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تمهيد : 
ل أحســن الحديــث كتابــً، والصــاة والســام  الحمــد هللا الــذي بحمــده ُيســتفتح كل كتــاب، وبذكــره ُيّصــدر كل خطــاب، الحمــد هللا الــذي نــزَّ

علــى مــن جــاء ببيــان مــا نــزل إليــه ســكوتً وفعــًا وخطابــً، وعلــى آلــه ناقلــي أخبــاره، ومدونــي أحاديثــه وآثــاره، فصلــى هللا 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 

والقيــام بشــؤونهم فأعــاد لــه إنســانيتهم وكرامتهــم وأمــر بإيصالهــم حقوقهــم مــن غيــر مــّن وال أذى ،كمــا أمــر بالقســط معهــم وعــدم 

ظلمهــم فحفــظ لهــم حقوقهــم الماليــة وميراثهــم، فــكان مــن نتائــج هــذه التوجيهــات أن اعتنــى المســلمون أفــرادا وجماعــات باأليتــام 

وقامــت فــي بادنــا مؤسســات ترعــى شــؤونهم عامــة وتحضنهــم أفــراد ، وأمــر مــن يقــوم عليهــم بتربيتهــم وتعليمهــم وبإشــباعهم 

بالحــب والعطــف والحنــان  كل هــذا أعــاد لأليتــام وضعهــم الائــق بهــم إنســانيً.

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 2030 بحيــث تعتمــد الرؤيــة علــى )3( محــاور وهــي المجتمــع 

الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح، وهــذه المحــاور تتكامــل وتّتســق 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 10 أهــداف اســتراتيجية منبثقــة عــن رؤيــة المملكــة 2030، أي مــا يصــل إلــى 

37% مــن 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.

ــة األيتــام (  لخطــة »رشــد«  تجــدون فــي هــذا الدليــل تعريفــً مفصــًا بدراســة القضيــة االســتراتيجية الرابعــة ) رفــع كفــاءة العمليــات المســاندة لرعاي

االســتراتيجية لرعايــة األيتــام بالمملكــة  2018-20130م .
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.13 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: تنظيم وحوكمة البيئة التشريعية والقانونية لرعاية األيتام بالمملكة2.

ت 
شرا

مؤ
نوع مؤشر االداءمال

المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات الكفالة بما 1
يحقق استدامتها

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات 
متزايدسنوياالكفالة بما يحقق استدامتها

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات 2
الداعمة لنظام الرعاية الشاملة

نسبة اكتمال تطوير السياسات 
والتشريعات الداعمة لنظام الرعاية 

الشاملة
متزايدسنويا

نسبة اكتمال السياسات والتشريعات الداعمة 3
لنظام إدارة المنح العام

نسبة اكتمال السياسات 
والتشريعات الداعمة لنظام إدارة 

المنح العام
متزايدسنويا

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات 4
المنظمة لعمل دور الرعاية والجمعيات الخيرية

نسبة اكتمال تطوير السياسات 
والتشريعات المنظمة لعمل دور 

الرعاية والجمعيات الخيرية
متزايدسنويا
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.13 (

اسم المبادرة: دراسة وحصر  التعديالت التشريعية والقانونية  الالزمة لحل اشكاليات رعاية االيتام في جميع جوانب الرعاية الشاملة وإعادة النظر في 3.
األجراءات المرتبطة بتطبيق التشريعات والقوانين الحالية

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

وصف المبادرة

تنظيم وحوكمة البيئة التشريعية والقانونية لرعاية االايتام بالمملكة وذلك بحصر  التعديات التشريعية 
والقانونية  الازمة لحل اشكاليات رعاية االيتام في جميع جوانب الرعاية الشاملة ) كمحددات الكفالة األسرية 

ومحفزاتها والرعاية الاحقة وغيرها وإعادة النظر في األجراءات المرتبطة بتطبيق التشريعات والقوانين 
الحالية بما يعظم من مخرجاتها وفقا لتوجهات رؤية المملكة في هذا الشأن.

أهمية المبادرة
لكي تكتسب برامج رعاية األيتام شرعيتها المجتمعية و القانونية، البد من أن تستظل بتشريعات وقوانين تحميها. 

فرعاية األيتام بوجود القانون يؤكد الحق اإلنساني لألطفال، وقد عملت أغلب حكومات الدول على إصدار القوانين 
وتطويرها في مجال رعاية األيتام منذ تأسيسها أو استقالها

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة 

تعاون وزارة العدل في تنفيذ المبادرة 

تعاون وزارة الداخلية في تنفيذ المبادرة 

احتضان مبادرة رشد للمبادرة 
مخرجات دراسة المقارنة لألنظمة والقوانين في الدول العربية والغربيةأفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

1
نسبة مشاركة الجمعيات والمؤسسات التي 
ترعى االيتام في تطوير اللوائح والتشريعات 

الخاصة بااليتام
تشغيلي

) اجمالي عدد الجمعيات 
والمؤسسات التي ترعى االيتام 

المشاركة في تطوير اللوائح 
والتشريعات الخاصة بااليتام / 

اجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات 
التي ترعى االيتام ( *%100

متزايد سنويا

2
نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات التي ترعى 

االيتام بتطبيق اللوائح والتشريعات الخاصة 
بااليتام

النسبة المئوية اللتزام الجمعيات تشغيلي
والمؤسسات التي ترعى االيتام 

بتطبيق اللوائح والتشريعات الخاصة 
بااليتام

متزايد سنويا
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.13 (

نسبة جمعييات ومؤسسات ودور رعاية االيتام 3
الملتزمة بنظام الحوكمة المطور

) عجج الجمعييات ومؤسسات تشغيلي
ودور رعاية االيتام الملتزمة بنظام 

الحوكمة المطور / اجمالي عدد 
الجمعييات ومؤسسات ودور رعاية 

االيتام ( *%100

متزايد سنويا

نسبة امتثال الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية 4
االيتام لنظام حماية االجور

) عدد الجمعيات والمؤسسات ودور تشغيلي
رعاية االيتام الممتثلة لنظام حماية 

االجور / اجمالي عدد الجمعييات 
ومؤسسات ودور رعاية االيتام ( *%100

متزايد سنويا

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 3- 
7 سنة

المدى 
الطويل 7 

الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية وو عن وزارة 1
العدل ووزارة الداخلية ومبادرة رشد وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام 

المتميزين 
√

تطوير البيئة التشريعية التى تضمن حقوق االيتام   التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل 2
ومتابعة تطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بااليتام 

√

مراجعة  اللوئح وتطويرها لتواكب الواقع المتغير والمتطور وبمشاركة فعالة من كافة الشركاء 3
الرئيسيين فى هذا المجال

√

√إصدار ميثاق اخاقي ومهني لمؤسسات رعاية االيتام والعاملين فيها  4

برنامج لربط كل مجموعة من االيتام بمستشار قانوني يقوم بتمثيل اليتيم امام الجهات الرسمية 5
للمطالبة بحقوقه والدفاع عنه 

√

 مراجعة  اللوئح الخاصة برعاية االيتام وتطويرها لتواكب الواقع المتغير والمتطور وبمشاركة فعالة 6
من كافة الشركاء الرئيسيين فى هذا المجال 

√

وضع  برنامج متكامل لمتابعة حاالت االحداث الجانحين من االيتام  المودعين بدار الماحظة يطبق 7
علي الحدث بعد ايداعه الدار وقبل توجيهه للبرامج التأهيلية  بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

√

تشريع بمكانية السماح بتدريس برامج متخصصة  في مجال الثقافة الجنسية لتوعية االيتام بشأن 8
هذا الموضوع الحساس حيث أن االنحرافات الجنسية والمثلية تكثر بين االيتام في دور الرعاية وتزيد 

حاالت التحرش والمثلية الجنسية ويتحرج االيتام من االباغ عنها

√

وضع تشريع يتيح اختيار االسماء المناسبة والعصرية لايتام مجهولي النسب مع وضع أل التعريف 9
السماءهم بما يتيح دمجهم في المجتمع وعدم شعورهم بالتمييز 

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.13 (

خطة لتذليل كل العقبات التي تؤخر استخراج الصكوك الشرعية في تووثيق الكفالة أو الرضاعة 10
لكي تثبت شرعية االحتضان مستقبا 

√

استصدار التشريعات الازمة لمنح بطاقة االحوال الشخصية والجنسية السعودية لفئة مجهولي النسب 11
كحق طبيعي تكفله لهم كافة المواثيق الدولية 

√

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × 
 مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(
5 سنوات  240,000480,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنوات120,000240,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
) عدد 2 * مكافأة شهرية مقطوعة  25000 ريال * خبير قانوني  3

12 شهور (
5 سنوات600,0001,200,000

مرة واحدة200,000200,000مرة واحدةأثاث ومعدات مكتبية 4
2 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية5
2 سنة200,000400,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز6

1,410,0006,250,000االجمالي 

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ذ 
في

تن
ي 

ء ف
كا

شر
ال

رة
اد

مب
مال

الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء 
من المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√وزارة العدل 1

√مانح / مانحين/ ممولين2
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.13 (

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020

النتائج الفعلية     – المؤشر االستراتيجيالوزارة
المستهدف 2021

المرتبة 12 )2016(             مؤشر كفاءة النظام القضائي وزارة العدل 1
- من افضل 10 دول  

93.6%    ) 2016 (           - مؤشر الشعور باالمان وزارة الداخلية 2
%100

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

عاليمتوسطعاليزيادة معدالت جرائم االحداث 1
متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت قضايا األيتام2
عاليعاليعاليزيادة معدالت األطفال مجهولي األبوين3
منخفضمنخفضمتوسطزيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء 4
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.13 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ت 
ذا

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: تنظيم وحوكمة البيئة التشريعية والقانونية لرعاية األيتام بالمملكة2.

ت 
شرا

مؤ
ال

ية
يج

رات
ست

نوع مؤشر االداءماال
المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات الكفالة بما يحقق 1
استدامتها

نسبة اكتمال إعادة هيكلة 
عمليات الكفالة بما يحقق 

استدامتها
متزايدسنويا

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات الداعمة 2
لنظام الرعاية الشاملة

نسبة اكتمال تطوير السياسات 
والتشريعات الداعمة لنظام 

الرعاية الشاملة
متزايدسنويا

نسبة اكتمال السياسات والتشريعات الداعمة لنظام 3
إدارة المنح العام

نسبة اكتمال السياسات 
والتشريعات الداعمة لنظام إدارة 

المنح العام
متزايدسنويا

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات المنظمة 4
لعمل دور الرعاية والجمعيات الخيرية

نسبة اكتمال تطوير السياسات 
والتشريعات المنظمة لعمل دور 

الرعاية والجمعيات الخيرية
متزايدسنويا
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.13 (

اسم المبادرة: تفعيل دور القطاع الثالث في رسم ومراجعة اإلستراتيجيات والسياسات المتعلقة برعاية االيتام وإعادة هيكلة منظومة الكفالة االسرية3.

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

تطوير ألية إلشراك مؤسسات القطاع الثالث في اقتراح ورسم السياسات المتعلقة برعاية األيتام في المملكة وصف المبادرة
من منطلق معايشتهم للواقع ومعرفتهم بأهم جوانب تحسينه وتطويره

تهدف المبادرة الي رفع كفاءة العمليات المساندة لمنظومة رعاية االيتام بتفعيل دور القطاع الثالث في رسم أهمية المبادرة
ومراجعة اإلستراتيجيات والسياسات المتعلقة برعاية االيتام وإعادة هيكلة منظومة الكفالة االسرية

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة 

تعاون وزارة العدل في تنفيذ المبادرة 

احتضان مبادرة رشد للمبادرة 
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

1
نسبة مشاركة الجمعيات والمؤسسات التي ترعى 

االيتام في رسم ومراجعة االستراتيجيات والسياسات 
المتعلقة برعاية االيتام

) عدد الجمعيات والمؤسسات 
التي ترعى االيتام المشاركة في 

رسم ومراجعة االستراتيجيات 
والسياسات المتعلقة برعاية 

االيتام / اجمالي عدد الجمعيات 
والمؤسسات التي ترعى االيتام ( 

%100*

متزايد سنويا

2
نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات التي ترعى االيتام 

بتطبيق االستراتيجيات والسياسات المتعلقة برعاية 
االيتام

متوسط النسبة المئوية 
اللتزام الجمعيات والمؤسسات 

التي ترعى االيتام بتطبيق 
االستراتيجيات والسياسات 

المتعلقة برعاية االيتام

متزايد سنويا

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5
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ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى المتوسط المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
3- 7 سنة

المدى 
الطويل 7 

الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة العدل 1
ومبادرة رشد وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

√

خطة إلشراك ممثلي القطاع الثالث في رسم ومراجعة اإلستراتيجيات والسياسات المتعلقة برعاية 2
االيتام

√

برنامج إلعادة هيكلة منظومة الكفالة االسرية لضمان فاعلية  القطاع الثالث غي القيام بدورة 3
المجتمعي بمنظومة رعاية االيتام

√

برنامج لدعم الجمعييات والمؤسسات التى ترعى االيتام لتطوير شراكاتها مع منظمات القطاع الثالث  بما 4
يصب في صالح منظومة  رعاية االيتام 

√

تطوير االتفاقيات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات التي ترعى  االيتام مع الشركاء الخارجيين من القطاع 5
الثالث  لضمان جودة الخدمات الواجب تقديمها لايتام 

√

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × مدة 

 تنفيذ المبادرة 
) ريال سعودي(

5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
) عدد 2 * راتب شهري  15000 ريال * 12 شهور موارد بشرية : اخصائي أداء أعمال  3

)
5 سنة360,0001,800,000

100,000100,000مرة واحدةأثاث ومعدات مكتبية 4
5 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية5
للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ مكافئات وحوافز6

المبادرة
5 سنة100,000500,000

970,0004,450,000االجمالي 
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الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ذ 
في

تن
ي 

ء ف
كا

شر
ال

رة
اد

مب
مال

الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√وزارة العدل 1

√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

عدد المتطوعين في تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
منظمات القطاع الثالث

نسبة العاملين فى القطاع بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتهاوزارة العمل والتنمية االجتماعية2
الثالث من اجمالي القوى 

العاملة الوطنية
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

عالي = أو أعلى من 6

عاليمتوسطعاليعدم االستقرار المالي بالجمعيات والمؤسسات ودور الرعاية  1
عدم تحقيق الرعاية الشاملة لأليتام

عاليمتوسطعاليزيادة معدالت جرائم االحداث 
متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت قضايا األيتام

عاليعاليعاليزيادة معدالت األطفال مجهولي األبوين
منخفضمنخفضمتوسطزيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء 
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.13 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ت 
ذا

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: تنظيم وحوكمة البيئة التشريعية والقانونية لرعاية األيتام بالمملكة2.

ت 
شرا

مؤ
نوع مؤشر االداءمال

المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات الكفالة بما 1
يحقق استدامتها

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات 
متزايدسنوياالكفالة بما يحقق استدامتها

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات 2
الداعمة لنظام الرعاية الشاملة

نسبة اكتمال تطوير السياسات 
والتشريعات الداعمة لنظام الرعاية 

الشاملة
متزايدسنويا

نسبة اكتمال السياسات والتشريعات الداعمة 3
لنظام إدارة المنح العام

نسبة اكتمال السياسات والتشريعات 
متزايدسنوياالداعمة لنظام إدارة المنح العام

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات 4
المنظمة لعمل دور الرعاية والجمعيات الخيرية

نسبة اكتمال تطوير السياسات 
والتشريعات المنظمة لعمل دور الرعاية 

والجمعيات الخيرية
متزايدسنويا
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.13 (

اسم المبادرة: وضع نظام فعال للمشاركة المجتمعية في احتفاالت يوم اليتيم لمعالجة االثر السلبي لبرامج وأنشطة االحتفال بيوم اليتيم لتالفي أي  أثار 3.
سلبية لدى االيتام تشعرهم بأنهم شريحة مختلفة عن باقي شرائح المجتمع

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

وضع نظام فعال للمشاركة المجتمعية في احتفاالت يوم اليتيم لمعالجة االثر السلبي لبرامج وأنشطة االحتفال وصف المبادرة
بيوم اليتيم لتافي أي  أثار سلبية لدى االيتام تشعرهم بأنهم شريحة مختلفة عن باقي شرائح المجتمع

تهدف المبادرة الى معالجة االثر السلبي لبرامج وأنشطة االحتفال بيوم اليتيم لدى االيتام والتي تشعرهم أهمية المبادرة
بأنهم شريحة مختلفة عن باقي شرائح المجتمع 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة 

تعاون الجامعات السعودية في تنفيذ المبادرة

تعاون وزارة الثقافة واالعام في تنفيذ المبادرة 

احتضان مبادرة رشد للمبادرة 
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
نوع مؤشر االداءمال

المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة رضا االيتام عن احتفاالت وفعاليات يوم 1
نسبة رضا االيتام عن احتفاالت وفعاليات تشغيلياليتيم

متزايد سنويايوم اليتيم

نسبة مشاركة االيتام في تطوير نظام فعال 2
للمشاركة المجتمعية في احتفاالت يوم اليتيم

نسبة مشاركة االيتام في تطوير نظام تشغيلي
فعال للمشاركة المجتمعية في احتفاالت 

يوم اليتيم
متزايد سنويا

نسبة رضا المهتمين بشؤون االيتام عن فعاليات 3
احتفاالت يوم اليتيم

نسبة رضا المهتمين بشؤون االيتام عن تشغيلي
متزايد سنويافعاليات احتفاالت يوم اليتيم

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 
3- 7 سنة

المدى الطويل 
7 الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد 1
√الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

تعاون احد المراكز البحثية بقسم االجتماع باحدى الجامعات السعودية لدراسة االثر النفسي الحتفاالت 2
يوم اليتيم على االيتام وعائاتهم 

√

مذكرة تفاهم مع وزارة الثقاقة واالعام لدراسة وتحليل كل ما ينشر من اراء في الصحف ومايذاع في 3
التليفزيون والراديو عن اراء المجتمع المدني في احتفاالت يوم اليتيم 

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.13 (

مراجعة كافة انشطة االحتفال بيوم اليتيم ودراسة مدى فاعليتها في اظهار المشاركة المجتمعية 4
والتاحم مع االيتام 

√

√استطاع اراء االيتام بكافة تصنيفاتهم العمرية بشأن انشطة االحتفال بيوم اليتيم 5

وضع سياسة موحدة النشطة االحتفال بيوم اليتيم وتعميمها على كافة الجهات الحكومية والقطاع 6
الخاص والقطاع االهلي يشترك في وضعها كل المعنيين وممثلين عن االيتام 

√

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × 
 مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(
5 سنة240,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
5 سنة240,000)الراتب الشهري   20000 ريال * 12 شهور (موارد بشرية : باحث اجتماعي  3
5 سنة300,000)الراتب الشهري   25000 ريال * 12 شهور (موارد بشرية : باحث نفسي  4
5 سنة300,000)الراتب الشهري   25000 ريال * 12 شهور (موارد بشرية : إعامي5
مرة واحدة300,000300,000تكاليف تقديرية اتعاب مركز االبحاث باحدى الجامعات السعودية 6
تكاليف استطاع رأي االيتام في انشطة يوم 7

اليتيم 
مرة واحدة400,000400,000تكاليف تقديرية 

مرة واحدة200,000200,000مرة واحدةأثاث ومعدات مكتبية 8
5 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية9
5 سنة200,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز10

2,350,000االجمالي 
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.13 (

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ذ 
في

تن
ي 

ء ف
كا

شر
ال

رة
اد

مب
مال

الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√مكتب استشاري 1

√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

عدد المتطوعين في تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
منظمات القطاع الثالث

نسبة مقدار الخفض في رفع كفاءة الدعم الحكوميوزارة االقتصاد والتخطيط2
اجمالي الدعم الحكومي 

غير النفطي
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

أو أعلى من 6
عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام1

متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت المرضى النفسيين2
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم 4.13 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.
الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: تنظيم وحوكمة البيئة التشريعية والقانونية لرعاية األيتام بالمملكة2.

ت 
شرا

مؤ
نوع مؤشر االداءمال

المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات الكفالة بما يحقق 1
استدامتها

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات الكفالة 
متزايدسنويابما يحقق استدامتها

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات الداعمة 2
لنظام الرعاية الشاملة

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات 
متزايدسنوياالداعمة لنظام الرعاية الشاملة

نسبة اكتمال السياسات والتشريعات الداعمة لنظام 3
إدارة المنح العام

نسبة اكتمال السياسات والتشريعات الداعمة 
متزايدسنويالنظام إدارة المنح العام

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات المنظمة 4
لعمل دور الرعاية والجمعيات الخيرية

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات 
متزايدسنوياالمنظمة لعمل دور الرعاية والجمعيات الخيرية

اسم المبادرة: اعداد الئحة تنظيمية لتطبيق دليل معايير جودة رعاية األيتام   يطبق على جميع الجهات المسؤولة عن رعاية االيتام سواء المؤسسات والجمعيات ودور 3.
الرعاية وكذلك االسر الطبيعية والكافلة / البديلة

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

وصف المبادرة
اعداد الئحة تنظيمية لضمان تطبيق دليل معايير جودة رعاية األيتام وفق األولويات األتية رعاية شاملة ومتكاملة 

وتعدد قنوات ومجاالت الرعاية وتكامل خدمات الرعاية وثقافة الرعاية المتميزة وكفاءة الرعاية وحوكمة رعاية 
االيتام واالبتكار واإلبداع في رعاية األيتام

أهمية المبادرة
تهدف المبادرة الي استكمال البيئة التنظيمية لمنظومة رعاية االيتام باعداد الئحة تنظيمية لتطبيق دليل معايير 

جودة رعاية األيتام يطبق على جميع الجهات المسؤولة عن رعاية االيتام وذلك بغرض رفع كفاءة العمليات المساندة 
لمنظومة رعاي االيتام  

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة 

تعاون وزارة العدل في تنفيذ المبادرة 

احتضان مبادرة رشد للمبادرة 
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم 4.13 (

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام 1
تشغيليالمشاركة في اعداد دليل معايير جودة رعاية االيتام

) عدد الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية 
االيتام المشاركة في اعداد دليل معايير 

جودة رعاية االيتام / اجمالي عدد الجمعيات 
والمؤسسات ودور رعاية االيتام ( *%100

متزايد سنويا

نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام 2
بمعايير جودة رعاية االيتام

متوسط نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات تشغيلي
متزايد سنوياودور رعاية االيتام بمعايير جودة رعاية االيتام

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 3- 7 
سنة

المدى 
الطويل 7 

الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد 1
√الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

انجاز الئحة تنظيمية لتطبيق دليل معايير جودة رعاية األيتام ) معايير (  بجميع الجهات المسؤولة عن رعاية االيتام 2
بالمملكة وتحديد ميعاد سريانها 

√

√برنامج لتدريب العاملين بالجمعيات والمؤسسات التى ترعى االيتام علي تطبيق معايير جودة رعاية األيتام بالمملكة 3

√برنامج لتدريب العاملين بدور رعاية االيتام علي تطبيق معايير جودة رعاية األيتام بالمملكة4

√برنامج لتدريب االسر الطبيعية  التى ترعى االيتام علي تطبيق معايير جودة رعاية األيتام بالمملكة5

√برنامج لتدريب االسر الكافلة / البديلة  التى ترعى االيتام علي تطبيق معايير جودة رعاية األيتام بالمملكة6

خطة لتقييم وتحديد مدى التزام كافة الجهات المعنية برعاية االيتام بالمملكة من جمعيات ومؤسسات ودور رعاية 7
واالسر الطبيعية واالسر الكافلة البديلة بتطبيق معايير جودة رعاية االيتام وتحديد  الفجوات والماحظات 

√

وضع برنامج لملء الفجوات وتدارك الماحظات الناتجة عن عملية تقييم التزام كافة الجهات المعنية برعاية االيتام 8
بالمملكة من جمعيات ومؤسسات ودور رعاية واالسر الطبيعية واالسر الكافلة البديلة بتطبيق معايير جودة رعاية 

االيتام

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم 4.13 (

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × 
 مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(
5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
5 سنة240,0001,200,000) عدد 2 * الراتب الشهري  20000 ريال * 12 شهور (اخصائي جودة 3
100,000100,000مرة واحدةأثاث ومعدات مكتبية 4
تكاليف تدريب العاملين المختصين بالجمعيات والمؤسسات 5

ودور الرعاية 
700,0003,500,000) عدد 100 متدرب سنويا  * 7000 ريال (

5 سنة1,050,0005,250,000) 150 متدرب سنويا * 7000 ريال (تكاليف تدريب االسر الطبيعية واالسر الكافلة 6
مرة واحدة 200,000200,000تكلفة تقديرية تكنولوجيا المعلومات وأجهزة كومبيوتر7
5 سنة150,000750,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية8
5 سنة200,0001,000,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز9

3,000,000االجمالي 

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ذ 
في

تن
ي 

ء ف
كا

شر
ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء 
من المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√مكتب استشاري 1

√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10



 القضية االستراتيجية | رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام24

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم 4.13 (

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

عدد المتطوعين في تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
منظمات القطاع الثالث

نسبة مقدار الخفض في رفع كفاءة الدعم الحكوميوزارة االقتصاد والتخطيط2
اجمالي الدعم الحكومي 

غير النفطي
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

6
متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1

عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى 2
عالي عالي عالي ترعى االيتام

عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام3
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القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ت 
ذا

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: تنظيم وحوكمة البيئة التشريعية والقانونية لرعاية األيتام بالمملكة2.

ت 
شرا

مؤ
نوع مؤشر االداءمال

المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات الكفالة بما 1
يحقق استدامتها

نسبة اكتمال إعادة هيكلة عمليات 
متزايدسنوياالكفالة بما يحقق استدامتها

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات 2
الداعمة لنظام الرعاية الشاملة

نسبة اكتمال تطوير السياسات 
والتشريعات الداعمة لنظام الرعاية 

الشاملة
متزايدسنويا

نسبة اكتمال السياسات والتشريعات الداعمة 3
لنظام إدارة المنح العام

نسبة اكتمال السياسات 
والتشريعات الداعمة لنظام إدارة 

المنح العام
متزايدسنويا

نسبة اكتمال تطوير السياسات والتشريعات 4
المنظمة لعمل دور الرعاية والجمعيات الخيرية

نسبة اكتمال تطوير السياسات 
والتشريعات المنظمة لعمل دور 

الرعاية والجمعيات الخيرية
متزايدسنويا

اسم المبادرة: اعداد استراتيجية إعالمية شاملة تعزز من دور المسؤولية المجتمعية لرعاية األيتام3.
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رة
اد

مب
د ال

نو
ب

اعداد استراتيجية إعامية شاملة تعزز من دور المسؤولية المجتمعية لرعاية األيتام وتساهم في وضع إطار وصف المبادرة
منهجي وواضح عن ماهية المواضيع التي تستوجب التواصل مع الجهات المعنية وهوية تلك الجهات المعنية. 

أهمية المبادرة
دعم تحقيق أهداف استراتيجية رعاية األيتام بالمملكة وتحسين كفاءة استغال الموارد المتاحة لتنفيذ 

االستراتيجية على النحو األمثل وتعزيز العاقات مع مختلف الفئات المعنية باالستراتيجية واشراكهم في 
تحقيقها ونشر الوعي بأهمية قضايا األيتام في المجتمع

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة 

تعاون وزارة الثقافة واالعام في تنفيذ المبادرة

تعاون كافة القنوات االعامية الحكومية والخاصة في تنفيذ المبادرة 

احتضان مبادرة رشد للمبادرة 
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

1
نسبة الجهات المعنية المشاركة في اعداد 

استراتيجية اعامية شاملة تعزز من دور المسؤولية 
المجتمعية لرعاية االيتام

تشغيلي

نسبة الجهات المعنية المشاركة 
في اعداد استراتيجية اعامية شاملة 
تعزز من دور المسؤولية المجتمعية 

لرعاية االيتام

متزايد سنويا

2
عدد االيتام المشاركين في اعداد االستراتيجية 

االعامية الشاملة لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية 
لرعاية االيتام

عدد االيتام المشاركين في اعداد تشغيلي
االستراتيجية االعامية الشاملة 

لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية 
لرعاية االيتام

متزايد سنويا

3
نسبة التزام الجهات المعنية بتطبيق االستراتيجية 
االعامية الشاملة لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية 

لرعاية االيتام

نسبة التزام الجهات المعنية تشغيلي
بتطبيق االستراتيجية االعامية 
الشاملة لتعزيز دور المسؤولية 

المجتمعية لرعاية االيتام

متزايد سنويا

اجمالي عدد ساعات البث التليفزيوني سنويا عن 4
قضايا االيتام

اجمالي عدد ساعات البث تشغيلي
متزايد سنوياالتليفزيوني سنويا عن قضايا االيتام

اجمالي عدد ساعات البث االذاعي  سنويا عن قضايا 5
االيتام

اجمالي عدد ساعات البث االذاعي  تشغيلي
متزايد سنوياسنويا عن قضايا االيتام

اجمالي عدد االخبار والتغطيات االعامية بالصحف 6
عن قضايا االيتام

اجمالي عدد االخبار والتغطيات تشغيلي
متزايد سنويااالعامية بالصحف عن قضايا االيتام
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الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 3- 
7 سنة

المدى الطويل 
7 الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة الثقافة 1
√واالعام ومبادرة رشد وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

انجاز استراتيجية إعامية شاملة تتضمن رؤية ورسالة وقضايا استراتيجية وأهداف استراتيجية وبرامج 2
ومبادرات وانشطة لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية لرعاية األيتام

√

وضع مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية لاستراتيجية االعامية لرعاية االيتام ومتابعتها للوقوف على 3
مدى االلتزام بتفيذ الخطة وتطوير األداء االعامي بناء على مخرجات ونتائج االداء 

√

تطوير سياسة اعامية تتسم بالشفافية في مناقشة مشاكل رعاية االيتام بالمملكة واشراك كافة فئات 4
المجتمع في وضع حلول لها 

√

خطة الشراك كافة الجهات المعنية برعاية االيتام في اعداد االستراتيجية االعامية الشاملة لتعزز دور 5
المسؤولية المجتمعية لرعاية االيتام

√

√خطة الشراك ممثلين عن االيتام في اعداد االستراتيجية االعامية الشاملة لرعاية االيتام6

√تقييم مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق االستراتيجية االعامية الشاملة لرعاية االيتام7

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × مدة 

 تنفيذ المبادرة 
) ريال سعودي(

5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
) عدد 4 * مكافأة شهرية مقطوعة  25000 ريال * موارد بشرية: أخصائي إعام 3

12 شهور (
5 سنة1,200,0006,000,000

250,000250,000مرة واحدةأثاث ومعدات مكتبية 4
مرة واحدة 500,000500,000مرة واحدة تكاليف استشاري العداد االستراتيجية االعامية  5
مرة واحدة 200,000200,000تكلفة تقديرية تكنولوجيا المعلومات وأجهزة كومبيوتر6
5 سنة100,000500,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية7
5 سنة100,000500,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز8

2,710,0009,750,000االجمالي 
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الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

رة
اد

مب
ذ ال

في
تن

ي 
ء ف

كا
شر

ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√وزارة الثقافة واالعام 1

جميع القنوات االعامية والصحف التابعة للقطاع الخاص2
√مكتب استشاري 3

√مانح / مانحين/ ممولين4

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020

النتائج الفعلية     – المؤشر االستراتيجيالوزارة
المستهدف 2020

3%                      - 10% نسبة نمو المحتوى اإلعالمي اإليجابي حول المملكةوزارة الثقافة واالعالم 1
38%                    - 58%نسبة التحسن في الصورة الذهنية عن المملكةوزارة الثقافة واالعالم2
جاري احتسابه           - نسبة وصول الرسالة اإلعالمية حول القرارات واإلنجازاتوزارة الثقافة واالعالم3

%55
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

أو أعلى من 6
عدم وصول الرسالة االعالمية االيجابية عن االيتام 1

عالي متوسطعالي مجولي االبوين 

التأثير النفسي السلبي على االيتام نتيجة عدم 2
متوسطمنخفض متوسطايجابية الصورة الذهنية للمجتمع عن قضايا االيتام

انخفاض أعداد االسر الكافلة لعدم التوعية 3
عالي متوسطعالي االعالمية الهادفة 
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القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام    1.

ت 
شرا

مؤ

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: إطالق نموذج التميز في خدمات الرعاية2.

ية
يج

رات
ست

 اال
ت

شرا
مؤ

نوع مؤشر االداءمال
دورية معادلة القياسالمؤشر

المستهدف خط االساساتجاه المؤشرالقياس

متوسط نسبة التحسن في خدمات الرعاية 1
الشاملة

)) النسبة المئوية للتحسن في 
الخدمات الصحية +  النسبة 

المئوية للتحسن في الخدمات 
التعليمية + النسبة المئوية 
للتحسن في الخدمات ..... ( / 

عدد الخمات (( *%100

متزايد سنويا

اسم المبادرة: تحويل دور الرعاية والمؤسسات الخيرية الى “ مراكز خدمة متميزة : من خالل بناء نموذج للتميز في خدمة األيتام ورعايتهم3.
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رة
اد

مب
د ال

نو
ب

وصف المبادرة

بناء  منظومة متكاملة  للتميز في خدمة االيتام ورعايتهم وذلك بتحويل دور الرعاية والمؤسسات الخيرية الى » 
مراكز خدمة متميزة بما يتوافق مع المعايير الدولية للتميز في الخدمات ، بما يحفز كافة الجمعيات والمؤسسات 

ودور رعاية االيتام على تقديم أفضل جوانب الرعاية الشاملة لأليتام على أن تضم المحاور األتية :

• التخطيط االستراتيجي والربط مع رؤية المملكة 2030	

• جودة الرعاية المتكاملة لليتيم	

• المستفيدين 	

• من الرعاية	

• الخدمات المجتمعية 	

• رحلة المستفيد من الرعاية	

• جودة اجراءات حماية اليتيم ومناصرته	

• جودة االدارة والتوثيق	

• الموارد البشرية	

• التكنولوجيا ونظم المعلومات	

• جودة الممارسات المهنية 	

أهمية المبادرة

بناء ثقافة فريدة لجمعيات رعاية االيتام بالمملكة جوهرها التركيز على احتياجات رعاية االيتام 

والتطوير والتحسين المستمر و تزويدها باألطر واألدوات المناسبة كي تعمل على تقييم 
مستويات أدائها بشكل مستمر

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان تحسين جودة حياة االيتام وتحقيق الرعاية 
الشاملة لهم

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

تعاون المراكز البحثية بالجامعات السعودية في عمل الدراسات والبحوث المتصلة بجودة الخدمات المقدة 
لايتام

تعاون كافة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام في ملء الفجوة بين اوضاعها الحالية والوضع المطلوب 
للوفاء بمعايير منظومة التميز في الخدمات  

تطبق دولة االمارات العربية المتحدة نظام معايير الخدمة المتميزة لمراكز تقديم الخدمات أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية
مؤشرات أداء المبادرة4.
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.14(

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
دورية معادلة القياسالمؤشر

المستهدفخط االساساتجاه المؤشرالقياس

1
نسبة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودور 

رعاية االيتام المشتركة في نظام تصنيف جهات 
الخدمات المتميزة

تشغيلي

) عدد الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية ودور رعاية االيتام 

المشتركة في نظام تصنيف 
جهات الخدمات المتميزة 
/ إجمالي عدد الجمعيات 

والمؤسسات الخيرية ودور رعاية 
االيتام ( *%100

متزايد سنويا

2
نسبة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودور رعاية 

االيتام الملتزمة بتطبيق نظام تصنيف جهات 
الخدمات المتميزة

تشغيلي

) عدد الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية ودور رعاية االيتام 

الملتزمة بتطبيق نظام تصنيف 
جهات الخدمات المتميزة 
/ إجمالي عدد الجمعيات 

والمؤسسات الخيرية ودور رعاية 
( *100%االيتام

متزايد سنويا

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.14(

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

النشاطم
المدى 

القصير 2-1 
سنة

المدى الطويل 7 الى 16المدى المتوسط 3- 7 سنة

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية وممثل 1
√عن مبادرة رشد وأحد كبار المانحين وممثل عن االيتام المتميزين 

استحداث نموذج متكامل للتميز في الخدمات المقدمة لايتام  يحدد معايير الخدمة المتميزة 2
ومؤشرات قياس االداء وتصنيفات الخدمة المتميزة وطرق التقدم للحصول على تصنيف الخدمة 

المتميزة ومنهجية التحكيم ومنح درجة التصنيف المناسبة لمستوى تقديم الخدمات لايتام 

√

برنامج الشراك االيتام في بناء منظومة التميز في الخدمات  3
اشراك الجامعات والمراكز البحثية في وضع نموذج سعودي متفرد للتميز في الخدمات المقدمة 4

لايتام 
√√اطاق نموذج التميز في الخدمات المقدمة لايتام 5

خطة لعقد ورش عمل لجميع المعنيين بتقديم الخدمات لايتام بالجمعيات والمؤسسات 6
الخيرية التى ترعى االيتام لشرح نموذج التميز في الخدمات المقدمة لايتام  

√√

اطاق باب التقدم للحصول على تصنيف الخدمة المتميزة لايتام أمام جميع الجهات المعنية 7
بتقديم خدمات الرعاية لأليتام ، واختيار المحكمين وتلقى مستندات الترشيح للحصول على 

التصنيف والتحكيم  لتحديد الجهات الحاصلة على تصنيف الخدمة المتميزة لايتام وتكريمهم

√√

تكاليف تنفيذ المبادرة6
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.14(

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

حساب التكاليفالبندم

التكاليف 
السنوية 

)ريال 
سعودي(

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

2 سنة240,000480,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
2 سنة120,000240,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
2 سنة360,000720,000) عدد 2 * 15000 ريال شهريا * 12 شهر (موارد بشرية : أخصائي جودة 3
أتعاب استشاري تميز لبناء منظومة متكاملة للتميز 4

في الخدمات 
1 سنة500,000500,000تكاليف تقديرية 

تكاليف تدريب المعنيين بالجمعيات والمؤسسات ودور 5
رعاية االيتام 

5 سنوات150,000750,000) 30 موظف * 5000 درهم (

تكاليف ورش عمل لشرح منظومة التميز في 6
الخدمات المقدمة لايتام

5 سنوات200,0001,000,000تكاليف تقديرية

2 سنة50,000100,000مرة واحدة أثاث ومعدات مكتبية 7
2 سنة150,000300,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية8
للمشاركين في تنفيذ المبادرة والمحكمين مكافات وحوافز9

للدورة االولي 
1 سنة400,000400,000

2,170,0004,490,000االجمالي 11

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

رة
اد

مب
ذ ال

في
تن

ي 
ء ف

كا
شر

ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة
تنفيذ 

جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√المراكز البحثية بالجامعات السعودية 1

√استشاري تميز 2

√استشاري تدريب 3

√مانح / مانحين/ ممولين4

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.14(

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
النتائج الفعلية     – المستهدف 2021المؤشر االستراتيجيالوزارةم
المرتبة 8 )2016(             - االولي عالميا مؤشر الخدمات اإللكترونية ) الذكية ( جميع الجهات الخدمية 1

المؤشر االستراتيجي الهدف االستراتيجي الوزارة 
رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

من خالل المراكز والدور والمؤسسات
نسبة مراكز الخدمات المستهدفة التي تمت 

نمذجتها
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام1

متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 2

عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى 3
عالي عالي عالي االيتام
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.14(

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام    1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ت 
ذا

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: إطالق نموذج التميز في خدمات الرعاية2.

ية
يج

رات
ست

 اال
ت

شرا
مؤ

نوع مؤشر االداءمال
دورية معادلة القياسالمؤشر

المستهدف خط االساساتجاه المؤشرالقياس

متوسط نسبة التحسن في خدمات الرعاية 1
الشاملة

)) النسبة المئوية للتحسن في الخدمات 
الصحية +  النسبة المئوية للتحسن في 

الخدمات التعليمية + النسبة المئوية 
للتحسن في الخدمات ..... ( / عدد الخمات 

%100* ))

متزايد سنويا

اسم المبادرة: تطوير نظام للرقابة على مراكز الخدمة وتقيمهم وإصدار التقارير التقيمية لتحسين مستويات الخدمة3.

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

تطوير نظام متكامل للرقابة على مراكز خدمة االيتام وتقيمها وإصدار التقارير التقييمية لتحسين مستويات وصف المبادرة
الخدمة بجميع مراكز الخدمة  بالجمعيات والمؤسسات التي ترعى االيتام 

أهمية المبادرة
تهدف المبادرة الى تطوير نظام متكامل للرقابة على مراكز خدمة االيتام بالجمعيات والمؤسسات ودور رعاية 
االيتام شاملة الرقابة الداخلية أو الرقابة الخارجية مما يساهم على االرتقاء بمستوى الخدمة واكتشاف الثغرات 

والماحظات الرقابية ومن ثم وضع خطط تداركها 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان تحسين جودة حياة االيتام وتحقيق الرعاية 
الشاملة لهم

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

تعاون المراكز البحثية بالجامعات السعودية في تطوير نظام للرقابة على مراكز خدمة االيتام 

تعاون كافة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام في تطبيق نظام الرقابة الداخلية والخارجية  بغرض 
تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأليتام  

تتبع معظم الجمعيات والمنظمات الدولية التي ترعى االيتام نظم متكاملة للرقابة الداخلية والخارجية تطبق أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية
على جميع دور رعاية االيتام 
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.14(

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
نوع مؤشر االداءمال

دورية معادلة القياسالمؤشر
المستهدفخط االساساتجاه المؤشرالقياس

نسبة انجاز نظام الرقابة على مراكز الخدمة 1
النسبة المئوية النجاز نظام الرقابة على تشغيليوتقييمها

متزايد سنويامراكز الخدمة وتقييمها

نسبة االلتزام بتطبيق نظام الرقابة علي مراكز 2
النسبة المئوية لالتزام بتطبيق نظام تشغيليالخدمة

متزايد سنوياالرقابة علي مراكز الخدمة

نسبة الماحظات التى تم تداركها من تقارير 3
تشغيليالرقابة الدورية

) عدد الماحظات التى تم تداركها من 
تقارير الرقابة الدورية / اجمالي عدد 

الماحظات الواردة بتقارير  الرقابة الدورية 
%100* )

متزايد سنويا

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

النشاطم
المدى 

القصير 2-1 
سنة

المدى المتوسط 3- 7 سنة
المدى 

الطويل 7 
الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية وممثل عن مبادرة 1
√رشد وأحد كبار المانحين وممثل عن االيتام المتميزين 

استحداث نموذج متكامل للرقابة الداخلية والخارجية يطبق على جميع مراكز خدمات رعاية االيتام 2
بالجمعيات والمؤسسات ودور الرعاية  

√

برنامج الشراك االيتام في بناء منظومة الرقابة على الخدمات المقدمة لأليتام بالجمعيات والمؤسسات 3
ودور الرعاية   

√

√اشراك الجامعات والمراكز البحثية في وضع نموذج سعودي للرقابة على الخدمات  المقدمة لأليتام 4

√اطاق نظام الرقابة على الخدمات المقدمة لأليتام بكافة الجمعيات والمؤسسات ودور الرعاية 5

خطة لعقد ورش عمل لجميع المعنيين بتقديم الخدمات لايتام بالجمعيات والمؤسسات الخيرية التى 6
ترعى االيتام لشرح نظام الرقابة على الخدمات المقدمة لايتام  

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.14(

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

حساب التكاليفالبندم

التكاليف 
السنوية 

)ريال 
سعودي(

اجمالي التكاليف = التكاليف السنوية 
 × مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(

5 سنوات240,0001,200.000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنوات120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
5 سنوات360,0001,800,000) عدد 2 * 15000 ريال شهريا * 12 شهر (موارد بشرية : محاسب  3
مرة واحدة300,000300,000تكاليف تقديرية أتعاب  مكتب  محاسب قانوني  4
تكاليف تدريب المعنيين بالجمعيات والمؤسسات 5

ودور رعاية االيتام 
5 سنوات150,000750,000) 30 موظف * 5000 درهم (

تكاليف ورش عمل لشرح منظومة التميز في 6
الخدمات المقدمة لايتام

2 سنوات200,000200,000تكاليف تقديرية

5 سنوات50,000250,000مرة واحدة أثاث ومعدات مكتبية 7
5 سنوات50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية8
للمشاركين في تنفيذ المبادرة والمحكمين للدورة مكافات وحوافز9

االولي 
5 سنوات100,000500,000

1,570,0004,651,200.00االجمالي 11

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

رة
اد

مب
ذ ال

في
تن

ي 
ء ف

كا
شر

ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة
تنفيذ 

جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√المراكز البحثية بالجامعات السعودية 1

√مكتب محاسب قانوني  2

√استشاري تدريب 3

√مانح / مانحين/ ممولين4
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.14(

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
النتائج الفعلية     – المستهدف 2021المؤشر االستراتيجيالوزارةم
المرتبة 8 )2016(             - االولي مؤشر الخدمات اإللكترونية ) الذكية ( جميع الجهات الخدمية 1

عالميا 
المؤشر االستراتيجي الهدف االستراتيجي الوزارة 

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
المراكز والدور والمؤسسات

نسبة مراكز الخدمات المستهدفة 
التي تمت نمذجتها

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

عالي = أو أعلى من 6
عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام1

متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 2

عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى 3
عالي عالي عالي االيتام
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.15 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام1.

ت 
شرا

مؤ

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: تطوير نظام متكامل لقياس االداء المؤسسي بين األجهزة المختصة برعاية األيتام جغرافيا وديموغرافيا2.

ية
يج

رات
ست

 اال
ت

شرا
مؤ

نوع مؤشر االداءمال
المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

النسبة المئوية الكتمال نظام إدارة نسبة اكتمال نظام إدارة أداء موسسات رعاية األيتام1
متزايدسنوياأداء موسسات رعاية األيتام

متوسط نتيجة قياس األداء لألجهزة المختصة برعاية األيتام2
المتوسط العام لنتيجة قياس 
األداء لألجهزة المختصة برعاية 

األيتام 
متزايدسنويا 

اسم المبادرة: اعداد وتطوير آلية اجبارية مشتركة لقياس أداء كافة األجهزة المختصة برعاية األيتام في مختلف جوانب الرعاية بجميع مناطق المملكة3.

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

اعداد وتطوير آلية لقياس أداء كافة األجهزة المختصة برعاية األيتام في مختلف جوانب الرعاية بجميع مناطق وصف المبادرة
المملكة ويصدر بها تشريع ملزم لكافة الجهات المعنية برعاية االيتام 

أهمية المبادرة
تهدف المبادرة الى الزام كافة االجهزة المختصة برعاية االيتام من جمعيات ومؤسسات ودور رعاية  باتباع الية 

مشتركة لقياس األداء المؤسسي المتعلق بجوانب الرعاية بجميع مناطق المملكة بغرض تحسين أداءها 
لرفع كقاءة الخدمات المساندة بمنظومة رعاية االيتام بالمملكة 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية 
لرعاية األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

تعاون كافة االجهزة الحكومية والرقابية والجهات المعنية برعاية االيتام بالمملكة 
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.15 (

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

1
نسبة انجاز االلية االجبارية لقياس اداء كافة األجهزة المختصة 

برعاية األيتام في مختلف جوانب الرعاية بجميع مناطق 
المملكة

تشغيلي

النسبة المئوية النجاز االلية االجبارية 
لقياس اداء كافة األجهزة المختصة 

برعاية األيتام في مختلف جوانب 
الرعاية بجميع مناطق المملكة

متزايد سنويا

2
نسبة االلتزام بااللية االجبارية لقياس اداء كافة األجهزة 

المختصة برعاية األيتام في مختلف جوانب الرعاية بجميع 
مناطق المملكة

النسبة المئوية لالتزام بااللية تشغيلي
االجبارية لقياس اداء كافة األجهزة 

المختصة برعاية األيتام في مختلف 
جوانب الرعاية بجميع مناطق 

المملكة

متزايد سنويا

نسبة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام الملتزمة 3
بقياس االداء المؤسسي

النسبة المئوية للجمعيات تشغيلي
والمؤسسات ودور رعاية االيتام 

الملتزمة بقياس االداء المؤسسي
متزايد سنويا

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 3- 7 
سنة

المدى 
الطويل 7 

الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد كبار 1
√المانحين وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

اعداد آلية لقياس األداء المؤسسي بكافة األجهزة المختصة برعاية األيتام بالمملكة سواء كانت أجهزة 2
حكومية أو جمعيات ومؤسسات ودور رعاية االيتام ، وذلك في مختلف جوانب الرعاية بجميع مناطق المملكة 

√

استصدار تشريع بآلية قياس االداء المؤسسي لمنظومة رعاية االيتام بالمملكة 
√انجاز الئحة تنفبذية بآلية قياس االداء المؤسسي لمنظومة رعاية االيتام بالمملكة3

√برنامج لتدريب جميع المعنيين على كيفية قياس المؤسسي لمنظومة رعاية االيتام4

√تطبيق نظام قياس االداء المؤسسي لمنظومة رعاية االيتام بالمملكة6

√تقييم نتائج تطبيق نظام قياس االداء المؤسسي لمنظومة رعاية االيتام بالمملكة7
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تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × مدة 

 تنفيذ المبادرة 
) ريال سعودي(

5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
) عدد 2 * مكافأة شهرية مقطوعة  15000 ريال * أخصائي أداء أعمال   3

12 شهور (
5 سنة360,0002,700,000

مرة واحدة 400,000400,000تكاليف تقديرية أتعاب استشاري أداء مؤسسي 
5 سنة175,000875,000) 25 متدرب سنويا * 7000 ريال (برامج تدريب على استخدام النظام 7
5 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية9
5 سنة100,000500,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز10

1,445,0006,525,000االجمالي 

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

رة
اد

مب
ذ ال

في
تن

ي 
ء ف

كا
شر

ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√استشاري أداء مؤسسي

√مركز تدريب متخصص

√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10
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ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

نسبة الخدمات المؤتمتة رفع مستوى جودة الخدمات المقدمةوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
فى وزارة العمل والموجهة 

الى القطاع الخاص
رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خال المراكز والدور وزارة العمل والتنمية االجتماعية2

والمؤسسات
نسبة مراكز الخدمات 

المستهدفة التي تمت 
نمذجتها

النتائج الفعلية     – المؤشر االستراتيجيالوزارة
المستهدف 2021

المرتبة 8 )2016(             مؤشر الخدمات اإللكترونية ) الذكية ( جميع الجهات الخدمية3
- االولي عالميا 

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

أعلى من 6
متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1

2
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى 

عالي عالي عالي االيتام
عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام3



43  القضية االستراتيجية | رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.15 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ت 
ذا

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: تطوير نظام متكامل لقياس االداء المؤسسي بين األجهزة المختصة برعاية األيتام جغرافيا وديموغرافيا2.

ية
يج

رات
ست

 اال
ت

شرا
مؤ

نوع مؤشر االداءمال
المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة اكتمال نظام إدارة أداء موسسات رعاية 1
األيتام

النسبة المئوية الكتمال نظام إدارة 
متزايدسنوياأداء موسسات رعاية األيتام

متوسط نتيجة قياس األداء لألجهزة المختصة 2
برعاية األيتام

المتوسط العام لنتيجة قياس 
األداء لألجهزة المختصة برعاية 

األيتام 
متزايدسنويا 

اسم المبادرة: تطوير نظام الكتروني ذكي إلدارة األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة وتقويم األداء3.
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.15 (

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

تطوير نظام الكتروني ذكي إلدارة األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة وتقويم األداء بغرض وصف المبادرة
اتمتة عملية قياس األداء المؤسسي بجميع االجهزة المختصة برعاية األيتام جغرافيا وديمغرافيا

تهدف المبادرة الى تطوير نظام الكتروني ذكي إلدارة األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة أهمية المبادرة
وتقويم األداء كوسيلة متقدمة لرفع كفاءة العمليات المساندة لمنظومة رعاية االيتام بالمملكة 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية 
لرعاية األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

تعاون كافة االجهزة الحكومية والجمعيات والمؤسسات ودور الرعاية المعنية بالرعاية الشاملة لايتام 
بالمملكة 

أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

1
نسبة انجاز نظام الكتروني ذكي إلدارة األداء 

المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة 
وتقويم األداء

تشغيلي

النسبة المئوية النجاز نظام 
الكتروني ذكي إلدارة األداء 

المؤسسي وفق محددات الرعاية 
الشاملة وتقويم األداء

متزايد سنويا

2
نسبة االلتزام بالنظام الكتروني الذكي إلدارة 

األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة 
وتقويم األداء

النسبة المئوية لالتزام بالنظام تشغيلي
الكتروني الذكي إلدارة األداء 

المؤسسي وفق محددات الرعاية 
الشاملة وتقويم األداء

متزايد سنويا

3
عدد الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام 

التي تطبق النظام االلكتروني الذكي الدارة 
االداء المؤسسي  

عدد الجمعيات والمؤسسات ودور تشغيلي
رعاية االيتام التي تطبق النظام 

االلكتروني الذكي الدارة االداء 
المؤسسي  

متزايد سنويا

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.15 (

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 3- 
7 سنة

المدى 
الطويل 7 

الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة 1
√رشد وأحد كبار المانحين وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

√استحداث النظام الذكي إلدارة األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة لايتام بالمملكة2

انجاز الئحة تنفبذية للنظام الذكي إلدارة األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة لايتام 3
بالمملكة

√

برنامج لتدريب جميع المتعاملين مع النظام الذكي إلدارة األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية 4
الشاملة لايتام بالمملكة

√

تطبيق النظام الذكي إلدارة األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة لايتام على جميع 5
االجهزة والجهات المعنية برعاية االيتام بالمملكة 

√

تقييم نتائج تطبيق النظام الذكي إلدارة األداء المؤسسي وفق محددات الرعاية الشاملة لايتام 6
بالمملكة

√

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × 
 مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(
5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
) عــدد 3 * مكافــأة شــهرية مقطوعــة  10000 ريــال مدخل بيانات  3

* 12 شــهور (
5 سنة360,0003,000,000

نظام الكتروني وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة 4
كومبيوتر 

مرة واحدة 1,000,0001,000,000مرة واحدة 

5 سنة350,0001,750,000) 50 متدرب سنويا * 7000 ريال (برامج تدريب على استخدام النظام 5
5 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية6
5 سنة100,000500,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز7

2,220,0008,300,000االجمالي 
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.15 (

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

رة
اد

مب
ذ ال

في
تن

ي 
ء ف

كا
شر

ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√مكتب استشاري  برمجيات1

√مركز تدريب2

√كافة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام بكل مناطق المملكة3

√مانح / مانحين/ ممولين4

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

نسبة الخدمات المؤتمتة رفع مستوى جودة الخدمات المقدمةوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
فى وزارة العمل 

والموجهة الى القطاع 
الخاص

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خال المراكز والدور وزارة العمل والتنمية االجتماعية2
والمؤسسات

نسبة مراكز الخدمات 
المستهدفة التي تمت 

نمذجتها
النتائج الفعلية     – المؤشر االستراتيجيالوزارة

المستهدف 2021
المرتبة 8 )2016(             مؤشر الخدمات اإللكترونية ) الذكية ( جميع الجهات الخدمية3

- االولي عالميا 
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.15 (

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1

2
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى 

عالي عالي عالي االيتام
عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام3
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.16 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.
الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: برنامج وطني إلدارة التطوع الخيري وتأهيل الكوادر البشرية لرعاية األيتام2.

ية
يج

رات
ست

 اال
ت

شرا
مؤ

ال

نوع مؤشر االداءم
خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة النمو في اعداد المتطوعين نسبة النمو في اعداد المتطوعين سنويا1
متزايدسنوياسنويا

نسبة السعودة في وظائف الجمعيات والمؤسسات 2
الخيرية ودور رعاية االيتام

نسبة السعودة في وظائف 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية 

ودور رعاية االيتام
متزايدسنويا

نسبة رضا العاملين بجمعيات ومؤسسات ودور رعاية 3
االيتام

نسبة رضا العاملين بجمعيات 
متزايدسنويا ومؤسسات ودور رعاية االيتام

متوسط عدد سنوات استمرار المتطوع في منظومة رعاية 4
االيتام

متوسط عدد سنوات استمرار 
متزايدسنوياالمتطوع في منظومة رعاية االيتام
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.16 (

اسم المبادرة: ) تطوع ( وضع خطة متكاملة لضمان زيادة أعداد المتطوعين في القطاع غير الربحي بما يحقق طوح المملكة من خالل رؤيتها 2030 إلى  رفع نسبة عدد 3.
المتطوعين من 11 ألف متطوع حاليا  إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

وضع خطة متكاملة لضمان زيادة أعداد المتطوعين بمنظومة رعاية االيتام بما بحقق طوح المملكة من خال وصف المبادرة
رؤيتها 2030 إلى  رفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع حاليا  إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030 

تهدف المبادرة الى إدارة التطوع الخيري لمنظومة رعاية االيتام بالمملكة بغرض رفع كفاءة العمليات أهمية المبادرة
المساندة للرعاية الشاملة لايتام 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية 
لرعاية األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

تعاون وزارة الثقافة واالعام 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

مؤشرات أداء المبادرة4.

نوع مؤشر االداءم
خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

متزايد سنويااجمالي عدد المتطوعين سنوياتشغيلياجمالي عدد المتطوعين سنويا1

اجمالي عدد المتطوعين في قطاع تشغيليعدد المتطوعين في قطاع االيتام2
متزايد سنوياااليتام

النسبة المئوية النجاز خطة زيادة تشغيلينسبة انجاز خطة زيادة عدد المتطوعين3
متزايد سنوياعدد المتطوعين

النسبة المئوية لالتزام بخطة زيادة تشغيلينسبة االلتزام بخطة زيادة عدد المتطوعين4
متزايد سنوياعدد المتطوعين
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.16 (

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 3- 7 
سنة

المدى 
الطويل 7 

الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد 1
√كبار المانحين وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

√

وضع الخطط الازمة لضمان زيادة أعداد المتطوعين في القطاع غير الربحي بما يحقق طوح المملكة من خال رؤيتها 2
2030 إلى  رفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع حاليا  إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030

√√

√√برنامج لتشجيع افراد المجتمع وتحفيزهم على العمل كمتطوعين بالجمعيات ودور رعاية االيتام 3

وضع نظام لتحديد وتخصيص مهام لكل متطوع في منظومة رعاية االيتام وفقا لمؤهاته العلمية وقدراته المهارية و 4
تسهيل مهمة المتطوع بشرح كل ما يتعلق بالمهمة التي يكلف بها

√√

√√برنامج لتشجيع المؤسسات الخاصة والتجارية في مشاركة اليتيم بالمناسبات االجتماعية مثل االعياد وغيرها5
√√برنامج لتشجيع وتكريم  المتطوعين بمنظومة رعاية االيتام 6

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × 
 مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(
5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
خطة اعامية لتوعية المجتمع السعودي وتحفيزة على 8

التطوع بمنظومة رعاية االيتام  
5 سنة400,0002,000,000تكلفة تقديرية 

5 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية9
5 سنة100,000500,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز10

910,0004,550,000االجمالي 
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.16 (

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ي 
ء ف

كا
شر

ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

عدد المتطوعين في تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
منظمات القطاع الثالث

نسبة مقدار الخفض في رفع كفاءة الدعم الحكوميوزارة االقتصاد والتخطيط2
اجمالي الدعم الحكومي 

غير النفطي
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

أعلى من 6
متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1
عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام2
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.16 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ت 
ذا

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: برنامج وطني إلدارة التطوع الخيري وتأهيل الكوادر البشرية لرعاية األيتام2.

ية
يج

رات
ست

 اال
ت

شرا
مؤ

ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة النمو في اعداد نسبة النمو في اعداد المتطوعين سنويا1
متزايدسنوياالمتطوعين سنويا

نسبة السعودة في وظائف الجمعيات 2
والمؤسسات الخيرية ودور رعاية االيتام

نسبة السعودة في وظائف 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية 

ودور رعاية االيتام
متزايدسنويا

نسبة رضا العاملين بجمعيات ومؤسسات ودور 3
رعاية االيتام

نسبة رضا العاملين بجمعيات 
متزايدسنويا ومؤسسات ودور رعاية االيتام

متوسط عدد سنوات استمرار المتطوع في 4
منظومة رعاية االيتام

متوسط عدد سنوات استمرار 
المتطوع في منظومة رعاية 

االيتام
متزايدسنويا
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.16 (

اسم المبادرة:  ) تخصص ( وضع برنامج متكامل لتأهيل السعوديين للعمل في التخصصات الحرجة في مجاالت رعاية االيتام 3.

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

وصف المبادرة

وضع برنامج متكامل لتأهيل السعوديين للعمل في التخصصات الحرجة في مجاالت رعاية االيتام والتي 
تتطلب مهارات خاصة ) اخصائي نفسي - اخصائي ارشاد نفسي - اخصائي اجتماعي - اخصائي تربية 

خاصة - باحث اجتماعي - مرشد اجتماعي - مدرب تربية رياضية - مدرب أنشطة ( وذلك لمعالجة النقص 
الحاد في الخبرات الازمة لرعاية االيتام 

أهمية المبادرة
تهدف المبادرة الى تأهيل السعوديين للعمل في التخصصات الحرجة في مجاالت رعاية االيتام والتي 

تتطلب مهارات خاصة وذلك لمعالجة النقص الحاد في الخبرات الازمة لرعاية االيتام متكامل ولتحقيق هدف 
برفع نسبة سعودة الوظائف وبما يؤدي الى رفع كفاءة العمليات المساندة لمنظومة رعاية االيتام 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية 
لرعاية األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

تعاون الجامعات السعودية في تنفيذ المبادرة  
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
نوع مؤشر االداءمال

المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة السعوديين العاملين في التخصصات 1
متزايد سنوياتشغيليالحرجة لرعاية االيتام

نسبة العاملين في الجمعيات والمؤسسات ودور 2
رعاية االيتام من اجمالي القوى العاملة الوطنية

متزايد سنوياتشغيلي
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.16 (

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 3- 
7 سنة

المدى 
الطويل 7 

الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة 1
√رشد وأحد كبار المانحين وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

√

برنامج لتأهيل االعداد الازمة من االخصائيين النفسيين السعوديين في دور الحضانة ودور التربية 2
االجتماعية ودور التربية النموذجية حتى تتمكن من تقديم الخدمات النفسية الضرورية لايتام مع 

تدريبهم قبل االلتحاق بالعمل 

√√

خطة لتأهيل عدد كافي من االخصائيين والباحثين  االجتماعيين السعوديين بدور الحضانة االجتماعية 3
ودور رعاية االيتام لعمل البحوث االجتماعية  لايتام 

√√

برنامج لتدريب مشرفي ومشرفات  دور الحضانة االجتماعية ودور رعاية االيتام علي فهم االحتياجات 4
االجتماعية لاطفال االيتام وكيفية تلبيتها.

√√

√√وضع وتنفيذ برنامج متخصص لإلعداد المهني لإلخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال رعاية األيتام5
برنامج تدريبي متخصص لاخصائيين النفسيين السعوديين لارشاد النفسي والقياسات 6

النفسية 
√√

√√برنامج متخصص لتأهيل اخصائيين تربية خاصة لذوي االحتياجات الخاصة من االيتام  7

√√خطة لتأهيل السعوديين على العمل بوظيفة مدرب أنشطة وتربية رياضية 8
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.16 (

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × 
 مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(
5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
200,0001,000,000) عدد 20 سنويا * 10000 ريال (تكاليف تدريب وتأهيل االخصائيين النفسيين3
400,0002,000,000) عدد 40 سنويا * 10000 ريال (تكاليف تدريب وتأهيل االخصائيين االجتماعيين4
280,0001,400,000) عدد 40 سنويا  * 7000 ريال (تكاليف تدريب وتأهيل مشرفي ومشرفات الحضانة 5
100,000500,000) عدد 10 سنويا * 10000 ريال (تكاليف تدريب وتأهيل اخصائيين تربية خاصة 6
تكاليف تدريب وتأهيل مدربي ومشرفي االنشطة 7

والتربية الرياضية 
400,0002,000,000) عدد 40 سنويا * 10000 ريال (

اوراق ومطبوعات وسجات ومستلزمات قرطاسية8
تدريب 

5 سنة250,0001,250,000

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ مكافئات وحوافز9
المبادرة

5 سنة300,0001,500,000

2,290,000االجمالي 

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

رة
اد

مب
ذ ال

في
تن

ي 
ء ف

كا
شر

ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة
تنفيذ جزء من 

المبادرة
توفير معلومات 

مطلوبة
√الجامعات السعودية  1

√مراكز تدريب متخصصة  2

√مانح / مانحين/ ممولين3

√√كافة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام بكل مناطق المملكة4
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.16 (

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

زيادة القدرة االستيعابية للتدريب التقني والمهني وزارة العمل والتنمية االجتماعية
وربطها باحتياج سوق العمل

عدد السعوديين 
المقيدين فى 

التدريب التقني 
والمهني ) 

البرامج التدرييبة 
والتاهيلية(

زيادة القدرة االستيعابية للتدريب التقني والمهني وزارة العمل والتنمية االجتماعية
وربطها باحتياج سوق العمل

عدد الشراكات 
االستراتيتيجة فى 

التدريب مع القطاع 
الخاص

عدد المتطوعين تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
في منظمات القطاع 

الثالث
نسبة مقدار الخفض رفع كفاءة الدعم الحكوميوزارة االقتصاد والتخطيط2

في اجمالي الدعم 
الحكومي غير 

النفطي
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.16 (

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1

عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام2
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.16 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ت 
ذا

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: برنامج وطني إلدارة التطوع الخيري وتأهيل الكوادر البشرية لرعاية األيتام2.

ية
يج

رات
ست

 اال
ت

شرا
مؤ

ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة النمو في اعداد المتطوعين نسبة النمو في اعداد المتطوعين سنويا1
متزايدسنوياسنويا

نسبة السعودة في وظائف الجمعيات والمؤسسات 2
الخيرية ودور رعاية االيتام

نسبة السعودة في وظائف 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية 

ودور رعاية االيتام
متزايدسنويا

نسبة رضا العاملين بجمعيات ومؤسسات ودور رعاية 3
االيتام

نسبة رضا العاملين بجمعيات 
متزايدسنويا ومؤسسات ودور رعاية االيتام

متوسط عدد سنوات استمرار المتطوع في منظومة 4
رعاية االيتام

متوسط عدد سنوات استمرار 
متزايدسنوياالمتطوع في منظومة رعاية االيتام
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.16 (

اسم المبادرة: ) تطوير ( نظام الموارد البشرية للعاملين بكافة جهات رعاية االيتام لتحفيز السعوديين من الجنسين على العمل بالقطاع3.

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

تطوير  نظام للموارد البشرية للعاملين بكافة جهات رعاية االيتام لتحفيز السعوديين من الجنسين على وصف المبادرة
العمل بالقطاع بما يرفع كفاءة االعمال المساندة لمنظومة رعاية االيتام بالمملكة

تهدف المبادرة الى تطوير  نظام للموارد البشرية للعاملين بكافة جهات رعاية االيتام لتحفيز السعوديين من أهمية المبادرة
الجنسين على العمل بالقطاع لتحقيق اهداف الحكومة السعودية بسعودة الوظائف 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية 
األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

تعاون وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ المبادرة 

تعاون جميع الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام بالمملكة  
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

معدل الدوران الوظيفي للعاملين بالجمعيات 1
تشغيليوالمؤسسات ودور رعاية االيتام

)) متوسط عدد العاملين 
بالجمعيات والمؤسسات ودور 
رعاية االيتام في نهاية العام – 

متوسط عدد العاملين بالجمعيات 
والمؤسسات ودور رعاية االيتام 

في نهاية العام السابق ( / 
متوسط عدد العاملين بالجمعيات 
والمؤسسات ودور رعاية االيتام في 

العام السابق (( *%100 

متزايد سنويا

نسبة انجاز نظام الموارد البشرية للعاملين 2
بجمعيات ومؤسسات ودور رعاية االيتام

النسبة المئوية النجاز نظام الموارد تشغيلي
البشرية للعاملين بجمعيات 
ومؤسسات ودور رعاية االيتام

متزايد سنويا

نسبة االلتزام بنظام لموارد البشرية للعاملين 3
بجمعيات ومؤسسات ودور رعاية االيتام

النسبة المئوية لالتزام بنظام تشغيلي
لموارد البشرية للعاملين بجمعيات 

ومؤسسات ودور رعاية االيتام
متزايد سنويا
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.16 (

نسبة العنصر النسائي من اجمالي عدد السعوديين 4
العاملين في مجال رعاية االيتام

) اجمالي عدد  العنصر النسائي تشغيلي
العامات في مجال رعاية االيتام / 

اجمالي عدد السعوديين العاملين 
في مجال رعاية االيتام ( *%100

متزايد سنويا

معدل الدوران الوظيفي للنساء العامات بجمعيات 5
ومؤسسات ودور رعاية االيتام

)) متوسط عدد النساء العامات  تشغيلي
بالجمعيات والمؤسسات ودور رعاية 

االيتام في نهاية العام – متوسط 
عدد النساء العامات  بالجمعيات 

والمؤسسات ودور رعاية االيتام في 
نهاية العام السابق ( / متوسط 

عدد النساء العامات  بالجمعيات 
والمؤسسات ودور رعاية االيتام في 

العام السابق (( *%100

متزايد سنويا

نسبة العاملين الذين تم فحصهم مهنيا من 6
المستهدفين بالفحص (

النسبة المئوية للعاملين الذين تم تشغيلي
فحصهم مهنيا من المستهدفين 

بالفحص (
متزايد سنويا

عدد الوظائف الممهننة في جمعيات ومؤسسات 7
ودور رعاية االيتام

اجمالي عدد الوظائف الممهننة تشغيلي
في جمعيات ومؤسسات ودور رعاية 

االيتام
متزايد سنويا

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى المتوسط المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
3- 7 سنة

المدى الطويل 7 
الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة الخدمة 1
المدنية ، و عن مبادرة رشد وأحد كبار المانحين وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن 

االيتام المتميزين 
√

√

خطة متكاملة ل تطوير  نظام الموارد البشرية للعاملين بكافة جهات رعاية االيتام لتحفيز 2
السعوديين من الجنسين على العمل بالقطاع  وبما يحقق رضا العاملين

√√

خلق بيئة عمل جاذبة للعاملين السعوديين بجمعيات ومؤسسات ودور رعاية االيتام لتغطية النقص 3
فى عدد الموظفين الذين يعلمون بدوام كامل  

√√

√√برنامج لمعالجة افتقاد الموظفين العاملين بدور الرعاية الي االمان الوظيفي مما يقلل من انتاجيتهم 4

برنامج لوضع امتيازات مشجعة ومحفزة للعاملين بالجمعيات ودور رعاية االيتام حتي تتحقق االستدامة 5
الوظيفية بالجمعيات 

√√

√√خطة لتفعيل دور العنصر النسائي المختصات والمهتمات بالعمل االجتماعي خاصة فى رعاية االيتام6
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.16 (

√√خطة لتشجيع النساء وتاهيلهن للعمل بالجمعيات ودور رعاية االيتام 7

خطة لتوظيف عدد كافي من االخصائيين النفسيين بدور الحضانة االجتماعية  ودور رعاية االيتام 
لتقديم االستشارات النفسية لايتام ولتدريب مشرفي ومشرفات دور الحضانة االجتماعية لايتام ودور 

رعاية االيتام علي فهم االحتياجات النفسية لايتام وكيفية اكتشافها والتعامل معها

√√

خطة لتوظيف عدد كافي من االخصائيين االجتماعيين بدور الحضانة االجتماعية ودور رعاية االيتام 
لعمل البحوث االجتماعية  لايتام وتدريب مشرفي ومشرفات  دور الحضانة االجتماعية ودور رعاية 

االيتام علي فهم االحتياجات االجتماعية لاطفال االيتام وكيفية تلبيتها.

√√

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = التكاليف 
السنوية × مدة تنفيذ 

 المبادرة 
) ريال سعودي(

5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2

5 سنة720,0003,600,000) عدد 3 * الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية : أخصائي موارد بشرية 
مرة واحدة 400,000400,000تكاليف تقديرية أثاث ومعدات مكتبية 

5 سنة200,0001,000,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية9
5 سنة100,000500,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز10

1,780,0007,300,000االجمالي 

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ذ 
في

تن
ي 

ء ف
كا

شر
ال

رة
اد

مب
مال

الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء 
من المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√وزارة  الخدمة المدنية 

√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.16 (

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

عدد المتطوعين في تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
منظمات القطاع الثالث

نسبة مقدار الخفض في رفع كفاءة الدعم الحكوميوزارة االقتصاد والتخطيط2
اجمالي الدعم الحكومي 

غير النفطي
النتائج الفعلية     – المؤشر االستراتيجيالوزارة

المستهدف 2021
96.2 %             - 100 %  مؤشر الهوية الوطنية  جميع الجهات الحكومية 3

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

أعلى من 6
متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1

2
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى 

عالي عالي عالي االيتام

عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام3
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.17 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.
الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: إدارة الدعم االستشاري والفني بكفاءة وفعالية2.

ت 
شرا

مؤ
نوع مؤشر االداءمال

اتجاه دورية القياسمعادلة القياسالمؤشر
المستهدف خط االساسالمؤشر

نسبة تنفيذ استراتيجة رعاية األيتام 1
بالمملكة

النسبة المئوية لتنفيذ استراتيجة 
متزايدسنويارعاية األيتام بالمملكة

اسم المبادرة: انشاء كيان تنظيمي “ مبادرة رشد “ يمثل الذراع االستشاري والفني للجهات المشاركة في تنفيذ االستراتيجية3.

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

انشاء كيان تنظيمي “ مبادرة رشد “ لتوفير الدعم االستشاري والفني لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ استراتيجية وصف المبادرة
رعاية االيتام بالمملكة 

تهدف المبادرة الى احتضان “ مبادرة رشد “ لتوجيه ودعم جميع الجهات المشاركة في تنفيذ استراتيجية رعاية االيتام أهمية المبادرة
بالمملكة بتقديم العون االستشاري والفني لها بغرض رفع كفاءة العمليات المساندة لمنظومة رعاية االيتام بكاملها 

عوامل نجاح المبادرة
تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة 
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
اتجاه دورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

المستهدفخط االساسالمؤشر

1
نسبة انجاز تنظيم متكامل يمثل الذراع 

االستشاري والفني للجهات المشاركة في 
تنفيذ االستراتيجية

تشغيلي
النسبة المئوية النجاز تنظيم متكامل 

يمثل الذراع االستشاري والفني للجهات 
المشاركة في تنفيذ االستراتيجية

متزايد سنويا

2
نسبة االلتزام بتطبيق التنظيم المتكامل 

الذي يمثل الذراع االستشاري والفني 
للجهات المشاركة في تنفيذ االستراتيجية

النسبة المئوية لالتزام بتطبيق تشغيلي
التنظيم المتكامل الذي يمثل الذراع 

االستشاري والفني للجهات المشاركة 
في تنفيذ االستراتيجية

متزايد سنويا
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.17 (

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى المتوسط المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
3- 7 سنة

المدى الطويل 
7 الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة 1
√رشد وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

√

انشاء كيان تنظيمي لتوفير الدعم االستشاري والفني لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ 2
استراتيجية رعاية االيتام بالمملكة يشمل الئحته االساسية ودليل بكافة عملياته االستشارية 

والفنية وهيكله التنظيمي 

√√

برنامج ذكي لمتابعة تنفيذ كافة المبادرات الخاصة باستراتيجية رعاية االيتام بالمملكة التى 3
أعدتها مبادرة رشد 

√√

خطة لتوفير وتحديد مصادر الموارد المالية الازمة لتنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية لرعاية 4
االيتام بالمملكة

√√

االشراف على عقد الشراكات وبروتوكوالت التعاون مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ مبادرات 5
الخطة االستراتيجية لرعاية االيتام بالمملكة 

√√

االشراف على عقود توريد الخدمات االستشارية المطلوبة لتنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية 6
لرعاية االيتام بالمملكة

√√

االشراف على عقود توريد خدمات مراكز التدريب المطلوبة لتنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية 7
لرعاية االيتام بالمملكة

√√

برنامج لمراقبة جميع مؤشرات االداء االستراتيجية والتشغيلية الواردة بمبادرات الخطة 8
االستراتيجية لرعاية االيتام بالمملكة ) Dashboard (  وتوفير هذه االداة بمكاتب وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية وكل المعنيين بمراقبة تنفيذ االستراتيجية 

√√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.17 (

تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال سعودي(حساب التكاليفالبندم

اجمالي التكاليف = 
التكاليف السنوية × مدة 

 تنفيذ المبادرة 
) ريال سعودي(

5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
) عدد 2 * مكافأة شهرية مقطوعة  15000 ريال * 12 اخصائي أداء أعمال 3

شهور (
5 سنة360,0002,700,000

100,000100,000مرة واحدةأثاث ومعدات مكتبية 4
5 ) Dashboard( مرة واحدة 1,000,0001,000,000مرة واحدة نظام الكتروني
5 سنة350,0001,750,000) 50 متدرب سنويا * 7000 ريال (برامج تدريب على استخدام النظام 6
مرة واحدة 200,000200,000تكلفة تقديرية تكنولوجيا المعلومات وأجهزة كومبيوتر7
5 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية8
5 سنة100,000500,000للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرةمكافئات وحوافز9

2,520,0008,300,000االجمالي 

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ذ 
في

تن
ي 

ء ف
كا

شر
ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√مكتب استشاري 1

√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 1.17 (

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

عدد المتطوعين في تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
منظمات القطاع الثالث

نسبة مقدار الخفض في رفع كفاءة الدعم الحكوميوزارة االقتصاد والتخطيط2
اجمالي الدعم الحكومي 

غير النفطي
النتائج الفعلية     – المؤشر االستراتيجيالوزارة

المستهدف 2021
المرتبة 8 )2016(             - مؤشر الخدمات اإللكترونية ) الذكية ( جميع الجهات الخدمية3

االولي عالميا 
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1

2
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى 

عالي عالي عالي االيتام
عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام3
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.17 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.

ت 
شرا

مؤ
ة 

سي
اف

تن
ال

ت 
ذا

ة 
مي

عال
ال

الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: إدارة الدعم االستشاري والفني بكفاءة وفعالية2.

ت 
شرا

مؤ
ال

ية
يج

رات
ست

نوع مؤشر االداءماال
المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة تنفيذ استراتيجة رعاية األيتام 1
بالمملكة

النسبة المئوية لتنفيذ 
استراتيجة رعاية األيتام 

بالمملكة
متزايدسنويا

اسم المبادرة: وضع دليل لمتابعة تنفيذ استراتيجية رعاية االيتام بالمملكة بجميع اهدافها ومبادراتها وقياس مؤشرات االداء االستراتيجية والتشغيلية 3.
، ووضع الخطط التطويرية واالجراءات التصحيحية الالزمة لضمان االلتزام بتنفيذ استراتيجية رعاية االيتام بالمملكة

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

وصف المبادرة
وضع دليل لمتابعة تنفيذ استراتيجية رعاية االيتام بالمملكة بجميع اهدافها ومبادراتها وقياس مؤشرات االداء 

االستراتيجية والتشغيلية ، ووضع الخطط التطويرية واالجراءات التصحيحية الازمة لضمان االلتزام بتنفيذ 
استراتيجية رعاية االيتام بالمملكة وذلك في اطار إدارة الدعم االستشاري والفني لمنظومة الرعاية بكفاءة وفاعلية 

تهدف المبادرة الي استدامة عملية تنفيذ استراتيجية رعاية االيتام بالمملكة بجميع اهدافها ومبادراتها وقياس أهمية المبادرة
مؤشرات االداء االستراتيجية والتشغيلية ، بغرض رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية االيتام 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية 
األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة 
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.17 (

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة انجاز دليل متابعة تنفيذ 1
تشغيلياستراتيجية رعاية االيتام بالمملكة

النسبة المئوية النجاز دليل 
متابعة تنفيذ استراتيجية 

رعاية االيتام بالمملكة
متزايد سنويا

2
نسبة التزام كافة الجهات المعنية 

بتطبيق استراتيجية رعاية االيتام 
بالمملكة

النسبة المئوية اللتزام  كافة تشغيلي
الجهات المعنية بتطبيق 

استراتيجية رعاية االيتام 
بالمملكة

متزايد سنويا

نسبة انجاز استراتيجية رعاية االيتام 3
بالمملكة

النسبة المئوية النجاز تشغيلي
استراتيجية رعاية االيتام 

بالمملكة
متزايد سنويا

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى 

المتوسط 3- 
7 سنة

المدى الطويل 7 الى 16

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 1
√ومبادرة رشد وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن االيتام المتميزين 

√

وضع دليل لمتابعة تنفيذ استراتيجية رعاية االيتام بالمملكة بجميع اهدافها 2
ومبادراتها وقياس مؤشرات االداء االستراتيجية والتشغيلية .

√√

وضع الخطط التطويرية واالجراءات التصحيحية الازمة لضمان االلتزام بتنفيذ 3
استراتيجية رعاية االيتام بالمملكة 

√√

دليل للدعم االستشاري والفني لمنظومة رعاية االيتام بالمملكة وتحديد طرق 4
واجراءات االستفادة من خدمات الدعم االستشاري والفني 

√√

تكاليف تنفيذ المبادرة6
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.17 (

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = التكاليف السنوية 
 × مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(
5 سنة240,0001,200,000) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 شهر  (موارد بشرية: منسق للمبادرة 1
5 سنة120,000600,000) الراتب الشهري 10000 ريال * 12 شهر (موارد بشرية: موظف اداري 2
) عدد 2 * الراتب الشهري  15000 ريال * 12 أخصائي أداء أعمال  3

شهور (
5 سنة360,0002,700,000

200,000200,000تكاليف تقديرية خدمات استشارية إلعداد الدليل 
5 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية9
للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ مكافئات وحوافز10

المبادرة
5 سنة100,000500,000

1,070,0005,450,000االجمالي 

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ذ 
في

تن
ي 

ء ف
كا

شر
ال

رة
اد

مب
مال

الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة
تنفيذ 

جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√مكتب استشاري 1

√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10

ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

عدد المتطوعين في منظمات القطاع تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
الثالث

نسبة مقدار الخفض في اجمالي الدعم رفع كفاءة الدعم الحكوميوزارة االقتصاد والتخطيط2
الحكومي غير النفطي
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 2.17 (

النتائج الفعلية     – المستهدف 2021المؤشر االستراتيجيالوزارة
المرتبة 8 )2016(             - االولي مؤشر الخدمات اإللكترونية ) الذكية ( جميع الجهات الخدمية3

عالميا 
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1

2
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى 

عالي عالي عالي االيتام

عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام3
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.17 (

القضية االستراتيجية: رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام   1.
الترتيب المستهدفترتيب السعودية حالياالمؤشر

األولى عالميا المرتبة 21 ) تقرير البنك الدولي (مؤشر سهولة ممارسة األعمال
من أفضل 10 دولالمرتبة 35 ) تقرير 2017 (مؤشر اإلبتكار العالمي  
من أفضل 10 دول المرتبة 42 ) تقرير 2016 (مؤشر التنمية البشرية 

الهدف االستراتيجي: إدارة الدعم االستشاري والفني بكفاءة وفعالية2.

ت 
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدف خط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

نسبة تنفيذ استراتيجة رعاية األيتام بالمملكة1
النسبة المئوية لتنفيذ 
استراتيجة رعاية األيتام 

بالمملكة
متزايدسنويا

اسم المبادرة: التحديث السنوي للخطة االستراتيجية على مدى سنوات الخطة لضمان تلبيتها للمتغيرات والتحديات المستجدة3.

رة
اد

مب
د ال

نو
ب

التحديث السنوي للخطة االستراتيجية على مدى سنوات الخطة لضمان تلبيتها للمتغيرات والتحديات وصف المبادرة
المستجدة في اطار أدارة الدعم االستشاري والفني الازم لمنظومة الرعاية الشاملة اليتام المملكة 

بهدف التحديث السنوي للخطة االستراتيجية على مدى سنوات الخطة لضمان تلبيتها للمتغيرات والتحديات أهمية المبادرة
المستجدة هو االداة الرئيسية لرفع كفاءة العمليات المساندة 

عوامل نجاح المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة لضمان استدامة المنح الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية 
األيتام

احتضان مبادرة رشد للمبادرة 
أفضل الممارسات العالمية / المقارنات التعليمية

مؤشرات أداء المبادرة4.

ت
شرا

مؤ
ال

نوع مؤشر االداءم
المستهدفخط االساساتجاه المؤشردورية القياسمعادلة القياسالمؤشر

عدد التحديثات السنوية علي االهداف 1
تشغيلياالستراتيجية للخطة

العدد االجمالي 
للتحديثات السنوية 

علي االهداف 
االستراتيجية للخطة

متزايد سنويا



 القضية االستراتيجية | رفع كفاءة العمليات المساندة لرعاية األيتام72

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ) 3.17 (

عدد التحديثات السنوية علي مبادرات الخطة 2
االستراتيجية لرعاية االيتام بالمملكة

العدد االجمالي تشغيلي
للتحديثات السنوية 
علي مبادرات الخطة 
االستراتيجية لرعاية 

االيتام بالمملكة

متزايد سنويا

عدد المقارنات المعيارية التي تم تنفيذها مع 3
الجهات التي ترعى االيتام عربيا واساميا وعالميا

العدد االجمالي تشغيلي
لللمقارنات المعيارية 
التي تم تنفيذها مع 

الجهات التي ترعى 
االيتام عربيا واساميا 

وعالميا

متزايد سنويا

الخطة التشغيلية وا إلطار الزمني لتنفيذ المبادرة 5

ي
من

الز
ار 

ط
 اإل

ود
بن

المدى المتوسط المدى القصير 1-2 سنةالنشاطم
المدى الطويل 7 الى 316- 7 سنة

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 1
ومبادرة رشد وأحد كبار المانحين وأحد الناشطين في مجال رعاية االيتام وممثل عن 

االيتام المتميزين 
√

√

√√حصر كافة مخرجات ونتائج تنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية لرعاية االيتام بالمملكة2

انجاز نتائج مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية للخطة االستراتيجية لرعاية االيتام 3
بالمملكة

√√

دراسة مستجدات البيئة الداخلية ) SWOT ( والبيئة الخارجية ) PESTEL ( لمنظومة 4
رعاية االيتام بالمملكة 

√√

√√التحديث السنوي للخطة االستراتيجية لرعاية االيتام بالمملكة 5

√√نشر وتوزيع التحديث السنوي للخطة االستراتيجية لرعاية االيتام بالمملكة6
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تكاليف تنفيذ المبادرة6

ف
الي

ك
الت

د 
نو

ب

التكاليف السنوية )ريال حساب التكاليفالبندم
سعودي(

اجمالي التكاليف = التكاليف السنوية 
 × مدة تنفيذ المبادرة 

) ريال سعودي(
) الراتب الشهري 20000 ريال * 12 موارد بشرية: منسق للمبادرة 1

شهر  (
5 سنة240,0001,200,000

12 موارد بشرية: موظف اداري 2  * ريــال   10000 الشــهري  الراتــب   (
) شــهر 

5 سنة120,000600,000

) عدد 2 * مكافأة شهرية مقطوعة  احصائي  3
15000 ريال * 12 شهور (

5 سنة360,0002,700,000

طباعة ونشر التحديث السنوي للخطة 4
االستراتيجية لرعاية االيتام بالمملكة

5 سنة400,0002,000,000تكاليف تقديرية 

5 سنة50,000250,000اوراق ومطبوعات وسجاتقرطاسية5
للمشاركين والمتطوعين في مكافئات وحوافز6

تنفيذ المبادرة
5 سنة100,000500,000

1,270,0007,250,000االجمالي 

الجهة المنفذة للمبادرة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية7

ي 
ء ف

كا
شر

ال

م
الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

تنفيذ جزء من 
المبادرة

توفير 
معلومات 

مطلوبة
√مانح / مانحين/ ممولين2

مصادر التمويل: واحد أو أكثر من كبار المانحين8

مصادر التمويل البديلة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية - أحد البنوك االسالمية - احدى شركات القطاع الخاص9

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني10
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ود
بن

ال

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
مؤشر األداءالهدف االستراتيجيالوزارةم

عدد المتطوعين في منظمات القطاع تمكين العمل التطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية1
الثالث

نسبة مقدار الخفض في اجمالي الدعم رفع كفاءة الدعم الحكوميوزارة االقتصاد والتخطيط2
الحكومي غير النفطي

النتائج الفعلية     – المستهدف 2021المؤشر االستراتيجيالوزارة
المرتبة 8 )2016(             - االولي مؤشر الخدمات اإللكترونية ) الذكية ( جميع الجهات الخدمية3

عالميا 
مخاطر عدم تنفيذ المبادرة11

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

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

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

متوسطمتوسطمتوسطزيادة معدالت الدعم الحكومي لرعاية االيتام 1

2
عدم استدامة الموارد المالية للجهات التى ترعى 

عالي عالي عالي االيتام
عالي متوسطعالي انخفاض جودة حياة االيتام3
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مستشار المشروع تنفيذ مبادة وتمويل 

Third
Direction
Consulting

استراتيجية رشد 
لرعاية األيتام بالمملكة العربية السعودية  

2030-2018


