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احلم��د هلل والص��اة والس��ام عل��ى نبين��ا حمم��د وعلى آله وصحب��ه ومن تبعهم  	
بإحس��ان إىل ي��وم الدي��ن، وبع��د

فيطي��ب ل��ي تقدي��م التقري��ر الس��نوي ع��ن مجعي��ة ب��ر الوالدي��ن )أب��رار( للع��ام  	
يس��تعرض: وال��ذي  م   2017
أواًل : التعريف باجلمعية 	

ثانيًا : اجتماعات جملس اإلدارة وأبرز قرارته 	
ثالثًا : إجنازات عام 2017 م 	

ويس��رني أن أهتب��ل ه��ذه املناس��بة يف تقديم الش��كر واالمتنان ملق��ام وزارة العمل  	
والتنمي��ة االجتماعي��ة عل��ى دعمه��ا وتش��جيعها املس��تمر، والش��كر موص��ول لألعض��اء 
املؤسسني لتأسيسهم هذا الصرح والذي نسأل اهلل أن يكون هلم من الباقيات الصاحلات.

كما أشكر أعضاء جملس إدارة اجلمعية والفريق التنفيذي على ما يقومون  	
ب��ه ويبذلون��ه م��ن جه��د مب��ارك يف س��بيل حتقي��ق أه��داف اجلمعي��ة.

كم��ا يطي��ب ل��ي أن أش��كر كل اللج��ان واألف��راد الذي��ن س��اهموا معن��ا بفكره��م  	
وعطائه��م ومقرتحاته��م القيم��ة، س��ائًا امل��وىل عز وج��ل أن يتقبل منه��م، وآخر دعوانا 

أن احلم��د هلل ربِّ العامل��ني. 

رئيس مجلس اإلدارة
أ.د. خالد بن علي الوزان

مقدمة
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المؤسسون:
1. أ.د.خالد بن علي أمحد الوزان 

2. د.حممد بن عبد العزيز حممد الشريم
3. أ.عمر بن إبراهيم حممد العوشن

4. د.عبداهلل بن مبارك عبداهلل آل سيف 
5. أ.سليمان بن سعد إبراهيم بن خضري
6. أ.عبدالعزيز بن صاحل موسى الشومر

7. أ.خالد بن حممد عبدالرمحن احلسن
8. د.عبدالعزيز بن عبداهلل الرشيد احمللسي

9. م.عبدالعزيز بن حممد صاحل بن عمر باناجه 
10. أ.محاد بن عبدالرمحن محاد العمر
11. م.خالد بن ناصر عبدالعزيز الغنام

12. د.عبداهلل بن سامل عمر باهمام 
13. أ.عوض بن علي عوض اجلميلي 
14. د.حممد بن عبداهلل ابراهيم املهنا 
15. د.علي بن حممد إبراهيم الشبيلي

16. أ.عبدالعزيز بن علي غالب السبيعي 
17. د.حممد بن عبداهلل إبراهيم الدويش 
18. د.عبدالعزيز بن عبد اهلل صاحل املقبل

19. أ.وائل بن إمساعيل إبراهيم بكر
20. أ.منصور بن حممد عبداهلل املقرن

21. د.عبداجمليد بن عبدالعزيز عبداحملسن الدهيشي
22. د.عبداهلل بن ناصر عبداهلل الصبيح 

أواًل : التعريف بالجمعية
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الهيكل التنظيمي:

التأسيس:
تأسس��ت مجعي��ة ب��ر الوالدي��ن )أب��رار( يف 07 /06 /1438 ه���، وه��ي أول 
مجعية خريية من نوعها يف اململكة العربية السعودية متخصصة يف تعزيز بر 
الوالدي��ن، مركزه��ا مدين��ة الري��اض، وخت��دم مجيع مناطق اململكة، ومس��جلة 

يف وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة برق��م )878( .



6

رؤيتنا:
أن نكون اجلمعية الرائدة يف برامج تعزيز بر الوالدين.

رسالتنا:
تعزي��ز االس��تقرار األس��ري واجملتمع��ي، بنش��ر مفه��وم ب��ر الوالدي��ن يف اجملتم��ع، 
م��ن خ��ال تنفي��ذ مب��ادرات وبرام��ج نوعي��ة، وعق��د ش��راكات جمتمعي��ة فاعل��ة، 

وتوظي��ف أح��دث اآللي��ات والوس��ائل اإلداري��ة والتقني��ة.

غايتنا:
ليكون أوالدنا زينة لنا

أهدافنا:
• رفع مستوى الوعي بقيمة بر الوالدين.

• تعزيز بر الوالدين يف العاقات االجتماعية.
• تقديم االستشارات يف جمال بر الوالدين.

• إعداد ودعم الدراسات والبحوث يف جمال بر الوالدين.

الفئات المستهدفة:
• اآلباء.

• األمهات.
• األوالد.

• ال�مربون.
• قطاعات العمل الثاث ) حكومي- خاص- خريي (.
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مبررات تأسيس الجمعية:
• احلاجة إىل تأسيس وتفعيل مجعية ُتعنى ب��� أول أمٍر أمَر اهلل به بعد التوحيد 

وهو بر الوالدين، وتسعى لعاج أول نهٍي نهى اهلل عنه بعد الشرك وهو العقوق.
• تنامي بعض مظاهر العقوق املؤرقة للمجتمع، واليت تؤثر سلبًا على ترابطه 

ومتاسكه، بل وإنتاجيته.
• حتقيق أمر يتطلع إليه وينشده مجيع أفراد اجملتمع، لكونهم إما آباء وأمهات 

وإما أوالداً.
• ب��ر الوالدي��ن قيم��ة إس��امية، وقيم��ة إنس��انية متف��ق عليه��ا، فجميع الش��عوب 
والديانات تولي هذه القيمة عناية بالغة، ويف ذلك فرصة إلبراز متّيز الشريعة 
اإلس��امية وس��بقها يف ه��ذا اجمل��ال، م��ع إمكاني��ة اس��تثمار اجله��ود واخل��رات 

واملنتج��ات العاملي��ة وطرحه��ا حمليًا.
• احلاج��ة إىل مجعي��ة متخصص��ة لتك��ون مرجع��ًا ثري��ًا ورصين��ًا للباحث��ني 

واملهتم��ني بالقضاي��ا االجتماعي��ة. 
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مبادراتنا االستراتيجية:
أواًل : مجال التوعية والتثقيف:

• )َجَنــاح( أكث��ر م��ن ) 15 ( باق��ة م��ن املنتج��ات اإلعامي��ة تدع��و إىل خف��ض 
جن��اح ال��ذل للوالدي��ن )مقاط��ع فيدي��و، موش��ن جرافي��ك، س��نابات، تغري��دات، 

خواط��ر، ص��ور، رس��ومات، أبي��ات، قصائ��د، قص��ص قص��رية، رواي��ات .. إخل ..(
• )نــور الحيــاة( برنام��ج توع��وي من��وع ُيق��دم يف امل��دارس واجلامع��ات واألندي��ة 
ومواق��ع االحتف��االت وغريه��ا، يتضم��ن معرض��ًا ملنتج��ات اجلمعي��ة، وكلم��ات، 

وحماض��رات، واستش��ارات وحن��و ذل��ك.
• )قــدوة( برنام��ج يع��رض أخب��ار الباري��ن يف خمتل��ف األعم��ار يف القدي��م 
واحلديث، لتحفيز اهلمم للر. ويف نفس الوقت يعرض أنواع من الر قد ختفى 

الكثري. على 
• )معكــم( برنام��ج للوص��ول إىل ش��رائح متنوع��ة يف اجملتم��ع ع��ر وض��ع 
شاش��ات يف األس��واق واملطاع��م الش��هرية واألندي��ة الرياضي��ة لع��رض منتج��ات 

اجلمعي��ة.
• )وسائل( برنامج إلنتاج الكتب واملطبوعات الورقية واإللكرتونية املتخصصة 

يف بر الوالدين واملناسبة جلميع األعمار. 
• )بوابــة أبــرار( البوابة اإللكرتونية واحلس��ابات التفاعلي��ة الرمسية للجمعية 
وال��يت متث��ل حلق��ة الوص��ل املهم��ة ب��ني القائم��ني عل��ى اجلمعي��ة والداعم��ني ل��ه 

واملس��تفيدين منه. 
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ثانيًا :مجال االستشارات والتدريب:
• )ثالث األبوين( برنامج لتوفري اخلدمات االستش��ارية الش��رعية والرتبوية 
والنفس��ية  واالجتماعي��ة للوالدي��ن واألوالد ع��ر غرف��ة عملي��ات جمهزة لتلقي 

طلبات االستش��ارة .
• )تسامح( هذا الرنامج عبارة عن جلنة إلصاح ذات البني بني الوالد والولد، 

تسهم يف حل القضايا املتعلقة بالعقوق واملنظورة لدى اجلهات املختصة.
• )ارتقــاء( ه��ذا الرنام��ج عب��ارة ع��ن جمموع��ة دورات تدريبي��ة تق��دم ل��ألوالد 
لتعزي��ز ب��ر الوالدي��ن لديهم ومعاجلة العق��وق، ودورات تقدم للوالدين للتوعية 

بأفض��ل األس��اليب املعين��ة عل��ى تربي��ة أوالد بررة.

ثالثًا : مجال البحوث والدراسات:
• )باحث( هو عبارة عن مركز معلومات متخصص يف بر الوالدين ومشكات 
العقوق يكون قاعدة بيانات عريضة عن كل ما خيص الر و العقوق يف اجملتمع 

احمللي واإلقليمي والعاملي. 
• )كرامة( هو برنامج للحد من العقوق وآثاره، من خال حبث قضية العقوق 
وم��ا يرتت��ب عليه��ا م��ن مش��كات، ودراس��ة أس��بابها، ووض��ع احلل��ول لعاجه��ا، 

وإش��راك قطاع��ات اجملتم��ع الث��اث يف ذلك.
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عقــد االجتمــاع األول لمجلــس اإلدارة فــي شــهر شــعبان   
قراراتــه: مــن  وكان  1438هـــ، 

• تعيني عضو جملس اإلدارة األستاذ / منصور بن حممد املقرن عضواً منتدبًا 
وتكليفه باإلشراف العام على اجلمعية.

• تكلي��ف عض��و اجلمعي��ة العمومي��ة األس��تاذ / عبدالعزي��ز ب��ن عل��ي الس��بيعي 
مدي��راً تنفيذي��ًا للجمعي��ة حت��ى نهاي��ة ع��ام 2017 م .

• تكلي��ف األس��تاذ / منص��ور ب��ن حمم��د املق��رن بأمان��ة اجملل��س حت��ى نهاي��ة عام 
2017م.

• اعتم��اد اخلط��ة التش��غيلية وامليزاني��ة التقديري��ة للم��دة املتبقي��ة م��ن ع��ام 
. 2017م 

عقــد االجتمــاع الثانــي لمجلــس اإلدارة فــي شــهر ربيــع األول   
قراراتــه: مــن  وكان  1439هـــ، 

• تكلي��ف العض��و املنت��دب بالتعاق��د مع حمامي لديه خ��رة يف أعمال اجلمعيات 
اخلريية واألنظمة املتعلقة بها.

• متديد تكليف املدير التنفيذي حتى تاريخ 2018/06/30 م.
• تعيني عضو اجلمعية العمومية األس��تاذ عبدالعزيز بن علي الس��بيعي مديراً 

إلدارة اخلدمات املساندة .
• تش��كيل جلن��ة ملراجع��ة اخلط��ة التش��غيلية لع��ام 2018 مكون��ة م��ن أعض��اء 

جمل��س األداة التالي��ة أمسائه��م باإلضاف��ة إىل املدي��ر التنفي��ذي املكل��ف:
- املهندس خالد الغنام  
- األستاذ خالد احلسن  

- األستاذ منصور املقرن  
- األستاذ عبدالعزيز السبيعي  

• حتدي��د ع��دد اجتماع��ات جمل��س اإلدارة العادي��ة بأرب��ع اجتماع��ات يف الس��نة 
مبع��دل اجتم��اع كل ث��اث أش��هر.

ثانيًا: اجتماعات مجلس اإلدارة وأبرز قراراته:
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رغــم ِقَصــر عمــر الجمعيــة وقلــة مواردهــا إال أنهــا قــد حققــت – 
وللــه الحمــد -اإلنجــازات المهمــة التاليــة:

• فت��ح حس��ابات بنكي��ة يف مص��رف اإلمن��اء وبن��ك الب��اد ومص��رف الراجح��ي، 
وج��اري فت��ح حس��ابات يف البن��ك األهل��ي وبن��ك الري��اض. 

• بناء شعار وهوية اجلمعية .
• طباعة األوراق الرمسية والسندات املالية.

• حج��ز دوم��ني فري��د من نوعه للجمعية من ش��ركة خمصصة يف الدومينات 
.www.abrar.ong اخلريية

.www.abrar.ong البدء يف بناء موقع اجلمعية اإللكرتوني •
• حجز حسابات مواقع التواصل االجتماعي.

• تصميم وطباعة الكتيب التعريفي للجمعية.
• البدء يف كتابة السياسات واألنظمة الداخلية.

• بدء العمل يف املقر املؤقت للجمعية والذي تفضلت به مشكورة مجعية اإلمام 
حممد بن سعود اخلريية يف حمافظة الدرعية.

• تأسيس القسم النسائي يف اجلمعية )العمل عن بعد(.
• إعداد منوذج وميثاق التطوع، والبدء يف قبول املتطوعات.

• إنتاج مقطع )موشن جرافيك( تعريفي باجلمعية.
• إنتاج نشيد عن اجلمعية.

• التعاق��د م��ع حمام��ي للجمعي��ة لضم��ان الت��زام خط��ط وبرام��ج وإج��راءات 
اجلمعي��ة م��ع األنظم��ة.

• بدء خماطبة التجار واجلهات املاحنة.

ثالثًا : إنجازات عام 2017 م




