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 الكامل واالندماج ويف اجملتمع متكنهم من التكيف  جودة  وتقدمي برامج وخطط ذاتواالبتكار  وتوفري فرص داعمة لدعم التعليم  اإلعاقةذوي لألشخاص النظري والتمكني العملي  التأهيلاهلدف االسرتاتيجي 

املستهدفات/  معيار األداء
 ومؤشرات التحقق

املبادرات / 
املشروع / 

 الربانمج

 التكلفة املعين ابلتنفيذ زمن التنفيذ عدد املستفيدين تاألنشطة والفعاليا األهداف التفصيلية

 
 

 .المنفذة عدد البرامج

تحقٌق  ثالث 
مبادرات موجهة  

لذوي اإلعاقة 
 واألهالً  

 
 
 
 

 
أتسيس مركز أتهيل ذوي اإلعاقة يف مقر 

 اجلمعية

 جتهيز املقر 
  ذوي املهارة األخصائياتتعيني 
  تنفيذ جلسات التأهيل والتمكني لألشخاص

 ذوي اإلعاقة

 الربع األول من  طفل  011
  0100عام 

  جلنة األنشطة 
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نسبة التقدم فً الوعً و 
خبرات المشاركٌن فً برامج 
الجمعٌة  مقارنة بخط األساس 

 )الخبرات األساسٌة(

% من 03
المهارات 
 والمعارف 

 
الربانمج التأهيلي 

لذوي اإلعاقة 
 وأسرهم 

 احلصول على املوافقات الالزمة  أتسيس اندي لياقة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 أتسيس  النادي 
 استقطاب املدرابت 
  عمل برانمج وخطة للياقة 

 الربع الثاين من طفل 011
 0100عام 

  جلنة األنشطة 

عدد المستفٌدٌن من برامج 
 الجمعٌة من ذوي اإلعاقة

ىشخص من 133
ذوي اإلعاقة على 

 االقل

اكساب األهايل مهارات ومعارف حول 
 التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

تنفيذ ثالث ندوات تثقيفية لألهايل حول مهارات 
 التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

 مرات يف  3 طفل 011أهايل 
 السنة 

  جلنة األنشطة 

 
 
 
 

عدد المستفٌدٌن من برامج 
 الجمعٌة من المجتمع المحلً.

جمٌع األهالً 
المسجلٌن فً 

 الجمعٌة 

املشاركة يف األايم العاملية املتعلقة بذوي  توعية اجملتمع  حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 اإلعاقة

 مجيع اجملتمع احمللي
عرب وسائل التواصل  

 االجتماعي 

  جلنة التواصل طوال العام 

  جلنة األنشطة طوال العام  طفل 011 حتديد احتياجات ذوي اإلعاقة اإلعاقة  لتنمية مهاراهتمتوفري احتياجات ذوي  مبادرة أبطال نور 
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 خماطبة اجلهات املتربعة ابالحتياجات
مبادرة عيون 

 القمر 
توفري احتياجات ذوي  اإلعاقة من املستلزمات 

 الطبية البصرية.
 حتديد احتياجات ذوي اإلعاقة

 ابالحتياجاتخماطبة اجلهات املتربعة 
  جلنة األنشطة  طوال لعام  طفل  01

عدد المستفٌدٌن من برامج 
 -التدرٌب-الجمعٌة )التأهٌل
 المتابعة( -الجلسات الفردٌة

جمٌع األطفال 
 المستفٌدٌن 

مبادرة كتفي 
 الثالث

تقدمي برامج أتهيل وتدريب ومتابعة وجلسات 
 فردية )حسب احتياج كل طفل(

اإلعاقة إىل مرحلة الوصول ابألطفال ذوي  -
 من التكيف يف مدارس التعليم العام.

 االخنراط يف اجملتمع احمللي. -

كادر التعليم  طوال العام طفل 01
 والتأهيل

 

عدد الموهوبٌن من مستفٌدي 
مستفٌدي نور  نور نجران

نجران من 
 الموهوبٌن

مبادرة مبدعي 
 نور جنران

تقدمي األدوات والوسائل واالمكانيات إلاتحة 
الفرص للوصول هبم ألعلى مستوى ممكن من 

 املوهبة.

تنمية املوهبة اليت ميتلكها مستفيدي اجلمعية  -
 من املوهوبني ودعمها.

  جلنة األنشطة طوال العام أطفال 8
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 .إجياد موارد مالية اثبتة ومستدامة:   الثايناهلدف االسرتاتيجي 

املستهدفات/  معيار األداء
 ومؤشرات التحقق

 املبادرات / املشروع / الربانمج
عدد  تاألنشطة والفعاليا األهداف التفصيلية

/ املستفيدين
 املستهدفني

 التكلفة املعين ابلتنفيذ زمن التنفيذ

مقدار اإليرادات 
 املالية السنوية

01111 
 سنويا على األقل 

 

 
 
 

 
 

الوصول اىل إيرادات 

إعداد قاعدة بياانت ابلداعمني  -
 احملتملني.

تصميم ملف تسويقي  -

 
 

 الوصول اىل

 
 
 

 
 
 

 

mailto:Noornajran_sa@outlook.sa


 المملكة العربية السعودية
موارد البشرية وزارة ال

 والتنمية االجتماعية
 جمعية نور نجران النسائية

 (4141رقم التسجيل )

  

 .هـ1441/ج/:   الرقم

 

 :التاريخ

 

 :املرفقات

 
  

 

 

 

 

 

           Noornajran_sa        0556431127 

    Noornajran_sa@outlook.sa                 

 

 

 

 

نسبة اإليرادات 
 الثابتة واملتغرية

 % على األكثر01

 
 محلة الدعم املايل للجمعية

الف 01نقدية بقيمة  
 ريل.

 للجمعية..
إعداد خطة لتسويق املبادرات  -

 والربامج على الداعمني.
إعداد قاعدة بياانت لتسجيل  -

 اإليرادات والتربعات.
قاعدة بياانت للربامج ذات  عداد -إ

 العائد املايل

شركاء  01
 حمتملني

  طوال العام
 

العالقات وحدة 
 العامة

 01الوصول إىل كفالة  محلة كفالة علمة 
 معلمة 

 طوال العام معلمة  01 خماطبة اجلهات الداعة 
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 توفري املصاريف التشغيلية للجمعية :الثالث  اهلدف االسرتاتيجي

املستهدفات/  معيار األداء
 ومؤشرات التحقق

املبادرات / املشروع / 
 الربانمج

عدد  تاألنشطة والفعاليا األهداف التفصيلية
 املستفيدين

 التكلفة املعين ابلتنفيذ زمن التنفيذ

نسبة توفري 
املصاريف 

التشغيلية السنوية 
 للجمعية

% سنويا على 01
 األقل

 
محلة توفري 
املصاريف 
 التشغيلية 

 
%  01الوصول إىل نسبة 

 تغطية للمصاريف التشغيلية 

إعداد املوازنة التقديرية  -0
 للمصاريف التشغيلية السنوية.

املصروفات التشغيلية حتديد  -0
 الثابتة واملتغرية

إعداد خطة توفري تكاليف  -3

 
 

------- 

 
 

 طوال العام 

 
قسم العالقات 

 العامة
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 املصاريف التشغيلية
 التواصل مع املتربعني والداعمني -4
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 .بناء الشراكات االسرتاتيجية التكاملية والداعمة :االسرتاتيجي اهلدف 

املستهدفات/  معيار األداء
 ومؤشرات التحقق

املبادرات / املشروع / 
 الربانمج

عدد  تاألنشطة والفعاليا األهداف التفصيلية
 املستفيدين

 التكلفة املعين ابلتنفيذ زمن التنفيذ

عدد الشراكات 
 االسرتاتيجية

 
شراكات سنويا  ثالث 

 على األقل
 

 
 
  التواصل مع الشركاء

 
 

شركاء  3الوصول إىل 
اسرتاتيجيني على األقل 

 تصميم وثيقة الشراكة االسرتاتيجية. -0
إعداد مصفوفة الشراكات االسرتاتيجية  -0

 احملتملة.
إعداد قاعدة بياانت ابلشركاء  -3

 
 
 
 

 
 

 طوال العام 

 
 

قسم العالقات 
 العامة
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 .تفعيل اإلعالم حنو أهداف اجلمعية :االسرتاتيجيهلدف ا
 التكلفة املعين ابلتنفيذ زمن التنفيذعدد  تاألنشطة والفعاليا األهداف التفصيليةاملبادرات / املشروع / املستهدفات/  معيار األداء

 نيياالسرتاتيج خالل العام األول 
 تصميم معايري اجلودة اخلاصة -4

 ابلشراكات االسرتاتيجية.
تصميم استمارة تقييم الشراكة  -5

 االسرتاتيجية

--- 

نسبة جودة 
الشراكات 
 االسرتاتيجية

 % على األقل01
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 املستفيدين الربانمج ومؤشرات التحقق
وجود منظومة 

إعالمية واضحة 
ومتميزة حتتوي على 
املكوانت اإلعالمية 

 املختلفة 

 
وجود منظومة إعالمية 

مكتوبة وواضحة 
 ومعلنة

 
 

 اعرف جمعٌتنا

 
 

إعالمٌة موجهة إعداد خطة 
 للمجتمع المحلً

 إعداد سٌاسة إعالمٌة للجمعٌة. -
 تصمٌم هوٌة بصرٌة للجمعٌة. -
إعداد قائمة بقنوات التواصل  -

 االجتماعً اإللكترونٌة
 تصمٌم موقع إلكترونً حدٌث للجمعٌة -
 إعداد خطة للفعالٌات اإلعالمٌة. -
إعداد قاعدة بٌانات للشركاء  -

 اإلعالمٌٌن المحتملٌن.
إعداد قاعدة بٌانات بالمستفٌدٌن من  -

 الرسائل اإلعالمٌة.
إعداد خطة للرسائل اإلعالمٌة التً  -

 .سٌتم إرسالها للمجتمع المحلً

 
 
 
 مهوراجل

 
 
 
 

 طوال العام

 
 
 
 

 قسم االعالم

 

عدد الفعاليات 
اإلعالمية اليت 

 نفذت.

مناطق على  0
 األٌقل
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 .البناء املؤسسي للجمعية اهلدف االسرتاتيجي

 معيار األداء
املستهدفات/ 
ومؤشرات 

 التحقق

املبادرات / املشروع / 
 الربانمج

عدد  األنشطة والفعاليات األهداف التفصيلية
 املستفيدين

 التكلفة املعين ابلتنفيذ زمن التنفيذ

 
عدد األنظمة واللوائح 
 واألدلة التً تم بناؤها

 

 
لوائح على  0

 االقل

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

حصر األنظمة واللوائح واألدلة  -

 
 

الربع األول 
 من العام
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نسبة التوافق بٌن 

تم اللوائح واألدلة التً 
بناؤها بأنظمة وزارة 

الموارد البشرٌة 
 والتنمٌة االجتماعٌة

 

 
 

% على 59
 األقل

جمٌع  الوصول الى حوكمة حوكمة الجمعٌة
 األنظمة واللوائح الداخلٌة 

التً تحتاجها الجمعٌة وفق نظام 

 الحوكمة مكٌن

 

مطابقة قائمة اللوائح واألدلة التً  -

 تم بناؤها مع نظام مكٌن.

 
---- 

 املديرة التنفيذية
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