
 كلمة جملس اإلدارة
 والصالة والسالم على سيدان حممد بن عبد هللا خامت األنبياء واملرسلني وصحبه أمجعني ... أما بعداحلمد هلل وحده 

، وما حتقق من عن األنشطة واألعمال اليت قدمتها اجلمعية خالل هذا العام هـ 1436أن يهدي لكم هذا التقرير السنوي للعام فيسر جملس إدارة  اجلمعية 
يف جملس اإلدارة سامهوا يف تقاة ثقة وتعاون رجال إال بفضل من هللا تعاىل مث دعم اخلريين من أبناء هذا الوطن املعطاء لربامج واألنشطة يف جمال اإجنازات 

 ُكَربِ   ِمن   ُكر بَة    َأِخيهِ  َعن   فـَرَّجَ  َمن  مستصحبني قوله صلى هللا عليه وسلم :))  دفع عجلة اجلمعية اىل األمام وجعلوها يف مكان الرايدة على مستوى املنطقة
نـ َيا ِلمِ  َأِخيهِ  َعَلى َستَـرَ  َوَمن   ، ال ِقَياَمةِ  يـَو مِ  ُكَربِ   ِمن   ُكر بَة    َعن هُ  اّللَُّ  فـَرَّجَ  الدُّ نـ َيا يف  ال ُمس   يِف  ال َعب دُ  َكانَ   َما ال َعب دِ  َعو نِ  يف  َواّللَُّ  ، ال ِقَياَمةِ  يـَو مَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  َستَـَرهُ  الدُّ
 َأِخيِه (( رواه مسلم. َعو نِ 

لرقي وتطور هذا الصرح لكل من ساهم مباله أو جهده أو بوقته بعد شكر هللا عز وجل ابلشكر  نتقدمرئيس وأعضاء جملس اإلدارة أن  وختاما  يسران حنن
م يوم ال ينفع مال وال ونسأل هللا أن جيعل ذلك يف موازين حسناهتريية ابلفرعة ببين سار " لتكون حمط أنظار املستفيدين وداعمة هلم اخلريي " مجعية الرب اخل
 .بنون . . . اللهم آمني

 fraah.org/wp/?page_id=5986كما يسران استقبال اآلراء واملقرتحات واألفكار التطويرية على الرابط 
 

 جملس إدارة اجلمعيةرئيس وأعضاء 
 



 أعمالنا يف صور
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 افتتاح صاحب السمو الملكي األمير مشاري بن سعود

 أمير منطقة الباحة للمبنى االستثماري للجمعية

 زيارة وكيل إمارة منطقة الباحة د/ حامد الشمري

 للمبنى االداري للجمعية 

 

 

 

 

 

وكيل وزارة الشؤون  زيارة 

هللا  االجتماعية الدكتور / عبد

 للمبنى االداري للجمعية  السدحان

 

 

 

 

 

افتتاح المبنى االداري للجمعية من 

معالي مدير جامعة االمير نايف  قبل 

 الدكتور / جمعان ابو الرقوش

  

 

 

 

 

 



 دليل اجلمعية
 االسم : مجعية الرب اخلريية ابلفرعة ببين سار

 (276االجتماعية برقم )مسجلة بوزارة الشؤون 
 طريق امللك عبد العزيز جوار حمالت الصقور للمواد الغذائية –حي بين سار  –العنوان : منطقة الباحة 

 11046ص . ب  65723الرمز الربيدي : 
 2527الرقم اإلضايف  2رقم الوحدة  65723الرمز الربيدي   8032خدمة واصل : 

 أو صفر 105حتويله  0177360006هاتف : 
 108حتويلة  0177360006فاكس : 
 0556699572/  0504584505جوال : 

 jmbnysar@hotmail.comالربيد اإللكرتوين : 
 www.fraah.org.saاملوقع اإللكرتوين : 

 aweenteam@موقع فريق عاون على تويرت : 
 bany_sar@موقع اجلمعية على تويرت : 

 http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100859224صفحة اجلمعية على شبكة الفيسبوك : 

 http://www.gg.org.sa/donor/viewchairtyorganization?organizationId=453&titleصفحة اجلمعية على موقع اخلري الشامل :
 

mailto:jmbnysar@hotmail.com
http://www.fraah.org.sa/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100859224
http://www.gg.org.sa/donor/viewchairtyorganization?organizationId=453&title


 أعضاء جملس اإلدارة
 الوظيفة ابجمللس االسم م
 جمللسرئيس ا الشيخ / مساعد بن عبد هللا أبو الرقوش 1
 انئب الرئيس الدكتور / عبد هللا حممد علي الزهراين 2
 األمني العام راالستاذ / علي بن مجعان بن عبد هللا آل سرو  3
 أمني الصندوق آل سعيداالستاذ / منصور أمحد عطية 4
 عضو االستاذ / علي بن حممد مالوي 5
 عضو االستاذ / حممد بن صاحل عبد ربه الزهراين 6
 عضو االستاذ / فراج عبد هللا سعيد اخلضر 7
 عضو الزهراين االستاذ / حممد بن زايد 8
 عضو االستاذ / مجعان بن حممد خبيت كعمور 9

 
 
 
 



 أعمالنا يف صور                    
 
 
 
 

 
 
 
 

 مشروع الجسد الواحد



 اهليكل التنظيمي للجمعية
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارةمجلس 

 الجمعية العمومية

لجنة إصالح 

 ذات البين

لجنة الحماية 

 والتثقيف األسري
لجنة الرعاية 

 االجتماعية
 الموارد وتطوير تنمية لجنة 

 )بشرية ، مالية(

 المدير التنفيذي

 

 القسم النسائي

 المجمع التعليمي

 رياض الفهد لألطفال

دار الحماية االجتماعية  اإلداريةالمالية و الشؤون  المشاريع

 بمنطقة الباحة

 فريق عاون التطوعي

 المحاسبة

 األمانة العامة

لجنة العالقات 

 العامة واالعالم

 مركز التدريب بشمال الباحة

 التدريب التقني والمهني بالباحةمعهد 

 بيت الباحة لإلنتاج األسري
المركز التثقيفي التعريفي بمركز الثريا 

 التجاري بالباحة



 نطاق خدمات اجلمعية
قرية –ى القرن قر  –ل موسى آقرى –ازب ى مليكة والعر ق–قرى شربقة  –قرية بين سار  –ختدم اجلمعية قطاع قرى الفرعة والذي حيوي )) قرى األمثة 

املصرخ  –جلديد اطط بين سار خم –رية احلجرة ق–قرية مراوة  –قرية الفارسية  –املخطط الشمايل ملنطقة الباحة –قرية الشعبني  –قرية الشولة  –القحف 
 اجلاهلي(( –قرى الربيان  –الرومي  –

 و الباديةامة أوختدم اجلمعية فئة من األيتام ملن تثبت حاجته للمساعدة من أي مكان من املنطقة سواء يف السراة أو هت
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجعية الرب اخلريية

 
 

 



 مباين اجلمعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املبىن اإلداري

 

 املبين االستثماري

 

 المبنى اإلداري

قام بهذا المشروع عدد من المحسنين والمحسنات عن طريق وقد 

حساب الصدقة الجارية لبر الوالدين وكان لبرنامج اللهم بك أصبحنا 

مساهمة في دعم هذا المشروع من خالل عرض هذا المشروع على 

 المستمعين لهذا البرنامج

 االستثماريالمبنى 

على نفقة الشيخ سعيد بن علي العنقري سلمه وقد عمل هذا المشروع 

الكهرباء على نفقة الدكتورة فوزية الجفالي دخولية هللا وتقبل منه و

 منهاسلمها هللا وتقبل 



 نبذة تعريفية عن اجلمعية
ع مستوى األسر هي مجعية خريية تقدم املساعدات املالية والعينية لألسر احملتاجة واليت يثبت البحث االجتماعي استحقاقها للمساعدة ، كما تساهم يف رف

؛ كذلك تتميز اجلمعية سية الربامج واألنشطة النوعية املومسية كإفطار الصائم واحلقيبة املدر ببعض  اجلمعيةالثقايف واالجتماعي واالقتصادي ، كذلك تقوم 
يتيم  800وهلل احلمد حوايل أكثر من مبساعدة احملسنني واخلريين تطبق برانمج متكامل لكفالة األيتام إذ أن اجلمعية تكفل ا الوحيدة يف املنطقة اليت أبهن

زكاة املال وصرفها على مستحقيها حسب الشروط الواجبة لذلك ؛ مع ، كذلك تقوم اجلمعية جبابدية(  –سراة  –ويتيمة على مستوى املنطقة )هتامة 
اختارهتا وزارة الشؤون االجتماعية لتكون مقر لدار احلماية االجتماعية ابملنطقة واليت تناهض ظاهرة العنف األسري ضد ابملنطقة  للجمعيةوللمكانة املتميزة 

 .املرأة والطفل
امهتها يف الشراكات مع مجيع الدوائر واملؤسسات احلكومية واألهلية وحماربة اجلهل من خالل جممعها التعليمي وجلهودها يف جمايل التدريب والتأهيل وملس

 ة الباحة.وقسمها النسائي وقع االختيار عليها من قبل مسو أمري املنطقة حفظه هللا لتكون مقرا  ألمانة اجمللس التنسيقي للجمعيات اخلريية مبنطق
 ليكون مبناها اإلداري والتعليمي حاضنا  ملركز االرشاد األسري ابلباحة والذي تشرف عليه مباشرة وزارة الشؤون االجتماعية. كما اختارهتا الوزارة

 
 
 
 



 الرؤية :
 حمتاجني( –مطلقات  –أرامل  –مبختلف فئاهتم )أيتام  املستفيدين من خدمات اجلمعيةتسخري كل اإلمكانيات املتاحة خلدمة 

 الرسالة :
 مبلك واألجر من املالك( ، )من تعلم لن جيهل غدا()جد 

 األهداف :
 إيصال املعوانت العينية لألسر بشكل مستمر.-1
 على وضعها أثناء توزيع املعوانت لتقدمي املساعدة الالزمة.املتابعة املستمرة حلالة األسرة والوقوف -2
 اهتم وحماولة تقدمي معونة جمزية.إجياد حلقة وصل مستمرة بني املستفيد واجلمعية ملواكبة متطلب-3
 إحداث مشاريع خريية رايض أطفال )روضة الفهد(.تنمية مهارات إفراد األسرة وذلك عن طريق -4
شاريع اليت تصب يف خدمة اجملتمع إضافة لبيت الباحة وغري ذلك من امل–حمو أمية  –خياطة نسائية  –حاسب آيل  –تدبري منزيل  –انتاج أسري -5

 والتدريب واليت صدرت موافقة مقام وزارة الشؤون االجتماعية عليهلإلنتاج األسري 
 ح ذات البني ، اللجنة النسائية ، املركز التعريفي مبركز الثراي ابلباحة(رأب الصدع األسري عن طريق جلنة أقيمت هلذا الغرض )جلنة إصال-6
ركيزة يف بناء اجملتمع وقد أنشيء ابجلمعية مركز تدريب هلذا الغرض جمهز أبحدث التقنيات دعم أنشطة الشباب الرايضية والثقافية اليت جتعل الشباب -7

 احلديثة
 .عليها اجلمعية اجلماية االجتماعية من العنف األسري ضد األطفال من اجلنسني وضد املرأة من خالل دار احلماية االجتماعية اليت تشرف-8
 اجلاليات(. –كبار السن   –أسر السجناء  –معاقني  –مطلقات  –أرامل  –حمتاجني  –رعاية املستفيدين من خدمات اجلمعية وهم )أيتام -9

 



 الربامج واألنشطةأواًل : 
 وصف الربامج أو النشاط الربامج أو النشاط م
أسر  –مطلقات  –معاقني  –أرامل  –حمتاجني  –أيتام  –ويشمل كافة احلاالت )أسر شهداء ه 1424من عام بدأ تنفيذ هذا املشروع  الكفاالت 1

بذلك حيث يقدم من خالل هذا الربانمج املواد الغذائية بصورة مستمرة ويقدم لأليتام ما حيتاجونه سجناء( ويتطلب تعبئة االستمارة اخلاصة 
 من مستلزمات على مدار العام

الربانمج كل عام يف مخسة عشر مسجد وجامع يف نطاق خدمات اجلمعية ابإلضافة اىل املرابطني وقت اإلفطار مبستشفى امللك  ينفذ هذا إفطار صائم 2
( وجبة ، كما تسعى اجلمعية اىل التوسع يف هذا الربانمج خالل 25000فهد ابلباحة والدورايت األمنية ابملنطقة  بعدد وجبات يقدر بـ )

 ((صنع ابلباحةاىل هدف مرسوم مسبقا  وهو أن يكون الربانمج بكوادر متدربة من مستفيدي اجلمعية حتت شعار )) الفرتة القادمة والوصول
مقر األسر تقوم اجلمعية جبمع زكاة املال وصرفها نقدا  على مستحقيها كما أمر هللا تعاىل ابلشروط الواجبة لذلك ، وزكاة البدن يتم إيصاهلا اىل  الزكاة 3

مع مجعية جازان  ، وقد مت خالل الثالثة أعوام السابقة اخل النطاق وتسليمها هلم أو جتميعها ليلة العيد وإيصاهلا لتهامة والبوادياحملتاجة د
 الستقباهلا وتوزيعها ليلة العيد

العيد من حمالت متفق معها  وهي كسوة تقدم يف العيدين حيث يعطى اليتيم كوبون شرائي يستطيع من خالله احلصول على مستلزمات كسوة اليتيم 4
 مسبقا  يف إطار برانمج ))فرحة العيد((

حيث يتم توزيع احلقيبة املدرسية واليت حتويت على كافة املستلزمات  املدرسية )بنني وبنات( مع بداية كل فصل دراسي حيث سامهت شركة  احلقيبة املدرسية 5
 أرامكو السعودية حبقائب ذات جودة عالية

احلماية دار  6
االجتماعية مبنطقة 

 الباحة

ه املوقعة بني وزارة الشؤون 30/3/1431بتاريخ  34396تشرف اجلمعية على دار احلماية االجتماعية مبنطقة الباحة مبوجب االتفاقية رقم 
املناط ابلدار ابلدور التوعوي واإليوائي االجتماعية ومجعية الرب اخلريية ابلفرعة ببين سار لتشغيل الدار ومدها ابلكوادر اإلدارية الالزمة للقيام 

 واألطفال واملرأة بصفة خاصة وكذلك املسامهة يف احلد من ظاهرة العنف األسري ضد املعنفني عموما  
مشروع األمري داخل مدارس القطاع من الطالب والطالبات بشراء مستلزمات الشتاء حتت مسمى يتم توزيع كوبوانت للمحتاجني واحملتاجات  كسوة الشتاء 7

 طالب وطالبة 1500مشاري لكسوة الشتاء وقد وزعت الكوبوانت على قرابة 



 رايض الفهد لألطفالاثنياً : 
شراف اهم إبيينفعهم يف دينهم ودن اهـ حيث أهتمت الرايض بتنشئة األطفال مب1425حيث أنشئت رايض الفهد لألطفال التابعة للجمعية يف العام 

مني مشرفات تربويني ومعلو بل مشرفني ا من قمناهجها مواكبة للنظام العام للرتبية والتعليم مت اختياره حيث أنمعلمات قديرات ومؤهالت هلذا العمل 
تدائية دون عوائق واصلة دراستهم االبهيأة هلم ملا و مومعلمات ميدانني وتربويني من أهل اخلربة واالختصاص حبيث توافق هذه الفئة الغالية من أبناءان وبناتن

ية تتصدرها وحدة ات والوحدات اإلدراكم والرايضيالعلو و إبذن هللا مبتدئه ابلقران الكرمي والرتبية اإلسالمية من توحيد وفقه وحديث وسلوك والقراءة والكتابة 
 ا توفرت هبا األركان، كم لوهبمقر يف شي مع دمائهم حىت يستقالوطن لغرس حب الوطن وموحده وأبنائه من بعده لينمو ويرتعرع معهم هذا احلب ومي

 جلمعيةض الفهد اب رايواليت جتعل من التعليم ابلرتفيه واقعا  ملموسا  يف ةالتعليمية احلديثة والوسائل التعليمية والرتفيهي
 
 
 
 
 
 
 



 دار احلماية االجتماعيةاثلثاً : 
االرشاد وتعزيز السلوكيات الوقائية ضد العنف األسري / تقدمي خدمات أنشئت دار احلماية االجتماعية مبنطقة الباحة واليت تشرف عليها اجلمعية بغرض 

 حتال من جلنة االرشاد واالستشارة والنصح لضحااي العنف / توفري معلومات تثقيفية عن العنف األسري وكيفية التعامل معه / استضافة احلاالت اليت
م مأوى فرتة احلماية ممن يعاين من العنف اجلسدي واإليذاء النفسي واالعتداء األسري لألطفال دون سن الثامنة عشرة واملرأة أي كان عمرها ممن ليس هل

/ تسهيل احلصول على املساعدات وحل  زمنية حمددة ختصص ابلسعي حلل املشكلة ومن مث إعادة احلالة ألسرهتا مع الدعم واملتابعة لفرتة ما بعد اإليواء
بية وندوات املشكالت مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة مع تعزيز القدرة لدى املعنف إلجياد حلول لكافة مشكالته / إقامة دورات تدري

سائي وعلى ضوء ما يظهر يتم إجراء البحوث والدراسات يف بعض األماكن املالئمة يف كافة أرجاء املنطقة واليت تستقطب أكرب عدد ممكن من العنصر الن
دفة للنساء عن هذه الظاهرة ابلتعاون مع اجلهات ذات العالقة واالختصاص / أتمني املالذ اآلمن للنساء ضحااي العنف وأطفاهلن / توفري الربامج اهلا

 دراهتن إلجياد حلول ملشكالت العنف اليت متارسها أسرهن.الباحثات عن مالذ من العف األسري / تسهيل متكني النساء املتضررات وتعزيز ق
ل الربامج حيث أن االسهام االجتماعي التنموي الذي تقدمه احلماية االجتماعية للمجتمع هو احلد من ظاهرة العنف األسري ضد املرأة واألطفال من خال

 املطروحة من قبل منسويب الدار واليت تتضمن :
 ف اىل عدم حرمان احلالة من التعليم واالنقطاع عن الدراسة حسب ما يتفق عليه مع اجلهات التعليمية املعنية.ويهد الربانمج التعليمي : -
والذي يهدف إلكساب احلالة قدرا  مناسبا  من الثقافة العامة واالجتماعية من خالل املكتبة املنشأة ابلدار خصيصا  هلذا  الربانمج الثقايف : -

 الندوات واملسابقات الثقافية والصحف احلائطية. الغرض كذلك من خالل إعداد



 ويهدف اىل عالج احلاالت املرضية والتعود على النظافة والعناية الشخصية العامة. برانمج الرعاية الصحية : -
ت القائمة بتلبية ويهدف اىل إكساب احلالة مهارة فنية لشغل أوقات الفراغ مبا يعود عليها ابلنفع وكذلك تنمية اهلوااي برانمج التدريب : -

 االحتياجات لتنمية وتوجيه هذه اهلواايت لدى احلالة.
وذلك من خالل هتيئة احلالة اىل التكيف مع اجملتمع عن طريق اشراكها يف الربامج واألنشطة الكتشاف أمناط السلوك  برانمج الرعاية النفسية : -

 النفسية.وإعداد اخلطط العالجية الالزمة على ضوء ذلك من قبل االخصائية 
دولة حيث لدى ومن خالل هذه الربامج املصممة واملنفذة عن طريق منسويب الدار خيرج  املعنف  وهو يف أمت االستعداد للمسامهة يف العملية التنموية لل

 الدار الكوادر املتخصصة يف هذا اجملال.
لذي يتعرض له األطفال من اآلابء واألقارب ومعرفة مسببات العنف هل كما أن هناك رؤية مستقبلية لدى الدار بغرض إعداد برانمج متكامل عن العنف ا

ل هذه هي مكتسبة عن جتاوزات خاطئة كاملخدرات أو ما شابه ذلك أو نتيجة لطريقة خاطئة يف الرتبية وسوف يتم استضافة خمتصني من جهات تباشر مث
 ركز ثقايف مصرح من مقام األمارة ووزارة الشؤون االجتماعية هلذا الغرضاألمور حىت تتحقق النتيجة املرجوة هلذا الغرض ومت حديثا افتتاح م

 
 
 
 

   



 فريق عاون التطوعيرابعاً : 
سم الفتيات الشباب ؛ ورئيسة لق رئيس لفرع لفريقملنطقة ووزارة الشؤون االجتماعية ، ولوهو أول فريق تطوعي شبايب متعرف به يف املنطقة من قبل أمارة ا

 ويشرف على الفريق وبراجمه أمني عام اجلمعي االستاذ علي مجعان آل سرور.
 الرايدة يف األعمال التطوعية والتدريبية والتوعية االجتماعية والتنمية الشبابية   الرسالة : 

 مل التطوعي ثقافة الع ونشر للمسامهة الفاعلة يف التنمية الشبابية والتوعية االجتماعية وفكراي   بناء فريق قوي مهاراي   الرؤية :
 أهداف الفريق : 

 تقليل وختفيف املشكالت اليت تواجه اجملتمع. -1
 توجيه الطاقات الشبابية خلدمة جمتمعاهتم. -2
  تنمية قدرات ومواهب وإبداعات املتطوعني و الرقى هبا اىل األفضل. -3
  ت مع اجملموعات و الفرق التطوعية املماثلة.إقامة عالقا -4
 حتقيق الرتاحم و التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع. -5

 
 
 



 التقين واملهين مركز التدريبخامساً : 
ة ومت إعداد تلف األنشطة املناسبتيات يف خموالف مت توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس جملس التدريب املهين والتقين ابملنطقة إلنشاء معهد تدريب عايل للشباب

باحة وحضر سعادة اي النسائي ابلالثر  مبقر جممع لواقعقاعتني ابجلمعية لذلك إضافة للمركز التعريفي والتثقيفي للجمعية واملصرح له من قبل أمارة املنطقة وا
 توقيع االتفاقيةوكيل أمارة املنطقة 

 لعمل يف هذا املشروعوقد بدأ ا جلمعيةابوالتأهيل ليكون سوق عمل ملخرجات برامج التدريب تسعى اجلمعية الفتتاح بيت الباحة لإلنتاج األسري كما 
 بثالثة أقسام هي :

 مركز الثراي لألكالت الشعبية والعربية -
 ماركة اليامسينة " صنع ابلباحة " -
 مناسبة " –الصاحب  –ة الزوج –الزوج  –اجلار قبل الدار  –أم وداين " هتادوا حتابوا " للسالت الغذائية " بر الوالدين  -

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 استثمارات اجلمعيةسادساً : 
واملبىن اإلداري والتعليمي ، ابإلضافة اىل املبىن االستثماري للجمعية املكون من سبعة أدوار على طريق امللك عبد العزيز واملؤجر على الشؤون الصحية 

اجلمعية قد  والواقع مبدخل بين سار ويتكون من برجني أحدمها سبعة أدوار واآلخر تعليمي أربع أدوار وكالمها مت إنشاؤمها على نفقة احملسنني كما أن
رض كنادي اجتماعي ومركز والدراسات جارية واملخططات جارية الستثمار هذه األ 2م 11000حصلت على أرض من أمانة املنطقة مبساحة 

 ابإلضافة اىل برجني أحدمها مستشفى أهلي خريي واآلخر شقق فندقيةوثقافية ومكتبة عامة وقاعة مناسبات للمتقاعدين ومسابح ومنشئات رايضية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سابعاً : كيفية الدعم
 عن طريق خدمة مباشر أو الصراف اآليل ابخلطوات التالية :

 خريي اختيار التحويل حلساب -
 اختيار مجعيات الرب و اخلدمات االجتماعية من القائمة -
 اختيار مجعية الرب اخلريية ابلفرعة ببين سار )وهي اخلامسة من بداية الرتتيب( -
 كسوة يتيم(  –إفطار صائم  –صدقات  –صدقة جارية  –زكاة  –اختيار نوع احلساب الذي تريد التحويل اليه )كفاالت  -
 لتأكيداختيار مبلغ التحويل وا -
 كما ميكنكم التربع مبقر اجلمعية مبدخل قرية بين سار على طريق امللك عبد العزيز جوار حمالت الصقور للمواد الغذائية -
 وحساابت اجلمعية مبصرف الراجحي : -

 Sa 5880000466608010030903 حساب الصدقات
 Sa 2680000466608010030994 حساب الزكاة

 Sa 4680000466608010055660 حساب الكفاالت
 Sa 4080000466608010063334 حساب الصدقة اجلارية

 Sa 6280000466608010063326 حساب إفطار صائم
 Sa 8480000466608010063318 حساب كسوة يتيم

 (3037190000107وحساب اجلمعية ابلبنك األهلي : ) -
 



 فرص استثمارية ذهبية
 

 للسنة الواحدة رايل 1200 كفالة أسرة يتيمة
 

 للسنة الواحدة رايل 1200 كفالة أسرة فقرية
 

 للوجبة الواحدة رايل 8 إفطار صائم
 

 لليتيم رايل 100 كسوة العيد
 

 

 لليتيم رايل 100 احلقيبة املدرسية
 

 املرت املربع رايل 1000 الصدقة اجلارية
 

 ملن حتب( –للفقيد  –السهم الذهيب )للوالدين  رايل 500 مشروع أول اخلري
 

 ملن حتب( –للزوجة  –السهم الفضي )للزوج  رايل 300 مشروع أول اخلري
 

 ملن حتب( –للمريض  –للجار  –السهم الربونزي )للصديق  رايل 100 مشروع أول اخلري
 



 يف اخلتام
وخدمة احملتاجني من أبناء هذا إخواين ها حنن نضع بني أيديكم مثرة هذه اجلهود املباركة من أانس مل يبخلوا بوقتهم وال جهدهم يف خدمة هذه اجلمعية 

 عهده األمني وويل ويل الراعي األول للعمل اخلريي يف مملكتنا احلبيبة واىل ويلالوطن فالشكر موصول للقيادة الرشيدة ممثلة يف خادم احلرمني الشريفني 
 االجتماعيةاالجتماعية ابملنطقةوإىل مساعد مدير عام الشؤون مسو أمري منطقة الباحة ومعايل وزير الشؤون االجتماعية ومدير عام الشؤون العهد واىل 

وآخر  أمواهلم وأوالدهمصحتهم و ك هلم يف وأن يبار  يف موازين حسناهتمل هللا أن جيعل ما قدموا ويقدمون كل الداعمني من أهل اخلري واحملسنني نسأو للتنمية 
 .دعوان أن احلمد هلل رب العاملني

 
 
 
 
 
 
 
 



 مشروع خريي حتت مسمى أول اخلري
ويسرها أن تضع  2م 10700تعتزم اجلمعية إقامة مشروع خريي كبري يفيد مجيع فئات اجملتمع على أرضها الواقعة مبخطط امللك فهد مبساحة 

 على النحو التايل : ةخرييمتويله مسامهة 
   

 املرت املربع رايل 1000 مشروع أول خري
 

 ملن حتب( –للفقيد  –السهم البالتيين )للوالدين  رايل 500 مشروع أول اخلري
 

 ملن حتب( –للزوجة  –السهم الذهيب )للزوج  رايل 300 مشروع أول اخلري
 

 ملن حتب( –للمريض  –للجار  –)للصديق  السهم الفضي رايل 100 مشروع أول اخلري
 

 ملن حتب( –للطالبة  -)للطالب  السهم الربونزي رايل 50         مشروع أول اخلري     
 

 سهم اخلري )لك و ملن حتب حيا  أو ميتا ( رايل 10          مشروع أول اخلري     
 

 ابتسامة على وجه يتيم أو أرملة أو مستفيد فساهم لك وملن حتبورسم ؛ أول اخلري صدقة جارية بٌر وصلة عمن تتصدق عنه 


