




الشعـار:

يتضمن شعار الجمعية على سنبلة ترمز للنمو والعطاء
وورقتيــن يحميــان الســنبلة يــدالن علــى المجتمــع كداعــم لهذا 

ــو والعطاء النم



مؤسسي الجمعية:

ــت  ــرُه، اجتمع ــاء قم ــي الفض ــق ف ــُه وتأل ــور شمس ــرقت بالن ــر أش ــوٌم أغ ــي ي ف
ــق  ــة وتحقي ــيس الجمعي ــى تأس ــوا عل ــر، فعزم ــى الب ــة عل ــل المجمع ــوب أه قل
الحلــم، وتــم تســجيل الجمعيــة كأول جمعيــة خيريــة فــي المجمعــة وهــي تعتبــر 
مــن الجمعيــات الـــ 100 األولــى التــي تم تســجيلها في المملكة برقـــم 95 وذلك 

ــخ 1410/2/6هـ بتاري

مؤسسي جمعية البر الخيرية بالمجمعة

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا اليوسفمساعد بن حمد بن ناصر الضاوي

أحمد بن إبراهيم الشنيفيمحمد بن عبدهللا بن عثمان المقبل

عبدهللا بن إبراهيم بن عبدهللا الجعوانعبدالمحسن بن إبراهيم بن محمد اليحىي

عبدالعزيز بن عبدهللا الصنع الدبيكلمحمد بن حمد بن علي التويجري

سعد بن محمد بن سعد السعيدأحمد بن سعد بن محمد الشايع

عبدهللا بن عثمان الصالحإبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن العتيقي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن إبراهيم أباحسينحمد بن أحمد عثمان الجبير

إبراهيم بن إبراهيم بن عبدالرحمن التريكعبدالكريم بن حمد العبدهللا الحقيل

أحمد بن محمد بن عثمان الربيعةناصر بن عبدهللا بن حمد العسكر

عبدهللا بن عبدالرحمن سليمان الدايلمحمد بن صالح بن إبراهيم الشلهوب

عبدهللا بن عبدالمحسن بن إبراهيم الحقيلحمد بن عبدهللا بن عبدالكريم العبيد

حمد بن عبدالرحمن بن سليمان الحقيلصالح بن أحمد بن صالح الصالح

عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن محمد السعيدمحمد بن خريف بن ناشي الخريف

خالد بن أحمد بن صالح الصالحسليمان بن عثمان بن عبدالمحسن التريك

حمد بن عبدالعزيز بن سالم السالمإبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الرميح



عن الجمعية:

مدينــة  داخــل  جغرافيــاً  الجمعيــة  تقــع 
الصديــق  بكــر  أبــي  المجمعــة فــي شــارع 
-رضــي هللا عنــه- ومقرهــا الرئيســي هــو 
والتــي  لهــا  المملــوك  اإلداري  المبنــى 
ــي  ــعيها الذات ــا وس ــه بجهوده ــت ببنائ قام
المتواصــل علــى أرض ممنوحــة مــن قبــل 
حكومــة هــذه البــاد المباركــة ليكــون مقــراً 

دائمــاُ للجمعيــة، بعــد أن كان مقرهــا الرئيــس عبــارة مبنــى صغيــر مســتأجر قبــل أكثــر 
ــل.. ــو المتواص ــدم والنم ــو التق ــة نح ــة الحقيقي ــت االنطاق ــه كان ــرن ومن ــع ق ــن رب م
وتعاقــب علــى هــذا الصــرح المبــارك رجــال صدقــوا هللا عزوجــل وأخلصــوا النيــة لــه في 
حــب ورعايــة العمــل الخيــري فصدقهــم هللا تعالــى بــأن كتــب لهــم التوفيــق والقبــول 
ــرن  ــع ق ــدار رب ــى م ــل عل ــم ومتواص ــاح دائ ــق ونج ــم بتوفي ــّل جهده ــي األرض وكل ف

ونيــف هــي ُعمــر هــذه الجمعيــة المباركــة حتــى اآلن..
انحصــر نشــاط الجمعيــة فــي بدايــة تأسيســها بشــكل أساســي فــي تقديــم المعونات 
العينيــة والنقديــة للمحتاجيــن حســب اإلمكانــات القليلــة المتاحــة للجمعيــة فــي تلــك 
الفتــرة وفــي نطــاق ضيــق، حتــى نمــت شــيًئا فشــيًئا فاتســع نطــاق خدماتهــا وتنوعــت 
مصــادر دخلهــا وتعــددت أوقافهــا وتحولــت خدماتهــا مــن نقديــة وعينيــة فقــط 
لتصبــح متعــددة ومتنوعــة مــن تنمويــة وتدريبيــة وإنتاجيــة واجتماعيــة ومشــاركة 
فعالــة فــي أنشــطة المجتمــع المختلفــة الحكوميــة منهــا واألهليــة كمــا أصبحــت 
الجمعيــة تخطــو خطــوات ثابتــه لتتحــول مــن مؤسســة رعويــة إلــى مؤسســة تنمويــة 
خدميــة تقــدم جــل وســعها فــي مــد يــد العــون للمجتمــع بجميــع فئاتــه ومؤسســتها 
ــه  ــًا ال غنــى عن ــة والفرديــة منهــا، فأصبحــت شــريكاً أصي ــة واألهلي ــه الحكومي وإدارت

فــي المجتمــع ولــه حضــور وبصمــة واضحــة فــي شــتى مناحــي الحيــاة.



• رؤيتنا 

الريادة في األعمال الخيرية والتنموية والتطوعية .

• رسالتنا

تســعى جمعيــة البــر الخيريــة فــي المجمعــة إلــى تعزيــز وتحســين الخدمــات 

ــج  ــال برام ــن خ ــا اإلداري ، م ــي نطاقه ــة ف ــة والتطوعي ــة والتنموي الخيري

ومشــروعات وأنشــطة نوعيــة ,  والعمــل علــى تحويــل األســر المســتفيدة 

مــن الرعايــة االجتماعيــة إلــى التنميــة االجتماعيــة .

• قيمنا 

- التعاون والعمل الجماعي 

- اإلتقان 

-  األمانة 

- الشفافية والمصداقية 

- العدالة 

- التميز



األهداف الرئيسية :

1- تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى األسر المحتاجة.

ــن  ــن الذي ــة( للمتضرري ــة وعيني ــة )مالي ــاعدات الخيري ــم المس 2- تقدي

ــازل  ــدم المن ــق وته ــوادث والحرائ ــل الح ــا مث ــتحقاقهم له ــت اس يثب

المنكوبــة .

3- تقديم المساعدات الممكنة للمرضى المستحقين .

ــن  ــل أماك ــة, مث ــة بالمنطق ــق العام ــة المراف ــي رعاي ــاعدة ف 4- المس

العبــادة ومغاســل الموتــى وتســوير المقابــر وتشــييد دورات الميــاه .

ــي  ــة الت ــات الخيري ــاء المؤسس ــة وإنش ــات االجتماعي ــم الخدم 5- تقدي

تخــدم المجتمــع كرعايــة الطفولــة والمعاقيــن وغيرهمــا مــن الفئــات 

التــي تحتــاج إلــى رعايــة .

6- رعاية أسر السجناء من أهالي المنطقة .

7- اإلسهام في برامج التوعية اإلسامية والثقافية .

ــات  ــرق والنكب ــوادث الط ــن ح ــن م ــواء للمحتاجي ــرات اإلي ــاد مق 8-إيج

هللا . ســمح  ال  والحــوادث 



نطاق عمل الجمعية



ما يميزنا:

-المشاركة الفاعلة في 
تنمية المجتمع المحلي.

-عقد الشراكات 
واالتفاقيات مع مختلف 

الجهات الحكومية 
واألهلية.

-ابتكار البرامج والنشاطات 
قبل تحولها لمؤسسات 

مستقلة.

-إنشاء األوقاف النوعية 
ذات النفع الخاص والعام.

-التواصل الفعال مع 
المستفيد وتجديد 
الخدمات لموائمة 

تطلعاته.

-دعم وتحفيز األسر 
المحتاجة لتحقيق االكتفاء 

المادي عبر األنشطة 
التجارية.



الشريحة المستهدفة:

األسر ذوي الدخل الشهري المنخفض

األرامل والمطلقات ومن في حكمهم

الشباب الراغبين على الزواج 

الشباب والشابات من أبناء األسر الراغبين 
بتطوير قدراتهم العلمية والمهنية



األسر ذوي الدخل الشهري المنخفض

األرامل والمطلقات ومن في حكمهم

الشباب الراغبين على الزواج 

الهيكل التنظيمي:



برامج ومناشط الجمعية الرئيسية:

اسم البرنامجم
الزكاة النقدية1

البطاقة التموينية2

كسوة الشتاء3

سداد إيجار المنازل4

سداد فواتير الكهرباء5

اإلعانة الطارئة6

المساعدات المقطوعة7

الرعاية الصحية8

اإلعاشة المدرسية9

الحقيبة المدرسية10

األجهزة الكهربائية11

إنشاء األوقاف12

نظارة األوقاف13

تفريج كربة14

التأهيل والتدريب15

إعانة الزواج )غرف النوم(16

إعانة الزواج )اإلعانة النقدية(17

كفالة رضيع18

أسر السجناء والمتعافين من اإلدمان19

المطلقات واألرامل والمعلقات20

أسرة يتيم21

اإليـواء22

التدريب والتأهيل لسوق العمل23



لدعم مسيرة الجمعية:

الموقع اإللكتروني الجمعية

متجر الجمعية 

متجر وقف الخير السابع 




