
الِِميــَن ِمــْن ــَه َيْعَلُمــُه َوَمــا لِلظَّ ــْذرٍ َفــِإنَّ اللَّ ــْم ِمــْن َن ــْم ِمــْن َنَفَقــٍة َأْو َنَذْرُت    َوَمــا َأْنَفْقُت
اَء َفُهــَو ــا ِهــَي َوِإْن ُتْخُفوَهــا َوُتْؤُتوَهــا اْلُفَقــَر َدَقــاِت َفِنِعمَّ  َأْنَصــارٍ (٢٧٠) ِإْن ُتْبــُدوا الصَّ
ــُه ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َخِبيــٌر (٢٧١) َلْيــَس َعَلْيــَك َئاتُِكْم َواللَّ ــُر َعْنُكــْم ِمــْن َســيِّ  َخْيــٌر َلُكــْم َوُيَكفِّ
َوَمــا َفِلَأْنُفِســُكْم  َخْيــرٍ  ِمــْن  ُتْنِفُقــوا  َوَمــا  َيَشــاُء  َمــْن  َيْهــِدي  ــَه  اللَّ َوَلِكــنَّ   ُهَداُهــْم 
ــِه َوَمــا ُتْنِفُقــوا ِمــْن َخْيــرٍ ُيــَوفَّ ِإَلْيُكــْم َوَأْنُتــْم َلا ُتْظَلُمــوَن  ُتْنِفُقــوَن ِإلَّا اْبِتَغــاَء َوْجــِه اللَّ
ــا ِفــي اْلَأْرِض ًب ــِه َلا َيْســَتِطيُعوَن َضْر اِء الَِّذيــَن ُأْحِصــُروا ِفــي َســِبيِل اللَّ  (٢٧٢) لِْلُفَقــَر
ــاَس ــِف َتْعرُِفُهــْم ِبِســيَماُهْم َلا َيْســَأُلوَن النَّ َعفُّ ــاَء ِمــَن التَّ  َيْحَســُبُهُم اْلَجاِهــُل َأْغِنَي
ــْم ــوَن َأْمَواَلُه ــَن ُيْنِفُق ــٌم (٢٧٣) الَِّذي ــِه َعِلي ــَه ِب ــِإنَّ اللَّ ــرٍ َف ــْن َخْي ــوا ِم ــا ُتْنِفُق ــا َوَم  ِإْلَحاًف
بِِّهــْم َوَلا َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َوَلا ُهــْم ــَد َر ــًة َفَلُهــْم َأْجُرُهــْم ِعْن ا َوَعَلانَِي َهــارِ ِســرًّ ْيــِل َوالنَّ  ِباللَّ

َيْحَزُنوَن (٢٧٤)
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

٤



شهادة تسجيل الجمعية

٥



٦

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة اللجنة المالية واإلدارية

رئيس مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

لجنة الرعاية األسرية

لجنة اإلرشاد األسري

لجنة الجودة والتقييم

لجنة األوقاف والمشاريع

فرع مركز أم حزم

فرع أم طليحة

باحث النبقية

باحث أم حزم

باحث أم طليحة

فرع مركز النبقية باحث الشماسية

منسق إدارة الجودة شؤون الرعاية األسرية الشؤون المالية واإلدارية
 الموارد المالية

والعالقات العامة واإلعالم

المحاسبة

الصندوق 

المستودع

الموارد البشرية

 مراكز إفطار صائم

مغسلة الموتى

حفظ النعمة

 األسر المنتجة

٧

الهيكل التنظيمي



رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أمين سر المجلس

أمين الصندوق

٨

أعضاء مجلس اإلدارة



عبدالله بن بــديـــــر الـسـنـيـــــــــدي

٩

موظفي الجمعية



جلنة املراجعة والتدقيق

١٠

اللجان الفرعية



١١

الفروع

فرع
أم طليحه

فرع
مركز أم حزم

فرع
مركز النبقية

محافظة الشماسية

المقر الرئيسي



كن عضوًا

 كــي تكــون عضــًوا مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة ( عضــًوا عامــًال )عليــك دفــع
 اشــتراًكا ســنوًيا قــدره مائــة ريــال كحــد أدنــى للحصــول علــى العضويــة وتعبئــة

 استمارة العضوية وموافقة مجلس اإلدارة ويكون لك الحق في:
- المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قرارتها.

- حق االنتخابات والترشيح لمجلس اإلدارة .

 وكــي تكــون عضــًوا مــن أعضــاء الجمعيــة (عضــًوا منتســًبا) عليــك دفــع اشــتراًكا
سنوًيا قدره مائة ريال كحد أدنى للحصول على عضوية االنتساب

١٢



الجودة

الشماســية بمحافظــة  البــر  لجمعيــة  العليــا  اإلدارة   تلتــزم 
الســائدة والمحليــة  العالميــة  والمواصفــات   باالشــتراطات 
تلتــزم بجــودة عاليــة، كمــا  العمــالء  احتياجــات  بتلبيــة   الخاصــة 
 بانتهــاج األســاليب المالئمــة وتوفيــر المــوارد الالزمــة التــي

تتيح التحسين والتطوير المستمر لنظام الجودة بالجمعية.

- تلبية احتياجات وتوقعات العمالء (المستفيدين والداعمين) واالهتمام بشكاويهم
   ومقترحاتهم.

- نشر وتعزيز ثقافة الجودة لدى منتسبي الجمعية وفقًا ألفضل الممارسات المهنية.
- االلتزام بتطبيق السياسات العامة وقواعد العمل لضمان تحقيق أهداف الجودة.

- تحسين أساليب العمل في الجمعية من خالل تطوير إجراءات العمل وبما يحقق أهداف
  الجودة.

- تطوير مهارات وقدرات العاملين وإشراكهم في التطوير واتخاذ القرارات

 تطبيق معايير الجودة العالمية
( ISO 9001: 2015)

سياسة وأهداف تطبيق الجودة من خالل اآلتي:

١٣



برامج الجمعية
 برنامج

 المساعدات
النقدية

 برنامج
 السلة

الغذائية

 برنامج
 مساعدة
اإليجار

 برنامج
 كفالة
األيتام

 برنامج
دوائي

 برنامج
 تنفيس
كرب

 برنامج
 تحسين
مسكن

 برنامج
 تكريم
األموات

 برنامج ذي
الهمم

 برنامج
 حفظ
النعمة

 رعاية أسر
السجناء

 برنامج
 إفطار

الصائمين

 برنامج
 كسوتي
 العيد

والشتاء

 برنامج
 الحقيبة
 المدرسية
 والبدلة
والمريول

 برنامج
 مساعدة

 الشباب على
الزواج

 برنامج
 العناية

بالمساجد

 البرامج
 الصيفية
للشباب

١٤

أهم البرامج واألنشطة



 عبــارة عــن ســلة غذائيــة تتكــون مــن الســكر واألرز والزيــت والطحيــن والمكرونــة والتمــر ومعجــون
 الطماطــم والحليــب والصابــون وفــي رمضــان يضــاف الشــوفان ومعجنــات السمبوســه والعصائــر

لكافة  األسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

للمساهمة في البرنامج
SA4480000267608010015400

١٥

برنامج السلة الغذائية



 عبــارة عــن مســاعدات نقديــة يتــم إيداعهــا نهايـــــة كل شــهر ميــالدي لحســابات المســتفيدين البنكية
عن طريق التحويل السريع لفئتي أ،ب واأليتام واألرامل والمطلقات وذوي الهمم.

للمساهمة في البرنامج
SA4480000267608010015400

١٦

برنامج المساعدات النقدية



 ترعــى الجمعيــة عــدد 68 يتيــم بالدعــم النقــدي الشــهري والعينــي المتمثــل فــي الســلة وكســوتي
العيد والشتاء والبدلة والمريول والحقيبة المدرسية.

للمساهمة في البرنامج
SA8580000267608010052007

١٧

برنامج كفالة األيتام



 عبــارة عــن مســاعدة نقديــة لمــن ال يمتلــك بيًتــا مــن األســر فئتــي أ،ب واأليتــام واألرامــل والمطلقــات
 وذوي الهمم تدفع للمؤجر مباشرة .

للمساهمة في البرنامج
SA1080000267608010015236

١٨

برنامج مساعدات اإليجار



 عبــارة عــن قســيمة شــرائية بقيمــة الكســوة مــن إحــدى المحــالت التجاريــة الكبــرى للمالبــس تصــرف
لكافة أفراد  األسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

للمساهمة في البرنامج
SA1080000267608010015236

١٩

برنامج كسوة العيد



 عبــارة عــن قســيمة شــرائية بقيمــة الكســوة مــن إحــدى المحــالت التجاريــة الكبــرى للمالبــس تصــرف
لكافة أفراد األسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

للمساهمة في البرنامج
SA1080000267608010015236

٢٠

برنامج كسوة الشتاء



األســر أبنــاء  البرنامــج  ويدعــم  مــره  ألول  الــزواج  علــى  للشــباب  نقديــة  مســاعدات  عــن   عبــارة 
المستفيدة من خدمات الجمعية وغير المستفيدة في نطاق الجمعية .

للمساهمة في البرنامج
SA2880000267608010054003

٢١

برنامج مساعدة الشباب على الزواج



ــى ــرف عل ــري تص ــابك الخي ــي س ــدوق موظف ــن صن ــة م ــية مدعوم ــة وأدوات مدرس ــن حقيب ــارة ع  عب
جميع أبناء وبنات األسر المستفيدة بالمحافظة والمراكز التابعة.

للمساهمة في البرنامج
SA1080000267608010015236

٢٢

برنامج الحقيبة المدرسية



 عبــارة عــن قســيمة شــرائية بقيمــة البدلــة والمريــول علــى  إحــدى المحــالت التجاريــة الكبــرى
للمالبس تصرف  لجميع الطلبة والطالبات أبناء  األسر المستفيدة بالمحافظة والمراكز التابعة.

للمساهمة في البرنامج
SA1080000267608010015236

٢٣

برنامج البدلة والمريول



 تــم تفعيــل حملــة إفطــارك فــي مكانــك بتوزيــع عــدد عشــرة آالف وجبــة 10000 علــى العمــال فــي
مساكنهم طيلة شهر رمضان المبارك.

صائم

للمساهمة في البرنامج
SA4380000267608010061008

٢٤

برنامج إفطار الصائمين



 تعتنــي الجمعيــة بالمرضــى وكبــار الســن غيــر القادريــن بتوفيــر االســرة والعربــات وصيانتهــا
وتحمل بعض تكاليف األدوية والمستلزمات .

للمساهمة في البرنامج
SA1080000267608010015236

٢٥

برنامج دوائي



 تعتني الجمعية بمغسلة األموات وتوفير جميع ما تحتاجه من مستلزمات
وسيارة نقل األموات وغيرها .

للمساهمة في البرنامج
A9680000267608010065777

٢٦

برنامج تكريم األموات



تشارك الجمعية زميالتها من الجمعيات االخرى بالقصيــم بمساعدة الجمعيـات النائية واألشد حاجة بمنطقة القصيم
وهذا المشروع ثمرة من مبادرات     صاحب السمو الملكي األمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

                                                               أمير منطقة القصيم _ حفظه هللا ورعاه.
                                                             وبمشاركة األهالي حيث يتم اإلعالن لهم وجمع ما يجودون به من تمر ومالبس وغيرها.

للمساهمة في البرنامج
SA1080000267608010015236

٢٧

برنامج التوازن الخيري



للمساهمة في البرنامج
SA1080000267608010015236

٢٨

برنامج حفظ النعمة

 فريق مختص لحفظ النعمة الزائدة في المناسبات
وتوزيعها على المحتاجين  مزوًدا بسيارة ثالجة دينا.



للمساهمة في البرنامج
SA7980000267608010059002

٢٩

برنامج األوقاف تحت اإلنشاء

جاري العمل على إنشاء محطة وقود متكاملة
بمحافظة الشماسية على طريق الملك عبدالعزيز.



 /

٣٠

شركاء النجاح



تزكية صاحب السمو الملكي األمير
 الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

٣١



تزكية فضيلة الشيخ
الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان

تزكية فضيلة الشيخ/
عبدهللا بن محمد الغنيمان

٣٢



قائمة
المركز المالي
2021/12/31

٣٣



قائمة
التدفقات النقدية
للــعــام الـمــالــي

٣٤

المنتهي في: 2021/12/31 



2 0 2 1 / 1 / 1 مــــن: 
حتى: 2021/12/31

٣٥

قائمـة األنشـطــــة
للــعــام الـمــالــي



٣٦

016/340 1190
b r - s h m a s i a @ h o t m a i l . c o m
b r s h m a s i a . o r g . s a

جمعية البر بمحافظة الشماسية
ص.ب 10 – الرمـــــز البريدي 51912

مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم (99)
فاكس: 016/340 1615 هاتف:

البريد االكتروني

أرقام الحسابات

الموقع االكتروني

التبرعات
الزكاة

كفالة األيتام
إفطار صائم

الزواج
الوقف الخيري

مغسلة الموتى
كفارة اليمين

الصدقة الجارية

SA1080000267608010015236
SA4480000267608010015400
SA8580000267608010052007
SA4380000267608010061008
SA2880000267608010054003
SA7980000267608010059002
SA9680000267608010065777
SA7880000267608010061057
SA3980000267608010083002

SA5315000999116115930001 بنـــك البـــــــــالد

المتجر االكتروني
s t o r e . b r s h m a s i a . o r g . s a

العنوان وأرقام الحسابات 



٣٧

التبرعات
الزكاة

كفالة األيتام
إفطار صائم

الوقف الخيري
الصدقات

SA3280000267608010080024
SA8580000267608010080040
SA1080000267608010080032
SA2280000267608010109013
SA9780000267608010109021
SA5480000267608010080016

التبرعات
الزكاة

كفالة األيتام
الصدقات

SA7580000267608010080123
SA5280000267608010080149
SA5380000267608010080131
SA9780000267608010080115

التبرعات
الزكاة

كفالة األيتام

SA0680000267608010096012
SA2880000267608010096004
SA8180000267608010096020

حسابات الفروع في بنك الراجحي

حسابات
فرع النبقية

حسابات
فرع أم حزم

حسابات
فرع أم طليحة



٣٨

 وضعنا بين يديك أخي الكريم ثمار دعم وعطاء المحسنين أمثالك عام 2021 م
 نسأل المولى عز وجل أن يجزل المثوبــة لكل من أعطى وبــذل جهـــده ومالـــه

 يسرنا أن نستقبل اقتراحك  ومالحظاتك
 ونسعد بكل ما من شأنه خدمة المجتمع والرقي بدور الجمعية

وفقنا هللا وإياك لكل خير وبر
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مع تحيات

اإلدارة التنفيذية

الـخـاتـمــة



٣٩



٤٠
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