
 
لجمعية تيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج 

خالل الفترة 1/12022م حتى 31/12/2026م

الخطة 
االستراتيجية 



الزواج الجماعي الخيري لذوي اإلعاقة

المعيار الوطني للتطوع (إدامة ) 

المؤتمر العربي لزواج األشخاص ذوي
اإلعاقة

البرامج

المنصات اإللكترونية

التطوع 

البيئة اإلدارية

اإلعالم 



قلة الموار المالية

عدم استقرار اإلدارة التنفيذية 

ضعف اإلدوات اإلعالمية

عدم وجود اذرع أستثمارية واوقاف 

اإلهتمام ببرامج التمكين

تعاون الفريق 

اهداف الجمعية 

إيمان فريق العمل بقضية الفئة
المستهدفة

عدم وجود مقر دائم 

نقص الكوادر البشرية
كونها الجمعية الوحيدة المختصة
في زواج األشخاص ذوي اإلعاقة من

الجنسين بمختلف إعاقتهم 



إنتشار واسع
خدمات نوعية مميزة

عدد المستفيدين ال يقل عن 3000 مستفيد ومستفيدة
تجربة ثرية وبيت خبرة في مجال زواج األشخاص

 ذوي اإلعاقة.
فتح فروع لها في مناطق المملكة بما ال يقل عن فرعين.

يالحظ من التشخيص أن الفريق المشارك 
منقسم 

في تحديد القيمة الرئيسية بين األنتشار أو 
التخصص

 وفي مثل هذه الحالة يفضل الدمج بين 
القيمتين.

 

 أول جمعية متخصصة في تزويج األشخاص ذوي
 اإلعاقة مختلف فئاتهم من األصحاء

إن خدماتها تقدم بشكل الكتروني.



ثانيًا : الخطة
اإلستراتيجية 



بيئة العمل 
اإلستدامة

الخدمات
البرامج والمشروعات 

النطاق الجغرافي 
الصورة الذهنية

تقديم خدمات وبرامج لفئات ذوي اإلعاقة تساهم في
تزويجهم وتمكينهم وتحقيق جودة الحياة لهم عبر 

الوسائل الحديثة

 ا ل خ ط ة ا إل س ت ر ا ت ي ج ي ة 

القضايا اإلستراتيجيةالرسالةالرؤية 

بيت خبرة متميز محليًا وعربيًا , متخصص
في تزويج األشخاص ذوي اإلعاقة

وتمكينهم وتحقيق جودة الحياة لهم 







ثالثًا: البوصلة االستراتيجية
والعوامل الرئيسية للنجاح :



 
ومدتها عام واحد كحد أقصى

 وتتضمن هذه المرحلة ( تحسين بيئة العمل
لتكون جاذبة،سد الفجوات األدارية، بناء قدرات

الفريق، بناء البرامج، تحديد الخدمات، توفير
الوسائل)

وتتضمن هذه المرحلة (التمويل الذاتي، 
التركيز،لمعان الصورةالذهنية ).

و على هذا األساس يجب البدء بمعالجة الفجوات 
الرئيسية التي تحد من األداء الفاعل ثم التوجه

إلى بناء فريق العمل وبناء األدوات السليمة ألدارته 
ثم إعداد البرامج والخدمات النوعية عبر الوسائل 

الحديثة التي سيتم تقديمها في المرحلة 
الثانيةوتحقيق األثر المطلوب ثم التوجه إلى مرحلة 

األبهار المدروس الذي يتحقق من خالله التمويل 
الذاتي وكذلك التركيز على الخدمات الملتخصصة 

لفئات وشرائح محددة ثم الوصول إلى صورة ذهنية 
مشرقة للجمعية.

وتتضمن هذه االمرحلة (التوسع في تقديم البرامج،
التوسع في تقديم الخدمات، التوسع في

نطاق الجغرافي، قياس األثر، تحسين النتائج)

للوصول إلى الذروة ااإلستراتيجية ينبغي تقسيم العمل اإلستراتيجي إلى 3 مراحل:





تطبيق اإلستراتيجية بشكل دقيق لمدة ال تقل عن 5 سنوات وعدم اإلنحراف عن بوصلتها.
 

 بناء قدرات فريق العمل وتحفيزه لتحقيق الوالء للجمعية.
 

 الحرص على تقديم البرامج والخدمات وفق أفضل الممارسات.
 

 مراقبةالمؤشرات بشكل دوري ومعالجة جوانب القصور أوًال بأول
 

دراسة كافة الخيارات لتحقيق اإلستدامة وفق التوجهات الجديدة لوزارة الموارد البشرية
 والتنمية اإلجتماعية والجهات ذات العالقة.

 

 اإللتزام بالوائح والسياسات المنظمة للعمل.
 

 إستقطاب الخبرات لتحقيق قيم الجمعية.
 

 التركيز على الشراكات ذات القيمة العالية.



تبرع
زكاة 


