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اغتنم البر 
 في أحب البقاع إلى ا
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يف اعم ١٣٧٩�بادر جمموعة من ا�رجال املخلصني من أبناء طيبة الطيبة بتأس�س هذا ا�رصح العظيم.. مجعية 
ا�رب باملدينة املنورة، حا�لني ىلع اعتقهم راعية وتنمية األرس املحتاجة، وحتقيق اتلاكفل االجتمايع اذلي حيثنا 

عليه دي�نا احلنيف.
وتعترب اجلمعية من أوائل اجلمعيات اخلري�ة ىلع �ستوى اململكة وحتظى حايلاً براعية كر�مة من صاحب 
إدارة  – رئ�س جملس  املنورة  املدينة  أ�ري منطقة   – العز�ز  املليك األ�ري فيصل بن سلمان بن عبد  ا�سمو 

اجلمعية، 
و� هذا العام تنطلق اجلمعية بطموح كبري ومتجدد، وفق خطة اسرتاتيجية حمكمة، و�رؤ�ة جديدة حتت 
وا�راعية  ادلعم  تقديم  يف  االستمرار  إىل  اخلطة  هذه  خالل  من  �سىع  تنمو�ة)  ورؤ�ة  جديد..  (أفق  شعار 
�لمستفيدين ، مع ا�رت�زي ىلع تنمية األرس وأبنائهم وذ�ك بتقديم ا�ربامج اتلعليمية واتلدر��ية هلم، واحلرص 
ىلع تمكينهم وفتح جماالت العمل أمامهم بعد دراسة �ستفيضة ألوضاعهم، وحل �شكالتهم االجتماعية 
�لنهوض بهم يلتمكنوا من تأمني احتياجاتهم  املع�شية وتقديم ادلعم واملساندة لآلخر�ن و�ذ�ك يتم نقلهم 
من األخذ إىل العطاء، ومن ايلد ا�سفىل إىل ايلد العليا ، و�عترب هذا اهلدف من أهم األهداف اليت �سىع 
اليت  واتلنمية  ا�راعية  و�رامج  �شار�ع  خالل  من  اجلديدة  االسرتاتيجية  خطتها  ضمن  تلحقيقها  اجلمعية 
 وذ�ك بعد إجراء ابلحث االجتمايع ادلقيق وا�شا�ل جلميع املتقدمني واملستهدفني

ً
جتاوزت عرشون �رشواع
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احلمد هللا رب العاملني وا�صالة وا�سالم ىلع خاتم األن�ياء واملرسلني سيدنا ون�ينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.
فقد �ىٰض ىلع إ�شاء هذا ا�صـرح املبارك مجعية ا�رب باملدينة املنورة، ما يز�د ىلع أر�عة وس�ني اعم، حيث تم 
تأسـ�س هذه اجلمعية �شـلك فاعل تلأصيل العمل اتلاكفيل اذلي حيث عليه دي�نا احلنيف تلحقيق ا�رتابط 
من  العديد  تقديم  خالل  من  املبار�ة،  ابلدلة  هذه  يف  املحتاجني  جلميع  العون  يد  بمد  وذ�ك  االجتمايع، 
ومنها  اتلنمو�ة  و�ذ�ك  والعالجية،  وا�سكنية  املايلة  املساعدات  منها  واليت  واتلنمو�ة،  ا�رعو�ة  املساعدات 

املساعدات اتلعليمية واتلدر��ية واتلأهيل واتلمكني ألبناء األرس املستفيدة.
ومازال وهللا احلمد هذا العطاء ُ�ستمراً وفق خطط اسرتاتيجية حُمدثه ومطورة، يتم العمل من خالهلا ىلع حتو�ل 
املســتفيدين من األخذ إىل العطاء، ومن ايلد ا�سفىل إىل ايلد العليا، وفق برامج تنمو�ة �ستدامة يتم ضبطها 
بموجب ا�لوائح املعتمدة واحلو�مة وا�سياسات اليت تعتمد ىلع ا�شفافية وا�وضوح وحتقيق العدالة، وما اكن 
املختصة  احلكومية  اجلهات  و�رشاف  احلكيمة  القيادة  بدعم  ثم  وأخرياً  أوًال  وجل  عز  اهللا  بتوفيق  إال  ذ�ك 

و�دعم و�سـاهمة املحس�ني من أبناء هذا ابلدل املعطاء، متطلعني إىل املز�د من انلجاحات. 
ومما يثلج ا�صدر حرص اجلمعية ىلع حتقيق استدامة مايلة وفق ما تضمنته اخلطة االسرتاتيجية، وذ�ك تلتم�ن 
ا�رعو�ة واتلنمو�ة، وذ�ك من خالل تنفيذ املشار�ع االس�ثمار�ة و�شـار�ع ا�صدقة  من ا�رصف ىلع براجمها 

اجلار�ة، حيث بلغ إمجايل اإليرادات اثلابتة من تلك املشار�ع حوايل (٥٦٪) من إمجايل املرصوفات.
أصالة عن نفيس ونيابة عن أعضاء جملس اإلدارة، أتقدم جبز�ل ا�شكر واتلقدير �لك من سـاهم يف دعم هذه 
اجلمعية املبار�ة، سائال املو� عز وجل أن يديم علينا نعمة األمن واألمان واالستقرار، وأن حيفظ نلا وطننا 

ووالة أ�رنا إنه سميع جميب.
فيصل بن سلمان بن عبد العز�ز

أ�ري منطقة املدينة املنورة
رئ�س جملس إدارة مجعية ا�رب

كلمة رئيس مجلس ا�دارة 
أمير منطقة المدينة المنورة
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أعضاء مجلس ا�دارة 

صاحب ا�سمو املليك األ�ري 
فيصل بن سلمان بن عبد العز�ز 

  (رئ�س جمس اإلدارة)

ا�شيخ 
صالح بن عبد ا�رمحن املحميد 

  (نائب ا�رئ�س)

األستاذ
مجعان بن حسن ا�زهراين

  (عضو)

املهندس
حسن بن �صطىف بصنوي

  (عضو)

األستاذ
مجال بن سا�م احلار�

  (عضو)

ادلكتور 
حيىي بن محزة س�بل 

  (عضو)
ادلكتور 

معزت بن طلعت خبيت 
  (عضو)

املهندس
طارق  بن درو�ش ديو�

  (عضو)

املهندس
صالح بن عبد العز�ز 

قطب   (عضو)

األستاذ
جمدي بن أمني غباين 

(عضو)

األستاذ
خليل بن ابراهيم خوش حال 

(عضو)

ادلكتور
وائل بن عبد الغين عبيد 

(عضو)

املهندس
خادل بن يلع احلازيم 

(عضو)

األستاذ
طالل بن عبد املنعم قايض

  (عضو)

املهندس
صالح بن عبد العز�ز جبالوي

  (األمني العام)
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اجتماعات مجلس ا�دارة 
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أياٍد حتولت إىل العطاء

ن�ين جمتمعاً حيو�اً، بإكرام حمتاجة وتنميته وتمكينه، بفر�ق ُ�لِهم جلمعية متمزية

سلوك نمثله حنن م�سو� اجلمعية ومتطوعيها، لقناعتنا بأنه حيقق مهمة اجلمعية وأهدافها، 
وتعترب ثقافة تنظيمية راقية جلمعي�نا

وسد  خدمته،  ورسعة  حاجته  وتلمس  هل  باتلواضع  وتقديره  احرتامه   : املستفيد  اكرام 
حاجته

العطاء :  ا�كرم واجلود يف لك ما يملكه أو �سؤول عنه من خري معنوي أو مادي
ا�شفافية :  ا�وضوح واملصداقية يف املعلومات ألي جهة ذات اختصاص مع املحافظة ىلع 

خصوصية املستفيدين
اإلتقان : االحسان وأداء العمل بأفضل صورة تتحقق اهلدف و�ستحسنها املتليق، باملراجعة 

ادلور وضبط اجلودة �اكفة العمليات
العمل بروح الفر�ق :  شعور م�سو�و اجلمعية بأن أدوارهم متاك�لة مع بعضهم و�لك منهم 

دور ال �ستغين عنه

ا�رؤ�ة:

ا�رسالة :

القيم :

الخطة ا�ستراتيجية 
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لجان
 الجمعية 
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أعضاء اللجنة : 

رئ�س جبالوي                 العز�ز  عبد  بن  صالح  ١-املهندس/ 
عضو بصنوي               �صطىف  بن  حسن  ٢-املهندس/ 

عضو  ديو�                   درو�ش  بن  طارق  ٣-املهندس/ 
عضو قطب              العز�ز  عبد  بن  صالح  ٤-املهندس/ 
عضو عبيد                الغين  عبد  بن  وائل  ٥-ادلكتور/ 
٦- ادلكتور /   حيىي بن محزة س�بل.                                                                                عضو

تعريف باللجنة :

جلنة من�ثقة من جملس اإلدارة برئاسة أمني اعم اجلمعية وعضو�ة رؤساء ا�لجان األخرى وتقوم هذه 
ا�لجنة بدراسة و�عتماد بعض املواضيع اهلامة اليت فوضها بها جملس اإلدارة املوقر.

 عدد االجتماعات :
٣ اجتمااعت

أهم إنجازات وتوصيات اللجنة:

١- اعتماد اخلطة االسرتاتيجية وال�شغيلية.
٢- اعتماد اسس ومعايري احلو�مة.

٣- استعراض حمارض ا�لجان املختلفة واعتماد توصياتها.
٤- دراسة املشار�ع واملقرتحات اليت يتم رفعها جملس اإلدارة واتلوصية باعتمادها.

٥-اعتماد الالحئة اتلنفيذية وا�لوائح اإلجرائية واتلنظيمية �لجمعية.
٦-اعتماد سياسة �كتو�ةتنظم العالقة مع املستفيدين . 

اللجنة التنفيذية 
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أعضاء اللجنة : 

١- ادلكتور / حيىي بن محزة س�بل.                                                                                رئ�س 
٢- املهندس / حسن بن �صطىف بصنوي.                                                         عضو
٣- املهندس / صالح بن عبد العز�ز قطب.                                                              عضو

تعريف باللجنة :

االسرتاتيجية  اخلطة  إعداد  يف  واملشار�ة  باإلرشاف  تقوم  اإلدارة  جملس  من  من�ثقة  جلنة 
وال�شغيلية �لجمعية واإلرشاف ىلع تنفيذهما وضبط ا�سياسات احلاكمة جلودة العمل باجلمعية. 

 عدد االجتماعات :
٣ اجتمااعت 

أهم إنجازات وتوصيات اللجنة:

١- متابعة تنفيذ اعمال اخلطة االسرتاتيجية و�جراءات اخلطة ال�شغيلية.
٢- عرض اهليلك وا�وصف ا�وظييف و�ؤرشات األداء.

٣- عرض إجنازات اجلمعية يف فرتة تعليق احلضور �سبب جاحئة كورونا.
٤-عرض ما تم إجنازه من إعداد نماذج اخلطة ال�شغيلية.

٥- توقيع اتفاقيتان رشاكة �لجمعية مع �ر�ز �وارد اخلليج �لتدر�ب ونادي أفاق املعرفة.
٦- ترشيد �صار�ف اجلمعية �لمرحلة القادمة �لتخفيف من آثار جاحئة كورونا.

٧-عقد اجتماع خاص بدراسة املخاطر املرتتبة ىلع أ�شطة وخطط اجلمعية من تأثر جاحئة كورونا.
٨-توثيق إجنازات ومبادرات اجلمعية وم�سو�يها واملتطوعني �لحد من ان�شار جاحئة كورونا بتقر�ر ختايم.

مهام اللجنة :

١-اإلرشاف ىلع إعداد وجتهزي اخلطط االسرتاتيجية وال�شغيلية �لجمعية باتلعاون مع اجلهات ذات العالقة ومتابعة تنفيذهما.
٢-اإلرشاف ىلع وضع ضوابط ومعايري اجلودة تلحسني أداء خمتلف قطااعت اجلمعية اإلدار�ة واملايلة وال�شاطات املختلفة.

٣-اإلرشاف ىلع تطو�ر ا�لوائح واتلنظيمات اخلاصة باجلمعية.
٤-اإلرشاف ىلع وضع ا�ربامج اتلطو�ر�ة ألفراد وقطااعت اجلمعية وحتديد االحتياجات تلنفيذها.

٥- مهام أخرى ت�لف بها ا�لجنة يف جمال اختصاصها.

لجنة التخطيط والتطوير 
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أعضاء اللجنة : 
١- املهندس/طارق درو�ش ديو�.                                                                             رئ�س 
٢- ادلكتور /معزت طلعت خبيت.                                                        عضو
٣- املهندس/ خادل يلع احلازيم.                                                            عضو
٤-املهندس/حسن �صطىف بصنوي.                                                                            عضو
عضو ٥-األستاذ/ مجعان حسن ا�زهراين.                                                  
٦- األستاذ/ مجال سا�م احلار�.                                                          عضو

تعريف باللجنة :
اإلسهام يف حتسني وتنمية الفرص االس�ثمار�ة ذات العوائد االقتصادية وفقا ً ملا تمليه 

أنظمة و�وائح وسياسات اجلمعية.

 عدد االجتماعات :
٤ اجتمااعت 

أهم إنجازات وتوصيات اللجنة:

١-اتلعاقد مع �ؤسسة متخصصة إلدارة أمالك اجلمعية ومن أبرز مهامها:
أ - تقدير وتثمني اإلجيارات املناسبة حسب ا�سوق العقاري واعتمادها من اجلمعية.

ب -إبرام العقود اإل�كرتونية بعد �وافقة اجلمعية.
ت -حتصيل اإلجيارات و�يداعها يف حساب اجلمعية.

ث -متابعة سداد فواتري املاء وا�كهر�اء واالبالغ عن اعمال ا�صيانة املطلو�ة.
ج -حتصيل مجيع قيمة اإلجيارات املتأخرة واملديونيات �صالح اجلمعية.

ح -تعديل العقود القديمة �لعقارات املؤجرة سابقاً وحتو�لها إىل عقود إ�كرتونية.
�ستحقات  تلحصيل  وذ�ك  اال�ر  �زم  إن  وانلظامية  القانونية  بالطرق  ادلاعوي  خ -إقامة 

ومديونيات اجلمعية دلى الغري.

لجنة االستثمار والمشاريع
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لجنة ا�عالم وتنمية الموارد 

 عدد االجتماعات :
 ٣ اجتمااعت 

أعضاء اللجنة : 
١- ادلكتور/وائل بن عبد الغين عبيد                         رئ�س
٢- املهندس/ حسن �صطىف بصنوي                         عضو
٣- املهندس/ جمدي أمني غباين                                عضو

تعريف باللجنة :

يه جلنة من�ثقة من جملس اإلدارة تعمل ىلع بناء جسور اتلواصل بني اجلمعية و�ني أفراد املجتمع وذ�ك عرب 
القنوات اإلعالمية املختلفة بما حيقق اتلعر�ف باجلمعية وأهدافها و�جنازاتها وأ�شطتها و�شار�عها مع ا�سيع ىلع 

اتلطو�ر املستمر �لك ما خيدم إبراز ادلور ا�ر�ادي �لجمعية وتنمية �واردها. 

أهم إنجازات وتوصيات اللجنة:

١.اتلوصية باتلعاقد مع �ؤسسة إعالمية لعمل محلة ملرشوع ا�صدقة اجلار�ة.
٢.اتلوصية باتلعاقد مع �ؤسسة إعالمية بهدف إعداد وتنفيذ �واد إعالمية �لجمعية و�شار�عها. 

٣.اتلوصية باتلعاقد مع �ؤسسة إعالمية خبصوص اتلعر�ف بمرشوع ا�صدقة اجلار�ة وذ�ك عن طر�ق وسائل 
اتلواصل االجتمايع.

٤.اتلوصية باتلعاقد مع شبكة املجد الفضائية خبصوص عمل تغطية إعالمية ملرشوع ا�صدقة اجلار�ة.

مهام اللجنة :

اتلخطيط �لعمل اإلعاليم واإلرشاف عليه واعتماد متطلباته وذ�ك باتل�سيق مع اجلهات ذات العالقة سواًء 
داخل اجلمعية أو خارجها إلبراز أ�شطتها و�جنازاتها وأخبارها.
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لجنةالتنمية االجتماعية 

 عدد االجتماعات :
١١ اجتماع

أعضاء اللجنة : 

١-املهندس / صالح عبد العز�ز قطب                                                                          رئ�س
٢-املهندس / خليل ابراهيم خوش حال                                                                     عضو 
٣-املهندس/ مجال ابراهيم احلار�                                                                                       عضو

أهم إنجازات وتوصيات اللجنة:

١.ترشيح ١٠ فتيات من �ستفيدات اجلمعية �ربنامج حاضنة أعمال اتلصميم واجلمال.
٢.دراسة إ�شاء حاصنة أعمال خاصة باجلمعية.

٣.اعتماد ا�رشاكة مع �ر�ز اخلادلية و�ر�ز األمني سلطان �لمشار�ة يف ا�ربنامج األسبويع 
�لب�ني وابلنات لعدد ٢٠٠ �شارك بمحتلف املراحل من أبناء املستفيدين واأليتام.

١٤

تعريف باللجنة :
تقوم بمراجعة اخلطط االسرتاتيجية وال�شغيلية لقسم اتلنمية االجتماعية، واقرتاح واملوافقة ىلع أي 
مبادرات حتقق �ستهدفات اخلطة اتلنمو�ة، ومتابعة اتلنفيذ وقياس انلتائج واألثر   اتلنموي �ربامج 

اجلمعية



أعضاء اللجنة : 
١- املهندس/صالح بن عبد العز�ز جبالوي                رئ�س
عضو قايض                عبداملنعم  ٢-األستاذ/طالل 
عضو  س�بل                   محزة  حيىي  ٣-ادلكتور/ 
عضو حال              خوش  إبراهيم  خليل  ٤-املهندس/ 
عضو صندقيج                عدنان  سهل  ٥-املهندس/ 

تعريف باللجنة :
يه جلنه من�ثقة من جملس اإلدارة املوقر و�رأسها  أمني اعم اجلمعية وعضو�ة �ساعده األمني العام و�عض أعضاء 
املجلس وتقوم هذه ا�لجنة بدراسة ا�ربامج ا�رعو�ة واتلوصية بها كما تقوم بتحديد قيمه املساعدات املايلة والعي�ية 

�لمستفيدين .

 عدد االجتماعات :
٣٣  اجتماع 

أهم إنجازات وتوصيات اللجنة:
١- رصف إاعنة سكنية: ٧٧٩ �ستفيد.
٢- رصف إاعنة عالجية: ٦٤ �ستفيد.
٣- رصف إاعنة طوارئ: ٢١ �ستفيد.

٤- رصف إاعنة شهر�ة: ٣٥٩ �ستفيد.
٥- إيقاف ا�رتب :١١٢�ستفيد.

٦- خفض ا�راتب: ٢١٨ �ستفيد.
٧- استمرار ا�راتب: ٢٦٩ �ستفيد.

٨- رفع ا�راتب :٤٣ �ستفيد.
٩- حفظ الطلب: ١٣٠ �ستفيد.

١٠- س�ن تنموي: ١٠ �ستفيدين.
١١- رصف إاعنة �وسمية: ٢٨ �ستفيد.

١٢- �ساعدات عي�ية: ٥ �ستفيدين.
١٣- رصف إاعنة تعليمية :٢ �ستفيد.

١٤- رصف إاعنة ترميم: ٤ �ستفيدين.

مهام اللجنة :
١- اقرتاح برامج املساعدات اليت تقدمها اجلمعية �لمستفيدين.

٢- دراسة حتديث نماذج واستمارة ابلحث االجتمايع.
٣- إقرار وحتديد قيمة املساعدات املايلة والعي�ية بعد ابلحث االجتمايع. 

٤- تعديل رشوط قبول طلبات املساعدات املبديئ.
٥- تعديل معادلة اح�ساب املساعدات املقررة من اجلمعية.

لجنة المساعدات

١٥



برامج الجمعية 

0102

0304

0506

0708

0910

11

المساعدات السكنيةالمساعدات الشهرية 

المساعدات العالجية

مساعدة ابن السبيل 

مسلتزمات الصيف اطعام الطعام

كسوة العيد كفالة ا�يتام 

كسوة الشتاء 

مساعدة ترميم 
المنازل 

المساعدات الطارئة

0102

0304

0506

حاضنة ا�عمالالمنح التعليمية 

الحقيبة المدرسيةالتعليم بالترفيه

دعم تأسيس 
ا�سكان التنمويالجمعيات الناشئة 

١٦



البرامج الرعوية 

المساعدات الشهرية 
(عدد ا�سر المستفيدة 1404) (8.027.050 ريال)

مساعدات ابن السبيل 
(عدد ا�سر المستفيدة 6 ) (3.600 ريال)

المساعدات السكنية
 (عدد ا�سر المستفيدة 1218) (9.104.426 ريال)

المساعدات العالجية 
 (عدد المستفيدين 62) (236.030 ريال)

نؤمن

١٧



البرامج الرعوية 

مساعدات ترميم المنازل 
(عدد ا�سر المستفيدة 4 ) (3.600 ريال)

كسوة الشتاء 
(عدد ا�سر المستفيدة 1240) (425.900 ريال)

إطعام الطعام
 (عدد المستفيدين 1240) (2.052.563.60 ريال)

المساعدات الطارئة 
 (عدد المستفيدين 21) (129.170 ريال)

١٨



مستلزمات الصيف 
(عدد ا�سر المستفيدة 150) (166.520 ريال)

كسوة العيد ل»يتام 
(عدد ا�سر المستفيدة 1240) (340.200 ريال)

كفالة ا¬يتام
 (عدد ا�يتام 1149) (2.770.775 ريال)

البرامج الرعوية 

١٩



المساعدات التعليمية (المنح الجامعية) 
(عدد المستفيدين  12 طالب ) (147.500 ريال)

حاضنة االعمال 
(عدد المستفيدين  30 ) (33.000 ريال)

دعم تأسيس الجمعيات 
(عدد الجمعيات  3 ) (105.000 ريال)

ا�سكان التنموي
(عدد المستفيدين 100) (وزارة ا�سكان)

البرامج التنموية 
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الفعاليات وا¬نشطة

توقيع عقد مبني مشروع الصدقة تدشين الهوية البصرية الجديدة 
الجارية الجديد

٢١



الفعاليات وا¬نشطة

٢٢



الفعاليات وا¬نشطة

٢٣

تأسيس حاضنة ا¬عمالبرنامج اهالينا 



الفعاليات وا¬نشطة

٢٤

أ�ري  سلمان  بن  فيصل  األ�ري  املليك  ا�سمو  صاحب  توجيهات  ظل  يف 
ا�رب  مجعية  اكنت  اجلمعية،  ادارة  جملس  ورئ�س  املنورة  املدينة  منطقة 
املغلقة،  واألحياء  املحتاجة  األرس  و�ساعدة  �لميدان  ا�زنول  يف  سباقة 
خدمة  يف  اجلمعية  استمرت  حيث  املدينة)  (خري  مبادرة  إطار  يف  وذ�ك 
ا�سالل  بتقديم  األخرى  اجلمعيات  مع  قامت  فيما  املستفيدة  األرس 
الغذائية، وا�وجبات اجلاهزة واملياه واتلمور، وغريها؛ فقد ساهمت اجلمعية 
رَسة)، فيما بلغ إمجايل املساعدات املايلة اليت رصفتها 

ُ
يف دعم حنو (٢٦٠٠٠ أ

اجلمعية خالل اجلاحئة (٢٣٣٨٢٠٠   ر�ال)
بمخاطر  �كرتثني  غري  بانلهار  ا�ليل  يواصلون  اجلمعية  أبناء  اكن  حيث 
جمتمعهم  خدمة  يف  وجادون  تعاىل،  اهللا  ىلع  متو�ون  فهم  العدوى؛ 

ومدي�تهم ووطنهم فلهم لك ا�شكر.

فريق توزيع السالل على ا¬حياء المحظورة 
في فترة الجائحة 

توزيع السالل على ا¬حياء المحظورة 
في فترة الجائحة 



الفعاليات وا¬نشطة

٢٥جائحة كورونا (خير المدينة) 

االسكان في فترة الجائحة  توزيع السالل على ا¬حياء المحظورة
في فترة الجائحة 

مشاركة بعض الجهات مع الجمعية في الجائحة 
(البيك/بن محفوظ/بنك البالد/ البريد)



الفعاليات وا¬نشطة

تأسيس وحدة التطوع بالجمعية 

برنامج رائدات التصميم والجمال
تنفيذ دورة إدارة المشاريع االحترافية بمشاركة 

جمعية بناء ل«رشاد االسري

٢٦



مشاريع الصدقة اجلارية 

٢٧



مشروع الصدقة اجلارية الرابع   

قيد ا�نشاء

تنفيذ مبىن فنديق سكين جتاري  عبارة عن صدقة جار�ة تلحقيق استدامة مايلة يتم رصف ر�ع 
املرشوع والعائد ا�سنوي املتحقق منه ىلع برامج و�شار�ع اجلمعية ا�رعو�ة واتلنمو�ة املقدمة 

�لمحتاجني واملستفيدين بمساحة ١٨٠٠م وعدد االدوار ١٢ دور .

٢٨



التقرير المالي 

ل�طالع على التقرير المالي 
قراءة الباركود التالي

٢٩
وتم اعتماد التقرير من مجلس ا�دارة الموقر بجلسته المنقعدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م

 



به  نتجاوز  اذلي  واجلرس  الطر�ق  ييضء  اذلي  انلرباس  هو  يعد  ا�رب  جلمعية  املحس�ني  دعم  ان 
ا�صعاب فيحقق لالرا�ل واأليتام والفقراء مبتغاهم وحاجتهم فلهم عظيم ا�شكر ووافر اتلقدير 

داعني اهللا ان ي�يبهم ىلع كر�م بذهلم وجيعل ذ�ك يف �زيان حسناتهم انه سميع جميب

ل�طالع على قائمة أسماء المتبرعين
قراءة الباركود التالي

 ¬هل البر 

شكٌر  وعرفان

٣٠



شركاء النجاح 

٣١



يعد العمل اخلريي ر�زية أساسية من ر�ئز املجتمع املسلم القائم ىلع اتلآزر واتلآلف وا�رتاحم واتلاكفل االجتمايع بني أفراده.
من  املحتاجني  جلميع  العون  يد  تقديم  اعتقها  ىلع  محلت  اليت  اخلري�ة  واملؤسسات  باجلمعيات  تزخر  واملنة  احلمد  وهللا  و�الدنا 
املواطنني واملقيمني ىلع حٍد سواء واستطاعت هذه اجلمعيات بفضل اهللا عز وجل ثم بدعم والة األ�ر -حفظهم اهللا- أن ي�ون 
هلا دورها املمزي يف تقديم اخلدمات املجتمعية وأن ت�ون حلقة ا�وصل بني املحتاجني و�ني املورس�ن األغنياء من ابناء هذه ابلالد 

املبار�ة كما حققت يف هذا املضمار ا�كثري من اإلجنازات وانلجاحات يف خمتلف املجاالت اخلري�ة ا�رعو�ة منها واتلنمو�ة
وحيث أن مجعية ا�رب باملدينة املنورة يه إحدى اجلمعيات ا�رائدة وا�سباقة يف العمل اخلريي ىلع �ستوى اململكة فقد حظيت 
باهتمام كبري وراعية كر�مة من والة األ�ر وأ�راء منطقة املدينة املنورة منذ تأس�سها، إىل أن تو� أمارة منطقة املدينة املنورة 
صاحب ا�سمو املليك األ�ري فيصل بن سلمان بن عبد العز�ز - حفظه اهللا - وترأس جملس إدارتها حيث حظيت اجلمعية بدعم 

كبري وال حمدود من سموه ا�كر�م.
كما دأب حفظه اهللا يلع املتابعة املستمرة واحلث�ثة تلطو�ر خدمات اجلمعية  وا�ر� بها حىت تتم�ن من تقديم افضل اخلدمات 
املمكنة وأفضل انلتائج املرجوة و�ساهم بصورة فاعلة يف راعية وتنمية املجتمع وفقاً تلوجهات ورؤ�ة بالدنا وقيادتنا احلكيمة ووفق 

عمل ممنهج

كلمة ا¬مين العام 

 ومدروس من خالل خطة اسرتاتيجية تضمنت ا�رت�زي يلع تقديم اخلدمات اتلنمو�ة لألرس املستفيدة وابنائهم وذ�ك من خالل تعليمهم وتدر�بهم وتمكينهم من العمل تلحقيق 
حياة كر�مة ونقلهم من األخذ ايل العطاء ومن ايلد ا�سفيل ايل ايلد العليا مع احلرص يلع استمرار وتطو�ر اخلدمات ا�رعو�ة جلميع األرس املستفيدة وتنو�ع ا�ربامج واملشار�ع 

املقدمة هلم بما يالئم املتطلبات واالحتياجات احلديثة.
ثم ت�اتف اجلهود ودعم و�ساندة ا�رجال املخلصني اعضاء جملس اإلدارة واجلمعية  و�م ي�ن هلذه املشار�ع وا�ربامج ا�رعو�ة واتلنمو�ة تلنجح �وال توفيق اهللا اوًال واخرياً 

العمومية و�ساهمة ودعم املحس�ني من أبناء هذا ا�وطن املعطاء.
وختاماً.. 

أسأل املو� العيل القدير أن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه و�رضاه وان حيفظ نلا دي�نا ووالة ا�رنا وان يديم يلع. بالدنا األمن واألمان ورغد الع�ش وصىل اهللا وسلم ىلع سيدنا ون�ينا حممد 
وىلع أهل وصحبه وسلم.

٣٢
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