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.بناء خطة السياسة األتصالية وفق األهداف االستراتيجيات للجمعية1
.وضع وتحديد اهداف في الخطة السنوية وارتباطها مع األهداف االستراتيجية للجمعية- 

تحليل الخطة السنوية إلى خطة عمل شهرية ، اسبوعية- 

*

يتضمن محتوى إعالمي ورقمي ويتناسب مع كل وسيلة

:األوقات املناسبة للنشر 

.محتوى لتسويق البرامج والخدمات في الجمعية-   

.محتوى إعالمي إلستقطاب رعاة للبرامج واملشاريع-   

.محتوى إعالمي إلبراز دور الجمعية وترسيخ أثرها لدى الجمهور-   

.محتوى إعالمي لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية -   

.تغطية فعاليات وانشطة الجمعية-   

ابط الجمعية ومنجزاتها اإلعالمية-    التغذية اإلعالمية في نشر أخبار رو

.ــ كتابة املحتوى اإلعالمي واعتماده للنشر 

.مواكب لألعالم الحديث– ــ محتوى ابتكاري 

افق مع رؤية ورسالة الجمعية.بناء هوية إعالمية لجمعية سند الخيرية على قنوات التواصل االجتماعي 2 محتوى اعالمي بهويه موحده تتو

ــــ

. مرات في األسبوع3نشر ما اليقل عن .نشر أخبار ومعلومات*

ابط أو مقاالت أو  مؤتمرات لها عالقة بسرطان األطفال * جميع األخبار التي تم اعتمادها في خطة النشر األسبوعية.نشر معلومات عن رو

جميع اإلتفاقيات التي تم اعتمادها في خطة النشر   األسبوعية.اإلعالن عن اإلتفاقيات الجديدة و الشراكات اإلستراتيجية*

التفاعل وإعادة التغريدة آلخر األخبار.املشاركة والتواصل الفعال في األحدات والفعاليات االجتماعية والحمالت  واملنصات الخيرية*

هاشتاق موثق واعتمادها في خطة النشر األسبوعية.استخدام الهاشتاقات املتخصصة إلستهداف املهتمين بدعم سرطان األطفال والعمل الخيري*

نشر أبرز األخبار في القطاع الغير ربحي.تعزيز دور الجهات واملؤسسات الغير ربحية بإعادة نشر األخبار*

1اعداد تقرير ربعي من حساب تويترتحليل محتوى الحساب ملعرفة مدى تفاعل الجمهور مع املحتوى املقدم*

ــــ

.نشر محتوى مصور *
3بما اليقل عن  -

ً
 بوستات اسبوعيا

- 
ً
نشر ستوري يوميا

نشر املواد العلمية واملطبوعات املتخصصة.تغذية املحتوى الرقمي بالتواصل مع إدارة البرامج والخدمات للتزويد باملواد اإلعالمية*

األحداث والفعاليات املعتمدة في خطة النشر.التغطية للفعاليات واألنشطة*

جميع اإلتفاقيات التي تم اعتمادها في خطة النشر   األسبوعية.اإلعالن عن اإلتفافيات الجديدة والشراكات اإلستراتيجية*

ريبوست في ستوري.التفاعل مع الجهات املتعاونة املعلنة لحدث تعاون مع جمعية سند*

ظهور األحداث بشكل مترابط ومتسلسل.اإلشراف على تنظيم وترتيب صفحة انستقرام بشكل يتناسب مع التصاميم الحديثة*

ــــ

 مرات باألسبوع5ما اليقل عن .نشر محتوى مصور *

افية واستهداف املناطق األكثر زيارة تفعيال لحمالت الجمعية * سنابات منشورة بالفلتر الجغرافي حسب األنشطة املعتمدة في خطة النشر األسبوعي.تشغيل الفالتر الجغر

فيديو وصور معتمده.التغطية املباشرة للحفالت واألنشطة التي تقيمها الجمعية*

ــــ

الخطة التشغيلية إلدارة العالقات العامة والتسويق

.وأهداف كل من البعد الرابع والتنميه املستدامه2030تحقيق الرياده في إعالم القطاع الثالث من خالل اعتماد استراتيجيات حديثه تتوائم مع تطلعات رؤية

.تعزيز السمعه املؤسسيه للجمعيه من خالل الظهور االعالمي املميز

.توسيع نطاق التعاون والتكامل مع القطاع العام والخاص بما يعزز الصوره الذهنيه للجمعيه ورضا املستفيدين

.تحقيق االستدامه مع الشركاء والداعمين من خالل تطبيق افضل املمارسات في مجال العمل االداري االحترافي

املدينةمؤشرات األداء الوسائل
اإلطار الزمني

التكلفة
عدد املوظفين

األهداف االستراتيجية

:املوقع اإللكتروني

.إيصال رسالة الجمعية للمجتمع من خالل دعم وتغطية األنشطة والفعاليات التي تقيمها والبرامج والخدمات التي تقدمها ملستفيديها:  الهدف التشغيلي

قسم اإلعالم

Snapchat

Instagram

Twitter



*
اإلشراف على محتوى املوقع اإللكتروني للجمعية وذلك بالتغذية باألخبار ونشر املقاالت واملقابالت واإلنجازات والصور والتغطيات املرئية 

.واملقروءة
محتوى معتمد في خطة النشر

بناء تصميم لرحلة العميل عبر املوقع اإللكترونيتسهيل عملية الوصول للمعلومات والبيانات الخاصة بالجمعية*

.الرد على اإلستفسارات في املوقع األلكتروني *

.تطوير التواصل والرد من خالل الرد اآللي بالتعاون مع إدارة التقنية*

تقنية الدفع اإللكتروني بالجوال مفعله.التنسيق مع إدارة التقنية في خاصية ا لدفع والتبرع للجمعية عبر الدفع السريع *

موقع اإللكتروني محدث بشكل مستمر.التحديث املستمر للموقع اإللكتروني والتأكد من جميع البيانات واملعلومات املرفقة *

*
((SIOتحسين ظهور املوقع اإللكتروني من خالل  

Saudi Irrigation Organization

تحليل إحصائيات املوقع االلكتروني وصفحات الهبوط بالتعاون مع املؤسسة العامة 

للرأي

ــــ

اإلذاعية مع الجهات املنفذه–  للحمالت التلفزيونية Story Boardمتابعة اعداد  *
تحديد كافة املتطلبات اللوجستية والتنفيذية- 

اعداد محتوى إعالمي-  

 اشهر من تاريخ الفعالية3اإلعداد والتجهيز بمده التقل عن .تنظيم مؤتمر صحفي لتهيئة الرأي العام في الفعاليات العالية األهمية *

النشر في صحفيه واحده على األقل.تفعيل الحوارت الصحفية للفعاليات واإلنشطة*

متابعة صياغة املحتوى مع مختص اعالميمتابعة كتابة كلمة برنامج الحفل وكلمة املدير العام في الفعاليات العالية األهمية*

*
تحديد وسائل اإلعالم املستهدفة بالتغطية  املوازنة بين التغطية التلفزيونية و قنوات التواصل االجتماعي املوقع الرسمي للجمعية

اقع تواصل اجتماعية، اإلعالميين ومؤثري قنوات التواصل ) .(تلفزيون، صحافة إلكترونية، مو
2تنفيذ اإلجراءات التنسقية للخطة اإلعالمية

.متابعة و مراجعة األخبار الصحفية و املواد التسويقية*
إعادة نشرها في الحسابات املعتمدة

ارشفة األخبار الصحفية

*
العمل االحترافي على اإلعالنات املمولة عبر إعداد تقويم رقمي واإلشراف على قنوات التواصل االجتماعي ملتابعة انتشار املحتوى و الوصول 

.للجماهير بأسهل الطرق وبأقل قيمة

ـــــ تفعيل اإلعالنات املمولة باملناسبات املوسمية 

%2ـــــ زيادة عدد املتابعين كل شهر 

*
ً
نشرها في تصميم ومحتوى يتناسب مع هوية الجمعية.تفعيل األيام العاملية إعالميا

.اعتماد الخطة الشهرية للتسويق .5083إنتاج املواد املصوره واملتابعة مع الشركة املسوقة لرقم التبرع املوحد ــــ

افيك )التعاون مع شركات إنتاج فني لصناعة * افية .(أفالم ، فيديوا ، موشن جر .انتاج مواد مصوره لفعليات وبرامج الجمعية بإحتر

اقع التواصل وتحسينها 1 بناء الثقة لدى املجتمع من خالل قيمنا املتمثلة في الشفافية واملصداقية.التركيز على عملية التفاعل مع الجمهور من خالل مو

تفصيل األليات الحديثة لقياس عائد االستثمار في وسائل التواصل االجتماعي2
 قياس وتحليل األثر الكمي والنوعي للتفاعل مع محتوى قنوات التواصل االجتماعي 

ورفعها للمدير املباشر كل شهر

تحقيق االستدامة مع الوسط اإلعالمي الشركاء والداعمين.بناء عالقات إعالمية وثيقة مع الوسط اإلعالمي والرعاة الداعمين من خالل التواصل وعرض سبل التعاون واإلشادة باملبادرات3

التحديث والتجديد في التعاون مع املؤثرين األكثر إنتشار واألقوى تأثير.توسيع قاعدة سفراء الجمعية في املجتمع4

م2023 مشاهير لتمثيل الجمعية والتسويق لبرامجها خالل 6التعاقد مع عدد .التعاون مع مؤثرين إعالميين في مجال العمل الخيري ومن لهم حس خيري مؤثر5

تزويد املؤثر بسيناريو معتمد ومراجعته عند اإلنتهاء.تحديد املحتوى والرسالة  من قبل الجمعية والتي سيعتمدها املؤثر في حديثه لجمهوره6

اإلشاده بالتعاون مع الوزارات واملنصات ودعم املبادرات الحكومية والخاصة.العمل على سياسة إعالمية محددة موجهة للقطاع الحكومي والخاص للتثقيف بسياسة الجمعية وتوسيع نطاقات التعاون والتكامل7

8
اإللتزام بالسياسات اإلعالمية لقنوات التواصل االجتماعي بحيث تتضمن ما سيتم تناوله والتفاعل من أحداث وما سيتم تجنبه وذلك وفقا 

.للقيم واملبادئ املهنية
 على نموذج الرد املعتمد

ً
3التفاعل والردود استنادا

1

القطاع الخدمي*

الشركات الرائدة*

الوزارات*

الهيئات*

مستشفيات خاصه*

شركات أدويه*

فنادق*

.توفر رعايتان لكل فعاليه معتمده خالل السنهبناء شراكات مع القطاع الخدمي الستقطاب نسب من االيراد2

تفعيل الشراكات مع الكيانات املؤوسسية الكبرى

 3
ً
 شركات جديدة مفعله شهريا

.ــــــ   اعتماد السيناريو الخاص باملؤثرين

.ــــــ  اإلشراف على الفيديوهات والصور بحيث يتناسب مع هوية الجمعية 

.ــــــ  إفادة الشركة املسوقة بصور وإحصائيات معتمدة

.من قبل الشركة (Drive)ــــــ  تحميل الفيديوهات والسنابات بعد رفعها في ملف 

 على نموذج الرد املعتمد 
ً
.التفاعل والردود استنادا

*

.تطوير آلية العمل مع الجهات املانحه من خالل تطبيق أفضل املمارسات في مجال العمل اإلحترافي لتنمية اإليرادات:  الهدف التشغيلي

الثاني- توسيع نطاق الشراكات للتعاون والتكامل مع القطاعين األول : الهدف التشغيلي

.بناء جسور التواصل املباشر بأنواعه بين الجمعية وجميع شرائح املجتمع من أصحاب املصلحة أو غيرهم بما يحقق تعزيز الصورة الذهنية للجمعية ورضا املستفيدين:  الهدف التشغيلي

.األشراف على الخطة التسويقية للشركة املسوقة لرقم التبرع

قسم الشراكات

:التغطية الصحفية واملرئية



1
ً
تطوير دليل املنتجات التسويقية حسب امليزانيات التقديرية للبرامج والخدمات املعتمدة سنويا

ً
دليل محدث شامل البرامج والخدمات وامليزانيات والشركات املراد استقطابها شهريا

نموذج مزايا لشركاء واملانحين معتمد.تفعيل مزايا املانحين املعتمده2

 كافه االمتيازات املتفق عليها منفذه مع الشركات واملانحين.تطوير امتيازات الجهات املانحه تصنيفهم إلى فئات حسب الدعم واعتمادها3

4

اإللتزام باإلجراءات املعتمده لتنفيذ الخطط.متابعة الخطط التسويقية املقترحة لتنمية اإليرادات*

حصر اإليرادات واملتابعة مع قسم الحسابات.متابعة تقديم تقارير اإليرادات الربع سنويه *

.املشاركة في جوائز التميز في العمل الخيري5
ً
.التقديم على املنح والجوائز الخيرية املخصصه سنويا

حصر اإليرادات واملتابعة مع قسم الحسابات.بناء خطة االتصال التسويقي للمنتجات مع قسم اإلعالم1

بناء خطة األتصال التسويقي لحملة فبراير1

تنفيذ إجراءات التواصل مع الجهات ومشاركتهم بالعروض التقديمية لبرامج وخدمات 

األندية - السينما- املتاجر اإللكترونية - قطاع املطاعم ).الجمعية مع توضيح أوجه الدعم

(...الفروسية-الرياضية 

2

4اليوم الوطني السعودي*

تفعيل اليوم العاملي للطفل*

العودة للمدارس*

3
- وزراة الثقافة - هيئة الترفيهة  )العمل على استقطاب الجهات املرتبطة بإدارة وتسويق الفعاليات املحلية للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها 

(وزارة الرياضة 
توقيع مذكرة مع جهه واحده

.الفعاليات املوسمية والرسميه لألطفال 1

استقطاب هدايا األطفال بالعدد املطلوب خالل فعاليات السنه

(400 )عيد األضحى عدد  (400)عيد الفطر عدد 

(150)قرقعان عدد  (453 )هدايا النجاح عدد 

(400)فبراير عدد

 جهات ترفيهية ومطاعم8استقطاب 

هديه قيمه (70)استقطاب هدايا األطفال عدد 

.تبرعات عينية عامه3
ً
.استقطاب جهتين للتبرع لدعم البرامج والخدمات شهريا

100,000حفل تكريم الداعمين السنوي2

7,830حفل جائزة االميرة عادلة بنت عبد هللا آل سعود3

لكل عضو...  إرسال بطاقات التهنئة ، التعزية، املعايده .التواصل مع األعضاء في كافة املناسبات اإلجتماعيه واملواسم الرسمية1

.دعوة األعضاء في فعاليات الجمعية.تفعيل دور األعضاء في فعاليات الجمعية2

.اشراك األعضاء في برامج وأنشطة الجمعية3
ً
تفعيل دور عضو واحد على األقل شهريا

.إشراك األعضاء في أخبار وفعاليات الجمعية4

ً
إرسال نشره شهريا

(مصممة من املحتوى اإلعالمي )

.تحديد مزايا األعضاء وتصنيفهم إلى فئات حسب الدعم واعتماده5
نموذج مزايا األعضاء معتمد- 

.كافه االمتيازات املعتمده مفعله مع األعضاء-   

.املتابعة مع األعضاء لتحصيل مبلغ الزكاة خالل شهر رمضان.تسويق ملف الزكاة لألعضاء1

: فيما يتعلق 5083املتابعة مع الشركة املسوقة لرقم التبرع املوحد 

تفعيل دور الجهات الخارجية في الحمالت والفعاليات الرسمية

توسيع نطاق التعاون والتكامل مع القطاع العام و الخاص: الهدف التشغيلي

.توسيع النطاق اإلجتماعي للعضويه: الهدف التشغيلي

.توطيد العالقات مع األعضاء: الهدف التشغيلي

.تنفيذ كافة اإلجراءات التنظيمية للفعاليات التكريمية والريعية للجمعية حسب اإلجراءات املعتمدة: الهدف التشغيلي

استقطاب الدعم العيني واللوجستي لبرامج وخدمات الجمعية: الهدف التشغيلي

.حفالت نهاية العالج 2

.ـــ تنفيذ إِجراءات التنظيم للفعاليات وتجديد كافة املتطلبات البشرية واللوجستية

. اشهر 3ـــ اعداد خطه قبل الفعالية بـ 

 اشهر4ـــ اعداد خطه قبل الفعالية بـ 

حفل تكريم الخدمات املساندة1

املتجر اإللكتروني

قسم املشاريع واألنشطة

قسم األعضاء

100,000

60,000



.قياس عائد األثر للمزايا املقدمة للعضو2
ً
تقرير تحليلي ملعدل نسبه الزيادة باإلنضمام للعضويه سنويا

5.تفعيل الصيغ في املخاطبات والحسابات الرسمية للجمعية.ابتكار صيغ دعائية إلستقطاب العضويه3

لكل كافل...  إرسال بطاقات التهنئة ، التعزية، املعايده .التواصل مع الكفالء في كافة املناسبات اإلجتماعيه واملواسم الرسمية1

.دعوة الكفالء في فعاليات الجمعية.تفعيل دور الكفالء في فعاليات الجمعية2

تزويد الكفالء بتقارير األطفال املكفولين بالتنسيق مع قسم الخدمة اإلجتماعية3

 للكفالء2إرسال عدد 
ً
 تقارير سنويا

.تقرير أولي- 

.تقرير متابعة مرفق صور وفيدوهات- 

.إشراك الكفالء في أخبار وفعاليات الجمعية4

ً
إرسال نشره شهريا

(مصممة من املحتوى اإلعالمي )

إتمام اتفاقية تعاون مع جهة رائده.تفعيل الشراكات مع الجهات املانحه1

تطوير دليل املنتجات التسويقية حسب امليزانيات التقديرية لبرامج كفالة2
ً
.جدول محدث شامل بامليزانيات والشركات املراد استقطابها شهريا

.تحديد مزايا الكفالء وتصنيفهم إلى فئات حسب الدعم واعتماده3
نموذج مزايا الكفالء معتمد -

كافه االمتيازات املعتمده مفعله مع الكفالء -

.املتابعة مع الكفالء لتحصيل مبلغ الزكاة خالل شهر رمضان.تسويق ملف الزكاة للكفالء1

.قياس عائد األثر للمزايا املقدمة للكافل2
ً
تقرير تحليلي ملعدل نسبه الزيادة باإلنضمام للكفالة سنويا

.تفعيل الصيغ في املخاطبات والحسابات الرسمية للجمعية.ابتكار صيغ دعائية إلستقطاب الكفالء3

1

التواصل الفعال مع املتطوعين الستقطاب الفرصة املطلوبة*

ـــــ نشر الفرص التطوعية املطلوبة في منصة التطوع،

وتطبيق واتس اب

.Zoomـــــ عمل مقابالت شخصية لترشيح املتطوعين املالئمين لكل مهمه عبر برنامج 

ساعات العمل مسجلة

6توثيق التقييم من املسؤول واملتطوع

ـــ بيانات محصورة ألسماء ومعلومات املتطوعين في منصة التطوع وملفات املشاركة.تسجيل بيانات املتطوع في منصة التطوع2

رصد الساعات التطوعية ملنسوبي القطاع الصحي في منصة وزارة الصحة.(ممارسين صحيين ، استشارييين مختصين  )تفعيل التطوع التخصص ي 3

TikTokتسويق الفرص التطوعية في برنامج *
ً
نشر مقاطع للفرص التطوعية بمعدل مقطع إلى مقطعين اسبوعيا

.تحديد موعد البدء من قبل وزارة التعليم إلطالق الفرص التطوعية.تفعيل الفرص التطوعية في املدرسة املرشحة من قبل الوزاره *

أدلة وزارة التعليم مطبقة.تفعيل األدله الخاصه بالوزارة *

صياغة أنشطة بمعدل نشاط كل ربع.تطوير دليل ملنتجات الفرص التطوعية *

إرسال أخبار جمعية سند عبر الواتس اب أو االيميلالتواصل املستمر مع املتطوعين وإشراكهم في أخبار وفعاليات الجمعية1

إرسال معايدة، تهنئة، أو تعزيةالتواصل مع املتطوعين املستمرين في املناسبات الرسمية املوسمية2

اإلشراف امليداني على أداء املتطوع وتقييمه

توفير املتطوعين لإلدارات في الجمعية

توطيد العالقات مع املتطوعين:   الهدف التشغيلي

*

.تفعيل الفرص التطوعية بالتعاون مع وزارة التعليم لطالب املرحلة الثانوية: الهدف التشغيلي 

استقطاب املتطوعين: الهدف التشغيلي

.توسيع النطاق اإلجتماعي للكفالء: الهدف التشغيلي

.اإلرتقاء بفئة املانحين لبرنامج الكفالة من الفردي إلى املؤسس ي: الهدف التشغيلي

.توطيد العالقات مع الكفالء: الهدف التشغيلي

قسم التطوع

قسم الكفالة



تنظيم فعالية للمتطوعين في اليوم العاملي للتطوع3
.ـــــ إعداد مواد مصوره تعكس تجربة التطوع

.ــــ استضافة خاصه لتكريم املتطوعين حسب فئاتهم

.تنفيذ كافة اإلجراءات التنظيمية للفعاليات وتحديد كافة املتطلبات اللوجستية والبشرية واملادية واإلعالمية الخاصة باملتطوعين1

.ــــ تحديد فرص تطوعية متخصصة لخدمة الفعالية

.ــــ عمل مقابالت شخصية لترشيح املتطوعين املالئمين لكل مهمة وفعالية

.ــــ تنظيم عمل املتطوعين واإلشراف عليه

.ــــــ تسجيل أسماء وبيانات املتطوعين في منصة التطوع

. فريق تطوعي 2التعاقد مع .استقطاب فرق تطوعية متخصصه للمتطلبات الفعاليات 2

افق مع رؤية ورسالة الجمعية.تصميم هوية إعالمية للحسابات الرسمية واملوقع اإللكتروني الخاص بالجمعية1 تصميم محتوى اعالمي بهويه موحده تتو

2

:تنفيذ التصاميم املالئمة للمحتوى املناسب للنشر

.إبراز دور الجمعية -     

.تعزيز السمعة املؤسسية للجمعية -     

.فعاليات ومطبوعات الجمعية املعتمدة -     

.تسويق البرامج والخدمات في الجمعية-     

تصميم  ابتكاري

مواكب لالعالم الحديث
7

تحديد هوية التصميم بناٍء على املحتوى اإلعالمياملشاركة في بناء خطة السياسة اإلعالمية مع قسم االعالم3

افقة مع الهوية املؤسسية املعتمدة1 تحديث دليل ملعايير التصاميم بناء على الهويه املعتمده.تطوير املعايير في التصماميم املتو

افية وتطبيقها حسب موضوع املنتج.اإلطالع على تصاميم الجهات الكبرى في القطاع العام والخاص2 اقتباس التصاميم من مصادر احتر

افيك تفعيل البرامج املستحدثه في مجال التصميم والجر

افيك تحديد الدورات التدريبية لتطوير مجال التصميم والجر

اخراج نسخ محدثة من التصماميم القديمة.تحديث املواد الرقمية واملطبوعة4

املشاركة بالرأي مع الفريق بخصوص املحتوى الكتابي.تدقيق ومراجعة التصاميم ومحتوها قبل النشر 5

افيك1 تكوين أعضاء استشاريين مختصين باملجال.توسيع نطاق العمل اإلحترافي للتصميم والجر

افيك مخاطبة الجهات الرائدة في مجال التصميم والجر

افيك التعاقد مع جهتين مختصه بالتصميم والجر

افية إلستخدامها كمواد للمطبوعات.املتابعة في عمل جلسات تصوير دعائية جديدة لألطفال3 اخراج صور احتر

دليل إجرائي متكامل لكافة األقسام بإدارة العالقات العامةاملشاركة في استحداث وتطوير إجراءات وسياسات العمل و إعتمادها1

نماذج عمل إلكترونية معتمدة.استحداث نماذج العمل إلكترونيا و إعتمادها2

.املشاركة في تحديث قاعدة البيانات الرئيسية في الجمعية3
ً
8قاعدة بيانات محدثة دوريا

.تطوير التصاميم من الطابع التقليدي إلى اإلحترافي:  الهدف التشغيلي

افية:   الهدف التشغيلي تعزيز الصوره الذهنية للجمعية من خالل إعداد وصنع التصاميم التسويقية اإلحتر

.تفعيل دور املتطوعين في فعاليات وأنشطة الجمعية :  الهدف التشغيلي

قسم التصميم

.فتح باب التعاون مع املؤسسات اإلنتاجية إلستقطاب الكفاءات كمستشارين 2

.مواكبة التطور املستمر في األدوات والبرامج املستخدمة واألفكار اإلبداعية للتصاميم 3

تنظيم وتطوير آلية العمل اإلداري والفني:   الهدف التشغيلي

افيك:  الهدف التشغيلي .تفعيل أفضل املمارسات في استقطاب الدعم الفني من الجهات املختصه بالتصميم والجر

قسم اإلداري



ملفات إلكترونية منظمه ومعتمدة وفق املهام واملسؤوليات اإلدارية : كافة األقسام

والتنسيقية الداخلية والخارجيه

اإلتفاقية ـ )ملف إلكتروني لكل جهة شامل :اإلعالم/ األنشطة واملشاريع/ قسم الشراكات 

(إيصال اإلستالم ـ خطاب الشكرـ التقارير

شراكات  (نشط )استحداث آلية متابعة الشراكاء بتصنيف املانحين : قسم الشراكات

تبرعات مشروطة وغير – شراكات تقنية وفنية – شراكات مجتمعية – استراتيجية

حسب السنوات  (غير نشيط )مشروطة حسب السنوات وإدارج بيانات املتابعة، 
ً
السابقة محدث شهريا

:   قسم اإلعالم

ملف الخطط الشهرية للنشر يحتوي على الخطط التطويرية لقنوات التواصل -  

االجتماعي لصياغة املحتوى اإلعالمي 

ملف يخص األسئلة الشائعة الخاصة باألقسام في الجمعية ليتم الرد على استفسارات -  

.   املتابعين وفق آليات الرد املعتمدة لكل قسم بشكل اوضح

ملف خاص باملناسبات املحلية واأليام العاملية وما يتناسب مع نشاط الجمعية-  

ملف إلكتروني لكل عضو وكافل شامل : قسم العضوية والكفالة

اإليصاالت البنكية للسداد، استمارات اإلنضمام للعضويه والكفالة، املخاطبات، صور  )

(بطاقة العضوية، قائمة باألطفال املكفولين، تقارير األطفال املكفولين
ً
محدث شهريا

: . قسم التصميم

. ملف يحتوي على صور أطفال الجمعية-    

.ملف يحتوي على كافة تصاميم املطبوعات املعتمدة-    

.ملف يحتوي على كافة تصاميم البرامج والخدمات-    

.ملف يحتوي على كافة تصاميم الفعاليات مصنف حسب الفعالية-    

.تزويد الشركاء واملانحين بالتقارير املرسله من إدارة البرامج والخدمات: قسم الشراكات

.تقرير إداري ومالي يوضح إنجازات الربع السنوي: قسم األنشطة واملشاريع

تقارير تحليلة احصائية ملحتوى قنوات التواصل االجتماعي لرصد حجم : قسم االعالم

التفاعل مع الظهور االعالمي
9

.توثيق متطلبات منصة التطوع6
:قسم التطوع

ــــــ تقارير شهرية عدد املتطوعين والفرص التطوعية  وعدد الساعات والعائد االقتصادي

 .(وزارة الصحة ، وزارة  املوارد البشرية)ــــ متابعة القرارات الخاصة بالتطوع 7

 

.ــــ قوانين وزارة العمل الخاصة بالتطوع مطبقة 

افقات الحكومية الالزمة بالتنسيق مع سكرتير املدير العام8 متابعة املو
افقات  والتصاريح ألقامة الفعاليات الالزمة في قسم األنشطة  الحصول على املو

واملشاريع والعضوية

.جميع الشراكات املفعلة معلنة في الحسابات الرسمية للجمعية.متابعة التسويق اإلعالمي لإلشاده بالشركاء واملانحين9

تفعيل مذكرات التفاهم مع الجهات10
متابعة تنفيذ اإللتزامات في : التصميم/ اإلعالم / اآلنشطة واملشاريع/ قسم الشراكات

.اإلتفاقية

 )خطة شهرية معتمدة إلستقطاب الجهات من القطاع : قسم املشاريع واألنشطة 

.(التجاري العام الخدمي 

.خطة شهرية معتمدة إلستقطاب الجهات اإلعالمية: قسم االعالم

افيك: قسم التصميم .خطة شهرية معتمدة إلستقطاب جهات تصميم الجر

4

11

إعداد التقارير الدورية والسنوي

.تنظيم امللفات حسب التبويب املعتمد

5

املشاركة في وضع الخطة الستقطاب الجهات



التصميم ولنشر بعد اإلعتماد

جدولة التصاميم املطلوبه وتحديد اإليطار الزمني حسب األهمية

اإلحتفاظ بصورة من جميع األخبار الصحفية الخاصة بالجمعية بعد نشرها.إعداد ورصد امللف الصحفي لنشر األخبار املتعلقة بالجمعية وأنشطتها عبر اإلعالم التقليدي واإللكتروني 13

.إقامة الجمعية العمومية في الوقت املحدد خالل شهر ابريل.تطبيق دليل أجراءات الجمعيات العمومية العاديه والغير عاديه املعتمد من وزارة املوارد البشرية14

استحداث آلية متابعة سداد االعضاء والكفالء15
ً
تفعيل خاصيه التذكير املجدول بالسداد شهريا

.قاعدة بيانات محدثه شامله معلومات األعضاء والكفالء بشكل شهري.حسب السنوات السابقة (غير نشط )حسب السنوات وإدارج بيانات املتابعة،  (نشط )تحديث بيانات األعضاء والكفالء بتصنيفهم 16

ملفات ورقية منظمة حسب تسلسل أرقام العضويه والكفالةتنظيم امللفات الورقية لألعضاء والكفالء17

قاعدة بيانات بأسماء املتطوعين شاملة محدثةتحديث بيانات املتطوعين18

تطبيق قوانين وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  الخاصة منصة التطوع.متابعة قرارات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  الخاصة منصة التطوع19

تفعيل الصياغات املعتمده بالرؤية في الخطابات واملراسالت اإللكترونية2030وضع معجم ملصطلحات رؤية 1

. لكتابة الخطابات الرسميةSteel Bookوضع  2
ـــ توحيد لغة الخطاب

Sheerــــ خطابات محدثة اإللكترونية ومدرجة على 
10

فهرسة وتنسيق ملفات إدارة العالقات العامة بالشبكة الداخلية املشتركة.تنظيم ملف إدارة العالقات العامة باملجلد املشترك3

. أيام من الشهر امليالدي الجديد5إصدار التقرير الشهري خالل .متابعة اعداد التقرير الشهري إلدارة العالقات العامة 4

.إصدار تقويم شهري وتحديثة حسب مااستجد من مهام ومسؤوليات.متابعة اعداد التقويم السنوي إلدارة العالقات العامة والتسويق5

.متابعة استالم وتنظيم اإلدلة اإلجرائية ألقسام العالقات العامة من املوظفات املسؤوالت8
إدراج اإلدلة اإلجرائية إلدارة العالقات العامة بالشبكة الداخلية املشتركة ومتابعة 

ً
تحدثيها سنويا

.متابعة الطلب مع إدارة الخدمات املساندة.تنفيذ إجراءات طلب الدعم اللوجسيتي لفعاليات وانشطة إدارة العالقات العامة6

تحديث جدول األكسل ملتابعة اجازات املوظفاتمتابعة تعبئة وتقديم نماذج االجازة واالسئتذان ملوظفات اإلدارة7

املتابعة مع إدارة الحسابات.تنفيذ كافة إجراءات إصدار اذن الصرف لكل قسم حسب امليزانيه املخصصه بعد االعتماد 8

(أعضاء- شركاء - داعمين -مانحين)قياس مستوى رضا املستفيدين تطبيق افضل املمارسات في مجال العمل اإلداري والفني مع الجهات واألفراد6

متابعة طلبات اإلدارة واألقسام األخرى في التصميم و النشر اإلعالمي 12

املهام اإلدارية والفنية للدعم اإلداري



JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecاالحتياجالحالي

تفعيل الخطط التعليمية لطالب املرحلة االبتدائية

ملتطلبات مهارات الحد االدنى املعتمدة من وزارة التعليم

.للطالب امللتحقين

الدمام- جدة - الرياض 

تفعيل املنهج املعتمد لطالب املرحلة املتوسطة

للمتطلبات التحصيلية املعتمدة من وزارة التعليم للطالب

.امللتحقين

الدمام- جدة - الرياض 

الدمام- جدة - الرياض 2022/2023اجتياز الطالب والطالبات للعام الدراس ي  تقديم االختبارات الفصلية والسنوية للطالب وامللتحقين2

الدماماستالم املشروع من الجهة املنفذةتأثيث وتجهيز فصل مستشفى امللك فهد التخصص ي3

افقة خطية لتشغيل فصول وزارة التعليم في مستشفى امللك فيصل التخصص ي1 الحصول على مو
متابعة االجراءات التنسيقية والتنفيذية الستالم مقر الفصل التعليمي باملستشفى من  

وزارة التعليم
جدة

(املنطقة الشرقية)الظهران - الدمام التحاق الطالب من مركز جونز هوبكنز للفصول االفتراضية الخاصة باملنطقة الشرقية.لطالب مركز جونز هوبكنز الطبي (عن بعد)تقديم الخدمة التعليمية 2

الرياض تفعيل الخدمة في  غرفة األلعاب بمركز امللك فهد الوطني لآلورامتشغيل مقر في مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال1

الرياضتوقيع  مذكرات تفاهم بين الجمعية واملراكز بما ال يقل عن مركزين خالل السنة

الدمام- جدة - الرياض تفعيل ورش إلقامة العروض مسرحية بمعدل عرض واحدة  كل شهر

توقيع مذكرة تفاهم مع واحة عبد الرحمنمن خالل تدريب فريق العمل.Child Lifeفتح باب التعا،ون مع برنامج 3

5,077تفعيل املطبوعات التربوية ضمن أنشطة الفصولطباعة تصاميم املطبوعات التربوية ورقيا مرفق1

ابط املطبوعات  التربوية  وتوعوية مع  املستفيدين مشاركة رو

نشر املنشورات التوعوية والتربوية عبر حسابات الرسمية للجمعية

1,500,000

1,500,000قبول عدد من األبحاث في مجال سرطان األطفال ضمن الدورة الخامسة عشرتنفيذ إجراءات إقامة الدورة الخامسة عشر1

تسليم الدفعات املالية للباحثين

(الحادية عشر- العاشرة - التاسعة )استالم التقارير النهائية لألبحاث املتأخرة 

إقامة ملتقى الباحثينفتح باب التعاون مع جمعية داعم3

10

تطوير منهجية تقديم خدمة العالج الترفيهي: الهدف التشغيلي

دعم الدراسات البحثية للحاالت املتعلقة بأورام األطفال باململكة: الهدف التشغيلي

(التوعوية- الصحية - التربوية )تنفيذ إجراءات اخراج املطبوعات : الهدف التشغيلي

2

 جدولة النشر اإللكتروني للمواد التربوية والتوعوية مرفق

الرياض

 العالج الترفيهي

2

الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات التعليمية للطالب في البرنامج: الهدف التشغيلي

عدد املوظفين

برنامج سند التعليمي
الخدمة التعليمية

1
تنفيذ الخطط التربوية وفق منهج الوزارة املعتمد 

(حضوري- عن بعد )

الوسائل
اإلطار الزمني

املدينةمؤشرات األداء

2

توسيع نطاق تقديم الخدمة التعليمية: الهدف التشغيلي

1

1إغالق األبحاث املتأخرة

 املطبوعات

استقطاب الجهات املتخصصة في التدريب املهاري لتقديم الورش والدورات2

2

الخطة التشغيلية إلدارة البرامج والخدمات

 منح األبحاث العلمية

التكلفة



52مكة املكرمةتوقيع مذكرة تفاهم مع مدينة امللك عبدهللا الطبية

تبوكتوقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى امللك سلمان للقوات املسلحة

بما ال يقل عن زيارتين كل شهر داخل الرياض وزيارة خارج الرياض

تفعيل خدمة غرفتي بما ال يقل عن حالة لكل ربع

الرياضتفعيل مذكرة التفاهم مع مركز األعمال بمستشفى امللك خالد الجامعي

زراعة )تفعيل مذكرة التفاهم مع مركز األعمال بمستشفى امللك فهد التخصص ي 

(النخاع
الدمام

األحساءتوقيع مذكرة التفاهم مع مستشفى املوس ى

 إحصائية مفصلة للمستفيدين من الخدمة

تضمين إجراءات الخدمة في الدليل اإلجرائي

120,000جدةتفعيل خدمات برنامج الدعم املعنوي في املقر تأثيث وتجهيز غرفة األطباء بمستشفى امللك فيصل التخصص ي1

250,000الرياضاستالم املشروع من الجهة املنفذةتأثيث وتجهيز غرفة األلعاب بمركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال2

افقة خطية لتأثيث وتجهيز املقر  من اإلدارة املعنيةتأثيث وتجهيز غرفة األلعاب بمركز جونز هوبكنز3 110,000الظهرانالحصول على مو

الرياض جهات خالل العام8تفعيل التعاون لعدد 

القصيم- الدمام - جدة  جهات خالل العام6تفعيل التعاون لعدد 

كافة مراكز األورامتنفيذ إجراءات التنيم للفعاليات واألنشطة وفق الخطة الشهريةتفعيل الفعاليات واألنشطة في مراكز األورام2

املحافظة على تقديم الخدمة بتفعيل األنشطة والفعاليات في السكن الخيري3
إقامة األنشطة والفعاليات الترفيهية في سكن املطوع الخيري ودار الضيافة بمعدل مره 

شهريا
الرياض

تفعيل االستضافات لألطفال في كافة املناطق1
 6تنفيذ االجراءات التنسيقية مع الجهات املستضيفة لألطفال بمعدل استضافة 

استضافات خالل العام في كل مدينة
القصيم- جدة 

تعزيز مصادر الدعم في إقامة الحفالتاستقطاب الدعم العيني واللوجستي لحفالت نهاية العالج1

توسيع نطاق الفعاليات واالستضافات خارج منطقة الرياض: الهدف التشغيلي

الخدمة االجتماعية

(زراعة النخاع- عالج طفل مقيم ) استقطاب مراكز األعمال لتقديم الخدمات العالجية  1

2

1

رفع نسبة تنفيذ الزيارات املنزلية للحاالت

كافة مراكز األورام باململكةتنفيذ اجراءات تسليم األلعاب ضمن برنامج سند التعليمي1

 عالج طفل مقيم وزراعة النخاع

لعبة ترسم بسمة

استقطاب الجهات الترفيهية لتفعيل األنشطة

سند الترفيهي

حفالت نهاية العالج

توسيع نطاق تقديم الخدمات االجتماعية في مراكز األورام: الهدف التشغيلي

توسيع نطاق تقديم الخدمات العالجية: الهدف التشغيلي

رفع مستوى جودة البرامج والخدمات املقدمة: الهدف التشغيلي

كافة مراكز األورام باململكة

جائزة األميرة عادلة

تطوير آلية توزيع األلعاب: الهدف التشغيلي

تأثيث وتجهيز مقار لتفعيل جلسات برنامج الدعم املعنوي: الهدف التشغيلي

القطاع التدريبي املتخصص/ توسيع نطاق التعاون والتكامل مع القطاع الترفيهي: الهدف التشغيلي

فتح باب التعاون لتفعيل الخدمة: الهدف التشغيلي

افق بمراكز اورام األطفال تجهيز وتأثيث عدد من املر

1

تفعيل التعاون مع مراكز أورام األطفال في عدد من املدن



تسليم الجوائز   للفائزين في الدورة الثالثةتنفيذ االجراءات التنظيمية والتنسيقية لجائزة األميرة عادلة1

21

القصيم- الدمام -    جدة جلسات خالل العام (4 )اقامة جلسات االرشاد الجمعي بما ال يقل عن عدد تفعيل جلسات اإلرشاد الجمعي لألمهات بمراكز األورام الخارجية1

القصيم- الدمام -  جدة - الرياض جلسات خالل العام (4 )إقامة جلسات اإلرشاد الجمعي بما ال يقل عن عدد تفعيل جلسات اإلرشاد الجمعي للممارسين الصحيين العاملين بمراكز األورام الداخلية والخارجية2

القصيم- الدمام -  جدة - الرياض جلسات خالل العام ( 3 )اقامة جلسات االرشاد الجمعي بما اليقل عن عدد  تفعيل جلسات اإلرشاد الجمعي لألباء بمراكز األورام الداخلية والخارجية3

تصميم مواد مصورة تقدم املعلومات لألسر في فترة العالج بالتعاون مع املركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية4
 حلقات خالل 5اخراج مواد علمية مصورة من الدليل املساند لألسر بما ال يقل عن 

العام
الرياض

اعتماد أسماء املرشحين في اللجنة

افقات مع األعضاء  توقيع العقود واملو

 عقد االجتماعات الدورية لللجنة

ابط االلكترونية للمقاييس مع الحاالتتقييم الحالة قبل تقديم الخدمة1 الرياض مشاركة الرو

الرياضتقديم الخدمة للمستفيد من قبل املركز املختص2

الرياضتقديم الخدمة من قبل أعضاء اللجنة االستشارية3

الرياضجهة خالل العام ( 2 )توقيع مذكرة تعاون بما ال يقل عن استقطاب مراكز مختصة باألنشطة والورش الحرفية1

الرياضجهة خالل العام ( 2 )توقيع مذكرة تعاون بما ال يقل عن استقطاب مراكز مختصة باألنشطة البدنية الصحية2

  جدةجلسات خالل العام في كل مدينة (6 )تفعيل الورش بما ال يقل عن عدد 

 القصيمجلسات خالل العام في كل مدينة (4 )تفعيل الورش بما ال يقل عن عدد 

الدمامجلسات خالل العام في كل مدينة (4 )تفعيل الورش بما ال يقل عن عدد 

الرياضورش خالل العام (4)تفعيل عدد من الدورات والورش بمعدل .تقديم الدورات التطويرية املختصة بالتدريب املهاري العملي ملجموعات الدعم 1

القصيم- الدمام - جدة توقيع مذكرة تعاون بما اليقل عن مركز في كل مدينةاستقطاب مراكز مختصة بالعالج النفس ي1

الدمام- القصيم - جدة - الرياض  التحويل للمراكز املختصة لتقديم الخدمة حسب حاجة املستفيدتقديم خدمة جلسات العالج املعرفي السلوكي للحاالت الفردية2

الدمام- القصيم -   جدة توقيع مذكرة تعاون بما اليقل عن مركز في كل مدينةاستقطاب مراكز مختصة بالتجميل لتقديم الخدمة1

الدمام- القصيم -   جدة مرات خالل العام في كل مركز ( 4 )تفعيل الخدمة بما اليقل عن تقديم خدمة جميلتي لالطفال املرض ى في مراكز األورام الخارجية2

الرياضمرات خالل العام ( 8 )تقديم الخدمة بما اليقل عن الحفاظ على تقديم خدمة جميلتي لالطفال املرض ى في مراكز األورام الداخلية3

الحفاظ على تطوير آلية تقديم الخدمات املعنوية: الهدف التشغيلي

 ورش املساندة

مجموعات الدعم

 الحاالت الفردية

جميلتي

لِك أنِت

الخدمات املعنوية

تقديم ورش املساندة لألمهات بمراكز األورام الخارجية

الرياض

الدعم املعنوي

3

5

تطوير آلية العمل في برنامج الدعم املعنوي من خالل تطبيق أفضل املمارسات في مجال العمل االستشاري املتخصص: الهدف التشغيلي

 اإلرشاد الجمعي

 التقبل اإليجابي

تأسيس اللجنة االستشارية لبرنامج الدعم املعنوي

اصدار تقارير جلسات التقبل اإليجابي

الخدمات االستشارية



الرياضتفعيل الخدمة من خالل الزيارات امليدانية ملراكز األورامتفعيل خدمة لِك أنِت ألم الطفل املريض بالسرطان في مراكز األورام1

افقين بالتزامن مع تقديم خدمة لِك أنت، الخدمات االستشارية بما ال  تفعيل خدمة املر

مرة خالل العام (33)يقل عن 

التعاون مع عدد من املتطوعين لتقديم الخدمة

الرياضمراكز تدريبية خالل العام ( 4 )توقيع مذكرة تعاون بما اليقل عن .التعاون مع عدد من الجهات وعقد شراكات مجتمعية لتنويع األنشطة االجتماعية،املهارية، التدريبية والتعليمية لألطفال1

الرياضأطفال متعافين (8)تنفيذ الخطط الفردية مع مااليقل عن تفعيل خطط تطوير املهارات الفردية لألطفال املتعافين وفق املهارات املحددة من قبل املختصين2

الرياضتوقيع مذكرة تعاون مع شركة مواصالت.التعاون مع شركات لتوفيرخدمة املواصالت لألطفال إلى املراكز التدريبية والتعليمية 3

الرياض.جامعة حكومية أو أهلية خالل العام  ( 2 )توقيع مذكرة تعاون مع ما اليقل عن عدد استحداث برنامج املنح الدراسية للتعليم الجامعي4

الرياضاعتماد الساعات التدريبية من هيئة التخصصات الصحية

الرياضتنفيذ املحاضرات والورش التدريبية لألخصائيين العاملين في مجال األورام

الرياضجهات مختصة (2)توقيع مذكرة تفاهم بما ال يقل عن فتح باب التعاون مع جهات مختصة في التدريب والتطوير لتنفيذ البرنامج التدريبي2

الرياضاستخراج رخصة اعتماد الساعات التدريبية من هيئة التخصصات الصحية للجمعيةتنفيذ إجراءات املتابعة مع هيئة التخصصات الصحية للحصول على االعتماد3

الرياضعرض ورقة عمل وتجارب في ملتقى اليوم العاملي لسرطان الطفولةاملشاركة في ملتقى اليوم العاملي لسرطان الطفولة1

الدمام- القصيم - جدة - الرياض تفعيل اليوم العاملي لألم في كافة مراكز األوراماالحتفال باليوم العاملي لألم في مراكز أورام األطفال1

تفعيل أركان تعريفية توعوية في الخدمات النفسية املقدمة لألطفال املرض ى بالسرطان 

وذويهم في مراكز األورام

املشاركة بورقة عمل في امللتقى السنوي للصحة النفسية املقدم من قبل املركز الوطني 

لتعزيز الصحة النفسية

تفعيل اليوم العاملي للصحة النفسية

الدمام- جدة - الرياض  تقديم الخدمة بمراكز األورام الداخلية  والخارجية1

إقامة البرنامج التدريبي الثامن بالتعاون مع أقسام التدريب والتطوير في املستشفيات 1

 سند املتعافين

األنشطة

 يوم األم

 اليوم العاملي لسرطان الطفولة

 اليوم العاملي للصحة النفسية

الرياض 1

الحفاظ على تطوير آلية تقديم الخدمات بالبرنامج: الهدف التشغيلي

تطوير مهارات األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال سرطان الطفولة: الهدف التشغيلي

افقين خدمة املر


