
 

 

  



 

   

 للجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك   االستراتيجيةاألهداف 

 

 ادوات مؤشرات القياس  وسائــل التنفيــــذ االهداف االستراتيجية 

 المساهمة في  توفر 
 الرعاية الصحية

 للمرضى المحتاجين 

 القوافل الطبي -
 العيادات التخصصية   -
 المسح الطيب   -
 توفري االدوية  -
 ة كات مع المؤسسات الخاصة والحكومي الشرا -

 عدد المستفيدين  -
 كمية االدوية المصروفة  -
 قياس نسبة رضا المستفيدين -
 إحصائية االمراض المنتشرة في المجتمع -
 عدد االشتراكات سنويا مع القطاعات المختلفة  بالمجتمع   -

 تقديم الدعم المادي 
 والعيين للمرضى 

 المحتاجين 

 الشراكات مع الجهات الداعمة 
 المساعدات النقدية للمرضى المحتاجين 

 دفع تكاليف الدواء 
 دفع تكاليف اجراء العمليات التخصصية للمرضى  

 المحتاجين
 الطبية للمرضى المحتاجينتأمين  األجهزة  -
 تأمني األطراف الصناعية  -
 دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمرضى   -

 المحتاجين
 تأمني المكمالت الغذائية للمرضى المحتاجين -
 تأمني خدمة النقل للمرضى المحتاجين -
 كفالة مريض  -

 الحج الصحي  
 المستودع الخيري  -

 ن المساعدات المالية  عدد المرضى المستفيدين م-
 إجمالي المساعدات النقدية المقدمة للمرضى المحتاجين  -
 عدد العمليات الجراحية  -
 عدد األجهزة الطبية التي  تم تأمينها-
 عدد األطراف الصناعية المدعومة -

 المبالغ المصروفة من برنامج الرعاية المنزلية 
 ة الصحية . عدد المرضى المستفيدين من تأمني المكمالت الغذائي 

 عدد المرضى المستفيدين من خدمة النقل
 عدد المرضى المستفيدين من برنامج كفالة مريض 

 عدد البرامج المنفذة سنويا 

توعية وتثقيف المجتمع  
 صحيا 

 إعداد خطة للبرامج التوعوية والتثقيفية
 استغالل كافة وسائل االعالم الحديثة   -
 التثقيفية الصحية طباعة وتوزيع النشرات   -

 إقامة المحاضرات والندوات 
طباعة وتوزيع اللوحات اإلرشادية الصحية في  األماكن    -

 العامة والمستشفيات  
إنشاء قناة )ورد( علي اليوتيوب متخصصه في التوعية   

 الصحية 
 إعداد برنامج ) تطبيق ورد (  للجواالت  -
 المشاركة باأليام العالمية الصحية  -
 المشاركة في  المهرجانات  -
استقطاب محاضرين متخصصين في  المجال الصحي   -

 يات والمدارس 

 عدد الوسائل االعالمية المشارك فيها
 عدد المطبوعات 

 عدد المحاضرات والندوات  -
 عدد اللوحات اإلرشادية  -
 عدد المتابعين للقناة  -
 عدد الموضوعات المنشورة  -
 حيةعدد المشاركات بالمناسبات الص  -
 عدد المسجلين في تطبيق ) ورد (  -
 
 
 
 

 

 ادوات مؤشرات القياس  وسائــل التنفيــــذ األهداف الستراتيجية 

تدريب وتأهيل  
 الكوادر 

 التطوعية في المجال 
 الصحي 

 استقطاب المتطوعين
 اللتحاق بعضوية الجمعيةوضع آلية  -
 إعداد سجل وقاعدة بيانات للمتطوعين  -
 إعداد آلية احتساب ساعات التطوع -
 وضع خطة للتدريب  -
 انشاء مركز للتدريب  -
 تأهيل المتطوعين بالمجال الصيح -

 عدد المتطوعين المسجلين بالجمعية
 عدد ساعات التطوع اليت تم توفريها من الجمعية  -
 الدورات التدريبية عدد  -
 عدد الملتحقين بالدورات  -
 عدد المشاركين من المتطوعين بأنشطة الجمعية  -

 تنمية موارد الجمعية 
 المالية وتحقيق 

 االستدامة للجمعية 

 أعداد خطه استثمارية 
 تحصيل اشتراكات العضوية  -
التبرعات والهبات واإلعانات من الجهات المشاحنة   -

 من

 عدد االشتراكات بالجمعية 
 عدد المشاريع االستثمارية 

عدد األوقاف المقامة سنوياعدد البرامج المدعومة من  
 المؤسسات المانحة 



 

 

 

 

 رجال االعمال 
 اعانات الوزارة المقدمة للجمعيات  -
 استثمار الفائض من اموال الجمعية في  مجاالت  -

 استثمارية
 شراكات مع المؤسسات المانحة  -

 

  التنظيم اإلداري
 عمل هيكل تنظيمي إداري للجمعية  -
 إعداد دليل تنظيمي لعمل الجمعية  -
 إعداد وصف وظيفي لوظائف الجمعية -
 توثيق كافة اجراءات العمل وبرمجتها -

 إنشاء وحدة الجودة والنوعية 

 عمل الهيكل التنظيمي االداري ليشمل كافة التفصيالت 
 المتعلقة بمهام واختصاصات وصالحيات االدارات 

 عية . بالجم
 عمل األنظمة واإلجراءات واللوائح االدارية والسياسات  -

 واإلجراءات ونظام الموظفين
 عمل وصف وظيفي لجميع الوظائف بالجمعية .  -
 أعداد ء وحدة للجودة العمل وسرعة اإلنجاز بشكل  -

 أفضل 

 استقطاب موظفين للعمل بالجمعية من ذوى  الموارد البشرية 
مجال عمل الجمعيات  التخصص والخبرة في  

 الخيرية 
 رجالية ونسائية 

 دورات تطويرية للعاملين بالجمعية  -
 أشراك أعضاء الجمعية في  الندوات والمحاضرات  -

 والمؤتمرات الصحية والعلمية 

 توفر الخبرة اإلدارية في المجال الصحي والخيري 
 توزيع المهام االدارية والفنية  بين العاملين -

 العاملين المؤهلين بالجمعية استقطاب 
 عدد الدورات التطويرية 

 عدد المشاركين من أعضاء الجمعية بالدورات . 
 عدد المشاركين من أعضاء الجمعية في  برامج  -

 الجمعية


