
الخطة التشغيلية
2023لـدى جمعيــة حياة الخيريـــة لعام 
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موارد مالية مستدامة

استقطاع المبيعات

عبارة عن مذكرة شراكة بين 
الجمعية ومنشآت القطاع 

الخاص حيث تساهم المنشأة 
بجزء من مبلغ الفاتورة 



زيادة نسبة -% 2ارتفاع نسبة الدخل المالي 
م 2022عدد الجهات المستهدفة خالل سنة 

عدد -% 40م 2021مقارنة بالعام المنصر 
مة زيادة نسبة قي-تقارير 4تقارير المشروع 

%4مبالغ الشركات 

المؤسسات المانحة والوقفية

عبارة عن تقديم مشاريع 
ومبادرات الجمعية المؤسسات

المانحة والمنصات الوقفية 
م والصناديق الوقفية حيث تت
ب مساهمتهم بالمبلغ المطلو

للدعم



ة زيادة عدد الجهات المستهدفة خالل سن
-%12م 2021م مقارنة بالعام المنصرم 2022

ارتفاع نسبة-تقارير 4عدد التقارير دورية 
%6الدخل المالي 

المسؤولية المجتمعية
تسويق مشاريع الجمعية 

للشركات والبنوك ذات 
المسؤولية المجتمعية



ام زيادة نسبة الجهات المستهدفة خالل ع
ارتفاع نسبة دخل -% 10م 2021م عن 2022

تقارير4تقارير -% 7م 2021عن 

كبار الداعمين
هو مشروع مخصص لفئة كبار
الداعمين لحثهم على الدعم 
والمساهمة لمشاريع الجمعية



عدد -%3نسبة الدخل المالي رتفاع
ن زيادة نسبة المتبرعي-تقرير 50التقارير 

%  50م 2021م مقارنة بعام 2022الجدد للعام 

المنصات االلكترونية

االستفادة من المنصات 
الحكومية وتعزيز الثقة 

والحصول على شراكة مستمرة
معهم



زيادة عدد الداعمين من خالل المنصات 
م مقارنة بالعام 2022االلكترونية خالل سنة 

عدد المشاريع -%10م 2021المنصرم 
والحالت التي تم دعمها من المنصات 

ارتفاع نسبة الدخل-مشروع30االلكترونية 
%15المالي 

باقي الهلل

ة هو برنامج شراكة بين الجمعي
القطاع الخاص التي ومنشات

لها منافذ بيع أو مراكز تسوق
م هذه للمستهلكين بحيث تساه

كين بتوجيه المستهلالمنشأت
يمة من قالهلالتللتبرع ببواقي 

مشترياتهم لصالح الجمعية


4عدد التقارير -عقود4عقود الشركات 

ريال10,000االيراد المالي -تقارير 

خطة استراتيجية لتنمية الموارد
المالية

التعاقد مع جهة استشارية 
وتخطيطية لوضع خطة 

مالية استراتيجية لقسم الموارد ال
سنوات تواكب الخطة 4لمدة 

استراتيجية الجمعية

1لية خطة استراتيجية لتنمية الموارد الما

الزيارات الميدانية للمانحين
كل عمل زيارات ميدانية للداعمين

، الرياض) ربع سنة خارج المدينة 
(جدة ، القصيم ، الشرقية

عدد الزيارات
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تفعيل وإشراك 
المتطوعين 

والمتطوعات في 
برامج الجمعية

في خرفة الجنة
زيارة المرضى في 

زيع المستشفيات وتو
.الهدايا الرمزية لهم



12عدد المستشفيات 
ل عدد المرضى لك-مستشفى
عدد -مريض40شهر 

عدد -متطوع 80المتطوعين 
.ساعة160ساعات التطوعية 

التطوع الصحي

ممارسينإستقطاب
صحيين للعمل في

برامج الجمعية 
الصحية 



المتطوعين 7500الساعات 
1700

عاليوم العالمي للتطو

مي تفعيل اليوم العال
يم للتطوع بتعزيز الق
لدى الممارس 

الصحي وتعزيز قيم
المتطوعين غير 

الصحيين 

عدد المتطوعين

التطوع االداري
ن إستقطاب متطوعي
للعمل في برامج 
ة الجمعية الغير صحي

عدد المتطوعين

ت
كا

شرا
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ع بناء شراكات فاعلة م
الجهات ذات العالقة

لجنة الشركات

عقد شراكات 
وإتفاقيات مع فرق 
تطوعية ومزودي 
خدمات الجمعية 
وجهات تجارية 
لالستفادة من 

الخصومات 
للمنتسبين

عدد الشراكات



العالج الخيري
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تقديم خدمات صحية متميزة

إبصار
ف يعنى بالمساهمة في تكالي

.عمليات العيون
عدد المستفيدين

ومن أحياها
يعنى بالمساهمة المالية 

ة لجلسات الغسيل الكلوي لمد
.عام كامل

عدد جلسات الغسيل

األمومة والطفولة
المساهمة في تأمين جزء من 

تكاليف  عمليات الوالدات
عدد المستفيدين

أجر وعافية
يعنى بالمساهمة في تأمين

ات تكاليف العمليات الجراحية ذ
اليوم الوحد

عدد المستفيدين

دوائي
المساهمة في توفير األدوية
والعالجات للمصابين باألمراض

المزمنة
عدد المستفيدين

صحتي
يعنى بالمساهمة في تأمين

غير األجهزة الطبية والمستلزمات
الدوائية

عدد المستفيدين
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العيادات المتنقلة

مشروع يهدف التقديم خدمات
الرعاية الصحية األولية لذوي

الدخل المحدود و غير المؤهلين
ومية للعالج بالمستشفيات الحك

بالمدينة المنورة

عدد المستفيدين

القوافل المتنقلة 

مشروع يهدف لتقديم خدمات
الرعاية الصحية األولية لذوي

الدخل المحدود و غير المؤهلين
ومية للعالج بالمستشفيات الحك

بالمحافظات التابعة لمنطقة
المدينة المنورة 

عدد المستفيدين

عيادات ضيف الرحمن

عبارة عن برنامج يقدم الخدمة 
الطبية المتميزة للزوار 

والمعتمرين والحجاج في 
م موقعين مختلفين في موس

الحج والعمرة من خالل أسطول 
.العيادات الطبية المتنقلة

عدد المستفيدين
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تعزيز الصحة المجتمع

ارتواء

التواجد في المدارس بمرافقة 
ة العيادات المتنقلة للقيام بزيار
تعريفية وتثقيفية والكشف
الطبي الالزم على عدد من 
الطالب مع تقديم الحقائب 

الصحية لهم بالصحة

عدد المستفيدين

األيام العالمية الصحية
ية تفعيل األيام العالمية الصح

بهدف نشر الوعي الصحي 
تعزيز الصحةوفهم 

عدد المستفيدين

السفير الصحة

ة اختيار واعداد سفراء داخل بيئ
العمل لدى منظمات القطاع 

ية الحكومي لنشر الرسالة الصح
ي وتنظم شؤون تعزيز الصحة ف

منشأتهم، وقد تم تحديد خمس
.  هامنشئات حكومية الستهداف

عدد السفراء

ةالرسالة الصحية لضيوف المدين

تقديم رسالة واضحة توعوية
رض لقاصدين المدينة المنورة لغ

الحج والعمرة من خالل الوسائل
.التوعوية المناسبة

عدد المشاهدات

صحتك حياة 

مشروع يعنى بيساعد افراد 
المجتمع على اكتساب مهارات

وسلوكيات لتعزيز النمط 
الحياتي الصحي من خالل ثالث

ي النمط الغذائ: جوانب رئيسية
.  والنفسي والنشاط البدني

عدد المستفيدين
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صناعة صورة مشرقة للجمعية

زيارات التميز

ذات القيام بزيارة للجهات الرائدة والمتميزة
ل العالقة التي تضيف للجمعية وتمثي

الجمعية بشكل مشرف لتبادل الخبرات 
والمعرفة 

قل تجربة مميزة للجمعية-عدد الزيارات

إقامة الفعاليات
المشاركة في فعاليتين خارج منطقة 

رامجها المدينة المنورة والتعريف بالجمعية وب
 عدد الزوار-عدد المعارض التعريفية

موارد مالية مستدامة

حملة رمضان
عبارة عن حملة لجمع التبرعات تستهدف 
عامة الناس لحثهم على التبرع لمشاريع

.وبرامج الجمعية  خالل شهر رمضان المبارك


عدد تقارير -ارتفاع نسبة الدخل المالي 
الحمالت 

الحمالت الشهرية

حمالت تستهدف عامة الناس لحثهم على
كل التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية  نهاية

اًء شهر  ميالدي ويكون التبرع مفتوح سو
زكاة مال أو صدقة عامة أو تبرع وقفي


عدد تقارير -ارتفاع نسبة الدخل المالي 

الحمالت 

حملة عشرة ذو الحجة
حمالت تستهدف عامة الناس لحثهم على
ر التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية خالل عش

ذي الحجة


عدد تقارير -ارتفاع نسبة الدخل المالي 
الحمالت 

ةحملة نهاية السنة الهجري
حمالت تستهدف عامة الناس لحثهم على

اية التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية خالل نه
السنة الهجرية 


عدد تقارير -ارتفاع نسبة الدخل المالي 

الحمالت 

صناعة صورة مشرقة للجمعية

استراتيجية إعالمية

التعاقد مع جهة استشارية وتخطيطية
لوضع خطة استراتيجية لقسم العالقات

سنوات تواكب 4العامة واالعالم لمدة 
.الخطة االستراتيجية

 إعالميةإستراتيجيةخطة

ملتقى الجمعيات الخيرية
لقرى وهجر منطقة المدينة

ملتقى للجمعيات الخيرية للقرى 
والمحافظات التابعة لمنطقة المدينة 

المنورة يهدف لمعرفة االحتياج الطبي  
وعقد شراكات لتقديم الخدمات من قبل 

نقلة الجمعية عن طريق القوافل الطبية المت

 الجمعيات المستفيدة-عدد الملتقيات

مائيالفيلم الوثائقي السين
لجمعية إنتاج فلم وثائقي سينماتي يعرف با

وخدماتها منذ نشأتها إلى الوقت الحالي
مرورا بالتطورات الخاصة بالجمعية ، 

عدد المشاهدات-عدد األفالم
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التطوير والتحسين المستمر 
تطبيق –إلجراءات العمل 

في إدارة اعمال الحوكمة
الجمعية.

التميز حياة

ة المشاركة في الجوائز المحلي
والدولية للملكة العربية 

ر السعودية خالل تطبيق معاي
تلك الجوائز لالرتقاء بعمل 
.الجمعية وتتويج مجهوداتها

ين عدد التقارير التعقيبية لفرص التحس

طموحة لحياةادراة

تقديم دورات تدريبية وورش 
عمل ألعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة من المجلس
ه وفق احتياجات األعضاء بما في

أعمالهم من خالل اللجان 
.الحوكمةوتطبيق 

معيار مكين في الحوكمة

التميز المؤسسي

التعاقد مع جهات استشارية 
لقياس اثر برامج الجمعية 
والعائد على االستثمار 

وتأهيل موظفي االجنماعي
الجمعية للقيام بالقياس 



نسبة تحسين -عدد تقارير القياس 
نسبة التحسن في معيار -اإلجراءات

ميز االستراتيجية لجائزة الملك خالد للت
المؤسسي
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راءات التطوير والتحسين المستمر إلج
في إدارة الحوكمةتطبيق –العمل 

الجمعية.اعمال 

تقنية حوكمةمبادرة 
المعلومات بالجمعية

عايير حوكمة تقنية المعلومات بالجمعية من خالل تطبيق م
قنية الهيئة السعودية لألمن السيبراني وتهدف حوكمة ت

كما يشمل هذا المفهوم آمن : المعلومات بالجمعية
.المعلومات واألمن اإلكتروني واألمن الرقمي ونحوها



نسبة رضى % 100تطبيق الحوكمة في إدارة أعمال الجمعية 
وتحقيق معيار التميز %  80الموظفين عن بيئة العمل 

%100المؤسسي وفق المعيار البرطاني 

لجمعيةالبنية التقنية لتحدبث

اة تحديث االجهزة االلكترونية لجميع اإلدارات بجمعية حي
لتسهم في خلق بيئة عمل متطورة وحديثة وحماية 

-راتأجهزة تتبع السيا-كاميرات المراقبة-سنترال.)أفضل
(فاكس


وتحقيق معيار التميز% 80نسبة رضى الموظفين عن بيئةالعمل 

%100المؤسسي وفق المعيار البيطاني 

-ERPمبادرة انشاء نظم     
CRM

جودة ووثوقيةلتحسين أداء العمليات في الجمعية  وأكثر 
قيق وأقل كلفة ، ويزيد من سرعة االستجابة والقدرة على تح

تصبح المعلومات من كل  ERPاألهداف ، فعند استخدام 
األنشطة داخل المنظمة متزامنة ومتوفرة 


ونسبة تحسين 90التطوير والتحسين المستمر إلجراءات العمل 

سنوي% 90جودة العمل 

ر التطوي-تطوير الكوادر البشرية 
لوالتحسين المستمر إلجراءات العم

ة التدريب على سرعة الكتاب
(عرب وانجليزي)

زمة المهارات الالإكتساببرنامج تدريبي يتناول كيفية 
طبيق الستخدام الكيبورد وسرعة ودقة الكتابة توالساسية

على الجهاز الخاص بالموظف وتدريبة علىتنزيلةيتم 
.تشغيل التطبيق والتعامل معه



ربع سنوي ونسبة % 5نسبة االرتفاع في تقييم أداء الموظفين 
تحقيق معيار التمييز % 80رضى الموظفين عن بيئة العمل 

%100البرطانيالمؤسسي وفق المعيار 

ة
شري

د الب
وار

م
ال

) مبادرة الحقيبة التدريبية
(مقدمة لتطبيقات الحاسب

زمة برنامج تدريبي يتناول كيفية اكتساب المهارات الال
ع  واألساسية الستخدام جهاز الحاسب وإدارته، والتعامد م

قد أشهر التطبيقات المكتبية من شركة مايكروسفت، و
قسمت هذه الحقيبة الى خمس أجزاء رئيسية مرنة 
ك ومخصصة لتزويدك بالمهارات الرقمية الالزمة لمساعدت

لحقيبة على تنمية مسارك الوظيفي الوقت المتوقع إلتمام ا
.ساعة تدريبية59



ربع سنوي ونسبة % 5نسبة االرتفاع في تقييم أداء الموظفين 
تحقيق معيار التمييز % 80رضى الموظفين عن بيئة العمل 

%100المؤسسي وفق المعيار البرطاني 

مايكروسوفت شير بوينت
تكلفة تدريب الموظفين على اإلجراءات السحابية لتقليل ال

والجهد والحفظ واالسترجاع

ربع سنوي ونسبة % 5سبة االرتفاع في تقييم أداء الموظفين 
تحقيق معيار التمييز % 80رضى الموظفين عن بيئة العمل 

%100المؤسسي وفق المعيار البرطاني 

يوم حياة المفتوح
م تحفيز واسعاد الموظفين من خالل إقامة فعاليات اليو

المفتوح تساهم في خلق بيئة عمل متطورة وتحقيق
.االنسجام بين الموظفين



م  نسبة رضى الموظفين ووالئهارتفاع،ترفيهيةبرامج 4
،نسبة تحسين جودة %80لكل ربع ،نسبة تقييم بيئة العمل 5%

سنوي%5العمل 

التطور حياة
رفع إنتاجية الموظفين من خالل تقيم األداء وتحسين

.المهارات بالدورات التدريبية وتحسين جودة العمل

داء عدد دورتين لكل موظف خالل السنة مرتبطة بتقييم األ
12الموظفين لالداءتقارير شهرية 4عدد -جميع الموظفين 
دريب نسبة ارتفاع أداء الموظفين بعد الت-تقرير لكل موظف 

سنوي% 5جودة العمل نسبةتحسين-لكل ربع % 5

بناء قادة الصف الثاني
خالل بناء صف ثاني من القادة وتوريثهم قيادة الجمعية من

سنوات4برامج محددة لمدة 

لالداءعدد التقارير الربعية -2عد الدو رات المقدم لكل موظف 
عدد قراءة 2تجربة ميدانية ناجحة الزيارتعدد -2الموظفين 

نسبة ارتفاع أداء الموظفين بعد -2( 2()1)كتاب الجيب 
لكل رب% نسبة التحسن في أداء اجمع-% 2.5التدريب

بيئة عمل متطورة
سوبي تكريم الموظفين والموظفات المتميزين وتحفيز من

.الجمعية لالرتفاء بمستوى األداء وبث روح المنافسة

-12عدد الموظفين الحاصلين على جائزة الموظف المثالي 
عدد الموظفين -12الموظفين لالداءعدد التقارير الربعية 

نسبة ارتفاع أداء -12الحاصلين على افضل موظف شهري 
سنوي %10نسبة االستدامة الوظيفية -لكل ربع % 5الموظفين 

%80نسبة تقييم بيئة العمل -
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مر التطوير والتحسين المست
إلجراءات العمل

رفع كفاءة مديري المشاريع
في الجمعية 

.لقاءات لرفع كفاءة الموظفين3عقد 
.كتابة مقترحات المشاريع

اعداد التقارير والتقييم والمتابعة


انجاز /كشف الحضور /تقارير انجاز اللقاءات
المهام  بكفاءة وفاعلية

مر التطوير والتحسين المست
إلجراءات العمل

يق تنمية القدرة في إدارة وتوث
المشاريع

.اعداد أرشيف الكتروني لمشاركة الملفات
.تعبئة نماذج إدارة المشاريع

لمشاريعتوثيق كافة عمليات تنفيذ وتسويق ا


يع سرعة الوصول للملفات و وثائق المشار/1
ويمكن الوصول لها بسهولة

.نماذج معينة بشكل مستمر ومثالي/2

مر التطوير والتحسين المست
إلجراءات العمل

ييم تطوير نظام المتابعة والتق
للمشاريع داخل الجمعية

لقاءات نقل معرفة  الستخدام االكسل 
.وتحليل البيانات واعداد التقارير

ف تكلي)تكليف لجنة مختصه للتقييم 
بوصف وظيفي واضح وخطة زمنية (داخلي

.واضحه
دارة االجتماعات الدورية بين إدارة المشاريع واإل

.الزيارات الميدانية للمشاريع/العليا
.مقارنة الميزانية مع الموازنة

بعد اعداد دليل لعملية التقييم قبل واثناء و
.التنفيذ

حيح اعداد دليل خاص بالرقابة بحيث يكون تص
.األخطاء أول بأول

متابعة حصول الممول على التقارير وكافة
.متطلباته



عدد اللقاءات
خطة متابعة وتقييم

تقارير االجتماعات والزيارات
تقارير المانحين

تعزيز العالقة بين قسم 
المشاريع واإلدارات واالقسام

األخرى

عقد اجتماعات دورية الطالع إدارة المشاريع 
.على مخرجات اإلدارات واالقسام األخرى

ا اشراك إدارة المشاريع عن طريق اإلدارة العلي
.في كافة فعاليات اإلدارات واألقسام األخرى

تزويد قسم المشاريع باحتياجات اإلدارات 
واالقسام األخرى باإلضافة الى أفكار 

.تخصصية مبتكرة



محاضر اجتماعات
تقارير دورية

جلسات تحديد احتياج
مقترحات مشاريع إبداعية

مر التطوير والتحسين المست
إلجراءات العمل

اعداد وثائق المشاريع
عد كتابة وثائق  المشاريع  وفق النموذج الم

من إدارة المشاريع
وثائق المشاريع

مر التطوير والتحسين المست
إلجراءات العمل

اريع بناء وتصميم ملفات المش
التسويقية

:يتم اعدادها وفق التالي
مع الخطة االستراتيجيةتوافقها 

حصر االحتياج 
تحليل البيانات

اقتناص الفرص ومتابعة كراسة مشاريع 
المؤسسات المانحة

متكييف ملف المشروع وفق توجهات الداع


نماذج حصر االحتياج وتحليل البيانات

مشاريع المؤسسات المانحةكرسة




