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محمد  نبين�ا  واملرسلني  األنبي�اء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  احلمدهلل 
وعلى آله وصحبه وسلم .

استمرارًا للنجاحات اليت حققتها اجلمعية من خالل السنوات الماضية واليت يتواكب 
السعادة  واصحاب  اإلدارة  مجلس  رئيس  سعادة  وتوجيهات   2030 اململكة  رؤية  مع 
للعام2021م  التشغيلية  يلي اخلطة  أن أعرض لكم فيما  فإنه يسرين   ، اعضاء املجلس 

واملنبثقة من األهداف اإلسرتاتيجية للجمعية .
ثم بعد ذلك اقوم بعرض أبرز املبادرات اليت تتطلع اجلمعية لتحقيقها من خالل اخلطة 
التشغيلية املقرتحة لعام 2021 مع تفاصيل اخلطة واألهداف اإلسرتاتيجية وقد شارك 

يف اعداد هذه اخلطة جميع الزمالء والزميالت يف كافة اإلدارات .
وألصحاب  اإلدارة  مجلس  رئيس  لسعادة  والتقدير  الشكر  جبزيل  اتقدم  اخلتام   ويف 
السعادة اعضاء املجلس ولكافة اجلهات واألفراد الداعمني للجمعية خالل السنوات 
اجلهود  ويب�ذل  بذل  الذي  العمل  فريق  وزمياليت  لزماليئ  موصول  والشكر  الماضية 

لتحقيق التمزي يف تقديم افضل اخلدمات لذوي اإلعاقة احلركية . 
سائاًل هللا عزوجل أن يوفقنا لكل مافيه خري لهذا البلد املعطاء . 

تقديم ..

املدير العام 
محمد بن سعد الحمالي 
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1- التمزي املؤسيس يف األداء و جودة العمل من خالل املشاركة يف اجلوائز اخلريية . 
2-  الرتكزي على برناميج التمكني والتنمية اللذان يهدفان إىل حتول اجلمعية من رعوية 

إىل تنموية وزيادة فرص اإلبتعاث إلكمال التعليم و التدريب و التأهيل .
3- حتقيق رضا املستفيدين من خالل زيادة اخلدمات وتطوير اخلدمات املقدمة .  

4- زيادة التعاون مع املؤسسات الماحنة . 
خلدمة  متخصصة  نقل  شركات  مع  التعاقد  خالل  من  النقل  مشروع  تطوير   -٥

مستفيدي اجلمعية.

مبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م
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والتدريب  التوظيف  برامج  وكذلك  )التمكني  برنامج  مثل  النوعية  الربامج  تطوير   -1
والتأهيل العاليج ( وذلك لتمكني املعاق يف جتاوز املعوقات اليت تواجهه . 

2- التوعية والتثقيف بإحتي�اجات وحقوق املعاقني حركيًا . 
3- اقامة حفل سنوي خاص باملبدعني واملتمزييني من ذوي اإلعاقة احلركية بهدف الدعم 

ورعاية املوهوبني . 
4- تطوير مشروع النقل خبدمة عدد أكرب وتقديم اخلدمات االلكرتوني�ة املساندة من خالل 

التعاقد مع شركات متخصصة.
٥- التوسع يف مشروع صيانة الكرايس من خالل زيادة عدد الورش املتنقلة وتغطية جميع 

محافظات الرياض .

1- مراجعة و تطوير  مشروع اخلطة اإلسرتتيجية وبن�اء اللواحئ واألنظمة . 
الدفع  وبطاقات  املباشر  التربع  تقني�ة  من  واإلستفادة  اإللكرتوين  اجلمعية  موقع  تطوير   -2
ختدم  إلكرتوني�ة  بوابة  إىل  املوقع  وحتويل  باجلمعية،  الداخلي  اإللكرتوين  النظام  مع  والربط 

املستفيدين.
جميع  يف  ختصصية  تدريبي�ة  دورات  بتقديم  اجلمعية  موظفي  مهارات  وتنمية  تطوير   -3

مجاالت اجلمعية . 
4- احلصول على جوائز التمزي املؤسيس يف املجال اخلريي.

مبادرات في تقديم خدمة مميزة لذوي اإلعاقة: 

مبادرات على مستوى البناء المؤسسي : 
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نفوق التوقعات ونتخطى احلدود .

نعزت  بتيسري حياة ذوي اإلعاقة احلركية للكبار وتنميتهم ، مساهمني يف تنمية املجتمعات 
داخل اململكة بإخالص واحرتاف وتفاين بالعمل اجلماعي لكوادر متخصصة يتم تنميتها 
باستمرار وباالستخدام األمثل لكافة املوارد  والوسائل املتطورة إداريًا وتقني�ًا متفوقني 

على تطلعات املستفيدين و الداعمني .

    األداء وفقًا ملعاير اجلودة العاملية .	 
    جعل العمالء و املجتمع محاور اهتمامنا .	 
    االندماج يف املنظومات العاملية .	 
    تطوير البني�ة التحتي�ة وبيئ�ة العمل باجلمعية .	 
    حتقيق التنمية املستدامة تنظميًا وبشريًا .	 
    التوسع الرأيس واألفقي .	 
    تطوير تنمية املوارد .	 

الرؤية

الرسالة

األهداف
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جعل العمالء والمجتمع محور اهتمامناالهدف اإلستراتيجي

المساهمة في تزويج ذوي اإلعاقة الحركيةالهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ
مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

برنامج الزواج 

الجماعي

1 -  دراسة لقياس رضا المستفيدين تشمل المشاركين 
في برامج الزواج السابقة

2 - فتح رابط التسجيل من 1/1 إلى 4/1

1,900,000

01/011/31

تزويج 100 شاب 

وفتاة

تحقيق رضا 

المستفيدين

ادارة 

المستفيدين

ادارة المستفيدين 

ادارة االستدامة 

ادارة الجمعية

01/0103/01التسويق للبرنامج لزيادة الدعم 

01/0103/01اقامة ملتقى تعريفي عن البرنامج 

01/0103/01حجز القاعات وجلب جهة منفذه 

انتاج الفلم التعريفي والبروشورات

قبل الحفل بيومينتنفيذ ندوة عن الحياة األسرية 

طباعة الدعوات وتوزيعها
قبل الحفل 

بأسبوعين 

تشكيل لجان الحفل 

 تنفيذ حفل

توزيع اإلعانات والمساعدات
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جعل العمالء والمجتمع محور اهتمامناالهدف اإلستراتيجي

برنامج المساعدة ذوي االعاقة على االنجاب الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

برنامج المساعدة 

على اإلنجاب

اعداد دراسة لقياس رضا المستفيدين 

300,000

01/0112/31

تقديم خصومات 

ومساعدة ٢٠٠ 

مستفيد سنويًا

ادارة المستفيدين

ادارة المستفيدين 

ادارة االستدامة 

ادارة االستدامة 

ادارة المستفيدين 

ادارة المستفيدين 

02/0112/01زيادة الشراكات مع المراكز الطبية المتخصصة

02/0112/01التسويق للبرنامج لزيادة الدعم 

02/0104/01اعادة تنظيم الشروط ومعايير االستحقاق

إقامة ملتقى توعوي تثقيفي صحي عن العقم 

واإلنجاب والتلقيح الصناعي
06/0107/01

تقديم خصم لــ 200 حالة في السنة 

01/0112/31عالج 30 حالة في السنة
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جعل العمالء والمجتمع محور اهتمامناالهدف االستراتيجي

تقديم دورات في التوعية الصحية للمعاقين الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ
مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

البرنامج الصحي

اطالق دراسة لقياس رضا المستفيدين تشمل 

المستفيدين من الخدمات السابقة

1.000.000

01/0106/01

مشاركة عدد )100( 

معاق
ادارة المستفيدين 

ادارة االستدامة 

العالقات العامة

03/0108/01زيادة عدد المراكز التأهيلية والعالجية

03/0107/01التسويق للبرنامج لزيادة الدعم

عمل زيارات ميدانية وزيارات معايدة ورحالت لحديثي 

االصابة واالعاقة
04/0106/01

05/0108/01إقامة ملتقيات ودورات توعوية وصحية

إطالق برامج تأهيلية وصحية جديدة
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جعل العمالء والمجتمع محور اهتمامناالهدف اإلستراتيجي

تحقيق حلم المعاقين في تأدية فريضة الحج الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ
مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

برنامج الحج والعمرة

اطالق دراسة لقياس رضا المستفيدين 

تشمل المشاركين في حمالت الحج 

450,000

01/0103/01

تغطية ميزانية 

المشروع

اداء عدد 200 حاج وحاجة 

مع مرافقيهم فريضة 

الحج 

تحقيق رضا 

المستفيدين 

اإلستدامةادارة المستفيدين 

04/0105/01اعادة تنظيم الشروط ومعايير االستحقاق 

03/0107/01التسويق للبرنامج لزيادة الدعم 

اطالق حملة عمرة مرة واحدة على األقل 

في السنة 
04/0106/01

07/0108/01تشكيل اللجان العاملة في حملة الحج

10/1510/15عمل حجوزات الطيران للحج 

12/0112/01إقامة ملتقى توعوي تثقيفي عن الحملة

اطالق الحملة 
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تطوير تنمية المواردالهدف االستراتيجي

تأمين قيمة اإلحتياجات الغذائية الرمضانية للمعاقين واسرهم والتي تعينهم على العبادة الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

السلة الرمضانية

تصميم وطباعة بروشور إعالمي 

400,000

07/0109/05

دعم 100 مستفيد ومستفيدة بالسلة 

الرمضانية

تغطية ميزانية المشروع

والفئة المستهدفة

تنمية الموارد

ادارة 

المستفيدين

العالقات 

العامة  

زيارة الشركات ورجال األعمال الجهات 

المانحة  

تسويق البرنامج 

إرسال رسائل نصية لألعضاء 

مستفيد البرنامج 

توزع على ٤٠٠ مستفيد 

¢
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جعل العمالء والمجتمع محور اهتمامناالهدف اإلستراتيجي

ادخال الفرح والسرور على المعاقين وتأمين احتياجاتهم في العيد الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

هدية العيد

تصميم وطباعة بروشور اعالمي 

600,000

10/1512/05

تقديم هدية لعدد 600 مستفيد 

ومستفيدة

تغطية ميزانية المشروع والمبالغ  

600,000 ريال

تحقيق رضا العمالء بنسبة تفوق 90 %

تنمية الموارد 

المالية 

العالقات 

العامة 

ادارة 

المستفيدين

تسويق المشروع 

زيارة رجال األعمال

ارسال رسائل للداعمين 

توزع على ٤٠٠ مستفيد
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تطوير تنمية المواردالهدف االستراتيجي

تنمية مصادر دخل الجمعية من خالل عقد شراكات مع المؤسسات )التبرع بواقي الهلل(الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

التبرع ببواقي الهلل 

اعداد قائمة بالمؤسسات التموينية  

٢٥،٠٠٠

03/0120/30

توقيع االتفاقية وتنفيذ المشروع 

لعدد )3( شراكات في السنة على 

االقل 

تنمية الموارد 

العالقات 

العامة

 

04/0106/30زيارة المؤسسات التموينية 

حملة اعالمية بالتعاون مع المؤسسة 

الشريكة  

07/0103/30عقد اتفاقيات 

01/0112/31تجديد االتفاقيات القديمة 
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الهدف 

اإلستراتيجي
تطوير تنمية الموارد

توفير دعم مادي للجمعية من خالل حث الداعمين للتبرع للوقفالهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ
مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

مباني 

إستثمارية

تنفيذ المرحلة األولى للحملة اإلعالمية 

60.000

01/0112/31

تحقيق عائد 5 ماليين ريال لهذا 

العام
تنمية الموارد 

العالقات 

العامة 

 

استقطاب المتبرعين من خالل مراكز اعالمية 

زيارة رجال األعمال

حملة اعالمية للوقف من خالل المواقع 

اإللكترونية 

١٠/01١٢/٣١وقف استثماري بعايد ال يقل عن 8%
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جعل العمالء والمجتمع محور اهتمامناالهدف االستراتيجي

تحقيق التكافل المعيشي من خالل فتح المجال لألعضاء بالقيام بالواجب الشرعي تجاه المعاقين الفقراءالهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ
مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

المساعدات العامة

تصميم وطباعة بروشور اعالمي 

٢٠٠٠٫٠٠٠

02/0112/30

تقديم المساعدات لعدد ٢٠٠ 

مستفيد

الحصول على ايراد المشروع من خالل

تسويقه بمبلغ 3 ماليين ريال

اإلستدامة

المستفيدين

العالقات 

العامة 

اإلستدامة

زيارة رجال األعمال والداعمين 

تسويق المشروع من خالل مواقع التواصل 

االجتماعي 

اقامة حملة اعالمية بالتنسيق مع ادارة 

العالقات 

الصرف ىلع املستفيدين
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جعل العمالء والمجتمع محور اهتمامناالهدف اإلستراتيجي

تفعيل اإلحتفاء بالمناسبات الوطنية والعالمية الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

شركاء حركية

03/0103/15وضع خطة لتطوير الشراكات 

التعريف ببرامج الجمعية وتقديم 

خدمة الضيافة وتقديم خدمات 

التطوع لزوار المعارض والفعاليات 

العالقات 
تنمية الموارد

ادارة الجمعية 

القائمة وإقامة الشراكات شراكات جديدة 

03/2003/25تقديم مسودة الخطة لإلدارة لإلعتماد 

04/0112/30البدء في تنفيذ الخطة 
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جعل العمالء والمجتمع محور اهتمامناالهدف االستراتيجي

ابراز دور الجمعية في المجتمع والتعريف ببرامجها الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

الفعاليات و البرامج

و المعارض و األيام 

العالمية 

المشاركة باأليام العالمية 

1.000.000

02/0102/10

المستفيديناإلستدامةتفعيل اإلحتفال بالمناسبات

تنظيم مسابقات للمستفيدين) رمضان- القرآن 

الكريم ( 
02/0102/10

02/11تنظيم رحالت خارج الرياض 

طوال العامبرنامج اللقاء الرمضاني 

برنامج

 زيارة المرضى حديثي اإلعاقة 

ماراثون حركية السنوي 

مهرجان اليوم العالمي لإلعاقة
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تحقيق التنمية المستدامة تنظيميا وبشرياالهدف اإلستراتيجي

زيادة التواصل وبناء وروح الفريق الواحد لدى العاملين في الجمعية الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

التواصل الداخلي

اللقاءات الدورية 

٢٠٠٠٠

12/0112/30

زيادة الحوافز المعنوية 

حضور ماليقل %80 من الموظفين

تحقيق معدل رضاء ال يقل عن 80 % 

الشؤون االدارية 

االستدامة 

العالقات 

العامة 

االستدامة 

تنمية 

الموارد 

المالية 

09/10اإلفطار في رمضان 

10/10حفل المعايدة عيد الفطر 

12/17حفل المعايدة عيد األضحى 
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تحقيق التنمية المستدامة تنظيميا وبشرياالهدف االستراتيجي

تصميم موقع الكتروني حديث يكون بواجهة مميزة الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ
مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

النظام اإللكتروني

جلب عروض النظام اإللكتروني شامل للجمعية

٥٠.٠٠٠

05/0105/30

تنفيذ موقع الكتروني شامل 

وحديث وفق اعلى المواصفات 

والمقاييس موعد اقصاه 06/30

اإلدارية 
تنمية الموارد

الشؤون اإلدارية 

06/0106/15تقديم مسودة التصميم الدارة الجمعية  

07/01تطوير الموقع اإللكتروني

تفعيل البرنامج اإللكتروني الداخلي بالجمعية
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تحقيق التنمية المستدامة تنظيميا وبشرياالهدف االستراتيجي

اكساب الموظفين والموظفات المهارات الحاسوبية التي تساهم في تطوير العمل الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ
مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

تدريب الموظفين 

تحليل المشكالت واتخاذ القرارات 

٣٠.٠٠٠

01/0112/30

٩٠ ٪ حضور الموظفين المستهدفين 

لكل برنامج 

تنمية الموارد 

البشرية 

العالقات 

العامة 

ادارة المستودعات والمخازن 

القيادة واالشراف 

التفاوض الفعالة

كتابة التقارير االدارية 

التخطيط االستراتيجي للقيادة الفعالة

مهارات التنظيم واساليب العمل 

تنمية مهارات العالقات العامة 

تنمية مهارات الموارد البشرية 

الحاسب اآللي واللغات 
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تحقيق التنمية المستدامة تنظيميا وبشرياالهدف االستراتيجي

تحقيق الرضاء الوظيفي لموظفي الجمعية الهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤلية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

التأمين الطبي 

للموظفين 

والموظفات

التنسيق مع شركة التعاونية لتجديد 

التأمين الطبي للموظفين 

٦٥٠٠٠٠

4/0112/29

استكمال التأمين الطبي لموظفي 

وموظفات الجمعية وزوجاتهم 

وابنائهم

الشؤون اإلدارية 
تنمية 

الموارد

طلب عروض أسعار

الترسية على المناسب



الخطة التشغيلية لجمعية اإلعاقة الحركية للكبار 2021م
24

الهدف 

االستراتيجي
األداء وفقًا لمعايير الجودة العالمية

تأسيس نظام جودة عالميالهدف التفصيلي

انشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
الميزانية 

التقديرية

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

التميز المؤسسي 

والتميز األوروبي

01/0112/30زيادة دخل الجمعية

الحصول على شهادات قبل نهاية 

العام

أخصائي الجودة 

والتطوير

تخفيض المصروفات التشغيلية

توسيع مجال خدمات

جلب رعايات للمشروع

البحث عن جهة منفذة

تنفيذ المشروع
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الهدف 

االستراتيجي
األداء وفقًا لمعايير الجودة العالمية

اإلنتاج اإلعالمي الهدف التفصيلي

الميزانية التقديريةانشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
فترة التنفيذ

مؤشرات األداء
مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

اإلنتاج اإلعالمي

الدعاية و اإلعالن 

و هدايا دعائية 

هدايا دعائية 

٤٢٠،٠٠٠

تحقيق العدد 

المستهدف 

تنمية الموارد 

المالية 

العالقات 

العامة 

العالقات 

العامة 

دروع و شهادات 

إعالنات صحف 

وسائل تواصل إجتماعي و إعالن طرق

مطبوعات الفعاليات و األنشطة و البرامج

طباعة تقارير 

توثيق األنشطة و البرامج 

إنتاج فلم للجمعية السنوي 

إنتاج ٦ رسائل توعوية 

إنتاج ٦ موشن جرافيك رسائل توعوية 

إنتاج ٧ موشن جرافك ترويجية لمشاريع الجمعية 
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الهدف 

االستراتيجي
جعل العمالء والمجتمع محور إهتمامها

تطوير البرامج والمشاريع للجمعيةالهدف التفصيلي

الميزانية التقديريةانشطة التنفيذالبرنامج /المشروع

فترة التنفيذ

مؤشرات األداء

مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

تدريب 

للمستفيدين

1/16/1زيادة الشراكات في هذا الجانب

تدريب ما اليقل عن 

200 مستفيد سنويا

الشراكة مع 10 جهات 

وأفراد.

تحقيق هدف 

الجمعية )التمكين(.

ادارة 

المستفيدين

ادارة 

االستدامة

ادارة المالية

1/16/1التسويق لدعم هذا البرنامج

1/112/1التنسيق مع مراكز التدريب

1/112/1تحديد االحتياج التدريبي

عقد الدورات التخصصية
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الهدف 

االستراتيجي
جعل العمالء والمجتمع محور إهتمامها

تنمية األسر ومساعدتها للحصول على سكنالهدف التفصيلي

الميزانية التقديريةانشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
فترة التنفيذ

مؤشرات األداء
مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

االسكان

التنموي

1/16/1زيادة الشراكات في هذا الجانب

تسكين ما اليقل عن  

50 مستفيد سنويا.

تنمية األسرة 

ومساعدتها من 

االستقرار بحصولها 

على السكن.

تفعيل الشراكة 

مع وزارة االسكان 

والمؤسسات 

المتخصصة.

ادارة 

المستفيدين

ادارة 

االستدامة

ادارة المالية

1/16/1التسويق لدعم هذا البرنامج

1/112/1تحديد االحتياج الفعلي للمستحقين

1/112/1التواصل مع وزارة اإلسكان
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الهدف 

االستراتيجي
جعل العمالء والمجتمع محور إهتمامها

تمكين ذوي اإلعاقة من العملالهدف التفصيلي

الميزانية التقديريةانشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
فترة التنفيذ

مؤشرات األداء
مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

مشوارك باليد

تمكين ذوي 

االعاقة من العمل 

كابتن لنقل الركاب

1/16/1رابط تسجيل للراغبين في العمل

تمكين 30 مستفيد 

سنويا.

تحقيق االكتفاء 

الذاتي بزيادة دخل 

المستفيد.

ادارة 

المستفيدين

ادارة 

االستدامة

ادارة المالية

1/16/1عمل مقابالت شخصية

1/112/1التواصل مع المؤسسات المانحة

1/112/1زيادة عدد المستفيدين

عمل االختبارات والتأكد من قدرة توقيع العقود

تسليم السيارات
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الهدف 

االستراتيجي
جعل العمالء والمجتمع محور إهتمامها

صيانة كراسي ذوي اإلعاقةالهدف التفصيلي

الميزانية التقديريةانشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
فترة التنفيذ

مؤشرات األداء
مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

صيانة الكراسي 

المتحركة

1/16/1اطالق دراسة لقياس رضا المستفيد

خدمة عدد ٣٠٠٠ 

مستفيد

تحقيق رضا 

المستفيد

توفير قطع الغيار 

الضرورية

خدمة المحافظات 

والقرى

ادارة 

المستفيدين

ادارة 

االستدامة

ادارة المالية

1/16/1زيادة عدد الورش المتنقلة

1/112/1التسويق لدعم هذا البرنامج

1/112/1توفير قطع الغيار

عمل تطبيق خاص بالصيانة

إدخال سيارة صيانة
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الهدف 

االستراتيجي
جعل العمالء والمجتمع محور إهتمامها

تسهيل نقل ذوي اإلعاقةالهدف التفصيلي

الميزانية التقديريةانشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
فترة التنفيذ

مؤشرات األداء
مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

النقل

1/16/1اطالق دراسة لقياس رضا المستفيد

زيادة عدد 

المستفيدين الى 

أكثر من 10.000 سنويا.

الشراكة مع جهة 

متخصصة.

تحقيق التميز في 

رضا المستفيد.

ادارة 

المستفيدين

ادارة 

االستدامة

1/16/1البحث عن مؤسسة متخصصة لتشغيل النقل

1/112/1التسويق لدعم هذا البرنامج

التعاقد مع الشركات التخصصية
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الهدف 

االستراتيجي
جعل العمالء والمجتمع محور إهتمامها

تمكين ذوي اإلعاقة من العملالهدف التفصيلي

الميزانية التقديريةانشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
فترة التنفيذ

مؤشرات األداء
مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

التوظيف

1/16/1اطالق دراسة لقياس رضا المستفيد

توظيف ما اليقل عن 

100 مستفيد

الشراكة مع 50 

شركة

تححقيق االكتفاء 

الذاتي للمستفيد 

بتوفير فرصة عمل 

له

ادارة 

المستفيدين

ادارة 

االستدامة

ادارة المالية

زيادة الشراكات في هذا الجانب مع القطاعين 

العام والخاص
1/16/1

1/112/1التسويق لدعم هذا البرنامج

1/112/1تحديد االحتياج من التوظيف
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الهدف 

االستراتيجي
تحقيق التنمية المستدامة تنظيميا وبشريًا

تعزيز العمل التطوعي واإلستدامةالهدف التفصيلي

الميزانية التقديريةانشطة التنفيذالبرنامج /المشروع
فترة التنفيذ

مؤشرات األداء
مسؤولية التنفيذ

المساندةاألساسيةإلىمن

وحدة التطوع 

المشاركات الخارجية 

عقد شراكة مع 

مؤسسات مانحة 

اإلدارة 

وحدة التطوع 

ابتكار مبادرات تطوعية خدمية 

عقد شراكات مع مؤسسات مانحة وجامعات 

وشركات اهلية لدعم المشروع 

عقد لقاءات مع طالب وطالبات الجامعة 

دعم إدارات الجمعية بالمتطوعين المتخصصين 

حسب اإلحتياج
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harakia@harakia.org.sa

www.harakia.org.sa

مقر الجمعية الرئيسي  

فرع القصيم - البكيرية

مكتب حركية - جامع الراجحي 

المملـــــكة العـــــربية السعـــــــــودية 

 الريـــاض - الدائري الشــــرقي 

بين مخرجي 14 و 15 مقابل العثيم مول

إيميل 

الموقع اإللكتروني 

القصيم -مركز الهاللية حي البيضاء طريق الملك عبدالعزيز
 الهاتف ٠١٦٣٣٥٠١٢٤  -  ٠٥٥٣١٥٠٠٩٦


