
 

 

 الخطة التشغيلية لجمعية أبوة لرعاية األيتام 

 11/10/0201إلى  1/1/0201لفترة من ل

 

 المبادرة الهدف االستراتيجي
عدد 
 البرامج

 اإلدارة المنفذة
القسم 
 المسؤول

 التكلفة المالية

 بناء ادلهارات ادلدرسية واحلياتية 

القيم الرتبوية لأليتامتعزيز و   
 247.222 األكاديمية إدارة البرامج 12 ارتقاء

 15.222 المساعدات إدارة البرامج 2 إحسان الرعاية األساسية ألسر األيتام

 4.222 الجودة إدارة الجمعية 1 إتقان حتقيق معايري احلوكمة

وادلربنيرفع كفاءة ادلوظفني   36.222 األكاديمية إدارة البرامج 1 إنماء 

ادلالية حتقيق االستدامة  05.222 التسويق إدارة الجمعية 1 إرفاد 

 355.222   05 3 اجملموع

  



 

 مبادرة ارتقاء
.اإلحسان إلى اليتيم وتمكينوالمجال األول من مجاالت الرؤية:   

"مبادرة ارتقاء" :121المبادرة رقم   

 المبادرة: أواًل: فكرة
وتنفيذ دروس  مبادرة نوعية تعىن مبتابعة الطالب األيتام ومن يف حكمهم يف دراستهم، وتذليل الصعوبات اليت تواجههم،    

إكساهبم مهارات التفوق الدراسي، ليكونوا طلبة متميزين  تقوية ألجل عالج الفاقد من ادلهارات وادلعارف الدراسية، وكذلك
 احل الدراسة.يف دراستهم يف رتيع مر 

 وتعىن كذلك بتقدمي برامج وأنشطة لتعزيز القيم الرتبوية، وتفعيلها يف حياة األيتام يف تعاملهم مع أسرهتم ورلتمعهم.

وتعىن كذلك بتنظيم دورات نوعية إلكساب األيتام مهارات احلياة، اليت تساعدىم يف النجاح يف حياهتم ادلستقبلية، ليكونوا 
  تنميتو.بناة للوطن مسامهني يف

 كما أن ىذه ادلبادرة تسعى الكتشاف ادلواىب والذكاءات ادلتعددة لدى األيتام، وتنميتها وفق برامج نوعية.

ويف هناية العام يتم تكرمي ادلتميزين يف ىذه ادلبادرة من خالل مؤشر التمكني الذي يقيم الطالب ادلشاركني ويقيس مدى 
 حتقق أىداف ادلبادرة.دتكنهم مما طرح عليهم من برامج وأنشطة 

األىداف:ثانياً:   

 الهدف العام: االرتقاء بأيتامنا تعليمياً وتربوياً ومهارياً.

 األىداف التفصيلية:
 األيتام.والطالبات  الطالب% من ٖٓزيادة التحصيل الدراسي لدى  .ٔ
 األيتام. والطالبات الطالب% من ٖٓالقيم الرتبوية لدى  تعزيز .ٕ
 األيتام. والطالبات الطالب% من ٖٓتنمية مهارات احلياة لدى  .ٖ

 % من األيتام وتنميتها.ٖٓاكتشاف مواىب  .ٗ

 % من األيتام تعليمياً وتربوياً ومهارياً يف مؤشر التمكني.ٖٓتقدم  .٘



 

 ثالثاً: الربامج النوعية لكل ىدف تفصيلي
 الفئة ادلستهدفة الربامج واألنشطة اذلدف

زيادة التحصيل الدراسي لدى 
ٖٓ % 

 من الطالب والطالبات األيتام.

 طالب + طالبات دروس تقوية يف ادلواد األساسية

 طالب + طالبات دبلوم مهارات التفوق الدراسي

 طالب + طالبات خميم ادلهارات الدراسية

 تعزيز القيم الرتبوية لدى

 ٖٓ % 

 من الطالب والطالبات األيتام.

 طالب + طالبات تعزيز القيم الرتبويةدبلوم 

 طالب + طالبات خميم القيم الرتبوية

 تنمية مهارات احلياة لدى

 ٖٓ % 

 من الطالب والطالبات األيتام.

 طالب + طالبات دبلوم ادلهارات احلياتية

 طالب + طالبات دبلوم مهن احلاضر وادلستقبل

 طالب + طالبات دبلوم مهارات التفكري

 طالب + طالبات ادلهارات احلياتيةخميم 

 اكتشاف مواىب

 ٖٓ % 

 من األيتام وتنميتها.

 طالب + طالبات تصميم برنامج كشاف ادلواىب

 طالب + طالبات برنامج كشاف ادلواىب

 طالب + طالبات خميم ادلواىب

 تقدم

 ٖٓ % 

من األيتام تعليمياً وتربوياً ومهارياً 
 يف مؤشر التمكني.

 طالب + طالبات التوجيو واإلرشاد الطاليببرنامج 

 طالب + طالبات جائزة أبوة السنوية للتمكني

 



 

 رابعاً: خطة العمل لكل ىدف تفصيلي

 % من الطالب والطالبات األيتام.12زيادة التحصيل الدراسي لدى  الهدف األول
 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

 دروس التقوية ٔ

 ٓٓ.ٓٔ بداية كل فصل دراسي التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن الدروس

 ٓ الشهر األول من كل فصل التوجيو واإلرشاد تسجيل الطالب

 ٓٓٓ.ٓٙ الشهر األول من كل فصل إدارة اجلمعية التعاقد مع مدارس

 ٓ الدراسةالشهر الثاين والثالث من  التوجيو واإلرشاد بدء دروس التقوية

 ٓ كل أسبوعني من بدء الدراسة التوجيو واإلرشاد ادلتابعة والتقارير

ٕ 
دبلوم مهارات 

التفوق 
 الدراسية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التدريب تصميم الدبلوم

 ٓٓٓ.٘ الربع األول التدريب بناء احلقيبة التدريبية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن الدبلوم

 ٓٓٓ.ٕٓ الربع األول+ الثالث + الرابع التدريب تنفيذ التدريب

 ٓ الربع الرابع التدريب اختبار اجتياز الدبلوم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات حفل توزيع الشهادات

ٖ 
خميم مهارات 

التفوق  
 الدراسية

 ٓٓ٘ الربع األول التوجيو واإلرشاد تصميم برنامج ادلخيم

 ٓٓ٘ الربع األول التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن ادلخيم

 ٓٓٓ.ٖ الربع األول التوجيو واإلرشاد جتهيز ادلخيم

 ٓٓٓ.ٕ الربع األول التوجيو واإلرشاد تنفيذ ادلخيم

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول العالقات حفل توزيع الشهادات

 ٓٓٓ.ٖٕٔ اجملموع
 



 

 

 % من الطالب والطالبات األيتام.12لدى تعزيز القيم التربوية  الثانيالهدف 

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 دبلوم 

 تعزيز

 القيم  

 الرتبوية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التدريب تصميم الدبلوم

 ٓٓٓ.ٙ الربع األول التدريب بناء احلقيبة التدريبية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول واإلرشاد التوجيو اإلعالن عن الدبلوم

 ٓٓٓ.ٖٓ الربع األول+ الثالث + الرابع التدريب تنفيذ التدريب

 ٓ الربع الرابع التدريب اختبار اجتياز الدبلوم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات حفل توزيع الشهادات

ٕ 

 خميم 

 القيم 

 الرتبوية

 ٓٓ٘ الثاينالربع  التوجيو واإلرشاد تصميم برنامج ادلخيم

 ٓٓ٘ الربع الثاين التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن ادلخيم

 ٓٓٓ.ٖ الربع الثاين التوجيو واإلرشاد جتهيز ادلخيم

 ٓٓٓ.ٕ الربع الثاين التوجيو واإلرشاد تنفيذ ادلخيم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الثاين العالقات حفل توزيع الشهادات

 ٓٓٓ.ٙٗ اجملموع

 

  



 

 % من الطالب والطالبات األيتام.12تنمية مهارات الحياة لدى  الهدف الثالث

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 

دبلوم 
ادلهارات 

 احلياتية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التدريب تصميم الدبلوم

 ٓٓٓ.ٙ الربع األول التدريب بناء احلقيبة التدريبية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التوجيو واإلرشاد الدبلوماإلعالن عن 

 ٓٓٓ.ٖٓ الربع األول+ الثالث + الرابع التدريب تنفيذ التدريب

 ٓ الربع الرابع التدريب اختبار اجتياز الدبلوم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات حفل توزيع الشهادات

ٕ 

 دبلوم 

مهن 
احلاضر 
 وادلستقبل

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التدريب تصميم الدبلوم

 ٓٓٓ.ٙ الربع األول التدريب بناء احلقيبة التدريبية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن الدبلوم

 ٓٓٓ.ٖٓ الربع األول+ الثالث + الرابع التدريب تنفيذ التدريب

 ٓ الربع الرابع التدريب اختبار اجتياز الدبلوم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات الشهاداتحفل توزيع 

ٖ 

دبلوم 
مهارات 

 التفكري

 

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التدريب تصميم الدبلوم

 ٓٓٓ.ٙ الربع األول التدريب بناء احلقيبة التدريبية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن الدبلوم

 ٓٓٓ.ٖٓ + الرابعالربع األول+ الثالث  التدريب تنفيذ التدريب

 ٓ الربع الرابع التدريب اختبار اجتياز الدبلوم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات حفل توزيع الشهادات



 

 % من الطالب والطالبات األيتام.12تنمية مهارات الحياة لدى  الهدف الثالث

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٗ 

خميم 
ادلهارات 

 احلياتية

 ٓٓ٘ الربع الثالث التوجيو واإلرشاد تصميم برنامج ادلخيم

 ٓٓ٘ الربع الثالث التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن ادلخيم

 ٓٓٓ.ٖ الربع الثالث التوجيو واإلرشاد جتهيز ادلخيم

 ٓٓٓ.ٕ الربع الثالث التوجيو واإلرشاد تنفيذ ادلخيم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الثالث العالقات حفل توزيع الشهادات

 ٓٓٓ.ٕٗٔ اجملموع
 

 % من األيتام وتنميتها.12اكتشاف مواىب  الهدف الرابع
 الموازنة فترة التنفيذ المسؤولةالجهة  اإلجراءات البرامج واألنشطة

 

ٔ 

 تصميم 

 برنامج

 كشاف ادلواىب  

 ٓٓٓ.٘ الربع الثاين مركز البحوث إعداد الدراسة

 ٓٓٓ.ٖٓ الربع الثاين إدارة اجلمعية التعاقد مع خمتصني

 ٓ الربع الثاين التوجيو واإلرشاد تنفيذ برنامج الكشاف

 ٓ الربع الثاين التوجيو واإلرشاد ادلتابعة والتقارير

 ٓ الربع الثاين التوجيو واإلرشاد إعالن نتائج الكشاف

ٕ 
 دبلوم 

الذكاءات 
 ادلتعددة

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التدريب تصميم الدبلوم

 ٓٓٓ.ٙ الربع األول التدريب بناء احلقيبة التدريبية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن الدبلوم

 ٓٓٓ.ٖٓ الربع األول+ الثالث + الرابع التدريب التدريبتنفيذ 

 ٓ الربع الرابع التدريب اختبار اجتياز الدبلوم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات حفل توزيع الشهادات



 

 % من األيتام وتنميتها.12اكتشاف مواىب  الهدف الرابع
 الموازنة فترة التنفيذ المسؤولةالجهة  اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٖ 
خميم 

 ادلواىب

 ٓٓ٘ الربع الرابع التوجيو واإلرشاد تصميم برنامج ادلخيم

 ٓٓ٘ الربع الرابع واإلرشادالتوجيو  اإلعالن عن ادلخيم

 ٓٓٓ.ٖ الربع الرابع التوجيو واإلرشاد جتهيز ادلخيم

 ٓٓٓ.ٕ الربع الرابع التوجيو واإلرشاد تنفيذ ادلخيم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات حفل توزيع الشهادات

 ٓٓٓ.1ٔ اجملموع
 

 ومهارياً في مؤشر التمكين.% من األيتام تعليمياً وتربوياً 12تقدم  الهدف الخامس

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 برنامج 

 التوجيو 

 واإلرشاد

 الطاليب 

 ٓٓٓ.٘ الربع األول مركز البحوث إعداد الدراسة

 ٓٓٓ.ٓٗ الربع األول إدارة اجلمعية التعاقد مع مرشدين

 ٓ الربع األول، الثاين، الثالث، الرابع التوجيو واإلرشاد تنفيذ برامج التوجيو

 ٓ الربع األول، الثاين، الثالث، الرابع التوجيو واإلرشاد ادلتابعة والتقارير

 ٓ الربع الرابع التوجيو واإلرشاد إعالن نتائج الربنامج

ٕ 

  جائزة

  أبوة

 تمكني لل

 السنوية

 ٓٓٓ.٘ الربع األول مركز البحوث تصميم معايري اجلائزة

 ٓٓٓ.ٕ الربع األول مركز البحوث بناء النماذج

 ٓٓٓ.ٓٔ الربع األول مركز البحوث تصميم مؤشر التمكني

 ٓٓٓ.ٖ الربع األول العالقات اإلعالن عن اجلائزة



 

 ٓ الربع األول العالقات استقبال ادلشاركني

 ٓ الربع الرابع العالقات إعالن النتائج

 ٓٓٓ.ٖٓ الربع الرابع العالقات حفل اجلائزة السنوي

 ٓٓٓ.5٘ اجملموع

 

 برنامج األمن الفكري الهدف السادس

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 
 برنامج 

 األمن الفكري 

 الربع األول التدريب تصميم الربنامج

 الربع األول التدريب اإلعالن الربنامج ٓٓٓ.ٕٓ

 الربع األول، الثاين، الثالث، الرابع التدريب تنفيذ الربنامج

 
 

 جائزة أبوة الهدف السابع

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 
مسابقة 

رتعية أبوة 
 الرمضانية 

 الربع الثاين العالقات تصميم ادلسابقة

ٔٓٓ.ٓٓٓ 

اإلعالن عن 
 ادلسابقة

 الربع الثاين العالقات

 الربع الثاين العالقات تنفيذ الربنامج

 الربع الثاين العالقات توزيع اجلوائز

 



 

 إحسانمبادرة 
.اإلحسان إلى اليتيم وتمكينوالمجال األول من مجاالت الرؤية:   

"إحسان"مبادرة  :120المبادرة رقم   

 أواًل: فكرة المبادرة:

ْلَيَتاَمى َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِِن ِإْسرَائِيَل الَ تَ ْعُبُدوَن ِإالَّ الّلَو َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوِذي اْلُقْرََب َوا"تعاىل:  ، مستمدة من قولومبادرة نوعية    
 كان لليتامى.  بذل رتيع ادلنافع ِمن أي نوعٍ "، فقد أمر اهلل عز وجل باإلحسان لليتامى، ىو: َواْلَمَساِكنيِ 

 رعايتو وتأمل قرن اليتيم باإلحسان إىل الوالدين واألقارب، فكأنو فيو إشارة إىل أن الواجب على الناس جعل اليتيم مبثابة القريب من النسب، يف
 وكفالتو واالىتمام بو.

َن اْلُمْحِسِننيَ  ة اهلل، واهلل عز وجل جعلها قريبة من اسحمسنني فقال سبحانو وتعاىل: "وكلنا يرجو رزت  " قال ابن القيم:ِإنَّ َرزْتََت الّلِو َقرِيٌب مِّ
عي يف نفع عبيده :مفتاح حصول الرَّزتة"  ".اإلْحَسان يف عبادة اخلالق، والسَّ

من خالل طرح برامج للمجتمع احليوي، لإلحسان إىل اليتيم ومد العون إليو، لتعويضو فقد  وىذه ادلبادرة تقوم على رعاية اليتيم ماليا وصحيا،
 األب، الذي ال يعوض بأي ذتن.

األىداف:ثانياً:   

.اإلحسان إلى األيتام ورعايتهم ماليا وصحياالهدف العام:   

 األىداف التفصيلية:
 %.ٖٓزيادة عدد الكفالة ادلعيشة لأليتام بنسبة  .ٔ
 %.ٖٓبنسبة أليتام ل الصحيةكفالة العدد زيادة  .ٕ

 % من األيتام ادلسجلني. ٘فتح حسابات ادخارية ل   .ٖ

  مواساة أسر األيتام يف فقد والدىم. .ٗ

 السلة الرمضانية  .٘

  كسوة العيد  .ٙ



 

 ثالثاً: الربامج النوعية لكل ىدف تفصيلي
 الفئة ادلستهدفة الربامج واألنشطة اذلدف

 اجملتمع احليوي برنامج كفالة األيتام %.ٖٓأليتام بنسبة لعيشة ادلكفالة عدد ال زيادة 

 اجملتمع احليوي برنامج الرعاية الصحية %.ٖٓبنسبة أليتام ل الصحيةكفالة عدد الزيادة 

 اجملتمع احليوي برنامج ادخار % من األيتام ادلسجلني. ٘فتح حسابات ادخارية ل  

 أسر األيتام اجلديدة اساةبرنامج مو  مواساة أسر األيتام يف فقد والدىم.

 

 رابعاً: خطة العمل لكل ىدف تفصيلي
 %.12أليتام بنسبة لمعيشة الكفالة عدد الزيادة  الهدف األول

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 برنامج

 كفالة 

 األيتام

 الربع األول ادلساعدات والبحث حصر األيتام

 الربع األول العالقات ٔانطالق احلملة رقم  ٓٓٓ.ٓٙٙ.ٔ

 الربع الثالث العالقات ٕانطالق احلملة رقم 
 

 %.12زيادة عدد الكفالة الصحية لأليتام بنسبة  الهدف الثاني

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 برنامج

 الرعاية 

 الصحية

 الربع األول ادلساعدات والبحث األيتامحصر 

 الربع األول العالقات ٔانطالق احلملة رقم  ٓٓٓ.ٓٓ٘

 الربع الثالث العالقات ٕانطالق احلملة رقم 
 

 

 

 

 

 

 



 

 % من األيتام المسجلين. 3فتح حسابات ادخارية لـ  الهدف الثالث

 الموازنة التنفيذفترة  الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 
 برنامج

 ادخار

 الربع األول ادلساعدات والبحث حصر األيتام

 الربع الثالث العالقات ٔانطالق احلملة رقم  ٓٓٓ.ٓٓ٘

 الربع الثالث العالقات ٕانطالق احلملة رقم 
 

 مواساة أسر األيتام في فقد والدىم. الهدف الرابع

 الموازنة فترة التنفيذ المسؤولة الجهة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 
 برنامج

 مواساة

 الربع األول ادلساعدات والبحث إعداد الدراسة

ٔٓ.ٓٓٓ 
 الربع األول ادلساعدات والبحث تصميم النماذج

 الربع الثاين العالقات ٔانطالق احلملة 

 الربع الرابع العالقات ٕانطالق احلملة 
 

 الرمضانيةالسلة  الخامسالهدف 

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

 السلة الرمضانية ٔ
 الثاينالربع  ادلساعدات والبحث حصر األيتام

ٗٓ.ٓٓٓ 
 الثاينالربع  العالقات ٔانطالق احلملة رقم 

 
 كسوة العيد الخامسالهدف 

 الموازنة فترة التنفيذ المسؤولةالجهة  اإلجراءات البرامج واألنشطة

 كسوة العيد ٔ
 الثاينالربع  ادلساعدات والبحث حصر األيتام

ٙٓ.ٓٓٓ 
 الثاينالربع  العالقات ٔانطالق احلملة 

 



 

 مبادرة إتقان
.األداء المؤسسي المتميزمن مجاالت الرؤية:  المجال الثاني . 

""مبادرة إتقان :021المبادرة رقم   

 المبادرة: أواًل: فكرة
 بإتقان العمل يف اجلمعية وفق معايري احلوكمة ادلعتمدة من الوزارة. مبادرة نوعية تعىن

ة اليت تساىم فمن أىم العوامل ادلساعدة تنمية اجملتمع وتعزيز مشاركتو اجملتمعية ىو التكامل بني أدوار مؤسساتو ادلختلفة لتحقيق التنمية ادلستدام
داعمة يف مأسسة العمل بني خمتلف ادلنظمات، ومن أىم تلك ادلبادرات: تطوير معايري احلوكمة اليت تساعد على دتكني اجلهات ادلنظمة وال

للجهات األىلية من اختاذ قرارات رشيدة لدعم ىذه اجلهات ماليا وتنظيميا وعمليا، مما سيدفع مؤسسات القطاع غري الرحبي على االستثمار 
 وااللتزام مبعايري احلوكمة.

معيات األىلية من أجل اختاذ قرارات واحلوكمة يف اجلمعيات األىلية ىي: توفري األنظمة واآلليات اليت تضبط العالقة بني أصحاب العالقة يف اجل
 تشاركية ختدم ادلصاحل العليا للجمعيات عرب العدالة وادلسؤولية والشفافية وادلساءلة.

معايري  وذلذا التزمت رتعية أبوة مبعايري احلوكمة منذ تأسيسها يف ادلائة يوم األوىل، وأطلقت عددا من ادلبادرات وادلؤشرات لتحقيق التميز يف
 ومن ذلك: احلوكمة،

 ونعِن هبا: التزام رتعية أبوة باألنظمة واللوائح والسياسات ادلنظمة ألعماذلا. :االمتثال وااللتزام

مهور.ونعِن هبا: التزام رتعية أبوة بنشر ادلعلومات، وأنشطتها ادلنفذة، وبياناهتا ادلالية، واستعداىا لشرح عملياهتا ألصحاب العالقة واجل الشفافية واإلفصاح  

ونعِن هبا: فاعلية رتعية أبوة يف استخدام أمواذلا، وقابليتها للنمو واالستدامة. السالمة المالية  

األىداف:ثانياً:   

.الهدف العام: االتقان لعمليات وإجراءات األنشطة والبرامج وفق معايير الحوكمة  

 األىداف التفصيلية:
 .اجلمعية والسياسات ادلنظمة ألعماللوائح باألنظمة والتزام لاال% من درجة 5ٓاحلصول على  .ٔ
 .% من درجة االلتزام بنشر ادلعلومات، والبيانات ادلالية، يف ادلوقع وقنوات التواصل5ٓاحلصول على  .ٕ
 .% من درجة الفاعلية يف استخدام األموال، وقابليتها للنمو واالستدامة5ٓاحلصول على  .ٖ



 

 ثالثاً: الربامج النوعية لكل ىدف تفصيلي
 الفئة ادلستهدفة الربامج واألنشطة اذلدف

 تزام باألنظمةلاال% من درجة 5ٓاحلصول على 

 اجلمعية. واللوائح والسياسات ادلنظمة ألعمال
 االمتثال وااللتزام

رللس اإلدارة، اإلدارة 
 التنفيذية، ادلوظفني

 االلتزام بنشر ادلعلومات،% من درجة 5ٓاحلصول على 

 وقنوات التواصل. والبيانات ادلالية، يف ادلوقع
 الشفافية واإلفصاح

رللس اإلدارة، اإلدارة 
 التنفيذية، ادلوظفني

 الفاعلية يف استخدام األموال،% من درجة 5ٓاحلصول على 

 وقابليتها للنمو واالستدامة.
 السالمة المالية

رللس اإلدارة، اإلدارة 
 التنفيذية، ادلوظفني

 

  



 

 رابعاً: خطة العمل لكل ىدف تفصيلي

 % من درجة االلتزام باألنظمة واللوائح والسياسات المنظمة ألعمال الجمعية.72الحصول على  الهدف األول

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 برنامج

االمتثال 
 وااللتزام

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول اإلدارة التنفيذية إعداد الدراسة

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول اإلدارة التنفيذية تصميم النماذج

  الربع األول اإلدارة التنفيذية بدء التنفيذ
 

 % من درجة االلتزام بنشر المعلومات، والبيانات المالية، في الموقع وقنوات التواصل.72الحصول على  الهدف الثاني

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 برنامج

الشفافية 
 واإلفصاح

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول اإلدارة التنفيذية إعداد الدراسة

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول اإلدارة التنفيذية تصميم النماذج

  الربع األول اإلدارة التنفيذية بدء التنفيذ
 

 للنمو واالستدامة.% من درجة الفاعلية في استخدام األموال، وقابليتها 72الحصول على  الهدف الثالث

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 برنامج

السالمة 
 المالية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول اإلدارة التنفيذية إعداد الدراسة

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول اإلدارة التنفيذية تصميم النماذج

  الربع األول اإلدارة التنفيذية بدء التنفيذ
 

 



 

 مبادرة إمناء

.المجتمع الحيويمن مجاالت الرؤية:  لمجال الثالثا  

"إنماء"مبادرة  :121المبادرة رقم   

 أواًل: فكرة المبادرة:

بتنمية معلومات ومهارات ادلتعاملني مع األيتام، من أمهات ومعلمني ومربني، وكذلك من موظفني وكافة  مبادرة نوعية تعىن    
 .أفراد اجملتمع احليوي يف عنيزة وغريىا

 ومن تنمية اجملتمع والعاملني مع األيتام أن يعرف اجلميع حقوق األيتام اليت تكفل هبا الشرع.

ومن تنمية اجملتمع والعاملني مع األيتام إتاحة فرص التطوع خلدمة األيتام، لبناء العالقة ادلبنية على الرزتة، ومن خالل برامج 
 التطوع يتم نشر حقوق األيتام اليت جيب على اجلميع معرفتها ونشرىا. 

األىداف:ثانياً:   

.لعاملين تجاه األيتامتنمية معلومات ومهارات واتجاىات المربين واالهدف العام:   

 األىداف التفصيلية:
 .تنمية وعي اجملتمع حبقوق وواجبات األيتام .ٔ
 .%ٖٓزيادة عدد ادلتطوعني يف برامج وانشطة األيتام بنسبة  .ٕ

 تعزيز مهارات ادلربني وادلوظفني يف التعامل مع األيتام.  .ٖ

 برنامج الكفالة التعليمية .ٗ
  



 

 تفصيليثالثاً: الربامج النوعية لكل ىدف 

 الفئة ادلستهدفة الربامج واألنشطة اذلدف

 تنمية وعي اجملتمع حبقوق وواجبات األيتام.
برنامج فأما اليتيم فال 

 تقهر
 اجملتمع احليوي

 نشطة األيتامأزيادة عدد ادلتطوعني يف برامج و 
 .%ٖٓبنسبة 

 ادلتطوعني برنامج تطوعي حياة

التعامل مع تعزيز مهارات ادلربني وادلوظفني يف 
 األيتام.

 دبلوم التعامل مع األيتام
ادلتطوعني، ادلعلمني، أمهات 

 األيتام

 رابعاً: خطة العمل لكل ىدف تفصيلي

 تنمية وعي المجتمع بحقوق وواجبات األيتام. الهدف األول

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 
 برنامج

فأما اليتيم "
 "فال تقهر

 إعداد الدراسة
مركز البحوث 

 والدراسات
 ٓٓٓ.٘ الربع الثاين

 تصميم اسحمتوى
مركز الدراسات 

 والبحوث
 ٓٓٓ.٘ الربع الثاين

 ٓٓٓ.ٕ الربع الثالث العالقات ٔانطالق احلملة 

 ٓٓٓ.ٕ الربع الرابع العالقات ٕانطالق احلملة 
 

 

 



 

 

 

 

 .%12بنسبة  نشطة األيتامأبرامج و زيادة عدد المتطوعين في  الهدف الثاني

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 برنامج

 تطوعي 

 حياة

حصر الربامج 
 التطوعية

 ٓ الربع األول الربامج واألنشطة

إعالن التسجيل يف 
برامج األيتام 

 التطوعية
 ٓ الربع األول الربامج واألنشطة

 الربامج واألنشطة والتقارير ادلتابعة
الربع األول، الثاين، الثالث، 

 الرابع
ٓ 

 ٓٓٓ.٘ الرابع العالقات حفل التطوع
 

 .والموظفين في التعامل مع األيتامتعزيز مهارات المربين  الهدف الثالث

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 دبلوم

 التعامل 

 مع 

 األيتام

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التدريب تصميم الدبلوم

 ٓٓٓ.ٙ الربع األول التدريب بناء احلقيبة التدريبية

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول التوجيو واإلرشاد اإلعالن عن الدبلوم

 ٓٓٓ.ٖٓ الربع األول+ الثالث + الرابع التدريب تنفيذ التدريب

 ٓ الربع الرابع التدريب اختبار اجتياز الدبلوم

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات حفل توزيع الشهادات



 

 مبادرة إرفاد
.المجتمع الحيويمن مجاالت الرؤية:  لمجال الثالثا  

"إرفاد"مبادرة  :120المبادرة رقم   

 أواًل: فكرة المبادرة:

 الرفد بالكسر: العطاء والصلة، واإلرفاد: اإلعطاء واإلعانة، ونعِن هبذه ادلبادرة مسامهة اجملتمع احلي يف العطاء واإلعانة جلمعية
 أبوة كي تقوم مبهامها ادلناطة هبا.

ونأمل من اجملتمع احليوي بكامل فئاتو أن يساىم كل برفده، ألجل أن تستمر اجلمعية يف أعماذلا، وحتقق االستدامة يف برارلها 
 وأنشطتها.

األىداف:ثانياً:   

 الهدف العام: مساىمة المجتمع المحلي في اوقاف واشتراكات الجمعية.   

صيلية:األىداف التف  
 % من تكلفة وقف األب األول.ٖٓإكمال  .ٔ
 %.ٖٓزيادة اشرتاكات األفراد بنسبة  .ٕ

  % من مشروع قرية ادلستقبل. ٖٓتسويق  .ٖ
  



 

 ثالثاً: الربامج النوعية لكل ىدف تفصيلي
 ادلؤشرات الفئة ادلستهدفة الربامج واألنشطة اذلدف

  اجملتمع احليوي األولبرنامج وقف األب  % من تكلفة وقف األب األول.ٖٓإكمال 

  اجملتمع احليوي برنامج اشرتاكات األفراد %.ٖٓزيادة اشرتاكات األفراد بنسبة 

  اجملتمع احليوي مشروع قرية ادلستقبل % من مشروع قرية ادلستقبل.ٖٓتسويق 

 رابعاً: خطة العمل لكل ىدف تفصيلي

 % من تكلفة وقف األب األول.12إكمال  الهدف األول

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 برنامج

وقف األب "
 " األول

 ٓٓٓ.ٕ الربع األول اإلدارة إعداد الدراسة

 ٓ الربع األول العالقات إعداد اخلطة

 ٓٓٓ.ٖ الربع الثاين العالقات ٔانطالق احلملة 

 ٓٓٓ.ٖ الرابعالربع  العالقات ٕانطالق احلملة 
 

 %.12زيادة اشتراكات األفراد بنسبة  الهدف الثاني

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 
برنامج 

اشتراكات 
 األفراد

 ٓٓٓ.ٔ الربع األول اإلدارة إعداد الدراسة

 ٓ الربع األول العالقات إعداد اخلطة

 ٓٓٓ.ٔ الربع الثاين العالقات ٔانطالق احلملة 

 ٓٓٓ.ٔ الربع الرابع العالقات ٕانطالق احلملة 
 



 

 % من مشروع قرية المستقبل.12تسويق  الهدف الثالث

 الموازنة فترة التنفيذ الجهة المسؤولة اإلجراءات البرامج واألنشطة

ٔ 

 مشروع

 قرية 

 المستقبل

 ٓٓٓ.ٓٔ الربع األول اإلدارة إعداد الدراسة

 ٓ الربع األول العالقات إعداد اخلطة

 ٓٓٓ.ٖ الربع األول العالقات ٔانطالق احلملة 

 ٓٓٓ.ٖ الربع الثاين والثالث العالقات ٕانطالق احلملة 

 

 من قبل رللس اإلدارة باجتماعو م ٕٕٔٓلعام مت اعتماد اخلطة التشغيلية 

 مٕٕٓٓ/ٔٔ/1ٔى  ادلوافق ٕٗٗٔ/ٗٓ/ٖٓ( بتاريخ ٕ٘رقم )


