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 ثصميم وثطوير الخدمات للمستفيدينسياسة 
 810 السياسةرقم 

 إدارة العمليات واخلدمات. املعيار
 سياسة تصميم وتطوير اخلدمات للمستفيدين اسم السياسة

 الرئيسةمجيع اإلدارات ابإلدارة  املسؤولية عن التطبيق
 إجياد دخل مستدام لألسر املستفيدة من اجلمعية. -1 املخرجات املتوقعة

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 .(اكتفاءالتأهيل ) املساعدة يف تنمية عدد من األسر املستفيدة من اجلمعية من خالل برانمج

 
 :السياسة -2

 املستفيدة من اجلمعية.تلتزم اجلمعية ابملساعدة يف استقرار عدد من األسر  .1
 تساهم اجلمعية يف هذا الربانمج )اكتفاء( لتغطية أكرب ما ميكن يف منطقة املدينة املنورة. .2
 توفر اجلمعية املستشارين واخلرباء الفنيني من اجل متكني االسر املستفيدة من الربانمج. .3
 تلتزم اجلمعية بتصنيف اخلدمات للمستفيدين. .4
 املستفيدين. تقوم اجلمعية ابستطالع رأي .5
 تقوم اجلمعية بتطبيق منهجيات وآليات منتظمة لتصميم اخلدمات املطورة واملبتكرة. .6
 تلتزم اجلمعية ابلتعريف واالعالن عن اخلدمات للمستفيدين. .7

 
 املسؤوليات: -3

 .(التنفيذية جنةللجملس اإلدارة، ا) وفروعها اجلمعيةجلان جمالس و  .1
 إدارة التأهيل. .2

 
افرها:املستندات  -4  الواجب ثو

 منوذج استمارة برانمج التأهيل. .1
 منوذج االهداف التنفيذية لربانمج اكتفاء. .2
 منوذج اخلطة االجرائية. .3
 منوذج متابعة وقياس تنفيذ اهلدف. .4
 منوذج دراسة جدوى املشروع. .5
 منوذج بيان أبمساء أبناء االسر املستفيدة املطلوب أتهيلهم يف فروع اجلمعية. .6
 لغاء فرص العمل(.، إحتديث، )استقطاب جراءاستمارة اإل .7
 منوذج قائمة الفرص الوظيفية. .8
 استمارة مقابلة ترشيح مستفيد. .9
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 منوذج تسجيل ترشيح ومتابعة مستفيد. .11
 منوذج مالحظة. .11
 منوذج احالة مستفيد. .12
 منوذج متابعة وقياس تنفيذ اهلدف التنفيذي. .13
 منوذج تقرير قياس االثر. .14

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 .األسر املستفيدة املسجلة يف اجلمعية .1
 
 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن املسؤولية ةو اخلط ت

1 
 :، وتشملاالكتشاف والتوجيه واالختيار

فرز وتصنيف قواعد / مجع قاعدة البياانت
املقابلة / التواصل مع املستفيد/ البياانت

 التوجيه./ الشخصية

التأهيل وحدة 
 ابلفروع

 الربع االول
 مؤشرات ادارة التأهيل. 

2 
/ االتفاق مع املستفيد  :، وتشملالقبول والشراكة

نقل / االعتماد وادراج امسه يف املسار املتفق عليه
 ملف املستفيد اىل املرحلة التالية.

وحدة التأهيل 
 الربع االول ابلفروع

داء وحدات التأهيل أتقرير 
 يف الفروع.

، وتشمل: حتقيق رغبة املستفيد ابلتوظيف التمكني 3
 و التمكني االقتصادي.أ

وحدة التأهيل 
تقارير تفعيل وحتقيق  خالل العام ابلفروع

 مستهدفات اخلطة.

4 
يتم فيها متابعة حال  :رثاملتابعة وقياس األ

املستفيد ملدة عام بعد التحاقه ابلربانمج ومتكينه 
ومدى حتقق هدف ورفع تقرير عن وضعه املايل 

 الربانمج.

وحدة التأهيل 
 ابلفروع

 هناية كل ربع
 

 تقرير األثر

يتم فيها اغالق ملف  ضمان االستدامة واالغالق: 5
 املستفيد وتنسيقه بناء على النتائج.

وحدة التأهيل 
 تقرير األثر هناية كل عام ابلفروع

 

 القياس: -7

 القياسكيفية  االستفادة من القياس املستهدف املؤشر ت
 مجع عدد األسر املؤهلة حتقيق رؤية اجلمعية فرد 1111 األسر املستهدفةعدد  1
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 التطوير: -8
 من خالل نتائج رضا املستفيدين. .1
 من خالل رضا الشركاء. .2
 داء الربانمج.أمن خالل نتائج مؤشرات  .3
 يتم مراجعة وتطوير السياسة بشكل سنوي. .4

 
 :املراجع -9

 هـ.1441إصدار عام  - )دليل برانمج اكتفاء( التأهيلإدارة دليل  .1
 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع املدينة املنورة اخلريي  .2

 
 

 
 


