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عن الجمعية

 جـمـعـيـة الـبــر الخيرية في مـحـافـظـة الـخـرج

   هي جمعية خيرية أهلـية

وزارة  إشــراف  تحــت 
العــمــــــل والـتـنـمـــيـــــة 
االجتماعيـة بالمملكة 
العربـيــــة السـعـــوديــــة

تأسـست في تاريخ

1407هـ

7
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وعدد المؤسسين لهاومسجل برقمرقم

8715

وقــد صــدرت الموافقة على 
تـأسـيسـهـــا مــن قبــل معالــي 
والـشـــــؤون  العـمـــل  وزيــر 

االجـتـمـــاعــيــــــة











رؤيتنا

رسالتنا

“ التميــز فــي العمــل الخيــري والتنمــوي المســتدام 
وفــق عمــل مؤسســي متيــن  ”

المســتدامة  والتنميــة  المجتمــع  لخدمــة  نســعى   “
بشــراكة فاعلــة مــع الجهــات المهتمــة وبجــودة عاليــة 

وفــق أســاليب إداريــة حديثــة ”

الشفافية في األموال والتعامالت

الخصوصية في البيانات والمعلومات

التمكين للمستفيدين والمستفيدات

الجودة في األعمال والتنفيذات

التعاون مع األفراد والجهات

تقديم المعونات النقدية والعينية
الدائمة والطارئة للمحتاجين

تمكين المستفيدين وتحقيق االستقرار
االقتصادي والمعيشي لهم

المساهمة في إعانة الشباب
على الزواج

االرتقاء بقدرات الشباب ( من الجنسين )
وتأهيلهم لسوق العمل من خالل

برامج تدريبية متخصصة
اإلسهام الفاعل في تنفيذ المشاريع
المجتمعية وفق احتياجات المجتمع
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وقـد دأبـت مـنـذ تأسـيسـهـا بالقـيـام على 
الفقــراء والمحتاجيــن وتطويرهــم ليكونــوا 
فــي  مشــاركين  المجتمــع  فــي  فاعليــن 

االرتقــاء والنهضــة بهــذا البلــد المبــارك

 وتخدم الجمعية محافظة الخرج والقرى 
والهجــر التابعــة لهــا ويســتثنى مــن ذلــك 
المراكــز ذات الجمعيــات المســتقلة ويتبــع 

للجمعيــة ثالثــة فــروع وقســم نســائي

 وبفضــٍل مــن اللــه حصلــت الجمعية على شــهادة 

iso 9001 : 2015 الجودة العالمية
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الدكتور / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز التميم               رئيس مجلس اإلدارة 
األستاذ / محمد سعد بن عبدالله المعيذر              نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ / سليمان بن عبدالله بن سليمان الغفيلي            أمين الصندوق 

األستاذ / بدر بن محمد بن عبدالله السماري             األمين العام 
األستاذ / محمد بن إبراهيم بن سعيد الحارثي             عضو مجلس اإلدارة 
األستاذ / عبدالعزيز بن سيف بن عبدالله الجريدي              عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / سليمان بن عساف بن عبدالمحسن العساف             عضو مجلس اإلدارة 

األستاذ / فهد بن عبدالكريم بن عبدالله البسام             عضو مجلس اإلدارة 
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فضيلة الشيخ 

كتبه بتاريخ 11 / 8 / 1440هـ

خالد بن عبدالعزيز الهويسين

قالوا
عن الجمعية
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ..

فقــد ســرني مــا رأيــت مــن األعمــال الطيبــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة ومــن جهــود 
جبــارة تحــرص فيهــا علــى إيصــال الخيــر للمســتحق.

زاد الله العاملين فيها التوفيق والسداد والهدى آمين.
وإنــي أرجــو مــن كل مــن اّطلــع علــى كتابــي هــذا أن يحــرص علــى دعم هــذه الجمعية 
الرســمية الموفقــة ليكــون لــه األجــر والثــواب بــإذن اللــه عــز وجــل ويكــون لــه زادًا 

بيــن يــدي اللــه عــز وجــل يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون.

وفق الله العاملين فيها إلى كل خير وزادهم من فضله ورزقهم الصدق واألخالق
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

” 
” 
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البرامج و المشاريع

الــــــغـــذاء الـــصــحــة

الـتعلـيـم المسكن الـفـواتـيـر

الـملبـس

كفالة األسر و يشمل
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أسرة1405
عدد األسر المسجلة

اجمالي مبلغ كفالة األسر

ريــال977090

عدد األفراد
فرد7892
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تفاصيل برنامج
مشروع

كفالة اُألســر

السلة الغذائية

عدد السالل : 7585سلة
تكلفتها : 758495 ريال

1
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 السلة الغذائية

16



المسكن

ريال التكلفة :

التكلفة :  ريال

فواتير الخدمات العامة الحقائب المدرسية

عددها : 1721 حقيبة
التكلفة : 43263 ريال

2
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المسكن

التكلفة : 112785 ريال

4

التكلفة : 62547 ريال

فواتير الخدمات العامة 3
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السلة الرمضانية
عددها : أكثر من 3000 سلة

التكلفة : 900000

البرامج الموسمية

1

 زكاة الفطر2
اكثر من 123.000 ريال سنويًا

19



3

4

التكلفة : 268,332 ريال
 كسوة العيد

 تم استقبال أكثر من : 5000 كجم
لحوم األضاحي

عدد األجهزة : 758 جهاز
التكلفة : 807,373 ريال

صدقة الشتاء والصيف5

السلة الرمضانية
عددها : أكثر من  سلة

التكلفة : 

البرامج الموسمية

 زكاة الفطر
اكثر من  ريال سنويًا
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فائض األثاث

فائض الورق
فائض المالبس

إجمالي التبرعات :   كيلو
بتكلفة :   ريال

 استقبال التمور

 استقبال التمور
هــذه خــالل  مــن  الجمعيــة  تهــدف 
المشــاريع إلــى االســتفادة مــن فائــض
بإعــادة والــورق  والمالبــس  األثــاث 

تهيئتها وتسليمها للمستفيدين

 الصدقات الجارية

إجمالي المبالغ: 4333455 ريال

البرامج المستدامة

إجمالي التبرعات : 1144016 ريال

الزكاة النقدية

الكفارات
إجمالي الكفارات : 295696 ريال

21



فائض األثاث

فائض الورق
فائض المالبس

إجمالي التبرعات : 52152  كيلو
بتكلفة : 651900  ريال

 استقبال التمور

 استقبال التمور
هــذه خــالل  مــن  الجمعيــة   تهــدف 
 المشــاريع إلــى االســتفادة مــن فائــض
بإعــادة والــورق  والمالبــس   األثــاث 

تهيئتها وتسليمها للمستفيدين
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مغسلة جامع الملك عبد العزيز لألموات
 اجمالي التكلفة : 432401 ريال
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مساعدة الشباب على الزواج
عدد المستفيدين  : 92 شاب

إجمالي التكلفة : 184000 ريال

مغسلة جامع الملك عبد العزيز لألموات
اجمالي التكلفة : ريال
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مراكز التعليم والتطوير 

مستفيدة عدد المستفيدات :
ريال التكلفة : 

مركز ابن حجر

مركز جويرية بنت الحارث

بنات

مركز التراضيمركز ميمونه بنت الحارث
-رحمه الله--رضي الله عنها-

-رضي الله عنها-

(بنين (

عدد المستفيدين : 439 مستفيد
التكلفة : 496755 ريال

مراكز التعليم والتطوير

مركز اإلمام القرطبي
-رحمه الله--رحمه الله- -رضي الله عنه-

-رضي الله عنه- -رضي الله عنه-

مركز اإلمام الذهبيمركز مصعب بن عمير

مركز أبي بن كعب  مركز حي مشرفمركز ابن عباس

 مركز نور البيان
التعليمي
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مراكز التعليم والتطوير 

عدد المستفيدات : 1405 مستفيدة
التكلفة : 319233 ريال

مركز ابن حجر

مركز جويرية بنت الحارث

(بنات (

مركز التراضيمركز ميمونه بنت الحارث
-رحمه الله--رضي الله عنها-

-رضي الله عنها-

بنين

مستفيد عدد المستفيدين :
ريال التكلفة : 

مراكز التعليم والتطوير

مركز اإلمام القرطبي
-رحمه الله--رحمه الله- -رضي الله عنه-

-رضي الله عنه- -رضي الله عنه-

مركز اإلمام الذهبيمركز مصعب بن عمير

مركز أبي بن كعب  مركز حي مشرفمركز ابن عباس

 مركز نور البيان
التعليمي
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برامج القسم
النسائي

برنامج
الخيمة الرمضانية  121 العدد 4302

ريال التكلفة

377  عيديتي العدد 1181

ريال العددفضائيالتكلفة ريال التكلفة

مخيم البر الصيفي
العددالرابع – الخامس ريال التكلفة

أكاديمية المرح
العدداألول – الثاني ريال التكلفة
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برامج القسم
النسائي

برنامج
الخيمة الرمضانية العدد  ريال التكلفة

العدد  عيديتي ريال 123 فضائيالتكلفة العدد 9856

ريال التكلفة

مخيم البر الصيفي
615(الرابع – الخامس( العدد 11177

ريال التكلفة

أكاديمية المرح
250( األول – الثاني ( العدد 15804

ريال التكلفة
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مشروع  ( مركز فهد بن زريب آل فصالء
- لحفظ النعمة - (

مشروع ( حمد بن عمار وأسرته التعليمي النسائي )

30



مركز حمد بن عمار
وأسرته التعليمي النسائي 

يضم
ثالثة أقسام مشروع

المــبـنــى عــبـــارة عــن
ثالثة أقسام

مبنى
مبنىالقسم النسائي

الرعاية النهارية

مبنى
مركز ميمونه بنت الحارث

ويضم
ثالث قاعات

قاعة
للتدريب

قاعة
للحفالت

قاعة
للضيافة

ويتكون من ثالثة أدوار تم تخطيطه على الطراز الحديث وبإمكانيات متطورة

-رضي الله عنها-
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مشروع مركز فهد بن زريب آل فصالء - لحفظ النعمة - :

مبنى
يتكون

من دورين

الدور األول
صاالت لالستقبال فائض الوالئم 
مـجـهـز  وقـسـم  إدارية  ومكاتب  واألطعمة 
 + مـطـابـخ   + أفران  مـن  يلــزم  مـا  بـكـل 
ولتجهيز  األطعمة  لـحـفـظ   وثـالجـات 

األطعمة الفائضة

الدور الثاني
إداريــة  مـكــــاتــــب  عن  عبارة 
يعود  استثماري  مستقلة كقسم 

ريعه لحفظ النعمة
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مشروع مركز
استقبال األثاث

والمالبس والورق :
مبنى يقع على
أرض مساحتها
( 1407م2 )

عبارة عن
مستودعات ضخمة

الستقبال األثاث
والمالبس والورق

وال يزال هذا المشروع (وقف العطاء(
 بحاجة للدعم والتبرع
من أهل الخير ليكتمل إنجازه

وإعادة تدويرها
ورش إلعادة

التدوير
والتجديد

معارض لعرض
المالبس
واألثاث

للمستفيدين

مكاتب إدارية

مشروع مركز
استقبال األثاث

والمالبس والورق
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ورش إلعادة
التدوير

والتجديد

معارض لعرض
المالبس
واألثاث

للمستفيدين

مكاتب إدارية

مشروع مركز
استقبال األثاث

والمالبس والورق
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القوائم المالية
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٠٥٣٠٩٥٣١٥٠
٠٥٠٦٢٠٥٣٥١
٠٥٠٤٢٣٧٧٣٩
٠٥٠٧٢٢٩٤٥٤
٠٥٥٦٣٦٩٩٣٠
٠٥٠٥٢٦١٧١٤
٠٥٥٤٠٢٠٩٠٩

بـنـيــن

مركز اإلمام القرطبي
مركز العز بن عبدالسالم

مركز اإلمام الذهبي
مركز حي مشرف

مركز أبي بن كعب
مركز ابن العباس

مركز مصعب بن عمير

بـنـــات

مركز التراضي
مركز بن حجر

مركز ميمونة بنت الحارث
مركز جورية بين الحارث

التعليمي

٠١١٥٤٤٢٢٠٣
٠١١٥٤٨٨٤٧٩
٠١١٥٤٤٨٦٢٨
٠٥٥٠١٨٧١٨٨

مراكز التعليم والتطوير فروع الجمعية

٠١١٥٤٤١٥٦٢ فرع الشرق

٠١١٥٤٥٤٩٩٩ فرع الغرب

٠١١٥٥١٢١٦٦ فرع الشمال

٠١١٥٤٨٨٤٧٩ فرع النساء

٠٥٦٠٨٥٢٥٦٨ مغسلة األموات بجامع الملك عبدالعزيز

٠٥٠٩٣٣٢٧٧٥ مركز نور البيان التعليمي

٠٥٩٩٠٣٣٠١١ مركز فهد بن زريب آل فصالء - لحفظ النعمة -

٠٥٠٥٤٤٣٥٥٢ مركز استقبال األثاث والمالبس والورق
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٠٥٣٠٩٥٣١٥٠
٠٥٠٦٢٠٥٣٥١
٠٥٠٤٢٣٧٧٣٩
٠٥٠٧٢٢٩٤٥٤
٠٥٥٦٣٦٩٩٣٠
٠٥٠٥٢٦١٧١٤
٠٥٥٤٠٢٠٩٠٩

بـنـيــن

مركز اإلمام القرطبي
مركز العز بن عبدالسالم

مركز اإلمام الذهبي
مركز حي مشرف

مركز أبي بن كعب
مركز ابن العباس

مركز مصعب بن عمير

بـنـــات

مركز التراضي
مركز بن حجر

مركز ميمونة بنت الحارث
مركز جورية بين الحارث

التعليمي

٠١١٥٤٤٢٢٠٣
٠١١٥٤٨٨٤٧٩
٠١١٥٤٤٨٦٢٨
٠٥٥٠١٨٧١٨٨

مراكز التعليم والتطوير
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 محافظة الخرج – حي النزهة – طريق الملك فهد 

@bir_alkharj

٠٥٥٤٤٤١٧٨٥
٠١١٥٤٤٢٨٠٢

bir-alkharj@hotmail.com

http://bir-alkharj.com



 محافظة الخرج – حي النزهة – طريق الملك فهد 

٠٥٥٤٤٤١٧٨٥
٠١١٥٤٤٢٨٠٢

أرقام الحسابات :

الراجحي

SA9280000129608010422240

SA1080000129608010584445 

SA7580000129608010722276

العام
الزكاة

األوقاف

SA7115000999300000730004

الــبـــالد

SA0515000999300000730028

SA4915000999300000730012

العام
الزكاة

مركز التعلم

ا�هلي SA4810000021011855000107 العام

SA5820000002050338659901 العام

SA4430400108001836620012 العام

SA5440000000008007001298 العام



عطاء و تمكين


