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امللخص التنفيذي

الصادرةالتنفيذيةوالئحتهبالرياضهـ18/2/1437وتاريخ(61)رقمالوزراءمجلسبقرار األهليةواملؤسساتالجمعياتنظامبموجب"(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"تأسيستم

..هـ11/6/1437وتاريخ(73739)رقمالوزاري بالقرار 

:اآلتيتحقيقإلىتهدف"اإليدزمرض ىلرعايةالخيريةالجمعية"لـ(الجمعيةغايات)للجمعيةاألساسيةالالئحةوبموجب

.وأسرتهللمريضواملعنوي واالجتماعيوالنفس ياملاديالدعم▪

.اإليدزبمرضاملجتمعوتثقيفبتوعيةالقيام▪

.حقوقهاإليدز ملريضتكفلالتيوالقراراتوالقوانينواألنظمةامللكيةاملراسيمكافةوتطبيقتفعيلمتابعة▪

.عنهالناتجةاملضاعفاتمنوالتخفيفالحدومحاولةاإليدز أسبابملعرفةتسعىالتيالعلميةالبحوثوتبنيوتشجيعدعم▪

.الخدماتمنوغيرهاوترفيهيةوتأهيليةوتعليميةصحيةخدماتمناإليدز مريضيحتاجهقدبمايخصهفيماكلالعالقةذاتالجهاتمخاطبة▪

.الوطنيةاملناسباتفياملشاركاتخاللمناإليدز مرض ىومهاراتأنشطةوتشجيعدعم▪

واملعنوي النفس يلوالتأهيالتنموي،لإلسكانالسكنيوالدعماملالي،الدعمبرامجمنمتنوعةخدماتلهمتقدمحيثاملرض،معاملتعايشينو (املناعةنقص)اإليدزمرض ىالجمعيةتستهدف

.الحديثةالتواصلوسائلعلىالتوعويةوالحمالتالعمل،لسوق والتدريبوالتأهيلالزواج،وإعاناتللمصابين،

تقديمعلىمتفوقةو متقدمةالبقاءعلىوالتصميملفاعليتها،الرئيسةالعواملأحدتعدوالتياملتاحة،للموارداألمثلاالستثمار بأهمية”(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية”وإليمان

يستثمر الذياملتطور يطالتخطعلىوالعملحدوثها،قبلبالتغييراتوالتنبؤ املستقبل،استباقعلىالقادرةباالستراتيجياتاألخذذلكيستدعيوالذياملستهدفة،للفئاتمتميزةخدمات

.الضعفنقاطمنالتقليلفيالقوةنقاطمنواالستفادةاملتاحة،الفرص

خطوطالوتقدمالقادمة،للفترة(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةعليهتقومالتياألسستوضحوالتيسنوات،3ملدة2024–2022للفترةاالستراتيجيةخطتهاببناءاهتمامهاكانلذلك

كماال،أماألهدافتلكتتحققإنماتحديديتمخاللهامنالتياملعايير تقدمأنهاكمااملذكورة،الفترةفيتحقيقها(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةعلىيتوجبالتيلألهدافالعريضة

.املرسومةاألهدافتحقيقسبيلفيومشاريعمبادراتمنبهالقياميجبملااألساسيةاللبناتتقدم
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امللخص التنفيذي... تابع 

يةالعرباململكةلرؤيةالرائدةاالنطالقةاستراتيجيتناانطالقةواكبوقد
تمتوالتي،2020الوطنيالتحول برنامجانطالقتضمنتوالتي،2030السعودية
عودسآلعبدالعزيز بنسلمانامللكالشريفينالحرمينخادممنبتوجيهات
األمنياتعجميويحققالطموحاتكليلبيلعملبالتخطيطأمر حيثهللا،يحفظه
ييـر التغرحلـةمالمحتحديدخاللهامنتموالتيالسعودية،العربيةللمملكة
.واالجتماعـياالقتصـاديللوضـعوالطمـوحالجذري 

ملتوازن ااألداءبطاقةمنهجيةعلىاالستراتيجيةالخطةبناءفياالعتمادتموقد
(Balanced Scorecard)،ياآلتالنحو علىالوثيقةهذهفصول جاءتفقدوبذلك:

املتبعةاملنهجية▪

البرنامجإطالق▪

املراجعة:األولىالخطوة▪

االستراتيجية:الثانيةالخطوة▪

االستراتيجيةاألهداف:الثالثةالخطوة▪

االستراتيجيةالخريطة:الرابعةالخطوة▪

األداءمؤشرات:الخامسةالخطوة▪

االستراتيجيةاملبادرات:السادسةالخطوة▪

الداءتحليل:السابعةالخطوة▪

والتواصلاالتصالوخطةاالستراتيجيةالخطةحوكمة▪

املوائمة:الثامنةالخطوة▪

التقييم:التاسعةالخطوة▪
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حوكمة الخطة 
االستراتيجية وخطة 
االتصال والتواصل

املراجعة

االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

الخريطة 
االستراتيجية

مؤشرات األداء 
االستراتيجية

املبادرات 
االستراتيجية

تحليل األداء

املوائمة

التقييم

الرسالة

الرؤية

اإلدارة املالية
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منهجية العمل في تطوير 
االستراتيجية



منهجية العمل في تطوير االستراتيجية

املتوازن األداءبطاقةمنهجيةاعتمادتم

(Balanced Scorecard)خاللمنوذلك

للنجاحالتسعالخطواتعملإطار "تطبيق

ينبالروابطعلى"العجلة"تركزإذ،(العجلة)

اقةبطنظامتصميمأنفكرةوتعزز الخطوات

تمرةمسرحلةيشكلوتطبيقهاملتوازن األداء

 وليس
 
.والنهايةالبدايةمخددمشروعا

إطار خطواتبينالعالقةيوضحاملرفقالشكل

واملكوناتللنجاحالتسعالخطواتعمل

.يةاالستراتيجواإلدارةللتخطيطاألساسية
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إطالق البرنامج 

حوكمة الخطة 
االستراتيجية 
وخطة االتصال 
والتواصل

املراجعة

االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

الخريطة االستراتيجية

مؤشرات األداء 
االستراتيجية

املبادرات 
االستراتيجية

تحليل األداء

املوائمة

التقييم

الرسالة

الرؤية

اإلدارة املالية

خلية
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العلميا
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منهجية العمل في تطوير االستراتيجية... تابع 

:التاليةالقائمةضمنتوضيحهافيمكناالستراتيجية،واإلدارةللتخطيطاألساسيةواملكوناتللنجاحالتسعالخطواتعملإطار خطواتبينالعالقةأما
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الخطواتاملكونات

إطالق البرنامج▪مراجعة أعمال الجمعية 

املراجعة: الخطوة األولى▪

االستراتيجية: الخطوة الثانية▪صياغة االستراتيجية

األهداف االستراتيجية: الخطوة الثالثة▪

الخريطة االستراتيجية: الخطوة الرابعة▪اإلبالغ عن االستراتيجية

مؤشرات األداء: الخامسةالخطوة▪

املبادرات االستراتيجية: الخطوة السادسة▪

طرح بطاقة قياس األداء ▪

املبادرات االستراتيجية: الخطوة السادسة▪وضع املوازنة

طرح بطاقة قياس األداء ▪تطوير الخطط التشغيلية

املوائمة: الخطوة الثامنة▪

تنفيذ االستراتيجية

قياس النتائج

تحليل النتائج

تحليل الداء: الخطوة السابعة▪

التقييم: الخطوة التاسعة▪

حسب الحاجة8-1إعادة تطبيق الخطوات من ▪تطبيق املعرفة املكتسبة



منهجية العمل في تطوير االستراتيجية... تابع 

::التاليبالشكلواملدرجة،لالستراتيجيةالثالثاملراحلبينالتكاملتحقيقسيتمإذ

8

األداءوتقييمتحليل

املستمرالتحسين

االستراتيجيةاالستراتيجيةاالستراتيجية

تنفيذمواءمةصياغة

وازنةالخطة االستراتيجية املت▪
التركيز االستراتيجي▪

املواءمة مع الخطط ▪
يةاالستراتيجية والتشغيل

مواءمة الجمعية▪

النتائج االستراتيجية▪
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إطالق البرنامج 

حوكمة الخطة 
االستراتيجية وخطة 
االتصال والتواصل

املراجعة

االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

الخريطة االستراتيجية

مؤشرات األداء 
االستراتيجية

املبادرات 
االستراتيجية

تحليل األداء

املوائمة

التقييم

الرسالة

الرؤية

اإلدارة املالية
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إطالق البرنامج



إطالق البرنامج

شعارتتح"(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"لـاالستراتيجيةالخطة"برنامجإطالقتم

"و املتعايشين مع املرض( نقص املناعة)خططنا ملستقبل أفضل ملرض ى اإليدز "

:بـالعلياالجمعيةقيادةفيهاضمنت

.الواضحاالستراتيجيالتركيز علىالحفاظ▪

.ذهاوتنفياالستراتيجيةتطوير فيمصلحةلهومنالجمعيةفييعملمنجميعإشراك▪

.الفعالةواملشاركةالوضوحتوفير ▪

.كفريقوفعاليةبانتظاموالعملاالستراتيجية،تنفيذمسؤوليةتحمل▪

بشكلهاوتحسينتطويرهاعلىوالعملاالستراتيجيةإدارةفيالقياسعمليةمناالستفادة▪

.مستمر

.االستراتيجيةأهدافإلنجاحللموظفينالتفويضتأمين▪

.واملتأثريناملؤثريناملصالحوأصحابالجمعيةخدماتمناملستفيدينتضمين▪

.االستراتيجيةإلنجاحواملاديةواملاليةالبشريةاملواردتأمين▪

املحاور ستوى معلىاالستراتيجيةتطوير فياملشاركةالفرق لجميعاملناسبةالظروفتوفير ▪

.واملبادراتاالستراتيجيةواألهداف

.االستراتيجيةعناصر لجميعاملطورةالعملورشرعاية▪

.الجمعيةفير التغييوحتميةالتغيير منالعامة(املنفعة)"الوسيلة"و"السبب"املوظفون فهم▪
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املرجعيات والوثائق الداعمة لبناء الخطة االستراتيجية

املحاور 

وثائق ودراسات 
خاصة بالجمعية

وثائق ودراسات 
متعلقة بمجال عمل

الجمعية

مقابالت أصحاب 
ت املصلحة والتحليال 

اإلحصائية

الجمعيةوثائق منالوقايةجمعيةنظام
(مناعة)املناعيالعوز 

النظام األساس للجمعية الخيرية 
"مناعة"لرعاية مرض ى اإليدز 

للجمعيةاإللكترونياملوقع
http://manaa.org.sa/

بيةالعر اململكةرؤية
2030السعودية

ر غيالقطاعآفاقوثيقة
جمعية/2020الربحي
الخيريةخالدامللك

اإليدز /البشريةاملناعةنقصفيروسوباءإحصائيات
العاملي

2030املستدامةالتنميةأهداف

:مقابالت فردية مع أصحاب املصلحة
.  تم جمع بيانات من موظفي الجمعية

اقع :اإلنترنتمو

للبحثئقوالوثاواملقاالتالرسميةللتقارير شاملةمكتبيةمراجعة
 محلي(اإليدز)املناعةنقصبفيروسصلةذاتمؤسساتعن

 
ا

 
 
إقليما  و

 
.تقدمهاالتيالخدماتنوعيةوتحديدوعامليا

لألعواماملاليةالقوائم
م2020م،2019م،2018
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ض فني لحملة
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ض اإليدز
اليوم العلمي ملر

املصادر الرئيسة للمعلومات

الحقيلعبدهللا.د.أ
الفيزيوسف.أ

الخمش يإبراهيم.أ
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إطالق البرنامج 

حوكمة الخطة 
االستراتيجية وخطة 
االتصال والتواصل

املراجعة

االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

الخريطة االستراتيجية

مؤشرات األداء 
االستراتيجية

املبادرات 
االستراتيجية

تحليل األداء

املوائمة

التقييم

الرسالة

الرؤية

اإلدارة املالية
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املراجعة: 1الخطوة 
(يةتطوير الفهم املشترك للعوامل املؤثرة في الجمع)



المستوى الثالث ي 
المستوى الثان  المستوى األول

(  مناعة)وغايات جمعية الوقاية من العوز املناعي 2030رؤية اململكة العربية السعودية : 1-1

( مناعة)االرتباط بغايات جمعية الوقاية من العوز املناعي 

مجتمع حيوي

تعزيز القيم اإلنسانية
والهوية الوطنية 

تعزيز القيم اإلنسانية

والمعنويواالجتماعي والنفسي الماديالدعم
.وأشتهللمريض 1

.زاإليدبمرضالمجتمعوتثقيفبتوعيةالقيام
2

يةالملكالمراسيمكافةوتطبيقتفعيلمتابعة
ي والقراراتوالقواني   واألنظمة

ضلمريتكفلالتر
.حقوقهاإليدز 

3

ي وتشجيعدعم
ي العلميةالبحوثوتبت 

سىعتالتر
نموالتخفيفالحد ومحاولةاإليدز أسبابلمعرفة

.عنهالناتجةالمضاعفات
4

تعزيز قيم العدالة والشفافية

تعزيز قيم العزيمة والمثابرة

3

1

5

4

2

قد ا بميخصهفيما كلالعالقةذاتالجهاتمخاطبة
ةوتعليميصحيةخدماتمناإليدز مريضيحتاجه
ها وترفيهيةوتأهيلية .الخدماتمنوغت 

5

االرتقاء بالخدمات الصحية

تسهيل الحصول عىل الخدمات 
الصحية

ن القيمة المحصلة من  تحسي 
جودة النتائج )الخدمات الصحية 

ة والتكلفة (والخي 

1

ن حياة عامرة  تمكي 
وصحية

ن  خلق بيئة مالئمة لتمكي 
ن  السعوديي 

تعزيز الوقاية ضد المخاطر 
الصحة العامة وإدارة )الصحية 

(األزمات الصحية

ي 
تعزيز مشاركة المرضن فن

التحضي  لمستقبل أبنائهم

6

1

إتاحة فرص تملك السكن المالئم
5لألرس السعودية

2

مناإليدز مرض  ومهاراتأنشطةوتشجيعدعم
ي المشاركاتخالل

 
.الوطنيةالمناسباتف 6

تعزيز ممارسة األنشطة الرياضيةتعزيز نمط حياة صحي 
ي المجتمع 

فن

فيه دعم الثقافة والير
فيه لتلبية  تطوير وتنوي    ع فرص الير

احتياجات السكان

تعزيز قيم اإليجابية والمرونة 
وثقافة العمل الجاد ن أطفالنا بي 

ن من خالل  ن المواطني  تمكي 
منظومة الخدمات االجتماعية

ن فعالية وكفاءة منظومة  تحسي 
الخدمات االجتماعية

1

4

تشجيع العمل التطوعي 
رفع مستوى تحمل المواطن 

للمسؤولية
ن المسؤولية  تمكي 

االجتماعية
1

وطن طموح



مراجعة العناصر االستراتيجية العليا القائمة في الجمعية: 1-2

الصلة،ذاتلوثائقاومراجعةواالستبياناتكاملقابالتاملتعددةاألدواتتوظيفخاللمن(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةفيالقائمةالعليااالستراتيجيةالعناصر جميعمراجعةتم

:التاليحسبالنتائجوكانتالجمعيةلدىاالستراتيجيةالفجوةتشكيلتموعليه

( مناعة)مصفوفة الفجوة االستراتيجية لدى  جمعية الوقاية من العوز املناعي 

املالحظاتاملراجعة مطلوبةمقبول تمت املراجعةمكونات النظام

الرسالة بحاجة إلى تطوير✓✓الرسالة

الرؤية بحاجة إلى تطوير✓✓الرؤية

لم يتم تطويرها بعد✓القيم

لم يتم تطويرها بعد✓نتيجة استراتيجية شاملة مرتبطة بالرؤية

لم يتم تطويرها بعد✓خطة التواصل واإلبالغ وإدارة التغيير

لم يتم تطويرها بعد✓والتحدياتوالدعميةالعوامل الرعاية 

اقتراح لم يتم تطويرها بعد✓القيمة للعمالءاحتياجات أصحاب املصالح و

لم يتم تطويرها بعد✓املحاور والنتائج االستراتيجية

لم يتم تطويرها بعد✓املناظير

خاطئاالرتفاع االستراتيجي✓✓األهداف االستراتيجية

لم يتم تطويرها بعد✓الخريطة االستراتيجية لألهداف

لم يتم تطويرها بعد✓مؤشرات األداء واملستهدفات

لم يتم تطويرها بعد✓املبادرات االستراتيجية

لم يتم تطويرها بعد✓رسم استراتيجي من صفحة واحدة

14



مراجعة العناصر االستراتيجية العليا القائمة في الجمعية... تابع 

مفتاح الترميز في املصفوفة

اللون األخضرالعناصر املقبولة

اللون األصفرالعناصر التي تحتاج إلى املراجعة أو التحديث

اللون األحمرالتي تحتاج إلى التطويرالعناصر املفقودة

15

(  مناعة)مصفوفة الفجوة االستراتيجية لدى  جمعية الوقاية من العوز املناعي ... تابع 

املالحظاتاملراجعة مطلوبةمقبول تمت املراجعةمكونات النظام

لم يتم تطويرها بعد✓القصة والخطة االستراتيجية

لم يتم تطويرها بعد✓خطة األتمتة

لم يتم تطويرها بعد✓خطة التعميم

لم يتم تطويرها بعد✓خطة التقييم



(  مناعة)لبيئة عمل جمعية الوقاية من العوز املناعي SWOTالتحليل الرباعي : 1-3

الوقايةجمعيةوجهاتتلتحقيقاألساسستكون والتي،(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةفيوالتهديداتوالفرصوالضعفالقوةنقاطحصر سيتمجميعهاالسابقةالتحليالتنتيجة

:االستراتيجية(مناعة)املناعيالعوز من

التحدياتوالدعميةالعوامل الرعاية 

لي
خ
دا

 ال
يل

حل
لت
ا

نقاط الضعفنقاط القوة

أفرادقيادةإيمان▪ ادياملالدعموتقديماإليدز مرض ىرعايةبأهمية(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةو
.اإليدزبمرضاملجتمعوتثقيفبتوعيةوالقياموأسرتهللمريضواملعنوي واالجتماعيوالنفس ي

.واملؤسساتاألفرادمنوالبرامجللمنحاملتلقيةالجهاتملاهيةالتوجهوضوحضعف▪
.(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةفيتقديمهااملرادالخدماتماهيةوضوحضعف▪
.للجمعيةالجغرافيالعملنطاقوضوحضعف▪
.(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةألعمالموجهاستراتيجيةوجودعدم▪
للحوكمة،لنظامفاعلتطبيقيوجدال ▪
.للعملمنظمةسياساتو هيكلةيوجدال ▪
.واملانحينالداعمينمنالنقديةالتدفقاتانتظامضعف▪
استيفاءو بهاللنهوض(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةبجمعيةالخاصةواالستثماراتاألوقافحجمفيضعف▪

.خدماتها
.اإليراداتمنعاليةبدرجةأعلىالتشغيليةاملصروفات▪
افر نقص▪ .(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةبمتطلباتليفيمتخصصبشري كادر تو
.للعملمنظمةاألداءلقياسومؤشراتإجراءاتيوجدال ▪
افر عدم▪ .(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةفياملتخصصةاملعرفةلنشر وآلياتمنهجياتتو
.وخدماتهالهاأعماإدارةفي(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةفيواالتصاالتاملعلوماتتقنيةتوظيفضعف▪

جي
ار
لخ

ل ا
حلي

لت
ا

التهديداتالفرص

.الربحيغير القطاعلتمكيناالستراتيجيةوتوجهاتهاالدولةتوجه▪
.االجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةقبلمناملانحةللمؤسساتاملقدمالدعم▪
.(ةمناع)املناعيالعوز منالوقايةجمعيةلخدماتمساندةوالتأهيلالتطوير مجالفيعامليةجمعياتوجود▪

.اململكةفياملانحةاملؤسساتعملبتنظيمالخاصةوالقوانيناللوائح▪
.الربحيغير القطاععملمجالفياملحليالسوق فياملؤهلةالعاملةتوفر ضعف▪
منكبيرةودجهتكثيفيستدعيممااملؤسساتمناملقدمةللمنحواملتميزةالجيدةاملنفذةالجهاتتواجدضعف▪

.واملنحالبرامجتتلقىالتيالجهاتلتلكفنيدعملتقديم(مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية
.(19–كوفيد)كوروناجائحةظلفيالعالمتواجهالتيالتحديات▪

16



تحليل املستفيدين وأصحاب العالقة: 1-4

العمالءهؤالءأثر تحديدمتبحيثمباشر،بشكللهمموجهةالخدماتأو املنتجاتتلكتكون بحيثالجمعيةومنتجاتخدماتمناملباشر املستفيد)املستفيدينتحليللنتائجعرضيليفيما

:املستفيدينهؤالءعلىالجمعيةوأثر الجمعية،على

أصحاب املصلحة
تأثير الجمعية  على املستفيدينتأثير املستفيدين على الجمعية

درجة األثروصف األثردرجة األثروصف األثر

1
روس املصابين بفي)مرض ى اإليدز 

(  نقص املناعة البشرية

ى لجمعية الخيرية لرعاية مرض مرض ى اإليدز  لإن لم يستجب 

حقيق فلن تتمكن الجمعية من تقديم خدماتها وت" مناعة"اإليدز 

.  رسالتها

5

من ( مناعة)إن لم تتمكن جمعية الوقاية من العوز املناعي 

سبة الوصول للشريحة املستهدفة من مرض ى اإليدز تتضاءل ن

.نجاح العملية مع مرور الوقت

6

2
املصابين )أسر مرض ى اإليدز 

( ةبفيروس نقص املناعة البشري

ملناعة املصابين بفيروس نقص ا)تفاعل أسر مرض ى اإليدز عدم

مع مع برامج الجمعية يتسبب في إضعاف التعامل(  البشرية

.املستفيدين

8

فيروس املصابين ب)الوعي لدى أسر مرض ى اإليدز نجاح برامج نشر 

ية األسر يسهم بشكل فاعل في زيادة قابل( نقص املناعة البشرية

(  املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية)مرض ى اإليدز 

6

املجتمع املحلي بجميع فئاته3

يدز  اإل / وعي املجتمع بأخطار فيروس نقص املناعة البشرية 

(  مناعة)سيؤدي إلى مساعدة جمعية الوقاية من العوز املناعي 

.على تحقيق رسالتها

7

ر للوعي بأخطا(  مناعة)نشر جمعية الوقاية من العوز املناعي 

عي يسهم في زيادة الو اإليدز / فيروس نقص املناعة البشرية 

.املجتمعي واملساهمة في الحد من هذا الوباء

7

تأثير منخفض =1تأثير عالي =10
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(الشركاء من داخل الجمعية)تحليل املستفيدين وأصحاب العالقة ... تابع 

 هميتأثرونكماالجمعيةنجاحفيتصبمصلحةيملكون الذينواملؤسساتاألفرادهم)العالقةأصحابتحليللنتائجعرضالتالي
 
أصحابأثر حديدتتمبحيثالجمعية،بأنشطةأيضا

:العالقةأصحابعلىالجمعيةوأثر الجمعية،علىاملصلحة

18

الشركاء من/ أصحاب العالقة 
داخل الجمعية

تأثير الجمعية  على أصحاب العالقةتأثير أصحاب العالقة على الجمعية

درجة األثروصف األثردرجة األثروصف األثر

إدارة الجمعيةمجلس1
وز جمعية الوقاية من العاملجلس باألدوار املناطة به يدعم قيام

بتحقيق أهدافها ( مناعة)املناعي 
10

جمعية الوقاية من العوز املناعي إشراك املجلس في أنشطة 
ينعكس بشكل إيجابي على أداء املجلس( مناعة)

9

املوظفين في الجمعية2
من املستفيدينفاعلية املوظفين في أداء أعمالهم تحقق رضا

( .مناعة)جمعية الوقاية من العوز املناعي خدمات 
10

إن لم تتمكن الجمعية من دعم مواردها البشرية وتمكينهم من 
جمعية الوقاية تطوير قدراتهم وخبراتهم فلن يتمكنوا من خدمة 

.كما يجب( مناعة)من العوز املناعي 
10

املتطوعين في الجمعية3
ن من املستفيديفاعلية املتطوعين في أداء أعمالهم تحقق رضا

(.مناعة)جمعية الوقاية من العوز املناعي خدمات 
10

من دعم املتطوعين وتمكينهم من تطوير الجمعية إن لم تتمكن 

.قدراتهم وخبراتهم فلن يتمكنوا من خدمة الجمعية كما يجب
10

تأثير منخفض =1تأثير عالي =10



(الشركاء من خارج الجمعية)تحليل املستفيدين وأصحاب العالقة ... تابع 

 هميتأثرونكماالجمعيةنجاحفيتصبمصلحةيملكون الذينواملؤسساتاألفرادهم)العالقةأصحابتحليللنتائجعرضالتالي
 
أصحابأثر حديدتتمبحيثالجمعية،بأنشطةأيضا

:العالقةأصحابعلىالجمعيةوأثر الجمعية،علىاملصلحة

19

الشركاء من/ أصحاب العالقة 

خارج الجمعية

تأثير الجمعية  على أصحاب العالقةتأثير أصحاب العالقة على الجمعية

درجة األثروصف األثردرجة األثروصف األثر

1

إليدز البرنامج الوطني ملكافحة ا

ة في الوزارة واملناطق الصحي

العشرين في الدولة في وزارة

الصحة

ة في م البرنامج الوطني ملكافحة اإليدز  والناطق الصحيإن لم يق

الوزارة بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد 

فيروس، املختبرات املرجعية للتشخيص، والتثبت من اإلصابة بال

تقل وتقديم العالج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه فس

من أداء ( مناعة)نسبة نجاح جمعية الوقاية من العوز املناعي 

.أعمالها وتقديم خدماتها

9

لوعي بنشر ا( مناعة)إذا لم تقم  جمعية الوقاية من العوز املناعي 

لن الصحي عن اإليدز في املجتمع وبيان حقوق املصابين، ف

الوزارة إتمام يستطيع البرنامج الوطني ملكافحة اإليدز واملناطق في

بير مهمته مع املرض ى واستكمال أعماله باستيعاب العدد الك

.منهم

6

حليةمنظمات املجتمع املدني امل2

ة من إذا لم تساند منظمات املجتمع املدني املحلية جمعية الوقاي

في تقديم خدماتها من خالل الشراكات (  مناعة)العوز املناعي 

رار في تقديم االستراتيجية الفاعلة فلن تستطيع الجمعية في االستم

.خدماتها

7

مع إذا لم تقم  الجمعية بتحديد متطلباتها من منظمات املجت

تطيع املدني املحلية وسبل مساندتها وتحديد خدماتها فلن تس

كن من منظمات املجتمع املدني املحلية  تحديد اآلليات التي يم

.خاللها تقديم املساندة والدعم الالزم

6

3
ية وزارة املوارد البشرية والتنم

االجتماعية

مج وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية براإذا لم تساند 

م من خالل تقدي(  مناعة)جمعية الوقاية من العوز املناعي وخدمات 

.ديم خدماتهااملنح الفاعلة فلن تستطيع الجمعية في االستمرار في تق

9

بشرية إذا لم تقم  الجمعية بتحديد متطلباتها من وزارة املوارد ال

لن والتنمية االجتماعية وسبل مساندتها وتحديد خدماتها ف

تي يمكن تستطيع وزارة العمل واملوارد البشرية تحديد اآلليات ال

.من خاللها تقديم املساندة والدعم الالزم

6

4
التجمع الرياض ي الصحي في

املنطقة الوسطى

قديم إذا لم يقم املجمع الرياض ي الصحي في املنطقة الوسطى بت

بحاث خدمات الرعاية والبرامج التدريبية والتوعوية والتثقيف واأل 

 لدى الجمعية في تأمين متطلبات تقد
 
يم خدماتها سيشكل ذلك عائقا

.وبرامجها

6

إذا لم تقم الجمعية بتوظيف خدمات  الرعاية والبرامج التدريبية

والتوعوية والتثقيف واألبحاث املقدمة من املجمع الرياض ي 

 على املجمع بض
 
ياع في الصحي في املنطقة الوسطى سينعكس سلبا

.الوقت والجهد وضعف استفادة مرض ى اإليدز من تلك الجهود

4

تأثير منخفض =1تأثير عالي =10



(الشركاء من خارج الجمعية)تحليل املستفيدين وأصحاب العالقة ... تابع 

 هميتأثرونكماالجمعيةنجاحفيتصبمصلحةيملكون الذينواملؤسساتاألفرادهم)العالقةأصحابتحليللنتائجعرضالتالي
 
أصحابأثر حديدتتمبحيثالجمعية،بأنشطةأيضا

:العالقةأصحابعلىالجمعيةوأثر الجمعية،علىاملصلحة

20

الشركاء من/ أصحاب العالقة 

خارج الجمعية

تأثير الجمعية  على أصحاب العالقةتأثير أصحاب العالقة على الجمعية

درجة األثروصف األثردرجة األثروصف األثر

البنك اإلسالمي السعودي5

مج إذا لم يقم البنك بتقديم خدمات الدعم املالية والرعاية لبرا

 لدى جمعية الوقاية من العوز امل
 
ناعي الجمعية سيشكل ذلك عائقا

.في تحقيق متطلبات تقديم خدماتها وبرامجها(  مناعة)

8

إذا لم تقم الجمعية بتقديم خدمات تساهم في خلق أثر حقيقي 

 على البنك بعدم قدر 
 
ته على الفئات املستهدفة سينعكس سلبا

قت على اإليفاء بمسؤوليته املجتمعية وتحقيق اهداف وهدر في الو 

.والجهد واملال

3

وسائل اإلعالم6

ى اإليدز إذا لم تسهم الوسائل اإلعالمية في تبني قضايا الوعي ملرض 

دة مع وتمكينهم من التعايش معه من خالل الرسائل املؤثرة بمساع

وتها ذوي التخصص من الجمعية فلن تستطيع الجمعية إيصال ص

..على كل مواطن في اململكة وتحقيق رؤيتها

6

إذا لم تجد وسائل اإلعالم التوجه الواضح لدى الجمعية وماهية 

الرسائل املراد إرسالها للمجتمع ضمن منهجية علمية مقننة فلن

.تستطيع وسائل اإلعالم تحقيق الهدف من ذلك

4

7

جامعات اململكة الحكومية 

ات والخاصة واملراكز البحثية ذ

الصلة

حثية إذا لم تساند جامعات اململكة الحكومية والخاصة واملراكز الب

الج الجمعية خاصة في مجال أبحاث العبرامج وخدمات ذات الصلة ب

لجمعية في والوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية  فلن تستطيع ا

.االستمرار في تقديم خدماتها التوعوية 

5

ة إذا لم تقم  الجمعية بتحديد متطلباتها من جامعات اململك

واملراكز البحثية ذات الصلة وسبل الحكومية والخاصة

د مساندتها وتحديد خدماتها فلن تستطيع الجامعات تحدي

.زماآلليات التي يمكن من خاللها تقديم املساندة والدعم الال 

2

تأثير منخفض =1تأثير عالي =10



في اململكة العربية السعودية  (  HIV)فيروس نقص املناعة البشرية : 1-5

 
 
السعوديةالعربيةاململكةفياإليدز حاالتإحصائيات:أوال
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21,761
لكلالبشريةاملناعةنقصبفيروسجديدةإصابة1.5منيقربمااكتشافتمحيثالبشرية،املناعةنقصلفيروسمنخفضانتشار معدلذاتدولةالسعوديةالعربيةاململكةتزالال 

ا100،000 اإلبالغتم،2014وديسمبر،البشريةاملناعةنقصفيروساختباراتأول أجريتعندما،1984بينماالفترةفي.السعوديينغير بين10000لكل1.2و،السعودييناملواطنينبينسنوي 
.األجانبمن(٪70.9)15،427و،السعودييناملواطنينمن(٪29.1)6،334منها،البشريةاملناعةنقصبفيروسإصابةحالة21،761إجماليعن

34%
أو ؛(٪34،إقامة)هتجديدأو عملتصريحعلىللحصول اختبارهمتمالذينالعمالبيناملواطنينغير منالبشريةاملناعةنقصبفيروساإلصابةحاالتمعظمعلىالعثور تم.م2014عامحتى

.(٪15)السجناءأو ،(٪23)البشريةاملناعةنقصبفيروسإصابتهمفياملشتبهاألجانب

444
أو ؛(٪34،إقامة)هتجديدأو عملتصريحعلىللحصول اختبارهمتمالذينالعمالبيناملواطنينغير منالبشريةاملناعةنقصبفيروساإلصابةحاالتمعظمعلىالعثور تم.م2014عامحتى

.(٪15)السجناءأو ،(٪23)البشريةاملناعةنقصبفيروسإصابتهمفياملشتبهاألجانب
اعنهااملبلغالبشريةاملناعةنقصبفيروساإلصابةحاالتاتجاهازداد .2014عامفيحالة444إلى2000عامفيفقطحالة125من،الوقتبمرور واضحبشكلالسعودييناملواطنينبينرسمي 

1 :4
ااملكتشفةالحاالتبين4اإلناثإلىالذكور نسبةبلغتحيث،الذكور منالغالبفيالسعوديةالعربيةاململكةفيالبشريةاملناعةنقصفيروسوباءينتشر .م2014عامحتى

 
2014عامفيحديث

ا364) عنهااملبلغالحاالتمنوذةاملأخالبياناتتشير ،ذلكومع.الكامنةباملخاطر املحفوفةوالسلوكياتلالنتقالالفعليةاألساليبحول املوثوقةالبياناتفينقصوهناك.(أنثى80مقابلذكر 
ا .الجنسينبينالعدوى انتقالغلبةإلىاملواطنينوغير املواطنينبينرسمي 

-
اتمثلالسعوديةالعربيةاململكةفيالبشريةاملناعةنقصفيروسمعاملتعايشيناألشخاصعددتقدير علىالقدرةتزالال  .تحدي 
.الوباءلتتبععنهااملبلغالبشريةاملناعةنقصفيروسحالةبياناتعلىأساس يبشكلالبرنامجيعتمدإذ

يتمالتيوااللتهابات،البشريةةاملناعنقصبفيروسإصابتهمفياملشتبهأو البشريةاملناعةنقصبفيروساملتعلقةللحاالتالطبيللعالجيسعون الذيناألشخاصمنمجموعةالبياناتتعكس
.الروتينيةاالختباراتخاللمنعليهاالعثور 
،(بالدمملتبرعينواالزواجقبلمافحصمثل)للخطرعرضةاألقلللفئاتمباشرةغير معلوماتيوفر بعضهاالسعودية،العربيةاململكةفيالروتينيةاالختبار مجموعاتمنالعديدهناك

.(التأهيلإعادةمراكز فيبالحقناملخدراتومتعاطيوالسجناءالجنس يباالتصالاملنقولةاألمراضمرض ى)للخطرعرضةاألكثر والفئات



يساهمبماتطويرهاعلىللعملالعالقةوذوي واملوظفينالجمعيةقادةمعواللقاءاتالورشمنمجموعةعقدتموقد(والقيموالرؤيةالرسالة)بـالجمعيةفيالعليااالستراتيجيةالعناصر تحدد

للعناصر التطوير تمذإوتنفيذها،الرسالةلدعماملتطوعينوالتزاموالتبرعاتالتمويلمنكلعليهايعتمدوالذيلهاالرسالةبيانالجمعيةتقودإذ.املستقبليةالجمعيةأهدافتحقيقفي

:يليكماالعليااالستراتيجية

تطوير العناصر االستراتيجية العليا: 1-5
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( مناعة)رؤيتنا في جمعية الوقاية من العوز املناعي 

الريادة في برامج وانشطة الخدمات االجتماعية املتخصصة في اململكة

ناعي رسالتنا في جمعية الوقاية من العوز امل
(  مناعة)

ي للحد من انتشار منظمة غير ربحية ممكنة في الدعم النفس ي واالجتماعي للمتعايش مع نقص املناعة وأسرته، مسهمه بنشر الوعي املجتمع

.اإلصابة، بفريق منهي وإدارة ذكية وحوكمة وشراكات فاعلة

عي قيمنا في جمعية الوقاية من العوز املنا
(  مناعة)

الشراكات الخصوصيةروح الفريقالتخصصالجودة



:ملبتكرةاالخدماتبنوعيةالجمعيةاستراتيجيةتحديدسيتموالطموحاتاملرضمعاملتعايشينو (املناعةنقص)اإليدزمرض ىتوجهالتيوالتحدياتالتحليالتمجموعةنتيجة

تطوير استراتيجية خدمات الجمعية: 1-6

2030رؤية 

أهداف التنمية 
املستدامة

اصحاب املصلحة 

مرض ى اإليدز  
ع واملتعايشين م

املرض 

التحديات
جهايواالتيالرئيسةالتحدياتتحديد
(املناعةنقص)اإليدزمرض ى

العربيةةاململكفياملرضمعواملتعايشين
اتيةالحيالجوانبمختلففيالسعودية

(والعملوالتعليمالصحة)
:التحدياتهذهوراءالكامنةواألسباب

يةالصحوغير االقتصاديةالظروف▪
األشخاصجعلإلىالسيئة

ةاملناعنقصبفيروساملصابين
ضباألمرالإلصابةعرضةالبشرية
.املنقولةواألمراضالبكتيرية

اقتصاديةاجتماعيةتحديات▪ و
.كبيرةونفسية

اداملضالعالجبدءعندالتغذيةسوء▪
.القهقريةللفيروسات

مةوصمنعليهيترتبومااالكتئاب▪
.اعيةاالجتمالعزلةأو التمييز أو العار 

،االجتماعيةالشبكاتكفايةعدم▪
.الشخصيةوالعالقاتوالفقر 

.والتمييزالعار وصمة▪

الطموحات
ز العو منالوقايةجمعية"لـطموحةأهدافبناء

اإليدزبمرض ىالصلةذات("مناعة)املناعي
اململكةفياملرضمعاملتعايشينو (املناعةنقص)

بعضحلفيتساهمالسعوديةالعربية
:بـالصلةذاتالتحديات

العمل+التعليم+الصحة

تساهمتيالالسريريةغير خدماتتقديمفيتتبلور 
الحديفالقهقريةللفيروساتاملضادالعالجمع
طةاملرتبوالوفياتالصحةاعتاللمعدالتمن

اهيةرفوزيادةالبشرية،املناعةنقصبفيروس
ةاملناعنقصبفيروساملصابيناألشخاص

.البشرية

:لـوذلك
قمعتحقيقأجلمنبالعالجااللتزامدعم1.

روسفيمعاملتعايشينلألشخاصالفيروس
صحتهمأجلومنالبشرية،املناعةنقص
اآلخرينلألشخاصالعدوى انتقالومنع

.البشريةاملناعةنقصبفيروس
روسبفياملرتبطةالعدوى منالوقايةتعزيز 2.

.ومعالجتهاالبشريةاملناعةنقص
فيروسمعالتعايشتحدياتمواجهةتعزيز 3.

.البشريةاملناعةنقص

SWOTتحليل 

جمعية الوقاية من العوز املناعي "استراتيجية  خدمات 
("مناعة)

"االجتماعيالدعم"تقديمفيمبتكرةحلول 
قهقريةالالفيروساتبمضاداتبالعالجااللتزاميحسنانيمكنوالذي

وعيةنوتحسينالطفلإلىاألممنالعدوى انتقالخدماتمنوالوقاية
:وتشمل.البشريةاملناعةنقصفيروسمعاملتعايشيناألشخاصحياة
.الغذاءوتوفير االقتصاديالتعزيز أنشطة▪
اقبة▪ .واملراهقينلألطفالاألبويةاملر
.العاطفيالدعم▪
.الدعمشبكاتأو واالجتماعيالنفس ياإلرشاد▪

"والتغذيةالغذاءدعم"فيمبتكرةحلول 
صنقبفيروساملرتبطةالعدوى وإدارة،املناعةجهاز علىللحفاظ
،بشريةالاملناعةنقصفيروسعالجفعاليةوتعزيز ،البشريةاملناعة

لى،املثالحياةنوعيةودعمالبدنيالنشاطمستوياتعلىوالحفاظ
.باإليدزاملرتبطةالوفياتومنع

:خاصة"املصابينبيناالكتئابحاالتدعم"فيمبتكرةحلول 
خاللسيماال ،البشريةاملناعةنقصبفيروساملصاباتالنساء▪

.(الطفلإصابةمناألمخوف)وبعدهاالوالدةقبلمافترات
منخوفال)البشريةاملناعةنقصفيروسمعاملتعايشون املراهقون ▪

.(العالجفشل

:"والتمييزالعار وصمةمواجهة"فيمبتكرةحلول 
.الفيروسخدماتإلىالوصول دون تحول التيالعوائقأهممن
.الضارةوآثارهاالعار بوصمةالوعي▪
.لبشريةااملناعةنقصفيروسبعدوى يتعلقفيماالكافيةاملعرفة▪
النمطيةوالصور املسبقةواألحكاماالجتماعيةاألحكامبنبذالتوعية▪

.البشريةاملناعةنقصبفيروساملصابيناألشخاصضد
.والتمييزالعار لوصمةللتصديوسياساتلقوانينالسعي▪

23
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إطالق البرنامج 

حوكمة الخطة 
االستراتيجية وخطة 
االتصال والتواصل
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االستراتيجية: 2الخطوة 
(اختيار املسار والخطة)



علىملساعدتها(تراتيجيةاالسالبدائل)املحتملةاالستراتيجيخيارتها("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"حددتوعليهللتقدم،وخطةالرسالةلنجاحمسار بأنهااالستراتيجيةوصفيتم

:التاليةاالستراتيجيةالخياراتضمنوكانتاملستقبل،فيمتوقعةغير أحداثعنالناتجةاملحتملةاملخاطر وتحديدالقرار،اتخاذ

إجراء التخطيط للخيارات االستراتيجية: 2-1

مرحلة االستدامة النضوج

أسبوع24

مرحلة النمو

أسبوع  48 مرحلة إعادة التأسيس

أسبوع24

مرحلة التوسع

أسبوع  48

أشهر12أشهر6

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

100%

100%

الوضع االقتصادي 
–توفر السيولة)قوي 

(يوجد دعم دائم

ات االستمرار بنفس الخدم
(  املسارات األربعة)

النمو

10
0

%

100%

الوضع االقتصادي 
–توفر السيولة)قوي 

(يوجد دعم دائم

فتح خيارات جديدة
لخدمات الجمعية

التوسع

أشهر6أشهر12
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(الشركاء)تطوير اقتراح القيمة املستفيدين من خدمات الجمعية وأصحاب العالقة : 2-2

وسيتمعزيزهم،وتعليهموالحفاظبهمعالقاتهاتطوير بهدفوذلكالعالقةوأصحابالجمعيةخدماتمنللمستفيدينتقدمهأنينبغيما("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"حددت
:العالقةونوعيةلهم،تقديمهاسيتمالتيالسماتبمجموعةحصرها

(مناعة)عمالء جمعية الوقاية من العوز املناعي 
املنتجات  املقدمة/ خصائص الخدمات

مة ما هي خصائص  خدمات ومنتجات الجمعية التي تعتبر قي  )
(برأي العمالء

ماهية العالقة مع العمالء
ما هي العالقة األكثر قيمة التي يتوقعها العمالء من  )

(الجمعية

الصورة الذهنية 
دى ما هي الصورة التي ستفضلها الجمعية أن ترسخ ل)

(العمالء

:املستفيد املباشر من خدمات الجمعية1
-ض و املتعايشين مع املر ( نقص املناعة)مرض ى اإليدز 

(معيةمستهدف بالبرامج التوعوية بقضية الج)املجتمع 

قبل )معلومات واضحة عن البرامج والخدمات املقدمة ▪
ء من بعد االنتها–أثناء تقديم الخدمات –تقديم الخدمات 
(تقديم الخدمات

تتناسب حسب ظروفهم )توظيف طرق تواصل فعالة ▪
(وأوضاعهم

تكون ذات قيمة عالية )مصداقية الفرص والخدمات ▪
(للمستفيدين من الخدمات

.موائمة بيئة تنفيذ البرامج الحتياجاته ورغباته▪

.عالقة مبنية على االحترام▪
.التواصل الفعال▪
.دقة املعلومات▪

.العميل أوال▪
.مكان للتطوير وفرص العمل▪
.االهتمام والعناية▪
.الفرصة الذهبية للتطوير والتحسين▪

(:الشركاء من داخل الجمعية)أصحاب العالقة 2
الخبراء -إدارة الجمعية –مجلس إدارة الجمعية 

جمعيةاملتطوعين في ال-موظفو الجمعية -املتخصصين 

.ير العملاحترام األفكار واملبادرات املقدمة املساهمة في تطو ▪
.اكتمال كافة التجهيزيات ذات الصلة ببيئة العمل▪
.التطوير املنهي املستمر▪
تسليم املستحقات املالية في الوقت املخصص▪
التقدير والتحفيز▪

عالقة مبنية على التقدير ▪
الشراكة املستمرة▪
التواصل الفعال▪

بيئة داعمة متميزة وذات جودة عالية▪
االلتزام والجدية في العمل▪

(:الشركاء من خارج الجمعية)أصحاب العالقة 2
اطق البرنامج الوطني ملكافحة اإليدز في الوزارة واملن
منظمات -الصحية العشرين في الدولة في وزارة الصحة

تنمية وزارة املوارد البشرية وال-املجتمع املدني املحلية 
التجمع الرياض ي الصحي في املنطقة-االجتماعية 

-م وسائل اإلعال -البنك اإلسالمي السعودي -الوسطى 
ية جامعات اململكة الحكومية والخاصة واملراكز البحث

ذات الصلة

التنسيق املبكر▪
.تسويق أسماء املؤسسات ضمن أعمال وخدمات الجمعية▪
.التقدير االحترام أثناء تنفيذ األعمال▪
.تسليم املستحقات املالية في الوقت املحدد▪
(يةضمن املسؤولية املجتمع)إبراز دوره الداعم للمجتمع ▪
.االطالع على أنشطة الجمعية▪
.إبراز دورها كشريك نجاح▪

عارفعالقة تعاون مبنية على املساندة والدعم ونقل امل▪
عالقة رسمية مبنية على الشفافية والشراكة في▪

النجاح
عالقة مبنية على التقدير والشراكة في النجاح▪
التواصل الفعال▪

االلتزام والجدية في العمل▪
شركاء في النجاح▪
2030مشارك استراتيجي في تحقيق رؤية ▪
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تطوير مخطط املميزات االستراتيجية: 2-3

،(التميزعوامل)لةمماثوخدماتمنتجاتيقدمون الذينوالدولياملحليالسوق فياآلخريناملنافسينباستراتيجياتمقارنةاستراتيجياتها("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"حددت

:("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"لـاالستراتيجيالتركيز عناصر يظهر التاليواملخطط

27

مرتفع

التركيز 
(متوسط)

منخفض 

التأهيل
والتدريب

التوعية 
والتثقيف

املطالبة 
بحقوقهم

تأهيل 
العاملين

التواصل مع 
األسر

برامج القبول يالنشر املعرف
املجتمعي

أهمية رسالة الشراكات
الجمعية

تمكين 
املستفيدين

املنافسين اآلخرين

("مناعة)جمعية الوقاية من العوز املناعي "

.املحليالسوق ضمن("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"بهيتمتعماعلىدالة



والقدرةالداخليةاتوالعمليوالعمالءاملاليسياقهافياالستراتيجيةتنفذالتياألداءعدساتتعدوالتيالتاليةاملناظير اعتمادسيتم("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"أداءلتقييم

:التنظيمية

املناظير االستراتيجية: 2-4

؟العالقةوأصحابالعمالءالحتياجات("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"خدماتتلبيةمدىما
(العالقةوصاحبالعميلرضاتحسين)

األدوات:تحسينخاللمنالداخليةعملياتهادعم("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"لـيمكنكيف
قيادة،والواالبتكار،العمل،وثقافةالتحتية،والبنيةوالقدرات،واملهارات،واملعرفة،والتكنولوجيا،

(الداخليةالقدرةتحسين)والحوكمة؟

تطوير بهدفعليهاالتركيز ("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"لــينبغيالتيالداخليةالعملياتما
للعمالء؟القيمة

(الداخليةالعملياتتحسين)

ضمانمعالعالقةوأصحابللعمالءالقيمةتطوير ("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"لـيمكنكيف
واالستثمارات؟والداعميناملمولينألموالالحكيماالستخدام

(املاليةالنتائجتحسين)

العالقةوأصحابالعمالء

استخدامهاوترشيداملاليةاملوارد

الداخليةالعمليات

التنظيميةالقدرة
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مستوى على"التميزركائز "تحديدتم

("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"

املحاور والنتائج االستراتيجية عالية املستوى : 2-5
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خدمات مقدمة للمستفيدين وذوي 
فوق العالقة بمعايير عالية الجودة ت

توقعاتهم

برامج مصممة ومبتكرة لدعم 
شين ورعاية مرض ى اإليدز  واملتعاي

مع املرض

استدامة محققة لرسالة 
الجمعية االجتماعية من خالل 
استثمارات وشراكات فاعلة

ة 
عي

جم
ال
يا 
ضا

 ق
عم

ر د
حو

م
(

عة
نا
م

)

وعي عام بقضايا الجمعية 
ووفرة في الدعم (  مناعة)

أفرا دهاملجتمعي من مؤسساته و

وأصحابالعمالء

العالقة

يدوترشاملاليةاملوارد

استخدامها

الداخليةالعمليات

التنظيميةالقدرة
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االستراتيجية،تطوير عمبالتوازي واإلبالغالتغيير إلدارةخطةتطوير سيتماالستراتيجية،تنفيذمنعليهاستطرأالتيالالزمةللتغييرات("مناعة)املناعيالعوز منالوقايةجمعية"إلعداد

:التاليةالعناصر ضمنوستكون 

إدارة التغيير بالتوازي مع تطوير االستراتيجية: 2-6

 
 
:أوال

الوعي

معموسعةفرق اجتماعاتعقد

يجيةاالستراتلشرحاملوظفينجميع

.الجديدة

 
 
:ثانيا

قائمة)مصغرةفرق اجتماعاتعقد

املوظفينجميعمع(الحوارعلى

كاملبشكلاستيعابهملتطوير 

منهوالهدفونطاقهالتغيير لطبيعة

االستراتيجيةعناصر ولشرح

.الجديدة

الفهم

 ثالث
 
:ا

لقتتعواضحةإجراءاتاملوظفون يتخذ

خداماستفيوالبدءالتغيير بتطبيق

بشكلالجديدةوالعملياتالنظم

الراجعةالتغذيةوتضمينمستمر،

اتاإلنجاز ومشاركةالتعلمعنالناتجة

.اإلجراءاتتلكفيوالتحديات

القبول 

 
 
:رابعا

معيةالجاستراتيجيةاملوظفون يتبنى

ويحتفلون وعملياتها،الجديدة

.بنجاحاتها

االلتزام
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
إطالق البرنامج 

حوكمة الخطة 
االستراتيجية وخطة 
االتصال والتواصل

املراجعة

االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

الخريطة االستراتيجية

مؤشرات األداء 
االستراتيجية

املبادرات 
االستراتيجية

تحليل األداء

املوائمة

التقييم

الرسالة

الرؤية

اإلدارة املالية
خلية

ت الدا
العلميا

القدرة التنظيمية

ن
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  /
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أ

األهداف االستراتيجية: 3الخطوة 
(تطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ)



األهداف االستراتيجية للمحاور االستراتيجية: 3-1

محور التميز التشغيلي
دز  محور  الرعاية والدعم ملرض ى اإلي

واملتعايشين مع املرض
راكاتمحور التميز في االستثمار والش

ير خدمات مقدمة للمستفيدين وذوي العالقة بمعاي
عالية الجودة تفوق توقعاتهم

ز  برامج مصممة ومبتكرة لدعم ورعاية مرض ى اإليد
واملتعايشين مع املرض

استدامة محققة لرسالة الجمعية االجتماعية من 
خالل استثمارات وشراكات فاعلة

زيادة كفاءة العمليات الداخلية

زيادة رضا 
املستفيدين 

وأصحاب العالقة

تحسين استخدام التقنية

ية ابتكار  بيئة معرفية تشارك

رد تحسين كفاءة توظيف موا
الجمعية وشركائها

زيادة خدمات الرعاية و الدعم ملرض ى اإليدز 
واملتعايشين مع املرض

زيادة حجم السيولة 
املالية 

تعزيز املالءة واالستدامة 
املالية لتقديم خدمات 

الجمعية

ابتكار خدمات مسارات 
الرعاية والدعم

خفض الدورة 
ذ الزمنية في تنفي

أعمال الجمعية

اقبة خفض التكاليف تحسين مر
التكاليف

زيادة الحوكمة 
والرقابة

تحسين األدوات 
والتقنية

زيادة تطوير املوظفين
واملتطوعين

تحسين الصورة 
الذهنية للجمعية

زيادة حجم 
التبرعات  
لتمويل 
الجمعية

تحسين الجودةتحسين السالمة

تعزيز برامج 
رة ترويجية مبتك

قائمة على باقة 
ية منتجات تسويق

متميزة 

زيادة العوائد 
االستثمارية

وير تحسين نماذج التصميم والتط
اية وقياس أثر تطبيق مسارات الرع

والدعم

زيادة تنوع 
املستفيدين

زيادة عدد 
املستفيدين

تعزيز الشراكات

(مناعة)محور دعم قضايا الجمعية 

م ووفرة في الدع(  مناعة)وعي عام بقضايا الجمعية 
أفراده املجتمعي من مؤسساته و

على)تعزيز ثقافة الفريق 
( جميع املستويات

تحسين املعارف واملهارات 
والقدرات

تحسين كفاءة توظيف موارد 
الجمعية

اإلسهام في الحفاظ على النسيج املجتمعي
وتطوره وتعزيز القيم وغرسها في النشء

تحسين الترويج لقضية 
(مناعة)الجمعية 

تعزيز إدارة ومشاركة املعرفة

شين مع زيادة الوعي املجتمعي بقضية مرض ى اإليدز  واملتعاي
املرض

دراسة متطلبات  
مسارات الرعاية 
والدعم املناسبة 
امللبية الحتياجات
مرض ى اإليدز  
رضواملتعايشين مع امل

ئة ابتكار  بي
معرفية 
تشاركية 

تحسين 
استخدام 
التقنية

بناء الشراكات
وتطوير 
منظومة 
االتصال 

زيادة حجم 
استثمارات 
وأوقاف 
الجمعية 
وتنويعها

نقصفيروسباملتأثرينأواملصابينلألشخاصوالدعمواالجتماعيةالنفسيةاملشورةوتقديم

العمالء وأصحاب 

العالقة

يةالقدرة التنظيم

العمليات 

الداخلية

املوارد املالية 

اوترشيد استخدامه
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ة تعزيز الحوكمة ورقاب
األداء املؤسس ي 

ركية  خلق بيئة معرفية تشا
وخدمات إلكترونية داعمة

للنظام
اتتحسين تقنية املعلوم ل تعزيز عمليات االتصا

الداخلية والخارجية
زيادة تطوير القيادات 
نواملوظفين واملتطوعي تعزيز إدارة عالقات اليةتعزيز تنمية املوارد امل

ناملستفيدين والداعمي

زيادة رضا املستفيدين وأصحاب العالقة

جمعيةتعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية لل

خفض الدورة الزمنية في تنفيذ أعمال 
تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعية الجمعية

وشركائها

تحسين إيرادات الجمعية

تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  
واملتعايشين مع املرض

تحسين نموذج 
التشغيل للخدمات
ضمن املسارات 

املبتكرة

زيادة حجم التبرعات  لتمويل الجمعية

ة تعزيز برامج تسويقية مبتكرة قائمة على باق
املتميزة (  مناعة)خدمات 

زيادة حجم استثمارات الجمعية وأوقافها  
وتنويعها وتعظيم عوائدها

زيادة تنوع وعدد املستفيدين

تقديم تعزيز املالءة واالستدامة املالية ل
خدمات الجمعية

ابتكار خدمات 
مسار دعم حاالت 
االكتئاب بين 
املصابين 

ر ابتكار خدمات مسا
مواجهة وصمة العار 

والتمييز 

ر ابتكار خدمات مسا
دعم الغذاء 
والتغذية

ر ابتكار خدمات مسا
الدعم االجتماعي

جتحسين الجودة لتقديم البرام

زيادة كفاءة العمليات 
الداخلية

.ة، بفريق منهي وإدارة ذكية وحوكمة وشراكات فاعلةصابمنظمة غير ربحية ممكنة في الدعم النفس ي واالجتماعي للمتعايش مع نقص املناعة وأسرته، مسهمه بنشر الوعي املجتمعي للحد من انتشار اإل الرسالة

النموذج امللهم في قيادة خدمات الصحة النفسية في اململكةالرؤية

الشراكاتالخصوصيةروح الفريقالتخصصالجودةالقيم

(مناعة)محور دعم قضايا الجمعية محور التميز في االستثمار والشراكاتمحور  الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضمحور التميز التشغيلياملحاور االستراتيجية

لية خدمات مقدمة للمستفيدين وذوي العالقة بمعايير عاالنتائج االستراتيجية
الجودة تفوق توقعاتهم

مع برامج مصممة ومبتكرة لدعم ورعاية مرض ى اإليدز  واملتعايشين
املرض

استدامة محققة لرسالة الجمعية االجتماعية من خالل 
استثمارات وشراكات فاعلة

معي ووفرة في الدعم املجت(  مناعة)وعي عام بقضايا الجمعية 
أفراده من مؤسساته و
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العمالء وأصحاب العالقة

القدرة التنظيمية

العمليات الداخلية

املوارد املالية وترشيد 

استخدامها

ة تعزيز إدارة ومشارك
املعرفة

8

معية تحسين الترويج لقضية الج
ومشاركة املعرفة

/  أفراد/ مؤسسات)زيادة أعداد الداعمين 
(عضويات

زيادة الوعي املجتمعي بقضية
مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع

املرض
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ة تعزيز الحوكمة ورقاب
األداء املؤسس ي 

ركية  خلق بيئة معرفية تشا
وخدمات إلكترونية داعمة

للنظام
اتتحسين تقنية املعلوم ل تعزيز عمليات االتصا

الداخلية والخارجية
زيادة تطوير القيادات 
نواملوظفين واملتطوعي تعزيز إدارة عالقات اليةتعزيز تنمية املوارد امل

ناملستفيدين والداعمي

زيادة رضا املستفيدين وأصحاب العالقة

جمعيةتعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية لل

خفض الدورة الزمنية في تنفيذ أعمال 
الجمعية

تحسين نموذج 
التشغيل للخدمات
ضمن املسارات 

املبتكرة

جتحسين الجودة لتقديم البرام

زيادة كفاءة العمليات 
الداخلية

.ة، بفريق منهي وإدارة ذكية وحوكمة وشراكات فاعلةصابمنظمة غير ربحية ممكنة في الدعم النفس ي واالجتماعي للمتعايش مع نقص املناعة وأسرته، مسهمه بنشر الوعي املجتمعي للحد من انتشار اإل الرسالة

النموذج امللهم في قيادة خدمات الصحة النفسية في اململكةالرؤية

الشراكاتالخصوصيةروح الفريقالتخصصالجودةالقيم

(مناعة)محور دعم قضايا الجمعية محور التميز في االستثمار والشراكاتمحور  الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضمحور التميز التشغيلياملحاور االستراتيجية

لية خدمات مقدمة للمستفيدين وذوي العالقة بمعايير عاالنتائج االستراتيجية
الجودة تفوق توقعاتهم

مع برامج مصممة ومبتكرة لدعم ورعاية مرض ى اإليدز  واملتعايشين
املرض

استدامة محققة لرسالة الجمعية االجتماعية من خالل 
استثمارات وشراكات فاعلة

معي ووفرة في الدعم املجت(  مناعة)وعي عام بقضايا الجمعية 
أفراده من مؤسساته و
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العمالء وأصحاب العالقة

القدرة التنظيمية

العمليات الداخلية

املوارد املالية وترشيد 

استخدامها

تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعية 
وشركائها
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ة تعزيز الحوكمة ورقاب
األداء املؤسس ي 

ركية  خلق بيئة معرفية تشا
وخدمات إلكترونية داعمة

للنظام
اتتحسين تقنية املعلوم ل تعزيز عمليات االتصا

الداخلية والخارجية
زيادة تطوير القيادات 
نواملوظفين واملتطوعي تعزيز إدارة عالقات اليةتعزيز تنمية املوارد امل

ناملستفيدين والداعمي

زيادة رضا املستفيدين وأصحاب العالقة

جمعيةتعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية لل

تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  
واملتعايشين مع املرض

تحسين نموذج 
التشغيل للخدمات
ضمن املسارات 

املبتكرة

زيادة تنوع وعدد املستفيدين

ابتكار خدمات 
مسار دعم حاالت 
االكتئاب بين 
املصابين 

ر ابتكار خدمات مسا
مواجهة وصمة العار 

والتمييز 

ر ابتكار خدمات مسا
دعم الغذاء 
والتغذية

ر ابتكار خدمات مسا
الدعم االجتماعي

.ة، بفريق منهي وإدارة ذكية وحوكمة وشراكات فاعلةصابمنظمة غير ربحية ممكنة في الدعم النفس ي واالجتماعي للمتعايش مع نقص املناعة وأسرته، مسهمه بنشر الوعي املجتمعي للحد من انتشار اإل الرسالة

النموذج امللهم في قيادة خدمات الصحة النفسية في اململكةالرؤية

الشراكاتالخصوصيةروح الفريقالتخصصالجودةالقيم

(مناعة)محور دعم قضايا الجمعية محور التميز في االستثمار والشراكاتمحور  الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضمحور التميز التشغيلياملحاور االستراتيجية

لية خدمات مقدمة للمستفيدين وذوي العالقة بمعايير عاالنتائج االستراتيجية
الجودة تفوق توقعاتهم

مع برامج مصممة ومبتكرة لدعم ورعاية مرض ى اإليدز  واملتعايشين
املرض

استدامة محققة لرسالة الجمعية االجتماعية من خالل 
استثمارات وشراكات فاعلة

معي ووفرة في الدعم املجت(  مناعة)وعي عام بقضايا الجمعية 
أفراده من مؤسساته و
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ة تعزيز الحوكمة ورقاب
األداء املؤسس ي 

ركية  خلق بيئة معرفية تشا
وخدمات إلكترونية داعمة

للنظام
اتتحسين تقنية املعلوم ل تعزيز عمليات االتصا

الداخلية والخارجية
زيادة تطوير القيادات 
نواملوظفين واملتطوعي تعزيز إدارة عالقات اليةتعزيز تنمية املوارد امل

ناملستفيدين والداعمي

زيادة رضا املستفيدين وأصحاب العالقة

جمعيةتعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية لل

تحسين إيرادات الجمعية

زيادة حجم التبرعات  لتمويل الجمعية

ة تعزيز برامج تسويقية مبتكرة قائمة على باق
املتميزة (  مناعة)خدمات 

زيادة حجم استثمارات الجمعية وأوقافها  
وتنويعها وتعظيم عوائدها

زيادة تنوع وعدد املستفيدين

تقديم تعزيز املالءة واالستدامة املالية ل
خدمات الجمعية

.ة، بفريق منهي وإدارة ذكية وحوكمة وشراكات فاعلةصابمنظمة غير ربحية ممكنة في الدعم النفس ي واالجتماعي للمتعايش مع نقص املناعة وأسرته، مسهمه بنشر الوعي املجتمعي للحد من انتشار اإل الرسالة

النموذج امللهم في قيادة خدمات الصحة النفسية في اململكةالرؤية

الشراكاتالخصوصيةروح الفريقالتخصصالجودةالقيم

(مناعة)محور دعم قضايا الجمعية محور التميز في االستثمار والشراكاتمحور  الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضمحور التميز التشغيلياملحاور االستراتيجية

لية خدمات مقدمة للمستفيدين وذوي العالقة بمعايير عاالنتائج االستراتيجية
الجودة تفوق توقعاتهم

مع برامج مصممة ومبتكرة لدعم ورعاية مرض ى اإليدز  واملتعايشين
املرض

استدامة محققة لرسالة الجمعية االجتماعية من خالل 
استثمارات وشراكات فاعلة

معي ووفرة في الدعم املجت(  مناعة)وعي عام بقضايا الجمعية 
أفراده من مؤسساته و
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ة تعزيز الحوكمة ورقاب
األداء املؤسس ي 

ركية  خلق بيئة معرفية تشا
وخدمات إلكترونية داعمة

للنظام
اتتحسين تقنية املعلوم ل تعزيز عمليات االتصا

الداخلية والخارجية
زيادة تطوير القيادات 
نواملوظفين واملتطوعي تعزيز إدارة عالقات اليةتعزيز تنمية املوارد امل

ناملستفيدين والداعمي

جمعيةتعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية لل

.ة، بفريق منهي وإدارة ذكية وحوكمة وشراكات فاعلةصابمنظمة غير ربحية ممكنة في الدعم النفس ي واالجتماعي للمتعايش مع نقص املناعة وأسرته، مسهمه بنشر الوعي املجتمعي للحد من انتشار اإل الرسالة

النموذج امللهم في قيادة خدمات الصحة النفسية في اململكةالرؤية

الشراكاتالخصوصيةروح الفريقالتخصصالجودةالقيم

(مناعة)محور دعم قضايا الجمعية محور التميز في االستثمار والشراكاتمحور  الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضمحور التميز التشغيلياملحاور االستراتيجية

لية خدمات مقدمة للمستفيدين وذوي العالقة بمعايير عاالنتائج االستراتيجية
الجودة تفوق توقعاتهم

مع برامج مصممة ومبتكرة لدعم ورعاية مرض ى اإليدز  واملتعايشين
املرض

استدامة محققة لرسالة الجمعية االجتماعية من خالل 
استثمارات وشراكات فاعلة

معي ووفرة في الدعم املجت(  مناعة)وعي عام بقضايا الجمعية 
أفراده من مؤسساته و
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ة تعزيز إدارة ومشارك
املعرفة

معية تحسين الترويج لقضية الج
ومشاركة املعرفة

/  أفراد/ مؤسسات)زيادة أعداد الداعمين 
(عضويات

زيادة الوعي املجتمعي بقضية
مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع

املرض
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وصف أهداف منظور القدرة التنظيمية: 3-3

تعزيز الحوكمة ورقابة األداء املؤسس ي الهدف االستراتيجياسم

، وبما يحقق العدل بالجمعية واملستفيدينن هذا الهدف إلى ضمان وجود أنظمة وسياسات واضحة وشفافة ومعلنة للجميع في كل ما يتعلق بصالحيات وامتيازات وحقوق وواجبات كافة العاملييسعىالوصف

.واملساواة بالجمعية

فيدين، وعدم ائح املستتحقق الكفاءة ملجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية، وعدم وجود تعارض للمصالح، وتحقق التوازن والعدل والنزاهة بين كافة شر : إلدارة العليا والسياسات العامةلحوكمة فعالة▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

. التمييز في تقديم التبرعات والخدمات

.  وجود أنظمة مالية وموازنات مبنية على حقائق وتقارير وتحليالت واضحة وشفافة مع االعتماد على سياسات مالية موثقة:حوكمة فعالة للسياسات واإلجراءات املالية▪

قة بحقوق وامتيازاتوجود سياسات وأساليب تتبناها الجمعية في اختيار وتوظيف املوارد البشرية، ووضوح وشفافية السياسات واإلجراءات املتعل: سياسات وإجراءات املوارد البشريةلحوكمة فعالة▪

.وصالحيات العاملين بالجمعية، وضمان العدل واملساواة في الترقيات واملكافآت والتظلمات

:التاليةمدى فعالية حوكمة اإلدارة العليا والسياسات العامة، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات▪املؤشرات املرشحة

oوضوح الرؤية واألهداف لكافة املعنيين بالجمعية.

oء اإلدارة تحقيق العدل واملساواة والشمولية، وشفافية االمتيازات والصالحيات ألعضا

.العليا

oالدقة والشفافية في املعلومات املقدمة للمجتمع بالجمعية.

oنشر وسهولة الوصول إلى املعلومات املتعلقة بالجمعية.

oسالمة ووضوح الهيكل التنظيمي للجمعية.

oوضوح الصالحيات واملسؤوليات لكافة العاملين بالجمعية.

oسرعة إصدار التقارير الالزمة.

رات مدى فعالية حوكمة فعالة للسياسات واإلجراءات املالية، مؤشر مركب يرتبط باملؤش▪

:التالية

oوجود أنظمة وسياسات مالية موثقة وذات مرجعية قانونية.

oوجود تقارير وتحليالت دورية موثقة وشفافة.

oوجود سياسات واضحة آللية قبول الهدايا والهبات للعاملين بالجمعية.

oي املختلفةاتباع األنظمة والتشريعات الرسمية املتعلقة بالتبرعات وأوجه الصرف املال.

ات مدى فعالية حوكمة سياسات وإجراءات املوارد البشرية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشر ▪

:التالية

oوضوح وشفافية سياسات وإجراءات املوارد البشرية بالجمعية.

oتحقيق العدل واملساواة في تطبيق سياسة التوظيف والترقيات واملكافآت.

oوجود نظام واضح وفعال للتظلم الوظيفي.

:، لبناء البيت الداخلي للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"همتنا"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o تطوير الخطة االستراتيجية"مشروع "

o في الجمعية " تعزيز الحوكمة واملساءلة"مشروع

o نظام إدارة عالقات العمالء "مشروع إنشاء وتشغيل(CRM")

1

38مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور القدرة التنظيمية...تابع 

تعزيز تنمية املوارد املاليةالهدف االستراتيجياسم

ل املناسبة وأليات التسويقية وتمكينهم من منهجيات العم( مناعة)هذا الهدف إلى تحسين استدامة وأداء الجمعية من خالل تنمية مواردها املالية وتحقيق استدامتها املالية من خالل تطوير وإنتاج خدمات يسعىالوصف
 تط. ة للفئات املستفيدةوجهقياس األثر والتوثيق للعمل بمنظومة عمل متكاملة ومؤسسية لتحقق املزيد من الفاعلية والريادة في دعم البرامج واملشاريع التنموية امل

 
وير الفكر املنهجي والعمل الجماعي ويتضمن أيضا

وجذب الجماهير قيق انتشارها وبوضع استراتيجيات فاعلة لتنمية املوارد املالية للجمعية، تكون قادرة على اإليفاء بخدماتها املقدمة إلى املستفيدين، وتح. ضمن فريق العمل وإكسابهم املهارات التطبيقية الالزمة
.والداعمين واملتطوعين

.القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الجمعية لتحقيق تنمية مواردها املالية وتحقيق االستدامة املالية▪النتائج املرجوة/ النتيجة 
.تحديد مصادر وخطة التمويل لالستدامة املالية في الجمعية▪
.غير هادفة للربح للجمعية" عالمة تجارية"وجود ▪
(.التشبيك)إدارة فعالة للتوقعات الخارجية للشراكات ▪
.تعزيز القيمة واملساءلة أمام الداعمين▪
.مشاركة مجتمعية فعالة معززة للصورة الذهنية للجمعية▪

ر مركب مدى قدرة الجمعية على مواجهة التحديات التي تواجهها في تحقيق االستدامة املالية، مؤش▪املؤشرات املرشحة
:يرتبط باملؤشرات التالية

oجاهزية  خطة جمع التبرعات.
oعدد التقنيات املبتكرة في جمع التبرعات
oنسبة وسائل االتصال املفعلة  .
o (.الرسالة، الخطة التسويقية)جاهزية العالمة التجارية للجمعية
oعدد الشراكات مع املنظمات غير الربحية املساندة في تنفيذ برامجها وخدماتها.
oجاهزية نظام تقييم منتجات الجمعية التسويقية.
oتوزيع متابعي ومشاهدي قنوات االتصال املؤسس ي.

oمدى فعالية نظام تقييم خدمات الجمعية التسويقية.
oمدى إشراك مجلس اإلدارة واللجان االستشارية في تنمية موارد الجمعية.
oجاهزية نظام التطوع املجتمعي.
oمدى فعالية نظام التطوع.

:، لتنمية املوارد املالية للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"استدامة"مبادرة ▪املبادرات املقترحة
o خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير"
o لتسويق خدمات الجمعية" قضيتنا"مشروع.
o لزيادة حجم الدعم لتمويل الجمعية" داعم"مشروع.
o زيادة حجم استثمارات الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها(" مناعة)استثمارات "مشروع.
o االستثمارية للجمعية( مناعة)زيادة حجم وقفيات " وقف"مشروع.

2

39مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

تعزيز عمليات االتصال الداخلية والخارجيةالهدف االستراتيجياسم

ك الجهات ذات العالقة لون واملستفيدون من خدمات الجمعية، وكذلعاميسعى هذا الهدف إلى إيجاد آليات واضحة ومطبقه بانتظام من قبل قادة وموظفي الجمعية للتواصل بفعالية مع كافة املعنيين بما في ذلك الالوصف
.بأعمالها

.قنوات للتواصل الفعال واملباشر واملنتظم مع كافة املعنيين بأعمال الجمعية مطورة ومحددة▪النتائج املرجوة/ النتيجة 
.سياسة االستماع لصوت العميل متبناة ومفعلة▪
.من عاملين ومستفيدين ومتبرعين وشركاء ومجتمعمحددة احتياجات ومتطلبات كافة املعنيين بالجمعية▪
.مة في هذا الخصوصالز استبيانات استطالع الرأي وقياس معدل رضا كافة املعنيين متبناة، ويتم االطالع على نتائجها، واتخاذ القرارات التصحيحية والوقائية ال▪
.مشاركات لقادة الجمعية في األنشطة املجتمعية والفعاليات ذات العالقة باملسؤولية املجتمعية واألعمال الخيرية▪
.سياسة الباب املفتوح مع كافة العاملين واملستفيدين من خدمات الجمعية متبناة من قبل القادة▪
الة ومنتظمة لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية بمختلف شرائح املعنيين واملجتمع▪ .مبادرات فع 

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية. مدى كفاءة عمليات االتصال الداخلية والخارجية▪املؤشرات املرشحة
oعدد قنوات التواصل الفعال واملباشر واملنتظم مع كافة املعنيين.
oمدى تفعيل سياسة االستماع لصوت العميل.
oنسبة تحديد احتياجات ومتطلبات كافة املعنيين بالجمعية.
oتفعيل استطالع الرأي وقياس رضا كافة املعنيين.
o عدد مشاركات قادة وموظفي الجمعية في األنشطة املجتمعية والفعاليات ذات العالقة بالعمل الخيري.
oمدى رضا كافة العاملين واملستفيدين من خدمات الجمعية  عن سياسة الباب املفتوح.
oعدد املبادرات لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية.

:، لبناء البيت الداخلي للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"همتنا"مبادرة ▪املبادرات املقترحة
o تطوير الخطة االستراتيجية"مشروع  "
o في الجمعية " تعزيز الحوكمة واملساءلة"مشروع
o خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير“
o نظام إدارة العمالء "مشروع إنشاء وتشغيل(CRM")

3

40مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور القدرة التنظيمية...تابع 

تعزيز إدارة عالقات املستفيدين والداعمينالهدف االستراتيجياسم

لكافة املستفيدين من خدمات ثقتهم بالجمعية، والوصول السريعز هذا الهدف إلى قيام الجمعية بتطبيق آليات وقنوات للتواصل الفعال مع كافة املستفيدين والداعمين، وضمان املحافظة على الداعمين وتعزييسعىالوصف
.الجمعية

.وصول الجمعية إلى أعلى درجات الكفاءة واملهنية▪النتائج املرجوة/ النتيجة 
.عالقة قوية مثمرة مع املستفيدين والداعمين ممايزيد من الرضا عن خدماتها وزيادة إيراداتها▪
.آفاق جديدة للتعامل مع املستفيدين والداعمين من خالل قنوات اتصال جديدة وطرق جديدة في التعامل ▪
.للوصول إليهاقاعدة بيانات متاحة وسهلة▪
.حفظ كافة بيانات املستفيدين والداعمين وأصحاب العالقة وكافة التعامالت معهم▪
ملستفيدين وأصحاب فى تنفيذ ومتابعة كافة مهامهم تجاه ا( ادارة البيع وادارة التسويق وادارة خدمة املستفيدين وادارة التشغيل وغيرها من اإلدارات)قدرة عالية لكافة املوظفين وادارات الجمعية املختلفة ▪

.العالقة
.فى شكل تقارير واحصائيات واضحةاملستفيدين والداعمين وأصحاب العالقة قدرة إدارة الجمعية على الرؤية الكاملة لكافة ما يتم بين موظفي الجمعية وبين ▪

ملؤشرات مؤشر مركب يرتبط با. مدى قدرة الجمعية على تعزيز إدارة عالقات املستفيدين والداعمين▪املؤشرات املرشحة
:التالية

oتحديد وتصنيف الداعمين كأحد أهم شرائح املتعاملين مع الجمعيةنسبة.
oنسبة تحديد وتصنيف املستفيدين من خدمات الجمعية.
oنسبة تحديد متطلبات واحتياجات كافة شرائح املستفيدين.
o جاهزية نظام إدارة العمالء(CRM.)
oنسبة اكتمال قاعدة املعلومات املتكاملة عن كافة املستفيدين والداعمين.
oنسبة تحقق التواصل الدوري والداعمين واملستفيدين.

oماع لصوت جاهزية نظام االقتراحات، ومعالجة شكاوي املستفيدين، وتطبيق آليات واضحة لالست
.املستفيد

oنسبة املقترحات املقدمة إلى عدد املستفيدين والداعمين.
oمدى اطالع املستفيدين والداعمين على الخدمات املقدمة.
o مدى كفاءة نظام إدارة العمالء(CRM).

:، لبناء البيت الداخلي للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"همتنا"مبادرة ▪املبادرات املقترحة
o تطوير الخطة االستراتيجية"مشروع  "
o في الجمعية" تعزيز الحوكمة واملساءلة"مشروع
o خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير  "
o نظام إدارة العمالء "مشروع إنشاء وتشغيل(CRM")
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وصف أهداف منظور القدرة التنظيمية...تابع 

تحسين تقنية املعلوماتالهدف االستراتيجياسم

وذلك للمساعدة في إزالة كاتب االفتراضيةاملوسيع عمل الجمعية واختصار الوقت والجهد واملسافات، إذ سيتم توظيف تقنية األعمال مثل مؤتمرات الفيديو والشبكات االجتماعية وتقنية  هذا الهدف إلى تيسعىالوصف
.الحدود من أماكن العمل وتوسيع قاعدة العمالء وأصحاب العالقة، كما تسهم بشكل كبير في زيادة معدالت نمو الجمعية في جميع قطاعاتها

:  تحسين عملية التواصل▪النتائج املرجوة/ النتيجة 
في التواصل مع العمالء وشركاء طورة للمساهمة بشكل فعالاملتعمل التقنيات الحديثة على تحسين وتسهيل عملية التواصل بين املوظفين داخل الجمعية والتي تسمح للعاملين بتوظيف الوسائل اإللكترونية

.العمل بغض النظر عن أماكن تواجدهم
:  تطوير املوارد البشرية▪

تنظم عملية طرح فرص العمل في هم بحسب مهاراتهم وخبراتهم، و نيفتساعد أدوات التقنية على تطوير املوارد البشرية في الجمعية، حيث أنها تسهم في تحسين عملية التوظيف عبر فرز املرشحين املحتملين وتص
.الجمعية على أكبر شريحة ممكنة باستخدام تقنية اإلعالن الرقمي

:  توفر كفاءة عالية في العمل▪
ف مناطق اململكة من خالل وذوي العالقة وفي إتمامها ضمن منهجية عالية املستوى، بحيث تضمن الوصول إلى مختلتساعد تقنية املكاتب في الجمعية على توفير الوقت والجهد واملال في تقديم الخدمات العمالء

.توظيف أدواتها وبرامجها، كذلك تطوير أنظمة العمل الداخلية بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية

:مدى جاهزية النظام اإللكتروني املتكامل في الجمعية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪املؤشرات املرشحة
oجاهزية  البوابة اإللكترونية.
o جاهزية  نظام املوارد املؤسسية(ERP)

.في الجمعيةنسبة العمليات املؤتمتة▪
.عدد وسائل التواصل والتي توظف التقنية في الجمعية▪

:والتي تتضمن،"ساند"مبادرة .   1املبادرات املقترحة
.مشروع تطوير البوابة اإللكترونية للجمعية▪
(ERP)املوارد املؤسسية مشروع نظام▪
مشروع بناء نظام إدارة املعرفة اإللكتروني في الجمعية▪
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وصف أهداف منظور القدرة التنظيمية...تابع 

وخدمات إلكترونية داعمة للنظامخلق بيئة معرفية تشاركية الهدف االستراتيجياسم

ذه املعرفة في مواقف الحق في مهام مماثلة من خالل تبني هقتهذا الهدف إلى تمكين منسوبي الجمعية واملتطوعين وذوي العالقة من معرفة كيفية تنفيذ أعمالهم  ويمكن إعادة استخدام هذه املعرفة في و يسعىالوصف
ا، والطريقة التي حيث تغطي طريقة عمل األ ".  املنظمة املتعلمة"فالغرض العام إلدارة املعرفة هو جعل املعرفة قابلة لالستخدام من قبل أكثر من فرد، وللمنظمة ككل؛ للعمل على مشاركتها وصوال الى . جديدة فراد مع 

(.information technologyتكنولوجيا املعلومات )يتفاعل بها أفراد معينون مع مواقف وتغيرات معينة في البيئة، وماهية األدوات التقنية التي يمكن أن تساعد في تأسيس وتوسيط املعرفة 

:، تقوم بالعمليات الرئيسة اآلتية(KM)وجود وتفعيل نظام إدارة املعرفة النتائج املرجوة/ النتيجة 
.تحديد الحاجة إلى املعرفة، التخاذ القرار فيها▪
".دفع املعرفة"و" سحب املعرفة"وتشمل . املشاركة، تبدأ من أجل معرفة ما إذا كان يمكن استخدام املعرفة املوجودة بالفعل في النظام▪
إنشاء املعرفة، إذا لم تكن املعرفة املطلوبة متوفرة بعد، يتم البدء في▪
(.النتيجة)جمع املعرفة وتخزينها، ويتم فيها جمع املعارف الجديدة ▪

بط مدى جاهزية نظام إدارة املعرفة لخلق بيئة معرفية تشاركية في الجمعية، مؤشر مركب يرت▪املؤشرات املرشحة
:باملؤشرات التالية

oجاهزية نظام إدارة املعرفة في الجمعية
oعدد قنوات االتصال املتاحة لنقل املعرفة  .
oنسبة مشاركة موظفي الجمعية في دعم االثراء املعرفي.
oنسبة انفاق الجمعية على البحث والتطوير من موازنة الجمعية.
oنسبة املقترحات املقدمة لتطوير األداء الى عدد موظفي الجمعية  .
oها

 
.  عدد املشكالت التي ساهمت إدارة املعرفة في حل

oعدد املنتجات املعرفية التي تم تطويرها بالجمعية.
oنسبة الحاصلين على الشهادات املهنية ذات الصلة بأعمال الجمعية.
oة عدد اإلصدارات الدورية املشورة في مجال رعاية ودعم برامج مصممة ومبتكرة لدعم ورعاي

.مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع

oسهولة الوصول للمعلومات.
oعدد املشاركات في املؤتمرات واللقاءات العلمية ذات العالقة بقضايا الجمعية.
oمعدل عدد الساعات التي يكرسها القيادات لنشر املعرفة لآلخرين.
oنسبة الخدمات والعمليات املؤتمتة.
oنسبة استخدام البرمجيات املؤتمتة.
oدرجة رض ى الجهات املستفيدة من الخدمات املؤتمتة .

:والتي تتضمن،"ساند"مبادرة .   1املبادرات املقترحة
.مشروع تطوير البوابة اإللكترونية للجمعية▪
(ERP)املوارد املؤسسية مشروع نظام▪
مشروع بناء نظام إدارة املعرفة اإللكتروني في الجمعية▪
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وصف أهداف منظور القدرة التنظيمية...تابع 

زيادة تطوير القيادات واملوظفين واملتطوعينالهدف االستراتيجياسم

 من إيمان الجمعية بأن التدريب املوجه لتحسين األداء يمثل نقطة تحول في أداءها وتحقيسعى هذا الهدف إلى الوصف
 
اب العاملين املهارات الالزمة، أهدافها، من خالل إكسيق تطوير وتطبيق منهجية متكاملة للتدريب؛ انطالقا

إذ (. بيق مفهوم املنظمة املتعلمةالتدريب الداخلي ورش العمل املشاركة في امللتقيات واملؤتمرات ذات العالقة وتط)الجهات املتخصصة وتنمية قدراتهم ومعارفهم وإمكانياتهم، من خالل تنفيذ برامج للتطوير املنهي مع 

.االستراتيجية كذلك على الكفايات الالزمة لتحقيق متطلبات أعمالهم ومهامهم في الجمعيةسيكون قائم على أهداف املوظفين املنبثقة من أهداف الجمعية

.مهارات وقدرات العاملين واملتطوعين محددة ومصنفة ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.قائم على االحتياجات التدريبية القائم على الهداف والكفاياتتطوير ▪

.موظفون وفرق عمل مؤهلة إلنجاز أعمالهم ومتطلباتها▪

.قياس أثر فاعل للبرامج املنفذة▪

.تقييم قائم على اإلنجاز الذي يمكن قياسه▪

.زيادة رضا ووالء املوظفين▪

.وأصحاب العالقة عن الخدمات املقدمة من قبل املوظفينرضا العمالء▪

.معدل عدد ساعات التطوير املنهي السنوية للفرد▪املؤشرات املرشحة

.نسبة املوظفين الحاصلين على برامج التطوير املنهي من العدد اإلجمالي▪

(.القيادات واملوظفين واملتطوعين)الجمعية تدريب وتأهيل منسوبيل" طور "مبادرة1.املبادرات املقترحة

oمشروع تطوير املسارات املهنية للموظفين والقيادات واملتطوعين وبناء خطط التطوير والتنفيذ.

o (.تنفيذ برامج التطوير املنهي)مشروع تطوير منسوبي الجمعية من املوظفين واملتطوعين حسب الخطط املعتمدة

o (.تنفيذ برامج التطوير املنهي)مشروع تطوير منسوبي الجمعية من القيادات حسب الخطط املعتمدة

o (.بناء األدوات والتنفيذ)مشروع متابعة األثر التدريبي في مجاالت العمل املختلفة
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية: 3-4

تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضالهدف االستراتيجياسم

اقع مسارات الرعاية والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  "القدرة التنظيمية"هذا الهدف نتيجة تحقق جميع أهداف الوصف ، خدمات "اعيالدعم االجتم"خدمات مسار )، ويتم تحقيقه من خالل دراسة و

ايشين مع املرض ضمن مستجدات املرحلة الحالية والعائد على مرض ى اإليدز  واملتع"( مواجهة وصمة العار والتمييز "، خدمات مسار "دعم حاالت االكتئاب بين املصابين "، خدمات مسار "دعم الغذاء والتغذية"مسار 

والذي يعد )الية واملستقبلية بما يتوافق مع متطلبات املرحلة الحين املستفيدين ومدى تلبية احتياجات السوق من هذه املسارات، وتوظيف النتائج البتكار حلول ومسارات جديدة تلبي احتياجات ورغبات املستفيد

(متطلب لتحقيق الهدف التالي ابتكار تطوير خدمات مسارات الرعاية والدعم

اقع مسارات الرعاية والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ▪النتائج املرجوة/ النتيجة  .دراسة تقييم و

.تصور مستقبلي ملسارات الرعاية والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض في ضوء التوجهات املستقبلية للجمعية▪

:جاهزية مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات السوق املحدثة، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪املؤشرات املرشحة

o اقع مسارات الرعاية والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض .جاهزية دراسة تقييم و

oنسبة  املستهدفين بالدراسة من املستفيدين من خدمات الجمعية خالل املرحلة السابقة.

o جاهزية حلول املسارات املستقبلية لرعاية ودعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض.

:لتجويد مسارات برامج الجمعية من حيث" قيمة "مبادرة ▪املبادرات املقترحة

oاقع مسارات رعاية ودعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض الحالية .مشروع تقييم و

o مشروع تطوير تصور مستقبلي ملسارات الرعاية والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض.

oمشروع تطوير الخدمات ضمن مسارات رعاية ودعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة والجدوى االقتصادية منها.

o للخدمات ضمن مسارات رعاية ودعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة( مناعة)مشروع النموذج التشغيلي لجمعية.

o (.التأثير+ الربحية )ضمن املسارات املبتكرة (مناعة)مشروع قياس كفاءة خدمات جمعية
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

تعزيز إدارة ومشاركة املعرفةالهدف االستراتيجياسم

لجمعية وظيفي املحاذي لحاجات ا، وهي زيادة مستوى الخبرة واملعرفة لدى التنفيذين والخبراء التقنيين، وتعزيز ودعم التعليم املستمر والتطوير ال"القدرة التنظيمية"يسعى هذا الهدف إلى تحقيق نتيجة جميع أهداف الوصف
ؤوليات املناصب الرئيسية بهدف واعتماد التدريب املتداخل لتمكين األفراد من تولي مس. مع الحرص على تطوير املعرفة عند املوظفين وعلى التطوير املنهي ومدهم بالوقت الكافي للمشاركة في التدريب. االستراتيجية

.تحسين االستمرارية داخل الجمعية

.مهارات املوظفين تطابق احتياجات الجمعية▪النتائج املرجوة/ النتيجة 
.املدراء يثقون بمهارات املوظفين الجدد▪
(نتيجة التدريب املتداخل)املوظفون مؤهلون لتنفيذ كافة األنشطة الرئيسية ▪
..معلومات ومعارف تحتاجها الجمعية محددة ومصنفة لدعم سياساتها واستراتيجياتها▪
.معلومات ومعرفة موفرة ومتاحة حسب الحاجة  لكل املستخدمين من داخل الجمعية وخارجها لالطالع على املعلومات واملعارف ذات العالقة▪
.آليات ألمن املعلومات مناسبة ومتكاملة تحقق املستويات املطلوبة من الدقة واملوثوقية ملعلومات الجمعية املختلفة▪
.املمتلكات الفكرية الخاصة بالجمعية محمية ويتم رعايتها وتشجيعها وتطويرها ▪
.أفكار ابتكارية وابداعية مطورة من قبل موظفي الجمعية واملستفيدين واملانحين▪

:نسبة التحسين في معارف ومهارات وقدرات املوارد البشرية واملتطوعين بما يعود نفعه على الجمعية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪املؤشرات املرشحة
oجاهزية نظام إدارة املعرفة في الجمعية.
oعدد مصادر املعلومات للجمعية.
oنسبة الحاصلين على الشهادات املهنية ذات الصلة بأعمال الجمعية.
o واملوضوعات ذات الصلة( نقص املناعة)عدد اإلصدارات الدورية املشورة في مجال مرض اإليدز.
oسهولة الوصول للمعلومات
oعدد املشاركات في املؤتمرات واللقاءات العلمية ذات العالقة بقضايا الجمعية.
oعدد املشروعات املتعلقة باملعلومات واملعرفة.
oمعدل عدد الساعات التي يكرسها القيادات لنشر املعرفة لآلخرين.
oمعدل عدد ساعات املوظفين واملتطوعين لتكريس نشر املعرفة لآلخرين.

:، لتنمية املوارد املالية للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"استدامة"مبادرة ▪املبادرات املقترحة
o خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير"
o لتسويق خدمات الجمعية" قضيتنا"مشروع.
o لزيادة حجم الدعم لتمويل الجمعية" داعم"مشروع.
o زيادة حجم استثمارات الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها(" مناعة)استثمارات "مشروع.
o االستثمارية للجمعية( مناعة)زيادة حجم وقفيات " وقف"مشروع.
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

"مواجهة وصمة العار والتمييز "ابتكار خدمات مسار الهدف االستراتيجياسم

اقع مسارات الرعاية ، ويتم تحقيقه من خالل استثمار نتائج الدراسة"تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض"هدف هذا الهدف نتيجة تحقق الوصف لو

اف" مواجهة وصمة العار والتمييز "والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  البتكار حلول ومسارات جديدة ليكون مسار  ق مع متطلبات املرحلة الحالية قادر على تلبية احتياجات ورغبات املستفيدين بما يتو

(.والذي يعد متطلب لتحقيق الهدف التالي تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة. )واملستقبلية واحتياجات السوق 

ما يتعلق بعدوى الكافية فيفة يعد من أهم الحلول التي ستساهم في حل العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات الفيروس، والوعي بوصمة العار وآثارها الضارة، واملعر ": مواجهة وصمة العار والتمييز "مسار 

ات للتصدي لوصمة العار عة البشرية، والسعي لقوانين وسياسنافيروس نقص املناعة البشرية، والتوعية بنبذ األحكام االجتماعية واألحكام املسبقة والصور النمطية ضد األشخاص املصابين بفيروس نقص امل

. والتمييز

".مواجهة وصمة العار والتمييز "املطورة ضمن مسار (مناعة)جمعية خدمات ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.دراسة تفصيلية للجدوى االقتصادية لكل خدمة▪

:، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية"مواجهة وصمة العار والتمييز "جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار ▪املؤشرات املرشحة

o مواجهة وصمة العار والتمييز "املطورة ضمن مسار (مناعة)جمعية خدمات جاهزية."

oجاهزية دراسة تفصيلية للجدوى االقتصادية لكل خدمة.

:  متضمنة املشروعات التالية( مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)، تستهدف "أكاديمية مناعة االفتراضية"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o ناعة البشريةدوى فيروس نقص املبعواملساهم في حل العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات الفيروس، والوعي بوصمة العار وآثارها الضارة، واملعرفة الكافية فيما يتعلق" احنا أهل"مشروع.

o عية واألحكام املسبقة والصور ضمن برامج هادفة ذات صلة بالتوعية بنبذ األحكام االجتما)من املؤسسات التعليمية املحلية واإلقليمية والدولية ملشاركة املحتوى الخاص بها في األكاديمية " شركائي"مشروع

".النمطية ضد األشخاص املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية

o والساعي للمشاركة مع الجهات ذات العالقة في الدولة إلصدار قوانين وسياسات للتصدي لوصمة العار والتمييز"وطني يحميني"مشروع ،.

o لحاالت يين في معالجة ا، عبارة عن عيادة تستضيف مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  ضمن جلسات افتراضية يساهم فيها الخبراء واملتخصصين النفس"عيادة الصحة النفسية االفتراضية"مشروع

.النفسية التي تواجههم

o ما يجيب عن أسئلة الناجحة، كية ، عبارة عن حلقات مسجلة ألخصائيين في التغذية املناسبة  ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ضمن أحدث ما توصل له املمارسات العامل"صحتي في غذائي"مشروع

.املرض ى بشكل مستمر ونشر األسئلة وإجاباتها والتحديث املستمر عليها

10

47مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

"دعم حاالت االكتئاب بين املصابين "ابتكار خدمات مسار الهدف االستراتيجياسم

اقع مسارات الرعاية ، ويتم تحقيقه من خالل استثمار نتائج الدراسة"تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض"هدف هذا الهدف نتيجة تحقق الوصف لو

ما يتوافق مع متطلبات املرحلة قادر على تلبية احتياجات ورغبات املستفيدين ب" دعم حاالت االكتئاب بين املصابين "والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  البتكار حلول ومسارات جديدة ليكون مسار 

(.والذي يعد متطلب لتحقيق الهدف التالي تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة. )الحالية واملستقبلية واحتياجات السوق 

خالل فترات ما قبل الوالدة النساء املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية ، وال سيمامرض ى اإليدز  من يعد من أهم الحلول التي ستساهم في حل املشكالت التي تواجه  ": دعم حاالت االكتئاب بين املصابين "مسار 

.  وبعدها والذي ينتج من خوفها بطفلها، كذلك املراهقون املتعايشون مع فيروس نقص املناعة البشرية والخوف من فشل العالج

".دعم حاالت االكتئاب بين املصابين "املطورة ضمن مسار (مناعة)جمعية خدمات ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.دراسة تفصيلية للجدوى االقتصادية لكل خدمة▪

:، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية"دعم حاالت االكتئاب بين املصابين  "جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار ▪املؤشرات املرشحة

o دعم حاالت االكتئاب بين املصابين "املطورة ضمن مسار (مناعة)جمعية خدمات جاهزية."

oجاهزية دراسة تفصيلية للجدوى االقتصادية لكل خدمة.

:  متضمنة املشروعات التالية( مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)، تستهدف "أكاديمية مناعة االفتراضية"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o ناعة البشريةدوى فيروس نقص املبعواملساهم في حل العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات الفيروس، والوعي بوصمة العار وآثارها الضارة، واملعرفة الكافية فيما يتعلق" احنا أهل"مشروع.

o عية واألحكام املسبقة والصور ضمن برامج هادفة ذات صلة بالتوعية بنبذ األحكام االجتما)من املؤسسات التعليمية املحلية واإلقليمية والدولية ملشاركة املحتوى الخاص بها في األكاديمية " شركائي"مشروع

".النمطية ضد األشخاص املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية

o والساعي للمشاركة مع الجهات ذات العالقة في الدولة إلصدار قوانين وسياسات للتصدي لوصمة العار والتمييز"وطني يحميني"مشروع ،.

o لحاالت يين في معالجة ا، عبارة عن عيادة تستضيف مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  ضمن جلسات افتراضية يساهم فيها الخبراء واملتخصصين النفس"عيادة الصحة النفسية االفتراضية"مشروع

.النفسية التي تواجههم

o ما يجيب عن أسئلة الناجحة، كية ، عبارة عن حلقات مسجلة ألخصائيين في التغذية املناسبة  ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ضمن أحدث ما توصل له املمارسات العامل"صحتي في غذائي"مشروع

.املرض ى بشكل مستمر ونشر األسئلة وإجاباتها والتحديث املستمر عليها
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48مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

"دعم الغذاء والتغذية"ابتكار خدمات مسار الهدف االستراتيجياسم

اقع مسارات الرعاية ، ويتم تحقيقه من خالل استثمار نتائج الدراسة"تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض"هدف هذا الهدف نتيجة تحقق الوصف لو

لبات املرحلة الحالية قادر على تلبية احتياجات ورغبات املستفيدين بما يتوافق مع متط" دعم الغذاء والتغذية"والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  البتكار حلول ومسارات جديدة ليكون مسار 

(.والذي يعد متطلب لتحقيق الهدف التالي تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة. )واملستقبلية واحتياجات السوق 

شرية ، والحفاظ على س نقص املناعة البيرو يعد من أهم الحلول املناسبة للحفاظ على جهاز املناعة ، وإدارة العدوى املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشرية ، وتعزيز فعالية عالج ف": دعم الغذاء والتغذية"مسار 

.  مستويات النشاط البدني ودعم نوعية الحياة املثلى، ومنع الوفيات املرتبطة باإليدز

".دعم الغذاء والتغذية"املطورة ضمن مسار (مناعة)جمعية خدمات ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.دراسة تفصيلية للجدوى االقتصادية لكل خدمة▪

:، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية"دعم الغذاء والتغذية"جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار ▪املؤشرات املرشحة

o دعم الغذاء والتغذية"املطورة ضمن مسار (مناعة)جمعية خدمات جاهزية."

oجاهزية دراسة تفصيلية للجدوى االقتصادية لكل خدمة.

:  متضمنة املشروعات التالية( مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)، تستهدف "أكاديمية مناعة االفتراضية"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o ناعة البشريةدوى فيروس نقص املبعواملساهم في حل العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات الفيروس، والوعي بوصمة العار وآثارها الضارة، واملعرفة الكافية فيما يتعلق" احنا أهل"مشروع.

o عية واألحكام املسبقة والصور ضمن برامج هادفة ذات صلة بالتوعية بنبذ األحكام االجتما)من املؤسسات التعليمية املحلية واإلقليمية والدولية ملشاركة املحتوى الخاص بها في األكاديمية " شركائي"مشروع

".النمطية ضد األشخاص املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية

o والساعي للمشاركة مع الجهات ذات العالقة في الدولة إلصدار قوانين وسياسات للتصدي لوصمة العار والتمييز"وطني يحميني"مشروع ،.

o لحاالت يين في معالجة ا، عبارة عن عيادة تستضيف مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  ضمن جلسات افتراضية يساهم فيها الخبراء واملتخصصين النفس"عيادة الصحة النفسية االفتراضية"مشروع

.النفسية التي تواجههم

o ما يجيب عن أسئلة الناجحة، كية ، عبارة عن حلقات مسجلة ألخصائيين في التغذية املناسبة  ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ضمن أحدث ما توصل له املمارسات العامل"صحتي في غذائي"مشروع

.املرض ى بشكل مستمر ونشر األسئلة وإجاباتها والتحديث املستمر عليها

:  متضمنة املشروعات التالية( مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)، تستهدف "سلة الغذاء الحكيمة"مبادرة ▪

o ا للو " سلة الغذاء لغايات الدواء"مشروع ا قوي  إلى خدمات فيروس نقص صول والذي يهدف إلى ربط الغذاء ببرامج الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وعالج فيروس نقص املناعة البشرية وليكون حافز 

.املناعة البشرية 
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

"الدعم االجتماعي"ابتكار خدمات مسار الهدف االستراتيجياسم

اقع مسارات الرعاية ، ويتم تحقيقه من خالل استثمار نتائج الدراسة"تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض"هدف هذا الهدف نتيجة تحقق الوصف لو

ات املرحلة الحالية واملستقبلية قادر على تلبية احتياجات ورغبات املستفيدين بما يتوافق مع متطلب" الدعم االجتماعي"والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  البتكار حلول ومسارات جديدة ليكون مسار 

(.والذي يعد متطلب لتحقيق الهدف التالي تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة. )واحتياجات السوق 

املتعايشين مع ن نوعية حياة األشخاصحسييعد من أهم األسباب الذي يحسن االلتزام بالعالج بمضادات الفيروسات القهقرية والوقاية من خدمات انتقال العدوى من األم إلى الطفل وت": الدعم االجتماعي"مسار 

اقبة األبوية لألطفال واملراهقين، والدعم العاطفي، واإلرشاد النفس ي واالج. فيروس نقص املناعة البشرية .  الدعمعي أو شبكاتتماوالتي تشمل أنشطة التعزيز االقتصادي وتوفير الغذاء، واملر

".الدعم االجتماعي"املطورة ضمن مسار (مناعة)جمعية خدمات ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.دراسة تفصيلية للجدوى االقتصادية لكل خدمة▪

:، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية"الدعم االجتماعي"جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار ▪املؤشرات املرشحة

o الدعم االجتماعي"املطورة ضمن مسار (مناعة)جمعية خدمات جاهزية."

oجاهزية دراسة تفصيلية للجدوى االقتصادية لكل خدمة.

:  متضمنة املشروعات التالية( مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)، تستهدف "شبكات الدعم"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o ل هذه يتم تشكي. لألشخاص املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية(  تسمى مجموعات الدعم)وهي خدمة تقدم من قبل مجموعات ألغراض الدعم االجتماعي " منتدى الدعم االجتماعي"مشروع

باألدوية وتحسين النفسية واالجتماعية، ودعم االلتزاميفةاملجموعات لغرض تبادل الخبرات، وتشجيع اإلفصاح، والحد من وصمة العار والتمييز ، وتحسين احترام الذات، وتعزيز مهارات التأقلم والوظ

ا في إدارة مشكالت الصحة العقلية   برنامج 
 
.  االحتفاظ بها في رعاية فيروس نقص املناعة البشرية، وهي أيضا

ا :ويمكن أن تكون مجموعات الدعم أيض 

.نقاط توزيع لألغذية✓

.منصات لألنشطة املدرة للدخل✓

.نقاط اإلحالة إلى خدمات مختلفة✓

.إعدادات الدعوة في األمور املتعلقة برفاهية األشخاص املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية ✓

.الجمعيةفيويتم إنشاء مجموعات الدعم ودعمها من قبل املنظمات غير الحكومية أو املجتمع املدني أو املنظمات املجتمعية وقد تجتمع في مرفق صحي أو 

(مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض، تستهدف ( مناعة)مرصد "مبادرة ▪
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرةالهدف االستراتيجياسم

تيجية والتنفيذ، ودعم لضمان التجسير  بين االسترا( مناعة)، ويتم تحقيقه من خالل تطوير نموذج تشغيلي خاص بجمعية "ابتكار تطوير منتجات مسارات الرعاية والدعم املبتكرة"هدف هذا الهدف نتيجة تحقق الوصف

.الهيكلة واملساءلة، وأنظمة اإلدارة، وطريقة العمل ، واملمكنات: ضمن مسارات الرعاية والدعم املبتكرة، ضمن عناصرها الرئيسة" التي يجب الحصول عليها"قرارات وقدرات الجمعية 

.التشغيلي ملنتجاتها ضمن مسارات الرعاية والدعم املبتكرة(مناعة)الدليل اإلجرائي لنموذج جمعية ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.املقدمة ضمن املسارات املبتكرة في املرحلة القادمة لضمان التطوير والتحسين املستمر(مناعة)أداة مطورة لقياس كفاءة خدمات جمعية ▪

:ضمن مسارات الرعاية والدعم املبتكرة، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية(مناعة)جاهزية نموذج التشغيل ملنتجات جمعية ▪املؤشرات املرشحة

o التشغيلي ملنتجاتها ضمن مسارات الرعاية والدعم املبتكرة(مناعة)جاهزية الدليل اإلجرائي لنموذج جمعية.

o من حيث األدوات وآلية التنفيذ واألتمتة" قيمة"جاهزية مقياس.

:لتجويد مسارات برامج الجمعية من حيث" قيمة "مبادرة ▪املبادرات املقترحة

oاقع مسارات رعاية ودعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض الحالية .مشروع تقييم و

o مشروع تطوير تصور مستقبلي ملسارات الرعاية والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض.

oمشروع تطوير الخدمات ضمن مسارات رعاية ودعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة والجدوى االقتصادية منها.

o للخدمات ضمن مسارات رعاية ودعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة( مناعة)مشروع النموذج التشغيلي لجمعية.

o (.التأثير+ الربحية )ضمن املسارات املبتكرة (مناعة)مشروع قياس كفاءة خدمات جمعية
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

املتميزة ( مناعة)تعزيز برامج تسويقية مبتكرة قائمة على باقة خدمات الهدف االستراتيجياسم

اإليدز  واملتعايشين مع ويتم تحقيقه من خالل إنجاح إيصال الرسالة االجتماعية للجمعية للفئات املستهدفة من مرض ى. "تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة"هذا الهدف نتيجة تحقق هدف الوصف

لذي تعرف به مميزة ، وما ا( مناعة)إذ يوفر التسويق الفرصة لتحديد ما الذي يجعل جمعية (.  مناعة)االستدامة املالية ولضمان تقديم الدعم من قبل الداعمين املهتمين بقضية جمعية املرض لضمان تحقيق 

.املنظمة، وبماذا يرتبط عملها

((.  العام املالي)والتي تحدد األنشطة الالزمة لتنفيذ أي نوع من الحمالت ضمن فترة زمنية ( )مناعة)جاهزية الخطة التسويقية الخاصة بجمعية ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

 ، ( مناعة)جاهزية الخطة التسويقية الخاصة بجمعية ▪املؤشرات املرشحة
 
:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التاليةسنويا

o (اكتساب متبرعين جدد للجمعية، اكتساب أعضاء جدد للجمعية، املشاركة املجتمعية بأنشطة الجمعية، زيادة التوعية بقضية الجمعية)وجود أهداف تسويقية ذكية

oللمجتمع املستهدف(مناعة)شخوص مطورة للذين سيقدمون قضية جمعية / وجود شخصية.

o (املنتج التسويقي)صناعة رسالة مقنعة

o الترويجية(مناعة)وسائط مناسبة إليصال الرسالة املجتمعية من خالل منتجات جمعية.

:كفاءة تنفيذ الخطة التسويقية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪

oنسبة تحقق األهداف التسويقية.

oالشخوص املوظفة لدعم قضية الجمعية/ نسبة الرضا عن الشخصية.

oعدد املنتجات التسويقية املفعلة إلى مجموع املنتجات.

oعدد التقنيات املبتكرة في التسويق

oنسبة وسائل االتصال املفعلة  .

oجاهزية نظام تقييم منتجات الجمعية التسويقية

:، لتنمية املوارد املالية للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"استدامة"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير."

o لتسويق خدمات الجمعية" قضيتنا"مشروع

o لزيادة حجم التبرعات الداعمة لتمويل الجمعية" داعم"مشروع.

o لزيادة حجم استثمارات الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها(" مناعة)استثمارات "مشروع.

o لزيادة حجم الوقفيات االستثمارية للجمعية" وقف"مشروع.
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

زيادة حجم التبرعات الداعمة لتمويل الجمعيةاسم الهدف االستراتيجي

طاع غير الربحي، ويتم تحقيقه من خالل زيادة استقطاب العديد من الداعمين من املؤسسات الحكومية والخاصة والق. "تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة"هذا الهدف نتيجة تحقق هدف الوصف

ة، والذي بدوره سيسهم واستقطاب املزيد من األعضاء الدائمين من الجنسين الراغبين في التعاون مع الجمعي. والذي بدوره سيسهم بزيادة أعداد املتبنين لقضية الجمعية، كذلك اإلسهام في زيادة إيرادات الجمعية

ات االستراتيجية مع املنظمات املجتمع في دعم الجمعية، كذلك تعظيم الشراك في بزيادة أعداد املتبنين لقضية الجمعية، واإلسهام في زيادة إيرادات الجمعية مقابل رسوم العضوية والتي تعد من أرقى الشراكات لألفراد 

.بهدف استثمار نقاط القوة لديها لدعم الرسالة االجتماعية للجمعية( التشبيك)غير الربحية 

املؤمنة بقضية الجمعية برعاية األسرزيادة الشرائح▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

تنوع اإليرادات املالية▪

زيادة إيرادات الجمعية▪

(.التشبيك)زيادة الشراكات االستراتيجية مع املنظمات غير الربحية ▪

::مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التاليةنسبة الزيادة في أعداد الداعمين للجمعية،▪املؤشرات املرشحة

oنسبة الزيادة السنوية في أعداد املؤسسات الحكومية الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة السنوية في عدد املؤسسات الخاصة الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة السنوية في عدد املؤسسات قطاع الثالث الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة السنوية في عدد األفراد الداعمين للجمعية

oنسبة الزيادة السنوية في عدد العضويات الداعمة للجمعية

:فعالية تنوع مصادر الدخل لدى الجمعية، مؤشر مركب يتضمن▪

oنسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسات القطاع غير الربحي

oنسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسات القطاع الخاص

oنسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسات القطاع الحكومي

oنسبة التبرعات من إيرادات دعم األفراد

oنسبة التبرعات من إيرادات العضويات الدائمة

oنسبة اإليرادات من األوقاف االستثمارية

:، لتنمية املوارد املالية للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"استدامة"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير"

o لتسويق خدمات الجمعية" قضيتنا"مشروع

o لزيادة حجم التبرعات الداعمة لتمويل الجمعية" داعم"مشروع

o زيادة حجم استثمارات الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها(" مناعة)استثمارات "مشروع

o زيادة حجم الوقفيات االستثمارية للجمعية" وقف"مشروع
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

(هدف بقصد مواجهة التحديات التي تواجه املنظمات غير الربحية بشكل عام مثال جائحة كورونا)زيادة حجم استثمارات وأوقاف الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها الهدف االستراتيجياسم

ي بأكبر قدر ممكن من هل يتدفق املال من مصدره من الداعمين إلى استخدامه النهائ: ويتم تحقيقه من خالل اإلجابة عن. "تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة"هذا الهدف نتيجة تحقق هدف الوصف
مساعدة في تقديم بتخصيص األموال للمستقبل من خالل إنشاء حساب استثماري، لل(مناعة)الكفاءة والفعالية؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فأين الفرص الكبيرة لزيادة املنفعة االجتماعية؟ بحيث تقوم جمعية 

.خدماتهم والحفاظ على مدخرات طويلة األجل

:ضمن إحدى أو أكثر من واحدة من املسارات التالية( مناعة)وجود استثمارات فعلية جمعية ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 
o (.لتمويل محفظة استثمارية)ويتم تأجيرها . تظهر كأصول في امليزانية العمومية. حيازة أراض ي أو مبان  (:  مثل أصول البناء)االستثمارات الوقفية
o تأسيس استثمار خدمي من خالل الداعمين(: مثل تأسيس مركز تدريب)االستثمارات الخدمية.
oتثمار عوائد، بحد أدنى بضع سنوات، بحيث يمكن أن يعطي االس(االدخار إلنفاق رأسمالي كبير أو لتقديم استثمار خدمي طويل املدى) توفير املال على مدى سنوات عديدة : التوفير طويل املدى.
o على شكل أوراق مالية(:حملة رأس املال)املحافظة على املنح الكبيرة 

 
ين لديهم رغبة في منح مبالغ الذ. إنشاء حسابات استثمارية لتشجيع التبرعات الكبيرة من الداعمين للجمعية والتي يمكن ان تكون أيضا

م لتعزيز مصالحها لسنوات عديدة(مناعة)بحيث يكون لدى جمعية )كبيرة، ويرغبون في إنفاقها على مدى سنوات عديدة  ا وُمحكم ، ومصمَّ (.حساب استثمار ُمدار جيد 
oمحفظة استثمارية من األسهم والسندات.

.وأدلة منظمة لها(مناعة)وجود نظام حوكمة واضح الستثمارات وأوقاف جمعية ▪
اقبة أداء االستثمار▪ .وجود أداة جيدة ملر

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية(. مناعة)كفاءة إدارة ملف استثمارات وأوقاف •املؤشرات املرشحة
o الغرض من األصول، واالستثمارات املسموح بها، وسياسة االنفاق: توضح%( 100)بنسبة (" مناعة)سياسة االستثمار في جمعية "جاهزية وثيقة.
o اقبة االستثمارات من الجهات ذات العالقة .وإصدار التقارير( مجلس اإلدارة أو لجنة االستثمار)كفاءة عملية اختيار ومر

:، لتنمية املوارد املالية للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"استدامة"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير"

o لتسويق خدمات الجمعية" قضيتنا"مشروع

o لزيادة حجم التبرعات الداعمة لتمويل الجمعية" داعم"مشروع

o زيادة حجم استثمارات الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها(" مناعة)استثمارات "مشروع

o زيادة حجم الوقفيات االستثمارية للجمعية" وقف"مشروع
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

تحسين الجودة لتقديم البرامجالهدف االستراتيجياسم

يات التشغيلية واإلدارية قادة في برامج ومشاريع الجمعية لتطوير وتحسين العملالويتم تحقيقه من خالل ضمان مشاركة" تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة"هذا الهدف نتيجة تحقق هدف الوصف

ز املؤسس ي داخل وخارج الجمعية. ذات العالقة بأعمال الجمعية .مع التركيز على املمارسات واملنهجيات املتبعة لتبني ونشر ثقافة الجودة والتميُّ

.وتحديد املسؤولين عنهاوموثقة بالجمعية، عمليات رئيسة ومساندة محددة▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.  مفاهيم التحسين املستمر لكافة العمليات واإلجراءات التشغيلية واإلدارية بالجمعية متبناة ومطبقة▪

.أنظمة فعالة لقياس األداء املؤسس ي مطورة لكافة قطاعات وعمليات الجمعية▪

ز▪ .مشاركات فاعلة في امللتقيات واملؤتمرات والدورات التدريبية املتخصصة في مجال الجودة والتميُّ

.ومطبقمفهوم التقييم الذاتي للتميز املؤسس ي داخل الجمعية متبناه▪

▪ 
 
 ودوليا

 
.أفضل املمارسات والتطبيقات في العمل الخيري يتم نشرها وتبادلها مع  الجهات املماثلة محليا

.الحصول على شهادة آيزو ▪

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية. مدى قدرة الجمعية على تحسين جودة برامجها وخدماتها▪املؤشرات املرشحة

oنسبة عدد العمليات املوثقة ضمن نظام الجودة إلى العدد الكلي للعمليات .

oز .عدد املشاركات الفاعلة في امللتقيات واملؤتمرات والدورات التدريبية املتخصصة في مجال الجودة والتميُّ

oالتقييم الذاتي للتميز املؤسس ي داخل الجمعية كفاءة.

oمدى 
 
 ودوليا

 
ز محليا .جاهزية الجمعية للمشاركة في برامج وجوائز الجودة والتميُّ

o 
 
 ودوليا

 
.عدد املمارسات والتطبيقات في العمل الخيري تم نشرها وتبادلها مع  الجهات املماثلة محليا

o جاهزية متطلبات الحصول على شهادة اآليزو.

o شهادة اآليزو.

:، والتي تتضمنلتحسين جودة تقديم برامج الجمعية" جود"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

oمشروع بناء نظام الجودة لجميع عمليات الجمعية.

oأتمتة  عمليات الجمعيةمشروع.

o مشروع الحصول على شهادة األيزو.

oمشروع قياس كفاءة العمليات املنفذة.
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

زيادة كفاءة العمليات الداخليةالهدف االستراتيجياسم

مال دارية ذات العالقة بأعويتم تحقيقه من خالل مشاركة القادة واملوظفين بالجمعية في برامج ومشاريع لتطوير وتحسين العمليات التشغيلية واإل " تحسين الجودة لتقديم البرامج"هذا الهدف نتيجة تحقق هدف الوصف

.هاتطوير أنظمة فعالة لقياس األداء املؤسس ي لكافة قطاعات وعملياتمع. الجمعية، مع تبني وتشجيع مفاهيم التحسين املستمر لكافة العمليات واإلجراءات التشغيلية واإلدارية بالجمعية

.إدارية متينةعمليات▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.رفع مستوى االستجابة للحاالت الطارئة▪

.سرعة اإلنجاز▪

.خفض التكاليف▪

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التاليةمدى كفاءة العمليات الداخلية، ▪املؤشرات املرشحة

oمعدل الوقت الالزم إلنجاز العمليات الرئيسة.

o (.الجودة) نسبة األخطاء

oمعدل االستجابة.

oفعالية أداء العمليات.

oنسبة التحسين في العمليات واإلجراءات.

oعدد االقتراحات التطويرية املقدمة

oنسبة االقتراحات املطبقة.

oعدد املشاريع الجديدة.

oنسبة املعامالت اإللكترونية.

oعدد اإلعالنات واملشروعات اإلعالمية.

oمعدل املشاركات اإلعالمية.

:، والتي تتضمنلتحسين جودة تقديم برامج الجمعية" جود"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

oمشروع بناء نظام الجودة لجميع عمليات الجمعية.

oأتمتة  عمليات الجمعيةمشروع.

o مشروع الحصول على شهادة األيزو.

oمشروع قياس كفاءة العمليات املنفذة.
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وصف أهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

تحسين الترويج لقضية الجمعية ومشاركة املعرفةالهدف االستراتيجياسم

ال للجمعية مع املجتمع الخارجي بما يشمله من تعزيز الدور اإلعالمي لها للتعريف"تعزيز إدارة ومشاركة املعرفة"يسعى هذا الهدف إلى تحقيق نتيجة هدف الوصف ز دورها بأنشطتها في سبيل إبرا، وهي تعزيز عملية التواصل الفع 

ف إبراز جهود الجمعية واالستضافات لكبار الشخصيات واملؤثرين بهدات وإنجازاتها وحاجة الفئة املستهدفة من خالل العالقات العامة و اإلعالم وحسابات التواصل االجتماعي ونشر املعارف وتنظيم برامج الزيار 

.هدفيهاعداد الفعلي لدعم جهود الجمعية  في خدمة مستستوتوقيع شراكات خارجية تسعى الجمعية من خاللها لبناء عالقات وطيدته مع العديد من األفراد أو الهيئات واملنظمات التي يتوفر لديها اال 

.تحسن الصورة الذهنية للجمعية▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.تفعيل شراكات نوعية مع جهات متخصصة▪

.زيادة املوارد املالية للجمعية▪

.واملوضوعات ذات الصلة( نقص املناعة)نشر معارف متخصصة في مجال مرض اإليدز ▪

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية(. مناعة)كفاءة الترويج لقضية الجمعية ▪املؤشرات املرشحة

oعدد قنوات االتصال املفعلة لترويج قضية الجمعية.

oنسبة الوصول للفئة املستهدفة من الترويج.

oعدد املنتجات التسويقية للجمعية

o افها)مدى فعالية العالمة التجارية للجمعية (.الرسالة االجتماعية للجمعية وانحر

oجاهزية خطة التسويق للجمعية.

o فعالية املنتجات التسويقية للجمعية.

oعدد األفكار التطويرية املقترحة من املجتمع.

:لدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض، تتضمن املشروعات التالية" قضيتي "مبادرة ▪املبادرات املقترحة

oمشروع تصميم املنتجات  التسويقية لدعم قضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض.

o (املشاركات املحلية والدولية في امللتقيات واملؤتمرات واملعارض، )مشروع تواصل للتعريف بالجمعية...

o (نقص املناعة)للبحوث والدراسات في مجال بمرض اإليدز " اكتشف"مبادرة

o  (نقص املناعة)لتوعية املجتمع بمرض اإليدز " أسمعك"مشروع

o لتوعية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع" واعي"مشروع.
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57مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور املوارد املالية وترشيد استخدامها: 3-5

تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعية وشركائهاالهدف االستراتيجياسم

ق مبتكرة من كفاءات بشرية مبدعة تسعى لتحقي، ويتحقق من خالل االستخدام األمثل ملوارد الجمعية وشراكاتها؛ وبأقل تكلفة ممكنة؛ وبإيجاد بدائل"زيادة كفاءة العمليات الداخلية"هذا الهدف نتيجة تحقق هدف الوصف

.أهداف الجمعية ومستقبل أفضل لها؛ مع التطوير املستمر في األنظمة واإلجراءات

باإلنفاق كفاءة▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

االستخدام األمثل للموارد▪

:كفاءة توظيف املوارد البشرية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪املؤشرات املرشحة

o (.اإلنتاجية) قياس العائد من التوظيف

oنجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج املطلوبة.

oاملشاركة في فرق التحسين املستمر.

oمعدل االستجابة الستبانات آراء العاملين واملتطوعين.

oنسبة املشاركة في برنامج اقتراحات املوظفين.

oتقدير جهود العاملين واملتطوعين.

oمعدالت إنتاجية املوظفين.

oدوران العمالة.

oمعدل الغياب.

oمعدل حوادث وإصابات العمل.

oمتوسط أيام اإلجازات املرضية.

oنسبة عدد التظلمات إلى عدد املوظفين.

oمعدل دوران العمل.

:كفاءة توظيف املوارد املالية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪

oنسبة الترشيد في النفقات.

o (.مجموع املصروفات/ مجموع التبرعات)نسبة فعالية التبرعات

oنسبة االلتزام باملوازنة.

افق واملمتلكات، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪ :كفاءة توظيف املوردين واملر

oعدد املوردين.

oنسبة املوردين املحليين.

oعدد الشراكات املحلية والدولية.

oنسبة تكاليف املوردين من املصروفات

oعدد االجتماعات مع الشركاء.

oعدد املبادرات نحو الشركاء.

oعدد الخدمات املشتركة مع الشركاء.

oنسبة تكاليف الصيانة من املصروفات.

oنسبة األعطال في األجهزة.

oافق .األجهزة/ كفاءة استثمار املر

oعدد املبادرات املجتمعية بتوظيف موارد الجمعية.

o (.قياس الرضا)اآلثار اإليجابية للمبادرات املجتمعية

ائج املتعلقة بموارد ة، وكذلك النتمختلف نتائج األداء الرئيسة للجمعية، ابتداء  بالنتائج املالية املتحققة، والنتائج التشغيلية املتعلقة بالعمليات الرئيستستهدف هذه املبادرة عرض وتحليل ،"حصاد "مبادرة ▪املبادرات املقترحة

.الجمعية املختلفة وشركائها الرئيسين، وفي مجال املعلومات واملعرفة
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58مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور املوارد املالية وترشيد استخدامها... تابع 

خفض الدورة الزمنية في تنفيذ أعمال الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

سلسلة من إعادة هندسة اإلجراءات وتحسينها للوصول بالخدمات للمستفيدين بجودة وسرعة عالية عبر ، ويتحقق من خالل "تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعية وشركائها"هدف هذا الهدف نتيجة تحقق الوصف

اإلجراءات املوثقة واملؤتمتة ورفع كفاءة املوظفين

خدمات تقدم بجودة وسرعة عالية▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

تحقيق رضا املستفيد▪

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية. كفاءة الوقت املخصص لتقديم خدمات الجمعية▪املؤشرات املرشحة

oمعدل الوقت الالزم لتقديم الخدمات املختلفة.

o معدل الخفض السنوي في الدورة الزمنية في تنفيذ األعمال للمستفيدين

oمتوسط الزمن املستغرق ملعالجة الشكوى من املستفيدين وأصحاب العالقة.

:لزيادة كفاءة عمليات الجمعية، والتي تتضمن" جود "مبادرة ▪املبادرات املقترحة

oمشروع بناء نظام الجودة لجميع عمليات الجمعية.

oأتمتة  عمليات الجمعيةمشروع.

ة، وكذلك النتائج املتعلقة بموارد لقة بالعمليات الرئيستع، تستهدف هذه املبادرة عرض وتحليل مختلف نتائج األداء الرئيسة للجمعية، ابتداء  بالنتائج املالية املتحققة، والنتائج التشغيلية امل"حصاد "مبادرة ▪

.الجمعية املختلفة وشركائها الرئيسين، وفي مجال املعلومات واملعرفة
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59مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور املوارد املالية وترشيد استخدامها... تابع 

تحسين إيرادات الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

عية وأوقافها  وتنويعها زيادة حجم استثمارات الجم"، و "زيادة حجم التبرعات  لتمويل الجمعية"، و "املتميزة (  مناعة)تعزيز برامج تسويقية مبتكرة قائمة على باقة خدمات )"هذا الهدف نتيجة مباشرة لتحقق األهداف الوصف

كثف الحمالت اإلعالمية وتهم،تشجيع وحث املتبرعين على دعم جهود الجمعية  في خدمة املستفيدين، والتواصل الدائم معهم ونقل تطورات الجمعية  لهم لكسب ثقتهم وتأييدويتحقق من خالل ". وتعظيم عوائدها 

.للوصول إلى أكبر قدر من شرائح املجتمع، وتسويق برامج الجمعية اليهم بطرق مبتكرة تمكنهم من املشاركة في دعم جهود الجمعية

.تنوع منتجات الجمعية▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

تعدد قنوات جمع التبرعات▪

زيادة اإليرادات ▪

 )اإليرادات السنوية للجمعية ▪املؤشرات املرشحة
 
(.سنويا

(.نسبة من اإليرادات)املصروفات السنوية للجمعية ▪

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية،(الداعمين ، استثمارات األوقاف) نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية ▪

oنسبة الزيادة في تبرعات املؤسسات الحكومية الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة في تبرعات املؤسسات الخاصة الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة في تبرعات مؤسسات القطاع غير الربحي الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة في تبرعات األفراد الداعمين للجمعية

oنسبة الزيادة في الدعم من عضويات األفراد في الجمعية

o نسبة الزيادة في الدعم من استثمارات األوقاف

(.مجموع املصروفات/ مجموع الدعم املقدم)فعالية الدعم املقدم ▪

(  في جميع مشاريعها. )، لتنمية املوارد املالية للجمعية"استدامة"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

تائج املتعلقة بموارد الجمعية املختلفة الرئيسة، وكذلك النيات، تستهدف عرض وتحليل مختلف نتائج األداء الرئيسة للجمعية، ابتداء  بالنتائج املالية املتحققة، والنتائج التشغيلية املتعلقة بالعمل"حصاد "مبادرة ▪

.وشركائها الرئيسين، وفي مجال املعلومات واملعرفة

23

60مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور املوارد املالية وترشيد استخدامها... تابع 

تعزيز املالءة واالستدامة املالية لتقديم خدمات الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

.  تراتيجيةعلى استخدام اإليرادات الفائضة بعد أن تسدد جميع التزاماتها لتحقيق توجهاتها وأهدافها االس( مناعة)، ويتحقق من خالل قدرة جمعية "تحسين إيرادات الجمعية"هذا الهدف نتيجة تحقق هدف الوصف

.والحفاظ على قدرتها املالية على املدى الطويل

.ضمن مساراتها التمكينية( مناعة)الحفاظ على الخدمات املقدمة في جمعية ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.الخيرية ضمن مساراتها التمكينية(  مناعة)توسيع الخدمات املقدمة في جمعية ▪

.من مواجهة األزمات والتحديات االقتصادية( مناعة)تمكين جمعية ▪

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية. مدى قدرة الجمعية للحفاظ على خدماتها على املدى الطويل▪املؤشرات املرشحة

oعدد الخدمات املستدامة.

oعدد الخدمات التي تم التوسع فيها.

oنسبة استجابة الجمعية في تقديم خدماتها في األزمات .

:، لتنمية املوارد املالية للجمعية واملتضمنة املشاريع التالية"استدامة"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

o خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير"

o لتسويق خدمات الجمعية" قضيتنا"مشروع

o لزيادة حجم التبرعات الداعمة لتمويل الجمعية" داعم"مشروع

o زيادة حجم استثمارات الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها(" مناعة)استثمارات وأوقاف "مشروع
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61مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور املوارد املالية وترشيد استخدامها... تابع 

(عضويات/ أفراد/ مؤسسات)زيادة أعداد الداعمين الهدف االستراتيجياسم

ره سيسهم بزيادة أعداد والذي بدو . وهي زيادة استقطاب العديد من املانحين من املؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث واألفراد، " تحسين الترويج لقضية الجمعية"يسعى هذا الهدف إلى تحقيق نتيجة هدف الوصف

ادة أعداد املتبنين لقضيةكذلك استقطاب املزيد من األعضاء الدائمين من الجنسين الراغبين في التعاون مع الجمعية، والذي بدوره سيسهم بزي. املتبنين لقضية الجمعية، كذلك اإلسهام في زيادة إيرادات الجمعية

.ةالجمعية، كذلك اإلسهام في زيادة إيرادات الجمعية مقابل رسوم العضوية والتي تعد من أرقى الشراكات لألفراد في املجتمع في دعم الجمعي

زيادة الشرائح املؤمنة بقضية الجمعية▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

تنوع اإليرادات املالية▪

زيادة إيرادات الجمعية▪

.زيادة الشرائح املؤمنة بقضية الجمعية▪

:نسبة الزيادة في أعداد الداعمين للجمعية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪املؤشرات املرشحة

oنسبة الزيادة السنوية في أعداد املؤسسات الحكومية الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة في عدد املؤسسات الخاصة الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة في عدد املؤسسات قطاع الثالث الداعمة للجمعية

oنسبة الزيادة في عدد األفراد الداعمين للجمعية

oمعدل الزيادة في عدد العضويات الداعمة للجمعية

:فعالية تنوع مصادر الدخل لدى الجمعية، مؤشر مركب يتضمن▪

oنسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسات القطاع الثالث

oنسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسات القطاع الخاص

oنسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسات القطاع الحكومي

oنسبة التبرعات من إيرادات دعم األفراد

oنسبة التبرعات من إيرادات العضويات الدائمة

oنسبة اإليرادات من األوقاف االستثمارية

ذلك النتائج املتعلقة بموارد الرئيسة، وكيات، تستهدف عرض وتحليل مختلف نتائج األداء الرئيسة للجمعية، ابتداء  بالنتائج املالية املتحققة، والنتائج التشغيلية املتعلقة بالعمل("مناعة)حصاد "مبادرة ▪املبادرات املقترحة

.الجمعية املختلفة وشركائها الرئيسين، وفي مجال املعلومات واملعرفة
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62مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور العمالء وأصحاب العالقة: 3-6

زيادة تنوع وعدد املستفيدينالهدف االستراتيجياسم

ن خدمات جمعية ويتم تحقيقه من خالل  زيادة الشرائح املستفيدة م"(. تعزيز الشراكات"هدف )، ويتم بالتضامن مع " تعزيز املالءة واالستدامة املالية لتقديم خدمات الجمعية"هذا الهدف نتيجة تحقق هدف الوصف

.  بشكل مباشر أو غير مباشر( مناعة)، كذلك زيادة العدد املستفيد من خدمات جمعية (مناعة)

زيادة شرائح املستفيدين من خدمات الجمعية•النتائج املرجوة/ النتيجة 

.زيادة أعداد املستفيدين من خدمات الجمعية•

نسبة الزيادة في شرائح املستفيدين من خدمات الجمعية•املؤشرات املرشحة

.نسبة الزيادة في أعداد املستفيدين من خدمات الجمعية•

-•املبادرات املقترحة
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63مؤشرات ذات أولوية في املرحلة األولى لتنفيذ الهدف



وصف أهداف منظور العمالء وأصحاب العالقة...تابع 

زيادة رضا املستفيدين وأصحاب العالقةالهدف االستراتيجياسم

ق تطلعاتهم تجاه الجمعية رفع مستوى رضا املستفيدين  وأصحاب العالقة بتحقيويتحقق من خالل " خفض الدورة الزمنية في تنفيذ أعمال الجمعية" و " زيادة تنوع وعدد املستفيدين"هذا الهدف نتيجة تحقق هدفي الوصف

.لتطويرها بشكل دوريالجمعية والتعرف على مقترحاتهم  وتقييم خدمات و أصحاب العالقة آلية لقياس رضا املستفيدين عبر تحديد 

وأصحاب العالقةرضا العمالءتحقيق▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.الجمعية(مناعة)تطوير جمعية ▪

زيادة إيرادات الجمعية▪

:تالية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات الاملستفيدين وأصحاب العالقة عن خدمات الجمعيةرضا ▪املؤشرات املرشحة

oمعدل الرضا العام.

oجودة الخدمات.

oسهولة الوصول إلى الخدمات.

oاملدة الزمنية لتقديم الخدمات.

oسلوك وكفاءة العاملين ومقدمي الخدمة.

oمدى االستجابة لطلب املستفيدين.

oمدى اإلبداع واالبتكار في الخدمات.

oاملرونة.

oالتواصل.

oشفافية ووضوح اإلجراءات والتعليمات للمستفيدين.

oمعالجة شكاوى املستفيدين.

oالعدل واملساواة في تقديم الخدمات

:ةرضا املوارد البشرية من املوظفين واملتطوعين، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالي▪

oمعدل الرضا الوظيفي

oفرص التعلم والتدريب داخل وخارج املنشأة.

oالتمكين واملشاركة.

o التقييم العادل لألداء، وتقدير األداء املتفوق.

oالتطور واالستقرار الوظيفي.

oالفرص الوظيفية للعاملين واملتطوعين.

oالتشجيع على التعلم املستمر.

oبيئة العمل.

oاألمن والسالمة.

oافق الجيدة والخدمات .املر

oاألمان الوظيفي.

oاألجور واملزايا.

oشفافية التعامل واألنظمة، وإجراءات املوارد البشرية.

oشفافية القرارات املتعلقة باملوارد البشرية.

لبشرية عن الخدمات التي ب العالقة واملوارد اصحا، لقياس رضا املستفيدين وأصحاب العالقة واملوظفين واملتطوعين عن الجمعية وخدماتها، واملتضمنة تطبيق مقياس رأي ورضا املستفيدين  وأ"ثقة"مبادرة ▪املبادرات املقترحة

.ضمن املؤشرات املدرجة أعالهتقدمها، وكذلك املواضيع األخرى ذات العالقة بهم،
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وصف أهداف منظور العمالء وأصحاب العالقة...تابع 

زيادة الوعي املجتمعي بقضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضالهدف االستراتيجياسم

الوعي زيادةالجمعية إلى الوعي بجميع قضاياها  كما ستسعىوأهمية( نقص املناعة)بين أفراد املجتمع بمرض اإليدز الوعي، وهي نشر"تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعية"يسعى هذا الهدف إلى تحقيق نتيجة هدف الوصف

.بقضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واتخاذ اإلجراءات الالزمة

مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضوحل مشكالت مرض اإليدز زيادة عدد األشخاص الواعين بقضية ▪النتائج املرجوة/ النتيجة 

.تقبل املجتمع لفكرة التعامل مع مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ▪

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية. كفاءة عملية زيادة الوعي بقضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املؤشرات املرشحة

عدد استطالعات الرأي املجتمعي حول قضايا مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ▪

.عدد االقتراحات املقدمة من أفراد املجتمع▪

.عدد االقتراحات املطابقة▪

:لدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ، تتضمن املشروعات التالية" قضيتي "مبادرة املبادرات املقترحة

.مشروع تصميم املنتجات  التسويقية لدعم قضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ▪

...(املشاركات املحلية والدولية في امللتقيات واملؤتمرات واملعارض، )مشروع تواصل للتعريف بالجمعية ▪

.للبحوث والدراسات في مجال مرض اإليدز" اكتشف"مبادرة ▪

.لتوعية املجتمع بمرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض " أسمعك"مشروع  ▪

.لتوعية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض والفئات املجتمعية" واعي"مشروع ▪
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وصف أهداف منظور العمالء وأصحاب العالقة...تابع 

تعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية للجمعيةالهدف االستراتيجياسم

اعل املباشر مع خدماتها أو ، ويتحقق من خالل الخبرات التي يملكها املستفيدين وأصحاب العالقة مع الجمعية من خالل التف"تعزيز الشراكات"، والهدف "زيادة تنوع وعدد املستفيدين"هذا الهدف نتيجة تحقق الهدف الوصف

صحاب العالقة على أساس عامل غير ملموس يذب املستفيدين وأتحسين الصورة الذهنية للجمعية وهو بحيث يصبحوا داعمين لتحقيق الرسالة االجتماعية للجمعية، كذلك أو قادتها، أو موقعها اإللكتروني موظفيها

.التصور والسمعة للجمعية

.نسبة عدد املسجلين لقصص النجاح ضمن وسائل التواصل املختلفة من املستفيدين بخدمات الجمعية•النتائج املرجوة/ النتيجة 

 ملجموع اآلراء للمستفيدين وذوي العالقة لصورتهم الذهنية عن الجمعية•
 
نسبة عدد اآلراء اإليجابية قياسا

:مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية. مدى القدرة على تعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية للجمعية•املؤشرات املرشحة

oنسبة املستفيدين الذين يسطرون قصص النجاح مع الجمعية.

oعدد الكلمات اإليجابية للصور الجاذبة للجمعية في أذهان املستفيدين وذوي العالقة  .

(عبر الوسائط املختلفة( )مناعة)لنشر قصص نجاح مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  املستفيدين من خدمات جمعية " حكايتي"مبادرة •املبادرات املقترحة
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تحديد مالكي األهداف االستراتيجية وأدوارهم ومسؤولياتهم: 3-7

:لييكماالهدفمالكمهامتكون بحيثأهداف،مجموعةأو هدفلكلمالكتحديدعلىالعمل

.النتائجعناملساءلةجوانبيحدد▪

.لهدفاعلىتؤثر التيالتفاصيلبشأناملتخصصةالخبرات(الفريقمنبدعم)يوفر▪

.وتطويرهابصقلهاويقوماألداءمؤشراتيحدد▪

.وصالحيتهاصحتهامنويتحققاألداءبياناتيرصد▪

.الجمعيةوأداءبالبياناتتتعلقالتياألسئلةعناإلجابة▪

.األهدافعلىتؤثر التيباملبادراتدرايةعلىيكون ▪

.واملبادراتاألداءومؤشراتاالستراتيجيةمستوى علىالتعديالتيقترح▪
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الخريطة االستراتيجية: 4الخطوة 
(رسم بياني يظهر إنشاء القيمة)



"همتنا"مبادرة ▪%90مدى فعالية حوكمة فعالة للسياسات واإلجراءات املالية%80مدى فعالية حوكمة اإلدارة العليا والسياسات العامة
"استدامة"مبادرة ▪
"ساند"مبادرة ▪
"طور "مبادرة ▪

%85مدى كفاءة عمليات االتصال الداخلية والخارجيةHR 90%مدى فعالية حوكمة سياسات وإجراءات 

مدى قدرة الجمعية على تعزيز إدارة عالقات املستفيدين 
والداعمين

ي مدى قدرة الجمعية على مواجهة التحديات التي تواجهها ف80%
تحقيق االستدامة املالية

75%

%80نسبة العمليات املؤتمتة في الجمعية%95مدى جاهزية النظام اإللكتروني املتكامل

كية في مدى جاهزية نظام إدارة املعرفة لخلق بيئة معرفية تشار 5على األقل عدد وسائل التواصل والتي توظف التقنية في الجمعية
الجمعية

80%

%90جمالينسبة املوظفين الحاصلين على برامج التطوير من اإل ساعة25معدل عدد ساعات التطوير املنهي السنوية للفرد

املبادرات مستهدف مؤشرات األداء مستهدف مؤشرات األداء الخارطة االستراتيجية

ية
يم
ظ
تن
 ال
رة
د
لق
ا

ة 
قاب

ور
مة 

وك
لح

ز ا
عزي

ت
 ي 

سس
ملؤ

ء ا
دا
األ

ة 
رفي

مع
ة 
يئ
ق ب

خل
ت 

ما
خد

 و
ة 
كي
ار
ش
ت

ة 
عم

دا
ة 
وني

تر
لك

إ
ام
ظ
للن

ة 
ني
تق
ن 
سي

ح
ت

ت
ما
لو

ملع
ا

ل 
صا

الت
ت ا

ليا
عم

يز 
عز

ت
ية

ج ر
خا

وال
ية 

خل
دا

ال

ت 
دا
قيا

ر ال
وي
ط
ة ت

اد
ي ز

عي
طو

ملت
وا
ن 
في
وظ

وامل
ن د  ر

وا
امل
ة 
مي

 تن
زيز

تع
ية

ملال
ا

ت 
قا
ال
 ع
ة ر
دا
ز إ

عزي
ت

ن
دي

في
ست

امل

 نسبة الزيادة في شرائح املستفيدين من الخدمات
 
 نسبة الزيادة في أعداد املستفيدين من الخدمات%10سنويا

 
" حكايتي"مبادرة ▪%10سنويا

"ثقة"مبادرة ▪
"قضيتي"مبادرة ▪ %80رضا املستفيدين وأصحاب العالقة عن  خدمات الجمعية%80رضا املوارد البشرية من املوظفين واملتطوعين

ين مع كفاءة عملية زيادة الوعي بقضية مرض ى اإليدز  واملتعايش
املرض 

ة مدى القدرة على تعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهني80%
للجمعية

80%

جاهزية مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات السوق 
املحدثة

رية نسبة التحسين في معارف ومهارات وقدرات املوارد البش95%
واملتطوعين بما يعود نفعه على الجمعية

"قيمة"مبادرة ▪85%
"استدامة" مبادرة▪
أكاديمية "مبادرة ▪

"مناعة االفتراضية
سلة الغذاء "مبادرة ▪

"الحكيمة
شبكات "مبادرة ▪

".الدعم
( مناعة)مرصد ▪

" جود "مبادرة 

مواجهة وصمة العار "جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار 
"والتمييز 

دعم حاالت االكتئاب"جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار 80%
"بين املصابين  

80%

%80"الدعم االجتماعي"جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار %95"دعم الغذاء والتغذية"جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار 

رات ضمن مسا(مناعة)جاهزية نموذج التشغيل ملنتجات جمعية 
الرعاية والدعم املبتكرة

 سنوي( مناعة)جاهزية الخطة التسويقية الخاصة بجمعية 85%
 
%85ا

%85كفاءة تنفيذ الخطة التسويقية

 % 10نسبة الزيادة في أعداد الداعمين للجمعية
 
%85فعالية تنوع مصادر الدخل لدى الجمعيةسنويا

%80مدى قدرة الجمعية على تحسين جودة برامجها وخدماتها%80(مناعة)كفاءة إدارة ملف استثمارات وأوقاف 

%80(مناعة)كفاءة الترويج لقضية الجمعية %85مدى كفاءة العمليات الداخلية

الشفافية " مبادرة ▪%85كفاءة توظيف املوارد املالية%85كفاءة توظيف املوارد البشرية
"واملساءلة مسارنا 

"جود"مبادرة ▪
"حصاد "مبادرة ▪

افق واملمتلكاتكفاءة توظيف املوردين %85كفاءة الوقت املخصص لتقديم خدمات الجمعية%85واملر

 )اإليرادات السنوية للجمعية 
 
%  60> املصروفات السنوية للجمعية مليون 80(سنويا

، داعمين، استثمارات) نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية السنوية 
(أوقاف

%95< (مجموع املصروفات/ مجموع الدعم املقدم)فعالية الدعم املقدم 20%< 

 % 10معية نسبة الزيادة في عدد الشركاء املروجين والداعمين لخدمات الج%85للحفاظ على خدماتها على املدى الطويل(مناعة)مدى قدرة جمعية 
 
سنويا

%80فعالية تنوع مصادر الدخل لدى الجمعية
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.ة، بفريق منهي وإدارة ذكية وحوكمة وشراكات فاعلةصابمنظمة غير ربحية ممكنة في الدعم النفس ي واالجتماعي للمتعايش مع نقص املناعة وأسرته، مسهمه بنشر الوعي املجتمعي للحد من انتشار اإل الرسالة

النموذج امللهم في قيادة خدمات الصحة النفسية في اململكةالرؤية

الشراكاتالخصوصيةروح الفريقالتخصصالجودةالقيم

(مناعة)محور دعم قضايا الجمعية محور التميز في االستثمار والشراكاتمحور  الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضمحور التميز التشغيلياملحاور االستراتيجية

زيادة رضا املستفيدين
وأصحاب العالقة

تعزيز العالقات وتحسين
الصورة الذهنية للجمعية

ي خفض الدورة الزمنية ف
تنفيذ أعمال الجمعية

ف تحسين كفاءة توظي
هاموارد الجمعية وشركائ

تحسين إيرادات 
الجمعية

ور  تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات مح
الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض

تحسين 
نموذج 
ل التشغي

للخدمات
ضمن 
املسارات
ةاملبتكر 

زيادة حجم التبرعات  لتمويل
الجمعية

كرة تعزيز برامج تسويقية مبت
قائمة على باقة خدمات 

املتميزة (  مناعة)

زيادة حجم استثمارات 
الجمعية وأوقافها  وتنويعها

وتعظيم عوائدها

زيادة تنوع وعدد 
املستفيدين

تعزيز املالءة 
واالستدامة املالية
لتقديم خدمات 

الجمعية

ابتكار 
خدمات 
مسار 
دعم 
حاالت 
ب االكتئا
بين 
يناملصاب

ابتكار 
خدمات 
مسار 

مواجهة 
وصمة 
العار 
ز والتميي

ابتكار 
خدمات 

مسار دعم 
الغذاء 
والتغذية

ابتكار 
خدمات 
مسار 
الدعم 
االجتماعي

تحسين الجودة 
لتقديم البرامج

زيادة كفاءة 
العمليات 
الداخلية
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اإلدارة املالية
خلية

ت الدا
العلميا
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(قياس األمور الهامة)
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تعزيز الحوكمة ورقابة األداء املؤسس ي الهدف االستراتيجياسم

مدير مكتب اإلدارة االستراتيجيةمسؤول الهدف

مدى فعالية حوكمة اإلدارة العليا والسياسات العامةاسم املؤشر

.مؤشر يقيس درجة وضوح الرؤية واألهداف لكافة املعنيين بالجمعية ومدى تحقيق العدل واملساواة والشمولية والشفافيةوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

مدير مكتب اإلدارة االستراتيجيةمالك مؤشر األداء/ موقع 

أفراد املجتمع من ذوي العالقة بالجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالتمصدر البيانات كافة املستفيدين وأصحاب العالقة و

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%79-% 70%70أقل من 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

15% نسبة تحقيق العدل واملساواة والشمولية، 
ضاء وشفافية االمتيازات والصالحيات ألع

اإلدارة العليا

15% نسبة وضوح الرؤية واألهداف لكافة املعنيين
بالجمعية

10% نسبة نشر وسهولة الوصول إلى املعلومات 
املتعلقة بالجمعية

10% نسبة مة الدقة والشفافية في املعلومات املقد
للمجتمع بالجمعية

15% نسبة معيةسالمة ووضوح الهيكل التنظيمي للج 10% نسبة نشر وسهولة الوصول إلى املعلومات 
املتعلقة بالجمعية

10% نسبة سرعة إصدار التقارير الالزمة 15% نسبة ة وضوح الصالحيات واملسؤوليات لكاف
العاملين بالجمعية

100% نسبة املؤشر املركب



تعزيز الحوكمة واملساءلةالهدف االستراتيجياسم

اإلدارة املالية في الجمعيةمسؤول الهدف

مدى فعالية حوكمة فعالة للسياسات واإلجراءات املالية▪اسم املؤشر

.مؤشر يقيس درجة الوضوح في األنظمة والسياسات املالية ومدى تحقيق العدل واملساواة والشمولية والشفافيةوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

اإلدارة املالية في الجمعيةمالك مؤشر األداء/ موقع 

ق الجمعية ذات الصلةثائكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة والداعمين للجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن و مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%90مستهدف املؤشر املركب

%100-% 90%89-% 75%75أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

25% نسبة فافةوجود تقارير وتحليالت دورية موثقة وش 25% نسبة وجود أنظمة وسياسات مالية موثقة وذات
مرجعية قانونية

25% نسبة اتباع األنظمة والتشريعات الرسمية 
الي املتعلقة بالتبرعات وأوجه الصرف امل

املختلفة

25% نسبة يا وجود سياسات واضحة آللية قبول الهدا
والهبات للعاملين بالجمعية

100% نسبة املؤشر املركب
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تعزيز الحوكمة واملساءلةالهدف االستراتيجياسم

إدارة املوارد البشرية في الجمعيةمسؤول الهدف

مدى فعالية حوكمة سياسات وإجراءات املوارد البشرية▪اسم املؤشر

.مؤشر يقيس درجة الوضوح في األنظمة والسياسات الخاصة باملوارد البشرية ومدى تحقيق العدل واملساواة والشمولية والشفافيةوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة املوارد البشرية في الجمعيةمالك مؤشر األداء/ موقع 

وثائق الجمعية ذات الصلةمن كافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت و مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%90مستهدف املؤشر املركب

%100-% 90%89-% 75%75أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

35% نسبة ياسة تحقيق العدل واملساواة في تطبيق س
التوظيف والترقيات واملكافآت

35% نسبة ارد وضوح وشفافية سياسات وإجراءات املو 
البشرية بالجمعية

30% نسبة فيوجود نظام واضح وفعال للتظلم الوظي

100% نسبة املؤشر املركب

73



تعزيز تنمية املوارد املاليةالهدف االستراتيجياسم

(الجهة التي تعينها الجمعية واملسؤولة عن تنمية املوارد املالية للجمعية)لجنة تنمية املوارد املالية / إدارة االتصال املؤسس يمسؤول الهدف

مدى قدرة الجمعية على مواجهة التحديات التي تواجهها في تحقيق االستدامة املالية▪اسم املؤشر

إنتاج املنتجات التسويقية وتوصف املؤشر .لعملنهم من منهجيات العمل املناسبة وأليات قياس األثر والتوثيق لمكيتحسين استدامة وأداء الجمعية من خالل تنمية مواردها املالية وتحقيق استدامتها املالية من خالل تطوير و

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

(الجهة التي تعينها الجمعية واملسؤولة عن تنمية املوارد املالية للجمعية)لجنة تنمية املوارد املالية / إدارة االتصال املؤسس يمالك مؤشر األداء/ موقع 

لصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذات االبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%75مستهدف املؤشر املركب

%100-% 75%74-% 60%60أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

15% نسبة هدف املست. )توزيع متابعي قنوات االتصال املؤسس ي
90.)%

5% نسبة %(100املستهدف )جاهزية  خطة جمع التبرعات 

10% نسبة ملستهدف ا)مدى فعالية نظام تقييم املنتجات التسويقية 
90)%

5% نسبة عدد التقنيات املبتكرة في جمع التبرعات 
(5املستهدف على األقل )

10% نسبة مدى إشراك مجلس اإلدارة واللجان في تنمية موارد 
%(.100املستهدف )الجمعية 

10% نسبة املستهدف على )نسبة وسائل االتصال املفعلة 
%(80األقل 

5% نسبة %(100املستهدف )جاهزية نظام التطوع املجتمعي  10% نسبة املستهدف )جاهزية العالمة التجارية للجمعية 
100)%

10% نسبة %(85املستهدف )مدى فعالية نظام التطوع  10% نسبة عدد الشراكات مع املنظمات غير الربحية املساندة 
(5املستهدف على األقل )في تنفيذ خدماتها 

10% نسبة جاهزية نظام تقييم املنتجات التسويقية 
.%(100املستهدف )

100% نسبة املؤشر املركب
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تعزيز عمليات االتصال الداخلية والخارجيةالهدف االستراتيجياسم

إدارة العالقات العامة مسؤول الهدف

مدى كفاءة عمليات االتصال الداخلية والخارجية▪اسم املؤشر

القة بأعمالهاون واملستفيدون من خدمات الجمعية، وكذلك الجهات ذات العملقدرة الجمعية على إيجاد آليات واضحة ومطبقه بانتظام من قبل قادة وموظفي الجمعية للتواصل بفعالية مع كافة املعنيين بما في ذلك العامدىوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة العالقات العامةمالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%84-% 70%70أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

15% نسبة مدى تفعيل سياسة االستماع لصوت 
.العميل

15% عدد عدد قنوات التواصل الفعال واملباشر 
.واملنتظم مع كافة املعنيين

15% عدد ة تفعيل استطالع الرأي وقياس رضا كاف
.املعنيين

20% نسبة ة نسبة تحديد احتياجات ومتطلبات كاف
.املعنيين بالجمعية

15% نسبة مدى رضا كافة العاملين واملستفيدين من 
خدمات الجمعية  عن سياسة الباب 

.املفتوح

15% عدد عدد مشاركات قادة وموظفي الجمعية في 
األنشطة املجتمعية والفعاليات ذات 

.العالقة بالعمل الخيري 

15% عدد عدد املبادرات لتعزيز وتحسين الصورة 
.الذهنية للجمعية

100% نسبة املؤشر املركب
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تعزيز إدارة عالقات املستفيدين والداعمينالهدف االستراتيجياسم

إدارة عالقات العمالءمسؤول الهدف

مدى قدرة الجمعية على تعزيز إدارة عالقات املستفيدين والداعمين▪اسم املؤشر

دمات الجمعيةهم بالجمعية، والوصول السريع لكافة املستفيدين من خثقتيقيس مدى قدرة الجمعية على تطبيق آليات وقنوات للتواصل الفعال مع كافة املستفيدين والداعمين، وضمان املحافظة على الداعمين وتعزيز وصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة عالقات العمالءمالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%89-% 70%70أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

15% نسبة دمات نسبة تحديد وتصنيف املستفيدين من خ
الجمعية

5% نسبة نسبة تحديد وتصنيف الداعمين كأحد أهم 
شرائح املتعاملين مع الجمعية

10% نسبة (CRM)جاهزية نظام إدارة العمالء  5% نسبة رائح نسبة تحديد متطلبات واحتياجات كافة ش
املستفيدين

10% نسبة نسبة تحقق التواصل الدوري والداعمين 
.واملستفيدين

10% نسبة ن نسبة اكتمال قاعدة املعلومات املتكاملة ع
كافة املستفيدين والداعمين

5% نسبة يدين نسبة املقترحات املقدمة إلى عدد املستف
والداعمين

15% نسبة جاهزية نظام االقتراحات، ومعالجة شكاوي 
تماع املستفيدين، وتطبيق آليات واضحة لالس

لصوت املستفيد

15% نسبة (CRM)مدى كفاءة نظام إدارة العمالء  10% نسبة مدى اطالع املستفيدين والداعمين على 
الخدمات املقدمة

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين تقنية املعلوماتالهدف االستراتيجياسم

إدارة تقنية املعلوماتمسؤول الهدف

مدى جاهزية النظام اإللكتروني املتكامل في الجمعية▪اسم املؤشر

.  د وتسهيل األعماللجهيقيس مدى قدرة الجمعية على تطوير أنظمتها التقنية لتمكينها من أداء مهامها والتواصل مع املستفيدين وأصحاب العالقة وتوفير الوقت واوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة تقنية املعلوماتمالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%95مستهدف املؤشر املركب

%100-% 95%94-% 80%80أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

20% نسبة جاهزية نظام إدارة املعرفة اإللكتروني 40% نسبة جاهزية  البوابة اإللكترونية

40% نسبة (ERP)جاهزية  نظام املوارد املؤسسية 

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين تقنية املعلوماتالهدف االستراتيجياسم

إدارة تقنية املعلوماتمسؤول الهدف

نسبة العمليات املؤتمتة في الجمعية▪اسم املؤشر

.  يقيس نسبة عمليات الجمعية املؤتمتة من مجمل عمليات الجمعيةوصف املؤشر

عدد عمليات الجمعية اإلجمالي/ عدد العمليات املؤتمتة = يتم حساب  املؤشر من خالل حساب عدد العمليات اإلجمالي في الجمعية، وحساب عدد العمليات املؤتمتة، وعليه يكون قياس املؤشر احتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة تقنية املعلوماتمالك مؤشر األداء/ موقع 

كافة إدارات الجمعية، ويتم الحصول على البيانات من خالل املقابالت ومن خالل وثائق الجمعية ذات الصلةمصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%84-% 75%75أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

تحسين تقنية املعلوماتالهدف االستراتيجياسم

إدارة تقنية املعلوماتمسؤول الهدف

عدد وسائل التواصل والتي توظف التقنية في الجمعية▪اسم املؤشر

.  يقيس عدد وسائل التواصل التي يتم توظيف التقنية فيها سواء مع املستفيدين أو الداعمين أو أسر  املستفيدين أو ذوي العالقة بالجمعيةوصف املؤشر

يتم حصر الوسائل املستخدمة في عمليات التواصل وعدهااحتساب املؤشرطريق

عددوحدة املؤشر املركب

إدارة تقنية املعلوماتمالك مؤشر األداء/ موقع 

ة ومن خالل سجالت الجمعية ذات الصلةتفيكافة إدارات الجمعية، واملستفيدين والداعمين وذوي العالقة بالجمعية ، ويتم الحصول على البيانات من خالل املقابالت واالتصاالت الهامصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

(مع مالحظة ان وسائل التواصل االجتماعي جميعها هي وسيلة عددها واحد فقط)وسائل على األقل 5مستهدف املؤشر املركب

وأكثر5وسيلة4-1ال يوجد
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تعزيز إدارة ومشاركة املعرفةالهدف االستراتيجياسم

إدارة التميز التنظيميمسؤول الهدف

مدى جاهزية نظام إدارة املعرفة لخلق بيئة معرفية تشاركية في الجمعية▪اسم املؤشر

.  اذي لحاجات الجمعية االستراتيجيةحقدرة الجمعية على زيادة مستوى الخبرة واملعرفة لدى التنفيذين والخبراء التقنيين، وتعزيز ودعم التعليم املستمر والتطوير الوظيفي املمدىوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة التميز التنظيميمالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%79-% 70%70أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

10% عدد .عدد قنوات االتصال املتاحة لنقل املعرفة 10% نسبة جاهزية نظام إدارة املعرفة في الجمعية

10% نسبة ر من نسبة انفاق الجمعية على البحث والتطوي
.موازنة الجمعية

10% نسبة راء نسبة مشاركة موظفي الجمعية في دعم االث
.املعرفي

5% عدد ي عدد املشكالت التي ساهمت إدارة املعرفة ف
ها

 
.   حل

5% نسبة ى عدد نسبة املقترحات املقدمة لتطوير األداء ال
.  موظفي الجمعية

5% نسبة ت نسبة الحاصلين على الشهادات املهنية ذا
الصلة

5% عدد عدد املنتجات املعرفية التي تم تطويرها 
.بالجمعية

5% نسبة سهولة الوصول للمعلومات 5% عدد ين عدد اإلصدارات الدورية املشورة في مجال تمك
.بابمرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض والش

5% عدد معدل عدد الساعات التي يكرسها القيادات 
لنشر املعرفة لآلخرين

5% عدد عدد املشاركات في املؤتمرات واللقاءات ذات
العالقة بقضايا

10% نسبة نسبة استخدام البرمجيات املؤتمتة 5% نسبة املؤتمتهنسبة الخدمات والعمليات 

100% نسبة املؤشر املركب 5% نسبة درجة رض ى الجهات املستفيدة من الخدمات 
.  املؤتمتة
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زيادة تطوير القيادات واملوظفين واملتطوعينالهدف االستراتيجياسم

إدارة املوارد البشريةمسؤول الهدف

معدل عدد ساعات التطوير املنهي السنوية للفرد▪اسم املؤشر

...(.  دورات تدريبية، حضور منتديات، حضور مؤتمرات، ورش عمل، )يقيس معدل عدد الساعات التي يحصل عليها املوظف في برامج التطوير املنهي وصف املؤشر

 على عدد املوظفين في الجمعاحتساب املؤشرطريق
 
يةيتم حساب  املؤشر من خالل حساب مجموع عدد الساعات التدريبية التي حصل عليها جميع موظفي الجمعية مقسوما

عدد ساعات وحدة املؤشر املركب

إدارة املوارد البشريةمالك مؤشر األداء/ موقع 

بيانات املوظفين في إدارة املوارد البشريةمصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

ساعة25على األقل مستهدف املؤشر املركب

ساعة وأعلى25ساعة24–ساعة 10ساعات10أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور القدرة التنظيمية... تابع 

زيادة تطوير القيادات واملوظفين واملتطوعينالهدف االستراتيجياسم

إدارة املوارد البشريةمسؤول الهدف

نسبة املوظفين الحاصلين عن برامج التطوير املنهي من العدد اإلجمالي▪اسم املؤشر

.  يقيس  مدى تحقيق العدالة في الجمعية من خالل حصول موظفي الجمعية على التدريب املناسب وعدم حصرها على فئة محددةوصف املؤشر

 على عدد املوظفين االجمالياحتساب املؤشرطريق
 
يتم حساب املؤشر من خالل تحديد عدد املوظفين الحاصلين على برامج للتطوير املنهي مقسوما

نسبةوحدة املؤشر املركب

إدارة املوارد البشريةمالك مؤشر األداء/ موقع 

بيانات املوظفين في إدارة املوارد البشريةمصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%90مستهدف املؤشر املركب

%100-% 90%89-% 80%80أقل من 
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تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرضالهدف االستراتيجياسم

إدارة الرعاية والدعم مسؤول الهدف

جاهزية مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات السوق املحدثة▪اسم املؤشر

اقع املسارات الخاصة برعاية ودعم تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات محور  الرعاية والدعم مر مدىوصف املؤشر كار حلول ومسارات توظيف النتائج البتاإليدز  واملتعايشين مع املرض، والعمل على ض ىقدرة الجمعية على دراسة و

افق مع متطلبات املرحلة الحالية واملستقبلية  .جديدة تلبي احتياجات ورغبات املستفيدين بما يتو

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة الرعاية والدعم مالك مؤشر األداء/ موقع 

لصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذات االبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 95%94-% 85%85أقل من 

 
 
بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور العمليات الداخلية: ثانيا

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

20% نسبة تفيدين نسبة  املستهدفين بالدراسة من املس
ة من خدمات الجمعية خالل املرحلة السابق

%((.90)ال تقل عن )

40% نسبة اقع مسارات الرعاي ة جاهزية دراسة تقييم و
املرض والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع

%(100)الحالية بنسبة 

40% نسبة مكين جاهزية حلول املسارات املستقبلية لت
نسبة مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ب

(100)%

100% نسبة املؤشر املركب
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تعزيز إدارة ومشاركة املعرفةالهدف االستراتيجياسم

إدارة التميز التنظيميمسؤول الهدف

نسبة التحسين في معارف ومهارات وقدرات املوارد البشرية واملتطوعين بما يعود نفعه على الجمعية▪اسم املؤشر

.  اذي لحاجات الجمعية االستراتيجيةحقدرة الجمعية على زيادة مستوى الخبرة واملعرفة لدى التنفيذين والخبراء التقنيين، وتعزيز ودعم التعليم املستمر والتطوير الوظيفي املمدىوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة التميز التنظيميمالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية واملانحين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%79-% 70%70أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 
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ةالنتيج ة النتيج
ةاملعياري

الوزن ة النتيج
ةالفعلي

وحدة 
القياس

املؤشر ةالنتيج ة النتيج
ةاملعياري

الوزن ة النتيج
ةالفعلي

وحدة 
القياس

املؤشر

10% عدد عدد مصادر املعلومات للجمعية 15% نسبة جاهزية نظام إدارة املعرفة في الجمعية

10% عدد نقص)عدد اإلصدارات الدورية املشورة في مجال مرض اإليدز 
.واملوضوعات ذات الصلة( املناعة

10% نسبة ال نسبة الحاصلين على الشهادات املهنية ذات الصلة بأعم
الجمعية

10% عدد قة عدد املشاركات في املؤتمرات واللقاءات العلمية ذات العال
بقضايا الجمعية

10% نسبة سهولة الوصول للمعلومات

10% عدد 
الساعات

معدل عدد الساعات التي يكرسها القيادات لنشر املعرفة
لآلخرين

10% عدد عدد املشروعات املتعلقة باملعلومات واملعرفة

15% عدد 
الساعات

عرفة معدل عدد ساعات املوظفين واملتطوعين لتكريس نشر امل
لآلخرين

100% نسبة املؤشر املركب



"مواجهة وصمة العار والتمييز "ابتكار خدمات مسار  الهدف االستراتيجياسم

إدارة الرعاية والدعم مسؤول الهدف

"مواجهة وصمة العار والتمييز "جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار ▪اسم املؤشر

افق مع املبتكر والذي يلبي احتياجات ورغب" مواجهة وصمة العار والتمييز "إليصال قضيتها إلى جميع املستفيدين ضمن مسار (  خطوط أعمال خاصة بالجمعية)قدرة الجمعية على ابتكار املنتجات التسويقية  مدىوصف املؤشر ات املستفيدين بما يتو

.متطلبات املرحلة الحالية واملستقبلية ويواكب األفكار الحديثة في مجال التسويق والترويج للمنتجات 

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة الرعاية والدعم مالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%79-% 60%60أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

50% نسبة مواجهة وصمة "مسار جاهزية منتجات 
%(100)بنسبة "العار والتمييز 

50% نسبة جاهزية دراسة جدوى اقتصادية مبدئية 
لكل مبادرة تحقق هذا الهدف بنسبة 

(100)%

100% نسبة املؤشر املركب
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"" مواجهة وصمة العار والتمييز ""ابتكار خدمات مسار  الهدف االستراتيجياسم

إدارة الرعاية والدعم مسؤول الهدف

"مواجهة وصمة العار والتمييز "جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار  ▪اسم املؤشر

افق مع املبتكر والذي يلبي احتياجات ورغب" مواجهة وصمة العار والتمييز "إليصال قضيتها إلى جميع املستفيدين ضمن مسار (  خطوط أعمال خاصة بالجمعية)قدرة الجمعية على ابتكار املنتجات التسويقية  مدىوصف املؤشر ات املستفيدين بما يتو

.متطلبات املرحلة الحالية واملستقبلية ويواكب األفكار الحديثة في مجال التسويق والترويج للمنتجات 

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة الرعاية والدعم مالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%79-% 60%60أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

50% نسبة مواجهة وصمة "مسار جاهزية منتجات 
%(100)بنسبة " العار والتمييز 

50% نسبة جاهزية دراسة جدوى اقتصادية مبدئية 
لكل مبادرة تحقق هذا الهدف بنسبة 

(100)%

100% نسبة املؤشر املركب
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"دعم الغذاء والتغذية"ابتكار خدمات مسار  الهدف االستراتيجياسم

إدارة الرعاية والدعم مسؤول الهدف

"دعم الغذاء والتغذية"جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار  ▪اسم املؤشر

افق مع املبتكر والذي يلبي احتياجات ورغبات املست" دعم الغذاء والتغذية"إليصال قضيتها إلى جميع املستفيدين ضمن مسار (  خطوط أعمال خاصة بالجمعية)قدرة الجمعية على ابتكار املنتجات التسويقية  مدىوصف املؤشر فيدين بما يتو

.متطلبات املرحلة الحالية واملستقبلية ويواكب األفكار الحديثة في مجال التسويق والترويج للمنتجات 

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة الرعاية والدعم مالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%79-% 60%60أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

50% نسبة دعم الغذاء "مسار جاهزية منتجات 
%(100)بنسبة " والتغذية

50% نسبة جاهزية دراسة جدوى اقتصادية مبدئية 
لكل مبادرة تحقق هذا الهدف بنسبة 

(100)%

100% نسبة املؤشر املركب
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"الدعم االجتماعي"ابتكار خدمات مسار  الهدف االستراتيجياسم

إدارة الرعاية والدعم مسؤول الهدف

"الدعم االجتماعي"جاهزية الخدمات املطورة ضمن مسار  ▪اسم املؤشر

افق مع متطلبات املبتكر والذي يلبي احتياجات ورغبات املستفي" الدعم االجتماعي"إليصال قضيتها إلى جميع املستفيدين ضمن مسار (  خطوط أعمال خاصة بالجمعية)قدرة الجمعية على ابتكار املنتجات التسويقية  مدىوصف املؤشر دين بما يتو

.املرحلة الحالية واملستقبلية ويواكب األفكار الحديثة في مجال التسويق والترويج للمنتجات 

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة الرعاية والدعم مالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%79-% 60%60أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

50% نسبة "الدعم االجتماعي"مسار جاهزية منتجات 
%(100)بنسبة 

50% نسبة جاهزية دراسة جدوى اقتصادية مبدئية 
لكل مبادرة تحقق هذا الهدف بنسبة 

(100)%

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرةالهدف االستراتيجياسم

إدارة الرعاية والدعم مسؤول الهدف

ضمن مسارات الرعاية والدعم املبتكرة(مناعة)جاهزية نموذج التشغيل ملنتجات جمعية ▪اسم املؤشر

تكرة، ضمن عناصرها ضمن مسارات الرعاية والدعم املب" التي يجب الحصول عليها"لضمان التجسير  بين االستراتيجية والتنفيذ، ودعم قرارات وقدرات الجمعية (  مناعة)تطوير نموذج تشغيلي خاص بجمعية قدرة الجمعية على مدىوصف املؤشر

.الهيكلة واملساءلة، وأنظمة اإلدارة، وطريقة العمل ، واملمكنات: الرئيسة

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة الرعاية والدعم مالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%95مستهدف املؤشر املركب

%100-% 95%94-% 85%85أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

50% نسبة من حيث األدوات " قيمة"جاهزية مقياس 
%(100)وآلية التنفيذ واألتمتة بنسبة 

50% نسبة يل جاهزية الدليل اإلجرائي لنموذج التشغ
ضمن مسارات ( مناعة)ملنتجات جمعية 

%(100)الرعاية والدعم املبتكرة بنسبة 

100% نسبة املؤشر املركب
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املتميزة ( مناعة)تعزيز برامج تسويقية مبتكرة قائمة على باقة خدمات الهدف االستراتيجياسم

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مسؤول الهدف

 ( مناعة)جاهزية الخطة التسويقية الخاصة بجمعية ▪اسم املؤشر
 
سنويا

إذ يوفر التسويق (.  ناعةم)االستدامة املالية ولضمان تقديم الدعم من قبل الداعمين املهتمين بقضية جمعية إنجاح إيصال الرسالة االجتماعية للجمعية للفئات املستهدفة من األسر السعودية لضمان تحقيق قدرة الجمعية على مدىوصف املؤشر

ستضافات لكبار من خالل العالقات العامة و اإلعالم وحسابات التواصل االجتماعي ونشر املعارف وتنظيم برامج الزيارات واال . مميزة ، وما الذي تعرف به الجمعية، وبماذا يرتبط عملها( مناعة)الفرصة لتحديد ما الذي يجعل جمعية 

الشخصيات واملؤثرين بهدف إبراز جهود الجمعية

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%95مستهدف املؤشر املركب

%100-% 95%94-% 85%85أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

25% عدد شخوص مطورة للذين / وجود شخصية
للمجتمع( مناعة)سيقدمون قضية جمعية 

(4ال يقل عن . )املستهدف

25% عدد اكتساب )وجود أهداف تسويقية ذكية 
داعمين جدد للجمعية، اكتساب أعضاء جدد

ة للجمعية، املشاركة املجتمعية بأنشط
ال ( )ةالجمعية، زيادة التوعية بقضية الجمعي

(أهداف4يقل عن 

25% عدد عية وسائط مناسبة إليصال الرسالة املجتم
ال. )من خالل منتجات الجمعية الترويجية

(5يقل عن 

25% عدد ال ( )املنتج التسويقي)صناعة رسالة مقنعة 
(منتجات4يقل عن 

100% نسبة املؤشر املركب
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املتميزة ( مناعة)تعزيز برامج تسويقية مبتكرة قائمة على باقة خدمات الهدف االستراتيجياسم

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مسؤول الهدف

كفاءة تنفيذ الخطة التسويقية▪اسم املؤشر

إذ يوفر التسويق الفرصة .  ةاالستدامة املالية ولضمان تقديم الدعم من قبل الداعمين املهتمين بقضية  الجمعيإنجاح إيصال الرسالة االجتماعية للجمعية للفئات املستهدفة من األسر السعودية لضمان تحقيق قدرة الجمعية على مدىوصف املؤشر

ات لكبار الشخصيات من خالل العالقات العامة و اإلعالم وحسابات التواصل االجتماعي ونشر املعارف وتنظيم برامج الزيارات واالستضاف. مميزة ، وما الذي تعرف به الجمعية، وبماذا يرتبط عملها( مناعة)لتحديد ما الذي يجعل جمعية 

.واملؤثرين بهدف إبراز جهود الجمعية

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%84-% 75%75أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

15% نسبة فة الشخوص املوظ/ نسبة الرضا عن الشخصية
%(90ال تقل عن . )لدعم قضية الجمعية

15% نسبة ن ال تقل ع)نسبة تحقق األهداف التسويقية 
90.)%

20% عدد قل عن ال ت)عدد التقنيات املبتكرة في التسويق 
5)

15% عدد وع عدد املنتجات التسويقية املفعلة إلى مجم
%(.95)املنتجات 

20% نسبة جاهزية نظام تقييم منتجات الجمعية 
%(100)التسويقية 

15% نسبة ن ال تقل ع.  )نسبة وسائل االتصال املفعلة
95)%

100% نسبة املؤشر املركب
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زيادة حجم الدعم  لتمويل الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مسؤول الهدف

نسبة الزيادة السنوية في أعداد الداعمين للجمعية▪اسم املؤشر

والذي يسهم بزيادة أعداد املتبنيين لقضية الجمعية، واإلسهام  بزيادة إيرادات . والعضويات، مؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على زيادة استقطاب العديد من الداعمين من املؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي واألفرادوصف املؤشر

الجمعية

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مالك مؤشر األداء/ موقع 

وثائق الجمعية ذات الصلةمن كافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت و مصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

 % 10مستهدف املؤشر املركب
 
سنويا

%100-% 10%10إلى أقل من % 5%5أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

30% نسبة ات نسبة الزيادة السنوية في عدد املؤسس
ال تقل عن )الخاصة الداعمة للجمعية 

20)%

15% نسبة ات نسبة الزيادة  السنوية في عدد املؤسس
ال تقل عن )الحكومية الداعمة للجمعية 

5)%

20% نسبة نسبة الزيادة في عدد األفراد الداعمين 
%(20ال تقل عن )للجمعية 

15% نسبة نسبة الزيادة السنوية في عدد مؤسسات
ن ال تقل ع)قطاع الثالث الداعمة للجمعية 

15)%

20% نسبة في عدد العضويات السنويةنسبة الزيادة 
%(10ال تقل عن )الداعمة للجمعية 

100% نسبة املؤشر املركب
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زيادة حجم استثمارات الجمعية وأوقافها  وتنويعها وتعظيم عوائدهاالهدف االستراتيجياسم

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مسؤول الهدف

فعالية تنوع مصادر الدخل لدى الجمعية▪اسم املؤشر

مؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على تنويع مصادر لديها من مختلف قطاعات الدولة األفراد والعضويات واستثمارات األوقافوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مالك مؤشر األداء/ موقع 

وثائق الجمعية ذات الصلةمن كافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت و مصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

على األقل لتنوع مصادر الدخل للجمعية% 85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%85إلى أقل من % 70%70أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

20% نسبة ت نسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسا
القطاع الخاص

10% نسبة ت نسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسا
القطاع غير الربحي

20% نسبة نسبة التبرعات من إيرادات دعم األفراد 10% نسبة ت نسبة التبرعات من إيرادات دعم مؤسسا
القطاع الحكومي

20% نسبة نسبة اإليرادات من األوقاف االستثمارية 20% نسبة نسبة التبرعات من إيرادات العضويات 
الدائمة

100% نسبة املؤشر املركب
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(هدف بقصد مواجهة التحديات التي تواجه املنظمات غير الربحية بشكل عام مثال جائحة كورونا)زيادة حجم استثمارات وأوقاف الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها الهدف االستراتيجياسم

(الجهة التي تعينها الجمعية واملسؤولة عن تنمية املوارد املالية للجمعية)لجنة تنمية املوارد املالية / إدارة االتصال املؤسس يمسؤول الهدف

(مناعة)كفاءة إدارة ملف استثمارات وأوقاف جمعية ▪اسم املؤشر

.ظ على مدخرات طويلة األجلحفامؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على تقديم أعمال بتخصيص األموال للمستقبل من خالل إنشاء حساب استثماري، للمساعدة في تقديم خدماتهم والوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

(الجهة التي تعينها الجمعية واملسؤولة عن تنمية املوارد املالية للجمعية)لجنة تنمية املوارد املالية / إدارة االتصال املؤسس يمالك مؤشر األداء/ موقع 

وثائق الجمعية ذات الصلةمن كافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت و مصدر البيانات

سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

على األقل لتنوع مصادر الدخل للجمعية% 80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%80إلى أقل من % 60%60أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

50% نسبة اقبة االستثم ارات كفاءة عملية اختيار ومر
مجلس اإلدارة أو )من الجهات ذات العالقة 

قل ال ي. )وإصدار التقارير( لجنة االستثمار
%(85عن 

50% نسبة معية سياسة االستثمار في ج"جاهزية وثيقة 
%( 100)بنسبة (" مناعة)

ات الغرض من األصول، واالستثمار : توضح
املسموح بها، وسياسة االنفاق

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين الجودة لتقديم البرامجالهدف االستراتيجياسم

إدارة التميز التنظيميمسؤول الهدف

مدى قدرة الجمعية على تحسين جودة برامجها وخدماتها▪اسم املؤشر

ز املؤسس ي داخل وخارج الجمعية. يقيس قدرة الجمعية على تطوير وتحسين العمليات التشغيلية واإلدارية ذات العالقة بأعمال الجمعيةوصف املؤشر .وتبني ونشر ثقافة الجودة والتميُّ

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة التميز التنظيميمالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%80-% 70%70أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

10% عدد عدد املشاركات الفاعلة في امللتقيات
صصة واملؤتمرات والدورات التدريبية املتخ

في مجال الجودة والتميُّز

20% نسبة م نسبة عدد العمليات املوثقة ضمن نظا
الجودة إلى العدد الكلي للعمليات 

15% نسبة ج مدى جاهزية الجمعية للمشاركة في برام
 ودولي

 
ز محليا  وجوائز الجودة والتميُّ

 
ا

15% نسبة س ي داخل كفاءة التقييم الذاتي للتميز املؤس
الجمعية 

15% نسبة جاهزية متطلبات الحصول على شهادة 
اآليزو 

15% عدد عدد املمارسات والتطبيقات في العمل 
الخيري تم نشرها وتبادلها مع  الجهات 

 
 
 ودوليا

 
املماثلة محليا

15% شهادة شهادة اآليزو 

100% نسبة املؤشر املركب
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زيادة كفاءة العمليات الداخليةالهدف االستراتيجياسم

إدارة التميز التنظيميمسؤول الهدف

مدى كفاءة العمليات الداخلية▪اسم املؤشر

مع تطوير أنظمة فعالة لقياس . ةراءات التشغيلية واإلدارية بالجمعيإلجتطوير وتحسين العمليات التشغيلية واإلدارية ذات العالقة بأعمال الجمعية، مع تبني وتشجيع مفاهيم التحسين املستمر لكافة العمليات واقدرة الجمعية على مدىوصف املؤشر

.األداء املؤسس ي لكافة قطاعات وعملياتها

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة التميز التنظيميمالك مؤشر األداء/ موقع 

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية والداعمين ويتم الحصول على مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%84-% 70%70أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

10% نسبة (.الجودة) نسبة األخطاء  15% دقي/ساعة
قة

.ةمعدل الوقت الالزم إلنجاز العمليات الرئيس

15% نسبة .فعالية أداء العمليات 10% دقي/ساعة
قة

.معدل االستجابة

5% عدد عدد االقتراحات التطويرية املقدمة 10% نسبة .نسبة التحسين في العمليات واإلجراءات

10% عدد .عدد املشاريع الجديدة 5% نسبة .نسبة االقتراحات املطبقة

5% عدد .عدد اإلعالنات واملشروعات اإلعالمية 10% نسبة .نسبة املعامالت اإللكترونية

5% عدد معدل املشاركات اإلعالمية

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين الترويج لقضية الجمعية ومشاركة املعرفةالهدف االستراتيجياسم

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مسؤول الهدف

(مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض)كفاءة الترويج لقضية الجمعية ▪اسم املؤشر

تنظيم برامج الزيارات قات العامة و اإلعالم وحسابات التواصل االجتماعي ونشر املعارف و لعالمدى قدرة الجمعية على تعزيز الدور اإلعالمي لها للتعريف بأنشطتها في سبيل إبراز دورها وإنجازاتها وحاجة الفئة املستهدفة من خالل اوصف املؤشر

.واالستضافات لكبار الشخصيات واملؤثرين بهدف إبراز جهود الجمعية

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق وحدة املؤشر املركب

الصلةيانات من خالل استبيانات أو مقابالت ومن وثائق الجمعية ذاتالبكافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية واملستفيدين من خدمات الجمعية واملانحين ويتم الحصول على مالك مؤشر األداء/ موقع 

نصف سنوي مصدر البيانات

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%79-% 60%60أقل من 

توثيق بيانات مؤشرات األداء ألهداف منظور العمليات الداخلية... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

15% نسبة ن نسبة الوصول للفئة املستهدفة م
الترويج

15% عدد عدد قنوات االتصال املفعلة لترويج
قضية الجمعية

15% نسبة ة مدى فعالية العالمة التجارية للجمعي
(فهاالرسالة االجتماعية للجمعية وانحرا)

15% عدد عدد املنتجات التسويقية للجمعية

10% نسبة فعالية املنتجات التسويقية للجمعية  20% نسبة جاهزية خطة التسويق للجمعية

10% عدد عدد األفكار التطويرية املقترحة من 
املجتمع

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

إدارة املوارد البشريةمسؤول الهدف

كفاءة توظيف املوارد البشرية▪اسم املؤشر

.ع التطوير املستمر ة مبدعة تسعى لتحقيق أهداف الجمعية ومستقبل أفضل لها؛ مشريمؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على االستخدام األمثل ملوارد الجمعية وشراكاتها؛ وبأقل تكلفة ممكنة؛ وبإيجاد بدائل مبتكرة من كفاءات بوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة املوارد البشريةمالك مؤشر األداء/ موقع 

وثائق الجمعية ذات الصلةمن كافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت و مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%84-% 70%70أقل من 

 
 
بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد: ثالثا

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

15% نسبة ئج نجاح برامج التدريب في تحقيق النتا
املطلوبة

10% نسبة .(اإلنتاجية) قياس العائد من التوظيف 

15% نسبة .تقدير جهود العاملين واملتطوعين 10% نسبة .املشاركة في فرق التحسين املستمر

10% نسبة .معدالت إنتاجية املوظفين 10% نسبة نسبة املشاركة في برنامج اقتراحات 
.املوظفين

5% نسبة معدل الغياب 5% نسبة دوران العمالة

5% عدد متوسط أيام اإلجازات املرضية 10% نسبة معدل حوادث وإصابات العمل

5% نسبة .نسبة عدد التظلمات إلى عدد املوظفين

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

إدارة املوارد املاليةمسؤول الهدف

كفاءة توظيف املوارد املالية▪اسم املؤشر

.ع التطوير املستمر ة مبدعة تسعى لتحقيق أهداف الجمعية ومستقبل أفضل لها؛ مشريمؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على االستخدام األمثل ملوارد الجمعية وشراكاتها؛ وبأقل تكلفة ممكنة؛ وبإيجاد بدائل مبتكرة من كفاءات بوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة املوارد املاليةمالك مؤشر األداء/ موقع 

وثائق الجمعية ذات الصلةمن كافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت و مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%84-% 70%70أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

40% نسبة /  عاتمجموع التبر )نسبة فعالية التبرعات 
(مجموع املصروفات

30% نسبة نسبة الترشيد في النفقات

30% نسبة  نسبة االلتزام باملوازنة

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

إدارة املشتريات والخدمات املساندةمسؤول الهدف

افق واملمتلكات▪اسم املؤشر كفاءة توظيف املوردين واملر

.ع التطوير املستمر ة مبدعة تسعى لتحقيق أهداف الجمعية ومستقبل أفضل لها؛ مشريمؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على االستخدام األمثل ملوارد الجمعية وشراكاتها؛ وبأقل تكلفة ممكنة؛ وبإيجاد بدائل مبتكرة من كفاءات بوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة املشتريات والخدمات املساندةمالك مؤشر األداء/ موقع 

وثائق الجمعية ذات الصلةمن كافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت و مصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%84-% 70%70أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

10% نسبة نسبة املوردين املحليين 10% عدد عدد املوردين

10% نسبة تنسبة تكاليف املوردين من املصروفا 5% عدد  عدد الشراكات املحلية والدولية

5% عدد عدد املبادرات نحو الشركاء 5% عدد عدد االجتماعات مع الشركاء

10% نسبة .نسبة تكاليف الصيانة من املصروفات 5% عدد .عدد الخدمات املشتركة مع الشركاء

10% نسبة افق .األجهزة/ كفاءة استثمار املر 10% نسبة .نسبة األعطال في األجهزة

10% نسبة تمعيةقياس اآلثار اإليجابية للمبادرات املج 10% عدد عدد املبادرات املجتمعية بتوظيف موارد 
.الجمعية

100% نسبة املؤشر املركب
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خفض الدورة الزمنية في تنفيذ أعمال الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

جميع اإلدارات املقدمة ملنتجات الجمعية لألسر والشبابمسؤول الهدف

كفاءة الوقت املخصص لتقديم خدمات الجمعية▪اسم املؤشر

ؤتمتة ورفع كفاءة املوظفيناملقدرة الجمعية على إعادة هندسة اإلجراءات وتحسينها للوصول بالخدمات للمستفيدين بجودة وسرعة عالية عبر سلسلة من اإلجراءات املوثقة و يقيسوصف املؤشر

.الزمنية لتلك الخدمات راتيتم حساب  املؤشر من خالل تحديد الخدمات التي تقدم للمستفيدين، ثم يتم حساب الدورة الزمنية لتنفيذ كل خدمة، ثم يتم حساب معدل الفتاحتساب املؤشرطريق

يوموحدة املؤشر املركب

جميع اإلدارات املقدمة لخدمات األسر  والفئات املستهدفةمالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل املقابالت واملالحظة لجميع العمليات التي يقدم من خاللها خدمة أو منتج لألسر املستفيدةمصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

%100-% 85%84-% 70%70أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد... تابع 
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تحسين إيرادات الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مسؤول الهدف

اإليرادات السنوية للجمعية▪اسم املؤشر

. التبرعات من املنظمات الخاصة والحكومية والقطاع غير الربحي والعضويات واألوقاف واالستثمارات : يقيس مقدار  اإليرادات للجمعية من املصادر املختلفة، مثلوصف املؤشر

.التبرعات من املنظمات الخاصة والحكومية والقطاع غير الربحي والعضويات واألوقاف واالستثمارات : يتم حساب  املؤشر من خالل جمع جميع اإليرادات للجمعية من املصادر املختلفة، مثلاحتساب املؤشرطريق

ريالوحدة املؤشر املركب

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل وثائق الجمعية املالية والحسابات والوثائق ذات الصلة بتنمية املوارد املاليةمصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

 40مستهدف املؤشر املركب
 
مليون ريال سنويا

مليون وأعلى40مليون 40مليون إلى أقل من 25مليون 25أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد... تابع 

تحسين إيرادات الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مسؤول الهدف

(نسبة من اإليرادات)املصروفات السنوية للجمعية ▪اسم املؤشر

 باإليرادات التي تحصل عليها الجمعيةوصف املؤشر
 
.  يقيس مصروفات الجمعية قياسا

.يتم حساب  املؤشر من خالل جمع جميع مصروفات الجمعيةاحتساب املؤشرطريق

ريالوحدة املؤشر املركب

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل وثائق الجمعية املالية والحسابات والوثائق ذات الصلة بتنمية املوارد املاليةمصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

من مجمل اإليرادات% 60تقدر قيمة املصروفات مستهدف املؤشر املركب

أقل من % 60أعلى من وأعلى % 100 أقل% 60%100و من اإليرادات و

100



تحسين إيرادات الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

اإلدارة املاليةمسؤول الهدف

(الداعمين ، استثمارات، أوقاف) نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية ▪اسم املؤشر

مؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على زيادة إيراداتها السنوية بتوظيف مختلف التقنيات الالزمة وصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

اإلدارة املاليةمالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل وثائق الجمعية املالية والحسابات والوثائق ذات الصلة بتنمية املوارد املاليةمصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

 على األقل% 10مستهدف املؤشر املركب
 
سنويا

وأعلى% 10%10إلى أقل من % 7%7أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

30% نسبة خاصة نسبة الزيادة في تبرعات املؤسسات ال
الداعمة للجمعية

5% نسبة نسبة الزيادة في تبرعات املؤسسات 
الحكومية الداعمة للجمعية

15% نسبة مين نسبة الزيادة في تبرعات األفراد الداع
للجمعية

15% نسبة طاع نسبة الزيادة في تبرعات املؤسسات ق
الثالث الداعمة للجمعية

15% نسبة نسبة الزيادة في الدعم من عضويات األفراد 
في الجمعية

15% نسبة نسبة الزيادة في تبرعات األفراد الداعمين 
للجمعية

5% نسبة نسبة الزيادة في الدعم من استثمارات 
األوقاف 

100% نسبة املؤشر املركب
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تحسين إيرادات الجمعيةالهدف االستراتيجياسم

اإلدارة املاليةمسؤول الهدف

(مجموع املصروفات/ مجموع الدعم املقدم)فعالية الدعم املقدم ▪اسم املؤشر

. قدرة الجمعية على تحسين إيراداتها من خالل ضبط مصروفاتهايقيسوصف املؤشر

.يتم حساب  املؤشر من خالل قسمة مجموع التبرعات على مجموع املصروفاتاحتساب املؤشرطريق

عددوحدة املؤشر املركب

اإلدارة املاليةمالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل وثائق الجمعية املالية والحسابات والوثائق ذات الصلة بتنمية املوارد املاليةمصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

0.8ال يزيد عن مستهدف املؤشر املركب

أقل0.8صحيح1إلى 0.8أعلى من صحيح1أعلى من  و

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد... تابع 
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تعزيز الشراكاتالهدف االستراتيجياسم

إدارة التسويقمسؤول الهدف

نسبة الزيادة في عدد الشركاء املروجين والداعمين لخدمات الجمعية ▪اسم املؤشر

واملناسبات م الجمعية، وذكرهم للجمعية في املحافللدعتحديد الشركاء من الداعمين واملروجين لخدمات الجمعية من خالل حصر أعدادها، من خالل وسائل التواصل االجتماعي، ودعمهم لتحفيز آخرين يقيس مقدرة الجمعية على وصف املؤشر

واللقاءات املختلفة وغير ذلك من الوسائل التي تساهم في تقديم الدعم للجمعية

.لربعية السابقةة االداعمين واملروجين لخدمات الجمعية بشكل يومي من املصادر املختلفة وحصر عددها وتصنيفها لحساب نسبة الزيادة عما كانت عليه في الدور يتم حساب  املؤشر من خالل جمع قائمة احتساب املؤشرطريق

نسبةوحدة املؤشر املركب

إدارة التسويقمالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل وثائق الجمعية املالية والحسابات والوثائق ذات الصلة بتنمية املوارد املاليةمصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

 ال تقل عن مستهدف املؤشر املركب
 
%10سنويا

وأعلى% 10%10إلى أقل من % 7%7أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد... تابع 
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(عضويات/ أفراد/ مؤسسات)زيادة أعداد الداعمين الهدف االستراتيجياسم

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مسؤول الهدف

فعالية تنوع مصادر الدخل لدى الجمعية▪اسم املؤشر

مؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على تنويع مصادر لديها من مختلف قطاعات الدولة األفراد والعضويات واستثمارات األوقافوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

(تنمية املوارد املالية)إدارة التسويق مالك مؤشر األداء/ موقع 

وثائق الجمعية ذات الصلةمن كافة موظفي الجمعية وقيادة الجمعية ومجلس اإلدارة واملتطوعين في الجمعية ويتم الحصول على البيانات من خالل استبيانات أو مقابالت و مصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

على األقل لتنوع مصادر الدخل للجمعية% 80مستهدف املؤشر املركب

%100-% 80%80إلى أقل من % 60%60أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور املوارد املالية والترشيد... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

20% نسبة نسبة التبرعات من إيرادات دعم 
مؤسسات القطاع الخاص

10% نسبة نسبة التبرعات من إيرادات دعم 
مؤسسات القطاع الثالث

20% نسبة ادنسبة التبرعات من إيرادات دعم األفر  10% نسبة نسبة التبرعات من إيرادات دعم 
مؤسسات القطاع الحكومي

20% نسبة نسبة اإليرادات من األوقاف االستثمارية 20% نسبة نسبة التبرعات من إيرادات العضويات 
الدائمة

100% نسبة املؤشر املركب

104



زيادة تنوع وعدد املستفيدينالهدف االستراتيجياسم

جميع اإلدارات املقدمة ملنتجات الجمعية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض مسؤول الهدف

نسبة الزيادة في شرائح املستفيدين من خدمات الجمعية▪اسم املؤشر

. (مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض لتشمل جميع الشرائح املستهدفة من )زيادة الشرائح املستفيدة من خدمات الجمعية يقيس مقدرة الجمعية على وصف املؤشر

.ي تلك الشرائحة فيتم حساب  املؤشر من خالل تحديد الشرائح الحالية املستهدفة بأنشطة الجمعية ومن ثم احتساب الشرائح الجديدة وحساب مقدار نسبة الزياداحتساب املؤشرطريق

نسبةوحدة املؤشر املركب

جميع اإلدارات املقدمة ملنتجات الجمعية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمعمالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل وثائق الجمعية املالية والحسابات والوثائق ذات الصلة بتنمية املوارد املاليةمصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

 ال تقل عن مستهدف املؤشر املركب
 
%10سنويا

وأعلى% 10%10إلى أقل من % 7%7أقل من 

 
 
بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور العمالء وأصحاب العالقة: رابعا

زيادة تنوع وعدد املستفيدينالهدف االستراتيجياسم

جميع اإلدارات املقدمة ملنتجات الجمعية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض مسؤول الهدف

.نسبة الزيادة في أعداد املستفيدين من خدمات الجمعية▪اسم املؤشر

.  (مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض لتشمل أكبر عدد من املستفيدين من )زيادة عدد  املستفيدين من خدمات الجمعية يقيس مقدرة الجمعية على وصف املؤشر

.األعدادلك يتم حساب  املؤشر من خالل تحديد عدد املستفيدين من خدمات الجمعية الحالي ثم احتساب األعداد الجديدة وحساب مقدار نسبة الزيادة في تاحتساب املؤشرطريق

نسبةوحدة املؤشر املركب

جميع اإلدارات املقدمة ملنتجات الجمعية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض مالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل وثائق الجمعية املالية والحسابات والوثائق ذات الصلة بتنمية املوارد املاليةمصدر البيانات

ربع سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

 ال تقل عن مستهدف املؤشر املركب
 
%10سنويا

وأعلى% 10%10إلى أقل من % 7%7أقل من 
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زيادة رضا املستفيدين وأصحاب العالقةالهدف االستراتيجياسم

إدارة عالقات العمالء وإدارة العالقات العامةمسؤول الهدف

رضا املستفيدين وأصحاب العالقة عن خدمات الجمعية▪اسم املؤشر

طويرها بشكل دوريالتعرف على مقترحاتهم  وتقييم خدمات الجمعية  لتة و مؤشر يقيس مستوى رضا املستفيدين وأصحاب العالقة بتحقيق تطلعاتهم تجاه الجمعية عبر تحديد آلية لقياس رضا املستفيدين و أصحاب العالقوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة عالقات العمالء وإدارة العالقات العامةمالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل اللقاءات واالستبيانات واملالحظات التي تتالقها وتنفذها الجمعية مع املستفيدين من خدماتهامصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

وأعلى% 80%80إلى أقل من % 70%70أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور العمالء وأصحاب العالقة... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

10% نسبة .جودة الخدمات 10% نسبة معدل الرضا العام

10% نسبة .املدة الزمنية لتقديم الخدمات 10% نسبة .سهولة الوصول إلى الخدمات

10% نسبة .مدى االستجابة لطلب املستفيدين 10% نسبة .سلوك وكفاءة العاملين ومقدمي الخدمة

5% نسبة املرونة 5% نسبة .مدى اإلبداع واالبتكار في الخدمات

5% نسبة شفافية ووضوح اإلجراءات والتعليمات 
.للمستفيدين

10% نسبة التواصل

10% نسبة العدل واملساواة في تقديم الخدمات 5% نسبة .معالجة شكاوى املستفيدين

100% نسبة املؤشر املركب
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تعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية للجمعيةالهدف االستراتيجياسم

إدارة عالقات العمالء وإدارة العالقات العامةمسؤول الهدف

.نسبة عدد املسجلين لقصص النجاح ضمن وسائل التواصل املختلفة من املستفيدين بخدمات الجمعية▪اسم املؤشر

والسمعة للجمعيةلموس يذب املستفيدين وأصحاب العالقة على أساس التصور ر ممؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على تكوين داعمين لتحقيق الرسالة االجتماعية للجمعية، كذلك  تحسين الصورة الذهنية للجمعية وهو عامل غيوصف املؤشر

ستفيدين الكليالورقية، وحساب نسبة هؤالء املسجلين نسبة على عدد املأو يتم حساب  املؤشر من خالل حصر قصص النجاح التي يقوم بنشرها املستفيدين من خدمات الجمعية في أي وسيلة من وسائل التواصل اإللكترونيةاحتساب املؤشرطريق

نسبةوحدة املؤشر املركب

إدارة عالقات العمالء وإدارة العالقات العامةمالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل املقابالت واملالحظة لجميع العمليات التي يقدم من خاللها خدمة أو منتج لألسر املستفيدةمصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

من املستفيدين% 50ال يقل عن مستهدف املؤشر املركب

وأعلى% 50%50إلى أقل من % 30%30أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور العمالء وأصحاب العالقة... تابع 
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بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور العمالء وأصحاب العالقة... تابع 

تعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية للجمعيةالهدف االستراتيجياسم

إدارة عالقات العمالء وإدارة العالقات العامةمسؤول الهدف

 ملجموع اآلراء للمستفيدين وذوي العالقة لصورتهم الذهنية عن الجمعية•اسم املؤشر
 
نسبة عدد اآلراء اإليجابية قياسا

والسمعة للجمعيةلموس يذب املستفيدين وأصحاب العالقة على أساس التصور ر ممؤشر يقيس مدى قدرة الجمعية على تكوين داعمين لتحقيق الرسالة االجتماعية للجمعية، كذلك  تحسين الصورة الذهنية للجمعية وهو عامل غيوصف املؤشر

.يتم حساب  املؤشر من خالل تنفيذ استبيان يقيس الصورة الذهنية للمستفيدين وذوي العالقة عن الجمعية وخدماتهااحتساب املؤشرطريق

نسبةوحدة املؤشر املركب

إدارة عالقات العمالء وإدارة العالقات العامةمالك مؤشر األداء/ موقع 

يتم الحصول على البيانات من خالل استبيان يتم تنفيذه للمستفيدين وذوي العالقةمصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%85مستهدف املؤشر املركب

وأعلى% 85%85إلى أقل من % 70%70أقل من 
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زيادة رضا املستفيدين وأصحاب العالقةالهدف االستراتيجياسم

إدارة عالقات العمالء وإدارة العالقات العامةمسؤول الهدف

رضا املوارد البشرية من املوظفين واملتطوعين▪اسم املؤشر

الجمعية  لتطويرها بشكل دوريمن املوظفين والتعرف على مقترحاتهم  وتقييم خدماتريةمؤشر يقيس مستوى رضا املوارد البشرية من املوظفين واملتطوعين بتحقيق تطلعاتهم تجاه الجمعية عبر تحديد آلية لقياس رضا املوارد البشوصف املؤشر

:يتم حساب  املستهدف للمؤشر املركب من حساب املؤشرات املرتبط به، وكما يلياحتساب املؤشرطريق

النسبة املئويةوحدة املؤشر املركب

إدارة عالقات العمالء وإدارة العالقات العامةمالك مؤشر األداء/ موقع 

دماتهان خيتم الحصول على البيانات من خالل اللقاءات واالستبيانات واملالحظات التي تتالقها وتنفذها الجمعية مع املوارد البشرية واملتطوعين ممصدر البيانات

نصف سنوي الجمع وإعداد التقاريرتكرار 

مكتب اإلدارة االستراتيجية-اللجنة التوجيهية في الجمعية التحقق من املؤشر

%80مستهدف املؤشر املركب

وأعلى% 80%80إلى أقل من % 70%70أقل من 

بطاقات مؤشرات األداء ألهداف محور العمالء وأصحاب العالقة... تابع 

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

10% نسبة .فرص التعلم والتدريب داخل وخارج املنشأة 10% نسبة معدل الرضا الوظيفي

10% نسبة .ق التقييم العادل لألداء، وتقدير األداء املتفو  5% نسبة .التمكين واملشاركة

10% نسبة الفرص الوظيفية للعاملين واملتطوعين 10% نسبة التطور واالستقرار الوظيفي

5% نسبة بيئة العمل واألمن والسالمة 5% نسبة التشجيع على التعلم املستمر

5% نسبة األمان الوظيفي 10% نسبة املرافق الجيدة والخدمات

10% نسبة شفافية التعامل واألنظمة، وإجراءات املوارد 
البشرية

5% نسبة األجور واملزايا

100% نسبة املؤشر املركب 5% نسبة يةشفافية القرارات املتعلقة باملوارد البشر 
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كيف يتم حساب املؤشر املركب

:التاليةاألعمدةمناملركباملؤشر جدول يتكون 
.(فرعيمؤشر لكلاملستهدفتحديدويتم)املرجوةللنتيجةاملختلفةاألبعادتعالجوالتياملركباملؤشر مجملهافيتشكلالتياملؤشراتوهياملؤشر،1.
.الفرعياملؤشر قياسفيتوظيفهاسيتمالتيالوحدةالقياس،وحدة2.
.الفرعيباملؤشر الخاصةالقياسأداةتطبيقنتيجة:الفعليةالنتيجة3.
.املركبللمؤشر بالنسبةأهميتهحسبفرعيمؤشر لكلمئويةنسبةتحديديستهدف:الوزن4.
املركب،املؤشر مستهدفوحدةحسبالقياس،وحدةتوحيدفيهيتمالذيالعمود:املعياريةالنتيجة5.
.املعياريةالنتيجة×الوزناملعادلةحسابخاللمن:النتيجة6.
.النتيجةعمودقيمجميعمجموع:املركباملؤشر 7.

:التاليالجدول فيأعالهذكر مايوضح

:املطروحاملثالعلىمالحظات
.مئويةنسبةإلىجميعهااملعياريةالنتيجةعمودتحويليتملذلك(نسبة)هياملركبللمؤشر القياسوحدة1.
(جيدغير تطوير إلىيحتاجاألداء)األحمراللون أي%70مناقلاملركباملؤشر مستهدفوحسب2.

النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر النتيجة النتيجة 
املعيارية

الوزن النتيجة 
الفعلية

وحدة 
القياس

املؤشر

9%
60% 15% 60% نسبة من % 80املستهدف )نسبة الوصول للفئة املستهدفة من الترويج 

(مجموع الفئات املستهدفة 12%
80% 15% 4 عدد 5دف املسته)عدد قنوات االتصال املفعلة لترويج قضية الجمعية 

(بحد أدنى

11%
70% 15% 70% نسبة جمعية الرسالة االجتماعية لل)مدى فعالية العالمة التجارية للجمعية 

افها %(85املستهدف نسبة التطابق ال تقل عن )( وانحر 8%
50% 15% 3 عدد  بحد 6املستهدف )عدد املنتجات التسويقية للجمعية 

 
منتجات سنويا

(أدنى

9% 85% 10% 85% نسبة %(80املستهدف )فعالية املنتجات التسويقية للجمعية   14% 70% 20% 70% نسبة %(95)جاهزية خطة التسويق للجمعية 

8%
75% 10% 9 عدد سنوية 12املستهدف )عدد األفكار التطويرية املقترحة من املجتمع 

(بحد  أدنى

69% 100% نسبة املؤشر املركب

%80بمستهدف املؤشر املرك

%100-% 80%79-% 70%70أقل من 

:مفتاح الترميز في املؤشر

اللون األخضراألداء املقبول 

اللون األصفراألداء التي تحتاج إلى املراجعة

اللون األحمرإلى تطويراألداء الذي يحتاج 
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إطالق البرنامج 

حوكمة الخطة 
االستراتيجية وخطة 
االتصال والتواصل

املراجعة

االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

الخريطة االستراتيجية

مؤشرات األداء 
االستراتيجية

املبادرات 
االستراتيجية

تحليل األداء

املوائمة

التقييم

الرسالة

الرؤية

اإلدارة املالية
خلية

ت الدا
العلميا
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املبادرات االستراتيجية: 6الخطوة 
(سد ثغرات األداء االستراتيجي)
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"همتنا"مبادرة . 1

112

تطبيق و . ساواة بالجمعيةعاملين بالجمعية واملستفيدين، وبما يحقق العدل واملالتسعى هذه املبادرة إلى ضمان وجود أنظمة وسياسات واضحة وشفافة ومعلنة للجميع في كل ما يتعلق بصالحيات وامتيازات وحقوق وواجبات كافةوصف املبادرة

.ة املستفيدين من خدمات الجمعيةكافآليات وقنوات للتواصل الفعال مع كافة املستفيدين والداعمين، وضمان املحافظة على الداعمين وتعزيز ثقتهم بالجمعية، والوصول السريع ل

تعزيز الحوكمة ورقابة األداء املؤسس ي ▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

تعزيز عمليات االتصال الداخلية والخارجية▪

تعزيز إدارة عالقات املستفيدين والداعمين▪

-▪الفئات املستهدفة في املبادرة

"  تطوير الخطة االستراتيجية"مشروع ▪مشروعات املبادرة

في الجمعية " تعزيز الحوكمة واملساءلة"مشروع ▪

"(CRM)نظام إدارة عالقات العمالء "مشروع إنشاء وتشغيل ▪

للجمعية وخطتها التشغيلية" الخطة االستراتيجية"وثيقة ▪مخرجات املبادرة

نظام حوكمة الجمعية وسياساتها العامة▪

السياسة املالية ودليل اإلجراءات▪

سياسة املوارد البشرية ودليل اإلجراءات▪

وقواعد بياناته( CRM)نظام إدارة العمالء ▪

دليل االتصال املؤسس ي▪

.كفاءة رسالة واستراتيجية الجمعية ▪مؤشرات أداء املبادرة

.مدى فعالية حوكمة اإلدارة العليا والسياسات العامة▪

.مدى فعالية حوكمة فعالة للسياسات واإلجراءات املالية▪

.مدى فعالية حوكمة سياسات وإجراءات املوارد البشرية▪

.مدى قدرة الجمعية على تعزيز إدارة عالقات املستفيدين والداعمين▪

.مدى قدرة الجمعية على تحقيق اتصال مؤسس ي فاعل▪



"استدامة"مبادرة . 2

113

إنتاجوصف املبادرة وأليات قياس األثر والتوثيق التسويقية وتمكينهم من منهجيات العمل املناسبة( مناعة)مات خدتسعى هذه املبادرة إلى تحسين استدامة وأداء الجمعية من خالل تنمية مواردها املالية وتحقيق استدامتها املالية من خالل تطوير و

 تطوير الفكر املنهجي والعمل الجماعي ض. ةللعمل بمنظومة عمل متكاملة ومؤسسية لتحقق املزيد من الفاعلية والريادة في دعم البرامج واملشاريع التنموية املوجهة للفئات املستفيد
 
من فريق العمل وإكسابهم املهارات ويتضمن أيضا

تخدام اإليرادات الفائضة وزيادة قدرة الجمعية على اس. الجمعيةضيةزيادة واستقطاب العديد من الداعمين من املؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، والذي بدوره سيسهم بزيادة أعداد املتبنين لق. التطبيقية الالزمة

.والحفاظ على قدرتها املالية على املدى الطويل. بعد أن تسدد جميع التزاماتها لتحقيق توجهاتها وأهدافها االستراتيجية

تعزيز تنمية املوارد املالية▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

زيادة حجم التبرعات الداعمة لتمويل الجمعية▪

(هدف بقصد مواجهة التحديات التي تواجه املنظمات غير الربحية بشكل عام مثال جائحة كورونا)زيادة حجم استثمارات وأوقاف الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها ▪

تحسين إيرادات الجمعية▪

تعزيز املالءة واالستدامة املالية لتقديم خدمات الجمعية▪

-▪الفئات املستهدفة في املبادرة

"خطة تنمية املوارد املالية"مشروع تطوير ▪مشروعات املبادرة

لتسويق خدمات الجمعية" قضيتنا"مشروع ▪

لزيادة حجم التبرعات الداعمة لتمويل الجمعية" داعم"مشروع ▪

زيادة حجم استثمارات الجمعية وتنويعها وتعظيم عوائدها(" مناعة)استثمارات "مشروع ▪

زيادة حجم الوقفيات االستثمارية للجمعية" وقف"مشروع ▪

للجمعية ودليله اإلجرائي" خطة تنمية املوارد املالية للجمعية "وثيقة ▪مخرجات املبادرة

اإليرادات نتيجة التبرعات الداعمة▪

("مناعة)سياسة االستثمار في جمعية "وثيقة ▪

اختيار ومراقبة االستثمارات من الجهات ذات العالقة▪

.التقارير الداعمة▪

مدى فاعلية خطة تنمية املوارد املالية▪مؤشرات أداء املبادرة

نسبة الزيادة في الشرائح املؤمنة بقضية الجمعية▪

تنوع اإليرادات املالية▪

نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية▪

نسبة الزيادة في الشرائح املؤمنة بقضية الجمعية▪

(.التشبيك)زيادة الشراكات االستراتيجية مع املنظمات غير الربحية ▪

("مناعة)سياسة االستثمار في "جاهزية وثيقة ▪

.كفاءة عملية اختيار ومراقبة االستثمارات من الجهات ذات العالقة وإصدار التقارير▪
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اعدة في إزالة الحدود من أماكن االجتماعية وتقنية  املكاتب االفتراضية وذلك للمسكاتتسعى هذه املبادرة إلى توسيع عمل الجمعية واختصار الوقت والجهد واملسافات، إذ سيتم توظيف تقنية األعمال مثل مؤتمرات الفيديو والشبوصف املبادرة

الهم  ويمكن إعادة استخدام وتمكين منسوبي الجمعية واملتطوعين وذوي العالقة من معرفة كيفية تنفيذ أعم. العمل وتوسيع قاعدة العمالء وأصحاب العالقة، كما تسهم بشكل كبير في زيادة معدالت نمو الجمعية في جميع قطاعاتها

اقف جديدة . هذه املعرفة في وقت الحق في مهام مماثلة من خالل تبني هذه املعرفة في مو

تحسين تقنية املعلومات▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

خلق بيئة معرفية تشاركية  وخدمات إلكترونية داعمة للنظام▪

-▪الفئات املستهدفة في املبادرة

.مشروع تطوير البوابة اإللكترونية للجمعية▪مشروعات املبادرة

(ERP)مشروع نظام املوارد املؤسسية ▪

.مشروع بناء نظام إدارة املعرفة اإللكتروني في الجمعية▪

البوابة اإللكترونية للجمعية▪مخرجات املبادرة

نظام إدارة املعرفة اإللكتروني▪

(ERP)نظام املوارد املؤسسية ▪

:مدى جاهزية النظام اإللكتروني املتكامل في الجمعية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪مؤشرات أداء املبادرة

oجاهزية  البوابة اإللكترونية.

o جاهزية  نظام املوارد املؤسسية(ERP.)

oجاهزية نظام إدارة املعرفة لخلق بيئة معرفية تشاركية في الجمعية.

.نسبة العمليات املؤتمتة في الجمعية▪

.عدد وسائل التواصل والتي توظف التقنية في الجمعية▪
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 من إيمان الجمعية بأن التدريب املوجه لتحسين األداء يمثل نقوصف املبادرة
 
املهارات الالزمة، وتنمية قدراتهم تحول في أداءها وتحقيق أهدافها، من خالل إكساب العاملينطة تسعى هذه املبادرة إلى تطوير وتطبيق منهجية متكاملة للتدريب؛ انطالقا

إذ سيكون قائم على أهداف املوظفين . (التدريب الداخلي ورش العمل املشاركة في امللتقيات واملؤتمرات ذات العالقة وتطبيق مفهوم املنظمة املتعلمة)ومعارفهم وإمكانياتهم، من خالل تنفيذ برامج للتطوير املنهي مع الجهات املتخصصة 

.املنبثقة من أهداف الجمعية االستراتيجية كذلك على الكفايات الالزمة لتحقيق متطلبات أعمالهم ومهامهم في الجمعية

.زيادة تطوير القيادات واملوظفين واملتطوعين▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

-▪الفئات املستهدفة في املبادرة

.مشروع تطوير املسارات املهنية للموظفين والقيادات واملتطوعين وبناء خطط التطوير والتنفيذ▪مشروعات املبادرة

(تنفيذ برامج التطوير املنهي)مشروع تطوير منسوبي الجمعية من املوظفين واملتطوعين حسب الخطط املعتمدة ▪

(تنفيذ برامج التطوير املنهي)مشروع تطوير منسوبي الجمعية من القيادات حسب الخطط املعتمدة ▪

(بناء األدوات والتنفيذ)مشروع متابعة األثر التدريبي في مجاالت العمل املختلفة ▪

.  وثيقة املسارات املهنية للموظفين والقيادات واملتطوعين▪مخرجات املبادرة

.خطة التطوير الوظيفي وخطط التطوير املنهي الفردية لجميع املوظفين▪

.تقرير تنفيذ برامج التطوير املنهي للموظفين واملتطوعين والقيادات▪

.تقرير تقييم األثر التدريبي للموظفين والقيادات واملتطوعين في أداء مهامهم▪

.  جاهزية املسارات املهنية للموظفين والقيادات واملتطوعين▪مؤشرات أداء املبادرة

.جاهزية خطة التطوير الوظيفي وخطط التطوير املنهي الفردية لجميع املوظفين▪

(3، 2، 1املستوى )تقرير قياس أثر االستثمار في التدريب ▪

.معدل عدد ساعات التطوير املنهي السنوية للفرد▪

.نسبة املوظفين الحاصلين عن برامج التطوير املنهي من العدد اإلجمالي▪
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ز مع التركيز على املمارسات واملنهجيات املتبعة ل. الجمعيةال تسعى هذه املبادرة إلى ضمان مشاركة القادة في برامج ومشاريع الجمعية لتطوير وتحسين العمليات التشغيلية واإلدارية ذات العالقة بأعموصف املبادرة تبني ونشر ثقافة الجودة والتميُّ

ات وعملياتها، كذلك العمل على ؤسس ي لكافة قطاعاملتبني وتشجيع مفاهيم التحسين املستمر لكافة العمليات واإلجراءات التشغيلية واإلدارية بالجمعية، مع تطوير أنظمة فعالة لقياس األداء املؤسس ي داخل وخارج الجمعية، وضمان 

.املوظفينءة إعادة هندسة اإلجراءات وتحسينها للوصول بالخدمات للمستفيدين بجودة وسرعة عالية عبر سلسلة من اإلجراءات املوثقة واملؤتمتة ورفع كفا

تحسين الجودة لتقديم البرامج▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

زيادة كفاءة العمليات الداخلية▪

خفض الدورة الزمنية في تنفيذ أعمال الجمعية▪

-▪الفئات املستهدفة في املبادرة

.مشروع بناء نظام الجودة لجميع عمليات الجمعية▪مشروعات املبادرة

.مشروع  أتمتة  عمليات الجمعية▪

مشروع الحصول على شهادة األيزو ▪

مشروع قياس كفاءة العمليات املنفذة▪

وثيقة نظام الجودة لجميع عمليات الجمعية▪مخرجات املبادرة

ز▪ .تقرير مشاركات الجمعية في امللتقيات واملؤتمرات والدورات التدريبية املتخصصة في مجال الجودة والتميُّ

تقرير التقييم الذاتي للتميز املؤسس ي للجمعية▪

▪ 
 
 ودوليا

 
ز محليا .خطة مشاركة الجمعية في إحدى برامج وجوائز الجودة والتميُّ

.املمارسات والتطبيقات في العمل الخيري املنشورة▪

.شهادة اآليزو ▪

نسبة عدد العمليات املوثقة ضمن نظام الجودة إلى العدد الكلي للعمليات ▪مؤشرات أداء املبادرة

زعدد املشاركات الفاعلة في امللتقيات واملؤتمرات والدورات التدريبية املتخصصة في مجال ال▪ جودة والتميُّ

.كفاءة التقييم الذاتي للتميز املؤسس ي داخل الجمعية ▪

▪ 
 
 ودوليا

 
ز محليا مدى جاهزية الجمعية للمشاركة في برامج وجوائز الجودة والتميُّ

 و ▪
 
 عدد املمارسات والتطبيقات في العمل الخيري تم نشرها وتبادلها مع  الجهات املماثلة محليا

 
دوليا

جاهزية متطلبات الحصول على شهادة اآليزو ▪

.شهادة اآليزو ▪

.معدل الوقت الالزم إلنجاز العمليات الرئيسة▪

(.الجودة) نسبة األخطاء ▪

.معدل االستجابة▪

.فعالية أداء العمليات▪

.نسبة التحسين في العمليات واإلجراءات▪

عدد االقتراحات التطويرية املقدمة▪

.نسبة االقتراحات املطبقة▪

.عدد املشاريع الجديدة▪

.نسبة املعامالت اإللكترونية▪

.عدد اإلعالنات واملشروعات اإلعالمية▪

معدل املشاركات اإلعالمية▪
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اقع مسارات الرعاية والدعم الحالية ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض   ضمن مستجدات املرحلة الحالوصف املبادرة ذه املسارات، وتوظيف والعائد على األسر املستفيدة ومدى تلبية احتياجات السوق من هية تسعى هذه املبادرة إلى دراسة و

افق مع متطلبات املرحلة الحالية واملستقبلية تجسير  بين االستراتيجية لضمان ال( مناعة)والعمل على تطوير نموذج تشغيلي خاص بجمعية . النتائج البتكار حلول ومسارات جديدة تلبي احتياجات ورغبات املستفيدين بما يتو

.الهيكلة واملساءلة، وأنظمة اإلدارة، وطريقة العمل ، واملمكنات: ضمن مسارات الرعاية والدعم املبتكرة، ضمن عناصرها الرئيسة" التي يجب الحصول عليها"والتنفيذ، ودعم قرارات وقدرات الجمعية 

تحديث مسارات الرعاية والدعم امللبية الحتياجات مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

.تحسين نموذج التشغيل للخدمات  ضمن املسارات املبتكرة▪

-▪الفئات املستهدفة في املبادرة

اقع مسارات الرعاية والدعم  ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض الحالية▪مشروعات املبادرة مشروع تقييم و

.مشروع تطوير تصور مستقبلي ملسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ▪

.مشروع تطوير املنتجات ضمن مسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة والجدوى االقتصادية منها▪

.التشغيلي للمنتجات ضمن مسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة( مناعة)مشروع نموذج ▪

(التأثير+ الربحية )ضمن املسارات املبتكرة (  مناعة)مشروع قياس كفاءة منتجات ▪

اقع مسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض الحالية▪مخرجات املبادرة .وثيقة تقييم و

.وثيقة التصور املستقبلي ملسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪

.الدليل اإلجرائي ملنتجات الجمعية ضمن مسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة والجدوى االقتصادية منها▪

.التشغيلي للمنتجات ضمن مسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة( مناعة)وثيقة نموذج ▪

(التأثير+ الربحية )ضمن املسارات املبتكرة ( مناعة)الدليل اإلجرائي لقياس كفاءة منتجات جمعية ▪

املؤتمتة( التأثير+ الربحية )ضمن املسارات املبتكرة ( مناعة)أدوات قياس كفاءة منتجات جمعية ▪

اقع مسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض الحالية▪مؤشرات أداء املبادرة .جاهزية وثيقة تقييم و

.جاهزية وثيقة التصور املستقبلي ملسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪

.منهاية جاهزية الدليل اإلجرائي ملنتجات الجمعية ضمن مسارات الرعاية والدعم ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة والجدوى االقتصاد▪

.التشغيلي للمنتجات ضمن ملسارات الرعاية والدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض املبتكرة( مناعة)جاهزية وثيقة نموذج جمعية ▪

(التأثير+ الربحية )ضمن املسارات املبتكرة ( مناعة)جاهزية الدليل اإلجرائي لقياس كفاءة منتجات جمعية ▪

املؤتمتة( التأثير+ الربحية )ضمن املسارات املبتكرة ( مناعة)جاهزية أدوات قياس كفاءة منتجات جمعية ▪
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.تهموتعزز األسلوب الصحي، وتوفر اإلرشاد املناسب لهم في الوقت املناسب لحل مشكال. ، تتيح فرص التعلم املستمر والتقدم في العمل(مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)مبادرة تستهدف وصف املبادرة

ابتكار خدمات مسار مواجهة وصمة العار والتمييز ▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب
ابتكار خدمات مسار دعم حاالت االكتئاب بين املصابين ▪
ابتكار خدمات مسار دعم الغذاء والتغذية▪

جميع أفراد مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪الفئات املستهدفة في املبادرة

آثارها الضارة، واملعرفة الكافية فيما يتعلق" احنا أهل"مشروع ▪مشروعات املبادرة .دوى فيروس نقص املناعة البشريةبعواملساهم في حل العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات الفيروس، والوعي بوصمة العار و
بقة والصور النمطية ضد ضمن برامج هادفة ذات صلة بالتوعية بنبذ األحكام االجتماعية واألحكام املس)من املؤسسات التعليمية املحلية واإلقليمية والدولية ملشاركة املحتوى الخاص بها في األكاديمية " شركائي"مشروع ▪

".األشخاص املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية
.، والساعي للمشاركة مع الجهات ذات العالقة في الدولة إلصدار قوانين وسياسات للتصدي لوصمة العار والتمييز"وطني يحميني"مشروع ▪
.حاالت النفسية التي تواجههملة ا، عبارة عن عيادة تستضيف مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض  ضمن جلسات افتراضية يساهم فيها الخبراء واملتخصصين النفسيين في معالج"عيادة الصحة النفسية االفتراضية"مشروع ▪
ة املرض ى بشكل مستمر الناجحة، كما يجيب عن أسئلية ، عبارة عن حلقات مسجلة ألخصائيين في التغذية املناسبة  ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ضمن أحدث ما توصل له املمارسات العامل"صحتي في غذائي"مشروع ▪

.ونشر األسئلة وإجاباتها والتحديث املستمر عليها

.االفتراضية( مناعة)دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية ألكاديمية وثيقة ▪مخرجات املبادرة
.االفتراضية  من الجهات ذات العالقة( مناعة)األوراق املعتمدة لتراخيص أكاديمية ▪
" .االفتراضية ( مناعة)أكاديمية "منصة رابط ▪
.املواد التدريبية▪
.االفتراضية  على منصتها( مناعة)أكاديمية قائمة باملدربين واملختصين املؤهلين لتقديم برامج ▪
.روابط للمحتوى اإلثرائي لألكاديمية▪
.رابط تطبيق االستشارات ملرض ى اإليدز واملتعايشين مع املرض على املنصة▪
.على املنصة ملرض ى اإليدز واملتعايشين مع املرض" صحتي"رابط تطبيق ▪

.%(.100املستهدف )االفتراضية  ( مناعة)دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية ألكاديمية مدى جاهزية ▪مؤشرات أداء املبادرة
%(100املستهدف )لإلنطالق بشكل عملي ( مناعة)مدى الجاهزية أكاديمية ▪
.لإلنطالق بشكل عملي" االفتراضية( مناعة)أكاديمية "منصة مدى جاهزية ▪
.نسبة املواد التدريبية املطورة من العدد اإلجمالي▪
.االفتراضية على منصة األكاديمية( مناعة)عدد املدربين واملختصين املؤهلين لتقديم برامج أكاديمية ▪
(10= املستهدف . )عدد املواد التدريبية للمنصة اإللكترونية▪
%(.85املستهدف )مدى جاهزية املحتوى اإلثرائي لألكاديمية ▪
%(100= املستهدف . )مدى جاهزية انطالق تطبيق االستشارات▪
%(100= املستهدف ". )صحتي"مدى جاهزية انطالق تطبيق ▪



"سلة الغذاء الحكيمة"مبادرة . 8
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روس نقص املناعة البشرية ، وتعزيز لتساهم في تقديم الحلول املناسبة للحفاظ على جهاز املناعة ، وإدارة العدوى املرتبطة بفي. ، تتيح فرص توفير الغذاء املناسب لهم(مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)مبادرة تستهدف وصف املبادرة
زيدفعالية عالج فيروس نقص املناعة البشرية ، والحفاظ على مستويات النشاط البدني ودعم نوعية الحياة املثلى، ومنع الوفيات املرتبطة باإل 

ابتكار خدمات مسار دعم الغذاء والتغذية▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

جميع أفراد مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪الفئات املستهدفة في املبادرة

ا للو " سلة الغذاء لغايات الدواء"مشروع ▪مشروعات املبادرة ا قوي  .نقص املناعة البشرية إلى خدمات فيروسصول والذي يهدف إلى ربط الغذاء ببرامج الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وعالج فيروس نقص املناعة البشرية وليكون حافز 

".سلة الغذاء الحكيمة"وثيقة دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية لـ مبادرة ▪مخرجات املبادرة
.قائمة الجهات الشريكة لتنفيذ املبادرة▪
.خطة تنمية املوارد املالية للمبادرة▪

%(..100املستهدف " )سلة الغذاء الحكيمة"مدى جاهزية دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية لـ مبادرة ▪مؤشرات أداء املبادرة



"شبكات الدعم"مبادرة . 9
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.، تتيح فرص توفير الغذاء املناسب لهم(مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض واملجتمع)مبادرة تستهدف وصف املبادرة

ابتكار خدمات مسار الدعم االجتماعي▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

جميع أفراد مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪الفئات املستهدفة في املبادرة

مشروعات املبادرة
هذه املجموعات يتم تشكيل. لألشخاص املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية(  تسمى مجموعات الدعم)وهي خدمة تقدم من قبل مجموعات ألغراض الدعم االجتماعي " منتدى الدعم االجتماعي"مشروع ▪

تحسين االحتفاظ بها في االجتماعية، ودعم االلتزام باألدوية و ة و لغرض تبادل الخبرات، وتشجيع اإلفصاح، والحد من وصمة العار والتمييز ، وتحسين احترام الذات، وتعزيز مهارات التأقلم والوظيفة النفسي

ا في إدارة مشكالت الصحة العقلية   برنامج 
 
. رعاية فيروس نقص املناعة البشرية، وهي أيضا

ا :ويمكن أن تكون مجموعات الدعم أيض 

oنقاط توزيع لألغذية.

oمنصات لألنشطة املدرة للدخل.

oنقاط اإلحالة إلى خدمات مختلفة.

o إعدادات الدعوة في األمور املتعلقة برفاهية األشخاص املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية.

o الجمعيةفيويتم إنشاء مجموعات الدعم ودعمها من قبل املنظمات غير الحكومية أو املجتمع املدني أو املنظمات املجتمعية وقد تجتمع في مرفق صحي أو.

".شبكات الدعم"وثيقة دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية لـ مبادرة ▪مخرجات املبادرة
.قائمة الجهات الشريكة لتنفيذ املبادرة▪
.خطة تنمية املوارد املالية للمبادرة▪
جاهزية مكان تنفيذ املبادرة▪

%(..100املستهدف " )شبكات الدعم"مدى جاهزية دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية لـ مبادرة ▪مؤشرات أداء املبادرة



"ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض( مناعة)مرصد "مبادرة . 10
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افيك واملواد املرئيةنفو مبادرة تستهدف منصة علمية عاملية لتعزيز أمن املوطنين من خالل توعيتهم بمرض اإليدز آثاره، ويتم ذلك من خالل املقاالت البحثية واإل وصف املبادرة (  مناعة)ة بين جمعية وسيكون ضمن شراكة استراتيجي. جر
.وسيكون اول مرصد تقني علمي ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض. واملؤسسات البحثية املحلية والعاملية التي تعنى بمرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض

"الدعم االجتماعي"ابتكار خدمات مسار ▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب

جميع أفراد مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪الفئات املستهدفة في املبادرة
.املؤسسات واملنظمات في القطاع غير الربحي خاصة املقدمين خدمات ومنتجات ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ▪
.مراكز الدراسات والبحوث املحلية والدولية املهتمة ببحوث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪
.طالب الجامعات ضمن النطاق املحلي واإلقليمي والدولي املهتمين بدراسات وبحوث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪

".ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض( مناعة)مرصد "مشروع دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية لـ ▪مشروعات املبادرة
.النظامية ضمن قوانين اململكة" ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض( مناعة)مرصد "مشروع تأسيس ▪
:، واملتضمنة"ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض( مناعة)مرصد "مشروع تجهيز متطلبات انطالق ▪

o تشكيل وتدريب فرق املرصد االستشاري.
o بودكاست املرصد"تطوير محتوى"
o العروض املرئية للمرصد"تطوير محتوى"
o افيك املرصد"تطوير محتوى "انفواجر
oبناء خطة التسويق لألكاديمية وتنفيذها.

."ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ( مناعة)نادي "لـ وثيقة دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية ▪مخرجات املبادرة
.من الجهات ذات العالقة" ملرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض ( مناعة)نادي "لـ األوراق املعتمدة لتراخيص ▪
.قائمة فرق املرصد االستشاري ▪
.الورش والدورات التدريبية لفريق املرصد االستشاري ▪
"بودكاست املرصد"▪
"العروض املرئية للمرصد"▪
افيك املرصد"▪ "انفواجر
.ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض( مناعة)خطة التسويق ملرصد ▪

%(.100املستهدف )" ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض( مناعة)مرصد "لـ مدى جاهزية دراسة الجدوى االقتصادية املبدئية ▪مؤشرات أداء املبادرة
%(.100املستهدف . )من الجهات ذات العالقة" ألبحاث مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض( مناعة)مرصد "لـ مدى جاهزية األوراق املعتمدة لتراخيص ▪
%(85املستهدف . )عدد فرق املرصد االستشاري ▪
%(85املستهدف . )مدى جاهزية فريق املرصد االستشاري لإلنطالق للعمل في املرصد▪
%(85املستهدف . )املسجلة" بودكاست املرصد"عدد حلقات ▪
%(85املستهدف . )املسجلة" العروض املرئية للمرصد"عدد ▪
افيك املرصد"عدد حلقات ▪ %(85املستهدف . )املسجلة" انفواجر
%(85املستهدف . )مدى جاهزية خطة التسويق للمرصد▪



"الشفافية واملساءلة مسارنا "مبادرة . 11

بحيث يمكن قياس الفروقات كذلك تطوير اإلجراء الذي يتم بمقتضاه مقارنة النتائج الفعلية باملعيار . ضمن توظيف مجموعة املعايير. مبادرة تستهدف البحث عن طرق أفضل وأكثرها اقتصادا الستكمال كل عملية من عمليات الجمعيةاملبادرة االستراتيجية

.واتخاذ اإلجراء املناسب لتصحيح األنشطة املنفذة

اقبة وخفض التكاليف▪األهداف االستراتيجية تحسين مر

اإلدارة املاليةمالك املبادرة

اقبة وخفض التكاليف لبرامج وخدمات الجمعية"التقرير السنوي لـ ▪مخرجات املبادرة "مر

.مدى تحقق الشفافية واملساءلة املالية في الجمعية▪مؤشرات أداء املبادرة

.نسبة املوظفين املستعان بهم من مصادر خارجية بهدف تخفيض تكاليف املوظفين والنفقات العامة▪

.نسبة املتطوعين املستعان بهم بهدف تخفيض تكاليف املوظفين والنفقات العامة من العدد الكلي للموظفين▪

.نسبة االنخفاض في التكاليف نتيجة االستعانة باملصادر الخارجية للجمعية▪
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"حصاد"مبادرة . 12

ة املختلفة وشركائها الرئيسين، وفي مجال مليات الرئيسة، وكذلك النتائج املتعلقة بموارد الجمعيالعمبادرة تستهدف عرض وتحليل مختلف نتائج األداء الرئيسة للجمعية، ابتداء  بالنتائج املالية املتحققة، والنتائج التشغيلية املتعلقة باملبادرة االستراتيجية
.املعلومات واملعرفة

تحسين كفاءة توظيف موارد الجمعية وشركائها▪األهداف االستراتيجية
خفض الدورة الزمنية في تنفيذ أعمال الجمعية▪
تحسين إيرادات الجمعية▪

اإلدارة املاليةمالك املبادرة

"نتائج تطبيق مقياس ثقة"التقرير السنوي لـ ▪مخرجات املبادرة
الدروس املستفادة وإجراءات التصحيح▪

:كفاءة توظيف املوارد البشرية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪مؤشرات أداء املبادرة
o (.اإلنتاجية) قياس العائد من التوظيف
oنجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج املطلوبة.
oاملشاركة في فرق التحسين املستمر.
oمعدل االستجابة الستبانات آراء العاملين واملتطوعين.
oنسبة املشاركة في برنامج اقتراحات املوظفين.
oتقدير جهود العاملين واملتطوعين.
oمعدالت إنتاجية املوظفين.
oدوران العمالة.
oمعدل الغياب.
oمعدل حوادث وإصابات العمل.
oمتوسط أيام اإلجازات املرضية.
oنسبة عدد التظلمات إلى عدد املوظفين.
oمعدل دوران العمل.

:كفاءة توظيف املوارد املالية، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪
oنسبة الترشيد في النفقات.
o (.مجموع املصروفات/ مجموع التبرعات)نسبة فعالية التبرعات
oنسبة االلتزام باملوازنة.

افق واملمتلكات، مؤشر مركب يرتبط باملؤشرات التالية▪ :كفاءة توظيف املوردين واملر
oعدد املوردين.
oنسبة املوردين املحليين.

oعدد الشراكات املحلية والدولية.
oنسبة تكاليف املوردين من املصروفات
oعدد االجتماعات مع الشركاء.
oعدد املبادرات نحو الشركاء.
oعدد الخدمات املشتركة مع الشركاء.
oنسبة تكاليف الصيانة من املصروفات.
oنسبة األعطال في األجهزة.
oافق .األجهزة/ كفاءة استثمار املر
oعدد املبادرات املجتمعية بتوظيف موارد الجمعية.
o (.قياس الرضا)اآلثار اإليجابية للمبادرات املجتمعية

نسبة الزيادة في أعداد الداعمين للجمعية▪
فعالية تنوع مصادر الدخل لدى الجمعية▪
 )اإليرادات السنوية للجمعية ▪

 
(.سنويا

(.نسبة من اإليرادات)املصروفات السنوية للجمعية ▪
(.الداعمين ، استثمارات األوقاف) نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية ▪
(.مجموع املصروفات/ مجموع التبرعات)فعالية التبرعات ▪
.عدد الخدمات املقدمة للمستفيدين وأصحاب العالقة▪
.معدل الوقت الالزم لتقديم الخدمات املختلفة▪
معدل الخفض السنوي في الدورة الزمنية في تنفيذ األعمال للمستفيدين ▪
.متوسط الزمن املستغرق ملعالجة الشكوى من املستفيدين وأصحاب العالقة▪
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"حكايتي"مبادرة . 13

أن يصبح هؤالء داعمين لتحقيق ك بوسرد حكايتهم وخبراتهم مع الجمعية من خالل التفاعل املباشر مع خدماتها أو موظفيها أو قادتها، أو موقعها اإللكتروني وتكون نتيجة ذل( عبر الوسائط املختلفة)مبادرة لنشر قصص نجاح املستفيدين املبادرة االستراتيجية

.الرسالة االجتماعية للجمعية

تعزيز العالقات وتحسين الصورة الذهنية للجمعية▪األهداف االستراتيجية

إدارة خدمة العمالء والعالقات العامةمالك املبادرة

("مناعة)قصص نجاح تسطر نجاحات جمعية "التقرير السنوي لـ ▪مخرجات املبادرة

تقرير الصورة الذهنية للمستفيدين وذوي العالقة عن للجمعية▪

.نسبة عدد املسجلين لقصص النجاح ضمن وسائل التواصل املختلفة من املستفيدين بخدمات الجمعية▪مؤشرات أداء املبادرة

 ملجموع اآلراء للمستفيدين وذوي العالقة لصورتهم الذهنية عن الجمعية▪
 
.نسبة عدد اآلراء اإليجابية قياسا
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"ثقة"مبادرة . 14

دمها، وكذلك املواضيع األخرى وأصحاب العالقة واملوارد البشرية عن الخدمات التي تقن  مبادرة لقياس رضا املستفيدين وأصحاب العالقة واملوظفين واملتطوعين عن الجمعية وخدماتها، واملتضمنة تطبيق مقياس رأي ورضا املستفيدياملبادرة االستراتيجية

.ذات العالقة بهم

زيادة رضا املستفيدين وأصحاب العالقة▪األهداف االستراتيجية

اإلدارة املاليةمالك املبادرة

"لقياس نتائج تطبيق أداة الثقة"التقرير السنوي لـ ▪مخرجات املبادرة

الدروس املستفادة وإجراءات التصحيح▪

:مقياس رضا املستفيدين وأصحاب العالقة عن خدمات الجمعية، من خالل قياس▪مؤشرات أداء املبادرة

oمعدل الرضا العام.

oجودة الخدمات.

oسهولة الوصول إلى الخدمات.

oاملدة الزمنية لتقديم الخدمات.

oسلوك وكفاءة العاملين ومقدمي الخدمة.

oمدى االستجابة لطلب املستفيدين.

oمدى اإلبداع واالبتكار في الخدمات.

oاملرونة.

oالتواصل.

oشفافية ووضوح اإلجراءات والتعليمات للمستفيدين.

oمعالجة شكاوى املستفيدين.

oالعدل واملساواة في تقديم الخدمات

:مقياس رضا املوارد البشرية من املوظفين واملتطوعين، من خالل قياس▪

oمعدل الرضا الوظيفي

oفرص التعلم والتدريب داخل وخارج املنشأة.

oالتمكين واملشاركة.

o التقييم العادل لألداء، وتقدير األداء املتفوق.

oالتطور واالستقرار الوظيفي.

oالفرص الوظيفية للعاملين واملتطوعين.

oالتشجيع على التعلم املستمر.

oبيئة العمل.

oاألمن والسالمة.

oافق الجيدة والخدمات .املر

oاألمان الوظيفي.

oاألجور واملزايا.

oشفافية التعامل واألنظمة، وإجراءات املوارد البشرية.

oشفافية القرارات املتعلقة باملوارد البشرية.
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"قضيتي"مبادرة . 15

126

لدعم مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض" قضيتي "مبادرة وصف املبادرة

تحسين الترويج لقضية الجمعية ومشاركة املعرفة▪ادرةاألهداف االستراتيجية التي تحققها املب
زيادة الوعي بقضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪

جميع أفراد مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪الفئات املستهدفة في املبادرة

مشروعات املبادرة
.مشروع تصميم املنتجات  التسويقية لدعم قضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪

...(املشاركات املحلية والدولية في امللتقيات واملؤتمرات واملعارض، )مشروع تواصل للتعريف بالجمعية ▪

للبحوث والدراسات في مجال مرض اإليدز واملوضوعات ذات الصلة" اكتشف"مبادرة ▪

.لتوعية املجتمع بمرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض" أسمعك"مشروع  ▪

.واملتعايشين مع املرض( نقص املناعة)لتوعية مرض ى اإليدز " واعي"مشروع ▪

خطة التسويق للجمعية▪مخرجات املبادرة
املنتجات  التسويقية لدعم قضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪
مرض اإليدز واملوضوعات ذات الصلةالبحوث والدراسات في مجال ▪
التقرير السنوي لحمالت التوعية بقضية مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪
تقرير األفكار التطويرية املقترحة من املجتمع▪

عدد قنوات االتصال املفعلة لترويج قضية الجمعية▪مؤشرات أداء املبادرة
.نسبة الوصول للفئة املستهدفة من الترويج▪
عدد املنتجات التسويقية للجمعية▪
افها)مدى فعالية العالمة التجارية للجمعية ▪ انحر (الرسالة االجتماعية للجمعية و
جاهزية خطة التسويق للجمعية▪
فعالية املنتجات التسويقية للجمعية ▪
عدد األفكار التطويرية املقترحة من املجتمع▪
عدد استطالعات الرأي املجتمعي حول قضايا مرض ى اإليدز  واملتعايشين مع املرض▪
.عدد االقتراحات املقدمة من أفراد املجتمع▪
.عدد االقتراحات املطابقة▪
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تحليل األداء: 7الخطوة 
(عملية تحسين اتخاذ القرار)
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.ومحسنةجديدةبطرق القراراتصنعدعماجلمنواستخدامهااألداءمعلوماتتوفير إلىاملرحلةهذهتهدف

:يليمااألداءتحليلعمليةتشملإذ

:للجمعيةالنسباألتمتتةأداةاختيار 7-1

:مكانأيمنعنهاواإلبالغومشاركتها،وعرضها،وتحليلها،البيانات،تجميعتسهيلعلىاألتمتةتعمل▪

oالتحليلعمايةوفعاليةاالنضباطيضمنالجمعيةداخلإلكترونيبرنامجاستخدامإن.

oواملبادراتواألهداف،االستراتيجية،كالخرائطالصلةذاتالعناصر استعراضاملؤتمتةاألداءمراجعةتشمل.

oاملوظفينوأداءواملوازنةالتخطيطعملياتبينالربطخاللمناملواءمةتتحقق.

.األدلةعلىوقائمةأسرعقراراتصنعمنالجمعيةاألداءإدارةتمكن▪

ايجعلهااالستراتيجيةإلىاملوظفينوصول سهولة▪ اقعيةأكثر أمر  .و

:ورصدهاألداءبياناتجمع7-2

 يتيحمماهادفة،البياناتوجعلاملقارناتإنشاءتتضمنعملية
 
.أفضلقراراتواتخاذأعمقتفسيرا

.النتائجواستخالصالتحليل7-3

 ويبدأالضعيفاألداءالفريقيحددإذالضعيف،األداءأو الجيداألداءأهميةالخطوةهذهتتناول 
 
إجاباتعلىيقالفر فيهايحصلهامةخطوةأنهاكمااألداء،فيضعفأيحدوثوسببووقتومكانكيفيةحول حوارا

السارة؟باألخبار لالحتفالسببهناكهلالنمط؟،هذاحدثملاذا:مثلهامة،أسئلةعن

:األداءتحسين7-4

السببتحليلأو العملية،تدفقتحليلمثلالعمليةتحسينأدواتمنأداةمنأكثر استخداميتمحيث.املتخذةاإلجراءاتفعاليةعدمأو فعاليةعلىمستمرةكداللةاألداءبياناتباستخدامالعمليةفياألخيرةالخطوةهي
.واألثر

تمهيد
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لصنعوأداة،والتقييمدللرصأساسيةأداةوهو ،""جاهزبرنامجتوظيفهو الجمعيةفيالعملفريققبلمنمباشر بشكلتفعيلهايمكنالتياملناسبةالحلول تقديمفيالعملفريقخبراتمن

اقبةغنيةتقارير إعدادوآلية،اإلداري القرار  .(مناسباتراهالذيالبرنامجباستخدامالخيار للجمعية).الجمعيةاستراتيجيةتحقيقنحو املحرز التقدمملر

:البرنامجبطاقة

العنكبوتاستراتيجياتحول 

:اختيار أداة األتمتتة النسب للجمعية:  7-1

129

Spider Strategies 
.هي املزود الرائد لحلول إدارة أداء املؤسسات التي تعتمد على الويب

.تركز على إدارة اإلستراتيجية وتتبع املقاييس وإنتاج لوحات معلومات بصرية بشكل فعال

اسم الشركة املصنعة للمنتج

:تسهل Spider Strategiesخرى إلدارة األداء ، فإن ة أسواء باستخدام بطاقات تسجيل التوازن أو لوحات املعلومات أو مؤشرات األداء الرئيسية أو املقاييس أو خرائط اإلستراتيجية أو أي منهجي
.تقييم مؤشرات األداء الرئيسية▪
.اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتعاون على تحقيق التحسين امللموس▪
.محاذاة العمليات واملشاريع الستراتيجيات العمل▪

امتيازات البرنامج

▪Scoreboard :إنه برمجية لـ:
oوالتحكم في مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بالجمعية. إدارة بطاقات األداء لنتائج األعمال(KPIs).
oإنشاء لوحات معلومات مفيدة وذات مغزى إلدارة األداء اليومي.

▪QuickScore CONNECT :إنه برمجية لـ:
o ا من قبل معهد بطاقة األداء املتوازن . إدارة األداء الوحيد املوص ى به رسمي 
oالتحكم في مقاييس عمل املنظمة اليومي.
o إنشاء لوحات معلومات إدارة مفيدة وذات مغزى  .
oمواءمة أنشطة عمل الجمعية مع استراتيجيتها.
oتحسين اتصاالت الجمعية الداخلية والخارجية.

منتجات البرنامج

ن وإزالتهم وإنشاء يمكنهم عرض املقاييس وتحديثها وتحديد وبناء املقاييس وبطاقات النتائج وإنشاء لوحات معلومات وإضافة مستخدمي. هم املسؤولون العامون للنظام": املسؤولون "املستخدمون ▪
ا .مجموعات مستخدمين وإنشاء تقارير وإنشاءها أيض 

.تقاريرء اللديهم رؤية كاملة للنظام ، باإلضافة إلى أنهم قادرون على توفير مدخالت في النظام وامتالك وتحديث املقاييس وإضافة التعليقات وإنشا" : املحدثون & املالكون "املستخدمون ▪
.يتمتع املسؤول بالتحكم الكامل في مقدار ما يمكنهم رؤيتهإذ ،"املسؤولين"يمكنهم رؤية أي ش يء تم إنشاؤه بواسطة ": املشاهدون "املستخدمون ▪

املستخدمون في البرنامج
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:Scoreboardيوفر برنامج 
(:  Strategy Maps)خرائط اإلستراتيجية ▪

رائط ومبادراتها االستراتيجية على خويتم ذلك من سحب وإسقاط أهداف الجمعية االستراتيجية ومؤشراتها
اقبة تقدم الجمعية في الوقت الفعلي القريب .اإلستراتيجية ومر

( : Dashboards)لوحات املعلومات ▪
ا بمجرد تغير أي ش يء .يتم إنشاؤها من أي عنصر في النظام ثم يتم تحديثها تلقائي 

( :Scorecards)بطاقات األداء ▪
.قوة النظام ، والقدرة على إنشاء سجل نتائج ومقاييس ألي ش يء تريد الجمعية قياسه

(:  Reports)التقارير ▪
لعمل على بيانات األداء الخاصة بالجمعية وتجزئتها وإنشاء مخططات مثيرة ومقارنة املقاييس وايتم تفصيل

.PDFأو  Excelأو  PowerPointأو  Wordتصديرها على شكل تقارير بصيغة 
(:  Action Planner)مخطط العمل ▪

القوية وقوائم املهام التي يتم إنشاؤها ( Gantt charts)يتم تتبع مبادرات االستراتيجية من خالل مخططات جانت 
ا ووظائف املهمة .تلقائي 

(:   Document Manager)مدير الوثائق ▪
ع املواد ذات والحفاظ على جمي. يتم مشاركة امللفات بشكل آمن وربط املستندات باملبادرات واملهام واملقاييس

.الصلة في مكان واحد
(:  User Administration and Security)إدارة املستخدم واألمان ▪

لجمعية وحتى وظيفة إدارة بديهية للغاية تسمح للمستخدمين املسؤولون بإنشاء مستخدمين وتعيين أذونات من ا
املقاييس الفردية

نة تحديد استراتيجية الجمعية ، وإنشاء مؤشرات أداء رئيس ية، وقياس يتضمن إنشاء التقارير التعاونية املحس 
.األنشطة مقابل مؤشرات األداء الرئيسية والتقرير

Scoreboardبرنامج 
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QuickScoreبرنامج CONNECT،للجمعيةتتيحالويب،علىقائمةرسومية،أداةهي
Spiderحلول خاللمنالجمعيةبياناتالستيرادبسهولة Strategies.

QuickScoreيوفرحيث CONNECTمنالعديدعبر الصلةذاتالبياناتالستيراد
:الطرق 

▪MS Excel:خاللمن(املقاييس)األداءمؤشراتبتتبعالجمعيةقيامخاللمنيتم
MS Excel.،يقومحيثConnect الخاصةالبياناتجداول منالبياناتيأخذ™

.اإلنترنتعبر وأتمتتهابالجمعية
SQLأوOracleفيالبياناتتخزينعمليةكانتإذا:Databasesالبياناتقواعد▪

ServerأوMySQL،فإنQuickScore CONNECTلهذااملناسبةاألداةهي
.العمل

Webالويبخدمات▪ Services:للخدمةاملوجهةالهندسة(Service Oriented
Architecture (SOA))يتصدرإذ،البياناتتبادلمستقبلهيQuickScore

CONNECTاملسارهذا.
▪QuickScore CONNECT:البياناتاستيرادتجعل 

 
اسهال اوبديهي  قوموت.تمام 

البياناتدقواعمناالستيرادعملياتعبر املستخدمينبتوجيهالرسوميةاملعالجات
Microsoftو Excelالويبوخدمات.
▪QuickScore CONNECT: اانخفاض  يعنيممابالكامل،الويبعلىقائمةتكون

ا اقبةعلىوالقدرةاملعلوماتلتكنولوجياالعامةالنفقاتفيكبير  وارداتالمر
.مكانأيمناملجدولة

 QuickScoreبرنامج
CONNECT



جمع بيانات األداء ورصده7-2

.املحددةاألهدافمراجعةيمكناألداء،"منحنى"فهمبمجردإذالبياني،الرسممثلاألدوات،مختلفاستخدامخاللمنواملستهدفات،لألداءالجمعيةأفرادفهمتحديدخاللهامنيتم :األداءوصف

:ضرورةمعالبيانات،لتفسر (XmR)البيانيالرسماستخدام
.الصحيحة"اإلشارات"فهمخللمنلتفسيرالبياناتالخاطئالفهمتجنب▪
.(XmR)مخططباستخداماألداءمؤشراتمعظمرصديمكن▪
اقبةولحداملتوسطللخطاملستهدفاتتحديد▪ .واألدنىاألعلىاملر

:األداءأنماطرصد
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التحليل واستخالص النتائج7-3

للتحكمالبيانيالرسم"إشارات"عنالبحثخاللمنأو باملستهدفاتالفعلياألداءمقارنةخاللمناألداءضعفتحديديتم :األداءضعفتحديد

:خاللمنتتماإلبالغعمليةبساطةعلىالحفاظأنإذالعام،األداءتحسنبطريقةاملعلوماتواستخدامأفضلقرار اتخاذنحو األولىالخطوةهي
.التحكمحدودأو بسيطةأهدافمعالبسيطالخطيالبيانيالرسماستخدام▪
.التشتيتإلتؤديالتيالبرنامجمؤثراتمنوغيرهااألبعادثالثيةاملؤثراتتجنب▪
:التقاريرفيأسئلة3عناإلجابةمحاولة▪

oالحالي؟األداءمستوى هو ما
oالنتيجة؟هذهعلىحصلناملاذا
oذلك؟بعدسنتخذهاالتياإلجراءاتهيما

.باألداءاملتعلقةاملعلوماتومناقشةوتفسر الستعراضدوريةمراجعةاجتماعاتجدولة▪

تهاومشاركاملعلوماتإبالغ

.املستمرالتحسينعمليةخاللمنأفضلنتائجتحقيقكيفيةمناقشة▪
.للمعاقبةوليساألداء،لفهموالعتباتاملستهدفاتاستخدام▪
.املشكالتحلعمليةلتمكين"السيئةاألخبار "مشاركةتشجيع▪

مةالقائاملناقشاتتمكين
األداءبياناتعلى
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تحسين األداء7-4

:خاللهامنويتم
.التحسينإجراءاتفعاليةتقييم▪
اقبة▪ .املناقشاتتوجهالتياألجلطويلةواألهدافاملنشودةاإلشاراتملالحظةاألداءمر
.للعملياتاملستمر التحسينعلىالتركيز استمرار ▪

التحسينإجراءاتتحديد
:وتطبيقها

:بالبياناتاملوجهةالجديدةاالستراتيجيةاألسئلة
؟تحدثمبادراتناهل▪

 
فرقا

آخر؟ش يءتجربةيجبفهلكذلك،األمر يكنلمإذا▪
اإلسرتاتيجية؟الخريطةفياملمثلةوالنتيجةالسببنظرياتالبياناتتؤكدهل▪
املنطق؟هذاتعزيز يمكنفهلكذلك،األمر كانإذا▪
اإلسرتاتيجية؟الخريطةروابطفيالنظر إعادةيجبفهلكذلك،األمر يكنلمإذا▪

االستراتيجيةمراجعة
مستمربشكل

.املستمرالتحسينعمليةخاللمنأفضلنتائجتحقيقكيفيةمناقشة▪
.للمعاقبةوليساألداء،لفهموالعتباتاملستهدفاتاستخدام▪
.املشكالتحلعمليةلتمكين"السيئةاألخبار "مشاركةتشجيع▪

مةالقائاملناقشاتتمكين
األداءبياناتعلى
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املواءمة: 8الخطوة 
(مواءمة املوظفين مع االستراتيجية)
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املبادراتاملستهدفاتاملؤشراتالخريطة االستراتيجية

منظور العمالء وأصحاب العالقة 

منظور ترشيد استخدام املوارد املالية

منظور العمليات الداخلية

منظور القدرة التنظيمية

اقعوضمن)مستويات3ضمنتتمبحيثاملستوياتـمختلفعلىالجمعيةاستراتيجيةتعميمخاللمنالخطوةهذهتتحقق ار اختيسيتماملرضمعواملتعايشيناإليدز ملرض ىاألطفالجمعيةو

:يليماضمنستكون والتيالتنظيميةالوظيفةمنهجية

اختيار نهج التعميم8-1

:املستوى األول 
الجمعية

النتائج/ املحاور االستراتيجية/ القيم/ الرؤية/ الرسالة

:املستوى األول 
اقة تحديد االستراتيجية في خارطة استراتيجية وبط

قياس األداء املتوازن للمستوى األول 

املبادراتاملستهدفاتاملؤشراتاألهداف الخاصة بالوحدات/ الخريطة االستراتيجية

منظور العمالء وأصحاب العالقة 

منظور ترشيد استخدام املوارد املالية

منظور العمليات الداخلية

منظور القدرة التنظيمية

:املستوى الثاني
وحدات الدعم

:املستوى الثاني
مواءمة االستراتيجية في بطاقات أداء وحدات 

الدعم، وحدات األعمال، اإلدارات

:املستوى الثاني
وحدات األعمال

:املستوى الثاني
اإلدارات

املبادراتاملستهدفاتاملؤشراتاألهداف الشخصية

:املستوى الثالث
:املستوى الثالثالفرق واألفراد في الجمعية

مواءمة األهداف الشخصية التي تم تحديدها في 
بطاقة الوصف الوظيفي ومهام األداء
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:االستراتيجيةملواءمةاالستراتيجيةاألهدافخاللمنالتعميم:مثال

اختيار نهج التعميم...   تابع

:املستوى األول 
الجمعية

زيادة رضا العمالء 
وأصحاب العالقة

معدل الرضا العام: 1مؤشر رقم 

:املستوى الثاني
الجمعية

زيادة رضا العمالء 
وأصحاب العالقة

نسبة العمليات املؤتمتة: 1مؤشر رقم 

:املستوى الثاني
:املستوى الثانيوحدات الدعم

اإلدارات

زيادة رضا العمالء 
وأصحاب العالقة

تحسين قدرة اإلدارة على 
مساعدة العمالء وأصحاب 

العالقة

:املستوى الثاني
الجمعية

زيادة رضا العمالء 
وأصحاب العالقة

معدل رضا  العمالء وأصحاب : 1مؤشر رقم 
العالقة عن خدمات املوظفين

:املستوى الثاني
:املستوى الثالثوحدات الدعم

فرق العمل/ املوظفين

زيادة رضا العمالء 
تحسين مهاراتي في خدمة وأصحاب العالقة

العمالء وأصحاب العالقة
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:يليماضمناملواءمة،لتحقيقالتعميمفرق تشكليتم

:مالحظة

:يليماتحديدسيتمالتشغيلية،الخططتطوير خالل

 
 
:التاليةاملكوناتضمن،(األول املستوى )التنظيميةاالستراتيجيةمعالجمعيةفيجميعهاالوحداتمواءمة:أوال

.والتوجيهالتدريب▪

.العالقةوذوي عمالئهاوتحديدللوحدةالوظيفيوالوصفالغرضفهم▪

.الوحدةأهدافتحديد▪

.للوحدةاالستراتيجيةالخرائطبناء▪

.الثانياملستوى علىومستهدفاتهااألداءمؤشراتتطوير ▪

.الثانياملستوى مبادراتتطوير ▪

.األول املستوى علىاألداءقياسبطاقةمعالثانياملستوى علىاالستراتيجيةالخرائطمواءمة▪

تنظيم فرق التعميم8-2

.فيهااملوظفينوعددالوحدةنطاقيقره،.فرد(15-2)منالفريقيكون بحيثواإلداراتاالستراتيجيةالدعمووحداتاألعمالوحداتومدراءقادة :التعميمفرق أعضاء

.عنهاواإلبالغنتائجهالصقلالالزمالوقتإلىباإلضافةاألقل،علىيومينتستغرق عملورشةإلىمعممةاستراتيجيةخريطةوتطوير الفريقتطوير يحتاج
.مستمربشكلالدعمتقديمثممبدئي،بشكليوم،4-2يحتاج

ملللعاملتوقعةاأليامعدد

.الثانياملستوى علىاألداءقياسبطاقةنظاموملكيةوتوجيهقيادة،توفير ▪
.املواردوتوزيعتأمين▪
.ككلالجمعيةمستوى علىالنظاممعواملواءمةالدعمتوفير ▪
.األول املستوى علىاألداءعناصر معومواءمتهاالثانياملستوى علىاألداءقياسبطاقةعناصر تطوير ▪

واملسؤولياتاألدوار 
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.الثانياملستوى علىوموازناتهاالتشغيليةالخطةتطوير ▪

.واإلبالغالتغيير إدارةخططتحديث▪

 
 
:التاليةاملكوناتضمن،(الثانياملستوى )الوحداتاستراتيجيةمعالجمعيةفيواألفرادالفرق مواءمة:ثانيا

:التاليالنموذجضمنالجمعية،منسوبيلجميعالفردياألداءقياسبطاقاتبناء▪

تنظيم فرق التعميم...   تابع 

الوظيفياملسمى املوظفاسم

املباشرللمدير الوظيفياملسمى املباشراملدير اسم

االستكمالتاريخ إلى1/1/2020
31/12/2020

الزمنيةالفترة

الهدفوزن املرجوةالنتائج الوصف الفرديالهدف اإلدارةهدف

النتيجة الوزن املستهدفات األداءمؤشرات

الفعلياالنتهاءتاريخ املتوقعاالنتهاءتاريخ املبادرات
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
إطالق البرنامج 

حوكمة الخطة 
االستراتيجية وخطة 
االتصال والتواصل

املراجعة

االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

الخريطة االستراتيجية

مؤشرات األداء 
االستراتيجية

املبادرات 
االستراتيجية

تحليل األداء

املوائمة

التقييم

الرسالة

الرؤية

اإلدارة املالية
خلية

ت الدا
العلميا

القدرة التنظيمية

ن
دي

في
ست

امل
  /

حة
صل

امل
ب 

حا
ص

أ

التقييم: 9الخطوة 
(تقييم النتائج لتحسين االستراتيجية)
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التقييم؟هو ما

:مراجعة

.االستراتيجيةالنتائجباتجاهالجمعيةتقدممدى▪

.االستراتيجيوالتخطيطلإلدارةاملتوازن األداءقياسبطاقةنظام▪

:لتحديد

النظامتحسينكيفية▪

:الجيد،التقييمخصائصباتباع

."صحيح؟بشكلباألمور نقومهل؟«الصحيحة؟،باألمور نقومهل":اإلجابات▪

.املنشودةاالستراتيجيةالنتائجمقابلالحاليةاالستراتيجيةالنتائجتقييم▪

.األمرلزمإذااالستراتيجيةلتغيير أساسإنشاء▪

.التعلمعلىالجمعيةقدرةومدىالتفاعلتقييم▪

.واملستهدفاتاألداء،ومؤشراتوالسلوكيات،املواءمة،تقييم▪

.املتوازن األداءقياسبطاقةإدارةنظامتقييم▪

:عمليتان،تنفيذخاللمن

.االستراتيجيةفعاليةتقييم:األولىالعملية▪

املتوازن األداءبطاقةنظامفعاليةتقييم:الثانيةالعملية▪

تمهيد
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:تحديدالعمليةهذهفييتم

.تحسينهاإلىالسعيوينبغيسيئةأو س يء،بشكلمطبقةكانتإذأو جيد،بشكلومطبقةفعالةالجمعيةاستراتيجيةكانتإذاما▪

.املرجوةالنتائجلتحقيقالالزمةالتعديالت▪

 
 
:العمليةهذهعنينتجماوغالبا

.والثانياألول املستويينعلىاألداءومؤشراتاالستراتيجيةاألهداففيكذلكاالستراتيجية،باملحاور متعلقةتغييراتفقطليس

:منكلتسبقاالستراتيجيةفعاليةتقييمخطوة

.االستراتيجيةالتشغيليةوالخطةواملوازنةاالستراتيجيةالخريطةتحديثات

:التاليةاألسئلةعناإلجابةالتقييميعالجأنوينبغي

.(االستراتجيةاإلدارةنضجنموذجتوظيف)األداء؟عاليةجمعيةالجمعيةأنهل▪

العالقة؟وأصحابالعمالءنظر وجهةمنالجمعيةقبلمناملقدمةوالخدماتواملنتجاتالبرامججودةمدىما▪

الجمعية؟فيالعملياتوفعاليةواإليراداتللتكاليفبالنسبةوالخدماتواملنتجاتالبرامججودةمدىما▪

(الثالثاملستوياتضمن)الجمعية؟فياالستراتيجياتمواءمةمدىما▪

املخطط؟النحو علىاملحددةاملهاماستكمالتمهلاآلخرين؟واملوظفيناملدراءناحيةمناالستراتيجياتتنفيذحسنمدىما▪

التالية؟التخطيطدورةخاللاالستراتيجيةعلىإدخالهاينبغيالتيالتعديالتهيما▪

تقييم فعالية االستراتيجية9-1
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بنودمنندبأيإلىباإلضافةالسابقةاألسئلةعنلإلجابةاالجتماعيتم

:أدناهاملدرجالعمالجدول 

.معيةالجفياألعمالوسير العملياتوقضاياالحالياملالياألداء▪

علىر تؤثأنيمكنالتيالجديدةواالقتصاديةاالجتماعيةالعوامل▪

.للجمعيةاملستقبليةالتوجهات

.الجديدةاملساندةأو الجديدةالتنافسيةالقوى ▪

.التنظيميةالهيكليةالقضايا▪

.االستراتيجيةاملبادراتنتائج▪

تقييم فعالية االستراتيجية... تابع 

يتم إجراء التقييم الرسمي خالل اجتماعات املراجعة الدورية التي يرعاها فريق اإلدارةباإلضافة إلى فريق مكتب اإلستراتيجية
وتكون االجتماعات الربع سنوية هي النموذجية
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:العمليةهذهفييتم

 مكوناتهاعملفعاليةومدىككلاألداءقياسبطاقةإدارةلنظاماملستوى رفيعةمراجعة
 
.معا

:عادةالنظامتقييمويتم

 
 
.املشاريعوإدارةاملعلومات،وتكنولوجياالبشرية،املواردعنممثلينمعاالستراتيجية،اإلدارةمكتبمنسنويا

:التاليةالعناصر منالنظامفعاليةعمليةتتالفإذ

.النظاملتقييمتدقيقخطةإنشاء▪

.املتوازن األداءقياسبطاقةلنظامالرئيسةاملكوناتتقييم▪

.الرأياستطالعاتوإجراءاآلخرينالعالقةوأصحاباملوظفينمقابلة▪

.للجمعيةاالستراتجيةاإلدارةنضج(قياسإعادةأو )قياس▪

.واالستنتاجاتالتقييمتقييمنتائجعناإلبالغ▪

.تصحيحيةعملخطةإعداد▪

تقييم فعالية نظام بطاقة األداء املتوازن 9-2
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:املتوازن األداءقياسبطاقةلنظامالرئيسةاملكوناتتقييم

تقييم فعالية نظام بطاقة األداء املتوازن ... تابع 

تقييم املكونات الرئيسة لنظام بطاقة قياس األداء املتوازن 

املالحظاتاملراجعة مطلوبةمقبول تمت املراجعةمكونات النظام

الرسالة

الرؤية

القيم

نتيجة استراتيجية شاملة مرتبطة بالرؤية

خطة التواصل واإلبالغ وإدارة التغيير

والتحدياتوالدعميةالعوامل الرعاية 

اقتراح القيمة للعمالءاحتياجات أصحاب املصالح و

املحاور والنتائج االستراتيجية

املناظير

األهداف االستراتيجية

الخريطة االستراتيجية لألهداف

مؤشرات األداء واملستهدفات

املبادرات االستراتيجية

رسم استراتيجي من صفحة واحدة

القصة والخطة االستراتيجية

خطة األتمتة

خطة التعميم

خطة التقييم

:مفتاح الترميز في املصفوفة

اللون األخضرالعناصر املقبولة

لى العناصر التي تحتاج إ
املراجعة أو التحديث

اللون األصفر

ي التالعناصر املفقودة
تحتاج إلى التطوير

اللون األحمر
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:املتوازن األداءقياسبطاقةلنظامالرئيسةاملكوناتتقييم...تابع

تقييم فعالية نظام بطاقة األداء املتوازن ... تابع 

تقييم نظام اإلدارة

التعليقاتالتقدماملراجعةمكونات النظام

تطوير القيادة

إدارة التغيير

اإلبالغ

الحوكمة-حالة التطبيق  

املواءمة-حالة التطبيق 

األتمتة-حالة التطبيق 

إدارة قياس األداء

إدارة املبادرات االستراتيجية

تكامل التدريب

تكامل تحسين العمليات

نظام املكافآت

افز الحو

املبادرات االستراتيجية

تكامل االستراتيجية مع املوازنة

تكامل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

االستدامة

إدارة التنفيذ

املقياس في التقدم

اللون األخضر(تحسن)5-7

اللون األصفر(تحسن متوسط)3-4

اللون األحمر(تحسن طفيف)1-2
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يمكنإذفئة،كلتحتسماتابةكتيتم)التقريرعينةعننموذجوالتاليللتحسين،والتوصياتالتعليقاتإدراجمعنهائي،تقرير فيوتلخيصهاالرأيواستطالعاتاملقابالتمنالبياناتجمعيتم

:سمة(80=8×10)إلىالتقرير يصلأن

اإلبالغ عن نتائج التقييم واالستناجات9-3

تقرير التقييم

التوصياتالتعليقاتالنتيجةفئة التقييم

قيادة الجمعية

إدارة بطاقة األألداء املتوازن 

قهاعناصر بطاقة قياس األداء املتوازن املؤسساتية وتطبي

وتطبيقهاعناصر وحدات األعمال

العناصر الخاصة باألفراد والفرق 

النتائج

اإلبالغ

األتمتة وإعداد التقارير

االستدامة

نضج اإلدارة االستراتيجية
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املراجع

:اإلنجليزيةباللغةاملراجع

▪ TWO WAYS NON PROFITS CAN REDUCE THEIR OVERHEAD COSTS. https://www.quatrrobss.com/non-profits-reduce-overhead-costs.php.

▪ How to Ensure Good Governance for Your Nonprofit, Written by Nick Price. https://www.boardeffect.com/blog/how-ensure-good-governance-nonprofit/

▪ Top 5 Ways to Improve Cost Control on Your Next Project. by Proforma Safety International | Project Management News. https://www.proformasafety.com/top-

5-ways-to-improve-cost-control-on-your-next-project/.

▪ 10 Ways to Save on Nonprofit Overhead Costs. By Kayla Matthews. https://www.nonprofitpro.com/post/10-ways-save-nonprofit-overhead-costs/.

▪ Cost Control: Meaning, Tools, Techniques and Estimation of Cost Control. Article shared by Smriti Chand. http://www.yourarticlelibrary.com/economics/cost-

control-meaning-tools-techniques-and-estimation-of-cost-control/28730.

:العربيةباللغةاملراجع

معهدقبلمنمترجم.مونتغومري ودانبيري ستوتوغايلويلس يدايفيدو رومهاروداملتوازن،األداءقياسبطاقةخاللمناالستراتيجيةواإلدارةالتخطيطعمليةتبسيطاملعهد،أسلوب▪

.املتوازن األداءبطاقة

https://www.softexsw.com/ar/sales-control-online.php.(CRM)العمالءإدارةنظام▪
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 شركاء في 
 
نأمل أن نكون دوما

تحقيق تطلعاتكم


