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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
.وصحبه أجمعنيآله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا حممد وعلى 

تاسةة  الإ ارة اجلمعيةةع امني ةةني يسةةرق أ  أقةةدم بةةني يةةديلم التقريةةر السةةنوي و  نسةةوبء نيابةةع عةةال ي العةةء أعسةةاد رلةة  ا  ارة 
حيث قا ت اجلمعيةع بفسةم  ةال م 2018العام املايل لفعاليات وإجنايات اجلمعيع خالل والعشرو  جلمعيع الرب مبحافظع الشماسيع، 

د بةال السةمو املللةء اري ةم حممةعهده صةاح  اهلل ثم بدعم  ال حلو ع خا م احلر ني الشريفني امللك سلما  بال عبد العزيز وويل 
حيةث  ةدة يةداللةر،،الشةع  السةعو ي املؤسسةات املانحةع والشةر ات واريفةرا  و عا ةع سلما  حفظهما اهلل، وامسنني  ال 

لغ عةد  العو  واملساعدة للفقراد واملسا ني وارييتام، واريرا م، والعجزة، والشيوخ، واملرضى وامتاجني  ال جمي  الفئات، حيث ب
2477053وقةدره  بلغة  صةر  واجمةايل  ةا    فةر ،، 963أسرة، وعد  اريفرا  243اريسر التء شملتها الرعايع يف خمتلف اجلوان  

املتخصصةع يف اجلمعيةع حيةث  ةا  لهةدا الةدعم الةدور  ة  رعةايتهم يف اللجةا  االجتماعيةع ( ،  اليةععينيع) ساعدات 2018رياالً عام 
خةالل ال اخملتلفةع، ويتسةذ كلةك  ةسلا  حمافظع الشماسيع واملرا ز التابعع لها، و عم أنشطع اجلمعيع و شاريعها اللبم جتاه 

.املوجزلغع اريرقام يف هدا التقرير 
. وامتاج والدي حاي بحمد اهلل ثقع املسؤولني وامسنني، وصارت اجلمعيع واسطع خم بني الغنء املنفق 

[  2املاعدة (  ] وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى:   )ا تثاالً لقوله تعاىل
( 2588)أخرجه  سلم  ((  َا نَقَصَتْ صَدَقَعٌ  ِالْ  َالٍ: )) وللحديث  الدي رواه أَبِو هُرَيْرَةَ عَالْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

...جعم اهلل كلك يف  واييال حسناتهم يوم القيا ع ... 
ميا ، وأ  ويف اخلتام أسأل اهلل أ  يوفقنا يف اجلمعيع خلد ع امتاجني وأ  يد، على بال نا ووالة أ رنا واملسلمني عا ع اري ال وا 

يسةةبغ علينةةا نعمةةه وةةاهرة وباقنةةع ويريقنةةا شةةلرها، وأ  يقينةةا شةةر اريشةةرار والفةة   ةةا وهةةر  نهةةا و ةةا بطةةال، وأ  يحمةةء بال نةةا  ةةال 
كلةك وأ  ينصر جنو نا يف  م  لةا ، ويحفظهةم يف احلةد اجلنةوبء و ةمه، إنةه ويلا رهاب والفلر السال، احلاسديال واحلاقديال و ال 

.والقا ر عليه

إلادارةرئيس مجلس 
علي بن دمحم بن عبد العزيز املزيد. د

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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يف خةد اتها  تميةزة أ  تلو  اجلمعيع راعدة يف برارهةا 
فاعلةةةع وبيئةةةع ملبةةةدأ التلافةةةم  ةةةال خةةةالل قيةةةا ة حمققةةةع 

تنظيميع حمفزة

وحتقيةةةقالتميةةةز والريةةةا ة وفةةةق  عةةةايم اجلةةةو ة الشةةةا لع 
ات اخلةد واملسةتفيد وتقةد، املةانذ بةني شرا ات ناجحةع 

تم اجملاالجتماعء بني أفرا  التلافم االجتماعيع لتحقيق 

عالرسال

الرؤيع

الرؤية والرسالة



جلنة الرعاية األسرية

اللجنة املالية واإلدارية

جلنة األوقاف واملشاريع

جلنة اجلودة والتقييم

املوارد املالية 
شؤون الرعاية األسريةالشؤون املالية واإلداريةوالعالقات العامة واإلعالم

فرع مركز النبقية
فرع مركز أم حزم

فرع أم طليحة

باحث الشماسية

النبقيةباحث 
باحث أم حزم

باحث أم طليحة

املوارد البشرية

احملاسبة
الصندوق

املستودع

مغسلة املوتى
مراكز إفطار صائم 

حفظ النعمة

األسر املنتجة 

جلنة اإلرشاد األسري

منسق إدارة اجلودة

اجلمعية العمومية
جملس اإلدارة

رئيس جملس اإلدارة
املدير التنفيذي

اهليكل التنظيمي

4

االجتماعيةوزارة العمل والتنمية 



العمم يف رل  ا  ارةاالسمم

رعي  رل  ا  ارةعلء بال حممد املزيد/ الد تور1

ناع  رعي  اجملل حمد بال  خيم املسيدي/ الشيخ 2

آ ني سر اجملل حممد بال عبد اهلل البايعء/ أ3

آ ني الصندوقجاراهلل بال سليما  اجلاراهلل/ أ4

عسوخالد بال عبداهلل السنيدي/ أ5

عسوحعبد اللر، بال صالذ بال سامل اجلنا/ أ6

عسوحما  بال يحيى بال عبد اهلل احلما / أ7

عسوعبد اللر، بال عبد الرحمال الالحم/ أ8

عسو ال  بال حممد بال عبد اهلل السهلء/أ9

أعضاء جملس اإلدارة

5



الوويفعاالسمم
املدير التنفيديعلء بال عبد الرحمال السهلء1
 سؤول الشؤو  املاليع وا  اريع وليد بال يوسف العممي2

الباحث االجتماعءسعد بال سليما  الرشيد3
 نسق اجلو ةحممد بال أحمد جمعع  رويش4
 ساعد أ ني املستو ععبدالرحمال بال عبداهلل العقم5
 راسمعلء بال رشيد احلبي 6
عا محممد بال صالذ اجلزار7

الوويفعاالسمم
باحث فرع  ر ز النبقيعالغرابءعا ل بال خلف بال جديد 1
باحث فرع  ر ز أم حزماملقهويقرا  بال  تع  2
باحث  فرع  ر ز أم قليحععبداهلل بال حمو  املطمي3

العاملني باجلمعية

مل
ا

قر
ء
س

الرعي
الفروع
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اللجان الفرعية

7

جلنع الرعايع اريسريع

جلنع الشؤو  املاليع وا  اريع

جلنع املشاري  واريوقا 

جلنع اجلو ة والتقييم

جلنع ا رشا  اريسري

1

2

3

4

5



فروع اجلمعيـــــة

8

فرع  ر ز النبقيع

املقر الرعيسء
حمافظع الشماسيع

قليحعأم فرع 

فرع  ر ز أم حزم
 أم طليحة



عليةك  فة  (عسةو، عةا الً )  ء تلو  عسةو،  ةال أعسةاد اجلمعيةع العمو يةع 
بئةع اشنيا   سنوي  قدره  اعةع ريةال  حةد أ نةى للحصةول علةى العسةويع  وتع

:  استمارة العسويع و وافقع رل  ا  ارة ويلو  لك احلق يف
املشار ع يف اجتماع اجلمعيع العمو يع والتصويت على قرارتها.
 حق االنتخابات والنيشيذ جملل  ا  ارة.

ا   عليةك  فة  اشةني( عسةو،  نتسةب )و ء تلو  عسو،  ال أعسةاد اجلمعيةع 
االنتسابسنوي  قدره  اعع ريال  حد أ نى للحصول على عسويع 

كن عضوًا

9



10

فات تلتةةزم ا  ارة العليةةا جلمعيةةع الةةرب مبحافظةةع الشماسةةيع باالشةةنياقات واملواصةة
مةا تلتةزم العامليع وامليع الساعدة اخلاصع بتلبيع احتياجات العمةالد بجةو ة عاليةع،  

تطةةوير بانتهةةاج اريسةةالي  املالعمةةع وتةةوفم املةةوار  الالي ةةع التةةء تتةةيذ التحسةةني وال
.املستمر لنظام اجلو ة باجلمعيع

 (ISO 9001: 2015)العامليةتطبيق معايري اجلودة 

 ويهم واالهتمةةام بشةةلا( املسةةتفيديال والةةداعمني)تلبيةةع احتياجةةات وتوقعةةات العمةةالد
.و قنيحاتهم

هنيعنشر وتعزيز ثقافع اجلو ة لدى  نتسبء اجلمعيع وفق  ريفسم املمارسات امل.
 ةااللتزام بتطبيق السياسات العا ع وقواعد العمم لسما  حتقيق أهدا  اجلو.
 حتسةةني أسةةالي  العمةةم يف اجلمعيةةع  ةةال خةةالل تطةةوير إجةةرادات العمةةم ومبةةا يحقةةق

.أهدا  اجلو ة
تطوير  هارات وقدرات العا لني وإشرا هم يف التطوير واتخاك القرارات .

:سياسة وأهداف تطبيق اجلودة من خالل اآلتي



 (ISO 9001: 2015)حصول اجلمعية على شهادة اجلودة العاملية
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الجمعيةبرامج 

برنامج احلقيبة املدرسية والبدلة واملريول
برنامج كسوتي العيد والشتاء

برنامج السلة الغذائية
برنامج املساعدات النقدية

برنامج مساعدة اإلجيار

برنامج مساعدة الشباب على الزواج

برنامج دوائي
برنامج تنفيس كرب

برنامج حتسني مسكن
برنامج تكريم األموات

برنامج حفظ النعمة
رعاية أسر السجناء

الربامج الصيفية للشباب

برنامج كفالة األيتام
برنامج ذي اهلمم

برنامج العناية باملساجد

برنامج إفطار الصائمني

أهم الربامج واألنشطة
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واألنشطةالربامج

13

تسعى اجلمعيع إىل تقد، العديد  ال اخلد ات والربا ج وارينشطع 
الفئات املستهدفعالتء تساهم يف حتمم جزد  ال أعباد احلياة عال 

. فئعوتتشلم أنواع املساعدة وفق احتياجات  م 

ر نقديع يتم إيداعها نهايةةةع  م شهعبارة عال  ساعدات  
لتحويةم  يال ي حلسابات املستفيديال البنليع عال قريق ا

م 2018رياالً عام 449100السري   وبلغ  ا   صرفه 

برنامج املساعدات النقدية. 1



  .

14

والزيتواريريالسلر التتلو  داعيعسلععالعبارة
واحللي الطماقمو عجو والتمروامللرونعوالطحني
السمبوسهوأقراصالشوفا يزا ر سا ويفوالصابو 
يتمواجلمعيعخد ات الاملستفيدةاريسرللافعوالعصاعر
عالسنيف راتأرب أشهرثالثع م وريبشلمتوييعها
م2018عامرياال467900ًبقيمعسلع1248الساللوعد 

اتاملناسبيفالزاعدةالنعمعبحفظاجلمعيعتقوم
نوع السيارةوخصصتامتاجنيعلىوتوييعها

 تلا معمموفريق يناثالجع

برنامج السلة الغذائية. 2

برنامج حفظ النعمة. 3



15

اج للشباب على الزوعبارة عال  ساعدات نقديع  
5ريول  ةةةره وقةةةد اسةةةتفا   ةةةال هةةةدا الربنةةةا ج 

يدة   ال  اريسر املستفيدة  و م املستفشباب 
م2018ريال عام 30000وبلغ  ا   صرفه 

عبارة عال  ساعدة  نقديع  تدف  للمؤجر
وقةد أ،بملال ال ميتلك بيتنا  ةال اريسةر فئتةء 

22000أسر وبلةغ  ةا   صةةةةرفه 4استفا ت  
.  م2018ريال عام 

برنامج مساعدات اإلجيار. 5

برنامج مساعدة الشباب على الزواج. 4
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تةةةدعم اجلمعيةةةع اريسةةةر املنتجةةةع ور بةةةعً  ةةةال صةةةاح  
هةا السمو املللةء أ ةم  نطقةع القصةيم بتفعيةم  ور

يف إعةةدا  وجبةةات إفطةةار الصةةاعمني تعاقةةدت اجلمعيةةع 
وجبةةع بتللفةةع 8370أسةةر  نتجةةع علةةى جتهيةةز 4 ةة  
.  م2018ريال عام 25110

يتةةةيم بالةةةدعم 50ترعةةةى اجلمعيةةةع عةةةد  
النقةةدي الشةةهري والعينةةء املتمثةةم يف

دلةةع السةةلع و سةةوتء العيةةد والشةةتاد والب
.واملريول واحلقيبع املدرسيع

ال تعتنةةء اجلمعيةةع باملرضةةى و بةةار السةةال  ةةم القةةا ري
م2018ريال عام 1443وقد بلغ  ا   صرفه  قابم عالج 

بلغ تعتنء اجلمعيع مبغسلع اري وات وقد
م 2018ريال عام 7091 ا   صرفه عليها 

برنامج دوائي. 8

برنامج األسر املنتجة. برنامج كفالة األيتام.6 7

برنامج تكريم األموات. 9



برنامج
الكسوة

الشتاد سوة . 11العيد سوة .  10

 ستفيد925لعد   ستفيد927لعد  

ريال( 111000)بتللفع ريال( 111240)بتللفع 

17



واملريولالبدلع . 13املدرسيعاحلقيبع . 12

قال  وقالبع107لعد  قال  وقالبع107لعد  

ريال( 7272)بتللفع ريال( 21000)بتللفع 

برنامج احلقيبة املدرسية والبدلة واملريول

18
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: واق  إفطار  م عام و ال أهم تلك املواق ستع  اعتا ت اجلمعيع إقا ع 
300 وق  إفطار أم سدرة والدي يق  علةى قريةق الريةال القصةيم السةري  ويفطةر بةه يو ية  

و وقة  إفطةار  سةجد العقةم و وقة  إفطةار  ةراج البلديةع 500صاعم وأحيانة  يةز ا  العةد  إىل 
و وق  إفطةار  ر ةز أم حةزم و وقة  إفطةار أم قليحةع وبلةغ  ةا   النبقيعو وق  إفطار  ر ز 
.م2018ريال عام 72184صرفه على املواق  

إفطار الصائمنيبرنامج .  14



20

يةةع ي يالتهةةا  ةةال اجلمعيةةات االخةةرى بالقصةةيم مبسةةاعدة اجلمعيةةات الناعاجلمعيةةع تشةةار   
صةةاح  السةةمو  ةةال  بةةا رات واالشةةدة حاجةةع مبنطقةةع القصةةيم وهةةدا املشةةروع ثمةةرة 

.صيم املللء اال م الد تور فيصم بال  شعم بال سعو  بال عبدالعزيز ا م  نطقع الق
به حيث يتم ا عال  لهم وجم   ا يجو و   ومبشار ع اريهايل 

م2018ريال عام 319670بلغت القيم التقديريع وقد 

التوازن اخلرييبرنامج . 15



األوقاف واملباني حتت اإلنشاء

21

وقةةد شةةار  شةةقع وحمةةالت وبةةدروم 17 لةةو   ةةال 
على االنتهاد و  تأجم امالت 

.م2018يف عام ريال 702029الصر  عليه و  

 لةةو   ةةال  وريةةالر الةةدور اريرضةةء  لتةة  لفةةرع اجلمعيةةع 
ارهما والةةدور اريول شةةقتني سةةو  يةةتم اسةةتثمبالنبقيةةع

وقد   االنتهاد  نه وعُرل لإليجار
  انشةةةاعه عظةةةم علةةةى نفقةةةع شةةةر ع الفةةةويا  للتجةةةارة 

ريال 563953 لفت  رحلع التشطي  . والصناعع 

مبنى الوقف اخلريي بالشماسية. 1

مبنى الوقف اخلريي . بالنبقية2



شركاء النجاح

22

السيدة الفاضلة

فوزية بنت إبراهيم الجفالي/ د

سمو األميرة

الجوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم



23

صاحب السمو امللكي تزكية 
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز / األمري الدكتور



24

صالذ بال فويا  الفويا / تز يع فسيلع الشيخ



25

/ تزكية فضيلة الشيخ
عبداهلل بن حممد الغنيمان

/تز يع فسيلع الشيخ
صالذ بال حممد الونيا 



26

م2018/12/31قاعمع املر ز املايل يف 



27

م2018/12/31م حتى 2017/1/1قاعمع ارينشطع للسنع املاليع  ال 



28

م2018/12/31قاعمع التدفقات النقديع للسنع املاليع املنتهيع يف 



مجعية الرب اخلريية مبحافظة الشماسية
51912الرمـــــز الربيدي –10ب .ص

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

br-shmasia@hotmail.com :الربيد االلكرتوني

brshmasia.org.sa : املوقع االلكرتوني
البنكرقم احلساباسم احلساب

SA1080000267608010015236التربعات 

صرف
م

الراجحي

SA4480000267608010015400الزكاة

SA8580000267608010052007كفالة األيتام

SA4380000267608010061008إفطار صائم

SA2880000267608010054003الزواج

SA7980000267608010059002الوقف اخلريي

SA9680000267608010065777مغسلة املوتى

SA7880000267608010061057كفارة اليمني

SA3980000267608010083002الصدقة اجلارية

SA5315000999116115930001البـالد

معلومات تهمك

29



البنكرقم احلساباسم احلساب
SA3280000267608010080024التربعات 

صرف
م

الراجحي

SA8580000267608010080040الزكاة
SA1080000267608010080032كفالة األيتام
SA2280000267608010109013إفطار صائم

SA9780000267608010109021الوقف اخلريي
SA5480000267608010080016الصدقات

حسابات فرع النبقية

حسابات فرع أم حزم
البنكرقم احلساباسم احلساب

صرف SA7580000267608010080123التربعات 
م

الراجحي

SA5280000267608010080149الزكاة
SA5380000267608010080131كفالة األيتام

SA9780000267608010080115الصدقات

البنكرقم احلساباسم احلساب
SA0680000267608010096012التربعات 

صرف
م

الراجحي

SA2880000267608010096004الزكاة

SA8180000267608010096020كفالة األيتام

حسابات فرع أم طليحة

30



اخلامتع
م 2018أ ثالك عام وضعنا بني يديك أخء اللر، ثمار  عم وعطاد امسنني 

جهده و اله املوىل عز وجم أ  يجزل املثوبع للم  ال أعطى وبدل نسأل 

اقنياحك  و الحظاتك يسرنا أ  نستقبم 

اجملتم  والرقء بدور اجلمعيع ونسعد بلم  ا  ال شأنه خد ع 

وبرللم خم فقنا اهلل وإيا  و

وبر اتهوالسالم عليلم ورحمع اهلل 

وصحبه وسلمآلهوصم اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى 

إعدا  املدير التنفيدي 
علء بال عبدالرحمال السهلء

31



99ترخيص رقم 


