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تمضغظ المسآولغئ
المةامسغئ شغ الصطاسات
البقبئ لاتصغص اقجاثاطئ.

التعضمئ .. الامضغظ .. 
الاضاطض .. الحراضئ .. 

الحفاشغئ..

السقصات بغظ الصطاسات البقبئ
تةسغر

طفععم المسآولغئ المةامسغئ
تأخغض

وطآازرة صداغا المسآولغئ المةامسغئ
تأغغث 

• بظاء أدوات لطمسآولغئ المةامسغئ.
• تأعغض و تظمغئ طعارد بحرغئ طاثخخئ.

• إغةاد ظماذج صغادغئ شغ المسآولغئ المةامسغئ
   شغ الصطاسات البقبئ.

• تسجغج العسغ بالمسآولغئ المةامسغئ.
• المساعمئ شغ خغاغئ المفععم العذظغ.

• المساعمئ شغ بظاء السغاجات الثاسمئ 
    لامضغظ المسآولغئ المةامسغئ.

• اجابمار ا�سقم لثثطئ المسآولغئ المةامسغئ.
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محددات الخطة

مالمح التوجه االستراتيجي

النظام األساسي للجمعية

الالئحة التفسيرية
لنظام الجمعيات األهلية

معايير بناء الخطة
)وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية( 
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المشاريع والمبادرات

الجمعية

شركة خارجية

من يناير حتى سبتمبر

%50 من القطاعات الثالثة المستهدفة اطلعت على المنتجات 
الثالثة )إطار الحوكمة، والهيكل والخطة االستراتيجية(

٪100

الحوكمة وبناء الهيكل التنظيمي والتخطيط االستراتيجي1

األهداف الثالثة.

تحديد التوقعات ومواصفات المنتجات الثالثة المرغوبة.	 
تعميــد شــركة مختصــة لكتابــة إطــار الحوكمــة والهيــاكل والخطــة 	 

االســتراتيجية.
تحكيــم المنتجــات الثالثــة وتزويــد الشــركة بالتغذيــة الراجعــة لحيــن إخــراج 	 

المنتجــات بصورتهــا النهائيــة.

بناء حوكمة تلبي احتياجات الجمعية إعداد هيكل تنظيمي بناء خطة استراتيجية.

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف
القطاع الخاص
القطاع الثالث

وزارة الموارد البشرية -
الجمعية - شركة خارجية

مارس – أبريل – مايو

نسب االشتراك في المنصة:
%30 من القطاع الخاص - %30 من الهيئات الخيرية.

٪30

منصة بصمة2

تأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.

تحديد التوقعات ومواصفات المنصة المرغوبة.	 
تعميــد شــركة مختصــة فــي بنــاء المنصــات التــي توفــر بيانــات رقمية للــزوار 	 

والمشتركين.
ــي 	  ــتهدفين ف ــل المس ــن قب ــي وم ــق تقن ــل فري ــن قب ــة م ــار المنص اختب

القطاعــات الثالثــة لتجريبهــا وتقديــم المالحظــات لتطويرهــا.
تعديل المنصة وتطويرها وفق مالحظات المستفيدين.	 

تحديد مجاالت المسؤولية االجتماعية التي على القطاعات الثالثة مراعاتها.	 
توجيــه القطاعــات الثالثــة لتوثيــق إســهاماتها فــي تلبيــة المجــاالت المحــددة فــي 	 

المســؤولية االجتماعيــة.

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف
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القطاعات الثالثة

الجمعية - شركة خارجية
- فرع الوزارة بالرياض

أكتوبر

نسب مشاركة مع المعنيين في القطاعات الثالثة:
%50 من القطاع الخاص - %50 من الهيئات الخيرية 

%50 من الهيئات الحكومية

٪50

دليل المسؤولية المجتمعية3

تأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية.

تحديــد مواصفــات الدليــل ومــواده وأبوابــه وفــق مجــاالت المســؤولية 	 
االجتماعيــة.

تكليف شركة استشارية بكتابة الدليل وربطه بأهداف الرؤية.	 
مراجعة الدليل من قبل لجنة استشارية تحددها الجمعية.	 

تحديد مجاالت وابواب الدليل وفق أفضل الممارسات العالمية.	 
ــة 	  ــة لرؤي ــداف الفرعي ــن األه ــتقة م ــة مش ــات عام ــل بموجه ــات الدلي ــط محتوي رب

المملكــة 2030.

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف

المشاريع والمبادرات

القطاعات الثالثة

الجمعية
الشركاء االستراتيجيين

أبريل

لقاءات شهرية
٨ لقاءات سنوية
٣ مبادرات نوعية

٪12

المجتمع المهني4

تأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.

تحديــد مجــاالت االهتمــام فــي المســؤولية االجتماعيــة لدعــوة المعنيين من 	 
القطاعات الثالثة لمناقشــتها.

تصميــم برامــج تدريبيــة حول تضميــن المســؤولية االجتماعية في ممارســات 	 
مؤسســات القطاعــات الثالثة.

اللقــاءات المهنيــة علــى شــكل مجموعــات تركيــز متخصصــة فــي مجــاالت معينــة مــن المســؤولية 	 
االجتماعية.

ورش تدريبية لتضمين المسؤولية االجتماعية في مؤسسات القطاعات الثالثة.	 
محضن رعاية المبادرات والمشاريع التي تعزز المسؤولية االجتماعية.	 

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف
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القطاعات الثالثة

الجمعية

مايو - يونيو - يوليو

٣٠ قيادة وطنية فاعلة

٪10

بناء نماذج قيادية في المسؤولية المجتمعية5

تجسير العالقات بين القطاعات الثالث.	 
تأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.	 

تصميــم برنامــج بحــث وتتبــع للقيــادات فــي المؤسســات المختلفــة ممــن 	 
ــة. ــادرات فــي المســؤولية االجتماعي يطبقــون مب

توثيــق عمــل القيــادات تحــت التدريــب لحيــن االنتهــاء مــن تطبيــق 	 
مبادراتهــم.

البحث عن وتحديد الممارسات النوعية في تطبيق المسؤولية االجتماعية.	 
تدريــب قيــادات فــي مؤسســات القطاعــات الثالثــة وتكليفهــم بتطبيــق مبــادرات في 	 

المســؤولية االجتماعية.

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف

المشاريع والمبادرات

القطاع الخاص

الجمعية
شركة خارجية

يناير – فبراير – مارس

١٠ شراكات فاعلة

٪25

الشراكات والموارد6

تجسير العالقات بين القطاعات الثالث.

تحيد الشراكات المحتملة من كافة القطاعات.	 
تصنيــف الشــراكات المحتملــة وترتيبهــا فــي أولويــات وفق وجه االســتفادة 	 

منهــا فــي المرحلــة المحددة.

تحديد الشراكات االستراتيجية وبيان أوجه االستفادة منها.	 
توقيع عقود الشراكات وإبراز دورها ومتابعة تنفيذ أعمالها في خدمة الجمعية.	 

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف
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القطاعات الثالثة
المجتمع المحلي

الجمعية
شركة خارجية

طوال العام

10.000 متابع للمنصات اإلعالمية
5 نشرات إلكترونية دورية

10 أفالم توعوية

٪5

منظومة االعالم الجديد في المسؤولية المجتمعية7

تأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية.

تصميم القنوات اإلعالمية وفق فئات المستفيدين والمستهدفين.	 
مراقبة التطور في عدد المتابعات والتفاعالت التي يظهرها المستفيدون 	 

والمستهدفون.

تحديد المستفيدين والمستهدفين.	 
تحديد قنوات التواصل اإلعالمي األكثر فعالية للوصول إلى المستفيدين والمستهدفين.	 

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف

المشاريع والمبادرات

القطاعات الثالثة
المجتمع المحلي

الجمعية - شركة خارجية
فرع الرياض

ديسمبر

300 مشارك بالمؤتمر
10 ورش

5 متحدثين

٪4

مؤتمر المسؤولية المجتمعية )٢(8

تجسير العالقات بين القطاعات الثالث.

حصر بيوت الخبرة العالمية والوطنية في مجال المسؤولية االجتماعية.	 
مخاطبــة تلــك الجهــات وتحديــد المتحدثيــن والمدربيــن والموضوعــات التــي 	 

ــيتحدثون حولها. س
نشر التوعية بالمؤتمر وأهميته للقطاعات الثالثة المستهدفة.	 

تحديد الموضوعات ذات األولوية األعلى في مجال المسؤولية االجتماعية.	 
اســتقطاب المتحدثيــن وقــادة الــورش مــن بيــوت خبــرة ذات ممارســات راقيــة فــي 	 

تطبيــق المســؤولية االجتماعيــة فــي المنظمــات والهيئــات المختلفــة.

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف



SRA_KSA |  www.sra.org.sa

المجتمع المحلي

الجمعية
- جهة مرخصة

أبريل

80 حاصل على الدبلوم
3 دورات

٪4

دبلوم المسؤولية المجتمعية9

تأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية.

تحديد الجهات التي تمنح دبلوم المسؤولية االجتماعية.	 
التعاقــد مــع إحــدى هــذه الجهــات لمواءمــة مناهجها مــع متطلبــات البيئة 	 

السعودية.
نشــر ثقافــة تخصــص دبلــوم المســؤولية االجتماعيــة وأهميتــه للقطاعــات 	 

الثالثــة.

ــة 	  ــج التدريبي ــة والبرام ــؤولية االجتماعي ــاقات المس ــي مس ــى ف ــات الفضل ــن الممارس ــث ع البح
ــا. ــة به المرتبط

تصميــم المقــرر التدريبــي/ الدراســي الــذي يمكن الخريــج من الحصول علــى درجة دبلوم المســؤولية 	 
االجتماعية.

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف

المشاريع والمبادرات

المجتمع المحلي

الجمعية
- جهة معتمدة

فبراير

90 رخصة للمسؤولية المجتمعية

٪2

رخصة المسؤولية المجتمعية10

تأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية.

تحديد الجهات التي تمنح رخصة ممارس في المسؤولية االجتماعية.	 
التعاقــد مــع إحــدى هــذه الجهــات لمواءمــة برامجهــا ومعاييــر الترخيــص 	 

فيهــا مــع متطلبــات البيئــة الســعودية.
نشــر ثقافــة رخــص ممارســي المســؤولية االجتماعيــة وأهميتهــا للقطاعات 	 

الثالثة.

البحــث عــن الممارســات الفضلــى فــي مســاقات رخــص المســؤولية االجتماعيــة والبرامــج التدريبيــة 	 
ــة بها. المرتبط

تصميــم المقــرر التدريبــي/ الدراســي الــذي يمكــن الخريــج مــن الحصــول علــى رخصــة ممــارس فــي 	 
المســؤولية االجتماعيــة.

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف
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القطاع العام والخاص

الجمعية - الوزارة
- شركاء استراتيجيين

أكتوبر

نسبة تقدم للجائزة وفق القطاعات الثالثة:
%40 من كل قطاع

٪40

جائزة المسؤولية المجتمعية11

تأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية.	 
تجسير العالقات بين القطاعات الثالث.	 

نشر ثقافة الجائزة بين المعنيين والمستهدفين.	 
تطوير نظام تحكيم للجهات المتقدمة للجائزة.	 
نشر أسماء المؤسسات الفائزة في وسائل اإلعالم المختلفة.	 

وضع معايير لجائزة المسؤولية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.	 
نشر ثقافة المنافسة والتميز في تطبيق مبادرات المسؤولية االجتماعية.	 

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف

المشاريع والمبادرات

الجمعية

الجمعية
- شركاء استراتيجيين

ديسمبر

مقر يلبي احتياجات الجمعية من حيث:
نسبة سهولة الوصول من قبل المعنيين.

نسبة األنشطة المقامة داخل المقر مقارنة بتلك المقامة خارجه.

٪5

مقر الجمعية12

األهداف الثالثة.

دراسة التوزيع الجغرافي للمستفيدين والمستهدفين في مدينة الرياض.	 
دراســة البدائــل المختلفــة فــي تصميــم مقــر الجمعيــة وفــق النشــاطات التي 	 

تخطــط الجمعيــة إلقامتها.

استئجار موقع مناسب للمقر.	 
ــى 	  ــة إل ــدف الجمعي ــي ته ــات الت ــاطات والفعالي ــب النش ــا يناس ــى بم ــم المبن تصمي

ــا. ــا ومتابعته تطبيقه

الهدف 
االستراتيجي

آلية
 التنفيذ

االستراتيجيات

الفئة المستهدفة

جهة التنفيذ

وقت التنفيذ

مؤشرات القياس

المستهدف


