


الحمد لله والصــالة والســالم على رسول الله، ال شك أن االنســــان على مر التاريخ يعتبر مصــــدر التنميــة وغايتهــا، وال يمكن ألي 

تنميــة أن تحقــق أهدافهــا إال إذا كان االنســـــان بحــد ذاتــه الوســيلة والغايــة، فمن االنســـان تســـــتمد التنميــة مواردهــا بإطــالق 

قدراتــه وإمكاناتــه واالســتثمار فــي مكامــن قوته.

القادمة على التوجهات االستراتيجية اإلنمائية  5 تركز جمعية البر بالضـــــــــــــــــــبيعة في خطتها االستراتيجية للخمس  سنوات 
األتية:  

2030 العمل وفق مؤشرات رؤية المملكة العربية السعودية 

 االستجابة للتحديات االقتصادية واالجتماعية من خالل برامج إنمائية مبتكرة للوقاية والتخفيف من الفقر بكل أنواعه.

 تطويــر برامــج توعويــة تعــزز مــن ســــــــبل التماســـــــــك االجتماعــي باعتبــاره حاضـــــــنــة للتنميــة بــكل أبعادهــا االجتماعيــة 

واالقتصاديــة.

 زيــادة فــرص حصــول الشــباب مــن كال الجنسـين علـى أنشـطة تطوعيـة تسـهم فـي تعزيـز قيـم المســؤولية المجتمعيـة 

والوطنية وتدعم التنمية بجميع أبعادها.

 االســتمرار فــي تعزيــز حوكمــة نظــم عمــل الجمعيــة، وتبســيط اإلجــراءات للمسـتفيدين وتطوير خدمات الكترونية ذات 

جودة عالية.

 تنمية القدرات الذاتية لألفــراد من فئات ذوى الدخل المنخفض أو الفقيــرة، وابتكار بــرامج إنمائية ذات بعد تنموي إليجاد 

فرص عمل للشــــــــباب من الجنســـــــــين وتمكينهم من ابتكار فرص العمل الخاصة بهم لتحقيق االكتفاء الذاتي والحياة 

الكريمة لألسر المحتاجة. 

الملخص التنفيذي
الملخــص التنفيــذي... 

الرؤيــة - الرســالة - قيمنــا - تعريف بالجمعية 

المساهمة فــي تحقيــق رؤيــة 2030ركائـز 

ومقومـات نجـاح االسـتراتيجية

    الركيزة األولى: الموارد البشرية 

    الركيزة الثانية: الموارد المالية 

    الركيزة الثالثة: الحوكمة والتميز المستدام 

    الركيزة الرابعة : األثر التنموي واإلبتكار

األهداف االسـتراتيجية 

المستفيدون واألثر المتوقع

المزايا التنافسية وعوامل النجاح

المرافق الحيوية 

أصحاب المصالح

مجاالت العمل (البرامج والمشاريع)

خارطة التمكين

(SWOT) التحليل الرباعي

المبادرات 

المؤشرات

المحتويات
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جمعية البر الخيرية بالضــبيعة هي جمعية خيرية رسمية مســجلة بوزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية برقم 655 وتســـعى للريادة في 

ً ً تنمية المحتاج وبناء المجتمع عبر برامج تنموية مسـتدامة في بيئة عمل محفزة وبمصــداقية عالية، وأن تكون الجمعية نموذجا مؤسســيا رائدا ً

في دعم ورعاية الفقراء والمحتاجين ومحفزا�َ لراغبي العمل التطوعي واإلنساني. َ

المواطنة.

التحفيز.

العدالة.

اإللتزام.

الشفافية.

الخصوصية.

قيمنا:

رسالتنا :
تقديم الرعاية والدعم وتفريج كربة الفقراء

والمحتاجين والمساهمة في تأهيلهم وفق

برنامج األسر المحتاجة.

الريادة في العمل الخيري والتطوعي..

عطاء مستمر..

تنمية مستدامة..

أجر  الينقطع..

رؤيتنا:
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اإلسهام في تحقيق
مؤشــرات رؤية 2030

Visionالحوكمة

التقنية

الشراكات
االستراتيجية

ثقافة التطوع

األسر المنتجة

التعليم والتدريب

خدمات الرعاية

مشروع خارطة 
التنمية اإلجتماعية

برنامج زيادة ثقافة
التطوع

برنامج التوظيف

برامج التوعية

كفائة اإلنفاق

تنمية مستدامة

المراجعة الداخلية البوابة اإللكترونية

متجر البر

مشروع نظام إدارة الحوكمة

مشروع  إعادة هيكلة المراكز

برنامج عناية

 2030اإلسهام في تحقيق مؤشرات رؤية

برنامج إكتفاء
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برنامــج تدريب وتطويــر مهــارات الموظفين
برنامج استقطاب الكفاءات والمتطوعين

برنامــج الزيــارات واالطالع علــى أفضــل الممارســات
رفع درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في جمعية البر بالضبيعة.

البرامج والمشاریع االستراتیجیة 

المقاصد 
االستراتيجية

تعزيز اإلعتماد على الكفاءات البشرية من القيادات والموظفين والمتطوعين 

من ذوي القدرات والخبرات المتميزة  إلدارة وتنفيذ برامج و أنشـــــــطة الجمعية

الموارد البشرية

 

لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لخطتنــا االســتراتيجية يتطلــب

وجــود ركائــز ومقومــات نجـاح، حددناهـا مـن خـالل اآلتـي:

ركائز ومقومات نجاح االستراتيجية 

الجودة في تقديم برامج الطفولة المبكرة ( رياض األطفال )

الجودة في خدمات الرعاية الصحية ( العيادات )

التطوير والتوسع في خدمات  مكاتب المتبرعين

لتحقبق استدامة التمیز المؤسسي سنعمل على اإلستمرار في تطویر بنیة تحتیة من النظم الفعالة لتحقیق 
كفاءة وفاعلیة اإلنفاق على برامج ومشاریع التنمیة التي تستھدفھا الجمعیة.

توفير متطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمةاالرامل االيتام المطلقات وذوي االحتياجات الخاصةالمحتاج

االسر التي ال يتوفر لها دخل كافي

منطقة الضبيعة

االسر المحتاجة   

المجتمع

 تأهيل وتمكين االسر لتحقيق االكتفاء الذاتي

رفع مستوى الوعي المالي والمعيشي

المستفيدون واألثر المتوقع

عوامل النجاح

االستدامةقياس االداءالفريق المؤهلشراكات استراتيجيةالتحول الرقمي

المرافق الحيوية

 االستدامةالحوكمةالتمكينالرعاية االجتماعيةتقنية المعلومات

دور الجهة الجهات ذات العالقة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

المحافظة

 الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

 الداعمون وشركاء النجاح

المجتمع

الموظفون والمتطوعون

تسهيل إجراءات الدعم المادي والمعنوي

المشاركة في االنشطة

التفاعل مع المبادرات وطرح المقترحات

المشاركة في الدعم

 التبرع والمشاركة باألفكار والبرامج

التفاعل والمساهمة

االلتزام واالبداع وروح الفريق

التحول التنموي الحوكمة تعظيم األثر

االلتزام باألنظمة

التواصل الفعال وتوضيح االدوار

التطوير المستمر واالستدامة المالية

الشفافية واالبتكار وااللتزام المالي

برامج نوعية تالمس االحتياج

بيئة عمل مناسبة وآمنة ومحفزة

دور الجمعية

االسر التي ال يتوفر لها دخل كافي  تأهيل وتمكين االسر لتحقيق االكتفاء الذاتيالشفافية

المزايا التنافسية

الحوكمة التمكين  الرعاية االجتماعيةتقنية المعلومات 2

المرافق الحيوية

   االستدامة

مجاالت للعمل تمثل التوجهات الرئيسية بما يحقق رضا أصحاب المصلحة ويحقق األهداف االستراتيجية للجمعية.

رفع الوعي المالي واألسري لدى أفراد األسر في الضبيعة

 النجاح ادخارمهارةحياة مودة رشد 

توفير االحتياجات الضرورية لألسر المحتاجة غير برامج الرعاية

عنايةدعماعانةاطعام

تمكين األسر المحتاجة من االكتفاء الذاتي عبر برامج التمكين

دعمك من انتاجكسكنتعزيزاكتفاء

المسارات

الوعي

البرامج

الرعاية

البرامج

التمكين

البرامج

(swot) التحلیل االستراتیجي الرباعي

  الرقم

ضعف الرقابة من مجلس اإلدارة 

ضعف دور الجمعية العمومية

ضعف اإلدارة  التنفيذية وقلة الموظفين المتفرغين

ضعف كفاءة التشغيل واإلجراءات الداخلية

الحاجة إلعادة الهيكلة وتقييم المخاطر

قلة التبرعات غير المقيدة

عدم تفعيل بعض اللوائح والسياسات  تنوع المشاريع التنموية

فريق عمل مؤهل ــ أنشطة تعليم وتدريب 

حلول تقنية رقمية - مقر مهيأ ـ أوقاف للجمعية 

جاهزية الخطة االستراتيجية

شفافية القوائم المالية

بناء خطط لتنمية الموارد المالية 

تطبيق معايير الحوكمة 

STRENGTHS  عوامل القوةWEAKNESS   نقاط الضعف

توفر مؤسسات وجهات مانحة وشركاء نجاح

بروز الدور للقطاع الخيري في رؤية ٢٠٣٠

الدعم المادي والمعنوي من الجهات الحكومية

التأثيرات االقتصادية

زيادة أعداد المستفيدين

ضعف االقبال على التبرعات

OPPORTUNITIES   الفرص المتاحةTHREATS    التهديدات

توفیراإلحتیاجات 
الضروریة للمستفیدین

تأھیل وتمكین المستفیدین
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لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لخطتنــا االســتراتيجية يتطلــب

وجــود ركائــز ومقومــات نجـاح، حددناهـا مـن خـالل اآلتـي:

ركائز ومقومات نجاح االستراتيجية 

الجودة في تقديم برامج الطفولة المبكرة ( رياض األطفال )

الجودة في خدمات الرعاية الصحية ( العيادات )

التطوير والتوسع في خدمات  مكاتب المتبرعين

لتحقبق استدامة التمیز المؤسسي سنعمل على اإلستمرار في تطویر بنیة تحتیة من النظم الفعالة لتحقیق 
كفاءة وفاعلیة اإلنفاق على برامج ومشاریع التنمیة التي تستھدفھا الجمعیة.

توفير متطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمةاالرامل االيتام المطلقات وذوي االحتياجات الخاصةالمحتاج

االسر التي ال يتوفر لها دخل كافي

منطقة الضبيعة

االسر المحتاجة   

المجتمع

 تأهيل وتمكين االسر لتحقيق االكتفاء الذاتي

رفع مستوى الوعي المالي والمعيشي

المستفيدون واألثر المتوقع

عوامل النجاح

االستدامةقياس االداءالفريق المؤهلشراكات استراتيجيةالتحول الرقمي

المرافق الحيوية

 االستدامةالحوكمةالتمكينالرعاية االجتماعيةتقنية المعلومات

دور الجهة الجهات ذات العالقة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

المحافظة

 الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

 الداعمون وشركاء النجاح

المجتمع

الموظفون والمتطوعون

تسهيل إجراءات الدعم المادي والمعنوي

المشاركة في االنشطة

التفاعل مع المبادرات وطرح المقترحات

المشاركة في الدعم

 التبرع والمشاركة باألفكار والبرامج

التفاعل والمساهمة

االلتزام واالبداع وروح الفريق

التحول التنموي الحوكمة تعظيم األثر

االلتزام باألنظمة

التواصل الفعال وتوضيح االدوار

التطوير المستمر واالستدامة المالية

الشفافية واالبتكار وااللتزام المالي

برامج نوعية تالمس االحتياج

بيئة عمل مناسبة وآمنة ومحفزة

دور الجمعية

االسر التي ال يتوفر لها دخل كافي  تأهيل وتمكين االسر لتحقيق االكتفاء الذاتيالشفافية

المزايا التنافسية

الحوكمة التمكين  الرعاية االجتماعيةتقنية المعلومات 2

المرافق الحيوية

   االستدامة

مجاالت للعمل تمثل التوجهات الرئيسية بما يحقق رضا أصحاب المصلحة ويحقق األهداف االستراتيجية للجمعية.

رفع الوعي المالي واألسري لدى أفراد األسر في الضبيعة

 النجاح ادخارمهارةحياة مودة رشد 

توفير االحتياجات الضرورية لألسر المحتاجة غير برامج الرعاية

عنايةدعماعانةاطعام

تمكين األسر المحتاجة من االكتفاء الذاتي عبر برامج التمكين

دعمك من انتاجكسكنتعزيزاكتفاء

المسارات

الوعي

البرامج

الرعاية

البرامج

التمكين

البرامج

(swot) التحلیل االستراتیجي الرباعي

  الرقم

ضعف الرقابة من مجلس اإلدارة 

ضعف دور الجمعية العمومية

ضعف اإلدارة  التنفيذية وقلة الموظفين المتفرغين

ضعف كفاءة التشغيل واإلجراءات الداخلية

الحاجة إلعادة الهيكلة وتقييم المخاطر

قلة التبرعات غير المقيدة

عدم تفعيل بعض اللوائح والسياسات  تنوع المشاريع التنموية

فريق عمل مؤهل ــ أنشطة تعليم وتدريب 

حلول تقنية رقمية - مقر مهيأ ـ أوقاف للجمعية 

جاهزية الخطة االستراتيجية

شفافية القوائم المالية

بناء خطط لتنمية الموارد المالية 

تطبيق معايير الحوكمة 

STRENGTHS  عوامل القوةWEAKNESS   نقاط الضعف

توفر مؤسسات وجهات مانحة وشركاء نجاح

بروز الدور للقطاع الخيري في رؤية ٢٠٣٠

الدعم المادي والمعنوي من الجهات الحكومية

التأثيرات االقتصادية

زيادة أعداد المستفيدين

ضعف االقبال على التبرعات

OPPORTUNITIES   الفرص المتاحةTHREATS    التهديدات

توفیراإلحتیاجات 
الضروریة للمستفیدین

تأھیل وتمكین المستفیدین
تحقیق

البرامج والمشاريع االستراتيجية
برنامــج تدريب وتطويــر مهــارات الموظفين

برنامج استقطاب الكفاءات والمتطوعين

برنامــج الزيــارات واالطالع علــى أفضــل الممارســات

رفع درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في جمعية البر بالضبيعة. 
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الركيزة األولى

المقاصد 
االستراتيجية



البرامج والمشاريع االستراتيجية

المقاصد 
االستراتيجية

تطوير وتفعيل متجر البر الخيري

التطوير والتوسع في خدمات المراكز 
التنموية والتخصصية

التطوير واإلبتكار فيي مشاريع
الوقف الخيري

التنوع في برامج تنمية الموارد المالية 

متجر البر 

بناء شراكات وعرض برامج الجمعية على 

جهات داعمه (أفراد-شركات)

االستثمار في مشاريع االستدامة المالية 

زيادة عدد األوقاف الخاصة بجمعية البر بالضبيعة.       

الموارد المالية
لتحقيق استدامة مواردنا المالية التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا اإلنمائية

فإننا نركز جهودنا على عمليات االستثمارفي التطوير واإلبتكارفي الموارد المالية..
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الركيزة الثانية

الجودة في خدمات الرعاية والتوعية والتمكين

التطوير والتوسع في بناء شراكات
 مع الداعمين



البرامج والمشاريع االستراتيجية

المقاصد 
االستراتيجية

تطوير وتفعيل متجر البر الخيري

التطوير والتوسع في خدمات المراكز 
التنموية والتخصصية

التطوير واإلبتكار فيي مشاريع
الوقف الخيري

التنوع في برامج تنمية الموارد المالية 

متجر البر 

بناء شراكات وعرض برامج الجمعية على 

جهات داعمه (أفراد-شركات)

االستثمار في مشاريع االستدامة المالية 

زيادة عدد األوقاف الخاصة بجمعية البر بالضبيعة.       

الموارد المالية
لتحقيق استدامة مواردنا المالية التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا اإلنمائية

فإننا نركز جهودنا على عمليات االستثمارفي التطوير واإلبتكارفي الموارد المالية..
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الركيزة الثانية

الجودة في خدمات الرعاية والتوعية والتمكين

التطوير والتوسع في بناء شراكات
 مع الداعمين



المقاصد 
االستراتيجية

البرامج والمشاريع االستراتيجية
 تطوير أنظمة الحوكمة واللوائح والسياسات اإلجراءات. 

اعداد دليل إجراءات وتوصيف وظيفي لكافة الوظائف

وتطوير الهيكل التنظيمي.

التطوير التقني للعمل بالجمعية وأتمتة العمليات.

مؤشرات قياس األداء ورضا أصحاب المصلحة.

نظام حوكمة فعال

إعادة هيكلة شاملة 

لتحقيق كفاءة وفاعلية اإلنفاق

تعزيز وأستمرار التحول إلى النظم

واإلجراءات اإللكترونية

تعزيز وإبتكار قنوات تواصل مبكرة

مع المستفيدين 

تطوير منهجيات  فرق العمل في الجمعية

الحوكمة والتميز المستدام 
لتحقيق استدامة التميز المؤسسي سنعمل على اإلستمرار في تطوير بنية تحتية من النظم

الفعالة لتحقيق كفاءة وفاعلية اإلنفاق على برامج ومشاريع التنمية التي تستهدفها الجمعية.
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الركيزة الثالثة



المقاصد 
االستراتيجية

البرامج والمشاريع االستراتيجية
 تطوير أنظمة الحوكمة واللوائح والسياسات اإلجراءات. 

اعداد دليل إجراءات وتوصيف وظيفي لكافة الوظائف

وتطوير الهيكل التنظيمي.

التطوير التقني للعمل بالجمعية وأتمتة العمليات.

مؤشرات قياس األداء ورضا أصحاب المصلحة.

نظام حوكمة فعال

إعادة هيكلة شاملة 

لتحقيق كفاءة وفاعلية اإلنفاق

تعزيز وأستمرار التحول إلى النظم

واإلجراءات اإللكترونية

تعزيز وإبتكار قنوات تواصل مبكرة

مع المستفيدين 

تطوير منهجيات  فرق العمل في الجمعية

الحوكمة والتميز المستدام 
لتحقيق استدامة التميز المؤسسي سنعمل على اإلستمرار في تطوير بنية تحتية من النظم

الفعالة لتحقيق كفاءة وفاعلية اإلنفاق على برامج ومشاريع التنمية التي تستهدفها الجمعية.
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الركيزة الثالثة



البرامج والمشاريع االستراتيجية
 الموائمة بين اإلعانات المادية واألثر التنموي من خالل

برامج الجمعية.     

رعاية أفراد األسر المحتاجة من الفقراء والعاجزين

برنامج  (الرعاية)                                                         

توعية وتثقيف جميع أفراد األسر المحتاجة 

برنامج (التوعية)                                                             

تأهيل وتمكين األسر المحتاجة من العمل وتحقيق االكتفاء 

برامج (التمكين)

األثر التنموي واإلبتكار
التوجه نحو تحقيق أثر تنموي فعال لمجتمع اإلحساء يمثل مقصد جوهري لبرامجنا 

وستحقق ذلك بمشية الله من خالل اإلبتكار واإلبداع بمشاركة فعالة من المجتمع في

تطوير وتنفيذ وتقويم برامجنا.

المقاصد 
االستراتيجية

تعزيز ثقفة التطوع 

تحويل االسر المستفيدة إلى اسر منتجة

برنامج مسارات التنمية

الوقاية من الفقر بكل أنواعه المادي وفقر

القدرة ( التغذية الجيدة ـ الصحة ـ التعليم )

تمكين المرآة لإلسهام في النشاط اإلقتصادي

واإلجتماعي لتحسين جودة حياة األسرة

جميع المستفيدين يتلقون برامج تدريبية باإلضافة

إلى التدخالت المالية ( تعزيز ثقافة العمل واإلنتاجية )
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الركيزة الرابعة



البرامج والمشاريع االستراتيجية
 الموائمة بين اإلعانات المادية واألثر التنموي من خالل

برامج الجمعية.     

رعاية أفراد األسر المحتاجة من الفقراء والعاجزين

برنامج  (الرعاية)                                                         

توعية وتثقيف جميع أفراد األسر المحتاجة 

برنامج (التوعية)                                                             

تأهيل وتمكين األسر المحتاجة من العمل وتحقيق االكتفاء 

برامج (التمكين)

األثر التنموي واإلبتكار
التوجه نحو تحقيق أثر تنموي فعال لمجتمع اإلحساء يمثل مقصد جوهري لبرامجنا 

وستحقق ذلك بمشية الله من خالل اإلبتكار واإلبداع بمشاركة فعالة من المجتمع في

تطوير وتنفيذ وتقويم برامجنا.

المقاصد 
االستراتيجية

تعزيز ثقفة التطوع 

تحويل االسر المستفيدة إلى اسر منتجة

برنامج مسارات التنمية

الوقاية من الفقر بكل أنواعه المادي وفقر

القدرة ( التغذية الجيدة ـ الصحة ـ التعليم )

تمكين المرآة لإلسهام في النشاط اإلقتصادي

واإلجتماعي لتحسين جودة حياة األسرة

جميع المستفيدين يتلقون برامج تدريبية باإلضافة

إلى التدخالت المالية ( تعزيز ثقافة العمل واإلنتاجية )
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الركيزة الرابعة



األهداف االستراتيجية

تعزيز وتطوير هوية ودور الجمعية في المجتمع وتحسن مستوى االتصال.

رفع مستوى الحوكمة والتحول التقني والتميز المؤسسي.

 تنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل (متجر البر .الوقف .مانحين جهات وأفراد)

تحقيق رضا أصحاب المصلحة وتعظيم األثر.

 بناء شراكات ناجحة ومستديمة مع الداعمين والجهات المانحة وذات 

االهتمام المشترك.

استقطاب الكفاءات وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى التعليم 

والتدريب في المجتمع. 

 المساهمة في رفع الوعي المالي واألسري في المجتمع.

 مساعدة ورعاية الفئات األكثر احتياج وتحسين المستوى المعيشي.

 تمكين األسر المحتاجة من تحقيق االكتفاء الذاتي عبر برامج التمكين.

 تعزيز برامج االستدامة المالية للجمعية والشفافية وااللتزام واالفصاح

تقديم المساعدات المالية والعينية وتوفير االحتياجات الضرورية للمستفيدين.

استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وتوزيعها على المحتاجين.

تأهيل وتمكين المستفيدين لتحقيق االكتفاء الذاتي 

(برامج التعليم - التدريب - أسر منتجة).

تنمية الموارد المالية للجمعية وتحسين الصورة الذهنية للعمل الخيري والتطوعي.

المساهمة في بناء مجتمع واعي، وتوفير بيئة عمل مؤسسي،

 وتأهيل واستقطاب الكفاءات.

مشاركة الهيئات األهلية والحكومية في تقديم المساعدة في حاالت 

الكوارث العامة.

المشاركة في تنفيذ المشاريع المجتمعية مع الجهات الحكومية واألهلية. 

األهداف التفصيلية
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األهداف االستراتيجية

تعزيز وتطوير هوية ودور الجمعية في المجتمع وتحسن مستوى االتصال.

رفع مستوى الحوكمة والتحول التقني والتميز المؤسسي.

 تنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل (متجر البر .الوقف .مانحين جهات وأفراد)

تحقيق رضا أصحاب المصلحة وتعظيم األثر.

 بناء شراكات ناجحة ومستديمة مع الداعمين والجهات المانحة وذات 

االهتمام المشترك.

استقطاب الكفاءات وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى التعليم 

والتدريب في المجتمع. 

 المساهمة في رفع الوعي المالي واألسري في المجتمع.

 مساعدة ورعاية الفئات األكثر احتياج وتحسين المستوى المعيشي.

 تمكين األسر المحتاجة من تحقيق االكتفاء الذاتي عبر برامج التمكين.

 تعزيز برامج االستدامة المالية للجمعية والشفافية وااللتزام واالفصاح

تقديم المساعدات المالية والعينية وتوفير االحتياجات الضرورية للمستفيدين.

استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وتوزيعها على المحتاجين.

تأهيل وتمكين المستفيدين لتحقيق االكتفاء الذاتي 

(برامج التعليم - التدريب - أسر منتجة).

تنمية الموارد المالية للجمعية وتحسين الصورة الذهنية للعمل الخيري والتطوعي.

المساهمة في بناء مجتمع واعي، وتوفير بيئة عمل مؤسسي،

 وتأهيل واستقطاب الكفاءات.

مشاركة الهيئات األهلية والحكومية في تقديم المساعدة في حاالت 

الكوارث العامة.

المشاركة في تنفيذ المشاريع المجتمعية مع الجهات الحكومية واألهلية. 

األهداف التفصيلية
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عوامل النجاح

االستدامةقياس االداءالفريق المؤهلشراكات استراتيجيةالتحول الرقمي

توفير متطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمةاالرامل االيتام المطلقات وذوي االحتياجات الخاصةالمحتاج

االسر التي ال يتوفر لها دخل كافي

منطقة الضبيعة

االسر المحتاجة   

المجتمع

 تأهيل وتمكين االسر لتحقيق االكتفاء الذاتي

رفع مستوى الوعي المالي والمعيشي

المستفيدون واألثر المتوقع

االسر التي ال يتوفر لها دخل كافي  تأهيل وتمكين االسر لتحقيق االكتفاء الذاتيالشفافية

المزايا التنافسية

1

2

3

1

1

المرافق الحيوية

 االستدامةالحوكمةالتمكينالرعاية االجتماعيةتقنية المعلومات

أصحاب المصالح

دور الجهة الجهات ذات العالقة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

المحافظة

 الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

 الداعمون وشركاء النجاح

المجتمع

الموظفون والمتطوعون

تسهيل إجراءات الدعم المادي والمعنوي

المشاركة في االنشطة

التفاعل مع المبادرات وطرح المقترحات

المشاركة في الدعم

 التبرع والمشاركة باألفكار والبرامج

التفاعل والمساهمة

االلتزام واالبداع وروح الفريق

التحول التنموي الحوكمة تعظيم األثر

االلتزام باألنظمة

التواصل الفعال وتوضيح االدوار

التطوير المستمر واالستدامة المالية

الشفافية واالبتكار وااللتزام المالي

برامج نوعية تالمس االحتياج

بيئة عمل مناسبة وآمنة ومحفزة

دور الجمعية

1

2

3

4

5

6

7

1



عوامل النجاح

االستدامةقياس االداءالفريق المؤهلشراكات استراتيجيةالتحول الرقمي

توفير متطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمةاالرامل االيتام المطلقات وذوي االحتياجات الخاصةالمحتاج

االسر التي ال يتوفر لها دخل كافي

منطقة الضبيعة

االسر المحتاجة   

المجتمع

 تأهيل وتمكين االسر لتحقيق االكتفاء الذاتي

رفع مستوى الوعي المالي والمعيشي

المستفيدون واألثر المتوقع

االسر التي ال يتوفر لها دخل كافي  تأهيل وتمكين االسر لتحقيق االكتفاء الذاتيالشفافية

المزايا التنافسية

1

2

3

1

1

المرافق الحيوية

 االستدامةالحوكمةالتمكينالرعاية االجتماعيةتقنية المعلومات

أصحاب المصالح

دور الجهة الجهات ذات العالقة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

المحافظة

 الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

 الداعمون وشركاء النجاح

المجتمع

الموظفون والمتطوعون

تسهيل إجراءات الدعم المادي والمعنوي

المشاركة في االنشطة

التفاعل مع المبادرات وطرح المقترحات

المشاركة في الدعم

 التبرع والمشاركة باألفكار والبرامج

التفاعل والمساهمة

االلتزام واالبداع وروح الفريق

التحول التنموي الحوكمة تعظيم األثر

االلتزام باألنظمة

التواصل الفعال وتوضيح االدوار

التطوير المستمر واالستدامة المالية

الشفافية واالبتكار وااللتزام المالي

برامج نوعية تالمس االحتياج

بيئة عمل مناسبة وآمنة ومحفزة

دور الجمعية

1

2

3

4

5

6

7

1



الرعاية
الشروط : ان تنطبق عليه شروط الجمعية 

البرنامج : اطعام إعانة دعم عناية

المدة : (٢) سنتان

التأهيل 
الشروط : ان تنطبق عليه شروط الجاهزية للتأهيل 

البرنامج : تأهيل األسر المنتجة لدخول سوق العمل  

المدة : (٢) سنتان

التمكين
الشروط : ان يكون لدية القدرة على التدريب والتنفيذ لمشروعه 

البرنامج : اكتفاء تعزيز سكن دعمك من انتاجك

المدة : (١) سنة واحدة

ضعف الرقابة من مجلس اإلدارة 

ضعف دور الجمعية العمومية

ضعف اإلدارة  التنفيذية وقلة الموظفين المتفرغين

ضعف كفاءة التشغيل واإلجراءات الداخلية

الحاجة إلعادة الهيكلة وتقييم المخاطر

قلة التبرعات غير المقيدة

عدم تفعيل بعض اللوائح والسياسات  تنوع المشاريع التنموية

فريق عمل مؤهل ــ أنشطة تعليم وتدريب 

حلول تقنية رقمية - مقر مهيأ ـ أوقاف للجمعية 

جاهزية الخطة االستراتيجية

شفافية القوائم المالية

بناء خطط لتنمية الموارد المالية 

تطبيق معايير الحوكمة 

STRENGTHS  عوامل القوةWEAKNESS   نقاط الضعف

توفر مؤسسات وجهات مانحة وشركاء نجاح

بروز الدور للقطاع الخيري في رؤية ٢٠٣٠

الدعم المادي والمعنوي من الجهات الحكومية

التأثيرات االقتصادية

زيادة أعداد المستفيدين

ضعف االقبال على التبرعات

OPPORTUNITIES   الفرص المتاحةTHREATS    التهديدات
مجاالت للعمل تمثل التوجهات الرئيسية بما يحقق رضا أصحاب المصلحة ويحقق األهداف االستراتيجية للجمعية.

رفع الوعي المالي واألسري لدى أفراد األسر في الضبيعة

 النجاح ادخارمهارةحياة مودة رشد 

توفير االحتياجات الضرورية لألسر المحتاجة غير برامج الرعاية

عنايةدعماعانةاطعام

تمكين األسر المحتاجة من االكتفاء الذاتي عبر برامج التمكين

دعمك من انتاجكسكنتعزيزاكتفاء
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قیاس مؤشرات األداءنسبة تقییم الحوكمة (االلتزام واالمتثال – الشفافیة واالفصاح – السالمة المالیة)قیاس نسبة رضا المستفیدین 
والموظفین وأصحاب المصلحةنسبة نمو اإلیرادات المالیة للجمعیة سنویا وتحقیق األھداف واالستدامة المالیةنسبة المبالغ المالیة 

ًالمقدمة للمستفیدین سنویاالمنح العینیة والخدمات المقدمة للمستفیدین سنویا ً

(swot)التحليل االستراتيجي الرباعي 
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 بنك األفكار

 الخطة التشغيلية

 فرص التحسين

 رافد

 راح نوصلك 

ة النظامية
الثقاف

رسالتنا
االلتزام بتوعية ورعاية وتمكين جميع األسر المحتاجة 

وأبنائهم وفق برامج نوعية تمكنهم
 من االكتفاء الذاتي.

رؤيتنا
الريادة في العمل 
الخيري والتطوعي

 . طاء مستمر   . 
ع

قني ال رجأ 
  عط

ستم دة  اي مم ةن   ت

تنمية الموارد

المالية للجمعية

ن 
كي

م
ل وت

هي
تأ

ق 
قي

ح
ن ت

فيدي
ست

م
ال

ي
فاء الذات

اإلكت

همة
سا

الم
ي بناء 

 ف
ي

جتمع واع
م

ور 
ص

ن ال
سي

ح
ت

عية
جم

 لل
هنية

الذ

توفير بيئة

عمل مؤسسي

توفير اإلحتياجات

 الضرورية للمستفيدين

نسبة تقييم الحوكمة (االلتزام واالمتثال – الشفافية واالفصاح – السالمة المالية)

قياس مؤشرات األداء

قياس نسبة رضا المستفيدين والموظفين وأصحاب المصلحة

نسبة نمو اإليرادات المالية للجمعية سنويا وتحقيق األهداف واالستدامة المالية

ًنسبة المبالغ المالية المقدمة للمستفيدين سنويا

ًالمنح العينية والخدمات المقدمة للمستفيدين سنويا
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