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سراج مسرعة األعمال
ة للمنظمات غير الربحي



بنواء يفواحدى المبادرات الطموحة في بناء نمووجج تطوويرا اساشوارا يودعج الامعيوات األاليوة النا ورة فوي مراحلةوا األوليوةا وانطالاةوا نحوو المسواامة
. وطن طموح

 ةر من تاريخ البدء12
في تنفيذ المشروع 

العدد الماولع 

ي الامعيات األالية النا رة والا
م 2020-2019صدر ترخيصةا خال 

إحاضات كاملجمعية30
احاضان جزئيجمعيات10

مسرعة األعمال سراج للمنظمات غير الربحية 

األولالمشروع 

الفارة الزمنيةنوع المشروعننوع المسافيدي

الامكين والاطوير والاأايل

عن المشروع
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تنامي ِتك



http://tanami.tech:المنصات والاطبيقات الاي تشملةا 

براء تطبيق جدير تطوع الخ

http://100yom.com/

يوم 100منصة خطة 

لريبًا 

منصة معين 

http://mo3een.com/

منصة روزنامة النخبة 

http://rznamnukhba.org/

منصة حوكمني 

لريباً 

الثانيالمشروع تنامي الاقنية

0102

040506
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قات تطويرية مساب



س الوووطني لوودى تطوعيووة مباكوورة ا تاميووز بانميووة الحوومبووادرات تعنووي بامكووين الشووباص فووي تصووميج وصووناعة مسووابقات 
 بابنا وتنمية روح المسؤولية االجاماعية

ةج وضع جوائز تحمس الشباص وتمكنةج من تطوير مةاراتةج ولدرت

الثالثالمشروع ات تطويرية مسابق

الةدف العام

اتالمسابقعن 
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برامج المعايدة 



.تسعى المسابقة الى ابراز جةود القطاع غير الربحي ودوره في الماامع بةدف تحسين الصورة الذانية عن القطاع

نشر ثقافة 
العمل الاطوعي

الاعريف بدور العمل 
الاطوعي بالمملكة

تعزيز الاطوع
المؤسسي

123

والامكين الاأايل نوع المشروع

برامج المعايدة 

الرابعالمشروع 
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تأايل ليادات العمل الاطوعي 
(مدراء وحدات الاطوع)



ب في تةيرة امج تأايلي لمدة خمسة أيام يساةدف ليادات العمل الاطوعي في المنظمات األالية بمدينة الرياض والاي ترغبرن

ياطلب وتأايل مر ح لديةا لاطويره ورفع مساوى الااازية لديه لاسافادة من مشروع إدامة مأسسة العمل الاطوعي والذا

عواون موع مورز لدرًا عاليًا من الااازية لياعامل مع أدوات ومنااج مشروع إدامة الذا تابناه وزارة العمل والانميوة االجاماعيوة بالا

.الاميز باامعة الملك فةد للبارول والمعادن

العدد الماولع 

لادة ولائدات الفرق الاطوعية

المسافيديننوع 

مسافيد 120

ع الماولالانفيذمرات 

ساعة25أيام ولمدة 05

الفارة الزمنية

مرتين02

تأايل ليادات العمل الاطوعي 
(مدراء وحدات الاطوع)

الخامسالمشروع 
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ي تأايل المديرين الانفيذين ف
الامعيات االالية النا رة 



خيريةالادريب الافاعلي ومنالشة القضايا الاوارية الاي تثر على األداء القيادا لشاغلي المناصب العليا في الامعيات ال

عن اللقاء

جمعيات خيريةمدراء 
رؤساء األلسام والوحدات في الامعيات الخيرية

المسافيديننوع 

مسافيد400

عالمسافيدين الماولعدد 

ساعة25أيام ولمدة 05

عةمدة الانفيذ الماول

تأايل المديرين الانفيذين للامعيات االالية النا رة 

السابعالمشروع 
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تأايل لقاء عقد 
الامعيات النا رة 



لقاء أون الين ضمن إطار تمكين وتطوير الامعيات األالية بالشراكة مع مالس الامعيات الاعاونية 

فكرة اللقاء

العا رالمشروع لقاء تأايل الامعيات النا رة 

مدراء الامعيات األالية_ أعضاء مالس إدارة
رؤساء األلسام والوحدات في الامعيات األالية

المسافيديننوع 

مسافيد 1000

لع المسافيدين الماوعدد 

ساعات3يوم ولمدة 01

عةمدة الانفيذ الماول
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ة برنامج تأسيس الامعيات الاعاوني



برنامج تأسيس الامعيات الاعاونية 

الحادا عشرالمشروع 

عن المشروع

جمعية10

لععدد المسافيدين الماو

ة الامعيات الاعاونية النا ر

نوع المسافيدين

ر الاأايل والامكين والاطوي

نوع المشروع

أ ةر03

ة الماولعالزمنيةالفارة 

أنشطة04

األنشطة الرئيسية
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الامعيات الماعثرة



اذه الامعياتتشخيص الوضع الحالي للامعيات الماعثرة وتحديد  رائحةا وتصميج وتنفيذ برامج تخصصية إلعادة تأايل وتفعيل

الثاني عشرالمشروع الامعيات الماعثرة 

عن المشروع

جمعيات10

لع عدد المسافيدين الماو

اساشارا تطويرا تأايلي 

نوع المشروع

 ةر12

ةالماولعالزمنيةالفارة 



اا كرًا لكوووووووووج ا


