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أوالً :
الخطة االسرتاتيجية



KC-SP-01-01 :رقـم الوثيقة
رقم اإلصــدار: 1.0

تاريخ اإلصـــدار: 30 - 4 - 2019
إعــــــــــــــــداد: مركز القطاع الثالث للتدريب

اعتــــمـــــــــاد: جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات 

الخطة االستـــراتيجية
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القــريش  عبداللــه  بــن  ســعد  املهنــدس  ســعادة 

حصـــرة  أبـــو  ســـامل  محمـــود  األســـتاذ  ســـعادة 

أحمـــد مشـــتاق  أيـــوب  األســـتاذ  ســـعادة 

فـــرج  حمـــدي  حاتـــم  املهنـــدس  ســـعادة 

شكر وتقدير لرشيكنا مركز القطاع الثالث للتدريب 
يف تنفيذ مرشوع التطوير االسرتاتيجي بالجمعية

املــؤســي واألداء  ــي  ــج ــي ــرتات االس الــتــخــطــيــط  ــر   ــب خ

اإلداري  ــر  ــــ ــــ ــــ ــويـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــطـ ــتـ الـ ــر  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــب ــ خ

مـــــــســـــــاعـــــــد مـــــــســـــــتـــــــشـــــــاري املــــــــــــــروع 

مـــديـــــــــــــــــــــــر املـــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع

ولرئيس وأعضاء فريق التخطيط االسرتاتيجي يف الجمعية

وجميع من شارك يف إنجاح املروع.

 جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

شكر وتقدير
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اميانــاً منــا بأهميــة التطويــر والتخطيــط االســرتاتيجي لجمعيتنــا كفــى للتوعيــة بــأرضار التدخــن واملخــدرات مبنطقة مكــة املكرمــة، ومواكبة 

لقفــزات التطــور والنمــو التــي تحققهــا رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030؛ انطلقــت ارادتنــا يف بنــاء اســرتاتيجية جديــدة يف الوقايــة 

والعــاج مــن أرضار آفتــي التدخــن واملخــدرات، وتحديــد نســب الرتكيــز عــى الفئــات املهمــة إليصــال رســالتنا مــع رفــع املســتهدفات التــي 

تعتــر التحــدي الــذي ســنبحر يف أمــواج تنفيــذه للوصــول إىل شــاطئ األهــداف التــي ســنحققها بــأذن اللــه تعــاىل.

الوثيقــة االســرتاتيجية لجمعيتنــا هــي النجــاح الكبــر الــذي نراهــن عليــه؛ لتكــون جمعيتنــا يف مصــاف الجمعيــات الرائــدة التــي تحقــق معايــر 

الجــودة واالتقــان محليــاً وعامليــاً بــإذن اللــه تعــاىل . 

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ: عبد اهلل َداُوَد الفايز 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
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    الملخص التنفيذي

أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  المرسلين  وسيد  الخلق  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين،  ربِّ  هلل  الحمد 

والتابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ت هذه الوثيقة بناًء على ما تم التوصل إليه من اتفاق قيادات ومنسوبي »جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين  لقد ُأِعدَّ

والمخدرات« عقب عدد من ورش العمل، وبناًء على تحليل نتائج استبانات ودراسة واقع الجمعية، وبيئتها الداخلية والخارجية، 

ومن خالل كل ذلك تم استشراف مستقبل الجمعية خالل األعوام األربعة القادمة بمشيئة اهلل تعالى.
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ئيس لمَسار العمل في الجمعية؛ من خالل تحديد الفئات المستفيدة، والرؤية والرسالة والقيم،  ه الرَّ وتعتبر هذه الوثيقة الموجِّ

واألهداف االستراتيجية والتمكينية؛ مما يساعد في تحديد األولويات والبرامج واألنشطة؛ ولذا يمكن إجمال أهداف هذه 

الوثيقة االستراتيجية فيما يلي:

تركيز االستفادة من موارد وإمكانات الجمعية المالية والبشريـة وحسن استثمارها في تحقيق األهداف االستراتيجية،   •

وبما يخدم المستفيدين.

إعطاء تصور واضح لقيادة ومنسوبي الجمعية عما يمكن أن يقوموا به لتطوير وتحسين األداء وزيادة فاعلية الجمعية   •

في المجتمع لتحقيق الدور األساس.

النشاط  نفس  ذات  التدخين  مكافحة  من جمعيات  أمثالها  عن  بها جمعية كفى  تتميز  التي  الجوانب  على  التركيز   •

االجتماعي والصحي.

معرفة مدى تقدم وتطور العمل واألداء، وقرب أو بعد دور القائمين والمنفذين في تحقيق االستراتيجيات المرسومة.  •

قياس مدى تحقق األهداف االستراتيجية من خالل منهجية “بطاقة األداء المتوازن”.  •

عند  ومراعاتها  الحديثة  اإلدارية  والنظم  والمفاهيم  االستدامة  وتحقيق  المؤسسي  والتميز  السياسات  على  التركيز   •

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

نسأل اهلل تعالى التوفيق واإلعانة لتحقيق أعلى عائد بأنسب اإلمكانات، وأن يبارك اهلل في الجهود التي بذلت ألجل تحقيق 

المصالح المرجوة والنفع العام الذي يرنو إليه قيادات ومنسوبو الجمعية، وأن ُتسهم هذه الوثيقة في تطوير وتحسين 

األداء والعمل، مع الحفاظ على قيم وأخالقيات العمل، وأن تزيد من تمكين العاملين في البذل والعطاء.
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ــوذج ــ ــم ــ ن
ــل ــمـ ــعـ الـ

ــاء ــم ــع شـــرائـــح ال
الذيــن نســاعدهم ؟ مــن 

ــات الــعــمــاء ــ ــاق ــ ع
ــل ؟ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ كـــــيـــــف نـ

ــوزريـــع ــتـ ــوات الـ ــ ــن ــ ق
ــا ؟ ــ ــن ــ ــون ــ ــرف ــ ــع ــ كــــيــــف ي
ــمــة ؟ ــقــي وكـــيـــف نـــوفـــر ال

تــــدفــــق اإليـــــــــــرادات
ــه ؟ ــ ــي ــ ــن ــ ــج ــ مـــــــا الـــــــــــذي ن

ــف ــي ــال ــك ــت ــة ال ــل ــك ــي ه
مــــــا الــــــــــذي نـــعـــطـــيـــه ؟

األنشطـــة الرئيسـيـــــة
ــه ؟ ــلـ ــعـ ــفـ مـــــا الـــــــــذي نـ

ــوارد الــرئــيــســيــة ــ ــم ــ ال
مــن نحــن ؟   ومــاذا نملــك ؟

القيم المقترحة
كـــيـــف نـــســـاعـــد ؟

* مقـر وفـــــروع  الجـمعــية 

* العــيـــــادات الثـــابــتـــــــة

* العــيـــــادات الـمــتـنـقـلــة 

* المــدارس والـجــــامعـــات   

* الشركــــــــــــات الخـاصـــة 

* الدوائــــــــــــر العسكــريــة

* الحــــرمـــــان الشـــريـفـــان

* األحـــــــــــيــــــــــــــــــــــاء 

طـــالب الــتـعـلــــيم الــعــام 

األحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاء

ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــوم الـ ــ ــ ــم ــ ــ ع

المتعافـــون مـــــن المخـــدرات 

ــرون  ــم ــت ــع ــم الـــحـــجـــاج وال

الــــــــــعــــــــــالقــــــــــات الــــــمــــــبــــــاشــــــرة

الــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدة الــــشــــخــــصــــيــــة 

الـــــــــعـــــــــالقـــــــــات الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة

ــر الـــعـــمـــل ــ ــوي ــ ــط ــ ــة فـــــي ت ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ال

الجمعية  وأوقـــــــــــــــاف  مــــــــــــــــــرافــــــــــــــــــق 

المخدرات  مــن  للمتعافين  والتأهيل  الرعاية  مركز 

ــة والـــمـــتـــنـــقـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــثـ ــ الـــــــعـــــــيـــــــادات الـ

ــرة  ــ ــب ــ خ وذو  مــــــؤهــــــل  عـــــمـــــل  فــــــريــــــق 

ــة  ــ ــص ــ ــص ــ ــخ ــ ــت ــ ــة م ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ بـــــــــــرامـــــــــــج ع

تــحــصــيــل عــــوائــــد األوقــــــــــاف الــحــالــيــة
إكــــــمــــــال واســــــتــــــحــــــداث األوقــــــــــاف

ــة  ــي ــع ــم ــج ــع وبـــــرامـــــج ال ــ ــاري ــ ــش ــ دعــــــم م
تــــــــــبــــــــــرعــــــــــات الــــــــداعــــــــمــــــــيــــــــن 
االجتماعية والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  ــم  دعـ

والعضويات   االستقطاعـــــــــــــــــــــــات 
ت لهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
تــــــــــــبــــــــــــرعــــــــــــات األفـــــــــــــــــــــــــراد
ــة ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ بــــــيــــــع خـــــــــدمـــــــــات ال
ــع االســتــثــمــاريــة   ــاريـ ــشـ ــمـ اســـتـــحـــداث الـ

ــق ــوي ــس ــت ال  / واإلعــــــــالن  ــة  ــايـ ــــ ــدعـ الـ
ــة والـــتـــشـــغـــيـــل لــلــمــرافــق  ــانـ ــيـ ــصـ الـ
مــــــــــصــــــــــروفــــــــــات إداريــــــــــــــــــة 

ــون  ــ ــي ــ ــاب ــ ــج ــ أفــــــــــــراد إي

ــة  ــاة ســوي ــيـ ــون حـ ــش ــي ــع ي

أحـــــــــــيـــــــــــاء نــــقــــيــــة 

ــي  ــح ــع آمـــــن وص ــم ــت ــج م

ــن  ــص ــح ــي وم ــ ــ ــل واعـ ــيـ جـ

ــارات حــيــاتــيــة  ــ ــه ــ ــمــلــك م ي

الشركاء الرئيسيون
مــــــن يــــســــاعــــدنــــا ؟

* المشاركة في الملتقيات 

والمناسبات العامة  

* مـــالعب كـــرة الـقــــدم 

* الـقـنـــوات اإلعــالمــــيـة 

* المـوقـع اإللـكـــــــتروني 

* الـمـتــجــر اإللكــــــتروني

* وسائل التواصل االجتماعي

* التطبيـقــات اإللكترونــيــة

* بــنــاء وتـفـعـيل شـــراكات 
اسـتـــــراتـــيــجــيـة فـــاعـلــة 

* صـــنــــاعــــة خــــدمــــــات 
وبـــــرامـــــج نــــوعــــيــــــــة 

* اسـتـثـمـار وتفعـيل التطوير 
التقـنــي واإلعــالم الجــديــد 

* اإلدارة االحـــتــــرافــــيـــــة 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــوارد الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

* التطور والتحسين المستمر 

كوادر  وتأهيل  استقطاب   *
متخصصة في عالج اإلدمان

* تــحــســيـــن الــصــــــــــورة 
ــة  ــجــمــعــي ــل الـــذهـــنـــيـــة ل

* اســــــــتــــقــــطــــــــــــاب
وتــفــعــيــل المـتـطــوعـــين

* نـــمـــذجـــــة مــــركـــــــــز 
ــل  ــيـ ــأهـ ــتـ الــــرعــــايــــة والـ

ــرافــي  االحــت الــتــســويــق   *
ــتــجــات  ــات والــمــن ــدم ــخ ــل ل

ــطــبــي  ال اهلل  عــبــد  الــمــلــك  ــع  ــم ــج م
ــة  ــح ــاف ــك ــم ــة الـــوطـــنـــيـــة ل ــنـ ــجـ ــلـ الـ
الـــــــــمـــــــــخـــــــــدرات )نـــــــــبـــــــــراس(
ــنــفــســيــة ــة ال ــح ــص ــل ــع األمـــــل ل ــم ــج م
الصـــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــة وزارة 
الـــــــتـــــعــــلـــــــــــــيـــــــــــم  وزارة 
الـــــــــمـــــــــدارس والــــجــــامــــعـــــــــات 
ــة لـــلـــريـــاضـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــئ ــ ــي ــ ــه ــ ال
ــة الــصــنــاعــيــة بــجــدة ــجــاري ــت ــغــرفــة ال ال
ــدة ــ ــ أمــــــــانــــــــة مـــــحـــــافـــــظـــــة ج
المكرمة مكة  بمنطقة  المدني  الدفاع 
ــة ــرم ــك ــم ــة مـــكـــة ال ــق ــط ــن ــة م ــرطـ شـ
ــرق  ــطـ الــــقــــوة الـــخـــاصـــة ألمـــــن الـ
بـــمـــنـــطـــقـــة مــــكــــة الـــمـــكـــرمـــة
الــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الــتــطــوعــيــة

والـمشـــاريـــــع الـــــبــرامــــــــج  تنـفيــذ 
ــن ــيـ ــــ ــلـ ــامـ ــــ ــعـ رواتـــــــــــــب أجـــــــــــور الـ
اإللكتروني والمتجر  الموقع  وإدارة  تصميم 
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اجــتـــذاب المـسـتـفــيدين
وكـــســـــب رضـــــاهـــــم
وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم

الثـقــــافــة المــــؤسسيـة 
واإلداريـــة  والتـنـظــيمـيـة 
ومـعـــــدالت الــتـــــدريـب 
والتربيــــة للعــامــــلـــــيـن

تــــــــعــــــــظــــــــيــــــــم
الــــــمــــــنــــــفــــــعــــــة 
ــق الــــرضــــا ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ وت

جمعيـة خيريـة متخصصة ُتسـهم في حماية المجتمـع، وتوعيته 
بأضـرار التدخيـن والمخـدرات، ومسـاعدة الراغبيـن فـي العـاج، 
وتطلعاتـه احتياجاتـه  تامـس  نوعيـة  وبرامـج  خدمـات  عبـر 

جمعيــة رائــدة فــي تقديــم الخدمــــــات 
الوقائية والعـــــــاجية  من أضرار التدخين 
والمخدرات عبر بيئة عمــل إبداعية وجاذبة

ــدون ــ ــي ــ ــف ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ال
اإلجـــــراءات والوســـــائـل 
األكــثــر تــحــقــيـقـًا لـرضـا 
المستفيدين واالسـتــدامة 
المــالـيـة وتـعـظــيــــــــــم 
األثــــر ألصحـــاب المصلحة 

الداخلية الــعــمــلــيــات 

ــو ــمـ ــنـ ــم والـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة

ــد الـــمـــالـــي ــ ــع ــ ــب ــ ال

الفئات المستفيدة
األهداف التمكينيةاألهداف الرئيسيةاآلثار المراد إحداثها

اقتصادية استدامة  ضمان 
)مـــــــــصـــــــــادر دخـــــل 
ــة لــلــنــمــو( ــل ــاب ــة ق ــت ــاب ث

تعظيم األثر على المستفيدين

الحجـاج والمعتمرون
اإلقاع عن التدخين، سفراء رسالة الجمعية 

في مجتمعاتهم

المتعافون من المخدرات
أشخاص إيجابيون في بيئاتهم يعيشون 

حياة سوية ومتزنة

األحـــــــــــــــيـــــــــــاء
أحياء نقية، ومتفاعلة مع رسالة المجتمع

عمــوم الـمـجــــتـمـع 
مجتمع آمن وصحي  وواعي بخطورة 

التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية، 
ومتفاعل مع رسالة الجمعية

طاب التعليم العام
جيل واعي ومحصن يمتلك مهارات 

حياتية ُتقيه من مخاطر التدخين 
والمخدرات والمؤثرات العقلية، وله دور 

إيجابي تجاه أقرانه

توعية الحجاج والمعتمرين بمخاطر التدخين 
والمخدرات

تعزيز دور أولياء األمور في وقاية األبناء 
من مخاطر التدخين والمخدرات

رعاية وتأهيل المتعافين من اإلدمان ببرامج 
نوعية وهادفة

غرس الثقافة الصحية في األحياء

بناء قدرات فريق العمل في المهارات االستراتيجية االساسية
تنمية الموارد المالية I إدارة المتطوعين I اإلقناع I إدارة الشراكات I اإلدارة االستراتيجية I خدمة 

العماء I إدارة المشاريع I االبتكار

بناء وتعزيز القيم الجوهرية
التحفيز I التمكين I الشفافية I التواصل الفاعل I السرية I الجودة I االلتزام

استقطاب 
 كفاءات بشرية كافية 

واحترافية
بناء قيادات الصف األول 

والثاني بالجمعية 

 الـــــــــمـــــــــهـــــــــارة

والــــــمــــــعــــــرفــــــة

البناء التنظيمي واإلداري للجمعية 

تطوير ُبنية تقنية 
متطورة

تطوير بيئة عمل جاذبة 
ومحفزة

 بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة

الــــــــــعــــــــــمــــــــــل

 الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء 

الـــــــقـــــــيـــــــمـــــــي

التدخين  بمخاطر  المجتمعي  الوعي  تعزيز 
والمخدرات

بناء جيل يمتلك المهارات الحياتية

نشر الوعي بمخاطر التدخين والمخدرات 
بناء وتفعيل شراكات استراتيجية فاعلةلدى طاب التعليم العام 

اإلدارة االحترافية للموارد المالية

صناعة خدمات وبرامج نوعية 

التحسين والتطوير المستمر

استثمار وتفعيل التطور التقني واإلعام 
الجديد

استقطاب وتأهيل كوادر متخصصة في 
عاج اإلدمان

نمذجة مركز الرعاية والتأهيل التسويق االحترافي للخدمات والمنتجات

تحسن الصورة الذهنية للجمعيةاستقطاب وتفعيل المتطوعين 

تحقيق رضا أصحاب المصلحة

تحقيق االستدامــة المـالـيـــة

الخريطة االستراتيجية 
جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات  

2019-2020-2021-2022
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رسالتنا : جمعية خيرية متخصصة ُتسهم في حماية المجتمع، وتوعيته بأضرار التدخين والمخدرات، ومساعدة الراغبين في العالج، عبر خدمات 
وبرامج نوعية تالمس احتياجاته وتطلعاته..

ــر  ــة أو غيـ ــدة معينـ ــتمر لمـ ــم مسـ ــة ذات تنظيـ مجموعـ

الصفـــة  ذوي  مـــن  أشـــخاص  مـــن  مؤلفـــة  معينـــة، 

ــا، غيـــر هادفـــة  ــا معـ الطبيعيـــة أو االعتباريـــة، أو منهمـ

للربـــح أساســـا، وذلـــك مـــن أجـــل تحقيـــق غـــرض اجتماعـــي 

ـــق العـــون المـــادي،  ـــك عـــن طري وصحـــي، ســـواء كان ذل

ــوي  أو المعنـ

جمعية

خيرية

المجتمـــع  اجتماعيـــة خيريـــة ألفـــراد  تقديـــم خدمـــة 
أو جهـــات معينـــة، دون أن تســـتهدف تحقيـــق الربـــح 

المـــادي أو تحقيـــق أيـــة أغـــراض أخـــرى. 

الحكومية  ــات  ــه ــج )ال الــمــشــرفــة  لــلــجــهــات  تــابــعــة 
الجمعية  ومسمى  األهـــداف  تشتمل  وأن  ــرى(،  األخـ
الجمعية.  أجله  من  أنشئت  التي  المجال  نفس  في 

متخصصة

خدمات

يــتــم مــن خاللها  غــيــر مــلــمــوســة  مــنــتــجــات مــاديــة 
بالمستفيدين.  العناية  توفير  أو  المساعدة  تقديم 

ـــة للمجتمـــع المســـتفيد  تتوافـــق مـــع االحتياجـــات الفعلي
وتلبيهـــا. 

تامس احتياجاته 

التطـــورات  مبنيـــة علـــى دراســـات حديثـــة تواكـــب 
العلميـــة فـــي الوســـائل واألدوات، وتتميـــز عـــن مثيالتهـــا 

ــر اجتماعـــي. مـــن البرامـــج، وتكـــون ذات أثـ

نوعية

ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ اإلجـــــــــــــــراءات والـــــوســـــائـــــل والـ
ــددة ــحـ ــول إلــــــى نــتــيــجــة مـ ــ ــوص ــ ــل ــ الـــــالزمـــــة ل

برامج

ــان  ــأم ب ــقــوا  ــب ي الــمــجــتــمــع ألن  أفـــــراد  ــدة  ــاع ــس م
ــدرات.  ــخـ ــمـ ــن والـ ــي ــدخ ــت ــرار ومـــخـــاطـــر ال ــ ــ ــن أض مـ

في حماية المجتمع

الطالبـــون للمســـاعدة والتعافـــي مـــن آفتـــي التدخيـــن 
والمخـــدرات. 

الراغبين في العاج

مساعدة 

ــي.  ــ ــالج ــ ــع ــ ــي وال ــرفـ ــعـ ــمـ ــم الــــعــــون الـ ــديـ ــقـ تـ

التدخيـــن  تعاطـــي  بســـبب  الواقعـــة  النتائـــج 
والمخـــدرات مـــن جميـــع النواحـــي )الدينيـــة، الصحيـــة، 

 . ) . . . ، عية جتما ال ا ، لنفســـية ا

أضرار التدخين والمخدرات

تلبية اآلمال والطموحات للمجتمع المستفيد.

تامس تطلعاته

تثقيف أفراد المجتمع بالعواقب الدينية والصحية واالجتماعية 
وأنواعه  التبغ  تعاطي  عن  الناجمة  واالقتصادية  والبيئية 

وتوعيته

تسهم

بمجال  األخرى  المعنية  األطــراف  مع  وتساعد  تشارك 
عمل الجمعية على تحقيق األهداف المشتركة.
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رؤيتنا : جمعية رائدة في تقديم الخدمات الوقائية والعالجية من أضرار التدخين والمخدرات عبر بيئة عمل إبداعية وجاذبة. 

مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من 
أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، أو منهما معا، 
غير هادفة للربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض اجتماعي 
وصحي، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي 

مـــكان العمـــل الخـــاص بالمنســـوبين، وتقديـــم الخدمـــات 
للمســـتفيدين، داخـــل وخـــارج الجمعيـــة، وتشـــمل )الُبنيـــة 
التحتيـــة والتقنيـــة، والتجهيـــزات، والوســـائل، واألدوات 

ــة، ...(. الالزمـ

تعزيـــــز عوامـــــل الحمايـــــة مـــن الوقـــــوع فـــــي التعاطـــــي. 

الوقائية بيئة عمل جمعية

إبداعية

المطلوبة  والسمات  المعايير  فيها  يتوفر  عمل  بيئة 
الجمعية.  وخــدمــات  عمل  فــي  والتجديد  لالبتكار 

رائدة 

ــة  ــل ــاث ــم ــم قــــائــــدة ومـــوجـــهـــة لــلــجــمــعــيــات ال
ــات  ــدم ــخ ــي ال ــال، فـ ــجـ ــمـ ــس الـ ــف ــي ن األخــــــرى فـ
ــكــرة. ــت ــمــب ــات الــخــالقــة وال ــج ــت ــن ــم ــج وال ــرامـ ــبـ والـ

الخدمات 

يــتــم مــن خاللها  غــيــر مــلــمــوســة  مــنــتــجــات مــاديــة 
بالمستفيدين. العناية  توفير  أو  المساعدة  تقديم 

جعـل بيئـة العمـل أكثـر جاذبيـة لإلنتاجية والعمـل، وغيـر 
ضاغطـة، وتراعـي حقـوق المنسوبين، وتوفر األمان لهم. 

جاذبة

واألدوات(.  ــب  ــي واألســال )اآللـــيـــات  وتنفيذ  ــداد  ــ إع

أضرار التخينفي تقديم 

جميع  من  التدخين  تعاطي  بسبب  الواقعة  النتائج 
.)... االجتماعية،  النفسية،  الصحية،  )الدينية،  النواحي 

ــة مــتــخــصــصــة لــلــتــعــافــي. ــي ــب أســـالـــيـــب عــلــمــيــة وط

العاجية 

جميع  من  المخدرات  تعاطي  بسبب  الواقعة  النتائج 
.)... االجتماعية،  النفسية،  الصحية،  )الدينية،  النواحي 

أضرار المخدرات
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قيمنا : تلتزم الجمعية بجميع منسوبيها بقيمها الراسخة في جميع أنشطتها ومع جميع المعنيين بأنشطتها، ويتأكد بعض القيم بما يتناسب معهم كٌل 
في موقعه، ومع ذوي االختصاص على النحو التالي:

قـــــــيـــــــادة  الـــجـــمـــعـــيـــة

الـــــــمـــــــنـــــــســـــــوبـــــــون

الــــــــــــداعــــــــــــمــــــــــــون

أصــــــحــــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة

المعنيــون امتثــااًل

أثـــرًا المعنيـــون 

والمالي  المؤسسي  األداء  تقـــــارير  نشر 
بكــل  المصلحة  وأصـــحـــاب  للمعنين 
المعلومات دقة  مع  ووضــوح،  مصداقية 

الشفافية

قـــــــيـــــــادة  الـــجـــمـــعـــيـــة

الـــــــمـــــــنـــــــســـــــوبـــــــون

المعنيــون امتثــااًل

أثـــرًا المعنيـــون 

المناســبة  الصالحيــات  الموظفيـن  إعطـاء 
وإتاحة  مهامهـــــم،  ألداء  والكافيـــة 
لتــولي  للجميع  العـــادلة  الفرصة 
المعـتــمدة المعـــــاييـــر  وفـــق  المناصب 

التمكين

قـــــــيـــــــادة  الـــجـــمـــعـــيـــة

الـــــــمـــــــنـــــــســـــــوبـــــــون

الـــــمـــــســـــتـــــفـــــيـــــدون 

الــــــــــــداعــــــــــــمــــــــــــون

أصــــــحــــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة 

المعنيــون امتثــااًل

أثـــرًا المعنيـــون 

تحقيــق معايير موثوقة قابلة للقياس إلنجاز
للـمســتـفـيــديـــن  محــددة  متطلبــات 
والداعــمـيــــن وأصــــحــــاب الــمــصـــلـحـة

الجودة

قـــــــيـــــــادة  الـــجـــمـــعـــيـــة

الـــــــمـــــــنـــــــســـــــوبـــــــون

المعنيــون امتثــااًل

أثـــرًا المعنيـــون 

الجمعيـــة  موظفـــو  تشـــجيع 
العمـــل،  فـــي  جيـــدة  نتائـــج  لتحقيـــق 
عليـــا  مســـتويات  إلـــى  والوصـــول 
مهامهـــم. أداء  طريقـــة  فـــي 

التحفيز

قـــــــيـــــــادة  الـــجـــمـــعـــيـــة

الـــــــمـــــــنـــــــســـــــوبـــــــون

الـــــــمـــــــنـــــــســـــــوبـــــــون

الـــــمـــــســـــتـــــفـــــيـــــدون 

أصــــــحــــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة 

الــــــــــــداعــــــــــــمــــــــــــون

المعنيــون امتثــااًل

أثـــرًا المعنيـــون 

احتياجــات  وفهــم  التواصــل  تحســين 
ورغبــات المســتفيد )الداخــل والخارجــي(، 
وتطلعــات أصحــاب المصلحــة والداعميــن 
تحقيقهــا علــى  والعمــل  والمعنيــن، 

التواصل الفعال

قـــــــيـــــــادة  الـــجـــمـــعـــيـــة

الـــــــمـــــــنـــــــســـــــوبـــــــون

أصــــــحــــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة

الـــــمـــــســـــتـــــفـــــيـــــدون

المعنيــون امتثــااًل

أثـــرًا المعنيـــون 

واالتفاقيات  واألنــظــمــة  بالقوانين  ــزام  ــت االل

مــع أصــحــاب الــمــصــلــحــة، وكــذلــك االلــتــزام 

في  االســتــراتــيــجــيــة  الــخــطــة  عليه  نــصــت  بــمــا 

والـــرؤيـــة.  األثـــر  وتــحــقــيــق  ــات  ــدم ــخ ال تنفيذ 

اإللتزام

قـــــــيـــــــادة  الـــجـــمـــعـــيـــة

الـــــــمـــــــنـــــــســـــــوبـــــــون

الـــــمـــــســـــتـــــفـــــيـــــدون 

المعنيــون امتثــااًل

أثـــرًا المعنيـــون 

ــن  ــئـ ــمـ ــطـ ــل الــــمــــســــتــــفــــيــــد مـ ــ ــ ــع ــ ــ ج

يطلع  لـــن  ــه  ــن ع ــومــات  مــعــل ــة  ــ أي أن  ــى  ــل ع

ــه. ــت ــال ــح ــن ب ــصــي ــت ــمــخ ــد غـــيـــر ال ــ ــا أحـ ــه ــي ــل ع

السرية



1919

المستفيدون واألثر المطلوب : تقدم جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات خدماتها وفق تصنيف 
الفئات ونسب التركيز )تركيز ضخ الموارد وتقديم الخدمات(، بما يحقق األثر المطلوب تحقيقه لكل فئة مستفيدة على النحو التالي :

األثر المطلوب إحداثه توضيح أشمل للفئة المستفيدة نسب التركيزفئة المستفيدين

طــــــــاب الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام 

1. األبنـــاء األكثـــر عرضـــة )أبنـــاء األرامـــل 
ــاء  ــاجين -أبنـ ــاء المسـ ــات -أبنـ والمطلقـ

ــام(.  ــن -األيتـ ــن والمدخنيـ المدمنيـ
ــعبية  ــاء )الشـ ــدارس األحيـ ــاب مـ 2. طـ

–الفقيـــرة(.

3. الموهوبون، والمتميزون.
4. أبناء األغنياء. 

5. قسم المتوسط )بدايات المراهقة(. 
جيل واعي ومحصن يملك مهارات حياتية ُتقيه من 
العقلية،  والمؤثرات  والمخدرات  التدخين  مخاطر 
أقرانهم  تجاه  ووقائية  إيجابية  بــأدوار  ويقومون 

األحــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــاء
1. المساجد 

2. عمد األحياء )كسب تأييد(. 
3. األحياء الشعبية. 

4. األحياء الراقية. 
5. محات بيع التبغ.

6. المقاهي.
الجمعية  ــة  ــال رس ــع  م متفاعلة  نــقــيــة،  ــاء  ــي أح

عـــــــــمـــــــــوم الــــمــــجــــتــــمــــع 

1 أولياء األمور 
2 العاطلون عن العمل. 

3 الشباب )25-18( سنة. 
4 القطاع العسكري )األفراد(. 

5 أصحاب المهن الحرفية. 
6 العاملون في األسواق.

مــجــتــمــع أمـــن وصـــحـــي، وواعـــــي بــخــطــورة 
ــرات  ــ ــؤث ــ ــم ــ ــن والــــمــــخــــدرات وال ــيـ ــدخـ ــتـ الـ
الجمعية رســالــة  مــع  ومــتــفــاعــل  الــعــقــلــيــة، 

7القيادات وأصحاب القرار )لكسب
تأييدهم وحمايتهم(. 

8. ذوو االحتياجات الخاصة. 
9. الجاليات. 

10. رجال األمن.
11 قسم االبتدائي )الخامس 

والسادس(.

ــدرات   ــخـ ــمـ ــن الـ ــ ــم الـــمـــتـــعـــافـــون م ــه ــات ــئ ــي ــي ب ــ ــون فـ ــ ــي ــ ــاب ــ ــج ــ ــاص إي ــ ــخـ ــ أشـ
ــة ومـــتـــزنـــة ــ ــويـ ــ ــاة سـ ــ ــيـ ــ يـــعـــيـــشـــون حـ

1. نزالء السجون.
2. دور الماحظة. 

3. الباحثون للعاج.

ــرون ــ ــم ــ ــت ــ ــع ــ ــم ــ ــاج وال ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
1. الحجاج العرب والمعتمرون. 

2. الحجاج الخليجيون.
3. حجاج الداخل والمعتمرون. 

4. المطوفون

ــن، وســــفــــراء  ــ ــي ــ ــدخ ــ ــت ــ االقــــــــــاع عـــــن ال
رســــالــــة الــجــمــعــيــة فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم 

5. سائقو الحمات. 
6. رجال األمن من العاملين في الحج 

والعمرة.

% 30

% 30

% 20

% 15

% 5
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الميزات التنافسية

منطقة  فـــي  الــوحــيــدة  الــجــمــعــيــة 
ــهــا من  ــث تـــقـــدم  خــدمــات مــكــة حــي
ــروع ــ ف و5  رئـــيـــس  مـــركـــز  خـــــالل 

وجود الجمعية في مكة وتمكنهم من 
والمعتمرين للحجاج  الخدمات  تقديم 

تفرد الجمعية في تقديم خدمات التوعية 
معا والمخدرات  التدخين  من  والرعاية 

الــرعــايــة  فــي  متميز  مــركــز   ــود  ــ وج
ــان اإلدمـ مــن  للمتعافين  والــتــأهــيــل 

الــبــرامــج والــخــدمــات

الوظائف والمرافق 
الحيوية

الــــمــــوارد الــمــالــيــة

الــــــــشــــــــراكــــــــات 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ــم الــنــســائــي ــس ــق ال

ــق ــ ــ ــويـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

الــــــــــــــفــــــــــــــروع
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عوامل النجاح الحاسمة:
هي العوامل التي بفقدها أو عدم توفرها يحصل تعثر وخلل في تطبيق استراتيجية الجمعية وقد يصعب تداركه.

االســــتــــقــــرار 
الـــــمـــــالـــــي

الـــتـــســـويـــق 
االحـــتـــرافـــي

بــــــــيـــــئــــــــة 
عــــــــــمــــــــــل 
وجاذبة  محفزة 

إدارة
 المتطوعين 

بشرية  كفاءات 
كافية ومؤهلة 

مفهوم  تبني 
وتطبيق اإلدارة 
تيجية ا ستر ال ا
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أصحاب المصلحة : أصحاب المصلحة هم جميع المعنيين ممن يهمهم ويعنيهم أمر الجمعية ، من غير المستفيدين “العميل 
الخارجي”، ومن غير فريق العمل “العميل الداخلي”.  وهم على النحو التالي:

  أصحاب المصلحة
ماذا نريد منهم؟ماذا يريدون منا؟أصحاب المصلحة

 اإلسهام في تحقيق األهداف االستراتيجيةاللجنة الوطنية للتبغ
تبنـي المبـادرات االسـتراتيجية للجمعيـةللجنة

 وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

االلــــــــتـــــــــزام باألنظــــــــمة واللوائـــــــــح
اإلســــــهـــــام فــــــي تحقيـــق رؤيــــة 2030

تسهـــــــيل وتســـــــريع اإلجــــــــــراءات
 تشريعــــــات جــديدة تســـــاعد الجمـــعية

 أمانات المدن
 تسهـــــــيل وتســـــــريع اإلجــــــــــراءاتااللــــــتــــــزام باألنظـــــمة واللوائــــــــحوالمحافظات

تسهـــــــيل وتســـــــريع اإلجــــــــــراءاتالمســاهمة فــي البرامــج الوقائيــة للــوزارةوزارة التعليم
 الخبــرات التدريبية المتــوفرة لــدى الوزارة

2030وزارة الصحة رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  تبنــي المبــادرات االســتراتيجية للجمعيــةاإلســـهام 

اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات

تسهـــــــيل وتســـــــريع اإلجــــــــــراءاتاإلسهام في تحقيق رسالة اإلدارة وأهدافها
تبني المبــادرات االستــراتيجية للجمعية

 المجلس التنسيقي
 لجمعيات لمكافحة

التدخين
 اإلسهام في تحقيق األهداف االستراتيجية

تبنـي المبـادرات االسـتراتيجية للجمعيـةللجنة

األمارة
واللــــــوائــــح بــاألنـــــظــــــــمــة  االلتــــــزام 
اإلســـــــهام فــــي تحقيـــــق رؤيـــــــة 2030
تـــنــــــــفــيــــــذ مـــــبـــــــــادرات األمـــــــــارة

تسهـــــــيل وتســـــــريع اإلجــــــــــراءات
 تشريعــــــات جــديدة تســـــاعد الجمـــعية
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  أصحاب المصلحة
ماذا نريد منهم؟ماذا يريدون منا؟أصحاب المصلحة

الــــــــــداعــــــــــمــــــــــون
تــــــــــــــنــــــــــــــوع الـــــــــــبـــــــــــرامـــــــــــج
تـــــــــزويـــــــــدهـــــــــم بـــــالـــــتـــــقـــــاريـــــر
جــــــــــــــــــــــــــودة الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ

زيــــــــــــــــــــــــــــــادة الــــــــــدعــــــــــم
ــة ــ ــ ــاري ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ خـــــــــدمـــــــــات اس
رعــــــــــــايــــــــــــة الــــــــبــــــــرامــــــــج

مجلس اإلدارة

الـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــة 
تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق األهــــــــــــــــــــــــداف 
تـــــــــزويـــــــــدهـــــــــم بـــــالـــــتـــــقـــــاريـــــر 
ــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــق االســـــــتـــــــدامـــــــة ال ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ت
ــر ــم ــت ــس ــم ــن ال ــيـ ــسـ ــحـ ــتـ الـــتـــطـــويـــر والـ

المــــالية اإلجــــــراءات  ســــرعـــــــة 
كــــــافية ميــــــزانية  اعتــــمــــــاد 
ـــا ـً مـاليــ الجمعيـــة  دعـــم 
الــمـــعـــــــنــــــــوي الــــــدعــــــــــم 

 الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة
بـــــالـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة

الـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــة 
تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق األهــــــــــــــــــــــــداف 
تـــــــــزويـــــــــدهـــــــــم بـــــالـــــتـــــقـــــاريـــــر 
ــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــق االســـــــتـــــــدامـــــــة ال ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ت
ــر ــم ــت ــس ــم ــن ال ــيـ ــسـ ــحـ ــتـ الـــتـــطـــويـــر والـ

المــــالية اإلجــــــراءات  ســــرعـــــــة 
كــــــافية ميــــــزانية  اعتــــمــــــاد 
ـــا ـً مـاليــ الجمعيـــة  دعـــم 
الــمـــعـــــــنــــــــوي الــــــدعــــــــــم 

االجتماعية التأمينات 
ــح ــ ــوائ ــ ــل ــ ــة وال ــ ــم ــ ــظ ــ ــاألن ــ ــزام ب ــ ــ ــتـ ــ ــ االلـ
ــحــقــات ــمــســت ــي دفـــــع ال ــ االنـــتـــظـــام ف

اإلجـــراءات وتســـريع  تسهــــيل 
الجمعيـــة تســـاعد  تشـــريعات جديـــدة 

ــد ــقـ ــنـ ــحمــــؤســــســــة الـ ــ ــوائ ــ ــل ــ ــة وال ــ ــم ــ ــظ ــ ــاألن ــ ــزام ب ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل وتـــســـريـــع اإلجـــــــــراءاتااللـ ــي ــه ــس ت

ــحالـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــوك ــ ــوائ ــ ــل ــ ــة وال ــ ــم ــ ــظ ــ ــاألن ــ ــزام ب ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل وتـــســـريـــع اإلجـــــــــراءاتااللـ ــي ــه ــس ت

المانحة ــمــؤســســات  ال
زيــــــــــــــــــــــــــــــادة الــــــــــدعــــــــــم
ــة ــ ــ ــاري ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ خـــــــــدمـــــــــات اس
رعــــــــــــايــــــــــــة الــــــــبــــــــرامــــــــج

تــــــــــــــنــــــــــــــوع الـــــــــــبـــــــــــرامـــــــــــج  
جــــــــــــــــــــــــــودة الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ
تـــــــــزويـــــــــدهـــــــــم بـــــالـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق األثــــــر
ــم ــه ــدي ــي ل ــ ــت ــ ــادرات ال ــ ــبـ ــ ــمـ ــ تـــبـــنـــي الـ
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    مجاالت العمل

اعتمدت الجمعية مجالين رئيسيين في عملها، هي بمثابة مسارات للتوجهات االستراتيجية الرئيسة، واألطر العامة إليضاح 
العاملين والمعنيين، بما يحقق احتياجات المستفيدين ورضا أصحاب المصلحة، ويحقق األهداف  خطوط العمل لعموم 

االستراتيجية

.المجال األول: التدخين ) 60 % ( 
يندرج تحت مجال التدخين مجالين فرعيين وهما: 

المجال الفرعي األول:: الوقاية )72.5 %(. 
االمساهمة في حماية وتحصين المجتمع المستفيد من آفة التدخين والعواقب الصحية المدمرة الناتجة )الدينية، الصحية، 

االجتماعية، والبيئية، واالقتصادية( عبر نشر الوعي وثقيف المجتمع. 
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المجال الفرعي الثاني: العالج )27.5 %(. 
تقديم الدعم والمساعدة الالزمتين للراغبين في اإلقالع عن التدخين، والتغلب على مشكلة االعتماد على التبغ، من خالل 

برنامج علمي متخصص، وتوفير العالج.
المجال الثاني: المخدرات )40 %( 

يندرج تحت مجال المخدرات مجالين فرعيين وهما: 
المجال الفرعي األول:: الوقاية )55 %(.

ترفع معدالت الوعـي المعرفـي وبنـاء االتجاهات والقيـم وإكسـاب المهـارات التـي تسـهم فـي خفـض معدالت اإلقبال 
علـى تعاطـي المخـدرات والمؤثرات العقلية لدى المجتمع المستفيد.  

المجال الفرعي الثاني: العالج )45 %(. 
إشراف فريق  برنامج علمي تحت  عبر  الالزمة  المساعدة  نحو االستمرارية، وتقديم  اإلدمان  المتعافي من  تعزيز دافعية   
متخصص من العاملين في المجال الطبي والنفسي واالجتماعي والتدريبي، والمدربين بشكل احترافي؛ لإلسهام في 

خفض معدالت االنتكاسة، وكذلك تقديم النصح واإلرشاد ألسرة المتعافي. 
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األهداف االستراتيجية

من  املتعافن  وتأهيل  رعــايــة 
اإلدمان برامج نوعية وهادفة

س5

تعزيز دور أولياء األمور يف وقاية 
األبـــنـــاء مــن مــخــاطــر الــتــدخــن 

واملخدرات

س6

واملعتمرين  الــحــجــاج  تــوعــيــة 
مبخاطر التدخن واملخدرات

س7

املستفيدين عى  األثر  تعظيم 

ص1

املصلحة أصحاب  رضا  تحقيق 

ص2

تــحــقــيــق االســـتـــدامـــة املــالــيــة

م1

التدخن  مبخاطر  الــوعــي  نــرش 
واملخدرات لدى طاب التعليم 

العام 

س1

ــاء جــيــل ميــتــلــك املـــهـــارات  ــن ب
الحياتية

س2

تعزيز الوعي املجتمعي مبخاطر 
التدخن واملخدرات

س3

ــثــقــافــة الــصــحــيــة يف  غـــرس ال
األحياء

س4



2727

األهداف التمكينية 

للموارد  االحترافية  اإلدارة 
المالية 

ل1

التطور  وتفعيل  استثمار 
التقني واإلعالم الجديد

ل3

صناعة خدمات وبرامج نوعية

ل2

التحسين والتطوير المستمر

ل5

بــنــاء وتــفــعــيــل شــراكــات 
استراتيجية فاعلة

ل4

كــوادر  وتأهيل  استقطاب 
متخصصة في عالج اإلدمان 

ل6

الذهنية  ــورة  ــص ال تحسين 
للجمعية

ل8

ــل  ــي ــع ــف ــاب وت ــطـ ــقـ ــتـ اسـ
المتطوعين

ل7

ــرافـــي  ــتـ الــتــســويــق االحـ
للخدمات والمنتجات

ل10

نمذجة مركز الرعاية والتأهيل

ل9

األول  الصف  قــيــادات  بناء 
والثاني بالجمعية

ت2

بناء قدرات فريق العمل 
في المهارات االستراتيجية 

االساسية

ت1

واإلداري  التنظيمي  البناء 
للجمعية 

ت4

بشرية  كفاءات  استقطاب 
كافية واحترافية

ت3

جــاذبــة  عــمــل  بيئة  تــطــويــر 
ومحفزة 

ت5

الجوهرية القيم  وتعزيز  بناء 

ت7

ــة متطــورة ــة تقني ــر ُبني تطوي

ت6
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ثانًيا: 
الهيكل التنظيمي
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الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

المدير العام

السكيرتير التنفيذي 

مساعد المدير العام
للشؤون اإلدارية والمالية

المركز الرئيسي 
والفروع

مساعد المدير العام
للشؤون الفنية

مكتب إدارة 
االستراتيجية

مـــــــركـــــــز الـــــرعـــــايـــــة 

والــتــأهــيــل والـــعـــيـــادات

والتثقيف ــة  ــوعــي ــت ال إدارة 

المالية الموارد  تنمية  إدارة 

جـــــــــــــدة 
ــز  ــركـ ــمـ )الـ
) ئيسي لر ا

فـــــــــــــرع
مــــــكــــــة

فـــــــــــــرع
الـــطـــائـــف

فـــــــــــــرع
ــفــذة ــقــن ال

فـــــــــــــرع
ــث ــ ــي ــ ــل ــ ال

فـــــــــــــرع
بــــــحــــــرة      

الــــعــــالقــــات  إدارة 
الــــعــــامــــة واإلعـــــــــالم

المالية الـــشـــؤون  إدارة 

البشرية ــوارد  ــمـ الـ إدارة 

المعلومات تقنية  إدارة 

ــل ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
التنظيمي العام
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ثالًثا:
دليل األهداف واملؤرشات
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ــداف و الــمــؤشــرات ــ دلــيــل األه
ــدرات  ــخـ ــمـ ــن والـ ــي ــدخ ــت ــرار ال ــ ــأض ــ ــة ب ــوعــي ــت ــل ــى ل ــف لــجــمــعــيــة ك

لألعــــــــوام

2022  - 2021 - 2020 - 2019

KC-SP-01-01 :رقـم الوثيقة
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اعتــــمـــــــــاد: جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات 
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يـقـــدم
ــداف  »دلــيــل األه
ــرات«  ــؤشـ ــمـ والـ
شــــــــروحــــــــات 
مـــــفـــــصـــــلـــــة
لـــكـــل مـــفـــردة 
ــردات  ــ ــف ــ مــــن م
األهــــــــــــــــداف 
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت االس
ومـــــــؤشـــــــرات 
المعتمدة األداء 

يـضــمـــن
هذا الدلـــــــــــــيل 
اهلل  بــــــــــــــإذن 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
ــارب  ــــ ــــ ــــ ــــ ــضـ تـ
ــام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه األف
ـــــال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حــيـــ
األهــــــــــــــــداف 
والــــمــــؤشــــرات

يـــســهــم
الـــــــدلـــــــيـــــــل
فـــــــــــــــــــــــــي 
وضـــــــــــــــــــــــع 
ســــــيــــــاســــــات 
وتــــــــصــــــــورات 
حــــــــــــــــــــــــول
أســـــــالـــــــيـــــــب
وطـــــــــــــــــــــرق 
ــق  ــ ــ ــي ــ ــ ــق ــ ــ ــح ــ ــ ت
األهــــــــــــــــداف

يحــــــدد
الـــــدلـــــيـــــل مــا
الـــــــــــــــــــــــذي 
يـــــــــــــهـــــــــــــم
ــة ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ ال
قـــــــيـــــــاســـــــه
ــل  ــ فـــــــــــــي كـ
ــي  ــ هـــــــدف وه
ــوة مــهــمــة  ــطـ خـ
ــد  ــ ــ ــدي ــ ــ ــح ــ ــ ــت ــ ــ ل
الـــــمـــــؤشـــــرات

يــحــــــدد
مؤشـــــرات األداء 
الرئـيـســــــــــــــــة 
لـقــيــاســــــــــات 
األداء ويشــــــرحها 
بتفصيــــل يســــــاعد
الجهــة المسؤولـة
عـلـــــى بنــــــاء آليـة 
للرصــــد والقيــــاس، 
ـــر مبادرات  وتطويــ
لـتـحـريــكــــه نحـــــو 
المسـتـهـدفـــــــات

0102030405
تعليمات
الدليل
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بـــنـــاء وتــفــعــيــل 

شـــــــــراكـــــــــات 

فاعلة استراتيجية 

صــنــاعــة خــدمــات 

ــج نــوعــيــة  ــرامـ وبـ

وتفعيل  استثمار 

التقني  الــتــطــور 

الجديد واإلعـــالم 

االحترافية  اإلدارة 

المالية لــلــمــوارد 

ــن  ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ ــت ــ ال

والتطوير المستمر

استقطاب وتأهيل 

متخصصة  ــوادر  ك

في عالج اإلدمان

الــــتــــســــويــــق 
االحـــــتـــــرافـــــي 
لــــلــــخــــدمــــات 
ــات ــجـ ــتـ ــنـ ــمـ والـ

ــز  ــرك نـــمـــذجـــة م

والتأهيل  الرعاية 

ــاب  ــ ــط ــ ــق ــ ــت ــ اس
وتـــــفـــــعـــــيـــــل 
الــمــتــطــوعــيــن 

ــورة  ــص تــحــســن ال
للجمعية الذهنية 

اجتذاب المستفيدين
وكسب رضاهم

وتلبية احتياجاتهم 
ورغباتهم

اإلجراءات والوسائل األكثر تحقيقًا لرضا 

المستفيدين واالستدامة المالية وتعظيم 

األثر ألصحاب المصلحة 

المؤسسيـة  الثقــــافــة 
واإلداريـــة  والتنظيميـة 
ــدريــب  ــت ــدالت ال ــعـ ومـ
والتربيــــة للعــامــــليـن

ــم ــ ــ ــي ــ ــ ــظ ــ ــ ــع ــ ــ ت
الــــمــــنــــفــــعــــة 
وتــحــقــيــق الــرضــا

ــي  ــوعـ ــز الـ ــزيـ ــعـ تـ
بمخاطر  المجتمعي 
والمخدرات التدخين 

على  ــر  ــ األثـ تــعــظــيــم 
ــن ــديـ ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ

تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق
االستدامــة المـالـيـــة

ــق رضــــــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ تـ
ــاب الــمــصــلــحــة ــ ــح ــ أص

ــي  ــوعـ ــز الـ ــزيـ ــعـ تـ
بمخاطر  المجتمعي 
والمخدرات التدخين 

ــرس الــثــقــافــة  ــ غ
الـــــصـــــحـــــيـــــة 
ــاء ــ ــي ــ ــي األح ــ فـ

رعاية وتأهيل المتعافين 

مــن اإلدمـــــان بــبــرامــج 

نـــوعـــيـــة وهــــادفــــة

ــي بــمــخــاطــر  ــوعـ ــر الـ ــش ن
لدى  والمخدرات  التدخين 
ــعــام طـــالب الــتــعــلــيــم ال

تعزيز دور أولياء األمور في 
مخاطر  من  األبناء  وقاية 
ــن والــمــخــدرات ــدخــي ــت ال

ــة الـــحـــجـــاج  ــ ــي ــ ــوع ــ ت
بمخاطر  والمعتمرين 
والــمــخــدرات  التدخين 

الخريطة
االستراتيجية

وتوعيته  المجتمع،  حماية  في  ُتسهم  متخصصة  خيرية  جمعية 
العالج،  في  الراغبين  ومساعدة  والمخدرات،  التدخين  بأضرار 
وتطلعاته احتياجاته  تــالمــس  نوعية  ــج  ــرام وب خــدمــات  عبر 

جمعية رائدة في تقديم الخدمــــات الوقائية والعـــــالجية  
من أضرار التدخين والمخدرات عبر بيئة عمل إبداعية وجاذبة

الـــمـــســـتـــفـــيـــدون

ــة ــي ــل ــداخ ــات ال ــي ــل ــم ــع ال

ــم  ــل ــع ــت ال
والـــنـــمـــو

الــبــعــد الــمــالــيأصحاب المصلحة

جيل واعي ومحصن يمتلك 
مهارات حياتية ُتقيه من مخاطر 
التدخين والمخدرات والمؤثرات 
العقلية، وله دور إيجابي تجاه 

أقرانه

مجتمع آمن وصحي  وواعي 
بخطورة التدخين والمخدرات 

والمؤثرات العقلية، ومتفاعل مع 
رسالة الجمعية

ومتفاعلة  نقية،  أحياء 

المجتمع ــة  ــال رس ــع  م

أشخاص إيجابيون في 
بيئاتهم يعيشون حياة 

سوية ومتزنة

التدخين،  عــن  ــالع  اإلقـ
الجمعية  رسالة  سفراء 
ــي مــجــتــمــعــاتــهــم ــ ف

طاب التعليم العام والمعتمرونالمتعافون من المخدراتاألحــــــــــــــيــــــــــــــاءعموم المجتمعالفئـــــات المـسـتفـــــــــــــــــــيدة الحجاج 

التحفيز

تنمية 
الموارد 

إدارة 
إدارة اإلقـــــــنـــــــاعالمتطوعين

الشراكات
اإلدارة 

االستراتيجية
خدمة

العمالء
إدارة

 المشاريع 
االبتكار 

بناء قيادات الصف 
األول والثاني 

بالجمعية 

استقطاب
 كفاءات بشرية كافية 

البناء التنظيمي واإلداري واحترافية 
للجمعية 

تطوير بيئة عمل جاذبة 
ومحفزة

االلتزامالجودةالسرية التواصل الفاعلالشفافيةالتمكين

ــي  ــ ــ ــم ــ ــ ــي ــ ــ ــق ــ ــ ــةالــــــــــبــــــــــنــــــــــاء ال ــري ــوه ــج ــاء وتـــعـــزيـــز الــقــيــم ال ــنـ بـ

ــارة والـــمـــعـــرفـــة ــ ــه ــ ــم ــ بــــــــيــــــــئــــــــة الــــــعــــــمــــــلال االساســية االســتراتيجية  المهــارات  فــي  العمــل  فريــق  قــدرات  بنــاء 

ــان اســتــدامــة  ــمـ ضـ
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة
ــل  ــ ــادر دخ ــ ــ ــصـ ــ ــ )مـ
للنمو( قابلة  ثابتة 

اآلثـــــــــــار المــــــــراد إحداثهــا 
علــــى الفئــــــــات المســتفيدة 

تطوير ُبنية تقنية 
متطورة
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س1 نشر الوعي بمخاطر التدخين والمخدرات لدى طاب التعليم العام

اإلدارة المسؤولةمخاطر التدخينالوعينشر

ماذا نريد أن نقيس
البــــــــــرامج التوعــــــــوية المقـــــــــــــــــــــدمة 
الــــــــوعـــي لـــــــــــــدى الطــــــــــــــــــــــــالب 

صيغة المؤشر
عدد البرامج التوعوية المقدمة لطالب التعليم العام 
ننسبة انتشار الوعي لدى طالب التعليم العـــــــــــام

رمز المؤشر
س1-1
س2-1

التـــــوعــــــيــــــــــــــة
ــف ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والـ

إيــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــال 

وإيــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــاح 

بــــــــشــــــــكــــــــل واســـــــــــــــع

الــــمــــعــــرفــــة واإلحــــــاطــــــة
ــة  ــ ــب ــ ــرت ــ ــت ــ ــم ــ بـــــــــاألضـــــــــرار ال
عــــــــلــــــــى الــــــتــــــعــــــاطــــــي

ــا  ــه ــدوث الــنــتــائــج الــمــتــوقــع ح
جميع  من  المخدرات  لمتعاطي 
ــة الــصــحــيــة- ــي ــن ــدي ــي)ال ــواح ــن ال
ــة( ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة-االجـ ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ الـ

طالب التعليم العام مخاطر المخدرات

ــات  ــئـ ــفـ ــب الــــبــــيــــان الــــــــــــوارد فـــــي الـ ــ ــس ــ ح
ــة ــطـ ــخـ ــدة فــــــي وثــــيــــقــــة الـ ــ ــي ــ ــف ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ال

االســـــــــــــتـــــــــــــراتـــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــة 

ــا ــ ــهـ ــ ــدوثـ ــ الــــــنــــــتــــــائــــــج الــــــمــــــتــــــوقــــــع حـ
لـــــــمـــــــتـــــــعـــــــاطـــــــي الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات 
مــــــــــــــن جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــــنـــــــــواحـــــــــي
ــة( ــي ــاع ــم ــت ــة-االج ــي ــس ــف ــن ــة-ال ــي ــح ــص )الـــديـــنـــيـــة ال
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س1-1 عدد البرامج التوعوية المقدمة لطاب التعليم العام 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س1 نشر الوعي بمخاطر التدخين 
والمخدرات لدى طالب التعليم العام

+

إجمالي البرامج التوعوية 
المقدمة  

برنامج

غير تراكمي إحصاء عــدد البرامج التوعوية ) المعلومات عن مخاطر التدخين 
والمخــدرات وكيفية الوقايــة منهما( عبر )نــدوات- المعارض-
المؤديــة  الملتقيات-المسابقات-المنشــورات..........وغيرهما( 

إلى نشر الوعي. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي

  إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س 1-2 نسبة انتشار الوعي لدى طاب التعليم العام 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س1 نشر الوعي بمخاطر التدخين 
والمخدرات لدى طالب التعليم العام

+

نتيجة االستبانة

% نسبة مئوية

تراكمي معرفة مدى استفادة الطالب من البرامج المقدمة لهم 
وزيادة الوعي لديهم عبر استخدام استبانات قبلية وبعدية 

لجميع الشرائح المستفيدة. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س2 بناء جيل يمتلك المهارات الحياتية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــارات الــحــيــاتــيــة  ــهـ ــمـ ــدون مـــن الـ ــفــي ــمــســت ال
التــــدريبية المقدمـــــة للمستــفيدين البـــــرامج 

صيغة المؤشر
ــارات الــحــيــاتــيــة ــهـ ــمـ ــن الـ ــدد الــمــســتــفــيــديــن مـ ــ ع
عدد البـــــــــرامج التــــدريبية المقدمـــــة للمستــفيدين

رمز المؤشر
س 1-2
س2-2

التـــــوعــــــيــــــــــــــة
ــف ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والـ المهارات الحياتية

جيل

يمتلك

بناء

األساليب والطرق التي تستخدم في حل المشكالت التي 
تؤدي إلى التدخين والمخدرات وعلى سبيل المثال )اتخاذ 
القرار-إدارة المشاعر-السلوك الحازم والرفض باإليجابية-
اإلبداعي( الناقد-التفكير  والوقت-التفكير  التوتر  إدارة 

ــام ــ ــع ــ ــم ال ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــن طـــــــالب الـ ــ ــ ــشء م ــ ــ ــن ــ ــ ال
ــات  ــئـ ــفـ ــي الـ ــ ــان الــــــــــوارد فـ ــ ــي ــ ــب ــ ــب ال ــ ــس ــ  )ح
ــي الـــخـــطـــة االســتــراتــيــجــيــة( ــ ــدة ف ــي ــف ــت ــس ــم ال

يـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــب 
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 

تــــــــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــس 
وتـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن
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س 2-1 عدد المستفيدين من المهارات الحياتية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س2   بناء جيل يمتلك المهارات 
الحياتية 

+

مـــن  المســـتفيدين  إجمالـــي 
ــة ــج الــــــتــــدريبــــيـــــ البـــرامـــــ

مستفيد

غير تراكمي إحصاء عدد المشاركين في البرامج التدريبية المتخصصة 
في المهارات الحياتية وعلى سبيل المثال )اتخاذ القرار-

إدارة المشاعر-السلوك الحازم والرفض باإليجابية-إدارة التوتر 
والوقت-التفكير الناقد-التفكير اإلبداعي(.

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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مـــن  المســـتفيدين  إجمالـــي 
ــة ــج الــــــتــــدريبــــيـــــ البـــرامـــــ

س2-2 عدد البرامج التدريبية المقدمة للمستفيدين

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س2 بناء جيل يمتلك المهارات 
الحياتية 

+

برنامج

غير تراكمي إحصاء عدد ما تم تنفيذه من برامج تدريبية متخصصة في 
المهارات الحياتية المعتمدة لدى الجمعية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

  إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س3 تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين والمخدرات 

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــات الــجــمــعــيــة  ــ ــدم ــ ــادة مـــــن  خ ــ ــف ــ ــت ــ االس
للمجتمع  ــة  ــدم ــق ــم ال ــة  ــي ــوع ــت ال الـــبـــرامـــج 

صيغة المؤشر
الجمعية  خـــدمـــات  طــلــب  عــلــى  الــمــقــبــلــيــن  عـــدد 
للمجتمع  ــمــقــدمــة  ال ــة  ــوي ــوع ــت ال الــبــرامــج  عـــدد 

رمز المؤشر
س 1-3 
س 2-3 

التـــــوعــــــيــــــــــــــة
ــف ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والـ مخاطر المخدرات

الوعي المجتمعي 

مخاطر التدخين

تعزيز

ــب تــعــاطــي  ــســب ــع حـــدوثـــهـــا ب ــوق ــت ــم ــج ال ــائ ــت ــن ال
الصحية،   - )الدينية  النواحي  جميع  من  المخدرات 
.)... االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،  الــــنــــفــــســــيــــة، 

الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة واإلحــــــــــــــاطــــــــــــــة 
ــة  ــبـ ــرتـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــتـ ــمـ ــر  الـ ــ ــاط ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــخ ــ ــم ــ ــال ــ ب
ــع ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــي لـــــــــدى الـ ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ

ــب  ــب ــس ــع حــــدوثــــهــــا ب ــ ــوق ــ ــت ــ ــم ــ ــج ال ــ ــائ ــ ــت ــ ــن ــ ال
ــي ــواحـ ــنـ ــن مــــن جـــمـــيـــع الـ ــيـ ــدخـ ــتـ ــي الـ ــاطـ ــعـ تـ
الــــــصــــــحــــــيــــــة،   - )الـــــــــديـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
.)... االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،  الــــنــــفــــســــيــــة، 

تـــــــــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــم 
وتــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــة
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س 3-1 عدد المقبلين على طلب خدمات الجمعية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س3 تعزيز الوعي المجتمعي 
بمخاطر التدخين والمخدرات 

+

إجمالي المقبلين على طلب الخدمة

مقبل

غير تراكمي
إحصاء عدد طالبي الخدمات )التوعية والعالجية( من آفتي 
التدخين أو المخدرات سواًء كان الطلب من أفراد أو جهات 

وتقاس عبر تقارير يتم إصدارها وذلك من خالل التقارير الدورية.   

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س 3-2 عدد المقبلين على طلب خدمات الجمعية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س3 تعزيز الوعي المجتمعي 
بمخاطر التدخين والمخدرات 

+

إجمالي البرامج التوعوية 
المقدمة للمجتمع. 

برنامج

غير تراكمي
إحصاء عدد البرامج التوعوية والتي تشمل  المعلومات 

الالزمة للوقاية من مخاطر التدخين والمخدرات عبر )ندوات- 
المعارض-الملتقيات-المسابقات-المنشورات..........وغيرهما( 

المؤدية إلى تعزيز الوعي المجتمعي. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س4 غرس الثقافة الصحية في األحياء

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
األحـــــــيـــــــاء الـــــتـــــي تــــــم تــغــطــيــتــهــا
المستفيدون من البرامج التوعوية المقدمة للحي 
الحي  أهــل  مــن  الــعــالج  فــي  الراغبين  تــوافــد 

صيغة المؤشر
الجمعية  بــبــرامــج  تغطيتها  تــم  الــتــي  ــاء  ــي األح ــدد  ع
تغطيتها تمت  التي  األحــيــاء  من  المستفيدين  عــدد 
الحــــــــي أهــــــل   من  العــــالج  طــــــــالبـــي  عـــدد 

رمز المؤشر
س 1-4
س 2-4
س 3-4

التـــــوعــــــيــــــــــــــة
ــف ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والـ

في األحياءالثقافة الصحية غرس

تـــــــــــــــــأصـــــــــــــــــيـــــــــــــــــل 

وتــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــح 

وتــــــــــــثــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت 

الــــــمــــــعــــــرفــــــة بـــــــاألثـــــــار  

ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الــــصــــحــــيــــة الـ

ــدرات،  ــخ ــم بـــأضـــرار الــتــدخــيــن وال

ــرد  ــف ــة ال ــح ــى ص ــل ــجــهــا ع ــائ ــت ون

والـــــــــمـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع 

ــان الـــــــــوارد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــ ــس ــ ح

ــدة  ــفــي ــمــســت ــات ال ــئـ ــفـ ــي الـ ــ ف

االستراتيجية الخطة  وثيقة   في 
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س4-1 عدد األحياء التي تم تغطيتها ببرامج الجمعية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س4 غرس الثقافة الصحية في 
األحياء

+

إجمالي األحياء التي تم تغطيتها.

حي

غير تراكمي إحصاء عدد األحياء التي تم تنفيذ البرامج التوعية ) المعلومات 
عن مخاطــر التدخين والمخــدرات وكيفية الوقايــة منهما( عبر 
المعارض-الملتقيات-المسابقات-المنشــورات.......... )نــدوات- 

وغيرهما(( فيها، والتي تؤدي إلى غرس الثقافة الصحية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س 4-2 عدد المستفيدين من األحياء التي تمت تغطيتها 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س4 غرس الثقافة الصحية في 
األحياء

+

إجمالي المستفيدين من 
الخدمات المنفذة في األحياء 

التي تم تغطيتها.

مستفيد

غير تراكمي
إحصاء عدد المستفيدين الكلي من البرامج التوعية المقدمة 

في األحياء التي تمت تغطيتها وذلك باستخدام حصر 
األرقام الموزعة على المستفيدين، وباإلضافة إلى التقارير 

واالستبيانات.

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س 4-3 عدد طالبي العاج من أهل الحي 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س4 غرس الثقافة الصحية في 
األحياء

+

إجمالي طالبي العالج من أهل 
الحي. 

طالب العالج

غير تراكمي إحصاء عدد طالبي العالج من آفتي التدخين أو المخدرات 
من األحياء،  وذلك من خالل التقارير الدورية )حصر استمارات 

التسجيل( الواردة من العيادات الثابتة أو المتنقلة.   

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س5 رعاية وتأهيل المتعافين من اإلدمان ببرامج نوعية وهادفة

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
المتعــافون الخـــــاضعون للعـالج من التــــــــدخين 
التأسيسية الدورة  في  المنتظمون  المتعافون 
مشاركة أسر المتعافين في برنامج العالج األسري
للمتعافين الــمــقــدمــة  التأهيلية  ــج  ــرام ــب ال

صيغة المؤشر
التدخين في  العالجي  للبرنامج  الخاضعين  المتعافين  عدد 
نســبة المتعافيــن المنتظميــن فــي الــدورة التأسيســية التأهيليــة
عــدد أســر المتعافيــن التــي شــاركت فــي برنامج العالج األســري 
عـــــــــدد الـبـرامــــــج التـــأهـيـلـيــــة المـقـدمـــة للمتـعـافيـــن 

رمز المؤشر
س 1-5
س 2-5
س 3-5
س 4-5

ــة  ــ ــاي ــ ــرع ــ مــــركــــز ال
والــــــتــــــأهــــــيــــــل 
والـــــــعـــــــيـــــــادات

رعاية

برامج

تأهيل

نوعية

المتعافين من اإلدمان

هادفة

اهــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــام 
ومـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــظـــــــــــة 
واحــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــواء

اإلجـــــــــــــــراءات والــــوســــائــــل 
والــــعــــمــــلــــيــــات الـــــالزمـــــة 
مــجــددة نتيجة  ــى  إلـ ــوصــول  ــل ل

إصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح 
وإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــافـــــــــي

ــة عــلــى دراســـــــات حــديــثــة  ــي ــن مــب

تـــواكـــب الـــتـــطـــورات الــعــلــمــيــة 

عن  وتتميز  واألدوات،  الوسائل  في 

أثر ذات  وتكون  البرامج  من  مثيالتها 

ــة ســابــقــة  ــرب ــج ــهــم ت ــدي أشـــخـــاص ل

فــــــي تــــعــــاطــــي الـــتـــدخـــيـــن 

ــي بــرامــج  والــمــخــدرات ودخــلــوا ف

مــتــخــصــصــة فـــي عــــالج اإلدمـــــان 

ــج  ــائ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ن ذات 
مــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــددة 
وواضـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــة
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س 5-1 عدد المتعافين الخاضعين للبرنامج العاجي في التدخين

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س5 رعاية وتأهيل المتعافين من 
اإلدمان ببرامج نوعية وهادفة

+

الخاضعين  المتعافين  إجمالي 
للبرنامج العالجي في التدخين.

متعافي 

غير تراكمي إحصاء عدد المتعافين المستفيدين من البرنامج العالجي 
والذي يتم عبر )6 جلسات عن طريق جهاز المالمس الفضي + 
العالج بالدواء + العالج المعرفي السلوكي( وفق التشخيص 

الطبي. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي

 مركز الرعاية والتأهيل والعيادات

شرح المؤشر
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س 5-2 نسبة المتعافين المنتظمين في الدورة التأسيسية التأهيلية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س5 رعاية وتأهيل المتعافين من 
اإلدمان  ببرامج نوعية وهادفة

+

)عدد المتعافين المنتظمين / عدد 
المتعافين المشاركين ( * 100

% نسبة مئوية

غير تراكمي قياس نسبة المتعافين المنتظمين في الدورة التأسيسية 
التأهيلية من إجمالي عدد المشاركين وذلك حسب تقييم 

الفريق المعالج. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي 

مركز الرعاية والتأهيل والعيادات

شرح المؤشر
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       مركز الرعاية والتأهيل والعيادات

س 5-3 عدد أسر المتعافين التي شاركت في برنامج العاج األسري 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س5 رعاية وتأهيل المتعافين من 
اإلدمان ببرامج نوعية وهادفة

+

إجمالي األسر المشاركة في 
البرامج العالجية.

 أسرة

غير تراكمي إحصاء عدد أسر المتعافين التي شاركت في برنامج العالج 
األسري )جلسة إرشاد أسري يقيمها المعالج بحضور 

المتعافي وأسرته(.

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

شرح المؤشر
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    مركز الرعاية والتأهيل والعيادات

س 5-4 عدد البرامج التأهيلية المقدمة للمتعافين 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س5 رعاية وتأهيل المتعافين من 
اإلدمان ببرامج نوعية وهادفة

+

إجمالي البرامج التأهيلية 
المقدمة للمتعافين. 

برنامج 

غير تراكمي إحصاء عدد البرامج التأهيلية المقدمة المتعافين والمعتمدة 
من قبل مركز الرعاية والتأهيل والعيادات.  

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

شرح المؤشر
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س6 تعزيز دور أولياء األمور في وقاية األبناء من مخاطر التدخين والمخدرات

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
األمــور ألولــيــاء  المقدمة  التدريبية  الـــدورات 
التدريبية  الـــدورات  أتموا  الذين  األمــور  أولياء 

صيغة المؤشر
األمــور  ألوليــاء  المقدمــة  التدريبيــة  الــدورات  عــدد 
التدريبيــة الــدورات  أتمــو  الذيــن  األمــور  أوليــاء  عــدد 

رمز المؤشر
س1-6
س2-6

التـــــوعــــــيــــــــــــــة
ــف ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والـ من مخاطر المخدراتمن مخاطر التدخيناألبناء

تعزيز

تـــــــــــدعـــــــــــيـــــــــــم
وتـــــــــــقـــــــــــويـــــــــــة 

دور

مـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــة
ووظــــــــــيــــــــــفــــــــــة 

أولياء األمور
حــســب  الــبــيــان الـــوارد 
في الفـئـات المستفـيـدة 
فـــــــــــي وثـــــيـــــقـــــة
الـخــطــة االسـتـراتـيـجيـة

األبناء
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
ــق  ــ مـــــــــــن لـــــــــــه ح
ــاء ــيـ ــن أولـ ــ رعــــايــــة  م
األمـــــــــــــــــــــــــــــــــور

ــق  ــ كـــــــــــل مـــــــــــن لـــــــــــه ح
رعــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــة  
مـــــــــــــــــن أولــــــــــــــيــــــــــــــاء
األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

ــوقــعــة حــدوثــهــا  ــمــت ــج ال ــائ ــت ــن ال
جميع  مــن  التدخين  لمتعاطي 
-الصحية- )الدينيـــة  النـــــواحي 
ــة( ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة-االجـ ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ الـ

ــا  ــه ــدوث الــنــتــائــج الــمــتــوقــع ح
جميع  من  المخدرات  لمتعاطي 
-الصحية- )الدينيـــة  النـــــواحي 
ــة( ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة-االجـ ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ الـ
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س 6-1 عدد الدورات التدريبية المقدمة ألولياء األمور 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س6 تعزيز دور أولياء األمور في وقاية 
األبناء  من مخاطر التدخين والمخدرات 

+

إجمالي الدورات المقدمة 
ألولياء األمور.

دورة

غير تراكمي إحصاء عدد الدورات التدريبية المقدمة وفق االحتياج التدريبي 
ألولياء األمور مثل ) كيف أقي ابني من المخدرات ـ األسرة 

المتزنة( وغيرها.

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

إدارة التوعية والتثقيف

شرح المؤشر
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س6-2 عدد أولياء األمور الذين أتمو الدورات التدريبية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س6 تعزيز دور أولياء األمور في وقاية 
األبناء  من مخاطر التدخين والمخدرات 

+

إجمالي أولياء األمور الذين 
أتموا الدورات التدريبية. 

ولي أمر 

غير تراكمي
إحصاء عدد أولياء األمور الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنسبة 

حضور ال تقل عن 80 % من األيام التدريبية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة التوعية والتثقيف

شرح المؤشر
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س7 توعية الحجاج والمعتمرين بمخاطر  التدخين والمخدرات

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــة  ــي ــوع ــت ــج ال ــرامـ ــبـ ــدون مـــن الـ ــي ــف ــت ــس ــم ال
إقبــال المعتـمرين والحجـاج على طـلب العــالج

صيغة المؤشر
عدد المستفيدين من الحجاج والمعتمرين من برامج الجمعية
عدد المقبلين من المعتمرين والحجاج على طلب العالج 

رمز المؤشر
س 1-7
س 2-7

التـــــوعــــــيــــــــــــــة
ــف ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والـ مخاطر المخدرات

الحجاج والمعتمرون

مخاطر التدخين

توعية

ــع  حــــدوثــــهــــا  ــ ــ ــوق ــ ــ ــت ــ ــ ــم ــ ــ ــج  ال ــ ــ ــائ ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــ ال
بـــــســـــبـــــب تــــــعــــــاطــــــي الـــــــمـــــــخـــــــدرات 
مــــــــــــــن جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــــنـــــــــواحـــــــــي 
.)... االجــتــمــاعــيــة،  الــنــفــســيــة،  )الــديــنــيــة-الــصــحــيــة، 

حــــــــســــــــب الــــــــــبــــــــــيــــــــــان الــــــــــــــــــــوارد 
ــدة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ فــــــــــي الــــــــفــــــــئــــــــات الـ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وثـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــة 
الـــــــــخـــــــــطـــــــــة  االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة

ــا  ــ ــهـ ــ ــدوثـ ــ الــــــنــــــتــــــائــــــج  الـــــمـــــتـــــوقـــــع حـ
بــــــســــــبــــــب تـــــــعـــــــاطـــــــي الـــــتـــــدخـــــيـــــن 
مــــــــــــــن جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــــنـــــــــواحـــــــــي 
.)... االجــتــمــاعــيــة،  الــنــفــســيــة،  )الــديــنــيــة-الــصــحــيــة، 

الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــثـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــف 
ــة  ــ ــي ــ ــح ــ ــص ــ ــة وال ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــب الـ ــ ــ ــواق ــ ــ ــع ــ ــ ــال ــ ــ )ب
ــة واالقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة...( ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
ــي ــ ــ ــاط ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ الـــــــنـــــــاجـــــــمـــــــة عـــــــــــن ال
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س 7-1 عدد المستفيدين من الحجاج والمعتمرين من برامج الجمعية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س7 توعية الحجاج والمعتمرين 
بمخاطر التدخين والمخدرات 

+

إجمالي المستفيدين من الحجاج 
والمعتمرين. 

مستفيد

غير تراكمي  إحصاء عدد المستفيدين الكلي من البرامج التوعوية 
المقدمة للحجاج والمعتمرين وذلك باستخدام االستمارات 

المعتمدة سواًء من الجمعية أو الجهات المستفيدة. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

موسمي )رمضان- الحج( 

إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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س 7-2 عدد المقبلين من المعتمرين والحجاج على طلب العاج 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

س7 توعية الحجاج والمعتمرين 
بمخاطر التدخين والمخدرات 

+

إجمالي طالبي العالج من 
المعتمرين والحجاج.  

طالب العالج 

غير تراكمي إحصاء عدد طالبي العالج من آفتي التدخين أو المخدرات من 
الحجاج والمعتمرين، وذلك من خالل التقارير الدورية )حصر 

استمارات التسجيل( الواردة من العيادات الثابتة أو المتنقلة.   

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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ص1 تعظيم األثر على المستفيدين

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
المستفيدة  الفئات  على  إحداثه  المطلوب  األثر 
رضا الفئات المستفيدة من خدمات وبرامج الجمعية

صيغة المؤشر
نسبة تحقق األثر المطلوب إحداثه على الفئات المستفيدة
نسبة رضا الفئات المستفيدة من خدمات وبرامج الجمعية 

رمز المؤشر
ص1-1
ص2-1

الــــــــعــــــــالقــــــــات 
ــالم ــ الـــعـــامـــة واإلعـ

على المستفيديناألثرتعظيم

أكــــــــــــــبــــــــــــــر قــــــيــــــمــــــة 

واســـــــتـــــــفـــــــادة مـــمـــكـــنـــة

بـــــــــأقـــــــــل الـــــــــــمـــــــــــوارد 

ــب  ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ ــ وأفــــــــضــــــــل األس

الــــنــــتــــيــــجــــة الـــــمـــــرجـــــوة 

تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــهــــــــا 

حـــســـب الـــمـــطـــلـــوب إحـــداثـــه 

ــدة  ــفــي ــمــســت ــات ال ــئـ ــفـ ــي الـ ــ ف

فــــــــــــــــــي وثــــــــيــــــــقــــــــة 

ــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــ ــط ــ ــخ ــ ال

ــان الـــــــــوارد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــ ــس ــ ح

ــدة  ــفــي ــمــســت ــات ال ــئـ ــفـ ــي الـ ــ ف

ــه  ــداثـ واألثـــــــر الـــمـــطـــلـــوب إحـ

فــــــــــــــــــي وثــــــــيــــــــقــــــــة 

ــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــ ــط ــ ــخ ــ ال
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ص1-1 نسبة تحقق األثر المطلوب إحداثه على الفئات المستفيدة

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ص1 تعظيم األثر على المستفيدين

+

نتيجة التقييم

% نسبة مئوية

تراكمي معرفة مدى تحقق األثر على المستفيدين وذلك من خالل 
التعاقد مع شركة متخصصة أو أشخاص متخصصين في قياس 

األثر )وفق أهداف الخطة االستراتيجية(.

مكتب إدارة االستراتيجية 

 سنوي

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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ص1-2 نسبة رضا المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية  

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ص1 تعظيم األثر على المستفيدين

+

نتيجة التقييم

% نسبة مئوية

تراكمي قياس مدى رضا المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية 
وذلك من خالل التعاقد مع شركة متخصصة أو أشخاص 

متخصصين. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة التوعية والتثقيف 

شرح المؤشر
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ص2 تحقيق رضا أصحاب المصلحة 

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
اإلشرافية  للجهة  التابع  الحوكمة  نظام  تطبيق 
الجمعية  أداء  ــن  ع المصلحة  أصــحــاب  رضـــا 

صيغة المؤشر
اإلشرافية   للجهة  التابع  الحوكمة  نظام  تطبيق  نسبة 
نســــبة رضـــــا أصحــــاب المصـلحــــة عن أداء الجمعــــية

رمز المؤشر
ص1-2
ص2-2

الــــــــعــــــــالقــــــــات 
ــالم ــ الـــعـــامـــة واإلعـ

أصحاب المصلحةرضاتحقيق

الــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــول 
واإلنــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــاز 

الــــــــــــقــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــة 
واالســــــــــتــــــــــحــــــــــســــــــــان 
بـــــــــــــــــــأداء الــــجــــمــــعــــيــــة

حـــــــــســـــــــب الــــــــبــــــــيــــــــان
فــــــــــــــــــي وثــــــــيــــــــقــــــــة 
ــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــ ــط ــ ــخ ــ ال
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ص2-1 نسبة تطبيق نظام الحوكمة التابع للجهة اإلشرافية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ص2 تحقيق رضا أصحاب 
المصلحة 

+

نتيجة التقييم. 

% نسبة مئوية

 تراكمي
معرفة مدى تحقيق نسبة الحوكمة بالجمعية عبر تقييمها من 

الجهة المشرفة عليها )وزارة العمل والتنمية االجتماعية(.

مكتب إدارة االستراتيجية 

 سنوي

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر



64

ص2-2 نسبة رضا أصحاب المصلحة عن أداء الجمعية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ص2 تحقيق رضا أصحاب 
المصلحة 

+

نتيجة االستبانة

% نسبة مئوية

تراكمي
معرفة مدى رضا أصحاب المصلحة عن أداء  الجمعية من 

خالل عمل استبانات تقييم )ورقية- إلكترونية(.  

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

شرح المؤشر
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م1 تحقيق االستدامة المالية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
إيــــــــــــــــــــــــــــــــرادات الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة 
ــة ــ ــاري ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ إنــــــشــــــاء مـــــشـــــاريـــــع اس

صيغة المؤشر
ــة زيــــــــــــادة إيــــــــــــــــرادات الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــب ــ ــس ــ ن
عدد المشـــــــــــــــــاريع االستثمارية التــــي تم تنفيذها

رمز المؤشر
م1-1
م2-1

تــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة

االستدامة الماليةتحقيق

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــدف

مــــــــــــعــــــــــــادلــــــــــــة اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات 
ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــ ــج ــ ــ ــل ــ ــ الـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة ل
لـــــــــلـــــــــمـــــــــصـــــــــروفـــــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة
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م 1-1 نسبة زيادة إيرادات الجمعية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

م1 تحقيق االستدامة المالية 

+

))اإليراد الحالي – اإليراد السابق( / 
اإليراد السابق( * 100

% نسبة مئوية

 تراكمي
زيادة نسبة إيرادات الجمعية عبر برامج ومشاريع ووسائل 

متنوعة. 

إدارة الشؤون المالية 

ربع سنوي

 إتنمية الموارد المالية

شرح المؤشر
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م1-2 عدد المشاريع االستثمارية التي تم تنفيذها

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

م1 تحقيق االستدامة المالية

+

إجمالي المشاريع االستثمارية 
التي تم تنفيذها.

مشروع

إحصاء عدد المشاريع االستثمارية )المشاريع التجارية والتي  تراكمي
تمت وفق دراسة جدوى من قبل متخصصين( التي تم 

تنفيذها والتي تعود باإليراد المالي للجمعية.  

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

 إتنمية الموارد المالية 

شرح المؤشر
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ل1 بناء وتفعيل شراكات استراتيجية فاعلة

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــمــوقــعــة  ــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال ــ ــراك ــ ــش ــ ال
ــة ــعـ ــوقـ ــمـ فـــاعـــلـــيـــة الـــــشـــــراكـــــات الـ

صيغة المؤشر
ــمــوقــعــة ــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال ــ ــراك ــ ــش ــ ــدد ال ــ عـ
نسبة الشراكات المفعلة من إجمالي الشراكات الموقعة 

رمز المؤشر
ل1-1
ل2-1

الــــــــعــــــــالقــــــــات 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة 
واإلعــــــــــــــــــــــــالم

فاعلة

تفعيل

شراكات استراتيجية

بناء

وُتـــــــــحـــــــــقـــــــــق  أثـــــــــــــــــــــــــر،  ذات 
الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــو مــــــــنــــــــهــــــــا  

تـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــط 
وتــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــر 

ــل مـــــــع الـــــجـــــهـــــات األخـــــــــرى ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
ــق مـــــنـــــفـــــعـــــة مـــــتـــــبـــــادلـــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ
ــدم أهــــــــداف الــجــمــعــيــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــ ــخ ــ ت

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
وتـــــــــــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــس،
وإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام 
الــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــود



6969

ل1-1 عدد الشراكات االستراتيجية الموقعة 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل1 بناء وتفعيل شراكات 
استراتيجية فاعلة

+

مجموع الشراكات االستراتيجية 
الموقعة. 

شراكة

غير تراكمي إجمالي عدد الشراكات )مذكرة تعاون- مذكرة تفاهم-
اتفاقية تعاون-شراكة استراتيجية...... وغيرها من أشكال 

الشراكات( االستراتيجية )التي تخدم األهداف االستراتيجية 
للجمعية( عن طريق جمع عقود الشراكات. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي

إدارة العالقات العامة واإلعالم 

شرح المؤشر
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ل1-2 نسبة الشراكات المفعلة من إجمالي الشراكات الموقعة

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل1 بناء وتفعيل شراكات 
استراتيجية فاعلة

+

)عدد الشراكات المفعلة / عدد 
الشراكات الموقعة( × 100

% نسبة مئوية

غير تراكمي
قياس نسبة الشراكات المفعلة والتي تم العمل بها بالنسبة 

إلجمالي الشراكات الموقعة. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي 

 إدارة العالقات العامة واإلعالم 

شرح المؤشر



7171

ل2 صناعة خدمات وبرامج نوعية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
صناعتها  تمت  التي  النوعية  والبرامج  الخدمات 

صيغة المؤشر
صناعتها تمت  التي  النوعية  والبرامج  الخدمات  عدد 

رمز المؤشر
ل1-2

الـــــــتـــــــوعـــــــيـــــــة
ــف ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والـ نوعية

خدمات

وبرامج

صناعة

دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــديــــــــــثــــــــــة
تــــــــواكــــــــب الــــــــتــــــــطــــــــورات الـــعـــلـــمـــيـــة 
عــن  وتـــتـــمـــيـــز  واألدوات،  ــل  ــ ــائ ــ ــوس ــ ال فــــي 
أثـــر ذات  ــون  ــ ــك ــ وت ــج،  ــ ــرام ــ ــب ــ ال ــن  ــ م ــا  ــه ــالت ــي ــث م

مـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــات ومـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادرات
ــة ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ تـــــــــخـــــــــدم أهـــــــــــــــــــــداف الـ
نـــــــــــحـــــــــــو الـــــــمـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــديـــــــن

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات والـــــــــوســـــــــائـــــــــل
والـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات الـــــــــــالزمـــــــــــة
ــة مـــــحـــــددة ــ ــج ــ ــي ــ ــت ــ لــــــلــــــوصــــــول إلــــــــــى ن

تــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــن 
وإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج 
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ل2-1 عدد الخدمات والبرامج النوعية التي تمت صناعتها

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل2 صناعة خدمات وبرامج نوعية

+

إجمالي الخدمات والبرامج 
النوعية التي تم صناعتها 

برنامج/ خدمة 

غير تراكمي
إحصاء عدد الخدمات والبرامج التي تمتاز بالنوعية )ُبنيت وفق دراسة حديثة تواكب 

التطورات العلمية في الوسائل واألدوات، وتتميز عن مثيالتها من البرامج، وتكون 

ذات أثر( والمالئمة الحتياجات كل فئة من الفئات المستفيدة، والُمحكمة )سواًء 

كانت داخليا أو خارجيا حسب طبيعة الخدمات والبرامج(. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي 

 التوعية  والتثقيف

شرح المؤشر
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ل3 استثمار وتفعيل التطور التقني واإلعام الجديد

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
للجمعيـة االجتماعـي  التواصـل  قنـوات  متابعـو 
التقنيـات الحديثـة المسـتخدمةفي  إيصال رسـالة 

لجمعية  ا

صيغة المؤشر
ــة  ــي للجمعي ــل االجتماع ــوات التواص ــي قن ــدد متابع ع
عـدد التقنيات الحديثة المسـتخدمة فـي تحقيق  أهداف 

الجمعية

رمز المؤشر
ل1-3
ل2-3

تــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة 
الــــمــــعــــلــــومــــات اإلعالم الجديد

تفعيل

التطور التقني

استثمار

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات
الــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــــل 
االجــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــي
الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــة

تـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــط 
وتــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــر 

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
الــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــل 
واألدوات  الــــتـــــــــــقـــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 

االســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــادة
الـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــوى
لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــق 
أهــــــــــــــــــــــــــــــــــداف الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة
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ل3-1 عدد متابعي قنوات التواصل االجتماعي للجمعية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل3 استثمار وتفعيل التطور 
التقني واإلعالم الجديد

+

إجمالي متابعي قنوات التواصل 
االجتماعي.

متابع

غير تراكمي إحصاء عدد متابعي قنوات التواصل االجتماعي )تويتر- 
يوتيوب- فيس بوك- انستجرام-السناب شات( وذلك عن طريق 

اإلحصاءات الخاصة بكل قناة. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة العالقات العامة واإلعالم 

شرح المؤشر
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ل3-2 عدد التقنيات الحديثة المستخدمة في تحقيق أهداف الجمعية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل3 استثمار وتفعيل التطور 
التقني واإلعالم الجديد

+

إجمالي التقنيات الحديثة 
المستخدمة. 

تقنية 

غير تراكمي إحصاء عدد الوسائل التقنية وفق اإلصدار األخير )الموقع 
اإللكتروني- الهاتف اإلرشادي- تطبيقات األجهزة الحديثة 

– قنوات التواصل االجتماعي .... إلخ( والمستخدمة  من قبل 
الجمعية في تحقيق أهداف الجمعية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي

 إدارة تقنية المعلومات 

شرح المؤشر
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ل4 اإلدارة االحترافية للموارد المالية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
تـــخـــفـــيـــض مـــــعـــــدل الــــمــــصــــروفــــات 
ــذ الـــمـــوازنـــة الــتــشــغــيــلــيــة  ــفــي ــن ــة ت ــع ــاب ــت م
تــــطــــبــــيــــق الــــــالئــــــحــــــة الــــمــــالــــيــــة 

صيغة المؤشر
ــات ــ ــروف ــ ــص ــ ــم ــ ــدل ال ــ ــعـ ــ ــض مـ ــيـ ــفـ ــخـ نـــســـبـــة تـ
ــة الــتــشــغــيــلــيــة  ــ ــوازن ــ ــم ــ ــذ ال ــي ــف ــن ــة ت ــ ــة دقـ ــب ــس ن
ــة الــمــالــيــة ــ ــح ــ ــالئ ــ ــود ال ــ ــن ــ تــقــيــيــم تــطــبــيــق ب

رمز المؤشر
ل1-4
ل2-4
ل3-4

اإلدارة
الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة 

الموارد الماليةاالحترافيةاإلدارة

عـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة 

ُمــــــــــــَنــــــــــــَظــــــــــــمــــــــــــة 

ــق األهـــــــــــــداف ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــ ل

ــل  ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ تــــــنــــــفــــــيــــــذ ال
بــــــــمــــــــنــــــــهــــــــجــــــــيــــــــة 
وإتـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــان

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات
الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــيــــــــــة 
)الــــثــــابــــتــــة والـــمـــتـــغـــيـــرة(
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ل4-1 نسبة تخفيض معدل المصروفات

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل4 اإلدارة االحترافية للموارد 
المالية

-

)المصروفات السابقة – 
المصروفات الحالية(/ المصروفات 

الحالية × 100 

% نسبة مئوية

تراكمي
قياس مدى زيادة وانخفاض معدل المصروفات، ومتابعتها 

عن طريق التقارير المالية الدورية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي

 اإلدارة المالية

شرح المؤشر
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ل4-2 نسبة دقة تنفيذ الموازنة التشغيلية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل4 اإلدارة االحترافية للموارد 
المالية

+

نتيجة التقارير المالية الدورية.  

% نسبة مئوية

تراكمي
قياس مدى متابعة الصرف واإليراد المعتمد من مجلس إدارة 
الجمعية للموازنة التشغيلية عن طريق التقارير المالية الدورية.   

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

  اإلدارة المالية 

شرح المؤشر
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ل4-3 تقييم تطبيق بنود الائحة المالية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل4 اإلدارة االحترافية للموارد 
المالية

+

نتيجة التقارير المالية الدورية.  

% نسبة مئوية

تراكمي تنفيذ ومتابعة بنود الالئحة المالية )الدورة المحاسبية 
واكتمال أركانها( عن طريق استخدام اآلليات المعتمدة في 

الصرف.

المراجع الخارجي 

ربع سنوي 

  اإلدارة المالية

شرح المؤشر
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ل5 التحسين والتطوير المستمر

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــة الـــمـــطـــورة ــ ــي ــ ــل ــ ــداخ ــ ــات ال ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
للمستفيد  الــمــقــدمــة  ــمــطــورة  ال ــخــدمــات  ال

صيغة المؤشر
ــورة ــطـ ــمـ ــات الـــداخـــلـــيـــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ نـــســـبـــة الـ
ــا  ــرهـ ــويـ ــطـ ــات الــــتــــي تـــــم تـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ عـــــــدد الـ

رمز المؤشر
ل1-5
ل2-5

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة 

المستمرالتطويرالتحسين

اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح 

والــــــــــــتــــــــــــرقــــــــــــيــــــــــــة 

الــــــــــتــــــــــغــــــــــيــــــــــيــــــــــر
الــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــجــــــــــــي
لــــــــــــــــأفــــــــــــــــضــــــــــــــــل

واألحــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــن 

الـــــــــــديـــــــــــمـــــــــــومـــــــــــة 
انــــــــقــــــــطــــــــاع دون 
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ل5-1 نسبة العمليات الداخلية المطورة

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل5 التحسين والتطوير المستمر

+

)العمليات الداخلية المطورة / 
إجمالي العمليات الداخلية( × 100

% نسبة مئوية

تراكمي قياس نسبة العمليات الداخلية )الصادر والوارد-إصدار التقارير-
تقييم أداء الموظفين-الخدمات المساندة للموظفين ..... 
وغيرها( التي تم تطويرها بالنسبة إلى إجمالي العمليات 

بالجمعية

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر
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ل5-2 عدد الخدمات التي تم تطويرها 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل5 التحسين والتطوير المستمر

+

إجمالي الخدمات التي تم 
تطويرها. 

خدمة 

تراكمي
إحصاء عدد الخدمات )التوعية والعالج التأهيلي( التي تم 
تطويرها نوعيا عبر تحديد معايير معتمدة داخل الجمعية.  

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

     إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر



8383

ل6 استقطاب وتأهيل كوادر متخصصة في عاج اإلدمان

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــم  ــه ــاب ــط ــق ــت ــوادر الــــذيــــن تــــم اس ــ ــ ــك ــ ــ ال
المتخصــصـــة  التدريـــبية  البــــرامج  خـــريجــــــو 

صيغة المؤشر
اســتقطابهم  تــم  الذيــن  الكــوادر  عــدد 
المتخصصــة  التدريبيــة  البرامــج  خريجــي  عــدد 

رمز المؤشر
ل1-6
ل2-6 

ــة  ــ ــاي ــ ــرع ــ مــــركــــز ال
والــــــتــــــأهــــــيــــــل 
والـــــــعـــــــيـــــــادات

استقطاب

متخصصة

وتأهيل

عالج

كوادر

اإلدمان

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب
واخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــار

يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــل
فــــــــــي مـــــــــجـــــــــال عـــــــالج
الـــــتـــــبـــــغ والــــــمــــــخــــــدرات

تــــــــقــــــــديــــــــم بــــــــرامــــــــج
تـــــــــــــدريـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــة 
مـــــــــتـــــــــخـــــــــصـــــــــصـــــــــة 

ــة ــي ــم ــل طــــــــرق وأســـــالـــــيـــــب ع

ــدة ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وطــــــــبــــــــيــــــــة مـ

ــي ــلـ ــيـ ــأهـ ــتـ فــــــي الــــــعــــــالج الـ

ــن فــي  ــيـ ــصـ ــصـ ــخـ ــتـ أفــــــــــــراد مـ

ــعـــالجـــي  ــال الـــتـــأهـــيـــل الـ ــ ــج ــ م

لــديــهــم  مــمــن  ــن  ــي ــعــاف ــت ــم ال أو  

ــل ــمـ ــعـ ــة فــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ الـ

ــة عـــلـــى تــعــاطــي  ــاديـ ــمـ ــتـ االعـ
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــغ 
الـــــــــمـــــــــخـــــــــدرات  أو 



84

ل6-1 عدد الكوادر الذين تم استقطابهم 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل6 استقطاب وتأهيل كوادر 
متخصصة في عالج اإلدمان

+

إجمالي الكوادر الذين تم 
استقطابهم.   

معالج 

غير تراكمي إحصاء عدد المعالجين الذين تم استقطابهم وفق الشروط 
والضوابط المعتمدة من قبل مركز الرعاية والتأهيل 

والعيادات

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

 مركز الرعاية والتأهيل والعيادات

شرح المؤشر
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ل6-2 عدد خريجي البرامج التدريبية المتخصصة 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل6 استقطاب وتأهيل كوادر 
متخصصة في عالج اإلدمان

+

إجمالي خريجي البرامج التدريبية 
المتخصصة.  

خريج

غير تراكمي إحصاء عدد خريجي البرامج التدريبية من المتخصصين 
والمتعافين السابقين )سواًء في مجال عالج التبغ أو 

المخدرات( الذين اجتازوها وفق معايير االعتماد. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

سنوي

 مركز الرعاية والتأهيل والعيادات

شرح المؤشر
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ل7 تحسين الصورة الذهنية للجمعية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــج الــــمــــقــــدمــــة لــتــحــســيــن  ــ ــ ــرام ــ ــ ــب ــ ــ ال

الصورة الذهنية

صيغة المؤشر
عدد البرامج المقدمة لتحسين الصورة الذهنية للجمعية

رمز المؤشر
ل1-7

الــــــــعــــــــالقــــــــات 
ــالم ــ الـــعـــامـــة واإلعـ

للجمعيةالصورة الذهنيةتحسين

تـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــح 

وتــــــــــــــــوضــــــــــــــــيــــــــــــــــح  

ــورات  ــ ــص ــ وت وأحــــكــــام  أراء   
الــــــمــــــســــــتــــــفــــــيــــــديــــــن 
ــة ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ حـــــــــــــــول الـ

جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين
والــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــدرات 
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ل7-1 عدد البرامج المقدمة لتحسين الصورة الذهنية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل7 تحسين الصورة الذهنية 
للجمعية

+

إجمالي البرامج المقدمة لتحسين 
الصورة الذهنية 

برنامج

غير تراكمي إحصاء عدد البرامج )حمالت إعالمية وتوعوية متخصصة– زيارات ميدانية –استقطاب 

المشاهير ... ( الموجهة لـ )الداعمين-العمالء-أصحاب المصلحة-الشركاء-

المتعالجين..( لتحسين الصورة الذهنية لديهم.

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

شرح المؤشر
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ل8 استقطاب وتفعيل المتطوعين

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
الــمــتــطــوعــون الـــذيـــن تـــم اســتــقــطــابــهــم

أعمال  تنفيذ  المتطوعين في  فاعلية مساهمة   
الجمعية

صيغة المؤشر
ــن الـــذيـــن تـــم اســتــقــطــابــهــم ــي ــوع ــط ــت ــم عــــدد ال
أعمال  تنفيذ  في  المتطوعين  مساهمة  فاعلية  نسبة 

الجمعية 

رمز المؤشر
ل1-8
ل2-8

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة

المتطوعينتفعيلاستقطاب

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب 

واخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــار

اشـــــــــــــــراكـــــــــــــــهـــــــــــــــم
ــق أهـــــــــداف  ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ فـــــــي ت
الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــيــــــــــة 

كـــــــــــل مـــــــــــن يـــــــشـــــــارك
يـــــــــســـــــــاهـــــــــم  أو 
الجمعية  أعـــمـــال  تــنــفــيــذ  فـــي 
ــي ــ ــال ــ ــل م ــ ــابـ ــ ــقـ ــ بـــــــــــدون مـ
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ل8-1 عدد المتطوعين الذين تم استقطابهم 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل8 استقطاب وتفعيل 
المتطوعين

+

إجمالي المتطوعين الذين تم 
استقطابهم. 

متطوع 

غير تراكمي إحصاء عدد المتطوعين الذين تم استقطابهم من خالل تحديد 
احتياج الجمعية من المتطوعين، وتحديد المهام المناسبة 

لهم. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة الموارد البشرية

شرح المؤشر
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ل8-2 نسبة فاعلية مساهمة المتطوعين في تنفيذ أعمال الجمعية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل8 استقطاب وتفعيل 
المتطوعين

+

نتيجة تقارير فاعلية المتطوعين.

نسبة مئوية

غير تراكمي قيــاس مــدى فاعلية )تأدية المهــام التطوعيــة الموكلة إليه( 
ومســاهمة )جهد- استشــارة- تنفيذ ....... وغيرهــا( المتطوعين 
في تنفيذ أعمال الجمعية وفق احتياجها، عبر تقارير انجاز المهام 

التطوعية.

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة الموارد البشرية

شرح المؤشر
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ل9 نمذجة مركز الرعاية والتأهيل 

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
اعتمادات  على  والتأهيل  الرعاية  مركز  حصول 

محلية ودولية  
المعتمدة  النمذجة  من  المستفيدة  الجهات 

صيغة المؤشر
حصل  الــتــي  ــيــة  والــدول المحلية  ــمــادات  ــت االع ــدد  ع

عليها المركز 
المعتمدة  النمذجة  مــن  المستفيدة  الجهات  عــدد 

رمز المؤشر
ل 1-9

ل 2-9

ــة  ــ ــاي ــ ــرع ــ مــــركــــز ال
والــــــتــــــأهــــــيــــــل 
والـــــــعـــــــيـــــــادات

مركز الرعاية والتأهيل نمذجة

ــق جـــمـــيـــع الـــــجـــــوانـــــب الـــمـــتـــعـــلـــقـــة ــ ــي ــ ــوث ــ ت
ــا(،  ــرهـ ــيـ وغـ واإلداريـــــــــــــة...  ــة  ــي ــن ــف ال  ( بـــالـــمـــركـــز 
ــا ــ ــي ــ ــل ــ ــا لــــــفــــــروع الـــجـــمـــعـــيـــة داخ ــ ــه ــ ــل ــ ــق ــ ون
الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــة لــــــــــــــخــــــــــــــارج  أو 

مـــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــز يـــــــــــــــقـــــــــــــــوم 
ــلـــي  ــيـ ــأهـ ــتـ ــالج الـ ــ ــ ــع ــ ــ ــات ال ــ ــ ــدم ــ ــ بـــتـــقـــديـــم خ
ــتـــعـــافـــيـــن ــل الـــمـ ــ ــي ــ ــأه ــ ــي ت ــ ــ الـــمـــتـــخـــصـــص ف
مــــــــــــــــــــــــــــــن اإلدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 



92

ل 9-1 عدد االعتمادات المحلية والدولية التي حصل عليها المركز

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل9 نمذجة مركز الرعاية والتأهيل 

+

إجمالي االعتمادات التي حصل 
المركز عليها. 

اعتماد 

غير تراكمي إحصــاء عدد االعتمــادات )الرخــص والشــهادات والجوائز( من 
الجهات المعتمدة محليا وعالميا في مجال عمل المركز، والتي 

حصل عليها وفق المعايير المعتمدة من قبل الجهات. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

سنوي

 مركز الرعاية والتأهيل والعيادات

شرح المؤشر
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ل 9-2 عدد الجهات المستفيدة من النمذجة المعتمدة 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل9 نمذجة مركز الرعاية والتأهيل 

+

إجمالي الجهات المستفيدة.  

جهة 

غير تراكمي إحصاء عدد الجهات المســتفيدة من النمذجة المعتمدة )وفق 
احتياجهــا( مــن ِقبل المركــز، والتي بــدأت في تنفيــذ البرامج 

التأهيلية

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي 

 مركز الرعاية والتأهيل والعيادات

شرح المؤشر
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ل10 التسويق االحترافي للمنتجات والخدمات

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
تسويقها  ــم  ت الــتــي  والــمــنــتــجــات  ــخــدمــات  ال
الــــمــــنــــتــــجــــات الـــــتـــــي تــــــم بــيــعــهــا 

صيغة المؤشر
تســويقها  تــم  التــي  والمنتجــات  الخدمــات  عــدد 
ــوقة ــى المس ــة إل ــات المباع ــات والمنتج ــبة الخدم نس

رمز المؤشر
ل 1-10
ل 2-10

تــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد
الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة

الخدمات

االحترافي

للمنتجات

التسويق

أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
مــــــــــنــــــــــفــــــــــعــــــــــة  ذات 
ــن،  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـــــــــــخـــــــــــدم الـ
وتـــــــــلـــــــــبـــــــــي احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــاتـــــــهـــــــم

تــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــذ
الـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــل 
بــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــة 
وإتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

مــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــع 
الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
الـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــويـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــة
الـــــــــمـــــــــوجـــــــــهـــــــــة لــــــلــــــداعــــــمــــــيــــــن 

مــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــة 
مـــــــــن الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات واألنــــــشــــــطــــــة 
تـــــــــعـــــــــمـــــــــل عـــــــــــلـــــــــــى تـــــــــــرويـــــــــــج 
مــــــــــــشــــــــــــاريــــــــــــع الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة
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ل 10-1 عدد المنتجات والخدمات التي تم تسويقها 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل10 التسويق االحترافي 
للخدمات والمنتجات 

+

إجمالي المنتجات والخدمات 
التي تم تسويقها. 

منتج/ خدمة 

غير تراكمي إحصاء عدد المنتجات والخدمات التي تم تسويقها على 
الداعمين )المؤسسات المانحة – التجار- الشركات-.... وغيرها( 

من خالل األساليب االحترافية.

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 تنمية الموارد المالية

شرح المؤشر
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ل 10-2 نسبة الخدمات والمنتجات المباعة إلى المسوقة 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ل10 التسويق االحترافي 
للخدمات والمنتجات 

+

)الخدمات والمنتجات المباعة / الخدمات 
والمنتجات المسوقة (/ 100 %.

% نسبة مئوية

تراكمي  قيــاس نســبة الخدمات والمنتجــات التي تم بيعهــا )في حال 
االتفاق مع الجهة المستفيدة على البيع( إلى المسوقة عليهم. 

مكتب إدارة االستراتيجية

ربع سنوي 

 تنمية الموارد المالية

شرح المؤشر
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ت1 بناء قدرات فريق العمل في المهارات االستراتيجية األساسية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
المهارات  لكافة  التطويرية  البرامج  شمولية 

االستراتيجية .
العمل  لفريق  المقدمة  التطويرية  الــبــرامــج 
ــج الــتــطــويــريــة  ــ ــرام ــ ــب ــ قـــيـــاس جــــــودة ال

صيغة المؤشر
عدد المهارات االستراتيجية التي تم تدريب فريق العمل عليها 

عـــدد البرامـــج التطويريـــة المقدمـــة لفريـــق العمـــل 
تقييم مســـتوى جـــودة الـــدورات والبرامـــج التدريبية 

رمز المؤشر
ت1-1

ت2-1
ت3-1

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة

المهارات االستراتيجية األساسيةفريق العملبناء قدرات

اكــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــاب 

ــة ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ مــــنــــســــوبــــي الـ

ــارات  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــارف والـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

ــم  ــه ــف ــائ وظ ألداء  الــــالزمــــة 

بــــــــــــــــكــــــــــــــــفــــــــــــــــاءة

مــــــــــــنــــــــــــســــــــــــوبــــــــــــو 
جـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة كـــــفـــــى
بـــــجـــــمـــــيـــــع فــــــروعــــــهــــــا

ــة ــي ــال ــم ــة الـــــمـــــوارد ال ــي ــم ــن ت
إدارة الـمــــتـــــــطـــــــوعـــــــيــــــن
اإلقــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاع
إدارة الـــشــــــــراكـــــــــــــــــــــــات
اإلدارة االســـــــتــــراتــــيــــجــــيــــة
خـــــــــدمـــــــــة الــــــعــــــمــــــالء
إدارة الـــمـــــشـــــــــــــــــاريــــــــــع
إدارة الـــــمــــــوارد الـــمـــــالـــــيـــة
االبــــــــــــــــتــــــــــــــــكــــــــــــــــار
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ت1-1 عدد المهارات االستراتيجية التي تم تدريب فريق العمل عليها 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت1 بناء قدرات فريق العمل في 
المهارات االستراتيجية األساسية

+

إجمالــي المهــارات االســتراتيجية 
التــي تــم تدريــب الفريــق عليهــا.

مهارة استراتيجية

غير تراكمي إحصاء عدد المهارات االستراتيجية )المذكورة في الخريطة 
االستراتيجية للجمعية(، والتي تم تدريب الفريق عليها وتساهم 

في بناء قدرات فريق العمل وتطويره لتحقيق األهداف 
االستراتيجية للجمعية.  

مكتب إدارة اإلستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة الموارد البشرية

شرح المؤشر
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ت1-2 عدد البرامج التطويرية المقدمة لفريق العمل

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت1 بناء قدرات فريق العمل في 
المهارات االستراتيجية األساسية

+

التطويريــة  البرامــج  إجمالــي 
العمــل.  لفريــق  المقدمــة 

برنامج تطويري

غير تراكمي إحصاء عدد البرامج التطويرية )الدورات التدريبية + البرامج 
التدريبية + ورش العمل التخصصية + الملتقيات + المؤتمرات 

+ الندوات .... وغيرها( والتي تم تدريب فريق العمل عليها. 

مكتب إدارة اإلستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة الموارد البشرية

شرح المؤشر
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ت1-3 تقييم مستوى جودة الدورات والبرامج التدريبية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت1 بناء قدرات فريق العمل في 
المهارات االستراتيجية األساسية

+

نتيجة االستبانة 

% نسبة مئوية

غير تراكمي 
قياس مستوى جودة الدروات والبرامج التدريبية المنفذة 

لفريق العمل باستخدام استبانة قياس الرضا.

مكتب إدارة اإلستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة الموارد البشرية

شرح المؤشر



101101

ت2 بناء قيادات الصف األول والثاني بالجمعية

اإلدارة المسؤولةالصف األولقياداتبناء

ماذا نريد أن نقيس
المؤهلة ــي  ــان ــث وال األول  للصف  قــيــادات 

شـــــغـــــل الــــــوظــــــائــــــف الــــقــــيــــاديــــة 

صيغة المؤشر
المؤهلة ــي  ــان ــث وال األول  ــصــف  ال قـــيـــادات  عـــدد 
عدد القيادات المؤهلة المعينة في الوظائف القيادية

رمز المؤشر
ت1-2
ت2-2

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة

اكـــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــاف

وتــــــــــــــــأهــــــــــــــــيــــــــــــــــل

أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد
لـــــــديـــــــهـــــــم الـــــــــقـــــــــدرة 
ــل  ــم ــع ال فـــــرق  إدارة  ــى  ــلـ عـ
بــــــــكــــــــفــــــــاءة عـــــالـــــيـــــة 

الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر 
الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــام
ومـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــديـــــــــــه-
مـــــــــــــــــــــدراء الـــــــــفـــــــــروع

الجمعية الصف الثاني

جــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــة كــــــــــفــــــــــى 
لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
بــــــــــــــــــــأضــــــــــــــــــــرار الـــــــــتـــــــــدخـــــــــيـــــــــن 
والــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــدرات 

ــة ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ اإلدارات  مـــــــــــــــــــــــــــــــدراء 
ورؤســـــــــــــــــــــــــــــاء األقــــــــســــــــام  بــــالــــفــــروع
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ت2-1 عدد قيادات الصف األول والثاني المؤهلين

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت2 بناء قيادات الصف األول 
والثاني بالجمعية 

+

إجمالي قيادات الصف األول 
والثاني المؤهلة. 

قائد

غير تراكمي إحصاء عدد القيادات في الصف األول والثاني الذين تم 
تأهيلهم )فنيا وإداريا( حسب احتياجهم، من خالل إشراكهم 

في برامج متخصصة.   

مكتب إدارة اإلستراتيجية 

نصف سنوي

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر
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ت2-2 عدد القيادات المؤهلة الُمعينة في الوظائف القيادية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت2 بناء قيادات الصف األول 
والثاني بالجمعية 

+

إجمالي القيادات المؤهلة 
الُمعينة في الوظائف القيادية.

قائد

غير تراكمي
إحصاء عدد القيادات المؤهلة والذين تم تعيينهم في 

الوظائف القيادية سواًء كانت شاغرة أو شاغلة. 

مكتب إدارة اإلستراتيجية 

نصف سنوي

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر
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ت3 استقطاب كفاءات بشرية كافية واحترافية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
الـكـفـــــــاءات الـبـشـــــريــــــة الـمـســتـقــــطبة 
تغطية الكفاءات المســـتقطبة الحتياج الجمعية 

صيغة المؤشر
اســتقطابهم  تــم  الذيــن  البشــرية  الكفــاءات  عــدد 
نســبة تغطيــة الكفــاءات المســتقطبة الحتيــاج الجمعيــة

رمز المؤشر
ت1-3
ت2-3

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة احترافية

كفاءات بشرية

كافية

استقطاب

تـــــــــــــــــــــأديـــــــــــــــــــــة الــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــام 
بــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاءة
وفـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة 

أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
الــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــرات
والــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــارات

تــــــــــــــغــــــــــــــطــــــــــــــي وتـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــي  
احــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــات
الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة  

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب 
واخــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــار
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ت3-1 عدد الكفاءات البشرية الذين تم استقطابهم 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت3 استقطاب كفاءات بشرية 
كافية واحترافية

+

إجمالي الكفاءات البشرية 
المستقطبة

كفاءة 

غير تراكمي  إحصاء عدد الكفاءات البشرية الذين تم تعيينهم عبر 
)المسابقات الوظيفية- المقابالت الوظيفية ......... وغيرها( 

وذلك من خالل حصر الشواغر والوظائف المطلوبة للجمعية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

إدارة الموارد البشرية

شرح المؤشر
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ت3-2 نسبة تغطية الكفاءات المستقطبة الحتياج الجمعية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت3 استقطاب كفاءات بشرية 
كافية واحترافية

+

)الكفاءات المستقطبة/ االحتياج 
الكلي للجمعية( × 100

% نسبة مئوية

تراكمي قياس نسبة تغطية الكفاءات البشرية الذين تم تعيينهم 
بالنسبة لالحتياج الكلي للجمعية من خالل تقرير الموارد 

البشرية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي

 إدارة الموارد البشرية

شرح المؤشر
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ت4 البناء التنظيمي واإلداري للجمعية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــق األنـــــظـــــمـــــة والـــــلـــــوائـــــح  ــ ــي ــ ــب ــ ــط ــ ت

صيغة المؤشر
نـســــبــــــة تـطـبــيـــــق األنــظــــمــــــــة والـلـــوائــــــح 

رمز المؤشر
ت1-4

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة

للجمعيةالبناء اإلداريالبناء التنظيمي

ــمـــي ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الــــهــــيــــكــــل الـ

لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــعــــــــيــــــــة، 

وتــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــل 

ــهــا  ــات ب ــ ــي ــ ــالح ــ ــص ــ الئــــحــــة ال

األنــــــــــــــــظــــــــــــــــمــــــــــــــــة
والــــــــــــــــلــــــــــــــــوائــــــــــــــــح
والــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــات
اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

جـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة كـــــفـــــى 
لـــــلـــــتـــــوعـــــيـــــة بـــــــأضـــــــرار 
الــــــــــــتــــــــــــدخــــــــــــيــــــــــــن 
والــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــدرات
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ت4-1 نسبة تطبيق األنظمة واللوائح 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت4 البناء التنظيمي واإلداري 
للجمعية

+

نتيجة التقييم. 

% نسبة مئوية

تراكمي  قياس مدى تطبيق األنظمة )نظام مكتب العمل – نظام 
الجمعيات األهلية- ...... وغيرها( واللوائح اإلدارية والمالية 

المعمول بها في الجمعية والمعتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي 

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر
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ت5 تطوير بيئة عمل جاذبة ومحفزة

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ رضـــــــــــا مـــــنـــــســـــوبـــــي ال
ــي  ــ ــف ــ ــي ــ ــوظ ــ قــــــيــــــاس الــــــتــــــســــــرب ال

صيغة المؤشر
ــة   ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــة رضـــــــــا مــــنــــســــوبــــي الـ ــ ــب ــ ــس ــ ن
نـــــســـــبـــــة الـــــــتـــــــســـــــرب الـــــوظـــــيـــــفـــــي 

رمز المؤشر
ت 1-5
ت 2-5

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة محفزة

بيئة عمل

جاذبة

تطوير

مـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــة 
لــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــســــــــــــــــوبــــــــــــــــي 
األداء  لــــــتــــــقــــــديــــــم  الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة 
الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــز 

ــاص بـــالـــمـــنـــســـوبـــيـــن، ــ ــخـ ــ مــــكــــان الـــعـــمـــل الـ
ــة وخـــــــارجـــــــهـــــــا، ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ  داخــــــــــــــل الـ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة،  ــ ــي ــ ــن ــ ــُب ــ ــل )ال ــمـ ــشـ وتـ
واألدوات( ــل،  ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ والـ ــزات،  ــ ــي ــ ــه ــ ــج ــ ــت ــ وال

جـــــــعـــــــل بــــــيــــــئــــــة الـــــــعـــــــمـــــــل أكـــــثـــــر 
ــل، ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ ــاج وال ــ ــ ــتـ ــ ــ ــإلنـ ــ ــ حـــــــافـــــــزيـــــــه  لـ
ــن، ــ ــي ــ ــوب ــ ــس ــ ــن ــ ــم ــ وتـــــــــراعـــــــــي حــــــقــــــوق ال
وتــــــــــــــوفــــــــــــــر األمــــــــــــــــــــــــــــان لـــــهـــــم

تـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن
وتــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر  
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ت 5-1 نسبة رضا منسوبي الجمعية 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت5 تطوير بيئة عمل جاذبة 
ومحفزة

+

نتيجة االستبانة.

% نسبة مئوية

تراكمي  قياس مدى رضا منسوبي الجمعية عن المميزات )الراتب + 
البدالت + الترقيات+ التأمين+ العالوات + االنتدابات( التي 

يحصل عليها في وظيفته من خالل استبانة القياس. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر
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ت 5-2 نسبة التسرب الوظيفي 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت5 تطوير بيئة عمل جاذبة 
ومحفزة

-

)العدد الحالي للموظفين- العدد السابق للموظفين( 
/ العدد السابق للموظفين × 100

% نسبة مئوية

تراكمي  قياس نسبة انخفاض )قلة الظاهرة( التسرب الوظيفي )خروج 
الموظف من وظيفته بسبب وجود عروض وظيفية أفضل أو 

عن طريق إهمال اإلدارة واتباع أساليب سيئة في العمل(، 
وذلك عن طريق التقارير الصادرة عن إدارة الموارد البشرية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي 

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر
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ت6 تطوير ُبنية تقنية متطورة

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
ــالت الــــورقــــيــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ أتــــمــــتــــة الـ
وخارج  داخل  للتواصل  الحديثة  البرامج  استخدام 

الجمعية 

صيغة المؤشر
نــســـبـــة الــعــــمــــلــيــــــات الـتــي تــمـــت أتـمـتــها 
نســـبة اســـتخدام البرامج الحديثة للتواصل داخل وخارج 

لجمعية  ا

رمز المؤشر
ت 1-6
ت 2-6

تــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة
الــــمــــعــــلــــومــــات

متطورةُبنية تقنيةتطوير

تـــــــــــــــــحـــــــــــــــــديـــــــــــــــــث

وتــــــــــــحــــــــــــســــــــــــيــــــــــــن

قـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــدة
وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
لــــــــــــــــأجــــــــــــــــهــــــــــــــــزة 
والـــــــــبـــــــــرمـــــــــجـــــــــيـــــــــات 

مــــــــــــــــواكــــــــــــــــبــــــــــــــــة
ألحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
الــــــــــتــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــات
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ت 6-1 نسبة العمليات التي تمت أتمتها 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت6 تطوير ُبنية تقنية متطورة

+

)العمليات المأتمتة / إجمالي العمليات 
بالجمعية( × 100

% نسبة مئوية

تراكمي  قياس مدى زيادة العمليات )جميع اإلجراءات الداخلية من 
شؤون فنية وإدارية ومالية( التي تمت أتمتتها.

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي 

 إدارة تقنية المعلومات 

شرح المؤشر
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ت 6-2  نسبة استخدام البرامج الحديثة للتواصل داخل وخارج الجمعية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت6 تطوير ُبنية تقنية متطورة

+

نتيجة التقارير الدورية الصادرة

% نسبة مئوية

تراكمي  قياس مدى نسبة استخدام )استعمال وتطبيق( برنامج متكامل يشمل )برنامج 

الموارد البشرية+ البرنامج المحاسبي + برنامج تنمية الموارد+ برامج العيادات + 

برنامج إدارة الرعاية والتأهيل + برنامج التوعية والتثقيف( للتواصل مع العمالء داخليا 

وخارجيا عن طريق تقارير صادرة عن إدارة تقنية المعلومات  

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي

 إدارة تقنية المعلومات 

شرح المؤشر
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ت7 بناء وتعزيز القيم الجوهرية

اإلدارة المسؤولة

ماذا نريد أن نقيس
تعزيزها  على  العمل  تم  التي  الجوهرية  القيم 
الجوهرية القيم  تعزيز  في  المستخدمة  البرامج 

صيغة المؤشر
عـــدد القيـــم الجوهرية التي تـــم العمل علـــى تعزيزها  
عـــدد البرامج المســـتخدمة في تعزيز القيـــم الجوهرية

رمز المؤشر
ت 1-7
ت 2-7

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة

للجمعيةتعزيزبناء

تــــــــــــــــأســــــــــــــــيــــــــــــــــس
تـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم
وتــــــــــــــــقــــــــــــــــويــــــــــــــــة

الـــــــقـــــــيـــــــم الـــــــــــــــــــواردة 
فـــــــــــــــــــي قـــــــيـــــــمـــــــنـــــــا 
فــــــــــــــــــي وثــــــــيــــــــقــــــــة 
الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــة 
االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 
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ت 7-1 عدد القيم الجوهرية التي تم العمل على تعزيزها 

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت7 بناء وتعزيز القيم الجوهرية

+

إجمالي القيم الجوهرية التي تم 
العمل عليها  

قيمة 

غير تراكمي  إحصاء عدد القيم الجوهرية التي تم العمل على تدعيمها 
وتقويتها في نفس المعنيين باألثر في “قيمنا” في وثيقة 

الخطة االستراتيجية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

نصف سنوي 

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر
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ت 7-2 عدد البرامج المستخدمة في تعزيز القيم الجوهرية

الهدف االستراتيجي

القطبية

معادلة القياس

وحدة القياس

التراكمية

مسؤول القياس

دورية القياس

مسؤول التنفيذ

ت7 بناء وتعزيز القيم الجوهرية

+

إجمالي البرامج المستخدمة في تعزيز القيم 
الجوهرية. 

برنامج  

غير تراكمي  إحصاء عدد البرامج )الدورات التدريبية- ورش العمل – 
منشورات – جوائز تحفيزية( المستخدمة في تعزيز القيم 

الجوهرية. 

مكتب إدارة االستراتيجية 

ربع سنوي 

 إدارة الموارد البشرية 

شرح المؤشر
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