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أن نكون رائدين في العمل الخيري المستدام على المستوى المحلي والعالمي .

أن تكون الجمعية قدوة وواجهة مشرقة لبلد الحرمين الشريفين في القطاع الخيري 
للفئات  الذاتي  االكتفاء  لرفع  أطره  أوسع  في  واإلنساني  الخيري  النشاط  وممارسة 
المجتمع  في  حقهم  لضمان  ومرضى  وأيتام  الدخل  محدودة  أسر  من  المستفيدة 

والبيئة المحيطة .

، تأّسـسـت في  جمعية البر بجدة .. هـي جمعية خيـريـة ذات شخصـية اعتبـاريـة 
الفيصل  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  هو  الفخري  ورئيسها  1402/12/25هـ 

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .
تشمل خدماتها اإلنسانية محافظة جـدة وما حولها من القرى ، وهي تعمل تحت 

إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ومسجلة بالرقم )62( .

من نحن ..

رؤيــتــــنـــا

رســالـتـنــا
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الذاتي  االكتفاء  تحقق  جمعية  إلى  التبرعات  على  تعتمد  جمعية  من  التحول 
وتحقق التنمية المستدامة .

والجهات  الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  بين  التكاملية  العالقة  تشجيع 
الخيرية لتوجيه مسئوليتها االجتماعية ألعمال البر الخيرية .

الخيرية واإلنسانية المحلية والعالمية  بنـاء منظومة تـواصـل مع الجمعـيات 
لتبادل الخبرات والمعلومات .

نقل األيتام واألسر المحتاجة من مرحلة االحتياج  إلى مرحلة االكتفاء

تقديم خدمات متنوعة ومتميزة لأليتام واألسر المحتاجة .

تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية .

الــنــزاهـــة

اإلحــســـانالشفـافيـةالمصداقية

اإلبــــــــداعالــعــدالـــة

أهـدافـنـا

قـيـمـنـا
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المهندس
عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي

حفظه اهلل

األستاذ
محمد بن عبـود الـعـمـودي

حفظه اهلل

األستاذ
شاهر بن عبدالرؤوف بترجي

حفظه اهلل

األستاذ
أحـمــد بن عــمــر مســعــود

رحمه اهلل

صاحب السمو الملكي األمير
ماجد بن عبدالعزيز آل سعود

رحمه اهلل

المستشار
أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

حفظه اهلل

األستاذ
مــازن بــن مـحـمـد بـاحــارث

حفظه اهلل

األعــضــاء الــمــؤســســـون 
لجـمـعـيـة الـبـر بـجـدة
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المهندس
ســمــيــر أحــمــد الـقــرشــي

عضو مجلس اإلدارة
الـمــشــرف الـمــالـي

األســـتـــاذ
مـحـمـد سـعـيـد أبو ملـحـة

عـــضـــو مــجــلــس اإلدارة
رئيس نادي البر التطوعي

المهندس
عبدالمعـين حـسـن الشـيـخ

عــضــو مـجـلــس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

الدكتور
عـبــداهلل صـالـح الـغــامــدي

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
محي الدين يحيى حكمي

الرئيس التنفيذي

األستاذ
عبداهلل عبدالرحمن الجميح

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
يـاسـر صــالــح بـن مـحـفـوظ

عـــضـــو مــجــلــس اإلدارة
رئيس اللجنة االستثمارية

معالي الدكتور
ســهــيــل حــســن قــاضــي

رئيس مجلس اإلدارة

أعــضــاء مــجــلـــس اإلدارة 
لجـمـعـيـة الـبـر بـجـدة

المهندس
سـلـطــان جـمــال شــاولــي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق والمراجعة

األستاذ
خـلـف هــوصــان الـعـتيـبـي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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تقديم  خالل  من  المجتمع  خدمة  في  بريادتها  تتفرد  بجدة  البر  جمعية  زالت  ما 
منها  استشعارًا  المستهدفة،  الفئات  تخدم  التي  واألنشطة  البرامج  من  العديد 
بمسؤولياتها المجتمعية وحرصًا على تقديم حزمة من الخدمات التي تترك أثرها 
المستدام في المجتمع، مسترشدة بالرؤية التنموية 2030، واستراتيجية أمارة 

المنطقة: "بناء اإلنسان وتنمية المكان".

لقد حظيت الفئات المستهدفة من األسر محدودة الدخل واأليتام، سواء أولئك 
الرعاية  بكامل  للجمعية،  التابعة  الضيافة  دور  في  أو  أسرهم  لدى  القاطنون 
واالهتمام من القائمين على الجمعية عبر منظومة من البرامج التي تستهدف 
تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم حتى يكونوا َلَبَناٍت صالحة في البناء التنموي وبما 
يحقق أحد األهداف البارزة في الجمعية وهو االنتقال من مفهوم الرعوية الى 

االستدامة التنموية. 

هشام  مركزي  في  الكاملة  الطبية  بالرعاية  الكلوي  الفشل  مرضى  حظي  كما 
عطار وعبد الكريم بكر التابعين للجمعية واللذين قّدما أكثر من 550 ألف جلسة 
غسيل كلوي للمرضى من خالل حوالي 80 جهازًا  تتميز بتقنياتها المتقدمة التي 

» بــر جدة «
وآفاق المستقبل التنموي

  د/ سهيل بن حسن قاضي
   رئيس مجلس اإلدارة
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البرامج  تقديم  الى  إضافة  عالية،  بدقة  وضبطها  المؤشرات  تحديد  من  الطبيب  ن  تمكِّ
النفسية والتثقيفية التي ُتعين المريَض وُتهيِّئه لرحلة العالج.

ونشاطاتها  الجمعية  خدمات  على  األرقام  لغة  خالل  من  الضوَء  التقريُر  هذا  ألقى  لقد 
التي تشمل أيضًا المستودع الخيري واألوقاف والمشاريع الموسمية والتي تؤكد حرص 
تلك  منظومة  دعم  في  ُقدمًا  المضي  على  اإلداري  وجهازها  الجمعية  إدارة  مجلس 
الخدمات التي تعود بالخير على المجتمع، والتي تحقق أهداف الجمعية االستراتيجية.

من هنا كان حرص مجلس اإلدارة على دعم كل تلك النشاطات من خالل التوسع في 
شراكات الجمعية وفي برامج العمل التطوعي، إضافة الى إحداث نقلة تقنية من خالل 
التحول الرقمي الذي ساهم في تمكين العمل الخيري واستدامته وتيسير أداء األعمال 
وااللتزام،  واإلفصاح  بالشفافية  الخاصة  الحوكمة  معايير  تطبيق  على  الحرص  مع 

وتحقيق الجودة والتميز، عبر برامج التدريب ومتابعة مؤشرات قياس األداء.  

في  والتكافل  التراحم  لثقافة  ُمْذِكيًة  بالعطاء،  نابضة  بجدة  البر  جمعية  وستبقى 
المجتمع، مستشعرًة حاجات فئاته المتعففة، حريصة على االرتقاء بخدماتها والتوسع 
االستدامة  بتحقيق  والعناية  التنمية،  متطلبات  تلبية  شأنه  من  ما  كل  وتقديم  بها 

المالية.
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الـهـيـكـل الـتــنــظــيــمــي 
لجـمـعـيـة الـبـر بـجـدة



دور الـــضـــيـــافــــة 1

كــفـــالـــة األســـــر 3

ديار البر الخيرية ) األوقاف ( 5

المشاريع الموسمية 7

كــفــالــة األيــــتــــام 2

مراكز الرعاية الصحية 4

مـــســتـــودع الـــبــــر 6

الفصل األول

نشاطات الجمعية وبرامجها

للسنة الهجرية2021 
1443- 1442

نادي البر التطوعي 8
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وزارة  بمتابعة  ملحوظًا  تطورًا  السعودية  العربية  المملكة  في  األيتام  برعاية  الخاصة  الضيافة  دور  تشهد 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .

يصبحوا  أن  إلى  الصغر  منذ  برعايتهم  تكفلت  التي  الجمعية  في  الرئيسة  األنشطة  أحد  األيتام  رعاية  وتعد 
االبتعاث  برامج  إلى  منهم  البعض  انضم  حيث   ، واجتماعيًا  ومهنيًا  تعليميًا  المجتمع  في  وقدوة  نماذج 
الخارجية مستقرين في الوظائف  البلدان  البكالوريوس والماجستير في  الخارجي وحصلوا على مؤهالت 

القيادية إلى أن أصبحوا أفرادًا مستقلين بذاتهم .

دار الـزهـراء                      دار الـسـيـد عـبـدالله شـربـتـلـي    

دار السيد عبدالله شربتليدار الزهـراء

  تضم دور الضيافة ما يلي :

  أعداد األبناء في دور الضيافة

يتـيـمًا 50
يتـيـمًا28ويتيمة

يتـيـمًا 78إجمالي عدد األبناء والفتيات
ويتيمة

إجمالي المبلغ المصروف 
9,225,494 ريااًل عــلــى دور الــضــيــافـــة

دور الـضــيــافـــة
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  دار الزهراء .. عطاء ونماء

في  األيتام  من  الدار  ألبناء  ورعايتها  خدماتها  جميع  نشأتها  منذ  بجدة  البر  بجمعية  الزهراء  دار  وجهت 
حاجاتهم  س  وتلمُّ األيتام  أوضاع  ومتابعة  والتربوية  والدينية  والسلوكية  التعليمية  النواحي  جميع 

واألخذ بأيديهم بما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم .

  دار السيد عبداهلل عباس شربتلي .. فاعلية البرامج وثراء األنشطة

تعتبر دار السيد عبدالله عباس شربتلي لرعاية األيتام من أهم مكونات دور الضيافة وركنًا أصياًل فيها 
حيث يبلغ عدد األبناء في الدار ) 28 ( ابنًا موزعين على المراحل الدراسية المختلفة ) االبتدائي - المتوسط - 
الثانوي ( وتقدم  الدار خدماتها لأليتام من خالل الرعاية الكاملة لهم عبر عدد من األنشطة والبرامج القيِّمة .

دور الـضــيــافـــة

فتيات4

أبـنــاء6

%98
برنامـجًا 140

ونشاطًا

حاالت4

أبــنـــاء6
وفتيات

سـاعــة 100
تطوعية

  أبرز إنجازات دور الضيافة

تمليك وحدات سكنيه للفتيات المؤهالت لالستقالل حسب البرنامج الوزاري عدد

إتمام مراسم الزواج ألبناء الجمعية بعدد

معدل النجاح العام لألبناء والفتيات

عدد البرامج واألنشطة التي نفذت لألبناء والفتيات

عدد الحاالت التي تم حل مشاكلها القانونية

 تقديم دورات متخصصه لتأهيل والحاق الفتيات واألبناء لسوق العمل بعدد

 اجمالي عدد الساعات التطوعيه التي قام بها األبناء والفتيات
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  أبرز المبادرات المقدمة ألبناء وفتيات دور الضيافة

• مشاركة األبناء في رحلة تثقيفية للطائف والتعرف على مالمحها والنشاط الزراعي في المحافظة .	
• استضـافة األبنـاء في أحد اسطبـالت الخيـول والتعرف على أنـواع الخيـول وخـوض تجربة رياضة 	

ركوب الخيل .
• تحدِّ رياضي مع الدكتور / أحمد العرفج .	
• استضافة دوري امانة جدة للناشئين من مراكز االحياء .	
• تنفيذ مبادرات أمهات الحي ، ومشاركتهن في إعداد وجبات اإلفطار في شهر رمضان ويوم عرفة .	
• تنفيذ مبادرة ) نادي متطوعي جدة ( واستضافة األبناء والبنات في إحدى شاليهات درة العروس .	
• عمل دوري رمضاني في مختلف األلعاب ) كرة قدم - تنس طاولة - بلياردو ( .	
• مبادرة التكامل االجتماعي مع تعليم جدة من خالل مدراء المدارس التي يدرس بها االبناء من خالل 	

اختيار نموذج قدوه للقيام بدور االب البديل داخل المدرسه .

دور الـضــيــافـــة

  عدد المتطوعين لدعم أنشطة وبرامج الدور

بالعديد  الدور  أبناء وبنات  أفرادًا ومجموعات وجهات حكومية وخاصة دعمت  المتطوعين  الكثير من 
من األنشطة والبرامج ، وفي ما يلي أرقام المتطوعين أفرادًا ومجموعات وجهات :

• عدد األفراد : ) 22 ( متطوعًا ومتطوعة	

• عدد الجهات والمجموعات  المشاركة : ) 3 ( جهات ومجموعات	

• بمجموع ) 30 ( متطوعًا ومتطوعة	

• •13 % برامج وأنشطة ثقافية	 42 % برامج وأنشـطـة ترفيهية	
• •5 % برامج وأنشطة رياضـيـة	 40 % برامج وأنشطة اجتماعية	
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دور الـضــيــافـــة

  الخدمات التي تقدمها دور الضيافة
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  رعاية بأبعاد إنسانية 

أولت الجمعية كفالة األيتام اهتمامًا بالغًا حيث حققت فوائد عظيمة لمئات األيتام الذين ارتسمت 
على وجوههم الفرحة ولهجت ألسنتهم بالدعاء لكافليهم بالخير والبركة وطول العمر .

بالجمعية  والميداني  المكتبي  البحث  قسم  عبر  اجتماعيًا  اليتيم  وضع  بدراسة  بدءًا  الكفالة  وتتمحور 
تغطي  بحيث  البرامج  ضمن  اليتيم  إدراج  يتم  ثم  متخصصات  باحثات  قبل  من  حقيقية  دراسة  وفق 

كفالة اليتيم مصاريفه المعيشية والتعليمية والصحية .

  أعداد األيتام المكفولين بالجمعية

كـفـالـة األيـتـام

يتـيـمـًا1,417إجمالي عدد األيتام المكفولين
ويتيمة

إجمالي المبلغ المصروف 
5,305,278 ريااًل عـلـى كـفــالــة األيــتــام
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كـفـالـة األيـتـام

  الخدمات المقدمة لأليتام

1

2

3

4

5

6

7

8
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كـفـالـة األســــر

  كفاالت األسر .. دراسات ميدانية 

تقوم الجمعية بدراسة حاالت األسر وتحديد درجة استحقاقها للمساعدة ، عبر إجراء دراسات ميدانية 
حولها والتعامل معها حسب نظام المساعدة المتبع في الجمعية .

إجمالي عدد األسر المكفولة

مـعـدل اسـتـمـرار ونـجـاح األسـر فـي االعـتـمـاد عـلـى نـفـسـهـا

أســرة716

% 11

المستفيدون
مــن بــرامـــج
الــتــنــمــيــة
المجتـمـعـية

أســر6

25283

148716

3871,417

بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية )هدف( تم تمكين وتأهيل
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3450

1883

24

إجـمالـي عـــدد الـمـشــاركـيــن
بالـدورات التأهيـلية والتـدريـبـيـة 

إجـمالـي عـدد الدورات التأهيـلية 
والتـدريـبـيـة الـمـشـارك فـيـهـا 

الفتيات المشاركات من دار الزهراء 
احــصــائــيــات
الدورات وعدد 
الـمـشـاركـيـن

  التمكين والتأهيل 

بناء على االتفاق المبرم بين جمعية البر وجهات تطويرية أخرى من خالل مبادرات تعمل على نشر :

مجانًا لصالح األيتام وأسر المستفيدين من خدمات الجمعية .

كـفـالـة األســــر

وحدة برامج تمكين المستفيدين

283عدد األسر المؤهلة
أسرة مؤهلة

450عدد الدورات المقدمة
دورة مقدمة

عدد األسر المشاركة 
150فـــي الــتـــأهــــيــــل

أسرة مشاركة

المشاركون في الدورات
843) أفراد األسر - أسر األيتام (

مشاركًا
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1

2

1

7

1

2

2

3

بـــخــور 
وعـطـور

عـنـايـة
وتجميل

منتجات
منـزليـة
)بهارات(

مأكوالت
وحلويات

خـيــاطـة
وتطـريــز

بـــيـــع 
مالبـس 
وشـنـط

مشروبات
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كـفـالـة األســــر

إجمالي المبلغ المـصـروف 
3,342,616 ريااًل عـلـى كـــفـــالــــة األســــر

  بــرنــامــج تــفــريـــج كـــربــــة

مستفيد148إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج

إجمالي المبلغ المصروف 
731,859 ريااًل على برنـامـج تفـريج كربة
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حرصت الجمعية في مسيرتها االجتماعية على الجانب الصحي الالزم للذين لم تمكنهم ظروفهم المادية من 
مواجهة تكاليف ومصاريف الخدمـات العالجية، حيث أسست الجمعية وحدة الرعاية الصحية عام 1413هـ .

وتسير إدارة الرعاية الصحية بخطوات ثابتة آخذة في عين االعتبار االلتزام بتطبيق المعايير المعتمدة عالميًا 
والمحافظة على مستوى الخدمة المقدمة دون تقصير .

  أ. مركز عبدالكريم بكر الطبي للغسيل الكلوي :

افتتح صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة - آنذاك - المركز في الرابع 
من رمضان عام 1428هـ وتتولى الجمعية اإلشراف عليه .

ومنذ تأسيسه يواصل المركز وبكفاءة عالية استقبال الحاالت المرضية وتقديم الخدمات العالجية الالزمة لهم .

  إحصائيات جلسات الغسيل الكلوي في المركز

   مراكز غسيل الكلى

2عدد أجهزة الغسيل جهازًا2

الرعاية الصحية

جلسة8,929 إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي للمرضى

مريضًا ) المتوسط (78عدد مرضى الكلى
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  ب. مركز هشام عطار للغسيل الكلوي 

يعتبر مركز هشام عطار التابع لجمعية البر أكبر مركز خيري في محافظة جدة وقد قام بافتتاحه صاحب 
السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة - آنذاك - في الثالث من رجب 1437هـ 
الموافق 10 إبريل 2016م ويعتبر امتدادًا لمسيرة عطاء الجمعية في خدمة مرضى الفشل الكلوي المزمن .

على  المجال  هذا  في  التقنيات  أفضل  من  وتعتبر   ، الكلوي  الغسيل  أجهزة  أحدث  على  المراكز  تحتوي 
أثناء  المؤشرات  جميع  ترصد  كبيرة  بشاشة  مجهزة  وهي  األداء  وكفاءة  بالراحة  وتتميز   ، العالم  مستوى 
جلسة الغسيل بما في ذلك مؤشر قياس ضغط الدم اآللي ، ويتميز قياس غسيل الكلى طوال فترة العالج 
بتقنيات متقدمة تمكن الطبيب من تحديد المؤشرات وضبطها بدقة عالية مما يساعد على الوصول إلى 

أقصى درجات فعالية الغسيل الكلوي .

  إحصائيات جلسات الغسيل الكلوي بالمركز

الرعاية الصحية

5عدد أجهزة الغسيل جهازًا0

جلسة30,471 إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي للمرضى

مريضًا ) المتوسط (220عدد مرضى الكلى
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  الخدمات المجانية التي يحصل عليها المريض

الرعاية الصحية

إجمـالـي الـمـبـلـغ الـمـصـروف عـلـى
13,491,532 ريااًل مراكز غسيل الكلى والمجمع الطبي
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  األوقاف واستدامة العمل الخيري 

الذين  المستفيدين  الدائم على  المجال االجتماعي والخيري وحرصها  الجمعية في  ريادة  انطالقًا من 
تبرعهم بديار استثمارية ووقف  الخير على  الجمعية بتشجيع فاعلي  ، قامت  يعيشون تحت مظلتها 
ريعها لصالح هؤالء المستفيدين إما بتأجير الديار ووضع مبلغ اإليجار في حساب الجمعية أو بإسكانهم 

داخل هذه الديار بمبالغ رمزية من أجل تغطية نفقات الصيانة فقط .

  عقارات وأوقاف الجمعية 

اإلدارة العامة

األوقــــــاف 
والممتلكات

إجمالي اإليرادات المحصلة 
4,401,156 ريااًل من األوقاف والممتلكات

وقف فيال الشرفية / شعبي

وقف عمارة / وقف الحريريعمارة الشرفية / مركز العبير

وقف فيال هاشم خياط وزوجته

أرض السنابل عمارة الثغر / وقف آمال حامد

تم تأجير المجمع الطبي لمستثمر ) عمارة العمودي ( بمبلغ 550 الف 5 سنوات و 600 الف 5سنوات أخرى .

تم تأجير مبنى البغدادية لمستثمر لمدة عشر سنوات قادمه . ب 350 ألف ريال .

تم استالم وقف رحمة باروم ) شقة ( بعد مماتها رحمها الله وتم تأجيرها  ب 15.000 ريال سنويًا.
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  مستودع البر : استحضار القيم وتفعيل العطاء 

مواصلة من الجمعية لدورها المباشر في تقديم المساعدات للمحتاجين تم إنشاء مستودع البر الخيري 
الذي يستقبل التبرعات العينية من المحسنين والمتبرعين والمصانع المحلية والشركات المنتجة للمواد 
الغذائية واالستهالكية وأدوات النظافة وإعادة فرزها وتعبئتها وصرفها لألسر المحتاجة حسب البيانات 

التي تصدر من قسم البحوث والمساعدات .

أعداد المستفيدين من المساعدات العينية الموزعة عن طريق المستودع

مستودع الـبـر

الصنف
أرز

تمر

ماء

لحم

لحوم االضاحي

سالت غذائية

خضار وفواكه

أجهزة كهربائية

مواد نظافة

بطانيات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

المصروف
3,674

3,958

860

1,599

 412

1,654

 1,978

16

 15,732

388

الوحدة
كيس

كرتون

كرتون

كيس

ذبيحة

كرتون

كرتون

جهاز

عبوة

حبة

عدد األسر
3,617

3,087

836

1599

484

1,654

622

14

2,330

194

عدد األفراد
18,218

15,541

3,537

2,959

2,205

6,039

3,133

70

11,117

388

مستفيدين63,207 إجمالي عدد المستفيدين من مستودع البر
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أولت جمعية البر بجدة ُجل اهتمامها لعدد من المشاريع الموسمية التي تهدف من 
خاللها إلى إقالة عثرات المحتاجين وإدخال السعادة والبهجة إلى نفوسهم ، خاصـة 

في مواسم األعياد ورمضان .

منطلقين دومـًا من مضـامين الحديث الشريف : ) مثل المؤمـنين فـي توادهـم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالحمى والسهر ( .

عيدية
يتـيـم

كسوة 
العـيـد

إفطـار 
صائـم

زكـــــاة 
الفـطـر

مشاريعنا الموسمية

المشاريع الموسمية ..
أيــقــونـــة الــتــراحــم

لـحـمـةاألضاحي
رمضان

عــمــرة
رمضان
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لــغــة األرقــــام

1,475,200 ريال
إجـمـالـي المـبـالـغ الـمـصـروفـة

1,069,636 ريااًل
إجـمـالـي المـبـالـغ الـمـصـروفـة

385,374 ريااًل
إجـمـالـي المـبـالـغ الـمـصـروفـة

536,000 ريال
إجـمـالـي المـبـالـغ الـمـصـروفـة

1,257,865 ريااًل
إجـمـالـي المـبـالـغ الـمـصـروفـة

123,218 ريااًل
إجـمـالـي المـبـالـغ الـمـصـروفـة

19,560 ريااًل
إجـمـالـي المـبـالـغ الـمـصـروفـة

إفطار صائـم

زكــاة الـفـطـر

عيدية يـتـيـم

كسـوة العيد

األضــــاحــــــي

لحمة رمضـان

عمرة رمضـان
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  أنشطة نادي البر التطوعي 

يعتبر نادي البر التطوعي التابع لجمعية البر بجدة واحدًا من العالمات الفارقة في العمل التطوعي ، وهو 
رغم حداثة إنشائه إال أنه قّدم العديد من األنشطة والفعاليات التي تستهدف خدمة المجتمع .

وفي ما يلي أبرز هذه األنشطة :

زيارات ، محاضرات ، دورات ، زراعة وتشجير األحياء ، مساعدة األسر المحتاجة ، التعاون والمشاركة بين الجهات 
التي تقوم على خدمة المجتمع ، أنشطة توعوية وغيرها من األنشطة التي تنفع وتفيد المجتمع .

  نادي البر التطوعي بلغة األرقام

نادي البر التطوعي
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نادي البر التطوعي

  مقتطفات من أنشطة وفعاليات نادي البر التطوعي

  مقتطفات من الشراكات واالتفاقيات لنادي البر التطوعي

تنفيـذ مبـادرتين توعـويتـيـن بكـورونـا فـي 
جدة بـارك وجمعية الثقافة والفنون.

مشاركة النادي في تنفيذ مشروع األضاحي .

زراعة ممشى النخيل واليمامـة واألميـر نايف 
بمناسبة اليوم الوطني 91 .

المشاركة في ملتقى ومعـرض جـامـعـة أم 
القرى رحلة اإلعاقة من التشخيص للتوظيف .

توقيع مذكرة تفاهـم مـع فريـق طور ذاتك 
ومركز رفق لإلرشاد األسري .

اجـتمـاع فـريـق الـبـر الهـنـدسي التـطـوعي
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الحوكمة تدوير المالبس ) كساء (1 2

الفصل الثاني

إنجازات في حديث األرقام

للسنة الهجرية2021 
1443- 1442
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 الحوكمة الرشيدة 

الثالثة  بمعاييرها  الرشيدة  الحوكمة  تطبيق  على  بجدة  البر  جمعية  في  التنفيذية  اإلدارة  حرصت 
األساسية ) الشفافية واإلفصاح - االلتزام - السالمة المالية (، فعملت على االرتقاء بهذا المفهوم الذي 
الموارد  ، فكانت لها لقاءات عدة مع ممثلي وزارة  لم يكن معروفًا بشكل رسمي قبل عام 2018م 
بمستوى  االرتقاء  على  منها  وحرصًا   . وتوجيهاتهم  برؤاهم   مسترشدة  االجتماعية  والتنمية  البشرية 
الحوكمة عيَّنت أخصائيًا لدعم هذا الجانب ، فحققت نتائج ُمرضية خالل عام 2019م ، ومازالت مستمرة 
إليها مسؤولو الجمعية بما يترجم مستهدفات  التي يتطلع  النتائج  المعايير لتحقق  في تطبيق تلك 

رؤية المملكة 2030م في هذا المجال .

كمـا استحـدثـت الجمـعـية في 2020 لجنـة للتدقيق الـداخـلـي مكـونـة مـن عـدٍد من أعـضـاء 
 الجمعية العمومية وقـامـت كذلك بتكـليـف مـراجـع داخـلـي لمراجـعـة السـيـاسـات المـاليـة . 

كمـا تقـوم وحـدة الحوكمة بالجمعية سنويـًا بتقييـم ذاتـي للتـأكـد مـن تطبيق كـافة المعـاييـر 
والمتطلبات .

وما زالـت الجمعية حريصة على تعـزيـز منظـومـة األداء فيهـا وفق معايير الحوكمة التي تعتبر أحـد 
الممّكنات التي تدعم استدامة وتمكين العمل الخيري .

الـــحــوكــمــة
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  مشروع تدوير المالبس ) كساء ( 

أطلقت الجمعية برنامج " كساء " استكمااًل ألنشطتها المتنوعة ودعمًا لمواردها لالستمرار في أداء رسالتها 
اإلنسانية وواجبها االجتماعي الذي قامت من أجله .

العربية  بالمملكة  والقوانين  األنظمة  عليه  تنص  ما  ووفق  حديثة  تقنية  بوسائل  يقدم  البرنامج  هذا 
المالبس   - واألثاث  الخشب   - واإللكترونية  الكهربائية  األجهزة   - الورق   ( تدوير  إعادة  يتم  حيث  السعودية 

المستخدمة (.

توزيعها  ليتم   . آمنة  بطريقة  وفرزها  المالبس  لجمع  ومدرب  متكامل  فريق  المشروع  على  ويشرف 
. أما المالبس غير المناسبة فيتم إعادة تدويرها وتوزيع ريعها على األسر المحتاجة  على األسر المحتاجة 

والمسجلة تحت نطاق الجمعية من خالل تزويدهم ببطاقات لشراء المالبس الجديدة .

كــــــــســــــــاء

بلغ إجمالي إيرادات المالبس 
258,626 ريااًل المستعملة المعاد تدويرها
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اجتماع الجمعية العمومية

مشاركات إعالمية

1

3

البر نحو المستقبل 2

الفصل الثالث

مناسبات وأحداث

للسنة الهجرية2021 
1443- 1442
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  مقتطفات من انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية 

  خطوات ثابته نحو الشفافية 

تم بحمد الله إقفال الميزانيات ومناقشتها خالل انعقاد الجمعية العمومية لألعوام التالية :

انعقاد الجمعية
الـعــمـــومــيــة

20172019 201620182020 1436هـ
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دشن صاحب السمو األمير

مــحــافــظ جــــدة
.. أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة البر اإللكترونية ..

تدشين أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة البر اإللكترونية

  أجهزة الخدمة الذاتية .. ثالثية التمكين واالستدامة والتيسير

البر نحو المستقبل
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البر نحو المستقبل

تدشين الفرع النموذجي للجمعية بحي السالمة

تدشين جهاز الخدمة الذاتية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

تدشين جهاز الخدمة الذاتية بالردسي مول

38



مشاركـات إعـالمـيـة

  مقتطفات من األخبار الصحفية

)عمومية بر جدة( تقر الـمـيـزانـيـة الـسـنـويـة 
وتعديالت بنود الالئحة األساسية .

صحيفة نبض العرب	•

جامـعـة المـلك عبد العـزيز تكـرم متطـوعـي 
جمعية “البر” في مبادرة “فرسان الوطن .

صحيفة مكة اإللكترونية	•

مركز هشام عطار يشارك في الدراسة العالمية 
)DOPPS( حول مرضى القصور الكلوي .

صحيفة مجد الوطن اإللكترونية	•

لالسـتـدامـة  األول  تقريرها  جدة” تصدر  “بر 
بمعايير حوكمة عالية تستشرف رؤية 2030 .

صحيفة وهج اإللكترونية	•

جمعية البر بجدة في اليوم العالمي للتطوع: 
جهود تنموية لدعم العمل الخيري .

صحيفة أضواء المستقبل	•

مذكرة تعـاون بين جـامعة الملك عبـد العـزيز 
وجمعية البر بجدة لدعم المشاريع التطوعية .

صحيفة الحدث	•

مذكرة تفاهم بين جمعية البر بجدة وجامعة 
األعمال والتكنولوجيا .

صحيفة عسير اإللكترونية	•

)بر جدة( تكثف جهودها في رمضان لدعم 
المستفيدين من مشروعاتها  .

وكالة األنباء السعودية ) واس (	•

39



مشاركـات إعـالمـيـة

  مقتطفات من تغريدات تويتر

  مقتطفات من المشاركات في اإلعالم المرئي

العتيـبي مـتـحـدثًا لـ )اإلخبارية( عن 
مشـاريـع الجمـعـية الموسـميـة :

حريصون على استـدامـة 
وتمكين العمل الخـيـري 
بعد انتهاء مرحلة الرعوية

جـانـب مــن تـغـطــيـة
)قناة اإلخبارية( لـبـرامـج 
وأنـشـطـة جـمـعــيــة 

الـبـر بـجـدة
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شـــركــــاء الــــبـــر 1

مــســك الـخــتـــام  3

أعضاء الجمعية العمومية

برامج الرؤية في مشاريع ) البر ( 

2

4

الفصل الرابع

ويستمر العطاء

للسنة الهجرية2021 
1443- 1442
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تعزيز قيـام الشـركـات بمسـؤولياتها االجتمـاعية يعتبر هـدفًا استـراتيجيًا 
من أهداف رؤية المملكة 2023 لتعزيز التنمية المجتمعية وذلك من خالل 
(وتشجيع  الربحي  غير   ( الثالث  والقطاع  الخاص  القطاع  بين  فيما  الشراكات 

مساهمة قطاع األعمال في التنمية المستدامة .

حيث بادرت جمعية البر بجدة بالبدء في المساهمة في تحقيق هذا الهدف 
نها من إشراك ومساهمة  من خالل حزمة من الخدمات والشراكات التي تمكِّ
قطاع األعمـال في تحقيق هـذه المبـادرة وتحسين الصـورة الذهنية لدور 

قطاع األعمال في آداء المسؤولية المجتمعية .
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جامعة الملك عبدالله كاوست

يــــــــورك

جمعية اإلحسان

وكالة ضوء جدة

جمعية العناية بالمساجد

مـــنـــش

وقف الملك عبدالعزيز
للعين العزيزية

نــعـــنــــاع

المنصة السعودية

فـــيــرجــــن

جمعية تراحم

ثـــمـــيــــن
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أي قـــراج

بـشـق تـمـرة

نــداء األمـــل

جمعية ترميم

الـــدانــوب

شركة عبدالله هاشم

الجزيرة تكافل

نـــايــــــس

بــاب الـخـيـر

نــعــمــة

DHL شركة

ورثة الشيخ اسماعيل أبو داود
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صحيفة عكاظصحيفة مكة اإللكترونية

صحيفة أضواء المستقبل

صحيفة أقالم الخبر

صحيفة البيان

صحيفة سهم
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أعضاء الجمعية العمومية
بـجـمـعـيـة الـبـر بـجـدة

أ / ريمة عبدالرزاق يحيا الشامخي

المستشار / أحمد عبدالعزيز الحمدان

أ / الشريف خالد مالك آل غالب

أ / هنادي فاروق عباس اسكوبي

الشيخ / سعيد أحمد سعيد  باسمح

أ / عبدالله عوض عبدالله بن الدن

م / جمانه سلطان إسماعيل شاولي

م / سلطان جمال إسماعيل شاولي

أ / عائشة فرج فرحان العتيبي

أ / خالد عبدالرحمن أحمد الموسى

أ.د / زهير جميل  أحمد قزاز 

أ / آالء عبدالرحمن الخريجي 

الشيخ / مازن محمد صالح باحارث

الشيخ / محمود محمد نشار

م / حسن أسعد حسن جمجوم

أ / محمد محمود عبدالرحيم عطار

أ / طالل محمد محمد بادكوك

أ / زياد بسام محمد البسام

الشيخ / عبدالرحمن عبدالله الخريجي

أ / سلمى عبدالسالم راغب قطب 

أ / هاني عبدالعزيز أحمد ساب

م / غازي عبداللطيف محمد جمجوم

د / فؤاد أمين رجب علي بوقري

أ / أسامة عبدالله الخريجي
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أعضاء الجمعية العمومية
بـجـمـعـيـة الـبـر بـجـدة

أ / ليلى حمد الصنيع 

أ / دعاء عبدالرحمن الخريجي 

أ / هشام عبدالرحمن الخريجي 

أ / يوسف سعيد أحمد باسمح 

أ / حنان علي سعيد باسمح 

أ / شيخة أحمد سعيد باسمح

أ / مريم أحمد سعيد باسمح 

أ / فاطمة أحمد سعيد باسمح 

أ / عائشة أحمد سعيد باسمح

أ / فوزية أحمد سعيد باسمح 

أ / نور أحمد سعيد باسمح

أ / عواطف أحمد سعيد باسمح 

أ / يارا خلف  هوصان العتيبي 

أ / عبدالهادي علي شايف 

الشيخ / طل هشام محي الدين ناظر 

أ / دانية عصمت عبدالصمد السعدي 

د / فيصل فؤاد محمود وفا 

أ / بسام جميل بن سليمان أخضر 

أ / محمد عتيق سليم الحربي 

أ / فؤاد حسن حسين سروجي 

أ / عبدالعزيز هاني عبدالعزيز ساب 

أ / خلف هوصان عويد العتيبي 

أ / محمد سعيد محمد أبو ملحة 

أ / محمد هاني عبدالعزيز ساب 

47



أعضاء الجمعية العمومية
بـجـمـعـيـة الـبـر بـجـدة

م / سمير أحمد محمد القرشي 

معالي الدكتور / سهيل بن حسن قاضي

أ / فؤاد محمد نور محمد أبو منصور

أ / داليا سعيد أحمد باسمح 

أ / عبدالمعين حسن الشيخ 

أ / محمد حسين عبدالله أبو الطاهر 

أ / عماد محمد فهد العبود 

م / محمود زكريا بن صديق 

د / طارق محمد حسن جابر 

أ / رفعه سعيد شعيل آل حسن 

أ.د / اندونيسيا بنت خالد حسون 

أ / عمار عبدالصمد عامر المطيوري 

أ / يوسف مرعي محمد عسيري 

أ / علي عوض آل سريع القحطاني 

أ / ياسر عبداالله محمد الشريف 

د / طــارق أحــمــد الــقــرشــي 

أ / مازن أبو الهدى خاشقجي 

أ / محمد حسن العسيري 

أ / ماجد عيد العصيمي 

أ / فواز محمد آل داهش

م / محمد عبدالسميع بوقس 

أ / عبدالعزيز أحمد الحمدان 

أ / سعد مسحل نمر العتيبي

د.م / إيــــاد طـــالل عــطـــار
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أعضاء الجمعية العمومية
بـجـمـعـيـة الـبـر بـجـدة

أ / روضة سعدو سعادة الجرف 

أ / عبدالهادي عواض الحارثي 

أ / منيرة محمد بداح السبيعي 

م / نواف هشام عبدالسالم عطار   

أ.د / هناء عبدالله سليمان أبو داود 

د / سعدية عبدالوهاب رضوان

د.م / أسامة صالح العبدالوهاب

أ / معتز فؤاد عبدالرحمن كيال

أ / محمد عبدالرحيم ابوعوف السوداني

أ/ سلوى حسين محمد بدوي

م/ باسم مهدي جعفر الشريف

م/ ماجد إقبال سعيد محمد حسن

د/ يوسف عبدالله عمر باسودان

أ/ عبدالله سالم محمد باخشب

م/ وليد أحمد سعيد باحمدان

د/ عمر محمد علي هندي
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بين  المزج  على  المجتمعية  خدماتها  منظومة  في  بجدة  البر  جمعية  حرصت 
مفهومي: "األنسنة"، و"االستجابة لمتطلبات التنمية"، تفاعاًل منها مع مرحلة 

التحول االستراتيجي الذي المس جميع مفاصل المشهد المحلي. 

لذا فقد سعت الجمعية إلى تحقيق عدد من األهداف االستراتيجية التي تنقل 
العمل الخيري من مفهوم الرعوية الى المفهوم التنموي المعاصر الذي يساهم 
هذا القطاع من خالله في الناتج المحلي بنسبة 5% وفق رؤية المملكة التنموية 

.2030

ألهدافها  المساندة  نات  الُممكِّ من  عدد  توفير  الى  الجمعية  سعت  لقد 
من  واستدامته  الخيري  العمل  تمكين  في  بقوة  تساهم  والتي  االستراتيجية 

خالل البرامج المجتمعية التي تالمس حاجات الفئات المستفيدة.

نات هو التحول الرقمي في تقديم الخدمات والذي تجّسد  ولعل أبرز تلك الُممكِّ
والتي  المحمولة  الهواتف  وتطبيقات  البر  ومنصة  الذاتية  الخدمة  أجهزة  في 
الى  إضافة  والمستفيدين،  المتبرعين  على  والجهد  الوقت  من  الكثير  رت  وفَّ
الحرص على تحقيق االستدامة المالية من خالل توفير الروافد المالية المساندة 
لبرامج الجمعية عبر استحداث المشاريع الوقفية واالستثمارية كمشروع )مقصد 
ل نقطة تحول كبرى في نشاطات الجمعية، بما يتواءم  جدة( التجاري الذي يشكِّ

مع برنامج )استدامة وتمكين( الذي برز كعالمة فارقة في هذا القطاع.

خدمات » الــبــــر « :
من »التقليدية« إلى »المعاصرة«

  م/ محي الدين يحيى حكمي
   الرئيس التنفيذي  
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إن هاجس االنتقال بالعمل الخيري من )التقليدية( إلى )المعاصرة( كان الشغل الشاغل 
لمجلس إدارة الجمعية وجهازها اإلداري، حرصًا على تمكين العمل الخيري والمستفيدين 
وضُعها  تم  التي  االستراتيجية  المستهدفات  حزمُة  لوال  ليتحقق  ذلك  يكن  ولم  منه، 
وأنسنة  شراكاتها  في  التوسع  على  اعتمدت  والتي  الجمعية  خدمات  مسار  لتحديد 
خدماتها والعناية بمتطوعيها ومتطوعاتها لالضطالع بالمسؤولية االجتماعية المناطة 
بها، مسترشدًة في خططها برؤية المملكة التنموية التي حلَّق القطاع غير الربحي من 
خاللها في آفاق التنمية المعاصرة وأصبح أحد محركات النمو االقتصادي، متواكبًا مع 
أحدث الدراسات والتجارب والممارسات العالمية، وليتحول هذا القطاع الى العب رئيِس 

على مضمار التنمية االجتماعية واالقتصادية.

وإذا كانت الجمعية قد اعتمدت على ُمحّفزات االستدامة لالرتقاء ببرامجها وأنشطتها 
الخاصة برعاية األسر وكفالة األيتام وعالج مرضى الفشل الكلوي، واألوقاف، ومستودع 
البر، والمشاريع الموسمية والدائمة، والتي استحضرت من خاللها القيم لتفعيل العطاء 
وزيادة أعداد المستفيدين من تلك البرامج وفق رؤية تمكينية معاصرة استشرفت آفاق 
المستقبل لتلك الفئات وحرصت على فاعلية مشاركتها في المشروع النهضوي لبالدنا، 
المرحلة  متطلبات  مع  المتوائمة  والمشاريع  البرامج  تلك  من  مزيدًا  الجمعية  في  فإنَّ 
والمستندة الى أدق معايير الحوكمة والشفافية والجودة والتي تحرص الجمعية من 
خاللها على المواءمة بين العطاء والتنمية، حتى يبقى المجتمع وأبناؤه هم المستفيد 

األول، وحتى يكتمل عقد إنجازات الجمعية اإلنسانية والتنموية..  والله ولي التوفيق. 
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»بر جدة«: أنشطة ومشاريع مجتمعية
تـسـتـلـهـم بـرامـج الـرؤيـة الـتـنـمـويـة

تــقــريــــر 
صـحـفـي

من  تخدم  التي  االستراتيجية  األهداف  من  حزمة  بجدة  البر  جمعية  وضعت 
خاللها المشروع التنموي الذي رسمت رؤية المملكة 2030 من خالله خارطة 
المستقبل، وعمل مجلس إدارتها وجهازها اإلداري على تنفيذ تلك األهداف 

الُمسترشدة بهذه الرؤية التنموية.

وقد برز من بين أهداف الجمعية الحرص على تمكين المستفيدين واالنتقال 
من مفاهيم الرعوية الى التنمية المستدامة.

من هنا جاءت برامج الجمعية متواكبة مع برامج الرؤية التنموية خاصة برنامج 
)جودة الحياة( الذي عني بتحسين جودة حياة الفرد واألسرة وتمكينهم من 
الخاصة  الجمعية  برامج  برز ذلك في  المجاالت، وقد  المشاركة في مختلف 
برعاية األسر وتمكينها، وكفالة األيتام سواء أولئك المقيمون لدى أسرهم 
تمكينهم  على  الحرص  خالل  من  للجمعية،  التابعة  الضيافة  دور  في  أو 
والنفسية  والصحية  االجتماعية  الرعاية  وتوفير  وتدريبهم،  تأهيلهم  عبر 
سواء  العليا  دراساتهم  إكمال  على  مساندتهم  خالل  من  لهم  والتعليمية 

بالداخل أو عبر برامج االبتعاث بهدف رسم مالمح مستقبلهم. 

الُممّكنة  المناسبة  البيئة  أ  هيَّ الذي  الوطني(  التحول  )برنامج  إلى  إضافة 
لجميع القطـاعـات مـن خـالل دعـم التمـيز والتحـول الرقمـي واالستدامة 
والشـراكـات وتعـزيز التنـمـية، وهـو مـا جعلته الجمعية ضمـن أهـدافهـا 
رة كافة األدوات والوسائل التي تتيح االستفادة منه على  االستراتيجية، ُمسخِّ

أرض الواقع داخل إداراتها وأقسامها.

ولم يغب برنامج )تنمية القدرات البشرية( عن أذهان مسؤولي الجمعية، 
حيث حرصت الجمعية على إقامة عدد كبير من ورش العمل والدورات لتطوير 
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قدرات منسوبيها ورفع كفاءة أدائهم من خالل تعزيز القيم وتطوير المهارات 
وتنمية المعارف.

وفي مسار )برنامج التحول الصحي(.. أولت الجمعية مرضى الفشل الكلوي 
عناية خاصة من خالل مركزي هشام عطار وعبد الكريم بكر التابعين لها، حيث 
عبر  الجودة  معايير  أعلى  وفق  لهم  المجانية  الصحية  الخدمات  تقديم  يتم 
أكثر من 80 جهازًا للغسيل الكلوي تم من خاللها إجراء أكثر من 550 ألف جلسة 
واالجتماعية  والنفسية  التثقيفية  الرعاية  تقديم  عن  ناهيك  كلوي،  غسيل 

للمرضى وتقديم األدوية المجانية لهم. 

الجمعية  عمل  مسارات  في  حظي  فقد  المالية(  االستدامة  )برنامج  أما 
بقصـب السبـق مـن خـالل العنـاية باألوقاف وطرح مشروع )مقصد جدة( 
بحي  الرئيسي  الجمعية  مقر  في  بناؤه  سيتم  تجـاري  مشروع  أضخم  وهـو 

الزهراء لدعم روافد الجمعية المالية.

)برنامج اإلسكان( فـي رؤيـة المملـكـة حرصـت الجمعية على االستفـادة 
من فلسفته في تقـديـم الحلـول السكنية التـي تلبي احتياجات وتطلعات 
األسـر السعـوديـة، فقـدمـت الجمعية ليتيمـات دور الضيـافة التابعة لهـا 
تضفي  سكنية  شقة  تملك  لليتيمة  يتيح  الذي  اليتيمات(  )تمكين  برنامج 
المجتمعية،  بيئتها  النفسي في  أجواء من االستقرار واالندماج  على حياتها 
ويستهدف البرنامج منح شقق سكنية لعدد 10 يتيمات خالل عام 2022م 
اليتيمات  باقي  العمل على تسليم  وقد تم تسليم 4 منهن شققهن، وجاٍر 

ضمن العدد المستهدف. 

كما رسمت الجمعية من خالل االسترشاد ببرنامج )خدمة ضيوف الرحمن( 
ضيوف  خدمة  في  الربحي  غير  القطاع  من  المنتظرة  لألدوار  ناصعة  صورة 

»بر جدة«: أنشطة ومشاريع مجتمعية
تـسـتـلـهـم بـرامـج الـرؤيـة الـتـنـمـويـة

تــقــريــــر 
صـحـفـي
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الرحمن والذي يتم من خالله إثراء وتعظيم تجربة الحج عبر تقديم منظومة 
الحجاج  نفوس  في  أثرها  وتترك  الحج  رحلة  أداء  ر  ُتيسِّ التي  الخدمات  من 

والمعتمرين.
فجاءت مشاريع )البر( الموسمية فـي الحـج: )األضاحي، سقيـا حـاج، كسوة 
برامج  عن  ناهيك  رمضان،  موسم  مشاريع  وقبلها  يتيم(،  عيدية  العيد، 
التنموية،  الرؤية  ببرامج  استرشادًا  كله  ذلك  جاء  األخرى،  الجمعية  وأنشطة 
الراسخة  )القيم  بمفاهيم  المجتمع(  )حيوية  فيها  ارتبطت  التي  ومحاورها 
والبيئة العامرة والبنيان المتين(، لذا كان حرص الجمعية على استنبات هذه 
دة لمعاني التراحم والتكافل، وتعزيز جودة الحياة للمستفيدين  القيم الُمجسِّ
الذي  الرقمي  التحول  مرتكزات  على  تنفيذها  في  مستندًة  خدماتها،  من 
العمل  واستدامة  وتمكين  األعمال  أداء  تيسير  في  ويساهم  التميز  يدعم 

الخيري.

لقد جاءت منظومة برامج ومشاريع الجمعية مواكبة لبرامج الرؤية التنموية، 
مترجمة الستراتيجيات الجمعية التي تسير بخط متواٍز مع تلك البرامج، وبما 
يلبي احتياجـات المستفيدين ويسـاند تعـامـالت الجمعية وشـراكـاتهـا مع 

مختلف القطاعات.

إن النماذج التنموية المعاصرة التي قدمتها الجمعية والمتجسدة في العناية 
باألوقـاف والمشـاريع االستثمـارية من خالل محفظتي الجمعية: العقارية 
واالستثمارية مع تنفيذها حزمة من اآلليات التنظيمية لتعزيز منظومة األداء 
األيتام  وكفالة  األسر  رعاية  تشمل:  التي  وأنشطتها  برامجها  مختلف  في 
ورعاية مرضى الفشل الكلوي، مع ريادتها في التفاعل المجتمعي من خالل 
المشاريع  من  حزمة  طرح  عبر  المحتاجة  للفئات  واستشعارها  البر،  مستودع 
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الموسمية في موسمي رمضان والحج وأعيادهما، نقول: إن هذه النماذج 
حجم  الستشراف  اليها  االستناد  يمكن  صلبة  قاعدة  لت  شكَّ قد  المعاصرة 
األثر الذي يمكن أن يتركه القطاع غير الربحي في رفد التنمية، ودفع عجلة 
النمو االقتصادي باعتباره أحد محركات هذا النمو الذي عزَّزته الرؤية التنموية 
منذ بداياتها استنادًا الى ثالثة مرتكـزات هـي: العمق العـربي واإلسـالمـي، 
هي:  محاور  ثالثة  منها  ولتنطلق  االقتصادية،  والقوة  الجغرافي،  والموقع 
"مجتمع حيوي، وطن طموح، اقتصاد مزدهر"، انبثقت منها جميع األهداف 

األخرى: الرئيسية والفرعية.

ومشاريع  برامج  مـن  عنهـا  تمّخض  مـا  بكل  بجـدة  البر  جمعية  نمـوذج  إن 
الرؤية،  برامج  بمستهدفات  واسترشاد  محاكاة  قصة  يمثل  إنما  وأنشطة 
اإلنسان  )بناء  استراتيجية:  وترجمة  المستدامة،  التنمية  تحقيق  إلى  وصواًل 
وتنمية المـكـان(، بكـل مـا يمثِّله ذلك مـن مكتـسـبات تصـب في مجـرى 
المشـروع النهضـوي الكبير للمملكة، وتستنهض همـم باقـي القـطـاعـات 
للعمل فـي نموذج تكـاملي يلبي االحتيـاجـات المجتمـعية ويترجم حجم 
االضطالع بمسؤولياتها نحوه، ويفسح المجال لذوي القدرات من القياديين 
والعاملين والمتطـوعين حتى يضيئـوا دروب التنمـية بقنـاديـل إبداعاتهم 

الفكرية والتنظيمية. 

نموذج جمعية البر بجدة، وغيرها من المنظمات غير الربحية التي ُيشار إليها 
لمنظمات  القطاعات  وباقي  األعمال  قطاع  دعم  بأهمية  ينادي  بالبنان، 
القطاع غير الربحي، وتعظيم القيمة المتحققة من هذا القطاع، وتعزيز أثره 

االقتصادي وتنويعه واستدامته وريادته.
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