
التقرير السنوي
لجمعية البر الخيرية

في محافظة رياض الخبراء
لعام 2019 م

معًا ضد االرهاب والفكر الضال

بدعمكم يستمر العطاء

وطننا أمانة



تتقدم جمعية الرب اخلريية مبحافظة ريا�ض اخلرباء

بال�سكر والتقدير جلنودنا البوا�سل ) املرابطني على احلدود (

اللهم احفظ بالدنا .... وانصر جنودنا



ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة على اأ�سرف املر�سلني وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد

نحمد اهلل جل وعال على ما من به على هذه البالد املباركة بالد احلرمني باخلري  والربكة وحب حكومتها الر�سيدة واأهلها لبذل اخلري 
واجلود والعطاء وما ن�ساهده يف جميع اأرجاء وطننا الغايل من جمعيات تعددت اأهدافها ومنا�سطها خلدمة املجتمع اإال ترجمة �سادقة 

للخري املتاأ�سل يف نفو�ض �سكان هذه البالد املباركة وت�سابقهم للعمل اخلريي .
وها هو خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان حفظه اهلل و�سمو ويل عهده االأمري حممد بن �سلمان وفقه اهلل يوليان هذا القطاع جل 
اهتمامهم بالدعم املتوا�سل ووزارة املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية ت�ساهم بدعم �سنوي للجهات اخلريية وحتفزها على اال�ستمرار 

مبا يتما�سى وفق خطة الدولة املباركة من اأجل خدمة املجتمع .
وها هو �ساحب ال�سمو امللكي اأمري منطقة الق�سيم في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز وفقه اهلل

اجلمعيات  هذه  ت�ستوي  وال  دخله،  م�سادر  وتنويع  اخلريي  العمل  تطوير  يف  ت�ساهم  التي  الرائدة  واالأفكار  املباركة  املبادرات  �ساحب 
املباركة يف بالدنا الغالية على �سوقها ولن توؤتي ثمارها املرجوة اإال بالدعم املتوا�سل والبذل والعطاء من اأ�سحاب االأيادي البي�ساء حيث 

ال ت�ستغني عنهم اجلمعيات اخلريية بالدعم ورعاية اأن�سطتها وهذا ما عهدناه منهم من املبادرات والت�سابق للخريات .
وختامًا نقدم خال�ض �سكرنا وتقديرنا خلادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده ول�ساحب ال�سمو امللكي اأمري منطقة الق�سيم ول�سمو 

نائبه حفظ اهلل اجلميع .
وال�سكر مو�سول ملقام وزارة املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية ولالأخوة الكرام مبركز التنمية االجتماعية بعنيزة امل�سرف   على 
اجلمعية . كما نقدم خال�ض �سكرنا وتقديرنا جلميع االأخوة واالأخوات الداعمني والرعاة الأن�سطة اجلمعية �سائلني املوىل عز وجل اأن 

يخلف عليهم باخلري والربكة واأن يجعل ما قدموه يف ميزان اأعمالهم ال�ساحلة .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

                                                                                                                                                                                                                 اإخوانكم        
اأع�ساء جمل�ض االإدارة



1 - االأ�ستاذ / عبــدالعزيــز بـن �سالــح من�ســور الوهيبــي 

2 - االأ�ستاذ /  عـــلــــي بــــن اإبــــراهــيــــم عـلــــي العقيــــل

3 - االأ�ستاذ / عبــداللــه بــن مـحـمــــد �ســالـــح احلـبـيـــب

4 - االأ�ستاذ / حممـد بـــن �سالـــح اإبراهيـــم الــفـــرحـــان

5 - االأ�ستاذ / حــمــــد بـــن نـا�ســـــــر بــاتـــل العــــبـــــــري

6 - االأ�ستاذ / عبدالعزيز بـن �سليمـان اإبراهيـم الــدوا�ض

7 - االأ�ستاذ /  فــهـــد بـــن عـــبـــداهلل �سعـــــد الــعـــنـــــزي

8 - االأ�ستاذ / حممــد بـــن عــبـــداهلل �ســـالــــح الـــدوا�ض

9 - االأ�ستاذ /  �ســـالـــح بـــن حـــ�ســــن بـــاتـــل الــعـــبــــري

) رئي�ض اجلمعية (

) نائــب الرئيــ�ض (

) اأمني ال�سنــدوق (

) عــــــ�ســـــــــــــــــو (

) عــــــ�ســـــــــــــــــو (

) عــــــ�ســـــــــــــــــو (

) عــــــ�ســـــــــــــــــو (

) عــــــ�ســـــــــــــــــو (

) عــــــ�ســـــــــــــــــو (

أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب في 1440/8/11 هـ



أبرز المساعدات النقدية

م�ساعدات اإيجارم�ساعدات �سهرية

م�ساعدات م�سروطة

م�ساعدات اأيتام واأرامل ل
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ها

الر
د ا

ض
ًا 

مع



أبرز المساعدات العينية

ا�ستقبال زكاة التمور و�سمدها ثم توزيعها

ا�ستقبال وتوزيع زكاة الفطر ال�سلة الغذائية

ل
ضا

 ال
كر

لف
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ب 
ها

الر
د ا

ض
ًا 

مع

تقوم اجلمعية بتوزيع ال�سالل الغذائية على 
امل�ستفيدين ومن �سمنهــا ال�سلة الرم�سانية



مستودع الجمعية

* يقع م�ستودع اجلمعية على طريق الر�ض .
* مت افتتاح امل�ستودع بداية عام 1429 هـ .

* يقوم امل�ستودع با�ستقبال التربعات العينية .
* يقوم امل�ستودع بجمع و جتهيز زكاة التمور ومتور هدية خادم احلرمني ال�سريفني وال�سالت الغذائية وحلوم االأ�ساحي وزكاة الفطر 

وكفارات اليمني وجمع االأثاث واالأجهزة واملالب�ض امل�ستعملة واالأوراق واالأ�سرة واالأجهزة الطبية امل�ستعملة واجلديدة  .
* يقوم بتوزيع ما مت جمعه من املتربعني وكذلك بيع اأي �سيء غري قابل للتوزيع واالإ�ستفادة بثمنه يف ال�سالت الغذائية .

أوقات الداوم  من السبت إلى الخميس
صباحًا من 8 إلى 12 مساًء

ومن بعد العصر إلى المغرب



اإفتتاح مركز  ريا�ض اخلرباء مت  بلدية حمافظة  مع  بالتعاون   *
جنوب  احلزم  حي  يف  يقع  الذي  هـ   1428 عام  الوالئم  فائ�ض 

مدر�سة املغرية بن �سعبة .
* مت التربع بهذا املقر من قبل بلدية حمافظة ريا�ض اخلرباء .

ويقوم  واحلفالت  الوالئم  اأطعمة  فائ�ض  املركز  ي�ستقبل   *
بتجهيزها وتوزيعها على امل�ستحقني .

اأوقات  حتى  تعمل  للمركز  جمهزة  �سيارات  اجلمعية  توفر   *
متاأخرة من الليل  .

* للتوا�سل مع مركز فائ�ض الوالئم .
هاتف : 3347555 016  

جوال :  3343514 055 - 8020912 050

مركز فائض الوالئم



مباني الجمعية المؤجرة

مبنى اخلري ال�سكني على طريق امللك عبداهلل ومقر اإدارة جمعية الرب اخلريية

مبنى اإدارةامل�ساجد والدعوة واالإر�ساد  مبنى فرع املياه طريق االإ�سكان حي التعاون



مباني الجمعية المؤجرة

مبنى حي القاد�سية

عمارة حي اخلليج بالريا�ض مبنى املوؤن�سية ) الريا�ض (



عضوية الجمعية

1 - يحق لكل مواطن �سعودي اأو مواطنة �سعودية االإ�سرتاك بع�سوية اجلمعية .
2 - تكون �سفة الع�سوية اإما ع�سو عامل اأو ع�سو منت�سب .

3 - قيمة االإ�سرتاك للع�سو العامل ال تقل عن ) 300 ( ريال �سنويًا و، ويحق له ح�سور 
اإجتماع اجلمعية العمومية والرت�سح لع�سوية جمل�ض االإدارة وقيمة االإ�سرتاك للع�سو 
املنت�سب ال تقل عن ) 200 ( ريال �سنويًا ، وال يحق له ح�سور اإجتماع اجلمعية العمومية 

وميكن زيادة هذا املبلغ اإذا ما رغب الع�سو يف ذلك .
4 - قيمة االإ�سرتاك هو املبلغ الذي ي�سدده الع�سو للجمعية �سنويًا اأو اأمر م�ستدمي �سهري .
5 - للع�سو املنت�سب اأن يطلب اإعادة قيده كع�سو عامل اإذا ما ا�ستوفى ال�سروط اخلا�سة 

بذلك و�سدد اإ�سرتاك ال يقل عن ) 300 ( ريال �سنويًا .
6 - ملزيد من املعلومات حول الع�سوية االت�سال على 3341911 016















شكر وتقدير
ملوؤ�س�سة ال�سيخ فهد بن عبداهلل العوي�سة اخلريية

على تربعهم بال�ضلة الغذائية الرم�ضانية

الأبناء نا�سر اخلمي�ض رحمه اهلل
على تربعهم امل�ضتمر باملحروقات ل�ضيارات اجلمعية

موؤ�س�سة العثيم اخلريية

موؤ�س�سة ال�سيخ �سليمان الراجحي

لكل من �ساهم و�سارك وتربع للجمعية

وطننا أمانةمعًا ضد االرهاب والفكر الضال



وطن ال نحميه ال نستحق العيش فيه

عن أبي هريرة - رضي اهلل عنه - أن رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم قال:
)من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - وال يصعد إلى اهلل إال الطيب فإن 

اهلل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم 
فلوه حتى تكون مثل الجبل( رواه البخاري.

فلوه: أي: مهر الخيل الصغير

فضل الصدقة



جمعية البر الخيرية
في محافظة رياض الخبراء

أرقام الحسابات

�ض.ب 122 - الرمز الربيدي 51961
هاتف / 3341911 016
جوال / 0503347555

فاك�ض / 3341668 - 3343011 016
امل�ستودع : 3346555 016

جوال امل�ستودع : 3343517 055
055 3343518                                
فائ�ض الوالئم : 3347555 016

جوال : 3343514 055
@ ber_334

ber3341911@gmail.com

3305  - الخبراء54662  رياض   -  11 الوحدة  رقم  التعاون   - عبداهلل  الملك  طريق   -  6917  : الوطني  العنوان 


