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 شكلت جائحة كورونا اختبارنا حقيقيًا ألداء الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، من حيث
 مدى قدرتها على تكييف أعمالها مع المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي طرأت، مما يتطلب

الخروج عن أساليب العمل السابق وابتكار آليات ونظم داخلية متوافقة مع المستجدات
وبحمد الله في جمعية البر الخيرية (خير) استطعنا بناء نموذج عمل بني على أساس متين

 بدأ تحديد احتياجات المستفيدين والقضايا االستراتيجية المرحلية والمستقبلية التي قد 
 يتعرضون لها، وتم بحمد الله تصميم مبادرات عمل وفق نموذج اإلطار المنطقي كما أطلقت

 خطة تشغيلية لهذه المبادرات وشرعت في قياس األداء والنتائج واألثر وتقديم التغذية الراجعة
لمزيد من التقويم التطوير

 و شرعنا في جمعية خير بتكوين شراكات مجتمعية تسهم في تعميق المبادرات ميدانيا وتعمل
على تبادل الخبرات ومشاركة الموارد المادية والبشرية بين القطاعات الثالثة الحكومية

والخيرية والخاصة 

 تلك الجهود تكللت ولله الحمد بأن تجاوز عدد المستفيدين من مبادرات الجائحة أكثر من ١٥ ألف
 مستفيد، قدمت لهم مساعدات تتجاوز مليون ونصف المليون ريال، حصلت معها الجمعية

 جائزتين على مستوى المنطقة األولى في التميز بدعم التعليم اإللكتروني من قبل سمو أمير
منطقة القصيم ،و الثانية كأفضل جمعية  طرحت فرصا تطوعية خالل العام الماضي

 كل ذلك لم يكن إال بتوفيق من الله عز وجل ودعم والة أمرنا يحفظهم الله وشركاء الجمعية
 من متبرعين ومانحين، وجهود إخواني أعضاء مجلس اإلدارة وفريق عمل الجمعية، سائلين الله

عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويبارك في أوقاتهم وجهدهم

كلمة رئيس مجلس ا�دارة



د. صالح بن عبدا� الدامغ

أ. عبدالعزيز بن حمد السليم

أ. يوسف بن راشد الصالحي

أ. علي بن عبدا� السلطان

أ. صالح بن محمد المزيد

أ. أحمد بن محمد المصيريعي

م. أحمد بن عبدالعزيز العليان

م. إبراهيم بن محمد الخليل

 أ.عبدالملك بن عبدا� الزامل

( رئيسا )

( نائبا للرئيس)

( أمين الصندوق )

( عضو� )

( عضو� )

( عضو� )

( عضو� )

( عضو� )

( عضو� )

أعضاء مجلس اإلدارة



إدارة الجمعية والفروع

أ. خالد بن سليمان الحميدي

أ. محمد بن حمد الواصل

أ. محمد هديبان الرشيدي

أ. حمد بن محمد العليان

مدير إدارة االستدامة المالية والتنفيذية

مدير إدارة البرامج

مدير مركز اكتفاء للتنمية البشرية

مدير المشروع الخيري لرعاية األيتام
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لمزيد من التقويم التطوير
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 تلك الجهود تكللت ولله الحمد بأن تجاوز عدد المستفيدين من مبادرات الجائحة أكثر من ١٥ ألف
 مستفيد، قدمت لهم مساعدات تتجاوز مليون ونصف المليون ريال، حصلت معها الجمعية

 جائزتين على مستوى المنطقة األولى في التميز بدعم التعليم اإللكتروني من قبل سمو أمير
منطقة القصيم ،و الثانية كأفضل جمعية  طرحت فرصا تطوعية خالل العام الماضي

 كل ذلك لم يكن إال بتوفيق من الله عز وجل ودعم والة أمرنا يحفظهم الله وشركاء الجمعية
 من متبرعين ومانحين، وجهود إخواني أعضاء مجلس اإلدارة وفريق عمل الجمعية، سائلين الله

عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويبارك في أوقاتهم وجهدهم







لجنة اإلسكان

لجنة المساعدات

سامي صالح المبارك                                           رئيس اللجنة

أ. صالح بن محمد المزيد                                   عضو اللجنة

أ.يوسف بن راشد الصالحي                             عضو اللجنة

م. أحمد بن عبدالعزيز العليان                      عضو اللجنة

م. إبراهيم بن محمد الخليل                          رئيس اللجنة

أ. يوسف صالح أبا الخيل                                     عضو اللجنة

أ. عبدا� محمد الفرج                                        عضو اللجنة

أ.عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبيدا�         عضو اللجنة

أ.عبدالعزيز بن محمد العجروش                  عضو اللجنة

لجان الجمعية



لجنة االستثمار

اللجنة التنفيذية

م. إبراهيم بن محمد الخليل                   رئيس اللجنة

أ.يوسف بن راشد الصالحي                       عضو اللجنة

م. أحمد بن عبدالعزيز العليان                 عضو اللجنة

أ. علي بن عبدا� السلطان                       عضو اللجنة

أ. أحمد بن محمد المصيريعي

م. أحمد بن عبدالعزيز العليان

م. إبراهيم بن محمد الخليل

أ. صالح بن محمد المزيد



 لجنة دعم البرامج
د.صالح بن عبدالله الدامغ                   رئيس اللجنة

أ. عبدالعزيز بن حمد السليم               عضو اللجنة

د.صالح بن عبدالله الدامغ
م. إبراهيم بن محمد الخليل

لجنة الخطة االستراتيجية

أ. عبدالعزيز بن حمد السليم
م. أحمد بن عبدالعزيز العليان

لجنة التحول الرقمي

د.صالح بن عبدالله الدامغ
أ.عبدالله حمد البديوي

أ.حمد بن صالح السويل
أ.سليمان بن صالح العبيكي

 

أ.سليمان بن عبدالله السلوم
م. إبراهيم بن محمد الخليل

أ. سطام بن جزاع الحربي



لجنة جائحة كورونا

م/ أحمد بن عبد العزيز العليان
أ/ عبد الله بن حمد البدبوي
أ/ مهل بن مجاهد المطيري
أ/ عبد العزيز بن خالد الحكيم

أ/ طارق بن أحمد الغرير
أ/ محمد بن هديبان الرشيدي

خالد بن عبد الله الشبيلي

م/ إبراهيم بن محمد الخليل
أ/ خالد بن سليمان الحميدي

أ/ محمد بن أحمد عبد الوهاب
أ/ محمد بن حمد الواصل

أ/ عبد العزيز بن محمد القرعاوي
أ/ عبد الرحمن بن منصور القاضي

عبد الرحمن بن عبدالله العيوني



الخطابات الصادرة

الخطابات الواردة

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة

خطاب�316

خطاب�451

خطاب�21

إحصائيات إدارية



قيم وأهداف ورؤية الجمعية

الرؤية
 ريادة التحول التنموي المستدام

الرسالة

 تحقيق مجتمع حيوي منتج عبر شراكات ومشاريع تنموية وتقنيات مبتكرة

القيم

العمل بروح الفريق
البر بالمستفيد

الشفافية والمصداقية
التميز في األداء

االبتكار والتطوير المستمر



 األهداف االستراتيجية

المنظور الثاني : العمليات الداخلية

 تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسيالهدف

 تنمية الوعي القيمي المجتمعيالهدف

المنظور األول : المستفيدين

الرعاية األساسية للفئات األكثر احتياجاًالهدف

بناء القدرات التنموية واالنتاجية للمحتاجين الهدف

تمكين العمل التطوعي والشراكة المجتمعيةالهدف



 األهداف االستراتيجية

ابتكار الحلول التطويريةالهدف

المنظور الرابع : المالي

تنمية موارد الجمعية وتحقيق االستدامة المالية ألنشطتهاالهدف

المنظور الثالث : التعلم والنمو

 تمكين وتطوير الكوادر المتخصصةالهدف



برامج المساعدات في الجمعية



برنامج كفالة أسرة

يقدم البرنامج مساعدات متنوعة:
مساعدات نقدية
مساعدات غذائية
مساعدات عيينية

وتأمين األجهزة المنزلية

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

مستفيداً ريال5658 3,425,445

برنامج كفالة أسرة



374,208287,234

برنامج تأمين مسكن

يقدم البرنامج مساعدات متنوعة:
سداد أجرة المنازل

المساهمه في شراء المنازل
تعمير المنازل
ترميم المنازل
صيانة المنازل

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

ريالمستفيداً 21074,646,409



برنامج تفريج كربة

يقوم البرنامج على التدخل السريع في الحاالت الطارئة
والمستعجلة في تفريج كربهم ممن يتعرضون للحوادث

ويتطلب حل مشكلتهم بشكل عاجل

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

ريالمستفيداً 960388,079



برنامج مساعدة الزواج

يهتم البرنامج بمساعدة الشباب المقبلين على الزواج
ودعمهم بمبلغ لتكاليف الزواج

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

ريالشاباً 90876,000



برنامج كفالة يتيم

تقوم الجمعية بكفالة األيتام داخل محافظة عنيزة
من خالل مايرد إليها من كفاالت

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

رياليتيم ويتيماً 155103,779



برنامج كسوة الشتاء

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

للرجال والنساء واألطفال

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

ريالمستفيداً 637287,234



برنامج مساعدة األشقاء السوريين

يقوم البرنامج بتقديم المساعدات النقدية والعينية لألشقاء السوريين
اللذين قدموا إلى المملكة العربية السعودية

واستقروا في عنيزة

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

ريالمستفيداً 271308,700



برنامج السلة الرمضانية وكسوة العيد

يقدم البرنامج سلة غذائية متكاملة للمستفيدين في شهر رمضان المبارك
ويقدم مالبس جديدة للعيد للرجال والنساء واألطفال

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

ريالمستفيداً 1133374,208



برنامج مساندة مرضى السرطان

يقدم البرنامج مرضة السرطان الدعم للمرضى

المبلغ المصروفعدد المستفيدين

ريالمستفيداً 136580,645





برامج خدمة المجتمع

واحة الوفاء للمسنين

برنامج تفوق

العناية بالمساجد

فرحة سجين

72953  ريال

33980  ريال

319,623  ريال

150,000  ريال



إجمالي المساعدات

مستفيداًإجمالي عدد المستفيدين

رياًال14,017,105

 5986



برامج خدمة المجتمع
والفعاليات



شراكة مع مستوصف المعالي لتقديم الفحص
الطبي لمستفيدي الجمعية مجاًنا 

 مبادرة لتوعية المستفيدات بالخصائص النفسية
واالجتماعية بمرحلة المراهقة

حملة لتأمين كسوة الشتاء للمحتاجين

شراكة بين "خير" ومركز مطمئنة لتقديم
جلسات عالجية وسلوكية للمستفيدين 



 توزيع 550 كسوة شتاء للنزالء
في سجون عنيزة

"خير" تشارك في مهرجان الحنينيشراكة مع جمعية تآلف للرعاية األسرية

أمير القصيم يبارك تسليم 17 أسرة مستفيدة
لمنازلهم في برنامج اإلسكان التنموي 



المدير التنفيذي في الجمعية أ.محمد الواصل
يزور مركز اإلحسان الخيري في بريدة 

إطالق مبادرة "سفراء الخير" لتكريم المتعاونين مع
برنامج توعوي للوقاية من الحرائق الجمعية من القطاعات الحكومية واألهلية والخيرية 

المشاركة في مهرجان ألوان الربيع 



خير" تشارك في اليوم الوطني السعودي"

خير عنيزة تعقد عموميتها الـ(٤٨)

توقيع عقد تطوير مخطط الجهيمية مع شركة
الجود لالستثمار العقاري 

 برنامج لتأمين حملة كسوة العيد
لمستفيدي الجمعية



شراكة لتقديم استشارات قانونية للمستفيدين

"خير" تشارك في دورةبرنامج الستقبال لحوم االضاحي من المواطنين
"إدارة المشاريع االحترافية" 

 تدشين مبادرة ُسعاة الخير لربـط
المتعففين بالجمعية



تكريم "خير" على شرف وزير االسكان

"خير" تستضيف رئيس بلدية عنيزة"خير"  تشارك في دورة إدارة المرافق العقارية

 جمعية فائض تشكر "خير" على استكمال
نقل ممتلكاتها



الجمعية تستضيف فريق الحوكمة والشفافية
في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

خير تشارك في مهرجان فاليح عنيزةإعالميو عنيزة في ضيافة الجمعية

تكريم المدير التنفيذي أ. خالد الحميدي



 تكريم سمو أمير منطقة القصيم للجمعية
لدعمها مبادرة التعليم عن بعد

 وحدة اإلسكان التنموي في "خير" تزور 
مستفيديها المدعومين تنموياً

 تكريم "خير" لتميزها في توفير فرص التطوع
في القصيم على مستوى جمعيات القصيم

انضمام م.عبدالعزيز البسام لفريق التطوع
لإلشراف على منازل المستفيدين 



مبادرة "حتى تزول"



مجمع البركة الطبي يقدم خصم على الخدمات
الطبية لمستفيدي الجمعية 

ورشة عمل لبناء الخطة التشغيلية في 2021معقد شراكة مع دار الرعاية االجتماعية للمسنين

 محافظ عنيزة يدشن مبادرة كلك ذوق
لتعزيز الذوق العام



مجمع البركة الطبي يقدم خصم على الخدمات
الطبية لمستفيدي الجمعية 

 مبادرة "وقاية" لتوزيع أدوات التعقيم
على مراجعي مستشفى الملك سعود

اجتماع تنسيقي بين جمعية البر الخيرية بعنيزة
 ومستشفى الملك سعود إلطالق 

مبادرة حتى تزول
مبادرة "مرسول الجمعية " لخدمة مستفيدي
الجمعية والممارسين الصحيين في منازلهم 

مبادرة "مرسول الجمعية" لتوزيع 1000 سلة غذائية
على مستفيدي الجمعية .. تصلهم إلى منازلهم 





مبادرة حتى تزول

مجمع البركة الطبي يقدم خصم على الخدمات
"خير" تشارك في حملة إفطارك في مكانكالطبية لمستفيدي الجمعية 

"كان يحب الفأل" مع د. أحمد المسند ضمن
حملة اطمئن ..وتوكل 

 توزيع 500  سلة غذائية على المحتاجين ضمن 
مبادرة الدعم المجتمعي بمنطقة القصيم

للمتضررين من جائحة كورونا 

لقاء "كيف تنشئ متجرك االلكتروني" 
ضمن لقاءات اطمئن وتوكل .. 



مجمع البركة الطبي يقدم خصم على الخدمات
الطبية لمستفيدي الجمعية 

 لقاء (التجارة الرقمية)
ضمن مبادرة اطمئن .. وتوكل

اطمئن .. وتوكل مبادرة لتعزيز األنشطة
االجتماعية في رمضان 

توزيع أجهزة حاسب آلي
على األسر المستفيدة بالجمعية 

 لقاء ( إنجازك سر نجاحك) 
ضمن سلسة لقاءات اطمئن .. وتوكل

أعمال الجمعية في مبادرة حتى تزول



مجمع البركة الطبي يقدم خصم على الخدمات
"خير" تشارك في مبادرة نهر العطاءالطبية لمستفيدي الجمعية 

توزيع 1000 سلة غذائية ومعقم
إطالق خدمة تبرع من منزلكعلى مستفيدي الجمعية 

 مبادرة "كالجسد الواحد" لمساعدة أصحاب العمل
المتضررين من جائحة

مبادرة حتى تزول



شركاء الخير



مبادرة حتى تزول

مجمع البركة الطبي يقدم خصم على الخدمات
الطبية لمستفيدي الجمعية 

شراكة مع "حصيل" لعرض منتجات األسر
من الكمامات 

 "اكتفاء" يطلق مبادرة لصناعة 
الكمامات القماشية

 توزع 80 سلة غذائية على المعزولين صحياً
في مستشفى الملك سعود

"خير" تتابع حالة مستفيدة
تعافت من فايروس كورونا 



مقبرة شهداء الحرم المكي
وقف

محمد عبدالله المهيزع 
مؤسسة اكسسوارات

المسبك التجارية
أوقاف الشيخ

شبه الجزيرة للمقاوالتمطلق محمد المطلق 









رياًال

إجمالي الدعم

مشاريع توظيف تدريب

299
شبابًا وفتاًة

2210
مشاريع

185,391

شبابًا وفتاًة



 تدريب وتأهيل أبناء األسر المستفيدة من الوصول بهم إلى الوظائف التي تحتاج لمؤهالت 
دراسية وعمل دورات تأهلية تهيأ المستفيد من دعم الجمعية لدخول سوق العمل

 العمل على توظيف أبناء األسر المستفيدة من الجمعية وذلك بالبحث لهم عن وظائف 
داخل القطاع العام والخاص وعمل تحفيز لهم لدخول هذه األعمال

 دعم األسر المستفيدة من خدمات الجمعية لعمل مشاريع متناهية الصغر مثل  
(كشك جوال – بقاله – بسطه عطور – مبسط في سوق الخضار – وغيرها )

ومتابعتهم لحل المعوقات التي تواجههم في نجاح المشروع

 دعم األسر المستفيدة من خدمات الجمعية لعمل مشاريع داخل المنزل مثل 
 ( الطبخ – تحضير األكالت المجمدة – األعمال اليدوية – حضانة أطفال وغيرها )

ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم

تسعى الجمعية  من خالل مركز اكتفاء للتنمية البشرية إلى تحويل
األسر المستفيدة مــن  الجمعية من مستهلكة إلى منتجة، لتصل بهم
إلى االكتفاء الذاتي. و يقوم مركز اكتفاء للتنمية البشرية التابع لجمعية

البر بمحافظة عنيزة على أربعة محاور رئيسة: 



 توقيع اتفاقية مع مصنع هجور العربية للصناعات
الغذائية بهدف توظيف ابناء المستفيدين



"خير" تتابع حالة مستفيدة
تعافت من فايروس كورونا 

اختتام البرنامج التأهيلي للفود ترك



مشاركة المركز في مبادرة دعم ووقاية التي تستهدف األسر المنتجه
بتشجيعهم على انتاج كمامات قماشية والتي تم التسويق عنها



بشراكة مع مؤسسة الحصالة عمل لقاءات توعويه عن بعد في المجال المالي



البرنامج التأهيلي لألكالت الشعبية



البرنامج التأهيلي لصناعة الحلويات الفرنسية



عربات اكشت بي .. أحد مشاريع مركز اكتفاء



البرنامج التأهيلي لتدريب على التصوير اإلحترافي للمبتدئيين



حسابات الزكاة حسابات الجمعية في البنوك المحلية

مصرف الراجحي
SA6280000120608010020001

120608010020001

البنك األهلي

SA3130400108053569660025
0108053569660025 البنك العربي

SA1115000999300000190018
999300000190018 بنك البالد

SA0410000039214703000208
39214703000208

SA49600000007037088000

SA4805000068200885588001
68200885588001  مصرف اإلنماء

0070370880002 بنك الجزيرة



 حسابات الجمعية
في البنوك المحلية



حسابات البرامج حسابات الجمعية في البنوك المحلية

مصرف الراجحي
SA0480000234608010090908
234608010090908

مصرف الراجحي

SA1680000271608010001057
271608010001057 مصرف الراجحي

SA4080000234608010001020
234608010001020 مصرف الراجحي

SA2280000234608010001053
234608010001053 مصرف الراجحي

SA9680000234608010001079
234608010001079 مصرف الراجحي

SA9780000234608010001061
234608010001061

 مساعدات الكسوة (الشتاء و المدارس و األعياد)

 مساعدات شراء وتعمير وترميم المنازل

المساعدات النقدية (إعانة)

الصدقة الجارية

مساعدات زواج الشباب

كفالة األيتام



حسابات الصدقة العامة حسابات الجمعية في البنوك المحلية

SA1380000120608010033202مصرف الراجحي
120608010033202

البنك األهلي

SA2630400108053569660018
0108053569660018 البنك العربي

SA1715000999300000190007
999300000190007 بنك البالد

SA3110000039214703000110
39214703000110

SA7660000000070370880001

SA4805000068200885588002
68200885588002 بنك اإلنماء

SA6620000006170053629901
6170053629901 بنك الرياض

SA6240000000005007000868
5007000868 بنك سامبا

0070370880001 بنك الجزيرة



حسابات البرامج حسابات الجمعية في البنوك المحلية

البنك األهلي
SA2010000039214703000502
39214703000502

البنك األهلي

SA4805000068200885588002
68200885588002

SA4080000234608010001020
68200885588004

SA4805000068200885588003
68200885588003

 مصرف اإلنماء

 مصرف اإلنماء

 مصرف اإلنماء

SA3010000039158462000100
39158462000100 البنك األهلي

SA4710000039214703000404
39214703000404

كفالة األيتام

مركز اكتفاء للتنمية البشرية

مساعدة أجرة المنازل

كفالة األيتام

الصدقة الجارية

بنامج العشرة



حسابات البرامج حسابات الجمعية في البنوك المحلية

مصرف الراجحي
SA3980000234608010001038
234608010001038

مصرف الراجحي

SA9780000234608010001061
234608010001061 مصرف الراجحي

SA6080000234608010001145
234608010001145

برنامج العشرة

مركز اكتفاء للتنمية البشرية

مساعدة أجرة المنازل





حسابات المشروع الخيري لرعاية األيتام حسابات الجمعية في البنوك المحلية

مصرف الراجحي
SA2980000120608010001001
120608010001001

البنك األهلي

SA6880000565608010066998
565608010066998 بنك البالد

SA8615000999300000190026
999300000190026 بنك البالد

SA3630400108053569660032
0108053569660032 البنك العربي

SA9010000039214703000600
39214703000600

الصدقة الجارية

رعاية يتيم

رعاية يتيم

رعاية يتيم

الصدقة الجارية


