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القطاع الغير ربحي خالل جائحة كورونا 

ركت عانت جميع قطاعات األعمال والمجتمعات حول العالم من تداعيات أزمة كورونا االجتماعية واالقتصادية، وقد اشت

السيولة منظمات القطاع غير الربحي باألثر السلبي الذي طالها جّراء األزمة وألحق بالضرر على مستوى الوظائف و

.والعمليات التشغيلية والخدمات واستمرارية األعمال وحتى تعثر قدرة الوصول إلى المستفيد

ضعف تتوقع أغلب المنظمات غير الربحية تراجع قدرتها على االستمرار بالعمل في حال استمرت األزمة في ضوء

تقريباً من المنظمات 30% الدعم الحكومي المخصص وتراجع اإليرادات وزيادة الطلب على خدماتها، حيث اضطر 

:إلى تخفيض الميزانيات أو تقليل األنشطة والخدمات، بينما لجأ 

.من المنظمات إلى القيام بتسريح مؤقت أو دائم لعدد من الموظفين مدفوعي األجر%14 

تخفيض الميزانيات% 31

تقليل نطاق األنشطة والخدمات بما في ذلك خفض أعداد المتطوعين% 30

2021تقرير مؤسسة الملك خالد : المصدر*



.ان تكون اكتفاء المرجع لمعلومات العمل الخيري و التنموي في المملكة العربية السعودية: الرؤية

صوال للتنمية جمع ودراسة المعلومات الموثقة لتحقيق االكتفاء الذاتي لألسر المحتاجة بالشراكة االستراتيجية مع قطاعات المجتمع و: الرسالة

. المستدامة 

االتقان والمصداقية ، تعاون وبناء ، األمانة و المسئولية: القيم 

:  األهداف

إيصال عمل خيري يعتمد على مفهوم التنمية المستدامة •

انشاء قاعدة بيانات عن حالة االسرة •

تحديد االحتياجات بهدف وضع خطط وبرامج لالكتفاء الذاتي •

وضع خطة تعاون مع مختلف القطاعات باعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية •

.التركيز على فئة الشباب للنهوض بمسؤولياتهم في التنمية المجتمعية•

المعتمدة بـ الئحة الجمعية 



في البحث و العمل التنموي االجتماعي مرجعاً ونموذجاً متميزاً ان نكون : الرؤية 

نمية المستدامة جاهدين من اجل تعظيم األثر االجتماعي من خالل األبحاث االحترافية وقاعدة البيانات الموثقة لتحقيق التنعمل : الرسالة 

.بالشراكات االستراتيجية

الثقة ، الشفافية، التميز ، تعظيم األثر :القيم

:األهداف االستراتيجية

.انشاء قاعدة بيانات عن الحاالت اجتماعياً، اقتصاديا، صحيا وتعليمياً في المجتمع •

.استحداث مبادرات ومنتجات تساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالتكامل مع الشراكات االستراتيجية•

.تقديم الخطط والبرامج التي تحقق االكتفاء الذاتي للفرد ، االسرة والمجتمع مساهمة في التنمية المجتمعية•

المعتمدة من مجلس اإلدارة ، بانتظار تعميد الجمعية العمومية ومركز التنمية



مؤشر القياسالنشاط الهدف التشغيليالمنظور

/  العمالء 

المستفيدين

و االجتماعي و التنمويتعزيز األثر

ناالقتصادي على حياة المستهدفي

ياجات تحديث قاعدة البيانات وتحديد احت

حول من خالل برامج التالفئة المستهدفة

الرقمي

%30نسبة التنوع في البرامج المقدمة 

مج نسبة رضى المستفيدين من البرا

30%

فياستحداث برامج ومشاريع تساهم

ل التمكين من خالل التدريب و التأهي

يةالحتياجات سوق العمل ، مهنية و حرف

2–خالل العام عدد البرامج

خالل 50عدد المستفيدين من البرامج 

العام 

الشراكات المجتمعية و التكامل مع

الجهات ذات العالقة 

ة ، الحكومياتفاقيات تعاون مع الجهات

.القطاع الخاص والغير ربحي

4عدد الشراكات خالل العام 

%30رضي الشركاء والمانحين نسبة

مجتمع المشاركة بالفعاليات و األنشطة بال

لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية

خالل 8خارج الجمعية عدد المشاركات

العام

رسوم تفعيل نظام للعضويات تبعاً لل

:واالمتيازات
فخري–عضو شرف –لاير 500عضوية 

تماد من بحاجة الى قرار اع: مقترح رئيس اللجنة التنفيذية *

مجلس اإلدارة ومركز التنمية للعمل به

30–عدد العضويات بالنظام الجديد 

العامخالل

(التعلم والنمو–العمليات –المالي –العمالء و المستفيدين ) الخطة التشغيلية وفق المناظير األربعة 



مؤشر القياسالنشاطالهدف التشغيليالمنظور

تحقيق النموالمالي 

الكفاءة المالية 

وتنويع مصادر الدخل 

االستمرار في ترشيد االنفاق وخفض

:التكاليف بما ال يؤثر على األداء
دة تخفيض المصروفات ،إحالل الوظائف ، إعا

ق مع صياغة الوصف الوظيفي واألجور بما يتف

سوق العمل 

ل نسبة مصاريف التشغي

25  %
انتهاء اإلدارة مقارنة بما سبق حال)

(2020المالية للقوائم لعام 

ئات زيادة األعضاء المنتسبين بحسب الف

الجديدة 
يتم العمل به بعد تعميد مجلس اإلدارة *

نسبة ايراد العضويات 

%5خالل العام 

التعاقد على مشاريع دراسة الحاالت 

والبحوث المدفوعة للجهات االخرى

عدد المشاريع المتعاقد 

خالل العام 4عليها 

استقطاب الدعم المادي من خالل ابتكار

م المبادرات والبرامج التي تناسب اهتما

جميع القطاعاتالمانحين من

المادي نسبة ايراد الدعم 

خالل العام % 20

اجد التوجه الى العمل كـ قطاع ربحي والتو

في السوق السعودي 
مقترح رئيس اللجنة التنفيذية *

دراسة جدوى اقتصادية

خطة عمل 

(التعلم والنمو–العمليات –المالي –العمالء و المستفيدين ) الخطة التشغيلية وفق المناظير األربعة 



(التعلم والنمو–العمليات –المالي –العمالء و المستفيدين ) الخطة التشغيلية وفق المناظير األربعة 

مؤشر القياسالنشاطالهدف التشغيليالمنظور

العمليات

و المؤشرات الخاصةمراجعة المعاييرحوكمةمعايير الرفع نسبة تقييم

الحوكمةبـ

%100نسبة تقييم مكين 

ة بأحد تحديث األدلة اإلجرائية باالستعانيمية التنظالتحسين في البنية 

بيوت الخبرة 

بيت خبرة 1

ات إحالل برامج تقنية لـ ميكنة استماراالتمتة-التحول الرقمي 

البحث وتحليل البيانات

1عدد البرامج المستخدمة 

خالل العام

مؤشر قياس األداء النشاطالهدف التشغيليالمنظور 

التعلم 

والنمو

2الدورات التدريبية عدد بناء قدرات الموظفين رفع كفاءة الكوادر البشرية

خالل العام 

4عدد اللقاءات التوعوية 

خالل العام 

:تطوير بعض  السياسات والنماذج 

ي تقييم األداء ، صيغ العقود، الوصف الوظيف

8عدد النماذج المعدلة 

خالل العام

تعزيز العائد االقتصادي و 

االجتماعي  للتطوع 

طوع عدد المستفيدين من التخطة تشغيلية ومستهدف للتطوع

عدد الفرص التطوعية 
بانتظار اعتماد وارسال المستهدف من*

الوزارة


