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أحد   االستراتيجي  التخطيط  من خالل يعد  الذي  فهو  املؤسس ي،  العمل  في  األساسية  ترسم   ه األركان 

 .والطريق الذي ستسلكه ه املؤسسة بوصلتها وتحدد االتجاه الذي ستسير في 

املستمر  طموحة  وكجمعية  التطوير  مشروع  فقد    ،تنشد  االستراتيجي انطلق  حياة   البناء  لجمعية 

االجتماعات الفردية مع و ،  بالجمعيةبعملية جمع املعلومات والوثائق الخاصة  ، وبدأ  باملدينة املنورة

اإلدارة اإلدارة  رئيس مجلس  التنفيذي   وأحد أعضاء مجلس  اإلدارات  واملدير  لتحديد    ومدراء بعض 

 .املالمح العامة للتوجهات االستراتيجية لديها

واملالي   االستراتيجي  بالتحليل  العمل  ورش  بدأت  ذلك  الحالي تحلو بعد  العمل  نموذج  وبناء  األثر  يل 

املصلحة  واملستقبلي أصحاب  االستبانة  وتحليل  من   
ً
انطالقا السداس ي  التحليل  عملية  تمت  كما   ،

 .القضايا االستراتيجية اإللكترونية وانتهاًء ببناء 

بناء   العمل املستقبلي، ومن ثم  بدأت بعدها مرحلة الصياغة االستراتيجية من خالل تحليل نموذج 

القضايا  على  بناًء  األهداف  بناء  خالل  من  الصياغة  عملية  وتوجت  والقيم،  والرؤية  الرسالة 

 .زن ومحاور بطاقة األداء املتوا  لخص مطوية التحليل السداس يماالستراتيجية التي تم اشتقاقها من 

 

  

 مقدمة  
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 اإلدارة   مجلسرئيس  لمةك

 اإلدارةرئيس مجلس 

 ................................................. /الدكتور 
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 الرسالة



 
 لجمعية حياة باملدينة املنورةوثيقة التخطيط االستراتيجي 

 

 

اإلسهام في تحسين جودة الحياة لساكني املدينة املنورة وزوارها من خالل برامج توعوية وخدمات 

 نوعية صحية 

 

 شرح الرسالة 
 

املرض ى الفقراء، مرض ى ، وهم: ست فئات في استراتيجيتها تهدف جمعية حياة باملدينة املنورةتس

نطاق تركيزها  و  الفشل الكلوي وذووهم، ضيوف الرحمن، املسنون وذووهم، املراهقون وذووهم.

 الجغرافي هو منطقة املدينة املنورة. 

ورفع الفرد واألسرة إيجابي في املجتمع باإلسهام في تحسين جودة وتسعى الجمعية إلى إحداث أثر 

 ، وذلك من خالل:الوعي الصحي

نوعية في أسلوب عملها وأدوات تقديمها وخبرة بال ، تتسمخدمات رعاية صحية تقديم •

 ، وتلبيتها لحاجة املستفيدين منفذيها

بالقضايا الصحية ذات األولوية، بهدف رفع الوعي وتعزيز العادات التوعية والتثقيف   •

 الصحيةواملمارسات 

 

 ل إيجاد مجموعة من املمكنات، وهي: خالمن  يجابي اإل ثر هذا األحداث إل حياة جمعية تسعى 

 ابتكار برامج وخدمات رعاية وتوعية صحية  •

 وخدمة مستفيديها بناء الشراكات الفاعلة التي تساهم في تنمية مواردها  •

 ءتهم الوظيفية بما يحقق رؤية ورسالة الجمعية ، ورفع كفاتطوير العاملين في الجمعية •

 في برامج الجمعية، وبناء الفرص التطوعية املناسبة  تفعيل وإشراك املتطوعين   •

 

  

 الرسالة 
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 الرؤية
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 ببرامج صحية نوعية ذات أثر  الرؤية النصية:
ً
اجتماعي منافس ومصادر دخل  متميزون مؤسسيا

 مستدامة 

 1447الرؤية الرقمية: 

 

 شرح الرؤية  
 

 ية النصية: الرؤ 

  نريد أن نصل إلى مستوى من الخبرة   خالل سنوات االستراتيجية   حياة باملدينة املنورةجمعية    نا فيإن

 في تقديم خدمات الرعاية الصحية على  
ً
وهذا التميز ال يكون في أعمال  مستوى اململكة.  يجعلنا أنموذجا

 منظومة متكاملة متمثلة في: آنية أو وقتية، وإنما هو تميز مبني على 

من حاجات املستفيد وحل   بحيث ننطلق برامج رعاية صحية فريدة ومتميزة  تصميم وتنفيذ  •

 وتوفير  بتكرة في تقديم هذه الخدماتبالطرق واألساليب امل واالهتمامه مشكالته وتلبية رغبات

 رفع عائد االستثمار االجتماعي لبرامج وخدمات الجمعية •

م أرباحنا ونتائجنا املرجوةتكفاءة تشغيلية  •
ّ
 حقق لنا االستثمار األمثل ملواردنا وتعظ

 متنوعة ومستدامةإيجاد مصادر دخل املالية من خالل تحقيق االستدامة  •

 
 : الرقمية الرؤية 

 (:1447دالالت األرقام في الرؤية الرقمية كالتالي )
 

 داللته الرقم

 بناء مستشفى تملكه الجمعية 1

 برامج صحية نوعية  4تصميم وتنفيذ  4

 في الجانب املؤسس ي أو الصحيجوائز تميز  4تحقيق  4

 مصادر دخل مستدامة 7توفير  7

 ريال يردنا 1000ريال من كل   1447تحقيق قيمة اقتصادية تقدر بـ  1447
 

 
 

 

 الرؤية
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 القيم
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 القيم

 الوصف القيمة 

 
ً
 املستفيد أوال

تتمحور كل أولى أولويات الجمعية، بحيث أن يكون املستفيد من خدمات الجمعية هو 

 املستفيد وتلبية احتياجاته وتحقيق رضاه أوقاتنا وجهودنا وكفاءاتنا لخدمة 

 اإلحسان 

 وجودة عالية وكلة لهم بإتقان بأداء مهامهم ومسؤولياتهم امل  الجمعيةالعاملون في  التزام

 للمسؤولية أمام هللا تعالى، فنحن مؤتمنون على أموال املتبرعين
ً
، ومسؤولون بأن  استشعارا

   نقدم خدماتنا كما ينبغي

 املصداقية
من خالل ما يلمسوه من وضوحنا    محل ثقة الشركاء والعاملين والفئات املستهدفةأن نكون 

 وأمانتنا ومطابقة أفعالنا ألقوالنا 

 التميز 
لتحقيق   والعاملينأداء خدمات الجمعية وفق معايير متميزة تالمس احتياج املستفيدين 

 النتائج واملخرجات بأفضل درجة ممكنة. 

 رؤيتنا ورسالتنا حقق مع اآلخرين والتكامل في األدوار مع الشركاء بما ي االنفتاح  الشراكة
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واألثر املطلوب إحداثه عليهم  املستفيدون   



 
 لجمعية حياة باملدينة املنورةوثيقة التخطيط االستراتيجي 

 

 

 

  

 

 مواألثر املطلوب إحداثه عليه املستفيدون 

 األثر املطلوب إحداثه  العمالء م

 تخفيف معاناتهم وتحسين صحتهم املرض ى الفقراء  1

 تخفيف معاناتهم وتحسين صحتهم مرض ى الفشل الكلوي وذويهم  2

 تعظيم املنفعة واألجر  الداعمون  3

 رفع الوعي باألمراض املرتبطة بأداء املناسك  ضيوف الرحمن  4

 رفع الوعي الصحي وتخفيف معاناتهم  املسنون وذووهم  5

 رفع الوعي الصحي املراهقون وذووهم  6
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واملزايا التنافسية عوامل النجاح  
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 واملزايا التنافسية  عوامل النجاح
 

 

 عوامل النجاح 

 التفاني والعمل بروح الفريق   1

 وجود إدارة مؤهلة وذات كفاءة  2

 ثقة الداعمين والجهات الرسمية  3

 خبرة فريق العمل  4

 العمل املؤسس ي املبني على استراتيجية واضحة  5

 الشفافية في التعامل مع املستفيدين والداعمين 6

 نظام حوافز مادية ومعنوية للموظفينوجود  7

 تنوع مجلس اإلدارة وفاعليته 8

 

 املزايا التنافسية 

 برنامج العيادات والقوافل الطبية املتنقلة  1

 لتقديم الدعم للمستفيد  ةالجمعي ةسرعة استجاب 2

 البرامج واملبادرات النوعية   3

 التخصصية   4

 اإلجراءات وخدمة املستفيدين الشفافية والوضوح في  5
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نموذج العمل املستقبلي   
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 نموذج العمل املستقبلي
 

 يشمل  ال  يشمل  

 العمالء

 مستفيدو الجمعيات املتخصصة في العالج والتوعية  املرض ى الفقراء 

 ، التدخين النفسييناملرض ى  مرض ى الفشل الكلوي وذووهم 

 املدينة خارج منطقة  ضيوف الرحمن  

 األمومة والطفولة املسنون وذووهم

 املنومون في منازلهم  املراهقون وذووهم 

 منطقة املدينة املنورة  النطاق 

الخدمات  

 والبرامج 

 يخدم من؟ شرح التصنيف  التصنيف 

العالج والخدمات  

 الصحية  

تقديم خدمات  ساهمة في تهدف إلى امل برامج

تأمين تكاليف عالج املرض ى  و الرعاية الصحية 

 املدينة املنورة منطقة  الفقراء واملحتاجين في 

املرض ى الفقراء، مرض ى الفشل  

 الكلوي 

 املسنون، املراهقون 

 التوعية والتثقيف  
تعزيز صحة املجتمع من خالل  برامج تهدف إلى 

 عدة مبادرات ومشاريع تثقيفية صحية 

، ضيوف  ي الفشل الكلو مرض 

،  وذووهمالرحمن، املسنون 

 املراهقون وذووهم 

هيكل 

 التكاليف 

 مصاريف عمومية وإدارية  1

 البرامج واألنشطة  2

 تكاليف جمع األموال  3

 الدعاية واإلعالن  4

صادر  ـــم

 ل ـــ الدخ 

 املؤسسات املانحة والوقفية  1

 املسؤولية املجتمعية  2

 الداعمين كبار   3

 تبرعات عامة  4

 األوقاف  5

 االستثمارات/املحافظ االستثمارية 6

 )املرض ى ذوي الدخل املرتفع/املتجر اإللكتروني( الخدمات تقديم  7

 الشراكات املالية )بواقي هلل، تخفيض(  8

 املعونات الحكومية  9

 املنصات الحكومية  10
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االستراتيجيةالقضايا   
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 القضايا االستراتيجية 
 

 

 

 

 

 

 

 املحور  القضايا االستراتيجية  م

 العمالء زيادة مساهمة الجمعية في تكلفة عالج املستفيد  1

 إبراز دور الجمعية إعالمي 2
ً
 العمالء على مستوى اململكة  ا

 العمالء استثمار وجود الجمعية في املدينة املنورة  3

 العمالء برنامج ضيوف الرحمن إعالميا إبراز دور  4

 العمالء كيف نعزز ثقة الداعمين والجهات ذات العالقة  5

 العمالء التوسع في الشراكات الفاعلة 6

 العمالء وتقديم خدمات نوعية لهم توسيع شريحة املستفيدين بحيث تشمل مراهقين ومسنين 7

 العمالء تغير معايير استدامة الشركات 8

 العمالء جودة الحياة )من أهداف الرؤية(  9

10 
ضعف االستدامة املالية وقلة األوقاف / زيادة نسبة املوارد املالية املستدامة /  

 االستدامة املالية )تنويع واستقرار الدخل( 

 املالي 

 املالي  رفع التبرعات العامة / انخفاض التبرعات غير املقيدة  11

 املالي  للقوافل الطبية توفير دعم مالي  12

 املالي  تحقيق املعدل املعياري في أصول الجمعية 13

 املالي  إسناد الخدمات الحكومية والدخول في املناقصات  14

 املالي  تعظيم أثر الدعم 15

 العمليات الداخلية   استثمار املنصات الحكومية 16

17 
صناعة وابتكار برامج نوعية / ابتكار  البرامج والخدمات النوعية )مركز غسيل الكلى( / 

 برامج استشارات مباشر لخدمة املستفيدين 

 العمليات الداخلية 

 العمليات الداخلية  االبتكار في تسويق املنتجات للداعمين / ابتكار أساليب لزيادة تنمية املوارد املالية  18

 التعلم والنمو  تخفيض التكاليف من خالل الشراكات  19

 التعلم والنمو  تحسين جودة الخدمات املقدمة في العيادات املتنقلة  20

 التعلم والنمو  التخصص والخبرة الطويلة في املجال الصحي  21

 التعلم والنمو  فريق عمل مؤهل يسعى لنقل الخبرة 22
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 املحور  القضايا االستراتيجية  م

23 
التدريب  تنمية رأس املال البشري وتدريبهم ودراسة سلم الرواتب/ تحسين وتطوير برامج 

 للموظفين داخليا وخارجيا/تطوير برنامج بناء الصف الثاني 
 التعلم والنمو 

 التعلم والنمو  االستدامة الوظيفية/كيف تقلل من تسرب املوظفين ذوي الخبرة  24

 التعلم والنمو  تنوع وفعالية مجلس اإلدارة  25

 التعلم والنمو  التحسين املستمر  26

 التعلم والنمو  شهادات تميز السعي للحصول على  27

 التعلم والنمو  بناء قاعدة بيانات املستفيدين واملتطوعين  28
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 األهداف االستراتيجية
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 األهداف االستراتيجية 
 

 

 املحور  األهداف االستراتيجية  م

 العمالء تقديم خدمات رعاية صحية متنوعة تلبي حاجة املستفيد 1

 العمالء األهداف الصحية لبرنامجي ضيوف الرحمن والتحول الصحي املساهمة في تحقيق   2

 العمالء تعزيز الصورة الذهنية عن الجمعية 3

 العمالء بناء وتعزيز شراكات فاعلة    4

 املالي  تنويع مصادر الدخل   5

 املالي  زيادة اإليرادات املالية من مصادر دخل مستدامة  6

 العمليات الداخلية  بأساليب مبتكرة تسويق البرامج والخدمات  7

 العمليات الداخلية  تجويد مستوى الحوكمة   8

 العمليات الداخلية  تحسين تجربة املستفيد   9

 العمليات الداخلية  ابتكار برامج وخدمات رعاية وتوعية صحية   10

 العمليات الداخلية  تحسين الكفاءة التشغيلية  11

 العمليات الداخلية  االجتماعي لبرامج وخدمات الجمعيةرفع عائد االستثمار  12

 التعلم والنمو  بناء وإدارة املواهب  13

 التعلم والنمو  بناء بيئة عمل محفزة وجاذبة  14

 التعلم والنمو  تفعيل وإشراك املتطوعين في برامج الجمعية    15

 التعلم والنمو  الحصول على شهادات وجوائز التميز  16

 التعلم والنمو  توثيق وإدارة الخبرات والتجارب  17

 

  



 
 لجمعية حياة باملدينة املنورةوثيقة التخطيط االستراتيجي 

 الخريطة االستراتيجية





 

 

  

 املالحق 
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 الحالينموذج العمل 
 

 ال يشمل  يشمل  

 العمالء

  املرض ى الفقراء

  الزوار والحجاج 

  عموم املجتمع 

  املمارسين الصحيين 

  األمومة والطفولة

 منطقة املدينة املنورة  النطاق 

الخدمات  

 والبرامج 

 أمثلة للبرامج ضمن هذا التصنيف  شرح التصنيف  التصنيف 

 صحي عالجي
املرض ى  برنامج يعنى باملساهمة في تأمين تكاليف عالج  

 الفقراء واملحتاجين في املدينة املنورة
 برنامج العالج الخيري 

 صحي عالجي

برنامج يعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرض ى  

املستفيدين في األحياء السكنية داخل املدينة وفي 

القرى والهجر التابعة ملنطقة املدينة املنورة من خالل  

متنقلة تضم عدد من  شاحنات مجهزة كعيادات طبية  

 ل التخصصات لتكون مستشفى طبي متنق

برنامج العيادات والقوافل الطبية  

 املتنقلة 

 صحي توعوي 
برنامج يعنى بتعزيز صحة املجتمع من خالل عدة  

 مبادرات ومشاريع تثقيفية صحية
 برنامج تعزيز الصحة 

 صحي معرفي

مسار    مسارين, برنامج يعنى بتقديم خدماته من خالل

حاضنة للمشاريع الصحية واألخر مَسرعة الجمعيات  

الصحية من خالل   تسخير كافة موارد الدعم املعرفي 

 واالستشاري وتبادل الخبرات. 

 برنامج االستثمار التنموي 

هيكل 

 التكاليف 

 مصاريف تنمية املوارد  مصاريف موظفين 

 مصاريف مباشرة  مصاريف تدريب 

 مالية مصاريف رأس  مصاريف تشغيلية 

مـــصادر  

 الدخـــل 

 رجال األعمال  مؤسسات وقفية 

 سيدات األعمال  مؤسسات مانحة 

 تبرعات عامة  مسؤولية مجتمعية 

 تبرعات حكومية  وقف حياة
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 ملخص التحليل املالي

 

 

             

             

             

             

             

             

             

           

 املعيار  املتوسط  2017 2018 2019 2020 السنة  املجال

مؤشرات خدمة 

 أهداف الجمعية 

 املالية()النتائج 

 فأكثر  %80 %84 %87 %79.7 %79.1 %91 نسبة مصاريف البرامج واألنشطة

 %15أقل من  %14 %12 %20 %15 %7 نسبة املصروفات اإلدارية

 %10أقل من  %2 %0.5 %0.2 %6 %2 نسبة مصروفات جمع األموال 

 رس 0.15-0 رس0.02 رس0.01 رس0.00 رس0.06 رس0.03 كفاءة جمع التبرع

مؤشرات النمو  

 املالي 

 )القدرة املالية(

 فأكثر  %8  %42 - %27 %15 %85 معدل نمو اإلنفاق على البرامج واألنشطة

 فأكثر  %8  %7 - %15 %2 %4 معدل نمو أصول الجمعية

نسبة السيولة "االحتياط النقدي"  

 بالشهور 
5 8 9 7 7.33 4 

 فأكثر  %50   %57 %51 %67 %64 %44 نسبة رأس املال العامل 

95.3%
90.1%
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مؤشرات القدرة املاليةمؤشرات النتائج املالية

تقييم األداء املالي
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 توصيات التحليل املالي 
 

 تصنيفات العمليات املالية: •

وإدارية وتنمية  نقترح مراجعة جدول تصنيف رواتب املوظفين وتصنيفها إلى مصاريف حوكمة 

موارد ومحملة على النشاط بحسب تفسير الوزارة لهذا البند وذلك يتم من خالل احتساب ما تم 

صرفه على البرامج واألنشطة بشكل مباشر باإلضافة للمصاريف اإلدارية التي تم تحميلها على  

 فيها، أي مصروف يتغير بتأثر حجم النشاط وتغيره.
ً
 النشاط وكان النشاط سببا

 

 زيادة اإلنفاق على تنمية املوارد مالية: •

حاجة الجمعية إلى تغطية برامجها وأنشطتها حاجة مستمرة ومتزايدة، ومن الوسائل املساهمة  

في تلبية هذه الحاجة هو زيادة اإلنفاق على جمع األموال بوعي وضمن النطاق وهذا بدوره سيزيد  

 .من نمو التبرعات وكذلك نمو أنشطة الجمعية وأصولها

 

 مصادر مالية ذات صفة مستدامة: •

القوائم املالية تظهر ريع وقفي محدود في نشاط خيري متخصص، الحاجة إلى استدامته بوجود  

 وعدم االرتكاز على التبرعات كمصدر رئيس ي لها. 
ً
 مصادر مختلفة ومستدامة مهم جدا

 

  
 وأدت أداء ممتاز خالل فترة التقييم 

ً
 الجمعية متميزة ماليا
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 تقييم بيئة العمل
 

تم تقييم بيئة العمل باستخدام نموذج مقتبس من نماذج محكمة لقياس بيئة العمل تم تطويرها  

تم بناء النموذج إلكترونًيا من قبل مكتب املسارات الرائدة، وتمت و من جهات احترافية معتمدة، 

 الجمعية قبل منسوبي اإلجابة على أسئلته من 

% وتفصيلها على النحو    79معياًرا، وكانت النتيجة النهائية لبيئة العمل هي  12يتكون النموذج من 

 التالي: 

 نتيجة تقييم بيئة العمل

79  % 

 

 النسبة العمل معايير بيئة  م

 %88 هو املتوقع مني في العمل   أعرف ما 1

 %90 تتوفر لدي املواد واألجهزة الالزمة للقيام بعملي  2

 %90 في عملك، تتوفر لك الفرصة إلعطاء أفضل ما لديك  3

 %82 خالل السبعة أيام املاضية، حصلت على تقدير عن عملك من مديرك املباشر  4

 %82 املباشر يهتم بجودتك في أداء عملك يبدو أن مديرك  5

 %66 تطورك  في بيئة العمل، هناك من يشجع ويطور ويتابع 6

 %66 آرائك تمثل أهمية ويؤخذ بها  7

 %81 تجعلك تشعر أن وظيفتك لها أهمية  األهداف والرؤية املستقبلية للمنظمة 8

 %81 يلتزم زمالؤك بالجودة في تنفيذ العمل 9

 %73 صديق تعتز بصداقته في العمل لديك  10

 %73 خالل الستة األشهر املاضية، تحدث أحد من املنظمة معك بشأن تطورك  11

 %76 خالل هذا العام توفرت لك الفرصة للتعلم والتطور  12
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 

  

 )كل معيار ل النسبة املئوية رسم بياني يوضح)
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 التحليل السداس ي 
 

)نقاط القوة، ونقاط    SWOTقام مكتب املسارات ببناء نموذج إلكتروني للتحليل يحتوي على تحليل  

ملخص  يلي  وفيما  التنافسية،  وامليزات  النجاح  عوامل  إلى  إضافة  واملخاطر(  والفرص،  الضعف، 

 SWOTللمخرجات النهائية من تحليل 

 

 نقاط القوة  م

 وجودها في منطقة املدينة املنورة   1

 االستقرار املالي والنمو املطرد 2

 التخصص والخبرة الطويلة في املجال الصحي  3

 البرامج والخدمات النوعية التي تقدمها الجمعية  4

 حصول الجمعية على شهادات تميز  5

 فريق عمل مؤهل ومتناغم  6

 متكاملة  ةوجود عيادات متنقل 7

 توازن مصادر دخل الجمعية وعدم اعتمادها على مصدر دخل واحد 8

 

 نقاط القوة  م

 وقلة األوقاف  ةاملالي ة ضعف االستدام 1

 ضعف الجانب االعالمي في إبراز دور الجمعية 2

 ضعف الرواتب   3

 ة توقع املستفيد حول نسبة الدعم وسرعة تقديم الخدمة أعلى مما تقدمه الجمعي 4

 وجود تحدي في تحقيق املستهدفات عدم  5

 نمو أصول الجمعية أقل من املعدل املعياري  6

 ضعف توفر الدعم املالي للقوافل الطبية  7

 نسبة الخصم التي تحصل عليها الجمعية من مزودي الخدمة منخفضة  8
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 الفرص م

 إنشاء مستشفى شفاء طيبة  1

 املناقصات إسناد الخدمات الحكومية والدخول في  2

 تعزيز الصحة وارتباطه برؤية اململكة  3

 استثمار املنصات الحكومية )شفاء، إحسان، تبرع، وقفي...( 4

 التوسع في الشراكات الفاعلة 5

 حصد الجوائز العاملية املتخصصة   6

7  
ً
 االهتمام بضيوف الرحمن صحيا

8  
ً
 تغير عادات املجتمع الصحية إيجابيا

 

 التهديدات  م

 إدارة وتشغيل مركز غسيل الكلى واملستشفى  1

 سرعة التغيرات في القوانين والتشريعات املرتبطة بالقطاع 2

 تعدد الجهات اإلشرافية وتداخل أدوارها  3

 تسرب املوظفين ذوي الخبرة  4

 قلة الدعم الحكومي  5

 الوضع االقتصادي وضعف الدعم للجمعية 6

 انخفاض التبرعات غير املقيدة  7

 تغير معايير استدامة الشراكات  8
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 تحليل أصحاب املصلحة 
 

الداعمون، املوردون، اللجنة  خمس فئات، وهم: املستفيدون املباشرون من خدمات الجمعية، تحليل أصحاب املصلحة استهدف 

ز على مجموعة من  العمومية، املتطوعون 
ّ
واملحاور هي:  مدى رضاهم عن الخدمات املقدمة من الجمعية،  املحاور التي تصف  . ورك

املوثوقية والشفافية، وتم التحليل  التسهيل والتيسير،  التعامل واالتصال،  االنتشار والوصول،  وجودة الخدمات،    املهنيةالرضا،  

 ستبانات املخصصة لكل فئة، وبين يديكم أبرز نتائج التحليل.باستخدام أسلوبين: االتصال املباشر، واال 

 

 املستفيدون 

 ماهي أبرز التحديات التي تواجهك مع الجمعية 

 تجديد امللف الطبي كل ثالثة أشهر فيه جهد على املرض ى، خصوصا أصحاب األمراض املزمنة  1

 املرض ى املحتاجينفرض رسوم إدارية ملرض ى الفشل الكلوي فيها عبء على   2

 عدم مقدرة الجمعية على مواصلة تقديم الخدمات للمحتاجين 3

 التأخر في الرد على املستفيد  4

5  
ً
 عدم صرف العالج كامال

6 
محدودية املستشفيات التي تتعامل معها الجمعية، مما يؤدي الستغالل املستشفى دعم الجمعية 

 واضافة تكاليف اضافيه على املستفيد ورفع االسعار بشكل مبالغ  

 ربط تجديد الهوية بموضوع العالج او االستفادة من خدمات الجمعية 7

 نفاد األدوية أحياًنا   8

 أدوية األنسولينانتظار فتره  9
ً
 طويله االخذ العالج أكثر من شهر خصوصا

 قلة الدعم املادي 10

 ما األمور التي تعتقد أن على جمعية حياة القيام بها تجاه املرض ى املحتاجين

 الحرص على سرعة تقديم الخدمة سواء للعمليات أو صرف األدوية  1

 املرض ىتوسيع شبكة املراكز الصحية التي تخدم  2

 إلغاء/تخفيض الرسم الشهري ملرض ى الفشل الكلوي  3

 الحرص على توفير ما يكثر الطلب عليه من قبل املرض ى من عالج أو أدوية  4

 توفير العالج أو األدوية بشكل مجاني بالكامل  5

 الوصول إلى املحتاجين والتعريف بالجمعية للمجتمع  6

 رفع نسبة الدعم في العمليات 7
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 حسن التعامل 8

 مساعدة املحتاج دون النظر إلى صالحية الهوية وعدمها  9

 إصدار بطاقات للمستفيدين لتقديم الدعم املادي والعيني 10

 زيارة املراكز الصحية التي تتعامل معها الجمعية بشكل دوري 11

 تخفيف الطلبات على املرض ى 12

 إنشاء مركز لغسيل الكلى   13

 تقديم الخدمة الطبية ملن انتهت إقامته  14

 تقديم املساعدة املادية للمرض ى املحتاجين  15

 

 الداعمون 

 ماهي أبرز التحديات التي تواجهك مع الجمعية 

 دعوة الداعمين لزيارة الجمعية واالطالع على جهودها 1

 حياة القيام بها تجاه الداعمين واملتبرعين ما األمور التي تعتقد أن على جمعية 

 الشفافية في إطالع الداعمين على املشاريع واملبادرات التي تقوم بها الجمعية 1

 التواصل الدوري مع الداعمين 2

 التنويع في الدعم  3

 الوصول ألكبر عدد من املحتاجين محليا   4

 لتحسين أدائها ما األمور التي ترى أن على الجمعية القيام بها 

 اإلبداع واملواكبة في تقديم برامجها ومبادراتها  1

 تفعيل العالقات العامة بشكل عام ومع الجهات الحكومية بشكل خاص لتسهيل عملها  2

 تقديم املزيد من الدعم للمحتاجين 3

 تنويع مصادر الدخل للحفاظ على استدامة الجمعية 4

 الجمعية واالطالع على جهودها دعوة الداعمين لزيارة  5

 مواكبة كل جديد في مجالها  6
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 

 املوردون 

 تحديات/مالحظات/مقترحات/نقاط إيجابية 

 تأخر الدفعات املالية 1

 الجمعية تطلب مستوى من الخصومات يفوق الحد األعلى للمتاح لدينا   2

 العملية طويلة من حيث رفع الطلب إلى اعتماده  3

 تغير الشخص املختص بالجانب اإلعالني بشكل مستمر   4

 يردنا فقط حاالت األسنان، مع أن العقد طبي عام  5

 الجمعية تتيح لنا التوريد للدكتور مباشرة، وليس ملقر الجمعية  6

 عدم وجود آلية واضحة نعرف من خاللها أن الجمعية لديها مجال لتحويل الحاالت املحتاجة 7

 

 اللجنة العمومية

 ماهي أبرز التحديات التي تواجهك مع الجمعية 

 التنوع والتجديد في املشاريع  1

 عدم وضوح التوجه العام للجمعية وخصوًصا فيما يخص نموذج التشغيل للمشاريع التخصصية   2

 سابقا كان هناك بعض التجاهل ألعضاء الجمعية العمومية   3

 زيادة عدد املستفيدين مع محدودية املوارد املالية لعالج املرض ى 4

 التوجه لجمعيات متخصصة  5

 منصات التبرع الجديدة وتأثيرها على دخل الجمعية  6

 أعضاء اللجنة ما األمور التي تعتقد أن على جمعية حياة القيام بها تجاه 

 التواصل الدوري مع أعضاء اللجنة العمومية وإطالعهم على املستجدات  1

 دعوة أعضاء اللجنة العمومية لحضور فعاليات ومبادرات الجمعية 2

 منح أعضاء اللجنة العمومية مساحة للعمل وإبداء الرأي  3

 التواصل املستمر والفعال مع أعضاء اللجنة العمومية  4

 زيادة عدد االجتماعات السنوية مع عرض الخطط املستقبلية فيها  5
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 حياة باملدينة املنورةلجمعية وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 ما األمور التي ترى أن على الجمعية القيام بها لتحسين أدائها 

 تنويع املشاريع والدخول في نطاقات عمل جديدة   1

 استثمار املوارد املتاحة بما يساهم في استدامة الجمعية  2

 البحث في استراتيجية عمل جديدة 3

 التركيز على حاجات املستفيدين  4

 الشفافية والتواصل املستمر مع اعضاء الجمعية العمومية  5

 تطوع االعضاء بما يملكون من امكانيات وتسخيرها لصالح الجمعية  6
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 نتائج االستبانات 

املعايير التي نقيس من  تحليل أصحاب املصلحة تحتوي على مجموعة األسئلة املتضمنة ملجموعة من استبانة 

 تم تصنيف اإلجابات وفق هذه املعايير خاللها مدى رضاهم عن أداء الجمعية، و 
ً
وتمثيلها بيانيا  
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  :خاتمة
 

لبناء هذه الوثيقة يحتاج إلى ما يسانده من أدوات ومنهجيات تحققه    الجمعيةإن الجهد الذي بذلته  

تكون   أن  تصلح  الوثيقة  فهذه  الواقع،  أرض  النطالقة  أ على  تعالى  بإذن هللا   
ً
للثالث    الجمعيةساسا

سنوات القادمة. وقد تم بناؤها باالرتكاز على حاجة العميل ورغباته، ومن خالل مشاركة اإلدارة العليا 

  .في ورش العمل ألخذ آرائهم وغرس التبني لهذه االستراتيجية لديهم الجمعية وفريق عمل

إلى    للجمعية فهي بهذا جاهزة بإذن هللا تعالى للخطوة التالية حيث يتم تحويل الخارطة االستراتيجية  

 لتحقيق هذه االستراتيجية
ً
  . مؤشرات ومستهدفات ومبادرات ترسم بإذن هللا طريقا
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