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رئيس مجلس اإلدارة
أ. صالح بن سعد بن ضويان 

العتيبي 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة :
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد ..

ــا  ــى أوصــى به ــة المجتمــع والت إّن مــن أرقــى األعمــال اإلنســانية خدمــة وتنمي
ــه أفضــل الصــالة والســالم.. ــدى علي ــا ورســول اله دينن

ولله الحمد والشــكر عكفت جمعية البر بأم الدوم وفريق عملها على استشــراف 
المســتقبل والتخطيــط المــدروس نحــو التوســع فــي عــدة مســارات لخدمــة أبنــاء 
المنطقــة والفئــات األشــد احتياًجــا، وتوفيــر البرامــج التدريبيــة والمشــاريع لرفــع 
مشــاركة الشــباب والشــابات وتأهيلهــم ليكونــوا قادريــن علــى المســاهمة فــي 

البنــاء واإلنتاجيــة وتحســين المســتوى المعيشــي ألهالــي المنطقــة.
ــا بعــد عــام إلــى مســيرة تنمويــة مزدهــرة ومتناميــة، حيــث تمثــل  نتطلــع فــي «جمعيــة البــر بــأم الــدوم» عاًم
الجمعيــة اليــوم أنموذًجــا ناجًحــا مــن خــالل مشــاركة المبــادرات والدراســات للعديــد مــن الجمعيــات لالقتــداء 

ــر أداء األعمــال. بهــا والســير علــى منهجيتهــا لتبــادل الــرؤى والمعرفــة و تطوي
واصلــت الجمعيــة مســاهمتها المجتمعيــة والخيريــة بفضــل اللــه ثــم بفضــل الدعــم المتواصــل والمقــدم مــن 
الحكومــة الرشــيدة و شــركاؤنا فــي القطــاع الحكومــي والخــاص، حيــث يعكــس تقريــر األداء الســنوي للجمعيــة 
الســنة الماليــة 2021م تحقيـــــق األهــــــداف االستراتيجيـــــة ونمــًوا فــي حجــم التبرعــات بقيمــة إجماليـــــة تقــدر 

بـــــ 8,992,486 ريــال مقارنــة بحجــم التبرعــات 6,982,019  ريــال فــي عــام 2020م.
وفــي الختــام؛ أصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة نتقــدم بالشــكر الجزيــل والعرفــان لــكل 
مــن ســاهم فــي نجــاح أداء الجمعيــة، ونســأل المولــى عزوجــل التوفيــق والعــون مــن أجــل تحقيــق الــدور 

ــة الســعودية 2030. ــر الربحــي فــي رؤي ــي والمأمــول مــن مشــاركة القطــاع غي الوطن
متمنًيــا للجميــع التوفيــق والشــكر علــى تفانيهــم فــي العمــل وتحقيــق اإلنجــازات، ســائًال اللــه أن نكــون منــارة 

مباركــة فــي أعمــال الخيــر..
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رئيس مجلس اإلدارة
أ. صالح بن سعد بن ضويان 

العتيبي 

عضو مجلس اإلدارة
أ. ماجد بن شراع بن سمران 

العتيبي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
أ. فهد بن سعد بن ضويان 

العتيبي

عضو مجلس اإلدارة
أ. نمر بن حديجان بن زهيان 

العتيبي

أمين الصندوق
أ. عطا الله بن عويض بن 

شعوف العتيبي

عضو مجلس اإلدارة
أ. عوض بن سعيد بن
عوض الله العتيبي 

عضو مجلس اإلدارة
أ. عبد الله بن نور بن بخيت 

العتيبي

أعضاء مجلس اإلدارة :
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هيكلية فريق العمل:
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وثيقة توافق أهداف الجمعية :
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الخريطة االستراتيجية:
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الخطة السنوية :
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خارطة التمكين:



مقلع طمية

فوهــة عميقــة فــي األرض بقطــر دائــري يبلــغ 3
كيلومتــرات وبعمــق 360 متــر شــمال أم الدوم.

| قــمــــــم 11التقرير السنوي2021
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درجــــة الحــوكــمـــــة.. 1
برنامج بناء مع الشريك االستراتيجي سالم بن محفوظ. 2
المنظمة الموثوقة.. 3
الخطة االستراتيجية 2022 - 2025.. 4
مشــــــروع جــــــــدارة.. 5

البناء المؤسسي
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المنظمة الموثوقة:
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فريــــــــــق العمـــــــــل:
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االستراتيجية:

انطلـــق مشـــروع االســـتراتيجية الجديـــدة 2022-2025 عقـــد اإلنجـــازات 
المتحقـــق فـــي اإلســـتراتيجية األولـــى وبدايـــة لعهـــد جديـــد مـــن البـــذل 

والعطـــاء  
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توعيـــــــة األفــــــراد.. 1
خلق مجتمع واعي.. 2

أهداف البرنامج:

ملخص إنجازات البرنامج خالل العام 2021م:

ماليـــًا  األفـــراد  لتوعيـــة  ُمعـــدٌة  تدريبيـــة  برامـــج  هـــي 
بـــاألدوات  وتزويدهـــم  وصحيـــًا  وثقافيـــًا  واجتماعيـــًا 

قراراتهـــم التخـــاذ  الازمـــة 

برامج الوعي

عــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدين:

مستفيد
320

برامج
3

عــــــــــــــــــــــــــدد 
البـــــــرامــــــــج:
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الهدف:

نوع المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

اكتشاف المهارات العقلية

عام

117

المهارات العقلية العليا

الهدف:

نوع المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

 كيفيــة اســتغال مهــارات التخطيط الشــخصي 
و كيــف نحقــق التــوازن فــي حياتنا

عام

70

كيف نخطط لحياتنا بعد رمضان



| قــمــــــم 21التقرير السنوي2021

الهدف:

نوع المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

التعـرف علـى المفاهيـم المرتبطـة بالتنميـة . 1
المستدامة 

التعرف على العاقة بين األهداف األممية . 2
ورؤية المملكة 2030

عام

133

2030 المملكـــة  ورؤيـــة  األمميـــة   األهـــداف 
والـــدالالت. المفاهيـــم 

التعـرف علـى المفاهيـم المرتبطـة بالتنميـة 

التعرف على العاقة بين األهداف األممية 

2030
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الهدف:
القـــراءة  علـــى  والطالبـــات  الطـــاب  تشـــجيع 
ـــة لاســـتفادة مـــن  ـــراز أهميتهـــا كوســـيلة فاعل وإب

مختلـــف العلـــوم والمعـــارف. 

ـــة العقـــل  ـــة لتغذي ـــدى الطلب ـــاء عـــادة القـــراءة ل إحي
واالرتقـــاء بالفكـــر. 

ــر  ــات لتغييـ ــاب والطالبـ ــام الطـ ــاب أمـ ــح البـ فتـ
قـــارئ  جيـــل  وبنـــاء  وتكريســـها  القـــراءة  واقـــع 

مثقـــف

القراءة غذاء العقل

عدد المستفيدين: 
200 طالب وطالبة
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الهدف:

عدد المستفيدين: 

رفـــع مســـتوى الوعـــي لـــدى المجتمـــع حـــول 
ســـرطان الثـــدي والوقايـــة منـــه بشـــكل عـــام 

وأهميـــة الكشـــف المبكـــر  

25 سيدة

سرطان الثدي 
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برنامـــج يقـــوم علـــى تقديـــم دورات تدريبيـــة فـــي العديـــد 
مـــن المجـــاالت لتمكيـــن األســـر المحتاجـــة مـــن االكتفـــاء 

الذاتـــي . 

تأهيل األسر لمواكبة سوق العمل .. 1
صناعة مجتمع مؤهل .. 2

أهداف البرنامج:

برامج التأهيل 

عــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدين:

مستفيد
1005

برامج
5

عــــــــــــــــــــــــــدد 
البـــــــرامــــــــج:
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الهدف:

الهدف:

نوع المستفيدين: 

نوع المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

ــية إلـــى  ــاج مـــن األساسـ معرفـــة أدوات المكيـ
ــراف   االحتـ

يســـتهدف األســـر المنتجـــة فـــي مجـــال التغذيـــة, 
لمعرفـــة نســـب خلـــط البهـــارات لبـــدء مشـــروع 

تجـــاري, وفـــق معاييـــر وأســـس مدروســـة.  

فتيات أم الدوم

فتيات ام الدوم الباحثات عن العمل

33

11

 مكياجك من األساسيات إلى االحتراف

دورة البهارات 
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الهدف:

الهدف:

نوع المستفيدين: 

نوع المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

العطـــور  صناعـــة  علـــى  المتدربـــات  تأهيـــل 
والبخـــور  لبـــدء مشـــاريع تجاريـــة, وتحويلهـــم مـــن 

ــة ــى منتجـ ــتهلكة إلـ ــر مسـ أسـ

التعـــرف علـــى مـــادة الريـــزن مـــن حيـــث النســـبة 
واألخطـــاء, وطريقـــه دمـــج الريـــزن, وطريقـــة 

الكتابـــة عليـــه.  

فتيات أم الدوم

فتيات أم الدوم الباحثات عن العمل  

20

17

دورة العطور والبخور 

دورة فن الريزن 
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الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين: 

برنامج لدعم و تدريب المقبلين على الزواج

24

ألفة للمقبلين على الزواج

ــن  ــزواج مـ ــى الـ ــن علـ ــباب المقبليـ الشـ
شـــباب ام الـــدوم  

الهدف:

نوع المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

معرفة أساسيات اللغة اإلنجليزية.

فتيات أم الدوم

19

أساسيات اللغة االنجليزية
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الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين: 

برنامـــج لتدريـــب طـــاب و طالبـــات المرحلـــة 
علـــى  الثانويـــة  و  المتوســـطة  و  االبتدائيـــة 

الخـــط العربـــي و إبـــراز جماليتـــه.

طاب و طالبات مدارس أم الدوم 

900

خطي هويتي
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ــر  ــراد واألسـ ــن األفـ ــّدة لتمكيـ ــة ُمعـ ــج تدريبيـ ــي برامـ هـ
منتجيـــن  إلـــى  وتحويلهـــم  العمـــل  علـــى  القادريـــن 
ومســـتقلين ماديـــًا عبـــر التدريـــب والتأهيـــل والدعـــم 

العمـــل فـــي ســـوق  وإدماجهـــم  المالـــي 

تدريب األفراد واألسر وتمكينهم.. 1
خلق مجتمع منتج.. 2

أهداف البرنامج:

برامج التمكين

عــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدين:

مستفيد
121

برنامج
2

عــــــــــــــــــــــــــدد 
البـــــــرامــــــــج:
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برنامـــج يقـــدم قـــروض حســـنة لألســـر المنتجـــة 
وأصحـــاب الحـــرف والمهـــن لبـــدء مشـــاريعهم 
ـــة مـــع  ـــر محفظـــة إقراضي ـــة وتطويرهـــا عب التجاري
الشـــريك اإلســـتراتيجي بنـــك التنميـــة االجتماعيـــة 

وتبلـــغ 2,000,000 ريـــال

المشاريـــــــــــــع المقدمــــــة

21 مشـــــــــــروععـدد المشاريع المستفيدة:

350,000 ريـالمبلغ القـروض المصروفـــة:

برنامج وصيد
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الريفيـــة  لألســـر  مـــادي  دعـــم  يقـــدم  برنامـــج 
والميـــاه  البيئـــة  وزارة  مـــع  بشـــراكة  المنتجـــة 

والزراعـــة. 

المشاريـــــــــــــع المقدمــــــة

100 مشروععـدد المشاريع المدعومة:

برنامج ريف



نتائج برامج التأهيل والتمكين المقدمة 
لنساء أم الدوم

متدربة ُتنِشئ مشروع صناعة السبح بثمار الدوم. . 1
متدربة ُتنِشئ  مشروع صيانة الجوال وبيع ملحقاته . . 2
الصابـون . 3 لصناعـة  لمشـروعين  مسـتفيدتين  إطـاق 

 . بومـب  والبـاث 
5 سـيدات أطلقـن مشـاريعهن التجاريـة فـي ) صناعـة . 4

الصابـون , صيانـة الجـوال , الديكوبـاج , الطباعـة علـى 
البرامـج  مـن  االسـتفادة  بعـد   ) السـبح   , األقمشـة 

. المقدمـة 
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قصص النجاح
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والعينيـــة  الماليـــة  المســـاعدات  توفـــر  برامـــج  هـــي 
لألفـــراد واألســـر التـــي ال تســـتطيع دعـــم نفســـها بمـــا 

يضمـــن لهـــم العيـــش الكريـــم.

توفير احتياجات األسر واألفراد.. 1
خلق مجتمع رابط.. 2

أهداف البرنامج:

برامج الرعاية

عــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيديــن:

عــــــــــــــــــــــــــدد 
الـــــبرامــــــــــج:

برنامجمستفيد
229411
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الفئة المستهدفة: 

الفئة المستهدفة: 

عدد األيتام: 

عدد المستفيديـن: 

تقديم مبالغ الكفالة أليتام.

تقــوم الجمعيــة بتقديــم المســاعدات 
النقديــة لألســر المحتاجــة.

األيتام

األسر األكثر احتياجًا

139

165

كفالة األيتام

المساعدات النقدية
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الفئة المستهدفة: 

الفئة المستهدفة: الفئة المستهدفة: 

عدد البطــــانيــــات: 

عدد المستفيديـن: 

عدد المستفيديـن: عدد المستفيديـن: 

تقـــوم الجمعيـــة بتأميـــن كســـوة الشـــتاء مـــن بطانيـــات 
للمستفيدين

األرامل والمطلقات واألسر المحتاجة

األرامل والمطلقات واألسر المحتاجة.األيتام.

431

386

131200

كسوة الشتاء

كفالة األسر المحتاجةهدية العيد
تقــوم الجمعيــة بتأميــن كســوة العيــد 

األيتــام ألبنائهــا 
األكثـر  لألسـر  الشـهرية  الكفالـة  توفيـر 

احتياًجـا.



الفئة المستهدفة: 

عدد المستفيديـن: 

تقوم الجمعية بسداد فواتير الكهرباء لألسر المحتاجة

األرامل واأليتام واألسر المحتاجة.

سداد فواتير الكهرباء

| قــمــــــم التقرير السنوي2021 40

الفئة المستهدفة: 

عدد المستفيديـن: 

األرامل والمطلقات والمستفيدين

18

3

تأمين األجهزة الصحية
تقوم الجمعية بتأمين األجهزة الطبية الضرورية 

للمستفيدين
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الفئة المستهدفة: 

عدد زكــــــاة الفطر: 

عدد المستفيديـن: 

تقـوم الجمعيـة بإيصال زكاة الفطر إلى مسـتحقيها 
في الوقـت المحدد.

األسرة الفقيرة

398

286

زكاة الفطر

الفئة المستهدفة: 

العـــــــــــــدد:

تأمين األجهزة الكهربائية لألسر األكثر احتياجًا.

األرامل والمطلقات واألسر المحتاجة.

21

األجهزة الكهربائية



تقـــوم الجمعيــــة ببنــــاء وتـــرميم المنـــــــــازل 
المتضـــررة وتســـليمها ألصحابهـــا.

3 منازلالعــــــــــــــــــدد:

األرامــــــل والمطلقات واألسـر المستفيدين: 
المحتاجة

ترميم المنازل
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المساعدات العينية

تقوم الجمعية بتأمين المساعدات العينية 
لمستفيديها

1223عدد السالل الغذائية:

946عدد المستــفـيــديــــن:

األسر المحتاجةالفئــــة المستهدفــــة: 

43التقرير السنوي2021 | قــمــــــم



برامج الطفولة 
2021م
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ــًا  ــًا  وثقافيـ ــا واجتماعيـ ــل ذاتيـ ــرة والطفـ ــة األسـ ــدٌة لتوعيـ ــة ُمعـ ــج تدريبيـ ــي برامـ هـ
وصحيـــًا وتزويدهـــم بـــاألدوات الازمـــة التخـــاذ قراراتهـــم 

برامج الوعي )الطفل الواعي(

أهداف البرنامج:

الدورات المقدمة: 

- توعية األسرة والطفل .
- خلــــــــــق مجتمع واعي.

ورشة عمل لدراسة االحتياج لتصميم برامج األطفال .

أمسيــــة تنمــــية القــــدرات االبــــداعيــــة )أنــــــــا ذكـي( .
أمســــيــــــــة طفلــــــــي والتقنـــيــــــــة.
أمسية كيف أقوي شخصية طفلي.
أمسيـــة تنميــــة مهــــارات التفكيــــر.

عدد الدورات 
التدريبية:

دورات
5

عدد 
المستفيدين:

مستفيد
380

عدد الساعات 
التدريبية:

ساعة
14

عدد الساعات 
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الفئة المستهدفة: 

الفئة المستهدفة: 

عدد المستفيديـن: 

عدد المستفيديـن: 

دورة ُتعنـــى بتوعيـــة األســـرة بأهميـــة تنميـــة مهـــارات 
القـــدرات العقليـــة لألطفــــال وخصائـــص النمـــو العقلـــي 
فـــي مرحلـــة الطفولـــة وتعزيـــز الثقـــة بيـــن األســـرة 
والطفـــل  وأســـاليب التعلـــم باللعـــب ضمـــن  األنشـــطة 

والتطبيقـــات العمليـــة.

رفـــع الوعـــي لـــدى األمهـــات لمعرفـــة التعامـــل مـــع التقنيـــة و 
حمايـــة األطفـــال مـــن األخطـــار الناتجـــة مـــن ســـوء اســـتخدام 
ـــة مـــن هـــذا  ـــة للوقاي ـــات التربوي ـــة وعـــرض التوصي ـــة الحديث التقني

الخطـــر .

األبـــاء واألمهـــات، والطـــاب والطالبـــات مـــن عمـــر 
10-15 ســـنة .

األمهات والمربيات .

70

60

 أمسية تنمية القدرات اإلبداعية ) أنا ذكي (  

برنامج: أمسية طفلي والتقنية 
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الفئة المستهدفة: 

الفئة المستهدفة: 

عدد المستفيديـن: 

عدد المستفيديـن: 

لمعرفـــة  والمربيـــات  األمهـــات  لـــدى  الوعـــي  رفـــع 
كيفيـــة اكتشـــاف شـــخصية طفلهـــا وأنماطهـــا والطـــرق 
أطفالهـــم  شـــخصية  لصناعـــة  للتعامـــل  الســـليمة 

وتقويـــة شـــخصيتهم. 

ـــارات  ـــة مه ـــات لتنمي ـــات والمربي ـــاء واألمه ـــدى اآلب ـــي ل ـــع الوع رف
التفكيـــر بأســـاليب التعلـــم باللعـــب عبـــر تطبيقـــات عمليـــة وتفعيـــل 

روابـــط بيـــن األســـرة واألبنـــاء 

األمهات والمربيات  

األبـــاء واألمهـــات المربيـــات وطـــاب وطالبـــات مـــن عمـــر 15-8
ســـنة  

100

120

برنامج :أمسية كيف أقوى شخصية طفلي 

برنامج: أمسية تنمية قدرات التفكير
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برنامج يقوم على تقديم دورات تدريبية في التعليم ، مهارات المستقبل ، الموهبة.  
برامج تأهيل 

الفئة المستهدفة: 

عدد المستفيدين: 

أدوات  اكتســـاب  مـــن  المشـــاركات  تمكيـــن 
تســـاعدهن علـــى قيـــادة التغييـــر عبـــر عـــدد مـــن 
ــز  ــة تحفـ ــط عمليـ ــع خطـ ــرق وضـ ــات وطـ المنهجيـ

التغييـــر. علـــى 

الفتيات اليتيمات من عمر 15 - 17 عام

20

برنامج: قيادة التغيير

عدد الدورات 
التدريبية:

دورات
7

عدد 
المستفيدين:

مستفيد
119

عدد الساعات 
التدريبية:

ساعة
204

عدد الساعات 
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الفئة المستهدفة: 

الفئة المستهدفة: 

عدد المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

الطفـــل  فيـــه  يتمكـــن  تربـــوي  تعليمـــي  برنامـــج 
ــادة  ــع إجـ ــة مـ ــروف الهجائيـ ــع الحـ ــة  جميـ ــن معرفـ مـ
مهـــارات القـــراءة والكتابـــة وتحصيـــل جملـــة مـــن 

التربويـــة. القيـــم 

المبرمـــج   ( المنطقـــي  التفكيـــر  ملـــكات  تحفـــز 
الواقـــع  بإســـقاط  وذلـــك  األبنـــاء  الخبير( عنـــد 
خـــال  مـــن  تنفيذهـــا  يتـــم  محســـوبة  كعمليـــات 

مبســـطة . اســـتخدام  واجهـــة 

األطفال ) 5-8( سنوات 

أوالد، فتيات من عمر 12-15 سنة 

5

35

برنامج: تبيان لتعليم القراءة والكتابة

برنامج: دورة البرمجة بلغة سكراتش 
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الفئة المستهدفة: 

الفئة المستهدفة: 

عدد المستفيديـن: 

عدد المستفيديـن: 

ــم  ــز التعلـ ــى تعزيـ ــات علـ ــارات الطالبـ ــة مهـ دورة تنميـ
الجيـــد  ،تعلـــم طريقـــة الكتابـــة والنطـــق بشـــكل صحيـــح 
،ألعـــاب  والتحـــدث  االســـتماع  مهـــارة  ،ممارســـة 

وتطبيقـــات تفاعليـــة 

ـــاة  ـــارات الفت ـــة مه برنامـــج موهـــوب المســـتقبل لتنمي
الثمانيـــة  والـــذكاءات  المواهـــب  أنـــواع  واكتشـــاف 
لديهـــا واكســـابها مهـــارات تطويريـــه مـــن خـــال أنشـــطة 

وتطبيقـــات عمليـــة .

الفتيات من )9-12 ( سنة 

الفتيات من عمر )12-8(  

21

19

برنامج: دورة اللغة اإلنجليزية لألطفال 

برنامج: موهوب المستقبل
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الفئة المستهدفة: 

الفئة المستهدفة: 

عدد المستفيدين: 

عدد المستفيدين: 

دورة ُتعنـــى بتنميـــة المهـــارات الرقميـــة للفتـــاة بتعلـــم 
التصميـــم الهندســـي عبـــر ورش تدريبيـــة مهاريـــة  .

تمكين المشاركات من اكتساب أدوات تساعدهن على  
قيادة التغيير عبر عدد من المنهجيات وطرق وضع 

خطط عملية تحفز على التغيير. 

فتيات المرحلة المتوسطة ) 12-15 ( سنة.

الفتيات اليتيمات من عمر 17-15  

19

20

  3D برنامج: دورة الطباعة ثالثية األبعاد

برنامج: قيادة التغيير
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العمل التطوعي
الساعات التطوعية للعام 2021م
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ملخص إنجازات
العمل التطوعي في 2021م 



الزيارات

لاطاع على برامج الجمعية وبحث سبل التعاون 
وتبادل الخبرات

زيارة منسوبي جمعية وادي فاطمة
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زيـــارة رئيـــس مجلـــس إدارة مركـــز 
أرومـــة المعرفـــة

زيـــارة ممثـــل مؤسســـة ســـالم بـــن 
محفـــوظ األهليـــة وممثـــل شـــركة 

ركيـــن

ـــى خطـــة االتصـــال  بهـــدف االطـــاع عل
المؤسســـي لعـــام 2021م، وقيـــاس 
أثـــر ورشـــة عمـــل االتصـــال المؤسســـي 

ـــدرات. ـــاء الق ضمـــن برنامـــج بن

لمتابعـــة ســـير العمـــل لبرنامـــج البنـــاء 
ــي المؤسسـ
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لاطـــاع علـــى مـــا يقـــدم للمســـتفيدين مـــن برامـــج 
تنمويـــة.

ـــة  ـــدء العمـــل فـــي ورش تأســـيس وحـــدة تطوعي لب
ـــة فـــي الجمعي

العمـــري  بـــن مســـعود  الشـــيخ محمـــد  زيـــارة 
العصيمـــي عجـــالن  اللـــه  عبـــد  والشـــيخ 

زيارة مستشار إدامة أ. الشيخ عبدالسالم
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وفـــق  الحوكمـــة  أعمـــال  علـــى  لاطـــاع 
المعاييـــر المعتمـــدة وإجـــراء التقييـــم عليهـــا.

لمتابعـــة نتائـــج ورشـــة عمـــل تنميـــة المـــوارد 
الماليـــة فـــي برنامـــج أهالينـــا لبنـــاء القـــدرات  

زيـــارة فريـــق الحوكمـــة بـــوزارة 
المـــوارد البشـــرية

زيـــارة منســـوبي شـــركة رفـــد لالستشـــارات 
والتطويـــر المؤسســـي 
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لاطـــاع علـــى  مـــدى توافـــر ضوابـــط 
ــى  ــل علـ ــة والعمـ ــة الموثوقـ المنظمـ

توفرهـــا

والشـــراكة  التعـــاون  أوجـــه  لبحـــث 
القادمـــة للســـنوات  االســـتراتيجية 

زيارة مستشار مشروع المنظمة 
الموثوقة أ. حسن العوفي

زيارة منسوبي جمعية إرواء
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لاطـــاع علـــى ســـير أعمـــال برامـــج 
التمكيـــن بالجمعيـــة ومحفظـــة وصيـــد 

ــة. اإلقراضيـ

الطاعهم على مايقدم للمستفيدين 
وتأهيليه  وتنموية  إثرائية  برامج  من 

واجتماعية

زيارة ممثلي بنك التنمية 
االجتماعية بالطائف

زيارة وفد جمعية تنمية القرى 
الخيرية
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الشركاء
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نوع الشراكة:
توزيع كسوة الشتاء 

نوع الشراكة:
دعم المقبلين على الزواج

بمبلغ 50,000 ريال
لعدد 10 شاب.

نوع الشراكة:
التوطين االجتماعي وذلك من 

خال دعم الموارد البشرية 
للجمعية بالكفاءات. 

نوع الشراكة:
دعم المقبلين على الزواج 

بمبلغ 140,000 ريال
لعدد 14 شاب.

نوع الشراكة:
تنفيذ مبادرة خطي هويتي 
بهدف تحسين الخط العربي 

لدى الطاب و الطالبات 
بمدارس ام الدوم و القرى 

المجاورة لها.  

مصرف الراجحي

أوقاف الضحيان

شركة كفاءات المعرفة

أوقاف الراجحي

وزارة الثقافة

الشراكات
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المشاركات 
الخارجية
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اإلدارة التنفيذيـــة تشـــارك فـــي ورشـــة عمـــل 
)القيـــادة التنفيذيـــة للمنظمـــات غيـــر الربحيـــة( 

ضمـــن مشـــروع جـــدارة  

التنفيـــذي  والمديـــر  المجلـــس  رئيـــس 
االســـتحقاق  بوابـــة  ورش  فـــي  يشـــاركان 
االجتماعـــي  البحـــث  منظومـــة  لتطويـــر 
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االحتياجـــات  تحديـــد  ورشـــة  فـــي  يشـــارك  التنفيـــذي  المديـــر 
ــتراتيجية ــة االسـ ــاء الخطـ ــز لبنـ ــروع تعزيـ ــن مشـ ــة ضمـ المجتمعيـ

مستشـــار تقنيـــة المعلومـــات واألميـــن العـــام و مطـــور تقنيـــة المعلومات 
يشـــاركون تجـــارب الجمعيـــة التقنيـــة فـــي ملتقـــى المتاجـــر االلكترونية 
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إدارة تنميـــة المـــوارد الماليـــة تشـــارك فـــي ورشـــة عمـــل ) تنميـــة 
المـــوارد الماليـــة فـــي المنظمـــات غيـــر الربحيـــة ( التابـــع لبرنامـــج 

أهالينـــا لبنـــاء القـــدرات 

إدارة االتصـــال المؤسســـي تشـــارك فـــي ورشـــة عمـــل ) االتصـــال 
المؤسســـي فـــي المنظمـــات غيـــر الربحيـــة ( التابـــع لبرنامـــج أهالينـــا 

لبنـــاء القـــدرات.
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نشر المعرفة
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الجهات المستفيدة من لوائح 
وسياسات واستشارات الجمعية

جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات
جمعية كيان لأليتام

جمعية عطاء العجلية للخدمات اإلنسانية
جمعية مؤازرة لتطوير المؤسسات األهلية

جمعية ألباس الصحية بالقنفذة
جمعية ضيوف مكة

جمعية سمو لتحفيظ القران الكريم
جمعية تحفيظ القران بروضة سدير

جمعية الدعوة واإلرشاد بجازان
جمعية تحفيظ القران بمنطقة الحدود الشمالية 

بشعبة
جمعية جود النسائية

جمعية تحفيظ بالقران بمستورة - تدارس
جمعية بسحر آل عاصم

جمعية األمير محمد بن ناصر لألسكان الخيري
جمعية أكناف

جمعية الدعوة  وتوعية الجاليات برجال ألمع
جمعية تمكين الشباب

جمعية تحفيظ القران بالزلفي
جمعية تحفيظ القران ببلحمر
جمعية البر الخيرية بالقنفذة

مركز التنمية االجتماعية بالباحة

جمعية البر األهلية بمحافظة تثليث
جمعية البر الخيرية بالعطيف

جمعية إمباري التطوعية
جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بنجران -بصائر

جمعية البر الخيرية بالرفيعة
جمعية التوعية والتدريب بأحد المسارحة

جمعيـة الخدمـات االجتماعيـة النسـائية بالخبـراء 
نهيل

جمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف
جمعية أيتام منطقة مكة المكرمة

جمعية الدعوة بالعقيق
جمعية القرى للبر والخدمات االجتماعية

وفاقـدي  النفسـيين  لمرضـى  داركـم  وقـف 
لمـأوي ا

جمعية البر الخيرية بتنومة بني شهر
جمعية إكرام الموتى باألحساء

جمعية رضوان
جمعية عزم لدعم مرضى التصلب المتعدد

جمعية رعاية األيتام بعرعر) رؤوف(
جمعية علوم المياه األهلية 

جمعية أحد رفيدة
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الجوائز والتميز
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قالوا عنا
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لقـــد زرت جمعيـــة البـــر الخيريـــة بـــأم الـــدوم،،، وقـــد شـــاهدت العديد من الممارســـات 
المتميـــزة التـــي تدل علـــى إحترافية وكفـــاءة الجمعية وفريـــق العمل أعجبنـــي كثيرًا ركن 
التعريـــف بالجمعية واإلحصاءات، الشـــغف الموجـــود لدى فريق العمـــل يدعو للفخر،،، 
جمعيـــة تميزت فـــي الماضـــي والحاضر،،، وبـــإذن الله يكـــون معيار إدامـــة إضافة لهذا 

التميـــز وداعـــم لألثـــر أكبر،،، شـــكرًا لكم، عظم اللـــه أثركم

الشيخ عبد السالم
مستشار إدامة
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الحمـــد للـــه رب العالميـــن وبه نســـتعين إنه في يـــوم األربعاء الموافـــق 18/8/1442 هـ 
قمـــت بزيـــارة جمعية البـــر الخيرية فـــي أم الدوم وذلك مـــن خال فرضيـــة حريق وإخاء 
فـــي المبنـــى وقـــد تكللـــت الفرضية والزيـــارة بالنجـــاح وأشـــكر جميع منســـوبي جمعية 
البـــر الخيريـــة علـــى مـــا قاموا به مـــن عمل وعلى مـــا يبذلون مـــن جهـــود والتي تامس 
مختلـــف المجـــاالت واألعمـــال التي من شـــأنها نمو وتطويـــر ونهضة المجتمع فشـــكرًا 

جزيـــًا لهم وجزاهـــم الله خيرًا .... والســـام

رائد/
عناد مطلق العتيبي
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الحمـــد للـــه وحده وبعـــد ففي هذا اليـــوم المبارك األربعـــاء 18/5/1443 هـ تشـــرفت أنا 
ومنســـوبي الجمعيـــة الخيرية بـــوادي فاطمة ”ســـخاء“ بزيارة الجمعية الخيريـــة بأم الدوم 
وســـررت بمـــا رأينا مـــن ترتيب وتنوع في البرامج والمشـــاريع وكذلك في تنوع مســـارات 
الرعايـــة والوعـــي وكذلك التمكين. وإن هـــذه الزيارة كانت من باب تبـــادل الخبرات ونقل 
الحســـن مـــن التجـــارب، ســـائلين الله يبـــارك في الجهـــود في ظـــل حكومتنا الرشـــيدة، 

والله ولـــي التوفيق.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بوادي فاطمة
علي بن محمد األنصاريعلي بن محمد األنصاريعلي بن محمد األنصاري
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إنـــه فـــي يـــوم األربعـــاء الموافـــق 18/5/1443 هــــ ســـعدنا نحـــن جمعيـــة ســـخاء بزيارة 
الجمعيـــة الخيريـــة بـــأم الـــدوم وســـعدنا بمـــا رأينا من إنجـــازات تثلـــج الصـــدر وتميز في 
العمـــل المؤسســـي المســـتدام وكذلك التنوع فـــي البرامج التنموية وهـــي أنموذج في 
العمـــل الخيـــري نســـأل الله عزوجـــل أن يجعل هذا العمـــل في ميزان حســـناتهم ونتمنى 

والســـداد التوفيق  لهم 

مدير جمعية سخاء
عبدالرحمن عطا الله الحربي
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الحمـــد للـــه رب العالميـــن والصاة والســـام على رســـول الله وعلى آلـــه وصحبه ومن 
وااله ،،، وبعـــد: فقـــد ســـرني وأدخل علـــيَّ التفاؤل والحمـــاس على الخيـــر واالنفاق في 
ســـبيل الخيـــر و وجوهه لمـــا زرت جمعية البر بأم الـــدوم، وأعجبني مـــا اطلعت عليه من 
برامـــج وجهـــود في إعانـــة الفقراء والمســـاكين والقيام على األرامل واأليتام، بل ســـرني 
أكثـــر أن عملهـــم لـــم يقتصـــر علـــى الرعاية بـــل علـــى التأهيل في ســـبيل الحيـــاة الطيبة 
والعيـــش الرغيـــد فجزاهـــم اللـــه خيـــرًا وزادهم فضًا وإحســـانًا فـــي أنفســـهم وأهليهم 

اللهم آمين المعلم بمدارس تحفيظ القرآن الكريموأموالهـــم. 
والمتعاون في الدعوة بمكة المكرمة

عبدالله عجان زايد العصيمي
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الحمـــد للـــه رب العالميـــن وصلى الله وســـلم على نبينـــا األمين، وبعد: فلقـــد زرت في 
يـــوم الســـبت الموافق 28/8/1442 هـ جمعية البر الخيرية فـــي مركز أم الدوم بمحافظة 
المويـــه وســـرني ما رأيـــت من جهود مباركـــة في جميـــع الميادين التي تخـــدم فيها هذه 
الجمعيـــة المباركة. والله أســـأل أن يوفـــق القائمين على هذه الجمعيـــة لكل خير وطاعة 

والله الموفق والهادي إلى ســـواء الســـبيل.

الداعية بمركز الدعوة واإلرشاد بمكة المكرمة
محمد بن مسعود العمري الهذلي
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مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه
العقيد / محمد شجاع العتيبي

الحمـــد للـــه رب العالميـــن والصـــاة والســـام علـــى أشـــرف األنبيـــاء والمرســـلين، أما 
بعـــد: فـــي يـــوم األربعـــاء الموافـــق 18/8/1442 هـ تم تنفيـــذ تجربة فرضيـــة على مبنى 
جمعيـــة البـــر الخيرية بأم الدوم بعد التنســـيق المســـبق مـــع رئيس الجمعيـــة وأعضاءها 
فقـــد الحظنـــا تجاوب وتميـــز وحرص من رئيـــس الجمعيـــة وأعضاءها في انفـــاذ التجربة 
وُيْشـــَكروَن علـــى ذلك، كما اســـتفاد منســـوبي إدارة الدفـــاع المدني في مركـــز أم الدوم 
مـــن معرفـــة الطرق الصحية في مباشـــرة حـــوادث الحريـــق واالنقاذ واالخـــاء من خال 
مـــا تم مشـــاهدته فـــي انفـــاذ التجربة وتســـجيله مـــن إيجابيات وســـلبيات تم تدرســـيها 
ومناقشـــتها مـــع أعضـــاء الجمعيـــة لتعـــود بالفائـــدة على الجمعيـــة ومنســـوبي الدفاع، 

وأكـــرر شـــكري وتقديري لرئيـــس الجمعيـــة وأعضاءها، والســـام عليكم.
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بدايـــًة ســـعدت لما رأيتـــه من عمل مشـــرف لجمعية رائدة فـــي برامجها وتنـــوع خدماتها 
المقدمة لكافة الشـــرائح في المجتمع، نســـبة الحوكمة والشـــفافية وتطبيقها لمفهوم 

اإلدارة، كل التقديـــر واالحتـــرام للقائمين على الجمعية

د. محمد صقر



هــــي واحــــدة مــــن أصنـــاف ثمـــار النخيـــل المعروفـــة منـــذ القـــدم وهـــو مـــن النباتـــات المعمرة 
وهــــي حاليـــًا منتشـــرة بشـــكٍل كبيـــر فـــي الســـعودية 

ثمــــاره صلبــــة ، غــــالبًا مــــا تنمــــو فــــي الـمـنـاطـــــق الجبليــــة وعلـــى ضفـــاف األوديـــة وعلـــى 
ــة ــدرات الصخريـ المنحـ

والجــــزء الخارجــــي االسفنجــــي للثمــــرة هــــو الجـــزء الـــذي يؤكــــل فيهــــا، لكــــن نــــواتها شـــديدة 
الصابـــة

وعـرفـه القدمـاء فـي الطـب لعـاج الكثيـر من األمراض.
ـــدم  ـــو يستخـ ـــدام الطبـــي فهــ ـــات عديـــدة بعيـــدة عـــن االستخـ ـــه استـخدامـ ـــدوم أيضـــًا لـ والـ
فـــي صناعــــة الحبـــال واألخشـــاب والساســـل حيـــــث تدخـــل أوراقــــه وأشــجـــــاره فـــــي هـــــذه 
ـــات ومعجـــون األســـنان. ـــن اســـتخدامه فـــي الصبغـــات والدهــانــ ـــات فضـــًا عــ الصـنــاعــ

ثـــمــرة الـــدوم

| قــمــــــم 83التقرير السنوي2021



الشــكـــر
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التقرير المالي
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