


م2023الخطة التشغيلية لعام 



ي تأهيل ودعم أرس ذوي ال -:رؤيتنا
 
 ف
ً
 متخصصا

ً
.عاةةأن نكون نموذجا

ت دعم وتمكي   أرس ذوي العاةة، من خالل منهجيا-:رسالتنا
متطورة، كفاءات واعية، وبيئة جاذبة



اهدافنا

ي تجويد الحياة لدى أرس ذوي العاةة
.التدخل المبكر للمساهمة ف 

ي تدريب وتأهيل أرس ذوي العاةة
.المشاركة ف 

ات اليجابية بي   أرس ذوي العاةة ي وتبادل الخبر
تشجيع التواصل المعرف 

عالة مع أرس ذوي العاةة
ّ
إةامة عالةات مستدامة وف

اكات مع القطاعات الثالث العام والخاص والغب  ربحي  عقد الشر

تعزيز الوعي لدى المجتمع بما يخدم أرس ذوي العاةة

يعية لخدمة أرس ذوي العاةة ي حشد الجهود التشر
المساهمة ف 

القيام بكل ما يلزم لتنمية ةدرات أرس ذوي العاةة والتخفيف من اعبائهم

ةية  -:نطاق تقديم الخدمة  المنطقة الشر



قيمنا

المسؤولية•

المشاركة•

المساواة•

افية• االحبر

ات  صيغ المؤشر

# األعداد $القيمة  %النسبة المئوية 



لمن تقدم الخدمة 

رفع الوعي بأهمية تأهيل وتمكي   االرس لتحسي   جودة الحياه لألرسة وذوي العاةة  المجتمع 

"مقيم–مواطن "ارس ذوي العاةة  المستفيدون

مستفيد                              1100 عدد المرض  المستهدف

.  برامج تدريبية وتعليمية ألرس ذوي العاةة•
امج التدريبية المتخصصة• ات، الندوات، والبر .  تقديم المحاض 
ات عبر لقاءات دورية مع األرس• .  تبادل التجارب والخبر
.  تقديم االستشارات من ذوي االختصاص•
. تقديم التوجيه والرشاد األرسي المناسب•
.  توفب  المستلزمات الطبية لذوي العاةة•
.  تهيئة المساكن لذوي العاةة•
.  ربط األرس بالجهات ذات المنفعة•
ي تخص ذوي العاةة•

تفعيل األيام العالمية التر

الخدمات المقدمة للمستفيدين



آلية التنفيذ

دراسة 
الحالة

ةياس األثر

تحديد 
االحتياج

التأهيل 
والتمكي   



فةهي رحلة تمر بعدة محطات نعمل عليها بجودة ومهنية عالية للفئة المستهد

مسار نعمل من خالله عىل مقابلة الفئة المستهدفة واجراء
دراسة للحالة وتحويلهم لمسار تحديد االحتياج  لضمان 
جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين حيث يكون مسار 

البوابة األساسية لتحديد االحتياج والخدمات دراسة الحالة 
ونوعيتها 

امج  التثقيفية الصحية والمشاري    ع نعمل عىل إةامة البر
ة الالزمة من خالل اللقاءات االثرائية وتفعيل االيام العالمي
والجلسات العالجية وتوفب  األجهزة الطبية وتقديم 

بوية االستشارات النفسية والبر

ل نعمل عىل ةياس االثر من خالل دراسة وضع المستفيد ةب
نامج لقياس مدى تأثب   امج وبعد انتهاء البر هذه دخوله بالبر
امج عىل الوضع الصحي والنفسي للمستفيد البر

نعمل عىل تحديد االحتياج للمستفيد بناء عىل الوضع
امج الصحي واال ةتصادي واالجتماعي من خالل تحديد البر

ي تمكي   المستف
ي من الممكن ان تساهم ف 

يد والمشاري    ع التر
وتحسن جودة حياته 

حديد االحتياجتدراسة الحالة                  

ن التاهيل قياس األثر والتمكي 



األجهزة الطبية والتعويضية



ح المؤرسر الهدف التشغيىلي  رسر ات التشغيل يةالمؤرسر النتائج المرجوة

توفب  االجهزة والمستلزمات الطبية 
للمستفيدين

لهمعدد المستفيدين المراد تقديم االجهزة•تحسي   جودة حياة المستفيدين
وع• اليراد المتحقق لتنفيذ المشر

طريقة الحتساب

ي من المستهدف عدد المستفيدين
#المتبف  العدد المتحقق 

المستفيدين# 
االيرادات $ 

--=

المستهدف حسب االرباع

خط 
االساس

نامج  البر
المحقق

دورة 
القياس

مستفيد25

لاير250.000 41 32

يةاألجهزة الطبية والتعويضرب  ع سنوي مستفيد100
ريال1.000.000

مستفيد25
لاير250.000

مستفيد 25
لاير250.000

مستفيد 25
لاير250.000

ي من المستهدف المبلغ المتحقق المبلغ المستهدف
$المتبف  --=



يةاألجهزة الطبية والتعويض

النطاق المستهدف الهدف التشغيىلي  الفئة المستهدفة وع اسم المشر

ذوي االعاةة
توفب  االجهزة الطبية والتعويضية 

للمستفيدين
ةية المنطقة الشر

وع أثر المشر وع وصف المشر

وعمساهمة• ي المشر
 
ةاالحتياجاتتوفب  خاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز ف طبيةأجهزةمنالمبارسر

العاةةذويلألشخاص
ي المجتمعمؤسساتكافةبي   والتكاملالتكافلمبدأيتكريس•

 
العاةةيذو األشخاصةضايا دعمشأنهمنما كلف

ي وحقوةهم
 
ةيةالمنطقةف الشر

ي الخدماتخاللمن(العاةةذوياألشخاص)المستفيدرضا تحقيق•
لهمالجمعيةتقدمها التر

ي حتميةعناض تعتبر تعويضيةأدواتخاللمنالعاةةذويلألشخاصالتمكي   •
 
والمجتمعحياةالمعتعاطيهمطريقةف

حولهممن

 التعويضيةاألجهزةتوفب  
ً
كاتمعنبالتعاو للمستفيدينمجانا الشر

.بالمنطقةالمختصةوالجهات

التنفيذآلية آلية التسويق

ي تقرير طلب• .الفحصمنأشهر ستةمدةيتعدىال حديثبتاري    خطتر
ات3احضارطلب• ي الجهاز ومواصفاتمختلفةمحالتمنتسعب  .الجهةمنللمستفيد المطلوبالطتر
.مستفيدلتسجيلموعد تحديد •
.للمستفيدالمسبقالرصفعدممنوالتأكد األخرىالجهاتمعالتحقق•
ي •

 
ي لجهاز المستفيد إستالمثبوتحالةف وتاري    خالسببابةوكتله،الرصفإيقافيتم،معينةجهةمنحديثبتاري    خطتر

.اليقاف
.التنفيذيالمدير منوأعتمادها والتعهداتالخطاباتإعداد •
.الالزمةالجراءاتوإتخاذ الخطابلتسليمللجهةالمستفيد توجيهللرصفالخطابإستالمموعدتحديد •
ي الجهاز إستالممنللتأكد المستفيد معالتواصل• ي أسابيع3عنتقلال لمدةمعهوالمتابعةالطتر

 
السماعاتضفحالةف

.أيام3األجهزةبقيةأما فقطالطبية
ي •

 
ي الجهاتمنالمستفيدينأحد لدىمشكلةوجود حالف

نامجمدير معالتواصليتمالجهاز ضفتمالتر .البر

حرص الفئة المستهدفة▪
وع▪ ف عىل المشر تحديد فريق العمل المشر
وع▪ تحديد تكاليف المشر
وع▪ إعداد محتوى المشر
وع عىل رجال االعمال والمؤسسات المانحة▪ تسويق المشر
الحصول عىل الدعم▪
وع▪ تنفيذ المشر
وع▪ ي بالمشر

إعداد تقرير نهائ 



مؤرسر اآلداء

مؤرسر النتائج

ي %40ةبنسبالعاةةذويلألشخاصالطبيةاألجهزةتوفب  خاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز •
 
ف

ةيةالمنطقة .م2023للعامالشر
ي %80بنسبةالعاةةذويمنمستفيد 100ل الجراءاتوبأبسطوةتبأرسعالطبيةاألجهزةتوفب  •

 
ةيةالمنطقةف للعامالشر

.م2023
اكاتتوةيع• ي معها والتعاونالعالةةذاتجهاتخمسمعرسر

 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
األجهزةوفب  لتجنبإىلجنبا

ي مستفيد 100لعددالجراءاتوبأبسطوةتبأرسعالطبية
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

وعمساهمة• ي المشر
 
ةاالحتياجاتتوفب  خاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز ف طبيةزةأجهمنالمبارسر

ي %40بنسبةالعاةةذويلألشخاص
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي المجتمعمؤسساتكافةبي   والتكاملالتكافلمبدأيتكريس•
 
ي وحقوةهمةالعاةذوياألشخاصةضايا دعمشأنهمنما كلف

 
ف

ةيةالمنطقة .م2023للعامالشر
ي الخدماتخاللمن(العاةةذوياألشخاص)المستفيدرضا تحقيق•

ي %80بنسبةلهمالجمعيةتقدمها التر
 
ةيةالمنطقةف الشر

م2023للعام
ي حتميةعناض تعتبر تعويضيةأدواتخاللمنالعاةةذويلألشخاصالتمكي   •

 
منالمجتمعو الحياةمعتعاطيهمطريقةف

ي %40بنسبةحولهم
 
ةيةالمنطقةف م2023للعامالشر

م2023ديسمبر 31م                  حتر 2023يناير 1من  تاري    خ التنفيذ

لاير501001.000.000

وع انية المشر مب   عدد المستفيدينعدد المتطوعي   عدد العاملي   



الجلسات العالجية والتأهيلية



ح المؤرسر الهدف التشغيىلي  رسر ات التشغيل يةالمؤرسر النتائج المرجوة

تحسن الوضع الصحي من خالل 
الجلسات العالجية لذوي العاةة

ات لهم عدد المستفيدين المراد تقديم الجلس•تحسي   جودة حياة المستفيدين
وع اليراد المتحقق لتنفيذ المشر

طريقة الحتساب

ي من المستهدف عدد المستفيدين
#المتبف  العدد المتحقق 

المستفيدين# 
االيرادات $ 

--=

المستهدف حسب االرباع

خط 
االساس

نامج  البر
المحقق

دورة 
القياس

مستفيد25

لاير125.000 41 32

الجلسات العالجية رب  ع سنوي
والتأهيلية

مستفيد100
ريال500.000

مستفيد25
لاير125.000

مستفيد 25
لاير125.000

مستفيد 25
لاير125.000

ي من المستهدف المبلغ المتحقق المبلغ المستهدف
$المتبف  --=



الجلسات العالجية 
والتأهيلية

النطاق المستهدف الهدف التشغيىلي  الفئة المستهدفة وع اسم المشر

ذوي االعاةة
تحسن الوضع الصحي من خالل 
الجلسات العالجية لذوي العاةة

ةية المنطقة الشر

وع أثر المشر وع وصف المشر

100لعددةالعاةذويلألشخاصتأهيليةعالجيةجلساتتوفب  خاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز 
ي مستفيد 
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي مستفيد 100لعددالعاةةلذويتأهيليةعالجيةجلساتتأمي   
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

اكاتعقد  ي معها والتعاونالعالةةذاتجهاتمعرسر
 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
عالجيةساتجللتوفب  جنبإىلجنبا

ي مستفيد 100لعددالجراءاتوبأبسطوةتبأرسعتأهيلية
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

 للمستفيدين
ً
بالتعاون مع توفب  الجلسات العالجية التأهيلية مجانا

مراكز التأهيل والجهات المختصة بالمنطقة

التنفيذآلية آلية التسويق

ي تقرير طلب• .الفحصمنأشهر ستةمدةيتعدىال حديثبتاري    خطتر
.مستفيدلتسجيلموعد تحديد •
.للمستفيدالعالجيةللجلساتالمسبقالرصفعدممنوالتأكد األخرىالجهاتمعالتحقق•
.التنفيذيالمدير منوأعتمادها والتعهداتالخطاباتإعداد •
.الجلساتموعد لتحديد المراكز ةبلمنالمستفيدينمعالتواصل•
الالزمة،الجراءاتوعملالخدمةولتماماالحتياجلمعرفةللجهةالمستفيد توجيه•
ةطوالمعهوالمتابعةمنها واالستفادةالجلساتفاعليةمنللتأكد المستفيد معالتواصل• .الجلساتفبر
ي •

 
ي الجهاتمنالمستفيدينأحد لدىمشكلةوجود حالف

نامجمدير معالتواصليتمالجهاز ضفتمالتر .البر

حرص الفئة المستهدفة▪
وع▪ ف عىل المشر تحديد فريق العمل المشر
وع▪ تحديد تكاليف المشر
وع▪ إعداد محتوى المشر
وع عىل رجال االعمال والمؤسسات المانحة▪ تسويق المشر
الحصول عىل الدعم▪
وع▪ تنفيذ المشر
وع▪ ي بالمشر

إعداد تقرير نهائ 



مؤرسر اآلداء

مؤرسر النتائج

لألشخاصأهيليةتعالجيةجلساتمنمبارسر بشكلاالحتياجتوفب  خاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز •
ي %40بنسبةالعاةةذوي

 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي %40بنسبةالعاةةذويمنمستفيد 50ل الجراءاتوبأبسطوةتبأرسعالتأهيليةالعالجيةالجلساتتوفب  •
 
المنطقةف

ةية .م2023للعامالشر
اكاتتوةيع• ي معها والتعاونالعالةةذاتجهاتخمسمعرسر

 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
الجلساتوفب  لتجنبإىلجنبا

ي مستفيد 50لعددالجراءاتوبأبسطوةتبأرسعالتاهيليةالعالجية
 
ةيةالمنطقةف م2023للعامالشر

وعمساهمة• ي المشر
 
تأهيليةعالجيةجلساتمنالمبارسر االحتياجتوفب  خاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز ف

ي %40بنسبةالعاةةذويلألشخاص
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي المجتمعمؤسساتكافةبي   والتكاملالتكافلمبدأيتكريس•
 
ي وحقوةهمةالعاةذوياألشخاصةضايا دعمشأنهمنما كلف

 
ف

ةيةالمنطقة .م2023للعامالشر
ي الخدماتخاللمن(العاةةذوياألشخاص)المستفيدرضا تحقيق•

ي %40بنسبةلهالجمعيةتقدمها التر
 
ةيةالمنطقةف الشر

.م2023للعام
ي حتميةعناض تعتبر عالجيةجلساتخاللمنالعاةةذويلألشخاصالتمكي   •

 
طريقةو يةالصحوالحالةالوضعتحسي   ف

ي %30بنسبةحولهممنوالمجتمعالحياةمعتعاطيهم
 
ةيةالمنطقةف م2023للعامالشر

م2023ديسمبر 31م                  حتر 2023يناير 1من  تاري    خ التنفيذ

لاير60100500.000

وع انية المشر مب   عدد المستفيدينعدد المتطوعي   عدد العاملي   



مــــــــســـــــــكـــــــــن



ح المؤرسر الهدف التشغيىلي  رسر ات التشغيل يةالمؤرسر النتائج المرجوة

وع•تحسي   جودة حياة المستفيدينتهيئة المنازل ألرس ذوي العاةة اليراد المتحقق لتنفيذ المشر
معدد المستفيدين المراد تهيئة منازله•

طريقة الحتساب

ي من المستهدف عدد المستفيدين
#المتبف  العدد المتحقق 

االيرادات $ 
المستفيدين # 

--=

المستهدف حسب االرباع

خط 
االساس

نامج  البر
المحقق

دورة 
القياس

منزل4
لاير80.000 41 32

مسكنرب  ع سنوي ارسة16
ريال320.000

منزل4
لاير80.000

منزل4
لاير80.000

منزل4
لاير80.000

ي من المستهدف االيراد المتحقق االيرادات
$المتبف  --=



مسكن

النطاق المستهدف الهدف التشغيىلي  الفئة المستهدفة وع اسم المشر

ل لذوي اال ارس ذوي االعاةة ي المب  
 
ةيةعاةةتهيئة البيئة ف المنطقة الشر

وع أثر المشر وع وصف المشر

ي مستفيد 16لعددالمنازلوترميمتهيئةخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز 
 
ةيةالمنطقةف للعامالشر

.م2023
ي مستفيد 16لعددالمنازلترميمو تهيئة

 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

اكاتعقد  ي معها والتعاونالعالةةذاتالجهاتمعرسر
 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
لعددالمنازلرميموتلتهيئةجنبإىلجنبا

ي الجراءاتوبأبسطوةتبأرسعمستفيد 16
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

جمعيةاللدىوالمسجلةالمستفيدةلألرس المنازلترميمو تهيئة
كاتمعبالتعاونللمستفيدين .المنطقةبالمختصةوالجهاتالشر

التنفيذآلية آلية التسويق

ي تقرير توفر • .العاةةلثباتالفحصمنأشهر ستةمدةيتعدىال حديثبتاري    خطتر
لصكاحضار • .المب  
لصور • اطاتتوفر مراعاةمعالطلبلرفعمخصصنموذجوتعبئةللمب   :المستفيدلدىالتاليةاالشبر
 يكونان•

ا
ميمةابل .للسقوطآيلوغب  للبر

.التكاليفتحملعىلاالرسةمقدرةعدم•
ميملجراءالبلديةموافقةعىلالحصول• .المستفيداو األولالطرفةبلمنالبر
وطعليها تنطبقان• .االجتماعي البحثرسر
.مستفيدلتسجيلموعد تحديد •
.همموجمعيةترميمجمعيةلدىالعملفريقةبلمنالسكنمقر لمعاينةللزيارةموعد تحديد •
ل،ومعاينةاالجتماعي البحثواتمامالمطلوباستيفاءبعد • منسقي   ور بحضالحالةاحتياجلدراسةاجتماععقد يتمالمب  

لوترميملتهيئةمقدرةماليةتكلفةتقديممعالطرفي    .المتابعةوآليةالعملوخطةالمستفيد،مب  
ميمعمليةتوثيق•  خطيالمستفيد موافقةأخذ عىلالحرصمعهممجمعيةلدىالعالمي المسؤولةبلمنالبر

ً
.ا

وععنشهريتقرير تقديممعالطرفي   منسقي   بحضور دورياجتماععقد • .النجازةونسبالتكلفةوبياناتالمشر
ميملمشاري    عالموجهةالدعممبالغإيداعيتم• بعد وذلكة،الدار ةبلمناالعتماد بعد ترميمجمعيةلحسابالمعتمدةالبر

ميماالحتياجدراسة .التكلفةوتقدير للبر

حرص الفئة المستهدفة▪
وع▪ ف عىل المشر تحديد فريق العمل المشر
وع▪ تحديد تكاليف المشر
وع▪ إعداد محتوى المشر
وع عىل رجال االعمال والمؤسسات المانحة▪ تسويق المشر
الحصول عىل الدعم▪
وع▪ تنفيذ المشر
وع▪ ي بالمشر

إعداد تقرير نهائ 



مؤرسر اآلداء

مؤرسر النتائج

ي %40ةبنسبالعاةةذويلألشخاصالمنازلوترميمتهيئةخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز •
 
ف

ةيةالمنطقة .م2023للعامالشر
ي %40بنسبةالعاةةذوياألشخاصأرس منمستفيد 16ل الجراءاتوبأبسطوةتبأرسعالمنازلوترميمتهيئة•

 
المنطقةف

ةية .م2023للعامالشر
اكاتتوةيع• ي معها والتعاونالعالةةذاتالجهاتمعرسر

 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
المنازلوترميميئةلتهجنبإىلجنبا

ي مستفيد 16لعددالعاةةذوياألشخاصألرس 
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

وعمساهمة• ي المشر
 
ةاالحتياجاتتوفب  خاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز ف المنازلوترميميئةتهمنالمبارسر

ي %40بنسبةالعاةةذويلألشخاص
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي المجتمعمؤسساتكافةبي   والتكاملالتكافلمبدأيتكريس•
 
ي وحقوةهمةالعاةذوياألشخاصةضايا دعمشأنهمنما كلف

 
ف

ةيةالمنطقة .م2023للعامالشر
ي الخدماتخاللمنالعاةةذوياألشخاصرضا تحقيق•

ي %40بنسبةلهالجمعيةتقدمها التر
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي حتميةعناض تعتبر تعويضيةأدواتخاللمنالعاةةذويلألشخاصالتمكي   •
 
منالمجتمعو الحياةمعتعاطيهمطريقةف

ي %30بنسبةحولهم
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

م2023ديسمبر 31م                  حتر 2023يناير 1من  تاري    خ التنفيذ

لاير6016320.000

وع انية المشر مب   عدد المستفيدينعدد المتطوعي   عدد العاملي   



امــــــج االثـــــــرائـــــيـــــــة الــــــــبر



ح المؤرسر الهدف التشغيىلي  رسر ات التشغيل يةالمؤرسر النتائج المرجوة

ات والدورات التدريبية ي تم تقديمها•تحسي   جودة حياة المستفيدينتقديم المحاض 
ات التر عدد المحاض 

ات• عدد المستفيدين من المحاض 

طريقة الحتساب

ي من المستهدف عدد المستفيدين
#المتبف  العدد المتحقق 

ات والدورات#  المحاض 
المستفيدين # 

--=

المستهدف حسب االرباع

خط 
االساس

نامج  البر
المحقق

دورة 
القياس

محاضرات3
لاير1500 41 32

امج االثرائيةرب  ع سنوي البر ة12 محاض 
مستفيد600

ريال6.000

محاضرات3
لاير1500

محاضرات3
لاير1500

محاضرات3
لاير1500

ات والدورات ات المتحققة المحاض  ي من المستهدف المحاض 
$المتبف  --=



امج االثرائية البر

النطاق المستهدف الهدف التشغيىلي  الفئة المستهدفة وع اسم المشر

ارس ذوي االعاةة
ات والدورات  تقديم المحاض 

التدريبية
ةية المنطقة الشر

وع أثر المشر وع وصف المشر

اتتقديمخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز  امجالمحاض  ي مستفيد 600لعددالتدريبيةوالبر
 
المنطقةف

ةية .م2023للعامالشر
ي شهر كللقاءبمعدلالعامطواللقاء12عقد

 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

اكاتعقد  ي معها والتعاونالعالةةذاتالجهاتمعرسر
 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
اتالملتقديمجنبإىلجنبا امجحاض  والبر

ي مستفيد 600لعددالتدريبية
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

اتتقديم امجالمحاض  ي للمساهمهلالرسالتدريبيةوالبر
 
تاهيلف

ي المواضيعبمختلفاالرس وتمكي   
أنواعفلمختلاالرس تهمالتر

االعاةه

التنفيذآلية آلية التسويق

تخصصاتهمعىلبناءوالمدربي   المتحدثي   أسماءحرص •
نامجللمشاركةموافقتهمعىلللحصولالمتحدثي   معالتواصل• بالبر
المستفيدينلدىاالحتياجعىلبناءالمواضيعاختيار •
نامجالةامةوالمكانالوةتعنالمتحدثمعالتنسيق• البر
ي المستضيفةالجههمعوالتنسيقالقاعهحجز•

 
حضورياللقاءكانحالف

ي زوومبرنامجعىلاللقاءرابطانشاء•
 
بعدعناللقاءكانحالف

.االعالنتصميم•
ةالتسجيلورابطالعالنارسال• االجتماعي التواصلوسائلعىلونشر
.العالةةذاتللجهاتالدعواتتقديم•
اللقاءبموضوعاالرس لدىالمعرفةيقيمةبىلي استبيانارسال•
نامجإةامة• البر
نامجعنالمستفيدينرض  مدىلقياساستبيانارسال• للتحسي   البر
نامجاثر وةياساالرس لدىالمعرفةزيادةيقيمبعدياستبيانارسال• البر

حرص الفئة المستهدفة▪
وع▪ ف عىل المشر تحديد فريق العمل المشر
وع▪ تحديد تكاليف المشر
وع▪ إعداد محتوى المشر
وع عىل رجال االعمال والمؤسسات المانحة▪ تسويق المشر
الحصول عىل الدعم▪
وع▪ تنفيذ المشر
وع▪ ي بالمشر

إعداد تقرير نهائ 



مؤرسر اآلداء

مؤرسر النتائج

اتتقديمخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز • امجالمحاض  بنسبةعاةةال ذويالرس التدريبيةوالبر
ي 40%

 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

امجتقديم• ي %40بنسبةالعاةةذوياألشخاصأرس منمستفيد 600ل االثرائيةالبر
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

اكاتتوةيع• ي معها والتعاونالعالةةذاتالجهاتمعرسر
 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
امجديملتقجنبإىلجنبا االثرائيةالبر

ي مستفيد 600لعددالعاةةذوياألشخاصألرس 
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

وعمساهمة• ي المشر
 
امجتقديمخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز ف 40بنسبةلعاةةاذويالرس االثرائيةالبر

ي %
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي المجتمعمؤسساتكافةبي   والتكاملالتكافلمبدأيتكريس•
 
ي وحقوةهمةالعاةذوياألشخاصةضايا دعمشأنهمنما كلف

 
ف

ةيةالمنطقة .م2023للعامالشر
ي الخدماتخاللمنالعاةةذوياألشخاصرضا تحقيق•

ي %40بنسبةلهالجمعيةتقدمها التر
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي تساهموعلميةمعرفيةأدواتخاللمنالعاةةذويالرس التمكي   •
 
ي %30بنسبةالعاةةذويمعتعاطيهمطريقةف

 
المنطقةف

ةية .م2023للعامالشر

م2023ديسمبر 31م                  حتر 2023يناير 1من  تاري    خ التنفيذ

لاير12486006.000

وع انية المشر مب   عدد المستفيدينعدد المتطوعي   عدد العاملي   



مستشارك



ح المؤرسر الهدف التشغيىلي  رسر ات التشغيل يةالمؤرسر النتائج المرجوة

تقديم االستشارات بمختلف المجاالت 
ألرس ذوي العاةة

ي تم استقبالها•تحسي   جودة حياة المستفيدين
عدد االستشارات التر

ي تم تقديم االس •
تشارات عدد المستفيدين التر

لهم

طريقة الحتساب

ي من المستهدف عدد المستفيدين
#المتبف  العدد المتحقق 

االستشارات# 
المستفيدين # 

--=

المستهدف حسب االرباع

خط 
االساس

نامج  البر
المحقق

دورة 
القياس

مستفيد15 41 32

مستشاركرب  ع سنوي استشارة60
مستفيد60

مستفيد15مستفيد15مستفيد15

ي من المستهدف االستشارات المتحققة االستشارات المستهدفة
$المتبف  --=



مستشارك

النطاق المستهدف الهدف التشغيىلي  الفئة المستهدفة وع اسم المشر

ةيةتقديم االستشاراتارس ذوي االعاةة المنطقة الشر

وع أثر المشر وع وصف المشر

ي المساهمة•
 
عنالناجمةاألوىلالصدمةأثر ومواجهةاألرسية،المشاكلوحلوتثقيفتوعيةطريقعنافرادها منفرد او االعاةةذويارس تأهيلف

ات ي عليها والتغلبوالمعيشيةالحياتيةالظروفمتغب 
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

امجبالخدماتاالعاةةذويارس تزويد • ي المتاحةوالبر
 
ي ومساعدتهمالمنطقةف

 
ي للطفلالمناسبةالخدمةاختيار ف

 
.م2023للعامةيةالشر المنطقةف

ي وإيجابيةصحيحهبطرقالحالةمعللتعاملالمناسبةالعلميةوالطرقالمهاراتاالرسةإكساب•
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

بويواالجتماعي النفسي الدعمتقديمخاللمنأبنائهممعالتعاملوكيفيةاالعاةةذويارس كفاءةرفع• ي لالرسةوالبر
 
ةيةقةالمنطف .م2021للعامالشر

ي لدمجهماالعاةةذويارس تأهيل•
 
ي واالرشاد التوجيهخاللمنخجلدونالمجتمعف

 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي ومختصمستشار 3اىلواالخصائيي   المستشاريي   فريقعدد زياده•
 
ةيةالمنطقةف ...م2023للعامالشر

ي علميةبطرقاالعاةةذوياألشخاصبطبيعةاالرسةتوعية•
 
ةيةالمنطقةف .م2021للعامالشر

لوكية وس، اجتماعية، توفب  خدمات استشارية نفسية
.ي   بالتعاون مع نخبة من االستشاريي   واالخصائي

التنفيذآلية آلية التسويق

.المستفيدةبلمناستشارةطلبنموذجتعبئة••
.ةالخاصباالستماراتالتوصياتوتعبئةالالزموالتوجيهالرشاد وتقديماالستشارة،بدءو المستفيد معالتواصل••
ي مستشار طلبآلية• :خارجر
نامجالمخصصةالبحثاستمارات،وتعبئةالمستفيد معالتواصل•• .للبر
.للمستفيدالمناسبالوةتتحديد معللمختصاالستشارةتحويلو المطلوبةاالستشارةنوعتحديد ••
مدىوتحديد المختصةبلمنللمستفيد االستشارةتقديمو والمستفيد للمختصارسالهو ،لالستشارةالمحدد الموعد تأكيد ••

.الحالةحسبالخطةلعداد الحاجة
.يوم15لمدةالخطةإرسالأو االستشارة،بعد المستفيد متابعة••
ي والخططاالستشاراتلمتابعةالمختصي   ةبلمنترسلشهريةتقارير إعداد ••

بعد تقييماستباناترسالإو للمستفيدينتقديمها تمالتر
.والتوجيهالرشاد تقديممنشهر مرور بعد األثر ةياساستباناتإرسالثمالمقدموالرشاد التوجيه

حرص الفئة المستهدفة▪
وع▪ ف عىل المشر تحديد فريق العمل المشر
وع▪ تحديد تكاليف المشر
وع▪ إعداد محتوى المشر
وع عىل رجال االعمال والمؤسسات المانح▪ ةتسويق المشر
الحصول عىل الدعم▪
وع▪ تنفيذ المشر
وع▪ ي بالمشر

إعداد تقرير نهائ 



مؤرسر اآلداء

مؤرسر النتائج

آلية التسويق
مكي   االرسة وةدرتها عىل التعامل مع األشخاص ذوي العاةة خالل تقديم جلسات التوجيه والرشاد •

ّ
وعمل الخطط المساهمة ت

ةية للعام % 30السلوكية والعالجية بنسبة  ي المنطقة الشر
 
.م2023ف

ي تأهيل ارس ذوي االعاةة او فرد من افرادها عن طريق التوعية والتثقيف وحل المشاكل األرسية، ومو •
 
اجهة أثر المساهمة ف

ات الظروف الحياتية والمعيشية والتغلب عليها بنسبة  ةية للعام % 30الصدمة األوىل الناجمة عن متغب  ي المنطقة الشر
 
.م2023ف

ي المنطقة وةدرتهم عىل اختيار الخدمة المناسب•
 
امج المتاحة ف ي زيادة معرفة األرس بالخدمات والبر

 
ة للطفل بنسبة المساهمة ف

ةية للعام % 20 ي المنطقة الشر
 
.م2023ف

ي إكساب االرسة المهارات والطرق العلمية المناسبة للتعامل مع الحالة بطرق صحيحه وإيجابية ب• 
 
ي % 20نسبة المساهمة ف

 
ف

ةية للعام  .م2023المنطقة الشر
ي رفع كفاءة ارس ذوي االعاةة وكيفية التعامل مع أبنائهم من خالل تقديم الدعم النفسي واالجتماعي •

 
بوي المساهمة ف لالرسة والبر

ةية للعام % 20بنسبة  ي المنطقة الشر
 
م2023ف

ي المجتمع دون خجل من خالل التوجيه والرشاد بنسبة •
 
ي تأهيل ارس ذوي االعاةة لدمجهم ف

 
ي المنطقة % 10المساهمة ف

 
ف

ةية للعام  .م2023الشر
ةية للعام 3واالخصائيي   اىل المستشاريي   زياده عدد فريق • ي المنطقة الشر

 
.20213مستشار ومختص ف

ي توعية االرسة بطبيعة األشخاص ذوي االعاةة بطرق علمية بنسبة •
 
ةية للعام % 20المساهمة ف ي المنطقة الشر

 
.م2023ف

ي لمشكالتهموحلالمساعدةخاللمن%30بنسبة(وارسهمالعاةةذوياألشخاص)المستفيدرضا تحقيق•
لهمالجمعيةتقدمها التر

ي 
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر
ي %30بنسبةمستشاركبرنامجعىلاالرس اةبال•

 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي االرسةدور تعزيز •
 
بويةواالجتماعيةالنفسيةالحالهمستوىورفعتحسنف ي %20ةبنسباالعاةةذويلألشخاصوالبر

 
المنطقةف

ةية .م2023للعامالشر

م2023ديسمبر 31م                  حتر 2023يناير 1من  تاري    خ التنفيذ

لاير686012000

وع انية المشر مب   عدد المستفيدينعدد المتطوعي   عدد العاملي   



ن  معي 



ح المؤرسر الهدف التشغيىلي  رسر ات التشغيل يةالمؤرسر النتائج المرجوة

عدد المشاركي   من المتخصصي   •تحسي   جودة حياة المستفيدينتقديم الدعم للمستفيدين
نام• جعدد المستفيدين المسجلي   بالبر

طريقة الحتساب

ي من المستهدف عدد المستفيدين
#المتبف  العدد المتحقق 

المتخصصي   # 
المستفيدين # 

--=

المستهدف حسب االرباع

خط 
االساس

نامج  البر
المحقق

دورة 
القياس

21

معي   نصف سنوي ارسة24
متخصصي   5

اسرة12اسرة12

ي من المستهدف العدد المتحقق عدد المتخصصي   
$المتبف  --=



معي   

النطاق المستهدف الهدف التشغيىلي  الفئة المستهدفة وع اسم المشر

ةيةذوي االعاةةالرس الدعم  ارس ذوي االعاةة المنطقة الشر

وع أثر المشر وع وصف المشر

ي مستفيد 24لعددالداعمةالمجموعاتخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز 
 
ف

ةيةالمنطقة .م2023للعامالشر
ي مستفيد 24لعددالداعمةالمجموعاتإةامة

 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

اكاتعقد  ي معها والتعاونالعالةةذاتالجهاتمعرسر
 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
لتقديمجنبإىلجنبا

ي مستفيد 24لعددالدعم
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

وع هادف  ، الشخصي واالجتماعي ،مشر االعاةة، من ذويالرس فّعال وُمعي   للدعم النفسي
وطات الضغ، التوحد، متالزمة داون، إعاةة ذهنية: )خالل مناةشة مواضيع تخصهم مثل

ها ستماع اثناء الجلسة باال ( األمهات)وذلك باحتواء أعضاء المجموعة ، ( النفسية، وغب 
ي تواجههم

ديهم كما يتم محاولة األخذ بأي. والصغاء لهم للتعرف عىل المشاكل التر
ات والتجارب بي   اعضاء المجموعة، ويتم ذلك بقيادة ومعاونتهم من خالل تبادل الخبر

استفساراتهمنخبة من األخصائيي   واالستشاريي   و استضافتهم لفادتهم والجابة عىل

التنفيذآلية آلية التسويق

ونيةفتح استمارة التسجيل • .لألمهاتاأللكبر
وع• ي المشر

 
.حرص أعداد األمهات المسجالت ف

.     توزي    ع المجموعات لكل فئة من فئات العاةة المستهدفة ، و الحرص عىل التنوع بي   المستويات، واألعمار ألبنائهم•
.تهيئة المقر بحيث يكون جيد التهوية واالنارة وتهيئة الجلسة بشكل حلقة•
 لمدة ساعتي   لكل مجموعة•

ً
.استضافة العضوات بجلسة واحدة شهريا

ي كل لقاء بنفس التسلسل التاىلي مع أهم•
 
: ية تقسيم ساعات الجلسةةبل بدء الجلسة يتم ذكر  ةواعد العمل بحيث تكون ثابتة و تتكرر ف

.دةائق5مدته األستقبال-1
.دةائق مع التنوي    ع فيها10–5تمارين كش الحواجز مدتها من -2
.نقاط التحدي ويتم فيها طرح األسئلة المفتوحة-3
.الغالق-4
ي المجاالت •

 
ة ف ي ، أرسة ذات خبر

بوية–التغذية –النفسية : استضافة دكتور ،استشاري، اخصائ  تخاطب بحيث ال –عي العالج الطبي-البر
.دةيقه15–10تتعدى زيارة الضيف من 

نامج• إةامة حفل ختامي للعضوات وفريق العمل والمختصي   المشاركي   وتكريمهم، وإغالق البر

حرص الفئة المستهدفة▪
وع▪ ف عىل المشر تحديد فريق العمل المشر
وع▪ تحديد تكاليف المشر
وع▪ إعداد محتوى المشر
وع عىل رجال االعمال والمؤسسات المان▪ حةتسويق المشر
الحصول عىل الدعم▪
وع▪ تنفيذ المشر
وع▪ ي بالمشر

إعداد تقرير نهائ 



مؤرسر اآلداء

مؤرسر النتائج

ي %40بنسبةالعاةةذويالرس الداعمةالمجموعاتخاللخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدور إبراز •
 
ف

ةيةالمنطقة .م2023للعامالشر
ي %40بنسبةالعاةةذوياألشخاصأرس منمستفيد 24ل الداعمةالمجموعاتإةامة•

 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

اكاتتوةيع• ي معها والتعاونالعالةةذاتالجهاتمعرسر
 
 للعملالجمعيةدور تفعيلف

ً
ألرس الدعمديملتقجنبإىلجنبا

ي مستفيد 24لعددالعاةةذوياألشخاص
 
ةيةالمنطقةف .م2023للعامالشر

ي الجلسات الجماعية الحوارية •
 
ي تواجه االرسة ف

طرح حلول للمشاكل واالحتياجات التر
ي المنطقة ، و المالئمة الحتياجات أبنائهم، والتوعية بح•

 
قوةهم معرفة األرس بالخدمات المقدمة من المراكز المتخصصة ف

ي مثل هذه الظروف •
 
ترك مجال لألم للتنفيس بحرية عن انفعاالتها الكامنة، ومشاعرها ف

تكوين صداةات جديدة، والتقليل من الشعور بالوحدة •
ات والمعلومات فيما بينهم، و مساعدة بعضهم ا• لبعض زيادة ةدرة األمهات عىل تقديم المشورة، والمشاركة وتبادل الخبر
ي حياتها •

 
جاع التحكم ف زيادة ةدرة األمهات عىل توفب  أفكار وطرق مختلفة تستطيع من خاللها اسبر

زيادة ةدرة األمهات عىل تطوير مهاراتهم فيما بينهم •
لمستقبل تطوير األمهات وتدريبهم عىل التعامل مع العاةة لدى ابنائهم، وتطوير اتجاهات إيجابية ونظرة تفاؤلية عن ا•
تمكي   األرسة من تحديد احتياجاتها، ونقاط ةوتها وأولوياتها من خالل التفاعل مع اآلخرين•

م2023ديسمبر 31م                  حتر 2023يناير 1من  تاري    خ التنفيذ

لاير582420000

وع انية المشر مب   عدد المستفيدينعدد المتطوعي   عدد العاملي   



األيام العالمية



واصلالتوسائلخاللمنالعالميةاأليامبتفعيلالجمعيةتقوم•
سواءالعالميةاأليامعىلواضاءاترسائلوتقديماالجتماعي 
الوطنيةاو الصحية

اماأليهذهبتفعيلاألخرىالجهاتمعالجمعيةتشاركوكذلك•
ي سواءالعالمية

 
الثالثالقطاعاو الخاصةاو الحكوميةالمقراتف

لعاةةالذويتوعويةاو ترفيهيةبرامجبتنظيمالجمعيةتقوم•
العالميةاأليامهذهخاللوارسهم



الملتقى السنوي لجمعية همم



لإلعاةةالمي العاليومبمناسبةسنويملتفر بتنظيمالجمعيةتقوم•
واحديوملمدة

فرعيةمواضيعويتخللهرئيسي عنوانالملتفر يتضمن•
ي يشارك•

 
صائيي   واالخواالستشاريي   األطباءمننخبةالملتفر ف

ي المهتمي   وكذلكالعاةةذويارس الملتفر منيستفيد •
 
مجالف

والمتخصصي   العاةة



الحملة السنوية



الحملةهدف
وخدماتهاالجمعيةعنوالتعريفالمستفيدينمنعدد ألكبر والوصولاالنتشار 
م2023لعامالمستهدفةالمناطق
الجبيل–االحساء–الخبر –الدمام
الحملةتنفيذ الية

ي للجمعيةركنلتفعيلوالخاصةالحكوميةالجهاتمعالتواصل•
وخدماتهاالجمعيةعنللتعريفمقرهمف 

لمتطوعي   اواستقطابالجمعيةبخدماتللتعريفللجمعيةاركانلتفعيلوالخاصةالحكوميةالجامعاتمعالتنسيق•
والمتطوعات

ي الفحصمراكز معالتنسيق• بخدماتهاللتعريفللجمعيةركنلتفعيلالزواجةبللما الطتر
ةيةغرفةمعالتنسيق• ي ركنلتفعيلالشر

وبرامجهامعيةالجعنللتعريفاالعمالللرجالالشهريباالجتماعالغرفةف 
ي المؤثرينمعبالتعاوناالجتماعي التواصلوسائلعىلالحملةتنفيذ •

ميدياالسوشلف 
الحملةإقامةمدة
ي المواةعمنواحد موةعزيارةيتمبحيثالسنهمدار عىلالحملةإةامةيتم

افنبلتجبالشهر واحدةمرةذكرها تمالتر استب  
يةالماليةالموارد  العامطوالمستمر بشكلالجمعيةعىلالضوءتسليطيكونوبحيثللجمعيةوالبشر



0138590029-0554715556

info@hemam.org.sa

www.hemam.org.sa

Hemamksa
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