


 ((إجنازات اجلمعية لعام))

 م2018من 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



 م2018شركاء النجاح 



 إجنازات مجعية الرب األهلية بوادي عمود
 م2018



 ((الرمضانية –الدورية ))السالل الغذائية 
 

 دعم املشروع من عدة جهات خريية نقدية وعينية  مت

 السالل املوزعة بلغ عدد 

 م2018عيين ونقدي يف عام ( سلة 4500)

 ريال( 1350000)بلغت تكلفة املشروع االمجالية 

 ((مليون وثالمثائة ومخسون الف ريال))

مشروع 

السالل 

الغذائية 

 م2018



 م2018/السالت الغذائية بدعم من مؤسسة الثنيان اخلريية مشروع 



 م2018/السالت الغذائية بدعم من مؤسسة الثنيان اخلريية مشروع 



 م2018/الغذائية بدعم من أوقاف الضويان  اخلريية مشروع السالت 



 م2018/الغذائية بدعم من أوقاف الضويان  اخلريية مشروع السالت 



السالت الغذائية الدورية لألسر الفقرية بدعم من مؤسسة سليمان مشروع 

 م2018الراجحي    اخلريية فرع جازان 



السالت الغذائية الدورية لألسر الفقرية بدعم من مؤسسة سليمان مشروع 

 م2018الراجحي    اخلريية فرع جازان 



السالت الغذائية الدورية لألسر الفقرية بدعم من مؤسسة سليمان مشروع 

 م2018الراجحي    اخلريية فرع جازان 



السالت الغذائية الدورية لألسر الفقرية بدعم من أوقاف الضويان مشروع 

 م2018اخلريية 



السالت الغذائية الدورية لألسر الفقرية بدعم من أوقاف الضويان مشروع 

 م2018اخلريية 



السالت الغذائية الدورية لألسر الفقرية بدعم من أوقاف الضويان مشروع 

 م2018اخلريية 



السالت الغذائية الدورية لألسر الفقرية بدعم من أوقاف الضويان مشروع 

 م2018اخلريية 



 م2018السالت الغذائية الدورية لألسر الفقرية بدعم من أوقاف الضويان اخلريية مشروع 



 ((إعفاف مشروع ))

 ((  2018ملساعدة الشباب يف الزواج ))

 بدعم من 

 (من اجلمعية ودعم  -مؤسسة اجلميح اخلريية )

 شاب( 15)بلغ عدد املستفيدين من املشروع

 ريال( 92000)دعم مجعية بر عمود االهلية 

 ريال( 70000)مؤسسة اجلميح اخلريية 

 ريال( 162000)الكلى للمشروع بلغ الدعم 



 (  ملساعدة الشباب يف الزواج )إعفاف مشروع 

 م2018بدعم من مؤسسة اجلميح اخلريية 



 (  ملساعدة الشباب يف الزواج )إعفاف مشروع 

 م2018بدعم من مؤسسة اجلميح اخلريية 



 (  ملساعدة الشباب يف الزواج )إعفاف مشروع 

 م2018بدعم من مؤسسة اجلميح اخلريية 



 (  ملساعدة الشباب يف الزواج )إعفاف مشروع 

 م2018بدعم من مؤسسة اجلميح اخلريية 



 (  ملساعدة الشباب يف الزواج )إعفاف مشروع 

 م2018بدعم من مؤسسة اجلميح اخلريية 



بدعم من مؤسسة اجلميح ( ملساعدة الشباب يف الزواج )إعفاف مشروع 

 م2018اخلريية 



 ((م2018سقيا املاء مشروع ))

 ريال( 130000)شراء وايت لنقل املاء للسكان بالقرى واالودية -1

 ريال( 7500)خزان امسنيت تكلفة اخلزان ( 160)إنشاء عدد  -2

 .ريال( 30000)بري تكلفة البئر ( 60)حفر  -3

 بدعم من مؤسسات خريية متنوعة وكذلك دعم فردي

 م2018التكلفة االمجالية للمشروع 

 لاير( 3000000)

 ((ثالثة مليون ريال))



شراء وايت لنقل املاء لألسر بالقري بدعم من اوقاف اجلعد )سقيا املاء مشروع 

 م2018اخلريية 



شراء وايت لنقل املاء لألسر بالقري بدعم من اوقاف اجلعد )سقيا املاء مشروع 

 م2018اخلريية 



خزان أمسنتى حلفظ املاء بدعم متفرق لألسر (160)بناء عدد )سقيا املاء مشروع 

 (م2018الفقرية 



خزان أمسنتى حلفظ املاء بدعم متفرق لألسر (160)بناء عدد )سقيا املاء مشروع 

 (م2018الفقرية 



خزان أمسنتى حلفظ املاء بدعم متفرق لألسر (160)بناء عدد )سقيا املاء مشروع 

 (م2018الفقرية 



خزان أمسنتى حلفظ املاء بدعم متفرق لألسر (160)بناء عدد )سقيا املاء مشروع 

 (م2018الفقرية 



خزان أمسنتى حلفظ املاء بدعم متفرق لألسر (160)بناء عدد )سقيا املاء مشروع 

 (م2018الفقرية 



خزان أمسنتى حلفظ املاء بدعم متفرق لألسر (160)بناء عدد )سقيا املاء مشروع 

 (م2018الفقرية 



خزان أمسنتى حلفظ املاء بدعم متفرق لألسر (160)بناء عدد )سقيا املاء مشروع 

 (م2018الفقرية 



 (م2018بئر خيدم القرى واالسر الفقرية ( 60) حفر)سقيا املاء مشروع 



 (م2018بئر خيدم القرى واالسر الفقرية ( 60) حفر)سقيا املاء مشروع 



الف ( 130)تكلفة الوحدة )وحدات سكنية ( 3)عدد -1

منهم وكانت اجلمعية قائمة ريال مت االنتهاء 

 .االشراف على التنفيذ والتسليم بدور 

وحدات حتت االنشاء  تكلفة الوحدة (9)عدد  -2

 الف ريال ( 130)

 وحدة( 12)بلغت التكلفة االمجالية للمشروع 

 مليون ومخسمائة وستون الف ريال

 ريال(  1650000)

مشروع 

الوحدات 

السكنية 

لألسر 

الفقرية 

وااليتام 

 م2018



 (م2018وحدات ( 3)الوحدات السكنية لألسر الفقرية  مت االنتهاء من بناء مشروع 



 (م2018وحدات ( 3)الوحدات السكنية لألسر الفقرية  مت االنتهاء من بناء مشروع 



 (م2018وحدات ( 3)الوحدات السكنية لألسر الفقرية  مت االنتهاء من بناء مشروع 



 (م2018وحدات حتت االنشاء  ( 9)الوحدات السكنية لألسر الفقرية عدد مشروع 



 (م2018وحدات حتت االنشاء  ( 9)الوحدات السكنية لألسر الفقرية عدد مشروع 



 ((م2018رعاية 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

 م2018خالل عام املبلغ املخصص للمشروع 

 ريالالف ( 100)مبلغ وقدرة 

 ريال ( 44200)صرف منه 

 ومازال املشروع مستمر



 ((م2018رعاية الطالب اجلامعي مشروع ))

 ريال(25000)الشقق السكنية للطالب اجلامعي اجيارات  -

 ريال( 23000)نقدية لطالب اجلامعي مساعدات  -

وذلك ملد يد العون هلم وختفيف العب عن أسرهم 

 ومساعدتهم يف إكمال دراستهم اجلامعية

 ريال( 48000)امجالي املصروف على املشروع

 ((مثانية وأربعون الف ريال))



 ((م2018رعاية الطالب اجلامعي مشروع ))

املصروف على إمجالي 

 ريال( 48000)املشروع

 ((مثانية وأربعون الف ريال))



 ((م2018مشروع رعاية وكفالة األيتام ))

 الف ريال( 150)بدعم من أوقاف الضويان اخلريية مببلغ وقدرة 

 برامج املشروع

 .رعاية وكفالة شهرية نقدية  -1

 .كفالة سالل غذائية -2

 كفالة تأثيث منازهلم باألجهزة الكهربائية -3

 .كفالة الكسوة -4

 .شراكة جمتمعية مع جممع عمود التعليمي  -5



 ((م2018مشروع رعاية وكفالة االيتام ))

 ريالالف ( 150)بدعم من أوقاف الضويان اخلريية مببلغ وقدرة 



 ((م2018مشروع رعاية وكفالة االيتام ))

 ريالالف ( 150)بدعم من أوقاف الضويان اخلريية مببلغ وقدرة 



 ((م2018مشروع رعاية وكفالة االيتام ))

 ريالالف ( 150)بدعم من أوقاف الضويان اخلريية مببلغ وقدرة 



 ((م2018مشروع رعاية وكفالة االيتام ))

 ريالالف ( 150)بدعم من أوقاف الضويان اخلريية مببلغ وقدرة 



 (زيارات  اجلمعية )قالو عنا الكثري 



جزى اهلل خريا ًَ كل من ساهم يف هذه 

 األعمال واالجنازات ولو بشطر كلمة

 كتب اهلل أجركم مجيعا

 ((نلتقي معكم يف التقرير النهائي))


