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الخطة التشغيلية السنوية لعام 2022م

األهداف التشغيلية :
  

الوصول الكبر قاعدة بيانات لمرضى الزهايمر في جميع مناطق المملكة وتضمينهم        
الخدمات المكملة والمقدمة من الجمعية

السنوية  والمبادرات  البرامج  المالية من خالل دعم  الجمعية  وتنمية موارد  استقطاب    
التنموية المدرة للدخل في (برامج المساندة االستراتيجية ) 

األمثل  العالج  وطرق  والتدريب  والتاهيل  ومراحله  بالمرض  وتوعية  وتدريب  تكثيف    
والتشخيص المبكر والتعريف بالخدمات المقدمة للمرضى واإلفادة بدليل األطباء ورابطة 
  ( تدريبية  للزهايمر(دورات وورش  العالمي  (الشهر  المملكة  الزهايمر في جميع مناطق 

–الحمالت المختلفة –اليوم العالمي للتطوع –المؤتمرات الدولية للزهايمر )

قاعدة  وتأسيس  المعلومات  ادارة  نظام  في  للجمعية  التحتية  للبنية  البرامج  تطوير    
بيانات شاملة لإلدارة المعلومات وتخزينها

تفعيل التدريب التقني واالليكتروني المتاح لمقدمي الرعاية للمرضى من خالل كافة    
التطبيقات والبرامج 

في  متنوعه  مجاالت  وفتح  للجمعية  االلكتروني  والمتجر  االلكترونية  المنصات  تفعيل    
االحتياجات  بكافة  األسرة  تكاليف  لتغطية  حديثه  منتجات  في  والتمويل  والدعم  التبرع 

(االجهزة الطبية وكافة خدمات الرعاية المساندة)

خدمة  اليوم  في  محددة  لفترة  الزهايمر  مرضى  يستقبل  نهاري  رعاية  مركز  تدشين    
لحياة المريض والسرته  للتعامل معه بدعم من القطاعات والشركات الداعمة .

من  متخصصين  المريض  )ألسرة  ميدانية  (زيارات  المنزلية  الرعاية  من  فرق  توفير    
الشراكات االستراتيجية 

تدشين المسارات الوقفية للجمعية لمسار التنمية المستدامة    

 

هذه الوثيقة سرية ولالستعمال الحصري من قبل األشخاص الموجهة اليهم
ج.ز/ر,م،ر.م
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توجه خطة الجمعية االستراتيجية –شمول ووصول خدمات الجمعية للمستفيدين في جميع مناطق المملكة لعام 2022

اإلجراءاتاالستراتيجياتمؤشر اإلنجازأهداف التوجهالتوجه الرئيسي

الوصول الكبر 
قاعدة بيانات 

لمرضى الزهايمر 
في جميع 

مناطق المملكة 
وتضمينهم 

الخدمات المكملة 
والمقدمة من 
الجمعية (فئة 

الضمان 
االجتماعي 

تعريف 
المستفيدين 
على خدمات 

الجمعية إلمكانية 
استفادة المريض

تقديم الخدمات 
المكملة و 

الشاملة 
للمرضى وتطوير 

االتفاقيات مع 
الشركاء الخيرين 
والصحيين لتلبية 

احتياجات 
المرضى

2000-3000
 مستفيد 

ومستفيدة

%85 خدمات 
شاملة لكل اسرة 

مريض وتحقيق 
االكتفاء من خالل 
الشركات الداعمة

تطبيق نموذج 
الشراكة الخيرية  

للمريض وبحث 
مقومات سد 

جميع االحتياجات 
على مدى سنة 

كاملة
تقاس عدد من 

االسر معدل 
اكتفاءها 

تطوير االتفاقيات بما    
يتماشى مع األنظمة 

موائمة االتفاقية مع    
الربط للمستحقين من 

الضمان االجتماعي

تحديد جدولة شاملة    
للوضع الحالي لكل اسرة 
ثم تحديد اهدف السنوي 

لكل منها ومتابعة 
تنفيذها ونسبة تحقيق 

األهداف .

عقد شراكات    
استراتيجية في مناطق 

مختلفة تخدم الوصول 
لالسر وخاصة الخيرية 

ومؤسسات الرعاية 
المنزلية
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توجه الخطة الجمعية االستراتيجية– برامج المساندة االستراتيجية لعام 2022
البرامج والمبادرات التنموية 

اإلجراءاتاالستراتيجياتمؤشر اإلنجازأهداف التوجهالتوجه الرئيسي

استقطاب وتنمية  
موارد الجمعية 

المالية  
0برامج المساندة 

االستراتيجية 
للبرامج 

والمبادرات 
( 0 مليون ريال 

-500 ألف - 300 
الف -200 الف 
-100 ألف - 75  

ألف)
إيراق الشرفي 

–السخاء 
–النماء-العطاء- 

الوفاء- الخير)

تفعيل الشراكات 
االستراتيجية لتخفيض 

التكاليف على الجمعية 
وتقنين المصارف

تنظيم عملية جمع 
التمويل باستقطاب عدد 

من الجهات الداعمة 
والشركات لبرامج 
الجمعية الحديثة 

ومبادراتها التطوعية 
توسيع دائرة سبل تنمية 

الموارد المالية 

التوسع في جمع 
التبرعات المباشرة 

والتأكيد على تخصيص  

تفعيل مجاالت الدعم    
العيني والخدمي من 

الشركات في امداد 
الجمعية بالمبادرات 

والمشاريع المتنوعه 

ابتكار البرامج التي    
تواكب اهداف الجمعية 

وتطلعات الجهات 
والقطاعات للدعم 

كمساندة استراتيجية 
ورعاية وتبني مشروع 
وفئات ومبالغ محددة .

تغطية مصروفات 
الدعم والخدمات 
المقدمة لألسر و 

المصروفات 
العمومية 

والمصروفات 
التشغيلية من 

اجمالي 
المصروفات 

زيادة دخل 
الجمعية 

بمعدل 50 %
وعدد 2 

مبادرتين سنويا 

3 مليون ريال -4 
مليون 
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توجه الخطة الجمعية االستراتيجية–  التوعية والتدريب والتثقيف لعام 2022

مؤشرأهداف التوجهالتوجه الرئيسي
اإلنجاز

اإلجراءاتاالستراتيجيات

تكثيف وتدريب 
وتوعية بالمرض 

ومراحله والتاهيل 
والتدريب وطرق 

العالج األمثل 
والتشخيص 

المبكر والتعريف 
بالخدمات 
المقدمة 
للمرضى 

واإلفادة بدليل 
األطباء ورابطة 

الزهايمر في 
جميع مناطق 

المملكة 

اإلدراك والوصول   -
ألعلى درجات الوعي لدى 

المجتمع 
التقليل من تدهور   -

مراحل المرض لدى 
المرضى 

وتخفيف العبء   -
النفسي والجسدي 

واالجتماعي على اسرة 
المريض ومن ثم على 

المجتمع بأكمله 

-تنظيم حمالت توعوية 
على مدار السنة 

وتنفيذها خالل عدد من 
الوسائل االعالنية 

واإلعالمية.
-مواكبة الشهر 

العالمي للزهايمر 
-مواكبة المناطق في 

خطة للحملة الوطنية 
التوعوية في مناطق 

المملكة 
-إقامة مؤتمر دولي 
للزهايمر بمعدل كل 

سنتين 
-تنظيم برامج علمية 

للكادر الطبي 
والممارسين الصحيين 

والفنيين للتدريب على 
طرق التشخيص للمرض .
-تأهيل مقدمي الرعاية 

من افراد األسرة او 
العامالت المنزليات او 

الممرضات على مهارات 
حياتية .

-مواكبة شبكات التواصل 
االجتماعي للجمعية في 

بث الرسائل المختلفة 
واإلجابة على 

استفسارات اسر 
المرضى وتبادل الخبرات 

بينهم .

تطوير موارد ونماذج    
للتوعية للوصول بأسرع 

طريقة في رسائل التوعية
 

التنسيق بين الشركاء    
االستراتيجيين والمستشفيات 

والقطاعات المتخصصة 
للتضامن في مجال التوعية

 
استقطاب عدد من    

األطباء المتخصصين في 
المرض 

إقامة المحاور والورش    
في عدد من القطاعات 

بشكل اكبر للوصول الكبر 
قاعدة بيانات .

اعداد الحقيبة التدريبية    
التاهيلية للمتدربين بناء على 
برامج رائدة ومعاهد معتمدة 

عالمًيا 

80 %
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اإلجراءاتاالستراتيجياتمؤشر اإلنجازأهداف التوجهالتوجه الرئيسي

توجه الخطة االستراتيجية - تقنية وإدارة المعلومات 

-تطوير البرامج 
للبنية التحتية 

للجمعية 
وتأسيس قاعدة 

بيانات شاملة 
لإلدارة 

المعلومات 
وتخزينها 

-التدريب التقني 
واالليكتروني 

المتاح من خالل 
كافة التطبيقات 

والبرامج 

-تفعيل المنصات 
االلكترونية 

والمتجر 
االلكتروني 

للجمعية وفتح 
مجاالت التبرع 

والدعم والتمويل 
من منتجات 

متنوعة تغطي 
كافة خدمات 

الرعاية المساندة 

-تحديث قاعدة بيانات 
شاملة ضمن برامج 

الشبكة الداخلية 
(األعضاء 

–المتطوعين 
–الداعمين -الشركاء 

–العالقات العامة 
–االعالم –بيانات 

المرضى )

-تدريب كال من 
:--مقدمي الرعاية 

على التعامل مع 
المرضى

-متطوعي الجمعية 
إلشراكهم ضمن 
البرامج التأهيلية 

والتثقيفية –تدريب 
األعضاء إلقامة 

برامج تقدم لمقدم 
الرعاية  

 

تدريب :
كافة العمالء 

والمتخصصين من 
الشركات 

-االعالن لكافة 
مقدمي الرعاية 

-التعاقد مع 
الشركات 

المتخصصة بمدة 
زمنية محددة 

المراحل لإلنجاز
-متابعة اعداد 
برمجة النظام 

وإدارة المعلومات.

-تنظيم اجتماعات 
دورية مع الشركة 

لمتابعة معدل 
اإلنجاز 

-اعتماد االستمارات 
الخاصة والبرامج 

التدريبية ضمن 
تطبيق واضح 

وتصنيفات تسهل 
ألية التنفيذ.

-تنظيم الشراكات 
الوسيطة للتحقق 

من االمداد 
بالخدمة المطلوبة 

التنسيق مع الشراكات    
االستراتيجية التقنية لتطبيق 

اخر التقنيات والبرامج الحديثة 
إلدارة المعلومات والبيانات 

(كدعم تقني اجتماعي 
(لتقنين المصاريف )

عقد ورش العمل الخاصة    
بالكادر الوظيفي مع 

المستشارين التقنيين لمعرفة 
متطلبات األقسام واإلدارات 

   (مرحلة تجميع 
المعلومات –اعداد 

االستمارات )

استقطاب عدد من    
المتطوعين بخبرات تقنية 

إلعداد االستمارات المواكبة 
للبرامج .

تقديم الميزانية التقريبية    
مايقارب 400 الف ريال كقيمة 

اجمالية للمشروع .
  

       تحقيق الكفاية الذاتية 
للمرضى واسرهم تسهيل 

ايصالها بالوقت المحدد بعد 
التحقق ومتابعة البنك 

الوسيط والشركة المنفذة 
للخدمة 

% 75

(المرحلة الثالثة) 
في طور التدريب 

على ادخال البيانات 

%95 بحيث تشمل 
2000 مشترك 

سنويا 
و 1000 متطوع 

سنويا 

تغطية مايقارب 85 
% من االمدادات 

لتغطية تكاليف 
االسر 
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اإلجراءاتاالستراتيجياتمؤشر اإلنجازأهداف التوجهالتوجه الرئيسي

توجه الخطة االستراتيجية – توفير الرعاية النهارية والمنزلية  
التعاقد مع وزارة الصحة وادارات الطب المنزلي

-تدشين مركز 
رعاية نهاري 

يستقبل مرضى 
الزهايمر خدمة 

المرض المريض 
للتعامل معه 

-توفير رعاية 
منزلية (زيارات 

ميدانية )ألسرة 
المريض 

-تقديم العالج 
النفسي 

والتأهيلي 
واالجتماعي 

للمريض حسب 
االمكانية ولمدة 

محددة لكل مريض 

-تدريب افراد األسرة 
على التعامل مع 

المريض 
توفير فترات راحة 
قصيرة لمقدمي 
الرعاية تمكنه من 
االنتهاء من عمله.

تقديم مجاالت 
الدعم النفسية 

واالجتماعية 
والصحية والمعنوية 

والمادية إذا لزم 
للمرضى في 

المراحل األخيرة 
ممن اعاقتهم 

الحركة 

- االنتهاء من خطة 
التصور الشامل 

للمركز ومواصفات 
ومتطلبات المركز 

تم الستعانة   -
بمكتب هندسي 
استشاري لعمل 

دراسة الجدوى 
االقتصادية ومن ثم 
التخطيط والتنظيم 

لتصميم المركز 
بالمقاييس 

المطلوبة وأدوات 
الجودة التي تمكن 

توفير الخدمة .

-عقد اتفاقيات 
مختصة في 

الرعاية 
-وضع خطة الزيارات 

الميدانية والفريق 
الخاص بها .
-االستعانة 
بالقطاعات 

االستراتيجية في 
شتى المجاالت 

(الصحية والنفسية 
واالجتماعية 

وغيرها  
-فرز االستمارات 
لقياس مستوى 

الرضا لدى 
المرضى ورفعها 

كمعدل الرضا 
لألسرة.

تم الجتماع مع األطباء    
المتخصصين والمهندسين 

للخروج بالتصور النهائي 
للمركز .

تم رفع التصور للجنة    
العتماد التصميم ووضع 
التعديالت والبد من رفع 

الميزانية التقريبية .

رفع العرض المالي    
لمجلس اإلدارة لالعتماد 

ومتطلبات التحضير لتدشين 
المبنى مع الشركة 

المنفذة  

اطالع الجهة االمسؤلة    
عن الجمعية على التصميم 

المطابق للمواصفات مع 
مقاييس الوزارة

اختيار االدارة المرشحة    
لمتابعة المهام .

إيجاد جدولة شاملة    
للزيارات واالحتياجات 

ومرحلة كل اسرة وتوفير 
مقومات الزيارة 

استقبال 35 مريض 
بمعدل ربع سنوي 

ل100 مريض 
سنوًيا 

بمعدل 75 %
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اإلجراءاتاالستراتيجياتمؤشر اإلنجازأهداف التوجهالتوجه الرئيسي

توجه الخطة االستراتيجية – دعم األوقاف للجمعية

توفير مشاريع 
وقفية  

توفير مشاريع 
وقفيه استثمارية 

تنموية مدرة للدخل 
وتخدم المرضى 

على حد سواء  

-توفير الخطط 
الالزمة لالستثمار 

ومجاالته 

-تقسيم المسارات 
الوقفية واطالع 

اللجنة على 
المجاالت الوقفية 

-وضع خطة زمنية 
محددة األهداف 

-وضع الميزانيات 
التقريبية

-تحديد أعضاء 
اللجنة للجهات 

الداعمة والشركات 
المتخصصة 

-رفع العروض 
الخاصة بالدراسة 

من مستشاري 
اللجنة 

      تحديد اجتماع اللجنة 
لوضع الخطة التفصيلية 

للمسارات الوقفية وهدف 
كل وقف وتوجهه حسب 

األصول المتاحة في 
االستثمار بما يتماشى مع 

تعاميم الوزارة للعمل 

      اختيار االستثمار األمثل 
لممتلكات الجمعية بما 

يتناسب مع الموارد المالية 
للجمعية وتسخيرها في 

منافذها التسويقية 
المتاحة 

      عرض المجاالت الخدمية 
التي تخدم المرضى التي 

تتناسب مع تطلعات 
الجمعية لتضمينها ضمن 

التصور المبدئي واعتماده 
من المجلس .

      تكوين لجنة استشارية 
لتنمية الموارد المالية 
ولألوقاف لمتابعة سير 

العمل مع الجهات المعنية 
وتحصيل الدعم الى مرحلة 

البدء لتنفيذ المشروع 
الوقفي .

بمعدل 70 % 
تم االنتهاء من 

الوقف األول 
(المسار األول )

تم الحصول على 
ارض 1 (المسار 

الثاني )
تم الحصول على 

ارض 2(المسار 
الثالث ) 



شكًرا النتباهكم
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