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نبذة عن
الجمعية

تــم تأســيس جمعيــة البــر الخيريــة بالشــرائع بقــرار مــن وزارة 

 /  01  /  5 بتاريــخ  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد 

1437هـــ وتــم تســجيلها رســمًيا بالرقــم 702 وذلــك لترســيخ 

مفهــوم التكافــل االجتماعــي، مــن خــال تقديــم عــدد مــن 

البرامــج المتنوعــة الداعمــة بيــن أفــراد المجتمــع مــن محــدودي 

ومتوســطي الدخــل، وتعنــى جمعيــة البــر الخيريــة بالشــرائع 

المكرمــة  مكــة  شــرق  فــي  والمحتاجيــن  واأليتــام  بالفقــراء 

لتحقــق لهــم أثــرًا مســتدامًا وتقــدم لهــم برامــج نوعيــة مميــزة.

تســعى الجمعيــة للحصــول علــى الريــادة فــي العمــل الخيــري 

المؤسســي المتميــز مــن خــال توفيــر أفضــل الممارســات 

لتحقيــق النجــاح وســط القطــاع الثالــث.
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الرؤية 

الرسالة

المكرمــة  بمكــة  المجتمعيــة  التنميــة  فــي  الريــادة 

والوصـــــول بالـفـئــــات المستـفــــيدة إلــى اإلكـتـفــــاء 

الذاتــي.

األيتــام  خدمــة  فــي  الرائــدة  الجهــة  نكــون  أن 

واألســر والمحتاجيــن والوجهــة المفضلــة للمانحيــن 

مســتدامة نوعيــة  ببرامــج  والمتبرعيــن 

جمعيــة البــر الخيريــة بالشــرائع .. يدكــم الحانيــة علــى 

فقــراء مكــة
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الحمــد للــه الــذي وفــق الجاديــن فــي طاعتــه فوجــدوا ســعيهم مشــكورا وحقــق رجــاء راجين 
رحمتــه فمنحهــم عطــاء موفــورا وبســط بســاط كرمــه للتائبيــن فأصبــح ذنبهــم مغفــورا 
والصــاة والســام علــى خيــر البريــة وأزكــى البشــرية نبينــا محمــد بــن عبداللــه وعلــى آلــه 
وصحبــه ومــن وااله وســلم تســليًما كثيــرًا  ، قــال تعالــى:) و قــل أعملــوا فســيرى اللــه 

عملكــم و رســوله و المؤمنــون (
وبعــد: فــي ظــل الرعايــة الكريمــة مــن حكومتنــا الرشــيدة التــي تبــذل كل الســبل مــن أجــل 
الوطــن وأبنائــه، و المقيميــن علــى ثــراه بمــا يضمــن المزيــد مــن التقــدم والتطــور علــى 
كافــة األصعــدة بمــا يمكــن الجميــع مــن خدمــة أنفســهم ومجتمعهــم, حيــث يأتــي فــي 
مقدمــة أولويــات الجمعيــة فئــة غاليــة لهــا ظروفهــا وخصائصهــا وقــد أولــت الجمعيــة 
ــا أمــل أن تحقــق  ــا خاًصــا بأمرهــم ليصبحــوا عنصــرًا فعــااًل داخــل المجتمــع, وكلن اهتماًم
برامجنــا كل التطــور والتقــدم فــي ظــل الدعــم الدائــم والمســتمر لقيادتنــا الرشــيدة ، 
والمؤثريــن فــي بــاد العطــاء والخيــر و ال يفوتنــي ان ادعــو الجميــع لدعــم و مــؤازرة 
الجمعيــة لتحقيــق طموحاتنــا للمســاهمة الفاعلــة فــي تحســين الوضــع المعيشــي و 
الحياتــي لجميــع ذوي االحتيــاج مــن افــراد الحــي و تمكينــه اقتصاديــًا و اجتماعيــًا و تأهيليــه 
مهنيــًا و معرفيــًا , لينتقــل مــن ذل العــوز و الســؤال إلــى عــز العمــل و االكتفــاء .. داعيــًا 

اللــه ان يعيننــا علــى تحمــل األمانــة , و أن يبلغنــا امالنــا أنــه ســميع مجيــب الدعــاء .

د.ماجد بن معيلي الزهراني 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة 
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ــه  ــر خلقــه ســيدنا محمــد وعلــى آل أحمــد اللــه تبــارك وتعالــى وأصلــي وأســلم علــى خي
ــة فــي  ــه عــز وجــل إذ يســر وجــود هــذه الجمعي ــة أشــكر الل ــن ..  أود بداي ــه أجمعي وصحب
هــذا المــكان األكثــر احتياجــًا ثــم شــكر حكومتنــا الرشــيدة علــى مــا توليــه مــن رعايــة وعنايــة 
بــكل يحقــق مســتوى التنميــة للفــرد و أشــكر إخوانــي األعــزاء فــي مجلــس اإلدارة الذيــن 
منحونــي ثقتهــم باختيــاري مديــرًا عامــًا ســائًا المولــى العلــي القديــر أن أكــون عنــد حســن 
ــى  ــة األول ــه اللبن ــر كون ــا جميعــًا لخدمــة هــذا الصــرح اإلنســاني الكبي ظنهــم وأن يوفقن
للعمــل الخيــري المنظــم علــى مســتوى مملكتنــا الحبيبــة ،  كمــا انتهــز هــذه المناســبة 
ــاك  ــم تبرعاتهــم لمــا كان هن ــه ث ــوال الل ــرع مهمــا كان تبرعــه فل ــكل متب ألتقــدم بالشــكر ل
وجــود لهــذه الجمعيــة ، أســأل اللــه تعالــى أن يضاعــف لهــم األجــر والمثوبــة ويكســبهم 
رضــاه ويوفقهــم لمزيــد مــن العطــاء والبــذل ، فجزاهــم اللــه خيــرًا . وفــي الختــام أدعــو 
كل مقتــدر فــي بادنــا الغاليــة أن يتبــرع لهــذه الجمعيــة بمــا تجــود بــه النفــس , والجمعيــة 
ــد مــا كان  ــه فــي عــون العب ــن مــن حــي الشــرائع , والل ــدة للمحتاجي تقــوم بخدمــات عدي
العبــد فــي عــون أخيــه, كمــا أن الجمعيــة بصــدد العديــد مــن المشــاريع والخدمــات الجديــدة 
للعمــل علــى مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن لنقلهــم مــن حالــة االحتيــاج إلى حالــة االكتفاء 
أو االنتــاج ببرامــج التعليــم واألســر المنتجــة والرعايــة الصحيــة, وفــق اللــه الجميــع لمــا 

يحبــه ويرضــاه .

أ.بندر بن صالح سماره

المدير العام للجمعية

كلمة المدير العام للجمعية



10

د. ستر بن ثواب الجعيد 
رئيس مجلس اإلدارة 

د.ماجد بن معيلي الزهراني  
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

أ. عدنان بن عطية المالكي 
المشرف المالي

أ. فايز بن سعد القرشي
عضو مجلس اإلدارة

أ. وديع بن جميل الودياني
عضو مجلس اإلدارة

أ. عطية بن عوض الزهراني 
عضو مجلس اإلدارة

أ. صالح بن فلحان القرشي 
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة في الفترة 1441هـ - 1444هـ 
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الهيكل التنظيمي 

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

المدير العام

القسم 
النسائي

الباحث 
االجتماعي

الخدمات 
الميدانية

المستودعات

المركبات

المالية

أمين
الصندوق

قسم 
اإلعالم

تنمية 
الموارد

قسم 
المستفيدين

الباحث 
االجتماعي

سكرتير المدير العام
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وقد حصلت الجمعية بفضل الله على درجة 

 % 86.16

درجة الحكومة والشفافية 

الحكومــة  لمعاييــر  التقييــم  مشــرف  باســتقبال  الجمعيــة  تشــرفت 

 الـمـعـتــمـــــدة مــــن وزارة الــمـــــــوارد الـبـشــريــــة والتنـمـيــــة االجتـمــاعـيـــة 

الدكتــور/ خالــد أبوحفــاش بتاريــخ 05 / 05 / 2021م بمقــر الجمعية وذلك 

 لإلطــاع علــى معيــار االمتثــال وااللتــزام ومعيــار الشــفافية واإلفصــاح 
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عناوين الدورات التدريبية : 

دورة غـســيـــل األمــوال واإلرهـاب
عدد المستفيدين: 12

دورة سكرتارية
عدد المستفيدين: 3

دورة تـأســيـــس وحــــدة الـتـــطــــوع 
عدد المستفيدين: 2

دورة تأهيل المحاسبيين في القطاع الغير ربحي
عدد المستفيدين: 2

تأهيل وتدريب العاملين بالجمعية 
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عــدد اجـتـمـــاعـــات مجـلـــس اإلدارة 
8 اجتماعات

عدد اللجان الدائمة 
4 لجان

إجمالي الموضوعات 
134 محور 

عدد اللجان المنبثق 
5 لجان

عدد اجتمـاعات الجمعـية العموميـة 
) العادية ( – ) 1 اجتماع ( 

اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 
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2200
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277



20

شركاء 
النجاح 
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نبذة عن المشروع

إجمالي المستفيدين 
من المشروع 

أواًل : مشروع فرج كربة 2 

هــو مشــروع يهــدف لتفريــج كــرب المســتفيدين ويصــرف علــى المشــاريع التاليــة ) ترميــم المنــازل 
أجهــزة كهربائيــة ، شــراء أثــاث ، مســاعدات ماليــة ( ، حيــث يتــم دراســة حــاالت األســر األشــد احتياجًا 

ويصــرف لهــا بنــاًء علــى ماتقــرره لجنــة المســاعدات المشــكلة مــن قبــل مجلــس إدارة الجمعيــة . 

 1000
أسرة من مستفيدي الجمعية 

شركاء 
النجاح 
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يهــدف المشــروع تأميــن 60.000 ألــف وجبــة ســاخنة وجافــة توزع بســاحات الحرم المكي الشــريف 
وســاكني مكــة المكرمــة طيلــة أيــام شــهر رمضــان المبــارك لعــام 1442هـــ وعلــى عابــري الطريــق 

داخــل حــدود الحــرم ولمنــازل مســتفيدي الجمعيــة.

 250,000
صائم
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اِئــِم ِمــَن  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َزَكاَة اْلِفْطــِر ُطْهــَرًة ِللصَّ ــاس رضــي اللــه عنهمــا َقــاَل: ) َفــَرَض َرُســوُل اللَّ َعــن اْبــن َعبَّ
َفــِث، َوُطْعَمــًة ِلْلَمَســاِكيِن (  ْغــِو َوالرَّ اللَّ

يعنــى المشــروع بإخــراج زكاة الفطــر لمســتفيدي الجمعيــة مــن الفقــراء والمحتاجيــن مــن األرز 
الفاخــر .
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لتخفيف تكاليف العيش على المســتفيدين أطلقت الجمعية مشــروع ) ُنطعم ( يعني المشــروع 
بتوفيــر الســال  الغذائيــة لمســتفيدي الجمعيــة طيلــة العــام والمكونــة مــن ) أرز ، ملــح ، مكرونــة 

ســكر ، زيــت ، دقيــق ( .

دقيق بصورة شهرية لعدد 1200 أسرة

شركاء النجاح 
2200

أسرة
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نبذة عن المشروع

إجمالي المستفيدين 
من المشروع 

ثالثًا : مشروع وجبة حاج 

ــق  ــة بهــم أطل ــة خدمــة ضيــوف الرحمــن والمســؤولية تجــاه خدمتهــم والعناي مــن منطلــق أهمي
ــر ، بــف ،  ــة مــن ) مــاء ، عصي ــة جافــة مكون ــة حــاج واليــي يهــدف إلــى تقديــم وجب مشــروع وجب
معمــول ، كمامــة ، معقــم يــد ( لحجــاج بيــت اللــه الحــرام عبــر ميقــات ) وادي محــرم ، قــرن المنــازل 

، يلملــم ( فــي اليــوم الســادس والســابع والثامــن مــن ذي الحجــة لعــام 1443هـــ . 

50,000
حاج 
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نبذة عن المشروع

إجمالي المستفيدين 
من المشروع 

رابعًا : مشروع وجبة حاج ضيافة عرفة 

اســتقبلت جمعيــة البــر الخيريــة بالشــرائع حجــاج بيــت اللــه الحــرام بخيــم مشــعر عرفــات حيــث أقامتــه 
لخدمــة الحجــاج وذلــك مــن خــال تقديــم وجبــة مكونــة مــن ) مــاء ، آيســكريم ، عصيــر ( وذلــك 

لتخفيــف عنائهــم .

30,000
حاج 

ضيافة عرفة
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شهادات التكريم 

أمارة منطقة مكة المكرمة
) لجنة السقاية والرفادة ( 

مركز القطاع الثالث

وزارة الصحة
) الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ( 
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أواًل : عربات الطعام المتنقلة 

 بفضــل اللــه ثــم بجهــود منصــة 
) احسان ( تم دعم الجمعية عـدد 

) 8 ( عربات طعام

وذلــك  الجمعيــة  لمســتفيدي 
الماليــة  االســتدامة  لتحقيــق 
لهــم فــي ظــل ظــروف معيشــية 

 . يعيشــونها  صعبــة 
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ثانيًا : السالل الغذائية 

 بفضــل اللــه ثــم بجهــود منصــة 
) احسان ( تم دعم الجمعية عـدد 

) 330 ( سلة غذائية

لـمــســتــفــــيــــدي الجـمـعـيــــة مـــن 

الفقــراء والمحتاجيــن . 
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شركاء النجاح 
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إحصائيات لرضى المستفيدين 

مدى رضاك عن قرب مقر الجمعية بالنسبة لك ؟

مدى رضاك عن سهولة تواصل الجمعية معك ؟

ممتاز 
جيد جدًا

جيد

ممتاز 
جيد جدًا

جيد

69.5%

65%

15.2%

17.5%

15.2%

17.5%
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إحصائيات لرضى المستفيدين 

مدى رضاك عن سهولة حصولك على المعلومة 
من الجمعية ؟

مــدى رضــاك عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعية 

بشــكل عام ؟

ممتاز 
جيد جدًا

جيد

ممتاز 
جيد جدًا

جيد

64.1%

59.6%

17%

20.2%

18.8%

20.2%
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إحصائيات لرضى المستفيدين 

مدى رضاك عن تنوع البرامج في الجمعية ؟

مدى رضاك عن اإلعانات المقدمة لك ؟

ممتاز 
جيد جدًا

جيد

ممتاز 
جيد جدًا

جيد

44.8%

54.3%

21.5%

17.9%

33.6%

27.8%



43



44


