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مقدمة: ©

بهــدف التعــرف علــى االحتيــاج التقنــي واإلداري فــي الجهــات الخيريــة فــي غــرب القصيــم أجــرت 
شــركة شــمس اإلدارة دراســة وصفيــة مختصــرة تهــدف إلــى اإلجابــة علــى الســؤال التالــي:

ما َمَدى حاجة الجهات الخيرية في غرب القصيم إلى التطوير اإلداري والتقني؟ ©

وتفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة هي:
ما مدى االحتياج في البنية التحتية التقنية في الجهات المستهدفة؟. 1

ما مدى االحتياج في البرمجيات التقنية في الجهات المستهدفة؟. 2
ما مدى االحتياج اإلداري لدى الجهات المستهدفة؟. 3

وشــملت الدراســة مجتمــع بحــث توفــر مــن خــال فــرع مؤسســة ســليمان بــن عبــد العزيــز الخيريــة 
بمنطقــة القصيــم يتكــون مــن )36( فــرداً يمثلــون قيــادات فــي الجهــات الخيريــة فــي غــرب 

القصيــم موزعــة كالتالــي:

جمعية بر 
خيرية

لجنة تنمية 
اجتماعية

جمعية 
تحفيظ قرآن

المجموعمكتب دعوة

2921436

ونظراً لقلت مجتمع البحث فقد شملت الدراسة جميع أفراد المجتمع.
 ولإلجابــة علــى أســئلة الدراســة اســتخدم الباحــث االســتبانة كأداة للبحــث وذلــك لُمناســبتها 

للدراســات المســحية االســتقصائية ولقلــة تكلفتهــا.

جمعية بر خيرية

مكتب دعوة

جمعية تحفيظ قرآن

لجنة تنمية اجتماعية



النسبة %العدد

15185رجال

2715نساء

178100.0المجموع

لون الشـريحة الُعظمـى مـن الفئة المسـتهدفة )85%(، بينما  وياحـظ الباحـث أّن الرجـال يُشـكِّ
ل النسـاء إال )15%( مـن الفئـة المسـتهدفة، وعنـد اسـتعراض توزيـع النسـاء فـي هـذه  ال تُشـكِّ
الجهـات وجـد الباحـث أن النسـاء يمثلـن األغلبيـة فـي جمعيـة تحفيـظ القـرآن بضريـة ولجنـة 

التنميـة بضريـة ممـا يتيـح إمكانيـة اسـتهداف تدريـب الكـوادر النسـائية داخـل ضريـة فقـط.

نساء 15%

رجال  85%

عدد الموظفين في الجهة )رجال/ نساء( �

البنية األساسيةأواًل

تحليل النتائج
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توزيع النساء على الجهات التي توجد فيها كوادر نسائية: �

نسبة توظيف النساء %عدد الموظفينعدد الموظفاتاسم الجهة
1815120جمعية تحفيظ القرآن بضرية

43133.3لجنة التنمية االجتماعية بضرية

22100لجنة التنمية بعقلة الصقور

1812.5جمعية البر بعقلة الصقور

1520جمعية البر بالنبهانية

1425جمعية البر بالهمجة

جمعية تحفيظ القرآن بضرية

لجنة التنمية االجتماعية بضرية

لجنة التنمية بعقلة الصقور

جمعية البر بعقلة الصقور

جمعية البر بالنبهانية

جمعية البر بالهمجة



هل يوجد في الجهة موظف ُمختص في التقنية؟ �

عدد الموظفين والموظفات )دوام جزئي/ دوام كامل( �

النسبة %العدد

7140دوام جزئي

8146دوام كامل

2414غير محدد

176100.0المجموع

النسبة %العدد

822.2نعم

2877.8ال

36100.0المجموع

دوام جزئي  40%

نعم  22%

دوام كامل  46%

ال  78%

غير محدد  14%
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ياحــظ الباحــث أّن أغلــب الجهــات المســتهدفة ال يتوفــر لديهــا مختــص واحــد فقــط فــي التقنيــة 
ممــا يؤكــد علــى مايلــي:

ضعــف اهتمــام قيــادات الجهــات المســتهدفة بالتقنيــة فــي إدارة المــوارد واألنشــطة لعــدم . 1
توفــر الحــد األدنــى فــي هــذا المجــال - وهــو موظــف واحــد - عنــد أغلبهــا.

عــدم قــدرة الجهــات علــى اســتخدام التقنيــات المعتمــدة علــى الشــبكة الداخليــة لحاجتهــا . 2
إلــى دعــم تقنــي قريــب ومســتمر.

يناســب هــذه الجهــات التقنيــات الســحابية غيــر المرتبطــة بشــبكة داخليــة لســهولة تقديــم . 3
الدعــم الفنــي الســحابي.

تحتــاج هــذه الجهــات إلــى تنزيــل برامــج التحكــم عــن بُعــد والتدريــب عليهــا إلتاحــة مهــام . 4
الصيانــة عــن بعــد.

ــاٍن خاصــة ممــا يتيــح إمكانيــة  ياحــظ الباحــث أّن عــدداً كبيــراً مــن هــذه الجهــات يتوفــر لديهــا َمَب
توفيــر قاعــات تدريــب ُمهيــأة فــي عــدد منهــا.

مبنى الجهة: �

النسبة %العدد

1644.4ملك/ وقف

1644.4مستأجر

411.1أخرى/ تبرع

36100.0المجموع

ملك/ وقف  45%

مستأجر  44%

أخرى/ تبرع  11%



ثانيًا

عدد الكمبيوترات الموجودة حاليًا في الجهة: �

النسبة %العدد

38.3ال يوجد

1233.3واحد

616.7اثنان

616.7ثاثة

38.3أربعة

411.1خمسة

12.8ستة

12.8تسعة

36100.0المجموع

ال يوجد  8%

اثنان  17%

واحد  33%

ثاثة  17%

أربعة  8%

خمسة   11%

ستة   3%

تسعة   3%

التجهيزات التقنية
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عمر كمبيوترات الجهة: �

النسبة %العدد

411.1جديدة: من سنة إلى سنتين

1233.3من ثاث سنوات إلى أربع سنوات

2055.6أكثر من أربع سنوات

36100.0المجموع

متوسط نسبة أجهزة الحاسب اآللي »الكمبيوترات« إلى الموظفين:
ياحــظ الباحــث قلــة أعــداد الكمبيوتــرات )89 كمبيوتــراً( ُمقارنًة بعدد الموظفيــن )178( موظفًا 

أي أّن )50%( فقــط مــن العامليــن يمتلكــون أجهزة حاســب آلــي »كمبيوترات«

وياحــظ الباحــث أنــه مــع العــدد القليــل ألجهــزة الحاســب اآللــي فــي الجهــات المســتهدفة، فــإّن 
أغلــب كمبيوتــرات الجهــات المســتهدفة اســتنفذت عمرهــا االفتراضــي أو قاربــت )89%( ممــا 

يؤكــد الحاجــة إلــى تعزيزهــا بأجهــزة جديــدة

الكمبيوترات  33%
الموظفين  67%

من ثاث سنوات إلى 
أربع سنوات  33%

جديدة: من سنة 
إلى سنتين  11%

أكثر من أربع 
سنوات  56%



عدد طابعات الليزر الموجودة: �

النسبة %العدد

925.0ال يوجد

1130.6واحدة

1233.3اثنتان

12.8ثاث

12.8خمس

25.6ست

3636المجموع

ويُاحظ مما سبق أّن الجهات الُمستهدفة تحتاج إلى تعزيز في طابعات الليزر

ال يوجد  25%

واحدة  31%

اثنتان  33%

ثاث  3%

خمس  3%
ست   5%
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يُاحــظ ممــا ســبق أن 42% مــن الجهــات المســتهدفة التمتلــك ماســحًا ضوئيــًا، وعليه فــإّن الباحث 
يــرى أهميــة تزويــد هــذه الجهــات بالماســحات الضوئيــة نظــراً لحاجة العمــل إليها.

جهــاز البصمــة مــن األجهــزة الُمهّمــة فــي ضبــط الُحضــور واالنصــراف وربــط ذلــك بالبرمجيــات 
التقنيــة »برنامــج المــوارد البشــرية أو برنامــج إدارة األنشــطة مثــًا«، لــذا يــرى الباحــث أهميــة تزويــد 

هــذه الجهــات بأجهــزة الحضــور واالنصــراف باســتخدام البصمــة والتدريــب علــى اســتخدامها.

هل يوجد ماسح ضوئي »سكنر«؟ �

هل يُوجد جهاز بصمة لضبط الحضور واالنصراف؟ �

النسبة %العدد

2158.3نعم

1541.7ال

36100.0المجموع

النسبة %العدد

25.6نعم

3494.4ال

36100.0المجموع

نعم  58%

نعم  6%

ال  42%

ال  94%



هل يُوجد إنترنت داخل الجهة؟ �

إذا كان الجواب السابق بنعم.. فكيف يتم تأمين اإلنتـرنت؟ �

النسبة %العدد

2672.2نعم

1027.8ال

36100.0المجموع

النسبة %العدد

DSL  935من خال خط هاتف أرضي

1454من خال جهاز انترنت هوائي "راوتر"

311أخرى

26100المجموع

نعم  72%

من خال خط هاتف 
أرضي  DSLص  35%

ال  28%

من خال جهاز انترنت 
هوائي »راوتر«  54%

أخرى  11%
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ــد الجهــات التــي لــم تدخــل اإلنترنــت  ــرى الباحــث أهميــة تزوي مــن خــال الجدوليــن الســابقين ي
بأجهــزة إنترنــت هوائيــة »راوتــر«، وأهميــة اســتخدام أنظمــة ســحابية إلدارة المــوارد ERP، وذلــك 

لعــدم توفــر شــبكات ســلكية وعــدم توفــر ُمختصيــن فــي الدعــم الفنــي فــي أغلــب الجهــات.

هل لديكم شبكة داخلية«؟ �

النسبة %العدد

411.1نعم

3288.9ال

36100.0المجموع

نعم  11%

ال  89%



البرمجيــــاتثالثًا

هل برامج الويندوز لديكم نسخ أصلية؟ �

النسبة %العدد

822.2نعم

1541.7ال

1336.1ال أعلم

36100المجموع

وعليه يتوّقع الباحث أّن )78%( من أجهزة الحاسب القليلة أساسًا تحتاج إلى تستطيب ويندوز 
جديدة، وعلى افتراض أنها أجهزة قديمة فقد ال تتمّكن من تحميل نسخ ويندوز 10. لذا يوصي 

باعتماد تزويد جميع الجهات بويندوز أصلية بعدد األجهزة التي َستوفر لهذه الجهات.

نعم  22%

ال  42%

ال أعلم  36%
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هل برامج األوفيس )الوورد( لديكم نسخ أصلية؟ �

النسبة %العدد

925.0نعم

1438.9ال

1336.1ال أعلم

36100المجموع

 Office Home & وبنــاًء َعلــى مــا ســبق يوصــي الباحــث بتزويــد هــذه الجهــات بنســخ أوفيــس
Student 2013

مــع تنزيــل نســخة كاملــة مــن حزمــة Open Office مفتوحــة المصــدر لتعويــض النقــص مــن 
برامــج ميكروســوفت.

ال أعلم  36%

نعم  25%

ال  39%



هل لديكم برنامج حماية من الفيروسات أصلي؟ �

النسبة %العدد

1027.8نعم

1850.0ال

822.2ال أعلم

36100المجموع

مــن خــال النتيجــة الســابقة يوصــي الباحــث بتزويــد أجهــزة هــذه الجهــات بنســخة عربيــة مــن 
إحــدى برامــج الحمايــة القويــة وذلــك حفاظــًا علــى ســامة األجهــزة وأمــان المعلومــات.

نعم  28%

نعم  50%

ال أعلم  22%
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هل تتوفر لديكم البرامج التالية؟ �

برنامج محاسبة - موارد مالية

النسبة %العدد

822.2موجود

2672.2غير موجود ونحتاجه

25.6غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

برنامج شؤون موظفين - موارد بشرية

النسبة %العدد

38.3موجود

3083.3غير موجود ونحتاجه

12.8غير موجود وال نحتاجه

25.6ال أعلـم

36100المجموع

موجود  22%

موجود  8%

غير موجود ونحتاجه  
72%

غير موجود ونحتاجه  
83%

غير موجود وال نحتاجه  
6%

ال أعلـم  6%

غير موجود وال نحتاجه  
3%



برنامج إلدارة العمالء والُمتبرعين وأرشفة التبرعات

النسبة %العدد

411.1موجود

3083.3غير موجود ونحتاجه

25.6غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

برنامج إلدارة الُمساعدات النقدية والعينية

النسبة %العدد

513.9موجود

2877.8غير موجود ونحتاجه

38.3غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

موجود  11%

غير موجود ونحتاجه  
83%

غير موجود وال نحتاجه  
6%

موجود  14%

غير موجود ونحتاجه  
78%

غير موجود وال نحتاجه  
8%
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برنامج إلدارة األنشطة التفاعلية مع الُمستفيدين وتصنيفهم

النسبة %العدد

411.1موجود

3083.3غير موجود ونحتاجه

25.6غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

برنامج إلدارة الحلق ودور القرآن الكريم

النسبة %العدد

12.8موجود

1952.8غير موجود ونحتاجه

1541.7غير موجود وال نحتاجه

12.8ال أعلم

36100المجموع

موجود  11%

غير موجود ونحتاجه  
83%

غير موجود وال نحتاجه  
6%

غير موجود ونحتاجه  
53%

ال أعلـم  3%

غير موجود وال نحتاجه  
41%

موجود  3%



برنامج إلدارة المخازن والمستودعات

النسبة %العدد

38.3موجود

3083.3غير موجود ونحتاجه

38.3غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

برنامج إلعداد الُخطط التشغيلية واالستراتيجية

النسبة %العدد

38.3موجود

3083.3غير موجود ونحتاجه

38.3غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

موجود  9%

غير موجود ونحتاجه  
83%

غير موجود وال نحتاجه  
8%

موجود  9%

غير موجود ونحتاجه  
83%

غير موجود وال نحتاجه  
8%
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برنامج إلدارة المشاريع والمهام

النسبة %العدد

25.6موجود

3494.4غير موجود ونحتاجه

36100المجموع

برنامج إلعداد الوصف الوظيفي والَمهام والصالحيات

النسبة %العدد

12.8موجود

3288.9غير موجود ونحتاجه

38.3غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

موجود  3%

غير موجود ونحتاجه  
89%

غير موجود وال نحتاجه  
8%

موجود  6%

غير موجود ونحتاجه  
94%



برنامج لالتصاالت اإلداريّة وُمتابعة الُمعامالت

النسبة %العدد

513.9موجود

2672.2غير موجود ونحتاجه

513.9غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

برنامج إلدارة االستشارات

النسبة %العدد

12.8موجود

2877.8غير موجود ونحتاجه

719.4غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

موجود  3%

غير موجود ونحتاجه  
78%

غير موجود وال نحتاجه  
19%

موجود  14%

غير موجود ونحتاجه  
72%

غير موجود وال نحتاجه  
14%
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برنامج إلدارة األوقاف والشقق

النسبة %العدد

3288.9غير موجود ونحتاجه

411.1غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

برنامج إلدارة المتطوعين وتصنيفهم وتفعيلهم

النسبة %العدد

25.6موجود

3083.3غير موجود ونحتاجه

411.1غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

موجود  6%

غير موجود ونحتاجه  
83%

غير موجود وال نحتاجه  
11%

غير موجود وال نحتاجه  
11%

غير موجود ونحتاجه  
89%



برنامج إلدارة رياض األطفال

النسبة %العدد

1747.2غير موجود ونحتاجه

1952.8غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

برنامج إلدارة الُمستوصفات

النسبة %العدد

1747.2غير موجود ونحتاجه

1952.8غير موجود وال نحتاجه

36100المجموع

غير موجود ونحتاجه  
47%

غير موجود وال نحتاجه  
53%

غير موجود ونحتاجه  
47%

غير موجود وال نحتاجه  
53%



27

مــن خــال التحليــل التفصيلــي للواقــع البرمجــي للجهــات المســتهدفة والــذي ذكــر إجمالــه 
الباحــث أعــاه فإنــه يوصــي بتوفيــر منصــة ERP توفــر البرمجيــات التاليــة:

جمعية بر البرنامج
خيرية

لجنة تنمية 
اجتماعية

جمعية 
تحفيظ قرآن

مكتب
المجموعدعوة

2221328موارد مالية - محاسبة

2621433موارد بشرية - شؤون موظفين

2821435دليل تنظيمي - وصف وظيفي

2421431اتصاالت إدارية

2921436التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

2721434إدارة المشاريع

2521432إدارة المتبرعين

2500025المساعدات

2521432إدارة األنشطة

00101إدارة الحلق

23116931287المجموع



الـواقــع اإلداريرابعًا

النسبة %العددالئحة نظام أساسي �

2775.0متوفر
925.0غير متوفر
36100المجموع

وياحــظ الباحــث هنــا أّن الجَهــات التــي أفــادت أنهــا ال يتوفــر لديهــا نظــام أساســي هــي فــروع 
لجهــات خيريــة، وعليــه فــا يُوصــي بإعــداد نظــام أساســي لهــا لوجــود نظــام فــي الجمعيــة األم.

النسبة %العددالئحة مالية �

2466.7متوفر
1130.6غير متوفر

12.8ال أعلم
36100المجموع

وعنــد التدقيــق فــي تفاصيــل هــذه النتيجــة يجــد الباحــث أّن جهــة واحــدة تحتــاج إلــى إعــداد الئحــة 
ماليــة وهــي جمعيــة البــر الخيريــة بالنبهانيــة، أّمــا بقيــة الجهــات التــي ذكــرت أنهــا ال تتوفــر لديهــا 

الئحــة فهــي فــروع لجمعيــات.

متوفر  75%

متوفر  67%

غير متوفر  25%

غير متوفر  30%

ال أعلم  30%
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الئحة تنظيم عمل داخلية �

وصف وظائف وهياكل �

النسبة %العدد

2466.7متوفر

1233.3غير متوفر

36100المجموع

النسبة %العدد

2466.7متوفر

1233.3غير متوفر

36100المجموع

وعنــد التدقيــق فــي تفاصيــل هــذه النتيجــة يجــد الباحــث أن جهتيــن تحتاجــان إلــى إعــداد الئحــة 
تنظيــم عمــل داخليــة وهــي جمعيــة البــر الخيريــة بضريــة وجمعيــة البــر الخيريــة بمســكة، أمــا 

بقيــة الجهــات التــي ذكــرت أنهــا ال تتوفــر لديهــا الئحــة فهــي فــروع لجمعيــات.

ويتضح من النتيجة السابقة أّن )12( جهة خيرية تحتاج إلى إعداد دليل تنظيمي

متوفر  67%

غير متوفر  33%

متوفر  67%

غير متوفر  33%



النسبة %العدددليل إجرائي �

925.0متوفر

2569.4غير متوفر

25.6ال أعلم

36100المجموع

مــع أّن أغلــب الجهــات الُمســتهدفة أفــادت بعــدم توفــر دليــل إجرائــي، إالّ أّن الباحــث ال يوصــي 
بإعــداد دليــل إجرائــي أليٍّ منهــا وذلــك، ألّن األدلــة اإلجرائيــة تُعتبــر مرحلــة إداريــة متقدمــة يجــب أن 

تســبق بوعــي إداري َعــاٍل وإال تفقــد قيمتهــا.

متوفر  25%

غير متوفر  69%

ال أعلم  6%

النسبة %العددُخطة استراتيجية �

1541.7متوفر

2055.6غير متوفر

12.8ال أعـلم

36100المجموع

متوفر  42%

غير متوفر  55%

ال أعلم  3%
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ُخطــط  إعــداد  إلــى  تحتــاج  التــي  الجهــات  فــإّن  الســابقة  النتيجــة  تفاصيــل  فــي  النظــر  عنــد 
هــي: اســتراتيجية 

المكتب التعاوني للدعوة بضرية.. 1
جمعية تحفيظ القرآن بضرية.. 2
جمعية البر الخيرية بضرية.. 3
لجنة التنمية االجتماعية بضرية. 4
جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور.. 5

أما بقية الجهات فهي فروع تابعة للجهة األم.

النسبة %العددُخطة تشغيلية �

1850.0متوفر

1850.0غير متوفر

36100المجموع

أّن الباحــث يوصــي بتمهيــر  مــع أّن نصــف مجتمــع البحــث أفــادوا بتوفــر خطــط تشــغيلية، إالّ 
المديريــن علــى إعــداد الُخطــط التشــغيلية وإدارتهــا وذلــك ألّن أغلــب الُخطــط الموجــودة تكتــب 

دون أن يتمّكــن المديــرون مــن تفعيلهــا وقياســها.

غير متوفر  %50متوفر  50%



مدير متفرغ �

ُموّظف ُمختص بالتطوير اإلداري �

النسبة %العدد

925.0متوفر

2775.0غير متوفر

36100المجموع

النسبة %العدد

411.1متوفر

3288.9غير متوفر

36100المجموع

يُاحــظ مــن النتيجــة الســابقة أّن أغلــب الجهــات ال يتوفــر لديهــا ُمديــر ُمتفــرغ أو ُمختــص فــي 
التطويــر اإلداري ممــا ســيكون لــه األثــر الكبيــر فــي ضعــف أدائهــا اإلداري.

متوفر  25%

متوفر  11%

غير متوفر  75%

غير متوفر  89%
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أُعّدت هذه الدراسة لتجيب على السؤال التالي:

ما َمَدى حاجة الجهات الخيرية في غرب القصيم إلى التطوير اإلداري والتقني؟

وتفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة هي:

ما هو مدى االحتياج في البنية التحتية التقنية في الجهات المستهدفة؟. 1

ما مدى االحتياج في البرمجيات التقنية في الجهات المستهدفة؟. 2

ما هو مدى االحتياج اإلداري لدى الجهات المستهدفة؟. 3

من خال الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى النتائج التالية:

أواًل: البنية التقنية »التجهيزات«

توجد حاجة ماسة إلى توفير ماال يقل عن )100( جهاز حاسب آلي للجهات المستهدفة مزودة بما يلي:. 1

نسخة ويندوز اإلصدار العاشر. �

برنامج حماية من الفيروسات عربي. �

� Office Home & Student 2013 برنامج

� Open Office برنامج

توجد حاجة ماسة إلى توفير ماال يقل عن )100( طابعة ليزر.. 2

توجد حاجة ماسة إلى توفير ماال يقل عن )15( ماسح ضوئي »سكنر«. 3

توجد حاجة ماسة إلى توفير ماال يقل عن )36( جهاز بصمة للحضور واالنصراف.. 4

توجد حاجة ماسة إلى توفير ماال يقل عن )10( أجهزة إنترنت هوائي »راوتر«. 5

ثانيًا: البرمجيات التقنية

توجد حاجة ماسة إلى توفير منصة ERP سحابية منخفضة التكلفة للجهات الخيرية توفر البرامج 

التالية )مع التدريب عليها(:

جمعية بر البرنامج
خيرية

لجنة تنمية 
اجتماعية

جمعية 
تحفيظ قرآن

مكتب
المجموعدعوة

2221328موارد مالية - محاسبة
2621433موارد بشرية - شؤون موظفين

2821435دليل تنظيمي - وصف وظيفي
2421431اتصاالت إدارية

2921436التخطيط االستراتيجي والتشغيلي
2721434إدارة المشاريع

2521432إدارة المتبرعين
2500025المساعدات

2521432إدارة األنشطة
00101إدارة الحلق

23116931287المجموع

نتائج الدراسة



ثالثًا: االحتياج اإلداري

من خال النتائج السابقة يوصي الباحث بتقديم الخدمات اإلدارية التالية:

إعداد الئحة مالية لجمعية البر الخيرية بالنبهانية، أما بقية الجهات التي ذكرت أنها ال تتوفر لديها  �

الئحة فهي فروع.

إعداد الئحة تنظيم عمل داخلية لجمعية البر الخيرية بضرية ولجمعية البر الخيرية بمسكة، أّما بقية  �

الجهات التي ذكرت أنها ال تتوفر لديها الئحة فهي فروع.

إعداد دليل تنظيمي لـ )12( جهة خيرية من الجهات المستهدفة. �

عدم إعداد دليل إجرائي في المرحلة الحالية ألنه احتياج إداري متقدم. �

إعداد ُخطط استراتيجية للجهات التالية: �

المكتب التعاوني للدعوة بضرية.. 1

جمعية تحفيظ القرآن بضرية.. 2

جمعية البر الخيرية بضرية.. 3

لجنة التنمية االجتماعية بضرية. 4

جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور.. 5

تمهير مديري الجهات الخيرية على المهارات التالية )التمهير = تدريب عملي + إشراف ومتابعة(: �

1 ..ERP إعداد الخطط االستراتيجية باستخدام نظام

2 ..ERP إعداد الُخطط التشغيلية باستخدام نظام

3 ..ERP إدارة المشاريع االحترافية باستخدام نظام

4 ..ERP إدارة األفراد وتطويرهم باستخدام نظام

5 ..Google Drive ُمشاركة الملفات باستخدام

� .ERP تمهير محاسبي الجهات الخيرية على استخدام برامج الموارد المالية باستخدام نظام
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