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القيم:
المنهجية:  وجود مرجعية موثقة تبنى عليها القرارات والعمليات 

الكفاءة : اختيار األفضل من المدخالت والمخرجات 

الخصوصية : بناء ثقة متبادلة بين الجمعية والجهات االخرى

الشفافية : التعامل بشفافية واضحة في جميع المستفيدين 

الحوكمة  : ضمان وجود نظام إرساء الكفاءة والفعالية في إدارة الجمعية 

اإلبداع واالبتكار : االبتكار في التعاطي مع إجراءات تحقيق األهداف فاالبتكار سر االبداع 

الرسالة:
العمل على نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة والوقاية من االمراض لكافة فئات المجتمع.

رؤيتنا:
أن تكون الجمعية رائدة في نشر الوعي والثقافة والوقاية الصحية



األهداف: 
الهدف االستراتيجي األول:  تحقيق النوعية في رفع الخدمات الصحية وتطويرها.

- بناء برامج ومشاريع صحية نوعية .
- تقديم البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية وتحسينها.

- زيادة عدد الشراكات مع الجهات التطوعية والجامعة والمستشفيات 

اسم الهدف 
التشغيلي

اسم المبادرة / المشروع / 
البرنامج

تاريخ 
البداية

فترة التنفيذ
نسب مؤشر األداء التشغيلي

االنجاز
اإلدارة المشرفة/ذات 

العالقة الربع 
االول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الثالث

بناء برامج ومشاريع 
صحية نوعية

مشروع غسيل الكلوي )كلنا 
إدارة المشاريع%41عدد حاالت المستفيدة2021في بيتنا(

إدارة شؤون المرضى%65عدد حاالت المستفيدة2021لمسة شفاء للعالج الخيري

برنامج مدرسة البحوث الطبية 
نسبة انجاز البرنامج 2021الصيفية

إدارة التدريب90%)100%(

مشروع لمسة عون للعالج 
عدد الحاالت 2021التأهيلي

الخدمات االجتماعية%75المستفيدة

إدارة التخطيط%80%2021100اإلدارة الصحية للسكان

مشروع لمسة اثر لألجهزة 
عدد الحاالت 2021والمستلزمات الطبية

إدارة شؤون المرضى%90المستفيدة

تقديم البرامج 
والمبادرات 

التوعوية والوقائية 
وتحسينها

مشروع تعزيز الصحة الوقائية 
ادارة المشاريع0عدد األنشطة2021والتوعوية

مشروع المشاركة في 
إدارة المشاريع0عدد المشاركات2021المناسبات واأليام العالمية

مشروع تقديم االستشارات 
عدد االستشارات 2021الصحية

الخدمة االجتماعية0المقدمة للمستفيدين

زيادة عدد 
الشراكات مع 

الجهات التطوعية 
والجامعة 

والمستشفيات

إدارة العالقات العامة%50عدد الشراكة المنفذة2021الشراكة مع وزارة الصحة

الشراكة مع الجمعيات 
إدارة العالقات العامة%50عدد الشراكة المنفذة2021الخيرية

إدارة العالقات العامةلم تبداعدد الشراكة المنفذة2021الشراكة مع الجهات المانحة



الهدف االستراتيجي الثاني : تحقيق الكفاءة المالية والتوجه نحو االستدامة

- التوجه نحو االستثمارات المتنوعة االمنة 
- رفع معدل النمو المالي

اسم الهدف 
التشغيلي

اسم المبادرة / المشروع / 
البرنامج

تاريخ 
البداية

فترة التنفيذ

نسب مؤشر األداء التشغيلي
االنجاز

اإلدارة المشرفة/ذات 
العالقة الربع 

االول
الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الثالث

التوجه نحو 
االستثمارات 

المتنوعة 
االمنة

مركز الرعاية النهارية لألطفال 
إدارة االستدامة%60عدد حاالت المستفيدة2021ذوي الهمم

إدارة االستدامة%50عدد حاالت المستفيدة2021صيدلية جرعة شفاء الخيرية

إدارة التدريب%90نسبة الحاصلين على2021مركز ادراك للتدريب الطبي

رفع معدل 
النمو المالي

إدارة التخطيط%90%2021100تفعيل sms  للتبرعات

إدارة التخطيط %100عدد حاالت المستفيدة2021مشروع منصة شفاء

استقطاب منشئات القطاع 
عدد المنشئات 2021الخاص  لالستقطاع الشهري

إدارة المشاريع%30الموافقة

زيادة تنوع مصادر الموارد 
إدارة المشاريع%30عدد االنشطة2021المالية



الهدف االستراتيجي الثالث  : التطوير التنظيمي ورفع الكفاءة المهنية للعاملين للجمعية

- تطوير  قدرات الجمعية لتكون مؤسسة عصرية 
- تطبيق المراجعة الداخلية الدورية 

اسم الهدف 
التشغيلي

اسم المبادرة / المشروع / 
البرنامج

تاريخ 
البداية

فترة التنفيذ
نسب مؤشر األداء التشغيلي

االنجاز
اإلدارة المشرفة/ذات 

العالقة الربع 
االول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الثالث

تطوير قدرات 
الجمعية 

لتكون 
مؤسسة 

عصرية

برنامج استقطاب موارد بشرية 
الموارد البشرية%30نسب اإلنجاز2021ذات كفاءة

برنامج تطوير المهارات القيادية 
إدارة التخطيط0نسب اإلنجاز2021بالجمعية

فتح عيادات ومستشفيات في 
عدد العيادات 2021منطقة جازان

إدارة المشاريع0والمستشفيات

إدارة التطوع%100عدد الفرص التطوعية2021برنامج استقطاب المتطوعين

برنامج الزيارات المتبادلة للجهات 
العالقات العامة5عدد الزيارات2021الخارجية

تطبيق 
المراجعة 
الداخلية  

الدورية

تطوير الهيكل التنظيمي 
اإلدارة التنفيذية%100نسبة االنجاز2021والوظيفي والالحة الداخلية

تطوير الوسائل التنظيمية 
المالئمة ) الوصف الوظيفي-

دليل الصالحيات(
اإلدارة التنفيذية%100نسبة االنجاز2021

اعداد دليل اإلجراءات الداخلية – 
اإلدارة التنفيذية%100عمل الدليل االجراءات2021مؤشرات 

تحديث الية تقييم األداء 
الموارد البشرية%100عمل التقييم االداء2021الوظيفي

برنامج الرواتب الشهرية 
الموارد البشرية%100نسبة االنجاز2021للموظفين

إدارة التخطيط %100عدد حاالت المستفيدة2021مشروع منصة شفاء



الهدف االستراتيجي الرابع : تحقيق الكفاءة والفاعلية في العالقات العامة

 -تطوير إدارة العالقات العامة واالعالم بما يتواكب مع المستجدات

- التقدم واالنتشار في منصات التواصل االجتماعي
- بناء عالقات تسهل عمل الجمعية واجراءاتها الداخلية 

اسم الهدف 
التشغيلي

اسم المبادرة / المشروع / 
البرنامج

تاريخ 
البداية

فترة التنفيذ

نسب مؤشر األداء التشغيلي
االنجاز

اإلدارة المشرفة/ذات 
العالقة الربع 

االول
الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الثالث

تطوير إدارة 
العالقات العامة 

واالعالم بما 
يتواكب مع 
المستجدات

تطوير قسم إدارة االعالم 
إدارة العالقات العامة%10نسب انجاز2021بالجمعية

التقدم واالنتشار 
في منصات 

التواصل االجتماعي

التعاقد مع الجهات 
المتخصصة في التسويق 

االلكتروني
إدارة العالقات العامةلم يبداعدد الجهات الموافقة2021

برنامج التعريف ببرامج 
إدارة العالقات العامة%30نسب انجاز2021الجمعية والتعريف عنها

بناء عالقات تسهل 
عمل الجمعية 

واجراءاتها الداخلية
إدارة العالقات العامةلم يبدانسب انجاز2021توفير كادر تسويقي



الهدف االستراتيجي الخامس   : رفع جودة خدمات الجمعية

 -زيادة معدل النمو في عدد المستفيدين

اسم الهدف 
التشغيلي

اسم المبادرة / المشروع / 
البرنامج

تاريخ 
البداية

فترة التنفيذ

نسب مؤشر األداء التشغيلي
االنجاز

اإلدارة المشرفة/ذات 
العالقة الربع 

االول
الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الثالث

زيادة معدل 
النمو في عدد 

المستفيدين

برنامج مستشارك في  
اإلدارة التنفيذية%100عدد المبادرات 2021رمضان

عدد المستفيدين من 
مشروع العالج الخيري 

ومشروع االجهزة 
والمستلزمات  الخيري 

إدارة شؤون المرضى%100عدد المبادرات2021

عدد المستفيدين من 
%100عدد المبادرات 2021مشروع الغسيل الكلوي 



مقومات النجاح 
-وضع خطة تنفيذية مزمنة لبرامج ومبادرات ومشاريع مستمرة طوال العام لتحقيق األهداف

-توفير الموارد المالية والبشرية للبرامج والمشاريع والمبادرات والفعاليات المعتمدة
-االلتزام بمعايير وتقارير قياس اإلداء 

-المتابعة وتحسين األداء 

المخرجات 
-زيادة الموارد المالية للجمعية 

-تفعيل ثقافة المسؤولية المجتمعية للمجتمع ودوره في تبني أفضل الممارسات الصحية  
-تطوير كفاءة ومهارات العاملين بالجمعية وغيرها 

-عقد شراكات الدعم المالي للجمعية 
-عقد شراكات للجهات األخرى 



الموازنة المالية التشغيلية  
لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية لعام 2021 م 



اسم الجمعية :                                                        جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية                                                                    رقم الترخيص: 1315 

بنود اإليراداتم
اإليراد الفعلي 

لعام 2020م

االيراد 

التقديري 

ق لعام 2021
ليــ

ع
لت

ا
ي

ح
ضا

الي
ا

بنود المصروفات
المصروف 

الفعلي

لعام 2021م

االعتماد التقديري 

ق لعام 2021م
ليــ

ع
لت

ا
ي

ح
ضا

الي
ا

1
إيراد البرامج 
والمبادرات

0300000تجهيزات المقر11062503000000

1035030000أجهزة حاسب آلي50000600000دعم الوزارة2
2000035000الموقع اإللكتروني0100000الرعايات3
58100360000المرتبات0150000التبرعات4
050000الرسوم الحكومية5595150000إيرادات أخرى5

6
رسوم اشتراكات 

األعضاء )العاملين 
، المنتسبين(

84167100000اإليجارات20006000

020000مصاريف صيانة03000000مانحين7
807515000مواد مستهلكة8

9
مستلزمات ضيافة 

ونظافة
025000

10
فواتير الكهرباء والمياه 

والخدمات
647220000

12894150000مصاريف إدارية أخرى11

المجموع
200.0581.105.000المجموع11638455.842.155

7.006.0001.305.058

الموازنة المالية التشغيلية  

محاسب الجمعية                                     مدير الجمعية أو مدير المشاريع                            أمين الصندوق                    رئيس الجمعية أو نائبة
    ا/ راويه حكمي                                                          ا/ عادل حكمي                                                      ا/ حسين مشاري                         د. عمرو خرمي 

لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية لعام 2021 م 



العام الثالثالعام الثاني العام األولبنود المصروفات

300.00075.00030.000تجهيزات المقر

30.00075003.000أجهزة حاسب آلي

20.0005.000500الموقع اإللكتروني

350.00087.50033.500إجمالي المصاريف الرأسمالية

الموازنة المالية للخطة التشغيلية االستراتيجية لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية 
من    2021  حتى  2023 م

المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خالل  3 سنوات على النحو اآلتي:

زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

تجهيزات المقر             85%          

أجهزة حاسب آلي        9%       

الموقع اإللكتروني      6%    

: المصاريف الرأسمالية
ً
أوال

% 85

%
  9

% 6



أ-التكاليف الثابتة
التكاليف الثابتة )المصاريف التشغيلية( لثالث سنوات  على النحو اآلتي:

: التكاليف
ً
ثانيا

بنود المصروفات
51 %15 %نسبة النمو

العام الثالثالعام الثاني العام األول

360.000414.000476.100المرتبات

50.00057.50066.125الرسوم الحكومية

100.000115.000132.250اإليجارات

20.00023.00026.450مصاريف صيانة

15.00017.25019.838مواد مستهلكة

25.00028.75033.063مستلزمات ضيافة ونظافة

فواتير الكهرباء والمياه 
والخدمات

2000023.00026.450

150.000172.500198.370مصاريف إدارية أخرى

740.000851.000978.650إجمالي التكاليف الثابتة

المرتبات                                                              49%

الرسوم الحكومية                          7%

اإليجارات                                          13%

مصاريف صيانة             2%

مواد مستهلكة           2%

مستلزمات ضيافة ونظافة                      3%

فواتير الكهرباء والمياه والخدمات     3%

مصاريف إدارية أخرى                                  21%

%  49

%
  7

%  2

%  2
%  3

%  3

%  21

%
  1

3



ب-الرواتب المتوقعة للعام األول تم تقديرها على النحو اآلتي:

ج-التكاليف المتغيرة
تم تقدير التكاليف المتغيرة  لثالث سنوات االولى على النحو اآلتي:

البند
15 %15 %نسبة النمو

العام الثالثالعام الثاني العام األول

80.00092.000105.800مكافأة متعاونين

البرامج والمبادرات التنفيذية

)البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها 
مذكورة في الخطة التشغيلية(

3.000.0003.450.0003.967.500

85.00097.750112.413االستشارات

3.165.0003.639.7504.185.712.5إجمالي التكاليف المتغيرة

المرتبات                                                              49%

الرسوم الحكومية                          7%

اإليجارات                                          13%

مصاريف صيانة             2%

مواد مستهلكة           2%

مستلزمات ضيافة ونظافة                      3%

فواتير الكهرباء والمياه والخدمات     3%

مصاريف إدارية أخرى                                  21%

مجموع الرواتب السنويةالراتب الشهريالعددالبيان

15.00060.000المدير التنفيذي

55.000300.000الوظائف التنفيذية

610.000360.000اإلجمالي

مكافأة المتعاونين                          3%          

البرامج والمبادرات اإلدارية         94%       

االستثمارات                                        3%    

%  3

%  3
%  94



اإليرادات المتوقعة لثالث سنوات  على النحو اآلتي:

: اإليرادات المتوقعة
ً
ثالثا

بنود المصروفات
20 %20 %نسبة النمو

العام الثالثالعام الثاني العام األول

3.000.0003.600.0004.320.000إيراد البرامج والمبادرات

600.000720.000864.000الدعم الحكومي

100.000120.000144.000الرعايات

150.000180.000216.000التبرعات

150.000180.000216.000إيرادات أخرى

4.000.0004.800.0005.760.000إجمالي التكاليف الثابتة

75% إيراد البرامج والمبادرات 

15% الدعم الحكومي  

الرعايات                                          2 %

% 3 التبرعات   

2% إيرادات أخرى   

%  75

%
  4

%
  4

%
  2

%  15



الملخص المالي لثالث سنوات على النحو اآلتي:

: الملخص المالي
ً
رابعا

العام الثالثالعام الثاني العام األولالبند

4,000,0004,800,0005,760,000اإليرادات

350,0008750033,500األصول الرأسمالية

740,000851,000978,650التكاليف الثابتة

3,165,0003,639,7504,185,712,5التكاليف المتغيرة

8.255.0009.378.25010.957.862.5الصافي

75% إيراد البرامج والمبادرات 

15% الدعم الحكومي  

الرعايات                                          2 %

% 3 التبرعات   

2% إيرادات أخرى   

األصول الثابتة                       9%          

األصول الرأسمالية             5%       

التكاليف المتغيرة             39%    

اإليرادات                                  49%

%  75

%  9

%  48

%
  5



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 1315 (
تأسست عام 1441هـ
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