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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

                      الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و سيد المرسلين ثم أما بعد: فـيطيب 
لـنا في جـمعية الـبر الخيرية في محافظة العارضة أن نضع بين يدي القارئ و المهتم الكريم,هذا التقرير الخاص 
بالجمعية و أنشطتها لعام 1436هـ، و كلنا أمل في أن نجد من يوجه وينصح أو يدعو نسأل اهلل أن يـبارك في 
الجهود و أن يديم على هذه البالد الطيبة المباركة نعمة األمن و اإليمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين 

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود أيده اهلل و أعانه.
هذا و صلى اهلل وسلم على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين ... 

  رئيس مجلس اإلدارة       
   قاضي المحكمة العامة ببلغازي 
  الشيخ/ شيخين بن محمد العبد لي
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 الرؤية الرسالة

الرؤية
جمعية رائدة على مستوى المملكة لديها دخل يغطي جميع احتياجاتها وتخدم المستفيد في المحافظة،بكفاءات 

عالية ومشاريع نوعية،مستخدمة أفضل التقنيات .

الرسالة
مؤسسة خيرية تقدم خدمات نوعية للمستفيد بفريق عمل مؤهل لالرتقاء بالمجتمع مستخدمة أفضل الوسائل 

والتقنيات.
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النبذة ، األهداف ، مجاالت العمل اإلستراتجية

نبذة

التأسيس

الرقم الوزاري

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

موظفي الجمعية

تأسست جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان في 18 / 11 / 1422 هـ
تم تسجيل الجمعية في وزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ 21 / 7 /1423 هـ 

230

عدد أعضاء الجمعية العمومية 114 عضوًا

عدد أعضاء مجلس اإلدارة 9 أعضاء يترأسهم قاضي المحكمة العامة 

عدد موظفي الجمعية 29 موظفًا 24 بالقسم الرجالي و 5 نساء بالقسم النسائي
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األهداف االجتماعية

األهداف اإلدارية

1-  تقديم المساعدات النقدية و العينية لألسر المستحقة.
2-  القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونات الشتاء و غيرها.

3-  مساعدة من يتعرض للحوادث كالحريق و تهدم البيوت و غيرها.
4- المساعدة في رفع المستوى الصحي و الثقافي و التعليمي و االجتماعي.

5-  إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة و األمومة 
       و رعاية العجزة و المعوقين و األيتام.

6-  تقديم اإلعانات الالزمة كإعانات الزواج و الخدمات العامة و تحسين المسكن.
7-  تدريب األسر و تأهيلها لتصبح أسر منتجة.

8- توصيل المياه لألسر المحتاجة.

مجاالت العمل اإلستراتيجية

اإلداري

اإلعالمي

الموارد بشرية

المالي

البنية تحتية

األهداف اإلستراتيجية

تطوير وتبسيط اإلجراءات اإلدارية

تطوير العالقات العامة والعالم

تطوير اإلدارة العليا والعاملين والمتعاونين

التوسع في استثمارات الجمعية المالية

تأسيس بنية تحتية  متطورة ومتكاملة
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الهيكل اإلداري 
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مشروع وقف خير الناس

وقف خيري يعود ريعه لأليتام والفقراء والمساكين والعجزة والمعدمين وهو مشروع استثماري يتكون من مبنى 
المباني  جميع  من  االنتهاء  تم  .وقد  ريال   مليون   20 اإلجمالية  المشروع  تكلفة  وجامع  مباني  وأربعة  للجمعية 

وتأجيرها ما عدا مبنى واحد وفق اآلتي:
1-المبنى األول تم تأجيره على المحكمة العامة وكتابة العدل بملغ وقدره 500000 ريال سنويًا.

2-المبنى الثاني تم تأجيره على وزارة الداخلية بملغ وقدره 450000 ريال سنويًا.
3-المبنى الثالث تم تأجيره على وزارة التعليم بملغ وقدره   300000 ريال سنويًا.

4-المبنى الرابع في مرحلة التشطيب.
وتأمل الجمعية في أن يساهم أهل الخير في ذلك ممن قال عنهم الرسول )خير الناس أنفعهم للناس ( .

SA7980000 225608010266160  : رقم حساب الوقف الخيري بمصرف الراجحي   
44179999000406  : رقم حساب الوقف الخيري بالبنك األهلي التجاري  

ســـام لوالديك بمبلغ )100( ريال شهريًا ...  »صدقة جارية«
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تقوم الجمعية بكفالة األسر المحتاجة من األيتام والفقراء والعاجزين طبيًا ومرضى الفشل الكلوي عبر
تسويقها إعالميًا ألهل الخير  وفق معايير تم تحديدها في الئحة قبول األسر .

أهداف المشروع :

1. تقديم متطلبات العيش األساسية لألسر الفقيرة .
2. حماية الفقراء من الوقوع في وحل المخدرات بحثًا عن المال .

          وقد تم كفالة 761  أسرة بمبلغ وقدرة 3517602 ريال خالل العام الهجري 1436هـ .

SA9780000 225608010287661 : رقم حساب الكفالة بمصرف الراجحي

مشروع الكفالة 

عدد األفراد               من 2 - 5         من 6 - 9             من 10 - فأكثر

مبلغ الكفالة             400 ريال         500 ريال   600 ريال
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مشروع التفطير

تنفذ الجمعية سنويًا مشروع تفطير األسر المحتاجة من األيتام والفقراء والعاجزين طبيًا ومرضى الفشل الكلوي 
وبفضل من اهلل تم تفطير عدد 2193 أسرة ما يقارب 12852 فردًا خالل عام 1436 هـ على نفقة أهل الخير 

واإلحسان بمبلغ وقدرة ) 1,252,609 ريال ( طيلة شهر رمضان المبارك .

أهداف المشروع :

- إدخال البهجة والسرور في قلوب هذه األسر .  
- إغاثة الفقراء واأليتام والمحتاجين في توفير الوجبة الرئيسية لهم في شهر رمضان المبارك .  

- فتح الباب للتنافس في الُقربات والعبادات العظيمة في أثرها وأجرها، وهي تفطير الصائم .  
- تنوع العمل الخيري بكل وسائله وأنواعه .  

فضل تفطير الصائم 

قال الرسول الكريم :  
اِئِم َشْيًئا« . َر َصاِئًما َكاَن لَُه ِمْثُل َأْجِرِه َغْيَ أَنَُّه َل َيْنُقُص ِمْن َأْجِر الصَّ             »َمْن َفطَّ
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مشروع الزكاة

مشروع  األجهزة المنزلية 

للزكاة أهداف عظيمة ، ونبيلة ، تتعدى الثواب ، ومساعدة الفقراء إلى طهارة نفس الفقير من الحسد ، وطهارة 
لنفس الغني من الشح البغيض ، وهي طهارة للمجتمع ، والمال ، وهي لنماء المال وتزكيته ، وهي وسيلة فعالة 

للضمان والتكافل االجتماعي، وهي وسيلة رائعة للتقريب بين الفقراء واألغنياء.
حيث تم توزيع مبلغ وقدرة 597000 ريال على عدد 405 أسرة خالل العام الهجري 1436هـ .

التبريد  الثالجات والغساالت وأجهزة  المنزلية مثل  العديد من أصناف األجهزة  الجمعية من خالله بتوزيع  وتقوم 
المختلفة من المكيفات ، كلما دعت الحاجة لذلك ، وبعد التأكد من عدم صالحية األجهزة الموجدة لديهم حتى بعد 

إجراء عملية الصيانة عليها .
وقد تم توزيع خالل عام 1436هـ  عدد 137  جهاز على عدد 137 أسرة محتاجة  على النحو التالي :

                      عدد 40 غسالة        عدد 40 مكيف         عدد 57 ثالجة
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مشروع السكن الخيري

مشروع األضاحي

يهدف المشروع إلى السعي في توفير السكن المناسب لألسر المحتاجة التي ال تملك سكنًا و ذلك
 عن طريق ) ترميم السكن الحالي لألسرة – استئجار سكن – بناء سكن – إكمال بناء المنازل(

وقد تم بناء 8 وحدات سكنية مع التأثيث خالل عام 1436 هـ بمبلغ وقدرة 1,534,609 ريال .

 ، عام  األضحى من كل  عيد  أيام  الجمعية  تنفذها  التي  والمهمة  الحيوية  المشاريع  يعتبر من  المشروع  إن هذا 
إذ أن الظروف االقتصادية التي تمر بها األسر الفقيرة تجعــــل الغالبيـــة العظمــى منها غــير قادرة على إحياء 
واأليتام من هذه   ، والمعوقين   ، واألرامل   ، والمساكين   ، والفقراء   ، العجزة  وبالتالي حرمان   ، شعيرة األضحية 
النعمة في أيام العيـد.ويأتي هذا المشـــــــروع بالتعاون بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من ذبائح األضاحي كي يتم 

توزيعهـــــــا على األسر المحتاجة ، وبهذا يتم إدخال الفرحة والبسمة إلى بيوتهم .

أهداف المشروع : 

1 – إدخال الفرحة والسرور على الفقراء و المحتاجين يوم العيد .
2 – سد حاجة الفقراء و المساكين من االستفادة من األضحية في هذه األيام المباركة .

3 – أحياء شعيرة األضحية في المناطق وكذلك إحياء مبدأ التكافل االجتماعي الذي نادى به اإلسالم .
4 – االستفادة من المشروع في الدعوة إلى اهلل .

5 – التعاون على البر و التقوى و تحقيق اإلخوة اإليمانية .
– وقد تم توزيع 12  أضحية على األيتام و الفقراء والمساكين والعجزة والمعدمين في عيد األضحى لعام 1436هـ 

.
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مشروع كسوة العيد

مشروع الحقيبة المدرسية 

أهداف المشروع :

1- إدخال الفرحة والسرور في نفوس األيتام وأبناء الفقراء .
2- فتح المجال للجميع لدعم هذا المشروع لتوطيد روح التكافل االجتماعي في المناسبات الدينية .

3- التخفيف من معاناة األسر المحتاجة .
وقد تم كسوة 2057 يتيم ويتيمة خالل عام 1436 هـ بمبلغ وقدرة 308,600 مليون ريال .

ودمجهم  الطالب  بزمالئهم  ومساواتهم  المحتاجين  الطالبات  و  للطالب  مدرسية  حقيبة  لتوفير  المشروع  يهدف 
اجتماعيا باألنشطة المدرسية . 

صرفت الجمعية للعام الهجري 1436هـ مبلغ وقدرة 37500 ريال لمشروع الحقيبة المدرسية للطالب والطالبات 
الفقراء وذلك لعدد 250 طالب وطالبة .
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مشروع السقيا 

رأت الجمعية من وجود أسر محتاجة إلى الماء من األسر الفقيرة و األيتام و العاجزين طبيًا حيث أنه ال يوجد في 
المحافظة شبكة مياه شرعت الجمعية في تنفيذ مشروع السقيا  و ذلك بتوصيل الماء لألسر وفق الشروط اآلتية: 

1-  يتم توصيل الماء لألسر الفقيرة معدمة الدخل و أسر األيتام و العاجزين طبيًا.
 2-  أن اليقل عدد أفراد األسرة عن 6 ستة أفراد.

 3-  أن ال تكون األسرة مشمولة بمشروع سقيا حكومي أو وجود بئر خاص لألسرة.
 * آلية تنفيذ المشروع.

 1-  توفير وايتات لنقل الماء لألسر الفقيرة
 2-  يتم تعبئة ردين في شهر لألسرة.

 3-  يتم صرف كرتين لألسرة في الشهر لتسليمها لسائق الوايت أثناء التعبئة لألسرة.
 4-  قيام اللجنة بزيارة ميدانية للمشروع.

 5-  متابعة عمل السائق للوايت.
* يتم توصيل الماء لعدد 120 أسرة شهريًا بواقع ردين ماء لكل أسرة.

*تم توفير عدد 3 وايتات للسقيا.
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مشروع نقل مرضى الفشل الكلوي

تقوم الجمعية بنقل مرضى الفشل الكلوي لعدد 35 مريضًا من مقر الجمعية إلى  
مركز األمير سلطان بمستشفى الملك فهد . حيث يتم النقل كاآلتي:. 

- فترة صباحية. 

- قترة مسائية. 

عدد 6 أيام في األسبوع من السبت إلى الخميس. 
* تم توفير عدد ثالثة باصات لمشروع النقل.
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مشروع معهد التدريب

هو مشروع استثماري يعود ريعه ألنشطة الجمعية المختلفة .

يتكون من :
- مركز تدريب رجال – نساء 

- ) فصول افتراضية ( .
- قاعات دورات تدريبية .

- قاعات حاسب آلي .

األهداف :
- ريع المعهد سنويًا 174000 ألف ريال . 

- ريع المحالت االستثمارية سنويا 50000 ألف ريال . 
- عدد الموظفين والموظفات لمعهد التدريب 8 أفراد . 

- األعداد التي يتم تأهيلها سنويًا من األبناء و البنات يقارب 400 فردًا . 

هناك برامج إضافية يقوم بها المعهد وفق اآلتي : 
1- رعاية اليتيم تربويًا . 

2- تأهيل أمهات األيتام من خالل ورش عمل في فنون المنزل والترشيد األسري . 
3- التوجيه ألبناء وبنات األسر الفقيرة . 

4- الفائدة المرجوة ألبناء وبنات المحافظة . 
- المعهد يخدم محافظة العارضة ومحافظة أبو عريش ومحافظة الحرث ومحافظة العيدابي .

- يوجد في مقر المعهد للجنة تطوير وتنمية محافظة العارضة وبها خطة إستراتيجية لمدة عشر سنوات

 تحت شعار ) العارضة أفضل 1445هـ ( .     

- معامل تطبيق للحاسب اآللي )عملية ( .
- مركز تدريب حرف للسيدات ) خياطة – تطريز – تجميل ( 

- مشغل نسائي يتم تأهيل المتدربات فيه على سوق العمل . 
- مركز تجميل نسائي يتم تأهيل المتدربات  فيه على سوق العمل .



19

مشروع الزواج

نتواصل بمصداقية ووضوح لتيسير الزواج لكل محتاج ونسعى لتغيير القناعات الخاطئة والقضاء على العنوسة، 
بعمل متقن ومبتكر من خالل فريق ذو مهارات عالية ومثمنة جهوده .

  األهداف:

1- مساعدة الشباب المحتاج والراغب في الزواج.
2- القضاء على ظاهرة العنوسة.

3- توعية الشباب بأهمية الزواج والفقه في أموره وترشيد نفقاته.
4- حث المجتمع على تيسير أمور الزواج بخفض تكاليفه.

5- تحقيق استقرار المجتمع باستقرار أفراده وأسره.
6- تكثير النسل عند المسلمين عماًل بنصيحة نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

المشروع مبلغ  لعددـ 40 شاب وقد كلف  الزوجية  الحياة  والتواصل في  إقامة دورة بعنوان فن االتصال  وقد تم 
وقدره 222000ريال من مساعدات نقدية وهدايا عينية عبارة عن أطقم ذهب للفتيات.
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مشروع عناية

العارضة بجازان  الخيرية بمحافظة  البر  لنطاق خدمات جمعية  التابعين  المحافظة  األيتام في  برنامج يستهدف 
بهدف تأهيلهم قيمياًً وتربويًا وعلميًا ومهارياًً ليكونوا قادة نافعين ألنفسهم وأسرهم ومؤثرين في مجتمعاتهم 
وخادمين لوطنهم وأمتهم، وذلك بتقديم برامج معدة من قبل مختصين ومحكمة من قبل مستشارين متخصصين 

وينفذها فريق متمكن ومؤهل في بيئة مناسبة وجاذبة.

الفئة المستهدفة 
األيتام من العمر 8 سنوات إلى 12 سنة.

التكلفة والمدة
التكلفة لمدة أربعة أعوام بمبلغ 2 مليون ريال مدعوم من مؤسسة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية وقد 

انقضى من مدة البرنامج 2 عام بتكلفة 1,116,180 ريال.
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آلية تنفيذ المشروع

إعداد الخطط

تأهيل أسر األيتام

تأهيل فريق العمل

اجتماعات فريق اإلشراف

اجتماعات الفريق االستشاري

اجتماعات فريق العمل

إعداد اللوائح والهياكل

وضع آليات ومواصفات

زيارات األسر

إعانة أسر األيتام

مكافئات األيتام

حلقات القرآن الكريم

دروس القيم

الرياضي

المهارات

اآلداب النبوية

البرنامج الصيفي

االحتفاالت

الزيارات

الرحالت

التقارير

المسابقات

الشراكات

تدوين الدروس المستفادة

مراجعة الخطط

التخطيط للسنة الجديدة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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المؤسسات المانحة
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الحسابات التواصل
الحسابات : 

حساباتنا بمصرف الراجحي 
SA4280000 225608010180593 : الحسـاب العـام  
SA7980000225608010266160 : حســاب الوقـف  
SA7680000 255608010287554 : حســـاب الزواج  
SA780000 225608010287661 : حسـاب الكفالة  

حساباتنا بالبنك االهلي التجاري 
44179999000101 : الحسـاب العام  
44179999000210 : حســاب الزكاة  
44179999000308 : حســاب الزواج  
44179999000406 : حســاب الوقف  

التواصل :

WWW.BIRR230.ORG.SA : الموقع اإللكتروني
BIRR230@GMAIL.COM : البريد اإللكتروني
https://twitter.com/birr230 : التويتر
https://www.facebook.com/birr230 : الفيس بوك
مدير الجمعية : طالع مغدر حسن الجابري - 0500030936
نائب رئيس مجلس اإلدارة : حسين هامل الحريصي – 0503763732
تلفون:073315730 –  فاكس 073315733
الرمز البريدي  : 45933 جازان- العارضة – ص.ب : )31(



جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان
 هاتف  0173315730 اإلدارة : تحويلة رقم 101
العالقات العامة واإلعالم : 104
 الكفالة : 107 - 102 القسم النسائي : 117
BIRR230@GMAIL.COM البريد اإللكتروني


