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الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

أن تكون الجمعية المرجع األول لمرضى السكري بمنطقة مكة المكرمةالرؤية

الرسالة
توعيــة وتثقيــف المجتمــع وعــالج مرضــى الســكري عــن طريــق خدمــات ومبــادرات مســتدامة واإلســهام فــي 

البحوث العلمية ذات العالقة

االلتزاماإلنسانيةالسريةالشفافيةالنزاهةالفاعليةالكفاءة

القيم

% $النسبة المئوية القيمة

صيغ المؤشرات

# األعداد

فحص مرضى السكر من ذوي الحاجات
توفير األدوية والعالج الالزم لهم

المشاركة في البحوث العلمية

التغذية  عيادات  خالل  من  الالزم  الصحي  التثقيف  برامج  إقامة 
والوسائل اإلرشادية المختلفة

المهمة /الوظائف

منطقة مكة المكرمةنطاق تقديم الخدمة
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الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

مسار نعمل من خالله على فحص الفئة المستهدفة ومن ثم 
يتم تحويلهم الى مسار العالج لضمان جودة الخدمات المقدمة 
لتحديد  األساسية  البوابة  الفحص  مسار  بكون  للمستفيدين 

أسلوب العالج  ونوعه

مسار نعمل من خالله على عالج الحاالت بناًء على الفحوصات 
من قبل الفريق الطبي

محطــة
العالج

محطــة
البحوث
العلمية

محطــة
التوعية

والتثقيف

محطــة
الفحص

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

بأحدث  المهتمة   العلمية  البحوث  في  المشاركة  على  نعمل 
التطورات عن مرض السكري

هي رحلة تمر بعدة محطات نعمل عليها بجودة ومهنية عالية للفئة المستهدفة

آليــــة التنفيــــــذ

عدد المرضى المستهدف

عدد الخدمات المقدمة للمرضى
1500

20,000 خدمة ما بين فحص عند الطبيب ومراجعة مع أخصائي التغذية ومثقفي السكري وصرف العالج

المجتمع

المستفيدون
نشر الوعي والثقافة الصحية لمرضى السكري من خالل إقامة برامج التثقيف الصحي

مرضى السكري الغير قادرين على تحمل تكاليف العالج والدواء

لمن تقدم الخدمة

03

محطة  العالجمحطة  الفحص

محطة المشاركة في البحوث العلميةمحطة التوعية والتثقيف



طريقة اإلحتساب

124 3
المستهدف حسب األرباع
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1,253
مستفيد

اطمئنربع سنوي

فحـــص حـــــالـــــــة مرضــــى السكــري 

المستفيدين من خدمات الجمعية

عدد المستفيدين الذين تم معرفة الحالة الصحية للمستفيدين
فحصهم

# المستفيدين

عدد المستفيدين الذينعدد المستفيدين الذين تم فحصهم
المتبقي من المستهدفتم  خدمتهم = -

4,9004,9004,9004,900

#

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

فحص حــــــالــــــــــــة مرضـــى السكريمرضى السكرياطمئن
المستفيدين من خدمات الجمعية

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

528,000 ريال19800 924
ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الجهات المانحة
الداعمين

الجهات المشاركةالجهات الممولة

سند محمد بن سلمان - مستشفى جامعة المؤسس - وحدة خدمة المجتمع لكلية الطب جامعة

الملك عبدالعزيز - الجمعية العلمية السعودية لداء السكري - المركز الدولي للعناية بالسكري 

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة
والنظام فحص حالة مرضى السكري المحتاجين والتعرف على حالتهم الصحية النصائح   على  والتعرف  السكري   لمرضى  الصحية  الحالة  معرفة 

الغذائي الذي يجب على المريض اتباعه بناء على توصيات الفريق الطبي في 
الجمعية

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

دراسة حالة المريض االجتماعية

قبول المريض في الجمعية وتسليمه عضوية الجمعية

إعطاء موعد للمستفيدين لمراجعة الجمعية

فحص السكر والسكر التراكمي للمستفيدين

تثقيف وتوعية المستفيد

إعطاء موعد للمتابعة مع الدكتور

آلية التنفيذآلية التسويق

تعرف  19,800  مستفيد على النصائح والنظام الغذائي خالل عام 2022

استقرار حالة  19,800  مستفيد باتباعه توصيات الفريق الطبي

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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تقديم خدمات العالج والمتابعة 

للمستفيدين

توفير العالج للمستفيدين 

واستقرار حالتهم
اإليرادات

 المستفيدين
اإليراد المتحقق لتنفيذ المشروع
عدد المستفيدين المراد تقديم 

العالج لهم

$
#

المتبقيالمبلغ المستهدف = -

المتبقيعدد المستفيدين المستهدف = -

المبلغ المتحقق

العدد المتحقق

ريال1,458,7501,458,7501,458,7501,458,750 ريال

مستفيد6,600مستفيد6,600مستفيد6,600مستفيد6,600

ريالريال

ربع سنوي2,500,000 ريال
20,000 مستفيد

إجمالي
المستهدف

5,835,000 ريــال
26,400 مستفيد

دواؤنا
تأمين أشرطة قياس السكر في الدم

تأمين مضخات األنسولين
تأمين جهاز قياس السكر في الدم فري ستايل

توفير جهاز االيبورت منفذ لحقن االنسولين بدون ألم

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

تقديم خدمات العالج والمتابعةمرضى السكري الكبار واألطفالدواؤنا
للمستفيدين

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

1,500,000 ريال26,400 43
ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الجهات المانحة
الداعمين

الجهات المشاركةالجهات الممولة

سند محمد بن سلمان - مستشفى جامعة المؤسس - وحدة خدمة المجتمع لكلية الطب جامعة

الملك عبدالعزيز - الجمعية العلمية السعودية لداء السكري - المركز الدولي للعناية بالسكري 

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة
مبادرة تهتم بتقديم العالج الدوائي وإجراء التحليل التراكمي للمرضى  و المتابعة 

عند الطبيب المختص لمرضى السكري المسجلين في الجمعية
تحمل  على  قادرين  الغير  السكري  لمرضى  الالزمة  والمتابعة  العالج  توفير 

تكاليف العالج واستقرار حاالتهم

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

مراجعة الدكتور لمتابعة الحالة ومعرفة النصائح والنظام الغذائي المتبع

صرف العالج وقياس جهاز السكر من صيدلية الجمعية 

آلية التنفيذآلية التسويق

تقديم العالج والمتابعة لـ  26,400 مستفيد خالل عام 2022

تخفيف العبء المالي عن 26,400 مستفيد خالل عام 2022

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

تقديم خدمات العالج والمتابعةمرضى السكري الكبار واألطفالتأمين أشرطة قياس السكر في الدم
للمستفيدين

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

للمرضى  الدم  في  السكر  قياس  أشرطة  بتأمين  المبادرة  هذه  تهتم 
األشد حاجة

مساعدة المرضى األشد حاجة وتخفيف العبء المالي عنهم

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

تأمين أشرطة قياس السكر لـ 1500 مريض سكري خالل عام 2022
المساهمة في استقرار حالة 1500 مريض سكرية خالل عام 2022

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

حصر الفئة المستهدفة
تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة
إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة
الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة
إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

آليــــة التنفيــــــذ

1500 مريض بالسكري 1,080,000 ريال43

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الجهات المانحة
الداعمين

سند محمد بن سلمان - مستشفى جامعة المؤسس - وحدة خدمة المجتمع لكلية الطب جامعة

الملك عبدالعزيز - الجمعية العلمية السعودية لداء السكري - المركز الدولي للعناية بالسكري 

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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30 طفل مريض بالسكري 1,590,000 ريال43

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الجهات المانحة
الداعمين

الجهات المشاركةالجهات الممولة

سند محمد بن سلمان - مستشفى جامعة المؤسس - وحدة خدمة المجتمع لكلية الطب جامعة

الملك عبدالعزيز - الجمعية العلمية السعودية لداء السكري - المركز الدولي للعناية بالسكري 

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة
لألطفال  األول  النوع  السكري  لمرضى  األنسولين  مضخة  بتوفير  تهتم  مبادرة 
السكريين الغير منتظم لديهم مستوى السكر في الدم والذي تتجاوز معدالت 

السكري التراكمي لديهم فوق المعدل الطبيعي

السكري  المبكرة بمضاعفات مرض  لتجنب اإلصابة  المرضى و  استقرار حالة 
على القلب والكلى وفقد البصر ال سمح الله

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

شراء المضخة

تعليم مريض السكري وذويه على طريقة االستخدام

توفير المستلزمات األساسية وجدولة تسليمها للمريض

آلية التنفيذآلية التسويق

تأمين مضخات األنسولين لـ 30 طفل مريض سكري خالل عام 2022

تحسن الحالة الصحية والنفسية لـ 30 طفل مريض سكري خالل عام 2022

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

تقديم خدمات العالج والمتابعةمرضى السكري من النوع األولتأمين مضخات األنسولين
للمستفيدين

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

بواقع 33,000 ريال لكل مريض في السنة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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150طفل مريض بالسكري 1,125,000 ريال42

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الجهات المانحة
الداعمين

الجهات المشاركةالجهات الممولة

سند محمد بن سلمان - مستشفى جامعة المؤسس - وحدة خدمة المجتمع لكلية الطب جامعة

الملك عبدالعزيز - الجمعية العلمية السعودية لداء السكري - المركز الدولي للعناية بالسكري 

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة
تهدف هذه المبادرة إلى توفير جهاز لقياس السكر في الدم لألطفال بدون وخز 
أو ألم لضمان متابعة حالتهم بشكل دوري وتجنبًا إلصابتهم بغيبوبة سكري أو 

مضاعفات أخرى للمرض ال سمح الله

حماية األطفال الفقراء المصابين بهذا المرض من مضاعفاته وتخفيف العبء 
المالي عن ذوي المرضى وتمكين األطفال من ممارسة حياتهم الطبيعية

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

شراء الجهاز

تعليم مريض السكري وذويه على طريقة االستخدام

توفير الغيارات الشهرية  وجدولة تسليمها للمريض 

آلية التنفيذآلية التسويق

تأمين جهاز قياس السكري فري ستايل لـ 150خالل عام 2022

قياس معدل السكر في الدم  لـ 150 طفل مريض سكري بدون ألم خالل عام 2022

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة
تأمين جهاز قياس السكر

في الدم فري ستايل
تقديم خدمات العالج والمتابعةاألطفال من مرضى السكري

للمستفيدين

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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100مريض سكري النوع األول 540,000 ريال42

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الجهات المانحة
الداعمين

الجهات الممولة
الجهات المشاركة

سند محمد بن سلمان - مستشفى جامعة المؤسس - وحدة خدمة المجتمع لكلية الطب جامعة

الملك عبدالعزيز - الجمعية العلمية السعودية لداء السكري - المركز الدولي للعناية بالسكري 

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة
تهدف هذه المبادرة إلى تأمين منفذ دخول األنسولين للجسم لمرضى السكري 

النوع األول بدون الوخز باالبرة
المساهمة في تخفيف األلم والمعاناة لمرضى السكري الذين هم بحاجة إلى 

الوخز باألنسولين ٤ مرات باليوم على األقل 

حصر الفئة المستهدفة

تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة

تحديد تكاليف المبادرة

إعداد محتوى المبادرة

تسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة

الحصول على الدعم

تنفيذ المبادرة

إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

شراء الجهاز

تعليم مريض السكري وذويه على طريقة االستخدام

توفير الغيارات الشهرية  وجدولة تسليمها للمريض 

آلية التنفيذآلية التسويق

توفير جهاز االيبورت منفذ لحقن األنسولين لـ 100 مريض سكري خالل عام 2022

عالج بدون ألم لـ 100 مريض سكري

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة
توفير جهاز االيبورت منفذ لحقن

االنسولين بدون ألم
مرضى السكري واألطفال النوع األول

تقديم خدمات العالج والمتابعة
للمستفيدين

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



سكري12 فعاليةربع سنوي8 فعاليات

طريقة اإلحتساب

124 3
المستهدف حسب األرباع
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نشر الثقافة و الوعي  عن مرض 

السكري للمستفيدين خاصة 

وللمجتمع

زيادة الوعي عن المرض ومعرفة آخر 

المستجدات والتطورات
عدد الفعاليات واألنشطة التي تم 

تنفيذها
# الفعاليات واألنشطة

عدد الفعاليات التيعدد الفعاليات المستهدفة
المتبقي من المستهدفتم تنفيذها = -

3333

#

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

نشر الثقافة و الوعي عن مرض السكريمرضى السكري وعموم الناسسكري
للمستفيدين خاصة وللمجتمع

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

مبادرة تهتم بنشر الثقافة عن مرضى السكري وتوعية المرضى بشكل 
عن  المرض  عن  والتطورات  المستجدات  بآخر  الناس  وعموم  خاص 

طريق الندوات والفعاليات والحمالت و  غيرها من الفعاليات

زيادة وعي المرضى وعموم الناس عن مرض السكري ومضاعفاته 
واآلثار المترتبة على إهماله وكيفية التعايش معه

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

تنفيذ 8 فعاليات على األقل خالل عام 2022
توعية وتثقيف مرضى السكري وعموم المجتمع خالل عام 2022

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

حصر الفعاليات المراد تنفيذها خالل العام
حصر التكاليف المادية للفعاليات

استخراج التصاريح الالزمة
تعيين الفريق المسؤول عن المبادرة

إعداد محتوى الفعاليات
حصر الشراكات المتوقعة

مخاطبة الجهات لطلب الشراكة
تسويق المبادرة

تنفيذ المبادرة
إعداد التقارير الختامية لكل فعالية

إعداد التقرير الختامي للمبادرة

آليــــة التنفيــــــذ

12,000 350,000 ريال66

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الجهات المانحة
الداعمين

سند محمد بن سلمان - مستشفى جامعة المؤسس - وحدة خدمة المجتمع لكلية الطب جامعة

الملك عبدالعزيز - الجمعية العلمية السعودية لداء السكري - المركز الدولي للعناية بالسكري 

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



معًا لنبقى10 شراكاتربع سنوي3 شراكات

طريقة اإلحتساب

124 3
المستهدف حسب األرباع

14

عدد الشراكات التي عقدتها تأمين موارد مالية للجمعيةبناء شراكات استراتيجية فعالة
الجمعية

# الشراكات التي تم تنفيذها

المتبقيعدد الشراكات المتحققةعدد الشراكات المستهدفة = -

2224

#

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



15

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

بناء شراكات استراتيجية فعالةالجهات المانحة - الشركاتمعا لنبقى

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

تهدف هذه المبادرة على بناء شراكات استراتيجية تساهم في إنجاح 
التي  أهدافها  تحقيق  في  والمساهمة  الجمعية  وبرامج  مشاريع 

أنشئت من أجلها

تعظيم المنفعة وخفض الجهود والتكاليف المالية على الجمعية

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

عقد  10  شراكات  خالل عام 2022
تعميق األثر وتوحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

تحديد الشراكات المستهدفة
حصر كافة الجهات المحتمل عقد الشراكة معها

إعداد محتوى الشراكة المطلوبة بناًء على الجهة المستهدفة

التواصل مع الجهات من موظف مختص
إعداد تقرير نهائي بالمبادرة

آليــــة التنفيــــــذ

- 5,000 ريال32

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

--

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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تعظيم األثر و االستفادة زيادة الفرص التطوعية 

األمثل من طاقات المتطوعين 

وأوقات فراغهم

عدد المتطوعين في الجمعية
نسبة المشاركة في التنفيذ لألنشطة

نسبة رضا المتطوعين في الجمعية

#
%
%

المتبقيإجمالي عدد المتطوعين  المستهدف = -

المتبقينسبة المشاركة  المستهدفة = -

عدد المتطوعين الفعلي

المتحقق

ربع سنوي40 متطوع

إجمالي
المستهدف

أصدقاء مرضى السكري

المتطوعين

المشاركة في تنفيذ أنشطة الجمعية

رضا المتطوعين

% المتبقينسبة الرضا المستهدفة = المتحقق-

55555555

2.5%2.5%2.5%2.5%

6.25% 6.25%6.25%6.25%

220

10%

25%

متطوع

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

زيادة الفرص التطوعيةالمجتمعأصدقاء مرضى السكري

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الفرص التطوعية وتعظيم أثر التطوع 
وتحقيق رضا المتطوعين وغرس مبدأ التطوع

تعظيم المنفعة للجمعية ومستفيديها
زيادة الفرص التطوعية

غرس مبدأ التطوع بين أفراد المجتمع 

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

خلق 220 فرصة تطوعية خالل العام
220 متطوع في الجمعية بنسبة رضا %25 على األقل

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

تجهيزات المبادرة
تفعيل الئحة العمل التطوعي معتمدة

حصر المجاالت وتحديد العمل التطوعي وتصميم الفرص

اإلعالن عن الفرص في المنصات المعتمدة
استحداث أدوات لقياس رضى المتطوعين

الحصول على شهادة أدمة

آليــــة التنفيــــــذ

40,000 45,000 ريال320

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الفرق التطوعيةالجمعية

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



من أحياها2,500,000 ريالربع سنوي-

طريقة اإلحتساب

124 3
المستهدف حسب األرباع
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اإليراد الوارد لتنفيذ المشروعضمان استمرارية خدمة المستفيدينإنشاء مشروع استثماري $ اإليــــراد الــــــوارد

المتبقي من المستهدفاإليراد الوارداإليراد المستهدف لتنفيذ المشروع = -

625,000625,000625,000625,000

$

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

إنشاء مشــــروع استثمـــــــاريعموم الناس - التجار - الجهات المانحةمن أحياها

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

الجمعية  لصالح  استثمارية  مشاريع  عن  البحث  إلى  تهدف  مبادرة 
لضمان استمراريتها في خدمة مستفيديها

استمرارية  لضمان  للجمعية  مملوكة  أصول  و  مالية  موارد  تأمين 
الخدمة

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

اختيار مشروع استثماري ليتم التسويق له خالل عام 2022
تحصيل 2,500,000 ريال من أجل البدء في المشروع

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

البحث عن مشاريع استثمارية محتملة
دراسة الجدوى للمشاريع المستهدفة

اعتماد مجلس اإلدارة
استخراج التراخيص

إعداد الملفات التسويقية
التسويق للمشروع وجمع التبرعات

اإلعالن عن كراسة المناقصات

آليــــة التنفيــــــذ

40,000 1,000,000 ريال154 موظف وعضو

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

عموم الناس 
الجهات المانحة

المكاتب الهندسية - الجهات الحكومية
الجهات التسويقية

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



نحن لها450,000 ريالربع سنوي4,500 ريال

طريقة اإلحتساب

124 3
المستهدف حسب األرباع
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إشراك مجلس اإلدارة في تنمية  

الموارد المالية

مقدار التبرعات التي تم جمعها عن تحسين الموارد المالية
طريق مجلس اإلدارة

$ التبرعات

المتبقي من المستهدفمقدار التبرعات المتحققةمقدار التبرعات المستهدفة = -

112,500112,500112,500112,500

$

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

إشراك مجلس اإلدارة فيعالقات مجلس اإلدارةنحن لها
تنمية  الموارد المالية

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

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

المصاريف  تغطية  في  والمشاركة  المالية  اإليرادات  تحسين 
التشغيلية

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في التسويق للجمعية وبرامجها
جمع 450,000 ريال خالل عام 2022 عن طريق مجلس اإلدارة

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

اعتماد المستهدفات من قبل المجلس
تجهيز المواد التسويقية

عمل خطة التسويق
عقد اجتماعات لشرح آلية وكيفية التسويق

آليــــة التنفيــــــذ

40,000 85,000 ريال-15 موظف وعضو

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

شركة ألف زائدمجلس اإلدارة

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



عناية ونماء%12ربع سنوي8%

-

طريقة اإلحتساب

124 3
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بناء آليات واضحة  لالهتمام 

بالداعمين

نسبة االهتمام واالحتفاظ استمرارية الدعم المقدم للجمعية
بالداعمين

% االحتفاظ بالداعمين

100إجمالي عدد الداعمينعدد الداعمين المستمرين x

3%3%3%3%

%

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

بناء آليات واضحة لالهتمامالداعمينعناية ونماء
بالداعمين 

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

مبادرة تهدف إلى بناء سياسة للحفاظ على الداعمين واالهتمام 
بهم و تفعيلها

الحفاظ على الداعمين و استمرارية الدعم

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

وجود آلية فعالة لالهتمام بالداعمين والتواصل معهم
االحتفاظ بـ %12 من الداعمين خالل عام 2022

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

بناء سياسة العناية بالداعمين
حصر الداعمين وتصنيفهم

تفعيل السياسة
التقارير

آليــــة التنفيــــــذ

40,000 10,000 ريال-13

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

بيوت الخبرة والجهات االستشاريةالجمعية

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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التميز في العمل وتحقيق تجويد البرامج والخدمات المقدمة

معايير الجودة

نسبة رضا المستفيدين من خدمـــــات الجمعيــــة

مقدار تكلفة الخدمة للمستفيد

نسبــــــــــة استمراريــــــة المستفيـــد في الحصــول 

على الخدمة

%
$

%

المستهدفالنسبة المستهدفة = -

المستهدف المتبقيإجمالي التكلفة = -

النسبة المتحققة

المتحقق

نصف سنوي - ربع سنوي

إجمالي
المستهدف

اعتماد

رضاء المستفيدين

تكلفة الخدمــة

استمرارية الخدمة

المتبقيالنسبة المستهدفة = %النسبة المتحققة-

--.25%.25%

- 2 ريال- 2 ريال- 2 ريال- 2 ريال

- 3%--

0.5%

- 8 ريال

12%
57%

78 ريال

93%

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



25

الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

تجويد البرامج والخدماتالمستفيديناعتماد
المقدمة

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

زيادة كفاءة الخدمات وتقديم الخدمات العالجية للمستفيد على مدار 
العام

الخدمة  تقديم  واستمرارية  للجمعية  المستفيد  وصول  سهولة 
للمستفيد

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

وضع خطة التحسين المستمر خالل العام
رضا المستفيدين بنسبة 93.5 %

تخفيض مقدار تكلفة الخدمة للمستفيد إلى  70 ريال
زيادة نسبة استمرارية الخدمة إلى 69%

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

التأكد من مدى حاجة المشاريع والبرامج للتطوير
وضع خطة لحل المشكـــالت وتحسيــــن العمليات

بذل الجهد في تحسين العمليات وحل المشكالت

قياس رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة
إعداد تقرير نهائي بمخرجات المبادرة

آليــــة التنفيــــــذ

40,000 40,000 ريال95

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

التجار والمانحين والجهات المانحةالجمعية

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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وضوح العمل وتسهيل استكمال األدلة اإلجرائية

اإلجراءات
األدلة واإلجراءات

االدلة و االجراءات 
المفعلة

عدد األدلة واإلجراءات
نسبة تفعيل االدلة و االجراءات

#
%

المتبقيإجمالي عدد األدلة واإلجراءات  المستهدفة = -

المتبقيالنسبة المستهدفة = -

 األدلة  واإلجراءات المتحققة

النسبة  المتحققة

10%

0111

05%10%

ربع سنوي-

إجمالي
المستهدف

3 أدلة
25%

عمل وإتقان

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

اكمال االدلة  وتفعيل اإلجراءاتالموظفين - مجلس اإلدارةعمل وإتقان

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

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

إيجاد بيئة عمل واضحة المالمح ذات كفاءة

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

# 3 أدلة وإجراءات جديدة
35 %نسبة تفعيل االدلة و االجراءات

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

تحديد االدلة
تصميم وكاتبة األدلة

التنفيذ

آليــــة التنفيــــــذ

40,000 50,000 ريال34

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2024 01/01/2022

الجهات االستشاريةالجمعية

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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طريقة اإلحتساب
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استكمال فريق العمل وتنمية 

قدراتهم ومهاراتهم

نسبة تمكن  فريق العملفريق عمل متمكن  ومكتمل

عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين

نسبة اكتمال فريق عمل الجمعية

%
#

%

المتبقيإجمالي النسبة المستهدفة = -

المتبقيإجمالي الساعات المستهدفة = -

نسبة التمكن المتحقق

الساعات التدريبية الفعلية

ربع سنوي

إجمالي
المستهدف

إنجاز

تمكن الفريق

الساعات التدريبية

استمرارية الخدمة

% المتبقيإجمالي النسبة المستهدفة = نسبة االكتمال  المتحقق-

6.25 %6.25 %6.25 %6.25 %

100 ساعة100 ساعة100 ساعة100 ساعة

- 3%--

90%

25%

400

93%

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

استكمال فريق العمل وتنميةالموظفينإنجاز
قدراتهم ومهاراتهم

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

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

فريق متمكن وجودة في األداء

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

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

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج

تحديد االحتياجات التدريبية لفريق العمل
وضع خطة التدريب

التعاقد مع الجهات التدريبية
تنفيذ البرامج التدريبية

وضع خطة للتوظيف
عمل المقابالت الشخصية

توقيع العقود

آليــــة التنفيــــــذ

40,000 62,500 ريال-3

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

الجمعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

بيوت الخبرة
الجهات التدريبية

الجهات المشاركةالجهات الممولة

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



واعي100,000 ريالربع سنوي75,000 ريال

$

طريقة اإلحتساب

124 3
المستهدف حسب األرباع

30

توعية وتثقيف الممارسين 

الصحيين ومثقفي السكري

التوعية والتثقيف بآخر المستجدات 

والتطورات الخاصة بمرض السكري
مقدار المبلغ المستهدف لتنفيذ 

المشروع
$ المبلغ المستهدف

المتبقي من المستهدفالمبلغ المتحققالمبلغ المستهدف = -

25,00025,00025,00025,000

الخطة السنوية لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية
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الهدف التشغيليالفئة المستهدفةاسم المبادرة

الممارسين الصحيينواعي
مثقفي السكري 

توعية وتثقيف الممارسين
الصحيين ومثقفي السكري

المكان المستهدف

مدينـــــــة جـــــــدة

ومثقفي  الصحيين  الممارسين  وتثقيف  توعية  إلى  تهدف  مبادرة 
السكري  بداء  المتعلقة  والمستجدات  التطورات  بأهم  السكري 

والمرضى

ارتفاع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

أثـــــــر المبادرةوصف المبادرة

حصر االحتياجات التدريبية
تحديد فريق العمل المسؤول عن المبادرة

تنفيذ البرامج والدورات التدريبية

قياس مخرجات الدورات للفئة المستهدفة
إعداد تقرير ختامي عن المبادرة

آليــــة التنفيــــــذ

- 100,000 ريال--

ميزانية المبادرةعدد المستفيدينعدد المتطوعينعدد العاملين

31/12/2022 01/01/2022

=الجمعية

الجهات المشاركةالجهات الممولة

توعية وتثقيف …. من الفئة المستهدفة خالل عام 2022
خدمة المستفيدين بجودة ومهارة عالية

مؤشـرات األداء

مؤشرات النتائج
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اطمئن

دواؤنا

تأمين أشرطة قياس السكر في الدم

تأمين مضخات األنسولين

تأمين جهاز قياس السكر في الدم بدون وخز

توفير جهاز االيبورت منفذ لحقن االنسولين بدون ألم

سكري

معا لنبقى

أصدقاء مرضى السكري

من أحياها

نحن لها

عناية ونماء

اعتماد

عمل وإتقان

إنجاز

واعي

إجمالي مصروفات البرامج واألنشطة

528,000

1,500,000

1,080,000

1,590,000

1,125,000

540,000

250,000

5,000

45,000

1,000,000

85,000

10,000

40,000

50,000

62,500

100,000

8,010,500

اطمئن

دواؤنا

تأمين أشرطة قياس السكر في الدم

تأمين مضخات األنسولين

تأمين جهاز قياس السكر في الدم بدون وخز

توفير جهاز االيبورت منفذ لحقن االنسولين بدون ألم

سكري

معا لنبقى

أصدقاء مرضى السكري

من أحياها

نحن لها

عناية ونماء

اعتماد

عمل وإتقان

إنجاز

واعي

إجمالي إيرادات البرامج واألنشطة

528,000

1,500,000

1,080,000

1,590,000

1,125,000

540,000

250,000

5,000

45,000

2,500,000

85,000

10,000

40,000

50,000

62,500

100,000

9,510,500
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الزكاة

مرتبات وما في حكمها

التأمينات االجتماعية

مصاريف إيجارات

أدوات كتابية ومطبوعات

مصاريف بريد وهاتف والفاكس واالنترنت

مصاريف كهرباء ومياه

مصاريف اقامة و نقل كفاالت

صيانة واصالح ترميم

محروقات وصيانة سيارات

تامين سيارات

مصاريف ضيافة و نظافة

مصاريف دعاية و اعالنات

مكافآت واكراميات

مصاريف صيانة اجهزة وبرامج

مصاريف رسوم و اشتراكات

تامين طبي وعالج

200,000

1,560,000

110,000

120,000

7,500

13,000

17,000

90,000

5,000

5,000

2,000

3,500

150,000

25,000

2,000

5,000

55,000

الزكاة

دعم من الوزارة

تبرعات عن طريق مجلس اإلدارة

تبرعات عامة

اشتراكات األعضاء

إيراد أوقاف

إيرادات المنصة الوطنية للتبرعات

إيرادات المتجر

تبرعات عينية

اإلجمالي

200.000

600.000

450.000

1.500.000

14.000

0

250.000

150.000

500.000

3,664,000
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استشارات ومصاريف مهنية

مكافأة نهاية خدمة

تحميل وتنزيل

غرامات ومخالفات

مصاريف بنكية وعموالت

استشارات قانونية

مصاريف أخرى

اإلجمالي

60,000

275,000

1,000

35,000

5,000

10,000

50,000

2,806,000

3,664,000اإلجمالي

إجمالي مصروفات األنشطة

إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية

اإلجمالي

8,010,500

2,806,000

10,816,500

إجمالي إيرادات االنشطة

إجمالي التبرعات واالشتراكات

اإلجمالي

9,510,500

3,664,000

13,174,500

االشتراكات والتبرعاتالمصروفات العمومية واإلدارية
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