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مستشار خادم الحرمين الشريفين

 صاحب السمو الملكي األمير

 خالد الفيصل
أمير منطقة مكة المكرمة 
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صاحب السمو الملكي األمير

 بدر بن سلطان
نائب أمير منطقة مكة المكرمة
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األستاذ

 سعد الميموني
معالي محافظ محافظة الطائف 
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2020

ــل  ــى أفض ــام عل ــاة والس ــات، والص ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــد لل الحم

ــد: ــن، وبع ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــلين، نبين ــاء والمرس األنبي

اســتمرت جمعيــة البــر الخيريــة بــوادي محــرم والهــدا فــي تقدمهــا، وخطــت 

ــاريعها  ــل مش ــتراتيجية، ونق ــا االس ــق خطته ــى تحقي ــل عل ــة؛ لتعم ــًى حثيث خط

ــى  ــت عل ــا عمل ــتفيدين، كم ــا المس ــق رض ــا يحق ــع، بم ــى أرض الواق ــة إل التنموي

ــتفيدين. ــن، والمس ــن، والداعمي ــن العاملي ــة بي ــاء الثق بن

ــه البرامــج واألنشــطة التــي نفذتهــا  ــر نســتعرض في ومــن خــال هــذا التقري

ــن  ــا م ــا صاحبه ــد - 19( وم ــة )كوفي ــرة جائح ــص فت ــا يخ ــيما م ــة، وال س الجمعي

تأثيــر واضــح علــى جميــع األصعــدة واالستشــعار بالمســؤولية تجــاه تلــك األســر، 

والــذي يعــد ـ بحــق ـ منجــزات تحققــت علــى أرض الواقــع، وإن إنجــازات بهــذا 

الحجــم لــم ولــن تتــم لــوال توفيــق هللا ســبحانه وتعالــى، ثــم دعــم حكومــة خــادم 

الحرميــن الشــريفين: الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وحــرص ســمو ولــي العهــد 

األميــر: محمــد بــن ســلمان، ومتابعــة وإشــراف: وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

االجتماعيــة، ومبــادرة مــن الجهــات المانحــة والمســؤولية المجتمعيــة مــن رجــال 

وســيدات أعمــال وأفــراد هــذا الشــعب العظيــم.

 وال يســعني إالَّ أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم معنــا فــي إنجــاح 

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــوة م ــع اإلخ ــكر جمي ــر، وأش ــري الكبي ــرح الخي ــذا الص ه

والموظفيــن والموظفــات، وأســأل هللا أن يجعــل ذلــك فــي ميــزان حســناتهم.

طالل عبد هللا الطويرقي

رئيس مجلس اإلدارة

إنجاز
جديد

8



2020

ــر الخيريــة بــوادي محــرم والهــدا بنــاًء علــى نظــام  تأسســت جمعيــة الِب
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادرة بق ــة، الص ــات األهلي ــات والمؤسس الجمعي
)61(، وتاريــخ )1437/02/18هـــ(، والمصــادق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم 

)م/8(، وتاريــخ 1437/02/19هـــ.
وقــد صدر القــرار الــوزاري رقــم )71046/6/ش(، وتاريــخ )1428/08/06هـ( 

بتســجيل الجمعيــة تحت رقــم )399(، وتاريــخ )1428/08/06هـ(. 

رؤيتنا:
جمعية أهلية رائدة بمحافظة الطائف في مجال تنمية المجتمع.

رسالتنا:
رعايــة وتأهيل أســر شــمال غرب محافظــة الطائــف؛ لتحقيــق احتياجاتهم 
التنمويــة، وفــق أحــدث التقنيــات، مــن خــال فريــق عمــل مؤهــل، فــي بيئة 

محفزة.

قيمنا:
التميز  االلتزام  االحترافية  اإليجابية  التقدير  التعاون  الشفافية

نبذة عن جمعية الِبر الخيرية بوادي محرم والهدا
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أواًل: محور المستفيدين:
• المساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي لألسر. 

• رعاية األسر معيشيًا.
الخارجــي  المجتمــع  بيئــة  تحســين  فــي  المســاهمة   •

للمستفيدين. 

ثانيًا: محور التعلم والنمو:
• تطوير مهارات فريق العمل.

• تطوير بيئة العمل المادية.

ثالثًا: محور العمليات الداخلية:
• تحقيق الجودة والتميز في العمل.

رابعًا: المحور المالي: 
• تحقيق االستقرار المالي.

األهداف اإلستراتيجية
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أبرز مشاريعنا

مشروع ارتقاءمشروع األوقاف الخيرية

مشروع التميزمشروع السال الغذائية

مشروع تحسينمشروع إعانة

مشروع خدماتيمشروع سقيا الحاج

مشروع كفالة األسر 
مشروع استدامةواأليتام

مشروع الشراكاتمشروع مدد

مشروع تمكينمشروع إفطار صائم

مشروع استقبال 
مشروع ساندالمابس المستعملة
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مجلس اإلدارة

طالل بن عبد هللا الطويرقي 
 رئيس مجلس اإلدارة.

طارق بن عبد الرحمن القثامي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن عواض الطويرقي
 أمين الصندوق

خالد بن حمود الطويرقي
 عضوًا

سامي بن عبد هللا الطويرقي
 عضوًا

سالم بن حميد الطويرقي
 عضوًا

عبد الهادي بن خلف الطويرقي
 عضوًا

محمد بن صالح الطويرقي
 عضوًا

عبد هللا بن خلف الطويرقي
 عضوًا

محمد بن حامد الطويرقي
 عضوًا

منصور بن عبد هللا الطويرقي
 عضوًا
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الهيكل التنظيمي

2020

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة أمين الصندوقنائب رئيس مجلس اإلدارة

قسم الجودة والتميز

القسم 
النسوي المحاسبةالمشاريع الموارد 

المالية

الكفاالت

البحث 
االجتماعي

الخدمات 
المساندة

الحركة 
والسير

الصيانة 
والمشتريات

األمن 
المستودعوالسالمة

التقنية

العالقات 
واإلعالم

الموارد 
البشرية

االستقبال

المدير التنفيذي
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نطاق الجمعية

2020

النطاق الجغرافي لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا
شمال غرب محافظة الطائف وتتضمن أكثر من 41 قرية

قرية 

الغشامرة

قرية 

الحدب

قرية 

الغبيب

قرية الهدا

قرية 

وادي 

األعمق

قرية 

القصران

قرية 

العزايزة

قرية الصفا
قرية رأس 

تفتقان

قرية 

الخولة

قرية 

وادي 

شعبان

قوية 

اللوامية

قرية 

مملكة

وادي 

الشريف

قرية 

العبدة

قرية الدار

قرية 

وادي 

محرم

قرية ملح

آل حميدان

قرية 

األشراف

قريبة رأس 

النقب

قرية 

الغربة

قرية 

الخليصة

قرية الدار 

البيضاء

قرية 

الغرابين

قرعة 

الشريف

قرية 

محشكة

قرية 

القبسة

قرية 

الزحارية 

قرية 

وادي 

البنى

قرية 

الحجران

قرية أهل 

الريع

قرية 

المبيرز

قرية 

الملتوي

قرية 

الغديرين

قرية 

الكمل

قرية بني 

صخر

مخطط 

القضاة

قرية صر
قرية وادي 

الشرقة

قرية 

المشاييخ
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إنجازات ومشاريع 2020م
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مشروع وقف الخير

تفويــض الجمعيــة العموميــة لمجلــس اإلدارة الســتثمار المقــر الحالــي )مقــر 
الجمعيــة بحــي مســرة(، كمــا تــم أخــذ الموافقة علــى االقتــراض والرهــن العقاري.
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مشروع كفالة األسر واأليتام

يتــم مــن خالــه توفيــر دخــل مالــي ثابــت لألســر، يمّكنهــا مــن توفيــر المتطلبات 
الرئيســية التــي تحتاجهــا هــذه األســر شــهريًا، علــى أن يكــون الحــد األدنــى هــو 

300 ريــال شــهريًا. 

المستهدف
322 أسرة

المتحقق
390

نسبة اإلنجاز
% 121

100 %3030 يتيم

إجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

1,248,478 ريالنقدي

10,000 ريالعيني

1,258,478 ريالاإلجمالي

 1,024,150 ريالاإلجماليإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2019م
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2020

مشروع السالل الغذائية )كفاف(

ــتملة  ــة المش ــال الغذائي ــن الس ــدد م ــر ع ــي توفي ــروع ف ــذا المش ــل ه ويتمث
ــة. ــر المحتاج ــة لألس ــة الضروري ــواد الغذائي ــى الم عل

المستهدف
1652 سلة غذائية

المتحقق
2303 سلة

نسبة اإلنجاز
% 139

413 سلة 
100 %413 سلةرمضانية

إجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

456,714 ريالنقدي

425,482 ريالعيني

882,196 ريالاإلجمالي

418,516 ريالاإلجماليإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2019م
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مشروع مدد

يتــم مــن خالــه تقديــم اإلعانــات الخاصــة: )تفريــج كربــة/ توفيــر ســقيا المــاء/ 
ترميــم المنــازل( لألســر المحتاجــة .

تفريج كربة

ف
هد

ست
م

12ال

ق
حق

مت
ال

16

جاز
إلن

ة ا
سب

133 %ن

0 %40ترميم منازل

94 %744699سقيا الماء

654,872 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

365,171 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2019م

تفريج كربة )سداد َدين( بمبلغ )2000( ريال.• 
اســتفادة خمســة عشــر  )15( أســرة مــن مبــادرة تفريــج الكربــة مــن خــال • 

ــال. ــغ )238,000( ري ــة ســداد اإليجــار( بمبل )إعان
ــى النحــو •  ــة، خــال العــام، عل ــات الجمعي ــة خزان ــد )مــاء الســقيا( وتعبئ توري

اآلتــي:
)12( صهريج مياه لخزان الغديرين.• 
)24( صهريج مياه لخزان الشرقة.• 
)24( صهريج مياه لخزان الشريف. • 
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)83( صهريج مياه لخزان باد طويرق.• 
)699( صهريج مياه لخزانات المستفيدين . • 
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مشروع إعانة

ويتمثــل هــذا المشــروع فــي توزيــع اإلعانــات المتعلقــة بالمواســم خــال العــام؛ 
ــل: موســم الشــتاء، وموســم الصيــف وموســم شــهر رمضــان، وموســم زكاة  مث

الفطــر لجميــع األســر المســجلة فــي الجمعيــة.

إعانة الشتاء

ف
هد

ست
م

ال

413

ق
حق

مت
ال

776

جاز
إلن

ة ا
سب

ن

% 188

122 %4150إعانة الصيف

91  %413375زكاة الفطر

100 %413413إعانة زكاة المال

إجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

456,821 ريالنقدي

182,797 ريالعيني

639,618 ريالاإلجمالي

810,591 ريالاإلجماليإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2019م

إعانــة الشــتاء: توزيــع )300( دفايــة، بمبلــغ )48,000( ريــال، و)36( كوبونــًا مــن • 
كوبونــات إعانــة الشــتاء علــى األيتــام، ويبلــغ قيمــة الكوبــون الواحــد )250( 

ريــااًل بإجمالــي )9,000( ريــال، و)60( بطانيــة .
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إعانة الصيف: توزيع )50( إعانة على النحو اآلتي: )25( مكيفًا، و)25( ثاجة.• 
زكاة الفطر: توزيع )375( ِفطرة، لألسرة المسجلة خال العام 1441هـ.• 
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مشروع المالبس المستعملة

ــس  ــتقبال الماب ــص الس ــدوق مخص ــع صن ــي وض ــروع ف ــذا المش ــل ه ويتمث
المســتعملة، لاســتفادة منهــا، من خــال بيعها للشــركة أو الجهــات ذات العاقة، 

وتكويــن إيــراد مالــي جديــد للجمعيــة.

25 %نسبة اإلنجاز1,5المتحقق6 ديناتالمستهدف

11,200 ريالإجمالي اإليرادات خالل العام 2020م
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مشروع ارتقاء

ــم مجموعــة مــن األنشــطة التــي تتخذهــا  ويتمثــل هــذا المشــروع فــي تقدي
الجمعيــة؛ لتطويــر مهــارات فريــق عملهــا، مــن خــال )البرامــج التدريبيــة/ حضــور 
الملتقيــات/ الزيــارات/ ورش العمــل(، والتــي ســيكون لهــا عائــد علــى نســبة إنجــاز 
ــر  ــداع والتفكي ــة روح اإلب ــه، وتنمي ــم وإجراءات ــات القس ــر عملي ــف، وتطوي الموظ

لــدى الموظفيــن.  

مهارات فريق العمل

ف
هد

ست
م

ال

80%
ق

حق
مت

ال
% 70

جاز
إلن

ة ا
سب

ن

% 86

400 %40الشكاوى الداخلية

54 %38 %70 %تقييم أداء الموظفين

115 %92 %80 %رضا الموظفين

3,000 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

5,155 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2019م

تطوير مهارات فريق العمل: 
تقديــم )53( دورة تدريبيــة، بواقــع )132( ســاعة تدريبيــة، خال العــام 2020م، • 

وبالمقارنــة مــع العــام 2019م الــذي تــم فيــه تقديــم )11( دورة تدريبية.
تطويــر مهــارات الموظفيــن مــن خــال عقــد اجتماعــات دوريــة وورش عمــل • 

24



2020

للموظفيــن والموظفــات.  

الشكاوى الداخلية: 
لم يتم استقبال أي شكوى داخلية خال العام 2020 م. • 

تقييم أداء الموظفين: 
تم تنفيذ تقييم ألداء الموظفين خال العام بشكل ربع سنوي.• 

رضا الموظفين:
بلغــت نســبة قيــاس رضــا الموظفيــن خــال النصــف األول 86 %، أمــا فــي للنصــف • 

الثانــي فقــد بلغــت 87%.
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مشروع التميز

ــن  ــة م ــل الجمعي ــي تعم ــطة الت ــن األنش ــة م ــذ مجموع ــي تنفي ــل ف ويتمث
والرغبــات  الحاليــة،  االحتياجــات  تحقيــق  رائــدة فــي  لتصبــح جمعيــة  خالهــا؛ 
المســتقبلية، لــذوي المصلحــة، وفــق منظومــة إداريــة مميــزة، وعمليــات موثقــة 

ــة. ــة عالي ــزة وفاعلي ــاءة متمي بكف

مشاركات جوائز التميز

ف
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ة ا
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ن

% 100

107 %93 %88 % رضا المستفيدين

8 %4 %65 %العمليات المحولة إلكترونيًا

46 %37 %80 %العمليات المحسنة في الجمعية

20,358  ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

مشاركات جوائز التميز: 
الترشح لجائزة الملك خالد للتميز في القطاع الخيري للعام 2020 م. • 
الترشــح لجائــزة التميــز فــي العمــل الخيــري؛ إذ وصلــت الجمعيــة فــي • 

التنافــس علــى الجائــزة إلــى المرحلــة األخيــرة مــن الجائــزة.
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رضا المستفيدين: 
نسبة قياس رضا المستفيدين 93 % في العام 2020 م • 

العمليات المحولة إلكترونيًا: 
ــط، •  ــات فق ــس عملي ــة )5( خم ــل الجمعي ــات داخ ــي للعملي ــل اإللكترون ــغ التحوي بل

وتمثلــت فــي اآلتــي: )البحــث الجديــد لألســر/ تحديــث بيانــات األســر/ متابعــة 
الكافليــن/ التغذيــات الماليــة للمســتفيدين/ إغــاق الحســابات ربــع الســنوية(.

العمليات المحسنة : 
وقد تم تنفيذ )21( تحسينًا وتطويرًا في العمليات خال العام.• 
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مشروع الشراكات

ويتمثــل هــذا المشــروع فــي توقيــع عــدد مــن الشــراكات مــع القطاعــات 
ــي  ــهم ف ــا ُيس ــة؛ لم ــر الربحي ــات غي ــة، أو القطاع ــات الخاص ــة، أو القطاع الحكومي

تحقيــق رســالة الجمعيــة، ورؤيتهــا، وأهدافهــا اإلســتراتيجية.

100 %نسبة اإلنجاز4المتحقق4المستهدف

6,282 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

4,491 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2019م

ــي •  ــة العال ــة الفضي ــد المصفوف ــع معه ــة م ــراكة مجتمعي ــع ش توقي
للتدريــب النســائي؛ مــن خــال )مشــروع تمكيــن(، لتنفيــذ برنامــج تدريبــي 
ــتة  ــدة س ــزي، لم ــعر رم ــات(، وبس ــال البيان ــوص وإدخ ــة النص ــي )معالج ف
أشــهر، وهــذا البرنامــج مدعــوم ـ بشــكل حصــري للجمعيــة ـ مــن بنــك 

ــرة. الجزي
توقيــع شــراكة مجتمعيــة مــع جمعيــة األيــدي الحرفيــة بمنطقــة مكــة • 

المكرمــة؛ لتأهيــل وتدريــب خمــس فتيــات مــن بنــات األســر المســتفيدة، 
وســبع مــن فتيــات المنطقــة، فــي دورة: )صيانــة الجــواالت والســاعات(.

ــم •  ــر( لتقدي ــابك )ب ــي س ــدوق موظف ــع صن ــة م ــراكة مجتمعي ــع ش توقي

28



2020

دعــم عينــي، يتمثــل فــي اعتمــاد أربعيــن ســلة غذائيــة ألربعيــن أســرة بالجمعيــة، 
ــة.  ــوزع مــرة كل شــهرين لمــدة ســنة كامل ت

توقيــع شــراكة مجتمعيــة مــع جمعيــة عــون التقنيــة؛ بهــدف تفعيــل المشــاركة • 
المجتمعيــة المتبادلــة؛ لمســاعدة وتشــجيع فئــات المجتمــع مــن الناحيــة التقنيــة، 

بمــا يســاعد فــي تطويــر مهاراتهــا.
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مشروع تحسين

ــا،  ــة وتطويره ــة للجمعي ــة التحتي ــين البني ــي تحس ــروع ف ــذا المش ــل ه ويتمث
المتمثلــة فــي المبانــي، واألجهــزة، والمكاتــب، ووســائل الســامة، والتجهيــزات 

ــة. المكتبي

البيئة الداخلية
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% 93

20,709 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

43,597 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2019م
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مشروع تمكين

ويتمثــل فــي تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة التــي تقدمهــا الجمعيــة؛ لتحويل 
األســر المســجلة لديهــا مــن أســر رعويــة إلــى أســر تنمويــة قــادرة علــى الكســب، 

وتكويــن دخــل مالــي ذاتــي لهــا.

األسر المكتفية ذاتيًا

ف
هد

ست
م

4 %ال

ق
حق

مت
0ال

جاز
إلن

ة ا
سب

0 %ن

األنشطة المقدمة للوصول 

إلى االكتفاء الذاتي
102% 20

14,429.25 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

31,596 ريالإجمالي ما تم صرفه خالل العام 2019م

حصــر المشــاركين، وقــد بلــغ عددهــم )35( فــردًا مــن أبناء األســر؛ لاســتفادة • 
مــن مشــروع تمكين.  

جمعيــة •  مــن  المقدمــة  والســاعات(  الجــواالت  )صيانــة  دورة  اســتئناف 
ــدورة؛  ــف ال ــد توق ــل، بع ــوق العم ــات س ــة احتياج ــة؛ لتلبي ــدي الحرفي األي
ــن  ــاة، منه ــب )12( فت ــد- 19(، وتدري ــا )كوفي ــروس كورون ــة في ــبب جائح بس

ــتفيدة. ــر المس ــات األس ــن فتي ــات م ــس فتي خم
اســتكمال دورة )برنامــج معالجــة البيانــات وإدخــال النصــوص( فــي )الحاســب • 

اآللــي( المدعومــة مــن بنــك الجزيــرة، والمنفــذة فــي معهــد المصفوفــة 
الفضيــة، وقــد تدربــت ثــاث )3( مــن بنــات المســتفيدين. 
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مشروع ساند

ويتمثــل هــذا المشــروع فــي اســتقطاب عــدد مــن المتطوعيــن، وتأهيلهــم من 
خــال الــدورات التدريبيــة وورش العمــل، والمشــاركة فــي الملتقيــات والفعاليــات 
ذات العاقــة، وزيــارة الجهــات المتخصصــة، بهــدف الحصــول علــى أفضــل الخدمات 

الممكنــة مــن المتطوعيــن.

المتطوعون
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2,625 ريال  إجمالي ما تم صرفه خالل العام 2020م

عدد الساعات التطوعية خالل العام 2020 م: 
بلغــت الســاعات التطوعيــة )667( ســاعة تطوعيــة خــال العــام 2020م، • 

موزعــة فــي: )493( ســاعة تطوعيــة فــي النصــف األول، و)174( ســاعة 
ــي.   ــف الثان ــي النص ــة ف تطوعي

المبادرات التطوعية: شارك المتطوعون في المبادرات اآلتية: 	 
مبادرة )الزم دارك نحن بجوارك(. • 
توزيــع المنشــورات التوعويــة عــن • 

جائحــة فيــروس كورونــا. 
مشروع السقيا.• 
مشروع زكاة الفطر.• 

مراجعة العقود وصياغتها.• 
مبــادرة )تســويق مشــاريع الجمعية( • 

ــن بعد.  ع
االستشارات االستثمارية. • 
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إنجازات الجمعية 
خال جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(
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اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة التــي اتخذتهــا الجمعيــة أثنــاء 
فتــرة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(:

إيقاف جميع الفعاليات واألنشطة في الجمعية حتى إشعار آخر.  •
االعتذار عن استقبال المراجعين، وإتاحة خدمات الجمعية إلكترونيًا.  •

تعقيــم مقــر الجمعيــة بشــكل مســتمر ويومــي، وإيقــاف التعامــل بنظــام   •
ــن. ــدوام الموظفي ــة ل البصم

ــن والموظفــات، مــع اســتمرار عملهــم عــن بعــد،  تعليــق حضــور الموظفي  •
ــي. ــكٍل جزئ ــدوام بش وال

اســتمرار خدمــة المســتفيدين والمراجعيــن مــن خــال قنــوات التواصــل   •
بالجمعيــة. الخاصــة 

ــل  ــزام بتعليمــات وزارة الصحــة، وتنفيذهــا مــن قب ــة واإلرشــاد بااللت التوعي  •
ــة. ــي الجمعي ــع متابع جمي

وغيــر  الجمعيــة،  لمســتفيدي  العينيــة  المســاعدات  مــن  عــدد  تقديــم   •
مســتفيدي الجمعيــة مــن المحتاجيــن، وتوصيلهــا إلــى منازلهــم، مــع 
التوزيــع. أثنــاء عمليــة  ـ  بهــا  الموصــى  ـ  االحترازيــة  اإلجــراءات  تطبيــق 

توفير )133( ساعة للفرص التطوعية خال فترة الجائحة.  •
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برًا بمكة

مبادرة توعية العمالة الناطقين بغير اللغة العربية

الزم دارك نحن بجوارك

كفالة األسر واأليتام

غذاؤنا واحد

سقيا الماء

السلة الغذائية الرمضانية

زكاة المال

مبادرة )أهالينا(

تفريج كربة

إطالق عشر )10( مبادرات متنوعة وتتمثل في اآلتي:
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المبادرات المنفذة خالل فترة جائحة فيروس كورونا: 

المصروفاتالمبادرةم
عدد 

المستفيدين
فكرة المبادرة

58,800 ريالبرًا بمكة1
 405

مستفيد

توزيع )405( سلة غذائية على األسر 

المسجلة في الجمعية وتوصيلها 

إلى المنازل، خالل فترة جائحة فيروس 

كورونا، بتكلفة )58,800( ريال، 

والمدعومة من سمو أمير منطقة 

مكة المكرمة األمير: خالد الفيصل.

2
الزم دارك نحن 

بجوارك
56,700 ريال

405

مستفيد

توزيع )405( سلة غذائية على األسر 

المسجلة في الجمعية وتوصيلها 

إلى المنازل، خالل فترة جائحة فيروس 

كورونا، بتكلفة )56,700( ريال، 

والمدعومة ـ بشكل ذاتي ـ من جمعية 

البر الخيرية بوادي محرم والهدا.

106,708ريالغذاؤنا واحد3
 472

مستفيد

توزيع )472( سلة غذائية على األسر 

المسجلة في الجمعية وتوصيلها 

إلى المنازل، خالل شهر شعبان عام 

1441هـ، بتكلفة )106,708( ريال، 

والمدعومة من وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية، تحت مبادرة 

غذاؤنا واحد.
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المصروفاتالمبادرةم
عدد 

المستفيدين
فكرة المبادرة

4
السلة الغذائية 

الرمضانية
134,750 ريال

 470

مستفيد

توزيع )470( سلة غذائية على األسر 

المسجلة في الجمعية وتوصيلها 

إلى المنازل، خالل فترة جائحة فيروس 

كورونا، بتكلفة )134,750( ريال، 

والمدعومة من عدد من رجال وسيدات 

األعمال الداعمين للجمعية.

12,500ريالمبادرة )أهالينا(5
 50

مستفيد

 تقديم دعم مالي لعدد )50( أسرة من 

األسر المسجلة في الجمعية، يوم 27/ 

رمضان عام 1441هـ، بمناسبة قرب 

حلول عيد الفطر المبارك، بتكلفة 

)12,500( ريال، والمدعومة من 

المسؤولية المجتمعية للبنك األهلي 

التجاري )أهالينا(.

6

مبادرة توعية 

العمالة غير 

الناطقين باللغة 

العربية

 150ريااًل
 550

مستفيد

توزيع برشورات الحملة التوعوية 

للعمالة من المقيمين الناطقين بغير 

اللغة العربية، لتوعيتهم بضرورة اتباع 

البروتوكوالت الصحية؛ للحد من انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
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المصروفاتالمبادرةم
عدد 

المستفيدين
فكرة المبادرة

7
كفالة األسر 

واأليتام
 421,830ريال

304

مستفيد

توفير دخل مالي ثابت لألسر 

المستفيدة من المشروع، لـ)304( 

مستفيدًا، بإجمالي )421,830( خالل 

فترة الجائحة، بما يمّكنهم من توفير 

المتطلبات الرئيسية التي تحتاجها 

األسر شهريًا.

36,500 ريالسقيا الماء8
 285

مستفيد

توفير المياه الالزمة لألسر 

المستفيدة من المشروع لـ)285( 

مستفيدًا، بإجمالي )36,500( ريال، 

خالل فترة الحائجة.

451,500 ريالزكاة المال9
 803

مستفيد

توزيع زكاة المال على مصارفها 

الشرعية المعتبرة، خالل فترة الجائحة 

على األسرة المستحقة لها.

 170,000ريالتفريج كربة10
10

مستفيدين

إعانة )10( عشر أسر من خالل )تفريج 

كربة( في سداد اإليجار، والمدعومة 

من سيدة أعمال وذويها، بمبلغ 

)170000( ريال، خالل فترة الجائحة.
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بعــد مراجعــة الجــودة الخارجيــة، اعتمــدت الشــركة المانحــة مــن تجديــد • 
شــهادة اآليــزو 2020م لمــدة عــام كامــل.

قامــت الــوزارة بدعــم الجمعيــة بمبلــغ )100,000( ريــال، لشــراء الســال • 
الغذائيــة، أثنــاء جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(، وتوزيعهــا علــى 

المســتفيدين تحــت مبــادرة )غذاؤنــا واحــد(.
اســتقبلت الجمعيــة أربعيــن كســوة متنوعــة، ألربعيــن أســرة مســتفيدة • 

ــوة(. ــروع كس ــادرة )مش ــن مب ضم
ــة( •  ــه الخيري ــم العنقــري وذريت اســتقبلت الجمعيــة ممثــل )مؤسســة إبراهي

ــرف  ــة للتع ــذي زار الجمعي ــري، ال ــز العنق ــد العزي ــن عب ــد هللا ب ــتاذ: عب األس
عليهــا وعلــى المشــاريع المتعثــرة فيهــا، وتــم دعــم  مشــروع ســقيا المــاء 

ــة . ــال الغذائي والس
أقامــت الجمعيــة احتفــااًل باليــوم الوطنــي التســعون )همــة حتــى القمــة(، • 

وتضمــن توزيــع الســال الغذائيــة، وبعــض الكوبونــات التســويقية تحــت شــعار 
مبــادة )خيــرات وطــن(؛ إلدخــال الفرحــة والســرور علــى المســتفيدين، وتجســيد 

روح الــوالء للوطــن.
أطلقــت الجمعيــة مبــادرة )تيســير( والتــي تــم خالهــا توزيــع األجهــزة اللوحية • 

علــى عــدد مــن أبنــاء وبنــات األســر المســجلة لديهــا؛ لتمكينهم مــن مواصلة 
دراســتهم واســتكمال تعليمهــم الــذي تحــول علــى التعليــم عــن بعــد خــال 

فتــرة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(.
اســتقبلت الجمعيــة منســوبي الهــال األحمــر الســعودي؛ لتقديــم دورة • 

محطات هامة
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اإلنقــاذ  فــي  األساســية  المهــارات  وتعليمهــم  للموظفيــن،  تدريبيــة 
األوليــة. واإلســعافات 

اســتقبلت الجمعيــة لجنــة تقييــم جائــزة التميــز فــي العمــل الخيــري 2020م؛ • 
لتقييــم التقريــر الخــاص بمشــاركة الجمعيــة فــي الجائــزة فــي دورتهــا 

ــة. الرابع
منحــت )مؤسســة الملــك خالــد( الجمعيــة شــهادة مشــاركة فــي جائــزة • 

ــة للعــام 2020م، والتــي تهــدف  ــر الربحي ــز المنظمــات غي ــد لتمي ــك خال المل
ــة. ــر الربحي ــات غي ــدى المنظم ــز ل ــز األداء اإلداري الممي ــم وتحفي ــى تكري إل
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علــى مشــاركتهم فــي جائــزة الملــك خالــد لتميــز المنظمــات غيــر الربحيــة 
إلــى تكريــم وتحفيــز األداء اإلداري المميــز  2020، وتهــدف الجائــزة  للعــام 
لــدى المنظمــات غيــر الربحيــة، الــذي مــن شــأنه رفــع مســتوى كفــاءة العمل 
وتعظيــم أثرهــا االجتماعــي، تحســين القــدرات اإلداريــة، وتشــجيع ممارســات 

الحوكمــة الرشــيدة.

ُمنحت هذه الشهادة إلى

نوف بنت محمد بن عبداهلل آل سعود
الرئيس التنفيذي

شــهــادة مــشـــاركــة

جمعية البر  الخيرية  بوادي محرم و الهدا
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معلومات

إجمالــي المســتفيدين فــي العــام 2020م )413( مســتفيدًا، وبمقارنتهــا مــع العــام • 
2019م فقــد بلــغ عــدد المســتفيدين فيــه )490( مســتفيدًا.

2020م، •  العــام  خــال  موظفــات  و)4(  موظفيــن،   )9( الموظفيــن،  عــدد  إجمالــي 
والموظفــات. الموظفيــن  عــدد  يتغيــر  لــم  2019م؛  العــام  مــع  وبمقارنتهــا 

إجمالــي عــدد المتطوعيــن، )23( متطوعــًا، و)6( متطوعــات خــال العــام 2020م، • 
وبمقارنتهــا مــع العــام 2019م الــذي بلــغ فيــه عــدد المتطوعيــن )9( متطوعيــن، )11( 

ــة. متطوع

% 59

نسبة األداء العام للخطة التشغيلية

زيادة 33 %

نسبة اإليرادات عن العام السابق

% 87

أداء الجمعية المالي

% 106

نسبة الرضا

زيادة 18 %

نسبة المصروفات عن العام السابق

% 100 

نسبة إغالق الشكاوى
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شركاء النجاح

45



2020

مركز التنمية االجتماعية بالطائف
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أوقاف صالح الراجحي

شركة آفاق الحكمة للتنميةمؤسسة عبد العزيز الشويعر
شركة سليمان محمد العقل 

وشركاه للتجارة

األستاذة الجوهرة بنت مؤسسة المحيسن الخيرية
إبراهيم آل إبراهيم

الدكتور 
الدكتورة فوزية الجفالي عبد هللا حسين مصطفى نظيف 
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األستاذ عبد هللا عبد الجليل ورثة الشيخ سعيد بافيل األستاذ علي حسين بن حمران
األستاذ عبد العزيز خضري البريكان 

األستاذة هاجر بنت عبد هللا 
األستاذة حصة بنت عدواناألستاذ عبد الكريم السالمي األستاذة رابعة بنت عدوان  عدوان
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التبرع بوقف لصالح الجمعية.• 
تخصيص نسبة من المبيعات لصالح الجمعية.• 
تقديم خصومات أو كوبونات شرائية لألسر المسجلة بالجمعية.• 
رعاية كاملة لتكاليف حملة أحد برامج الجمعية وإعاناتها • 

التسويقية، أو جزء منها.
إخراج زكاة المال لصالح المستفيدين المستحقين من خدمات • 

الجمعية.
دعم البرامج واألجهزة الحاسوبية التي تسهل عمل الجمعية.• 
المشاركة باستقطاع مبلغ شهري لدعم برامج الجمعية • 

وأنشطتها.

ساهم معنا 
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تقرير المحاسب القانوني
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الحسابات البنكية المعتمدة

اآليبانالبنكم

1

SA5880000477608010136665الـــــــراجـــــــحـــــــي/ الـــــعـــــام

ــال ــمـ SA2380000477608010138265الــــراجــــحــــي/ زكــــــاة الـ

ــة ــ ــدق ــ ــص ــ SA9880000477608010138273الــــــراجــــــحــــــي/ ال

وااليتام االســر  كفالة  SA1480000477608010156663الراجحي/ 

SA8280000477608010159998الـــراجـــحـــي/ الـــوقـــف الــخــيــري

ــع ــاريـ ــشـ ــمـ SA4080000477608010243883الـــــراجـــــحـــــي/ الـ

ــام2 ــ ــك االهــــــلــــــي/ ع ــ ــن ــ ــب ــ SA3510000030186070000101ال

SA9515000999300000360002بـــــنـــــك الـــــــــبـــــــــاد/ عـــــام3

SA4405000068202077077000مــــصــــرف اإلنــــــمــــــاء/ عـــام4

SA5760100010495004081001بــــنــــك الــــــجــــــزيــــــرة/ عــــام5
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سمو ولي العهد
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ديننا اإلسالمي الحنيف دين تكافل وتعاضد وتآزر، 

وشــريعتنا اإلســالمية تؤكد على العمل الخيري
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alhadaber alhada_ber 055 336 6838

مسجلة برقم (٣٩٩)

012 7377311

012 7330665

www.alhadaber.com

alhadaber123@gmail.com


