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» صاحب السمو الملكي األمير «

فيصل بن خالد بن عبد العزيز
 أمير منطقة عسير - رئيس مجلس اإلدارة

على  األعضاء  وجميع  الجمعية  إدارة  مجلس  أشكر   "
هذه  إلنجاز  نهار  ليل  عملهم  وعلى  الواضحة  جهودهم 
جمعية   ، رائدة  جمعية  هي  بأبها  البر  جمعية   ... المهام 
األعمال  ورجال  الخير  رجال  جميع  أدعو   ... جدًا  متميزة 
"  ... الجمعية  هذه  في  فاعلة  مساهمة   للمساهمة 
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رســالـتـنـا

رؤيتــــنا

غــايـــتـنـا

نطاق خدماتنا

التأسيس والتسجيل

مساعدة احملتاج ليكف عن مسألة الناس ويعتمد علي نفسه لكسب الرزق

النهوض بالعمل اخليري لنشر وتشجيع التراحم والتكافل والتعاطف بني فئات املجتمع

)خـير الناس أنفعهم للناس( تـعزيز العمل االجتماعي

أبها وضواحيها ومركز مربة يف تهامة عسير مدينة 

  تأسست  عام 1390هـ
18 والتنمية االجتماعية برقم  العمل  بوزارة   مسجلة 
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أهــــدافــنا

مبا  لهم  والزكاة  الصدقات  وتقدمي  للرعاية  احملتاجني  واألفراد  األسر  حصر 
يسـاعــــد عــلـــي حتســيـــن أوضاعــهــم االجتماعــيـــة والصحــيـــة.

إنشاء أو املشاركة يف إنشاء املؤسسات االجتماعية اإلنسانية.

املشاركة مع الهيئات احلكومية واألهلية يف مساعدة منكوبي الكوارث.

الـعـمـل عـلــى نـشـــر وتـشـجـيــع روح التكافـــل االجتماعـــي بيــن املجتمــع.

القيام مبشروعات موسمية خيرية.

العمل علي تأهيـــل األســر احملتاجــة بالتعــاون مــع املؤسســات املختصــة.
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املؤسسون

عـبـدالـلـه بن يـوســـف الــوابـــل فضيلة
رحمه اهللالشيخ

مـحـمـد بن إبـراهـيـم الـيـحــيـا سعادة
رحمه اهللالشيخ

عـبـدالـلــــه الـصـــــالـح الـعــــواد فضيلة
رحمه اهللالشيخ

سـعـيـد بن مـعـيـض القحطاني سعادة
رحمه اهلل الشيخ

محمـد بن إبـراهـــيـم الـنـعـمـي فضيلة
رحمه اهللالشيخ

إبـراهـيـم بن مـحـمـد الـيـحـــيـا سعادة
الشيخ

مـحـمـد بن إبـراهـيـم الـحـديثي فضيلة
نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية حاليًاالشيخ

إبـراهـيـم الــراشــــد الـحـديـثــي فضيلة
رحمه اهللالشيخ

سـالـمـيـن بن عـمـر بن محفوظ سعادة
رحمه اهلل الشيخ

هـاشـم بن سـعــــيـد الـنـعـمـي فضيلة
رحمه اهللالشيخ

سـعـــيـد بن عـلـــي بن مـشـيـط سعادة
رحمه اهلل الشيخ

سعيد بن عبدالـوهاب أبوملحة سعادة
رحمه اهلل الشيخ

عـبـدالـلـه بن سـعـيـد أبوملـحة سعادة
 الشيخ
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 محمد بن سعيد بن فحاس
األمني العام

مجلس اإلدارة

عـبـداهلل بن علـي أبو عـشـي

صـالـح بن يحـيى السـرحـانيمـحـمـد بن عبـداهلل الـقـرني

فضيلة  الشيخ

سعادة  المهندس

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

عضو

عضو عضو

محمد بن إبراهـيم احلديثي
نائب  رئيس املجلس

فضيلة  الشيخ
مـحـمـد بن أحـمــد بن عـامـر
أمني الصندوق

سعادة األستاذ

فضيلة الشيخ

فيصل بن خالد بن عبد العزيز صاحب السمو 
رئيس املجلسالملكي  األمير

سليمان بن محـمـد بن حبتر
عضو
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تشهد اململكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا يف جميع امليادين فقد حققت قفزات نوعية ومعدالت عالية يف منوها االجتماعي من 
خالل أعمالها االجتماعية واإلنسانية جعلتها من أفضل دول العالم يف التنمية االجتماعية .

ملتزمًة مبساعدة من  االجتماعية  تقدمي خدماتها  وبجهود منسوبيها على  إدارتها  بأبها ممثلة مبجلس  البر  وحترص جمعية 
يستحق العون نظامًا حيث تقدم برامجها ومشاريعها املتنوعة للمجتمع من خالل تنفيذها إلجراءات العمل ممزوجًا بالنشاط 
والتطور ومتوافقًا مع متطلبات العصر ، حيث حصلت اجلمعية مؤخرًا - وهلل احلمد - على شهادة اجلودة ) أيزو 2015 ( ، فمن خالل 

خدماتها االجتماعية قدمت » بر أبها » العديد من البرامج واملشاريع التي تهدف إلى حتقيق التواصل مع املجتمع وتنميته .

تسعى اجلمعية من خالل هذه األعمال املباركة إلى إبراز اجلانب االجتماعي اإلنساني الذي تنتهجه بالدنا الغالية يف ظل حكومة 
 - عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  األمني  عهده  وولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
حفظهما اهلل - وبدعم ومؤازرة صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة 

اجلمعية - حفظه اهلل - وحرصهم التام لتأييد وتشجيع األعمال اخليرية يف هذه البالد الطاهرة .

وها نحن نقدم تقريرنا السنوي للعام 2017م حيث تكون اجلمعية بنهاية عام 1439هـ قد أمتت تسعة وأربعني عامًا من العطاء يف 
هذا البلد املعطاء ، وإننا لنهيب مبحبي اخلير للمشاركة يف دعم هذه اجلمعية لتستمر يف أداء رسالتها اإلنسانية ، كما نرّحب بأية 

ملحوظات أو اقتراحات جديرة بتحسني نوعية اخلدمات املقدمة ، وفق اهلل اجلميع وبارك يف اجلهود .

محمد بن سعيد بن فحاس
األمني العام
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الربامج واملشاريع

9602  أسرة34089750.32 املستفيدوناملبلغ اإلجمالي

1544464 برنامج  مساكن

2353206.48 التشغيل

2071000 مساعدات األيتام

1354800 1172288.16املساعدات الطارئة مساعدات املرضى

811580.76 الفروع

15095539.46 2369066املساعدات العينية الزكاة

1597346 احلج والعمرة 2121432 املساعدات الدورية

450835 األسر املنتجة

165126 التوجيه األسري

24000 السلة الغذائية

645055 إفطار صائم

155500 برنامج الكسوة

388750 برنامج  السقيا

10000 ذوو اإلعاقة

132622 زكاة الفطر

303383.46 أوقاف اجلمعية

360756 العقائق واألضاحي

97000 العناية ببيوت اهلل

236000 مساعدات الزواج

100000 الترميم والتأثيث

530000 أسر السجناء

املنفذ ة خالل عام 2017
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زيارات

الحقيبة املدرسية توقيع اتفاقية مع الشؤون الدينية 
للقوات املسلحة باملنطقة الجنوبية

تسليم أرسة سكن يف أحد مراكز 

منطقة عسري

األمري منصور رحمه الله
 يسلم  أرسة سكناً مدى الحياة

ترقية شهادة الجودة للجمعية 
إىل  )اآليزو 2015(
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برنامج تعاون

الحج والعمرةإفطار صائم

السالل الغذائية حملة واجب علينا

مخيم زكاة الفطر



14



15



16

برنامج تعاون

ريالدعمت اجلمعية خالل عام 2017 م اجلهات اخليرية واالجتماعية بإجمالي  10.197.353.57

2.025.351.70جمعية اجلنوب النسائية اخليرية بأبها1
1.072.730.24املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأبها2
840.763.12جمعية عثمان بن عفان اخليرية مبركز احلفائر3
720.630.49اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم مبنطقة عسير )تراحم(4
588.574.61اجلمعية اخليرية ببللحمر 
511.918.50جمعية البر اخليرية ببللسمر6
495.050جمعية البر اخليرية بوادي بن هشبل فرع تباشعه7
495.050جمعية البر اخليرية باحلرجة8
489.537جمعية البر اخليرية بظهران اجلنوب9
288.750عيادة مكافحة التدخني بأبها10
273.475جمعية البر اخليرية بخيبر اجلنوب11
248.469جلنة أصدقاء املرضى مبنطقة عسير12
243.848لواء سعد بن أبي وقاص13
239.731.50جمعية البر اخليرية مبحايل عسير14
200.878.20جمعية البر اخليرية مبركز قنا15
200.028.21جمعية البر اخليرية بالربوعة16
200.000ناقهي الصحة النفسية بأبها17

5
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154.302اجلمعية اخليرية مبركز احلبيل18
128.354جمعية رعاية املعاقني مبحايل عسير19
127.422جمعية البر مبركز احلريضة20
108.764جمعية البر اخليرية بأحد ثربان21
103.914جمعية البر اخليرية بيعرى22
100.000مركز الدراسات والتطوير للتأهيل23
64.000جمعية اإلعاقة احلركية للكبار مبنطقة عسير )عازم(24
60.000صندوق التكافل25
60.000جلنة التنمية االجتماعية األهلية باحلفاير26
45.900دارالرعاية االجتماعية بأبها27
25.000دار التربية االجتماعية للبنني بأبها28
20.000اليوم العاملي لليتيم29
20.000جلنة التنمية األهلية النسائية بأبها30
20.000جمعية البر اخليرية بروام31
10.412مدرسة القرطبي اإلبتدائية لتعليم الكبار32
10.000وحدة اخلدمات املساندة لذوي اإلعاقة بأبها33
4.500مدرسة حبيب بن زيد اإلبتدائية34
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405.000الشيخ/ عيل بن حسني بن حمران

208.200وزارة العمل والتنمية االجتامعية

365.350أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي

621.842رشكة أسواق عبدالله العثيم

2.500.000البنك اإلسالمي للتنمية

أجل عبارات الشكر والعرفان لكل من شارك وساهم يف دعم 

هذه الجمعية ومنهم

200.000األمرية / الجوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم

تربعات صاحب السمو املليك األمري / 
104.283سلطان بن عبدالعزيز » رحمه الله »

644.120رشكة بنده

300.000الشيخ/ محمد بن فحاس

207.604جامرك مطار أبها



19 األستاذ / منصور بن عبدالله القحطاين

املهندس / محمد بن عبدالله القرين 

200.000األستاذ / حسام بن محمد الدويري

198.900وزارة البيئة واملياه والزراعة

130.000األستاذ /  محمد بن عارف قطب

110.303مؤسسة وقف إبراهيم بن سعد املوىس
100.000رشكة محمد ابراهيم السبيعي وأوالده

100.000األستاذ /  عيل و عبدالعزيز املنجم

100.000

200.000األستاذ /  عبدالله بن إبراهيم مرفت

200.000األستاذ / بدر بن عبدالرحمن العسكر

155.824رشكة الدفة

130.000الدكتورة /فوزية بنت إبراهيم الجفايل

100.000األستاذ / محمد بن نارص بن جارالله

100.000
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ساهم معنا مبا تجود به نفسك

مساعدة املرىض
السهم

 500
ريال

مساعدة أرس السجناء
السهم

 500
ريال

الصدقة الجارية
السهم

 500
ريال

مساعدة األرس املنتجة
السهم

 500
ريال

برنامج السقيا
السهم

100
ريال

الوقف الخريي
السهم

 1000
ريال

كسوة الشتاء
السهم

 300
ريال

كفالة األيتام
السهم

 200
ريال

شهريًا

إعامر بيوت الله

 1000
ريال

السهم
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مساعدة الزواج
السهم

 500
ريال

التأثيث والرتميم
السهم

 500
ريال

الحج والعمرة
السهم

 300
ريال

زكاة الفطر
للفرد

 20
ريال

العقيقة واألضحية
السهم

 800
ريال

كفارة اليمني

السهم

 100
ريال

برنامج ذوو اإلعاقة
السهم

 500
ريال

إفطار  صائم
الوجبة

 10
ريال

السلة الغذائية
السهم

 300
ريال
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1 1 0 6 0 8 0 1 0 2 4 6 0 0 4  حساب الراجحي            

1 0 8 0 0 1 6 0 3 8 5 0 0 1 7 حساب العربي             

4 2 1 1 0 5 0 7 0 0 0 1 0 0  حساب األهلي              
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