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منجزات جمعيتكم 
جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان

لعام ٢٠٢١ملعام ٢٠٢١م

تمهيد:



٦

١- بنــاء وتأجيــر مشــروع الديوانيــات والذي بلغت تكلفته 

٢٠٩١٩٠٣,٩٤ ريال.

والتــي  الميــاه  وتحليــة  تنقيــة  وتأجيــر محطــة  بنــاء   -٢

ريــال.  ١٨٨٦١٠٠ تكلفتهــا  بلغــت 

لمشــروع  العظمــة  البنــاء  مرحلــة  مــن  االنتهــاء   -٣

ريــال.  ١٥٨٩٤٠٠ بتكلفــة  الشــاليهات 

٤- بــدء تشــغيل مركــز الرعايــة النهاريــة لرعايــة الطــالب 

بعــدد ١٧ طالــب.

ا�ستدامة المالية

أنجزت الجمعية عدد من المشاريع 
االستثمارية بتكلفة بلغت (٥٥٦٧٤٠٣,٩٤)ريال.
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ا�ستدامة المالية



٨

جانب التحسين الخدمي
صرفت الجمعية مبلغ وقدره (٧,٦٥٩,٧٩٩) ريال.

بناء المنازل

سداد إيجارات وإيواء 

تسليم وحدات سكنية جاهزة 
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ترميم المنازل

 بتكلفة ٦,٢٥٩,٠٠٠ ريال

ضمن برنامج المنازل اآليلة للسقوط

بتكلفة ٥٦١,٩٩٩ريال

بتكلفة ٦٩٥,٠٠٠ ريال
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جانب التحسين الخدمي

توزيع أجهزة كهربائية على األسر المحتاجة على النحو التالي:- 

المكيفــات (٤٨٧)      الثالجــات (١٢٩)    الغســاالت (٣٤).

توزيــع أجهــزة لوحيــة للطالب ٢٠٠ جهــاز التكلفة (١١٠٠٠٠) ريال

توزيــع خزانات ٥خزانــات بتكلفــة بلغت ٧٨٠٠ريال

توزيــع بطانيــات ٩٠٠بطانيــة بتكلفة ٢٦,٠٠٠ريال
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الجانب التنموي والتأهيل
 تم صرف (٤٩٣,٥٠٠) ريال, على البرامج والمشاريع التالية:
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الجانب التنموي والتأهيل



١٢

١- إقراض ١٣ شاب وفتاة لبدء مشاريعهم االستثمارية بمبلغ اجمالي قدره ١,١٥٥,٤٣٤ ريال.

٢- تقديم مساعدة للشباب المقبلين على الزواج ٥٣ شاب بتكلفة ٢٧٠,٠٠٠ ريال.

٣- بناء مركز الكلى وأمراض الدم بتكلفة ٢,١٣٩,٠٠٠ريال.

٤- تسليم بطاقات تخفيض الخدمات الصحية عناية مزايا لـ٥٦٤مستفيد.

٧- تنفيذ ٨٦ فرصة تطوعية بمشاركة ٤٦٠ متطوع. وتكريم المتطوعين الدائمين.

٨- توزيع أجهزة طبية ٣ كراسي متحركة بتكلفة ١٧,٤٠٠ ريال.

الجانب ا�جتماعي

في الجانب االجتماعي للمستفيدين تم صرف ٣,٣٣١,٨٣٤ ريال 
استفاد منها ما يزيد عن ١٥٠٠٠ أسرة 
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الجانب ا�جتماعي

مساعدة الزواجالكراسي المتحركةبناء المنازل

مركز الكلى وأمراض الدم الفرص التطوعية
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الجانب الرعوي واالغاثي 
في هذا الجانب تم صرف ٧,٤٦٠,٨٥٥ ريال

 استفاد منها ما يزيد عن ١٥٠٠٠ أسرة على النحو التالي:
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الجانب الرعوي واالغاثي 

كسوة 
العيد

الكفالة الشهرية السلة الغذائية

السالل الغذائية 

زكاة المال 

ا�ضاخي
السالل 
الغذائية

سالل 
الفواكه

كسوة ٨٣١ يتيم ويتيمة

بتكلفة ٣٦,٩٠٠ ريال

التكلفة
٤,٢٠٦,٧٥٥

ريال 

متوسط عدد
 المستفيدين

٧٦٣ أسرة.

٦٠٠٠ تمور ١٥٠٠٠ سلة غذائية 

١,٤٩٥,٦٥٠ ريال

كسوة ٨٣١ يتيم ويتيمة

بتكلفة ٣٦,٩٠٠ ريال

كسوة ٨٣١ يتيم ويتيمة

بتكلفة ٣٦,٩٠٠ ريال

كسوة ٨٣١ يتيم ويتيمة

بتكلفة ٣٦,٩٠٠ ريال
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١- تكوين فريق الجودة واالستراتيجية لمتابعة وتقييم الخطة االستراتيجية واألداء.

٢- التوظيف. 

أ / توظيف باحث اجتماعي متخصص ب/ وتوظيف ١٦ موظف وموظفة في مركز الرعاية النهارية.

٣- المشــاركة فــي جائــزة الملــك خالــد لتميــز المنظمــات غيــر الربحيــة للعــام ٢٠٢١م. وتميــز  الجمعيــة 

فــي معيــار تقنيــة المعلومــات وحصولهــا علــى ١٣٢ درجــة.

٤- حصول الجمعية على درجة ٩٤,٥٣ في تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٠م

٥- تأهيل وتدريب الموظفين في عدد من المجاالت منها:-

أ/ بنــاء الخطــط التنفيذيــة ب/ مؤشــرات قيــاس وتحليــل األداء ج/ صناعــة المشــاريع التنمويــة د/ 

تصميــم المشــاريع التســويقية هـــ/ دراســة الجــدوى االقتصاديــة و/ مقدمــة فــي إدارة المشــاريع 

االحترافيــة/ األخصائــي االجتماعــي/ اخصائــي الحوكمــة

٦- االتفاقيات والشراكات

١ / اتفاقية شراكة إعالمية

الوطــن/ ســناب  أضــواء  العــرب/ صحيفــة  نبــض  العارضــة/ صحيفــة  / صحيفــة  صحيفــة ســبق 

العارضــة

جانب التطوير المؤسسي

في جانب التطوير المؤسسي:
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٢/ اتفاقية شراكة مع مركز االستشاريون التخصصي. 

٣/ اتفاقية شراكة مع عناية مزايا. 

٤/ مذكرة تعاون مع وحدة الضمان االجتماعي بالعارضة.

٥/ اتفاقية تفاهم مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية.

٦/ اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم سالم عابدين لالستشارات الهندسية.

جانب التطوير المؤسسي
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أبرز الداعمين:

فاعل اخلري أبو تركي

أبناء الشيخ
عبدالرمحن بن ناصر العقيل

لكل الداعم�:
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اتصل بنا:

أرقام الحسابات البنكية:
بيانات التواصل:




