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نحمد �هلل ون�شكره على �أن هي�أ لهذه 
�لبالد �ملب�ركة قي�دة ر�شيدة تعمل على 

 ر�حة �ملو�طن و�أمنه،
وتهيئة �شبل �لعي�ش �لرغيد وتقدمي 

 �لدعم �ل�شخي لالأعم�ل �خلريية
)ف�شكرً� قي�دتن� على هذ� �لعط�ء(

خادم الحرمين الشريفين

�مللك �شلم�ن بن عبد�لعزيز �آل �شعود

�ساحب ال�سمو امللكي
�لأمري حممد بن  �شلم�ن بن عبد�لعزيز �آل �شعود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

�ساحب ال�سمو امللكي
 �لأمري خ�لد �لفي�شل بن عبد�لعزيز

 م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني واأمري منطقة مكة املكرمة

�ساحب ال�سمو امللكي 
�لأمري بدر بن �شلط�ن بن عبد�لعزيز �آل �شعود

 نائب اأمري منطقة مكة املكرمة

حمافظ القنفذة 
حممد عبد�لعزيز �لقب�ع
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

احلم��د هلل وال�س��اة وال�س��ام عل��ى ر�س��ول اهلل وعل��ى اآل��ه و�سحب��ه اأجمع��ن ، في�س��رنا اإن ن�س��ع ب��ن اأيديك��م التقري��ر 
ال�س��نوي ملنا�س��ط اجلمعي��ة لع��ام ٢٠١٩م  ، وال��ذي يح��وي ع��ددا م��ن الربام��ج والأن�س��طة الت��ي مت تنفيذه��ا ، وه��ذا 

التقري��ر  ثم��رة جه��ود زمائ��ي اع�س��اء جمل���س الإدارة واملدي��ر التنفي��ذي  وجمي��ع موظف��ي اجلمعي��ة  .
وال�س��كر هلل اأول عل��ى م��ا انع��م ب��ه علين��ا م��ن نعم��ة الأم��ن والإمي��ان يف ه��ذه الب��اد املبارك��ة بقي��ادة  خ��ادم احلرم��ن 
ال�س��ريفن املل��ك �س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز حفظ��ه اهلل وويل عه��ده الأم��ن �س��مو الأم��ر حمم��د ب��ن �س��لمان حفظ��ه اهلل  
وا�س��راف م��ن م�ست�س��ار خ��ادم احلرم��ن ال�س��ريفن اأم��ر منطق��ة مك��ة املكرم��ة الأم��ر خال��د الفي�س��ل و�س��مو نائب��ه 

الأم��ر ب��در ب��ن �س��لطان ب��ن عبدالعزي��ز  ومتابع��ة م��ن �س��عادة حماف��ظ حمافظ��ة القنف��ذة  .
وال�سكر مو�سول لكل الداعمن للجمعية من املوؤ�س�سات والأفراد ، �سائلن اهلل للجميع التوفيق وال�سداد  .

رئي�س جمل�س الإدارة 
م�شحي بن مفت�ح عبد�هلل �لعي�شي
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رؤيتنا: 
التميز يف الرعاية والتاأهيل 

والتمكن للم�ستفيدين

رسالتنا:
 تقدمي رعاية اجتماعية 

نوعية حتفظ كرامة 
امل�ستفيد باحرتافية عالية 

وبيئة مثالية

 شهادة التسجيل 
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�ملن�شــــــــــــب �ل�شـــــــــــــــــــــــــــــمم

   الرئي�سم�سحي بن مفتاح عبداهلل العي�سي 1
نائب الرئي�س حممد عيدان اأحمد العي�سي2
اأمني ال�سندوق  علي حممد علي العي�سي3
الأمني العام مطر مطري علي العي�سي4
ع�ســـــــو ح�سن �سيبان عبد اهلل العي�سي5
ع�ســـــــو مر�سي اأحمد عبداهلل العي�سي6
ع�ســـــــو حممد كدمي حممد العي�سي7
ع�ســـــــو عبدالعزيز �سيبان عبداهلل العي�سي8
ع�ســـــــو حممد علي حممد الغامدي9

أعضــاء 
مجلــس 
اإلدارة 
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المشاريع
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مشروع السلة الغذائية
عدد امل�ستفيدين = 577 م�ستفيداً
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 مشروع كفالة األيتام
عدد الأيتام = ٩١ يتيماً ويتيمًة
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مشروع بناء وترميم المساكن   
 مشروع مساعدة الشباب على الزواجعدد امل�ستفيدين = ٢5 اأ�سرة
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مشروع المساعدات النقدية

 عدد �مل�شتفيدين =

 ١6 �ساباً

 عدد �مل�شتفيدين =

  346  اأ�سرة

 مشروع مساعدة الشباب على الزواج
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مشروع المساعدات الصحية
عدد امل�ستفيدين = ٢١ م�ستفيداً

مشروع تفريج كربة
عدد امل�ستفيدين = ٢4 اأ�سرة
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البرامج التعليمية
  م�سروع احلقيبة املدر�سية

عدد امل�ستفيدين = 353  م�ستفيداً
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مشروع إفطار الطالب
عدد امل�ستفيدين = ١٢7 طالباً

مشروع األجهزة الكهربائية
عدد امل�ستفيدين = ٢4 م�ستفيداً
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مشروع سقيا 
امل�ستفيدون =  اأكرث من ١67 األف من امل�سلن باجلوامع وامل�ساجد 
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مشروع إفطار صائم
تنفذ اجلمعية �سنويًا م�سروع اإفطار �سائم يف جامع املركز وامل�ساجد املجاورة

عدد امل�ستفيدين من امل�سروع =   6٠٠٠ �سائم
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1- دورات القدرات للطالب والطالبات
2- دورة �سناعة العطور للن�ساء

3- دورة تغليف الهدايا وتن�سيق الورود
4-دورة املكياج وت�سريح ال�سعر 

عدد امل�ستفيدين = 4٠٠  م�ستفيد

البرامج التدريبية والتأهيلية
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خدمة المجتمع
1- م�سروع اأمومة .             2- دعم النادي ال�سيفي اأفياء.         

عدد امل�ستفيدين من امل�سروع = اأكرث من 4٠٠ م�ستفيد وم�ستفيدة 
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مشاريع تحت التنفيذ
1- وقف الوفاء                         2- حمطة تنقية املياه .
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تدشين 
الشعار 
الجديد 

للجمعية 

�ل�شع�ر �جلديد�ل�شع�ر �لقدمي
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حمافظ حمافظة القنفذة 
يد�سن �سعار ومتجر جمعية 

الرب بثاثاء اخلرم

الجمعية بعيون اإلعالم

بال�سور.. جمعية الرب بثاثاء 
اخلرم بني عي�سى تنهي دورة 

اختبار القدرات »قيا�س«

جمعية الرب اخلرية بثاثاء اخلرم 
ت�سرف �سيكات كفالة الأيتام



22

التقرير المالي

1.921.830 ري�ل �إجم�يل �مل�شروف�ت
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شركاء النجاح

�ل�شيخ  عبد�هلل  بن عبد�لرحمن �لعقيل

 �لدكتورة فوزيه �بر�هيم �جلف�يل




263608010288886
263608010294413
263608010294439
263608010294421










44247159007409
44200001061500
44200001061402





999121631380003
999121631380027
999121631380011





68222000044000
68222000044002
68222000044001



brbn iaessa

0 5 6 7 1 8 6 9 1 8  
0 5 6 7 1 8 0 2 1 8
0 1 7 7 3 2 2 7 2 9
bnm1429@hotmail.com
b i r - b a n i - e s s a . o r g
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