
االستراتيجيةالخطة

ازانبجالنسائيةالخيريةفهدالملكلجمعية

م2021-2025
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مع، تبدأ رؤيتنا من المجت

وإليه تنتهي،،،



..  تمكين المرأة

...تمكين للمجتمع
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14

رئيسة الفريقابكررزيقمنى بنت /أ1

عائشة بنت أحمد مهدي /أ2

سويد 

عضو فريق الخطة 

عضو فريق الخطة ليسهير سعيد بركي الجحد/أ3

فريق عمل تطوير الخطة االستراتيجية

والتشغيلية 



بريكمحمدمحمدغادة

ائية األعضاء المؤسسين لجمعية الملك فهد الخيرية النس

5

يبابقسعيدصالحنوره

غفوريعباسمحمدعفاف

البدريعمرمنوراميمة

الفقيهمحمدعليعائشة

الغامدياحمدسعيدفاطمة

السنوسيعليمحمدمجيدة

رزيقاحمدمحمدجميع

زيلعباللاحمدحواء

طالبابواحمدعليامال

بابقيصالحاحمدملحية

بكريعليحمودفاطمه

حسينمهديعليمكيه

العقيلياحمدمحمدعائشه

هاشمعمرصالحاشواق

خيريأحمدمحمدنجاة



غادة بنت محمد بريك 
رئيسة مجلس اإلدارة 

م2025-2019أعضاء المجلس 

عائشة بنت أحمد مهدي سويد 

نائبة الرئيسة 

افراح بنت عمر رفاعي

أمينة الصندوق

رعنا بنت محمد علي عبدالحقأشواق بنت صالح عمر هاشمزمزم بنت علي عثمان قطار أحمد مسلمزيلعيرحاب بنت  بهكليآمال بنت محمد  يزيلعابتسام بنت أحمد 

عضومجلسعضومجلسعضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس  عضو مجلس
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1

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

هي إحدى الجمعيات األهلية العاملة بالمملكة العربية السعودية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

من سيدات المنطقة المحبات للعمل الخيري والتطوعي ٩تأسست جمعيــة الملك فهد الخيرية النسائية بجازان بجهـود 

(70)وسجلت برقم هـ كجمعيــة غيــر ربحيــة  1405عام 

بجميع أطيافه ،وأخذت على عاتقها تحقيق رفع مستوى األداء الجيزانيوقد تبنت منذ نشأتها خدمة المجتمع 

، وبذلك اتسعت قنوات 2030االجتماعي في المجتمع المحلي تحت ظل قيادتنا الحكيمة وبما يناسب رؤية المملكة 

.من أجل تحقيق اإلنجاز تلو اآلخر في مختلف مجاالت االعمال الخيريةالعطائيالضخ 
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...أجمعينوصحبهالهوعلىمحمدنبيناوالمرسليناألنبياءأشرفعلىوالسالموالصالةالرحيمالرحمنهللابسم

الداخليةوبيئتهاالجمعيةواقعودراسةوالمقابالتالنتائجوتحليلالعملورشخاللمناليهالتوصلتمماعلىبناء  الخطةهذهأعدت

...القادمةللسنواتالخطةهذهاعدادتمذلكعليوبناء  والخارجية

كلتتضمنوالرسالةوالرؤيةالجمعيةاتجاهتحقيقعلىاالستراتيجيةالخطةتعملأنبجازانالنسائيةالخيريةفهدالملكجمعيةوتأمل

خاللمنالــــجمعيةاهدافتحقيقفيتسهموأناالجتماعيةالتنميةقطاعيشهدهمامعتتماشىمستقبليةرؤيةتحقيقشأنهمنما

االستغاللواستغاللهاأولوياتهاترتيبوإعادةالعملإجراءاتوتحليلوتفعيليهاالمتاحةواإلمـــــــكاناتوااللياتاإلجراءاتتطـــوير

أولوياتبرنامجضمناالستراتيجيةتترجمعملخططوتطويرالمناسبةواإلجراءاتوالوسائلالموضوعةاألهدافبينوالربطاألمثل

أداءمؤشراتوضعخاللمنالمتحققةالنتائجوفاعليةكفاءةلقياسالفرصةاتاحةعنفضاللذلكالمتاحةالمصادريراعيمناسب

.باستمرارمراقبتهايتمللقياسقابلة
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1

منهجية الخطة االستراتيجية

التعليم والنمو/ترتكز منهجية الخطة االستراتيجية على بطاقة األداء المتوازن وابعادها األربعة المستفيدون 

.البعد المالي/العمليات الداخلية /

بطاقة

االداءالمتوازن

المستفيدون

العمليات

الداخلية
يالمالالبعد

التعلم

(االبداع)والنمو
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1

ا المستفيدون/اولا  ا العمليات الداخلية /ثانيا ا (البداع )التعليم والنمو / ثالثا البعد المالي/رابعا

اجتذاب المستفيدين وكسب رضاهم وتلبية -

تعظيم المنفعة وتحيق الرضا--احتياجاتهم

اإلجراءات والوسائل األكثر تحقيقا لرضا 

المستفيدين وأصحاب المصلحة واالستدامة 

المالية

يب الثقافة المؤسسية واإلدارية والتنظيمية ومعدالت التدر

وتطوير العاملين

مصادر دخل ثابتة )ضمان استدامة مالية 

(قابلة للنمو 

االسهام في تمكين وارشاد وتوعية االسرة من /1

.خالل مبادرات تنموية

.ريةتنمية قدرات الباحثات في مجال التنمية االس/2

.تمكين المستفيدات ودعمهم اقتصاديا/3

تطوير البرامج وفق احتياجات /1

المستفيدين

بناء شراكات استراتيجية فاعلة/2

تحسين الصورة الدهنية/3

التطوير والتحسين المستمر/4

بناء منتجات تسويقية /5

المهارة والمعرفة

التحسين -التسويق–بناء الشراكات –التميز المؤسسي -االستدامة

ريق بناء وادارة ف–حل المشكالت –التواصل الفعال –المستمر 

إدارة األداء–مهارات البحث والتحليل -العمل 

بيئة العمل

ة والتعاقد تكوين قاعدة بيانات من الباحثين المختصين باألسر-

معهم وفق الئحة الباحثين

ن الخدمات تطوير برنامج الكتروني يحقق الترابط ولتكامل بي-

وسهولة تقديمها للمستفيدين والعمل عن بعد

ة النسائية منصة الملك فهد الخيري)منصة تعليم ذاتي للتدريب -

(للتدريب

بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واالبداع-

فريق عمل متكامل لديه الخبرة في تقديم الخدمات-

بناء صف ثان من القيادات قادر على تحقيق األهداف-

بناء منظومة قياس النتائج لتحقيق التميز المؤسسي-

تعزيز العمل الجماعي والتماسك بين أعضاء الفريق

تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لالستدامة -

المالية

زيادة عدد الشركاء والداعمين والمانحين-

إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال -

الجمعية
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رؤيتنا

رسالتنا

.أن نكون الجمعية النسائية الرائدة في تنمية المجتمع

فولة تقديم برامج تنموية وخدمات اجتماعية تُلبي احتياجات الط

واألسرة والمجتمع من خالل شراكات مجتمعية وكوادر مؤهلة
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أهداف الجمعية 

ت تقديم برامج تنموية وخدمات اجتماعية تلبي احتياجا1.

.المجتمع

.يتا تقديم الخدمات االجتماعية ورعاية االرامل والطلقات واال2.

.إقامة مشاريع استثمارية لتحقيق االستدامة المالية3.

.ةتطوير برامج اجتماعية وتثقيفية وطفولية وتطوعي4.

.تحقيق رضا المستفيدات5.

كات مجتمعية6. .بناء شرا

.  تقديم الدورات التدريبة والتأهيلية7.

.دعم االسر المنتجة8.
خطوات بناء الخطة  

(صياغة خطط داعمة )

اجراء تغيرات على الخطط 
الحالية 

وضع خطط داعمة جديدة

(تحديد مسار التنفيذ)

تحديد البدائل 

الختيار بين  البدائل 

(الفتراض)

التنبؤ

صياغة الفتراضات

التخطيط ( صياغة الهداف)
لألهداف

التخطط للمجال

التخطيط الهجين

(التحليل )

التشخيص  وإدراك -
الوضع الراهن
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ماذا نريد منهمماذا يريدون مناأصحاب المصلحة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تعظيم المنفعة

الشفافية والتواصل الفعال

وجود موازنة واضحة وفعالة

االلتزا  بالتعاميم واللوائح

2030إطالق مبادرات تنموية 

تسريع القرارات واعتمادها

ماديا )دعم استراتيجية ومبادرات الجمعية 

(ومعنويا

التسويق للمشاريعالداعمين

تعظيم اجر العمل الخيري

االسها  في تحقيق االستدامة المالية

االلتزا  بمنهجيات الدعم المقررةالمانحين

ابتكار مشاريع نوعية واحترافية

تيسر إجراءات الدعم

أعضاء الجمعية العمومية

العمل بروح الفريقأعضاء مجلس اإلدارة

لب ان يكونوا جاذبين للمانحين والداعمين لج

تبرعاتهم

المشاركة في دعم الجمعية ماديا واقتصاديا

التعاون والتجاوب مع جميع المشاكلإيجاد حلول نوعية للمشاكل االسريةالمجتمع

تبني رؤية واهداف الجمعيةفتح الفرص التطوعية لألعمال الخيريةالمتطوعون

االلتزا  بقيم الجمعية

تحقيق النتائج والقيم التي التزموا بها

تقارير فعالةالمحتوى الجيدالجهات اإلعالمية

-التعاون مع الجمعية -الدعم ريبالتد-تبادل المنافع والخدمات المختلفة (الجمعيات )المؤسسات الخيرية 

أصحاب المصلحة
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االغاثي

برامج5

تنموي

10

تطويري

4

اجتماعي

برامج  5

التمكين

4

مجاالت العمل في الجمعية
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115

2025-م2021مستهدفات الجمعية

ول 
أ
2025-2021المستهدف ال

الحصول على 

اوقاف 5

استثمارية 

2025-2021المستهدف الثاني

تمكين 

مستفيدة5000

2025-2021المستهدف الثالث 

اتمتة العمليات 

الداخلية والخارجية



1

القيم المؤسسية

ي 
ع
ما
ج
 ال
ل
عم
ال

ية
اف
شف
ال

ز
جا
الن
ا

رة
اد
مب
ال

ع 
دا
الب
ا
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ةتحليل القيم المؤسسي

العمل الجماعي 

ينة تصب االتحاد بين جميع االقسام  واالشتراك بشكل كلي أو جزئي، و هو يكون بهدف إنجاز عمل ما أو القيام بتحقيق أهداف مع•
في مصلحتهم جميعا  

الشفافية

اسب خالل النشر في الوقت المنمنان تكون المعلومات متوافرة والقرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالعمل  معلومة من •
واالنفتاح لكل األطراف ذوي العالقة

االنجاز
سرعة االنجاز باستخدام االساليب المتطورة في تقديم الخدمات•

االبداع
التسويقية  استخدام االساليب الجديدة والتقنيات الفعالة وتطوير النظم والبرامج المؤسسية و•

المبادرة 
المبادرة هي فكرة وخطة عمل تطرح لمعالجة مشكلة في الجمعية وتتحول إلى مشاريع تنمويةوافكار ابداعية •
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الضعف القوة

المخاط
ر

الفرص

وجود مبنى مستقل للجمعية وموقع مميز•

من % 15وجود مشاريع استثمارية تشكل •

المصروفات العمومية واإلدارية

فريق عمل متعاون يعمل بدوام كامل•

وجود موقع الكتروني متميز ومنصة الكترونية •

لستقبال الطلبات 

وجود شراكات استراتيجية •

داعمين دائمين للجمعية•

مةضخاستثماريهأوقافعلىالحصولإمكانية

الجمعيةداخلالماليةاالستدامةتوفر

فعالمناتبادليمكنفاعلةنظيرةجمعياتوجود

معها

والمنصاتاالعالمينمناالستفادةإمكانية

اإلعالمية

ئد استقرار العواعدماالستدامة المالية ضعف

المالية األخرى 

الوظيفي التسرب•

عدم وجود دخل ثابت منتظم للمصروفات 

دامة العمومية واإلدارية بالجمعية يحقق لها الست

المالية

عدم وجود فروع ومكاتب تعريفية للجمعية

قلة وجود شراكات مجتمعية

قلة جودة الخطط الموضوعة للمشاريع مما 

يتسبب في عدم استمريتها

ي التحليل الرباعنموذخ

داخليةخارجية
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نطاق العمل 

جيزان والقرى التابعة لها

مواكبة الرؤية 
م في 2030

تمكين المرأة  

التحول من 
الرعوية الي 

التنموية

استقطاب 
العضويات 

التميز 
المؤسسي 

ات أتمته العملي
الداخلية 
والخارجية 
للجمعية 

التوسع في 
البرامج 
واألنشطة 
المجتمعية 

عقد الشراكات 
مع الجهات 
المختلفة ذات 

العالقة 

الغايات والمبادرات 

عدد السكان بالمنطقة  

نسمة134,764

المستهدفون 

االرامل ،المطلقات ،االيتام

يتيم 300-مستفيدة 1500
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األهداف االستراتيجية
ت

األداء مؤشرتالتفصيلي الهدفتالهدف الستراتيجي
السنويالمستهدف

الجهة المنفذة المجال 
12345

1
التوسع المالي وتحقيق موارد مالية 

مستدامة

1-1

الحصول على عدد -1

استثمارات ضخمة 5

تنموي%30%20%15%10%5نسبة الدعم المقدم للجمعية1-1-1

قسم الموارد 
المالية والمشاريع 

خفض المصاريف -1-22

العمومية

عدد المشاريع االستثمارية 

زيادة عدد المانحين -1-33

والداعمين
شراكات فاعلة5عمل عدد 

2
تنشيط الدور اإلعالمي للجمعية

2-1

تنوع أنماط العرض -1

المرئية والمسموعة 

والمطبوعة المشوقة 
والجاذبة

نسبة مشاهدة المتابعين لمواقع2-2-1

الجمعية 
20
%

40%60%70%80%

تنموي 

قسم العالقات العامة 

واالعالم 

+
قسم التسويق

التواصل مع المجتمع -2-22

من خالل نشر األخبار 

وتزويد الرأي العام 

ن بالمعلومات الصحيحة ع

فيالبرامج و المشروعات
الجمعية

د عدد المؤسسات االعالمية المتعاق2-2-2

معها
3571012

مقر افتتاح مكتب اعالمي ب2-3
الجمعية 

1020304050ة عدد البرامج والفعاليات الموثق2-2-3

ية توسيع الخدمات االلكترونية بالجمع3
علبعمليات سهلة مؤتمتة وفريق متفا

3-1
رسم وتطوير العمليات و-3

مر نماذجها، والتحسين المست

ة و تحويلها من يدوية وورقي

إلى عمليات إلكترونية 

للوصول لإلنجاز وتقليل
المصاريف

إجمالي عدد العمليات التي تم 3-3-1
أتمتتهاتطويرها أو 

ن العمليات الداخلية بي–والخدمات المقدمة جميع البرامج

اإلدارات واالقسام 

تطويري 

اإلدارة التنفيذية 

+
قسم الموارد البشرية

15ونينسبة الرضا عن النظام االلكتر3-3-2
%

20%40
%

60%80%

ين المقدمة للمستفيدعدد الخدمات3-3-3اعتماد نظام رافد 3-2

الكترونيا
579101520



1

الجهة المنفذة المجال السنويالمستهدفاألداء مؤشرتالتفصيلي الهدفتالهدف الستراتيجي-5

12345

4

الفعالة مع الجهات ذاتعقد الشراكات
العالقة 

اكة معتعزيز وتنشيط الشر4-1

من أجل الجهات المختلفة 

.التنمية المستدامة

لة عدد الشراكات المبرمة الفعا5-1-1

والمتنوعة المجال
15
%

30
%

50%60%70%

العامة  العالقاتتنموي

واالعالم

+
قسم التسويق

4-2
تحسين برامج جمع التبرعات

نسبة المستفيدين من هذه 5-1-2

الشراكات
11111

بار العالقة مع كتوطيد وتطوير4-3

الشركاء والداعمين كشركاء 

استراتيجيين

في الموارد معدل الزيادة5-1-3

المالية والتبرعات 
3581015

5

مل تفعيل طاقات المجتمع من خالل الع

التطوعي وبث روح العطاء

5-1

منابللشبتطوعيةبرامجتنظيم
طوعثقافة التوتعزيزالجنسين

لة عدد الفرق التطوعية المسج6-1-1

في الجمعية 
20
%

40
%

60%70%80%

اجتماعي
التطوع وحدة

+
الموارد البشرية  5-2

المجاالت التطوعية وتنوععدد

البرامج

ن في نسبة المتطوعين المسجلي6-1-2

المنصة الموحدة للتطوع 
3571012

6

مةوالحوكسياسة التميز المؤسسي نهج
والشفافية

تطوير السياسات واألدلة6-1
عية كفاءات العمل بالجموتمكين

15معدلة اللوائح والسياسات النسبة7-1-1
%

25
%

35%40%50%

تطويري

اإلدارة التنفيذية 

+
قسم الموارد البشرية

تحديد المشكالت التي تواجه 6-2
المنظمة وفهم العمليات

تطوير نسبة الرضا عن7-1-2
العمليات الداخلية 

15
%

20
%

40%60%80%

6-3
املينتحقيق التميز ورضاء المتع

راتيجية نسبة تنفيذ الخطط االست7-1-3

وااللتزام على مستوى إدارات

.المؤسسة

15
%

20
%

40%60%80%

7
ات التمكين االسري للمستفيد

7-1

قدرات المرأة وتوسيع تنمية
خيارات العمل امامها 

15المؤهالتنسبة المستفيدات8-1-1
%

30
%

43%60%80%

تمكين 

دينخدمات المستفيقسم

+

قسم الموارد المالية 
والمشاريع

اإلقراض البنكي نسبة8-2-2
للمستفيدات 

20
%

40
%

50%70%80%

اً رفع مستوى وعي المرأة نفسي7-2

 ً واجتماعياً واقتصاديا

دمة عدد البرامج التدريبية المق8-1-3

لخوض سوق العمل 

357810

عدد من المؤسسات التعاقد مع7-3
التدريبية 
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ت

األداء مؤشرتالتفصيليالهدفتالهدف الستراتيجي
السنويالمستهدف

الجهة المنفذةالمجال 

12345

تكار تعزيز ثقافة االبداع واالب8

لدى الموظفين بعمل دورات 
تدريبة

8-1
ة تكوين بيئة عمل محفز

وفريق عمل ممكن
ومؤهل

9-1-1
عد كفاءة العاملين بنسبة

الحصول على التدريب

15

%

20

%
30%

40

%
50%

تطويري

ة التنفيذياإلدارة

+
الموارد البشرية 

8-2
تطوير وإدارة الموظفين

مالعمل المقدةجودةنسبة 2-2-9وتعزيز التمكين
20

%

35

%
40%

50

%
60%

8-3
اكتساب التزام الفريق

وتحسين مستوى األداء

9
ية تنوع في تقديم الخدمات االجتماع

للمستفيدين

9-1

توفير الدعم الالزم -4

لألسر من خالل عدد من 

الهادفة البرامج

والمشاريع عدد البرامج

المقدمة 
30%43%

60

%
80%

اغاثي–اجتماعي 

خدمات قسم

المستفيدين

قسم الموارد 

المالية والمشاريع
9-2

وبرامج تطوير وسائل

قافة جمع التبرعات ونشر ث

كفالة اليتم والعضوية

ن من نسبة رضا المستفيدي

%50%40البرامج
70

%
80%

9-3
تغير النمط المتبع في

البرامج
رةنسبة تحسن وضع االس
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لم ينفذ نفذ وسيلة التحقق مسؤول المتابعة مؤشرات األداء األنشطة 1

كفاءة العامليننسبةالتوسع المالي وتحقيق موارد مالية مستدامة2
عدد المشاريع االستثمارية 

العمل المقدمنسبة جودة

قسم الموارد المالية 

التقارير الدورية المعدة 

سجل الداعمين

التقرير السنوي 

3

تنشيط الدور اإلعالمي للجمعية

نسبة مشاهدة المتابعين لمواقع الجمعية 

عدد المؤسسات االعالمية المتعاقد معها

عدد البرامج والفعاليات الموثقة 

قسم العالقات العامة 

افتتاح المركز اإلعالمي بمقر

الجمعية 

توقيع مذكرات الشراكة مع 

االعالمين 

ة المصوروالتقايرعدد البرامج 

والمكتوبة في الصحف 

االلكترونية 

يات سهلة توسيع الخدمات االلكترونية بالجمعية بعمل4

مؤتمتة وفريق متفاعل

إجمالي عدد العمليات التي تم تطويرها أو أتمتها

نسبة الرضا عن النظام االلكتروني
عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين الكترونيا

ن قسم خدمات المستفيدي-اإلدارة 

عدد المستفيدين من االسر 

ة عدد المسجلين الجدد في الخدم

رضا المستفيدين 

ظفين تعزيز ثقافة االبداع واالبتكار لدى المو5
بعمل دورات تدريبة

ب كفاءة العاملين بعد الحصول على التدرينسبة

قسم الموارد البشرية العمل المقدمنسبة جودة

التحسن في أداء الموظف

عدد البرامج والمشاريع المقدمة يدين تنوع في تقديم الخدمات االجتماعية للمستف6

نسبة رضا المستفيدين من البرامج

قسم خدمات المستفيدين نسبة تحسن وضع االسرة

رامج التقرير السنوي بالبطباعة 

واألنشطة 

المتابعة والتقييم 
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عناصر التقييمفئة التقييمم
الدرجة

المالحظة المستحقةالكاملة

الرؤية والهدف1

هداف الجمعية 4مدى مطابقة المشروع لرؤية واأ

و المشكلة المراد حلها و المشروع اأ همية الهدف اأ 4اأ

4توافق المشروع مع سياسات ولوائح الجمعية

الحتياج و التوافق2
3احتياجات الجمعية للمشروع

3احتياجات المستفيد للمشروع 

التعاون3
خرى في الجمعية 2هل يوجد تعاون بين المشروع ومشروعات اأ

خرى  2هل يوجد تعاون بين الجمعية والمؤسسات الأ

سالمة المنهجية4
4تقديم وصف تفصيلي للمنهجية المستخدمة في المشروع

دلة تفيد بان المشروع سيفيد المستفيد  4تقديم اأ

خطة التشغيل5

4تقديم معلومات مفصلة عن خطة تشغيل المشروع

4توفق خطة التشغيل مع السياسيات واللوائح المتبعة في الجمعية 

4واقعية خطة التشغيل والتحديات التي توجهها وسبل تخطيها

القدرة التنظيمية6
ن الجمعية لديها القدرة لنفيد المشروع دلة على اأ 3تقديم اأ

3وجود خبرات تنظيمية تطبيقية للمؤسسة لتنفيذ مشاريع سابقة 

ك فاءة الموظفين7
3ك فاءة الموظفين الرئيسيين القائمين على المشروع ومناسبتهم له

3وجود خطط وخبرات للموظفين القائمين على المشروع 

ك فاية الموارد8
دلة على ك فاية الموارد المطلوبة من اجل تنفيذ المشروع 4تقديم اأ

4توافق الموارد المطلوبة مع الظروف المحيطة واإلطار الزمني المحدد 

التقييم والتقويم9

4وجود خطة للتقييم الدوري لسير المشروع وتقييم النتائج والفعالية 

لية لرفع تقارير التقييم الدورية الى مقدم الدعم للمشروع  4وجود ا 

4وجود خطة لتقويم وتطوير المشروع وفقا لنتائج التقييم الدوري 

ثير10
أ
مدى التا

ثار المباشرة الذي سينتج عن إكمال المشروع بنجاح
4ال 

ثار غير المباشرة التي ستنتج عن إكمال المشروع بنجاح 
ن وفي المستق, ال 

4بل ال 

الميزانية11

4وجود وصف تفصيلي لبنود الميزانية الخاصة بالمشروع 

4وجود دراسة جدوى تفصيلية للمشروع مبنية على سياسيات الجمعية 

4وجود خطة لإلدارة المالية والتدقيق المالي 

اإلطار الزمني12
3وجود إطار زمني محدد للمشروع 

3مالئمة اإلطار الزمني للمشروع مع المنهجية وخطة التشغيل 

(100)مجموع الدرجات

2)   قم نموذج رـــ تقييم المشروع المقترح وفق نموذج تقييم المشاريع المقترحة2

)
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6)   قم نموذج رتقييم المشروع الدوري وفق نموذج المتابعة لمراحل التنفيذ

)

مراحل المتابعة الدورية
مراحل التنفيذ

3

لية التنفيذ ا 

3

النتائج المتوقع

3

لية المتابعة ا 

3

الزمن

3

التكلفة

3

النطاق

3

الجودة 

4
المجموع

25

لى
أو ل
ة ا
رحل

الم

تحقق

لم يتحقق

المخاطر الموجهة

طريقة التغلب عليها 

ية
ثان
ة ال

رحل
الم

الدرجة

لم يحقق

المخاطر الموجهة

طريقة التغلب عليها 

ثة
ثال
ة ال

حل
مر
ال

تحقق

لم يتحقق

المخاطر الموجهة

طريقة التغلب عليها 

عة
راب
ة ال

حل
مر
ل

تحقق

لم يتحقق

المخاطر الموجهة

طريقة التغلب عليها 

درجة ( 100)إجمالي الدرجات 
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)   نموذج رقم USAID-استبانة تقييم مشروع وفق ضوابط دليل االتحاد األوروبي -1

7)

يار
مع
ال

الضوابط

التقييم

المالحظة

لم يتحققتحقق

الدرجة

لة 
كام

ال

قة
تح
مس

ال

ل 
أو ل
ر ا
عيا

الم
  /

ط
تبا
لر
ا

3تحديد الفائت المستهدفة 

3تحديد الشركاء

3التعرف على احتياجات الفائت المستهدفة

3تحليل النتائج المستفادة من الخبرات السابقة

3تصميم المشروع بحيث يلبي احتياجات الفئة المستهدفة

3تحليل المخاطر الخارجية 

3وضع ترتيبات للتنسيق مع الشركاء

3وضع نظام متابعة وتقييم مناسب وفعال
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يار
مع
ال

الضوابط

التقييم

المالحظة 
لم يتحققتحقق 

الدرجة

كام
ال لملة 
ا

تح
س قة

ي 
ثان
ر ال
عيا

الم
  /

مة
دا
ست
ال

نشطة المشروع مع العوامل الجتماعية الثقافية
3تناغم اأ

خذ بعين العتبار القضايا المتقاطعة مثل 
أ
3القوانين في الدولةال

هداف وانجازات المشروع وهل تم التنسيق معهم طوال فترة تنفيذ
أ
3المشروعامتالك الشركاء ل

هداف المشروع 3ك فاية موازنة المشروع لتحقيق مخرجات واأ

3القدرة على إدارة التكنولوجيا المتوفرة بدون الحاجة لمساعدة خارجية 

3من هيكلتهاالستدامة المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزام الشركاء وكذلك دمج المشروع ض

ات المقدمة بعد الستدامة المالية والتي تعكس قدرة الفائت المستهدفة على تحمل تكلفة الخدم

انتهاء التمويل 
3

ث 
ثال
ر ال
عيا

الم
 /

ثر
أ ال

3تحقيق الهدف العام 

3مساهمة المشروع في تحقيق هذا الهدف

3انتشار الهدف القتصادي على الموظفين ومقدمي الخدمات

3ية مساهمة المشروع في تطوير القطاع المستهدف فيما يتعلق بتطوير الموارد البشر

3قصص النجاح والدروس المستفادة والوسائل والحلول اإلبداعية 

ع 
راب
ر ال
عيا

الم
 /

ية
اعل
الف

هداف المحددة المخطط لها باستعمال مؤشرات القياس الموجودة في اإلطار ا
أ
لمنطقي تحقيق ال

للمشروع 
3

3تحقيق التغيير والتنمية والفوائد المخطط لها للفائت المستهدفة 

3الفرضيات والمخاطر المحتملة كانت صحيحة 

3هناك مخاطر جديدة ظهرت

خذ بعين العتبار قضايا متقاطعة 
أ
3ظهرت مشاكل نظرا لعدم ال
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يار
مع
ال

الضوابط

التقييم

المالحظة 
لم يتحققتحقق

الدرجة

لة 
كام

ال

تح
مس

ال
ق

ة

س 
خام

ر ال
عيا

الم
 /

ءة
ك فا

ال

موجودة تحقيق المخرجات المخطط لها باستعمال مؤشرات القياس ال

في اإلطار المنطقي للمشروع
3

2نوعية اإلدارة اليومية شامال  

2نوعية إدارة الموازنة

2نوعية الموظفين

2نوعية المعلومات

2نوعية المخاطر

خرى وتبرير الت
أ
كاليف تكاليف مخرجات المشروع مقارنة بمدخالت ا

والفوائد
3

3نوعية المتابعة موجودة 

3تم الستفادة منها

3تحقيق نتائج غير مخطط لها

(100)مجموع الدرجات
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ختاما  
يرية هذه الخطة على الجوانب التي تتميز بها جمعية الملك فهد الختتركيز

.تمعيالنسائية بجازان عن أمثالها من المؤسسات الخيرية ذات نفس النشاط المج

ومعرفة مدى تقدم وتطور العمل واألداء

ولمرسومة وقرب أو بعد دور القائمين والمنفذين في تحقيق االستراتيجيات ا

بطاقة األداء "قياس مدى تحقق األهداف االستراتيجية من خالل منهجية 

".المتوازن

آملين أن  
على درجات نكون دائما عونا هلل ثم للوطن في خدمة المستفيدين لدينا في بدل ا

العطاء 

29
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