
أبرز نتائج مرحلة التأسيس خالل العام األول

انجاز مشروع مسرعة 
اعمال تنامي لتأسيس 

جمعية قادر

عقد ورشة في صناعة 
المبادرات المجتمعية للشباب

تصميم وطباعه 
هوية الجمعية 

تنفيذ ٦ لقاءات 
متنوعه للشباب

انجاز التوظيف للمهام 
الرئيسية في الجمعية

اطالق الموقع 
االلكتروني

عقد ٣ شراكات

نسبة االنجاز في المراحل الثمانية للتأسيس :-

%100

التراخيص 

%100

التوظيف

%100

التواصل المؤسسي

%100

التجهيزات

%100

تنمية الموارد المالية

%100

التنظيم اإلداري

%100

التخطيط

%100

التعلم



إنجازات عام 2019 -2020

توقيع اتفاقية مع وقف 
الحزم الخيري

توقيع مع داعم 
استراتيجي (الراجحي 

اإلنساني)

االشتراك في مسرعة 
االعمال بجمعية تنامي 

اطالق برنامج عن بعد 
بالتعاون مع جمعية 

همه (همة قادر)

تفعيل منصة التطوع 
واستقطاب  المتطوعين 

لتأسيس وحدة تطوع

تفعيل وحدة اتصال 
مؤسسي من خالل 

المتطوعين

توظيف الكوادر التنفيذية 
( مدير تنفيذي – سكرتير – 

مدير تمكين الشباب – 
محاسب)

اعتماد سياسات 
الحوكمة واللوائح 

الداخلية 



إنجازات عام 2019 -2020

اعتماد الخطة 
االستراتيجية والتشغيلية

الحصول على المنحة 
التأسيسية من الوزارة 

الموافقة على الموازنات 
المالية والحصول على 

دعم السنة األولى 
التشغيلي 

تجهيز القوائم المالية 
2020-2019

تصميم وطباعة الهوية استالم مقر مجانا
البصرية

تصميم الموقع 
التعريفي للجمعية

اعتماد خطة الشراكات 
المحتملة مع الجمعية



التوقيع مع مسرعة أعمال تنامي الجمعيات الشبابية الناشئة

الشباب  جمعية  وقعت  االنسانية  الراجحي  مؤسسة  من  برعاية 
مسرعة  الى  االنضمام  عقد  تنامي  جمعية  مع  الذاتية  للتنمية 
كبير  بشكل  ساهمت  والتي  الناشئة  الشبابية  الجمعيات  االعمال 

في تسريع اجراءات تأسيس الجمعية

بناء التوجه االستراتيجي والذي يحوي: الرؤية، الرسالة، 
القيم، األهداف االستراتيجية و التنفيذية

صناعة مبادرة «حقيبة قادر»

بناء الهيكل التنظيمي

بناء اللوائح األساسية (الئحة الصالحيات، السياسات المالية والمحاسبية، 
الئحة تنظيم العمل، نماذج العمل، الوصف الوظيفي )

بناء  الخطة التشغيلية

تصميم الهوية البصرية

تصميم الموقع التعريفي للجمعية

جلسة مع مستشار متخصص



تقرير قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية

البرنامج

مهارات التواصل اإلجتماعي

المدةوقت التنفيذالفئة المستهدفة

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

ابريل

ابريل

ابريل

ابريل

ابريل

ابريل

ابريل

عن بعد

عن بعد

عن بعد

عن بعد

عن بعد

عن بعد

عن بعد

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثاني

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

الحل اإلبداعي للمشكالت

إدارة المهام وترتيب األولويات

تسويق الذات

صناعة الذات

الشغف الذهبي

إدارة التغيير والتحول

المكان نسبة الرضا لدىالمستفيدينالشهر
المستفيدين

100+%90

200+%85

100+%90

100+%85

200+%90

200+%85

100+%90

يوم واحدالربع الرابععن بعدنوفمبرالشباب 60%15التطوع حياة



SA0305000068202383835000للمساهمة معنا

SA6515000999131413660008

SA2480000611608010354356




