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التاريخ/

املشفوعات/

وفقهم اهللافريق عمل ألجلهم

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
 

انطالقًا مــن حــرص اإلدارة التنفيذية جلمعية ألجلهم خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة على تطوير
العمل املؤسسي ودفــع مســرية التطــور والتنميــة املستدامة فــي اجلمعية، وتعزيزاً لرتســيخ
وتطبيق أفضل املمارسات العاملية يف جمــال اخلطط التشغيلية واإلدارة املؤسســية، يسرين أن
أقــدم لفريق عمل اجلمعية اخلطة التشغيلية السنوية لعام 2023م للجمعية، والتي جاءت
 كمحصلــة لتضافــر جهــود وخبــرات جمموعة مــن الكفاءات التــي عملت بروح الفريــق الواحد
إلجنازها بهذه الصــورة املتكاملة ، من أجــل مســاعدة جميع األقسام واإلدارات باجلمعية  لتصبح
أكثــر فاعليــة لتنفيــذ مهامهــا وممارســة صالحياتها، ومبــا يســهم فــي ترجمــة التوجهــات
املســتقبلية واخلطــط االسرتاتيجية للجمعية علــى أرض الواقع، والتي تهدف  لتبســيط العمليات
واإلجراءات ّوحتسني مستوى اخلدمات املقدمة ملستفيدي اجلمعية وتطوير كفاءة وفاعلية فريق
العمل واالستغالل األمثل للموارد املؤسسية، إن هذه اخلطة هي مبثابة أداة إرشــادية يف
التنظيم اإلداري والتطوير التنظيمي املعتمدة على املبادئ واألسس العلميــة والعامليــة فــي هــذا
اــال، وال يفوتنــي هنــا أن أؤكد علــى أن ما نقدمه اليوم يعد وثيقة متجــددة تتطور وفقًا لنضج
املمارســات التنظيمية يف اجلمعية ولهذا، فــإن جميع األقسام واإلدارات باجلمعية مدعــوة إىل
تطبيــق املفاهيم واألدوات الــواردة فــي اخلطة، واملســارعة إلــى إبداء الرأي لتطوير اإلصدارات

املستقبلية باستمرار. 
ختاماً، أود أن أتقــدم بالشــكر اجلزيــل إلــى فريــق العمــل علــى اجلهــد الــذي بذلــه فــي إخــراج
هــذه اخلطة التشغيلية إلــى حيــز الوجــود ليكــون مــادة مرجعيــة لكافــة منسوبي ألجلهم، كما
أتقــدم بالشــكر اجلزيــل لكافــة الزمالء والزميالت الذيــن مل يبخلوا فــي إبداء مالحظاتهم وآرائهــم
خالل مرحلــة تطويــر وإصدار هذه اخلطة، والتــي كان لهــا بصمــة واضحــة فــي تنفيذها وجعلها

بالصورة التي هي عليها اليوم.
 

واهللا املوفق،،،
 

فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود
                           

الرئيس التنفيذي



الرؤيـــة

الرسالة

القيــــم

نرباس مضيء خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم

جمعية وطنية تعنى بخدمة األشخاص ذوي اإلعـــاقة من
خالل تبادل اخلربات وتفعيل الشراكـــات مع اجلهـات ذات
العالقة ومتكينهم  فـــي اتمع وتعزيز جودة احليـــــــاة

لهم ودعم قضاياهم واستدامة خدمتهم

اإلحســـــــان

الشفافيةاملسؤولية

التعــاونالعطـــــــاء

التكامل



املستفيدون

.
.

األهــــــــــــداف
اإلسرتاتيجية

تعزيز قدرات ذوي اإلعاقة 
وتـــــحقيـــــــــق رضاهـــــم

تــــــأهيــــل و إعــــــــــداد و 
تـمكني ذوي اإلعـــــــاقــــة

إيــجاد مـــــوارد مـــــاليـــــة غيــــر
تقليـــــدية بــــهــــــدف تـــعزيــــز
استدامة خدمات الـــــجمعيـــــة
من خالل ممارسة أنــــشــطــــة
متنــــــوعــــة منهــــا األنـــــشطة
العلمية ،االستشارية ،املهنية

وغريهــــا  

العملياتاملالـــي

.

.

.

.

تعــــزيز جـــودة احليـــاة
لألشخاص ذوي اإلعاقــة 

تطوير بيئـــة العمـــــل
املؤسسي للجمعية

توفري خدمات نوعية وترفيــــهية
ورياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة

تقــــدمي برامـــــج اجتماعيـــــــة
وتنموية متميزة لذوي اإلعاقة 

التعليم والنمو

تطــــوير األبحــــــاث و الدراســــــــات
واالصدارات يف جمال ذوي اإلعاقة 

.

إقامـــــة شــراكات
اسرتاتيجيةفعالة

.
.

.

اإلستفـادة من التقنيات احلديثة يف 
متكـــني األشــــــخاص ذوي اإلعاقـــــة

استقطاب الكفاءات املتخصصة
و التطوعـــــــية وتـــــــطويــــــرهـــــا

األهداف اإلسرتاتيجية  



حتسني األساليــــب اإلدارية املستخدمة وتنــوع
املنتـــــــجات واخلدمات التي تقوم بها اجلمعيــة
بتقدميها والوصول إىل درجة أعلى من رضــــــــــا

املستفيدين.
 

 االلتزام مبعدل سنوي بخفض املصــــــــــــــــاريف
التشغيلية مقـارنة بنسبتها  إىل إجمــــــــــــــــــايل

املصـــــــــــــــــــاريف التشغيليـــــــــــــة (اإلجمالية)،
بحيث تبــــــــــــــــــــــدأ من 1٪ يف بـــــــــــــــداية سنة
(2023م) حتــــــــــــــــى 100% يف ربع الســـــــــــــــنة

األخيــــــر.
 
 
 

اإلدارة الرشيقة



يف اخلطة التشغيلية

تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة

حتقيق درجة أعلى من الديناميكية يف اتخاذ القرار من خالل تفويض جملس اإلدارة
اللجنة التنفيذية باتخاذ القرارات املنفذة للسياسات والقرارات التــــــــــــــي يصنعها

جملس اإلدارة.

تطبيق نظام احلوكمة وتشكيل جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان احلوكمـة للمراجعة.

مواصلة وتعميق االستفـــــادة من تقنية املعلومات و تدعيم دور املراجعة الداخلية.
 

تطبيق معـــــــــــــايري اجلـــــــــــــــــــــــــــــــودة يف أعمال اجلمعية وأنشطتهــــــــــــــــــــــــــا.
 

تطوير عمليـــــــــــــــــــــــــات البحث االجتماعي ورفع املستــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى املهنــي.
 

استقطاب مزيـــــــــــــد من الكفاءات السعودية وتطوير املوارد البشرية املتاحة حاليا.
 

حتقيق درجة أعلى من الرضـــــــــــــــــــــا الوظيفي وتطوير عملية تقييم أداء املوظفني.
 

رفع مستوى الوعي مبشاكل ذوي اإلعاقة واخلدمات التي تقدم من اجلمعيــــــــة لهم.
 

دمج الألشخاص ذوي اإلعاقة  مع اتمع

دعم التعاون مع اجلمعيات اخلريية األخرى العاملة يف جمال ذوي اإلعاقة وقيـــــــــادة
هذا النشاط على مستوى اململكة.



حتقيق اإلستدامة املالية وتنويع مصادر الدخل 

إطالق مشاريع لتمكني  ذوي اإلعاقة يف اتمع

متكني ذوي اإلعاقة واملساهمة يف تطويرهم علمياً

إقامة مزادات الكرتونية ترثي قيمة احملتوى احمللي

تنظيم ملتقيات عاملية لتبادل اخلربات العلمية

تنظيم ملتقيات تضم االختصاصيون وذوي االعاقة

خلق فرص وظيفية متكنهم يف سوق العمل

إقامة مبادرات أسبوعية مثل معاً منشي

الئحة املستهدفات



نسبــــــــــة وضـــــــــــــــــــــوح اخلطة للجميع %100

أهمية مقاييس اخلطة التشغيلية تكمن يف متكني ادارة اجلمعية قياس ومعرفة نسبة وضوح اخلطة
للعاملني يف اجلمعية بالتايل اجناز خطط العام املتفق واملوقع عليها

 ارتبـــــــــــــــــــــــاط اخلطـــــــــة بطبيعــة جمـــــــــــــــال
عمل اإلدارة والفرع بنسبة %100

املدة الزمنية كافية لتنفيذ اخلطة بنسبـــــــة %100

الرضــا التام لدى اإلدارات  عن حرص إدارة اجلمعية
يف مناقشتهم واشراكهم يف عمل اخلطــــــــــــــة

معرفة آليــــــة التقييــــم التي سيتــــــــــــم تقيــــيم
املرؤوسيــــــن والرئيس عليها وانهــــا مــــرتبطة
بنسبــــــة 100 % بإجنــــــــــــاز اخلطــــة التشغيــــلية

مت قراءة القســـــم الوظيفي املوضح بالنموذج
وكـــــــــــــــان واضح جدا لهــــم وانهم ملتزمون به

عدم وجود اهــــــداف إضافية لدى اإلدارات يـــــرون
اضافتــــــــــــــــــــــــــــــــــها

مت اطالعــــهم على التزامـــــات إدارة اجلمعيــــة
إلجنـاح اخلطة واملهـــــــام املتوجب على إدارة
اخلدمات املســــــــــــــــــــــــــــــاندة القيـــام بهــــا 

تــــم منح جميـع املوظـفني الفرصة للمناقشة
 وابــــــــــــــــــداء الراي واقناعــــهم بدون ممارسة
صالحيـــــــــــــــــــــــــــات الرئيس املبـــــاشر عليهم

تـم مناقــشة الـخطة مع جميع العاملني من قبل
املساعدين ومديري اإلدارات واألقســـــــــــــــــــــــام 



مؤشر الوضوح
اجلـودة واملتابعة

2023
اخلطة التشغيلية

ماذا نعني مبؤشر الوضوح ؟

نشر نتائج االداء اخلاصة بكل ادارة .

نشر نتائج املوارد البشرية التي تهم العاملني. 

 نشر نتائج اجلمعية جلميع العاملني.

نشر تقرير املتابعــــات اخلاص بسرعة جتاوب اإلدارات .

نشر توصيات اجتماعات جملس اإلدارة والتنفيذية واإلدارة للعاملني

نشر التعاميم والقرارات االدارية اتلفة

نشر نتائج استطالعات الراي للعاملني واملهتمني

+9665    579    89071

LIAJLEHUM

LIAJLEHUM_SA

LIAGLEHUM.ORG



التدرج الوظيفي وربطه باملسار التدريبي

تطبيق نظام برنامج رافد للحوكمة

تطوير آليات عمل املوظفني باإلدارت 

اصدار دليل إجراءات خدمات املستفيدين 

عمل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكات  مع اهم اجلهات

إعداد آلية  إلستقبال االتصاالت واالستفسارات

التحول للعمل اإللكرتوين بنسبة ال تقل عن 95 %

تنظيم برامـــــــــــج ومبادرات جمتمعية نوعية

ارشفة وتوثيق جميع األوراق والوثائق

اعادة تقييم الوظائف وحتديد األجر العادل لها

تطوير نظام التقييم السنوي

تطوير جيل جديد من قيادات الصف الثاين 

الئحة املستهدفات يف اإلسرتاتيجية للجمعية  2023

دليل خدمـــــــــــــات املستفيدين



عمل ترميز جلميع املمتلكات

تطوير مؤشرات مالية رئيسية ملتابعة األداء املايل

تؤثيق وارشفة جميع مطبوعات اجلمعية

تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية باجلمعية

اكتشاف ودعم املوهوبني من اجلنسني

املشاركة يف عدة جوائز للتميز املؤسسي

الئحة املستهدفات يف اإلسرتاتيجية للجمعية  2023

عمل دليل احلوافز وتطوير نظام سلم الرواتب واألجور

 إعداد الئحة للعمل التطوعي واستقطاب املتطوعني

توفري بئية عمل إبـــــــــــــداعية جذابة وممتعة

تطوير بيئة العمل املكتبية اخلاصة مبحيط املوظف



تبيان

دورة عنصر التوازن

املتجر اإللكرتوين

عمليات جراحية
لذوي اإلعاقـــــة

زخرفة

اخلياطة مسابقات من أجلهم

بنك التوظيف

من حقهم يف املساجد

رفيقي

فعاليات ومبادرات نوعية

إزرع شجرة ألجلهم

تدريب على طرق التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة
يف احلياة اليومية ويف أثناء األزمات والكوارث



رؤية اخلدمات املساندة

عــمــل دلـيـل اجراءات لـلـتـعـامـل مع
األجهزة واإلضــاءة والتكييف وخفض

املصاريف التشغيلية اىل 15.% 
تبني وتطبيق سياسة إدارة ااطر

املالية.
تطوير مؤشرات مالية رئيسية ملتابعة

األداء املايل
توثيق حماية امللكية الفكرية للجمعية 

رفع نسبة الوعي باألمن املعلوماتي لدى
العاملني اىل %90 

تـوحـيـد هوية الربيد اإللكرتوين.
تدريب املوظفني واملستفيدين على

استخدام البوابة. 
حتديث األنظمة واللوائـح والـقرارات مبا

يتوافق مع األنظمة السارية يف اململكة.
بناء منهجه لتعزيز الوالء لدى جميع

العاملني.

تطوير بئية العمل املكتبي واألمـن
والسالمة وخفض أي آثار سلبية على

اتمع والبيئة والعاملني.
تطوير نظام التقييم السنوي بشكل

عادل وواضح وفق اجلدارات الوظيفية. 
تنظيم جـلسات ارشادية للعاملني

احلاصلني على تقييم منخفض.
عـمـل دلـيـل الـحـوافـز واعــادة دراســـة

سلم الرواتب وتطوير برنامج التامني.
اعادة تقييم الوظائف لتحديد أهمية

وقيمة كل وظيفة لتحديد األجر العادل
لها.

وضـع خطة للتدرج الوظيفي
اصدار دلـيل الـتطـوع واسـتـقطاب

املتطوعني.
حتقيق نسبة رضـا ال تقل عـن 90 %  عن

دور املوارد البشرية.
تطوير سياسات وآليات التوظيف. 

ارشفة وتوثـيق كــــافــــة الــمــلــفــات 



رؤية اإلتصال املؤسسي والتسويق 

ابــتــكــار أســاليب وقنوات مـتـجـددة
وإبداعـيــــة وفعالـــة يف الــتــوعــيــة

والتعريف والـتـرويـج لربامج وخدمات
اجلمعية. 

اإلستفادة من عالقات أعضاء جملس
اإلدارة، فـي حـث معارفهم مـن كبار

املوسرين لدعم اجلمعية.
 تـطـويـر بــرامــج الـرعـايـة لـدعـم

احـــداث وانشطة اجلمعية. 
تبني أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية

وفـعـالـة 
تبني أساليب حمـالت وبـرامـج مؤثرة

إبداعية وفعالة فـي التوعية ونشر
ثقافة التربع.

 تـبـنـي وتـطـبـيـق آلــيــة فــعــالــة
جلمع الـمـعـلـومـات عـن املتربعني

وأمـاكـن تواجدهم وحتليلها وقراءتها.

  إبـــرام مــذكــرات تـفـاهـم مـع الشركاء

لــتحويــل نــسبة من مـخـصـصـاتـهـم

للجمعية.

 تـقـيـيـم الـــبـــرامـــج اإلعالنية الـخـاصـة

بالتسويق، ودرجة استجابتها، وأوجه

الـــقـــصـــور والـــضـــعـــف فـــيـــهـــا،

وفــــرص التحسني والتطوير بها للتعلم.

 



رؤية املركز اإلعالمي

التعريف باجلمعية ومبادراتها
والتوسع على نطاق اململكة

وخارجها 
زيادة عدد مــــتـابــــعي منصات

التواصل االجتماعي 
 تنظيم حمالت رئيسية ومساندة.

 تصميم وتطوير اإلعالنات والنشرات
اإلعـالنـيـة والـتـوعـويـة والـمـطـبـوعـات
واللوحات اإلرشادية الداخلية بطريقة

جذابة ومبدعة والفتة للنظر. 
تنظيم برامج وممارسات متميزة يف

برامج التواصل الداخلي.

تنظـيم بـرامـج مـبـادرات جمتمعية نوعية

وذات تأثري واهتمام جمتمعي واعالمي.

 تـرسـيـخ الصورة الـذهـنـيـة اإليجـابـيـة

للجمعية .

  تغطية جميع املبادرات الصادرة

للجمعية وتوثيقها 

تكوين عالقات خارجية تساعد لتحقيق

مصالح اجلمعية 

اقامة شراكات اعالمية تساهم يف دعم

ذوي اإلعاقة



ارتباط اخلطة التشغيلية بإدارات اجلمعية

مكتب املدير التنفيذي

 اإلعالم املؤسسي والتسويق 

إدارة التخطيط واجلودة

املالية

املستفيدين

إدارة تقنية املعلومات

تنظيم اجتماع شهري مع العاملني بالقســمني
و املشاركة والتفاعل مع اللجان ومعالــــــــــــجة
جميع املالحظــــــــــــــــــــــات من املـــــــــــــــــراجع

تفعيل الشراكـــــــــــــــــــــــــــــات و شمول النشر
واملطبوعات واحلمالت والربامج والتـــــــواصل
الـداخلي واخلـــــــارجي والفعاليات والتفــــاعل.

متابعة سيـــــــــــــــــر العمل ونسبة اجنــــــــــــاز
خطة الفرع ونسبة رضــا العمــــــــــــــــــــــــــالء.

تطبيق اإلجراءت املاليـــــــة واملوازنة التقديـــرية

تنفيذ مؤشـــــرات األداء لفرق البحث ونسبة رضـــا
 املستفيديـــــن وســـــــــــــرعة اإلستجـــابة ونسبة

رضـــــا ادارة خدمـــــــــــــــــــــــــــات املستفيديــــــــن. 

تطبيق استخدام التقنية وتقليص استخدام الورق
وحتقيق اإليـــرادات املاليــــــــة للموازنة التقديرية.
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اخلطة التشغيلية

تعزيز جودة احلياة لالشخاص ذوي االعاقةالهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:
وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجـــــــاز:

تقدمي وتنفيد برامج وانشطة  تعزز جودة حياة ذوي االعاقة

نسبة رضا املستفيدين من الربامج املقدمة

 إقامة األنشطة الرياضية والفعاليات الرتفيهية والربامج التدريبية
لذوي اإلعاقة لدجمهم يف اتمع

عدد الربامج املقدمة
 

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
قدمت  اجلمعية عـــــــــدد من الربامج واالنشطة
الرياضية والرتفية باالضافة اىل الدورات التدريبية
يف خمتلف اـــــــــــــــــــــاالت وكذلك التطبيقات
االلكرتونية التي ســـــاهمت يف رفع جودة احلياة

لالشخاص ذوي االعاقة واسرهم

اإلريادة يف إستحداث الربامج النوعية  للخدمات
املقدمة لذوي االعاقة

آلية تنفيذ الربنامجالتنفيذ واإلجناز

إقامة برامج تنمي الفنون والثقافة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة

تأهيل وتدريب ذوي االعاقة للمشاركة يف البطوالت الريــــــــــــــاضية

اطــــــــــــــــــــــــــالق ونشر تطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق رفيقـــــــــــــــــــــــــــي 

تفعيل منصة (تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان) ترجمة تفسري القران 

مؤشرات اإلجناز

تقدمي عدد 2 من الربامج و األنشطة الرياضية عن طريق تنفيذ مشاريع" تنميـــــــــــــــــــــــــة عنصر التوازن, معًا مشي "

تقدمي عدد 3 من  الربامج لتنمية الفنون والثقافة الوطنية مثل" دورة االركت,دورة الزخرفة اإلسالمية,دورة اخلياطة"

املساهمة يف تقدمي  دورة تدريبية لألشخـــــــــــــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقة للمشاركة يف البطوالت الرياضية "الفروسية"

تصوير 3 اجزاء من منصة القرآن الكرمي لفاقدي السمع "تبيان" ونشــــــــــــــــــــــــــــــــــر تقييمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتها  

إقامة عدة برامج  وانشطة ريــــــــــاضية لألشخــــــــاص ذوي االعاقة

اطالق  مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة تطبيق رفيقي

تفعيل ونشر تطبيق موقع متجر صنع بأيديهم.
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 تأهيل وإعداد ومتكني األشخاص ذوي اإلعـــــــــــاقةالهدف اإلسرتاتيجي 
 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:
وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجـــــــاز:

تأهيل ومتكني ذوي االعاقة لتطوير مهارات وقدرات ذوي االعاقة وتهيئتهم لسوق العمل

عدد املستفيدين من الدورات املقدمة والفرص الوظيفية

توفري الفرص الوظيفية لألشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على العمل وتطوير
مهاراتهم املهنية 

اعدداألشخاص املؤهلني
عدد الربامج املقدمة للتطوير املهني 

 

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
تتوفري برامج يف جميع ااالت للتطوير
املهني ، وبناء شــــراكات فعالة للتدريب

والتوظيف.
 

استحداث برامج تدريبية ومهنية تواكب
احتياجات سوق العمل.

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج
استقطاب 200 مدرب ذوي كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات عالية مبختلف ااالت 

التحليل املستمر لسوق التدريب واملقارنة مع 10 جهات تدريبية تنافسية
بناء 10 شراكات تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاونية فعالة متنوعة بالقطـاعني 

التوقيع مع 30 شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــة او مؤسسة لتوظيف املستفيدين

تإقامة  دورات تدريبية وتثقيفية إسبوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة عن بعد.

مؤشرات اإلجناز
عدد  األشخاص املؤهلني

عدد الربامج املقدمة للتطوير املهني . 

أ عدد الشراكات الفعالة للتوظيف

تتوظيف 7 مستفيدين وتنفيذ 10 فرص استثمارية 

تابع اخلطة التشغيلية
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توفري خدمات نوعية وترفيهية لألشخــــــــــاص ذويالهدف اإلسرتاتيجي 
اإلعاقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:
وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجـــــــاز:

إقامة برامج ترفيهية لذوي اإلعاقة

عدد اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

إقامة ملتقيات وبرامج ترفيهية يف خمتلف ااالت الرتفيهية املفيدة والتي
ستساهم يف تنمية مهاراتهم

عدد الفعاليات 
نسبة إستدامة الفعاليات  من الربامج الرتفيهية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
تنفيذ نقطة تالقي معرض للفن التشكيلي,
نادي الفروسية, قرية الدمل الرتاثية و ترتيب

زيارة يف مستشفى امللك خالد للعيون اليوم
العاملي للعمل التطوعي), ترتيب زيارات
للجمعية السعودية لإلعاقة السمعية و

االحتـاد السعودي للتنس.
اقامة فعاليات مثل حفل معايدة عيد الفطر,

حفل تخريج دورة عنصر التوازن, حفل معايدة
عيد األضحى, اليوم الوطني

اقامة فعالية حفل تخريج دورة اخلياطة
والزخرفة

ترتيب 15 فعالية خالل عام
 املزيد من الرحــــالت الثقافية والزيارات

الهـــــــــــــــــــــــــــــادفة لألشخاص ذوي اإلعــاقة، 
 تقدمي فعاليات متزامنة مع املناســـــــــــــبات
اتلفة كاليوم الوطني واملعايدة. وغريها.
إستحداث برامج نوعية وترفيهية رجــــات
نتائج رضا املستفيدين عن الربامج املنفذة.

آلية تنفيذ الربنامجالتنفيذ واإلجناز

مؤشرات اإلجناز
إعدد  البـــــــــــــرامج الرياضية والرتفيهية 

إقامة  15 فعالية  وإعداد دراسة رضا للمستفيدين  

عدد  مقرتحات املستفيدين يف حتسني الربامج الرتفيهية املقدمة

تابع اخلطة التشغيلية

وضع برامج متنوعة للخدمات النوعية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة

وضع خطة لتوفري اخلدمات املتنوعة الثقافية والرتفيهية

اعداد استطالعات رأي املستفيدين
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تقديـــــــــــــــــــــــــــم برامج اجتماعية وتنمويةمتميزةالهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسـي:  
وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجـــــــاز:

تنفيذ برامج اجتماعية تنموية متميزة لــــــــــــــــــذوي اإلعـــــــــــــاقة وأسرهم 

إقامة مشاريع تنموية متميزة لألشخاص ذوي اإلعاقةمن خالل مشاريع تدريب الزخرفة
اإلسالمية  وإطالق تطبيق إلكرتوين خاص ملبادرة الغطاء النباتي, وعرض منتجات لذوي

اإلعاقة يف املوقع اإللكرتوين وتفعيل شراكات نوعية
عدد الربامج التنموية  

املساهمة يف دعم الربامج التنموية .
 
 

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
تقدمي  برامج لتحقيق اإلستدامة اتمعية

واإلقتصادية والبيئية .
انطلق العمـــــــــــــل مببادرة إزرع شجرة وإطالق
تطبيقها اإللكتـــــــروين  واملتجر اإللكرتوين وإعداد
خطة أكادميية الطهي وبرنــــــــــــــــامج الزخرفة

اإلسالمية واخلياطة  .
تفعيل اخلطط التسويقيــــــــــــــــــــــــــــــة للربامج .

إستدامة مبادرة  (ازراع شجرة ألجلهم) املزيـــد
من مناطق اململكة.

زيادة مبيعات متجر (صنع بأيديهم)  للبائعني من
فئة ذوي اإلعاقة بنسبة %100.

التأهيل والتعليم على كافة أنواع الطبخ العاملي
إ ستدامة برامج الزخرفة اإلسالمية واخلياطة .

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج

التواصل الفعال  مع الشركاء عرب الزيارات املتبادلة وحضورهم الفعاليات للربامج املقدمة وتكرميهم وقياس دوري ملدى فعاليتها.
إعداد خطة عمــــــــــــــــــــــــــــــــــل و إعداد خطة تسويقية و إعداد خطـــــــــــــــــــــــــة إعالمية 

تفعيل شراكات تعاونية و تسجيل املستفيدين و قياس رضا املستفيدين من املبادرة..
إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد إستطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعات رضـا وسعادة املستفيدين . 

تنفيذ طلبات احلفالت احمللية واخلارجية.

التعرف على مقـــــــــــــــــرتحات املستفيدين ومبايتواءم مع التوجهات اإلسرتاتيجية.

مؤشرات اإلجناز
نسبة اكتمال خطة العمل, واخلطة التسويقية, واإلعالمية  %100.

إطالق تطبيق إلكرتوين خاص للمبادرة وإعداد كتيبات تعريفية للربامج واملبادرات  واستقطاب متطوعني.

تفعيل 3 شراكات تعاونية تسجيل 233 مستفيدمن الربامج املقدمة , قياس رضا املستفيدين من الربامج واملبادرات.
 

تابع اخلطة التشغيلية

 تنفيذ عدد 10 من  برامج تنموية 
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تعزيز قــــــــــــــــــــدرات ذوي اإلعاقة وحتقيق رضاهمالهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:
وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

التحسني  والتطوير  باملعارف واملهارات لألشخاص ذوي اإلعاقة 

عدد املشاركني يف الربامج املقدمة
 اعداد آلية فاعلة للتواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم إلعداد برامج

تدريب تنتهي بالتوظيف وإيجاد فرص عمل 200 مستفيد .

 برامج تدريبية  للتحسني املهاري التي تتوافق مع جميع أنواع اإلعاقات .

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
عملية إعداد وتنفيذ برامج لتحفيز ذوي اإلعاقة

على املشاركة يف الربامج التأهيلية دون
املستوى املطلوب.

إعداد دورات تدريب منتهي بالتوظيف ودورات
تعليمي مهنية   .

توجد معايري لقياس التحسن املهني واملهاري
للمستفيدين واستبيان لقياس هذا التحسن

(استبيانات قبلية وبعدية) 

أإعداد خطة للربامج  املطلوبة التي
تستهدف برامج التحفيز، وأن يتم تقييمها

أوالً بأول، ونهاية العام.
االستمرار يف تطبيق آلية التواصل نظراً

لفاعليتها وحتقيقها ملستهدفاتها.
تطبيق االستبيانات بشكل أوسع بحيث

تشمل كل من تلقى برامج تنمي اجلانبني
املهاري واملهني وحتليل النتائج

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج

وضع معايري لقياس التحسن املهني واملهاري للمستفيدين و إعداد استبيان لقــياس التحسن املهــــــــــــــــــــــــــــــــاري.

إجراء مقياس قبلي وبعدي للمستفيدين و إعداد تقرير بالتحسينات الالزمة يف الربامــج املقــــــــــــــــــدمة للمستفيدين.

إستقبال العروض الوظيفية ودراستها للتفاضل بينها وتوافقها مع قدرات املستفيدين -التواصل مع 100 شركة لتنفيذ التوظيف . 

حصر بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم وتصنيفهم
 حتديدقنوات  التواصل الفاعلة مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم

 

مؤشرات اإلجناز
تنفيذ  برامج تدريبية للتحسني املهاري وبرامج التدريب املنتهي بالتوظيف. 

حصر بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم وإعداد قائمة بأسماء وعنـــــــــــــــاوين املستفيدين من الربامج املقدمة.

عدد الزيارات وحماضر التوظيف ومتابعة كامل التوصيــــــات 

تابع اخلطة التشغيلية
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إقامة شراكات اسرتاتيجية فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلةالهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

ز عدد  الشراكات من القطاعني العام واخلاص 
عقد شراكات اعالمية للتعريف باجلمعية ومبادراتها ومستجداتها وتفعيل

التنسيق والتعاون والتحالف مع الشركاء وتاسيس الشراكات لتحقيق أقصى
إستفادة .

زيادة عدد الشراكات  .  

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
 العائد من الشراكات اإلسرتاتيـــــــــــــــجية مع

املؤسسات املانحة والشركات املســـــــــــــاهمة
العامة دون املستوى الذي نأمله .

مت حتديد القنوات اإلعالمية والتسويق للتعريـــــــف
بالربامج واملشاريع واملبادرات باجلمعية وتنفيذ

شراكات معتمدة
توجد دراسة لتطوير وتفعيل الشـــــراكات القائمة
من خالل حصر الشراكات القائمة ومراجــــــــــــــعة

عقودها، 
 

حتديث وحتديد الشركاء الرئيســـــــــــــــــيني
وتصنيفـــــــــهم وبناء الشراكات املستدامة

والتحالفــــــات اإلسرتاتيجية وزيادة القيمة
املضافة  لهذه الشراكات وقدارتــــــــــــــها

بفاعلية مبايخدم السياسات واإلسرتاتيجية
اخلاصة باجلـــــــــــــــــمعية وحتقيق املنفعة

املتبادلة .
تنفيذ شراكات أكرث، واحملافـــــــــــــظة على

الشراكات التي أثبتت جدوى عالية

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج

تصميم ملفات تصنيف الشراكات بعد تسجيل الشراكة 

وضع منهجية  دقيقة لتلقي العروض ودراستها للتفاضل والبحث عن فرص جمانية بالتنسيق مع التسويق والشراكات.
عرض امللـــــــــــف على جملس اإلدارة واعتماده نهائيا

حتديد القنوات اإلعالمية والتسويق للتعريف بالربامج واملشاريع واملبادرات , التواصل مع الشركــــــــــــــــات املستهدفة.

اعتماد عقود الشـــــــــــــــــــــراكات من جملس اإلدارة 

تنفيذ الشراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املعتمدة

مؤشرات اإلجناز
نسبة الشراكات النوعية والوصول ملستوى رضا ال يقل عــن   80%-تكرمي جميع  الداعمني .

تسويق 30% من قيمة الربامج مع الشركاء . 
عدد القنوات اإلعالمية املفعلة للتسويق والتعريف بالربامج واملشاريع واملبادرات  

عدد الشراكــــــــــــــــات املنفذة واملعتمدة ,عدد قنوات التواصل مع الشركاء 
 

إدارة الشراكات والتحالفات اإلسرتاتيجية ,وإعداد خطة تسويقية لعقد الشراكات

تابع اخلطة التشغيلية
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إيجاد موارد مالية غري تقليدية بهدف تعزيـــــــــــــــــزالهدف اإلسرتاتيجي 
استدامة اخلدمات

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:
وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

زيادة نسبة املوارد املالية  املتنوعة 
تدعيم الثقة بني اجلمعية وداعميها مبا يفوق تطلعاتهم  يف إدارة تلك

العالقة. وإعداد خطة تسويقية وإعالمية الستقطاب الداعمني

نسبة رضا الداعمني اليقل عن %90

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
توجد خطة تسويقية وإعالمية معتمدة

الستقطاب الداعمني كما يتم عقد ورش عمل
لتحديد املشاريع املراد تسويقها.

حتديد إحتياجات املستفيدين من ذوي اإلعاقة.
 

إنفاذ اخلطط اإلعالمية والتسويقية خصوصاً
يف املناسبات التي تستقطب أكرب عدد من

الداعمني
التواصل الفعال مع املتربعني واملانحني 

 عرب وسائل التواصل املتنوعة مع إستطالع
أرائهم وتصنيفهم لفئات وآلية واضحة

وحمددة .

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج

 إعداد دراسات جدوى إقتصادية يف األصول املادية والغري مادية.
عقد ورشة عمل لتحديد املشاريع املراد تسويقها وتصنيف الداعمني -إعداد خطة التسويق عرب القنوات التسويقية

واإلعالميـــــــة اتلفة 

عرض اخلطة التسويقية على صاحب الصالحية للمراجعة واالعتماد 
إعداد ملفات تسويقـــــــــــــــــــــــــــــــــــية للمشاريع املراد تسويقها -تقييم الربامج التسويقية  وحتديد أوجه القصور  والضعف .

إستخدام وسائل إتصال متعددة للتواصل مع املانحني وكبار املتربعني واجلهات الرسمية . 

مؤشرات اإلجناز
اعداد خطة تسويقية واعتمادها-إعتما د دراسة اجلدوى

اإعداد قائمة بأسماء وعناوين املانحني واملتربعني والتواصل مع العديد من اجلهات الداعمة

عرض قوائم مالية ختامية مستقلة وحتصيل جميع االيرادات

حتقيق االستدامة املالية وتنويع مصادر الدخل, واستقطاب الداعمني

تابع اخلطة التشغيلية

إعداد تقرير دوري جلميع احلاالت من املستفيدين التي تتطلب تربعات -حتديد املتربعني -قياس فاعلية التواصل -إرسال 
خطابات شكر -إستطالع رضا املتربعني -وحتديد أهم الربامج التي حتظي بإهتمام املتربعني .
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الهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي: نسبة التربعات لكل متربع  

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

تطوير نظام سياسات اإلستثمار يف اجلمعية وحساب التكاليف
التشغيلية حسب دراسة مالية حمددة

حتقيق إيرادات مالية . 

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
تقوم اجلمعية بجهود متميزة يف جمال جمع

التربعات  وطرح برامج عديدة جلمع التربعات 
 ولكن تبعاً للظروف اإلقتصادية  العامة تظل نسبة
اإليرادات مقابل املصروفات أقل  وال يوجد منهجية

ثابتة ملصدر اإليرادات من التربعات .

حتديث الدراسة املالية أوالً بأول.
القيام مبزيد من االستثمارات التي تدعم

اجلمعية مادياً.
تطوير آليات لتسويق املشاريع والربامج 
 وإعداد تقارير توضح مصاريف التربعات .

مراعاة حتقيق الشروط التي يطلبها
املتربع عند قيامه بالتربع 

إستقطاب املتربعني.

آلية تنفيذ الربنامجالتنفيذ واإلجناز

وإبتكار أساليب وقتنوات متجددة وإبداعية  وفعالة يف التوعية والتعريف والرتويج لربامج وخدمات اجلمعية التي حتظى
 بإهتمام  املتربعني .

إتدعيم   الثقة بني اجلمعية وداعميها عرب وسائل التواصل واإلجنازات  وبناء شبكة عالقات مع املؤثرين باتمع  
تطبيق آلية  تضمن  جمع التربعات  متوافقة مع القوانبني الصادرة من اجلهات الرسمية .

عتبني وتطبيق ألية فعالة جلمع املعلومات عن املتربعني وأماكن تواجدهم  وحتليلها 

إعداد الدراسة املالية وآلية حساب التكاليف التشغيلية 

عقد ورشة عمل ملراجعة الدراسات وآلية حساب التكاليف التشغيلية 

مؤشرات اإلجناز
حتقيق عوائد من التربعات مببلغ 5 مليون ريال      

رفع حصيلة التربعات من الشركات الكربى  20 مليون ريال  

تإنشاء قاعدة بيانات موحدة  وحتديثها للمتربعني واملانحني.

إعداد دراسة مالية حلساب التكاليف التشغيلية

إيجاد موارد مالية غري تقليدية بهدف تعزيـــــــــــــــــز
استدامة اخلدمات

تابع اخلطة التشغيلية
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الهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

ز معدل الساعات التدريبية لكل موظف حسب الفئة الوظيفية   

تطوير األفراد واإلجراءات وأنظمة العمل وإعداد خطة تدريبية لتطوير
مهارات وقدرات املوظفني -منهجية فرق العمل منهجية إتخاذ القرار .

إعداد 10 دورات  تدريبية  والتطوير اإلداري وأمتة العمليات الداخــــــــــــــلية. 

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
يتم يف اجلمعية القيام بالتدقيق واملراجعة

الداخلية لكافة اإلدارات بشكل دوري نظراً لتبنيها
نظام آيزو 9001 ،ويتم أيضا إغالق حاالت عدم

املطابقة التي نتجت عن التدقيق.

االلتزام بدورية املراجعة الداخلية على
اإلدارات يف وقت حمدد بكل 3 أشهر.

إعداد خطة تدريب سنوية تبعا إلحتياجات
ومتطلبات املوظفني يف بيئة العمل .
زيادة نسبة اإلنتاجية واإللتزام باخلطة

التطويرية %50.

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج

إعداد دليل إجراءات العمل
تنفيذ آلية املتابعة والرقابة الدورية-إعادة التدقيق الداخلي لإلدارات 

تتحويل  النظام واإلجراءاتلعمليات أمتتة و بشكل إلكرتوين كامل
عقد ورشة عمل لتحليل إجراءات العمل والتدريب على إعداد مناذج العمل 

حصر كافة العمليات يف اجلمعية 
 

مؤشرات اإلجناز

نسبة اكتمال النماذج لتسجيل املوظفني وجميع بياناتهم   %100
عدد أمتتة العمليات و اإلتصاالت الداخلية  بنسبة  %100 
 
 

تفعيل خطة التدريب سنوياً
القياس ملستوى إملام املوظفني بعمل اإلدارات وتنظيم إجتماعات دورية مع فريق عمل اإلدارة إلطالعهم على سري العمل . 
 

إعداد خطة تطوير مهارات ومعارف املوظفني داخــــــــــــل بيئة العمل . 
 

حصول جميع املوظفني باإلدارات على دورات تدريبيةالتقل عن 90% وتفعيل التقنية بعمل اإلدارات وأرشفة امللفات . 

تابع اخلطة التشغيلية

تطوير بيئــــــــة العمل املؤسســــــــــــــــــي للجمعية
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الهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

مـــؤشر األداء الرئيسي:

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

نسبة حتسينات معارف ومهارات املوظفني 

تقييم شاغلي الوظائف يف اجلمعية وإعداد نظام إدارة األداء الوظيفي

نسبة اجناز أفضل 

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
 متابعة أداء جميع شاغلي الوظائف فــــــــــــي

اجلمعية من خالل تقييمات األداء ومتابــــــــــــــــعة
تطورهم بشكل مستمر.

يتم العمل بآلية إدارة واستقطاب املتــــــطوعني
وحتفيزهم

وضع سياســــــــــــــات وإجراءات ومتابعــة التقارير
واالطالع على اللـــــــوائح واألنظمة وتطبيـقها يف

جمال العمل

وضع خطة لتنوع الكوادر املستقطــــــــــــــبة
بتخصصات تفيد دعم اخلدمــــات واملنتجات

باجلمعية.
حتديد احتياجات الفرص حسب املهــــــارات
املطلوبة لتفعيل قاعدة بيانات املتطوعني

يف املنصة
حتديث السياســـــــــــــــــات واإلجراءات وكتابة
التقارير بناء على تطبيقات اللوائح واألنظمة 

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج

تقييم األداء 

تقارير مؤشرات األداء 
تقارير االطالع ومتابعة اللوائح واألنظمة

اعداد خطة التوظيف

مؤشرات اإلجناز

عدد الكفاءات التي مت استقطابها  

العمليات التي متت أمتتتها يف اجلمعية نسبة التحول للتقنية 100%  -  عدد ورش العمل املقدمة يف التقنية 

 التعاقد مع جهة تقنية متخصصة وذات جودة بالقطاع اخلريي  

عدد الدراسات املعدة للمقارنة بني الربنامج التقني القدمي

تقييم شاغلي الوظائف واستقطاب كوادر بشرية متخصصة

عدد الكفاءات املالئمة مع املعايري
 

عدد  السياسات واللوائح واإلجراءات اخلاصة باملوارد البشرية 

تابع اخلطة التشغيلية

تطوير بيئــــــــة العمل املؤسســــــــــــــــــي للجمعية
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احملور اإلسرتاتيجي 

الهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

مـــؤشر األداء الرئيسي:

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

زيادة عدد املتطوعني 

إعداد نظام الستقطاب وحتفيز املتطوعني إعداد قاعدة بيانات لهم

تقدير جهود العاملني واملتطوعني

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
يتم العمل بآلية إدارة واستقطاب املتطوعني

وحتفيزهم
يتم العمل بآلية إدارة واستقطاب املتطوعني

وحتفيزهم
وضع سياسات وإجراءات ومتابعة التقارير

واالطالع على اللوائح واألنظمة وتطبيقها يف
جمال العمل.

تطوير آلية استقطاب املتطوعني وتنوع
الفرص التطوعية. 

حتديد احتياجات الفرص حسب املهارات
املطلوبة لتفعيل قاعدة بيانات املتطوعني

يف املنصة. 
حتديث السياسات واإلجراءات وكتابة

التقارير بناء على تطبيقات اللوائح واألنظمة
التي سيتم تطبيقها يف جمال العمل. 

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج

خطة استقطاب متطوعني 

منصة العمل التطوعي التابعة للموارد البشرية 
تقارير مؤشرات األداء – تقارير االطالع ومتابعة اللوائح واألنظمة 

مؤشرات اإلجناز

إعداد نظام الستقطاب وحتفيز املتطوعني  إعداد قاعدة بيانات لهم

عدد املتطوعني املسجلني  100
 

نسبة حاالت التطوع جلميع الفئات %80

تطوير بيئــــــــة العمل املؤسســــــــــــــــــي للجمعية

تابع اخلطة التشغيلية

معدل اإلستجابة  إلستبيانات أراء  العاملني واملتطوعني
 



ي
صيل

تف
ف ال

هد
ال

تطوير األبحاث والدراسات واالصدارات يف جمــــــــالالهدف اإلسرتاتيجي 
ذوي اإلعاقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

عدد األبحاث املقدمة يف جمال اإلرشاد االسري

تطبيق األبحاث العلمية والدراسات البحثية يف اال اإلرشادي
واالجتماعي لعالج ومتابعة وتقييم خلدمة ذوي اإلعاقة

حصر الدراسات التطويرية واألبحاث لذوي اإلعاقة

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
 حصر بالدراسات التطويرية واألبحاث لذوي

اإلعاقة
تسجيل املستفيدين وعمل دراسة حالة

لتصنيف الفئات حسب االحتياجات
مت تسجيل حاالت لدراسة وتطبيق األبحاث

العلمية مبركز العالج الطبيعي فزيوتريو
ملستفيدين جمعية ألجلهم

التوسع بالدراسات بتنوع الربامج املقدمة
خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة.

زيادة أعداد املستفيدين وترتيب القوائم
حسب االحتياج وتصنيفهم حسب

االحتياجات.
12 دراسة حالة خالل عام 2023

آلية تنفيذ الربنامجالتنفيذ واإلجناز

االشراكة مع اجلهات اتصة لعالج ومتابعة احلاالت من ذوي اإلعاقة . 

الشراكة مع اجلهات اتصة لعالج ومتابعة احلاالت من ذوي اإلعاقة.

تسجيل املستفيدين 

مؤشرات اإلجناز

دراسة احلالة التابعة لتسجيل قوائم املستفيدين 721

إعداد دراسة احتياجات املستفيدين من الربامج االجتماعية والتنموية

عدد الربامج املقامة 4

عدد األبحاث واإلصدارات املطبقة يف جمال ذوي اإلعاقة 

تطبيق األبحاث العلمية والدراسات البحثية يف اال اإلرشادي واالجتماعي لعالج ومتابعة وتقييم خلدمة ذوي اإلعاقة

تطبيق أبحاث علمية ودراسات بحثية يف اال اإلرشادي واالجتماعي لعالج ومتابعةوتقييم ذوي اإلعاقة 

استبيان احتياجات املستفيدين واملقرتحات  وعدد الدراسات  (400) 
 

تابع اخلطة التشغيلية

تنمية عنصر التوازن - معًا مشي - الفروسية- الدورة التأهيلية باملركز

التقرير اخلاص بدورة تنمية عنصر التوازن  
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مـــؤشر األداء الرئيسي:

االستفادة من التقنيات احلديثة لتمكني األشخاصالهدف اإلسرتاتيجي 
ذوي اإلعاقة

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:

وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

مؤشرات األداء الرئيسية : عدد التقنيات املقدمة خلدمة املستفيدين 
البحث والتعاقد لتنفيذ هذه الربامج, والتواصل مع ذوي اإلعاقة عن طريق

التطبيقات ملساعدتهم على الرتفيه وحتسني جودة احلياة 

عدد  التطبيقات  اإللكرتونيية املفعلة  .

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
انشاء برامج الكرتونية تقدم خدمات لألشخاص

ذوي اإلعاقة 
انشاء تطبيقات لكل مبادرات اجلمعية ليسهل

الوصول لها. 

البحث عن أفكار متجددة لتطوير وإنشاء
الربامج لتقدميها خلدمة األشخاص ذوي

اإلعاقة. 
وضع خطة جلميع املبادرات لتجهيز

وحتديث التطبيقات االلكرتونية.

آلية تنفيذ الربنامجالتنفيذ واإلجناز

رفيقي- تبيان – من حقهم باملساجد 
– ازرع شجرة – مسابقات ألجلهم – متجر صنع بأيديهم

كل مبادرة يتم العمل على تطبيق
مؤشرات اإلجناز

عدد الربامج اإللكرتونية املقدمة لهم%60
 

تدريب االخصائيني واسر ذوي اإلعاقة يف عملية التعلم بالتقنيات احلديثة

فاعلية الربنامج بالتطبيق %90
 

عدد الشراكات أو العقود مع اجلهات التي ميكن أن تدعم التطبيقات 4 ,أفاق العاملية - باهي - سمارتك - سلة
 

تابع اخلطة التشغيلية

إعداد خطة عمل املنصة وإعتمادها  إعداد املنهج واحملتوى ومراجعته -إكتمال عمل املنصة -إنتاج التطبيق - إطالق التطبيق 
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الهدف اإلسرتاتيجي 

الـــهـــدف الـتـفـصيلـــي:
مـــؤشر األداء الرئيسي:
وصــــــف الــبــــرنــــامــــج:

مــــــؤشــــــر اإلنــــــجــــــاز:

عدد التقنيات املقدمة لذوي اإلعاقة 
البحث والتعاقد لتنفيذ هذه الربامج, والتواصل مع ذوي اإلعاقة عن طريق

التطبيقات ملساعدتهم على الرتفيه وحتسني جودة احلياة 

جتهيز تطبيق إلكرتوين للمبادرة

حتليــل
الوضع

الوضع املستهدفالوضع الراهن
عقد شراكات مع جهات تساعد بتنفيذ

التطبيقات.
يتم اعداد تقارير ملتابعة التحسينات.

مت استخدام 80% من التطبيقات للتواصل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفري اخلدمات لهم

لتعزيز جودة احلياة.

زيادة املستفيدين من الربامج التأهيلية
ودعمهم للمشاركة بها.

سهولة استخدام التطبيقات ووضوحها. 
استخدام التطبيقات بنسبة 100% للتواصل

مع األشخاص ذوي اإلعاقة  وتوفري اخلدمات
لهم لتعزيز جودة احلياة لهم.

التنفيذ واإلجناز
آلية تنفيذ الربنامج

البحث والتعاقد لتنفيذ هذه الربامج

 اعداد تقارير حتسني يف الربامج املقدمة
التواصل مع ذوي اإلعاقة عن طريق التطبيقات ملساعدتهم على الرتفيه وتوفري جودة احلياة 

مؤشرات اإلجناز

اعداد تقارير حتسني يف الربامج املقدمة بنسبة %80

التواصل عن طريق تطبيقات رفيقي- تبيان – من حقهم باملساجد – ازرع شجرة – مسابقات ألجلهم – متجر صنع بأيديهم

عدد الشراكات أو العقود مع اجلهات التي ميكن أن تدعم التطبيقات 4 ,أفاق العاملية - باهي - سمارتك - سلة

تدريب االخصائيني واسر ذوي اإلعاقة يف عملية التعلم بالتقنيات احلديثة

االستفادة من التقنيات احلديثة لتمكني األشخاص
ذوي اإلعاقة

تابع اخلطة التشغيلية
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نسبة وضوح اخلطة لكم شخصيا بعد اإلطالع على كامل 
حمتواها من وضع راهن مستهدف ومؤشرات واليات

م2023

حرصا من إدارة اجلمعية على وضوح كامل للخطة التشغيلية للعام 2023م حدد بكل دقة ووضوح بعد مناقشة ذلك مع كامل فريق عملك ما يتضمن هذا االستطالع
والذي سيكون مستند رئيسي يف مناقشتكم خالل متابعة تنفيذ اخلطة يف كل ربع سنوي ويف نهاية العام عليه يرجى تعبئة النموذج بكل وضوح ومصداقية

الوظيفـــــــــــــــةاألســـــــــــــــــــم 

غري واضحةواضحة حلد ماواضحة

اذا كانت واضحة حلد ما ( أو ) غري واضحةحدد ذلك ؟

حدد النسبة املئوية فيما يتعلق ارتباط اخلطة بعمل ادارتك؟

اذا كان هنالك نسبة ولو 1 %ال ترتبط بعمل ادارتك حددها هنا؟

وفقا لألهداف التي تضمنتها اخلطة هل يوجد مهام اضافية مل توضع
وترون اهميتها اذا كان نعم يرجى ذكرها 

النعم

هل املدة الزمنية كافية لتنفيذ اخلطة؟
غري كافية كافية

إذا غري كافية ماهي املهام احملددة باخلطة التي ال ميكن إجنازها

ما هو احلل املقرتح الذي ترون لضمان اجنازها

ماهو مستوى رضاك يف حرص ادارة اجلمعية على
مناقشتكم واشراككم يف عمل اخلطة مع فريق عملك

غري مرضيمرضي حلد مامرضي جدا

اذا كان مرضي حلد ماء (او ) غري مرضي حدد السبب

هل ناقشتم أو راجعتم اخلطة مع جميع اعضاء الفريق الذي سيتوىل
مهمة تنفيذها بإدارتك وفقا ملا تضمن الربيد املرسل لكم من

ادارة التخطيط والتطوير واملتضمن وضوح اخلطة وحتديد أي مهام
باخلطة ليست من عمل االدارة مهام رئيسية مل تضاف بخطتكم

مهام ترون اضافتها ؟

بعضهمالنعم جميعهم

اذا كـان الـكل او بعضهم حـدد اسـمـاء مـن لـم يتم مناقشتهم ومتى
سيتم اطالعهم ؟

تاريخ إطالع املوظفالسببالوظيفةاالسم

هل اتيحت الفرصة لهم للمناقشة وابــداء الـراي واقناعهم
بـدون ممارسة صـالحيتكم  كمدير يف قبولها؟

النعم

هل تأكدمت من قيام مديري  اإلدارات  أو رؤســاء  األقسام  الذين حتت
ادارتكم مبناقشة اخلطة مع املوظفني واملوظفات التابعني لهم

على غرار ما قمتم به؟

ال يوجد جميعهم مرتبطني بي مباشرةالنعم

التزام ادارة اجلمعية

  التعاون الدائم مع االدارات يف توضيح آلية تنفيذ أي برنامج او مؤشرات االجناز وفقا للخطة التشغيلية
•تقدمي الدعم الفني الذي يسهم يف تنفيذ الربنامج على ان يحسب نقاط إجنازه كاملة اإلدارات مبا يتوافق مع قيمة العمل اجلماعي.

عقد اجتماعات مع فرق عمل االدارات خالل اوقات العمل الرسمي طيلة العام مع ضرورة اشعار ادارة التخطيط بوقت كاف ال يقل عن 3 أيام 

التزام االدارات

ارسال طلبات االستفسار او الدعم عرب الربيد االلكرتوين الرسمي ملدير إدارة التخطيط والتطوير
عدم االنتظار لقرب موعد تنفيذ اي برنامج ثم طلب الدعم ويكون ذلك بوقت كاف ميكن على ضوئه تنفيذها يف الربع السنوي احملدد لكل مهمة 

شرح اخلطة بكل وضوح جلميع فريق العمل ومن له عالقة بتنفيذها باي إدارة أخرى لضمان تنفيذها وفق ما هو مطلوب وارسال صورة من هذا النموذج عرب الربيد االلكرتوين بعد اعتماده النهائي
جلميع املوظفني واملوظفات املرتبطني باملساعد او مدير االدارة أو الفرع اداريا 
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القسم الوظيفي

أقسم باهللا العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخالص وجترد وبكل نزاهة وشفافية وبروح الفريق الواحد ، والعمل بقيم اجلمعية وأن أحافظ على أموال
وممتلكات اجلمعية ومصاحلها وانظمتها واال أبوح بأي معلومة سرية اطلعت عليها، بسبب عملي يف اجلمعية ولو بعد انقطاع صلتي بها وأن اعمل على

تطوير عملي مبا يسهم يف حتقيق رؤية اجلمعية

طريقة تقييم املوظفني والرؤساء

الرؤساءاملرؤوسني

سيتم تقييم االداء الوظيفي للعام 2023م كامالً وفقاً لنسبة اإلجناز يف اخلطة
املكونة من 1000 نقطة منها 900 نقطة وفق النموذج املعتمد لكل موظف 

سيكون تقييم االداء الوظيفي للعام 2023م كامال وفقاً لنسبة االجناز يف
اخلطةوهو اجمايل الدرجات احلاصل عليها كافة املوظفني باالدارة املرتبطني

 X100مباشرة به على اجمايل عدد النقاط

كشف توقيع كافة العاملني باإلدارة يكتب األسم ثالثي والوظيفة والتاريخ بالكمبيوتر ثم تطبع ويتم التوقيع عليها

التوقيعتاريخ التوقيعنسبة وضوح النموذجهل مت قراءة النموذجالوظيفةاألسم



التشغيليــــــــــــــــــة
م2023اخلطـــــــــــــــــــــــــــــة

إعداد ومراجعة

رئيس اإلدارة جملس صاحبة السمو األمرية نوف بنت عبدالرحمن آل سعود

املدير التنفيذي صاحب السمو األمري فيصل بن عبدالرحمــــــــــــن آل سعود
د.رباب علي

فريــــــــــــــــــــق عمــــل التخطيط واجلـــودة االسرتاتيـجي
تصميم أ.غدي العنقري  


