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�أوثقمبادرةتهدف�إىلتعزيزالبناءامل�ؤ�س�سيومتكينه؛وحتقيق
اال�ستدامةالقانونية؛للأوقافواجلمعياتوامل�ؤ�س�ساتالأهلية،
لي�ستمر عطا�ؤها يف خدمة املجتمع.
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تم اختيار كلمة «أوثق»
للداللة على هدف املبادرة وهو �إحكام البناء التنظيمي
والقانوين للأوقاف واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.

مسارات المبادرة
 .1تقدمي اخلدمات :يركز هذا امل�سار على تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية للقطاع
الأهلي يف املجالني القانوين والتنظيمي ،وتت�ضمن هذه اخلدمات مايقارب ()40
�أربعني ن�شاط ًا ا�ست�شاري ًا نوعي ًاُ ،ت َقدم من خالل فريق من امل�ست�شارين املتخ�ص�صني يف
القطاع الأهلي.
�	.2إثراء املحتوى :يهدف هذا امل�سار �إىل �إثراء الإعالم الرقمي مبحتوى نوعي
يخدم القطاع الأهلي يف مو�ضوعات حيوية مع الرتكيز فيها على البعد القانوين؛
يعدها ويقدمها فريق من امل�ست�شارين الذين ميتلكون خربة وا�سعة يف تخ�ص�صاتهم،
وتتلخ�ص تطبيقات هذا امل�سار يف:
• �إعداد وت�صميم الر�سومات التعليمية . Infographic
• �إنتاج املقاطع املرئية.
• ت�صميم الأدلة التنظيمية املت�صلة بالقطاع الأهلي.
• �إعداد املن�شورات املنا�سبة ملواقع التوا�صل االجتماعي.
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الخدمات واألنشطة:
 .1تقدمي اال�ست�شارات القانونية والإدارية املتخ�ص�صة:

•
•
•
•
•
•
•
•

تقدمي امل�شورة القانونية واخليارات املمكنة للمن�ش�آت الأهلية فيما يتعلق ب�أن�شطتها.
الإفادة عن الأنظمة ال�سعودية ولوائحها التنفيذية و�شرح موادها.
�صياغة كافة العقود واملحررات ومراجعتها وتعديلها.
ح�ضور املفاو�ضات التعاقدية حتى �إبرامها وكذلك متثيل املن�ش�آت الأهلية يف �إبرام العقود.
درا�سة اخلريطة التنظيمية والو�صف الوظيفي وتقدمي تو�صيات التح�سني .
تقييم �سيا�سات و�إجراءات العمل املطبقة وتقدمي التغذية الراجعة حولها.
مراجعة م�صفوفة ال�صالحيات واقرتاح التعديالت التطويرية.
تقدمي املقرتحات التطويرية لبيئة العمل �إداري ًا.

 .2ت�سجيل وت�أ�سي�س الأوقاف واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية:
•
•
•
•
•
•
•

�إعداد الوثائق املطلوبة للت�سجيل �أو الت�أ�سي�س.
توثيق انعقاد اجلمعية العمومية وجمل�س االدارة.
الت�أكد من م�سوغات طلب الت�سجيل والت�أ�سي�س قبل التقدمي.
كتابة منوذج الالئحة الأ�سا�سية للجمعيات �أو امل�ؤ�س�سات الأهلية.
التقدمي على املوقع االلكرتوين للوزارة.
متابعة طلب الت�سجيل مع الوزارة .
متابعة �إ�صدار الرتخي�ص للمن�ش�أة الأهلية للبدء يف مزاولة ن�شاطها.

�	.3إعداد اخلطط والهياكل التنظيمية وم�صفوفة ال�صالحيات:

•
•
•
•

بناء ر�ؤية املن�ش�أة الأهلية امل�ستقبلية و�صياغة �أهدافها ،و�إعداد خطتها اال�سرتاتيجية.
و�ضع اخلطط التنفيذية والت�شغيلية للوحدات الإدارية باملن�ش�أة الأهلية.
بناء الهيكل التنظيمي والو�صف الوظيفي للمن�ش�أة الأهلية مبا يتوافق مع النظام ومع
طبيعة ن�شاطها والأعمال التي تقدمها.
�إعداد م�صفوفة ال�صالحيات الإدارية واملالية بح�سب متطلبات النظام ومبا يحقق
ر�ؤية املن�ش�أة الأهلية و�أهدافها.

 .4بناء اللوائح وال�سيا�سات:

• كتابة الالئحة الأ�سا�سية للمن�ش�أة الأهلية.
• بناء و�صياغة اللوائح الإدارية واملالية والقانونية للمن�ش�أة الأهلية.
• �إعداد �سيا�سات العمل الإدارية واملالية واملوارد الب�شرية.
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�	.5إعداد وت�صميم �إجراءات ومناذج العمل:

•
•
•
•

حتليل وتقييم �إجراءات العمل يف املن�ش�أة الأهلية.
ت�صميم منوذج �إجراءات العمل املنا�سب لن�شاطات املن�ش�أة الأهلية.
بناء �إجراءات العمل جلميع �أن�شطة املن�ش�أة الأهلية.
اقرتاح اخلدمات والربامج التقنية لتفعيل �إجراءات العمل.

 .6التدريب والت�أهيل:

•
•
•
•

درا�سة وحتليل االحتياج التدريبي للأفراد واملن�ش�آت الأهلية.
ت�صميم وتطوير احلقائب التدريبية.
�إعداد وتقدمي الور�ش والدورات التدريبية مبهنية وجودة.
قيا�س وتقومي الأثر التدريبي وتقدمي التقارير التحليلية لذلك .

 .7قيا�س وتقييم اجلهات والأفراد:
•
•
•
•

قيا�س م�ستوى االلتزام والن�ضج القانوين للمن�ش�أة الأهلية وفق �أداة متخ�ص�صة
ونوعية من ابتكارنا.
تطوير �أدوات تقييم �أداء الأفراد ،باعتماد منهجيات حديثة.
توظيف التقنية يف عمليات التقييم لتحقيق املو�ضوعية وال�شفافية.
تقدمي التغذية الراجعة املبنية على التحليالت االح�صائية مل�ساعدة املن�ش�أة يف
اتخاذ قراراتها.

 .8مراجعة وحتكيم الوثائق وامل�ستندات (اخلطط ،اللوائح ،احلقائب
التدريبية:).. ،

• حتكيم املنتجات العلمية وتدقيقها فني ًا ولغوي ًا.
• مراجعة املنتجات والوثائق فني ًا ولغوي ًا.
• تقدمي التقارير التف�صيلية عن الوثائق وامل�ستندات املطلوب حتكيمها �أو مراجعتها.

 .9معمل �أوثق:

�أول معمل تقني للمن�ش�آت الأهلية ،يقدم جميع اخلدمات القانونية والإدارية بطريقة
مهنية ،وبا�ستخدام التقنية احلديثة ،و�سيتم الإعالن عن تفا�صيل اخلدمة جلميع
�شركائنا الحق ًا ب�إذن اهلل تعاىل.
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خطوات الشراكة معنا
االنطالق
التوا�صل مع املبادرة

الزيارة الأولية
للجهة الأهلية

1

2

عرب موقع املبادرة

www.awthq.org

زيارة امل�ست�شار
للمن�ش�أة الأهلية
للوقوف على طبيعة
االحتياج من
اخلدمات.

حتديد نطاق العمل
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التعاقد

بدء العمل
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تقدمي عر�ض
حتديد امل�ست�شار
اخلدمات واالتفاق
لباقة اخلدمات
على العمل وتوقيع
املنا�سبة للمن�ش�أة
العقد.
الأهلية وفق ًا لنتائج
الزيارة الأولية.

تقدمي خطة
العمل وبدء تقدمي
اخلدمات.

لـمــاذا أوثــق
• �أول مبادرة نوعية جتمع بني البناء التنظيمي والقانوين للقطاع
الأهلي.
• طريق��ة �سهل��ة وفعال��ة لتعزي��ز البن��اء امل�ؤ�س�س��ي والقان��وين
با�ستخدام التقنية احلديثة.
• اال�ستثمار يف ا�ستدامة �أن�شطة القطاع الأهلي قانوني ًا؛ وا�ستمرار
تقدمي ر�سالته يف املجتمع.
• اال�شرتاك بخطوات خمت�صرة و�سريعة يف خدمات املبادرة.
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www.awthq.org
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