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عامة عن جمعية سند الخيريةنبذة

يةسند جمعية يةجمعيةوه  ,بالرسطانالمرض  األطفاللدعمالخير   تسجيلها تمربحيةغير خير
 
  اعيةاالجتمالشؤونوزارةف

 
2003عامف

  األطفالرسطانمراكز دعمهدفها
 
وذوي  همرض  للموإيوائيةاجتماعيةخدماتوتقديمعينيةأو ماليةموارد منلهتحتاجبما المملكةف

،البحثإجراءبعد المحتاجي     
 
وكيفيةطفالاأل رسطانمرضعنوذوي  همللمرض  والتثقيفالتعليمبرامجإعداد إىلباإلضافةالميدان

  والمساهمةبالمرضالمرتبطالصح  بالوع  لإلرتقاءوذلكللمجتمعالتوعويةلألنشطةإضافةمعهالتعامل
 
النفس  اإلرشاد برامجمتنظيف

.المماثلةوالمنظماتواللجانالجمعياتمعبالتنسيقواالجتماع  

يةسند جمعيةتعتي     القليلةالجمعياتمنالخير
  الرسطانبمرضالمصابير  األطفالتخدمالت 

 
سنبير  ما أعمارهماوحتي  والذينالمملكةف

 18والوالدة
 
ةالملك  السمو صاحبةوكون,عاما  الجمعيةإدارةمجلسرئيسالعزيز عبد بنعبدهللابنتعادلةاألمير

 
بأهميةسموها منوإيمانا

 والطاقاتد الجهو كافةتكريسعىلالماضيةسنواتالخاللالجمعيةسعتفقد الممكنةوالوسائلالطرقبكافةالمصابير  األطفالدعم
 
سواءا

اآلالفدمةخمنلتتمكنالتطوع  العملإىلباإلضافةواألعضاءالعاملير  الجمعيةطاقمخاللمنأو سموها برئاسةاإلدارةمجلسخاللمن

 وذوي  همالمصابير  األطفالمن
 
أو يةعينمساعداتأو ماليةإعاناتخاللمنأو طبيةوأجهزةوأدويةالعالجخدماتتقديمخاللمنسواءا

ةخاللوالمرافقير  الحاالت إسكان ها العالجفي  امجالخدماتمنوغير   دةالرائالجمعياتمنواحدةالجمعيةجعلعىلأسهممما والي 
 
ف

  المملكة
 
.المجالهذا ف

 
 
 المصابير  األطفالأعداد وازدياد الجمعيةأعمالالتساعنظرا

 
 طفل1000حواىل  يصابحيثعامتلو عاما

 
  سنويا
 
 المملكةف

 
لمهاموتحقيقا

اتيجيةتصميمعىلاإلدارةمجلسارتأىفقد الجمعية  للجمعيةاسي 
 
معمتوائمةالنطاقةواسعتشاوريةعمليةخاللمنالمعايير ألفضلوفقا

اتيجيةاألطر  خاللالجمعيةوغاياتأهدافلتحقيقوذلكالجيدةوالممارساتالتنظيم  والهيكلاإلدارةمجلسلرؤيةومراعيةاالوسعاالسي 

.القادمةالقليلةالسنوات

المقدمة



فلسفتنا

وشاملةامةمتكخدماتتقديمعلىتقومبالسرطانالمرضىاألطفاللدعمالخيريةسندجمعيةفلسفةإن•
معتعايشللواالجتماعيوالنفسيالمعنويالدعموتقديموذويهمبالسرطانالمصابيناألطفالودعملعالج

تشفياتالمسمعوبالتعاونبالمملكةاألطفالسرطانعالجمراكزخاللمنالخدماتهذهتقديمويتمالمرض
.غيرهاأوالسرطانبمرضالمرتبطةالصحيةومنظماتالصحيةوالمراكز

توعيةلخالمنسواءا  بالمرضاإلصابةحاالتبتخفيضالمساهةإلىالثانيةبالمرتبةالجمعيةتهدف•
اإلنتاججيعوتشدعمطريقعنأوعليهالتغلبفرصلزيادةللمرضالمبكراإلكتشافأهميةبمدىالمجتمع
.األطفالسرطانلمرضىواإلنسانيةالطبيةوالبرامجاألطفالسرطانبأبحاثالمتعلقالعلمي

الألطفالاحتياجاتمعتتناسبالتيوالبرامجالخدماتكافةتوفيرعلىالعامةالجمعيةفلسفةتقوم•
باإلضافة.امعبعدعاما  والبرامجالخدماتتجديدإلىالجمعيةيستدعيمماالمملكةفيبالسرطانالمصابين

وأهدافهاهاغاياتتحقيقعلىمنهاحرصا  مستمربشكلمواردهاتنميةعلىالجمعيةفلسفةتقومذلكإلى
جتمعيةاالالتنميةوزارة)بالحكومةاالستعانةطريقعنذلكويتمالخيريةأعمالهانطاقبتوسيعورغبة
علىعملالإلىباإلضافةالربحيةوغيرالربحيةمنهاسواءا  الخاصالقطاعومؤسسات(الجهاتمنوغيرها
األنشطةبوالقياماألعضاءعددوزيادةوالهباتوالزكاواتالخيرأهلمنالمتبرعينمنعددأكبراستقطاب

.الجمعيةمنتجاتوتسويقالخيريةوالمهرجانات

المقدمة



فلسفتنا

الجهودافرتضوتشجيعالتطوعيالعملخاللمنالتكاليفتخفيضعلىأيضا  الجمعيةفلسفةتقوم•
استهالكرشيدتإلىباإلضافةالفريةالمؤسسيةوالطاقاتالجهودعلىالجماعيالعملبتفوقإيمانا  الجماعية
.الخيريةأعمالهانطاقلتوسيعاإلدخارمنالمزيدتوفيروبالتاليالمتوفرةالماليةالموارد

متزايدإستثماريصندوقإنشاءخاللمناآلخرتلوعاما  الماليةمواردهازيادةعلىأيضا  الجمعيةتقوم•
طفالاألمنالخدماتمنالمستفيدينعددوزيادةللتوسعاالستثماراتهذهأرباحتشغيلوإعادةالقيمة

االعتماددملعاالستثماريةالجمعيةمواردمنالذاتياالكتفاءالىالوصولالىتهدفكما.وذويهمالمصابين
.ذلكيضمناستثماريوقفيصندوقلديهاليكونوانماوالزكواتالتبرعاتعلى

والمنظماتاللجانوالجمعياتمعوالتعاونللتنسيقالسعيعلىالجمعيةفلسلفةتقوم,آخرا  وليسوأخيرا  •
البرامجناءوباالختصاصضمنالعملتقسيمبغرضوذلكالمملكةداخلاالولىبالدرجةالمكملةأوالشبيهة

يخدممابوالخبراتالتجاربمنلإلستفادةودوليقطريمستوىعلىالتعاونثانويةوبدرجةالمشتركة
.السرطانبداءالمصابيناألطفال

المقدمة



عمواقثالثةضمنالمملكةفيالخيريةسندجمعيةعملمكاتبتتوزع

:وهيجغرافية

(مكتب اإلدارة الرئيسي)الرياض •

(مكتب تنسيقي)جدة•

(فرع)المنطقة الشرقية•

عظممفيانتشارهاتوسيععلىالقادمةالسنواتضمنستسعىالجمعية

بإنشاءأوهالجديدةعملمكاتببتاسيسسواءا  المملكةفيالرئيسيةالمناطق

.المناطقتلكضمنقائمةجهاتمعشراكات

التغطية الجغرافية

المقدمة



رؤية ورسالة جمعية سند الخيرية
اتيجية اإلطار العام لالستر

رؤية جمعية سند الخيرية

رسالة جمعية سند الخيرية

  تم تأسيس الجمع
 عىل األهداف والغايات الرئيسية الت 

 
ية بناءا  عىل تم تحديد رؤية ورسالة جمعية سند الخير

 
ية من أجلها وبناءا

:طموحات وآمال مجلس إدارة الجمعية وأعضائها وه  



اتيجية اإلطار العام لالستر

:سيتم تحقيق هذه المهمة من خالل

:توفت  الدعم المادي

  الدعمبتوفير سند جمعيةقيام•
ومنالمراكز لهذهةدوريميدانيةبجوالت القيامطريقعناألطفالرسطانعالجمراكز لجميعالكاف 

.المطلوبالدعموتوفير المراكز هذهداخلالمتواجديناألخصائياتمعالتواصلخالل

ةخاللوذوي  همالمحتاجير  المرض  األطفاللجميعالالزمالماديالدعمبتوفير سند جمعيةقيام• برنامجاللخمنالعالجفي 
المملكةاءأنحجميعمنالقادمةللحاالت وذوي  همللمرض  السفر تذاكر تأمي   والمحتاجبالرسطانالمريضالطفلكفالة

المرض  طفالاأل عضلبكاملةوالتنويمالعالجتكاليفبدفعأو,(ومرافقيهمللمرض  )لهمالالزمالسكنوتوفت  العالجمناطقل
  بالرسطانالمصابي   طفاللأل التعويضيةالطبيةواألجهزةاألدويةبتوفت  أوبالمملكةالمقيمي   السعوديي   غت  من

 
منازلهمف

ودهموجيتطلبالذيالمرض  لبعضالدراسيةالرسومدفعخاللمنأو (إلخ...المتحركةوالكراس  ذناأل سماعاتمثل)
 خاصةبمدرسة

 
ةأثناءض  المر أرس لمساعدة(مقطوعةأو شهرية)ماليةمساعداتتقديمإىلباإلضافةالصح  للوضعنظرا فتر

.عالجهم

ية رسالة جمعية سند الخت 



اتيجية اإلطار العام لالستر

ترة توفير الدعم االجتماعي والنفسي والتوعوي الالزم لجميع األطفال المرضى المحتاجين وذويهم خالل ف

:عالجهم

خاللمنجهمعالفترةخاللوذويهمالمحتاجينالمرضىاألطفاللجميعالالزمالدعمبتوفيرسندجمعيةتقوم•

أمنيةقيقتحبرنامجواألمهاتومساندةالمعنويالدعمبرنامجوالتعليميسندبرنامج:مثلالمتعددةالبرامج

المصابلطفللالعالمياليوموبرنامجغرفتيوبرنامجالترفيهيسندوبرنامجااللعابغرفتأثيثوبرنامج

مثلالبرامجبعضفيباألعضاءباالستعانةستقومالخيريةسندجمعيةفإنذلكإلىباإلضافة.بالسرطان

بشركاتستعانةاالإلىباإلضافةالتطوعيسندبرنامجمثلبالمتطوعينباالستعانةستقومكماتواصلبرنامج

.يرهاوغوالتطويرالمساندةفيشركاؤناومشروعالماديللدعمأوالتطوعيللعملسواءا  الخاصالقطاع

ةإقامإلىباإلضافةومهرجاناتومعارضونشاطاتوجوائزحمالتبتنظيمسندجمعيةتقوم,وأخيرا  •

التبرعوحملةةالعلميلألبحاثالمنحبرنامجمثللالطفالالالزملدعمالتوفيراإلتفاقياتوتوقيعالمؤتمرات

.وغيرهابالدم

ية  “تابع”رسالة جمعية سند الخت 



ية   جمعية سند الخير
 
قيمنا ف

اتيجية اإلطار العام لالستر

الشفافية

• .اإلفصاح للجهات ذات الصلة عن المعلومات المالية، والتنظيمية واإلحصائية، بحيث يمكنهم تقييم أداء المنشأة

• .األفصاح عن القوائم المالية الخاصة بالجمعية على الموقع االلكتروني الخاص بها 

المصداقية

• .التعبير عن مدى التزام و جدية الجمعية في تطبيقها للوائح الداخلية و لوائح الموارد البشرية و النظام األساسي بعدل و مساواه 

• (غيرهم –الموظفين –المستفيدين –الداعمين –الجهات المشرفة ) التزام الجمعية بدقة المعلومات و البيانات المقدمة للجهات ذات الصلة 

األفصاح

• سنى اتخاذ يتإظهار جميع المعلومات الالزمة عن الجمعية التي تهم األطراف ذات الصلة، وجعلها في متناول تلك األطراف في الوقت المناسب وبعدل، بحيث

.القرارات المناسبة المبنية على معلومات صحيحة ودقيقة

الطريق الذي بدأناه وتحقيق األهداف التي رسمناها، بتوفيق هللا أوال  ثم بجهود وبذل المخلصين من مسؤولين إكمال ....   أملنا

..ومتطوعين ومتبرعين وكذلك أعضاء وعضوات الجمعية وكل من سعى وساهم وشارك وقدم عطاءه المادي والمعنوي



والتحدياتتحليل لنقاط القوة والضعف والفرص 
اتيجية اإلطار العام لالستر

ة عادلة بنت عبد هللا بن• أس مجلس إدارة جمعية سند سمو االمت  عبد يتر

العزيز

السمعة الجيدة داخل المملكة•

اتيجية واضحة وهيكل تنظيم  ودليل تنظيم • ح واضإداريوجود استر

ومحدث

عىل جميع فئة غالية( فئة األطفال المصابي   بالرسطان)الفئة المستهدفة •

ية وغت  ربحية  مما يس اعد عىل فئات المجتمع باإلضافة لكون الجمعية خت 

 من القطاعي   العام أو الخا
 
صاستقطاب الدعم الفردي والمؤسس  سواءا

طوعي    إيمان مجلس إدارة الجمعية والعاملي   بها باإلضافة إىل األعضاء والمت•

بمهمة ورسالة الجمعية النبيلة

  الجمعية •
 
عات  ف عاتالت)تنوع مصادر الموارد المالية ومصار جلب التتر ,  تر

ها, النشاطات, الزكاة (المعارض وغت 

  رؤية دعم القطاع الحكوم  ل•
 
ي وغت  الربح  ف 2030لقطاع الخت 

  المملكة •
 
ية ف اطق وخدمة جميع منانتشار مكاتب عمل جمعية سند الخت 

المملكة

  من ضمن اللجنة العلمية( متمثل بالمدير العام)وجود مقعد للجمعية  •
 
ف

  لألورام التابع للمجلس الصح  السعودي
المركز الوطن 

محدثة فيما ومعلومات احصائيات واضحة وطنية يوجد ال •

ما يصعب المصابي   بالرسطان وذوي  هم ماألطفال بأعداد يتعلق 

.الوصول إليهم بالطريقة المثىل وبالوقت المناسب 

اتيجيةال يوجد • فة لتناستر مية استثمارية واضحة ومحتر

عات والعوائد المالية السنوية  التتر

ية بشك• ل عدم تسويق هوية ونشاطات جمعية سند الخت 

ود وعدم وجالمتنوعةمكثف ومستمر وعتر قنوات االتصال 

اتيجية للتسويق .خطة استر

هم عدم وجود آلية واضحة لقياس أثر ومدى رضا المرض  وذوي  •

امج والخدمات المقدمة من جمعية سند  فيما يتعلق بالتر

ية الخت 

نقاط التطويرنقاط القوة



عات و • توقيع زيادة  الموارد المالية عي  توسيع نشاطات جمع التي 

كات من  ة مع مؤسسات ورسر إتفاقيات وعمل تعاقدات كبير

القطاعير  العام والخاص

دافها واهتمامها بتنمية القطاع الغير ربحيواه2030رؤية المملكة •

.التنموية

  المملكة لزيادةاالستفادة •
 
عدد من طاقات الشباب المتواجدة ف

كير  عىل االستعانة برسر 
يحة المتطوعير  واألعضاء من خالل الي 

الطالب من المدارس والجامعات

ية واحدة من قالئل• االستفادة من حقيقة أن جمعية سند الخير

  تع
  المملكة والت 

 
ية الغير الربحية ف ت  برسطان المؤسسات الخير

االطفال بشكل رئيس  

ية أخرى عىل مستوى محىل  وإقليم  و • دوىل  التعاون مع مراكز خير

امج   ات وتطوير الخدمات والي  لنقل الخي 

 وأقل بكثير من مس•
 
توى عدد المتطوعير  واألعضاء ما زال محدودا

اآلمال المطموح إليها 

مية ذات عدم وجود مراكز األبحاث والتطوير للقيام باألبحاث العل•

العالقة بأمراض الرسطان عند األطفال 

ية بجودة االعتماد الكىل  عىل الخارج لتوريد االدوية واالجهزة الطب•

كلفة مما يزيد من أعباء ت, عالية لعدم وجود بدائل صناعية محلية

العالج   

مع ضعف تكريس التكنولوجيا أو تكامل العمليات والخدمات•

أنظمة أتمتة المعلومات وقواعد البيانات 

امج يتطلب وجود طاقم• عىل تنوع األعمال وتعدد الخدمات والي 

مستوى عال من الكفاءة والمهارات واإلبداع

اتيجية اإلطار العام لالستر

التحدياتالفرص

والتحدياتتحليل لنقاط القوة والضعف والفرص 



استراتيجية الخدمات والبرامج-1

االطفالسرطانضمردورةتحديدالبدايةفيينبغيفإنهتقديمهاالخيريةسندجمعيةلينبغيالتيوالبرامجالخدماتإلىوالوصولالجمعيةعملنطاقلتحديد

مراحلحيوضالتاليالرسم.الجمعيةورسالةرؤيةمعيتماشىالذيالعملنطاقعلىاإلتفاقثمومن(الجمعيةرسالةوبحسب(ولذويهملهمالالزمالشاملوالدعم

:الخيريةسندجمعيةوبرامجلخدماتتحديديليهالمرضوعالجتشخيص

الوقاية من المرض 
وتحين أساليب 

العالج عند اإلصابة

تشخيص مرض 
السرطان لالطفال 
والتأكد من اإلصابة

تطوير األبحاث

والدراسات 

إليجاد عالج 

للمرض

تحسين 

الممارسات 

الصحية 

والتغذية 

اية السليمة للوق

من المرض

تحسين 

ج احتمالية العال

من خالل 

التشخيص 

المبكر للمرض

داخل الرياض

(رتذاكر للسف)

حضور الطفل 
المريض للعالج

مع أحد 
المرافقين من 
االهل على األقل

السكن خالل )
(العالج

سكن المريض 
مع مرافقيه في

نزل او فندق او 
شقة مفروشة

البدء بمراحل 
العالج 

الحاجة إلى

أموال

لشراء أدوية 

العالج

لشراء أجهزة 

طبية خاصة 

بحالة المريض ال

ي يتم توفيرها ف

المستشفى 

لدفع تكاليف 

عالج المصاب  

ير للطفل غ)

(السعودي

التكيف مع المرض 
اثناء العالج

تكيف الطفل 

المصاب بسبب

توفير

الرعاية )
(النفسية

حضور الطفل 
المريض للعالج

مع أحد 
المرافقين من 
االهل على األقل

الرعاية )
الصحية 
(والترفيهية

الترفيه عن الطفل
خالل فترة العالج 

زم وتقديم العالج الال
له

الرعاية )

(التعليمية

عدم انقطاع 

يم الطفل عن التعل

خالل مرحلة 

العالج

الرعاية )
(االجتماعية

سكن الطفل 
المريض مع 
ل مرافقيه في نز

او فندق او شقة
مفروشة

ل تكيف أهل الطف

المصاب بسبب

توفير

نهاية العالج

الدعم االجتماعي
والترفيهي 

(التثقيفي

إشراك األهل في 
هم المجتمع وتثقيف
حية لتوفير بيئة ص

ومحاولة التخفبف
عنهم

العالج الكامل 

ن والشفاء التام م

المرض

الدعم المعنوي )
(والنفسي

للتعامل مع 
ظروف المرض 
الصعبة وتجاوز
ة الصدمة النفسي
ورفع المعنوية

نهاية العالج دون 

وجود نتيجة أو 

و حصول انتكاسة أ

ء فقدان الحد أعضا

الجسد

اتيجية اإلطار العام لالستر



جمعية سند الخيرية أهداف

ية، ينبغي قبل استعراض خدمات وبرامج جمعية سند الخيرية وتحديد ما إذا كانت تتوافق مع رؤية ورسالة الجمع

:وهيالجمعيةأهداف ايضا  استعراض 

م حشد أوجه الدعم والمساندة لمراكز سرطان األطفال بالمملكة العربية السعودية و ذلك  عن طريق الدع

تأمين النفسي و االجتماعي و المادي لألطفال المرضى بالسرطان و ذويهم و الوقوف على احتياجات األسرة و

(.النقل–اإلعاشة –السكن )الخدمات المباشرة خالل فترة عالج األطفال المرضى 

مل معه ، و تقديم البرامج التدريبية والتوعوية لألطفال المرضى وأسرهم حول مرض السرطان وكيفية التعا

.نشر الوعي في المجتمع حول مرض السرطان و طرق مكافحته و الوقاية منه

تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث في مجال سرطان الطفولة.

التنسيق والتكامل مع القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة.

اتيجية اإلطار العام لالستر



اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج أو النشاط/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

الوقاية من المرض 

وتحسين أساليب العالج 

عند اإلصابة

لعالقة لتمويل األبحاث العلمية ذات ا)برنامج المنح لألبحاث العلمية 
(المباشرة بأمراض السرطان عند االطفال

تتوافق مع 
المهمة



الوقاية من المرض 

وتحسين أساليب العالج 

عند اإلصابة

تتوافق مع طانبرنامج التوعية بالسرطان بالتعاون مع المركز الوطني للسر
المهمة



قهر سرطان األطفال بعالج أكبر “استراتيجيات جمعية سند الخيرية    
“  كمية من المرضى وتخفيف وطأة المرض عليهم وعلى ذويهم



اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

الوقاية من المرض 

وتحسين أساليب العالج 

عند اإلصابة

الملك برنامج تدريب االخصائيين االجتماعيين بالتعاون مع جامعة
سعود  بمستشفى الحرس الوطني

تتوافق مع 
المهمة



الوقاية من المرض 

وتحسين أساليب العالج 

عند اإلصابة

ائيين، ين، االخصالممرض)مثل موظفي الخدمات المساندةتكريمحفل 

م على تحسين مستوى خدمتههم لتحفيز(الخ...موظفي االشعة
لألطفال المرضى

تتوافق مع 
المهمة



تشخيص مرض 

السرطان لالطفال والتأكد
من اإلصابة

طان تنفيذ برامج لرفع درجة الوعي داخل المجتمع حول مرض السر
والعوامل المرتبطة به واالهمية القصوى للكشف المبكر

تتوافق مع 
المهمة



ية    اتيجيات جمعية سند الخير قهر رسطان األطفال بعالج أكي  “اسي 
“  من المرض  وتخفيف وطأة المرض عليهم وعىل ذوي  همعدد 



اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

مدينة العالجالقدوم إلى 
لبدء العالج

تتوافق مع (اديا  لدعم أهالي األطفال المرضى المحتاجين م)تأمين تذاكر السفر 
المهمة



مدينة العالجالقدوم إلى 
لبدء العالج

لدعم أهالي )إسكان الحاالت والمرافقين من خارج مدينة الرياض 
(األطفال المرضى المحتاجين ماديا  

تتوافق مع 
المهمة



مدينة العالج القدوم إلى
لبدء العالج

تشغيل نزل المطوع الخيري التابع لمركز الملك  فهد الوطني ألرواح 

لدعم أهالي األطفال المرضى المحتاجين )األطفال ومركز األبحاث 
(ماديا  

تتوافق مع 
المهمة



من خالل مقعد في تطبيق نظام لتقييم أداء مراكز عالج السرطان بشكل دائم

اللجنة العلمية في المركز الوطني لألورام في المجلس الصحي 
السعودي

تتوافق مع 
المهمة

ية    اتيجيات جمعية سند الخير قهر رسطان األطفال بعالج أكي  “اسي 
“  من المرض  وتخفيف وطأة المرض عليهم وعىل ذوي  همعدد 



اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

دعم مراكز عالج سرطان االطفال بأخصائيين نفسيين لتقييم حالة البدء بمراحل العالج 
التقبل –الحاالتالمريض وذويه وتقديم المشورة لهم ومتابعة هذه 

االيجابي وبرامج الدعم المعنوي

تتوافق مع 
المهمة



تأمين أدوية وأجهزة طبية تعويضية لألطفال المرضى بالسرطان البدء بمراحل العالج 

(لدعم أهالي األطفال المرضى المحتاجين ماديا  )

تتوافق مع 
المهمة





اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

المقطوعةالماليةاإلعانات البدء بمراحل العالج 
(لدعم أهالي األطفال المرضى المحتاجين ماديا  )

تتوافق مع 
المهمة



لدعم أهالي)المحتاج -برنامج كفالة الطفل المريض  بالسرطان البدء بمراحل العالج 
( األطفال المرضى المحتاجين ماديا  ودعم االطفال اجتماعيا  

تتوافق مع 
المهمة



وزراعة النخاع(غير سعودي)برنامج عالج طفل مقيم البدء بمراحل العالج 
( لدعم أهالي األطفال المرضى المحتاجين ماديا  )

تتوافق مع 
المهمة



-غير   السعوديين-عالج مرافقي األطفال المرضىالبدء بمراحل العالج 
( لدعم أهالي األطفال المرضى المحتاجين ماديا  )

تتوافق مع 
المهمة



ية    اتيجيات جمعية سند الخير قهر رسطان األطفال بعالج أكي  “اسي 
“كمية من المرض  وتخفيف وطأة المرض عليهم وعىل ذوي  هم



اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

رافقة لتوفير الحاجات االساسية لألم الم)من سند مع التحية برنامج البدء بمراحل العالج 
(لطفلها

تتوافق مع 
المهمة



ء التكيف مع المرض اثنا

العالج

فال نفسيا  لدعم األط)بالتعاون مع وزارة التعليم برنامج سند التعليمي

التحصيل لعدم تأخرهم فيالتعليميةاتهم ومهاراتهم واجتماعيا  وتنمية قد
(  العلمي عن أقرانهم

تتوافق مع 
المهمة



ء التكيف مع المرض اثنا

العالج

قدراتهم لدعم األطفال نفسيا  واجتماعيا  وتنمية)دفع رسوم دراسية  
( التعليمية

تتوافق مع 
المهمة



ية    اتيجيات جمعية سند الخير قهر رسطان األطفال بعالج أكي  “اسي 
“كمية من المرض  وتخفيف وطأة المرض عليهم وعىل ذوي  هم



اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

التكيف مع المرض اثناء 

العالج

تتوافق مع ( يا  لدعم أهالي األطفال المرضى المحتاجين ماد)المساعدات العينية 
المهمة



اء التكيف مع المرض اثن

العالج

المرضى لتفعيل العمل التطوعي ودعم األطفال)برنامج سند التطوعي 
(  معنويا  واجتماعيا  

تتوافق مع 
المهمة



اء التكيف مع المرض اثن

العالج

تتوافق مع (لدعم األطفال المرضى معنويا  )برنامج لعبة ترسم بسمة 
المهمة



اء التكيف مع المرض اثن

العالج

تتوافق مع (يا  لدعم األطفال المرضى معنويا  واجتماع)برنامج تحقيق أمنية 
المهمة



قهر سرطان األطفال بعالج أكبر “استراتيجيات جمعية سند الخيرية   
“  كمية من المرضى وتخفيف وطأة المرض عليهم وعلى ذويهم



اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

ء التكيف مع المرض اثنا

العالج

تتوافق مع (هموالدياألطفال ولدعم)برنامج الدعم المعنوي 
المهمة



ء التكيف مع المرض اثنا

العالج

نشطة لدعم األطفال وذويهم معنويا من خالل اال)برنامج سند الترفيهي 
(الترفيهية

تتوافق مع 
المهمة



ء التكيف مع المرض اثنا

العالج

في شهر برنامج اليوم العالمي للطفل المصاب بالسرطان 

نوي لتفعيل دور األعضاء والمتطوعين وتقديم الدعم المع)فبراير
(واالجتماعي لالطفال وذويهم

تتوافق مع 
المهمة



قهر سرطان األطفال بعالج أكبر “استراتيجيات جمعية سند الخيرية   
“  كمية من المرضى وتخفيف وطأة المرض عليهم وعلى ذويهم



اتيجية اإلطار العام لالستر

األثر على مهمة البرنامج/الخدمة المرحلة
سند الخيرية

توقف عن 
هذه الخدمة

استمر بهذه
الخدمة

ء التكيف مع المرض اثنا

العالج

اء دور ا ألعضلتفعيل )والزيارات المنزلية  برنامج نحن لك سند 
(وتقديم الدعم المعنوي لالطفال وذويهم

تتوافق مع 
المهمة



التكيف مع المرض اثناء 

العالج 

األطفال وذويهم معنويالدعم )الدعم المعنوي بكل خدماته برنامج 
(ونفسيا

تتوافق مع 
المهمة



التكيف مع المرض اثناء 

العالج 

تتوافق مع (لدعم أمهات األطفال معنويا  )"أنت  لك "وبرنامج مساندة االمهات
المهمة



ء التكيف مع المرض اثنا

العالج 

دعم لدعم االطفال المرضى من خالل ال)برنامج تأثيث غرف األلعاب 
(المعنوي

تتوافق مع 
المهمة



تتوافق مع فتيغربرنامج عند نهاية العالج
المهمة



ف قهر سرطان األطفال بعالج أكبر كمية من المرضى وتخفي“سند الخيرية   جمعيةاستراتيجيات 
“  وطأة المرض عليهم وعلى ذويهم

كرها اعلاه م ذ 
ي  ي  لم ي 

ات  الي  ان  مهرج 
ال
خ رى والمعارض  و اطات  الأ  ش  ص الن 

خ  ما ي  ي 
لي , ف  هدف  ا 

ي  ي 
اطات  الي  ش  من  الن 

ع ض 
ق  ها ت 

ي  ا   ف 
مسة  الموارذ ي 
م ي 

ال
اء و ل ذور الأ عض  عي 

ق  و لت  ن  ا  طوعي 
دمة  ا ت  هملخ 

ي 
و ي وذ 

ال المرض  طف  .  لأ 



اتيجية اإلطار العام لالستر

عاممنابتداءا  )يةالماضالسنواتللستوفقا  الخيريةسندجمعيةمنالمقدمةالمساعداتأووالبرامجالخدماتتكلفةإلجماليتحليلأيضا  تم

وأحدمريضللطفلالسكنتوفيربنودتحتتندرجوالبرامجالخدماتتكفةمن%85منأكثربأنتبينوقد(هجري1430عامحتى1425

.عينيةومساعداتأموالمنالمحتاجالمريضللطفلالماديالدعتوفيرإلىباإلضافةالعالجفترةأثناءمرافقيه

فقط من مجموع %5ال يجدر بالذكر أيضا  بأن تكلفة جميع الخدمات والبرامج التي تم ذكرها سابقا  بعد استبعاد السكن والدعم المادي ال تتجاوز

.  المساعدات المقدمة

31%

31%

23%

9.5% 5%

ة ي  ق 
ص  ومراف  سكان  المري  ا 

ة   ي  ن  ة  ومشاعدات  عي  ات  مالي  عان  ا 

ص   ل المري  الة  الطف  اج  )كف  مخي 
(ال

ل  ة  لطف  ي  ة  طي  م)معالخ  ي 
ة  ( مق  ي  ة  طي  وا ذوي 

خ رى رامج  الأ  دمات  والب  ع الخ  مت  ج 



اتيجية اإلطار العام لالستر

قهر سرطان األطفال بعالج أكبر كمية من المرضى “استراتيجيات جمعية سند الخيرية    
“  وتخفيف وطأة المرض عليهم وعلى ذويهم

ة   ق  ل الشات  حلي 
ج  الت 

اي  ي  اءًا علي ي  ي   , ي 
ل
ة   ات  الحالي  ولون  ا ن  الأ  اج  ن  ي  ي  ممكن  اسن 

ال
ة من   ي  ا  ة  ف  معي   

ت  ج ن  ري  مكن  ب  ها ي  رامج  ها وب 
دماي  ص خ 

خ  ما ي  ي 
ة   ف  ري  ب 

د الخ  الي  سي  حو الي 
:ها علي الت 

نوع الدعم المقدم من خالل الخدمات والبرامج واالنشطة ترتيب ألولويات الخدمات والبرامج 

للطفل المصاب المحتاج( إلخ...مواصالت-سكن  صحي-إعاشة)تقديم الدعم المادي  األولوية بالدرجة االولى

تقديم العالج الطبي واألدوية واألجهزة الخاصة األولوية بالدرجة الثانية

تقديم الدعم المعنوي والنفسي واالجتماعي للطفل المصاب وذويه األولوية بالدرجة الثالثة

توعوية المجتمع وتطوير االبحاث المتعلقة بمرض سرطان األطفال  األولوية بالدرجة الرابعة



ات   ي  خ  ت 
راي  طاق  عمل الأسب  (Strategy Scoping)ي 

اتيجية اإلطار العام لالستر

موارد مالية

التبرعات والزكاة  

رسوم العضوية

الدعم الحكومي

دعم القطاع الخاص

اإلستثمارات

المعارض واالنشطة والمهرجانات

رية بيع منتجات جمعية سند الخي

موارد بشرية

الموظفين والعاملين في جمعية سند 

الخيرية

االعضاء العاملين وغير العاملين

المتطوعين واالعضاء

استراتيجية وخطة عمل ومؤشرات عمل قياسية 

ية
وم
عم
 ال
ية
مع
ج
وال
ة 
ر
دا
إل
 ا
س
جل
م

ت
يا
مل
لع
وا
ي 
يم
ظ
تن
 ال
ل
يك
له
ا

شراكات استراتيجية و تعاون مع مؤسسات 

خارجية

مؤسسات ربحية وغير ربحية في

المملكة

مؤسسات ربحية وغير ربحية خارج

(إقليمية ودولية)المملكة 

رواتب ومصاريف

إدارية وتشغيلية

ورشات عمل وبرامج 

تدريبية وأنشطة 

توعوية لألطفال 

ن المصابين وللعاملي

تقديم الخدمات 

بر والبرامج المختلفة ع

مراكز عالج سرطان 

االطفال وغيرها

البحث والتطوير  

المتعلق بعالج مرض

ير سرطان الطفولة وتوف

الموارد التكنولوجية 

حمالت دعائية و 

ب ترويجية الستقطا

اء المتبرعين واألعض

70%

30%

ى و للخدمات والبرامج والنشاطات المقدمة وقياس أثرها ومدجمعية للمراجعة الستراتيجية 

تحديث رضا األطفال المصابين وذويهم واإلتفاق على خطة العمل للسنة المقبلة باإلضافة إلى

مؤشرات القياس القياسية 



استراتيجيات جمعية سند الخيرية 

ية اتيجية جمعية سند الخت 
استر

تم,وانتشارهااطاتهانشلتوسيعالخيريةسندجمعيةإدارةلمجلساالستراتيجيةالتوجهاتضوءوعلىمناقشتهتمالذيالعملنطاقعلىوبناءا  

مؤشراتمعاصرالعنهذهألولوياتتحديديليهاأكثرأوأساسيا  عنصرا  منهاكليضمللمؤسسةرئيسيةاستراتيجيةتوجهاتخمسةتحديد

المعاييرهذهومراجعةقياسينبغيبأنهبالذكريجدر.المعاييرهذهبتطبيقوااللتزاماإلنجازمستوياتلقياسدوريبشكلرصدهاليتمقياسية

:المذكورةللنتائجوفقا  الالزمةاإلجراءاتوإتخاذالقياسيةاألداءمعاييرصياغةإعادةأوتعديل/إلضافةوذلكومستمردوريبشكل

.سند الخيرية واستغاللهاتنمية الموارد المالية المتعلقة جمعية: 1التوجه االستراتيجي -1

ال االرتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة لتكون موائمة مع الممارسات المثلى ولتلبية متطلبات األطف: 2التوجه االستراتيجي -2

وزياة جمعيةاطات اللتوسيع رقعة نش. المصابين وذويهم باإلضافة إلى قياس مدى رضا وفعالية الخدمات والبرامج وأثرها على الفئات المستفيدة

.  حجم الفئة المستفيدة من األطفال المصابين بالسرطان وذويهم

أو لمنظمةابناء منظومة متينة وعالية المستوى تشمل تحسين كفاءة وتعزيز دور الموارد البشرية سواءا  من داخل :3التوجه االستراتيجي -3

باستمراروماتمن خارجها باإلضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي واألنظمة اإلدارية وأتمتة قواعد البيانات من خالل استخدام تكنولوجيا المعل

ة سند ومدى بناء استراتيجية تسويق منظمة وتنظيم حمالت دعائية وتوعوية مستمرة للتعريف برسالة ومهام جمعي:4التوجه االستراتيجي -4

.بكرخالل الممارسات الصحية والتشخيص الممن لألطفال إسهاماتها الخيرية ولتوعية في المجتمع بأهمية الوقاية من مرض السرطان 

قليمية تعزيز أصر الروابط والتعاون والتكامل مع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية واإل: 5التوجه االستراتيجي -5

.   لوالدولية المعنية ببرامج عالج أو تطوير أبحاث مكافحة مرض السرطان باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطف



معايير القياسالمبادراتالغاياتةاألهداف الرئيسي#

التركيز على 1

تأمين دخل سنوي
متنامي ومستمر

ات تصميم استراتيجي•

وخطط جديدة لجلب 

الموارد المالية

ة فتح قنوات مبتكر•

وجديدة لجمع 

من خالل التبرعات

استحداث مشاريع 

جديدة

معهاجسيتمالتيالتبرعاتقيمةعلىالتركيز•

جديدةبأفكاروانشطةمعارضبابتكاروذلك

منبدال  كبيرةمبالغدرعلىتعملوخالقة

المعارضأوالنشاطاتعددزيادةعلىالتركيز

القليلةالعوائدذاتالتقليدية

عبررعبالتبسمحتميسرهبنكيةوسائلاستخدام•

وفتحوميسرةبسيطةبطرقااللكترونيةالشبكة

لوسائباستخدامالتبرعاتلجمعجديدةوسائل

المتنقلةالهواتف)المختلفةاالتصال

(خإل...االلكترونيةوالشبكةالبريدواألرضية،
التبرعاتلجمعحمالتتدشين•

رفع توقيع اتفاقيات جديدة ل•
.  سنويا% 12نسبة زيادة 

استراتيجيات جمعية سند الخيرية 

معيةاستراتيجية تنمية الموارد المالية وتوسيع رقعة نشاطات الج-1



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

ن التركيز على تأمي1

دخل سنوي متنامي 
ومستمر

التركيز على استقطاب•

كبرى الشركات 

والمؤسسات من 

القطاعين العام والخاص

االستفادة من الحمالت •

الدعائية الخاصة 

عام بمؤسسات القطاعين ال

والخاص لزيادة حجم 

التبرعات 

كبرىمعإتفاقياتوتوقيعاألعمالتطويرعلىالعمل•

والخاصالعامالقطاعينمنوالشركاتالمؤسسات

كوذل(إلخ...المطاعم,الفنادق,اإلتصاالتشركات)

كلمنإضافيواحدلايرمثل)ثابتةقيمةالقتطاع

مجموعمنمعينةمئويةنسبةتحديدأو(عميل

المسؤوليةنشاطاتمنكجزءالسنويةاإليرادات

بالمؤسسةالخاصةاالجتماعية

معيةبالجخاصةمنتجاتلبيعالشركاتمعاإلتفاق•

مخصصريعهايكونالمختلفةالتسوقأماكنفي

اريةالتجالعالمةلوضعأوالخيريةسندجمعيةلدعم

بعضعلىالتبرعاتوعناوينأرقاممعللجمعية

عاتالتبرحجمبزيادةلإلسهامالشركاتهذهمنتجات

الواردة

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
استراتيجية تنمية الموارد المالية وتوسيع رقعة نشاطات الجمعية-1



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

تأسيس وتنمية 2

صندوق استثماري
متنامي القيمة

تشغيل الصندوق •

ات االستثماري باستثمار

ة ناجحة تحقق نسبة جيد

من العوائد السنوية

تخفيض التكاليف •
ان التشغيلية بقدر اإلمك

ة من العوائد المالية السنوي%15تخصيص ما نسبته •

ليتم إضافتها على قيمة الصندوق االستثماري

ة مقبولة القيام باستثمارات ناجحة لتحقيق أرباح سنوي•

ة من خالل االستعانة بشركات استثمارية متخصص

وتعيين كادر متخصص داخل الجمعية عند نمو )

ات لمراقية إدارة االستثمار( الصندوق بشكل كبير

داخليا  

العمل على زيادة عدد المتطوعين واألعضاء من •

مختلف التخصصات من خالل استهداف طالب 

الجامعات والمدارس وأعضاء النقابات المهنية 

ي االستعانة بالمتطوعين واالعضاء بقدر اإلمكان ف•

هم جميع برامج وأنشطة الجمعية وبحسب تخصصات

علقة ومؤهالتهم وذلك بالرجوع إلى قاعدة البيانات المت

أو بالمتطوعين واالعضاء قبل التخطيط ألي نشاط

برنامج لتخفيض التكاليف

توحيد جميع طلبات الشراء والتعاقد مع موردين•

معينين بغرض تخفيض تكلفة عملية الشراء

ن تحقيق أرباح سنوية م•

االستثمار بما نسبته 

على األقل من % 15

قيمة العوائد المالية 

الواردة للمؤسسة   

رفع نسبة المتطوعين•

ون واألعضاء بحيث يشكل

على األقل % 50دائما  

من مجموع عدد 

األشخاص المساهمين في

النشاطات والبرامج 

ةالمنفذة من قبل الجمعي

يف  نسبة تخفيض التكال•

التي تم تحقيقها 

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
ة        -1 معي   

اطات  الج ش  عة  ن 
ع رف  وست  ة  وت  ة  الموارذ المالي  مي 

ي  ة  ي  ي  خ  ت 
راي  ع”اسب  ات  “  ن 



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

توسيع رقعة 3
نشاطات الجمعية 

توسيع نطاق الخدمة •

وزيادة عدد الفئات 

المستفيدة من األطفال

المرضى وذويهم

مستهدفة القيام بشكل سنوي بتحليل أعداد الفئات ال•

15من سن الوالدة إلى سن )من األطفال المرضى 

وذويهم وتوزيعهم الجغرافي في المملكة(  عاما  

د على ومعدل اإلصابة السنوية لكل فئة ليتم تحدي

مع األخذ بعين االعتبار -ضوء هذه النتائج 

العدد الكلي من -اإليرادات المالية المتوقعة 

الحاالت التي سيتم تغطيتها حسب توزيعهم 

ها ضمن الجغرافي مع تقدير للخدمات التي سيتلقون

مكاتب خطة عمل سنوية يتم تحضيرها بالتنسيق مع

المؤسسة األخرى

الج االنتشار في مختلف المستشفيات ومراكز ع•

السرطان في المملكة ضمن خطة توسع مدروسة 

ية وبحسب توقعات الطلب ومعدالت الزيادة السنو

من حاالت االصابة في تلك المناطق

على تحليل شروط قبول الحاالت باستمرار والعمل•

يتم تسهيل شروط الموافقة وتبسيط إجرائاتها  ل

تغطية أكبر قدر ممكن من الحاالت المستلمة  

العمل على زيادة عدد •

المستفيدين من األطفال

ته المرضى وذويهم بما نسب

سنويا  على األقل% 25

مدى القدرة على تحضير•

خطة عمل سنوية فعالة 

لقدرة وقابلة للتطبيق ومدى ا

و على االلتزام بهاعاما  تل

اآلخر 

زيادة عدد االعضاء الكلي•

سنويا  % 15بما نسبته 

زيادة عدد المتطوعين •

% 20الكلي بما نسبته 
سنويا  

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
ة        -1 معي   

اطات  الج ش  عة  ن 
ع رف  وست  ة  وت  ة  الموارذ المالي  مي 

ي  ة  ي  ي  خ  ت 
راي  ع”اسب  ات  “  ن 



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

االرتقاء بمستوى  1

جودة وكفاءة 

الخدمات والبرامج 

والنشاطات  

واألعمال الخيرية 

المقدمة من الجمعية

السرعة في دراسة الحالة•

وأخذ القرار

اختيار الخدمات والبرامج•

ات التي تتطابق مع متطلب

الطفل المريض وذويه

عند قياس الوقت المستغرق من لحظة فتح ملف الطفل•

ه استالم الحالة إلى لحظة تقديم الخدمة أو البرنامج ل

العمل على ولذويه ليتم تحديد الوقت المتطلب لالستجابة و

تقليل هذا الوقت باستمرار

فل تصميم نظام إلدخال المعلومات المتعلقة بحالة الط•

انات المرضية والحالة االجتماعية لذويه على قاعدة البي

ل ليتم تلقائيا  من خالل مؤشرات محددة تحديد أفض

اسمه الخدمات والبرامج التي تناسب وضعه وليتم إدراج

م خدمتها وحالته في حال الموافقة ضمن الفئات التي سيت

في قسم تخطيط وإدارة البرامج  

قلة الوقت المستغرق من•

ند لحظة فتح ملف الطفل ع

استالم الحالة إلى لحظة 

تقديم الخدمة 

قة وضوح المؤشرات المتعل•

بالحالة المرضية 

ي واالجتماعية للطفل والت

على ضوئها يتم تحديد 

الخدمات والبرامج التي 

سيتم تقديمها

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
امج المقدمة-2 اتيجية االرتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات والتر

استر



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

االرتقاء بمستوى1

جودة وكفاءة 

الخدمات والبرامج 

والنشاطات  

واألعمال الخيرية 

المقدمة من الجمعية

تطوير الخدمات•

واألنشطة 

والبرامج 

المقدمة

انشاء ادارة تقييم األداء و •

.  المراجعة و األلتزام 

ي تم قياس مدى فعالية الخدمات المقدمة على الفئات الت•

تحديدها

معدل التطور في الخدمات والبرامج المقدمة •

من مستوى رضا األطفال المرضى % 80تحقيق نسبة •

وذويهم نتيجة للخدمات والبرامج المقدمة والعمل على

تحسين هذه النسبة من سنة الخرى

(  املينمتطوعين وع)االستعانة بخبراء محليين ودوليين •

وع بين فترة وأخرى إلجراء دراسات مقارنة لمستوى ون

لية الخدمات والبرامج المقدمة مع المؤسسات الشبيهة المح

والعالمية لالرتقاء بمستوى هذه الخدمات 

للقيام بشكل دوري بقياس مدى الرضا من مستوى •

ل الخدمات المقدمة أثناء وبعد تقديم الخدمة وذلك من خال

خزن على استبانات ومؤشرات قياسية تعبأ الكترونيا  وت

قاعدة البيانات

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
امج المقدمة                    -2 اتيجية االرتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات والتر

“  عتاب”استر



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

االرتقاء بمستوى1

جودة وكفاءة 

الخدمات والبرامج 

والنشاطات  

واألعمال الخيرية 

المقدمة من الجمعية

تطوير الخدمات •

واألنشطة والبرامج 

(تابع)المقدمة 

العمل باستمرار على تحسين نتائج المؤشرات•

ج مراكز العاالبوتحديث قاعدة البيانات المتعلقة 

ين منهمحوافز لتكريم المتميزو وضع والمستشفيات 

  .

للكادر تحضير وتنفيذ ورشات عمل وبرامج تدريبية•

مراكز الوظيفي في الجمعية باإلضافة للعاملين في

عالج سرطان االطفال وللمتطوعين أو االعضاء 

ات الذين سيشاركون بتنفيذ أحد البرامج أو الخدم

وبة لتعريفهم بأهداف وتوقعات مستوى الخدمة المطل

منهم

عدد ورشات عمل •

والبرامج التدريبية  

مدى االلتزام بخطة •

التدريب السنوية

فعالية وأثر البرامج •

التدريبية على نتائج
التقييم

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
امج المقدمة                    -2 اتيجية االرتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات والتر

“  عتاب”استر
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ية تصميم استراتيج1

عامة لجمعية سند 

الخيرية ومراجعتها

وتعديلها واالشراف

بل على تطبيقها من ق

أعضاء مجلس 

مراإلدارة بشكل مست

االنتهاء من تصميم •

االستراتيجية العامة 

ي لجمعية سند الخيرية ف

2011نهاية عام 

س تفعيل دور أعضاء مجل•

اإلدارة في االشراف على

تطبيق االهداف 

االستراتيجية ومراقبة

أداء ادارة الجمعية 

واالتصال الدائم معهم 

ة تصميم االستراتيجية العامة ومناقشتها مع إدار•

طبيقها الجمعية لتحديد االهداف والغايات التي ينبغي ت

واالتفاق على مؤشرات األداء وآلية قياسها

ل ترجمة االهداف االستراتيجية إلى خطة عمل بجداو•

زمنية وموازنة محددة لتتم محاسبة إدارة الجمعية 

على مدى االلتزام  بتنفيذ هذه األهداف

إشراك أعضاء مجلس اإلدارة في خطط التدريب •

ألهدافوالتطوير وإشراكهم في تسهيل تحقيق بعض ا

ة تسهيل االتصال الدائم بين أعضاء مجلس االدار•

وإدارة وموظفي الجمعية من خالل االجتماعات 

الدورية لمناقشة اإلنجازات والمشاكل وإتخاذ 

االجراءات والقرارات التصحيحية على ضوئها    

مدى االلتزام بتطبيق •

االستراتيجية العامة 

وإعادة تطويرها 

ومراجعة أهدافها مرتين 

بالسنة على األقل

كفاءة أعضاء مجلس •

اإلدارة ومدى إسهامهم 

رات في دفع تطبيق القرا

واالهداف ومدى محاسبة 

إدارة الجمعية 

درجة الشفافية وسرعة •

إتخاذ ومتابعة تنفيذ 

القرارات 

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 

اتيجية بناء منظومة متينة وعالية المستوى                                            -3 استر



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

تصميم وتطبيق 2

الهيكل التنظيمي 

للجمعية وبطاقات 

الوصف الوظيفي 

ودليل سياسات 

وإجراءات الموارد 

البشرية

االنتهاء من تصميم •

اقات الهيكل التنظيمي وبط

ل الوصف الوظيفي ودلي

سياسات وإجراءات 

ة الموارد البشرية لجمعي

سند الخيرية في نهاية

والبدء في 2011عام 

تطبيقها

نظيمي االنتهاء من تصميم االستراتيجية والهيكل الت•

اءات وبطاقات الوصف الوظيفي ودليل سياسات وإجر

2011الموارد البشرية في نهاية عام 

لوصف االلتزام بتطبيق الهيكل التنظيمي وبطاقات ا•

رية الوظيفي ودليل سياسات وإجراءات الموارد البش

والعمل على مراجعتهم بشكل مستمر 

فقا  تعيين كادر متخصص في الشواغر الوظيفية و•

للمؤهالت والخبرة المطلوبة

تيجية إشراك مجلس اإلدارة  في عملية تطبيق االسترا•

فين والهيكل التنظيمي باإلضافة إلى محاسبة الموظ

بناءا  على نتائج مؤشرات االداء

ظيمي   االلتزام بالهيكل التن•

واالنظمة الجديدة خالل 

ستة أشهر من ابتداء 

التطبيق

ن تحقيق مستوى عالي م•

رضا الموظفين داخل 

الجمعية

تعيين كادر متخصص•

على درجة عالية من 

األهلية والحرفية وفقا  

لمتطلبات المسميات 

الوظيفية الشاغرة 

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 

اتيجية بناء منظومة متينة وعالية المستوى                                          -3 “   تابع”استر



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

تحسين أداء موظفي3

ة جمعية سند الخيري

ورفع مهاراتهم  

باإلضافة إلى رفع

االنتاجية وبناء 

القدرات لدى  

العاملين في مراكز

عالج سرطان 

األطفال 
والمستشفيات     

ات تصميم وتطبيق إجراء•

العمل القياسية

تطوير وتنفيذ برامج•

تدريب داخلية وخارجية

والعمل على تطويرها 

باستمرار

تعزيز تطبيق نظام •

تفويض الصالحيات 

وتعزيز الالمركزية 

ضمن الجمعية

تخفيف نسبة دوران •

الموظفين 

ترجمة األهداف االستراتيجية والمهام الوظيفية •

ا الخاصة بالموظفين إلى مؤشرات أداء يتم قياسه

بشكل دوري

س تصميم نظام الجودة الشاملة وتصميم نظام لقيا•

ظمة رضا الموظفين فيما يتعلق بالسياسات واألن

المطبقة

المؤهالت تصميم وتطبيق برامج تدريبية تتناسب مع•

المطلوبة من المسميات الوظيفية  

بنهاية كل)قياس أداء موظفي الجمعية باستمرار •

وتصميم خطط تدريب شاملة تعمل على ( ربع

تعويض نقاط الضعف الموجودة لدى الموظفين 

فينتطبيق نظام حوافز ومكافآت متعلق بأداء الموظ•

يةغرس مبادئ وقيم الجمعية وخلق البيئة االيجاب•

انخفاض نسبة دوران •

الموظفين

سرعة إتخاذ القرارات •

تحقيق درجة عالية من •

الرضا وتحقيق الذات 

لدى موظفي الجمعية

ج درجة التحسن في نتائ•

طبيق تقييم االداء نتيجة لت

برامج لتدريب

وجود البيئة االيجابية•

التي تشجع االنتاجية

والتفوق 

عدد الموظفين الذين تم•

هم  تكريمهم بسبب تفوق
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ية تطوير بنية تحت4

عالية المستوى من

تكنولوجيا 

المعلومات 

ار وتطويرها باستمر

لتلبية متطلبات
العمل 

تصميم وبناء أنظمة •

تكنولوجيا المعلومات 

وقواعد البيانات لحفظ

المعلومات

تطوير وتطبيق برامج•

الكومبيوتر لتسخير

األنظمة وقواعد البيانات

لخدمة إجراءات العمل 

في الجمعية 

حفظ وصيانة وتحديث•

أنظمة المعلومات 

ومواكبة آخر التطورات 

رالتكنولوجية باستمرا

تصميم موقع الكتروني شامل يتضمن جميع •

ه المعلومات الطبية المتعلقة بالمرض وطرق عالج

باإلضافة إلى تبادل المعلومات مع غيرها من 

لمتبادلةالمستشفيات ومراكز العالج لتحقيق المنفعة ا

علومات تأسيس قواعد البيانات المتعلقة بتخزين الم•

الخاصة باالطفال المرضى وذويهم وبالمتطوعين

ها واالعضاء ومراكز العالج والمستشفيات وتحديث

باستمرار

المرضى تحديث قواعد البيانات التي تتعلق باألطفال•

باستمرار وربطها مع نظام قياس رضا األطفال 

تمرار تحديث قواعد بيانات الخاصة بالمتبرعين باس•

ي باإلضافة إلى ربطها مع نظام إدارة المتبرعين ف

قسم العالقات العامة

الج تحديث نظام قواعد بيانات المتتعلق بمراكز ع•

سرطان االظفال والمستشفيات باإلضافة إلى 

الممرضين والموظفين العاملين في تلك الجهات

ئاتوربط نتائج التقييم   بنظام الحوافز والمكاف

مان بناء قاعدة بيانات لض•

سهولة الوصول 

للمعلومات باي وقت 

ضمن شروط احترازية 

لحفظ هذه البيانات  

تحقيق درجة عالية من •

ة حفظ وتحديث ومصداقي

البيانات

% 90تغطية اكثر من •

من المعلومات والبيانات

المتعلقة بالمرضى 

و المستفيدين وذويهم 

على قاعدة ذوي العالقة 

ن البيانات خالل السنتي

القادمتين
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تصميم وتطوير 5

األنظمة المختلفة 

وإجراءات العمل 

القياسية وأتمتة 

أنظمة الجمعية 

الداخلية 

تصميم األنظمة  االدارية 

وأنظمة العمل المختلفة 

لى وفقا  للممارسات المث

لبات وأتمتتها لتلبية متط

أنظمة )العمل  

المشتريات، 

المستودعات، الموارد 
(.إلخ...البشرية، المالية

ة تصميم وتطوير األنظمة المختلفة وتوثيق كاف•

إجراءات العمل القياسية

ح أتمتة إجراءات الجمعية الداخلية قدر اإلمكان وفت•

الدارة قنوات االتصال لتبادل المعلومات بين موظفي ا

في جمعية سند الخيرية وأعضاء مجلس اإلدارة

ي أتمتة عملية تحديد الخدمات والبرامج التي تلب•

متطلبات االطفال المرضى وذويهم من خالل 

مؤشرات معينة يتم تعبئتها عند دراسة الحالة

أتمتة عملية وسياسات الشراء المتبعة من خالل •

لى اعتماد مورين معينين للسلع والخدمات بناءا  ع

حديث هث مؤشرات معينة يتم تعبئتها لتقييم المورد وت

البيانات بشكل دوري

مها األنظمة التي تم تصمي•

ة وإجراءات العمل القياسي

التي تم توثيقها 

يها عدد المرات التي يتم ف•

تحديث المعلومات 

انات المتعلقة بقواعد البي

المختلفة 
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تصميم األنظمة  5

االدارية وأنظمة 

قا  العمل المختلفة وف

للممارسات المثلى

وأتمتتها لتلبية

متطلبات العمل  

أنظمة المشتريات،)

المستودعات، 

الموارد البشرية، 
(.إلخ...المالية

ة تصميم وتطوير األنظم•

ل المختلفة وإجراءات العم

القياسية وأتمتة أنظمة

(تابع)الجمعية الداخلية 

ة أتمتة عملية جرد المواد داخل المستودع باإلضاف•

أو إلى تحديد المواد المنتهية والتي تحتاج للبيع

اإلتالف

متة أت: مثل)أتمتة انظمة الموارد البشرية  المختلفة •

سال عملية تقديم طلبات التوظيف الكترونيا ، إر

يين رسائل بمواعيد برامج التدريب لألشخاص المعن

بعد االنتهاء من خطة التدريب، السماح بتقديم 

اإلجازات والمغادرات ومعرفة الرصيد والقبول أو 

(إلخ...الرفض عبر البريد االلكتروني

ر تحضي: مثل)أتمتة االنظمة  المحاسبية والمالية •

ونيا ، الموازنة السنوية العامة والخاصة بالدوائر الكتر

حساب تكلفة البرامج والخدمات والمشاريع 

اوتوماتيكيا  وربطها بجميع الخطط والموازنات

السنوية، ارسال تقارير دورية ألعضاء مجلس 

لخيص اإلدارة  بشكل اوتماتيكي في نهاية كل شهر لت

األداء المالي من إيرادات ومصاريف وأداء محفظة 

(   إلخ...االستثمار والفائض أو العجز في الموازنة

االنظمة التي تم أتمتها  •

ر تدريجيا بعد ستة أشه

على االقل من تطبيق 

إجراءات العمل القياسية
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ية تصميم استراتيج1

مو تسويق تالئم الن
المطلوب

تصميم وتطبيق •

استراتيجيات تسويق

شاملة

تسويق شعار الجمعية •

ي للتعريف بها وبالتال

المساهة في زيادة 

المتبرعين واالعضاء 

والمتطوعين

تخصيص ميزانية سنوية للتعاقد مع شركات •

مالت متخصصة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات وح

تسويق منظمة 

رسالتها تصميم موقع الكتروني للجمعية للتعريف ب•

ع وإسهاماتها إضافة إلبراز األثر االيجابي للتبر

ونشر الوعي حول مرض سرطان االطفال 

وأعراضه وطرق عالجه وتجنبه

يديو تطوير الموقع االلكتروني ليشمل عرض أفالم ف•

لقصص األطفال المرضى وتجاربهم ومعاناتهم 

راء وإظهار لعناوين التبرعات وتخصيص نافذة للش

االلكتروني لمنتجات الجمعية

ي استخدام شبكات التواصل االجتماعي لنشر الوع•

اتها باالضافة إلى التعريف بخدمات الجمعية ونشاط

اديو التلفاز والر)استخدام وسائل اإلعالم المختلفة •

من أجل تسويق الخدمات والبرامج ( والصحف

مل المقدمة من الجمعية ومن أجل تشجيع التبرع والع

التطوعي

تحقيق زيادة ألعداد •

متصفحي الموقع 

االلكتروني لموقع 

% 15الجمعية بنسبة 

سنويا  والشراء 

%  5االلكتروني بنسبة 

سنويا  

قياس مدى النجاح في •

نشر الوعي من خالل 

من نتائج االستبيانات أو

خالل عدد وآراء 

المشاركين في صفحات

التواصل االجتماعي 

عدد ومدى نجاح •

فذة الحمالت التسويقة المن

رع ودورها في تنمية التب

والعمل التطوعي
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تنظيم حمالت 2

دعائية وتوعوية 
دورية

تطوير وتطبيق خطة •

ية اتصال للحمالت الدعائ

ائل والتوعوية وتحديد وس

ونوع الحمالت المطلوبة

بالتكامل مع األهداف 

ة المطلوبة ونوع الشريح

المستهدفة 

صال تدشين حمالت لجمع التبرعات عبر وسائل االت•

ة، البريد الهواتف المتنقل, الراديو , التلفاز)المختلفة 

(إلخ...والشبكة االلكترونية

تدشين حمالت دعائية تستهدف دعوة الطالب في•

ي الجامعات والمدارس وأعضاء النقابات لالشتراك ف

جمعية سند إما كعمل تطوعي أو كأعضاء

أرقام التلفونات)الحصول على عناوين االتصال •

قات بطا: عبر عدة قنوات مثل( والبريد االلكتروني

ع التعريف في المؤتمرات واالنشطة، محالت البي

عهم إلخ والتواصل م...والتسوق، شركات االتصاالت

باستمرار لتشجيع جمع التبرعات أو االشتراك

كأعضاء

تصميم وإرسال مجلة دورية تلخص أخبار جمعية•

سند الخيرية للفئات المستهدفة

ل العمل مع المدارس والجامعات لتتنظيم ورشات عم•

توعية وحوارات نقاش تثقيفية ومعارض بهدف نشر ال

حول مرض سرطان االطفال

حجم الميزانية •

المخصصة للحمالت 

الدعائية والتوعوية

عدد الحمالت ونسبة •

االنفاق الفعلي على 

الحمالت مقابل المخطط 

له

عدد األشخاص أو حجم •

ل العينة المستهدفة من ك

فئة مقارنة بعدد 

ا األشخاص التي تم فيه

التواصل معهم فعليا  

باستخدام إحدى وسائل 

ية نسبة التغط)االتصال 

(من كل فئة
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تنظيم حمالت 2

دعائية وتوعوية 
دورية

تطوير وتطبيق خطة •

ية اتصال للحمالت الدعائ

ائل والتوعوية وتحديد وس

ونوع الحمالت المطلوبة

بالتكامل مع األهداف 

ة المطلوبة ونوع الشريح

(تابع)المستهدفة     

برعين أو تصميم استبانات ليتم تعبئتها من قبل المت•

من قبل أهل المرضى وذلك لقياس وتحليل مدى 

الوعي بالمرض وطرق تشخيصه والوقاية منه

أو تحليل درجة الوعي من خالل نتائج االستبيانات•

من خالل عدد وآراء المشاركين في صفحات 

التواصل االجتماعي

تنظيم عدة نشاطات لطالب المدارس والجامعات •

لتشجيع العمل التطوعي

محاولة استقطاب موظفي الشركات لالشتراك في•

أعمال خيرية أو تطوعية أو كأعضاء   
المتوقعين وذلك لرفع /استهداف المتبرعين الحاليين•

اطات درجة الرضا لديهم وتثقيفهم أكثر بخدمات ونش

جمعية سند الخيرية

انات مناقشة نتائج االستب•

أمام أعضاء مجلس 

اإلدارة 

الصورة العامة حول •

جمعية سند الخيرية

ميزانية وعدد المرات •

التي تم فيها استخدام 

وسائل االعالم واالتصال

زيادة عدد واألعضاء  •

اطالمتطوعين بعد كل نش

رفع درجة الرضا لدى •

المتبرعين 
المتوقعين /الحاليين

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
اتيجية تسويق منظمة وتنظيم حمالت دعائية وتوعوية مستمرة                       -4 “   تابع”بناء استر



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

تحسين صورة 3

الجمعية داخل 
المملكة وخارجها

ودة تطبيق نظام ضبط الج•

فيما يخص إدارة وخدمة 

ن المتبرعين والمتطوعي

واألعضاء واألطفال 

المرضى وذويهم

خلق الصورة االيجابية•

ة حول جمعية سند الخيري

ر ونيل االحترام والتقدي

في المجتمع السعودي

العمل على تطوير •

وتحسين جودة الخدمات 

ل والبرامج المقدمة من قب

الجمعية باستمرار 

مراجعة وتحديث الموقع االلكتروني بشكل دوري•

بكات التواصل باستمرار على الموقع االلكتروني وش•

التواصل االجتماعي 

مراجعة دورية للخدمات والبرامج واألنشطة •

ذويهموتحسينها وفقا  لمتطلبات االطفال المرضى و

عقد تحالفات استراتيجية مع شركات مقبولة •

ومحترمة من قبل أفراد المجتمع  

ة الحضور والتواجد دائما  في المناسبات المحلي•

واالحتفاالت الكبرى داخل المملكة

يين    تطبيق العدالة في اختيار الموظفين عند التع•

ظام المتابعة الدورية مع متلقي الخدمات وتطبيق ن•

ضبط الجودة فيما يخص إدارة وخدمة المتبرعين

والمتطوعين واألعضاء

ل نشر مقاالت دورية في الصحف والمجالت ووسائ•

ها اإلعالم المختلفة حول جمعية سند الخيرية وأهداف

ادلة ونشاطاتها باسم صاحبة السمو الملكي االميرة ع

بنت الملك عبدهللا بن عبد العزيز 

عدد مرات تحديث الموقع•

االلكتروني 

تحسين جودة الخدمات •

المقدمة

رفع نسبة الرضا لدى •

موظفي الجمعية

ند رأي المجتمع بجمعية س•

الخيرية

عدد المقاالت التي تم •

نشرها في الصحف 

والمجالت ووسائل 

اإلعالم المختلفة 

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
اتيجية تسويق منظمة وتنظيم حمالت دعائية وتوعوية مستمرة                       -4 “   تابع”بناء استر



معايير القياسالمبادراتالغاياتاألهداف الرئيسية#

التعاون مع القطاع1

العام والخاص 

ومؤسسات المجتمع

المدني الوطنية 

يةواإلقليمية والدول

المعنية بمرض 

السرطان أو 

باألطفال

توقيع مذكرات تفاهم مع•

المستشفيات الحكومية

اق والمراكز الصحية لالتف

ل على آلية التعاون وتكام

الجهود من أجل خدمة 

االطفال بشكل أفضل

ضل التعاون واإلتفاق مع أف•

المؤسسات الوطنية 

ة والدولية لتبادل المعرف

والخبرات ولإلطالع على

ة آخر المستجدات المرتبط

بتشخيص أو عالج مرض

سرطان األطفال إضافة 

إلى اإلطالع على أحسن 

الخدمات وأفضل الوسائل

المتبعة لتخفيف وطأة 

المرض على الطفل 

المصاب وذويه

ارسال دعوات باسم صاحبة السمو الملكي االميرة•

عادلة بنت الملك عبدهللا بن عبد العزيز إلى 

الزيارات المؤسسات الشبيهة االقليمية والدولية لتبادل

مع مجلس ادارة هذه المراكز ولتوقيع مذكرات تعاون

فيما وتفاهم لالستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات

بينهم  

رى توقيع شراكات استراتيجية مع الشركات الكب•

العامة والخاصة 

الميرة مثل جائزة ا)تقديم وتصميم الجوائز والمكافآت •

لدعم وتشجيع ( عادلة لدعم التكنولوجيا وغيرها

االنتاج العلمي المتعلق بأبحاث سرطان االطفال

عدد مذكرات التفاهم •

يعها والتعاون التي تم توق

ودرجة أهمية كل منها

الجوائز والمكافآت التي•

تم تصميمها وأثرها في

دعم تحقيق أهداف 

الجمعية 

سمعة جمعية سند في •

األطر المحلية والدولية

ية  اتيجيات جمعية سند الخير اسي 
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