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 جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض  ) كفيف ( م 2018الخطة التشغيلية لعام 

 

 

 رؤيتنا:

 . منظمة تنموية محلياً ، وبيت خبرة إقليماً وعالمياً ، لذوي اإلعاقة البصرية وأسرهم والمهتمين بشؤونهم 

 رسالتنا :   

 ، بتميز واحترافية في األداء. تقديم برامج وخدمات تنموية وتوعوية واستشارية ، تزيد من إنتاجية ذوي اإلعاقة البصرية 

 

 

 قيمنا :   

 تعامل مع التي ت لجهات التميز : أن  تكون األعمال دقيقة في مواصفاتها العملية بمطابقتها لمعايير الجودة والتميز ، وأن تتولد دائماً لدى كل ا

 الجمعية حالة من الرضا عما تقدمه الجمعية من خدمات .

  يد بشكل أكثر تحدوها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات واإلعمال الحالية متاحة  ومنظورة ومفهومة تكون فيالشفافية :  مبدأ خلق بيئة

نفتاح لكل ومنهج توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة من خالل  النشر في الوقت المناسب واال

 األطراف ذوي العالقة .

 ة : المساهمة في تحسين أوضاع المستفيدين وتحقيق نتائج معهم .التنمي 

  الشراكة : تتمثل في كل أشكال التعاون ما بين مؤسسات أو منظمات  لمدة  معينة تهدف إلى تقوية فعالية المتعاملين أجل تحقيق األهداف

 المشتركة 
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  : العمل بدون مقابل مادي واحتساب األجر عند هللا . التطوع 

 ل :  التفاعل مع الغير وتقاسم المعلومات معه.التواص 

 . التحفيز : نظام متكامل لتحريك العاملين وحفزهم على المبادرة والعمل 

 شعارنا : 

  التنمية رسالتانا والخبرة رؤيتنا . 

 

 م2018/2019لعام   الخطة التشغيلة  مرتكزات

 :  رتكزات الخطة م

 : دعم اإليرادات  .  اوالً   

 ثانياً : تقليل المصروفات .  

 . استمرار برامج ومناشط الجمعية ثالثاً :  المحافظة على   

 اوالً : دعم اإليرادات  .      

 الهدف العام : 

 )                      (  م  والبالغة )                  ( من اصل الميزانية الفعلية المتوقعة وهي2018أن نتمكن من استكمال الميزانية التشغيلية للعام 
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 المسؤول المباشر عن تنفيذ الخطة التشغيلية : المدير التنفيذي للجمعية 

 لرفع مستوى التقييم والدعم لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية .استيفاء مشروع الحوكمة   المشروع األول 

 

المناسبة / 

 المسوغ

 % .44لتدني مستوى التقييم األولي للجمعية  والذي  كانت  

 

 

 مواكبة حوكمة الجمعيات وعرض متطلبات الحوكمة على الموقع الرسمي للجمعية الفعاليات 

 

 منسوبي الجمعية - مجلس اإلدارة  المستهدفون 

 

  ..استكمال النموذج الشامل  لبيانات الجمعية وتحديث البيانات ونشرها على الموقع للجمعية 1 المتطلبات 

 .اعداد ملفات الحوكمة 2

 محاضر مجلس اإلدارة  والجمعية العمومية . 

 ار  ملف ابو نه. آلية تعيين المدير التنفيذي وتحديد تعويضاته المالية وإثبات تفرغة للعمل في الجمعية / لم يكتمل ال3

 . ما اتخذتة الجمعية لتوطين الوظائف .4

 م . 2017. توفير القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني المالي لعام 5

  .م 2017. عقود العمل بالجمعية عام 6

  .م2017. مسيرات رواتب العاملين ) دوام كلي أو جزئي ( لعام 7

 . السياسات االربعة الواردة وفق التعميم أعاله .  8

  .م 2017. العقود السارية التي ابرمتها الجمعية مع جهات أخرى لعام 9

 .وكمة  ح. مقابلة لجنة ال10
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 مقر الجمعية . المكان 

 ـ . ه26/6/1439  129302  العمل والتنمية االجتماعية رقمتعميم وزارة  تاريخ التنفيذ 

 م30/5/2018 المدة 

  المالحظات

 

 

 المتابعة 

  

 الجودة والتطوير  -

 

 

 

 لاير دعم من  البنوك المحلية . مليون  2استقطاب مبلغ  المشروع الثاني  

 

 البنوك. االستفادة من مخصصات المسؤولية االجتماعية لدى المناسبة / المسوغ

 دعم مشاريع وبرامج الجمعية. :  الفعاليات 

 أعضاء ومستفيدي الجمعية . المستهدفون :  

 . إعداد مشاريع من اقسام الجمعية .1 المتطلبات :  

 . زيارات مباشرة للمعنين بالدعم بالبنوك 2

 . إعداد الملف التعريفي بالجمعية .3
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 .. إعداد االتفاقيات أو مذكرات التفاهم 4

 مقر الجمعية . المكان :

 

 م19/7/2018 تاريخ التنفيذ :

  المدة :

  المالحظات : 

 المتابعة :

 

 مشرف العالقات العامة واالعالم  -ـ  تنمية الموارد المالية  

  الجمعية .استقطاب الشركات المعنية بتامين اجهزة وادوات المعوقين بصرياً الستئجار مكاتب في مقر  المشروع الثالث 

 

المناسبة / 

 المسوغ

 . معظم الجهات المعنية بأدوات واجهزة المكفوفين ليس لهم مقر في الرياض 1

 . وجود أماكن شاغرة في مبنى الجمعية 2

 . جمع الشركات المعنية في الجمعية كبيت خبرة لخدمة المستفيد .3

 اإلعاقة البصرية.التواصل مع القطاع الخاص المعني بفئة  :  الفعاليات 

 اعضاء ومستفيدي الجمعية المستهدفون :  

 . تجهيز مكاتب شاغرة في مقر الجمعية 1 المتطلبات :  

 . عقد اتفاقيات شراكة أللية االستئجار 2

 مقر الجمعية المكان :

 م1/10/2018 تاريخ التنفيذ :

 م1/10/2019 المدة :

 المالحظات : 

 

 خطة المرحلة األولى 

 لم تبرم االتفاقية بعد   – إعداد االتفاقيات جاري
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 المتابعة :

 

 

 مشرف العالقات العامة واالعالم ـ رئيس الخدمات المساند .  -ـ  تنمية الموارد المالية  

 

  للحصول الى دعم يصل الى مليون  لاير سعودي . نسائي  event )  )إقامة  المشروع الرابع 

المناسبة / 

 المسوغ

 البازارات الخيرية بيئة مستقطبة للداعمين .. كون 1

 . ان معروضات البازارات متنوعة االنتاج والفعاليات .2

 . إنها مجال لعرض ابداعات المكفوفات .3

 عرض منتجات مصنوعة من قبل الكفيفات ومستوردة للبيع . :  الفعاليات 

 جميع أفراد المجتمع المحلي المستهدفون :  

 . أخذ موافقة الجهات الرسمية .2                        . إعداد خطة عمل .1 المتطلبات :  

 . تحديد المكان .4                             .. توفير داعمين 3

 . إعداد مطويات عن الجمعية والمشروع .6        . اإلعالن عن المشروع إعالمياً .5

 . للعمل  فرق شكيل . ت7

 ------ المكان :

 

 م11/2018نوفمبر  تاريخ التنفيذ :

 

  المدة :

 المالحظات : 

 

 تم اعداد خطاب  لمعالي وزير العمل والتنمية االجتماعية ألخذ الموافقة . -

 ـ مشرف العالقات العامة واالعالم    ـ تنمية الموارد المالية  المتابعة :

المشروع 

 الخامس 

اج الوسائل لطباعة كتب برايل ، والتدريب، وإنت  بمبلغ ويقدر ب مليون لاير سعودي   مع وزارة التعليم سنوي  عقد شراكة

 التعليمية البارزة .
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المناسبة / 

 المسوغ

 . عدم وجود مركز تقني إلنتاج الوسائل الملموسة المناسبة للمكفوفين 1

 . التكلفة الباهظة الستيراد الوسائل الملموسة من الجهات المتخصصة .2

 و الكتب الدراسية بطريقة برايل من الرسومات البارزة في   الكتب المدرسية للمكفوفين. خل3

 . وجود بيئة مهيئة الستحداث الوحدة بمركز المعرفة النسائي خصوصاً  وجود المعنيات بمجال الطباعة .4

 . . انشاء بيت خبرة لتقديم الدورات في كيفية تصميم وانتاج الوسائل التعليمية الملموسة5

 . دعم مصادر الدخل  للجمعية بعقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص النتاج وتصميم الوسائل الملموسة .6

 ترميم وصيانة طابعات الجمعية . - :  الفعاليات 

 حصر المدربين والحقائب التدريبية -

 المعلمين والطلبة في  معاهد وبرامج العوق البصري المستهدفون :  

 .إعداد مشروع خطة للشراكة .1 المتطلبات :  

 . إعداد  المدربين و الحقائب التدريبة في مجال اإلعاقة البصرية .2

 فني الطباعة .وتطوير إعداد . 3

 . إنشاء وحدة إلنتاج الوسائل التعليمية البارزة  بمركز المعرفة .4

 

 بوي .والتدريب بالجمعية     جهاز وزارة التعليم   الميدان الترمقر الجمعية    مركز المعرفة     مركز التأهيل  المكان :

 2018من اكتوبر  تاريخ التنفيذ :

 نهاية المرحلة الرابعة المدة :

 المالحظات : 

 

   - من بداية المرحلة وحتى نهاية المرحلة الرابعة

 المتابعة :

 

 ـ  مركز المعرفة ـ  مشرف العالقات العامة واالعالم ـ مشرف / ة التدريب والتأهيل 
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ع تخصيص جزء من أرباح يوم واحد من انتاج  المصانع المحلية والقطاالف لاير من خالل  500على مبلغ  تحصل ال المشروع السادس  

 ات الرياضية لدعم واردات الجمعيةالخاص أو المناسب

 . ان لدى المصانع والقطاع الخاص مخصصات لدعم المسؤولية االجتماعية.1 المسوغ المناسبة /

 . ان هذا البرنامج ينوع مصادر الدخل للجمعية وال يوثر على دخل تلك الجهات .2

 . ينشر الوعي بجهود الداعم مع الجمعية .3

 والمناسبات الرياضيةاعداد الية للتعاون مع المصانع المحلية والقطاع الخاص   :  الفعاليات 

 االندية الرياضية*   الشركات المنتجة *       ادارات المصانع   المستهدفون :  

 ة .. عقد اتفاقيات مع الجهات المعني3  . زيارات ميدانية للجهات المعنية . .2  . إعداد خطة عمل للمشروع .1 المتطلبات :  

 الجهة المعنية تنظيم حملة إعالمية وتسويقية لصالح الجمعية  .4

 ادارات الجهات المعنية المكان :

 م المرحلة االولى10/2018 تاريخ التنفيذ :

 على مدار العام المدة :

  المالحظات : 

 المتابعة :

 

 مشرف العالقات العامة واالعالم . -ـ  تنمية الموارد المالية  
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 . الف لاير 300للحصول على مبلغ   شعار يحمل تخصيص جزء من أحد منتجات تسالي لمدة شهر يعود  ريعه للجمعية  و المشروع السابع   

 

المناسبة / 

 المسوغ

 . الن التسالي منتج مستهلك لدى أفراد المجتمع .1

 

 تحديد اكثر المنتجات التسالي رواجاً . :  الفعاليات 

 .المجتمع المحلي المستهدفون :  

 .عقد لقاء مع الشركات المنتجة .1 المتطلبات :  

 . ابرام اتفاقية مع المصانع المنتجة 2

 . إعداد برنامج إعالمي عن المنتج . 3

 

 المصانع المنتجة للتسالي . المكان :

 . م9/2018شهر    تاريخ التنفيذ :

 طوال فترة مراحل الخطة  المدة :

 المالحظات : 

 

 

 المتابعة :

 

 مشرف العالقات العامة واالعالم .  -ـ  تنمية الموارد المالية  
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 الف لاير . 500عضو جديد للجمعية  لتحقيق 400استقطاب  المشروع الثامن    

 

المناسبة / 

 المسوغ

 عضو تقريباً. 1500عضوية الجمعية منذ تأسيسها وحتى االن  . تبلغ 1

 المبصرين في الجمعية والمعنيين بفئة اإلعاقة البصرية .. قلة اعداد األعضاء  2

 الزيارات الميدانية  للجهات المعنية باإلعاقة البصرية :  الفعاليات 

 القطاع الصحي والتأهيلي ورجال االعمال والمعلمين والمهندسين والقطاع الخاص بشكل عام . المستهدفون :  

 معية .اعداد مطويات عن الج. 1 المتطلبات :  

 . القيام بزيارات ميدانية الستقطاب االعضاء .2

 . حضور المناسبات والملتقيات والمؤتمرات الستقطاب اعضاء جدد. 3

 ---- المكان :

 م 7/2018 تاريخ التنفيذ :

 على مدار العام للمراحل  التنفيذية . المدة :

  المالحظات : 

 مشرف العالقات العامة واالعالم . -تنمية الموارد المالية  ـ   ـ مشرفة القسم النسائي  المتابعة :
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 % .50تقليل مصروفات  محروقات ومبالغ التامين  على حافالت  الجمعية بما يقل عن        التاسع المشروع 

 

 ارتفاع تكلفة محروقات الحافالت  -1 المناسبة / المسوغ
 لم يتم تحريكها ارتفاع تكلفة التامين لحافالت -2

 وجود بدائل نقل خاصة . -3

 ارتفاع كلفة سائقي الجمعية من حيث رسوم االقامة والتامين الطبي وتذكرة السفر . -4

 . عقد اتفاقيات نقل مع شركات سيارات االجرة .1 :  الفعاليات 
 . عقد اتفاقية استجار ساتقين من الشركات المعنية بالتاجير 2
 تقليل عدد الحافالت التي تمتلكها الجمعية  3

 

 شركات الوقود والنقل والتامين المستهدفون :  

 للجهات المعنية بالتاجير والنقل والتأمين .  ةالزيارات الميداني. 1 المتطلبات :  

 اتفاقيات تفاهم مع شركات النقل والتاجير والتامين  . إبرام 2

 . بيع الحافالت المستهلكة .3

 ، بعقود شركات النقل الخاص . عقود السائقين المقيمين ممن هم على مالك الجمعية أستبدال .4

 

 مقر الجمعية المكان :

 المرحلة االولى م 2018/ 10شهر  تاريخ التنفيذ :

 --- المدة :

 المالحظات : 

 

---- 

 المتابعة :

 

  واالعالم .ـ رئيس الخدمات المساندة ـ مشرف العالقات العامة 
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 الف لاير 230التخلص من االيجار للمبنى الحالي البالغ         العاشر المشروع 

 

 مبلغ االيجاز يؤثر على ميزانية الجمعية  المناسبة / المسوغ

 وجود مبنى شاغر مهيئ للمكفوفين في حي السفارات

  :  الفعاليات 

 متابعة الحصول على مبنى حي السفارات

 امانة تطوير الرياض . المستهدفون :  

 وزارة التعليم    

 زيارات ميدانية لهيئة تطوير الرياض / وزارة التعليم المتطلبات :  

 مبنى حي السفارات المكان :

 م 13/7/2018 تاريخ التنفيذ :

 م 31/12/2018 المدة :

 المالحظات : 

 

---- 

 المتابعة :

 

 رئيس الخدمات المساندة .   عام الجمعيةمدير   رئيس مجلس االدارة .
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الحادي المشروع 

        عشر 

  .الف لاير 200مع مستشفيات حكومية وخاصة لتأهيل المعوقين بصرياً بعقد يصل اجمالية  للتأهيل عقد اتفاقيات 

 

 .عدم وجود برامج تأهيل في مستشفيات  العيون واألقسام المعنية بطب العيون 1 المناسبة / المسوغ

 والتدريب بالجمعية التأهيل. وجود مركز 2

 .اعداد اتفاقيات للتأهيل مع مستشفيات المعنية بطب العيون .1 :  الفعاليات 

 المعوقين بصرياً . لتأهيل. اعداد مقاطع فيديو 2

 . إعداد حقيبة تأهيلية .3

 مجمع الملك سعود الطبي    -      مستشفى الملك خالد التخصصي لطب العيون  - المستهدفون :  

 مستشفيات الحبيب -مدينة االمير سلطان للخدمات االنسانية                -
 المستشفى السعودي االلماني -مستشفيات المغربي                                        -
 ملك سعودال بجامعةمستشفى الملك خالد الجامعي    -العيادات المعنية بطب العيون .                          -

 المستشفى العسكري -                                 مدينة الملك فهد الطبية  -
    مستشفى الحرس الوطني -

 باشتراك مع المستشفيات الحكومية والخاصة  بالتأهيل. اعداد االتفاقية 1 المتطلبات :  

 . اعداد مدربي في مجاالت االعاقة البصرية .2

 . الزيارة الميدانية للجهات المعنية ، وتوقيع االتفاقيات .3

 والتدريب بالجمعية  التأهيل. مركز 1 المكان :

 . مقار الجهات المعنية 2

 . مواقع اقاة المستهدفين3

 م10/2018 تاريخ التنفيذ :

 على مدار العام  المدة :

  المالحظات : 

 المتابعة :

 

 مشرف العالقات العامة واالعالم . -ـ  تنمية الموارد المالية  ـ مشرف /ة التأهيل والتدريب 
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 جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض  ) كفيف ( م 2018الخطة التشغيلية لعام 

 

 لثاني المشروع ا

         : عشر

سعودي  الف لاير 50بمبلغ ال يقل عن  ومجلة كفيف الصغير  استثمار الدعاية واالعالم من خالل صفحات مجلة كفيف 

 سنوي . 

 

 . تمتنع الجمعية بثقة المتابعين محلياً ودولياً . 1 المناسبة / المسوغ: 

 

 االعالن عن الداعمين على موقع الجمعية وصفحات التواصل االجتماعي . . 1 :  الفعاليات 

 المجتمع المحلي   المستهدفون :  

 اعداد محتويات االصدار  - المتطلبات :  
 تنسيق وطباعة العدد بالخط المبصر . -
 تحديد مواقع الدعاية واالعالن في االصدار ، وتحديد تسعيرة الغالف والصفحة . -

 

  المكان :

 م1/7/2018 تاريخ التنفيذ :

 م 1/7/2019 المدة :

  المالحظات : 

 المتابعة :

 

 مركز المعرفة .  –مشرف العالقات العامة واالعالم ـ  تنمية الموارد المالية  -
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 جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض  ) كفيف ( م 2018الخطة التشغيلية لعام 

 

 الف لاير سعودي سنوياً .100إنشاء تطبيق الكتروني للجمعية لتحقيق ما قدره   عشر:          الثالثلمشروع ا

 

 . حاجة الجمعية لالنتشار بشكل اكبر بين افراد المجتمع .1 المناسبة / المسوغ: 

 . سرعة انتشار التطبيقات االلكترونية .2

 . سهولة الوصول الى الخدمات المقدمة من قبل الجمعية بين افراد المجتمع . 3

 

 . إعداد متطلبات التطبيق 1 :  الفعاليات 

 . االرتقاء بمعدي التطبيقات لتحديد المتطلبات .2

 . البحث عن داعم للتطبيق .3

 الجمعية .جميع منسوبي  المستهدفون :  

   المتطلبات :  

 مقر الجمعية   المكان :

 م 1/7/2018 تاريخ التنفيذ :

 م31/12/2018 المدة :

  المالحظات : 

  ـ مشرف العالقات العامة واإلعالم   المتابعة :
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 جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض  ) كفيف ( م 2018الخطة التشغيلية لعام 

 افتتاح محل خدمي  بالتنسيق مع الشركات المتميزة مثل ) ستاربكس ، دنكن دونت .... غيرها (  لمشروع الرابع  عشر:         ا

 

 تمتاز مثل هذه الشركات استقرار واستمرار مدخولتها اليومية والسنوية . المناسبة / المسوغ: 

 هذه المنتجات ذات رواج عالي لدى المستهلكين .

 الشركات .اعداد الية التعاون مع  :  الفعاليات 

 البيك –كودوا  –دانكن دونت  –ستاربكس  المستهدفون :  

 عقد لقاء مع مسؤولي الشركات . -1 المتطلبات :  

 اعداد مشروع  لمجلس االدارة واخذ الموافقة . -2

 اصدار سجل تجاري للجمعية .  -3

 ابرام االتفاقيات مع الشركات المعنية . -4

 تحديد التكلفة ومكان التنفيذ .  -5

 تنظيم الية التشغيل للمشروع . -6

 تنظيم الحمالت االعالمية . -7

 

 

 

 . يتم التحديد في احد االحياء الحيوية  المكان :

 م 9/2018شهر  تاريخ التنفيذ :

 على مدار العام  المدة :

  المالحظات : 

 المتابعة :

 

 الخدمات المساندة  -العالقات العامة واالعالم    -تنمية الموارد المالي    
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المشروع الخامس   

 عشر:         

 االستفادة من الهلل المتبقي من المشتري في االسواق االستهالكية .

 

 لتوفر متبقي الهلل لدى االسواق االستهالكية  المناسبة / المسوغ: 

 عقد اتفاقيات مع االسواق االستهالكية  :  الفعاليات 

 االسواق االستهالكية الكبرى  المستهدفون :  

 . زيارة مسؤولي االسواق االستهالكية 1 المتطلبات :  

 . ابرام اتفاقيات .2

 . تنظيم الحمالت االعالمية إلبراز دور الداعم .3

 االسواق االستهالكية الكبرى  المكان :

 م 9/2018هر ش تاريخ التنفيذ :

 على مدار العام  المدة :

  المالحظات : 

 المتابعة :

 

 العالقات العامة واالعالم    -تنمية الموارد المالية    

 

 


