
التقرير السنوي للبرامج 

واألنشطة لعام 2021م





مــا يميــز هــذه البــاد هــو حــرص قادتها 
علــى الخيــر والتشــجيع عليــه، وما نــراه من 
مؤسســات خيريــة فــي مختلف المجــاالت، 
ســواء التــي تحمــل أســماء ملــوك هــذه 
ــن  ــًدا م ــا واح ــواها، إال جانًب ــاد أو س الب

الجوانــب المشــرقة لبادنــا 

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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ــل  ــن تاكف ــف دي ــامي الحني ــا اإلس إن دينن
اإلســامية  وشــريعتنا  وتــآزر  وتعاضــد 

ــري ــل الخي ــى العم ــد عل تؤك

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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مقدمة
تنفقــوا  حتــى  البــر  تنالــوا  )لــن  تعالــى:  قولــه  مــن  انطالقــًا 
) عليــم  بــه  هللا  فــإن  شــيء  مــن  وماتنفقــوا  تحبــون   ممــا 

أتــى التقريــر الســنوي ليســلط الضــوء علــى مســاهمات المؤسســة المجتمعيــة ويكــون محفــزًا 
علــى العمــل الخيــري، مقياســًا ألدائنــا وتقدمنــا فيــه، وفــي الصحيحيــن عــن ابــن عمــر رضــي هللا 
عنهمــا قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وسلم:)المســلم أخــو المســلم ال يظلمــه وال يســلمه، 
ــه  ــه فــي حاجتــه، ومــن فــرج عــن مســلم كربــة، فــرج الّل ومــن اكن فــي حاجــة أخيــه اكن الّلَ
ــوم القيامــة( نضــع  ــوم القيامــة، ومــن ســتر مســلما ســتره هللا ي ــات ي ــة مــن كرب ــه كرب عن
بيــن أيديكــم التقريــر ليلخــص لكــم عمــل عــام اكمــل حافــل بالبــذل والعطــاء والجهــد ال حــرم هللا 

األجــر مــن ســاهم وعمــل واجتهــد.
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تؤكد سابك عامًا بعد عام أن صناعة القيمة وبقاء 
األثر جزء من ثقافة راسخة تترجم على أرض الواقع من 

خال مبادرات ونماذج مشرفة تتحقق من خالها 
مساهمات مجتمعية وخيرية فاعلة ومنطلقة من 

إيمان موظفيها أن المساهمة المجتمعية هي جزء ال 
يتجزأ من قيمنا وتعزز روح االنتماء لهذا الوطن.

لقد واصل صندوق )بر( مساهماته المتنوعة خالل 
العام ليمثل بركة في العمل وبذرة صالحة ازدادت نموًا 

وستبقى تثمر إن شاء هللا دومًا . 

إن استدامة النفع أساس لنجاح العمل الخيري 
والمجتمعي وستظل سابك تنظر إلى هذا الصندوق 

كقناة موثوقة ومحفز ألبناء سابك للعمل الخيري . 

إن المنجــزات التي حققها الصندوق خالل األعوام 
الســابقة لم تتوقف عند مشاريعه النوعية بل شمل 

إحــداث نقالت تطويرية في ألية عمله مع تجدد وتنوع 
الطاقات التــي تعمل لتحقيق أقصى نفع مجتمعي ، كما 
أننــا نتطلع خالل الفترة المقبلة النضمام المزيد من أبناء 

الشــركة إلى هذه المبادرة المباركة ونتطلع إلى مزيد 
من النمــو ألعمال الصندوق وتحقيق أعلى معايير التميز 

في العمــل المجتمعي وبما يحقق أنموذجا يحتذى به في 
منظومة المســؤولية المجتمعية . نسأل هللا أن يوفقنا 

جميعًا للك خير.

لكمة الرئيس الدائم

سعادة األستاذ
يوسف بن عبد هللا البنيان

نائب رئيس مجلس إدارة )سابك( الرئيس التنفيذي 

الرئيس الدائم لمؤسسة صندوق موظفي )سابك( الخيري )بر(
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لقد اكنت انطاقة مؤسسة صندوق موظفي سابك 
الخيري )بر( كواحدة من المؤسسات األهلية المانحة 
وكصرح حضاري إنساني اجتمعت فيها رغبة صادقة 

وإرادة حقيقية من قيادة شركة سابك الرائدة 
وشراكتها التابعة وموظفيها من منطلق اإليمان 

الصادق لديهم بمسؤولية المؤسسات واألفراد في 
المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وأفراده 

مستمدين ذلك من القيم اإلسامية العظيمة التي 
تحض على البذل والعطاء وفعل الخير باكفة أشاكله 
وصوره. ولقد حرصت حكومتنا الرشيدة وفقها هللا 

على دعم مسيرة العمل المجتمعي وتنميته في 
النفوس وتهيئة اكفة السبل لنجاحه ليعم الخير أرجاء 

الباد ويهنأ المواطن في كنف وطننا الغالي بما 
يغنيه عن حاجة السؤال.

بفضل من هللا واصلت مؤسسة صندوق موظفي سابك 
الخيري )بر( خالل عام 2021م جهودها لتطوير وتنويع 

مبادراتها للمساهمة في بناء اإلنسان ومساعدته على 
امتالك قدرات العمل واإلنتاج واإلبداع والمساهمة 

الفاعلة في بناء الوطن.  

 كما واصلت المؤسسة دعم العديد من المبادرات 
الرعوية بناًء على دراسة االحتياجات مثل كفالة األسر 
والسالل الغذائية وكسوة الشتاء، والبرامج الصحية 

اكلتأمين الطبي لألرامل واأليتام وتأمين الوسائل 
واألجهزة الطبية للمؤسسات واألفراد... وغيرها، فضاًل 

عن مواصلة نهج المؤسسة في إيجاد موارد مالية 
مستدامة تضمن استمرارية عطائها. 

ولقد واصلت مؤسسة صندوق موظفي سابك 
الخيري )بر( جهودها لتطوير عملها المؤسسي برؤية 

استراتيجية فعالة، حيث يقوم على ذلك نخبة من شباب 
)سابك( من ذوي الفكر البّناء واإلرادة القوية والذي 

استطاع أن يقدم من خالل هذه الجهود إنموذجًا على 
الكيفية التي تتحول بها األفاكر إلى مشاريع واقعية، في 

بيئة تعنى بالمبادرات وتزخر باألفاكر القيمة.

وقد سعت قيادة )سابك( إلى تحفيز مؤسسة صندوق 
)بر( منذ انطالقته بأن تكون مبادراته وأعماله نوعية، 
نهوضًا به نحو آفاق غير مسبوقة بحيث تضيف قيمة 
إلى مفهوم العمل الخدمي المجتمعي، وذلك باتباع 

األساليب العلمية واآلليات الفعالة والمبتكرة في 
التخطيط والتنفيذ، وذلك سعيًا إلى جودة المخرجات 

وصناعة الفارق الذي يشعر به المستفيدون قبل غيرهم، 
بما يترك بصمة مشرفة أمام مؤسسات القطاعين العام 

والخاص وبما يحفزها ألعمال خيرية إضافية تعزز قيم 
الترابط والتآلف والتاكفل.     

لقد منحتنا هذه التجربة شواهد عملية باقتران نية الخير 
الخالصة واإليمان بُسمو الغاية – بتوفيق من هللا سبحانه 
وتعالى-   مع العزيمة الصادقة على استشعار مسؤولية 

اإلحسان وأدائه بإتقان. 

نسأل هللا أن يوفقنا جميعًا لخدمة مجتمعنا ووطننا 
وبما يحقق تطلعات قيادتنا المباركة وأن يجزي جميع من 

ساهم في دعم مناشط ومبادرات المؤسسة بتوجيه 
أو فكر أو اقتراح ونسأل هللا أن يجعل ذلك في موازين 

حسناتهم.  

لكمة رئيس مجلس األمناء

سعادة األستاذ
سليمان بن عبدالعزيز الحصين

رئيس مجلس أمناء مؤسسة

صندوق موظفي )سابك( الخيري )بر(

24
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رؤيتنا
التميز في العطاء الخيري.

رسالتنا
صندوق خيري يسعى إلى تفعيل مبدأ التاكفل االجتماعي لدى منسوبي 
شركة )سابك( ببناء نموذج متميز للعمل الخيري، يسهم في معالجة 

احتياجات الفئات المستفيدة بمشاريع ذات أثر فاعل.

قيمنا
• الشفافية 

• العدالة  

• المصداقية وااللتزام

• الريادة واالبتاكر
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أهداف الصندوق

المبادرة للقيام باألعمال الخيرية بشلك مخطط 
ومنظم وفي الوقت المناسب.

3
تقديم الخدمات واإلعانات الخيرية للفئات 

المحتاجة من المجتمع وفق اإلماكنات المتاحة.

4
توظيف ما يملكه موظفو )سابك( وشراكتها 

من قدرات فكرية وكفاءات علمية وتطوعية في 
خدمة المبادرات الخالقة ذات الفائدة العامة.

5

تعزيز تاكتف مجتمع )سابك( وتواصله بشلك 
إيجابي مع احتياجات أفراده والمجتمع عموًما.

2

توفير قنوات إنفاق خيري معتمدة لموظفي 
)سابك( وشراكتها التابعة في المملكة 

العربية السعودية.
1
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مجاالت الصندوق

البرامج اإلغاثية 

البرامج التعليمية 
والتطويرية

البرامج االجتماعية

برامج اإلساكن

البرامج الصحية
برنامج دعم 
الموظفين
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االنفاق على المجاالت الرئيسية خالل عام 2021م

البرامج 
اإلغاثية 

18,091
أسرة

90,465
فرًدا

18,800,017
ريال

البرامج 

الصحية
26,776

مستفيد
 2,103,162

ريال

البرامج 

االجتماعية

778
مستفيد

3,414,750
 ريال

برامج 
اإلساكن 

221
مستفيد

1055
فرًدا

2,235,409
ريال

برنامج دعم 
الموظفين

دعم عدد من 
الموظفين

784,000
ريال

البرامج التعليمية 
والتطويرية

820
مستفيد

974,455
ريال
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البرامج اإلغاثية 
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 6,000 
أسرة سنوًيا

  81 
أسرة سنوًيا

 23,000 
سلة سنويًا

 22,000 
فردًا سنوًيا

405
فردًا سنويًا

 8,000 
أسرة سنوًيا

 40,000 
فردًا سنوًيا

 1,430,400
ريال سنوًيا

474,167
ريال سنوًيا

6,172,670
ريال سنوًيا

السلة 
الغذائية

كسوة 
الشتاء

المساعدات 
المقطوعة

 890 
أسرة شهرًيا

 4450 
فرًدا شهرًيا

 10,680,000
ريال سنوًيا

رعاية 
األسر 

البرامج االغاثية
بالتعاون مع أكثر من 140 جمعية في مناطق المملكة المختلفة
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الرعاية األسرية

يسعى الصندوق للمساهمة في تقليل 
األعباء المالية على األسر الفقيرة ذات 

الدخل المحدود في المساعدة بالكفالة 
الشهرية وتقديم المساعدات المقطوعة 

كدعم األجهزة الكهربائية االساسية 
ومساعدات الزواج للشباب من ذوي الدخل 

المحدود.

المساعدات 
المقطوعة رعاية األسر 
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السالل الغذائية الشهرية

توزيع عدد 18 ألف سلة غذائية لـ) 3,000( أسرة
و 15,000 فرد على مستوى المملكة

18,000
سلة سنويًا

مختلف مناطق المملكة

15,000
مستفيد

3,000
أسرة
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السالل الغذائية الرمضانية

توزيع عدد 5 آالف سلة غذائية لـ) 5,000( أسرة
و 25,000 فرد على مستوى المملكة

5,000
سلة غذائية 

رمضانية

مختلف مناطق المملكة

٢5,000
مستفيد

5,000
أسرة
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كسوة الشتاء

تأمين مستلزمات شتوية لعدد 4000 أسرة من األسر 
الفقيرة والمحتاجة في المناطق األشد برودة، ليساهم 

الصندوق في سالمتهم من أعراض البرد القارس

٤,000
كسوة

مختلف مناطق المملكة

٢0,000
مستفيد

٤,000
أسرة
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الحقيبة الشتوية للعمالة الوافدة

تأمين مستلزمات شتوية لعدد 2000 مستفيد  من 
العمالة الوافدة المحتاجة ، ليساهم الصندوق في 

سالمتهم من أعراض البرد القارس

محافظتي أملج والبدع بمنطقة تبوك

٢,000
حقيبة

٢,000
مستفيد
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دفء

تأمين سخانات ماء لألسر المحتاجة 

تأمين عدد 1٢0 سخان ماء لعدد 1٢0 أسرة

تأمين بعض أجهزة التدفئة للمحتاجين

1٢0
مستفيد

رفحاء
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توزيع مياه زمزم

توزيع 36,000 عبوة مياه زمزم لعدد 3000 من األسر 
الفقيرة والمحتاجة

مختلف مناطق المملكة

3,000
أسرة

36,000
عبوة

15,000
مستفيد
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البرامج الصحية 

21



التأمين الطبي لألرامل واأليتام

تأمين طبي لألرامل واأليتام لعدد 2751 مستفيد 
على مستوى المملكة 

توفير الرعاية الصحية لعدد كبير من األرامل واأليتام في المملكة

المساهمة في تقليل التاكليف المالية للعاج الطبي على المستفيد

٢,751
مستفيد
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تيممي

توفير مناديل مشبعة بتراب طاهر للتيمم لعدد من 
المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق متفرقة من المملكة

• تأمين تراب طاهر للمرضى للتيمم ألداء الصاة 
•  المحافظة على صحة وسامة المرضى بعدم انتقال العدوى منهم أو اليهم

٢٤,000
مستفيد

ينبع ، الدمام ، الجبيل ، مكة المكرمة
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إجراء عمليات جراحة العيون للمرضى بمنطقة جازان

إجراء عمليات جراحية للمرضى في قوائم االنتظار من 
الفئات األكثر فقرا واألشد حاجة بالمستشفيات حتى 

ال تتراجع أوضاعهم الصحية وتزداد سوءا

تسريع إجراء عمليات العيون للمرضى الذين على قوائم االنتظار

• إجراء عدد ٢5 عملية جراحية

٢5
مستفيد

24التقرير السنوي للبرامج واألنشطة لعام 202١م



برامج اإلساكن
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المساهمة في اإليجار 

تقليل األعباء المالية على األسر الفقيرة 
ذات الدخل المحدود في المساعدة 

بدفع إيجارات المنازل

 191 
أسرة سنوًيا

 955 
فرًدا سنوًيا

 1,762,515
ريال سنوًيا
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إكمال أعمال بناء 6 منازل

إكمال أعمال بناء 6 منازل في مدينة ام الساهك 
وتجهيزها  للسكن

30
مستفيد

6
أسر
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ترميم عدد من المنازل في محافظة ينبع

ترميم عدد من المنازل في محافظة ينبع من منازل 
األسر الفقيرة واألشد حاجة

٢0
مستفيد

٤
أسر
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صيانة المنازل

إجراء صيانة اكملة لعدد من المنازل وتأهيلها للسكن

صيانة منازل المستفيدين مما يوفر ألفراد األسرة 
حياة آمنة ومستقرة

• صيانة الكهرباء واستبدال المفاتيح  التالفة والقواطع واإلنارة والسخانات لعدد 10 منازل
• صيانة السباكة  والصرف واستبدال األدوات الصحية التالفة لعدد 10 منازل

• إصاحات األبواب والنوافذ حسب االحتياج لعدد 10 منازل

10
مستفيدين

دومة 
الجندل
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دعم مساكن المستفيدين باألجهزة الكهربائية

توفير األجهزة الكهربائية األساسية للمستفيدين 
من مساكن اإلساكن التنموي

توفير األجهزة الكهربائية األساسية 
للمحتاجين ) ذوي االحتياجات الخاصة (

استقرار المحتاج في منزله الجديد واكتفائه من جانب 
األجهزة الكهربائية األساسية

10
مستفيدين

حائل
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البرامج االجتماعية
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شراء وتجهيز سيارات نقل الموتى

تجهيز سيارات خاصة بنقل الموتى لخدمة األهالي 
والمستشفيات في المنطقة 

• محافظة المخواة والمراكز التابعة لها في منطقة الباحة  
• محافظة ينبع والقرى والمراكز التابعة لها

3
سيارات
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برنامج رعاية طالب المنح 
بجامعتي الملك سعود بالرياض وأم القرى بمكة المكرمة

دعم األسر بمواد غذائية شهرية وذلك لعدد 200 أسرة من 
األسر المكفولة من طالب المنح الدراسية غير السعوديين 

تخفيف األعباء المعيشية على أسر هؤالء الطاب المغتربين

إعانة األسر بطلب العلم وتفرغ المستفيدين للدراسة بتخفيف المصاريف

٢00
أسرة

1000
مستفيد
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مبادرة كفالة يتيم

رعاية األطفال الرضع من فاقدي رعاية الوالدين

إسناد الطفل الرضيع من فاقدي رعاية الوالدين 
ألسرة حاضنة بشرط اإلرضاع الطبيعي الشرعي

 حل مشلكة الطفل اليتيم 
بإسناده ألسره حاضنه

٢5
مستفيد

الجبيل
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تركيب أجهزة تنقية المياه مع برادة لتبريد المياه 

توفير مياه شرب باردة

التخفيف على األسر من األعباء المالية 
لشراء مياه الشرب وتوفير الماء البارد

٤3
مستفيد

رفحاء
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1,000,000
ريال

منصة إحسان

المساهمة في دعم منصة إحسان

المساهمة في الحملة الوطنية للعمل الخيري

دعم األعمال الخيرية
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البرامج التعليمية 
والتطويرية
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مبادرة كفو

مبادرة تأهيلية للشباب من الجنسين وتأهيلهم 
لسوق العمل 

• التأكيد من جاهزية الشباب لشغل الوظائف
• المساهمة في سعودة القطاع الثالث بكوادر مميزة

• الحد من نسبة البطالة
• تمكين بعض األسر من تحقيق  االكتفاء الذاتي

50
مستفيد

الرياض
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مران

برنامج تدريبي لمستفيدات الضمان االجتماعي 
إلكسابهن المهارات األساسية في بيئة العمل

المساهمة في رفع المستوى االقتصادي لمستفيدات الضمان

زيادة الدخل المادي لألسرة، توظيف عدد من مستفيدات البرنامج

30
مستفيد

الدمام
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منتج

مبادرة تدريب وتأهيل للشباب من الجنسين األكثر 
احتياًجا من ذوي الدخل المحدود الراغبين في العمل 
وفق متطلبات سوق العمل بقطاعه الخاص والغير 

ربحي لتمكنهم من الحصول على وظيفة تناسب 
احتياجاتهم  وتطلعاتهم

• اإلسهام في تنمية المجتمع من خال توفير فرص عمل الشباب وتحويلهم إلي شباب منتج

• اإلسهام في خفض نسب البطالة في المجتمع وفق رؤية المملكة ٢030

• اإلسهام في تعزيز مهارات الشباب من خال تدريبهم وإكسابهم أدوات وممكنات 
الدخول في سوق العمل 

• تدريب وتأهيل الشباب األكثر احتياًجا من ذوي الدخل المحدود
• إضافة خبرات مهنية متخصصة للشباب

10
مستفيدين

جدة
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مبادرة رقيم للتدريب المنتهي بالتوظيف

تدريب عدد 30 شاب وفتاه على احتراف التسويق 
الرقمي من خالل مجموعة من الدورات التدريبية 

التطبيقية والنظرية

تدريب وتمكين أبناء ذوي الدخل المحدود

إيجاد مصدر دخل لألسر المحتاجة

30
مستفيد

الرياض
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أحسن الحديث

إقامة دورة قرآنية مكثفة للفتيات لحفظ كتاب هللا الكريم

• استثمار اإلجازة الصيفية إلقامة دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم
• تحفيز وتشجيع الفتيات لحفظ القرآن الكريم

• توفير محضن متاكمل جاذب وآمن 
• تحقيق تحسين التاوة لدى الفتيات.

90
مستفيد

المدينة المنورة
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الدورة الرمضانية

برنامج الدورات القرآنية الرمضانية عن بعد للبنين والبنات

• استمرارية تعليم كتاب هللا عن طريق التعليم عن بعد والحلقات اإللكترونية.

• إشغال أوقات البنين والبنات بما يفيدهم خال االجازة.

إتمام حفظ األجزاء القرآنية المخصصة والفروع المحددة 
ومراجعة المناهج للعام الدراسي

٤00
مستفيد

ينبع
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ينبع

تأصيل

إقامة دورة علمية في مدينة ينبع الصناعية لشرح 
عشرة كتب علمية خالل عام دراسي من قبل مشايخ 

متخصصين في العلم الشرعي 

• نشر العلم الشرعي وتعليم الناس أمور دينهم 

• إنشاء بيئة علمية راسخة في مدينة ينبع الصناعية تستقطب طاب العلم الشرعي

تخريج طاب علم يحملون العلم الشرعي الصحيح

50
مستفيد
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أريج الفتيات، غراس

مبادرة نسائية بإقامة انشطة ثقافیة وتوعوية وفعاليات مصاحبة 
للفتيات في قرى جنوب مكة لتنميتهن فكريا ومهاريًا.

• بناء مجتمع نسائي متوازن يجمع بين العلم والفكر والمهارات الحياتية
• تعزيز دور الفتاة في المجتمع القروي 

• صقل مواهب الفتيات الموهوبات من خال المبادرة

50
مستفيدة

مكة المكرمة
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تسهيل

تذليل العوائق التي تواجه أسر األطفال المعاقين من 
ذوي الدخل المحدود في تأهيل وتدريب أبنائهم 

لبناء شخصياتهم بناء متاكمال

• تنمية مهارات األطفال من ذوي اإلعاقة من خال خدمات متنوعة ومتخصصة

• رفع معاناة أسر ذوي الدخل المحدود في تاكليف عاج أطفالهم من ذوي اإلعاقة

تأهيل األطفال من ذوي اإلعاقة استعدادا لدمجهم 
اللكي أو الجزئي في التعليم العام

15
مستفيد

الجبيل
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إسعاد

إقامة دورات تدريبية لألسر ذوي الدخل 
المحدود إلكساب الوالدين مهارات الحوار 

وتنمية المواهب لدى األبناء 

تحقيق الترابط واالستقرار األسري وتحقيق الكفاءة الازمة في مهارات 
الحوار وبناء الشخصية

تمكين األسر من التواصل الناجح مع االبناء

60
مستفيد

الرياض
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تالل الوصيل

إقامة حلقة لتعليم وتحفيظ القران الكريم ألبناء 
موظفي شركة سابك القاطنين في إساكن الوصيل

• تربية النشئ على حفظ القرآن الكريم
• حفظ األوقات واستغالها لما يعود عليهم بالنفع

حفظ القرآن الكريم الرياض
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مبادرة إسعاد

دورات تأهيل نزيالت سجن الدمام ورفع مستوى الوعي 
وتوفير بعض احتياجاتهم الخاصة.

تعزيز الثقة لدى النزيات وتأهيلهن

تعزيز الجانب اإليجابي لدى النزيات

35
مستفيد

الدمام
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تأهيل قاعة التدريب في سجن محافظة ينبع

تأهيل وترميم قاعة التدريب في سجن محافظة ينبع 
إلقامة برامج التدريب والتطوير لخدمة نزالء السجن 

تأهيل قاعة تدريب متاكملة إلقامة دورات تدريبية تأهيلية للنزالء

توفير قاعة مجهزة باكفة وسائل التدريب المطلوبة
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أرقام وإحصاءات

البرامج االغاثية

18,800,017 ريال

برامج االساكن

٢,٢35,٤09 ريال

البرامج التعليمية

97٤,٤55 ريال

البرامج الصحية

٢,103,16٢ ريال

البرامج 
االجتماعية

78٤,000 ريال3,٤1٤,750 ريال

برنامج دعم 
الموظفين
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شراكء النجاح

يتعاظم األثر واإلنجاز بتعاظم النوايا الصادقة وكثرة األيدي المشاركة وتعاونها على الخير، 
وتلك اكنت رحلة مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري )بر( خال نحو عقدين من الزمن.

فقد توالت مراحل نموه حتى أصبح اليوم مؤسسة خيرية أثرها باق ومتجدد ومتمدد بفضل 
من هللا – سبحانه وتعالى – وتوفيقه، ثم بتاكمل جهود شراكء النجاح ,وعلى رأسهم قيادة 

شركة سابك وشراكتها التابعة وموظفي الشركة ومتقاعديها ووزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية والذين اكنوا بعد توفيق هللا الرافد األساس في بناء المؤسسة ومواصلة 
مبادراتها ونموها الكمي والنوعي. كما ُنثمن دور الجهات والمؤسسات التي ساهمت في 

تنفيذ بعض برامج الصندوق، ونسأل هللا أن يجزل لهم المثوبة واألجر. 
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الخاتمة 

مع اتساع الرؤية ووضوحها تكُثر األهداف وَتعُظم اآلمال والطموحات، ونحن في 
مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري )بر( تفرض علينا نظرتنا المستقبلية أن نكون 

نموذًجا ملهًما بمسيرته في مجال العمل الخيري، ذي الفائدة المستدامة لجميع أبناء 
المجتمع.

نستحث الخطى ونشحذ الهمم لنكون في الريادة في مجال الخدمة االجتماعية، عبر فكر 
طموح، وتخطيط متقن، وتنفيذ احترافي، نطور من خالله البرامج والمشاريع والنشاطات 

والفعاليات الخيرية التنموية التي ترقى بمجتمعنا وتسمو بحياة أبنائه. 

نتطلع عن طريق خططنا الحالية والمستقبلية إلى تحسين مركزية مؤسسة صندوق 
)بر( عبر تعزيز الشرااكت مع شراكء النجاح، فضاًل عن وضع بصمة تاكملية مع األقران من 

المؤسسات والجمعيات الخيرية نحو نهضة شاملة بمفهوم العمل الخيري في المملكة. 
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لالتصال بنا:

مؤسسة صندوق موظفي )سابك( الخيري - ِبّر
ص.ب ٥101 الرياض 11٤22

الهاتف: ٨٧2٦ 22٥ )011( ٩٦٦+
الفاكس: ٩000 22٥ )011( ٩٦٦+

berr@sabic.com


