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التميز في تقديم الخدمات المجتمعية والتنموية 
بتقنيات حديثة.

متميــزة  وتنمويــة  مجتمعيــة  خدمــات  تقديــم 
تحفــظ كرامــة المســتفيد وتســهم فــي تحســين 
حياتــه اإلجتماعيــة بتقنيــات حديثــة و كــوادر مؤهلــة 

فاعلــة. مجتمعيــة  وشــراكات 

رسالتنا

رؤيتنا
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عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

صالح محمد صالح آل مبيريك الغانمي

نبيل دخيل جودالله الصبحي

حسين علي عطية الغانمي

حامد حميد حمد الغانمي

خالد محمد حمدان الحربي

حامد صالح األنصاري

نعيم سالمه عوده الشماسي

عاتق محمد سعيد الغانمي

أعضاء مجلس اإلدارة
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قيمنـــا

المصداقية

التميز في األداء

التعاون الفّعال

الشفافية 

المسؤولية  

المبادرة 
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تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للجمعية

إستقطاب و تطوير الكوادر البشرية المؤهلة

تنويع مصادر الدخل و تحقيق اإلستدامة المالية

تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة 

تطوير النظم اإلدارية المؤسسية والحلول التقنية المتكاملة

أهدافنا االستراتيجية
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تقديم برامج إجتماعية و تأهيلية تلبي إحتياجات المستفيدين 01

02تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي
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يــَن( ســبأ )39( 
ِ
ق

ِ
از ُفــُه َوُهــَو َخْيــُر الرَّ

ِ
 َفُهــَو يُْخل

ٍ
الحمــد للــه القائــل )َوَمــا َأنَفْقتـُـم مِّــن َشــْيء  

ثــم الصــاة والســام علــى خيــر البريــة وأزكــى البشــرية نبينــا محمــد صــلَّ هللا عليــه وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن.

ــادة حكيمــة فــي ظــل  ــد المعطــاء بقي ــا فــي هــذا البل ــى أن مــّن هللا علين نحمــدهللا تعال  
ــي عهــده األميــن ودعمهــم الامحــدود  ــن الشــريفين وســمو ول حكومــة ســيدي خــادم الحرمي
للعمــل الخيــري والتنمــوي، بمــا يعــزز أواصــر  التكاتــف والتكافــل بيــن أفــراد المجتمــع يكــون 
فيــه الغنــي ســنًدا للفقيــر والقــوي خيــر معيــن للضعيــف، ومــن هــذا المنطلــق أتقــدم بالشــكر 
الجزيــل لــكل مــن ســاهم وبــذل وســعى ألعمــال البــر واإلحســان مــن أهــل الخيــر والمحســنين، 
وكانــوا جســًرا ليكمــل اليتيــم مســيرة النجــاح فــي حياتــه، وشــمعة أمــل اضــاءت كربــة محتــاج، 
 اجتمــع عليــه الفقــر 

ٍ
وابتســامة شــفاء لمــن أرهقتــه آالم المــرض، ومعطــف دفء علــى جســد

والبــرد، وغيرهــا مــن صــور النبــل واإلنســانية، فجزاهــم هللا خيــر الجــزاء وبــارك لهــم فيمــا قدمــوه 
ــا والســخاء. مــن عطــاء وأخلــف عليهــم فيمــا معهــم بالنمــاء فإنــه ســبحانه كريــم العطاي

ــي أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن  ــري لزمائ كمــا ال أنســى أن أقــدم شــكري وتقدي  
بالجمعيــة، علــى عملهــم وجهدهــم لتحقــق المشــاريع والبرامــج هدفهــا المنشــود واألثــر 

عليــه. تكــون  أن  المأمــول 

ــر أبــرز إنجــازات ومشــاريع الجمعيــة وثمــرات دعمكــم  ونقــدم لكــم فــي هــذا التقري  
لهــا خــالل العــام 2020م، ســائلين هللا العلــي القديــر أن يبــارك بالجهــود ويجعــل مــا تقــدم 

الكريــم. لوجهــه  خالًصــا 

بســم هللا الرحمن الرحيم

رئيــس مجلس اإلدارة

صالــح محمــد صالــح آل مبيريك الغانمي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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مشروع كفالة األيتام

مخرجات المشروع قــال  قــال:   - عنــه  هللا  رضــي   - هريــرة   أبــي  عــن   
 لــه، أْو 

ِ
يــم

ِ
ــُل الَيت

ِ
رســول هللا صــلَّ هللا عليــه وســلم : )كاف

 
ِ
اَبة ــبَّ ــٌك بالسَّ

ِ
 وَأشــاَر مال

ِ
ــة  فــي الَجنَّ

ِ
 أنــا وهــو َكهاتَْيــن

ِ
ه

ِ
َغْيــر

ِ
ل

مســلم. صحيــح  واْلُوْســَطى( 

المشــاريع  أحــد  األيتــام  كفالــة  مشــروع  يعــد   
األساســية التــي تقدمهــا الجمعيــة، وخــال العــام 2020م 
يتيًمــا   )280( بالجمعيــة  المســجلين  األيتــام  عــدد  بلــغ 
ويتيمــة جميعهــم مكفولــون وللــه الحمــد، بإجمالــي مبلــغ   

يــال. )1,069,000(ر

وال يقتصــر دور الجمعيــة فــي تقديــم المســاعدات   
الكفــاء، وإنمــا تســعى الجمعيــة لتقديــم  الماليــة مــن 
شــركاء  مــع  بالتعــاون  والتنمويــة  التاهيليــة  البرامــج 
بمــا  األيتــام  ومهــارات  قــدرات  تنمــي  والتــي  الجمعيــة 
بشــكل  الحيــاة  وفــي  ودراســًيا  علمًيــا  للتميــز  يؤهلهــم 

عــام.

كفالة )280( يتيًما 
ويتيمة

)1.069.000( ريال

إجمالي الكفاالت
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مشروع كفالة أسرة

عــن أبــي هريــرة  - رضــي هللا عنــه - عــن النبــي صــلَّ مخرجات المشروع  
هللا عليــه وســلم قــال: )الســاعي علــى األرملة والمســكين 

عليــه. متفــق  فــي ســبيل هللا(  كالمجاهــد 

تســعى الجمعيــة مــن خــال مشــروع كفالــة أســرة   
لدعــم األســر ذات الدخــل المحــدود والذيــن ليــس لهــم 
دخــل مــادي، مــن خــال إعانــة ماليــة شــهرية باإلضافــة 
لســلة غذائيــة، مــع تمكينهــم وتقديــم البرامــج التنمويــة 
والتأهيليــة التــي تدعــم اســتقالهم واالنتقــال مــن مرحلــة 

االحتيــاج إلــى اإلكتفــاء واإلنتــاج.

تــم خــال العــام 2020م كفالــة أكثــر مــن )11( أســرة   
ريــال.   )44,400( المشــروع  تكلفــة  إجمالــي  وبلغــت 
وتســعى الجمعيــة للعــام القــادم )2021م( مــن خــال خطــة 
طموحــة لزيــادة عــدد األســر المكفولــة وتحقيــق معــدل 

ذاتًيــا. والمكتفيــة  المؤهلــة  األســر  مــن  أعلــى 

كفالة )11( أسرة

إجمالي الكفاالت

)44,400( ريال
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مشروع مساعدات طارئة )لألسر(
ــس عــن  عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه، عــن النبــي صــلَّ هللا عليــه وســلم قــال: )َمــن نفَّ  
ــس هللا عنــه كربــًة مــن ُكــَرب يــوم القيامــة...( رواه مســلم.  كربــًة مــن ُكــَرب الدنيــا، نفَّ

ٍ
مؤمــن

 
تقــدم الجمعيــة مشــروع المســاعدات الطارئــة لألســر، وذلــك لدعــم الحــاالت الطارئــة   
التــي تعانــي منهــا األســر المحتاجــة كإعانــة ماليــة أو أجهــزة كهربائيــة أو أي مــن الحــاالت التــي 
تســتدعي دعــم األســر ورفــع الكــرب عنهــم، وتــم خــال العــام 2020م دعــم أكثــر مــن )11( أســرة، 

ريــال.  )42,680( مبلــغ    بإجمالــي 

مخرجات المشروع

بإجمالي
)42,680( ريال
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مشروع إفطار صائم
ــَر َصائًمــا، كاَن  ــيِّ صــلَّ هللا عليــه وســلم قــال: )َمــْن َفطَّ

ِ
ب : َعــن النَّ  الُجَهنــيِّ

ٍ
 خالــد

ِ
 بــن

ِ
عــْن َزيــد  

( رواه الترمــذي.
ٍ
 شــيء

ِ
ائــم ــْن أْجــر الصَّ

ِ
ـُه اَل َيْنُقــُص م  َغْيــَر َأنَـّ

ِ
ه

ِ
ْثــُل َأْجــر

ِ
َلــُه م

يعــد مشــروع إفطــار صائــم أحــد المشــاريع األساســية التــي تقدمهــا الجمعيــة، من خال   
تقديــم وجبــات اإلفطــار اليوميــة لألســر المســتفيدة ولرجــال األمــن فــي نقــاط عملهــم والــكادر 
الطبــي والعمالــة فــي محطــات الوقــود وعابــري الســبيل فــي عــدة مواقــع داخــل المحافظــة 

وخارجهــا.

بلــغ عــدد الوجبــات الموزعــة أكثــر مــن  )36,000( وجبــة خــال أيــام الشــهر الفضيــل بتكلفة   
ريــال.  )77,771( بلغــت  إجماليــة 

مخرجات المشروع

توزيع أكثر من  
)36,000( وجبة

)77,771( ريال
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مشروع سقيا الماء

مخرجات المشروع إلــى    - عنــه  هللا  رضــي   - عبــادة  بــن  ســعد  جــاء   
النبــي -صــلَّ هللا عليــه وســلم- فقــال: يــا رســول هللا، إن 
أمــي ماتــت، أفأتصــدق عنهــا؟: قــال: )نعــم( قلــت: فــأي 

أحمــد. رواه  اْلَمــاء(  )َســْقُي  قــال:  أفضــل؟  الصدقــة 

تقــدم الجمعيــة مشــروع ســقيا المــاء وبتوفيــق   
هللا ثــم دعــم المحســنين،تم خــال العــام 2020م توزيــع أكثــر 
مــن )8,950( كرتونـًـا مــن الميــاه المعبــأة وأكثــر مــن )120( 
صهريــج مــاء، بتكفلــة إجماليــة تجــاوزت )120,000( ريــال.

تــم تقديــم هــذا المشــروع خــال أوقــات مختلفــة   
والحــج. رمضــان  موســمي  وخــال  العــام  مــن 

توزيع أكثر من )8,950( 
كرتوًنا من المياه 
المعبأة وأكثر من 
)120( صهريج ماء

+)120,000( ريال



13 جمعيــــة البــــر األهليــــة بمحافظــــة رابــــغ

مشروع كسوة العيد

عــن جابــر بــن عبــدهللا  - رضــي هللا عنــه - عــن النبــي مخرجات المشروع  
 إلــى هللاِ 

ِ
صــلَّ هللا عليــه وســلم قــال: )...و أحــبُّ األعمــال

...( صححــه األلبانــي.
ٍ
ُلــُه علــى مســلم

ِ
عــزَّ وجــلَّ ُســُروٌر يْدخ

ومــن صــور إدخــال الســرور علــى قلــب المســلم،   
مشــاركته فرحــة العيــد مــع اخوانــه المســلمين، ويهــدف 
هذا المشــروع إلى تقديم كســوة العيد للفئات المحتاجة 

فــي المجتمــع ليعيشــوا فرحــة العيــد مــع اخوانهــم.

وخــال العــام 2020م اســتفاد مــن مشــروع كســوة   
العيــد أكثــر مــن )675( مســتفيد وبلغــت إجمالــي تكلفــة 

ريــال.   )118,250( المشــروع 

أكثر من )675( 
مستفيد

)118,250( ريال
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انشطة توعوية حول فيروس كورونا المستجد

مــع بدايــة ظهــور جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد وتماشــًيا مــع اإلجــراءات الوقائيــة   
للمواطنيــن  وتوعــوي  تثقيفــي  بــدور  الجمعيــة  ســاهمت  المملكــة  حكومــة  اتخذتهــا  التــي 
والمقيميــن مــن خــال منشــورات توعويــة رقميــة ومطبوعــة وتوزيــع المعقمــات والكمامــات 

الوقايــة. أدوات  مــن  وغيرهــا  والقفــازات 

مــن  أكثــر  توزيــع  تــم خالهــا  ريــال،   )10,000( مــن  أكثــر  المشــروع  هــذا  تكلفــة  بلغــت   
)3,000( منشــور توعــوي بالتعــاون مــع شــرطة محافظــة رابــغ ضمــن مبــادرة )كلنــا مســؤول 1(، 
وتــم توزيــع )3,500( منشــور توعــوي بعــدة لغــات فــي المناطــق الســكنية للعمالــة بالمنطقــة 
الصناعيــة برابــغ ضمــن مبــادرة )كلنــا مســؤول 2(. ومبــادرة )لــن ننســاهم( لمســاعدة أســر 
المصابيــن مــن فيــروس كورونــا خاصــة غيــر الســعوديين بإيصــال المــواد الغذائيــة والطبيــة 

لمنازلهــم.



15 جمعيــــة البــــر األهليــــة بمحافظــــة رابــــغ

مشروع السلة الغذائية
ســعت الجمعيــة مــن خــال هــذا المشــروع لتأميــن احتياجــات األســر مــن المــواد الغذائية   
األساســية ويتــم توزيعهــا شــهرًيا فــي المســتودع الخيــري للجمعيــة، وخــال جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد شــاركت الجمعيــة ضمــن حملــة )بــًرا بمكــة( بإشــراف محافظــة رابــغ وبدعم 
مــن شــركاء الحملــة، لدعــم المتضرريــن مــن الجائحــة داخــل المحافظــة والمراكــز التابعــة لهــا 

مــن خــال تقديــم الســال الغذائيــة.
 

بلــغ إجمالــي الســال الغذائيــة المقدمــة أكثــر مــن )10,000( ســلة تتضمــن أكثــر مــن   
ريــال.  )2,000,000( تتجــاوز  إجماليــة  وبقيمــة  الغذائيــة،  المــواد  مــن  صنــف   )127,290(

مخرجات المشروع

توزيع أكثر من 
)10,000( سلة

)2,000,000( ريال
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مشروع التطوير 
المؤسسي

تكلفة المشروع
اإلداري  العمــل  تطويــر  علــى  الجمعيــة  تحــرص   
بالجمعيــة وتحســين الخدمــات والعمليــات التشــغيلية، 
إعــداد خطــة  الجمعيــة فــي  بــدأت  المنطلــق  ومــن هــذا 
اســتراتيجية للســنوات الثــاث المقبلــة تهــدف لتحســين 
ومواكبــة  للمســتفيدين  المقدمــة  الخدمــات  مســتوى 

ذلــك: فــي  بمــا  والتحديــات،  التطــورات 

مخرجات المشروع
- تطويــر بوابــة الكترونيــة للمســتفيدين توفــر الخدمــات 
دون  المســتفيد  ومتابعــة  تســجيل  مــن  األساســية 

الجمعيــة. لمراجعــة  الحاجــة 
- تطويــر واســتقطاب الكــوادر البشــرية المؤهلــة للعمــل 

علــى مشــاريع الجمعيــة.
- المصاريف التشغيلية اإلدارية.

- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين
- أجهزة كهربائية ومكتبية.

)617,200( ريال
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مشروع الحقيبة 
المدرسية

مخرجات المشروع

الحقيبــة  مشــروع  خــال  مــن  الجمعيــة  تســعى   
الدخــل  ذات  األســر  وأبنــاء  األيتــام  لدعــم  المدرســية 
حقيبــة  خــال  مــن  دخــل،  لهــم  ليــس  والذيــن  المحــدود 
وبنــاء  تعليمهــم  إكمــال  مــن  لتمكينهــم  مدرســية 
مســتقبلهم. وبلغــت إجمالــي تكلفة المشــروع )15,000( 

يــال. ر

تــم خــال العــام 2020م توزيــع أكثــر مــن )400( حقيبــة    
موظفــي  صنــدوق  مــن  بدعــم  بمســتلزماتها  مدرســية 
ســابك الخيــري )بــر(، وتــم توزيــع أكثــر مــن )107( جهــاز 
لوحــي لدعــم عمليــة التعليــم عــن بعــد،  بدعــم مــن شــركة 
بترورابــغ بـــ )77( جهــاز لوحــي، ومــن البنــك األهلــي بمبــادرة 

)أهالينــا( بـــ )30( جهــاز لوحــي.

)400( حقيبة

)107( جهاز لوحي
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مشروع رعاية أسر السجناء
أســرة  وشــمل  كرامــة  يحفــظ  بمــا  االجتماعــي  التكافــل  لتحقيــق  المشــروع  يهــدف   
ــاة كريمــة، مــن خــال توفيــر ســال غذائيــة شــهرية ألســر الســجين  الســجين ويؤمــن لهــم حي

دخــل(. لديهــم  )ليــس 
 

وبشــراكة مــع شــعبة ســجن رابــغ، تــم خــال العــام 2020م دعــم أكثــر مــن )30( أســرة مــن   
أســر الســجناء والمطلــق ســراحهم )الذيــن مــا زالــوا تحــت االحتيــاج(، بإجمالــي أكثــر مــن   )220( 
ســلة غذائيــة تشــمل المــواد التموينيــة األساســية. وقــد اســتفاد )150( فــرد مــن أســر الســجناء 
مــن مشــروعي كســوة الشــتاء وكســوة العيــد، و )120( فــرد مــن مشــروع الحقيبــة المدرســية 

 
وتهــدف الجمعيــة خــال العــام القــادم 2021م لتقديــم برنامــج تنمــوي لهــذه الفئــة يشــمل   
ــى  ــاج إل دورات تدريبيــة تأهيليــة لألســر وابنائهــم، وتمكينهــم مــن مشــاريع تنقلهــم مــن االحتي

اإلنتــاج.

مخرجات المشروع

دعم أكثر من )30( أسرة 
من أسر السجناء 
والمطلق سراحهم

بإجمالي أكثر من
شعبة سجن رابغ)220( سلة غذائية
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مشاريع اإلسكان التنموي
تقــدم الجمعيــة خدمــات اإلســكان التنمــوي ألكثــر مــن )75( وحــدة ســكنية تحــت إشــراف   

الجمعيــة.

لإلســكان  اإلســكان  وزارة  وكالــة  مــع  الجمعيــة شــراكة  عقــدت  2020م  العــام  وخــال    
التنمــوي وتــم تســليم )52( وحــدة ســكنية لمســتفيدي الجمعيــة مــن أرامــل ومطلقــات وذوي 
اإلعاقــة. ليبلــغ إجمالــي الوحــدات الســكنية التنمويــة التــي تشــرف عليهــا الجمعيــة  )127( وحــدة 

ســكنية.
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مشروع كسوة الشتاء

تقــدم الجمعيــة هــذا المشــروع لتخفيــف أثــر الشــتاء والبــرد علــى أفــراد   
االســر المحتاجــة وذوي الدخــل المحــدود ومــن يعملــون فــي البر واألماكــن النائية.

 
تــم خــال العــام 2020م دعــم أكثــر مــن )1135( مســتفيد، وبلغــت إجمالــي   

ريــال.  )137,250( المشــروع  تكلفــة 

)137,250( ريال دعم أكثر من 
)1135( مستفيد

مخرجات المشروع
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مشروع زكاة الفطر

 صــلَّ هللا عليــه 
ِ
ــه  رضــي هللا عنهمــا َقــاَل:  )َفــَرَض َرُســوُل اللَّ

ٍ
ــاس  َعبَّ

ِ
َعــن اْبــن  

 ،
ِ
ين

ِ
ْلَمَســاك

ِ
، َوُطْعَمــًة ل

ِ
َفــث  َوالرَّ

ِ
ْغــو ــَن اللَّ

ِ
 م

ِ
ــم

ِ
ائ لصَّ

ِ
 ُطْهــَرًة ل

ِ
ْطــر

ِ
وســلم َزَكاَة اْلف

ــَي 
ِ
 َفه

ِ
ــاة اَهــا َبْعــَد الصَّ ــَي َزَكاٌة َمْقُبوَلــٌة، َوَمــْن َأدَّ

ِ
ــاة َفه اَهــا َقْبــَل الصَّ َفَمــْن َأدَّ

َواُه َأُبــو َداُود َواْبــُن َماَجــْه. ( َر
ِ

َدَقــات ــَن الصَّ
ِ
َصَدَقــٌة م

 
خــال العــام 2020م قدمــت الجمعيــة مشــروع زكاة الفطــر تــم توزيعهــا علــى   
مســتحقيها وفــي وقتهــا الشــرعي -فــي ظــل ظــروف اســتثنائية خــال جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد-، وبلغــت إجمالــي تكلفــة المشــروع )108,000( ريــال.

)108,000( ريال

تكلفة المشروع
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تتقدم الجمعية بالشــكر والتقدير لجميع المســاهمين 
فــي وقــف أبــي وأمــي، نســأل هللا أن يجزيهــم خيــر الجزاء 
فــي  ذلــك  ويجعــل  والمثوبــة  األجــر  لهــم  ويضاعــف 
ميــزان حســناتهم. ونبشــركم بإنتهــاء الوقــف ليكــون 
رافــًدا وداعًمــا الســتدامة مشــاريع التنميــة واإلغاثــة 

والتمكيــن. 

وقف أبي وأمي
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store.rabighbr.org.sa

جمعيــــــــة البــــــــر األهليــــــــة بمحافظــــــــة رابــــــــغ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم )162(


