
االهداف االستراتيجية

رعاية المرأة تربويا واجتماعيا

رفع مستوى الوعي لدى المرأة

تعزيز القيم االيجابية لدى المرأة

تمكين المرأة من مهارات العمل 

أهداف الجمعية التنموية النسائية االستراتيجية



رسالة الجمعية التنموية النسائيةاالهداف االستراتيجية

نسعى إلى تنمية مستوى قدرات المرأة 
 من خالل برامج تنموية 

 تتميز بالجودة والمصداقية بمنظور حقوقي 
في المجاالت التعليمية واالقتصادية والصحية والبيئية 

 وإطار من المواطنة والمشاركة الفاعلة



رؤية الجمعية التنموية النسائيةاالهداف االستراتيجية

نؤمن باننا جمعية بكيان تنموي رائد  
من أجل مجتمع عادل يسوده األمان النابع 

 بكون المرأة شريك فعال في التنمية 



 نقاط
القوة

 فريق عمل خبير
 تعاون الجهات الحكومية  والخاصة

 إقبال المتطوعات للعمل
وجود منحة أرض للجمعية

 ال يوجد مقر بجاهزية كاملة للجمعية
ضعف الموارد المالية للجمعية

  نقاط
الضعف

الفرص  تمكين المرأة من مجاالت العمل
 المختلفة في رؤية 2030

نشاط في السياحة والثقافة المجتمعية
 وجود منافسين في المنطقة

السرعة التطويرية في ثقافة المجتمع

التهديدات

تحليل سوات للجمعية التنموية النسائية



األهداف التفصيلية 2021-2020 
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تنمية الموارد المالية

العمل على إقامة الملتقيات العامة

إنشاء المركز االعالمي

تطوير البرامج الدائمة

إنشاء مركز التدريب مهاد

6تشغيل المقر الرئيسي- اإلدارة التنفيذية



الخطة التشغيلية للجمعية التنموية النسائية

1تنمية الموارد المالية الهدف 

منفد الخطوات التشغيليةالمبادرة
 الميزانيةإليمنالخطوة

مؤشر التحققمتطلبات التشغيلالتقديرية

أرض 
للبرامج

متابعة طلب منحة أرض 
للبرامج  من  وزارة الموارد 

البشرية

اإلدارة 
   خطاب للوزارة- 12 -2020  1 -2020 المالية

متابعة المعاملة
منح الجمعية أرض  للبرامج 

داخل المحافظة

 إعداد الملفات اإلعالمية-2020-8 2020-6 إدارة البرامجتطوير برامج الجمعيةطور
متابعة الخطط وتطويرها

ارتفاع نسبة الموارد المالية 
%30

البحث عن الرعاة باحث
المحليين

وحدة 
 إنشاء قاعدة البيانات-مستمرالمانحين

زيادة الدخل بنسبة 30%تحرير المكاتبات - التواصل

الشؤون طلب منح الوزارة للبرامجتابع
 خطاب الوزارة-2020-12 10 -2020 المالية

وصول المنحمتابعة المعاملة



الخطة التشغيلية للجمعية التنموية النسائية

الهدف 

 الميزانيةإليمنمنفد الخطوةالخطوات التشغيليةالمبادرة
مؤشر التحققمتطلبات التشغيلالتقديرية

فريق 
إعالن -  سير ذاتية -  عقودإعالن االحتياج - الفرز والمقابالت التعيينات-10- 1 -2020 1-1  -2020 اإلدارة التنفيذيةتكوين فريق إعالمي ملهم 

محتوى 
كاتب المحتوىتجهيز المحتوى اإلعالمي هادف

مستمر

  إعداد  محتوى مواقع التواصل5000
وإعداد محتوى البرامج

االنتهاء من إعداد محتوى المواقع 
والبرامج والفعاليات

صانع الفيديو إنتاج مقنن لمحتوى هادفإنتاج مقنن
9000ومصمم جرافيك

  إنتاج فيديوهات تعريفي توعوي
 إعالني للحمالت والفعاليات 
تصميم جميع اإلعالنات

إنتاج مقاطع الفيديو وتصميم 
اإلعالنات

ناشر 
محترف 

  تجهيز قاعدة بيانات
 لحسابات التواصل

االجتماعي
9000فريق النشر

  حصر الجهات الحكومية و الخاصة
 وجمع إيميالت وأرقام الشخصيات الهامة

وتزويدهم بالمحتوى اإلعالمي من المنتجون
قاعدة البيانات

معرض 
ابتكاري 

 تجهيز معرض ابتكاري
 المشاركة في فعاليات

  المحافظة
زيارة منشئة في الشهر

10000فريق الفعاليات

 المعرض اإللكتروني – شاشا تعمل تلقائي –
 بروشرات – منشورات

 جدول فعاليات المحافظة
 جدول المنشأة التعلمية والصحية وخطابات

فسح للزيارات

وصول المنح

2إنشاء المركز اإلعالمي



الخطة التشغيلية للجمعية التنموية النسائية

3تطوير البرامج الدائمةالهدف 

منفد الخطوات التشغيليةالمبادرة
 الميزانيةإليمنالخطوة

مؤشر التحققمتطلبات التشغيلالتقديرية

فريق 
تدريب معلمات ومدربات البرامجمحترف

إدارة 
البرامج

 تجهيز البرنامج التأهيلي10-20201000 6 -2020 
إقامة عدد 3 دورات تأهيليةالتعاقد مع المدربات

محتوى 
مقنن

تجهيز خطط تواكب التغيير 
الثقافي

 9-2020 12-2020

 إعداد  الخطط التنفيذية-
 تجهيز البرامج الزمنية

  تقارير 
الخطط – البرامج لكل برنامج

  توفير المتطلبات المكتبية – النثرية5000تجهيز مقرات البرامجمقر فاعل
صيانة المباني

 توفر جميع المتطلبات
فواتير - تقارير

  إعالم
هادف

 تجهيز المحتوى اإلعالمي
تجهيز  محتوى مواقع التواصل االجتماعي – -حسابات التواصل االجتماعي

تجهيز اإلعالنات –تجهيز التقارير 

  عدد 60 تغريده
  عدد 100 صوره
 عدد 2 اعالن



الخطة التشغيلية للجمعية التنموية النسائية

الهدف 

منفد الخطوات التشغيليةالمبادرة
 الميزانيةإليمنالخطوة

مؤشر التحققمتطلبات التشغيلالتقديرية

ملتقى 
سكون

 تكوين اللجان
 طلب الفسوحات و الموافقات

 إعداد خطة الملتقى
 إعداد الخطة اإلعالمية

 البحث عن الرعاة والمانحين
 طلب المركز الحضاري - تجهيز

 المقر
 شراكات الجهات المعنية

تحديد المشاركات والمتحدثات

إدارة 
الفعاليات
- اإلدارة 
التنفيذية

 7-20201-2021

50 الف

 قاعدة بيانات الموارد البشرية
 خطابات طلب الفسح والموافقة

 إعداد  الخطط التنفيذية
  تجهيز البرامج الزمنية

  توفير المتطلبات المكتبية
 النثرية –

 خطابات  طلب المقر للفعالية 
 تجهيز  محتوى مواقع التواصل االجتماعي –

 تجهيز اإلعالنات –تجهيز التقارير

 هيكلة اللجان
 خطابات الموافقات

 منح ورعايات
 فواتير
 تقارير

إحصائيات

100 الف

ملتقى 
قمة

95 الف

ملتقى 
بنون

30 الف

5000

4العمل على إقامة الملتقيات العامة

تم تأجيل 
الملتقيات 

بسبب الجائحة 
لسنة القادمة  

2021 م



الخطة التشغيلية للجمعية التنموية النسائية

5إنشاء مركز التدريب مهادالهدف 
 الميزانيةإليمنمنفد الخطوةالخطوات التشغيليةالمبادرة

مؤشر التحققمتطلبات التشغيلالتقديرية

مهاد 
للتدريب

طلبات تراخيص 

اإلدارة 
التنفيذية

 النماذج الرسمية من المؤسسة العامة9-20201000 8-2020 
 للتدريب التقني والمهني

 طلب ترخيص تأسيس منشأة تدريب
 أهلية (نموذج رقم 1)

 طلب تسجيل اسم منشأة تدريبية
 (نموذج 2 أ)

 دراسة طلب رخصة واعتماد اسم منشأة
  تدريبية (نموذج 2 ب)

 نموذج طلب دراسة برنامج تدريبي
 (نموذج رقم3)

 طلب اعتماد أولي للمقر ( الموقع
 والمساحة اإلجمالية ) نموذج رقم 4

 طلب اعتماد المقر والتجهيزات (نموذج
 رقم 5)

 طلب اعتماد الهيئة اإلدارية والتدريبية
 (نموذج رقم 6)

 طلب إصدار رخصة (نموذج رقم 7)
 طلب الموافقة المبدئية على إضافة
 نشاط برنامج تدريبي (نموذج رقم 8 أ)

 طلب إضافة نشاط أو برنامج تدريبي إلى
رخصة التدريب (نموذج رقم 8 ب)

فتح المركز ومزاولة النشاط

20201000-10 2020-9 اعتماد اسم المركز

20211000-10 2020-11 اعتماد المقر

202120215000 اعتماد البرامج

-20212021اعتماد الهيئة اإلدارية 

50 الف2021-2 2021-1 إصدار الرخصة

https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/Documents/1.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/2A.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/2A.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/2A.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/2B.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/2B.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/2B.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/3.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/4.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/5.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/6.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/7.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/8A.doc
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/pt/InformationCenter/Files/Documents/8B.doc


الخطة التشغيلية للجمعية التنموية النسائية

6تشغيل المقر الرئيسي - اإلدارة التنفيذية الهدف 

 الميزانيةإليمنمنفد الخطوةالخطوات التشغيليةالمبادرة
مؤشر التحققمتطلبات التشغيلالتقديرية

 إعالن الوظائف المتاحةكادر
إدارة الموارد البشريةفرز السير - المقابالت

مستمر

 إعالن االحتياج- الفرز والمقابالت150 الف رواتب
التعيينات

 تعيين 4 موظفات
والتعاقد مع 20 متطوعة

نثري
 تجهيزات ضيافة المقر

 تجهيزات األجهزة واألدوات المكتبية
تجهيزات أدوات النظافة

اإلدارة المالية

 عقود الشراكاتشراكات مع المحالت التجارية10000 
تسديد الفواتير

  تسديد الفواتيرخطابات الشركة   - فواتير5000متابعة تشغيل الكهرباء في المبنىكهرباء
استمرار الخدمة

متابعة وصول مياه المشروع الوطني ماء
 خطابات الشركة - فواتير3000ومياه للشرب

رعاية مصانع إنتاج المياه
  تسديد الفواتير
استمرار الخدمة

متابعة تشغيل الهاتف الثابت – جواالت هاتف
البرامج األنترنت 

  تسديد الفواتيرخطابات الشركة10000
استمرار الخدمة

  التعاقد مع مسؤول للتعقيب10000إدارة الخدماتصيانة المبنى الدوريةصيانة
عقد اتفاقيات مع  محالت الصيانة

 عقد عمل المسؤول
 فواتير الصيانة
عقود الشراكات


