
 

 7من  1الصفحة 
 

  استراتيجية جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة في األحساء

 م2025 – 2022
 

 
 التمهيد

 

ي يع اتيج 
ي تحقيق الرؤية والرسالة واألهداف لكافة المنظمات، وحيث أن التخطيط االستر

 
ي ف اتيج 

 ألهمية التخطيط االستر
ً
تت  نظرا

ي تبنتها مكون رئيس لضمان الجودة، 
اتيجيتها للوهو من األساليب العلمية التر ي إعداد استر

 
ي رسالتها، وأخذت به ف

 
ة الجمعية ف فتر

ي خدمة األشخاص ذوي اإلعاقةعليه  م، وحققت بناء  2020 – 2018
 
، العديد من األهداف المرتبطة برسالة الجمعية المتمثلة ف

عي   وحلقة وصل بي   ، والعمل كمظلة نظامية  استدامة خدماته. نه العمل بما يحقق وجهاز من شأ، المستفيدين والمتت 

ي األحساء ب
 
ة لذا فقد قامت جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة ف اتيجيتها للفتر  عمل تصور لمراحل إعداد م، و 2025 – 2022إعداد استر

اتيج ي اآلن مرحلة ياالستر
، وتأتر ة، ومن ذلك جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية ومن أصحاب المصلحة المختلفي  

اتيجية الجمعية تحليل هذه المع ي الستر
 م. 2025 – 2022لومات وتقييمها وإعداد تصور مبدت 

اتيجية عىل أسس علمية، فقد مر إعدادها بالمراحل التالية:   وإلعداد االستر

 لعات أصحاب المصلحة من داخل جمع المعلومات للتعرف عىل الفرص والتحديات، ونقاط قوة وضعف الجمعية، وتط

اتيجية السابقة، وعمل مقارنة مرجعية  ة وخارجها، والفجوةيعالجم ة االستر ع مبي   ما تم توقعه وما تم تحقيقه خالل فتر

  )حسب المرفق( . بعض الجمعيات المماثلة

  .ي المرحلة السابقة
 
ي تم جمعها ف

 تحليل وتقييم المعلومات التر

 ي عقد ورشة عمل مع أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة ومجموعة من الموظ
 في   المعنيي   لبلورة تصور مبدت 

اتيجية الجمعية  . الستر

   اتيجية وإعداد خارطة طريق )بناء يث تم عىل بطاقة األداء المتوازن( لضمان فعالية التنفيذ والرقابة، ح تم صياغة االستر

اتيجية إىل أهداف عامة وأهداف انياتفرعية ومبادرات وبرامج وجهات مسؤ  عكس التوجهات االستر ومستهدف  ولة ومت  

ات األداء.   لمؤشر

  اتيجية من قبل  مجلس اإلدارة، والمصادقة عليها. تطوير االستر

 
اتيجية تم *  ي استر

اتيجية جديدة من قبل مجلس إدارة جديد تم انتخا2021م لمدة عام إضافية )2020 – 2018االستمرار بتبن  ي إعداد استر
 
ي ذلك العام. م( بسبب الرغبة ف

 
  به ف
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 التخطيط

 

  :
ً
 العمالءأوال

 

  .ي تقدم مبالغ للجمعية مقابل الحصول عىل الخدمة
كات والمؤسسات المانحة واألجهزة الحكومية التر  عمالء الجمعية: األفراد والشر

 عي   وقد يكونون مستفيدين )األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ي  . للحصول عىل الخدمة( دفعون مبالغاألفراد: قد يكونون متت 

 

 مطلوبال : : ، وذلك حسب الجدول التاىلي
ي أسس علمية لتسويق خدمات واسم الجمعية للعمالء الحاليي   والمحتملي  

 تبت 

 

 لألشخاص ذوي اإلعاقةالخدمات المقدمة : ثانًيا 

 ائح األشخاص ذوي اإلعاقة ة وتستهدف العديد من شر  الخدمات كثت 

   ي تم جمعها من أصحاب المصلحة داخل الجمعية وخارجها، ف بناء
 : تاىلي تبي   القد عىل المعلومات التر

o  ائح ذوي اإلعاقة. عدم تغطية  بعض شر

   الخدمات المقدمة لهم رغباتهم العمالء
ً
 حاليا

الجهود التسويقية المعمول بها 
 و 
ً
اء الخدمة من  اتآليحاليا شر

 الجمعية

الجهود التسويقية المزمع 
 تنفيذها

عوناألفراد   المتت 

األجرررررررررر، والتعررررررررراطف، 
والموثوقيررررررررررررررة باسررررررررررررررم 
الجمعيرررة، والتواصررررل 
 المستمر معهم 

عررراتهم لذشرررخاص ذوي  إيصرررال تت 
اإلعاقررررررررررررررررررة حسررررررررررررررررررب احتياجررررررررررررررررررات 
وعمررررل األشررررخاص ذوي اإلعاقررررة،  

الجمعيررررة كمظلررررة قانونيررررة موثوقررررة 
عات  إليصال التت 

(ت-منصة )إحسان ي
ع، وقف   ت 
آب، ووسرررررررررررررررائل  رسررررررررررررررائل الررررررررررررررواتس

، المخاطبررات،  التواصررل االجتمررااي
العضرررررررروية، االسررررررررتقطاع ال ررررررررهري، 
حمررررررررررررررررررررالت التسررررررررررررررررررررويق، المتجررررررررررررررررررررر 

ي 
وت   اإللكتر

التسرررررررويق عرررررررت  محركرررررررات البحرررررررث، 
ونًيرررررررررررا،  االسرررررررررررتقطاع ال رررررررررررهري إلكتر
اكات  التسويق من خالل الشر

األشرررررررررررخاص ذوي اإلعاقرررررررررررة 
ي حممهرررررم مرررررن كبرررررار 

 
ومرررررن ف
 السن

خرررررررررررررررررررردمات شرررررررررررررررررررراملة 
ومتخصصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة، 

وتسررررررررررررررررررهل  تمكررررررررررررررررررنهم
حيررررراتهم، مرررررع ضرررررمان 
سرررررررررررررررررالمتهم وشيرررررررررررررررررة 
معلومرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراتهم، 
والتواصرررررررل المسرررررررتمر 

 معهم

العررررررررررالل، والتأهيررررررررررل والتوظيررررررررررف، 
يررررررررررررررررة وترررررررررررررررروفت  المسرررررررررررررررراعدات المال

والعينيرررررررررررررررة، وتنفيرررررررررررررررذ الفعاليرررررررررررررررات 
فيهيرررررة، والرعايررررررة ا الجتماعيرررررة والتر

ت  وسررررررررررررررررررررررررريلة النهاريررررررررررررررررررررررررة، وترررررررررررررررررررررررروف
المواصرررررررررررررررررررالت لهرررررررررررررررررررم، وصررررررررررررررررررريانة 

عويضررررررررررررررية، وزيررررررررررررررادة جهررررررررررررررزتهم التأ
رشرراد أش ذوي إحمرالت التوعيررة و 

اإلعاقرررررررررررة، والمطالبرررررررررررة بحقررررررررررروقهم 
لررررررررررررررررررررررد  الجهررررررررررررررررررررررات الحكوميررررررررررررررررررررررة 

مان مررنح األشررخاص والخاصرة لضرر
 حقوقهم. ذوي اإلعاقة 

ترررررررررررررررررررروفت  رسررررررررررررررررررررائل الررررررررررررررررررررواتس آب، 
الخررررردمات بمبرررررالغ رم يرررررة، وتحمرررررل 
مرررن  ا األشرررخاص ذوي اإلعاقرررة جرررزءً 

تملفررررررررررة الخدمررررررررررة حسررررررررررب الوضررررررررررع 
ا  م الرردفعاالقتصررادي لهررم، ويررت

ً
 نقررد

التحويررررررررل لحسرررررررراب خررررررررالل  مررررررررن أو 
 الجمعية
 

- 

كات الخاصة تمررررررررررررررررررررررت   الم رررررررررررررررررررررراريررررع  الشر
ب دعمهررا مررن المطلررو 

حيررررررررررث األثررررررررررر الررررررررررذي 
، اإلعررررررررررررررررررالم تحققرررررررررررررررررره

واإلشرررادة، والتواصرررل 
المسرررررررررررررررررتمر معهرررررررررررررررررم، 
وتزويررررررردهم بالتقرررررررارير 

 الدورية، ...... 

التعررررررررررررف عرررررررررررىل األشرررررررررررخاص ذوي 
اإلعاقررررررررررررة ومعرفررررررررررررة احتياجرررررررررررراتهم، 
وتحويرررررررررررررررررررل هرررررررررررررررررررذه المعرفرررررررررررررررررررة إىل 
م رررراريررررع لهررررا أثررررر عررررىل األشرررررخاص 
ذوي اإلعاقرررررررررة، وعمرررررررررل الجمعيرررررررررة  
رررررف  كمظلررررررة قانونيررررررة موثوقررررررة ل ر
ي المجررررررررال المحرررررررردد لرررررررره، 

 
الرررررررردعم ف
 ..... 

إعررررررداد دراسررررررات علميررررررة لم رررررراريررررع 
عاديرررررررررررررة وأخرررررررررررررر  نوعيرررررررررررررة تخررررررررررررردم 
األشرررررخاص ذوي اإلعاقرررررة، والعمرررررل 

 عىل تسويق هذه الم اريررررع
إظهررررار الرررردعم إعالمًيررررا عررررت  وسررررائل 

والموقررررررررررررررع تمررررررررررررررااي التواصررررررررررررررل االج
ي التقريررررررررر 

 
ي للجمعيررررررررة وف

وت  اإللكررررررررتر
 السنوي

ي حفل الداعمي   أو ضمن إحد  
 
تكريمهم ف

فعاليات الجمعية، ربط م اريررررع الجمعية 
ي 
وت  ع بالموقع اإللكتر ي منصات التت 

 
المطروحة ف
 للجمعية

 المؤسسات المانحة

األجهررررررررزة الحكوميرررررررررة ومرررررررررن 
ررية  ر ذلرررك وزارة المررروارد ال شر
 والتنمية االجتماعية 
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o  ي تغطية
 
ائح الحالية، فأغلب الخدمات مقدمة لمن لديهم إعاقة حركية. عدم التوازن ف  الشر

o مع فعاليات الجمعية، فالم اركي   الجدد محدودين.  عدم تفاعل األشخاص ذوي اإلعاقة 

o ونية، إال أن حجم العمل كبت  بالذات الموجه لذعمال الجمعية للعديد من الخدمات اإلل مع استخدام
كتر

ي 
ا الروتينية، ومما يدل عىل ذلك بلوغ عدد موظف 

ً
 من خمسي   موظف

 وموظفة.  الجمعية إىل أكتر

 ي : مطلوبال
اتيجية تبت   ترتيب البيت الداخىلي للجمعالتعزيزاستر

ة  ة، وذلك لضمان تغطيي، وذلك بالنمو بمعدل مستقر لحي  

اتيجية فسيتم األخذ بالمبادرات التالية: كافة  ائح ذوي اإلعاقة وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتنفيذ هذه االستر  شر

o   حجم الجمعية، وذلك بتأسيس وحدات متخصصة حسب نوع اإلعاقة، ومن ثم تحويل هذه الوحدات إىل تصغت 

ية وتخصصها، الجمعيات المتضمنة زيادة عدد  2030جه رؤية المملكة جمعيات مستقلة، وذلك حسب تو  الخت 

ية والتنمية االجتماعية. وحسب أنظمة وزار   ة الموارد ال شر

o  .
 
 تسويق خدمات الجمعية وذلك حسب البند أوال

 

  
ً
 التمت   وعرض القيمة الكلي : ا ثالث

   ي تم جمعها من أصحاب المصلحة داخل الجمعية وخارجها، ف بناء
: قد عىل المعلومات التر  التاىلي

 تبي  

o  بالجمعية وخدماتها.  معرفة بعض األشخاص ذوي اإلعاقةعدم 

o ي تقديم بعض الخدمات نظًرا ا
 
 لطول بعض اإلجراءات.  لتأخر ف

o  ا عىل األشخاص ذوي اإلعاقة والمطالبة بحضورهم شخصًيا
ً
 للحصول عىل الخدمة.  عدم التيست  أحيان

 مطلوبال :  

o ي تع يز مجاالت التمت   ال
ي رسالتها، والمتمثلة  تر

 
ي تقديم خدمات حددتها الجمعية ف

 
لذشخاص ذوي اإلعاقة ف

شعة همية توفت  حد مقبول من أنواع التمت   األخر  كالباإلضافة إىل أبالجودة والسالمة واليش،  تمت   تشهم وأ

ي الجمعيةفوالتملفة والتواصل. 
 
ي لتحقيق ذلك أن يقوم قسم التطوير وضمان الجودة ف

بالتنسيق مع  ينبغ 

 ن يقوم القسم بعملتع يز مجاالت التمت   المختلفة، وأ تاإلدارات واألقسام المختلفة لتحديد مبادرات وآليا

ن يقوم كذلك بتقييم أداء الجمعية عىل مستو  كل خدمة ة، وأيعرجعية مع الجمعيات الم ابهة للجممقارنة م

ي كل نوع من أنواع التمت   بناء  
 
 دين.  عىل رأي المستفي وف

o  ي تقديم م يد من الخدمات اإللك ، وذلك باستخدام التقنيةوتع يز مزاياها  تحسي   إنتاجية الجمعية
 
ونية، ف تر

ي تقليص اإلجراءات ومن ذلك 
 
ي  ة إىل طلب بياناتهبالتاىلي عدم الحاجبناء قاعدة بيانات بالمستفيدين و والنظر ف

 
م ف

ووضع تنظيم وتصور موحد لتنفيذ الفعاليات التوعوية واالجتماعية والرياضية لضمان تحويل هذه كل خدمة، 

ي 
ي كل األحوال ينبغ 

 
اف لجهود الجمعية، وف ي يتم تنفيذه بفعالية وكفاءة ودون استت  

 الفعاليات إىل عمل روتيت 

 تقييم األداء واالستفادة من التجارب لغرض التطوير.  
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o  ي
ي جدو  تبت 

 
ة كحمالت التوعية وتسويق النظر ف ي تقوم بها مباشر

التوريد من الخارل لبعض خدمات الجمعية التر

  . الخدمات

 

  ًاتيجية: ا رابع   التحالفات االستر

  ا
ً
قدم  أداء الجمعية يعتت  جيد

ُ
كات، فأغلب الخدمات ت ي مجال التحالفات مع األجهزة الحكومية والمؤسسات المانحة والشر

 
ف

اكة مع الحلفاء   . بالشر

 ي التفاهم لم يتم االستفادة منها ك بعض االتفاقات ومذكرات
 . ، وهناك جهات هامة لم تقم الجمعية بعقد اتفاقات معها ما ينبغ 

 

 مطلوبال :  

o والعمل عىل تعظيم االستفادة منها. تقييم االتفاقات الحالية ، 

o  كة، والعمل يعللجمتحديد جهات حكومية وخاصة جديدة يمكن أن تضيف عىل ة وتحقق المصلحة الم تر

 عقد اتفاقات ومذكرات تفاهم معها. 

 

  ستدامة الماليةاال : خامًسا 

  ي محدودية
 
 تها، فال توجد استثمارات أو أوقافتها المالية واستداماإممانتوجد نقطة ضعف حرجة لد  الجمعية تتمثل ف

  تتبع الجمعية. 

  مال توجد لد  الجمعية دراسات لم اريررررع ، ما يضيع عىل الجمعية فرصة نوعية يمكن تسويقها عىل العمالء المستهدفي  

ي تقدمها وزارةيراداتزيادة إ
ية والتنمية االجتماعية ها خاصة من تلك التر  الموارد ال شر

 ي حممهم بخدمات الجمعية، مما يضيع عىل الجمعية بعض اإليرادات.  عدم علم العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة
 
 ومن ف

 ة، مما ي يد من نفقاتها الخاصة باالستئجار. يعللجمم وجود مقر عد 

 

 مطلوبال :  

o  .عات األفراد  إعداد خطة تسويقية ل يادة تت 

o  اء األشخاص ذوي اإلعاقة وأإعداد ي حممهم لخدمات الجمعية.  خطة تسويقية ل يادة شر
 
 شهم ومن ف

o  ت وغت  المعتادة )المبتكرة وذا الجمعية المعتادةإعداد دراسات مخت ة مبنية عىل أسس علمية لمبادرات وبرامج

ية. ، ويدخل ، والعمل عىل تسويقها لد  العمالء المحتملي   األثر( ي ذلك األوقاف الخت 
 
 ف

o ا للجم
ً
ا وآمن
ً
ا جيد
ً
 ويكون ذلك لم اريررررع تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة ة،يعإعداد خطة لالستثمار تحقق عائد

ي مبا
 
ة أو م اريررررع أخر ، والنظر ف كة تتبع الجمعية، تكون الذراع االستثمارية لها. تأشر  سيس شر
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 نفيذ والرقابةالت
 

 اجمعيات مستقلة )حسب البند ثانيً  إعادة هيملة الجمعية بحيث تعكس التوجه نحو تأسيس :  (، وذلك عىل النحو التاىلي

 ،ائح اإلعاقة إىل مجموعات متجانسة حسب االحتيال قسم شر
ُ
ومن ثم يتم جمع معلومات  إعداد دراسة عملية ت

ي األحساء وتحديد رغباتهم الخاصة شخاص ذوي اإلعاقةمجموعة من حيث عدد األ  عن كل
 
 . وتوزعهم ف

  ي
 
اتيجية ف  الجمعية، ويعي   لكل وحدة مجلس تطوير الهيمل التنظيمي بحيث تكون كل مجموعة وحدة استر

 إ
ً
ي ومنسق

 
اف التابعي    شخاص ذوي اإلعاقةبتقديم الخدمات لذ  للقيام وفريق عمل من الموظفي   والمتطوعي    ا شر

يات والمحاسبة مرك ية تحت مظلة الجمعية.   للوحدة، عىل أن تكون عمليات اإلعالم والتسويق والم تر

  طلب إن اء جمعيات متخصصة وذلك بتحويل الوحدات إىل جمعيات بعد جاه يتها، ويتم ذلك حسب يتم

 مؤسسات األهلية. المادة الثامنة من نظام الجمعيات وال

 ي بند التخطيط )السابقة الذكر( إىل مبادرات
 
ي ذكرت ف

 ، يتم تحويل كافة التوجهات التر
ُ
بطاقة األداء عرض حسب وت

انيات والمستهدفات من والخاصة والمبادرات والجهات المسؤ المتوازن من حيث توضيح األهداف العامة  ولة والمت  

ات األداء، لتكون خارطة طريق للجمع  ية. مؤشر

 امج المعتادة، وكذلك أيتم دمج كافة المب  أصحاب عىل استقصاء ية مبادرات ير  الجهاز التنفيذي مناسبتها بناء  ادرات والت 

ي بطاقة 
 
 األداء المتوازن )سابقة الذكر(. المصلحة الذي عملته الجمعية ف

 

اتيجية  صياغة االستر
 

اتيجية سابقة  بناء   ة العىل التوجهات االستر ي األحساء للفتر
 
اتيجية جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة ف  هي م 2025 – 2022ذكر، فاستر

 :  عىل النحو التاىلي
 

 ترتيب البيت الداخىلي للجمعية، او االستمرار بتقديم نفس الخدمات الحالية لذشخاص ذوي اإلعاقة، "
لنمو بمعدل مستقر لحي  

ائح ذوي اإلعاقة وتقديم  وذلك  تصغيت  حجم الجمعيةالعمل عىل سيتم حيث  أفضل الخدمات لهم،وذلك لضمان تغطية كافة شر

تع يز والعمل كذلك عىل . بتأسيس وحدات متخصصة حسب نوع اإلعاقة، ومن ثم تحويل هذه الوحدات إىل جمعيات مستقلة

ي ال المتمثلةو  المقدمة لذشخاص ذوي اإلعاقةالجمعية خدمات مجاالت تمت   
 
همية توفت  أاإلضافة إىل جودة والسالمة واليش، بف

تحسي   إنتاجية الجمعية وتع يز مزاياها، العمل كذلك عىل و . معهم حد مقبول من أنواع التمت   األخر  كالشعة والتملفة والتواصل

ونية، وتقليص اإلجراءات، وذلك باستخدام التقني ي تقديم م يد من الخدمات اإللكتر
 
ووضع تنظيم وتصور موحد لتنفيذ ة ف

فيهيةالفعاليات التوعوي اف ا تنفيذه لضمان ة واالجتماعية والتر ي و  جهود الجمعية، بفعالية وكفاءة دون استت  
ي جدو  تبت 

 
النظر ف

، وعقد والعمل عىل تعظيم االستفادة منها  تقييم االتفاقات الحاليةوكذلك تقوم الجمعية ب. خدماتالالتوريد من الخارل لبعض 
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كةيعتضيف للجممية وخاصة يمكن أن جهات حكو اتفاقات جديدة مع  ا بينهما  ة وتحقق المصلحة الم تر ً السغي الجاد نحو  . وأخت 

ي أسس علمية وإعداد دراسات مخت ة لمبادرات وبرامج الجمعية المعتادة وغت  المعتادة بتحقيق االستدامة المالية وذلك 
تبت 

كات والمؤسسات المانحة  )المبتكرة وذات األثر( لتسويق خدمات واسم الجمعية للعمالء الحاليي   والمحتملي   من األفراد والشر

يةواألجهزة الحكومية واألشخاص ذوي اإلعاقة مقابل الخدمات المقدمة لهم،  ي ذلك األوقاف الخت 
 
إعداد خطة ، و ويدخل ف

ا للجم
ً
ا وآمن
ً
ا جيد
ً
ة أو م اريررررع أخر ، والنظر  اريررررع تخدم األشخاص ذوي اإلعاقةويكون ذلك لم  ة،يعلالستثمار تحقق عائد مباشر

كة تتبع الجمعية ي تاسيس شر
 
 ."تكون الذراع االستثمارية لها  ف

 

 
اتيجية  األهداف االستر

 العمل عىل تسويق خدمات الجمعية للعمالء بناء  عىل خطط وأسس علمية . 

  لهمتمكي   األشخاص ذوي اإلعاقة وتسهيل حياتهم، وذلك باالستمرار بتقديم نفس الخدمات الحالية 

  مررن شرررأنها 
 
افيرررة لتكررون جمعيرررات مسررتقلة مسرررتقب  ترتيررب البيرررت الررداخىلي ومرررن ذلررك تقلررريص الجمعيررة وعمرررل وحرردات إشر

ائح ذوي   . ماإلعاقة، وتقديم أفضل الخدمات لهتغطية كافة شر

  الجمعيررة وتع يررز مجرراالت تمررت   خرردماتها المقدمررة لذشررخاص ذوي اإلعاقررة عررت  ترروفت  حررد مقبررول مررن أنررواع تحسرري   إنتاجيررة
ي التوريرررد مرررن الخرررارل 

ي جررردو  تبرررت 
 
، وذلرررك باسرررتخدام التقنيرررة وتقلررريص الهررردر وتوحيرررد الخررردمات الروتينيرررة والنظرررر ف التمرررت  

 . لبعض الخدمات

 رراكة مررررع األجهرررزة الحكوميررررة والخاصرررة، ل ر مررررن شررررأنها  ، وعقرررد اتفاقررررات جديررردةاالتفاقرررات الحاليررررة االسرررتفادة مررررنتعظرررريم الشر
كةيتحق  لكافة األطراف.  ق المصلحة الم تر

  رررررا للجمتحقيررررق االسرررررتدامة الماليرررررة
ً
ا وآمن
ً
ا جيرررررد
ً
ويكرررررون ذلرررررك لم ررررراريررررع تخررررردم  ة،يرررررعوإعرررررداد خطرررررة لالسرررررتثمار تحقرررررق عائرررررد

ي تاس األشخاص ذوي اإلعاقة
 
ة أو م اريررررع أخر ، والنظر ف كة تتبع الجمعمباشر  ية تكون الذراع االستثمارية لها. يس شر
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اتيجية جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة )  م( والرقابة عليها2025 – 2022خارطة طريق تنفيذ استر

 

ات األداء األهداف الفرعية األهداف الرئيسة البعد  طرق القياس مؤشر

 االستدامة المالية المالي 

عات  عات بنسبة زيادة تحقيق  زيادة اإليرادات من التت   تحليل البيانات سنويا %5إيراد من التت 

 تحليل البيانات %5إيراد من بيع خدمات الجمعية بنسبة  زيادة تحقيق زيادة اإليرادات من بيع خدمات الجمعية

وع  2تأسيس عدد  واألوقاف زيادة إيرادات االستثمارات  أحصاء مشر

 العمالء
عي   تحقيق تطلعات  المتت 
 وتلبية رغباتهم

قناع العمالء بتقديم الدعم إالقدرة عىل 
 للجمعية

عي   إىل  ع بحلول  200زيادة عدد المتت   إحصاء م2025متت 

عي   المتكررين إىل  ةيعتحقيق انتماء العمالء للجم  تحليل البيانات %60رفع نسبة المتت 

 المنتجات
 قديم خدمة جيدة وذاتت

 اإلعاقةشخاص ذوي أثر لذ 

االستمرار بتقديم نفس الخدمات الحالية 
 شخاص ذوي اإلعاقةلذ 

 مستفيد 600تأمي   خدمة العالل لر -
ي لمختلف فئات اإلعاقة 800توفت  

ي وتعويض   جهاز طت 
 شخًصا من ذوي اإلعاقة 100 تدريب
 شخًصا من ذوي اإلعاقة 95توظيف 

 م وار 5000تنفيذ أكتر من 
 الصيانةمن طلبات  %70معالجة 
ة عىل  5تكوين   لاألقبيوت خت 

 إحصاء

ي اإلعاقةوحدات متخصصة  3تأسيس  تقديم خدمات متوازنة للجميع
 
 إحصاء ف

كفاءة 
 التشغيل

تحسي   إنتاجية الجمعية 
وتع يز مجاالت تمت   
خدماتها المقدمة 

لذشخاص ذوي اإلعاقة عت  
توفت  حد مقبول من أنواع 
، وذلك باستخدام  التمت  
التقنية وتقليص الهدر 
وتوحيد الخدمات الروتينية 
ي 
ي جدو  تبت 

 
والنظر ف

التوريد من الخارل لبعض 
 الخدمات

ضمان األمان والسالمة للعاملي   واألشخاص 
 ذوي اإلعاقة

 %0تحقيق نسبة معدل الحوادث داخل الجمعية 
نسبة ال ماوي المرتبطة بالسالمة وشية المعلومات 

0% 
 إحصاء

ونيةاستخدام   التقنية وزيادة الخدمات اإللكتر
ونية للمستفيدين بنسبة   %80زيادة الخدمات االلكتر
زيادة نسبة المستفيدين الذين يطلبون خدمات 

ونيا بنسبة    %60الجمعية الكتر
 مالحظة

ي لعدد  توحيد الخدمات الروتينية
 احصاء خدمات روتينية  10اعداد دليل اجرات 

الخارل لبعض الخدمات إممانية التوريد من 
 شخاص ذوي اإلعاقةالمقدمة للعمالء واأل 

ي تحديد الخدمات المقدمة للعمالء 
 
اعداد دراسة ف

ي يمكن تقديمها من خارل الجمعية
 والمستفيدين التر

 متابعة

النمو 
 والتعلم

ترتيب البيت الداخىلي 
 للجمعية

 إن اء جمعيات مستقلة
من  ( جمعيات متخصصة بثالث فئات3إن اء عدد )

 اإلعاقة
 إحصاء

ي الجمعية
 
ي الجمعية 10وتطوير اعداد  تطوير منظومة النظم والحوكمة ف

 
 إحصاء  لوائح وسياسات ف

ها والعمل عىل  ية وتحفت   تطوير الموارد ال شر
 استقرارها

ي إىل 
 تحليل البيانات %10تحفيض معدل الدوران الوظيف 

 تطوير الخدمات التقنية

ي إلدارة الجمعيات االعتماد عىل نظام 
وت  رافد اإللكتر

ي جميع تعامالت الجمعية الداخلية 
 
ية ف الخت 

 %100والخارجية بنسبة 
ي داخىلي  1تأمي   عدد 

 نظام صوتر
خادم  2توريد عدد   

نظام إلدارة ال بكة والخوادم 1توريد عدد -  
ابايت 10توريد وحدات تخ ين إضافية بسعة -  تت 

 احصاء

 وإدارتها بفعاليةزيارة الفرص التطوعية 
زيادة عدد الفرص التطوعية المطروحة من قبل 

 فرصة 300الجمعية إىل 
 إحصاء

اكة مع األجهزة  الشر
الحكومية والخاصة 
كة  لتحقيق المصلحة الم تر

لعمل عىل تعظيم االستفادة من االتفاقات ا
 الحالية للجمعية

 %30نسبة االتفاقيات المفعلة زيادة 
اكة مع  3عدد  خدمات مقدمة من قبل الجمعية بالشر

ي تم 
 عقد االتفاقات معهاالجهات التر

 احصاء

عقد اتفاقات مع جهات حكومية وخاصة 
جديدة يمكن أن تضيف للجمعية وتحقق 

كة  المصلحة الم تر

 إحصاء عقد اتفاقي   مع جهتي   متخصصتي   


