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قددرف هيدد  جددرير تعددلخ الءبددرا  مصصدد  تءصصددي  تفاعليدد  عبددر تعبيدد    ددي ي  

لقعداخ الءرمات االستشاري  المجاني  هي العرير من المجداالت المتءصصد  ل

تقدريم ويكدل . غير الربحي من خالل نءبد  مدن الءبدرا  المتعدلعين المحتدرهين

عدرة االستشارات والتلاصل مع المسدتفيرين مدن هدال الءدرمات عبدر وسدا ل

.نصي  وغرف صلتي  وبالفيريل

فـــكــرة المبادرة



  الجدلدة تعلير القعاخ غير الربحي وتمتيص  من خدالل تقدريم  استشدارات عاليد

تعلعددددًا للقعدددداخ غيددددر الربحددددي مددددن خددددالل مجملعدددد  متءصصدددد  مددددن الءبددددرا  

.المتعلعين هي عرد من المجاالت المستهره 

الهدف العــام 

للــمـــبــادرة



هددي تهددرف مبددادرة جددرير تعددلخ الءبددرا  إلددا تمكددين القعدداخ غيددر الربحددي وتعددلير  رراتدد  وتع يدد  دورل

:المجتمع وه  األهراف اآلتي 

المساهم  هي تحددددددقيددددد  
مستهرهات رؤي  المملك 

2030

اإلسددددهاف هددددي العا ددددر علددددا 
اال تصدددددددداد هددددددددي المملكدددددددد  

دة لتلهير خدرمات عاليد  الجدل
 ات مقابددددددل مددددددالي مرتفددددددع 

.تقرف تعلعياً 

هددتف هددرم المسدداهم  هددي
ترسددددددددديل مقاهددددددددد  العمدددددددددل 
ة التعلعي االحتراهدي وييداد

المتعلعين

  اسددددت مار الكفددددا ات الل صيدددد
هدددددددي تقدددددددريم االستشدددددددارات 

التءصصي 

  خل  الشرا ات المجتمعي
الصلعي  وتعمي  األمر

إيجاد حلق  تلاصل ممكص 

لمصسلبي القعاخ غير 

الربحي والراغبين هي 

الرخلل هي  مع الءبرا  

المءتصين
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أهداف الٌمبادرة التفصيلية



ةالمجاالت التخصصية المستهدف

: ر وتصررج تحت المجاالت العام  العرير من المجاالت الفرعي  المستهره  علا سبيل الم ال ال الحص

االتصال المؤسسيتءعيط تقصي

القانل العال ات العام الحل م 

المحاسب  إدارة المشاريع
والمالي 

الجمعيات الصاشئ 

األو اف



مرتكزات وممــيــزات المـبـادرة
:يإ  من أهم المرتك ات الءاص  بمبادرة جرير تعلخ الءبرا ، والتي يمكن من خاللها تقريم خرمات استشاري  نلعي  هي اآلت

التصددددلخ هدددددي وسددددا ل 
تقددددددددددريم الءددددددددددرمات 

االستشاري 

ر إمكانيدددد  اللصددددلل للءبيدددد
مدددددددن أ  مصعقددددددد  هدددددددي 

المملك 

تعميدد  مفهددلف العمددل
االستشددددددددددار    ليدددددددددد  

رهعال  للصمل والتعل

سددددهلل  وصددددلل الءرمدددد  
للمسدددددتفير هدددددي عمدددددلف

المملك 

تعبي    ي نلعي ومبتكرترسيل مقاه  التعلخ

ارها استكددددشاف وصددددقل مددددهارات الكفددددا ات الل دددددصي  واستدد دددددم
هددي مجددددددال االستشارات
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اء ممكنات مبادرة جدير تطوع الخبر
  إ  مددن أهددم ممكصددات مبددادرة جددرير تعددلخ الءبددرا  هددي إنجددام عمليدد  تقددريم الءددرمات االستشدداري

للقعاخ غير الربحي اآلتي

تدددددددددددلهير هدددددددددددرم 
ي تعلعي  تءصص

شددددددددهادة بعددددددددرد 
ساعات التعلخ

بدددددددددرام  ت هيليددددددددد  
ي تعليري  تءصص

احتسدددددددا  األجدددددددر 
والم لب 

را  خل  هرم للءب
للشددددددددددرا   مددددددددددع 

القعاخ

  تمكدددددين الءبدددددرا
مدددددددددن التحدددددددددلل 

الر مي

التجار  والءبدرات
المكتسب 



مستمر عملف مصا   
المملك 

القعاخ غير 
الربحي 

الفئة المستهدفةالنطاق الزمنيالنطاق الجغرافي

رةنطـــاق تنــفيــذ الُمبــاد



األثر المرجو من جدير تطوع الخبراء 
لمجتمددع مبددادرة جددرير تعددلخ الءبددرا  مصصدد  نلعيدد  متءصصدد  هددي تمكددين القعدداخ غيددر الربحددي وتعددليرل وتع يدد  دورل هددي ا

بعرق مبتكرة ونتعلع إلا تحقي  األمر المرجل مص  وه  اآلتي

المساهم  هي تحقي  
2030مستهرهات رؤي  المملك  

هرم تعلعي  
متءصص 

تع ي  األمر التصمل  علا
الفرد والمجتمع

المساعرة هي رهع العا ر 
اال تصاد  علا التصمي 

رهع مستلى الكفا ات الل صي 
راتالمتءصص  هي مجال االستشا

 ا ات مست مرة 
هي خرم  المجتمع

رين تلسيع  اعرة المستشا
هي القعاخ



تصصيف مقرمي الءرم  

 رخصيحملمن:المستشار
تي بمالري أواستشارة

يهبءبرت اعتباري جه من
االستشاراتمجال

مؤهليحملمن:المءتص
تءصص مجالهيأ اديمي

مجالهيخبرةشهاداتمع
االستشارة

مؤهليحملمن:الءبير
ولكنالجامعيدو أ اديمي

جالالمهيخبرت ي بتمالري 



دليل استءراف 
التعبي  



التسجيل بر م الجلال-1
(ادأهر–جمعي  –خبير )اختيار نلخ الحسا  -2
إضاه  استشارة جريرة-3
إدخال بيانات االستشارة -4
اختيار مجال االستشارة-5
اختيار الءبير أو المستشار-6
تحرير و ت وتاريل االستشارة المرغل -7
اهق  يصل العلب إلا المستشار ويتم المل-8

علا العلب أو عرم 
االستشارة عبر الرسا ل الصصي -9

استشار إمكاني  إضاه  اجتماخ -10



لتحميل التطبيق
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شـكــرًا لــكــم


