
BIRTH OF DREAM
technicAl solution

مبادرة 
البناء المؤسسي 

اإلصدار الثاني لـ٢٠١٩م
(للجهات غير الربحية)

عدد ساعات التدريب     (١٠٤) ساعات  
عدد ساعات االستشارات     (٧٥) ساعة 
عدد خطط التطوير التى تم إعدادها   (١٠٠) خطة 
عدد الجهات المستفيدة    (١٠٠) جهة
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مبادرة البناء المؤسسي

المقدمة :
انطالقا من اإلحصائيات الحكومية الرسمية وإحصائيات رؤية ٢٠٣٠ للمملكة نجد أن 
القطاع الثالث يواجه عدد من التحديات ، فما زالت  ٧٠ ٪  من الجمعيات تعمل على 

مشاريع رعوية حسب تصريح وزارة العمل والتنمية االجتماعية. تحديات

٧٠ ٪  من الجمعيات 
تعمل على مشاريع 

رعوية . 

الصــــــورة المجتمعية 
الذهنية عـن القـطـاع 
الثالث ما زالت تواجه 

العديد من التحديـات . 

يواجه القطاع الثالث 
تحدي في عزوف 
الكوادر المحترفة 

(أقل من ١٪) . 

تعاني نسبة كبيرة 
من الجمعيات من 

عدم توفر السيولة 
المالية الالزمة .

القطاع الثالث

من التحديات التي تواجهها الجهات غير الربحية : تخوفات الجهات المانحة ، وأقسام المسؤولية االجتماعية 
في الشركات ، وضعف الثقة في قدرة الجهات التنفيذية .



مبادرة البناء المؤسسي

أهداف المبادرة :
تركز هذه المبادرة على تطوير و رفع كفاءة عمل الجهات غير الربحية 

من أربعة جوانب:

MEDIA

توفير أدوات و حلول احترافية تساعد 
الجــــهــات غير الـربحــــية على تطبــــيق 
منهجـــيات و حلـــول  اإلدارة  الفــعالــة.

تقـــــديم حلــول استشـــارية و تأهيلية 
وتوعوية متكاملة.

بناء وتفعيل الجوانب اإلدارية و المالية 
و االعالمية والتقنية. 

بنــــاء قــــدرات الجــــهـــات غير الربحـــية 
و تمكينــــــــها من تحـــقـــــــيق النجـــــاح.

الجانب االعالميالجانب الماليالجانب االداريالجانب التقني

أهداف 
المبادرة



مبادرة البناء المؤسسي

الجانب اإلداري
النجاح في تطبيق منهجية اإلدارة الفعالة يعتمد بشكل رئيسي على مصداقية 
الجهة ومدى نجاحها في تحقيق النتائج و األثر المجتمعي االستثنائي , والذي 

لن يتحقق بدون فريق عمل وقدرة إدارية متميزة.

إدارة المــوارد البشـرية بفـاعلية 
وتعزيز القـدرة على استقطاب 

الموهوبين والمبدعين

التحكم اإلحترافي في التكاليف 
الالزمة لجمع التبرعات.

القدرة على عقد الشراكات 
الفاعلة التي تسهم في 

تحقيق أفضل النتائج وتخفيض 
التكاليف. 

اإلدارة  الناجحة  للمشــــــاريع 
والتأكد  من تحقيق  النتائج 
المرجوة والتقييم والمتابعة 

الدورية



مبادرة البناء المؤسسي

الجانب اإلعالمي
ما زالت الجهات الخيرية  ال تدرك فوائد األداء اإلعالمي المتميز على تنمية مواردها 

وتمكينها  من تحقيق  أهدافها ، و يساهم  األداء  اإلعالمي لتعزيز  الصورة الذهنية 
للجهة لدى الداعمين  والمتبرعين  المستهدفين ، بل  ويشجع اآلخرون على تفضيل 
هذه الجهة للتبرع أو التطوع على من سواها ، ولذلك كان هذا المحور الهادف لبناء 

القدرات اإلعالمية لدى الجهات غير الربحية على النحو التالي: 

02

03

04

01

تعزيز القدرة على التصميم و التخطيط االحترافي 
إلعداد التقارير المرئية التي تساعد كبار الممولين 
والداعمين على معرفـــة انجــــازات الجـــــهة بشكل 
مختصر  ومناســـــــب مما  يسـاهم في  إقناعـــــهم 

وكسب دعمهم.

التأهيل على استخدام شبكات 
التواصل االجتماعي , واإلنترنت 

بشكل عام, بشكل احترافي 
يساهم في تحقيق األهداف 

اإلعالمية للجهة. 

بناء القدرات على التواصل الداخلي 
الفعال مع منسوبي الجهة لكسب 

والئهم وتحفيزهم. 

بناء عالقات قوية مع أصحاب المصلحة و المؤثرين 
أو المتأثرين بخدمات الجهة غير الربحية. 

الجانب 
اإلعالمي



مبادرة البناء المؤسسي

الجانب المالي
يهدف هذا المحور إلى بناء القدرات المالية بشكل متكامل , والتي تشمل على 

سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

$

$

التمكين من وضع 
خــــطــــط مـــــالـــــية 

استراتيجية متكاملة

تحديد الطرق 
المثلى لتحقيق 

اإليرادات المطلوبة

التنظيم و التحكم 
في المصروفات 

والنفقات بفعالية 

الطرق المختلفة 
لوضع الموازنة 

التقديرية

مؤشرات 
النجاح المالي

وضع آليات الشراكات 
و السياسات المالية 
الداخلية والخارجية

إدارة المخاطر المالية 
بفعالية و التمكين من 

وضع خطط التجنب 
والمواجهة. 

كيفية تنويع 
مصادر الدخل 

للجهة غير الربحية. 

توفير البرامج 
المحاسبية االحترافية

المنهجيات المختلفة 
لتنمية الموارد 

المالية للجهات 
غير الربحية.



مبادرة البناء المؤسسي

الجانب التقني
يهدف هذا المحور إلى توفير أنظمة إلكترونية لمساعدة الجهات غير الربحية على 

اإلدارة الفعالة لجميع نشاطات و خدمات الجهة.

نظام شؤون بر 
لتخطيط موارد المنظمة 

المستفيدين

شؤون 
الموظفين

تنمية 
الموارد المالية

المشاريعالداعمين

نظام سمارت محاسب 
لإلدارة المالية 

إدارة المشاريع ومعرفة المدة الزمنية المتبقية 
على المشروع 

إدارة الحسابات البنكية للجهة غير الربحية

التواصل بين المتبرعين وموظفي الجهة

طباعة السندات المالية إلكترونيًا 

طباعة الشيكات الكترونيًا

إستخراج ميزان المراجعة إلكترونيًا  

المستودعات



مبادرة البناء المؤسسي

خطوات العمل للمبادرة

زيارة 
مقر الجهة

وضع 
خطة التطوير

الدعم 
والمتابعة

التدريب
وورشات العمل

إرسال اإلستبيان الخاص 
بتحليل وضع الجهات 

غير الربحية. 

تحليل نتيجة التقييم.

العمل حسب معطيات 
التقييم لرسم خطة 

التطوير.

إرسال خطة التطوير 
للجهة للعمل بها.

تزويد الجهة بآلية ورش 
العمل و مواعيدها.

تسليم األنظمة اإللكترونية 
و العمل بها.

تسليم اللوائح ودليل 
اإلجراءات اإلدارية.

تصميم دليل البرامج 
و المشاريع.

 الدعم الفني واالستشاري 
لمدة عام بعد اإلنتهاء من 

البرنامج التأهيلي.



مبادرة البناء المؤسسي

فريق العمل

المدير العام:
م. عبد الله سليمان العصالني

      - بكالوريوس هندسة ميكانيكية, جامعة الملك عبدالعزيز
      - مدرب معتمد في مجال التخطيط االستراتيجي الفعال

      - مستشار استدامة مالية للجهات غير الربحية 
      - اخصائي تسويق رقمي معتمد 

المدير التنفيذي:
م. عبد الله فيصل منشو

       - بكالوريوس هندسة صناعية, جامعة الملك عبدالعزيز

مساعد المدير التنفيذي:
 م. محمد علي صيادي

       - بكالوريوس هندسة صناعية, جامعة الملك عبدالعزيز
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