


 ((إجنازات اجلمعية لعام))

 م2018: م 2017من عام 



نَاِبَل ِِف ُكلِ ُسنْبُ  ْبَع س َ ِ ََكَثَِل َحبذٍة َأنَْبتَْت س َ يَن يُْنِفُقوَن َأْمَوالَهُْم ِِف َسِبيِل اَّللذ ِ ْن َلٍ ﴿َمثَُل اَّلذ ََ ُُ ِل ِِ ا ََ ُ ُ ي اَّللذ ََ  ِمََُة َحبذٍة 

اِسٌع عَِلمٌي﴾ ََ  ُ اَّللذ ََ  يََشاُء 



 اململكة العربية السعودية

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 مجعية الرب األهلية مبركز وادي عمود 

 حمافظة الريث منطقة جازان

 هـ1436لسنة  696تصريح رقم 

 :تقدم لكم     



 :نبذة عن اجلمعية

 يف منطقة جازان على احلدود مع دولة  اليمن الشقيق وهي بيئة جبلية تقع

نسمة ، اغلبهم من املعوزين ( 3700)صعبة التضاريس يبلغ عدد سكانها 

قريه واكثر من ( 12)والفقراء وحمدودي الدخل ويغطى نشاط اجلمعية 

 .هجر(  5)

 696هـ بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم 1436تأسست اجلمعية سنة 

  هـ1437العمل فعليا يف منتصف عام وبدأت. 



رؤية 

 اجلمعية

أن تكون اجلمعية ُأمنوَذج حيتذى به يف إدارتها وتقنيتها 

وخدماتها من خالل املزج بني اإلنفاق العطائي  واإلسهام 

 .اإلمنائي لألفراد واجملتمع



 :رسالة اجلمعية
 

 حيفظ مبا وعينيًا ماليا احملتاجة الفئات مساعدة

 خالل من احلياة يف النجاح مهارات ويكسبهم كرامتهم

 .واجملتمع لألفراد اخلريية املشاريع



 :أهداف اجلمعية 
 على رفع املستوى االجتماعي والثقايف واالقتصادي والصحي لألسر العمل

 :املستفيدة

 حتقيق االستدامة املالية للجمعية لتحقيق اهدافها واالعتماد على مواردها

 .الذاتية

 إقامة ودعم املشاريع اخلريية اليت ُتسهم يف تقديم اخلدمات االجتماعية

 .والتعليمية والصحية العامة

 املساهمة الفعالة يف األنشطة الدينية واالجتماعية والثقافية والعملية

 .والصحية العامة



 اهليكل التنظيمي للجمعية



 م2017شركاء النجاح 



 إجنازات مجعية الرب األهلية بوادي عمود
 م2017



 ((م2017جتهيز مقر ومبنى اجلمعية ))



 ((م2017جتهيز مقر ومبنى اجلمعية ))



احلقيبة املدرسية على طالب األسر الفقرية توزيع 

 م2017بعمود  

---------------------------------- 

مت توزيع حقائب مدرسية على طالب وطالبات املدارس االبتدائية 

 واملتوسطة لألسر الفقرية وااليتام بدعم من اجلميح اخلريية

 (عشرون الف ريال)ريال ( 20000)تكلفة املشروع 



 م2017احلقيبة املدرسية على طالب األسر الفقرية بعمود  توزيع 



احلقيبة املدرسية على طالب األسر الفقرية بعمود  بعم من مؤسسة توزيع 

 م2017الثنيان اخلريية 



 ((  عمودصائم جبامع  مشروع إفطار ))

 م2017بدعم من مؤسسة اجلميح اخلريية 

جتهيز مائدة افطار بدعم من مؤسسة اجلميح مت 

 اخلريية طوال شهر رمضان باجلامع بتكلفة 

 (ثالثون الف ريال)ريال  30000



 م2017عمود بدعم من مؤسسة اجلميح اخلريية صائم جبامع  إفطار 



 م2017اخلريية عام من مؤسسة اجلميح عمود بدعم صائم جبامع  إفطار 



 ((  تطوير العاملني واحملتسبني واملتطوعني واملوظفني))

 م2017جبمعية بر عمود االهلية 

 مؤسسة سامل بن حمفوظ اخلريية /بدعم من 

اقامت مجعية الرب االهلية بعمود عدة دورات يف احلاسب 

 أسابيع ( 4)االلي والعمل االداري ملدة 

 (أربعون الف ريال)ريال ( 40000)مببلغ وقدرة 



تطوير العاملني واحملتسبني واملتطوعني واملوظفني جبمعية بر عمود بدعم من 

 م2017مؤسسة سامل بن حمفوظ اخلريية عام 



تطوير العاملني واحملتسبني واملتطوعني واملوظفني جبمعية بر عمود بدعم من 

 م2017مؤسسة سامل بن حمفوظ اخلريية عام 



تطوير العاملني واحملتسبني واملتطوعني واملوظفني جبمعية بر عمود بدعم من 

 م2017مؤسسة سامل بن حمفوظ اخلريية عام 



تطوير العاملني واحملتسبني واملتطوعني واملوظفني جبمعية بر عمود بدعم من 

 م2017مؤسسة سامل بن حمفوظ اخلريية عام 



تطوير العاملني واحملتسبني واملتطوعني واملوظفني جبمعية بر عمود بدعم من 

 م2017مؤسسة سامل بن حمفوظ اخلريية عام 



 ((مشروع تأثيث منازل الفقراء واالرامل باألجهزة الكهربائية))

 م2017لعام 

 :بدعم من مؤسسيت 

 سلمان عبد العزيز اخلريية فرع جازان –اجلميح اخلريية 

 

 بني مكيف وغسالة وثالجة وفرنجهاز ما ( 150)بلغت عدد االجهزة املوزعة 

 الف ريال( 230)وبلغت تكلفة املشروع 

 (مئتان وثالثون الف ريال)



جهاز من مؤسسة ( 60)اجهزة كهربائية بدعم عيينتوزيع 

 م2017اجلميح اخلريية 



جهاز من مؤسسة ( 60)اجهزة كهربائية بدعم عيينتوزيع 

 م2017اجلميح اخلريية 



جهاز من مؤسسة ( 60)اجهزة كهربائية بدعم عيينتوزيع 

 م2017اجلميح اخلريية 



 توزيع اجهزة كهربائية بدعم من مؤسسة 

 م2017اجلميح اخلريية 



 (صرف تأثيث منازل الفقراء وااليتام من االجهزة الكهربائية )مشروع 

 م2017بدعم من مؤسسة سليمان عبد العزيز اخلريية 



 (  صرف تأثيث منازل الفقراء وااليتام من االجهزة الكهربائية )مشروع 

 م2017بدعم من مؤسسة سليمان عبد العزيز اخلريية 



 ((املنازل لألسر الفقرية واأليتام بعمود مشروع ترميم ))

 :بدعم من املؤسسات اخلريية

 (أوقاف الضحيان اخلريية –مؤسسة محد احلصينى اخلريية )

 منزل ما بني ترميم ( 15)بلغ عدد املنازل 

 (اخل... -لياسة  –دهان  –صحية  –كهرباء  –سباكه )

 م2017إمجالي املصروف على املشروع عام 

 (مائة ومخسون الف)ريال  150000



منازل االسر املستفيدة بدعم من مؤسسة ( 10)مشروع ترميم 

 محد احلصينى اخلريية



من مؤسسة /مشروع ترميم منازل االسر املستفيدة بدعم 

 م2017محد احلصينى اخلريية 



منازل االسر املستفيدة بدعم من مؤسسة محد ( 10)مشروع ترميم 

 احلصينى اخلريية



منازل االسر املستفيدة بدعم من مؤسسة محد ( 10)مشروع ترميم 

 م 2017احلصينى اخلريية 



منازل الفقراء بدعم من اوقاف عبداهلل بن تركي ( 10)مشروع ترميم 

 م 2017الضحيان  



منازل الفقراء بدعم من اوقاف عبداهلل بن ( 10)مشروع ترميم 

 م 2017تركي الضحيان  



 ((م2017مشروع توزيع سالل غذائية ))

 (سالت رمضان   –سالت دورية )

يعترب من املشروعات الرئيسية و الدائمة باجلمعية لألسر 

عدد السالل  الفقرية واأليتام واألرامل واملطلقات بلغ 

دورية غذائية ( سلة  3000) الفئاتاملورعة على مجيع 

 الف ريال( 900)مببلغ وقدرة  (نقدى وعيين)ورمضانية 

 تسعمائة الف ريال



هـ  بدعم من أوقاف فهد 1438مشروع توزيع سالت رمضان 

 م 2017العويضة اخلريية 



هـ  بدعم من مؤسسة فهد 1438مشروع توزيع سالت رمضان 

 م 2017العويضة اخلريية



بدعم نقدي من أوقاف فهد عبداهلل /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017العويضة   اخلريية 



بدعم نقدي من اوقاف فهد عبداهلل /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017العويضة   اخلريية 



بدعم عيين من العثيم / هـ 1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017اخلريية 



بدعم عيين من العثيم اخلريية /هـ  1438مشروع توزيع سالت رمضان 

 م 2017



هـ  بدعم مؤسسة اجلوهرة 1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م 2017اخلريية



هـ  بدعم مؤسسة اجلوهرة 1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م 2017اخلريية



 بدعم عيين أوقاف امللوان اخلريية/  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 



بدعم عيين من اوقاف امللوان /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م 2017اخلريية 



بدعم عيين من مؤسسة فواز /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017وسليمان عبد اجمليد احلكري اخلريية 



بدعم عيين من مؤسسة /  هـ1438مشروع توزيع سالت رمضان 

 م2017فواز وسليمان عبد اجمليد احلكري اخلريية 



بدعم عيين من /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017مؤسسة العثيم  اخلريية 



بدعم عيين من /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017مؤسسة العثيم  اخلريية 



بدعم نقدي من أوقاف /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017فهد عبداهلل العويضة   اخلريية 



 بدعم عيين /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017من أوقاف امللوان  اخلريية 



 بدعم عيين /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017من سلطان السلطان اخلريية   



 بدعم عيين /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017من سلطان السلطان اخلريية   



 بدعم عيين /  هـ1438توزيع سالت رمضان مشروع 

 م2017من سلطان السلطان اخلريية   



 م 2017شركة اخلريف  عيين من بدعم /  هـ1438توزيع زكاة حبوب  مشروع 



 بدعم عيين /  هـ1438توزيع زكاة حبوب  مشروع 

 م2017من شركة اخلريف  



 ((م2017مشروع رعاية األيتام ))

 :يتكون مشروع الرعاية من الربامج 

 كفالة سالل غذائية -1

 كفالة مببلغ نقدي شهري -2

 تأثيث منازهلم بأجهزة كهربائية  -3

 اوقاف أبنامي بالتعاون مع مجعية غراس جبازان  -بدعم من اجلمعية وكذلك 

 الف ريال (  120)بلغ الدعم املقدم هلم

 (مائة وعشرون الف ريال)

  



 بدعم عيين /  هـ1438توزيع االجهزة الكهربائية لأليتام باجلمعية مشروع 

 م2017مني  وبالتعاون مع مجعية غراس جبازان أبا من اوقاف 



 م2017/هـ 1438دعم أسر األيتام بسالت غذائية شهرية 



 توزيع سالت غذائية خمصصة لأليتام بدعم من مجعية غراس جبازان

 هـ1438/م 2017

 بالتعاون مع



 ((م2017السقيا جبمعية بر عمود األهلية مشروع ))

 املشروعحيث املشروع االكرب واالضخم برامج 

 .انشاء حمطة حتلية للماء -1

 .خزان امسنيت حلفظ املاء( 20)انشاء  -2

 .حفر االبار  -3

 الف ريال( 700)بلغت تكلفة املشروع  االمجالية   مبلغ وقدرة 

 م2017سبعمائة الف ريال يف عام 



الف ريال ( 110)انشاء حمطة حتلية خريية بتكلفة مشروع 

 م2017بدعم من مؤسسة القرعاوي اخلريية 



الف ريال ( 110)انشاء حمطة حتلية خريية بتكلفة مشروع 

 م2017بدعم من مؤسسة القرعاوي اخلريية 



الف ريال بدعم من ( 110)انشاء حمطة حتلية خريية بتكلفة مشروع 

 م2017مؤسسة القرعاوي اخلريية 



الف ريال ( 110)انشاء حمطة حتلية خريية بتكلفة مشروع 

 م2017بدعم من مؤسسة القرعاوي اخلريية 



 م2017(  خزانات امسنتية)مشروع السقيا 

 وقف سعد عبداهلل محد املوسى اخلريية/دعم من ب



 (سقيا املاء)اآلبار العشرون مشروع 



 (سقيا املاء)خزان بامسك مشروع 



 ((م2017مساعدة متضرري السيول مشروع ))

ومساعدة تقديم إعانة مت 

واالمطار متضرري السيول 

املقدمة من دعم عمود بوادي 

عن ما الوزارة وتعويضهم 

السكن غرق وهلك من 

 واحلالل بلغت قيمة املساعدة

 ريال( 314550)  



 ((م2017مساعدة متضرري السيول مشروع ))

ومساعدة تقديم إعانة مت 

واالمطار متضرري السيول 

املقدمة من دعم عمود بوادي 

عن ما الوزارة وتعويضهم 

السكن غرق وهلك من 

 واحلالل بلغت قيمة املساعدة

 ريال( 314550)  



 ((م2017مساعدة متضرري السيول مشروع ))

ومساعدة تقديم إعانة مت 

واالمطار متضرري السيول 

املقدمة من دعم عمود بوادي 

عن ما الوزارة وتعويضهم 

السكن غرق وهلك من 

 واحلالل بلغت قيمة املساعدة

 ريال( 314550)  



 ((م2017مساعدة متضرري السيول مشروع ))

ومساعدة تقديم إعانة مت 

واالمطار متضرري السيول 

املقدمة من دعم عمود بوادي 

عن ما الوزارة وتعويضهم 

السكن غرق وهلك من 

 واحلالل بلغت قيمة املساعدة

 ريال( 314550)  

ثالث مائة واربعة عشر الف 

 ومخسمائة ومخسون ريال



 ((م2017مساعدة متضرري السيول مشروع ))

ومساعدة تقديم إعانة مت 

واالمطار متضرري السيول 

املقدمة من دعم عمود بوادي 

عن ما الوزارة وتعويضهم 

السكن غرق وهلك من 

 واحلالل بلغت قيمة املساعدة

 ريال( 314550)  



 ((م2017توسعة وترميم جامع عمود مشروع ))

 مت دعم املشروع من: 

أوقاف صاحل الراجحي اخلريية 

دعم فردي من أفراد كتب اهلل أجر اجلميع. 

 الف ريال( 180)بلغت تكلفة املشروع االمجالية 

 مائة ومثانون الف ريال



 م2017/هـ1438صيانة مكيفات جامع عمود قبل رمضان مشروع 



بدعم من اوقاف صاحل الراجحي ( توسعة جامع عمود )مشروع 

 م2017اخلريية 



بدعم من اوقاف صاحل الراجحي ( توسعة جامع عمود )مشروع 

 م2017اخلريية 



هـ بدعم 1438صيانة مكيفات جامع عمود قبل رمضان مشروع 

 م2017/فردي



 م2017بدعم من مؤسسة اجلميح اخلريية

تسعي اجلمعية اىل  حتويل بعض من االسر من مستهلكة اىل أسر منتجة 

   2030وذلك للمساهمة يف االنتاج احمللى ولتحقيق رؤية اململكة 

 يف جمال اخلياطة والتطريز واملفروشات. 

 يف جمال الطباخة واالكالت الشعبية. 

 (دعم يف التسويق –عم نقدي  –دعم باملستلزمات  –دورات تدريبية )

 اسرة (  20) الف ريال واستفادت منه(  200) تكلفة املشروعبلغ 

 (مئتان الف ريال)

مشروع 

تطوير 

ودعم 

األسر 

املنتجة 

 م2017



 م2017اجلميح اخلريية مشروع دعم األسر املنتجة بدعم نقدي 



 م2017اجلميح اخلريية مشروع دعم االسر املنتجة بدعم نقدي 



 م2017اجلميح اخلريية مشروع دعم األسر املنتجة بدعم نقدي 



 م2017اجلميح اخلريية مشروع دعم االسر املنتجة بدعم نقدي 



 م2017اجلميح اخلريية مشروع دعم األسر املنتجة بدعم نقدي 



 (  م2017مشروع دلوني على السوق )

 لتوطني جمال االتصاالت يف بيع وصيانة اجلواالت

 م2017مؤسسة مناء الراجحي االنسانية / بدعم من 

 الف ريال( 90)مببلغ وقدرة 

 اجيار حمالت  -مستلزمات وعدد –جتهيزات  –دورات تدريبية 

 من الشباب العاطلني عن العمل( 10)أستفاد من املشروع 

 حمل لبيع وصيانة اجلواالت( 2)مت فتح عدد 

مشروع 

تشغيل 

الشباب 

 م2017



بدعم من مؤسسة مناء ( االسر املنتجة مشروع دلوني على السوق )مشروع 

 م2017الراجحي االنسانية 



 م2017(مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (للشبابحمل  2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 م2017( مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (للشبابحمل  2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 م2017( مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (للشبابحمل  2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 م2017( مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (للشبابحمل  2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 م2017( مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (للشبابحمل  2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 م2017( مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (للشبابحمل  2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 م2017( مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (للشبابحمل  2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 (مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (م2018حمل للشباب   2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 م2017( مشروع دلوني على السوق )الشباب مشروع تشغيل 

 (للشبابحمل  2جمال االتصاالت للشباب دورة صيانة اجلوالت وجتهيز عدد لتوطني 



 ((م2017رعاية املرضى واملصابني جبمعية بر عمود مشروع ))

تعهدت ادارة اجلمعية ان تقدم يد العون اىل مجيع 

 فئات اجملتمع الفقراء احملتاجني لذلك

 ومن ضمن مشروعات اجلمعية

 مساعدة الفقراء واملرضي واملصابني

 م 2017بلغت تكلفة املشروع خالل عام 

 الف ريال( 30)مبلغ وقدرة 

 فرد( 20)من املشروع ما يقرب من املستفيدين بلغ 

 أمت اهلل شفائهم على خري



 (م2017رعاية املرضى واملصابني جبمعية بر عمود مشروع 

 ريال يف العالج وغريها مساعدات نقدية 30000مببلغ 



 م2017تربعات نقدية للجمعية  

 488731.8 تربع لصاحل الزكاة

 80000 تربع لصاحل ترميم املنازل

 30000 تربع ملشروعات سقيا املاء

 130000 الكهربائيةباألجهزة منازل الفقراء لتأثيث تربع 

 280000 تربع لصاحل االسر املنتجة

 35222.25 تربع لصاحل االيتام



 م2017تربعات نقدية للجمعية  

تبرع لصالح 
مشروعات 

 الزكاة
 لاير 488731.8



 م2017تربعات نقدية للجمعية  

تبرع لصالح 
 االيتام

 لاير 35222.25



 م2017تربعات نقدية للجمعية  

تبرع لصالح 
 لاير 280000 االسر المنتجة



 م2017تربعات نقدية للجمعية  

تبرع لتأثيث 
منازل الفقراء 

باألجهزة 
 الكهربائية

 لاير 130000



 م2017تربعات نقدية للجمعية  

تبرع 
لمشروعات 
 سقيا الماء

 لاير 30000



 م2017نقدية للجمعية   تربعات

 لاير80000



 2017أنشطة اجلمعية  

 م2017/ 12/ 31حتى   2017/ 1/ 1حتليل مصروفات االنشطة من تاريخ 

 المبلغ باللاير ببان م
 94000 سالت غذائية 1
 23000 افطار صائم 2
 15000 البرنامج الرمضاني 3
 17900 رعاية االيتام 4
 335780 ترميم منازل 5
 124450 توزيع زكاة 6
 483600 سقيا الماء 7
 364200 سالت رمضان 8
 62500 توزيع تمور 9
 227000 توزيع اجهزة كهربائية 10
 10000 تدريب برامج محاسبية 11
 14500 مساعدة مرضي 12
 190000 االسر المنتجة  13
 25200 تسديد ايجارات سكن الطالب 14

 1987130 االجمالي



 م2017تربعات عينية للجمعية  

 م2017/ 12/ 31حتى   2017/ 1/ 1تبرعات عينية من تاريخ 

 البيان م
 االجمالي

 المبلغ باللاير المبلغ باللاير

 78000 تبرع اجهزة كهربائية من مؤسسة ال جميح الخيرية 1
97000 

 19000 تبرع اجهزة كهربائية من اوقاف ابنامي الخيرية 2
 62500 62500 تبرع كرتون تمور من وزارة المالية 3

 12700 تبرع سالت رمضان  من مؤسسة العثيم الخيرية 4

344200 
 31500 تبرع  سالت رمضان من مؤسسة وقف الملوان الوقفية 5
 50000 تبرع سالت رمضان من مؤسسة سلطان السلطان الخيرية 6
 250000 من مؤسسة الجوهرة الخيرية 1438تبرع سالت رمضان  7
 40000 40000 بربأكياس تبرع من شركة الخريف  8

 543700 543700 االجمالي


