جمعية قطوف للخدمات االجتماعية
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﷽

إنه من غير نساء مُمَكﱠنات يصعب إصالح المجتمعات ,وأثبتت المرأة عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغير وصنع القرار
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد

المرأة السعودية تعيش اليوم مرحلة تمكين غير مسبوقة
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺳﻌﻮد

رؤﻳﺔ 2030
تنص رؤية اململكة  2030على أن» :املرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًا من عناصر قوتنا ,إذ تشكل ما يزيد على
 50ف املائة من إجمالي عدد اخلريجي اجلامعيي .وسنستمر ف تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها ومتكينها من
احلصول على الفرص املناسبة لبناء مستقبلها واإلسهام ف تنمية مجتمعنا واقتصادنا«.

زيادة مساهمة المرأة في التنمية االقتصادية

فرص عمل

رف ــع م ـع ــدل ال ـم ــشـــ ــارك ــة االق ـت ــصـــ ــادي ــة ل ــإلنــ ــاث مــــــ ــن
 17%الى %25

توفير فرص عمل لنحو مليون امرأة سعودية

رفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 500ألف امرأة ضمن برنامج التعليم عن بعد

رفع نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في الناتج المحلي باعتبارها مناسبة لعمل المرأة

توفير التعليم عن بعد وهو نظام مناسب للمرأة لمن ال
تمكنها ظروفها من التعليم الحضوري
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ﺳﻨﺤﻘﻖ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ
 2ﻣﻦ أﻟﻒ

ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت

رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
الح ــمد ل ــله وال ــصالة والس ــالم ع ــلى أش ــرف األن ــبياء وال ــمرس ــلين ن ــبينا مح ــمد وع ــلى آل ــه وص ــحبه
أجمعين أمابعد..
قــال ﷺ »:مــثل الــمؤمــنين فــي تــوادهــم وتــراحــمهم وتــعاطــفهم مــثل الجســد إذا اشــتكى مــنه عــضو
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر«
فهـذه الجـمعية أُسسـت لهـذا الهـدف الـسامـي الـترابـط والـتراحـم والـتكامـل بـعونـه تـعالـى وهـدفـنا الـذي
نــسعى لــه دائــما هــو تــأهــيل وتــمكين الــمرأة اقــتصاد ًيــا واجــتماع ـ ًيا وتــنمية قــدراتــهن عــلى إدارة حــياتــهن
قــال ﷺ » :والــمرأة راعــية فــي بــيت زوجــها وهــي مــسؤولــة عــن رعــيتها« لــذا سنسخــر كــل االمــكانــيات
المتاحة لخدمتها في جميع المجاالت االجتماعية والمهنية.
جمعيتنا ستشارك في المناسبات ستدرب لتخرج كفاءات ستوظف للقضاء على البطالة بإذن الله
ستساهم جمعية قطوف للخدمات االجتماعية في التنمية
اسأل الله اإلخالص والقبول في العمل
والحمدلله أوالً وآخرا ً

رئيسة الجمعية

أ.سلوى بنت عيسى الكريري

ﻋﻦ ﻗﻄﻮف

قـطـوف جـمـعـيـة نـسـائـيـة مـخـتـصـة بـالـخدمـات االجـتـمـاعـيـة تـهـتـم بـتـمـكـيـن الـمـرأة
جمعية قطوف للخدمات االجتماعية
ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ..

ت ــأس ـس ــت ع ــام ١٤٤٠هـ ب ـت ــرخ ـي ــص رق ــم ) (١١٩٥ب ـم ــدي ـن ــة ال ــري ــاض ت ـط ـم ــح
ل ـتــوف ـيــر فــرص ع ـمــل ل ـل ـم ـس ـت ـف ـيــدات ع ـبــر تــأه ـي ـل ـهــن ل ـي ـكــن ع ـنــاصــر م ـن ـت ـجــة
ل ـم ـش ــاري ـع ـه ــن ال ـخ ــاص ــة أو ف ــي س ــوق ال ـع ـم ــل أو أن ي ـع ـم ـل ــن ف ــي ال ـم ـش ــاري ــع
التنموية التي ستقوم الجمعية بإنشاءها.

ﻣﺴﺘﻔﻴﺪاﺗﻨﺎ
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـم ــواطـ ـن ــات
الـسـعـوديـات ذوات الـدخـل الـمـحـدود أو
مـ ـ ــن ل ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـ ـ ـهـ ـ ــن دخـ ـ ــل مـ ـ ــن خـ ـ ــالل
تــأهـيـلـهــن وتـمـكـيـنـهــن لـيـكــن مـكـتـفـيــات
مادياً.

اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

10
4x4
>

ﻓﺎﻳﻔﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

طــري ـقــة ف ـعــالــة ل ـع ـمــل ال ـخ ـطــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـع ـت ـمــد ع ـلــى  ١٠خ ـطــوات م ـحــددة
وتـفـصـيـلـيـة لـعـمـل الـخـطـة االسـتـراتـيـجـيـة كـمـا تـركـز عـلـى تـكـويـن فـريـق الـخـطـة مـن
الـمـتـخـصـصـيـن حـتـى ال يـحـصـل قـصـور فـي الـخـطـة فـي أحـد الـجـوانـب الـتـخـصـصـيـة
الهامة وتعتمد على وضع مؤشرات االداء ومن ثم يبنى عليها إنتاج المبادرات.
طـريـقـة إداريـة مـمـيـزة إلدارة االجـتـمـاعـات تـعـطـي أربـعـة أضـعـاف الـنـتـائـج بـربـع الـوقـت
وهـي أداة مـمـيـزة السـتـثـمـار وقـت االجـتـمـاعـات وسـرعـة االنـجـاز فـيـه كـمـا تـكـفـل لـجـمـيـع
الـمـســاهـمـيــن فــي االجـتـمــاعــات إبــداء آراءهــم وتــولـيــد كــم كـبـيــر مــن األفـكــار واخـتـيــار
األفكار األجدى من خالل تغليب التصويت بعد عملية فرز األفكار.
فـي ظـل جـائـحـة كـورونـا وكـثـرة االجـتـمـاعـات عـن بـعـد ولـدت فـكـرة تـيـسـيـر االجـتـمـاعـات
وتـوظـيـف الـتـقـنـيـة لـعـمـلـيـة الـتـخـطـيـط مـمـا وفـر الـوقـت وسـهـل الـتـواصـل بـيـن أعـضـاء
ال ـفــريــق وجــدولــة اج ـت ـمــاعــات بــأوقــات ت ـنــاســب أغ ـلــب ال ـفــريــق ب ـش ـكــل دوري وم ـن ـظــم
وسريع.

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺔ
رئيس فريق الخطة  -متخصص بالتخطيط
محمد بن سامي المحيسن

المدير التنفيذي  -متخصص بمجال العمل
منى بنت محمد الخثران

متخصص بالمالية والتسويق
أمل المرزوق

رئيسة الجمعية  -متخصص باالستثمار والجودة
سلوى بنت عيسى الكريري

متخصص بالتقنية
ابتسام الزهراني

متخصص بالموارد البشرية
سلوى بن عيسى الكريري

ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
شرائح العمالء

المستفيدات
العميالت

العالقات مع العمالء
شراكة  -رعاية

القنوات

القيم المقترحة
تدريب
توظيف
نشر وعي
دعم رعوي

تأهيل  -تمكين  -توعية  -رعاية

الموارد الرئيسية
فريق كفؤ  -المشاريع التنموية -
القرض التنموي

الموقع االلكتروني  -المتجر
االلكتروني  -المعرض

مصادر اإليرادات

التبرعات  -بيع منتجات العميالت  -رسوم خدمات

األنشطة الرئيسية

هيكل التكاليف

الرواتب  -رسوم تشغيلية  -ضمانات

الشراكات الرئيسية
الوزارة
األمارة
بنك التنمية
االجتماعي
جمعية ريف
المؤسسات المانحة
المراكز والمعاهد

اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟـ 5

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﻮة اﻟﻤﻮردﻳﻦ

ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻳﺎﻣﻰ  -ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﻲ  -ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﻴﺎن  -ﺟﻤﻌﻴﺔ أرﻳﺲ

ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﺟﻬﺔ ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ رأس ﻣﺎل ﻛﺒﻴﺮ ودﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ(

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  -ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻣﻮرد ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻤﻠﻚ رأس ﻣﺎل ﻛﺒﻴﺮ واﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ(

ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﻮردي اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ )ﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪد(

اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ  -اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  -ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ  -ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ  -اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ
ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ

دﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ  -ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ  -ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  -ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﺠﺪد
ﺟﻤﻌﻴﺘﻴﻦ ﻧﺎﺷﺌﺘﻴﻦ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺴﺘﻞ
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎﻟﻲ ً
ﺟﺪا ودﻋﻢ ﻻ ﻣﺤﺪود واﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﺳﺘﻘﺮار اﻗﺘﺼﺎدي داﺧﻠﻲ ﻛﺒﻴﺮ ً
ﺟﺪا  -اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛﻮد  -ﺗﻮﺟﻪ

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

داﺧﻠﻲ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻲ  -اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  -زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  -اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة  -اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -

اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ  -ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ  -ﺑﺪاﺋﻞ آﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج  -ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮدة واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  -اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﻓﻴﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺣﻠﻮل ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻞ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة  -أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة  -ﻧﻈﺎم ﻗﻴﺎدة
اﻟﻤﺮأة  -أﻧﻈﻤﺔ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ

رؤﻳﺔ ﻗﻄﻮف
ت ـ ـم ـ ـك ـ ـي ـ ــن  ١٠٠٠م ـ ــواط ـ ـن ـ ــة
ل ـت ـك ــون م ـن ـت ـج ــة وف ــاع ـل ــة ف ــي
دينها وأسرتها ووطنها

اﻹﺑﺪاع

اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺎدرة

اﻟﺠﻮدة

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

الريادة في تأهيل المستفيدات مهنيا ً للعمل في مشاريع الجمعية االبداعية
لتحقيق االكتفاء واالنتقال من الرعوية للتنموية

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ

التأهيل

التمكين

التوعية

الرعاية

االهتمام بتأهيل المستفيدات اجتماعيا ً
وثقافيا ً ومهنيا ً وتقنيا ً لينتقلن من الرعوية إلى

السعي لتمكين المستفيدات بتوفير فرص

نشر التوعية في المجاالت الدينية والقانونية

تلمس حاجات المستفيدات وتحقيق

تحقق لهم عائد مالي وعملي لتحقيق االكتفاء

وحقوق المرأة للمساهمة لتصبح ذات أثر

االستقرار لهن من خالل الدعم المالي أو

التنموية

الذاتي عبر المشاريع التنموية والفرص

فعال في أسرتها ومجتمعها

العيني كالغذاء والكساء والدواء والمسكن

الوظيفية والقروض الحسنة

اﻟﺠﻤﻌ5ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ5ﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋaﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻧﺎﺋeﺔ اﻟﺮﺋaﺴﺔ

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻤﺎﻟ5ﺔ

اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم

ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔ5ﺬIﺔ
اﻟﺴﻜﺮﺗﺎر"ﺔ

ﻣﺪﻳﺮة اﻟ%ﺴ"#ﻖ

ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟ0ﺸﺮ"ﺔ

ﻣﺪﻳﺮة ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺘﻔ5ﺪات

ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

وﺣﺪة اﻟﺤﺴﺎ@ﺎت

وﺣﺪة اﻟﺪﻋﺎIﺔ واﻹﻋﻼن

وﺣﺪة اﻟﺘﻮﻇ5ﻒ

وﺣﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ

وﺣﺪة اﻟﺘﻄ"#ﺮ واﻟﺠﻮدة

وﺣﺪة اﻻﺳ%ﺜﻤﺎر

وﺣﺪة اﻟﺘﻘﺎر"ﺮ

وﺣﺪة ﺗﻄ"#ﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

وﺣﺪة اﻟﻤﺸﺎر" ــﻊ اﻟﺘﻨﻤ"#ﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻘﻨ5ﺔ

وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ

وﺣﺪة إﺳﻌﺎد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

وﺣﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋ"#ﺔ

وﺣﺪة اﻟ%ﺴ"#ﻖ اﻻﻟPﺘﺮوﻧﻲ

وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﻋﻮي

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

وحدة البرامج

وحدة المشاريع التنموية

وحدة البرامج التوعوية

وحدة الدعم الرعوي

تهتم بعمل البرامج التأهيلية التي تؤهل المستفيدات
في المجاالت المهنية واالجتماعية

تهتم بإنشاء المشاريع التنموية الذراع االستثماري
للجمعية وتمكين عدد من المستفيدات بها

تهتم بعمل البرامج والدراسات والبحوث التوعوية لرفع
مستوى الوعي لدى المستفيدات وعمل ورش العمل
التوعوية

تهتم بتلمس احتياجات المستفيدات من الغذاء
والكساء والدواء والمسكن والعمل على دعمهن حتى
يتم تمكينهن

وﺣﺪات اﻟﺪﻋﻢ

اﻹدارات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

إدارة التسويق

إدارة الموارد
البشرية

اإلدارة المالية

اإلدارة المساندة

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

1

2

3

4

تـنـفـيـذ بـرامـج تـدريـبـيـة نـوعـيـة فـي
الـمـجـاالت الـمـهـنـيـة واالجـتـمـاعـيـة
ت ــؤه ــل الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدات الكـ ـتـ ـس ــاب
مهارات للوظيفة أو للعمل الحر

أتـمـتـة الـدعـم الـرعـوي لـلـمـسـتـفـيـدات
ف ــي احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم م ــن الـ ـكـ ـس ــاء
والغذاء والدواء

ت ـم ـك ـيــن ال ـم ـس ـت ـف ـيــدات الــالتــي تــم
ت ــأهـ ـيـ ـلـ ـه ــن لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ف ــي مـ ـش ــاري ــع
ال ـج ـم ـع ـيــة أو لــالن ـخــراط فــي ســوق
العمل أو إلنشاء أعمالهن الحرة

إنـتـاج دراسـات وبـحـوث وأدلـة ونـمـاذج
وت ـقــديــم االس ـت ـشــارات ال ـتــي تــؤهــل
ال ـم ـس ـت ـف ـيــدات دي ـن ـيــا واج ـت ـمــاع ـي ـاً
وقانونياً وتربوياً

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷول
تـ ـ ــنفيذ بـ ـ ــرامـ ـ ــج تـ ـ ــدريـ ـ ــبية
ن ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــية ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ــجاالت
املـهنية واالجـتماعـية تـؤهـل
املسـ ـ ـ ـ ــتفيدات الكـ ـ ـ ـ ــتساب
مـهارات لـلوظـيفة أو لـلعمل
الحر

اﻟﻤﺒﺎدرة

١-١-١

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٤٣٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ

٢-١-١

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات اﻟﻤﺆﻫﻼت ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٪٩٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

١-٢-١

ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٥

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

٢-٢-١

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٤٨٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

٣-٢-١

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات اﻟﻤﺆﻫﻼت ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٪٩٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

١-٣-١

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ٪٨٥

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٪٨٥

ﺣﺪ أدﻧﻰ

١-٤-١

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٪١٠

ﺣﺪ أﻋﻠﻰ

٢-٤-١

ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٪٨٥

ﺣﺪ أدﻧﻰ

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻤﻜﻨﻲ

١-٥-١

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٪٨٥

ﺣﺪ أﻋﻠﻰ

ﻣﺒﺎدرة ﺣﻴﺎﻛﻢ

١-٦-١

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٦٠٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ

ﻣﺒﺎدرة ﻣﺸﺮوﻋﻚ ﻳﺜﻤﺮ

١-٧-١

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٪٣٠

ﺣﺪ ادﻧﻰ

١-٨-١

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

 ١٬٥٠٠٬٠٠٠ر.س .ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ

٢-٨-١

ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٨٢

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ

١-٩-١

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٢٥٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

٢-٩-١

إﻳﺮادات اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

 ٥٠٠٬٠٠٠ر.س .ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

٣-٩-١

أرﺑﺎح اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

 ١٥٠٬٠٠٠ر.س .ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

١-١٠-١

ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﺒﺎدرة ﻟﺪي ﺣﺮﻓﺔ

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻘﻨﻴﺘﻲ ﺗﻮﻇﻔﻨﻲ
ﻣﺒﺎدرة أرﺟﻮان
ﻣﺒﺎدرة ﺗﺤﻔﻴﺰ

ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

أولوية عالية
أولوية متوسطة
أولوية منخفضة

اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎب

ﻣﺒﺎدرة ﻧﺪرﺑﻜﻢ
ً
ﻣﻌﺎ
ﻣﺒﺎدرة ﻧﻨﻤﻮ

١٠

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أتـ ـ ــمتة الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـ ــرعـ ـ ــوي
لـ ـلـ ـمـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـفـ ـي ــدات ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
احــتياجــاتــهم مــن الــكساء
والغذاء والدواء

اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻣﺒﺎدرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ

ﻣﺒﺎدرة ﻗﻄﻮف ﻣﻌﻜﻢ

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻄﻮف
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

أولوية عالية
أولوية متوسطة
أولوية منخفضة

اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺆﺷﺮ
١-١-٢
٢-١-٢

 -ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺮﻋﻮي

 -ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎب

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

٪٤٠

ﺣﺪ أﻋﻠﻰ

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

٨٠٠

ﺣﺪ أﻋﻠﻰ

 -إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ﺣﺪ أﻋﻠﻰ

١-٢-٢

 -ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

١٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

٢-٢-٢

 -ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

٥٠٠،٠٠٠

ﺣﺪ أﻋﻠﻰ

١-٣-٢

 -اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﻋﻮي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

٥،٠٠٠،٠٠٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

١-١-٢

 -ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺮﻋﻮي

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

٪٤٠

ﺣﺪ أﻋﻠﻰ

٣-١-٢

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـكــني امل ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـف ـيــدات
الـالتـي تـم تـأهـيلهن لـلعمل
فــي مــشاريــع الجــمعية أو
لـ ـ ـ ــالنخـ ـ ـ ــراط فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـم ــل أو إلن ـ ـ ـ ـ ـ ـش ــاء
أعمالهن الحرة

اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻣﺒﺎدرة ﻣﻌﻮﻧﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻣﺒﺎدرة ﺣﺎﺿﻨﺎت ﻗﻄﻮف

اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺆﺷﺮ
١-١-٣

 -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪٦٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

٢-١-٣

 -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪١٥

ﺣﺪ أدﻧﻰ

٣-٢-٣

 -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪٨٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

١-٣-٣
٢-٣-٣
٣-٣-٣

ﻣﺒﺎدرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﻄﻮف

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎب

 ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ -ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻮي

 -ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

١٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺣﺪ أﻋﻠﻰ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

١٠٠٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪٢٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪٧٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

 -ﻧﺴﺒﺔ أرﺑﺎح اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪٢٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪٢٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪٧٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٪٨٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

 -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ

٤-٣-٣

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات

٥-٣-٣

ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻦ

١-٤-٣

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

٥

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼﺗﻲ -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

أولوية عالية

ﻣﺒﺎدرة وﻇﻔﻨﻲ

١-٥-٣

أولوية متوسطة

ﻣﺒﺎدرة ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻗﻄﻮف

١-٦-٣

 -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

أولوية منخفضة

ﻣﺒﺎدرة ﺳﻮﻗﻨﺎ

٣-٢-٣

 -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
إن ـ ــتاج دراس ـ ــات وب ـ ــحوث
وأدل ـ ـ ــة ون ـ ـ ــماذج وت ـ ـ ــقدي ـ ـ ــم
االســتشارات الــتي تــؤهــل
امل ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـف ـي ــدات دي ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـي ــا
واج ـ ـ ــتماع ـ ـ ــيا ً وق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ـ ـ ــياً
وتربويا ً

اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻣﺒﺎدرة ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﺒﺎدرة ﻣﺴﺘﺸﺎرك
ﻣﺒﺎدرة أدﻟﺔ ﻗﻄﻮف
ﻣﺒﺎدرة دراﺳﺎت

اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺆﺷﺮ
١-١-٤

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٪٨٥

ﺣﺪ أدﻧﻰ

١-٢-٤

ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٦٠٠٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

٢-٢-٤

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٢٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

١-٣-٤

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٪٧٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

٢-٣-٤

إﻋﺪاد أدﻟﺔ وﻧﻤﺎذج ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٪١٥

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

١-٤-٤

ﻋﺪد اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٤٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

ﻋﺪد اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

١٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

١-٦-٤

ﻋﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٥٠٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

٢-٦-٤

ﻋﺪد اﻟﺘﺠﺎوﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

١٥٠٠٠٠

ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٪٧٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

٪٧٠

ﺣﺪ أدﻧﻰ

ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ١-٥-٤
ﻣﺒﺎدرة رﺳﺎﺋﻞ ﻗﻄﻮف

ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺼﺤﻲ ١-٧-٤

أولوية عالية
أولوية متوسطة
أولوية منخفضة

ﻣﺒﺎدرة ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎب

١-٨-٤

1

2

3

4

5

ﻟﺪي ﺣﺮﻓﺔ

أرﺟﻮان

ﺣﻴﺎﻛﻢ

ﺗﻘﻨﻴﺘﻲ

ﻣﺸﺮوﻋﻚ ﻳﺜﻤﺮ

دعم وتدريب
وتأهيل األسر
املنتجة حرفياً
ومتكينهن ف سوق
العمل.

تأهيل املستفيدات ف اجملاالت احلياتية
االجتماعية والتربوية واالسرية
والصحية والقانونية والقيمية حتى
تكون نواة فاعلة إيجابية.

استقطاب العميالت ملشاريع ومبادرات
اجلمعية.
استقطاب الشركات اجملتمعية املفيدة
لدعم اجلمعية.

ﺗﻮﻇﻔﻨﻲ

تقدي دورات
تدريبية وتأهيلية
للمسجالت ف
اجلمعية ف
اجملال التقني.

متابعة املشاريع لألسر املنتجة ورفع
تقارير دورية عنها وعمل معارض لها.

6
ﻗﻄﻮف ﻣﻌﻜﻢ

أﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات

الوقوف على محنة واحتياجات االسر
ف املواسم وعند حاجتهم لذلك.

7
ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ

عمل مقاطع دعوية ونشرها ف
مواقع التواصل وطباعة كتب
للعلماء الكبار وتوزيعها على
املستفيدين ف اجلمعية.

8
ﻣﻌﻮﻧﺔ
وﺗﺴﻬﻴﻞ

دعم االسر
املنتجة بقروض
حسنة بالشراكة
مع بنك التنمية.

9

10

11

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﻄﻮف

ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻗﻄﻮف

ﻣﺴﺘﺸﺎرك

تأسيس متجر
االكتروني يضم
مشاريع ومبادرات
قطوف ومشاريع
العميالت.

التعاقد والتعاون مع مستشارين ف
مجاالت عدة كالتخطيط والقانون
واملوارد البشرية واالجابة على
استشارات العمالء واملوظفي.

عمل معامل حرفية إلنتاج سلع
مستهلكة يكون ريعها للجمعية.

12
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻮاﺣﺪ

توفير االحتياجات األساسية لألسر
املستفيدة من غذاء وكساء ودواء عن
طريق بطاقات شحن شهرية.

أﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات

أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
70%

5

نسبة التأهيل
للتمكين

مشاريع تنموية

90%
نسبة اجتياز
البرامج التأهيلية

30%

1000

نسبة تكاليف الدعم الرعوي
لمجمل الدعم

مستفيدة ممكنة

85%

رفع نسبة الوعي

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮات
٪٩٩

١

٪٨٠
٪٨٠

٪٥٥

٠٫٧٥
٠٫٥
٠٫٢٥

٪٣٠
٪١
املستفيدات املمكنات

٪٢٠
املشاريع التنموية
الحالي

٪١٠
املؤهالت

نسبة الوعي

٠

املستهدف

تشير دراسة تحليل الفجوات أن الفجوة كبيرة بسبب أن الجمعية في طور البدء وتسعى إلى العمل بإبداع للوصول للمستهدفات

ﺟــــﻤﻌﻴﺔ ﻗـــﻄﻮف
تمكينهن طموحنا..

Qatouf2019@gmail.com

0114361798

Qatouf2019

0504448678

Qatouf2019

SA4310000025600000502606

Qatouf2019

العنوان :الدائري الغربي  -شارع الفجر

