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ع عليه، ما يميز هذه البالد هو حرص قادتها على الخير والتشجي
ء وما نراه من مؤسسات خيريةة يةي مختلةل المجةاست، سةوا
احدًا التي تحمل أسماء ملوك هذه البالد أو سواها، إس جانبًا و

.من الجوانب المشرقة لبالدنا

:خادم الحرمين الشريفين
د الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو

’’’’
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ثر نهدف للوصول إلى قطاع غير ربحي مهم مبادر وداعم ومةؤ
.يي التعليم والصحة والثقاية والمجاست البحثية

ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون
اسقتصادية والتنمية

عود  محمد بن سلمان بن عبد لعزيز آل س/ األمير

’’
’’
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قامتالالمحدود،والتطورالمستداماسزدهارعلىالمملكةحرصمنانطالقاً 
سلمانالملكنمحكيمةبقيادةمتمثلةملكيةبرعايةالسعوديةالعربيةالمملكة

عاهماوراهللحفظهماسلمانبنمحمداألميراألمينعهدهووليالعزيزعبدبن
وقد.الواقعأرضعلىتطبيقهاوقيادةالطموحة2030السعوديةرؤيةبرسم
إلىتهدفالتيالوطنيةوالمبادراتالبرامجمنمجموعة2030رؤيةعنانبثق

المملكةمكانةتعزيزيييساهممزدهرواقتصادحيويمجتمعتكوين
يإيجاببشكلالمملكةأرضعلىيردكلحياةويمسعالمياً السعودية
.ومستدام

كريمةةحياتأمينعلىوحرصاً العريقةالسعوديةالمملكةقيممنوانطالقاً 
وىمستتجويدحولالمملكةاهتماماتأهمأحدتبلورتشعبها،أيرادلكاية

.الحكوميةالجهاتكايةلدىالخدمات

لقطاعاإشراكإلىالربحيغيرللقطاعالحكوميةالخدماتإسنادمبادرةوتهدف
اللخمنوذلكللمجتمع،الموجهةالحكوميةالخدماتتقديمييالربحيغير
حكوميةالالخدماتوتحديدوحصرالربحيةغيرللمنظماتوتشريعاتأنظمةسن
يييساهممماالربحي،غيرالقطاعمنظماتإلىإسنادهاالممكنمنالتي

إلىايةباإلضأعمق،أثرتحقيقمنالمنظماتتمكينوهواإلستراتيجيالهدف
وتحفيزلها،وتأهيالربحيغيرالقطاعييالمنظماتوتوعيةاإلسنادعمليةتطوير
اديةاسقتصالنهضةيياإلسنادمساهمةكيفيةوإيضاحالحكوميةالجهات

.واسجتماعية

2030األهداف اسستراتيجية لرؤية المملكة 2030ركائز رؤية المملكة 

مبادرة إسناد الخدمات الحكومية
للقطاع غير الربحي

مجتمع حيوي

اقتصاد مزدهر

وطن طموح

دعم نمو القطاع1 ,6,3 :
غير الربحي

المنظمات غير تمكين6,3,2:

قالربحية من تحقيق أثر أعم

تحسين ياعلية : 2,6,5

وكفاءة الخدمات اسجتماعية

تشجيع العمل2 ,1 ,6:
التطوعي

مقدمة
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جهاتالمعالتعاقدمنالربحيةغيرالمنظماتتمكينإلىالدليلهذايهدف

ماليدعائمقابلعاليةبجودةللمجتمعالموجهةخدماتهالتنفيذالحكومية

غيرظمةللمنوينبغيالربحية،غيرللمنظمةالماليةاسستدامةيييساهم

معاقدالتعنسبةلريعالدليلهذاييالمقترحةالتوجيهاتمراعاةالربحية

.خدماتهالتنفيذالحكوميةالجهات

التعاقد مع الجهات
الحكومية

جاهزية المنظمة
غير الربحية

التخطيط 
للتعاقد مع
الجهات 
الحكومية

البداية

تنفيذ وتقييم
الخدمات الحكومية

إسناد الخدمات 
الحكومية

أثر اإلسناد

تمهيد
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إسناد الخدمات الحكومية

رغيالقطاعإلىالحكوميالقطاعمنالحكوميةالخدماتتقديمنقلعملية
الحكوميالقطاعبينماليبمقابلتعاقديةعالقةعبرتتمإنهاحيثالربحي،
الجهةوخدماتمشروعاتوتشغيلتنفيذمجالييالربحيغيروالقطاع
مناسيأسبشكلتقدمكانتوالتيمباشر،بشكلللمجتمعالموجهةالحكومية
.الخاصالقطاعأوالحكوميالقطاع

شغيليةالتالتكاليلذوالسائدالنمطمناسنتقالإلىيهدفاإلسنادأنحيث
:العالية

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد 
الخدمات 
الحكومية 

النمط 
السائد

يةتقديم الخدمة لحكوم

:مثل
خدمات الرعاية •

الصحية
الحمالت التوعوية•
صيانة الحدائق•

فاءةكوتحقيقأعلى،بجودةالحكوميةالخدمةتقديمييهيتممطورنمطإلى
:الحكوميةللجهاتإنفاق

جهة 
حكومية

المجتمع

النمط 
المطور

التعاقد مع
منظمة غير ربحية

جهة 
حكومية

المجتمع منظمة غير 
ربحية

تقديم الخدمة
الحكومية

:مثل
خدمات الرعاية •

الصحية
ةالحمالت التوعوي•
صيانة الحدائق•
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مترتب أهمية إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، واألثر ال
عليه

توظيةةةةةةةةةةةةةةةةل 
ي المتطوعين ية

مجةةةاست تنفيةةةذ
الخةةةةةةةةةةةةةةدمات 

.الحكومية

مةةةةةن خةةةةةالل 
اسةةةةةةةةتقطا  
ذوي الكفةةاءة
للمسةةةةةةةاهمة 
يةةةةةةي ريةةةةةةع 
جةةةةةةةةةةةةةةةةودة 
الخةةةةةةةةةةدمات 

.المقدمة

تنةةوع مصةةادر 
اسسةةةةةةتدامة 
الماليةةةة مةةةن 
د خالل التعاق

مةةع الجهةةات 
الحكوميةةةةةةة 
لتنفيةةةةةةةةةةةةةذ 

.خدماتها

وذلةةةك بحكةةةم 
تفاعةةةةةةةةةةةةةةةل 
منظمةةةةةةةةةةات 
القطةةةةاع غيةةةةر 
الربحةةةةي مةةةةع 
شةةةةةةةةةةةةةةةةرائ  
المجتمةةةةةةةةةةةع 

.المختلفة

زيادة يعالية إسهام
ية المنظمات غير الربح
يي تمية المجتمع

ة زيادة الموارد المالي
ق يي سبيل تحقي

اسستدامة المالية

نيةتحسين الصورة الذه

مةةةةةن خةةةةةالل 
تقديم خدمات
حكوميةةة ذات 
جةةةودة عاليةةةة 
للفئةةةةةةةةةةةةةةات 
المسةةةةةةةتفيدة
.يي المجتمع

زيادة القوى 
العاملة وتحسين
بيئة العمل

نزيادة أعداد المتطوعي

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد 
الخدمات 
الحكومية 
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األنظمة والتشريعات

الجهاتتعاقدإمكانية
القطاعمنظماتمعالحكومية

ةعامبمنايسةإماالربحيغير
بالمنظماتخاصة)محدودةأو
.باشرالمالتعميدأو(الربحيةغير

ام تتمثل المواد التي تخص التعاقد مع المنظمات غير الربحية يي نظ
:المنايسات والمشتريات الحكومية يي التالي

بعضالنظاماستثنى
منالتعاقدعنداسشتراطات
مثلالربحية،غيرالمنظمات
والضماناسبتدائيالضمان
.النهائي

يرغالمنظماتتضامنإمكانية

يذلتنفبينهاييماالربحية

.الحكوميةالخدمات

بالباطنبالتعاقدالسماح

سوأالحكوميةالجهةبموايقة

قيمةمن%30عنالنسبةتزيد

.العقد

0102

0304

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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هم ينبغي على المنظمة غير الربحية اسطالع ومعرية األنظمة بشكل كامل ومن أ
:المواد التالي

ئحته نظام المنايسات والمشتريات الحكومية وس
التنفيذية

المستند المادة المحتوى

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

31

المنايسة على مرحلتين
نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم

والمشتريات الحكومية
42

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

33

إبرام استفاقيات اإلطارية
نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم

والمشتريات الحكومية
50-51

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

37-40

تقديم العروض
نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم

والمشتريات الحكومية
60-68

نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم
والمشتريات الحكومية

69 كتابة أسعار العروض

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

43-50

يت  ويحص العروض من قبل الجهات الحكومية
نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم

والمشتريات الحكومية
71-80

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

51-52 حاست إلغاء المنايسة

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

53 يترة التوقل بعد صدور قرار الترسية واإلعالن عنه

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

55-60 صياغة العقود ومدد تنفيذها

نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم
والمشتريات الحكومية

88-93 إبرام العقود وتنفيذها

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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المستند المادة المحتوى

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

64-69
المقابل المالي وتعديل األسعار وأوامر التغيير

نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم
والمشتريات الحكومية

108-116

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

70-71
التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم
والمشتريات الحكومية

117-118

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

72-74
الغرامات وتمديد العقود

نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم
والمشتريات الحكومية

119-126

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

75
السحب الجزئي والتنفيذ على حسا  المتعاقد معه

نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم
والمشتريات الحكومية

136-139

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

76-78
إنهاء العقود

نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم
والمشتريات الحكومية

131-135

نظام المنايسات والمشتريات 
الحكومية

79
تقييم المتعاقد معه

نايسات الالئحة التنفيذية لنظام الم
والمشتريات الحكومية

140

يةنظام المنايسات والمشتريات الحكوم

مشتريات الالئحة التنفيذية لنظام المنايسات وال
الحكومية

ئحته نظام المنايسات والمشتريات الحكومية وس
التنفيذية

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

هم ينبغي على المنظمة غير الربحية اسطالع ومعرية األنظمة بشكل كامل ومن أ
:المواد التالي

https://eservice.mof.gov.sa/Content/DownLoad/tender2019.pdf
https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Documents/Approved_Regulations.pdf
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لحكومية، وذلك ينبغي للمنظمة غير الربحية أن تكون مهيأة داخليًا لتنفيذ الخدمات ا

:عبر التأكد من اسلتزام بالخطوات التالية

جاهزية المنظمة غير الربحية

التسجيل يي
منصة اعتماد

تأهيل
يريق العمل

المالءة 
المالية

ة المتابعةةة الدوريةةة
للمنايسةةةةات ذات
الصةةةةةةلة بمجةةةةةةال 
المنظمةةةةةةة غيةةةةةةر 

ية الربحيةةة، باإلضةةا
إلةةةةةى التواصةةةةةل 
بشةكل مباشةر مةع
ة الجهات الحكومي

ذات اسحتيةةةةةةةةةةا  
لعةةةرض الخةةةدمات 
المقدمة من قبةل
المنظمةةةةةةة غيةةةةةةر 
الربحيةةةةة، والتةةةةي
تسةةةهم يةةةي سةةةد 

.هذا اسحتيا 

مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل 
اسةةةةةةةةةةةةةةةتقطا  
الكفةةةةةاءات مةةةةةن 
المةةةةةةةةةوظفين أو 
المتطةةةةةةةةةةةةةوعين 
للمسةةةاهمة يةةةي 
ريةةةةةةةع جةةةةةةةودة 
الخةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 
المقدمةةةةةةةةةةةةةةةةة، 
باإلضةةةةةاية إلةةةةةى 
تةةةةةدريب الكةةةةةادر 
الموجود من خالل 

يةةة الةةدورات التدريب
ذات العالقةةةةةةةةةة، 
واسسةةةتفادة مةةةن 
المسةةةةةةةةةةةةةؤولية 
المجتمعيةةةةةةةةةةةةةةة 

.للشركات

تخصةةةةةيص مبلةةةةة  
للمشةةةةةروع مةةةةةن 
ة ميزانيةةة المنظمةة

غيةةةةةةةر الربحيةةةةةةةة، 
واسقتةةةةراض مةةةةن 
البنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوك 
والمؤسسةةةةةةةةةةات 
المانحة يةي حةال 
تطلةةةةةةب تنفيةةةةةةذ 
الخدمةةة ميزانيةةة س
تملكهةةا المنظمةةة
غيةةةةةر الربحيةةةةةة أو 
اسةةةتثمار المةةةوارد 
ة الماليةةة  للمنظمةة

يةةي األوقةةاف أو 
غيرها مةن أشةكال 
اسسةةةةةةةةةةةتثمار أو 
اسةةةةتثمار أصةةةةول 
المنظمةةةةةة مةةةةةن 
مبةةةةاني وغيرهةةةةا 
لريةةةةةع المةةةةةالءة 

.ةالمالية للمنظم

010203

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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منصة اعتماد

آلية التسجيل يي منصة اعتماد

.(https://login.etimad.sa/Account/Login)الرابطعلىالدخول 1

.تجاريسجلتملكسالتيللشركاتجديدتسجيلعلىالضغط 2

.أدناهموض هوكماباألحمرالمحددةالخاناتوتعبئةالفارغة،الخاناتتعبئة 3

الربحيةغيربالمنظمةالخاص700برقمالخانةتعبئة

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

https://login.etimad.sa/Account/Login
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الربحيةغيرالمنظمةعنوانإضاية 4

ةالداعمالمريقاتريع حيةالربغيرالمنظمةتسجيلشهادة5
المنشأةرقمشهادة

(700رقم)

هدافوأأعمالحسبنشاطمنأكثرتعبئةويمكناإلضايية،األنشطةتعبئة

.الربحيةغيرالمنظمة

6

كمااإلضاييةةاألنشطتعبئةيتمبالمنظمة؛الخاصةاإلضاييةاألنشطةتتويرلمإذا

.أعالهموض هو

7

منصة اعتماد

آلية التسجيل يي منصة اعتماد

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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.المفوضبياناتتعبئة 6

.عليهاوالموايقةالخصوصيةوسياساتاسستخداماتفاقيةعلىاسطالع .الطلبحفظ8 9

.استفساراتأيوجودحاليي19990الموحدالرقمعلىاستصالنأمل

منصة اعتماد

آلية التسجيل يي منصة اعتماد

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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تأهيل يريق العمل

نجاحضمانيييساهمالعاليةالكفاءةوذاتالكاييةالبشريةالمواردتويرإن

يعداسبةالمنالكفاءةذاتالبشريةالمواردوتوييرالحكومية،الخدمةتنفيذ

ضعلوالخاص،القطاعلجاذبيةنظراالربحي،غيرالقطاعمنظماتأمامتحديا

تأهيلسموينقالربحي،غيرالقطاعمنظماتلدىواسستبقاءاسستقطا يي

:رئيسيةأقسامثالثإلىالعمليريق

نتفعيل المتطوعياستقطا  الكفاءات
تةةةةةةدريب مةةةةةةوظفي 

ةالمنظمة غير الربحي

توظيةةةةل أصةةةةحا  
الكفةةةةةةاءة ممةةةةةةن 
لديهم القةدرة علةى
ريع جودة الخدمات 

.ةالحكومية المنفذ

ن تفعيةةةل المتطةةةوعي
يةةةي كايةةةة مراحةةةل 
تنفيةةةةةةةذ الخدمةةةةةةةة 

مةةا والتقةةديم عليهةةا و
كن بعد تنفيذها، ويم

اسسةةةتعانة بةةةالفرص
ة التطوعيةةة المقترحةة

.يي هذا الدليل

ة تةةدريب منسةةوبي المنظمةة
غيةةةةر الربحيةةةةة عبةةةةر دورات 
ة متخصصة يي مجال الخدم

المنفةةذة أو مجةةاست تخةةص 
خدمات التقديم على تنفيذ ال

الحكوميةةةةةةةةةة، ويمكةةةةةةةةةن 
ات اسستعانة بمسار المنظمة

غيةةةر الربحيةةةة علةةةى منصةةةة 
.درو 

منصة درو 

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

https://doroob.sa/ar/individuals/public/public_programs_list/
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المالءة المالية

أوين،العاملرواتبييسواء)تعطلدونالخدمةتقديماستمراريةلضمان

ءةمالمنالتأكدالمهممن؛(وخاليهالمستلزماتأوالتوريداتتويير

الخدمةغيللتشمناسبةماليةاستدامةلديهاوأنمالياالربحيةغيرالمنظمة

حيةالربغيرللمنظمةويمكنمالية،مخاطرأوتحدياتأيدونالحكومية

:التاليةالمقترحةالمحاورعبرالماليةمالءتهاريع

القروضاسستثمارات
تنفيةةذ الخةةدمات

الحكومية

وجةةةةود اسةةةةتثمارات 
ر مفعلة للمنظمةة غية
الربحيةةة يمكنهةةا مةةن
ضةةمان وجةةود مصةةدر 
مسةةةةتدام لمواردهةةةةا 

فيةذ المالية لضةمان تن
.الخدمات الحكومية

اسقتةةةةةراض مةةةةةن البنةةةةةوك 
والمؤسسةةةةةةات المانحةةةةةةة 

ميةة لتنفيذ الخةدمات الحكو
دون وجةةةود تحةةةديات يةةةي 

عقد تنفيذ الخدمة، ويمكن ل
ة أن تنفيذ الخدمة الحكومية
بنةوك يحل بمثابة الضةمان لل
.والمؤسسات المانحة

يةة تنفيذ الخدمات الحكوم
ادر يعتبر بحد ذاتةه مةن مصة
ي اسسةةتدامة الماليةةة التةة
ة تحسن من المالءة المالية
ات للمنظمةةة لتنفيةةذ خةةدم

حكوميةةةةة علةةةةى نطةةةةاق 
.أوسع وأعمق

بنك التنمية 
اسجتماعية

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/thirdheader/third
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الخدمةمجالييكفاءاتهاوريعينياً نفسهاتجهيزالربحيةغيرللمنظمةينبغي

تنفيذىعلالتقديملهايحقالربحيةغيرالمنظمةأنهنابالذكرويجدرالمطروحة،

غيرةالمنظمعلىينياً المشريةالجهةوليسالحكومية،الجهاتجميعخدمات

قديمتمجالنفسييالمنظمةنشاطتصنيليكونأنبشرطيقط،الربحية

.الخدمة

:الحكوميةالجهاتمنالمحصورةالخدماتبعضقائمة

يةالتخطيط للتعاقد مع الجهات الحكوم

الخدمة # الخدمة #

الحمالت التوعوية 8
صحية، زراعية، )خدمات التأهيل المهنية المتخصصة 

...(تجارية، 1

تقديم ورش عمل 9 (خدمة العمالء)دراسة ومعالجة الشكاوى  2

المس ، الرصد، التفتيش، )عمليات النزول الميداني 
...(التقييم، 10 تنظيم يعاليات ومؤتمرات 3

خدمات الرعاية المنزلية والنهارية 11 خدمات اإلشراف والمتابعة على المتعاقدين 4

البحث اسجتماعي 12 تقديم اسستشارات والدراسات والبحوث 5

يس  المستندات 13 إصدار التراخيص 6

التشييد والبناء 14 الخدمات البيطرية والعيادية 7

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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الحكومية، للتعاقد مع الجهاتتمر المنظمة غير الربحية بعدة مراحل عند التخطيط 

.راحلوينبغي للمنظمة غير الربحية معرية ما يمكن تنفيذه خالل تلك الم

ةالتخطيط للتعاقد مع الجهات الحكومي

المراجعة الدورية
والمتابعة لمنصة اعتماد

بناء العروض الفنية 
والمالية

تقديم 
العروض
الفنية 
والمالية

ةالبداي

ترسية المنايسة 
على المنظمة، أو 
ي تقييم التجربة ي

حال عدم الترسية

تطبيق مقترحات
مرحلة الجاهزية

التواصل مع الجهة 
الحكومية لمعرية 
الخدمات التي سوف 
تطرح للتجهيز لها

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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قدتكونأنهيالحكوميةالجهاتمعللتعاقدالتخطيطمسارييخطوةأولإن

عتمادامنصةييالتسجيلمنالجاهزيةمرحلةييالسابقةالمقترحاتطبقت

.ميةالحكوالخدمةلتنفيذماليةمالءةوجودمنوالتأكدالعمليريقوتأهيل

التخطيط للتعاقد مع الجهات الحكومية

المراجعة الدورية
والمتابعة لمنصة اعتماد

بناء العروض الفنية 
والمالية

تقديم 
العروض
الفنية 
والمالية

ةالبداي

ترسية المنايسة 
على المنظمة، أو 
ي تقييم التجربة ي

حال عدم الترسية

تطبيق مقترحات
مرحلة الجاهزية

التواصل مع الجهة 
الحكومية لمعرية 
الخدمات التي سوف 
تطرح للتجهيز لها

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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والجهاتالربحيةغيرالمنظمةبينومثمرياعلتواصلوجودجداالمهممن

اوخدماتهالحكوميةالجهاتاحتياجاتعلىالتعرفبغرضوذلكالحكومية؛

وظفينالمنسبةالحوكمة،درجة)مثلالتأهيلمعاييرومعريةلإلسناد،القابلة

ذاتيذهاتنفتمالتياألعمالالمنظمة،ييالموظفينإجماليإلىالسعوديين

عالقةالذاتالمنفذةللبرامججودةمعاييرللمنايسة،المطروحةبالخدمةصلة

العروضإلعدادتمهيدا،(الحكوميةالجهةتشترطهاأخرىتأهيلمعاييروأي

.الكراساتوإصدارالمنايسةطرححينوالماليةالفنية

ةالتخطيط للتعاقد مع الجهات الحكومي

المراجعة الدورية
والمتابعة لمنصة اعتماد

بناء العروض الفنية 
والمالية

تقديم 
العروض
الفنية 
والمالية

ةالبداي

ترسية المنايسة 
على المنظمة، أو 
ي تقييم التجربة ي

حال عدم الترسية

تطبيق مقترحات
مرحلة الجاهزية

التواصل مع الجهة 
الحكومية لمعرية 
الخدمات التي سوف 
تطرح للتجهيز لها

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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تطرحالتيواعتماد،لمنصةوالمنتظمةالدوريةالمتابعةالربحيةغيرالمنظمةوعلى

يةكيفعلىوالتعرفخاللها،منالعروضوتقدمالحكومية،المنايساتييها

.المنصةمعالتعامل

المراجعة الدورية
والمتابعة لمنصة اعتماد

بناء العروض الفنية 
والمالية

تقديم 
العروض
الفنية 
والمالية

ةالبداي

ترسية المنايسة 
على المنظمة، أو 
ي تقييم التجربة ي

حال عدم الترسية

مقترحاتتطبيق
مرحلة الجاهزية

التواصل مع الجهة 
الحكومية لمعرية 
الخدمات التي سوف 
تطرح للتجهيز لها

ةالتخطيط للتعاقد مع الجهات الحكومي

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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تقديملمختصيهامهنياأهلتقدالربحيةغيرالمنظمةتكونأنبمكانالمهممن

بناءاتوأساسيالرب ،هامشونسبةالتكاليلوحسا والمالية،الفنيةالعروض

هذاييدوراتتخصيصتم).المنايسةكسبهمييتسهموالتيالجيدةالعروض

طوعينبالمتاسستعانةويمكن،(درو منصةييالربحيةغيرللمنظماتالمجال

.متخصصينبمستشارينأواسحتراييين،

المراجعة الدورية
والمتابعة لمنصة اعتماد

بناء العروض الفنية 
والمالية

تقديم 
العروض
الفنية 
والمالية

ةالبداي

ترسية المنايسة 
على المنظمة، أو 
ي تقييم التجربة ي

حال عدم الترسية

تطبيق مقترحات
مرحلة الجاهزية

التواصل مع الجهة 
الحكومية لمعرية 
الخدمات التي سوف 
تطرح للتجهيز لها

التخطيط للتعاقد مع الجهات الحكومية

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 



26

وضالعرهذهالربحيةغيرالمنظمةتقدموالمالي؛الفنيالعرضاكتمالعند

.اعتمادمنصةخاللمنبريعها

المراجعة الدورية
والمتابعة لمنصة اعتماد

بناء العروض الفنية 
والمالية

تقديم 
العروض
الفنية 
والمالية

ةالبداي

ترسية المنايسة 
على المنظمة، أو 
ي تقييم التجربة ي

حال عدم الترسية

تطبيق مقترحات
مرحلة الجاهزية

التواصل مع الجهة 
الحكومية لمعرية 
الخدمات التي سوف 
تطرح للتجهيز لها

التخطيط للتعاقد مع الجهات الحكومية

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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هديها،تحققبذلكيهيالربحيةغيرالمنظمةعلىالمنايسةترسيةتمتإذا

بغرضبقة؛الساالخطواتجميعتقييمتعيدأنيعليهابالمنايسةتفزلموإذا

وتحسينالالحقة،المراتييلمعالجتهاوالقصور؛الخللمكامنكشل

.والماليةالفنيةالعروضوتجويداإلجراءات،

المراجعة الدورية
والمتابعة لمنصة اعتماد

بناء العروض الفنية 
والمالية

تقديم 
العروض
الفنية 
والمالية

ةالبداي

ترسية المنايسة 
على المنظمة، أو 
ي تقييم التجربة ي

حال عدم الترسية

تطبيق مقترحات
مرحلة الجاهزية

التواصل مع الجهة 
الحكومية لمعرية 
الخدمات التي سوف 
تطرح للتجهيز لها

ةالتخطيط للتعاقد مع الجهات الحكومي

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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هذهداثةلحونظراً ،الحكوميةالجهاتمعالربحيةغيرالمنظماتتعاقدالنظامأتاح

الجهةرمنظومنالتعاقدرحلةمعريةالربحيةغيرالمنظماتعلىيجب،الممارسة

.الحكومية

تحديد
اسحتيا 

ير تحديد المعاي
لتقييم 
العروض

طرح 
ةالمنايس

ض تقييم العرو
الفنية 
والمالية

ترسية 
ةالمنايس

التعاقد مع 
ر المنظمة غي
الربحية

بناء نطاق
العمل

التخطيط للتعاقد مع الجهات الحكومية

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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تنفيذ وتقييم الخدمات الحكومية

الخدمةتنفيذبعمليةالبدءالربحيةغيرللمنظمةينبغيالمنايسة،ترسيةبعد

الفنيالعرضوحسبالحكوميةالجهةمععليهاستفاقتمماحسبالحكومية

:التاليةالنقاطمراعاةعليهاوينبغيالمقدم،

تقديم كاية
مستندات إدارة
المشروع 

(  الخدمة)
للجهة 
الحكومية

تنفيذ 
الخدمات 
حسب 

اسشتراطات 
الفنية 
والزمنية 
هاالمتفق علي

تفعيل 
نالمتطوعي

يرصلمعريةالمنفذةالخدماتومتابعةتقييمالمشروعيترةخاللويتم

ييهمسياسوذلكالمشروع،يترةخاللالخدمةتطويرعلىوالعملالتحسين،

لمقدمةاالخدمةجودةريعإلىباإلضايةالربحيةغيرالمنظمةمعالعقدتجديد

.للمجتمع

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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ييالربحيغيرللقطاعالحكوميةالخدماتإلسنادالنجاحقصصتنوعت

ثالثالخاللاإلسنادعقودقيمةبلغتحيثالحكومية،الخدماتتنفيذ

موجزاستعراضيليوييماسعوديريالمليارمنأكثرالماضيةسنوات

.الحكوميةالخدماتإسنادييوالمحليةالعالميةالنجاحلقصص

قصص النجاح
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ملخص الممارسات العالمية الناجحة يي إسناد الخدمات
الحكومية

الخدمات الصحية

الخدمات البيئية

Social)اسجتماعياسستثمارعقودإصدارييبريطانياتجربةتعد Investment Bond)،من

معاييربوضعخدماتهاإسنادتريدالتيالحكوميةالجهاتتقومحيثلالهتمام،المثيرةالتجار 

تثبتأنبعدإسالخدمةبإسنادالحكوميةالجهةتقومسبحيثمحددة،ومؤشرات

كفاءةبالخدمةبتقديمقامتأنهاالخاص،أوالربحيغيرالقطاعمنسواءالمنشأة/المنظمة

ويقلنجاحابقياسمشروطاً الخدمةوإسنادالتمويليكونوبذلك.الحكوميةالجهةمنأيضل

قديمتتحسينهوالعقودمنالنوعهذامنوالهدف.الحكوميةالجهاتتضعهامحددةلمعايير

العديدمتحدةالالمملكةوتسندالخدمات،تقديمنفقاتوتقليصبكفاءة،للمواطنينالخدمات

:ييأهمهاويتمثلالربحي،غيرللقطاعالخدماتمن

الخدمات التعليمية

والتلفازخدمات اإلذاعة

المملكة المتحدة

وادثالحمنللحدللتأميناإلماراتجمعيةوالداخليةوزارةبينتفاهممذكرةتوقيعتم

عيةالتومجالييالتعاونإلىالتفاهممذكرةوتهدفحيثالمرورية،السالمةوتحقيق

أحدثاماستخدييوالتعاون،المروريةالسالمةعنالعامةالطرقمستخدميلكايةالمرورية

مشاكلمعالجةولتحديدبالمعلوماتواسسترشادللمشاكلالمناسبةالحلولعنالبحثتقنيات

و،لحاجةاوعندالمستوياتكايةعلىوالخبراءواألنظمةالخبراتوتبادل،المروريةالسالمة

الطرقستخدميومالمركباتسائقيسلوكعلىللتأثيرمبتكرةأساليباستخدامييالتعاون

.المرورياسزدحاممشكلةوحل،المروريةالسالمةمستوياتأعلىبلوغبهدفالعامة

اإلمارات

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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ميةملخص الممارسات المحلية الناجحة يي إسناد الخدمات الحكو

وكالة اإلسكان التنموي

عددانوكالتنموي،اإلسكانوكالةقبلمنالربحيغيرللقطاعالحكوميةالخدماتإسنادتم

مقسمةرئيسيةخدمات(7)إسنادوتم.ربحيةغيرمنظمة11قرابةٕاليهاالمسندالمنظمات

:كالتالي

الوطنيالحرسووزارةالدولةأمنرئاسةييتتمثلحكوميةجهات(3)أسندت

المنزليةالصحيةوالرعايةوالتأهيلالتنويموأسرةالكشلخدماتاألمنقوىومستشفى

.اسنسانيةللخدماتعبدالعزيزبنسلطانلمدينة

للتنفيذمركز(54)لةالمطلقينبيناألطفالرؤيةأحكاملتنفيذداراالعدلوزارةأسندت

العدلوزارةوشهدتالمملكة،حولرئيسيةجمعيات(6)تمثلهاجمعية(23)تتبع

قاربتبنسبةوالحضانة،والوسية،والخلع،بالطالق،تتعلقالتيالقضايامواعيدتقليص

.سابقاتسجلهكانتعما%80من

األسريةللتنميةالمودةلجمعيةاسجتماعيةوالتنميةالبشريةالمواردوزارةأسندت

الزوا علىبالتوالمقللمقبلينالوطنيةالحقيبةوتطويراألسريةالحمايةتخصمشاريع

.األسرياإلرشادمجالييالممارسينوتأهيل

انية مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اسنس

جمعية موّدة الخيرية

جمعية الموّدة للتنمية األسرية

التشييد
البحث

اسجتماعي

12

اإليواء
البحث
الميداني

34

الشراء

دعم
المتعثرين 
باإليجار

56

الصيانة

7

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 



01

02

03

04

07

08

05

06

33

سناداإلمراحلجميعخاللالمتطوعينمناسستفادةالربحيةغيرللمنظمةيمكن
:التاليالحصرسومنها

الربحيةغيرةالمنظموتستطيعاألربع،للمراحلمقترحةتطوعيةلفرصقوالببناءوتم
.تنفيذهاالمرادالخدمةوحسبالحاجةحسبعليهاواإلضايةالتعديل

رحلة الجهات المويرة للفرص التطوعية يي منصة العمل التطوعي

التطوعيةلفرقاوأداةإنشاء/التقاريروتصديراستعراض)الجهةلحسا اإلضاييةبالمزاياالتمتع
قبلمنشاراتاسسستعلىالحصول/التدريبيةالدوراتحضور/يرعيةحساباتوتفعيلإنشاء/

..متخصصمهنييريق

ريع الجاهزية
كتابة العرض 
الفني والمالي

والتعاقد

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

أثناء تقديم 
الخدمة

ذ ما بعد تنفي
الخدمة

https://nvg.gov.sa/
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
تويير مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين للتأهيل يي) قالب الماراثون  

تزيد عن يومين أو المتطلبات للتقديم على المنايسات الحكومية يي يترة قصيرة س
(ساعة تطوعية 12يعادل ما

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

عة أدت إلى حداثة عملية التقديم على المنايسات الحكومية وضعل الوعي بالمتطلبات واآلليات المتب
.تحديات يي تويير المتطلبات ويق اآلليات النظامية للتقديم على المنايسات الحكومية

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.ربحيةعدم وجود خبرة يي تويير المتطلبات للتقديم على المنايسات الحكومية لدى المنظمة غير ال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

/  المجال الفرعي للتحدي
المشكلة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.سات الحكوميةورشة عمل يوم واحد لتأهيل المنظمة غير الربحية يي تويير المتطلبات للتقديم على المناي

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.ن تحقيق أثر أعمقلتمكين المنظمة غير الربحية من التقديم على المنايسات الحكومية والفوز بها لتمكينها م

خبرة يي التقديم على
.المنايسات الحكومية

تخصصات وخبرة 
المتطوعين المطلوبة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل

المنظمة غير الربحية
البريد

يعبأ من قبل
ةالمنظمة غير الربحي

الجوال
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 
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نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية

عداد مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين يي تأهيل وإ) قالب الماراثون  
(Dashboard )ساعة تطوعية 12يعادل تزيد عن يومين أو مايي يترة قصيرة س)

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

ملية حداثة عالخدمة الحكومية من أسبا  يشل تقديمها، ول/ يعد عدم وجود أداة لمتابعة سير المشروع 
أدوات متابعة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، ينبغي على المنظمة غي الربحية إتقان استخدام

.سير المشروع

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

(Dashboard)عدم وجود أداة لمتابعة سير المشروع 

إدارة مشاريع
/  المجال الفرعي للتحدي

المشكلة 
إدارة

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.للخدمة الحكومية المنفذة( Dashboard)ورشة عمل يوم واحد لتأهيل من المنظمة غير الربحية من إعداد •
•(Dashboard )للخدمة الحكومية.

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.ن تحقيق أثر أعمقلتمكين المنظمة غير الربحية من التقديم على المنايسات الحكومية وتنفيذها لتمكينها م

خبرة يي إعداد 
(Dashboard)الة

تخصصات وخبرة 
المتطوعين المطلوبة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

وع األوقات المناسبة للتط
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل

المنظمة غير الربحية
البريد

يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 



36

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية

عداد خطة مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين يي تأهيل وإ) قالب الماراثون  
(ساعة تطوعية 12يعادل تزيد عن يومين أو ماتوسع يي يترة قصيرة س

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

لى رغبة تنفيذ الخدمات الحكومية بدون ريع جودة الخدمة أو التوسع يي نطاق تقديمها يمكن أن يؤثر ع
.الجهة الحكومية بعدم التجديد مع المنظمة غير الربحية والتعاقد مع منظمة غير ربحية أخرى

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.عدم وضوح النظرة المستقبلية للتوسع يي تقديم الخدمات

تخطيط استراتيجي
/  المجال الفرعي للتحدي

المشكلة 
إدارة

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.ورشة عمل يوم واحد لتأهيل المنظمة غير الربحية يي بناء خطة توسع•
.خطة توسع•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.ن تحقيق أثر أعمقلتمكين المنظمة غير الربحية من التقديم على المنايسات الحكومية وتنفيذها لتمكينها م

تخطيط استراتيجي
تخصصات وخبرة 

المتطوعين المطلوبة 
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل

المنظمة غير الربحية
البريد

يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 
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نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية

مخاطر مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين يي إعداد خطة) قالب الماراثون  
(ساعة تطوعية 12يعادل تزيد عن يومين أو مايي يترة قصيرة س

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

ايها، ومع تواجه المشاريع والخدمات العديد من التحديات التي قد تسبب ضعل جودة الخدمة أو حتى إيق
هلة لبناء حداثة تجربة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، يوجد العديد من المنظمات غير المؤ

.خطة إدارة مخاطر

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.عدم وجود خطة إدارة المخاطر مع أهميتها يي تنفيذ الخدمة الحكومية

إدارة مخاطر
/  المجال الفرعي للتحدي

المشكلة 
إدارة

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

(.درجة الخطورة واحتمالية لكل خطر)مصفوية مخاطر المشروع •
.طرق وإجراءات تفادي المخاطر•
.اآللية المقترحة للتعامل مع المخاطر •

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لضمان تنفيذ الخدمة الحكومية للمجتمع بدون مخاطر تعيق تنفيذها بالشكل المطلو 

إدارة مخاطر
تخصصات وخبرة 

المتطوعين المطلوبة 
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل

المنظمة غير الربحية
البريد

يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 



38

الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
بناء آلية مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين يي التأهيل ل) قالب الماراثون  

تزيد عن يومين أو مابناء الشراكات واستفاقيات والتحالفات يي يترة قصيرة س
(ساعة تطوعية 12يعادل 

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

مصلحة عدم إلمام المنظمة غير الربحية بآلية بناء الشراكات والتحالفات واستفاقيات مع الجهات ذات ال
.المشتركة، والذي بدورها تساهم يي ريع كفاءة الخدمات الحكومية المنفذة

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.عدم وجود شراكات وتحالفات واتفاقيات تساهم يي ريع جودة أعمال المنظمة غير الربحية

عالقات عامة
/  المجال الفرعي للتحدي

المشكلة 
إدارة

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.فاتورشة عمل يوم واحد لتأهيل المنظمة غير الربحية يي بناء آلية الشراكات واستفاقيات والتحال

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لريع جودة أعمال المنظمة غير الربحية وتمكينها من تحقيق أثر أعمق

ات بناء الشراكات والتحالف
واستفاقيات

تخصصات وخبرة 
المتطوعين المطلوبة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
البريد

يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية

تقييم مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين يي بناء نظام) قالب الماراثون  
(ساعة تطوعية 12يعادل تزيد عن يومين أو ماومتابعة يي يترة قصيرة س

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

بجودة ( دمةالخ)عدم إلمام المنظمة غير الربحية بآلية بناء نظام تقييم ومتابعة يمكنها من إدارة المشروع 
.عالية

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي ) 

.عدم وجود نظام تقييم ومتابعة

إدارة مشاريع
/  المجال الفرعي للتحدي

المشكلة 
إدارة

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.ذةورشة عمل يوم واحد لتأهيل المنظمة غير الربحية يي بناء نظام تقييم ومتابعة للخدمات المنف

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لريع جودة أعمال المنظمة غير الربحية وتمكينها من تحقيق أثر أعمق

ابعةبناء نظام تقييم ومت
للخدمات

تخصصات وخبرة 
المتطوعين المطلوبة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل
المنظمة غير الربحية

البريد
يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
الفني مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين لمراجعة العرض) قالب الماراثون  

وتطويره
(ساعة تطوعية 12يعادل تزيد عن يومين أو ماتخصصي يي يترة قصيرة س

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

جهيز العرض نظرا لحداثة التجربة للجمعية يي دخول المنايسات الحكومية يإنه س يوجد متخصصين يي ت
.الفني

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

من مناسبة تم بناء مسودة عرض يني ومالي للتقديم على منايسة إسناد خدمة حكومية، إس أننا نريد التأكد
.العرض الفني واستيفائه شروط الكراسة

نية تقديم اسستشارة الف
يي مسودة العرض 
الفني الذي تم بناؤه

/  المجال الفرعي للتحدي
المشكلة 

مراجعة العرض الفني 
وتقييمه

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.مالحظات تطويرية على العرض الفني•
.تطوير العرض الفني من خالل ورشة عمل يوم واحد•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.إن العرض الفني اسحترايي، سيسهم بشكل مباشر يي إنجاح عملية اإلسناد والفوز بالمنايسة

بناء /  إدارة أعمال 
العروض الفنية

تخصصات وخبرة 
المتطوعين المطلوبة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل
المنظمة غير الربحية

البريد
يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

اسسم 
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
مالي مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين مراجعة العرض ال) قالب الماراثون  

وتطويره
(ساعة تطوعية 12يعادل تزيد عن يومين أو مايي يترة قصيرة س

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

صصين يي نظرا لحداثة التجربة للمنظمة غير الربحية يي دخول المنايسات الحكومية يإنه س يوجد متخ
.احتسا  التكاليل وتجهيز العرض المالي

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

د من مناسبة تم بناء مسودة عرض يني ومالي للتقديم على منايسة إسناد خدمة حكومية، إس أننا نريد التأك
.العرض المالي واستيفائه الشروط الفنية، وتوايقه مع العرض الفني

نية تقديم اسستشارة الف
يي مسودة العرض 
المالي الذي تم بناؤه

/  المجال الفرعي للتحدي
المشكلة 

مراجعة العرض المالي 
وتقييمه

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.مالحظات تطويرية على العرض المالي•
.تطوير العرض المالي من خالل ورشة عمل يوم واحد•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

ناد والفوز إن العرض المالي اسحترايي، والموايق للعرض الفني، سيسهم بشكل مباشر يي إنجاح عملية اإلس
.بالمنايسة

يل احتسا  التكال/  مالي 
وتجهيز العرض المالي

تخصصات وخبرة 
المتطوعين المطلوبة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل
المنظمة غير الربحية

البريد
يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

اسسم 
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
ة إلنجاز مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين يي العروض الفني) الماراثون  

ساعة 12العرض الفني لمنظمة يي يترة قصيرة س تزيد عن يومين أو ما يعادل 
(تطوعية 

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

حكام نظرا لرغبة المنظمة يي الدخول يي منايسة حكومية، وحاجتها لبناء عرض يني محكم، مراعيا األ
.والشروط يي الكراسة، ومظهرا يهم المنظمة العميق لطبيعة المشروع

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

المنظمة بناء العرض الفني للمنايسة الحكومية مراعيا األحكام العامة والشروط يي الكراسة، ومبينا يهم
.العميق للمشروع ومنتجاته

بناء العرض الفني
/  المجال الفرعي للتحدي

المشكلة 
إدارة أعمال

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.عرض يني مكتمل األركان، ومتوايق مع الشروط واألحكام العامة

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.إن العرض الفني اسحترايي، سيسهم بشكل مباشر يي إنجاح عملية اإلسناد والفوز بالمنايسة

بناء العرض الفني
تخصصات وخبرة 

المتطوعين المطلوبة 
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل
المنظمة غير الربحية

البريد
يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
ة إلنجاز مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين يي العروض الفني) الماراثون  

ساعة 12العرض الفني لمنظمة يي يترة قصيرة س تزيد عن يومين أو ما يعادل 
(تطوعية 

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

حكام نظرا لرغبة المنظمة يي الدخول يي منايسة حكومية، وحاجتها لبناء عرض مالي محكم، مراعيا األ
.والشروط يي الكراسة

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

اح بناء العرض المالي للمنايسة الحكومية مراعيا األحكام العامة والشروط يي الكراسة، بما يحقق أرب
.للمنظمة غير الربحية

بناء العرض المالي
/  المجال الفرعي للتحدي

المشكلة 
إدارة مالية

/  دي المجال الرئيسي للتح
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.عرض مالي مكتمل األركان، ومتوايق مع الشروط واألحكام العامة

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

سناد والفوز إن العرض المالي اسحترايي، والموايق للعرض الفني، سيسهم بشكل مباشر يي إنجاح عملية اإل
.بالمنايسة

بناء العروض المالية
تخصصات وخبرة 

المتطوعين المطلوبة 
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل
المنظمة غير الربحية

البريد
يعبأ من قبل

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

اسسم 
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
مشاركة يريق من المتطوعين المحتريين يي دراسة الجدوى ) الماراثون  

ساعة 12اسقتصادية واسجتماعية يي يترة قصيرة س تزيد عن يومين أو ما يعادل

(تطوعية 

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

تماعية رغبة المنظمة يي الدخول يي منايسة حكومية، وحاجتها للتأكد من الجدوى اسقتصادية واسج
.من الدخول يي المنايسة الحكومية

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.التأكد من جودة دراسة الجدوى اسقتصادية واسجتماعية يي الدخول يي المنايسة الحكومية

دراسة جدوى اقتصادية 
واجتماعية

/  المجال الفرعي للتحدي
المشكلة 

تنموي/مالي
/  دي المجال الرئيسي للتح

المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة قصيرة)

.مالحظات على الدراسة األصلية•
.تطوير دراسة جدوى من خالل ورشة عمل يوم واحد•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.عدم هدر جهود المنظمة غير الربحية وصريها يي أعمال أخرى تخدم المجتمع

تنموي/مالي
تخصصات وخبرة 

المتطوعين المطلوبة 
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
  عدد المتطوعين المطلو

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
وع األوقات المناسبة للتط

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
طوع التواريخ المناسبة للت

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل
المنظمة غير الربحية

البريد
عبأ من قبلي

ةالمنظمة غير الربحي
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
مشاركة يريق من المتطوعين المتخصصين بإدارة الجودة للعمل على) قالب يريق العمل  

( أشهر 6خدمة حكومية مسندة للمنظمة لفترة طويلة تصل إلى 

اسم المشروع 
اذكر لنا اسم المشروع الذي يحتا  متطوعين محتريين للمشاركة يي حل تحدي معين به

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

الخدمة نظرا لفوز المنظمة يي منايسة حكومية، يإنها بحاجة إلى إدارة جودة لهذا المشروع،  تضمن جودة المنتج، وجودة
ل محكم، ، ويتطلب ذلك مجموعة من اإلجراءات والمعايير التي سبد أن تكون مبنية بشك(بما ييها العمليات اإلدارية)

.ويعريها الجميع

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.بناء أدلة ومعايير وآلية إلدارة الجودة يي المشروع المذكور أعاله، وزيادة وعي العاملين بالمشروع بها

بناء أدلة للجودة المشكلة/ المجال الفرعي للتحدي  إدارة الجودة
/  المجال الرئيسي للتحدي 

المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(أشهر 6سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة طويلة تصل إلى )

.دليل ومعايير الجودة•
.آلية قياسها•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لضمان استمرارية تقديم الخدمة بشكل مناسب وجودة عالية للمجتمع

إدارة الجودة
تخصصات وخبرة المتطوعين

المطلوبة 
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
عدد المتطوعين المطلو  

ير يعبأ من قبل المنظمة غ

الربحية

تاريخ اسنتهاء من المشروع 
التطوعي 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي
الربحية

عي تاريخ بدء المشروع التطو

نطاق المشروع

اللوجستيات والموارد
من وهي تعني كل ما يتطلبه المشروع

ا موارد عينية و مريقات و أدوات وغيره
..

خار  النطاق
كاية المخرجات والعناصر التي س 

يشملها المشروع

داخل النطاق
ها كاية المخرجات والعناصر التي يشمل

المشروع

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المهام والجدول الزمني  للمشروع

المدى الزمني  المهام  مراحل المشروع 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

.ة التهيئة والتعريل بالجمعي•
التعريل بالمشروع ودراسة •

.الوضع الحالي له 
/  التحديات )تحديد اماكن •

.ويرص تحسينها ( المشاكل
يات اقتراح الحلول الممكنة للتحد•

.والمشاكل

البدء والتخطيط

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

اختيار الحلول •
البدء يي تنفيذ الحلول •
تسليم المخرجات•

التنفيذ

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

تقييم المشروع •
التقرير النهائي •
التكريم والتقدير•

اسغالق 

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
البريد  يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية اسسم 

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
البريد يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
الجوال ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية

مشاركة يريق من المتطوعين المتخصصين بإدارة المشاريع للعمل) قالب يريق العمل  
(  أشهر 6يي خدمة حكومية مسندة للمنظمة لفترة طويلة تصل إلى 

اسم المشروع 
اذكر لنا اسم المشروع الذي يحتا  متطوعين محتريين للمشاركة يي حل تحدي معين به

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

نظرا لفوز المنظمة يي منايسة حكومية، يإنها بحاجة إلى يريق يدير 
.الخدمة إلنجاحها/المشروع

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

تصعيد، لضمان نجاح الخدمة المسندة للمنظمة، يإنها تحتا  يريق عمل إلدارة المشروع، تتضمن الخطط الزمنية، وآلية ال
.واسنتهاء باإلغالق... والمتابعة 

إدارة المشروع
/  المجال الفرعي للتحدي 

المشكلة 
إدارة 

/  المجال الرئيسي للتحدي 
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(أشهر 6سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة طويلة تصل إلى )

.بناء خطة تنفيذ المشروع•
.آليات متابعة تنفيذ المشروع•
.تسليم مخرجات المشروع حسب العرض الفني•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لضمان تسليم مخر  ذو جودة عالية ويي الوقت المحدد

إدارة مشاريع
ن تخصصات وخبرة المتطوعي

المطلوبة 
يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية عدد المتطوعين المطلو  

يةيعبأ من قبل المنظمة غير الربح
تاريخ اسنتهاء من المشروع

التطوعي 
يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

ي تاريخ بدء المشروع التطوع

نطاق المشروع

اللوجستيات والموارد
وهي تعني كل ما يتطلبه المشروع من
..موارد عينية و مريقات و أدوات وغيرها 

خار  النطاق
كاية المخرجات والعناصر التي س 

يشملها المشروع

داخل النطاق
ها كاية المخرجات والعناصر التي يشمل

المشروع

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المهام والجدول الزمني  للمشروع

المدى الزمني  المهام  مراحل المشروع 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

.ة التهيئة والتعريل بالجمعي•
التعريل بالمشروع ودراسة •

.الوضع الحالي له 
/  التحديات )تحديد اماكن •

.ويرص تحسينها ( المشاكل
اقتراح الحلول الممكنة •

.للتحديات والمشاكل

البدء والتخطيط

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

اختيار الحلول •
البدء يي تنفيذ الحلول •
تسليم المخرجات•

التنفيذ

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

تقييم المشروع •
التقرير النهائي •
التكريم والتقدير•

اسغالق 

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية البريد  حيةيعبأ من قبل المنظمة غير الرب الجوال ربحيةيعبأ من قبل المنظمة غير ال اسسم 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية البريد حيةيعبأ من قبل المنظمة غير الرب الجوال يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
اسسم
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية

مشاركة يريق من المتطوعين المتخصصين بإدارة الجودة للعمل على) قالب يريق العمل  
(  أشهر 6خدمة حكومية مسندة للمنظمة لفترة طويلة تصل إلى 

اسم المشروع 
اذكر لنا اسم المشروع الذي يحتا  متطوعين محتريين للمشاركة يي حل تحدي معين به

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

نتج، وجودة نظرا لفوز المنظمة يي منايسة حكومية، يإنها بحاجة إلى تقييم ومتابعة تنفيذ المشروع، لضمان جودة الم
.نفيذ الخدمة، ويتطلب ذلك مجموعة من اإلجراءات واآلليات والزيارات لتقييم ومتابعة ت(بما ييها العمليات اإلدارية)الخدمة 

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.ن وجدتلمتابعة وتقييم الخدمة المنفذة سيضعل معرف يرص التحسين إ( أو كلفته الباهظة)عدم وجود مقيم خارجي 

المتابعة والتقييم
/  المجال الفرعي للتحدي 

المشكلة 
(يختلل باختالف الخدمة)

/المجال الرئيسي للتحدي 
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(أشهر 6سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة طويلة تصل إلى )

.بيانات التقييم

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لضمان استمرارية تقديم الخدمة بشكل مناسب وجودة عالية

(يختلل باختالف الخدمة)
تخصصات وخبرة المتطوعين 

المطلوبة 

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية

عدد المتطوعين 
المطلو  

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية
تاريخ اسنتهاء من المشروع 

التطوعي 

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية

تاريخ بدء المشروع 
التطوعي 

نطاق المشروع

اللوجستيات والموارد
وهي تعني كل ما يتطلبه المشروع من
..موارد عينية و مريقات و أدوات وغيرها 

خار  النطاق
كاية المخرجات والعناصر التي س 

يشملها المشروع

داخل النطاق
ها كاية المخرجات والعناصر التي يشمل

المشروع
يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المهام والجدول الزمني  للمشروع
المدى الزمني  المهام  مراحل المشروع 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

.ة التهيئة والتعريل بالجمعي•
التعريل بالمشروع ودراسة •

.الوضع الحالي له 
/  التحديات )تحديد اماكن •

.ويرص تحسينها ( المشاكل
يات اقتراح الحلول الممكنة للتحد•

.والمشاكل

البدء والتخطيط

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

اختيار الحلول •
البدء يي تنفيذ الحلول •
تسليم المخرجات•

التنفيذ

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

تقييم المشروع •
التقرير النهائي •
التكريم والتقدير•

اسغالق 

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

يعبأ من قبل المنظمة غير

الربحية
البريد 

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
الجوال

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
اسسم 

يعبأ من قبل المنظمة غير

الربحية
البريد

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
الجوال

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
اسسم
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية اسحترايية
مشاركة يريق من المتطوعين المتخصصين بإدارة الجودة للعمل) قالب يريق العمل  

(  أشهر 6على خدمة حكومية مسندة للمنظمة لفترة طويلة تصل إلى 
اسم المشروع 

اذكر لنا اسم المشروع الذي يحتا  متطوعين محتريين للمشاركة يي حل تحدي معين به

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

.يذ الخدماتتواجه المنظمات غير الربحية تحديا يي تسويق نفسها للجهات الحكومية كشريك يعتمد عليه يي تنف
المشكلة  / وصل التحدي 

(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )
.عدم وجود ملل تسويقي للمنظمة

تسويق
/المجال الفرعي للتحدي 

المشكلة 
إدارة

/  المجال الرئيسي للتحدي
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(أشهر 6سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة طويلة تصل إلى )

.بناء ملل تسويقي

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لريع جاهزية المنظمة غير الربحية للدخول يي المنايسات الحكومية وتمكينها من تحقيق أثر أعمق

تسويق
تخصصات وخبرة المتطوعين 

المطلوبة 
يةيعبأ من قبل المنظمة غير الربح

عدد المتطوعين 
المطلو  

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية
تاريخ اسنتهاء من المشروع 

التطوعي 
يةيعبأ من قبل المنظمة غير الربح

تاريخ بدء المشروع 
التطوعي 

نطاق المشروع

اللوجستيات والموارد
وهي تعني كل ما يتطلبه المشروع من
..موارد عينية و مريقات و أدوات وغيرها 

خار  النطاق
كاية المخرجات والعناصر التي س 

يشملها المشروع

داخل النطاق
ها كاية المخرجات والعناصر التي يشمل

المشروع

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المهام والجدول الزمني  للمشروع

المدى الزمني  المهام  مراحل المشروع 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

.ية التهيئة والتعريل بالجمع•
التعريل بالمشروع ودراسة •

.الوضع الحالي له 
/  التحديات )تحديد اماكن •

.ويرص تحسينها ( المشاكل
اقتراح الحلول الممكنة •

.للتحديات والمشاكل

البدء والتخطيط

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

اختيار الحلول •
البدء يي تنفيذ الحلول •
تسليم المخرجات•

التنفيذ

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

تقييم المشروع •
التقرير النهائي •
التكريم والتقدير•

اسغالق 

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 
يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
البريد

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم 

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
البريد

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
الجوال

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
اسسم
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية  اسحترايية

6تصل إلى مشاركة يريق من المتطوعين المتخصصين للعمل على مشروع تطوعي لفترة طويلة) قالب يريق العمل  
(  أشهر 

اسم المشروع 
اذكر لنا اسم المشروع الذي يحتا  متطوعين محتريين للمشاركة يي حل تحدي معين به

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما ألسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي) 

اإلسناد لنجاح أي مشروع سبد من التخطيط األمثل للموارد البشرية ذات الكفاءة المناسبة، ونظرا لحداثة تجربة
.للمنظمات غير الربحية، سبد من التخطيط لموارد المشروع البشرية لضمان نجاح الخدمة المقدمة

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.س يوجد أوصاف ومهام للموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ المشروع

الموارد البشرية
/  المجال الفرعي للتحدي 

المشكلة 
إدارة

/  المجال الرئيسي للتحدي 
المشكلة 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(أشهر 6سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة طويلة تصل إلى )

.أعداد الموارد البشرية المطلوبة•
.مهام كل موظل يي المشروع•
.أوصاف وكفاءات الموارد البشرية للمشروع•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لضمان تقديم الخدمة للمجتمع بالشكل المطلو 

إدارة الموارد البشرية
تخصصات وخبرة المتطوعين 

المطلوبة 
يةيعبأ من قبل المنظمة غير الربح   عدد المتطوعين المطلو

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية
تاريخ اسنتهاء من المشروع 

التطوعي 
يةيعبأ من قبل المنظمة غير الربح

تاريخ بدء المشروع 
التطوعي 

نطاق المشروع

اللوجستيات والموارد
وهي تعني كل ما يتطلبه المشروع من
..موارد عينية و مريقات و أدوات وغيرها 

خار  النطاق
كاية المخرجات والعناصر التي س 

يشملها المشروع

داخل النطاق
ها كاية المخرجات والعناصر التي يشمل

المشروع

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المهام والجدول الزمني  للمشروع

المدى الزمني  المهام  مراحل المشروع 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

.ة التهيئة والتعريل بالجمعي•
التعريل بالمشروع ودراسة •

.الوضع الحالي له 
/  التحديات )تحديد اماكن •

.ويرص تحسينها ( المشاكل
اقتراح الحلول الممكنة •

.للتحديات والمشاكل

البدء والتخطيط

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

اختيار الحلول •
البدء يي تنفيذ الحلول •
تسليم المخرجات•

التنفيذ

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

تقييم المشروع •
التقرير النهائي •
التكريم والتقدير•

اسغالق 

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
البريد 

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
الجوال

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
اسسم 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
البريد

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
الجوال

يعبأ من قبل المنظمة غير 

الربحية
اسسم
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية  اسحترايية
لعمل على مشروع مشاركة يريق من المتطوعين المتخصصين بتخطيط موارد المشروع غير البشرية ل) قالب يريق العمل  

(  أشهر 6تطوعي لفترة طويلة تصل إلى 
اسم المشروع 

اذكر لنا اسم المشروع الذي يحتا  متطوعين محتريين للمشاركة يي حل تحدي معين به
يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي)

جربة اإلسناد لنجاح أي مشروع سبد من التخطيط األمثل للموارد غير البشرية ذات الكفاءة المناسبة، ونظرا لحداثة ت
.للمنظمات غير الربحية، سبد من التخطيط لموارد المشروع غير البشرية لضمان نجاح الخدمة المقدمة

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.عدم معرية المنظمة غير الربحية الموارد غير البشرية المناسبة لتنفيذ الخدمة الحكومية

الموارد غير البشرية
/المجال الفرعي للتحدي 

المشكلة 
إدارة

المجال الرئيسي 
المشكلة / للتحدي 

المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 
(أشهر 6سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة طويلة تصل إلى )

.أوصاف الموارد غير البشرية وعددها•
.آلية استيرادها•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لريع جودة الخدمة المقدمة للمجتمع وتطوير آليات وإجراءات تقديمها

إدارة الموارد غير البشرية
تخصصات وخبرة المتطوعين 

المطلوبة 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية

عدد المتطوعين 
المطلو  

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية
تاريخ اسنتهاء من المشروع 

التطوعي 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية

تاريخ بدء المشروع 
التطوعي 

نطاق المشروع
اللوجستيات والموارد

وهي تعني كل ما يتطلبه المشروع من
..موارد عينية و مريقات و أدوات وغيرها 

خار  النطاق
كاية المخرجات والعناصر التي س 

يشملها المشروع

داخل النطاق
لها كاية المخرجات والعناصر التي يشم

المشروع
يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المهام والجدول الزمني  للمشروع
المدى الزمني  المهام  مراحل المشروع 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

.ية التهيئة والتعريل بالجمع•
التعريل بالمشروع ودراسة •

.الوضع الحالي له 
/  التحديات )تحديد اماكن •

.ويرص تحسينها ( المشاكل
اقتراح الحلول الممكنة •

.للتحديات والمشاكل

البدء والتخطيط

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

اختيار الحلول •
البدء يي تنفيذ الحلول •
تسليم المخرجات•

التنفيذ

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

تقييم المشروع •
التقرير النهائي •
التكريم والتقدير•

اسغالق 

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 

مة يعبأ من قبل المنظ
غير الربحية

البريد 
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
الجوال

يعبأ من قبل المنظمة غير
الربحية

اسسم 

مة يعبأ من قبل المنظ
غير الربحية

البريد
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
الجوال

يعبأ من قبل المنظمة غير
الربحية

اسسم
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الفرص 
التطوعية

قصص النجاح
يم تنفيذ وتقي
الخدمات 
الحكومية

التخطيط 
للتعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

جاهزية 
المنظمة غير 

الربحية

التعاقد مع 
الجهات 
الحكومية

أثر اإلسناد
إسناد الخدمات
الحكومية 

نموذ  بناء الفرص التطوعية  اسحترايية
شروع تطوعي مشاركة يريق من المتطوعين المتخصصين بقياس تجربة المستفيد للعمل على م) قالب يريق العمل  

(  أشهر 6لفترة طويلة تصل إلى 
اسم المشروع 

اذكر لنا اسم المشروع الذي يحتا  متطوعين محتريين للمشاركة يي حل تحدي معين به
يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المشكلة / سياق التحدي 
(المشكلة ولماذا قررت الجهة اسهتمام لحله/ ما األسبا  التي أدت الى ظهور هذا التحدي) 

.ةعدم معرية رضا المستفيد النهائي من الخدمة المقدمة له، مما يسبب عد معرية يرص التحسين المطلوب

المشكلة  / وصل التحدي 
(المشكلة التي تواجهها والتي بحاجة لمتطوعين محتريين لحلها/ صل لنا التحدي )

.عدم معرية رضا المستفيد النهائي من الخدمة المقدمة له

دراسة رضا المستفيدين
(قياس تجربة المستفيد)

/  المجال الفرعي للتحدي 
المشكلة 

إدارة الجودة
حدي المجال الرئيسي للت

المشكلة / 
المشكلة / ماهي المخرجات المتوقعة من حل هذا التحدي 

(أشهر 6سبد من كتابة مخر  واض  ومقاس ويمكن انجازه بشكل كامل خالل يترة طويلة تصل إلى )
.آلية قياس رضا المستفيدين•
.أدوات القياس•
.تحليل النتائج•

المشكلة مهم للجهة / لماذا حل هذا التحدي 
(المشكلة/ اذكر الفوائد التي سوف تعود للجهة من حل هذا التحدي )

.لريع جودة الخدمة المقدمة للمجتمع وتطوير آليات وإجراءات تقديمها

إدارة الجودة
تخصصات وخبرة المتطوعين 

المطلوبة 

يعبأ من قبل المنظمة غير

الربحية

عدد المتطوعين 
المطلو  

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية
تاريخ اسنتهاء من المشروع 

التطوعي 

يعبأ من قبل المنظمة غير

الربحية

تاريخ بدء المشروع 
التطوعي 

نطاق المشروع
اللوجستيات والموارد

وهي تعني كل ما يتطلبه المشروع من
..موارد عينية و مريقات و أدوات وغيرها 

خار  النطاق
كاية المخرجات والعناصر التي س 

يشملها المشروع

داخل النطاق
ها كاية المخرجات والعناصر التي يشمل

المشروع
يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

المهام والجدول الزمني  للمشروع
المدى الزمني  المهام  مراحل المشروع 

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

.ة التهيئة والتعريل بالجمعي•
التعريل بالمشروع ودراسة •

.الوضع الحالي له 
/  التحديات )تحديد اماكن •

.ويرص تحسينها ( المشاكل
اقتراح الحلول الممكنة •

.للتحديات والمشاكل

البدء والتخطيط

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

اختيار الحلول •
البدء يي تنفيذ الحلول •
تسليم المخرجات•

التنفيذ

يعبأ من قبل المنظمة غير الربحية

تقييم المشروع •
التقرير النهائي •
التكريم والتقدير•

اسغالق 

بيانات التواصل مع المسؤولين يي الجهة 
ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
البريد  يةيعبأ من قبل المنظمة غير الربح الجوال ةيعبأ من قبل المنظمة غير الربحي اسسم 

ر يعبأ من قبل المنظمة غي

الربحية
البريد يةيعبأ من قبل المنظمة غير الربح الجوال ةيعبأ من قبل المنظمة غير الربحي اسسم




