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  املقدمة
 

 :م ، وترتكز على ما يلي 2221 يناير 29تم اعداد هذه الخطة واستعرضها وصادق عليها مجلس االدارة في 

 ( ووقف خيري ومشاريع استثمارية وزكاة ورعاية اشتراكات)زيادة ايرادات الجمعية ل عداد خطةا

 المتعلقة بدعم البرامج التنموية والخدمية

  مستوى الكفاءة واالنتاجية فيها االستثمارية ورفعاعداد وتقييم الخطط التشغيلية للجان والمشاريع 

 وجود السكني خصوصا في مجال االسكان التنمويسكان االستفادة من فرص ومبادرات وزارة اال 

  هانفقاتتقليل /الدراسات لزيادة ايرادات المشاريع االستثمارية وضبطاعداد 

  اعداد الدراسات لفرص استثمارية جديدةزيادة االصول الثابتة للجمعية ول خطةاعداد 

 2212 رؤيةبما يخدم الوصول الى اهداف  التطوع ادارة اداء تطوير 

 اللجان العاملة 
 لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم .1

 اللجنة النسائية .2

 اللجنة المالية .1

 لجنة شؤون الموظفين والتطوير .4

 لجنة مركز رعاية المكفوفين .5

 لجنة السالمة المجتمعية .6

 لجنة تقنية المعلومات .7

 لجنة مركز عين لضيافة االطفال .8

 العزيز الوطنية للمناسبات دببن ع عبد هللالجنة قاعة الماك  .9

 لجنة المجمع الطبي العام والصيدليات .12

 االعالمية اللجنة .11
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 معيةادارة اجل
 والمناسبات الوطنية االحتفال باليوم الوطني للمملكة .1

 المواردالمشاركة في الفعاليات التي يقيمها مركز التنمية االجتماعية بالقطيف وفرع وزارة  .2

 والتنمية االجتماعية بالدمام البشرية

   ولياتهتوظيف مدير تنفيذي للجمعية واعداد الوصف الوظيفي وتحديد مسؤ .1

 توظيف مدير مالي للجمعية واعداد الوصف الوظيفي وتحديد مسؤولياته .4

 انشاء لجنة لالستثمار تضم أعضاء ذوي خبرة في االستثمار .5

 في كتابة عدل محافظة القطيف عبد هللامتابعة استخراج صك لقاعة الملك  .6

 القطيفهللا من بلدية محافظة  متابعة استخراج ترخيص مهني لقاعة الملك عبد .7

 هللا في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تسجيل قاعة الملك عبد .8

 العمل على زيادة االصول الثابتة لدى الجمعية .9

 شراء قطعة أرض إلقامة مشروع استثماري .12

 والدخل والجماركالمتعثرة وادخالها في نظام الزكاة  الزكويةع القرارات االنتهاء من جمي .11

 المجمع الطبي  إلدارةكبيرة  ةخبرذو استقطاب مدير اداري  .12

  وجه أحسن على العمل على توقيع شراكات مجتمعية مع المؤسسات الخدمية لخدمة المجتمع .11

 العمل في اللجنة االعالمية بما يواكب التطور االعالمي ونشر فعاليات الجمعية تطوير .14

  باحترافية

 تطوير النظم االدارية والمالية والتقنية للجمعية  .15

   وارد مالية ثابتة ومتنامية ايجاد م .16

 تقديم خدمات اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المجتمع    .17

 وتمكينهمتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين    .18
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 ادارة التطوع

 التطوع ادرأهتكوين  .1

 اعداد وثيقة التطوع، ضوابطه واجراءاته الداخلية .2

 العمل والتنمية االجتماعيةرفع اسماء المتطوعين في لجان الجمعية الى وزارة  .1

 رفع قوائم الفرص التطوعية الى وزارة العمل والتنمية االجتماعية كل ربع سنة .4

 زيادة الفرص التطوعية المتاحة للمتطوعين .5

 .المشتركين لألعضاءزيادة عدد ساعات التطوع  .6
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 املركز االعالمي

 تدشين المركز االعالمي للجمعية  .1

اعداد خطة تشغيلية للمركز تعنى بتغطية أخبار لجان الجمعية ومناشطها ونشرها في  .2

 المتاحة  االعالمية الوسائلالتطبيقات و

 اعداد خطة لترويج برامج الجمعية التنموية والخدمية .1

 انشاء شراكات مع المؤسسات االعالمية في محافظة القطيف .4
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 جلنة العالقات العامة

 .على استقطاب مشتركين جدد والعمل أعضاء الجمعيةمتابعة اشتراكات  .1

 .تحديث بيانات المشتركين وتزويدهم بأنشطة الجمعية .2

 التعاون مع المركز االعالمي في ترويج برامج الجمعية .1

 الفعاليات التي تشترك فيها الجمعية فيدارة ركن الجمعية ا .4

 فعاليات المصاحبة طوال العام الللمشاركة في  ةتعريفيالتجهيز لعمل اركان  .5

 خطط الستقطاب الداعمين للجمعية والتواصل معهم بشكل فاعل اعداد .6

 المشاركة في االعداد والتنفيذ لجلسة الجمعية العمومية .7

أرامكو )التواصل مع الشركات والمؤسسات الداعمة واصحاب صناديق الخدمة االجتماعية  .8

 وغيرها-- لسعوديةاالبنوك  السعوديةوط طالخ-سابك-السعودية

 اعداد التقرير السنوي للجمعية ومتابعة طبعه وتوزيعه على أعضاء الجمعية .9

 جمعية لتكريم الشركاء والداعمين ل .12
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 اللجنة املالية

الحوكمة  لمبادئاعداد الضوابط واالجراءات المتعلقة بتسجيل االيرادات والمصروفات طبقا  .1

 المالية

 والمصروفات وضبطها في سجالت الجمعية المحاسبيةمتابعة تسجيل االيرادات  .2

متابعة تسجيل ضريبة القيمة المضافة في سجالت الجمعية واعداد االقرار الضريبي الربع  .1

 سنوي 

 اعداد القوائم المالية الشهرية والربع سنوية وعرضها على مجلس االدارة .4

 االدارة مراجعة تقارير المحاسب القانوني الربع سنوية وعرضها على مجلس .5

 2221المشاركة في اعداد الميزانية السنوية للعام  .6

 2222اغالق الميزانية السنوية لعام  .7

 .المشاركة في اعمال جرد مخازن الجمعية .8

 المشاركة في اعداد الخطط لتنمية الموارد المالية للجمعية .9
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 شؤون املوظفني والتطويرجلنة 

واالعالن عنها  والمشاريع االستثماريةاعداد خطط التوظيف بناء على حاجة اللجان  .1

 واستقبال السير الذاتية وتقييمها

 اعداد الوصف الوظيفي لكل الوظائف في الجمعية .2

 تجديد واعداد بوليصة التأمين الصحي لموظفي الجمعية وتقييم عروض الشركات .1

 المعمول بها في قسم التوظيف  واألنظمةمراجعة االجراءات  .4

 لدى الدوائر الحكومية متابعة معامالت الجمعية .5

 العاملين االجانب في منشآت الجمعية ورخصتجديد اقامات  .6

 تحديث بيانات الموظفين  .7

 تسجيل الموظفين المستجدين في المؤسسة العامة للتأمينات  .8
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 جلنة مركز رعاية املكفوفني

 اعداد خطط تشغيل المركز بما فيها الموارد البشرية .1

 2222اعداد خطط الفعاليات والمناشط للعام  .2

 تكاليف التشغيل صالعمل على ضبط نفقات المركز وتقلي .1

 اعداد خطة للترويج للمركز وبيان خدماته الستقطاب الداعمين .4

مستشفى القطيف المركزي بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الرعاية  في احتفالالمشاركة  .5

  يةالصحية المنزلية في المنطقة الشرق

المشاركة في فعالية يوم البصر العالمي في القطيف والدمام والجبيل الذي يقام تحت رعاية  .6

 التجمع الصحي االول بالمنطقة الشرقية

 عقد شراكات مجتمعية مع أندية األحياء وجمعيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة .7

 االحتياجات الخاصةالمشاركة في فعاليات المنطقة الشرقية الرياضية لذوي  .8
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 جلنة مركز عني لضيافة االطفال

 تشغيل المركز بما فيها الموارد البشريةاعداد خطط  .1

 صيانة دورات المياه وتأهيلها انشائيا .2

 القيام بالصيانة الدورية لمبنى المركز .1

 القيام بالصيانة الدورية ألجهزة ومعدات السالمة في مبنى المركز .4

 حضانةاستحداث مركز  .5

 تجديد األلعاب في المركز/ استبدال  .6
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 الوطنية للمناسبات  زعبد العزي بن عبد اهللقاعة امللك جلنة 

 اعداد خطط تشغيل القاعة بما فيها الموارد البشرية .1

 القيام بالصيانة الدورية لمبنى القاعة .2

 القيام بالصيانة الدورية ألجهزة ومعدات السالمة في مبنى القاعة .1

 لزيادة اشغال صالتي القاعة بما فيها خطة للترويجاعداد خطة  .4

 عاما 22الذي مضى عليها  جديد للقاعة أثاث شراء .5

 متابعة استصدار صك لقاعة من كتابة العدل .6

 من بلدية المحافظة للقاعة استخراج ترخيص مهني .7

 تسجيل القاعة في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات  .8
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 اللجنة النسائية 

 ورشات عمل وفعاليات تأهيلية لألسر المنتجة وتأهيلهن لسوق العملاعداد  .1

 الحتفال بالمناسبات الوطنية والعالميةا .2

 اعداد ورش عمل تثقيفية وصحية واجتماعية لألطفال والشابات واالمهات  .1

 وتنفيذ فعالية الكبيرات في السن السنويةعداد ا .4

 وعيتكوين لجنة الفتيات اليافعات وتأهيلهن للعمل التط .5

  عمل شراكات مجتمعية مع المدارس لتفعيل لجنة الفتيات اليافعات .6

 15-5االطفال من  تشجيعهدف توتنفيذ البرامج االسبوعية التي تس" أقرأ ورقة"انشاء مكتبة  .7

 سنة على القراءة

 على إيجاد ما يلزم من حلول للمستفيدين  والعملتفعيل دور الهاتف االستشاري  .8
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 املعلوماتجلنة تقنية 

 اعداد خطط تشغيل قسم تقنية المعلومات بما فيها الموارد البشرية .1

تحديث موقع الجمعية واستحداث تطبيق للجمعية عن طريق شركة مختصة في البرمجيات  .2

 وتقنية المعلومات

 ستبدال أجهزة الكمبيوتر القديمة وتركيب االصدار االخير لبرامج مايكروسوفت ا .1

 ة الداخلية بما فيها أجهزة الكمبيوتر والخوادمعمل صيانة دورية للشبك .4

 اعداد عقود لصيانة كاميرات المراقبة في منشآت الجمعية ومبانيها/ تطوير .5

 توسيع القدرة التخزينية في الخوادم .6

كانقطاع التيار الكهربائي، دون انقطاع التواصل  الطوارئتأهيل الشبكة الداخلية للتعامل مع  .7

 يهابين منشآت الجمعية ومبان

 اجراء دراسات لتطوير البرمجيات وتقيم المقدمة من الشركات المختصة .8
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 يةمعتسالمة اجملجنة الللا
 :مركز تأهيل املصابات يف احلريق

اعداد خطط تشغيل المركز بما فيها الفعاليات وورش العمل والمناشط التي تستهدف  .1

 المصابات

 ملفاتهممتابعة أحوال المصابات والمصابين الصحية وتحديث  .2

 االستمرار في تقديم الرعاية الصحية والعالج للمصابات عبر المجمع الطبي العام .1

 مصابات لمراكز متخصصة في زرع الشعر 6ارسال  .4

 استئجار مبنى جديد للمركز  .5

 
 :مركز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة

 والحركيةذهنية ياجات الخاصة من ذوي االعاقات اللذوي االحت المنزلية تقديم الرعاية .1

 تأهيل أسر ذوي االحتياجات الخاصة وتدريب افرادها للعناية باألطفال والمسنات .9

 
 التعايفنة جل

 مساندة المتعافين من المخدرات ماديا ومعنويا .1

المشاركة في المخيم الربيعي السنوي للمتعافين الذي يقيمه مستشفى األمل بالدمام، ودعمه  .2

 ماديا

 تعافينالرمضاني للم باإلفطارالتكفل  .1

المدمنين وتقديم الرعاية الصحية للتخلص من  إلدخالالتنسيق مع مستشفى األمل بالدمام  .4

 االدمان
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 اخلدمات االجتماعية وكافل اليتيمنة جل
 :اصالح ذات البني

 تعاني من مشاكل اسريةالتي ترعاها الجمعية ولألسر  واالجتماعيالمعنوي دعم تقديم ال .1

 من قبل االسر التي ال ترعاها الجمعية مشاكل عند طلب التدخلالالمشاركة في حل التدخل و .2
 

 :برنامج شؤون األسر
الموسمية ورفعها المساعدات و المالية والغذائية، اعداد قوائم المستحقين للمساعدات الشهرية .1

 للمحاسبة لصرفها 

وتحديد  تقديم توصيات بشأن طلبات المساعدة التي ترد للجمعية بعد اجراء البحث االجتماعي .2

 نوعية المساعدة ومدتها

 األسر المستفيدة وتحديث معلوماتها متابعة أحوال  .1

 متابعة المساعدات المقدمة لألسر المستفيدة  .4

  طارئألي  في نطاق الجمعية تقديم المساعدات الضرورية في حال تعرضت أي أسرة .5

 ألسر السجناء في نطاق الجمعيةتقديم المساعدات الضرورية  .6

 مساعدات تسديد فواتير الخدمات أو اداء ديون لمن يثبت حاجتهمتقديم  .7

 
 :برنامج كافل اليتيم

والموسمية ورفعها  المالية والغذائية اعداد قوائم االسر اليتيمة المستحقين للمساعدات الشهرية .1

 للمحاسبة لصرفها 

ماعي وتحديد تقديم توصيات بشأن طلبات المساعدة التي ترد للجمعية بعد اجراء البحث االجت .2

 نوعية المساعدة ومدتها

 األسر اليتيمة وتحديث معلوماتها متابعة أحوال  .1

 يتيمةمتابعة المساعدات المقدمة لألسر ال .4

 والمتابعة مع المدارس وتكريم المتفوقين المدرسية لأليتام الرعاية تقديم .5

 باأليتامالمشاركة في الملتقيات المختصة  .6

 (ترفيه)واالحساء ( زيارة الرسول)والمدينة ( عمرة)تنظيم رحالت سنوية الى مكة  .7

 سر اليتيمةألالمساهمة في تمليك مساكن ل .8

 
 برنامج شؤون املساكن

تقديم توصيات بشأن طلبات المساعدة التي ترد للجمعية بعد اجراء البحث االجتماعي وتحديد  .1

 وتكلفتها( بناء، ترميم، شراء)نوعية المساعدة 

 األسر المستفيدة واألسر اليتيمة وتقديم التوصيات بشأنهاوضاع مساكن متابعة أ .2

 نسيق مع وزارة االسكان لالستفادة من مبادرة االسكان التنمويالت .1
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نسيق مع جمعية ترميم بالدمام لالستفادة من مبادرة وزارة العمل والتنمية االجتماعية الت .4

 لترميم مساكن االسر التي يشملها الضمان االجتماعي

 ل تحسين المساكن وجدولة المساكن التي تحتاج الى ترميم او بناءمتابعة عما .5

 

 
 :برنامج املساعدات التعليمية

تقديم توصيات بشأن طلبات المساعدة المدرسية التي ترد للجمعية بعد اجراء البحث  .1

 االجتماعي 

لجميع المراحل من ( مالبس وقرطاسية ونقل وسكن)وضع خطط للمساعدات المدرسية  .2

 فال الى الجامعةرياض االط

 ورفعها لمجلس االدارة السنوية وتقدير الميزانية .1

 تنسيق الشراكات مع المكتبات والمؤسسات الداعمة للبرنامج  .4

 وتحديث معلوماتهامتابعة أحوال طلبة وطالبات االسر المستفيدة  .5

 تقديم دروس تقوية للطلبة أثناء العام المدرسي بالتعاون التنسيق مع نادي الحي .6

 
 

 :برنامج الزواج امليسر
 تقديم توصيات بشأن طلبات مساعدة الزواج التي ترد للجمعية بعد اجراء البحث االجتماعي .1

على بناء األسرة والتعامل مع  إلعانتهمتنسيق برنامج تثقيف وتأهيل المتقدمين للزواج  .2

 المشاكل األسرية وحلها

 اكلهم الحياتيةلمتزوجين لمدة سنة والمساهمة في حل مشلرعاية تقديم ال .1

 
 

 :مشروع السلة الغذائية الرمضانية
توزيع المساعدات الغذائية لشهر رمضان المبارك التي تتم على تصنيف واالشراف على  .1

 مرحلتين، قبل بداية الشهر وفي منتصفه

 التنسيق مع المحسنين والمؤسسات التجارية الداعمة للمشروع  .2
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 :مشروع العيدية
 تقدير عيدية عيدي الفطر المبارك واالضحى واعداد قوائم األسر وتقديمها للمحاسبة لصرفها  .1

 التنسيق مع المحسنين والمؤسسات التجارية الداعمة للمشروع .9

 
 :مشروع املساعدات الشتوية

مالبس ودفايات وسخانات وبطانيات ومراتب وعوازل )ميزانية المساعدات الشتوية تقدير  .1

 على مجلس االدارة وعرضها( أمطار

 واالشراف على توزيع المساعدات الشتوية لمستحقيها متابعةال .9

واالشراف على ازل المتضررة من األمطار وتقديم التوصيات بشأنها نأوضاع الم متابعة .1

 تنفيذها

 التنسيق مع المحسنين والمؤسسات التجارية الداعمة للمشروع .4

 
 :مشروع كفالة احلاج

 التي ترد للجمعية بعد اجراء البحث االجتماعيحج طلبات مساعدة التقديم توصيات بشأن  .1

 الداعمة للمشروعشركات الحج التنسيق مع المحسنين و .2
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 جلنة اجملمع الطبي والصيدليات
 :اجملمع

 مراجعة عقود شركات التأمين الطبي والتعديل عليها بما يتوافق مع تكاليف تشغيل العيادات .1

العيون، العظام، )العقود مع أطباء وطبيبات لملء الشاغر في العيادات التعاقد أو تجديد  .2

واستكمال طاقم التمريض لرفع مستوى ( الجلدية، االشعة، االسنان، النساء والوالدة، الباطنية

 االشغال ومن ثم الموارد المالية

 استكمال طاقم التمريض لزيادة الفاعلية والتخلص من العمل االضافي .1

 دير طبي، يمتلك خبرة في التأمين الصحي التعاقد مع م .4

 الطوارئاستحداث قسم مختص بمرضى  .5

 تجديد تراخيص المجمع في وزارة الصحة .6

 وفواتير تقارير مستحقات المجمع من شركات التأمين مراجعه حسابات .7

العمل على تقليص مرتجعات شركات التأمين الطبي من خالل ضبط الدائرة المتعلقة بقسم  .8

ب االطباء والممرضات والعاملين على الملف االلكتروني للمريض والتأكيد تدري)التأمين 

 (على ادخال المعلومات بدقة

فحص –فحص العمال )وفتح اقسام جديدة  لباقات مخفضة جبالتروي تعزيز ايرادات المختبر .9

 ......(الزواج لما قبفحص -كورونا

 التعاقد مع شركات تأمين صحي جديدة .12
 

 
 :صيدلية اجملمع

تجديد العقود مع شركات االدوية والكماليات والسعي للحصول على خصومات  /مراجعة  .1

 وبوانص أعلى من السنوات الماضية

 تفضيليةالسعي لدى شركات االدوية والكماليات للحصول على عروض  .2

 

 (:شارع الرياض)صيدلية القطيف 
اغالق  واإيراداتها وتقديم توصيات تعزز ( ايرادات ومصروفات)دراسة اداء الصيدلية  .1

 الصيدلية


