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حصاد عطاءكم
جمعية البر بمركز الخاصرة

٢٠٢٠م - ٢٠٢١م
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كلمــــــــــــة رئــــــــــــيس الجمـــــــــــعية

 الحمدلله وحده والصالة والسالم على من النبي بعده،،، وبعد..

إن المملكة العربية السعودية تولي العمل الخيري أهمية كبيرة 

النظير لها في العالم كله إذ يعد من أهم األمور التي يحرص عليها 

الملك حفظة هللا وولي عهده األمين أيدة هللا ألن راحة اإلنسان 

 النفسية والمعنوية مقدمة عند والة أمرنا على كل شي.

ودون شك فإن بالدنا حفظها هللا يضرب بها المثل في األعمال 

الخيرية حيث أنشأت الجمعيات الخيرية في كل منطقة ومحافظة 

وصار يستظل بظلها كل محتاج يقبع تحت لهيب الفقر ولم تقتصر هذه الجمعـــــــــــــــــيات على 

ساكني هذه البالد الطاهره بل أمتدت أغصانها إلى خارج البالد حتى قطف ثمارها كــــل إنسان 

والتزال هذه الجمعيات المرخصه من قبل الدوله هي القنوات األنقى واألضمن لكــــــــل شخص 

يرغب في خوض التجاره مع هللا أولئك األشخاص الذين يحرصون علــــــــــــــى أن تنفق صدقاتهم 

 وزكواتهم في مكانها الصحيح وتصل لمستحقيها بكل يسر وسهولة.

ومن هذا المنطلق فإني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعـــية ارفع أسـمى 

عبارات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين صـــــــاحــب 

الرؤية الثاقبه على إهتمامهم وحرصهم على كل مايحفظ كرامة وماء وجه اإلنسان ومـــن دعم 

 المحدود لكل عمل خيري.

وختامًا، فإني أدعو كل مقتدر أن يركب معنا في قافلة الجمعية ويسهم بالتبرع ولو بالقـــــــليل 

فهناك من يعيش تحت وطأة العوز والفاقة من فقير أو فقير أو يتيم أو أرملة أنقطعت بهــــــم 

السبل وضاقت بهم أنفسهم اليوم هم بحاجة ماسه لتبرعكم فمدو كف العطاء الذي سيخلفه 

 هللا عليكم كما أخبرنا بقوله : ) وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خيـــــــــــــــــــــــــر الرازقين(

 رئيس مجلس اإلدارة لجمعية البر بمركز الخاصرة 
االستاذ  / تركي محمد الشيباني
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جمــــعية الـــبر بمـــركــــز الخــــاصــــرة 

رؤيـــــتـــــــــــنـــــــا

رســـــالــــتـــــــــنـا

هي جمعية خيرية تمد جسور اإلنسانية بين المحسن والمحتاج لنمو العـطاء،  حيث 

تهتم برعاية األسر الفقيرة في مركز الخاصرة والقرى والهجر التابعه لهــــــــا. وهي 

مسجلة ومرخصة من مركز التنمية االجتماعية،  تقوم الجمعية بتقديم الخـــــــدمات 

التي من شأنها دعم المحتاجين ، من أجل تغطية جميع الجوانب اإلنسانــــــية لألسر 

المحتاجة من مساعدات نقدية وعينية وترميم المساكن وغيرها.

ترسيخ قيم التطوع والعمل الخيرى. وتقـــــــديم العون والمساعدات فــــــــي جميع 

الظــــــــــــــروف والحـــــــــــــــاالت وفتـــــــــــح أبـــــــــــــــــواب الخــــــــــــــير للمـــــــــوسرين،

لمساعدة المحتاجين فــــــــــي االعتــــــــــماد علــــــــــى أنفســـهم.

تقديـــــــــــــــــم الخدمات االجتماعية 

للمحتاجين مــــــــــــــــن أجل تحــقيق 

التكـــــــــافل ومساعدتــــــــهم وفق 

لــــــــــــوائـــــــــــــــح الجمـــــــعــــــــــــية 

مــــــــــــن خـــــــــــالل بــــــــــيــــــــــــــــئة 

عــــــــــــمـــــــــــــل ممـــــــــــيـــــــــــــــــزة

وكــــــــــــوادر بشـــرية مؤهــــــــــــــلة 

كمــــــــا حثـــــــــــنا دينــــــنا الحنيف .



تقرير حصاد عطاءكم 2020م - 2021م

44

 مشـــــــــــاريعـــــــــــــنا المستقـــــــبلـــــية 

 أهـــــــــدافــــــــنا 

تقـــــديم المســـــــاعــــدات 
النقدية والعينية لألســــر 
المـــــــــــــــــســـــــــتـــــحقة.

تقديـــــــــم المساعـــــــدات 
الطـــارئة ضمـــن حـــــــدود 
إمـــكــــانيـــــه الجمــــعـية.

تقـــــديــــــــــم األنشــــــــطة 
للمستفيديـن ومجتـــــــمع 
الخاصرة بشكــــــــل خاص.

تحسيـــــــــــــــن وترمـــــيم
المســـــــــــاكــن لألســــــر 

المــــــحــــــــــتـاجـــة.

تقديم وتنفيــــذ البــــرامج 
الخيرية مثـــــــــل الفــــرش 
والتأثيث وكسوة الــعيد.

حضــــــانة األعمـــــــــــــال الخيرية 
وتقديمها كمشاريع ناجحة. بما 
يعزز العمل الخيري في الخاصرة 
ويحسن الصـــــــورة الذهنية عنه.
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ترمــيم
المـــــــنازل

بناء منازل 
لألرامـــــــــــــل 

والمطلـــقــــــات 
وتــــأثيـــــــــــــثها
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اإلســـــــــم
تركي بن محمد بن مرثع العتيبي

المنصب
الـــــــــــرئـــــــــــيـــــس

نائــــب الرئيـــــسعبيدان بن محمد بن عبيدان الشيباني

المدير التنفيذينايـــــــــف بــــــــن فهــــــد العتــيـــبي

المشرف المــاليفالح بن هويدي بن رجاء الشيباني

عــــــــــــــــضـــــــــــــوفهد بن محمد بن برجس الشيباني

عــــــــــــــــضـــــــــــــومحيسن بن معضد بن عبيد الشيباني

عــــــــــــــــضـــــــــــــومحمد بن عبدهللا بن صالح الشيباني

عــــــــــــــــضـــــــــــــومحمد بن صالح بن مصاول الشيباني

عــــــــــــــــضـــــــــــــوفتن بن حمدان بـــــــن مارق الشيباني

عــــــــــــــــضـــــــــــــوغائب بن محسن بن سعيد الشيباني
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سالل غذائية

٦٠٠٠٠ ریال

٢٠٢٠م

جمعية خيرات
لحفظ النعمة

تمور ومــــــياه

٦٥٠٠ ریــــال

٢٠٢٠م

فاعـــــــــــــل خير

سالل غذائية

٢١٢٠٠ ریــــال

٢٠٢٠م

جمعــــــية بنبان 
الخــيـــــــــريـــــــة

مساعدة نقدية

٢٧٠٠٠ ریــــال

٢٠٢٠م

جمعــــــية الــبر 
بمركز الخاصرة

الصنــف

الجــهــة

التكلفة

الســنــة

أرز + شوربة + مكــــرونة 
+سكر + زيـــــت + تمــــــر 
+ زيت زيتون + حلــــــيب

٢٠٠٧٥ ریال

٢٠٢٠م

جمعـــــــــــــية البر 
الخيرية القويعية

سالل غذائية

١٥٠٠ ریــــال

٢٠٢٠م

فاعـــــــــــــل خير

أرز أبو الكاس

١٠١٢ ریــــال

٢٠٢٠م

فاعـــــــــــــل خير

سالل غذائية

٣٩٠٠ ریــــال

٢٠٢٠م

الجمعيات االهلية بمــــنطقة 
الرياض دعــــــم أوقاف الشيخ 
صــــــــــــــالــــــــــح الراجـــــــــحي

الصنــف

الجــهــة

التكلفة

الســنــة

٢٤٣٠ ریـــال

٢٠٢٠م

الشيـــــــخ سعـــد 
سعود الشيقران

التمــــــــــــــــور

٦١٦٠ ریــــال

٢٠٢١م

فاعـــــــــــــل خير

سالل غذائية

١٢٧٥٠ ریــــال

٢٠٢١م

جمعية خيرات
لحفظ النعمة

تمر + دقيق بر

٦٥٨٠ ریــــال

٢٠٢١م

فاعـــــــــــــل خير

الصنــف

الجــهــة

التكلفة

الســنــة

زيت + سكــــــر  
أرز + مكـــرونة
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بطـــــــــــــاقات 
سنابل الخـــير

٢٥٠٠٠ ریال

٢٠٢١م

مؤســـــــــــــسة 
العثيم الخيرية

سالل غذائيـــــة 
مكرونة + تمور

١٨٦٠٠ ریــــال

٢٠٢١م

جمعـــــية ريف 
الخيـــــــــــــــرية

أرز + ســـــكــــــــــــــر  
الـــــشـــــــــــــــــــاي+  
معجون طمـــــاطم

٤٥١٠ ریــــال

٢٠٢١م

فاعـــــــــــــل خير

زيت زيتون الجوف

٣٢٠٠ ریــــال

٢٠٢١م

فاعـــــــــــــل خير

الصنــف

الجــهــة

التكلفة

الســنــة

ســـــــالل غذائية 
سكر دقيق +أرز

٧٨٤٥ ریـــال

٢٠٢٢م

جمعــــــــــــية البر 
الخيرية بالحنابج

مالبس شتائية

٥٠٥٠ ریــــال

٢٠٢٢م

فاعـــــــــــــل خير

مساعدة نقدية

٣٦٤٠٠ریــــال

٢٠٢٢م

جمعـــــــية البر 
بمركز الخاصرة

مساعدة نقدية

٤٠٠٠٠ ریــــال

٢٠٢١م

من رجل االعمـــــــــال / 
فنجال بن سلـــــــــطان 
الشيـــــــــــــبــــــــــــــــاني

الصنــف

الجــهــة

التكلفة

الســنــة
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صـــــــــور مــــــــــن تنفــــــــــيذ المشــاريع
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N a i f ٢ ٠ ٠ a a @ h o t m a i l . c o m

k h a s i r a  c h a r i t y  @ g m a i l . c o m

٠ ٥ ٣ ٧ ٠ ٤ ٩ ٩ ٩ ٤ _٠ ٥ ٣ ٦ ٦ ٦ ٦ ٠ ٢ ٠

الريــــــــــاض _ محافـــــــــظة القويعية _ مركز الخاصرة

اسم الحساب البنكي  جمعية البر بمركز الخاصره


