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جمعية البر الخيرية بمركز العالية
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية

والتنمية االجتماعية مسجله
برقم(767).







بسم �ه
الرحمن الرحيم



قيم الجمعية:

رؤيتنـــــــــــــــــا:

أن تكون الجمعية أنموذجا مؤسسيًا
رائدًا في دعم ورعاية الفقراء

والمحتاجين ومحضنًا لراغبي العمل
التطوعي اإلنساني.

4
بر العالية - التقويم السنوي

تقديم الرعاية والدعم وتفريج الكربة
للفقراء والمحتاجين والمساهمة

في تأهيلهم وفق برامج األسر
المنتجة.

التميز  -  التمكين  - المبادرة  -  اإلبداع
الشفافية  التطوع  - تنمية المجتمع 

رسالتنــــــــــــا:



أهداف الجمعية

بر العالية - التقويم السنوي
5

ايجاد مصادر دخل تعود بدعم للجمعية.

تدريب المحتاج وتأهيله ليقوم على االعتماد نفسه في سوق العمل.

العمل على ايجاد منازل مهيئة لفقراء..

سد حاجة اهل الفقر والحاجة وذلك بإيصال الزكاة لهم.  

انشاء االوقاف التي تدر على الجمعية بموارد مالية.



أهداف الجمعية

بر العالية - التقويم السنوي
6

مساعدة الشباب العاطلين للنزول لسوق العمل عن طريق دعم
المشاريعهم الصغيرة وتمويلها.

رعاية االيتام واالهتمام بهم.

ادخال السرور والفرحة واالحسان على كل محتاج من خالل
كسوة العيد وافطار صائم.

العمل على تيسير امور الزواج ومساعدة الشباب على الزواج.



هادي مهدي حبيب

ضيف هللا حمد شعفي 

عضـــــــــــــــوا

اعضاء مجلس
1اإلدارة

2
3
4
5
6
7

يحيى مسدف حامضي

ماجد احمد محرق

هتان ابراهيم ابو جره

رضا احمد النعمي 

عيسى محمد اللهاف

عملة في الجمعيةاألسمــــأء م

رئيس مجلس اإلدارة 

نائب الرئيس 

أمين الصندوق 

عضــــــــــــــوا

عضــــــــــــــوا

عضـــــــــــــوا

7 بر العالية - التقويم السنوي



اإلدارة التنفيذية 

أ/محمد إبراهيم هتان 
مدير الجمعية 



أسرة سجين

33

546

أعداد مستفيدين

مرضى ومعاقين

فقيــــــــــــــــر

162

فئات أخرى 2

خدمات الجمعية

مطلقـــــــة

أيتـــــــــــــــام

207

17627

أرملــــــــــــــة

مهجـــــــورة

100

1.253
مستفيد



مشاريع وبرامج الجمعية..



ريال7860

مشاريع وبرامج الجمعية

 توزيع التمور 

393.000كرتون تمر

11بر العالية - التقويم السنوي

 
تأمين احتياجات األسر من التمور توزع على المسجلين
في الجمعية من 4 إلى 5 مرات خالل العام وتكون غالبًا

متبرع بها من أفراد أو مؤسسات وبعضها تقوم
الجمعية بتأمينها حسب حاجة األسر .



ريال 24

مشاريع وبرامج الجمعية

سداد فواتير الكهرباء 
تسديد فواتير الكهرباء للعاجزين عن السداد داخل نطاق

خدماتها ايمانا من الجمعية بدورها في تفريج الكرب وتخفيف
معاناة هذه الفئة من المجتمع لقوله صلى هللا عليه وسلم  

َه ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َماَداَم اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه".  "ِإنَّ اللَّ
قامت الجمعية بالتعاون مع جمعية البر بصبيا بتسديد

فواتير الكهرباء للعاجزين عن السداد داخل نطاق خدماتها.  

47145.40أسرة مستفيدة

12بر العالية - التقويم السنوي



مشاريع وبرامج الجمعية

كفالة االيتام 

36 يتيم- جمعية بر العالية

13بر العالية - التقويم السنوي

يهدف المشروع لكفالة ورعاية (131) يتيم ويتيمة من أبناء مركز العالية، بتقديم
الكفالة الشهرية والرعاية المتمثلة في مساعدات عينية (مالبس وأحذية)

وتعليمية (رسوم دراسية وزي مدرسي ومستلزمات)، باألضافة إلى دعمهم
بالمالبس وبعض المستلزمات المنزلية والمواد الغذائية (مواد تموينية) و ذلك

لتحقيق التكافل اإلجتماعي بين المسلمين عمًال بقول "مثل المؤمنين في
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى

له سائر الجسد بالحمى والسهر . .

71 يتيم - جمعية غراس24 يتيم - مؤسسة الملوان الوقفية



6
 

ريال

مشاريع وبرامج الجمعية

مشروع األضاحي

حرصا من الجمعية على إدخال السرور على مستفيديها خالل
عيد األضحى المبارك فقد عزمت على تنفيذ هذا المشروع
خالل أيام األولى ذو الحجه وتعطي األضحية لألسر العاجزه

عن توفير مبلغ األضحية. 

7800أسرة مستفيدة

14بر العالية - التقويم السنوي



ريال437

مشاريع وبرامج الجمعية

األجهزة الكهربائية

436.724أسرة مستفيدة

15بر العالية - التقويم السنوي

تزداد حاجة األسر الفقيرة لبعض األجهزة الكهربائية خاصة مع اقتراب
فصل الصيف واشتداد الحر لتيسير سبل العيش والتخفيف من أعباء

الحياة القاسية التي تعانيها هذه األسر، ويأتي هذا المشروع لتوفير
إحتياج األسر المحتاجة من األجهزة من منطلق التراحم والتكاتف الذي
يميز المجتمع المسلم ويمثل عمقًا إنسانيًا يغير حياة الفقراء لينعموا

بحياة أفضل.



ريال

مشاريع وبرامج الجمعية

السلة الغذائية

2.173.850أسرة مستفيدة 8695

16بر العالية - التقويم السنوي

وزعت الجمعية أكثر من 8695 سلة غذائية على األسرة
الفقيرة, شملت السلة متطلبات األسرة الغذائية, وتم تحري

الجودة العالية في محتويات السلة الغذائية.



ريال200

مشاريع وبرامج الجمعية

كسوة الشتاء

20.000أسرة مستفيدة

17بر العالية - التقويم السنوي

يعمل على تأمين المستلزمات الشتوية لأليتام
والفقراء والمحتاجين من بطانيات ومالبس شتوية
ويتم تأمينها للفئة التي ال تستطيع توفير احتياجاتها

الشتوية وغيرها.

صندوق سابك الخيري 



ريال

مشاريع وبرامج الجمعية

كوارث وطوارئ

70.000أسرة مستفيدة70

18بر العالية - التقويم السنوي

وقفت الجمعية على حاالت عاجلة تعرضت
لحاالت طارئه مدة الجمعية فيها يد العون

لتفريج حالتهم المعسوره  



ريال404

مشاريع وبرامج الجمعية

زكاة المال

201.750أسرة مستفيدة

19بر العالية - التقويم السنوي

هي البركة والطهارة وهي النماء، وإنما جاءت هذه الكلمة من
تنمية المال وزيادته في الدنيا وأجره عند هللا في اآلخرة، وهي
مقدار من المال يجب على المسلم الغني أن يقوم بتأديته إلى

المسلم الفقير الذي ال يجد قوت يومه.



ريال

مشاريع وبرامج الجمعية

تفريج كربة

40.404.40أسرة مستفيدة81

20بر العالية - التقويم السنوي

يهدف المشروع تفريج الكرب الى تقديم العون المادي 
لألسر واأليتام والفقراء محدودي الدخل في مسارات تفريج
الكرب المختلفة والتى تشمل سداد ديون األسر المتعثرة

وسداد فواتير وسداد اإليجارات لألسر المستأجره التي 
ال تملك منازل وتقديم المساعدات

 العاجلة للحاالت الطارئه



ريال861

مشاريع وبرامج الجمعية

كسوة العيد

30.100أسرة مستفيدة

21بر العالية - التقويم السنوي

انطالقًا من تعزيز دور الجمعية المجتمعي والعمل اإلنساني
ومسؤوليتها تجاه األطفال واأليتام إلدخال الفرحة إلى قلوبهم
ورسم األبتسامة على وجوههم وغرس السعادة في نفوسهم،

تقدم الجمعية المساعدات العينية من المالبس لألطفال واأليتام
من أبناء األسر األشد ضعفًا وحاجة، بهدف إدخال السرور عليهم

بمناسبة عيد الفطر المبارك من كل عام.  



ريال

مشاريع وبرامج الجمعية

الحقيبة المدرسية

33.000أسرة مستفيدة110

22بر العالية - التقويم السنوي

 تقوم جمعية البر الخيرية بمركز العالية في كل عام بتنفيذ 
مشروع الحقيبة المدرسية والذي تدور فكرته حول توفير حقيبة
مدرسية مجهزة بكامل االحتياجات المدرسية لمعظم األيتام

المكفولين لدى الجمعية باإلضافة لأليتام والمحتاجين الموجودين
داخل مدارس مركز العالية ومركز و القرى التابعة لهم.  



ريال1

مشاريع وبرامج الجمعية

ترميم المنازل

7000أسرة مستفيدة

23بر العالية - التقويم السنوي

 
يهدف هذا المشروع إلى بناء وترميم منازل لألسر
الفقيرة التي بحاجه الى ترميم منازلها المتهالكة أو

بناء منازلهم اآليلة للسقوط وتحقيق الحياة
الكريمة لهم.



مشاريع وبرامج الجمعية

دعم إيجارات المستفيدين 

8مستفيد- منصة احسان - 134.000ريال

24بر العالية - التقويم السنوي

مشروع سداد إيجار المساكن للمحتاجين يسعى الى سداد اإليجار
ومساعدة األسر التي ال تستطيع سداد إيجار منازلها. ويساهم في

مستقبل أفضل ويحقق االستقرار االجتماعي.
 

دعم المشروع من أوقاف عبد هللا بن تركي الضحيان لعدد (8)
مستفيدين

وكذلك من منصة إحسان الخيرية لعدد (8) مستفيدين

8مستفيد- الشيخ تركي الضحيان- 58000ريال



ريال45

مشاريع وبرامج الجمعية

مشروع سلة سابك الخيري 

9000أسرة ايتام 

بر العالية - التقويم السنوي

شاركة سابك الخيرية جمعية البر العالية بإرسال عدد من
السلل الغذائية والحقائب المدرسية التى تدعم األسر أشد

حاجه واأليتام وتسد حاجتهم وتخفف فقرهم.

25



ريال

مشاريع وبرامج الجمعية

السلة الرمضانية 

935.500أسرة مستفيدة3769

26بر العالية - التقويم السنوي

في شهر رمضان المبارك والعطاء وهو موسم عظيم من مواسم الخير
والبركة والتي يتنافس فيها المسلمون في البذل والعطاء أسوة برسول

هللا صلى هللا عليه وسلم الذي كان أجود ما يكون في رمضان ولحاجة
الفقراء و األرامل والمطلقات والمرضى وأسر السجناء لتأمين لقمة

العيش لهم من اإلفطار والعشاء والسحور خالل شهر رمضان المبارك
لذا انبثقت أهمية تنفيذ مشروع السلة الرمضانية . 



مشاريع وبرامج الجمعية

مبادرة توفير أجهزة الحاسب للطالب
لتسهيل تعليمهم عن بعد 

25بر العالية - التقويم السنوي

 بادرت الجمعية إلى توفير أجهزة الحاسب اآللي لألسر المحتاجة،
المسجلين لدى الجمعيات الخيرية لضمان إمكانية متابعة أبنائهم

لتعليمهم عن بعد، بعد أن شرعت وزارة التعليم في إعطاء الدروس عبر
المنصات اإللكترونية للتغلب على ظروف تعليق الدراسة تحرزا من فيروس

كورونا "كوفيد – 19". 
وقد دعم المشروع بالكامل من جمعية ارتقاء المتخصصة في استقبال

الفائض من أجهزة الحاسب اآللي، في تقديم أجهزة مكتبية للطالب
والطالبات لتسهيل عملية التعلم عن بعد، تماشيا مع االحترازات التي

تقدم للوقاية من المرض.



الفرص التطوعية 
التي قامت بها الجمعية..















الزيارات المنزلية..















ترميم المنازل.. 









تسليم األجهزه وسالت
الغذائية للمستفيدين..















اليوم الوطني..











وقفة تأمل.. 



عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال الرسول هللا صلى هللا
عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العبادة فيه إال ملكان ينزالن
فيقول أحدهما اللهم أعط منفقًا خلفًا ، ويقول اآلخر اللهم

أعط ممسكًا تلفًا) متفق عليه.
 

وعنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: قال هللا
تعالى: (أنفق يا ابن آدم ينفق عليك) متفق عليه.

 
فهذه األحاديث فيها الحث على النفقة واإلحسان والجود

والكرم ، وأن صاحب النفقة تدعو له المالئكة بالخلف فينبغي
اإلكثار من ذلك.

  
تقبل هللا صدقاتكم وأخلف عليكم.

وقفة تأمل.. 



ترفع الجمعية شكرها وتقديها
 لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وسمو ولي عهده األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية ولجميع

المؤسسات المانحة والشركات والمؤسسات واألفراد وعلى
الدعم المستمر للجمعية ومساندتها في تحقيق أهدافها

السامية وأداء رسالتها
 سائلين المولى العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء على ماقدموه

من دعم للجمعية.

شكر وتقدير وعرفان.

وهللا الموفق..

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113










شركاؤنا في مسيرة
 العطــــــــــاء.. 
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