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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 



الرؤية والرسالة والقيم

ة أن نكون النموذج الرائد للرعاية التنموية المستدام

المواطنين وتطوير األربطة والمبرات الخيريةلكبار 
رؤيتنا

توفير الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين 

أجل حياة كريمة ترتقي بجودة الحياةمن 

الشفافيةدرنا المستفي الجودة االحترافية ةالمسؤولي قيمنا

ارسالتن



أسععرهم بععراما الرعايععة االجتماعيععة والصععحية المتكاملععة لفيععات المسععتفيدين مععن كبععار السععن وتععوفير 1.
وتحقيق الكفاية المالية لهم سواو في مساكنهم او دور الرعاية

.األمان واالستقرار لحاالت المسنين الذين ال عائل لهم من الجنسينتحقيق 2.

البععراما والشععراكات الخاصععة بكبععار السععن وإشععراكهم فععي أنشععطة المجتمععع سععواو فععي مراكعع  إ امععة 3.
.األحياو أو المجالس أو مناشط ومنتديات خاصة بل واالستفادة من  دراتهم وخبراتهم

واألرامععل وتععرميم وإدارة األربطععة والمبععرات الخيريععة ومراكعع  التأهيععل المخصصععة للمسععنين إنشععاو 4.
يعة والمعوزين واإلشراف عل  القائمة منها وتقديم الدعم والمساعدات بالتعاون مع الجهعات الحكوم

واألهلية ذات العل ة

ق الكفايعة التوعية بحقوع المسنين بوسائل اإلعلم المختلفة للنهوض بوا عع المسعنين وتحقيعنشر 5.
.المتكاملة لهم بالتعاون مع الهييات والمؤسسات المهتمة بكبار السن الحكومية وغيرها

البحعإل الجهود العلمية والبحوث المتخصصة في مجاالت كبار السن من  بل الجامعات ومراكع تشجيع 6.
العل ةالعلمي والمكاتب االستشارية ذات 

أهدافنا

األهداف



مجاالت البراما والمشاريع الت  تقدمها الجمعية

الترميماإلنشاو و 
التأهيلوإعادة 

الرعاية والتأهيل
اإلدارة 

والتشغيل والصيانة

تععي التنمويععة التنفيععذ المشععاريع 
ة تهتم ببنعاو األربطعة ودور الرعايع
والمبععععاني الو فيععععة وترميمهععععا 

: وإعادة تأهليلها وتشمل

إنشعععععاو ربعععععاع أو دار رعايعععععة أو −
.مبن  و في جديد

إنشععاو ربععاع أو دار رعايععة فععي −
مباني وعقارات جاه ة 

تععرميم وإعععادة تأهيععل األربطععة −
والدور التي بها ساكنين 

ذات المشععاريع التنمويععةتنفيععذ 
إلدارة وتشعغيلالمسار الواحعد 

ودور الرعايعععة األربطعععة وصعععيانة 
:والمباني الو فية وتشمل

تشععغيل وصععيانة وإدارة ربععاع−
أو دار رعاية أو مبنعي و فعي 

.متكامل

برنععععععاما تشععععععغيل وصععععععيانة −
محععددة فععي ربععاع أو وحععدات 

.دار رعاية أو مبني و في

تنفيعععععذ المشعععععاريع والبعععععراما 
كني التنموية التي تهتم بسعا

األربطععععععععععععة ودور الرعايععععععععععععة 
:وتشملوالمسنين، 

ملة المتكاملة والشاالبراما 
واال تصعععععادية االجتماعيعععععة )

( والثقافيععععععععععةوالصععععععععععحية 
للمسعععععععععععتفيدين وفعععععععععععق 
االجعععععععععععراوات التنفيذيعععععععععععة 
ن التنمويعععة المسعععتدامة بعععي
الجمعيعععععععععععععة والجهعععععععععععععات 
.جالمتخصصة حسب االحتيا

بناو اإلنسانإعمار المكان

الدراسات والتطوير

القيعععععععام بالدراسعععععععات والبحعععععععوث 
ر التطبيقيعععععة والميدانيعععععة لتطعععععوي
الخعععدمات والبععععراما والمشععععروعات 
ذات العل ة باألربطعة ودور الرعايعة

: وكبار السن، وتشمل

الدراسععععععععات والبحععععععععوث فععععععععي 
المجعععاالت االجتماعيعععة والصعععحية 
ادية والثقافية والتربوية واال تص

ة والماليععععة والعمرانيععععة والبيييعععع
ات واإلعلمية بالتعاون مع الجامع

ومراكععععععع  البحعععععععإل والدراسعععععععات 
واالستشارات



: التاليك( رباع11اجمالي )اإلحسان تقدم خدماتها ألربعة أنواع من األربطة جمعية 

.حيث تقدم الجمعية الرعاية االجتماعية الشاملة لساكنيهارباط واحد وعددها : األربطة الت  تملكها الجمعية 1.

حيثث وتقث م الجمعيثة بالعمث  أربطعة ( 7)حيثث تثت تسثليت الجمعيثة عثدد : التي تملكها الهييعة العامعة لقو عافاألربطة 2.

.الهييةمع اتفا ية مبرمة وفق على تنميتها وتط يرها وتقديت الرعاية االجتماعية الشاملة لها 

يثة لهثا وتقدم الجمعيثة الرعايثة االجتماعرباع واحد وعددها : مالكيهااألربطة التي تنميها وتطورها الجمعية بالتعاون مع 3.

. وفق عقود محددة مع الملك

والصثيية واالجتماعيثةحيث تقدم لها الجمعية البرامج التعليميثة رباطانوعددها : 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 الشيون 

المالية

إدارة البراما 

والتسويق

الشيون اإلدارية 

والخدمات المساندة

لجنة األربطة والبرامادلجنة تنمية الموار لجنة المراجعة والحوكمةالمشرف المالي



إحصائيات 
وارقام



احصائيات

5

أربطة

خاضعة 

للترميت 

بالمنطقة 

التاريخية

51

أسرة

مستفيدة 

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 

.الرباع الواحد

واألربطة المخصصة 

ا للحاالت الفردية به

ساكنة ( 40)متوسط 



 صحياً وا تصاديًا والمستقرون اجتماعيًا المكتفون.
 لعديهم مصعدر دخعل وغيعر  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 وبراما الجمعيةالمعنيون بالجمعية

و المستفيدونالمعنيون 

المسنون

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

األرامل

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

المطلقات

 الثثنيل لثثيي لثثديهت مصثثدر دخثث  و يثثر  ثثادريل علثثى
.العم  أو مصدر الدخ  ال يكفي

ةاألسر المتعفف





تقارير 
ودراسات



هع1438-05-16بتاريخ 

..بجدةادارة األو اف مع اتفا يةالجمعية و عت 

أربطثثثة ( 6)واشثثثراف واعثثثادة تثثثرميت لعثثثدد إدارة •

. تيت اشراف ادارة األو اف بجدة

اليثثثثثالييلالبيثثثثثث االجتمثثثثثاعي للسثثثثثاكنيلعمثثثثث  •

ة والطلبثثثال الجديثثثدة المتقدمثثثة للسثثثكل لمعر ثثث

.مدى أحقيتها للسكل مل عدمه

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 شعرع 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 قربطة الو فية نعف المخصصات المالية ل6.

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

.تطبيق شروع 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 غير سعوديين10.



والتحديات والحلو العقبات 

.الذين يعملون بقرارات فرديةالعمل العشوائي للمتطوعين والمتبرعين أكبر عقبة تواجل الجمعية هي •

.هممععن تلك األربطة والتنسيق المسؤولة للجهة الرجوع المساعدات بتقديم المتطوعون والمتبرعون يقوم •

، نهنلمجرد أنهم ن يلت دون معرفة المستحق معهؤالو المتطوعون والمتبرعون المساعدات لساكنات الرباع يقدم •

.وال معرفة حاالتهم الصحية واحتياجاتهم الفعلية

أطلقت الجمعية مبادرة تحت اسم

«  شريك اإلحسان»

.اوساكنيهمخصص للمتطوعين الراغبين في خدمة األربطة وهو 

من 

الحلو 



ينبرناما تمكين الساكنات والمستفيد

:  األربطةفي الرعاية االجتماعية المؤسسية بمحوريها الو ائي والتنموي للن يلتمبادرة تتلخص في تطبيق 

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

عليهععا إال حصععل تقععدم الجمعيععة البرنععاما اال تصععادي الععذي يشععتمل علعع  الغععذاو والملبععس واأل ععاث والنقععد، وال -

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

. استمرار عمليات المسح المعلوماتي من جانب الجمعية-

علعع  جميععع األربطععة (  قععافي/ صععحي/ اجتمععاعي/ نفسععي)االهتمععام متعععددة تقععوم الجمعيععة بعمععل دراسععة ميدانيععة -

.لمعرفة مشاكلها ومعالجتها والعمل عل  تطويرها وتحسينها



إنجازات سابقة
للجمعية
باألرقام



البراما 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

البراما 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

البراما التي  دمتها الجمعيةأهم 
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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 

البراما 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

البراما التي  دمتها الجمعيةأهم 
2017-2019



العرض العام11/29/2022
28

الرعاية الصحيةصور لبعض براما 
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االجتماعيةالرعاية صور لبعض براما 
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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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.الدعت الكبير مل الدولة للجمعيال وبخاصة الجمعيال المماثلة لهنه الجمعية1)

.الدعت وتنمية الم اردالمجال لليص ل على متميزة هنا مع شركال تس يقية إمكانية التعا د 2)

.االستدامة الماليةوج د  رص لتط ير االستثمار لل ص ل الى مرحلة 3)

.  إمكانية تط ير و ف الجمعية4)

. مجاالل متعددة للتعاون مع المؤسسال المانية لدعت برامج الجمعية وأنشطتهاوج د 5)

. إمكانية عم  شراكال مع القطاع الخاص والجهال األخرى لدعت برامج الجمعية وأنشطتها6)

.االستفادة مل برامج المسؤولية االجتماعية للشركال  ي دعت الجمعية وبرامجها وأنشطتها7)

.التجارب الميلية والممارسال العالميةمل واالستفادة السل اطالق مبادرال وبرامج تستهدف كبار 8)

. ر بة للعديد مل الشخصيال لالنضمام لعض ية الجمعية مل ذوي الخبرةوج د 9)

القوة و الفرص
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.العم ميةإنخفاض عدد أعضاء الجمعية 1)

:  المالية وذلك يع د لألسباب التالية ي الم ارد الضعف الشديد 2)

عدم وج د متخصصيل ميتر يل  ي تنمية الم ارد المالية

عدم وج د البرامج اإلعالمية االحترا ية لنشر است الجمعية وجلب الدعت المادي والمعن ي

 اء لتبنثثي انشثثتيفثثز الثداعميل احترا يثة بطثثرق عثدم وجثث د نمث ذب لربثثاط نمث ذجي ومثثثالي يثدار
. نم ذجية أخرىاالربطة وتشغي  

لعدم  درة الجمعية على جنب ك ادر مؤهلثة ود ثع رواتثب مجزيثة( كمًا ون عاً )ضعف الجهاز اإلداري 3)
.   لهت ووج د تنا ي مل الجمعيال األخرى

.التأخر  ي  تط ير و ف للجمعية4)

.مؤ ت وصغير اليجتالمقر اليالي 5)

جدة  عدم وج د دراسة شاملة ومفصلة عل وضع ك  األربطة وساكنيها  ي 6)

.ساكنيهاتشعب مشاك  االربطة ومشاك  7)

التحديات ومجاالت التحسين



مقترحات
للشراكات
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الشراكات

( فني وترميمدعم )اتفا ية استشارات هندسية 

:  إطار الخدمال الهندسية

إعداد ملف متكام  لك  رباط.

إعداد م اصفال ومعايير هندسية عامة لألربطة.

 التط ير والترميتتأهي  المقاوليل المقترح عملهت مع الجمعية لتنفين أعمال.

 تالترميأعمال أعداد دراسال هندسية متكاملة لتط ير ك  رباط مل األربطة والبدء  ي.

اإلشراف على تنفين أعمال التط ير والترميت.
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الشراكات

تأهيل وتأ يإل األربطةاتفا ية 

:  إطار الخدمات 

 رباعلكل تأهيل شامل متكامل.

تأ يإل وتجهي  األربطة.

 التطوير للحاالت الخاصة من ذوي االحتياجأعما  تنفيذ.

 االرتقاو بجودة الحياة للساكنات.

 برناما األربطة الذكية اإلشراف عل  تنفيذ.
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براما ومبادرات ذات أولوية 
واالربطةللنهوض بالجمعية 

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

شريك االحسان: مشروع 2.

للمشاركة في توفير االحتياجات الجمعيات والمؤسسات الخيرية الشراكة مع : برناما 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 فيات المستفيدين
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ة المشعرفة أو القيام بأعما  التراميم والصيانة للمباني المشغولة بالمستفيدين وذلك إما بتمويل ذاتي من نفس الجه1)
إن -صثيانة المصثاعد االهتمام الثدامت بالناا ثة، سثالمة التمديثدال الكهرباميثة والتمديثدال الصثيية و: مث )، بالتعاون مع المؤسسات الخاصة والخيرية المختلفة

(. ساحتها حدال السكنية ومالوت  ير مخارب الط ارئ والسالمة ومكا ية اليريق، وعم  رست لك  ط ابق المبنى ميدد عليه ال حدال السكنية مع تر يمها وعم  جدول بأر ام-وجدل

التنسعيق إعادة بناو األربطة المهدمة والغير مستخدمة بالمنطقة التاريخية بواسطة مقاولين ومشعرفين متخصصعين بععد2)
مع التقيد بالشك  الخارجي التي كانت عليه طبقًا لمعايير الدلي  الفني لترميت المباني التراثية  ي جدة التاريخية. مع أمانة جدة ووزارة الثقافة

لثنلك مثل وتيديثها شهريًا وإدخالها  ي البرنامج المعثد، إعداد  اعدة بيانات لساكني األربطة والمستفيدين من خدمات الجمعية3)
. ب  إدارة ناارة األربطة الخيرية بجدة

مثال زيارة األربطة ).تفعيل برناما المتابعة الصحية واالجتماعية لساكني األربطة من  بل الجهات الحكومية المعنية ذات العل ة4)

(.لالخيرية بميا اة جدة مل  ب  الفرق الصيية بمختلف  ئاتها الصيية مل أطباء وممرضيل ومرا بيل صيييل وأخصامييل اجتماعييل ومثقفيل صييي

لتقديت اعية تحت إشراف الشؤون الصحية ووزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتم( طبية، وإجتماعية)تشكيل فرع تطوعية 5)

. نيلالرعاية الصيية واالجتماعية والنفسية والمساعدال الطبية والج انب التر يهية الالزمة لميتاجيها مل ساكني األربطة والمس

ني الثحإل شركات التامين الصحي التعاوني علع  المسعاهمة فعي تقعديم الععلج المجعاني لسعاكني األربطعة والمسعنين 6)
.يمكنهت مل العالب  ي أ رب منشأة صيية

أهم البراما ذات األولوية
لخدمة المستفيدين 
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ععلج وجعود تعرابط أسعري للسعاكنين وتكثيعف البعراما الريانعية والعلثى ضثرورة العم  1.

مثل خثالل البثرامج التر يهيثةالطبيعي لهم، والعمعل علع  دمجهعم معع أفعراد المجتمعع 

.التي تقدم مل بعض الجهال، وتخصيص المع نة المادية المناسبة

اتهت يسثتطيع ن مثل خاللهثا ممارسثة حيثأندية اجتماعيعة وترفيهيعة لكبعار السعن إنشثاء 2.

الطبيعيثثثثة واالنثثثثدماب  ثثثثي المجتمثثثثع، وااللتقثثثثاء بثثثثأ رانهت وتبثثثثادل األحاديثثثثث معهثثثثت، 

..واالستفادة مل خبراتهت

أهم البراما 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 وتوثينلقربطة 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 )والمؤ رين 

ند عكبار السن غرس المفاهيم السليمة للتعامل مع 
النشو

المبادرات والبراما

(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 والبراما

(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 والبراما 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 لقربطة ودور رعاية المسنين

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

ألربطة وتأهيل اتع ي  الشراكات لدعم براما 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 والبراما 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 والبراما 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 والبراما 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 المجتمعيةالبراما والخدمات والمشروعات5
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واالنشطةالبرامج مجال الخطة 

1 .

العال ال  

و الت اص  

م2021اصدار تقرير إنجازال الجمعية منن التأسيي وحتى نهاية عام 1.

.اعداد واعتماد خطة الت اص  االعالمي للجمعية2.

.ع يةتيديث اله ية واعداد المطب عال التعريفية، والتس يقية، والت 3.

.نيم  ع الجمعية اإللكتروخاصة واعتماد ملف الس شيال ميديا اعداد 4.

. تصميت واعتماد إعالنال البرامج والخدمال التي تقدمها الجمعية 5.

.للمسنيلاعداد ملف منتدى مقدمي الخدمال 6.

.  المنتدى ي والمشاركة اليف  لرعاية الجهال مخاطبة 7.

.إتمام خطة بناء الشراكال واالتفا ال8.

الشعراكة المجتمعيعة 
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واالنشطةالبرامج مجال الخطة 

2  .

تنمية الم ارد 

والشئ ن المالية 

.  ا الق المالحاال المالية1.

.إصدار دلي  السياسال المالية2.

.  2021-2020-2019اصدار الق امت المالية لعام 3.

2021-2020اصدار التقرير المالي السن ي لعام 4.

2022التقديريةإعداد وإصدار الم ازنة5.

2022اعداد واعتماد خطة تنمية الم ارد المالية 6.

ة زدوالت  يع مع منصإتمام المتجر االلكتروني للجمعية7.

.البدء  ي تس يق مشروع ال  ف8.

.التقديت للجهال المانية ومنصال التبرع9.

المالية وتنمية الموارداالستدامة 
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واالنشطةالبرامج مجال الخطة 

3 .

أتمتة عمليال 
الجمعية

(ناام را د)بناء الناام االلكتروني للجمعية1.

.ح كمة الجمعيةإتمام ناام2.

.اكمال التسجي  بمنصة أريب3.

إصدار دلي  اجرامي شام تيديث الل امح واستكمالها،4.

.الر ع لمركز التنمية العتماد الل امح الجديدة للجمعية5.

مل أرشفة أعمال الجمعية ور يًا والكترونياً االنتهاء6.

واعتمادها مل مجلي اإلدارة ومركز التنمية2025-2022اعداد وإصدار خطة 7.

العمل المؤسسي
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واالنشطةالبرامج مجال الخطة 

4  .

الك ادر البشرية

نسععائي المععدير التنفيععذي ومشععرفة القسععم ال)اسثثتكمال تعيثثيل الكثث ادر البشثثرية 1.

. (والمدير المالي ومسؤو  تنمية الموارد والتسويق

(. 3، 2، 1)عقد دورال للمتط عيل  ي الجمعية المست ى 2.

.ترشيح واعتماد االستشارييل ومتابعة ملفاتهت3.

هتترشيح أعضاء جدد للعض ية  ي الجمعية العامة ومتابعة ملفات4.

.2022اصدار خطة الك ادر البشرية 5.

اتوالعملينبط وتحسين كفاوة الموارد البشرية تنميعة  عدرات العاملين والمتطوعين
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واالنشطةالبرامج مجال الخطة 

5  .

البرامج 

والخدمال 

والمشروعال 

(.يدانيويشمل براما المسح االجتماعي والم)اعتماد وتنفين خطة التسكيل  ي األربطة 1.

. اعتماد وتنفين خطة استهداف األربطة الجديدة2.

لتوعويعة، اال تصادية، واالجتماعية، والطبيعة، وا)اعتماد وتنفين خطة تقديت خدمال البرامج 3.

(.والترفيهية

( . سانجائ ة االح–وسام االحسان –درع االحسان )اعتماد وتنفين برامج التكريت والتيفيز 4.

.اعتماد وانطالق  رق العم  التط عية و ق خطة عم  ك   ريق5.

.ات معهاللجهات المستهدفة لعقد شراكات واتفا ي( لقاء مع شركاء)اعتماد وتنفين برنامج 6.

اعتماد وتنفين اليف  السن ي والي م العالمي للمسنيل 7.

.  2022-2021اصدار التقرير السن ي إلنجازال البرامج والخدمال 8.

معية المجتتكثيف الجهود لرفع مستوى المشاركة 



2022-المستهدف السابقةاألعوامما تم تنفيذه بالبرامج

البرامج اال تصادية
الغناء، والكس ة، واألثاث، )

(  والنقدي

ت زيع وجبال  نامية- نامية ت زيع سألل 1.

ت زيع وجبه سي ر-ت زيع وجبه إ طار 2.

كس ة المدارس3.

رمضان وعيديال  ي ت زيع تبرعال عينية 4.

ت زيع أضاحي5.

سجاجيد وشراشف صالة ت زيع 6.

البرامج  االجتماعية 
ية والرياضوالتريفيهية

ألبناء ساكني األربطة برامج اجتماعية 1.

زيارال لدور الرعاية  لكبار السل2.

مبادرة تعزيز  ضيلة احترام كبار السل 3.

تالهدايا لهواأليتام بفنادق ومطاعت وت زيع إ طار صامت للمسنال برنامج 4.

الهدايا وتكريت المسنال ت زيع 5.

ت زيع شهادال شكر وتقدير للشباب والشابال المتط عيل 6.

وبراما وفق متطلبات الوزارةما تم تنفيذه من أنشطة 

2020لعام والمستهدف 



2022-المستهدف السابقةاألعوامما تم تنفيذه بالبرامج

ة ال  امي)البرامج الصيية 
والنفسية واإلنمامية 

(  والعالجية

.  األربطةإجراء كشف طبي لمستفيدي 1.

(بكليال الط)باألربطة وعم   يص طبي " صيتك تهمنا"تنفين برنامج 2.

تكريت المشاركيل  ي الي م العالمي لكبار السل 3.

تقديت الفي صال الطبية باألربطة 4.

نية الدي)البرامج التعليمية 
(والثقا ية واالرشادية

رحالل عمرة للمسنال باألربطة 1.

للمسنالاليرم النب ي الشريف بالمدينة المن رة زيارة 2.

وبراما وفق متطلبات الوزارةما تم تنفيذه من أنشطة 

2020لعام والمستهدف 



2022-المستهدف السابقةاألعوامما تم تنفيذه بالبرامج

البراما الطارئة واالغا ية  

ت زيع وجبال وسالل  نامية1.

برامج  يص طبي2.

تعقيت اربطة3.

براما التنمية والتطوير والتأهيل
(  2017)الجمعية تط ير ه ية 1.

التط ير التقني للجمعية 2.

ي تمكين فية المسنين المشاركة ف
التنمية بمختلف جوانبها

المتخصصةتنفين برامج التمكيل بالشراكة مع الجهال1.

مالمجاالل األسر المنتجة وريادة االعتنفين برامج تدريبية  ي2.

شؤون الجمعيةتطوير

حسابال جديدة للجمعية تح1.

عم  صيانة شامله للم  ع الجديد 2.

شام  لجميع ممتلكال الجمعية  ي لمست دع جرد 3.

بروش ر تعريفيبالجمعية وعم  تصميت ملف تعريفي جديد 4.

م  ع إلكتروني للجمعية  إنشاء 5.

وبراما وفق متطلبات الوزارةما تم تنفيذه من أنشطة 

2020لعام والمستهدف 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لقعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لقعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لقعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لقعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لقعوام 



أمثلة لبعض الممارسات اإل ليمية والعالمية

2025-2022والمستهدفة لقعوام 



شعاراتنا

2025-2022المستهدفة لقعوام 
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