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 2022-1443اإلصدار الثالث  



 

 3من  1الصفحة 
 

 تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدينسياسة 
 

 024 السياسةرقم 

 إدارة العمليات والخدمات المعيار

 سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين اسم السياسة

 وفروع الجمعية الرئيسةجميع اإلدارات باإلدارة  المسؤولية عن التطبيق

 إيجاد دخل مستدام لألسر المستفيدة من الجمعية. -1 المخرجات المتوقعة

 م(2022) هـ1443 - 2 النسخة

 

 الغرض: -1
 .(اكتفاءالتأهيل ) المساعدة في تنمية عدد من األسر المستفيدة من الجمعية من خالل برنامج

 

 :السياسة -2
 استقرار عدد من األسر المستفيدة من الجمعية.تلتزم الجمعية بالمساعدة في  .1
 تساهم الجمعية في هذا البرنامج )اكتفاء( لتغطية أكبر ما يمكن في منطقة المدينة المنورة. .2
 توفر الجمعية المستشارين والخبراء الفنيين من اجل تمكين االسر المستفيدة من البرنامج. .3
 تلتزم الجمعية بتصنيف الخدمات للمستفيدين. .4
 الجمعية باستطالع رأي المستفيدين. تقوم .5
 تقوم الجمعية بتطبيق منهجيات وآليات منتظمة لتصميم الخدمات المطورة والمبتكرة. .6
 تلتزم الجمعية بالتعريف واالعالن عن الخدمات للمستفيدين. .7

 

 المسؤوليات: -3
 .(التنفيذية جنةللمجلس اإلدارة، ا) وفروعها الجمعيةلجان مجالس و .1
 التأهيل.إدارة  .2

 

 المستندات الواجب توافرها: -4
 نموذج استمارة برنامج التأهيل. .1
 نموذج االهداف التنفيذية لبرنامج اكتفاء. .2
 نموذج الخطة االجرائية. .3
 نموذج متابعة وقياس تنفيذ الهدف. .4
 نموذج دراسة جدوى المشروع. .5
 الجمعية.نموذج بيان بأسماء أبناء االسر المستفيدة المطلوب تأهيلهم في فروع  .6
 لغاء فرص العمل(.، إتحديث، )استقطاب جراءاستمارة اإل .7
 نموذج قائمة الفرص الوظيفية. .8
 استمارة مقابلة ترشيح مستفيد. .9
 نموذج تسجيل ترشيح ومتابعة مستفيد. .10
 نموذج مالحظة. .11
 نموذج احالة مستفيد. .12
 نموذج متابعة وقياس تنفيذ الهدف التنفيذي. .13
 نموذج تقرير قياس االثر. .14
 



 

 3من  2الصفحة 
 

 :ن من السياسةيالمستهدفالنطاق: المستفيدين و -5
 .األسر المستفيدة المسجلة في الجمعية .1

 
 :التطبيق -6

 

 قياس الفاعلية الزمن المسؤولية ةوالخط ت

1 

 االكتشاف والتوجيه واالختيار، وتشمل:
جمع قاعدة البيانات/ فرز وتصنيف قواعد 
البيانات/ التواصل مع المستفيد/ المقابلة 

 التوجيه.الشخصية/ 

وحدة التأهيل 
 بالفروع

 الربع االول
 

دارة مؤشرات إ
 التأهيل

2 

القبول والشراكة، وتشمل:  االتفاق مع 
المستفيد/ االعتماد وادراج اسمه في المسار 
المتفق عليه/ نقل ملف المستفيد الى 

 المرحلة التالية.

وحدة التأهيل 
 بالفروع

 الربع االول
تقرير أداء وحدات 

 الفروع التأهيل في

3 
التمكين، وتشمل: تحقيق رغبة المستفيد 

 بالتوظيف أو التمكين االقتصادي.
وحدة التأهيل 

 بالفروع
 خالل العام

رير تفعيل تقا
وتحقيق 

 مستهدفات الخطة

4 

المتابعة وقياس األثر: يتم فيها متابعة حال 
المستفيد لمدة عام بعد التحاقه بالبرنامج 

المالي ومدى  وتمكينه ورفع تقرير عن وضعه
 تحقق هدف البرنامج.

وحدة التأهيل 
 بالفروع

نهاية كل 
 ربع
 

 تقرير األثر

5 
ضمان االستدامة واالغالق: يتم فيها اغالق 

 ملف المستفيد وتنسيقه بناء على النتائج.
وحدة التأهيل 

 بالفروع
نهاية كل 

 عام
 تقرير األثر

 
 القياس: -7

 

 كيفية القياس القياساالستفادة من  المستهدف المؤشر ت

 جمع عدد األسر المؤهلة تحقيق رؤية الجمعية فرد 1000 األسر المستهدفةعدد  1

 
 التطوير: -8
 من خالل نتائج رضا المستفيدين. .1
 من خالل رضا الشركاء. .2
 داء البرنامج.أمن خالل نتائج مؤشرات  .3
 يتم مراجعة وتطوير السياسة بشكل سنوي. .4
 
 :المراجع -9
 هـ.1441إصدار عام  - )دليل برنامج اكتفاء( التأهيلإدارة دليل  .1
 هـ.1435 -اإلصدار األول  -مشروع نمذجة مستودع المدينة المنورة الخيري  .2

 
 
 



 

 3من  3الصفحة 
 

 
 

 إعتماد مجلس اإلدارة
 مستودع المدينة المنورة الخيري تم إعتماد سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين بجمعية

هـ الموافق 30/11/1443( المنعقدة يوم األربعاء بتاريخ 5رقم )في اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته 
 م.29/06/2022


