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تواصل مع 

المجتمع

تطوير البيئة 
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 الرحيم الرحمن هللا بسم 
  :مقدمه
 .وسلم وصحبة آلة  علىو محمد سيدنا هللا رسول  على  والسالم والصالة هلل الحمد

 في مسيرتها الجمعية لتواصل  التطوير  في  مجلسكم لنهج استمرار  جاءت  التي م 2021 الحالي  للعام  التشغيلية العمل  خطة  لكم  اعرض  آن  يسرني

 - :التالية العوامل  وفق  وذلك  للجمعية االستراتيجية الخطة  انجاز على هللا بمشيئة الجمعية إدارة  تسعى وسوف  االستراتيجية أهدافها تحقيق

 .المقدمة  الخدمة مستوى لرفع الواحد  الفريق بروح  والعمل والتكاتف الجدية التنفيذي الجهاز في الزمالء  من وجدت وقد  األداء  تفعيل  -1

 واإلدارية   المالية ولوائحها الجمعية ألنظمة المؤسسي  التطوير  الستكمال الجهد  بذل  في االستمرار  -2

    الجمعية تناله الذي  الدعم  مع يتواكب بما الجمعية من للمستفيدين الخدمات  تقديم   -3

 جميع التدريب هذا من يستفيد أن على المانحة المؤسسات  من واالستفادة  اإلنتاج معدل لرفع  والتأهيل التدريب برامج تكثيف على العمل -4

 ولتحقيق للجمعية المالي الدعم الستقطاب فاعلية أكثر وبشكل والمشاريع للبرامج الجيد األعداد من قدراتهم وليتمكنوا لبناء .الجمعية موظفي

 _  :أبرزها من مجاالت عدة في التدريب  ويكون المناسبة المالية الموارد 

 .المالية الموارد  استقطاب  في الفريق  مهارات تنمية  -

 .الموارد  تنمية في إبداعية أفكار على التعرف   -

 .المانحة المؤسسات برامج  مع التعامل ومهارات  فن على التعرف   -

 االلكتروني التسويق مهارات على التعرف  - 

 ورأس مالية موارد  سيحقق  مما المرحلة  هذه  في األهم هو ولعله المانحة الجهات مع واالجتماعات الندوات  وحضور  التدريب طريق عن  وذلك

 .وفاعلية بكفاءة  المالية الموارد  تنمية على  قادر بشري  مال



   

 المالية الموارد تنمية في وتجاربهمخبراتهم  من لالستفادة المالية الموارد تنمية في والمتميزة الناجحة الخيرية للجهات عمل  بزيارات القيام

 ايجابية ذهنية صورة  بناء بهدف  األخرى  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  التركيز مع للجمعية االلكتروني  الموقع وتطوير  تفعيل على العمل -5

 .الجمعية عن

 صورة  لتحسين  الهامة  والمعارض  واالجتماعية الوطنية المناسبات كافة في وتواجدها الجمعية مشاركة  تفعيل  على الجمعية إدارة ستعمل  -6

 .الجمعية

 المانحة والجهات   واألهلية الحكومية الجهات كافة على  وتوزيعه م 2020 المالي للعام وانجازاتها الجمعية عن  سنوي تقرير  إعداد سيتم -7

 االلكتروني الجمعية موقع على نشره وكذلك  الخيرية والجمعيات

 القطاع على الجمعية وخدمات  برامج تسويق بهدف  وذلك الجمعية تنفذها التي والبرامج المشاريع عن خاص  كتيب إصدار على نعمل سوف  -8

 المانحة والجهات المجتمعية والمسؤولية الخاص

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تبوك بمنطقة المحتاجين للمرضى متميز نوعي بشكل ووقائية عالجية صحية رعاية تقديم في المساهمة/ الرسالة

 
 
 
 

 تسعى لرفع الوعي الصحي وتقديم الدعم المادي والعيني للمرضى المحتاجين صحية جمعية تطوعية نحن /من 
 

 بالمملكة رائده في مجال العمل الصحي التطوعي  صحيةجمعية  / الرؤية

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

ناقيم

الجودة 
والتميز

الشراكات

المبادرة

يةاالحتراف

 المحتاجين للمرضى المادي الدعم تقديم -2

 المحتاجين للمرضى الصحية الرعاية توفير في المساهمة-1



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :العمل ونطاق الجمعية خدماتل األساسية لبياناتا

 

 للجمعية المالية الموارد تنمية -5

 صحيا المجتمع وتثقيف توعية -3

 الصحي المجال في المتطوعة الكوادر وتأهيل تدريب -4

 بالجمعية االداري النظام بناء -6

 بالجمعية العاملين قدرات وبناء تنمية -7



   

 الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك األساسية البيانات 

 د عبد المجياالمير   المروج شارع  تبوك حي الموقع 

 27/7/1437 التأسيس تاريخ 

 772 رقم التسجيل 

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   جهة االشراف 

 منطقة تبوك نطاق خدمات الجمعية 

 0144215020 رقم الهاتف 

 0144215020 رقم الفاكس 

 7944 ص ب 

 47312 الرمز البريدي 

 chct@outlook.sa االيميل 

 

 

 



   

 
 

 
 

 

 المنصب االسم  م

 مجلس اإلدارة رئيس التدالوي  د/ إبراهيم بن عبد هللا أ.   1

 مجلس اإلدارة نائب رئيس علي الطويلعي بن  د/محمد  2

 الجمعية  امين عام الوكيل  ز عبد العزيبن  قأ/عبد الخال 3

 امين الصندوق  حامد الحربيبن أ/ موسى  4

 عضو د/ أميرة علي سبيتان شامان 5

 عضو د/ طارق علي عوده البلوي  6

 عضو د/ أماني علي سبيتان شامان  7

 عضو مانع محمد القحطانيد/  8

 عضو م/سعد مشحن عيد البلوي  9

 عضو د/يوسف صالح عزو العالوي  10

 عضو محمد متعب العتيبيد/ 11

 عضو د/ حسناء عبدهللا العنزي أ 12

 عضو د/ فيصل محمد خليل أبو ظهير  13

                                                            
 
 



   

 
 
 
 
 

 (swotتحليل واقع الجمعية الخالي )

 

 الضعفنقاط  القوةنقاط 

 وجود الدعم الحكومي
 وجود مجلس ادارة فعال
 وجود فريق عمل متكاتف

 الحديثةتوظيف التقنية  
 الصحة(  )التنمية، جهات االشرافالتواصل الجيد مع 

 

 المانحةضعف التواصل واستقطاب الجهات 
 ضعف الموارد المالية

 لتنفيذ بعض المشاريع  النقديةقلة السيولة  
 ضعف التنسيق مع الجهات الخيرية 

 ضعف التنسيق مع الجهات االعالمية
 الموظفين وتأهيلضعف جانب تدريب 

 المخاطر الفرص 

العالقة  شراكة مجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية ذات 
 بتخصص الجمعية

 جهات مانحه امكانية استقطاب
 لدى الجمعية برامج نوعيةوجود 

 قلة التبرعات الواردة للجمعية
 لدى الجمعية   المستدامةالمالية  قلة الموارد 

 ضعف التجاوب مع برامج الجمعية
 عدم وجود مؤسسات مانحه في المنطقة 

 
 
 
 
 



   

 
 
 

الهدف 
 االستراتيجي 

 وبرامج نوعية تقديم مشاريع 

 الهدف التفصيلي 
لها   المحتاجين ويكون للمجتمع وللمرضىتنفذها الجمعية ووضع االلوية للبرامج المبتكرة والتي تقدم خدمة مباشرة  التيمراجعة جميع البرامج 

 مباشر  تأثير

 المشاريع 

 ذ التنفيمسؤولية  مؤشرات االداء فترة التنفيذ  الميزانية التقديرية  المشروع  م

1 
متنقلة  وحدة نشاء إ

 للتبرع بالدم 
500000 1/5 21/9 

 عقد التوريد 
 االوراق الرسمية للسيارة 

العالجية  لجنة البرامج 
 الجمعية في

2 
  وحدة متنقلة نشاءإ

للتوعية والتثقيف  
 الصحي 

450000 1/6 21/10 
 عقد التوريد 

 االوراق الرسمية للسيارة 
العالجية  لجنة البرامج 

 الجمعية في

3 
المساعدات العينية  
والنقدية للمرضى  

 المحتاجين 
 سجالت المستفيدين 31/12 1/1 150000

لجنة المساعدات  
 بالجمعية 

4 
الصحية  برامج التوعية  

 مدار العام  على
 مدار العام  150000

 بيانات الحضور 

 استمارات التقييم 
 لجنة التوعية الصحية

5 
برنامج العناية بصحة  

 واالسنان الفم 
 لجنة التوعية الصحية سجالت المستفيدين 23/4 18/4 150000

6 

توقيع عقود شراكه مع 
كل من  ادارة التعليم  

وسجون    بمنطقة تبوك
 منطقة تبوك  

 الشراكةعقد   27/2 5000
مجلس ادارة الجمعية  

  التنفيذيةواالدارة 
 بالجمعية 

 

 
  م 2021/  /    الموافق 1442/    /  تم اعتماد هذه الخطة من قبل المجلس االدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 



   

 الجمعية دارة إرئيس مجلس                                                                               للجمعية  المدير التنفيذي                  
         
 التدالوي   عبد هللابن ابراهيم  / أ.د              البلوي                                                          حمير بن محمد  . أ


