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تفاؤل هي جمعية صحية غير ربحية مرخصة من وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية، تهتم بتعزيز الوقاية من اإلصابة بمرض 
للمرضى  متكاملة  خدمات  وتقديم  انتشاره,  من  والحد  السرطان 

بخصوصية وشفافية عبر مبادرات نوعية وشراكة مجتمعية فاعلة.



3 الخطة االستراتيجية

جدول المحتويات

5 مقدمة
6 نتائج ورش التحليل االستراتيجي

11 تحليل البيئة الداخلية والخارجية
12 تحليل األطراف ذات العالقة بالجمعية
21 تحليل األثر
28 تحليل المخاطر

31

مراحل بناء الخطة االستراتيجية
خريطة الخطة االستراتيجية

بناء الخطة االستراتيجية )القيم – الرؤية – الرسالة( 
األهداف األساسية واالستراتيجية

43 المؤشرات الرئيسة والفرعية
44 بطاقات قياس مؤشرات األداء
57 الفجوة
62 نماذج الخطة التشغيلية
64 الخطة التنفيذية
69 الخاتمة



الخطة االستراتيجية 4

خادم الحرمين الشرفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المغفور له صاحب الجاللة
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  آل سعود

ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير
سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

محافظ األحساءنائب أمير المنطقة الشرقيةأمير المنطقة الشرقية

صاحب السمو الملكي األمير
أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صاحب السمو األمير
بدر بن محمد بن جلوي آل سعود
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مقدمة

الحمد لله والصالة والسالم على نبينا محمد الهادي البشر وعلى آله وصحبه وسلم ومن استن بسنته إلى يوم الدين أم بعد ؛

بدأبــت جمعيــة تفــاؤل منــذ نشــأتها وفــق خطــط اســتراتيجية وأخــرى تشــغيلية، وتأتــي خطتهــا الثالثــة مــن عــام ) 2021 م – 2025م (  متواكبــة مــع رؤيــة 
المملكــة 2030م ، ومتطلبــات الحوكمــة والتميــز المؤسســي وفــق منهجيــة بطاقــة األداء المتــوازن، وإجــراءات ومواصفــات الجــودة. 

اســتدعى بنــاء هــذه الخطــة العديــد مــن ورش العمــل واالجتماعــات وســاعات العمــل واالســتبانات وتحليلهــا شــارك فيهــا أصحــاب المصلحــة مــن المســتفيدين 
والموظفيــن ومجلــس اإلدارة، وشــركاء النجــاح، والمتطوعيــن، والمهتميــن بالتخطيــط حوالــي 50 ســاعة عمــل ممثلــة بعشــر اجتماعــات وورش عمــل. 

تنطلــق اســتراتيجية تفــاؤل فــي وضــع صــورة مســتقبلية مشــرقة بجعلهــا أنموذجــًا يحتــذى بــه فــي تعزيــز الوقايــة مــن مــرض الســرطان وتقديــم الخدمــات 
المتكاملــة للمرضــى المصابيــن بالســرطان، واســتكمااًل لخطــوات الريــادة التــي بدأتهــا فــي خطتهــا الســابقة.

لقــد حرصــت قيــادات الجمعيــة ممثلــة فــي مجلــس إدارتهــا واللجنــة التنفيذيــة واإلدارة التنفيذيــة علــى تمتيــن البنــاء المؤسســي والتوســع األفقــي فــي 
تقديــم الخدمــات علــى مســتوى النطــاق الجغرافــي لعمــل الجمعيــة فــي محافظــة األحســاء.

نســأل اللــه أن تكــون هــذه الخطــة ســببًا ودافعــًا ومحفــزًا  ألصحــاب المصلحــة لتحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية، كمــا نســأله العــون والســداد والتوفيــق 
فــي القــول والعمــل، وأن يجــزي جميــع العامليــن خيــر الجــزاء  إلعــداد الخطــة االســتراتيجية الثالثــة لجمعيــة تفــاؤل، والتــي تهــدف إلــى:

التركيز على موارد وإمكانات الجمعية المالية والبشرية لتحقيق أهدافها.

إعطاء صورة مستقبلية ألصحاب المصلحة عن الجمعية ودورهم في تحقيق االستراتيجية وما يمكن أن ينفذوه.	 
التركيز على الجوانب التي تتميز بها جمعية تفاؤل. 	 
قياس مدى تحقق األهداف من خالل منهجية بطاقة األداء المتوازن. 	 
التركيز على السياسات والتميز المؤسسي واالبتكار وتحقيق االستدامة عند تنفيذ الخطة االستراتيجية والوصول للمنظمة الموثوقة.	 

فريق العمل



أوال:

نتائج ورش التحليل االستراتيجي
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) SWOT تحليل البيئة الداخلية والخارجية )التحليل الرباعي

نقاط القوة:
تنوع أعضاء مجلس اإلدارة.. 	

وجود لجان تنفيذية تخصصية . 	

فاعلة. 

وجود خطط تشغيلية سنوية. . 	

فريق العمل ذو كفاءة جيدة . 	

ويملك عالقات متنوعة. 

حصول فريق العمل على برامج . 	

تدريبية متعددة. 

امتالك مبنى الصدقة الجارية . 	

يسهم في تحقيق االستدامة 

المالية 

ثقة المجتمع المحلي والجهات . 	

الحكومية بالجمعية. 

وجود شراكات مجتمعية فاعلة. . 	

تقديم خدمات لفئات مختلفة . 	

في المجتمع. 

البدء بإنشاء مبنى الجمعية. 		

العمل بروح فريق الواحد.. 		

تخصص الجمعية في مجال . 		

مكافحة السرطان. 

مكانة عالية على مستوى . 		

جمعيات االتحاد الخليجي

حصول الجمعية على شهادة . 		

األيزو 				

حصول الجمعية على درجة عالية . 		

في مسابقة جائزة التميز في 

القطاع الخيري

تقديم خدمات متكاملة لمرضى . 		

السرطان.
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نقاط الضعف:
محدودية الموارد المالية, وقلة الدعم المالي.. 	

قلة الكوادر البشرية المتفرغة. . 	

عدم وجود مقر مستقل للرجال والنساء.. 	

ضعف النشر اإلعالمي لفعاليات الجمعية. . 	

عدد المستفيدين المسجلين في الجمعية.. 	

كثرة إجراءات تقديم خدمة عالج المرضى الغير سعوديين. 	

ال يوجد خدمة توفير السكن عند مراجعة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.. 	

عدم تملك الجمعية لمقر حتى اآلن. 	

ضعف الدراسات البحثية عن المرض.. 	

) SWOT تحليل البيئة الداخلية والخارجية )التحليل الرباعي
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الفرص:
الدعم الحكومي للقطاع الخيري.. 	

تجاوب المجتمع المحلي مع القطاع الخيري.. 	

دعم التجمع الصحي . 	

توفر البنية التقنية بالمنطقة. . 	

ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي ألبناء المنطقة. . 	

وجود فرص استثمارية واعدة. . 	

تحالف جمعيات السرطان واالتحاد الخليجي. 	

وجود مجمعات تجارية في المحافظة. . 	

الموقع الجغرافي للمحافظة. . 	

تقبــل النســاء فــي المجتمــع للمشــاركة فــي أنشــطة . 		

الجمعيــة. 

وجود مجلس الجمعيات الصحية في المملكة. 		

توفر كفاءات بشرية من أبناء المحافظة. . 		

افتتاح مركز الشيخ عبدالعزيز العفالق للكشف المبكر. 		

قرب افتتاح مستشفى الجبر لألورام. 		

تواجد الفرق التطوعية. 		

) SWOT تحليل البيئة الداخلية والخارجية )التحليل الرباعي
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المخاطر )التهديدات(:
انخفاض أو انقطاع الدعم الحكومي للقطاع الخيري. . 	

ارتفاع تكلفة عالج المرضى الغير سعوديين. . 	

افتتاح جمعيات مشابهة بنفس التخصص في المنطقة. . 	

عدم وجود مركز متخصص لعالج الحاالت في المحافظة. . 	

ضعف وعي بعض األسر بالتعامل مع الحاالت المرضية. . 	

ضعف تفهم المحسنين الختصاص الجمعية ودورها . 	

عطل سيارة الكشف المبكر . 	

زيادة عدد المصابين بمرض السرطان. 	

) SWOT تحليل البيئة الداخلية والخارجية )التحليل الرباعي
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) SWOT تحليل البيئة الداخلية والخارجية )التحليل الرباعي

وقد توصل فريق التخطيط إلى إبراز  النقاط الرئيسية التالية: 

OT

W S

نقاط القوة الرئيسية
حصــول الجمعيــة علــى درجــة عاليــة فــي مســابقة 	 

جائــزة التميــز فــي القطــاع الخيــري
ثقة المجتمع المحلي والجهات الحكومية بالجمعية 	 
وجود شراكات مجتمعية فاعلة 	 
تنوع أعضاء مجلس اإلدارة	 
حصول الجمعية على شهادة اآليزو 9001	 
ــي 	  ــادي الترفيهـ ــة والنـ ــر الجمعيـ ــاء مقـ ــدء بإنشـ البـ

للمرضـــى

الفرص المتاحة
الدعم الحكومي للقطاع الخيري	 
تجاوب المجتمع المحلي مع القطاع الخيري	 
ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي ألبناء المنطقة 	 
دعم وتشجيع الوزارة لالستثمار	 
قرب االنتهاء من إنشاء مستشفى الحبر لألورام في األحساء 	 
توفر كفاءات بشرية من أبناء المحافظة 	 
دعم التجمع الصحي 	 
إمكانية دخول القطاع الخيري في مناقصات مشاريع الدولة	 

المخاطر والتهديدات المحتملة

انخفاض أو انقطاع الدعم الحكومي للقطاع الخيري 	 
زيادة عدد المصابين بمرض السرطان	 
ارتفاع عدد المرضى في المحافظة 	 
عدم إمكانية اصالح سيارة الكشف المبكر	 
قلة الدراسات اإلحصائية عن المرض 	 
ضعف وعي بعض األسر بالتعامل مع الحاالت المرضية.	 
ضعف تفهم المحسنين الختصاص الجمعية ودورها	 
عطل سيارة الكشف المبكر	 

نقاط الضعف الرئيسية
محدودية الموارد المالية في الجمعية 	 
قلة الكوادر البشرية المتفرغة 	 
ضعف الدراسات البحثية عن المرض	 
احجام المصابين للتسجيل في الجمعية	 
ضعف النشر اإلعالمي لفعاليات الجمعية	 
التأخـــر فـــي تقديـــم خدمـــة عـــالج المرضـــى الغيـــر 	 

ســـعوديين
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ثانيًا:

نتصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية
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تصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية

أمارة محافظة األحساء

ماذا تريد الجمعية منهم ماذا يريدون من الجمعية

السرعة في اإلجراءات 	 
تسهيل االجراءات	 
تقديم برامج تدريبية للمستفيدين	 
زيادة الدعم المالي المخصص للجمعية	 
المساهمة في تنفيذ برامج الجمعية	 
عقد لقاءات دورية للتعاون مع مركز التنمية	 
تبني اللجان التنسيقية	 
دعم الجمعية تجاه الشركاء 	 
رعاية مناسبات واحتفاالت الجمعية	 

تحقيق األهداف التي تبنتها الجمعية على أرض الواقع	 
تطبيق األنظمة واللوائح	 
التواصل الفعال والمستمر	 
رفع التقارير السنوية	 
تكوين قاعدة بيانات احصائية للمستفيدين	 
المساهمة في تحقيق رؤية 2030م	 
لتحقيق انجازات الجمعية	 
التزام الجمعية العمل بمعايير الحوكمة	 
االلتزام بالقرارات واألنظمة	 
الشفافية والتواصل الفعال	 
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أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية

ماذا تريد الجمعية منهم ماذا يريدون من الجمعية

توفير وتأمين الدعم المالي ألعمال الجمعية 	 
منح صالحيات كافية للفريق التنفيذي	 
سرعة اتخاذ القرارات	 
تمثيل الجمعية في المحافل الرسمية	 
عدم استغالل اسم الجمعية لألعمال الخاصة	 

وضوح أهداف الجمعية وبرامجها	 
إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية للجمعية	 
توفير لوائح منظمة لعمل الجمعية	 
إيجاد برامج فاعلة تساهم في خدمة المستفيدين	 
تطوير األداء المؤسسي للجمعية	 

تصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية
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الموظفون والمتطوعون

ماذا تريد الجمعية منهم ماذا يريدون من الجمعية

التواصل الفعال مع المستفيدين 	 
زيادة االنتاجية	 
زيادة التواصل بين مجلس االدارة والفريق التنفيذي	 
التعامل بفعالية مع المستفيدين	 
االبتكار واالبداع في تقديم البرامج والخدمات	 
االختيار الصحيح للمتطوعين	 

تفريغ الكادر االداري بدوام كامل	 
ايجاد موارد مالية ثابتة	 
توفير األدوات الالزمة لتنفيذ البرامج	 
األمان الوظيفي	 
توفير بنية تقنية مناسبة ومالئمة	 
تكوين فرق تطوعية دائمة	 
تحديد المهام والواجبات الوظيفية	 

تصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية
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المستفيدون

ماذا تريد الجمعية منهم ماذا يريدون من الجمعية

المشاركة والتواصل الفعال 	 
تفهم المستفيد لدور الجمعية	 
تسجيل كافة المرضى للتسجيل في الجمعية	 
معرفة المستفيد بحقوقه وواجباته	 
تقديم المقترحات المساهمة في تحسين واقع 	 

المستفيدين
تعريف المرضى اآلخرين بالحقوق والواجبات	 

توصيلهم لمستشفى التخصصي بالدمام	 
تأمين السكن خارج المدن في حالة العالج المطول	 
تقديم الدعم في البحث عن وظائف مناسبة للمستفيدين	 
توفير الدعم المادي وتوفير بطاقات الخصم	 
تقديم التوعية للمرضى وأسرهم	 
تقديم برامج تدريبية وترفيهية للمستفيدين	 
تحسين السكن للمستفيدين	 
تقديم برامج الدعم ألبناء وأسرة المستفيد	 
توفير رحالت للعمرة والحج	 
تخفيض نصاب المعلمين والمعلمات المصابين	 

تصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية



17 الخطة االستراتيجية

اإلعالميون

ماذا تريد الجمعية منهم ماذا يريدون من الجمعية

إبراز الدور االيجابي للجمعية	 
التواصل الفعال	 
الرعاية االعالمية للحمالت التوعوية وبرامج الجمعية	 
نقل معاناة المستفيدين لإلعالن	 

التواصل الفعال من خالل التقارير الدورية	 
إنشاء وحدة متخصصة في االعالم	 
التقارير الدورية المزودة باإلحصاءات	 
تفعيل قنوات التواصل االجتماعي	 
الوضوح والشفافية	 
إبراز قصص النجاح والحاالت المستفيدة	 
التوقيت في إرسال المواد الخبرية	 

تصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية
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الداعمون

ماذا تريد الجمعية منهم ماذا يريدون من الجمعية

دعم مركز تفاؤل 	 
المشاركة في تأسيس وقف 	 
دعم المبادرات والبرامج	 
إنشاء كرسي للبحث العلمي	 

وضوح أهداف الجمعية 	 
إبراز دور الداعم في خدمة الجمعية	 
نشر برامج وفعاليات الجمعية	 
تزويدهم بالتقارير	 

تصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية
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المؤسسات المانحة

ماذا تريد الجمعية منهم ماذا يريدون من الجمعية

تيسير إجراءات الدعم	 
تضمين مجاالت العمل االستراتيجي للجمعية ضمن 	 

مسارات الدعم.

االلتزام بمنهجيات الدعم المقررة لديهم	 
ابتكار مشاريع نوعية واحترافية	 
رفع التقارير	 

تصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية
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جامعة الملك فيصل

ماذا تريد الجمعية منهم ماذا يريدون من الجمعية

اإلسهام في إعداد الدراسات والبحوث	 
تدريب وتطوير كوادر الجمعية 	 
تقديم المحاضرات التوعوية للمستفيدين	 
تقديم المنح الدراسية للمستفيدين	 

تحديد مجاالت التعاون 	 
توفير المعلومات واالحصائيات	 

تصنيف أصحاب المصلحة مع الجمعية
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ثالثًا: 

تحليل األثر
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تحليل أثر مجال الخدمات االجتماعية

05 04 03 02 األثرالنتائجالمخرجاتالمدخالتالمبررات01

انخفاض الدخل لدى %40 من  فئات . 1

المستفيدين

عدم وجود مركز متخصص في . 	

األحساء حتى اآلن

عدم وجود جهات متخصصة لرعاية . 	

المستفيدين

ضعف معرفة المرضى بحقوقهم . 4

توفير وسائل نقل إلى مراكز العالج . 1

التخصصي بالدمام

 تجهيز مقر للقاءات االجتماعية . 	

توفير مقر خاص للرجال وآخر . 	

للنساء 

إقامة شراكات مع جهات مجتمعية . 4

استقطاب موارد بشرية متطوعة . 	

للعمل في برامج الجمعية 

المشاركة في الفعاليات المجتمعية . 	

لزيادة الموارد المالية للجمعية 

برنامج نقل المرضى . 1

برنامج العمرة. 	

الملتقى السنوي . 	

برنامج عطايا الخير . 4

توفير الدعم المادي عبر التنسيق مع . 	

الشركاء الداعمين 

برنامج المنح الدراسية الجامعية . 	

برنامج عالج المرضى الغير سعوديين. 	

استفادة 	0	 شخص من برامج . 1
العمرة

نقل  00	 مستفيد لمراكز العالج . 	

مشاركة 800 مستفيد في برنامج . 	
ملتقى المتعافين

عالج 	4 مستفيد من المرضى . 4
الغير سعوديين 

مشاركة 1	 مؤسسة في برنامج . 	
عطايا الخير 

 تخرج 	 مستفيدين من الجامعة من . 	
خالل برنامج المنح 

زيادة ثقة المستفيدين في . 1
الجمعية 

زيادة نسبة شفاء المستفيدين . 	

إيجاد مجتمع صحي وواعي . 	

تخفيف األعباء المالية على الدولة . 4
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05 04 03 02 األثرالنتائجالمخرجاتالمدخالتالمبررات01

تحليل أثر مجال الدعم النفسي

ضعف ثقافة المرضى وأسرهم . 1

وجود 10 % من الحاالت المستفيدة . 	

تعاني من عدم الثقة بالنفس

عدم وجود جهات متخصصة تقدم . 	

الدعم النفسي للمرضى وأسرهم 

 النظرة السلبية للمجتمع نحو . 4

المرض والمصابين به 

استقطاب أخصائيين متطوعين . 1

للدعم النفسي 

إنشاء فريق تفاؤل التطوعي داخل . 	

الجمعية 

 ايجاد مقر للدعم النفسي . 	

للمرضى

تخصيص وحدة في الجمعية لتقديم . 4

الدعم النفسي 

 اقامة برامج في المناسبات العامة . 1

والوطنية والعالمية

برامج اعالمية مرئية ومسموعة . 	

تفعيل قنوات التواصل االجتماعي . 	

برنامج الزيارات المنزلية والمدرسية. 4

الملتقى النسائي السنوي . 	

للمتعافيات والمصابات 

برنامج جلسة شاي. 	

برنامج االستشارات . 	

استجابة 	4 حالة للعالج . 1

 استفادة 00	 مستفيدة من . 	
برنامج جلسة الشاي

 مشاركة 0	 طفل في برامج . 	
الجمعية 

 توعية 00	 مستفيد للتوعوية . 4
بكيفية التعامل مع المرض وتقبله 

صرف البدائل والتعويضات لعدد . 	
0	1 سيدة 

تحسين نسبة وعي المجتمع عن مرض . 1
السرطان 

 زيادة معدالت شفاء المرضى . 	

تقبل المريض للمرض والتعايش معه. 	
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تحليل أثر مجال الخدمات التثقيفية والتوعوية

05 04 03 02 األثرالنتائجالمخرجاتالمدخالتالمبررات01

قلة توفر الجهات المتخصصة لتثقيف . 1

المرضى والمجتمع 

ارتفاع معدل االصابة بالمرض محليًا . 	

وعالميًا 

ضعف الوعي والتعريف بالمرض في . 	

المجتمع 

نشر ثقافة الكشف المبكر. 4

فريق متخصص ومتفرغ لتقديم . 1

التثقيف والتوعية الصحية 

وجود مقر مهيأ لالستقبال  وخدمة . 	

المستفيدين 

شاشات ذكية متنقلة. 	

برنامج حملة اكتوبر والحملة الخليجية . 1

للتوعية بمرض السرطان 

للتعريف . 	 التسوق  أماكن  استهداف 

بالجمعية وأهدافها 

عمل  برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا. . 	

المعارض التوعوية. 4

إنشاء مركز الشيخ عبدالعزيز العفالق. 	

مع . 	 بالتعاون  المبكر  الكشف  مؤتمر 

مستشفى جونزهوبكنز

تثقيف أكثر من 00000	 ألف . 1
مستفيد

معرفة المجتمع المحلي لخدمات . 	
الجمعية 

تثقيف أهل المنطقة بتقبل . 	
المرض

تقوية العامل النفسي لدى . 4
المريض

اكتشاف %10 من حاالت الفحص . 	
المبكر 

زيادة الوعي الصحي في المجتمع . 1

تقبل المريض للمرض. 	
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05 04 03 02 األثرالنتائجالمخرجاتالمدخالتالمبررات01

تحليل أثر جمعية مكافحة السرطان 

ارتفاع نسبة االصابة بالسرطان . 1

باألحساء 

عدم وجود مركز متخصص للعالج . 	

والكشف 

عدم وجود جمعية متخصصة لتقديم . 	

الدعم النفسي والتثقيفي للمرضى 

وجود توجهات لدى رجال االعمال . 4

باألحساء لخدمة مرضى السرطان 

الحصول على التراخيص  القانونية  . 1
لفتح الجمعية 

استئجار موقع مناسب للجمعية . 	
إنشاء فريق تفاؤل داخل الجمعية . 	
استقطاب كوادر بشرية لقيادة . 4

الجمعية 
إقامة شراكات مجتمعية داخل وخارج . 	

األحساء 
توفير سيارة للكشف المبكر ونقل . 	

المرضى
توفير موارد مالية ثابتة . 	
تكوين مجلس إدارة فاعل  وبناء . 8

نظم إدارية 

برنامج ملتقى المتعافين . 1

برنامج نقل المرضى . 	

برنامج رحلة العمرة والمدينة . 	

برنامج المعايدة  . 4

برنامج الكشف المبكر . 	

برنامج المنح الدراسية والطالبية . 	

تثقيف 0000	 شخص . 1

 فحص 00	1 امرأة من خالل مراكز . 	
الكشف المبكر

عالج 	4 حالة من غير السعوديين . 	

تنفيذ رحالت عمرة استفاد منها  . 4
04	 مستفيد 

تنفيذ 900 رحلة نقل لمراكز العالج. 	

صرف البدائل والتعويضات لعدد . 	
0	1 سيدة 

رفع وعي المجتمع عن المرض وأهمية . 1
الكشف المبكر 

 المساهمة في زيادة نسبة شفاء . 	
المستفيدين 

 المساهمة في تخفيف األعباء المالية . 	
على الدولة 

المساهمة في تخفيض نسبة االصابة . 4
بالمرض 

 تحويل المستفيدين إلى أشخاص . 	
فاعلين ومؤثرين في المجتمع 
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نتائج تحليل األثر

مجال الجمعيةمجال الدعم النفسيمجال الخدمات االجتماعية مجال الخدمات التثقيفية والتوعوية

زيادة ثقة المستفيدين في الجمعية. 1
زيادة نسبة شفاء المستفيدين. 	
إيجاد مجتمع صحي وواعي. 	
تخفيف األعباء المالية على الدولة. 4

تحسين نسبة وعي المجتمع . 1
عن مرض السرطان

زيادة معدالت شفاء المرضى. 	

زيادة الوعي الصحي في . 1
المجتمع

تقبل المريض للمرض. 	

رفع وعي المجتمع عن المرض . 1
وأهمية الكشف المبكر

المساهمة في زيادة نسبة . 	
شفاء المستفيدين

المساهمة في تخفيف األعباء . 	
المالية على الدولة

المساهمة تخفيض نسبة . 4
االصابة بالمرض

تحويل المستفيدين إلى . 	
أشخاص فاعلين ومؤثرين في 

المجتمع
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وقد توصل فريق التخطيط إلى تحديد اآلثار الرئيسية التالية: 

رفع الوعي المجتمعي عن 
المرض وأهمية الكشف 

المبكر 
المساهمة في زيادة نسبة 

شفاء المستفيدين

 تحويل المستفيدين إلى 
أشخاص فاعلين ومؤثرين 

في المجتمع

01

02

03
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تحليل المخاطر

النتائج إمكانية السيطرة عليها التأثير إمكانية الحدوث ماذا تريد الجمعية منهم م

11 	 	 4 تناقص الموارد المالية 1

10 	 4 4 صعوبة استقطاب الكوادر المتخصصة 	

8 1 4 	 تأخر اعتماد خطط وبرامج الجمعية 	

	 1 1 	 تشكيل مجلس إدارة جديد 4

11 4 	 4 تداخل الجهات والمرجعيات الرسمية للجمعية 	

10 4 4 	 تزايد أعداد المستفيدين 	

10 4 	 4 تغير األنظمة والتشريعات الحكومية 	

11 4 	 	 نقل تبعية الجمعية إلى وزارة الصحة 8

	 	 	 	 ارتفاع تكلفة البرامج والخدمات المقدمة 9
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األثر الذي 
نريد إحداثه 

للمستفيدين 

المرضــى ذوي االحتيــاج: تحســن فــي صحة المســتفيدين – تقليل 
مــن معاناتهــم – تزويــد القطــاع الخيــري بالخبرات الرائــدة والمتميزة.

العاملين في المجال الصحي والخيري: تحسن أداء المنظمات 
والعاملين في القطاع الخيري والصحي.

عموم المجتمع: ارتفاع الوعي الصحي.

األثر الذي نريد إحداثه للمستفيدين
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11

1	 7

9 8

2

1

6

5 4

3

السياسات العامة لالستراتيجية

مواكبة رؤية 
0	0	م

تطبيقات 
الجودة والتميز 
المؤسسي 

واالبتكار

االعتماد على 
اإلحصائيات

تفعيل الدور 
النسائي

استثمار 
التقنية 
واإلعالم

تفعيل 
العضويات

االستثمار 
الناجح

تفاؤل بيت 
خبرة

االنتقال 
من الرعوية 

للتنموية

اإلسهام في 

تشريعات حقوق 

مرضى السرطان

تأهيل األخصائيين 

للتعامل األمثل مع 

مرضى السرطان لتحقيق 

رعاية صحية متميزة
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رابعًا:

البناء االستراتيجي
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القيــم: اعتمــدت الخطــة االســتراتيجية لتصبــح مبــادئ حاكمــة يلتــزم بهــا جميــع المنتســبين للجمعيــة فــي جميــع الظــروف وفــي 
كافــة الظــروف والتعامــالت الخارجيــة والداخليــة, وال يجــوز ألحــد أن يعمــل بمــا يخالــف مقتضاهــا مهمــا كانــت الدواعــي, وتلتــزم الجمعيــة 

بنشــرها وإبرازهــا فــي مواقعهــا ونشــراتها كلمــا كان ذلــك ممكنــا.

الرؤية: أن نكون أنموذجًا عالميًا في تعزيز الوقاية من اإلصابة بمرض السرطان وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى.

ضمـــان الســـرية التامـــة لبيانات 
ومعلومات المستفيدين.

الخصوصية

لتحقيـــق  متكاملـــة  عالقـــة 
بيـــن  المشـــتركة  األهـــداف 

الطرفين وأصحاب المصلحة.

الشراكة 
الفاعلة

األداء  تقاريـــر  عـــن  اإلفصـــاح 
ونشـــرها  والمالي,  المؤسســـي 

للمجتمع بكل مصداقية.

االلتزام 
والشفافية

تشجيع أصحاب المصلحة لتوليد األفكار 

االبداعية وتوظيفهـــا في بيئة العمل, 

وخدمة أصحاب المصلحة.

االبتكار

المنتظمـــة  المكتوبـــة  الممارســـة 
إجـــراءات  وفـــق  الجمعيـــة  ألعمـــال 
وسياسات ولوائح وأنظمة معتمدة, 
وتقييـــم وتحســـين مســـتمر بهـــدف 

إرضاء أصحاب المصلحة.

الجودة

نسعى في شتى الوسائل أن نكون  المثال العملي لآلخرين. نكون أنموذجًا عالميًا

التوعية والتثقيف للحد من انتشار مرض السرطان. تعزيز الوقاية من اإلصابة بمرض السرطان

تقديم الخدمات الصحية، والنفسية ، واالجتماعية، واالقتصادية للمرضى. وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى
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الرســالة: نلتــزم بتعزيــز الوقايــة مــن اإلصابــة بمــرض الســرطان والحــد من انتشــاره ، وتقديــم خدمات متكاملــة للمرضى بخصوصية 
وشــفافية عبــر مبــادرات نوعيــة وشــراكة مجتمعية فاعلة.

األثر الذي نريد إحداثه للمستفيدين:

نتقيد وننتهج في عملنا  نلتزم

يرسخ ثقافة الممارسات الصحية السليمة للحد من اإلصابة بمرض السرطان بتعزيز الوقاية من اإلصابة بمرض السرطان والحد من انتشاره

تقديم خدمات تلبي احتياجات المرضى وتقديم خدمات متكاملة للمرضى

القيم التي تتبناها جمعية تفاؤل  بشفافية وبخصوصية تامة

برامج وفعاليات تسهم في تحقيق الرسالة عبر مبادرات نوعية

عالقة مشتركة لتحقيق األهداف لألطراف المعنية وشراكة مجتمعية فاعلة.

من  تقليل   – المستفيدين.  صحة  في  تحسن 
معاناتهم – تزويد القطاع الخيري بالخبرات الرائدة 

والمتميزة.

القطاع ارتفاع الوعي الصحي في  والعاملين  المنظمات  أداء  تحسن 
الخيري والصحي.

العاملين في المجال الصحي والخيريعموم المجتمعالمرضى ذوي االحتياج
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األثر الذي نريد إحداثه للمستفيدين:

تحقيق الكفاءة والفاعلية في 
تحقيق النمو والتعلم اإلجراءات والعمليات

تحقيق رضاء أصحاب 
المصلحة

تحقيق الكفاءة واالستدامة 
المالية

صنمج
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	1
تحقيق الجودة الشاملة والتميز 

المؤسسي واالبتكار

	3
تحقيق االستدامة 

المالية

	5
تمكين مرضى 

السرطان

	7
تحقيق المنظمة 

المتعلمة الموثوقة

	2
حوسبة العمليات واإلنتاج 

اإلعالمي

	4
اإلسهام في تعزيز الوقاية 

ورفع وعي المجتمع من اإلصابة 
بمرض السرطان

	6
اإلسهام في تنظيم وتمكين 

العمل التطوعي

	8
التواصل الفعال مع أصحاب 

المصلحة

األهداف االستراتيجية
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السياسات العامة لالستراتيجية

األخصائيين  تأهيـــل 
للتعامل األمثل مع 
مرضـــى الســـرطان 
لتحقيق رعاية صحية 

متميزة

مواكبـــة رؤيـــة 
0	0	م

الجـــودة  تطبيقـــات 
والتميز المؤسسي 

واالبتكار

تفعيل الدور 
النسائي

استثمار التقنية 
االستثمار الناجحتفعيل العضوياتواإلعالم

علـــى  االعتمـــاد 
االنتقال من الرعوية تفاؤل بيت خبرةاإلحصائيات

للتنموية
اإلسهام في 

تشريعات حقوق 
مرضى السرطان
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مراحل بناء منظومة الخطة االستراتيجية

	1
تشكيل فريق 

العمل

	2
بناء الخطة 
االستراتيجية

	3
قياس 
الجاهزية

	4
بناء دليل 
األهداف

	5
منهجية 
المتابعة 
والقياس
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المهارات األساسية للخارطة االستراتيجية

إدارة المشاريع: مجموعة العمليات  التي تنظم تنفيذ المبادرة من خالل فريق عمل وخطة مزمنة وموازنة تقديرية.. 	

إدارة األداء: منهجية يمكن للجمعية متابعة وتقييم أداء خطتها االستراتيجية.. 	

الشراكات: السياسة التي تنتهجها الجمعية لتحديد المسارات المتعددة لعالقتها مع األطراف المعنية من أجل تحقيق المنافع.. 	

التطوع: منهجية تتبعها الجمعية الستثمار طاقات المتطوعين وتنظيم مساهماتهم في تحقيق أهداف الجمعية.. 	

االستدامة: مجموعة االستراتيجيات التي تطبقها الجمعية للحفاظ على مواردها وتحسين أدائها االجتماعي واالقتصادي والبيئي. . 	

المؤسسية: منهجية التخاذ قراراتها وإدارة أعمالها والمبنية على العمل االجتماعي.. 	

القيادة الملهمة: وهي الممارسات التي يتبعها القادة لصنع بيئة محفزة ومحركة إلطالق قدرات األفراد وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار.. 	
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قياس الجاهزية

05

04

03

02

01

تحديد القدرات البشرية 
وبيئة العمل التي تتطلبها 

يقـــوم فريـــق العمـــل بالتأكـــد مـــن مـــن امتـــالك الجمعيـــة االستراتيجية
الخطـــة  بتنفيـــذ  للبـــدء  المطلوبـــة  اإلمكانـــات  لجميـــع 

خـــالل مـــن  وذلـــك  االســـتراتيجية 

وضع المبادرات 
االستراتيجية الالزمة لسد 

الفجوة

وضع القياسات االستراتيجية 
لجميع القدرات االمطلوبة

تشخيص الوضع الحالي لسمات 
الموارد البشرية ومقارنتها 

بالمستهدفات

وضع المستهدفات الخاصة بسمات الموارد 
البشرية وبيئة العمل
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المواءمة المواءمة المهارات البناء القيمي

سمات وقدرات الموارد البشرية 
وبيئة العمل

فهم أعضاء المنظمة 
لالستراتيجية

األهداف الوظيفية متوائمة 
مع االستراتيجية

الجمعية لديها المهارات 
الالزمة لتنفيذ االستراتيجية

تبني مجموعة من القيم 
التي  تتطلبها االستراتيجية 

نسبة الموظفين الذين 
يفهمون االستراتيجية

نسبة ارتباط أهداف 
الموظفين الوظيفية مع 

االستراتيجية

نسبة مجموعات الوظائف 
االستراتيجية مع الكفاءات 
الضرورية ) وظائف قائمة 

ومستحدثة(

نسبة تبني الموظفين 
للقيم القياسات االستراتيجية

قياس الجاهزية
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خارطة الخطة االستراتيجية وفق بطاقة األداء المتوازن

أن نكون أنموذجًا عالميًا في تعزيز الوقاية من اإلصابة بمرض السرطان وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى بطاقة األداء المتوازن

اإلسهام في تنظيم وتمكين العمل 
التطوعي تمكين مرضى السرطان اإلسهام في تعزيز الوقاية ورفع وعي 

المجتمع من اإلصابة بمرض السرطان منظور أصحاب المصلحة )ص( 

التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة تحقيق االستدامة المالية المنظور المالي )م(

حوسبة العمليات واإلنتاج اإلعالمي تحقيق المنظمة المتعلمة الموثوقة منظور النمو والتعلم )ن(

حوسبة العمليات واإلنتاج اإلعالمي التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة تحقيق الجودة الشاملة والتميز 
المؤسسي واالبتكار منظور اإلجراءات والعمليات )ع(

العمل المؤسسي – الخصوصية - االتقان - الشراكة الفاعلة- االلتزام والشفافية - االبداع واالبتكار القيم
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مصطلحات هامة للتعريف ببطاقة األداء المتوازن

النمو والتعلم الماليأصحاب المصلحة االجراءات والعمليات

بنـاء وتطبيـق جميـع اللوائـح والسياسـات المنظمة للعمل 
إجـراءات  ،وتطبيـق  المسـؤولة  الجهـات  مـن  والمعتمـدة 
المؤسسـي  التميـز  ومعاييـر  الشـاملة،  الجـودة  ونمـاذج 
واالبتـكار، والتحـول الرقمـي فـي جميـع عمليـات الجمعيـة

المجتمـــع،  أفـــراد  وكافـــة  الســـرطان وذويهـــم،  مرضـــى 
وموظفيـــن جمعيـــة تفـــاؤل، والمتطوعيـــن، والمانحيـــن، 

المشـــرفة والجهـــات  واإلعالمييـــن،  والشـــركاء، 

اللوائـــح المنظمـــة للعمل المالـــي في الجمعيـــة ، وإدارة 
المـــوارد الماليـــة وتنميتهـــا، والداعميـــن ، والمؤسســـات 

المانحـــة والتواصـــل الفعال

تدريـــب وتطويـــر العامليـــن والمتطوعيـــن والمرضى من 
خـــالل الـــدورات التدريبيـــة والمؤتمرات والبحـــوث العلمية 

بالتعـــاون مع الجهـــات التشـــريعية والبحثية



43 الخطة االستراتيجية

دليل األهداف والمؤشرات

نسبة تبني الموظفين للقيم شرحها األهداف االستراتيجية م

نسبة تحقيق التميز المؤسسي واالبتكار 
عدد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل 

تســـعى الجمعية للبناء المؤسســـي ووضع اللوائح 
الجـــودة  مواصفـــات  فـــي  ولتوســـع  والسياســـات 
التميـــز  اعتمـــادات  علـــى  والحصـــول  وتطبيقاتهـــا 

األوربـــي واالبتـــكار 

تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي 
واالبتكار 1

معدل النمو في الظهور اإلعالمي
نسبة نمو عدد المتابعين  %	1 

تأسيس البنية التقنية لنظام التحول الرقمي- 
توفير عدة وسائل اعالمية - 

حوسبة العمليات واإلنتاج اإلعالمي 2

نسبة نمو اإليرادات 10 % تأميــن مــوارد ماليــة الزمــة مــن خــالل التنــوع فــي 
واالســتثمار   األوقــاف  فــي  الدخــل  مصــادر  تحقيق االستدامة المالية 3

عدد برامج تعزيز الوقاية الموجهة للمجتمع- 
عدد المستفيدين من برامج التوعية 1000000 مستفيد- 

الســليمة  الصحيــة  الممارســات  ثقافــة  ترســيخ  أي 
الســرطان مــن  والمجتمــع  المســتفيدين  وحمايــة 

اإلسهام في تعزيز الوقاية ورفع وعي المجتمع 
من اإلصابة بمرض السرطان  4

عدد المستفيدين من خدمات الجمعية )000	(  - 
عدد البرامج المقدمة للمستفيدين   100 برنامجا - 

أي الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة وفقــًا لسياســة 
لجمعية ا تمكين مرضى السرطان وذويهم 5

عدد المتطوعين ) 000	( متطوع  - 
عدد المبادرات الخاصة بالتطوع ) 0	( مبادرة- 

التوظيف األمثل لجهود المتطوعين اإلسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي 6

عدد البرامج التطويرية ) 0	 ( برنامجًا تطبيق مجموعة من مجاالت الجودة لتحقيق 
التحسينات في األداء تحقيق المنظمة المتعلمة  7

عدد مرات التواصل مع أصحاب المصلحة- 
نسبة رضا أصحاب المصلحة- 

تأسيس إجراءات منظمة لعملية التواصل- 
التعاون بين الجمعية والشركاء.- 

التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة 8
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 1

الرمز: ع1 الهدف االستراتيجي )1( : تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي واالبتكار

ع1-1 رمز المؤشر 

نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل اسم المؤشر

% وحدة القياس

سنوي دورية القياس

+ القطبية

نسبة تطبيق المعايير المعتمدة في الجمعية مقارنة بما نصت عليه الالئحة شرح المؤشر

98% المستهدف

) الدرجة المتحققة  / اجمالي الدرجات ( * 100 معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة الجودة المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 2

الرمز: ع	 الهدف الثاني: حوسبة العمليات واإلنتاج اإلعالمي

ع1-2 رمز المؤشر 

اسم المؤشر زيادة نسبة عدد المتابعين

% وحدة القياس

سنوي دورية القياس

+ القطبية

إعداد المتابعين لحسابات الجمعية   شرح المؤشر

1	% المستهدف

)اجمالي عدد المتابعين الفعليين - عدد المتابعين الفعليين للسنة الماضية( / )عدد 
المتابعين الفعليين للسنة الماضية * 100( معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة التقنية واإلنتاج اإلعالمي المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 3

الرمز: ع	 الهدف الثالث: تحقيق االستدامة المالية

ع1-3 رمز المؤشر 

زيادة نسبة نمو اإليرادات  اسم المؤشر

% وحدة القياس

ربع سنوي دورية القياس

+ القطبية

زيادة اإليرادات المالية للجمعية شرح المؤشر

10% المستهدف

)اإليرادات للسنة الحالية - اإليرادات للسنة الماضية( / )اإليرادات للسنة الماضية * 100( معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة تنمية الموارد المالية والشراكات  المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 4

الرمز: ع4 الهدف الرابع: اإلسهام في تعزيز الوقاية ورفع وعي المجتمع من اإلصابة 
بمرض السرطان

ع1-4 رمز المؤشر 

زيادة نسبة عدد المستفيدين من برامج التوعية  ً اسم المؤشر

% وحدة القياس

ربع سنوي دورية القياس

+ القطبية

توعية أفراد المجتمع من برنامج تعزيز الصحة الذي تقدمه الجمعية لكافة أفراد المجتمع شرح المؤشر

		% المستهدف

)عدد المستفيدين الحاليين - عدد المستفيدين للسنة الماضية ( / عدد المستفيدين 
للسنة الماضية * 100 معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة البرامج العامة المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 5

الرمز: ع4 الهدف الرابع: تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي واالبتكار

ع2-4 رمز المؤشر 

زيادة نسبة عدد برامج التوعية  ً اسم المؤشر

% وحدة القياس

سنوي دورية القياس

+ القطبية

توعية أفراد المجتمع من برنامج تعزيز الصحة الذي تقدمه الجمعية لكافة أفراد المجتمع شرح المؤشر

	0% المستهدف

)عدد البرامج الحالية - عدد البرامج للسنة الماضية ( / عدد البرامج للسنة الماضية * 100 معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة البرامج العامة المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 6

الرمز: ع	 الهدف الخامس: تمكين مرضى السرطان

ع1-5 رمز المؤشر 

زيادة  نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية   اسم المؤشر

% وحدة القياس

ربع سنوي دورية القياس

+ القطبية

تقديم خدمات متكاملة لمرضى السرطان شرح المؤشر

	0% المستهدف

)عدد المستفيدين الحاليين من الخدمات / العدد المطلوب( * 100 معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة خدمات المستفيدين المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 7

الرمز: ع	 الهدف الخامس: تمكين مرضى السرطان

ع2-5 رمز المؤشر 

زيادة نسبة نمو عدد البرامج المقدمة للمستفيدين  اسم المؤشر

% وحدة القياس

سنوي دورية القياس

+ القطبية

تقديم برامج متنوعة للمستفيدين شرح المؤشر

   % 10 المستهدف

عدد البرامج المطبقة للسنة الحالية – عدد البرامج للسنة الماضية(/ )عدد البرامج للسنة 
الماضية * 100( معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة خدمات المستفيدين المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 8

الرمز: ع	 الهدف الخامس: اإلسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي

ع1-6 رمز المؤشر 

عدد المتطوعين زيادة نسبة  اسم المؤشر

% وحدة القياس

ربع سنوي دورية القياس

+ القطبية

صناعة مبادرات وفرص تطوعية وإدراجها في منصة التطوع شرح المؤشر

% 	0 المستهدف

)عدد المتطوعين للسنة الحالية – عدد المتطوعين للسنة السابقة( عدد المتطوعين 
للسنة السابقة( * 100 معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة تنمية الموارد والشراكات المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 7

الرمز: ع	 الهدف الخامس: تمكين مرضى السرطان

ع2-5 رمز المؤشر 

زيادة نسبة نمو عدد البرامج المقدمة للمستفيدين  اسم المؤشر

% وحدة القياس

سنوي دورية القياس

+ القطبية

تقديم برامج متنوعة للمستفيدين شرح المؤشر

   % 10 المستهدف

عدد البرامج المطبقة للسنة الحالية – عدد البرامج للسنة الماضية(/ )عدد البرامج للسنة 
الماضية * 100( معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة خدمات المستفيدين المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 8

الرمز: ع	 الهدف الخامس: اإلسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي

ع1-6 رمز المؤشر 

عدد المتطوعين زيادة نسبة  اسم المؤشر

% وحدة القياس

ربع سنوي دورية القياس

+ القطبية

صناعة مبادرات وفرص تطوعية وإدراجها في منصة التطوع شرح المؤشر

% 	0 المستهدف

)عدد المتطوعين للسنة الحالية – عدد المتطوعين للسنة السابقة( عدد المتطوعين 
للسنة السابقة( * 100 معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة تنمية الموارد والشراكات المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 9

الرمز: ع	 الهدف السادس: اإلسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي

ع2-6 رمز المؤشر 

زيادة نسبة عدد مبادرات المتطوعين  اسم المؤشر

% وحدة القياس

سنوي دورية القياس

+ القطبية

صناعة مبادرات وفرص تطوعية وإدراجها في منصة التطوع شرح المؤشر

بـ 0%	 المستهدف

)عدد المبادرات والفرص التطوعية للسنة الحالية – عدد المبادرات والفرص التطوعية 
العام السابق ( / عدد المبادرات والفرص التطوعية العام السابق * 100 معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة تنمية الموارد والشراكات المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 	1

الرمز: ع	 الهدف السابع: تحقيق المنظمة المتعلمة

ع1-7 رمز المؤشر 

عدد البرامج التطويرية   اسم المؤشر

% وحدة القياس

سنوي دورية القياس

+ القطبية

تقديم دورات وبرامج تطويرية لفريق العمل والمتطوعين  شرح المؤشر

المستهدف 0	 برنامج سنويًا  

عدد البرامج التطويرية للسنة الحالية - ) عدد البرامج للسنة السابقة ( معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

إدارة الموارد البشرية والمالية المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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بطاقات قياس مؤشرات األداء

بطاقة مؤشرات األداء االستراتيجي. 11

الرمز: ع8 الهدف الثامن: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

ع1-8 رمز المؤشر 

عدد مرات التواصل مع أصحاب المصلحة    اسم المؤشر

% وحدة القياس

ربع سنوي دورية القياس

+ القطبية

التواصل مع أصحاب المصلحة بشكل مستمر   شرح المؤشر

المستهدف 4 مرات 

عدد مرات التواصل المنفذة  معادلة القياس

إدارة الجودة مسؤول القياس

جميع اإلدارات حسب عالقتها مع أصحاب المصلحة المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف
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الفجوات

الفجوة المستهدف خط االساس مؤشر األداء االساسي م

1	% 98% 88% نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل 1

45	 345	 3			 نسبة نمو عدد المتابعين  %	1  سنويًا 2

3		374 33	4116 3		3742 نسبة نمو اإليرادات %10 سنويًا 3

5				 25				 2					 عدد المستفيدين من البرامج العامة سنويًا  4

2 12 1	 نسبة عدد برامج التوعية 0	 % 5

7	 6		 53	 عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة للمرضى 6

2 12 1	 زيادة نسبة نمو عدد البرامج المقدمة للمستفيدين %0	 سنويًا  7

4	 24	 2		 نسبة زيادة عدد المتطوعين %0	 سنويًا 8

6 37 31 نسبة زيادة عدد المبادرات والفرص  %0	 سنويا 9

15 7	 55 عدد البرامج التطويرية السنوية 1	

2 4 2 عدد مرات التواصل مع كل صاحب مصلحة سنويًا 11
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المؤشرات الفرعية المرتبطة ببطاقة األداء المتوازن

مؤشرات األداء رمز المؤشر الهدف رمز الهدف م

عدد الشراكات االستراتيجية ج1 - 1 بناء ) 10 ( شراكات استراتيجية فاعلة  ج1

اإلجراءات والعمليات

عدد اللوائح واألنظمة المطورة والمعتمدة ج	 - 1
تطوير وتطبيق األنظمة ولوائح الحوكمة ج	

نسبة تطبيق اللوائح  ج	 - 	

عدد المانحين والداعمين الجدد ج	 - 1
بناء الصورة الذهنية للجمعية ج	

نسبة رضا المانحين ج	 - 	

نسبة تحقيق الخدمات لمعايير التطوير المؤسسي  ج4 – 1

التحسين المستمر للعمليات والخدمات معدل متوسط تكلفة الموظفينج4 ج4 - 	

عدد قنوات تقديم الخدمات ج4 - 	

نسبة ربط الخدمات بالبرنامج االلكتروني الموحد ج	 - 1
تطوير برنامج الكتروني يحقق الترابط والتكامل ج	

نسبة الرضا عن سهولة استخدام البرنامج االلكتروني ج	 - 	

نسبة اكتمال توظيف فريق العمل لتقديم الخدمات ج	 - 1 فريق عمل متكامل لديه الخبرة  ج	

نسبة رضا العاملين على نظام رافد ج	 - 1 حوسبة العمليات ج	
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المؤشرات الفرعية المرتبطة ببطاقة األداء المتوازن

عدد منتجات تفاؤل م1-1

بناء منتجات تسويقية م1

االستدامة المالية

عدد المنتجات التي تم بيعها  م2-1

العائد من بيع المنتجات  م3-1

إجمالي إيرادات االستثمار ومبنى الصدقة الجارية م1-2

تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة 
االقتصادية نسبة نمو اإليرادات الثابتة م	 م2-2

نسبة تغطية اإليرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية م3-2
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المؤشرات الفرعية المرتبطة ببطاقة األداء المتوازن

عدد الدورات التدريبية وفق دراسة االحتياج التدريبي ن1-1
تنمية المهارات والمعارف ن1

النمو والتعلم

نسبة تحسن األداء المهني لفريق العمل ن2-1

عدد الدورات المخصصة لألخصائيين ) 	 ( مرات ن1-2 تنمية مهارات األخصائيين في التعامل مع مرضى 
السرطان نسبة تحسن  األداء المهني لألخصائيينن	

عدد األخصائيين ) 100 ( أخصائي ن2-2

عدد البحوث والدراسات  ن1-3
تطوير البحوث والدراسات ن	

عدد الباحثين الذين تم التقاعد معهم  ن2-3

عدد المنح للدراسة الجامعية ن1-4
المنح الدراسية والتدريبية للمستفيدين ن4

عدد المنح للدورات التدريبية  ن2-4

عدد األفكار الجديدة المطبقة ن1-5
بيئة عمل محفزة على االبداع واالبتكار ن	

نسبة رضاء العاملين ن2-5

نسبة اكتمال البناء القيمي لمنسوبي جمعية تفاؤل ن1-6 البناء القيمي  ن	

نسبة اكتمال بناء منظومة قياس التميز المؤسسي ن1-7 بناء منظومة قياس  النتائج لتحقيق التميز 
المؤسسي ن	

عدد أفراد الصف الثاني المؤهلين ن1-8 بناء قيادات الصف الثاني  ن8
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عدد المستفيدين من البرامج التوعوية ص1-1

اإلسهام في تعزيز الصحة ووقاية المجتمع من 
اإلصابة من السرطان ص1

أصحاب المصلحة

عدد الحمالت المقدمة للمجتمع  ص2-1

نسبة وعي المستفيدين من برنامج الكشف المبكر  ص3-1

نسبة رضا أصحاب المصلحة ص1-2

تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا 
أصحاب المصلحة نسبة تطبيق منهجية SROI لقياس األثرص	 ص2-2

نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات أصحاب المصلحة ص3-2

عدد الشراكات المبرمة الفعالة ص1-3

تنمية جدارات أصحاب المصلحة  عدد الساعات التطوعية الممارسة ص	 ص2-3

نسبة إنجاز فرص التحسين الخارجية والداخلية ص3-2

مدة التعامل مع الشكاوى والمقترحات ص1-4

تحقيق التميز المؤسسي نسبة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارةص4 ص2-4

درجة مطابقة تنفيذ اإلجراءات ص3-4

عدد المتابعين لكل وسيلة  ص1-5
اإلنتاج اإلعالمي  ص	

ص5-2 عدد الوسائل اإلعالمية

المؤشرات الفرعية المرتبطة ببطاقة األداء المتوازن
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نموذج الخطة التشغيلية لعام )       (   – إدارة ......

الهدف االستراتيجي تحقيق البناء المؤسسي اإلداري رمز الهدف االستراتيجي

مؤشراألداء الرئيسي : نسبة تطبيق اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الحوكمة والتميز  رمز مؤشر االداء االستراتيجي 

الموازنة التقديرية بطل المبادرة فترة التنفيذ دورية 
القياس المستهدف المؤشر التشغيلي المبادرات والبرامج 

والمشاريع

1	 11 10 9 8 	 	 	 4 	 	 1 شهري 	 عدد الورش الحوكمة في تفاؤل

إجمالي الموازنة التقديرية
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المؤشر التشغيلي الهدف التشغيلي رمز المؤشر االستراتيجي رمز الهدف  االستراتيجي

نموذج متابعة الخطة التشغيلية

الحلول المقترحة التوضيح
اإلنجاز الربع األول

لم ينجز جزئي كامل نسبة التحقق المتحقق المستهدف
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الخطة التنفيذية
الهدف األول :  تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي واالبتكار.

المبادرات التنفيذية المستهدفات مؤشرات األداء

مراجعة وتطوير الالئحة األساسية والنظام اإلداري والمالي. 1 ال تقل عن 90% نسبة تحقق النظام اإلداري والمؤسسي 

تطبيق مواصفات الجودة 9001 ومواصفة حياك. 	 ال تقل عن %	9 تحقق تطبيقات الجودة الشاملة  

الحصول على شهادة االعتماد األوربي . 	 ال تقل عن 400 درجة نسبة تحقق التميز المؤسسي

المشاركة في جوائز االبتكار المؤسسي. 4 ال تقل عن 90% نسبة تحقق االبتكار المؤسسي 

إعداد وثيقة تفاؤل للوائح والسياسات المنظمة. 	 ال تقل عن 98% نسبة تحقق الحوكمة

الهدف الثاني:  حوسبة العمليات واالنتاج اإلعالمي

المبادرات التنفيذية المستهدفات مؤشرات األداء

تطوير البنية التقنية للجمعية.. 1
تطوير نظام رافد. 	 ال تقل عن %	9  نسبة تحقق البنية التحتية التقنية 

فتح حسابات في جميع وسائل التواصل االجتماعي . 	
المشاركة في البرامج اإلعالمية المسموعة والمرئية والمقروءة. 4 	0% نسبة نمو الظهور اإلعالمي

عمل تطبيق جوال لخدمات المستفيدين.. 	  90% نسبة تحقق التحول الرقمي 

تطوير الموقع االلكتروني للجمعية. . 	
إعداد خطة تسويقية لتفعيل مواقع التواصل االجتماعي.. 	 00	 متابع سنويًا عدد متابعي الجمعية في مواقع التواصل 

االجتماعية
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الهدف الثالث: تحقيق االستدامة المالية

المبادرات التنفيذية المستهدفات مؤشرات األداء

إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لتنمية الموارد المالية للجمعية.. 1

10% إعداد دراسة جدوى لمشروع استثماري للجمعية يحقق عوائد . 	نسبة النمو السنوي في إيرادات الجمعية
مالية تساهم في تغطية المصروفات اإلدارية للجمعية.

إقامة حفل سنوي للداعمين والشركاء ورجال األعمال.. 	

الهدف الرابع:  اإلسهام في تعزيز الوقاية ورفع وعي المجتمع من اإلصابة بمرض السرطان

المبادرات التنفيذية المستهدفات مؤشرات األداء

تشغيل سيارة الكشف المبكر . 1
التسويق لمركز الشيخ عبدالعزيز العفالق للكشف المبكر. 	
تنفيذ ورشة درهم وقاية للمؤسسات الحكومية والخاصة. 	

1	% نسبة تحسن الوعي المجتمعي في مجال الفحص 
المبكر

إعداد دليل معياري لجودة البرامج المقدمة في الجمعية.. 4
إعداد الية لقياس مدى رضا المستفيدين عن البرامج المقدمة.ة. 	 %	8 على األقل  نسبة جودة البرامج المقدمة للمستفيدين  

حملة اكتوبر . 	
الحملة الخليجية للتوعية بمرض السرطان. 	
األيام العالمية للسرطان. 8

عدد 00000	 سنويًا عدد المستفيدين من البرامج التوعوية 

برنامج درهم وقاية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . 9
ومجالس األسر 1	% نسبة تحسن الوعي المجتمعي لمسببات المرض

الخطة التنفيذية
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الهدف الخامس: تمكين مرضى السرطان 

المبادرات التنفيذية المستهدفات مؤشرات األداء

تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين. 1
تطوير قاعدة بيانات محدثة لكافة فئات المستفيدين.. 	
تصميم منهجية قياس أثر برامج الجمعية على المجتمع والفئات المستفيدة.. 	
إعداد الئحة حقوق وواجبات المستفيدين.. 4
تنفيذ برامج توعوية لتعريف المرضى وذويهم بحقوقهم القانونية.. 	

	0% نسبة الزيادة السنوية في عدد المستفيدين 
من عدد برامج الجمعية

	0% نسبة تمكين المرضى المستفيدين من خدمات 
الجمعية

دراسة االحتياجات المادية لدى المستفيدين.. 1
إعداد آليات تقديم الدعم المادي للمستفيدين.. 	 %90 على األقل  نسبة االلتزام بتطبيق آليات الدعم 

الخطة التنفيذية

الهدف السادس: اإلسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي

المبادرات التنفيذية المستهدفات مؤشرات األداء

رعاية مبادرات الفرق التطوعية. 1
تطوير مهارات المتطوعين. 	
مشاركة القيادات في العمل التطوعي. 	
تفعيل منصة التطوع . 4

4 مبادرات سنويًا عدد المبادرات 

1000متطوع  سنويًا  عدد المتطوعين 

دورتين سنويًا  عدد الدورات 
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الخطة التنفيذية

الهدف السابع:  تحقيق المنظمة المتعلمة

المبادرات التنفيذية المستهدفات مؤشرات األداء

كرسي تفاؤل للبحث العلمي . 1
إعداد قاعدة بيانات بالجهات العلمية ذات العالقة.. 	
إعداد الخطة السنوية إلصدار األبحاث العلمية والتقارير . 	

اإلحصائية والمنشورات التوعوية.
إنشاء مكتبة متخصصة ألبحاث السرطان. 4
عمل شراكة مع بيت خبرة متخصص . 	

بحثين على               
األقل سنويًا

التــي  اإلحصائيــة  والتقاريــر  العلميــة  األبحــاث  عــدد 
ســاهمت الجمعيــة فــي إصدارهــا مــع الجهــات ذات 

العالقــة

إعداد نشرة تفاؤل . 1
تصميم النشرات التوعوية . 	
المشاركة في زوايا صحية في الصحف الورقية وااللكترونية. 	

تقريرين على األقل + 
منشورين على األقل 

سنويًا

عدد التقارير والمنشورات التوعوية الدورية 
المنشورة

إعداد قاعدة بيانات بالجهات التشريعية ذات العالقة.. 1
إعداد دراسة لألنظمة والتشريعات ذات العالقة بالمرض.. 	
إقامة  مؤتمرات وملتقيات متخصصة للجهات ذات العالقة.. 	

مبادرة واحدة على  األقل 
سنويًا

عدد المبادرات المعتمدة من الجهات التشريعية 
والتي ساهمت الجمعية في تقديمها

تطوير نظام إلدارة وتقييم أداء العاملين.. 1
إعداد وتنفيذ خطة سنوية لتقديم برامج تدريبية للعاملين.. 	 ال تقل عن %		  نسبة األداء السنوي للكوادر البشرية
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الهدف السابع:  تحقيق المنظمة المتعلمة

المبادرات التنفيذية المستهدفات مؤشرات األداء

إعداد آلية لتفعيل المبادرات المتفق عليها في الشراكات المجتمعية. . 1
إعداد وتنفيذ خطة تسويقية وإعالمية الستقطاب شراكات نوعية جديدة.. 	

خمس شراكات فاعلة 
سنويًا على األقل عدد الشراكات المجتمعية النوعية

لقاء اإلعالميين السنوي . 	
الحفل السنوي لتكريم الداعمين. 4
إرسال التقارير الربعية للداعمين والشركاء والمستفيدين . 	
هدية تفاؤل لكبار الداعمين. 	
التواصل مع المستفيدين . 	

التواصل 4 مرات سنويًا 
على األقل  عدد مرات التواصل مع أصحاب المصلحة

الخطة التنفيذية



خاتمة

المدير التنفيذي
فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمان

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تنتهــج جمعيــة تفــاؤل فــي مبادراتهــا وبرامجهــا وأنشــطتها بمنهجيــة الوقايــة ,فتركــز علــى تعزيــز الصحــة لكافــة أفــراد المجتمــع للوقايــة مــن اإلصابــة بمــرض 
الســرطان , ومنهجيــة العــالج والدعــم النفســي واالجتماعــي مــن خــالل تقديــم الخدمــات المتكاملــة لمرضــى الســرطان مســتعينة باللــه عــز وجــل وتوفيقــه 

ومــن ثــم بدعــم مجلــس إدارتهــا وفريــق عملهــا المميــز, وشــركاء النجــاح والداعميــن.

انتهــت الخطــة االســتراتيجية الثانيــة للجمعيــة ) 018	م – 0	0	م ( وقــد عانــت الجمعيــة فــي تنفيــذ بعــض برامجهــا المخطــط لهــا بســبب ظــروف جائحــة كرونــا 
إال أنهــا قدمــت مبــادرات نوعيــة تتناســب مــع الجائحــة بــل حققــت عــدة نجاحــات والتــي مــن أهمهــا حصــول الجمعيــة علــى شــهاد االعتمــاد لتطبيقــات الجــودة ) 
9001 – 	01	 م( والمشــاركة فــي جائــزة التميــز المؤسســي للقطــاع الخيــري وتحقيــق مراكــز متقدمــة رغــم مشــاركتها ألول مــرة , والبــدء بمشــروعها النوعــي 
) مركــز تفــاؤل ( والــذي يحتــاج إلــى جهــد ودعــم مالــي كبيــر لتحقيقــه وليصبــح الحلــم حقيقــة, ونظــرًا لكثــرة المتغيــرات والتحديــات فــي العمــل الخيــري, قامــت 
الجمعيــة ببنــاء خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة ) 1	0	م – 		0	م(  وفــق سياســات واتجاهــات ثابتــة ومــن ذلــك اإلســهام فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 0	0	 م 
ومقوماتهــا, وتطبيــق لوائــح وأنظمــة الحوكمــة والجــودة والتميــز المؤسســي واالبتــكار وفــق منطــق االعتمــاد األوربــي للجــودة   ) RADAR ( الــذي سيســاعد 

القيــادة علــى تنظيــم العمــل وإدارة التغييــر والمشــاريع والتحســين المســتمر فــي الجمعيــة.

يســعى فريــق العمــل بــكل قدراتــه وإمكاناتــه لتحقيــق أهــداف ومؤشــرات بنيــت بعنايــة فائقــة مــن خــالل عــدة ورش واجتماعــات شــارك فيهــا أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وفريــق العمــل مراعيــن فــي ذلــك مناظيــر بطاقــة األداء المتــوازن؛ منظــور المــال, ومنظــور التعلــم, ومنظــور أصحــاب المصلحــة, ومنظــور اإلجــراءات.

بعــد أن حصلــت الجمعيــة علــى شــهادة األيــزو 9001 2015- م , وحققــت مراكــز متقدمــة فــي جائــزة التميــز للقطــاع الخيــري, تولــدت لدينــا رغبــة التوســع فــي 
مجــال التميــز المؤسســي واالبتــكار؛ بالمشــاركة فــي المنافســات المحليــة والدوليــة بمــا ينعكــس علــى جــودة األداء فــي جميــع عمليــات وإجــراءات ومخرجــات 

الجمعيــة. 

قبــل أن تنطلــق رحلتنــا لتنفيــذ خطتنــا االســتراتيجية أتقــدم بالشــكر الجزيــل لحكومتنــا الرشــيدة ممثلــة فــي وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة علــى 
ــه , ولمجلــس إدارة الجمعيــة  ــا حفظهــم الل ــة تفــاؤل بشــكل خــاص, والشــكر موصــول لــوالة أمرن إشــرافهم ودعمهــم للقطــاع الخيــري بشــكل عــام, ولجمعي
, وللداعميــن ولشــركاء النجــاح ولفريــق عمــل جمعيــة تفــاؤل علــى كل مــا يبذلونــه مــن جهــود مباركــة لتحقيــق رؤيــة ورســالة الجمعيــة, ســائلين اللــه عــز وجــل 

التيســير واإلعانــة والتوفيــق. 



ُشكرًا َلُكم
نأمل وللخير نعمل
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