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 الفصل األول
 املقدمة 

مراكز األحياء باململكة العربية السعودية بدعم من حكومة خادم احلرمني جلان التنمية وبدأت 
الزالت جتربة وحتى اليوم،هـ 1161 عام األنتشار بداية من يفوأخذت  -هـ1311-الشريفني منذ تاريخ إنشائها

السعودي بشكلها الرمسي الذي يأخذ طابع املؤسسة ومراكز األحياء تعترب جديدة على اجملتمع  جلان التنمية
وتتم متابعتها عن طريق وزارة الشئون االجتماعية، وُترصد هلا امليزانيات  ،اليت تعمل وفق تعليمات ولوائح رمسية

خبطة عمل ذات أهداف مرسومة وهياكل إدارية واضحة، وَتعمل وفق مناذج وآليات  االلتزاموُيطلب منها 
                                                   . نياملتطوعنظامية، وُتديرها جمالس وجلان تضم جمموعة من أفراد اجملتمع 

مل التطوعي بهذه الصورة اجملتمع السعودي وإىل وقت قريب على ممارسة هذا النوع من الع يعتدمل 
احلديثة، واليت تسعى إىل تلبية حاجات اجملتمع احمللي بطريقة مهنية وبتوظيف طاقات متخصصة من الرجال 

. مما متيز به اجملتمع ، يقومون بعمل مجاعي وبروح الفريق الواحدوالنساء من ذوي االهتمام يف هذا اجملال
بتعاليم الدين احلنيف حبه للخري واتصافه بالتماسك والتواصل  السعودي انطالقًا من عقيدته السمحة ومتسكه

، أو حتى يف األيام العادية، فلم يكن مستغربًا أن يقوم أفراد يف املناسبات واألعياد واملواسم سواًء أعضائهبني 
اع احملتاجني اجملتمع بالزيارات املتبادلة واالجتماع يف اجملالس وتبادل األخبار واألحاديث واالطمئنان على أوض

. مل يزل أهل اخلري يف اجملتمع السعودي، ومنذ أمد بعيد يف التاريخ القريب والبعيد، املعوزين من األسر الفقريةو
يقومون بتفقد اجلريان وكفالة األيتام ومساعدة األرامل وعيادة املريض واتباع اجلنائز واملشاركة يف األفراح 

من بناء املساجد وتشييد املباني وحفر اآلبار وبناء احلصون واملزارع  واألتراح، والقيام باألعمال اجلماعية
 والتعاون على الرب والتقوى.

وكون  ،لذا فإّنه من نافلة القول أن نشري إىل تأّصل مفهوم العمل اخلريي التطوعي يف اجملتمع السعودي
مراكز األحياء ليست جديدة بالكلية وإمنا وحبكم التطور الذي تعيشه اململكة والتغيري جلان التنمية وجتربة 

حيتم على القائمني على هذه  - وليس هنا جمال ذكر مظاهره وصفاته -االجتماعي الذي يشعر به اجلميع 
تواكب  وكيف نستطيع أن نرتقي بها لكي ،املراكز إعادة النظر يف األدوار اليت تؤديها هذه املراكز

 الكاملة من براجمها وأنشطتها.  االستفادةاجملتمع وتطلعاته للوصول إىل أفضل النتائج و
  :منها كما نؤكد على أّن العمل التطوعي اخلريي االجتماعي حيقق فوائد عظيمة

 مما يليب إحدى حاجاته الفطرية األساسية مبجتمعهنتماء العضوي للفرد اال.  
  من الشرور بإذن اهلل تعاىل  دورًا أمنيًا حيفظ متاسك اجملتمع ويقيهكما أّن ملراكز األحياء

  .اليت ترتبص به من داخله أو من خارجه



 

 

 

  باإلضافة إىل ذلك تساعد مراكز األحياء على استتباب األمن الفكري ومراقبة وحماصرة
 .مة والدخيلة على اجملتمع السعودياألفكار اهلّدا

 يات وأخالقيات اجملتمع.تسهم يف االرتقاء بسلوكأخريًا و 

 
نقول هذا الكالم ألننا نالحظ ومع تتابع األجيال والتغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت 
تطرأ على اجملتمع حدوث نقلة يف طبيعة العالقات بني أفراد اجملتمع وتبين األفكار واملفاهيم اجلديدة اليت تقع 

يسبب نوعًا من تفكك وتباعد أفراده. ومن هذه  شتى مما قد نواحتمع يف حتت تأثري املدنية احلديثة على اجمل
 العوامل العديدة على سبيل املثال ال احلصر:

 .طغيان املدنية واملادية يف التعامالت بني أفراد اجملتمع 

 .تنقالت العوائل من منطقة إىل منطقة أخرى واختالف العادات والتقاليد 

  اململكة سواًء من العرب أو األجانب.تكاثر عدد الوافدين من خارج 

 يف البيوت أكثر من  االنعزالوميل العوائل إىل  ،التغريات اليت طرأت على العادات االجتماعية
 املشاركة اجملتمعية.

  دور اإلعالم والفضائيات واإلعالم اجلديد بالتحديد يف إجياد وسائل للتواصل مل تكن معروفة وال
 مستخدمة من قبل.

 ،مل وغريها أوصلت اجملتمع ألن يعيش عزلة ذاتية وضعف لدى أفراده يف املشاركات العامةهذه العوا
العنوسة والفقر الذي  تفشيونتجت عنها آثار مثل  ،من جاره وقد ميرض فال يعوده يعرفوأصبح اجلار ال 

وال يوجد من يسأل عنهم أو يتفقد  اليشعر به أفراد اجملتمع بسبب أن هؤالء احملتاجني ال يسألون الناس إحلافًا
 اجاتهم.ح

واملتتبع ألداء مراكز األحياء يف العموم خالل الفرتة املاضية يالحظ اجلهود الكبرية اليت يبذهلا  
القائمون عليها، وجيد إقبااًل كبريًا لدى األهالي واجملتمع للمشاركة فيها مما يؤكد تأصل العمل اخلريي 

دورًا إجيابيًا وملموسًا للجميع.  من هذه املراكز وكونها تؤدي االستفادةوالتطوعي لدى الناس وحرصهم على 
دراسة علمية ألداء جلان التنمية ومراكز األحياء يف الفرتة السابقة يكشف عن  –فيما نعلم  –ورغم أّنه اليوجد 

إاّل أن املراقب يستطيع أن يتوصل إىل  ،جوانب القوة والضعف لديها وتقّيم اإلجيابيات وفرص التحسني لديها
 ، وحتتاج إىل املزيد من املهنية يف العمل.زالت يف طور النضجمالحظة أّن التجربة ما

ونتيجة للحاجة امللحة لوجود دليل يقدم أمنوذجًا ملراكز األحياء كان لزامًا على املهتمني واملسؤولني يف 
 هذا اجلانب أن يقوموا جبمع اخلربة املرتاكمة على مدار السنني الطويلة واملوجودة يف عقول أصحاب الشأن من

يسهل ل وتصاغ كتابةاألهالي وقادة العمل االجتماعي باإلضافة إىل أصحاب اخلربات يف اجملاالت املختلفة 



 

 

 

حفظها والوصول إليها وميكن تطويرها وحتسينها والرجوع إليها بني وقت وآخر لتتواكب مع التغريات اليت 
 تطرأ على اجملتمع من آليات ووسائل حديثة. 

 "مركز حي احلزام الذهيب باخلرب" و "وقف سعد وعبدالعزيز املوسى" بادرومن أجل سّد هذه الثغرة 
مركز احلي باحلزام  " بوضع هذا الدليل الذي ُيعنى بنمذجةاالستشاراتبالتعاون مع "مؤسسة أول إجناز لتقديم 

 تالية:الفصول اخلرب باملنطقة الشرقية لكي يكون أول منوذج يف هذا اجملال حيتوي على ال حافظةالذهيب مب
 املقدمة :األول الفصل

 والربامج واألهداف النشأة: األحياء مراكز و التنمية جلان :الثاني الفصل

 الدراسة إجراءات :الثالث الفصل

 االسرتاتيجية اخلطة :الرابع الفصل

 (للربامج) التشغيلية اخلطة :اخلامس الفصل
 احلي ملركز التنظيمي اهليكل :السادس الفصل

 مشاريع ثالثة منذجة :السابع الفصل

 (املساندة اخلدمات) واملالية اإلدارية التشغيلية اخلطة :الثامن الفصل
 والسياسات اللوائح :التاسع الفصل

 النجاح عوامل :العاشر الفصل

 اخلامتة :عشر احلادي الفصل
نبينا حممد وعلى واهلل نسأل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به اجلميع، وصّلى اهلل على 

 آله وصحبه أمجعني.
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 الفصل الثاني

 
  نشأة: ال

ع إىل الرتابط والتكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمأدت احلاجة إىل وجود مؤسسات تساهم يف حتقيق 
مؤسسات اجتماعية أهلية تطوعية تنموية، تتصدى للمشكالت والظواهر ك ميالد فكرة مراكز األحياء

اليت تظهر يف اجملتمع، من خالل خطط ومشروعات تستهدف مجيع فئات اجملتمع، واتباع الوسائل الكفيلة 
 .هـ(1131)الشبانة،  بني أفراد احلي الواحدبدعم قيم التكاتف والتواصل 

"...  اليت يعرفها الدكتور علي النملة بأنها  التنمية االجتماعيةيرتبط مفهوم مراكز األحياء مبصطلح و
من األهداف  حتقق فكرة مراكز األحياء عددًاو .م(6882)النملة،  االرتقاء باإلنسان يف مجيع جوانبه" هي

ثل بيئة جاذبة وصيغة متقدمة الكتشاف أمنا  من العمل التطوعي مبا دخدم احلي اجملتمعية والتنموية، ومت
من خربات املتقاعدين وكبار السن واألشخاص املؤهلني يف تفعيل أداء  االستفادةن من وسكانه، إذ أنها متّك

 اجلهاتل مع تلك املراكز، وخاصة فيما يتعلق مببادرات التطوير التنموي وجلان إصالح ذات البني، والتواص
ذات االختصاص خدمية وصحية وغريها. كما توفر فكرة مراكز األحياء بيئة اجتماعية وتربوية سليمة 

مارسة مل، ومتنح النساء فرصة النافعةتتناسب مع الشباب ملمارسة هواياتهم، وتشغل أوقات فراغهم باألنشطة 
 .النشاطات االجتماعية والثقافية والرتبوية اهلادفة

كان هناك تقليد قديم للمراكز  1628مفهوم املراكز االجتماعية حديث النشأة. فمنذ عام مل يكن 
. م(6816ديا، ي)ويكيب اماالجتماعية اليت تقام على أراٍض غري مسجلة يف هولندا وخاصة يف العاصمة أمسرتد

 1678 لعاموقد بدأت جذور مفهوم املركز االجتماعي تأخذ قدرا من النجاح يف إيطاليا يف بدايات ا
. وقد مت استخدام املصانع الكبرية والثكنات العسكرية املهجورة كمراكز م(6816)ويكيبيديا، 

يف  Pedroو راجتماعية. ويوجد يف الوقت الراهن عشرات املراكز االجتماعية يف إيطاليا، كمركز بيد
  Prenestino وفورتربنيستينويف نابولي  Officinaيف رافينا، وأوفيسينا  Spartacoبادوفا، وسبارتاكو 
 CPAيف ميالن وسنرتو  Leoncavalloيف روما، وليونكافاللو  CircuitoCortoوكورتو سريكيتو 

Centro Popolare Autogestito Firenze Sud   .وفلورنسا يف فلورنسا 
 أما يف إسبانيا وحتديدا يف برشلونة، كانت هنالك شبكة حمكمة من املراكز االجتماعية اليت

تقوم  InfoUsurpaبنيت يف أراضي غري مرخصة. وقد كانت تلك املراكز تصدر صحيفة أسبوعية باسم 
 Karakolaبنشر األنشطة واألخبار التفصيلية. ويف مدريد كان هنالك مركز اسكالريا كاراكوال 

Eskalera .وهو مركز نشط يقدم اخلدمات الرتفيهية وخدمة اإلنرتنت جمانا ، 
أوروبا فقد كانت هنالك بعض املراكز االجتماعية يف بعض األماكن من أوروبا. وقد كانت  أما يف بقية دول

تلك املراكز تركز بصورة أكرب على التماسك والتضامن والوحدة احمللية، كما أنها كانت فعالة يف 



 

 

 

 فيتالواليونان، وهري يف Nosotros جمتمعاتها  احمللية. ومن تلك املراكز على سبيل املثال نوسوتروس
Hirvitalo فنلندا، وسكيلدابني  يفScheld'apen  يف أنتويربAntwerp  وMoË .يف فيينا 
 مالينييف بريطانيا وحدها فيوجد أكثر من أربعة آالف مركز، ويعمل فيها ما يزيد على أربعة أّما  

فيزيد عدد  أمريكا يفو، منذ أكثر من مائة عام منشؤهاويعود  متطوع، ومائتني وثالثني عامل رمسي،
 خمتلفة خريية جماالت يف أسبوعية ساعات 1 مبعدل يشاركون ،املتطوعني للعمل اخلريي على التسعني مليون

  (.1165)الزمزمي، 

 
 في المملكة العربية السعودية: األحياء مراكز و التنمية لجاننظرة تاريخية لنشأة 

 وزارة إنشاء وقبل( هـ1318) عام منذ احمللي اجملتمع تنمية بأسلوب السعودية العربية اململكة أخذت 
 بالدرعية االجتماعية التنمية مركز أنشئ حيث املعارف وزارة طريق عن ذلك وكان االجتماعية والشؤون العمل

 جتمع كونتو ، تعاونية مجعية وأسست ، للعمل األهالي من جلنة شكلت إنشائه وبعد ، جترييب كمركز
 املنجزات هذه اعتربت وقد للبنات مدرسة بعد فيما أصبحت للفتاة دار أقيمت كما هناك لناد نواة كان شبابي

 . التجربة لنجاح طيبة مؤشرات
 املشروع يف التوسع عاتقها على أخذت اليت االجتماعية والشؤون العمل وزارة أنشئت( هـ1311) عام ويف 
 االجتماعية التنمية مركز وأصبح ، سواء حد على والريفية احلضرية املناطق يف املراكز من عدد بإقامة وذلك

 . املراكز يف تعمل اليت الكوادر إلعداد والتدريب للتنمية مركزًا بالدرعية
 فيه يؤكد متكامل اجتماعي حضاري بناء لصياغة موجهه واعية عملية والشامل العام مبفهومها التنمية وتعترب
 بدءًا اإلجيابية اجلماعية املشاركة مبدأ على أساسا تقوم املفهوم بهذا والتنمية وإبداعه وذاتيته هويته اجملتمع

 التنمية مشاريع ومثرات مبردودات باالنتفاع وانتهاء املسؤوليات وحتمل بالتنفيذ ومرورًا القرار واختاذ بالتخطيط
 . وبراجمها
 ملراكز التنظيمية لالئحة التنفيذية القواعد يف ورد ما ضوء على االجتماعية التنمية مراكز وتعترب 
 تقوم اجتماعية مؤسسات"  هـ11/5/1161 يف121رقم املوقر الوزراء جملس بقرار الصادرة االجتماعية التنمية
 احتياجاتهم حبث يف وإشراكهم والتطوير النمو إىل احمللية جمتمعاتهم حباجات املواطنني إقناع أساس على

 ". الربامج هذه تنفيذ سبيل يف وأدبيًا ماديًا ومشاركتهم الالزمة اإلصالح برامج وختطيط ومشاكلهم
 هـ11/5/1161 وتاريخ 121 رقم الوزراء جملس بقرار االجتماعية التنمية ملراكز التنظيمية الالئحة صدرت وقد
 من اعتبارًا بها العمل ومت هـ3/6/1161 وتاريخ 77713 رقم الوزير معالي بقرار التنفيذية قواعدها صدرت كما
  التاريخ. هذا

 عدد وصل الوزير معالي من مباشرة وبتوجيهات االجتماعية الشؤون بوزارة املسؤولني من واستشعارًا 
 االجتماعية للتنمية جلنة( 331)  من أكثر معها يعمل مركزًا( 61) إىل اململكة يف االجتماعية التنمية مراكز
  )موقع وزارة الشؤون األجتماعية(.  األهلية
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antwerp
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo%C3%8B&action=edit&redlink=1


 

 

 

 :الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية
 

 : المادة األولى
مـا مل   املعـاني املبينـة أمـام كـل منهـا      –أينمـا وردت يف هـذه الالئحـة     –يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 : يقتض السياق خالف ذلك

 . الوزارة : وزارة الشؤون االجتماعية

 . الوزير : وزير الشؤون االجتماعية
 . املركز : مركز التنمية االجتماعية ، وهو مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة ،وتديرها، وتشرف عليها

اللجنة: جلنـة التنميـة االجتماعيـة األهليـة ، املكونـة مـن عـدد مـن املـواطنني ، بهـدف تلمـس احتياجـات اجملتمـع              
 . قيقها باملشاركة مع الدولة ممثلة يف وزارة الشؤون االجتماعيةاحمللي التنموية، والعمل على حت

 . املنطقة : املكان، أو األماكن اليت تقع يف نطاق عمل املركز واللجنة

 اجملتمع احمللي : جمموعات السكان اليت تعيش يف أماكن تقع يف نطاق عمل املراكز

 . واللجان

 ية األخرى اليت هلا فروع يف املناطق اليت بهااملراكز واللجانالقطاعات احلكومية: الوزارات واألجهزة احلكوم
 

 : المادة الثانية
تهدف املراكز إىل تنميـة اجملتمعـات احملليـة تنميـة اجتماعيـة متكاملـة وشـاملة وفـق األسـاليب العلميـة           

 .احلديثة، املستندة إىل احتياجات املواطن يف تلك اجملتمعات
 

 : المادة الثالثة
على أساس مشاركة األهالي يف تلمس احتياجاتهم ، ومشاركتهم ماديًا ومعنويًا وبشريًا  تقوم املراكز

يف تنفيــذ خمتلــف الــربامج التنمويــة االجتماعيــة ، والثقافيــة ، والتدريبيــة، والرتفيهيــة، والرياضــية، والصــحية،   
 . يق أمنه وسالمتهوالزراعية، والبيئية، اليت تساهم يف سد احتياجات اجملتمع احمللي وتنميته، وحتق

 

 : المادة الرابعة
ــها    –تعمــل املراكــز علــى حــث األهــالي    علــى تكــوين اللجــان ،   –يف املنــاطق الــيت تقــع يف نطــاق عمل

وتشجيعهم علـى ذلـك لبحـث االحتياجـات العامـة ملنـاطقهم وجمتمعـاتهم احملليـة، والعمـل علـى تلبيتهـا مـن خـالل              
جان، ويسهم فيها أفراد اجملتمع ماديًا ومعنويًا وبشريًا، وجيوز أن تنشأ يف برامج التنمية املتنوعة اليت تقرتحها الل

 . املدينة الواحدة أكثر من جلنة
 

 : المادة الخامسة
 . تقدم الربامج التنموية من خالل املراكز واللجان اليت تنشأ يف نطاق عمل كل مركز



 

 

 

 : المادة السادسة
يفيــة تكــوين اللجــان، وتنظــيم عملــها وحتديــد مــدتها،   يصــدر الــوزير القواعــد والقــرارات الالزمــة لك 

ها . ويكون لكل جلنة شخصـية اعتباريـة فـور    ئضائها، وبيان عددهم، وكيفية إنهاوطريقة اختيار رئيسها وأع
 . موافقة الوزارة على إنشائها

 

 : المادة السابعة
 . أعماهلا اإلدارية واالجتماعيةجيوز للوزارة تقديم إعانة تأسيس لكل جلنة مبا يكفل هلا البدء يف 

 

 : المادة الثامنة
يراعى يف الربامج اليت تنفذها املراكز أو اللجان أن تكون متناسقة مع الوضع احلضاري واالجتمـاعي  
واالقتصادي لكل منطقة، وفق منهجية علمية تسـتند إىل املسـوح االجتماعيـة امليدانيـة للمجتمعـات احملليـة الـيت        

 . الفعلي هلا، وتنفذ تلك الربامج بعد موافقة الوزارةحتدد االحتياج 
 

 : المادة التاسعة
يف  هـي من مجيـع القطاعـات احلكوميـة واألهليـة واخلرييـة الـيت        االستفادةتعمل املراكز وجلانها على 

منطقــة عملــها ، لتنفيــذ براجمهــا وفــق مــنهج تنســيقي مــدروس مبــا حيقــق التكامــل وعــدم االزدواجيــة مــع هــذه    
 . اتالقطاع

 

 : المادة العاشرة
يكون لكل مركز جهاز إداري وفين متكامل يتوىل تنفيذ براجمه، ويتناسب مـع املهمـات املنوطـة بـه     
وحتدد القواعد والقرارات اليت يصدرها الوزير أقسام كل مركـز واملهمـات التفصـيلية لكـل قسـم، وواجبـات       

 . العاملني فيه ومهماتهم
 

 : المادة الحادية عشرة
وفـق تـوافر اخلـدمات     –مناطق خدمات املراكز واللجـان علـى مسـتوى اململكـة إىل فئـات ثـالث       تقسم 

 : على النحو اآلتي –واملرافق العامة فيها 

 . فر فيها معظم اخلدماتااملناطق اليت تتو( وتشمل أفئة )

 . توسطة اخلدماتاملوتشمل املناطق  (بفئة )

 . اخلدمات قليلةالوتشمل املناطق  (جفئة )
وحتدد الوزارة فئة كـل مركـز وجلنـة وفـق معـايري توضـحها القواعـد والقـرارات الـيت يصـدرها الـوزير            

 . لتنفيذ هذه الالئحة، على أن حتدث بشكل دوري وفق التغريات التنموية يف كل منطقة
 



 

 

 

 : المادة الثانية عشرة
الـيت تنفـذها املراكـز     (الربامج)اليت تقدمها الوزارة للمشروعات  (املساهمة احلكومية)اإلعانة تكون 

 : من جتهيزات يف هذه املناطق على النحو اآلتي واللجان وما حتتاج إليه اللجان واملشروعات

 . من إمجالي التكلفة (% 58)( ما ال يزيد على   أ فئة) 

 . من إمجالي التكلفة (% 78)ما ال يزيد على   (بفئة )

 . ل التكلفةمن إمجا (% 68) ما ال يزيد على  (جفئة )

 . وتنظم القواعد والقرارات اليت يصدرها الوزير هلذه الالئحة طريقة صرف هذه اإلعانات

وللوزير صالحية زيادة هذه النسبة لبعض اللجان يف املشروعات ذوات النفع العـام الـيت تصـعب أو تقـل مشـاركة      
 . األهالي فيها

 

 : المادة الثالثة عشرة
وقبـول اهلبـات والوصـايا واألوقـاف وفقـًا ل نظمـة املرعيـة الـيت تـنظم ذلـك.           جيوز للجـان مجـع التربعـات    

استثمار أمواهلا اليت تزيد على احتياجاتهـا يف نشـاطات يكـون هلـا عائـد       –بعد موافقة الوزارة  –كما جيوز هلا 
 .نمالي يساعدها على حتقيق أهدافها، مبا ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات الصادرة يف هذا الشأ

 

 : المادة الرابعة عشرة
ــوىل الــوزارة اإلشــراف علــى أعمــال اللجــان ومراقبــة أعماهلــا، وهلــا يف ذلــك االطــالع علــى دفاترهــا            تت

 .وسجالتها ووثائقها. وعلى كل جلنة تقديم أي معلومة أو بيان أو مستند آخر تطلبه الوزارة
 

 : المادة الخامسة عشرة
 : حل اللجنة يف إحدى احلاالت اآلتية –وسائل اإلصالح املمكنة بعد استنفاد الوزارة  –جيوز للوزير 

 .إذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا  -1

 .إذا خرجت عن أهدافها -6

 .إذا ارتكبت خمالفة جسيمة هلذه الالئحة ، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا هلا -3

 .الوجوه احملددة هلا إذا تصرفت يف أمواهلا يف غري -1

 .وللجنة حق التظلم أمام ديوان املظامل خالل ستني يومًا من تاريخ إبالغها بقرار الوزير
 

 : المادة السادسة عشرة
للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورهـا، أو مؤسسـاتها، أو مراكزهـا، أوأي مـن أنشـطتها االجتماعيـة إىل       

املالية على ذلك، ويصرف للجنة يف هذه احلالة إعانة تتناسب مع حجـم  إحدى اللجان اليت تثبت قدرتها اإلدارية و
 .األعمال املنوطة بها طبقًا للقواعد املقررة يف هذا الشأن



 

 

 

 : المادة السابعة عشرة
%) من الراتب األساس، على أن  65يصرف بدل حقل للعاملني يف املراكز من منسوبي الوزارة مقداره ( 

البــدل ســاعات إضــافية ال تقــل عــن ثــالث ســاعات يوميــًا، وأن يغطــي البــدل مصــاريف    يعمــل املســتفيد مــن هــذا  
 . االنتقال اإلضافية من العمل وإليه

 

 : المادة الثامنة عشرة
هــ، وكـل    1312/ 1/  11) وتـاريخ   15تلغي هذه الالئحة الالئحة الصادرة بقرار جملس الوزراء رقـم (  

 .سابقةما يتعارض معها من أحكام أو قرارات 
 

 : المادة التاسعة عشرة
يصدر الوزير القواعد والقرارات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة، على أن تصـدر القواعـد يف مـدة أقصـاها     

 .تسعون يومًا من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل بالالئحة
 

 : المادة العشرون
 .سعني يومًا من تاريخ نشرهاتنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الرمسية، ويعمل بها بعد ت

 

 :لالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعيةالقواعد التنفيذية 
 

لوزارة الشؤون االجتماعية على  لالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتماعيةتضمن القواعد التنفيذية 
 مايلي:ويف الفصل السادس لث االفصل الثيف مواد خاصة للجان التنمية االجتماعية االهلية 

 

 أواُل: مواد الفصل الثالث:

 المادة الخامسة:
 .((االجتماعية األهلية التنمية جلان)) املراكز هذه مع تطوعًا أعضاؤها يعمل اليت األهلية اللجان تسمى
 

 :السادسة المادة

 األهداف

 :األهلية االجتماعية التنمية لجان أهداف
 تلبيتها. يف املشاركة على وحثهم املواطنني احتياجات اكتشاف (1
أو  )العينية( أو واملشاركة )املالية( احمللي اجملتمع لتنمية الالزمة والربامج املشروعات اقرتاح (6

 ومتابعتها. وتقوميها تنفيذها يف )البشرية(
واستثمارها  االجتماعية القيادات واكتشاف احمللي للمجتمع البشرية املوارد تنمية يف املساهمة (3

 املستدامة. التنمية لتحقيق



 

 

 

 :السابعة المادة

 األهلية االجتماعية التنمية لجان تكوين

 -:اللجنة تكوين شروط أ(

 .رمسي إحصاء آخر حسب نسمة آالف ثالثة (3888) عن املقرتح اللجنة موقع سكان عدد يقل أال (1
 والبنات. للبنني العام التعليم ومدارس احلكومية اإلدارات من عدد املوقع يف يتوافر أن (6
 .كم (58) من أكثر يبعد ال البنوك ألحد فرع وجود (3
  أعمارهم عن تقل ال الذين السعوديني من شخصًا عشرين عن اللجنة لتكوين املتقدمني عدد يقل ال (1
 عامًا. وعشرين مخسة(( 65))
 االجتماعي للعمل وحمبا باملنطقة مقيمًا يكون وأن احلسنة بالسمعة العضو يتصف أن (5

 واألمانة. بالشرف دخل شرعي حكم حبقه صدر قد يكون وأال والتطوعي
 -:إىل اللجنة تكوين طلب يقدم (2
 االجتماعية. التنمية مراكز أ(
 الشؤون مكتب إىل الطلب يقدم باملنطقة اجتماعية تنمية مركز وجود عدم حال يف ب(

 باملنطقة. االجتماعية
 الطلب يبعث املنطقة يف االجتماعية للشؤون مكتب أو تنمية مركز وجود عدم حال يف ج(

 للوزارة.
 ترى اليت األماكن يف األهلية االجتماعية التنمية جلان تكوين يف املبادرة للوزارة حيق د(

 لذلك. حاجتها
 .املعنية اجلهات مع بالتنسيق وافية دراسة دراسته الطلب تلقت اليت اجلهة أو املركز يتوىل (7
 .ملراجعتها االجتماعية للتنمية العامة لإلدارة مستكملة األوراق وبقية الدراسة ترفع (1
 وتطلب املبدئية باملوافقة بالدراسة القائمة اجلهة االجتماعية للتنمية العامة اإلدارة تبلِّغ (6

 .اللجنة تكوين إجراءات استكمال
 على تكوين املبدئية املوافقة عن اللجنة خدمات منطقة حدود يف ل هالي او اجلهة املركز يعلن (18

 تاريخ من خالل شهر اللجنة لعضوية الرتشيح بطلب التقدم والكفاءة الرغبة لديهم ممن وتطلب اللجنة
 .اإلعالن

 .هلذا الغرض تصمم استمارة وفق الالزمة اإلجراءات بقية الستكمال للوزارة املرشحني قائمة ترفع (11
 .عليها واإلشراف بينهم االقرتاع عملية إلجراء املرشحني قائمة اجلهة أو للمركز تعاد (16
 .وزمانه االقرتاع عملية مبوعد املرشحون يبلَّغ (13
للوزارة أو  ممثل حبضور احملدد موعدها يف املرشحني من احلضور بني االقرتاع عملية جتري (11

 خبامت يصدق ودختم بيان يف عليها حصلوا اليت األصوات عدد حسب املرشحني أمساء وترتب، أكثر
 .االقرتاع عملية على وأشرفت بالدراسة قامت اليت أو اجلهة املركز



 

 

 

 وال سبعة عن يقل ال حبيث الوزارة حتدده الذي العدد حسب اللجنة أعضاء أمساء حتدد (15
 .اللجنة مدة طيلة احتياطيني أعضاء البقية ويعد عشر ثالثة عن يزيد
 أمني(( ))رئيس نائب)) ((رئيس))  بينهم املناصب لتوزيع اللجنة ألعضاء اجتماع يعقد (12

 .املتوسطة الكفاءة عن الصندوق وأمني ونائبه الرئيس مؤهل يقل أاّل بشر (( صندوق
 .اللجنة تكوين قرار إلصدار للوزارة والبيانات األوراق ترفع (17
 جهة اإلشراف حتديد متضمنًا اللجنة تكوين قرار االجتماعية للتنمية املساعد الوزارة وكيل يصدر (11

 .عليها
 :التالية األسباب من سبب ألي األعضاء من عضو مكان خال إذا ب(

 الوفاة. (1
 مكتوبة. االستقالة تقديم (6
 متفرقة اجتماعات ستة أو متتالية اجتماعات ثالثة حضور عن عذر بدون العضو غياب (3
 الواحدة. املالية السنة يف
 الالزمة. اإلجراءات اختاذ بعد آخر سبب ألي (1

 األصوات اليت لعدد وفقا اللجنة تكوين عند املرشحني قائمة من البديل برتشيح املشرفة اجلهة تقوم
 .عليها حصلوا

 
 :الثامنة المادة

 اللجان تكوين إعادة
 :يلي ما وفق سنوات أربع كل اللجنة تكوين يعاد
 للعضوية قبل الرتشيح يف للراغبني اللجنة خدمات منطقة يف مكثف بشكل املشرفة اجلهة تعلن (1

 أشهر. بثالثة اللجنة مدة انتهاء
 اإلعالن. تاريخ من شهر خالل الرتشيح طلبات املشرفة اجلهة تتلقى (6
 يومًا.( 15) وأربعني خبمسة اللجنة مدة نهاية قبل الوزارة إىل املرشحني أمساء قائمة ترفع (3
 التسلسل من( أ) فقرة القواعد هذه من السابعة املادة يف الواردة اخلطوات تستكمل (1
 16- 811 
 

 :التاسعة المادة

 اللجان اجتماعات
 األقل. على شهر كل مرة اللجنة جتتمع (1
 على التصويت دون الفنية املساعدة لتقديم املشرفة اجلهة من ممثل اللجنة اجتماع حيضر (6

 اللجنة. قرارات



 

 

 

وعند  ،باألغلبية قراراتها وتتخذ،  األعضاء غالبية حبضور صحيحة اللجنة اجتماعات تكون (3
 الرئيس. جبانبه الذي الرأي يرجح التساوي

 عقده. تاريخ من أيام ثالثة خالل املشرفة للجهة االجتماع حمضر يرفع (1
 رفع احملضر تاريخ من شهر خالل الوزارة من مالحظة بشأنها ترد مل ما نافذة اللجنة قرارات تصبح (5

 املشرفة. للجهة
 

 :العاشرة المادة

 اللجان موارد
 والرسوم املقررة واألوقاف والوصايا والتربعات واهلبات احلكومية اإلعانات يف اللجنة موارد تتمثل (1

 .الوزارة عليها وتوافق اللجنة تقرها أخرى موارد وأي واألنشطة الربامج على
 من( أ)الفقرة  يف ماورد باالعتبار األخذ مع مالي عام كل يف اللجان إعانات قرارات الوزارة تصدر (6

 .القواعد هذه من عشرة احلادية املادة
 بعد للوزارة يبعث استالم سند مبوجب اللجنة حساب يف اإلعانة مبلغ املشرفة اجلهة تودع (3

 خطة االجتماعية  ضمن للتنمية العامة اإلدارة من عليها املوافق املشروعات ختطيط استمارات توقيع
 .اللجنة

 ورفع تقرير أوراقها جبميع واالحتفاظ ومراجعتها اإلعانات صرف أوجه تدقيق املشرفة اجلهة تتوىل (1
 املالية. السنة خالل اللجنة منجزات يوضح للوزارة سنوي

 من أو ،الغرض هلذا ختصص استالم سندات وفق مقرها يف النقدية واهلبات التربعات اللجنة تتلقى (5
 .اللجنة حساب يف املباشر اإليداع خالل
 .خطيًا الوزارة موافقة بعد إال التربعات جلمع محالت تنظيم للجنة جيوز ال (2
 رئيس من موقع بشيك إال مبلغ أي منه يصرف وال بالبنك، حسابها يف اللجنة أموال تودع (7

 .نائبه أو املشرفة اجلهة ومدير الصندوق وأمني نائبه أو اللجنة
 .الوزارة موافقة بعد أمواهلا من%  58 عن يزيد ماال استثمار للجنة جيوز (1
 .حساباتها ملراجعة قانوني مبحاسب اللجنة تستعني (6
 8 مباشرة اللجنة حساب يف املستفيدين قبل من بالرسوم اخلاصة النقدية املبالغ تودع (18
 مبوجب الرسوم هذه حتّصل، مباشرة اللجنة حساب يف الرسوم إيداع تعذر حال يف (11

 مبالغها وتودع املشرفة اجلهة مع بالتنسيق وترصد تطبع ومرقمة مسلسلة نقدية إيصاالت
 بأول. أواًل اللجنة حساب يف
 .مصدق منه ببيان سنويا املشرفة اجلهة وتزود اللجنة لدى العهد سجل يف األعيان مجيع تسجل (16
 .شهريًا اللجنة حساب بكشف املشرفة اجلهة تزود (13
 

 



 

 

 

 :(عامة أحكام) السادس: مواد الفصل ثانيُا

 

 :عشرة الثالثة المادة
جلان  قيام على املوافقة جيوز كما، لتمييزها اللجنة اسم إىل صفة أي إضافة للوزارة جيوز (1

 .اجملتمع حيتاجها بأمور تعنى ختصصية
 .سجالتها به وحتفظ نشاطاتها فيه وتزاول به جتتمع مناسب مقر للجنة يكون (6
 مطبوعاتها على للجان احملدد الشعار ووضع بالوزارة تسجيلها رقم بإبراز اللجنة تلتزم (3

 .أنشطتها ومقار وسياراتها وأختامها ولوحاتها
 بداية قبل تنفيذها املقرتح واملشروعات للربامج سنوية خطة املشرفة للجهة اللجنة ترفع (1

 دراستها االجتماعية للتنمية العامة اإلدارة تتوىل أن على، بشهرين اجلديدة املالية السنة
 .بذلك اللجنة وإشعار عليها امللحوظات وإبداء

 اجلهة موافقة بعد ختصصية عمل فرق تكوين أهدافها حتقيق سبيل يف للجنة حيق (5
 .املشرفة

 بعض منهم استمرار أو أنفسهم بأعضائها سواء اللجنة تكوين بإعادة التوصية املشرفة للجهة جيوز (2
 مفصل مدعومة بتقرير أشهر بستة املدة انتهاء قبل للوزارة التوصية ترفع أن بشر ، فقط واحدة ملرة

 .املستقبلية تطلعاتها وأهم عملها مدة خالل اللجنة منجزات يوضح
 . جماورة مناطق إىل قائمة جلنة خدمات مد الوزارة موافقة بعد املشرفة للجهة حيق (7
 باملوظفني واملقرات املتمثلة العينية الوزارة مساهمة دقة بكل اللجنة مشروعات ختطيط عند حتتسب (1

 .وغريها والسيارات واألجهزة واألثاث
 اللجنة سواء مشروعات ختطيط استمارات على االجتماعية للتنمية العامة اإلدارة موافقة يشرت  (6

 .الذاتية باجلهود تنفذ اليت أو إعانتها املطلوب
 -: التالية األمور يف واللجنة املشرفة اجلهة بني التنسيق يتم (18

 .املشروعات قوة على والعامالت العاملني فصل أو تعيني -
 .العمل ومتطلبات املشروعات مستلزمات تأمني -
 .ومتابعتها وتنفيذها احمللي اجملتمع لتنمية الالزمة املشروعات ختطيط -
 .التنسيق ضرورة تستدعي أخرى نشاطات أو أعمال أي -

 ألعضاء ميثلون مقاعد حتديد حي أو قرية من أكثر خدماتها تشمل اليت اللجان تكوين يف يراعى (11
 .اللجنة عضوية يف واألحياء القرى هذه
 .اجلهة هذه جتاوز للجنة جيوز وال، هلا الرئيس املرجع هي اللجنة على املشرفة اجلهة تعد (16
 ضرورة إعداد مع واألنظمة للوائح خمالفًا كان إذا اللجنة تصدره قرار أي إيقاف حق املشرفة للجهة (13

 .الالزم الختاذ للوزارة يرفع مفصل تقرير



 

 

 

 قرارًا بكيفية الوزير يصدر، الالئحة من عشرة اخلامسة املادة يف ورد ما على بناء اللجنة حل عند (11
 .وممتلكاتها أمواهلا يف التصرف

 
 العناصر التصميمية المشتركة في مراكز األحياء:

مركز احلي: "هو املكان الذي ميكن لكل فرد يف احلي أن يشارك يف أنشطته وبراجمه واإلفادة منه 
 حبسب ميوله وهواياته، وأن يوظف تلك املشاركة لالرتقاء مبستوى احلي والعالقات االجتماعية فيه"

فمركز احلي هو مقر اجتماعي كبري، حيتضن طاقات احلي، ويوظف قدرات أفراده، . م(6816)السكيت، 
ومبنى مركز  ويوجه مشاركاتهم اإلجيابية، وتنطلق منه الربامج اهلادفة يف شتى اجملاالت، ولكل الفئات.

وفراغات وملحقاتهما مبايف ذلك املسطحات اخلضراء واملالعب  هو خدمة عمرانية تتكون من مباٍن احلي
 .واملواقف ومجيع العناصر األخرى املرتبطة بتأدية املركز لوظيفته

هنالك العديد من العناصر األساسية واليت جيب ان تتوفر يف كل مركز حي بغض النظر عن حجم 
وهذه العناصر متثل احلد األدنى  املركز حتى وإن كان املركز بأكمله مبنى واحد فقط ومبساحة صغرية.

 :  م(6816)السكيت،  كما يلي وميكن تقسيم تلك اخلدمات اىل عدة فئاتملكونات مركز احلي 
 املداخل 
 مكان االستقبال 

  االنتظارمكان 

 مكاتب اإلدارة 

 غرفة اجتماعات 

 النشاطات العامة صاالت 

 قاعة للنساء مبدخل منفصل 

 كافترييا 

 مكان مناسب ل طفال 

  والنساء واألطفالدورات مياه للرجال 

  مستودع 

  اتصاالت وأمنغرفة 

 أماكن العبادة كاملسجد. يلعب وجود اخلدمات الروحية دوًرا كبرًيا يف تهذيب  : خدمات روحية
 اخالقيات مستخدمي املركز.

 عامة(. تشمل اخلدمات الثقافية اليت يقدمها مركز احلي  صالة القراءة، مكتبة )  :خدمات ثقافية
 من العناصر مثل:  العديد

i. صالة قراءة ل طفال 

ii. مسرح وصالة حماضرات عامة 



 

 

 

iii. صالة للصناعات احلرفية 

iv. صالة لتدريب البالغني 

v. صالة للكمبيوتر واالنرتنت 

vi. صالة تعليمية متعددة األغراض 

 

 ،يفاخلدمات الرياضية اليت يقدمها مركز احلي  تتمثل(: ....املالعب خدمات رياضية )املسابح 
 اآلتي:

i.  ممر مشي داخلي 

ii. مالعب للبالغني 

iii.  للصغارمالعب 

iv.  وبناء األجسام فيف الوزنختلصالة 

v.  عامةصالة متارين 

vi. صالة متعددة األغراض للتمارين ل لعاب الداخلية 

 
  خدمات اجتماعية وتروحيية: تشمل اخلدمات االجتماعية والرتوحيية اليت يقدمها مركز احلي

 اآلتي:

i.  والنشاطات االجتماعيةواجملالس صاالت االلتقاء 

ii. مالعب أطفال 

iii.  للمركز النساءروضة اطفال وأماكن لالهتمام بهم اثناء زيارة 

iv. صالة القهوة والشاي 

v. كافترييا للوجبات اخلفيفة 

vi. مطبخ 

vii. الكبرية صالة ل فراح واملناسبات االجتماعية 
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 الفصل الثالث

 الذهبي" مشروع "نمذجة مركز حي الحزام

 قال اهلل تعاىل: "وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان".
 

 الدراسة: موضوعأواًل: 

إن من صور رمحة اهلل بعباده تعّدد جماالت الرب واإلحسان واتساع نطاقاته. وقد جعل اهلل حمبة العبد 
عامل اإلسالمي ختذ العمل اخلريي يف الاللخري وحّب اخلري فيه انعكاسًا حملّبة اهلل للعبد. ومنذ وقت طويل 

لى العمل اخلريي جوانب كثرية من بالزكاة والصدقات والوقف وغريها. وقد قامت ع ًاأشكاال خمتلفة بدء
 حياة املسلمني يف جماالت التعليم والصحة؛ كما كان العمل اخلريي من أهم املوارد لبيت املال. 

يف  هامًا لقد لعبت الظروف البيئية واحلياتية اليت مرت بها األسرة السعودية على مدى األجيال دورًا
ت تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف مرتكزا لتشكيلها. وال استمرار وشائج الرتابط االجتماعي، واليت كان

اد اجملتمع يف الوقت الراهن من خالل التعاون والتآزر بني أفر جليًا يزال الرتابط االجتماعي األسري واضحًا
 . يمن مستوى املدينة وانتهاًء مبجموعة مباني احل ًامبختلف مستوياته، بدء

يمية كوسيلة لتحقيق االجتماعية والتنظ ل حياء السكنية بأبعادهافكرة املراكز االجتماعية برزت 
حياء احلفاظ على دارية. ومن بني أهداف مراكز األمنية والسياسية واإلهداف االجتماعية واألالعديد من األ

افر اجلهود وبوتقتها لإلفادة منها. ظاملكتسبات الوطنية على مستوى احلي. كما تسعى مراكز األحياء إىل ت
إىل تكاتف اجملتمع مبختلف مؤسسات قطاعيه، العام واخلاص، وإجياد قنوات تواصل وتنسيق  ذلككو

بينها، ونشر الوعي األمين وتنميته لدى كافة شرائح اجملتمع عن طريق تنمية احلس وحفز الشعور باملسئولية 
ى أفراد اجملتمع الواحد لكافة أفراده، وحتقيق االمن الفكري مبعاجلة السلوكيات واملفاهيم اخلاطئة لد

وغرس وتنمية املفاهيم السليمة، ودعم وتنمية االجتاهات والقيم االجيابية من خالل استثمار األنشطة 
 واملناسبات االجتماعية اليت تقيمها. 

حياء يف كونها مبثابة جملس للحي جيتمع تساهم املراكز االجتماعية يف األ ىل ما سبق،إباإلضافة 
لتقوية الروابط االجتماعية فيما بينهم وتدارس مشكالتهم   لف طبقاتهم وفئاتهمفيه السكان مبخت

وطموحاتهم . كما ميكن أن تساهم تلك املراكز يف رفع املستوى الثقايف لدى سكان احلي، مع حتقيق 
 االحتياجات الرتفيهية لدى السكان مبختلف فئاتهم العمرية، ورفع املستوى احلضاري للحي بتبين واقرتاح

. فمركز احلي هو املكان الذي ميكن لكل فرد يف احلي ليهإمشاريع جديدة ومتميزة تقود اجتاهات التنمية 



 

 

 

أن يشارك يف أنشطته وبراجمه واإلفادة منه حبسب ميوله وهواياته، وأن يوظف تلك املشاركة لالرتقاء مبستوى 
. إذًا، مركز احلي هو مقر اجتماعي كبري، حيتضن هـ(1131)الزمزمي،  احلي والعالقات االجتماعية فيه

طاقات احلي، ويوظف قدرات أفراده، ويوجه مشاركاتهم اإلجيابية، وتنطلق منه الربامج اهلادفة يف شتى 
 اجملاالت ولكل الفئات. 

 

 ثانيًا: أهمية نمذجة مركز حي الحزام الذهبي بالخبر:

تقوية  وتعمل علىتلعب مراكز األحياء دوًرا أساًسا يف حتقيق التكافل االجتماعي بني أفراد احلي، 
الصالت بني القاطنني يف النطاق اجلغرايف للمركز، فيشعر الغين حباجة الفقري، ويسعى إىل رعايته مادًيا 

احلي يساهم يف استغالل أوقات  إىل ذلك توفر مراكز األحياء مكانًا للشباب يف ومعنوًيا ونفسًيا. إضافًة
الربامج واألنشطة الثقافية والرياضية. كذلك فإن من أهم املهام اليت ميكن  خالل فراغهم مبا يفيد وينفع من

أن تقوم بها تلك املراكز تأهيل الشباب وتدريبهم من أجل احلصول على عمل يتناسب مع ميول ورغبات 
قد أصبح االخنرا  يف العمل التطوعي ضرورة اجتماعية ال غنى ويف الوقت احلاضر، ف وإمكانات كل منهم.

 ألفراد اجملتمع عنها إذا أرادوا العيش يف أمن، واطمئنان، ورفاهية، وسعادة.

هو عملية تهدف إىل زيادة إدراك القادة بأهدافهم  منذجة مركز احليوكما هو معلوم، فإن 
ووسائلهم. وبذلك فالتخطيط االسرتاتيجي هو أداة إدارية، تستخدم يف مساعدة املؤسسة يف أداء عملها بصورة 
أفضل. ويساعد التخطيط االسرتاتيجي املنظمة لرتكيز نظرتها وأولوياتها يف االستجابة للتغريات اليت حتدث يف 

حوهلا، والتحقق من أن أفراد املنظمة يعملون يف اجتاه حتقيق نفس األهداف. ولعل من نافلة القول أن البيئة من 
إىل الوصول إىل  اليت تتطلعثقافة التخطيط االسرتاتيجي من أهم أولويات مجيع مؤسسات اجملتمع احلضاري 

ياسيًا. وكلما كربت املؤسسة زاد مصاف الدول املتقدمة ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وعلميًا ودينيًا وس
 التخطيط االسرتاتيجي أهمية. 

 

 ثالثًا: متطلبات نجاح التطوير والتخطيط:

من أجل الوصول إىل منذجة تليب متطلبات النجاح وتساهم يف التطوير والتحسني وتساعد على  
 :التخطيط اجليد يلزم توفر األمور التالية

 امي.هوية املؤسسة اجملتمعية وبعدها النظ •

 جناحي املوارد البشرية: التوظيف والتطوع. •
 بناء التخطيط على أساس االستدامة. •
 دعم اخلدمات والربامج للقيم اجملتمعية. •
 ربط التخطيط االسرتاتيجي بأدوات عملية متكن فريق العمل من حتويله إىل واقع ملموس. •



 

 

 

 بيئة العمل:  األنظمة واملكان. •
 التسلسل املنطقي خلطوات العمل. •

 مرونة اإلدارة وحزمها. •

 

 رابعًا: طبيعة مشروع نمذجة مركز حي الحزام الذهبي:

دراسة حبثية ميدانية للتعرف على الوضع احلالي ملركز حي احلزام الذهيب باخلرب ووضع خطة        
لتطوير أداء وعمل وهياكل إدارية مشتملة على النماذج واإلجراءات اإلدارية املطلوبة وتشغيلية اسرتاتيجية 

 مراكز األحياء األخرى.  تستفيد منهاملركز، حتى يصري مثاال 
 

 لمركز حي الحزام الذهبي بالخبر: االستراتيجيةخامسًا: أهداف وضع الخطة 

 تهدف منذجة مركز حي احلزام الذهيب باخلرب  إىل اآلتي:

 تقييم وتقويم مسار الربامج واألنشطة احلالية. •
 واستدامته.استمرارية العمل  •

 احلفاظ على التوجهات يف ظل النمو السريع الذي قد يضعف من القدرة على التحكم. •

 تدارك كثري من األمور يف بدايتها يقلل من التكلفة.  •

 

 سادسًا: فرضيات مشروع نمذجة مركز حي الحزام الذهبي:

ستمرارية والبقاء يؤدي وضع خطة اسرتاتيجية ملركز حي احلزام الذهيب إىل متكني املركز من اال .1
 والنمو.

يؤدي عدم وضع سياسات وقواعد تنظيمية عامة ملركز حي احلزام الذهيب إىل عدم اتباع منهجية يف  .6
 تنفيذ الربامج.

 

 سابعًا: حدود الدراسة:

 تنحصر دراسة منذجة مركز حي احلزام الذهيب مبدينة اخلرب يف احلدود التالية:

  الذهيب باخلرب.احلد املوضوعي: مركز حي احلزام 

 .احلد املكاني: حي احلزام الذهيب مبدينة اخلرب باملنطقة الشرقية 

  هـ1131احلد الزماني: سنة. 



 

 

 

 ثامنًا: العينة ومجتمع الدراسة:

يتكون جمتمع مشروع منذجة مركز حي احلزام الذهيب من نطاق عمل مركز حي احلزام الذهيب 
 باخلرب. وتشتمل العينة على:

  حي احلزام الذهيب )موظفني ومتطوعني(.عاملني يف مركز 
 .)... ،مستفيدين من خدمات مركز حي احلزام الذهيب )شباب، نساء 

 .جهات متعاونة مع مركز حي احلزام الذهيب 

 

 تاسعًا: منهجية مشروع نمذجة مركز حي الحزام الذهبي:

الذهيب، كإعداد  تنتهج مؤسسة أول إجناز األساليب العلمية يف كل مراحل منذجة مركز حي احلزام
ووضع خطة اسرتاتيجية ملركز حي احلزام الذهيب، وذلك من خالل توظيف كوادر متخصصة من املستشارين 

ومنذجة مركز  االسرتاتيجيةاملؤسسة اخلطة  تضعقد ووالباحثني واخلرباء واحملللني واألكادمييني. هذا، و
 حي احلزام الذهيب يف ستة مراحل، نوضحها يف اآلتي:

 

 المرحلة األولى:

 على النحو اآلتي: االسرتاتيجيةمت يف املرحلة األوىل وضع اخلطة  
 .الذهيب باخلرب ومؤسسة أول إجناز تكوين فريق عمل مشرتك بني مركز حي احلزام .1
 اجتماع فريق العمل لوضع اجلدول الزمين وحتديد املهام. .6

 عقد ورش عمل تضم أصحاب القرار، التنفيذيني واملستفيدين. .3

مجع البيانات من خالل استخدام االستبانات واملقابالت الشخصية مع ذوي العالقة مبركز  .1
 حي احلزام الذهيب باخلرب.

 إجراء املقابالت وعقد ورش العمل. .5

 حتليل البيانات واستخالص النتائج. .2

 .االسرتاتيجيةاختبار النتائج: مسودة اخلطة  .7
صاص باملركز لعرض النتائج وإبداء املالحظات على تجهة االخ عاجتماع فريق العمل م .1

 . االسرتاتيجيةاخلطة 

 الصياغة النهاية للخطة. .6

 
 
 
 



 

 

 

 المرحلة الثانية:

هـ، من خالل  1135مت يف املرحلة الثانية وضع اخلطة التشغيلية ملركز حي احلزام الذهيب لعام 
 تنفيذ اآلتي:

 وضع الربامج من خالل: .1

  االسرتاتيجيةإعادة تقييم املشاريع السابقة، ومعرفة مدى توافقها مع اخلطة ،
 وتقييم جدواها.

  حصر املشاريع اجلديدة املقرتحة ومعرفة مدى جدواها وتطابقها مع اخلطة
 .االسرتاتيجية

 .وضع اجلدول الزمين للمشاريع اجلديدة 

 تنمية املوارد املالية وإحكام الضبط املالي.خطة  .6

 العمل: التوظيف، التطوع وتهيئة العمل.بيئة  .3

 

 المرحلة الثالثة:

 مت يف املرحلة الثالثة وضع اهليكل التنظيمي من خالل اآلتي:

 إعادة تقييم اهليكل احلالي: الوظائف، الصالحيات واملسئوليات. .1

 تصميم الشكل العام للهيكل. .6

 وضع مصفوفة الصالحيات واملسئوليات. .3

 إعداد الوصف الوظيفي. .1

 

 

 المرحلتان الرابعة والخامسة: وضع األنظمة المالية واإلدارية وأنظمة الموارد البشرية:

 مرحلة اإلعداد والتهيئة: حتديد السياسات املطلوبة )إدارية، مالية، وسياسة املوارد البشرية(. .1
 وضع السياسات والنماذج اخلادمة هلا: .6

 وضع السياسات املالية. -أ 

 وضع السياسات اإلدارية. -ب 

 سياسات املوارد البشرية.وضع  -ج 

 تصميم النماذج اخلادمة للسياسات. -د 

 

 

 



 

 

 

اخلطة 
 اإلسرتاتيجية

اخلطة  
التشغيلية  
 لسنة واحدة

اهليكل 
 التنظيمي

األنظمة املالية 
 واإلدارية

أنظمة املوارد 
 البشرية

 املشاريع منذجة

 المرحلة السادسة: نمذجة المشاريع والبرامج:

 دراسة املشاريع والربامج اليت مت إقرارها: .1

 دراسة آلية تنفيذ املشاريع املنفذة. -أ 

 حتديد أهم متطلبات التنفيذ من الواقع العملي. -ب 

 حتديد أهم سياسات العمل. -ج 

 الربامج واملشاريع.تصنيف  -د 

 وضع إجرائي لكل نوع. -ه 

النمذجة بناء على كل نوع من أنواع املشاريع، ومبا ال يتجاوز ثالثة أنواع: وقد مت االتفاق على  تمالحظة: مت
 ، ومشروع لنرتقي الصيفي. بنات ملتقياتمشروع أجيال، ومشروع 

 
ومنذجة مركز حي احلزام  االسرتاتيجيةيوضح الرسم البياني التخطيطي التالي مراحل وضع اخلطة 

 الذهيب باخلرب.
 

 ومنذجة مركز حي احلزام الذهيب باخلرب. االسرتاتيجيةرسم بياني ختطيطي: مراحل وضع اخلطة 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عاشرًا: تنظيم دراسة نمذجة مركز حي الحزام الذهبي:

 .عشر فصاًل أحدمت تنظيم منذجة مركز حي احلزام الذهيب يف 
 

 ونمذجة مركز حي الحزام الذهبي: االستراتيجيةالحادي عشر: مدة وضع الخطة 

باملراحل املوضحة  ومر  سنة كاملةجة مركز حي احلزام الذهيب باخلربستغرق وضع خطة اسرتاتيجية ومنذا
 يف الرسم البياني التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع الوثائق وإجراء 
 مقابالت

 تحليل البيانات

 عقد ورشة عمل

 مجموعة تركيز الخبراء   تحليل مخرجات الورشة

 مسودة الخطة

مجموعة تركيز إلقرار  
 الخطة

مجموعة تركيز إقرار  
 البرامج

مجموعة تركيز الخطة  
 التشغيلية للبرامج

خطة استكمال الجوانب 
 اإلدارية

 نمذجة المشاريع

استكمال اللوائح 
 والسياسات

 وضع المقدمة

 الصياغة النهائية



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
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 مقدمة:

تعتــرب األســاس لرســم الصــورة الــيت ســيكون عليهــا مركــز احلــي يف املســتقبل.       االســرتاتيجيةاخلطــة 
القواعد املهمة اليت سوف تبنـى عليهـا ثقافـة املركـز وهويتـه وصـورته أمـام نفسـه          االسرتاتيجيةوتتضمن اخلطة 

جمموعـة متثـل أهـل احلـي مـا أمكـن وجيـب أن         االسـرتاتيجية وأمام اآلخرين. جيـب أن يشـارك يف وضـع اخلطـة     
 م.وتطلعاتهم وطموحه ء مجيع أهل احليصول بالنتائج اليت تعرب عن آراتتحمل املسئولية يف التفكري والو

ــع فريــق العمــل علــى اخلطــة    بعــض علــى ملركــز حــي احلــزام الــذهيب و  الســابقة  االســرتاتيجيةوقــد اّطل
 ااملطبوعات والوثائق والتقارير السـنوية واللـوائح واألنظمـة وحماضـر االجتماعـات والقـوائم املاليـة ومتـت دراسـته         

 وخلص فريق العمل إىل النتائج التالية على شكل أسئلة منها: اواستعراض بعض البنود الواردة فيه اومناقشته

   اليت حنتاج أن نركز عليها؟ االسرتاتيجيةما هي النقا 

 الفئات املستهدفة أو اجملاالت املستهدفة من نشا  املركز؟ ماهي 

 ما هي الربامج اليت تعترب حمورية يف نشا  املركز؟ 

 اخل( - مصفويف -ما هو نوع اهليكل التنظيمي للمركز )هرمي... 

 ما مدى الصالحيات املمنوحة ل فراد العاملني؟ وما هو دورهم وفاعليتهم؟ 

 هل يوجد نقص داخل اهليكل التنظيمي؟ 

  ملاذا؟وهل حيتاج اهليكل التنظيمي إىل هندرة؟ 

 هل هناك موقع يف اهليكل زائد عن احلاجة؟ أو موقع ضروري ولكن مفقود؟ 

أهم الصعوبات والتحديات والفرص واإلجيابيات  فريق العملاستعرض  األسئلة بعض هذهجابة على لإلو
أّن املعلومات اليت مت مجعها غري  ا سبق حيثمبفريق العمل  يكتِفمل و. وكذلك مناذج التخطيط اإلسرتاتيجي

كافية للبدء بـالتخطيط وكـذلك هنـاك حاجـة أوليـة لاللتقـاء باملزيـد مـن القـائمني علـى املركـز مـن القيـادات              
وحـني سـؤال املسـئولني     من املعلومات اليت جتمـع مـنهم لتصـميم قوالـب للتخطـيط.      االستفادةاملخططة حبيث يتم 

كز والبؤرة اليت يتم الرتكيز عليها يف العمل واحملور الذي تدور عليه مجيع التنفيذيني عن اهلدف الرئيسي للمر
. وبتحليل وتقييم هذا اهلدف يتبني أّن ترابط اجملتمع أمر "ترابط اجملتمع"األنشطة والربامج فكانت إجابتهم هي 

ن أن يقـوم لوحـده   نبيل ويستحق أن يسعى إليه القائمون على املركز ولكن يعترب وسيلة لتحقيـق غايـة وال ميكـ   
الفريـق أن يلتقـي مـع عينـة أخـرى ملناقشـة اهلـدف االسـرتاتيجي بشـكل أعمـق            احتـاج كهدف اسرتاتيجي. لذلك 

 وأوضح ألّن هذه النقطة يبنى عليها ما بعدها.

ــا لوضــع تصــور اســرتاتيجي            ــيت ميكــن االســتعانة به ونوقشــت أهــم منــاذج التخطــيط اإلســرتاتيجي ال
يعترب األنسـب ألسـباب تتعلـق بطبيعـة العمـل التطـوعي اخلـريي وملرونـة النمـوذج           "فايفر"للمركز وُوجد أّن منوذج 

اسـرتاتيجيات  وقد روعي أثناء صياغة النمذجة احتواءها على  .اخلرييةولثبوت فعاليته يف التخطيط لدى اجلهات 



 

 

 

حيتـوي يف الغالـب علـى    املركز وهياكله وتنظيماته وأهم أنشطته. وبالتأكيد فإّن مثـل هـذا الـدليل ميكـن أن     
اجلانب النظري واملثالي وال يلزم أن يتطابق بشكل كامل مع الواقع. وقد يستفيد منه املسئولون عن املركز يف 

 عملية التطوير والتحسني حبسب استطاعتهم وإمكانياتهم.
-حسـب املشـروعات  -كـذلك اهلياكـل التنظيميـة ومـا يتعلـق بنـوع اهليكـل )وظيفـي         ناقش فريق العمـل 

فوفة ...اخل( ووجد أّنه جيب الرتكيز على بناء هيكل تنظيمي فّعال بغض النظـر عـن عـدد العـاملني الفعلـي      مص
أو عــدد القيــادات الــيت ميكــن أن تشــغل الوظــائف املوجــودة يف اهليكــل. واتفــق علــى ضــرورة مراجعــة اهليكــل    

ل املثــال اإلدارة املاليــة وإدارة احلـالي. كمــا أّن اهليكــل احلــالي حيتـاج إىل تــوازن مــن حيــث الوظـائف فعلــى ســبي   
تنميــة املــوارد البشــرية وإدارة العالقــات العامــة وغريهــا جيــب أن تأخــذ مكانهــا الصــحيح يف اهليكــل. كــذلك     
ــة اإلداريــة جيــب أن تصــحح حبيــث يكــون للمــدير العــام عــدد مــن املســاعدين حســب املشــاريع         خطــو  املرجعي

الـذي يتفـرع عنـه مجيـع      مـدير املركـز  املدير العـام يرجـع لـه     - كما هو حاصل - والوظائف املتنوعة وال يكون
لسلطة اختاذ القـرار بيـد شـخص     ًاللعمل واحتكار اإلدارات واألقسام واألنشطة داخل املركز مما يسبب تعطاًل

 واحد فقط. 

أيضًا مت التعرض للعمل النسائي للمركز وضرورة تنظيم هذا القسم املهـم وتوضـيح مهامـه وصـالحياته     
على إثر وومرجعياته يف اهليكل ويف الوظائف األخرى حبيث يؤدي إىل تكامل العمل االجتماعي داخل املركز. 

ووجـد أنهــا  العــاملني بـاملركز  القوالــب املطلـوب تصـميمها كمرحلــة أوليـة ليـتم تعبئتهــا مـن قبـل       ذلـك مت دراسـة   
 –األنشــطة واجملــاالت  -  االســرتاتيجيةاألهــداف  –القــيم  –الرســالة  –)الرؤيــة  تتمحــور حــول النــواحي التاليــة: 

 (.مؤشرات األداء –لتوصيف الوظيفي ا –املهام والصالحيات  –اهليكل التنظيمي 
أبـو النصـر   ) بنـاًء علـى أحـدث النظريـات    أسلوبًا علميـًا   االسرتاتيجيةاستخدم فريق العمل إلعداد اخلطة 

ــروف ، 6818مصــطفى ، 6816 ــه ال يوجــد     ؛يف هــذا اجملــال ( 6881مع ــار أّن ــة واحــدة  مــع األخــذ يف االعتب طريق
لالتفــاق حــول تفاصــيل ورشــة العمــل وحــول    جــرى حــديث مــع إدارة املركــز بعــد ذلــك للتخطــيط اإلســرتاتيجي. 

حبيـث   ل الورشـة يومت االتفـاق علـى تفاصـ   . أعضاء جلنة التنميـة تها بناء على توصية الشخصيات اليت حنتاج مقابل
 ،نـوع الطـاوالت   ،طبيعـة املشـاركني   ،فرضية الورشـة على النحو التالي:  يتم عرض حماور ورشة العمل وترتيبها

طباعــة كّراســة  ،مشــاركة النســاء عــن طريــق الــدائرة التلفزيونيــة ،موعــدها ومكــان انعقادهــا ،إدارة الورشــة
 للمفاهيم والنماذج )حبيث جتمع بني التدريب وورشة العمل(. 

حتديـد مقـرر ورئـيس    وتوزيـع اجملموعـات    موجزة ثـم ورشة العمل بالرتحيب باملشاركني ثم مقدمة  بدأت
 –الرؤيـة والرسـالة    –األهـداف   –تتألف الورشة من سـتة حمـاور )القـيم     .توزيع كتيب الورشةثم لكل جمموعة 

حمددات النجاح( يف كل حمور يتم حتديد وقت خمصـص يكـون يف    –اهليكل التنظيمي  -الربامج واألنشطة  
(، بعـد ذلـك يطلـب    األسـئلة املوصـلة إليـه    –كيف نضعه  –مواصفاته  –معناه البداية شرح موجز ملفهوم احملور )

على اجلزء اخلاص بـاحملور ومناقشـته ثـم تـدوين      الورشة املعّد من قبل فريق العمل كل جمموعة فتح كتيبمن 
خالصة املناقشة يف الكتيب، يسمح بعد ذلك لكل جمموعة بعرض مـا توصـلت إليـه بشـكل خمتصـر ويراعـى       

ل كدورة تدريبية حبيث يتم التعامل مع ورشة العم متعدم التكرار، بعد ذلك ننتقل للمحور التالي وهكذا. إذًا 



 

 

 

إعطــاء معلومــات نظريــة ثــم يطلــب مــن املشــاركني املناقشــة وتــدوين خمرجــات املناقشــة يف القوالــب املخصصــة     
إضــافة بعــض  مــعكتيــب الورشــة عنايــة خاصــة يف اإلخــراج  إعطــاء ومــن اجلــدير بالــذكر أّنــه متواملعــدة ســلفا. 

وتــبني أن  م بشــكل يســهل التعامــل معــه. ّمُصــتماعيــة وهلــا عالقــة بــالنواحي االج التلميحــات لكــل صــفحة فيــه  
اســتخدام القوالــب املطلوبــة يعتمــد بالدرجــة األوىل علــى مــدى مناســبة القالــب للغــرض الــذي يســتخدم مــن أجلــه    

م بطريقة تساعد على توليد األفكار وحتفيز النقاش ّموكذلك أهمية املرونة والسهولة يف االستخدام حبيث ُص
 وتتسم بالوضوح والشرح الوايف ملا يراد من الورشة.داخل اجملموعة 

واليت أعدها وكتبها فريق العمـل بنـاًء    -اليت ُقّدمت أثناء الورشة  وفيما يلي عرض خمتصر للمادة التدريبية
 مع نتائجها: -على املراجع العلمية والدورات املتخصصة 

 

 :التخطيط االستراتيجي
 وكـذلك   املركـز : هي منهج مقرتح شامل يعتمد على فهم احمليط الواسع الـذي يعمـل فيـه    االسرتاتيجية

اول حيـ فهم نقا  القوة ونقا  الضـعف يف مركـز احلـي باإلضـافة إىل الفـرص اخلارجيـة والقيـود الـيت         
 ، كمـا أنهـا توضـح أهـداف    املطلوببالعمل  املركز قوميل عامًا تعطي إطارًا االسرتاتيجيةمعاجلتها. إن 

 .عتزم استخدامها لتحقيق ذلكيوالطريقة اليت  املركز
    إلصـدار قـرار واختـاذ إجـراءات أساسـية تعمـل علـى تشـكيل          مقصـود التخطيط االسرتاتيجي هـو جهـد

وتوجيه  مركز احلي من حيث التعريف به وما يقوم به من أعمال وكيف يقوم بذلك، وملـاذا يقـوم بـه؟    
 مع الرتكيز على املستقبل.

  هي ناتج عملية التخطيط االسرتاتيجي؛ فهي أداة للقيادة واإلدارة وتعمل على تـوفري   االسرتاتيجيةاخلطة
 اإلرشادات املطلوبة لتحقيق مهمة مركز احلي وحتقيق أفضل مستوى من الفعالية والتأثري. 
يط حتتـوي  ولكي يكون التخطيط االسرتاتيجي ناجحـًا ومثمـرًا حيتـاج أن ميـر مبراحـل تقـوم بهـا جلنـة التخطـ         

 تتلخص بالرسم البياني التالي: االسرتاتيجيةعلى مكونات اخلطة 
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 بناء القيم

بناء الرؤية 
 والرسالة

تحديد  
 األهداف

تحديد  
 البرامج

تحديد  
متطلبات  

 نجاح الخطة



 

 

 

 القيم:
بدأ أوال بتحديد القـيم الرئيسـية ملركـز  احلـي والـيت مـن املمكـن أن تسـاعد         نقد يكون من املفيد أن 

 .ةهمامل/ةرسالالو ةرؤيالقيام بكتابة مسودة بيان الفعليا عند 
 

تكتـب القـيم علـى شـكل مجـل أو مفـردات       . هي املفاهيم اإلرشادية واملعتقـدات واملبـاد    تعريف القيم:
وتشرح القيم ما يؤمن به ويعتقده ويلتزم به القائمون على مركز احلي ومنسـوبوه، وهـي الصـورة الـيت تـنعكس      

ملبـاد  الـيت ترشـد    عليه وعلى مبادئه وطريقة التواصل معه. والقـيم مبثابـة ا   نلآلخرين عن املركز حبيث يتعرفو
مركــز احلــي والقــائمني عليــه لتحديــد مــاهي األولويــات بالنســبة هلــم. وتكمــن أهميــة القــيم بأنهــا ختربنــا مــاهو  
املسموح به أن نفعله وما الذي نتوقعه وما هو غري املسموح. واليكفي أن توضع القيم يف موقع باإلنرتنـت فحسـب   

 بل جيب أن تتحول إىل واقع. 
 

 أهمية القيم:
تكّون القيم ملركز احلي باإلضافة للرؤيـة والرسـالة الثقافـة الـيت حييـا بهـا، ومـن خـالل القـيم تتحـدد           
طبيعــة العالقــات الــيت تنشــأ بــني منســوبي املركــز وحتكــم تصــرفاتهم وقــراراتهم. وممكــن للقــيم أن تتطــور         

بـني الفينـة واألخـرى    وتتحسن وتليب أوضاع واحتياجات مراحل متجددة يف املركز لـذلك يلـزم وبشـكل مسـتمر     
مـاهي معتقـدات مركـز احلـي؟      :مراجعة القيم وتعديلها حسب احلاجة. إن بيان القيم جييب على األسـئلة التاليـة  

 لذي متثله؟ ما الذي حيركه؟ ماهي األفكار اليت حتكمه؟ا ما
 

 كيفية صياغة القيم:
 قيم(. 7-5قيم )من  7يزيد عددها عن يستحسن أن ال  -1
 شكل عبارة أو مجلة والتكفي كلمة واحدة مثل احرتام. احرتام ماذا؟تصاغ على  -6
 أن تكون الفكرة يتشارك فيها اجلميع ويؤمن بها كل شخص يف املركز. -3
 الرؤية أو الرسالة. صياغة يف ترد بعض القيمأن  تدعم الرؤية والرسالة ويستحسن -1

 

 :قيم مركز حي الحزام الذهبي
 بالعمل التطوعي وخدمة اجملتمع. االلتزام .1

 التواصل االجتماعي بهدف الرتابط والتواصل بني أفراد احلي لزرع األلفة. .6

 بتميز وجودة وإتقان. االجتماعية أهمية الفرد يف اجملتمع ومراعاة توفري احتياجاته .3

 مشاركة مجيع الشرائح املختلفة.عن طريق تكافؤ الفرص  .1

 بروح الفريق الواحد والرتابط والتعاون.تعزيز العمل اجلماعي والعمل  .5

 مع الشفافية يف املعلومات العامة. التعامل خبصوصية مع املعلومات واملواضيع الشخصية .2

 



 

 

 

 الرؤية:
 .املركـز  يف حمـرك  أقـوى  مجلة الرؤية متيل إىل كونها واسعة وميكن وصفها بأنها هدف شامل ميثـل 

  .املرجوة األهداف حتقيق سبيل يف قدراتها لتوسيع يف اجملموعة الروح وتلهم تتحدى أن وجيب
 صـورة  تعتـرب  الرؤيـة  فـإن  لـذلك  ا.الجيادهـ  املركـز  عىيسـ  الـذي  للمسـتقبل  رةوصـ هـي   الرؤيـة: تعريـف  

 .يف املسـتقبل  ومنسـوبوه  املركـز  عليـه  يكـون  أن تطمـح  ملـا  صـورة مسـتقبلية   مبثابـة  إنهـا   ناجح. ملستقبل إرشادية
للمركـز يف نقطـة مسـتقبلية    حمّفـزة  الرؤية تلخص جمموعة األهداف بعيدة املدى وتتمثل بكونهـا صـورة ذهنيـة    

 :التالية األسئلة على الرؤية بيان )وصف املركز يف املستقبل( حبيث جييب

 النجاح؟ يكون كيف 

 خمتلفا؟ جمتمعك يكون تريد أن كيف 

 بنجاح؟ غرضه بتحقيق املركز قام إذا جمتمعك كيف سيكون 

 
 كيف نكتب الرؤية:  

نضــع جمموعــة مــن األســئلة الرئيســة املتعلقــة بالرؤيــة. مجيــع األســئلة تبــدأ باجلملــة التاليــة: مــاهو وضــع              
 أو مجلـتني  عـن  الرؤيـة  بيـان  طـول  يزيـد  ال أن جيـب  مخس سنوات( تراجع كلاملركز عند انتهاء املدة احملددة )

 الطــرق بالتحديــد عــرفن ال مــن خــالل الرؤيــة وحــدها فقــط. و البدايــة هــو الرؤيــة بيــان إن حيــث .ثــالث

 خترب الناس ال ولكنها التغيري مرحلة حتدد للرؤية أن ميكن الرؤية. لتحقيق إتباعها سيتم واالسرتاتيجيات اليت

 .الرؤية تلك إىل للوصول تغيريه ينبغي ما بالتحديد
 
 

 :رؤية مركز حي الحزام الذهبي
 جلميع فئات احلي. املفيد واملمتع ول لقضاء الوقتاأل املكان كوننن أ          

 

 الرسالة أو المهمة:
 بشـكل  حيـدد  الرسـالة/املهمة  بيـان  إن ، حيـث ول عمال ضرللغ بيانهي تعريف الرسالة أو املهمة:                

 الرسـالة/املهمة  بيـان  يكـون  أن جيـب  فقـط  اجلمـل  بعض خالل ومن هو موجود؟ وملاذا املركز؟ طبيعة ما واضح

 مجلة تلخص من حنن وماذا نريد ؟ . .أمجع العامل إىل أعمال من به يقوم وما املركز ماهية توصيل قادرا على
 :عناصر ثالثة يشمل أن وجيب واحدة. فقرة عن يزيد ال أن ويفضل قصريا املهمة بيان الرسالة/ يكون ما غالبا
 :وتركـز  يوجد املركـز؟  لتحقيقها. ملاذا املركز اليت يسعى النهائية النتائج تصف واحدة مجلة الغرض 

 .النهائية النتيجة على الغرض مجلة

 :املركز به يقوم ما يصف بيان العمل. 

 هلم اخلدمات تقديم يتم للذين املستفيدون: وصف. 

 



 

 

 

 :رسالة مركز حي الحزام الذهبي
االرتقــاء مبســتوى األفــراد يف احلــي يف كافــة اجملــاالت، وإعــداد وتنفيــذ بــرامج متميــزة وباســتخدام                 

 مجيع املوارد املتاحة خلدمة مجيع فئات اجملتمع. 
 

 :  االستراتيجيةاألهداف 
م إىل هي األهداف العامة الواسعة اليت جيب على املركز حتقيقها لضمان جناح اسرتاتيجيته. وتنقس               

تستخدم لتفعيل الرسالة وتساعد املركز للتحرك  االسرتاتيجيةأهداف اسرتاتيجية وأهداف إجرائية. فاألهداف 
يتفــق عليهــا األشــخاص املعنــيني   االســرتاتيجيةحنــو األهــداف العليــا الــيت تتضــمنها الرؤيــة والرســالة. واألهــداف   

نية حمددة، وهي ليست قائمة باألنشـطة واملسـؤوليات   باملركز وُتعنى بتحقيق إجنازات على الواقع خالل فرتة زم
اليت يقوم بها هؤالء األشخاص. أما األهداف اإلجرائية فتكون أكثر حتديدا ووفق إطار زمـين حمـدد. ويتطلـب    

مـن األهـداف إذا مل    االسـتفادة حتديد األهداف اإلجرائية توفر معـايري لقيـاس مـدى حتقـق األهـداف وال ميكـن       
 لتحقق من إجنازها وتنفيذها والتوجه ناحية الرؤية والرسالة.يكن هناك وسيلة ل

 األهداف(.( املرجوة  والنتائج النهائية النتيجة وضوح عن تعرب 

 األولويات اإلجراءات )وضع مع التوجيه )القيم والرؤية والرسالة( بيانات بني توصل(. 

 معينة. واسرتاتيجيات حمددة معامل تضع ال ولكنها واضحة، اجتاهات برسم تقوم 
 يلي: كما حمددة معايري مع االسرتاتيجيةاألهداف  تتوافق أن جيب

 املرجوة للنتائج وصفا تقدم أن. 

 واملهمة الرؤية إجناز عملية وتساند توضح أن جيب. 

 األساسية االسرتاتيجيات وتعاجل تتناول أن جيب. 

 سنوات ثالث إىل مخس أطول )من فرتة تشمل عادة(. 

 املرجوة اخلدمة ومستوى احلالي اخلدمة مستوى بني الفجوات تتناول. 

 للمركز واضحا اجتاها ترسم أن جيب. 

 منها من سيستفيد حتدد أن جيب. 

 واقعية تكون ولكنها بالتحدي تتصف. 
 

 لمركز حي الحزام الذهبي: االستراتيجيةاألهداف 
 تعزيز التواصل بني أهالي احلي. .1

 وتقديم ودعم برامج املركز.تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء  .6

 زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت.  .3

 تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع. .1

 تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع. .5

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل اخلامس
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 اخلامسالفصل 

 

 :التشغيلية الخطة وضع طريقة:أواًل

 وفق االستشارية اللجنة مع احلي مركز من فريق مشاركة طريق عن التشغيلية اخلطة وضع مت
 :التالية اخلطوات
 . أعضاء 1 إىل 3 من يتكون احلي مركز إدارة من فريق اختيار -1
 .للربامج التشغيلية للخطة ذجامن جتهيز -6
 :على حتتوي واليت التشغيلية اخلطة مادة جتهيز -3

 .للمركز وضعت اليت االسرتاتيجية األهداف -أ 
 .الربامج منوذج حسب األنشطة جماالت حسب مصنفة بالربامج قائمة -ب 
 .واحد عام مّدة خالل املراحل حسب الزمنية املدة حتديد -ج 

 :مثل اخلطة لوضع الضوابط أهم بعض توضيح مت التشغيلية اخلطة بوضع البدء قبل  -1
  .اخلطة وضع يف التنفيذ فريق إشراك أهمية -أ 
 .االسرتاتيجية باألهداف الربامج ربط -ب 
 .الربامج لتنفيذ والبشرية املادية اإلمكانيات توفر -ج 
 باألهداف وارتباطها املستفيد والنطاق األهمية حسب الربامج اختيار يف األوليات مراعاة -د 

 .االسرتاتيجية
  .اإلجرائية األهداف وحتقق، واقعية الربامج تكون أن -ه 
 :-سبق ما إىل باإلضافة– منها واليت التشغيلية للخطة املعتمدة الربامج إقرار آلية -و 

 ين لتنفيذ الربنامجاملؤيداملشاركني  عدد 
 اخلطط التشغيلية السابقة وماهي الربامج اليت اشتملت عليها 
  يةهمكثر أأوجود إمكانية لتنفيذ الربنامج دون تعارض مع برنامج آخر  

 :واألنشطة الربامج صياغة طريقة -5
 .حتققه تضمن اليت واألنشطة الربامج أمساء اقرتاح يتم اسرتاتيجي هدف كل أمام -أ 
 .النشا  أو الربنامج من املستفيدة الفئة حيدد -ب 
 .احتياجاته وماهي تنفيذه كيفية عن موجز وصف حتديد -ج 
 .معني موسم أو حمدد بوقت مرتبط النشا  أو الربنامج كان إذا التوقيت يذكر -د 
 .النشا  أو الربنامج حيققها سوف اليت األهداف ماهي -ه 

 



 

 

 

 :التشغيلية اخلطة لوضع العملية اخلطوات -2
 .سابقًا املعّدة القائمة من املختارة الربامج اعتماد -أ 
 .املتطلبات حسب مستقباًل ستنفذ واليت العام هذا ستنفذ اليت للربامج األوليات ترتيب وضع -ب 
 .التشغيلية باخلطة املعين( هـ1135) القادم العام برامج حتديد -ج 
 .التشغيلية اخلطة منوذج على الربامج اسقا  -د 
  .الربنامج تصف اليت املكونات على التشغيلية اخلطة منوذج حيتوي -ه 
 .اختياره مت برنامج لكل مناسب توقيت وحتديد العام مدار على زمنيًا الربامج ترتيب -و 

 
 :اإلجرائية األهداف

 :واليت تعين أنها( SMART) مسارت مبعايري اإلجرائية األهداف تلتزم أن جيب
 حتقيقها يف املركز يرغب معينة إجنازات تعكس حبيث حمددة تكون: حمددة. 
 اجنازها مت هل حتديد ميكنك حبيث للقياس قابلة اإلجرائية األهداف تكون: للقياس قابلة. 
 تكون أن وجيب. املستحيل تطلب ال أن جيب ولكن بالتحدي تتصف أن المانع: للتحقيق قابلة 

 .املتوفرة املوارد مع ومنسجمة متوافقة
 املطلوبة النتيجة اإلجرائية األهداف حتدد أن جيب: النتائج لتحقيق موجهة. 
 متتد قد فرتة خالل اإلجرائي اهلدف لتحقيق الزمين اإلطار بتحديد قم: حمدد وقت يف حمصورة 

 . واحد عام إىل شهور بضعة من
 :النقاش أثناء اجملموعة توجيه يف تساعد أن ميكن اليت األسئلة من جمموعة يلي فيما

 األساسية؟ واالسرتاتيجيات املهمة نظر وجهة من معقوال يعد الربنامج هذا هل 
 حيقق أن املمكن من هل أو) اخلدمة هذه يقدم أن ميكن الذي األفضل املركز حنن هل 

 ؟(أفضل عمال تنافسنا
 ناجحني؟ نصبح حتى االستثمار من حنتاج كم املالية؟ الناحية من معقواًل يعترب الربنامج هذا هل 
 اجلهد؟ هذا إلجناز كافية بدرجة ماهرون هم من واملتطوعني العاملني من لدينا هل 
 املركز؟ أعضاء ومن القيادة من الكامل االلتزامو بالدعم حيظى الربنامج هذا هل 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 أهم البرامج:

 
من خالل ورشة العمل اليت شارك فيها عينة من أهل احلي مت اقرتاح العديد من الربامج اليت ختدم 

 للمركز. وبعد مراجعتها وتنقيحها ميكننا أن نستعرضها على النحو التالي: االسرتاتيجيةاألهداف 

 م
اهلدف 

 اإلسرتاتيجي
 أمثلة على الربامج نوع الربامج

1 
 

تعزيز التواصل 
 بني أهالي احلي

 بعملية تعنى برامج
 احلي أهل بني التواصل

 احلي، أهل تفقد جلنة وتكوين الديوانيات، تفعيل
 وتبادل الدورية، واحلفالت املناسبات يف واالجتماع
 .اإللكرتوني التواصل إىل باإلضافة الزيارات

 ترفهيه ورياضية وألعاب ورحالت مهرجانات ترفيهية برامج
تفعيل مشاركة  6

أهل احلي يف بناء 
وتقديم ودعم 
 برامج املركز

 مشاركات برامج
 ألهل عامة اجتماعية
 وما حوهلا اخلرب

 ألفضل ومسابقات األحياء، ملراكز ملتقى إقامة
 ترفيهي برنامج وعمل األيتام واستقبال تطوعي، برنامج
 املنطقة عموم يف للمحتاجني خريية صناديق وضع هلم،

 اجتماعية مهارات.. ثقافية مسابقات.. رياضية منافسات املنافسات برامج
 وتعليمية وتربوية

زيادة وعي  3
اجملتمع يف شتى 

 اجملاالت

 وتعليمهم اجملتمع وقيم سلوكيات على املنزلية العمالة وتثقيف تأهيل امجبر
 املنزلية اخلدمة يف مهارات
 يف الوعي وزيادة القيم تعزيز أجل من وذلك والتثقيفية التوعوية احلمالت برامج
 وغريها والسلوكية الصحية اجملاالت شتى
 

تنمية الطاقات من  1
مجيع األعمار 
 وبناء القيادات
 داخل اجملتمع

 برامج يف تستخدم اليت املرافق من جمموعة إنشاء استثمارية برامج
 متعددة صالة-الوقت نفس يف تأجريها ويتم املركز
 إنشاء-وقفي مشروع عمل-صحي نادي– األغراض
 حضانة

 وخدمات برامج
 املتخصصة النوادي

  واخلطابة اإللقاء نادي– صحي نادي
Toastmaster- نادي - اخلاصة االحتياجات نادي 

 األشبال



 

 

 

 والتأهيل التنمية برامج
 املواهب تبنى طريق عن
 برامج تصميم و

 احتياجات مع تتناسب
 ونوع وطبيعته احلي
 املستهدفة الفئة

 العمل ضغو  مع والتعامل االحتيال من احلماية
 املتخصصة املهارات بعض إىل وصوال األسرية واملهارات

الصعوبات تذليل  5
وحل املشاكل 

اليت تواجه الفرد 
 واألسرة واجملتمع

 احلي يف اخلدمات على الرقابة املشاركة واملساعدة يف احلي خدمات برامج
 ومتيزه احلي بهوية والعناية املعنية اجلهات مع والتواصل

 األسرية االستشارية واخلدمات – البني ذات إصالح املشاكل حل برامج
 والعمالة الشباب لدى السلبية والظواهر – والنفسية
 الدراسي والضعف

 

 

 التشغيلية: الخطة نماذج:ثانيًا

بعد استعراض مجيع ما سبق البد أن ُيستعان ببعض النماذج واجلداول الفنية من أجل رسم اخلطة  
 التالي:على النحو مت إعداد بعض النماذج للخطة التشغيلية التشغيلية بشكل واضح ومفصل. لذلك 



 

 

 

 استمارة برنامج –منوذج للخطة التشغيلية 
 اسم الربنامج:

 نوع الربنامج/اجملال:

 اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه الربنامج 
 
 
 

 وصف الربنامج
 
 
 

 الفئة املستفيدة
كبار -الفتيات-يف كل برنامج جيب حتديد الفئة املستفيدة مثل:الشباب

 اخلاصة..إخلذوي االحتياجات -األطفال-السن
  العدد املستهدف

  املدة الزمنية للتنفيذ
  توقيت الربنامج

  املسؤول عن الربنامج

 االحتياجات 
 البشرية:
 املادية:

 اإلعالمية:
  الشراكات والرعايات

  التكلفة املالية

جودة التنفيذ وتوفر احتياجات معينة أو مناسبة التوقيت ووصول الرسالة  مثل مقومات النجاح
  للمستفيدين...إخل

  أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء

املستفيد  رضاميكن من خالهلا قياس  مستوى جناح الربنامج ومن أمثلتها 
 وعدد املشاركني ونتائج االستبانات...إخل

 
 

 



 

 

 

 التشغيلية/اجلدول الزمينمناذج اخلطة 
 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الفرتات   بيانات الربنامج

 الربنامج
 تاريخ التنفيذ
 املسئول      
 التكلفة
 الربنامج

 تاريخ التنفيذ
 املسئول      
 التكلفة
 الربنامج

 تاريخ التنفيذ
 املسئول      
 التكلفة
 الربنامج

 تاريخ التنفيذ
 املسئول      
 التكلفة
 الربنامج

 تاريخ التنفيذ
 املسئول      
 التكلفة
 الربنامج

 تاريخ التنفيذ
 املسئول      
 التكلفة



 

 

 

 مناذج اخلطة التشغيلية/االحتياجات املادية 

 اإلعالمية مناذج اخلطة التشغيلية/االحتياجات
 اسم الربنامج:

 الربنامج/اجملال:نوع 

 اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه الربنامج 
 
 
 

 وصف الربنامج
 
 
 

  الفئة املستفيدة
  العدد املستهدف

  املدة الزمنية للتنفيذ
  توقيت الربنامج

  املسؤول عن الربنامج

 االحتياجات 
 البشرية:
 املادية:

 اإلعالمية:
  الشراكات والرعايات



 

 

 

  املاليةالتكلفة 
  مقومات النجاح

  أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
 
 
 

 

مت مجع عدد من الربامج املقرتحة وأضيف عليها برامج اخلمسة  االسرتاتيجيةبالنظر إىل األهداف 
قام فريق مج لتلك األهداف امناسبة الربوبواسطة التحقق من  .االسرتاتيجيةجديدة ميكنها حتقيق األهداف 

العمل بالتنسيق مع إدارة املركز باختيار جمموعة من الربامج ميكن تنفيذها وإدراجها يف اخلطة التشغيلية 
لعام واحد. علمًا أّن هذه الربامج تتغري عند إعداد اخلطة التشغيلية لكل عام قادم وذلك مراعاًة للتنويع يف طرح 

 ها حسب اإلمكانيات املتوفرة. الربامج واختيار
وقد روعي أثناء اختيار الربامج أن يكون هناك توازن يف عدد الربامج اليت ختدم كل هدف 

، وال تكون اجلهود ومبا يتناسب مع فئات احلي واحتياجاته جانب على جانب آخراسرتاتيجي حبيث ال يطغى 
مع األخذ يف  األخرى عند التخطيط التشغيلي مبذولة كلها يف حتقيق هدف أو هدفني ويتم نسيان األهداف

اليت مت  الربامج. ومبراجعة عدد االعتبار أّن الربنامج الواحد ميكن أن حيقق أكثر من هدف اسرتاتيجي
 اختيارها وتوازنها وجدنا أّن هناك عدد متوازن من الربامج أمام كل هدف كما يلخصه اجلدول التالي:

 تعزيز التواصل بني أهالي احلي.
 تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز.

 زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت.
 تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع.

 املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع.تذليل الصعوبات وحل 



 

 

 

 اسم الربنامج: ديوانيات -1
 نوع الربنامج/اجملال: تواصل

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
  الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع.تذليل 

 وصف الربنامج

  رواد  –النساء  –الديوانيات تغطي جمموعة من فئات احلي مثل ) الرجال من عدد
األعمال من الشباب ..(

  وهو األفضل حبيث يكون كل لقاء يف منزل  و متغريأو منزل ثابت أتقام يف مقر
و مقر املركز يف حال أيف منتزه  ن تكون استثناًءأوال مانع  ،حد أعضاء الديوانيةأ

منزل العضو. مالئمةعدم 
 –ل من خالل الديوانية أحوال األعضاء مع تقديم برنامج مفتوح مثل ) مسابقة دابتُي

 ( حتت إشراف املضيف بالتنسيق مع إدارة املركز.اخلكلمة ... –ضيف شرف 
 فتياتال – شبابال –احلي نساء  - احلي رجال الفئة املستفيدة
 التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 )مستمرة(.على مدار العام  املدة الزمنية 

 .حسب االتفاق بني املشاركني يف الديوانيات –دوري  توقيت الربنامج
 الديوانيات/متطوعنيمشرف ومشرفة  -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 .للنساءللديوانيات + منسقة  للديوانيات للرجالمنسق  البشرية:
 ضيافة–الديوانيات  عقد مكان املادية:

 جتهيزات صوتية -نشر توثيق الديوانية -التوثيق-اإلعالمية:رسائل التذكري
 التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم الشراكات والرعايات

 التكلفة املالية
 ريال نثريات حمتملة )مطبوعات 1888ريال شهريا مصروف وتنسيق +  6888

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم ..مثاًل ووجوائز(
 .ضيوف الشرف -التنوع يف الفقرات املقدمة مقومات النجاح

 طرح مقرتحات ومبادرات لدعم املركز وتطويره -اإلعالن عن برامج املركز أفكار تنفذ من خالل الربنامج

  مؤشرات األداء

.عدد احلضور املنتظم يف الديوانية مقارنة بالعدد املستهدف .1
انتظام جدول الديوانية. .6
تنقل الديوانية على األفراد املشاركني فيها . .3
ديوانيات تشمل الفئات املستهدفة املذكورة  أربعالعدد األدنى للديوانيات  .1

 اعاله.



 

 

 

 اسم الربنامج: تبادل وتفقد -6
 نوع الربنامج/اجملال: تواصل

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
  .تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع 

 وصف الربنامج

 تشكيل جلنة من أهل احلي لتفقد ومعرفة أحوال وأخبار أهل احلي وترتيب  يتم
زيارات متبادلة ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم عن طريق:

إبالغ بقية أهل احلي. .1
ترتيب جمموعات زيارة. .6

 .أومعنويًا ن لزم األمر ماديًاإالعون واملساندة  إجياد حلول لتقديم
 أسر احلي ومنسوبيه كاّفة.  الفئة املستفيدة
 التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 بصفة يومية حسب االحتياج. املدة الزمنية 

 على مدار العام توقيت الربنامج
 مشرف ومشرفة اللجنة/متطوعني -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

لرتتيب وخدمة اللجنة املذكورة باإلضافة اىل منسقة.مخسة أعضاء منسق  البشرية:
 للجنة الرجال ومخس عضوات للجنة النساء.

 هدايا املادية:
 التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم اإلعالمية:

 التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم الشراكات والرعايات

 التكلفة املالية
 الحقًا احتديده يتم و مثاًل..ريال هدايا 1888ريال منسقة +  1888ريال منسق +  1888
 التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا

 معرفة أعضاء اللجنة بأهل احلي -إمتالك أعضاء اللجنة ملهارات التواصل واالتصال مقومات النجاح
 طرح مقرتحات ومبادرات لدعم املركز وتطويره -اإلعالن عن برامج املركز أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
عدد الزيارات املنفذة. .1
تنوع املشاركني يف الزيارات. .6
 عدد احلاالت املستفيدة من الربنامج وتنوعها. .3

 
 



 

 

 

 "التواصل اإللكرتوني" تواصل يإ: الربنامج اسم -3
 نوع الربنامج/اجملال: تواصل

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 احلي أهالي بني التواصل تعزيز. 
 واجملتمع واألسرة الفرد تواجه اليت املشاكل وحل الصعوبات تذليل. 
 واجملتمع واألسرة الفرد تواجه اليت املشاكل وحل الصعوبات تذليل. 

 وصف الربنامج

 عامة بصورة احلي أهل بني للتواصل املعززة التقنيات من جمموعة استخدام. 
 الربامج حسب احلي داخل اجملموعات ربط يف التقنية الوسائل من االستفادة 

 .الفئات وحسب املنفذة
 فوائدها وبيان املطلوبة التقنيات استخدام على تدريبية دورات تقديم. 

 . كافة منسوبي احلي الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 .الربنامج وتصميم الختيار أشهر 3+  للتدريب شهرين املدة الزمنية 

 على مدار العام توقيت الربنامج
 . موظفني بدوام جزئيمشرف ومشرفة اللجنة/ -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

  البشرية:
 (.واعي+  أمني+  التقنيات جييد) االلكرتونية الربامج على مشرف .1
 .القنوات حبسب فرعيني مشرفني .6
 الدوائر ذات االجتماعي التواصل بشبكات مرتبط احلي ملركز موقع تصميم :التقنية
 .اجلوال تطبيقات بربامج ربطه إمكانية مع املغلقة
 .املستخدمة التقنيات على تدريبية برامج: التدريب

 التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم والرعاياتالشراكات 
 التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم التكلفة املالية
 بأهل احلي تهممعرف -ملهارات التواصل واالتصالاملشرفني إمتالك  مقومات النجاح

 طرح مقرتحات ومبادرات لدعم املركز وتطويره -املركزاإلعالن عن برامج  أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء

 . واملشاركني املتفاعلني عدد .1
 . املشاركات عدد .6
 . املشاركات استمرار .3
 . الفرعية اجملموعات على املؤشرات نفس وتنطبق



 

 

 

 اسم الربنامج: إصالح ذات البني  -1
 نوع الربنامج/اجملال: حل املشكالت
اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 

 الربنامج 
 .تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع 

 وصف الربنامج

  إنشاء جلنة ُتعنى حبل املشكالت على مستوى األسرة أو الشركاء أو اجلريان أو
مجاعة املسجد ...اخل، وذلك عن طريق الدخول بني أطراف املشكلة وتقديم 
النصح وتقريب وجهات النظر وصوال إىل الصلح بعيدا عن اجلهات الرمسية مع 

 احملافظة على اخلصوصية والسرية فيما يتعلق بتفاصيل املشاكل.
 حاالت اخلصام واالختالف واليت تنشأ داخل احلي بني مجيع الفئات. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 حسب االحتياج املدة الزمنية 

 على مدار العام توقيت الربنامج
 مشرف ومشرفة للجنة إصالح ذات البني/متطوعني من األهالي -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
عقل. أعضاء البشرية: مشرف ومشرفة للجنة الرجال والنساء ذو جتربة وخربة ورجاحة 

 يتم حتديدهم حسب نوع املشكلة وأطراف اخلالف.
 ألعضاء اللجنة حول مهارات حل املشاكل التدريب

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم الشراكات والرعايات
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم التكلفة املالية

 مقومات النجاح
 أجل من واخلطباء والتدريبية التوعوية الربامج مسئولي مشريف الربنامج مع تواصل
االستعانة باصحاب املعرفة -واخلالف املشاكل أسباب تقليل يف تساعد برامج تقديم

 احلفاظ على اخلصوصية-واخلربة مبا يتناسب مع كل مشكلة 
 اللجنةمساهمة املتقاعدين يف هذه  أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
عدد املشاكل اليت مت حلها.  .1
اخنفاض عدد املشاكل يف احلي اليت مت الذهاب بها اىل اجلهات الرمسية. .6
 اخنفاض املشاكل عموما. .3

 
  



 

 

 

 األسرية والنفسية ( االستشاريةاسم الربنامج: مستشارك ) اخلدمات  -5
 نوع الربنامج/اجملال: حل املشاكل

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع
 .تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع 

 وصف الربنامج
  اليت تقدم عرب اهلاتف أو املوقع االلكرتوني أو مباشرة  االستشاراتجمموعة من

ألهل احلي يف اجملال  االستشاريةيف مقر املركز، واليت تغطي االحتياجات 
 األسري والصحي والرتبوي وتطوير الذات.

 كافة فئات أهل احلي الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 حسب االحتياج املدة الزمنية 

 على مدار العام توقيت الربنامج
 مشرف ومشرفة لالستشارات/متطوعني  -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

البشرية: عدد من االستشاريني املتخصصني يف اجلوانب األسرية والرتبوية والصحية 
 منسق ومنسقة .-ومشرفةمشرف -وتطوير الذات

مقر لالستشارات  –)حتويل املكاملات(. االستشاراتخطو  هواتف + أجهزة  مادية:
خط جوال الستقبال -االستشاراتصفحة على املوقع اإللكرتوني الستقبال -)عيادة(
 -مكتبة متخصصة-سكرتري خلدمات الربنامج-رسائل 

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم الشراكات والرعايات
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم التكلفة املالية

 مقومات النجاح
 أجل من واخلطباء والتدريبية التوعوية الربامج مسئولي مشريف الربنامج مع تواصل
احلفاظ -الكفاءةاختيار املستشارين من أصحاب -زيادة الوعي يف تساعد برامج تقديم

 الرتكيز على مستشارين من خارج احلي لضمان التفاعل-على اخلصوصية 
 مساهمة املتقاعدين يف هذه اللجنة أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
عدد املستفيدين من الربامج ) املتصلني(. .1
وانضبا   .استمرارية الربنامج3عدد احلاالت اليت مت تطويرها واإلجابة عليها.  .6

 جدوله.
 
 

  



 

 

 

 اسم الربنامج: ملتقى مراكز األحياء -2
 نوع الربنامج/اجملال: العمل التطوعي
اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 

 الربنامج 
 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع 

 الربنامجوصف 
  تنظيم وإقامة ملتقى جيمع مراكز األحياء املختلفة لغرض تبادل اخلربات ونشر

ثقافة العمل التطوعي بني القائمني على تلك املراكز واللجان وتقديم برامج 
 وورش عمل وحماضرات تطويرية.

 الفاعلني.مشريف مراكز األحياء وجلان التنمية االجتماعية واألعضاء  الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف

 املدة الزمنية 
  أشهر. 3اإلعداد والتجهيز
  أيام. 3تقديم الربنامج 

 يتم حتديد املوعد مبا يتناسب مع اجلهات املشاركة. توقيت الربنامج
 مشرف للملتقى/تعاقد -واإلعالمالعالقات العامة  املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

 .تهيئة مقر مناسب للملتقى.   3. خطة لتنفيذ الربامج.     6.فريق عمل.     1
 . املطبوعات اخلاصة بامللتقى.5.تكوين اللجان الفرعية املنظمة.          1
 رتتيبات.. ترتيب الضيوف واملتحدثني ....اخل من ال7. الدعوات والتوثيق.         2 

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم الشراكات والرعايات
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتم التكلفة املالية

قوة احلملة التسويقية -متيز املتحدثني-تفرد موضوعات امللتقى  -التنسيق املبكر مقومات النجاح
 واإلعالمية

 معرض مصاحب يعرض منجزات مراكز األحياء تنفذ من خالل الربنامج أفكار

 مؤشرات األداء

عدد جلان ومراكز األحياء املشاركة. .1
استمرارية املشاركني للحضور لكافة أيام امللتقى. .6
عدد الربامج املقدمة يف امللتقى. .3
 التوصيات اخلاصة بامللتقى. .1

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: حفل املعايدة -7
 الربنامج/اجملال: تواصلنوع 

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز 

 وصف الربنامج

  لقاء يقام يف يومي العيد ) الفطر واألضحى ( ويدعى له مجيع سكان احلي من
الرجال والنساء واألطفال للمعايدة، بعضهم على بعض، مع تقديم برنامج منوع 

حيتوي على فقرات تتناسب مع العيد وإدخال الفرحة يف النفوس. يتم حتديد وقت 
حيث جيتمعون بعد صالة  معني للمعايدة واالحتفال مبا يتناسب مع أهل احلي

العيد مباشرة وميكن اختيار أوقات أخرى حسب احلاجة، وتقدم الضيافة خالل 
 االجتماع واهلدايا ل طفال مبشاركة أهل احلي 

 سكان احلي الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 للتجهيزايام  18 املدة الزمنية 

 أيام عيدي الفطر واألضحى توقيت الربنامج
 مشرف للرجال ومشرفة للنساء/متطوعني -إدارة العالقات العامة واإلعالم املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

 احلي يساندهم عمال. شباب من يكون أن يفضل للضيافة فريق البشرية:
بكافة جتهيزاتها من إضاءة وكراسي وكهرباء خيمة للرجال وخيمة للنساء  املادية:

 وتكييف ومجاليات وغريها،.
 -للتحدث منصة -الصوت مكربات -ومطبوعات  اإلعالمية: إعالنات

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم الشراكات والرعايات

دراسة التكلفة قبل زمن كاف من هدايا األطفال + اخليام وجتهيزاتها، وميكن  التكلفة املالية
 إقامة احلفل.

هدايا -التأكيد على الوجهاء باحلضور-قرب مكان املعايدة من مصلى العيد مقومات النجاح
 ل طفال

 مؤشرات األداء
عدد احلضور والرواد من الرجال والنساء. .1
عدد املشاركات يف الفقرات املقدمة خالل احلفل. .6
 وإحضار الضيافة.عدد املشاركات يف إعداد  .3

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: تكريم املتفوقني دراسيا -1
 نوع الربنامج/اجملال: تواصل وتنمية
اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 

 الربنامج 
 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع 

 وصف الربنامج

  لتكريم املتفوقني يف مراحل التعليم العام من الطالب والطالبات برنامج تشجيعي
% فما فوق .68ممن حققوا نتيجة 

 .يقام الربنامج يف نهاية العام الدراسي بعد انتهاء االختبارات واعالن النتائج
 .يوزع خالل احلفل شهادات التقدير وجوائز تشجيعية
 ب وأولياء أمورهم ومنسوبي يتم القاء كلمات وتقديم فقرات يشارك فيها الطال

 احلي ومندوب من إدارة التعليم.
 الطالب والطالبات يف التعليم العام من سكان احلي . الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 شهر قبل إقامة احلفل املدة الزمنية 

 الدراسي أو بداية العام اجلديد أو منتصف الفصلنهاية العام  توقيت الربنامج

مشرف للطالب ومشرفة للطالبات/متطوعني من  -إدارة العالقات العامة واإلعالم املسؤول عن الربنامج / طبيعته
 شباب 

 االحتياجات 

 عمل اليقل عن مخسة للطالب ومخس للطالبات. فريق البشرية:
جتهيز -ضيافة للمدعوين .-آخر للعدد املطلوب .حجز قاعة يف فندق أو مكان  املادية:

 الشهادات واجلوائز .
  املقدمة الفقرات على حيتوي للحفل برنامج -توثيق-ومطبوعات اإلعالمية: إعالنات

 إدارة الرتبية والتعليم  الشراكات والرعايات

الشهادات + تكلفة اإلعالنات + قيمة اجلوائز + إجيار الصالة + قيمة العشاء + طباعة  التكلفة املالية
 مكافآت العاملني.

 قوة احلملة التسويقية-قيمة اجلوائز-وضوح آلية التسجيل مقومات النجاح

 مؤشرات األداء
عدد املكرمني من املتفوقني واملتفوقات. .1
عدد احلضور للحفل. .6
 نوعية احلضور من املدعوين وعددهم ممن هلم عالقة بالتعليم. .3

 
  



 

 

 

 الربنامج: احلفل السنوياسم  -6
 نوع الربنامج/اجملال: تواصل

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز 

 وصف الربنامج

  هجري لقاء جيمع أهل احلي مرة يف السنة للتعريف بإجنازات املركز خالل عام
كامل والتعريف باجلديد من املشاريع والربامج وتكريم الداعمني للمركز 
واملتطوعني ورعاة الربامج وتقديم عينات من الربامج ومثارها، مع دعوة املسؤولني 

 يف وزارة الشؤون االجتماعية وكافة الوزارات اخلدمية وكبار املسؤولني .
 دارية عليا يف املركز  وإعالن خطة كما يعلن يف احلفل أي تعديالت أو تغيريات إ

 السنة القادمة. كما يتم تسليم اجلوائز اخلتامية للمسابقات العامة.
 اجملتمع احمللي واملسؤولني يف الوزارات املعنية. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 شهر ونصف املدة الزمنية 

 نهاية العام اهلجري بشكل دوري توقيت الربنامج

مشرف ومشرفة حلفل الرجال والنساء /متطوعني من  -إدارة العالقات العامة واإلعالم املسؤول عن الربنامج / طبيعته
 شباب 

 االحتياجات 

 فريق عمل إلعداد وجتهيز احتياجات العمل.. البشرية:
  -اهلدايا واجلوائز -ضيافة  -مقر للحفل يتناسب مع طبيعة املدعوين  املادية:

 على حيتوي للحفل برنامج-بطاقات دعوة  -توثيق-ومطبوعات اإلعالمية: إعالنات
  املقدمة الفقرات

 فرع وزارة الشؤون االجتماعية  الشراكات والرعايات

 التكلفة املالية
قيمة العشاء + طباعة الشهادات + تكلفة  قيمة اجلوائز والدروع+ إجيار الصالة +

 اإلعالنات + مكافآت العاملني.

 مقومات النجاح
تقديم فقرات من  -شرفوجود ضيوف -مشول التكريم لكل صاحب مساهمة 

 املستفيدين
 تسويق املشاريع بواسطة دعوة الرعاة والداعمني أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
وفئاتهم.عدد احلضور  .1
استبانة توزع على احلضور لتقويم احلفل وما يعرض فيه من برامج. .6
 .عدد االستمارات املعبئة. .3

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: احلفالت االجتماعية  ) فرحة ( -18
 نوع الربنامج/اجملال: تواصل

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
  أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز.تفعيل مشاركة 

 وصف الربنامج

  إقامة حفلة مصّغرة لكل مناسبة اجتماعية حتصل خالل العام مثل ) شفاء
تولية -الرتحيب بساكن جديد-احلصول على شهادات عليا-عودة مبتعث-مريض

 منصب...اخل( .
 عضو احملتفى به أو ميكن أن يقام احلفل ضمن إحدى الداريات اليت ينتمي إليها ال

يف مركز احلي أو مكان آخر مناسب وتتصف بكونها جتمع املقربني من جريان 
 وأصحاب لتقوية الروابط والتواصل ويتم تبادل اهلدايا فيها.

 منسوبي احلي ممن حيصل له مناسبة تستحق االحتفال. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 خالل أسبوع من حصول الداعي إلقامة احلفلة. املدة الزمنية 

 حسب احلاجة طوال العام. توقيت الربنامج
 مشرف ومشرفة حلفالت الرجال والنساء /متطوعني  -إدارة العالقات العامة واإلعالم املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 باإلضافة للمشرفني منسق ومنسقة البشرية:
  -هدايا -ضيافة  -مقر للحفل يتناسب مع طبيعة الدعوة والعدد  املادية:

  املقدمة الفقرات على حيتوي للحفل برنامج-رسائل دعوة  -توثيق-اإلعالمية: 
 برامج  داريات احلي الشراكات والرعايات

 -املنسقراتب -قيمة اهلدية املقدمة باسم املركز التكلفة املالية
 املتابعة املستمرة ألحوال أهل احلي وسرعة املبادرة  مقومات النجاح

 يتم سؤال اإلدارات الرئيسة باملركز أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
مشولية االحتفال جبميع من تدعو له احلاجة لذلك دون متيز. .1
عدد احلضور للمناسبة. .6
 بالضيافة.عدد املتبنني هلا املتكفلني  .3

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: اللقاءات الرمضانية -11
 نوع الربنامج/اجملال: تواصل

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز
 زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت. 

 وصف الربنامج

  تنظيم إفطار جيمع أهل احلي ولقاءات بعد الرتاويح تعقد يف املساجد أو يف املنازل
أو يف مقر املركز. ويقدم خالل اللقاء وجبة من مشاركات احلضور كل حيضر 
ما تيسر له من الطعام. ويتم تداول أحاديث ودية بني احلضور وأخبار ومواضيع 

 ت ثقافية أو رياضية.خمتلفة. وميكن تقديم فقرات ترفيهية ومسابقا
 يفضل أن تتم على شكل جماميع مرتبطة بالداريات أو الفئات العمرية. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف

الرتتيبات حبسب عدد اللقاءات يتم حساب املدة الزمنية للتنفيذ حبيث يسبق اللقاء  املدة الزمنية 
 أيام. 3مباشرة خالل 

 شهر رمضان من كل عام توقيت الربنامج
 مشرف للقاءات الرجال ومشرفة للنساء /متطوعني  -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 منسق ومنسقة باإلضافة للمشرفني البشرية:
  -هدايا -ضيافة  -مقر يتناسب مع طبيعة  اللقاء والعدد  واألجواء الرمضانية املادية:

 مواد توعوية تناسب رمضان -توثيق-اإلعالمية: إعالن جبدول اللقاءات
 برامج  داريات احلي الشراكات والرعايات

 -راتب املنسق-قيمة اهلدية املقدمة باسم املركز التكلفة املالية
 املوضوعات املطروحة-املتحدث الشريف-مشاركة أهل احلي يف االعداد  مقومات النجاح

 باملركز الرئيسة اإلدارات سؤال يتم أفكار تنفذ من خالل الربنامج

باجلدول الرمضاني. االلتزاممدى  .1 مؤشرات األداء
 امجالي عدد احلضور املواظب. .6

 
  



 

 

 

 الواعية (اسم الربنامج: تأهيل العمالة املنزلية ) العمالة  -16
 نوع الربنامج/اجملال: توعوي 

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
  القيادات داخل اجملتمع.تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء 

 وصف الربنامج

  تكسبهم جمموعة من األنشطة التدريبية والتثقيفية املقدمة للعمالة املنزلية
املعارف واملهارات املتعلقة بالعادات والتقاليد والقيم اجملتمعية مما يساعدهم على 

االندماج يف بيئات العمل املنزلية وتقليل األخطاء الناشئة عن نقص املهارة أو 
 اختالف الثقافات.

 العمالة املنزلية الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 تفضل أن تكون الدورات قصرية وعملية.  املدة الزمنية 

 حسب االحتياج طوال العام. توقيت الربنامج
 مشرف لتدريب الرجال ومشرفة للنساء /متطوعني  -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

 منسق ومدربني البشرية:
قاعات للتدريب..قاعدة بيانات -حقائب تدريبية-تدريب مدربني من العمالة التدريب:
 بالعمالة

 مواد تدريبية -توثيق-اإلعالمية: إعالن جبدول التدريب
 مراكز تدريب-املكاتب التعاونية  الشراكات والرعايات

 تأهيل املدربني + مكافآت للمدربني + ضيافة التكلفة املالية
 النقاش مع فريق العمل حول أهم مقومات النجاحيتم  مقومات النجاح

 تعريفهم باملكاتب التعاونية وباألنظمة والقوانني  أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
عدد املسجلني يف الربامج. .1
) استبانة (.  خمرجات التدريب تقييم  .6
 قاعد البيانات. .3

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: احلي األول -13
 الربنامج/اجملال: توعوينوع 

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز
 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
 واألسرة واجملتمع. تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد 

 وصف الربنامج

 املعززة لنموذجية احلي يف مظهره اخلارجي مثل  جمموعة من احلمالت التوعوية
نظافة الشوارع واحلدائق والعناية باملساجد ومرافق احلي األخرى ووضع لوحات 

إرشادية تدل على التصرف السلوكي األمثل يف استخدام تلك املرافق .
  تشمل ترتيب مواقف السيارات أمام املساجد يف صالة اجلمعة واملدارس واملراكز

التجارية املزدمحة واخلدمية والوقوف أمام املنازل ...اخل.
 .تعد هذه اإلرشادات من وسائل الدعاية لدور املركز اإلجيابي داخل احلي 

أهل احلي وبالذات من هم يف حاجة اىل توجيه لضبط سلوكهم وكذلك الزائرين  الفئة املستفيدة
 للحي.

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 محالت يف السنة. 3 املدة الزمنية 

 محالت توعوية موزعة على مدار العام. توقيت الربنامج
 مشرف لتدريب الرجال ومشرفة للنساء /متطوعني  -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 فريق عمل متطوع للتصميم وللتوزيع. البشرية:
 .التوعوية احلمالت وأفكار موضوعات حتديد احملتوى:

 اإلعالمية: تصميم وطباعة الوسائل التوعوية.
 إدارة الرتبية والتعليم-إدارة املساجد-البلدية الشراكات والرعايات

 حسب متطلبات احلملة التكلفة املالية
 .ذلك إىل احلاجة دعت كلما وصيانتها وجتديدها اإلرشاد بوسائل العناية مقومات النجاح

 وضع اإلرشادات لالستخدام األمثل للمرافق العامة قد يغين عن جمموعة من احلمالت. أفكار تنفذ من خالل الربنامج

عدد األماكن املستفيدة من احلملة. .1 مؤشرات األداء
 .) استبانة (مدى التحسن يف سلوكيات األهالي تقييم.    6    

 
  



 

 

 

 جدار املواهباسم الربنامج:  -11
 نوع الربنامج/اجملال: تنمية

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع 

 وصف الربنامج

  األخرى العامة ختصيص أماكن على جدران مركز احلي وبعض املباني
واملناسبة حبيث يتم تشجيع الراغبني من ذوي املواهب الفنية واإلبداعية بالتعبري 
عن أفكار وشعارات ورسومات ذات داللة إجيابية وبناءة تضفي مجاال على احلي 

 وتكون مبثابة املعرض ملهارات و قدرات املبدعني.
 أصحاب املواهب.  الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 دورتان يف العام كل دورة مدتها ستة أشهر. املدة الزمنية 

 دورة يف فصل الشتاء ودورة يف فصل الصيف. توقيت الربنامج
 مشرف /متطوع -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

الربنامج يقوم بتحديد األماكن ومواعيد تقديم املشاركات مشرف على  البشرية:
 وتنفيذها.وجلان حتكيم ورقابة ملا يرسم أو يعلق.

اإلعالمية: محلة إعالمية للدعوة للمشاركة ، تهيئة اجلدران بلوحات عرض قابلة 
 للرسم أو تعليق املشاركات .

 إدارة الرتبية والتعليم-البلدية  الشراكات والرعايات
 جتهيزات لوحات العرض وإضاءتها. التكلفة املالية
 مشاركة مبدعني ومصممني مشاهري-اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح

قد يستفاد من بعض اهلواة واألماكن يف تعزيز محالت توعية خمصصة فيما ُيرسم  أفكار تنفذ من خالل الربنامج
 لسلوكيات اجيابية.على جدران املدارس مثال يساهم يف توجيه الطالب 

 مؤشرات األداء
عدد املشاركات املقدمة. .1
عدد املتقدمني للمشاركة. .6
 ) استبانة (.تقييم مدى مجالية الفكرة وفائدتها .3

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: صحتك بالدنيا -15
 نوع الربنامج/اجملال: توعوي وقائي
اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 

 الربنامج 
 اجملاالت شتى يف اجملتمع وعي زيادة. 

 وصف الربنامج

  جمموعة من احلمالت التوعوية الصحية العامة واملتخصصة يتم من خالهلا
اإلرشاد إىل السلوكيات الصحية املثلى واليت تتناسب واحتياجات فئات احلي 
املتنوعة صغارا وكبارا رجاال ونساء موظفني ومتقاعدين. كذلك يتم العناية 

املواسم مثل موسم السفر واحلج ورمضان والصيف بالتوعية الصحية حسب 
وكذلك االمراض الشائعة مثل السكر والضغط والسمنة والكولسرتول 

 والسمنة وغريها.
 كافة أهل احلي. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 لكل محلة شهر على األقل. املدة الزمنية 

 حسب املناسبات املوضوعة يف خطة اللجنة الطبية. توقيت الربنامج
 متطوعونمشرف / -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 جلنة طبية للتخطيط وأطباء للتوجية واإلرشاد. البشرية:

 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج ومطبوعات إرشادية حسب كل محلة .
 كلية الطب جامعة الدمام-شركات ومؤسسات طبية-مجعية الرمحة الطبية الشراكات والرعايات

 حسب متطلبات  كل محلة التكلفة املالية
 مشاركة استشاريني من كال اجلنسني -اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح

 التعامل مع ضغو  احلياةمحالت  -محالت وزارة الصحة التوعوية أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
عدد احلمالت الطبية يف السنة الواحدة. .1
 عدد املستفيدين. .6

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: خليك صح -12
 نوع الربنامج/اجملال: توعوي

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
  تواجه الفرد واألسرة واجملتمع.تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت 

 وصف الربنامج
  جمموعة من احلمالت التوعوية لتعزيز السلوك اإلجيابي يف التعامل سواء مع

 األفراد أو مع املمتلكات واملرافق.

 كافة أهل احلي. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 حسب اخلطة مبا ال يزيد عن ثالث محالت يف السنة. املدة الزمنية 

 مرة كل أربعة أشهر. توقيت الربنامج
 مشرف /متطوع -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

 جلنة للتوعية السلوكية ل  البشرية:
 حتديد السلوكيات املطلوب تصحيحها أو تعزيزها .1
 تنفيذ احلمالت.حتديد أفكار  .6

 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج ومطبوعات إرشادية حسب كل محلة .
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا محتديده يتم الشراكات والرعايات

 حسب متطلبات  كل محلة التكلفة املالية
 مشاركة استشاريني من كال اجلنسني -اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح

 محالت التعامل مع ضغو  احلياة -محالت وزارة الصحة التوعوية أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
مدى انتشار السلوك اخلاطئ الذي تعاجله احلملة ) استبانة (. .1
 الفكرة اإلبداعية  والقالب املستخدم يف تصحيح السلوك )استبانة(. .6

 
  



 

 

 

 (اسم الربنامج: نادي اإللقاء ) -17
 نوع الربنامج/اجملال: تنمية

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع
 .تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع 

 وصف الربنامج

  للتقديم واإللقاء يعزز الشجاعة األدبية وينمي املهارات اللغوية ومهارات نادي
التواصل واالتصال مع اجلمهور.

  يساهم النادي يف إجياد تواصل بني ذوي امليول واالهتمامات املشرتكة أو الفئات
 العمرية املتقاربة لتبادل املعارف واخلربات الواعدة.

 بشتى مستوياتها. القيادات الواعدة الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 دقائق. 18-5دقيقة وُيعطى لكل متحدث  15لقاء أسبوعي مدته  املدة الزمنية 

 طوال العام. توقيت الربنامج
 مشرف /متطوع -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 منسق باإلضافة للمشرف البشرية:

 مادية:منصة القاء. قاعة للتدرب وااللقاء. جهاز تسجيل وتوثيق.ميكرفون وصوتيات.
 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج توثيق كل لقاء إعادة نشر مقتطفات من اللقاء.

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا محتديده يتم الشراكات والرعايات
 تكلفة جتهيزات القاعة. التكلفة املالية
 مشاركة استشاريني من كال اجلنسني -اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح

 قد ُيطلب مواضيع حمددة تساعد على زيادة الوعي وحل املشاكل. أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
عدد اجملموعات. .1
عدد املشاركني. .6
 املشاركني مقارنة بني أول تقديم وآخر تقديم. مدى التحسن يف مستوى .3

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: نادي أجيال -11
 نوع الربنامج/اجملال: تنموي

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز
 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
  مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع.تنمية الطاقات من
 .تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع 

 وصف الربنامج

  برنامج تربوي تطويري قيادي موجه لفئة األبناء حيتوي على العديد من الفعاليات
وقيادي. ومقسم واألنشطة التعليمية والرتبوية والتطويرية بهدف بناء جيل ريادي 

 مستويات: 3على 
الشباب )الثانوية واجلامعة(. -األشبال )متوسطة(  -الرباعم )االبتدائية( 

  تنفذ دورات تدريبية ولقاءات وزيارات ميدانية لتحقيق اهلدف املذكور باإلضافة
 ل نشطة الرتفيهية.

 الطالب من املرحلة االبتدائية وحتى اجلامعية. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 أيام باألسبوع عدا الدورات املكثفة . 3من ساعة اىل ساعتني يف اليوم ملدة  املدة الزمنية 

 .أثناء اإلجازاتطوال السنة الدراسية مع التوقف  توقيت الربنامج
 مشرف /متطوع -الربامجإدارة  املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 مشرفني ومدربني البشرية:

 ....-وسائل مواصالت -مادية: مقر بكافة جتهيزاته
 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج.

 رعاية الشباب-مجعية التحفيظ-إدارة الرتبية والتعليم الشراكات والرعايات
 الربنامج املصممة والعدد املستهدف.حسب خطة  التكلفة املالية
 اجلوائز-تنوع الربامج-حسن اختيار املشرفني واملدربني -اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح

 التدريب على اختبار التحصيلي-برامج التقوية -برامج التحفيظ  أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء

عدد املشاركني يف كل مستوى. .1
مساهمات املشاركني يف تقديم برامج النادي. .6
جوائز التميز والتكريم اليت حيصل عليها األعضاء من املدارس واجلهات  .3

 األخرى.
 

  



 

 

 

 اسم الربنامج: لنرتقي -16
 نوع الربنامج/اجملال: تنموي

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
  الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع.تنمية 

 وصف الربنامج
  سنة يهتم  11-18برنامج صيفي خمصص للطالب والطالبات املرحلة العمرية

باكتشاف املواهب وتنميتها وتقديم جمموعة من األنشطة اليت جتمع بني التعليم 
 والرتفيه.

 )التعليم العام(.طالب وطالبات املدارس  الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 أسابيع يف فرتة الصيف بعد بدء اإلجازة. 5 املدة الزمنية 

 يف اإلجازة الصيفية )الفرتة الصباحية واملسائية(. توقيت الربنامج
 /متطوعمشرف  -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 مشريف مستويات ومدربني البشرية:

 ....-وسائل مواصالت -مادية:مقر بكافة جتهيزاته
 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج.

 برنامج أجيال-رعاية الشباب-مجعية التحفيظ-إدارة الرتبية والتعليم الشراكات والرعايات
 حسب جدوى الدراسة.  التكلفة املالية
 اجلوائز-تنوع الربامج-حسن اختيار املشرفني واملدربني  -اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح

 أفكار تنفذ من خالل الربنامج
االستعانة يف إعداد وتقديم برامج وأنشطة هذا الربنامج بواسطة املربزين من طالب 

لبناء شخصياتهم القيادية ومهاراتهم يف املرحلة اجلامعية يف برنامج أجيال ، وذلك 
 التواصل والتقديم.

 مؤشرات األداء
عدد امللتحقني بالربنامج. .1
املهارات اليت يتم اكتسابها من املشاركني من خالل التقييم واحلفل اخلتامي. .6
 ) استبانة (.تقييم  جودة الربامج واخلدمات املقدمة للطلبة  .3

 
  



 

 

 

 الرياضيةاملنافسات اسم الربنامج:  -68
 تواصل –نوع الربنامج/اجملال: ترفيهي 

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع 

 وصف الربنامج
  جمموعة من املنافسات الرياضية واالجتماعية جترى بني أفراد احلي حسب

السباق  -الطائرة –فئاتهم املتنوعة حبيث تشمل مسابقات يف )كرة القدم 
 واأللعاب املائية ......اخل(. –الفروسية  –ألعاب القوى  –السباحة  –واجلري 

 كافة فئات احلي من الذكور. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم ستهدفالعدد امل

 يكون التنفيذ يف يوم واحد. املدة الزمنية 
 يكرر مرتني يف السنة. توقيت الربنامج

 مشرف /متطوع -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

 فريق التحكيم واالشراف. البشرية:
ميدان فروسية.-رياضية متعددة االستخدامات يتوفر فيها مسبح أومليب.مادية: صالة 

 مواصالت لنقل املشاركني وغريها من متطلبات املنافسات.
 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج.

 رعاية الشباب الشراكات والرعايات
 حسب جدوى الدراسة.  التكلفة املالية

 مقومات النجاح
أن يكون الربنامج خالصة التصفيات للربنامج  -اختيار التوقيت  -يف اإلعالن اإلبداع 

الرياضي املوجود يف اخلطة السنوية وحيتاج لتنفيذ الربنامج اىل شراكة مع رعاية 
 الشباب وبعض األندية يف املنطقة وبعض التجار املالكني للخيول.

 أفكار تنفذ من خالل الربنامج
 يعزز سويًة املقر اىل الفرق انتقال -بني الكبار والشباب-ألبناءمنافسات بني اآلباء وا

 أثناء االنسحاب من ويقلل الرياضية املنافسة روح ويوجد اجملموعات بني الدمج من
 .الربنامج

 مؤشرات األداء
عدد األلعاب املشاركة. .1
إقبال اجلمهور املتفرج وحضوره. .6
 ) استبانة (.تقييم املشاركني جلودة املنافسة  .3

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: املتألقة -61
 نوع الربنامج/اجملال: تنمية + تواصل
اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 

 الربنامج 
 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع 

 وصف الربنامج

  برنامج تنافسي يستعرض املهارات والقدرات لدى نساء احلي جلميع الفئات
 –الصناعات اليدوية  –التدبري املنزلي  –العمرية يف اجملاالت التالية : الطبخ 

الرسم والتصميم والزينة ....اخل، لرتشيح واختيار أفضل املشاركات عن طريق 
 جلنة حتكيم ومن ثم اعالن النتائج وتوزيعها.

 كافة فئات احلي من النساء . الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 يكون التنفيذ يف يوم واحد. املدة الزمنية 

 يكرر مرتني يف السنة. توقيت الربنامج
 مشرفة /متطوعة -إدارة الربامج النسائية املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 جلنة إشراف وحتكيم.. البشرية:

 مادية: قاعة معارض.وجوائز.
 اإلعالمية: إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج. استمارة مشاركة

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا محتديده يتم الشراكات والرعايات
 احملكمني+اجلوائز...تكلفة القاعة + مكافآت  التكلفة املالية

 مقومات النجاح

  وضوح جماالت التنافس عن طريق تصميم  دليل واستمارة تسجيل مشاركة
حتتوي على قائمة وخيارات مفتوحة حبيث تساعد يف حتديد جماالت 

التنافس.
 جلنة حتكيم من خارج احلي 

جتهيز كافة ديكورات  -الكبار والفتيات بني  -منافسات بني البنات واألمهات  أفكار تنفذ من خالل الربنامج
 املعرض بواسطة الفتيات

 مؤشرات األداء

عدد فروع املشاركات املقدمة. .1
عدد املشاركني. .6
عدد احلضور. .3
 تقييم رضا املستفيد )استبانة( .1

 
  



 

 

 

 إسهاماسم الربنامج:   -66
 نوع الربنامج/اجملال: تطوعي ومشاركة 

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز 
 .تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع 

 وصف الربنامج

 سهامبرنامج يقدمه أهالي حي احلزام الذهيب لبقية األحياء تعضيدا للتعاون واإل 
يف حل املشاكل املادية، وتقديم الدعم املادي والنفسي ل سر احملتاجة واأليتام 
واألرامل وذلك عن طريق تقديم هدايا مومسية وبرامج خاصة لتلك الفئات مثل: 

 –زكاة الفطر  –حفل األيتام  –هدية الشتاء  –السلة الرمضانية -إفطار الصيام 
 كسوة العيد ... اخل. –احلقيبة املدرسية  –توزيع األضاحي 

 احملتاجني داخل احلي وخارجه مبحافظة اخلرب. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 خالل العام مع مراعاة املواسم وأوقات احلاجة. املدة الزمنية 

 مستمر طوال العام. توقيت الربنامج
 مشرف /متطوع -إدارة الربامج  الربنامج / طبيعتهاملسؤول عن 

 االحتياجات 
 فريق تطوع. البشرية:

 تصميم برامج.وسائل نقل.
 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج. 

 يقدم هذا الربنامج بالتشارك مع اجلمعيات ذات االختصاص . الشراكات والرعايات
 برنامجحسب كل  التكلفة املالية
 يناقش فريق العمل أهم مقومات جناح الربنامج قبل تنفيذه مقومات النجاح

 األضاحي... -كسوة يتيم -مجع زكاة الفطر  أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء

عدد املستفيدين من اخلدمة. .1
عدد املتطوعني يف تنفيذ الربنامج. .6
حجم الدعم املادي. .3
 اخلريية.مدى مشاركة اجلمعيات  .1

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج:  أكادميية احلي  -63
 نوع الربنامج/اجملال: تنمية

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع 

 وصف الربنامج

  تدرييب الكتساب املعارف واملهارات وبناء التوجيهات ينّفذ داخل مقر برنامج
املركز ومصّمم وفق االحتياجات التدريبية للفئات املتنوعة. حبيث يقدم الربنامج 

من قبل اصحاب اخلربات من أهل احلي بالدرجة األوىل من الرجال والنساء. 
 ويشمل ذلك التدريب امليداني واللقاءات مع املختصني.

 أهل احلي جبميع فئاتهم. الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف

مستمرة طوال العام على أن تكون فرتة التدريب متناسبة مع املوضوع والفئة املستهدفة  املدة الزمنية 
 واملدربني.

 حسب جدول األكادميية. توقيت الربنامج
 مشرف /متطوع -إدارة اخلدمات املساندة  املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 مدربني خارجيني منسق.-إعداد مدربني من أهل احلي البشرية:

 شهادات-قاعة تدريب-طباعة احلقائب
 اإلعالمية: إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج. 

 بالتشارك مع معهد أو مع املؤسسة العامة للتدريب املهين .يقدم هذا الربنامج  الشراكات والرعايات
 تعتمد على طبيعة املدرب ومكان التدريب )الدورة(. التكلفة املالية

 مقومات النجاح
دفع املشاركون  -منح شهادات معتمدة-جودة احلقائب التدريبية -جودة املدربني

وذلك لتأكيد التزام رسومًا رمزية حتى يف حال الرعاية الكاملة للربنامج 
 احلضور للربنامج.

 تقديم منح تدريبية للمحتاجني املسجلني يف اجلمعيات اخلريية أفكار تنفذ من خالل الربنامج

) استبانة (.املشاركني تقييم .1 مؤشرات األداء
 تزايد املستفيدين من الربنامج. .6

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج:  غري جو -61
 ترفيهي –نوع الربنامج/اجملال:  تواصل 

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .تعزيز التواصل بني أهالي احلي
 .تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز
 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت 

 وصف الربنامج
  يف ربوع الوطن ميارس من خالهلا بعض  والسياحيةجمموعة من الرحالت البحرية

األنشطة الرتفيهية مثل الصيد والربامج الرياضية والطبخ ، حبيث جتمع كل فئة 
 األطفال ..(. –الشباب  –النساء  –من شرائح اجملتمع يف رحلة ختصهم )الرجال 

 أهل احلي الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 ساعات اىل ثالثة ايام. 5حسب الفئة من  املدة الزمنية 

 طوال العام مبا يتناسب مع ظروف الفئة ومناسبة األجواء. توقيت الربنامج
 مشرف /متطوع -إدارة اخلدمات املساندة  املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 املشاركني ومنسق.فريق التنظيم من األعضاء  البشرية:

 متطلبات الرحالت كاخليام واملراكب البحرية وأدوات الرحلة والتغذية ووسائل النقل 
 اإلعالمية: إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج. 

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا محتديده يتم الشراكات والرعايات
 جتهيزات الرحلة ...تكلفة املواصالت +  التكلفة املالية

. تقتصر املشاركة يف الرحلة على الفئة املستهدفة وتتحمل الفئة كامل الرتتيباتأن  مقومات النجاح
 انتقال املشاركني يف حافالت على شكل جمموعة إىل مكان الرحلة.

 لطالب الثانوية واجلامعة التدريب على إدارة الرحالت أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 األداء مؤشرات
عدد الرحالت املقامة يف العام. .1
عدد املشاركني يف كل رحلة. .6
 املشاركني بعد الرحلة )استبانة(. إنطباعات .3

 
  



 

 

 

 اسم الربنامج: معرض األسرة املثالية -65
 نوع الربنامج/اجملال: تنمية أسرية

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

  وتقديم ودعم برامج املركز.تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء
 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع 

 وصف الربنامج

 وعروض  االستشاريةإقامة معرض حيتوي على عدد من األركان التثقيفية و
للسلوكيات النموذجية ألفراد األسرة من زوج وزوجة وأبناء وبنات مثل ركن )لدينا 

ف من خالله كيف يتم التعامل مع املولود اجلديد من قبل األم عّرمولود جديد( ُي
واألخوات كما أّن املعرض يعنى بتنمية الوعي واملهارة لدى النساء وتهيئتهم للقيام 

العمرية عن طريق جمموعة من الدورات  خمتلف فئاتهّناألسرية على  ّنبأدواره
 نقاش والفعاليات املختلفة.الوجمموعات 

 نساء احلي على خمتلف أعمارهن الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 .فتح اجملال ل حياء اجملاورة ميكن تنفيذه خالل ثالث أيام إىل أسبوع يف حال املدة الزمنية 

 .مرتني يف السنة توقيت الربنامج
 مشرفة /متطوعة -إدارة اخلدمات املساندة  املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 

وربات بيوت ميلكن اخلربة واملعرفة يف جوانب املهارات املنزلية  ،متطوعات البشرية:
 .للربنامج ةومنسق..االستشاراتوالتعامل داخل البيت وتقديم 

 صالة للعرض وقاعات للتدريب جمهزة بأدوات ووسائل العرض.
 اإلعالمية: إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج. 

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا محتديده يتم الشراكات والرعايات
 .صاحبة ركن بالتكاليف األساسيةحسب الدراسة ويقرتح أن تتكفل كل  التكلفة املالية
 يناقش فريق العمل مقومات جناح الربنامج قبل تنفيذه مقومات النجاح

 –الطبخ الصحي  –زوجة رجل مهم  –أمثلة أخرى مطروحة ل ركان: سنة أوىل زواج  أفكار تنفذ من خالل الربنامج
 ركن اجلّدة .. اخل. –كيت املنزلي ياإليت –اللياقة الصحية 

 مؤشرات األداء
عدد الرحالت املقامة يف العام. .1
عدد املشاركني يف كل رحلة. .6
 املشاركني بعد الرحلة )استبانة(. إنطباعات .3

 



 

 

 

 القراءةاسم الربنامج: نادي  -62
 نوع الربنامج/اجملال: تنمية

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
  الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع.تنمية
 .تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع 

 وصف الربنامج

  يعنى بتنمية القراءة  لدى أعضاء النادي والعمل على متكينهم من القراءة نادي
. شتى اجملاالت اهلادفة وزيادة املعارف يف

 نادي بعرض خالصات ملا مت قراءته.يقوم أعضاء ال
  يقوم املشرف على الربنامج باختيار بعض الكتب امليزة والتى تساهم يف حل

 .مشاكل املشاركني وتنميتهم يف شتى اجملاالت
 .الشباب والشابات  الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف

لعرض خالصة  دقائق 18-5 قار دقيقة وُيعطى لكل  15لقاء أسبوعي مدته  املدة الزمنية 
 .الكتاب

 طوال العام. توقيت الربنامج
 مشرف /متطوع -إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 منسق باإلضافة للمشرف البشرية:

 تسجيل وتوثيق.ميكرفون وصوتيات.. جهاز للقراءةمادية:منصة القاء. قاعة 
 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج توثيق كل لقاء إعادة نشر مقتطفات من اللقاء.

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا محتديده يتم الشراكات والرعايات
 تكلفة جتهيزات القاعة. التكلفة املالية
 مشاركة استشاريني من كال اجلنسني -اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح

 قد ُيطلب مواضيع حمددة تساعد على زيادة الوعي وحل املشاكل. أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء
عدد اجملموعات. .1
عدد املشاركني. .6
 مدى التحسن يف مستوى املشاركني مقارنة بني أول تقديم وآخر تقديم. .3

 

 



 

 

 

 بنات ملتقيات -67
 نوع الربنامج/اجملال: تنمية

اهلدف االسرتاتيجي الذي دخدمه 
 الربنامج 

 .زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت
 .تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء القيادات داخل اجملتمع
 .تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع 

 وصف الربنامج

  من امللتقيات الدورية املقدمة للفتيات والتى تهدف إىل غرس القيم وتعزيزها عدد
.وتنمية مهارات الفتيات يف جماالت متعددة

  حتتوي امللتقيات على جمموعة من الفعاليات التنافسية واإلثرائة واملعارض
 .املصاحبة

 .الفتيات الفئة املستفيدة
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديده يتم العدد املستهدف
 .من ثالثة إىل مخسة أيام املدة الزمنية 

 أربع مرات يف العام توقيت الربنامج
 دوام جزئي/ ةمشرف -القسم النسائي-إدارة الربامج املسؤول عن الربنامج / طبيعته

 االحتياجات 
 ةباإلضافة للمشرف ةمنسق البشرية:
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتممادية :

 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا احتديده يتماعالمية: 
 .التفصيلية الربنامج لدراسة تبعًا الحقًا حتديدهم يتم: الشراكات والرعايات

 تبعًا الحقًا احتديده يتم واهلدايا واجلوائز و-واملدربات تكلفة جتهيزات القاعة. التكلفة املالية
 .التفصيلية الربنامج لدراسة

 الفتيات يف إعداد أنشطة الفاعالية...مشاركة -اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح
 قد ُيطلب مواضيع حمددة تساعد على زيادة الوعي وحل املشاكل. أفكار تنفذ من خالل الربنامج

 مؤشرات األداء

.عدد الفعاليات املقامة .1
.يف املعارض  عدد املشاركني .6
عدد احلضور .3
 مدى التحسن يف مستوى امللتقي مقارنة بني أول ملتقى وآخر ملتقى. .1

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 سادسالفصل ال

 



 

 

 

 الفصل السادس
 

يرتكز على جمموعة من اللجان  تصميم اهلياكل يف املؤسسات االجتماعية الصغرية يف الغالب
حبيث يقوم فريق العمل يف كل جلنة بتحديد  ،املتخصصة واليت تتوىل كل جلنة مهمة إقامة نوع من الربامج

فهناك اللجنة االجتماعية واللجنة الثقافية واللجنة الرياضية وجلنة الشباب وجلنة  .اليت ُتعنى بتنفيذها الربامج
 .االستشاريةة الطفل واللجنة الصحية واللجن

 خمتلفا مت بناؤه على احليثيات التالية: اوقد رأينا يف هذا الدليل أن ننتهج أسلوب
 

يف اهليكل العام واليت "استشارية سات"مؤس ارجيةاخل اتهاجلأو  ؤقتةامل داخليةاللجان مل يتم ذكر ال .1
باملهام التالية: تقوم
.والتشغيلية االسرتاتيجيةإعادة تقييم ووضع اخلطة  -أ 
 .التعرف على احتياجات سكان احلي والعمل على تلبيتها -ب 
.وضع مقرتحات لتطوير أساليب وآليات إدارة املركز -ج 
بناء املركز وختطيط مرفقاته. -د 
تطوير أساليب وقوالب تقديم الربامج. -ه 
تطوير احملتوى اهلادف للربامج. -و 

 مبا يضمن التالي:و
.ربط الربامج واخلطط التطويرية بأهداف املركز - أ
.شرائح احلي بشكل شامل ومتوازنلهداف األأن تغطي تلك الربامج كافة  - ب
 .أن توضح اخلطة كافة االحتياجات الالزمة إلجناح الربنامج - ت
.مراعاة أن ترتك تفاصيل التنفيذ لفريق العمل - ث

 
.للتعامل مع تنوع الربامج وتعددها وكذلك مع تطور املركز وقابال اأن يكون اهليكل مرن  .6
تثبيت اللجان الفرعية للربامج واخلدمات املساندة وبقية الوحدات التنظيمية وذلك حتى تبقى فلم يتم 

لذا مت  خيارات التقسيم والدمج متاحة حسب متطلبات العمل وقدرات املركز وتوفر الكفاءات
.االكتفاء باملستوى األول والثاني يف اهليكل دون تثبيت الفروع القابلة للتغيري

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 مدير المركز المجلس الشرفي

 نائب المدير

 العالقات واإلعالم البرامج الرجالية البرامج النسائية

 اإلعالم والتسويق
العالقات وتنمية  

 الموارد

 الخدمات المساندة

 المالية اإلدارية

 السكرتارية المجلس التنفيذي



 

 

 

 املسئولياتوهام املاهليكل التنظيمي 
 مالحظة املهام واملسئوليات املسمى

ا
س الشريف

جملل
املشاركة الفاعلة يف تنمية احلي عرب املركز .1 

املساهمة يف تيسري أعمال املركز لدى اجلهات املختلفة .6
 املساهمة يف توفري الدعم املالي والعيين للمركز .3

اجمللس جمموعة من وجهاء ميثل 
 احلي.

ــإطالع   تقــــــوم إدارة املركــــــز بــــ
ــز   اجمللــــــــس خبطــــــــط املركــــــ

 وإجنازاته بشكل دوري  

كز
مدير املر

 

رفع اخلطة العامة للمركز إلقرارها من قبل صاحب الصالحية . .1
 –) جملس اإلدارة  رفع امليزانية السنوية إلقرارها من قبل صاحب الصالحية .6

 التابع هلا مثال (. جلنة التنمية االجتماعية
العمل على حتقيق أهداف املركز وحتسني صورته ووضعه يف اجملتمع . .3
 مثل لكافة موارده .حتقيق أهداف املركز املالية عن طريق االستثمار األ .1
 . املسئولةأمام اجلهات  املركزمتثيل  .5
 املباشرين ينريواعتماد املوظفني بالتشاور مع املدتعيني أعضاء إدارة املركز  .2

 .هلم
.ومشاريعهم أو االقسام اإلدارات يرياإلشراف واملتابعة ملد .7
توقيع عقود التوظيف واملتطوعني واملتعهدين والشركاء . .1
 .متابعة اجتماعات اجمللس الشريف .6
 .أو الوزارة املسئولةرفع التقرير اخلتامي السنوي للجنة التنمية باحلي  .18

:مدير املركزأهم مواصفات 
 مؤهل جامعي .1
 خربة إداريةصاحب  .6
ميتلك املهارات والقدرات  .3

الالزمة للقيام مبهام مدير 
املركز

احلزم واملرونة .1
القدرة على حسن التعامل  .5

مع مجيع األطراف
 الرؤية املستقبلية .2

 

س التنفيذي
جملل
ا

 

  .امليزانية السنوية إعداد .1
اخلطة العامة للمركز . إعداد .6
 .املركزوضع املقرتحات التطويرية لربامج وأنظمة  .3
 .ووضع احللولاخلطة السنوية مدى التقدم يف تنفيذ متابعة  .1
 التقرير اخلتامي. إعداد .5

 يتكون من:
 مدير املركز .1
اإلدارات األساسية  يريمد .6

عضـوين مـن    باإلضافة إىل
أصــــــحاب التخصــــــص أو 
املمارســـــــــــة يف العمـــــــــــل 

 االجتماعي

كرتارية
الس

        

 املركز.استقبال املعامالت وعرضها على مدير  .1
تنظيم املعامالت الصادرة والواردة من مدير املركز وتسجيلها يف السجالت  .6

 اخلاصة.
 تنظيم امللفات اخلاصة مبدير املركز واحملافظة عليها. .3
 تنسيق جدول مواعيد االجتماعات. .1
حترير املراسالت وإعداد التقارير اليت تتطلبها طبيعة العمل. .5
 .جمللس التنفيذيكافة خدمات السكرتارية املتعلقة با .2
  .ما يكلف به من أعمال من قبل إدارة املركز .7

أهم مواصفاته
إجـــــادة بـــــرامج املكتـــــب  .1

 احلاسوبية
 مؤهل ال يقل عن الثانوي .6
 إجـــادة مهـــارات االتصـــال   .3

 وحسن التعامل
 إجادة كتابة اخلطابات .1

 واملراسالت
يتصف باألمانة وحتمل  .5

 املسئولية



 

 

 

خلدمات املساندة
إدارة ا

الشؤون 
املالية
 

صندوق واملشرتيات...
حملاسبة وال

تغطي :أعمال ا
 

 املشاركة يف وضع امليزانية التقديرية السنوية للمركز. .1
فتح حساب خاص باملركز. .6
حتصيل اإليرادات اخلاصة باملركز والتربعات واهلبات بالتنسيق مع تنمية  .3

 املوارد املالية.
إعداد أوامر الصرف. .1
 املركز حسب االعتماد املالي.دفع املصروفات املرتتبة على  .5
متابعة تصفية العهد واستالم الفواتري من اإلدارات وفهرستها. .2
حفظ السجالت املالية وجتهيزها لوقت الطلب. .7
تقديم حساب شهري عن حالة املركز املالية. .1
 إيداع مجيع األموال يف حساب املركز باملصرف. .6
ه إىل إدارة املركز.النهائي عن امليزانية ورفعالسنوي إعداد التقرير  .18

 

 أعمال املشرتيات:
تأمني مجيع احتياجات املركز ) مواد ، أجهزة ، جوائز ،. اخل ( من خالل  .1

 الشراء أو التربعات بالتنسيق مع تنمية املوارد.
وضع تصور مبدئي عن نوعية اجلوائز واهلدايا املفرتض توزيعها. .6
وحفظها ،وتوزيعها على  استالم التربعات العينية الواردة للمركز وتسجيلها .3

اإلدارات حسب االحتياج.
إعداد سجل شامل جبميع األدوات واألجهزة املتوفرة باملركز. .1
استقبال العروض من الشركات واملؤسسات. .5
إعداد تصور عن ميزانية املشرتيات ورفعه إىل إدارة املركز. .2
ضوابط املالية.التصفية العهد املالية وفق   .7
 إعداد التقرير السنوي اخلتامي ألعمال املشرتيات ورفعه إىل إدارة املركز.  .1

أهم مواصفات مدير 
 إدارة اخلدمات املساندة

املعرفة و اخلربة املالية .1
 املعرفة و اخلربة اإلدارية .6

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلدارية
 

 املهام اإلدارية واخلدمية

احلي  ) عدد السكان ، فئاتهم ، عمل قاعدة بيانات متكاملة عن سكان  .1
املستوى املعيشي ، االحتياجات ، األرامل ، املطلقات ، املعاقني ، اخلدم ، 

... اخل (.
 . اخل خطابات دعوة، خطابات شكر.. )ترتيب امللفات وتنسيقها وفهرستها  .6
وحفظها يف ملفات خاصة.إعداد اخلطابات والشهادات الصادرة من املركز  .3
وحفظها يف ملفات خاصة.مالت الواردة اىل املركز استقبال املعا .1
متابعة التصاريح واملوافقات الالزمة لتنفيذ الربامج من اجلهات الرمسية . .5
تهيئة صاالت ومباني مركز احلي وملحقاته بالتنسيق مع اجلهات ذات  .2

العالقة .
التنسيق مع اجلهات اليت تشارك يف خدمة برامج احلي. .7
مبا حتتاجه من بيانات عن سكان احلي .تزويد بقية اإلدارات  .1



 

 

 

 :املوظفني واملتطوعنيشئوون مهام 
استقطابهم والتعاقد معهم .  .1
االشراف على تنظيم وتنفيذ الربامج التعريفية باملركز للمستجدين منهم .  .6
تصميم الربامج التدريبية لرفع كفائتهم . .3
العمل على حتفيزهم وتصميم برامج لذلك .  .1
اإلدارات بالسياسات واإلجراءات اإلدارية املعتمدة.متابعة التزام  .5
 العقود للموظفني واملتطوعني. متابعة إبرام .2
اإلشراف على دوام موظفي املركز ومتابعتهم . .7
 إعداد البيانات الشهرية اخلاصة بالرواتب واملكافآت .  .1

إدارة العالقة وااإلعالم

 اخلطة السنوية للمركز.ملشاركة يف ا .1
إعداد اخلطة السنوية لتنمية املوارد املالية شاملة تكلفة تنفيذها. .6
العمل على توثيق الصلة مع املمولني وشركاء النجاح. .3
متابعة تنفيذ خطة تنمية املوارد وما تتضمنه من : .1

والرعاية واحلفالت.برامج مثل االستقطاع  . أ
متطلباتها مثل كتابة اخلطابات متابعة تنفيذ تلك الربامج وإعداد  . ب

وجتهيز املطبوعات وتوزيعها.
استالم التربعات واهلبات من الشركات واملؤسسات واألفراد وتسليمها  .5

اىل إدارة املركز.
وضع خطط االستثمار. .2
 وفق ضوابط املالية. اخلاصة بهمالعهد املالية تصفية  .7
 نمية املواردإعداد التقارير الدورية عن مهام العالقات العامة وت .1

: أهم صفات شاغلها
هل جامعيؤم .1
. القدرة على بناء العالقات .6
امتالك مهارات اتصال عالية  .3
 اخلربة أو املعرفة اإلعالمية .1

 
 
 
 

 الوحدة التنظيمية ما ذكر مهام
 

إعداد اخلطة اإلعالمية السنوية للمركز بالتنسيق مع بقية اإلدارات  .1
 . واألقسام واللجان

 وضع تصور مليزانية تنفيذ اخلطة اإلعالمية .6
إعداد امللفات اإلعالمية اخلاصة بتقارير املركز واملشاريع املطلوب  .3

 تسويقها من قبل إدارة تنمية املوارد املالية .
اإلشراف على إعداد وتصميم وتسويق اإلعالنات للمركز . .1
 ت املركز .التواصل مع اإلعالميني ووسائل اإلعالم وتزويدهم بفعاليا .5
 توثيق ما تنشره وسائل اإلعالم عن املركز. .2
جتهيز اهلدايا والدروع وشهادات الشكر والتقدير بالتنسيق مع اإلدارات  .7

 األخرى.
 املشاركة يف املعارض للتعريف باملركز وبراجمه. .1
 وفق ضوابط املالية. اخلاصة بهمالعهد املالية تصفية  .6
 العالقات العامة وتنمية املواردإعداد التقارير الدورية عن مهام  .18



 

 

 

 .وفق اخلطة االسرتتيجية للربامج التشغيليةإعداد اخلطة  .1
حتديد االحتياجات  البشرية واملادية للربامج . .6
إعداد امليزانية السنوية للربامج. .3
تنفيذ مجيع الربامج املقامة يف احلي . .1
 وفق ضوابط املالية. اخلاصة بهمالعهد املالية تصفية  .5
اختيار املشرفني على الربامج . .2
 تشكيل اللجان الفرعية مبا يتناسب مع احتياجات ومهام الربامج. .7
إصدار تقرير ختامي لكل برنامج  . .1
 إعداد التقرير السنوي اخلتامي إلدارة الربامج ورفعه إىل إدارة املركز. .6

 

 
 

الواقع العملي وعلى سبيل املثال يكون هيكل إدارة الربامج ومن املمكن إضافة اهلياكل التفصيلية حسب 
 النسائية على النحو التالي

 

 
 

  

 إدارة البرامج النسائية

 اإلعالمية البرامج العامة برامج الفتيات السكرتارية



 

 

 

 الصالحيات
 

 الصالحيات املسمى الوظيفي

 مدير املركز

حماسبة و مراجعة أعمال و توقيع اجلزاءات اإلدارية و إصدار أمر صرف املكافآت و  احلق الكامل يف .1
( لكل منأو بعد تعميد جهة الصالحية  املمنوحة له نظاميَايف حدود الصالحيات احلوافز )
 مديرو اإلدارات و الوحدات اإلدارية .
 السكرتارية التنفيذية .
  أفراد العمل . 

. وقت يأ تواجههم و ذلك يف سؤال مجيع العاملني و املسئولني عن أحوال العمل و املشاكل اليت احلق يف .6
ظور الدخول فيها لغري العاملني بها بصحبة املسئول عن املنطقة و له احلق دخول مجيع املناطق احمل احلق يف .3

ي .و السؤال و التحر االستفسار الكامل يف
تؤدى إىل حتسني األداء و حتسني نتائج األعمال، بعد دراسة األبعاد  إصدار مجيع القرارات اليت احلق يف .1

أو بعد تعميد جهة الصالحية  حيات املمنوحة له نظاميَايف حدود الصالالتنظيمية و القانونية هلذه القرارات )
( و هو مسئول عنها بصفته مسئولية كاملة

اجلهة من  اعتمادهاقبل  مراجعة اخلطط و الربامج التنفيذية و التحقق منها و كذلك ميزانيات التنفيذ .5
-مثاًل جلنة التنمية–صاحبة الصالحية 

 اعتماده من صاحب الصالحية .قبل  التنظيمياهليكل و اتسياسالمراجعة و تدقيق  .2
يف )واختاذ القرارات املناسبة و املرتبات يف نهاية كل عام الوظيفيمراجعة النهائية للرتقيات و التسكني  .7

.( حدود الصالحيات املمنوحة له نظاميَا
اجلهات العليا.املراجعة النهائية للميزانية السنوية قبل عرضها على  .1
.يف املناسبات و املقابالت الرمسية خارجيًامام أ املركزمتثيل  .6
. من تنفيذ التكليفات و اخلطط احململ بها نهمتك اليتمجيع القرارات الالزمة و  اختاذ .18
املباشرين هلم .املديرينمعبالتشاوراملوظفنيواعتماداملركزإدارةأعضاءتعيني .11
 والشركاءواملتعهدينواملتطوعنيالتوظيفعقودتوقيع  .16

السكرتري 
 التنفيذي

أو خلو  اإلجازاتحالة عدم تواجده بسبب ظروف السفر و املرض و  ينوب عن مدير مكتب مدير املركز يف .1
قرارات إدارية جتاه اإلدارات و األقسام األخرى و ال حيق له إصدار  اختاذليس له سلطة  لكن و املنصب

. أوامر شغل لغري من هم حتت نطاق إشرافه
السكرتري التنفيذي يصدر أوامر الشغل و هو مسئول على كل من .6

 والبوفيه . عامل النظافة
   للمركزالسائق اخلاص
  ن املباشرون للسكرتري التنفيذيواملساعد

بإدارة املركز .إصدار طلبات الشراء اخلاصة باألجهزة املكتبية و األدوات الكتابية و املكتبية اخلاصة  .3
. عية ألعمال مدير املركزإعداد اخلطة األسبو .1
. و الرتحيب بهم املديرزوار  استقبال .5
. تنسيق جدول مواعيد املقابالت اخلاص مبدير املركز .2
. حترير و طباعة اخلطابات و املكاتبات اخلاصة باإلدارة العليا .7



 

 

 

هذه  أرشفةو الفاكس الوارد و عرضه على املختص و العادي وااللكرتوني و توجيه الربيد  استالم .1
. املستندات

الدورية و تنسيق و جتهيز كل الوثائق و  االجتماعاتاخلاصة باإلدارة العليا أو  لالجتماعاتالتحضري  .6
االجتماع .ختص موضوع  املستندات اليت

 و فهرسة أرقام التليفونات و العناوين مدير املركزالتليفونية اخلاصة مبكتب  االتصاالتو إجراء  استقبال .18
و من خارجها و متابعة أعمال الصيانة جلميع األجهزة املكتبية  املركزالصيانة من داخل  مسئوليطلب  .11

. املوجودة مبكتب اإلدارة العليا
اليت يدعو لعقدها مدير املركز و تسجيل ذلك على النماذج  االجتماعات توجيه الدعوات للمشاركني يف .16

 . اخلاصة

رئيس الشؤون 
 املالية

حماسبة و مراجعة أعمال و توقيع اجلزاءات اإلدارية وإصدار أمر صرف املكافآت و  يف الكاملاحلق  .1
نهم حتت إدارته:كل ملأوامر الشغل واحلوافز 

احلق يف إصدار مجيع القرارات اليت تؤدى إىل حتسني األداء و حتسني نتائج األعمال فيما دخصه من أعمال  .6
ية و القانونية هلذه القرارات و هو مسئول عنها بصفته يف نطاق مسئوليته، بعد دراسة األبعاد التنظيم

مدير املركز من العتمادهاالدورية  االجتماعاتمسئولية كاملة ، مع وجوب عرض هذه القرارات يف 
. إعداد اخلطط الفرعية و الربامج التنفيذية اخلاصة باإلدارة املالية .3
ة العليا .الجتماعات اإلدار يف النتائج و القرارات الرأيإبداء  .1
حتت إشرافه . فراد العاملني لتدريب الرفع باحتياجات ال .5
.إعداد اإلجراءات اخلاصة باإلدارة املالية  .2
. اإلجراءات التحسينية و العالجية و الوقائية اليت من شأنها حتسني أداء العمل بإدارته اقرتاح  .7
.ات املتاحةامليزانية السنوية املناسبة للمؤسسة يف حدود اإلمكاني اقرتاح .1
. مراجعة مجيع مستندات الصرف واعتمادها و إصدار أمر الصرف .6
 .القيام باجلرد الدوري للخزينة بالتعاون مع صراف اخلزينة .18

رئيس قسم 
 املشرتيات

الجتماعات اإلدارة العليا . يف النتائج و القرارات الرأيإبداء  .1
. إعداد الربامج التنفيذية اخلاصة باملشرتيات .6
ركز للوصول ألقل األسعار مبا يصب يف النهاية يف صاحل املوالتعاقد معهم البحث الدائم عن موردين جدد  .3
. إصدار القرارات املناسبة يف حدود سلطاته و اليت قد تكون سببًا يف حتسني النظام بإدارة املشرتيات .1
.بناء على دراسات املركزامليزانية املناسبة إلدارة املشرتيات يف حدود إمكانيات  اقرتاح .5
 توزيعهااملفرتضواهلدايااجلوائزنوعيةعنمبدئيتصوروضع .2

 حماسب مالي
. أو املرض أو السفر أو خلو املنصب اإلجازاتينوب عن املدير املالي يف حالة عدم تواجده بسبب  .1
بالشكل الصحيح و  السلطات و الصالحيات املمنوحة للمحاسب املالي حمصورة يف كيفية أدائه لوظائفه .6

 . يف الوقت احملدد

 أمني الصندوق
وظيفته .اإلجراءات التحسينية و العالجية و الوقائية اليت من شأنها حتسني أداء العمل ب اقرتاح .1
قرارات إال يف  اختاذيف ما يتم تكليفه به وليس له سلطة  الصندوقتنحصر سلطات و صالحيات أمني  .6

 . حدود مهامه اليت يؤديها



 

 

 

رئيس قسم املوارد 
 البشرية

الجتماعات اإلدارة. يف النتائج و القرارات الرأيإبداء  .1
رفع واختاذ كافة القرارات اإلدارية املرتبطة بشؤون املوظفني مبا حيقق حسن سري العمل يف حدود  .6

االختصاصات
حمددة يف نظام للموظفني وفق ضوابط  املاليةالتوقيع على طلبات الصرف املتعلقة باحلقوق والنفقات  .3

اجلودة.
 اإلشراف الكامل على التأمني الطيب للموظفني .1

التحكم الكامل يف تصميم وحتديث قاعدة بيانات العاملني يف حدود االختصاصات . .5
باستمراروحتديثه  املركزإعداد الوصف الوظيفي لوظائف   .2
و اجلزاءاتإعداد الئحة تنظيم العمل والئحة املكافآت  .7
املوظفإعداد دليل  .1
إعداد دليل اخلدمات العامة .6
من املوارد البشرية وإعداد املوازنة التقديرية اخلاصة بها االحتياجاتختطيط  .18
املركزالكفاءات العالية واملمـيزة للعمل يف  استقطاب  .11
حتديد أفضل املصادر احمللية واخلارجية للتوظيف  .16
املركز ية والتدريبية وبني إقامة وإدامة عالقات متطورة بني املؤسسات التعليم  .13
املركز .املوظفني اجلدد إىل  التحاقإدارة وتنظيم   .11
واملتطوعني .املوظفني  واستقطابإجراءات جذب   .15
دراسة الطلبات والرتشيح املبدئي  .12
االختبارات املتنوعة املقررة للوظيفةوإجراء املقابالت الشخصية  .17
النهائيوالتعاقد الرتشيح   .11
 ة التأهيلية األساسية للموظفني اجلددنفيذ الدورت  .16
 .قياس الحتديد معايري و تصميم وتنفيذ نظـام ملتابعة وتقييم أداء املوظفني  .68

رئيس قسم 
 العالقات العامة

الجتماعات اإلدارة العليا . يف النتائج و القرارات الرأيإبداء  .1
واخلارجية.املشاركة يف املؤمترات واملعارض وورش العمل احمللية  .6
. حتى يتقبلها اجلمهور ويتعاون معها املركز وأهدافهشرح سياسة  .3
واختاذ  التأكد من أن مجيع األخبار اليت تنشر على اجلمهور سليمة وصحيحة من كافة الوجوه .1

االجراءات الالزمة لالعرتاض والنقد لدى اجلهات املسئولة .
املركز .داخل  األنشطةلتعرف على نواحي تنظيم زيارات ألفراد اجلمهور والوفود املختلفة ل .5
. الدعوة إىل املؤمترات الصحفية واإلشراف على تنظيمها .2
.باملركز وانشطتهاإلشراف على إعداد النشرات والكتيبات واألفالم اليت تهدف إىل تعريف اجلمهور  .7
 االستثمارخططتنفيذها ووضعتكلفةشاملةاملاليةاملواردلتنميةالسنويةاخلطةإعداد .1

 مدير الربامج

االسرتاتيجيةاخلطةوفقللربامجالتشغيليةاخلطةإعداد .1
الجتماعات اإلدارة العليا . يف النتائج و القرارات الرأيإبداء  .6
.تكفل تنفيذ أهداف الربنامج وضع االسرتاتيجيات واخلطط واملنهجيات واألدوات اليت .3
ضع وتنفيذ اسرتاتيجيات لرصد التنفيذ وخطط العمل، و .1
اإلعداد واإلشراف على اإلعالن السنوي للربنامج .5



 

 

 

وتطويرها وتعديلها وقت احلاجة وتنفيذ خطط متابعة أنشطة الربامج والتقدم املتعلق باألثر واالستمرارية  .2
الطوار  الستمرار الربنامج او ايقافه .

واملشرفني والتعاقد معهم لتنفيذ الربامج  ومقدمي الربامجنياالشراف على اختيار املدرب .7
 مراقبة النفقات لضمان أن تبقى ضمن حدود امليزانيةو الربامج ةإدارة ميزاني .1

رئيس قسم 
 االعالم والتسويق

واللجاناإلدارات واألقسامبقيةمعبالتنسيقللمركزالسنويةاإلعالميةاخلطةإعداد .1
للمركزاإلعالناتوتسويقوتصميمإعدادعلىاإلشراف  .6
.تنفيذ احلمالت اإلعالنيةاملركز وبفعالياتوتزويدهماإلعالمووسائلاإلعالمينيمعالتواصل .3
 وبراجمهباملركزللتعريفاملعارضيفاملشاركة .1

 

 تنبيه:

يتم اعادة ترتيبها مبا يتناسب مع الطاقم الوظيفي واالداري حبيث يتم  ماذكر سابقًا وظائف الدارات
وصف وظيفي كما يف منوذج االوصاف يف النماذج الثالثة مستعينًا بنموذج الوصف الوظيفي يف الفصل  انشاء
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 النمذجة:

تأتي فكرة النمذجة من وضع تصور ختيلي لكيفية العمل على تنفيذ بعض الربامج وذلك كمقوم من           
واخلطة  االسرتاتيجيةاخلطة أصل ثالث مقومات للمساعدة على إجناح الربامج ورسم صورة لكيفية تطبيق

  التشغيلية.
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 نماذج عمل 

 برامج

أهداف 
 تشغيلية

أهداف 
 استراتيجية

 القيم

 الرسالة

 الرؤية

 

 

 

 

 

 
 وتكمن أهمية النمذجة يف جمموعة نقا :

تساعد املبتدئني يف ممارسة العمل اجملتمعي على كيفية العمل على الربامج  .1
تعطي مثاال على تسلسل ربط الربامج باألهداف التشغيلية وحتى الرؤية .  .6
اخلربات ل جيال املتتابعة يف تنفيذ الربامج باملركز.خطوة على طريق توثيق األعمال من أجل نقل  .3
أن تعمل املراكز مبؤسسية واحرتافية عالية تنافس القطاعات األخرى. .1

 

 

 

 

الخطة  
 اإلستراتيجية

 الخطة التشغيلية

 نموذج العمل

  ثالث خطوات لتكون مشاريعنا واقعية



 

 

 

 وقد حرصنا على التالي:
اختيار ثالثة برامج خمتلفة ليقوم فريق العمل مبحاكات أي منوذج أو توليد منوذج آخر من مزيج  .1

النماذج  وهذه النماذج هي:
القادة أجيال لبناء -أ 
بنات ملتقيات -ب 
 لنرتقي الصيفي -ج 

لقد اختلفت آلية النمذجة من منوذج إىل آخر، ويف ذلك رسالة للقائمني على املراكز يف عدم التقيد  .6
بنموذج واحد والذي رمبا ال يتناسب مع حجم الربنامج وقدرات املركز املالية والبشرية

ن الفعاليات لتكون النمذجة هي أداة تفكيك التعقيد أن حيتوى النموذج املختار على عدد كبري م .3
وتسهيل العمليات واإلجراءات

 العمل: فريق على أفضل بشكل النموذج من يستفاد وحتى
اختيار النموذج األنسب  .1
حذف أودمج بعض العمليات واالجراءات مبا يتناسب مع واقع املركز  .6
إضافة النواقص من العمليات واالجراءات .3
تصميم النماذج وفق التعديالتإعادة  .1
تدريب فريق العمل على النموذج .5
رصد لعملية التنفيذ وتوثيق ما مت .2
إعادة تقويم النموذج وتصويبة فور االنتهاء من تنفيذ الربنامج .7
املراجعة الدورية للنموذج عند الشروع يف تكرار الربنامج .1

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أواًل: مشروع أجيال لبناء القادة:

 

 

 

بداية:نقطة   

كمـا يشـمل علـى     والذي تشرف عليه إدارة الربامج باملركز  يعد هذا الربنامج من الربامج املستمرة طوال العام 
عدة مستويات حيتوي كل مستوى علـى الكـثري مـن  الـربامج واألنشـطة بإلضـافة إىل مـدى زمـين طويـل  جيعـل           

 النموذج طويال وبه كثري من التفصيالت
ته إمتـدادة بعمـر األجيـال يف كـل مرحلـة حتـى يطـور الربنـامج وحتفـظ          بهذا املشروع وتفصـيال ومما يزيد العناية 

 ب واخلربات  وتسهل إدارته من قبل األجيال املتعاقبة من املشرفني.رالتجا
 
 

 

 

 

 

 اكتشاف

 تفعيل تطوير



 

 

 

 أساس وجعله وفهمه العام الربامج منوذج وفق اإلدارة قبل من املقرة الربنامج فكرة أصل الربامج إدارة  استالم: تنبيه
 : إنطالقها

 اسم الربنامج: نادي أجيال
 نوع الربنامج/اجملال: تنموي

اهلدف االسرتاتيجي الذي 
 دخدمه الربنامج 

تفعيل مشاركة أهل احلي يف بناء وتقديم ودعم برامج املركز. -1
زيادة وعي اجملتمع يف شتى اجملاالت. -6
القيادات داخل اجملتمع.تنمية الطاقات من مجيع األعمار وبناء  -3
 تذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه الفرد واألسرة واجملتمع. -1

 وصف الربنامج

  برنامج تربوي تطويري قيادي موجه لفئة األبناء حيتوي على العديد من الفعاليات
 3واألنشطة التعليمية والرتبوية والتطويرية بهدف بناء جيل ريادي وقيادي. ومقسم على 

 مستويات:
الشباب )الثانوية واجلامعة(. -األشبال )متوسطة(  -الرباعم )االبتدائية( 

  تنفذ دورات تدريبية ولقاءات وزيارات ميدانية لتحقيق اهلدف املذكور باإلضافة
 ل نشطة الرتفيهية.

 الطالب من املرحلة االبتدائية وحتى اجلامعية. الفئة املستفيدة
 أيام باألسبوع عدا الدورات املكثفة . 3اىل ساعتني يف اليوم ملدة من ساعة  املدة الزمنية 

 .أثناء اإلجازاتطوال السنة الدراسية مع التوقف  توقيت الربنامج
املسؤول عن الربنامج / 

 طبيعته
 مشرف /متطوع -إدارة الربامج

 االحتياجات 
 مشرفني ومدربني البشرية:

 ....-مواصالت وسائل -مادية:مقر بكافة جتهيزاته
 اإلعالمية:إعالنات عن الربنامج وتوثيق الربامج.

 رعاية الشباب-مجعية التحفيظ-إدارة الرتبية والتعليم الشراكات والرعايات
 حسب خطة الربنامج املصممة والعدد املستهدف. التكلفة املالية
 اجلوائز-تنوع الربامج- حمسن اختيار املشرفني واملدربني-اإلبداع يف اإلعالن  مقومات النجاح

أفكار تنفذ من خالل 
 الربنامج

 التدريب على اختبار التحصيلي-برامج التقوية -برامج التحفيظ 

 مؤشرات األداء
. عدد املشاركني يف كل مستوى.1
. مساهمات املشاركني يف تقديم برامج النادي.6
 املدارس واجلهات األخرى.. جوائز التميز والتكريم اليت حيصل عليها األعضاء من 3



 

 

 

 

 

 

 ضع امسا للمشروع:  .1

 أكتب فكرة املشروع: .6

 

هم مربرات املشروع .3

 ضع أهداف عامة مرتبطة باألهداف  .1
االسرتاتيجية

قد يكون للمشروع اسمين أسم صريح يعبر عن الفكرة بشكل واضح 
وأسم آخر إعالمي يكون له صدى لدى الجمهور المستفيد ولدى 

 شركاء النجاح من رعاة وفريق عمل
 االسم الصريح يجعلك تفكر في التخطيط بواقعية

 تضيف لمساتك اإلبداعية أثناء التخطيطواالسم اإلعالمي يجعلك 

 

 

إفهم ما تريد القيام به بكتابة مجموعة أسطر تلخص الفكرة بلغة 
 واضحة يفهمها كل أعضاء فريق التخطيط

 مالذي دفعك لهذه الفكرة دون سواها ؟!
الرعاة؟ أم بناء على طلب هل هو حال المستفيد؟ أم طلب من أحد 

 من جهة رسمية؟ أو دراسة ميدانية أظهرت أهمية مثل هذا البرنامج؟

في المشاريع الكبيرة أنت بحاجة إلى تحديد غايات عامة تريد أن 
تحققها من خالل ذلك المشروع, قد يندرج تحتها عدد من 

 األهداف التشغيلية 
مرتبطة باألهداف االستراتيجية, وتخدم  تذكر أن تلك األهداف

 بشكل واضح الرؤية والرسالة.

 



 

 

 

 ضع أهدافك التشغيلية: .5

 أثر املشروع: .2

 بدقة: املستفيدة الفئة حدد .7

 ضع رسالتك: .1

 

 حدد أقسام املشروع .6
 األساسية:

بحيث أكتب تحت كل هدف عام مجموعة من األهداف التشغيلية 
 يمكن قياسها وذلك لفترة زمنية معينة وفئة محددة 

 تراعى عند وضع األهداف: البد أن أمور
أن تخدم األهداف العامة واالستراتيجية وتكون في إطار القيم   -أ

 والرؤية والرسالة.
أن تلبي احتياج لدى فئة الشباب وذلك لتغطية نقص أو زيادة  -ب
 تطوير.أو 
 (SMART)أن تراعي معايير األهداف  -ج
 

عموما وعلى العاملين األثر الذي يتركه المشروع على مجتمع الحي 
 من موظفين ومتطوعين نفسيا كان أو معرفيا أوغيره

يساعدك في بناء -عمريًا, معرفيًا, عدديًا.-إن تحديد الفئة بشكل دقيق 
الفعاليات والبرامج وتحديد االحتياجات بما يتناسب وخصائص تلك 

ووسائل الجذب  الفئة وعددها كما يساعد في توجيه الحملة اإلعالمية
 والتحفيز.

قد يتكون المشروع مثال من عدة مستويات في كل مستوى مجموعة 
تخدم هدفا تشغيليا أو تخدم مستوى من مستويات الفئة من األنشطة 

المستهدفة, وربما احتاج كل قسم موارد بشرية ذات صفات محددة  
لتقوم بتنفيذ األنشطة المستهدف تحقيقها من خالل ذلك القسم, 

فمواصفات مشرفي االبتدائية تختلف تماما عن مشرفي طالب 
تراعي الفروق العمرية  المرحلة الجامعية, كما أن األنشطة المقدمة

 والمعرفية كما هو واقع برنامج أجيال

 

في عبارة موجزة لخص ماسبق لتكن خاتمة تجمع ماتريد القيام به 
 ولمن توجهه وكيف ستقدم ذلك للجمهور المستفيد منطلقا من قيمه

 



 

 

 

 حدد األنشطة والفعاليات  .18

 التفصيلة لكل قسم:

 

 حتديد احتياجات األنشطة: .11

 حتديد أهم السياسات  .16

 واصفات والشرو :وامل

 

 

 شرو  االشرتاك يف برامج .13

 وأنشطة املشروع :

 
 

 

 حتديد الشركاء  .11

 والرعاة والداعمني:     
 

 

 

بعد أن حددت أقسام المشروع قم بتحديد األنشطة التى يتم تنفيذها من 
 – محاضرات –تدريب  –)أنشطة أسبوعية  خالل تلك األقسام

 رياضة ... الخ( –ية نزيارات ميدا

 

 أبرز تلك االحتياجات خمسة:
االحتياجات  -2االحتياجات النظامية , تصاريح ,ابالغ..    -1

 -4االحتياجات البشرية    -3المادية ,مقر,مواصالت ..    
المالية لتغطية تكاليف -5االحتياجات اإلعالمية,تصميم ,توثيق      

 ما سبق

كل ما سبق من أنشطة واحتياجات ال بد أن يتم العمل عليه وفق 
سياسات وضوابط ومواصفات للمخرجات والعاملين موظفين 
ومتعهدين ومتطوعين ومقرات التنفيذ لضمان حسن التصرف 

 والتنفيذ باحترافية عالية والعمل في إطار مؤسسي

 تفصياًل األنشطة وفي عمومًا البرنامج في االشتراك شروط وضع
 اإلشتراك رسوم ودفع التقييم اختبارات اجتياز تشمل قد والتي

 .الخ...  والعمر
 

الشراكة:للتخفيف من تبعات التنفيذ وإلسناد بعض البرامج إلى 
 جهاتها المختصة .

الرعاية:الحصول على الدعم العيني لتنفيذ الكثير من البرامج يكون 
عن طريق الرعايات والتى تكون مقابل خدمات إعالمية وتسويقية 

أثناء تنفيذ البرنامج تصرفها المؤسسات من برامج التسويق 
 والمسئولية االجتماعية

 برنامجالدعم: وهي هبات غير مشروطة بعوض عدا تنفيذ ال



 

 

 

  

وضع اخلطة اإلعالمية: .15

 

 
 

 

  والرصد: التوثيق خطة وضع .12

 

 
 

:التمويلخطة  .17

 

 
 

 

 اجلدول الزمين: .11

 

 

 

  

إدارة املخاطر: .16

 

 

 في نشرها وطريقة اإلعالن ووسائل وشعارها الهوية تصميم وتشمل
للشركاء والرعاة  التسويق مطبوعات وإصدار العامة األماكن

 والداعمين

 

إن توفير تكلفة األنشطة المباشرة أو المساندة بحاجة إلى وضع 
تصور شامل لإلجابة على سؤال كيف نوفر دعم المشروع؟ 

مساهمات  –جدول الزيارات للرعاة  –)مساهمات الرعاة 
 المشاركين ... الخ(

 وماهي متطلبات النجاح؟ 

لتجيب في جدول لقد حان الوقت لتضع النقاط على الحروف 
دورة -مختصر على الخمس خانات لكل ما سبق من أنشطة مباشرة 
 تدريبية مثاًل أوغير مساندة مثل التصاريح والتمويل والتسويق

 .خانة تاريخ البداية3.خانة اسم المنفذ  2.خانة اسم النشاط  1 
 .خانة النهاية5.خانة التكرار  4

وضع تصور لإلجابة على سؤال ماذا لو...لم يحضر من المهم جدا 
لو كان عدد الحضور ال يتناسب مع ضيف اللقاء..أو تعذر -المدرب

 إقامة البرنامج في مكان ما ؟
وضع سياسة أو بدائل للتصرف في تلك المواقف يحافظ على سمعة 

 المركز ومصداقيته

ومصورة  مكتوبة بواسطة تقارير ال بد من توثيق انشطة المشروع
توضح ما يتم تنفيذه على أرض الواقع ومدى التقدم الحاصل وذلك 
بهدف إطالع اإلدارة وشركاء النجاح والرعاة والداعمين والمعنيين 

 في الجهات الرسمية بذلك.



 

 

 

 

 االستدامة:  .68

 

 

 

حتى اليضعف األثر بسبب حتى ال يتوقف البرنامج بسبب مادي و
وحتى ال يقل اإلقبال بسبب فقد البرامج لجاذبيتها,  ذهاب الخبرات

 أجب على سؤال مالذي يجب أن نفعله لتجنب ذلك؟

 
 
 

 أواًل:يوضع البرنامج بمشاركة كل من:

 مدير البرامج .1

 للمشروعمشرفي األقسام الرئيسة  .2

 ممثل عن العالقات العامة واإلعالم خصوصًا فيما يتعلق باالحتياجات المالية واإلعالمية .3

 ممثل عن الخدمات المساندة خصوصًا فيما يتعلق باالحتياجات النظامية والمادية والبشرية .4

 خارجي .ثانيًا: تعيين مسئول إلدارة االجتماعات ومقرر , وفي حال عدم وجوده داخليا يستعان بميسر 

 ثالثا: ينبغي أن تكون االجتماعات مطولة ومتوالية

 رابعا:ترك تفاصيل وأفكار التنفيذ الدقيقة للمنفذين

 من المثال في الصفحات التالية( االستفادةخامسَا :قم بتعبئة كل ذلك في جدول واضح )ممكن 

للموافقة عليه, وال ينبغي  التنفيذ إال بعد  سادسا:رفع المشروع بكافة تفاصيله لالعتماد االداري من قبل إدارة المركز

 االعتماد المالي واإلداري وفي إطار المالحظات والتوصيات اإلدارية والمالية.

 لتصنع كل ذلك عليك بالتالي:
 



 

 

 

 أجيال ... اسم املشروع
تطوير الذاتسنة يف جماالت 66-18مابني  االهتمام بفئة الشباب العمريةفكرةالربنامج

 مربرات

 املشروع

 ميثل الشباب أعلى نسبة سكانية من ناحية العدد -1
 ما يتميز به الشباب من طاقات وقدرات  -6
 قابلية الشباب للنمو والتطوير  -3
 وقاية الشباب من آفات الفراغ ووسائل اإلحنراف السلوكي والفكري -1
 احلاجة إىل ربط الشباب باجملتمع احمليط والشعور باالنتماء للوطن -5

أهداف 

 –املشروع 

العامة 

واألهداف 

 التشغيلية

 :اكتشاف املواهب لدى الشباب يف جماالت القيادة واملهارات والصفات الشخصية -1
......................................................................................... 
......................................................................................... 

......................................................................................... 
 تنمية وتطوير الشباب يف كافة اجلوانب الروحية والعقلية والنفسية واجلسدية. -6

......................................................................................... 
......................................................................................... 

......................................................................................... 
 تفعيل دور الشباب يف املساهمة يف خدمة اجملتمع وتنميته. -3

......................................................................................... 

......................................................................................... 
األثار 

املتوقعة من 

 املشروع

 تقليل مشاكل الشباب نتيجة زيادة الوعي
 تفوق احلي ومتيزه

 الفئات

املستهدفة 

 واملستفيدة

والفئة املستفيدة تشمل الفئة املستهدفة باإلضافة إىل الفئة املستهدفة هي طالب مراحل التعليم العام واجلامعي 
 أولياء األمور واجلهات الراعية للشباب واجملتمع عمومًا.

حيتوي على العديد من الفعاليات واألنشطة التعليمية والرتبوية  ،برنامج تربوي تطويري قيادي موجه لفئة الشباب رسالةاملشروع
 والتطويرية واالجتماعية بهدف بناء جيل ريادي وقيادي.

 املشروع أقسام

 ميكن تقسيم املشروع على عّدة اعتبارات:
 وتشمل:أواًل: باعتبار الفئات العمرية 

األشبال: طالب املرحلة االبتدائية 
الرّواد: طالب املرحلة املتوسطة 
القادة: طالب املرحلة الثانوية واجلامعية 

 ثانيًا: باعتبار هدف النشا  املقدمة وتشمل:
االكتشاف: أنشطة تعنى باكتشاف املواهب والقدرات والصفات القيادية لدى الشباب 
طوير التوجهات واملعارف والسلوك واملهاراتالتطوير: أنشطة تعنى بتنمية وت 
التفعيل: أنشطة تعنى بتفعيل دور الشباب يف خدمة وتنمية اجملتمع 

يساعدك هذا على 

تصميم البرامج 

وتحديد  المقدمة

 احتياجاتها

 هنا ترسخ القناعات 

 وتتفق المنطلقات

 في هذه األسطر ضع األهداف التشغيلية لألهداف العامة

ال تنس كتابة 

كلمة تكون شعار 

 للمشروع



 

 

 

 ثالثًا: باعتبار نوعية النشا  وتشمل: 
مكان التقديم: أنشطة داخل احلي و أنشطة خارج احلي 
تكرار النشا : أنشطة دورية و أنشطة تعمل ملرة واحدة 
 طة متخصصة و أنشطة عامةالتخصص والعموم: أنش 

األنشطة 

 والفعاليات

 

 

 

 القادة الرواد األشبال منوذج األنشطة والفعاليات

 اهلدف التشغيلي.......
هنا سجل األنشطة 
والفعاليات مراعيا 

 اهلدف والفئة املستفيدة

 اختبار امليول املهين اختبار

 وتالوةتدبر  اتقان التالوة تعلم التالوة اهلدف التشغيلي.......

  اهلدف التشغيلي.......
 ب: وأنت تضع األنشطة اجملاالت اليت تريد أن تنميها مثل االكتشاف والتطوير والتفعيل وكذلك اجلوانتذكر

 املعرفية واإلميانية وكذلك وسائلها دورة رحلة حماضرة ..
 

-1لتحديد االحتياجات لتنفيذ املشروع : االحتياجات:بعد وضوح أقسام املشروع واألنشطة الرئيسة لكل قسم حان الوقت 

  االحتياجات اإلعالمية. -4االحتياجات البشرية  -3االحتياجات املادية..  -2االحتياجات النظامية 

 

االحتياجات 

 النظامية

 
 تصاريح البلدية -تصاريح اهليئة-تصاريح الوزارة ومن أمثلتها  

 

االحتياجات 

 املادية

 

 العدد بيان االحتياج النشا 
تكلفة 
 الوحدة

 التكلفة اإلمجالية

تكريم 
 احلفاظ

 32888 168 388 قاعة فندقية   املكان
 3688 25 28 ساعات جوائز

......      
 ........–تغذية  –– مواصالت – ضيافة –أمثلة على االحتياجات املادية: دروع

 

واالحتياجات 

البشرية 

واهليكل 

 التنظيمي

 
 حتديد االحتياجات التالية:يف هذا املشروع مت 

 يتوىل عمليات التنسيق والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة للمشروعمدير  (1
 وسكرتري يقوم جبميع عمليات اإلسناد اإلدارية واملالية  (6
  .مشرفني وهم املسؤولون عن متابعة جمموعات الشباب حبيث تسند لكل مشرف جمموعة(3
 شطة والفعاليات.مقدمني ينفذون بعض األن (1

 مواصافات تلك االحتياجات على النحو التالي: كما مت حتديد
 
 
 



 

 

 

 أواًل: املشرفني: 
حبيث حنتاج  65:1عدد املشرفني: يتم حساب احتياج النشا  إىل مشرفني طالبني عن طريق نسبة  -1

 مشرفني وهكذا. 6طالبًا حنتاج إىل  58وإذا زاد العدد إىل  65ملشرف واحد إذا كان عدد الطالب 
مواصفات املشرفني: يتصف املشرف ل نشطة الطالبية بصفات جتعله مقنعًا وحمبوبًا ومقدرًا لدى  -6 

 اجملموعة اليت يشرف عليها وذلك بتوفر ما يلي:
 أ( سعة املعرفة. 

 ب( القدوة واألمانة. 
 ج( القدرة على التعامل يف خمتلف املواقف ومع كافة الفروق الفردية. 

 هارات االتصال الفّعال. د( م
 هـ( مهارات اإللقاء وإدارة اللقاءات. 

 و( القدرة على ختطيط وإدارة األنشطة. ز( القدرة على القيادة. 
 ح( القدرة على اكتشاف وتقييم املواهب والقدرات لدى الشباب.

 مواصفات أدوار املشرف على األنشطة:  -3
 أ( اكتشاف قدرات ومواهب الشباب. 

 الربامج املتناسبة مع قدرات وخصائص الشباب.  ب( حتديد
 يف حضور الطالب ل نشطة ومدى التطور الذي حيرزه الشباب.  االلتزامج( متابعة 

 د( ممارسة تقديم بعض األنشطة اإلثرائية والرتفيهية واالجتماعية. 
 

 ثانيًا: املقدمني ل نشطة:
 ، يف كل نشا  إىل املقدم من نشا  إىل آخرعدد املقدمني: تتفاوت نسبة عدد الطالب املشاركني -1

 15:1على سبيل املثال يف حلق دروس تلقني القرآن تكون النسبة 
 ويف جمال الدورات التطبيقية واملهارية مثل احلاسب ،مثاًل  

ويف األنشطة التوعوية مثل احملاضرات العامة والتثقيف فيمكن أن ، 68:1اآللي واللغات تكون النسبة 
 يكون العدد غري حمصور بنسبة معينة مع مالحظة أهمية زيادة عدد مسؤولي الضبط والنظام. 

 مواصفات املقدمني:  -6
 أ( التخصص يف جمال التقديم. 

 شخصيات جاذبة لفئة الشباب.  وب( ذو
 ج( القدوة واألمانة.

 مواصفات أدوار املقدمني: وذلك حسب النشا  املعني والفئة املستهدفة وشرو  التعاقد.  -3
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 مدير المشروع

 مسؤول البرامج

مشرف  برنامج 
س   

مشرف  برنامج 
ص   

مشرف  برنامج 
 ع

مسؤول 
 اإلشراف 

مشرف 
1المجموعة   

مشرف 
2المجموعة   

مشرف 
3المجموعة   

سكرتير 
 البرنامج

 :التنظيمي اهليكل
 يشرف اليت والوظائف اإلدارية املستويات يوضح تنظيمي هيكل وضع من بد ال االحتياجات حتديد بعد             

 املشروع مدير عليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جبدول حيدد االحتياجات ومهامها والوقت املطلوب منها وتقدير التكلفة وذلك بالتعاون مع إدارة يتم ختم ذلك 
 اخلدمات املساندة

 منوذج جلدول حتديد االحتياجات وتكلفتها

املسمى  املهمة
 الوظيفي

 الراتب أو املكافآت طبيعة التعاقد

مسئول  إدارة املشروع
 الربنامج

أيام س يوميا ثالثة 1دوام جزئي 
 أسبوعيا

 ريال يوميا 688

اإلشراف على جمموعة 
 الرواد

س يوميا ثالثة أيام 3دوام جزئي  مشرف الرواد
 أسبوعيا

 ريال يوميا 178

 شهريا1588-3888من  موظف دوام كامل لكامل املشروع سكرتري أعمال السكرتاريا
......... ......... ......... ......... 

 
 

االحتياجات 

 اإلعالمية

كل ما حيتاجه الربنامج من أمور إعالمية ال بد من حتديده ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم 
 كما البد من حتديد املواصفات وتاريخ االستالم أو النشر وفق اجلدول التالي:

 تاريخ النشر تاريخ االستالم  املواصفات االحتياجات
   مرتبط بهوية املركز  تصميم هوية املشروع
   حسب املرفقات تصميم دليل املشروع

تتضمن مواصفات الطلب اإلعالمي مثاًل:احملتوى واملقاسات ونوعية الصور والبد أن تكون جاهزة وحمددة سلفا 
 حتى تستطيع الوحدة اإلعالمية تنفيذها بشكل سريع.



 

 

 

 

اإلحتياجات 

 املالية

من جتميعها وحتديد التكلفة يف بنود جمملة لتضمن الحقا يف دليل متويل يف ختام حتديد االحتياجات ال بد 
 املشروع ، مع توضيح تاريخ االحتياج حتى تستطيع الوحدة املسئولة عن التمويل وضع خطتها وفق اجلدول التالي:

 تاريخ االحتياج التكلفة االحتياجات
  ريال2888 إجيار قاعة فندقية خلمسني مستفيد

  588 نقل املستفيدين 
  1888 اإلعالنات

 ينبغي أن يشمل كافة التكاليف مبا فيها التكاليف اإلدارية 
 

حتديد 

السياسات 

 واملواصفات

باإلضافة إىل سياسات املركز ومواصفاته يتم إدراج ما دخص الربنامج كما فعلنا سابقا يف مواصفات احتياجات 
 األنشطة واالحتياجات ويف أوقات كثرية تكون ضمن العقود.املوارد البشرية، وتتضح بعد حتديد 

 ومن ذلك :
       إبالغ اآلباء بتغيب االبناء عن الربامج 
          البد من أخذ إذن خطي من ولي األمر عند تنفيذ برنامج خارج املقر 
 ...............إبالغ اآلباء عن األبناء املتميزين 

 

شروط 

االشرتاك يف 

الربامج 

 نشطةواأل

 

من ذلك حتديدالعمر أو جتاوز اختبار معني أو االنتهاء من مرحلة سابقة أو التميز يف برنامج آخر أو مكان 
 السكن أو دفع رسوم ..إخل

 والغالب أن كل مستوى أو برنامج تكون له أنشطته اخلاصة .

الشركاء 

والرعاة 

 والداعمني

املشروع واحد، ورمبا يتنوع الشركاء والرعاة والداعمني باعتبار قد يكون هناك شريك أو داعم أو راعي لنجاح 
 الربامج يف املشروع والنموذج التالي يوضح ذلك :

 الداعم الراعي الشريك االحتياج الربنامج
   مجعية التحفيظ جهة االختصاص حلق التحفيظ

 مربة ...   مكافآت احملفظني
  فندق ...  احلفل اخلتامي 

   مركز ..للتدريب إعتماد الشهادات التدريبيةالدورات 
     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

اخلطة 

 اإلعالمية

 

 

 

بعد أن مت حتديد االحتياجات االعالمية يتم وضع خطة إعالمية للربنامج ما يتم قبل وأثناء وبعد وفق اجلدول 
 التالي:

 تاريخ االنتهاء العدد الوسيلة البند

 جوال رسائل إعالن بداية التسجيل
 بنر يوزع يف املدارس واملساجد

  

 إعالن حفل االفتتاح
 بطاقات دعوة

 دروع
 بوسرت يعلق يف.....

  

 

خطة 

التوثيق 

 والرصد

من املهم حفظ وتقييد كل ما يتم تنفيذه، وبيان حجم اجلهد املبذول واحملتوى أو اخلدمة املقدمة وعدد 
 بأول وفق اجلدول التالي:هم وفرص التحسني أواٍل إنطباعاتاملستفيدين و
تاريخ  املسئول املطلوب الربنامج

 االنتهاء
عددصفحات -يشمل عدد املشاركني -تقرير شهري حلق التحفيظ

االنشطة املصاحبة.صور -الطالب املتميزين-احلفظ
 احرتافية من الربنامج

  

     برنامج ...

 

 

خطة 

 التمويل

 

 

 
 التالي:بعد أن مت مجع كافة االحتياجات يتم 

إعداد الدليل وحتديد مستويات و ميزات الرعاة والداعمني  .1
خطابات-دعوة حلفل-زيارة-إعالن-وضع خطة لتسويق الربنامج  .6

 االمساء املرشحة التكلفة ميزات الراعي بند الرعاية
تاريخ 
 التنفيذ

الراعي 
 الرئيس

 وضع الشعار يف...
 التكريم يف حفل حيضره.

يعطي وضع اسم أكثر من راعي  
 فرص أكرب لتحقيق اهلدف

 

     راعي مشارك
 

  

 اجلدول

 الزمين

 اآلن بعد أن مت وضع كل شيء بإمكان إدارة املشروع أن تضع اجلدول الزمين للمشروع وهي مطمئنة 
 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

         الربنامج

         تاريخ التنفيذ

         املسئول      
 



 

 

 

 ويف ختام هذا النموذج تذكر دائما وأبدا استمداد العون من اهلل أوال وأخريا 

 

  

 

 املخاطر إدارة

 
 حاول أن جتيب على بعض أسئلة التحديات التى قد تعيق تنفيذ الربنامج وضع احللول املقرتحة مثاًل

 يف حال تغيب املدرب؟ يتم االستعانة مبدرب معتمد يف احلي
 مع د-يف حال تغيب حمفظ؟يتم دمج حلقة ب
 رسوم على بعض الربامجيف حال عدم توفر الدعم؟ يتم فرض 

 
 االستدامة املالية حيافظ عليها من خالل جمموعة مقرتحات فهنا مثاًل : االستدامة

 ( تزويد الداعمني بالتقارير أوال بأول1
 ( إجياد وقف ميول بعض برامج املشروع6
 ( الرتكيز على املتطوعني مما يساعد على ختفيف التكلفة3
 رسوم ودعم الربامج(تعويد املستفيدين على دفع 1

 استدامة الطاقات املتميزة
 (التأهيل املستمر1
 (تدوير املشرفني 6
 (ترقية عموم العاملني3

 وهكذا يف بقية أبواب االستدامة



 

 

 

 غرس

 متيز
 عطاء

 ثانيًا: نمذجة ملتقيات بنات:

 

 :نقطة بداية
يعد هذا الربنامج من الربامج اليت تشرف عليها إدارة الربامج ممثلة بالقسم النسائي باملركز 

 نحاول يف هذا املشروع أن نقدم منوذجا آخر  أكثر توسطا وذلك لسببنيوس
يف اهلدف وأسلوب  (أن الربنامج يرتكز على أسلوب واحد وهو أسلوب املعارض واالختالف1

 التقديم وذلك مرتوك للمنفذين
 (بعض اخلطوات مت شرحها يف منذجة مشروع أجيال فاكتفينا هنا بتعبئة النموذج6
 



 

 
 

 

 
 الوصف العنصر

اسم املشروع
 

 ملتقيات بنات

كرة 
ف

الربنامج

سنة واملقامة بهدف غرس وتعزيز القيم وحماربة  66 – 18جمموعة من الفعاليات املتنوعة واملوجهه إىل الفتيات من سن 
تيارات الفساد يف قوالب ابداعية

مربرات املشروع
 

 حاجة الفتيات لفعاليات تعزز من الوعي بالقيم االجتماعية احلميدة. -1
 جتنيب الفئة املستهدفة األفكار والسلوكيات والعادات الدخيلة والضارة على اجملتمع. -6
 تقوية االنتماء للوطن واالعتزاز باهلوية االسالمية.احلاجة إىل  -3
 حاجة الفتيات إىل وجود بيئات الطالق مواهنب وقدراتهن يف إطار قيمي.  -1

األهداف األساسية 
 

ل
لمشروع

 

 العمل على تعزيز قيم الفضيلة والعفة واحلياء اليت تتميز بها الفتاة الصاحلة. -1
 والوطن لدى الفتيات.تنمية الوعي لإلنتماء للمجتمع  -6
 توظيف املواهب والقدرات لدى الفتيات خلدمة اجملتمع. -3

رسالةاملشروع
 

العمل على تقديم جمموعة من الفعاليات املقدمة لفئة الفتيات بهدف غرس القيم واحلفاظ على الفضيلة بأسلوب عصري 
 يف التعامل معها. املهارات الفكرية والسلوكيةوإبداعي ومتجدد عن طريق معاجلة أبرز الظواهر الشائعة وتنمية 

الفئات املستهدفة
 

 
واملستفيدة

 

الفئة املستهدفة فتيات مراحل التعليم العام واجلامعي والفئة املستفيدة تشمل الفئة املستهدفة باإلضافة إىل أولياء األمور 
 من آباء وأمهات واجلهات التعليمية.

أقسام املشروع
 املشروع على عّدة اعتبارات:ميكن تقسيم  

 أواًل: باعتبار فعاليات الفئات العمرية:
فعاليات املرحلة االبتدائية 
فعاليات املرحلة املتوسطة 
فعاليات املرحلة الثانوية واجلامعية 
 الفعاليات العامة 

 
 ثانيًا: باعتبار األنشطة املقدمة:

املعارض 
احملاضرات 
الدورات 
 والرتفيهية والثقافيةاألنشطة االجتماعية  



 

 
 

 

كلفة 
ت

املشروع
 بنود التكلفة: 

مكافآت مقدمات األنشطة من  –تغذية  –تأجري قاعات  –نقل  –وسائل وأدوات  –مكافآت املشرفات  –جوائز وهدايا 
 محلة إعالمية-ديكور-خارج احلي

املنفذون للمشروع
 – 

 
صفات العامالت

موا
 

تتوىل عمليات التنسيق والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وسكرترية تقوم جبميع حيتاج الربنامج إىل مديرة للربنامج 
 عمليات اإلسناد اإلدارية واملالية ومشرفات جلان  ومقدمات لتنفذ بعض األنشطة والفعاليات.

 مواصفات العامالت:
 املعرفة واملهارة يف األدوار املطلوبة منهم الجناح الفعاليات. -1
 سنة واألخالق الطيبة.القدوة احل -6
 حسن التعامل مع املستفيدات والقدرة على التحمل وضبط النفس يف املواقف الصعبة. -3
 القدرة على دراسة الظواهر املنتشرة يف أوسا  الفتيات واختيار القيم والوسائل املثلى ملعاجلتها. -1
 القدرة على االبداع والتجديد.  -5
 واملواهب والطاقات يف خدمة اجملتمع.القدرة على توظيف املهارات  -2

كل  املشروع
هي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديرة المشروع

مشرفة اللجنة 
 المحاضرات

مشرفة اللجنة 
 الدورات

مشرفة اللجنة 
 اإلدارية

مشرفة اللجنة 
 المعارض

مسؤولة ركن 
 االبتدائية

مسؤولة ركن 
 المتوسطة

مسؤولة ركن 
 الثانوية والجامعة

مشرفة اللجنة 
 اإلعالمية

مشرفة اللجنة 
 الفعاليات المتنوعة

مسؤولة المسابقات 
 والجوائز

 مسؤولة أجمل طبق

مشرفة اللجنة 
 التشريفات والضيافة

 لجنة اختيار القيم سكرتيرة البرنامج



 

 
 

 

 المشروع: على العمل خطوات
 حتديد اللجنة املسؤولة عن حتديد القيم واليت يفضل أن تتكون من: .1

 عضوات ميثلن فئات وختصصات متنوعة : -أ 
متخصصة  –متخصصة يف الرتبية  –ممثلة عن الفتيات  –)ممثلة عن األمهات 

متخصصة اجتماعية أو علم نفس(.  –شرعية 
 أن يكون هلن خربة أو مشاركات سابقة يف أنشطة وبرامج الفتيات. -ب 

 حتديد القيم املراد غرسها لكل ملتقى )فعالية( وللوصول إىل ذلك عدة وسائل : .6
 عقد ورشة عمل للنقاش حول أهم الظواهر املنتشرة يف أوسا  الفتيات. -أ 
 ات واملعلمات واألمهات. تصميم وتوزيع استبانات على الفتي -ب 
عقد لقاءات فردية أو جمموعات تركيز مع الفتيات والعامالت يف القطاع  -ج 

 التعليمي واألمهات.
حتديد الثمرات املتوقعة من الفعالية. .3
حصر الوسائل واملوضوعات واألساليب املستخدمة ضمن امللتقيات لغرس كل قيمة  .1

كن حتديد الوسائل مثل احملاضرات من القيم احملددة، مثل قيمة العمل التطوعي مي
التثقيفية والدورات واملعارض واختيار املوضوعات مثل التطوع اإللكرتوني والتطوع 
املنزلي واألسلوب باشراك الفتيات يف اإلعداد لبعض الفعاليات واإلشراف عليها.

حتديد ما يناسب كل فئة من الوسائل واألساليب واملوضوعات.  .5
افية ومهامها.حتديد اللجان اإلشر .2
 تكليف مشرفات اللجان بوضع التصور التفصيلي ملهام كل جلنة واحتياجاتها.  .7
 تكليف اللجنة اإلدارية بالتالي: .1

وضع أهم الضوابط واملواصفات ومؤشرات األداء للمشرفات واملقدمات  -أ 
والفتيات وتقييم الفعالية.

واليت قد  وضع شرو  االشرتاك يف الفعالية عمومًا ويف األنشطة تفصياًل -ب 
تشمل دفع رسوم اإلشرتاك والعمر ... اخل.

 حتديد احتياجات اللجان البشرية واملادية.  -ج 
حتديد الشركاء والرعاة واجلهات الداعمة.  .6
 -وضع جدول زمين للتنفيذ يغطي الفرتة الزمنية )تتضمن إصدار دليل تسويق للرعاة   .18

بداية ونهاية كل مرحلة  –التسجيل  –انطالق احلملة اإلعالنية  –تاريخ بدء النشا  
تسليم التقارير(. –



 

 
 

 

وضع خطة إدارة املخاطر )البدائل واحللول( واليت تشمل على سبيل املثال بدائل  .11
التقديم عند حصول ظرف معني للمقدمات وبدائل املكان عند تعذر الوصول 

للمكان املخطط له.
ومصورة. تقارير مكتوبة طريقوضع خطة لتوثيق ورصد النشا  عن  .16
وضع اخلطة اإلعالمية واملتضمنة تصميم احلملة وشعارها ووسائل اإلعالن وطريقة   .13

نشرها يف األماكن العامة وإصدار مطبوعات التسويق للرعاة.
مساهمات  –جدول الزيارات للرعاة  –وضع خطة لتمويل الفعالية )مساهمات الرعاة  .11

املشاركني ... اخل(.
الفعاليات واألثر.وضع خطة االستدامة للدعم و .15
تعبئة منوذج االعتماد االداري ورفعه إلدارة املركز للموافقة عليه، وعدم التنفيذ إال  .12

بعد االعتماد املالي واإلداري ويف إطار املالحظات والتوصيات اإلدارية واملالية .
 
 

 
 

حدد فريق  
 العمل

حدد القيم 
المراد العمل 

 عليها

حدد  
الموضوعات  
التي تخدم  

 القيم

حدد المهام 
 واالدوار

حدد  
االحتياجات  
 والتكاليف

اهم عناصر 
 الخطة

وضع جدول  
 الزمني



 

 
 

 

 :يف اخلتام نذكر بأهم عوامل  النجاح واجلذب والتحفيز للحضور
 للفعاليات.االعالن املبكر  .1
 استضافة الشخصيات احملبوبة .6
 اختيار اجلوائز اليت تتناسب مع امليول واالهتمامات .3
 اتاحة الفرصة للفتيات باملشاركة وفق مهاراتهّن وقدراتهّن ومواهبهّن .1
 اختيار املوقع والوقت املناسب .5
 تنوع الربامج مبا يليب كافة امليول والرغبات .2
بني املدارس والكليات حبيث تكون اجلوالت النهائية إجراء مسابقات حول موضوع القيمة  .7

 مصاحبة للفعالية
توظيف وسائل االتصال )برامج اهلواتف الذكية والشبكات االجتماعية( يف التواصل ونشر  .1

 أخبار الفعالية
إصدار جملة أو نشرة حتتوي على األنشطة املوجودة يف امللتقى باسلوب جاذب وتوزع قبيل موعد  .6

 امللتقى
اخلدمات الرتفيهية وأماكن حّرة للجلوس حتتوي على مقاهي للمشروبات الباردة والساخنة  توفري

 واملأكوالت اخلفيفة وخدمة االنرتنت

 
  



 

 
 

 

 لنرتقي الصيفي:  ثالثًا:
 

 

 

 تدريب

 متعة
 شراكة إجتماعية

 :نقطة بداية
 يعد هذا الربنامج من الربامج اليت تشرف عليها إدارة الربامج باملركز        
 املشروع أن نقدم منوذجا آخر  أكثر تبسيطا لربنامج يتسم بالتالينحاول يف هذا وس
 ( زمن التنفيذ يعترب صغري مقارنة بالنماذج السابقة1
 ( الرتكيز والتكثيف للربامج واألنشطة املقدمة6
 ( نفرتض طول زمن اإلعداد مما جيعل عملية التطوير مستمرة ويكفي التزامها باإلطار العام3



 

 
 

 

 سنة يف بيئة ترفيهية. 11إىل  18نادي مومسي تدرييب واجتماعي موّجه إىل فئة الشباب الذكور من سن          

يف بيئة  -نابعة من احتياجات الفرد واجملتمع  -إقامة جمموعة من الربامج يف جماالت تدريبية واجتماعية متنوعة         
مواهب الشباب وخدمة اجملتمع.ترفيهية لتنمية 

 املكونات األساسية للربنامج تتلخص فيما يلي:       
التدريب: كافة الربامج املقدمة لتنمية املهارات وكسب  -1

املعارف وتعزيز التوجهات اإلجيابية يف اجملاالت العقلية 
واجلسمية والروحية والنفسية باستخدام أحدث أساليب 
التدريب وتطوير الذات مثل التدريب على مهارات القيادة 
والتواصل واملستثمر الصغري والدورات التقنية واإلعالمية 

 ودورات السباحة.
الرتفيه: وتضم األنشطة الثقافية والرتوحيية سواء كانت  -6

يف أثناء الربامج التدريبية أو مستقلة عنها مثل املسرح 
واملهرجانات واملنافسات الثقافية والرحالت الرتفيهية 

والرياضية واأللعاب اهلوائية واملائية والفروسية وتعلم 
 الرماية.

خدمة اجملتمع: جمموعة األنشطة اليت يقدمها  -3
املستفيدون من الربنامج للمجتمع مثل محلة العناية باملساجد 

، وكذلك رضاواحلدائق وزيارة املستشفيات وعيادة امل
يشارك فيها األهالي مثل منافسات اآلباء مع األنشطة اليت 

األبناء وتكريم املتقاعدين ومثل ختصيص يوم ل يتام ويوم 
للمعاقني ومثل تقديم برنامج ل طفال دون سن عشر 

سنوات.



 

 
 

 

 وضع اهليكل اإلداري ومواصفات شاغليه وأدوارهم        
لجان عيني رؤساء الللمركز ويقوم املدير بتتعيني مدير "" أوال قرار 

 بالتشاور مع مدير الربامج ومدير املركز""

 

 

 مدير البرنامج

مسؤول البرامج 
 االجتماعية

 برامج األهالي

 الخدمات االجتماعية

الشؤون اإلدارية 
 والمالية

 لجنة التسجيل

 لجنة المواصالت

اللجنة اإلعالمية 
 والعالقات العامة  

 لجنة التغذية والضيافة

مسؤول البرامج 
 الترفيهية

 اللجنة الثقافية

 اللجنة الرياضية

لجنة الرحالت 
 والحفالت

مسؤول البرامج 
 التدريبية

 التدريب اإلداري

 التطوير الذاتي

التطوير التربوي 
 والشرعي

 اللجنة اإلشرافية

 مشرف البراعم

 مشرف األشبال

 مشرف الشباب



 

 
 

 

احلقائب التدريبية يف ثالثة  تصميم أو حتديد موضوعات .1
 مهارات( –توجهات  –مسارات )معارف 

حتديد املدربني املرشحني لتدريب احلقائب .6
وضع تصور لقوالب املتعة والتشويق كأجزاء من الربامج  .3

 التدريبية
 وضع معايري اجتياز الربامج واملستويات  .1
بالتشاور مع اللجان  اخلطة الزمنية للربامج التدريبية وضع .5

األخرى
متابعة تنفيذ الربنامج . .2
 

 -ثقافية-الرتفيهية)رياضية والعاب  الربامج تصميم  .1
أنشطة خارجية رحالت وزيارات(

حتديد مقدمي الربامج الرتفيهية .6
بالتشاور مع اللجان وضع اخلطة الزمنية للربامج  .3

.ألخرىا
 متابعة تنفيذ الربنامج .1

برامج األهالي واملقدمة يف مقر النادي)رياضية  تصميم  .1
دورات( بالتعاون مع جلنة التدريب والرتفيه -ثقافية-

تصميم الربامج اخلدمة االجتماعية املقدمة من الطالب  .6
ألهل احلي..العناية مبساجد احلي..

حتديد مقدمي الربامج االجتماعية  .3
بالتشاور مع اللجان ألخرىطة الزمنية للربامج وضع اخل .1

 متابعة تنفيذ الربنامج

طبيعة الربامج املكثفة وطبيعة 
التوقيت تتطلب جعل النادي مقر 
السياحة األول للمستفيدين من 

 الربنامج
متثل الربامج  الرتفيهية عامل اجلذب 

األول لعموم الطالب

 من أفكار الربامج املقدمة ل هالي
 6-2امللعب الصابوني ل طفال من 

 سنوات
 تكريم املتقاعدين

 منافسات بني اآلباء واألبناء
 دورة مهارات التعامل مع االبناء

 لقاء حواري من أجل تطوير األبناء
 



 

 
 

 

الربامج البينية لتعزيز القيم وتقويم السلوك تصميم  .1
تصميم اخلطة ملتابعة التطور للطالب بالتنسيق مع بقية اللجان.. .6
بالتشاور مع اللجان ألخرىوضع اخلطة الزمنية للربامج  .3
إختيار املشرفني وتدريبهم  .1

تنفيذ الربنامجمتابعة  

إعداد لالحتياجات النظامية واملادية وإلعالمية واملالية..إخل ورفعها إلدارة املركز لالعتماد .1
 وضع شرو  القبول والتسجيل .6
وانتهاء باحلفل اخلتامي وتكريم وصف مراحل إقامة املركز ابتداء من أخذ اإلذن مرورا باإلعالن   .3

 يزينماملت



 

 
 

 

الربامج:  -1
تصميم احلقائب التدريبية بناًء االحتياجات الفعلية        -أ 

للمشاركني.
تصميم األنشطة الرتفيهية مع مراعاة الفئات العمرية والربامج  -ب 

التدريبية.
االجتماعية مع مراعاة ابراز أثر برامج املركز حتديد األنشطة  -ج 

على املشاركني.
االحتياجات املالية واإلدارية: -6
حتديد فريق العمل ومهامه. -أ 
وضع اهليكل التنظيمي للنادي. -ب 
حتديد املقر واحتياجاته. -ج 
وضع تنظيم للوائح تشمل اإلجراءات والنماذج )مثل: أنظمة  -د 

التسجيل، منوذج التدريب، مناذج تقييم التدريب، شرو  
استمارة التسجيل، اخلدمات املقدمة للمشاركني، مواعيد 

الدوام ... اخل(.
حتديد امليزانية املالية بدقة وعدم إغفال أي تكلفة. 

 

 

 

 من أين تأتي أفكار البرامج: 
مبراجعة آخر اعالنات مراكز تأتي        

التدريب )مثال: املدرب الصغري( 
ما مت رصده خالل العام من جوانب االحتياجات   .1

التدريبية يف اجلوانب اليت قدمها املركز 
طلبات اآلباء وأولياء األمور   .6
 -املؤسسات االجتماعية  -توجهات إدارة التعليم  .3
عقد ورشة عمل تشمل ثالث فئات: الشباب،  .1

 –املربون واملدربون، أولياء األمور 
اشرة يف معرفة جوانب يتم التواصل مع الشباب مب .5

الرتفيه وقوالبه احملببة هلم
يف جانب اخلدمات االجتماعية يستفاد من منتجات  .2

وبرامج املركز املعنية بتقديم اخلدمات وزيادة 
الوعي

توقيت النادي يعطي الكثري من األفكار للخدمات  
التطوعية

 



 

 
 

 

لفئة الرعاة  وفيه يتم حتديد اخلطة التسويقية            
 والداعمني والشركاء واملستفيدين وإليك أهم اإلشارات فيها

 

لضمان تنفيذ الربامج جبودة عالية وتكلفة منخفضة         
 البد من بناء شراكات مع املؤسسات واألفراد.

      املؤسسات: يف توفري املقرات الدائمة والرتفيهية مثل إدارة  -أ 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب واجلامعات الرتبية التعليم وفرع 

 ومراكز التدريب ومراكز الرتفيه.
األفراد: ل ستفادة من املدربني واملعلمني وأصحاب اخلربة  -ب 

والتجربةوطالب اجلامعات يف التدريب واإلشراف على 
 الربامج بشكل تطوعي.

 

الرعاية تصميم الدليل التسويقي للنادي شاماًل ملستويات  -أ 
 وميزاتها.

 وضع جدول ملراسلة وزيارة الرعاة والداعمني. -ب 

 متابعة تنفيذ جدول مراسلة وزيارة الرعاة والداعمني. -ج 

 

 

 تصميم احلملة اإلعالمية لإلشرتاك يف النادي. -د 

 حتديد وسائل وأماكن اإلعالنات. -ه 

نشر اإلعالنات وتوزيعها 
التسويقية واإلعالمية.وضع جدول زمين لتواريخ احلملة  

مواصفات الدليل  
 التسويقي

 جمال اإلخراج

اختيار الصور  
 المعبرة

ثمرات البرنامج  
 في أرقام

نقاط التميز  
 والتفرد

فوائد الرعاة  
 والشركاء

تنبه في اإلعالن 
 للمستفيد

 جمال اإلخراج

وضوح  
 المحفزات

 وضوح التواريخ
اإلعالن في 

 الوقت المناسب

 مكان اإلعالن

 وسيلة اإلعالن



 

 
 

 

 سنة يف ثالث جمموعات: 11 – 18تذكر وأنت تصنع كل ذلك  أن الفئات املستهدفة املستهدفة هي الشباب من         
 الشباب )الثانوية( –األشبال )املتوسطة(  –الرباعم )االبتدائية( 

 تتعلق بكيفية تنفيذ أعمال النادي جيب مراعاتها وتتلخص يف:وعليك مراعاة جمموعة من اإلرشادات والتوجيهات 
 أواًل: تنفيذ الربامج:

 حسن اختيار املدربني واملشرفني األكّفاء مبا يضمن تغطية مجيع اجملاالت مبهارة عالية. -1

 توزيع اجملموعات الطالبية مبا يتوافق مع ميوهلم وقدراتهم ومرعاة الفروق الفردية والعمرية. -6

 املشرفني على اجملموعات الطالبية مبا يتناسب مع الفئات العمرية وقدرات املشرفني.توزيع  -3

 التجديد واإلبداع والتنوع يف تقديم الربامج وجدولتها وإتاحة الفرصة للمشاركني باختيار ما يناسبهم. -1

 وضع جمموعة من احملفزات للتفاعل مع الربامج واألنشطة. -5

واملشرفني.متابعة وتقييم أداء املدربني  

 أهمية التالي :      
حتديد املقر واحتياجاته. -أ 
وضع اهليكل التنظيمي للنادي. -ب 
حتديد فريق العمل ومهامه. -ج 
 ابرام العقود مع املدربني واملشرفني  -د 
سهولة الوصول ملقر النادي  باختيار  -ه 

موقع قريب من أهل احلي أو بتوفري 
 خدمة املواصالت

مواعيد الدوام ... اخل(. -و 
حتديد امليزانية املالية. -ز 

 

وضع تنظيم للوائح تشمل اإلجراءات والنماذج )مثل:  -ح 
أنظمة التدريب، مناذج تقييم التدريب، شرو  
التسجيل، منوذج استمارة التسجيل، اخلدمات 

املقدمة للمشاركني،
ر اختيا –أعمال تهيئة املقر )صيانة مبنى املركز( -  

املشرفني خطابات أولياء األمور )يف حال حدوث تغري 
يف املوعد أو تنفيذ الربنامج خارجيا(

أهمية العناية بالشراكة االجتماعية )اجملتمع كفئة  -ي 
راعية أو مستفيدة أومشاركة أو يقع عليها املسؤولية 
ينتظر رد مجيل ألهل احلي مثل: أن يتخلل املركز 

سنني ومحلة نظافة من أهل احلي وامل رضازيارة امل
 وصيانة ملساجد احلي ...اخل



 

 
 

 

 التى حققها األبناء من خالل التحاقهم به مثل: االستفادةال بد من وضع خطة آللية إبراز مثار النادي وبيان مدى         
 اإلعداد مللتقى أولياء األمور  .1

 إقامة معارض مصاحبة  .6

 ارسال رسائل دورية ألولياء األمور بالربامج املقامة  .3

 تقديم منتجات ميكن تعليقها باملساجد واألماكن العامة من انتاج الشباب. .1

 االرتكاز يف الربامج املقدمة ألولياء األمور على الطالب من االستقبال وحتى التوديع .5

 من املهم إقامة حفل أو برنامج ختامي يقدم فيه التالي 
 خالصة ما قدم من أنشطة وبرامج -1

 فقرات للمتميزين واملوهوبني -6

 تكريم الشركاء والرعاة واملشرفني واملتميزين -3

 تنبيه:من اجليد  جعل ذلك الربنامج من تقديم الطالب 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 ثامنالفصل ال
 

( )

 



 

 
 

 

 الثامنالفصل 

 

( ) 

 اإلدارية: التشغيلية الخطة

  
إّن ما ذكر سابقًا من خطط وبرامج وأنشطة تليب طموحات القائمني على املركز وتليب                  

 حباجة إىل عدة أمور منها:طموحات اجملتمع هي 
جمموعة من اخلدمات والعمليات واملوارد املساندة لتيسر على القائمني تنفيذها على أمت  -1

وجه وأحسن صورة. ومنها اخلدمات اإلعالمية وتهيئة احتياجات بيئة العمل، ومن العمليات 
واملوارد البشرية، على سبيل املثال ال العمليات اإلدارية، والعمليات املالية، ومن املوارد املالية، 

 احلصر.
 التخصص الوظيفي للعاملني من أجل ختفيض التكلفة وحتسني اإلنتاجية. -6
الرتكيز يف التخطيط والتنفيذ ليمكن العاملني يف جمال الربامج من اإلبداع والتجديد  -3

 دون اإلغراق يف العمليات اإلدارية املساندة.
جياد إدارة تتوىل كافة العمليات واخلدمات املساندة إلجناح عمل إدارة الربامج وبناًء عليه البد من إ

وتقوم بالتنسيق معها من أجل حتقيق املرونة واإلنسيابية يف تقديم تلك اخلدمات، ومبا ال يؤخر أو يعطل 
ات أو يضعف من أداء الربامج وقوتها. وقد وضعنا تصورًا موجزًا ملا جيب أن تقوم به إدارة اخلدم

 املساندة مع جمموعة من النصائح واإلرشادات العملية. وتتضمن تلك اإلرشادات:
 وصف لكيفية اإلعداد والتهيئة خلدمات أخرى.  -1
 مقرتح لتصميم اخلطة التشغيلية لبعض اخلدمات  -5
أهم السياسات املميزة للعمل اإلداري يف بيئة مراكز األحياء يف أي عملية ممارسة أو خدمة  -2

مقدمة. 
الصفحات التالية خطوات العمل على الخطة التشغيلية.وفي 



 

 
 

 

 خطوات العمل على الخطة التشغيلية اإلدارية:

 بداية نذكر أن ختطيط تلك اخلدمات مبين على التالي:
 الربامج اليت مت إقرارها لتنفيذها خالل عام. -1
 االحتياجات العاّمة للمركز من مقر وخدمات إدارية وغريها. -6
 التنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية. -3

 
 الخطوة األولى :

منوذج  حتديد  خطاب طلب تعبئة  تقوم إدارة اخلدمات املساندة  وإدارة العالقات  العامة بإرسال
 من:االحتياجات  لكل 

 للمركز  مدير املركز .1
 إدارة الربامج  .6
النموذجكما تقوم اإلدارتني املساندة والعالقات واإلعالم بتعبئة  .3

كل ذلك يتم وفق خماطبات رمسية وفق الصيغة التالية:
 ................حفظه اهلل .......................................................املكرم الفاضل/ مدير إدارة............

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :وبعد
 التالي:ة املرفق  مع مرعا فنأمل منكم التكرم بتعبئة منوذج االحتياجات

 أهمية استيفاء كافة بيانات النموذج حسب االحتياج 
  يتم تعبئة منوذج لكل مشروع
  متكنكم النسخة االلكرتونية من زيادة عدد الصفوف
  حتديد تواريخ التسليم الفعلي لالحتياجات الفعلية دخفف التكلفة ويساعد على عدم تعطيل

عملية اإلعداد
 

 واهلل املوفق
 

  



 

 
 

 

 ))منوذج حتديد االحتياجات((
 

 أسم املشروع:
 تاريخ إقامة املشروع:
 االحتياجات الرمسية :

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 الخطوة الثانية :



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 :الخطوة الثالثة

 .إرسال تلك االحتياجات  للمالية بهدف حساب تكاليفها

 

 :الخطوة الرابعة

يتم عقد اجتماع مع اجمللس التنفيذي ملناقشة امليزانية ووضع احللول والبدائل واليت منها  

جتميع املعامالت الرمسية ورفع كل جمموعة مع بعض ألخذ موافقة موحدة  .1
والختصار أعمال املتابعة

اخلدمة لالحتياجات املادية والفنية وتوقيع اتفاقيات وحجوزات مبكرةمزودحتديد  .6
ى دمج بعض اخلدمات اإلعالمية لعدة برامج يف منتج موحد ووضع حلول حتديد مد .3

لبدائل اإلعالنات املكلفة واملنفذين
حتديد بدائل اهلدايا واجلوئز .1
.مناقشة احتياجات املوارد البشرية وإمكانية دمج بعض املهام   .5
-تكليف متطوعني وكذلك وضع بدائل التنفيذ لبعض اخلدمات الفنية واإلعالمية   .2

بواسطة التوظيف أو التطوع حسب األفضل واألوفر-املذكورة سابقًا
حتديد أهم املواصفات التى ينبغي مراعاتها يف مجيع االحتياجات .7
اقرار تكلفة كل برنامج واعتماد االحتياجات نهائيًا .1

  



 

 
 

 

 :الخامسةالخطوة 

 
 

    
    
    
    
    

 



 

 
 

 

 الخطوة السادسة:

خطتها لتوفري تغطية كافة االحتياجات وم إدارة العالقات العامة ممثلة بوحدة تنمية املوارد بإعداد تق
 وذلك عن طريق التالي:

 إعداد األدلة التسويقية للربامج  .1
والتى منها:وضع خطة آللية تسويق كل برنامج  .6

 .حتديد الداعمني املرشحني لتمويل كل برنامج ومبا يتناسب مع كل برنامج
  .حتديد الوسطاء من أصحاب العالقات بالدعامني
 .تسليم كل وسيط تسويقي ملف الربنامج املراد دعمه
 .إعداد جدول للزيارات امليدانية للداعمني

والتى منهاعام للمركز وضع خطة للدعم ال .3
 إعداد دليل عام  وعرض تعريفي مبنجزات املركز وأثره على احلي.
 وضع برنامج عالقات عامة يشمل ترتيب زيارات الداعمني املستهدفني لربامج املركز.
 استغالل احلفالت السنوية التى يقيمها املركز يف استقبال املساهمات العامة.
 من أهل احلي. وضع برنامج لالستقطاع الشهري
 . وضع برنامج اسشرتاكات لعضوية النخبة من رجال األعمال واملوظفني الكبار
 .إضافة حساب املركز ضمن حسابات املؤسسات اخلريية لدى البنوك
 .تفعيل دور اجملالس الشرفية وأعضاء جمالس اإلدارة يف توفري دعم للمركز

وضع خطة لالستثمار والتى منها على سبيل املثال: .1
 وضع رسوم اشرتاكات لبعض الربامج
 وطرحه على شكل اسهم ألهل احلي. إجياد وقف لصاحل املركز
 إنشاء حضانة وروضة لصاحل املركز
 ...تصنيع منتجات لصاحل املركز مثل املياه واملناديل

 

 الخطوة السابعة:

بإعداد خطتها لتوفري تغطية كافة  الشئوون اإلدارية ممثلة بوحدة اخلدمات املساندة وم إدارة تق
 :البشرية والتى تتمثل يف االحتياجات 

 حتديد االحتياجات البشرية من املوظفني بدوام كامل أو جزئي .1
 حتديد االحتياجات البشرية من املوارد بالتعاقد .6
 حتديد االحتياجات البشرية من املتطوعني .3
 نوع من االحتياجات السابقة الوصف الوظيفي أو املهام املطلوبة لكلبطاقة  حتديد  .1



 

 
 

 

  :نموذج الوصف الوظيفي

  اإلدارة  الوظيفي المسمى

 نوع التعاقد  المسئول المباشر
تعاقد -دوام جزئي-دوام كامل-تطوع 

 باإلنجاز

  مدة التعاقد  تاريخ االحتياج

 الهدف العام من الوظيفة:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 والمهام: الواجبات
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............................................................................................................................................................................

......................................................................... ...................................................................................................
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 الوظيفة شغل لشروط األدنى الحد

 الخبرات العلمية

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 الخبرات العملية

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 الصفات المهارات

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 الصفات الشخصية

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  تاريخ االحتياج 

 لكل مورد بشري ةاملقرتححتديد املقابل املالي أو املكافأة  .5
تتناسب مع  استقطاب املوارد البشرية من موظفني ومتطوعني ومقاولني حتديد خطة لطريقة .2

 .تاريخ االحتياج 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التاسعالفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 الفصل التاسع
 اللوائح والسياسات

يرتكز املركز يف لوائحه وأنظمته على التالي:

 اللوائح املنظمة لعمل مراكز األحياء وجلان التنمية  -أ 
 الئحة مكتب العمل  -ب 
التعاميم اإلدارية املوجهة من اجلهات الرمسية  -ج 

 وباإلضافة إىل ما سبق ننوه على بعض السياسات التى من املهم مراعاتها يف مراكز األحياء

 الشؤون وزارة قبل من املراكز لعمل املنظمة واللوائح األنظمة بكافة املركز يلتزم .1
االجتماعية

والتخصصات واملسئوليات الصالحيات فيه حترتم متكامل مؤسسي إطار يف املركز يعمل .6
وواضحة ومراجعة من قبل أصحاب االختصاص مدروسة خطط خالل من املركز يعمل .3
ويعمل بكل طاقته على حتويلها إىل  االسرتاتيجيةيلتزم املركز بكافة خمرجات اخلطة  .1

واقع ملموس
تعمل إدارة املركز على التطوير املستمر ومراجعة اخلطة االسرتاجتية كلما قضت احلاجة  .5
تعد السياسات والصالحيات الواردة يف ثنايا هذا الدليل جزء ال يتجزء منها .2
 :يتم تعيني جلان التطوير املؤقتة والتى تتوىل املهام التالية: .7

والتشغيلية. االسرتاتيجيةإعادة تقييم ووضع اخلطة  -أ 
التعرف على احتياجات سكان احلي والعمل على تلبيتها . -ب 
وضع مقرتحات لتطوير أساليب وآلية إدارة املركز. -ج 
بناء املركز وختطيط مرفقاته. -د 
تطوير أساليب وقوالب تقديم الربامج. -ه 
تطوير احملتوى اهلادف للربامج. -و 



 

 
 

 

اليعين استقالهلا بالقرار دون  إن الكثري من املهام املوكلة إلدارة أو وحدة تنظيمية ما .1
إدارة اخلدمات املساندة حباجة اىل الرجوع تلك فمثال  ،التنسيق مع الوحدات ذات العالقة

.يف التأكد من االحتياجات الوظيفية ومواصفاتها الوحدات

:

تلتزم اإلدارة يف الربامج املقدمة أن تكون مصممة وفق إحتياجات جمتمع احلي  .1
يتم العمل على تصميم الربامج بالتشارك مع أهل احلي بشرائحه املختلفة .6
ال يتم تنفيذ الربامج إال بعد اكتمال املوافقات الرمسية .3
يرتبط تنفيذ الربنامج من عدمه بتوفر الدعم والرعاة الالزمة إلجناحه .1
يراعى يف تنفيذ الربنامج مناسبته لوقت الفئة املستهدفة .5
يتم العمل على تقديم الربامج مبهنية وحرفية عالية .2
من املهم ابتعاد الربامج املنفذة عن الرتابة والنمطية والرتكيز على االبداع والتجديد. .7
بعدد تلك  تتعدد الربامج واالنشطة يف احلي وال يعين ذلك التوسع يف الوحدات التنظيمية .1

الربامج وانواعها، وإمنا ينبغي الرتكيز على اإلدارات ذات املسئولية واملرجعية لتيسري العمل 
على تنفيذ تلك الربامج .

عند استحداث برامج جديدة يتم تعبئة منوذج الربامج املرفق قبل تنفيذه . .6
عادة جدولة عند وضع اجلدول الزمين ألنشطة املركز من املهم اجتماع كافة اللجان إل .18

 الربامج فيما بينها جتنبًا للتعارض وتوحيدًا للجهود وتقلياًل للتكلفة.
منه يف تقديم أكثر من دورة حسب الفئات  االستفادةعند استقدام مدرب خارجي باالمكان  .11

املستهدفة يف حال كون مدة الدورة أقل من ساعتني.
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

:

املركز يف براجمه املقدمة على توظيف طاقات أهل احلي بالدرجة األوىل يرتكز .1
 فريق إىل برنامج كل بإسناد وذلك التطوع على واالعتماد املركز يف التوظيف مساحة تقليل  .6

تطوع
: تقليل الضغط على املتطوعني عن طريق .3

وجود فريق وظيفي مساند  -أ 
العام عن ثالثة برامج صغرية أو برنامج أن ال يزيد عدد الربامج املسندة هلم خالل  -ب 

كبري
أن يكون شاغلي املستوى األول من الوظائف موظفني بنظام الدوام اجلزئي وبعض موظفي  .1

لتالي:من أجل ااخلدمات املساندة وذلك 
عدم تعطيل فرق العمل الفرعية -أ 
ألمور اليت ال حتتمل التأخري ايف تنفيذ  االلتزاملتحقيق  -ب 
 عنيلتيسري عمل املتطو -ج 

 اخلرباء واملتميزين اخلارجيني للمساهمة يف تنمية احلي ورقيه املركز يفضيست .5
يلتزم يف التعاقد مع املوظفني بدوام كامل أو جزئي بأنظمة مكتب العمل .2
 يتم حتديد االحتياجات من املوارد البشرية بداية كل سنة مالية واملتمثلة يف: .7

 عدد املوظفني بدوام كامل. -أ 
 بدوام جزئي.عدد املوظفني  -ب 
 عدد املتطوعني. -ج 
تلتزم الوحدة املسئولة عن املوارد البشرية بوضع تواريخ اإلعالن واالستقطاب والتوظيف  .1

واإلحالل وغريها من العمليات اإلدارية.
يتم ذلك بعد القيام بالعمليات التالية:  .6
جتميع احتياجات الوظائف من الربامج املقّرة ملدة عام. .18
املتشابهة وتصنفها ضمن جمموعات حتمل قواسم مشرتكة.جتميع الوظائف  .11
حتديد حجم االحتياج من الوقت وتكراره على مستوى اليوم واألسبوع والشهر. .16
التنسيق بني مسؤولي الربامج لوضع جداول زمنية لتلبية االحتياجات مبا يساعد يف ختفيف  .13

يه. التكلفة وختفيف الضغط على املوظفني وجتويد العمل واإلبداع ف
 



 

 
 

 

تقييم وضع املوظفني احلاليني ودراسة مدى شغلهم لبعض االحتياجات وفق األوصاف الوظيفية  .11
اجلديدة.  

حتديد مواصفات شاغلي الوظائف )واليت تتضمن موظف دوام كامل، دوام جزئي، عقد  .15
مؤقت، تطوع( بناء على متطلب كل وظيفة مستعينني جبدول الوصف الوظيفي واملتضمن 

 التالي:
 .مسمى الوظيفة 
 .تاريخ االحتياج للوظيفة
 .نوع التعاقد 
 .املهمة العامة من الوظيفة 
 .املهام املفصلة
 .مواصفات شاغلي الوظيفية
 .املرجعية اإلدارية
 .األجور واملكافآت واحلوافز 

بتجهيز العروض الوظيفية للموظفني واملتطوعني شاملًة تقوم الوحدة املسئولة عن التوظيف   .12
للمهام والصالحيات واملسئوليات واألجور والبدالت.

تقوم الوحدة املسئولة عن التوظيف  بتجهيز عقود التوظيف والتطوع. .17
قبل ابالغ املوظفني مدير املركزاعتماد كل ما سبق من صاحب الصاحلية  .11
وذلك من خالل تأهيل املوظفني اجلدد واملتطوعني على تلتزم اإلدارة بوضع خطة لإلحالل  .16

طبيعة األعمال وبيئة العمل.
تعتين إدارة املركز بوضع برامج تدريبية ترفع من مستوى املوظفني واملتطوعني من خالل  .68

 حتديد االحتياجات التدريبية هلم ووضع اخلطة التدريبية وجدولتها.



 

 
 

 

 تعمل الوحدة املسئولة عن تنمية املوارد على جذب الرعاية والدعم للتالي: .1
 التكلفة املالية لكل برنامج. -أ 
 التكلفة التشغيلية للخدمات املساندة. -ب 
 حساب تكلفة كل برنامج شاملًة للتكاليف اإلدارية إلجياد التكلفة اإلمجالية لكل برنامج. -ج 

 املالية لكل برنامج تتضمن ما يلي: وضع خطة لتأمني املوارد .6
 الرعايات.  -د 
 التربعات العامة.  -ه 
 مساهمات املشاركني.  -و 

وضع خطة للدعم العام بتصميم جمموعة من برامج الدعم والتى تفيد يف دعم املركز عموما  .3
محالت -االستقطاعات الشهرية-مثل:)اشرتاكات أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اجمللس الشريف

 رسوم اشرتاكات رمزية للمشاركني يف الربامج ذات الرعاية الكاملة-الدعم العامة
 وضع خطط استثمارية وتشمل على سبيل املثال:  .1

من مقرات املركز وإمكانياته بالتأجري. االستفادة -أ 
تأسيس وقف خريي لصاحل املركز. -ب 
امج فتح اجملال لإللتحاق من خارج احلي للمشاركة يف بعض الربامج مبقابل مادي مثل الرب -ج 

التدريبية واألندية املومسية.
إقامة املعارض اخلريية.   -د 

عدم إجراء أي تصرف مالي إال بعد تعميد صاحب الصالحية خطيا ووفق مناذج العمل املعتمدة  .1
حماسبيًا

 املالية واملعايري احملددات سالمة من للتأكد سنويا الربامج لتنفيذ االحتياجات حتديث أهمية .6
 املستهدفة والفئات العاملني مع بالتزاماته الوفاء من املركز لتمكني سليما النقدية السيولة وضع ابقاء .3

 معه اخلارجني واملتعاملني



 

 
 

 

 من موعدها يف املركز ميزانية الجناز الالزمة املعلومات جبميع وتزويدة اخلارجي املراجع مع التعاون .1
 عام كل

 شفافية بكل احملاسبية والسياسات النظم تطبيق .5
 االحنراف واسباب اوجه وبيان املوازنة وعناصر ببنود والتقيد واالنفاق الصرف مراقبة .2
 . للمركز املوردين أو املتعهدين من متعددة عروض وجود أهمية .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 عاشرالالفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 العاشرالفصل 
 عوامل النجاح                                        

 
هناك أمور جيب على القائمني على مركز احلي مراعاتها واألخذ بها وذلك من أجل أن يتحقق النجاح 
وتزداد فعالية الربامج ويتم الوصول إىل الغايات واألهداف املخطط هلا بيسر وسهولة. ليس النجاح بكلمة يسهل 

مبجرد التمين ولكن هناك وسائل وطرق ال بد أن يسلكها العاملون باملركز وكذلك املستفيدون من حتقيقها 
 براجمه من أهالي احلي لكي يكون املركز هو املكان األول لقضاء الوقت املفيد واملمتع.

فعاليات إّن من أهم عوامل النجاح يف العمل التطوعي وجود آلية مقنعة ألهل احلي يف اختيار الربامج وال .1
املقدمة ألهل احلي واعتماد لغة احلوار القائم على مبدأ االحرتام املتبادل لوجهات النظر كإحدى 
األدوات املهمة لصناعة القرار. إّنه من الضروري أن يشعر اجلميع أّنهم يشاركون يف صناعة النجاح. 

تيار األولويات من فأهل احلي هلم دور كبري يف حتديد االحتياجات من الربامج واخلدمات واخ
الفعاليات واألنشطة مبا يتناسب مع إمكانيات املركز والدعم الذي حيصل عليه. بل إّنه على قدر 
مشاركة األهالي وشعورهم باإلنتماء للمركز وقربهم من صناعة القرار داخل املركز ودورهم فيما 

ملساهمة يف محل هذه املسؤولية يتعلق بتلبية حاجات شؤون حّيهم يكون احلماس للعمل واإلندفاع حنو ا
املناطة بالقائمني على املركز. 

أو صناعة القرار بل يتعداه إىل  االسرتاتيجيةاليقف احلد عند املشاركة يف اختيار وحتديد األهداف  .6
املشاركة يف تقديم الربامج وتبّني هذه الربامج حبيث يشعر كل فرد يف احلي أّنه عنصر فاعل يف 

مهم فيه ويرتك أثرًا وبصمة إجيابية بني جريانه وأهل احلي الذي يقطنه.اجملتمع وله دور 
ال تقف أهمية املشاركة اجملتمعية عند األهالي فحسب بل تتعداها إىل الشراكة مع كافة مؤسسات  .3

اجملتمع حكومية وأهلية وتعاونية والشخصيات االعتبارية املؤثرة سواًء ممن يقطنون يف احلي أو من 
 فيد منه احلي بشكل مباشر أو غري مباشر.ميكن أن يست

يعتمد النجاح وبدرجة كبرية على وجود قيادة للمركز واعية ومتميزة ومتنوعة الثقافات وتعمل بطريقة  .1
مهنية، ويكون من أهم األدوار اليت تقوم به صنع قادة من أهالي احلي يف جماالت احلياة املختلفة. 

العمل اجلماعي والعمل برح الفريق الواحد. فقيمة العمل التطوعي اخلريي تربز يف 
جيب أن يراعي القادة داخل املركز املهنية يف أداء العمل ونشر هذا املبدأ وهذه القيمة بني العاملني،  .5

وأن يكون العمل مؤسسي اليعتمد على األفراد فقط بل هناك سياسات واضحة وقواعد للعمل تطبق 
على اجلميع.

يصدر من أنظمة وقرارات من اجلهة املشرفة على مراكز األحياء باململكة متمثلة من املهم التقّيد مبا  .2
بوزارة الشئون االجتماعية ومراعاة األنظمة احملددة جملال عمل املراكز وصالحياتها.



 

 
 

 

من املهم توضيح احلقوق والواجبات للجميع ووضعها يف أماكن بارزة وميكن الوصول إليها وقراءتها  .7
بيسر وسهولة. ولضمان مواكبة العمل مع كل املستجدات اليت تطرأ على اجملتمع واإلطالع عليها 

ولكي تليب احلاجات املتجددة تأتي احلاجة إىل تطوير التنظيمات الداخلية احملددة للصالحيات 
 واملسئوليات وأدلتها اإلجرائية مبا يتناسب مع منو املركز وتشعب أدواره وتنوع الفئات املستفيدة.    

وجود احلوافز واملشجعات حلضور أهالي احلي للربامج والفعاليات واملشاركة فيها. .1
أن تستغل الوسائل الدعائية واإلعالم ومجيع املنابر املتاحة للتعريف باألنشطة وأهميتها وفوائدها  .6

اء إىل والتعريف باملسؤولية اجملتمعية ل فراد ووضع تصور متكامل أمام األعضاء والعاملني بأّن االنتم
مركز احلي له أهميته يف حياة كل فرد ويليب احتياجاته املختلفة النفسية واالجتماعية واألمنية 

وعلى قدر االرتبا  باملركز تتحقق هذه املنافع والفرق يف  ،والدينية وغريها من احلاجات األساسية
ًء.ذلك بني العاملني واملتطوعني وبقية األهالي كبارًا وصغارًا، رجااًل ونسا

جيب أن يستفيد املركز من جامع احلي ومجيع املؤسسات واهليئات اخلاصة واحلكومية والوجهات  .18
  للربامج واألنشطة والفعاليات. والتسويق العالقات االجتماعية وتفعيلها من أجل تقوية

السلبية كما تغطي  والظواهر املشاكل وحل والتحسني البناء يتغط حبيث الربامج تصميم أهمية .11
ب الروح والعقل واجلسد. جان

بالتخطيط  بدأ العملحينما ه احلي. ولعل قيم بتعزيز تنفيذها عند واخلدمات الربامج ربط ضرورة .16
به هو ترسيخ  من أهل احلي فإّن أول ما ُبدأاالسرتاتيجي للمركز يف ورشة العمل اليت ضمت عينة 

القيم اليت تبنى عليها رؤية ورسالة املركز واليت نستقي منها أهدافنا االسرتاتيجة. وكما مت شرحه 
هناك فإّن القيم هي عبارة عن إرشادات ودالالت جيب مراعاتها والتمسك بها حتكم تصرفات مجيع 

منسوبي املركز.
وجتّدده توثيق الربامج واملشاريع املقدمة وكتابة  من األدوات العملية واليت تساعد على استمرارية العمل .13

طريقة التنفيذ. وبهذه الطريقة يكون هناك حفظ للمعلومات والتجارب املكتسبة على مر الزمن كما 
أن هذا يؤدي إىل تراكم اخلربة ويعطي جمااًل للمقارنة والتقييم الدائم للربامج واألفراد وربط ذلك 

ودة وتتبع مسار التطوير والتحسني املستمر ألداء املركز، وما يزال يتتابع بالتحسني املستمر ومعايري اجل
على املركز من املتطوعني والعاملني الذين يقدمون للمركز قيمة مضافة تزيد من جودة العمل وفق 

 املعايري املطلوبة.
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يف اخلتام نؤكد على نقا  مهمة ساهمت يف إجناز هذا النموذج وسهلت اكماله وظهوره بالشكل 
جهود القائمني عليه من مؤسسة أول إجناز وبدعم من وذلك بفضل اهلل سبحانه وتعاىل أواًل ثّم الذي يراه القار  

على مركز احلي باحلزام الذهيب باخلرب سواًء من  نيالقائمجهود ، وكذلك ال ننسى مؤسسة املوسى اخلريية
  :العاملني أو األهالي. حيث كان ملشاركتهم وآرائهم واقرتاحتهم الدور الكبري يف صياغة وكتابة النموذج

من جمموعة من التجار شكلوا اجمللس  أوىل هذه النقا  أن نتذكر أّن مركز احلزام الذهيب بدأ إنشاؤه -1
الشريف للمركز وهذه ميزة ال توجد يف مجيع مراكز األحياء ولكن ألن طبيعة حي احلزام الذهيب وما 
يتميز به من ساكنني من فئة كبار التجار يف املنطقة جعل من مركز احلزام الذهيب خاصية فريدة تتوفر 

تساعده أكثر من غريه على النجاح واالستمرار واختيار الربامج لديه اإلمكانيات والطاقات والوسائل اليت 
 واألنشطة النوعية املتميزة. 

يف طبيعة وأنشطة مراكز األحياء  ًاكبري ًاالناظر يف النماذج املتوفرة يف مناطق اململكة جيد هناك تفاوت -6
وع )منذجة مراكز حسب املناطق ولكن تبقى املنطقة الشرقية هي األبرز وهي املرشحة لقيادة املشر

 األحياء(. مع مراعاة الفروق اليت تكون بني املناطق واألحياء األخرى سواء داخل أو خارج املنطقة الشرقية.
إاّل أّن هذا الشعور أعطى دافعًا كبريًا لبذل احملاولة يف إخراج هذا النموذج.

احلي ميارسون من خالله أنواع أّنه حلقة وصل بني فئات الناس القاطنني يف بمفهوم مركز احلي  يتلخص -3
الطبيعي ملؤسسة  واجملتمع، فيكون من األسرة الفرد وحبيث يستهدف النشا   ،األنشطة االجتماعية

.مثل مركز احلي أن تصنع هلا هذه النمذجةاجتماعية 
تعقد ب ّن التغيريات االجتماعية اليت يعيشها اجملتمع السعودي والتطور املصاحب له تقنيًا وعلميًا سّبإ -1

اجملتمع وتفكك الروابط التقليدية اليت كانت سائدة يف اجملتمع يف السابق مما استلزم وجود وسائل 
إىل ذلك األحداث اليت حصلت مؤخرًا من باإلضافة حديثة وبديلة تعيد هذه الروابط إىل سابق عهدها. 

 والعادات الدخيلة على جمتمعنا انفتاح على العامل اخلارجي واالختال  بالثقافات املختلفة ودخول املفاهيم
جيعل املسؤولية على عاتق مراكز األحياء مضاعفة والتوقعات عالية والدور الذي تؤديه لسد هذه الثغرة 

جدُّ مهم.
الشباب أفكارًا غريبة على ثقافة البلد وتور  بعض الشباب بأحداث اإلرهاب مما ولد  وكذلك تبين بعض -5

من االجتهادات الفردية العشوائية ملعاجلة بعض هذه األمور  ل رمسية بداًللدى الدولة بإجياد وسائ تفكريًا
الشؤون االجتماعية إنشاء جلان  الدخيلة على جمتمعنا أّدى هذا كله وغريه إىل تبين الدولة متمثلًة بوزارة

افظ اليت حت تنمية اجتماعية ترعى وتشرف على مراكز األحياء اليت تقيم الربامج واألنشطة االجتماعية



 

 
 

 

على أمن وأمان اجملتمع وحتفظ ترابطه وعاداته وتقاليده بالتمسك باهلوية اإلسالمية اليت تنتمي إىل هذا 
.البلد املعطاء

مجيع هذه املعطيات وغريها مت إخراج هذا النموذج الذي نسأل اهلل أن ينفع به وأن جيعله خالصًا لوجهه أمام 
العاملني.الكريم وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 
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ورقة عمل مقدمة لندوة اجملتمع واألمن املنعقدة هـ(، مراكز احلي، 1165الزمزمي، حييى بن حممد ) .1
  .هـ1165من عام  61/6حتى  61/6بالرياض من بكلية امللك فهد األمنية 

دينة كندية، مل مثال :األحياء السكنية مراكزم(، 6816) خالد ، السكيت .6
http://faculty.ksu.edu.sa  87/11/6816، مت الوصول للموقع بتاريخ. 

 .الرياض . اإلرهاب ودعاوى اخلريي القطاعهـ(، 1161) عبداهلل بن حممد ، السلومي  .3

هـ(، هل تعرف مراكز األحياء االجتماعية؟! مقالة نشرت يف صحيفة 1131الشبانة، خالد بن حممد ) .1
، مت الدخول  http://wap.sabq.org/rb1aCdعلى اإلنرتنت  [هـ. 11/6/1131سبق اإللكرتونية بتاريخ 

 .] هـ2/16/1131على الرابط يف 

 األحياء التطوعية مراكز األفكار للمؤسسات هـ(، دليل1161بدالعزيز )املهيدب، رائد بن ع .5

 أمنوذجًا، مطبعة دار طيبة، الرياض.

 املكتب التعاوني مبكة املكرمة )بدون تاريخ(، دليل منذجة املكاتب التعاونية، مكة املكرمة. .2

ورقة عمل مقدمة إىل مفهوم وأهمية التنمية للمنظمات اخلريية: م(، 6882) علي بن إبراهيم ،النملة .7
/ 66-61قاعة سلوى، يف  – فندق شرياتون –مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثاني: الدوحـة 

 م.6882فرباير/

 دليل منذجة املكاتب التعاونية ) .1

(، الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتماعية، الصادرة بقرار أ هـ1161وزارة الشؤون االجتماعية ) .6
 هـ، الرياض.11/5/1161وتاريخ 121 جملس الوزراء رقم

(، القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية ملراكز التنمية ب هـ1161وزارة الشؤون االجتماعية ) .18
 هـ، الرياض.3/6/1161وتاريخ  7713االجتماعية، الصادرة بقرار معالي وزير الشؤون االجتماعية رقم 

 /http://mosa.gov.sa/portal] [ على اإلنرتنت. هـ(، املوقع الرمسي1131وزارة الشؤون االجتماعية ) .11

على اإلنرتنت م(، موقع املوسوعة احلرة، 6816ويكيبيديا، ) .16
[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_center] م81/11/6816مت  الوصول للموقع بتاريخ 

اجملموعة ، مقومات التخطيط و التفكري اإلسرتاتيجي املتميز(، 6816)أبو النصر ، مدحت حممد  .13
 .القاهرة ، مصر، العربية للتدريب و النشر
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