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 رسالة الجمعٌة

(3) 



 الرسالة

 شرح الرسالة

 .الرقً بذوي االحتٌاج من خالل برامج تنموٌة نوعٌة مع شركاء النجاح

 والعٌنً المالً الدعم تقدٌم على مكة جنوب لقرى البر جمعٌة تعمل

 وتمكٌن تأهٌل برامج لهم وتقدم مكة جنوب قرى فً للمستفٌدٌن

 إلى ذلك تجاوز على القادرٌن للمستفٌدٌن عمل فرص إلٌجاد وتسعى

 إخراجهم وبالتالً منتجة ألسر والتحول الذات على االعتماد مرحلة

 لقرى المجتمعٌة التنمٌة دفع فً ٌسهم مما والفقر، الحاجة دائرة من

 خدمات من المستفٌدة لألسر فقط ولٌس واسع بشكل مكة جنوب

 .الجمعٌة وبرامج
 

 :وذلك من خالل
 
مجموعة متنوعة من المشارٌع اإلغاثٌة والتنموٌة النوعٌة 
 االستعانة بشراكات فاعلة مع مؤسسات حكومٌة وخٌرٌة وخاصة

 إلطالق وتنفٌذ برامج الجمعٌة وتعزٌز أثر وكفاءة برامجنا 
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 رؤٌة الجمعٌة

(5) 



 الرؤٌة

 شرح الرؤٌة

 .النموذج الخٌري فً التنمٌة المجتمعٌة

 الذي النموذج تكون أن على مكة جنوب لقرى البر جمعٌة تسعى

 بٌن الشراكات تفعٌل فً المملكة فً البر لجمعٌات به ٌحتذى

 التنمٌة مشارٌع ومتابعة وتنفٌذ لتصمٌم المختلفة المجتمع مؤسسات

 على المجتمع وفً المستفٌدٌن حٌاة فً الفعلً األثر ذات المجتمعٌة

  الواسع، نطاقه

 

 0خالل من وذلك

منهم ممكن عدد أكبر وتمكٌن وتأهٌل المستفٌدٌن، حاجة سد  

   منتجة وأسر أفراد إلى لٌتحولوا لهم العمل فرص وتوفٌر
 
 ومجتمعٌة نوعٌة بالشراكات، تساعد فً دعم  تمكٌنٌةمشارٌع

 عملناالوضع االقتصادي للمستفٌدٌن والمجتمع ككل فً منطقة 
 
 تبنً أفضل ممارسات العمل المؤسسً القائم على توجهات وخطط

ل ٌتمٌز باإلنجاز  عمل واضحة، من فرٌق عمل مدرب ومؤهَّ

  والكفاءة
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 القٌم
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 األمانة

 التعاون

ٌحرص العاملون فً الجمعٌة على التعاون فٌما بٌنهم ومع شركاء 

 .النجاح والمتطوعٌن والمستفٌدٌن

 الشفافٌة

 .نلتزم باإلفصاح عن جمٌع المعلومات التً تهم أصحاب المصلحة

 .الموظف مؤتمن على عمله والجمعٌة مؤتمنة على مال المتبرعٌن
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 الصدق

 الصدق الجمعٌة فً العاملون فٌتحرى :نقول ما ونفعل نفعل ما نقول

 الوجه على بواجباتهم فٌقوموا أنفسهم مع أحوالهم، جمٌع فً

 ومع ،وٌتناصحوا فٌتعاونوا الفرٌق فً زمالئهم ومع المطلوب،

 .خٌانة وال خداع وال بغض فال والمصالح الحقوق فٌحفظوا المجتمع

 القوة

القدرة والكفاءة فً العمل واإلٌمان الراسخ الذي ٌعزز االلتزام بقٌم 

 .واهداف الجمعٌة

 المبادرة

ٌتحلى العاملون فً الجمعٌة بحس المبادرة، فٌتسابقوا إلى األجر 

 .فً فعل الخٌر ونشره
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 األهداف االستراتٌجٌة
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 األهداف االستراتٌجٌة  
محور بطاقة 

 األداء المتوازن

 التعلم والنمو استقطاب موظفٌن ذوي كفاءة عالٌة والمحافظة علٌهم 1

 التعلم والنمو توثٌق عملٌات األعمال 2

 التعلم والنمو عملٌات الجمعٌة أتمتة 3

 التعلم والنمو بناء فرق تطوعٌة لبرامج الجمعٌة 4

 العملٌات تطوٌر أنظمة وبرامج البحث األسري 5

بناء وتفعٌل خطط عمل وأنظمة إدارٌة لتتبع وتقٌٌم المشارٌع  6

 العملٌات والبرامج

 العملٌات (بناء الفرٌق وخطط العمل (تطوٌر قسم تنمٌة الموارد المالٌة 7

 العملٌات (بناء الفرٌق وخطط العمل (تطوٌر فرٌق التسوٌق واالعالم 8

 استحداث وتعزٌز البرامج النوعٌة لتأهٌل وتوظٌف المستفٌدٌن 9
 العمالء

 رفع ثقافة التطوع بٌن المستفٌدٌن والمجتمع 10
 العمالء

 تعزٌز وتطوٌر الشراكات 11
 العمالء

 إعداد خطة تشغٌلٌة سنوٌة لكافة المستفٌدٌن 12
 العمالء

من خالل زٌادة مصادر اإلٌراد  -دعم االستدامة المالٌة  13

 مالً والتركٌز على المصادر الثابتة منها

 األهداف االستراتٌجٌة
 األهداف االستراتٌجٌة
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 الخرٌطة االستراتٌجٌة
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تطوٌر أنظمة 
وبرامج البحث 

 األسري

تطوٌر قسم تنمٌة 
 الموارد المالٌة

بناء الفرٌق )
 (وخطط العمل

بناء وتفعٌل خطط 
عمل وأنظمة إدارٌة 

لتتبع وتقٌٌم 
 المشارٌع والبرامج

تطوٌر فرٌق 
 التسوٌق واالعالم

بناء الفرٌق )
 (وخطط العمل

استقطاب موظفٌن 
ذوي كفاءة عالٌة 
 والمحافظة علٌهم

توثٌق عملٌات 
 األعمال

عملٌات  أتمتة
 الجمعٌة

بناء فرق تطوعٌة 
 لبرامج الجمعٌة

 المبادرة القوة الصدق الشفافٌة التعاون األمانة

النموذج الخٌري فً التنمٌة 

 المجتمعٌة

الرقً بذوي االحتٌاج من خالل برامج 

 شركاء النجاحمع تنموٌة نوعٌة 
 

 الخارطة االستراتٌجٌة 

تعزٌز وتطوٌر 
 الشراكات

استحداث وتعزٌز 
البرامج النوعٌة لتأهٌل 

 وتوظٌف المستفٌدٌن

رفع ثقافة التطوع بٌن 
 المستفٌدٌن والمجتمع

إعداد خطة تشغٌلٌة 
سنوٌة لكافة 
 المستفٌدٌن

من خالل  -دعم االستدامة المالٌة 
زٌادة مصادر اإلٌراد والتركٌز على 

 المصادر الثابتة منها

 المحور المالً
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 نموذج األعمال المؤسسً
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 عملنا ال ٌشمل عملنا ٌشمل المكون

 المستفٌدون

 أصحاب القروض األرامل

 العجزة غٌر الفقراء األٌتام

المتضررٌن من )اإلعانات الطارئة 
 ) الكوارث والحوادث وأسر السجناء

-  

 - األسر الفقٌرة وٌشمل العجزة

 - المطلقات

 المعلقات
- 

 - (بالشراكة فقط)المرضى 

 ذوي االحتٌاجات الخاصة
- 

 المقبلٌن على الزواج
- 

 األسر المنتجة
- 

 قرى جنوب مكة النطاق الجغرافً

 (الكر)من الشرق 
 (دفاق)من الجنوب الشرقً 

 (عواها)من الجنوب 
 (ٌلملم)من الجنوب الغربً 

 (اللٌث)من الغرب 

 "الوضع الحالً"نموذج األعمال المؤسسً 
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 عملنا ال ٌشمل عملنا ٌشمل المكون

 الخدمات والبرامج

 تحفٌظ القرآن المنتجةالتدرٌب والتأهٌل واألسر 

 الدعوة  سقٌا الماء

 عمل لجان التنمٌة الغذائٌةالسالل 

 - العٌد/ الشتاء )الكسوة 

 - زكاة المال

 - ترمٌم وبناء المنازل

 - عٌنٌة+ مقطوعة )إعانات الزواج 

 - الخدمات الصحٌة بالشراكة

 - المحتاجٌن دعم الطالب

 - فرٌضة الحج

 الصائمٌن  إفطار

 الرحمن خدمة ضٌوف

 خدمة كبار السن

 والتأهٌل للموظفٌن والمستفٌدٌن التدرٌب

  مصادر الدخل

  

 - الزكاة

 - إعانة الوزارة

 - إٌرادات األوقاف

 - مثال نقاط البٌع)التبرع العام 

 - الجهات المانحة

 - إٌرادات البرامج ومنتجاتها

 - التبرعات العٌنٌة

 منصة إحسان
 - 

 "الوضع الحالً"نموذج األعمال المؤسسً 
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 التحلٌل االستراتٌجً
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 أهم نقاط القوة م  

1 
 وجود قسم نسوي فعال

 البرامج النوعٌة المتمٌزة 6

  

2 
 مجلس إدارة متمٌز وفعال

 وجود عقارات مملوكة للجمعٌة 7

  

3 
 وجود قسم متخصص بدراسة المشارٌع

 الشراكات مع الجهات المختلفة 8

  

4 
انتماء الموظفٌن وحماسهم والتزامهم 

 والعمل بروح الفرٌق 

9 
 وضوح األثر المتحقق على المستفٌد

  

5 

 الجدٌة فً العمل ومحاسبة المقصر

وجود مركز متخصص فً تأهٌل األسر  10

 المنتجة

  

 نقاط القوة
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 أهم نقاط الضعف م

 

1 

ضععععف الرواتعععب والمٌعععزات والحعععوافز 

وهععذا ٌقلععل األمععان )المقدمععة للمععوظفٌن 

 (الوظٌفً وٌصعب جذب الكفاءات

 مقر الجمعٌة مستأجر ولٌس ثابت 2

 

 قلة عدد الموظفٌن والموظفات 3

 

 نقاط الضعف
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 تنوٌع مصادر الدخل وتعزٌز مصادر الدخل الثابتة م

1 

االستفادة من بٌئة منطقعة عملنعا لتنفٌعذ 

الرععً، الصعٌد، بنعاء المصعانع )برامج 

 (إلخ...

6 
السععتثمار التجععاري والعقععاري فععً جععدة 

 (لقربها من مكة)

2 
تحصععععٌل دعععععم حكععععومً أكبععععر، مثععععل 

 أراضً من وزارة اإلسكان

 االنتقال إلى أتمتة العملٌات 7

3 

االسععتفادة مععن أسععماء أعضععاء مجلععس 

اإلدارة، حضععور أعضععاء مععن المجلععس 

 لزٌارة كبار المتبرعٌن، وتغرٌداتهم

 تأهٌل وتوظٌف أبناء المستفٌدٌن 8

 (شامل)تفعٌل برنامج البحث األسري  9 عدم وجود منافسٌن فً نطاق عملنا 4

5 

 10 تفعٌل وسائل التواصل االجتماعً

تنوٌععع مصععادر الععدخل وتعزٌععز مصععادر 

 الدخل الثابتة

 الفرص
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 المخاطر م

بععععععد المسعععععاحات الجغرافٌعععععة وغٌعععععاب  1

الخدمات األساسٌة فً بععض المنعاطق، 

 ٌصعب العمل وٌقلل الوصول 

5 
التوسع فً تقدٌم خعدمات شعاملة خعارج نطعاق 

عملنعععععا اإلغعععععاثً والتنمعععععوي وذلعععععك لغٌعععععاب 

 الجمعٌات األخرى فً منطقة عملنا

2 
 وجود شكاوي من المستفيدين

عععععدم اسععععتمرار المسععععتفٌدٌن الععععذٌن تععععم  6

 توظٌفهم فً أعمالهم

إٌجععععاد وظععععائف للمسععععتفٌدٌن بعععععد تععععدرٌبهم  3

 وتأهٌلهم

 عدم وجود معاٌٌر ثابتة وواضحة للمنح 7

4 
ثقافة المستفٌدٌن القبلٌة وسوء فهمهم لعالقة الجمعٌة بالوزارة والقطاع الحكعومً، والحاجعة لوقعت 

 ...طوٌل لكسب ثقتهم والقدرة على تنفٌذ برامجنا

 المخاطر
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 النجاح عوامل م

1 

 تحدٌد احتٌاجات المستفٌدٌن 5 وجود خطة استراتٌجٌة

2 

 قوة الموارد المالٌة والدخل الثابت

إخراج المسعتفٌدٌن معن دائعرة الفقعر  6

 وتحوٌلهم إلى أسر منتجة

3 

 وجود قاعدة بٌانات للمستفٌدٌن

متابعععععة وتقٌععععٌم العمععععل والبععععرامج  7

 والمشارٌع

4 

 فرٌق عمل مؤهل وذو خبرة ٌعمل بروح الفرٌق الواحد

 عوامل النجاح
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 تحلٌل العمالء
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 م
فئات 

 العمالء
 ما األثر الذي نرٌد إحداثه لدٌهم شرائح الفئات

 المستفٌدون 1

 سد حاجتهم األرامل

 سد حاجتهم ورعاٌتهم األٌتام

المتضررٌن من )اإلعانات الطارئة 
 معاناتهمسد حاجتهم وإنهاء  ) الكوارث والحوادث وأسر السجناء

 األسر الفقٌرة وٌشمل العجزة

 وتدرٌبهمسد حاجتهم وتأهٌلهم 

 وإعفافهمسد الحاجة  المطلقات

 سد الحاجة المعلقات

 )بالشراكة فقط)المرضى 
 سد حاجتهم وعالجهم وصرف أدوٌة

 سد حاجتهم وعالجهم ذوي االحتٌاجات الخاصة

 اإلعانة على الزواج المقبلٌن على الزواج

 المنتجة األسر

إعانتهم / وتطوٌر الذات والمهارات تأهٌلهم 

/  توفٌر فرص عمل / على البدء بمشروع 

 لٌتحولوا إلى أسر/  حماٌتهم من االنحراف 

 منتجة

 تحلٌل العمالء
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 م
فئات 

 العمالء
 ما األثر الذي نرٌد إحداثه لدٌهم شرائح الفئات

 الداعمون 2

إٌصال زكاتهم وصدقاتهم للمستحقٌن  أفراد المجتمع

وتوفٌر طرٌقة سلٌمة للمشاركة فً 

 دعم التنمٌة المجتمعٌة

 إٌرادات األوقاف
- 

 

 
 

 

 

  

  

 تحلٌل العمالء
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 ما األثر الذي نرٌد إحداثه لدٌهم شرائح الفئات فئات العمالء م

 المتطوعون 

أصحاب الدعم المعنوي 

الشفاعات، الشٌوخ، أصحاب )

 (المناصب، المشهورٌن
زٌادة معرفتهم وثقتهم بالجمعٌة، 

 إشعارهم بالمساهمة االجتماعٌة

الراغبٌن فً تقدٌم خدمات 

المتطوعون بأوقاتهم، )مجتمعٌة 

 (المدربون، األطباء

االستفادة من وقتهم، إشعارهم 

بالمساهمة االجتماعٌة، إعطاء 

شهادات التطوع للحصول على التمٌز 

 حسب معاٌٌر التطوع لألطباء 

 تحلٌل العمالء
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