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بفضل هللا ثم برعاية وتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم السليم وأعضاء مجلس اإلدارة

 وضمن مشروع تطوير األداء المؤسسي في جمعية اصدقاء المرضى بعنيزة تم 

االنتهاء من إعداد خطة الجمعية االستراتيجية للسنوات الثالث المقبلة بجهد 

جماعي مع فريق عمل مخلص ومتميز حيث اجتهدنا أن تكون الخطة متكاملة 

البناء تتسم بالمرونة و تراعي احتياجات الجمعية وامكاناتها الحالية 

وطموحاتها المستقبلية وتتضمن العديد من األهداف التي تحقق رسالتها 

ورؤيتها وكذلك مبادرات تدفع استكمال البناء المؤسسي بالجمعية إلى األمام.

فريق عمل الخطة   

مقــــــــدمة
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نبذة عن الجمعية

جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة هي جمعية خيرية مسجلة بوزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 3625 وتاريخ 23 / 8 / 1442هـ 

وتهدف إلى تقديم المساعدات للمرضى حسب حاجتهم بجميع جنسياتهم 

شاملة المساعدات المادية والعينية واألجهزة والمستلزمات الطبية 

واألدوية وتكاليف التشخيص والعالج والنقل إلى جانب االهتمام بالنواحي 

االجتماعية للمرضى انطالقا من مبدأ التكافل االجتماعي.
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فريق عمل الخطة االستراتيجية والتشغيلية

شكر خاص لألستاذ/ باسل بن محمد ابا الخيل  - المدير التنفيذي للجمعية- وأحد أهم عناصر فريق اإلعداد, 
على وقته وجهده وحرصه من أجل إنجاح عمل فريق إعداد الخطة ولمراجعته المستمرة لمخرجات العمل. 
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الفصل األول: 

التحليل االستراتيجية للخطة 

الفصل األول: 

التحليل االستراتيجية للخطة 

الهدف العام للمرحلة :

 دراسة االحتياجات وتقييم الواقع المؤسسي للجمعية
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أبرز ما تم في هذه المرحلة 

تقييم الخطط 
التشغيلية السابقة

تحديد تطلعات 
األطراف ذات 

العالقة

حصر وتقييم مستوى 
الشراكات المجتمعية

الحالية. 

تقييم الوضع 
التقني واإلداري 

تقييم الوضع المالي 
للجمعية آلخر ٣ سنوات 

من واقع الميزانيات 
المعتمدة 

تحليل نقاط القوة 
SWOT والضعف
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ورش عمل مكثفة مع 
بعض اعضاء مجلس 

اإلدارة والفرق التنفيذية 

إستبانات قياس 
رضا المجتمع

إستبانات قياس 
رضا الداعمين

 أهم األدوات التي تم إتباعها في تلك المرحلة 

إستبانات قياس 4
رضا المرضى 
والمستفيدين
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متطلبات أصحاب العالقة
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SWOT أبرز المخرجات وفق تحليل

نقــــــاط الضعفنقــــــاط القوة

التهـــــديدات الــــــفــــرص

- قلة  الموظفين وقلة التدريب للكادر الوظيفي
- عدم اكتمال المنظومة التقنية

- عدم تقييم األثر لمخرجات برامج التوعية
- عدم اكتمال المنظومة اإلدارية ( هيكل - انظمة)

- عدم التركيز على البرامج االجتماعية والنفسية للمريض
- ضعف االستدامة المالية واستثمارات الجمعية
- ضعف تنوع الدعاية مقارنة بحجم عمل الجمعية

- ضعف البرامج الموجهة ألسرة المريض

- مهارة وكفاءة فريق العمل
- عالقات قوية مع المانحين والداعمين والجهات الحكومية

- زيادة حركة التبرعات آلخر ٣ سنوات
- الصورة اإليجابية للجمعية

- وجود مبادرات وأفكار إبداعية
- وجود خطط تشغيلية سابقة

- التفرد بمشروع مأجور لنقل المرضى
- التفرد في خدمة مرضى الفشل الكلوي

- زيادة عدد المتطوعين الفاعلين

- القدرة على فتح مكاتب للجمعية في المراكز الصحية
- تأييد المجتمع للعمل التطوعي

- الدعم المادي للمؤسسات لألعمال التطوعية
- القدرة على  تنمية الموارد المالية والحصول على أوقاف

- الركود االقتصادي

- الجوائح واألزمات العارضة

- عدم ضمان استمرارية المتطوعين
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أبرز التحديات

متطلبات التحول 
من لجنة إلى جمعية 

عدم تنوع مصادر الدخل 
المالي للجمعية

قلة الكادر البشري 

 حصر البيانات 
واإلحصائيات

10                                   الخطة االستراتيجية - جمعية اصدقاء المرضى بعنيزة , 2022م - 2024م    



Patients Friends' Association in Unaizah

الفصل الثاني: 

المالمح االستراتيجية للخطة 

الفصل الثاني: 

المالمح االستراتيجية للخطة 
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التوجهات االستراتيجية للخطة 

١- تقديم رعاية شاملة 
ومتميزة للمريض 

واسرته

٢- تأهيل وتمكين 
المريض 

٥-  دعم الموارد 
المالية للجمعية 

وتنويع مصادر الدخل

٦- تطوير البناء 
المؤسسي للجمعية

٧- إقامة شراكات 
فاعلة ومتنوعة مع 

الجهات ذات االهتمام 
المشترك

٨- رفع مستوى 
الحوكمة

٩- استقطاب 
الكفاءات وتأهيل 

الكوادر البشرية

 .
١٠- تعزيز هوية 

الجمعية وتحسين 
مستوى االتصال 

المجتمعي

٤- التحول التقني 
لخدمات وبرامج 

الجمعية

٣- تكثيف البرامج 
التوعية التثقيفية
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تنهج الجمعية في خطتها في سبيل تحقيق األثر المرغوب على 
المستفيد , ثالث مسارات رئيسية :

مسارات الخطة االستراتيجية

المسار األول : 
الرعاية الشاملة

  رعاية معيشية 
وصحية وترفيهية 

ونفسية واجتماعية 

المسار الثاني : 
التوعيــــــة

تثقيف وتوعية 
ذاتية للمريض واسرته 

وللمجتمع 

المسار الثالث : 
التأهيل والتمكين

تزويد المستفيدين 
ببرامج تدريبة وتطويرية 

حتى يتمكن نفسيا 
ومجتمعيا
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 تحسين جودة حياة المريض بتلبية احتياجاته
ورعايته نفسيا واجتماعيا وخلق مجتمع واعي
 تحسين جودة حياة المريض بتلبية احتياجاته
ورعايته نفسيا واجتماعيا وخلق مجتمع واعي

 الرسالـــــة

إيضاح الرسالة :
• تسعى الجمعية إلى أن يصبح المريض مواطن فًعال يستطيع ان يعيش 

حياة كريمة من خالل البرامج الشاملة المقدمة له  من رعاية صحية واجتماعية 
ونفسيه وصوال إلى تأهيله وتمكينه مجتمعيا. 

• كما تسعى من خالل برامجها التوعوية إلى أن يصل افراد المجتمع إلى مرحلة 
من الثقافة والتوعية الذاتية والتي بدورها تقلل من انتشار األمراض. 
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 الريادة الشاملة في
رعاية المرضى وتوعية المجتمع

 الريادة الشاملة في
رعاية المرضى وتوعية المجتمع

 الرؤيـــــة

إيضاح الرؤية : 
التميز  والقيادة في تغطية جميع جوانب احتياجات المريض واسرته من 
رعاية معيشية وصحية وترفيهية ونفسية واجتماعية وتقديم البرامج 
الوقائية الصحية والسلوكية المتعلقة بالمرض لجميع فئات المجتمع
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القيــــــم

االلتزام            الحياد              اإلبداع

الخصوصيةالعطاء          الشفافية              
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القيــــــــم
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األهداف االستراتيجيةاألهداف االستراتيجية
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األهداف االستراتيجية 

رعاية شاملة 
للمريض 
واسرته

رفع مستوى 
الوعي العام 

للمريض 
والمجتمع

 

توفير بيئة 
عمل 

مؤسسية

بناء وتأهيل 
كوادر بشرية 

متميزة

تعزيز وتنمية 
ثقافة العمل 

التطوعي

خلق صورة 
ذهنية متميزة 
عن الجمعية

تحقيق كفاءة 
وتنمية مالية 

مستدامة

بناء شراكات 
استراتيجية 
ومجتمعية 

فعالة
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معايير أداء األهداف االستراتيجية 

20                                   الخطة االستراتيجية - جمعية اصدقاء المرضى بعنيزة , 2022م - 2024م    



Patients Friends' Association in Unaizah

21                                   الخطة االستراتيجية - جمعية اصدقاء المرضى بعنيزة , 2022م - 2024م    

توافق أهداف خطة الجمعية االستراتيجية 
مع رؤية المملكة 2030م

 تتوافق استراتيجية الجمعية مع توجهات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ضمن 

برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030م  
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الخارطة االستراتيجية

الرؤية : الريادة في الرعاية الشاملة للمرضى وتوعية المجتمع.

الرسالة : تحسين جودة حياة المريض بتلبية احتياجاته ورعايته نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا وخلق مجتمع واعي
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الفصل الثالث: 

بطاقات األهداف االستراتيجية 

الفصل الثالث: 

بطاقات األهداف االستراتيجية 
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   وصف الهــــــــدف

بطاقة الهدف االستراتيجي األول

رعاية شاملة 
للمريض وأسرته

الوصول الى شريحة 
كبيرة من حاالت 
المرضى المحتاجة

المساهمة في رفع 
مستوى الخدمات 
الصحية المقدمة 

للمرضى والمراجعين

الرعاية النفسية 
واالجتماعية 

للمريض

تطوير خدمات 
نقل المرضى

 رعاية شاملة بجميع جوانبها والتي تتضمن الرعاية
 الطبية والوقائية والنفسية واالجتماعية للمريض

واسرته

االهداف الفرعية
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بطاقة الهدف االستراتيجي األول
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   وصف الهــــــــدف

بطاقة الهدف االستراتيجي الثاني

رفع مستوى الوعي 
العام للمريض 

والمجتمع

نشر الثقافة 
التوعوية الوقائية

كثافة النشر 
اإلعالمي التوعوي

 ترسيخ ثقافة الممارسات الصحية السليمة وحماية
المستفيدين والمجتمع من انواع األمراض المختلفة

االهداف الفرعية
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بطاقة الهدف االستراتيجي الثاني
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   وصف الهــــــــدف

بطاقة الهدف االستراتيجي الثالث

توفير بيئة عمل 
مؤسسية

التحول التقني 
للجمعية

بناء نظام إداري 
فعال

تحقيق معايير 
الحوكمة والتميز 

المؤسسي

 تسعى الجمعية للبناء والتميز المؤسسي وتحقيق
 الجودة الشاملة واالبتكار من أجل تحسين جودة

 البرامج المقدمة للمستفيد والموظف والمجتمع
وجميع أصحاب العالقة

االهداف الفرعية
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بطاقة الهدف االستراتيجي الثالث
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   وصف الهــــــــدف

بطاقة الهدف االستراتيجي الرابع

بناء وتأهيل كوادر 
بشرية متميزة  

استقطاب الكفاءات 
المتخصصة

تدريب وتأهيل 
الكادر البشري

المحافظة على 
الكفاءات الحالية

 استقطاب الكفاءات المهنية المتميزة وبناء وتأهيل
 قيادات إدارية متخصصة من خالل توفير بيئة تدريبة
 متميزة ولتحقيق مستوى رضا يحافظ على الكفاءات

الموجودة

االهداف الفرعية
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بطاقة الهدف االستراتيجي الرابع
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   وصف الهــــــــدف

بطاقة الهدف االستراتيجي الخامس

تعزيز وتنمية 
ثقافة العمل 

التطوعي

 السعي إلى أن يكون العمل التطوعي ركيزة أساسية
 وأولية للتنمية في الجمعية  من خالل رفع الوعي

 بأهمية العمل التطوعي وتشجيعه داخل الجمعية
وفي المجتمع الخارجي

االهداف الفرعية

تطوير أداء العمل 
التطوعي في 

الجمعية

زيادة المشاركات 
التطوعية

توفير بيئة عمل 
جاذبة للمتطوع
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بطاقة الهدف االستراتيجي الخامس
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   وصف الهــــــــدف

بطاقة الهدف االستراتيجي السادس

خلق صورة ذهنية 
متميزة عن 

الجمعية

رفع نسبة التواصل 
مع المجتمع

زيادة نسبة رضا 
شركاء الجمعية

تعزيز العالقات 
الخارجية

 تعزيز هوية الجمعية وتحسين مستوى االتصال
الداخلي والخارجي

االهداف الفرعية
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بطاقة الهدف االستراتيجي السادس
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   وصف الهــــــــدف

بطاقة الهدف االستراتيجي السابع

تحقيق كفاءة 
وتنمية مالية 

مستدامة

 رفع الكفاءة والفاعلية لألداء المالي في الجمعية و
تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية

االهداف الفرعية

زيادة المشاريع 
االستثمارية

زيادة العوائد 
االستثمارية

النمو السنوي في 
اإليرادات المالية

االلتزام بمعايير 
السالمة المالية 
للحوكمة وتحقيق 

الضبط المالي

دعم تسويق برامج 
وخدمات الجمعية
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بطاقة الهدف االستراتيجي السابع
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   وصف الهــــــــدف

بطاقة الهدف االستراتيجي الثامن

بناء شراكات 
استراتيجية 

مجتمعية فعالة

 التعاون مع المؤسسات المجتمعية  بعقد تحالفات
 فعالة من أجل تبادل الموارد والمعارف وأفضل

 الممارسات لتمكين الجمعية بصورة اقوى وبالتالي
 خدمة المستفيدين وتحقيق اهدافها وتطلعات جميع

األطراف ذات العالقة

االهداف الفرعية

زيادة الشراكات 
المجتمعية المتنوعة 

تفعيل وتطوير 
الشراكات القائمة

تبادل الموارد 
والمعارف وأفضل 

الممارسات
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شروحات وآلية قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية 
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الهيكل التنظيمي
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الختـــــــام

بداية اشكر هللا سبحانه وتعالى على توفيقه إلنهاء هذا العمل بالصورة التي نأملها جميعا, 
ونحن كفريق عمل إعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية اجتهدنا أن تتسم خطتنا بالواقعية 
والمرونة وأن تكون دافع للجميع لمتابعة مرحلة التقدم واالزدهار التي تعيشها حاليًا جمعية 

اصدقاء المرضى بعنيزة شعورًا بالمسؤولية أمام هللا سبحانه وتعالى أوًال والمسؤولية 
المجتمعية تجاه المرضى وجميع المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية ثانيًا.

 هذا العمل جهد بشري يحتمل الصواب والخطأ والتطوير عملية مرحلية ال تنتهي , نسال هللا 
تعالى أن يكون هذا العمل خالص لوجه الكريم وأن يصب في خدمة مستفيدي الجمعية 

والمجتمع بصفة عامة.
وهللا الموفق,,,

أخوكم
محمد ماهر عبد الحميد علي

استشاري إداري وتخطيط استراتيجي
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