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تمهيد :
صــدر كل خطــاب ،الحمــد ﷲ الــذي نــزَّل أحســن الحديــث كتابــً ،والصــاة والســام
الحمــد ﷲ الــذي بحمــده ُيســتفتح كل كتــاب ،وبذكــره ُي ّ
علــى مــن جــاء ببيــان مــا نــزل إليــه ســكوتًا وفعـ ً
ا وخطابــً ،وعلــى آلــه ناقلــي أخبــاره ،ومدونــي أحاديثــه وآثــاره ،فصلــى ﷲ عليــه وســلم وبــارك
وعلــى آلــه وصحابتــه األبــرار والتابعيــن لهــم بإحســان  .أمــا بعــد :
جــاء اإلســام بمنهجــه القويــم وتشــريعاته الغــراء وتوجيهاتــه الســديدة اعتنــى عنايــة فائقة باأليتام فأمــر بإكرامهم ورعايتهــم وكفالتهم
ـن وال أذى ،كمــا أمــر بالقســط معهــم وعــدم
والقيــام بشــؤونهم فأعــاد لــه إنســانيتهم وكرامتهــم وأمــر بإيصالهــم حقوقهــم مــن غيــر مـ ّ
ظلمهــم فحفــظ لهــم حقوقهــم الماليــة وميراثهــم ،فــكان مــن نتائــج هــذه التوجيهــات أن اعتنــى المســلمون أفــرادا وجماعــات باأليتــام
وقامــت فــي بالدنــا مؤسســات ترعــى شــؤونهم عامــة وتحضنهــم أفــراد  ،وأمــر مــن يقــوم عليهــم بتربيتهــم وتعليمهــم وبإشــباعهم
بالحــب والعطــف والحنــان كل هــذا أعــاد لأليتــام وضعهــم الالئــق بهــم إنســانيًا.
ومــا مبــادرة «رشــد» لرعايــة األيتــام إال اســتجابة ملحــة وضاغطــة لترســيخ ثقافــة العمــل الخيــري عامــة وتحقيــق الرعايــة الشــاملة لأليتــام ،
حيــث أطلقــت مؤسســة ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي الخيريــة مبــادرة رشــد بغــرض تبنــي إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لرعايــة أيتــام
المملكــة مــن خــال الدراســة المتعمقــة لواقــع األيتــام والتعــرف علــى أهــم التحديــات التــي تواجههــم ووضــع الحلــول العلميــة والعمليــة
المناســبة لهــا ووضعهــا بيــن يــدي متخــذ القــرار مــن األجهــزة الحكوميــة المختصــة فــي المملكــة

تأتــي هــذه المبــادرة للمشــاركة وبفعاليــة مــع تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030بحيــث تعتمــد الرؤيــة علــى ( )3محــاور وهــي المجتمــع
الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح ،وهــذه المحــاور تتكامــل وتتّســق مــع بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق األهــداف وتعظيــم االســتفادة مــن
مرتكــزات هــذه الرؤيــة.
و يرتبــط المشــروع بأهدافــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا ال يقــل عــن  10أهــداف اســتراتيجية منبثقــة عــن رؤيــة المملكــة  ،2030أي مــا يصــل إلــى
 %37مــن األهــداف االســتراتيجية .نــرى وضــوح االرتبــاط بشــكل خــاص فــي األهــداف الفرعيــة المنبثقــة عــن الهــدف االســتراتيجي الرئيســي «تمكيــن
المســؤولية االجتماعية» ،إذ ســتدعم االســتراتيجية العمل التطوعي المرتبط برعاية األيتام ومجهولي النســب ،كما ســتعزز من ممارســات الشــركات
للقيــام بمســؤولياتها المجتمعيــة وتحقيــق االســتدامة فــي هــذا المجــال .وســيكون اإلطــار االســتراتيجي ركيــزة أساســية فــي تمكيــن المؤسســات غير
الربحيــة المعنيــة برعايــة األيتــام ومجهولــي النســب مــن تحقيــق أثــر أكبــر وعائــد أبــرز علــى االســتثمارات فيهــا.
تجــدون فــي هــذا الدليــل تعريفــً مفص ـ ً
ا بالمبــادرات والبرامــج عــن القضيــة االســتراتيجية الثالثــة ( اســتدامة المنــح الخيــري وتنميــة المــواد الماليــة
لرعايــة األيتــام ) لخطــة «رشــد» االســتراتيجية لرعايــة األيتــام بالمملكــة 20130-2018م .
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مؤشرات

المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

.2

المؤشرات االستراتيجية

8

ترتيب
السعودية
حاليا

الترتيب المستهدف

المرتبة ( 21
تقرير ) 2017
المرتبة ( 10
تقرير ) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :انشاء مجلس تنسيقي لإلشراف على منظومة الرعاية الشاملة لكافة فئات األيتام بالمملكة
م

مؤشر االداء

1

نسبة اكتمال انشاء مجلس تنسيقي إلدارة شؤون رعاية
األيتام بالمملكة

2

القيمة االقتصادية للتطوع لمنظومة رعاية االيتام ( بالريال
سعودي )

3

نسبة التكامل بين األجهزة المعنية برعاية األيتام
بالمملكة
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نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المؤية
الكتمال انشاء
مجلس تنسيقي
إلدارة شؤون رعاية
األيتام بالمملكة
القيمة االقتصادية
للتطوع لمنظومة
رعاية االيتام ( بالريال
سعودي )
النسبة المؤية
للتكامل بين
األجهزة المعنية
برعاية األيتام
بالمملكة

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف
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.3

اسم المبادرة :عقد شراكة مع مراكز البحث العلمي بالجامعات لتحديد أطر وجوانب ومسارات التنسيق الواجبة لتحقيق الرعاية الشاملة لأليتام

عقد شراكة مع مراكز البحث العلمي بالجامعات لتحديد أطر وجوانب ومسارات التنسيق الواجبة لتحقيق
الرعاية الشاملة لأليتام بما يضمن تلبية كافة احتياجات االيتام طبقا لتصنيفاتهم العمرية
إن كثير من الباحثين بأقسم االجتماع ومراكز البحث العلمي بالجامعات السعودية السعودية المختلفة
قد قاموا باجراء العديد من البحوث لنيل درجة الماجستير في الموضوعات المتعلقة باحتياجات االيتام
االجتماعية والنفسية وباالنحرافات السلوكية بدور رعاية االيتام من حيث اسبابها وطرق معالجتها  ،وبالتالي
فإن الميادرة تهدف الي عقد شركة مع مراكز البحثية بالجامعات السعودية تحدد أطر وجوانب ومسارات
التنسيق الواجبة لضمان تحقيق الرعاية الشاملة لاليتام وحصر وتحديد احتياجاتهم المختلفة طبقا
لتصنيفاتهم العمرية
تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية

وصف المبادرة

أهمية المبادرة
بنود المبادرة

لرعاية األيتام

عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
التعاون مع مراكز البحث العلمي بالجامعات السعودية

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

تهتم جميع أقسام علم االجتماع وعلم النفس بجميع الجامعات العربية بالدراسات الخاصة بموضوعات
االيتام من كافة جوانبها سواء على مستوى رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو على مستوى الدراسات
واوراق العمل التي تقدم في المؤتمرات العلمية عربيا وعالميا

مؤشرات أداء المبادرة
م

المؤشرات

1

مؤشر االداء

عدد الشراكات مع مراكز البحث العلمي بالجامعات
لتحديد أطر وجوانب ومسارات التنسيق الواجب لتحقيق
الرعاية الشاملة لأليتام

نوع
المؤشر

معادلة القياس

إجمالي عدد
الشراكات مع مراكز
البحث العلمي
بالجامعات لتحديد
تشغيلي أطر وجوانب
ومسارات التنسيق
الواجب لتحقيق
الرعاية الشاملة
لأليتام سنويا

دورية القياس

سنويا

اتجاه المؤشر

خط االساس

المستهدف

متزايد
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2

5

سنويا

متزايد

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية وممثل عن الجامعات السعودية ومبادرة رشد
وأحد كبار المانحين وممثل عن االيتام المتميزين
حصر المراكز البحثية بالجامعات السعودية وتحديد مجاالت اهتماماتها
البحثية وتحديد أطر وجوانب ومسارات التنسيق الواجبة لتحقيق
الرعاية الشاملة لأليتام
عمل مذكرات تفتهم وتعاون مشترك مع المراكز البحثية بالجامعات
السعودية لعمل البحوث والدراسات الميدانية في الموضوعات التي
تعنى بجميع اوجه الرعاية الشاملة لاليتام
عقد ورش عمل لعرض نتائج البحوث والدراسات التى التى تم اجراؤها
بواسطة المراكز البحثية السعودية في مجاالت الرعاية الشاملة لاليتام
وطرق االستفادة منها
عقد مؤتمر علمي عالمي لعرض البحوث والدراسات التى تم اجراؤها
بواسطة المراكز البحثية السعودية في مجاالت الرعاية الشاملة لاليتام
والتعرف على نتائج االبحاث التى تجريها المراكز البحثية االخرى

2
بنود اإلطار الزمني

3

4

5

10

عدد مذكرات التفاهم التي تم عقدها بين الجامعات
السعودية والجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام

اجمالي عدد
مذكرات التفاهم
التي تم عقدها
بين الجامعات
تشغيلي
السعودية
والجمعيات
والمؤسسات ودور
رعاية االيتام سنويا
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المدى القصير  2-1سنة

المدى المتوسط -3
 7سنة

√
√

√

√

√

√

√

√

المدى الطويل 7
الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 10.1
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

( الراتب الشهري  20000ريال * 12
شهر )
( الراتــب الشــهري  10000ريــال * 12
شــهر )
( مكافــأة شــهرية مقطوعــة
 50000ريــال *  6شــهور )
تكاليف تقديرية

240,000

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

2

موارد بشرية :موظف اداري

3

خبير في الرعاية الشاملة لاليتام

4

تكاليف عقد ورشة عمل لعرض نتائج البحوث والدراسات
التى التى تم اجراؤها بواسطة المراكز البحثية السعودية
في مجاالت الرعاية الشاملة لاليتام وطرق االستفادة منها
عقد مؤتمر علمي عالمي لعرض البحوث والدراسات التى تكاليف تقديرية
تم اجراؤها بواسطة المراكز البحثية السعودية في
مجاالت الرعاية الشاملة لاليتام والتعرف على نتائج االبحاث
التى تجريها المراكز البحثية االخرى
اتعاب المراكز البحثية بالجامعات السعودية
اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا
قرطاسية
المعلومات
للمشاركين والمتطوعين في
مكافات وحوافز
تنفيذ المبادرة
االجمالي

5

6
7
8

7

البند

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال سعودي)

120,000
300,000
500,000

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

480,000

 2سنة

240,000

 2سنة

300,000

 2سنة

500,000

1,500,000

مرة واحدة
مرة واحد

1,500,000
600,000
100,000
200,000
3,560,000

1,200,000
200,000

 2سنة

400,000

 2سنة

4,820,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م
1
2

طبيعة الشراكة
توفير موارد للتنفيذ

الجامعات السعودية
مانح  /مانحين /ممولين

تنفيذ جزء من
المبادرة

توفير معلومات
مطلوبة
√

√

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 10.1
8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص
ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

البنود

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

2

وزارة الصحة

3

وزارة التعليم

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز
والدور والمؤسسات
تحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة
والتدخين
اتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

4

وزارة التعليم

تحسين البيئة التعليمية المحفزة على االبداع واالبتكار

نسبة حاالت العودة من االحداث
الزيادة في نسبة انتشار التدخين
() incidence
نسبة االمية بين الكبار (  15سنة
فأكثر )
نسبة الطلبة المستفيدين من
البرامج الخاصة بالموهوبين

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

11

أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل
من  ،3متوسط = أو أقل من ،5
عالي = أو أعلى من 6

1
2
3

زيادة معدالت امراض سوء التغذية
زيادة معدل انتشار االمية
زيادة معدالت االصابة باالمراض النفسية

عالي
عالي
متوسط

منخفض
متوسط
متوسط

منخفض
عالي
متوسط

4
5
6
7

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

منخفض

زيادة معدالت االنتحار
زيادة معدالت انتشار التدخين
زيادة معدالت التطرف الديني

منخفض
عالي
عالي

منخفض
عالي
متوسط

منخفض
عالي
عالي

الخطر

12

مؤشر األداء
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.10
.1

القضية االستراتيجية :استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية األيتام

مؤشرات التنافسية

المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

.2

ترتيب
السعودية
حاليا

الترتيب المستهدف

المرتبة
 ( 21تقرير
) 2017
المرتبة
 ( 10تقرير
) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :انشاء مجلس تنسيقي لإلشراف على منظومة الرعاية الشاملة لكافة فئات األيتام بالمملكة
م

مؤشر االداء

المؤشرات االستراتيجية

1

نسبة اكتمال انشاء مجلس تنسيقي إلدارة شؤون رعاية
األيتام بالمملكة

2

القيمة االقتصادية للتطوع لمنظومة رعاية االيتام ( بالريال
سعودي )

3

نسبة التكامل بين األجهزة المعنية برعاية األيتام بالمملكة

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المؤية
الكتمال انشاء
مجلس تنسيقي
إلدارة شؤون
رعاية األيتام
بالمملكة
القيمة
االقتصادية
للتطوع
لمنظومة رعاية
االيتام ( بالريال
سعودي )
النسبة المؤية
للتكامل بين
األجهزة المعنية
برعاية األيتام
بالمملكة

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.10
.3

اسم المبادرة :وضع إطار عمل المجلس والالئحة التنفيذية لمهامة واألطراف المشاركون وهيكلية ادارته

وضع إطار عمل للمجلس التنسيقي لرعاية االيتام ووضع الئحتة التنفيذية التى تحدد مهامة
وكافة األطراف المشاركة في المجلس والهيكل التنظيمي وكيفية ادارته
نظرا لتعدد جهات المنح الخيري لاليتام وتغير القيمة االجمالية للمنح من سنة الي اخرى واختالف
نصيب اليتيم الواحد من المنح بين منطقة واخرى من مناطق المملكة فان انشاء المجلس
التنسيقي لالشراف على منظومة الرعاية الشاملة لكافة فئات االيتام بالمملكة وسوف يوفر
البيئة المناسبة الستدامة المنح
تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد

وصف المبادرة

أهمية المبادرة
بنود المبادرة

المالية لرعاية األيتام

عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

المؤشرات

14

تعاون كافة الجهات المانحة لمنظومة رعاية االيتام
تتولي الجهات االهلية والخيرية في معظم دول العالم قيادة منظومة رعاية االيتام بينما تتولى
الجهات الحكومية االطار التشريعي والرقابي فقط

مؤشرات أداء المبادرة
م

مؤشر االداء

1

نسبة انجاز إطار عمل المجلس التنسيقي والالئحة التنفيذية
لمهامة واألطراف المشاركون وهيكلية ادارته
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نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة الميؤية
النجاز إطار
عمل المجلس
التنسيقي
تشغيلي والالئحة
التنفيذية
لمهامة واألطراف
المشاركون
وهيكلية ادارته

دورية القياس

سنويا

اتجاه المؤشر

متزايد

خط االساس

المستهدف

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.10
5

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة

بنود اإلطار الزمني

م

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية
االجتماعية وممثل عن وزارة العدل ومبادرة رشد وأحد كبار المانحين وأحد
الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين
وضع إطار عمل المجلس التنسيقي لرعاية االيتام بالمملكة وتحديد
مهامة وكافة األطراف المشاركة فيه
وضع الالئحة التنفيذية لعمل المجلس والهيكل التنظيمي وكيفية ادارته
عقد ورشة عمل تضم كافة المعنيين برعاية االيتام من مانحين وجمعيات
ومؤسسات ودور رعاية االيتام والقانونيين من ذوي االهتمام بقضايا االيتام
وذلك لعرض مقترح “اطار عمل المجلس التنسيقي والئحته التنفيذية”
واالخذ باي مقترحات فعالة لتطويره

2
3
4

المدى القصير  2-1سنة

المدى
المتوسط -3
 7سنة

المدى الطويل 7
الى 16

√
√
√
√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.10
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
البند

م

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

2

موارد بشرية :موظف اداري

3

خبير في الرعاية الشاملة لاليتام

4

استشاري قانوني

5

تكاليف عقد ورشة عمل لعرض مقترح “اطار عمل المجلس
التنسيقي والئحته التنفيذية”
قرطاسية

7

مكافات وحوافز

6

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال سعودي)

( الراتب الشهري  20000ريال *
 12شهر )
( الراتــب الشــهري  10000ريــال *
 12شــهر )
( مكافــأة شــهرية مقطوعــة
 50000ريــال *  6شــهور )
( مكافأة شهرية مقطوعة
 50000ريال *  6شهور )
تكاليف تقديرية

240,000
120,000
300,000
300,000
500,000
50,000

اوراق ومطبوعات
وتكنولوجيا المعلومات
للمشاركين والمتطوعين
في تنفيذ المبادرة

200,000
1,710,000

االجمالي
7
الشركاء في تنفيذ

16

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

480,000

 2سنة

240,000

 2سنة

300,000

 1سنة

300,000

 1سنة

500,000

مرة واحدة

100,000

 2سنة

400,000

 2سنة

2,320,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة
م
1
2

طبيعة الشراكة
توفير موارد للتنفيذ

وزارة العدل
مانح  /مانحين /ممولين
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تنفيذ جزء من
المبادرة

توفير معلومات
مطلوبة
√

√

√

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.10
8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص
ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

البنود

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تمكين العمل التطوعي

2

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الدعم الحكومي

مؤشر األداء

عدد المتطوعين في
منظمات القطاع الثالث
نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي
غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

11

أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

1
2
3

زيادة معدالت امراض سوء التغذية
زيادة معدل انتشار االمية
زيادة معدالت االصابة باالمراض النفسية

عالي
عالي
متوسط

منخفض
متوسط
متوسط

منخفض
عالي
متوسط

4
5
6
7

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

منخفض

زيادة معدالت االنتحار
زيادة معدالت انتشار التدخين
زيادة معدالت التطرف الديني

منخفض
عالي
عالي

منخفض
عالي
متوسط

منخفض
عالي
عالي

الخطر
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.10
.1

القضية االستراتيجية :استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية األيتام

مؤشرات التنافسية

المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

.2

المرتبة
 ( 21تقرير
) 2017
المرتبة
 ( 10تقرير
) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :انشاء مجلس تنسيقي لإلشراف على منظومة الرعاية الشاملة لكافة فئات األيتام بالمملكة
م

المؤشرات االستراتيجية

18

ترتيب
السعودية
حاليا

الترتيب المستهدف

مؤشر االداء

1

نسبة اكتمال انشاء مجلس تنسيقي إلدارة شؤون رعاية
األيتام بالمملكة

2

القيمة االقتصادية للتطوع لمنظومة رعاية االيتام ( بالريال
سعودي )

3

نسبة التكامل بين األجهزة المعنية برعاية األيتام بالمملكة
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نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المؤية
الكتمال
انشاء مجلس
تنسيقي إلدارة
شؤون رعاية
األيتام بالمملكة
القيمة
االقتصادية
للتطوع
لمنظومة رعاية
االيتام ( بالريال
سعودي )
النسبة المؤية
للتكامل بين
األجهزة المعنية
برعاية األيتام
بالمملكة

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.10
.3

اسم المبادرة :تشريع  /قانون إلنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية إلدارة شؤون االيتام بالمملكة

انجازمشروع بتشريع  /بقانون خاص بانشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية إلدارة شؤون
االيتام بالمملكة وعرضه على الجهات المعنية ألخذ موافقة السلطات العليا على اصداره
اصدار تشريع  /قانون بانشاء المجلس التنسيقي لالشراف على منظومة الرعاية الشاملة لكافة
فئات االيتام بالمملكة سوف يضمن استدامة المنح الخيري وتوجيهه الى الجهات التى ترعى
االيتام بعدالة وشفافية
تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد

وصف المبادرة

أهمية المبادرة
بنود المبادرة

المالية لرعاية األيتام

عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

تعاون كافة الجهات المانحة لمنظومة رعاية االيتام
تتولي الجهات االهلية والخيرية في معظم دول العالم قيادة منظومة رعاية االيتام بينما تتولى
الجهات الحكومية االطار التشريعي والرقابي فقط

مؤشرات أداء المبادرة
م

مؤشر االداء

نسبة انجاز التشريع الخاص بانشاء المجلس التنسيقي
للمؤسسات الخيرية إلدارة شؤون االيتام بالمملكة
المؤشرات

1

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المئوية
النجاز التشريع
الخاص بنشاء
المجلس
تشغيلي التنسيقي
للمؤسسات
الخيرية إلدارة
شؤون االيتام
بالمملكة

دورية القياس

سنويا

اتجاه المؤشر

خط االساس

المستهدف

متزايد
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5

2

نسبة تطبيق التشريع الخاص بانشاء المجلس التنسيقي
للمؤسسات الخيرية إلدارة شؤون االيتام بالمملكة

3

اجمالي مساهمة المانحين في الناتج المحلي االجمالي ( غير
النفطي)

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

الخطة التشغيلية و اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة

بنود اإلطار الزمني

م

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية
االجتماعية وممثل عن وزارة العدل وممثل عن مبادرة رشد وأحد كبار
المانحين وممثل عن االيتام المتميزين
انجازمشروع بتشريع  /بقانون خاص بانشاء المجلس التنسيقي
للمؤسسات الخيرية إلدارة شؤون االيتام بالمملكة وعرضه على الجهات
المعنية ألخذ موافقة السلطات العليا على اصداره
عقد ورش عمل لتعريف جميع المعنيين بمواد التشريع  /القانون
ومتطلبات تنفيذه من مانحين وجمعيات ومؤسسات ودور رعاية االيتام
وتعريف االيتام انفسهم بمواد التشريع  /االقانون
طباعة ونشر وتعميم التشريع  /القانون علي جميع أفراد وجهات المجتمع

2

3

4

20

تشغيلي النسبة المئوية
لتطبيق
التشريع الخاص
بنشاء المجلس
التنسيقي
للمؤسسات
الخيرية إلدارة
شؤون االيتام
بالمملكة
تشغيلي اجمالي
مساهمة
المانحين في
الناتج المحلي
االجمالي ( غير
النفطي)
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المدى القصير  2-1سنة

√
√

√

√

المدى المتوسط
 7 -3سنة

المدى الطويل 7
الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.10
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
البند

م

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

2

موارد بشرية :موظف اداري

3

تكاليف عقد ورشة عمل انجازمشروع بتشريع  /بقانون خاص
بانشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية إلدارة شؤون
االيتام بالمملكة
تكاليف طباعة ونشر وتعميم التشريع  /القانون
قرطاسية

6

مكافات وحوافز

4
5

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

240,000

( الراتب الشهري  20000ريال *
 12شهر )
( الراتــب الشــهري  10000ريــال *
 12شــهر )
تكاليف تقديرية

120,000
500,000
500,000
72,000

تكاليف تقديرية
اوراق ومطبوعات
وتكنولوجيا المعلومات
للمشاركين والمتطوعين
في تنفيذ المبادرة

200,000
1,632,000

االجمالي
7

480,000

 2سنة

240,000

 2سنة

500,000

مرة واحدة

500,000
144,000

 2سنة

400,000

 2سنة

2,264,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م
1
2

8

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

طبيعة الشراكة
توفير موارد للتنفيذ

وزارة العدل
مانح  /مانحين /ممولين

تنفيذ جزء من
المبادرة

توفير
معلومات
مطلوبة
√

√

√

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين
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مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

البنود

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تمكين العمل التطوعي

2

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الدعم الحكومي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث
نسبة مقدار الخفض في اجمالي
الدعم الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

11

أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

1
2
3

زيادة معدالت امراض سوء التغذية
زيادة معدل انتشار االمية
زيادة معدالت االصابة باالمراض النفسية

عالي
عالي
متوسط

منخفض
متوسط
متوسط

منخفض
عالي
متوسط

4
5
6
7

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

منخفض

زيادة معدالت االنتحار
زيادة معدالت انتشار التدخين
زيادة معدالت التطرف الديني

منخفض
عالي
عالي

منخفض
عالي
متوسط

منخفض
عالي
عالي

الخطر

22

مؤشر األداء
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القضية االستراتيجية :استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية األيتام

مؤشرات التنافسية

المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

.2

ترتيب
السعودية
حاليا

الترتيب المستهدف

المرتبة
 ( 21تقرير
) 2017
المرتبة
 ( 10تقرير
) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :نظام إدارة المنح العام وفق أولويات الرعاية الذكي
م

مؤشر االداء

المؤشرات االستراتيجية

1

نسبة اكتمال نظام إدارة المنح العام وفق أولويات الرعاية
الذكي

2

إجمالي نصيب الفرد اليتيم من القيمة االقتصادية
للمساعدات المادية والعينية

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة
المئوية
الكتمال نظام
إدارة المنح
العام وفق
أولويات الرعاية
الذكي
إجمالي نصيب
الفرد اليتيم
من القيمة
االقتصادية
للمساعدات
المادية
والعينية

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف
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3

نسبة النمو
في اجمالي
أصول
الجمعيات
والمؤسسات
الخيرية
المعنية برعاية
األيتام
نسبة النمو
في الوفاء
باحتياجات
األيتام

نسبة النمو في اجمالي أصول الجمعيات والمؤسسات
الخيرية المعنية برعاية األيتام

نسبة النمو في الوفاء باحتياجات األيتام
.3

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

اسم المبادرة :إعادة هندسة عمليات إدارة المنح والموارد المالية لرعاية األيتام وفق أولويات اإلحتياج
وصف المبادرة
أهمية المبادرة

بنود المبادرة

إعادة هندسة عمليات إدارة المنح الخيري وكافة الموارد المالية التى يتم ضخها الى منظومة رعاية االيتام
سواء كانت تبرعات مادية أو تبرعات عينية ،
تهدف المبادرة الى حصر كافة المنح المادية والعينية وكافة الموارد المالية التى يتم التبرع بها الى
لضمان توزيعها طبقا ألولويات احتياجات االيتام منعا من تكرارها أو عدم مناسبتها الحتياجاتهم
تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية
لرعاية األيتام

عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
تعاون كافة الجهات المانحة لمنظومة رعاية االيتام

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
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.4

مؤشرات أداء المبادرة
م

مؤشر االداء

المؤشرات

1

نسبة انجاز اعداد مشروع إعادة هندسة عمليات إدارة المنح
والموارد المالية لرعاية األيتام وفق أولويات اإلحتياج

2

نسبة تطبيق مشروع إعادة هندسة عمليات إدارة المنح
والموارد المالية لرعاية األيتام وفق أولويات اإلحتياج

3

عدد العمليات التي تم تطويرها أو تعديلها من اجمالي
العمليات الخاصة بادارة المنح والموارد المالية لرعاية االيتام

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة
المئوية النجاز
اعداد مشروع
إعادة هندسة
عمليات إدارة
تشغيلي
المنح والموارد
المالية لرعاية
األيتام وفق
أولويات
اإلحتياج
تشغيلي النسبة
المئوية
لتطبيق
مشروع إعادة
هندسة
عمليات إدارة
المنح والموارد
المالية لرعاية
األيتام وفق
أولويات
اإلحتياج
تشغيلي عدد العمليات
التي تم
تطويرها
أو تعديلها
من اجمالي
العمليات
الخاصة بادارة
المنح والموارد
المالية لرعاية
االيتام

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف
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4

5

سنويا

متزايد

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م
1

بنود اإلطار الزمني

2
3

4

5
6

26

نسبة االنفاق التنموي من اجمالي انفاق الجمعيات
والمؤسسات ودور رعاية االيتام

تشغيلي ( اجمالي حجم
االنفاق التنموي
 /اجمالي
حجم انفاق
الجمعيات
والمؤسسات
ودور رعاية
االيتام ) *%100

النشاط

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد كبار المانحين وأحد الناشطين
في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين
برنامج لمشروع متكامل إلعادة هندسة عمليات إدارة المنح والموارد
المالية لرعاية األيتام وفق أولويات احتياجات االيتام
انشاء قاعدة بيانات لجميع المانحين األفراد على مستوى المملكة
و تصنيفهم طبقا لحجم تبرعاتهم وعدد سنوات استمرار منحهم
لمنظومة رعاية االيتام
انشاء قاعدة بيانات لجميع شركات القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات
والجهات التى تتبرع لمنظومة رعاية االيتام على مستوى المملكة و
تصنيفهم طبقا لحجم تبرعاتهم وعدد سنوات استمرار منحهم
التعاون مع أحد المراكز البحثية المتخصصة بأحدى الجامعات السعودية
لدراسة أثر المنح العيني على االيتام
برنامج لتحويل المنح العيني الى منح مادي لمنع تكرارة وعدم مناسبته
الحتياجات اليتيم وعدم العدالة في توزيعه على كافة ايتام المملكة
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المدى القصير  2-1سنة

المدى المتوسط المدى الطويل 7
الى 16
 7 -3سنة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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6

تكاليف تنفيذ المبادرة
البند

م

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

2

موارد بشرية :موظف اداري

3

خبير محاسبي

4

خبير برمجيات

5

برنامج الدارة عمليات المنح
قرطاسية

7

مكافات وحوافز

6

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال سعودي)

( الراتب الشهري  20000ريال
*  12شهر )
( الراتــب الشــهري  10000ريــال
*  12شــهر )
( عــدد  * 3الراتــب الشــهري
 30000ريــال *  12شــهور )
( مكافأة شهرية مقطوعة
 30000ريال *  12شهور )
تكاليف تقديرية
اوراق ومطبوعات
وتكنولوجيا المعلومات
للمشاركين والمتطوعين
في تنفيذ المبادرة

240,000
120,000

7

1,200,000

 5سنوات

600,000

 5سنوات

1,080,000

5,400,000

 5سنوات

360,000

720,000

 2سنة

800,000
50,000

800,000

مرة واحدة
 5سنوات

1,000,000

 5سنوات

200,000
2,850,000

االجمالي

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

250,000

9,970,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ

م

1
2

طبيعة الشراكة
توفير موارد للتنفيذ

مركز بحثي باحدى الجامعات السعودية
مكتب استشاري
مانح  /مانحين /ممولين

توفير معلومات
تنفيذ جزء من المبادرة
مطلوبة
√
√
√
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8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص
ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

البنود

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تمكين العمل التطوعي

2

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الدعم الحكومي

الوزارة
3

مؤشر الخدمات اإللكترونية ( الذكية )

النتائج الفعلية
المستهدف 2021

–

المرتبة  - )2016( 8االولي
عالميا

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

11

الخطر
1
2
3

28

عدد المتطوعين في
منظمات القطاع الثالث
نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي غير
النفطي

المؤشر االستراتيجي

جميع الجهات الخدمية

مؤشر األداء

زيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى
االيتام
انخفاض جودة حياة االيتام
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أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل
من  ،3متوسط = أو أقل من ،5
عالي = أو أعلى من 6

متوسط

متوسط

متوسط

عالي
عالي

عالي
متوسط

عالي
عالي
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مؤشرات التنافسية

المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

.2

ترتيب
السعودية
حاليا

الترتيب المستهدف

المرتبة
 ( 21تقرير
) 2017
المرتبة
 ( 10تقرير
) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :نظام إدارة المنح العام وفق أولويات الرعاية الذكي
م

مؤشر االداء

المؤشرات االستراتيجية

1

نسبة اكتمال نظام إدارة المنح العام وفق أولويات
الرعاية الذكي

2

إجمالي نصيب الفرد اليتيم من القيمة االقتصادية
للمساعدات المادية والعينية

3

نسبة النمو في اجمالي أصول الجمعيات
والمؤسسات الخيرية المعنية برعاية األيتام

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المئوية
الكتمال نظام إدارة
المنح العام وفق
أولويات الرعاية
الذكي
إجمالي نصيب
الفرد اليتيم من
القيمة االقتصادية
للمساعدات المادية
والعينية
نسبة النمو
في اجمالي
أصول الجمعيات
والمؤسسات الخيرية
المعنية برعاية
األيتام

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف
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نسبة النمو في
الوفاء باحتياجات
األيتام

نسبة النمو في الوفاء باحتياجات األيتام

سنويا

متزايد

اسم المبادرة :اعداد دليل موحد للعمليات الخاصة بادارة المنح والموارد المالية بجميع الجهات المعنية برعاية االيتام بالمملكة وفق اولويات احتياجات االيتام

اعداد دليل موحد للعمليات الخاصة بادارة المنح والموارد المالية يوضح العمليات الرئيسية والعمليات
الفرعية وكافة االجراءات الالزمة لعمليات المنح سواء المادية أم العينية ومؤشرات االداء الخاصة بها ،وذلك
بجميع الجهات المعنية برعاية االيتام بالمملكة
تهدف المبادرة الى اعداد دليل موحد لعمليات واجراءات المنح المادي أو العيني لمنظومة رعاية االيتام
بالمملكة حتى يمكن قياس مؤشرات االداء الخاصة بكل عملية أو اجراء لمراقبته واجراء التطويرات الالزمة
لتحسينه وذلك بغرض ضمان توزيع المنح والمساعدات وفق اولوليات الرعاية الالزم توفيرها لاليتام
تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية

وصف المبادرة

بنود المبادرة

أهمية المبادرة

لرعاية األيتام

عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
تعاون كافة الجهات المانحة لمنظومة رعاية االيتام

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

المؤشرات

30

مؤشرات أداء المبادرة
م

مؤشر االداء

1

نسبة انجاز الدليل الموجد لعمليات الخاصة بادارة
المنح والموارد المالية بجميع الجهات المعنية برعاية
االيتام بالمملكة وفق اولويات احتياجات االيتام

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المئوية
النجاز الدليل الموجد
لعمليات الخاصة
بادارة المنح والموارد
المالية بجميع
تشغيلي
الجهات المعنية
برعاية االيتام
بالمملكة وفق
اولويات احتياجات
االيتام
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دورية القياس

سنويا

اتجاه المؤشر

متزايد

خط االساس

المستهدف
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2

3

4

تشغيلي النسبة المئوية
لاللتزام بتطبيق
الدليل الموجد
لعمليات الخاصة
نسبة االلتزام بتطبيق الدليل الموجد لعمليات
بادارة المنح والموارد
الخاصة بادارة المنح والموارد المالية بجميع الجهات
المالية بجميع
المعنية برعاية االيتام بالمملكة وفق اولويات
الجهات المعنية
احتياجات االيتام
برعاية االيتام
بالمملكة وفق
اولويات احتياجات
االيتام
تشغيلي عدد التعديالت
والتحسينات على
الدليل الموجد
لعمليات الخاصة
عدد التعديالت والتحسينات على الدليل الموجد
بادارة المنح والموارد
لعمليات الخاصة بادارة المنح والموارد المالية بجميع
المالية بجميع
الجهات المعنية برعاية االيتام بالمملكة وفق اولويات
الجهات المعنية
احتياجات االيتام
برعاية االيتام
بالمملكة وفق
اولويات احتياجات
االيتام
تشغيلي ( اجمالي ايرادات
المنح بالريال /
نسبة ايرادات المنح الي اجمالي المصروفات على
اجمالي المصروفات
احتياجات االيتام
على احتياجات
االيتام ) *%100

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد
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الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة

بنود اإلطار الزمني

م

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد كبار المانحين وأحد
الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين
خطة متكاملة اعداد دليل موحد للعمليات الخاصة بالمنح
والموارد المالية يوضح العمليات الرئيسية والعمليات الفرعية
وكافة االجراءات الالزمة لعمليات المنح المادية
حصر واعداد دليل باجراءات جميع عمليات المنح العيني بجميع
الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام ومسارات تلقيها وطرق
توزيعها
حطة لتطوير المنح العيني وتحويله الي منح مادي لضمان
العدالة في توزيعه طبقا الولويات احتياجات االيتام
تطوير مؤشرات اداء للعمليات الرئيسية والفرعية واالجراءات
الخاصة بالمنح وعمل المقارنات المعيارية محليا ودوليا
تقييم أثر تطبيق دليل العمليات واالجراءات الخاصة بالمنح

2

3

4
5
6

والموارد المالية بجميع الجهات المعنية برعاية االيتام بالمملكة على
تلبية احتياجات االيتام طبقا ألولوية االحتياجات

32
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المدى القصير  2-1سنة

المدى المتوسط
 7 -3سنة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

المدى الطويل 7
الى 16
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تكاليف تنفيذ المبادرة

بنود التكاليف

م

البند

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

2

موارد بشرية :موظف اداري

3

مدخل بيانات

( الراتب الشهري  20000ريال * 12
شهر )
( الراتب الشهري  10000ريال * 12
شهر )
( عدد  * 3مكافأة شهرية
مقطوعة  10000ريال *  12شهور )

240,000

4

أثاث ومعدات مكتبية

مرة واحدة

5

نظام الكتروني وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة
كومبيوتر

مرة واحدة

6

قرطاسية
مكافئات وحوافز

اوراق ومطبوعات وسجالت
للمشاركين والمتطوعين في
تنفيذ المبادرة

7

7

1,200,000

 5سنة

600,000

 5سنة

360,000

1.800.000

 5سنة

100,000
600,000

100,000
600,000

مرة واحدة

50,000
100,000

250,000

120,000

1,570,000

االجمالي

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

500,000

 5سنة
 5سنة

6,250,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م
1
2

طبيعة الشراكة
توفير موارد للتنفيذ

مكتب استشاري برمجيات
مانح  /مانحين /ممولين

تنفيذ جزء من
المبادرة

توفير معلومات
مطلوبة
√

√
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مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص
ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

البنود

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تمكين العمل التطوعي

2

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الدعم الحكومي

الوزارة
3

مؤشر الخدمات اإللكترونية ( الذكية )

النتائج الفعلية
المستهدف 2021

المرتبة )2016( 8
االولي عالميا

–

-

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

11

الخطر
1
2
3

34

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث
نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي غير
النفطي

المؤشر االستراتيجي

جميع الجهات الخدمية

مؤشر األداء

زيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى
االيتام
انخفاض جودة حياة االيتام
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أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

متوسط

متوسط

متوسط

عالي
عالي

عالي
متوسط

عالي
عالي
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مؤشرات التنافسية

المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

.2

ترتيب
السعودية
حاليا

الترتيب المستهدف

المرتبة
 ( 21تقرير
) 2017
المرتبة
 ( 10تقرير
) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :نظام إدارة المنح العام وفق أولويات الرعاية الذكي
م

مؤشر االداء

المؤشرات االستراتيجية

1

نسبة اكتمال نظام إدارة المنح العام وفق أولويات
الرعاية الذكي

2

إجمالي نصيب الفرد اليتيم من القيمة االقتصادية
للمساعدات المادية والعينية

3

نسبة النمو في اجمالي أصول الجمعيات
والمؤسسات الخيرية المعنية برعاية األيتام

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المئوية
الكتمال نظام
إدارة المنح العام
وفق أولويات
الرعاية الذكي
إجمالي نصيب
الفرد اليتيم
من القيمة
االقتصادية
للمساعدات
المادية والعينية
نسبة النمو
في اجمالي
أصول الجمعيات
والمؤسسات
الخيرية المعنية
برعاية األيتام

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف
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نسبة النمو في
الوفاء باحتياجات
األيتام

نسبة النمو في الوفاء باحتياجات األيتام

متزايد

سنويا

اسم المبادرة :تفعيل نظام التعاون الفني بين األجهزة المختصة لتعزيز أثر المنح والموارد المالية على الرعاية الشاملة لأليتام

تفعيل نظام التعاون الفني بين كافة األجهزة المعنية بدعم ورعاية االيتام سواء االجهزة الحكومية او
االهلية او بالقطاع الخاص والجامعات ومراكز االبحاث لتعزيز أثر المنح والموارد المالية على الرعاية الشاملة
لأليتام
تعمل المبادرة على تفعيل نظام للتعاون الفني بين األجهزة المختصة المعنية برعاية االيتام والمراكز
البحثية بالجامعات السعودية وبالجهات الحكومية التى تقدم دعما مباشر أو غير مباشر لاليتام بهدق
تعزيز أثر المنح والموارد المالية على الرعاية الشاملة لأليتام والعمل على تنسيقها وقياس أثارها على
الوفاء باحتياجات االيتام طبقا الولويات احتياجاتهم
تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية

وصف المبادرة

أهمية المبادرة
بنود المبادرة

لرعاية األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
عوامل نجاح المبادرة

تعاون كافة االجهزة الحكومية والجهات المعنية برعاية االيتام
تعاون وزارة الداخلية في تنفيذ المبادرة
تعاون كافة الجهات المانحة لمنظومة رعاية االيتام

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

مؤشرات أداء المبادرة
م

المؤشرات

36

1

نوع
المؤشر

مؤشر االداء

نسبة انجاز نظام التعاون الفني بين األجهزة
المختصة لتعزيز أثر المنح والموارد المالية على
الرعاية الشاملة لأليتام

معادلة القياس

النسبة المئوية
ل انجاز نظام
التعاون الفني
بين األجهزة
تشغيلي المختصة لتعزيز
أثر المنح والموارد
المالية على
الرعاية الشاملة
لأليتام
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دورية القياس

سنويا

اتجاه المؤشر

متزايد

خط االساس

المستهدف

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.11

5

2

نسبة االلتزام بتطبيق نظام التعاون الفني بين
األجهزة المختصة لتعزيز أثر المنح والموارد المالية
على الرعاية الشاملة لأليتام

3

عدد مذكرات التفاهم التي تم عقدها بين الهيئات
والجهات المختلفة و الجمعيات والمؤسسات ودور
رعاية االيتام

تشغيلي النسبة المئوية
لاللتزام بتطبيق
نظام التعاون
الفني بين
األجهزة المختصة
لتعزيز أثر المنح
والموارد المالية
على الرعاية
الشاملة لأليتام
تشغيلي عدد مذكرات
التفاهم التي
تم عقدها بين
الهيئات والجهات
المختلفة و
الجمعيات
والمؤسسات
ودور رعاية االيتام

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة

بنود اإلطار الزمني

م

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد كبار المانحين وأحد
الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين
برنامج للتعاون الفني مع المراكز البحثية والجامعات السعودية
للقيام بالبحوث االجتماعية والنفسية واالقتصادية في كافة
مجاالت الرعاية بااليتام
خطة للتواصل وتفعيل التعاون الفني بين كافة الجمعيات
والمؤسسات ودور رعاية االيتام بالمملكة بغرض تبادل الخبرات
والتجارب والممارسات لتعميم نتائجها واالستفادة منها
انجاز خطة لالتصال الخارجي بالمنظمات والجمعيات الدولية
التى ترعى االيتام لالطالع على أفضل الممارسات الدولية ونتائج
البحوث والدراسات الفنية التى تساعد على االلتزام بكافة أوجه
الرعاية الشاملة لاليتام

2

3

4

المدى القصير  2-1سنة

المدى المتوسط
 7 -3سنة

√

√

√

√

√

√

√

√

المدى الطويل 7
الى 16
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5

6

6

بروتوكول للتعاون مع وزارة الداخلية لدراسة اسباب جنوح بعض
االيتام ونوعية المشاكل القانونية التى يتورط فيها االيتام بدور
الرعاية
خطة لعقد ورش عمل دورية للمختصين والمعنيين والخبراء
برعاية االيتام محليا ودوليا لنقل تجاربهم ونتائج ابحاثهم
لالستفادة منها في تطوير منظومة رعاية االيتام بالمملكة

√

√

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة

بنود التكاليف

م

البند

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

2

موارد بشرية :موظف اداري

3

تكاليف ورش عمل
قرطاسية

5

مكافات وحوافز

4

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال سعودي)

( الراتب الشهري  20000ريال *
 12شهر )
( عــدد  * 2الراتــب الشــهري
 10000ريــال *  12شــهر )
تكاليف تقديرية
اوراق ومطبوعات
وتكنولوجيا المعلومات
للمشاركين والمتطوعين
في تنفيذ المبادرة

240,000
240,000
500,000
100,000
100,000
1,180,000

االجمالي
7

1,200,000

 5سنوات

1,200,000

 5سنوات

2,500,000

 5سنوات
 5سنوات

500,000

 5سنوات

500,000

5,900,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م
1
2
3
4

38

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

طبيعة الشراكة
توفير موارد للتنفيذ

مراكز االبحاث بالمملكة
الجامعات السعودية
وزارة الداخلية
مانح  /مانحين /ممولين
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تنفيذ جزء من
المبادرة

√

توفير معلومات
مطلوبة
√

√

√

√

√

√
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8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص
ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020

الوزارة
1

المؤشر االستراتيجي

جميع الجهات الحكومية

نسبة االنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي
اإلجمالي

النتائج الفعلية
المستهدف 2021

)2015 ( % 0.87

–

% 1.5 -

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

11

الخطر
1

انخفاض جودة حياة االيتام

أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي
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.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة
.2

القضية االستراتيجية :استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية األيتام
ترتيب السعودية حاليا

الترتيب المستهدف

المؤشر

مؤشر السعادة العالمي

المرتبة  ( 21تقرير ) 2017

من أفضل  5دول في العالم

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

المرتبة  ( 10تقرير ) 2016

من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :نظام إدارة المنح العام وفق أولويات الرعاية الذكي
م

المؤشرات
االستراتيجية

1
2

40

مؤشر االداء

نوع
المؤشر

نسبة اكتمال نظام إدارة المنح العام وفق أولويات
الرعاية الذكي
إجمالي نصيب الفرد اليتيم من القيمة االقتصادية
للمساعدات المادية والعينية

3

نسبة النمو في اجمالي أصول الجمعيات
والمؤسسات الخيرية المعنية برعاية األيتام

4

نسبة النمو في الوفاء باحتياجات األيتام
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معادلة القياس

النسبة المئوية الكتمال نظام إدارة
المنح العام وفق أولويات الرعاية الذكي
إجمالي نصيب الفرد اليتيم من القيمة
االقتصادية للمساعدات المادية والعينية
نسبة النمو في اجمالي أصول الجمعيات
والمؤسسات الخيرية المعنية برعاية
األيتام
نسبة النمو في الوفاء باحتياجات األيتام

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.11
.3

اسم المبادرة :وضع نظام ذكي الدارة عمليات المنح بما يضمن عدالة توزيع المنح والمساعدات المقدمة لاليتام بجميع مناطق المملكة المختلفة طبقا
لالحتياجاتهم

وضع نظام ذكي الدارة عمليات المنح بكافة اشكالة المادية والعينية ومن كافة الجهات المتبرعة لاليتام ويقوم
النظام بتوزيع المنح والمساعدات المقدمة لاليتام بجميع مناطق المملكة المختلفة طبقا لالحتياجاتهم
تهدف المبادرة الي تنسيق عمليات المنح الكترونيا بما يضمن عدالة توزيع المنح والمساعدات المقدمة لاليتام
بجميع مناطق المملكة المختلفة طبقا لالحتياجاتهم
تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية

وصف المبادرة
أهمية المبادرة

بنود المبادرة

األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
عوامل نجاح المبادرة

تعاون وزارة الثقافة واالعالم في تنفيذ المبادرة
تعاون كافة الجهات المانحة لمنظومة رعاية االيتام
تعاون كافة الجهات المتلقية للمنح والمساعدات للصرف منها على االيتام

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

مؤشرات أداء المبادرة
م

المؤشرات

1

مؤشر االداء

نسبة انجاز نظام ذكي الدارة عمليات المنح بما
يضمن عدالة توزيع المنح والمساعدات المقدمة
لاليتام بجميع مناطق المملكة المختلفة طبقا
لالحتياجاتهم

نسبة االلتزام بتطبيق الظام الذكي الدارة عمليات
المنح بما يضمن عدالة توزيع المنح والمساعدات
2
المقدمة لاليتام بجميع مناطق المملكة المختلفة
طبقا لالحتياجاتهم
متوسط نصيب اليتيم من المنح بالريال السعودي
3
في كل منطقة من مناطق المملكة

نوع
المؤشر

دورية القياس

معادلة القياس

النسبة المئوية النجاز نظام ذكي الدارة
عمليات المنح بما يضمن عدالة توزيع
المنح والمساعدات المقدمة لاليتام
بجميع مناطق المملكة المختلفة طبقا
لالحتياجاتهم
النسبة المئوية لاللتزام بتطبيق الظام
الذكي الدارة عمليات المنح بما يضمن
عدالة توزيع المنح والمساعدات المقدمة
لاليتام بجميع مناطق المملكة المختلفة
طبقا لالحتياجاتهم
متوسط نصيب اليتيم من المنح بالريال
السعودي في كل منطقة من مناطق
المملكة

سنويا

اتجاه المؤشر

خط االساس

المستهدف

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد
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نسبة التقاوت بين أعلى نصيب وأقل
نصيب لليتيم من المنح على مستوى
مناطق المملكة

نسبة التقاوت بين أعلى نصيب وأقل نصيب
4
لليتيم من المنح على مستوى مناطق المملكة
5

سنويا

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة

بنود اإلطار الزمني

م

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد
وأحد كبار المانحين وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين
استحداث النظام الذكي الدارة عمليات المنح بما يضمن عدالة توزيع المنح والمساعدات المقدمة لاليتام
بجميع مناطق المملكة المختلفة طبقا لالحتياجاتهم
انجاز الئحة تنفبذية للنظام الذكي الدارة عمليات المنح ونشرها وتعميمها على جميع الجهات المعنية
بالمنح والجهات المستفيدة من المنح سواء كانت جمعيات او مؤسسات او دور رعاية االيتام وكذلك
على الجهات الحكومية المعنية
برنامج لتدريب جميع المتعاملين مع النظام الذكي الدارة المنح
خطة اعالمية لتوعية المجتمع السعودي على تطبيقات النظام وكيفية المنح المادي لاليتام بالمملكة
الكترونيا
تطبيق مخرجات النظام الذكي الدارة عمليات المنح بما يضمن عدالة توزيع المنح والمساعدات المقدمة
لاليتام بجميع مناطق المملكة المختلفة طبقا لالحتياجاتهم
تقييم نتائج تطبيق النظام الذكي الدارة عمليات المنح بما يضمن عدالة توزيع المنح والمساعدات
المقدمة لاليتام بجميع مناطق المملكة المختلفة طبقا لالحتياجاتهم

2
3

4
5
6
7
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متزايد
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المدى القصير  2-1سنة

√

المدى
المدى الطويل
المتوسط 7 -3
 7الى 16
سنة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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6

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

حساب التكاليف

3

موارد بشرية :منسق للمبادرة
موارد بشرية :موظف اداري
احصائي

4

مدخل بيانات

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )
( عدد  * 2مكافأة شهرية مقطوعة  15000ريال * 12
شهور )
( عــدد  * 3مكافــأة شــهرية مقطوعــة  10000ريــال *
 12شــهور )

5

أثاث ومعدات مكتبية

مرة واحدة

6

نظام الكتروني وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة
كومبيوتر

مرة واحدة

7

برامج تدريب على استخدام النظام
خطة اعالمية لتوعية المجتمع السعودي وتحفيزة
على استخدام النظام
قرطاسية
مكافئات وحوافز
االجمالي

(  50متدرب سنويا *  7000ريال )
تكلفة تقديرية

1
2

بنود التكاليف

8
9
10

7

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اوراق ومطبوعات وسجالت
للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

240,000
120,000
360,000

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

1,200,000
600,000

 5سنة
 5سنة
 5سنة

3,000,000

 5سنة

100,000
1,000,000

100,000
1,000,000

مرة واحدة

350,000
800,000

1,750,000

 5سنة
مرة واحدة

250,000
500,000
11,900,000

 5سنة
 5سنة

2,700,000

360,000

800,000

50,000
100,000
3,480,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م

1
2

الشركاء في تنفيذ المبادرة
توفير موارد للتنفيذ

وزارة الثقافة واالعالم
كافة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام بكل مناطق المملكة
مكتب استشاري
مانح  /مانحين /ممولين

طبيعة الشراكة
توفير
معلومات
مطلوبة

تنفيذ جزء من
المبادرة

√
√

√

√
√
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8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص
ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

م الوزارة
البنود

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تمكين العمل التطوعي

2

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الدعم الحكومي

الوزارة
3
11

2
3
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مؤشر الخدمات اإللكترونية ( الذكية )

النتائج الفعلية
المستهدف 2021

–

المرتبة )2016( 8
 -االولي عالميا

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

الخطر
1

عدد المتطوعين في
منظمات القطاع الثالث
نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي
غير النفطي
المؤشر االستراتيجي

جميع الجهات الخدمية

مؤشر األداء

زيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى
االيتام
انخفاض جودة حياة االيتام
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أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي = أو
أعلى من 6

متوسط

متوسط

متوسط

عالي
عالي

عالي
متوسط

عالي
عالي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.12
.1
مؤشرات
.2

القضية االستراتيجية :استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية األيتام
المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

المرتبة  ( 21تقرير ) 2017
المرتبة  ( 10تقرير ) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :تنمية الموارد المالية واألوقاف لرعاية األيتام وتعزيز المشاركة المجتمعية في عمليات التمويل
م

المؤشرات
.3

ترتيب السعودية حاليا

الترتيب المستهدف

مؤشر االداء

1

نسبة النمو في الموارد البديلة لرعاية األيتام

2

العائد على األستثمار في الموارد المخصصة
لرعايةاأليتام

3

نسبة الخفض في الدعم المادي الموجه من
األجهزة الحكومية المختصة

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المئوية للنمو في الموارد
البديلة لرعاية األيتام
النسبة المئوية للعائد على األستثمار
في الموارد المخصصة لرعايةاأليتام
النسبة المئوية للخفض في الدعم
المادي الموجه من األجهزة الحكومية
المختصة

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف

اسم المبادرة :تبني مشروع طموح النشاء وقف خيري تشارك فيه الحكومة بوزاراتها المختلفة والمانحين والبنوك االسالمية وشركات القطاع الخاص واالفراد
وصف المبادرة

أهمية المبادرة

بنود المبادرة

تهدف المبادرة الى تبني مشروع طموح النشاء وقف خيري تشارك فيه الحكومة بوزاراتها المختلفة والمانحين
والبنوك االسالمية وشركات القطاع الخاص واالفراد  ،يتم الصرف من ايرادته على االيتام
يعتبر مشروع الوقف الخيري هو الضمان الحقيقي لنمو واستدامة المنح الخيري لأليتم  ،وسيوفر مصدر
دائم لتبني مشروعات دمج وتمكين االيتام  ،مما يخفف من االعتماد على الدعم الحكومي ويشعر الجميع
بالمسؤولية المجتمعية
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
احتضان مبادرة رشد لبرامج المبادرة

عوامل نجاح المبادرة

تعاون كافة الوزارات الحكومية في المساهمة في مشروع انشاء الوقف
تعاون المانحين والبنوك االسالمية وشركات القطاع الخاص في المساهمة في مشروع انشاء الوقف

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

تعاون كافة افراد المجتمع السعودي في المساهمة في مشروع انشاء الوقف
هناك العديد من االوقاف الخيرية في العالم االسالمي تضع االيتام كأحد أوجه الصرف من الوقف  ،ولكن هذا
المشروع سوف يكون أول وقف اسالمي يخصص بالكامل لرعاية االيتام فقط
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.12
.4

مؤشرات أداء المبادرة

المؤشرات

م

1
2

5

مؤشر االداء

النسبة المئوية النجاز مشروع انشاء
تشغيلي
الوقف الخيري لصالح االيتام
النسبة المئوية للنمو في ايرادات
تشغيلي
الوقف الخيري لصالح االيتام

نسبة انجاز مشروع انشاء الوقف الخيري لصالح
االيتام
نسبة النمو في ايرادات الوقف الخيري لصالح
االيتام

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

الخطة التشغيلية و اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م
1

بنود اإلطار الزمني

2
3

4

5
6

46

نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه المؤشر

خط االساس

المستهدف

النشاط

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،وممثل عن
الهيئات الدينية  ،وممثل عن وزارة الثقافة واالعالم  ،وممثل عن البنوك االسالمية  ،ووممثل عن
مبادرة رشد وأحد كبار المانحين  ،وممثل عن الناشطين المهتمين برعاية االيتام  ،وممثل عن االيتام
المتميزين
إنجاز تشريع  /قانون بانشاء وقف خيري لصالح األيتام ينظم موارده وأوجه الصرف منه وهيكله
التنظيمي
انجاز الئحة تنفيذية لقانون الوقف الخيري لصالح االيتام تتضمن انشاء صندوق للوقف الخيري وتحدد
الجهات المشاركة في تمويل الصندوق سواء كانت جهات حكومية أو مانحين أوالبنوك االسالمية
أوشركات القطاع الخاص واالفراد
انجاز الئحة ادارية تحدد تضمن ادارة الوقف بطريقة احترافية تدر عائد يكفي للصرف منه على جميع
ايتام المملكة  ،مما يخفف من االعتماد على الدعم الحكومي ويشعر الجميع بالمسؤولية المجتمعية
ويضمن استدامة المنح والرعاية الشاملة لاليتام وفق افضل المعايير
التنسيق مع الهيئات الدينية لتحفيز المجتمع السعودي على التبرع لصالح صندوق الوقف كوسيلة
شرعية للتكافل مع ايتام المملكة
بروتوكول تعاون مع وسائل االعالم لتوعية كافة فئات المجتمع للتبرع لصندوق الوقف واشعارهم
بمسؤوليتهم المجتمعية لرعاية االيتام
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المدى القصير
 2-1سنة

المدى المتوسط  7 -3سنة

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

المدى الطويل 7
الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.12
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
م
1
2

بنود التكاليف

3
4
5
6
7
8
9

7

البند

موارد بشرية :منسق للمبادرة
موارد بشرية :موظف اداري
موارد بشرية  :خبير اقتصادي
موارد بشرية  :خبير محاسبي
موارد بشرية  :باحث شرعي
موارد بشرية  :باحث قانوني
تكاليف الحملة االعالمية
قرطاسية
مكافات وحوافز
االجمالي

حساب التكاليف

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  25000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  25000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  25000ريال *  12شهر )
تكاليف تقديرية
اوراق ومطبوعات وسجالت
للمشاركين في تنفيذ المبادرة

التكاليف
السنوية
(ريال
سعودي)

240,000
120,000
300,000
240,000
300,000
300,000
300,000
50,000
200,000
2,050,000

اجمالي التكاليف = التكاليف السنوية ×
مدة تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

1,200,000
600,000
1,500,000
1,200,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
250,000
1,000,000
10,250,000

 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م
1
2
3
4

توفير موارد للتنفيذ

الهيئات الدينية
وزارة الثقافة واالعالم
البنوك االسالمية
مانح  /مانحين /ممولين

طبيعة الشراكة
تنفيذ جزء
من المبادرة

توفير
معلومات
مطلوبة
√
√
√

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.12
8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة
وزارة االقتصاد والتخطيط

الهدف االستراتيجي
رفع كفاءة الدعم الحكومي

2

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقي
للمساعدة الى منتجين ( نمكين )

3

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقي
للمساعدة الى منتجين ( نمكين )

1
البنود
11

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

الخطر
1
2
3

48

مؤشر األداء
نسبة مقدار الخفض فى اجمالي
الدعم الحكومي غير النفطي
عدد المستغنين عن المعاش
الضماني ( المستفيدين القادرين
على العمل وفى سن العمل )
نسبة التوظيف لاليتام من ابناء الدور
االيوائية ( القادرين على العمل وفى
سن العمل )

زيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى
االيتام
انخفاض جودة حياة االيتام
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أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

متوسط

متوسط

متوسط

عالي

عالي

عالي

عالي

متوسط

عالي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )12.2
.1
مؤشرات
.2
المؤشرات االستراتيجية
.3

القضية االستراتيجية :استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية األيتام
المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

ترتيب السعودية حاليا

الترتيب المستهدف

المرتبة  ( 21تقرير ) 2017
المرتبة  ( 10تقرير ) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :تنمية الموارد المالية واألوقاف لرعاية األيتام وتعزيز المشاركة المجتمعية في عمليات التمويل
مؤشر االداء

م
1

نسبة النمو في الموارد البديلة لرعاية األيتام

2

العائد على األستثمار في الموارد المخصصة
لرعايةاأليتام

3

نسبة الخفض في الدعم المادي الموجه من
األجهزة الحكومية المختصة

نوع
المؤشر

معادلة القياس

النسبة المئوية للنمو في الموارد
البديلة لرعاية األيتام
النسبة المئوية للعائد على
األستثمار في الموارد المخصصة
لرعايةاأليتام
النسبة المئوية للخفض في
الدعم المادي الموجه من األجهزة
الحكومية المختصة

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف

اسم المبادرة :انشاء صندوق لتنمية موارد رعاية األيتام واالستثمار فيها لصالح األيتام
وصف المبادرة
أهمية المبادرة

بنود المبادرة

عوامل نجاح المبادرة

تهدف المبادرة الى تبني مشروع بانشاء صندوق استثماري تودع فيه كافة الموارد المالية المخصصة لالنفاق
على االيتام بما يعود بتعزيز قدرة منظومة رعاية االيتام غلى تلبية كافة احتياجات االيتام .
تعتبر صناديق االستثمار التي يتم ادارتها بطريقة احترافية أداة مالية لنمو المحفظة المالية الخاصة بمنظومة
رعاية االيتام وستوفر مصدر دائم لتلبية احتياجات االيتام مما يخفف من االعتماد على الدعم الحكومي
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
احتضان مبادرة رشد لبرامج المبادرة
تعاون البنوك االسالمية في المساهمة في ادارة المحفظة المالية للصندوق االستثماري
تعاون وزارة االقتصاد والتخطيط لتنفيذ المبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )12.2
.4

مؤشرات أداء المبادرة

المؤشرات

م

1
2

3

5

مؤشر االداء

نسبة انجاز مشروع صندوق تنمية موارد
رعاية األيتام
العائد على استثمار موارد صندوق تنمية
موارد االيتام
نسبة انجاز خطة اشراك الجامعات
والمؤسسات البحثية في وضع نموذج
سعودي متفرد لتنمية موارد الصندوق
االستثماري لرعاية االيتام

النسبة المئوية النجاز مشروع
تشغيلي
صندوق تنمية موارد رعاية األيتام
العائد على استثمار موارد صندوق
تنمية موارد االيتام
النسبة المئوية النجاز خطة اشراك
الجامعات والمؤسسات البحثية
تشغيلي في وضع نموذج سعودي متفرد
لتنمية موارد الصندوق االستثماري
لرعاية االيتام

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

الخطة التشغيلية و اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة

بنود اإلطار الزمني

م

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،
وممثل عن وزارة االقتصاد والتخطيط  ،وممثل عن البنوك االسالمية  ،ووممثل عن مبادرة
رشد وأحد كبار المانحين  ،وممثل عن الناشطين المهتمين برعاية االيتام  ،وممثل عن االيتام
المتميزين
إنجاز تشريع  /قانون بانشاء صندوق استثماري لصالح األيتام وتحدد هيكلة التنظيمي
ومصادر ايراداته وأوجه الصرف منه والضوابط المالية المتوافقة مع قانون المصرف المركزي
وقواعد المعامالت المالية وطرق الرقابة الداخلية والخارجية على موازنات الصندوق
انجاز الئحة تنفيذية لقانون انشاء صندوق استثماري لصالح االيتام ينظم عمليات ادارة
المحفظة المالية ويحدد األدوات االستثمارية المسموح التعامل بها
اشراك الجامعات والمؤسسات البحثية في وضع نموذج سعودي متفرد لألستثمار األمن
وتنمية أموال الصندوق االستثماري لرعاية االيتام
تقييم نتائج العمليات المالية للصندوق وتطوير االدوات االستثمارية بما يحقق أعلى عوائد
ممكنة

2

3
4
5

50

نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه المؤشر

خط االساس

المستهدف
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المدى القصير
 2-1سنة

المدى المتوسط  7 -3سنة

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

المدى الطويل
 7الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )12.2
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
م
1

بنود التكاليف

2
3
4
5
6
7

7

حساب التكاليف

البند

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  25000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )
تكاليف تقديرية
اوراق ومطبوعات وسجالت
للمشاركين في تنفيذ المبادرة

موارد بشرية :منسق للمبادرة
موارد بشرية :موظف اداري
موارد بشرية  :خبير اقتصادي
موارد بشرية  :خبير محاسبي
تكاليف الحملة االعالمية
قرطاسية
مكافات وحوافز
االجمالي

التكاليف
السنوية
(ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

240,000
120,000
300,000
240,000
300,000
50,000
200,000
1,450,000

1,200,000
600,000
1,500,000
1,200,000
1,500,000
250,000
1,000,000
7,250,000

 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م
1
2
3
4

توفير موارد للتنفيذ

وزارة االقتصاد والتخطيط
الجامعات السعودية
البنوك االسالمية
مانح  /مانحين /ممولين

طبيعة الشراكة
تنفيذ جزء
من المبادرة

توفير
معلومات
مطلوبة
√
√
√

√

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )3.12
.1
مؤشرات
.2
المؤشرات االستراتيجية
.3

القضية االستراتيجية :استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية األيتام
المؤشر

مؤشر السعادة العالمي
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

المرتبة  ( 21تقرير ) 2017
المرتبة  ( 10تقرير ) 2016

من أفضل  5دول في العالم
من أفضل  10دول

الهدف االستراتيجي :تنمية الموارد المالية واألوقاف لرعاية األيتام وتعزيز المشاركة المجتمعية في عمليات التمويل
م

نوع
المؤشر

مؤشر االداء

1

نسبة النمو في الموارد البديلة لرعاية األيتام

2

العائد على األستثمار في الموارد المخصصة
لرعايةاأليتام

3

نسبة الخفض في الدعم المادي الموجه من األجهزة
الحكومية المختصة

معادلة القياس

النسبة المئوية للنمو في الموارد
البديلة لرعاية األيتام
النسبة المئوية للعائد على
األستثمار في الموارد المخصصة
لرعايةاأليتام
النسبة المئوية للخفض في
الدعم المادي الموجه من األجهزة
الحكومية المختصة

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف

اسم المبادرة ( :رعاية ) اطالق جائزة لتشجيع وتكريم الجهات واالفراد المانحين والمساهمين في تنمية الموارد المالية المطلوبة لرعاية االيتام وتعزيز اثرها بشكل
مبتكر بجميع مناطق المملكة
وصف المبادرة

بنود المبادرة

أهمية المبادرة

عوامل نجاح المبادرة

اطالق جائزة لتشجيع وتكريم الجهات واالفراد المانحين والمساهمين لمنظومة رعاية االيتام بشكل مبتكر
وفي جميع مناطق المملكة مما يساهم في تحفيز الجهات المتبرعة على تنمية الموارد المالية المطلوبة لتلبية
احتياجات االيتام
تهدف المبادرة الى تحفيز المانحين والداعمين لمنظومة رعاية االيتام بكافة تصنيفاتهم من كبار المانحين أو
شركات القطاع الخاص أو البنوك والمؤسسات والجامعات ووسائل االعالم  ،على ان يتم التكريم بصفة دورية
ويتم رعايته من الجهات العليا بالدولة
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
احتضان مبادرة رشد لبرامج المبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

52

ترتيب السعودية حاليا

الترتيب المستهدف
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )3.12
.4

مؤشرات أداء المبادرة

المؤشرات

م

1
2
3

5

نوع
المؤشر

مؤشر االداء

نسبة انجاز مشروع جائزة تحقيق الرعاية الشاملة
لأليتام
عدد الجهات المشاركة في جائزة تحقيق الرعاية
الشاملة لاليتام
عدد الجهات الفائزة بجائزة تحقيق الرعاية الشاملة
لاليتام

معادلة القياس

النسبة المئوية النجاز مشروع جائزة
تشغيلي
تحقيق الرعاية الشاملة لأليتام
عدد الجهات المشاركة في جائزة
تشغيلي
تحقيق الرعاية الشاملة لاليتام
عدد الجهات الفائزة بجائزة تحقيق
تشغيلي
الرعاية الشاملة لاليتام

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

المستهدف

الخطة التشغيلية و اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م
1

المدى القصير
 2-1سنة

النشاط

بنود اإلطار الزمني

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،وممثل عن
مبادرة رشد وأحد كبار المانحين  ،وممثل عن الناشطين المهتمين برعاية االيتام  ،وممثل عن االيتام
المتميزين
انجاز نظام متكامل لجائزة دورية لتشجيع وتكريم الجهات واالفراد المانحين والمساهمين في تنمية
الموارد المالية المطلوبة لرعاية االيتام وتعزيز اثرها ،ويحدد النظام شروط التقدم للجائزة وتصنيفات
الجوائز والتكريمات ومواعيد التقدم لها وشروط التحكيم الختيار الجهات واالفراد الفائزة بها
انجاز اتفاقية مع احد المكاتب االستشارية لوضع منظومة متكاملة للجائزة طبقا الفضل الممارسات
في مجال التميز

√

المدى المتوسط  7 -3سنة

√

√

√

√

√

4

انجاز اتفاقية مع احدى شركات الدعاية واالعالن لتسويق الجائزة ولجذب الجهات الراغبة في رعاية متضمنة لكافة
لشروط الرعاية

√

√

5

عمل بروتوكول تعاون مع مجموعة من الجهات لتمويل الجائزة بكل تصنيفاتها مثل البنوك االسالمية
أو المؤسسات الخيرية أو شركات القطاع الخاص الكبرى
تقييم أثر الجائزة على زيادة عمليات المنح لمنظومة رعاية االيتام

√

√

√

√

2

3

6

المدى الطويل 7
الى 16
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )3.12
6

تكاليف تنفيذ المبادرة

بنود التكاليف

م

البند

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة
موارد بشرية :موظف اداري
اتعاب المكتب االستشاري
اتعاب شركة الدعاية واالعالن
قرطاسية
مكافات وحوافز
االجمالي

2
3
4
5
6

7

حساب التكاليف

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )
تكاليف تقديرية
اوراق ومطبوعات وسجالت
للمشاركين في تنفيذ المبادرة

التكاليف
السنوية
(ريال
سعودي)

240,000
120,000
400,000
600,000
150,000
200,000
710,0001

480,000
240,000
40,000
600,000
300,000
400,000
2,420,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م
1
2
3

توفير موارد للتنفيذ

مكتب استشاري
شركة دعاية واعالن
مانح  /مانحين /ممولين

طبيعة الشراكة
تنفيذ جزء
من المبادرة

√
√

8
9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
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توفير
معلومات
مطلوبة
√

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين
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اجمالي التكاليف = التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

 2سنة
 2سنة
مرة واحدة
مرة واحدة
 2سنة
 2سنة

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )3.12
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة
وزارة االقتصاد والتخطيط

2

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

3

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

1
البنود
11

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

الخطر
1
2
3

مؤشر األداء
الهدف االستراتيجي
نسبة مقدار الخفض فى اجمالي الدعم
رفع كفاءة الدعم الحكومي
الحكومي غير النفطي
تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقي عدد المستغنين عن المعاش الضماني (
المستفيدين القادرين على العمل وفى
للمساعدة الى منتجين ( تمكين )
سن العمل )
تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقي نسبة التوظيف لاليتام من ابناء الدور
االيوائية ( القادرين على العمل وفى سن
للمساعدة الى منتجين ( تمكين )
العمل )

زيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى
االيتام
انخفاض جودة حياة االيتام

أثر الخطر :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

متوسط

متوسط

متوسط

عالي

عالي

عالي

عالي

متوسط

عالي
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