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 الترحيب .1

 في تحقيق أهداف الجمعية، حيث أن  ترحب بكم جمعية البر الخيرية بوادي يبه القوز ،
ً

لكي تكونوا جزًءا مساهًما وفعاًل

 كبير في نمو املجتمع لذلك فإننا نطمح في أن نتكاتف ونمد لبعضنا يد العون لكي نكون 
ً
الجمعية تؤمن بأن للمتطوعين دورا

 مواطنين صالحين لخدمة هذا البلد العظيم.

 

 الجمعيةطبيعة  .2

 نبذة عن مركز القوز : •

مركز القوز هو مركز تابع ملحافظة القنفذة بمنطقة مكة املكرمة يقع على ساحل البحر األحمر وعلى ضفة وادي يبه 

ويندرج  2كم1500كم جنوب مدينة مكة بمساحة تقدر  350كم جنوب محافظة القنفذة و30ويقع مركز القوز 

قرية تقع في نطاق خدمات الجمعية , ويبلغ إجمالي عدد سكانه   38نها  تحت النطاق اإلشرافي للمركز عدد من القرى م

 نسمة . 80000حوالي 

 

 القوز  –نبذة عن جمعية البر الخيرية بوادي يبه  •

وتم تأسيسها عام  217هي جمعية خيرية تحت إشراف وزارة املوارد البشرية والتنمية اًلجتماعية مسجلة برقم 

دات العينية والنقدية للمحتاجين في النطاق الجغرافي لخدماتها والذي يشمل مركز وهي تهتم بتقديم املساع،  هـ1423

أسرة تم بحثهم وفق معايير محددة ودقيقة وجميعهم من فئة الفقراء  1156القوز والقرى التابعة له موزعين على 

 والعجزة.وكبار السن إضافة إلى األرامل واأليتام واملطلقات واملرض ى 
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 جمعيةالسياق التاريخي للموجز  .3

 قبائل مركز القوز نظر  خفكرة تأسيس الجمعية بدأت من أعيان ومشاي
ً
 لحاجة املركز في ظل التوسع السكاني الكبير ا

 وعملت الجمعية من خالل ثالث مراحل وهي كالتالي :

 التي ركزت الجمعية على تأسيس البنية التحتية من أصول عقارية ومنح حكومية وسيارات مرحلة التأسيس : -1

 ومعدات باإلضافة للخدمات اإلغاثية للفقراء واملساكين 

 ثالث مسارات حيوية   ( بفلسفة333في فلسفتها على )  اعتمدتمرحلة التوسع وإعداد رؤية تطويرية للجمعية حيث    -2

 سنوات  3خالل  استراتيجية  أهداف 3لتحقيق 

 .املالية + بيئة داعمة = تنمية شاملة ( اًلستدامةمعادلة )اإلنسان + فقوتنطلق و مرحلة ملواكبة التحول الوطني  -3

 

 املهمة  .4

 .مساعدة األسر املستفيدة لتحقيق تنمية مستدامة من خالل برامج وأنشطة ومبادرات تنموية تهتم باإلنسان والبيئة 

 

 األهداف .5

 تحقيق اًلستدامة املالية من خالل األوقاف واًلستثمارات اآلمنة -1

 بناء وتفعيل منظومة الشراكات الذكية -2

 تطوير بيئة العمل لتحقيق الكفاءة املؤسسية -3

 دعم وتطوير بيئة العمل اإللكترونية للعاملين واملستفيدين -4

 املبادرات واملشاريعترسيخ املنظومة القيمية للمجتمع من خالل  -5

 توطين أدوات اًلستدامة التنموية للمستفيدين كقيمة مضافة -6

 إدارة وتبني املبادرات واملشاريع النوعية -7

 تمكين املرأة وتفعيل دورها املجتمعي -8

 . تعزيز الثقافة التنموية من خالل التواصل الفعال والشراكة املجتمعية. -9

 

 القيم  .6

 اًلبتكار –التعاون  –اإلحسان 
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 قسم التطوع ودوره وأثره في إشراك املتطوعين  .7

وًل يمكن أن نحقق أهدافنا وأدوارنا الرئيسية إًل من خالل إشراك فعال للمتطوعين حيث نؤمن أن التطوع عملية 

 عين ترتكز على:واملتطوع، وتعود بالنفع على كال الطرفين، ولذا فإن منطلقاتنا إلشراك املتطو  الجمعيةتبادلية بين 

 اكتشاف الطاقات الشبابية وتوجيهها للعمل التطوعي واًلستفادة من خبراتها .1

 اشراك أفراد املجتمع في العمل التطوعي .2

 بالوصول ملليون متطوع 2030تحقيق رؤية اململكة  .3

 .خفض التكاليف واألعباء املالية على الجمعية .4

 

 املتطوعين: إلشراك  الجمعيةرؤية  (1

مميزة مبتكرة لفرص تطوعية نوعية ,يجد املتطوعون فيها البيئة املناسبة لتحقيق التطوع  جمعيةونسعى لـ "أن نكون  

 ."2030مساهمة بتأهيل وتدريب املتطوعين محققة لرؤية اململكة 

 

 التطوير والجودة .8

 حرصت الجمعية على تطوير القيادات واملوظفين من خالل إلحاقهم بدورات تخصصية بمجاًلت شتى 
ً
من  انطالقا

م في خطتها اًلستراتيجية وجود إدارة الجودة  2022-2020هيكل الجمعية لعام  نوضم، مساراتها اًلستراتيجية

 .ة األيزو والتطوير ومن متطلبات الخطة تأهيل البناء املؤسس ي للحصول على شهاد

 

 في املجتمع بعامة، وأثر قسم التطوع بخاصة )املشروعات والثمرات( الجمعيةأثر  .9

 ـ مشروع اًلسر املنتجة نماء الذي حصل على املركز الثالث من مشاريع املنح  بتقييم إدارة الجودة بمؤسسة السبيعي1

اًلستثماري وسواعد اًلنتاج وفي هذا املشروع الجمعية اول الخيرية ،وتوسع املشروع ونتج عنه زاد اًلسرة وزاد األسرة  

 جمعية تعقد شراكة على مستوى املحافظة مع بنك التنمية اًلجتماعية وهو مشروع يهتم بالتدريب والدعم.

 .عقد شراكة تدريب منتهي بالتوظيف مع املعهد العالي السعودي الياباني للسيارات -2

 بناء وترميم املنازل  -3

ومن ابرزها مشوع امومة الذي تم تنفيذه على ثالثة مستويات وهذا البرنامج  ي مشاريع التدريب والتثقيف األسر  -4

 تم تنفيذه بالشراكة مع مركز ايالف األسري وجمعية الشقائق وكان الحضور في مركزنا متميز على مستوى املحافظة .
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لألسر املستفيدة من خدماتها كالسلة الغذائية والرمضانية باإلضافة للعديد من املشاريع التي تقدمها الجمعية  -5

وتفريج كربة واملساعدات األسرية والعالجية وكفالة األيتام والذبيحة الرمضانية وأضحية العيد وكسوة العيد ومشروع 

 مساعدة الشباب على الزواج ومشروع حجة اإلسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 الهيكل التنظيمي . 10
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 بشكل عام ومع قسم التطوع بشكل خاص الجمعيةالتواصل مع  . 11

 لتحقيق هذه الرؤية فإن منظمتنا تولي أهمية كبيرة إلشراك املتطوعين، وتخصص لذلك موارد بشرية مؤهلة 
ً
وسعيا

سمية لتحقيق هذه الرؤية وتلبية طموحات املتطوعين، وتفتح أبوابها لجميع الراغبين في التطوع عبر قنوات التواصل الر 

 ..... 

 0500570400 جوال التطوع

 0535606664 جوال الجمعية

 0177333079 هاتف الجمعية

 /https://www.bir-yabh.org املوقع اإللكتروني

 

 

 انضم إلينا . 12

 https://cutt.us/wlVrnرابط تسجيل املتطوعين 

 

 

 

 

 

 

 جمعيةالخريطة مكان  . 13

 https://goo.gl/maps/ept 78yH9zkCWVqyC9رابط املوقع :

 بجوار صراف البنك األهلي  –املوقع :شارع التحلية 

https://cutt.us/wlVrn
https://goo.gl/maps/ept78yH9zkCWVqyC9
https://goo.gl/maps/ept78yH9zkCWVqyC9
https://goo.gl/maps/ept78yH9zkCWVqyC9

