
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

نسبة تطبيق النماذج والسياسات 
واللوائح

%100وحدة الجودة

%100وحدة الجودةنسبة تطوير الهيكل 

34850%100وحدة الجودةتحقيق التحول الرقمي في الجمعية 

%100وحدة الجودةتطبيق النماذج

4000%90وحدة الجودة والمستشار القانونيارتفاع نسبة التقييم

2650%100وحدة الجودة نشر اللوحات واالرشادات في المقر

86000%100الجودةشهادة المنظمة الموثوقة

الموارد البشريةالحصول على دليل التميز المؤسسي
وحدة الجودة

100%

%100وحدة الجودةنسبة اكتمال ملف التميز

الدخول في المسابقة في مجالي 
المشاريع النوعية والمنظمات

2وحدة الجودة

1وحدة الجودةالحصول على الجائزة

127500

3000177785مدير البرامج والمشاريععدد المستفيدين

3000243571مدير البرامج والمشاريععدد المستفيدين

20000حلقات 4مدير البرامج والمشاريععدد الحلقات

عدد الحلقات ( بودكاست، الوصفات، 
التغريدات ، الكتيبات)

مدير البرامج والمشاريع
العالقات العامة

البودكاست ٢٢  
الوصفات ٢٢    

التغريدات ١٥٠  الكتيبات 
١٠

82500

20مدير البرامج والمشاريععدد البرامج

0مدير البرامج والمشاريعاتمام الدراسة

0مدير البرامج والمشاريعاتمام الدراسة

مدير البرامج والمشاريعإتمام نمذجة المشروع

مدير البرامج والمشاريعإتمام نمذجة المشروع

مدير البرامج والمشاريعإتمام نمذجة المشروع

مدير البرامج والمشاريعإتمام نمذجة المشروع

اعداد دراسة جدوى مع التكاليف 
و االستشارة

20000%100مدير البرامج والمشاريع

%100مدير البرامج والمشاريعاالنتهاء من تجهيز المختبر

من ضمن ميزانية المقر الجديد3مدير البرامج والمشاريععدد االفكار و االبتكارات

543856

15إدارة التطوع15

15إدارة التطوععدد المتقدمين

50إدارة التطوعنتائج اإلعالن

 صناعة البرامج  
 والمشاريع النوعية وفق
 االحتياج الصحي وذات

األثر العالي على المجتمع

 المشاريع النوعية التي تم بناؤها

 دراسات االحيتاج المجتمعي التي تم 
اجراءها

انت تهمنا

االستعداد

جائزة واحدة

صناعة المواد الصحية التوعوية

حصول الجمعية على جائزة التميز 
المؤسسي

مشاريع تهتم بالصحةالنفسية

طة التنفيذية لإلدارات  لعام  ٢٠٢٢   ا

50%

50%

 تطبيق الجمعية ألنظمة الجودة والحوكمة 
والشفافية

تطبيق نظام الجودة ايزو ٢٠١٥

تحسين نتائج تقييم الحوكمة

 المشاريع التي تمت نمذجتها وتطويرها

نص ساعة

اجزموا السكريين

انت تهمنا

أسباب 

االنحراف
نسبة اكمال 
المستهدف

المستهدف  لعام 
٢٠٢٢

 تطوير منظومة التطوع  
 الصحي بالجمعية وفق

معيار إدامة

تعزيز وتفعيل التحول الرقمي

االبتكار و العمل على كتابة المشروع

العمل على تجهيز المختبر

مختبر واحد
إنشاء مختبر ابتكار لمشاريع وبرامج 

الجمعية

اإلعالن الستقطاب المتطوعين

حصر الفرص التطوعية

عدد الفرص التطوعية التي نفذتها 
الجمعية

عدد المتطوعين الذين تم استقطابهم

البناء المؤسسي وفق 
معايير التميز والجودة

ابتكار و اعداد مشروع نوعي لعام 
٢٠٢٣م

د اإلنجاز شوا الهدف اإلجرائي
المستهدف في 

٢٠٢٣

١٠٠% اكتمال البناء المؤسسي للجمعية

مشاريع الوقاية من األمراض المزمنة

مشروع نوعي 12

دراسات 4

50%

30

300

تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي

اجزنوا السكرين

في نص ساعة

فعالية نادي الرياض ( لم تحدد بعد)

نشر  الفرص التطوعية

%١٠٠

ة لفة التقدير الت النشاط/المبادرة
الفعلي لعام 

٢٠٢٢

العمل على تجهيز المختبر

ة التنفيذ  دور

التقديم

المنافسة 

فعالية نادي الرياض ( لم تحدد بعد)

نشر ثقافة الجودة

 الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة 
(TRUSTED CHARITY)

نشر اللوائح والسياسات

الهدف االستراتيجي

االجمالي:

االجمالي:

التحقيق

مسؤول التنفيذمؤشرات قياس األداء

"حياتنا" الجمعية األهلية للتوعية الصحية
)٣٤١(إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم 



"حياتنا" الجمعية األهلية للتوعية الصحية
)٣٤١(إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم 

80%
إدارة التطوع 

إدارة البرامج والمشاريع
50%

50اإلدار ة الطالبة للفرصة التطوعيةعدد الفرص

15000إدارة التطوعتسجيل الساعات في المنصة

شهادات
١- اون الين من المنصات 

٢- إدارة التطوع 
٣- إدارة العالقات العامة

 شهادة 50

نسبة اكتمال بناء المشروع
١- إدارة التطوع 

٢- إدارة البرامج والمشاريع 
٣- المتطوعين المؤسسين للنادي

100%

تفعيل مبادرة واحدة 
١- إدارة التطوع 

٢- إدارة البرامج والمشاريع 
٣- المتطوعين المؤسسين للنادي

1

13500
1االتصال المؤسسيتجهز الحمالت

2االتصال المؤسسيخطة داخلية وخارجية

االتصال المؤسسيتقرير باألرقام واالحصايات 
الجودة

2

12االتصال المؤسسيعدد األنشطة 

12االتصال المؤسسيعدد المشاركات 

االتصال المؤسسي استبيان االحتياج 
الجودة

2

االتصال المؤسسياستبيان االحتياج 
الجودة

2

2االتصال المؤسسيعدد الشراكات 

االتصال المؤسسيالمنفذة وغير المنفذة
الجودة

75%

االتصال المؤسسينتائج قياس الرضا
الجودة

100%

االتصال المؤسسينتائج قياس الرضا
الجودة

100%

1االتصال المؤسسيطلب االحتياج4

ر.س.  130,000
280000%25ادارة االستثمار زيادة موارد الجمعية 

10تنمية الموارد عدد رجال االعمال

عدد المؤسسات التي تم التقديم 
عليه

6تنمية الموارد 

4تنمية الموارد المشاريع التي تمت رعايتها 

4تنمية الموارد عبر وسائل التواصل االجتماعي

 ً 300تنمية الموارد ميدانياً والكترونيا

100تنمية الموارد عدد االعضاء المشتركين

4تنمية الموارد مقدار الدعم 

4تنمية الموارد مقدار الدعم 

2تنمية الموارد عدد القنوات 

2تنمية الموارد عدد المحطات 

2تنمية الموارد عدد القنوات 

2تنمية الموارد عدد الجهات المهتمة بالبودكاست

300000

ر.س.  0.00%100الموارد البشريةاستكمال نماذج االحتياج الوظيفي

ر.س.  20.00الموارد البشريةعدد الموظفين المعينين

ر.س.  20.00الموارد البشريةتوقيع العقد

20000

تحسين الشراكات غير الفاعلة

رفع االحتياج  للموارد البشرية

تحليل الشراكات السابقة

تعزيز الشراكات الفاعلة 75%

تحديد االحتياج الوظيفي

اعتماد موازنات التوظيف

ابرام العقود

تسويق المؤسسات المانحة4

الرعايات 

التسويق للمحطات االذاعية 

التسويق لقنوات اليوتيوب 

تأسيس ادارة االستثمار

8

العضويات 

الدعم الحكومي للمشاريع

تنفيذ الفرص التطوعية

تأهيل وتدريب المتطوعين

حصر الساعات  التطوعيةعدد المتطوعين الذين تم تمكينهم

%100تأسيس نادي حياتنا التطوعي

التأسيس

50%

الدعم الحكومي لرواتب المدراء

تسويق رجال االعمال 

التسويق للقنوات الفضائية 

حمالت 8

شراكات 8

 الحمالت اإلعالمية

400

ر.س.  130,000

التكريم

تفعيل المناسبات االجتماعية والوطنية

تحديد االحتياج من الشراكات

تحديد نوع الشراكات

توقيع الشراكات

تطوير منظومة التواصل الداخلي 
والخارجي وتفعيل األيام العالمية

المبادرات

اعداد خطة حمالت تعريفية بالجمعية

تنفيذ الحمالت اإلعالمية

قياس أثر الحمالت

ر.س.  13,500.00

 بناء الصورة الذهنية  
 اإليجابية للجمعية لدى
 جميع الشركاء وتعزيز
التواصل الفعال معهم

تسويق مشاريع الجمعية التنموية

 تحقيق االستدامة المالية  
 لمشاريع وبرامج الجمعية

.المختلفة

تعزيز الكفاءة اإلدارية 
وتطوير العاملين

استقطاب الكفاءات اإلدارية

االجمالي:

االجمالي

االجمالي

100%

زيادة االيرادات العامة

اصدار منتجات صحية توعوية

التسويق كبودكاست

التسويق االلكتروني

التسويق على االفراد 

 الشراكات االستراتيجية

 الشراكات الفاعلة من إجمالي الشراكات 
المبرمة

 الكفاءات اإلدارية التي تم استقطابها



"حياتنا" الجمعية األهلية للتوعية الصحية
)٣٤١(إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم 

تدريب اليقل عن ٥٠% من 
الموظفين

%100الموارد البشرية
ر.س.  4,890.00

تدريب اليقل عن ١٠٠% من 
الموظفين

%100الموارد البشرية
ر.س.  25,000.00

%100الموارد البشريةعدد المكرمين

%100الموارد البشرية100%

ر.س.  1,352,917.81

ر.س.  1,382,807.81

اعتماد املدير التنفيذي

ي ا أ.أحمد بن داحش خ

مركز التكلفة (شامل االحتياج الوظيفي) 
ومخصصات نهاية الخدمة وبدل اإلجازات

تحديد االحتياج التدريبي وفق منهجية 
قالوب

اعداد خطة تدريب شامل

اعداد نموذج حصر تكاليف الموارد 
البشرية

تأهيل وتدريب الكفاءات وفق معايير نقاط 
القوة

100%

تفعيل الئحة التحفيزتعزيز والء الموظفين

االجمالي


