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إنني أفخــــــر بكل مــــــــن يخدم اإلســــــــام ويخدم 
، بــل اخدمهــــــــم  المسلميــــــن وأعتــــــــــز بهــم 

واســاعدهم واؤيدهــم
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المجــاالت  كل  فــي  متعاونيــن  بادنــا  فــي  نحــن 
فهنــاك تعــاون بيــن الجمعيــات الخيريــة التــي تقوم 
لخدمــة  وذلــك  توجهاتنــا  مــع  تماشــًيا  بواجبهــا 

الوطــن والمواطــن
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ــه قطــاع  ــر الربحــي بأن ــى القطــاع غي نحــن ننظــر إل
 ، والثقافــة  التعليــم  مســيرة  دعــم  فــي  مهــم 
بشكــــل  الربحــي  غيــر  القطــاع  علــى  وســنعتمد 

رئيســـــي جــــــدا
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أعضاء مجلس اإلدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

عضو
مجلس إدارة

األمين
العــــام

سماحة المفتي الشيخ
عبد العزيز بن عبداهلل آل الشيخ

سعادة  األستاذ
عبد العزيز بن محمد العجالن

معالي الشيخ الدكتور
عبداهلل بن محمد آل الشيخ

سعادة  األستاذ
سعد بن راشد أبو نيان

معالي الدكتور
علي بن مرشد المرشد

سعادة األستاذ
حمد بن علي الشويعر

سعادة الدكتور
فهد بن عبد الرحمن العبيكان

سعادة األستاذ
محمد بن عبدالرحمن الشايقي

سعادة األستاذ
حمد بن محمد بن سعيدان

الدكتور
ثامر بن ناصر بن غشيان

صاحب السمو األمير
سلطان بن محمد بن سعود الكبير

سعادة  األستاذ
ناصر بن محمد السبيعي

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صاحب السمو األمير الدكتور
عبدالعزيز بن محمد بن عياف

نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
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نبذة عن الجمعية

مـــن أوائـــل الجمعيـــات الخيريـــة فـــي الريـــاض وتم 
تأسيســـها عـــام 1392هــــ ، مســـجلة بـــوزارة الموارد 

البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة برقـــم )1٤( .
رأس خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز أول مجلس إدارة حينما كان أميرًا للرياض.
بمدينـــة  المحتاجـــة  األســـر  تخـــدم  والجمعيـــة 
ببرامـــج  وتؤهلهـــم  وعينًيـــا  مادًيـــا  الريـــاض 
المبـــادرات تســـتثمر  وتوعويـــة   تنمويـــة 

الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  والشـــراكات  الوطنيـــة 
والخاصـــة.

نحن جمعية البر األهلية بالرياض
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رؤيتنــا

رسالتنا

قيمنــا

اإلختيار األول .. للمحتاج والداعم

رعايـــة األســـر المحتاجة بمدينـــة الرياض ماديـــً وعينيـــً وتأهيلهم 
ببرامج نوعية تســـتثمر المبادرات الوطنية والشـــراكات مع الجهات 

ذات المســـؤولية المجتمعية والمانحـــة والداعمين

العـــــدلالمسؤولية اإلحسان الخصوصية 
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الهيكل التنظيمي
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تحقيق المساهمة 
المجتمعية الفعالة

تعزيز التطوع والمشاركة 
المجتمعية

تطوير وتسويق
الخدمـــــــات

تطوير إدارة
المعرفة واإلبتكار

توسيع الخدمات التنموية لتأهيل 
المستفيدين لإلكتفاء الذاتي

تنمية اإليرادات واألصول 
واالستثمار

تعزيز الصورة الذهنية 
اإليجابية

تفعيل الشراكات والعالقات 
اإلستراتيجية

تحقيق اإللتزام
بمعايير الجودة والحوكمة

تحقيق التحول
الرقمي الشامل

تحسين كفالة األسر 
بخدمات رعاية متميزة

تحقيق السالمة والكفاءة 
المالية

رفع مستوى رضا الجهات 
المانحة والمتبرعين

تطوير البحوث والدراسات 
الخاصة بالمستفيدين

تطوير اإلدارة
االستراتيجية

تطوير رأس المال البشري 
وبيئة العمل

01

08

11

14

04

06

02

09

12

15

05

07

03

10

13

16

األهداف اإلستراتيجية

المستفيدون

المالـــي

العمليـــات
الداخلية

التعلــــم
والنمــــو

االبعاد

العائــــد
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مراحل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

مرحلة التوســـعمرحلة البنــــاءمرحلة التأسيس
20202022 - 20212026 - 2023

تكامل كافة الخدمات واإلجراءات 
الكترونيَا

) جمعية بال ورق (
أتمتة الخدمات واإلجراءات

تحديث الموقع اإللكتروني ونظم 
إدارة الموارد وحوكمة اإلدارة 

اإلستراتيجية

التوسع في النشر المعرفي واإلبتكار بناء منظومة إدارة المعرفة وتطوير 
بيئة العمل المحفزة

تأهيل وإستقطاب 
الموارد البشرية

التوسع في اإلستثمار
وتنمية محفظة االوقاف

تفعيل الشراكات وتنمية العالقات 
ووسائل اإلعالم الحديثة

تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد 
وتوحيد أنشطة الفروع وهيكلتها

التوسع في تلبية إحتياجات 
المستفيدين وتميز الخدمات

تفعيل خطة االستثمار
وتنمية األوقاف

تأسيس أطر الشراكات والحوكمة 
والجودة واإلدارة اإلستراتيجية

التوسغ في
الخدمات التنموية

تطوير الخدمات التنموية
وخدمات الرعاية

تحديث النظام المالي وتخطيط 
استراتيجية االستثمار وتنمية 

األوقاف

قياس األثر والتوسع في
برامج التنمية المجتمعية قياس وتحسين الصورة الذهنية تأسيس منظومة تطوير الخدمات 

التنموية وتحسين خدمات الرعاية
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اكتمال السياسات واللوائح
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الحوكمة

%94.93
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تسعى الجمعية لمواكبة معايير الحوكمة حيث حصلت 
الجمعية في آخر تقييم لها على
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ما تميزت به الجمعية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول 01
مجلس إلدارة الجمعية حينما كان أميرا للرياض .

03
أول جمعية تكون نواة لتأسيس جمعيات كبرى انبثقت منها مثل 

جمعية إنسان ، جمعية الملك سلمان لإلسكان التنموي ، جمعية ابن 
باز للتنمية األسرية ، جمعية اإلمام محمد بن سعود بالدرعية

تعد من أكثر الجمعيات التي تقدم دعما مباشرًا للمستفيدين كما 04
وكيفا ولها نصيب متميز في الدعم من خالل الشراكات

معظم مقرات الجمعية ملك لها وهلل الحمد .02

تنوع إستثماراتها ) العقارات واألوقاف ، الصناديق اإلستثمارية              05
» صندوق بر الرياض - صندوق العوالي - محفظة جدوى - صندوق 

صفى نجد « (
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عدد المستفيدين المسجلين 
في الجمعية

فردأسرة

534014876
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الفئات المستهدفـة

األرامـــــل

المطلقـــــــــــــــــــات

أسرة سجيـــــــــــــــن

أسرة مريـــض

أسرة معــــاق

معلقـــــــــــات

أسرة عاجز
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نبذة عن مشاريعنا

3.887.964
ريــــال

26.796.271
ريــــال سنويا

الدعم الشهري 
لألرس مبعدل

املساعادات العينية

المشاريع الدائمة
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مرشوع إفطار 
الصائم 

مرشوع زكاة الفطر 

مرشوع السلة 
الرمضانية  

مرشوع األضاحي 

المشاريع الموسمية

بتكلفة

3.173.778
ريــــال

8.361.661
ريــــال

بتكلفة

19.696.001
ريــــال

بتكلفة

3.553.359
ريــــال
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األثر التنمـــــوي

كمــا حرصــت الجمعيــة علــى تمكيــن األســر وأبنائهــم ليكونــوا جــزء 
فعــال فــي هــذا المجتمــع وكان إلدارة التأهيــل والتدريــب الــدور المهــم 

فــي ذلــك حيــث بلــغ

التأهيل والتدريب

عدد 
المستفيدين من 
الدورات التدريبية

التكلفة 
التقديرية للبرامج

عدد 
المستفيدين من 
البرامج التدريبية

اجمالي عدد 
برامج التأهيل 

والتدريب

عدد 
المستفيدين من 

برامج التوظيف

عدد المستفيدين 
من البرامج 

النوعية التثقيفية 
للمستفيدين

12017735

192,750 5749
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وللجمعيــة دور مهــم وكبيــر فــي حصــول عــدد مــن المســتفيدين علــى 
ــم  ــم وفواتيره ــداد ايجاراته ــر بس ــدد آخ ــاعدة ع ــكنية ومس ــدات س وح
ــرية  ــوارد البش ــود ووزارة الم ــة ج ــكان ومنص ــع وزارة اإلس ــاركة م بالمش

ــة ــة اإلجتماعي والتنمي

اإلسكــــــــان

عدد 
المستفيدين 
من االيجارات

عدد 
المستفيدين 

من سداد 
الفواتير

عدد 
المستفيدين 
من الوحدات 

السكنية

438
أسرة

110
أسرة

245
أسرة
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المساعدات
الطارئة

كفارات
بمبلغ

ذبائـــح
بمبلغ

عقائق
بمبلغ

2.299.753497.708

357.639
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مساعداتمساعدات
الزكاة بمبلغ         الزكاة بمبلغ         

إجماليإجمالي:

63.335.677

النقدية

46.655.571
كفاالت
1.427.412

شراء مواد 
غذائية

1.019.264

زكاة الفطر
8.361.661

سداد فواتير 
وإيجارات

5.871.769
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المساعدات
العينية

مواد غذائية 
بمبلغ

مالبس 
وأحذية بمبلغ 

أثاث وأجهزة
بمبلغ

19.696.001819.530

1.120.230

21.635.761
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صور من المشاريع
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التحول الرقمي 
لجمعية البر

الزالــت جمعيــة الــر تســتمر يف التطــور 
ــب  ــا يواك ــا م ــع أنظمته ــي بجمي التقن
اململكــة  ورؤيــة  الرقمــي  التحــول 

2030 الســعودية  العربيــة 

التقرير السنوي 282021
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الشراكات واإلتفاقيات
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حرصــت جمعيــة البــر األهليــة بالريــاض علــى إبــرام اإلتفاقيــات 
والشــراكات التــي تعــزز المســؤولية االجتماعيــة وتخــدم أهــداف 
رأســها  وعلــى  المجتمعيــة،  والتنميــة  الرعايــة  فــي  الجمعيــة 
التعــاون مــع وزارة المــوارد البشــرية فــي برامجهــا المختلفــة 
الشــراكات  جهــات  أبــرز  يلــي  وفيمــا  المجتمعــي،  والصنــدوق 

2021م لعــام  واإلتفاقيــات 

باإلضافة إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص المختلفة لتحقيق 
أهداف المسؤولية االجتماعية.
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صور من الشراكات واإلتفاقيات

شراكة مع وزارة الشئون البلدية والقروية 
واالسكان التنموي
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شراكة برنامج مكافأة مـــع
مصرف الراجحـي
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إتفاقية جميعة إحسان
للخدمات القانونية
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توقيع إتفاقية مع جمعية بني ظبيان 
الخيرية بالباحة
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أجمالي عدد ساعات 
المتطوعين

العائد اإلقتصادي 
من التطوع 

عدد
المتطوعين

فرصة
تطوعية

عدد البرامج 
التطوعية

2975

98.000

80

34

3

م
قا

 أر
ي

 ف
ع
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تمتلك الجمعية العديد من 
العقارات والمباني االستثمارية 

بعائـد سنـوي يقارب

ريـــــال
سنويا 14.000.000

األوقاف
والمباني االستثمارية
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مشروع
االمانة العامة

جاري العملعليشة
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مشروع وقف الروضة 
والجنادرية

شارف على االنتهاء حي الرمال
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استثمارات الجمعية

فرع الشمال
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فرع العريجاء
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فرع الروضة
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فرع الربوة



التقرير السنوي 482021

تقرير عن أداء
صندوق بر الرياض الوقفي
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فروع الجمعية
11في خدمتكم         فرع

الرياض

فرع الشمال

فرع  العزيزية

فرع الغرب

فرع الفيحاء

فرع المرقب

فرع الروضة والجنادرية

فرع الربوة

فرع الفيصلية

فرع معكال والشميسي

فرع  الشفا

فرع العريجاء
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جمعية البر األهلية بالرياض
Charity Association in Riyadh

920000676

حي النموذجية info@albr.org

للتبرع بشكل أسهــــــل
واإلطاع على مشاريعنا

@albirRiyadh @albir_riyadh

@albir_riyadh @albirRiyadh

albr.org
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