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)أوللجمعيةةال ةةملبرم امةةالبرحةةخليال ةةادةل  ةة لحةة ا ةلللجمعيةةالبر ةةخلبرةيخيةةال م يجةة 
 ISO  9001:2008لبآليدولبرعارميا

 ذةل نلبرجمعيا   

العمل الخٌري  وتنظم  هـ وهً مؤسسة خٌرٌة تدعم5241/55/42فً جمعٌة البر الخٌرٌة بملٌجة  تأسست
ساطمٌة تادعم وترساب مباطدت الت طفال  رؤٌاة واحا ة ورساطلة  وتقادم الجمعٌاة  فً ملٌجة ومناطق  خادمطت ط

بتقادٌم المساطعدات   األسار الم تطجاة وتخفٌاأل األعباطه عان م االجتمطعً فً المنققة وتعمل على سد عاو 
بااو ار،  ٌااط، و وتاام تسااجٌل الجمعٌااة اارامت م وٌ سااب م م ااطرات النجااط  فااً ال  بمااط ٌ فااظ  المطلٌااة والعٌنٌااة

 (422الشؤون االجتمطعٌة برقم )

 مولعلبرجمعيا 

المنققاة الشارقٌة    وتقادم  جمعٌة البر الخٌرٌة بملٌجه جنوب م طفظة النعٌرٌاة فاً وادي العجماطن فاً تقع
ـ الصارار ـ انقطع ـ الملٌ ه ـ عتٌ  ـ ال ساً ـ ال ناط   (( مر   وهجر، ) ملٌجه ـ ال  فة ـ51خدمطت ط لـ ))

 امسٌ ه ـ الص طأل ـ الونطن ـ العٌٌنة ـ القلٌب ـ الف د، ـ مغقً ـ  نٌذ ال غٌن ـ غنو  ـ

 

 

 

 

 

 

 افهدوالسؤيح واألالسظالح 
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 برخؤيال

 مـيخلأولم تـاجلامعـاًل يمالهةـولةةـيخبًلوأ  ةملللبرتضامنلوبرتخب ملوبرتكا لل ينلبرجميعلركـياللي مـ ل ي  ا
 أجخب

 برخسارا 

 برم تاجينلل ود تمـ يـملبرعمللبرةـيخيلبرفعـاللوبرممـيدلوبرمثمـخلرسـ 

 بأله بف 

 وبإل سـانلل ـأ مـاللبرةــيخلوبرــ خللبإلرـتدبمل ارميـام 

 ت مـيكلتولعـاتلبرمستفيـ ينلمــنلبرجـمعـيال أ  ـ لمستوياتلبرجو ة 

 وبالجتما ـملوباللتصا يللبر  وضل ارـ وخلبإل سـا ـم 

 ملإ بخةلبرجمعيالا مـاًلأل ــ ثلمـوبصفـاتبرتمـيدل ـ 

 برجـو ةلبرعارميالمعلبإلستمخبخل ملت سينلوتاويخلبأل بء 

 برميم 

 برتفوقلوبرخيا ةل ملبرعمللبرةيخي 

 برم تـاجلهــــولم ـــوخلبهتمـام ا 

 ف لكـخبمالبرم تاجلهملغايت ا  

 برحفا يالوبروضوحل ملبرتعامالت 

  اءلورس الُمالنب تسابلبألجخل   لهللالأل  الأم 

 

 

 9001:2008لبرجمعيالوح ا ةلبآليدو  ISO 

هاـ 21/7/1433 عاطم ISO: 9001:2008 جمعٌة البر الخٌرٌاة بملٌجاة شا طد، اوٌا و العطلمٌاة  صدت
م مان الجمعٌاة علاى  وهً أول جمعٌة ت صل علاى شا طد، اوٌا و علاى مساتون المنققاة الشارقٌة     رصاط

هاـ تام ترقٌاة 5241فً مستون الخدمطت التً تقدم ط  وفً عاطم   الرتقطهموا بة التقور العطلمً والتمٌ  وا
 ISO: 9001:2015  إلى  ISO:9001:2008 ش طد، االٌ و من
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 محاخيعلوأ حاالبرجمعيال ملساوخ 

جمعٌة البر الخٌرٌة بملٌجه ت ادأل إلاى ترساٌب مبادأ الت طفال االجتماطعً باٌن أفاراد المجتماعو وت وٌلاه إلاى 
 :األعمطل اوتٌة واقع عملً من خالل

 هي إعانااخ نددياح روزياح ذ اسف لاظاس الةؽراظاح الةعاعجح  اي ظاعةخ العةعلاح ذؽاات عجا  ؼعااتاذ    : عانحإ

 .الخاصح

 االشارساطاخ ال ؽاـلح والنماملاح  ي دف هـرا الةشسوع إل  ذأملن ظةخ غرائلح كامجح لاظس ذراا س  ل اا : أطعةني

 خـةت ذأمــلن الغــراء ل    ؼـاظر   مـن وذلك معاهةح  ـي ذخفلف معـاناج األظـس وظـد

 الةعلا  الاري يعاال   د داد  العةعلح األظس األشد  دساً وؼاظح  ي الةعرةع وخاصح األظسج الري  ددخ ذسع  : كفالح

لايرااـا  السعايااح الشااامجح للنااالاا ن االث   ماان السعايااح  يدااـد ؼااسم متااـرة زعااـايح األيرااـا  تعةعلااح مجلعاا  أ  

 والرعجلةلح وال ؽلح والرس ل لح االظرةاعلح والرستايح

 الةؽراظح  ي الرخفلف  ي دف لةعاندج األظس العةعلح مشسوع زعايح األظس الفدلسج والةرعففح والري ذثند : زعايح

الغرائلااح الشاا سيح و الةعاااعداخ الةاللااح الشاا سيح  عاااعداخعجاال   ماان أعثاااء الؽلاااج الةاللااح وذلااك ماان خااةت الة

الةنصللاح   ااذلس الت ستاء وإيعاز العتن و ذصوياد الةؽرااظلن تااألظ صج الت ستائلاح والةدطاعح والةعاعدج  ي ر ع

 الضسوزيح

 ت اا و ذنفلارها  إ طاز ال ائ  من الةشازيع الةاظةلح الة ّةاح الراي ؼسصاد العةعلاح عجا  الدلاا  مشسوع :  طسني

ؼلاس ذداا  العةعلاح تانشااء خلاا  خاصاح   طااز  . تأكة  وظ   ي ش س زمضا  الةثازك من كّ  عاا  ومنار نشاأذ ا

 ال ائةلن  ي الةناطق الري ذخدم ا وذدا  ترا لس وظثاخ إ طاز مرتامجح ياملا
 ـا  كـااـ  عااا  خااةت ش ـااـس ذلعاالساً عجاا  غااـلس الدااارزين ماان الةؽراااظلن والةعااـاشين  ـااـا  العةعلااح ذدـاا:  لثلااك

 الةثـازك ترعـللس زؼـــةخ عةـسج معـانلح  زمضــا 

 عةجلح إخــساض شكــاج  مشسوع شكاج الفطس من الةشازيع الةاظةلح لـدى العةعلح وي ـدف إلـ  ذع ل  يعـد :   طسج

العةعلاح و ذلاك  ا  الا اد  األظـس الةؽراظ  الري ذخاـدم ا الفطــس الااظثح مـن الةصكلن وإعطـائ ا لجةعرؽدـلن من

 الفطس الةؽدر  ث  صةج علد

 عجا   جاتناا  مشسوع ماظاةي ي ادف الا  ارخاات الث عاح والعاسوز  اي نفااض هار  الشاسيؽح الغاللاح ها : كعاذي

ذف اال  كعاااج لايرااا   ااي   ااجي الشااراء  ظةلعااا ويااأذي مااةن مثاادأ الرااصاا  الااري ذرثنااا  العةعلااح ماان خةلاا  ياار 

 وال لف والعلدين

 ؽلريأم :  ً عجا  معارفلدي ا   رزاك هـر  الغايح النثلجاح  داـد ؼاـسصد العةعلاح عجا  إرخاات العاسوز والث عاح ظعلـا

لرخفلاف الةعانااج عجا  هاـر  األظاـس  اـي ياا  العلاد  خــةت علـد األمؽـ  الةثـازك تراشيع لؽـاـا  األماؼاـي وذلاك

 إخاان ـ  الةؽراظلن والةعاهةـح  ـي إطعا 

 تشتاـ  مرتـاماـ   سوع خلاسي ذنفار  العةعلاح ظاناياً وي ادف إلا  ذاأملن الةعارجصماخ الـاـدزاظلحمشا هاا : ؼدلثراي

  ؼلاذ   الرعجلةلح ألتنـاء وتنـاخ األظـس الةؽـراظـح ومعاعدذ   عج  مااصجح

 لرؽعااـلن  العةعلااح إلاا  مااد ظعاااز الرااصاا  والرااساؼ  والرتا اا  تاالن مخرجااف متااـاناخ الةعرةااع ذعااع  : رفء

هـرا الةشــسوع نعةـ  عجاـ  ذاأملن اؼرلاظااخ  اؼرلاظـاخ األظـس الةؽراظ  ومةانح العلش التـسي  ل ـ  د من خـةت

لـعةلاـع  مــةتط وتطـانلاخ وأظ ـاـصج ذد ةاح مـاـن الد اـاياخ والعخــاناـاخ وغـلسهاـا الشراء تتـ  مـا ذرضةن  مــن

 حالةؽراظـلن الةععجلن  ـي ظعــةخ العةعل

 ذدا  العةعلح من خةت هرا الةشسوع ترا لس ؼدلثح شرايح مرتامجح لجسعاج والعامجلن  ي العاساء  : الؽدلثح الشرايح

  ي نطا ح خدماخ العةعلح

  وذاظالع وذطاايس  مشسوع ي دف لرؽعلن ظسوف الةعلشح لدى الفداساء والةؽرااظلن مان خاةت ذاسمل  ها : ذسمل

مااعلفح غلااس  ايااح ال ذرؽةاا  العااماا  الةناخلااح  ااي  لضاالدح والةعاادج ماان ماااارالةناااشت اليجااح لجعااداط والدديةااح وا

 .وزياغٍ ونؽاها ال لف والشراء من ؼٍس وتسرٍ 
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 عةجلح إخــساض شكــاج  مشسوع شكاج الفطس من الةشازيع الةاظةلح لـدى العةعلح وي ـدف إلـ  ذع ل  يعـد :  ائض

األظـس الةؽراظ  الري ذخاـدم ا العةعلاح و ذلاك  ا  الا اد  لن منالفطــس الااظثح مـن الةصكلن وإعطـائ ا لجةعرؽدـ

 الفطس الةؽدر  ث  صةج علد

 وذاا لس الؽلااج التسيةاح  العةعلح ظاهدج ِلَعّد اؼرلاظاخ الةعاشين والةؽرااظلن  اي نطااد خادماذ ا ذعع  : أظ صذي

   صج طثلحمعاعداخ اظ صج ك ستائلح وأظ  ل   وألظسه د وذدد  ل   من خةت هرا الةشسوع

 االظاارفارج من ااا ل ااالػ  ذعااردث  العةعلااح الةةتااط واألشاااز الةعاارعة  الااري اليؽراظاا  الةرثااسع وماان شاا  : ذأشلااس

تاظردثال  وذعطي األظس الةؽراظ  ؼاظر   من  ومن ش  اظرصةاز  األعةات الخــلسيح لجةعرفـلديـن ؼلس ذدا  العةعلح

 العةعلح واالظرفارج من الةثالغ  ي اعةات وأنشطحتثلع ا  يسغثاها الةعرفلدين  األشلاء الري ل 

 ايةانا من العةعلح تدوزها  ي ذفسيط التسب ذدا  العةعلاح ترعاديد  اااذلس الت ستااء لجعااظصين عان العادار  : عانك

 والرين ذ      الرلاز عن  

 مناشل ا. ويعاه   زإيعا ظدار خلسي إنعاني يععي لعدار ا يعاز ومعاعدج األظس الري ال ذعرطلع مشسوع : ظندك

 . ي معردث  أ ض  ويؽدق االظردساز االظرةاعي

 ذداد  لةعارفلدي العةعلاح تةااء  صاؽلح صاالؽح لجشاسب ترا لس ملا    ذدا  العةعلح من خةت هرا الةشسوع : زواء

   وذدد  تةناشل    يعد ؼاظر  

 هلجلااح  كعاااب الةعاارفلدينإلاا  إ امااح روزاخ ذدزيثلااح وذأ خااةت هاارا الةشااسوع  ذعااع  العةعلااح ماان : ذاادزية 

وإلاا  ظااد   الةعاارةسج  ااي الةعرةااع الخثااساخ الةشمااح لةااكثااح الرغللااساخ والةاااظفلن وشااسائػ  ةاااخ الةعرةااع 

 الشاتح لخاض العة  تتفاءج و  دزج عج  االنعاشاخ الةخرجفح اؼرلاظاخ ظاد العة  من التاارز الاطنلح

 مصا  ذتاسي  كثااز  العةعلح من خةت هرا الةشسوع ترنفلر مثاارزاخ اظرةاعلاح ذخاد  عةاا  الةعرةاع ذدا  : مثارزاخ

 وكرا ذاعايح عن  لسوض كازونا وغلسها واالؼرفات تاللا  الاطني الراعلح تا زهاب والةخدزاخ  العن

 مجردلاخ :  ً د ذدال  العةعلاح  ع الةخرجفاحتدوز العةعلح الرصدلفي والراعاي وتةا يخد  شسائػ مان  ةااخ الةعرةا إيةانا

االعةاات الرطاعلاح الراي ذضاةنر ا زؤياح الةةجتاح  عدخ مجردلاخ من ا الةجرد  الشثاتي لرعسيف الشثاب وؼص   عجا 

  ااي ؼلاااذ   اللاملااح والعةجلااح د وكاارلك مجرداا  تنااك الرنةلااح  االعةااات الرطاعلااح وكلفلااح االظاارفارج ماان 0202

وكارلك مجردا  األيراا  والاري يادع   الةراؼاح  اي ظةلاع مساكاص الةؽا ماح  زيحاالظرةاعلح لجراعلح تالفسم االظرصةا

 واالظرةاعلح والرعجلةلح وإرخات الث عح والعسوز عجل   وإرماظ    ي الةعرةع األيرا   ي ظةلع الثسامط الصدا لح

 الرغللاساخ الةعارةسج  حظةعلح الثس الخلسيح تةجلعح إل  إكعاب الفرا  الخثساخ الةشمح لةااكثا ذعع  : نةاء واكرفاء

الاطنلاح الشااتح لخااض العةا  تتفااءج و  ادزج عجا    ي الةعرةاع د وإلا  ظاد اؼرلاظااخ ظااد العةا  مان التااارز

 عج  الة ن الةراؼح  اي الةؽا ماح مصا  أظاااد العصال  وأظاااد الةصزعاح والةؽاةخ االنعاشاخ الةخرجفح وذأهجل ن

 وغلسها من الةؽةخ الرعازيح  النعائلح
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 مكتبلخ ايالبأليتام 

المعٌال الاذي ٌعاول م  الجمعٌة ترعى األسر األشد فقارام و طجاة فاً المجتماع وخطصاة األسار، التاً فقاد، إن
األباوٌن معاط فقاد  ارص م تاب رعطٌاة االٌتاطم  وبطألخص األٌتطم القطصارٌن  اطألبن واألبناة ٌتٌماً األب أو

والتعلٌمٌاة  الرعطٌة الشطملة لٌنطلوا نصٌب م من الرعطٌة االجتمطعٌة والتربوٌة ن ٌقدم لألٌتطمأ  بجمعٌة ملٌجة
 والص ٌة والترفٌ ٌة

 إه بفلمكتبلخ ايالباليتام 

 الم طفظة على ترابق أفراد األسر، بعد فقدان المعٌل 

 رفع  طهل ال رمطن عن األبنطه القطصرٌن 

 ،الوصول بطألبنطه لتبوؤ مستوٌطت علمٌة وتربوٌة جٌد 

 تخفٌأل آثطر الٌتم عن األٌتطم من خالل دمج م فً المجتمع 

 لمحاخيعلمكتبلخ ايالبأليتام 
 مشروع السلة الغذائٌة 

 مشروع ال قٌبة المدرسٌة 

 مشروع  سوت العٌدٌن 

 مشروع التبرعطت العٌنٌة 

 مشروع التقوع المنتج 

  ٌٌة ال طدفةمشروع األنشقة الترف 

 خبمجل فذهالمكتبلخ ايالبأليتام  

 من اهم البرامج التً قدم ط م تب األٌتطم برامج موسمٌة تنفذ  ل عطم

 ملتقى لألٌتطم 

 فل إفقطر جمطعً لألٌتطم  

 ت رٌم الٌتٌمطت 

 الوقن بعٌون األٌتطم 

 ًٌوم الشرقة العرب 

 غرس القٌم االسالمٌة 

 ٌطرات مٌدانٌة دورٌة  

 ًأسبوع النظطفة العطلم 

 ًالٌوم العطلمً للدفطع المدن 

 ًأسبوع المرور الخلٌج 

 ًٌوم الص ة العطلم 

 ًالٌوم العطلمً للدفطع المدن 

 ر الت عمر، ور الت ترفٌ ٌة 
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 :برمسملبر سائم

بأنشاقة الجمعٌاة داخال  هاـ افتتاط  القسام النساطئً فاً الجمعٌاة وذلاي للتعرٌاأل5244ب ماد   فاً عاطم  تم
التبرعطت والصدقطت وال  اوات وجمٌاع ماط ٌادعم  األوسطق النسطئٌة والمسطهمة فً ت قٌ  أهداف ط واستقبطل

 الدٌنً ورفع المستون التعلٌمً والثقطفً لنسطه المجتماع الاذي تخدماه الجمعٌاة موارد الجمعٌة ونشر الوعً
 .النسطئٌة و االجتمطعٌة ة البرامج واألنشقةوذلي عن قرٌ  الم طحرات والندوات النسطئٌة وإقطم

  خؤيت:  

 برخيا ةل ملمجةاللبرعمةللبرتاةو ملوخ ةعلبرمسةتوقلبرثمةا ملوبرتع يمةملوبالجتمةا ملوباللتصةا يل
  .ر مجتمعلبرم  م

  خسارت:  

 وت ميةةكلل وخلبألسةةخةل ةةملبرمجتمةةعلوت ميت ةةالوإخسةةاءل  ائم ةةال ةةمل ةةللليم ةةالبإلسةةالميالتعديةةد
وديةا ةلبرمحةاخكالبإليجا يةالليالوبالجتما يالوبرثما يالوتم يملبرخ ايالبرمسةت بمابرت ميالباللتصا 
 أل خب لبرمجتمع

   أه ب:  

 برمساهمال ملت ميكلأه بفلوأ حاالبرجمعيا . 

 حخلبرو ملبر ي مل نلاخيكلبرم اضخبتلوبر  وبت  . 

 خ علبرمستوقلبرتع يمملوبرثما مل نلاخيكلبر  وبت . 

  ملبرمجتمعلوبرمحاخكال مل خبمجلخ ايالبألافاللوبرمس ينتو يالبرمخأةل  وخهال. 

 حخلبرو ملبرص مل نلاخيكلبر خبمجلبرص يالمنلتة خي اتل  ة لبإلسةعا اتلبألوريةالوبرتو يةال 
 .  نلاخيكلبر  وبت

 برمساهمال ــملتم يملبرة ماتلبالجتما يالر يتيملوبألخم الوذويلبال تياجاتلبرةاصا. 

 برتعخيفل أ حاالبرجمعيال بةـللبألوساالبر سائيالوبستم اللبرت خ اتلوبرص لاتلوبردكاةلوجميعل
 . مالي  ملموبخ لبرجمعيا

 خبسالمالي اللإري المنلبألسخلبرم تاجالر مسا  ةلبرما يالوبرعي يا  . 

 إلامال  ماتلت في لر مخآنلبركخيملر  ساء . 

  

  

  

 


