اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت:
.6

التعريﻒ بالجمعية

.6

التﺄﺳيس

.7

اﻷﻫداﻑ العامة

.8

الرﺳالة

.8

الرﺅية

.10

ﻛلمة رئيس مجلس اﻹدارة

.12

مﺆﺳسو الجمعية
ﹼ

.14

رﺅﺳاء مجلس اﻹدارة

.15

أﻋﻀاء مجلس اﻹدارة

.16

برامﺞ الجمعية

.17

اﻹيواء

.20

ﻛفالة اﻷيتام

.20

ﻛفالة اﻷﺳر

.21

ﺗحويﻞ اﻷﺳر الفقيرة أو المحدودة الدخﻞ ﺇلﻰ أﺳر منتجة

.22

الرﻋاية الﺼحية

.24

المجمﻊ الطﺒي

. 25

الﺨدماﺕ الطﺒية

. 26

الﺒرامﺞ اﻻجتماﻋية والمشاريﻊ الموﺳمية

.26

مستودع الﺒر وﺗنمية مواردﻩ

.27

المشاريﻊ واﻷوﻗاﻑ

.28

المشاريﻊ الموﺳمية

. 29

الفعالياﺕ واﻷنشطة الرياﺿية

.29

ماراﺛوﻥ جدة

.30

ﺇﺳكواﺵ جدة

.30

احتفاﻻﺕ اليوم اليتيﻢ العربي

.31

الجمعياﺕ الﺨيرية المنﺒثقة من جمعية الﺒر بجدة

.32

ﻋناوين الجمعية

.32

اﻹدارة العامة

.32

ﻃرﻕ التﺒرع

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

صاحب السمو الملكي
األمير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي
األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود

نائب أمير منطقة مكة المكرمة

محافظ محافظة جدة

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وا ﻫﺪاف:
ﺗﺄﺳسﺖ جمعية الﺒر بجدة في 1402/12/25ﻫـ ،وﻫي جمعية خيرية ﺫاﺕ ﺷﺨﺼية اﻋتﺒارية ﺗشمﻞ
ﹼ
خدماﺗها محافظة جدة وما حولها من القرﻯ ،ورئيسها الفﺨرﻱ صاحب السمو الملكي أمير منطقة
مكة المكرمة ،وﺗعمﻞ ﺗحﺖ ﺇﺷراﻑ وزارة العمﻞ والتنمية اﻻجتماﻋية ،ومسجلة برﻗﻢ .62
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ا ﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ:
الدور اﻹيوائية التابعة
* ﺗوفير خدمة اﻹيواء للﺒنين والفتياﺕ المحتاجين ،واﻻرﺗقاء بﺄبناء وفتياﺕ ﱡ
للجمعية من خﻼﻝ ﺗقديﻢ رﻋاية ﺷاملة لهﻢ وفﻖ ﹸأﺳس ﺗربوية ﺇﺳﻼمية ﺗجعﻞ منهﻢ ﻋنﺼرﴽ
ﻼ فاﻋ ﹰ
مستق ﹰ
ﻼ في المجتمﻊ مﻊ بلوﻍ ﹼ
ﺳن الﺨامسة والعشرين.
* ﺗقديﻢ خدماﺕ متنوﻋة ومتم ﹼيﺰة لﻸيتام لدﻯ ﺫويهﻢ ،ﺗشمﻞ :ﺗنمية مهاراﺗهﻢ ،وﺗطوير ﻗدراﺗهﻢ
ومواﻫﺒهﻢ ،ورﻋايتهﻢ صحيﴼ ،والمساﻫمة في ﺗوﻇيفهﻢ.
* العمﻞ ﻋلﻰ وصوﻝ ﹸ
اﻷﺳر المحتاجة القابلة للتطوير ﺇلﻰ مرحلة اﻻﻛتفاء خﻼﻝ خمس ﺳنواﺕ من
رﻋايتها.
*

أولية للمرﺿﻰ المحتاجين ،خﺼوصﴼ مرﺿﻰ الفشﻞ الكلوﻱ المﺰمن.
ﺗقديﻢ خدماﺕ ﻃﺒية ﹼ

والتﺨﺼﺼية ،وﺗﺒ ﹼني نظام جودة
* ﺇﺗقاﻥ مﺨتلﻒ أﻋماﻝ الجمعية من خﻼﻝ بناء الكفاءاﺕ اﻹدارية
ﹼ
ﻋالمي خﻼﻝ السنواﺕ الثﻼﺙ اﻷولﻰ من ﻫﺬﻩ الﺨطة.
*

المساﻫمة في ﺗطوير العمﻞ الﺨيرﻱ من خﻼﻝ ﺗقديﻢ نموﺫﺝ متم ﹼيﺰ ،والقيام باﻷبحاﺙ والدراﺳاﺕ،
وبناء الشراﻛاﺕ مﻊ الجمعياﺕ اﻷخرﻯ والجهاﺕ ﺫاﺕ اﻻختﺼاﺹ.

* ﺗحقيﻖ اﻻﻛتفاء الﺬاﺗي المالي بنسﺒة  ٪٥٠من الميﺰانية التشﻐيلية مﻊ نهاية الﺨطة من خﻼﻝ
ﺗطوير وﺗنويﻊ مﺼادر الدخﻞ.
* التواصﻞ مﻊ المهتمين بالجمعية وفﺌاﺕ المجتمﻊ المﺨتلفة بشكﻞ دائﻢ ومستمر.

7

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
أﻥ ﺗكوﻥ جمعيتنا الرائدة في خدمة اﻷيتام واﻷﺳر والمرﺿﻰ المحتاجين والوجهة اﻷولﻰ للمانحين
والمتﺒرﻋين الجاﺫبة للكوادر الﺒشرية المﺆﻫلة والمكتفية بمواردﻫا المالية والشريك اﻷﺳتراﺗيجي
للجهاﺕ الرﺳمية.

اﻟﺮؤﻳﺔ:
بر دائﻢ بمجتمعنا برﻋاية اليتيﻢ والمحتاﺝ وﺗحقيﻖ الريادة في أﻋمالنا.
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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
 35ﻋﺎﻣ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘﻤﻴﺰ
الحمدﷲ رﺏ العالمين والﺼﻼة والسﻼم ﻋلﻰ أﺷرﻑ اﻷنﺒياء والمرﺳلين ﺳيدنا محمد وﻋلﻰ ﺁلﻪ وصحﺒﻪ
أجمعين ،وبعد.
لقد مرﹼ ﻋلﻰ ﺗﺄﺳيس جمعية الﺒر بجدة ) (35ﻋام حيﺚ ﻛانﺖ انطﻼﻗتها في  25ﺫو الحجة من ﻋام 1402ﻫـ
وبتوفيﻖ من اﷲ ﺛﻢ الدﻋﻢ الﻼمحدود لهﺬا الﺼرﺡ الﺨيرﻱ من محﺒين ومهتمين أصﺒحﺖ الجمعية رائدة
في ميادين العمﻞ الﺨيرﻱ التنموﻱ وحققﺖ نجاحاﺕ ﻛﺒيرة ﻋامﴼ بعد ﻋام وﻋقد يتلوﻩ ﻋقد من خﻼﻝ ﺇيﺼاﻝ
رﺳالتها السامية وأﻫدافها القيمة في رﻋاية اﻷيتام والمحتاجين وﺗﺨفيﻒ معاناة الفقراء وﻛفالة اﻷﺳر
وﺇيواء اﻷﻃفاﻝ والرﻋاية الﺼحية والكفاﻻﺕ وبرنامﺞ اﻷﺳر المنتجة المشاريﻊ الموﺳمية.
وما ﻋﺰ ﹼز من مسيرة الجمعية لتكوﻥ ﻋلﻰ ماﻫي ﻋليﻪ اليوم ﻫو اﻫتمام وﻻة اﻷمر بالعمﻞ الﺨيرﻱ منﺬ ﻋهد
المﺆﺳس الملك ﻋﺒدالعﺰيﺰ بن ﻋﺒدالرحمن ﺁﻝ ﺳعود -رحمﻪ اﷲ -وحتﻰ خادم الحرمين الشريفين الملك
ﺳلماﻥ بن ﻋﺒدالعﺰيﺰ ﺁﻝ ﺳعود –حفظﻪ اﷲ-
وﻗد رﻋﻰ الﺒﺬرة اﻷولﻰ صاحب السمو الملكي اﻷمير ماجد بن ﻋﺒدالعﺰيﺰ ﺁﻝ ﺳعود – رحمﻪ اﷲ  -بجهد ﻛﺒير
في ﺗﺄﺳيس جمعية الﺒر بجدة ووﺿﻊ لﺒناﺗها اﻷولﻰ ليكوﻥ أﺳاﺳها ﻗويﴼ وﻗد خلفﻪ في ﺫلك أخيﻪ صاحب
السمو الملكي اﻷمير ﻋﺒدالمجيد بن ﻋﺒدالعﺰيﺰ –رحمﻪ اﷲ -صاحب اﻷيادﻱ الﺒيﻀاء ﻋلﻰ جميﻊ منسوبي
ﹰ
رﻋاية واﻫتمامﴼ ودﻋمﴼ مﺒاﺷرﴽ ﺷكﻞ جسرﴽ لمساحة ﻛﺒيرة
وفي ﻋهدﻩ ﺷهد ﻫﺬا الﺼرﺡ الﺨيرﻱ
جمعية الﺒر ﹺ
من التميﺰ في ﺗقديﻢ الﺨدماﺕ اﻹجتماﻋية للفﺌاﺕ المجتمعية اﻷﻛثر احتياجﴼ
وفي ﻫﺬا العهد المﺒارﻙ في مسيرة نهﻀة وﻃننا وﺿﻊ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة
ﹺ
مكة المكرمة صاحب السمو الملكي اﻷمير خالد الفيﺼﻞ بن ﻋﺒدالعﺰيﺰ ﺁﻝ ﺳعود حفظﻪ اﷲ اﻻﻫتمام
باﻹنساﻥ وﺗنمية العمﻞ الﺨيرﻱ والتطوﻋي وﺗطويرﻩ من أﻫﻢ أولوياﺗﻪ الﺬﻱ يسعﻰ لمتابعتها لتحقيﻖ ﻛﻞ
مايتناﺳب مﻊ احتياجهﻢ باﻋتﺒارﻫﻢ أﺳاﺱ التنمية والهدﻑ اﻷﺳمﻰ للنهوﺽ بالوﻃن ومكتسﺒاﺗﻪ وليكوﻥ
اﻻﻋتماد ﻋليهﻢ في المستقﺒﻞ ﺷرﻛاء فاﻋلوﻥ في ﺗحقيﻖ رﺅية بﻼدنا وأﻫدافها الوﻃنية.
وختامﴼ أﺗوجﻪ بالشكر والتقدير لكافة الداﻋمين ومحﺒي الﺨير الﺬين ﻗدموا الﻐالي والنفيس لدﻋﻢ الجمعية
من خﻼﻝ دﻋﻢ برامجها وأنشطتها وفعالياﺗها ،ﻛما أﺷكر منسوبي وزارة العمﻞ والتنمية اﻻجتماﻋية ﻋلﻰ
ﺗعاونهﻢ وﻋملهﻢ المتواصﻞ لتهيﺌة الفرصة لنجاﺡ ﻫﺬا القطاع في خدمة المستفيدين والشكر موصوﻝ
لكافة العاملين أو من ﺳﺒﻖ لهﻢ العمﻞ في جمعية الﺒر وﻫﻢ ﻗائمة ﻃويلة من لوحة الشرﻑ نسﺄﻝ اﷲ أﻥ
يجﺰيهﻢ خيرﴽ ويرزﻗنا وﺇياﻫﻢ ﹸحسن العمﻞ واﷲ ولي التوفيﻖ
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ﺻالﺢ بن علﻲ الﺘرﻛﻲ
رئيس مجلس اﻹدارة

11

ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ّ

ﺻاﺣﺐ الﺴمو الملﻜﻲ األمير ماجد بن عبدالعزيز »رﺣمﻪ اهلل«

الشيﺦ محمد عبود العمودﻱ

12

األسﺘاﺫ ﺃﺣمد عمر مﺴعود »رﺣمﻪ اهلل«

األسﺘاﺫ ماﺯن محمد باﺣارﺙ

المﻬندﺱ عبدالعزيز عبداهلل ﺣنفﻲ

األسﺘاﺫ ﺷاﻫر عبدالرﺅﻭﻑ بﺘرجﻲ

المﺴﺘشار الشيﺦ ﺃﺣمد عبدالعزيز الحمدان
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رؤﺳﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة

األسﺘاﺫ ﺃﺣمد عمر مﺴعود
»رﺣمﻪ اهلل«
)١٤١٤ -١٤٠٢ﻫـ(

المﻬندﺱ ﺣﺴن ﺃسعد جمﺠوﻡ
)١٤١٧ -١٤١٥ﻫـ(

األسﺘاﺫ ماﺯن محمد بﺘرجﻲ
)١٤٣٧ -١٤٢٩ﻫـ(
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األسﺘاﺫ ﺻالﺢ بن علﻲ الﺘرﻛﻲ
)١٤٢٨ -١٤١٨ﻫـ(

األسﺘاﺫ ﺻالﺢ بن علﻲ الﺘرﻛﻲ
)١٤٣٨ﻫـ -ﺣﺘﻰ اﻵن(

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة

األسﺘاﺫ ﺻالﺢ بن علﻲ الﺘرﻛﻲ
رﺋيﺲ مﺠلﺲ اﻹدارﺓ

المﻬندﺱ ﻃﻼل خالد ﺇدريﺲ
ناﺋﺐ رﺋيﺲ مﺠلﺲ اﻹدارﺓ

الدﻛﺘور عبداهلل بن محفوﻅ
عﻀو مﺠلﺲ اﻹدارﺓ ﻭالمشرﻑ
المالﻲ

الدﻛﺘور سليمان موﺻلﻲ
عﻀو مﺠلﺲ اﻹدارﺓ

األسﺘاﺫ سيف اهلل محمد ﺷربﺘلﻲ
عﻀو مﺠلﺲ اﻹدارﺓ

األسﺘاﺫ خلف ﻫوﺻان العﺘيبﻲ
عﻀو مﺠلﺲ اﻹدارﺓ

األسﺘاﺫ عبداهلل سالﻢ باخشﺐ
عﻀو مﺠلﺲ اﻹدارﺓ

األسﺘاﺫ سعيد محمد آل مشرﻑ
عﻀو مﺠلﺲ اﻹدارﺓ ﻭالمشرﻑ
العاﻡ علﻰ ﺇدارﺓ الﺠمعيﺔ
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ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

01

02
03
04
05
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اﻹيواﺀ

ﻛفالﺔ األيﺘاﻡ

ﻛفالﺔ األسر

ﺃسر منﺘﺠﺔ

الرعايﺔ الصحيﺔ

اﻳﻮاء
ﹰ
ﹼ
ﺃمانﺔ يﺠﺐ
جل اﻫﺘمامﻬا معﻬﻢ بوﺻفﻬﻢ
ﺗﺄﻭﻱ الﺠمعيﺔ األبناﺀ ﻭالفﺘياﺕ األيﺘاﻡ ،ﻭﺗبﺬل
ﺃﻱ خﻄر ﻗد يحيﻂ بﻬﻢ .ﻭﻗد آﻭﺕ الﺠمعيﺔ ﺃﻛﺜر من  900يﺘيمﴼ ﻭيﺘيمﺔ
المحاﻓﻈﺔ عليﻬا ،ﻭدرﺀ ﹼ
ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﹸدﻭر ﺇيواﺋيﺔ ﺗابعﺔ لﻬا ،ﻫﻲ:

دار الزﻫراﺀ:

ﻭﺗحﺘﻀن األﻃفال ﺣديﺜﻲ الوﻻدﺓ
ﹼ
سن الﺘاسعﺔ لﻸﻭﻻد ،ﻭﺣﺘﻰ
ﺣﺘﻰ
ﹼ
سن الزﻭاﺝ للفﺘياﺕ.

ﻭﺗــحــﺘــﻀــن األبـــنـــاﺀ مـــن سـ ﹼ
ـن
الﺘاسعﺔ ﺣﺘﻰ ســن الﺜامنﺔ
عشرﺓ.

ﹸ
ﺷﻘﻖ رجال
المﺴﺘﻘبل:

دار
الفﺘيان

ﻭﺗحﺘﻀن الــشــبــاﺏ مــن سن
الــﺜــامــنــﺔ عـــشـــرﺓ ﺇلــــﻰ سن
الﺨامﺴﺔ ﻭالعشرين.
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خدماﺕ اﻹيواﺀ
ﹰ
ﹰ
ﹰ
ﹼ
ﻭﺗﻘدﻡ لﻬﻢ
سليمﺔ ،ﻭجوﴽ ﻭمﻜانﴼ مناسبين،
ﺻحيﺔ
بيﺌﺔ
ﺗوﻓر الﺠمعيﺔ ألبناﺋﻬا ﻭﻓﺘياﺗﻬا
ﹼ
جميﻊ اﻻﺣﺘياجاﺕ الﻼﺯمﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺿﻊ الﺠمعيﺔ المالﻲ ﻭﻭﻓﻖ الميزانيﺔ المعﺘمدﺓ .بلﻎ ﺇجمالﻲ
ﺻرﻓﺖ ﻓﻲ خدماﺕ اﻹيواﺀ 262,148,168 :ريا ﹰ
ﻻ.
المبالﻎ الﺘﻲ ﹸ

ﺗﻘدمﻬا الﺠمعيﺔ:
الﺨدماﺕ الﺘﻲ
ﹼ
*

القسﻢ الداخلي :ﹼ
يوفر ﺳكنﴼ مريحﴼ لﻸيتام بجميﻊ متطلﺒاﺗﻪ اﻷﺳاﺳية.

* المطعﻢ :يقوم بﺈﻋداد ﺛﻼﺙ وجﺒاﺕ ﺗحﺖ ﺇدارة ﺷرﻛة التموين العربي.
* العيادة الطﺒية :ﺗتابﻊ الحالة الﺼحية لﻸبناء والفتياﺕ ،وﺗعمﻞ التحاليﻞ الدورية الﻼزمة :الدم ،والﺒوﻝ،
والﺒراز.
* المﻐسلة :ﹼ
ﺗوفر الﻐساﻻﺕ اﻷﺗوماﺗيكية الﻼزمة لﻐسﻞ مﻼبس جميﻊ أبناء وفتياﺕ الجمعية.
ويتﻢ ﺗﺰويدﻩ ﹼ
ﻛﻞ
يﻀﻢ أدواﺕ النظافة الﺨاصة بجميﻊ مرافﻖ الجمعية والمﻐسلة،
* المستودع:
ﹼ
ﹼ
ﺛﻼﺛة أﺷهر.
*

ﻗدر اﷲ.
ﺗنفيﺬ خطة ﺇخﻼء ﺁمنة في حالة الطوارﺉ ﻻ ﹼ

ﺗﺨرﺝ ،أو اﻷﻋياد ،أو
* ﺗوفير جميﻊ احتياجاﺕ أبناء وفتياﺕ الجمعية في المناﺳﺒاﺕ المﺨتلفة :نجاﺡ ،أو
ﹼ
اليوم الوﻃني للمملكة.
للدور التابعة للجمعية ﻋلﻰ مدار الساﻋة.
* ﺗوفير حراﺳاﺕ أمنية ﻋلﻰ الﺒواباﺕ الﺨارجية ﱡ
*

ﺗنظيﻢ حرﻛة ﺳير باصاﺕ نقﻞ الفتياﺕ بين دار اﻹيواء التابعة للجمعية ومدارﺱ الفتياﺕ وجامعاﺗهن.
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أﻛثر من

262

مليوﻥ ريـاﻝ

خدماﺕ اﻹيواﺀ
القسﻢ الداخلي
المطعﻢ
العيادة الطﺒية
المﻐسلة
المستودع
خطة اﻹخﻼء
المناﺳﺒاﺕ
الحراﺳاﺕ اﻷمنية
حرﻛة ﺳير الﺒاصاﺕ
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ﻛفالﺔ األيﺘاﻡ
ﺗقوم وحدة الكفاﻻﺕ في الجمعية باﻹﺷراﻑ ﻋلﻰ ﺗنفيﺬ مشروع ﻛفالة اﻷيتام من خﻼﻝ دراﺳة
وﺿﻊ اليتيﻢ اجتماﻋيﴼ ﻋن ﻃريﻖ الﺒحﺚ المكتﺒي والميداني وفﻖ دراﺳة دﻗيقة من باحثين وباحثاﺕ
المحدد لﺬلك .وبلﻎ
يتﻢ ﺇيداع مﺒلﻎ الكفالة في الحساﺏ الﺒنكي لليتيﻢ في الوﻗﺖ
ﹼ
متﺨﺼﺼين ،ﺛﻢ ﹼ
ﹼ
ﻋدد اﻷيتام الﺬين ﻛفلتهﻢ الجمعية أﻛثر من  2000يتيمﴼ ويتيمة ،بلﻎ ﺇجمالي المﺒالﻎ التي صرفﺖ
في ﻛفالة اﻷيتام 100,624,944 :ريا ﹰ
ﻻ ﺗقريﺒﴼ.

ﺃﻛﺜر من 100

ﺃﻛﺜر من  2000يﺘيمﴼ ﻭيﺘيمﺔ

مليون ريـال

ﻛفالﺔ ﹸ
األسر
يمثﻞ برنامﺞ ﻛفالة ﹸ
ﹼ
ﹼ
والظﻞ الظليﻞ ،في حياة اﻷﺳر المحتاجة ،وﻫو أحد الﺒرامﺞ
اﻷﺳر اليد الحانية،
المهمة في الجمعية لما لﻸﺳرة من أﻫمية في بناء المجتمﻊ ﻛ ﹼلﻪ .وﺗتو ﹼلﻰ الجمعية دراﺳة حالة
اﻷﺳر ،وﺗحديد درجة اﺳتحقاﻗها للمساﻋدة ،ﻋن ﻃريﻖ الﺒحﺚ المكتﺒي والميداني لهﺬﻩ اﻷﺳر .وبلﻎ
ﻋدد اﻷﺳر الﺬين ﻛفلتهﻢ الجمعية أﻛثر من  1000أﺳرة ،بﺈجمالي ﺗكلفة بلﻐﺖ 87,780,713 :ريا ﹰ
ﻻ.

ﺃﻛﺜر من 1000
ﺃﻛﺜر من 87
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ﺃسرﺓ

مليون ريـال

ﺗﺤﻮﻳﻞ ا ﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة أو اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ أﺳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ
ﺗﺘﻢ مﺴاعدﺓ األسر المحدﻭدﺓ الدخل بﻄريﻘﺔ ﻏير ﺗﻘليديﺔ من خﻼل ﺇدخالﻬﻢ ﻓﻲ برنامﺞ ﺇﻗراﺽ
ﹼ
ميﺴرﺓ ﺗﺴاعدﻫﻢ علﻰ ﺇﻗامﺔ مشرﻭعاﺕ مﺘناﻫيﺔ الصﻐر داخل مناﺯلﻬﻢ؛
مﺘد ﹼرﺝ بﻄريﻘﺔ
ﹼ
بﻬدﻑ ﺯيادﺓ دخلﻬﻢ ﻭاﻛﺘفاﺋﻬﻢ ﺫاﺗيﴼ.

الﺨدماﺕ المﻘدمﺔ لﻸسر

ﻗروﺽ حسنة

ﺗدريب وﺗﺄﻫيﻞ وﺗوﻇيﻒ
وبلﻎ ﻋدد اﻷﺳر المستفيدة من القروﺽ الحسنة
حتﻰ اﻵﻥ  1539أﺳرة ،وﻋدد اﻷﺳر المستفيدة
من التدريب والتﺄﻫيﻞ والتوﻇيﻒ  14841أﺳرة،
وبلﻎ ﺇجمالي ﻗيمة القروﺽ  7,623,500ريـاﻝ،
ووصلﺖ نسﺒة السداد ﺇلﻰ .95%

ﺗسويﻖ منتجاﺕ

ﻗروﺽ حسنة 1539 :أﺳرة
ﺗدريب وﺗﺄﻫيﻞ وﺗوﻇيﻒ 14841 :أﺳرة
ﻗيمة القروﺽ :أﻛثر من ﺳﺒعة مﻼيين ريـاﻝ
نسﺒة السداد95% :
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اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ:
اﻫﺘمﺖ بمرﺿﻰ الفشل الﻜلوﻱ سنﺔ 1416ﻫـ،
ﻛانﺖ الﺠمعيﺔ من ﺃﻭاﺋل جمعياﺕ المملﻜﺔ الﺘﻲ
ﹼ
ﻭﺿمﺖ :الشيﺦ ﺷاﻫر
ﺛﻢ ﺃﹸنشﺌﺖ اللﺠنﺔ الصحيﺔ ﻓﻲ الﺠمعيﺔ ﻓﻲ جمادﻯ األﻭلﻰ سنﺔ 1431ﻫـ،
ﹼ
ﹼ
ﻭاﻫﺘمﺖ
بﺘرجﻲ ،ﻭالدﻛﺘور ﺣامد ﺣبيﺐ ،ﻭالدﻛﺘور محمد عباﺱ ،ﻭالدﻛﺘور عدنان العﻄاﺱ،
ﹼ
بدعﻢ الﺠانﺐ الصحﻲ ألنشﻄﺔ الﺠمعيﺔ اﻻجﺘماعيﺔ؛ مﺜل :عياداﺕ الدﻭر ﻭاألﺣياﺀ.
ﻭﺗﻀﻢ الرعايﺔ الصحيﺔ ﻓﻲ الﺠمعيﺔ ﻛ ﹰ
ﻼ من:
ﹼ

مراﻛز ﻏﺴيل الﻜلﻰ:
دفعﺖ زيادة أﻋداد المﺼابين بمرﺽ الفشﻞ الكلوﻱ من المحتاجين الجمعية ﺇلﻰ خدمة ﻫﺆﻻء
المرﺿﻰ ومساﻋدﺗهﻢ صحيﴼ واجتماﻋيﴼ ونفسيﴼ؛ فﺄنشﺄﺕ مرﻛﺰ ﻋﺒدالكريﻢ بكر الطﺒي ،مرﻛﺰ ﻫشام
ويﻀﻢ المرﻛﺰاﻥ  67جهاز ﻏسيﻞ
ﻋطار للﻐسيﻞ الكلوﻱ.
ﹼ

مراﻛز ﻏﺴيل الﻜلﻰ

67

جهاز ﻏسيﻞ
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34,237
جلسة ﻏسيﻞ ﻛلﻰ

250

مريﻀﴼ ﺳنويﴼ

الﺨدماﺕ المﺠانيﺔ الﺘﻲ يحصل عليﻬا المريﺾ
ﻏسيﻞ ﻃﺒي متوافﻖ مﻊ أنظمة الﻐسيﻞ
الكلوﻱ العالمية وفﻖ معايير مستقاة
من منظمة الكلﻰ العالمية ﻋﺒر مﺒادراﺕ
الــجــودة ﻷمـــراﺽ الكلي NKF/KDOQI
ومراﻛﺰ الوﻗاية والسيطرة الوبائية CDC

1

ﺗوفير جميﻊ اﻷدويـــة الﻼزمة
لــرفــﻊ نسﺒة الهيموجلوبين
خﻼﻝ ﻋملية الﻐسيﻞ

ﺗـــوفـــيـــر جــمــيــﻊ
اﻷدويـــــة اﻷخـــرﻯ
التي يستعملها
الــــــمــــــريــــــﺾ؛
ﻛﺄدوية الﻀﻐﻂ،
و ا لكو ليستر و ﻝ ،
واﻷدويــــــــــــــــــة
الــــﺨــــافــــﻀــــة
للهرموناﺕ

10

2

ﺗوفير التطعيماﺕ الكاملة للمرﺿﻰ،
وﻋمﻞ الفحوصاﺕ الشهرية لمتابعة
ﻛفاءة جلساﺕ الﻐسيﻞ

9

ﺗوفير ﻛوبوناﺕ ﺳﻼﻝ ﻏﺬائية
بــالــتــعــاوﻥ مـــﻊ مﺆﺳسة
ﺳليماﻥ الراجحي الﺨيرية

8

3
4

ﺗــوفــيــر وﺳــيــلــة انــتــقــاﻝ
المريﺾ ﺇلﻰ مراﻛﺰ الﻐسيﻞ
الكلوﻱ والعودة منها

التثقيﻒ الﺼحي المستمر للمريﺾ
ﻋن ﻃريﻖ ﺇخﺼائية ﺗﻐﺬية ومحاﺿراﺕ
ﺗثقيفية من خﻼﻝ ﻗناة ميديكا اﻹﻋﻼمية

5

6
الحﺼوﻝ ﻋلﻰ وجﺒة
ﻏــﺬائــيــة فــي أﺛــنــاء
جــلــســة الــﻐــســيــﻞ
الكلوﻱ

7

الـــمـــســـاﻫـــمـــة فــي
الــعــمــلــيــاﺕ الﺨاصة
بمرﺽ الفشﻞ الكلوﻱ
بالتعاوﻥ مﻊ جمعية
اﻷمير فهد بن ﺳلماﻥ
الﺨيرية ﹸ
)ﻛﻼنا(

الــمــســاﻫــمــة فـــي ﻋمﻞ
الـــــوصـــــﻼﺕ الـــوريـــديـــة
الـــشـــريـــانـــيـــة الــﺨــاصــة
بالﻐسيﻞ
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المﺠمﻊ الﻄبﻲ:
ويقدم خدماﺕ صحية ﺷاملة
ﺗﺄﺳس ﺳنة 1414ﻫـ في مﺒرة الشيﺦ ﻋﺒداللطيﻒ جميﻞ بحي الكندرة،
ﹼ
ﹼ
للمرﺿﻰ المكفولين من اﻷيتام واﻷرامﻞ مجانﴼ ،وبتعرفة ﻗدرﻫا ﻋشرة ريـاﻻﺕ فقﻂ لعموم الفقراء
وﺫوﻱ الدخﻞ المحدود .وبلﻎ ﻋدد المستفيدين من المجمﻊ الطﺒي منﺬ افتتاحﻪ  721,499مراجعﴼ.
يقدمها المجمﻊ الطﺒي:
التﺨﺼﺼاﺕ التي
ﹼ
ﹼ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ﻋيادة اﻷمراﺽ الﺒاﻃنية

الجراحاﺕ الﺼﻐرﻯ والﻀماد

ﻋيادة أمراﺽ النساء ومتابعة الوﻻدة

ﻋيادة أمراﺽ اﻷﻃفاﻝ

ﻋيادة أمراﺽ اﻷﺳناﻥ والفﻢ واللثة

ﻋيادة أمراﺽ العيوﻥ

ﻋيادة أمراﺽ العظام

ﻋيادة أمراﺽ اﻷنﻒ واﻷﺫﻥ والحنجرة

ﻋيادة أمراﺽ العﺼﺒية والنفسية

المﺠمﻊ الﻄبﻲ
* خدماﺕ صحية مجانية للمرﺿﻰ المكفولين من اﻷيتام واﻷرامﻞ
*
*

 10ريـاﻻﺕ لعموم الفقراء وﺫوﻱ الدخﻞ المحدود
ﹰ
مراجعﴼ
721,499
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يﻘدمﻬا المﺠمﻊ الﻄبﻲ للمريﺾ:
الﺨدماﺕ الﺘﻲ
ﹼ
اﻻﺳتشارة الطﺒية
خدماﺕ مجانية
يقدمها المجمﻊ
ﹼ
للمرﺿﻰ
المراجعين:

ﺇجراء الفحوصاﺕ المﺨﺒرية

اﻷدوية والعﻼجاﺕ الﻼزمة

أﻛثر من

أﻛثر من

ألﻒ مراجﻊ

مليوﻥ ريـاﻝ

70

70
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ:
مﺴﺘودﻉ البر الﺨيرﻱ ﻭﺗنميﺔ مواردﻩ:
ﹸأنشﺊ مستودع الﺒر ﻻﺳتقﺒاﻝ التﺒرﻋاﺕ العينية من المتﺒرﻋين من رجاﻝ اﻷﻋماﻝ والمﺼانﻊ المحلية
والشرﻛاﺕ المنتجة لﻸجهﺰة واﻷدواﺕ الكهربائية ،واﻷﺛاﺙ ،والمواد الﻐﺬائية واﻻﺳتهﻼﻛية ،وأدواﺕ
النظافة والعناية الشﺨﺼية ،وﺇﻋادة فرزﻫا وﺗعﺒﺌتها وصرفها للمحتاجين حسب بياناﺕ اﻷﺳر
المحتاجة التي يﺼدرﻫا ﻗسﻢ المساﻋداﺕ في الجمعية بعد دراﺳة حالة اﻷﺳرة ،ومدﻯ احتياجها،
مﻊ مراﻋاة حجﻢ اﻷﺳرة وﻋدد أفرادﻫا.
وبلﻎ ﻋدد المستفيدين من المستودع أﻛثر من  3,565مستفيدﴽ ﺳنويﴼ ،بﺈجمالي ﻗيمة مساﻋداﺕ
ﻋينية بلﻎ  99,700,275ريا ﹰ
ﻻ منﺬ افتتاﺡ المستودع.
نحو

نحو

3,565
مستفيدﴽ ﺳنويﴼ
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100

مليوﻥ ريـاﻝ

المشاريﻊ ﻭاألﻭﻗاﻑ:
ﹰ
ﹰ
بالﻐة؛ ﻷنﻪ مشروع حيوﻱ يحمي موارد الجمعية من
أﻫمية
ﹸﺗولي الجمعية مشروع الوﻗﻒ الﺨيرﻱ
ويوفر دخ ﹰ
ﹼ
ﻼ ﺛابتﴼ ومستمرﴽ ،مﻊ الحفاﻅ ﻋلﻰ ﻗيمتﻪ ﻛﺄصوﻝ ﺛابتة.
اﻷزماﺕ،
األﻭﻗاﻑ الﺘابعﺔ للﺠمعيﺔ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وﻗﻒ ﻋمارة الثﻐر
وﻗﻒ ﻋمارة الحريرﻱ بالجامعة
وﻗﻒ فيﻼ الشاولي بالشرفية
وﻗﻒ فيﻼ ﻫشام خياﻁ بحي النهﻀة
المﺆجرة لشرﻛة بندة
وﻗﻒ أرﺽ السنابﻞ
ﹼ
وﻗﻒ أبراﺝ اﻻﺗﺼاﻻﺕ وزين في اﻹدارة العامة
وﻗﻒ صراﻑ الرياﺽ في اﻹدارة العامة
المحﻼﺕ التجارية في اﻹدارة العامة
مرﻛﺰ ﻫشام ﻋطار الطﺒي لعﻼﺝ مرﺿﻰ الﻐسيﻞ الكلوﻱ
مرﻛﺰ ﻋﺒدالكريﻢ بكر الطﺒي
مجمﻊ العمودﻱ الطﺒي
دار السيد محمد ﻋﺒداﷲ الشربتلي
أرﺽ الظاﻫرﻱ »ﺗحﺖ اﻹنشاء«
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ:
ﻘدر ﺇجمالﻲ مصرﻭﻓاﺕ المشاريﻊ الموسميﺔ بـ 26.817.416 :ريا ﹰ
ﻻ.
ﹸي ﹼ

 07ﺗفريﺞ
ﻛربة

ﺇفطار
صائﻢ
01
ﻛسوة
العيد
02

06
صدﻗة
اللحﻢ

المشاريﻊ
الموسميﺔ

05
اﻷﺿاحي

زﻛاة
الفطر 03
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ﺳقيا 04
وﺇﻃعام
حاﺝ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وا ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ:
ﺗﺘم ﹼيز الﺠمعيﺔ بﺘب ﹼنيﻬا عددﴽ من الفعالياﺕ ﻭالمناسباﺕ الﺴنويﺔ الﺘﻲ ﺗﺴاﻫﻢ ﻓﻲ ﺗحﻘيﻖ
المشارﻛﺔ المﺠﺘمعيﺔ مﻊ مﺨﺘلف ﺷراﺋﺢ المﺠﺘمﻊ ﻭﺗنميﺔ الموارد .ﻭمن ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ الفعالياﺕ
ﻭالمناسباﺕ:

ماراﺛون جدﺓ:
أﻗامﺖ الجمعية أوﻝ ماراﺛوﻥ ﺳنة 1423ﻫـ ،وﻫو من أﻛﺒر
التظاﻫراﺕ الرياﺿية التي ﺗشهدﻫا المملكة ﺳنويﴼ ،ويحظﻰ
بمشارﻛة محلية مــن مﺨتلﻒ مــدﻥ ومناﻃﻖ المملكة،
ومشارﻛة أبطاﻝ ﺳعوديين حاصلين ﻋلﻰ مراﻛﺰ متقدمة في
ﻋدائين من
ماراﺛوناﺕ وﺳﺒاﻗاﺕ محلية وﻋالمية ،ومشارﻛة ﹼ
خارﺝ المملكة.
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إﺳﻜﻮاش ﺟﺪة:
ﺃﻗامﺖ الﺠمعيﺔ ﺃﻭل بﻄولﺔ ﺇسﻜواﺵ سنﺔ 1426ﻫـ ﺣيﺚ ﺗنﻈﻢ لﺠنﺔ ﺃﺻدﻗاﺀ األبناﺀ بﺠمعيﺔ
البر بﺠدﺓ سنويﴼ بﻄولﺔ اسﻜواﺵ جدﺓ برعايﺔ ﺻاﺣﺐ الﺴمو الملﻜﻲ األمير مشعل بن ماجد
بن عبدالعزيز محاﻓﻆ جدﺓ ﺗحﺖ ﺷعار »رياﺿﺔ ﻓوﻕ العادﺓ«.

اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻳﻮم اﻟﻴﺘﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ:
ﺗحﺘفل الﺠمعيﺔ سنويﴼ ،بمشارﻛﺔ
الﺠمعياﺕ الﺨيريﺔ ﻓﻲ منﻄﻘﺔ
مــﻜــﺔ الــمــﻜــرمــﺔ ،ﻭﺇﺷــــراﻑ ﻭﺯارﺓ
الــعــمــل ﻭالــﺘــنــمــيــﺔ اﻻجــﺘــمــاعــيــﺔ،
بمناسبﺔ يوﻡ اليﺘيﻢ العربﻲ ﻓﻲ
منوﻉ ،ﻭيشﻬد خﺘاﻡ
جو ﺗرﻓيﻬﻲ
ﹼ
ﱟ
اليوﻡ اﻻﺣﺘفالﻲ ﺗوﺯيﻊ الﻬدايا.

ماراﺛوﻥ جدة

الفعالياﺕ
ﻭاألنشﻄﺔ
الرياﺿيﺔ

ﺇﺳكواﺵ جدة
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احتفاﻻﺕ
يوم اليتيﻢ
العربي

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮ ﺑﺠﺪة:

جمعية
أصدﻗاء
الﺰﻫايمر
الﺨيرية

جمعية
دار الحماية
اﻻجتماﻋي

جمعية مراﻛﺰ
اﻷحياء

الجمعية
السعودية
الﺨيرية لمرﺿﻰ
اﻹيدز

جمعية
الﺒر بثوﻝ

جمعية
الﺒر بﺬﻫﺒاﻥ

لجنة
ﺗراحﻢ

جمعية ﺇصﻼﺡ
ﺫاﺕ الﺒين
دار المسناﺕ

مرﻛﺰ ﺇيواء
اﻷﻃفاﻝ
المتسولين
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ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ:
اﻹدارﺓ العامﺔ :حي الﺰﻫراء 6391100 :

 6913774 :القسﻢ النسائي6391100 :

مﻜاﺗﺐ األﺣياﺀ :مكتب الﺼفا 6936969 :مكتب السليمانية6403111 :
مكتب السﻼمة 6824905 :مكتب حي اﻷمير فواز 6236610 :مكتب الحمدانية6070766 :

حي المرجاﻥ 6949842 :حي السامر6779391 :
مكتب الردﺳي موﻝ ،مكتب الﺼيرفي موﻝ
 6055 :جدة 21442
@albirjeddah

info@albir.org.sa www.albir.org.sa

ﻃرﻕ الﺘب ﹼرﻉ:
التﺒرع ﻋﺒر ﺇحدﻯ الوﺳائﻞ اﻵﺗية:
يتﻢ
ﹼ
ﹼ
*
*
*
*
*

مقر الجمعية ،اﻹدارة العامة.
السداد في
ﹼ
اﻹيداع في حساﺏ الجمعية.
الﺼراﻑ اﻵلي.
اﻹنترنﺖ.
الهاﺗﻒ المﺼرفي.

ﹰ
مﺒاﺷرة في الﺒنوﻙ اﻵﺗية:
التﺒرع في حساﺏ الجمعية
ﺇيداع
ﹼ

رﻗﻢ اﻵيﺒاﻥ SA30 1000 0013 6139 0000 0100
رﻗﻢ الحساﺏ 13 6139 0000 0100
رﻗﻢ اﻵيﺒاﻥ SA56 5500 0000 0037 3380 0145
رﻗﻢ الحساﺏ 037 3380 0145
رﻗﻢ اﻵيﺒاﻥ SA57 8000 0243 6080 1002 8006
رﻗﻢ الحساﺏ 243 6080 1002 8006
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رﻗﻢ اﻵيﺒاﻥ
رﻗﻢ الحساﺏ

رﻗﻢ اﻵيﺒاﻥ
رﻗﻢ الحساﺏ
رﻗﻢ اﻵيﺒاﻥ
رﻗﻢ الحساﺏ

SA28 4500 0000 0210 0213 4001
0210 0213 4001
SA79 0500 0068 2012 6283 8000
68 2012 6283 8000
SA92 2000 0001 0102 9233 9901
1 0102 9233 9901

