الخطة التشغيلية لجمعية كبدك لعام 2020-2021
رقم
الهدف
F1

F2

الهدف االستراتيجي
زيادة كفاءة االستثمارات

تحسين األداء المالي

C1

تحسين الصورة الذهنية للمجموعة

C2

تقديم خدمات بجودة عالية

C3

رضى المانحين

C4

جذب شرائح مرضى ومتبرعين جدد

IP1

تنظيم آليات تنمية اإليرادات

IP2

IP3

IP4
IP5
IP6

تحسين العمليّات والرقابة الداخليّة

تقوية العالقة مع الجهات البحثية والعالجية
تحسين آليات إنشاء فروع جديدة
تطوير الشراكات االستراتيجية
تعزيز أتمته العمليّات

IP7

تعزيز فعاليّة تطوير السياسات

E1

رفع األداء وتطوير الجدارات للموظفين

E2

استقطاب وتطوير الكفاءات

E3

تطوير بيئة عمل فعالة وملتزمة بالقيم

E4

تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

w1

تحسين رضا المستفيدين والصورة الذهنية

رمز
الهدف

الهدف الفرعي

2020

الموارد المالية

1

2

3

4

5

6

7

 500.000الف ريال

F1.1

زيادة اإليراد من االستثمارفي االوقاف وغيرها

االستثمارفي األوقاف واستثمارات أخرى

F1.2

تحسين التبرعات من االفراد والجهات املانحه

تفعيل الصدقة االلكترونية  +تنظيم املشاريع وأحتياجتها

F2.1

زيادة وتحسين األداء املالي من أنشطة وخدمات الجمعية

إضافة خدمات ونماذج لتحسين األداء املالي

F2.2

ترشيد النفقات واملصروفات

F2.3

االستخدام األمثل للموارد املالية

ً
تفعيل الرقابة الداخلية على امليزانية شهريا وقياس
مؤشرات األداء لكل قسم وتقديم املالحظات لإلدارة

املصروفات العامة %

C1.1

تحسين مستوى رض ى مرض ى الكبد واملجتمع من خالل التوعية

قياس رضا املرض ى قبل وبعد العالج  +قياس توعية
(
املجتمع بعد إقامة املعارض والقو افل التوعوية
ً
القياس يتم الكترونيا)

مؤشررضا املتبرعين

%70

C1.2

تنظيم عالقات مع اإلعالميين والقنوات اإلعالمية

لقاءات لإلعالميين  .ونشراألخباروالبرامج وصياغتها
ً
إعالميا وتقديم التوعية الصحية إعالميا

تنظيم عدد ( )2لقاءات ونشرعدد(  ) 30مرة للبرامج
ً
واملشاريع إعالميا .

%100

C1.3

تنظيم اللقاءات والشخصيات اإلعتبارية واستضافتهم داخل
الجمعية

تجهيزاملكان لالستضافة وبرنامج متكامل للضيوف

تحسين الصورة الذهنية

C1.4

تنظيم الفعاليات واملحاضرات واملعارض التوعوية في اململكة

إقامة معارض توعوية تثقيفية وتسويقية

تحسين الصوررة الذهنية والتوعية

C2.1

تطويرمستوى معالجة الشكاوى

C2.2

تحسين مستوى رضا املستفيدين عن خدمات الجمعية

تطويرآليات قياس رضاء املستفيدين ومالحظاتهم من
خالل برنامج الكتروني وتقديم الخدمات العالجية الكاملة
للمرض ى

C3.1

تحسين مستوى رضا املانحين

C3.2
C4.1

زيادة قاعدة املتبرعين بالكبد

C4.2

استقبال املرض ى والسعي لزيادة عدد املرض ى املستفيدين من
خدمات الجمعية
تحسين آليات التبرعات واألوقاف

تطويرآليات األستفادة من األوقاف وتفعيلها

IP2.1

تحسين تطبيق املراجعة الداخلية في الجمعية سنويا

إنشاء وتفعيل إدارة املراجعة الداخلية

IP2.2

تحسين مستوى الشفافية

قياس مستوى الشفافية

IP3.1

تطويرالعالقة مع املستشفيات واملراكزالطبية

تطويربروتكوالت تعاون مع جهات بحثيه وعالجيه ووضع
ملف خاص للشراكات وتقديم شهادات الشكروالدروع
للشركاء

IP1.1

20%

2020

المالية

العالقات العامة
واالعالم

30%
2020

قياس رضا املستفيدين والجهات املانحة

تنفيذ برامج تسويقية في عدة مناطق ( العيادة املتنقلة
والعيادة األستشارية )

2020

التنسيق الطبي

الموارد المالية

IP4.1

نسبة الزيادة في التبرعات

3مليون
%2

نسبة الترشيد السنوي

%15

إقامة عدد  90معرض وفعاليات متنوعة ورفع التقارير

معدل الزمن لحل الشكاوى

 5يوم

نسبة رضا املستفيدين عن خدمات الجمعية

%90
%5

معدل تكرار التبرعات في السنة

5

عدد الداعمين والجهات املانحة الجدد

4

عدد املتبرعين بالكبد

2020
2020

2020

التنسيق الطبي
الموارد المالية
إدارة الجمعية

التنسيق الطبي

25%

زيادة فروع الجمعية ومناطق خدمات الجمعية
ً
ً
بناء شراكات استراتيجية محليا ودوليا

%10

قيمة صافي إيرادات التشغيل

2020

املحافظة على الشراكات الحالية املحلية والدولية

IP5.1

إيراد/أرباح االستثمارات الجديدة

2020

املحافظة على الداعمين والجهات املانحة

2020
2020

IP5.2

عدد الشراكات مع شركات تسويقية جدد

تطويرشراكات مع شركات تسويقية جديدة

IP6.1
IP6.2

تحسين أتمتة التطبيقات الداخلية
تحسين كفاءة تشغيل األنظمة اإللكترونية

مشروع تطويرERP
قياس تعطل األنظمة

2020

IP7.1

تحسين وتطويرالسياسات واإلجراءات لجميع اإلدارات

اصداردليل سياسات وإجراءات خدمات الجمعية

2020

E1.1

رفع أداء املوظف

تطويروتطبيق نظام إدارة األداء

إدارة الجمعية

نسبة زيادة عدد املرض ى الجدد

240

معدل الوقت املطلوب من دراسة إلى اعتماد مجلس اإلدارة

2شهر

نسبة تطبيق املراجعة الداخلية لإلدارات

%30

عدد حاالت عدم االمتثال (عدم التطابق)

0
3

عدد االتفاقيات التعاون مع املستشفيات واملراكزالبحثية

عدد الفروع الجديدة ومناطق الخدمات

2

عدد الشراكات الحالية

12

عدد اتفاقيات الشراكات الجديدة

%2

مؤشرتطبيق ERP

%90
%2

نسبة التعطل

4

عدد السياسات واإلج راءات التي تمت مراجعتها وتطويرها
معدل نتائج األداء السنوي للموظفين

%80

E1.2

رفع مستوى الكفاءات اإلدارية  /التخصصية

تطويروتطبيق إطارالجدارات ( دورات تدريبية  +أبتعاث+
حضورملتقيات ومؤتمرات متخصصة )

معدل نتائج األداء السنوي للموظفين

6

E2.1

جذب متطوعين جدد وحفل تكريم سنوي

تطويربرامج تدريبيه للمتطوعين وتكريم املميزين

تطويربرامج تدريبية للمتطوعين

E2.2

االشراف على املعارض التوعوية ومتابعة املتطوعين

رفع اإلنتاجية وزيادة عدد ساعات التطوع وتنفيذ قافلة
كبد التطوعية لنشرثقافة التطوع والتوعية والصحية

E2.3

عدد الكفاءات الذين يتم استقطابهم في السنة

تنفيذ خطة التوظيف السنوية وقياس مدى األحتياج

E3.1

زيادة رضا املستفيدين

قياس رضا املوظفين (استبيان سنوي الكتروني )

E3.2

تطبيق قيم الجمعية

قياس القيم

E4.1

تحسين جودة الخدمات اإللكترونية

E4.2

مؤشراستخدام األنظمة اإللكترونية

تفعيل تطبيقات املوارد البشرية (برنامج الكتروني داخلي
 +األتصاالت األدارية  +ارشفة  +املالية ) ....

w1.1

ً
ً
تنظيم ملفات املرض ى الكترونيا وارشفتها ألكترونيا

w1.2

إعداد/

المبادرات

وزن
الهدف

تاريخ
التنفيذ

مالك المؤشر

التكلفة المتوقعة

وقت التنفيذ
8

المؤشر

12 11 10 9

المستهدف

املتابعة الدورية للمستفيدين ودراسة مدى خدمته واستحقاقه
للدعم

2020
%20

2020
الشؤون اإلدارية

25%
2020

التوقف عن االستخدام الورقي واضافة البيانات
ً
ً
الكتورنيا مع األخذ باإلعتبار أرشفتها الكترونيا وإيجاد
امللف في حال البحث عنه بشكل سريع

تنفيذ خطة التوظيف

15

مؤشررضا املوظفين

%80

معدل مقياس تطبيق القيم

%70

نسبة أتمته العمليات الداخلية

%90

مؤشراستخدام األنظمة اإللكترونية

%90

2020

مراجعة/

إعتماد/

مالحظات

