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مشاريع وبرامج الجمعية







لجائحةالفرص التطوعية التي قام بها فريق الجمعية مع ا



لجائحةالفرص التطوعية التي قام بها فريق الجمعية مع ا



لجائحةالفرص التطوعية التي قام بها فريق الجمعية مع ا





 ملبدأ التكافل االجتماعي ف:نبذة مختصرة عن املشروع
ً
ي اإلسالم  انطالقا من مشروع يهدف للمساعدة في تفريج كرب املكروبين تحقيقا

( من فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ) حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم 

:أهداف املشروع 

الوصول إلى الفقير األشد حاجة والذي ال يستطيع الوصول للمحسنين ومحاولة سد حاجته دون إراقة ماء وجهه❖

.خصص هذا املشروع ملعالجة الحاالت الطارئة املفاجئة واملستعجلة لألسرة ❖



تــــــــــــــابع

:الخلفية والتبرير 

.الدعوة الغتنام األجر واملثوبة عند هللا والفضل العظيم في تفريج الكرب ❑

.إرساء معاني التكافل والتعاون والتعاضد بين الفقراء وذوي الحاجة واملحسنين ❑

.تفريج كربة الفقير ومساعدته بشكل عاجل لتجنب األضرار املترتبة على التأخير ❑

.ارتفاع نسبة املصروف في األسر في مقابل انخفاض الدخل ❑

:األسر التي تواجه كربة :املجموعة املستهدفـــة 

السجناء , إيصال التيار الكهربائي للفقراء , ترميم وصيانة املباني للفقراء , سداد فواتير الكهرباء )

ونحوها... ( املستلزمات الطبية  و مراجعة مستشفيات خارج املنطقة ,إجراء عمليات , حوادث السيارات 



كسوة العيد

: أهداف املشروع : اوال 

.إدخال البهجة والسرور إلى نفوس أب ناء األسر املحتاجة ومشاركتهم فرحة العيد من خالل توفير الكسوة لهم ( 1

.تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي وبث روح التكافل واملودة والرحمة ( 2

.املساهمة في تخفيف األعباء املالية على األسر الفقير ( 3

 
 
:  آلية التنفيذ: ثانيا

.يتم تصنيف األسر حسب األولوية وفق ضوابط تضعها اللجنة االجتماعية ويتوقف ذلك على مقدار الدعم املتوفر من فاعلي الخير ( 1

.الجتماعية ة ايتم التنسيق مع أحد املراكز التجارية التي تتوفر بها احتياجات األسر من كسوة العيد بعد املفاضلة بين عدد من املراكز من خالل اللجن( 2

 بعدد أفراد األسرة تسلم للمحل عند الشراء( 3
ً
.يتم صرف بطاقة لكل أسرة تحمل مبلغا

.يقوم مندوب الجمعية بجمع البطاقات ومن ثم تسديد صاحب املحل من قبل الجمعية ( 4

ريال حسب عدد افراد األسرة 1000ريال  الى 200قيمة البطاقة من : تكلفة املشروع 



مشروع 
تامين 

االجهزة 
الكهربائية

الفقيرةسرلأل الضروريةالكهربائيةاالجهزةبعضتوفيرالىاملشروعيهدف:املشروععننبذه

.ملنازلهماالجهزةهذهبعضتوفيرتسطيعالالتيالجمعيةمناملستفيدةواملحتاجة

امليدانيةاراتبالزيبالقياماملوظفينواحدالجمعيةمديرتكليفاالدارةمجلسقرر :تنفيذهآليه

املجلسوافادةاملعيشيةحالتهمعلىقربعنواالطالعالجمعيةمناملستفيدةاملحتاجةلألسر

امليدانيةبالتقارير

.ريالالف30.015للمشروعصرفهتممااجمالي:املشروعميزانية



الزيارة 
ةالمنزلي

عيشية ومعرفه ما قامت الجمعية ببعض برنامج الزيارة للمستفيدين في الجمعية وذلك للطالع على عن قرب على حالتهم وظروفهم امل

ل املنازل تحتاجه األسرة من اجهزه كهربائية او دعمها ببعض السالل الغذائية وكذلك دخول بعض االسر في مشروع ترميم وتأهي





املنزليةتسليم االجهزة الكهربائية بعد الزيارة



املنزليةتسليم االجهزة الكهربائية بعد الزيارة



برنامج اجيال الغد لألبناء االيتام 

هنية وهو برنامج قام على تدريب االبناء االيتام املستفيدين بالجمعية على دورات م
2030وتقنية لتأهليهم لسوق العمل مواكبة لرؤية اململكة  

شابا حصلوا على شهادات اتمام الدورة20استفاد من البرنامج 



جانب من ورش التدريب



مشروع االضاحي

 
ً
عيدخاللمستفيديهاعلىالسرورإدخالعلىالجمعيةمنحرصا

ياماأل خاللاملشروعهذاتنفيذعلىعزمتفقد,املباركاألضحى

عنالعاجزةلألسرةاألضحيةوتعطىالحجةذوشهرمناألولى

األضحيةمبلغتوفير



ملساكين مشروع يهدف للمساعدة في بناء وحدات سكنية جديدة وحديثه للفقراء وا
.لديهم مساكن اليوجدالذين 

أهداف املشروع
تصبح أسرة نقل هذه األسرة التي ال يتوفر لها مبنى سكني مالئم إلى سكن مالئم و 

.  منتجه نافعة للمجتمع 
ا بسكن ويقوم على أساس تفقد منازل املحتاجين وترمــــــيم التالف أو استبداله* 

.مستأجر في الحاالت الحرجة والطارئة 

مشروع بناء وترميم وتأهيل املساكن



ترميم احد منزل اسر ايتام املستفيدين بالجمعية



وقوف رئيس مركز العالية على ترميم احد منزل املستفيدين بالجمعية

رية قام رئيس مركز العالية يحيى بن محمد حمزة يرافقه املدير التنفيذي بجمعية البر الخي
بالعالية محمد هتان وعضو مجلس إدارة الجمعية هادي حبيب بالوقوف على حالة االسرة 

.التي انهار منزلهم جراء االمطار التي شهدتها املنطقة مؤخرا بقرية السالمة السفلى 
 
ً
وقد أستمع رئيس مركز العالية خالل الزيارة لوضع األسرة والسكن الخاص بهم , موجها

.بمعالجة وضع األسرة بشكل عاجل وذلك بالتنسيق مع جمعية البر بالعالية 
ة ريثما يتم اعادلالسرةمن جانبها قامت جمعية البر الخيرية بالعالية بتأمين سكن مؤقت 

.ترميم منزلهم وإعادة تأهيله من الجمعية في اسرع وقت ممكن
 لتوجيهات القيادة الرشيدة أّيدها هللا

ً
اجات في تلّمس االحتي-وتأتي هذه الزيارة تحقيقا

.اإلنسانية للمواطنين والوقوف بجانبهم,



وقوف رئيس مركز العالية على ترميم احد منزل املستفيدين بالجمعية



والعمل في مراحله األخيرة من الترميم 



هي عبارة عن سلة غذائية رمضانية تكفي متطلبات 
األسرة طيلة شهر رمضان ويتم الصرف لجميع األسر 
املسجلة في الجمعية على فئات مختلفة حسب عدد 

.أفراد كل أسرة ومستوى دخلها 

مشروع السلة الغذائية الرمضانية



بر -الخيري ( سابك ) مؤسسة صندوق موظفي-1
جمعية البر الخيرية بمدينة جازان-2
مؤسسة عبدهللا بن عبدالعزيز الراجحي-3
علي املاجد وابنائه/ أوقاف الشيخ -4
مؤسسة سلمان الحكير ووالديهم الخيرية -6
مؤسسة اسواق العثيم الخيرية-7
مركز التنمية بجازان -8
مؤسسة الري -9

الداعمين ملشروع السلة الغذائية الرمضانية



تجهيز السالل الغذائية لالستعداد لصرفها للمستفيدين







النازحةلالسر كرتون من التمور  750دعم قوة جازان بعدد 



توصيل السالل الغذائية  لألسر املتعففة 



تمور خادم الحرمين الشريفين



الية جمعية البر الخيرية بمركز الع

عبدهللا بن حسن االمير / لسعادة رئيس مركز التنمية بجازان االستاذ 
اريعهاوجميع الزمالء في املركز  وذلك على دعمهم ومساندتهم ألعمال الجمعية ومش

متمنين لهم املزيد من االنجازات وكتب هللا لهم االجر واملثوبة













 على اطـــــــالعكم وباهلل التوف
ً
...يق شكرا


