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

الثةةا ال إ ارة اجلمعيةةع امني ةةني يسةةرنء أ  أ ةةدم بةةني يةةديلس ال  ريةةر السةةني  و  نسةةيبء نيابةةع عةةال ي العةةء أعسةةاد رلةة  ا  ارة 
حيث  ا ت اجلمعيع بفسل  ال اهلل م 2017العام املالء لفعاليات وإجنايات اجلمعيع خالل والعشرو  جلمعيع الرب مبحافظع الشماسيع، 

املؤسسةات املاةةع   وامسةنني  ةال   اهلل ورعةا،،  ثس بدعس  ال حلي ع خةا م احلةر ني الشةريفني امللةم سةلما  بةال عبةد العهيةه حفظةه          
حيةث  ةدة يةد العةي  واملسةاعدة للف ةراد واملسةاكني واألي ةام، واألرا ةل،          اللةريس، الشةع  السةعي     والشركات واألفرا  و عا ةع  

أسرة، 246والعجهة، والشييخ، واملرضى وام اجني  ال مجيع الفئات، حيث بلغ عد  األسر اليت مشل ها الرعايع يف خم لف اجليان  
 ع رعاي هس يف ( عينيع،  اليع)وهي خاص باملساعدات ف ط ريااًل ، 2736159و در،  بلغًا فر ًا، و د مت صرف 1003وعد  األفرا  

سلا  حمافظع الشماسيع واملراكه ال ابعع هلا، كا  هذا الدعس الدور اللبري جتا، اجلمعيع،حيثامل خصصعيفاللجا  االج ماعيع 
.امليجهخالل لغع األر ام يف هذا ال  رير املخ لفع، وي سح ذلم  ال و عس أنشطع اجلمعيع و شاريعها 

. وام اج والذ  حاي حبمد اهلل ث ع املسؤولني وامسنني، وصارت اجلمعيع واسطع خري بني الغين املنفق 
[  2املاعدة (  ] َوَتَعاَوُنيا َعَلى اْلِبرِّ َوال َّْ َيى:   )ا  ثااًل ل يله تعاىل

( 2588)أخرجه  سلس  (( َ ا َنَ َصْت َصَدَ ٌع ِ اْل َ اٍل: )) وللحديث  الذ  روا، َأِبي ُهَرْيَرَة َعاْل َرُسيِل اللَِّه َصلَّى اللَّهس َعَلْيِه َوَسلََّس َ اَل 
...جعل اهلل ذلم يف  ياييال حسناتهس ييم ال يا ع ... 

ويف اخل ام أسأل اهلل أ  ييف نا يف اجلمعيع خلد ع ام اجني وأ  يديس على بال نا ووالة أ رنةا واملسةلمني عا ةع األ ةال وا  ةا ، وأ       
يسبغ علينا نعمةه اةاهرة وباةنةع ويري نةا اةلرها، وأ  ي ينةا اةر األاةرار والفةم  ةا اهةر  نهةا و ةا بطةال، وأ   مةء بال نةا  ةال                  
.احلاسديال واحلا ديال و ال ا رهاب، وأ  ينصر جني نا يف كل  لا ، و فظهس يف احلد اجلنيبء وغري،، إنه ولء ذلم وال ا ر عليه

رئيس مجلس إلادارة
محمد بن عبد العزيز املزيدعلي بن . د

رل  ا  ارةكلمع رعي  
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الرؤيع والرسالع

ال ميةةةه والريةةةا ة وفةةةق  عةةةايري 
اجلةةةةي ة الشةةةةا لع ، و  يةةةةق 
اةةراكات ناجحةةع بةةني املةةانح   
ت واملس فيد ، وت ديس اخلد ا

االج ماعيع ل ح يق ال لافةل 
.اجمل معاالج ماعء بني أفرا  

أ  تلةةةي  اجلمعيةةةع راعةةةدة 
يف برارهةةةةةةةا   ميةةةةةةةهة يف  
خةةةةةةد اتها حم  ةةةةةةع ملبةةةةةةدأ 
ال لافةةل  ةةال خةةالل  يةةا ة  
فاعلةةةةةةةع وبيئةةةةةةةع تنظيميةةةةةةةع 

.حمفهة

الرسالعالرؤيع
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جلنع الرعايع األسريع

اللجنع املاليع وا  اريع

جلنع األو اف واملشاريع

جلنع اجلي ة وال  ييس

امليار  املاليع 
اؤو  الرعايع األسريعالشؤو  املاليع وا  اريعوالعال ات العا ع وا عالم

النب يعفرع  ركه 
أم حهمفرع  ركه 
ةليحعفرع أم 

باحث الشماسيع

باحث النب يع
باحث أم حهم

باحث أم ةليحع

امليار  البشريع

اماسبع
الصندوق
املس ي ع

 غسلع امليتى
 راكه إفطار صاعس 

حفظ النعمع

األسر املن جع 

جلنع ا راا  األسر 

 نسق إ ارة اجلي ة

ويارة العمل وال نميع 
اجلمعيع العمي يعاالج ماعيع
رل  ا  ارة

رعي  رل  ا  ارة
املدير ال نفيذ 

اهليلل ال نظيمء
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العمل يف رل  ا  ارةاالسسم
رعي  رل  ا  ارةعلء بال حممد املهيد/ الدك ير1

ناع  رعي  اجملل محد بال  خيل املسيد / الشيخ 2

آ ني سر اجملل حممد بال عبد اهلل البايعء/ أ3

آ ني الصندوقجاراهلل بال سليما  اجلاراهلل/ أ4

عسيعبداهلل بال جاراهلل البايعء/ الشيخ5

عسيأمحد بال عبداهلل اهلميلء/ أ6

عسيعثما  بال سليما  العثما / أ7

عسيخالد بال عبداهلل السنيد / أ8

عسيفيصل بال حممد الفييا / أ9

أعساد رل  ا  ارة
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اليايفعاالسسم
املدير ال نفيذ علء بال عبد الرمحال السهلء1
 نسق اجلي ةحممد بال أمحد مجعع  رويش2
 سؤول الشؤو  املاليع وا  اريعوليد بال ييسف العمري 3
الباحث االج ماعءسعد بال سليما  الرايد4
عا لحممد بال صاحل اجلهار5
 راسلعلء بال رايد احلبي 6
 ساعد آ ني املس ي ععبدالرمحال بال عبداهلل الع ل7

اليايفعاالسسم
باحث فرع  ركه النب يععبداهلل بال  بارك احلربء1
باحث فرع  ركه أم حهمامل هي ةرا  بال   ع  2
باحث  فرع  ركه أم ةليحععبداهلل بال محي  املطري 3

العا لني باجلمعيع

امل ر الرعيسء
الفروع
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جلنع الرعايع األسريع 1

جلنع الشؤو  املاليع وا  اريع 2

جلنع املشاريع واألو اف 3

جلنع اجلي ة وال  ييس 4

ا راا  األسر جلنع  5

اللجا  الفرعيع
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الشماسيع
امل ر الرعيسء

فروع اجلمعيع

8



عليةم  فةع   (عسيًا عةا اًل  ) كء تلي  عسيًا  ال أعساد اجلمعيع العمي يع 
اانياكًا سنييًا  در،  اعع ريال كحد أ نةى للحصةيل علةى العسةييع  وتعبئةع      

-: اس مارة العسييع و ياف ع رل  ا  ارة ويلي  لم احلق يف
املشاركع يف اج ماع اجلمعيع العمي يع وال صييت على  رارتها.
 حق االن خابات والنيايح جملل  ا  ارة.

عليم  فع اانياكًا ( عسيًا  ن سبًا)وكء تلي  عسيًا  ال أعساد اجلمعيع 
االن سابسنييًا  در،  اعع ريال كحد أ نى للحصيل على عسييع 

كال عسيًا
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10

امليةع  تل هم ا  ارة العليا جلمعيع الرب مبحافظع الشماسيع باالانياةات واملياصفات العامليةع و 
عمةع  الساعدة اخلاصع ب لبيع اح ياجات العمالد جبي ة عاليع، كما تل هم بان هاج األسةالي  املال 

.وتيفري امليار  الالي ع اليت ت يح ال حسني وال طيير املس مر لنظام اجلي ة باجلمعيع

 (ISO 9001: 2015)العامليعتطبيق  عايري اجلي ة 

.و  نيحاتهسوااله مام بشلاويهس ( املس فيديال والداعمني)تلبيع اح ياجات وتي عات العمالد 

.نشر وتعهيه ث افع اجلي ة لدى  ن سيب اجلمعيع وف ًا ألفسل املمارسات املهنيع

.االل هام ب طبيق السياسات العا ع و ياعد العمل لسما    يق أهداف اجلي ة

. سني أسالي  العمل يف اجلمعيع  ال خالل تطيير إجرادات العمل ومبا   ق أهداف اجلي ة

. تطيير  هارات و درات العا لني وإاراكهس يف ال طيير واختاذ ال رارات

:سياسع وأهداف تطبيق اجلي ة  ال خالل اآلتء



 (ISO 9001: 2015)حصيل اجلمعيع على اها ة اجلي ة العامليع
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الجمعيةبرامج 

برنا ج احل يبع املدرسيع والبدلع واملرييل
برنا ج كسيتء العيد والش اد

برنا ج السلع الغذاعيع
برنا ج املساعدات الن ديع

برنا ج  ساعدة ا جيار

برنا ج  ساعدة الشباب على الهواج

كرببرنا ج تنفي  

برنا ج تلريس األ يات

رعايع أسر السجناد

الربا ج الصيفيع للشباب

برنا ج  واعء

برنا ج  سني املسلال

برنا ج حفظ النعمع

برنا ج إفطار الصاعمني

أهس الربا ج واألنشطع
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الربا ج واألنشطع

تسعى اجلمعيع إىل ت ديس العديد  ال اخلد ات والربا ج واألنشطع 
اليت تساهس يف  مل جهد  ال أعباد احلياة عال الفئات املس هدفع

وت شلل أنياع املساعدة وفق اح ياجات كل فئع 

ن ديةع ية س إيةداعها    ت دم اجلمعيةع  سةاعدات    
الاملس فيديحلسابات  يال   كل اهر نهايةةةع 

مت وبلغ  االسريع  عال ةريق ال حييل البنليع 
م 2017عام ريااًل466600صرفه 

برنا ج املساعدات الن ديع
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برنا ج السلع الغذاعيع

ت دم اجلمعيع سلع غذاعيع ت لي   ال السةلر واألري  
والهيت والطحني وامللرونع وال مر و عجي  الطماةس 
واحللي  والصابي  ويف ر سا  يها  الشيفا  وأ راص

والعصةةاعر للافةةع  األسةةر املسةة فيدة  ةةال    السمبيسةةع
خةةد ات اجلمعيةةع ويةة س  تيييعهةةا بشةةلل  ور  كةةل     
ثالثةةع أاةةهر أربةةع  ةةرات يف السةةنع  وبلةةغ  ةةا مت صةةرفه  

م 2017عام ريااًل 364135

النعمعبرنا ج حفظ 

ت ةةةةةيم اجلمعيةةةةةع حبفةةةةةظ النعمةةةةةع الهاعةةةةةدة يف    
املناسبات وتيييعها علةى ام ةاجني  وخصصةت   
.  سيارة  ال نيع ثالجع  ينا وفريق عمل   لا ل
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برنا ج  ساعدة الشباب على الهواج

ت دم اجلمعيع  ساعدات للشباب علةى الةهواج   
6الربنةةا ج  هةةذا ألول  ةةر، و ةةد اسةة فا   ةةال    

يدةاباب  ةال  األسةر املسة فيدة  وغةري املسة ف     
.م2017عام ريال26000وبلغ  ا مت صرفه 

برنا ج  ساعدات ا جيار

 ساعدات ا جيةار لسسةر  ةال فةئيت     اجلمعيع ت دم 
صةةةةةرفه  ةةا مت أسةةر وبلةةغ 8و ةةد اسةة فا ت  أ،ب

.  م2017ريال عام 48000
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برنا ج تلريس األ يات

تعةة ين اجلمعيةةع مبغسةةلع األ ةةيات و ةةد 
ريال عام 4908بلغ  ا مت صرفه عليها 

م 2017

برنا ج  واعء

تع ين اجلمعيةع باملرضةى وكبةار السةال    
غةةةري ال ةةةا ريال و ةةةد بلةةةغ  ةةةا مت صةةةرفه 

م 2017ريال عام 749  ابل عالج 
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برنا ج كفالع األي ام

ي ةةةيس 47ترعةةةى اجلمعيةةةع عةةةد  
بالدعس الن د  الشهر  والعيين
امل مثةةةةةل يف السةةةةةلع وكسةةةةةيتء 
ل العيد والشة اد والبدلةع واملريةي   

.واحل يبع املدرسيع

برنا ج األسر املن جع

تدعس اجلمعيع األسةر املن جةع ورغبةًع  ةال     
صةةةةاح  السةةةةمي املللةةةةء أ ةةةةري  نط ةةةةع 
ال صيس ب فعيةل  ورهةا يف إعةدا  وجبةات     
6إفطار الصةاعمني تعا ةدت اجلمعيةع  ةع     

وجبةةةع 11880أسةةةر  ن جةةةع علةةةى جتهيةةةه  
. م2017ريال عام 29700ب للفع 



برنا ج 
اللسية

كسية الش ادكسية العيد

 س فيد1003لعد   س فيد1003لعد  

ريال(  104490)ب للفع ريال( 104490)ب للفع 
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البدلع واملرييلاحل يبع املدرسيع

ةال  وةالبع110لعد  ةال  وةالبع110لعد  

ريال( 10854)ب للفع ريال( 10854)ب للفع 

برنا ج احل يبع املدرسيع والبدلع واملرييل
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برنا ج العنايع باملساجد

تع ين اجلمعيع باملسةاجد  و ةد مت هةذا العةام تغةيري     
و صةلى اجلمعةع  ةال    الفةرو   الفاصل  بني  صلى 

جبا ةةع ابال ( سليريت)أملينييم إىل يجاج  ال  نيع
.باي  مبحافظع الشماسيع

برنا ج  عس املل  يات والربا ج الصيفيع

: عسمت هذا العام و د  والربا ج الصيفيع املل  يات بدعس اجمل مع  اجلمعيع تشارك 
.ريال15000بة بالنب يعاملل  ى الدعي  الشبابء -1
. حلملع رضاهس جنعريال 2000بةة جلنع ال نميع االج ماعيع بالشماسيع -2
.عبالشماسيع بنص  خيمع اجلمعيع مبهرجا  و ل  ى اباب الشماسيالشباب جلنع -2
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برنا ج إفطار الصاعمني

20

:اع ا ت اجلمعيع إ ا ع مخ   يا ع إفطار كل عام و ال أهس تلم امليا ع
 ي ع إفطار أم سدرة والذ  ي ع علةى ةريةق الريةا  ال صةيس السةريع ويفطةر بةه        

و ي ع إفطار  سجد الع ل و ي ةع  500صاعس وأحيانًا يه ا  العد  إىل 300يي يًا 
و ي ةع إفطةار  ركةه أم حةهم     النب يةع إفطار كراج البلديع و ي ع إفطار  ركه 

.م2017ريال عام 221462على امليا عصرفه مت وبلغ  ا ةليحع و ي ع إفطار أم 



برنا ج ساند

ت ةةدم اجلمعيةةع  سةةاعدات عينيةةع  للمنةةاةق  
الناعيةةةةع مبشةةةةاركع األهةةةةالء حيةةةةث يةةةة س     
ا عال  هلس ومجع  ا جيي و   به  ةال وةير   
و البةةة  وخالفةةةه  خةةةيانهس  باجلمعيةةةات    

. اتالناعيع وي س ذلم بطل   ال  تلم اجلمعي
ريةةال 288870و ةةد بلغةةت ال ةةيس ال  ديريةةع  

م 2017عام 
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األو اف واملبانء  ت ا نشاد

ا  ار  بالشماسيعاملبنى 

ه مت االن هاد  نه وان  ال إ ارة اجلمعيع إلي
هة وبلغةت تللفةع انشةاعه    1439/3/15يف 

ريةةةةال وبلةةةةغ  ةةةةا صةةةةرف عليةةةةه  1087630
.م2017ريال عام 409504

 بنى الي ف اخلري  بالشماسيع

ا ع وحمالت وبدروم وهةي  17 لي   ال 
رف يف  راحل ال شطيبات األخرية ومت الص

.م2017ريال عام 105000عليه 
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بالنب يعالي ف اخلري   بنى 

 لي   ال  وريةال  الةدور األرضةء  ل ة  لفةرع      
س والةدور األول اة  ني سةيف ية     بالنب يعاجلمعيع 

اس ثمارهما وهي يف  راحل ال شطي 
.م2017ريال عام 257384ومت الصرف عليه 

 بنى الي ف اخلري  بالريا 

ريال 363445 نه ب للفع إمجاليع االن هاد مت 
، باللا لومت تأجري 

.م2017ريال عام 147680ومت الصرف عليه 
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سعي  بال عبدالعهيه فيصل بال  شعل بال / تهكيع صاح  السمي املللء األ ري الدك ير
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صاحل بال فييا  الفييا / تهكيع فسيلع الشيخ
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/تهكيع فسيلع الشيخ
بال حممد الينيا صاحل 

/  تهكيع فسيلع الشيخ
عبداهلل بال حممد الغنيما 
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م2017/12/31 اعمع املركه املالء يف 
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م2017/12/31م ح ى 2017/1/1 اعمع األنشطع للسنع املاليع  ال 

28



م2017/12/31 اعمع ال دف ات الن ديع للسنع املاليع املن هيع يف 
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مجعيع الرب اخلرييع مبحافظع الشماسيع
52429الر ةةةةةه الربيد  –10ب .ص

(99) سجلع بييارة العمل وال نميع االج ماعيع بر س 
016/3401190فاك  –016/3401615هاتف 

br-shmasia@hotmail.com :الربيد االللنيونء

brshmasia.org.sa : املي ع االللنيونء
البنمر س احلساباسس احلساب
SA1080000267608010015236ال ربعات 

صرف
 

الراجحء

SA4480000267608010015400الهكاة

SA8580000267608010052007كفالع األي ام

SA4380000267608010061008إفطار صاعس

SA2880000267608010054003الهواج

SA7980000267608010059002الي ف اخلري 

SA9680000267608010065777 غسلع امليتى

SA7880000267608010061057كفارة اليمني

SA3980000267608010083002الصد ع اجلاريع

SA5315000999116115930001البةال 

 علي ات تهمم
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البنمر س احلساباسس احلساب
SA3280000267608010080024ال ربعات 

صرف
 

الراجحء

SA8580000267608010080040الهكاة
SA1080000267608010080032كفالع األي ام
SA2280000267608010109013إفطار صاعس
SA9780000267608010109021الي ف اخلري 
SA5480000267608010080016الصد ات

حسابات فرع النب يع

حسابات فرع أم حهم
البنمر س احلساباسس احلساب
صرف SA7580000267608010080123ال ربعات 

 
الراجحء

SA5280000267608010080149الهكاة
SA5380000267608010080131كفالع األي ام
SA9780000267608010080115الصد ات

البنمر س احلساباسس احلساب
SA0680000267608010096012ال ربعات 

صرف
 

الراجحء

SA2880000267608010096004الهكاة

SA8180000267608010096020كفالع األي ام

حسابات فرع أم ةليحع
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اخلاوع
وضعنا بني يديم أخء اللريس مثار  عس وعطاد امسنني أ ثالم،
.نسأل امليىل عه وجل أ  جيهل املثيبع للل  ال أعطى وبذل جهد،

يسرنا أ  نس  بل ا نياحاتلس و الحظاتلس 
.  ونسعد بلل  ا  ال اأنه خد ع اجمل مع
.نسأل امليىل أ  ييف نا وإياك للل خري وبر
والسالم عليلس ورمحع اهلل وبركاته،

وصحبه وسلسآلهوصل اللهس وسلس على نبينا حممد وعلى 
إعدا  املدير ال نفيذ  

علء بال عبدالرمحال السهلء
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