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ومجتمعنا ووطننا  ديننا  تجاه  العظيمة  المسؤلية  من   انطالقا 
بدأت مسيرتها عام ،والتي  بالجديدة  البر   ،جاءت فكرة جمعية 

والتنمية البشرية  الموارد  وزارة  __بترخيــــص من  هـ   1427 
رائدة تقدم ، وهي جمعية خيرية مجتمعية   351 رقم   االجتماعية 

لالسر التعليمية  والصحة  واالجتماعية  االغاثية   خدماتها 
التي البرامج  وتقدبم  احتياجهم   المستفيدة في سبيل سد 

التنموية الي  الرعوية  التحول من  تساهم في 

النشأة والتأسيس
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البرامج أبرز  يلخص  2021 م والذي  لعام  السنوي  التقرير  بالجديدة  الخيريه  البر   تضع جمعية 
الغايات من خالل تطوير لتحقيق  الجمعية   استراتيجية  العام  وفق  المنفذة خالل   والمشاريع 

بمنهجية المالية  الموارد  وزيادة  المحلي  المجتمع  في  المؤثرة  الخيرية  والبرامج   المشاريع 
الجمعية األداء وخدمات  لتحسين  فعال  تقني معلوماتي  نظام  تطوير  وايضًا  االستدامة 

   
 رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. فهد مسند منقرة
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رعاية في   التميز 
المستفيدين وتنمية 

احتياجات  تلبية 
اجتماعيا  المستفيدين 
وفق وصحيا   وتعليميا 

وبرامج مهنية   ممارسات 
من للتحول   نوعيه 

التنموية إلى  الرعوية 

 الشفافية – االلتزام –
 العدل – األمانة –
اإلتقان  – التكامل 

القيمالرسالةالرؤية
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 الملخص التنفيذي
 من الخطة االستراتيجية

تم صرف مبلغ 473000 ريال
الماء  لبرامج صدقة 

تم صرف مبلغ 3498000
 ريال لبرامج األيتام 

تم صرف مبلغ 286000 ريال
الغذائيه  السالل   لبرامج 

54000 لبرامج تم صرف مبلغ 
الزواج   مساعدة الشباب على 

71925 ريال. تم صرف مبلغ 
الشتاء   لبرامج كسوة 

تم صرف مبلغ 193000 ريال
الكفاالت لألسر  لبرامج 

الدخل   معدومة 

تم صرف دعم عيني
530556 ريال   بمبلغ 
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االهداف المستفيدين وتمكين  لتنمية  برامج   تقديم 

المؤسسي واالتصال  الشراكات  تطوير 

والتقني المؤسسي  التطوير 

للجمعية االستثمارية  األصول  تنمية 

البشرية الكفاءات  تطوير 

المالية االستدامة  تحقيق 

االجتماعية والمساندة  الدعم  تقديم 
للمستفيدين  والصحية 
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أيتام   كفالة 

 اسم البرنامج / المشروع

لأليتام وصف مختصر للمشروع شهرية  نقدية  كفالة  : توفير 

يتيم  65 تمت كفالة 
لليتيم  ريال شهريا   300  بمبلغ 

األثر ؟

 المبلغ المصروف

 ريال349800

االيراد الوارد

 ريال828719

 التكاليف التشغيلية

 ريال36000

480

    ساعات انجاز المشروع

ساعة

عدد الداعمين

آالف أفراد
2 مؤسسات مانحة   و 

10

 عدد االجتماعات
62

عدد الموظفين
 يتيم

عدد المستفيدين
6512

عدد المهام
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الماء صدقة 

 اسم البرنامج / المشروع

للمستفدين وصف مختصر للمشروع للشرب  مياه  : توفير 

األثر ؟

 المبلغ المصروف

 ريال

االيراد الوارد

 ريال

 التكاليف التشغيلية

 ريال12000

86

    ساعات انجاز المشروع

ساعة

عدد الداعمين

 عدد االجتماعات
63

عدد المستفيدينعدد الموظفين
5

عدد المهام

تم توفير مياه شرب
300 أسرة   لعدد 

473000

89619 

أسرة300

فرد300
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 اسم البرنامج / المشروع

المستفيدة وصف مختصر للمشروع لألسر  غذائية  مواد  توفير  :

األثر ؟

 المبلغ المصروف

 ريال

االيراد الوارد

 ريال

 التكاليف التشغيلية

 ريال12000

94

    ساعات انجاز المشروع

ساعة

عدد الداعمين

 عدد االجتماعات
62

عدد المستفيدينعدد الموظفين
5

عدد المهام

استفادة 300 أسرة من
الغذائية  المواد 

286000

242000  

أسرة300

الغذائية السلعة 

مانحة2 مؤسسات 
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 اسم البرنامج / المشروع

الزواج وصف مختصر للمشروع المقبل على  الشباب  المساهمه في دعم  :

األثر ؟

 المبلغ المصروف

 ريال

االيراد الوارد

 ريال

 التكاليف التشغيلية

 ريال15000

65

    ساعات انجاز المشروع

ساعة

عدد الداعمين

 عدد االجتماعات
31

عدد المستفيدينعدد الموظفين
3

عدد المهام

الشباب دعم   المساھمه في 
الزواج على  المقبل 

79872

54000 

شاب12

مانحة جهه 

الزواج   مساعدة الشباب على 
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 اسم البرنامج / المشروع

لألسر وصف مختصر للمشروع وبطانيات  توفير مالبس شتوية  :

األثر ؟

 المبلغ المصروف

 ريال

االيراد الوارد

 ريال

 التكاليف التشغيلية

 ريال5000

67

    ساعات انجاز المشروع

ساعة

عدد الداعمين

 عدد االجتماعات
32

عدد المستفيدينعدد الموظفين
3

عدد المهام

71900

71900

الشتاء  كسوة 

أسرة300

فرد 400 توفير مالبس تم 
 شتويه لألسر 
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 اسم البرنامج / المشروع

الدخل وصف مختصر للمشروع األسر معدومة  كفالة  توفير  :

األثر ؟

 المبلغ المصروف

 ريال

االيراد الوارد

 ريال

 التكاليف التشغيلية

 ريال6000

89

    ساعات انجاز المشروع

ساعة

عدد الداعمين

 عدد االجتماعات
32

عدد المستفيدينعدد الموظفين
6

عدد المهام

193000 

106000 

تم كفالة 23 أسرة
1000 ريال    بمبلغ 

أسرة  كفالة 

أفراد500

أسرة23
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 اسم البرنامج / المشروع

أجهزه منزليه وصف مختصر للمشروع  ) تقديم دعم عيني لألسر  :

األثر ؟

 المبلغ المصروف

 ريال

االيراد الوارد

 ريال

 التكاليف التشغيلية

 ريال6000

87

    ساعات انجاز المشروع

ساعة

عدد الداعمين

 عدد االجتماعات
32

عدد المستفيدينعدد الموظفين
6

عدد المهام

530556 

106000 

منزليه أجهزه  توفير  تم 
60 أسرة   لعدد 

العيني الدعم  برنامج 

أسرة60

مانحة جهه 

(
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المستفيدين  اجمالي 
مستفيد 1060

العمل ساعات   اجمالي 
 ساعة 978

التنفيذية   التكاليف 
ريال 78500

االجتماعات  عدد 
اجتماع 30

الملخص التنفيذي

المهام  عدد 
 

الداعمين رضاء 

المستفيدين رضاء 

مهمة 40 :
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 شركاء الخير
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معنا للمساهمة 

sa 7010000033800000136505

sa 4910000033800000145904

sa 8110000033800000146007

sa 5410000033800000146105

sa 9710000033800000146301

sa 6410000033800000146410

sa 371000003800000146508

sa 7880000208608010187003

sa 1780000208608010327005

sa 87800002080608010504322



16

قنوات التواصــــــــــــــل

الجديدة - مركز  العال  - محافظة  المنورة   المدينة 

info@albiraljdeedh.org.sa

0542278600

@albaljdeedh


