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 اتيجية املؤسسيةاالسرت  .1
 الفئات املستهدفة .1.1

ولرتكيز اجلهود يف تعزيز التخصصية الفنية وتعميق مستوى التنافسية فيها، يتحتم على  أبفضل الطرق،للجمعية لالنتفاع من املوارد املتاحة 
وبناًء على تطلعات جملس اإلدارة املنبثقة من حاجة السوق . اجلمعية حتديد الفئات املستهدفة من خدماهتا، وحمورة أعماهلا حوهلم

 :على استهداف الفئات التالية املنعكسة من قوائم االنتظار لدى اجلمعية، فإن اجلمعية سرتكز
 
 الوصف الفئة املستهدفة م

ذوي االحتياجات الذهنية   .1
اخلاصة من املصابني مبتالزمة 
داون أو التوحد من غري 

املستفيدين ")االعتماديني 
 ("اجلوهريني

وال  بسيطة أو متوسطة ال متنع املصاب من التدّرب أو التعلم، ذهنيةوحتديدًا املصابون إبعاقة 
وعليه فإن على اجلمعية حصر القبول ابحلاالت . تؤدي به إىل االعتمادية الرعائية الكاملة

 :التالية
 

 املستهدفون

 نسبة الذكاء

 اختبار ويشلر
(Wechsler Adult 

Intelligence Scale) 

 بينيه-اختبار ستانفورد
(Stanford–Binet 

Intelligence 
Scales) 

 53-11 51-11 القابلون للتعلم
 11-33 11-14 القابلون للتدريب

  
 :وهذا يشمل املصابون ابحلاالت التالية

 .متالزمة داون (1)
، (Autism Spectrum Disorders - ASD) التوحداضطراابت طيف  (1)

 1:وتشمل
 Autism or Kanner) متالزمة كانريأو  التوحد الكالسيكي .أ 

Syndrome) 
 (Asperger Syndrome)  متالزمة أسربجر .ب 
 (Rett Syndrome) متالزمة ريت .ج 
 Childhood Disintegrative)  اضطراب االحنالل الطفويل .د 

Disorder - CDD) 

                                                           
1 DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS (DSM-5) 
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 الوصف الفئة املستهدفة م
 Pervasive Developmental) اضطراب النمو الشامل .ه 

Disorder. Not Otherwise Specified– PDD.NOS) 
 

 :لكل نوع من أنواع اخلدمة بشرط حتقيق الشروط العمرية التالية
 

 العمر نوع اخلدمة
 إانث ذكور

 سنوات 1-4 سنوات 1-4 التدخل املبكر
 13-1 سنة 11-1 التأهيلالرعاية و 
 سنة 14-15 سنة 11-13 اإلدماج

 
 

أمهات ومربيات املستفيدين   .1
 اجلوهريني

وهن صاحبات الدور املنزيل املهم يف مواكبة خدمات التدخل املبكر والرعاية النهارية اليت 
واللوايت جيب أن حيَظنين ابلتأهيل اإلعدادي املناسب ملساعدة أبنائهن وبناهتن  تقدمها اجلمعية،

من ذوي االحتياجات الذهنية اخلاصة يف تنمية معارفهم ومهاراهتم، مبا يؤدي إىل رفع نسب 
 .الذكاء لديهم، ومتابعتهن ابإلرشاد والتوجيه لتحقيق أفضل النتائج

الكوادر االختصاصية حديثة   .3
 التخرج

ي الفئة اليت حتتاج إىل خدمات التدريب النظري، والتدريب املقرون ابلعمل امليداين وه
(internship) الكتساب اخلربة العملية وتطبيق أفضل املمارسات، وابلتايل املسامهة يف ،

 .رفد القطاع ابلكوادر املؤهلة
وهم أفراد اجملتمع احمللي الذين جيب أن حيظوا بفرص التوعية والتثقيف للوقاية من اإلعاقات  عامة الناس يف مدينة اجلبيل  .1

 .الذهنية، وأفضل األساليب للتعامل مع املصابني هبا، واستدراج املتطوعني واملاحنني
 

 (Preferred Future State - PFS)للجمعية احلالة املستقبلية املنشودة  .1.1
 

ول مرتبط ابلتحسني الداخلي للجمعية، والثاين مرتبط ابلتنمية والتوسع، وضعها احلايل؛ األبإن لدى اجلمعية واجبني أساسيني لالرتقاء 
عمليات انشاءات  التخطيط لندسية و اهلتصميمات وجتهيز ال، اجلمعيةابستغالل األراضي اليت متتلكها  انحيث أن التنمية والتوسع مرتبطو 

بقدراهتا الداخلية مبا يتواكب مع  أن تقوم ابالرتقاء ،سنوات مخسخالل الفرتة االسرتاتيجية احلالية املكونة من على اجلمعية  فإن، كبرية
وذلك ، واإلنشاء والتجهيز ابلشراكة مع كبار املاحنني وتنمية املوارد املالية االنتهاء من عمليات التصميم، ابإلضافة إىل فضل املمارساتأ

 .مباشرةالفرتة االسرتاتيجية اخلمسية من  نتهاءاالد ين عاح املباين اجلديدة ب  تليتم افت
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النهوض من أجل  العضوي، العديد من مبادرات التحسني الداخلي والنموتنفيذ القيام بالسنوات اخلمس القادمة خالل جلمعية تستطيع ا
متالزمة  فئيت منذوي االحتياجات اخلاصة ل لتقدمي اخلدمات الشموليةيف مدينة اجلبيل  مجعيةأفضل كيف القطاع  نفسها  إثباتو بقدراهتا 

 :من خاللوذلك التوحد، و داون 
تضم جيب أن واليت ، ةاملستهدف ةاملقدمة للفئ "مشولية اخلدمات"املؤسسية عمليًا وتسويقيًا حول فكرة  ة  رَ وَ حَمن  :مشولية اخلدمات (1)

 .مرتابطةمتتالية و كسلسلة ( يف اجملتمع دماجاإل)و (تأهيلال)و (رعايةال) خدمات
 .السعي لتحسني أسس ومعايري وإجراءات التشخيص والرتبية واخلاصة استناداً إىل أحدث النماذج العاملية :اتاخلدمجودة  (1)
، الفنية واملالية والتسويقية يسهم يف تطوير األعمال على خمتلف الصعدمبا للجمعية، االرتقاء ابلقدرات اإلدارية  :ة الرشيدةاإلدار  (3)

 .واالحتفاظ أبفضل املوظفني
حلظة الكشف منذ ذوي االحتياجات اخلاصة، تضنة لاألسر احملإعداد وإرشاد على  اجلمعية حرصالتأكيد على  :إدماج األسر (1)

، للتقليل من آاثر ة ممكنةأبفضل طريق اخلاصةرتبية الرعاية و إمتام دور اجلمعية يف عمليات اللتتمكن بدورها من املبكر عن احلاالت، 
 .اإلعاقة الذهنية

وتنفيذ و التواصل اإلعالمي اجلماهريي، وسائل ، من خالل وتثقيفه التأكيد على عناية اجلمعية إبشراك اجملتمع احمللي :إشراك اجملتمع (1)
 .وخرباهتماملتطوعني واالستفادة من طاقاهتم الساحنة الستقطاب فرص إجياد الوية، و توعالاحلمالت 

ذات شهادات تدريبية  ،(تنمية القيادات)و (ةالفنيالشؤون ) يصعيداحرتافية على تدريب تقدمي اجلمعية كجهة  :الكوادر تنمية (3)
 .النظري والعملي املستوينيعلى يف القطاع املتخصصة الشابة  الكوادرأفضل إعداد  لقدرهتا على موثوقة على املستوى احمللي

والسعي للنمو وزايدة الطاقة من خالل تبين وتطبيق أفضل املمارسات العاملية ذات الصلة،  للتطور السعي :التطور والنمو (5)
العمل احلثيث على تصميم وتنفيذ الصورة الشمولية املستقبلية للجمعية كمدينة متكاملة للخدمات االستيعابية، من خالل 

مع   ابلتعاون االسرتاتيجي، وإنشاء مبانيها املنشودة ذوي االحتياجات الذهنية اخلاصةيف رعاية وأتهيل وإدماج اإلنسانية املتخصصة 
 .كبار املاحنني

 
الفلسفية حنو خدمة ذوي  امنظوراهتمن أن تنوّع ويف حال التوفيق يف اجلمع بني كل من النقاط أعاله، تكون اجلمعية قد استطاعت 

 :واملوازنة فيما بني تلك املنظورات، كما يظهر يف اجلدول التايل اخلاصة،الذهنية االحتياجات 
 

 طبيعة نظرة اجلمعية الدافع جمال اخلدمة م
املنظور الديين  الرعاية  .1

 واألخالقي
جيب على مجيع األطراف الصرب  مشكلة مزمنةتنظر اجلمعية إىل اإلعاقة على أهنا 

يف التخفيف عنه وحتسني فرصه، ومساندة أهله،  املريض، ويتحتم مساعدة اعليه
انطالقًا من الوازع الديين الذي حيمي مبادئ اإلنسانية واملؤاخاة ومكارم 

وعليه فإن اجلمعية تركز على استخدام ما هو متاح من إمكانيات . األخالق
للقيام بدورها واالرتقاء به ابستمرار، وحماولة العدل بني احلاالت بتقدمي ما 

 .زمه كل حالة حبسب خصوصيتهاتستل
تنظر اجلمعية إىل ذوي االحتياجات اخلاصة وعائالهتم كزابئن لديهم حرية  املنظور الزابئين
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 طبيعة نظرة اجلمعية الدافع جمال اخلدمة م
االستعانة ابألخصائيني كمستشارين ومزودين للخدمة كلما لزم، مع احتفاظهم 
بكامل احلرية يف استخدام ما يلزمهم من احللول اليت يقدمها هؤالء األخصائيون 

 .داخل املنزل، وتركز على عدم فرض أي إجراء على املستفيدين
تنظر اجلمعية إىل التأهيل على أنه مسؤولية اجتماعية، ذات آاثر مستدامة يف  املنظور اخلريي التأهيل  .1

 .ذو االحتياج اخلاص وأسرته وجمتمعهحياة 
تنظر اجلمعية إىل اإلعاقة على أهنا خلل جيب إعادة أتهيل صاحبه ابستمرار  املنظور التأهيلي

لكي ال تسوء حالته، أو لتحسينها إن أمكن، من خالل الرتكيز على التأهيل 
 .الرتبوي واالجتماعي والنفسي والسلوكي واملهين وغري ذلك

ء اقتصادي على اجملتمع يستدعي توزيع  املنظور االقتصادي اإلدماج  .3 تنظر اجلمعية بواقعية إىل اإلعاقة كِعبن
بعض من عوائد األفراد املنتجني على األفراد غري املنتجني من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وعليه فإنه جيب تطبيق احللول العملية املستمرة لتجاوز تلك األعباء 

ولية االجتماعية ملنظمات القطاع بنجاح، من خالل الرتكيز على تعميق املسؤ 
اخلاص، لتساهم يف تشغيل وتنمية ذوي االحتياجات اخلاصة، وحىت معيليهم من 

 .األسر
تنظر اجلمعية بواقعية إىل بعض من ممثلي الطبقتني السياسية واالجتماعية على  املنظور احلقوقي

احلاصل ضد فئة ذوي  (discrimination)أهنما سبب يف التمييز 
ضعها للتبعية  االحتياجات اخلاصة، لرتكيزهم على إجياد حقوق هلذه الفئة ُي 
وليس لالستقاللية، مما يستدعي إىل التوعية العامة حبقوق هذه الفئة مبا مينحهم 

 .االستقاللية اليت يستحقوهنا
العمليات املساندة   .1

كالتشخيص )
والتخطيط واملتابعة 

 (اجملتمعيوالتمكني 

تنظر اجلمعية إىل اإلعاقة الذهنية على أهنا اعتالل أحادي أو مرّكب، يتطلب من  املنظور التخصصي
األخصائيني تصميم وتنفيذ خطوات علمية متسلسلة لتحسني واقع ذوي 
االحتياجات اخلاصة ومتوضعهم يف اجملتمع قدر اإلمكان، وفرضها على ذوي 

أرادوا احلصول على املساعدة وحتقيق  االحتياجات اخلاصة وأسرهم إن هم
وهذا يستدعي الرتكيز على ختصيص خطة حمّورة ومولّفة الحتياجات  . االستفادة

 .كل ذي احتياج خاص كحالة مستقلة
بل  تنظر اجلمعية إىل اإلعاقة على أهنا ليست ذنب ذوي االحتياجات اخلاصة، املنظور االجتماعي

هي ظاهرة برزت بسبب احلواجز واملعيقات اليت وضعها اجملتمع على مستوى 
البىن التحتية، وبيئات العمل، والسلوكيات اجملتمعية، واليت خلقت نوعًا من 

 .التمييز، مما يستدعي االهتمام بتغيري نظرة اجملتمع وتعزيز مشاركتهم
 :ابلرسم التعبريي التايلوميكن تلخيص الصورة املستقبلية املنشودة للجمعية 



 

 (إرادة)لذوي االحتياجات الخاصة في الجبيل الصناعية  الخيريةالجمعية  - الخطة االستراتيجية
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 :االسرتاتيجية التالية (أو املسارات)وهذا يتطلب من اجلمعية اخلوض يف االجتاهات 
 

 السياق االسرتاتيجي .1.1
 

 متهيد .1.1.1
ومبا يرتجم  اجلمعيةاخلاصة ابجلمعية واليت يتم كتابتها مبا يتناسب مع توجهات  والرسالة والقيم الرؤيةيتكون اإلطار االسرتاتيجي من 

ي تسعى اجلمعية للوصول إليه خالل املنشود الذية والرسالة عن الوضع تعرب الرؤ حبيث . االسرتاتيجية وأهدافهاخطتها االسرتاتيجية 
 .الداخليةواألنظمة العمليات  مجيع اليت سيتم ترمجتها يفو  للجمعية القادمة، وتعرب القيم عن عن املبادئ األساسيةاخلمس سنوات 

 
 : الرؤية .أ 

 اجلمعيةوصف لصورة مستقبلية افضل تتطلع اليها ، كما أهنا اىل حتقيقة اجلمعيةهي وصف وصياغة للمستقبل الذي تتطلع 
 .جانبوتتفوق هبا على اوضاعها الراهنة يف جانب او اكثر من 

 
 :خصائص الرؤية

o  (ولذلك من الضروري أن تصف مستقبالً أفضل) املنظمةتلخص التوجهات املستقبلية االسرتاتيجية لقيادة 
o قصرية وسهلة احلفظ 
o  املدى البعيدواقعية وممكنة التحقيق على 
o طموحة وهادفة للنمو والتطوير 
o  والعاملني فيها على املستويني العقلي والعاطفي وتثري فيهم احلماس املنظمةختاطب قياديي 
o كلماهتا خمتارة بعناية وصدق 

 
 (:احمللية والعربية والعاملية)فضل اجلمعيات الشبيهة أبموعة من الرؤى اخلاصة جملأمثلة فيما يلي 

 .رائدة تساير التوجهات العاملية يف تنظيم وتقدمي نشاطاهتا وبراجمها حنو األشخاص املعاقني مجعيةأن نكون  .1
 .الرايدة يف العمل اخلريي املؤسسي ملواجهة اإلعاقة وحتجيم أاثرها على الفرد واجملتمع .1
 .إحداث تغيري إجيايب يف حياة األفراد ذوي اإلعاقة واخلدمات املقدمة يف اململكة .3
 نطمح يف مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة داون مستقلني منتجني ومقدَّرين يف اجملتمع .1

 
 الرسالة  .ب 

، وحتدد اجلمعيةوصياغة ألبرز أهدافها احلالية، وتلخص بشكٍل خمتصر الغاية من وجود  اجلمعيةهي عبارة عن رسم لفلسفة 
 طبيعتها
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 :مكوانت الرسالة
o التالية جتيب على األسئلة األربعة: 

  ؟(اجلمعيةأي ما هي ميادين العمل اخلريي اليت تعمل فيها ) اجلمعيةماذا تقدم 
  ؟(اجلمعيةأي من هم الفئات املستهدفة لالستفادة من أعمال )يف خدماهتا  اجلمعيةملن تتوجه 
  بتلك األنشطة؟ اجلمعيةكيف تقوم 
  بتلك األنشطة؟ اجلمعيةملاذا تقوم 

o ن قبل اجلمهور اخلارجي مثل املستفيدين واإلعالميني والفاعلني يف القطاع الثالثواضحة ومفهومة، وخصوصاً م 
o واقعية وميكن حتويلها إىل سياسات وبرامج عمل واضحة 
o ليس ابلضرورة أن تكون خمتصرة، ولكن االختصار أفضل 
o يتم صياغتها بطريقة حمفزة للعمل واإلبداع لتحقيق األهداف املطلوبة 
o تنسجم مع الرؤية 

 
 (:احمللية والعربية والعاملية)موعة من الرساالت اخلاصة أبفضل اجلمعيات الشبيهة جملأمثلة فيما يلي 

أتمني بيئة متكاملة لألطفال والشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل التعليم، والعالج، وأتمني اجلو األسري،  .1
 .ويتمكنون من املشاركة الفعالة يف اجملتمع فيسهل فهمهم ورعايتهم، وتتكشف إمكاانهتم،

متكني ذوي احلاجات اخلاصة من ممارسة حياة مستقلة كرمية عرب التشخيص الدقيق، والربامج التأهيلية املتخصصة، و تنفيذ  .1
جياد  بيئة خطط الرعاية الشاملة،  واستثمار اإلمكاانت املتاحة لدى الفرد واألسرة واجملتمع، وإزالة املعوقات احمليطة، وإ

 حاضنة وفق أحدث املعايري الدولية
احملافظة لألفراد من ذوي اإلعاقة الفكرية على أبسط ما يف احلياة و املساعدة يف ضمان هذه احلقوق عرب خمتلف الربامج اليت  .3

 .نقدمها ، واليت تركز على تطوير قدراهتم ودجمهم بسالسة يف جمتمعاهتم
 .بيات اإلعاقة ، ومساعدة اجملتمع  يف التصدي ألسباهبا والتعامل االجيايب معهاأتهيل األطفال املعوقني لتجاوز سل .1
العمل على حتقيق أكرب قدر ممكن من االستقاللية الذاتية واالندماج االجتماعي لألفراد من ذوي متالزمة داون من خالل  .1

 .سسات ذات العالقة سواء حكومية أو خاصةتطوير و تقدمي الربامج التدريبية والتأهيلية التخصصية   ابلتكاملية مع املؤ 
 
 القيم املؤسسية .ج 

حيث أن القيم املؤسسية . واليت يتم ترمجتها يف مجيع العمليات الداخلية اخلاصة هبا ابجلمعيةجمموعة من القيم اخلاصة هي 
وحجر الزاوية يف  العنصر احملوري، أهناحيث  .املؤسسي وتوجهه، وجتمع كل العاملني حنو اهلدف نفسه« الوجدان»تشكل 

 .اليت تساعد يف حتقيق الرؤاي والرسالة واخلطة االسرتاتيجية اخلاصة هبا، اجلمعيةتشكيل وصياغة ثقافة 
، وبناء على الرؤية والرسالة اخلاصة هبا، حبيث يتم وضع القيم اليت تساعد اجلمعيةيتم وضع القيم املؤسسية بناء على توجهات 

 .حتقيق الرؤاي والرسالة اخلاصة هبايف حتقيق توجهاهتا و  اجلمعية
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 (:احمللية والعربية والعاملية)أمثلة جملموعة من الرساالت اخلاصة أبفضل اجلمعيات الشبيهة فيما يلي 
 

 اإلتقــان. 
 االحتــرام 
 األمانة 
 املساءلة واإلشراف املايل 

 املهنيــة 
 الشفافيــة 
 النزاهــة 

 التعــاون 
 القيادة 
 التنوع 

 األمل واإلهلام 
 الثقة 
 التعاون 

 
 الرؤية .1.1.1

 
 اجلديدة 

الرايدة يف رعاية ذوي االحتياجات الذهنية اخلاصة من القابلني للتدّرب والتعّلم، وأتهيلهم ملرحلة التعليم املدرسي، وإدماجهم يف 
 .اجملتمع
 

 الرسالة .1.1.1
 

 اجلديدة

مدينة اجلبيل منذ نعومة  يفمن املصابني ابلتوحد أو متالزمة داون جودة احلياة لذوي االحتياجات اخلاصة املسامهة يف تعزيز 
أظفارهم، من خالل خدمات الرعاية والتأهيل واإلدماج اجملتمعي، إيفاًء حلقوقهم، وإبرازًا لقدراهتم، وحتقيقًا لذواهتم، وأتسيساً 

 .الستقالليتهم كلٌّ بقدر إمكانياته

 
 القيم .1.1.1

 
 التعريف القيمة الرقم

نلتزم خبدمة األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة بطريقة مهنية، متتاز ابلعدالة، وسرعة  االلتزام  .1
 .االستجابة، وجودة اخلدمة

نعمل ضمن جماالت خريية حمددة وواضحة، وهنتم برتكيز اإلجنازات وتعميقها يف كل خدمة  التخصصية  .1
مبا يعزز من األثر النهائي الفعلي الذي ترتكه تلك  نقوم بتقدميها لذوي االحتياجات اخلاصة،

 .اخلدمات على ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم وجمتمعاهتم
نؤمن أبن متكني املستفيدين من ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل أتهيلهم تربوايً ومهنياً  التمكني  .3

هو صميم التنمية االجتماعية املستدامة  ومتكينهم اقتصادايً وتوفري سبل الرعاية املناسبة هلم،
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 التعريف القيمة الرقم

 .املرتكزة على تنمية القدرات وإجياد الفرص
نسعى لتعزيز الشراكات والتحالفات مع اجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة، ملا فيه  تعزيز الشراكات  .1

 .مصلحة املستفيدين وبرامج وخدمات اجلمعية ومراكزها
نسعى لتحقيق التميز يف إدارة العمليات الداخلية اخلاصة ابجلمعية ومراكزها الفنية واملساندة  التميز  .1

منها، ابإلضافة إىل التميز يف جودة اخلدمات اليت نقدمها إىل األفراد من ذوي االحتياجات 
 .اخلاصة وأسرهم

اجلمعية ومراكزها من  نعمل جاهدين على زرع الثقة يف نفوس املستفيدين وأسرهم ملا تقدمه الثقة  .3
 . خدمات، وملا تضمه من كفاءات فنية وإدارية منافسة

نؤمن أن زرع األمل يف نفوس املستفيدين من ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم هو أساس  األمل  .5
 . عملنا، ومن أهم الركائز اليت يتم االعتماد عليها يف مراحل التأهيل والتمكني

االحرتام واحلفاظ   .8
 اخلصوصيةعلى 

نقدر أمهية احرتام احلاالت اخلاصة ابملستفيدين من ذوي االحتياجات اخلاصة عند التعامل 
 .معها، ابإلضافة إىل احرتام اخلصوصية لتفاصيل تلك احلاالت

نعترب الشفافية من أهم القيم اليت نسعى إىل ترمجتها عند التعامل مع األفراد من ذوي  الشفافية  .9
يف كل مرحلة من مراحل رحلتهم التأهيلية والعالجية داخل اجلمعية االحتياجات اخلاصة 

 . ومراكزها

نعمل على حتقيق املصداقية عند التعامل مع حالة املستفيد من ذوي االحتياجات اخلاصة،  املصداقية  .14
 .وخاصة عند تشخيص وأتهيل احلالة وقياس مدى تقدمها مع الربامج واخلدمات املقدمة

 
 

 ومبادراهتا االسرتاتيجية( املسارات)االجتاهات  .1.1
تعد االجتاهات االسرتاتيجية من أهم العناصر اليت تتكون منها اخلطة االسرتاتيجية، حيث توضح املسار الذي ستسلكه اجلمعية  

ة رائدة فنيًا وإدارايً، وتسويقياً مجعي)بلي املنشود ، إىل الوضع املستق( ، وتسويقياً، ومالياً وإدارايً  ،فنياً )ها القائم حاليًا لالنتقال من واقع
، ولتحقيق ذلك على اجلمعية (ذات طاقة استيعابية مناسبة حلاجة املنطقة وماليًا يف رعاية وأتهيل ذوي االحتياجات الذهنية اخلاصة

  :التالية( االجتاهات)سلوك اخلمسة مسارات 
 اإلصالح اإلداري .1
 التطوير الفين .1
 والتسويقيةالنهوض ابلقدرات اإلعالمية  .3
 تصويب اإلدارة املالية واالستثمارية .1
 النمو والتوسع .1
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 .يوضح الشكل أدانه االجتاهات االسرتاتيجية اخلاصة ابجلمعية، ودورها يف نقل اجلمعية من وضعها احلايل إىل وضعها املنشود
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 اإلصالح اإلداري: االجتاه األول .1.1.1
 

 تقدمي 1.1.1.1
ورفع مستوى نضج البيئة التنظيمية داخلياً، من هيكلية ولوائح تنظيمية وقنوات تواصل واختاذ يعىن هذا االجتاه ابالرتقاء ابجلمعية إدارايً، 

خطط التوسع  قرارات ورضا موظفني وبيئة عمل واستقطاب وأتهيل كفاءات، وذلك إلعداد اجلمعية داخليًا لتكون قادرة على تطبيق
ضافة إىل خطط التسويق واإلعالم بشكل فعال، وذلك أيضًا للنهوض ابجلمعية فنيًا لتحقيق اهلدف املنشود من عالج والنمو ابإل

 .وأتهيل ذوي االحتياجات الذهنية اخلاصة
 

 هدا األ 1.1.1.1
 

اهلد  
 االسرتاتيجي

 مؤشر األداء اهلد  الفرعي
 اهلد 

1112 1112 1111 1111 1111 
االرتقاء مبستوى 

 نضج البيئة
التنظيمية داخل 
 اجلمعية ومراكزها

تطوير اللوائح 
التنظيمية وتفعيلها 

 بنجاح

نسبة إجناز مصفوفة 
السلطات اليت تعيد توزيع 

الصالحيات 
 واملسؤوليات، وتفعيلها

144% - - - - 

نسبة إجناز سلم الدرجات 
الوظيفية وسلم األجور 

 اجلديد

144% - - - - 

نسبة إجناز الئحة املوارد 
 البشرية اجلديدة

144% - - - - 

نسبة إجناز التحسينات 
الئحة املنشودة على 

 الشؤون املالية واملشرتايت

144% - - - - 

الئحة تنمية نسبة إجناز 
املوارد املالية وإدارة 

 االستثمارات

144% - - - - 

الئحة إدارة نسبة إجناز 
 الشراكات االسرتاتيجية

144% - - - - 

الئحة إدارة نسبة إجناز 
 املباين

- - - - 144% 
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الئحة إدارة نسبة إجناز 
تقنية املعلومات واإلعالم 

 اإللكرتوين

- 144% - - - 

التعامل مع العوامل 
اليت تؤرق املوظفني 

 يف اجلمعية

نسبة املوظفني احلاصلني 
على تنبيهات أو إنذارات 
إىل إمجايل عدد املوظفني 

 (بنهاية العام)

ال تزيد 
على 

1% 

ال تزيد 
على 

1% 

ال تزيد 
على 

1% 

ال تزيد 
على 

1% 

ال تزيد 
على 

1% 

حتسني مستوى 
التواصل الداخلي 

 لدى اجلمعية

نسبة إجناز دليل التواصل 
والذي يوضح )الداخلي 

أنواع الرسائل 
واالجتماعات الداخلية، 

 ( وأهدافها ووتريهتا

144% - - - - 

التقارير  نسبة إجناز منذجة
اإلدارية واملالية الدورية 
املطلوبة من كل وحدة 
 تنظيمية داخل اجلمعية

144% - - - - 

االرتقاء بكفاءة 
 املوظفني احلاليني

نسبة إمجايل قيمة 
املصروفات التدريبية 

السنوية الفعلية إىل إمجايل 
بنهاية )عدد املوظفني 

 (السنة

ال تقل 
عن 

10144 
 رايل

ال تقل 
عن 

10144 
 رايل

ال تقل 
عن 

10144 
 رايل

ال تقل 
عن 

10144 
 رايل

ال تقل 
عن 

10144 
 رايل

إجياد نظام موحد 
لتقييم أداء املوظفني 

وربطها مع خطط 
 التطوير والتدريب

نسبة إجناز تطبيق نظام 
تقييم أداء املوظفني 

 (بنهاية كل عام)السنوي 

144% 144% 144% 144% 144% 

االرتقاء مبستوى 
املوظفني عن رضا 

 اجلمعية ومراكزها

زايدة نسبة الرضا 
العام للموظفني 

 داخل اجلمعية

مستوى رضا موظفي 
حبسب )اجلمعية 

 (استطالع هناية كل عام

ال يقل 
عن 

54% 

ال يقل 
عن 

51% 

ال يقل 
عن 

84% 

ال يقل 
عن 

84% 

ال يقل 
عن 

84% 
رفع كفاءة 

العمليات الداخلية 
تكنولوجيا توظيف 

يف  املعلومات
العمليات الداخلية 

نسبة إجناز أمتتة نظام 
عالقات املستفيدين، 
وإدخال مجيع بياانت 

ال تقل 
عن 

34% 

144% - - - 
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اإلدارية لدى 
 اجلمعية

ونتائج فحوصات  للمؤسسة
وتقييمات املستفيدين 
 احلاليني والسابقني فيه
نسبة إجناز أمتتة نظام 
االستخبار املؤسسي 

(Corporate 
Intelligence )

إلصدار التقارير اإلدارية 
والفنية واملالية املرغوب 

 فيها

ال تقل 
عن 

34% 

144% - - - 

 
 

 االرتقاء ابلقدرات اإلدارية -(1)املبادرة : املرتبطة ابالجتاهاملبادرة  1.1.1.1
 تقدمي .أ 

إداراًي لتنفيذ اخلطط املستقبلية الفنية والتوسعية والتسويقية  تعىن هذه املبادرة بتحسني البيئة التنظيمية اخلاصة ابجلمعية ومراكزها، وهتيأهتا
 بفعالية كبرية، وذلك إبجراء جمموعة من االنشطة اليت ستعمل على تطوير اهليكلية اخلاصة ابجلمعية، وتطوير األنظمة واللوائح اإلدارية،

 ق احللول التكنولوجيةابلإلضافة إىل توظيف وأتهيل الكوادر الفنية املناسبة وأمتتة العمل وتطبي
 

 فوائد املبادرة .ب 
 زايدة االنتاجية اخلاصة ابملوظفني .1
 تنظيم العمليات اإلدارية وحتديد الصالحيات .1
 حتسني بيئة العمل داخل اجلمعية .3
 زايدة والء املوظفني للجمعية وحتسني عالقتهم مع زمالئهم والفريق اإلداري .1
 املوظفني يف اختاذ القراراتتعزيز التواصل الداخلي داخل اجلمعية وإشراك  .1
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 األنشطة .ج 
 

إدخال تكنولوجيا   التوظيف والتدريب  إعداد اللوائح اإلدارية  إعادة اهليكلة
 املعلومات

       

  ،تصميم التكاملية املؤسسية
من خالل حتديد جماالت 
العمل اليت ختضع للمركزية 
اإلدارية السليمة، واجملاالت 

بني  اليت ختضع لالمركزية،
 اجلمعية ومراكزها التابعة

  إعادة تصميم اهليكل
 التنظيمي

  حتديد جماالت وقنوات
 التواصل الداخلي

  إعداد مصفوفة السلطات
 (الصالحيات واملسؤوليات)

  إثراء بطاقات الوصف
 الوظيفي

   إعادة بناء سلم الدرجات
الوظيفية ونظام املكافآت 

 املتكاملة
 إثراء الئحة املوارد البشرية 
 الئحة الشؤون املالية حتسني 

 واملشرتايت
  إعداد الئحة تنمية املوارد

 املالية وإدارة االستثمارات
  إعداد الئحة إدارة

 الشراكات االسرتاتيجية
 إعداد الئحة إدارة املباين 
  إعداد الئحة إدارة تقنية

املعلومات واإلعالم 
 اإللكرتوين

  التوظيف: 
o  حتديد احتياجات

من الكفاءات  اجلمعية
 ارية والفنية املؤهلةاإلد
o   وضع خطة سنوية

للتوظيف، بشقيها 
 الفين واملايل

o  تنفيذ خطة التوظيف
 السنوية

 التدريب: 
o  حتديد احتياجات

اجلمعية من التدريب 
 (املستند إىل اجلدارات)
o   وضع خطة سنوية

للتدريب، بشقيها 
 الفين واملايل

o  تنفيذ خطة التدريب 

   اختيار وتطبيق احللول
التكنولوجية املناسبة ألمتتة 

العمل، وخصوصاً 
لالحتفاظ بقواعد بياانت 
املستفيدين، واملستندات، 
وتسريع إجراءات العمل 

بني اجلمعية ومراكزها 
 .التابعة، وإصدار التقارير

 املخرجات .د 
 اهليكل التنظيمي .1
 (ؤولياتالصالحيات واملس)مصفوفة السلطات  .1
 الوظيفي الوصفبطاقات  .3
 سلم الدرجات الوظيفية ونظام املكافآت املتكاملة .1
 الئحة املوارد البشرية .1
 الئحة الشؤون املالية واملشرتايت .3
 الئحة تنمية املوارد املالية وإدارة االستثمارات .5
 الئحة إدارة الشراكات االسرتاتيجية .8
 الئحة إدارة املباين .9

 اإللكرتوينالئحة إدارة تقنية املعلومات واإلعالم  .14
 خطة التوظيف السنوية .11
 خطة التدريب السنوية .11
 مناسبة ألمتتة العملحلول تكنولوجية  .13
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 التطوير الفين: االجتاه الثاين .1.1.1
 تقدمي 1.1.1.1

استنادًا إىل أفضل مناذج  ي عىن هذا املسار إبعادة تنظيم العمليات اجلوهرية والعمليات املساندة املرتبطة خبدمات اجلمعية وقدراهتا الفنية،
ابإلضافة إىل حتسني مستوى جودة اخلدمات املقدمة وتلبيتها الحتياجات املستفيدين ومالءمتها العمل واملعايري واملمارسات العاملية، 

 .حلالتهم
  هدا األ 1.1.1.1

 

اهلد  
 مؤشر األداء اهلد  الفرعي االسرتاتيجي

 اهلد 
1112 1112 1111 1111 1111 

ابملستوى االرتقاء 
الفين اخلاص 

 ابجلمعية ومراكزها

حتسني جودة اخلدمات 
املقدمة من قبل اجلمعية 

 ومراكزها

نسبة إجناز تطبيق خطة 
االرتقاء ابملرجعيات 
الفنية والتجهيزات 
الالزمة للتشخيص 

 وإعادة التقييم

144% - - - - 

نسبة إجناز تطبيق خطة 
االرتقاء ابملرجعيات 
الفنية والتجهيزات 

 الالزمة للتدخل املبكر

14% 14% - - - 

نسبة إجناز تطبيق خطة 
االرتقاء ابملرجعيات 
الفنية والتجهيزات 

الالزمة للرتبية الرعائية 
 اخلاصة

14% 14% - - - 

نسبة إجناز تطبيق خطة 
االرتقاء ابملرجعيات 
الفنية والتجهيزات 

الالزمة للتأهيل النفسي 
 واالجتماعي

34% 14% - - - 

نسبة إجناز تطبيق خطة 
 - - - %14 %14االرتقاء ابملرجعيات 
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الفنية والتجهيزات 
 الالزمة للتأهيل املهين

نسبة إجناز معايري تقييم 
 واختيار األخصائيني

ال تقل 
عن 

54% 

ال تزيد 
على 

34% 
- - - 

عدد الشهادات 
العاملية  واالعتمادات

اجلديدة اليت حصلت 
عليها اجلمعية يف جمال 

 اجلودة

- 1 1 - - 

نسبة رضا أسر 
املستفيدين من 

اخلدمات املقدمة 
 ألبنائهم

ال تقل 
عن 

54% 

ال تقل 
عن 

51% 

ال تقل 
عن 

84% 

ال تقل 
عن 

84% 

ال تقل 
عن 

84% 

نسبة األسر الرافضة 
للخدمة اليت مت عرضها 

 عليهم

ال تزيد 
على 

11% 

ال تزيد 
على 

11% 

ال تزيد 
على 

13% 

ال تزيد 
على 

11% 

ال تزيد 
على 

14% 

عدد الشكاوى 
املستلمة من قبل أسر 

 املستفيدين

ال تزيد 
على 

(11) 

ال تزيد 
على 

(11) 

ال تزيد 
على 

(9) 

ال تزيد 
على 

(3) 

ال تزيد 
على 

(3) 
 تطوير احلزم الرباجمية

املقدمة للمستفيدين 
من قبل اجلمعية 

 ومراكزها

نسبة إجناز األدلة 
الرعائية )الرباجمية 

 (والتأهيلية واإلدماجية

ال تقل 
عن 

34% 

ال تزيد 
على 

54% 
- - - 

متوسط القدرة النسبية 
للجمعية على حتقيق 
األهداف العالجية 
للمستفيد املصاب 

 مبتالزمة داون

ال تقل 
عن 

94% 

ال تقل 
عن 

94% 

ال تقل 
عن 

94% 

ال تقل 
عن 

94% 

ال تقل 
عن 

94% 

متوسط القدرة النسبية 
للجمعية على حتقيق 
األهداف العالجية 

ال تقل 
عن 

54% 

ال تقل 
عن 

54% 

ال تقل 
عن 

54% 

ال تقل 
عن 

54% 

ال تقل 
عن 

54% 
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للمستفيد املصاب 
 ابلتوحد

التواصل مع  تفعيل
احمليط اخلارجي من 

مجعيات شبيهة حملية 
وإقليمية وعاملية 

للحصول على أفضل 
املمارسات اخلاصة 

خبدمات اجلمعية 
 وإجراءاهتا الفنية

عدد اإلصدارات 
 (بنهاية العام)البحثية 

ال يقل 
 3عن 

ال يقل 
 1عن 

ال يقل 
 5عن 

ال يقل 
 5عن 

ال يقل 
 5عن 

عدد الزايرات امليدانية 
اليت يتم إجراؤها 
 ملنظمات شبيهة

ال تقل 
 1عن 

ال تقل 
 3عن 

ال تقل 
 3عن 

ال تقل 
 3عن 

ال تقل 
 3عن 

عدد املؤمترات 
املتخصصة يف جمال 

رعاية ذوي 
االحتياجات اخلاصة 
اليت يتم حضورها من 

 قبل ممثلي اجلمعية

ال تقل 
 1عن 

ال تقل 
 1عن 

ال تقل 
 1عن 

ال تقل 
 1عن 

ال تقل 
 1عن 

اإلجراءات  تنظيم
والعمليات الفنية 
املتبعة من قبل 

 اجلمعية

إجياد مرجعيات موحدة 
للمعايري الفنية املتبعة 

من قبل اجلمعية واليت 
تبىن عليها اإلجراءات 

 الفنية

عدد املقبولني خارج 
معايري القبول املعتمدة 

من إمجايل عدد 
 املستفيدين

ال يزيد 
على 

3% 

ال يزيد 
على 

1% 

ال يزيد 
على 

1% 

ال يزيد 
على 

1% 

ال يزيد 
على 

1% 

زايدة الطاقة 
االستيعابية 

 للجمعية ومراكزها

زايدة قدرة اجلمعية 
ومراكزها على استيعاب 
مجيع احلاالت اليت تود 

االستفادة من اخلدمات 
 املقدمة

الطاقة االستيعابية 
للجمعية يف جمال 

 التشخيص
114 114 114 114 114 

الطاقة االستيعابية 
يف جمال  للجمعية

 الرعاية والتأهيل
111 111 111 111 111 

نسبة معلمي الرتبية 
أي )اخلاصة األساسيني 

إىل ( من غري املعاونني
عدد املستفيدين يف 

 الفصل الواحد

1 :8 1 :3 1 :3 1 :3 1 :3 
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 فنيةالاالرتقاء ابلقدرات  -(1)بادرة امل: املرتبطة ابالجتاهاملبادرة  1.1.1.1
 تقدمي .أ 

تعىن هذه املبادرة إبجياد مرجعية موحدة للمعايري واخلدمات الفنية اخلاصة ابجلمعية ابإلضافة إىل تطوير احلزم الرباجمية املقدمة 
كما تعىن هذه املبادرة بتطوير منوذج العمل واالجراءات املستخدمة عند . للمستفيدين، وذلك لتلبية احتياجاهتم العالجية والتأهيلية

 .احلاالت تشخيص وأتهيل
 

 فوائد املبادرة .ب 
 حتسني جودة اخلدمة املقدمة للمستفيدين .1
 تنظيم العمل الفين داخل اجلمعية ومراكزها .1
 زايدة عدد املستفيدين من خدمات اجلمعية ومراكزها .3
 حتقيق األهداف العالجية والتأهيلية اخلاصة ابملرضى بشكل فعال .1
 ابجلمعية ومراكزهازايدة االنتاجية واالحرتافية للفريق الفين اخلاص  .1

 
 األنشطة .ج 

 
بناء مرجعية موحدة 
  للمعايري الفنية

إعداد لوائح العمليات 
  الفنية اجلوهرية

إعداد لوائح العمليات 
  الفنية املساندة

إطالق أنشطة البحث 
 والنشر

       

  حتديد معايري تقييم واختيار
 األخصائيني

  حتديد معايري تقييم واختيار
املتقدمني من ذوي 

 االحتياجات اخلاصة
  حتديد معايري تقييم مستوى

احلاالت ( أو تراجع)حتسن 
 املستفيدة

   ،حتديد الربامج املؤسسية
 وتوصيفها

 إعداد دليل الربامج الرعائية 
 إعداد دليل الربامج التأهيلية 
  إعداد دليل الربامج

 اإلدماجية

   إعداد دليل التشخيص
/ النفسي)الشمويل 

االجتماعي، والرتبوي، 
 (املهينو 

  إعداد دليل التخطيط
الرعائي، )الشمويل 

 (والتأهيلي، واإلدماجي
 إعداد دليل متابعة احلاالت 
  إعداد دليل اإلسعافات

األولية والتعامل مع 
 احلاالت الطارئة

   التعاقد مع جهة أو جهات
خمتصة يف البحوث 

والدراسات اجملتمعية، من 
 :أجل
o  إصدار املقاالت

 املتخصصة
o  إعداد النشرات

التثقيفية )التوعوية 
 (واإلرشادية

o  إجراء الدراسات
 اإلحصائية

  وضع اخلطة السنوية
للموضوعات البحثية، 

 وتنفيذها
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  خرجاتامل .د 
 دليل الربامج الرعائية .1
 دليل الربامج التأهيلية .1
 دليل الربامج اإلدماجية .3
 (االجتماعي، والرتبوي، واملهين/ النفسي)دليل التشخيص الشمويل  .1
 (الرعائي، والتأهيلي، واإلدماجي)دليل التخطيط الشمويل  .1
 دليل متابعة احلاالت .3
 دليل اإلسعافات األولية والتعامل مع احلاالت الطارئة .5
 املقاالت املتخصصة  .8
 (التثقيفية واإلرشادية)النشرات التوعوية   .9

 الدراسات اإلحصائية  .14
 اخلطة السنوية للموضوعات البحثية .11
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 النهوض ابلقدرات اإلعالمية والتسويقية: الثالثاالجتاه  .1.1.1
 

 تقدمي 1.1.1.1
لالرتقاء بسمعة سعيًا ، وتقوية الروابط مع الفاعلني يف احمليط اخلارجي للتواصل والتسويقفّعالة للجمعية فتح قنوات بي عىن هذا املسار 

، انهيك عن من خالل وسائل التواصل اإلعالمي املختلفة، التكنولوجية منها وامليدانية إيصال دورها وإجنازاهتااجلمعية وصورهتا الذهنية، و 
 .بناء شراكات جديدة واستدامتهاب الشراكات االسرتاتيجية تعزيز ملف

 

 هدا األ 1.1.1.1
 

اهلد  
 االسرتاتيجي

 مؤشر األداء اهلد  الفرعي
 اهلد 

1112 1112 1111 1111 1111 
مقومات  جتذير
النجاح 
 التسويقي

ترسيخ املعايري 
املنشودة للعمل 

 اإلعالمي واإلعالين

االنتهاء من وضع 
السياسة العامة 

للعمل اإلعالمي 
 والدعائي للجمعية

144% - - - - 

أتمني املوازنة السنوية 
املنشودة للتسويق 
 والعالقات العامة

إمجايل املوازنة السنوية 
املنشودة للتسويق 
 والعالقات العامة

1-5 %
من قيمة 
املصاريف 
اإلدارية 
 والعمومية

1-5 %
من قيمة 
املصاريف 
اإلدارية 
 والعمومية

1-5 %
من قيمة 
املصاريف 
اإلدارية 
 والعمومية

1-5 %
من قيمة 
املصاريف 
اإلدارية 
 والعمومية

1-5 %
من قيمة 
املصاريف 
اإلدارية 
 والعمومية

املشاركة الفعالة يف 
القطاع فعاليات 

الثالث داخل اململكة 
 وخارجها

اليت )عدد الفعاليات 
أقامها الغري، داخل 
( اململكة أو خارجها
أو )وشارك فيها ممثل 

عن اجلمعية  ( أكثر
 كحضور

ال تقل 
 1عن 

ال تقل 
 1عن 

ال تقل عن 
3 

ال تقل عن 
3 

ال تقل عن 
3 

اليت عدد الفعاليات 
أقامها الغري، داخل 

لكة أو خارجها املم
أو وشارك فيها ممثل 
أكثر عن اجلمعية  

 كمتحدثني

ال تقل  -
 1عن 

ال تقل عن 
1 

ال تقل عن 
1 

ال تقل عن 
1 
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اليت )عدد الفعاليات 
أقامها الغري، داخل 
( اململكة أو خارجها

وسامهت اجلمعية يف 
رعايتها كراٍع رمسّي 

ذهيب أو فضي أو )
 (غري ذلك

ال يزيد  - -
 1على 

يزيد ال 
 1على 

ال يزيد 
 1على 

إمجايل قيمة الرعاايت 
الرمسية لفعاليات 

 - - الغري

ال تزيد 
 على

1140444 
 رايل

ال تزيد 
 على

1140444 
 رايل

ال تزيد 
 على

1140444 
 رايل

بناء اخلطة السنوية 
للتسويق والعالقات 
العامة بشقيها الفين 

 واملايل، أو حتديثها

االنتهاء من بناء 
السنوية اخلطة 

للتسويق والعالقات 
العامة بشقيها الفين 

 واملايل

144% 144% 144% 144% 144% 

تنفيذ خطة التسويق 
 والعالقات العامة

نسبة صرف 
املخصص املايل 

السنوي املوضوع 
إلنتاج املواد 

/ املقروءة)التسويقية 
 (املطبوعة

ال تقل 
عن 

51% 

ال تقل 
عن 

51% 

ال تقل عن 
51% 

ال تقل عن 
51% 

ال تقل عن 
51% 

نسبة صرف 
املخصص املايل 

السنوي املوضوع 
إلنتاج املواد 

( املرئية)التسويقية 
 األساسية

ال تقل 
عن 

51% 

ال تقل 
عن 

51% 

ال تقل عن 
51% 

ال تقل عن 
51% 

ال تقل عن 
51% 

نسبة صرف 
املخصص املايل 

السنوي املوضوع 

ال تقل 
عن 

51% 

ال تقل 
عن 

51% 

ال تقل عن 
51% 

ال تقل عن 
51% 

ال تقل عن 
51% 
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تنفيذ احلمالت ل
اإلعالمية والدعائية 

املرئية منها،  والتوعوية
أو املسموعة، أو 

 املقروءة
التواجد 

 اإللكرتوين الفعال
حتديث املوقع 

 اإللكرتوين للجمعية
االنتهاء من إعادة 

هيكلة املوقع 
اإللكرتوين جبزأيه 

للمستخدم )
وبكامل  (وللمشرف

الكتايب )حمتواه 
، وإعادة (واملصور
 إطالقه

ال يقل 
عن 

54% 

ال يزيد 
على 

34% 
- - - 

إطالق صفحيت 
تويرت وفيسبوك 

للتواصل االجتماعي 
 للجمعية

االنتهاء من إعادة 
جتهيز صفحات 

اجلمعية على تويرت 
 وفيسبوك ويوتيوب

144% - - - - 

االنتهاء من وضع 
اخلطوط )معامل 

( أو عناوينالعريضة 
اخلطة األسبوعية 

للتواصل االجتماعي 
 اليومي

144% - - - - 

بروز قصص جناح 
 اجلمعية

أرشفة األعمال 
 واإلجنازات السابقة

االنتهاء من توثيق 
 - - - - %144 اإلجنازات السابقة

توثيق أنشطة اجلمعية 
وإجنازاهتا بشكل 

 احرتايف

االنتهاء من التعاقد 
مع شركة خمتصة يف 

توثيق اإلجنازات 
املؤسسية كتابًة 

كشريك )وتصويراً 
اسرتاتيجي يف هذا 

144% - - - - 
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 (اجملال
العدد السنوي 

للنشرات الصحفية 
اليت مت نشرها عن 

اجلمعية ومشاركاهتا 
 وإجنازاهتا

ال يقل 
 1عن 

ال يقل 
 3عن 

ال يقل عن 
3 

ال يقل عن 
3 

عن  ال يقل
3 

تعزيز الشراكات 
 االسرتاتيجية

إمجايل عدد 
الشراكات أو 

اتفاقيات التعاون مع 
منظمات شبيهة 

حملية أو إقليمية أو 
 عاملية

ال تقل 
 1عن 

ال تقل 
 1عن 

ال تقل عن 
3 

ال تقل عن 
8 

ال تقل عن 
14 

تعزيز االستفادة من 
معارف املتطوعني 

 وطاقاهتم

عدد املتطوعني 
يقل ال  - الفّعالني

 14عن 
ال يقل عن 

14 
ال يقل عن 

11 
ال يقل عن 

18 

تدعيم قوة العالمة 
 املسجلة للجمعية

استدامة عالقات 
متينة مع أسر ذوي 
 االحتياجات اخلاصة

نتيجة استبيان رضا 
 أسر املستفيدين

- 

ال يقل 
إمجايل 
النقاط 
عن 

54% 

ال يقل 
إمجايل 

النقاط عن 
51% 

ال يقل 
إمجايل 

النقاط عن 
84% 

يقل ال 
إمجايل 

النقاط عن 
84% 

استدامة عالقات 
متينة مع الشركاء 

واملهتمني ابلقطاع 
 (من غري املستفيدين)

نتيجة استبيان رأي 
عينات من الشركاء 

واإلعالميني 
والعاملني يف القطاع 

عن اجلمعية 
 وخدماهتا

- 

ال يقل 
إمجايل 
النقاط 
عن 

34% 

ال يقل 
إمجايل 

النقاط عن 
31% 

ال يقل 
إمجايل 

النقاط عن 
54% 

ال يقل 
إمجايل 

النقاط عن 
54% 
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 النهوض ابلقدرات اإلعالمية والتسويقية -(1) بادرةامل: املرتبطة ابالجتاه املبادرة 1.1.1.1
 تقدمي .أ 

اىل  تعىن هذه املبادرة بتحسني قدرات اجلمعية يف تسويق اخلدمات املقدمة من قبلها ابإلضافة إىل تسويق اجنازاهتا املتعددة، ابالضافة
زايدة قدراهتا يف استخدام االعالم االلكرتوين وتفعيل وسائل التواصل االجتماعي، مبا يعزز اهلوية املؤسسية وحيقق التكامل مع اجلهد 
الفنية واإلدارية الداخلية عن طريق إىل الفئة املستهدفة من مستفيدين وداعمني، وذلك إبجراء جمموعة من االنشطة اليت ستعمل على 

 .اف وخطط تسويقية وإنتاج حقيبة تسويقية وذلك لبناء الشراكات وإدماج اجملتمعوضع أهد
 

 فوائد املبادرة .ب 
 استقطاب املزيد من املستفيدين من خدمات اجلمعية .1
 استقطاب الشراكات واستدامتها .1
 استقطاب الداعمني للجمعية .3
 استقطاب متطوعني جدد للمساعدة يف دمج املستفيدين مع اجملتمع .1
 ية املؤسسية للجمعيةتعزيز اهلو  .1
 نشر الوعي حول التوحد ومتالزمة داون .3
 إجياد عالقات قوية بني اجلمعية واجملتمع احمللي .5

 
 األنشطة .ج 

 
التخطيط 
 التسويقي

إعادة إنتاج احلقيبة  
 التسويقية للجمعية

تعزيز التواصل  
 الفّعال واهلاد 

بناء الشراكات  
 واستدامتها

 إشراك اجملتمع، 
 واستقطاب املتطوعني

         

  حتديد األهداف
التسويقية 
 والتوعوية

  وضع اخلطة
التسويقية 
والتوعوية 

السنوية، بشقيها 
 الفين واملايل

   حتديد حمتوايت
احلقيبة التسويقية، 

وإنتاجها، وهي قد 
 :تشمل
o  العرض

املرئي 
التعريفي 
 للجمعية

o  امللف
التسويقي 
للجمعية 
 وخدماهتا

   مراجعة وتسهيل
متطلبات 

وإجراءات 
 العضوية

  التعاقد مع جهة أو
جهات خمتصة يف 

اإلعالم 
اجلماهريي، من 

 :أجل
o  إثراء املوقع

اإللكرتوين 
 للجمعية

   جتديد وتوسيع
كة آفاق الشرا 

االسرتاتيجية مع 
اهليئة امللكية 

 ابجلبيل
  بناء شراكات

تعاونية مع 
منظمات شبيهة، 

 حملية وعربية
  بناء شراكات

تعاونية مع 
املستشفيات 

   حتديد جماالت العمل
اليت تستدعي إشراك 

 :املتطوعني مثل
o  تشغيل بعض

برامج إدماج 
ذوي 

االحتياجات 
اخلاصة اليت 
تعتمد على 

 املزاملة
o  إثراء برامج

اإلرشاد 



 

لذوي االحتياجات  الخيريةالجمعية  - الخطة االستراتيجية
 (إرادة)الجبيل الصناعية الخاصة في 

 

   

 

من  27الصفحة  41   

info@eradah.org.sa www.eradah.org.sa   ١٠٩١٠الرمز البريدي  ٠١٨١١ب .الصناعية ص الجبيل، (إرادة)الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بمدينة الجبيل الصناعية 

 

 

o  الفيديو
التعريفي 
 للجمعية

o  املواد
الدعائية 

أكواب، )
قمصان، 

 .(إخل
o  املواد

 التوعوية
o  التقرير

السنوي 
للجمعية، 

لعرض 
اإلجنازات 

واخلطط 
املستقبلية 

 واألداء املايل

o  إعادة الزخم
ملواقع 

التواصل 
االجتماعي 

اخلاصة 
ابجلمعية 

على تويرت )
ويوتيوب 
 (وفيسبوك

o  تسهيل عقد
حلقات 

نقاشية عرب 
 اإلنرتنت

o  تنظيم
حماضرات، 

وورش عمل 
لتدريب 
وإرشاد 
األسر، 
وأتهيل 
 الكوادر

o  تنظيم
مؤمترات 

ذات 
موضوعات 

 ساخنة
o  إنتاج

 الكتيبات

للمساعدة يف )
التشخيص الطيب، 

واإلخبار عن 
احلاالت اليت 

تتطلب التدخل 
 (املبكر من اجلمعية

  تعزيز الشراكات
التعاونية مع 

مدارس الرتبية 
اخلاصة يف مدينة 

 اجلبيل
  بناء شراكات

متويلية مع ماحنني 
 جدد

  بناء عالقات طيبة
مع الشراكات 

الكربى يف اجلبيل 
 الصناعية

  إعادة ترميم العالقة
مع وزارة العمل 

والتنمية 
 االجتماعية

  تعزيز العالقة مع
وزارة التعليم، 
ودراسة سبل 

 اون املشرتكالتع
  بناء شراكة إعالمية

 متينة
  بناء شراكات

 خدمية متميزة

األسري لتوعية 
األسر اليت 
يولد فيها 
مولود من ذوي 

ياجات االحت
 اخلاصة

  ختطيط اللجان
والفرق واجملموعات 
اليت ميكن تشكيلها 

من األهايل 
واملتطوعني لتحقيق 
 :أهداٍف مرجوة، مثل

o جلنة األهايل 
o  جلنة

النشاطات 
 الرتوحيية

o جلنة املزاملة 

 املخرجات .د 
 اخلطة التسويقية والتوعوية السنوية .1
 احلقيبة التسويقية .1
 اليت ميكن تشكيلها من األهايل واملتطوعنيختطيط اللجان والفرق واجملموعات  .3
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 تصويب اإلدارة املالية: الرابعاالجتاه  .1.1.1
 تقدمي 1.1.1.1
وإدارة  على مستوى إدارة احلساابت، واإلدارة املالية،إبعادة هندسة السياسات واإلجراءات والنماذج املالية للجمعية،  ي عىن هذا املسار
فاعلية يزيد من يسهل إصدار التقارير اإلدارية واملالية الدورية، و مبا املستودعات، وتنمية املوارد املالية، واملشرتايت، وإدارة  األصول الثابتة،
 خطيط والتنفيذ من أجلكما ي عىن ابلتمع اجلهات احلكومية،  املوثوقة العالقة  نسجوي عيد ايل، املراجعة والتدقيق امل فعاليةاألداء املايل، و 

 .النقدية الفائضة وغري املستثمرةاستغالل السيولة حسن 
 

 هدا األ 1.1.1.1
 

اهلد  
 مؤشر األداء اهلد  الفرعي االسرتاتيجي

 اهلد 
1112 1112 1111 1111 1111 

االرتقاء بعمليات 
اإلدارة املالية 
املتبعة داخل 

 اجلمعية

نظمة ومناذج بناء أ
وخطط داخلية تنظم 

 دارة املالية للجمعيةاجل

نسبة إجناز إعادة 
تصميم شجرة 

 Charts)احلساابت 
of Account )

 للسنة املالية اجلديدة

144% - - - - 

نسبة إجناز إعادة 
 - - - - %144 تصميم منوذج املوازنة

نسبة إجناز خطة 
التدفقات النقدية 

 السنوية
144% 144% 144% 144% 144% 

تنمية اإليرادات 
 اخلاصة ابجلمعية

ممارسات تنمية حتسني 
 املوارد املالية

 التربعاتنسبة أموال 
اليت يتم مجعها إىل 

إمجايل اإليراد السنوي 
غري املخصص للبناء -

 -والتجهيز

ال تقل 
عن 

14% 

ال تقل 
عن 

11% 

ال تقل 
عن 

14% 

ال تقل 
عن 

11% 

ال تقل 
عن 

11% 

نسبة إيرادات األوقاف 
االستثمارية التابعة 

للجمعية إىل إمجايل 
غري -اإليراد السنوي 

 املخصص للبناء 

ال تقل 
عن 

31% 

ال تقل 
عن 

31% 

ال تقل 
عن 

31% 

ال تقل 
عن 

31% 

ال تقل 
عن 

31% 
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الرسوم السنوية لقبول 
 األطفال يف اجلمعية

ألف  34
رايل 
لكل 
 طفل

ألف  34
رايل 
لكل 
 طفل

ألف  34
رايل 
لكل 
 طفل

ألف  34
رايل 
لكل 
 طفل

ألف  34
رايل 
لكل 
 طفل

نسبة إيرادات 
االشرتاكات إىل إمجايل 

غري -اإليراد السنوي 
املخصص للبناء 

 -والتجهيز

ال تقل 
عن 

4.1% 

ال تقل 
عن 

4.1% 

ال تقل 
عن 

4.1% 

ال تقل 
عن 

4.1% 

ال تقل 
عن 

4.1% 

نسبة قيمة اإليراد 
غري -السنوي 

املخصص للبناء 
إىل عدد  -والتجهيز
 (بنهاية العام)املوظفني 

ال يقل 
عن 

(111 )
ألف 

عن  رايل
كل 
 موظف

ال يقل 
عن 

(111 )
ألف 

عن  رايل
كل 
 موظف

ال يقل 
عن 

(111 )
ألف 

عن  رايل
كل 
 موظف

ال يقل 
عن 

(111 )
ألف 

عن  رايل
كل 
 موظف

ال يقل 
عن 

(111 )
ألف 

عن  رايل
كل 
 موظف

املستهدف املايل 
ال يقل  املنشود

 11عن 
مليون 

 رايل

ال يقل 
 11عن 

مليون 
 رايل

ال يقل 
 31عن 

مليون 
رايل 

بسبب )
أعمال 

 (البناء

ال يقل 
 14عن 

مليون 
رايل 

بسبب )
أعمال 

 (البناء

ال يقل 
 11عن 

مليون 
بس)رايل

بب 
أعمال 
 (التجهيز

النقدي  نسبة الرصيد استغالل املوارد الفائضة
( غري املستغل)الفائض 

إىل إمجايل املوازنة 
 السنوية

ال تزيد 
على 

114% 

ال تزيد 
على 

114% 

ال تزيد 
على 

114% 

ال تزيد 
على 

114% 

ال تزيد 
على 

114% 

حتقيق الرتكيبة 
املثلى من 

االلتزام ابلتوزيع األمثل 
 ملصروفات اجلمعية

نسبة املصروفات 
إىل العمومية واإلدارية 

 إمجايل املوازنة السنوية

ال تزيد 
على 

11% 

ال تزيد 
على 

11% 

ال تزيد 
على 

11% 

ال تزيد 
على 

11% 

ال تزيد 
على 

11% 
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 املصروفات
 

نسبة املصروفات 
التشغيلية إىل إمجايل 

 املوازنة السنوية

ال تقل 
عن 

31% 

ال تقل 
عن 

31% 

ال تقل 
عن 

31% 

ال تقل 
عن 

31% 

ال تقل 
عن 

31% 
نسبة قيمة إمجايل 

املصروفات السنوية إىل 
بنهاية )عدد املوظفني 

 (العام

ال تزيد 
على 

(84 )
ألف 
 رايل

ال تزيد 
على 

(84 )
ألف 
 رايل

ال تزيد 
على 

(84 )
ألف 
 رايل

ال تزيد 
على 

(84 )
ألف 
 رايل

ال تزيد 
على 

(84 )
ألف 
 رايل

نسبة قيمة إمجايل 
األصول إىل عدد 

 (بنهاية العام)املوظفني 

ال تقل 
عن 

(344) 
ألف 
 رايل

ال تقل 
عن 

(344 )
ألف 
 رايل

ال تقل 
عن 

(344 )
ألف 
 رايل

حتدد 
الحقاً 

بناًء على 
وضعية 

 البناء

حتدد 
الحقاً 

بناًء على 
وضعية 

 البناء
نسبة قيمة املساعدات 

املقدمة للمستفيدين إىل 
إمجايل اإليراد السنوي 

غري املخصص للبناء -
 -والتجهيز

ال تزيد 
على 

1% 

ال تزيد 
على 

1% 

ال تزيد 
على 

1% 

ال تزيد 
على 

1% 

ال تزيد 
على 

1% 

 
 

 االرتقاء ابلقدرات املالية -(1) املبادرة: املرتبطة ابالجتاه املبادرة 1.1.1.1
 

 تقدمي .أ 
وذلك إبجراء  تعىن هذه املبادرة بتحسني قدرات اجلمعية يف إدارة االموال واالستثمارات اخلاصة هبا ابإلضافة إىل تعزيز كفاءهتا املالية ،

جمموعة من االنشطة اليت ستعمل على إعادة هيكلة املوازنة املؤسسية وحتسني كيفية إدارة التدفقات املالية وإدارة االستثمارات اخلاصة 
 .ابجلمعية، بطريقة حتقق أعلى رحبية للجمعية تنعكس إجياابً على تنفيذ التحسينات اإلدارية والفنية والتسويقية املنشودة

 
 فوائد املبادرة .ب 

 تنظيم األمور املالية اخلاصة ابجلمعية .1
 زايدة اإليرادات اخلاصة ابجلمعية  .1
 توفري امليزانيات اخلاصة ابخلطط التحسينية الداخلية اخلاصة ابجلمعية .3
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 استغالل السيولة النقدية الفائضة ابستثمارات تعود ابلنفع للجمعية .1
 حتسني الكفاءة املالية اخلاصة ابجلمعية .1

 
 نشطةاأل .ج 

 
إعادة هيكلة املوازنة 

االرتقاء مبمارسات إدارة   املؤسسية
االرتقاء مبمارسات إدارة   التدفقات النقدية

 االستثمارات
     

  إعادة تصميم شجرة
 Charts of)احلساابت 

Account ) اخلاصة
ابجلمعية، لتسهيل إعداد 
 التقارير املالية الفّعالة لإلدارة

  املوازنةإعادة تصميم منوذج 
  ختصيص موازانت كافية

لكافة البنود، وخصوصًا يف 
 :جمال
o  التجهيزات والنثرايت

 الصفية
o تدريب املوظفني 
o حضور املؤمترات 
o إثراء املكتبة 
o وغريها 

   إعداد خطة التدفقات
النقدية السنوية، واليت جيب 

 :أن أتخذ بعني االعتبار
o األنشطة التشغيلية 
o األنشطة االستثمارية 
o  التمويليةاألنشطة 

   وضع وتنفيذ خطة للتعامل
مع السيولة النقدية الفائضة 

من خالل ( غري املستغلة)
 االستثمار قليل املخاطرة

 
 املخرجات .د 

 (Charts of Account)شجرة احلساابت  .1
 منوذج املوازنة .1
 وازانتامل .3
 خطة التدفقات النقدية السنوية .1
 (املستغلةغري )خطة للتعامل مع السيولة النقدية الفائضة  .1
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 النمو والتوسع: اخلامساالجتاه  .1.1.1
 

 تقدمي 1.1.1.1
لتصبح أكثر ، غري املستغّلةاملوهوبة للجمعية و االستفادة من األصول العقارية  تعظيم من خالل عضوايً املسار بتنمية اجلمعية  ي عىن هذا

مبا يسمح ، والفنية من النواحي اخلدمية تطورًا وحداثةوأكثر احتياجات مدينة اجلبيل خصوصًا واملنطقة الشرقية عموماً،  تلبيةقدرة على 
 .ميّهد إلدخال املزيد من حلول التطور التكنولوجي، و املزااي التنافسية العاليةاملزيد من كتساب هلا اب

 
 هدا األ 1.1.1.1

 
اهلد  
 االسرتاتيجي

 مؤشر األداء اهلد  الفرعي
 اهلد 

1112 1112 1111 1111 1111 
حتسني بيئة العمل 
 داخل اجلمعية

إنشاء بعض املرافق 
املساندة الالزمة 

 للموظفني 

افتتاح حضانة ألطفال 
األمهات العامالت يف 

 اجلمعية
- - - - 144% 

صيانة املباين واملرافق 
اخلاصة ابجلمعية 

 بشكل دوري

نسبة إجناز اخلطة 
السنوية لصيانة 
 واستدامة املباين

144% 144% 144% 144% 144% 

املباين التوسع يف 
واملرافق اخلاصة 

 ابجلمعية

استغالل األراضي 
 املوقوفة لدى اجلمعية

االنتهاء من التصماميم 
اهلندسية ملباين اجلمعية 

 اجلديدة
144% - - - - 

نسبة املوارد املالية اليت 
مت مجعها لبناء وجتهيز 

املباين اجلديدة، من 
إمجايل تكلفة البناء 

 والتجهيز

- 
ال تقل 

عن 
14% 

تقل ال 
عن 

34% 

ال تزيد 
على 

34% 
- 
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 معيةتنمية اجل -(1) املبادرة: املرتبطة ابالجتاه املبادرة 1.1.1.1
 

 تقدمي .أ 
تعىن هذه املبادرة بتعزيز قدرة اجلمعية على النمو والتوسع يف اخلدمات املقدمة للمستفيدين ويف املساحات واملرافق واملراكز التابعة 

وذلك إبجراء جمموعة من االنشطة اليت ستعمل على حتسني بيئة العمل احلالية والتجهيزات املقدمة للمستفيدين، ابإلضافة إىل  للجمعية،
 .استغالل األراضي املوهوبة وتنمية املوارد املالية

 
 فوائد املبادرة .ب 

 زايدة الطاقة االستيعابية للجمعية .1
 اجلمعيةحتسني جودة اخلدمات املقدمة للمستفيدين داخل  .1
 أتمني البيئة املناسبة لتأهيل املستفيدين بشكل فعال .3
 حتقيق األهداف املرجوة من اخلطة الرعائية اخلاصة ابحلاالت بشكل فعال وضمن الغطار الزمين املوضوع .1
 استدامة املرفقات واملباين اخلاصة ابجلمعية .1

 
 األنشطة .ج 

 

استغالل األراضي املوهوبة   حتسني بيئة العمل احلالية
 للجمعية

   

  تطوير االختبارات املعتمدة
 للتشخيص

  حتسني جتهيزات الغرف
 الرتبوية

  تطوير املناهج الرتبوية
واألدوات املستخدمة يف 

 الرتبية اخلاصة والتأهيل
 تطوير قدرات مركز التأهيل 
  إعادة إحياء خدمات إدماج

 املستفيدين يف اجملتمع
  ختطيط وتنفيذ وافتتاح

األمهات حضانة ألطفال 
 العامالت يف اجلمعية

 صيانة لوضع اخلطة السنوية ل 

   وضع تصور مشويل مستقبلي
للجمعية وما سيتبعها من 
مرافق ومراكز للخدمة 
واإليواء، مع حتديد الطاقة 

 .االستيعابية املنشودة
  التعاون مع شركة هندسية

أو )مرموقة لتصميم مبىن 
اجلمعية حبسب  (مباين

 التصور الشمويل املستقبلي
  تشكيل وختطيط وتنفيذ

اسرتاتيجية تنمية املوارد 
( أو مباين)املالية لبناء مبىن 

 اجلمعية بصورهتا الشمولية
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 املخرجات .د 
 حضانة ألطفال األمهات العامالت يف اجلمعية .1
 اخلطة السنوية لصيانة واستدامة املباين .1
 وما سيتبعها من مرافق ومراكز للخدمة واإليواءتصور مشويل مستقبلي للجمعية  .3
 اجلمعية( أو مباين)مرموقة لتصميم مبىن  .1
 اجلمعية بصورهتا الشمولية( أو مباين)لبناء مبىن  اسرتاتيجية تنمية املوارد املالية .1

 
 لجمعيةل املقرتح ""املبدئي""املستقبلي  اهليكل .1.1

املراكز  لتضموذويهم،  لذوي االحتياجات الذهنية اخلاصة اإلنسانية املوّجهةللخدمات ميكن للجمعية أن تتحول إىل مدينة متكاملة 
 :اخلمسة األساسية التالية

وهو املركز املسؤول عن إدارة عالقات املستفيدين لشؤون التشخيص والقبول والتسجيل واملتابعة  :مركز شؤون املستفيدين (1)
 :وقد يضم اإلدارات التالية وإدارة الشكاوى واالقرتاحات،

على وهي اإلدارة املسؤولة عن تشكيل اللجان املختصة لفحص احلاالت  :إدارة التشخيص والكشف املبكر .أ 
احلركي، والرتبوي، واللفظي، والفيزايئي، والوظيفي، ابإلضافة إىل تقييم امللفات الطبية الواردة من -املستوى النفسي

 .رارات القبول من عدمه، وإعداد اخلطط العالجية للمقبولنياملستشفيات التخصصية، واختاذ ق
إجراء أنشطة و املقبولني من املستفيدين، تسجيل وهي اإلدارة املسؤولة عن  :إدارة التسجيل ومتابعة احلاالت .ب 

واختاذ قرارات التخرج من  ،هاتقييماحلاالت وإعادة جلنة متابعة وتشكيل ، ألسر األفراد املقبولني البحث االجتماعي
 .أو إهناء العضوية اجلمعية بنجاح

حتضان ذوي االحتياجات الذهنية اخلاصة، ورعاية شؤوهنم خالل ساعات الدوام املعين ابركز املوهو  :مركز الرعاية النهارية (1)
 :الرمسية، وقد يضم اإلدارات التالية

عن الرعاية والرتبية اخلاصة املبكرة لألطفال، وتقدمي اخلدمات الصحية  وهي اإلدارة املسؤولة :إدارة التدخل املبكر .أ 
لعالج اضطراابت النطق، وتقدمي خدمات العالج الطبيعي والوظيفي والتغذية الصحية والطوارئ، ابإلضافة  املساندة

 .إىل إعداد األمهات واملربيات
رعاية املصابني مبتالزمة داون، والتوحد، عن  نيسؤولاملذات القسمني وهي اإلدارة  :إدارة الرعاية الرتبوية اخلاصة .ب 

 .الذكور واإلانث واألطفال ولرمبا كبار السن أيضاً بوحداهتم املستقلة الستقبال 
حتسني املستفيدين على املستويني االجتماعي واملهين، ليتمكن من ابلنهوض بواقع الذي ي عىن وهو املركز  :مركز التأهيل (3)

 :، وقد يضم اإلدارات التاليةلديهم وبناء مقومات جودة احلياة فرصهم يف احلياة،
 .بوحداهتا املستقلة خلدمة الذكور واإلانث واألطفال ولرمبا كبار السن أيضاً : إدارة التأهيل النفسي واالجتماعي .أ 
 .كبار السن أيضاً   بوحداهتا املستقلة خلدمة الذكور واإلانث واألطفال ولرمبا: إدارة التأهيل املهين .ب 

 دماج املستفيدين من ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع، ولتكون هلم حياةإبوهو املركز املعين  :مركز اإلدماج اجملتمعي (1)
 :وإشراك اجملتمع احمللي يف شؤون ذوي االحتياجات الذهنية اخلاصة، وقد يضم اإلدارات التاليةأقرب ما ميكن إىل الطبيعية، 



 

لذوي االحتياجات  الخيريةالجمعية  - الخطة االستراتيجية
 (إرادة)الجبيل الصناعية الخاصة في 

 

   

 

من  35الصفحة  41   

info@eradah.org.sa www.eradah.org.sa   ١٠٩١٠الرمز البريدي  ٠١٨١١ب .الصناعية ص الجبيل، (إرادة)الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بمدينة الجبيل الصناعية 

 

 

وهي اإلدارة املعنية إبدارة جممع النشاطات الرايضية واملتنزه الرتفيهي الذي قد يضم مسرحاً  :ة الرتوحييةإدارة األنشط .أ 
 .ومنطقًة لأللعاب والزراعة، انهيك عن تنظيم الفعاليات واألنشطة التعليمية والرتوحيية

القادرين على العمل من املستفيدين يف املهن واألماكن اليت  يفتوظوهي اإلدارة املعنية بتشغيل و  :إدارة التمكني .ب 
 .تزوجيهم، واملساعدة يف على مهارات احلياة هموتدريب، تتناسب وقدراهتم وظروفهم اخلاصة

اإلنتاج والتواصل  القيام بوظائفو وهي اإلدارة املعنية إبدارة جممع الندوات،  :إدارة التواصل اجملتمعي والتثقيف .ج 
 .وإدارة عالقات املتطوعني ،التوعية والتثقيف اجملتمعيو ،اإلرشاد والتوجيه األسريو ،اإلعالمي

مراكز العمل، وقد يضم اإلدارات إىل مجيع املعيارية املساندة وهو املركز الذي يقدم اخلدمات اإلدارية  :مركز اخلدمات اإلدارية (1)
 :التالية
 إدارة الشؤون الفنية .أ 
 إدارة الشؤون املالية .ب 
 تنمية املوارد املاليةإدارة  .ج 
 إدارة املوارد البشرية .د 
 إدارة تقنية املعلومات والدعم الفين .ه 
 إدارة الشؤون اإلدارية .و 

 
 :جلمعيةيكل اهل املبدئي املقرتحيبني الشكل التايل التصور املستقبلي بناًء على ما تقّدم، 
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 :حيث سيتم بناء هذا اهليكل على مدار اخلمس سنوات القادمة حبيث يتم التوسع تدرجييا كما هو موضح يف اجدول التايل

 1111سنة  1111سنة  1111سنة  1112سنة  1112سنة  الوحدة التنظيمية
     X جملس اإلدارة

     X اللجنة التنفيذية
     X جلنة املراجعة والتدقيق

     X جلنة املشروعات
     X األمني العام

     X جلنة تنسيق العالقات احلكومية
     X مسؤول العالقات العامة واإلعالم

     X مدير مكتب األمني العام
مركز شؤون 
 املستفيدين

إدارة التشخيص 
 والكشف املبكر

     X احلركي -جلنة الفحص النفسي
     X جلنة قياس املستوى الرتبوي

     X جلنة فحص اضطراابت النطق
     X جلنة فحص احلالة الفيزايئية والوظيفية

     X جلنة تقييم امللفات الطبية
     X جلنة القبول والتخطيط العالجي

إدارة التسجيل 
 ومتابعة احلاالت

     X التسجيل والبحث االجتماعيقسم 
     X جلنة املتابعة وإعادة التقييم

مركز الرعاية 
 النهارية

 

قسم اخلدمات  إدارة التدخل املبكر
 الصحية املساندة

     X وحدة عالج اضطراابت النطق
     X وحدة العالج الطبيعي والوظيفي

     X وحدة التغذية الصحية
واإلسعافات  قسم الطوارئ

 األولية
 X    

     X (احلضانة)قسم الرعاية املبكرة لألطفال 
     X قسم إعداد األمهات واملربيات

إدارة الرعاية الرتبوية 
 اخلاصة

     X وحدة اإلانث واألطفال قسم متالزمة داون
     X وحدة الذكور

     X وحدة كبار السن من اإلانث
     X وحدة اإلانث واألطفال قسم التوحد

     X وحدة الذكور
     X وحدة كبار السن من اإلانث

إدارة التأهيل  مركز التأهيل
 النفسي واالجتماعي

     X قسم اإلانث واألطفال
     X قسم الذكور

     X قسم كبار السن من اإلانث
   X X  قسم اإلانث واألطفال إدارة التأهيل املهين

   X X  قسم الذكور
   X X  قسم كبار السن من اإلانث

مركز اإلدماج 
 اجملتمعي

إدارة األنشطة 
 الرتوحيية

  X    جممع النشاطات الرايضية
 X     املتنزه الرتفيهي

    X  قسم الفعاليات واألنشطة التعليمية والرتوحيية
    X  قسم التوظيف والتزويج إدارة التمكني

     X قسم التدريب على مهارات احلياة
إدارة التواصل 

 اجملتمعي والتثقيف
    X  جلنة األهايل

 X     جممع الندوات
     X قسم اإلنتاج والتواصل اإلعالمي
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     X قسم اإلرشاد والتوجيه األسري
     X قسم التوعية والتثقيف اجملتمعي

   X   قسم شؤون املتطوعني
مركز اخلدمات 

 اإلدارية
  X    قسم التخطيط والتطوير وضبط اجلودة إدارة الشؤون الفنية 

  X    قسم البحوث والدراسات
  X    قسم إعداد الكوادر الداخلية والوطنية

     X قسم احلساابت إدارة الشؤون املالية
     X قسم التحليل والتخطيط املايل

     X واملستودعاتقسم املشرتايت 
إدارة تنمية املوارد 

 املالية
  X    جمالس نظارة األوقاف قسم االستثمارات

     X قسم استقطاب املوارد املالية
   X   قسم خدمات وعالقات املوظفني إدارة املوارد البشرية

   X   قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية
  X    والدعم الفينإدارة تقنية املعلومات 

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

 X     قسم احلركة
 X     وحدة صيانة هياكل املباين قسم صيانة املرافق

وحدة صيانة األنظمة 
 الكهروميكانيكية

    X 

وحدة صيانة التمديدات 
 الصحية

    X 

وحدة خدمات التنظيف  قسم استدامة املرافق
 ومكافحة اآلفات

  X   

وحدة خدمات الزراعة وتنسيق 
 احلديقة

  X   

   X   وحدة األمن
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 :كما يلي لتنفيذ املبادرات التقريبيةتكون التكلفة سث يولتنفيذ هذه اخلطة مت وضع تصور مبدئي للقيمة التشغيلية الالزمة حب

 التكلفة التقريبية املخرجات املبادرة م
االرتقاء ابلقدرات   .1

 اإلدارية
 اهليكل التنظيميتفصيل  .1
 ؤولياتالصالحيات واملس)مصفوفة السلطات  .1
 الوصف الوظيفيبطاقات  .3
 سلم الدرجات الوظيفية ونظام املكافآت املتكاملة .1
 البشرية الئحة املوارد .1
 الئحة الشؤون املالية واملشرتايت .3
 الئحة تنمية املوارد املالية وإدارة االستثمارات .5
 الئحة إدارة الشراكات االسرتاتيجية .8
 الئحة إدارة املباين .9

 الئحة إدارة تقنية املعلومات واإلعالم اإللكرتوين .14
 خطة التوظيف السنوية .11
 خطة التدريب السنوية .11
 تة العملمناسبة ألمتحلول تكنولوجية  .13

 ألف رايل سعودي 011

االرتقاء ابلقدرات   .1
 الفنية

 دليل الربامج الرعائية .1
 دليل الربامج التأهيلية .1
 دليل الربامج اإلدماجية .3
االجتماعي، والرتبوي، / النفسي)دليل التشخيص الشمويل  .1

 (واملهين
 (الرعائي، والتأهيلي، واإلدماجي)دليل التخطيط الشمويل  .1
 دليل متابعة احلاالت .3
 دليل اإلسعافات األولية والتعامل مع احلاالت الطارئة .5
 املقاالت املتخصصة  .8
 (التثقيفية واإلرشادية)النشرات التوعوية   .9

 الدراسات اإلحصائية  .14
 اخلطة السنوية للموضوعات البحثية .11

 مليون رايل سعودي 1.11

النهوض ابلقدرات  .1
 اإلعالمية والتسويقية

 والتوعوية السنويةاخلطة التسويقية إعداد وتنفيذ  .1
 احلقيبة التسويقية .1
ختطيط اللجان والفرق واجملموعات اليت ميكن تشكيلها من  .3

 األهايل واملتطوعني

 مليون رايل سعودي 1

االرتقاء ابلقدرات  .1
 املالية

 (Charts of Account)شجرة احلساابت  .1
 منوذج املوازنة .1

 رايل سعودي ألف 111
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 وازانتامل .3
 خطة التدفقات النقدية السنوية .1
 (غري املستغلة)مع السيولة النقدية الفائضة خطة للتعامل  .1

 حضانة ألطفال األمهات العامالت يف اجلمعية .1 تنمية اجلمعية .1
 اخلطة السنوية لصيانة واستدامة املباين .1
تصور مشويل مستقبلي للجمعية وما سيتبعها من مرافق ومراكز  .3

 للخدمة واإليواء
 اجلمعية( مباينأو )مرموقة لتصميم مبىن  .1
اجلمعية ( أو مباين)لبناء مبىن  اسرتاتيجية تنمية املوارد املالية .1

 بصورهتا الشمولية

 مليون رايل سعودي 1

 مليون رايل سعودي 4.1 اجملموع
 

املراكز املتخصصة  لبناء وأتثيثالكلفة التقديرية على فرض أبن املبىن احلايل هو مبىن مؤقت وأنه سيتم بناء مباٍن جديدة للجمعية، فإن 
، علماً أبن تكلفة جتهيز األرض ابلبىن التحتية واملسطحات اخلضراء حتتاج إىل تقديرات شركة متخصصة لتضاف إىل كما يليستكون  

 :التكاليف التقديرية أدانه
 التكلفة التقريبية ابملرت املربع الداخلية املقدرة للبناءاملساحة  اإلدارات التابعة للمركز املركز م
 إدارة التدخل املبكر  مركز الرعاية النهارية  .1

 إدارة الرعاية الرتبوية اخلاصة 
1111  1170117111 

 إدارة التأهيل النفسي واالجتماعي  مركز التأهيل  .1
 إدارة التأهيل املهين 

1111  271117111 

مركز اإلدماج   .1
 اجملتمعي

 ومرافقها إدارة األنشطة الرتوحيية 
 إدارة التمكني 
  التواصل اجملتمعي والتثقيفإدارة 

4111  1171117111 

+ اإلدارة التنفيذية   .1
مركز اخلدمات 

مركز +  اإلدارية
 شؤون املستفيدين

 اإلدارة التنفيذية 
 إدارة الشؤون الفنية 
 إدارة الشؤون املالية 
 إدارة تنمية املوارد املالية 
 إدارة املوارد البشرية 
 إدارة تقنية املعلومات والدعم الفين 
 إدارة الشؤون اإلدارية 
 إدارة التشخيص والكشف املبكر 
 إدارة التسجيل ومتابعة احلاالت 

1111  471117111 

 0274117111 11111 اجملموع
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