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 م 2022الخطة التشغيلية لعام                                                       

 

إيجاد قنوات تواصل مع    تنمية الموارد المالية                         تطوير البيئة الداخلية   

 المجتمع  

 تفعيل العالقات العامة واالعالم     برامج ومشاريع نوعية                               

 



   

  :مقدمه 
 .وسلم وصحبة آلة علىو  محمد سيدنا للا  رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 تحقيق في مسيرتها الجمعية لتواصلو  التطوير  في  مجلسكم لنهج استمرار جاءت التيو م  2022 لعام التشغيلية خطةال لكم اعرض آن يسرني

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

 .المقدمة الخدمة مستوى لرفع الواحد الفريق بروح والعمل والتكاتف  الجديةو  التنفيذي  الجهاز في الزمالء بين 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

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

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

 :  أبرزها من مجاالت عدة في التدريب ويكون المناسبة المالية

 .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 - 

الكفاء المانحة الجهات مع  واالجتماعات الندوات وحضور التدريب ب  وذلك ال  ةلزيادة   مال ورأس مالية موارد منها  تحققي س مرحلة   ىواالنتقال 

 .وفاعلية بكفاءة المالية الموارد تنمية على قادر بشري

 .االخرى الخيرية لجهاتمع ا وتجاربهم في تنمية الموارد المالية براتهموخ والناجحة    ةالمتميزواالستفادة من األفكار 



   

 ذهنية صورة  بناء  بهدف األخرى االجتماعي التواصل مواقع على  التركيز  مع للجمعية االلكتروني الموقع وتطوير  تفعيلمستوى األداء و لرفع  

 .الجمعية عن ايجابية

 .الجمعيةب  لتعريف الهامة والمعارض واالجتماعية الوطنية المناسبات كافة في وتواجدها الجمعية مشاركة تفعيل على الجمعية إدارة ستعمل  -5

 المانحة والجهات  واألهلية  الحكومية الجهات كافة على وتوزيعه  م2021 المالي للعام وانجازاتها الجمعية عن سنوي  تقرير إعداد -6

 االلكتروني  الجمعية موقع على نشره وكذلك الخيرية والجمعيات

الخاصة  تالمنشورا  إصدار على نعمل -7 للمبادرات  التسويقية   الخاص القطاع على هاتسويق  بهدف وذلك الجمعية تنفذها التي والنماذج 

 المانحة  والجهات المجتمعية والمسؤولية

 

 

 

 

 نحن: من                  

 صحية تسعى  جمعية تطوعية

 لرفع الوعي الصحي وتقديم  

 والعيني للمرضى الدعم المادي 

 المحتاجين 

 

 

 

 

 

                                                                               :الرؤية

جمعية صحية رائده في مجال 

العمل الصحي التطوعي  

 بالمملكة

 :الرسالة 

المساهمة في تقديم رعاية 

صحية عالجية ووقائية بشكل  

نوعي متميز للمرضى 

 المحتاجين بمنطقة تبوك



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتاجين  للمرضى  المادي الدعم تقديم -2

 للجمعية  المالية  الموارد تنمية -5

 المحتاجين  للمرضى الصحية الرعاية توفير  في المساهمة -1

 صحيا  المجتمع وتثقيف توعية -3

 الصحي المجال في المتطوعة  الكوادر وتأهيل  تدريب -4

 بالجمعية  االداري النظام بناء -6

اقيمن

الجودة 
والتميز

الشراكات

المبادرة

ةاالحترافي



   

 

 

 

 

 

 
 العمل:خدمات الجمعية ونطاق ل لبيانات األساسية ا

 
 

 الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك  األساسيةالبيانات 

 عبد املجيد االمير   املروج شارع تبوك حي املوقع 

 1437/ 27/7 التأسيس تاريخ 

 772 رقم التسجيل 

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية   جهة االشراف 

 منطقة تبوك  نطاق خدمات الجمعية

 0144222991 رقم الهاتف 

 144222991 رقم الفاكس 

 7944 ص ب

 47312 الرمز البريدي

 chct@outlook.sa االيميل

 

 بالجمعية  العاملين  قدرات وبناء تنمية -7



   
 

 

 
 

 
 

 

 املنصب  االسم  م

 مجلس اإلدارة  رئيس ا.د إبراهيم بن عبدهللا التدالوي   1

 مجلس اإلدارة  نائب رئيس علي الطويلعيبن د/محمد  2

 الجمعية  امين عام عبد العزيز الوكيل بن أ/عبد الخالق  3

 امين الصندوق  حامد الحربي بن أ/ موس ى  4

 عضو  أ.د/ فيصل محمد خليل أبو ظهير 5

 عضو سبيتان شامان د/ أميرة علي  6

 عضو   مصطفى فراج د/  7
 عضو د/ أماني علي سبيتان شامان 8

 عضو د/ مانع محمد القحطاني  9
 عضو م/سعد مشحن عيد البلوي  10
 عضو د/يوسف صالح عزو العالوي  11

 عضو بدر هاشم السيد  د/  12

 عضو د/ حسناء عبدهللا العنزي  13

                                                            



   

 

 

 

 

 

 

 

اقع الجمعية الخالي )  ( swotتحليل و

 

 الضعف نقاط  القوة نقاط 

 وجود الدعم الحكومي 
 وجود مجلس ادارة فعال 
 وجود فريق عمل متكاتف

 الحديثة توظيف التقنية 
 الصحة(  )التنمية، جهات االشرافالتواصل الجيد مع  

 

 المانحة ضعف 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

الحكومية ذات العالقة شراكة مجتمعية مع عدد من الجهات 
 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 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
 2022للجمعية للعام  ةالتشغيلي الخطة 

    الرئيسية والمبادراتمجال األهداف 

 االعمال   والداعمين ورجال الهدف الرئيسي تحقيق التواصل الفعال مع المستفيدين 

 التكلفة املالية العدد  معايير األداء  املبادرة او البرنامج م
 4 3 2 1 املنفذ 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مساند رئيس ي 

            ✓  العالقات  مجلس اإلدارة  00 5 عدد الزيارات  شركات  5زيارات ميدانية ل  5تنفيذ  1

             العالقات  مجلس اإلدارة  000 10 عدد الزيارات  زيارات للدوائر الحكومية10تنفيذ  2

             العالقات  مجلس اإلدارة  00 10 عدد الزيارات  زيارات للمدارس اناث 10تنفيذ  3

             العالقات  مجلس اإلدارة  000 10 عدد الزيارات  زيارات للمدارس ذكور 10تنفيذ  4

             العالقات  مجلس اإلدارة  000 7 عدد الزيارات  من رجال االعمال وكبار الشخصيات لزيارة الجمعية 7دعوة عدد  5

             االعالم  مجلس اإلدارة  00 3 عدد الزيارات  لجمعيات مماثلهزيارات  3تنفيذ  6

             االعالم  مجلس اإلدارة  00 2 عدد اللقاءات  لقاء مع االعالمين في تبوك 2إقامة عدد  7

             االعالم  مجلس اإلدارة  000 4 االستبياناتعدد  مرات قياس لرضا املستفيدين 4 اجراء عدد 8

             اإلدارة  العالقات  00 %70 نسبة الرضا تحليل احتياجات املستفيدين ومقترحاتهم حسب نتائج القياس  9

              االعالم  00 50 عدد الرسائل  تفعيل دور الرسائل النصية لداعمي الجمعية وكافة شرائح املجتمع 10

             املوارد االعالم  7000 20 الحقائبعدد  حقيبة تعريفية للجمعية20تجهيز عدد  11

             املوارد االعالم  5000 4 عدد الحمالت  للجمعية الكترونيةحمالت تسويقية  4إقامة  12

             املوارد االعالم  3000 3 عدد املقاطع  انفوجرافك(مقاطع صوتية قصيرة للجمعية ) 3تسجيل  12

             اإلدارة  االعالم  3000 3 عدد املعارض  معارض تعريفية للجمعية في األسواق والجامعة 3املشاركة في  13



   
              االعالم   10 عدد النشرات  العامة ة عن تهاني في املناسبات ر ابع اإللكترونيةنشر برشورات  14

              االعالم    مستمر الجمعية أنشطة وبرامجتوثيق  15

              االعالم  5000  نسخه 150 اعداد وتصميم التقرير السنوي  16

              االعالم    180 تزويد الجهات املانحة واملؤسسات الخيرية بالتقرير  17

              االعالم  8000  مستمر تصميم فيلم تعريفي عن الجمعية 18

              االعالم    مستمر متابعة نشر اعمال الجمعية  19

              االعالم  400  مستمر النشرات التعريفية عن الجمعية  وإعادة طبعمراجعة  20

              االعالم    مستمر متابعة نشر املقاطع اإلعالمية في مواقع التواصل االجتماعي 21

              االعالم    مستمر متابعة تطوير املوقع االلكتروني للجمعية  22

 

 

 الهدف   -1

 بناء شراكات فاعلة ومتنوعة مع مؤسسات املجتمع واالفراد  

 العدد معايير األداء  املبادرة او البرنامج  م
 التكلفة

 املالية 

 4 3 2 1 املنفذ

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مساند  رئيس ي 

 عدد الشراكات تحديد احتياج الجمعية من الشراكات 1

 

5 

 

            ✓  املوارد اإلدارة 00

             املوارد إلدارة 000 شراكات على األقل وفقا لالحتياج 4عقد  2

 عقد شراكات لخفض تكاليف املنتجات اإلعالمية 3
اجمالي املبالغ  

املوفرة من 

 تكاليف البرامج

20% 

00 

 إلدارة

 
 املوارد

            

             000 تامين شركات ومعاهد لتدريب املوظفين  4

             000 تامين شراكة مع جهات حكومية  5

             00 برامج صحية 4تامين رعاية  6

7 
اشخاص مؤثرين في برامج  3عقد شراكه مع 

 التواصل االجتماعي تويتر 
 6 الشراكاتعدد 

             االعالم إلدارة 00

8 
اشخاص مؤثرين في برامج  3عقد شراكه مع 

 التواصل االجتماعي سناب شات 
 اإلدارة 000

 االعالم

 املوارد
            

 



   

 

 

 الهدف   -2

 تحقيق زيادة في املوارد املالية

 

 املبادرة او البرنامج  م
معايير  

 األداء
 املالية التكلفة العدد

 4 3 2 1 املنفذ

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مساند  رئيس ي 

نسبة  شراء عقار مناسب للجمعية  1

الزيادة في 

 إيرادات

 الجمعية

15% 

            ✓  ا تنمية املوارد املالية  00

تنمية   إلدارة 000 تسويق البرامج واملشاريع لدى املؤسسات املانحة 2

املوارد 

 املالية 

            

             إلدارة 00 استقطاع شهري 40تحصيل  3

             إلدارة 000 رجل اعمال لدعم الجمعية  40مخاطبة  4

             اإلدارة املوارد املالية  000 1  عقد ورشة عمال مع رجال اعمال لدراسة استثمار مناسب  5

             اإلدارة املوارد 000   ملشروع مناسب دراسة جدوى  6

             اإلدارة املوارد 00   وتحديث قاعدة بيانات لحصر كافة الداعمين للجمعية تطوير  7

             اإلدارة املوارد 00   مراجعة قاعدة بيانات الداعمين ملعرفة توجهاتهم  8

  عامل ومنتسب  0استقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية 9
 عضو عامل15

 عضومنتسب20
             اإلدارة املوارد 000

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

  البشريةالهدف استقطاب وتطوير املوارد  -3

 

 املالية التكلفة العدد معايير األداء  املبادرة او البرنامج  م
 4 3 2 1 املنفذ

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مساند  رئيس ي 

 00 00 عدد الوظائف السنة تحديد الوظائف املراد شغلها خالل  1

 اإلدارة اإلدارية اللجنة 

 ✓            

             000 0 عدد املهارات  القدرات املتوفرة في املوظفين واملتطوعينو تحديد وتصنيف املهارات  2

             00 4 عدد املجاالت  للعاملين  التدريبةتحليل االحتياجات  3

             1500 15 عدد الفرص  واملتطوعينإيجاد فرص تدريبية لتطوير العاملين   4

             ا إلدارة  اإلدارية اللجنة  000 5 عدد املستفيدين اعداد الخطة السنوية لتدريب املوظفين وتنفيذها 5

             لجنة التدريب إلدارة 00 0 نسبة االستفادة  قياس األثر التدريبي  6

             االدارة وحدة التطوع 3000 50 عدد الفرص  املتطوعين إيجاد فرص مناسبة لتشجيع  7

 وحدة التطوع 2000   نشر الوعي في أهمية التطوع في الجمعية في مختلف شرائح املجتمع 8
العالقات  

 واالعالم
            

             لتطوع ا اإلدارة 00  عدد املوظفين عمل مسح دوري لقياس رضا العاملين  9

             التطوع  اإلدارة 00 %80 معدل الرضا  تحليل األسباب لعدم الرضا ومعالجتها 10

 

 

 

 

 



   

 

 البرامج واألنشطة -4

 عينية للمرض ى املحتاجين بمنطقة تبوك   مساعداتتقديم )ا( 

 املحتاجين بمنطقة تبوك   عالجية للمرض ى تقديم مساعدات )ب( 

   العامليةوتثقيف املجتمع املحلي واملشاركة في األيام الصحية  صحية لتوعيةتقديم برامج تثقفية  )ج( 

 تسير العيادات والقوافل الصحية من خالل العيادات املتنقلة للجمعية  )د( 

 برنامج صحة الفم واالسنان من خالل عيادة االسنان املتنقلة )هـ( 

 املالية التكلفة العدد ء معايير األدا املبادرة او البرنامج  م
 4 3 2 1 املنفذ

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مساند  رئيس ي 

 مريض محتاج بمنطقة تبوك 100صرف أجهزة طبية متنوعة لعدد  1
 تسليم

 األجهزة
            ✓  املستودع املحاسب  البحث االجتماعي 250000 100

             املحاسبة  املستودع    األجهزةعدد  استقبال األجهزة الطبية املستعملة  2

 مرض ى 5املساهمة في اجراء عمليات عيون لعدد  3
 عدد

 العمليات
             املحاسبة االدارة  البحث االجتماعي 20000 5

 مرض ى  5املساهمة في اجراء عمليات جراحية مختلفة لعدد  4
 عدد

 العمليات
             اإلدارة املحاسبة  البحث االجتماعي 20000 5

 البحث االجتماعي 50000 10 األجهزة عدد مرض ى10املساهمة في توفير مساعدات للسمع لعدد  5
املحاسبة  اإلدارة 

 املوارد
            

 البحث االجتماعي 125 25 عدد املنازل  مريض بتبوك 25تحسين البيئة لعدد  6
 اإلدارة املحاسبة

 ملوارد
            

7 
مراكز بتبوك من خالل العادة   5تنفيذ برنامج الطبيب الزائر لعدد 

 العامة املتنقلة 
 100000 5 عدد الزيارات

لجنة العيادات  

 املتنقلة

  اإلدارة االعالم

 ملوارد
            

8 
حمالت لصحة الفم واالسنان في سجن تبوك رجال ونساء  4تنفيذ 

 التأهيل بتيماء بتبوك نركز    التأهيلمركز 
 120000 4 عدد الحمالت

لجنة صحة الفم  

 واالسنان

اإلدارة العالقات 

العامة إدارة 

 التطوع ملوارد 

            



   

 فهالية 40 والعاملية عدداملشاركة في املناسبات الصحية املحلية  9
عدد 

 الفعاليات 
40 20000 

لجنة التوعية  

 والتثقيف الصحي 

التطوع  إدارة 

االعالم   اإلدارة

 املوارد

            

 االعالم 25000 24 عدد الحلقات  قناة اليوتيوب  وبثها علىحلقة توعوية  24تسجيل  10
والتثقيف  التوعية 

 الصحي
            

 20000 4 عدد الدورات دورات في اإلسعافات األولية في مدارس تبوك 4تنفيذ  11
لجنة التوعية  

 والتثقيف الصحي 

املوارد التطوع  

 االعالم
            

             االعالم ادارة املوارد 462000 1 العيادة للتبرع بالدم  تامين عيادة 12

             االعالم ادارة املوارد 400000 1 العيادة تامين عيادة ملكافحة التدخين 12

             االعالم ادارة املوارد 350000 1 السيارة تامين سيارة للتوعية والتثقيف الصحي 13

              لجنة الجرد    جرد الصندوق واملستودع  14

              املحاسبة     نهاية العاماقفال حسابات الجمعية في  15

             املشرف املالي  املحاسبة    4 سنويةمالية ربع  اعداد تقارير 16

              االدارة    ملقر الجمعيةوالنظافة  الصيانةمتابعة اعمال  17

             املشرف املالي  املحاسبة     صرف أجور ومرتبات العاملين في الجمعية  18

             مدير الجمعية املراقب الداخلي   4 عدد التقارير  اعداد تقارير املراقب الداخلي  19

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 االجتماعات   -5

 

 

 املبادرة او البرنامج  م
 معايير األداء 

 
 العدد

 التكلفة

 املالية 

 4 3 2 1 املنفذ

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مساند  رئيس ي 

            ✓  العالقات  اإلدارة 00 1  اجتماع الجمعية العمومية عاديعقد  1

             العالقات  إلدارة 000 1  تطلب االمر ذلك إذاعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادي  2

             العالقات  إلدارة 00 6 عدد االجتماعات اجتماع كل شهرين 41عقد اجتماعات مجلس اإلدارة بواقع   3

             االدارة امين اللجنة  000 12 عدد االجتماعات اجتماع كل شهر  التنفيذية بواقعاجتماع اللجنة  4

             االدارة امين اللجنة  000 3 عدد االجتماعات شهور  3املراقب الداخلي بواقع اجتماع كل  اجتماع لجنة 5

             االدارة امين اللجنة  00 12 عدد االجتماعات اجتماع كل شهراجتماع لجنة التوعية والتثقيف الصحي بواقع  6

             االدارة امين اللجنة  00 2 عدد االجتماعات اجتماع لجنة القوافل الطبية بواقع اجتماع كل شهر  7

 

                                                                                                                                                                         


