الخطة التشغيلية
لجمعية تمكين العمل التنموي
لعام 2022م
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مفهوم الخطة التشغيلية
هي خطة تفصيلية تتضمن كافةة ألنشطةطة إلألراةاأل ألل ألعمتةلبةة يت فيةد اتةالخألل ألعسطةة ألريةتاألتيتيةي إلألعت

يتةال ألعزا يةة

يطكل احدل يارضافة إعى ألعتهال إلألعماألكز ألع ظيفية ألعمسؤإلعة عن ألعت فيدي إليتب أن تحت ي ألعسطة ألعتطغيلية على ألعة ألال

ألعائيسية ألعتاعية :

أهدألف إلألضحة
تحدل ألع تائج
ألعماا ة

ألنشساص ألعدين
ييتحمل ن اسؤإلعية
ت فيد كل خط ة يطكل
صحيح

اتم عة ان ألنشططة
إلألعسط ألل أإل ألرااأل ألل
ألعمطل ب تبديمها

ألعتاشااج /ألعتدألإلل
ألعزا ية علت فيد
(خالل عام إلألحد)

اتطلتال ألعت فيد/
يتحديد كافة ألعم ألخل
ألعتي ييتم
تسصيصها علت فيد

إلا ل اةاييا
اااةية عضتط
إلضمان ا لة
ألع تائج إلألعمسااال

إلا ل آعية علاصد إلتتتع
إلامع ألعمةل اال عن
ألعتبدم في كل
ااحلة
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أهداف الخطة التشغيلية

احاكاة إلتثتيت تسلسل
شطاطال احدلة
إلاتاأليطة يطكل ا ظم
رشتاز أإلع يال ت افسية
احدلة

تاشيد أليتةمال ا ألل
ألعم ظمة عتحبيق
يمة اضافة

تحبيق ألعتميز ان خالل
ألاتالك ألعبدخة على
ألعبيام ي طاطال تؤلي
إعى لخاة عاعية ان
ألعت لة

ضمان ألنلأل ألناثل
شح تحبيق ألنهدألف
ألاليتاألتيتية ضمن
ألعمةطيال ألعمتاحة

تحبيق شظم عمل
ذألل شتائج استباة
ايلة علبياس امك ة
ألعتكاألخ ي تاح لألئم
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مكونات الخطة التشغيلية

اساخألل ألعةمل في
ألعم ظمة

ألنهدألف ألعتطغيلة
ألعمت ثبة ان ألنهدألف
ألاليتاألتيتية أإل ألنهدألف
ألعةااة علم ظمة
اؤشاألل ياس ألنلأل
ألعتطغيلي

أليتماخة تسطيط ألعتاألاج
إلألنشططة ألعمحت ية على آعية
ألعت فيد إلألعميزألشية ألعتبدياية
علتاشااج إلاؤشاألل ألنلأل
إلألع تائج ألعمت ةة

ألع تائج ألعماا ة
إلألعمستهدف تحبيبه
خالل ألعةام ي ا على خط
ألنياس أإل شبطة ألعتدألية

ألعم ألزشة ألعتبدياية
عت فيد ألعسطة ألعس ية
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مراحل إعداد الخطة التشغيلية

تطكيل فايق
إعدألل ألعسطة
ألعتطغيلة

عبد إلخشة عمل
عماألاةة ألعسطة
ألعتطغيلة

إعدألل اس لة
ألعسطة
ألعتطغيلية

ألعتةديل
على ألعسطة

ألعتمال ألعسطة
ان ألعتمةية
ألعةم اية

ألعتمال ألعسطة
ان اتلس
ألرلألخة

تسليم إلثيبة
ألعسطة ألعتطغيلية
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التوجهات االستراتيجية

الرؤية
عمل تنموي عالي الكفاءة
واإلنتاجية

الرسالة
تحقيق األثر التنموي األعمق في
القطاع غير الربحي من خالل تمكينه
ودعمه بالدراسات واالستشارات
والكفاءات بالشراكة مع القطاع
العام والخاص

القيم األساسية
االلتزام بـــ :

 التكامل
 الجودة
 الحوكمة
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األهداف االستراتيجية

•

شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي.

•

تةظيم أثا ألعطاألكال.

•

ت فيا ألعكفا ألل ألعمت عةة علةمةل

•

تةزيةةةةةز ألعت سةةةةةيق إلألعت ألصةةةةةل

•

ألع مةةة إلألعتحسةةةين ألع ةةة عي نلأل

•

ي ةةا ص ة خة ذه يةةة إيتاييةةة عةةن

•

تمكين ألعةمل ألعت مة ي اةن خةالل

•

تطةةةةة يا ألعت يةةةةةة ألعت ظيميةةةةةة

•

ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية.

•

تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية إلخفةع

ألعمستما اع أصحاب ألعمصلحة.

في ألعبطاع غيا ألعايحي.

ألعتمةية.

ألعبطاع غيا ألعايحي.

إلألعتب ية.

ألعدخأليال إلألاليتطاخألل إلألعم تتال.

كفا تها.
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دليل مؤشرات األداء
األهداف االستراتيجية

شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي
ألع م إلألعتحسين ألع عي نلأل ألعبطاع غيا ألعايحي
تمكين ألعةمل ألعت م ي ان خالل ألعدخأليال
إلألاليتطاخألل إلألعم تتال
ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

تةزيز ألعت سيق إلألعت ألصل ألعمستما اع ألصحاب ألعمصلحة
ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية

تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية إلخفع كفا تها

مؤشرات األداء

• شستة إشضاج اةاييا ثبافة ألعةمل ألعت م ي إلألعتمالها

• عدل ألعفةاعيال ألعتثبيفية ياعةمل ألعت م ي في ألعبطاع غيا ألعايحي
• عدل ألعتاألاج ألعتدخيتية ألعمبداة عم س يي ألعبطاع غيا ألعايحي

• عدل ألعتمةيال ألعسياية ألعمستفيدة ان ألعدخأليال أإل ألاليتطاخألل
• ألعةائد ألعماعي علدخأليال إلألاليتطاخألل ألعمبداة علتمةيال

• عدل ألعطاألكال ألعتم يلية
• عدل ألعطاألكال ألرعالاية

• عدل ألعطاألكال ألعتدخيتية

• عدل ألعطاألكال ألعتط عية

• عدل ألعزياخألل علتهال ألعحك اية
• عدل ألعزياخألل علماشحين

• عدل ألعفةاعيال ألعتي تتم إ ااتها أإل ألعمطاخكة فيها

• شستة ألعتكاعيف ألعتطغيلية ان إاماعي ألعم ألزشة ألعس ية
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مؤشرات األداء

1

نسبة إنضاج معايير ثقافة العمل التنموي واعتمادها
الهدف االستراتيجي :شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي

مؤشر األداء :شستة إشضاج اةاييا ثبافة ألعةمل ألعت م ي إلألعتمالها

رمز المؤشر1.1 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا شستة ت فيد اطاإلع تط يا إلإشضاج اةاييا ثبافة ألعةمةل ألعت مة ي إلألعتمالهةا اةن اتلةس ألعتمةيةةي يحية

ت ضح افه م ألعةمل ألعت م ي إلكيفية يايه إلشطا ثبافته إلاا إعى ذعك.

معادلة القياس :شستة ت فيد اطاإلع إشضاج اةاييا ثبافة ألعةمل ألعت م ي

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :شستة ائ ية

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلألخة ألعمطاخيع
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2

عدد الفعاليات التثقيفية بالعمل التنموي في القطاع غير الربحي
الهدف االستراتيجي :شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي

مؤشر األداء :عدل ألعفةاعيال ألعتثبيفية ياعةمل ألعت م ي في ألعبطاع غيا ألعايحي

رمز المؤشر1.2 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعفةاعيال ألعتثبيفية ألعتي تبيمها ألعتمةية ع طا ثبافة ألعةمل ألعت م ي في ألعبطاع غيا ألعايحةي يحية

تطمل ألعلبا ألل إلألع دإلألل إلألعحمالل ألعتثبيفية (اط يال إلياإلش خألل إلتثبيف إعكتاإلشي على ا صة ت يتا).

معادلة القياس :اتم ع ألعفةاعيال ألعتثبيفية ياعةمل ألعت م ي في ألعبطاع غيا ألعايحي

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلألخة ألعمطاخيع
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3

عدد البرامج التدريبية المقدمة لمنسوبي القطاع غير الربحي
الهدف االستراتيجي :ألع م إلألعتحسين ألع عي نلأل ألعبطاع غيا ألعايحي

مؤشر األداء :عدل ألعتاألاج ألعتدخيتية ألعمبداة عم س يي ألعبطاع غيا ألعايحي

رمز المؤشر3.1 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعدإلخألل ألعتدخيتية ألعتي تبداها ألعتمةية علمستفيدين ان ا سة يي ألعمؤيسةال إلألعتمةيةال ألعسيايةة

في استلف ألعمتاالل إلألعتسصصال ألعةلمية إلألعمه ية.

ألعمبداة ان ألعتمةية علمستفيدين.
معادلة القياس :اتم ع ألعدإلخألل ألعتدخيتية
َّ

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلحدة ألعتدخيب إلألعتأهيل
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4

عدد الجمعيات المستفيدة من الدراسات أو االستشارات
الهدف االستراتيجي :تمكين ألعةمل ألعت م ي ان خالل ألعدخأليال إلألاليتطاخألل إلألعم تتال

مؤشر األداء :عدل ألعتمةيال ألعسياية ألعمستفيدة ان ألعدخأليال أإل ألاليتطاخألل

رمز المؤشر4.1 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعمؤيسال إلألعتمةيال ألعسياية ألعمستفيدة ان ألعدخأليال إلألاليتطاخألل ألعتةي تبةداها ألعتمةيةةي إليمةا

يطمل استلف أش ألع ألعدخيال إلألاليتطاخألل ان خطط إلت ظيم إلألخي إلح كمة إلحل ل تب ية إلغيا ذعك.

معادلة القياس :اتم ع ألعمؤيسال إلألعتمةيال ألعسياية ألعمستفيدة ان ألعدخأليال أإل ألاليتطاخألل

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلألخة ألعمطاخيع
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5

العائد المالي للدراسات واالستشارات المقدمة للجمعيات
الهدف االستراتيجي :تمكين ألعةمل ألعت م ي ان خالل ألعدخأليال إلألاليتطاخألل إلألعم تتال

مؤشر األداء :ألعةائد ألعماعي علدخأليال إلألاليتطاخألل ألعمبداة علتمةيال

رمز المؤشر4.2 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا حتةم ألعةائةد ألعمةاعي ألعمتحصةل عليةه ابايةل ألعدخأليةال إلألاليتطةاخألل ألعمبداةة اةن ألعتمةيةة علمؤيسةال

إلألعتمةيال إلذعك ياعايال ألعسة لي.

معادلة القياس :حتم ألعبيمة ألعماعية (ألعةائد ألعماعي) علدخأليال إلألاليتطاخألل ألعمبداة علتمةيال

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :يمة ااعية

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلألخة ألعمطاخيع
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6

عدد الشراكات التمويلية
الهدف االستراتيجي :ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

مؤشر األداء :عدل ألعطاألكال ألعتم يلية

رمز المؤشر5.1 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعطاألكال ألعتم يليةة ألعتةي تةبةدها ألعتمةيةة اةع ألعمؤيسةال ألعماشحةة إلألعمةاشحين إلألعت ة ك إلألنإل ةاف

يهدف تحبيق إياأللألل ذألتية ثايتة علتمةية.

معادلة القياس :اتم ع ألعطاألكال ألعتم يلية.

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلحدة ت مية ألعم ألخل ألعماعية
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7

عدد الشراكات اإلعالمية
الهدف االستراتيجي :ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

مؤشر األداء :عدل ألعطاألكال ألرعالاية

رمز المؤشر5.2 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعطاألكال ألرعالاية ألعتي تةبدها ألعتمةية اع ألعمؤيسال ألرعالاية إلألعصحف ألرعكتاإلشية يهدف شطا أختاخ
ألعتمةية إلاه لها إلإشتازألتها أإل ألعمساعدة في إصدألخ ألعتبايا ألعس ي أإل إلألخة حسايال ألعتمةية على ا أل ع ألعت ألصل ألالاتماعي.

معادلة القياس :اتم ع ألعطاألكال ألرعالاية.

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلحدة ت مية ألعم ألخل ألعماعية
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8

عدد الشراكات التدريبية
الهدف االستراتيجي :ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

مؤشر األداء :عدل ألعطاألكال ألعتدخيتية

رمز المؤشر5.3 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعطاألكال ألعتدخيتية ألعتي تةبدها ألعتمةية اع ألعمدخيين إلااألكز ألعتدخيب أإل يةض ألعتهال ألعحك اية يهةدف

تبديم لإلخألل تدخيتية أإل ت فيا اباألل تدخيتية علمستفيديني إلذعك يمبايل االي أ ل ان يةا ألعس ق.

معادلة القياس :اتم ع ألعطاألكال ألعتدخيتية.

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلحدة ت مية ألعم ألخل ألعماعية
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9

عدد الشراكات التطوعية
الهدف االستراتيجي :ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

مؤشر األداء :عدل ألعطاألكال ألعتط عية

رمز المؤشر5.4 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعطاألكال ألعتط عية ألعتي تةبدها ألعتمةية اةع استلةف ألعتهةال كاعتااةةال إليةةض ألعتمةيةال ألعتط عيةة

إلشح ها يهدف ت فيا اتط عين علةمل في ألعتاألاج إلألعمتاالل ألعتط عية ألعمت فاة عدى ألعتمةية.

معادلة القياس :اتم ع ألعطاألكال ألعتط عية.

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :إلحدة ت مية ألعم ألخل ألعماعية
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عدد الزيارات للجهات الحكومية
الهدف االستراتيجي :تةزيزألعت سيق إلألعت ألصل ألعمستما اع ألصحاب ألعمصلحة

مؤشر األداء :عدل ألعزياخألل علتهال ألعحك اية

رمز المؤشر7.1 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعزياخألل ألعتي تب م يها ألعتمةية عمستلف ألعتهال ألعحك اية ك زألخة ألعم ألخل ألعتطاية إلألعت ميةة ألالاتماعيةة

إلغياها يهدف ألعتةايف ياعتمةية أإل ألعتةاإلن في ت فيد يةض ألعمتالخألل أإل ألعت سيق في أا خ ألعةمل ذألل ألعةال ة.

معادلة القياس :اتم ع ألعزياخألل علتهال ألعحك اية.

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :ألعمديا ألعت فيدي
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11

عدد الزيارات للمانحين
الهدف االستراتيجي :تةزيزألعت سيق إلألعت ألصل ألعمستما اع ألصحاب ألعمصلحة

مؤشر األداء :عدل ألعزياخألل علماشحين

رمز المؤشر7.2 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعزياخألل ألعتي تب م يها ألعتمةية نياز ألعماشحين يهدف ألعتةايف يإشتازألل ألعتمةية إلخص صةا ألعمطةاخيع ألعتةي
اا يدعمها أإل خعايتهاي إلذعك عضمان أليتماألخ لعمهمي كما يطمل ألعزياخألل علماشحين ألعمستهدفين يةيا علحص ل على لعمهم.

معادلة القياس :اتم ع ألعزياخألل علماشحين.

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :ألعمديا ألعت فيدي
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12

عدد الفعاليات التي تتم إقامتها أو المشاركة فيها
الهدف االستراتيجي :ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية

مؤشر األداء :عدل ألعفةاعيال ألعتي تتم إ ااتها أإل ألعمطاخكة فيها

رمز المؤشر8.1 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا عدل ألعفةاعيال ألرعالاية إلألعتثبيفية ألعتي تبيمها ألعتمةية أإل تطاخك فيهةا كةاعمؤتماألل إلألع ةدإلألل إلألعملتبيةال

إلشح ها.

معادلة القياس :اتم ع ألعفةاعيال ألعتي تتم إ ااتها أإل ألعمطاخكة فيها.

قطبية المؤشر :ا اتة

وحدة القياس :عدل

تكرارية القياس :شصف ي ي

مصدر البيانات :ألعمديا ألعت فيدي
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13

نسبة التكاليف التشغيلية من إجمالي الموازنة السنوية
الهدف االستراتيجي :تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية إلخفع كفا تها

مؤشر األداء :شستة ألعتكاعيف ألعتطغيلية ان إاماعي ألعم ألزشة ألعس ية

رمز المؤشر10.1 :

وصف المؤشر:

يبيس هدأل ألعمؤشا شستة ألعتكاعيف ألعتطغيلية في ألعتمةية ان إاماعي ألعم ألزشة ألعس يةي يحي

ألعمصاخيف ألعةم اية إلألرلألخيةي إلذعك كمؤشا على است ى كفا ة ألعتطغيل يطكل عام.

تتضمن ألعتكاعيف ألعتطغيلية اميع

معادلة القياس :اتم ع يمة ألعتكاعيف ألعتطغيلية  /إاماعي ألعم ألزشة ألعس ية

قطبية المؤشر :ياعتة

وحدة القياس :شستة ائ ية

تكرارية القياس :ي ي

مصدر البيانات :ألعمديا ألعت فيدي
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دليل المبادرات
المبادرات

األهداف االستراتيجية

المسؤول

 تحديد اةاييا عثبافة ألعةمل ألعت م ي في ألعبطاع غيا ألعايحي

1

شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي

2

ألع م إلألعتحسين ألع عي نلأل ألعبطاع غيا ألعايحي

 عبد لإلخألل تدخيتية عم س يي ألعتمةيال ألعسياية

3

تمكين ألعةمل ألعت م ي ان خالل ألعدخأليال إلألاليتطاخألل
إلألعم تتال

 تبديم ألعدخأليال إلألاليتطاخألل علتمةيال ألعسياية

4

ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

5

تةزيز ألعت سيق إلألعت ألصل ألعمستما اع ألصحاب ألعمصلحة

6

ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية

7

تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية إلخفع كفا تها

 إ ااة ألعفةاعيال ألعتثبيفية

إلألخة ألعمطاخيع
إلحدة ألعتدخيب إلألعتأهيل
إلألخة ألعمطاخيع

 عبد ألعطاألكال ألعتم يلية
 عبد ألعطاألكال ألرعالاية
 عبد ألعطاألكال ألعتدخيتية

إلحدة ت مية ألعم ألخل ألعماعية

 عبد ألعطاألكال ألعتط عية
 ألعزياخألل ألعميدألشية علتهال ألعمة ية في ألعبطاعال ألعثالث

ألعمديا ألعت فيدي

 ألعمطاخكة في ألعمؤتماألل إلألع دإلألل
 إعدألل فلم تةايفي عن ألعتمةية

ألعمديا ألعت فيدي

 تفةيل ألرعالم ألرعكتاإلشي إلألعت ألصل ألالاتماعي
 تس يق ا تتال ألعتمةية إلخدااتها

إلحدة ت مية ألعم ألخل ألعماعية

23

المبادرات
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1

تحديد معايير لثقافة العمل التنموي في القطاع غير الربحي
الهدف االستراتيجي :شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي

المبادرة :تحديد اةاييا عثبافة ألعةمل ألعت م ي في ألعبطاع غيا ألعايحي
الوصف والشرح:

تب م هده ألعمتالخة على تط يا إلإشضاج اةاييا ثبافة ألعةمل ألعت م ي ي يحي

إلشطا ثبافته إلاا إعى ذعك.

ت ضح افهة م ألعةمةل ألعت مة ي إلكيفيةة يايةه

األهداف والمسوغات:
• تط يا ألعةمل ألعت م ي.

األولوية :ااتفةة

• شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي

اإلدارة المسؤولة :إلحدة تط يا ألعةمل ألعت م ي
التكلفة التقدير ية 30 :ألف ريال سعودي
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2

إقامة الفعاليات التثقيفية
الهدف االستراتيجي :شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي

المبادرة :إ ااة ألعفةاعيال ألعتثبيفية
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على إ ااة فةاعيال تثبيفية ع طا ثبافة ألعةمل ألعت م ي في ألعبطاع غيةا ألعايحةي يحية

إلألع دإلألل إلألعحمالل ألعتثبيفية (اط يال إلياإلش خألل إلتثبيف إعكتاإلشي على ا صة ت يتا).

تطةمل ألعلبةا ألل

األهداف والمسوغات:
• تط يا ألعةمل ألعت م ي.

األولوية :ااتفةة

• تةزيز ألعت سيق إلألعت ألصل يين ألعتمةيال.

• شطا ثبافة ألعةمل ألعت م ي

اإلدارة المسؤولة :إلحدة تط يا ألعةمل ألعت م ي
التكلفة التقدير ية 30 :ألف ريال سعودي
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3

عقد دورات تدريبية لمنسوبي الجمعيات
الهدف االستراتيجي :ألع م إلألعتحسين ألع عي نلأل ألعبطاع غيا ألعايحي

المبادرة :عبد لإلخألل تدخيتية عم س يي ألعتمةيال
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على تبةديم لإلخألل تدخيتيةة عم سة يي ألعتمةيةال فةي اتةاالل إلتسصصةال استلفةة تمكة هم اةن تطة يا
دخألتهم إلألأل أعماعهم يكفا ة عاعية؛ اما يزيد ان كفا ة ألعتمةيال ألعتي ي تست ن عها إليساعدها على تحبيق أهدألفها.

األهداف والمسوغات:
• تط يا أعمال ألعتمةيال إلألعمساهمة في ت ميتها.

األولوية :ااتفةة

• خفع ألعمست ى ألعةلمي إلألعثبافي إلألعمهاخي عدى ا س يي ألعتمةيال.

اإلدارة المسؤولة :إلحدة ألعتدخيب إلألعتأهيل

التكلفة التقدير ية :يتم تغطية التكلفة من الجهة المستفيدة ،وتختلف التكلفة بحسب طبيعة الدورة ومدتها
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4

تقديم الدراسات واالستشارات للجمعات
الهدف االستراتيجي :تمكين ألعةمل ألعت م ي ان خالل ألعدخأليال إلألاليتطاخألل إلألعم تتال

المبادرة :تبديم ألعدخأليال إلألاليتطاخألل علتمةال
الوصف والشرح:

تب م هةده ألعمتةالخة علةى تبةديم ألعدخأليةال إلألاليتطةاخألل علمؤيسةال إلألعتمةيةال ألعسيايةة يمةا يطةمل ألعسطةط ألاليةتاألتيتية

إلألعت ظيم ألرلألخي إلألعح كمة إللخأليال ألعتدإلى إلألعسداال ألعتحثية إلألاليتطاخألل ألعتب ية .

األهداف والمسوغات:

• خفع است ى ألعح كمة إلألعطةفافية إلتطة يا
ألعةمل ألعت م ي في ألعبطاع غيا ألعايحي.

• ت يع اصالخ لخل ألعتمةية إلزيالة إياأللألتها.

األولوية :ااتفةة

• اساعدة ألعمؤيسال إلألعتمةيال عت ظيم إلتطة يا أعماعهةا
يمبايل االي يسيط.
• تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية علتمةية.

اإلدارة المسؤولة :إلحدة تط يا ألعةمل ألعت م ي
التكلفة التقدير ية :يتم تغطية التكلفة من الجهة المستفيدة
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5

عقد شراكات تمويلية
الهدف االستراتيجي :ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

المبادرة :عبد شاألكال تم يلية
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على عبد شاألكال تم يلية اع ألعمؤيسال ألعماشحة إلألعطاكال ألعساصة إلخاةال ألنعمةال إلألعت ة ك عاليةتفالة

ان اسؤإلعيتها ألعمتتمةية في تم يل ألعتمةية أإل خعاية يةض ألعتاألاج ألعمستلفة ألعتي تبداها.

األهداف والمسوغات:
• ألعحص ل على ألعدعم ألعمالي ألعالزم عت فيةد ألعتةاألاج
إلتبديم ألعسداال.

األولوية :ااتفةة

• تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية ان خالل شاألكال ط يلة ألنال.

اإلدارة المسؤولة :إلحدة ألعطاألكال
التكلفة التقدير ية :ضمن تكلفة الرواتب
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6

عقد شراكات إعالمية
الهدف االستراتيجي :ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

المبادرة :عبد شاألكال إعالاية
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على عبد شاألكال إعالاية اع ألعصحف ألرعكتاإلشية إلألعطاكال ألرعالاية إليةض ألعمطاهيا أإل ألع اشطين فةي

إليائل ألعت ألصل ألالاتماعيي إلذعك عت ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةيةة إلشطةا يةمةتها فةي ألعبطاعةال ألعةثالث يطةكل خةاص

إلألعمتتمع يطكل عام.
األهداف والمسوغات:

• ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية.

• ت يع ألعب ألل إلألع يائل ألعتي يمكن أليتسدألاها في ألعتاشب ألرعالاي.

• تسهيل ألعحص ل على ألعتتاعال يةد شطا يمةة ألعتمةية يين أفاألل ألعمتتمع.

األولوية :ااتفةة

اإلدارة المسؤولة :إلحدة ألعطاألكال
التكلفة التقدير ية :ضمن تكلفة الرواتب
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7

عقد شراكات تدريبية
الهدف االستراتيجي :ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

المبادرة :عبد شاألكال تدخيتية
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على عبد شاألكال تدخيتية اع ألعمؤيسة ألعةااة علتةدخيب ألعتب ةي إلألعمه ةي أإل ااألكةز تدخيتيةة أإل اةدخيين

َّ
ااخصين رعطا ألعمستفيدين ان ا س يي ألعتمةيال ألعسياية لإلخألل تدخيتية في عدة اتاالل حسب ألحتيااةاتهم إلتسصصةاتهمي
اع ألعحاص على ألعت لة ألعةاعية في تبديم ألعسداال.

األهداف والمسوغات:

• تبةديم خةداال تدخيتيةةة يتة لة عاعيةة إليأ ةل
ألعتكاعيف على ألعتمةية.

األولوية :ااتفةة

• إاكاشية ت يع ألعمتاالل ألعتدخيتية ان خالل عبد ألعطاألكال.

اإلدارة المسؤولة :إلحدة ألعطاألكال
التكلفة التقدير ية :ضمن تكلفة الرواتب
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8

عقد شراكات تطوعية
الهدف االستراتيجي :ت يع ألعطاألكال ألاليتاألتيتية

المبادرة :عبد شاألكال تط عية
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على عبد شاألكال تط عية اع ألعتااةال إلألعتمةيال ألعتط عية عاليتفالة ا ها في ت فيا اتطة عين يمةا

يسدم ألعتمةية في ألأل أعماعها أإل تحبيق أهدألفها إلتبديم خدااتها.

األهداف والمسوغات:

• تمكين ألعمتط عين ان ألعتط ع في أعمال تط عية.

• ت فيا كفا ألل تط عية علةمل في ألعتمةيال .

• تبليل ألعتكلفة على ألعتمةية في تبديم يةض ألعسداال إلإااأل ألعمهام إلألنعمال.

األولوية :ااتفةة

اإلدارة المسؤولة :إلحدة ألعطاألكال ياعتةاإلن اع إلحدة ألعتط ع
التكلفة التقدير ية :ضمن تكلفة الرواتب
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9

الزيارات الميدانية للجهات المعنية في القطاعات الثالث
الهدف االستراتيجي :ألعت سيق إلألعت ألصل ألعمستما اع أصحاب ألعمصلحة

المبادرة :ألعزياخألل ألعميدألشية علتهال ألعمة ية في ألعبطاعال ألعثالث
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على ألعبيةام يزيةاخألل لإلخيةة علتهةال ذألل ألعةال ةة فةي طاعةال ألعدإلعةة ي إلذعةك علت ألصةل ألعمسةتما اةهةا

إلألعت سيق في ألنا خ إلألعبضايا ألعمطتاكةي إلعاض اه ل ألعتمةية إلإشتازألتها إلان ذعك إيصال ألعتبايا ألعس ي عها يطكل خاص.

األهداف والمسوغات:

• شطا يمةة ألعتمةية إلألعحص ل على ألعتم يل ألعالزم علبيام يانعمال.

• ألعمحافظةةة علةةى لخاةةة ااتفةةةة اةةن ألعاضةةا عةةدى
ألعتهال ألعمة ية.
• ألعت سيق ريتال ألعحل ل علبضايا إلألنا خ ألعمطتاكة.

األولوية :ااتفةة

اإلدارة المسؤولة :ألعمديا ألعت فيدي
التكلفة التقدير ية :ضمن تكلفة الرواتب
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10

المشاركة في المؤتمرات والندوات
الهدف االستراتيجي :ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية

المبادرة :ألعمطاخكة في ألعمؤتماألل إلألع دإلألل
الوصف والشرح:

تةمةةل هةةده ألعمتةةالخة علةةى عبةةد ألع ةةدإلألل ألعتةايفيةةة إلألرعالايةةة إلألعتثبيفيةةة ألعمستلفةةة إللعة ة يةةةض ألعتهةةال أإل ألعطسصةةيال

عحض خها أإل ألعمطاخكة فيهاي يارضافة إعى حض خ ألعتمةية علمؤتماألل إلألع دإلألل ألعمبااة إلألعمطاخكة فيها.

األهداف والمسوغات:

• خفع ألعمست ى ألعثبافي في اتاالل عديدة في ألعبطاع غيا ألعايحي.

• ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية.

• ألريهام في ألعحص ل على ألعتم يل ان استلف ألعدألعمين.

األولوية :ااتفةة

اإلدارة المسؤولة :ألعمديا ألعت فيدي
التكلفة التقدير ية 20 :ألف ريال سعودي
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إعداد فلم تعريفي عن الجمعية
الهدف االستراتيجي :ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية

المبادرة :إعدألل فلم تةايفي عن ألعتمةية
الوصف والشرح:

تب م هده ألعمتالخة على ألعتةايف ياعتمةية إلإياألز إشتازألتها ان خالل إعةدألل فلةم تةايفةي عةن ألعتمةيةة ي ضةح طتيةةة عملهةا

إلفبا عت اهاتها ألاليتاألتيتية ألعتديدة إلأهمية ألعدإلخ ألعدي تب م يه اع ييان أياز اطاخيةها إلألنثا ألعمتحبق ا ها.

األهداف والمسوغات:
• ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية.

• ألريهام في ألعحص ل على ألعتم يل ان استلف ألعدألعمين.

األولوية :ااتفةة

اإلدارة المسؤولة :ألعمديا ألعت فيدي
التكلفة التقدير ية 30 :ألف ريال سعودي
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تفعيل اإلعالم اإللكتروني والتواصل االجتماعي
الهدف االستراتيجي :ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية

المبادرة :تفةيل ألرعالم ألرعكتاإلشي إلألعت ألصل ألالاتماعي
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةيةة إلتفةيةل ألعت ألصةل ألعمسةتما اةع أصةحاب ألعمصةلحة اةن خةالل
أليتغالل إليائل ألعتب ية إلألاليتفالة ان شتكال ألعت ألصل ألالاتماعيي إلذعك يإشطا حساب علتمةية علةى ألعفيسةت ك إلألالهتمةام

يطكل أكتا ياعم

ع ألرعكتاإلشي اع ألاليتماألخ في إلألخة حسايها على ت يتا.

األهداف والمسوغات:
• ألريهام في تحبيق خضا أصحاب ألعمصلحة ان خالل ألعت ألصل ألعمستما اةهم.

• ي ا ص خة ذه ية إيتايية عن ألعتمةية.

• ألريهام في ألعحص ل على ألعتم يل ان استلف ألعدألعمين.

األولوية :ااتفةة

اإلدارة المسؤولة :ألعمديا ألعت فيدي
التكلفة التقدير ية :ضمن تكلفة الرواتب
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13

تسويق منتجات الجمعية وخدماتها
الهدف االستراتيجي :تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية

المبادرة :تس يق ا تتال ألعتمةية إلخدااتها
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على تس يق ا تتال ألعتمةية إلخدااتها على ألعمؤيسال إلألعتمةيةال ألعمسةتفيدةي إلذعةك ع اة ل ت ةافس

يين ابداي ألعسداة.

األهداف والمسوغات:
• تحبيق ألعهدف ألنيايي ان تأييس ألعتمةية.

• تحبيق ألعهدف ألنيايي ان تأييس ألعتمةية.

األولوية :ااتفةة

اإلدارة المسؤولة :إلحدة ت مية ألعم ألخل ألعماعية
التكلفة التقدير ية :ضمن تكلفة الرواتب
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14

تفعيل الرعايات والدعايات
الهدف االستراتيجي :تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية

المبادرة :تفةيل ألعاعايال إلألعدعايال
الوصف والشرح:

تةمل هده ألعمتالخة على تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية علتمةية ان خالل ألعحصة ل علةى خعايةة عتاألاتهةا اةن ألعمحسة ين إلخاةال

ألنعمال إلألعمؤيسال ألعماشحة إلألعطاكاليإلذعك يتس يق ياألاتها إلخدااتها عليهمي يحي

إلإلضع شةاخألتها في ألنااكن ألعم ايتة.

يتم ألرعالن عةن ألعطةاكال ألعاألعيةة عهةا

األهداف والمسوغات:
• تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية علتمةية.

• ألعتبليل ان ألعتكاعيف على ألعتمةية ان خالل ألعحص ل على ألعاعايال

األولوية :ااتفةة

اإلدارة المسؤولة :إلحدة ت مية ألعم ألخل ألعماعية
التكلفة التقدير ية :ضمن تكلفة الرواتب
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المشاريع

39

1

التمكين الرقمي للجمعيات
الفكرة :تمكين ألعتمةيال ألنهلية في أللألخة ألعةمليةال ألرلألخيةة إلألعماعيةة يطايبةة تب يةة عسلةق شظةم حديثةة إل
اتكاالة إل ات ايبة في استلف ألع طاطال غيا ألعايحية

يةة إلكياشةال

األهداف:

.1
 .2تمكين ألعتح ل ألعا مي علبطاع غيا ألعايحي
 .3أتمتة أعمال ألعتمةيال ألنهلية
 .4ت ظيف ألعتب يال عتحبيق ألعت لة

ألعسةي عم ألكتة ألعتط خألل ألعةاعمية في ألعتك ع ايا إلتحبيق استهدفال عاعية ألعبيمة إلياعغة ألنثا

الفئات المستهدفة :ألعتمةيال ألنهلية
المخرجات:

.1
 .2تبليل ألعمساطا إلخفض شستة ألنخطا ألعتطاية إلخفض ألعتكاعيف ألعتطغيلية على ألعمدى ألعط يل
 .3ياس إلتط يا ألنلأل يايتماألخ اما يضمن ألعتحسين ألعمستما علةمل
 .4زيالة في ا ألخل ألعتمةيال ان خالل زيالة ألعتاكيز على ألنهدألف إلألعمستفيدين
أتمتة اميع ألعةمليال ألرلألخية إلألعماعية علتمةيال ألعمطاخكة

التكلفة 207.000 :ريال سعودي
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2

محترف المبادرات التنموية
الفكرة :ت فيد اطاإلع تدخيتي اتسصص عتأهيل احتافين في ألعمتالخألل ألعت م ية عسداة ألعبطاع

األهداف:

.1
 .2تط يا اهاخألل ألعمطاخكين رطالق اتالخألل فاعلة إلذألل أثا
 .3ألعمساهمة في تحبيق ألاليتدألاة ألعماعية علمتالخألل ألعت م ية
ي ا اتالخألل ت م ية إلفق ألالحتياج

الفئات المستهدفة :ألعةاال ن في إلألخألل ألعتاألاج في ألعتمةيال ألنهلية
المخرجات:

.1
 .2خفع شستة أثا ألعمتالخألل ألعت م ية
 .3تحبيق ألعمستهدفال ألع ط ية في ألعمتال ألعت م ي
 .4تت يد إلتحسين ألعةمليال ألعت م ية

تأهيل  25اطاخك عالحتاألف في يالة ألعمتالخألل ألعت م ية

التكلفة 14.375 :ريال سعودي
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3

تأهيل القيادات التخصصية الواعدة للقطاع غير الربحي
الفكرة :اطاإلع تأهيلي ياكز على  3اتاالل:

• ألعكفا ة ألاليتاألتيتية

• ألعسل كيال ألعبيالية

• ألعبيم ألعبيالية

األهداف:

.1
 .2تح يل ألعمهاخألل إلألعمةاخف ألعمستهدفة إعى خط ألل عملية ت ةكس على اماخيال ألعمتدخب
خفع ألعكفا ة ألعمةافية إلألعمهاخية علمطاخكين

الفئات المستهدفة :ألعبيالألل ألع ألعدة في ألعبطاع غيا ألعايحي
المخرجات:

.1
.2
.3

ياشااج ألعكفا ة ألاليتاألتيتية علمطاخكين

تةزيز ألنلإلألخ ألعبيالية عدى ألعمطاخكين

تةزيز ألعكفا ة ألعتسصصية علمطاخكين

التكلفة 764,750 :ريال سعودي
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4

تمكين أسر الضمان االجتماعي
الفكرة :تمكين ألنيا ألعمحتااة إلفق ا هتية خصي ة تح ي إليائل إلألإلألل إيدألعية الخة على ألعفاز إلتحديةد اسةت ى ألعحااةة
يد ة إلش ع ألعتاألاج إلألعسداال ألعكفيلة يإحدألث تغييا ادخي

األهداف:

.1
 .2تمكين ألنيا إلشبلهم ان ألالحتياج إعى ألالكتفا .
 .3خفع ألعمست ى ألعثبافي إلألال تصالي عدى ألنيا.

ألعمساهمة في تحبيق خؤية  2030علت مية ألعمستدألاة.

الفئات المستهدفة :هدأل ألعمطاإلع ا اه إعى ألنيا ألنشد حااةي ألعتي تمتلك اب اال إلإاكاشال يمكن ان خالعها تفةيل ألعمتالخة.
المخرجات:
تمكين  1000أياة ان أيا ألعضمان ألالاتماعي إلشبلهم ان ألالحتياج إعى ألالكتفا

التكلفة 207.000 :ريال سعودي
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5

مركز ريادة األعمال التنموي
الفكرة :إشطا ااكز ا حد علتمةيال ألنهلية يبدم خداال اطتاكة ات عة " إلألخية -ااعية -تب ية إعالاية" ..إلألعتةي تسةاعد
ألعتمةيال ألنهلية علبيام يدإلخها إلألعةمل إلفق ا ظ اة ألعتاألاج ألعحك اية ألعهالفة عتحبيق أهدألف خؤية .2030

األهداف:

.1
 .2تبديم خداال اتط خة إليتكاعيف ايساة
 .3تمكين ألعتمةيال ان أليتكاخ اتالخألل ت م ية ذألل أثا أعمق
ألاليتدألاة ألعماعية ان خالل خفيض ألعتكاعيف ألعتطغيلية

الفئات المستهدفة :ألعتمةيال ألنهلية
المخرجات:
تمكين  10امةيال أهلية ان خالل ياألاج ألعماكز

التكلفة 1.888.300 :ريال سعودي
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6

تمكين رواد األعمال في الجمعيات األهلية من خالل المتاجر اإللكترونية
الفكرة :ا تج عتمكين ألعطتاب إلألعفتيال ألعمستفيدين ان خداال ألعتمةيال عيصتح أل خإلألل أعمال في طاع ألعتتاخة ألالعكتاإلشيةة
ي ان خالل تأهيلهم إلت فيا كافة ألعم ألخل إلألنلإلألل ألعتي يحتاا شها

األهداف:

.1
 .2تبديم خداال اتط خة إليتكاعيف ايساة
 .3تمكين ألعتمةيال إلت مية ا ألخلها

تمكين ألعمستفيدين ان ألعمطاإلع ان خالل ت فيا اصدخ لخل عهم

الفئات المستهدفة :ألعطتاب إلألعفتيال ألعمستفيدين ان خداال ألعتمةيال
المخرجات:
تمكين  1000شاب إلفتاة

التكلفة7.000.000 :ريال سعودي
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ممارس مؤهل في قياس األثر االجتماعي
الفكرة :تب ة م ألعم هتيةةة علةةى ألطةةالق ك ة ألان ألعم ظمةةال غتةةا ألعايحيةةة عتةةا ألإلألل ألاليتكةةاخ ألالاتمةةاعي عتحسةةين ألعتاهزيةةة
عاليتثماخ ألالاتماعيي يغاض تدعيل ألعتحديال ألعماعية ألعتي ت ألاه ألعم ظمال في ألعةمل ألعت م يي إلص ال ألعةى تحبيةق

ألاليتدألاة ألعماعية .

األهداف:

.1
 .2أليتسدألم خاخطة ألنثا إلألعم هتية ألعةاعمية
 .3ت ييع ألنثا إلتةميبه عدى أصحاب ألعمصلحة

كيفية ياس إلإلألخة ألنثا ألالاتماعي علم ظمال

الفئات المستهدفة :ألعةاال ن في ألعتمةيال ألنهلية

المخرجات:
تأهيل  20اطاخك عيك ش أل اماخيين اؤهلين في ياس ألنثا ألالاتماعي

التكلفة 898.700 :ريال سعودي
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فريق العمل
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رئيس مجلس
اإلدارة

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

المشرف
المالي
المدير
التنفيذي

وحدة تنمية
الموارد المالية

وحدة إدارة
المشاريع

وحدة التدريب
والتأهيل
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الموازنة التقديرية
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المبادرات
المبادرة

التكلفة السنوية (بالريال)

إ ااة ألعفةاعيال ألعتثبيفية

30,000

ألعمطاخكة في ألعمؤتماألل إلألع دإلألل

20,000

إعدألل فلم تةايفي عن ألعتمةية

30,000

اإلجمالي

80,000
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المشاريع
المبادرة

التكلفة السنوية (بالريال)

ألعتمكين ألعا مي علتمةيال

300,000

احتاف ألعمتالخألل ألعت م ية

30,000

تأهيل ألعبيالألل ألعتسصصية ألع ألعدة

764,750

تمكين أيا ألعضمان ألالاتماعي

207,000

ااكز خيالة ألنعمال ألعت م ي

1,888,300

تمكين خإلألل ألنعمال في ألعتمةيال ألنهلية ان
خالل ألعمتااا ألرعكتاإلشية

7,000,000

اماخس اؤهل في ياس ألنثا ألالاتماعي

898.700

اإلجمالي

11,088,750
هده ألعتكاعيف يتم تغطيتها ان ألعتهة ألعماشحة
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المصروفات العمومية واإلدارية
البند

التكلفة السنوية (بالريال)

إيتاخ

50,000

ألإلألل اكتتية إلاطت عال

10,000

تس يق

20,000

ضيافة

10,000

هاتف إلإشتاشت

4000

خي م إلخداال

4000

اإلجمالي

98,000
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الرواتب
المنصب

الراتب الشهري

الراتب السنوي

ألعمديا ألعت فيدي

10,400

124,800

اديا ألعمطاخيع

6,000

72,000

اديا ت مية ألعم ألخل

6,000

72,000

اإلجمالي  268,800ريال سعودي
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المبادرات
البند

التكلفة السنوية (بالريال)

ألعمتالخألل

80,000

ألعمطاخيع

=

اصاإلفال عم اية إلإلألخية

98,000

ألعاإلألتب

268,800

اإلجمالي

446,800
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