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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

الحياة  تحقيق  على  تعمل  التي  للدول  األسمى  الهدف  وتطويرها  المجتمعات  تنمية  تظل       
الكريمة ألبنائها بكافة فئاتهم وصواًل إلى العيش الكريم الذي يحقق للمواطن تطلعاته ويوفر 
لهم متطلباته ويحقق آماله وطموحاته ويتيح له الفرصة ألداء دوره لوطنه بما يتفق مع قدراته 

وإمكانياته وخبراته.

الثالث غير الربحي  وإذا كانت الدولة تضع ذلك كله في مقدمة اهتماماتها فال شك أن القطاع 
المجتمعية والوطنية واإلنسانية لتحقيق هذه  أن يتحمال مسؤوليتهما  الخاص البد  والقطاع 
األهداف وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة الطموحة 2030، وجمعية البر بالمنطقة الشرقية من 
موقعها الريادي بين منظمات القطاع الثالث في بالدنا تضطلع بمسؤوليتها وتحرص على أداء 
واجباتها في هذا المجال بكل كفاءة والحمد اهلل، ويتضح من خالل التقرير الذي بين أيدينا بلغة 
احتياجًا،  األكثر  الفئات  من  المستفيدة  الفئات  لصالح  أعمال  من  الجمعية  قدمته  ما  األرقام 
االهتمام  تعطي  بحيث  الجمعية  بجهود  التنموي  التحول  وضوح  االطمئنان  على  يبعث  ومما 
أكثر فأكثر لبرامج التأهيل والتدريب والتوظيف والمشاريع المنتجة الصغيرة التي يتم تمويلها 
من قبل مشاريع الجمعية لتمكين األسر المستفيدة من التحول التنموي المنشود، وإذ نبارك 
أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  ندعوا  فإننا  المباركة  المخرجات  لهذه  ارتياحنا  عن  ونعبر  الجهود  هذه 
يوفقنا إلى المزيد من هذا العطاء المبارك وأن يمد الجمعية والقائمين عليها بعونه وأن يأخذ 

بأيديهم لما فيه صالح أبناء مجتمعنا ووطنا الغالي وهو ولي ذلك والقادر عليه. 
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كلمة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

البر  جمعية  تبذله  الذي  الجهد  خاللها  من  يتضح  أيدينا  بين  الذي  للتقرير  سريعة  قراءة  إّن       
بالمنطقة الشرقية لتحقيق أهدافها االستراتيجية والتي تتجه كلها إلى تحقيق التحول التنموي 
المساعدات  النتظار  بدياًل  واإلنتاج  العمل  نحو  وبرامجها  خدماتها  من  المستفيدة  بالفئات 
طويلة  لسنوات  الخيرية  الجمعيات  خدمات  به  اتسمت  الذي  التقليدي  النمط  وهو  المباشرة 
قبل أن تتحول هذه المنظمات محلًيا وعالمًيا إلى التنمية االجتماعية للمستفيدين بدياًل من 
النتائج السلبية على األفراد والمجتمع في وقت  العديد من  التي كانت لها  الرعاية االجتماعية 
الصغيرة لبعض  المشاريع الشخصية  التدريب والتأهيل والتوظيف وبرامج تمويل  واحد، ولعل 
الجمعية  أنشطة  في  اإلعجاب  على  يبعث  ما  أكثر  هي  تشغيلها  على  وتدريبهم  المستفيدين 
وبرامجها كما أن تنفيذ هذه البرامج والمشاريع بأيدي المواطنين من المستفيدين والتخطيط 
لها ومتابعتها من قبل الكفاءات الوطنية في إدارة الجمعية ومشاركة المرأة المواطنة في ذلك 
كله، أيضًا هو ما يجعل هذا اإلعجاب مضاعفًا والحمد اهلل، السيما وأن ذلك كله يأتي منسجمًا 
كل االنسجام مع توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد األمين 
القطاعات، وهو ما  الشاملة في كافة  الوطنية  التنمية  الشباب رجااًل ونساء في  في مشاركة 

تضمنته أيضًا رؤية المملكة 2030 التي تسخر كل طاقات الوطن لتحقيقها بإذن اهلل 

وإذا أحمد اهلل سبحانه وتعالى على أن وفق لمثل هذه األعمال ولتحقيق هذه النتائج فإنني أدعوه 
سبحانه أن يأخذ بأيدينا جميًعا لخدمة وطننا الغالي... والحمد اهلل رب العالمين.
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مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية
1. صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية

رئيس مجلس إدارة الجمعية حفظه اهلل ورعاه.

2. صـاحــب السمــو المــلــكي األميـــر أحمـــد بـن فـهـــد بن سلمــان بــن عبــدالعــزيــز
نـائب أميـر المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حفظه اهلل ورعاه. 

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 3. الشيخ إبراهيــم بن محــمـــــد الجمـــيـــــح  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 4. معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 5. الشيخ خـــــــــــالـد بن عــــــــــلي التــركـــــــــي  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 6. المهندس خــالد بن محــــمــد الـبـــــــواردي  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 7. األستاذ عصام بن عبدالقادر المـهيــــــــدب  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 8. المهندس إحـســان بن فريـــد عبــدالجـواد  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 9. األستاذ طــــــــــــــــارق بن علي التمـيـــــــــمي  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 10. األستاذ عبدالمحسـن بن راشــــد الـراشـــــد  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 11. األستاذ عبداهلل بن عبداللطيف الفـــــــــوزان  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 12. األستاذ خـــالـــد بن خليفـــــــة الملحـــــــــم  

عضـو المجــلس - األمين العـام 13. األستاذ سمير بن عبدالعزيز العفيصـــــــان  
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مجلس أمناء جمعية البر بالمنطقة الشرقية
1. صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية

رئيس مجلس إدارة الجمعية حفظه اهلل ورعاه.

2. صـاحــب السمــو المــلــكي األميـــر أحمـــد بـن فـهـــد بن سلمــان بــن عبــدالعــزيــز
نـائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حفظه اهلل ورعاه. 

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 3. الشيخ عـلي بن إبـــــراهيــــم المجـــدوعي  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 4. األستاذ زامـــــــل بن عبداهلل الــــزامـــــــــل  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 5. األستاذ محمــــــد بن ســعـــد المعجـــــل  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 6. األستاذ فيصــــــل بن عبـــداهلل فـــــــــــؤاد  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 7. األستاذ داوود بن ســــليمــــان القــصـيبي  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 8. األستاذ فــــــــواز بن عبداهلل الخـضـــــــري  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 9. األستاذ عبداللطيف بن محمـــــد الـفــــرج  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 10. األستاذ عبدالرحمن بن محمـــد العـرفـج  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 11. األستاذ عبدالعزيز بن مبـــارك الحســـاوي  

عــــضـــــــــو الــــمــــجــــــــــلــــس 12. األستاذ بـدر بن عبدالعزيز قاسم كانـــــو  

عضـو المجـلس - األمين العـام 13. األستاذ سمير بن عبدالعزيز العفيصـــان  
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األهداف االستراتيجية
1. تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة.

2. دعم بنــــــاء القــــدرات اإلنتــاجيـــة لألسـر المحتاجـــــــة.

3. دعم األفراد واألسر األكثر احتياجًا بما يحفظ كرامتهم.

4. تعزيز التنسيق والتكامل مع أصحاب المصلحة والتواصل معهم.

5. تشجيع التطوع  في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية.

6. بناء الشراكات االستراتيجية.

7. تطـويــر البنيــة المؤسسيــة.

8. تحقيـق االستدامـــة الماليـــة.
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معدالت اإلنجاز في منظومة
التحول التنموي لألسر المستفيدة

97%

2%

1%
2016

2017

2018

2019

2020

دعم مباشر

دعم تشجيعي

دعم نوعي

83%

14%

3%
2017

2018

2019

2020

2021

دعم مباشر

دعم تشجيعي

دعم نوعي

20162017

دراسة الواقع الفعلي قبل انطالق الخطة
خالل العام 2016

العام ا�ول

خالل العام ا�ول للخطة 2017م

المــأمولالواقــع
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معدالت اإلنجاز في منظومة التحول التنموي لألسر المستفيدة

78%

16%

6%
2017

2018

2019

2020

2021

دعم مباشر

دعم تشجيعي

دعم نوعي

2018
العام الثاني

خالل العام الثاني للخطة 2018م

64%

23%

13%
2017

2018

2019

2020

2021

دعم مباشر

دعم تشجيعي

دعم نوعي

2019
العام الثالث

خالل العام الثالث للخطة 2019م
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مستهدفات التحول التنموي

2019 م
2020م

2021م

2018 م

2017 م

%64

%23

%13

دعم نوعي

دعم تشجيعي

دعم مباشر



التقرير السنوي الثالث واألربعون16

تحول الدعم المباشر إلى دعم تشجيعي ونوعي من 3% إلى 40%  بمعدل من 8% إلى 10%سنويًا.

2016
2017
2018
2019
2020
الطموح المستقبلي2021

قبل بدء التحول التنموي

العام الثاني

العام ا�ول

%97%2%1

%83%14%3

%78%16%6

العام الثالث %64%23%13

%57%32%11

دعم نوعيدعم تشجيعيدعم مباشر
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الدعم اإلجمالي المقدم من الجمعية وفروعها عام 2019م

الصدقات وتفريج الكربات

16,117,043 رياًال

أسرة مستفيدة
10,745

سداد ا�يجارات

13,710,583 رياًال

أسرة مستفيدة
2,285

مبادرة اكتفاء

8,328,923 رياًال

أسرة مستفيدة
555

برنامج زكاة الفطر

3,347,610 رياًال

أسرة مستفيدة
6,974

أسرة مستفيدة 49,804

دعم تأهيل المساكن

3,007,997 رياًال

أسرة مستفيدة
201

دعم وكفالة االيتام

4,132,511 رياًال

يتيم ويتيمة
2,296

برنامج ا�ضاحي

3,418,585 رياًال

أسرة مستفيدة
3,798

دعم صحي للمرضى

1,569,048 رياًال

أسرة مستفيدة
1,046

دعم سداد الكهرباء

998,065 رياًال

أسرة مستفيدة
1,663

برامج ا�سرة والطفل

1,740,000 رياًال

أسرة مستفيدة
12,531

عيني وغذائي

26,838,970 رياًال

أسرة مستفيدة
4,473

المنح والحوافز
التعليمية

4,146,390 رياًال

أسرة مستفيدة
1,091

كفالة ا�سر

4,076,097 رياًال

أسرة مستفيدة
679

تأمين ا�جهزة المنزلية

2,931,062 رياًال

أسرة مستفيدة
1,466

إجمالي الدعم

94,362,883 رياًال
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برامج الدعم

1.9 % إعانة صحية

4.5 % حافز التعليم والتأهيل والعمل

17.7 % دعم مالي ل�سر

7.3 % كفالة ا�سر

32.7 % إعانة عذائية

26.7 % إيجارات وخدمات إسكانية

3.2 % دعم المشاريع التنموية

6.1 % كفالة ا�يتام

1.7 % إعانة صحية

6.2 % حافز التعليم والتأهيل والعمل

17.1 % دعم مالي ل�سر

4.3 % كفالة ا�سر

35.6 % إعانة عذائية

21.9 % إيجارات وخدمات إسكانية

8.8 % دعم المشاريع التنموية

4.4 % كفالة ا�يتام

برامج الدعم 2019برامج الدعم 2018

1.9% 4.5%

17.7%

7.3%

32.7%

26.7%

3.2%
6.1%1.7% 6.2%

17.1%

4.3%

35.6%

21.9%

8.8%
4.4%
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الهدف األول:
»تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة«

خالل  من  الشرقية  بالمنطقة  المستدامة  التنمية  لتعزيز  المبتكرة  الحلول  الجمعية  تتبنى 
تنفيذ عدة برامج ومشاريع خالل عام 2019م منها :

1 || بناء »وقف« جامع ومركز إكرام الموتى بالدمام.

2 || برنامج مــكـــــــن.

3 || برامج تدريبية وفرها البرنامج. 

4 || اإلسـكـــــــــــان التنــمــــــــــــــــوي. 

5 || مشروع صيد األسماك ومحالت مستلزمات األسماك.

6 || مشروع ميكانيكا السيــــــارات.

7 || مشروع تاكســــــــي البـــــــــــــــر.

8 || برنامج عربات الطعام المتنقلة »عربات النجاح«.

9 || العمــــــــــل القــــــــريب.

10|| بــنــيــــــــــــــــــــــــــــــــان.
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1 - بناء وقف جامع ومركز إكرام الموتى بالدمام

البر  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الشرقية  المنطقة  أمير  الملكي  السمو  صاحب  دشن 
بالمنطقة األمير سعود بن نايف ومخطط مشروع بناء المركز على مساحة 60.000م.

العمراني  التوسع  حدود  داخل  ليكون  الدمام  بغرب  الحالية  المقبرة  من  بالقرب  المشروع  يقع 
المستقبلي لمدينة الدمام ويحوي جامعًا بطاقة استيعابية تستوعب:

- جامع يستوعب 5000 مصٍل.

- مواقف تستوعب 700 سيارة.
- مغسلة للموتى تتيح إمكانية تجهيز 24 جنازة في وقت واحد.

- قاعة لتدريب وتأهيل العاملين.
- مكاتب للدوائر الحكومية ذات العالقة بشأن المتوفون.

- صاالت انتظار للرجال والنساء ومركز تقني يهتم ببيانات الجنائز ومواقعها.

نسبة التبرع من إجمالي تكلفة بناء المركز كامال خالل عام 2019م.
17%  ويتبقى 83% من إجمالي قيمة المشروع.
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ن 2- برنامج َمكِّ

الخيرية ويهدف لتدريب وتأهيل  برنامج تنموي تقيمه الجمعية برعاية مؤسسة الملك خالد 
أبناء وفتيات األسر المستفيدة على مهارات سوق العمل إللحاقهم بوظائف مالئمة ونقلهم 

من طلب المساعدة المادية إلى اإلنتاج والعمل.

150 مستفيداً يتم توظيفهم من خالل البرنامج.

مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف (مّكن)
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3- ملتقيات التوظيف والتمكين

ملتقيــات التوظيف
هي ملتقيات متخصصة في استقطاب الفرص الوظيفية للمستفيدين من جمعية البر بالمنطقة الشرقية

بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

- مجموعة الشايع
- نابكو الوطنية

- أسواق التميمي
- لولو هايبر ماركت

- شركة الراشد للمقاوالت
- العربية للعود

- ماكدونالدز السعودية
- شركة الذوق ل�غذية

- الشركة المتحدة ل�لكترونيات (أكسترا)
- أكاديمية التعلم

- شركة هرفي للخدمات الغذائية
الجهات المشاركة

2019 - 10 - 01

تاريخ الملتقى

مقر ا�مانة العامة
لجمعية البر بالمنطقة الشرقية

مكان الملتقى

ركن الوعي المالي، صندوق أجدى
ركن تعريفي لمستفيدي الضمان
االجتماعي،  ركن فرع ا©سر الرائدة

البرامج المصاحبة

رجال
20فرصة

نساء
35فرصة

الفرص الوظيفية

حكومية
4 جهات

أهلية
11 جهة

الجهات المشاركة

رجال
109

نساء
129

المستفيدين المتقدمين

ملتقى التوظيف السادس

- شركة المطاعم ا©هلية
- مشرف التمكين بالضمان االجتماعي 

- شركة طاقات ( الخبر ) 
- شركة اتحاد االتصاالت (موبايلي)

- أسواق التميمي 
- شركة ا©نصاري القابضة

- شركة الساهر ا©مني 
الجهات المشاركة

2019 - 07 - 31

تاريخ الملتقى

مقر ا�مانة العامة
لجمعية البر بالمنطقة الشرقية

مكان الملتقى

ركن الوعي المالي، صندوق أجدى
ركن تعريفي لمستفيدي

الضمان االجتماعي

البرامج المصاحبة

رجال
5فرص

نساء
5فرص

الفرص الوظيفية

حكومية
3 جهات

أهلية
8 جهات

الجهات المشاركة

رجال
71

نساء
175

المستفيدين المتقدمين

ملتقى التوظيف الخامس

2019 - 07 - 11

تاريخ الملتقى

مقر ا�مانة العامة
لجمعية البر بالمنطقة الشرقية

مكان الملتقى

الماجد للعود
رجال

5 فرص

الفرص الوظيفية

أهلية
1 جهة

الجهات المشاركة

رجال
21

المستفيدين المتقدمين

ملتقى التوظيف الرابع

الجهات المشاركة

2019 - 07 - 04

تاريخ الملتقى

مقر ا�مانة العامة
لجمعية البر بالمنطقة الشرقية

مكان الملتقى

ليتل سيزر
رجال

2 فرصة
نساء

1فرصة

الفرص الوظيفية

أهلية
1 جهة

الجهات المشاركة

رجال
140

نساء
90

المستفيدين المتقدمين

ملتقى التوظيف الثالث

الجهات المشاركة

2019 - 06 - 20

تاريخ الملتقى

مقر ا�مانة العامة
لجمعية البر بالمنطقة الشرقية

مكان الملتقى

نسما للمقاوالت
رجال

5 فرص

الفرص الوظيفية

أهلية
1 جهة

الجهات المشاركة

رجال
50

المستفيدين المتقدمين

ملتقى التوظيف الثاني

الجهات المشاركة

2019 - 02 - 26

تاريخ الملتقى

مقر ا�مانة العامة
لجمعية البر بالمنطقة الشرقية

مكان الملتقى

ماكدونالدز
رجال

2فرصة
نساء

1فرصة

الفرص الوظيفية

أهلية
1 جهة

الجهات المشاركة

رجال
54

نساء
15

المستفيدين المتقدمين

ملتقى التوظيف ا�ول

الجهات المشاركة



23التقرير السنوي الثالث واألربعون

4- اإلسكان التنموي 
يُنفذ هذا البرنامج بالتنسيق مع وزارة اإلسكان ممثلة بوكالة اإلسكان التنموي لتوفير وحدات 
للمسكن  السنوي  اإليجار  عبء  ورفع  تنميتهم  في  تسهم  الجمعية  لمستفيدي  سكنية 

عنهم بعد بحثهم والتأكد من استحقاقهم.
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5- مشروع صيد األسماك ومحالت مستلزمات صيدها:

مشروع تتبناه جمعية البر بالمنطقة الشرقية لتدريب وتأهيل المستفيدين على صيد األسماك 
لتوفير كوادر  تنموية  تدريبهم ومنحهم قروضا  تنموية لهم عبر  توفير فرص عمل  بهدف 

وطنية عاملة في المجال.

عدد المستفيدينقيمة القسط الشهريعدد الدفعات الشهريةقيمة القرض

8002-24000301000 -30000 ريال
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6-مشروع ميكانيكا السيارات:
عبر  لهم  عمل  فرص  لتوفير  السيارات  ميكانيكا  فنيات  على  المستفيدين  لتدريب  مشروع 

تدريبهم ومنحهم قروضا تنموية لتوفير كوادر وطنية عاملة في المجال.

عدد المستفيدينقيمة القسط الشهريعدد الدفعات الشهريةقيمة القرض

360003012001 ريال
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7-مشروع تاكسي البر: 

عليها  للعمل  ميسرة  بأقساط  للمستفيدين  »تاكسي«  سيارة  تأمين  على  يقوم  مشروع 
وتحقيق االكتفاء بعد ربط المستفيدين بتطبيقات الشراكات المشغلة » أوبر أو كريم«.

عدد المستفيدينقيمة القسط الشهريعدد الدفعات الشهريةقيمة القرض

8004-24000301000 -30000 ريال
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8-برنامج عربات الطعام المتنقلة »عربات النجاح«

برنامج يقوم على تأمين عربات الطعام المتنقلة للمستفيدين بأقساط ميسرة للعمل عليها 
وتحقيق االكتفاء بعد تدريبهم من قبل الجمعية لهم وتأهيلهم للعمل وتسويق منتجاتهم.

 

عدد المستفيدينقيمة القسط الشهريعدد الدفعات الشهريةقيمة القرض

6005-251000-1500030 -30000 ريال
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9-العمل القريب 
برنامج لتوفير المواصالت للمستفيدين الذين يعملون بعيداً عن مقر إقامتهم لتشجيعهم 

على االستمرار بالعمل مما يساعد في تحقيق االكتفاء ألسرهم والتحول بهم إلى التنمية.

عدد المستفيدين 33  مستفيداً
)بالشراكة مع مجموعة الزامل القابضة(
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10-بنيـــــــــان:
برنامج لدعم أبناء الجمعية من األيتام تعليميا وثقافيا واجتماعيا من خالل تنميتهم دراسيًا 

عبر مجموعة من البرامج المتخصصة بالشراكة مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية.

30 يتيما ويتيمةعدد األيتام المستفيدين من بنيان

4 برامجعدد البرامج التعليمية والثقافية

5 دوراتعدد الدورات التدريبية المتخصصة

9 برامجعدد البرامج االجتماعية والرياضية
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الهدف الثاني:
» دعم بناء القدرات االنتاجية لألسر المحتاجة«

سعت الجمعية لدعم بناء آمن عبر تنفيذ عدة برامج خالل عام 2019 م منها

1 || صنــــدوق أجــدى التنمــــوي. 

2 || األســـــــــر الـــــرائـــــــــــــــــــدة. 

3 || برنامج الخياطة والتفصيل.

4 || مطــبــــــــخ الــــــــبـــــــــــــــــــر.

5 || التـــــأهـيــــل والعــــمــــــــــــل. 

6 || مـبــــــادرة العــلـم نــمـــــــاء. 

7 || برنـامـج المنــح الدراسيــــة. 
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صندوق أجدى التنموي 

صندوق تنموي يعني بالتمويل األصغر والمشاريع الصغيرة،  أسس من قبل جمعية البر بالمنطقة 
الشرقية لتمكين وتحويل األسر المستفيدة من الجمعية إلى أسر منتجه وقادرة على العمل 

عبر تقديم قروض حسنه مسترده لمن يملكون مشاريع صغيرة ومنتجة لتحسين دخلهم.

أداء اإلقراض عام 2019

155  قرضًاعدد القروض 2018

350  قرضًاعدد القروض 2019

 505 قروضإجمالي القروض للمحافظ
6,661,000 ريااًل سعوديًاقيمة إجمالي المحافظ

 4,275,123 ريااًل سعوديًاالمحفظة القائمة
99 %نسبة التحصيل

1 %المحفظة المعرضة للخطر

المخطط السنوي لإلقراض )2018 - 2019(م
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تحليل وضع المقترضين
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األسر الرائدة 

المادي  الدعم  تقديم  و  التدريب  خالل  من  والعمل  اإلنتاج  على  تشجيعها  يتم  منتجة  أسر 
والمعنوي لها وتوفير القروض الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تسويق منتجاتها  في 

المعارض ومنافذ البيع المختلفة.

عدد الدورات التدريبية المقدمة بفرع األسر الرائدة 2019 || 14 دورة تأهيلية تنموية
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أبرز الفرص التسويقية التي وفرتها الجمعية لألسر المنتجة خالل 2019م

عدد األسر المستفيدةالفرصة

75تسويق منتجات األسر في مهرجان سفاري بقيق 

10تسويق منتجات األسر في مهرجان ربيعنا شرقاوي 

12مشاركة األسر بالليلة الرمضانية التي نظمتها أمانة المنطقة

55تسويق منتجات األسر بمعرض صنعتي 

27توفير فرص تسويقية لمنتجات األسر في االحتفال باليوم الوطني 

6مشاركة األسر في سجن الدمام النسائي

تسويق منتجات األسر خالل االحتفال باليوم العالمي للغذاء 
بالواجهة البحرية

20
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التأهيل والعمل 

تُعنى إدارة التأهيل والعمل بالجمعية بتوفير الفرص الوظيفية لألسر المستفيدة بالشراكة مع 
شركات القطاع الخاص.

544الشركات المستقطبة

2263الفرص الوظيفية

2969الترشيح للوظائف

227التوظيف

6عدد الملتقيات
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مبادرة العلم نماء 

في  المتفوقين  من  المستفيدة  األسر  ألبناء  والتشجيعي  التعليمي  الدعم  لتقديم  مبادرة 
نهاية المرحلة المتوسطة الحتضانهم ورعايتهم تعليميا خالل المرحلة الثانوية للحفاظ على 

تفوقهم وتيسير التحاقهم بجامعات متميزة.   

الطالب المستفيدين من مبادرة العلم نماء بفروع الجمعية
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برنامج المنح الدراسية: 

ألبناء  دراسية  منح  لتوفير  المفتوحة  العربية  الجامعة  مع  بالتعاون  البرنامج  هذا  تنفيذ  يجري 
األسر المستفيدة دعماً الستمرارية تعليمهم.

استفاد من إجمالي دعم المنح والحوافز التعليمية بالجمعية وفروعها:
1091 أسرة بقيمة إجمالية 4146.390 ريااًل
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الهدف الثالث :
»دعم األفراد واألسر األكثر احتياجا بما يحفظ كرامتهم«

الدعم من خالل البطاقة اإللكترونية الذكية 

1 || برنامج زكــــاة الفطر الموحـــد

2 || برنامــــج أضـــــــاحـــــــــي

3 || برنامج سقـيــا المــــــاء 

4 || برنامج ترميم المنازل 

5 || برنامج سداد اإليجارات 

6 || برنامج سداد فواتير الكهرباء 

7 || برنامج المساعـــدات الصحيـة 

8 || كفــالــــة األيـتــــــــــــــام 

9 || الــــدعـــــم الصــحـــــــــي 
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الدعم من خالل البطاقة اإللكترونية الذكية 

الدعم للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم عبر  إلكترونية منظمة لتقديم  آلية  الجمعية  تتبع 
بطاقات ممغنطة يقدم من خاللها: 

- سلة غذائية 

- أجهزة كهربائية 

- كسوة لألسر   - بطانيات 

عدد األسراإلجمـــــاليالدعــــــم

26.838.9704.473دعم عيني وغذائي

29310621466تأمين األجهزة المنزلية

4076097679دعم وكفالة األسر
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برنامج زكاة الفطر الموحد

بالمنطقة  الخيرية  الجمعيات  مع  بالشراكة  الشرقية  بالمنطقة  البر  جمعية  تنسقه  برنامج 
للعمل على جمع الزكاة من المزكين بالوكالة عن المزكي في إيصال زكاته للمستحق ووكالء 

عن المستحق في تحصيل زكاة الفطر من المزكي.
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برنامج أضاحي

 برنامج يهدف إلحياء شعيرة األضحية من خالل التيسير على المضحي في أداء الشعيرة ضمن 
الضوابط الشرعية، حيث يوكل المضحي الجمعية بالذبح عنه  وفي حال تبرعه بكامل األضحية 

أو جزء منها تقوم الجمعية بتوزيع التبرع على مستحقيه في الوقت الشرعي.

تقرير موجز عن البرنامج األضاحي الموحد لعام 2019م.

مجموع األضاحي 3069 اضحية

مجموع قيمتها: 3569250 ريااًل.

سواكني 1468 اضحية النعيمي 1601 اضحية 

تأمين 24 ثالجة شحن لنقل لحوم األضاحي بين الجهات

عدد الرحالت )48( رحلة. 12 ثالجة نوع تريال.    12 ثالجة نوع ديانا.   

الكادر البشري للبرنامج )227( منهم 48 متطوع.

لحوم األضاحي )73750( كيلو غرامًا حسب ما يلي:

12370 كيلو غرامًا من التبرعات عينية 61380 كيلو غرامًا من التبرعات نقدية   

عدد األفراد لألسر )24372( فرداً. عدد األسر المستفيدة )5416( أسرة.  
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برنامج سقيا الماء 

برنامج لتوفير السقيا للمساجد و الصائمين وللمحتاجين

قيمة السهم 150 رياال

عدد األسهم التي تم التبرع بها عام 2019:     368 سهمًا

إجمالي قيمة المياه الموزعة عام    2019:      55.200 ريااًل 
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برنامج ترميم المنازل 

آمن  مسكن  لتوفير  ترميم  جمعية  مع  بالشراكة  المستفيدة  األسر  منازل  لترميم  برنامج 
للمستفيدين 

201 أسرةعدد األسر التي تم ترميم وتأهيل منازلها

3.007.997 ريااًلإجمالي مبلغ الترميم والتأهيل
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برنامج سداد اإليجارات 

برنامج لسداد إيجارات األسر المستفيدة من جمعية

2285 أسرةعدد األسر المستفيدة

13.710.583 ريااًلإجمالي الدعم المقدم
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برنامج سداد فواتير الكهرباء 

برنامج لسداد فواتير كهرباء األسر المستفيدة من جمعية

1663 أسرةعدد األسر المستفيدة

998.065 ريااًلإجمالي الدعم المقدم
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برنامج المساعدات الصحية 

برنامج تقدم من خالله المساعدات الصحية للمستفيدين من كبار السن واألرامل ومستحقي 
الدعم الصحي.

1046 أسرة عدد األسر المستفيدة من المساعدات الصحية

1.569.048 ريااًلإجمالي مبلغ المساعدات الصحية
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البرنامج الصحي 

عبر  لهم  الصحية  الرعاية  وتوفير  المستفيدة  لألسر  الصحي  الدعم  لتقديم  الجمعية  تسعى 
فروعها بالمنطقة الشرقية.

1.046 أسرةعدد األسر المستفيدة من الدعم الصحي

1.569.048 ريااًلالقيمة اإلجمالية
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الهدف الرابع :
»تعزيز التنسيق والتكامل مع أصحاب المصلحة 

والتواصل معهم«

1 || لقاء عضوات البر 

2 || صوت المستفيد 
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لقاء عضوات البر

لقاء تنظمه الجمعية سنويا من خالل الفروع النسائية برعاية صاحبة السمو حرم أمير المنطقة 
الشرقية لتعزيز التواصل مع العضوات وكافالت أيتام الجمعية. 

650 سيدة أعمال حضرن اللقاء عام 2019م

افتتاح األميرة لفرع األسر الرائدة خالل اللقاء

تدشين معرض اللقاء

االطالع على البرامج التنموية للجمعية 
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صوت المستفيد 

برنامج يفتح قنوات للتواصل مع المستفيدين والمتبرعين الستقبال شكاواهم ومقترحاتهم 
وقياس مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم من ِقبل الجمعية وفروعها ومراكزها. 

عدد الشكاوىعدد المقترحاتنسبة الرضاعدد االستباناتالنوع

902718%1109المستفيد

92134%151المتبرع
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الهدف الخامس :
»تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية« 

تسعى الجمعية من خالل تحقيق هذا الهدف إلى تشجيع العمل التطوعي بين أفراد المجتمع 
بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في دعم وتشجيع التطوع.

أبرز البرامج التي دعمها المتطوعون 2019
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اليوم العالمي للتطوع 
في صور
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الهدف السادس:
»بناء الشراكات االستراتيجية«

تسعى الجمعية لتوثيق التعاون مع كافة القطاعات المجتمعية وتعزيز المسؤولية االجتماعية 
لهذه القطاعات من خالل توقيع الشراكات المجتمعية لتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات 
اإلدارية  االحتياجات  وتوفير  والموظفين  للمستفيدين  أفضل  خدمة  وتوفير  المختلفة 

والتشغيلية بالجمعية وفروعها.

115 اتفاقية للجمعية شراكة مجتمعية سارية خالل عام 2019 وقعتها الجمعية مع الجهات 
الحكومية والخيرية والخاصة. 

عدد الشراكات الموقعة مع الجهات الحكومية  5

عدد الشراكات الموقعة مع الجهات الخيرية 44 

عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخاص 66

المجموع 115 شراكة
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 الهدف السابع:
» تطوير البنية المؤسسية «

تسعى الجمعية لتطوير البنية المؤسسية من خالل تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ومنها:

1 || بـنــــــــــك اإلبــــــــــداع

2 || المـوظـــف المثـــــالي

3 || صيانة نظام الجودة 

4 || التخطيـط التشغيلي 

5 || تــــدريـب الموظفين 

6 || وحدة الدراسات والتطوير 
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بنك اإلبداع 

برنامج خاص بتحفيز موظفي الجمعية لتقديم األفكار اإلبداعية التي من شأنها تطوير العمل 
وتحسين مخرجاته.

األفكار المقدمة لبنك األبداع  )95 فكرة(

عدد المبادرات المقدمة من خالل بنك اإلبداع 15 مبادرة

عدد المبادرات التي تم تنفيذها 4 مبادرات 

نسبة رضا الموظف عن بنك اإلبداع 76 %
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الموظف المثالي

برنامج شهري يهدف إلى تطوير أداء موظفي الجمعية وتعزيز تميزهم من خالل تقديم جائزة 
للموظف المثالي شهريًا:

132 موظفًاعدد المتقدمين

24 موظفًاعدد الموظفين الفائزين

80 %رضا الموظفين من برنامج الموظف المثالي
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صيانة نظام الجودة 

عدد النماذج التي تم تحديثها 165

عدد اإلجراءات التي تم تحديثها 39

نسبة الرضا عن نظام صيانة الجودة 76 %
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التخطيط التشغيلي 

يقوم مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي بمتابعة التخطيط التشغيلي لبرامج ومشاريع 
فروع الجمعية وإداراتها سعيا لتطوير البنية المؤسسية:

478عدد برامج التخطيط التشغيلي 2019

65.5 % معدالت إنجاز الخطة االستراتيجية 2019

76%نتائج استبانات قياس الرضا عن التخطيط االستراتيجي للجمعية
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تدريب الموظفين 

سعيا  وفروعها  الجمعية  لموظفي  التدريبية  الفرص  بتوفير  الجمعية  في  التدريب  إدارة  تقوم 
لتطوير أدائهم ودعما لتطوير البنية المؤسسية بالجمعية.
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وحدة الدراسات والتطوير 

تهدف وحدة الدراسات والتطوير إلى تطوير البرامج والمشاريع الحالية وإعداد الدراسات العلمية 
للمشاريع المستقبلية.
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الهدف الثامن:
» تحقيق االستدامة المالية «

تسعى الجمعية لتحقيق االستدامة المالية من خالل بناء األوقاف والمشاريع االستثمارية.

1 || األوقــــاف التمـــويليـــة 

2 || السياسة االستثمارية 
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األوقاف التمويلية

تهدف إلى تحقيق االستدامة المالية للجمعية من خالل تأسيس أوقاف تسهم في تعزيز موارد 
وخدماتها  الجمعية  برامج  لتمويل  السنوية  إيراداتها  تخصيص  يتم  بحيث  المالية  الجمعية 

وأنشطتها.

*وقف رأس تنورة  *وقف دار الخير       

*وقف مستشفى األمل  *وقف مبرة اإلحسان      

*مشروع نميها “دار الخير” *وقف عمارة الزهور      

*وقف سليمان القرشي *وقف حي االتصاالت     

*وقف طريق المطار »صفوى« *وقف بقيق       

*الوقف السكني مبرة اإلحسان »الخبر« 
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فروع الجمعية 
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فرع الجمعية بمحافظة الخبر »مبرة اإلحسان«

الفقراء  المحتاجين من  تأمين حاجة  إلى  الخبر  اإلحسان بمحافظة  الجمعية مبرة  يسعى فرع 
واأليتام  والمهجورات  السجناء  وأسر  واأليتام  واألرامل  والمطلقات  السن  وكبار  والمساكين 

وتقديم الخدمات التنموية واإلغاثية لألسر المستفيدة ضمن نطاق المحافظة.

القيمةعدد المستفيدينالبرنامج

519840  ريااًل2167  أسرةزكاة الفطر الموحد

160 ألف ريال198طالبًا وطالبة.جائزة البسام للتفوق العلمي

الوعي خطوة للتأهيل والتمكين
95 مستفيداً بعدد 10 لقاءات 

ارشادية وتوعوية
1000 ريال

ًتأهيل وتوظيف أبناء المستفيدين 500 ريالالمرشحون )168( مستفيدا

312 ألف ريال33 مستفيدةمبادرة العمل القريب

الفرص التطوعية
100 متطوع بواقع 75 ساعة 

تطوعية
1500 ريال

6000 ريال50 مستفيداً»نورهم« لنشر الوعي بين المستفيدين

72950 رياال10 مستفيدين»من أحياها«  لتوفير التأمين الطبي

»بوابة مستقبلي« لتعليم وتمكين أبناء 
المستفيدين

ً 22500 ريال13 مستفيدا
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الفرع النسائي بالدمام 

التنموي واإلغاثي لهن عبر  النسائي بالدمام لخدمة المستفيدات وتقديم الدعم  الفرع  يسعى 
مجموعة من البرامج والمشاريع. 

أبرز البرامج التي قدمها الفرع عام 2019م
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الفرع النسائي بالخبر 

عبر  لهن  واإلغاثي  التنموي  الدعم  وتقديم  المستفيدات  لخدمة  بالخبر  النسائي  الفرع  يسعى 
مجموعة من البرامج والمشاريع.
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مركز التنمية األسرية بالمنطقة الشرقية 

البين  الثقافة والوعي األسري لحل المشكالت األسرية من خالل إصالح ذات  مركز يعنى بنشر 
وتقديم االستشارات األسرية والتوفيق بين راغبي الزواج وتقديم الدورات المتخصصة في مجال 
النسائي  والفرع  وبقيق  تنورة  ورأس  النعيرية  من  كل  في  فروع  أربعة  وللمركز  األسري  الوعي 

بالخبر إضافة للفرع الرئيس بالدمام.

أبرز البرامج التي قدمها الفرع خالل 2019م
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مركز تنمية الطفل »أفالذ«

يسعى فرع الجمعية مركز أفالذ لتنمية الطفل إلى توفير بيئة تربوية تعليمية لرعاية الطفل 
وللمركز  والجسمي  والعقلي  الخلقي  ونموه  فطرته  ورعاية  وصحيا  وثقافيا  ودينيا  اجتماعيا 

مقران أحدهما في األحساء واآلخر بمدينة الخبر.
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فرع الجمعية بمحافظة رأس تنورة 

يقوم الفرع بتقديم الدعم اإلغاثي والتنموي لألسر المستفيدة من الفرع.

أبرز البرامج التي نفذها الفرع عام 2019م

اسم البرنامج
عدد 

المستفيدين
أهداف البرنامجالمبلغ

توزيع حقيبة مدرسية على أبناء 20010000الحقيبة المدرسية
المستفيدين

السلة الغذائية الرمضانية )1( 
1440هـ

الدعم الغذائي5025000

السلة الغذائية الرمضانية )2( 
1440هـ

الدعم الغذائي5025000

تأثيث منازل الفقراء2020000األجهزة المنزلية
مساعدة ومساندة مادية لأليتام135200كفالة األيتام

دعم األسر واألفراد األكثر احتياجا بما 18090000كسوة العيد 
يحفظ كرامتهم

تسديد فواتير األشد احتياجًا1010000سداد فواتير كهرباء
سداد اإليجارات األشد احتياجًا39000سداد اإليجارات

اإلشراف في تجهيز مكيفات 
االشراف في تجهيز مكيفات مساجد 510000مساجد رأس تنورة

رأس تنورة
تجهيز سجاد جامع الرحمة برأس 

توفير سجاد للمصلين بالجامع1200000تنورة

تقديم المساعدة الطارئة3015000المساعدات الطارئة العاجلة
توزيع لحوم األضاحي18072000لحوم األضاحي

الدعم الغذائي18085000توزيع زكاة الفطر 1440هـ
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فرع الجمعية بأم الساهك 

يقوم الفرع بتقديم الدعم اإلغاثي والتنموي لألسر المستفيدة بفرع الجمعية بأم الساهك.

أبرز البرامج التي نفذها الفرع عام 2019م
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مركز شمل 

مركز متخصص بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع وزارة العدل.
أبرز نتائج الفرع عام 2019
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ألبوم الصور 2019
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التقرير المالي 2019
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الداعمــــون
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الداعمين لعام 2019
االســـــــــــــــمم
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز1

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز2

شركة نسما وشركاهم3

شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(4

عبدالعزيز بن محمد السحيمي )مكتب عبدالعزيز محمد السحيمي لالستشارات الهندسية(5

وزارة المالية 6

الشركة األساسية لإللكترونيات المحدودة7

سيف بن أحمد بن سيف ثابت )شركة الخدمات الصناعية والميكانيكية المحدودة(8

شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده9

الشيخ/ عبداهلل بن رشيد الرشيد10

صندوق موظفي سابك الخيري - ِبّر11

مؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية12

الشيخ/ علي بن عبداهلل الزامل السليم13

محمد بن علي القرني14

أبناء عثمان بن عبدالعزيز أباحسين رحمه اهلل15

إبراهيم بن عبدالرحمن السماعيل )مؤسسة إبراهيم السماعيل للمقاوالت العامة(16

عبداهلل بن علي الزامل السليم17

الشيخ/ علي بن إبراهيم صالح المجدوعي18

وائل بن عبداهلل السليمي19

عبدالعزيز بن عبدالرزاق محمد األنصاري )شركة االنصاري القابضة(20
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حسن بن محمد العبدالرحمن القحطاني21

خليفه بن عبداللطيف عبداهلل الملحم22

سارة بنت عبداهلل عبدالعزيز الزامل23

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم(24

طارق بن محمد المعيقل )شركة أبيان لالستثمار(25

خالد بن حمد علي آل مبارك26

عبدالوهاب بن فايز سعيد األحمري27

محمد بن فهد محمد الزعبي28

عبدالعزيز بن محمد العريفي29

سعد بن عبدالرحمن مهنا بن زنيتان30

مؤسسة أنساب للمقاوالت العامة31

معالي المهندس/ ضيف اهلل بن عايش العتيبي32

شركة مصنع رحيمة ألعالف الدواجن33

شركة الراشد للتجارة والمقاوالت المحدودة34

شركة عبدالعزيز وعبدالرحمن أبناء محمد الدوسري )محالت محمد محمد الدوسري(35

عمر بن محمد حمد الجبر36

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمام37

عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي )مجموعة شركات اليمامة(38

عبداهلل بن محمد العبدالكريم39

معالي المهندس/ إبراهيم بن سليمان محمد بالغنيم40

الشيخ/ حمد بن عبدالرحمن محمد الحصيني رحمه اهلل41

مؤسسة ترفيه الخليج التجارية42
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محمد بن عبداهلل عبداللطيف الفرج43

شركة مجموعة الزامل القابضة44

معالي الدكتور/ خالد بن صالح السلطان 45

أبناء الشيخ محمد بن زيد آل سليمان رحمه اهلل46

مؤسسة أحمد عبداهلل سليمان البسام التجارية47

عبدالرحمن بن محمد الدوسري48

مؤسسة مزن الخيرية49

موسى بن عبدالعزيز عبداهلل الموسى50

طارق بن محمد بن عبدالرحمن الطحيني51

خالد بن داوود الفداغ52

أحمد وفيصل وطالل عوض أحمد بن شفلوت53

عادل بن سليمان السيف54

سارة بنت خالد مزيد الخالدي55

الشيخ/ خالد بن علي التركي56

مسعود بن علي محمد القحطاني )أعمال الطاقة لالستشارات الهندسية(57

الشيخ/ حسين بن علي محمد السيف58

فواز بن علي بن محمد العجينه السبيعي59

الوليد بن حمد آل مبارك 60

أحمد بن رمضان عبداهلل التميمي61

مجموعة سامبا المالية62

عبداهلل بن سعيد جعري الغامدي63

علي بن محمد آل نمر القحطاني64
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حبابه بنت فؤاد بن حسين خضراء65

شركة تطوير البيئة المحدودة )أدكو(66

نضال بن فتحي أحمد اللبابيدي67

شركة عثمان بن عبدالرحمن العصيمي وشركاه التجارية68

مشعل بن عبداهلل عبدالمحسن الخضري 69

طارق بن فريد محمد زيدان70

فهد بن عبدالعزيز محمد الموسى71

الشيخ/ عبدالرحمن بن علي الجريسي )شركة مجموعة الجريسي(72

أحمد بن سعد محمد الدوسري73

ندى بنت سليمان حمد السيف74

سعيد بن عاطف أحمد سعيد )الشركة العربية للمشاريع(75

منذر بن محمد علي المطلق76

بثينه بنت محمد علي المطلق77

محمد بن أحمد عبدالرحمن العرفج78

فهد بن محمد الغسالن79

عبداهلل بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان80

الشيخ/ عبداللطيف بن أحمد الفوزان 81

يوسف بن عبدالمحسن حمود المحيسن82

شركة مجوهرات الكوهجي المحدودة83

عبداهلل بن سالم الهاجري 84

ناصر بن سالم الهاجري85

عايض بن سعد القحطاني86



115التقرير السنوي الثالث واألربعون

مناحي بن خالد محمد الهاجري87

أحمد بن عبداهلل حمود البراك88

محمد بن قريان بن فهيد القحطاني89

طارق عبدالرحمن الجالل90

نايف بن عبداهلل الخضري91

منصور بن سعد صالح المنقور92

عبداهلل بن سعد عبدالرحمن الراشد93

عبداهلل بن محمد السادات94

سامي بن محمد راشد الصقير95

مجموعة العوجان القابضة96

أبناء عبدالرحمن على التركي رحمه اهلل97

فيصل بن عبداهلل فؤاد أبوبشيت98

ناصر بن سعد صالح المنقور99

أحمد بن محمد راشد الخثالن100

شركة يقين القابضة101

مساعد بن سعود بن معلث الجبيري )شركة الجبيري القابضة(102

معالي المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز العوهلي 103

شركة الخالدي القابضة104

خالد بن محمد بن فرحان العمار الدوسري105

شركة األسد للتجارة والنقليات106

زياد بن ثامر راكان المرشد107

إبراهيم بن علي إبراهيم الرشودي108
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محمد بن أحمد الكهالن109

محمد بن نجر صقر العتيبي110

مجموعة روابي القابضة111

زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر112

مؤسسة سالم أحمد محمد بالحمر وعائلته الخيرية  113

شركة الجبر التجارية114

عثمان بن محمد سعد الحزيم115

صالح بن عبداهلل السيد116

محمد بن علي بن محمد العجينه السبيعي117

ناصر بن صالح غرامه الغامدي118

عبدالرحمن بن سعيد الغامدي119

سيف بن إبراهيم سيف النصار الدوسري120

عبدهلل بن علي الكريمي )مؤسسة كنوز للخدمات الصناعية(121

شركة أبناء عبداهلل حمود الشويعر122

زياد بن صالح عبدالرزاق الصويغ123

عبدالرزاق بن صالح عبدالرزاق الصويغ124

منصور بن صالح عبدالرزاق الصويغ125

عبدالسالم بن عبداهلل إبراهيم الحبيب126

منيره بنت عبدالرحمن السالم الكريديس127

عبداهلل بن محمد الكعبي128

نعيمه بنت عبدالرحمن عبدالعزيز العليان129

شركة الرزيزا للتجارة والتعهدات130



117التقرير السنوي الثالث واألربعون

تركي بن عامر علي عسيري131

معالي المهندس/ عبداللطيف بن أحمد العثمان132

حمود بن علي الخلف133

عبدالرحمن بن صالح العطيشان )مجموعة عبدالرحمن العطيشان للمقاوالت(134

عبدالعزيز بن عبدالهادي السلطان135

حليمه بنت أحمد الغامدي136

شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة137

شركة العبدالكريم القابضة138

خيرية بنت عمر روزي البخاري رحمها اهلل139

شركة يوسف بن أحمد كانو140

شركة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي 141

عبدالعزيز بن حسن الجبر142

خالد بن عبدالرحمن محمد العمران143

الشركة السعودية لتبادل المعلومات144

زياد بن حمد علي آل مبارك 145

سالم بن سعيد بالحداد146

عبداهلل بن محمد صالح الرميح 147

محمد بن أحمد عبداهلل العرفج148

مهدي بن محمد مهدي آل عبيد الشهري149

بندر بن صالح غرم اهلل الغامدي150

علي بن عبدالعزيز العويد151

سامي بن عبدالرحمن الشويعر152
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عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل الزامل153

حامد بن علي عبداهلل الغامدي154

حمد بن إبراهيم حمد العبدالوهاب155

عبداهلل بن فهد الهريش )مركز العقار واالستثمار(156

سالم بن محمد الجالسي الخالدي157

خالد بن إبراهيم الجبر158

أسواق المزرعة159

وقف عيسى بن أحمد الدوسري160

البنك السعودي لالستثمار161

سعيد بن عبداهلل القحطاني 162

فهد بن محمد آل شبانه163

عبداهلل بن هادي بالحارث164

سالم بن فهد التميمي165

سارة بنت فالح العتيبي166

الفضل بن عباس العومي167

عبدالرحمن بن حمد عبدالرحمن الحصيني168

هالل بن علي الغامدي169

عبدالعزيز بن مرعي آل سليمان العمري 170

شركة االسمنت السعودية171

محمد بن عبداهلل البسام172

مجموعة سعد علي العيسى للتجارة والمقاوالت173

عبداللطيف بن عزمي عبداللطيف عبدالهادي174
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غرم بن عبداهلل العسيس )شركة العسيس الدولية القابضة(175

عبداهلل بن مهنا المعيبد176

حمد بن محمد الدبيان177

خلوفه بن سعيد فرحان الغامدي178

طالل بن أمين عمر الغزاوي179

فهد بن عبداهلل عبدالرحمن الحواس180

محمد بن سالم راشد الجعيب181

شركة صالح وعبدالعزيز أباحسين المحدودة182

شركة الكحيمي للصناعات المعدنية المحدودة183

رعد بن صالح الدين يوسف عبدالجواد184

محمد بن إبراهيم علي آل علي الغامدي185

إبراهيم بن محمد آل النمر رحمه اهلل186

علي بن محمد آل النمر وإبنه محمد رحمهم اهلل187

الشركة السعودية لصناعة الورق188

عبداهلل بن عبدالمحسن الفارس )شركة إبراهيم بن عبداهلل الفارس وإخوانه للتجارة(189
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