






خادم احلرمني الشريفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ويل العهد صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
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رئيس	جملس	اإلدارة	

احلمدهلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده .. وبعد:
فــإن مجعيــة الــر اخلريــة بــوادي بــي عمــر وضواحيهــا مبكــة املكرمــة مجعيــة مــر عليهــا عقــد يف ميــدان اخلــر، ويتطلــع 
مــن يتــوىل إدارهتــا إىل أن تكــون منافســة  يف أعمــال اخلــر بشــكل كبــر وقــد خطــت وهلل احلمــد يف فتــرة قصــرة خطــوات 
واضحــة وهــذا التقريــر يطلعــك أخــي القــارئ علــى مشــروعات اجلمعيــة وتطلعاهتــا وإجنازاهتــا خــالل عــام ونســأل اهلل التوفيــق 

والســداد.

كـلمـة 
الرئيس
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رئيس	جملس	اإلدارة	



اسم اجلمعية: مجعية الرب اخلريية بوادي بين عمري وضواحيها
حتت إشراف: وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

تاريخ التأسيس: 1430/1/23 هـ
اإلسم املختصر: صنائع
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عــــــــــــن 
الجمعية
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قيـمنـا رسالتنا رؤيـتـنا
بأرقــى  وبرامــج  خدمــات  تقــدمي 
املمارســات واملهنيــة العاليــة لســد 
حـــاجة املستفيـــدين فـــي سبـــيل 
الوصــول هبــم إىل اإلكتفــاء الــذايت.

األمانــة   - اإلخــالص   - الصــدق 
- الصــر -  املبــادرة - البــذل - 

اجلــودة

أن تكــون صنائــع متميــزة يف 
ــرق  ــا يف ش ــا وخدماهت إدارهت
ــالث  ــالل ث ــة خ ــة املكرم مك

ــنوات. س



أهداف 
الجمعية األساسية:

1-  تقدمي املساعدات املالية والعينية لألسر املستحقة.
2-  القيام ببعض املشروعات اخلرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد.

3-  مساعدة من يتعرضون للكوارث كحادث حريق أو هتدم البيوت.
4-  املساعدة يف رفع املستوى الصحي والثقايف والتعليمي واإلجتماعي.

5-  إنشاء املشروعات اليت من أهدافها العناية بالطفولة واألمومة.
6-  تقدمي اإلعانات الالزمة كإعانة الزواج وحتسني املساكن.
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أعضاء 
مجــلـس اإلدارة

أ. بـنــدر بن عـالـي املسـعـودي

أ. حـمـود بن مـحـمـود املسعـوديأ. خـلف بن عبـدالرمحن العمـري

أ. عبد العزيز بن سلطان املسعوديأ. ســعـــد بـن ربــاح املسـعـــودي

رئيس املجلس

عضو املجلسعضو املجلس

أمني الصندوقنائب رئيس املجلس
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جانب من 
توثيق  اإلجتماعات والمبادرات
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إنجـازات 
جمعية البر بوادي بني عمير لعام ١٤٣٩ هـ 

تقدمي املساعدات املالية والعينية 
القيام ببعض املشروعات اخلريةلألسر املستحقة

مســاعدة املتعرضــني للكــوارث كحــوادث 
وتقــدمي  البيــوت  وهتــدم  احلريــق 

الالزمــة اإلعانــات 
املسامهة يف رفع املستوى الصحي 
والتعليمي والثقايف واإلجتماعي

إنشــاء املشــروعات الــيت هتتــم 
واألمومــة بالطفولــة 

 12

 3 4

 5
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١- تقديم المساعدات 
المالية والعينية لألسر المستفيدة

المساعدات
النـقـــــديـة

كـفـــــــالــة
يـــتـــــــيـــم

كـســــــــوة
ومعونة الشتاء

15035150
100012x250300

30010545

أســرةيتيمأسرة

ألســــر  ماليـــة  مســــاعدات  صــــرف 
املحـتاجني مــن الزكــاة ودعـــم الـوزارة

ألســــر  ماليـــة  مســــاعدات  صــــرف 
املحـتاجني مــن الزكــاة ودعـــم الـوزارة

ــات  ــن دفاي ــتلزمات م ــتاء ومس ــوة الش ــني كس تأم
وبطانيــات لألســر بدايــة دخــول موســم الشــتاء

لألسرةلليتيم الواحدأسرة مرتـني بالسنة
ألـــف ريــــالألـــف ريـــالألـــف ريــــال اإلمجايلاإلمجايلاإلمجايل
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٢- تقديم المساعدات 
المالية والعينية لألسر المستفيدة

الســـــــــــلـة
الغــــذائيـــة

كـســــــــوة
كـســــــــوةالعـــــــــــــيد

يـــتـــــــيـــم

1506028
250200 100

37,512

عدد األيتامأســرةأســرة

الضروريــة  الغذائيــة  الســالت  توفــر 
لألســر املحتاجــة املســجلة باجلمعيــة

توفــر كســوة العيــد ألصحــاب العــوز 
واملحـتاجـــني مـــن األيتــــام والفـقــــراء

ريالقيمة السهملألسرةلألسرة
ألـــف ريـــالألــف ريـــال اإلمجايلاإلمجايل
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القيام ببعض
المشروعات الخيرية

سـقـــــــــــيا
الــمـــــــــــــاء

خـــــــــــــــــــزانــــات
المــــــــــــــــــيــــــاة

15090
250

6012
37,5

64,8

أسرةأســـرة

إيصــال كراتــني املــاء إىل املســاجد واملراكــز 
الصحيــة بــوادي بــي عمــر  و وضواحيهــا

توفــر مــاء الشــرب العــذب للقرىالتابعــة للجمعيــة والــيت تقــع 
يف مناطــق جبليــة وعــرة مــن خــالل تعبئــة خزانــات امليــاه فيهــا

عدد الوايت لألسرة
لكــل أسـرة 

مـــــرة 
كل شهر ألــف ريـــال

ألف ريال
اإلمجايل

اإلمجايل
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مساعدة من يتعرضون
لكوارث كحوادث الحريق وتهدم البيوت وتقديم اإلعانات الالزمة

تفـــــــــريـج
كـــــــــــــربة

إعــــــــــــــانة
الـــــــــــــزواج

تحـــــــسيـن
المــســـــــــكـن

4074
350050004000

183516

بيــــــــــوتمستفيدينحــالة

برنامــج يقــدم املســاعدة العاجلــة لألســر 
جمــال  يف  باجلمعيــة  املســجلة  املحتاجــة 
التعليــم والديــن وفــق  خطــة زمنيــة حمــددة

تأمــني مايلــزم مــن أثــاث وأجهــزة كهربائيــة 
واملســاعدة مببلــغ مــايل

ــة  ــل الصيان ــني و عم ــازل املحتاج ــد من تفق
البنــاء  ســالمة  مــن  والتأكــد  الالزمــة 
والصـحـيـــة الكهربـائيـــة  والتمـديـــدات 

للبيت الواحدللمستــفيدللحالة
ألـــف ريــــالألـــف ريـــالألـــف ريــــال اإلمجايلاإلمجايلاإلمجايل
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المساهمة في  
رفع المستوى الصحي والتعليمي والثقافي واإلجتماعي

يــوم طـبـي 
كـــــــــامـــل

الزي واألدوات 
المــدرســـيــة

7050
1000150

37,5

طــالــب وطـــــالبــةحالة ) ثالثة أيام (

ــف   ــن كش ــني م ــة للمحتاج ــات طبي ــدمي خدم تق
ــة  ــة الصحي ــل والتوعي ــة وحتوي ــرف  أدوي وص

ــة ــزم الطيب ــة زم ــع مجعي ــيق م بالتنس
طـالب املـدارس واأليتـام مـن املـحـتاجـيـن

لطــالــب وطــــالبــةضـيافـة وتنـسـيــق
االف ريــــــــالاالف ريـــــال اإلمجايلاإلمجايل
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إنشاء المشروعات  
التـي تـهـتـم بالطفــولة واألمـومـة

مـــلــتـــقــى 
األســـــــــــرة

20
1500

3

أسرة

ملتقــى إلبــراز دور األســرة األساســي يف بنــاء 
ــايف  ــا الثق ــال إرثه ــذ األجي ــا تأخ ــع ومنه املجتم
لتخطــي  مســاعدهتا  وكيفيــة  واإلجتماعــي 
الصعوبــات الــيت تواجههــا والتركيــز علــى ريــادة 

املــرأة يف إدارةأســرهتا

تكاليف اللقاء
االف ريـــــال اإلمجايل
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اإلحصائيات اإلجمالية  
ثمرات عطائكم

14

760

150

667,800

مشروع

مستفيد

أســرة

ريال

عــــدد 
املشاريع املنجزة

إمجايل املستـفيدين 
من مشاريع اجلمعية

عــدد املستـفـيديـن
من خدمات اجلمعية

امليزانية اإلمجالية
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تقرير  
شبكات التواصل اإلجتماعي  ٢٠١٨ 



25

من مشاريع  
وبرامج الجمعية

إفطار صائمالسالت الغذائيةكفــالة يتـيم

سقيا حاجترميم املنازلتفريج كربة

مساعدة الشباب على الزواجمشروع األضاحيدورات تدريبية

رعاية األسر واملرضىاحلقيبة املدرسيةدعم األسر املنتجة

زكاة الفطركسوة العيدحتجيج الفقراء



شركاء 
النجــاح

الشيخ/ 
عــــبـداهلل 
عبدالرمحن 
العقـــــــيل

الدكتورة/ 
فــــــوزيـة
اجلــــفايل
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