جمعية أصدقاء بال حدود للتنمية المجتمعية
تعريــف بالمؤسســـة
جمعية أصدقاء الدح ودقلق نميةميدة تنمجيمعيدةس ماججدة تجيمءميدة يةمليدة ليريليدة ت ركدة ةالعد

امري دء اد مدء 2000

مددال تددحس اوجءج د ء الءنمجددالنية تتجيمءميددة لتنيريليددة لتنيةمليددة تيجددء تعج درن تننمج د ةيةس لالعددق تنعق ددق مددال تعة د ة
تنمجيمعيدة تنيد ةند ي ء لوااي ددء تنماججدة اج ددلق تييدة اد تنلجددم تنم دقتة تجيمءميدءي لأجدركءيس يد يلجدي امدرن تنماججددة
لي لكرهء ويى ي جمعية أصقاء الح وقلق نميةمية تنمجيمعية مء  2006الملجب ادءةلال تنجمعيدء

تنت ركدة لتن دء

تعهمية را ( )1نجةة ( )2000لت ويه تنيةن ية.
رســـالة المؤسســـة
تع ناض يه لق ةده لل ةده لمجيمعدهس لادءقر ممدى ملت الدة
ييمثل رجءنة تنماججة ا امقتق لتة ء مجيم أجري ميرتالم لل ٍ
ي دل تر تنعصدر اد مجيمد لأجدرن نمةددة لمة مدةس يدلار عارتقهدء جدلتي تجيمءميدءي ليريليدءً لتايصدءقيءي مةءجدالءي لميعءلةدءي مد
العض ء لم تنمجيم مال ولن ء قلال أي ملت ق.
رؤية المؤسســـة
اة ددء ج ددل أجددري اءمددل لمددة

يي دلتار ايدده ا ددة تجيمءميددة ليعميميددة لتايصددءقية مي ءامددة لميلتصددمة لمي ددلرن يجددعى

نمة لض لييةمية لي لكر أارتقهء ممميءي لامركءي لثاءايدءي لججدميءي لادق مدء ي مالده تنعصدر تنودق و مدال ي دلر امدقتق أادرتق
صددءنو ال نددق ة
تنةزتمء
1

لل ددة

لتنم ء ل.

لمددرليي

المددء يلتاددق م د مددءقت

لياءن ددق لأم درتم تنمجيم د تنجددمي لتنةءض د م د تنتمددل مددال

أهـــداف ومجــاالت عمـل المؤسســـة
 ياقي تنمجءمقت

تاغءثية ل تنيةملية ل تنمجيمعية ن ءاة تر ح تنمجيم .

 مجءمقن تعجر ممى تت ينء تن تي مال تحس تنم ءرك تنيةملية تنصغ رن تنمقرن نمقتل .
 ياقي تنمجءمقن تنمءقية لتنع ةية نأل نءس تع يء مال تحس تن نءنة تن ركة.
 ة ر تننمر تنيةملي ل تنمجيمع مال تحس تناق تر
 ياقي تنرمءية تتجيمءمية ن لى تتوييءجء

ل تنقل تر

تنيقركاية ل تنيثاينية .

تنتءصة مال تحس تنمجءمقن ا يلا ر تعقلت

 يعزكز تنمج رن تنيعميمية مال تحس ارتم ل م ءرك يعميمية ن ءاة تن تر ح .
 قم ل يمم ال تن الءب ل تن نل ل تنمرأن ا متيمف تنم ء تر
 قرتجة توييءجء

.

تعجرن ممى تنصع ق تنةنج لتتجيمءم س لتنعمل ممى محج ء.

 ومءية تعجرن لتنمجيم مال جمي تنمتء ر تتجيمءمية تني اق يًص ا مء مجياالحي
المناطـق التي تخدمهـا المؤسسـة
موءا ة غزن لأويء ء ال مل مالء رس لالاية تنموءا ء

2

ال مل غ ر مالء ر.

تنمجءمقن ن

.

نقاط الضعف
 -1تفاوت في فهم لطبيعة عمل المؤسسة من قبل المجتمع المحلى .
 -2حجم المساعدات االغاثية أكبر من المشاريع التنموية
-3
 -4ضعف الخطة اإلستراتيجية .
 -5ضعف مصادر التمويل .
 -6ضعف في تطبيق اللوائح والنظم المالية واإلدارية .
 -7هيكلية إدارية بحاجة إلى تطوير .

نقاط القوة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

جمعية عمومية .
مجلس إدارة منتخب وملتزم .
نظام مالي ومحوسب ومعمل بيه.
وجود كادر متخصص بالجمعية .
مقر للجمعية مجهز باللوجستيات.
العالقة بين المؤسسات الدولية والمحلية قوية .
وجود روضتين قائمتين لمصدر للدخل الذاتي.

الفرص
-1
-2
-3
-4
-5

3

عالقة مع المؤسسات الدولية داخليا وخارجيا .
العالقة قوية مع مؤسسات العمل المدني والحكومي .
عالقة مميزة مع رجال األعمال .
وجود كادر استشاري للمؤسسة .
توفر كادر من المتطوعين المدربين والمؤهلين.

التهديدات
-1
-2
-3
-4
-5

الوضع السياسي داخلي وخارجي
ضعف مصادر التمويل
شروط تعجيزية من بعض المؤسسات
عدم ملكية المكان
معظم المشاريع اغاثية

تحديد القضايا الرئيسية
من خالل التحليل الذي قامت به المؤسسة في بداية عام  2016باستخدام أكثر من وسيلة لتحديد احتياجات
المجتمع المحلي أكدت النتائج على ضرورة وجود برامج تستهدف شريحة األيتام والشباب في قطاع غزة،
تتمثل هذه البرامج بتوفير مصادر دخل لهذه الشريحة بأكثر من طريقة والممثلة في:
 -1برنامج التمكين اقتصادي
 -2برنامج التعليم
 -3تطوير قدرات الجمعي
القضية اإلستراتيجية

البرنامج املطلوب
برنامج األيتام

التمكين االقتصادي

دعم التعليم
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برنامج المشاريع
الصغيرة

األهداف املحددة
 توفير كفاالت لأليتام
 توفير مشاريع صغيرة مدرة للدخل
لالهالي و الشباب

برنامج التشغيل المؤقت

 دعم حصول الشباب على الحصول
على فرص العمل المؤقتة من اجل
تنمية قدراتهم و تهيئتهم لسوق العمل

برنامج دعم التعليم ما
قبل المدرسة

 دعم التعليم ما قبل المدرسة لألطفال و
خصوصا األيتام

برنامج دعم التعليم
المكمل لطلبة المدارس

 دعم الطالب في مرحلتي المدرسة
للحصول على دروس التقوية




دعم التطويراالدراي للجمعية

برنامج تعزيز قدرات
الجمعية
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هيكلة الجمعية بما يتناسب مع البرامج
اعتماد األدلة المساعدة في تطوير
الجمعية
تدريب الكادر المهني في الجمعية
تأسيس قسم الموارد البشرية
تأثيث الجمعية وتزويدها باللوازم
الضرورية
تنمية التواصل المجتمعي مع لجان
األحياء و البلديات
المشاركة الحقيقة وتفاعل مجلس إدارة
الجمعية

اإلطارالعام للخطة اإلستراتجية:
الغاية

الهدف العام

املساهمة في التخفيف من حد
الفقر ودعم األسرة اقتصاديا
دعم التمكين
االقتصادي

األهداف املحددة
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توفير مشاريع صغيرة ومتناهية الضغر مدرة
للدخل
املرأة في عملية التمكين االقتصادى
املساهمة في توفير فرص عمل التشفيل املؤقت
انشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر
تعزيز عمل املؤسسة في تقديم الخدمات
االجتماعية
املساهيمة في دمج االيتام في املجتمع








مؤشرات قياس األداء

أدوات القياس

دخل االسرة
مشاريع التمكين االقتصادى
كشوفات املستفيدين
تعزيز الوعى االجتماعى
تنوع املشاريع االغاثية
وجود االيتام املكفولين

السجالت والتقارير
نظام تقييم االداء
واستطالع الراى
عدد املشاريع املنفذة
عدد االيتام املكفولين






االفتراضات
األساسية

 توفر االمكانيات
املادية ومصادر
التمويل
 توفر كادر منهى

دعم التعليم

رفع مستوى
التعليم في
املنطقة
الوسطى







دعم التعليم ما قبل املدرسة لألطفال و
خصوصا األيتام
تقديم الدعم النفسىالطفال املدارس باملنطقة
الوسطى وعمل جلسات ترفيهية
دعم الطالب في مرحلة التعليم االساس ى
برنامج الدعم النفس ى تعليم ما بعد املدرسة
تطوير القدرات الثقافية لدى االطفال وتنمية
املواهب الثقافيةرفع مستوى التعليم في
املنطقة الوسطى
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عدد املستفيدين من برنامج
الروضة
زيادة نسبة عدد الطالب
املتتفوقين املستفيدين أو
التحصيل العلمى
عدد املستفيدين
عدد املدارس املشتركة في
البرنامج

 تقارير املتابعة
 االختبارات – رأى
املدرسين -راىاالهالى
 االستبيانات
املالحظة
 نتائج الطالب
 االستبيان

 توفر ممولين
 توفر الدعم
املادى







تعزيزقدرات
الجمعية

العمل على رفع وتعزيز قدرات



الجمعية






بناء قدرات الجمعية التنظيمية واإلدارية
واملالية
تطوير البنية التحتية للجمعية
العمل على تطوير أنظمة اللوائح
التشبيك مع املجتمع املحلي
تأسيس قسم إدارة املوارد البشرية
العمل على أداء العاملين
انشاء كادر مؤهل بشرى
وحدة تجنيد تصميم املشاريع وجلب التمويل
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الهيكلية
الدليل املالي واإلداري
األثاث
أجهزة الحاسوب
االنترنت
مذكرة التفاهم
دليل املوارد البشرية
ملفات املوظفين
بطاقات الوصف الوظيفي
السلم الوظيفي
عدد املشاريع املقترحة
عدد املشاريع املمولة
عدد اللقاءات مع املانحين










وجود الهيكلية
األدلة املالية واإلدارية
كشف استالم
املوجودات
مذكرة التفاهم
الوصف الوظيفي
للعاملين
دليل املوارد البشرية
وجود امللفات لكل
موظف
التقارير









التمويل
الخبراء
التمويل
تعاون الشركاء
خبراء
تمويل
نوعية
املشروعات
وطبيعة املمول

اإلطاراملنطقي التفصيلى للخطة االستراتيجية
2017

2019

2018

الهدف العام

تنمية
القدرات
املؤسساتية
للجمعية
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الهدف

املخرج

بناء قدرات
الجمعية
التنظيمية و
اإلدارية

 هيكلية
الجمعية
واألدلة
اإلدارية
 سلوك
تنظيمي
متطور

مؤشرالقياس
 الهيكلية
 بطاقات
الوصف
الوظيفي
 الدليل املالي
واإلداري

الهدف

املخرج

 8 موظفين
تم تدريبهم
 بناء قدرات طاقم
إداريا
الجمعية
 15 موظفين
التنظيمية و
تم تدريبهم
اإلدارية ( مجلس
على املهام
اإلدارة و العاملين)
الوظيفية

مؤشرالقياس

 8 موظفين
مؤهلين للعمل
االدارى
 تحسن مستوى
األداءالوظيفى

الهدف

املخرج

 عدد
 بناء قدرات
املشاركين في
طاقم الجمعية
البرنامج
التنظيمية و
التدريبي
اإلدارية (مجلس
 تحسن
اإلدارة
مستوى األداء
والعاملين)

مؤشرالقياس

 عدد املشاركين في
البرنامج التدريبي
 تحسن مستوى
األداء



تطويرالبنية
التحتية للجمعية

 الحصول على
قطعة أرض
 تأثيث املكاتب

التشبيك مع
املجتمع املحلي

تأسيس قسم
ادارة املوارد
البشرية
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عقد األرض
ألثاث
أجهزة
الحاسوب
االنترنت

 حوسبة النظام
املالي واإلداري

 مذكرة تفاهم
مع لجان
األحياء
والبلدية في
املنطقة

 مذكرة
التفاهم

 تعزيز مشاركة
املجتمع املحلي في
تطوير مشاريع
املمركز

 دليل املوارد
البشرية
 ملفات
املوظفين
 بطاقات
الوصف
الوظيفي

 الوصف
الوظيفي
للعاملين
 دليل املوارد
البشرية
 وجود امللفات
لكل موظف

 تفعيل قسم
املوارد البشرية

 برامج إدارية
ومالية
محسوبة

 تحسن في
مستوى
الخدمات
 البرامج

 تطوير املالحق
اإلدارية و
 موائمة األنظمة
املالية ذات
اإلدارية و املالية
العالقة
ملتطلبات الحكم
بالحكم
الرشيد
الصالح

 عدد اللقاءات
 مشاركة
املجتمع املحلى
بأنشطة
الجمعية
مؤهل

 تعزيز مشاركة
املجتمع املحلي
في تطوير
مشاريع املمركز

 التشبيك بين  عدد
االجتماعات
قسم املوارد
 تقرير عن
البشرية و
مدى تنفيذ
األقساماألخر
املوارد البشرية
ى
 متابعة تطبيق  تقرير عن
تقييم اداء
دليل املوارد

 تطوير دليل
املوارد البشرية

 لقاءات
تحديد
احتياجات

 مدونة سلوك
العاملين وأعضاء
مجلس اإلدارة
 وثيقة عدم تضارب
املصالح
 نظام الشكاوي

 لقاءات تحديد
احتياجات

 عدد اللقاءات

 تناسب عدد
املوظفين مع
احتياجات
املؤسسة
 دليل املوارد
البشرية موائم
مع قانون

 تفعيل قسم املوارد
البشرية

 السلم
الوظيفي

وحدة تجنيد
تصميم املشاريع و
جلب التمويل
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البشرية

 فريق مؤهل
لتصميم
املشاريع و
تجنيد األموال

 عدد املشاريع
املقترحة
 عدد املشاريع
املمولة
 عدد اللقاءات
مع املانحين

 تطوير وحدة
تجنيد تصميم
املشاريع
وجلب
التمويل

 عدد
املشاركين في
البرنامج
التدريبية
 جودة املشاريع
املقترحة ذات
العالقة

 وحدة تجنيد
تصميم املشاريع
وجلب التمويل

العاملين

العمل
الفلسطيني
 تطوير سلم
الرواتب

 فريق تصميم
املشاريع
وتجنيد
األموال

 عدد املشاريع
املقترحة
 عدد املشاريع
املمولة
 عدد اللقاءات
مع املانحين

 عدد املشاريع
املقترحة
 فريق تصميم
 عدد املشاريع
املشاريع
املمولة
وتجنيد األموال
 عدد اللقاءات مع
املانحين

 تطوير وحدة
تجنيد
تصميم
املشاريع
وجلب
التمويل

 عدد املشاركين
في البرنامج
التدريبية
 جودة املشاريع
املقترحة ذات
العالقة

 عدد املشاركين في
البرنامج التدريبية
 جودة املشاريع
املقترحة ذات
العالقة

 وحدة تجنيد
تصميم املشاريع
وجلب التمويل  تطوير وحدة
تجنيد تصميم
املشاريع
وجلب
التمويل



دعم تعليم ما قبل

رفع مستوى
التعليم فى
املنطقة
الوسطى

 رياض اطفال
املدرسة
مجهزة لتوفير
دعم الطالب في
بيئة تعليمية
مرحلة التعليم
مناسبة
االساس ى
 مدرسين اكفاء
الدعم
برنامج
للعمل مع
النفس ى
االطفال
 اهالى قادرين
على التعامل
مع االطفال
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عدد
املستفيدين
من من
برنامج
الروضة
عدد
املستفيدين
من برنامج
الدعم
النفس ى
مكان مجهز
لتعليم
االطفال في
املرحلة
االساسية
اخصائيين ذو
كفاءة لتقديم



 دعم تعليم ما
قبل املدرسة
 دعم الطالب في
مرحلة التعليم
االساس ى
 برنامج الدعم
النفس ى


 رياض اطفال
مجهزة
لتوفير بيئة
تعليمية
مناسبة
 مدرسين
اكفاء للعمل
مع االطفال
 اهالى قادرين
على التعامل
مع االطفال







عدد
املستفيدين
من من برنامج
الروضة
عدد
املستفيدين
من برنامج
الدعم النفس ى
مكان مجهز
لتعليم االطفال
في املرحلة
االساسية
اخصائيين ذو
كفاءة لتقديم

 دعم تعليم ما

 رياض اطفال
قبل املدرسة
مجهزة لتوفير
بيئة تعليمية
 دعم الطالب
مناسبة
في مرحلة
 مدرسين
التعليم
اكفاء للعمل
االساس ى
مع االطفال
 برنامج الدعم
 اهالى قادرين
النفس ى
على التعامل
مع االطفال










عدد املستفيدين
من من برنامج
الروضة
عدد املستفيدين
من برنامج الدعم
النفس ى
مكان مجهز لتعليم
االطفال في املرحلة
االساسية
اخصائيين ذو كفاءة
لتقديم

املساهمة
فىالتخفف
حدة الفقر
ودعم االسر
اقتصاديا

توفيرمشاريع
صغيرة ومتناهية
الضغرمدرة
للدخل
اشراك املرأة في
عملية التمكين
االقتصادى
املساهمة في
توفيرفرص
 عمل التشفيل
املؤقت
 انشاء مشاريع
صغيرة ومتناهية
الصغر
 تعزيزعمل
املؤسسة في
تقديم الخدمات
االجتماعية
 املساهيمة في
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دخل االسرة
مشاريع
التمكين
االقتصادى
كشوفات
املستفيدين
تعزيز الوعى
االجتماعى
تنوع املشاريع
االغاثية
وجود االيتام
املكفولين







السجالت
والتقارير
نظام تقييم
االداء
واستطالع
الراى
عدد املشاريع
املنفذة
عدد االيتام
املكفولين

 توفير مشاريع
صغيرة ومتناهية
الضغر مدرة
للدخل
 رة املرأة في عملية
التمكين
االقتصادى
 املساهمة في توفير
فرص عمل
التشفيل املؤقت
 انشاء مشاريع
صغيرة ومتناهية
الصغر
 تعزيز عمل
املؤسسة في تقديم
الخدمات
االجتماعية
 املساهيمة في
دمج االيتام في











دخل االسرة
مشاريع
التمكين
االقتصادى
كشوفات
املستفيدين
تعزيز الوعى
االجتماعى
تنوع املشاريع
االغاثية
وجود االيتام
املكفولين







السجالت
والتقارير
نظام تقييم
االداء واستطالع 
الراى
عدد املشاريع
املنفذة

عدد االيتام
املكفولين





توفير مشاريع
صغيرة
ومتناهية
الضغر مدرة
للدخل
رة املرأة في
عملية التمكين
االقتصادى
املساهمة في
توفير فرص
عمل التشفيل
املؤقت
انشاء مشاريع
صغيرة
ومتناهية
الصغر
تعزيز عمل
املؤسسة في
تقديم










دخل االسرة
مشاريع
التمكين
االقتصادى
كشوفات
املستفيدين
تعزيز الوعى
االجتماعى
تنوع املشاريع
االغاثية
وجود االيتام
املكفولين






السجالت والتقارير
نظام تقييم االداء
واستطالع الراى
عدد املشاريع املنفذة
عدد االيتام
املكفولين

دمج االيتام في

الخدمات
االجتماعية
 املساهيمة في

املجتمع

املجتمع

دمج االيتام
في املجتمع

الخطة التشغيلية من عام 2017-2019
الهدف العام
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أهداف فرعية

المخرجات

النشاط

المدخالت

مؤشر القياس

مصادر التحقق

المسئولية

التكلفة

2017

التكلفة

2018

التكلفة

2019

المساهمة
في التخفيف
حدة الفقر

ودعم األسر
اقتصاديا

 توفير مشاريع
صغيرة ومتناهية

الصغر مدرة للدخل

 اشراك المرأة في
عملية التمكين

 م رلع

فرص عمل التشغيل

المؤسسة في تقديم

تاقترن تنيةن ية

تر  /يلركق

نمقتل
 م ءرك

يمم ال نممرأن

 م لاء

تنمجين ق ال

لر ء

نممرتن

ممل

ءا تنعمل /

ج قت

مال

لتوييءجءي ء

تنمجيم تنمومى

يقركب اركق

ءا تنعمل /

تنعمل ممى

تنمجين ق ال

م ءرك تنيمم ال
تتايصءقى

م لاء

تنمجين ق ال

تني غ ل

المؤقت

 تعزيز عمل

م ءرك

صغ ر مقر

االقتصادى

 المساهمة في توفير

ءا تنعمل

ورمة جلاية اي /

تنم رلع  /تنعالق

مجمس تاقترن

$10000

50000

20000

 يعزكز تنلمى
تتجيمءمى

الخدمات االجتماعية  يةلع تنم ءرك

لر ء

تنم رلع  /تنعالق

تنم رلع  /تنعالق

 /م لاء

مجمس تتقترن

تاقترن تنيةن ية

مجمس تتقترن

تاقترن تنيةن ية

50000

100000

30000

50000

20000

20000

تنمجين ق ال
ممل

 /يةج ق م

ءا تنعمل

ماججء

تنم ءرك تتغءثية

تنم ءرك تنمةن ن

مجمس تتقترن

تاقترن تنيةن ية

1000

500

500

تنماججء

تتغءثية

 المساهمة في دمج

االيتام في المجتمع

 لجلق تت يء

لر ء

تنممنلن ال

نح يء

ممل

لتنج ء
تنمتيصة
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ءا تنعمل /
تت يء

م لاء

تت يء

تنم رلع  /تنعالق

مجمس تتقترن
تاقترن تنيةن ية

5000

2000

1000

االجمالي
 دعم التعليم ما قبل

رفع

مستوى

التعليم في

المدرسة لألطفال و

خصوصا األيتام

المنطقة

ركءض ت نءس
مج زن نيلا ر ا ة

يعميمية مةءجالة
مقرج ال ت نء

قم تناةية تنيويية س2
رلضة يءالءتنعءب

لتنماهح

تنمح مة

ءا
تنعمل

تت نءس

 مقق تنمجين ق ال

تنرلضة

مال ارةءم تنرلضة تنعالق

 مقق تنمجين ق ال

مجمس تتقترن

166000

132500

61500

10000

5000

2000

تتقترن

تنيةن ية

يقركب مقرج ال ركءض

نمعمل م تت نءس تت نءس ممى تنمة

الوسطى

تهءنى اءقركال ممى
تنيعءمل م

تنمعيمق مال ل تزرن تنيريية

لتنيعمي

تت نءس
 تقديم الدعم

النفسىالطفال المدارس

بالمنطقة الوسطى

وعمل جلسات ترفيهية

 دعم الطالب في مرحلة
التعليم االساسى

 تعليم ما بعد المدرسة

 تطوير القدرات الثقافية
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مقرج ال ت نء

لرش ممل لجمجء

نمعمل م تت نءس يلملية نحهءنى
تهءنى اءقركال ممى

يقركب تنمقرج ال

تنيعءمل م

تت نءس

تنمقرج

 زكءقن ةجالة مقق

ال /

تن حب تنميينلا ال

تن حب

تنمجين ق ال أل

تتهءنى

تنيوص ل تنعممى

تنم رلع /

مجمس تتقترن

تنعالق

تتقترن

5000

3000

1000

تنيةن ية

تتصء ال ةنج ال
مقري ال
مقرج ال ت نء

زكء تر مةزنية

نمعمل م تت نءس مجءالاء

ثاءاية

مقرج ال
 /ت نءس

 زكءقن ةجالة مقق
تن حب تنميينلا ال

تنم رلع /

مجمس تتقترن

تنعالق

تتقترن

5000

3000

2000

لدى االطفال وتنمية
المواهب الثقافيةرفع

مستوى التعليم في

تهءنى اءقركال ممى

يقركس ممى جمي

/

تنمجين ق ال أل

تنيعءمل م

تنملتق

مقترس

تنيوص ل تنعممى

تنيةن ية

تت نءس

المنطقة الوسطى

االجمالي 20000
 بناء قدرات

العمل

الجمعية التنظيمية

على رفع

وتعزيز

 تن يممية

يقركب تنمل ن ال

 تنقن ل تنمءن

ممى تنقن ل

لتاقتري

واإلدارية والمالية

قدرات

 تطوير البنية

التحتية للجمعية

 التشبيك مع

المجتمع المحلي
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تجي ءرى



تتجي ءرى

 يءث و تنممءيب

يج ز تنمةءاصء

 تنوصلس ممى

م تن رمء

ا عة

تن يممية
ال ءاء

تنل ينى

تنلصف

تنقن ل تنمءنىلتتقترى

تنيعءاق م



الجمعية

تنمءنىلتتقترى

ءا تنعمل

تنقن ل

تنمج لس

ماق تترض

تنمءنىلتتقترى

ياءركر للثء ق

مجمس

5000

11000

5000

4000

3000

تتقترن
تتقترن
تنيةن ية

تنمةءاصء

مجمس

تنمءنىلتتقترى

تتثءو أج زن

ملتق تن تر

تتقترن

مجمس تتقترن

تنوءجلب

مالق تنملرق ال

تتقترن

تنملرق ال

تتةيرة

20000

10000

5000

تنيةن ية

 م مرن تنينءه

ي م ل نجةة نمايء

تنجةة تنمتيصة

م مرن ينءه يعءاق

 م مرن تنينءه

تتقترن

 يرتيص تنجمعية

الءنيلتصل م

الءنعحاء

لتنمرتجح

 تنمرتجح

تنيةن ية

2000

1500

1000

تنقلنية

تنعءمة

مال تنج ء

تنماججء

تنمتيصة

تنايء ازكء تر

تنماججء

نمماججء

تنقلنية لتنمومية

تتن يرلةية

تنمجي قاة
 تأسيس قسم
إدارة الموارد

البشرية

 العمل على أداء
العاملين

 انشاء كادر مؤهل
بشرى

 وحدة تجنيد

تصميم المشاريع
وجلب التمويل

 ممنء

 ال ءاء

تنمل ن ال

تنلصف

تنل ين

يقركب تنمل ن ال

مال تحس قل تر
يقركاية

مل ن ال
مقري ال

تجي ءرى

تنلصف تنل ينى
نمعءمم ال

 تنقن ل تنمءنى
 تنياءركر

قن ل تنملترق تنال ركة

 تنجم تنل ين

لجلق تنممنء

 قن ل تنملترق

مل ف

مجمس
تتقترن

5000

تتقترن
تنيةن ية

نل

تنال ركة
 اركق ماهل

نيصمي تنم ءرك

ليجة ق تتملتس

يقركب ت تءص
ا تقترن تنم ءرك

مل ن ال

تجي ءرى

 مقق تنم ءرك
تنمايروة

 قن ل تقترن
تنم ءرك

مجمس
تتقترن

مقق تنم ءرك

تتقترن

تنمملنة

تنيةن ية

8000

االجمالي 40000
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3000

1000

5000

23500

2000

12000

المعوقات والمخاطر المتوقعة وسبل مواجهتها
فيمااا يلااى عاارض الهاام المعوقااات والمخاااطر التااى ماان الممكاان ان يااتم مواجهتهااا أثنااا العماال علااى تنفيااذ الخطااة
االستراتيجية  ،وقد تم في هذا السياق طرح تصاور لابعض االحتمااالت المحتمال حادوثها للتعامال معهاا بدارض الحاد
من تأثيرها غير المرغوبة وذلك لتحقيق أهداف الخطة :
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الرقم

المعوقات والمخاطر المتوقعة

1

عدم توفر المصادر المالية

2
3
4

استمرار الحصار
النزاعات الداخلية
حدوث الكوارث

سبل مواجهة المعوقات والمخاطر
المتوقعة
تقوية قدرات المؤسسة  ،تشبيكها
تقوية القدرة على تجنيد االموال
استدالل االمكانيات المحلية المتاحة
الحيادية
جاهزية خطة للعمل مع المؤسسات
لمواجهة الخطر

الموازنة المالية للعام 2017-2019

االهداف العامة
االول
الثانى
الثالث
المجموع بالدوالر االمريكى
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المبلغ
360000
36000
75000
471500

أعضاء مجلس اإلدارة

م
1
2
3
4
5
6
7
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خالد عبد الفتاح محمد العصار
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ميسر يوسف حسان ابوجرى
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