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اأهــــدافــنار�ســـــالـتـنـا

ر�ؤيتــــنا

غــايـــتـنـا

نطاق خدماتنا

ح�سر الأ�سر والأفراد املحتاجني للرعاية وتقدمي ال�سدقات والزكاة لهم م�ساعدة املحتاج ليكف عن م�ساآلة النا�س ويعتمد علي نف�سه لك�سب الرزق
مبا ي�ساعد علي حت�سني اأو�ساعهم الجتماعية وال�سحية.

اإن�ساء اأو امل�ساركة يف اإن�ساء امل�ؤ�س�سات الجتماعية الإن�سانية.

امل�ساركة مع الهيئات احلك�مية والأهلية يف م�ساعدة منك�بي الك�ارث.

الـعـمـل عـلـى نـ�سـر وتـ�سـجـيع روح التكافل الجتماعي بني املجتمع .

القيام مب�سروعات م��سمية خريية.

العمل علي تاأهيل الأ�سر املحتاجة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املخت�سة.

النه��س بالعمل اخلريي لن�سر وت�سجيع الرتاحم والتكافل
والتعاطف بني فئات املجتمع

)خري النا�س اأنفعهم للنا�س( تعزيز العمل الجتماعي

مدينة اأبها و�س�احيها ومركزي مربة واحلري�سة يف تهامة ع�سري
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عـبـدالـلـه بن يـ��ســـف الــ�ابـــل

ف�سيلة ال�سيخ

رحمه اهلل

حممد بن اإبراهـيم احلديثي

ف�سيلة ال�سيخ

نائب رئي�س املجل�س

مـحـمـد بن اإبـراهـيـم الـحـديثي

ف�سيلة ال�سيخ

حفظه اهلل

في�سل بن خالد بن عبد العزيز

�ساحب ال�سم� امللكي  الأمري

رئي�س املجل�س

حممد بن �سعـيد بن فحا�س

ف�سيلة ال�سيخ

الأمني العام

عـبـدالـلــــه الـ�ســـــالـح الـعــــ�اد

ف�سيلة ال�سيخ

رحمه اهلل

عـبـداهلل بن علـي اأب� عـ�سـي

ف�سيلة ال�سيخ

ع�س�

حممـد بن اإبـراهـــيـم الـنـعـمـي

ف�سيلة ال�سيخ

رحمه اهلل

مـحـمـد بن عبـداهلل الـقـرين

�سعادة املهند�س

ع�س�

مـحـمـد بن اإبـراهـيـم الـيـحــيـا

�سعادة ال�سيخ

رحمه اهلل

�سـعـيـد بن مـعـيـ�س القحطاين

�سعادة ال�سيخ

رحمه اهلل

اإبـراهـيـم بن مـحـمـد الـيـحـــيـا

�سعادة ال�سيخ

حفظه اهلل

اإبـراهـيـم الــرا�ســــد الـحـديـثــي

ف�سيلة ال�سيخ

رحمه اهلل

مـحـمـد بن اأحـمــد بن عـامـر

�سعادة الأ�ستاذ

اأمني ال�سندوق

هـا�سـم بن �سـعــــيـد الـنـعـمـي

ف�سيلة ال�سيخ

رحمه اهلل

�سليمان بن حمـمـد بن حبرت

�سعادة الأ�ستاذ

ع�س�

�سعيد بن عبدالـ�هاب اأب�ملحة

�سعادة ال�سيخ

رحمه اهلل

�سـالـح بن يحـيى ال�سـرحـاين

�سعادة الأ�ستاذ

ع�س�

�سـالـمـيـن بن عـمـر بن حمف�ظ

�سعادة ال�سيخ

رحمه اهلل

�سـعـــيـد بن عـلـــي بن مـ�سـيـط

�سعادة ال�سيخ

رحمه اهلل

عـبـدالـلـه بن �سـعـيـد اأب�ملـحة

�سعادة ال�سيخ

حفظه اهلل

جمل�س الإدارةاملوؤ�س�سون



1011

اأ�سع بني اأيديكم الكرمية تقريراً خمت�سراً عن برامج وم�ساريع اخلري والعطاء لعام 2016 م ، م�سلطًا 
ال�س�ء على ما مت اإجنازه من اأعمال اجتماعية ت�سعى لتحقيق غاية �سامية نبيلة خلدمًة املجتمع من 
وامل�ساعدة  الع�ن  يد  ملد  بحاجة  هم  من  نح�  احلنيف  ديننا  به  اأمرنا  الذي  والرتاحم  التكافل  خالل 
اأ�سر منتجة نافعة وم�ساعدة املر�سى واأ�سر  من الأيتام والأ�سر املحتاجة لتدريبهم وتاأهيلهم لتك�ين 
الت�جيه  م�ستمدة  العام  مدار  على  امل��سمية  الربامج  تنفيذ  اإلى  ً اإ�سافة  الإعاقة  وذوي  ال�سجناء 
اإدارتها �ساحب ال�سم� امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز  وامل�ؤازرة من لدن رئي�س جمل�س 

اأمري منطقة ع�سري - حفظه اهلل .

ر�سا  لنيل  ومعن�يًا  ماديًا  اجلمعية  هذه  دعم  يف  امل�ساركة  لالأجر  ومبتِغ  للخري  حمٍب  بكل  مهيبًا 
الرحمن ور�سيداً لباغي اخلري يف احل�سنات لَي�سَعد وُي�سِعد املحتاج فاهلل مّن عليه وو�سع له يف الرزق ، 

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�سالح .
محمد بن سعيد بن فحاس

الأمني العام

425٫000م�ساعدات الزواج3٫266٫578امل�ساعدات الدورية

483٫947اأوقاف اجلمعية 15٫610٫514امل�ساعدات العينية

660٫895اإفطار �سائم23٫292٫045برنامج  م�ساكن

304٫342العقائق والأ�ساحي 2٫754٫550الزكاة

404٫970برنامج الك�س�ة3٫158٫405الت�سغيل

212٫000الرتميم والتاأثيث2٫095٫252م�ساعدات املر�سى

432٫850برنامج  ال�سقيا4٫142٫437م�ساعدات الأيتام

169٫363زكاة الفطر 1٫335٫815احلج والعمرة

186٫700العناية ببي�ت اهلل1٫401٫335الأ�سر املنتجة

1٫060٫000الت�جيه الأ�سري

65٫254٫342املبلغ الإجمايل
15٫801 اأ�سرةامل�ستفيدون

252٫150ذوو الإعاقة2٫283٫100امل�ساعدات الطارئة

99٫000اأ�سر ال�سجناء1٫223٫094الفروع

الربامج �امل�ساريع
املنفذ ة خالل عام 2016
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وكيل اإمارة ع�سري يفتتح معر�س الأ�سر املنتجة الأول

زيارات للجمعيةم�ساعدة الأ�سر املحتاجة برنامج ذوو الإعاقةالربامج الرم�سانية

جتهيز وجبات اإفطار �سائم

امل�ساركات يف الفعالياتبرنامج م�ساكن

برنامج احلج والعمرة برنامج التط�ع يف اجلمعية ت�سليم 163 وحدة �سكنية مدى احلياهمتابعة  �سم� اأمري ع�سري لأعمال اجلمعية
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518.646مجعية عثمان بن عفان اخلريية باحلفائر1
419.342مجعية حفظ النعمة بأهبا2
462.000إنشاء مبىن مكافحة التدخني3
365.543املكتب التعاوين لتوعية اجلاليات برجال أملع4
304.964مجعية اجلنوب اخلريية النسائية بأهبا5
260.300مجعية الرب ببللحمر6
206.700مجعية الرب ببللسمر7
230.000مجعية الرب اخلريية بظهران اجلنوب8
257.700مجعية الرب بوادي احليا9
215.950مجعية الرب باحلرجة10
200.000مجعية اإلعاقة احلركية )عازم (11
191.500اجلمعية اخلريية بطبب12
180.342مجعية حتفيظ القرآن الكرمي بأهبا13
127.500مجعية الرب اخلريية بثلوث املنظر14
126.500مجعية الرب باملضة15
110.000جلنة أصدقاء املرضى بعسري16
108.500مجعية رفق لرعاية األيتام مبحائل عسري17
105.000لواء الفاروق التاسع عشر18
102.500مجعية الرب اخلريية خبيرب اجلنوب19
102.000مجعية الرب مبركز شعف جارمة20
101.800مجعية ذات النطاقني النسائية مبحائل عسري21
101.500املكتب التعاوين لتوعية اجلاليات برجال أملع22

برنامج تعاون

ريالدعمت اجلمعية خالل عام 2016 م اجلهات اخلريية والجتماعية باإجمايل  6٫240٫946

101.500مجعية الرب بعفراء23
101.500مجعية الرب بوادي بن هشبل ) فرع تباشعة (24
100.000جملس شباب عسري25
84.567مجعية الرب مبركز حسوة26
84.567مجعية الرب بالقحمة27
84.567مجعية الرب مبركز السعيدة28
80.000مجعية الرب بتهامة بللسمر وبللحمر29
76.255مجعية الرب مبركز الفرشة30
74.122مجعية الرب اخلريية ببحر أبو سكينة31
74.000مجعية الرب واخلدمات االجتماعية بالشفا32
72.800مجعية الرب مبركز اخلنقة33
60.000جلنة التنمية االجتماعية ببللسمر34
51.590فرع رئاسة اإلفتاء بعسري35
50.000حلقات حتفيظ القرآن للنساء حبي األندلس36
50.000جلنة التنمية االجتماعية مبربة37
41.900مركز صدر وائلة38
38.091مجعية فرع مركز احليمة39
35.200مجعية الرب بالفرشة40
30.000حلقات القرآن الكرمي جبامع املحسنني41
30.000نادي أهبا الرياضي لذوي اإلعاقة42
20.000املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد باحلرجة43
20.000دار التربية االجتماعية للبنني بأهبا44
20.000دار احلضانة اإلجتماعية بأهبا45
20.000دار الفضيلة لتحفيظ القرآن الكرمي46
10.000جلنة التنمية االجتماعية بالنماص47
10.000دار التربية االجتماعية للبنات بأهبا48
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�سركة اأ�س�اق عبداهلل العثيم

ال�سيخ / حممد بن �سعيد بن فحا�س

ال�سيخ / علي بن ح�سني بن حمران

اأوقاف �سالح بن عبد العزيز الراجحي

�سركة  عبداللطيف جميل املحدودة

ال�سيخ / ح�سني بن م�سفر قمهان

ال�سيخ /  عبدالرحمن بن م�سبب ال�سهري

اأوقاف  حممد بن عبدالعزيز الراجحي

738٫672

500٫000

655٫000

302٫328

442٫122

670٫000

500٫000

366٫512

أجل عبارات الشكر والعرفان لكل من شارك وساهم في دعم 

مركز  املدينة لال�ست�سارات الهند�سيةهذه الجمعية ومنهم

ال�سيخ /  حممد بن اإبراهيم احلديثي

الدكت�رة / ف�زية بنت اإبراهيم اجلفايل

�سركة جمم�عة الرواد العاملية للتجارة

ال�سيدة /  ماريه بنت عبدالعزيز اخل�سريي

�سركة  اأبناء عبداهلل العلي املنجم

�سركة ن�سر اجلن�ب

ورثة ال�سيخ /  عبدالعزيز بن عبداهلل امل��سى

ال�سيخ /  بدر بن عبدالرحمن الع�سكر

�سركة  حممد اإبراهيم ال�سبيعي واأولده

168٫000

100٫000

140٫000

100٫000

270٫000

100٫000

160٫765

100٫000

105٫000

100٫000
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م�ساعدة املر�سى

ال�قف اخلريي

ال�سدقة اجلارية

كفالة الأيتام اإعمار بي�ت اهلل

زكاة الفطر

م�ساعدة اأ�سر ال�سجناء

ك�س�ة ال�ستاء

العقيقة والأ�سحية

م�ساعدة الزواج

برنامج ال�سقيا

احلج والعمرة

ال�سلة الغذائية م�ساعدة الأ�سر املنتجة

كفارة اليمني

التاأثيث والرتميم

اإفطار  �سائم

برنامج ذوو الإعاقة

500 ريال

1000 ريال

500 ريال

200 ريال 1000 ريال

20 ريال

500 ريال

300 ريال

1000 ريال

500 ريال

500 ريال

300 ريال

300 ريال 500 ريال

100 ريال

500 ريال

10 ريال

500 ريال

ساهم معنا بما تجود به نفسك

ال�سهمال�سهم

ال�سهمال�سهم

ال�سهم

�سهري ال�سهمال�سهم

ال�سهمال�سهم

ال�سهمال�سهم
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