتنمية الموارد المالية مستقلة إنارة تنمية موارن
   21/25/24 بناء الئحة تنمية الموارد المالية للجمعية بناء تالحة موارن

   12 نصية وإلكترونية رسائلأخبار و  التسويق اإللكتاوني
   42 نمذجة المشاريع والبرامج وعمل بطاقات تعريفية لكل برنامج أو مشروع تعايف المشاريع

   1 عمل قواعد بيانات للجهات التي سيتم عرض مشاريع وبرامج الجمعية عليها اواعد بيانات
   12 واحدة ربع سنوية(إعالنات شوارع وشاشات تلفزيونية )مرة  حملة إعالنات

 

 التوصيات
 
 
 

 
  



 

 
 

 

  يانة إياانات الامعية والااابة على الن قات بما يضمن تحقيق فاالض مالي 6 الادك اتستااتياي
 تلفيض الادر في ن قات الامعية 4 الادك ال اعي

 مشاو، الضوابط المالية، وتالحة حقوق المست يدين  24 المشاو، أو الباناما
 

 2225 2224 2223 التن ينسنوات 
 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 التن ين باألشاا

 * * * * * * * * * * * * مطلوبالمستادك ال
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %80 %60 %40 نسبة المتحقق
 المجلس التنفيذي جاة القياس اإلدارة التنفيذية الااة المساندة والجودة التخطيط الااة المن نة

 

 / ريالالتكل ة العواالق المتواعة المستادك الشاح والتوىيح األنشطة وال عاليات
   1 بناء الالئحة المالية للجمعية الالالحة المالية
   4 بناء إجراءات ونماذج الصرف واإليراد إجااءات الصاك

   1 تطوير الئحة المستفيدين المست يدينحقوق 
   1 أن تخدم أهداف الجمعية بشكل مباشر ىوابط األنشطة
   1 تحديد المتطلبات الفعلية للوظائف داخل الجمعية ىبط الكوانر

     
 

 التوصيات
 
 
 

 


