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جمعية البر الخيرية بالجعرانة





عرانةعن جمعية البر الخيرية بالج



ةعن جمعية البر الخيرية بالجعران

الناس المختلفة في كفالة األيتام واألرامل وذلك لتواكب حاجات 

امة والمطلقات واألسر الفقيرة وذوي االحتياجات الخاصة وتنفيذ وإق

المشاريع المتنوعة

دى عملها ليس قاصرًا على بذل الزكاة والصدقات فحسب بل أيضًا يتع

الى ما هو أبعد من ذلك وهو تنمية المجتمع الذي يحيط بها

هيييي إحيييدى الجمعييييات التابعييية ليييوزارة العميييل 

والتنمية االجتماعية في مكة المكرمة

البيير الخيرييية جمعييية )وقييد تييش انشيياسها باسييش 

(  بالجعرانة



عن جمعية البر الخيرية بالجعرانة

لة الجمعية ذات مكان ومكانة وأهداف تتطلع من خاللها للمساهمة الفعا

للرقي باألعمال الخيرية وتطمح أن تكون نموذجًا في هذا المجال

صدر قيرار معيالي وزيير الشياون االجتماعيية 

القاضيييي بتسيييجيل جمعيييية البييير الخيريييية

بالجعرانيية بمنطقيية مكيية المكرميية  وذلييك 

بمقرهييييا بمركييييز الجعرانيييية وبموجبيييي  تييييش 

تسجيلها في الجمعيات الخيرية برقش

هي١٤٣٥-١٠-١٧بتاريخ ٦٥٩



رسالة ورؤية الجمعية



رسالة ورؤية الجمعية

رسيييييالة الجمعييييييية

تقديش الخدمات االجتماعية

ثبأساليب تواكب العصر الحدي

ة  تلبية حاجات المجتمع بثق

واحترافية

لتنمية المكان واإلنسان من 

محتاج إلى أسرة منتجة

رؤييية الجمعييييييية

متميزة ورائدة في مجال 

ير األعمال الخيرية وفق معاي

الجودة الشاملة 

ن لتحقيق شراكات ناجحة بي

المانح والمستفيد



أهداف الجمعية



أهداف الجمعية

مساعدة أصحاب 
االحتياجات الخاصة

امساعدة الفقراس والمحتاجين نقديا أو عيني

تقديش سقيا الماس وسقيا الحاج

مساعدة األسر الفقيرة في
تأمين العالج والدواس

تقديش إفطار الصائمين 
ووجبة حاج وزكاة الفطر

مساعدة األسر الفقيرة في
بناس المسكن



مجلس إدارة الجمعية



أعضاس مجلس إدارة الجمعية

محمد جابر محمد حكمي

رئيس مجلس اإلدارة

القثاميسعود بن سرور بن سراج 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سلطان بن عبد العزيز المسعودي

المشرف المالي للجمعية 

صالح فرح  الزهراني

اإلدارةعضو مجلس 

عدنان عطية يوسف المالكي

اإلدارةعضو مجلس 

الوديانيوديع جميل عبد الهادي 

اإلدارةعضو مجلس 

عطية عوض يحيى الزهراني

اإلدارةعضو مجلس 



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يمحمد جابر محمد حكم/ األستاذ



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الرحمن الرحيش اهلل بسش 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلش 

اما بعد 

يسرني أن أرحب بكش في جمعيتكش جمعية البر الخيرية بالجعرانة 

والتيي تهييدف اليى إفييادة األسير المتعففيية والشيرائح المسييتحقة  عين  ريييق

راس حزميية متكامليية ميين المشيياريع والبييرامي  لتصييب جميعهييا فييي خدميية الفقيي

ن والمسياكين واألراميل والمطلقييات ومحيدودي الييدخل والمرضيى والمتضييرري

.والمتعثرين والمعسرين والغارمين وذوي االحتياجات الخاصة واأليتام



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أسرة٣٥٠وتقدم الجمعية مساعدات شهرية ألكثر من 

ينتظييرون مسيياعداتها النقدييية والعينييية كييل شييهر  وهييي تتطلييع لييدعش 

تيتمكن المحسنين ورجال األعمال وأصحاب األيادي البيضاس في المجتمع  حتيى

خوانهش من خدمة المسيتفيدين بالجمعيية   لينعميوا بحيياة كريمية  أسيوة بي 

الذين من اهلل عليهش من أبناس هذا الو ن

.اسراجين المولى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكش  إن  قريب مجيب الدع



شركائنا في النجاح



شركائنا في النجاح

مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة



شركائنا في النجاح

مركز امارة الجعرانة



شركائنا في النجاح

وزارة اإلسكان التنموي



شركائنا في النجاح

جمعية هدية الحاج والمعتمر



شركائنا في النجاح

جمعية البر الخيرية بالشرائع



شركائنا في النجاح

أوقاف الشيخ محمد بن عبداهلل
رحم  اهللالجميح

العزيز الحمدانأوقاف  الشيخ عبد



مشاريع وبرامي الجمعية



إفطار صائش

الف وجبة ٢٢الكمية 

ريال٢٢٠٠٠٠المبلغ 



وقف البلد الحرام

أربعة ماليين ريال-ريال ٠٠٠ ٠٠٠ ٤الهدف 

ريال ٠٠٠ ٣٠٠ ٣وصلنا 
ثالثة ماليين وثالث مائة ألف ريال 

الف ريال  ٧٠٠٠٠٠الباقي 
سبع مائة ألف ريال

82.5%

17.5%

100%



اجسقيا الماس بالمساجد وسقيا الح

الهدف مليون عبوة 

الف عبوة في ١٨٠تش توزيع 
هي١٤٤٠المشاعر المقدسة حي 

الف عبوة ٥٢تش توزيع 
بالمساجد 

77.5%

22.5%

232
ألف

الف عبوة ٢٣٢حقق من  



اجسقيا الماس بالمساجد وسقيا الح



وجبة حاج

الف وجبة ١٠٠الهدف 

الف وجبة٥٧٠٠٠حقق من   
وزعت في المشاعر ومساكن الحجاج

57%

100
ألف



وجبة حاج



وجبة حاج



قطوف الخير

الف ريال ٥٠٠الهدف 

الف ريال٧٥تحقق من  

ألف ريال425الباقي 

15%

85%

500
ألف



لنكفيهش

أسرة ١٩الهدف سد احتياج 

الف ريال١١٤بمبلغ 



الحقيبة المدرسية

حقيبة  ٢٥٣تش توزيع 

ألف ريال١٧٢٢٢بمبلغ 



تحجيي المستفيدين

مستفيدا ٢١تش تحجيي 
بالجمعية 

الف ريال١٢٦٠٠٠بمبلغ 



كسوة الشتاس

بالتعاون مع مصرف الراجحي

تش توزيع

حقييييبة٥٠

نشتوية على المستفيدي



كفالة االيتام

يتيما شهريا ٤٨كفالة 

الف ريال شهريا١٢بمبلغ  



توزيع السالل

١٠٤٧تش توزيع  
سلة غذائية 

الف ريال٣١٤١٠٠بمبلغ 



توزيع شقق سكنية

وحدات سكني  على٥تش توزيع 

 الجمعيأسر  من مستفيدي ٥



الخييييتام


