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كلمة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
.وصحبه أمجعنيآله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا حممد وعلى 

نيابة عن زمالئي أعضاء جملس اإلدارة وعن إدارة اجلمعية احملرتمني يسررني أ  أقردم برني يرديكم التقريرر السرنوي السرابر والعشررو          
هر حيث قامت اجلمعية بفضل من اهلل ثم بدعم من 1437جلمعية الرب مبحافظة الشماسية، وفعاليات وتطلعات اجلمعية خالل العام املالي 

حكومة خادم احلرمني الشريفني، واحملسنني بدور كبري جتاه سكا  حمافظة الشماسية واملراكز التابعة هلا، حيث مردة يرد العرو     
دد واملساعدة واملساندة للفقراء واملساكني واأليتام، واألرامل، والعجزة، والشيوخ، واملرضى واحملتاجني من مجير الفئات، حيث بلغ ع

ريااًل، 2560496فردًا، وقد مت صرف عليهم مبلغًا وقدره 1053أسرة، وعدد األفراد 256األسر اليت مشلتها الرعاية يف خمتلف اجلوانب 
مر رعايتهم يف اللجا  االجتماعية املتخصصة يف اجلمعية، وذلك بدعم من حكومة خرادم  ( عينية، مالية)وهو خاص باملساعدات فقط 

احلرمني الشريفني امللك سلما  بن عبد العزيز حفظه اهلل، واحملسنني من عامة الشرعب السرعودي الكرريم واملاسسرات، والشرركات      
قة املباركة، جلمير أنشطة ومشارير اجلمعية املختلفة، ويتضح ذلك من خالل لغة األرقام يف هذا التقرير املوجز، والذي حاز حبمد اهلل ث

املساولني واحملسنني، وصارت اجلمعية واسطة خري بني الغين املنفق واحملتاج، 
[  2املائدة (  ] َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى:   )امتثااًل لقوله تعاىل

( 2588)أخرجه مسلم  (( َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل: )) وللحديث  الذي رواه َأِبو ُهَرْيَرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل 
...جعل اهلل ذلك يف موازين حسناتهم يوم القيامة ... 

غ بيسويف اخلتام أسأل اهلل أ  يوفقنا يف اجلمعية خلدمة احملتاجني وأ  يديم على بالدنا ووالة أمرنا واملسلمني عامة األمن واإلميا ، وأ  
علينا نعمه ظاهرة وباطنة ويرزقنا شكرها، وأ  يقينا شر األشرار والفر  مرا ظهرر منهرا ومرا بطرن، وأ  دمري بالدنرا مرن احلاسردين           

.واحلاقدين ومن اإلرهاب، وأ  ينصر جنودنا يف كل مكا ، ودفظهم يف احلد اجلنوبي وغريه، إنه ولي ذلك والقادر عليه

رئيس جملس اإلدارة
علي بن حممد املزيد. د
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العمل يف جملس اإلدارةاالسمم
رئيس جملس اإلدارةعلي بن حممد املزيد/ الدكتور1
نائب رئيس اجمللسمحد بن دخيل املسيدي/ الشيخ 2
آمني سر اجمللسحممد بن عبد اهلل البازعي/ أ3
آمني الصندوقجاراهلل بن سليما  اجلاراهلل/ أ4
عضوالشيخ عبداهلل بن جاراهلل البازعي5
عضوأمحد بن عبداهلل اهلميلي/ أ6
عضوعثما  بن سليما  العثما / أ7
عضوخالد بن عبداهلل السنيدي/ أ8
عضوفيصل بن حممد الفوزا / أ9

أعضاء جملس إدارة اجلمعية
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أهداف اجلمعية حسب ما نصت عليه شهادة التسجيل
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جلنة الرعاية األسرية

اللجنة املالية واإلدارية

جلنة األوقاف واملشارير

جلنة اجلودة والتقييم

املوارد املالية 
شاو  الرعاية األسريةالشاو  املالية واإلداريةوالعالقات العامة واإلعالم

النبقيةفرع مركز 
أم حزمفرع مركز 

أم طليحةفرع مركز 

باحث الشماسية

النبقيةباحث 

باحث أم حزم

باحث أم طليحة

املوارد البشرية

احملاسبة

الصندوق

املستودع

مغسلة املوتى

مراكز إفطار صائم 

حفظ النعمة

األسر املنتجة 

منسق إدارة اجلودة

اهليكل التنظيمي

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اجلمعية العمومية

جملس اإلدارة

رئيس جملس اإلدارة

املدير التنفيذي
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جلنة الرعاية األسرية 1

جلنة الشاو  املالية واإلدارية 2

جلنة املشارير واألوقاف 3

جلنة اجلودة والتقييم 4

اللجا  الفرعية
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الوظيفةاالسمم
املدير التنفيذيعلي بن عبد الرمحن السهلي1
اجلودةمنسقحممد بن أمحد مجعة درويش2
مساول الشاو  املالية واإلدارية وليد بن يوسف العمريي3
مساعد آمني الصندوقإبراهيم بن سليما  العبد اللطيف4
الباحث االجتماعيالفعيمراكا  بن إبراهيم 5
عاملحممد بن صاحل اجلزار6
مراسلعلي بن رشيد احلبيب7
مساعد آمني املستودعخالد بن محود السواجي8

الوظيفةاالسمم
النبقيةباحث فرع أمحد بن بنيا  احلربي1

باحث فرع أم حزماملقهويطراد بن متعب 2

باحث  فرع أم طليحةعبداهلل بن محود املطريي3

املقر الرئيسي
الفروع

العاملني باجلمعية 
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الشماسية
املقر الرئيسي

فروع اجلمعية
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مجعية الرب اخلريية مبحافظة الشماسية
52429الرمرررررز الربيدي –10ب .ص

(99)مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم 
016/3401190فاكس –016/3401615هاتف 

Br-shmasia@hotmail.com : الربيد االلكرتوني

البنكرقم احلساباسم احلساب
SA1080000267608010015236التربعات 

صرف
م

الراجحي

SA4480000267608010015400الزكاة
SA8580000267608010052007كفالة األيتام
SA4380000267608010061008إفطار صائم

SA2880000267608010054003الزواج
SA7980000267608010059002الوقف اخلريي
SA9680000267608010065777مغسلة املوتى
SA7880000267608010061057كفارة اليمني
SA3980000267608010083002الصدقة اجلارية

مصرف البالدSA5315000999116115930001البرالد

مهمةمعلومات 
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البنكرقم احلساباسم احلساب
صرفSA3280000267608010080024التربعات 

م
الراجحي

SA8580000267608010080040الزكاة
SA1080000267608010080032كفالة األيتام
SA2280000267608010109013إفطار صائم
SA9780000267608010109021الوقف اخلريي
SA5480000267608010080016الصدقات

أرقام حسابات الفروع
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النبقيةحسابات فرع 

حسابات فرع أم حزم
البنكرقم احلساباسم احلساب
صرفSA7580000267608010080123التربعات 

م
الراجحي

SA5280000267608010080149الزكاة
SA5380000267608010080131كفالة األيتام
SA9780000267608010080115الصدقات

حسابات فرع أم طليحة
البنكرقم احلساباسم احلساب
SA0680000267608010096012التربعات 

صرف
م

الراجحي

SA2880000267608010096004الزكاة

SA8180000267608010096020كفالة األيتام



عليرك دفرر   (عضوًا عراماًل  ) كي تكو  عضوًا من أعضاء اجلمعية العمومية 
اشرتاكًا سنويًا قدره مائة ريال كحد أدنرى للحصرول علرى العضروية  وتعبئرة      

-: استمارة العضوية وموافقة جملس اإلدارة ويكو  لك احلق يف
املشاركة يف اجتماع اجلمعية العمومية والتصويت على قرارتها.
 حق االنتخابات والرتشيح جمللس اإلدارة.

عليك دفر اشرتاكًا ( عضوًا منتسبًا)وكي تكو  عضوًا من أعضاء اجلمعية 
االنتسابسنويًا قدره مائة ريال كحد أدنى للحصول على عضوية 

كن عضوًا
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التميرررز والريرررادة وفرررق معرررايري اجلرررودة الشررراملة ، و قيرررق      
شررراكات ناجحررة بررني املررانح واملسررتفيد ، وتقررديم اخلرردمات 

.االجتماعية لتحقيق التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمر

أ  تكو  اجلمعيرة رائردة يف براجمهرا متميرزة يف خردماتها      
يرة  حمققة ملبدأ التكافل من خالل قيادة فاعلة وبيئة تنظيم

.حمفزة

الرؤية والرسالة
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برامج متعددة

برنامج احلقيبة املدرسية والبدلة واملريول

رعاية أسر السجناء

الربامج الصيفية للشباب برنامج تكريم األموات

كرببرنامج تنفيس 

برنامج كسوتي العيد والشتاء

برنامج السلة الغذائية
برنامج املساعدات النقدية

برنامج مساعدة اإلجيار

برنامج مساعدة الشباب على الزواج

برامج وأنشطة اجلمعية

12

حفظ النعمةبرنامج 

برنامج  سني املسكن

برنامج دوائي

برنامج إفطار الصائمني



برنامج املساعدات النقدية
نفررذت اجلمعيررة برنررامج املسرراعدات النقديررة وذلررك      
ة بإيررداعها حلسررابات املسررتفيدين البنكيررة يف نهايرر    

كررل شررهر  وبلررغ إمجالرررري مررا مت صررررررفه علررى هررذا  
سرررررتمائة ( 615800) م  2016البررررنامرررررررررج لعررررررررام 

. ومخسة عشر ألفًا ومثامنائة ريال

1

املساعدات املالية
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عدد املستفيدين

114300

1053
املبلغ

ربير
األخر

مجادي 
شوالرمضا شعبا رجباألخر

عدد املستفيدين

113000

1038
املبلغ

عدد املستفيدين

43700

1044
املبلغ

عدد املستفيدين

43900

1046
املبلغ

عدد املستفيدين

41600

1046
املبلغ

عدد املستفيدين

41700

955
املبلغ

شهور3شهور3

تفاصيل املساعدات املالية باألشهر

ذو 
ربير صفرحمرمذو احلجةالقعدة

األول

عدد املستفيدين

41900

1044
املبلغ

عدد املستفيدين

41900

1044
املبلغ

عدد املستفيدين

42300

955
املبلغ

عدد املستفيدين

41700

955
املبلغ

عدد املستفيدين

42000

988
املبلغ
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3

2

نفذت اجلمعية برنامج مساعدة الشباب على الرررررزواج  
م مشلررررت عرررررردد عشررررة شرررباب  وبلغرررت  2016لعررررررام 

.مثانو  ألف ريال( 80000)تكلفرررة الربنامرررررج 

نفرررذت اجلمعيرررة برنامرررررج مسررراعدة اإلجيررررار لعررررررام  
وبلغرت  . م استفرررادة منهرررا أثنترا عشرررررة أسررررة   2016

مثانيررة (  68000)تكلفرررررة الربنامرررررررج خررالل العررام   
. وستررو  ألررف ريال 

برنامج مساعدات الشباب عي الزواج

برنامج مساعدات اإلجيار

تابر املساعدات املالية
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نفررذت اجلمعيرررة برنامررررررج السررلة الغذائيرررة لعرررام   
ة م  علرررى مجيرررر مستفيديهررا وبلغت تكلف2016

( 472903)الربنرررامج خرررالل العرررام مبلرررغ وقررردره   
ثرة  أربعمائة واثنا  وسربعو  ألفرررًا وتسرعمائة وثال   

.رياالت

برنامج السلة الغذائية
1

املساعدات العينية
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الشماسيةهر1437ر/شهر صفريف 
المبلغالعدد

المبلغ

المبلغ

المبلغ العددالعدد

العدد

385

74 231

363 34750

170006000

29000

النبقية

أم طليحةأم حزم

الشماسية
المبلغالعدد

المبلغ

المبلغ

المبلغ العددالعدد

العدد

382

74 228

354 34500

167506000

28750

النبقية

أم طليحةأم حزم

هر1437/يف شهر مجادي ألخر

سلة 324قدمت اجلمعية دعم عيين يف صورة 
فرد 1038أسرة مكونة من 253غذائية لعدد 

.ريال86000بتكلفة نقدية مقدارها 

سلة 327قدمت اجلمعية دعم عيين يف صورة 
فرد 1053أسرة مكونة من 256غذائية لعدد 

.ريال86750بتكلفة نقدية مقدارها 

تابر برنامج السلة الغذائية

17



الشماسيةهر1437/يف شهر رمضا  
المبلغالعدد

المبلغ

المبلغ

المبلغ العددالعدد

العدد

374

74 232

364 50500

221509603

42400

النبقية

أم طليحةأم حزم

الشماسية
المبلغالعدد

المبلغ

المبلغ

المبلغ العددالعدد

العدد

385

74 231

363 33750

170006000

30000

النبقية

أم طليحةأم حزم

هر1437/يف شهر ذي احلجة 

سلة 327قدمت اجلمعية دعم عيين يف صورة 
فرد 1044أسرة مكونة من 253غذائية لعدد 

.ريال128653بتكلفة نقدية مقدارها 

سلة 327قدمت اجلمعية دعم عيين يف صورة 
فرد 1053أسرة مكونة من 256غذائية لعدد 

.ريال86750بتكلفة نقدية مقدارها 

تابر برنامج السلة الغذائية
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الشماسية
المبلغالعدد

المبلغ

المبلغ

المبلغ العددالعدد

العدد

362

66 193

371 32750

170006000

29000

النبقية

أم طليحةأم حزم

هر1438/يف شهر ربير األول

سلة 321قدمت اجلمعية دعم عيين يف صورة 
فرد 988أسرة مكونة من 246غذائية لعدد 

.ريال84750بتكلفة نقدية مقدارها 

تابر برنامج السلة الغذائية
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ريال21480 ريال5776 ريال40000

حلم حاشي بطاطس اهلديحلم 

إعانات عينية مومسية
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برنامج الكسوة

كسوة الشتاءكسوة العيد

مستفيد998لعدد مستفيد1047لعدد 

ريال159680بتكلفة ريال167520بتكلفة 

2

تابر اإلعانات العينية
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البدلة واملريولاحلقيبة املدرسية

طالب وطالبة110لعدد طالب وطالبة110لعدد 

ريال10172بتكلفة ريال10172بتكلفة 

برنامج احلقيبة والبدلة واملريول
3

تابر اإلعانات العينية
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مركز إفطار أم سدرة
ما يقر علرررى طررريق الرياض السرير ويفطر به

صائمًا يوميًا ويصل العررردد إىل 300يقارب من 
PVCاأليرام  ومت تروفري خيمرة    بعررض يف 800

إمجالررري مرا  ضد احلريق وبلررغ 10x40مقاس 
م 2016عرررررام الصرررف عليه ماليًا وعينيًا  مت 

(ريال287598) 

1

برنامج إفطار الصائمني
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مركز إفطار النبقية
يقرررر  مبركرررز النبقيرررة  ررروار مسرررجد اجلرررامر   

صررائم 100إىل 80ويفطررر برره مررا يقرررررارب مررن     
عليرره عرررررام الصرررف يوميررًا وبلررغ إمجالرررري مررا مت 

(ريال13543)م  2016

مركز إفطار مسجد العقل
يقر على طريق امللرك عبرد العزيرز  روار مسرجد      

200ويفطرررر به مرا يقارب من بالشماسية  العقل 
صائررررررررم  يوميرررًا وبلرررغ إمجررررررالي مرررا مت  240إىل 

(ريال 79243) م  2016عليرررره عام الصررررف 
ر

مركز إفطار عمال البلدية مركز إفطار أم جزم

عمال البلدية باحملافظرة  ويفطرر   داخل كراج يقر  
صائم يوميرًا وبلرررررغ إمجالرررري    150به ما يقارب من 

(ريال 21013) م 2016عليرره عررام الصرررف ما مت 

يقررررررر  مبررررررركز أم حررررررزم بوسرررط أم حرررررررزم  
صررررائم 80إىل 70ويفطررر برره مررا يقررارب مررن    
عليره عرام   الصررف  يوميًا وبلرغ إمجالررري مرا مت    

(ريال 26312) م   2016

2

4

3

5

تابر برنامج إفطار الصائمني
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مركز إفطار أم سدرة-1 مبنى الوقف اخلريي بالشماسية-1

يقر على شارع امللك عبد العزيز مر تقاطر 
ريال 4815530الشارع التجاري بتكلفة كلية 

م 2016عليه عام مت الصرف وبلغ ما 
( .ريال2762250)

مبنى الوقف اخلريي بالنبقية-2

وقررد قامررت شررركة   يقررر يف مركررز النبقيررة   
عظررم علررى ببنائرره الفرروزا  للتجررارة والصررناعة 

نفقررررتهم اخلاصررررة ومت تعاقررررد اجلمعيررررة مررررر   
شرررركة الرررتمكني علرررى تشرررطيبه ومت البررردء 

.بذلك

األوقاف واملباني
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مركز إفطار أم سدرة-1

كلية وبتكلفة يقر على شارع امللك عبد العزيز 
م 2016ريال ومت الصرف عليه عام 1087630

(ريال642616)

مبنى الوقف اخلريي بالرياض-4

390000وبتكلفة كلية  يقر يف الرياض 
م 2016ريال ومت الصرف عليه عام 

( ريال215765)

املبنى اإلداري بالشماسية-3

تابر األوقاف واملباني
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سعود فيصل بن مشعل بن / صاحب السمو امللكي األمري الدكتورتزكية 
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صاحل بن فوزا  الفوزا / تزكية فضيلة الشيخ

28



عبداهلل بن حممد الغنيما / الشيختزكية فضيلة 

29



صاحل بن حممد الونيا / تزكية فضيلة الشيخ

30



تقرير مراجعة احملاسب القانوني
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م2016/12/31قائمة املركز املالي يف 

32



م2016/12/31م حتى 2015/10/14قائمة األنشطة للفرتة املالية من 

33



2016/12/31قائمة التدفقات النقدية للفرتة املالية يف 

34



ختامًا

35

:قال تعاىل
َوَسررُتَردنوَ  ۖ  َوُقررِل اْعَمُلرروا َفَسررَيَرى اللَّررُه َعَمَلُكررْم َوَرُسرروُلُه َواْلُمْاِمُنرروَ  )

105التوبة (   َتْعَمُلوَ َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ۖ  ِإَلى
...وصحبه أمجعني آلهوالصالة والسالم على نبينا حممد وعلى ... 

واهلل ولي التوفيق،،،


