
تقرير إنجاز قسم التنمية
لعام ٢٠٢١م 





المقدمة 
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد 
والغايات وصلوات اهللا وسالمه على إمام الهدى ونبي الرحمة عليه أفضل الصالة وأتم 

التسليم. 
ن َذَكٍر أَْو ُأنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن  يقول اهللا عز وجل في كتابه الكريم، ”َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّ

ُهْم أَْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن“، صدق اهللا العظيم. َبًة، َوَلَنْجِزَينَّ ُه َحَياًة َطيِّ َفَلُنْحِيَينَّ
في هذا التقرير نسلط الضوء على إنجازات قسم التنمية موثقة باألرقام لجميع األنشطة 
والبرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في عام ٢٠٢١م ، وكذلك المبادرات التي لم تنفذ 

وأسباب تأجيلها ،
ويستعرض هذا التقرير حجم مصروفات القسم من الميزانية العامة خالل هذا العام ، 
وجانب الشراكات واالتفاقيات التي أبرمت ووقعتها الجمعية لتحقيق رسالة الجمعية 

ومستهدفات رؤية الدولة التنموية .
كما تناول التقرير  أبرز الشكاوى التي وردت للقسم من المستفيدين من تلك البرامج 

واألنشطة ونسبة معالجتها. 
واختتم التقرير بأبرز نقاط القوة والضعف التي قد تكون أثرث بشكل سلبي أو ايجابي 

على مستوى األداء العام للقسم.
سائلين المولى أن نكون قد وفقنا في عرض وطرح تلك اإلنجازات بوضوح وشمولية، 

متقدمين بالشكر للجنة التنمية وإدارة الجمعية التنفيذية على دعمها ومساندتها في 
تفعيل تلك البرامج والمبادرات .



البرامج التنموية المنفذة 

 عذق التوظيف
عدد المستفيدين 

45 سيدة

 رائدات التصميم
والجمال

عدد المستفيدين 
33 سيدة

 المنح الجامعية
عدد المستفيدين 

32 طالب/ــة

العطاء المدرسي
عدد المستفيدين 

150طالب/ــة

 رواد المستقبل (معالجة
(مشكالت طالب المنح التعليمية

عدد المستفيدين 
50 طالب/ــة

 الدراسة التنموية لمستفيدي
الجمعية

عدد المستفيدين 
400 فرد

 فيديو كليب العلم
والتعلم

 544 مشاهدة 
 15 إعجاب

 دورة صيانة
الجواالت

عدد المستفيدين 
11 سيدة 



عدد البرامج
عدد

 المستفيدين من 
 البرامج

6 برامج 
321

مستفيد

إجماالي عدد
 المستفيدين من  

 المبادرات

686
مستفيد



 حفل تكريم المجتازين للبرامج التنموية وهدايا
للمتميزين

 سبب التأجيل
جائحة كورونا وضرورة احترازات التباعد

اكتشاف الميول لطالب المرحلة الثانوية

 سبب التأجيل

 بسبب جائحة كورونا وتوقف برامج جمعية بناء في
 الفترة المحددة لتنفيذ البرنامج

 مقطع فيديو لقصص نجاح المجتازين
للبرامج التنموية

 سبب التأجيل

 لعدم توفر قصص نجاح
 سبب التأجيل

البرامج الزوجية/ الوالدية لجنة متابعة نصف سنوية

 سبب التأجيل لعدم انتهاء مؤسسة هدف من الدراسة التنموية

 سبب التأجيل

 بسبب جائحة كورونا وانتقال البرامج الى التعلم
االلكتروني

لعدم االنتهاء من إطالق موقع الجمعية الرسمي

 ادراج لوائح وسياسات التنمية بموقع
الجمعية

المبادرات 
المؤجلة 
(لم تنفذ)



االنجازات والمهام االضافية

 منهجية الشكاوى والمقترحات -

لوائح السياسات واالجراءات -
 لقسم التنمية 



عدد اجتماعات لجنة التنمية

 دعم منشآت لرواد ا¡عمال من خالل  برنامج تمويل 
.االبتكار للملتحقين بالحاضنة

 تسويق برنامج "عذق الريادة" في كل من الهيئة
.الملكية ومؤسسة الراجحي االنسانية

 خطة تشغيل حاضنة ا¡عمال "عذق" بعد اعتمادها 
.من منشآت

االجتماع األول
م11/1/2021

اإلجتماع الثاني
م4/4/2021

 مبادرة البحث الشامل والتخطيط التنموي
وآلية المناسبة  التنموية  البرامج   واقتراح 
400 فرد من المستفيدين  قياس ا¯ثر لعدد 
مؤسسة من  المقدم  العرض   ،ومناقشة 

. هدف

اإلجتماع الثالث
م7/7/2021

في الواردة  ا¡سعار  عروض    مناقشة 
لتنفيذ رقم(15)  العروض  لجنة   محضر 
 مبادرة البحث الشامل والتخطيط التنموي
 لعدد 400 فرد من مستفيدي الجمعية من

.االسكان التنموي

رواد مشروع  إقامة  على   الموافقة 
السخاء وقف  مع  بالشراكة   المستقبل 
المنح طالب  مشكالت  لحل   الخيري 
الجمعية مستفيدي  من   التعليمية 

.والوقف

االجتماع الرابع
م3/10/2021



الشراكات 
واالتفاقيات

 وقف السخاء 
الخيري

 جمعية بناء
ل»رشاد ا©سري

 جمعية قيمنا
لتنمية المجتمع

 جمعية المدينة
للتوحد تمكن

 وزارة البيئة والمياه
 والزراعة /برنامج التنمية

(الريفية (ريف

 مؤسسة هدف لتطوير
الشباب

 الجامعة العربية
المفتوحة



نقاط القوة

توفر قاعدة بيانات للمستفيدين مع سهولة الوصول لها .

التركيز على احتياجات المستفيدين من البرامج التنموية.

سرعة التجاوب مع استفسارات المستفيدين من البرامج التنموية.

كتب  –أجهزة-  (مواصالت  للبرامج  والمنتسبين  المستفيدين  مشكالت  حل 

تعليمية)

قلة وعي المستفيدين بأهمية وأهداف العمل التنموي.

قلة عدد موظفي القسم.

ضعف خبرة موظفي القسم في قياس ا�ثر.

عدم تطبيق آلية ومعايير الختيار المستفيدين من البرامج التنموية.

 عدم وجود جزاءات في حالة االنسحاب من البرامج التنموية.

نقاط الضعف

نقاط القوة والضعف 



 عدم
عدم القدرة علىتوفر مواصالت

 شراء الكتب 
الجامعية

الشكاوى الواردة ومعالجتها

 طالب المنح التعليمية (جامعة
(ا©مير مقرن

 طالب المنح التعليمية
((جامعة ا©مير مقرن

عدد مقدمي الشكوى

2

دورة صيانة الجواالت

عدد مقدمي الشكوى

3

عدد مقدمي الشكوى

2

 عدم توفر اجهزة
 تقنية للدراسة

 (كمبيوتر / جهاز
(لوحي

 طالب المنح التعليمية
((الجامعة العربية المفتوحة

عدد مقدمي الشكوى

9



نوع 
3الشكوى 

شكاوى

اجمالي 
الشكاوى 

الواردة

مشتكي16



اجمالي المصروفات
اجمالي البرامج المدعومة (المنح) 

   820.449 ريال

338.750 ريال

نسبة النمو في قيمة المساعدات التنموية من قيمة المساعدات السنوي 
نسبة مصروفات القسم من المصروفات العامة

4

2.23٪

٪

المصروفات / البرامج المدعومة(المنح) 



النشر اإلعالمي للقسم 



واهللا 
ولي التوفيق 


