
تاريخ التنفيذالمنفذ
عدد مرات 

التنفيذ
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تاريخ التنفيذالمنفذ
عدد مرات 

التنفيذ
خارجيداخليالتكلفةنوع الصرفنوع المشاركةاسم الوحدةموقع التنفيذمدة التنفيذ

مراجعة ربعية - اعتماد 
السياسة في الجمعية 

العمومية - اكتمال االجراءات

تقديم ٤ تقارير 
- تشكيل اللجنة
 - عقد الجمعية

محمد 
الشويمان

مقر الجمعية365يوم01/01/20211
السكرتارية - 

المالية
تقديم بيانات 
ومعلومات

تقارير----

تقديم ٣ دوراتدورات تدريبية
محمد 

الشويمان
مقر الجمعية365يوم01/01/20211

مواد تثقيفية 5 مواد تثقيفية  -  
محمد 

الشويمان
مقر الجمعية365يوم01/01/20211

اكتمال عملية المراجعة 
في الوقت المحدد - حل 

النزاعات - مراجعة ربعية 
للتعاميم - ابداء الرأي في 

الوقت المحدد

100% - 70% 
- تقديم ٤ تقارير -

  100%

محمد 
الشويمان

مقر الجمعية365يوم01/01/20211

سكرتارية - 
مالية - ادارة 
المشاريع - 

العالقات العامة - 
الموارد البشرية

تسليم وثائق و 
بيانات 

ومعلومات
تقرير----

تقارير-
البناء المؤسسي 

للجمعية وفق معايير 
التميز والجودة

تفعيل اجراءات 
الحوكمة

١. المراجعة الدورية إلجراءات 
الحوكمة ٢.متابعة تشكيل لجنة 

المراجعة الداخلية ٣.مراجعة خطوات 
تنظيم الجمعية العمومية والقرارات 

الصادرة عنها

 ٢.االثراء المعرفي عبر الوسائل 
المختلفة

تعزيز االلتزام 
باألنظمة 
والتعليمات

١.مراجعة العقود واالتفاقيات ٢. 
انهاء النزاعات ٣.مراجعة تطبيق 

التعاميم ٤.تقديم المشورة في 
الجوانب القانونية

تعزيز معرفة 
منسوبي الجمعية 

بإجراءات 
الحوكمة

١.دورة تدريبية في اجراءات الحوكمة

أحمد بن داحش خبرانيمحمد  بن سليمان الشويمان

اعتماد المدير التنفيذي إعداد مستشار الحوكمة

العالقات العامة 
واالعالم - 
السكرتارية

نشر - اعمال 
ادارية

---

الجمعية األهلية للتوعية الصحية (حياتنا)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم (٣٤١) 

وحدة الحوكمة

         إجراءات ضبط سياسة وأهداف الجودة 
       نموذج الخطة التشغيلية
             نموذج رقم ( ١ )

الخطة التشغيلية للحوكمة لعام ٢٠٢١

المستهدفمؤشرات قياس األداءالنشاط/المبادرةالهدف اإلجرائيالهدف االستراتيجي
مصدر التمويل والمبلغتفاصيل الصرف الماليالوحدات الداخلية المشاركةالتنفيذ

وسيلة 
المتابعة



التكلفةنوع الصرفنوع المشاركةاسم الوحدةموقع التنفيذمدة التنفيذتاريخ التنفيذالمنفذ

مراجعة اللوائح 
والسياسات المتعلقة 

بالموارد البشرية

مراجعة وتجديد العقود 
وحوكمتها

صرف رواتب 
الموظفين شهريا

ً ١٢عدد األشهر رسومصرف المبالغالماليةالجمعيةمستمرشهريا
 ر.س.  

٦٨٥٬٠٠٠

ً ١٢عدد األشهر  ر.س.  ٧٣٬٠٠٠رواتبصرف المبالغالماليةالجمعيةمستمرشهريا

برنامج موارد بشرية 
والتحول التقني

١٠٠%نسبة التطبيق
الربع االول 
من السنة

رسومصرف المبالغالماليةالجمعية١

١٠٠%نسبة اإلشتراكمنصة قوى
٠٣/٠١/٢٠٢

١
صرف المبالغالماليةالجمعية١

رسوم 
سنوية

ضبط أرصدة اإلجازات 
السنوية

 .. ..ال يوجدال يوجدمستمرمستمرمستمر١٠٠%نسبة الضبط

  ر.س. 758,000

مكافأة نهاية الخدمة 
وبدل اإلجازة

 ر.س.  
١٠٢٬٥٠٠

  ر.س. 102,500

.. .. ..اإلعتماداتالمدير التنفيذي

دوراتتحديد االحتياججميع االدارات

..تنفيذ االحتياجالجودة والتطوير

تغطية اإلحتياج 
الوظيفي لعدد ٣ 

وظائف
١ منسق تطوع   
١مسؤول مراجعة 

داخلية وجودة 
١مسؤول تقنية

..نشر اإلعالنالعالقات العامةالجمعية١مستمرالموارد البشرية٣عدد الوظائف
 يحدد من اإلدارة 

التنفيذية

توظيف لـعدد ٥ في 
الموارد البشرية٥عدد الوظائفالعيادة 

٠٣/٠١/٢٠٢
١

.. .. ..نشر اإلعالنالعالقات العامةالجمعية١

  ر.س. 6,000

الجمعية األهلية للتوعية الصحية (حياتنا)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية برقم (٣٤١) 
إدارة الموارد البشرية

       إجراءات ضبط سياسة وأهداف الجودة 
       نموذج الخطة التشغيلية
             نموذج رقم ( ١ )

الخطة التشغيلية لعام  ٢٠٢١م

الهدف 
االستراتيجي

المؤشراتالنشاط/المبادرةالهدف اإلجرائي
المستهدف 

٢٠٢١

تفاصيل الصرف الماليالوحدات الداخلية المشاركةالتنفيذ
وسيلة المتابعة
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تنظيم العمل 
الداخلي

١٠٠%نسبة حوكمتها

الموارد البشرية

٠٣/٠١/٢٠٢
١

..
 صرف مبلغ التأمينات 
اإلجتماعية المستحقة 

والتأمين الطبي

تعزيز البيئة 
الجاذبة للعمل

اصدار الئحة حوافز
نسبة تطبيق 

مستمرمستمرالموارد البشرية١٠٠%الالئحة

الجمعية١

مستشار 
السياسات 
والحوكمة 
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القانونية

....التدقيق والمراجعة 

..

استقطاب 
الكفاءات 
اإلدارية 

والمحافظة 
عليها

خالل شهر ديسمبر ٢٠٢١

إعتماد المدير التنفيذيإعداد مدير وحدة الموارد البشرية

التطوير الدائم 
لموظفي الجمعية
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مراكز 
التدريب
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اعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م

 ر.س.  ٦٬٠٠٠

الجمعية



تاريخ التنفيذ
عدد 

مرات 
خارجيداخليالتكلفةنوع الصرفنوع المشاركةاسم الوحدةموقع التنفيذمدة التنفيذ

٣١٢عدد التغريداتعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالنشراالعالمتويترسنه٣١٢

٤عدد االصدارتعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالنشر والعيادةاالعالم و برامج ومشاريعالجمعيهسنه٤

عدد
عدد 

البودكاستات
٦

١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجاز...........النشرواعداد المشروعاالعالم و برامج ومشاريعفي احدئ قنوات البث الصوتي سنه٦

١٢عدد المسابقاتعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجاز٦٠٠٠٦٠٠٠٠جوائزالنشر والعيادةاالعالم و برامج ومشاريعفي مواقع التواصل االجتماعي ،العيادهسنه١٢

٤عدد الفعالياتعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالتنفيذالبرامج والمشاريعمقر الفعاليهسنه٤

٤عدد المدارسعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجد٤٠٠٠٤٠٠٠مصاريف إدارية وعموميةالتواصل والتنفيذالعالقات والبرامجالمدرسهسنه٤

٢عدد الشركاتعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجد٢٠٠٠٢٠٠٠مصاريف إدارية وعموميةالتواصل والتنفيذالعالقات والبرامجالشركهسنه٢

٢٤عدد الطالبعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدتمكين الفرصالبرامج والمشاريعالجمعيه الفعاليات المدارسسنه٢٤

٤عدد الدوراتعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالنشر والتنفيذاالعالم و برامج ومشاريعالجمعيهسنه٤

عدد
عدد الفرق 

التطوعية
٣

١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداستقطابالتطوعالجمعيهسنه٣

١٢٠عدد المتطوعينعدد
١/٣ 

١٢/٣١الي
تقرير اإلنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالتنسيقالتطوع الجمعيهسنه١٥

نسبة
خطة المراقبة 

والتحكم
100%

١/٣ 

١٢/٣١الي
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداليوجداليوجدالجمعيهسنهلعمل المستمر

اكتمال 

خطة 

المراقبة 

والتحكم

         إجراءات ضبط سياسة وأهداف الجودة 

       نموذج الخطة التشغيلية

( 1 )             نموذج رقم 

إعتماد المدير التنفيذيإعداد مسؤول وحدة التثقيف الصحي

أحمد خبرانيمساعد الزغيبي

التدريب

االمتياز

الدورات التوعوية

تطوير منظومة 

التطوع الصحي 

بالجمعية وفق معاير 

إدامة

التطوع الصحي

تكوين الفرق التطوعية

التدريب

االشراف

صناعة البرامج 

والمشاريع النوعية 

وفق االحتياج 

الصحي وذات األثر 

العالي على المجتمع

صناعة المواد 

التوعوية الصحية

اعداد التغريدات

اعداد الكتيبات

اعداد البودكاست

اعداد المسابقات

اعداد محتويات الفعاليات

الزيارات التوعوية

المدارس

الشركات

المنجز

(حياتنا)الجمعية األهلية للتوعية الصحية 

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

(341) 

وحدة الجودة

 م٢٠٢1الخطة التشغيلية لعام    

الهدف 

االستراتيجي
المبادرة/النشاطالمشروع

نوع 

المستهدف

مؤشرات 

قياس األداء
المستهدف

وسيلة مصدر التمويل والمبلغتفاصيل الصرف الماليالوحدات الداخلية المشاركةالتنفيذ

المتابعة



نوع 

المستهدف

مؤشرات 

قياس األداء
تاريخ التنفيذالمستهدف

عدد 

مرات 

التنفيذ

خارجيداخليالتكلفةنوع الصرفنوع المشاركةاسم الوحدةموقع التنفيذمدة التنفيذ

اكتمال ملف نسبة

المراجعة

 ١٦ إلى ٤ / ٤من %١٠٠

 /٤
ملف المراجعةال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالتقييم الصحيالتثقيف الصحيمقر الجمعية أسابيع١٢

اكتمل األنشطة نسبة

التطورية

 إلى ٤ /١٨من %١٠٠

٥/ ١٣
تقرير األنشطة التطويرية30,0009,00021,000تعاقدال يوجدال يوجدDAS 360مقر  أسابيع١٤

 ٦ إلى ٤ / ٤من ٥عدد الموظفينعدد

/٥
عقود العمل105,00031,50073,500رواتباالستقطاب، المقابالت الشخصيةالموارد البشريةمقر الجمعية أسابيع٥٥

 ٣ إلى ٥ / ٢٣من ١إقامة الحفلعدد

/٦
قاعة احتفاالت أسابيع١٢

- التسويق 

العالقات العامة 

واالعالم

دعوة 

الضيوف، 

توفير 

الرعايات

تقرير انجاز 10,00030007,000تعاقد 

عدد

المواعيد- ١

الساعات التطوعية-  ٢

المستفيدين من -  ٣

المحتويات

٢٣٠٠ 

٣٠٠

٥٠٠٠٠

 ٣١ إلى ٦ / ٦من 

 /١٢
145,00043500101500مصاريف عمومية وإدارية...كافة إدارات الجمعيةمقر العيادة اشهر٦عمل مستمر

التقرير 

الشهري

 ٣١ إلى ٦ / ٦من ٥٠عدد اإلصداراتعدد

 /١٢
 اشهر٥٠٦

منصات التواصل 

االجتماعي، 

مكتبة العيادة، 

مقر الجمعية

التثقيف 

الصحي

التصميم، ابتكار 

اإلصدارات والمساهمة 

في اعدادها واالشراف 

عليها، توفير 

المتطوعين وتمكينهم

تقرير اإلنجاز45,0001350031500تعاقد

 ٣١ إلى ١ / ٣من %١٠٠نسبة إكتمال الوثائقنسبة

 /٣
تسويقيال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالملف التسويقيالتسويق  مقر الجمعية اشهر٣٣ وثيقة المشروع ، الملف ال

...مؤشرات الموسمعدد
 إلى ٤ / ١١من 

٥ / ١٣
تقرير الحملة 20,000020,000مسابقاتالنشر- الرعايات العالقات العامة واالعالم- التسويق منصات التواصل االجتماعي أسابيع١٦

...مؤشرات الموسمعدد
 / ٢٧ إلى٧ /٤من 

٨
ات النشر- الرعايات العالقات العامة واالعالم- التسويق منصات التواصل االجتماعي، مناطق التجمع، مقرات العمل، شهرين١ تقرير الحملة 50,000050,000مصاريف عمومية وإدارية ومشتري

...مؤشرات الموسم عدد
 إلى ١١ / ٧من 

١٢ / ٣١
اتالنشر- الرعايات العالقات العامة واالعالم- التسويق منصات التواصل االجتماعي، مناطق التجمع، مقرات العمل، المدارسشهرين١ تقرير الحملة 50,000050,000مصاريف عمومية وإدارية ومشتري

١الترسيةعدد
 / ٧ إلى ١ / ٣من 

١
عقد التنفيذ200,00080,000120,000مراجعة العقودالقانونيةمقر الجمعيةأسبوع١

نسبة
خطة المراقبة 

والتحكم
 / ٦ إلى ١ / ٣من %١٠٠

٣
خطة المراقبة والتحكمال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمقر الجمعية، موقع الحدثشهرين ١

عدد
المنشورات 

التوعوية
 / ٦ إلى ١ / ٣من ٥٠

٣
ة، ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداعداد المواد العلميةالتثقيف الصحيمقر الجمعيةشهرين ١ داني٢٠كتيب السمن دث المي ة ارجاء الح ي كاف  تغريدة، بنر لكل ركن توعوي، لوح ارشادية ف

 إلى ٢ / ١٤من مليون عدد المستفيدينعدد

٣ / ١١
تقرير الحملةال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدنشر والترويج االعالم منصات التواصل االجتماعي أسابيع١٣

فعالية 

ميدانية
 / ٦ إلى ٣ / ٤من ٢٠٠٠٠عدد المستفيدين

٣
تقرير اإلنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدميداني  أيام١٣

 ٣٠ إلى ١ / ٣من ٤عدد الدورات عدد

 /١٢
حي............اعداد المواد العلمية، استقطاب الجهات المعنيةالتثقيف الصحي، العالقاتمقر الجمعيةسنة٤ ص اة ال حي تغذية ، نمط ال ية ، دورة ال ات األول اف سع سكري ، دورة اإل ملف دورة ال

 ٣٠ إلى ١ / ٣من ٣عدد المنتجاتعدد

 /١٢
............اعداد المواد العلمية، استقطاب الجهات المعنيةالتثقيف الصحي، العالقاتمقرات العمل، المجمعات، المرافق التعليمية، الجمعيةسنة٢

ملف تهىئة مقرات 

العمل ، المجمعات 

التجارية ، 

المرافق التعليمية

 إلى ١٠ / ٣من %١٠٠اكتمال المنتجنسبة

١٢ / ٣٠
............تحديد االحياجات التقنية، ترجمة المنهج العلمي، الترويج االعالمي التثقيف الصحي، االعالممقر الجمعية اشهر١٣

اكتمل التجهيزات 

التقنية، ترجمة 

المنهج العلمي

%١٠٠اكتمال المنتجنسبة
الجودة

التثقيف 

الصحي

 ٢٦ إلى ١ / ٣من %١٠٠اكتمال الوثائقنسبة

 /٣
اتال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمقر الجمعية اشهر١٣ ضوع سارات والمو م ير وال اي مع قي، ملف ال سوي ت لف ال م شروع، ال م وثيقة ال

اعتماد مسمى عدد

الجائزة
 ٣٠ إلى ١ / ٣من ١

 /١٢
تقرير إنجازال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالتواصل مع الجهات والشخصيات العالقات مقر الجمعيةسنة١

عدد

الوصول 

لصناع 

المحتوى

 إلى ١٠ / ٣من ١٠٠٠٠

١٢ / ٣٠
تقرير إنجاز40,00020,00020,000رسوم تسويقالنشر والترويجاالعالم منصات التواصل االجتماعي، مناطق التجمعات، لوح الطرق اشهر١٣

تقرير إنجاز60,00030,00030,000تعاقد، جوائزتوفير موقع الحفل، النشر اإلعالميالعالقات واالعالمفندق في مدينة الرياض٣١/١٢/٢٠٢٠١١حفل واحد إقامة الحفلعدد

         إجراءات ضبط سياسة وأهداف الجودة 

       نموذج الخطة التشغيلية

( 1 )             نموذج رقم 

إعتماد المدير التنفيذيإعداد مدير البرامج والمشاريع

أحمد خبرانيسلمان باهمام

إقامة الحدث الميداني

منتجات حياتنا التوعوية

حقيبة الدورات التوعوية

التهيئة الصحية للمرافق 

العامة

حس بحساسهم 

(الزهايمر)

جائزة حياتنا الدورة الثانية

تصميم واعداد الجائزة

ربط الجائزة بجهه او 

شخصيه اعتبارية

اطالق الجائزة

حفل توزيع الجوائز

اليوم العالمي لمكافحة السمنة

التعاقد مع جهة منفذة

مواسم تعال شوف

تصميم واعداد المواسم 

(الحملة الرمضانية)تنفيذ الموسم الثاني 

(الحملة الصيفية)تنفيد الموسم الثالث 

(الحملة الشتوية)تنفيذ الموسم الرابع 

 برنامج عجب

حفل التدشين 

مرحلة التشغيل    

اإلصدارات التوعوية

االشراف على التنفيذ 

المشروع

اعداد المحتويات 

العلمية

إقامة الحملة اإلعالمية

 م٢٠٢1الخطة التشغيلية لعام    

صناعة البرامج والمشاريع النوعية وفق االحتياج الصحي وذات األثر العالي على المجتمعالهدف العام 

عيادة حياتنا االفتراضية

انطالق المرحلة التجريبية 

تطوير التطبيق

توظيف الكادر 

الوحدات الداخلية المشاركة
وسيلة 

المتابعة
مالحظات

المبادرة/النشاط

مبلغ مصدر التمويل وال تفاصيل الصرف المالي

المشروع

التنفيذأداء القياس

(حياتنا)الجمعية األهلية للتوعية الصحية 

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

(341) 

وحدة البرامج والمشاريع



تاريخ التنفيذالمنفذ
عدد مرات 

التنفيذ
خارجيداخليالتكلفةنوع الصرفنوع المشاركةاسم الوحدةموقع التنفيذمدة التنفيذ

االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 0المتابعة للتنفيذالعالقات الحكوميةبنك الجزيرة ٥٠١%١٠٠%فتح الحساب فتح حساب في بنك الجزيرة 
االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 0المتابعة للتنفيذالعالقات الحكوميةبنك الراجحي ٨٠١%١٠٠%تحويل الرواتب الكترونيا  تحويل الرواتب نظام سريع بنك الراجحي 

االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 0المتابعة للتنفيذالعالقات الحكوميةبنك االنماء ٠١%١٠٠%خدمات المباشر تفعيل الخدمات االلكترونية لبنك االنماء 

االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 0المتابعة للتنفيذالعالقات الحكوميةبنك البالد٠٠٩/٠٦/٢٠٢٠١%١٠٠%تفعيل حساب الجمعية لدى البنك تنشيط وتفعيل بنك البالد 

االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 0المتابعة للتنفيذالعالقات الحكوميةبنك االنماء ٥٠٠٨/٠٦/٢٠٢٠٠%١٠٠%الحصول على شبكة تنقل تفعيل نقاط بيع من مصرف الراجحي 

االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 0المتابعة للتنفيذالعالقات الحكوميةبنك الراجحي ٥٠١%١٠٠%خاص للوقففتح حساب فرعي بنك الراجحي

االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 0المتابعة للتنفيذالعالقات الحكوميةبنك االنماء ٥٠٠٩/٠٦/٢٠٢٠١%١٠٠%الحصول على شبكة تنقل تفعيل نقاط بيع من مصرف االنماء 

متابعة األعمال 
المحاسبية

تسجيل القيود في البرنامج
اصدار التقارير المالية بشكل 

شهري
التواصل مع مراجع الحسابات
استخراج كشف حساب شهري

عدد القيود
تقارير شهرية
عدد حضور 

المراجع
عدد الكشوفات

المتابعة للتنفيذاليوجد مستمر١٠٠٠١/٠١/٢٠٢٠%١٠٠%

0

االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 

متابعة 
العمليات المالية

صرف العهد المالية
مطالبة بسداد العهد المالية

صرف المرتبات والمستحقات المالية
متابعة بنود الصرف

تصفية المستحقات المالية
تحصيل المستحقات المالية

عدد الصرف
سداد العهد

كشف الرواتب
عدد التصفيات

عدد المستحقات

االتصال الهاتفي واالتصال المباشر 0المتابعة للتنفيذاليوجد مستمر١٠٠٠١/٠١/٢٠٢٠%١٠٠%

٩٠%١٠٠%عدد التقاريرالتقارير الربعية لسنة ٢٠٢١التقارير الربعية

 - 
- ٣٠/٦/٢٠٢١
 ٣٠/٩/٢٠٢١ 

 -
٣١/١٢/٢٠٢١
٣١/٣/٢٠٢١ 

االتصال المباشر 0اليوجد مقر الجمعية ٤

الجمعية األهلية للتوعية الصحية (حياتنا)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم (٣٤١) 

اإلدارة المالية

         إجراءات ضبط سياسة وأهداف الجودة 
       نموذج الخطة التشغيلية
             نموذج رقم ( ١ )

الخطة التشغيلية ٢٠٢١م 

المستهدفمؤشرات قياس األداءالنشاط/المبادرةالهدف العام

التنفيذ

وسيلة المتابعة

فتح حسابات 
جديدة
تفعيل 

الحسابات 
المجمدة

الهدف 
االجرائي

متابعة االعمال 
البنكية 

والمحاسبية

خالل شهر دسمبر ٢٠٢١اعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م

اعداد اإلدارة المالية

فهد الحربي
أحمد عباسية

اعتماد المدير التنفيذي

أحمد بن داحش خبراني

مصدر التمويل والمبلغتفاصيل الصرف الماليالوحدات الداخلية المشاركة



تاريخ التنفيذالمنفذ
عدد 

مرات 
التنفيذ

مدة 
التنفيذ

موقع التنفيذ
داخليالتكلفةنوع الصرفنوع المشاركةاسم الوحدة

خارج
ي

 حل تمويلي واحد  -تقديم ٣ عروض
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

 تحقيق٥٠%من قيمة العقار - توقيع عقد
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

١٠٠% - تقديم ٣ حلول تمويلية
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

%100 انطالق الحملة
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

تفعيل قناتينتوفير ٣ قنوات بنكية
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

 - مخاطبة ١٠٠ جهة و 
زيارة ١٠ جهات

 تحقيق ايرادات بقيمة ٦٥٠ - 
ألف من الجهات المانحة

محمد 
مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

التقديم على منحتين 
حكوميتين

تحقيق دعم بقيمة ٢٠٠ ألف 
من الدعم الحكومي

محمد 
مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

 انشاء المتجر و صدور 
الموافقة على الحملة

 تحقيق تبرعات بقيمة ١٠٠ 
ألف من التسويق الرقمي

محمد 
مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

 تفعيل الكود و االعالن عنه
 تبرعات بقيمة ٥٠ ألف من 

الرسائل النصية
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

ً   استقطاعات شهرية  عدد ١٠٠ متبرع سنويا
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

 عقد لقائين لقاءات
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان
توفير تمويل بمبلغ ٢ 

ماليين لایر
%50من قيمة التمويل

محمد 
مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

توفير ٣ فرص استثمارية - 
 اعتماد فرصة استثمارية 

واحدة
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

 اتخاذ قرار تسليم الدراسة
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

  اتخاذ قراراعداد دراسة جدوى
محمد 

مقر الجمعية01/01/20211365الشويمان

3600036000اإلجمالي

اعتماد المدير التنفيذيإعداد مستشار االستدامة المالية

أحمد بن داحش خبرانيمحمد  بن سليمان الشويمان

تقرير60000
خلق استثمارات جديدة

تقديم دراسة عن ادارة استثمارات 
الجمعية

 دراسة انشاء اكاديمية للتثقيف 
الصحي

تقرير50000
لقاءات  تواصلية

العمل على ايجاد 
استثمارات 
اجتماعية

الحصول على تمويل للعيادة

ادارة المشاريع - 
االدارة المالية - 

الخدمات المساندة - 
السكرتارية

متابعة الحطابات - 
اعمال ادارية - 

حمالت ترويجية - 
توفير وثائق

6000استثمار

تسويق 
االستقطاعات

خطة تسويقية لالستقطاعات 
تشتمل على قاعدة بيانات

العالقات العامة
جمع بيانات - تنظيم 

وتواصل
5000استدامة

عمومية 
وادارية - 
تشغيلية 
أخرى

تقرير150000

مخاطبة رجال االعمال 
والمؤسسات المانحة وزيارتهم

االستفادة من الدعم الحكومي -

 التسويق الرقمي -

تسويق كود الرسائل النصية

15000

تقرير10000100000استدامة

تحقيق 
االستدامة 
المالية 

لمشاريع 
وبرامج 
الجمعية 
المختلفة

العمل على ايجاد 
وقف جديد

البحث عن عقار مناسب بقيمة 
تصل إلى ٤ مليون لایر

الخدمات المساندة - 
السكرتارية - 

العالقات العامة 
والتسويق - ادارة 

مالية

متابعة الحطابات - 
اعمال ادارية - 

حمالت ترويجية - 
توفير وثائق

التفاوض على الشراء

 - البحث عن حلول تمويلية -

 اطالق حملة تبرعات

العمل على تحقيق 
تبرعات متنوعة

تفعيل القنوات البنكية

الخدمات المساندة - 
البرامج والمشاريع 
- العالقات العامة 

والتسويق - االدارة 
المالية - الموارد 

البشرية

تسليم خطابات - 
اعداد برامج - تنظيم 

وتواصل - توفير 
معلومات وبيانات - 

توفير متطوعين

الجمعية األهلية للتوعية الصحية (حياتنا)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم (٣٤١)

وحدة االستدامة المالية

         إجراءات ضبط سياسة وأهداف الجودة
       نموذج الخطة التشغيلية
             نموذج رقم ( ١ )

الخطة التشغيلية لإلستدامة المالية لعام   ٢٠٢١م

الهدف 
االستراتيجي

المستهدفمؤشرات قياس األداءالنشاط/المبادرةالهدف اإلجرائي

الوحدات الداخلية المشاركةالتنفيذ
تفاصيل الصرف المالي

مصدر 
التمويل 
والمبلغ

وسيلة 
المتابعة



تاريخ التنفيذالمنفذ
مدة 

التنفيذ
التكلفةنوع الصرفنوع المشاركةاسم الوحدةموقع التنفيذ

%100....الجمعية٠٣/٠١/٢٠٢١١وحدة التطوع١٠٠%اعتماد الالئحةتحديث الالئحة

عدد الفرص 
التطوعية

٣٠
٠٣/٠١/٢٠٢

١
سنة

الجمعية وعن 
بعد

البرامج 
والمشاريع

7.5....تصميم البرامج

عدد 
المتطوعين

١٠٠
٠٣/٠١/٢٠٢

١
سنة

الجمعية وعن 
بعد

وحدة التثقيف 
الصحي

25....االستقطاب

التمكين على الفرص 
التطوعية

نسبة تمكين 
المتطوعين

سنة١٠٠٠٣/٠١/٢٠٢١%
الجمعية وعن 

بعد
البرامج 

والمشاريع
%100....التمكين

حصر الساعات 
التطوعية

عدد الساعات 
التطوعية

 ٢٠٠٠
ساعة

سنة٠٣/٠١/٢٠٢١
منصة العمل 

التطوعي
جميع اإلدارات

حصر ساعات 
احتياج كل ادارة

ساعة 500....

التكريم
نسبة استالم 

الشهائد
سنة١٠٠٠٣/٠١/٢٠٢١%

منصة العمل 
التطوعي

%100....ال يوجدال يوجد

إعداد مدير وحدة 
التطوع 

عبد هللا بن أحمد 
الكاتمي

 الجمعية األهلية للتوعية الصحية (حياتنا)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

برقم (٣٤١) 
وحدة التطوع

       إجراءات ضبط سياسة وأهداف الجودة 
       نموذج الخطة التشغيلية
             نموذج رقم ( ١ )

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م

الهدف 
االستراتيجي

المؤشراتالنشاط/المبادرةالهدف اإلجرائي
المستهدف 

٢٠٢١

التنفيذ

 الئحة التطوع

توفير الفرص 
التطوعية بما 

يتالئم مع اإلحتياج 
التطوعي

التسجيل في الفرص 
المطروحة

وحدة 
التطوع

وحدة التطوعتمكين المتطوعين

اعداد الخطة 
التشغيلية لعام 

٢٠٢٢م

إعتماد المدير التنفيذي
 احمد بن داحش خبراني

المستهدف للربع تفاصيل الصرف الماليالوحدات الداخلية المشاركة
الثاني


