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لجمعية أصدقاء مرضي السكر الخيرية





الرٔوية

 أن تكــون الجمعيــة المرجــع األول لمرضــي الســكري
بمنطقة مكــــة المكرمــــــة

الرسالة

 توعية وتثقيف المجتمع وعالج مرضي السكري
 عن طريـــــق خدمـــــــات ومبادرات مستدامــة ،

واإلسهام في البحوث العلمية ذات العالقة

الرؤية والرسالة

القيم

النزاهةالكفاءة السريةالفاعلية االلتزامالشفافية اإلنسانية

نموذج العمل المؤسسي

مصادر الدخل

التشخيص المبكر - برامج توعوية - فحص السكري - توفير العالج - االستشارات الطبية
- برامج التغذية - البحوث والدراسات الخدمات والبرامج 

النطاق الجغرايفالهدفالمستفيدون

 مريض السكري
 سكري نوع أول من سنة الى 30 سنة
 سكري نوع ثاني من 35 سنة ومافوق

 سكري حوامل

 تنظيم السكري لديهم ورفع
 مستوى الوعي لجميع الفئات

لتجنب مضاعفات السكري

 منطقة مكة المكرمة
محافظة جدة

دعم وزارة
الموارد البشرية

عموم الناسالجهات المانحةالزكاة المسئولية
المجتمعية

الفئةالفئة الفئة

الفئة المقتدرةالفئة المعدمة الفئة المتوسطة

ABC
فئات مريض السكري

مسار الفحص

مسار التوعية والتثقيف

مسار العالج

مسار المشاركة في البحوث العلمية

 نعمل من خالله على عالج الحاالت بناء على
الفحوصات من قبل الفريق الطبي

البحــوث فــي  المشــاركة  علــى   نعمــل 
 العلميــة المهتمــة بأحــدث التطــورات عــن

مرض السكري

 نعمــل مــن خاللــه علــى فحــص الفئــة المســتهدفة ومــن
 ثــم يتــم تحويلهــم الــى مســار العــالج لضمــان جــودة
 الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين بكــون مســار الفحــص
ونوعــه العــالج  أســلوب  لتحديــد  األساســية  البوابــة 

 نعمل على إقامة البرامج التثقيفية الصحية
 الالزمة من خالل عيادات التغذية والوسائل

اإلرشادية المختلفة

مسار
عمل

الجمعية

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



ما األثر الذي نريد إحداثه لديهم ؟شرائح الفئات 

سكر نوع أول  •
تنظيم السكر ورفع الوعي لتجنب   •

اإلصابة من مضاعفات وتأمين العالج  

ماذا يتوقعون منا !

توفير كل االدويه بدون نقصان  •
كتب ودراسات علمية  •

فحوصات شاملة في المركز  •
ندوات للتوعية بالسكر  •

توفير الفيتامين  •
توفر الشرائح بعدد كاف  •

تقديم األدوية للمستفيدين  •
فحص شامل لكامل الجسم  •

أن ال ينقطع عنهم العالج ابدا  •
خدمة توصيل الدواء للمنزل لكبار السن  •
الدعم الدائم النفسي والصحي لمرضى السكري  •

إصدار بطاقات تأمين طبي للمحتاجين  •

سكر نوع ثاني  •

سكر نوع ثالث  •

C الفئة - B الفئة -  A  فئة

C الفئة - B الفئة -  A  فئة

C الفئة - B الفئة -  A  فئة

المطلوب منهمالمطلوب منا

وزارة الموارد البشرية

اإلمارة

وزارة الصحة

العمل على تعظيم 
المنفعة

عمل مشاريع 
التنموية لها أثر

الشفافية 
والتواصل

اإللتزام باألنظمة 
واللوائح

دعـــــــــــــــــــم 
اإلستراتيجيـــة 
ماديًا ومعنويًا

تســـــــــريــــــع 
اإلجـــــــــراءات

اإللتزام بالقوانين 
والتشريعات

التواصل 
والشفافية

دعــــم الجمعية 
بتوجيه الشركاء

رعــاية مناسبات 
واحتفاالت الجمعية

تعظيم المنفعة 
المجتمعية

المشاركة في حصر 
حاالت مرضى السكـــري

تقـــــــاريــــــر
إحصـــائيــــة

التسهيل في 
اإلجراءات

الجهة

المطلوب منهمالمطلوب منا

المطلوب منهمالمطلوب منا

توعية المجتمع بداء السكري

اإلســــنـــــــــاد 
الحكــــــومــي

أصحاب المصلحة

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

الجهة
المطلوب منهمالمطلوب منا

الداعمين

فهم توجهات الداعمين  
وبيان ريع دعمهم واألثر 

الناتج عنة 

التســــــــــويــــــــــق 
اإلحــــتـــــرافـــــــــي

نموذج مشـــاريــــع 
الجمعية

دعم الجمعية 
واإلسهام في 

تحقيق االستدامة 
المالية للجمعية

المطلوب منهمالمطلوب منا

العــــمــــــــل بـــروح 
الفـــريـــق الواحــــد

تكون الجمعية جاذبة 
للداعمين والمانحين 

إلستثمار التبرعات ورفع 
التقارير بإنجازات الجمعية

اإللتزام واإلنضــباط 
في العمل

تنظيم إجتماعـات 
المجلس

المشاركــة في دعم 
الجمـعية ماديًا

المشاركة في تسويق 
المشاريع وجلب الوجهاء 
والداعمين في المنطقة 

والمجتمع

اإلنــتـــاجــيــــة 
واإلنضــبــــــاط

المطلوب منهمالمطلوب منا

استثمار التقنية في 
خدمة الجمعية وإيصال 

الرسالة عن طريقها 
ليكونوا أعضاء فاعلين 

في خدمة الجمعية

االستفــادة مـن 
عالقات أعضـــاء 
الجــمـــعـــــيــــة 
العــمــــومــيــــة

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

المطلوب منهمالمطلوب منا

اإللتزام بمجاالت 
الدعم بمنهجيات 

الدعم المقررة لديهم

ابتكــار المشـاريــــع 
نوعية وإحترافيــــة

تيسير إجراءات 
الــــدعــــــــــم

تضمين مجاالت 
العمل اإلستراتيجي المانحين والمسؤلية المجتمعية
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03

01

02

التحليل
الرباعي
SWOT

strengths

weakness

threats

opportunities

الفرصنقاط الضعف التهديداتنقاط القوة

عــــــــدم وجـــــــود كـــادر إداري متكامل

ضعـــــــف اإلجــــــــراءات الـــداخــــلــيــــــة

صعوبة وصول المستفيد الى الجمعيـة 

عدم استغالل األرض الخاصة بالجمعيـة  

عــدم وجـود مقــــر مملوك للجمعيــــة

قــــــــلــــــــــــة المــــــــــــوارد المــــــاليـــــة

عـــــدم وجـود خطـة تنمية موارد مالية

قـلـــــــة الوعـــــي بالتعاميـــم الوزاريــــة

الضعـــــف في العمـــل بمجاالت المنــــح

عدم وجود بناء مؤسسي داخل الجمعية

عـــــــدم أتمــــتـــــة العمليــــات الداخلية

الضعف  في اظهار الميزة الجاذبـة للداعمين

عدم وجود آلية لتحديد تكاليـف الخدمة

عــــــدم وجـــــــود خطــــــــة تسويقيـــــة

عـــــــدم وجـــــــود ترويـــــــــج اعــــــــالمي

عدم وجود تقارير واضحة لقياس األثـــــر

عدم وجود تقارير لقياس سرعة الخدمة

ضعـــــف تطـــــوير عمــــــل الشـــراكــــات

عـــــــدم وجــود إجراءات لقياس رضـــــاء

الداعمين والمستفيدين

عدم وجود تواصل فعال مع الـداعـمين

وجـــــــود فـــــرصــــــــة مــنــحــــــــــة أرض

ومــنــحــــــــــــــة دعـــــــــــــم 500 الــــــــف

اإلسنـــــاد الحكــــومي للمركــــز الصحية

المتخصصة بداء السكري

اإلسنــــــاد الحكومي لمثقفي السكـــري

في تطبيق صحتي 

ازديـــــــــــاد دعــــــــــــم عمـــــــــوم الناس

وجود تقنيات حديثة لتبسيط العمليات

وجــــــــــود تــقـنيــــــــــات عــــــــن بعـــــــد

للموظفيـــــن المتفرغيـــــن

تقليـــــــص مستــــــــوى الفـــــــــــــــــروع

وجود منصات خيرية تقلل من العوائد

زيــــــــــــادة دخــــــــــــــول المتشابهيــن

كثــــــــــــرة الجمعيــــــــــــات الجـــــديدة

التأخــــــــــر فـــي اتخــــــــــــــاذ القـــــــــرار

وجـــــود نسبـــة كبيــرة من مستفيدي

الجمعية من غير السعوديين 

التحليل الرباعي

وجــــــود ارضين مــلـــــــك الجمعـــيـــــة

وجــــــــــود الجمعية في مدينة جـــــدة

نطاق الجمعية الجغرافي لمنطقة مكــة

وجــــــــــود مجلس ادارة متخصص بداء 

السكري ذو كفاءة عالية وداعم للجمعية

وجـــــــود عالقات جيدة لمجلس اإلدارة 

تسهـــــــــــل الحصــــــول على الدعـــــم 

تمكن المختصين التعامل مع المرضى

ســــمــــــــعــــــة الجمعيـــــــــة جيـــــــدة

وجـــــــــود برنامـــــج لخدمـة المستفيد

ايمــــــــــان الكــــــادر الوظيفي بالقضية 

ووجــــــــــود شــــــــــغـــــــــــف لديهــــم

كــــــثـــــــــرة عــــــــــــدد المستفــــيديـن

عـــــــمـــــــر الجمعية وسنـــــوات الخبرة

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية



التحليل الرباعي  ( swot) بالدمج مع
(Bsc) بطاقة األداء المتوازن

التحليل االستراتيجي الخارجي والداخلي

الفرصنقاط الضعف  التهديداتنقاط القوة 

الجانب المالي

المستفيدين وأصحاب
المصلحة

العمليات الداخلية

التعلم والنمو  

وجود ارضين ملك الجمعية

وجود مجلس إدارة داعم
للجمعية 

وجــــــود فرصـة منحة أرض
ومنحـــــة دعـــــــم 500 الف
ازديـــــاد دعم عموم الناس
اإلسنـــاد الحكومي للمراكز

الصحية المتخصصة
اإلسنـــــاد الحكومي لمثقفي
السكري في تطبيق صحتي

تقليص مستوى الفروع

زيادة دخول المشابهين

وجود منصات تقلل من

العوائد المالية

وجود عالقات جيدة

لمجلس اإلدارة

سمعة الجمعية

كثرة عدد المستفيدين

وجود برامج  لخدمة

المستفيد

صعوبة الوصول من قبل
المستفيد الى الجمعية 

عدم وجود تواصل فعال
مع الداعمين

ايمان الكادر الوظيفي
بالقضية ووجود شغف

لديهم

كثرة الجمعيات الجديدة

وجود نسبة كبيرة من
مستفيدي الجمعية من

غير السعوديين

التأخر في اتخاذ القرار

عدم وجود خطة لتحديد
االحتياجات التدريبية

ضعف اإلجراءات الداخلية

قلة الوعي بالتعاميم الوزارية

الضعف في العمل بمجاالت
المنح

الضعف  في اظهار الميزة
الجاذبة للداعمين 

عدم وجود خطة تسويقية 
عدم وجود ترويج اعالمي 
عدم وجود تقارير واضحة 
عدم وجود تقارير لقياس 

سرعة الخدمة
عدم وجود إجراءات لقياس
رضاء الداعمين والمستفيدين

وجود تقنيات حديثة
لتبسيط العمليات

وجود تقنيات عن بعد
للموظفين المتفرغين

عدم وجــــود خطة تنميـــــة
موارد مالية

عدم استغالل األرض الخاصة
بالجمعية

عدم وجـــــود مقر للجمعية
قلة الموارد المالية

وجود أعداد عالية من
المتطوعين

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



وجود ارضين
ملك للجمعية

وجود مجلس
إدارة داعم
للجمعية  

ازدياد دعم
عموم الناس

عدم وجود 
استثمارات لألراضي 
الخاصة بالجمعية 

قلة الموارد 
المالية

عدم وجود آلية 
لجذب الدعم  من 

عموم الناس

وثيقة التحليل

التحدياتعوامل النجاح

وجود فرصة 
إسناد حكومي 

للجمعية  

وثيقة التغيير

المستقبلالحالي

عدم االستفادة 
من عالقات 

مجلس اإلدارة

االستفادة من 
عالقات مجلس 
اإلدارة لتحسين 
اإليرادات المالية

الضعف في 
االستفادة من 
دعم عموم 

الناس

االهتمام بعموم 
الناس وتحسين 

اإليرادات المالية عن 
طريقهم

المناظير

المالي

 ا�هـــداف
والخريطة االستراتيجية

بطاقة ا�داء المتوازن

المحاور ا¢ستراتيجية

التركيز على العمالء

تطـــويـــر نـــظــــم ولـوائـح العمل 
الداخلى بالجمعية والـهـــيــكــل 
ا¢داري واستكمال فريق العمـــل 

ا�هداف ا¢سترتيجيةالمحاور

عدم االستغالل 
األمثل لألراضي

وجود استثمارات 
للجمعية

المالي

المالي

منافسين من 
جهات أخرى 

لإلسناد

عدم معرفة 
الفرص المتاحة 

لإلسناد

اإلستفادة من فرص 
اإلسناد والقدرة على 
إعداد العروض الفنية 

والمالية

المالي

إشراك مجلس 
اإلدارة في تنمية  

الموارد المالية

بناء مبادرات 
موائمة لعموم 

الناس

إنشاء استثمارات 
للجمعية

االستفادة من 
فرص اإلسناد 

الحكومي

المحاور ا¢ستراتيجية

التركيز على العمالء

تطـــويـــر نـــظــــم ولـوائـح العمل 
الداخلى بالجمعية والـهـــيــكــل 
ا¢داري واستكمال فريق العمـــل 

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضي السكري الخيرية بجدة



  االبتكار في الخدمات عائد مالي

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية

KPi,S مؤشرات ا�داءالنتائج المرجوة

المستهدف 2024 خط ا�ساس مؤشر ا�داء

المبادرات
االستراتيجية

 المبادرات االستراتيجية

  االبتكار في الخدمات عائد مالي

التخطيط لالستغالل المالى التدريجي 
واالستغناء عن التبرعــــــات والتفرغ 
لتحقيق الرؤية والمستــهــدفات عن 
طريق مشاريع استثمارية اجتماعية 

خاصة بالجمعية. 

التركيز على المستفيدين وأصحاب 
المصلحة وابتـكــــار مشاريع تلبي 
االحتياج وتكوين عــــالقـــــات جديدة 
وخلق شراكـــــات فاعلة مع أصحاب 

المصلحة 

النتائج المرجوة

عائد مالي مرتفع

عائد مالي مرتفع

عائد مالي 
مستدام

زياد العائد المالي
وتحقيـــــق األثــــر

تخفيض التكاليف

$ التبرعات عن 
طريق المجلس

# المبادرات

# االستثمارات 
للجمعية

# الفرص

4500 ريال

ـــ

1  استثمار

2,025,000
ريال

5  مبادرات

3  استثمارات

4  فرص

% تغطية اإلسناد 
للنشاط

30%

$ اإليرادات عن 
طريق عموم الناس

ـــ

ـــ

ـــ

1,300,000
ريال

من أحياها

نجن لها

مجتمع مسؤول

تدعيم

# %$

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



وجود عالقات
جيدة لمجلس

اإلدارة

كثرة عدد
المستفيدين

وجود أعداد
عالية من

المتطوعين

عدم وجود تواصل 
فعال مع الداعمين

صعوبة الوصول من 
قبل المستفيد الى 

الجمعية

عدم وجود 
خطة إلدارة 
المتطوعين

وثيقة التحليل

التحدياتعوامل النجاح

وثيقة التغيير

المستقبلالحالي

ضعف االهتمام 
بـــالــــداعـــمــين 

االهتمام بالداعمين 
وفق إجراءات 

ومستهدفات واضحة

عدم وجود خطة 
إلدارة األعداد العالية 

من المتطوعين

العمل على وضع 
خطة عمل 

واضحة مؤتمتة

المناظير

المستفيدين 
وأصحاب المصلحة 

المستفيدين 
وأصحاب المصلحة 

بطاقة ا�داء المتوازن

المحاور ا¢ستراتيجية

التركيز على العمالء

تطـــويـــر نـــظــــم ولـوائـح العمل 
الداخلى بالجمعية والـهـــيــكــل 
ا¢داري واستكمال فريق العمـــل 

المحاور

عدم وجود 
تواصل فعال مع 

المستفيدين

سهولة وصول 
المستفيد للجمعية 

والحصول على 
الخدمة

المستفيدين 
وأصحاب المصلحة 

التخصص في
داء السكري

انخفاض دور 
الجمعية في 

البحوث العلمية

عدم تفعيل دور المجتمـــــع 

بالشكــــل الكافـــــــــــــي في 

المساهمة بالبحوث العلمية

المشاركة في البحوث 
العلمية المتخصصة في 

داء السكري

المستفيدين 
وأصحاب المصلحة 

 ا�هـــداف
والخريطة االستراتيجية

ا�هداف ا¢سترتيجية

بناء آليات واضحة  
لالهتمام بالداعمين 

زيادة كفاءة الخدمة  
وتسهيل الوصول 

زيادة الفرص 
التطوعية 

المساهمة في 
البحوث العلمية 

ذات العالقة

المحاور ا¢ستراتيجية

التركيز على العمالء

تطـــويـــر نـــظــــم ولـوائـح العمل 
الداخلى بالجمعية والـهـــيــكــل 
ا¢داري واستكمال فريق العمـــل 

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضي السكري الخيرية بجدة



إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية

KPi,S مؤشرات ا�داءالنتائج المرجوة

المستهدف 2024 خط ا�ساس مؤشر ا�داء

المبادرات
االستراتيجية

 المبادرات االستراتيجية

  االبتكار في الخدمات عائد مالي

التخطيط لالستغالل المالى التدريجي 
واالستغناء عن التبرعــــــات والتفرغ 
لتحقيق الرؤية والمستــهــدفات عن 
طريق مشاريع استثمارية اجتماعية 

خاصة بالجمعية. 

التركيز على المستفيدين وأصحاب 
المصلحة وابتـكــــار مشاريع تلبي 
االحتياج وتكوين عــــالقـــــات جديدة 
وخلق شراكـــــات فاعلة مع أصحاب 

المصلحة 

النتائج المرجوة

الحفاظ على الداعمين 

استمرارية  الخدمة 

سهولة الوصول

حصول الخدمة الكاملة

تحقيق الرضا 
للمتطوعين وتعظيم 

األثر 

% 45% 8% االحتفاظ بالداعمين

% 95% 93% رضاء المستفيدين

$ تكلفة الخدمة

% استمرارية الخدمة

# المتطوعين

57 %90 %

840  متطوع40  متطوع

ـــ

92 %

40 %

97 %

% المشاركة في تنفيذ 
أنشطة الجمعية

% رضا المتطوعين

50 ريال78 ريال

عناية ونماء

اعتماد

عطاء

البحوث العلمية 2ـــ # البحوث ذات
العلمية

اإلسهام العلمي 
في المجال

# %$

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



وجود تقنيات حديثة
لتبسيــــط العمليــات
ومجلس إدارة متمكن

ذو كفاءة

وجود برامج
لخدمة المستفيد

ايمان الكادر الوظيفي
بالقضية ووجود
شغف لديهم 

عدم اكتمال األدلة 
تفعيل اإلجراءات 

الداخلية

عدم وجود خطط 
لتحسين خدمة 

المستفيدين

عدم وجود خطة 
لتحديد االحتياجات 

التدريبية

وثيقة التحليل

التحدياتعوامل النجاح

وثيقة التغيير

المستقبلالحالي

ضــعـــف التقـــاريــــر 
المالية والتسويقية 

واإلدارية

وجود خطط وتقــــاريـر 
مالية وخطة تسويقية 
واضحة  تســــاهم في 
تحسين الخدمة للمستفيد 

عدم االستثمار في 
راس المال البشري

االستثمار في رأس 
المال البشري

المناظير

التعلم والنمو

 ا�هـــداف
والخريطة االستراتيجية

بطاقة ا�داء المتوازن

المحاور ا¢ستراتيجية

التركيز على العمالء

تطـــويـــر نـــظــــم ولـوائـح العمل 
الداخلى بالجمعية والـهـــيــكــل 
ا¢داري واستكمال فريق العمـــل 

ا�هداف ا¢سترتيجيةالمحاور

عدم اكتمال االدلة 
وضعف تفعيل 

اإلجراءات الداخلية

أدلة مكتملة وإجراءات 
عمل واضحة

العمليات الداخلية 

العمليات الداخلية

اكمال االدلة  
وتفعيل اإلجراءات

بناء خطط وتقارير 
لتحسين خدمة 

المستفيد 

تكوين وبناء 
فريق العمل

المحاور ا¢ستراتيجية

التركيز على العمالء

تطـــويـــر نـــظــــم ولـوائـح العمل 
الداخلى بالجمعية والـهـــيــكــل 
ا¢داري واستكمال فريق العمـــل 

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضي السكري الخيرية بجدة



  االبتكار في الخدمات عائد مالي

التخطيط لالستغالل المالى التدريجي 
واالستغناء عن التبرعــــــات والتفرغ 
لتحقيق الرؤية والمستــهــدفات عن 
طريق مشاريع استثمارية اجتماعية 

خاصة بالجمعية. 

التركيز على المستفيدين وأصحاب 
المصلحة وابتـكــــار مشاريع تلبي 
االحتياج وتكوين عــــالقـــــات جديدة 
وخلق شراكـــــات فاعلة مع أصحاب 

المصلحة 

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية

KPi,S مؤشرات ا�داءالنتائج المرجوة

المستهدف 2024 خط ا�ساس مؤشر ا�داء

المبادرات
االستراتيجية

 المبادرات االستراتيجية

  االبتكار في الخدمات عائد مالي

التخطيط لالستغالل المالى التدريجي 
واالستغناء عن التبرعــــــات والتفرغ 
لتحقيق الرؤية والمستــهــدفات عن 
طريق مشاريع استثمارية اجتماعية 

خاصة بالجمعية. 

التركيز على المستفيدين وأصحاب 
المصلحة وابتـكــــار مشاريع تلبي 
االحتياج وتكوين عــــالقـــــات جديدة 
وخلق شراكـــــات فاعلة مع أصحاب 

المصلحة 

النتائج المرجوة

إجراءات 
مكتملة 
ومفعلة

رفع جودة 
الخدمة 

للمستفيدين 

فريق عمل 
متمكن  
ومكتمل

8  أدلةــــ# األدلة واإلجراءات

% األدلة واإلجراءات
المفعلة

% 90ــــ

# التقارير المالية والتسويقية 
وتنفيذ األنشطة

36 تقريرــــ

9  خطط# الخطط الداخلية ــــ

% 80ــــ% تمكن الفريق

1200 ساعةــــ# الساعات التدريبية

% نسبة اكتمال 
فريق العمل

90 %100 %

عمل وإتقان

من إجلكم

إنجاز

# %$

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلداريةالخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

الهدف االول

المبادرات

وجود ارضين 
ملك للجمعية

عدم وجود 
استثمارات 

لألراضي 
الخاصة 

عدم االستغالل بالجمعية
األمثل لألراضي

وجود استثمارات  
للجمعية

المالي

إنشاء استثمارات 
للجمعية

عائد مالي 
مستدام

# االستثمارات 
للجمعية 

3 استثمارات1 استثمار

من أحياها

إنشاء استثمارات للجمعية

ايجاد أصول ثابتة استثمارية 
للجمعية

فريق التخطيط العضو اإلداري

(محمد الشنقيطي - عضو مـــــالي )
(ناصـــــر الزاحـــــــم  - عضو مـــــالي )
(لميــــــــاء ميـــــــراء - عضو مـــــالي )
(تـــــــــــاره فطانـــي - عضو مـــــالي )
(حســـان فطــــاني  - عضو مـــــالي )
(د/ غــيـــــاث صــالح - عضو قانوني )

# االستثمارات للجمعية

عدد االستثمارات المملوكة للجمعية

عدد االستثمارات المستهدفة - االستثمارات المنفذة فعليًا

خطة االستثمار - دراسة الجدوى - اعتماد مجلس اإلدارة - الملفات التسويقية - التراخيص الحكومية - خطط التسويق

مجلس اإلدارة - فريق التخطيط _ الجهات االستشارية

فريق التخطيطتنمية الموارد المالية - المحاسبة - اإلعالم

# االستثمارات
للجمعية

32011 استثماراتسنوي+1 استثمار

8,000,000 ريال

المبادرة

من أحياها

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



نموذج المبادرات

الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

من أحياها
إنشاء استثمارات

للجمعية

جدة40,0001/1/202231/12/2024

عموم الناس
التجار

 الجهات المانحة

احياء المريض المعاني من مرض السكري ومضاعفاته لضمان استمرارية الخدمة له عن طريق
أصل ثابت يحقق عوائد مالية للجمعية

تأمين موارد مالية واصول مملوكة للجمعية لضمان استمرارية الخدمة

أصلين مملوكة للجمعية - استثمارين مملوكة للجمعية

1- دراسة الجدوى
2- اعتماد مجلس اإلدارة

3- تسليم المكتب الهندسي
4- استخراج التراخيص

5 - إعداد الملفات التسويقية
6- عمل كراسة المناقصات

7- ترسية المناقصة
8- فتح المظاريف

9- التعاقد مع المقاول
10- التعاقد مع المكتب الهندسي لالشراف 

المكاتب الهندسية
الجهات الحكومية

 عموم الناس
الجهات المانحة

ريال8,000,000- موظف وعضو15

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

المبادرة202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

الهدف الثاني

المبادرات

وجود مجلس 
إدارة داعم 

للجمعية

قلة الموارد 
المالية

عدم استغالل 
عالقات مجلس 

اإلدارة

االستفادة من 
عالقات مجلس 
اإلدارة لتحسين 

اإليرادات المالية  

المالي

إشراك مجلس 
اإلدارة في تنمية  

الموارد المالية

عائد مالي 
مرتفع

$ التبرعات عن 
طريق المجلس

4500
ريال

2,025,000
 ريال

نحن لها

إشراك مجلس اإلدارة في 

تنمية  المـــوارد المـــــالية

تحقيق إيـــرادات ماليـــة عن 

طريق أعضاء مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

العضو التسويقي في فريق 

التخطيط (زيــــاد بـــازيـــــــاد)

$ التبرعات عن طريق المجلس

كل إيراد مالي أو عيني عن طريق عضو مجلس اإلدارة

اإليراد المستهدف - االيراد المتحقق = المتبقي

خطة تسويقية - تقارير مالية - تصاميم دعائية - سكرتير مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة  - مسؤول التسويق - أمين مجلس اإلدارة - المدير التنفيذي

مجلس اإلدارةاالعالم -المدير التنفيذي - المحاسب - المسوق

$ التبرعات عن
طريق المجلس

2,025,000سنوي+4500 ريال
ريال

2,025,000
ريال

900 ألف675 ألف450 ألف

250,000 ريال

نحن لها

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



نموذج المبادرات

الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

نحن لها
إشراك مجلس اإلدارة

في تنمية  الموارد
المالية 

جدة40,0001/1/202231/12/2024

عالقات مجلس اإلدارة

نحن لها من أجل تحسين اإليرادات المالية الستمرارية خدمة المستفيدين وترسيخ
مبدأ اإليمان بالقضية التي بنيت ألجله

تحسين اإليرادات المالية والمشاركة في تغطية المصاريف التشغيلية

450 ألف للسنة األولى - 675 ألف للسنة الثانية - 900 ألف للسنة الثالثة

1- اعتماد المستهدفات من قبل المجلس
2- تجهيز المواد التسويقية

3- عمل خطة التسويق
4- عقد اجتماعات لشرح آلية وكيفية التسويق 

ريال250,000-مجلس اإلدارةشركة ألف موظف وعضو15

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

الهدف الثالث

المبادرات

ازدياد دعم 
عموم الناس

عدم وجود 
آلية لجذب 
الدعم  من 
عموم الناس

الضعف في 
االستفادة من 

دعم عموم 
االهتمام بعموم الناس 

الناس وتحسين 
اإليرادات المالية 

عن طريقهم

المالي

بناء مبادرات 
موائمة لعموم 

الناس

عائد مالي 
مرتفع

5 مبادرات-# المبادرات

مجتمع 
مسؤول

$ اإليرادات عن 
طريق عموم 

الناس

-1,300,000
 ريال

المبادرة

بناء مبادرات موائمة لعموم 

الناس

االهتمام بعموم الناس 

وجذبهم عن طريق حزمة 

من المبادرات من أجل زيادة 

العوائد المالية

المدير التنفيذي

المشرف الطبي

العضو التسويقي في فريق 

التخطيط (زيــــاد بـــازيـــــــاد)

مسوق ١

# المبادرات

عدد المبادرات المستهدفة لعموم الناس

إجمالي المبادرات المستهدفة - المتحقق = المتبقي

تكوين قسم تنمية الموارد المالية - بناء المبادرات التسويقية - تجهيز المواد التسويقية - الترويج والتسويق - التقارير 

أعضاء مجلس اإلدارة  - جهات تسويقية  -جهات مماثلة  - فريق التخطيط

فريق التخطيطاالعالم -المدير التنفيذي - المحاسب - المسوق

55221 مبادراتسنوي+-# المبادرات

300,000 ريال

مجتمع
مسؤول

$ اإليرادات عن
طريق عموم

الناس
1,300,000سنوي+-

ريال
1,300,000

ريال
700 ألف400 ألف200ألف

$ اإليرادات عن طريق عموم الناس

مقدار اإليراد عن طريق عموم الناس

االيراد المستهدف -  االيراد المتحقق  = اإليراد المتبقي

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



نموذج المبادرات

الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

مجتمع مسؤول
بناء مبادرات موائمة

لعموم الناس

جدة40,0001/1/202231/12/2024

عموم الناس

تصميم 5 مبادرات تستهدف عموم الناس بشكل مباشرة

تحسين اإليرادات المالية والمشاركة في تغطية المصاريف التشغيلية ومصاريف األنشطة

200 ألف للعام 2022م - 400 ألف للعام 2023م - 700 ألف للعام 2024م 

1- دراسة وتصميم المبادرات
2- اعتماد المبادرات من المجلس والوزارة

3- تكليف مدير للمبادرات
4- إطالقها بشكل رسمي

5- التقارير

بيوت الخبرة
والجهات االستشارية

ريال2300,000تمويل ذاتي موظفين4

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

الهدف الرابع

المبادرات

وجود فرصة 
إسناد حكومي 

للجمعية

منافسين 
من جهات 

أخرى لإلسناد

عدم معرفة 
الفرص المتاحة 

لإلسناد
اإلستفادة من 
فرص اإلسناد 
والقدرة على 

إعداد العروض 
الفنية والمالية

المالي

االستفادة من 
فرص اإلسناد 

الحكومي

زياد العائد المالي 
وتحقيق األثر

# الفرص
4 فرص-

يم تَدعِ

تخفيض التكاليف

% تغطية 
30 %-اإلسناد للنشاط

المبادرة

االستفادة من فرص اإلسناد 

الحكومي

اإلستفادة من فرص اإلسناد 

الحكومي من وزارة الصحة  

والقدرة على إعداد العروض 

الفنية والمالية

المدير التنفيذي

المشرف الطبي

العضو التسويقي في فريق 

التخطيط (زيــــاد بـــازيـــــــاد)

# الفرص

عدد الفرص المتاحة لإلسناد الحكومي

الفرص المستهدفة -الفرص التي تم اسنادها = المتبقي

دراســــة احتيــاج وزارة الصحة لالسناد - موائمــــة الجمعية لتقديم خـــدمــــات اإلسناد
التسجيل بالفرص المتاحة - التسجيل في منصة اعتماد - رفع مقترحات إسناد للوزارة

وزارة الصحة - جهات استفادت من اإلسناد

اللجنة اإلداريةالمدير التنفيذي - المشرف الطبي - مسؤول التسويق

4112 فرصة4 فرصةنصف سنوي+-# الفرص

غير محدد

يم تـدعِ
% تغطية

30%15%15%30%30%سنوي+-اإلسناد للنشاط

% تغطية اإلسناد للنشاط

نسبة تغطية اإلسناد للنشاط

النسبة المستهدفة - المتحقق = المتبقي

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



نموذج المبادرات

الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

يم تـدعِ
االستفادة من فرص

اإلسناد الحكومي

جدة40,0001/1/202231/12/2024

وزارة الصحة

يم مبادرة نسعى من خاللها الى مساندة وزارة الصحة واالستفادة من فرص اإلسناد الحكومي تـدعِ

مساندة الوزارة وتحقيق األثر على المستفيدين من خالل تلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات

# 2 فرصة إسناد

1- دراسة احتياج
2- موائمة الجمعية لتقديم خدمات اإلسناد

3- التسجيل بالفرص المتاحة
4- رفع مقترحات إسناد للوزارة

غير محدد-الجمعيةوزارة الصحة 15

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

الهدف الخامس

المبادرات

وجود عالقات 
جيدة لمجلس 

اإلدارة

عدم وجود 
تواصل فعال 
مع الداعمين

ضعف االهتمام 
بالداعمين

االهتمام 
بالداعمين وفق 

إجراءات 
ومستهدفات 

واضحة

المستفيدين 
وأصحاب 
المصلحة

بناء آليات واضحة  
لالهتمام 
بالداعمين

الحفاظ على 
الداعمين

% االحتفاظ 
بالداعمين

% 8% 45

عناية ونماء

المبادرة

بناء آليات واضحة  لالهتمام 

بالداعمين

االهتمام بالداعمين وفق 

إجراءات ومستهدفات 

واضحة

أعضاء المجلس

المدير التنفيذي

فريق تنمية الموارد

المحاسب

% االحتفاظ بالداعمين

نسبة االحتفاظ واالهتمام بالداعمين

عدد الداعمين المستمرين

بناء سياسة العناية بالداعمين

شركة والدة حلم - الجهات المماثلة المتميزة

مجلس اإلدارة - فريق تنمية الموارد
فريق تنمية الموارد الماليةالمالية - قسم المالية

% االحتفاظ
بالداعمين

10 %15 %12 %37 %45 %سنوي+8 %

30,000 ريال

عناية ونماء

إجمالــــي عـــدد الداعميـن
100 x

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



نموذج المبادرات

الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

عناية ونماء
بناء آليات واضحة

لالهتمام بالداعمين 

جدة40,0001/1/202231/12/2024

الداعمين

بناء سياسة للحفاظ على الداعمين وتفعيلها

الحفاظ على الداعمين بنسبة %45

12%  للعام 2022م - 15%  للعام 2023م - 10%  للعام 2024م 

1- بناء سياسة العناية بالداعمين
2- حصر الداعمين وتصنيفهم

3- تفعيل السياسة
4- التقارير

بيوت الخبرة
ريال13 30,000-الجمعيةوالجهات االستشارية

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

الهدف السادس

المبادرات

كثرة عدد 
المستفيدين

صعوبة 
الوصول من 

قبل 
المستفيد 

عدم وجود الى الجمعية
تواصل فعال مع 

المستفيدين
سهولة وصول 

المستفيد 
للجمعية 

والحصول على 
الخدمة

المستفيدين 
وأصحاب 
المصلحة

زيادة كفاءة 
الخدمة  وتسهيل 

الوصول

استمرارية  الخدمة
سهولة الوصول
حصول الخدمة 

الكاملة
% رضاء 

المستفيدين
% 93% 95

اعتماد

$ تكلفة الخدمة

% استمرارية 
الخدمة

50 ريال78 ريال

%57% 90

% رضاء
المستفيدين

1 %1 %-2%95 %سنوي+93 %

اعتماد
$ تكلفة
10 ريال10 ريال8 ريال28 ريال50 ريالسنوي-78 ريالالخدمة

% استمرارية
الخدمة

9 %12 %12 %33 %90  %سنوي+57 %

% استمرارية الخدمة$ تكلفة الخدمة% رضاء المستفيدين

نسبة رضا المستفيدين عن 
خدمات الجمعية

نسبة استمرارية المستفيدمقدار تكلفة الخدمة للمستفيد
في الحصول على الخدمة

النسبة المستهدفة - النسبة المتحققة =
المستهدف المتبقي

إجمالي التكلفة - المتحقق=
المستهدف المتبقي

النسبة المستهدفة - النسبة المتحققة =
المستهدف المتبقي

استبيانات قياس عن كل خدمة أو مشروع على حدى  - تفعيل النماذج االلكترونية
نتائـــج دراسة رضـــا المستفيدين - تقرير تكلفة الخدمة - تقارير استمرارية الخدمة

مجلس اإلدارة - الجهات المميزة المماثلة

اللجنة اإلداريةكامل الفريق التنفيذي

120,000 ريال

المبادرة

زيادة كفاءة الخدمة  

وتسهيل الوصول

زيـــــادة كفـــاءة الخـــدمــات 

للمستفيد وتسهيل وصول 

المستفيد للجمعية والحصول 

على الخدمة

فريق التخطيط االستراتيجي

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

اعتماد
زيادة كفاءة الخدمة

وتسهيل الوصول

جدة40,0001/1/202231/12/2024

المستفيدين

زيادة كفاءة الخدمات وتقديم الخدمات العالجية للمستفيد بشكل سنوي

سهولة وصول المستفيد للجمعية والحصول على الخدمة  دون انقطاع

رضاء المستفيدين بنسبة 95 %
تخفيض مقدار تكلفة  الخدمة للمستفيد الى 50 ريال

زيادة نسبة استمرارية الخدمة إلى 90 %

استحداث آليات قياس  جودة الخدمات وقياس الرضى

التجار والمانحين
والجهات المانحة

ريال5120,000الجمعية 9

نموذج المبادرات

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الهدف السابع

المبادرات

وجود أعداد 
عالية من 

المتطوعين

عدم وجود 
خطة إلدارة 
المتطوعين

عدم وجود 
خطة إلدارة 

األعداد العالية 
من المتطوعين

العمل على وضع 
خطة عمل واضحة 

مؤتمتة

المستفيدين 
وأصحاب 
المصلحة

زيادة الفرص 
التطوعية

تحقيق الرضا 
للمتطوعين 

840 متطوع40 متطوع# المتطوعينوتعظيم األثر

عطاء

%المشاركة في 
تنفيذ أنشطة 

الجمعية

% رضا 
المتطوعين

-

% 92% 97

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

800220280340 متطوع840 متطوعسنوي+40 متطوع# المتطوعين

عطاء
% المشاركة في

تنفيذ أنشطة
الجمعية

15  %10  %10 %-40  %سنوي+-

% رضا
المتطوعين

-2.5%2.5%-97 %سنوي+92 %

% المشاركة في تنفيذ# المتطوعين
 أنشطة الجمعية

% رضا المتطوعين

نسبة رضا المتطوعين في الجمعية نسبة المشاركة في التنفيذ لألنشطةعدد المتطوعين في الجمعية

إجمالي عدد المتطوعين  المستهدف
- عدد المتطوعين الفعلي = المتبقي

نسبة المشاركة  المستهدفة
- المتحقق = المتبقي

نسبة الرضا المستهدفة - المتحقق
= المتبقي

تحديد الفرص التطوعية في الجميعة -استبيانات قياس الرضا   - النماذج االلكترونية - نتائج دراسة رضا المتطوعين

مجلس اإلدارة _ وحدة إدامة _ الوحدة اإلشرافية للتطوع في وزارة الصحة

المدير التنفيذي -الشؤون المالية
االعــــالم - قسم التطوع

اللجنة التنفيذية

130,000 ريال

المبادرة

زيادة الفرص التطوعية

العمل على وضع خطة 

عمل واضحة وزيادة الفرص 

التطوعية وتحقيق الرضاء

فريق التخطيط االستراتيجي

اإلدارة التنفيذية

قسم التطوع

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



نموذج المبادرات

الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

عطاء
زيادة الفرص

التطوعية

جدة40,0001/1/202231/12/2024

المتطوعين

زيادة الفرص التطوعية وتعظيم أثر التطوع وتحقيق رضا المتطوعين وغرس مبدأ التطوع

زيادة الفرص التطوعية وغرس مبدأ التطوع بين أفراد المجتمع 

فرص تطوعية لعدد 800 متطوع  ونسبة رضا %80

1- تجهيزات المبادرة
2- تفعيل الئحة العمل التطوعي معتمدة

3- حصر المجاالت وتحديد العمل التطوعي وتصميم الفرص
4- استحداث أدوات لقياس رضى المتطوعين

5- الحصول على شهادة ادمة

متطوعالجمعيةمنصة العمل التطوعي ريال4130,000 800 

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الهدف الثامن

المبادرات

التخصص في 
داء السكري

انخفاض دور 
الجمعية في 

البحوث 
العلمية

عدم تفعيل 
دور الجمعية 
في البحوث 

المشاركة في العلمية
البحوث العلمية 
المتخصصة في 

داء السكري

المستفيدين 
وأصحاب 
المصلحة

المساهمة في 
البحوث العلمية 

ذات العالقة

اإلسهام العلمي 
في المجال

# البحوث 
العلمية ذات 

العالقة

البحوث 
العلمية

-2

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

المبادرة

المساهمة في البحوث 

العلمية ذات العالقة

االهتمام بالداعمين وفق 

إجراءات ومستهدفات 

واضحة

أعضاء المجلس

المدير التنفيذي

فريق تنمية الموارد

المحاسب

# البحوث العلمية ذات العالقة

عدد البحوث العلمية في مجال داء السكري

عدد الداعمين المستمرين

نحتاج إلى مخطط ( ما يسمي خريطة الطريق )

مجلس اإلدارة - المستشارين

اللجنة التنفيذية - مجلس اإلدارةالمدير التنفيذي - الشؤون المالية - اإلعالم

# البحوث
العلمية ذات

العالقة
2211سنوي+-

60,000 ريال

البحوث العلمية

المتحقق المتبقي- =

تقنيات مراقبة - تصاميم تجريبية جديدة - طرق جديدة لجمع البيانات
وتحليلها - حزم برمجية جديدة إلدارة وتحليل البيانات الكمية والنوعية

الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



نموذج المبادرات

الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

البحوث العلمية
المساهمة في البحوث

العلمية ذات العالقة

جدة1/1/202231/12/2024-

عموم الناس

العمل علي المساهمة في البحوث العلمية المتخصصة بداء السكري

2- إثبات الحقائق وتفسيرها 1- زيادة الثقافة والمعرفة  

بحوث علمية عدد # 2 بحث علمي في مجال داء السكري

1- اختيار عنوان البحث
2- مقدمة البحث أو التمهيد

3- توضيح وعرض مشكلة البحث
4- تحديد أسئلة البحث
5- كتابة أهداف البحث

ريال560,000الجمعيةالجهات اإلستشارية ذات العالقة 5

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية

6- تحديد أهمية البحث
7- تحديد منهجية الدراسة

8- تحديد أدوات الدراسة
9- تحديد المراجع

الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

الهدف التاسع

المبادرات

وجود تقنيات حديثة 
لتبسيط العمليات و 

مجلس إدارة متمكن 
عدم اكتمال ذو كفاءة

األدلة تفعيل 
اإلجراءات 
الداخلية

عــــدم اكتمــــال 
االدلـــة وضعــف 
تفعيل اإلجراءات 

الداخلية
أدلة مكتملة 

وإجراءات عمل 
واضحة

العمليات 
الداخلية

اكمال االدلة  
وتفعيل اإلجراءات

إجراءات 
مكتملة 
# األدلة ومفعلة

واإلجراءات
8  أدلة-

عمل وإتقان

% االدلة و االجراءات 
المفعلة

-% 90

المبادرة

اكمال االدلة  وتفعيل اإلجراءات

العمل على هيكلة اإلجراءات 

وتفعيل االدلة بشكل إداري 

واضح

فريق التخطيط االستراتيجي

# األدلة واإلجراءات

عدد األدلة واإلجراءات

إجمالي عدد األدلة واإلجراءات  المستهدفة
- األدلة  واإلجراءات المتحققة

التحليل اإلجرائي للجمعية 
قائمة باإلجراءات المعمولة والمستهدفة

مجلس اإلدارة -الجهات االستشارية

المدير التنفيذي - الشؤون المالية - الشؤون االدارية 
المدير التنفيذيالبرامج والخدمات الصحية - البرامج والخدمات التثقيفية

# األدلة
واإلجراءات

2 10
ادلة وإجراءات

 8
ادلة وإجراءات

332

150,000 ريال

عمل وإتقان
% االدلة

20%35%35%90%90%-واالجراءات المفعلة

نسبة تفعيل االدلة و االجراءات

النسبة المستهدفة - المتحقق = المتبقي

% االدلة و االجراءات المفعلة

+

+

ربع سنوي

ربع سنوي

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

عمل وإتقان
اكمال االدلة

وتفعيل اإلجراءات

40,000
مستفيد

جدة1/1/202231/12/2024

الموظفين
مجلس اإلدارة

اكمال األدلة وتنفيل اإلجراءات اإلدارية الداخلية من خالل لوائح وادلة واضحة  تسهل العمل

إيجاد بيئة عمل واضحة المالمح ذات كفاءة

# 10 أدلة وإجراءات جديدة 
90 %نسبة تفعيل االدلة و االجراءات 

تحديد االدلة - تصميم وكاتبة األدلة - التنفيذ

ريال4150,000الجمعيةالجهات االستشارية 3

نموذج المبادرات

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الهدف العاشر

المبادرات

وجود برامج 
لخدمة 

المستفيد

عدم وجود 
خطط 

لتحسين 
خدمة 

المستفيدين
ضعــــــف التقـــاريـــر 
المالية والتسويقية 

وجود خطط واإلدارية
وتقارير مالية 

وخطة تسويقية 
واضحة  تساهم 

في تحسين 
الخدمة 

للمستفيد

العمليات 
الداخلية

بناء خطط وتقارير 
لتحسين خدمة 

المستفيد

رفع جودة 
الخدمة 

للمستفيدين

من أجلكم

# التقارير المالية 
والتسويقية 

وتنفيذ األنشطة

36 تقرير-

# الخطط 
الداخلية

9 خطط-

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

من أجلكم

خطة مالية - خطة تنفيذية - خطة تسويقية - تقرير شامل شهري عن الخطة المالية والتنفيذية والتسويقية

مجلس اإلدارة - أصحاب المصلحة

إدارة البرامج والخدماتالمدير التنفيذي - إدارة العالقات العامة واالعالم

146,700 ريال

المبادرة

بناء خطط وتقارير 

لتحسين خدمة المستفيد

تحسين خدمة المستفيدين 

ورفع جودة الخدمة من خالل 

بناء خطط واضحة المالمح 

وعمل متكامل

اللجنة االجتماعية 

فريق التخطيط االستراتيجي

# التقارير المالية
والتسويقية

وتنفيذ األنشطة
36121212 تقرير36 تقريرربع سنوي+-

# الخطط
الداخلية

9333 خطط9 خططربع سنوي+-

# التقارير المالية والتسويقية
وتنفيذ األنشطة

# الخطط الداخلية

عدد التقارير المالية و التسويقية
والتنفيذية لألنشطة

عدد الخطة الداخلية للتنفيذ

إجمالي عدد التقارير المستهدفة
- التقارير المتحققة  = المتبقي

إجمالي عدد الخطط الداخلية
المستهدفة - الخطط المتحققة

= المتبقي

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

من أجلكم
بناء خطط وتقارير

لتحسين خدمة
المستفيد 

جدة40,0001/1/202231/12/2024

الموظفين

العمل على رفع جود العمل وتحسينها من أجل تحقيق رضا المستفيدين 

رفع جودة الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين

% نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية بمعدل 95 %

# التقارير المالية والتسويقية وتنفيذ األنشطة بمقدار 36 تقرير 
# الخطط الداخلية  بمقدار 9 خطط 

وضع خطة مالية - خطة تنفيذية - خطة تسويقية بصورة واضحة
والعمل عليها لتحقيق رضا المستفيدين - التقرير الشهري

بيوت الخبرة
والشركات االستشارية

ريال2146,700الجمعية 15

نموذج المبادرات

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



المبادرات
االستراتيجية

مؤشرات
األداء

النتائج
المرجوة

األهداف
االستراتيجية

 المناظير
 (المحاور)

وثيقة
التغيير

وثيقة التحليل

التحديات

عوامل النجاح

المستقبل

الحالي

KPi,S ا�هداف

المناظير

النتائج

خط ا�ساس المستهدف 2025مؤشر ا�داء

الهدف الحادي عشر

المبادرات

ايمان الكادر 
الوظيفي 

بالقضية ووجود 
شغف لديهم

عدم وجود 
خطة 

لتحديد 
االحتياجات 

االستثمار في التدريبية
رأس المال 

البشري

االستثمار في 
رأس المال 

البشري

التعلم والنمو

تكوين وبناء 
فريق العمل

فريق عمل 
متمكن  
80 %-% تمكن الفريقومكتمل

إنجاز

# الساعات 
التدريبية

1200ساعة-

% نسبة 
اكتمال فريق 

العمل

% 90% 100

الفجوة المستهدف  القطبية دورية القياس
+/- خط ا�ساس مؤشر ا�داء

الرئيسي
الهدف

شرح الهدف

المسؤولية األساسية

202220232024

المتطلبات

من يتم استشارتهم 

المسؤول عن التنفيذ المسؤلية المشتركة

التكلفة التقديرية 

شرح المؤشر

طريقة االحتساب

%
تمكن الفريق

30%25%25%80 %80 %سنوي+-

إنجاز
# الساعات
1200400400400 ساعة1200 ساعةسنوي+-التدريبية

% نسبة اكتمال
4 %3 %3 %10 %100 %سنوي+90 %فريق العمل

% نسبة اكتمال فريق العمل$ الساعات التدريبية% تمكن الفريق

نسبة اكتمال فريق عمل الجمعيةعدد الساعات التدريبية المقدمة للعامليننسبة تمكن  فريق العمل

إجمالي النسبة المستهدفة - نسبة
التمكن المتحقق = المتبقي

إجمالي الساعات المستهدفة
- الساعات التدريبية الفعلية

إجمالي النسبة المستهدفة
- نسبة االكتمال المتحقق = المتبقي

خطة التدريب - خطة التوظيف

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي - إدارة العالقات العامة واالعالم
- إدارة الشؤون المالية -إدارة البرامج والخدمات

الموارد البشرية - المدير التنفيذي

250,000 ريال

المبادرة

تكوين وبناء فريق العمل 

بناء قدرات فريق العمل 

واالستثمار في رأس المال 

البشري  من خالل رفع 

مستوى األداء وتعزيز 

قدراتهم واكمال الفريق

فريق التخطيط االستراتيجي

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



الهدف االستراتيجيالفئة المستهدفةاسم المبادرة

مقر تنفيذ المبادرةبداية المبادرةعدد المستفيدين نهاية المبادرة

وصف المبادرة

أثر المبادرة

مؤشرات النتائج 

ميزانية المبادرةعدد المتطوعينعدد العاملينالجهات الممولةالجهات المشاركة

آلية التنفيذ

إنجاز
تكوين وبناء فريق

العمل

جدة40,0001/1/202231/12/2024

الموظفين

بناء قدرات فريق العمل خالل رفع مستوى األداء وتعزيز قدراتهم ورفع معدل األداء النجاز المهام بجودة عالية  

فريق متمكن وجودة في األداء

الوصول إلى 80% من الموظفين متمكنين والوصول الى 1200 ساعة تدريبية
واكتمال 100 % من فريق العمل 

1- وضع خطة التدريب
2- تدريب فريق العمل

3- خطة التوظيف

بيوت الخبرة
والجهات التدريبية

الجمعية - وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية

ريال250,000- 3

نموذج المبادرات

4- عمل مقابالت
5- توقيع العقود

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



األهداف االستراتيجية
 وخريطة االستراتيجية

KPi,S

المستفيدين
وأصحاب المصلحة

بناء آليات واضحة  لالهتمام

بالداعمين

زيادة كفاءة الخدمة وتسهيل

الوصول

زيــــــادة الفرص التطوعية

العملية الداخلية

اكــمـــال االدلــــة  وتـفــعــيـــل

اإلجــراءات

بناء خطط وتقارير لتحسين

خدمة المستفيد

األهداف االستراتيجية 
وخريطة االستراتيجية 

التعلم والنمو

تكوين وبناء فريق العمل

المبادراتالمستهدفالمؤشرات

% االحتفاظ بالداعمين

% رضاء المستفيدين

$ تكلفة الخدمة

%  استمرارية الخدمة

# المتطوعين

% المشاركة في تنفيذ أنشطة الجمعية

% رضا المتطوعين

# األدلة واإلجراءات

%  االدلة و االجراءات المفعلة

#  التقارير المالية والتسويقية وتنفيذ األنشطة

# الخطط الداخلية

% تمكن الفريق

#  الساعات التدريبية

% نسبة اكتمال فريق العمل

% 45

% 95

% 90

840 متطوع

% 40

% 97

10 ادلة وإجراءات

% 90

36 تقرير

9 خطط

% 80

1200 ساعة

% 100

50 ريال

المالي
إنشـــاء استثمــارات للجمعية

إشـــراك مجـلــــس اإلدارة في

تنميــة  المــــوارد المـــالــيـــــة 

بناء مبادرات موائمة لعموم

الناس

االستفادة من فرص اإلسناد

الحكومي

# استثمارات للجمعية

$ التبرعات عن طريق المجلس

# المبادرات

$ اإليرادات عن طريق عموم الناس

# الفرص

% تغطية اإلسناد للنشاط

3 استثمارات

2,025,000 ريال

5 مبادرات

1,300,000 ريال

4 فرص

% 30

من أحياها

نحن لها

مجتمع مسؤول

يم تَدعِ

عناية ونماء

اعتماد

عطاء

عمل وإتقان 

من أجلكم

إنجاز

إنجاز

إنجاز

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



BMC نموذج العمل

 نموذج العمل

يساعدنا في رسم الخطوط العريضة ألعمال المنظمة ، ويشرح األسس الجوهرية لها

kpis قـــــــــد يكـــــون مؤشـــــــرات أداء

kpi قــــــــد تكـــــون مؤشـــــــرات نتائج

إيــراد  أو  تمويــل  مصــادر  تكــون  قــد 
 revenue streams or funding

streams

Impact Metrics / مقاييس التأثري

cost structure قد يكون هيكل تكاليف

 work للعمــل  متطلبــات  يكــون  قــد 
assumptions

Risk Register قد يكون سجل مخاطر
streams

Assumptions / االفرتاضات

TS.الجمهور المستهدفة

من هــم الجمهــــور المستهــــــدف ؟  •
ماهي فئتهم العمرية واهتمامهم؟   •

BR .العالقات

كيف سنحصل على هذا الجمهور ؟  •
كيف سنحافظ عليهم ؟  •

كيف سننميهم ونوسع من قطاعهم؟   •

channels.القنوات

ما هو الجسر الذي سيربطنا بجمهورنا   •
المستهدف؟    

k.r.الموارد

ما هي أهم الموارد التي ستؤدي أهم   •
األنشطة؟  

Values .القيمة

ماهي المنافع أو القيمة المضافة التي   •
تقدمها المنظمة لجمهور المستفيدين   

أو اصحاب المصلحة  

k.a .األنشطة

ماهي أهم األنشطة المؤسسية التي   •
تنتج لنا القيمة المضافة أو المنفعة ؟  

k.p .الشراكات

من هم شـــركـــاؤنا الذين ال نستطيع   •
العمل من غيرهم ؟  

k.p .الشراكات k.r.الموارد channels.القنوات

k.a .األنشطة Values .القيمة TS.الجمهور المستهدفة

BR .العالقات

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية الخطة اإلستراتيجية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



 نموذج العمل

BR .العالقات

k.p .الشراكات k.r.الموارد channels.القنوات

k.a .األنشطة Values .القيمة TS.الجمهور المستهدفة

BR .العالقات

المستفيدين

المانحين وعموم الناس

المستفيدين

المانحين وعموم الناس

عن طريق برامــــج التواصـــــل االجتمــــاعي    •
وموقع الجمعية   

عن طريق زيارة مقر الجمعية أو فروعها   •

اإلدارة والموظفين بالشراكة مع الجهات   •

ذات  االختصاص  

عن طـــريق العــالقات من أعضاء مجلس   •
اإلدارة والموظفين  

عن طريق المرسالت والمخاطبات والزيارات   •

الميدانية وبرامج التواصـــل االجتماعي   
بوابة المنح المخصصة للجهات  •

عن طريق فروع الجمعية  •

تقـــديـم خـدمة تلبي االحتيــاج  •
تحقـــيـــق أعـلـى نسب رضــا   •

المستفيدين  

الشفافـية لبيان ما تم دعمـــه  •
السرعــة في االستجــابة إمـا  •

تقـــاريــر عــن حالة او سندات  
االلمــــام الكــــامل بالمـشـاريع  •

المستفيدين

المانحين وعموم الناس

تحسين تجربة المستفيد وتعظيم   •
المنفعة الموجــة لهـــــم لنكن   
جهـــة ســـبـاقــة في خـــدمـــة   

مرضى السكري  

تحسين تجـــربة دعـم ســهـلـــة  •
اإلجــــراء مما يســاهم في نشــر   
التجربة في المجتمع المحيط بهــم   
بيان أثر دعم المشروعات الكبيرة   •

من الجهـــات المـــانحة لجلب   
مانحين جدد  

كيف نوسع من قطاعهمكيف سنحافظ عليهمكيف سنحصل على

channels.القنواتValues .القيمة

تقديم العالج بالمجان  •
الشــمـــولية في الخدمــــات  •
الشفافية في التواصــــل  •

الجــــــودة فـــــــــــي األداء  •

الخصوصية في التعـامل  •
السهولة في الوصــــــول  •

برامــــــــــــج التــــــــواصــــــل  •

مــــــــقــــــــــر الجـــمعـــيـــة  •

فــــــــــــــــروع الجــــمـعـــيـة  •

االنظـــــمـــــة االلكتــرونية  •

k.r.الموارد

دعم وزارة الموارد البشرية   •
والتنميــــــــة االجتماعيــة  
الـــــــــــــــــــزكـــــــــــــــــــــاة  •

الـــــــجـــــــهـــــات المانحة  •
المسئولية المجتمعيـــــة  •
عــــــمـــــــوم الــــنـــــــــاس  •
فــــــريــــق الـــعـــــمـــــــــل  •

k.a .األنشطةk.p .الشراكات

وزارة الصحة  •
وزارة الموارد البشرية   •

الشركاء الذين النسطيع   •

العمل من دونهم :   

تحليل دائرة االحتياج الكاملة  •

وضـــع تقـــــــارير مفصـلة  •

عن المشــاريع المدعـومة  
قاعــــدة بيـانـــات خــاصـة   •

للمستفيد  
العمل على تحديد خدمات   •

تلبي احتياجات المرضى   

TS. الجمهور المستهدف

مريض السكري  •

سكـــري نوع أول من سنة   •

الى 30 سنة  

ســكـــــري نـــــوع ثاني من   •

35 سنة ومافوق  

ســــكـــــري حـــــوامـــــــــل  •

المستشفيات
والمراكز الصحية
وشركات األدوية

إعداد شركة والدة حلم لالستشارات اإلدارية
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