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 :بعد أما ثم املرسلني سيد و األنبياء أشرف على السالم و الصالة و العاملني رب هلل احلمد

  القارئ يدي بني نضع أن العارضة حمافظة يف اخلريية الـرب جـمعية يف لـنا فـيطيب

 أن يف أمل وكلنا ,هـ1437 لعام وأنشطتها باجلمعية اخلاص التقرير هذا ,الكريم واملهتم

 البالد هذه على يديم وأن اجلهود يف يـبارك أن اهلل نسأل يدعو أو وينصح يوجه من جند

  امللك الشريفني احلرمني خادم حكومة ظل يف اإلميان و األمن نعمة املباركة الطيبة

 .وأعانه اهلل أيده سعود آل العزيز عبد بن سلمان

  ... أمجعني صحبه و وآله حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى هذا

 

 
 اإلدارةجملس رئيس                                                                                                   

   ببلغازيقاضي احملكمة العامة                                                                                           

 العبدليبن حممد شيخني /د                                                                                            

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 يغطي دخل لديها اململكة مستوى على رائدة مجعية :الرؤية

 عالية بكفاءات ,احملافظة يف املستفيد وختدم احتياجاتها مجيع

 .التقنيات أفضل مستخدمة نوعية, ومشاريع

 

 للمستفيد نوعية خدمات تقدم خريية مؤسسة :الرسالة

 الوسائل أفضل مستخدمة باجملتمع لالرتقاء مؤهل عمل بفريق

 .والتقنيات
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 .  هـ1422/11/18مجعية الرب اخلريية بالعارضة جبازان يف  تأسست                                   

 .هـ1423/7/21بتاريخ اجلمعية يف وزارة الشؤون االجتماعية مت تسجيل                                          

 

                                                                        (230) 

                                     

 عضوًا 114عدد أعضاء اجلمعية العمومية                                                   

                                                   

 ببلغازيأعضاء يرتأسهم قاضي احملكمة العامة  9عدد أعضاء جملس اإلدارة                                     

 

 

 موظفات بالقسم النسائي 5بقسم الرجال و 24موظفًا  29عدد موظفي اجلمعية                                                         

 :التأسيس

 الرقم الوزاري  

 اجلمعية العمومية

 جملس اإلدارة

 موظفي اجلمعية

 نبـــذة



 املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد سيد األولني واآلخرين            أما بعد

تسعد مجعيتكم مجعية الرب اخلريية مبحافظة العارضة جبازان أن تضع بني يديكم خالصة 

ونسأل اهلل تعاىل أن يتقبل كل ما وسخاء كرم فيه بذل وعطاء ونتاج عمل عام كامل مضى 

حيث سخرت مجعيتكم مجيع إمكاناتها وطاقتها وعلى رأسهم , قدم فيه خالصا لوجهه الكريم

اجمللس وكافة املوظفني والعاملني بها يف سبيل خدمة أعضاء اجلمعية العمومية وأعضاء 

وما ذاك إال , املستفيدين من أيتام وفقراء وحمتاجني وغريهم من كافة شرائح اجملتمع

بفضل من اهلل عز وجل ثم بدعم حكومتنا الرشيدة حفظها اهلل وأعانها خلدمة اإلسالم 

واملسلمني وجبود وكرم الداعمني وفاعلي اخلري أصحاب األيدي البيضاء نسأل اهلل أن يكتب 

 .   هلم األجر والقبول
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 مشروع

آلية المشروع 
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 مشروع

 آلية المشروع
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أسرة من األسر الفقيرة معدمة الدخل بتوفير عدد ( 20)تم تأهيل عدد 

سيارة متنوعة ألرباب األسر حتى تصبح أسر مكتفيه معتمدة على ( 20)

 .ذاتها

 .بحيث يتم إعطاءهم السيارات بأقساط ميسرة وبسعر الكاش بدون أرباح

( 13)وتعتبر هذه السيارات الدفعة الثانية حيث سبق وتم توفير عدد 

ليصبح مجموع عدد األسرة المستفيدة من المشروع , سيارة دفعة رباعي

 .أسرة( 33)

 قالبات   -5

 باصات -5

 هايلوكسات -5

 كوروال -5
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 البنكيةالحسابات 

 الراجحيبمصرف حساباتنا 

  SA4280000225608010180593:الحساب العام         
              :  SA7980000225608010266160حساب الوقف

          :  SA7680000 255608010287554حساب الزواج
           :  SA9780000 225608010287661حساب الكفالة

 التجاريبالبنك االهلي حساباتنا 

   :44179999000101الحساب العام            

  : 44179999000210حساب الزكاة            

   44179999000308:حساب الزواج           

  44179999000406:حساب الوقـف           

 األرقام والتواصل

 األرقـــام

 (117) النسائي القسم (101) اإلدارة تحويلة 0173315730 : هاتف

 (45933) البريدي الرمز (31) ب.ص   0173315733   : فاكس
   0530476310 النساء /ج   - 0500030936 المدير/ج

 حسابات التواصل

   www.birr230.org.saالموقع اإللكتروني           

  birr230@gmail.comالبريد اإللكتروني           

 https://twitter.com/birr230                تــويــتــر

              https://www.instagram.com/birr230إنستقرام

  https://www.facebook.com/birr230         فيسبوك
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