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الهدف االستراتيجي األول

المؤشر االستراتيجي األول

األثر المتحقق 

تخفيف آثار المرض على المستفيدين 

١- زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية  ٢- زيادة نسبة نمو البرامج المقدمة للمستفيدين

خدمات صحية فعالة وميسرة

المستهدفمؤشر األداءاسم البرنامجم
وقت التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
الربع 4الربع 3الربع 2الربع ١ 

خدمات المستفيدين400١00١00١00١00عدد طلبات النقلنقل المرضى١

البرامج١٢3333 عدد الجلساتجلسات الشاي٢

خدمات المستفيدين٢05555 عدد الطلباتمساعدات تفاؤل3

خدمات مستفيدين٢5٢5٢5 ١00٢5 عدد المستفيدين البدائل4

 المشاريع والتميز -١١-٢ عدد البحوث الدراسات البحثية5

البرامج-8--8عدد المستفيديناألسر المنتجة6

البرامج٢05555 عدد الزيارات زيارة المرضى7

  البرامج40١0١0١0١0 عدد الجلساتتفاؤل سبورت8

 البرامج-40-40عدد المستفيدينرحالت تفاؤل )مكة والمدينة والرياض(9

 خدمات المستفيدين--٢00-٢00 عدد الساللسالل غذائية رمضانية للمرضى١0

البرامج500---500عدد المستفيدينملتقى المتعافين١١
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الهدف االستراتيجي األول

المؤشر االستراتيجي األول

األثر المتحقق 

تخفيف آثار المرض على المستفيدين 

١- زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية  ٢- زيادة نسبة نمو البرامج المقدمة للمستفيدين

خدمات صحية فعالة وميسرة

المستهدفمؤشر األداءاسم البرنامجم
وقت التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
الربع 4الربع 3الربع 2الربع ١ 

 البرامج4١١١١عدد الزياراتالمستشار الزائر١١

 خدمات المستفيدين والشراكات4١١١١عدد الورشورش عمل تدريبية للمستفيدين١٢

البرامج4١١١١ عدد الحفالت حفالت أطفال تفاؤل١3

خدمات المستفيدين والشراكات80%80%80%80%80% نسبة تلبية الطلبات المنح الدراسية والتدريبية١4

تنمية الموارد و الشراكات8٢٢٢٢عدد المستفيدينالتمكين لسوق العمل١5

 خدمات المستفيدين8٢٢٢٢عدد المستفيدينعمليات التجميل١6

خدمات المستفيدين١٢3333عدد المستفيدينأطفال األنابيب١7

البرامج٢١١عدد الكشتاتكشتات تفاؤل١8

تنمية الشراكات٢05555عدد المؤسساتعطايا الخير١9

خدمات المستفيدين50١5١5١5١5عدد المستفيديناألجهزة والكراسي٢0

خدمات المستفيدين60١5١5١5١5عدد الجلسات جلسات العالج الطبيعي٢١

خدمات المستفيدين١5٢٢33عدد المستفيدينعالج المرضى الغير سعوديين٢٢
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رفع الوعي الصحي للمجتمع

زيادة نسبة عدد المستفيدين من برامج التوعية 

نمط حياة صحية محسن األثر المتحقق 

المؤشر االستراتيجي الثاني

الهدف االستراتيجي الثاني

المستهدفمؤشر األداءاسم البرنامجم
وقت التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
الربع 4الربع 3الربع 2الربع ١ 

البرامج العامة8٢٢٢٢عدد المناسباتتفعيل األيام الصحية العالمية١

 المشاريع  والتميز ١١عدد الملتقيات مؤتمرات وملتقيات علمية٢

 البرامج١0عدد المشاركاتشيف تفاؤل الصحي3

 االتصال المؤسسي30%30%30%-90% محتوى علميتجهيز محتوى المعرض التقني التوعوي4

المشاريع  والتميز-١--١عدد الدراساتدراسة عن االحتياجات التوعوية ألفراد المجتمع5

اإلتصال المؤسسي ١٢3333 عدد الرسائل رسائل توعوية6

 البرامج١000--٢000١000عدد المشاركين مبادرة مشاة تفاؤل7

 البرامج3030 عدد المثقفينتدريب األطباء والمثقفين الصحيين8

االتصال المؤسسي١٢3333عدد األسرأسر تفاؤل 9

البرامج٢000500500500500عدد المستفيدينسيارة الكشف المبكر١0

االتصال المؤسسي---3030عدد القصصبرنامج أنت سندي بعد الله١١
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نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل

تميز مؤسسي مستدام وفعال األثر المتحقق 

المؤشر االستراتيجي الثالثة

تحقيق التميز المؤسسي في الجمعيةالهدف االستراتيجي الثالث

المستهدفمؤشر األداءاسم البرنامجم
وقت التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
الربع 4الربع 3الربع 2الربع ١ 

 االبتكار--5-5عدد االبتكارات مسابقة ابتكارات تفاؤل١

 الموارد البشرية-4٢١١عدد الوظائفالتوظيف٢

الموارد البشرية58١5١5١5١3 عدد الدورات  التدريب والتطوير3

جميع اإلدارات١00%١00%١00%١00%١00%التواصل %  التواصل الفعال4

االتصال المؤسسي5%5%5%5% ٢0%زيادة المتابعين % الموقع االلكتروني5

االتصال المؤسسي 90% 90% 90% 90% 90%الردود واتساب تفاؤل6

االتصال المؤسسي--٢0١0١0عدد الخدمات تطبيق تفاؤل7

 المشاريع والتميز١١الحصول على الشهادةنظام رابيز8

جميع اإلدارات١٢3333عدد الجلساتاثنينية تفاؤل 9

 الموارد البشرية4١١١١عدد الجلساتنقل المعرفة١0
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المستهدفمؤشر األداءاسم البرنامجم
وقت التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
الربع 4الربع 3الربع 2الربع ١ 

إدارة األمالك واألوقاف---١١عدد االتفاقيات إدارة مبنى الصدقة الجارية   ١

تنمية الموارد---٢٢عدد الصناديق تأسيس الصناديق الوقفية٢

تنمية الموارد---88عدد المنتجات متجر تفاؤل االلكتروني3

تنمية الموارد8٢٢٢٢عدد المؤسسات دعم المؤسسات المانحة4

تنمية الموارد١٢3333عدد الشركات شراكات مبرمة5

تنمية الموارد٢05555عدد العضويات عضويات6

تنمية الموارد٢٢عدد المشاريع تأسيس مشاريع استثماريه7

     3- عدد البرامج التطويرية 
ً
١- نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل     ٢- زيادة نسبة نمو اإليرادات ١0% سنويا

تميز مؤسسي مستدام وفعال األثر المتحقق 

المؤشر االستراتيجي الرابع

تحقيق االستدامة في الجمعيةالهدف االستراتيجي الرابع
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المستهدفمؤشر األداءاسم البرنامجم
وقت التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
الربع 4الربع 3الربع 2الربع ١ 

الموارد البشرية١٢3333 عدد الرسائل بيئة عمل صحية جذابة8

تنمية الموارد المالية والشراكات٢05555عدد المشاريعتسويق المشاريع9

 الموارد البشرية4١١١١عدد األبطالأبطال تفاؤل١0

الموارد البشرية 90%90%نسبة الرضا حفل تكريم الموظفين السنوي١١

تنمية الموارد المالية والشراكات40١0١0١0١0عدد المشاركين زكاتك لتفاؤل١4

تنمية الموارد المالية والشراكات٢05555 عدد المؤسسات المشاركةريالك فيه الخير١5

تنمية الموارد المالية والشراكات40١0١0١0١0 عدد المؤسسات المشاركة عطايا الخير١6

     3- عدد البرامج التطويرية 
ً
١- نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل     ٢- زيادة نسبة نمو اإليرادات ١0% سنويا

تميز مؤسسي مستدام  األثر المتحقق 

المؤشر االستراتيجي الرابع

تحقيق االستدامة في الجمعيةالهدف االستراتيجي الرابع
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المستهدفمؤشر األداءاسم البرنامجم
وقت التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
الربع 4الربع 3الربع 2الربع ١ 

االتصال المؤسسي8٢٢٢٢عدد المنتجاتاإلنتاج اإلعالمي١

االتصال المؤسسي400١00١00١00١00عدد المتابعينمتابعين سوشال تفاؤل٢

االتصال المؤسسي١٢4444عدد البودكاست             بودكاست تفاؤل3

االتصال المؤسسي8٢٢٢٢ عدد الرسائلواتساب تفاؤل4

االتصال المؤسسي4١١١١عدد الفيديوهاتفيديوهات دعائية5

االتصال المؤسسي--٢5-٢5عدد اإلعالميين                    ملتقى اإلعالميين6

 االتصال المؤسسي---١١عدد األلعاب لعبة تفاؤل7

8VR عدد تفاؤل VR44----االتصال المؤسسي

االتصال المؤسسي5%5%١0%التطوير %تطوير الموقع االلكتروني9

االتصال المؤسسي4١١١١عدد اإلشتراكاتتقنيات تفاؤل١0

االتصال المؤسسي4١١١١عدد اللقاءاتتجارب متفائلين١١

تحقيق التحول الرقمي للجمعية

ً
زيادة نسبة عدد المتابعين ١5 % سنويا

تميز مؤسسي مستدام وفعال األثر المتحقق 

المؤشر االستراتيجي الخامس

الهدف االستراتيجي الخامس
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األثر المتحقق 

المستهدفمؤشر األداءاسم البرنامجم
وقت التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
الربع 4الربع 3الربع 2الربع ١ 

التطوع١000٢50٢50٢50٢50عدد المتطوعينتمكين المتطوعين١

 التطوع36090909090عدد الفرص صناعة الفرص التطوعية٢

التطوع4١١١١عدد الورش ورش تدريبية للمتطوعين3

التطوع٢١١عدد المبادراترعاية المبادرات التطوعية4

التطوع36090909090عدد المتطوعينمجتمع تفاؤل التطوعي5

التطوع٢١١عدد المشاركاتالمشاركة في جوائز التطوع6

التطوع١١عدد الملتقيات ملتقى تفاؤل التطوعي7

التطوع٢١١عدد المبادرات مبادرات فريق تفاؤل التطوعي8

التطوع١١عدد الفديوهاتفيديو تفاؤل والتطوع 9

تطوع مستمر وفعال 

تمكين العمل التطوعي

١- زيادة نسبة عدد الفرص التطوعية     ٢- زيادة نسبة عدد مبادرات المتطوعين المؤشر االستراتيجي السادس

الهدف االستراتيجي السادس

الخطة
التشغيلية

جمعية مكافحة السرطان الخيرية با
حساء ( تفاؤل ) 1444ه 2023م
20232023

تفاؤل وعقد 
مƠƠƠƠن العطاء
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الخطة
التشغيلية

جمعية مكافحة السرطان الخيرية با
حساء ( تفاؤل ) 1444ه 2023م
20232023

تفاؤل وعقد 
مƠƠƠƠن العطاء


