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تحديث بيانات المستفيدين ومعرفة العدد المطلوب زيادته

التواصل مع جمعيات جديدة إلدخال مستفيدين جدد للعام الجديد

ي الموحدة للمستفيدين  الطب 
ن إصدار وثيقة التامي 

ي بكل أرسة مستفيدة إليضاح استفادتهم من الخدمة
االتصال الهاتفن

ي الخدمة
ن
إرسال رسائل نصية للمستفيدين إلشعارهم بانضمامهم ف

ي للمستفيدين عب  الهاتف  تنفيذ نشاط استشاري طب 

تنفيذ أنشطة توعية وتثقيف صحي موجهة للمستفيدين والمجتمع

إرسال رسائل نصية للمستفيدين لغرض التوعية والتثقيف الصحي

يكة نامج من الجمعيات الشر ي الب 
ن
ن ف تأسيس مجموعة واتس أب للمعنيي 

يكة وعناوين التواصل  اكتمال قائمة أسماء الجمعيات الشر

ن ي الخدمة بهدف التطوير والتحسي 
ن
يكة ف عقد لقاء للجمعيات الشر

رب  ع سنوي  ي -  ال إصدار التقرير الطب 

ي -  النصف سنوي  إصدار التقرير الطب 

ي - السنوي    إصدار التقرير الطب 

ن واألسئلة األكبر شيوعا   إرسال شبكة المرافق ومنافع التأمي 

إرسال رسائل توعوية لتنبيه المستفيدين عن أمور تتعلق بالخدمة 

تنفيذ قياس رضا المستفيدين 

ي ألصحاب العالقة
ن
ون د االلكبر ي إرسال التقارير الدورية والنهائية عب  الب 

ن المستفيدين والموظفي  تنفيذ قياس رضا أصحاب العالقة - من غب 

ن ية ومتنوعة للموظفي  ن إرسال رسائل نصية تحفب 

ن  تنفيذ قياس رضا الموظفي 

عات الواردة من المحالت التجارية تنفيذ زيارات للمحالت التجارية للتعريف بالجمعية ونشاطهانسبة مئوية%5زيادة التب 

عات الواردة من الرسائل النصية تنفيذ حمالت تسويقية والتعاقد مع جهات مختصة بالتسويقنسبة مئوية%50زيادة التب 

إصدار التقارير المالية الرب  ع سنوية

ي وقتها وتحديد اإلنحرافات
ن
 ف

رب  ع سنوي وبه مقارنة الفعلي مع المخطط له تقرير4 إصدار التقرير المالي ال

اء األصول المخطط لها ي الموزانة التقديرية المعتمدةنسبة مئوية %100التقيد بشر
ن
يات األصول المخطط لها ف  إنجاز مشبر

اك السنوي استمرار المتابعة مع األعضاء لغرض سداد رسم االشبر

ي تصدر عن الجمعية ألعضاء الجمعية العمومية 
إرسال التقارير البر

يكة للنسبة المستحقة  سداد الجمعيات الشر

عليهم  للرعاية الصحية لمستفيديهم
متابعة سداد الجمعيات للنسبة المستحقة عليهم نسبة مئوية 100%

ي
ن
ون عات الواردة عب  المتجر االلكبر تنفيذ حمالت تسويقية والتعاقد مع جهات مختصة بالتسويقنسبة مئوية %30زيادة التب 

الرفع للمؤسسات المانحة لطلب دعم برنامج الجمعية 

ن والنتائج المحققة إعداد التقرير الدوري للتواصل مع المانحي 

كاء بالتقارير الدورية الصادرة عن الجمعية  إمداد الشر

تسويق مبادرة نهتم لمنشآت القطاع الخاص 

ي األيام العالمية والمناسبات العامة         فعالية 6تنفيذ فعاليات ذات صلة بعمل الجمعية
ن
ي فعاليات تعريفية ف

ن
المشاركة ف

ي إدارة المحتوى مادة إعالمية180نشر مواد إعالمية تخدم أهداف الجمعية 
ن
التعاقد مع جهة مختصة ف

اكتمال جاهزية الجمعية للدخول
ن ي مسابقات التمب 

ن
 ف

ن نسبة مئوية100% ي التمب 
ن
ية ف تطبيق معايب  جائزة مؤسسة الملك خالد الخب 

ن  ي بمعايب  الحوكمة الثالثة لجميع الموظفي 
لقاء تعريفن

ام  ن إقفال مهمات معيار االمتثال وااللبر

إقفال مهمات معيار الشفافية واإلفصاح

إقفال مهمات معيار السالمة المالية 

إنهاء التحديث السنوي للحسابات البنكية للجمعية 

ي برنامج الرعاية الصحية 
ن
يكة ف فاقيات للجمعيات الشر اكتمال االت

ع عب  الرسائل النصية  إنهاء تجديد رخصة التب 

ي 
ن
ون إنهاء تجيد رخصة المتجر االلكبر

ي 
ي العنوان الوطبن

ن
اك ف سداد رسم االشبر

ي الهلل لدى صيدليات الدواء
ر
ع ببواف تجديد رخصة التب 

ونيا ي برنامج الرعاية الكبر
ن
أتمتة عمليات الرعاة ومشاركتهم ف

ونيا ي والتشغيلي الكبر اتيح  أتمتة إدارة التخطيط االسبر

اك وتسجيل الجمعيات والمستفيدين  تطوير أتمتة عمليات اشبر

ية  أتمتة أعمال الموارد البشر

يكة  اكات المنفذة مع الجمعيات الشر عدد الشر

يكة اكات المنفذة من غب  الجمعيات الشر عدد الشر

ي القطاع الخاص 
ن
إنشاء فريق تطوعي مختص بتسويق مبادرة الجمعية ف

ي المناسبات
ن
إنشاء فريق تطوعي مختص بالتعريف بالجمعية ف

ي أعمال وأنشطة الجمعية 
ن
ن ف اك متطوعي  إرسر

رب  ع سنة  ي - يعرف فيه الموظف زمالئه بمنجزاته خالل ال
ر
لقاء منجزان

ي الجمعية 
تدوير مهام الوظائف عل موظفن

ن بمناسبة عيد الفطر  معايدة الموظفي 

ن بمناسبة عيد األضح  معايدة الموظفي 

ي 
فعالية االحتفاء باليوم الوطبن

اتيجية لالحتفاء بمنجزات الجمعية   مبادرة إنجاز - بعد المراجعة االسبر

ن االلتحاق بها ي يمكن للموظفي 
عمل بيان بالدورات التدريبية البر

ي مقر الجمعية
ن
ن مكان مخصص للدورات التدريبية ف تجهب 

ن نشر فرص تطوعية عل منصة التطوع مخصصة لتدريب الموظفي 

نسبة مئوية 
حصول الجمعية عل تقييم عال

ي قياس الحوكمة
ن
 ف

نسبة مئوية 100

نسبة مئوية 100
متابعة تجديد الرخص الرسمية

 الالزمة لعمل الجمعية

اكتمال التحول الرقمي 

ي أعمال الجمعية
ن
ف

أرسة 

مستفيد

 

( 1 )

ة لأليتام ن توفب  رعاية صحية متمب 

ي المملكة 
ن
وأمهاتهم األرامل ف

يكة عقد لقاءات مع الجمعيات الشر

ن والتطوير  لغرض التحسي 

7

نشاط 4

2

( 7 )

ن  تطوير قدرا ت العاملي 

ن بيئة العمل وتحسي 

الهدف التفصيلي ي اتيح  الهدف االسبر

التواصل مع كل ارسة مستفيدة 

ي الخدمة وبيان 
ن
إلشعارهم بدخولهم ف

حقوقهم فيها

12000

4200

ي عدد المستفيدين 
ن
تحقيق زيادة سنوية ف

ة الزمنية  الفبر

المبادرات واألنشطة  نوعهالمؤرسر 

2022 ية  الخطة التشغيلية لجمعية كنف الخب 

تنفيذ أنشطة توعوية صحية

 موجهة  للمستفيدين

تقرير
ي الدوري إصدار التقرير الطب 

 للرعاية الصحية

نسبة مئوية91
تحقيق رضا المستفيدين

 عن الخدمة المقدمة لهم

لقاء

نسبة مئوية  عات العامة  المتنوعة  زيادة التب 

 

( 3 )

استدامة الموارد المالية

فاق  وكفاءة اإلن

نسبة مئوية83
تحقيق رضا أصحاب العالقة

ي الجمعية والمستفيدين (
 )غب  موظفن

نسبة مئوية85 ي الجمعية 
تحقيق رضا موظفن

( 2 )

تحقيق رضا أصحاب العالقة

ن )  ( المعنيي 

نسبة مئوية 100%
 سداد أعضاء الجمعية العمومية

اك السنوي  لرسم االشبر

 

( 4 )

 تعزيز العمل بالحوكمة

ن المؤسسي ومتطلبات التمب 

25%

92%

اكة مع  عقد اتفاقيات الشر

منظمات القطاعات الثالث
اكة 60 رسر

( 5 )

اكات الفعالة بناء الشر

ي تنفيذ
ن
ن ف اك المتطوعي  إرسر

 أعمال الجمعية وأنشطتها

( 6 )

ن التطوع تمكي 

متطوع168

تنفيذ مبادرات لتطوير 

ن بيئة العمل وتحسي 
مبادرة 12

ي
ن
ي الجمعية ف

اك موظفن إرسر

 دورات وبرامج ودورات تدريبية

 ذات صلة بعملهم

مشاركة15


