
م٢٠٢٠عام خطة
�ة� األللتنم�ةمحبةجمع�ةل

تعريف• ل ةا لجمعي ا ب

لجنة• ل ةا فيذي ن ت ل ا

تواصللجنة• ل تسويا ل قوا

لجنة• ل ةا ي ل ملا ا

مجلجنة• لربا ا

راتلجنة• االستشا

لجانخطط• ل ا



التعریف بالجمعیة 

ة جمعیة ذات نفع عام ، مقرھا الجبیل الصناعیة و تابعة لوزارة الموارد البشریة والتنمی
االجتماعیة

ھـ۲٤/۰٥/۱٤۳۸وتاریخ  ۹۰۰بتصریح رقم 

تھدف الجمعیة إلى تحقیق 
:اآلتي

االرشاد االسري لحل 
ة المشكالت التي تواجھ االسر

وذلك من خالل تقدیم االرشاد
.ةبالھاتف واإلرشاد بالمقابل

ج تھیئة المقبلین على الزوا
وتقدیم برامج توعیة لعموم

شرائح المجتمع في مجاالت 
.االرشاد والتنمیة األسریة

ن تقدیم برامج التوفیق بی
ین الراغبین للزواج من الجنس

.وإصالح ذات البین

یر توعیة المجتمع بأھمیة تیس
الزواج وتحقیق التكافل 

االجتماعي بین أفراده وعدم 
المغاالة في المھور للحد من 

.العنوسة



 :التنفیذیةاللجنة

 :ليالتاوتستھدفالجمعیةفياإلداریةالنظماللجنةھذهوتخدم

كافةوأقسامھاإداراتھاومتابعةبھاالیومیةاألعمالوإنھاءالجمعیةإدارة.

یرھاوتطوتنظیمھاعلىوالعمل،كافةأھدافھالتحقیقالالزمةالخططإعداد
.كافةالجمعیةبخدماتواالرتقاء

والمشاریعللبرامجاللوجستيوالدعمالجمعیةاحتیاجاتتوفیر.

والعضویةوالمتطوعینالموظفینشؤونإدارة. 

الشاملةالجودةنظامواعدادإدارة.

بھاالوزارةوتزویدالالزمةالتقاریرواعداداالجتماعاتجدولة.

الحكومةلنتائجتبعاالتحسینومتابعةالحكومةمتطلباتاعداد. 



لجنة التواصل والتسویق

وتخدم ھذه اللجنة الجمعیة من خالل دمج مھام العالقات العامة واالعالم
:وتنمیة الموارد المالیة من خالل االھداف التالیة 

عمل الشراكات ومذكرات التفاھم مع الجھات ذات العالقة.

التنسیق مع االدارات الحكومیة لتسھیل نشاطات الجمعیة.

تحسین السمعة المؤسسیة للجمعیة والدعوة لبرامجھا.

 تسویق مشاریع وبرامج الجمعیة على الجھات المانحة.

 تنمیة المارد المالیة .

اعداد التقاریر الخاصة بكبار المتبرعین وإمدادھم بھا.

 إدارة وسائل التواصل االجتماعیة وموقع الجمعیة.



اللجنة المالیة

:وتخدم ھذه اللجنة الجمعیة من خالل االھداف التالیة 

إعداد مشروع المیزانیة التقدیریة السنویة وتقدیمھا لمجلس اإلدارة
.العتمادھا

ة المتعارف تنفیذ الالئحة المالیة للجمعیة وفقا لألصول والمبادئ المحاسبی
.علیھا
یرادات إعداد وتسجیل وتبویب جمیع العملیات الخاصة بالمصروفات و اإل

.وعقود التورید بالسجالت المحاسبیة
إعداد التقاریر المالیة الدوریة ورفعھا إلى مجلس اإلدارة.
إعداد الحسابات الختامیة لعمل المیزانیة العمومیة.
إعداد التقاریر الخاصة بكبار المتبرعین وإمدادھم بھا.



لجنة البرامج

)  خالد الشارخ (مدیر اللجنة 

رة اإلسھام في تطویر وتوعیة األسرة عبر برامج تدریبیة لألس
.والمراھقین واألطفال 

ییر تنمیة قدرات المختصین في مجال التنمیة األسریة وفق المعا
المعتمدة وتبني المدربین والمدربات في مجال األسریة وتأھیل 

.المستشارین األسریین وتأھیل مستشارین اصالح ذات البین 

وتخدم ھذه اللجنة الجمعیة من خالل إقامة البرامج التوعویة 
:تالي وتطویر الكوادر المحلیة لالستشارات والتدریب وتستھدف ال



لجنة االستشارات 

:وتخدم ھذه اللجنة الجمعیة من خالل االھداف التالیة 

 إدارة العملیات االستشاریة األسریة.

 إدارة عملیات اإلصالح  األسري.

 إدارة عملیات االرشاد الطالبي األسري .

  االستشاریةإعداد التقاریر الدوریة للبرامج.



خطط اللجان 

المتطوعین الفرص التطوعیة المستھدف ۲۰۲۰اھداف اللجنة 

اللجنة التنفیذیة 

مرفق۲إعداد الخطط السنویة 

٤۱۱
۲إدارة شؤون الموظفین

مدیر تنفیذي۱۰۰والمتطوعین

مرفق.تحسین الحكومة 
%٦۰نظام الجودة 

یقلجنة التواصل والتسو

۱۰توقیع شراكات مع الجھات 

٤۱٤
۷انتاج ملفات تعریفیة للجمعیة والمشاریع 
۲الرسائل والتسوق االلكتروني 

الف۷۰۰تسویق المشاریع  حسب الخطة المعتمدة 
۷تفعیل العضویة الشرفیة 

تحقیق الدرج الكاملة في الحكومة اللجنة المالیة
۳٥%۱۰۰ة تحقیق الشفافیة في التعامالت المالی

لجنة البرامج 

۳بناءالفرق التطوعیة التدریب البرامج 

فرق تطوعیة٤

۲۰فرض۸

٥تدریب المدربین 
۲۰تأھیل مستشارین 
۱تأھیل مصلحین 
۱تطویر المرشدین 

۱برنامج القیم 
۱۰قاعدة المبادرات 

۳۰الدورات واالمسیات 

لجنة  االستشارات

ى تحلیل الحاالت وتصمیم البرامج بناء عل
۳ذلك  

فرق تطوعیة٤
۳۰فرص تطوعیة٤ ۲۰۰رفع عدد استقبال الحاالت 

۱۰تفعیل اإلصالح 
۱تكوین فریق تطوعي  االرشاد
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