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سقيا الماءلنكفيهم سلة العطاء

برادة الخيرتفريج كربةكرامة

الكفاراتطموحالزكاة 



سلة العطاء

تم صرف تمر ١٩٥٨ كرتون ارز ٤٥٣ كيس ماء ٢٢٦ كرتون

سلة غذائية ٧٩٨ سلة ـ ذبائح ٢ ذبيحة
لعدد 1751 بتكلفه اجمالية ٣٣٨٥٩٠،٤٥ ريال



المستفيدون: 14

التكلفة المالية:٧٧٨٤٨

تم صرف ٥٧ جهاز كهربائي و٢٨ نوع اثاث منزلي

لنكفيهم



سقيا الماء

عدد المساجد المستفيدة من المشروع  ٥٠ مسجد
تم صرف ٢٠٤٩ كرتون ماء بتكلفة اجمالية ٢٣٣٥٩ ريال



كرامة 
عدد المستفيدين ١١ مستفيد

تم صرف مايقارب ٣٤٢ اجهزة ومستلزمات طبية 

و١٢ جهاز كهربائي واثاث منزلي بتكلفة اجمالية بلغت ٨٦٢٩٣،٧ ريال



المستفيدون: 19

مساعدات عينية و مالية بقيمة ٢٦٠٠٩،٥ ريال

تفريج كربة



مشروع

 بردات الخير 
 

عدد المستفيدين 120 مستفيد

عدد البردات 120 برادة

 بقيمة 37950 ريال



الزكاة
تم صرف مساعدات  مالية بقيمة ٣٧٥٠٠ ريال

صرف مساعدة مالية



طموح

المستفيدون: 46 متدرب ومتدربة

إقامة دورتين في صيانة الجواالت

ودورة في المكياج



الكفارات

تم توزيع ٢٩٩٠ وجبة لكفارات االطعام عىل فقراء مكة 

بمبلغ ٢٤٠٦٩،٥ ريال



المبادرات 



مبادرة غراس

مستفيدين 100مستفيد

تكلفة اجمالية 6000 ريال



الزيارات



لقاء 
اإلعالميين

 

بر الجعرانة في زيارة لتبادل الخبرات بالجمعية الخيرية بعشيرة
ضمن اطار تبادل الخبرات واإلرتقاء بالعمل الخيري استضافت جمعية البر الخيرية بعشيرة مدير عام جمعية البر الخيرية بالجعرانة أ/ جزاء الدهاسي وصحبه الكرام شملت الزيارة

عىل التعريف بأنشطة ومشاريع الجمعية وشرح موجز لمشروع خير التقني وفي ختام الزيارة كرمت بر الجعرانة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بعشيرة بدرع تذكاري



لقاء 
الدوائر الحكومية

زيارة جمعيةالبرالخيرية بمدركة (غيث)

استضافة جمعية البر الخيرية بالجعرانة إجتماع اإلدارات الحكومية بالجعرانة لمناقشة تطوير الخدمات األمنية

 واالجتماعية والصحية والتعليمية المقدمة الهالي الحي بحضور ممثلي ومسؤولي الدوائر الحكومية بالحي.



لقاء 
الدوائر الحكومية

زيارة جمعية طوى الخيرية بمكة

زيارة مدير عام  جمعية البر  الخيرية  بالجعرانة أ/جزاء  الدهاسي لجمعية طوى الخيرية بمكة
ضمن  إطار تقوية الشراكات ومناقشة سبل التعاون بين الجهتين في المشاريع النوعية  المشتركة 



االستضافات



بر الجعرانة تحتضن االجتماع الدوري لرؤساء ومدراء جمعيات شرق مكة



لقاء 
الدوائر الحكومية

استضافة اجتماع مدراء جمعيات شرق مكة

عقد اجتماع مدراء جمعيات شرق مكة ومدراء إدارة خدمات المستفيدين
 لمناقشة آلية توحيد شروط قبول واعتماد المستفيدين بالجمعيات

 



لقاء 
الدوائر الحكومية

اللقاء التعريفي للمتدربين من أبناء المستفيدين

عقد لقاء تعريفي للمتدربين المرشحين لبرنامج طموح التدريبي بحضور المدير العام للجمعية أ / جزاء بن عايض الدهاسي 
ضمن مشاريعها التدريبية لتطوير المستفيدين وذويهم من خالل سلسلة دورات تدريبية مهنية معتمدة



الشراكات

بر الجعرانة توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع  الخليج للتدريب

بر الجعرانة توقع اتفاقية تدريب مع  الخليج للتدريب والتعليم لتدريب وتطوير وتأهيل
نخبة من  أبناء المستفيدين بالجمعية بحزمة من الدورات التدريبية المهنية المعتمدة

 



الحفالت

والمناسبات

حفل تكريم المتطوعين والمتطوعات بالجمعية في يوم  التطوع السعودي والعالمي 

حفل تكريم المشاركين في برنامج ضيف في موسمه الثاني بمركز التنمية اإلجتماعية بمكة



الحفالت

والمناسبات

تكريم جمعية البر بالجعرانة في حفل مبادرة مجتمع حيوي

تكريم الجمعية في  احتفالية جمعية مراكز االحياء  بمكة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي





افتتاح

وقف االيتام

تدشين وقف األيتام





منصاتنا

الرسمية 


