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النشأة والتأسيس

تم تأسيس جمعية البر بموجب الق�ار الو�اري (٥٠٥٤٥) وتا��خ ١٤٢٤/١٢/٠٥ 
هـ و ذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم (م/ ٨ ) وتا��خ ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ .



إرساء قيم العمل 
الخيري �ين أف�اد 
المجتمع إل�تاج 

مشا��ع �نموية �تميز 
بالجودة و المصداقية 

التعاون

اإلبداع

الرقي باإلنسان 
وحفظ ك�امته

أن تكون الجمعية 
�ائدة في نوعية 

ب�امجها ذات البعد 
اإلنساني والقيمة 

التنموية

ال�ؤية: القيم: الرسالة : 



الحمد هلل الذي ان�ل الرحمة في 
قلوب المحسنين ووعدهم باألجر العظيم 
�وم يقوم الناس لرب العالمين والصالة 

والسالم على من بعثه ربه رحمة للعالمين ن�ينا 
محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:-

فهاهي جمعيتكم (جمعية البر الخي��ة باألبواء) تضع �ين 
ايديكم الخطة التشغيلية  لعام ٢٠٢٠ م والتي ستنفذ خالل هذا 

العام, أملها دعمكم المعهود لكي يتم �نفيذ هذه المشا��ع حسب 
ماخطط له والذي نسأل اهلل أن �وفقنا إلتمام ما خطط له وأن ينفع 

بأعمالنا المستفيد�ن و�بارك للداعمين وأن يج��هم األجر والمثوبة.

رئيس مجلس اإلدارة 

وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



األهداف االست�ا�يجية

إنشاء وقف خيري 
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تحو�ل ٥٠ اسرة من
الحاجة الى االكتفاء 

إب�از دور الجمعية إعالميًا



اسم المش�وع

السلة الشه��ة

وصف المش�وع
دعم كل أسرة عن ط��ق بطاقة مشت��ات

حسب اف�اد االسرة بواقع ست م�ات بالسنة

عدد المستفيد�ن

٣٠٠ أسرة

التكلفة

٣٦٠٠٠٠ ريال

1



اسم المش�وع

االيتام

وصف المش�وع
يتم دعم بطاقة مشت��ات
بقيمة ٢٠٠ ��ال لكل يتيم

عدد المستفيد�ن

٤٧ يتيم بواقع ٢٢ أسرة

التكلفة

١١٢٨٠٠ ريال
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اسم المش�وع

سقيا الماء

وصف المش�وع
يصرف لكل مستفيد وايت

ماء حسب الحاجة لكل مستفيد

عدد المستفيد�ن

١٥٦٠ أسرة

التكلفة

١٥٦٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

المنا�ل

وصف المش�وع
يتم ترميم وإكمال وبناء حسب

حاجة كل من�ل من مستفيدي الجمعية

عدد المستفيد�ن

٢٥ منزل
١٠ اكمال ١٠ ترميم

٥ بناء

التكلفة

٩٠٠٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

األجهزة الكهربائية

وصف المش�وع
يصرف لكل مستفيد من

األجهزة الكهربائية حسب الحاجة

عدد المستفيد�ن

٤٠ أسرة

التكلفة

٢٢٠٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

ال�واج

وصف المش�وع
دعم الشباب المقبلين على ال�واج بعد

حصولهم على دورة تأهيل األسرة على ال�واج

التكلفة

٧٠٠٠٠ ريال

6

عدد المستفيد�ن

٧ عرسان



اسم المش�وع

السلة الرمضانية

وصف المش�وع
تصرف سلة كاملة تخص

شهر رمضان لجميع المستفيد�ن

عدد المستفيد�ن

٣٢٢ مستفيد

التكلفة

٩٦٦٠٠ ريال
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اسم المش�وع

فرحة العيد لألطفال

وصف المش�وع
يتم دعم أطفال الذ�ن تقل أعمارهم

عن ١٥ عام من أبناء  المستفيد�ن بطاقة مشت��ات

التكلفة

٣٠٠٠٠ ريال
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عدد المستفيد�ن

١٥٠ طفل



اسم المش�وع

ثوب العيد

وصف المش�وع
يصرف لكل مستفيد ثوب واحد

عدد المستفيد�ن

٢٦٠ مستفيد  (مدعوم)

التكلفة

١٥٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

إفطار صائم

وصف المش�وع
يتم تفطير الصائمين في جوامع ومساجد األبواء

التكلفة

٥٥٠٠٠ ريال
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عدد المستفيد�ن

٣٤٧٥ شخص



اسم المش�وع

الم��ول

وصف المش�وع
يصرف لبنات المستفيد�ن

بعدد ٢ م��ول في السنة لكل طالبة

عدد المستفيد�ن

٢٦٠طالبة (مدعوم)

التكلفة

٢٠٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

الحق�بة المدرسية

وصف المش�وع
يصرف ألبناء المستفيد�ن عن ط��ق أحد

المكتبات بش�اء مستلزمات
بمقدار ٥٠ ��ال لكل طالب

التكلفة

٢١٠٠٠ ريال
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عدد المستفيد�ن

٤٢٠ طالب وطالبة



اسم المش�وع

التد��ب

وصف المش�وع
تد��ب وتطو�ر الشباب والفتيات في

(اللغة اإلنجلي��ة والقد�ات والتحصيلي
والكفايات والحاسب اآللي )

عدد المستفيد�ن

١٥٠ طالب وطالبة و ٣٠ موظف

التكلفة

١٤٠٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

الحج

وصف المش�وع
يتم دعم المستفيد�ن من

الجمعية حسب حاجة المستفيد المالية

التكلفة

١٨٠٠٠٠ ريال
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عدد المستفيد�ن

٣٠ حاج



اسم المش�وع

المساعدات الطارئة

وصف المش�وع
تصرف في حالة طارئة

كح�ائق او حوادث ال سمح اهلل

عدد المستفيد�ن

٥ حاالت

التكلفة

 ٤٠٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

الرسائل وبرنامج شؤون بر

وصف المش�وع
ارسال الرسائل الخاصة بالمستفيد�ن
بما تقدمه الجمعية من أعمال لهم

التكلفة

٥٠٠٠ ريال
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عدد المستفيد�ن

٣٢٢ أسرة



اسم المش�وع

األسر المنتجة

وصف المش�وع
دعم  األسر المنتجة بما تحتاجه من أجهزة

وأدوات تساعدهم في عملية اإل�تاج الم�اد عمله

عدد المستفيد�ن

٣٠ أسرة

التكلفة

٥٠٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

محطة التحلية

وصف المش�وع
تحلية مياه األبار لتكون صالحة للشرب

التكلفة

٦٠٠٠٠ ريال
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عدد المستفيد�ن

أهالي مركز األبواء



اسم المش�وع

المي�انية التشغيلية

وصف المش�وع
�وا�ب وإيجار وأ�اث لكافة العاملين بالجمعية

عدد المستفيد�ن

١٠ موظفين

التكلفة

٤٢٠٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

إدارة التطوع

وصف المش�وع
حوافز وجوائز تشجيعية للمتطوعين في
كافة األعمال التطوعية بمركز األبواء

باإلضافة الى تطو�رهم

التكلفة

٣٠٠٠٠ ريال
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عدد المستفيد�ن

٥٠ شاب وشابة



اسم المش�وع

توفير أجهزة ط�ية للمرضى

وصف المش�وع
توفير األجهزة الط�ية لكبار السن والمرضى

ومايخص كل م��ض من أسرة ط�ية وأدوات صحية

عدد المستفيد�ن

٢٠ مستفيد

التكلفة

٥٠٠٠٠ ريال
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اسم المش�وع

حوافز أبناء األيتام

وصف المش�وع
دعم الطالب والطالبات الملتحقين بالجامعة

من أبناء األيتام بجوائز نقدية متفاوتة
حسب المعدل األكاديمي

التكلفة

٢٥٠٠٠ ريال
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عدد المستفيد�ن

١٠ مستفيدين



مجموع المشا��ع ٢٢ مش�وع
التكلفة التقديرية لعام ٢٠٢٠

٣٠٥٦٤٠٠ ريال



اسم المش�وع

الوقف

وصف المش�وع
إكمال الوقف

تكلفة البناء األساسي

٦٠٠٠٠٠ ريال

23

األساس

٢٦٠٠٠٠٠ ريال

تكلفة التشخيص

 ٢،٢٠٠،٠٠٠ ريال



األيتامالوقفالصدقـةالـزكــاةعـــــام

٢٤٧٦٠٨٠١٠١٠٧٠٢٠

١٥١٥٠١٨٣٠٠٠١٠٥

٢٤٧٦٠٨٠١٠١٠٧٠٣٨٢٤٧٦٠٨٠١٠١٠٧٠١٢٢٤٧٦٠٨٠١٠٣٦٨٨٠٤٢٤٧٦٠٨٠١٠٣٦٨٨١٢

١٥١٥٠١٨٣٠٠٠٢٠٣

الحسابات
البنكية



الموازنة التقدي��ة الشه��ة لإلي�ادات للعام ٢٠٢٠

المص�وفات

السلة الشه��ة

االيتام

سقيا الماء

المنا�ل

االجهزة الكهربائية

ال�واج

السلة الرمضانية

فرحة العيد لالطفال

ثوب العيد

افطار صائم

الم��ول

الحق�بة المدرسية

اإلجماليالربع ال�ابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٦٠٠٠٠

٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠٩٤٠٠١١٢٨٠٠

١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٣٠٠٠١٥٦٠٠٠

٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠

٥٨٠٠٥٨٠٠٥٨٠٠٥٨٠٠٥٨٠٠٦٤٠٠٦٤٠٠٥٨٠٠٥٨٠٠٥٨٠٠٥٨٠٠٥٨٠٠٧٠٧٠٠

٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٣٥٠٠٠

٠٠٤٥٤٠٠٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٠٨٠٠

٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠

٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠

٠٠٠٠٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٥٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٠٠



المص�وفات

التد��ب

الحج

المساعدات الطارئة

الرسائل وبرنامج شؤون بر

االسر المنتجة

محطة التحلية

التشغيلية

ادارة التطوع

االجهزة الط�ية للمرضى

حوافز ابناء االيتام

اإلجمالي

المجموع

اإلجماليالربع ال�ابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٤١٠٠٠٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٨١٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠

٦٢٥٠٠٠٦٢٥٠٠٠٦٢٥٠٠٠٦٢٥٠٠٠٢٥٠٠٠

٠٠١٥٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠٤٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠٣٠٠٠٠

٤٢٠٠٤٢٠٠٤١٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤١٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤١٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤١٠٠٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٤٠٠٠

١٧٣١٥٠١٧٦٩٠٠٢١٢٢٠٠٢٣٣٥٥٠٢٤٦٩٠٠١٩٣٤٠٠٢٠٨٦٥٠١٩٢٩٠٠٢٠١٨٠٠١٦٨١٥٠١٥١٩٠٠١٦٦٨٠٠٢٣٢٦٣٠٠

٥٦٢٢٥٠٦٧٣٨٥٠٦٠٣٣٥٠٤٨٦٨٥٠٢٣٢٦٣٠٠



المص�وفات

السلة الشه��ة

االيتام

سقيا الماء

المنا�ل

االجهزة الكهربائية

ال�واج

السلة الرمضانية

فرحة العيد لالطفال

ثوب العيد

افطار صائم

الم��ول

الحق�بة المدرسية

اإلجماليالربع ال�ابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

٩٠٠٠٠٩٠٠٠٠٩٠٠٠٠٩٠٠٠٠٣٦٠٠٠٠

٢٨٢٠٠٢٨٢٠٠٢٨٢٠٠٢٨٢٠٠١١٢٨٠٠

٣٩٠٠٠٣٩٠٠٠٣٩٠٠٠٣٩٠٠٠١٥٦٠٠٠

٢٢٥٠٠٠٢٢٥٠٠٠٢٢٥٠٠٠٢٢٥٠٠٠٩٠٠٠٠٠

٥٤٩٠٠٥٥٣٠٠٥٤٩٠٠٥٤٩٠٠٢٢٠٠٠٠

٢٠٠٠٠١٥٠٠٠٢٠٠٠٠١٥٠٠٠٧٠٠٠٠

٤٨٣٠٠٤٨٣٠٠٠٠٩٦٦٠٠

٠٣٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠

٠١٥٠٠٠٠٠١٥٠٠٠

٠٥٥٠٠٠٠٠٥٥٠٠٠

٠٠٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠

٠٠٢١٠٠٠٠٢١٠٠٠

الموازنة التقدي��ة لإلي�ادات للعام ٢٠٢٠



اإلجماليالربع ال�ابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالمص�وفات

التد��ب

الحج

المساعدات الطارئة

الرسائل وبرنامج شؤون بر

االسر المنتجة

محطة التحلية

التشغيلية

ادارة التطوع

االجهزة الط�ية للمرضى

حوافز ابناء االيتام

اإلجمالي

٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠١٧٥٠٠٥٢٥٠٠١٤٠٠٠٠

٠٩٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠

١٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠٠٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠

١٢٥٠٠١٢٥٠٠١٢٥٠٠١٢٥٠٠٥٠٠٠٠

١٥٠٠٠١٥٠٠٠١٥٠٠٠١٥٠٠٠٦٠٠٠٠

١٠٥٠٠٠١٠٥٠٠٠١٠٥٠٠٠١٠٥٠٠٠٤٢٠٠٠٠

٧٥٠٠٧٥٠٠٧٥٠٠٧٥٠٠٣٠٠٠٠

١٢٥٠٠١٢٥٠٠١٢٥٠٠١٢٥٠٠٥٠٠٠٠

٠٢٥٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠

٧٠٧٩٠٠٩١٣٣٠٠٧٦٨١٠٠٦٦٧١٠٠٣٠٥٦٤٠٠



جمعية البر الخي��ة في األبواء

للتواصل معنا 

@biralabwa

biralabwa.org.sa

admin@biralabwa.org.sa

0542896864

0500096198

0122165911

ص . ب ٢٥ الرمز الب��دي ٢١٩١٦ ط��ق
األبواء, مركز األبواء, المملكة العر�ية السعودية


