
 الخطة الجشغٌلٌة
 

صدلاء المرطى بعوٌزة
 
 لرمعٌة ا

 
 م2022لعام 





 والمادًة والمالٌة البشرًة الموارد ثوزًع كٌفٌة ثحدًد إلى الجشغٌلٌة الخطة ثهدف
هداف لجحكٌق

 
هداف إلى الوصول على ثشاعد والجي المدى، لصٌرة ال

 
 ال

 .الموطوعة الصجراثٌرٌة

 مكدمة

 فرًق إعداد الخطة



 االسم المسمى الوظٌفً

 محمد ماهر عبد الحمٌد علً. أ والتشغٌلٌةاإلعداد والمشرف العام على الخطة االستراتٌجٌة 

 باسل بن محمد أبا الخٌل. أ المدٌر التنفٌذي                                                     

 هانً بن محمد الهطالنًأ- عضو مجلس إدارة

 بن ابراهٌم الحماديعادل  -د عضو مجلس إدارة

 خالد بن مطر الروقًأ- عضو مجلس إدارة

 أحمد بن عٌد الوهبًأ- عضو مجلس إدارة

 إبراهٌم بن محمد الجالسًأ- عضو مجلس إدارة

 عدنان بن سالم القرزعًأ- عضو مجلس إدارة

 غٌداء بنت صالح السرٌح. أ مسؤولة المراجعة والتطوٌر فً الخطة

 (وكامل الفرٌق ) نورة بنت أحمد الزومان أ- النسائًرئٌسة الفرٌق 

 شهد بنت عبد هللا الدرعأ- قسم التقنٌة

 (وكامل الفرٌق ) . غدي بنت عبد هللا الخلفأ- وحدة التوعٌة والتثقٌف الصحً

 (وكامل الفرٌق ) . بشاٌر بنت حسن عسٌريأ- فرٌق العالقات العامة

 (وكامل الفرٌق )  إبراهٌم المرشدنهالء بنت أ- وحدة الخدمة االجتماعٌة

 فرًق إعداد الخطة الصجراثٌرٌة والجشغٌلٌة



صدلاء المرطي بعوٌزة
 
هداف الصجراثٌرٌة لرمعٌة ا

 
 ال

ول  
 
 رعاًة شاملة للمرًض واصرثه: ال

 رفع مشجوى الوعي العام للمرًض والمرجمع: الداهي 

 ثوفٌر بٌئة عمل مؤصشٌة: الدالح 

هٌل كوادر بشرًة مجمٌزة : الرابع 
 
 بواء وثا

 ثعزًز وثومٌة خكافة العمل الجطوعي: الخامس 

 خلق صورة ذهوٌة مجمٌزة عن الرمعٌة: الشادس 

 فعالةبواء شراكات اصجراثٌرٌة ومرجمعٌة : الشابع 

 .ثحكٌق ك فاءة وثومٌة مالٌة مشجدامة:الدامن 

 



مبادرات وبرامذ الخطط الجشغٌلٌة 
 م2022لعام 



 ثوطٌس مصطلحات هموذج الخطة الجشغٌلٌة

 مؤشر إنجاز المبادرة المبادرة قٌاس المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء
 أشهر التنفٌذ

 المساند المسؤول
 الربع الرابع الربع الثالث الثانًالربع  الربع األول

 .    المشجهدف المرصود لهالهدف الذي ًكٌس اداء الرمعٌة وثشعى لجحكٌكه وفق :  مؤشر الداء •

و هشبة)الكٌمة : م 22المشجهدف •
 
 .م2022الجي ثكٌس هراح المؤشر والمشجهدف ثحكٌكها في عام (  عدد ا

 .               المؤشرولت  وكٌفٌة لٌاس  ثوفٌذ : لٌاس المؤشر•

 .المؤشرالبرامذ والمشارًع الذي ًحكق    :الم ب ادرة•

 .المبادرةدلٌل ثوفٌذ وفاعلٌة : مؤشر اهراز المبادرة•

شهر الجوفٌذ•
 
 .المبادرة خالل العام الحالي اشهر ثوفٌذ : ا

والمبادرةالرهة المشؤولة بصورة مباشرة لجوفٌذ المؤشر  :المشؤول•
 
 . ا

و المبادرة  المشؤولة الرهة  :المشاهد•
 
 .عن ثكدًم الدعم  للمشؤول المباشر عن ثوفٌذ المؤشر ا

 م 2022زمٌع الجكالٌف المالٌة لمبادرات وبرامذ الخطة الجشغٌلٌة مشار إلٌها في الموازهة الجكدًرًة للرمعٌة للعام  -:ملحوظة 



ول 
 
 رعاًة شاملة للمرًض واصرثه :الهدف الصجراثٌري ال

 البرنامج/ المبادرة  شاهد المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء
إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 التنفٌذأشهر 

 المساند المسؤول
الربع 

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

عدد الحاالت المحتاجة من مرضى الفشل 

 الكلوي
مرٌض فشل  25

 كلوي

 تقرٌر ربعً 

بعدد الحاالت المستفٌدة  

 بدون تكرار

 الدائمة بالجمعٌةلألسر إعداد قاعدة بٌانات 
الطب مرضى تسجٌل االسر الدائمة فً الجمعٌة من ) 

 (الكلويالمنزلً والفشل 

       3 تقرٌر 
خدمة 

 مستفٌدٌن
 التقنٌة

الزٌارات الدورٌة مع  فرٌق الرعاٌة المنزلٌة 

 بالمستشفٌات
 (واحتٌاجاتهمبهدف معرفة حاالت المرضى ) 

 12:11 9:7 6:5 3:1 زٌارة شهرٌة  1
خدمة 

 مستفٌدٌن

خدمات 

 مساندة

عدد الحاالت المحتاجة من مرضى الطب 

 المنزلً العاجزٌن
مرٌض طب  20

 منزلً

واقسام االجتماعٌة التواصل الدوري مع قسم الخدمة 

 الغسٌل بالمستشفٌات
 (واحتٌاجاتهمبهدف معرفة حاالت المرضى ) 

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر شهري 1
خدمة 

 مستفٌدٌن
 العالقات

عدد الحاالت المستفٌدة من خدمة نقل 

 المرضى 

 

 

 حالة  250

 رحلة  2000

 

تقرٌر ربعً بعدد 

 الحاالت

 المرضىبرنامج تعرٌفً لخدمة مأجور لنقل 
 

 (برنامج تعرٌفً لخدمة نقل المرضى )
 المشارٌع  العالقات     5,4 1 فعالٌات  3

 المرضىتطوٌر سٌارات نقل 
 

 Safetyتركٌب  -الخارجًشكل السٌارة  -مواقف) 
 المشارٌع 10   6 2 خدمات 3

الخدمات 

 المساندة

 المشارٌع 11   6 3 سٌارة 2 الرعاٌة النفسٌةلوحدة توفٌر سٌارات 
الخدمات 

 المساندة



ول 
 
 رعاًة شاملة للمرًض واصرثه :الهدف الصجراثٌري ال

 مؤشر اإلنجاز البرنامج/ المبادرة  شاهد المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء

 التنفٌذأشهر 

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث
 الربع الرابع

جمٌع الحاالت المحتاجة المستفٌدة من 

 جمٌع برامج الجمعٌة  بجمٌع جنسٌاتهم
 مرٌض 2000

تقرٌر شهري 

بمصروفات 

البرامج واألعداد 

 المستفٌدة

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف مستلزمات طبٌة
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف ادوٌة وعالج
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف أجهزة طبٌة
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف تكالٌف السفر للعالج
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف .. -تسدٌد دٌون ) دعم مالً طارئ 
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف استقدام واستئجار خادمات
خدمة 

 مستفٌدٌن
 مساعداتلجنة 

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف صٌانة وتجهٌزات منزل 
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف هاتف -كهرباء ) تسدٌد فواتٌر خدمات عامة 
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف أجهزة منزلٌة
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف السلة الغذائٌة
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف اٌجار منزل
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف هداٌا مناسبات ومعاٌدات
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف تكالٌف الغسٌل الكلوي للمقٌمٌن
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف مساندة مالٌة 
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف أجهزة طبٌة مساندة
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف هاتف -كهرباء ) تسدٌد فواتٌر خدمات عامة 
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف استقدام واستئجار خادمات
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف السلة الغذائٌة
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات

 12:11 9:7 6:5 3:1 تقرٌر صرف صٌانة وتجهٌزات منزل 
خدمة 

 مستفٌدٌن
 لجنة مساعدات



ول 
 
 رعاًة شاملة للمرًض واصرثه :الهدف الصجراثٌري ال

 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 البرنامج/ المبادرة  شاهد المؤشر

إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 أشهر التنفٌذ

 المساند المسؤول

 الربع األول
الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث
 الربع الرابع

بالوقت المحدد لتقدٌم الخدمة االلتزام نسبة 

 .للمرٌض

 

80%  
 تقرٌر  ربعً 

 نسب التأخٌر  فٌه موضح 

 لتحدٌد الوقت وقٌاس وقت الخدمةإعداد الٌه 
تقرٌر باآللٌة 

 المعتمدة
 التخطٌط خدمة مستفٌدٌن       3

 المرضى للمساعداتالستالم  المتابعة الدورٌة 
تقرٌر شهري 

 بالمساعدات
 التقنٌة خدمة مستفٌدٌن 12:11 9:7 6:5 3:1

 التقنٌة       5 2 %100إنجاز  تطوٌر تطبٌق مأجور لنقل المرضى 
مطور 

 برمجٌات

 التقنٌة خدمة مستفٌدٌن     6   تقرٌر إنجاز الخدمة تدشٌن خدمة طلبات الواتس اب 

عدد برامج المساعدات التً تم تطوٌرها أو 

 .زٌادتها
 نصفً باإلنجازتقرٌر   3

 تطوٌر نظام المساعدات

 (الخ ..زٌادة مبلغ مساعدة  -إضافة او تطوٌر برنامج )
 التخطٌط خدمة مستفٌدٌن 11   6   تحدٌث نصفً

 المشارٌع   9     باإلنجازتقرٌر  تطوٌر المستودع الطبً
اإلدارة 

 التنفٌذٌة

 مركز الجلطات الدماغٌة 
 

إنشاء مركز للجلطات الدماغٌة فً مستشفى سعود وٌدار )

 (من قبلها

 

تقرٌر إنجاز وفق 

 المخطط له
3   9   

المجلس 

 التنسٌقً
 المشارٌع 

عدد الزٌارات المنزلٌة التفقدٌة لجمٌع 

 .الحاالت الدائمة فً الجمعٌة لكل عام
 تقرٌر شهري بالزٌارة 24

 نرعاكم 

 (زٌارات منزلٌة مرضى الفشل الكلوي) 
 خدمة مستفٌدٌن 12:11 9:7 6:5 3 زٌارة بالشهر1

لجنة 

 الزٌارات

 من اجلكم 

 (زٌارات منزلٌة مرضى الرعاٌه المنزلٌة) 
 خدمة مستفٌدٌن 12:11 9:7 6:5 3 زٌارة بالشهر1

لجنة 

 الزٌارات



 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 مؤشر اإلنجاز البرنامج/ المبادرة  شاهد المؤشر

 وقت التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث
 الربع الرابع

عدد  الزٌارات التفقدٌة لجمٌع المرافق 

 الصحٌة لكل عام
24 

تقرٌر شهري  

 بالزٌارة

 همتً لك 
 (الزٌارة الدورٌة للمستشفٌات) 

 لجنة الزٌارات خدمة مستفٌدٌن 12:11 9:7 6:5 3:1 زٌارة بالشهر1

   سند
 (الزٌارة الدورٌة لمراكز الرعاٌة الصحٌة) 

 لجنة الزٌارات خدمة مستفٌدٌن 12:11 9:7 6:5 3:1 زٌارة بالشهر1

 زٌارات المناسبات

 (االعٌاد  -الٌوم الوطنً ) 
 لجنة الزٌارات خدمة مستفٌدٌن   8,7   2 زٌارات بالعام 3

عدد البرامج الترفٌهٌة واالجتماعٌة المقدمة 

 .لمرضى واسرهم
4 

تقرٌر ربعً 

 بالبرامج

 نرعاكم 
الكلوي اعداد برنامج ترفٌهً لمرضى فشل ) 

 (واسرهم

 لجنة الزٌارات خدمة مستفٌدٌن   8     1برنامج 

 من اجلكم 
المنزلٌة الرعاٌة اعداد برامج ترفٌهً لمرضى ) 

 (واسرهم

 لجنة الزٌارات خدمة مستفٌدٌن   7     1برنامج 

 سند
اعداد برامج اجتماعٌه لمرضى الفشل الكلوي  

 واسرهم

 لجنة الزٌارات خدمة مستفٌدٌن     3   1برنامج 

 همتً لك 
لمرضى الرعاٌة برامج اجتماعٌه اعداد ) 

 (النهارٌة واسرهم

 لجنة الزٌارات خدمة مستفٌدٌن     6   1برنامج 

ول 
 
 رعاًة شاملة للمرًض واصرثه :الهدف الصجراثٌري ال



ول 
 
 واصرثهرعاًة شاملة للمرًض  :الهدف الصجراثٌري ال

 البرنامج/ المبادرة  شاهد المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء
إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 أشهر التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 االثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

عدد حاالت المصابٌن باألمراض النفسٌة 

 المقدمة لهم  الخدمة 
30 

 تقرٌر ربعً بمخرجات 

 برنامجكل 

اإلدارة التنفٌذٌة   خدمة مستفٌدٌن 11 9 6 3 تقرٌر  إنشاء وحدة رعاٌة األمراض النفسٌة   

  التوعٌة خدمة مستفٌدٌن 11 9 6 3 تقرٌر  جذب المرضى النفسٌٌن التائهٌن من المواقع العامة

 النفسًالرعاٌة الترفٌهٌة للمرٌض 
 

تحسٌن الحالة النفسٌة وتنظٌم زٌارات أو رحالت دورٌة ) 

 (  للتروٌح عنه 

 لجنة الزٌارات خدمة مستفٌدٌن 11 9 6 3 برامج 3

 النفسًللمرٌض االجتماعً الرعاٌة والتأهٌل 
 

بتطوٌر المهارات الذهنٌة وإعادة بناء العالقات االهتمام )

 (واالقتصاديتحسٌن الوضع المهنً  -األسرٌة

 التوعٌة خدمة مستفٌدٌن 11 9 6 3 حاالت 10

التوعٌة  خدمة مستفٌدٌن 11 9 6 3 اسر  8 النفسًالمرٌض تأهٌلٌة ألسر برامج   

 الرعاٌة الصحٌة للمرٌض النفسً 
 

االهتمام بالجانب الصحً ولعناٌة الشخصٌة لمنع تعرضهم )

 (لمشكالت صحٌة

  التوعٌة خدمة مستفٌدٌن 11 9 6 3 برامج 3

 نفسٌة عامة استشارات 
 (نفسٌة للمرضى  بالتعاون مع مختصٌن استشارت تقدٌم ) 

التوعٌة  خدمة مستفٌدٌن 11 9 6 3 استشارات 10  

عدد من تم تكرٌمهم من مرضى الجمعٌة 

 .واسرهم
 تقرٌر نصفً  2

 األملصناع 
 (اسرة مرٌض / لتكرٌم مرٌض ) 

عدد المكرمٌن 

2 
 العالقات خدمة مستفٌدٌن 11   6  

 

 عدد المستفٌدٌن من برامج التاهٌل والتمكٌن 
 تقرٌر نصفً  3

 برنامج التأهٌل والتمكٌن
 (الخ.. مشارٌع  -عالجً -دراسً -وظٌفًتأهٌل ) 

 العالقات خدمة مستفٌدٌن 11 8 6   3عدد المؤهلٌن 



 رفع مشجوى الوعي العام للمرًض والمرجمع:الهدف الصجراثٌري الداهي 

 البرنامج / المبادرة شاهد المؤشر  م22المستهدف  مؤشر االداء
إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 أشهر التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث 

الربع 

 الرابع

عدد الظواهر والسلوكٌات المنتشرة والمرتبطة 

 .باألمراض التً تم حصرها
5 

الظواهر عن  تقرٌر 

 المستنتجة

 حصر األبحاث والمعلومات العلمٌة عن مرض السرطان 
 

السعودٌة والمعلومات العلمٌة على األبحاث االطالع ) 

 (عن مرض السرطانواإلحصائٌات 

 3عدد االبحاث 

 تقرٌر عن المرض + 
1       

 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

     5 3 االنتشارتقرٌر بنسبة   قٌاس مدى انتشار مرض السٌلٌاك بمنطقة القصٌم  
 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

 المجتمعحصر األبحاث والمعلومات العلمٌة لحملة صحة 
 

المكمالت  -على االبحاث المنشورة عن صحة المثانة االطالع )

األنظمة  - -تعاٌش مرٌض السكري بعد االصابة  -الغذائٌة

 (األحذٌة الرٌاضٌة   -الغذائٌة

معلومات  5حصر 

 بحثٌة
3 4     

 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

حصر األبحاث والمعلومات العلمٌة عن األمراض النفسٌة 

 الجسدٌة

 (قٌاس الوضع الراهن والخروج بنتائج واحصائٌات ) 

 3عدد االبحاث 

 تقرٌر عن المرض + 
3 4     

 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

حصر األبحاث والمعلومات العلمٌة لحملة المفاهٌم 

 الخاطئة

 -المفاهٌم الخاطئة عند المجتمع مثل العادات الغذائٌة ) 

 (المعلومات الطبٌة المغلوطة 

معلومات  10عدد 

 مغلوطة
  5     

 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 حصر األبحاث والمعلومات العلمٌة عن صحة األم والطفل
 3عدد االبحاث 

 تقرٌر عن المرض + 
    8   

 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

عدد الحمالت المعتمدة والمدعومة من الجهات 

 .الرسمٌة والتً ساهمت الجمعٌة فً تقدٌمها

  

2 
تقرٌر بالحمالت المعتمدة 

 من الجهات الرسمٌة 

 حملة التوعٌة بحقوق الطفل  

تنفٌذ حملة للتوعٌة بحقوق الطفل بالتعاون مع الجهات ) 

 (التعلٌمٌة 

 

 الجهةاعتماد 
    8 11 

 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

 حملة توعوٌة موسمٌة

ٌتم تحدٌد الحملة بالتوافق مع توجهات وزارة الصحة ) 

 (الربع السعودٌة وذلك قبل بداٌة 

 

 الجهةاعتماد 
 العالقات  التوعٌة رجال     6  



 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 البرنامج/ المبادرة شاهد المؤشر 

مؤشر إنجاز 

 المبادرة

 التنفٌذ أشهر

 المساند المسؤول
الربع 

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث 

الربع 

 الرابع

عدد الحمالت التوعوٌة والتثقٌفٌة 

 الموجهة للمجتمع  
8 

تقرٌر بحمالت 

 التوعٌة 

 لالنقسامحملة تثقٌفٌة عن السرطان بعنوان الوجه الخفً  

 
 .(برامج التوعٌة بالسرطان فً المواقع الترفٌهٌة والتعلٌمٌة) 

       3,1   3مواقع التفعٌل 
 التوعٌة 

 نساء

جمٌع وحدات 

 الجمعٌة

 المجتمعحملة للتوعٌة بصحة  
 

برنامج برامج توعوٌة تحت عنوان صحة المجتمع تشمل ) 

 (االضطرابات النفسٌة  -التوعٌة برمضان -صحة المثانة 

     6,4     2مواقع التفعٌل 
 التوعٌة 

 نساء

جمٌع وحدات 

 الجمعٌة

 حملة للتوعٌة بالمفاهٌم الخاطئة 
الطبٌة والمعلومات برامج توعوٌة تستهدف العادات الغذائٌة ) 

 (المغلوطة

   9,7       4مواقع التفعٌل 
 التوعٌة 

 نساء

جمٌع وحدات 

 الجمعٌة

 والطفلحملة توعوٌة عن صحة األم  
 

صحة الطفل  -صحة األم الجسدٌة والنفسٌة ) برامج توعوٌة تستهدف ) 

 (النفسٌة والجسدٌة 

 12,10         4مواقع التفعٌل 
 التوعٌة 

 نساء

جمٌع وحدات 

 الجمعٌة

 حملة توعوٌة موسمٌة
ٌتم تحدٌد الحملة بالتوافق مع توجهات وزارة الصحة السعودٌة وذلك ) 

 (قبل بداٌة كل ربع

 12 9 6 3 حمالت  4
التوعٌة 

 رجال

جمٌع وحدات 

 الجمعٌة

 والمرجمعرفع مشجوى الوعي العام للمرًض :الهدف الصجراثٌري الداهي 



 البرنامج / المبادرة شاهد المؤشر  م22المستهدف  مؤشر االداء
إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 أشهر التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث 

الربع 

 الرابع

عدد البرامج التوعوٌة والتثقٌفٌة 

 .  الموجهة لمرضى الجمعٌة واسرهم
6 

تقرٌر نصفً 

 بالبرامج

       1 تقرٌر باالحتٌاجات دراسة  احتٌاجات المرضى المستفٌدٌن التوعوٌة
 التوعٌة 

 نساء

خدمة 

 المستفٌدٌن

ً بمرض السرطان  برنامج التوعٌة اإللكترون
 (توعٌة مستفٌدٌن الجمعٌة برسائل نصٌة عن مرض السرطان) 

       1 رسالة  50
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 التوعٌة بأهمٌة صحة المثانة
الذاتٌة ضمن حملة صحة المجتمع بتوزٌع اهداءات توعوٌة التوعٌة )

 (المرضىباإلضافة إلى مٌاه على 

     4   مرٌض 30
 التوعٌة 

 نساء

  -العالقات

خدمة 

 المستفٌدٌن

 التوعٌة بمرض السٌلٌاك

كوبونات كتوزٌع إهداءات توعوٌة لمرضى السٌلٌاك تنفٌذ ) 

 ...(.تخفٌض

     5   كوبون 100
 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

 نمط حٌاة المرضى خالل شهر رمضان
 (رمضانإلكترونً لتوعٌة مستفٌدٌن الجمعٌة خالل شهر برنامج )

     5   تقرٌر عن البرنامج
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 توعبة مرٌض 
 (إلكترونً لتوعٌة مستفٌدٌن الجمعٌة برنامج )

     4   تقرٌر عن البرنامج
التوعٌة 

 رجال

  -العالقات

خدمة 

 المستفٌدٌن

 توعٌة أسر مرضى الفشل الكلوي 
مرٌض خدمة مأجور بكٌفٌة التعامل مع المرٌض من التوعٌة ألسرة )

 (خالل التواصل مع االسرة  

 11 9 6 3 4عدد األسر 
التوعٌة 

 رجال

  -العالقات

خدمة 

 المستفٌدٌن

 والمرجمعرفع مشجوى الوعي العام للمرًض :الهدف الصجراثٌري الداهي 



 المبادرةإنجاز مؤشر  البرنامج / المبادرة شاهد المؤشر  م22المستهدف  مؤشر االداء
 أشهر التنفٌذ

 المساند المسؤول
الربع 

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث 

الربع 

 الرابع

عدد البرامج التوعوٌة الموجهة لكوادر 

 .الجمعٌة
5 

 إنجاز تقرٌر 

 برنامجبكل 

       3 استبٌان قٌاس احتٌاج الموظفٌن التوعوي من الجانب الصحً
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

برنامج توعوي لموظفات الجمعٌة ضمن حملة التوعٌة  

 بالسرطان
       1 كرت 50

 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

برنامج توعوي عن صحة المثانة لموظفً الجمعٌة ضمن 

 حملة صحة المجتمع 
     3   إهداء 50

 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

 اإلحتراق الوظٌفً

 (  المجتمعتوعوي لموظفً الجمعٌة ضمن حملة صحة برنامج )
     4   محاضرة

 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

 اإلسعافات األولٌة 
 (الجمعٌة لكوادر تطبٌق عملً ) 

     5   تقرٌر 
التوعٌة 

 رجال
 العالقات 

 التثقٌف عن تطبٌق طمنً لألدوٌة ومنافعه
 (استخدامهمحاضرة للكوادر عن فوائد البرنامج وكٌفٌة ) 

 10       تقرٌر
التوعٌة 

 رجال
 العالقات 

عدد المقاالت الصحٌة والتوعوٌة المنشورة 

 فً الصحف والمجالت كل عام
 المقاالت المنشورة 4

 النشر الصحفً لسرطان عنق الرحم
نشر مقال صحفً توعوي بسرطان عنق الرحم فً أحد الصحف )

 (ضمن حملة السرطان 

       3 مقال 1
 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

 النشر الصحفً لحملة صحة المجتمع 
 (مقال توعوي عن التغذٌة خالل عٌد الفطر) 

     5   مقال 1
 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

 مقال صحفً
 الجذعٌةعالج السكر من النوع األول من خالل الخالٌا مقال عن  )

     6   مقال 1
التوعٌة 

 رجال
 العالقات 

 11       مقال 1 عام توعويمقال صحفً 
التوعٌة 

 رجال
 العالقات 

 والمرجمعمشجوى الوعي العام للمرًض رفع : الهدف الصجراثٌري الداهي 



 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 المبادرة شاهد المؤشر 

مؤشر إنجاز 

 المبادرة

 أشهر التنفٌذ
الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 االثانً

الربع 

 الثالث 

الربع 

 الرابع

عدد المنتجات التوعوٌة فً منصات 

 .الجمعٌة اإللكترونٌة
 تقرٌر شهري  40

 توعوٌة عن مرض السرطاننشر  إحصائٌات 
 (سرطان القولون -سرطان الطفل -عنق الرحمسرطان عن التوعٌة )   

       3,1 منشورة  12 
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 التوعٌة اإللكترونٌة ضمن حملة صحة المجتمع 
صٌام مرضى األمراض المزمنة فً رمضان  -فً رمضان التغذٌة عن التوعٌة ) 

 (التغذٌة فً عٌد الفطر-صحة المثانة  -

     6,4   منشورة  12 
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 والطفلضمن حملة األم التوعٌة اإللكترونٌة 
حقوق  -صحة الرضٌع  -صحة المرضع  -المرأة الحامل صحة عن التوعٌة ) 

 (الطفل

 12,10       منشور 12
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 تعاٌش 
 (منشورات للتوعٌة بمرض السكري والصحة النفسٌة ) 

     6,5   منشورات 4
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 توعوٌةفٌدٌوهات 
 ( نشر فٌدٌو للتوعٌة ضمن الحمالت التوعوٌة لكل ربع سنوي)

 12 9 6 3 فٌدٌوهات 4
 التوعٌة 

 نساء
 العالقات 

 6 .عدد اللقاءات اإللكترونٌة التوعوٌة
الفٌدٌوهات 

 المسجلة

 بالسرطانباإلصابة لقاء عن صحة الفم واألسنان وعالقتها  
 (لقاء توعوي ضمن حملة السرطان ) 

       3 1فٌدٌو 
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 لقاء  توعوي عن  مرضى السكري  
 (  لقاء توعوي ضمن برنامج تعاٌش) 

     5   1فٌدٌو 
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 لقاء توعوي عن المكمالت الغذائٌة
 (استضافة متحدث للتوعٌة عن المكمالت الغذائٌة ضمن حملة المفاهٌم الخاطئة) 

   7     1فٌدٌو 
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 لقاء توعوي عن األمراض الجلدٌة
 ( صوتٌة كذلك تدوٌنه دكتور مختص فً مقابلة فٌدٌو ونشره فً استضافة )

   7   3 بالعام 2مرات البث 
التوعٌة 

 رجال
 العالقات

 لقاء توعوي عن قص المعدة
  (صوتٌة كذلك تدوٌنه فً مقابلة فٌدٌو ونشره فً استضافة مختص )

 10   5   بالعام 2مرات البث 
التوعٌة 

 رجال
 العالقات

 لقاء توعوي عن عملٌات التجمٌل
  (مختص فً مقابلة فٌدٌو ونشره فً تدوٌنه صوتٌة كذلك استضافة )

     6   بالعام 2مرات البث 
التوعٌة 

 رجال
 العالقات

 رفع مشجوى الوعي العام للمرًض والمرجمع:الهدف الصجراثٌري الداهي 



 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 البرنامج / المبادرة شاهد المؤشر 

إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 التنفٌذ أشهر

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث 
 الربع الرابع

 broadcast)) عدد التدوٌنات الصوتٌة  
 

 المحتوى الصوتً  3

 خبرا  كٌف تنقل 
 

تهتم ضمن حملة التوعٌة  عن السرطان صوتٌة تدوٌنه )

بطرٌقة نقل األخبار للمرضى وذوٌهم من الكادر الطبً 

 (والمجتمع

 الطبًكادر  70  

  

 1تسجٌل صوتً 

 

1       
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 الجسدٌةبرودكاست عن األمراض النفسٌة 

 
 (حملة صحة المجتمع للجمهور ضمن محتوى صوتً )  

     5   1تسجٌل صوتً 
 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

برودكاست توعوي عن المفاهٌم الخاطئة فً   

 األنظمة الغذائٌة

محتوى صوتً ضمن حملة المفاهٌم الخاطئة للتوعٌة ) 

 (بالمعلومات الطبٌة الصحٌحة

 

 صوتًتسجٌل 

   2عدد  
    8   

 التوعٌة 

 نساء

تقنٌة 

 المعلومات

 رفع مشجوى الوعي العام للمرًض والمرجمع: الهدف الصجراثٌري الداهي 



 مؤصشٌةثوفٌر بٌئة عمل :الدالح الهدف الصجراثٌري 

 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 المبادرة قٌاس المؤشر

مؤشر إنجاز 

 المبادرة

 شهر التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث
 الربع الرابع

  .اللوائح واألنظمة المفعلةنسبة 

60%  

لوائح  8

 وأنظمة

 

باعتماد تقرٌر ربعً 

 األنظمة 

 1 الهٌكلاعتماد  .والوظٌفًإعداد الهٌكل التنظٌمً 
      

 التخطٌط البشرٌة

 .الصالحٌاتإعداد مصفوفة 
صٌاغة األوصاف الوظٌفٌة لجمٌع الوظائف التً فً ) 

 (الهٌكل 

صاحب اعتماد 

 الصالحٌة 
3 

      

 التخطٌط البشرٌة

 

 .  البشرٌةالموارد   لوائحوتفعٌل إعداد 

نظام  -مكافئات جزاءات  -سلم الرواتب حوافز ) 

 (  قٌاس االداء

صاحب اعتماد 

 الصالحٌة 
2  6  

    

 التخطٌط البشرٌة

 

 .إعداد الئحة الصالحٌات المالٌة واإلدارٌة

قائمة الصالحٌات  -الصالحٌات مصفوفة) 

 (المفوضة 

صاحب اعتماد 

 الصالحٌة 
 2  6 

    

 المالٌة التخطٌط

إعداد وتفعٌل الئحة حوكمة مجلس اإلدارة 

 .واللجان

صاحب اعتماد 

 الصالحٌة 
3   

    

 التخطٌط
اإلدارة 

 التنفٌذٌة

 تطوٌر الئحة المساعدات
صاحب اعتماد 

 الصالحٌة 
3 

      

خدمة 

 المستفٌدٌن

اإلدارة 

 التنفٌذٌة

 المالٌة الحالٌةتطوٌر اللوائح 
صاحب اعتماد 

 الصالحٌة 
  

6 8 

  

 التخطٌط المالٌة

 تفعٌل سٌاسات الحوكمة 
صاحب اعتماد 

 الصالحٌة 
  

 البشرٌة التخطٌط 10   7

شهادات التمٌز المؤسسً التً تم عدد 

 الحصول علٌها
 المملكةجائزة أفضل فرٌق تطوعً فً  نهاٌة العام  1

الحصول على 

 الجائزة
      

 جمٌع األقسام التطوع 12

 عدد المشاركات فً جوائز التمٌز المؤسسً 
 

2 
تقرٌر نصف سنوي 

 بالمشاركات

العمل فً المؤسسً التقدٌم على جوائز التمٌز 

 الخٌري

ملف التقدٌم على 

 جائزة 2عدد 
 جمٌع األقسام التخطٌط 12   6  



 مؤصشٌةثوفٌر بٌئة عمل :الدالح الهدف الصجراثٌري 

 مؤشر االداء
المستهدف 

22 
 المبادرة قٌاس المؤشر

مؤشر إنجاز 

 المبادرة

 التنفٌذاشهر 

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

 

 نسبة تقٌٌم الوزارة لمعاٌٌر الحوكمة 

 

 

80%  تقٌٌم الوزارة نهاٌة العام  

 جمٌع األأقسام التخطٌط 12 9 6 3 درجة التقٌٌم  تقٌٌم ربعً لمعٌار اإلمتثال واإللتزام 

 التقنٌة التخطٌط 12 9 6 3 درجة التقٌٌم  تقٌٌم ربعً لمعٌار الشفافٌة واإلفصاح

 التخطٌط المالٌة 12 9 6 3 درجة التقٌٌم  تقٌٌم ربعً لمعٌار السالمة المالٌة

تنفٌذ برامج توعٌة بمخاطر اإلرهاب وغسل 

 األموال  للموظفٌن والمتطوعٌن
 بشرٌة مختص 12   6   2مرات التنفٌذ 

%60 نسبة انجاز الخطة التشغٌلٌة  تقٌٌم نصفً للخطة 

 تقٌٌم إنجاز مؤشرات األداء التشغٌلٌة 

 (تقٌٌم الوضع ومعالجة اٌة ملحوظات ) 
 التخطٌط 12 9 6 3 تقارٌر 4

اإلدارة 

 التنفٌذٌة

12-11 9 6 3 اجتماعات 6 اجتماعات متابعة األداء التشغٌلً  جمٌع االقسام التخطٌط 

%70 .نسبة فاعلٌة أعضاء المجلس واللجان التنفٌذٌة  
تقرٌر نصفً بنسبة فاعلٌة 

 المجلس واللجان

 تفوٌض المجلس بالصالحٌات
قائمة الصالحٌات 

 المفوضة 
 المجلس        2

اإلدارة 

 التنفٌذٌة

 المتابعة الدورٌة واالشراف

قرارات  الجمعٌة العمومٌة و المراجع الخارجً  

قرارات  -نسب الرضا -الصالحٌات المفوضة-

 مخاطر اإلرهابتقٌٌم -محاضر المجلس

تقارٌر متابعة  5

 وإشراف
 المجلس  12 9 6 3

اإلدارة 

 التنفٌذٌة

 الحضور الفعال للمجلس واللجان
 3كل  1اجتماع 

 اشهر
 المجلس واللجان 12 9 6 3

اإلدارة 

 التنفٌذٌة

تفعٌل قرارات وتوصٌات المجلس واللجان 

 الداخلٌة

تقرٌر ربعً 

بالمواضٌع  

 المعلقة 
 اإلدارة التنفٌذٌة 12 9 6 3

المجلس 

 واللجان

 حضور أعضاء المجلس

 والقانونٌةالتوعٌة الداخلٌة المالٌة برامج  

عدد مرات التفعٌل 

2 
 3  التطوع البشرٌة 10   



 المبادرةمؤشر إنجاز  البرنامج/ المبادرة قٌاس المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء

 وقت التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

العملٌات اإلدارٌة أتمة نسبة 

 والمالٌة 
60%  

 تقرٌر ربعً 

 كل نظامبنسبة فاعلٌة 

 تفعٌل نظام إدارة المستفٌدٌن 
100% 

 نسبة الطلبات إلكترونٌة 
3:1 

  

 التقنٌة     
خدمة 

 المستفٌدٌن

 تفعٌل نظام إدارة المستودعات والصرف
عملٌات % 100

 الكترونٌة
 التقنٌة       3:1

 المالٌة

 المستفٌدٌن

 تفعٌل  نظام إدارة المحاسبة  
عملٌات % 100

 الكترونٌة
 المحاسبة التقنٌة       3:1

 تفعٌل  نظام الحواالت المالٌة 
عملٌات % 100

 الكترونٌة
 اإلدارة المالٌة التقنٌة       3:1

 اإلدارٌة االتصاالت تفعٌل  نظام 
االجتماعات % 100

 والمراسالت  إلكترونٌة
 جمٌع االقسام التقنٌة       3:1

 تفعٌل  نظام  الموارد البشرٌة 
100% 

 عملٌات الكترونٌة

 تقرٌر ربعً باإلنجاز

 البشرٌة التقنٌة 11 8 5 3:1

 تفعٌل نظام التقارٌر
 .تقارٌر إلكترونٌة100%

 تقرٌر ربعً باإلنجاز
 جمٌع االقسام التقنٌة   11 8 5 3:1

 اإلدارة العلٌا تفعٌل نظام 
 (اإلدارة مجلس ,الجمعٌة العمومٌة  )

اكتمال نسبة 100%

 البٌانات 
 التخطٌط التقنٌة       3:1

 اإللكترونًتطوٌر وتحدٌث المتجر 
 تدشٌن المتجر

 تقرٌر ربعً بالتحدٌث
 التقنٌة   11 8 5 2

العالقات   

 العامة

 تطوٌر وتحدٌث الموقع االلكترونً
 %100معٌار الشفافٌة 

 تقرٌر ربعً بالتحدٌث
 جمٌع االقسام التقنٌة 10 7 4 1

 تطوٌر تطبٌق مأجور لنقل المرضى 
100% 

 نسبة الطلبات إلكترونٌة 
 التقنٌة       5 2

مطور 

 برمجٌات

 مؤصشٌةثوفٌر بٌئة عمل :الدالح الهدف الصجراثٌري 



 ثوفٌر بٌئة عمل مؤصشٌة:الدالح الهدف الصجراثٌري 
 

 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 المبادرة قٌاس المؤشر

مؤشر إنجاز 

 المبادرة

 أشهر التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

%100 رفع مستوى األمن السٌبرانً  
 تقرٌر ربعً 

التهدٌدات وفاعلٌة بنسبة 

 برامج الحمٌة

%100تقرٌر باإلنجاز  النسخ االحتٌاطً     - التقنٌة 12:11 9:7 6:5 3:1 

 Microsoft 365االشتراك فً حزمة  
Business Premium 

%100 باإلنجازتقرٌر   - التقنٌة       1 

 حصر المشاكل التقنٌة 
حصر دوري ألهم المشاكل التقنٌة التً ) 

 (تواجه النظام والموقع 

 جمٌع االقسام  التقنٌة 11 8 6 3 تقرٌر ربعً 

 5 عدد برامج رفع الوعً التقنً

 ربعًتقرٌر 

 المنفذةبالبرامج  

 

مستوى قٌاس نسبة  

 العاملٌن تقنٌا

 برنامج التدرٌب على نظام العمل
 (تقدٌم تدرٌب دوري على النظام الجدٌد ) 

 1عدد البرنامج 

 مرات تنفٌذ 4
 التقنٌة  10 6 4 1

الموارد 

 البشرٌة

 تقنٌاالعاملٌن برنامج واعً لتطوٌر 
دورات تدرٌبٌة  تطوٌرٌة وتثقٌفٌة عن الحاسب )

 (اآللً

 التقنٌة 11 9 6 3 برامج تدرٌبٌة 4
مركز 

 متخصص



 المبادرة قٌاس المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء
مؤشر إنجاز 

 المبادرة

 شهر التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

لسد المستقطبة عدد الكوادر البشرٌة 

 الوظٌفٌة الشاغرةاالحتٌاجات 

 

12 
 تقرٌر ربعً

 (عقود العمل ) 

 2 5 كوادر لمدراء لألقساماستقطاب 
      

 بشرٌة

 

 تطوع

رؤساء 

 األقسام
   5   3 2 كوادر لخدمة نقل المرضىاستقطاب 

     3 3 5 كوادر لقسم خدمة المستفٌدٌناستقطاب 

نسبة من تم تأهلٌهم من الموظفٌن 

 خالل برامج تأهٌلٌة وتدرٌبٌةمن 
60%  

 تقرٌر نصفً

 عدد المؤهلٌن  

 لتدرٌب الموظفٌن كفاءة 
 2مرات التنفٌذ

 موظفٌن 5تأهٌل 
2 

  
8 

  
 بشرٌة

رؤساء 

 االقسام

 نقل المرضىلتدرٌب موظفً كفاءة 
 3مرات التنفٌذ

 موظفٌن 3تأهٌل 
2 

  
 توعٌة بشرٌة 11 7

 لتدرٌب المتطوعٌن كفاءة 
 2مرات التنفٌذ

 متطوع 15تأهٌل 
3 6 

    
 بشرٌة

 تطوع

 

 معناإبدا 
مبادرة تعرٌفٌة للموظف والمتطوع الجدٌد بعمل الجمعٌة ) 

 (وحقوقه وواجباته

 بشرٌة 11 9 6 3 تقرٌر ربعً 
 تطوع

 

 القائد البدٌل
موظف فً كل قسم ألن ٌكون جاهز إلدارة القسم الذي تأهٌل ) 

 (ٌعمل فٌه

 10 6 موظفٌن  3

 جهات متمٌزةزٌارة 
لالطالع التنسٌق مع األقسام للقٌام بزٌارات لجهات متمٌزة  )  

 (على تجارب متمٌزة  

 تطوع بشرٌة 10 8 4 3 زٌارات 4

%70 .نسبة األداء السنوي للموظفٌن  تقرٌر نصفً 
 قٌاس مستوى االداء الوظٌفً 

 (للموظفٌن والمتطوعٌن) 
 بشرٌة 12   6   2مرات التنفٌذ

رؤساء 

 االقسام

نسبة المتمٌزٌن  المكرمٌن من 

 الموظفٌن والفرق التطوعٌة 
50%  تقرٌر  نصفً 

 حفل 1 الحفل السنوي لتكرٌم الكوادر واألقسام  
  

 جمٌع االقسام بشرٌة  12    

   2مرات التنفٌذ  المتمٌزالموظف والمتطوع 
 جمٌع األقسام بشرٌة 12   6

 االفكاربنك 
 (المتمٌزة فً الجمعٌة   جائزة األفكار واإلبداعات

 2مرات التنفٌذ
  

6 
  

 التطوع بشرٌة 12

%75 .نسبة الرضا الوظٌفً  تقرٌر نصفً 

 2مرات التنفٌذ الوظٌفًنسبة الرضا قٌاس 
  

 بشرٌة 12   6
 التطوع

 العالقات

 بشرٌة  11 8 6 3 تقرٌر ربعً تنمٌة العالقات الداخلٌة للموظفٌن
 التطوع

 العالقات

هٌل كوادر بشرًة  : الهدف الصجراثٌري الرابع 
 
 مجمٌزةبواء وثا



 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 المبادرة قٌاس المؤشر

مؤشر إنجاز 

 المبادرة

 التنفٌذأشهر 
 المساند المسؤول

الربع 

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

نسبة الزٌادة السنوٌة للمتطوعٌن فً 

 الفرق التطوعٌة
15% 

 نصفًتقرٌر 

 

أعداد المتطوعٌن )  

ونسبة البرامج التً تعتمد 

 (على مشاركات تطوعٌة 

 تغطٌة الفرص التطوعٌة فً االقسام
تقرٌر بعدد 

 المغطاةالفرص 
 التطوع 10 7 4 1

جمٌع 

 األقسام

 عدد الساعات التطوعٌة
 (دوري للعدد اإلجمالً لساعات التطوع احتساب )

تقرٌر ربعً 

 بساعات التطوع
 التطوع 12 9 6 3

جمٌع 

 األقسام

 المشاركة فً الملتقٌات التطوعٌة 
 (بهدف ابراز التطوع فً الجمعٌة) 

 التطوع 12 مشاركة واحدة
جمٌع 

 األقسام

نسبة برامج الجمعٌة التً تعتمد على 

 مشاركات تطوعٌة
70% 

 المتطوعاالستشاري 
عدد االستشارٌٌن من النخب الفكرٌة والمهنٌة واالجتماعٌة ) 

 (المتطوعٌن  المتخصصٌن

 التطوع 12 9 6 3 مستشارٌن  5
جمٌع 

 األقسام

 مشاركة القادة على العمل التطوعً
مشاركة رؤساء األقسام او اعضاء المجلس فً مبادرات ) 

 (تطوعٌة

 5أعضاء المجلس 

 5رؤساء األقسام 
 التطوع 12 9 6 3

جمٌع 

 األقسام

 .نسبة استدامة المتطوعٌن

 

 
 

70% 

تقرٌر نصفً بنسبة 

حاالت  المتطوعٌن الغٌر 

 .فعالة 

تقرٌر نهاٌة العام بنسبة 

 استمرارٌة المتطوعٌن

 

   اثر التطوع على الفرد

لقاء او استبٌان ٌوضح فٌه المتطوع اثر التطوع فً حٌاته ) 

 (إعالمٌا وٌنشر 

 التطوع 8 2 نتٌجة القٌاس
جمٌع 

 األقسام

 ركائز الجمعٌة 
 (وضع اسماء المتطوعٌن العام الماضً فً احد زواٌا الجمعٌة )

لوحة الشرف 

 المصممة
 التطوع 2

جمٌع 

 األقسام

 مشوار نجاح
 (سنوات وٌنشر  5تصمٌم ملف ٌشمل المتطوعٌن خالل اخر ) 

 التطوع 2 الملف المنشور
جمٌع 

 األقسام

 شاركنا التطوع
 (ٌحكً اثر التطوع فً حٌاته/ فدٌو مصور لمتطوع ) 

 التطوع 7 فٌدٌو 1
جمٌع 

 األقسام

 المناسبات الخاصة للمتطوعٌن
 (مشاركة االعضاء المتطوعٌن مناسبتهم الخاصة ) 

 التطوع 12,10 8 5 2 تقرٌر ربعً
جمٌع 

 األقسام

 شكرا  متطوعٌنا
 (جوائز دورٌة لجمٌع متطوعً الجمعٌة ) 

 التطوع 12 9 6 3 تقرٌر ربعً
جمٌع 

 األقسام

 العالقات التطوع 11 9 6 3 لقاءات  4 اللقاء الربع سنوي للفرق التطوعٌة

 ثعزًز وثومٌة خكافة العمل الجطوعي: الهدف الصجراثٌري الخامس 



 ثعزًز وثومٌة خكافة العمل الجطوعي: الهدف الصجراثٌري الخامس 

 المبادرة قٌاس المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء
مؤشر إنجاز 

 المبادرة

 شهر التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

عدد الدورات التدرٌبة والتأهٌلٌة المقدمة 

 للمتطوعٌن
4 

تقرٌر نصفً 

 بالدورات المنفذة

 لتدرٌب المتطوعٌن كفاءة 
 4التنفٌذ مرات 

 متطوع 15تأهٌل 
3 6 9 11 

 معناإبدا  بشرٌة تطوع
الجدٌد بعمل الجمعٌة وحقوقه للمتطوع مبادرة تعرٌفٌة ) 

 (وواجباته

 11 9 6 3 تقرٌر ربعً 

نسبة  المتمٌزٌن المكرمٌن من اعضاء 

 الفرق التطوعٌة
80%  

 تقرٌر نصفً

 

 حفل 1 الحفل السنوي لتكرٌم الكوادر واألقسام  

  

    12 
تطوع 

 بشرٌة
 العالقات

 حفل 1 الحفل السنوي لتكرٌم الكوادر واألقسام  

  

    12 
تطوع 

 بشرٌة
 العالقات

 2مرات التنفٌذ  المتمٌزالموظف والمتطوع 

  

6   12 
تطوع 

 بشرٌة
 العالقات

 االفكاربنك 
 (المتمٌزة فً الجمعٌة   جائزة األفكار واإلبداعات)

 2مرات التنفٌذ

  

6 

  

12 

تطوع 

 بشرٌة

 

 التطوع

%75 .نسبة رضا المتطوعٌن  
 نصفًتقرٌر 

 نسبة الرضا

 2مرات التنفٌذ نسبة الرضاقٌاس 

  

 بشرٌة تطوع 12   6

 العالقات تطوع 11 8 6 3 تقرٌر ربعً للمتطوعٌن والموظفٌنتنمٌة العالقات الداخلٌة 



 خلق صورة ذهوٌة مجمٌزة عن الرمعٌة:الهدف الصجراثٌري الشادس 

 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 المبادرة/ المبادرة قٌاس المؤشر 

إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 وقت التنفٌذ

 المساند المسؤول
 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانً الربع األول

عدد الحمالت والبرامج التعرٌفٌة 

 بالجمعٌة المٌدانٌة
16 

 تقرٌر  ربعً 

 

 المنفذة المبادرات

 التعرٌفً( الركن) المعرض  

 ( إقامة أركان تعرٌفة لبرامج وخدمات الجمعٌة  ) 
 الخدمات واإلعالمالعالقات    7 4 2 اركان 3

 الخدمات العالقات واإلعالم     6,4 1 3المشاركات  مشاركات تلفزٌونٌة 

 الخدمات العالقات واإلعالم   7 4 2 3المشاركات  مشاركات إذاعٌة

 بخدمة مأجور لنقل المرضىتعرٌفٌة مبادرة 
 (برنامج تعرٌفً مٌدانً لخدمة نقل المرضى ) 

 تقنٌة المعلومات العالقات واإلعالم 11   5,4 1 3المبادرات 

 اإلدارة التنفٌذٌة العالقات واإلعالم 10 7   3,2 4المقاالت  النشر الصحفً 

 جمٌع األقسام العالقات واإلعالم 12       1تقرٌر  التقرٌر السنوي لبرامج وانشطة الجمعٌة

عدد المنشورات اإلعالمٌة فً 

 .منصات الجمعٌة اإللكترونٌة

 

 تقرٌر شهري شهرٌا 7

 تنمٌة العالقات الخارجٌة
 -مورد و التهنئة و التعزٌة للشركاء الخارجٌن الشكر )

ما تصمٌم ونشره أو درع أو بعمل  -مسؤول  -شرٌك -متبرع

 (ذلكٌتطلب 

شهري/ 3  جمٌع األقسام العالقات واإلعالم 12:11 9:7 6:5 3:1 

 تغطٌة الحمالت والمبادرات الداخلٌة
عمل تصامٌم لألخبار والتغطٌات ونشرها لتوثٌق إنجازات ) 

 (الجمعٌة وجمٌع مبادراتها 

شهرٌا/ 3  جمٌع األقسام العالقات واإلعالم 12:11 9:7 6:5 3:1 

 مبادرة تفعٌل األٌام العالمٌة
 (العالمٌة بتصامٌم تناسب نوعها وتوقٌتها باألٌام المشاركة ) 

شهري/ 1  جمٌع األقسام العالقات واإلعالم 12:11 9:7 6:5 3:1 

شهرٌا/ 2 النشر الشهري الحصائٌات المساعدات  جمٌع األقسام العالقات واإلعالم 10 8 4 2 

 جمٌع األقسام العالقات واإلعالم 12 9 6 3 1 المساعداتإلحصائٌات النشر الربعً 

 قصة نجاح
نشر قصة نجاح احد المرض او اسرهم الذٌن قد تجاوزا ) 

 -منحة دراسٌة  -تنموي توظٌف عقبات او نجحو فً مجال 

 (دعم مشروع

 خدمة المستفٌدٌن العالقات واإلعالم 11 7     2



 مؤشر االداء
المستهدف 

 م22
 المبادرة قٌاس المؤشر 

إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 وقت التنفٌذ

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً
 الربع الثالث

الربع 

 الرابع

نسبة زٌادة زوار الموقع والمتجر 

 .االلكترونً
50%  

تقرٌر إحصائً نصفً 

 بالزٌادة

 مسابقة تحفٌزٌة
تستهدف زٌارة الموقع االلكترونً لزٌادة مسابقة ) 

 (الزوارنسبة 

 التوعٌة واإلعالمالعالقات      4   1

نسبة زٌادة متابعٌن الجمعٌة فً 

 االجتماعًمواقع التواصل 
20%  

 تروٌج  
 

 حملة تروٌجٌة للموقع والمتجر االلكترونً
 تقنٌة المعلومات العالقات واإلعالم 12 7 4   جهات تروٌج3

عدد االستضافات والزٌارات للتعرٌف 

 بالجمعٌة وأنشطتها
7 

تقرٌر نصفً      

 الزٌارات / باالستضافات

 الخدمات العالقات واإلعالم 12 9     2 استضافة رجال االعمال

 الخدمات العالقات واإلعالم     4 3 2 استضافة مؤثرٌن

 تطوع العالقات واإلعالم   7   2 2 استضافة فرق تطوعٌة

 زٌارة جهة متمٌزة

 (الخبرة اكتساب بهدف ) 
 اإلدارة التنفٌذٌة العالقات واإلعالم 10       1

التً عدد الملتقٌات والمناسبات 

 شاركت فٌها الجمعٌة
 تقرٌر نصفً 2

 التوعٌة/ الخدمات العالقات  واإلعالم       2 1 مهرجان الغضا للثقافة والفنون

فً مؤتمر واللقاء العلمٌة فً المشاركة 

 العمل الخٌري
 اإلدارة التنفٌذٌة العالقات  واإلعالم   8     1

 

زٌادة نسبة رضا أصحاب 

 .المصلحة

75%  تقرٌر نصفً 

استبٌانات  2 استبٌانات قٌاس رضا أصحاب المصلحة  جمٌع األقسام العالقات  واإلعالم 11   5   

 تقارٌر دورٌة للشركاء  
 (مورد  -شرٌك  -ل داعمإرسال تقارٌر دورٌة ) 

تقرٌر ربعٌة  4  جمٌع األقسام العالقات  واإلعالم 12 9 6 3 

 حفل سنوي لتكرٌم شركاء النجاح 
 (مورد  -شرٌك  -داعم) 

 جمٌع األقسام العالقات  واإلعالم 12       1

 التخطٌط العالقات  واإلعالم 12 9 6 3 تقرٌر  معالجة شكاوى العمالء

 خلق صورة ذهوٌة مجمٌزة عن الرمعٌة:الهدف الصجراثٌري الشادس 



 ثحكٌق ك فاءة وثومٌة مالٌة مشجدامة :الهدف الصجراثٌري الشابع

 المبادرة قٌاس المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء
إنجاز مؤشر 

 المبادرة

 اشهر التنفٌذ 

الربع  المساند المسؤول

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

 2 .عدد المشارٌع االستثمارٌة
 دراسات الجدوى

 تقرٌر إنجاز نصفً 

 المواردتنمٌة  3 دراسة جدوى معتمدة دراسة جدوى لمشروع الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة 
لجنة 

 اإلستثمار

 ملٌون لاير  االستثمارٌة المحافظ 
9 

 تنمٌة الموارد
لجنة 

 اإلستثمار

 4 %100االنتهاء نسبة  تسوٌق المشروع على كبار المانحٌن

عدد العقارات واألراضً الجدٌدة الموقوفة 

 .لصالح الجمعٌة

2  

 (ارض1 -عقار 1) 

تقرٌر نصفً 

 باإلنجاز 

 تنمٌة الموارد 8 6:5 3:1 %100االنتهاء نسبة  البحث عن داعمٌن لشراء عقار وقفً بالرٌاض
لجنة 

 اإلستثمار

 تنمٌة الموارد 6 شهادة التسجٌل التسجٌل فً منصة الهٌئة العامة لألوقاف
لجنة 

 اإلستثمار

 العالقات تنمٌة الموارد 12 6 تقرٌر الحملة حملة إلكترونٌة لنشر ثقافة الوقف 

إجمالً إٌرادات األوقاف والمشارٌع 

 .  االستثمارٌة

 

500,000 

تقرٌر نصفً من 

 المالٌة باإلٌرادات

 

 

 

 

تقرٌر مالً  بعدم 

تجاوز المصارٌف 

 من العوائد% 10

 تنمٌة الموارد 12:11 9:7 6:5 3:1 محالت  4 تأجٌر العقارات القائمة استكمال 
لجنة 

 اإلستثمار

 تنمٌة الموارد 12:11 9:7 6:5 3:1 عقار معطل 1تفعٌل  تفعٌل العقارات المعطلة 
لجنة 

 اإلستثمار

 التعاقد مع مكتب إدارة امالك 
  2عدد المكاتب 

 (خارجً-داخلً) 
 تنمٌة الموارد 5

لجنة 

 االستثمار

إلى عوائد االستدامة نسبة مصارٌف 

 (واستثماراتأوقاف ) االستدامة 
 %10حتى 

 االستثمار التقٌٌم الدوري لعائد 
 تقرٌر اإلٌرادات نصفً 

تقرٌر متابعة وتقٌٌم 

 شهري
 تنمٌة الموارد 12:11 9:7 6:5 3:1

لجنة 

 االستثمار

 خطة ترشٌد المصارٌف
تقرٌر ربعً بإٌرادات 

 االستثمارومصارٌف 
 تنمٌة الموارد 12 9 6 3

الخدمات 

 المساندة



 ثحكٌق ك فاءة وثومٌة مالٌة مشجدامة :الهدف الصجراثٌري الشابع

 البرنامج/ المبادرة قٌاس المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء
 إنجازمؤشر 

 المبادرة

 اشهر التنفٌذ 

 المساند المسؤول
الربع 

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث
 الربع الرابع

 مسار ات 8 .زٌادة مسارات التبرعات المستدٌمة المفعلة

تقرٌر ربعً 

بالمسارات 

 المستهدفة المفعلة

 توفٌر اوامر مستدٌمة شهرٌة
 150تقرٌر ربعً ب 

 امر مستدٌم 
 العالقات المواردتنمٌة  12:11 9:7 6:5 3:1

 تفعٌل المتجر اإللكترونً 
تقرٌر  ربعً بإٌرادات 

 المتجر 
 العالقات تنمٌة الموارد 12 9 6 3

 SMSتفعٌل التبرع برسائل 
تقرٌر  نصفً بإٌرادات 

 الرسائل  
 العالقات تنمٌة الموارد 12 9 6 3

 العالقات تنٌمة الموارد 12 9 6 3 جمٌع المنصات الرسمٌة فً منصات التبرع الرسمٌة االشتراك 

 نسبة من الربح فً المراكز التجارٌةاستقطاع 

 مركز تجاري 2عدد

تقرٌر نصفً بإٌرادات 

 المسار
 العالقات تنٌمة الموارد 12 9 6 3

 العالقات تنٌمة الموارد 12 9 6 3 بطاقة سنوٌة100 بطاقات إهداء التبرع

 1موقع /  1جهاز  جهاز التبرع الذاتً
    

9 
  

 العالقات تنٌمة الموارد

 العالقات تنٌمة الموارد 12:11 9:7 6:5 3:1 بطاقة شهرٌة 10 بطاقات المرٌض

% 20 .زٌادة قاعدة بٌانات المتبرعٌن  
 ربعًتقرٌر 

 بأعداد المتبرعٌن 

 العالقات تنٌمة الموارد 12,10 9,7 6,4 3 ربع/ زٌارة 2 زٌارت الداعمٌن والجهات المانحة

 تنٌمة الموارد 12 9 6 3 مختصٌن  5 اإلستعانة بمختصٌن فً تنمٌة الموارد
لجنة 

 االستثمار

 العالقات تنٌمة الموارد 12 9 6 3 تقرٌر  نصفً بالنتائج اإلنضمام فً قروبات ومنصات تنمٌة الموارد



 ثحكٌق ك فاءة وثومٌة مالٌة مشجدامة :الهدف الصجراثٌري الشابع

 إنجاز المبادرةمؤشر  البرنامج/ المبادرة قٌاس المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء

 اشهر التنفٌذ 

 المساند المسؤول
الربع  

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

%10 .نسبة الزٌادة فً اإلٌرادات والتبرعات  

تقرٌر ربعً مالً  

 للمحاسب الخارجً

 العالقات المواردتنمٌة  12 9 6 3 تقرٌر ربعٌة  4 تقارٌر دورٌة  لكبار المتبرعٌن

 العالقات تنمٌة الموارد 12 9 6 3 تقرٌر ربعً آلٌة متابعة المتبرعٌن عن طرٌق المتجر

%25 .نسبة الزٌادة فً إٌرادات المتجر اإللكترونً   

 العالقات تنمٌة الموارد 12 9 6 3 تقرٌر ربعً برامج دعائً مختص بالمتجر اإللكترونً

 .نسبة الزٌادة فً تبرعات االشهر الفضٌلة
25%  

 تكثٌف برامج طلبات الدعم فً مواسم الخٌر  
 برامج 5

 بطاقات مرٌض أسبوعٌة 3
 العالقات تنمٌة الموارد 12 9 6 3

 12 عدد الرعاة لبرامج وخدمات الجمعٌة
 تقرٌر ربعً

 بالعدد ونوع الخدمة 

 

 12 9 6 3 حمالت مغطاه 4 تسوٌق دعم حمالت التوعٌة 
تنمٌة 

 الموارد
 العالقات

 12 9 6 3 2المغطاة البرامج  عام برنامج لمدة تسوٌق دعم  2 الشركات االستراتٌجٌة الداعمةعدد 
تنمٌة 

 الموارد

لجنة 

 اإلستثمار

 12 9 6 3 2المنح  التقدٌم على منح الوزارة 2 عدد الجهات المانحة
تنمٌة 

 الموارد
 العالقات

عدد المشارٌع والبرامج المرفوعة للداعمٌن 

 .وجهات المنح
 برامج 12

تقرٌر ربعً بملفات 

 التسوٌف المرفوعة 
 12 9 6 3 3 التقدٌم على الجهات المانحة 

تنمٌة 

 الموارد

 العالقات

 المشارٌع

نسبة البرامج التً تم دعمها من إجمالً 

 .البرامج والمشارٌع المرفوعة

 برامج  6

50% 

تقرٌر نصفً البرامج 

 التً تم تغطٌتها 
 12 9 6 3 %100نسبة التغطٌة  استثماريتسوٌق دعم مشروع 

تنمٌة 

 الموارد

لجنة 

 االستثمار

 

تغطٌة المنح المالٌة لمصروفات البرامج نسبة 

 .والمشارٌع
25% 

تقرٌر ربعً مالً 

 للمحاسب الخارجً

 12 9 6 3 %100نسبة التغطٌة  تسوٌق تكالٌف وقف الجمعٌة 
تنمٌة 

 الموارد

لجنة 

 االستثمار

 12 9 6 3 برامج  3تغطٌة  واالجتماعٌة تسوٌق برامج الرعاٌة النفسٌة 
تنمٌة 

 الموارد
 العالقات



 مؤشر اإلنجاز البرنامج/ المبادرة  قٌاس المؤشر م22المستهدف  مؤشر االداء

 اشهر التنفٌذ 

 المساند المسؤول
الربع 

 األول

الربع 

 االثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

 

نسبة االلتزام بمعاٌٌر السالمة المالٌة 

 للحوكمة

100%  درجة تقٌٌم الوزارة 

 المالٌة  12 9 6 3 تقارٌر تقٌٌم 4 تقٌٌم ربعً لمعٌار السالمة المالٌة  
لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

اعداد التقارٌر المالٌة الربعٌة  فً الوقت 

 المحدد
 المالٌة  12 9 6 3 تقارٌر  4

لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

 12 9 6 3 تقارٌر 4 تقارٌر المراجعة المالٌة الداخلٌة 
لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

إعداد المٌزانٌة للعام المنتهً فً الوقت 

 المحدد

 الموازنة اعتماد 

من بداٌة  1بداٌة  شهر 

       السنة الجدٌدة

 المالٌة  12
لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

%70 بالموازنة التقدٌرٌةااللتزام نسبة   

التقارٌر المالٌة 

الربعٌة من المحاسب 

 الخارجً

 االنحراف تقارٌر عن المصروفات ونسب 
تقٌٌم التكالٌف الفعلٌة ومقارنتها مع بنود الموازنة )  

 (وجدإن االنحراف التقدٌرٌة وتحدٌد نسبة 

 المالٌة  12 9 6 3 تقارٌر  4
لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

 

 عدد مالحظات المراجع الخارجً
2 

 تفعٌل أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلٌة
 (  توفٌر جمٌع متطلبات لجنة الرقابة الداخلٌة) 

 المالٌة  12 9 6 3 تقارٌر  4
لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

 ثحكٌق ك فاءة وثومٌة مالٌة مشجدامة: الهدف الصجراثٌري الشابع



 مؤشر اإلنجاز البرنامج/ المبادرة  قٌاس المؤشر م22المستهدف  األداءمؤشر 

 اشهر التنفٌذ 

 المساند المسؤول
الربع 

 األول

الربع 

 االثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

عدد الشراكات المجتمعٌة الفاعلة التً 

 .تخدم أهداف الجمعٌة
5 

تقرٌر نصفً 

بالشراكة الموقعة 

 ونتائج الشراكة

 9 3 2االتفاقٌات  شراكة مع جهات تدرٌبٌة
 التوعٌة

 البشرٌة
 العالقات

 العالقات المشارٌع 11 6 2 2االتفاقٌات  شراكات مع مرافق صحٌة

 شراكات خدمٌة 
 (خدمات عامة  -محاماة -مورد خدمة ) 

 العالقات المشارٌع 11 6 2 2

 تأهٌل شراكه مع مركز 
 (والتدخل المبكرللطفولة السعدي ) 

 العالقات خدمة مستفٌدٌن 1 1اتفاقٌة 

 العالقات خدمة مستفٌدٌن 1 1 1اتفاقٌة  شراكه مع جهة لتنسٌق المناسبات

%50 نسبة الشراكات المجتمعٌة الفعالة  
تقرٌر ربعً 

 بالشراكات الفعالة

 المشارٌع العالقات 3 اآللٌةاعتماد  الشراكات فاعلٌة قٌاس إعداد آلٌة 

 تجدٌد الشراكات المنتهٌة
عدد الشراكات 

  2المجددة 
 العالقات المشارٌع 6 3

 قٌاس اثر الشراكات
قٌاس عدد الفعالٌات والخدمات المقدمة ضمن ) 

 (الشراكة والتطور السنوي للشراكات السابقة

 استبانات نصفٌة 2

 
 المشارٌع العالقات 12 6

 بواء شراكات مرجمعٌة فعالة :الدامن الهدف الصجراثٌري 



 الربع : القسم 

 المؤشر  الهدف

 اإلنجاز
 التوضٌح

 البرنامج  /المبادرة

 

 اإلنجاز
   التوضٌح

 لم ٌنجز جزئً كامل  
 نسبة التحقق المتحقق المستهدف

 هموذج مجابعة الخطة الجشغٌلٌة



 اهجهى
 بحمد هللا وثوفٌكه 


