
عرض خطة الجمع�ة 
.م ٢٠٢٢لعام 
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الشئون اإلداریة

اإلعالم والتواصل

الشراكات وتنمیة الموارد 
المالیة

خدمة المستفیدین

البرامج واألنشطة

ي غطتها أهداف وخطة عام 
م٢٠٢٢المجاالت اليت
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).البناء الداخ�ي للجمع�ة(استكمال بناء المقومات األساس�ة للجمع�ة .١

ي الجمع�ة.٢
ف �ف ف ع� العاملني ك�ي .ال�ت

ف .٣ .التواصل الفعال مع الداعمني

.التواصل الفعال مع المستف�دين.٤

ف الجمع�ة والجهات ذات العالقة.٥ .تع��ز عالقة الجمع�ة بالمجتمع ومد جسور التعاون بني

.ترسيخ الصورة الذهن�ة اإل�جاب�ة للجمع�ة لدى مجتمع الجب�ل.٦

ف .٧ .تفع�ل دور المتطوعني

ي تقد�م برامج نوع�ة تحقق أهداف الجمع�ة.٨
. التوسع �ف

ا�ات الحال�ة.٩ ا�ات جد�دة وتفع�ل ال�ش .  بناء �ش

.  العمل ع� تنم�ة الموارد المال�ة.٠١

م ٢٠٢٢أهم مالمح أهداف وخطة الجمع�ة 
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النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ة�ةاألهداف الرئ�س

تحقيق -١
ف  معاي�ي التم�ي
المؤس�ي 

ي -١
االستفادة من أفضل التجارب والممارسات �ف

الجمع�ات األخرى

تحد�ث اللوائح واألنظمة-٢

توثيق كافة المهام واإلجراءات -٣

ي الجمع�-٤
ف �ف ي ثقافة الجودة والتم�ي ةتبيف

حلول تحد�د كافة المخاطر المحتملة وتط��ر ال-٥

ة والبدائل الالزمة لمواجهة المخاطر وآل�ة �ع

التجاوب 

ي مجال التنم�ة األ��ة و المجاالت  ا-١
.ألخرىز�ارة الجمع�ات الرائدة  �ف

.عمل دل�ل الس�اسة اإلعالم�ة-٢

.عمل دل�ل ه��ة الجمع�ة -٣

ي -٤
.مراجعة وتحد�ث دل�ل الوصف الوظ��ف

عات العين�ة -٥ .عمل دل�ل الت�ب

.عمل دل�ل اإلجراءات و العمل�ات الداخل�ة-٦

ي أ�شطه الجمع�ة -٧
.تطبيق بعض معاير الجودة �ف

.ول إقامة ورشة عمل لتحد�د كافة المخاطر المحتملة وتط��ر الحل-٨

متماسكة_أ�ة_نحو#

الشؤون اإلدار�ة



النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

ف احت�اجا-٢ ت تأمني
الجمع�ة من 

�ة   ال�وادر الب�ش
والمحافظة عليها

شغل الوظائف الشاغرة بأشخاص ذو كفاءة عال�ة.١
تقل�ل المصار�ف اإلدار�ة .٢
إ�جاد نظام للمكافآت والحوافز �شجع ع� اإلبداع.٣

ي الجمع�ة .١
إ�جاد طرق لدعم التوظ�ف �ف

توظ�ف غ�ي ٢توظ�ف مبا�ش و١توظ�ف عدد  .٢
)االستثمار االجتما�ي (مبا�ش  

ة مراجعة و تط��ر نظام المزا�ا والحوافز الخاص.٣
ف  .بالموظفني

النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

تط��ر آل�ات -٣
اهة والشفاف ف �ةال�ف

ي توث.١
يق رفع درجة االستفادة من معط�ات تقن�ة المعلومات �ف

ف  .اإلجراءات والتعامالت مع المستف�دين و الداعمني
ي الجمع�ة .٢

.مراجعة داخل�ة فعالة لجميع جوانب األداء �ف
تنف�ذ كافة أعمال و�جراءات الجمع�ة الداخل�ة من خالل العمل .٣

ي بما فيها التوثيق واألرشفة 
ويف .  االل��ت

ام ب.٤ ف .هارفع درجة الو�ي بالس�اسات الخاصة بالحوكمة واالل�ت
ام بمعاي�ي الحوكمة .٥ ف .االل�ت

.تط��ر موقع الجمع�ة ل�كون موقع تفاع�ي .١
ف  مراجع داخ�ي .٢ .تعيني
ي شامل �غ�ي جميع أعمال .٣

ويف إ�جاد نظام ال��ت
.  الجمع�ة

ف ب/ تنظ�م دورة .٤ نظام ورشة عمل لتع��ف العاملني
.الحوكمة الجد�د

معاي�ي مراجعة أعمال الجمع�ة لتكون حسب .٥
.الحوكمة

ي الحوكمة %  ٨٠تحقيق درجة تفوق ال.٦
.�ف
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الشؤون اإلدار�ة



الشؤون اإلدار�ة
النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

ف -٤ تط��ر العاملني
ف بأهداف  الجمع�ة وطب�عة العمل-١ .فيهاتع��ف  العاملني

ف -٢ .رفع كفاءة العاملني

ف بالجمع�ة وأهدافها-١ . إ�جاد قنوات تواصل لتع��ف العاملني

ف حسب االحت�اجات الوظ�ف�ة-٢ .وضع خطة تدر�ب�ة للعاملني

ي المجاالت المهمة للجمع�ة)٢(إقامة عدد -٣
ف �ف .دورات داخل�ة للعاملني

النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

تهيئة بيئة عمل-٥
ء محفزة تعزز روح الوال 

.  واالنتماء للجمع�ة

.إ�جاد بيئة عمل جاذبة-١

ف -٢ ف العاملني .إ�جاد جو من الود بني

ف بالنظم واللوائح الخاصة بالجم-٣ .ع�ةإلمام العاملني

ف ع� حب المبادرة-٤ .�شجيع العاملني

ف بحقوقهم ووجباتهم-٥ .إلمام العاملني

ف لتسه�ل أداء أعمالهم-١ ف االحت�اجات األساس�ة للعاملني .تأمني

ي الجمع�ة خارج نطاق الع-٢ .مل ترت�ب لقاء اجتما�ي دوري لمنسويب

ي موق-٣
ع وضع اللوائح واألنظمة والس�اسات الخاصة بالجمع�ة �ف

.الجمع�ة لتسه�ل الوصول لها 

ف -٤ ف والمتعاونني ح نظم و�جراءات الجمع�ة ل�ل العاملني .�ش

ف المبادر�ن -٥ .تك��م العاملني
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الشؤون اإلدار�ة
النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

ف استقطاب وتحف-٦ �ي
ف  المتطوعني

.  تقل�ل المصار�ف اإلدار�ة-١

ف لخدمة الجمع�-٢ .ةإتاحة الفرصة للمتطوعني

ي أعمال الجمع-٣
ف  �ف .  �ةز�ادة مساهمة المتطوعني

ف و االستفادة من قدرات و إمكان�ات المتطوع-٤ ني

ي  أعمال الجمع�ة
.المساهمة �ف

جراءات  إ�جاد دل�ل للعمل التطو�ي يتضمن الس�اسات واإل -١

.االقتصاد�ة للتط�ع و آل�ة حساب الق�مة

ي الجمع�ة -٢
ف مسؤول عن التط�ع �ف .تعيني

ي موقع الجمع�ة-٣
.مراجعة وتحد�ث صفحة التط�ع �ف

.عمل حملة تع��ف�ة عن التط�ع -٤

ي منصة التط�ع -٥
.عرض الفرص التطوع�ة �ف

ة الموارد تفع�ل االستفادة من منصة التط�ع التابعة لوزار -٦

�ة والتنم�ة االجتماع�ة لعرض الفرص التطوع �ة الخاصة الب�ش

.بالجمع�ة  



النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

تحقيق -١
ل �س��ق وتواص
إبدا�ي فاعل

.أرشفة المواد االعالم�ة عن الجمع�ة-١

.توثيق برامج وأ�شطة الجمع�ة-٢

.التع��ف بالجمع�ة-٣

.انتاج مواد تع��ف�ة عن الجمع�ة-٤

.التواصل مع أفراد المجتمع-٥

.أرشفة وتوثيق كافة المواد اإلعالم�ة للجمع�ة -١

ي بمختل-٢ ف متابعة ما ين�ش من مواد إعالم�ة عن الجمع�ة والعمل الخ�ي

ي تتطلب الرد  .وسائل االعالم والرد ع� جميع الحاالت اليت
ن ط��ق تفع�ل مشاركة الشخص�ات المجتمع�ة  للتع��ف بالجمع�ة  ع-٣

ي تق�مها الجمع�ة .دعوتهم ل��ارة الجمع�ة أو حضور الفعال�ات اليت

ها و توز�عها ع� مخت-٤ لف تط��ر و�صدار مواد إعالم�ة ووضع آل�ة لن�ش

).م�ة أفالم وثائق�ة ودعائ�ة و�عال -هدا�ا دعائ�ة -تقار�ر  ملفات (العمالء 

.  �اس نتائجهاتط��ر وتفع�ل و تنظ�م حمالت إعالم�ة  تع��ف�ه واعالن�ة وق-٥

امج الجمع�ة -٦ .إقامة لقاء إعال�ي الجب�ل للتع��ف ب�ب

ها -٧ ي ��ش
.صناعة محتوى �عزز الصورة الذهن�ة والتوسع �ف

.إنتاج وتوثيق األعمال �شكل إبدا�ي -٨

.بناء وتط��ر عالقات متينة مع كافة أط�اف المجتمع -٩

متماسكة_أ�ة_نحو#اإلعالم والتواصل



النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

ة تفع�ل مشارك-٢
ي 

الجمع�ة �ف
الفعال�ات 

والمناسبات العامة
والوطن�ة 

ي الفعال�ات والمناس-١
بات تواجد الجمع�ة �ف

ي الجب�ل
ي تقام �ف .المختلفة اليت

ى الجمع�ة لد.تع��ز الصورة الذهن�ة عن -٢
.أفراد المجتمع 

.  ةرفع مستوى الو�ي  المجتم�ي  عن األ� -٣
ي التنم�ة األ -٤

.  ��ةالتع��ف بدور الجمع�ة �ف
ي المسؤول�ة المجت-٥

.مع�ة المشاركة الفاعلة �ف

ي األ�ام السعود�ة-١
والدول�ة المناسبة لنشاط تط��ر وتفع�ل المشاركة �ف

.الجمع�ة 
ي محافظة الجب�ل-٢

ة �ف ي الفعال�ات ال�ب�ي
.المشاركة �ف

واأل�شطة تط��ر وتفع�ل المشاركة بالمعارض والمؤتمرات والمناسبات-٣
.المجتمع�ة والملتق�ات 

ف معرض متنقل للجمع�ة للمشاركات الخارج�ة-٤ .تصم�م وتجه�ي
امج والمناسبات الوطن�ة  -٥ ي ال�ب

.المشاركة �ف

متماسكة_أ�ة_نحو# اإلعالم والتواصل

النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

ل تط��ر وتفع�-٣
وسائل اإلعالم 

ي 
ويف اإلل��ت

.جعل موقع الجمع�ة تفاع�ي وجاذب-١
ي وسائل التواصل االجتما�ي -٢

التواجد  �ف
.الفاعلة

ي التع��ف بالجمع�ة من خ-٣
الل التوسع �ف

ي 
ويف .وسائل اإلعالم اإلل��ت

.تحد�ث معلومات موقع الجمع�ة �شكل دوري ل�كون أ��� جاذب�ة-١
ي  وسائل التواصل االجتما�ي -٢

.تفع�ل حسابات الجمع�ة �ف
ن ط��ق          تفع�ل مشاركة مشاه�ي التواصل االجتما�ي  للتع��ف بالجمع�ة ع-٣

ي تق�مها الجمع�ة به دف التع��ف دعوتهم ز�ارة الجمع�ة أو حضور الفعال�ات اليت
.بالجمع�ة

ون�ة للتع��ف بالجمع�ة-٤ .التواصل مع الصحف االل��ت
ون�ة  رفع التقار�ر الصحف�ة عن برامج وأ�شطة الجمع�ة  للصحف اإلل�-٦ �ت

ها  .لن�ش
.تفع�ل ناجح ل�ل وسائل اإلعالم -٧



النشاط  / المبادرات األھداف التفصیلیةاألھداف الرئیسیة

ا�ات -١ بناء �ش
تكامل�ة و مستدامة

ا�ات نوع�ة مع جه-١ ات تك��ن وتط��ر �ش
ي تحقيق أهداف الجم

.ع�ةمختلفة �ساهم �ف
ك-٢ .اءاالستفادة من قدرات وامكان�ات ال�ش

ف وتصن�ف-١ ف الرئ�سيني كاء المستهدفني هم لتحقيق تحد�د ال�ش
مختلف أفضل فائدة وتقي�م كافة المزا�ا والمخاطر المحتملة من

ا�ات  .ال�ش
كاء-٢ وعمل إ�جاد ابتكارات وأفكار إبداع�ة وتفع�لها مع ال�ش

.اتفاق�ة تعاون وتط��ر برامج لتع��ز العالقة معهم 
توج�ه دعوات لرجال وس�دات األعمال ل��ارة الجمع�ة -٣

.واالطالع ع� أهدافها و�رامجها 
.تفع�ل برنامج  عطاء الخ�ي -٤

ا�ات وتنم�ة الموارد المال�ة متماسكة_أ�ة_نحو#ال�ش

النشاط  / المبادرات األھداف التفصیلیةاألھداف الرئیسیة

ف الموارد المال�-٢ ة تأمني
الالزمة لدعم الجمع�ة 

.�ةتغط�ة المصار�ف اإلدار�ة والتشغ�ل-١

امج واأل�شطةتغط�ة-٢ .تكال�ف ال�ب

امج بطرق إبداع�ة -١ .�س��ق المشار�ــــع وال�ب

ع و�داراتها   -٢ ي طرق ووسائل الت�ب
.التوسع �ف

.  بناء قاعدة ب�انات عن الجهات الداعمة ومجاالت دعمهم -٣

كات ومؤسس-٤ ف من أفراد و�ش ات التواصل مع مختلف الداعمني

امج ومشار�ــــع الجمع�ة  .وجهات مانحة للتعرف ب�ب



النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

تحقيق التواصل-٣
ف  الفعال مع  الداعمني

والتط��ر المستمر 
للعالقة معهم 

هم التع��ف بأعمال و�نجازات الجمع�ة واطالع-١
.عليها 

ي ف-٢
ف  بالحضور �ف عال�ات إتاحة الفرصة للداعمني

.الجمع�ة
ف -٣ .التواصل المستمر مع الداعمني

ف والجهات المانح-١ كات والداعمني ة تزو�د المؤسسات وال�ش

ات ا ي بالتق��ر السنوي عن الجمع�ة والمطبوعات والن�ش ليت

.تصدرها الجمع�ة 

ف لحضور المناسبات الرئ�س�ة للجمع�ة-٢ .دعوة الداعمني

ف -٣ ا�ات والرعا�ات والمانحني .عمل دل�ل ال�ش

.ك دعوة الرعاة لحضور الفعال�ة وتك��مهم واإلعالن عن ذل-٤

ي باألع�اد والمناسبات العامة الخاصة ل-٥
ف تبادل التهايف .لداعمني

ف والتواصل اإلبدا�ي معهم-٦ .بناء قاعدة ب�انات الداعمني

ف -٧ .إقامة الحفل السنوي لتك��م الداعمني

متماسكة_أ�ة_نحو#

ا�ات وتنم�ة الموارد المال�ة ال�ش



النشاط  / المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة

�ة تحقيق  �سبه ر�ف عال-٢
شطة للمستف�دين من برامج وأ�

الجمع�ة

.تط��ر خدمات و�رامج الجمع�ة-١

ي تص-٢
اك المستف�دين �ف م�م إ�ش

امج المقدمة لهم .الخدمات وال�ب

السماع آلراء ومالحظات -٣

.المستف�دين 

ي  تق�مها الجمع-١ امج واأل�شطة اليت .�ةإجراء استب�ان عن ال�ب

اح-٢ اتهم تحل�ل معلومات االستب�ان ودراسة مالحظاتهم واق�ت

ي االستب�ان 
.الواردة �ف

احات المالحظات وا/ �شجيع المستف�دين ع� رفع الشكاوى -٣ الق�ت

.عن ط��ق موقع الجمع�ة 

ي موقع ال-٤
امج واأل�شطة �ف .جمع�ة ��ش نتائج االستب�ان عن ال�ب

النشاط  / المبادرات األھداف التفصیلیةاألھداف الرئیسیة

مع  تحقيق التواصل الفعال–١
مستمر المستف�دين والتط��ر ال
للعالقة معهم 

امج   -١ إلمام المستف�دين  ب�ب
.وأ�شطة الجمع�ة 

.ة ر�ط المستف�دين  بالجمع�-٢

.ةبجميع الوسائل المتاحاإلعالن عن برامج وأ�شطة الجمع�ة.١

ف  سفراء للجمع�ة .٢ .تعني

ي أ�شطة و�رامج ا.٣
لجمع�ة عن �شجيع المستف�دين ع� المشاركة �ف

.ط��ق تقد�م الحوافز الماد�ة والمعن��ة 

�ة ع� مست��ات مختلفة .٤ ف .ابتكار جوائز تحف�ي

متماسكة_أ�ة_نحو#خدمة المستفیدین



متماسكة_أ�ة_نحو#

امج/ المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة النشاطال�ب

برامج و�ي 

مع عن تقد�م برامج توع��ة وتثق�ف�ة ألفراد المجت
المقومات األساس�ة لالستقرار األ�ي 

ها ع� الح�ا يأمس�ة عن العالقات الزوج�ةة الزوج�ةتوضيح أهم�ة العالقات الزوج�ة و مدى تأث�ي لقاء جماه�ي

ي ع� األ�ة  ها اإل�جايب ي�ةأمس�ة عن الصحة النفس�ة لأل الصحة النفس�ة وتأث�ي لقاء جماه�ي

يأمس�ة ت����ةاأل�ة وعالقاتها  لقاء جماه�ي

ف  يالملت�ت األ�ي األولمؤتمر أ�ي يتحدث ف�ه مجموعة من المختصني لقاء جماه�ي

ف األ�ي  :  برامج التحصني

ظة ع� العمل ع� تع��ز الق�م األ��ة وك�ف�ة المحاف
.�سيج األ�ة 

ي ق��ي ت��وي مهاري
ف محبة الثايف ورش عمل+ لقاءات ملت�ت ر�احني

ي مل�ة ق��ي ت��وي مهاري
ورش عمل + لقاءات كويف

ف األ�ي  :برامج التمكني

ف المرأة لتحقيق االستدامة المال�ة لأل�ة .تمكني

ف المطلقات واألرامل من النهوض بأنفسهن  تمكني
ورش عمل + لقاءات ٢رائدات وتأه�لهن لسوق العمل 

:برامج اإلرشاد األ�ي 

ي مجاال 
ت العمل ع� تقد�م الحلول االستشار�ة �ف

.مختلفة ألفراد األ�ة

ي المجاالت الت
: ال�ة برنامج يهتم بتقد�م الحلول االستشار�ة �ف

���ة -الزوج�ة  استشاراتالقانون�ة  -�ةالطالب-االجتماع�ة -األ��ة -النفس�ة-ال�ت
استشارات 

حضور�ة–هاتف�ة 
ون�ة  ال��ت

:برامج اإلصالح األ�ي 

اعات األ��ة ولم شمل أطف ف ال العمل ع� �س��ة ال�ف
.األ� المنفصلة 

اعات األ��ة  ف جلسات إصالح�ة برنامج إصالحتوف�ي مكتب إصالح لحل الخالفات وال�ف

ي مدينة الج
ب�ل تقد�م خدمة التسل�م واالستالم ألطفال األ� �ف

�سل�م واستالمبرنامج لم الشمل .الصناع�ة وفق االتفاق مع الجهات المختصة 
األطفال 
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امج/ المبادرات األهداف التفص�ل�ةاألهداف الرئ�س�ة النشاطال�ب

برامج جودة الح�اة

ادة تقد�م برامج تحقق سع
.الفرد و األ�ة 

ف  ف لمدة يومني ي مكّثف للزوجني
ي الح�اة الزو برنامج وقايئ

يج�ةأنماط الشخص�ة وأثرها �ف لقاء جماه�ي

ي 
ي ت���ة األطفاللقاء ت��وي إثرايئ

يأفكار �ف لقاء جماه�ي

ف  ��ة للم��ني ي أسال�ب ال�ت
��ة الوقائ�ة من األفكار المنحرفلقاء ت��وي توعوي �ف يةال�ت لقاء جماه�ي

 
�
�ي ت����ا

ف ل ك�ف أدير م�ف ف يإدارة الم�ف لقاء جماه�ي

يت���ة البناتفن التعامل مع الفت�ات بجميع المراحل العم��ة  لقاء جماه�ي

ي احت�اجاتهم ؟ يفن التعامل مع كبار السنك�ف نتعامل مع كبار السن و نليب لقاء جماه�ي

ي الطفولة 
يحوارات مع طف�ي )شه��ة(سلسلة لقاءات ت����ة �ف لقاء جماه�ي

ف والمقبالت ع� الزواج  ف ع� الزواجتأه�ل المقبلني تأه�ل المقبلني
ورشة عمل 

ف والمقبالت ع� الزواج  ف المقبالت ع� الزواجتأه�ل المقبلني تأهلني

ي الح�اة 
يهندسة العالقات العالقات �ف لقاء جماه�ي

ان�ة األ�ة ف يالتخط�ط الما�ي األ�يإدارة م�ي لقاء جماه�ي

ي توعوي ورشة عملاألم المستشارةبرنامج تدر�يب

ي 
ي تثق��ف يإدارة المشكالت الزوج�ةبرنامج تدر�يب لقاء جماه�ي

ي 
ي تثق��ف يالح�اة اإل�جاب�ةبرنامج تدر�يب لقاء جماه�ي

ي 
ي تثق��ف يمهارات فن التفاوضبرنامج تدر�يب لقاء جماه�ي

ي توعوي ���ةبرنامج تدر�يب يالتحد�ات ال�ت لقاء جماه�ي

امج ال�ب
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