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جمعية
خيرية أهلية
إنسانية 

2012ديسمبر 2الموافق هجرية 1431ذي الحجة عام 26في تأسست 

، من مجموعة من المهتمين بالعمل الخيريبمبادرة 

.  والمساكينبكبار السن من األرامل والمطلقات االهتمام وذلك بغرض

عالموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالمشاركة مع المجتماشراف وزارة تحت 

من نحن

ة والمبععرات والمبععاني الو فيععاألربطععة الع  نشععر وتع يعع  مفهععوم إنشععاو ورعايعة وتطععوير تسععع 

.والمعوزينالمخصصة لكبار السن واألرامل 

لساكنين ل( اال تصادية واالجتماعية والصحية والثقافية)الخدمات المتكاملة ال  تقديم وتهدف

ة والخصوصعيخعل  منوومعة متكاملعة ذات جعودة عاليعة وبطعرع إبداعيعة وحرعارية تراععي القعيم من 

معع فعي مشعاركة المجتتحقعق التنميعة المسعتدامة، ونعمان واحترافيعة وكرامة المسعتفيد، بمهنيعة 

.الحياةأجل حياة كريمة ترتق  بجودة للمستفيدين من الشامل هذه المنوومة للتأهيل 

في ال  أن تستعيد األو اف واألربطة والمبرات دورها المجتمعي ومكانتها اإلنسانيةوتسع 

نا نشععر مفهععوم التكافععل والتعععاون المجتمعععي الععذي حععإل عليععل ديننععا اإلسععلمي الحنيععف وشععريعت

.السمحة و يمنا األصيلة

جمعية
خيرية أهلية
إنسانية 



من نحن

مسنينواإلحسان ال  األرامل والللرعاية التنموية المستدامة لألربطة والمبرات أن نكون النموذج الرائدة  رؤيتنا

لمتكاملة تحقيق التنمية المستدامة لألربطة والمبرات ودور المسنين وتوفير الرعاية ا
للمستفيدين من أجل حياة كريمة ترتق  بجودة الحياة نارسالت

.نإنشاو وترميم وصيانة األربطة والمبرات ودور الرعاية المخصصة للمسنين واألرامل والمعوزي1.

.اإلدارة واإلشراف عل  األربطة والمبرات ودور الرعاية والمباني الو فية وتأهيليها وتطويرها2.

.ودور الرعايةتوفير برامج الرعاية التنموية المتكاملة والمستدامة للمستفيدين باألربطة والمبرات3.

.بناو الشراكات في مجا  رعاية وتأهيل وتطوير األربطة والمبرات ودور الرعاية4.

.رهاتوعية وتثقيف المجتمع بحقوع المسنين ودور األربطة والمبرات ودور الرعاية ودعمها وتطوي5.

أهدافنا

الشفافيةدرنا المستفي الجودة االحترافية المسؤولية قيمنا



مجاالت البرامج والمشاريع الت  تقدمها الجمعية

الترميماإلنشاو و 
التأهيلوإعادة 

الرعاية والتأهيل
اإلدارة 

والتشغيل والصيانة

لمتذذ المتنشو ذ تنفيذ المشاذذع   ا
ع ذ اتهتماببنعءالأل بط اودو المرع
عاولمشبذذذذعل المو فيذذذذ اوتر يشهذذذذ

:ااوإععدةاتأهليلهعاوتاشل

إلاذذذذذعءا بذذذذذععايوادل ا عع ذذذذذ ايوا−
. بنىاو ف اجد د

إلاذذعءا بذذععايوادل ا عع ذذ ا ذذ ا−
 بعل اوعقع لتاجعهزةا

تر يماوإععدةاتأهيذلالأل بطذ −
ولمدو المت ابهعاسعكنينا

 اذلتالمشاع   المتنشو ذتنفي ا
إلدل ةالمشسذذذذذذذذذذذذذذذع المول ذذذذذذذذذذذذذذذدا

لأل بطذذذذذذ اوصذذذذذذيعل اوتاذذذذذذ يلا
ودو المرعع ذذذذذذذذذذذذذ اولمشبذذذذذذذذذذذذذعل ا

:االمو في اوتاشل

ععاتا يلاوصيعل اوإدل ةا بذ−
يوادل ا عع ذذذذذذذذذذذذ ايوا بنذذذذذذذذذذذذ ا

.و ف ا تكع ل

برلذذذذذذع لاتاذذذذذذ يلاوصذذذذذذيعل ا−
 حددةا ذ ا بذععايواو دلتا

.دل ا عع  ايوا بن او ف 

لاتنفيذذذذذ المشاذذذذذع   اولمبذذذذذرل 
لمتنشو ذذذذذذذذذذ المتذذذذذذذذذذ اتهذذذذذذذذذذتما
بسذذذذذذذذذذعكن الأل بطذذذذذذذذذذ اودو ا

:لوتاشلمرعع  اولمشسنين،ا

ل المشتكع لذذ اولماذذع لمبذذرل لا
ولال تصذذذذذذذعد  الالجتشععيذذذذذذذ ا)

(اولمثقع يذذذذذذذذذذذذذذذ ولمصذذذذذذذذذذذذذذذحي ا
ملشسذذذذذذذذذذذذذذذذتفيد ناو ذذذذذذذذذذذذذذذذ ا

شو ذ الالجرلءلتالمتنفي   المتن
لمشسذذذذذتدل  ابذذذذذينالم ش يذذذذذ ا
ولم هذذعتالمشتصصصذذ ا سذذ 

.لال تيعج

بناو اإلنسانإعمار المكان

الدراسات والتطوير

لمقيذذذذذذذعاابعمد لسذذذذذذذعتاولمبحذذذذذذذو ا
و رالمتطبيقيذذذذ اولمشيدلليذذذذ امتطذذذذ

لمصذذد عتاولمبذذرل لاولمشاذذروععت
ودو اذلتالم ال ذذذذذذذذذ ابعأل بطذذذذذذذذذ ا

:اوتاشلوكبع المسن،المرعع  ا

لمد لسذذذذذذذذذذعتاولمبحذذذذذذذذذذو ا ذذذذذذذذذذ ا
لمش ذذذذعالتالالجتشععيذذذذ اولمصذذذذحي 

صعد  اولمثقع ي اولمتربو  اولال ت
 اولمشعميذذذذذذ اولم شرلليذذذذذذ اولمبي يذذذذذذ
عتاولإلعال ي ابعمت عونا  الم ع  

و رلكذذذذذذذذزالمبحذذذذذذذذ اولمد لسذذذذذذذذعتا
.ولإلستاع لت



: التاليك( رباط11اجمالي )اإلحسان تقدم خدماتها ألربعة أنواع من األربطة جمعية 

. ي اتقداالم ش ي المرعع  الالجتشععي الماع ل امسعكنيهع بععاول داوعددهعا: األربطة الت  تملكها الجمعية 1.

 يذ اوتقذواالم ش يذ ابعم شذلاأربطعة ( 7) يذ اتذماتسذليمالم ش يذ اعذددا: التي تملكها الهيئعة العامعة لألو عافاألربطة 2.

.الهيئةمع اتفا ية مبرمة وفق علىاتنشيتهعاوتطو رهعاوتقد مالمرعع  الالجتشععي الماع ل امهعا

يذ امهذعاوتقداالم ش يذ المرعع ذ الالجتشععرباط واحد وعددهعا: مالكيهااألربطة التي تنميها وتطورها الجمعية بالتعاون مع 3.

.اوفق عقود محددة مع الملك

ولمصذحي اولالجتشععيذ  ي اتقداامهعالم ش ي المبرل لالمت ليشيذ ارباطانوعددهعا: التي تكون تحت إدارة مالكيها األربطة 4.

.اتفا ية تعاون مع الملكوفق 



اإلدارةمجلس 

داود تنكلمحمد عبدالقادر . د

رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد محمد الخياري. د

الماليالمشرف -عرو مجلس اإلدارة 

نوري جستنيةعبدالرحمن نسرين . د

نائب رئيس المجلس

جبارة شوعي محمد عل  اللل. د

سر المجلسأمين -عرو مجلس اإلدارة 

عبدالصمد محمد محمود عبدالصمد . أ

عرو مجلس إدارة

والو أحمد خاطر. أ

عرو مجلس إدارة

هاشم حسين بكر الحسيني  . د

عرو مجلس إدارة



مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

وحدة 

التطوع

إدارة الموارد 

البشرية

إدارة الشئون 

المالية

إدارة البرامج 

والتسويق

الشئون اإلدارية 

والخدمات المساندة

لجنة األربطة والبرامجدلجنة تنمية الموار لجنة المراجعة والحوكمةالمشرف المالي



إحصائيات 
وارقام



احصائيات

5

أربطة

خعض  ا

ملتر يما

بعمشنطق ا

لمتع  صي 

51

أسرة

 ستفيدةا

ترم مسنات 

وأرامل 

ومطلقات 

ومتعففات

31

أسرة

في  ائمة 

انتوار السكن

80%

نسبة

المواطنات 

السعوديات 

المستفيدات

ن يلت باألربطة أو)

(األسر المتعففة

18

عائلة

في متوسط 

يسكنون في 

.الرباط الواحد

واألربطة المخصصة 

ا للحاالت الفردية به

ساكنة ( 40)متوسط 



 صحياً وا تصاديًا والمستقرون اجتماعيًا المكتفون.
 لعديهم مصعدر دخعل و يعر  عادرين علع  الذين ليس

.العمل أو مصدر الدخل ال يكفي

المؤسسون1.

العموميةأعراو الجمعية 2.

اإلدارةأعراو مجلس 3.

الجهات االشرافية المعنية4.

الداعمون5.

المانحون6.

الشركاو7.

الموظفون8.

المتطوعون9.

الدارسون والباحثون10.

المستفيدون من خدمات وبرامج الجمعيةالمعنيون بالجمعية

و المستفيدونالمعنيون 

المسنون

ر اللتي ال عائل لهم وليس لديهم مصدر دخل و يع
. ادرات عل  العمل، أو مصدر الدخل ال يكفي

األرامل

ر اللتي ال عائل لهم وليس لديهم مصدر دخل و يع
. ادرات عل  العمل، أو مصدر الدخل ال يكفي

المطلقات

لمذذ  نامذذييامذذد هما صذذد ادخذذلاو يذذرا ذذعد  ناعلذذىا
.لم شلايوا صد المدخلاالا كف 

ةاألسر المتعفف





تقارير 
ودراسات



هع1438-05-16بتع  خا

..ب دةلدل ةالألو عفا  التفع ي لم ش ي او  تا

ي بطذذذ ا(ا6)ولشذذذرلفاولعذذذعدةاتذذذر يمام ذذذدداإدل ةا•

.اتحتالشرلفالدل ةالألو عفاب دة

لمحذذذذذعميينلمبحذذذذذ الالجتشذذذذذعع املسذذذذذعكنينعشذذذذذلا•

 اولمطلبذذذعتالم د ذذذدةالمشتقد ذذذ املسذذذكنامش ر ذذذ

. دىاي قيتهعاملسكنا ناعد ه

ركاواالتفا يات التي ابرمتها الجمعية مع الش



ةالت  تحت إشراف الجمعيتقرير عن بعض حاالت األربطة 

آيلة 

للسقوط

بها سكان 

قاطنين

رباط الصالحين1.

رباط الفتح2.

رباط  حسينه عيشين3.

رباط الديب 1.

رباط الصومال2.

رباط أبو زنادة                            3.

1رباط سارة نصيف 4.

2رباط سارة نصيف 5.

تابع للهيئة العامة لألوقاف

تابع للهيئة العامة لألوقاف

تابع للهيئة العامة لألوقاف

تابع للهيئة العامة لألوقاف

تابع للهيئة العامة لألوقاف

تابع للهيئة العامة لألوقاف

:أربطة  تحت اشراف جمعية اإلحسان وهي 8هناك عدد 

ملك للجمعية

تابع للهيئة العامة لألوقاف





تقييم وا ع األربطة من وجهة نور الجمعية

.افتقار األربطة الو فية إل  جهاز إداري متخصص بإدارة األربطة1.

يعؤدي بهعا إلع  الع وا  بع وا  أعمعارهم وذلعك ينعافي شعرط صعحة ممعا عل  األفعراد بطة الو فيةاعتماد إدارة األر2.
.الو ف وهو التأبيد واالستمرارية

.سوو المتابعة وعدم توفر البيانات حو  األربطة وعدم أو سوو الصيانة أو النوافة أو االهتمام بسكانها3.

.عدم توفر الكادر النسائي للمساهمة في االشراف المباشر عل  حاجيات المستفيدات4.

.وجود مرجعية في حا  حدوث مشاكل خاصة باألربطة والساكنينعدم 5.

.أنعاف إيراداتها3حيإل أن تكاليفها التشغيلية تمثل ألربطة الو فية نعف المخصصات المالية ل6.

.اللزمةافتقار أ لب األربطة الو فية إل  عيادات متخصصة لتقديم الرعاية الصحية والدواو والمساعدات الطبية7.

.تطبيق شروط الوا ف عل  بعض األربطة الو فيةعدم 8.

.البعد االستثماري عل  بعض األربطة وحرمان المستفيدين من االستفادة من األربطةتغليب 9.

.بعض نوار ومشرفي بعض األربطة  ير سعوديين10.



والتحديات والحلو العقبات 

.رديةأكبر عقبة تواجل الجمعية هي العمل العشوائي للمتطوعين والمتبرعين الذين يعملون بقرارات ف•

للجهععة المسععؤولية عععن تلععكالمتطوعععون والمتبرعععون باإلشععراف وتقععديم المسععاعدات الرجععوع يقععوم ال •

.معهماألربطة والتنسيق 

هععؤالو المتطوعععون والمتبرعععون المسععاعدات لسععاكنات الربععاط لمجععرد أنهععم نعع يلت دون معرفععة يقععدم •

.، وال معرفة حاالتهم الصحية واحتياجاتهم الفعليةالمستحق منهن

أطلقت الجمعية مبادرة تحت اسم

« شريك اإلحسان»

.اوساكنيهمخصص للمتطوعين الرا بين في خدمة األربطة وهو 

من 

الحلو 



ينبرنامج تمكين الساكنات والمستفيد

.  ألربطةتطبيق الرعاية االجتماعية المؤسسية بمحوريها الو ائي والتنموي للن يلت في ايتم 

.من خل  برامج التمكين( االستدامة المالية)دخل يتم التنسيق مع الن يلت لتوفير مصادر -

ل عليهعا تقدم الجمعية البرنامج اال تصادي الذي يشتمل عل  الغذاو والملبس واألثاث والنقد، وال يحص-

.ستحقاعإال المستحق بعد استيفاو معايير محددة، وبعد توصية الباحثة الميدانية ولجنة التوصية باال

. استمرار عمليات المسح المعلوماتي من جانب الجمعية-

علع  جميعع( ثقعافي/ صعحي/ اجتمعاعي/ نفسعي)االهتمعام متعددة تقوم الجمعية بعمل دراسة ميدانية -

.األربطة لمعرفة مشاكلها ومعالجتها والعمل عل  تطويرها وتحسينها



إنجازات سابقة
للجمعية
باألرقام



البرامج التي  دمتها الجمعيةأهم 
2017-2019

الشركاءنعدد المستفديالتكلفةاالنجازالبرامج والنشاطنوع البرنامج

البرامج 

ة االقتصادي

الغذاء، والكسوة، )

(واألثاث، والنقدي

شركة بنده + خير فاعل أسرة900000680سلة غذائية على المستفيدين( 980) توزيع عدد سالل غذائية شهر رمضانتوزيع 

فاعل خيرمستفيدة3500100صالة على ساكنات االربطةوشرشف صالة سجادة ( 100)عددتوزيع توزيع سجادة صالة وشراشف الصالة

األضاحيتوزيع 
أضحية وتوزيعها على المستفيدين (  5000)قامت الجمعية باستالم عدد 

في محافظة جده والمناطق التابعة لها
البنك اإلسالمي للتنميةأسرة2,000,0005000

شركة البيك لألطعمةأسرة10000370لساكنات االربطه( البيك)التواصل مع شركة البيك لتوزيع وجبات وجباتتامين 

أحد المطابخ بمدينة جدةأسرة7500600ذبيحة وتوزيعها كوجبات لألسر30مع احد المطابخ بجدة لطبخ االتفاق 1طبخ وجبات 

توزيع كسوة المدارس للطلبة والطالبات
رف ألبناء ساكني األربطة التي تش( الكسوة المدرسية)اجتماعي برنامج 

عليها الجمعية من طلبة وطالبات وغيرهم من األسر المتعففة بجدة 
متطوعون ومتطوعاتمستفيد1100

فاعل خيرتوزيع تبرعات عينية في رمضان

فاعل خيرأسر4توزيع وتسليم عربات لذوي االحتياجات الخاصةةتوزيع عربات لذوي االحتياجات الخاص



الشركاءعدد المستفدينالتكلفةوصف النشاطالبرامج والنشاطنوع البرنامج

البرامج 

التعليمية 

والدينية 

والثقافية 

واالرشادية

هـ1439رمضان األربطة لساكنات حفل إفطار 
ين صائم للمسنات وبعض األطفال ومشاركة بعض المتطوععمل برنامج إفطار 

والمتطوعات وشمل برنامج ترفيهي وتوزيع الهدايا

تبرع من بعض أعضاء الجمعية 

وفاعلين الخير ومطعم بالجيو

ضيف على السفرةدلةبرنامجشركة 21600هـ1439رمضان ( 2)إفطار صائم 

1439المسنات واأليتام رمضان ( 3)حفل إفطار 
لعزيز برنامج إفطار صائم للمسنات واأليتام  بحضور صاحب السمو األمير عبد ا

بن ناصر وتم تنفيذ برنامج ترفيهي و توزيع هدايا 
4300

تبرع من بعض أعضاء الجمعية 

وفاعلين الخير و مطعم اتاريك  

هـ1440رمضان ( 5)إفطار صائم 

وتوزيع عيديات

وزيع عمل برنامج إفطار صائم للمسنات ويرنامج ترفيهي وتكريم المسنات وت

ما ك. الهدايا لهم وتوزيع شهادات شكر وتقدير للمتطوعين في برامج الجمعية

لاير وزعت على المسنات واأليتام كعيدية 18000خوجه بمبلغ . تبرع د

2400060
محمد خوجة فندق الدار البيضاء/ د

ومشاركة بعض متطوعي الجمعية

فاعل خير  و متطوعي الجمعيةمسنة225025قامت الجمعية بعمل رحلة عمره  لساكني االربطه وبعض االسر المتعففةهـ1439رمضان ( 1)عمرة 

فاعل خير  و متطوعي الجمعيةمسنة450050قامت الجمعية بعمل رحلة عمره  لساكني االربطه وبعض االسر المتعففةهـ1439رمضان (  2)عمرة 

عيةو متطوعي الجمشركة حافل للنقلياتمسنة606052(  VIP)قامت الجمعيه بعمل برنامج عمره في رمضان و استئجار حافلة هـ1440رمضان (  3)عمرة 

شركة البيك لألطعمةمستفيد2500100توزيع وجبة افطار متكاملة من البيك توزيع وجبة إفطار للمعتمرات

فاعل خير ومتطوعي الجمعيةمسنة722065(  VIP)قامت الجمعيه بعمل برنامج عمره في رمضان واستئجارحافلة هـ1440رمضان (   4)عمرة 

فاعل خير وشركة البيك لألطعمةمستفيد5720110توزيع وجبه إفطار  ووجبه سحور متكاملة توزيع وجبة افطار  ووجبة سحور للمعتمرات

غسيل المسجد الحرام
ون قامت الجمعية بمشاركة في غسيل المسجد النبوي  مع الرئاسة العامة لشؤ

(عمل اجتماعي)المسجد الحرام والمسجد النبوي 
50مجاني

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

والمسجد النبوي

(1)زيارة الحرم النبوي الشريف 

هـ1439رمضان 

معيه تم عمل برنامج زيارة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة  بمشاركة  ج

إبصار وفريق سفراء التطوع
جمعية إبصار وفريق سفراء التطوعمستفيد 700030

البرامج التي  دمتها الجمعيةأهم 
2017-2019



الشركاءعدد المستفدينالتكلفةوصف النشاطالبرامج والنشاطنوع البرنامج

البرامج  

االجتماعية 

والترفيهية 

والرياضية

أبناء ساكني األربطةبرنامج اجتماعي

زيارات دور رعاية كبار السن في الطائف ومكة المكرمة

كبار السننالمشاركة في مبادرة تعزيز فضيلة احترام كبار الس

مجانيالمرضىزيارة للمرضى مجمع الملك عبد هللا الطبي

البرامج 

الصحية 

الوقائية، 

والنفسية، 

واإلنمائية، 

والعالجية

عمل الفحوصات الطبية( 1)رعاية صحية 
االتفاق مع مركز أندلسية  لطب األسنان  للقيام بعمل كشف

ساكنه35مجاني لساكنات االربطه  وعددهم 
ان مركز أندلسية لطب األسنمجاني

عمل الفحوصات الطبية( 2)رعاية صحية 
عض برنامج لزيارة االربطه بمشاركة مستشفى الملك فهد وعمل ب

الفحوصات للساكنات وأطفالهم
م مستشفى الملك فهد العامستفيد40مجاني

عمل الفحوصات الطبية( 3)رعاية صحية 
مشاركة مجموعه من طلبة وطالبات الطب بجامعة رابغ 

ربطهبزيارةاالربطة وعمل بعض الفحوصات الطبية للساكني اال
مستفيد175033

كلية الطب برابغ 

جامعة الملك عبدالعزيز

عمل الفحوصات الطبية( 4)رعاية صحية 

قامت الجمعية وبمشاركة مجموعه من طلبة وطالبات جامعة 

الملك عبد العزيز بجـده بعمل جولة لزيارةاالربطه وعمل بعض

الفحوصات الطبية للساكنات

مستفيد50مجاني
كلية الطب 

بجامعة الملك عبد العزيز

"  صحتك تهمنا"المشاركة  ببرنامج 
لتقديم الفحص" صحتك تهمنا"إجراء كشف طبي ببرنامج 

الدوري

مجاني
50

كلية الطب 

بجامعة الملك عبد العزيز

البرامج التي  دمتها الجمعيةأهم 
2017-2019



الشركاءنعدد المستفديالتكلفةوصف النشاطالبرامج والنشاطنوع البرنامج

ادارة وتشغيل 

اإلسكان،)األربطة 

(مالصيانة والترمي

حساب الجمعية19372عمل صيانة لرباط الصالحين من كهرباء وسباكه وشبك حمايه حديد للنوافذصيانة شاملة لرباط الصالحين

حساب الجمعيةصيانة دورية لألربطةمعيةصيانة األربطة التي تشرف عليها الج

حساب الجمعية1350در الدين عمل صيانة الكهرباء وصيانة دورية خاصة بنظافة وتعقيم خزانات المياه لرباط بتعقيم كافة خزانات المياه ألحد األربطة

حساب الجمعيةصيانة دورية لألربطةصيانة الكهرباء

حساب الجمعيةصيانة دورية لألربطةصيانة دورية خاصة بالنظافة

حساب الجمعيةرباط حسينة عيشينصيانة المصعد

نشر التوعية 

بحقوق المسنين

للنهوض بواقعهم

وتحقيق الكفالة

المتكاملة لهم

2016اليوم العالمي لكبار السن 
برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة 2016اقامة فعالية اليوم العالمي لكبار السن 

المكرمة
حساب الجمعية

2017اليوم العالمي لكبار السن  
برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة 2017اقامة فعالية اليوم العالمي لكبار السن  

مكة المكرمة
حساب الجمعية

المشاركة في برنامج صحتي 

الشؤون مشاركة الجمعية في رنامج صحتي المقام في الصيرفي مول بجدة باشراف مديرية

250بهدف التعريف بالجمعية وقد تم توزيع. إدارة لصجةالعامة / الصحية بمحافظة جدة

استمارة تطوع وتم عرض برامج مصور ة وفيديو عن برامج الجمعية30نشرة تعريفية و

750

حساب الجمعيةكبار السن(كنوز اإلحسان)إقامة فعالية 

البرامج التي  دمتها الجمعيةأهم 
2017-2019



الشركاءعدد المستفدينالتكلفةوصف النشاطالبرامج والنشاطنوع البرنامج

بناء الشراكات

الفاعلة للدعم 

ورعاية لبرامج 

وأنشطة الجمعية

استقبال وفد من هيئة حقوق االنسان

مجانيالجمعيةتوقيع اتفاقية مع عدد من الفرق التطوعية

مجانيالجمعيةلبريدتوقيع اتفاقية شراكة مع المؤسسة العامة ل

مجانيالجمعيةعزيزتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة الملك عبدال

زيارة معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية

السابق بمكتب معاليه بالرياض

50,000الف  لاير للجمعية50تم تقديم مبلغ تكريم الجمعية من قبل شركة بنده للتجزئة

سفراء التطوعتكريم  الفرق التطوعية

البحوث المتخصصة
ديم في تقاالجتماع مع أحد الشركات المتخصصة 

الدراسات واالستشارات
2030مناقشة دور كبار السن والمساهمة في تطويرها بما يتوافق مع رؤية 

استشارية شركة

متخصصة

ةتطوير شؤون الجمعي

توفير مقر جديد للجمعية
دي تم توفير مقر جديد للجمعية في حي األمير عبد المجيد بدون مقابل ما

لاير قيمة أجار الموقع السابق للعام الواحد( 75,000)وتوفير مبلغ 
75,000

مجانا من هيئة 

االوقاف

تبرع فاعل خير50,000الموقع الجديدتم االتفاق مع متبرع لعمل دورات المياه ومطبخ في صيانة شاملة للمقر الجديد للجمعية

صيانة شاملة للمقر الجديد للجمعية
الجمعية عمل صيانة شامله للموقع الجديد ونقل األثاث و فصل التيار الخاص ب

طح عن المسجد وعمل قاطع متكامل للكهرباء والتكييف ونظافة الموقع والس
ةعلى حساب الجمعي15,000

برامج التنمية 

والتطوير والتأهيل

2017تطوير هوية الجمعية 
الجمعية

البرامج التي  دمتها الجمعيةأهم 
2017-2019



العرض العام9/6/2022
27

الرعاية الصحيةصور لبعض برامج 



28

االجتماعيةالرعاية صور لبعض برامج 
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شراكات و مناسبات
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شراكات و مناسبات
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sms

ة بعض االنجازات في المجاالت االدارية والمالي
و التواصل والعل ات



الفرص 
والتحديات
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.لمدعمالمكبيرا نالمدوم امل ش يعتاوبصعص الم ش يعتالمششعثل امه هالم ش ي 1)

.لمدعماوتنشي المشول دلمش علاملحصولاعلىا تشيزةاه لا  اشركعتاتسو قي اإ كعلي المت ع دا2)

.لالستدل  المشعمي وجودا رصامتطو رالالستثشع املوصولالمىا ر ل ا3)

.ااإ كعلي اتطو راو فالم ش ي 4)

.ا  عالتا ت ددةاملت عونا  المشؤسسعتالمشعلح امدعمابرل لالم ش ي اويلاطتهعوجودا5)

.اإ كعلي اعشلاشرلكعتا  المقطععالمصعصاولم هعتالألخرىامدعمابرل لالم ش ي اويلاطتهع6)

.لالستفعدةا نابرل لالمشسؤومي الالجتشععي املاركعتا  ادعمالم ش ي اوبرل  هعاويلاطتهع7)

.لمت ع بالمشحلي اولمششع سعتالم عمشي  ناولالستفعدةالمسنالطالقا بعد لتاوبرل لاتستهدفاكبع ا8)

.ا  ب امل د دا نالماصصيعتاماللضشعاام ضو  الم ش ي ا ناذويالمصبرةوجودا9)

القوة و الفرص
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.لم شو ي إلصفعضاعددايعضعءالم ش ي ا1)

:االمشعمي اوذمكا  ودامألسبعبالمتعمي   المشول دالمض فالماد دا2)

 عدااوجودا تصصصينا حتر ينا  اتنشي المشول دالمشعمي

عدااوجودالمبرل لالإلعال ي الال ترل ي امنارالسمالم ش ي اوجل المدعمالمشعدياولمش نوي

عءامتبنذذ اللاذذتحفذذزالمذدلعشينال ترل يذ ابطذذرقاعذدااوجذذودالشذوذجامربذذععالشذوذج او ثذذعم ا ذدل ا
.الشوذجي ايخرىلال بط اوتا يلا

م داا د ةالم ش ي اعلىاج باكولد ا ؤهلذ اود ذ ا ولتذ ا  ز ذ (اكشًعاولوععًا)ض فالم هعزالإلدل يا3)
.ااامهماووجوداتنع يا نالم ش يعتالألخرى

.لمتأخرا  ااتطو راو فامل ش ي 4)

. ؤ تاوص يرالمح ملمشقرالمحعم ا5)

جدةااعدااوجوداد لس اشع ل او فصل اعناوض اكلالأل بط اوسعكنيهعا  ا6)

.سعكنيهعتا  ا اعكلالال بط او اعكلا7)

التحديات ومجاالت التحسين



مقترحات
للشراكات
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الشراكات

( فني وترميمدعم )اتفا ية استشارات هندسية 

:ااإطع المصد عتالمهندسي 

إعدلدا لفا تكع لامكلا بعع.

 إعدلدا ولصفعتاو  ع يراهندسي اعع  امأل بط.

لمتطو راولمتر يمتأهيلالمشقعومينالمشقترحاعشلهما  الم ش ي امتنفي ايعشعلا.

ملمتر ييعشعلايعدلداد لسعتاهندسي ا تكع ل امتطو راكلا بععا نالأل بط اولمبدءا  ا.

لإلشرلفاعلىاتنفي ايعشعلالمتطو راولمتر يم.
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الشراكات

تأهيل وتأثيإل األربطةاتفا ية 

:  إطار الخدمات 

 رباطلكل تأهيل شامل متكامل.

تأثيإل وتجهي  األربطة.

 التطوير للحاالت الخاصة من ذوي االحتياجأعما  تنفيذ.

 االرتقاو بجودة الحياة للساكنات.

 برنامج األربطة الذكية اإلشراف عل  تنفيذ.
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برامج ومبادرات ذات أولوية 
واالربطةللنهوض بالجمعية 

(.تدامةالرعاية المس)لتمويل مشاريعها وبرامجها ودعم األسر والمحتاجين تنمية موارد الجمعية : برنامج 1.

شريك االحسان: مشروع 2.

للمشاركة في توفير االحتياجات الجمعيات والمؤسسات الخيرية الشراكة مع : برنامج 3.

جدة، بمحافوة تفعيل لجان تنسيق خدمات كبار السن واألرامل : مبادرة4.

الحكوميعععة التعععي تقعععدم ذات الخعععدمات واالجتماعيعععة الصعععحية ربعععط الجمعيعععة بالمؤسسعععات : مشعععروع 5.

(.منع ازدواجية تقديم الخدمات)الخدمات تقديم بغرض التكامل والتنسيق في للمستفيدين 

ي بمشاركة القطعاع الحكعومي والقطعاع الخعاص ومؤسسعات المجتمعع المعدنشاملةكتابة خطة : مبادرة 6.

تهععدف إلعع  االرتقععاو بالخععدمات اللزمععة لكبععار السععن واألرامععل بمععا فععي ذلععك الععدور النموذجيععة ونوعيععة 

.الخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية والنفسية اللزمة لمختلف فئات المستفيدين
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(1

(2

(3

(4

(5

(6

أهم البرامج ذات األولوية
لخدمة المستفيدين 
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.1

.2

أهم البرامج االجتماعية
لمشاركة المتطوعين لخدمة كبار السن 



األهداف 
ةاالستراتيجي

2022-2025



الشعراكة المجتمعيعة 

العمل المؤسسي

تنميعة  عدرات العاملين والمتطوعين

اتوالعملينبط وتحسين كفاوة الموارد البشرية 

المالية وتنمية الموارداالستدامة 

معية المجتتكثيف الجهود لرفع مستوى المشاركة 

االستراتيجيةاألهداف 
2022-2025



(  1)االستراتيجي الهدف 

ى تكثيف الجهود لرفع مستو
المشاركة المجتمعية 



يقها تصميم الفعاليات المتنوعة وتوثينلألربطة ودور رعاية المسنالذهنيةتحسين الصورة 
ونشرها على أوسع نطاق ممكن

ع في تشجيع المبادرات النوعية لرفع مشاركات المجتم
رعاية األربطة وكبار السندعم أنشطة 

ار رعاية األربطة وكبتنمية الوعي المجتمعي بأهمية 
واإلحسان لهمالسن

المشاهير االحسان لكبار السن لدى إبراز وتعويم 
(اإليجابيذوي المحتوى )والمؤثرين 

ند عكبار السن  رس المفاهيم السليمة للتعامل مع 
النشو

المبادرات والبرامج

(1)االستراتيجي الهدف 

تكثيف الجهود لرفع المشاركة المجتمعية 

المؤشر األهداف

عدد الفعاليات الموثقة•
معدل االنتشار•

ابتكار جوائز في مجال رعاية األربطة
و إعداد دليل تنظيمي،وكبار السن

للمبادرات

عدد الجوائز المبتكرة•
انجاز دليل المبادرات•

ذوي )االستفادة من المؤثرين 
(المحتوى اإليجابي

عدد المؤثرين•
معدل االنتشار•

نسبة إنجاز التأسيس•تأسيس مركز إعالمي



الشراكة المجتمعية 

(  2)االستراتيجي الهدف 



طة تو يع اتفا يات الشراكة والتعاون مع ملك األرب
ودور رعاية المسنين وأصحاب المصلحة

شراكة مع الهيئة العامة لألوقاف

تع ي  الشراكات المتخصصة مع الجهات ذات العل ة

تكوين  واعد البيانات للشركاو

منصة الكترونية موحدة إلدارة األربطة والدوراطلع

حاب تصميم نماذج للتقارير االلكترونية الدورية ألص
المصلحة

المبادرات والبرامج

(2)االستراتيجي الهدف 

الشراكة المجتمعية 

المؤشر األهداف

توقيع االتفاقية•
ربطةعدد األ•

شراكات مع مالك األربطة وأصحاب 
المصلحة والجمعيات الشريكة

توقيع االتفاقيات•
عدد األربطة•

شراكة مع أمارة مكة والمحافظات
توقيع االتفاقية•
عدد االتفاقيات•

توقيع االتفاقيات•شراكة مع األمانات

شراكات مع الجمعيات الشريكة
توقيع االتفاقيات•
عدد االتفاقيات•



الماليةاالستدامة 
وتنمية الموارد

(  3)االستراتيجي الهدف 



إقامة ملتقى تطوير األوقاف 
ودور رعاية كبار السن

المؤشرالمبادرات والبرامج األهداف

إقامة الملتقى•
عدد الحضور•

وقفية لصالح انشاء شركة استثمارية 
األربطة ودور رعاية المسنين

انشاء الشركة•
عدد األربطة•

انشاء صندوق وقفي للجمعيات 
المهتمة باألربطة ودور رعاية المسنين

انشاء الصندوق•
الشركاءعدد •

مؤسسات مالية وتجارية شراكات مع 
لرعاية أربطة ودور

االتفاقياتعدد •
األربطةعدد •

تحقيق االستدامة المالية للجمعية والمؤسسات
والجمعيات المهتمة باألربطة ودور رعاية المسنين

إنشاو األو اف الداعمة لألربطة ودور رعاية المسنين

ر تنفيذ مشاريع استثمارية تعمل في مجا  تطوي
األربطة ودور رعاية المسنين وإكرامهم ومشاركتهم

ألربطة وتأهيل اتع ي  الشراكات لدعم برامج إنشاو
المساندةودور رعاية المسنين والمرافق

استثمار التكنلوجيا الحديثة في ابتكار أساليب
احترافية إلدارة األربطة ودور رعاية المسنين

(3)االستراتيجي الهدف 

االستدامة المالية 

اردتصميم خطة التسويق وتنمية المو
اعتماد الخطة•
حجم اإليرادات•



العمل المؤسسي

(  4)االستراتيجي الهدف 



إنشاء وحدة التميز المؤسسي

المؤشرالمبادرات والبرامج األهداف

انشاء الوحدة•
نسبة استكمال •

المعايير

إنشاء وحدة المراجعة الداخلية 
والحوكمة

انشاء الوحدة•
نسبة استكمال •

معايير الحوكمة

انشاء الوحدة•المخاطرإدارة وحدة انشاء 
نسبة انجاز المهام•

تطوير المنوومة اإلدارية والمؤسسية بالجمعية

العمل من خل  منوومة المعايير

تدريب العاملين للتحو  للحوكمة الرشيدة

تع ي  أتمتة اإلجراوات و االستفادة من التقنية

المؤسسياعتماد معايير التمي 

(4)االستراتيجي الهدف 

العمل المؤسسي



ن تنمية قدرات العاملي
والمتطوعين

(  5)االستراتيجي الهدف 



برنامج استقطاب الكفاءات

المؤشرالمبادرات والبرامج األهداف

ةعدد الكفاءات المستقطب•

برنامج التدريب والتأهيل
عدد البرامج التدريبية•
عدد المتدربين•

برنامج استقطاب وتطوير 
المتطوعين

عدد المتطوعين•
عدد الساعات التطوعية•

استقطاب الكفاوات المتخصصة

تطوير الكفاوات اإلدارية

إعداد كوادر  يادية شابة تمثل الصف الثاني

استقطاب وتطوير المتطوعين

(5)االستراتيجي الهدف 

تنمية  درات العاملين والمتطوعين



اءة ضبط وتحسين كف
الموارد البشرية 

والعمليات

(  6)االستراتيجي الهدف 



روني أنشاء وتنفيذ النظام اإللكت
للجمعية

المؤشرالمبادرات والبرامج األهداف

اطالق النظام•
نسبة انجاز العمليات•

نسبة اكتمال األتمتة•أتمتة العمليات التشغيلية

إتمام برنامج التحول الرقمي 
ألعمال وأنشطة الجمعية

نسبة التحول الرقمي•

ترشيد النفقات وخفض التكاليف

ية استثمار التكنولوجيا في ابتكار أساليب احتراف
للتسويق 

خفض الدورة ال منية في تنفيذ األعما 

أتمتة كافة العمليات واألنشطة

(6)االستراتيجي الهدف 

نبط وتحسين كفاوة الموارد البشرية والعمليات
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الخطة التنفيذية المقترحة 

األهداف االستراتيجية التي تخدمهامجاالت الخطة التنفيذية م

الشعراكة المجتمعيعة  العل ات والتواصل 1

االستدامة المالية وتنمية المواردتنمية الموارد2

العمل المؤسسيأتمتت عمليات الجمعية3

البشريةتوفير وتأهيل الكوادر 4
تنميعة  عدرات العاملين والمتطوعين

نبط وتحسين كفاوة الموارد البشرية والعمليات

تكثيف الجهود لرفع مستوى المشاركة المجتمعيةالبرامج والخدمات والمشروعات5
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ولاللاط لمبرل لا  علالمصط ا

.ا1

لم ال عتاا

والمتولصلا

ا2021لصدل اتقر راإل عزلتالم ش ي ا ن المتأسيياو تىالهع  اععاا1.

.لعدلداولعتشعداخط المتولصلالالعال  امل ش ي 2.

.عو  تحد  المهو  اولعدلدالمشطبوععتالمت ر في ،اولمتسو قي ،اولمتو3.

.ل  و  الم ش ي الإلمكتروخعص اولعتشعدا لفالمسوشيعلا يد عالعدلدا4.

.اتصشيماولعتشعداإعاللعتالمبرل لاولمصد عتالمت اتقد هعالم ش ي ا5.

.ملشسنينلعدلدا لفا نتدىا قد  المصد عتا6.

.االمشنتدى  اولمشاع ك المحفلامرعع  الم هعتا صعطب ا7.

.إتشعااخط ابنعءالمارلكعتاولالتفع عت8.

الشعراكة المجتمعيعة 
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ولاللاط لمبرل لا  علالمصط ا

.اا2

تنشي المشول دا

ولما ونالمشعمي ا

.اال القالمشال ظعتالمشعمي 1.

.إصدل ادميلالمسيعسعتالمشعمي 2.

.اا2021-2020-2019لصدل المقولئمالمشعمي ام عاا3.

2021-2020لصدل المتقر رالمشعم المسنويام عاا4.

2022لمتقد ر  إعدلداوإصدل المشولزل 5.

2022لعدلداولعتشعداخط اتنشي المشول دالمشعمي ا6.

 ازدولمتو ي ا  ا نصإتشعاالمشت رالالمكترول امل ش ي 7.

.لمبدءا  اتسو  ا اروعالمو ف8.

.لمتقد مامل هعتالمشعلح او نصعتالمتبرع9.

المالية وتنمية الموارداالستدامة 
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ولاللاط لمبرل لا  علالمصط ا

.ا3

يتشت اعشليعتا
لم ش ي 

(لظعاا ل د)بنعءالمنظعاالالمكترول امل ش ي 1.

. وكش الم ش ي إتشعاالظعا2.

.لكشعلالمتس يلابشنص اي   3.

إصدل ادميلالجرلئ اشع لتحد  الملولئحاولستكشعمهع،4.

.لمر  امشركزالمتنشي االعتشعدالملولئحالم د دةامل ش ي 5.

 ناي شف ايعشعلالم ش ي او  يًعاولمكتروليعًالاللتهعء6.

ولعتشعدهعا نا  ليالإلدل ةاو ركزالمتنشي 2025-2022لعدلداوإصدل اخط ا7.

العمل المؤسسي
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ولاللاط لمبرل لا  علالمصط ا

.اا4

لمكولد المبار  

نسععائي المععدير التنفيععذي ومشععرفة القسععم ال)لسذذتكشعلات يذذينالمكذذولد المباذذر  ا1.

.ا(والمدير المالي ومسؤو  تنمية الموارد والتسويق

(.ا3،ا2،ا1)عقدادو لتاملشتطوعينا  الم ش ي المشستوىا2.

.ترشيحاولعتشعدالالستاع  يناو تعب  ا لفعتهم3.

همترشيحايعضعءاجددامل ضو  ا  الم ش ي الم ع  او تعب  ا لفعت4.

.2022لصدل اخط المكولد المبار  ا5.

اتوالعملينبط وتحسين كفاوة الموارد البشرية تنميعة  عدرات العاملين والمتطوعين
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ولاللاط لمبرل لا  علالمصط ا

.اا5

لمبرل لا

ولمصد عتا

ولمشاروععتا

(.يدانيويشمل برامج المسح االجتماعي والم)لعتشعداوتنفي اخط المتسكينا  الأل بط ا1.

.العتشعداوتنفي اخط الستهدلفالأل بط الم د دة2.

لتوعويعة، اال تصادية، واالجتماعية، والطبيعة، وا)لعتشعداوتنفي اخط اتقد ماخد عتالمبرل لا3.

(.والترفيهية

( . سانجائ ة االح–وسام االحسان –درع االحسان )لعتشعداوتنفي ابرل لالمتكر ماولمتحفيزا4.

.لعتشعداوللطالقا رقالم شلالمتطوعي او  اخط اعشلاكلا ر  5.

.ات معهاللجهات المستهدفة لعقد شراكات واتفا ي(امقعءا  اشركعء)لعتشعداوتنفي ابرلع لا6.

لعتشعداوتنفي المحفلالمسنوياولميواالم عمش املشسنينا7.

.اا2022-2021لصدل المتقر رالمسنوياإلل عزلتالمبرل لاولمصد عتا8.

معية المجتتكثيف الجهود لرفع مستوى المشاركة 



2022-المستهدف السابقةاألعوامما تم تنفيذه بلمبرل ل

لمبرل لالال تصعد  
لم  لء،اولمكسوة،اولألثع ،ا)

(ااولمنقدي

توز  اوجبعتا  لئي -  لئي اتوز  اسألتا1.

توز  اوجبهاسحو -توز  اوجبهاإ طع ا2.

كسوةالمشدل س3.

  ضعناوعيد عتا  اتوز  اتبرععتاعيني ا4.

توز  ايضع  5.

س عجيداوشرلشفاصالةاتوز  ا6.

لمبرل لاالالجتشععي ا
ي اولمر عضولمتر فيهي 

ألبنعءاسعكن الأل بط ابرل لالجتشععي ا1.

ز ع لتامدو المرعع  اامكبع المسن2.

 بعد ةات ز زا ضيل ال ترلااكبع المسنا3.

ملمهدل عامهولأل تعاابفنعدقاو طععماوتوز  اإ طع اصعئماملشسنعتابرلع لا4.

لمهدل عاوتكر مالمشسنعتاتوز  ا5.

توز  اشهعدلتاشكراوتقد راملابعباولماعبعتالمشتطوعينا6.

وبرامج وفق متطلبات الوزارةما تم تنفيذه من أنشطة 

2020لعام والمستهدف 



2022-المستهدف السابقةاألعوامما تم تنفيذه بلمبرل ل

 المو عئي)لمبرل لالمصحي ا
ولمنفسي اولإللشعئي ا

(ااولم الجي 

.االأل بط إجرلءاكافاطب امشستفيديا1.

( كليعتالمط)بعأل بط اوعشلا حصاطب ا"اصحتكاتهشنع"تنفي ابرلع لا2.

تكر مالمشاع كينا  الميواالم عمش امكبع المسنا3.

تقد مالمفحوصعتالمطبي ابعأل بط ا4.

ني المد )لمبرل لالمت ليشي ا
(ولمثقع ي اولال شعد  

  التاعشرةاملشسنعتابعأل بط ا1.

ملشسنعتلمحراالمنبويالمار فابعمشد ن المشنو ةاز ع ةا2.

وبرامج وفق متطلبات الوزارةما تم تنفيذه من أنشطة 

2020لعام والمستهدف 



2022-المستهدف السابقةاألعوامما تم تنفيذه بلمبرل ل

البرامج الطارئة واال اثية  

توز  اوجبعتاوساللا  لئي 1.

برل لا حصاطب 2.

ت قيمال بط 3.

برامج التنمية والتطوير والتأهيل
(اا2017)لم ش ي اتطو راهو  ا1.

لمتطو رالمتقن امل ش ي ا2.

ي تمكين فئة المسنين المشاركة ف
التنمية بمختلف جوانبها

لمشتصصص تنفي ابرل لالمتشكينابعمارلك ا  الم هعت1.

شعل  عالتالألسرالمشنت  او  عدةالالعتنفي ابرل لاتد  بي ا  2.

شؤون الجمعيةتطوير

 سعبعتاجد دةامل ش ي  تح1.

عشلاصيعل اشع لهاملشو  الم د دا2.

شع لام شي ا شتلكعتالم ش ي ا  امشستودعاجردا3.

بروشو ات ر ف بعم ش ي اوعشلاتصشيما لفات ر ف اجد دا4.

 و  اإمكترول امل ش ي ااإلاعءا5.

وبرامج وفق متطلبات الوزارةما تم تنفيذه من أنشطة 

2020لعام والمستهدف 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لألعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لألعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لألعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لألعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لألعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لألعوام 



شعاراتنا

2025-2022المستهدفة لألعوام 
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