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المحتويات



تأسست جمعية ألجلهم لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة بترخيص
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقـــم(1053) وبتاريـــخ
1439/5/20هـ وذلك لتكون نبراسًا مضيئًا لخدمة األشخاص ذوي
اإلعاقة بما يجعلهم أفرادًا فاعلين فــي المجتمع ودعم قضاياهم
وأسرهم والجهات ذات الصلة ، وتعزيز تبادل الخبرات وتفعيل
الشراكات مع الجهات ذات العالقة لتمكين األشخاص ذوي
اإلعاقة في المجتمع لتعزيز جودة الحياة، وتحقيقًا لتوجيهات
مجلس اإلدارة للجمعية فقد جاء بناء الخطة االستراتيجية
للخمس سنوات القادمة 2021- 2025م سعيًا لمواصلة اإلنجازات

في خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم.
 

الرئيس التنفيذي
فيصل بن عبدالرحمن آل سعود

المقدمة :



الموجهــــات االستراتيجيـــــة العـــــامـــــــة 
لجمعية ألجلهم لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة  



الموجهات االستراتيجية العامة لجمعية ألجلهم :



التحليل
االستراتيجي

 

المراجعالمخرجاتالمشاريعمؤشرات االداءاألهدافالقيمالرسالةالرؤية



إدارة الخطة وفق نموذج Wheelen&Hunger لإلدارة اإلستراتيجية :



مصطلحات الخطة اإلستراتيجيــــــة  



مصطلحات الخطة االستراتيجية :مصطلحات الخطة االستراتيجية :



قياس الجاهزية 
يقوم فريق العمل بالتأكد من امتالك الجمعية لجميع اإلمكانات المطلوبة للبدء بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

تحديد القدرات البشرية
وبيئـــة العـــمل التـــــي
تتطلبها اإلستراتيجية 

 

وضــــــــع القياســـات
اإلستراتيجية لجميع
القدرات المطلوبة

وضــــــع المـــــبـــــادرات
اإلستراتيجية األزمة
لســــــــــد الفجـــــــوة 

وضع المستهدفـــــــات
الخـــــاصة بسمــــــــــات
المـــوارد البشــــريـــــة

وبيئة العمل.



قياس الجاهزيةقياس الجاهزية





ــــــــــدون المستفـي
وأصحاب المصلحة

 





نســـــبة السكــــان
السعوديين ذوي
اإلعــــــاقـــة فــــي
منطقة الرياض

 (%25,13)





 الطموح اإلستراتيجي :



تحليل البيئة الداخلية :



تحليل البيئة الداخلية :



التحيل البيئي :



التحيل البيئي :



التحيل البيئي :



رؤية جمعية ألجلهم لخدمة
األشخاص ذوي اإلعاقة 

 



نبراس مضيء لخدمة األشخاص
ذوي اإلعـــــــــاقة وتمكينــــــــهم

رؤية جمعية ألجلهم لخدمة
األشخــــاص ذوي اإلعـــــاقة :

تطويرخدمات 
ذوي اإلعاقة

 

تأهيل ذوي
اإلعاقة

 
دعم قضايا

ذوي اإلعاقة
واسرهم

 
تمكين ذوي

اإلعاقة وتجويد
حياتهم 

 

مكونات الرؤية االستراتيجية :



رسالة جمعية ألجلهم لخدمة
األشخاص ذوي اإلعاقة 

 



جمعية وطنية تعنى بخدمة كافة فئات األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تبادل
الخبرات وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العالقة وتمكين األشخاص ذوي

اإلعاقة في المجتمع وتعزيز جودة الحياة لهم ودعم قضاياهم واستدامة خدمتهم.

مكونات رسالة جمعية ألجلهم لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة :



القيم المؤسسية
لجمعيــــة ألجلـــهم 



مصطلحات القيم :مصطلحات القيم :



األهداف االستراتيجية ومؤشرات
قياس األداء

 





األساليب المقترحة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية :







األهداف التفصيلية للهدف اإلستراتيجي 







األهداف التفصيلية للهدف اإلستراتيجي 





األهداف التفصيلية للهدف اإلستراتيجي 











تحليل األثر اإلجتماعي 



تحليل األثر :تحليل األثر :

زيادة ثقة المستفيدين في
الجمعية.

زيادة نسبة المستفيدين
من األجهزة التعويضية 

 والعمليات الجراحية.
نشر الوعي بحقوق

األشخاص ذوي اإلعاقة.
زيادة الملتقيات والفعاليات

لألشخاص ذوي اإلعاقة 

•استفادة األشخاص ذوي

اإلعاقة من األجهزة

التعويضية والعمليات

الجراحية.

 

•برنامج ورشة النجارة
وفن األركت.

•الملتقى السنوي.
•برنامج ورشة الخياطة.
•توفير الدعم المادي عبر

التنسيق مع الشركاء
الداعمين.

•برنامج المنح الدراسية
الجامعية

 

 

المخرجاتالمخرجاتالنتائجالنتائج  األثراألثر



تحليل األثر :تحليل األثر :

•تجهيز مقر للقاءات االجتماعية.
•إقامة شراكات مع جهات

مجتمعية.
•استقطاب موارد بشرية متطوعة

للعمل في برامج الجمعية.
•المشاركة في الفعاليات

المجتمعية لزيادة الموارد المالية
للجمعية.

 

عدم وجود جهات متخصصة

لرعاية المستفيدين.

ضعف معرفة األشخاص ذوي

اإلعاقة بحقوقهم.

 

 

المدخالت
 

المبررات



تحليل األثر(تحليل األثر(مجال الدعم النفسي)مجال الدعم النفسي)

•تحسين نسبة وعي
المجتمع عن حقوق

األشخاص ذوي اإلعاقة.
 

•استفادة 200 مستفيد

من برنامج التوظيف.

•مشاركة 800 معاق من

برامج الجمعية.

 

•إقامة برامج في

المناسبات العامة

والوطنية والعالمية.

•برامج إعالمية مرئية

ومسموعة.

•تفعيل قنوات

•برنامج االستشارات

 

 

المخرجاتالمخرجاتالنتائجالنتائج  األثراألثر



•استقطاب أخصائيين متطوعين
للدعم النفسي.

•تخصيص وحدة في الجمعية
لتقديم الدعم النفسي (مركز

اإلرشاد األسري).
 

•ضعف ثقافة األشخاص ذوي
اإلعاقة وأسرهم.

•وجود 50 % من الحاالت
المستفيدة تعاني من عدم

الثقة بالنفس.
•عدم وجود جهات متخصصة

تقدم الدعم النفسي
لألشخاص ذوي اإلعاقة

وأسرهم.
•النظرة السلبية للمجتمع نحو

المعاقين واحتياجاتهم.
 

المدخالت
 

المبررات

تحليل األثر(تحليل األثر(مجال الدعم النفسي)مجال الدعم النفسي)





اإلشراف العام 
سمو األميرة /نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود
سمو األمير/ فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود

 
الفريق الفني واالستشاري 

 
د/رباب على ,أ/أفنان األغا

 
اإلصدار الثاني

 




