




الجمعيات الخيرية تساهم في ترابط 
المجتمع  وحفظ أبنائه المحتاجين 

من اإلنحراف والضياع

ديننا اإلسالمي الحنيف دين تكافل 
وتعاضد وتآزر وشريعتنا اإلسالمية 

تؤكد على العمل الخيري

منطقة عسير وبتوجيه مباشر
من ولي العهدستشهد تحواًل غير مسبوق

في مجاالت التنمية 

صاحب السمو الملكي

صاحب السمو الملكي

أمير منطقة عسير



األهــداف العــامــة

األهــداف اإلستراتيجيـة

حصر األسر واألفراد المحتاجين للرعاية وتقديم المساعدات لهم والعمل علىتحسين أوضاعهم  ¿
والصحية. اإلجتماعية 

إنشاء أو المشاركة في إنشاء المؤسسات االجتماعية و اإلنسانية. ¿

الكوارث. ¿ الهيئات الحكومية واألهلية في مساعدة منكوبي  المشاركة مع 

المجتمــع. ¿ بيــن  االجتماعـــي  التكافـــل  روح  وتـشـجـيع  نـشـــر  عـلــى  الـعـمـل 

بمشروعات موسمية خيرية. ¿ القيام 

المختصــة. ¿ المؤسســات  مــع  بالتعــاون  المحتاجــة  األســر  تأهيــل  علي  العمل 

اإلستراتيجية. ¿ الشراكات  تعزيز 

للجمعية. ¿ المالية  الموارد  تعظيم 

الداخلية. ¿ العمليات  بكفاءة وفعالية  اإلرتقاء 

تأمين بيئة عمل محفزة لإلبداع. ¿

التأسيس والتسجيل

 تأسست  عام 1390هـ  ¿

¿ 18  مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم 

الـرســالـة

خالل  ¿ من  تنموية  مجتمعية  بيئة  تحقيق  إلى  يهدف  إجتماعي  كيان   ) أبها  بر   (
والتعليمية. والمهنية  اإلجتماعية  البرامج  الفقر وتحسين جودة  أسباب  معالجة 

الرؤيـــة

بالمملكة. الخيري  العمل  التميز والريادة في 

نطــاق الـخـدمـات

مدينة أبها وضواحيها ومركز مربة في تهامة عسير
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مجلس اإلدارة

محمد بن إبراهـيم الحديثي

فضيلة  الشيخ

رئيس المجلس

 محمد بن سعيد بن فحاس
األمين العام

مـحـمـد بن عبـدالله الـقـرني

صـالـح بن يحـيى السـرحـانيد. مـحـمـد بن محمد الراجحي

سعادة األستاذسعادة األستاذ

د. عـبـدالله بن علـي أبو عـشـي
نائب  رئيس المجلس

سعادة  المهندسفضيلة  الشيخ

مـحـمـد بن أحـمــد بن عـامـر
المشرف المالي

سعادة األستاذ

فضيلة الشيخ

سليمان بن محـمـد بن حبتر
عضوعضوعضو

عضو

فضيلة  الشيخ
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تمــر الذكــرى الخمســون لتأســيس جمعيــة البــر بأبهــا التــي 
شــكلت انعطافــة مهمــة فــي العمــل االجتماعي واإلنســاني، 
وهــي مناســبة تســتحق التوقــف مــن أجــل قــراءة الواقــع 
التنميــة  إليــه فــي ظــل تطــور  الــذي حققتــه ومــا وصلــت 
االجتماعيــة فــي بالدنــا الغاليــة وحــرص قادتنــا حفظهــم 
ــون  ــا وتك ــتى مجاالته ــي ش ــالد ف ــو الب ــة ونم ــى نهض اهلل عل
فــي المســتوى األعلــى واألفضــل فيمــا تقدمــه مــن خدمــات 

ــا . ــاه مواطنيه ــة تج جليل

فــي  ســباقة  زالــت  وال  كانــت  الجمعيــة  فــإن  هنــا  مــن 
العمــل االجتماعــي ولهــا مــن اســمها الكثيــر لتضــع بصمتهــا 
الواضحــة » عطــاء وإحســان » فــي ســماء مجتمــع المحبــة 

واإلخــاء لمملكتنــا الغاليــة.

ــم  ــام 2018م لتت ــنوي للع ــا الس ــدم تقريرن ــن إذ نق ــا نح وه
مهيبيــن  العطــاء  مــن  الخمســين  عامهــا  الجمعيــة  هــذه 
بمحبــي العمــل االجتماعــي دعــم هــذه الجمعيــة ومؤازرتهــا 
لتواصــل أعمالهــا المباركــة ، وفقنــا اهلل وإياكــم لمــا يحبــه 

ــى . ــاه تعال ويرض

محمد بن سعيد بن فحاس 
أمين عام جمعية البر بأبها
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البرامج والمشاريع
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16.529.459 المساعدات العينية

األسر المنتجة532.710

إفطار صائم516.022

زكاة الفطر548.936

5.718.706 المساعدات النقدية

1.881.400 األيتام

أسر السجناء200.000

الزواج349.000

المنفذة خالل عام ٢٠١٨

32.232.824
أسرةريــــــال

المستفيدونالمبلغ اإلجمالي
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3.092.709الزكاة

1.265.265الحج والعمرة

801.227المرضى

568.080العقائق واألضاحي

السـقـيــــا 181.275

العناية ببيوت الله 48.035



المساعدات النقدية

السلة الغذائية

3.168.000

3.600.000

السقيا

الــزواج

األيتام

إفطار صائم

األسر المنتجة

المرضى

432.000

250.000

2.400.000

650.000

500.000

1000.000

ريــال

ريــال

ريــالريــال

ريــالريــال

ريــال

ريــال

1311 10

ريــال 12.000.000قيمة البرنامج
من تاريخ 1٤39/8/1 هـ   إلى 1٤٤0/7/30 هـ
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768.329المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأبها

649.238الجمعية الخيرية ببللحمر

642.794جمعية الجنوب النسائية بأبها

601.682جمعية عثمان بن عفان الخيرية بمركز الحفائر

560.013الجمعية الخيرية بيعرى

555.332الجمعية الخيرية ببللسمر

444.625جمعية البر الخيرية بالعرين

320.756جمعية البر الخيرية بالحرجة

283.555جمعية البر الخيرية بطبب ربيعة ورفيدة

271.618لجنة رعاية السجناء بمنطقة عسير )تراحم(

236.481جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد رفيدة

236.481الجمعية الخيرية بالحبيل

226.585جمعية البر بتهامة بللسمر وبللحمر

225.332جمعية البر الخيرية بالشعف

223.990جمعية البر الخيرية بظهران الجنوب

216.342جمعية حفظ النعمة بعسير

215.657جمعية رعاية المعاقين بمحايل عسير

213.374جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب

برنامج تعاون
دعمت الجمعية خالل عام 2018 م 

عدد من الجهات الخيرية واالجتماعية بمبلغ

ريال 8.778.741

209.081جمعية البر الخيرية ببحر أبو سكينة

206.221جمعية البر الخيرية بمركز الحمضة

206.221جمعية البر الخيرية بالربوعة

202.081جمعية البر الخيرية بوادي بن هشبل فرع الحيمة 

202.081جمعية البر الخيرية بوادي بن هشبل فرع تباشعة

200.000جمعية اإلعاقة الحركية

135.436جمعية البر الخيرية باألمواه

135.413جمعية البر الخيرية بأحد ثربان

135.413الجمعية الخيرية بطريب

79.022الجمعية الخيرية لمركز السعيدة

39.954جمعية البر الخيرية بمحايل

28.457لجنة أصدقاء المرضى

20.000جمعية بناء وتنمية مساكن

20.000دار المالحظة االجتماعية بأبها

20.000جمعية البر بمركز الجوة

20.000دار التربية االجتماعية - اليوم العربي لليتيم

19.977الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

7.200المؤسسة الخيرية لأليتام ) إخاء (
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األستاذ
أحمد بن محمد بن سلطان

األستاذ
بدر عبدالرحمن عبداهلل العسكر

216.875200.000

مزرعة األمير سلطان بن 
عبدالعزيز رحمه اهلل

170.860

الشخ
علي بن حسين بن حمران

330.000

األميرة  الجوهرة بنت 
إبراهيم آل إبراهيم

األستاذ
محمد بن ناصر بن جار اهلل

100.000

100.000

وزارة العمل
والتنمية االجتماعية شركة أسواق عبداهلل العثيم

1.062.650 2.987.736

صاحب السمو الملكي األمير 
مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

3.000.000

مؤسسة وقف إبراهيم 
سعد الموسى

130.864

األستاذ
منصور بن عبداهلل بن محمد

100.000

شركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده

مركز المدينة لالستشارات 
الهندسية

مؤسسة عبداهلل بن 
عبدالعزيز الراجحي

شركة أبناء عبداهلل العلي 
المنجم

األستاذ
علي أحمد عبداهلل الشهراني

شركة أبو حمامةمجموعة سامبا المالية

100.000

84.00072.001

50.000

91.667

50.00048.000

أجل عبارات الشكر والعرفان 

لكل من شارك وساهم في دعم هذه الجمعية ومنهم
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كفـالـــة أسـرة

الصدقة الجارية

األسر المنتجة

الســقـيــا الكســـوةالوقف الخيري

كفــالـة يتيم

شهريشهري

السهـم السهـم

السهـم

السهـم

السهـم

السهـم السهـمالسهـم

 200500

100 100100200
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1020
ريــالريــال

ريــال ريــالريــالريــال

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

ريــالريــال

زكاة الفطر

للفرد

كفارة  اليمينالعقيقة واألضحية

إفطار  صائم

الوجبة

السلة الغذائية
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ساهم معنا بما تجود به نفسك
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