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تنمية الموارد
بلغت إيرادات الجمعية

ألف ريال163,400

مجلس اإلدارة
( اجتماعات6)عقد مجلس اإلدارة 

وأصدر خاللها عددًا من القرارات
.

تشكيل اللجان
تم تشكيل اللجنة االستراتيجية، واللجنة 

اإلدارية والمالية وتسمية أعضائهما 
وعقد اجتماعاتها 

الجمعية العمومية غير العادية 
عقد اجتماع الجمعية العمومية 

1441/5/4غير العادية في 
وتم خالله الموافقة على انتخاب 

.أعضاء مجلس اإلدارة

الخطة التشغيلية
تنفيذ الخطة التشغيلية تم

%91بنسبة 2020لعام 
.

التأسيس



تشكيل اللجان
تشكيل اللجنة االستراتيجية، واللجنة 
اإلدارية والمالية وتسمية أعضائهما 

وعقد اجتماعاتها

الهياكل التنظيمية
اعتماد الهيكل اإلداري التنظيمي

اعالميات
اعتماد تصاميم الهوية البصرية

اإلدارة التنفيذية
تكليف مدير تنفيذي للجمعية

االستراتيجيات
اعتماد التوجه االستراتيجي

الخطط والموازنات
اعتماد الخطة التشغيلية 

والموازنة المالية

اللوائح
اعتماد الالئحة المالية

قرارات مجلس اإلدارة



اللوائح
اعتماد مصفوفة الصالحيات

السياسات العامة + الموارد البشرية 

المشاريع
اعتماد تنفيذ مشروع 

"تنمية الموارد المالية"
وتكليف أعضائها 

المشاريع
اعتماد تنفيذ مشروع 

“التمكين الرقمي للجمعيات األهلية " 
وتكليف أعضائها

الموارد المالية
اعتماد الئحة

تنمية الموارد المالية

الشراكات
اعتماد الئحة

السياسات العامة للشراكات

المبادرات
اعتماد تنفيذ مبادرة

وتكليف أعضائها"سفير الوقاية "

المبادرات
اعتماد تنفيذ مبادرة 

"تمكين الجمعيات المهنية" 
وتكليف أعضائها

قرارات مجلس اإلدارة



الخطة التشغيلية 

اعتماد الوصف الوظيفي وسلم الرواتب 
%100تعيين المدير التنفيذي 

استالم شهادة تسجيل الجمعية
الحصول على رقم منشأة من مكتب العمل
%100التسجيل في التأمينات االجتماعية

فتح حسابات في البنوك
%100(اإلنماء-األهلي-الراجحي)

%100اعتماد التوجه االستراتيجي

اإلدارة 
01التنفيذية

02التراخيص

03الحسابات

التوجه 
04االستراتيجي



الخطة التشغيلية 

%100توفير مقر مؤقت للجمعية

اعتماد موازنة مالية للسنة األولى
تسويق مصروفات السنة األولى على المانحين
%100الحصول على جزء من الدعم من الوزارة والمانحين

%100اعتماد اللوائح

اعداد خطة الشراكات
تحديد الجهات الشريكة وصياغة نموذج الشراكة
%100توقيع الشراكات مع الجهات المحددة

05المقر

الموارد 
06المالية

اللوائح 
07واألنظمة

08الشراكات



الخطة التشغيلية 

اعي  إنشاء الموقع اإللكتروني وحسابات التواصل االجتم
%100استالم العنوان الوطني

%100تصميم المطبوعات 

%100اعتماد الموازنة

%100اعتماد الهيكل

09التواصل

10المطبوعات

الموازنة 
11المالية 

الهيكل 
12التنظيمي



الخطة التشغيلية  

%80مبادرات3تنفيذ 

إعداد تصور لالحتياجات التقنية
%202130تأجيل تنفيذ المشروع لعام 

%60زيارات3تنفيذ عدد 

%90تطوير التوجه االستراتيجي

13المبادرات

14التقنية

زيارات 
15المانحين

الخطة 
االستراتيجية

2021
16



مشروع تنمية الموارد المالية
11/30–9/01للفترة من 

تشخيص واقع الجمعية

تحليل موارد الجمعية

تأسيس إدارة االستدامة المالية

بناء قاعدة بيانات المانحين

تخطيط استراتيجية التسويق الرقمي

تصميمًا للنشر االلكتروني22إعداد 

اعداد ملفات التسويق

جهة مانحة25التقديم على 

اعداد وثيقة سياسة النشر

اعداد الخطة التنفيذية



مبادرة التمكين الرقمي
11/30–9/01للفترة من 

تقوم فكرة هذا المشروع 
على خطة التحول الرقمي 

من خالل دراسة الوضع 
الراهن للجمعيات وتحديد

الوضع األمثل وتحليل 
الفجوات وإعداد خارطة 
طريق التحول الرقمي 

.للجمعية

الفكرة

تمكين التحول الرقمي •
للقطاع غير الربحي 

أتمتة أعمال الجمعيات •
األهلية

توظيف التقنيات •
لتحقيق الجودة

األهداف

جمعية مكارم األخالق-1
مؤسسة وريف-2
جمعية نقاء-3
جمعية أيامى-4

.

المشاركون

االتفاق مع شركة العبيكان لتنفيذ المشروع-1
تحديد المعايير للجهات المشاركة-2
اختيار الجمعيات-3
شرح تفاصيل المشروع للجمعيات-4
جمع البيانات من الجمعيات المشاركة-5
معالجة وإدخال البيانات-6
التفعيل المبدئي للبرنامج-7
التحقق والمراجعة-8
التشغيل النهائي -9

مراحل 
ذ  التنفي




