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42338عدد المشاريع التنموية الجديدة

%85%90%85%80مؤشر جديدنسبة رضا المستفيدين عن المشاريع

عدد المستفيدين من اجمالي 

المشاريع
900010000105001100012000

5681024عدد الشراكات االستراتيجية الفعالة

%30%10%10%2300000010نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية

51225عدد المشاريع االستثمارية

12226عدد معارض الجمعية

13339عدد العقارات التي تم تطويرها

%88%88%85%80مؤشر جديدنسبة رضا المجتمع عن الجمعية

11225عدد اآلليات الجديدة في التواصل

%100%100%80%20%0نسبة التحول الرقمي ألعمال الجمعية

%100%100%70%20%10نسبة االنتهاء من تطوير النظام المؤسسي

00112عدد جوائز التميز المؤسسي

55151515100عدد المتطوعين

510101030عدد الموظفين المؤهلين

%95%95%90%85%80نسبة رضا العاملين

مستشفى - جمعية منازل - مركز تدريب - جمعية عازم- جمعية الجنوب - جمعية التنمية   )برنامج شركاء الب ِّر 

(العثيم- أمانة عسير - إدارة السجون - الوالدة 

- أسهم الخير- متجر الب ِّر- حملة العشر - حملة رمضان - صدقة الفطر - تطوير مشروع الزكاه  - معارض البر 

صرافات البر

فيديوهات احترافية-قياس - المتجر االلكتروني- تطوير الموقع االلكتروني - حملة الصورة الذهنية 

2019مبادرات 

نقل ذوي - مساكن -  مشروع الزواج  - تدريب السجناء- تدريب المقبلين على الزواج - رائدات   )برنامج تعاون 

(توظيف االرامل - اإلعاقة الحركية 

مبادرة قياس

المساعدات - المساعدات النقدية- إفطار الصائم - الحج والعمرة - السقيا - المرضى - أيتام الب ِّر - كسوة الشتاء 

العينية

(تدريب على راس العمل)قادة - (التدريب النوعي)خبراء 

مول  الب ِّر االستثماري

معارض  الب ِّر

(تطوير عقارات الجمعية   )تطوير 

معارض البر-  موقع الجمعية 

بيئة اإلبداع- قادة - خبراء 

تطبيق الب ِّر اإللكتروني- المتجر اإللكتروني  - ERPبرنامج 

تطوير الهيكل التنظيمي- برنامج التميز المؤسسي 

برنامج التميز المؤسسي

فريق البر التطوعي- بوابة التطوع 
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ويةبناء وتحسين المشروعات التنم

زيادة عدد المستفيدين من 
المشروعات األساسية

ة تعزيز وبناء شراكات استراتيج
لدعم المستفيدين

زيادة إيرادات الجمعية

تعزيز الصورة الذهنية المتميزة
للجمعية

التحول الرقمي

تطوير منظومة العمل المؤسسي

املينرفع مستوى كفائة وفعالية الع

زيادة معدالت رضا العاملين
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البرامج والخدمة 
اإلجتماعية

إدارة العالقات

اإلدارة المالية

إدارة العالقات

إدارة التخطيط 
والتطوير

إدارة الموارد 
البشرية
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2019مبادرات المــؤشـــراتمالك الهدفاألهداف االستراتيجية اجمالي
المستهدفات

المستهدفات

201820192020 خط األساس

المناظير 
جةاالستراتي

ع أبهاجتمكيان اجتماعي يهدف لتحقيق بيئة مجتمعية تنموية من خالل معالجة أسباب الفقر وتحسين جودة البرامج االجتماعية والمهنية والتعليمية لم الرسالة

الشعارعطاء وإحسانالهتافالتميز والريادة في العمل الخيري بالمملكةالرؤية

الشفافيةجودة العملالتميز ورقي الخدماتاإلعتزاز بالعمل الخيريالجوهريةقيمنا الفريق الواحد المحافظة على كرامة المحتاج

يةصناعة بيئة عمل محفزة وإبداعواالرتقاء بكفائة العملياتالتميزتعظيم الموارد الماليةحياة المستفيدينتحسين جودةتعظيم األثر التنموي

التوجهات 
االستراتجية

دين نساهم في تحسين جودة حياة المستفي
في وفعالة من خالل مساهمات ملموسة

صحة ومجاالت الحياة األساسية من غذاء
ومسكنوتعليم

يز المؤسسي وااللتزام باألداء المتمتطوير النظام
سسي تميز مؤوالمعايير األخالقية العالية بما يحقق

ة مستدام وفق افضل المعايير المحلية والعالمي

نهدف لبناء كفاءات بشرية من 
القيادات والعاملين والمتطوعين 

وتطوير وصقل قدراتهم والمحافظة 
عليهم فهم أساس النجاح  في كل 
لتي عمليات التنمية المستدامة والتميز ا

ر بأبــهــا للفتـــرة 
ِّ
(م 2020-2018)الخــــارطـــة االستراتيجية لجمعية الـــــــــب

مكتب األمين العام

ية برامجنا التنمولضمان استدامة واستمرارية
واإلغاثية نعمل على تعزيز وتعظيم موارد 
الجمعية المالية من خالل أنشطة استثمارية 

هدفشراكات استراتيجية بنعمل على تعزيز وبناء
نموية وبرامجنا التمشاريعناتعظيم األثر التنموي ل

ين  اإلنتاجية والتدريبية لبناء قدرات المستفيد
وتحسين مستواهم المعيشي وتعزيزالتنمية 

المستدامة

التخطيط 
والتطوير


