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معلومات اإلصدار الحالي:
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تاريخ اإلصدار:

ديسمبر 2020

التعديالت التاريخية على الوثيقة
االصدار

اعداد  /تحديث  /مراجعة بواسطة

1.0

د .فواز الحربي
د .فواز الحربي

1.1

م .فهد الحامد
أ .محمد قطيش

1.2

التاريخ
صفر 1442ه
أكتوبر 2020
صفر 1442ه
أكتوبر 2020

م .فهد الحامد

ربيع الثاني 1442ه

م .عبدالرحمن املاجد

ديسمبر 2020

التعديالت
املسودة األولى

تعديالت

تعديالت

مقدمة
تهدف الوثيقة إلى وضع األساس للخطة التشغيلية لجمعية الحوسبة السحابية وذلك لعام  2021مع ربطها باألهداف
االستراتيجية الخاصة بالجمعية مع وضع مؤشرات األداء للمساعدة في قياس نسبة التنفيذ لبرامج والفعاليات واملبادرات
الخاصة بالجمعية باإلضافة للجوانب اإلدارية ،وذلك خالل العام .2021

• الهدف االستراتيجي األول :تعزيزاالستدامة املالية للجمعية.
معياراألداء

املستهدفات/
ومؤشرات التحقق

مقدار اإليرادات
املالية السنوية
(باإلضافة إلى

 150ألف ريال

إيرادات البرامج
املتوقعة)
عدد الرعايات التي
تم عقدها

 2مذكرات تفاهم

املبادرات /
املشروع /

األهداف التفصيلية

األنشطة والفعاليات

الب رنامج
حملة لجمع
التبرعات /
إيرادات
األنشطة
مبادرة
شركاء
لخدمة
املجتمع

نسبة اإليرادات

زيادة  %30إيرادات

عضويات

الثابتة واملتغيرة

االشتراكات

الجمعية

• الحصول على  %80من
املستهدف املطلوب.
• الوصول لشرائح متعددة
من املتبرعين.

•

توقيع مذكرتي تفاهم مع
شريكين تقنيين

• زيادة نسبة اشتراكات
العضوية السنوية ب %30

• مخاطبة الجهات
املانحة.
• مخاطبة رجال األعمال.

• تصميم بروفايل
استثماري للجمعية.
• التواصل مع عدد من
الشركات التقنية.
• تحديث الئحة
العضويات واضافة
املزيد من املميزات
• عمل حملة الستهداف
املتخصصين باملجال
• أتمتة إجراءات بوابة
العضويات بشكل كامل

عدد املستفيدين /
املستهدفين

زمن التنفيذ

 10جهات مانحة

سنة تبدأ من

 4رجال أعمال

الربع األول

ستة أشهر
 2شركاء تقنيين

تبدأ من
الربع األول

املعني بالتنفيذ

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

ثالثة أشهر
 5أعضاء جدد

تبدأ من
الربع األول

اللجنة املالية

نسبة تخفيض
املصاريف التشغيلية

تخفيض 20%من
املصاريف املحددة

السنوية للجمعية.

في املوازنة السنوية

مبادرة نعمل
بذكاء

• تخفيض املصاريف اإلدارية
والتشغيلية مع الحفاظ على
جودة العمل

• االستفادة من
تخفيضات املنظمات
غير الربحية.
• الحصول على مقر
مجاني.
•

الحصول على أنظمة
مجانية.

-

سنة تبدأ من

اللجنة التنفيذية

الربع األول

اللجنة املالية

• الهدف االستراتيجي الثالث :توفيرخدمات متميزة تساهم في تعزيزتبني الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة.

معياراألداء

املستهدفات/
ومؤشرات التحقق

املبادرات /
املشروع /

التقنية في مجال
الحوسبة السحابية

األهداف التفصيلية

الب رنامج

عدد االستشارات
 4استشارات

األنشطة والفعاليات

برنامج " مستشار
الكالود"

والتقنيات الناشئة.

القيام بها عن
الحوسبة السحابية

 3أوراق علمية /دعم

برنامج " الكالود

ثالثة باحثين

البحثي"

زمن التنفيذ

املستهدفين
• القيام بتجهيز مجموعة من
املستشارين لتقديم االستشارات
التقنية في مجال الحوسبة السحابية
ملختلف الجهات.

• تقديم االستشارات
التقنية في مجال
الحوسبة السحابية
والتقنيات الناشئة.
•

عدد األبحاث
والدراسات التي تم

عدد
املستفيدين /

• املساهمة في أبحاث
ودراسات عن الحوسبة
السحابية.

 4استشارات

املعني
بالتنفيذ

ستة أشهر تبدأ من اللجنة العلمية
الربع الثالث

القيام بدراسات بحثية في مجال
الحوسبة السحابية والتقنيات
الناشئة.

• تقديم منح بحثية للمتخصصين
والباحثين في الجامعات السعودية
للقيام بدراسات وأبحاث في مجال
الحوسبة السحابية والتقنيات
الناشئة

 3أوراق  /باحثين

سنة تبدأ من الربع
األول

اللجنة العلمية

• الهدف االستراتيجي الر ابع :تفعيل دوراملتطوعين في مجال الحوسبة السحابية.

معياراألداء

املستهدفات/
ومؤشرات التحقق

املبادرات /
املشروع /
الب رنامج

عدد املتطوعين
الذين سجلوا في

 50متطوع

نماذج التطوع.
عدد البرامج
التطوعية التي نفذها
متطوعون.

عدد
األهداف التفصيلية

•

زيادة عدد املتطوعين
بنسبة %100

•

إقامة برامج
متخصصة من قبل
املتطوعين بالجمعية.

برنامج " التطوع
السحابي"
 5برامج

األنشطة والفعاليات

• تجهيز برنامج إلدارة شئون املتطوعين.
• تجهيز محفزات التطوع مثل
الخصومات والجوائز.
• إصدار شهادات للمتطوعين.

املستفيدين /
املستهدفين

 50متطوع
جديد

 5برامج

زمن التنفيذ

املعني بالتنفيذ

سنة تبدأ من الربع
األول

مسؤول التطوع

سنة تبدأ من الربع
األول

مسؤول التطوع

• الهدف االستراتيجي الخامس :رفع مستوى الوعي والثقافة في مجال الحوسبة السحابية عبرمحتوى عربي مميز.

معياراألداء

املستهدفات/
ومؤشرات التحقق

املبادرات /
املشروع /

األهداف التفصيلية

األنشطة والفعاليات

الب رنامج

عدد برامج الوعي
والثقافة التي نفذت
•

 3برامج
عدد املشاركين في

عدد املحتويات
العربية التي تم
التعامل معها.

برامج " الحوسبة
السحابية
بالعربي"

برامج الوعي والثقافة

زمن التنفيذ

املستهدفين
•

 300مشارك

عدد
املستفيدين /

تنفيذ  3برامج لتعزيز
الوعي والثقافة في
مجال الحوسبة
السحابية.

املعني
بالتنفيذ

إطالق حمالت تثقيفية عن الحوسبة
السحابية باللغة العربية عبر وسائل
التواصل االجتماعي مثل تويتر وسناب
شات.

• إطالق برامج إثرائية في مجال
الحوسبة السحابية.
• استهداف طالب الجامعات والكليات
وتحفيزهم لحضور برامج الجمعية.

 300مستفيد

سنة تبدأ من الربع
األول

لجنة البرامج

• عقد شراكات مع الجمعيات الطالبية
في الجامعات.
•

إصدار  4نشرات في
مجال الحوسبة
السحابية باللغة
العربية.

•

إصدار  6مقاالت.

 10نشرة أو مقال

• تشجيع املتخصصين في كتابة مواضيع
عن الحوسبة السحابية باللغة
العربية.

-

سنة تبدأ من الربع
األول

لجنة البرامج

• الهدف االستراتيجي السادس :دعم اسرتاتيجيات املوارد البشرية الوطنية يف جمال احلوسبة السحابية.
املستهدفات/
معياراألداء

ومؤشرات
التحقق

عدد البرامج التي تم
العمل عليها في مجال
تعزيز القدرات.

املبادرات /
املشروع  /الب رنامج

برنامج " الطريق إلى
 3برامج

الحوسبة
السحابية"

عدد
األهداف التفصيلية

األنشطة والفعاليات

املستفيدين  /زمن التنفيذ

املعني بالتنفيذ

املستهدفين

• تنفيذ  3برامج تدريبية في
مجال الحوسبة السحابية
والتقنيات الناشئة.

• إطالق برامج ودورات تدريبية في مجال
الحوسبة السحابية والتقنيات القريبة
مخصصة لخريجي الجامعات.
• العمل على الحصول على تخفيضات
موجهة لخريجي الجامعات.

 20متدرب

سنة تبدأ من

اللجنة العلمية

لكل دورة

الربع األول

ولجنة البرامج

• الهدف االستراتيجي السابع :تعزيز إجراءات احلوكمة والصحة التنظيمية.
املستهدفات/
معياراألداء

ومؤشرات
التحقق

عدد البرامج والدورات
التدريبية والتأهيلية.
نسبة املشاركين في
الدورات التدريبية
والتأهيلية من
منسوبي
وموظفي الجمعية.

عدد السياسات
واألطر التنظيمية التي
تم تشكيلها

املبادرات /
املشروع  /الب رنامج

األهداف التفصيلية

 3أنظمة

حضور  3برامج تدريبية
ملنسوبي وموظفي الجمعية
في مجاالت مختلفة.

•

إعداد قائمة بالبرامج التدريبية املناسبة.

 6موظفين /
متطوعين

املعني بالتنفيذ

سنة تبدأ
من الربع
األول

املدير التنفيذي

برنامج " تطوير
منسوبي الجمعية"

•

وموظفي
الجمعية.

 8سياسات

األنشطة والفعاليات

املستفيدين /
املستهدفين

•

 3برامج

 %20من
منسوبي

عدد

زمن
التنفيذ

برنامج " الحوكمة"

حضور  %20من منسوبي
الجمعية لبرامج تدريبية في
مجاالت مختلفة.

•

إقرار  8سياسات إدارية
ومالية للجمعية.

•

القيام بتطوير األنظمة
التالية التي لها عالقة
بالعمل اإلداري للجمعية:
عقود التوظيف
والصالحيات واملهام
الوظيفية.

• مخاطبة الجهات التدريبية املختلفة.
•

مخاطبة الجمعيات املختلفة ملعرفة مدى
إمكانية التعاون معهم.

• تطوير اللوائح الخاصة بالسياسات املالية
للجمعية.
• تطوير األنظمة اإلدارية للجمعية وقواعد
االستثمار.
• تطوير الخطة االستراتيجية

 6موظفين /
متطوعين

 8سياسات
 3أنظمة

سنة تبدأ
من الربع
األول

ثالثة أشهر
تبدأ من
الربع األول

املدير التنفيذي

مجلس اإلدارة

• الهدف االستراتيجي الثامن :بناء شراكات اسرتاتيجية تكاملية وداعمة.
املستهدفات/
معياراألداء

ومؤشرات
التحقق

املبادرات /

 3شراكات
تغطية %100

نسبة الشراكات في
القطاعات املختلفة.

من القطاعات
املختلفة
بشراكات
مختلفة

األهداف التفصيلية

املشروع  /الب رنامج

عدد الشراكات
االستراتيجية في
القطاعات املختلفة.

عدد

برنامج التعاون
االستراتيجي

•

عقد  3شراكات استراتيجية
مع جهات مختلفة.

•

تغطية  %100من
القطاعات املختلفة
بمذكرات تعاون (القطاع
الحكومي ،الخاص ،وغير
الربحي)

األنشطة والفعاليات

•

إعداد قائمة بالجهات املتوقع توقيع
شراكات معها.

• التواصل مع الجهات املتوقع توقيع شراكات
معها.

املستفيدين /
املستهدفين

 3جهات

زمن التنفيذ

ستة أشهر تبدأ
من الربع الثاني

املعني
بالتنفيذ

الرئيس
أو
النائب

• الهدف االستراتيجي التاسع :رفع نسبة رضا املستفيدين من خدمات اجلمعية.
املستهدفات/
معياراألداء

ومؤشرات
التحقق

عدد النماذج التي من
شأنها قياس رضا

عدد

املبادرات /
املشروع  /الب رنامج

األهداف التفصيلية

املستهدفين
•

 2نموذجان

املستفيدين.
رفع نسبة رضا

رفع نسبة رضا

املستفيدين من
خدمات الجمعية.

املستفيدين ب
%10

قياس رضا
املستفيدين من
الجمعية

األنشطة والفعاليات

املستفيدين /

زمن التنفيذ

•

تطوير نموذجين لقياس رضا
فئات مختلفة من املستفيدين
(املتطوعين ،األعضاء،
مستفيدي البرامج)
رفع نسبة رضا املستفيدين من
خدمات الجمعية ب %10

• البحث عن النماذج املناسبة والفئات
املستهدفة.
• نشر استبانة رضا املستفيدين قبلية.
• نشر استبانة رضا املستفيدين بعدية.
• تحليل االستبانات.

فئتان مختلفة
من املستفيدين

ستة أشهر
ابتداء من الربع
الثاني

املعني
بالتنفيذ

لجنة البرامج

