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٢٣٣٣٩عدد المشاريع التنموية المنفذة

١٥٠٠٢٠٠٠٢٥٠٠٣٠٠٠٧٥٠٠اجمالي عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية

٩٠%٩٠%٨٥%٨٠%٧٤%نسبة رضا المستفيدين

٢٣٤٥١٢عدد الفعاليات التوعوية 

١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٥٠٠٠١٠٠٠٠عدد المستفيدين من برامج التوعية

٧٠٠١٠٠٠١٢٠٠١٤٠٠٣٦٠٠عدد المستفيدين من برامج الدمج

٧٫٥ مليون٣ مليون٢٫٥ مليون٢ مليون١٫٥ مليوناجمالي اإليرادات السنوية

٠٥٥٥٥عدد المعارض التعريفية

١٠٠%٣٥%٣٥%٣٠%٠%نسبة انجاز االستثمار

٩٠%٩٠%٨٤%٧٩%٧٤%معدل الصورة الذهنية للجمعية

٦٥٦٧١٨عدد الشراكات الجديدة المنفذة

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%٦٠%نسبة اكتمال اللوائح واألدلة

٩٨%٩٨%٩٥%٩٢%٩٠%معدل درجة الحوكمة

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%٢٠%نسبة اكتمال وحدة التطوع

٣٠٢٠٢٠٢٠٩٠عدد المتطوعين في الجمعية

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%٢٠%نسبة الموظفين المدربين

١٠٠%١٠٠%٩٥%٩٠%٨٠%نسبة رضا الموظفين

معيار إدامة الوطني

سفير عازم

تدريب على رأس العمل - التدريب االلكتروني

الئحة اإلبداع -

(قدرة ) مركز التأهيل الطبي لذوي اإلعاقة

حملة الصورة الذهنية - قياس - تواصل - سند لهم

الهيئة العامة للطيران المدني - جمعية منازل - جمعية البر - شركة الكهرباء

برنامج التميز المؤسسي (لوائح - أدلة - سياسات - منهجيات - إجراءات)

حوكمة

مساكن - توظيف - اولمبياد ذوي اإلعاقة - اإلنجاب

النقل - الصيانة - تهيئة المنازل - األجهزة التعويضية

مبادرة قياس - رأيك يهمنا

اليوم العالمي لذوي اإلعاقة - ملهمتي - األولوية لهم - كن سند لهم

التوظيف - اللقاءات االجتماعية - سفير عازم

صديقي ذو همة -

فيديوهات توعوية - موسم ابها - حمالت توعوية - يوم اإلعاقة

تسويق رجال االعمال-استقطاعات ش الكهرباء -المسؤولية المجتمعية -الباقي لهم - حملة رمضان والعشر - الدعم الحكومي

مبادرات ٢٠١٩
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بناء مشاريع تنموية نوعية

ة تعزيز الوعي بقضايا ذوي االعاق

االعاقة تعزيز الدمج  لذوي

تنمية الموارد المالية

يةتعزيز الصورة الذهنية للجمع

اعلةبناء شراكات استراتيجية ف

البناء المؤسسي تعزيز

التطوعي تعزيز العمل

تدريب فريق العمل بالجمعية
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إدارة البرامج

إدارة تنمية 
الموارد المالية

العالقات العامة

إدارة التخطيط
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٢٠٢٠مبادرات KRIsالرئيسية  مؤشرات النتائجمالك الهدفاألهداف االستراتيجية إجمالي 
المستهدفات

المستهدفات 

٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢ خط األساس

المناظير 
ةاالستراتيج

تقديم خدمات تنموية لتمكين ذوي اإلعاقة الحركية من الكبار في عسير من خالل برامج نوعية مبتكرة تعزيزا لجودة حياتهم الرسالة

الشعارلهم - سندٌ الهتافتمكين مستدام لذوي االعاقة الحركية الكبارالرؤية

الشفافيةالمهنيةالجودةالتكاملالجوهرية قيمنا النوعية االبتكار

تعزيز العالقة بالمجتمع إبداعية تطوير بيئة عملالنظام المؤسسي تطويرتعزيز الموارد الماليةحياة المستفيدين تعزيز جودة

التوجهات 
دين نساهم في تحسين جودة حياة المستفياالستراتجية

وشراكات  من خالل مشاريع تنموية
استراتيجية

 مؤسسي متكامل لضمان كفائة تطوير نظام
العمليات وحوكمة الجمعية

ير العاملين والمتطوعين وتطو قدرات بناء 
مهاراتهم والمحافظة عليهم فهم أساس 

عى التميز التي نس النجاح  واالبداع مسيرة
لها

Strategy) عازم(االستراتيجية لجمعية اإلعاقة الحركية للكبا الخـارطـة Maps)م٢٠٢٢ - ٢٠٢٠ (

تعزيز مواردنا المالية لضمان استدامة 
برامجنا التنموية من خالل  واستمرارية

تسويق مبتكر واستثمارات آمنة

بناء عالقات إيجابية مع المجتمع وكافة 
ية للجمع المعنيين وتعزيز الصورة الذهنية

في تحقيق رسالة الجمعية  للمساهمة
وأهدافها االستراتيجية

بناء استثمار للجمعية

الحالية تطوير المشاريع
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الموارد  إدارة
البشرية


