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                                                    ------------------------------  
عن اجلمعية                                                             

                                      ------------------------------  
                                                                           

 

 :جأسيس اجلوعية 
تأسست جمعٌة 

البر الخٌرٌة 

 المسارحةبأحد 

فً 

هـ 1423عام

وسجلت بوزارة 

الشؤون 

 اإلجتماعٌة

 برلم  

  229 

 :الزؤية 
تـكـون رؤٌتنا أن 

جـمـعـٌـتنا إحدى 

 الجمعٌات الرائدة 

فً العمل الخٌري 

بالمملكة العربٌة 

 السعودٌة

 

 :الزسالة 
أفـضـل رسالتنا تمدٌم 

الـخـدمـات للمستفٌدٌن 

 لتحمٌك 

حٌاة كرٌمة من خالل 

تنفٌذ البرامج 

 واألنشطة المتمٌزة

بـكـوادر مـؤهـلـة 

ومـشـاركـة إٌـجـابـٌـة 

 مـن الـمـجتمع

,  الشـفـافـٌـة 

رضـى , الـمـصـدالـٌـة 

 المستفٌد 

 :قيونا 

,  الـتـعـاون , اإلتـمـان 

 , األمـانـة 

 ,  العدل 

 البذل

,  حسن التعامل  

الوالء , المسؤولٌة 

   واإلنتماء



 .ـ تقديم المساعدات النقدية والعينية لألفراد واألسر المحاجة  1
 .ـ تقديم المساعدات العاجلة في حاالت الطوارئ والكوارث والحوادث   2
 .مساعدة المرضى وتسهيل تقديم المساعدة لهم   -3
 .  ـ تنفيذ البرامج واألنشطة المختلفة   4
العمل على تدريب وتأهيل أبناء األسر المحتاجة بالتعاون مع المؤسسات   -5

 .المتخصصة



 الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين  

ــ ن مــن أعألــم األعمــا  وأحبهــا ىلــى هللا تعــالى نفــع المســلمين وىدرــا  الســرور علــيهم ورعايــة   فـ
 .أحوالهم ونتلمس حاجاتهم وتقديم الخدمات لهم السيما الفقراء والمحتاجين منهم

بعـد رمسـة عشـر سـنة مـن العطـاء يسـرها أن تقـدم    المسـارحةوها هي جمعيـة البـر الخيريـة بأحـد  
والذي يشير الى أعمالهـا التـي مـدمتها رـال  عـام بف ـل مـن هللا  ,هـ 1437التقرير السنوي لعام  

وبجهــود  ,ومــن أهــل الخيــر أألــحاب األيــادي البي ــاء  , ثــم بــدعم والة األمــر وفقهــم هللا  ,تعــالى  
 .للمستفيدين من ردماتها    مامدمتهوالذي يشير الى  ,القـائمين عليها  

 .أسأ  هللا تعالى أن ال يحرمهم األجر والمثوبة وأن يوفق الجميع لطاعته

 كلمة رئٌس الجمعٌة

 المسارحةالبر الخٌرٌة بمحافظة أحد جمعٌة            



رئيس مجلس ىدارة  
 الجمعية

نائب رئيس مجلس ىدارة  
 الجمعية

 

 الشؤون االدارية

 مدير الجمعية

 الباحــث االجتماعي

 اإلدارية  اإلتصاالت

 المستودع

 اللجـــــان

 لجنة تنمية الموارد

 اإلجتماعيةاللجنة  

 اللجنة اإلعالمية

لجنة ىألالح ذات  
 البين

 الشؤون المالية

 أمين الصندوق

 المحاسب



 دمحم إبراهٌم دمحم لاضً/ الشٌخ  1

 عبده حسن عبده حكمً/ الشٌخ  2

 عبدهللا حسن عبده حكمً/ الشٌخ  3

 علً عباس عثمان حكمً/ الدكتور 4

 إبراهٌم ٌحٌى دمحم عطٌف/ الدكتور 5

 ٌحٌى أبو الماسم حسن حكمً/ األستاذ  6

 دمحم عبده حسن حكمً/ األستاذ  7

 عبدهللا عبدالمجٌد عبدهللا المشٌخً/ اللواء  8

 عبدالمنعم دمحم علً عرٌشً/ الدكتور 9

 حسن دمحم حسن حكمً/ األستاذ  10

 أحمد ٌحٌى دمحم عطٌف/ الشٌخ  11

 أحمد ٌحٌى دمحم عطٌف/األستاذ  12

 علً دمحم ابراهٌم كرٌري/ الشٌخ  13

 حنتولعلً موسى عبده / األستاذ  14

 إبراهٌم موسى دمحم معشً/ الشٌخ  15

 لوفشًموسى علً حسٌن / األستاذ  16

 أحمد عبدهللا أحمد حكمً/ األستاذ 17

 علً احمد علً فمٌهً/ األستاذ 18

 أحمد علً سٌر مباركً/ الدكتور 19

 علً دمحم ناصر فمٌهً/ الدكتور 20

 موسى علً موسى فمٌهً/ الدكتور 21

 دمحم هادي أحمد دروٌش/ الشٌخ  22

 ٌحٌى عبده حسن حكمً/ األستاذ  23

 عبدهللا حافظ أحمد حكمً/ الدكتور 24

 خالد عبده حسن حكمً/ األستاذ  25

حسن علً شٌخ حلوي/ األستاذ  26  



 رئيس اجمللس فقيهً أمحد بن عيسى حييى/ الشيخ 
 نائب الرئيس قىفشًمىسى بن علً حسني / الشيخ 

 أمني الصندوق حممد عبده حسن حكمً/ األستاذ 
 عضى جمممًعبداهلل علً أمحد / األستاذ 
 عضى حنتىلعلً أمحد علً / األستاذ 
 عضى حييى بن داود حيً حمزري / األستاذ 
 عضى حسن عبده حسن حكمً/ األستاذ 
 عضى علً عبدالرمحن ثابت النجمً/  األستاذ

 عضى عبداهلل حيً علً سهلً/ األستاذ 
 عضى حسني حممد مضيع فقيهً/ األستاذ 
 عضى علً حممد أمحد نامس/ األستاذ 



 انهدُخ اإلدازٌخ ٔادلبنٍخ

مهمتهاااااا اإلشاااااراف الكامااااال علاااااى إدارة 

الجمعٌة من الناحٌة اإلدارٌة والمالٌاة كماا 

تصارفها التً تموم بدراسة وإلرار المبالغ 

الجمعٌة فً مختلف المجاالت وتعمل علاى 

 وإتخاااذمااوارد الجمعٌااة واسااتثمار تنمٌااة 

لااااذلن والتواصاااال مااااع الالزمااااة الوسااااائل 

الجهات الرسمٌة واألهلٌة للتفااهم فاً كال 

 ماله عاللة بالجمعٌة 

 اإلخزًبػٍخانهدُخ       

مهمتهاااا المٌاااام ببحاااس حالاااة األسااار المحتاجاااة 

ودراسااااة طلبااااات المساااااعدة وإعااااداد التمااااارٌر 

   ورفعها للجمعٌة

 انهدُخ اإلػاليٍخ       

مهمتها تعكس نشاطات الجمعٌاة بوساائل اإلعاالم 

التعرٌفٌااااة التمااااارٌر المختلفااااة والمٌااااام بكتابااااة 

 بالجمعٌة 

ببرامج واهدافها الجمعٌة لعرضها على الشركات تمارٌر إعداد 

المسؤولٌة وذلن من منطلك والمؤسسات لعمل التسوٌك للجمعٌة  

 االجتماعٌة

والداعمٌن للجمعٌة وبرامجها ومؤتمراها التً الرعاة اٌجاد 

 تمٌمها بشكل دوري ودائم

رجال االعمال وعرض خطة عمل ستمطاب اكما تسعى اللجنة الى 

 .الجمعٌةبه بأهمٌة ما تموم اللجان بها بما ٌشعرهم 

وتدرٌب وتطوٌر وأفكار ستشارات تسوٌك منتجات الجمعٌة من ا

 .وبرامج حدٌثة لرفع وتحسٌن مستوى الخدمات الصحٌة 

 جلُخ رًٍُخ ادلٕازد

 
 

 

 

 
  

 



 مشاريع وبرامج الجمعية

 
 كفبنخ األٌزبو -1
 كفبنخ أسسح  -2
 ادلُبشل ادلسزأخسح ٔثُبء ادلُبشل -3
 يسبػداد األخٓصح انكٓسثبئٍخ ٔاألخٓصح انطجٍخ -4
 رٕشٌغ انسالد انغرائٍخ ٔانسالد انسيضبٍَخ -5
 ادلسبػداد انُمدٌخ انطبزئخ ٔ انصكبح -6
 احلمبئت ادلدزسٍخ -7
 رٕشٌغ انزًٕز -8
اندٔزح انزأٍْهٍخ نهًمجهني ٔادلمجالد ػهى انصٔاج  -9
ثدػى يٍ يؤسسخ ػجدانؼصٌص انساخحً ٔيؤسسخ ) 

 (اخلريٌخ  اجلًٍحآل 

 كفبنخ ادلطهمبد ٔاألزايم -10
 اندٔزح انزدزٌجٍخ ألسس انسدُبء -11
 األسس ادلُزدخ -12
 انشٓداءثسَبيح رسفٍّ األٌزبو ٔأثُبء  -13
 كسٕح انؼٍد -14
 حفم ادلؼبٌدح نألٌزبو -15



 كفـالة األيتام:أوال  

                             ثني أفساد اجملزًغ اإلخزًبػً حسصًب ػهى ٔخٕة انزكبفم 
                          اجلًؼٍخ يشسٔع كفبنخ ٌزٍى انري ٌٓدف إىل يسبػدحألبيذ 

                                                   ٔإخزًبػٍبً ٔزػبٌزٓى يبدًٌب األٌزبو 
 ٔانزكبفم األسسيثأٔاصس انزؼبٌٔ نٍشؼسٔا 

                                                        اإلمجبنٍخ نهًشسٔع انمًٍّحٍث ثهغذ 
 ( 119) نؼدد يٍ ادلسزفٍدٌٍ ثهغ (     344700)  يجهغ ٔلدزِ 

 :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ( أَنَا َوَكافُِل اْلٌَتٌِِم فًِ اْلَجنَِّة هكذا)

 وأشار بالسبابة والوسطى 

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 350608010077887: العام 

 350608010078786: الزكاة 

 350608010079297: مساعدة الشباب على الزواج    

----------
 

  
حسبة 
 

   
ض

انسٌب
 

 350608010202006: كفالة ٌتٌم 

-----------
 

 5011000889940: العام 



 أسرة  كفـالة:ثانيا  

                  ٌؼد انربَبيح يٍ انربايح اذلبيخ انزً رمٕو ثٓب اجلًؼٍخ            
يٍ خالل رمدٌى انؼدٌد يٍ ادلسبػداد انغرائٍخ ٔانكسبء ٔاندزاسخ مبب 

حبخزٓب ادلزطهجخ يٍ األسبسٍبد نزؼٍش حٍبح  نألسسانفمريحٌكفم 
كسميخ حٍث سبْى أْم اخلري يف انؼدٌد ادلسبًْبد ادلبنٍخ يٍ خالل 

مبجهغ إمجبيل (   8)   اجلًؼٍخ حٍث ثهغ ػدد ادلسزفٍدٌٍ يٍ األسس 
 ( 29100) ٔلدزِ 

 فاز بالخٌر

 من كفل أسرة فمٌرة

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 350608010077887: العام 

 350608010078786: الزكاة 
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حسبة 
 

   
ض
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 المناز   وىستئجارمشروع بناء  : ثالثا   

هزأكد يٍ ساليخ حسصذ اجلًؼٍخ ػهى رزجغ يُبشل احملزبخني ٔػًم انصٍبَخ اندٔزٌخ ذلب ن
 سزجدانّ مبُصل يسزأخس يف احلبالد احلسخخ ٔانؼبخهخاانجُبء ٔرسيٍى انزبنفخ يُٓب أٔ 

 (    7)  نؼدد (   181258)   ثهغذثزكهفخ إمجبنٍخ 
 :ٔشػذ ػهى انُحٕ انزبيل 

 هنٌئاً لمن

 مد ٌده فأخذ بٌد غٌره

 هنٌئاً لمن

 طرق باباً وأنفك من ماله

 هنٌئاً لمن

 بادر وتصدق لوجه هللا
 

 

 
 ( .  141358)        ثزكهفخ (        2)       ادلُبشل ػدد     ثُبء  -1
 .(   39900)          ثزكهفخ      (   5)    ادلُبشل ػدد  إسزئدبز -2



 مساعدات األجهزة الكهربائية واألجهزة الطبية: رابعا  

ادلكٍفبد ٔانغسبالد ٌزى رصٌٔد األسس انفمريح ٔاحملزبخخ ثبألخٓصح ادلُصنٍخ انضسٔزٌخ يٍ 
كًب حتسص اجلًؼٍخ ػهى رٕفري األخٓصح . فرتح انصٍفٔانثالخبد ٔيب شبثٓٓب خبصخ خالل 

ٔع األخٓصح انطجٍخ نهًسضى ٔانؼدصح ٔكجبز انسٍ حٍث ثهغذ انزكهفخ اإلمجبنٍخ دلشس
خبءد ػهى (   127)  نؼدد يسزفٍد (  18050) انكٓسثبئٍخ ٔاألخٓصح انطجٍخ يجهغ ٔلدزِ 

 :  انُحٕ انزبيل 
 (  13200)  ثزكهفخ إمجبنٍخ ثهغذ (    9)   ػدد ادلسزفٍدٌٍ , األخٓصح انكٓسثبئٍخ  -1 

 ( 4850) ثزكهفخ إمجبنٍخ ثهغذ (     118)  ػدد ادلسزفٍدٌٍ , األخٓصح انطجٍخ  -2

 هل ترٌد

 صالح أهلن وذرٌتن -

 البركة فً راتبن وتجارتن -

 الشفاء لمرضن أو لعزٌز على للبن -

 السعادة فً دنٌان وآخرتن -

 الولاٌة من مصارع السوء -

 تصدق من مالن



التكلفة المالية 
344700 

 

 الماليةالتكلفة 
29100 

 

 الماليةالتكلفة 
181258 

 

 الماليةالتكلفة 
18050 

 2896.63 
25894 

142.12 

 8كفالة أسرة عدد  يتيم 119.كفالة األيتام 
 مستفيدين

مشروع بناء وإستئجار 
 مستفيد 7عدد . المنازل 

مساعدات أجهزة طبية 
 127وكهربائية عدد 

 مستفيد

 حصة الفرد القيمة المالية

3637.5 



 مشروع توزيع السالت الغذائية والسالت الرم انية: رامسا   

 
ْـ يٍ أْم اخلري ادلٕاد انؼٍٍُخ ٔلبيذ ثزٕشٌؼٓب ػهى  1437اجلًؼٍخ خالل انؼبو اسزمجهذ 

ٌزُبست مبب يب صسف احملزبخني ادلسدهخ أمسبئٓى ثبجلًؼٍخ ثؼد انجحث ٔانزحسي ٔرمسٌس 
كًب لبيذ ْـ  1437حبخبرٓى يٍ األشٍبء انضسٔزٌخ يٍ يأكم ٔيشسة ٔغريْب خالل انؼبو 
(  1531488)فخ ثهغذ ثبالرفبق يغ أحد ادلسزٕدػبد انزدبزٌخ نصسف ادلسبػداد انغرائٍخ ثزكه

 :أسسح يسزحمخ ٔشػذ ػهى انُحٕ انزبيل ( 3624)نؼدد 
 

 (  703110) ثهغذ ركهفزٓب (  1500) نؼدد يسزفٍدٌٍ غرائٍخ زيضبٍَخ يشرتاِ  سالد -1
 (  828378)  ثهغذ ركهفزٓب (  2124)  نؼدد يسزفٍدٌٍغرائٍخ يزربع ثٓب  سالد -2
 

 أنتم خٌر من رعى وأعطى ولدم لوجه هللا

 وهللا نسأل بأن ٌجزٌكم جنة عالٌة لطوفها دانٌة

 ألنكم أدخلتم السرور على الفمراء والمساكٌن



 المساعدات النقدية الطارئة والزكاة: سادسا  

                  حٍث رمٕو اجلًؼٍخ ثئٌداع  دلسزفٍدٌٓبًْٔ ادلسبػداد انزً رمديٓب اجلًؼٍخ 
يب                                    ثهغ احلسبثبد انجُكٍخ اخلبصخ ثٓى ٔلد ادلبنٍخ يف حسبة ادلسزفٍد ػرب ادلجبنغ 

يسزفٍدًا ٔشػذ ػهى (  1413) ػدد ادلسزفٍدٌٍ ٔثهغ (  435900)مت صسفّ يف ْرا ادلشسٔع 
 -:انُحٕ انزبيل 

 
 ( 13500)  ثزكهفّ إمجبنٍخ ثهغذ يسزفٍد (  5) نؼدد يسزفٍدٌٍ ثهغ ادلسبػداد انُمدٌخ انطبزئخ  -1
 (422400) يسزفٍد ثزكهفخ إمجبنٍخ ثهغذ ( 1408) يسبػداد انصكبح نؼدد يسزفٍدٌٍ ثهغ  -2

 أنتم خٌر من رعى وأعطى ولدم لوجه هللا

 وهللا نسأل بأن ٌجزٌكم جنة عالٌة لطوفها دانٌة

 ألنكم أدخلتم السرور على الفمراء والمساكٌن
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 الحقـائب المدرسية: سابعا   

دلدزسٍخ   لبيذ اجلًؼٍخ مبشبزكخ أثُبء األسس ادلسزفٍدح يف رٕفري ادلسزهصيبد ا
 ػرب ثسَبيح احلمبئت ادلدزسٍخ ثدػى يٍ شسكخ  سبثكـ حٍث مت رٕشٌغ

 طبنت ٔطبنجخ (  72) حمٍجخ يدزسٍخ نؼدد (   72)  ػدد 

 الفوز والنجاح

 لمن حمك للٌتٌم أمله•

 لمن واسى الفمٌر واألرملة•

 لمن أسعد بٌتاً بأكمله•

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 350608010077887: العام 

 350608010078786: الزكاة 

 350608010079297: مساعدة الشباب على الزواج    

----------
 

  
حسبة 
 

   
ض

انسٌب
 

 350608010202006: كفالة ٌتٌم 

-----------
 

 5011000889940: العام 



 زكاة التمور: ثامنا  

                     ٌؼد دخم شكبح انزًٕز يٍ اندخٕل ادلًٓخ نهدًؼٍخ كم ػبو ٔلد مت      
 ٔشػذ ػهى ادلسزفٍدٌٍ( 278640)مبجهغ إمجبيل لدزِ ( 3483)ػدد رٕشٌغ 

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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حسبة 
 

   
ض

انسٌب
 

 350608010202006: كفالة ٌتٌم 

-----------
 

 5011000889940: العام 



الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج بدعم من مؤسسة  : تاسعا  
 سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

 يٍانمبدزٌٍ ٌٓدف ْرا ادلشسٔع إىل حتمٍك أْداف يسزمجهٍخ يٍ أًْٓب إػبَخ غري 
أخطبز  انشجبة ػهى حتًم ركبنٍف انصٔاج ٔيسبػدرٓى ٔحتصٍُٓى ػًب ٌسزٓدفٓى يٍ

اجملزًغ حٍث سبْى يف ْرا ادلشسٔع يؤسسخ ٔحتمٍك انزكبفم االخزًبػً ثني أفساد 
 صسفّٔلد ثهغ يب مت ػجدانؼصٌص انساخحً اخلريٌخ,  سهًٍبٌ

 :  ٔشػذ ػهى انُحٕ انزبيل (   80000)  ادلشسٔع  ػهى  
 

زٌبل مشهذ دٔزاد ( 50000) انصٔاج ثهغذ ركهفزٓب يبنٍخ نهشجبة ادلمجهني ػهى يسبػداد 
زٌبل       ( 25000) نهًزصٔخني ثهغذ ركهفزٓب أسسٌخ نهًدزًغ ٔ دٔزاد ردزٌجٍخ ختصصٍخ 

 زٌبل( 5000) ٔ ضٍبفخ ٔإػالو ثهغذ ركهفزٓب 

 لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 (النكاح سنتً فمن رغب عن سنتً فلٌس منً)
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 أسرة 3624

المساعدات النقدية الطارئة 
 مستفيد1413والزكاة لعدد 

 3483توزيع التمور 
 كرتون تمر

الدورات التدريبية للمقبلين 
 على الزواج مدعوم

 القيمة المالية معدل إستحقاق الفرد



الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج بدعم من مؤسسة       : عاشر
 الخيرية  الجميحآ   

 يٍانمبدزٌٍ ٌٓدف ْرا ادلشسٔع إىل حتمٍك أْداف يسزمجهٍخ يٍ أًْٓب إػبَخ غري 
أخطبز  انشجبة ػهى حتًم ركبنٍف انصٔاج ٔيسبػدرٓى ٔحتصٍُٓى ػًب ٌسزٓدفٓى يٍ

اجملزًغ حٍث سبْى يف ْرا ادلشسٔع                        ٔحتمٍك انزكبفم االخزًبػً ثني أفساد 
 صسفّٔلد ثهغ يب مت اخلريٌخ,  اجلًٍحيؤسسخ آل 
 زٌبل(  30000)  ادلشسٔع  ػهى  

 

 لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 (النكاح سنتً فمن رغب عن سنتً فلٌس منً)

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 350608010077887: العام 

 350608010078786: الزكاة 

 350608010079297: مساعدة الشباب على الزواج    

----------
 

  
حسبة 
 

   
ض

انسٌب
 

 350608010202006: كفالة ٌتٌم 

-----------
 

 5011000889940: العام 



 كفـالة المطلقـات واألرامل: الحادي عشر

ػهى  ادلسبزحخحد يٍ يجدأ انزكبفم اإلخزًبػً انزً حسصذ مجؼٍخ انرب اخلريٌخ مبحبفظخ أ
خ ثٓى ثزٕفري حٍبح كسميخ ذلٍ إدتبيّ ٔانؼُبٌخ ثّ ثئطالق يجبدزح كفبنخ ادلطهمبد ٔاألزايم ٔانؼُبٌ

 ( 152)نؼدد (  414600)ٔحٍث ثهغذ انزكهفخ اإلمجبنٍخ 

 إحسانن

 للفمراء أصل وأمان

 للبؤساء راحة واطمئنان

 للضعفاء فرحة وبهجة

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------
 

  
حسبة 
 

   
ض

انسٌب
 

 350608010202006: كفالة ٌتٌم 

-----------
 

 5011000889940: العام 



 
 (حياكة السجاد اليدوي  ) الدورة التدريبية ألسر السجناء  : الثاني عشر  

 

ألسس ادلُزدخ حسصذ اجلًؼٍخ ػهى انؼُبٌخ ثأسس انسدُبء حٍث مت ٔضغ دٔزاد ردزٌجٍخ ن
شغٕالد ثبنمسى انُسبئً نزٍٓئزٓى نسٕق انؼًم ٔردزٌجٓى ػهى حٍبكخ انسدبد ٔادل

 انٍدٌٔخ انضسٔزٌخ نؼسضٓب يف انسٕق احملهً

 دعمكم ومساهمتكم وعطائكم 

 فً إسعاد أسر محتاجة

 وتحوٌلها إلى أسر منتجة ٌمكنهم من

 المشاركة فً سوق العمل

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 350608010077887: العام 

 350608010078786: الزكاة 
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حسبة 
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-----------
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 األسر المنتجة: الثالث عشر  

 

حٍث ٔفسد ذلى كم انسجم ادلزبحخ نزٍٓئزٓى ادلُزدخ لبيذ اجلًؼٍخ ثبنٕلٕف يغ األسس 
ٔرٕفري ادلكبٌ ادلُبست نؼسض يُزدبرٓى انزدزٌجٍخ نسٕق انؼًم ٔذنك ثئلبيخ اندٔزاد 

 (17. ) نؼدد(  22100) ثهغذ انزكهفخ ادلبنٍخ  ٔلد

 دعمكم ومساهمتكم وعطائكم 

 فً إسعاد أسر محتاجة

 وتحوٌلها إلى أسر منتجة ٌمكنهم من

 المشاركة فً سوق العمل

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 350608010077887: العام 

 350608010078786: الزكاة 

 350608010079297: مساعدة الشباب على الزواج    

----------
 

  
حسبة 
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-----------
 

 5011000889940: العام 



 
 برنامج ترفيه األيتام وأبناء الشهداء: الرابع عشر  

 

انشٓداء حٍث رُٕػذ ْرِ انربايح يٍ نألٌزبو ٔأثُبء اجلًؼٍخ ثسايح يزُٕػخ اربحذ 
مبد انثمبفٍخ حٍث يضًَٕٓب مشهذ ثسَبيح انطفم انرتفًٍٓ  ادلزُٕع ٔانري مشم ادلسبث

 طفم ( 75)نؼدد (    5000) ادلشسٔع ٔكرنك ثسَبيح كسٕح انؼٍد ٔكهف ٔانرتفٍٍٓخ 

 :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 (أَنَا َوَكافُِل اْلٌَتٌِِم فًِ اْلَجنَِّة هكذا)

 وأشار بالسبابة والوسطى 

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
 

  
حسبة 
 

   
انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 350608010078786: الزكاة 
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----------
 

  
حسبة 
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-----------
 

 5011000889940: العام 



 
 برنامج حفـل المعايدة والملتقى التأهيلي لأليتام: الخامس عشر  

 

انجسًخ ػهى حمٍب االٌزبو حٍث ػًهذ ػهى رٕفري كسٕح انؼٍد إدخبل شبزكذ اجلًؼٍخ يف 
 ٌزًٍب( 164) نؼدد (   24000) سُٕي حٍث كهف  انربَبيح يجهغ يؼبٌدح حفم ٔإلبيخ 

 :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 (أَنَا َوَكافُِل اْلٌَتٌِِم فًِ اْلَجنَِّة هكذا)

 وأشار بالسبابة والوسطى 

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
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انساخحً
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 350608010078786: الزكاة 

 350608010079297: مساعدة الشباب على الزواج    

----------
 

  
حسبة 
 

   
ض
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-----------
 

 5011000889940: العام 



 التكلفة اإلجمالية
414600 

 التكلفة اإلجمالية
 التكلفة اإلجمالية 22100

5000 

 التكلفة اإلجمالية
24000 

2727.63 1300 66.66 146.43 
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

 152كفالة المطلقات واألرامل لعدد 
 أرملة ومطلقة

 75ترفيه االيتام وأبناء الشهداء عدد  اسرة  17األسر المنتجة عدد 
 طفل 

حفل العايدة والملتقى التأهيلي عدد 
 يتيما  164

 حصة الفرد التكلفة المالية 



119 8 7 127 

3624 

1413 

72 

3483 

20 152 
17 75 

 عدد المستفيدين



 

 تقرير المحاسب المالي
 



 

 تقرير المحاسب المالي
 



 الجهات الداعمة

 االسم م االسم م

 االجتماعٌة وزارة الشؤون 11 مزارع سمو ولً العهد دمحم بن ناٌف بن عبدالعزٌز 1

 وزارة التجارة 12 مؤسسة عبدهللا العبدالعزٌز الراجحً 2

 جمعٌة الحرس 13 مؤسسة إبراهٌم البراهٌم الخٌرٌة 3

 شركة عبده حسن حكمً وأوالده 14 مؤسسة والدة األمٌر عبدالعزٌز بن فهد الخٌرٌة  4

5 
المكتب الخاص لسمو ولً العهد األمٌر سلطان بن 

 عبدالعزٌز طٌب هللا ثراه
 حكمً مؤسسة خالد عبده 15

 صامطةبلدٌة  16 العثٌمشركة  6

 التنمٌة البشرٌة 17 الدكتور إبراهٌم أبو عبادة 7

 سجون جازان 18 الراجحً عن طرٌك شركة عمر بابكر أولاف 8

 جمعٌة بناء وتنمٌة مساكن 19 الشٌخ صالح الراجحً وأوالده وبناته 9

 الخٌرٌة الجمٌحمؤسسة آل  20 المسارحةأحد  بلدٌة 10

 الشركة السعودٌة للكهرباء  22 فوزٌة إبراهٌم الجفالً 21

 شركة إسمنت المنطمة الجنوبٌة 24 الخٌرٌة مؤسسة الجبر 23

 بن عبدالعزٌز الراجحً الخٌرٌة مؤسسة سلٌمان 26 الجمعٌة السعودٌة لمرض الزهاٌمر 25
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----- 



 شكر وعرفـان

 إننا يف مجعية الرب اخلريية بأحذ املسارحة أعضاء ًهٌظفني
 نشكز هن قلٌبنا 

 كزمية سخية هنفقة اهحذت إىل الفقزاء املسجلني يف اجلوعيةكل يذ 
 نقذر هن قلٌبنا

 ًبذلث ًسيزت ًسامهث يف االرجقاء بعول اجلوعيةاجحيذت كل يذ 
 حنب هن قلٌبنا 

 اجصلث ًاقرتحث ًقذهث ها ينفع ًيطٌر العول يف اجلوعية كل يذ 
 ًاجلوعية بٌابحكن ًجناحيا جناحكن
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 أحبائنا  
 يسعدنا التواألل معكم  

 ونرحب بزيارتكم ونسعد بامتراحكم
 ونفرح بهمسكم واستفساراتكم

 ومعا  
 ن ع لمسة ىبداعية نوعية تفوح عطرا  

----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
 

 ػُٕاٌ اجلًؼٍخ 
 

 (مقـابل ىدارة مراكز الرعاية   –أحد المسارحة   –جازان  )
 45952:الرمز البريدي    138: ب  .ص: العنوان البريدي  

 0173190304/ فـاكس   0173190438/ هاتف  
 khairia-ahad@Hotmail.com: البريد اإللكتروني  

 0506339952: جوا   

للتواصل 

 واإلستفسار

------------------------------------------------------------------------------------- ----------
 ----------
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mc.beralmsarha@gmail.com 

@AhadKhairia 

khairia-ahad@Hotmail.com 

-----------
 



 مصرف الراجحي           
 SA9880000350608010077887 الحساب العام  
 SA7580000350608010078786 الزكاة
 SA4180000350608010202006 يتيم  كفـالة

 SA5280000350608010079297 مساعدة الشباب على الزواج

 بنك الرياض
 SA6720000005011000889940 العام  الحساب



 وفي الختام
 مجعية الرب اخلريية مبحافظة أحذ املسارحة

 إطاللة خري ًمهسة إنسانية  ًإشزاقة اجحواعية
 جكزم  اليحين -جعني احملحاج    -جٌاسي األرهلة    -جساعذ الفقري  

 ىذا ىٌ ديذهنا هنذ جأسيسيا
 اجلوعية ًها جضن هن أيحام ًفقزاء ًأراهل 

 نحنظز صذقاجكن ًإحسانكن ًرعايحكن ًعطفكن 
 ًأبشزًا فوا قذهحوٌه بأيذيكن يف دنياكن سحجذًنو  يف سجالجكن 

 يٌم الٌقٌف أهام ربكن
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