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إهداء
    

 وما تقدموا ال نفسكم من خير تجدوه عند اهلل …

     إلى أصحاب األيادي البيضاء …إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 

السمو  أصحاب   ، اهلل  أيدهم  الثاني  النائب  وسمو  األمين  عهده  وولي 

الملكي األمراء ، وزارة الشئون االجتماعية ، جميع من ساهموا في رسم 

جمعية  تحقيق  في  ومعنويًا  ماديًا  وشاركوا   ، الدمعة  ومسح  البسمة 

التنمية  عملية  تبدأ  كي  شاركونا   ، النبيلة  ألهدافها  باألحساء  البر 

باإلنسان وتنتهي إليه لتتداخل عناصرها فُتشِكل فيما بينها نسيًجا 

الجمعية  من  بالمستفيد  ويرتقي  والديمومة  التكامل  يحقق  متناغمًا 

إلى مستوى طموحنا ببناء مجتمع أسري متكافل آمن تسوده العدالة 

والرفاه االجتماعي .... إليهم جميعًا نهدي هذا التقرير .
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العالمين، والصالة والسالم على خير  الحمد هلل رب           
أجمعين  آله وصحبه  وعلى  نبينا محمد  أجمعين  اهلل  عباد 
البر  جمعية  مجلس  أعضاء  باسم  أتقدم  أن  يسعدني   ،
والذين  الخير  أهل  من  للجمعية  الداعمين  لكل  باألحساء 
وصلت  الذي  المضطرد  والتقدم  النجاح  في  بحق  ساهموا 
كل  نعتز  ونحن  1432هـ،  المالي   العام  خالل  الجمعية  إليه 

االعتزاز بهذا النجاح والعمل االجتماعي المتميز.
البر باألحساء في إضافة عام حافل       لقد وفقت جمعية 
باالنجازات تمكنت خالله وبتوفيق من اهلل ثم بالدعم السخي 
من أهل البر واإلحسان من الرقي بمستوى الجمعية كونها 
ركن من أركان المجتمع  الفاعل في تشكيل وتطوير البنية 
بما  وذلك  األحساء،  في  لمجتمعاتنا  والخيرية  االجتماعية 
تقوم به من جهود اجتماعية وخيرية عديدة تسهم في رعاية وكفالة فئات مستحقة 
نتوسم فيها المعرفة والعلم والقدرة واإلنتاج والتحلي بقيم الطموح واالنضباط 
الحكومية  المؤسسات  مع  بالتعاون  الجمعية  إن  المسؤولية،  بروح  والتمتع 
ونهضة  بناء  في  رائد  بدور  تقوم  الخاص  القطاع  ومؤسسات  األهلية  والجمعيات 
مقوماتها  بكل  األسرة  في  لالستثمار  البعيدة  نظرتها  خالل  من  األحساء  مجتمع 

وخدماتها والرقي بها في كل المجاالت  ... 
     وفي هذا السياق أصبحت الحاجة ملحة اآلن لتكوين تعاون اجتماعي فاعل مع 
كافة  على  الكريم  البلد  هذا  في  والمواطن  الوطن  تخدم  التي  القطاعات  شتى 
األصعدة والمستويات بما يكمل من رسالة الجمعية ويخدم أهدافها السامية وبما 

يحسن من أداء وعطاء المتعاونين معها كل فيما يخصه .
أعضاء  باسم  وإعجاب  تقدير  تحية  أوجه  أن  إال  كلمتي  ختام  في  يسعني  وال       
المجلس لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين وأصحاب السمو الملكي 
األمراء وصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وصاحب السمو 
محافظ األحساء والمسئولين في وزارة الشؤون االجتماعية وعلى رأسهم معالي 
الوزير، وأهل الخير من المواطنين الذين يستحقون منا كل الشكر والعرفان اعتزازا 
بما قدموه لمجتمعاتهم ومواطنيهم كأفراد ومؤسسات، من جهود أكدت معنى 
االنتماء للوطن والوالء له، وااللتزام بأداء الواجب نحو أبنائه ولما بذلوه من جهود 
متمنين  الخير  فيه  لما  جميعًا  يوفقنا  أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  وأدعو  ملحوظة 

للجمعية المزيد من التوفيق لتحقق  أهدافها المنشودة.

                                                                                   نائب رئيس مجلس اإلدارة
                                                                              عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر

كلمة مجلس إدارة الجمعية

 عبدالمحسن الجبر
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     نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة من العمل 
الوقت  ففي   ، وتطبيقًا  ومنهجًا  فكًرا  والخيري  االجتماعي 
الذي تفخر فيه جمعية البر باألحساء بالمستوى الذي وصلت 
للمحتاجين  والخيرية  االجتماعية  البرامج  إليه على صعيد 
وذلك وفق ما سنطلع عليه في هذا التقرير المالي، إال أن 
الجهود متواصلة لالرتقاء باألوضاع االجتماعية واالقتصادية 
التواصل  قنوات  بفتح  خاص  اهتمام  إيالء  مع  للمحتاجين 
الحكومية  الجهات  من  العديد  مع  اإلجتماعي  والتعاون 
المرجوة من مثل  الفائدة  والخاصة بما يفعل ويعظم من 
المستفيد  خدمة  مبدًا  على  القائمة  التعاونية  األطر  هذه 
المستفيدين  إلى أقصى حد ممكن وفتح مجاالت تساعد 
مستوياتهم  تحسين  على  خاص  بشكل  الجمعية  من 

المعيشية واالقتصادية والثقافية .
     ومن هنا سعت جمعية البر باألحساء إلى تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية 
ونشر أسس ومبادئ هذا المفهوم الشامل للعمل االجتماعي والذي يحتم تكامل 
أساس  على  األعمال  وقطاع  واألهلي  الحكومي  المجتمع  قطاعات  وتضافر جهود 
الشراكة الفعلية بوصفها ضرورة الزمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتجدر اإلشارة 
إلى أن الجمعية قد شاركت بفعالية في العديد من المناشط االجتماعية واإلعالمية 
والمهرجانات وأقامت العديد من المشروعات الخيرية وحرصت على تنفيذ العديد 
أكثر من 34 مركزًا  التي بلغت  التدريبية عن طريق مراكزها ومكاتبا  الدورات  من 
ومكتبُا بهدف تعزيز أدوارها المجتمعية وإبراز مساهماتها في تنمية األسرة، وإيمانًا 
ونبل  االجتماعية  الرسالة  بأهمية  وإدارتها  الجمعية  شؤون  على  القائمين  من 
أهدافها من أجل النهوض بواقع الفرد وتحسين ظروفه وتوفير كل ما يساعد في 

تمكينه من القيام بأدواره اإلنسانية خدمة لوطنه ومجتمعه وأسرته.
     إن افتتاح وإدارة هذا العدد المتنامي من المراكز والمكاتب المنتشرة في مدن 
وقرى وهجر األحساء ما هو أال تجسيد لهذا التوجه على مستوى الفرد والمجتمع  
فمن خاللها تطبق الجمعية الكثير من اآلليات والنظم الحديثة والتي تعمل على 
استثمار الجهود الخالقة لألفراد العاملين فيها من خالل بيئة عمل متجانسة على 
لحياة أفضل ومستوى الئق  المعدة  البرامج  اإلدارية ساهمت في  تفرعاتها  اختالف 

من العيش الكريم لألسر المستفيدة من الجمعية .
 

                                                                             أمين عام جمعية البر باألحساء  
                                                                               م. صالح بن عبدالمحسن العبدالقادر

 

كلمة مجلس إدارة الجمعية

 م. صالح العبدالقادر
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       نيابًة عن الفقراء والمساكين من رجال 

ونساء ، أباًء وأمهات ، أبناًء وبنات ، عجزًة 

وصغار ، أرامل وأيتام .

والخيري  االجتماعي  العمل  رواد  عن  نيابًة        

اللذين عملوا في ظروف تفوق في تحدياتها الظروف 

التي نعايشها ، هؤالء الرجال والنساء اللذين جعلوا 

من التعليم حاجة بعد أن كان امتيازًا ، ومن الصحة 

المحتاجين  خدمة  ومن   ، ثقافة  االلتزام  ومن   ، حقًا 

المرأة  اهتمامات  بين  حائرة  كانت  أن  بعد   ، مهنة 

والرجل على حد سواء .

       نيابًة عنهم جميعًا نوجه نداًء لإلحساس بمعاناتهم 

 ، عليهم  السرور  أدخلت  فهال   ، بمساندتهم  ودعوًة 

فبمساعدتك نساعدهم ... فتبرعك يفرحهم .

16



17 التقرير اإلداري
يتصدر العمل اإلداري بالجمعية مجلس إدارة الجمعية حيث يقوم المجلس باإلشراف على 

شئون الجمعية وبرامجها وأنشطتها ، والتخطيط ألعمالها بينما يترك للجهاز اإلداري 
تولى تنفيذ ومتابعة وإدارة البرامج واألنشطة .

 مجلس إدارة الجمعية



اللجان الفرعية18
 

التابعة  اللجان  أو  الجمعية  إدارة  من  المرفوعة  العرض  مذكرات  بمراجعة  اللجنة  تقوم 
لمجلس اإلدارة لدراستها والتوصية بشأنها ، ومتابعة القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة 
أو ما تتخذه اللجان المختصة بمجلس اإلدارة ، واستقبال ما يحال إلى اللجنة من محاضر 
من  المجلس  يتخذه  ما  إلى  استنادًا   ، بشأنها  التوصية  أو  بالمراكز  اإلشرافية  المجالس 
وتلمس  الجمعية  مراكز  ودعم   ، العام  المدير  على  المهمات  بعض  تسهيل  و  قرارات 
أية  ودراسة   ، بالمراكز  اإلشرافية  المجالس  مدراء  مع  باالتصال  وذلك  الطارئة  احتياجاتها 
استحداثات جديدة في إدارة الجمعية والمراكز واتخاذ التوصيات الالزمة ، وإقرار المشتريات 
والمصروفات باإلدارة العامة فيما يزيد على صالحيات اإلدارة العامة ، ودراسة الوضع اإلداري 
البرامج  وإقرار  ، ودراسة  للجمعية  العامة  المصلحة  بما يخدم  والتوصية بشأنه  وتطويره 

واألنشطة الثقافية واإلعالمية التي يتم تنظيمها من قبل إدارة الجمعية والمراكز.

    تقوم اللجنة بدراسة وتطوير وتنمية برامج ومشاريع وأنشطة الجمعية ووضع الخطط 
والمفكرين  الخبراء  من  واالستفادة  واالستعانة  لها  المستقبلية  والرؤية  اإلستراتيجية 
وبيوت الخبرة في المجال الذي يراد دراسته سواء من داخل الجمعية أو خارجها ومراجعة 

على النظام اإلداري للجمعية وتطويره بشكل دائم .
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 ���א� ���א����������א�����W�א������٣

 ���א� ���א������������א���א��א����W�א�����٤

 ���א� ���א���������א�����W�������א���א�٥

بمراجعــة مــذكرات العــرض المرفوعــة مــن إدارة الجمعيــة أو اللجــان التابعــة     تقــوم اللجنــة  
لمجلس ا�دارة لدراستها والتوصية بشأنها ، ومتابعة القرارات الصادرة من مجلـس ا�دارة  

يحـال إلـى اللجنـة مـن محاضـر      سـتقبال مـا  اللجان المختصة بمجلس ا�دارة ، وأو ما تتخذه ا
اســتنادًا إلــى مــا يتخــذه المجلــس مــن  أو التوصــية بشــأنها ، بــالمراكزالمجــالس ا�شــرافية 

و تســهيل بعــض المهمــات علــى المــدير العــام ، ودعــم مراكــز الجمعيــة وتلمــس      قــرارات 
ة ، ودراســة أيــبــالمراكز المجــالس ا�شــرافية وذلــك باالتصــال مــع مــدراء احتياجاتهــا الطارئــة 

ــرار        ــة ، وإقــ ــيات الالزمــ ــاذ التوصــ ــز واتخــ ــة والمراكــ ــي إدارة الجمعيــ ــدة فــ ــتحداثات جديــ اســ
دراسـة  والمشتريات والمصروفات با�دارة العامـة فيمـا يزيـد علـى صـالحيات ا�دارة العامـة ،       

بمـا يخـدم المصـلحة العامـة للجمعيـة ، ودراسـة       ا�داري وتطـويره والتوصـية بشـأنه   الوضع
نشطة الثقافيـة وا�عالميـة التـي يـتم تنظيمهـا مـن قبـل إدارة الجمعيـة         وإقرار البرامج وا»

.والمراكز
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لجمعية ووضع وتنمية برامج ومشاريع وأنشطة اوتطوير تقوم اللجنة بدراسة
االستفادة من الخبـراء  االستعانة ووالرؤية المستقبلية لها وا�ستراتيجيةالخطط 

والمفكرين وبيوت الخبرة في المجال الذي يراد دراسته سواء مـن داخـل الجمعيـة    
.وتطويره بشكل دائمعلى النظام ا�داري للجمعية ومراجعةأو خارجها
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بمراجعــة مــذكرات العــرض المرفوعــة مــن إدارة الجمعيــة أو اللجــان التابعــة     تقــوم اللجنــة  
لمجلس ا�دارة لدراستها والتوصية بشأنها ، ومتابعة القرارات الصادرة من مجلـس ا�دارة  

يحـال إلـى اللجنـة مـن محاضـر      سـتقبال مـا  اللجان المختصة بمجلس ا�دارة ، وأو ما تتخذه ا
اســتنادًا إلــى مــا يتخــذه المجلــس مــن  أو التوصــية بشــأنها ، بــالمراكزالمجــالس ا�شــرافية 

و تســهيل بعــض المهمــات علــى المــدير العــام ، ودعــم مراكــز الجمعيــة وتلمــس      قــرارات 
ة ، ودراســة أيــبــالمراكز المجــالس ا�شــرافية وذلــك باالتصــال مــع مــدراء احتياجاتهــا الطارئــة 

ــرار        ــة ، وإقــ ــيات الالزمــ ــاذ التوصــ ــز واتخــ ــة والمراكــ ــي إدارة الجمعيــ ــدة فــ ــتحداثات جديــ اســ
دراسـة  والمشتريات والمصروفات با�دارة العامـة فيمـا يزيـد علـى صـالحيات ا�دارة العامـة ،       

بمـا يخـدم المصـلحة العامـة للجمعيـة ، ودراسـة       ا�داري وتطـويره والتوصـية بشـأنه   الوضع
نشطة الثقافيـة وا�عالميـة التـي يـتم تنظيمهـا مـن قبـل إدارة الجمعيـة         وإقرار البرامج وا»

.والمراكز
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�א���������������������������������������������������א���
 ���א� ����������א����א�����W�א�����١

א���� �������������א������W�א�����٢
����א� ���א���������א�����W�א�����٣
 ���א������������א������א������W�א�����٤

����א� ������������א��W�א�����٥

لجمعية ووضع وتنمية برامج ومشاريع وأنشطة اوتطوير تقوم اللجنة بدراسة
االستفادة من الخبـراء  االستعانة ووالرؤية المستقبلية لها وا�ستراتيجيةالخطط 

والمفكرين وبيوت الخبرة في المجال الذي يراد دراسته سواء مـن داخـل الجمعيـة    
.وتطويره بشكل دائمعلى النظام ا�داري للجمعية ومراجعةأو خارجها
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الدائمة  النقدية  المساعدات  وتقرير  المحتاجين  استمارات  بدراسة  اللجنة  وتقوم       
والمقطوعة , كما تقوم بمتابعة أحوال المحتاجين و إعداد وتنفيذ البرامج االجتماعية .

     تقوم اللجنة بدراسة تقييميه لجميع موارد الجمعية واقتراح وتحديد المخصصات المالية 
للصرف على الدراسات المقدمة لتطوير الجمعية ومراكزها كما في عملها الرئيسي في 

مراجعة الحركات المالية والدورات المحاسبية .

     

ومتابعة   ، التدريبية  والدورات  الدراسية  المنح  تمويل  طلبات  بمتابعة  اللجنة  تقوم       
طلبات وأحوال الدارسين حسب اللوائح واألنظمة الخاصة بمذكرة التفاهم والشراكة مع 

جامعة الملك فيصل ، 

W�א��������א������٣
�א���������������������������������������������������א���
������א���������א����������א�����W��א�����١
 ���א� ���א������������א���א��א����W�א�����٢

 ���א� ���א�������������������W�א�����٣

 ���א� �������������א������W�א�����٤

 ���א� ������������א��W�א�����٥

ــاجي   و ــتمارات المحتـ ــة اسـ ــة بدراسـ ــوم اللجنـ ــة   تقـ ــاعدات النقديـ ــر المسـ ن وتقريـ
كمـــا تقـــوم بمتابعـــة أحـــوال المحتـــاجين و إعـــداد وتنفيـــذ  �الدائمـــة والمقطوعـــة 

.البرامج االجتماعية 

W���א�������٤
�א���������������������������������������������������א���
������א����� ��א������������א����������W�א������١
����א������������א����א�����W�א�����٢
 ���א� �����������א����Wא�����٣

����א������������א������א������W�א�����٤
 ���א� ������������א��W�א�����٥

اقتــــراح وتحديــــد ولجميــــع مــــوارد الجمعيــــةتقييميــــهدراســــة بتقــــوم اللجنــــة 
ومراكزهـا  لتطـوير الجمعيـة  علـى الدراسـات المقدمـة    المخصصات المالية للصـرف  

.كما في عملها الرئيسي في مراجعة الحركات المالية والدورات المحاسبية 

W�א���א�����א����א���א��������٥
�א���������������������������������������������������א���
������א���������א���������א����W�א���א��������١
����א�����א����������א�����W�א������٢
 ���א�E�����א������F��������������א������W�א������٣

����א�E����������א������F��������������א����W�א������٤

، التدريبيـــة والــدورات بمتابعـــة طلبــات تمويـــل المــنح الدراســـية   تقــوم اللجنــة   
بمـــذكرة الدارســـين حســـب اللـــوائح وا�نظمـــة الخاصـــة  طلبـــات وأحـــوال ومتابعـــة 

التفاهم والشراكة مع جامعة الملك فيصل ، 

W�א��������א������٣
�א���������������������������������������������������א���
������א���������א����������א�����W��א�����١
 ���א� ���א������������א���א��א����W�א�����٢

 ���א� ���א�������������������W�א�����٣

 ���א� �������������א������W�א�����٤

 ���א� ������������א��W�א�����٥

ــاجي   و ــتمارات المحتـ ــة اسـ ــة بدراسـ ــوم اللجنـ ــة   تقـ ــاعدات النقديـ ــر المسـ ن وتقريـ
كمـــا تقـــوم بمتابعـــة أحـــوال المحتـــاجين و إعـــداد وتنفيـــذ  �الدائمـــة والمقطوعـــة 

.البرامج االجتماعية 

W���א�������٤
�א���������������������������������������������������א���
������א����� ��א������������א����������W�א������١
����א������������א����א�����W�א�����٢
 ���א� �����������א����Wא�����٣

����א������������א������א������W�א�����٤
 ���א� ������������א��W�א�����٥

اقتــــراح وتحديــــد ولجميــــع مــــوارد الجمعيــــةتقييميــــهدراســــة بتقــــوم اللجنــــة 
ومراكزهـا  لتطـوير الجمعيـة  علـى الدراسـات المقدمـة    المخصصات المالية للصـرف  

.كما في عملها الرئيسي في مراجعة الحركات المالية والدورات المحاسبية 

W�א���א�����א����א���א��������٥
�א���������������������������������������������������א���
������א���������א���������א����W�א���א��������١
����א�����א����������א�����W�א������٢
 ���א�E�����א������F��������������א������W�א������٣

����א�E����������א������F��������������א����W�א������٤

، التدريبيـــة والــدورات بمتابعـــة طلبــات تمويـــل المــنح الدراســـية   تقــوم اللجنــة   
بمـــذكرة الدارســـين حســـب اللـــوائح وا�نظمـــة الخاصـــة  طلبـــات وأحـــوال ومتابعـــة 

التفاهم والشراكة مع جامعة الملك فيصل ، 

W�א��������א������٣
�א���������������������������������������������������א���
������א���������א����������א�����W��א�����١
 ���א� ���א������������א���א��א����W�א�����٢

 ���א� ���א�������������������W�א�����٣

 ���א� �������������א������W�א�����٤

 ���א� ������������א��W�א�����٥

ــاجي   و ــتمارات المحتـ ــة اسـ ــة بدراسـ ــوم اللجنـ ــة   تقـ ــاعدات النقديـ ــر المسـ ن وتقريـ
كمـــا تقـــوم بمتابعـــة أحـــوال المحتـــاجين و إعـــداد وتنفيـــذ  �الدائمـــة والمقطوعـــة 

.البرامج االجتماعية 

W���א�������٤
�א���������������������������������������������������א���
������א����� ��א������������א����������W�א������١
����א������������א����א�����W�א�����٢
 ���א� �����������א����Wא�����٣

����א������������א������א������W�א�����٤
 ���א� ������������א��W�א�����٥

اقتــــراح وتحديــــد ولجميــــع مــــوارد الجمعيــــةتقييميــــهدراســــة بتقــــوم اللجنــــة 
ومراكزهـا  لتطـوير الجمعيـة  علـى الدراسـات المقدمـة    المخصصات المالية للصـرف  

.كما في عملها الرئيسي في مراجعة الحركات المالية والدورات المحاسبية 

W�א���א�����א����א���א��������٥
�א���������������������������������������������������א���
������א���������א���������א����W�א���א��������١
����א�����א����������א�����W�א������٢
 ���א�E�����א������F��������������א������W�א������٣

����א�E����������א������F��������������א����W�א������٤

، التدريبيـــة والــدورات بمتابعـــة طلبــات تمويـــل المــنح الدراســـية   تقــوم اللجنــة   
بمـــذكرة الدارســـين حســـب اللـــوائح وا�نظمـــة الخاصـــة  طلبـــات وأحـــوال ومتابعـــة 

التفاهم والشراكة مع جامعة الملك فيصل ، 
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        الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء نبينا محمد 
إلى  بهدية  اهتدى  آله وصحبه ومن  التسليم وعلى  وأزكى  الصالة  أفضل  عليه 

يوم الدين.
للعام  السنوي  تقريره  يقدم  أن  باألحساء  البر  جمعية  إدارة  مجلس  فيسعد 
الجاد  تواصل عملها  نتيجة  الجمعية  التي حققتها  اإلنجازات  المالي1432هـ مبرزًا 
خالل ذلك  العام بإشراف مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو األمير بدر بن محمد 

بن جلوي آل سعود محافظ األحساء.
أهم اإلنجازات لعام1432هـ :

1- صرفت مساعدات للمحتاجين بلغ مجملها ) 50.142.839 ريال( من المساعدات 
ومراكزها،  الجمعية  إدارة  من  والمقدمة  والمقطوعة  والعينية  الدائمة  النقدية 

استفاد منها ما يزيد على )64240حالة(.
2- تحقيق تطور في إيرادات السنة المالية لعام 1432 هـ حيث بلغت:

            * اشتراكات العضوية )570500( ريال.
            * التبرعات النقدية وتبرعات المراكز )57787594( ريال.

            * الزكاة النقدية )5917645( ريال.
            * التبرعات العينية )12134002( ريال.

3- توزيع ) 150 طن( من التمور على المستفيدين والمتبرع بها من حكومة خادم 
الحرمين الشريفين  للعام المنصرم بما يعادل ) 7500 كرتون من التمور( زنة 20 
كيلو للكرتون. كما تم تحصيل زكاة التمور من مزارعي األحساء بمقدار 304718 

كيلو من التمر اإلخالص ,  و287413 كيلو من التمر الرزيز.
4- اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية ومراكزها لعام 1432هـ.

5- تبني الجمعية لمشروع العمل التطوعي، وتحويل دراسة هذا المشروع للجنة 
تتكون من أعضاء من مجلس اإلدارة وأعضاء من خارج الجمعية.

6- إقرار مقترح تكوين مجلس استشاري نسائي لإلشراف على األنشطة المتعلقة 
بالعمل النسوي داخل الجمعية ومراكزها.

األسر  وأبناء  لموظفي  الفني  الدعم  برنامج  بتقديم  خاصة  دراسة  إعداد    -7
المستفيدة.

8- إقرار تشغيل عيادات الجمعية من قبل لجنة التطوير وتنمية الموارد.
رأس  على  الذين  الرسميين  للموظفين  شهرين  راتب  صرف  على  الموافقة   -9

العمل وقت إصدار القرار وذلك تمشيًا مع الرغبة الملكية الكريمة.
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10- إبرام وتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة الملك فيصل لتحقيق التعاون الكامل 
وذلك من خالل  الجمعية بشكل خاص  والمستفيدين من  المجتمع  يخدم  بما 
 300 على  المستحقة  الدراسية  الرسوم  من   %50 قدره  بتخفيض  الجامعة  التزام 
بعد  لالنتساب  المطور  التعليم  برنامج  في  قبولهم  تم  ممن  وطالبه  طالب 

ترشيحهم من قبل الجمعية .
لمراكز  الموحد  التصميم  مشروع  في  للمشاركة  هندسية  مكاتب  دعوة   -11

الجمعية.
المشروعات  في  للتكريم  األسرية  التنمية  بمركز  ممثلة  الجمعية  ترشح   -12
باإلمارات  عقد  الذي  العربية  الخليج  لدول  االجتماعي  العمل  مجال  في  الرائدة 

العربية المتحدة بتاريخ 1432/11/26هـ.

ساعد   الكريمة  النفوس  أصحاب  من  المستمد  السخي  والعطاء  الدعم  إن 
العطاء  أهل  بين  وصل  كهمزة  دورها  وبلورة  أهدافها  تحقيق  في  الجمعية 
البر  على  والتعاون  االجتماعي  التكافل  مبدأ  محققة  المحتاجين  وإخوانهم 
بالشكر  نتوجه  واليتامى  العجزة  وباسم  المحتاجين  هؤالء  فباسم  والتقوى 
النائب  واالمتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين وسمو 
الثاني وإلى المساهمين الكرام والمتبرعين من األفراد والشركات والمؤسسات  

بالتقدير والعرفان.     
                                                                                          مجلس اإلدارة
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مركز المزروعية  

هاتف: 035871544 - فاكس : 035847014

 ص.ب/2248  الرمز الربيدي/31982

mazroaiyah@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. عيىس عبدالعزيز التيسان

������� �	�� ������ ������� ������� 
W�����������א�������������١

�א�����א����א���א�������א��������������
������א��� ����א����������א�����L�א������١
 ���א� ����������א��א�����L�א�����٢

 ���א� ���א�����א���א����L�א�����٣

 ���א� ���א��������������א������L�א�����٤

 ���א� ����������א������א��������L�א�����٥

����א� ����������א������א�����L�א�����٦
����א� ���א����������א��א���L�א�����٧
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مركز المبرز  

هاتف: 920022199 - فاكس : 035307301

ص.ب  4359 - الرمز الربيدي  31982

mubaraz@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. أسامة محمد السعيد

������� �	�� ������ ������� ������� 
W�����������������א���٢

�א�����א���א����א���א�������������
������א��� ������������א��L�א�����١
 ���א� ������������א����א��L�א�����٢

 ���א� �����������א������א������L�א�����٣

 ���א� ������������א�����א����L�א�����٤

��L�א�����٥  ���א� ��א�����������

����א� �������������א�����L�א�����٦
����א� �������������א�����L�א�����٧
����א� �����������א�����א�����א�����L�א�����٨
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مركز الفيصلية   

 هاتف: 035879192 فاكس: تحويلة  37

ص.ب/1418 الرمز الربيدي/31982

faisalyah@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. ناظم سلامن بوطيبان

������� �	�� ������ ������� ������� 
W�����������א�������������٣

�א�����א��������א����א���א�������������
������א��� ���א���������������������א�������L�א�����١
 ���א� �������������������א�����L�א������٢

 ���א� ������������א�����א�����L�א�����٣

 ���א� �����������א��L�א�����٤

 ���א� �����������������L�א�����٥

����א� ������������א�����L������א�٦
����א� �א���������א��א��א��L�א�����٧
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مركزشعبه المبرز   

هاتف: 035877110 - فاكس : 035853085

ص.ب/3468   الرمز الربيدي/31982

shabah@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. عيل محمد البرش

������� �	�� ������ ������� ������� 
W�����������א���������א����٤

�א����������א���א����א���א�������������
������א��� �����������א����א��L�א�����١
 ���א� �����������������L������א٢

 ���א� �����������א��א�������L�א�����٣

 ���א� ��א�����������א����L�א�����٤

 ���א� �����������א����א�����L�א�����٥

����א� ���א�������������א������L�א�����٦
����א� ������������א��א�����L�א�����٧
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مركز الصالحية   

هاتف: 035856222 - فاكس: 035856333

ص.ب/ 50685 الرمز الربيدي/ 31982

salehyiah@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. تريك عايض الرتيك

�������� �	�� ������ ������� ������ 
W�����������א������������٥

�א�����א������א����א���א�������������
������א��� �����������א�����א����������L�א�����١
 ���א� ����א�������������א���������א����������L�א����٢

��L�א����٣  ���א� א��������������

 ���א� ��������א���א�����L�א����٤

 ���א� ������������א�����א������L�א����٥

����א� ���א����������א����L�א�����٦
����א� ����א�����������א������L�א�����٧
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مركز الشقيق  

هاتف: 035321772- فاكس : 035321821

ص.ب/30320 الرمز الربيدي/31982

shuqaiq@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. سامي أحمد القاسم

������� �	�� ������ ������� ������� 
W��������������א��������٦

�א�����א�����א����א���א�������������
������א��� ��������������א����L�א�����١
 ���א� �����������א�����L�א�����٢

 ���א� �����������א�����L�א�����٣

 ���א� �������������א�����L�א�����٤

 ���א� ������������א����L�א�����٥
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مركز إكرام الموتي   

 هاتف: 035817800  فاكس : تحويلة  8

ص.ب/7477  الرمز الربيدي/31982

ekram@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. عبدالعزيز عبدالله الدوغان

������� �	�� ������ ������� ������� 
W���������א��א�����א������������א�����������٧

�א��������א��א����א����א���א�������������
������א��� ������������א�����L�א����١
 ���א� ���א������������א���א��א����L�א�����٢

 ���א� א������������א�������L�א������٣

 ���א� ������������א��א�����L�א�����٤

 ���א� �����������א�����א�����L�א�����٥

 ���א� ����א���������א�����א����L�א����٦

 ���א� ���א�������������א����L�א����٧

 ���א� ���א��������א�����א������L�א������٨

 ���א� ����������א��א����L�א������٩

 ���א� ���א���������������א������L�א�����١٠

 ���א� ����א�������������א��א������L�א�����١١
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مركز اإلسكان المبسط   

 هاتف: 035966693 فاكس: تحويلة 12

ص.ب/5589 الرمز الربيدي/ 31982

eskan@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. عدنان  أحمد العامر

������� �	�� ������ ������� ������� 
W�����������א�����������א�����٨

�א����������א����א�א����א���א�������������
������א��� ����������א����א�����L�א������١
 ���א� �����������א���L�א������٢

 ���א� �������א�������L�א�����٣

 ���א� �������������א�����L�א�����٤

 ���א� �����������א����L�א�����٥

 ���א� ����א����L�א����٦
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مركز المطيرفي   

هاتف: 035323500 فاكس : 035323505

ص.ب/30433  الرمز الربيدي/31982

mutairafi@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. شاكر إبراهيم الخويتم

����������� �	�� ������ ������� ��� 
W�����������א���������א�����٩

�א�����א����א����א���א�������������
������א��� ��������������א����L�א�����١
 ���א� �����������א�������L�א�����٢

 ���א� �������������א����L�א�����٣

 ���א� ���������א��א������L����א���٤

 ���א� ����������א��א������L�א�����٥
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مركز القرين   

هاتف : 035320053

ص.ب/ 30425 الرمز الربيدي/ 31982

qurain@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. أحمد عبداملحسن الجندل

������� �	�� ������ ������� ������� 
W�����������א���������א�������١٠

�א�����א������א����א���א�������������
������א��� �����������א������L�א������١
 ���א� �����������א����א����L�א�����٢

 ���א� ������������א������L�א�����٣

 ���א� ������������א��א����L�א�����٤

 ���א� �������������א�����L�א�����٥
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مركز بني معن   

 هاتف: 035950007 فاكس : تحويلة  6

ص.ب/2665 الرمز الربيدي/31982

bnimaan@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. محمد إبراهيم الحبيب

������� �	�� ������ ������� ������� 
W�����������א�����������������١١

א������� �א���������������א������א���
������א��� ����א���������א������L�א�����١
 ���א� ����������א����א����L�א�����٢

 ���א� ������������������L�א�����٣

 ���א� ����������א����א�����L�א�����٤

 ���א� �����������א��א�����L�א�����٥
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مركز الجبيل   

هاتف: 035972006 فاكس : 035965696

ص.ب/35172 الرمز الربيدي/31982

jubail@ahsaber.org

مدير املركز/ أ. يارس موىس الحبيب

�������������� �	�� ������ ������� 
W�����������א���������א������١٢

�א�����א�����א����א���א�������������
������א��� ��������א����א�����L�א�����١
 ���א� ���������א�������L�א����٢

 ���א� ����������א����א��א���L�א�����٣

 ���א� �����������א����א�Lא�����٤

 ���א� ����������א����א����א����L�א�����٥
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مركز التنمية األسرية  

هاتف: 035752929 - فاكس : 035758606

ص.ب/9190 الرمز الربيدي/31982

osry@ahsaber.org

مدير املركز/د. خالد سعود الحليبي

������� �	�� ������ ������� ������� 
W������א�������א������א������������א����١٣

�א�����א�������א�����א����א���א�������������
������א��� �����������א����������������א��L�א����١
 ���א� �������������א����L�א������٢

 ���א� �����������א��א�����א�����L�א������٣

 ���א� �����������א������א��L�א������٤

 ���א� ������������א�����L�א�����٥

 ���א� א��א�����������א������L�א�����٦

 ���א� ���������א������א���L�א�����٧

 ���א� ���א�����������א����L�א������٨

 ���א� ������������א��א������L�א�����٩
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مركز دار الخير 

هاتف: 035894411 - فاكس : 035894412

ص.ب/280 الرمز الربيدي/ 31982

daralkheir@ahsaber.org

مدير املركز/أ. عبدالرحمن عبدالعزيز بوقرصني

������� �	�� ������ ������� ������� 
W�������א��א���א������������א������������١٤

�א������א��א��א����א���א�������������
������א��� �������������א����L������א�١
 ���א� ������������א����L�א�����٢

 ���א� ���א������������א��א�����L�א������٣

 ���א� ����������א������א���L�א�����٤

 ���א� ����������א������א�������L�א�����٥

 �א��� ���א�������������א����L�א�����٦

 ���א� ���א���������א�����L�א�����٧



وسام جمعية البر باالحساء      36

     اهتمت الجمعية بتكريم أهل البر في األحساء وذلك من خالل مشروع ) وسام 
للجمعية  الخيري  العمل  لداعمي  سنويًا  يمنح  والذي   ) باألحساء  البر  جمعية 
وفق آلية تنظم اختيار من تنطبق عليه الشروط لنيل الوسام الشرفي بفروعه 
واختصاصاته ، بحيث تكرم جمعية البر باألحساء األفراد والمؤسسات والشركات 
المجتمع في  األهلية والحكومية والذين بذلوا أعمال وجهود تصب في مصلحة 
األحساء أو قدموا الدعم المادي أو المعنوي أو أي شكل من أشكال الدعم لجمعية 
طاقمها  تكريم   إلى   خالله  من  الجمعية  تهدف  كما   ، ومراكزها  باألحساء  البر 
والمراكز  الجمعية  في  واإلداريين  األفراد  أو  الرسميين  بالموظفين  ممثال  العامل 
وتكريم المراكز بشكل عام لخلق نوع من التنافس اإليجابي وتعزيز مبدأ التقدير 

المعنوي لدى المبرزين منهم وفق الفروع المطروحة للوسام. 
1 ـ  وسام البر للداعم المتميز:  ويحصل عليه الفرد أو الجهة ذات اكبر تبرع )نقدًا ( 

للجمعية بشرط تواصل التبرعات  لمدة ثالث سنوات سابقة .
2 ـ  وسام البر للعمل النسائي الخيري: وتحصل عليه العاملة في المجال الخيري  
المؤسسي الـُمصرح له أو الداعمة له ماديًا الو معنويًا أو المشهود لها بالبذل ومد 
يد العون للجمعية وفقرائها حتى مع وجود أجر مادي أو معنوي أو مرتب تتقاضاه 

من مرجعها.
الجمعية  في  العاملين  ألبرز  ويمنح  الخيري:    التطوعي  للعمل  البر  وسام  ـ    3
بدوام جزئي أو بدونه أو العاملين لها  في أي مجال يخدمها أو المستفيدين منها، 
شريطة أن تكون خدمته للجمعية من باب التطوع وال يتقاضى عليها أي عائد مادي 
الهدف منه  ألبرز مشروع خيري  ويمنح  المتميز:  الخيري  للمشروع  البر  ـ وسام   4  
أو  بالجمعية  الرقي  لغرض  منها  المستفيدين  بعض  أو  للجمعية  العام  النفع 

خدمة أهدافها العامة .
5 ـ  وسام البر للمركز المميز: ويمنح للمركز التابع للجمعية فقط ، والذي تميز 
في تحصيل أكبر قدر من التبرعات بحيث ال تقل عن مليون ونصف المليون ريال  
وأكبر قدر من اإلعانات والتي ال تقل قيمتها عن مليون ريال  ونفذ أكبر قدر من 
المشروعات الخيرية المبرمجة في موسمها المحددة ، وتفاعلت إدارته إيجابيًا مع 

نظام إدارة المراكز التابعة للجمعية
كما يتم خالل االحتفال تكريم بعض موظفي الجمعية ، والذي تميز وأبدع في عمله 
داخل الجمعية مع مراعاة انضباطه اإلداري وسنوات خدمته وتقييم أدائه السنوي .
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الفائزون بوسام جمعية البر باالحساء

بيان بالفائزين بوسام جمعية البر باألحساء للعام المالي 1432هـ
�������	�������� ���	 ����� ���� 
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مسابقة جمعية البر باألحساء للتصوير الضوئي  

    عملت جمعية البر باألحساء على رفع الوعي المجتمعي حول محاربة األوجه 
في  المثالية  نحو  يسير  مجتمع  إلى  متطلعة  مجتمعنا  في  للفقر  المتعددة 
التعامل مع قضايا العمل الخيري واالجتماعي ، ومما لمسته الجمعية من خالل 
مسابقة جمعية البر األولى للتصوير الضوئي والتي عنيت بذات القضايا التي 
تخدم أهداف جمعية البر باألحساء وما تمخض عنها من آثار بارز في تحقيق الهدف 
وتحقيق  الجيدة   اإلعالمية  واألصداء  الكبير  التفاعل  خالل  من  وذلك  المنشود 
نتائج كبيرة كان من أبرزها تسليط الضوء على خدمات جمعية البر المؤثرة في 
المجتمع ، وتقديم صورة فوتوغرافية  تدعو إلى البر والحث عليه ، وتسخير هذه 
الموهبة للعمل االجتماعي الخيري  المفيد وخصوصا االتجاه اإلعالمي وتنشيط 
من  الشباب  انتباه شريحة  لفت  و   ، الفوتوغرافي  التصوير  مجال  المواهب في 
التي  الجهود  وتدعيم   ، األحساء  بمحافظة  البر   جمعية  دور  إلى  اإلناث  الذكور 
تقوم بها جمعية البر باألحساء في الحث على اإلحسان والبر في شتي المجاالت 
و االستفادة من إبداعات المشاركين في جمع أكبر عدد من الصور الضوئية التي 

تخدم الناحية اإلعالمية للجمعية .
هذا وقد أقيمت مسابقة جمعية البر باألحساء للتصوير الضوئي في نسختها 
الثانية تحت شعار )فاعل خير ( لتجسد المعنى المباشر للخير بفعله وممارسته 

على كافة األصعدة والمجاالت الخيرية المتاحة في بلدنا الكريم .
نسختها  في  للمسابقة  الداعم  للممول  باألحساء  البر  جمعية  تتقدم  وهنا 
القابضة والتي تكفلت مشكورة بدفع كافة المصروفات  الثانية شركة الكفاح 
اإلدارية والجوائز الخاصة بالمسابقة سائلين العلي القدير أن يخلف عليهم ما 

انفقوا وأن يبارك لهم فيما رزقهم .
والشكر موصول لجمعية الثقافة والفنون باألحساء على كل الدعم والمشاركة 
الفاعلة التي حظيت بها المسابقة وما مثله تعاونها من إنجاز فاعل في نجاحها.

وبقية  المسابقة  بجوائز  الفائزين  لكافة  التهنئة  بخالص  الجمعية  تتقدم  كما 
المتميزة  مشاركاتهم  عبر  الجمعية  مع  التواصل  على  وحرصهم  المشاركين 
ما  خالل  من  المشرقة  صورته  وأبرزت  واالجتماعي  الخيري  العمل  أثرت  والتي 

جسدوه من صور تعبيرية رائعة .
 



39 الفائزون في مسابقة التصوير الضوئي الثانية
بيان بالفائزين في مسابقة الجمعية للتصوير الضوئي )فاعل خير(  للعام المالي 1432هـ
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مشروع الحقيبة المدرسية    

الجمعية  من  حرصًا  المشروع  هذا  يأتي     
من  الفقيرة  األسر  أبناء  استكمال  على 
والعلمية  الدراسية  لمسيرتهم  الطالب 
قبل  الدراسية  المتطلبات  جميع  بتوفير 
بفترة  والثاني  األول  الدراسي  الفصل  بداية 

كافية . 

مشروع زكاة التمور

 150 توزيع  1432هـ  العام  خالل  تم  حيث      
من  المحتاجين  على  التمور  من  طن 
الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  تبرعات 
التمور  زكاة  تحصيل  تم  كما   ، اهلل  حفظه 
 287413 مقداره  بما  األحساء   مزارعي  من 
تمر  304718كيلو  و    ) رزيز   ( تمر  كيلو 
)خالص ( ، بحيث يعد دخل زكاة التمور من 
. عام  كل  في  للجمعية  المهمة   الدخول 

مشروع لحوم الهدي واألضاحي
   

بجمع  المبارك  األضحى  عيد  خالل  وينفذ     
ذبحها  ثم  المتبرعين  من  األضاحي  مبالغ 
يوم العيد نيابة عنهم وإتاحة اشتراط جزء 
من الذبيحة لهم ، وكذا جلب مجموعة كبيرة 
من لحوم الهدي من مكة المكرمة بعد عيد 
األضحى بعشرة أيام تقريبًا وتوزيعها على 

األسر الفقيرة والمحتاجة . 



41 مشروع ترميم المنازل

   ويقوم على أساس تفقد منازل المحتاجين 
المنازل  لهذه  الدورية  الصيانة  وعمل 
والتمديدات  البناء  سالمة  من  والتأكد 
التالف  وترمــــــيم  والصحية  الكهربائية 
الحاالت  في  مستأجر  بسكن  استبدالها  أو 

الحرجة والطارئة .

برنامج كفالة األسر

    وهو من البرامج الهامة والضخمة التي 
العديد  ببرمجة  خالله  من  الجمعية  تقوم 
واإليواء  والكساء  الغذائية  المشاريع  من 
الفقيرة حاجتها  لألسر  بما يكفل  والدراسة 
من المتطلبات الضرورية واألساسية لحياة 
خالل  من  الخير  أهل  يكفل  حيث  كريمة 
الجمعية مئات األسر المحتاجة في منطقة 

األحساء 

برنامج كفالة األيتام

    وهو من البرامج اإلنسانية التي تتلمس 
األيتام  حاجات  جميع  خالله  من  الجمعية 
يخفف  بما  المجاالت  شتى  في  واليتيمات 
الحياة  لهم  ويوفر  العائل  فقد  عنهم 
السؤال  وذل  الحاجة  عن  بعيدًا  السعيدة 
يتيم   1846 قرابة  الجمعية  وتكفل  هذا   ،
بتكلفة  أيتام  أسرة   581 يمثلون  ويتيمة 
سنوية متنامية قدرت للعام 1432هـ بمبلغ   

3.322.450 ريال .



مشروع معونة الشتاء42

    ويتم من خاله تفقد نواقص األسر المحتاجة 
قبل وخالل فصل الشتاء بحيث يتم تزويد 
أسر الفقراء من أسر المطلقات واألرامل ومن 
ال عائل لهم بكافة احتياجاتهم من وسائل 
ومستلزمات التدفئة كالبطانيات والمالبس 
الشتوية  وأجهزة التدفئة الكهربائية حماية 
لهم من برد الشتاء القارص وما قد يسببه 

لهم من أذى ال قدر اهلل .

مشروع األجهزة المنزلية

العديد  بتوزيع  خالله  من  الجمعية  وتقوم 
الدفايات  مثل  المنزلية  األجهزة  أصناف  من 
وأجهزة  والغساالت  والثالجات  والسخانات 
كلما   ، المكيفات  من  المختلفة  التبريد 
التأكد من عدم  وبعد   ، لذلك  الحاجة  دعت 
الموجدة لديهم حتى بعد  صالحية األجهزة 

إجراء عملية الصيانة عليها ، 

مشروع تدوير المخلفات الورقية

والطموحة  الرائدة  المشروعات  من      
لجمعية البر في الجمع بين الهدف الخيري 
في توفير رافد مالي لدعم أعمال الجمعية 
المجتمع  البيئي في تخليص  وبين الهدف 
بطريقة  والكرتونية  الورقية  المخلفات  من 
وتوفير كميات من  تدويرها  إلعادة  حضارية 
المياه والنبات التي يفترض إنفاقها لتصنيع 
مواد ورقية وكرتونية جديدة ، والمشروع هو 
خيرية  جمعية  ترعاه  التي  نوعه  من  األوحد 

على مستوى المملكة.

تصوير  ابرهيم امللحم  ) مسابقة التصوير الضوئي  حلظة بر  (

تصوير  حبيب  املعاتيق  ) مسابقة التصوير الضوئي  حلظة بر  (



43 مشروع زكاة الفطر

من المشروعات الغذائية الهامة في شهر 
الجمعية حرصًا منها  تبنته  والذي  رمضان 
وقتها  في  المتبرعين  زكاة  إيصال  على 
من  الفقراء  حاجة  ولسد   ، شرعًا  المحدد 
 ، البلد  أهل  قوت  من  وموحد  جيد  صنف 
حيث تأخذ الجمعية مبلغ من 10 إلى 20 ريال 
الواحدة تخرجها  األرز للفطرة  حسب نوعية 

عينًا. 

مشروع الزكوات والصدقات

من المشروعات التي تحرص الجمعية من 
خاللها على تزويد المحتاجين بمبالغ نقدية 
تساعدهم  منتظمة  شهرية  فترات  على 
على تلبية احتياجاتهم النقدية المتنوعة .

كفالة أسر السجناء

أسر  تفقد  المشروع  خالل  من  ويتم      
من  يحتاجونه  ما  كافة  وتأمين  السجناء 
التنسيق  بعد  وذلك  ضرورية  مستلزمات 
العائالت  أرباب  وحصر  السجون  إدارة  مع 
لهم  االجتماعي  البحث  وعمل  الموقوفين 
مواد  من  يحتاجونه  ما  بكل  وتزويدهم 

تموينية وأساسية .

تصوير ثامر ابراهيم اهلندي  ) مسابقة التصوير الضوئي  حلظة بر  (
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بطاقات الصراف اآللي

    من الخطوات الرائدة والهادفة لتسهيل 
النقدية  المخصصات  استالم  عملية 
للمستفيدين وضمان وصولها إليهم ، كما 
على  أنها وسيلة سهلة وسريعة ساعدت 
 ، للجمعية  النقدية  المالية  الحركة  متابعة 
حيث يتم صرف وتجديد ما يقارب 2,800 بطاقة 
للمستفيدين  متواصل  بشكل  آلي  صراف 
من الجمعية والمسجلين بها بالتعاون مع 

مصرف الراجحي.

مشروع المواد الغذائية

من المشروعات الضخمة في الجمعية من 
حيث اإلعداد لها واإلقبال عليها ، فالجمعية 
تنفذ المشروع من 6 إلى 8 مرات خالل العام 
المشروع صرف  يتم من خالل  الواحد، حيث 
المعونات الغذائية المنوعة لألسر المحتاجة 
أو إحالتهم على المراكز التجارية  والتموينية 
العامة ليأخذوا ما يحتاجونه بأنفسهم من 

المواد الغذائية األساسية  .

رياض األطفال

واالجتماعية  التعليمية  المشروعات  من 
منذ  الجمعية  تبنتها  التي  واالستثمارية 
الجمعية  تملك  حيث  هـ   1400 عام  إنشائها 
بطاقة  والمبرز  الهفوف  في  روضتين 
استيعاب ألكثر من  580 طفل وطفلة حيث 
للعام1432هـ   األطفال  رياض  إيرادات  بلغت 

أكثر من 1.870.860 ريال .



45 مشروع ماء السبيل

    تقوم فكرة المشروع على أساس وضع 
طابع  تحمل  الشكل  جمالية  ماء  برادات 
بمبلغ  المتبرع  من  مكفولة  األحساء  تراث 
وصيانته  البراد  نفقات  لتغطية  سنوي 
والنظيف  المحلى  بالماء  وتزويده  الدورية 

بشكل دائم ومستمر .

مشروع نقل وتجهيز الموتى

تنفذها  التي  اإلنسانية  المشروعات  من 
الجمعية من خالل المكاتب المنتشرة قرب 
مركز  عليه  يقوم  والتي  األحساء  مقابر 
إكرام الموتى التابع لجمعية البر باألحساء 
خدماته  لتقديم  المشروع  يسعى  حيث   ،
الموتى  وتجهيز  بتغسيل  اإلنسانية 
المنطقة  وخارج  داخل  بنقلهم  والتكفل 
من  العديد  المشروع  من  استفاد  حيث 

األسر .

مشروعات الكساء

    تنفذ الجمعية ومراكزها المشروع على 
كسوة  من  بداية  العام  في  فترات  أربع 
الدراسة قبل موسم الدراسة بوقت كافـي 
حيث   ، الشتاء  وكسوة  العيدين  وكسوة 
يتم تأمين كافة المستلزمات من األلبسة 
والفئات  المقاسات  وبكافة  للجنسين 
العمرية و يتم إحالة البعض على مشاغل 
من  يناسبهم  ما  ألخذ  الخياطة  ومصانع 

ألبسة .



مشروع الهاتف االستشاري46

الهاتف  مشروع  بتنفيذ  الجمعية  تقوم      
األسرية  التنمية  مركز  االستشاري من خالل 
يهدف  حيث  باألحساء  البر  لجمعية  التابع 
المشروع لنشر ثقافة االستشارات بين فئات 
المجتمع وتوفير بنية آمنة لتلقيها وابتكار 
المشروع  أجاب  حيث  لها  السليمة  الحلول 
الهاتفية  االستشارات  من   اآلالف  على 
المملكة  في  مدينة   147 خدماته  وتشمل 

العربية السعودية .

مشروع إصالح ذات البين

     وهو من المشروعات التي يقيمها مركز 
التنمية األسرية التابع لجمعية البر باألحساء 
المشكالت  حل  المشروع  يحول  حيث 
والخالفات الزوجية واألسرية وفك المنازعات 
التوتر  حدة  تخفيف  ومحاولة  ودي  بشكل 
تعانيه  قد  ما  وبيان  الزوجين  بين  األسري 
األسرة جراء االنفصال من تفكك أسري وضياع 
يقدم  المشروع  ، ومن خالل   والذرية  لألوالد 
التوجيه والنصح ومحاولة حل الخالفات وديًا 

قبل عرضها على القضاء.

مشروع عيديه اليتيم

عيد  ليلة  يقام  والذي  المشروع  يهدف      
المبارك   الفطر السعيد وليلة عيد األضحى 
قلوب  في  والسرور  البهجة  روح  بث  إلى 
الجمعية  تكفلهم  ممن  واليتيمات  األيتام 
وذلك بتقديم هدايا األلعاب المناسبة لهم 
باإلضافة إلى طبق من الحلوى ومبلغ نقدي ، 
كل ذلك يتم في احتفاالت بهيجة في إحدى 

الصاالت أو مدن األلعاب  .



47 مشروع حفظ النعمة

من  االستفادة  إلى  المشروع  ويهدف      
فائض الوالئم وبقايا الطعام السليمة من 
بعد  غازية  وفاكهة ومشروبات  ولحوم  أرز 
وذلك  األعراس  أو  الحفالت  مواسم  وخالل 
سالمة  تحفظ  مالئمة  بطريقة  ها  بتجهيز 
على  مباشرة  توزيعه  ثم  الفقير  وكرامة 
الخدمة  فريق  بواسطة  المحتاجة  األسر 

المنزلية التابع لمركز دار الخير  .

مجمع العيادات الطبية

للعيادات  مجمع  الجمعية  تملك       
خارجي  ُمشغل  على  محال  وهو  الطبية 
يقدم الكثير من الخدمات الطبية كعيادة 
وعيادة  األسنان  وعيادة  والوالدة  النساء 
األطفال والصيدلية الطبية كما يتبع لها 
معمل األشعة ومختبر التحاليل الطبية .

مشروع األسر المنتجة

تدريب  فكرة  على  المشروع  يقوم       
مهن  في  العمل  على  القادرين  وتأهيل 
ومشاريع صغيرة من أفراد األسر المحتاجة 
توارثوها  التي  اليدوية  المهن  دعم  أو   ،
بالخبرة عن سابقيهم ، وتزويدهم بكافة 

المتطلبات لألعمال المناسبة 



مشروع التبرع بالدم48

   ويقوم المشروع على فكرة اإلعداد لحمالت 
المستشفيات  مع  بالتعاون  منضمة  تبرع 
هذه  تأتي  حيث   ، الدم  وبنوك  الحكومية 
الحمالت ضمن الخطة اإلستراتيجية للجمعية 
اإلنسانية  والمساعدة   العون  تقديم  في 
واالجتماعية إلنقاذ حياة األشخاص المحتاجين 
بمرض  المصابين  األطفال  خاصة  الدم  إلى 
الكبيرة  بالحوادث  والمصابين  الثالسيميا، 
الخطرة  الجراحية  العمليات  في  وأيضًا 

كعمليات القلب 

مشروع التنمية الدراسية

الدراسية  االختبارات  فترة  قبيل  وتنفذ      
األسر  أبناء  لمساعدة  وذلك  كافي  بوقت 
االختبارات  فترة  تخطي  على  المحتاجة 
الدراسية ومعالجة صعوبات التعلم لديهم  
المواد  بعض  في  تقوية  دروس  بتنظيم 
ومهارية  معرفية  دورات  تنظيم  أو  العلمية 
طريقة  على  التعرف  على  تساعدهم 

االستذكار السليمة  .

برنامج االستقطاع الشهري

ثابتة  دخل  موارد  تأمين  إلى  ويهدف      
خالله  من  يتم  حيث  ومراكزها  للجمعية 
استقطاع  المحلية  البنوك  مع  وبالتنسيق 
المتبرعين  أرصدة  من  ثابتة  نقدية  مبالغ 
حساب  في  شهريًا  وإيداعها  مباشرة 
المبالغ  تقدر  حيث   ، للجمعية  التبرعات 
النقدية المستقطعة لحسا ب الجمعية من 
خالل المشروع أكثر من 250,000 ريال شهريًا .

تصوير  مسر أمحد ابو العوف  ) مسابقة التصوير الضوئي  فاعل خري   (



49 مشروع المصروف المدرسي

أو  نقدية  مبالغ  صرف  خااله  من  ويتم      
وطالبات  لطالب  شهرية   شراء  كوبونات 
تأمين  من  عبرها  ليتمكنوا  المحتاجة  األسر 

حاجتهم من الغذاء خالل اليوم الدراسي .

مشروع سداد الفواتير الخدمية

    ومن خالل المشروع تساهم الجمعية في 
سداد ما يقارب  %50 إلى 75 %  لبعض الحاالت 
فواتير خدماتهم في حال  قيمة  الحرجة من 
مبالغ  تراكم  أو  االستهالك  تكلفة  ارتفاع 

السداد على منزل رب األسرة المحتاجة .

مشروع إفطار صائم

    وهو من المشاريع األكثر شعبية في شهر 
بتوزيع  الجمعية  تقوم  المبارك حيث  رمضان 
المساجد  وفي  المحتاجة  األسر  على  اإلفطار 
يقدر  بمبلغ  وذلك  الصائمين  إفطار  وخيم 

بخمسة رياالت فقط لتفطير الصائم الواحد .

تصوير  اسراء عبدالعزيز العويسي  ) مسابقة التصوير الضوئي  فاعل خري   (
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المساعدات والمشاريع

50,142,839
ألف وأربعون  وثنان  ومائة  مليون   خمسون 

وثمانمائة وتسعة وثالثون ريااًل
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التبرعات واإليرادات

78,282,990
ثمان وسبعون مليونا

 ومائتان وثنان وثمانون ألفا وتسعمائة
وتسعون ريااًل
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الخاتمة98
      أخي المحسن الكريم ....مما تقدم من األرقام والبيانات يتضح لك مدى 
الدور الذي تقوم به جمعية البر باألحساء في مساعدة المحتاجين وسد 
احتياجهم ووضع البرامج والمشروعات والخطط التي تخدم مصالحهم 
العاجلة واآلجلة ، كما أن لدى الجمعية برامج متنوعة للمساعدة نأمل 
عنها  وإبالغنا  المحتاجة  األسر  تفقد  في  معنا  التعاون  خاللها  من 
وتغطية  نتمكن من مساعدتهم  للجمعية حتى  التقدم  على  وحثها 
احتياجاتهم وإيصال مساعدات الجمعية ألكبر عدد ممكن ، فالجمعية 
منكم وإليكم حيث تقوم على برمجة أموالكم من الصدقات والزكوات 
مادام  العبد  عون  في  واهلل   ، المستفيدين  لصالح  وصرفها  والهبات 
العبد في عون أخيه قال اهلل تعالى ) وتعاونوا على البر والتقوى( سورة 

المائدة آية )2( .
      فالزكاة ركن من أركان اإلسالم وهي قرينة الصالة قرن اهلل بينهما في 
أكثر من )26( موضعًا في القرآن الكريم كما قال اهلل تعالى ) وأقيموا 
يصد  أن  يحاول  والشيطان   ،  )43( آية  البقرة  الزكاة( سورة  وآتوا  الصالة 
الفقر كما قال اهلل تعالى:  الخير ويخوفه  اإلنفاق في وجوه  اإلنسان عن 
)الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهلل يعدكم مغفرة منه 
وفضال واهلل واسع عليم( سورة البقرة آية )268( ، فال يتأثر اإلنسان بوعد 
الشيطان وليكذبه وليصدق بوعد اهلل ويطمع فيما عنده من المغفرة 
أعطاك  فيما  لك  ويبارك  تنفق  ما  عليك  يخلف  وأنه  العظيم  والفضل 
في  جاء  كما  وتباركه  فيه  لتزيد  والمال  للنفس  طهارة  الزكاة  فإخراج 
الحديث ) ما نقص مال من صدقه ( رواه مسلم  ، وقال صلى اهلل عليه 
وسلم  ) انفق يا ابن ادم ينفق عليك ( متفق عليه ، وفي الحديث ) إن 
الجنة  يدخلني  بعمل  اخبرني  وسلم  عليه  اهلل  صلى  للنبي  قال  رجال 
قال: تعبد اهلل وال تشرك به شيئا ، وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصل 

الرحم ( متفق عليه .
      فاحرصوا على االستفادة من أموالك وصرفها في وجوه الخير التي 
بأسباب  يأخذ  من  فالسعيد   ، واألخر  الدنيا  في  السعادة  لكم  تحقق 
الخير ويعود نفسه على البذل والسخاء ومساعدة المحتاجين بالكلمة 
الطيبة والسخاء بماله والقيام بأي عمل يخدم المحتاجين ويحقق لهم 
الراحة والسرور فمن يفعل ذلك فقد وقي شح نفسه وفاز بسعادة الدنيا 

واآلخرة .
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