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1. زيادة عدد 2 كيانات خالل الخمس سنوات في المملكة %50 

2. زيادة 20% ن عدد الحاالت الخاصة بالعيادتين (استخراج 
التراخيص)%50

1. عمل 4 فعاليات لكل مركز ووحدة في العام األول، وزيادة فعالية 
في كل عام.

2.زيادة قبول الحاالت بمعدل 15% في السنة  %30
3. زيادة التفاعل في مواقع التواصل االجتماعي 10% في السنة 

1.  الحصول على نسبة بما ال يقل عن 90% من تقييم الحوكمة 
سنويُا %55

1. تحديث وبناء لخوادم الرئيسية وقاعدة البيانات واألجهزة 
بنسبة 30% لكل سنة %70

2. المحافظة على الحصول على نتيجة A+ من التقييم الفني 
للوحدات %45

2. تحديث السياسات واإلجراءات واألنظمة بمعدل 3 أنظمة في 
كل سنة %30

1.تمكين العمل التطوعي لعدد 300 متطوع في السنة %50.

1.أن يحصل كل موظف على 3 دورات تدريبية كل سنة %45.

2.تمكين عدد 5 موظفين سنويًا بشهادات مهنية عالية %55

1. الحصول على عدد (10) شراكات سنويًا %45

2. بناء قاعدة بيانات بزيادة 50% جهة سنويًا %55.

2. االستفادة بنسبة ال تقل عن 50% من كل شراكة موقعة سنويا %50

تنمية الشراكات المجتمعية
 الفاعلة وتمكين العمل التطوعي

استقطاب وتمكين الكوادر 
المتخصصة

تنمية الموارد لتحقيق 
الكفاءة  المالية المستدامة

 استثمار التقنيات وتطوير بيئة
 العمل 

حوكمة األداء وتحقيق معايير
 الجودة والتميز

تنمية الوعي والتبني
 المجتمعي لقضايا التوحد.

التوسع المستمر في تأسيس 
الكيانات المتخصصة بذوي 

التوحد . 

المستفيدين

%35

العمليات

%20

التطور والنمو

%15

المالي

%30

المراكز والوحدات
األمانة العامة

إدارة تنمية الموارد المالية

إدارة تقنية المعلومات والصيانةاألمانة العامة

األمانة العامةالعيادات

إدارة الموارد البشرية العياداتالمراكز والوحداتوحدة التطوعاألمانة العامة

األمانة العامة إدارة الموارد البشريةالمراكز والوحداتوحدة التطوع

األمانة العامة إدارة تنمية الموارد الماليةالمراكز والوحداتوحدة التطوع

المراكز والوحدات إدارة الموارد البشريةاألمانة العامة

المراكز والوحدات إدارة الموارد البشريةاألمانة العامة

العيادات األمانة العامةإدارة تنمية الموارد المالية

األمانة العامة إدارة تنمية الموارد المالية

العيادات

األمانة العامة إداراة الموارد البشريةالمراكز والوحدات

وحدة التطوع األمانة العامةإدارة تقنية المعلومات والصيانة

إداراة الموارد البشرية وحدة التطوعاألمانة العامة

العياداتاألمانة العامةالمراكز والوحدات
إدارة الموارد البشرية

إدارة تقنية المعلومات والصيانةإدارة تنمية الموارد الماليةاألمانة العامةالمراكز والوحدات

المؤشرات
تحسين / زيادة / رفع / تقليل / تقليص

الهدف ارتباط المؤشر باألقسام المنظور
والوحدات

%70

%30

%55

%45

%50

%50

%100

الخطة اإلستراتيجية للجمعية السعودية للتوحد لجميع األقسام
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الهدف م

العام
الهدف 

التفصيلي
أساليب 
التنفيذ

المدة 
الفئة الزمنية

المستهدفة
الجهة 

المسؤولة
مؤشر 

تحقق األداء

التكلفة 
المالية 
التقديرية

النتائجالمخرجاتاألنشطة
الربع 
األول

الربع 
الثاني إلى

1

2

3

4

5
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7
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تنمية وتطوير 
الموظف

السفراء

مراعاة الجوانب االجتماعية 

والنفسية للموظف

كسب رضا الموظفين 

والتوثيق وسهولة اإلجراء

معرفة حقوق 
وواجبات كل طرف

االحتفاظ بالكوادر 
البشرية المميزة

تغطية االحتياج 
الوظيفي

الرسائل النصية 
5134

ُيعد السفير شريك في 
إيصال الرسائل للمجتمع 

حول أهمية القطاع الخيري 
والتعريف به

رفع معدل عدد 
المشتركين في 

الخدمة

توعية الموظفين

مراجعة وتطوير 
نظام سلم األجور

االنتظام في 
صرف األجور

تطوير خدمات 
الموارد البشرية

متابعة قوانين العمل 
والتحقق من مدى تطابقها 

مع سياسات الجمعية

إجراء المقابالت 
الوظيفية

اجتماعات وورش 
داخلية

اجتماعات 
ومناقشات داخلية.

المتابعة المستمرة 
والنظر في شكاوى 

واستفسارات 
الموظفين.

متابعة الطلبات 
من خالل النظام.

متابعة تحديثات 
نظام العمل 

وتطبيقها.

االطالع على السير 
الذاتية وإكمال 

االحتياج الوظيفي.

التواصل مع 
المؤثرين بعمل 

اتفاقيات

وضع خطة - التسويق

األحد، يناير 

2022 ,2

السبت، 
ديسمبر 31, 

2022

األحد، يناير 

2022 ,2

السبت، 
ديسمبر 31, 

2022

األحد، يناير 

2022 ,2

الخميس، 
مارس 31, 

2022

على مدار السنة

على مدار السنة

على مدار السنة

31/12/2022 - 1/1/2022

31/12/2022 - 1/1/2022

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة الموارد 
البشرية

االتصال 
المؤسسي

تنمية الموارد 
المالية

منسوبي 

الجمعية

منسوبي 

الجمعية

منسوبي 

الجمعية

-

-

المستفيدين

المؤثرين

المؤثرين

إلمام الموظفين 
بذلك

تحديث سلم 
األجور بين فترة 

وأخرى

صرف االجر بانتظام 
كل 25 من الشهر 

الميالدي

رضا الموظفين 
بالخدمة

إلمام 
الموظفين 

بذلك

المقابالت الوظيفية 
- الشهادات 

المهنية

20 سفير

1000 مشترك

19,000

0

20,000

10,000

0

19,000

0

1,000,000

"ورش ودورات داخلية

دورات تخصصية 

خارجية"

دراسة ومقارنة 
سلم رواتب مع 

الجهات ذات العالقة

استخدام احدث 
التقنيات 
المطورة

االجتماعات 
الشهرية - ورش 
العمل- الحوافز  

"توعية الموظفين 
اصدار دليل 

الموظف"

اإلعالنات الوظيفية - لجان 

التوظيف - المقابالت 

الشخصية - التعيين

اخيتار وفرز 
المؤثرين 

حملة ترويجية 
في مواقع 

التواصل

تدريب 70 موظف

وضوح سلم 
الرواتب بعد 

التحديث

ثبات موعد الصرف

بيئة عمل مناسبة

الحد من تجاوز 
أنظمة العمل

اختيار موظفين 
متميزين

اختيار عدد 9 

سفراء

زيادة عدد 
المشتركين في 

الخدمة

رفع مستوى 
الوعي والتمكين

رضا الموظفين

رضا الموظفين

رضا الموظفين

رفع اإلنتاجية
تحقيق نصاب 

العمل

رفع جودة األداء

رفع الوعي 
المجتمعي عبر 

السفير

زيادة في مصادر 
الدخل

25 موظف

100%

100%

85%

92%

100%

2 سفير

84 مشترك

45 موظف

100%

100%

87%

94%

100%

7 سفير

217 مشترك

الخطة التشغيلية 2022 م
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القوائم المالية

الموازنة التقديرية 

االقرار الضريبي 

متابعة البرامج واألنشطة 

الداخلية والخارجية

الشراكات

التأكد من جاهزية المبنى 

الستقبال المستفيدين

متابعة قبول 
المستفيدين

إعداد البرامج التدريبية 
للمستفيدين

متابعة برامج التدخل 

والتدريب مع األسر 

واألخصائيين

المشاركة في األنشطة والمسابقات 

التي يتم دعوتنا إليها لالشتراك بها 

بشكل سنوي مثل مسابقة القرآن 

الكريم وغيرها

اعداد اإلقرار الضريبي بشكل 

ربع سنوي وتقديمة إلى هيئة 

الزكاة والضريبة والجمارك 

إعداد متطلبات القوائم 
المالية الربع السنوية 

والنهائية

إعداد الموازنة 
التقديرية نهاية كل 

عام ميالدي

عمل الشراكات مع الجهات المانحة 
ورجال األعمال والشركات والبنوك 

التي تستهدف المسؤولية 
االجتماعية

تنظيف وتعقيم المبنى إضافة إلى إجراء 
الصيانة الالزمة في حال الحاجة إلى ذلك

توفير احتياجات القسم من أدوات 
التنظيف والقرطاسية

إجراء تقييم مبدئي للحاالت التي 

تم تحويلها من الوزارة وذلك من 

خالل فريق متعدد التخصصات

إعداد الخطط 
التأهيلية التربوية 

الفردية

عقد اجتماعات دورية 

ألسر بعض الحاالت

وضع خطة -التنسيق - 

تجهيز االتفاقيات

معاينة مرافق المبنى وصيانتها 
من قبل المختصين، وتوفير 

األدوات واالحتياجات الالزمة من 
أدوات ومواد التنظيف.

التأكد من حصر االحتياجات للكادر 
الوظيفي والطالب من أدوات مكتبية 

وغيرها.

المباشرة بتقييم الحاالت 

الملتحقة بالمركز من قبل فريق 

العمل باستخدام أدوات التقييم 

الرسمية وغير الرسمية.

يتم إعدادها من قبل 
معلمّي الفصول 

وأخصائّي الخدمات 
المساندة.

الرد بالموافقة على 
الدعوات وتدريب 

المستفيدين 
المشاركين.

االتفاق على االستراتيجيات 

الالزمة للتعامل مع 

الصعوبات والمشاكل 

السلوكية للطفل.

مراجعة الفواتير 
وتقديمها عبر النظام 

لدى الهيئة

أعداد كشوف 
الحسابات - 

التسويات البنكية - 
محاضر الجرد

طلب مقترحات 
الموازنة من المراكز 

والفروع

طوال العام

طوال العام

1/9/2022 - 21/8/2022

31/12/2022 - 1/1/2022

طوال العام

طوال العام

طوال العام

طوال العام

طوال العام

ديسمبرأكتوبر

تنمية الموارد 
المالية

المراكز والفروع

إدارة المشتريات

المراكز والفروع

المراكز والفروع

المراكز والفروع

المراكز والفروع

اإلدارة المالية

اإلدارة المالية

اإلدارة المالية

الخاص الحكومي 
المؤسسات 

المانحة

المستفيدين

المستفيدين

المستفيدين - المنسوبين

المستفيدين

أسر 

المستفيدين

عموم المجتمع

هيئة الزكاة و 

الضريبة والجمارك

عموم المجتمع

اإلدارات والفروع

10 شراكات

جاهزية المبنى

مستلزمات النظافة 
والقرطاسية

المستفيدين

المستفيدين

المستفيدين 
ذوي المشكالت 

السلوكية

المستفيدين

االنتظام في رفع 
االقرارات

قوائم ماليه 
سليمه 

تقليل نسبة 
االنحرافات بين 

الموازنة التقديرية 
والموازنة الفعلية

10,000

220,000

23,000

12,000

12,000

0

0

0

0

5,000

التواصل مع 
الجهات ذات 
العالقة لعقد 

الشراكة

توفير األدوات ومستلزمات 

النظافة وتوفير األيادي العاملة

توفير األدوات ومستلزمات 

النظافة والقرطاسية

تطبيق االستمارات 
التقييم والنماذج

"تطبيق االستمارات 
التقييم والنماذج
تحديد نقاط القو 

والضعف للمستفيدين "

اجتماع فريق العمل 
متعدد التخصصات 

مع األسرة

ترشيح المشاركين 

في األنشطة 

(المستفيد - المعلم)

مراجعة الفواتير - تعبئة 

النماذج - التواصل مع 

الهيئة - رفع االقرارات

تجهيز القوائم المالية - 

مراجعة المحاسب 

القانوني - اعتماد القوائم

مشاركة الفروع 
واإلدارات الموازنة 

التقديرية

االستفادة من 
الخدمات المقدمة 
من قبل الشريك

نظافة المبنى  

جاهزية الفصول 
الستقبال الحاالت

تصنيف المستفيدن

خارطة طريق 
المعلمين

الصورة النهائية 
لخطة التدخل

زيادة االدماج 
المجتمعي

عدم الوقوع في المخالفات 

- استرداد القيمة المضافة

قوائم مالية واضحه 
سليمة ينبى على 

اثرها القرارات

موازنة تقديرية 
سليمة

زيادة ورفع جودة 
الخدمة المقدمة 

للمستفيد

رضا المستفيدين

تسكين المستفيدين 

في الفصول الخاصة 

بهم

تطوير مهارات 
المستفيدين

تدريب 
المستفيدين بناء 

على الخطة

وعي المجتمع

السالمة المالية - 
الشفافية 
واالفصاح

6 شراكات

88%

100%

100%

10 برامج

5 برامج

4 نشاطات

25%

25%

100%

5 شراكات

92%

100%

100%

25 برنامج

8 برامج

6 نشاطات

50%

50%

100%



Saudi Autism Charitable Society

18

19

20

21

22

23

24

25

26

مكافأة نهاية 
الخدمة

 األصول  

تعزيز ثقافة 
العمل التطوعي

تقديم خدمه متكاملة 

لتشخيص والتأهيل

تطوير التقنية

الصيانة العامة 
للفروع والوحدات 

حركة النقل

تطوير سياسات 
إدارة المتطوعين

قبول مبادرات 
الفرق التطوعية

بناء واستقطاب 
المتطوعين

توسع الجمعية إعالميًا 
واجتماعيًا عن طريق 

المشاركة في المبادرات من 
الفرق التطوعية

 احتساب مكافاءة نهاية 
خدمة كل موظف 

إعداد وحصر الممتلكات واألصول 
بأنواعها مع الجرد، وإعداد جرد 

سنوي واحتساب مخصص 
استهالك لكل أصل

تنمية وبناء وحدة تطوعية 
بسياسات متطورة ومتجددة 

تقديم خدمة التشخيص الطبي 
والنفسي وصعوبة النطق 

والتخاطب والمهارات النمائية 
لدى حاالت التوحد

تحديث أجهزة الحاسب االلي 
و شبكة الحاسب االلي 

والخوادم الرئيسية

العمل على أنظمة الحريق 
واالنذار - أجهزة التكييف - 
المصاعد - صيانة للمباني

الزيوت - المحروقات - صيانة 
الحافالت - ايجار الحافالت - 

كاميرات مراقبة الحافالت

عمل مخصص التزام 

لمكافاءة نهاية الخدمة

حصر األصول الثابته 
والمتداوله واالستثمارية 

حسب الفواتير 
وتسجيلها في النظام

التواصل مع المتطوعين في حال 

وجود فرص تطوعية مطروحة من 

قبل المنظمة وشرح كل ماهو 

مطلوب في الفرصة 

مبادرة يوم التأسيس مع 

فريق قوة عطاء التطوعي 

مع اطفال التوحد و مبادرة 

اليوم العالمي للتوحد

من خالل مجموعة 
المختصين وذو الكفاءات 
العالية في مجال التوحد 
لديهم خبرة وباع كبير في 
التعامل مع حاالت التوحد

تطوير النماذج - متابعة 

تحديثات منصة التطوع 

التابع للوزارة

الكشف الدوري على 
األجهزة - ربط جميع 
األجهزة مع الخوادم 

الرئيسية مع تطويرها 

التعاقد مع شركات 
صيانة متخصصة

صيانة الحافالت - 
التعاقد مع الشركات 

الخاصة بالحافالت

طوال العام

طوال العام

طوال العام

طوال العام

طوال العام

طوال العام

طوال العام

طوال العام

طوال العام

اإلدارة المالية

اإلدارة المالية

العيادات

وحدة التطوع

الدعم الفني 
والتقني

الصيانة

الخدمات 
المساندة

الموظفين

المتطوعين

الجمعية

المستفيدين

الموظفين

الجميع

المستفيدين

ضمان منافع 
الموظفين

تحقيق جزء من 
االستدامة 

المالية

التوافق مع رؤية 

2030 في العمل 

التطوعي

متابعة الوضع 
الصحي للحاالت

مواكبة احدث التقنيات 

التي تخدم الجمعية

مباني ذات 
خدمات مكتاملة

مواصالت ذات 
أمان عالي

0

0

50,000

500,000

3,000,000

10,000

20,000

0

500,000

إعداد التقارير المالية 
عند إنتهاء خدمات 

الموظف

حصر جميع األصول 
الثابته والمتداوله 

واالستثماريه

حضور الفعاليات 

التوعوية والتنظيميه 

وإعداد النماذج

المشاركة في اليوم 
العالمي للتوحد 

تحديد نقاط القو 
والضعف للمستفيدين 

حضور دورات تدريبية و 

متابعة مستجدات منصة 

التطوع الخاصة بالوزارة

الجلسات النفسية - 
الوظيفية - التخاطب

شراء أجهزة - شراء 
البرامج وربطها مع 

الخوادم الرئيسية

التعاقد مع 
الشركات - متابعة 

التنفيذ

التعاقد مع شركات 

نقل متخصصة - شراء 

الحافالت - صيانة دورية

كشوفات نهاية 
خدمة

قزائم المركز المالي

تحقيق عدد 51  
متطوع

تحقيق 50 مبادرة 
تطوعية

حضور عدد 5 درات 
تدريبية

زيادة قبول الحاالت 
بمعدل 15% في 

السنة

برامج وأجهزة 
محدثة

رخص جديدة - مبنى 
سليم

توفير مواصالت 
للمستفيدين

رضا المستفيدين

تعزيز ثقافة 
المتطوع ورفع 

العائد االقتصادي

تحقيق األمن 
والسالمة ورضا 

العاملين

رضا المستفيدين

تطوير السياسات

ادماجهم في 
المجتمع

السالمة المالية - 
الشفافية 
واالفصاح

100%

49%

5

2

2

2%

75%

99%

86%

100%

66%

19

4

1

6%

81%

100%

92%


