






١٤٤٢-١٤٤٣هـ

يحفظه اهللا



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه اهللا



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

أمير منطقة القصيم يحفظه اهللا

 الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

نائب أمير منطقة القصيم يحفظه اهللا

فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود



١٤٤٢-١٤٤٣هـ كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أتمتة العمل الخيري

رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية
د/صالح بن عبداهللا الدامغ

سائلين اهللا عز وجل العون والسداد والتوفيق.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

نسعى في جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة إلى ألتمتة كافة أعمال الجمعية وفق أحدث األساليب والتقنيات 
المتاحة، وذلك تحقيقا لتطلعات شركائنا من متبرعين ومستفيدين، وتوافقًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 

٢٠٣٠م، من خالل استحداث بيئة رقمية تقّدم أفضل الخدمـات التقنية.
ونحن نشهد التطور التقني الهائل والمتسارع كان علينا المبادرة في إتمام عملية التحول التقني بالجمعية، حيث 

أنها توفر المرونة في الزمان والمكان وتسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتسّهل الوصول إلى قطاع عريض 
من المتبرعين والمستفيدين، وترفع مستوى حوكمة أعمالها، و إعطاء قرارات دقيقة من خالل إصدار بيانات 

كمّية ونوعّية وقياسات ومؤشرات وأدوات وتقارير تصف بدقة األعمال المنجزة ومتطلبات تطويرها.
إّننا نسعى في الجمعية إلى الريادة في التحول التنموي المستدام لمستفيدي الجمعية ، وذلك من خالل خطة 

استراتيجية تأخذ في االعتبار المتغّيرات الخارجية والداخلية للجمعية، وتصف بدقة المستهدفون بها وتحدد اتجاه 
عمل الجمعية والرؤية المستقبلّية لها.

كل ذلك وأكثر يتم من خالل شراكات مجتمعية تهدف إلى إقامة عالقات إيجابية وفّعالة بين الجمعية والقطاعات 
الحكومية والخاص والخيرية بطريقة تفاعلية تتيح رفع فرص التشارك والتكامل وتبادل المنافع فيما بينها.



أعضاء الجمعية العمومية العاملون١٤٤٢-١٤٤٣هـ

إبراهيم  محمد  صالح  الجالسي

إبراهيم  محمد  حسن  الخليل

إبراهيم  محمد  عبداهللا  الدبيان

إبراهيم  عبداهللا  إبراهيم  النفيسي

أحمد  عبدالعزيز  عبدالرحمن  البسام

أحمد  صالح  سليمان  الدهش

أحمد  محمد  علي  العيد

أحمد  محمد  إبراهيم  المصيريعي

اسامة  عبداهللا  محمد  المانع

ايمن  ناصر  عمر  الصائغ

أحمد   عبدالعزيز  علي   العليان

آسر  عبداهللا  عبدالرحمن  المانع

جهاد  عبداهللا  محمد  الخليل

حمد  خالد  عبداهللا  السليم

حمد  محمد  عبداهللا  الشهوان

حمد  إبراهيم  حمد  الصريخ

حمد  عبداهللا  محمد  الهقاص

خالد  عبدالرحمن  سليمان  السلمان

خالد  عبداهللا  محمد  الشبيلي

خالد  محمد  سليمان  الصيخان

خالد   عبدالعزيز  خالد  السليم

سامي  صالح  عبدالرحمن  الغرير

سليمان  عبداهللا  سليمان  اباالخيل

سليمان  محمد  إبراهيم  القوبع

صالح  محمد  سليمان  اباحسين

صالح  عبدالعزيز  سليمان  الحميدي

صالح  عبدالعزيز  عبداهللا  الخلف

صالح  عبداهللا  صالح  الدامغ

صالح  إبراهيم  عبدالرحمن  الدبيان

صالح  محمد  إبراهيم  الدهيمان

صالح  سليمان  محمد  العبيكي

صالح  محمد  عبداهللا  المزيد

طارق  عبداهللا  علي  الطريف

طارق  محمد  عمر  العمري

عادل  حمد  سليمان  الحديبي

عادل  عبداهللا  سليمان  الغانم

عبدالرحمن  ناصر  حمد  الجطيلي

عبدالرحمن  إبراهيم  عبدالرحمن  الدبيان

عبدالرحمن  حمد  عبداهللا  الصهيل

عبدالرحمن  عبدالعزيز  محمد  العبيداهللا

عبدالرحمن  يوسف  سليمان  العواد

عبدالرحمن  علي  حمد  القرعاوي

عبدالرحمن  عبدالعزيز  إبراهيم  المذن

عبدالرحمن  صالح  محمد  المذن

عبدالرحمن  عبداهللا  محمد  الميمان

عبدالعزيز  عبداهللا  عبدالعزيز  البسام

عبدالعزيز  محمد  إبراهيم  الصيخان

عبدالعزيز  محمد  عبدالعزيز  العجروش

عبدالعزيز  محمد  السليمان  القبيل

عبدالعزيز  عبداهللا  عبدالعزيز  الواصل

 عبدالعزيز   حمد   خالد   السليم

عبداهللا  حمد  عبداهللا  الجبر

عبداهللا  منصور  عبداهللا  الجطيلي

عبداهللا  صالح  محمد  الحويس

عبداهللا  محمد  حسن  الخليل

عبداهللا  عبدالملك  عبداهللا  الزامل

عبداهللا  سليمان  عبداهللا  السلمان

عبداهللا  عبدالرحمن  السليمان  السلمان

عبداهللا  إبراهيم  علي  الشوشان

عبداهللا  علي  عبداهللا  الطريف

عبداهللا  عبدالعزيز  علي  العليان

عبداهللا  علي  سليمان  الغشام

عبداهللا  فرج  محمد  الفرج

عبداهللا  محمد  الرجب  المانع

عبدالمحسن  عبدالرحمن  عبداهللا  القاضي

عبدالملك  عبداهللا  منصور  الزامل

علي  عبداهللا  علي  السلطان

علي  محمد  حمد  الغشام

علي  عبدالعزيز  عبداهللا  المقيطيب

علي  إبراهيم  علي  النهابي

محمد  صالح  حمد  الحمدان

محمد  عبداهللا  عبدالرحمن  الحميدي

محمد  عبداهللا  محمد  الحميضي

محمد  عبداهللا  محمد  الخليل

محمد  سليمان  عبداهللا  السلمان

محمد  سليمان  عبدالعزيز  السليم

محمد  ناصر  علي  السيوفي

محمد  عبداهللا  علي  الطريف

محمد  عبداهللا  محمد  المانع

محمد  عبدالرحمن  محمد  الموسى

محمد   عبدالرحمن  عبداهللا   العبدلي

مهل  مجاهد  عجل  المطيري

واصل  عبداهللا   عبدالعزيز   الواصل

يوسف  عبداهللا  سليمان  السلمان

يوسف  راشد  محمد  الصالحي

يوسف  عبداهللا  إبراهيم  الهدهود

يوسف  صالح  عبدالمحسن  أباالخيل



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أعضاء مجلس اإلدارة

د. صالح بن عبداهللا الّدامغ
رئيسًا

أ. عبدالعزيز بن حمد السليم
نائبًا للرئيس

أ. يوسف بن راشد الصالحي
المشرف المالي

م. أحمد بن عبدالعزيز العليان
عضوًا

م. إبراهيم بن محمد الخليل
عضوًا

أ. أحمد بن محمد المصيريعي
عضوًا

أ. عبدالملك بن عبداهللا الزامل
عضوًا

أ. صالح بن محمد المزيد
عضوًا

أ. علي بن عبداهللا السلطان 
عضوًا



الهيكل التنظيمي١٤٤٢-١٤٤٣هـ



١٤٤٢-١٤٤٣هـ لجان الجمعية

لجنة اإلسكاناللجنة التنفيذية

لجنة إدارة المخاطرالتخطيط  والتطوير

م.إبراهيم محمد الخليل              رئيسًا
م.أحمد عبدالعزيز العليان            عضوًا
أ.يوسف بن راشد الصالحي            عضوًا

أ.يوسف بن راشد الصالحي               رئيسًا
م.عبداهللا فايز الفايز                          عضوًا
رئيس وحدة اإلسكان التنموي      عضوًا

أ.علي عبد اهللا السلطان                     رئيسًاأ. عبدالعزيز بن حمد السليم        عضوًا
د.عادل عبداهللا الغانم                      عضوًا
أ.عبد العزيز سليمان المطلق          عضوًا



لجان الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

لجنة الدعم المجتمعيلجنة االستثمار

لجنة التدقيق والمراجعة الداخليةلجنة المساعدات

أ. أحمد بن محمد المصيريعي              رئيسًا
أ.صالح بن محمد عبداهللا المزيد         عضوًا
أ. يوسف عبداهللا القرعاوي                 عضوًا
أ. عبدالرحمن ناصر القرزعي                  عضوًا

أ.عبد العزيز بن حمد السليم              رئيسًا
د.صالح بن عبداهللا الدامغ                   عضوًا
رئيس قسم البرامج المجتمعية     عضوًا
المدير التنفيذي                                       عضوًا

أ.علي بن عبداهللا السلطان                         رئيسًا
أ.يوسف بن صالح بالخيل                            عضوًا
أ.عبد العزيز محمد العجروش                  عضوًا
أ.عبد اهللا محمد الفرج                                 عضوًا
أ.عبد الرحمن عبد العزيز العبيد اهللا    عضوًا
رئيس قسم الرعاية                                      عضوًا
رئيس قسم البحث الشامل                       عضوًا

د. عبيد سعد المطيري                        رئيسًا
أ.المشرف المالي بالجمعية             عضوًا
أ. عبداهللا بن أحمد البسام                عضوًا
أ. علي بن صالح الطريف                       عضوًا أمين مجلس اإلدارة

أ:خالد بن محمد القرعاوي
المدير التنفيذي

أ: محمد بن حمد الواصل

إدارة الجمعية



١٤٤٢-١٤٤٣هـ الرؤية والرسالة والقيم

الرســالة الـرؤية القيــم
العمـل بــروح الفريـــــق.
البـــــــــر بــالمستفيــــــد.
الشفافية والمصداقية.
التميـــــــــــــز فـي األداء. 

االبتكار والتطوير المستمر

ريـــــــادة التحـــــول
التنموي المستدام

تحقيق مجتمع حيوي
منتج عبــــر شراكــــات
ومشـــاريع تنمـــويــة
وتقنيــــــات مبتكـــرة



األهداف االستراتيجية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

 

المستفيدين
المنظور األول

- الرعاية األساسية للفئات األكثر
   احتياجًا

- بناء القدرات التنموية واالنتاجية
  للمحتاجين

- تنمية الوعي القيمي المجتمعي 

- تحقيق معايير الحوكمة والتميز
   المؤسسي 

- تمكين العمل التطوعي والشراكة
   المجتمعية

- تمكين وتطوير الكوادر المتخصصة 
- ابتكار الحلول التطويرية

- تنمية موارد الجمعية وتحقيق
االستدامة المالية ألنشطتها

العمليات الداخلية
المنظور الثاني

المالي
المنظور الرابع

 التعلم والنمو
المنظور الثالث



١٤٤٢-١٤٤٣هـ تطوير الموارد البشرية في الجمعية 

الخدمة المتميزة

 اإلكسيل المحاسبي

 ضريبة القيمة المضافة

المهارات القيادية

األمن والسالمة في المنشأة

استراتيجية القيادة

 حوكمة مجالس  اإلدارة

المراجعة الداخلية

الجوانب القانونية في الموارد البشرية

 رفع مستوى الخدمة المقدمة من قبل الجمعية لمستفيدين من خدماتها

تطوير المهارات المحاسبة لموظفي قسم المالية

تطوير الجوانب المحاسبة لموظفي قسم المالية

تعزيز المهارات القيادية لإلدارة العليا

التثقيف بأسس مواد وأنظمة األمن والسالمة لقسم الخدمات

تهيئة الرؤساء األقسام لإلدارة والقيادة

رفع الكفاءة في مجال في مجاالت الحوكمة

تطوير الجوانب المحاسبة لموظفي قسم المالية

تطوير الجوانب القانونية لموظفي قسم الموارد البشرية

١٣

١

١

١

٤

٩

١

١

١

١٠ ساعات

٥ ساعات

ساعتان ونصف

٢٥ ساعة

ساعة واحدة

١٢ ساعة

٨ ساعات

٦ ساعات

١٥ ساعة

الساعات التدريبيةعدد المتدربينالهدف من الدورةعنوان الدورة



تطوير الموارد البشرية في الجمعية ١٤٤٢-١٤٤٣هـ

االتصال المؤسسي للمنظمات
الغير ربحية

طرق تنمية الموارد المالية
المنظمات غير الربحية

لغة اإلنتاجية للعاملين

برنامج مكين لبناء
مهارات العاملين

 رفع الكفاءة في قسم اإلعالمية للجمعية

 رفع الكفاءة العملية في قسم تنمية الموارد المالية للجمعية

لقاء توعوي يشمل جميع الموظفين

برنامج لرفع كفاءة الموظفين بشكل عام يشمل جميع الموظفين

١

١

٨

٢

٢٥ ساعة

٢٥ ساعة

ساعة واحدة

٦ ساعات

الساعات التدريبيةعدد المتدربينالهدف من الدورةعنوان الدورة

١٣١ ساعة٤٤المجموع



١٤٤٢-١٤٤٣هـ إحصائيات إدارية

الخطابات الصادرة
٣٣٣ خطابًا

عدد اجتماعات
مجلس اإلدارة

١٣ اجتماعًا

الخطابات الواردة
٣٠٠ خطابًا

اجتماعات اللجان
٦٥ اجتماعًا



ميزانية جمعية البر الخيرية ١٤٤٢-١٤٤٣هـ

الخيرية في محافظة عنيزة لعام ٢٠٢١م

الموازنة التقديرية للجمعية لعام 

٢٠٢٢



١٤٤٢-١٤٤٣هـ إحصائية العمل التطوعي في الجمعية

عدد
المتطوعين

٤٣٥

عدد
الساعات التطوعية

١٤٢٨

إجمالي
الفرص التطوعية

١١٥



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

البــــرامج
الـــرعوية



١٤٤٢-١٤٤٣هـ البرامج الرعوية

يقدم البرنامج مساعدات متنوعة:
- المساعدات النقدية.

- المساعدات الغذائية 
- المساعدات العينية 

- تأمين األجهزة المنزلية 
- رعاية المواليد

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج كفالة األسرة

عدد المستفيدين
 ٥٣٧٧ مستفيدًا 

إجمالي المساعدات
٥,١٠٠,٠٤٠ رياًال



البرامج الرعوية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

يقدم البرنامج مساعدات متنوعة:
- سداد أجرة المنازل 

- المساهمة في شراء المنازل 
- المساهمة في تعمير المنازل

- المساهمة في ترميم وصيانة
   المنازل 

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج تأمين المسكن

عدد المستفيدين
٢٤٨٨ مستفيدًا

إجمالي المساعدات
٥,٥٢٠,٩٧٢ رياًال



١٤٤٢-١٤٤٣هـ البرامج الرعوية

يقـــدم البرنــــامج سلة غذائيــــة
متكاملة للمستفيدين في شهر
رمضان المبارك ويقــدم مالبس
جديدة للعيد للرجـــال والنســــاء

واألطفال

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج مواسم الخير

عدد المستفيدين
١٧٥٢ مستفيدًا

إجمالي المساعدات
٥٩٣,٢٢٨ رياًال



البرامج الرعوية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

يهتم البرنامج بمساعدة الشباب
المقبلين على الزواج ودعمهم

بمبلغ لتكاليف الزواج

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج

مساعدة الشباب على الزواج 

عدد المستفيدين
٥٦ مستفيدًا

إجمالي المساعدات
٥٦٠,٠٠٠ رياًال



١٤٤٢-١٤٤٣هـ البرامج الرعوية

يقوم البرنامج على توفير
احتياجات المستفيدين لمواجهــة
برد الشتاء ويقدم مالبس جديدة

للرجال والنساء واألطفال 

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج كسوة الشتاء

عدد المستفيدين
٣٢٤١ مستفيدًا  

إجمالي المساعدات
٦٤٨,٢١٢رياًال



البرامج الرعوية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

يقوم على التدخل السريع للحاالت
الطارئة والمستعجلة في تفـــريـج
كربهم ممن يتعرضون للحـوادث
ويتطلب حل مشكلتهم بشكـــل

عاجل.

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج تفريج كربة

عدد المستفيدين
١٠٨٥ مستفيدًا

إجمالي المساعدات
٦٤١,٣٣٢ رياًال



١٤٤٢-١٤٤٣هـ البرامج الرعوية

يقوم البرنامج بتقديم المساعدات
النقديــــة والعينيـــــــة لألشقـــــاء
السوريين القادمين إلى المملكــــة
العربيـة السعوديــة ممــن نزحـــوا

واستقروا في عنيزة 

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج

مساعدة األشقاء السوريين 

عدد المستفيدين
٣٧٩ مستفيدًا

إجمالي المساعدات
٣٨٥,٦٣٦ رياًال



البرامج الرعوية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

تستقبــــل الجمعيــة العديد من
كفارات اليمين والعـــــاجزين عن
الصيام ومن لم يصح صومه في
نهار رمضان وتقوم بتوزيعهــا

على المستفيدين.

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج توزيع الكّفارات 

عدد المستفيدين
٢٣٣٩ مستفيدًا

إجمالي الكفارات
٥٤٤ كفارة 



١٤٤٢-١٤٤٣هـ البرامج الرعوية

تستقبل الجمعية زكاة الفطر قبل
عيد الضحى بيوم أو يومين من
خالل االستالم العيني في مقر

الجمعية أو التبرع عبر المتجر
اإللكتروني للجمعية لتقوم

بتوزيعها على المستفيدين بالجمعية

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج توزيع زكاة الفطر

عدد المستفيدين
٣٢٤١ مستفيدًا  

إجمالي المساعدات
٦٤٨,٢١٢رياًال



البرامج الرعوية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

تستقبــل الجمعية لحوم األضاحي
من المتبرعيـــــن وتقوم بفرزهـــا
وتقطيعها وتغليفها ثم توزعها

على المستفيدين بالجمعية

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج لحوم األضاحي 

عدد المستفيدين
١٠٦٠ مستفيدًا

إجمالي لحوم الضاحي 
٢١٤٠ كيلو



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

إجمالي عدد
المستفيدين في الجمعية

لعام ٢١٢م

إجمالي المساعدات
المقدمة في البرامج الرعوية

والتنموية والمجتمعية

٦٥٢١
مستفيدًا

١٥,١٨٠,٨٤٦
ريال



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

البــــرامج
التنموية



١٤٤٢-١٤٤٣هـ برنامج التدريب والتأهيل 

تقدم الجمعية العديد من الدورات التدريبية من خالل مركز اكتفاء للتنمية البشرية و المرتبطة بسوق العمل 
وتمتاز هذه الدورات بأن شهاداتها معتمدة ويسلم للمتدرب او المتدربة حقيبة تدريبية خاصة ويدفع له 

تكاليف النقل ومكافأة تشجيعية     

تأهيل وتنمية قدرات المستفيد على المنافسة في سوق العمل اإلعداد األساسي للتأهيل الوظيفي

١٤٨
متـدرب 

عدد المتدربينالهدف من الدورة عنوان الدورة م

البرنامج األساسي التأهيلي لألعمال
اإلدارية تأهيل وتنمية قدرات المستفيد على المنافسة في سوق العمل٢

من خالل إتقان فنون األعمال اإلدارية

أمسية التأهيل التقني التعرف على المجال التقني والمهارات االزمة لـدخول الشباب٣
للسوق العمل

التأهيل األساسي للمبيعات تدريب وتأهيل المستفيدين على نظام البيع المحاسبي الذي٤
يستخدم في نقاط المحاسبة

التأهيل األساسي للمشاريع الصغيرة تأهيل وتنمية قدرات المستفيدين لرسم خطط المشاريع الصغيرة٥
وتمكينهم من افتتاحها وإدارتها إدارة ناجحة

دورة أساسيات الحاسب اآللي تأهيل وتنمية قدرات المستفيد على المنافسة في سوق العمل٦
من خالل المعرفة واالتقان بــ اساسيات الحاسب اآللي

١

الدورات التدريبية



صور برنامج التدريب والتأهيل١٤٤٢-١٤٤٣هـ



١٤٤٢-١٤٤٣هـ برنامج دعم المشاريع واألسر المنتجة

٣٠ الف

٣٠ الف

٦٥٠٠ ريال

٣٥٠٠ ريال

٣٠٠٠ ريال

١٢٠٠ ريال

٤٥٠٠ ريال

٣٠ الف

٣٠ الف

الهدف من الدورة عنوان الدورة م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

(K فود ترك)  عربة أطعمة

عربة أطعمة (فوت ترك على الماشي)

مساعد للخدمات اإللكترونية  (من المنزل)

افراح ستور لتغليف الهدايا (من المنزل)

كوفي خلود (من المنزل)

هيا الشمري (رسم)

عربة اكشت بي

عربة أطعمة (شاورما اميمتي)

كوفى H عربة مشروبات

أربع  أسر منتجة حلويات
الجمعية تتحمل  النسبة المخفضة
من شريك الجمعية قطــوف وحال

تسعى الجمعية إلى تمكين المستفيد من مشاريع خاصة لهم عبر مركز اكتفاء للتنمية البشرية حيث يتملكون 
منفعتها وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم  ليقوم المركز بالمساهمة في تسويق مشروعاتهم بالتعاون مع 

شركاء الجمعية من القطاع  الخاص.



صور برنامج دعم المشاريع واألسر المنتجة١٤٤٢-١٤٤٣هـ



١٤٤٢-١٤٤٣هـ التوظيف

بالتعاون مع شركاء الجمعية في القطاع الخاص يقوم مركز اكتفاء للتنمية البشرية بالعمل على توظيف 
أبناء وبنات المستفيدين بما يتوافق مع مؤهالتهم و الدورات التدريبية المقدمة لهم وخبراتهم.

عدد المستفيدين مجال التوظيف م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

عسكري

بيع تجزئه

أمن وحراسه

الترفيه

البلدية

تعليم القيادة

الخدمات

القطاع الخيري

سياحه وفندقه

محاسبه

٢

١١

٤

٢

١

٢

٤

١

١

٢



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج التحسين الدراسي

عدد المستفيدين
٥٠٥ فرد

إجمالي الدعم
١١٠,٤٠٠ ريال

يسعى برنامج التحسين الدراسي 
والمنفذ من قبل قسم المشاريع 

والبرامج التنموية إلى تعزيز أهمية 
الدراسة في نفوس أبناء وبنات 

المستفيدين للوصول إلى التفوق 
الدراسي



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج اإلقالع عن التدخين

عدد المستفيدين
٥٤ فرد

إجمالي الدعم المقدم
٢٠,٠٠٠

تعمل الجمعية من خالل قسم 
المشاريع والبرامج التنموية على 

برنامج اإلقالع عن التدخين 
لمستفيدي الجمعية، لما له تأثير كبير 

على صحة المستفيد وأسرته وماله 
وذلك بالتعاون مع جمعية أمان 

لمكافحة التدخين.



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج المستلزمات مدرسية

عدد المستفيدين
٦١٠ أسرة

إجمالي الدعم
٢١٢,٠٠٠ ريال

تقوم الجمعية من خالل ينفذ 
بواسطة قسم المشاريع والبرامج 

التنموية بتوفير المستلزمات 
المدرسية ألسر المستفيدين لتوفير 

بيئة مدرسية خالية من العوائق 
المادية.



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج لكم الفضل

عدد المستفيدين
كافة المجتمع

إجمالي الدعم
٣٢٠٠ ريال

برنامج مجتمعي ينفذ بواسطة قسم 
المشاريع والبرامج التنموية ويهدف 

إلى إقامة مجموعة من األنشطة 
التوعوية لتوقير كبار السن والبر 

بهم واحترامهم وتقديرهم



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

وصف البرنامج اسم البرنامج
برنامج فرحة وطن

عدد المستفيدين
كافة المجتمع

إجمالي الدعم
٢٥,٠٠٠ ريال

هو برنامج مجتمعي ينفذ بواسطة 
قسم المشاريع والبرامج التنموية و 

يهدف لزرع قيمة الوطن في نفوس 
المجتمع وتم تنفيذه في اليوم الوطني 

من خالل توزيع عدد من المنشورات 
تتناول جهود الدولة في جائحة كورونا 

وأهمية االلتزام بالذوق العام.



١٤٤٢-١٤٤٣هـ برامج خدمة المجتمع

مقدار الدعم اسم  البرنامج

فرحة سجين

دار الرعاية االجتماعية  بعنيزة

اللجنة الثقافية بإدارة التعليم بعنيزة

المساهمة في تفطير رجال االمن 

مبادرة فرحة وطن 

المساهمة في  تجهيز مواقع  لألسر المنتجة

جمعية الجودة واإلنجاز 

جمعية أمان الخيرية لمكافحة التدخين 

جمعية بيوت النسائية

جمعية ُسكر للتوعية الصحية بمرض السكري

جمعية طهـور لرعاية مرضى السرطان

جمعية تقدير األعمال التطوعية

جمعية واحة الوفاء

جمعية هاد للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات 

جمعيـة بيان للدعوة واإلرشاد

لجنة التنمية االجتماعية بعنيزة

 ٣٢٩٠ رياًال

 ١٠٠٠٠٠ رياًال

٢٠٠٠٠ رياًال

٥٠٠٠ رياًال

٥١٥٣,٥ رياًال

١٥٠٠٠ رياًال

٣٠٠٠٠ رياًال

٥٠٠٠٠ رياًال

٥٠٠٠٠ رياًال

٥٠٠٠٠ رياًال

٣٠٣٣١٦ رياًال

٣٠٠٠٠ رياًال

٤٠٠٠٠ رياًال

٦٦٣٩٠ رياًال

١٧٥٠٠ رياًال

٢٠٠٠٠ رياًال

٨٠٥٦٤٩,٥ مجموع الدعم



تقرير قياس الرضا المستفيدين١٤٤٢-١٤٤٣هـ

- إعداد رابط في موقع الجمعية خاص بالمتبرعين يكون مرتبط باسم مستخدم بحيث
   يستطيع أن يطلع على تقارير التبرع الخاصة به.

- دراسة تصميم تطبيق APP  للسوق االلكتروني للجمعية خاص باألجهزة الذكية.

- زيادة التسويق بالتواصل مع فئات المجتمع خاصة داخل المدارس وذلك للتعريف بجهود
   الجمعية وإبرازها بشكل أوسع. 

- زيادة الدعاية بشأن التقارير المالية المرفوعة على الموقع ووسائل التواصل. 
- زيادة لوحات وإرشادات في الطرق لمقر الجمعية.

تقرير قياس الرضا المتبرعين

- االعتماد الكامل على اإلنترنت في التقديم.
- تقليل المدة المستغرقة للتواصل مع المستفيد بعد تقديم طلبه.

- االستفادة من المنصات الحكومية لمعرفة وضع المستفيد حتى يتم توفير الوقت والجهد. 
- متابعة تغذية البطاقات في األوقات المحددة وابالغ المستفيدين عن موعد تغذية البطاقات.

- مراجعة نقاط التسوق لبعض المحالت ومدى مالءمتهم للمستفيدين.

- زيادة مبلغ اإلعاشة لكي يتناسب مع الظروف المعيشية.
- النظر في بعض اإلجراءات اإلدارية التي قد تؤخر اكتمال ملف المستفيد.



١٤٤٢-١٤٤٣هـ تقرير قياس الرضا المستفيدين

 نسعد بزيارتكم لمتجر تبرعات الجمعية
store.ber.org.sa

امسح الباركود هنا



١٤٤٢-١٤٤٣هـ

أنشطـــــة وفعاليات
الجمعيـة 



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

اجتماع تنسيقي بين الجمعية ومؤسسة الملك خالد الخيرية
لتنفيذ عدد من البرامج والدورات لموظفي الجمعية

استضافة وفد من جمعية البر الخيرية في الجوف لالطالع على
أنشطة وبرامج الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين

نائب رئيس مجلس اإلدارة أ.عبدالعزيز بن حمد السليم
يدشن الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢١ م

مشاركة الجمعية بحملة بسواعدنا تبقى نظيفة
والتي تهدف لرفع الوعي لزوار منتزهات الغضا



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

 ورشة عمل لموظفي الجمعية لتحديد
الشركات المقترحة لعام ٢٠٢١

زيارة موظفي قسم األوقاف واالستثمار
بجمعية البر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم

برنامج تأهيلي ألبناء األسر المستفيدة الختبارات
القياس والقدرات لطالب المرحلة الثانوية

اجتماعات دورية لرؤساء األقسام لمتابعة
تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

مشاركة الجمعية في ورشة عمل االتصال المؤسسي
في المنظمات غير الربحية والتي تنظمها مؤسسة الملك

خالد الخيرية في الرياض

مشاركة الجمعية في ورشة صناعة المشاريع المجتمعية
بالرياض ضمن مشروع بناء قدرات الجمعيات األهلية

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور صالح بن عبداهللا الدامغ يكّرم
الوالدة شايعة بنت محمد أبا الخيل وأبنائها وبناتها بعد

تبرعهم للمحتاجين في الجمعية
دورة تدريبية بعنوان أساسيات األمن السيبراني

قدمها أ: خلوفة بن عبداهللا األحمري



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

نظمت الجمعية  برنامجًا تدريبيًا بعنوان: فنون تطوير الباحثين
في العمل الخير قدمها د:أحمد بن عبدالعزيز المسند

شكر وتقدير للمحامية / وئام بنت ابراهيم الخشان لتعاونها المثمر
مع الجمعية في تقديم استشارات قانونية للمستفيدين بعنيزة

مركز اكتفاء للتنمية البشرية بعنيزة يطلق البرنامج األساسي
للتأهيل الوظيفي ولتأهيل الرياديين والمشاريع الصغيرة

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور صالح بن عبداهللا الدامغ يكرم
الدكتور: محمد بن عبداهللا العواد

 لتقديمه البرنامج األساسي للتأهيل الوظيفي الخاص بمستفيدي الجمعية



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

برنامج تدريبي عن مهارات االتصال لموظفي الجمعية
قدمه المدرب أ. عمر عبيد المطيري

زيارة عدد من أعضاء مجلس اإلدارة لمدير
مركز التنمية بعنيزة أ. بندر القرعاوي

فحوصات طبية مجانية لمستفيدي الجمعية في مجال طب
األسرة والصحة النفسية، بالتعاون مع عيادات ميمنة للطب

واالستشارات النفسية واالجتماعية.

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور صالح بن عبداهللا الدامغ
يوقع شراكة مع جمعية أمان لمكافحة التدخين لتبادل

الخدمات والمنافع بين الجمعيتين.



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

مجلس إدارة الجمعية يستضيف  مجلس إدارة جمعية تقدير
األعمال التطوعية  لبحث مجاالت التعاون المشترك بين الجمعيتين.

المدير التنفيذي أ. محمد بن حمد الواصل وعدد من
رؤساء األقسام يقومون بزيارة لجمعية اإلحسان

شراكة بين جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة وكلية
الدراسات اإلنسانية واإلدارية بكليات عنيزة األهلية لتبادل
المنافع والخبرات في المجاالت البحثية والتدريبية واألكاديمية.

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور صالح بن عبداهللا الدامغ يستضيف
 أمين الجمعية الخيرية بجازان أ. محمد حسن العالوي

Lorem ipsum



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

المدير التنفيذي في الجمعية أ. محمد بن حمد الواصل يوقعالجمعية تعقد جمعيتها العمومية رقم (٤٩) عن بعد
شراكة بين الجمعية وأكاديمية الحنطي للتدريب

البدء في إجراءات نقل أمالك و أوقاف و أموال
األيتام إلى جمعية أبوة لرعاية األيتام بعنيزة

نظمت الجمعية برنامجًا تدريبيًا عن إجراءات األمن
والسالمة لموظفي الجمعية قدمها أ:محمد الشبيلي



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

مركز اكتفاء بجمعية البر بعنيزة يطلق
 برنامج حكايا ألطفال مستفيدي الجمعية

أمير منطقة  القصيم يكّرم الجمعية وذلك لخدمة المستفيدين في
 اإلسكان التنموي بالمنطقة ضمن ثالث جمعيات على مستوى المنطقة

المدير التنفيذي في الجمعية أ. محمد بن حمد الواصل
يوقع شراكة مجتمعية مع الجمعية الخيرية الصالحية

إطالق برنامج (الصالة نور) بالتعاون مع إدارة التعليم بعنيزة
وجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بعنيزة (هاد) 



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور صالح بن عبداهللا الدامغ
يدشن مقر جمعية أمان لمكافحة التدخين بعنيزة لمساهمة

الجمعية في تطويره

مركز اكتفاء للتنمية البشرية  يطلق برنامج [ التحسين الدراسي ]
لطالب وطالبات األسر المستفيدة من الجمعية.

قسم الموارد البشرية ينظم برنامجًا تدريبيًا
بعنوان: الخدمة المميزة للمستفيدين

مراجعة مستمرة من أعضاء مجلس اإلدارة
للتقارير الربعية للخطة التشغيلية في الجمعية



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

مركز اكتفاء يرسم البسمة على وجوهتكريم المتطوعين المشاركين في توزيع السالل الرمضانية
األطفال في احتفالية عيد الفطر المبارك

استالم وتوزيع زكاة  الفطر العينية في مقر الجمعيةأكثر من ٣٣٠ مستفيدًا من برنامج التحسين الدراسي



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

زيارات تبادلية لقسم الشؤون المالية
مع جمعية فائض للمساعدات العينية

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور صالح الدامغ يوقع شراكة
مجتمعية مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم

قسم تنمية الموارد المالية يستضيف مستفيدو الجمعية ينتظمون في برامج التأهيل الوظيفي 
ممثل شركة رفد أ. عبداهللا الصقهان



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

 استشارات قانونية مجانية لمستفيدات
الجمعية مع المحامية وئام الخشان

برنامج تدريبي لموظفي الجمعية عن االستخدام اآلمن
للحاسب اآللي،قدمه المدرب عبداهللا يوسف الشبيلي

معرض للتوعية بأضرار التدخين بالتعاون
حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدممع جمعية أمان لمكافحة التدخين



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

محافظ عنيزة يبارك شراكتين مجتمعيتين مع جمعية
 برنامج سقيا الماء للمرضى وزوار مستشفى الملك سعود بعنيزةتقدير و مؤسسة تعاضد النموذجية للتوظيف

مركز اكتفاء ينظم أمسية للتأهيل التقني
 لمستفيدي الجمعية

 برامج تثقيفية وتعليمية وترفيهية
ألطفال مستفيدي جمعية البر بعنيزة 



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

 دورة تدريبية لموظفي الجمعية بعنوان: استراتيجيات استقبال  وتوزيع لحوم األضاحي في الجمعية
القيادة قدمها المدرب: يوسف بن محمد المانع 

 الجمعية تستضيف المستشار في مجموعة الريادة االجتماعية
د. مصطفى عبدالعال أحمد بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية

الجمعية تستضيف ورشة عمل مشروع متابعة وتقييم وقياس
األثر للمشاريع التنموية بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية 



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

المدير التنفيذي أ. محمد بن حمد الواصل يشارك في
ورشة عمل (االستدامة المالية في الجمعيات األهلية)

 معرض وسطاء الخير لتسجيل وحصر المتعففين
في العثيم مول بعنيزة

تمكين أحد األسر المستفيدة من برنامج عربات
الخير (فود الترك)

لقاء تقني مع م.سامي الحربي مدير إدارة تحليل المشاريع
البرمجة في شركة منافذ السعودية المحدودة



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

تكريم مؤسسة أرصاد التكييف للمساهمة في
الجمعية تشارك ببرنامج إدارة المشاريع التنموية توظيف عدد من مستفيدي الجمعية

 تركيب محطات تنقية المياه لـ ٥٠ أسرة
مستفيدة ضمن برنامج سقيا الماء

محافظ عنيزة أ.عبدالرحمن بن إبراهيم السليم يستقبل المدير
التنفيذي أ.محمد بن حمد الواصل لالطالع على أنشطة الجمعية



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

الجمعية تستضيف فريق حوكمة الجمعيات المكلف
من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

إطالق مبادرة "لكم الفضل" التي تعنى
بتقدير واحترام كبار السن بالمجتمع

رئيس مجلس اإلدارة د.صالح بن عبداهللا الّدامغ يستضيف مديرالتمكيناجتماعات مستمرة لفريق عمل الخطة التشغيلية
بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أ. أحمد الصحبي 



أنشطة وفعاليات الجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

تكريم األقسام المتميزة في الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م
الجمعية تشارك في فعاليات اليوم الوطني بمبادرة فرحة وطنبحضور أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية

سمو أمير القصيم ووزير البلدية واإلسكان يشهدان
توقيع اتفاقيتين لتوفير ٥٥٠٠ وحدة سكنية بالمنطقة.

الجمعية تستضيف اللجنة الفنية من وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 



١٤٤٢-١٤٤٣هـ أنشطة وفعاليات الجمعية

الرئيس التنفيذي  لـلتجمع الصحي بالقصيم يكرم الجمعية
لمساهمتها في مشروع سقيا الماء بمستشفى الشفاء

تكريم أ. عبدالعزيز بن حمد القرزعي لمساهمته الفاعلة في
توظيف مجموعة من المستفيدين في مؤسسة إضافة للنظافة

برنامج التحسين الدولي
في دورتة الثانية

استشارات قانونية وحقوقية مجانية
للمستفيدين تقدمها الجمعية للمستفيدين 

تدشين عربات الخير (فود ترك) مشروع "على الماشي" ألحد
 المستفيدين من برامج مركز اكتفاء للتنمية البشرية

الجمعية تستضيف عددًا من المهتمين
بالعمل التطوعي والخيري



المؤسسات والجهات المانحة للجمعية١٤٤٢-١٤٤٣هـ

اسم المؤسسة الداعم

مؤسسة الشيخ فهد عبدالعويضة الخيرية

مؤسسة الراجحي اإلنسانية

عائلة القنيبط

منصة إحسان

منصة إحسان

منصة إحسان

اسم البرنامج

السلة الرمضانية

سالل غذائية

تمور

تفريج كرب االسر المعسرة

كسوة العيد

زكاة الفطر

تعريف بالبرنامج

مواد غذائية تقدم لمستفيدي الجمعية

مواد غذائية لألسر المحتاجة

تمر سكري ضميد يقدم لألسر المحتاجة

تقديم المساعدات الطارئة لألسر األشد احتياجا

توفير مالبس عيد الفطر المبارك للمحتاجين

توزيع زكاة الفطر على المستحقين لها ضمن مشروع
التوازن الخيري بالمنطقة

عدد المستفيدين

٣٥٠ مستفيدًا

١٢٥ مستفيدًا

٢٦٧ مستفيدًا

١٥٥ مستفيدًا

٢٠٠ مستفيدًا

١٧١٤ أسرة 



١٤٤٢-١٤٤٣هـ حسابات الجمعية في البنوك المحلية 

البنك رقم الحساباسم البرنامج

الزكاة

الصدقة العامة

SA٦٢٨٠٠٠٠١٢٠٦٠٨٠١٠٠٢٠٠٠١
SA٠٤١٠٠٠٠٠٣٩٢١٤٧٠٣٠٠٠٢٠٨

SA١١١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٠١٩٠٠١٨
SA٣١٣٠٤٠٠١٠٨٠٥٣٥٦٩٦٦٠٠٢٥

SA٤٨٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٨٨٥٥٨٨٠٠١

SA١٣٨٠٠٠٠١٢٠٦٠٨٠١٠٠٣٣٢٠٢

SA٣١١٠٠٠٠٠٣٩٢١٤٧٠٣٠٠٠١١٠
SA١٧١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٠١٩٠٠٠٧

SA٢٦٣٠٤٠٠١٠٨٠٥٣٥٦٩٦٦٠٠١٨

SA٤٨٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٨٨٥٥٨٨٠٠٢

SA٧٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٧٠٣٧٠٨٨٠٠٠١
SA٦٦٢٠٠٠٠٠٠٦١٧٠٠٥٣٦٢٩٩٠١



حسابات الجمعية في البنوك المحلية ١٤٤٢-١٤٤٣هـ

البنك رقم الحساباسم البرنامج

الصدقة الجارية

المساعدات الموسمية
تأمين مسكن (إيجار)

تأمين مسكن (صيانة والتعمير)

كفالة أسرة

الزواج

برنامج العشرة ريال

مركز اكتفاء

SA٠٤٨٠٠٠٠٢٣٤٦٠٨٠١٠٠٩٠٩٠٨
SA٤٨٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٨٨٥٥٨٨٠٠٣

SA٤٠٨٠٠٠٠٢٣٤٦٠٨٠١٠٠٠١٠٢٠
SA٣٩٨٠٠٠٠٢٣٤٦٠٨٠١٠٠٠١٠٣٨

SA٩٦٨٠٠٠٠٢٣٤٦٠٨٠١٠٠٠١٠٧٩

SA٩٧٨٠٠٠٠٢٣٤٦٠٨٠١٠٠٠١٠٦١

SA٢٢٨٠٠٠٠٢٣٤٦٠٨٠١٠٠٠١٠٥٣
SA٩٧٨٠٠٠٠٢٣٤٦٠٨٠١٠٠٠١٠٦١

SA٤٨٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٨٨٥٥٨٨٠٠٢

SA٦٠٨٠٠٠٠٢٣٤٦٠٨٠١٠٠٠١١٤٥

SA٣٠١٠٠٠٠٠٣٩١٥٨٤٦٢٠٠٠١٠٠



١٤٤٢-١٤٤٣هـ شركاء النجاح





ص.ب ٩٩٨ الرمز البريدي ٥١٩١١ عنيزة
استقبـــــال تبرعـــات ٠٥٠٠٠٨٧٥٧٥
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