
جمعية البر الخيرية بالطوالجمعية البر الخيرية بالطوال
لعـــام لعـــام ٢٠٢١٢٠٢١ م م  
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تقديم خدمات اجتماعية وبرامج تنموية متميزة تساهم في تحقيق االستقرار
المجتمعي بكوادر مؤهلة وموارد مستدامة وشراكات فاعلة.  Our vision

رؤيــتنـا

المساهمة والعناية بالمرافق العامة مثل المساجد والمقابر .
مساعدة المرضى وتسهيل تقديم العالج لهم.

انشاء المؤسسات االجتماعية التي تعني برعاية االيتام والمعوقين.
اعانة المحتاجين للزواج.

أهدافنا 
 Our target

- المسؤولية - االبداع - رضا المستفيد العدل - المساواة - التعاون - االتقان - االنتماءقيمنـا 

تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المحتاجة.
تنفيذ المبادرات والبرامج التعليمية والتدريبية المختلفة. 

تتفيذ البرامج المستدامة.
مساعدة الذين يتعرضون للحوادث والكوارث.

جمعية رائدة تحقق االستقرار المجتمعي بموارد مستدامة.

تأسست الجمعية عام ١٤٣١ ، وهي مصرحة من وزارة الموارد البشرية بالتصريح رقم 556 ،
ويشرف على اعمال الجمعية مجلس ادارة مكون من ٤ اعضاء ، وليس للجمعية أية فروع .

مـن نـحــن 
 Who we are

 Our value



عقد (عقد (٣٢٣٢) اجتماع) اجتماع    لمجلس ادارة جمعية البر الخيرية لعام لمجلس ادارة جمعية البر الخيرية لعام ٢٠٢١٢٠٢١مم  

أعضاء مجلس االدارةأعضاء مجلس االدارة
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مشاريع الجمعية
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عدد السالل
الغذائية

مشروع السلة الغذائية منمشروع السلة الغذائية من
جمعية بر جازانجمعية بر جازان  

عدد المستفيدين 
3574 سلة 

عدد أكياس الدقيق 
1980 أسرة 6000 كيس 

تأمين سلة غذائية تتكون من المواد الغذائية
األساسية مثل (االزر والسكر والزيت والطحين
وغيره) وتصرف للمستفيدين لدى الجمعية.
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صور من مشروع السلةصور من مشروع السلة
الغذائيةالغذائية  
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اجمالي المبلغ 

مشروع سدادمشروع سداد
فواتـير أسر السجناءفواتـير أسر السجناء

عدد المستفيدين 

18 أسرة 90,000 ريال 

يهدف هذا المشروع الى مساعدة  االسرة بتسديد الفواتير ورعاية أسر
السجناء أثناء وجود عائلهم في السجن , إلى جانب رعاية السجين نفسه,
وذلك بهدف إعطاء أسرته فرصة حقيقية إلعادة التكيف مع المجتمع.
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إجمالي المبلغ 

مشروع دعممشروع دعم
األرامل والمطلقاتاألرامل والمطلقات  

عدد المستفيدين 

25 مستفيدة 118,000 ريال 

يدعم هذا المشروع الفئات األشد حاجة من األرامل والمطلقات
وذلك من خالل منحهم مبلغًا ماديًا لمساعدتهن على تحمل تكاليف

وأعباء الحياة.



مشروع دعم األيتاممشروع دعم األيتام    

10

عدد المستفيدين إجمالي المبلغ 

216 يتيم 360,000 ريال 

 يقوم المشروع على دعم  األيتام وذلك بتقديم
مساعدة مالية لكل يتيم . 
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عدد السالل
الغذائية

مشروع ُرحماء للساللمشروع ُرحماء للسالل
الغذائيةالغذائية    

عدد المستفيدين 

250 مستفيد 250 سلة 

تأمين سلة غذائية تتكون من المواد الغذائية األساسية مثل (االزر
والسكر والزيت والطحين وغيره) وتصرف للمستفيدين لدى الجمعية.
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صور من مشروع ُرحماءصور من مشروع ُرحماء
للسالل الغذائيةللسالل الغذائية    



مشروع كسوة عيد الفطر بدعم منمشروع كسوة عيد الفطر بدعم من
أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويانأوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان
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 تقديم المساعدات المالية لألطفال واأليتام من أبناء األسر األشد ضعفًا
وحاجة احتفال بمناسبة العيد حيث تحول لأليتام وأهاليهم بما يدخل الفرحة

على قلوبهم .

عدد المستفيدين المبلغ اإلجمالي 
15 أسرة 16,000 ريال 



مشروع التمور بدعم منمشروع التمور بدعم من
جمعية جازانجمعية جازان
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تأمين احتياجات األسر من التمور توزع على المسجلين في الجمعية
وتكون غالبًا متبرع بها من أفراد أو مؤسسات حيث تقوم الجمعية

بتوزيعها حسب حاجة األسر .

عدد المستفيدين عدد الكراتين 
1000 أسرة 2000 كرتون 



صور من مشروع التمورصور من مشروع التمور    

15



يهدف المشروع إلى تأمين أجهزة كهربائية لألسر المحتاجة
والمستفيدة من خدمات الجمعية والتي ال تستطيع تأمين ذلك

لعدم قدرتها المادية على ذلك.

عدد األجهزة  المبلغ اإلجمالي 
179 جهاز  165,000 ريال 

مشروع األجهزة الكهربائيةمشروع األجهزة الكهربائية    
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عدد المستفيدين 
71 أسرة 



صور من مشروع األجهزةصور من مشروع األجهزة
الكهربائيةالكهربائية    
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  مشـروع األضــاحيمشـروع األضــاحي    
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توزيع لحوم األضاحي على المستفيدين من خدمات
الجمعية من األسر المحتاجة.

عدد المستفيدين  
12 مستفيد 

عدد األضاحــي 
6 أضاحي 



صور من مشروع األضاحيصور من مشروع األضاحي  
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صور من مشروع ترميمصور من مشروع ترميم
المنازلالمنازل    
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مشروع يهدف لتحسين ظروف المعيشة لدى الفقراء والمحتاجين من
خالل ترميم وتوسيع وتطوير المنازل اآليلة للسقوط والقديمة والضيقة

والمعدة من مواد ضعيفة غير قوية ال تتحمل العوامل المناخية.

عدد المنازل  
25 منزل (ترميم وبناء) 

المبلغ اإلجمالي 
1,100,000 ريال 



صور من مشروع ترميمصور من مشروع ترميم
المنازلالمنازل    
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    وحدة التطوعوحدة التطوع  



23

  تأسيس وحدة التطوعتأسيس وحدة التطوع  

تم تأســـيس وحدة التطـــوع بالجمعية
عبـــر المعيـــار الوطنـــي ( إدامـــة ) وتـــم 
 اعتمادهـــا من وزارة الموارد البشـــرية
والتنميـــة االجتماعيـــة وشـــارك فـــي
التأســـيس مديـــرة وحـــدة التطـــوع
بالجمعية أشجان عبدالله مشهور .
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  تأسيس وحدة التطوعتأسيس وحدة التطوع  
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ورشة عمل وحدة التطوعورشة عمل وحدة التطوع  
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تكريم المتطوعينتكريم المتطوعين  
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ISOISO شهادة الجودة شهادة الجودة
حصلت جمعية البر الخيريةحصلت جمعية البر الخيرية

بمحافظة الطوال على شهادةبمحافظة الطوال على شهادة
االيزو االيزو 9001:20159001:2015 للجودة للجودة

االدارية وذلك في حفل اقيماالدارية وذلك في حفل اقيم
بهذه المناسبة بمقر الجمعيةبهذه المناسبة بمقر الجمعية
في محافظة الطوال األحدفي محافظة الطوال األحد
الموافق الموافق 15/08/202115/08/2021
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المشــاركاتالمشــاركات
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حفل االيتام لعام حفل االيتام لعام ٢٠٢١٢٠٢١مم



30

الشـراكــاتالشـراكــات
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مؤسسة عبدالرحمن صالحمؤسسة عبدالرحمن صالح
الراجحي وعائلته الخيريةالراجحي وعائلته الخيرية  

شراكة مجتمعية مع :شراكة مجتمعية مع :

الموارد البشرية والتنميةالموارد البشرية والتنمية
اإلجتماعية ( الضمان اإلجتماعي)اإلجتماعية ( الضمان اإلجتماعي)
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جمعية بناء وتنمية مساكن بجازانجمعية بناء وتنمية مساكن بجازان

شراكة مجتمعية مع :شراكة مجتمعية مع :

مستشفى الطوال العاممستشفى الطوال العام
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معهد إبداع التنميةمعهد إبداع التنمية  

شراكة مجتمعية مع :شراكة مجتمعية مع :

مجمع البرهان مولمجمع البرهان مول
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الدفاع المدني بمحافظة الطوالالدفاع المدني بمحافظة الطوال

شراكة مجتمعية مع :شراكة مجتمعية مع :

شرطة محافظة الطوالشرطة محافظة الطوال
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شركــاء النجـاحشركــاء النجـاح
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وسائل التواصلوسائل التواصل  
beraltuwal

beraltuwal556@gmail.com

0504453549      0503947887

0173150743
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ً
شــكرا

T h a n k  y o u  

إعداد: عهود يحيى دغريريإعداد: عهود يحيى دغريري  


