
 
بالجبیل الصناعیة  الخطة التنفیذیة لجمعیة محبة للتنمیة االسریة  

م  2021لعام   

 التعر�ف با�جمعية   .١

جمعية ذات نفع عام مقرها ا�جبيل الصناعية وتا�عة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية     

هـ 24/05/1438وتار�خ  ٩٠٠بتصر�ح رقم   

 ��دف ا�جمعية إ�� تحقيق اآل�ي: •

 .ل املشكالت ال�ي تواجھ االسرة وذلك من خالل تقديم االرشاد بالهاتف واإلرشاد باملقابلةاالرشاد االسري �ح .١

  .��يئة املقبل�ن ع�� الزواج وتقديم برامج توعية لعموم شرائح ا�جتمع �� مجاالت االرشاد والتنمية األسر�ة .٢

 .تقديم برامج التوفيق ب�ن الراغب�ن للزواج من ا�جنس�ن و�صالح ذات الب�ن .٣

  . وعية ا�جتمع بأهمية تيس�� الزواج وتحقيق الت�افل االجتما�� ب�ن أفراده وعدم املغاالة �� املهور ل�حد من العنوسةت

 

 

 

 

 

 

 



 
 الخطة  التنفیذیة ألقسام الجمعیة حسب التالي :  

 
 االداري : قسم التخطیط و التدریب    اوال

 االداري رسالة والخطة االستراتیجیة للجمعیة وتفعیل التدریب الھدف العام :                    تطویر الرؤیة وال
 

 جھة التنفیذ  زمن التنفیذ  االنشطة  االھداف الفرعیة 
 المساند)  \(الرئیس

 مؤشرات قیاس االداء 

اعداد الرؤیة والرسالة واألھداف االستراتیجیة  تطویر الخطة االستراتیجیة 
 لخمسة اعوام قادمة  

ا  االدارة العلی اشھر  4
 ورؤساء اللجان 

عروض االسعار للجھات   -
 المختصة 

تجھیز استبانة تشمل االنظمة االداریة والمالیة   تحسین االداء المؤسسي 
 ومعرفة تحقق الرضى الوظیفي   

 نتائج االستبانة  - رؤساء اللجان  شھر  12
 التقییم السنوي  -

توقیع مذكرة تفاھم مع   - لجنة التدریب   شھر  12 للموظفین تدریبیة تجھیز الخطة ال االداریة  التدریبیة  البرامجتمكین المستفیدین من 
 مركز تدریبي معتمد  

 خطة البرامج المعتمدة  -
 
 

 : قسم الشئون االداریة      ثانیا

 واللوائح االداریة   باألنظمةتعزیز ثقافة العاملین الھدف العام :                        
 

 جھة التنفیذ  فیذزمن التن االنشطة االھداف الفرعیة  
  \(الرئیس
 المساند) 

 مؤشرات قیاس االداء

إعداد الخطط الالزمة لتحقیق أھدافھا 
كافة ، والعمل على تنظیمھا وتطویرھا 

 واالرتقاء بخدمات الجمعیة كافة.

تجمیع خطط اللجان واعداد الخطة   -
 السنویة التنفیذیة للجمعیة .

 مساعدة اللجان لعمل خطط تفصیلیة   -

ئون  الش اشھر   4
 االداریة    

-  

 تسویق واستقطاب الكوادر الفاعلة   تفعیل العضویة ومنصة التطوع
بول طلب االنضمام لعضویة الجمعیة وطلبات  ق

 التطوع واستقطاب المزید.
   تطویر العالقة مع االعضاء والمتطوعین

 
 

الشئون  
 االداریة    

 الزیادة النوعیة في عدد االعضاء -
 الكوادر التطوعیةالزیادة النوعیة في  -



 
 مستمر  -

خر  لقاءات دوریة للموظفین لمتابعة آ عقد رفع االداء المھني للعاملین في الجمعیة  
 المستجدات االداریة  

الشئون   مستمر  
االداریة  

 واالدارة العلیا   

 عدد اللقاءات الدوریة التثقیفیة   -
-  

 
    -  

المساھمة في تنظیم العمل ومساعدة 
 لمھام بعض العاملین في اداء بعض ا

فتح باب التطوع في كافة المجاالت التي تخدم  
 الجمعیة ،

التواصل مع الجھات المختصة في توفیر فرص  
 عمل  

  

الشئون   شھر   12
 االداریة    

 القرارات االداریة الصادرة   -
 عدد المتطوعین للعمل  -
 عدد الفرص الوظیفیة المقدمة   -

 

 ً للنظام  تجھیز الملفات االداریة وفقا
 (الحوكمة)  لمعتمداالداري ا 

واالجراءت  تحدیث النظام االداري بالجمعیة ،
 والبیانات  

استكمال كافة الملفات والمستندات الخاصة  
  بالحوكمة

الشئون   اشھر  4
 االداریة    

 تطبیق متطلبات وتوصیات الحوكمة -
 

املطلو�ة بحسب الالئحة  جدولة االجتماعات

 واعداد (ا�جمعية العمومية ,مجلس االدارة )

 التقار�ر الالزمة وتزو�د الوزارة ��ا.  ا�حاضر و

 

 التجھیز وترتیب االجتماعات  -
 تجھیز الملفات االداریة المتعلقة باالجتماع   -
توثیق المحاضر واعتمادھا وارسالھا الى   -

 الوزارة  
 متابعة القرارات والتوصیات -

الشئون   مستمر 
 االداریة    

 تطبیق متطلبات وتوصیات الحوكمة -
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : قسم االستشارات  ثالثا

 الھدف العام :            تنمیة وتطویر  االستشارات بأفضل االسالیب والوسائل الممكنة 
 

 جھة التنفیذ  زمن التنفیذ  االنشطة  االھداف الفرعیة 
 المساند)  \(الرئیس

 مؤشرات قیاس االداء 

لجنة  \لجنة التدریب  شھر  12 االستشارات  استكمال مشروع دبلوم  رفع كفاءة المستشارین والمستشارات
 االستشارات 

 تقاریر الجامعة  -
 كشف الحضور   -
 الشھادات   -

 
 كشف االسماء المعتمدة   - لجنة االستشارات  شھر   12 استقطاب العدید من الكفاءات  زیادة عدد المستشارین والمستشارات 

 
تطویر القسم الى مركز االرشاد  

 االسري 
اصة بالمركز  تجھیز المتطلبات الخ

 والحصول على الترخیص  
الشؤون  \لجنة االستشارات  اشھر  6

 االداریة   
 الترخیص المعتمد  -
 االدلة واالجراءات   -
 الجدارات والمعاییر  -

 
تسویق الخدمات االستشاریة (الھاتف 
االستشاري و الحضوري وعبر موقع 

 الجمعیة )

التنسیق مع االعالم في نشر الدعایات  
 م المتاحة  عبر وسائل االعال

النشر االسبوعي في التواصل   - لجنة االستشارات شھر  12
 االجتماعي .

الرسائل المستمرة في الواتس  -
 والتلیعرام 

 قناة الھیئة ولوحات الشوارع  -
الھاتفیة وذلك   الرد على االستشارات  ادارة وتفعیل الھاتف االستشاري 

االدلة واالجراءات وبحسب   وفق
    الجدول الزمني المحدد  

 

 لجنة االستشارات ة مستمر 

 

 االلتزام باالدلة واالجراءت   -
 الثوثیق   -
 زیادة عدد المستفیدین  -

حضور  ل      ذلك بطلب المستفید ستشارات الحضوریة ادارة وتفعیل اال
للجمعیة لعقد جلسة استشاریة في القاعة  

االدلة   المخصصة لذلك وفق 
 واالجراءات. 

 

 االدلة واالجراءت  االلتزام ب - لجنة االستشارات مستمر 
 الثوثیق   -
 زیادة عدد المستفیدین  -

ستشارات الكترونیة ادارة وتفعیل اال
 عبر الموقع 

وذلك بطلب المستفید استشارة الكترونیة  
 عن طریق الموقع االلكتروني للجمعیة
 

 االلتزام باالدلة واالجراءت   - لجنة االستشارات مستمر 
 الثوثیق   -
 زیادة عدد المستفیدین  -



 
 

االستشارات فعیل ادارة وت
 الطالبیة

 

الطالبیة  االستشارات  خدمة  تقدیم 
الجمعیة   مقر  في  الحضوریة  األسریة 
 وفق جدول زمني محدد 

لتاھیل  دورة  اقامة  في  المساعدة 
 المرشدین الطالبیة  
 

 االلتزام باالدلة واالجراءت   - لجنة االستشارات مستمر 
 الثوثیق   -
 زیادة عدد المستفیدین  -

 
 

 صالح ذات البین  : قسم ا   رابعا

 بالكفاءات   تزویدهو وتفعیلھ القسم  تمكینالھدف العام :                                   

 جھة التنفیذ  زمن التنفیذ  االنشطة  االھداف الفرعیة 
 المساند)  \(الرئیس

 مؤشرات قیاس االداء  

حصر الحاالت المحالة وتوثیقھا ،  تعزیز العالقة مع محكمة الجبیل 
التواصل مع لجنة االصالح  

 بالمحكمة  

 عدد الحاالت المحالة من المحكمة   - لجنة االصالح   شھر   12
 التقاریر الدوریة   -

تطویر المصلحین والمصلحات التابعین 
 للجمعیة

  \لجنة االصالح شھر  12 اقامة دورات وورش   -
 لجنة التدریب

 دورتین وورشة  -

 كشف االسماء المعتمدة  - لجنة االصالح  شھر  12 استقطاب كفاءات جدیدة  زیادة عدد المصلحین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 العالقات العامة واالعالم    : قسم خامسا

 تعزیز مكانة الجمعیة في المجتمعالھدف العام :                          
 

 جھة التنفیذ  زمن التنفیذ  االنشطة  االھداف الفرعیة 
  \(الرئیس
 المساند) 

 مؤشرات قیاس االداء 

 طباعة منشورات الجمعیة وتوزیعھا ، ر العالقات مع المانحین  تطوی
 استقطاب المانحین لزیارة الجمعیة،  

 تفعیل موقع الجمعیة االلكتروني ،
 توقیع مذكرات تفاھم 

لجنة العالقات    شھر  12
 واالعالم   

 عدد النشرات التعریفیة  -
 عدد الزوار للجمعیة  -
 عدد مذكرات التفاھم   -

 
 المشاركة في الفعالیات  الحكومیة  مع الجھات الحكومیة تطویر العالقات 

   
لجنة العالقات    شھر   12

 واالعالم   
 عدد المشاركات  في الفعالیات   -

 
تعزیز العالقات مع المستفیدین من  

 خدمات الجمعیة 
 اعداد دلیل خدمات  

 تفعیل صندوق الشكاوى 
لجنة العالقات    شھر   12

 واالعالم   
 وجود دلیل خدمات   -
 وجود سجل للزیارات   -

 
تعزیز الصورة الذھنیة عن الجمعیة لدى  

 المجتمع 
التواصل مع الصحفیین واالعالمیین ومشاھیر وسائل  

 التواصل 
لجنة العالقات    شھر  12

 واالعالم   
مواد اعالمیة محدثة تنشر على   -

 وسائل التواصل  
 االخبار الصحفیة عن الجمعیة -

 

عمل الشرا�ات ومذكرات التفاهم مع 

 ا�جهات ذات العالقة. 

 

 للضعف زیادة عدد الشراكات  -
 تطویر عالقات عملیة معھم   -

لجنة العالقات    شھر  12
 واالعالم   

 زیادة عدد الشراكات   -
 التوثیق  -
 التواصل   -

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سادسا  : قسم تنمیة الموارد المالیة والتسویق   

 جمعیة وتحقیق االستدامة المالیة  المساھمة في توفیر دخل مالي لل تعزیز الھدف العام :           
 

 جھة التنفیذ  زمن التنفیذ  االنشطة  االھداف الفرعیة 
  \(الرئیس
 المساند) 

 مؤشرات قیاس االداء 

مانحین لتجھیز وتطویر  المشروعات ورفعھا ل
 ورجال االعمال  

اعداد مشاریع متنوعة وفق اھداف 
 الجمعیة 

 ة  عدد المشاریع المرفوع - لجنة الموارد   شھر  12
 عدد المشاریع المدعومة    -

 
اعداد دراسة الجدوى الخاصة   تسویق المشروع الوقفي  

 بالمشروع 
 الدراسة   - لجنة الموارد   شھر   12

 التقاریر المالیة   -
 

 عدد منتجات المحتوى التسویقي   - لجنة التسویق  اشھر  3 اعداد محتوى تسویقي ونشره   تفعیل التبرعات االلكترونیة  
 

 م الشئون المالیة   سابعا  : قس

 تعزیز االستقرار والضبط المالي للجمعیة الھدف العام :                            
 

 جھة التنفیذ  زمن التنفیذ  االنشطة  االھداف الفرعیة 
  \(الرئیس
 المساند) 

 مؤشرات قیاس االداء 

التقدیریة السنویة  اعداد مشروع المیزانیة
 مادھاوتقدیمھا لمجلس اإلدارة إلعت

 متابعة تجمیع میزانیات اللجان  -
 مراجعتھا   -
 تجھیزھا للمجلس  -

اللجنة المالیة    اشھر  3
 مجلس االدارة \

 الحوكمة تطبیق متطلبات  -

تنفیذ الالئحة المالیة للجمعیة وفقا لالصول  
 اعداد اجراءات وادلة داخلية  - والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا 

لك املراجعة الدور�ة ملدى تطبيق ت -

 االجراءت .

 تطبیق متطلبات الحوكمة - اللجنة المالیة    مستمر  



 
 

اعداد وتسجیل وتبویب جمیع العملیات الخاصة  
بالمصروفات واالیرادات وعقود التورید 

 بالسجالت المحاسبیة

 ملفات مالیة واضحة   - اللجنة المالیة    مستمر   نظام محاسبي  

مجلس   اعداد التقاریر المالیة الدوریة ورفعھا الى
 االدارة

تجھیز عرض مناسب الجتماع مجلس 
 االدارة الربع سنوي 

 االلتزام بالوقت المحدد   - اللجنة المالیة    ربع سنویة  

اعداد الحسابات الختامیة لعمل المیزانیة  
 العمومیة 

 التعاقد او توظیف محاسب   -
 متابعة المحاسب  -

 االلتزام بالوقت المحدد  - اللجنة المالیة    سنوي 

الخاصة بكبار المتبرعین  المالیة  التقاریراعداد 
 وامدادھم بھا

 االلتزام بالوقت المحدد  - اللجنة المالیة    مستمر   وضع اجراءات وتفعیلھا   -
 الجودة وارضاء المتبرعین -

 تعزیز وتطویر وتنفیذ الخطط المالیة  
 الموازنات 

وضع تصور مالي مستقبلي ،دلیل  
 اجراءات مالیة 

ا  االدارة العلی شھر  12
 واللجنة المالیة   

معتمدة من مجلس   مالیة  نةازمو -
 االدارة   

 وجود خطة طوارئ مالیة معتمدة  -
 

تفعیل اجراءات الشراء حسب النظام  تحسین نطام المشتریات بالجمعیة  
المعتمد ،االشراف على عقود الشراء من  

 قبل المختص  

 دلیل االجراءات   - اللجنة المالیة    شھر   12
 للعقودعروض االسعار  -
سجالت خاصة بالممتلكات   -

 واالصول 
 

شكیل داخلي للجمعیة ،تتعیین مراقب مالي  تعزیز نظام الرقابة المالیة واالداریة   
 لجنة رقابة من مجلس االدارة  

االدارة العلیا   شھر
واالدارة 
 التنفیذیة 

 االتفاقیة المعتمدة   -
قرار مجلس االدارة لتشكیل  -

 اللجنة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : قسم البرامج  ثامنا

 الھدف العام :                            تقدیم البرامج النوعیة التي تساھم في التنمیة االسریة  
 

 جھة التنفیذ  زمن التنفیذ  االنشطة  االھداف الفرعیة 
  \(الرئیس
 المساند) 

 

 مؤشرات قیاس االداء 

 ر واالفكار النوعیةاقامة ورش االبتكا اعداد البرامج والمشاریع النوعیة الجدیدة 
اعداد حقیبة البرنامج وتسلیمھا للجنة  

 التسویق وتنمیة الموارد المالیة  
 المتابعة

 

 االلتزام بزمن التنفیذ -    البرامجلجنة  ینایر وفبرایر 
 خمسة برامج  -

 بقیمي ابني وطني اقامة برنامج 
 

 حقیبة البرنامج / اعداد ٤و  ۳شھر 
 وابرام االتفاقات  

ختیار المشرفین والطالب ا /  ٦و  ٥شھر 
 وتدریب المشرفین 

/ تنفیذ البرنامج  ۱۱و  ۱۰و   ۹شھر 
  المرحلة األولى

تقییم مخرجات المرحلة  /  ۱۲شھر 
  واعداد الجزء الثاني

 

مارس الى  من  
  دیسمبر

 االلتزام بزمن التنفیذ - لجنة البرامج   
 تكوین فریق التنفیذ  -
 اختیار المشرفین -
 تنفیذ البرنامج -
 ق التوثی -
 التقییم المرضي للمخرجات  -

  رائدات المجتمعاقامة برنامج 
 

 اعداد حقیبة البرنامج  -
 تكوین فریق االعداد   -
  التنفیذ والمتابعة -

یولیو  
 واغسطس 

 االلتزام بزمن التنفیذ - لجنة البرامج   
 التوثیق  -
 التقییم المرضي للمخرجات  -

  قادرون للمرحلة الجامعیةاقامة برنامج 
 

 نامج اعداد حقیبة البر -
 تكوین فریق االعداد   -
 التنفیذ والمتابعة -

 االلتزام بزمن التنفیذ - لجنة البرامج    اكتوبر ونوفمبر  
 التوثیق  -
 التقییم المرضي للمخرجات  -

 تأھیل أبناء الشھداء والمرابطیناقامة برنامج 
 
 

 اعداد حقیبة البرنامج  -
 تكوین فریق االعداد   -
 التنفیذ والمتابعة -

 االلتزام بزمن التنفیذ - لجنة البرامج     سبتمبر
 التوثیق  -
 التقییم المرضي للمخرجات  -

في شھر  برنامج التعریف بالجمعیةاقامة  
 رمضان 

 االعداد  -
 التنسیق مع ادارة التسویق -

ابریل  
   (رمضان)

 االلتزام بزمن التنفیذ - لجنة البرامج   
 التوثیق  -



 التقییم المرضي للمخرجات  -واالعالم 

* 
 التطویر : قسم التدریب و  تاسعا

وتأھیل قدرات المختصین  اإلسھام في تطویر وتوعیة األسرة عبر برامج تدریبیة لألسرة الھدف العام :                     
 جھة التنفیذ  زمن التنفیذ االنشطة االھداف الفرعیة 

 المساند)  \(الرئیس
 مؤشرات قیاس االداء 

تطویر وتوعیة األسرة عبر برامج تدریبیة لألسرة  
 لمراھقین واألطفال. وا

ترتیب وتنفیذ الدورات العشر في االوقات وااللیة  
المفصلة والتكالیف  المحددة في الخطة التفصیلیة 

 . 

شھر( حسب   12
الزمن المحدد في  
 الخطة التفصلیة ) 

لجنة التدریب  
 والتطویر 

 االلتزام بزمن التنفیذ 
 التوثیق

 التقییم المرضي للمخرجات 
في مجال التنمیة األسریة    تنمیة قدرات المختصین

وفق المعاییر المعتمدة وتبني المدربین والمدربات  
األسریة وتأھیل المستشارین األسریین وتأھیل 

 مستشارین اصالح ذات البین

 اقامة الدبلوم االسري المعتمد  
اقامة دورات تطویریة للمستشارین االسریین 

 والمصلحین 
 دورة إعداد المرشدین الطالبیة 

لجنة التدریب  شھر  12
 والتطویر 

 االلتزام بزمن التنفیذ 
 التوثیق

 التقییم المرضي للمخرجات 
دورة واحدة على االقل في تطویر  

 المصلحین  
 دورة إعداد المرشدین الطالبیة 

دریبيتوقیع مذكرة تفاھم مع مركز ت لجنة التدریب  شھر  12تجھیز الخطة التدریبیة  تمكین المستفیدین من الرامج التدریبیة  
 معتمد 

 خطة البرامج المعتمدة 

 اعداد: 
 اعتماد       

رئیس مجلس االدارة     المدیر التنفیذي       
ديفیصل حسن مغربي      سعید بن احمد الغام
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