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ــزء األول 1
ُ
 اجل
 ص التنفيـــذي.ــامللخ 

 .منهجيــة إعــداد الخطــة 

 .مكونــات الخطة التشغيلية 

 امللخص التنفيذي 1.1

يرأسها املدير العام، بهدف إعداد كونة من رؤساء الدوائر وألاقسام وفقا لإلجراءات إلادارية املتبعة في الجمعية، تم تشكيل لجنة م

الخطة التنفيذية للجمعية بدوائرها وأقسامها بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية واملوازنة التقديرية واملالحظات الخاصة في 

وكذلك التقييم الفني خاصة باملجلس الجديد، ومالحظات التقييم الالبرنامج الوطني ملؤشرات ألاداء "الصادر من وزارة الداخلية"، 

ا ُيحقق غاية ورسالة وأهداف الجمعية، بهدف الارتقاء بالخدمات املقدمة للمواطن في 7102للخطة التشغيلية للعام  ، ملم

، والذي تمحور حول مراجعة الخطة السابقة، 28/11/2017املحافظات الجنوبية، وعليه عقدت اللجنة اجتماعها ألاول بتاريخ 

، 7102وضرورة مطابقة الخطة التشغيلية مع موازنة ألاداء في املوازنة التقديرية للعام ,والوقوف على مواطن القوة والضعف فيها، 

بين ألاقسام، واعداد وبناًء على التوصيات املنبثقة من اجتماع اللجنة تم توزيع املهام على الفريق، والتي تمثلت في التنسيق 

اجتماعات منفصلة لألقسام لوضع الخطط التنفيذية لكل قسم، للوصول إلى خطة موحدة متكاملة تحقق مبدأ التنمية والتمكين 

 والاكتفاء الذاتي للجمعية، حيث تشمل الخطة التنفيذية على العديد من العناصر من أبرزها:

  .نبذة عن الجمعية 

   داري للجمعية.الهيكل إلا 

  ف.ـوة والضعـنقاط الق 

  .منهجية إعداد الخطة 

  .مكونات الخطة 

  .برامج الخطة التشغيلية 

  .إلاطار التنفيذي 
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 ن الجمعيـةـنبـذة ع 

مسجلة لدى وزارة الداخلية وفقا ألحكام قانون الجمعيات ، 7112جمعية إعمار للتنمية والتأهيل مؤسسة غير ربحية أنشأت عام 

ولها الحق في تملك ألاموال املنقولة وغير  ،ة مالية مستقلة بهاوتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية وذم   ،(2277ألاهلية برقم )

 عضًوا 00عمار للتنمية والتأهيل من يتكون مجلس إدارة جمعية إإطار القانون، و  ضمناملنقولة والتصرف بها بما يحقق أهدافها 

بتنوع تخصصات أعضائه في العديد من املجاالت خاصة الحالي  اث( يتم انتخابهم كل ثالث سنوات ويتميز املجلس ـإن 7ذكور و 9)

، وتحقيا  لتقديم  أفضل ، ومن هنا جاء التميز والتنوع في الخدمات املقدمة للمواطنينوالتربية القانون وإلادارةالهندسة و  قطاعات 

مدت الجمعية في منهجية عملها التركيز على محوري التنمية والتأهيل في قطاعات التعليم الخدمات  للمواطنين في قطاع غزة اعت

الف  011اعوام من تأسيسها خدمة ما يقارب من  01والصحة والعمل الاغاثي التنموي البنية التحتية واستطاعت خالل فترة 

الف دوالر امريكي، ولعل  011لفة بميزانية قاربت على مواطن في محافظتي خانيونس ورفح عبر برامجها ومشاريعها وانشطتها املخت

طوابق يحتوي على مدرسة بسمة وروضة الطفولة الواعدة ومركز  6من ابرز انجازات الجمعية مقرها الدائم والذي يتكون من 

الامل للتدريب  بسمة للسمعيات والتخاطب ومركز الامل للرعاية والاستشارات النفسية ومركز بصريات غزة باالضافة الى مركز 

 والتنمية البشرية.

 ةالرؤيــ 

 الجمعية ألاولى واملتميزة في مجال التنمية والتأهيل املجتمعي في قطاع غزة.

 ةالرسالــ 

ساس النهضة والتقدم املجتمعي، من خالل أانطالقا من مبدأ الاهتمام والرعاية باإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعتبر 

 لالرتقاء بجودة الحياة الشاملة. التنمية والتأهيل واستهداف املناطق والفئات املهمشة وصوال  التركيز على محوري

 ةالهـدف العـام للجمعيــ 

املساهمة في تنمية وتطوير املجتمع املحلي من خالل الارتقاء بالخدمات املقدمة في مجاالت التعليم والصحة والعمل إلاغاثي 

 والتنموي والبنية التحتية.

 ةلاـهــداف الخاصــة للجمعيـ 

ة واملدارس ـز الصحيـل املراكـددة مثـة املتعـاريع الخيريـة املشـاملساهمة في تنمية وتطوير املجتمع املحلي من خالل إقام  .0

 ادة وحفر آلابار ومشاريع البنية التحتية.ـورياض ألاطفال والحدائق وألاندية ودور العب

 ملنكوبين.املساهمة في إغاثة املتضررين وا .2

 تحسين مستوى املعيشة وتأمين املأوى املناسب لألسر املعوزة واملحرومة. .3
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 إلاسهام في تهيئة فرص العمل للعاطلين من خالل إقامة املشاريع الخيرية. .4

وتبادل الخبرات  ،الت وتنسيق الجهود مع العاملين في مختلف مجاالت العمل الخيري أفراد وهيئاتتوثيق الصم  .0

 .شجيع الجهود التطوعية تنظيما وعطاءً واملعلومات وت

 ة.ـة مشاريع تحسين وتطوير البيئــإقام .6

 ة.ـة والبشريـوارد املاديـة مشاريع تنموية وتطوير املــإقام .7

 

 7102-7112أعداد املستفيدين خالل السنوات  
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  برنامج الحد من الفقر 

  برنامج تحسين البنية التحتية 
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 : للجمعيـةالهيكـل إلاداري  

 04/6/2107( بتاريخ 6/2107)دارة بقرار مجلس إلا تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية 
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 تحليل بيئة العمل 

/ تحليل البيئـــة الداخليــــة
ا
 أول

 فــــاط الضعــنق وةــــاط القــنق لـــالعوام

 إلادارة متميزين ومتخصصينوجود أعضاء مجلس  .0 ةــــإلاداري

 الشفافية والنزاهة في أداء العمل .2

 وجود نظام متابعة ورقابة .3

قدرة الجمعية على التشبيك والتواصل مع عدد  .4

في مجاالت مختلفة ألامر ،من املؤسسات ألاهلية

جابيا على برامج ومشاريع الذي ينعكس اي

 الجمعية.

يوجد مكاتب مناسبة للموظفين ألداء العمل  .0

 الئق.بشكل 

ين مهام وجود هيكل وظيفي للجمعية يب .6

من خالل الوصف  ومسؤوليات العاملين فيها

 الوظيفي ودليل اجراءات املهام.

 ،)سكرتاريايوجد خدمات إدارية مناسبة  .7

 (إلخ تنظيف ... ،صيانة حاسوب ،استقبال

وجود صندوق لتلقي املقترحات والشكاوى في  .0

 الجمعية ملعرفة اراء الجمهور.

راءات موثقة للحفظ والتسجيل يوجد إج .9

 .والاتصال

تمتلك املؤسسة سياسات موثقة إلدارة املوارد  .01

 .البشرية في مجال التوظيف وشروط التعاقد

هناك قصور في اداء الجمعية العمومية ومتابعتها  .0

 لسير العمل داخل الجمعية.

 .قلة دمج الفئات املستهدفة في عملية التخطيط .2

 .الدوري ألداء املوظفينقصور في تحليل القدرات  .3

 يفة.علقدرات الاشرافية ملعظم الكادر ضا .4

 بناء القدرات للكادر ليست باملستوى املطلوب .0

 .تنوع عقود املوظفين  .6

 ضعف في هندسة العمليات داخل الجمعية .7

للمستندات  ضعف في الارشفة الالكترونية .0

 وامللفات.

 

 .وجود نظام مالي محوسب )ألاصيل( .0 ةـــاملالي

نظام مالي مكتوب ألصول رأس املال وجود  .2

 .واملمتلكات وألاجهزة

يتم إعداد تقارير مالية سنوية من قبل مدقق  .3

 حسابات قانوني.

يتوفر إجراءات راسخة للحفاظ على املدخوالت  .4

 .واملصاريف بشكل متزن 

تمتلك املؤسسة استراتيجيات واضحة لتجنيد  .0

 .كبيرالاعتماد على التمويل الخارجي بشكل  .0

 .غير املرتبطة بالتمويل الخارجي قلة ألانشطة .2

ال يوجد خطط وتصورات مالية مستقبلية  .3

 .للمؤسسة

 ال يوجد خطط مالية بديلة للحاالت الطارئة. .4
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 فــــاط الضعــنق وةــــاط القــنق لـــالعوام

 .ألاموال

 للمشتريات.يوجد نظام معتمد  .6

- معدات - أجهزةمعية ألصول ثابتة )امتالك الج .7

 قطعة ارض( -سيارة

 وعملياوجود طاقم مؤهل علميا  .0 ةـــالبشري

 التزام املوظفين بمهامهم  .2

 وجود فريق متخصص للبحث امليداني .3

 يوجد آليات واضحة لتنسيق العمل بين ألافراد .4

وجود ثقافة الانتماء والوالء للمؤسسة بين  .0

 املوظفين.

 الكفاءة والفاعلية في العمل. .6

 وجود كوادر متحمسة للعمل بشكل تطوعي. .7

 تعدد تخصصات املتطوعين. .0

 .وتدريب أداء فريق العملقصور في تطوير  .0

 .قلة وعي بعض العاملين برؤية وأهداف املؤسسة .2

الوظيفي وذلك  باألمانعدم شعور املوظفين  .3

 لعملهم ضمن مشاريع.

 .عدم وجود قسم إلدارة الجودة الشاملة .4

 .وجود نظام أرشفة محوسب ويدوي  .0 ـــاالتكنولوجي

 وجود موقع إلكتروني محدث  .2
ً
 .نسبيا

بيانات لكافة املستفيدين من  وجود قاعدة .3

 .املؤسسة

تستعمل املؤسسة وسائل إلاعالم املختلفة  .4

 .للوصول إلى جمهورها

 .للتواصل الخارجي "كونفرنس فيديو "عدم وجود  .0

 .قلة استخدام أساليب البحث العلمي في العمل .2

 .ال يوجد نظام إلدارة مصادر املعلومات .3

ه ال يمكن تسويق برامج املؤسسة بنشاط لجمهور  .4

 املستهدف

 ال يوجد أتمتة لعمليات الجمعية  بشكل مناسب. .0
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ا/ تحليل البيئـــة الخارجيــة  ثانيا

 سبل التغلب عليها التهديدات سبل استثمارـها الفرص العوامــل

ــةالاقتصاديـ  التنوع في الجهات املمولة .0 

غزة إمكانية دخول البضائع إلى قطاع  .2

 بأسعار اقل. وتوفرها

التطور التكنولوجي في عالم ألاجهزة  .3

والتقنيات الحديثة املتواجدة في 

 السوق.

ارتفاع نسبة البطالة في غزة حيث  .4

 7107في بداية العام  %27بلغت 

تنوع برامج ومشاريع الجمعية بما  .0

 يالمس احتياجات املواطنين.

جاز ـشراء كافة السلع الالزمة إلن .2

 وتكلفة.املشاريع بأقل وقت 

 الفقيرة.تنفيذ مشاريع إغاثية لألسر  .3

التسويق بشكل فعال وسريع  .4

 لخدمات الجمعية

تسويق مشاريع خلق فرص عمل  .0

 لدى الجهات املانحة

 تذبذب سعر الدوالر .0

 انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام. .2

الحصار إلاسرائيلي للقطاع والذي يؤثر على  .3

وبالتالي تقلص دورها في إيرادات الحكومة 

 دعم املؤسسات ألاهلية

طبيعة العمل ألاهلي في غزة تستوجب عدم .4

 الربحية

عمالت الاحتفاظ بأموال الجمعية بعدة  .0

 يورو(.-شيكل دوالر)

تفعيل دور املجتمع املحلي والدولي في حل  .2

أزمة الكهرباء في قطاع غزة من خالل حمالت 

 الصلةاملناصرة والتشبيك مع الجهات ذات 

اعتماد الجمعية على العمل الاغاثي التنموي  .3

 والاحتفاظ بأصول ثابتة مدرة للدخل.

وجود توافق بين أجندة الجمعية  .0 السياسيـــة

 والحكومة

عالقات جيدة بين املؤسسة والجهات  .2

 إلاسالمية املانحة

مبادرات املصالحة بين الفصائل في  .3

 غزة

وجود العديد من الدول املهتمة  .4

 التنمية وإلاغاثة في غزةبقضايا 

 

تنفيذ كافة البرامج واملشاريع والرؤى  .0

املشتركة بين الجمعية والحكومة 

لتفعيل الدور التكاملي بين 

 املؤسسات ألاهلية والرسمية

التشبيك والتنسيق والتعاون بين  .2

 الجمعية واملؤسسات إلاسالمية

 الداعمة بهدف الشراكة الدائمة .3

تعزز  تنفيذ مشاريع وحمالت مناصرة .4

ثقافة الحوار والتسامح بين أفراد 

 املجتمع

 بين غزة والضفةالانقسام الفلسطيني  .0

 فرض بعض املمولين أجندة محددة .2

رفض بعض املؤسسات الدولية التعامل  .3

 املؤسسة.مع 

التهديدات الصهيونية بشن حرب جديد  .4

الذي قد يعيق  غزة ألامر على قطاع 

 التنمية

الاغالق املستمر ملعبر رفح وصعوبة دخول  .0

 الجهات املانحة ملتابعة مشاريعها

 

ثقافة نبذ التعصب تنفيذ مشاريع لتعزيز  .0

 والحزبية.

تنفيذ مشاريع هادفة تالمس احتياجات  .2

املواطن بشكل فعال ألامر الذي يعزز دور 

الجمعية املحلي وبالتالي تجاوب بعض 

املؤسسات الدولية خاصة املدعومة من 

 الاتحاد ألاوروبي

اتخاذ إلاجراءات املناسبة من قبل الحكومة  .3

وارئ في حال الحرب من خالل إعداد خطة ط

 .للعمل ألاهلي في غزة
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 سبل التغلب عليها التهديدات سبل استثمارـها الفرص العوامــل

زيادة العمل على تسويق املشاريع  .0

التنموية املدرة للدخل والتي تحافظ 

 على استمرارية الخدمة في الجمعية.

 ضرورة العمل على انضمام الجمعية .6

إلى شبكات محلية ودولية تعزز من  .7

 مكانتها ودورها في خدمة املجتمع

الاعتماد على الاعالم املرئي لنقل معانة  .4

الشعب الفلسطيني في غزة والتواصل مع 

الجهات املانحة بااليميالت وتوثيق املشاريع 

 بطريقة فعالة.

 

 

سياسة عمل املؤسسة تتناسب مع  .0 الثقافيـــة 

 ثقافة املجتمع

زيادة املشكالت الاجتماعية في قطاع  .2

 غزة 

توجه املجتمع نحو ثقافة املؤسسات  .3

 إلاغاثية

التفاوت الطبقي بين شرائح املجتمع  .4

 (ثقافة تعليم، )دخل،

توجه املجتمع الفلسطيني نحو التغيير  .0

 الايجابي

الثقافية  من املشاريعتنفيذ املزيد  .0

والاجتماعية التي تالمس احتياجات 

 املجتمع.

تعزيز ثقافة الوعي ألاسري من خالل  .2

 وندوات تثقيفية.ورش عمل 

التنوع في املشاريع بما يتناسب مع  .3

كل شريحة من شرائح املجتمع على 

 حدة.

اختالف الثقافات ألاجنبية مع ثقافة  .0

 املجتمع الغزي 

رفض املجتمع لبعض ألادوار التي تقوم بها  .2

 الفتيات

عدم انسجام ألافكار التطويرية التي  .3

تقدمها املؤسسات املانحة مع ثقافة 

 املجتمع

 زيادة ظاهرة التعصب الفكري  .4

العمل على تعزيز العوامل املشتركة بين  .0

 الثقافات املختلفة

تعزيز ثقافة عمل املرأة وتفعيل دورها في  .2

 املجتمع

لاللتقاء بالجهات املانحة وتعزيز  السعي .3

الثقافات إلاسالمية واملجتمعية الخاصة 

 باملجتمع الفلسطيني 

ت استقطاب شعبي من خالل تنفيذ مؤتمرا .4

 وأنشطة مجتمعية مختلفة. 

ةالديمغرافي  موقع املؤسسة املناسب  .0 

معدالت نمو سكان الشعب  .2

سنويا(  %7827الفلسطيني )معدل 

بوتيرة أعلى من معدل النمو 

سهولة الوصول إلى أكبر عدد من  .0

 املستفيدين.

ومشاريع  زيادة برامجالعمل على  .2

الجمعية بما يتناسب مع الاحتياجات 

وجود عدد كبير من املؤسسات التي  .0

 الفئة. تستهدف نفس

هجرة العديد من ألاسر من املناطق  .2

 الجنوبية إلى الشمالية 

 التنوع في الخدمات والتميز في تقديمها. .0

تطوير الخدمات في كافة املجاالت للمناطق  .2

 الجنوبية.
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 سبل التغلب عليها التهديدات سبل استثمارـها الفرص العوامــل

الاقتصادي سيخلق العديد من 

 املشاكل املجتمعية.

زيادة نسبة إلاعاقات املختلفة في   .3

ألاراض ي الفلسطينية حيث وصلت الى 

من مجمل السكان خالل العام 2%

7107 

 املطلوبة

 صحية لذوي التسويق ملشاريع  .3

الاحتياجات الخاصة بحيث تكون 

مميزة ومزودة بأحدث ألاجهزة 

 والتقنيات الحديثة
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 منهجيـة إعـداد الخطـة 

 داد الخطـة:ـخطـوات إع

 للخطوات التالية:
ً
 تم إعــداد الخطـة التشغيليـة لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل وفقا

 :تشكيل "فريق التخطيط" واملكــون من 

 القســـم الوصــــف الاســــــم م

 ةــعام الجمعيمدير  رفــمش أنــور أبو موس ى 0

 والبرامجمدير دائرة العمليات  وــعض  شــادي شـراب 7

 قسم املشاريــع عضــو حمــادة شعث 7

 رئيس قسم الشـؤون املالية عضــو تسنيـم مـاض ي 4

 رئيس قسم التأهيل الصحي واملجتمعي عضــو رائـدة أبو حمد 7

 م الشؤون الاداريةـرئيس قس عضــو  كريم الصـوص 2

  كيفية اعداد الخطة التشغيلية حيث  تم اطالعهم على الخطة عقد لقاء بين املدير العام ورؤساء الاقسام والدوائر لشرح

 كنموذج عملي 2106التشغيلية للعام 

  وفقا للهيكيلية الجديدة . 2100البداء افكارهم التطويرية على الخطة للعام تم تعميم الخطة على املوظفين 

  ابعة املنبثقة عن مجلس الادارة برئاسة رئيس وتم ارسالها للسادة لجنة املت 2100تم اعداد مسودة للخطة التشغيلية للعام

 املجلس وعضوية نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق ومدير عام الجمعية.

 :وفقا لجلسة التقييم تم التوصية باعادة اعداد الخطة التشغيلية وفقا للمحدادت التالية 

o  2107الجمعية وسبل التطوير للعام توصيات اللجان املنبثقة عن مجلس الادارة  حول سير العمل داخل. 

o ."مالحظات البرنامج الوطني ملؤشرات ألاداء "الصادر عن وزارة الداخلية 

o  2100املوازنة التقديرية للعام 

o  2121-2106الخطة الاستراتيجية للعام. 

  الخاصة بلجنة  تم تكليف مدراء الدوائر ورؤساء الاقسام باعادة مالحظاتهم على الخطة التشغيلية وفقا للمالحظات

 املتابعة.

 . تم تكليف مدير دائرة املشاريع والتنمية باعادة ترتيب الخطة التشغيلية وفقا لتوصيات لجنة املتابعة 

 تم مراجعة الخطة من السيد رئيس املجلس  وابداء مالحظاته الاخيرة 

 .تم تكليف املدير العام باعداد الصيغة النهائية للخطة التشغيلية 

 بصورتها النهائية واعتمادها من مجلس الادارة وطباعتها وتنزيلها على املوقع الالكتروني. تم عرض الخطة 
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 ةــمكونات الخطة التشغيلي 

  ــم:القي
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 الوزن النسبي لألـهداف الخاصة بالخطة التشغيلية:

 الهدف الرئيس القسم
الوزن 

 النسبي
 لاـهداف الفرعية

الوزن النسيي 

 الفرعي

 قســـم املشــاريـــع
املساهمــة في تطويـر وتسويـق وجلـب 

 تمويــل ملشــاريع وبــرامج الجمعيــــة
25% 

 %5 اريع في الجمعيةــاءة منسقي املشـع كفــرف

 %5 تنمية القدرة في ادارة وتوثيق املشاريع

 %5 ةــتفعيل العالقات العامة مع املؤسسات املانح

 %5 متابعة وتقييم ورقابة للمشاريع داخل الجمعيةتطوير نظام 

 %10 ألاخرى ة بين قسم املشاريع والدوائر والاقسام ــتعزيز العالق

مركز ، مدرسة بسمة الخاصة) ةالتسويق ملشاريع الجمعي

 ألامل للرعاية مركز ، مركز ألامل للتدريب، بسمة

 محطة نبع، مركز بصريات غزة، النفسية والاستشارات

 (الحياة

60% 

 تنفيذ املشاريع املمولة

بناء مدرسة  ، املشاريع املوسمية ، كفالة زارعي القوقعة

 تركيب سماعات طبية.، بسمة

10% 

 

 %011 الاجمالي

قســـم التخطيط 

 والتدريـــب

 

بادئ املتطوير الرؤية ووضع  -

الاستراتيجية وألاهداف التنظيمية 

 والخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق

 الاهداف التنظيمية الشاملة لإلدارة
10% 

 %01 تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية

وضع املبادئ الاستراتيجية للجمعية من خالل التركيز على 

 عناصر القوة والتركيز والتنسيق والفرص
01% 

 %01 إعداد الاهداف التنظيمية للجمعية

إلاشراف على أنظمة الجودة وهندسة  -

ومتطلبات تطوير ألاداء  العمليات

 املؤسس ي

 %00 تطوير أنظمة قياس وتوكيد الجودة

 %21 الاشراف على هندسة العمليات

 %21 داريةتعزيز قدرة الجمعية في هندسة العمليات إلا 

 %00 داء املؤسس يتحسين ألا 
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 %011 الاجمالي

 الهدف الرئيس القسم
الوزن 

 النسبي
 لاـهداف الفرعية

النسيي الوزن 

 الفرعي

قســـم تنمية املوارد 

 املاليـــــة

 

املساهمة في توفير دخل ثابت للجمعية 

بما يساعد على تعزيز الخدمات املقدمة 

 للجمهور 

15% 

 %%0 تنمية وتطوير وحدة الانشاءات

 %21 لتنمية موارد الجمعية بصريات غزةتعزيز دور مركز 

 %31 دخل ثابت للجمعية تعزيز دور محطة نبع الحياة بتوفير 

 %31 تعزيز دور دائرة البرامج في مجال الاكتفاء املالي الذاتي

 %00 إنشاء ملعب رياض ي ُمعشب

 %011 الاجمالي

قســـم العالقات العامة 

  وإلاعالم

6% 

 %21 تطوير وتنمية العالقات مع الجهات املانحة %2 تعزيز مكانة الجمعية دولًيا

تطوير عالقات التعاون والتشبيك مع  .

 مؤسسات املجتمع املحلي
1% 

 تطوير وتنمية العالقات مع الجهات املحلية
0% 

 %01 تنمية الخدمات املقدمة للمستفيدين من الجمعية وبرامجها %2 تعزيز العالقة مع الفئات املستفيدة .

وإلاعـالم ة ـة املحليـتعزيز دور الصحاف .

 ةـة الجمعيـورسالة ــرؤي بنشر 
1% 

 %00 تعزيز صورة املؤسسة وتوضيح مساعيها لدى الرأي العام 

 %21 تعزيز العالقة مع الجهات الصحفية والاعالمية

 %01 تنمية قدرات املوظفين اعالميا وصحفيا

 %21 تطوير وتحديث املوقع الالكتروني

 %011 الاجمالي

 قســـم الشؤون إلادارية

10% 

 %21 رفع ألاداء املنهي للعاملين في الجمعية %2 ةـــم إلاداريــاملين بالنظــة العـــز ثقافـــتعزي

 %21  تعزيز مبدأ املهنية والاحترافية في العمل لدى املوظفين %2 تعزيز مبدأ ألامان الوظيفي .

 %21 الجمعيةتطوير النظم إلادارية املحوسبة داخل  %1 تطوير كفاءة ألاداء املؤسس ي .

.  
ً
تجهيز كافة امللفات الادارية وفقا

للنظام الاداري املعتمد لدى الجهات 

 املختصة

2% 

استكمال كافة الاجراءات الادارية وفقا للوائح والقوانين 

 %21 املتبعة
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 %21 ومخازنهاتطوير أداء املرافق املختلفة للجمعية ومراكزها  %3 ةــات الجمعيـــة على ممتلكــاملحافظ. 

 %011 الاجمالي

 الهدف الرئيس القسم
الوزن 

 النسبي
 لاـهداف الفرعية

الوزن النسيي 

 الفرعي

 قســـم الشؤون املالية

7% 

تعزيز الاستقرار والضبط املالي في  

 الجمعية
7% 

 20% تعزيز وتطوير تنفيذ الخطط املالية "املوازنات"

 20% تحسين سياسة تجنيد ألاموال

 20% تحسين وتفعيل نظام املشتريات داخل الجمعية

 40% تعزيز مبدأ املحاسبة والشفافية

 %011 الاجمالي

 قســـم التدقيق الداخلي

3% 

داري لكافة لرقابة والتقييم املالي وإلا ا

 العمليات واملشاريع داخل الجمعية
3% 

 تعزيز نظام الرقابة والاشراف واملتابعة الادارية واملالية
%100 

 %011 الاجمالي

 قســـم الحد من الفقر

10% 

املساهمة في الحد من الفقر في 

 املحافظات الجنوبية

10% 

 %20 تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع

 %15 تنمية فكرة العمل إلاغاثي التنموي 

العمل على تحسين الوضع الصحي للمواطن في محافظة 

 خان يونس
15% 

دور الجمعية في مجال العمل الاغاثي خاصة في تفعيل 

 املشاريع املوسمية
30% 

تعزيز دور الجمعية الريادي في خدمة املواطنين في املحافظة 

 وقت ألازمات والطوارئ 

20% 

 

 %011 الاجمالي

 قســـم التعليم

7% 

 

املساهمة في اعادة دمج ذوي الاعاقة 

 %7 باملجتمع بشكل سليم وفعال

القدرات العقلية والاستيعابية والتعليمية للطلبة زيادة 

 داخل مدرسة بسمة الخاصة
70% 

 %30تفعيل روضة الطفولة الواعدة واملساهمة في زيادة عدد 
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  املقدمة فيها بالخدمات والارتقاءالطلبة 

 %011 الاجمالي

 الهدف الرئيس القسم
الوزن 

 النسبي
 لاـهداف الفرعية

الوزن النسيي 

 الفرعي

قســـم التأـهيل الصحي 

 واملجتمعي

7% 

تحسين الخدمات التأهيلية والصحية 

واملجتمعية داخل الجمعية خدمة 

للمواطن في املحافظات الجنوبية 

 والوسطى

7% 

تقديم خدمة متكاملة لذوي الاعاقة السمعية وصعوبات 

الكالم والتخاطب واملشاكل النمائية باإلضافة إلى صعوبات 

 التعلم

50% 

 %20 تفعيل وتعزيز دور مركز ألامل للرعاية والاستشارات النفسية

 %30 تطوير مركز ألامل للتدريب والتنمية البشرية

 %011 الاجمالي

 

 موزانة لاداء لألنشطة الخاصة بالخطة التشغيلية

 التكلفة السنوية الوسيلة لاـهداف التفصيلية 

 رفع كفاءة منسقي املشاريع  ملشاريع وبرامج الجمعيةاملساـهمة في تطوير  وتسويق وجلب تمويل  0

 تنمية القدرة في ادارة املشاريع 

 تفعيل العالقات العمة مع املؤسسات املانحة 

 تطوير نظام املتابعة والرقابة على املشاريع 

 تعزيز العالقة بين الاقسام 

 التسويق والتنفيذ البناء ملشاريع الجمعية 

02711 

املبادئ الاستراتيجية ولاـهداف التنظيمية والخطط تطوير الرؤية ووضع  7

 الاستراتيجية لضمان تحقيق لاـهداف التنظيمية الشاملة لالدارة

 تطوير  الخطة الاستراتيجية للجمعية 

 وضع املبادئ الاستراتيجية للجمعية 

 اعداد ألاهداف التنظيمية للجمعية 

0711 

لبات تطوير لاداء الاشراف على أنظمة الجودة وـهندسة العمليات ومتط 7

 املؤسس ي

 تطوير أنظمة قياس وتوكيد الجودة 

 الاشراف على هندسة العمليات 
7111 
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 التكلفة السنوية الوسيلة لاـهداف التفصيلية 

 تعزيز قدرة الجمعية في هندسة العمليات الادارية 

 تنمية وتطوير وحدة الانشاءات  املساـهمة في توفير دخل ثابت للجمعية لتعزيز الخدمات املقدمة للجمهور  4

  لتنمية موارد الجمعيةتعزيز دور مركز بصريات غزة 

  تعزيز دور محطة نبع الحياة لتوفير مصدر دخل ثابت

 للجمعية

 تعزيز دور دائرة البرامج في مجال الاكتفاء املالي الذاتي 

 انشاء ملعب معشب 

72111 

 تحديث املوقع الالكتروني الخاص بالجمعية  تفعيل دور الجمعية اعالميا 7

 اعداد أفالم وثائقية عن الجمعية 

  2جريدة حصاد عدد اصدار 

 القيام بحملة عالقات عامة داخليا وخارجيا 

7111 

 رفع ألاداء املنهي للعاملين في الجمعية  تعزيز ثقافة العاملين بالنظم واللوائح الادارية 2

 تعزيز مبدأ املهنية والاحترافية في العمل لدى املوظفين 

 تطوير النظم الادارية املحوسبة داخل الجمعية 

  ممتلكات الجمعيةاملحافظة على 

07111 

 تعزيز وتطوير تنفيذ الخطط املالية  تعزيز الاستقرار والضبط املالي في الجمعية 2

 تحسين سياسة تجنيد ألاموال 

 تحسين وتفعيل نظام املشتريات 

 تعزيز مبدأ املحاسبة والشفافية 

5000 

 01111 تعزيز نظام الرقابة والاشراف والتابعة الادارية واملالية  الجمعيةالرقابة والتقييم املالي والاداري لكافة العمليات واملشاريع داخل  2

 تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع  املساـهمة في الحد من الفقر في املحافظات الجنوبية 9

  تنمية فكرة العمل الاغاثي التنموي 

  العمل على تحسين الوضع الصحي للمواطن في محافظة

077271 



 

48/21 

 التكلفة السنوية الوسيلة لاـهداف التفصيلية 

 خانيونس

  الجمعية في العمل الاغاثي خاصة املوسميتفعيل دور 

  تعزيز دور الجمعية في خدمة املواطن أثناء وقت ألازمات

 والطوارئ 

زيادة القدرات العقلية والاستيعابية للطلبة داخل مدرسة   املساـهمة في اعادة دمج ذوي الاعاقة في املجتمع بشكل سليم وفعال 01

 بسمة

  واملساهمة في زيادة عدد تفعيل روضة الطفولة والعدة

 الطلبة والارتقاء بالخدمات املقدمة

4111 

تقديم خدمة متكاملة لذوي الاعاقة السمعية وصعوبات   تحسين الخدمات التأـهيلية والصحية واملجتمعية داخل الجمعية 00

 التعلم والكالم

 تفعيل وتعزيز دور مركز ألامل للرعاية والاستشارات النفسية 

  للتدريب والتنمية البشريةتطوير مركز الامل 

77111 

 264550 :الاجمالي
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ــزء الثاني 2
ُ
 :اجل

 شاريع والانشطة على الدوائر ولاتم توزيع امل إلاطــار التنفيــذي.
ا
 للهيكيلية. قسام وفقا

/ دائـرة املشـاريـع والتنميــة:
ا
 أول

 
ا
 عـــاريــم املشـــ: قسأول

 ةــــرامج الجمعيــاريع وبــل ملشــب تمويـق وجلـر وتسويـة في تطويــاملساـهم .0

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

رفــع كفـاءة منسقي  0.0

 املشــاريع في الجمعية

املوظفين الذين دورات تدريبية لرفع كفاءة  3عقد  •

 تربطهم عالقة بقسم املشاريع في املجاالت التالية:

 كتابة مقترحات املشاريع  -

إدارة املشاريع باستخدام البرامج الحديثة  -

 ".Primaveraواملتخصصة "مثال/ برنامج 

 إعداد التقارير والتقييم واملتابعة. -

اللغة الانـجليزية ألغراض املشاريع "ترجمة، محادثة ..  •

 إلخ"

  

10 

رفبراي  

70 

رديسمب  

 قسم املشاريع

 

 مدربين مختصين

 

 

711$  

تقارير إنـجاز الدورات الثالث،  •

موظفين، واجتيازهم  07بمشاركة 

 الختبار الدورة.

 تقييم الدورة )املدرب، املتدربين(. •

 كشف الحضور. •

إنـجاز املشاركين في الدورات  •

 ألعمالهم، بكفاءة وفعالية.

حصول موظفي املشاريع على  •

الدورات الثالث بشهادات رسمية 

 ومعتمدة.

استقطاب كفاءات من منسقين جدد للمشاريع املمولة  •

 الجديدة

استقطاب متطوعين متخصصين باللغة إلانـجليزية •  •

 بغرض الترجمة.

حال توفر 

 التمويل

 قسم املشاريع

 الشؤون الادارية
$6000 

وجود برنامج واضح لتهيئة وتسكين  •

 املنسقين الجدد.

إشراك املنسقين الجدد والاستفادة  •

 من قدراتهم املختلفة.
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إلاعالن عن فتح باب التطوع، •  •

تقدمين، واختيار ألافضل 
ُ
ومقابلة امل

 من بينهم.

تنمية القدرة في  0.2

ادارة وتوثيق 

 املشاريع

 إعداد مكتبة للمشاريع باللغتين العربية والانجليزية. •

 باملشاريع.إعداد جدول لتحديد الاحتياجات خاص  •

10 

 ينايـر

07 

 ينايـر
 - قسم املشاريـــع

وجود جدول يحتوي على قائمة  •

 باملهام الوظيفية.

وجود جدول يحتوي على الاحتياجات  •

 الوظيفية والتدريبية.

 خاص بها  serverأرشفة كافة مشاريع الجمعية على  •

توثيق كافة العمليات إلادارية داخل القسم )مشاريع  •

 والتسويق، مشاريع التنفيذ(الاعداد 

 للبرنامج  •
ً
تعبئة نموذج ألانشطة الخاص باملشاريع وفقا

 الوطني.

10 

 ينايـر

07 

 مارس

 قسم املشاريع

 الشؤون الادارية
7211$  

سرعة وسهولة الوصول للملفات  •

واسترجاعها من خالل أرشيف 

 ُمحدث وقوي.

 تقارير املشاريع طيلة فترة املشروع.  •

 مستمر ومثالي.نماذج معبئة بشكل  •

تفعيل العالقات  0.3

العامة مع 

 ةــاملؤسسات املانح

اريع خاص بالجهات ـداد جدول زيارات لقسم املشــإع •

 املانحة في قطاع غزة.

 الاتصال والتواصل مع الشركاء وتفعيل العالقة. •

الاشتراك في مواقع الكترونية ملتابعة تمويل املؤسسات  •

 املجتمعية.

فعاليات ومناسبات املؤسسات املشاركة الفاعلة في  •

 .ألاخرى 

تفعيل دور الجمعية في تنفيذ فعاليات دورية بمشاركة • 

 ودعوة ممثلي مؤسسات املجتمع املدني.

 طــــوال الفترة
 قسم املشــاريع

 العالقات العامة
0111$  

، الصور، التقارير، الاتفاقيات •

 الاشتراكات.

ائتالفات جديدة  7الانضمام إلى  •

 خالل العام.

مواقع الكترونية في  7الاشتراك في  •

 املجال.

 تواصل دائم مع الشركاء.•  •

تطوير نظام متابعة  0.4

وتقييم ورقابة 

تكليف لجنة مختصة للمتابعة والتقييم )تكليف داخلي(  •

 بوصف وظيفي واضح وخطة زمنية واضحة.

حال توفر 

 التمويل

ي لجنـة املشاريع ف

 مجلس إلادارة
- 

نظام مكتوب وواضح لعملية املتابعة  •

 وتقييم ألاداء.
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للمشاريع داخل 

 الجمعية.

 العليا.الاجتماعات الدورية بين قسم املشاريع والادارة  •

 الزيــارات امليدانية للمشاريع. •

 مقارنة امليزانية مع املوازنة. •

إعداد دليل لعملية التقييم بحيث يكون قبلي، أثناء  •

 وبعد تنفيذ املشروع.

إعداد دليل للرقابة خاص باملشروع بحيث يتم تصحيح  •

 بأول.
ً
 ألاخطاء أوال

التواصل املباشر مع املمول وتزويده بكافة التقارير •  •

 ألاوراق الالزمة.و

 

مديــر دائرة  

 املشاريع

استخدام النماذج الجديدة في  •

 العمل.

تعزيز العالقــة بين  0.0

قسم املشاريع 

والدوائر والاقسام 

 ألاخرى 

الطالع قسم املشاريع على عقد اجتماعـات دورية  •

 مخرجات الدوائر والاقسام الاخرى.

اشراك قسم املشاريع عن طريق إلادارة العليا بكافة  •

 فعاليات الدوائر وألاقسام ألاخرى.

تزويد قسم املشاريع باحتياجات الدوائر وألاقسام  •

 ألاخرى باإلضافة الى أفكار مشاريع تخصصية مبتكرة.

07 

 ينايـر

70 

رديسمب  

 املشاريعقسم 

ـــج  دائـرة البرامـ
711$  

 تقارير دورية مطبوعة •

 اجتماعات دورية موثقة •

 جلسات تحديد احتياجات •

 مقترحات مشاريع إبداعية •

التسويق ملشاريع  0.6

 الجمعية

)مدرسة بسمة الخاصة، 

مركز بسمة، مركز ألامل 

للتدريب، مركز ألامل 

للرعاية والاستشارات 

النفسية، مركز بصريات 

 نبع الحياة(غزة، محطة 

 البدء بكتابة مقترحات مشاريع تخدم املجمع. •

دونم( إلقامة  7قطعة الارض الجديدة ) الاستفادة من •

 مبنى جديد.

التواصل مع شركاء الجمعية من أجل التسويق  •

 للمشروع.

إلاشراف على تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع واملمولة  •

 من الصندوق القومي

العمل في املجمع حال الحصول العمل على متابعة سير  •

10 

 يناير

70 

رديسمب  

 إلادارة العليا

 

 قسم املشاريع

 

دائرة البرامج 

 والعمليات

2111$  

املخططات والتصاميم الخاصة  •

 باملجمع

 التقارير الدورية  •

 الاتفاقيات املوقعة. •



 

48/25 

 على تمويل.

تنفيذ املشاريع  0.7

 :املمولة

 كفالة زارعي القوقعة •

 املشاريع املوسمية. •

 بناء مدرسة بسمة. •

 تركيب سماعات طبية. •

 إعداد خطة تنفيذية. •

 املتابعة والتقييم. •

 10 أرشفة املشاريع. •

 يناير

70 

رديسمب  
-   

 طالب. 41توزيع الكفاالت على  •

ألف  001توزيع مساعدات بقيمة  •

 دوالر.

 إنشاء مبنى خاص باملدرسة. •

 011توزيع معينات سمعية على  •

 شخص.

التسويق ملشاريع  0.0

وفق الافكار جديدة 

التطويرية املعتمدة 

 من املجلس

الاعداد لسلسلة رياض اطفال لالسوياء في محافظة  •

 خانيونس

 منازل لالسر الفقيرة. 01التسويق لترميم  •

وجود حاضنة مصغرة لالعمال بالتعاون مع الجهات ذات  •

 العالقة.

 cinema 3D/FabLabالتسويق ل •

 التسويق ملشروع مركز اعمار للطفل.  •

10 

يرينا  

70 

رديسمب  
-  - 

( تتبع لجمعية 2وجود روضة عدد )

 اعمار.

منازل السر فقيرة بمحافظة  01ترميم 

من مناطق  2100خانيونس خالل العام 

 مختلفة باملحافظة

تجهيز مكان داخل الجمعية كحاضنة 

 خريج جديد. 21اعمال مصغرة ل

في الطابق الخامس  cinema 3Dوجود 

 من مقر الجمعية.

الجهات لفكرة مركز اعمار استجابة بعض 

وتنفيذ انشطة خاصه به وتزويد الجمعية 

 باالجهزة واملعدات الالزمة.

ا: قســـم التخطيط والتدريـــب  ثانيا

 تطوير الرؤية ووضع املبادئ الاستراتيجية ولاـهداف التنظيمية والخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق الاـهداف التنظيمية الشاملة لإلدارة .0

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

$711 إلادارة العليا 14 17دراسة السوق والخدمات املقدمة من الجمعية، ومدى  •تطوير الخطة  0.0  دراسة السوق  • 
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الاستراتيجية 

 للجمعية

 منافستها للخدمات املقدمة.

اعداد رؤية واضحة للدوائر والاقسام يمكن تحقيقها  •

اعوام بما ينسجم مع الامكانيات املتاحة وبما  01خالل 

 يحقق رضا العاملين.

  

مدير دائرة  يناير يناير

يةاملشاريع والتنم  

 رؤساء الاقسام

 إعداد رؤى معتمدة •

وضع املبادئ  0.2

الاستراتيجية 

للجمعية من خالل 

التركيز على عناصر 

القوة والتركيز 

 والتنسيق والفرص

 

عمل زيـارات للمؤسسـات الفاعلة في مجـال التخصص  •

 لتعزيز التخصص والشراكة والتفاهم معها.

تفعيل امليزة التنافسية للخدمات املقدمة من خالل  •

 التطوير والجودة والنوعية.

ستمرارية والبعد عن تسخير امكانيات الجمعية لتحقيق الا  •

 املخاطر.

استغالل الفرص التي تساعد على بناء الاستراتيجيات  •

 التسويقية.

17 

 يناير

14 

 يناير

 إلادارة العليا

مدير دائرة 

يةاملشاريع والتنم  

 رؤساء الاقسام

- 

 سجل الزيارات •

سجل الايرادات واملصاريف والتوازن  •

 بينهما

سجل املستفيدين من خدمات  •

 الجمعية

الاهداف  إعداد 0.3

 التنظيمية للجمعية

حصر كافة "املدخالت" من موارد بشرية ومالية ومادية  •

 وتقنيات ومعلومات داخل الجمعية.

متابعة والرقابة على العمليات والبرامج داخل الجمعية  •

 ودوائرها واقسامها املختلفة. 

التقييم الدوري للخدمات املقدمة من الجمعية وقياس  •

واملوردون واملنافسون والجهات رضا الفئة املستهدفة 

 الرسمية عن الخدمة املقدمة.

 

 

17 

 يناير

17 

 يناير

 إلادارة العليا

مدير دائرة 

يةاملشاريع والتنم  

 رؤساء الاقسام

0111$  

سجل العهد واللوازم والاصول  •

 الثابتة

 التقارير الدورية  •

التحليل إلاحصائي لقياس رضا  •

 الجمهور والنتائج املترتبة عليه

 إلاشراف على أنظمة الجودة وـهندسة العمليات ومتطلبات تطوير لاداء املؤسس ي .7
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 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

تطوير أنظمة قياس  2.0

 وتوكيد الجودة

التركيـــــــز علـــــــى تحقيـــــــق رضـــــــا الفئـــــــة املســـــــتهدفة بحيـــــــث يـــــــتم  •

 التعرف على رغباته وتحقيها بالطرقة املثلى.

ـــع SMARTوضــــــــــــع الادارة ألهــــــــــــداف " • ــ ــ ــ ــ ـــــجم مـ ــ ــ ــ ـــــث تنسـ ــ ــ ــ " بحيـ

 الاقسام والشعب داخل الدائرة.

نشـــــر روح التعـــــاون والتنســـــيق بـــــين مـــــوظفي الـــــدائرة بشـــــكل  •

 عام

ـــل توضـــــيح مـــــنهي النظـــــام فـــــي الادارة مـــــن خـــــالل اصـــــدار دل • يــ

 اجراءات واضحة داخل الجمعية.

ــــودة  • ــ ــ ــ ـــــاملوظفين وجـ ــ ــ ـــــاص بــ ــ ــ ـــألداء الخــ ــ ــ ــ ـــــتمر لــ ــ ــ ـــين املســ ــ ــ ــ التحســ

 الخدمة املقدمة.

وجود قاعدة بيانـات ومعلومـات موثقـة داخـل الـدائرة تعـزز  •

 عملية اتخاذ القرار.

ــــة  • ــ ــ ــ ــــوفير خدمــ ــ ــ ــ ــــة  SMSتــ ــ ــ ــ ـــــبات العامــ ــ ــ ـــار باملناســـ ــ ــ ــ ـــــر الاخبـــ ــ ــ ــ لنشـ

 والخاصة لإلدارة العليا واملوظفين.

 اءات مفتوحة بين املوظفين.عقد ندوات ولق •

 تبادل الزيارات واملشاركات في املناسبات الاجتماعية. •

إعــداد اســتبانة لقيــاس مــدى رضــا الجمهــور عــن الخــدمات  •

 املقدمة

 ملعــــــــايير  •
ً
إعــــــــداد دراســــــــة تحليليــــــــة للخــــــــدمات املقدمــــــــة وفقــــــــا

 الدولية للجودة.

17 

 يناير

70 

رديسمب  

 إلادارة العليا

مدير دائرة 

يةوالتنماملشاريع   

 رؤساء الاقسام

0111$  

 استبانة رضا الجمهور • 

 انـجاز املوظفين• 

 النظم الادارية واملالية املعتمدة• 

 قاعدة البيانات للمستفيدين.• 

تعبئة الاستبانة من الفئات  •

 املستهدفة.

 تحليل ونتائج الاستبانة. •

وجود معلومات وتقارير حول معايير  •

 الجودة

 وجود دراسة تحليلية •

العلياإلادارة  14 10-وضع تصور عمليات جديدة )توفير الدعم إلاداري  •الاشراف على  2.2  0111$  جلسات تحديد الاحتياج. • 
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 تحديد التكنولوجيا املطلوبة( هندسة العمليات

البدء بالتغيير من خالل تشكيل فريق إلعادة الهندسة  •

 ووضع مؤشرات قياس لألداء بشكل واضح.

عملية تحليل وتشخيص للعمليات القائمة واملقترحة  •

 هما.ومعرفة نقاط القوة والضعف في

البدء بوضع تصميم لهندسة العمليات بتحديد املوارد  •

 البشرية وتكنولوجيا املعلومات املطلوبة.

البدء بعملية الرصد والتي تشمل كل من قياس ألاداء بما  •

في ذلك الوقت والجودة والتكلفة واداء تكنولوجيا 

 املعلومات والارتباط الى التحسن املستمر.

مدير دائرة  يناير يناير

يةاملشاريع والتنم  

 رؤساء الاقسام

 اجتماعات فريق هندسة العمليات. •

الخطة التنفيذي لهندسة العمليات  •

 داخل الجمعية.

تعزيز قدرة الجمعية  2.3

في هندسة 

 العمليات إلادارية

عقد دروتين تدريبيتين لإلدارة العليا والعاملين حول  •

 هندسة العمليات.مفهوم 

تجهيز وحدة مركزية محوسبة إلدارة العمليات والخدمات  •

 املقدمة.

 حوسبة الخدمات املقدمة للجمهور. •

 طباعة دليل خاص بهندسة العمليات.•  •

10 

 يناير

70 

رديسمب  

قسم الشؤون 

 إلادارية 
7111$  

 عقد الدورتين •

 التزام املشاركون بحضور الدورات  •

 تقرير انجاز الدورة  •

 غرفة مجهزة بأحدث التقنياتوجود  •

تمكين املستفيد من الحصول على  •

 الخدمة بنفسه

 وجود دليل للعمليات الادارية. •

تحسين ألاداء  2.4

 املؤسس ي

تعبئة استبانة املسح الشامل والتي تشمل الانظمة والقوانين 

الادارية واملالية واملتبعة باإلضافة الى قياس رضا الجمهور عن 

ومعرفة مدي تحقيق الرضا الوظيفي الخدمات املقدمة 

 للموظفين بشكل عام.

01 

 يناير
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مدير دائرة 

يةاملشاريع والتنم  

 رؤساء الاقسام

 

 نتائج الاستبانة •

التقييم السنوي لألداء املؤسس ي  •

 داخل الجمعية.

ا: قســـم تنمية املوارد املاليـــــة
ا
 ثالث

 يساعد على تعزيز الخدمات املقدمة للجمهور املساـهمة في توفير دخل ثابت للجمعية بما  .0
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 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

تنمية وتطوير وحدة  0.0

 الانشاءات

 بيع وتجديد بعض الاصول الخاصة بالوحدة •

إبرام عقد شراكة مع املقاولين في تنفيذ املشاريع الخاصة  •

 بالوحدة على نظام النسب.

 تأجير الاجهزة واملعدات الخاصة بالوحدة. •

 تشكيل لجنة من مجلس إلادارة لإلشراف على الوحدة  •

10 

 يناير

71 

 أكتوبر

قسم تنمية املوارد 

 وإلادارة العليا
0111$  

 عقد شراكات. •

 قرارات لجنة. •

 

 

دور مركز  تعزيز  0.2

بصريات غزة لتنمية 

 موارد الجمعية

 إعداد خطة مالية لضبط الايرادات والنفقات داخل املركز

10 
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 إلادارة العليا

 

دائرة املشاريع 

 والتنمية

 

إدارة مركز 

 بصريات غزة

 

 

2111$  

 إعداد الخطة وتجهيزها.

 ماتتنفيذ مسح شامل في املدارس والرياض للتسويق لخد

 املركز

 7مدارس و 7تنفيذ مسح شامل في عدد 

 رياض للتسويق لخدمات املركز.

الاتصال وزيارة الجهات املانحة وتقديم  التواصل مع الجهات املانحة للتسويق لدعم املركز 

 مشاريع مقترحة لهم.

 إعداد خطة تسويقية متكاملة. وضع خطة تسويقية فعالة للخدمات املقدمة.

متابعة العطاءات واملناقصات والتقديم  الدخول في مناقصات وعطاءات خاصة.

 لها.

ا تجهيز كافة السجالت الخاصة بالحاالت وأرشفتها وفق

 لإلجراءات املتبعة

 تجهيز النماذج الخاصة وأرشفة امللفات.

العمل على الصيانة الدورية واملحافظة على الاجهزة 

 واملعدات.

التنسيق مع شركة طبية للصيانة، 

 واملحافظة على سالمة ألاجهزة أوال بأول.

الفئات  تعزيز الاهتمام في عالج كسل العين الوظيفي ملختلف

 العمرية.

عمل جوالت تعريفية حول خدمات املركز 

في مختلف املؤسسات ذات الفئات 

العمرية املختلفة "املدارس، الجامعات .. 
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 إلخ".

ورشة عمل بمشاركة الادارة للتعريف بكسل العين عقد 

 والحول وأسبابه وكيفية وآلية عالجه في املركز.

عقد الورشة والخروج بالنتائج 

 والتوصيات.

ل تجهيز جدول زمني بأسماء املرض ى وتوقيت الجلسات لك

 منهم.

إعداد الجدول بناء على التفاهم مع 

 املستفيد.

تمع.طبية لفحص النظر مجانا وخدمة املجاملشاركة في أيام  يوم طبي وتقديم  7املشاركة في عدد  

 الخدمات بشكل مجاني لخدمة املجتمع

ة.تقديم خدمات متميزة بصرية شاملة للفئة املستهدف  تقديم الخدمة بشكل متكامل وجيد. 

 البيانات.إنشاء قاعدة  تجهيز قاعدة بيانات تفصيلية للفئة املستهدفة.

تعريف عقد لقاءات بالتنسيق مع مؤسسات املجتمع املحلي لل

 باملركز والخدمات املقدمة.

لقاء مع كشف متكامل  7عقد عدد 

 للحضور وتقرير حول اللقاءات.

تنفيذ الجلسات حسب البروتكول  عمل جلسات فحص مستمرة على مدار السنة.

 املعتمد.

الاخصائيين والاطباء في مجال عقد اجتماعات دورية مع 

 البصريــات.

لقاء والخروج بالنتائج  7عقد عدد 

 والتوصيات التي تعزز العمل في املركز.

تعزيز دور محطة  087

نبع الحياة بتوفير 

 دخل ثابت للجمعية

 العمل على التسويق ملحطة تحلية جديدة داخل الجمعية

10 
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 إلادارة العليا

 

املشاريع دائرة 

 والتنمية

 

 إدارة املحطة

7111$  

 إنشاء محطة تحلية داخل مقر الجمعية

 حفر بئر ونقل املحطة ملكان أكثر حيوية حفر بئر جديد ونقل املحطة في مكان مكتظ بالسكان

 زيادة عدد شبكات املياه في مدينة حمد  استكمال مد شبكات للمياه في ابراج مدينة حمد

زيادة نسبة البيع والربح من البيع داخل  البيع املباشر داخل املحطةتفعيل 

 املحطة

تقديم مقترحات مشاريع تحتوي خدمة التسويق لدى الجهات املانحة لتوزيع املياه بشكل مجاني على 



 

48/31 

 توزيع املياه بشكل مجاني لألسر الفقيرة.   الاسر الفقيرة

املحافظة بشكل عام وفي إعداد حملة تسويق للمحطة في 

  منطقة حي ألامل واملعسكر والسطر بشكل خاص.

إطالق حملة إعالمية وتسويقية لخدمات 

املحطة في املحافظة مع التركيز على 

 املناطق الثالثة املذكورة.

تعزيز دور دائرة  0.4

البرامج في مجال 

الاكتفاء املالي 

 الذاتي

أقسام إعداد خطة تسويقية فاعلة وشاملة لجميع  •

 الدائرة قابلة للتحقيق.

 ترشيد النفقات. •

 تحسين جودة الخدمات. •

 تحصيل الرسوم بشكل دوري وفعال. •

التواصل مع فاعلي الخير في املجتمع املحلي لكفالة عدد  •

من الفئات املستهدفة والتي تعاني من وضع اقتصادي 

 سيئ.

10 
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رد قسم تنمية املوا  

 

دائرة البرامج 

 والعمليات

 

قسم الحد من 

 الفقر

- 

إطالق حملة إعالمية وتسويقية  •

 لخدمات أقسام الدائرة.

 ترشيد النفقات.  •

 رضا الجمهور عن الخدمة. •

زيادة نسبة الرسوم املحصلة من  •

 الجمهور وانتظامها.

زيارة عدد من فاعلي الخير وحثهم على  •

 كفالة ألاطفال في مراكز الدائرة.

إنشـاء ملعب رياض ي  0.0

 ُمعشب

 إعداد املشروع وكتابته وتسويقه لجلب التمويل. •

 اختيار املكان واستدراج عروض ألاسعار. •

التسويق الجيد للملعب واستثماره في ألانشطة الخاصة  •

لتابعة لها باإلضافة لعامة بالجمعية والدوائر وألاقسام ا

 .الناس

10 

 مارس

71 

 أكتوبر

رد قسم تنمية املوا  

 الادارة العليا

79111

$ 

إنشاء امللعب وبدء استثماره بشكل 

 ُمتكامل

ا: قســـم العالقات العامة وإلاعالم  رابعا

ا .0  تعزيز مكانة الجمعية دوليا

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

تطوير وتنمية  0.0

العالقات مع 

 طباعة العديد من النشرات التعريفية بعدة لغات. •
10 70 

  
 التعريفية.عدد النشرات  •
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 رعاية الفعاليات املؤيدة لحقوق الانسان ودعم املرأة. • الجهات املانحة

 استقطاب الوفود الاجنبية الفاعلة لزيارة الجمعية. •

 تفعيل موقع الجمعية إلالكتروني باللغة الانـجليزية. •

رديسمب يناير   

قسم العالقات 

 العامة

 

- 

 سجل زيارة الوفود ألاجنبية. •

 تطوير عالقات التعاون والتشبيك مع مؤسسات املجتمع املحلي .7

 ةطوير وتنميت  2.0

العالقات مع الجهات 

 املحلية

اعداد دليل بأسماء كافة مؤسسات املجتمع الفاعلة  •

 ووضع برنامج زيارات خاص بها.

املشاركة في العديد من الفعاليات والانشطة الخاصة  •

 باملؤسسات املعنية 

توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات محلية فاعلة تعمل  •

 في نفس املجال.

10 

 يناير
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 العالقات العامة

 

 

 

- 
 دليل أسماء مؤسسات املجتمع. •

مذكرات تفاهم مع املؤسسات  •

 املحلية.

 املستفيدةتعزيز العالقة مع الفئات  .7

خدمات التنمية   3.0

املقدمة للمستفيدين 

 من الجمعية وبرامجها

 إعداد دليل خدمات املستفيدين. •

 تفعيل صندوق الشكاوى. •

زيارة ميدانية لألهالي في املناطق املهمشة لتقييم  •

 الخدمات وتعزيز العالقة.

إعداد دليل معلن للجمهور ملعايير اختيار الفئة  •

 الجمعية.املستفيدة من خدمات 

10 
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قسم العالقات 

 العامة

قسم الحد من 

 الفقر

711$ 

 وجود دليل خدمات املستفيدين. •

 وجود سجل الزيارات امليدانية. •

 دليل معايير اختيار الفة املستهدفة. •

 تعزيز دور الصحافـة املحليـة وإلاعـالم بنشر رؤيــة ورسالـة الجمعيـة .4

تعزيز صورة  4.0

وتوضيح املؤسسة 

مساعيها لدى الرأي 

 العام الفلسطيني

متابعة التواصل مع الصحفيين والاعالميين واملؤسسات  •

 ذات العالقة بالعمل ألاهلي في املناسبات املختلفة.

تغطية صحفية لكافة الفعاليات وألانشطة التي تقوم بها  •

 الجمعية.

تنظيم وتنسيق لقاءات تجمع الصحافيين باملدير العام  •

10 

 يناير

70 

رديسمب  

قسم العالقات 

 العامة والاعالم
7111$ 

قائمة محدثة بشكل مستمر  •

 ملؤسسات ووسائل الاعالم املقروءة

 واملسموعة.

مادة إعالمية منشورة وموزعة على  •

الفضائيات والاذاعات والصحف 
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ومدراء املراكز والاخصائيين إلبراز الدور الذي  للجمعية،

 تقوم به الجمعية على صعيد البرامج واملشاريع.

ترويج أفكار وبرامج الجمعية عبر وسائل الاعالم املرئية،  •

من خالل استضافة مسؤوليها في استوديوهات 

 الفضائيات وإلاذاعات.

 توفير تجهيزات للعمل الاعالمي. •

 )بالبرامج والانشطة الجديدة(.تجهيز اصدارات تعريفية  •

 مواصلة اصدار جريدة حصاد نصف سنوية )تابلويد(. •

 إصدار وتوزيع "رزنامة" سنوية.  •

 فيديوهات تعريفية وتسويقية للجمعية. 01تجهيز  •

 اليومية وألاسبوعية.

جدول زمني ينظم اللقاءات  •

الصحفية وتنسيق محكم مع الجهات 

 املعنية.

فريق عمل على دراية تامة بأساليب  •

 الترويج والتسويق للمؤسسة.

لقاءات بشكل مستمر على قنوات  •

 تلفزيونية متعددة.

 توفير كاميرا. •

 توفير خلفية للتصوير. •

وجود مجتمع محلي باملقر العام  •

 الجديد.

حالة التطور التي تعيشها الجمعية  •

 في مختلف مراكزها.

اصدار عددين من جريدة "الحصاد"  •

 وتوزيعها.

وجود مادة إعالمية يتم نشرها عبر  •

 الجريدة.

تعزيز العالقة مع  4.2

الجهات الصحفية 

 والاعالمية

إعداد حفل تكريم للصحفيين الذين عملوا مع اعمار  •

 .7102خالل عام 

 تنظيم يوم عمل للصحافيين في الجمعية. •

07 

 يناير

71 

 يناير

قسم العالقات 

 والاعالم

0711$ 

 

كوكبة من الصحفيين تساهم  •

 بالترويج والنشر للجمعية ومراكزها.  

 مواد إعالمية جاهزة تخص الجمعية. •

مجموعات تنظيم الصحفيين في  •

 موزعة على مراكز ومرافق الجمعية.
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 صحفيين. 01حضور عدد  •

نشر قصص نـجاح وتقارير إخبارية  •

 مميزة.

تنمية قدرات  4.3

املوظفين اعالميا 

 وصحفيا

 تأهيل فريق عمل إعمار في دورات تدريبية اعالمية.
17 

 يناير

71 

 أبريل

قسم العالقات 

 والاعالم

 قسم تنمية املوارد 

- 

على تمثيل دوائرهم موظفون قادرون 

ومراكزهم أمام إلاعالم للحديث عن 

برامجهم ومشاريعهم وتوصيل صورة 

 مشرقة عن الجمعية.

تطوير وتحديث  4.4

 املوقع الالكتروني

 تعيين موظف متخصص بإدارة املوقع الالكتروني •

 حصر كافة التقارير والانشطة الخاصة بالجمعية ونشرها •

 نشرهاملراجعة والتدقيق والترجمة ملا تم  •

 التحديث املستمر للموقع •

 تحديث املكتبة الالكترونية للجمعية بشكل دائم •

10 
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قسم العالقات 

 العامة 

 قسم الترجمة

 موقع إلكتروني محدث بشكل مستمر. 211$

ا/ دائـرة الشؤون إلادارية واملاليــة:  ثانيا

 أول: قســـم الشؤون إلادارية

 العــاملين بالنظــم واللوائـــح إلاداريـــةتعزيـــز ثقافـــة  .0

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

رفع ألاداء املنهي   0.0

للعاملين في 

 الجمعية

إعـداد دراسة لالحتياجات الضرورية إلكساب العاملين  •

 مهارات جديدة.

 لقاءات دورية ملوظفي قسم الشؤون الاداريةعقد  •

 والعاملين داخل الجمعية ملتابعة آخر املستجدات الادارية.

إعداد دراسة الحتياجات العاملين من مستلزمات وأجهزة  •

07 

 يناير
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قسم الشؤون 

 الادارية

 والادارة العليا

7111$  

لقاء دوري بين الادارة  41 عقد •

 العليا ورؤساء ألاقسام.

دورات تدريبية  7عقد وتوثيق  •

 للعاملين في الجمعية.

القرارات الادارية الصادرة من قسم  •
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 وأدوات مكتبية. 

متابعة تنفيذ القرارات الادارية املتعلقة بتدوير وتعيين  •

 موظفين جدد

دورات تدريبية في مجال إلادارة بما ينسجم مع  7عقد  •

 طبيعة العمل ألاهلي.

 عمل دراسة تبين سبل الارتقاء بالعاملين داخل الجمعية.  •

•  
ً
 والتزاما

ً
 تقديم الحوافز واملكافآت للموظفين ألاكثر انضباطا

دعم ألافكار الابداعية لدى العاملين في الجمعية والعمل  •

 على تبنيها وتطويرها. 

 ز العالقات الاجتماعية بين العاملين في الجمعية. تعزي •

تطبيق نظام العقوبات واملسائلة في حال عدم الالتزام  •

 باللوائح والقوانين املعمول بها داخل الجمعية. 

الشؤون الادارية بخصوص التدوير 

 والتعيين. 

دراسة مقترحة لتطوير أداء  •

 العاملين. 

عدد املكافئات التي سيتم صرفها  •

 للموظفين. 

 عدد الزيارات الاجتماعية.  •

القرارات الادارية الصادرة بحق  •

 املوظفين املقصرين.

 

 تعزيز مبدأ لامان الوظيفي .7

املهنية  تعزيز مبدأ  2.0

والاحترافية في العمل 

 لدى املوظفين

 عمل تقييم شامل للموظفين الاداريين والفنيين كافة   •

 ابرام عقد النسبة للفنيين داخل املراكز. •

 رفع تقارير دورية بأداء املوظفين •

 

10 

 يناير

07 

 فبراير

الشؤون قسم 

$7111 الادارية  

 21استبانة تقييم جاهزة ل  •

 موظف ظاهر عليها النتائج.

عدد القرارات إلادارية الخاصة  •

 باملوظفين املقصرين.

 تطوير كفاءة لاداء املؤسس ي .7

 تطوير النظم 3.0

إلادارية املحوسبة 

 داخل الجمعية

التعاقد مع مهندس حاسوب بنظام املقاولة أو القطعة  •

 لكافة العمليات وألانشطة داخل الجمعية.لعمل أتمته 

 تجهيز برنامج ألارشفة الالكترونية. •

. H.Rتجهيز برنامج  •
ً
 الكترونيا

 رشفة.الاستعانة بمتطوعين في عملية ألا  •

07 

 يناير

71 

رديسمب  

قسم الشؤون 

 الادارية

رد قسم تنمية املوا

 البشرية

7111$  

 العقد املبرم مع مهندس الحاسوب  •

 وجود البرنامج الخاص باألرشفة. •

 .HRوجود برنامج  •

 التوثيق إلاداري للدورة التدريبية. •
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 .عقد دورة تدريبة للموظفين حول الارشفة الالكترونية •

املساهمة في تنظيم  3.2

سير العمل داخل 

الجمعية ومساعدة 

العاملين في أداء 

 بعض املهام. 

فتح باب التطوع في كافة املجاالت التي تخدم عمل  •

 الجمعية. 

 استقطاب متدربين للعمل داخل أقسام الجمعية.  •

التواصل مع الجهات املختصة من أجل توفير فرص عمل  •

 )وزارة العمل، الوكالة، أماكن أخرى(.  

إعادة ترتيب وتوزيع موظفين الخدمات على أقسام  •

 الجمعية بما يخدم الجمعية. 

07 

 يناير

70 

رديسمب  

قسم الشؤون 

 الادارية
0111$  

 ن. عدد املتطوعي •

 عدد املتدربين.  •

عدد فرص العمل املقدمة  •

 للجمعية من الجهات املختصة. 

 قرارات تدوير املوظفين. •

 

 للنظام الاداري املعتمد لدى الجهات املختصة  .4
ا
 تجهيز كافة امللفات الادارية وفقا

استكمال كافة  4.0

وفقا الاجراءات الادارية 

 للوائح والقوانين املتبعة

 7102تجهيز التقرير الاداري للعام • 

 الخاص بالجمعية. النظام الاداري تحديث • 

كافة امللفات واملستندات الخاصة بانعقاد استكمال • 

 الجمعية العمومية.

07 

 يناير
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 أبريل

قسم الشؤون 

 الادارية
1101$  

 .7102التقرير الاداري للعام • 

امللفات واملستندات الخاصة بانعقاد • 

ا للنظام املتبع العمومية وفق الجمعية

 جاهزةبوزارة الداخلية أن تكون 

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 

 7102ملناقشة التقرير الاداري واملالي 

 واعتمادهما.

التوثيق إلاداري وإلاعالمي النعقاد • 

 الجمعية العمومية.

 املحافظــة على ممتلكـــات الجمعيــة  .7

رافق تطوير أداء امل 0.0

املختلفة للجمعية 

 ومخازنهاومراكزها 

 تحسين صاالت الاستقبال للفئة املستهدفة• 

 توفير الاضاءة والتهوية والحرارة املناسبة للمرافق • 

 توفير معايير الامن والسالمة • 

10 
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قسم الشؤون 

 الادارية
7111$  

 وجود أثــاث جديد.• 

 صاالت استقبال واسعة ومهيأة.• 

تجهيزات تقنية حديثة تتعلق بأنظمة • 
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 الصيانة الدورية للمرافق العامة والخدمات داخل الجمعية• 

 الجرد الدوري للمخازن • 

 ركبات واملحروقات داخل الجمعية.ضبط حركة امل• 

 متابعة سجل العهد واللوازم داخل الجمعية• 

 إلاضاءة والتهوية في املرافق.

 املستفيدين.استبانات تقييم رضا • 

استبانات تقييم رضا العاملين داخل • 

 الجمعية ومراكزها.

 وجود طفايات حريق.• 

 وجود نظام اطفاء الحرائق. • 

 وجود ملصقات ملنع التدخين. • 

 تطوير نظام كاميرات الحراسة.• 

وجود لوائح ارشادية لتطبيق معايير • 

 الامن والسالمة. 

ا: قســـم الشؤون املالية  ثانيا

 تعزيز الاستقرار والضبط املالي في الجمعية .0

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

تنفيذ تعزيز وتطوير  .0

الخطط املالية 

 "املوازنات"

 وضع خطة وتصور مالي مستقبلي. •

املدخوالت وجود دليل اجراءات للحفاظ على اتزان  •

 واملصاريف بشكل منتظم.

 إعداد خطة بديلة للحاالت الطارئة "خطة طوارئ". •
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قسم الشؤون 

 املالية

 إلادارة العليا

 

0111$  

وجود موازنة معتمدة من مجلس  •

 إلادارة.

اتباع املوازنات املالية للمشاريع  •

 خالل التنفيذ.

وضع موازنة مستمرة، وتحديث  •

 شكل شهري.املوازنة ب

وجود خطة طوارئ معتمدة من  •

 مجلس الادارة قابلة للتنفيذ.
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تحسين سياسة  .2

 تجنيد ألاموال

 وضع استراتيجية فعالة لتجنيد ألاموال. •

زيادة الرسوم مقابل الخدمات الخاصة بخدمات  •

 التأهيل.

زيادة التنوع بالخدمات املقدمة من املراكز مما يضمن  •

 زيادة الايرادات.

لالرتقاء بالخدمات املقدمة من وحدة تشكيل لجنة  •

 الانشاءات والتسويق بشكل فعال لها.

التواصل مع الجهات املانحة الشريكة لدعم مشاريع  •

 فراح"صالة أ -مدرة للدخل "امللعب املعشب 

التشغيلية الخاصة العمل على ترشيد النفقات  •

 بالجمعية.

 مواءمة رواتب املوظفين مع الاعباء الوظيفية •

 النفقات الخاصة بالرواتب الخاصة باملوظفين.ترشيد  •

 الاستعانة باملتطوعين لشغل الوظائف الادارية الدنيا. •

 تفعيل دور املجتمع املحلي في جلب التمويل. •

ال يقل عن  ماوازنات املشاريع ملزيادة املصاريف الادارية  •

07%. 

فتح أفق تمويل جديدة مع جهات جديدة من خالل  •

 بيانات املمولين حول العالم.الاستعانة بقاعدة 
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71 

رديسمب  

قسم الشؤون 

 املالية

 إلادارة العليا

7111$  

وجود الخطة الخاصة بتجنيد  •

 الاموال.

 وجود مشاريع. •

 .%21الى  %71زيادة الايرادات من  •

 وجود مشاريع مدرة للدخل. •

ترشيد النفقات التشغيلية بنسبة  •

01%. 

وتفعيل تحسين  .3

نظام املشتريات 

 داخل الجمعية

 للنظام املعتمد. •
ً
 تفعيل اجراءات الشراء وفقا

استدراج عروض ألاسعار بما يحقق املصلحة العامة  •

 للجمعية.

 تعيين لجنة فنية مختصة لإلشراف على عقود الصيانة. •
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قسم الشؤون 

 املالية

 الادارة العليا

0111$  

 .اجراءات للشراءوجود دليل  •

 عروض ألاسعار. •

 وجود سجالت خاصة باملمتلكات. •
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التسجيل بشكل دوري ومستمر في سجالت مفصلة  •

 لألصول الثابتة وكافة عمليات الشراء.

وألاجهزة ومطابقتها ألرض  الجرد الدوري للممتلكات •

 الواقع.

تعزيز مبدأ  .4

املحاسبة 

 والشفافية

 وجود دليل لصالحيات املصادقة على املعامالت املالية. •

املصاريف مثل متطلبات الشراء اجراءات لضبط  •

 والسفر.

ضبط وتقليص املصاريف النثرية بما يناسب الوضع  •

 املالي للجمعية.

تشكيل لجنة رقابة داخلية على املواد الاستهالكية مثل  •

 القرطاسية واملحروقات والتصوير.

 وضع جدول للرواتب واملصاريف النثرية. •

دفعات الاحتفاظ بدفتر النقد/ سجل الشيكات/ دفتر ال •

 النقدية/ كشف حسابات واملصاريف العامة ... إلخ

10 

 يناير

71 

رديسمب  

 

 الادارة العليا

قسم الشؤون 

 املالية

7111$  

 وجود الدليل •

وجود خزانة محكمة لحفظ  •

 الدفاتر والسجالت الهامة

 ثالث
ا
 : قســـم التدقيق الداخليا

 لكافة العمليات واملشاريع داخل الجمعية لرقابة والتقييم املالي وإلاداري ا .0

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

تعزيز نظام الرقابة  0.0

والاشراف واملتابعة 

 الادارية واملالية

 تعيين مراقب داخلي للجمعية. •

 تشكيل لجنة رقابة داخلية من مجلس الادارة  •

عقد ورش عمل ملناقشة أفضل السبل الادارية لتفعيل  •

 نظام الرقابة والتقييم.

وضع نظام جديد لعملية التقييم الخاص باملوظفين  •

10 

 يناير

14 

 يناير

قسم الشؤون 

داريةإلا   

رد قسم تنمية املوا

 البشرية

01111$  

 عقد عمل للمراقب الداخلي. •

قرار مجلس ادارة بتشكيل لجنة  •

 رقابة داخلية.

 أفضلورش عمل ملناقشة  7عقد  •

السبل الخاصة بنظام الرقابة 
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 وفقا للمعايير املتعارف عليها.

 رفع النظام املقترح على مجلس الادارة لالعتماد. •

العمليات الادارية والسيطرة إعداد نماذج لضبط وتوثيق  •

 عليها.

 إدارة وتنظيم التحاق املوظفين الجدد بالجمعية. •

 متابعة تقييم ألاداء للموظفين. •

 مشروع تطبيق نظام الجودة العالمي في تقديم الخدمة. •

 والتقييم.

 دارة.قرار مجلس إلا  •

 وجود نموذج للتقييم واملتابعة. •

 نماذج تقييم العاملين. •

تطبيق مشروع نظام اعتماد  •

 الجودة العالمي.

 

 

 

 

 

 

ا/ دائـرة العمليات 
ا
 والبرامج:ثالث

 أول: قســـم الحد من الفقر

 . املساـهمة في الحد من الفقر في املحافظات الجنوبية0

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

تعزيز مبدأ العدالة  0.0

 والشفافية في التوزيع

 قاعدة البيانات. املؤسسات في توحيدالتعاون مع دائرة  •

التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البرنامج  •

 املحوسب لذوي الاعاقة.

تفعيل البرنامج املحوسب لدى الجمعية واستكمال تعبئة  •

10 
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رديسمب  

قسم الحد من 

$117 الفقر  

وجود قوائم بأسماء ألاسر الفقيرة  •

من جميع أرجاء املحافظة من 

 خالل التوزيع.

بيانات محدثة للفئة املستهدفة  •
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 البيانات الخاصة باألسر.

العالقة بالعمل التواصل مع الجهات الرسمية ذات  •

الاستفادة من قواعد الاغاثي في املحافظة بخصوص 

 البيانات الحكومية بهذا الخصوص.

 .على البرنامج

وجود استبانات دراسة حالة لألسر  •

 املرشحة لالستفادة.

حاالت مفرزة حسب ألاشد حاجة  •

 ووضعها في كشف ألاولويات.

تنمية فكرة العمل  0.2

 إلاغاثي التنموي 

اعداد خطة تنفيذية للبدء بتنفيذ املرحلة الثانية من  •

 مشروع القرض الحسن.

 عقد دورات حول طبيعة العمل الاغاثي التنموي. •

 التسويق لجلب تمويل محلي لفكرة القرض الحسن •

 جديدة مع مؤسسة املبادرات الفردية.فتح عالقات  •

17 
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17 

 ابريل

إلادارة بالشراكة 

مع مؤسسات 

 املجتمع املحلي
0111$  

نشرة تعريفية بأهم املشاريع  •

 التنموية )القرض الحسن(.

وجود دليل يوضح الفئات  •

املستهدفة، وكيفية الحصول على 

 الخدمة وشروط الاستحقاق.

تعاون وتنسيق مع بعض  •

 املؤسسات املحلية 

العمل على تحسين  0.3

الوضع الصحي للمواطن 

 في محافظة خان يونس

تعزيز الاتفاقية مع مؤسسة العون الطبي واملجتمع املحلي  •

 لتعزيز صندوق املريض الفقير 

 اعداد قاعدة بيانات للمرض ى في محافظة خان يونس  •

 التواصل مع الجهات املانحة لتعزيز صندوق املريض  •

التواصل مع املستشفيات واملراكز الطبية لتقديم  •

 خدمات صحية مجانية للمرض ى في املحافظة.

العمل على اعداد ايام طبية مجانية بالتعاون والتنسيق  •

 مع املؤسسات الفاعلة في مجال الصحة
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قسم الحد من 

1117 الفقر 0$ 

الاتفاقية مع مؤسسة العون  •

 الطبي.

 قاعدة بيانات املرض ى. •

 تقرير باأليام الطبية. •

 

تفعيل دور الجمعية  0.4

في مجال العمل الاغاثي 

خاصة في املشاريع 

 إعداد قائمة باملشاريع املزمع تنفيذها  •

 إعداد قائمة بأسماء الجهات املانحة ورجال الاعمال في •

 القطاع
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 الادارة

قسم الحد من 

 الفقر 

011111$ 

 قائمة املشاريع. •

 قائمة بأسماء الجهات املانحة. •

 خطة تنفيذية ملشاريع رمضان. •
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تسويقية للمشاريع عبر املوقع والصفحة  إعداد حملة • املوسمية

 .طباعة نشرات تعريفية حول ألانشطةالالكترونية و 

 الاتصال والتواصل لجلب التمويل  •

إعداد خطة تنفيذية لتنفيذ املشاريع خالل شهر رمضان  •

 وعيد الاضحى.

املتابعة والتوثيق لكافة املشاريع وألانشطة والفعاليات  •

 املالي.بالتعاون والتنسيق مع القسم 

تعزيز دور الجمعية  0.0

الريادي في خدمة 

املواطنين في املحافظة 

 وقت ألازمات والطوارئ 

 إعداد خطة الطوارئ  •

 عقد دورات تدريبية  •

تجهيز لجنة طوارئ مستعدة للنزول للميدان حال  •

 الازمات.
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 ابريل
 $1000 رئيس القسم

وزي خاص للعمل اثناء  جاليهات •

ومطبوعات وبوسترات الطوارئ، 

تحمل اسم وشعار الجمعية والجهة 

 املانحة.

فريق عمل مجهز ومدرب للعمل في  •

 الطوارئ.

فريق إعالمي جاهز لتغطية أنشطة  •

 خالل الطوارئ. الجمعية

تجهيز مخازن مجهزة بأهم املساعدات الالزمة في حال • 

 الطوارئ.
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 $7111 إدارة القسم

كميات مناسبة من املساعدات • 

 -مالبس -حرامات  -العينية )الفرشات 

 نايلون(. -أدوات مطبخ -طرود صحية

 الطوارئ.تجهيز سيارة )نقل( للعمل امليداني في حالة • 
17 
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 فبراير

إلادارة مع إدارة 

 القسم
711$ 

للخروج وجود سيارة للجمعية  •

املناطق بفريق العمل للتوزيع على 

 املنكوبة في حالة الطوارئ.

السيارة تحمل شعار واسم  •

 الجمعية.
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اجهة الحاالت الطارئة تزويد صندوق الفقير باملبالغ الالزمة ملو 

 خالل العام

10 

 يناير
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 الادارة

قسم الحد من 

 الفقر

 كشف املستفيدين من الصندوق  • -

ا: قســـم التعليم  ثانيا

 املساـهمة في اعادة دمج ذوي الاعاقة باملجتمع بشكل سليم وفعال .0

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة جهــة التنفيــذ
 إلى من

زيادة القدرات  0.0

العقلية 

والاستيعابية 

والتعليمية للطلبة 

داخل مدرسة بسمة 

 الخاصة

التنسيق والتعاون املستمر مع املؤسسات ذات العالقة  •

الخاصة( لتبادل  املدارس -الاونروا -والتعليم)وزارة التربية 

 الخبرات 

خالل السنة 2عقد جلسات مع اولياء الامور عدد  •

 الدراسية.

 ملفات الطلبة وأرشفتها الكترونيا.تجهيز  •

عقد اجتماعات دورية وطارئة ملناقشة ألامور التي تتعلق  •

 بالعمل الفني باملدرسة مع اللجنة التربوية.

زيارات دورية لالطالع على عمل املعلمات وتقييمها من  •

 النواحي الفنية والتربوية.

ادة من تفعيل عقد جلسات تربوية حول كيفية الاستف •

 .عالج باللعبخدمة ال

 ة.تفعيل الانشطة الالمنهجية في املدرس •

ة، الاعداد الجيد لألنشطة الالمنهجية )ألانشطة الرياضي •

 (الثقافية، املوسيقية، الكشفية

10 
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 دائرة البرامج

إدارة مدرسة 

 بسمة

7111$ 

سجل وتقارير زيارات متبادلة مع  •

 املؤسسات ذات العالقة.

سجالت حضور لقاءات أولياء  •

 ألامور 

ملف لطلبة املدرسة  711وجود  •

 جاهزة ومؤرشفة إلكترونيا.

 محاضر اجتماعات اللجنة التربوية. •

سجل تقارير زيارات صفية  •

 للمعلمات.

لقاء تدريبي في مختبر  71عقد  •

 الحاسوب موثق اداريا.

 سجالت متابعة وتقييم للمدرسة. •

استبيانات تقييم الخدمات  •

 املقدمة من الفئات املستهدفة.

للمدرسة يحمل وجود استشاري  •
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عقد جلسات تدريبية في مختبر الحاسوب لخدمة املدرسة  •

 جلسة. 71عدد 

إدخال نظام املتابعة والتقييم في املدرسة الكترونيا بحيث  •

 اطالع الاهالي على طبيعة الخدمات املقدمة.يتم 

 .تعيين استشاري في التربية الخاصة •

 التنسيق للدورات التدريبية لفريق العمل. •

 التنسيق لحفل تخرج نصف سنوي للحاالت املستفيدة •

إعداد الانشطة املنهجية )الوسائل التعليمية، دروس  •

 ، املختبرات(يام دراسيةتوضيحية، أ

 النصفية والنهائية.إعداد الامتحانات  •

تشكيل لجان من املعلمات ملتابعة ملف التفاعل املجتمعي  •

 والافكار الابداعية والريادة في املدرسة.

سنوات  01خبرة تربوية تزيد عن 

 في سلك التعليم "تربية خاصة"

وجود غرفة جاهزة للتكامل  •

 الحس ي.

دورات تدريبية لفريق  01عقد  •

 عمل املدرسة.

طالب من  711حفل تخريج  •

 مدرسة بسمة.

 

تفعيل روضة  0.2

الطفولة الواعدة 

واملساهمة في زيادة عدد 

 الطلبة والارتقاء

 املقدمة فيهابالخدمات 

تفعيل مبدأ التعاون والتنسيق مع املؤسسات العاملة في  •

برامج الطفولة املبكرة مثل إلاغاثة الاسالمية والوكالة 

 the saveالسويدية للتنمية ومركز القطان و أنيرا و

children  

إعداد خطة تسويقية للروضة لرفع اعداد املسجلين  •

 ل.طف 011إلى  7102/7109للعام 

تجهيز خطة تعليمية وتربوية شاملة للفصل الدراس ي  •

 الاول والثاني ملرحلتي البستان والتمهيدي.

عقد برنامج تدريبي للعاملين في الروضة يتناسب مع  •

 طبيعة الفئة املستهدفة لالرتقاء بجودة التعليم.

تطوير البيئة الصفية في الروضة بما يتناسب مع معايير  •

10 
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إدارة الروضة 

بالتعاون مع 

قسم التعليم 

 وإدارة الدائرة

7111$ 

مؤسسات مانحة تعنى  7زيارة  •

 بالطفولة املبكرة

 خطة تسويقية جاهزة ومعتمدة •

وجود بيئة صفية مالئمة ومميزة  •

 وذات جودة.

لقاء توعوي وتثقيفي  71عقد  •

 ألولياء امور أطفال الروضة

نشاط ترفيهي وأنشطة  71عقد  •

 المنهجية ألطفال الروضة

 011زيادة عدد اطفال الروضة إلى  •

 طفل.
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 الجودة

عقد جلسات وندوات تثقيفية ألولياء الامور وخاصة  •

 جلسة. 71الامهات عدد 

الاعداد ألنشطة المنهجية تتناسب مع الاحتفاالت  •

واملناسبات املوسمية والسنوية مثل يوم الام واعياد 

 الحي ...إلخ –شهر رمضان -امليالد

 طفل من الصف التمهيدي. 71تخريج  •

 طفل من البستان. 77تخريج  •

 استبيان تقييم للخدمات املقدمة.إعداد   •

طفل من  71عقد حفل تخرج لـ  •

 الصف التمهيدي إلى الصف الاول 

طفل من البستان إلى  77نقل  •

 التمهيدي

استبيان تقييم  71نفيذ ت •

للخدمات املقدمة من الفئة 

 املستهدفة وتقرير تقييم.

ا: قســـم التأـهيل الصحي واملجتمعي
ا
 ثالث

 تحسين الخدمات التأـهيلية والصحية واملجتمعية داخل الجمعية خدمة للمواطن في املحافظات الجنوبية والوسطى .0

 لانشطـــة لاـهــداف الفرعيـة
 الجــدول الزمني

 مؤشـرات قيـاس لاداء التكلفة التنفيــذ جهــة
 إلى من

تقديم خدمة  0.0

متكاملة لذوي 

الاعاقة السمعية 

وصعوبات الكالم 

والتخاطب واملشاكل 

النمائية باإلضافة 

 إلى صعوبات التعلم

تجديد ترخيص مركز بسمة على ان يكون ترخيص مركز  •

 تربية خاصة من وزارة التربية التعليم

 تجديد ترخيص املركز من وزارة الصحة للعام الجديد  •

 اعداد خطة تسويقية للمركز فعالة. •

 تفعيل مركز العالج الطبيعي والوظيفي. •

ركز حسب الخطة تنفيذ جلسات العالج داخل امل •

 وحسب استجابة الحالة. العالجية املعدة 

املساهمة في الكشف املبكر عن مشاكل السمع والنطق  •

خالل التنسيق مع رياض ألاطفال ومدارس والكالم من 

 الحكومة والوكالة.
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إدارة قسم 

التأهيل فريق 

مركز بسمة 

للسمعيات 

 والتخاطب

71111$ 

رخصة مركز بسمة جاهزة من  •

 التعليم والصحة.

 خطة تسويقية جاهزة وفعالة. •

سجل للجلسات العالجية مدونة  •

تدوينا صحيحا وتوافقيا مع 

 سجالت وتقارير الاخصائيين.

زيادة عدد الحاالت املتوافدة على  •

 املركز نتيجة التنسيق مع الوزارة.

غرفة للعالج الوظيفي مجهزة  •

 وفعالة.



 

48/46 

 ندوة تثقيفية في املدارس ورياض ألاطفال 71عقد  •

تقديم الخدمات العالجية املناسبة لجميع الفئات  •

 املستهدفة داخل املركز

 .تعيين استشاري ملركز بسمة •

 يص الحاالت املتوافدة على املركز.تقييم وتشخ •

 .في مركز بسمة بشكل دوري تقييم الخدمات املقدمة •

ادخال نظام املتابعة والتقييم في املركز الكترونيا بحيث  •

 .يتم اطالع الاهالي على طبيعة الخدمات املقدمة

 .تجهيز وحدة التكامل الحس ي •

طفل زارع قوقعة من خالل الجلسات  71تأهيل  •

 العالجية الجماعية والفردية.

لخاصة الكشف املبكر عن حاالت ذوي الاحتياجات ا •

)صعوبات التعلم، املشاكل السلوكية، التأخر النمائي ... 

 إلخ(

جلسة عالجية لعالج مشاكل النطق والكالم  7111عقد  •

 حالة داخل املركز 711لدى 

برامج عالج التوحد  إطار جلسة عالجية في  471عقد  •

طفل مريض من  21واملشاكل العقلية ملا يقارب من 

 ر الخاصة بذلكخالل تطبيق برامج التدخل املبك

طفل  77 ـجلسة في إطار برنامج سكاي هاي ل 771عقد  •

 فاقد أو ضعيف السمع.

 عمل دروس توضيحية خاصة بأطفال التأهيل السمعي. •

 طفل 71لـ التنسيق لحفل تخرج حاالت التأهيل السمعي  •

وجود خطط عالجية فعالة  •

 ومنقحة فنيا.

وجود استشاري للمركز يعمل  •

 بدوام جزئي.

سجل لحاالت املتابعة في املركز   •

 حالة. 711ل

تقارير فنية للجلسات العالجية  •

 لجميع البرامج.

سجالت حضور وتقارير إدارية  •

 للندوات التثقيفية.

زيادة فاعلية برامج التدخل املبكر  •

 .%91بنسبة 

جدول عمل فريق املركز في املدارس  •

 الحكومية بهدف فحص النطق.

 سجالت زيارات املسح امليداني. •

دورة تدريبية في مواضيع  71تم عقد  •

 مختلفة موثقة اداريا.

زيادة عدد حاالت اطفال القوقعة  •

 .%71بنسبة 

عن  %71زيادة ايرادات املركز بنسبة  •

 العام املاض ي.

تقرير تقييم للخدمات املقدمة في  •

 مركز بسمة.
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التنسيق لالجتماعات مع أخصائيين التأهيل وأولياء  •

 الحاالت والعمل.ألامور بشكل دوري ملتابعة مدى تقدم 

التنسيق لدورات تدريبية خاصة بأخصائي التأهيل  •

 لتزويد قدراتهم على العمل.

وجود برنامج الكتروني فعال في مركز  •

 بسمة.

وحدة التكامل الحس ي ألطفال التوحد  •

 والاعاقات ألاخرى جاهزة ومفعلة.

محاضر اجتماعات دورية مع فريق  •

 عمل املركز والفئات املستهدفة.

طفل من اطفال  71حفل تخريج  •

 التأهيل السمعي.

دروس توضيحية بوجود  7عقد  •

 أولياء الامور ألطفال التأهيل السمعي.

تفعيل وتعزيز دور  0.2

مركز ألامل للرعاية 

والاستشارات 

 النفسية

تشكيل لجنة خاصة بتفعيل املركز مكونة من مجلس إلادارة • 

 وإلادارة العليا ودائرة البرامج.

 اعداد خطة تشغيلية.• 

 اعداد خطة تسويقية.• 

 تجديد ترخيص املركز من وزارة الصحة.• 

 تشكيل فريق من املتطوعين.• 
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 مارس

 إدارة املركز 

 قسم التأهيل
0111$ 

بمتابعة مركز وجود لجنة خاصة  •

ألامل للرعاية والاستشارات 

 النفسية.

وجود خطة تشغيلية فعالة وقابلة  •

 للتحقيق

 وجود خطة تسويقية. •

وجود رخصة مجددة للمركز من  •

 وزارة الصحة.

 وجود فريق من املتطوعين. •

 71اجراء  ،الذكاءواختبارات تفعيل برنامج مقاييس  •

 اختبار

 .رياض أطفال 01عقد أيام ترفيهية في  •

 .مدرسة حكومية 71أيام ترفيهية في  01عقد  •
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 إدارة املركز 

 قسم التأهيل
- 

تقرير الختبار ذكاء لعدد  71وجود  •

 .من الحاالت

تقارير ادارية حول تنفيذ ايام  01 •

 .ترفيهية في رياض الاطفال
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عقد أيام ترفيهية بالتعاون مع عدد من املؤسسات  •

 .ولجان ألاحياء

برنامج العالج داخل املركز من خالل استقبال  تفعيل •

 .حالة 71الحاالت وعقد جلسات عالجية لـ 

ذات العالقة واعداد التعاون والتنسيق في املؤسسات  •

 برامج مشتركة.

عقد اجتماعات دورية مع فريق العمل واجراء تحسينات  •

 البرامج املقدمة.على 

مبادرات فعالة  01تفعيل دور املبادرات الفردية وتنفيذ  •

 وذات قيمة.

ندوة تثقيفية في مجال الدعم ألاسري في عدد  41عقد  •

 .من ألاحياء واملدارس ورياض ألاطفال

 .فعيل صفحة الفيس بوك الخاص بمركز الاملت •

 .محاضر اجتماعات لفريق العمل •

سجل للحاالت والجلسات العالجية  •

 حالة. 71ل 

جدول زمني لبرامج املركز )ألايام  •

 .الترفيهية والندوات(

 مبادرات فردية. 01وجود  •

وجود خطط عالجية للحاالت التي  •

 .تتابع في املركز

تقارير ادارية للمبادرات املنفذة  01 •

 .من قبل فريق املركز

تقرير اداري وسجل حضور  41 •

 .للندوات التثقيفية املنفذة

 .التوثيق الاعالمي املستمر •

 صفحة الفيس بوك مفعلة. •

ألامل  تطوير مركز  0.3

للتدريب والتنمية 

 البشرية

 تجديد ترخيص املركز من التربية والتعليم •

 إعداد خطة تسويقية للمركز •

 تشكيل فريق عمل تطوعي للمركز •

 إعداد خطة تشغيلية •
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 $7111 إدارة املركز

 وجود ترخيص ساري املفعول. •

 وجود خطة تسويقية فعالة. •

 وجود فريق توعي للمركز فعال. •

 وجود خطة تشغيلية. •

 تعزيز دور مركز الامل مع املؤسسات ذات العالقة. •

برامج تدريبية لألطفال خالل إلاجازة الفصلية  7تنفيذ  •

 طالب في كل برنامج. 71بمشاركة 

برامج تدريبية لألطفال خالل إلاجازة الصيفية  7تنفيذ  •

 سنة. 02إلى  2من سن 
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تقارير زيارات ملؤسسات عاملة في  •

 مجال التدريب.

 91برامج تدريبية بمشاركة  7عقد  •

 طالب متفوق.

 071ة بمشاركة يبرامج تدريب 7عقد  •
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برامج ومواضيع دورة تدريبية في عدة  71التنسيق لعقد  •

 مختلفة.

مشارك موثقة الكترونيا واداريا 

 واعالميا.

دورة تدريبية موثقة  71تنفيذ  •

 وإعالمًيا.الكترونيا وإدارًيا 

 


