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جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك
جهة اإلشراف  :مرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية
رقم التسجيل ) 210 ( :

تاريخ التأسيس  1423 / 7 / 21 :هـ
العنــوان  :منطقــة الريــاض  -مركــز الجلــه  -طريــق مكــة الســريع -
مخــرج ( )14تبعــد ( )100عــن مدينــة الريــاض.

العنوان البريدي (واصل)  :الجله  11926ص.ب 133
هواتف الجمعية 0116540767 - 0116540757 - 0116540747 :
الفاكس  :تحويلة ()103
هواتف اإلدارة 0555111785 - 0505406105 :
املستودع الخيري 0556949260 - 0509908827 - 0509908826 :
الـموقـع :

www.aljellah.org

اإليمــيل :

aljellah.org@gmail.com

تــويتــر :

@aljellah_org

انستجرام :

aljellah_org

فيسبوك :

aljellah.org

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك

|

التقرير السنوي 2019

|

صفحة - 3 -

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك

|

التقرير السنوي 2019

|

صفحة - 4 -

خمسة عشر عامًا عطاءًا
تأسســت الجمعيــة الخيريــة بالجلــه وتبــراك طبقــا ألحــكام الئحــة الجمعيــات

واملؤسســات الخيريــة بقــرار مــن معالــي وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رقــم 34011
 /ش يف  1423 / 7 / 21هـــ لتنطلــق الجمعيــة يف مســؤولياتها تجــاه العمــل
االجتماعــي يف نطــاق مكانهــا اإلداري الــذي يمتــد يف املنطقــة بيــن محافظــة
القويعيــة غربــا ومحافظــة املزاحميــة شــرقًا ..
وتســعى الجمعيــة لدعــم الفقــراء  ،وتمكيــن األســر املحتاجــة للوصــول إلــى
الخدمــات األساســية  ،ومســاعدة الفقــراء مــن خــال برامــج تنمويــة لنقــل
املجتمــع املحيــط مــن املفهــوم الرعــوي إلــى املفهــوم التنمــوي الــذي يحقــق
لهــم عيشــة كريمــة مناســبة ..

صورة مقر الجمعية الحالي

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك

|

التقرير السنوي 2019

|

صفحة - 5 -

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الحمــد هلل الــذي خــص عبــاده بالنعــم ،والحمــدهلل الــذي شــرفني برئاســة
مجلــس إدارة هــذه الجمعيــة ألعمــل مــع إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة لخدمــة
شــريحة مــن املجتمــع تســتحق منــا جميعــا التضامــن والتكاتــف اإلجتماعــي
لخدمــة املحتاجيــن ،وخدمــة الوطــن يف إطــار املســؤولية االجتماعيــة.
وال شــك إن العمــل التطوعــي مــن أفضــل األعمــال التــي تقــرب العبــد إلــى
ربــه إذا قصــد بــه وجــه اهلل تعالــى ،وهــو عمــل إنســاني يقــوم بــه املتطوعيــن
مــن أعضــاء الجمعيــات الخيريــة خدمــة لدينهــم وأفــراد وطنهــم ،وإلعطــاء
صــورة حقيقيــة ملســتوى التالحــم الــذي توليــه حكومــة مــوالي خــادم الحرميــن
الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز أطــال اهلل يف عمــره وســمو ولــي
عهــده األميــن محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز مــن اهتمــام خــاص ،فهــي ال
تألــوا جهــدا يف مــا يخــدم مواطنــي هــذا البلــد الكريــم ،والجمعيــات الخيريــة
مــن قنــوات الخيــر التــي وفرتهــا الدولــة حفظهــا اهلل وهــي القنــاة الرئيســة
والرســمية التــي تمكــن فاعلــي الخيــر مــن إيصــال الــزكاة الواجبــة شــرعا
واملســاعدات والصدقــات إلــى مســتحقيها ،والجمعيــات وهــي تقــوم بهــذا الدور
تعمــل يف إطــار اللوائــح واألنظمــة املعــدة لتنظيــم ممارســة هــذا العمل ،نســأل
اهلل أن يجعــل هــذا خالصــا لوجهــه الكريــم  ،وأن يوفقنــا ملــا فيــه خيــر البــاد
والعبــاد  ،والســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه.
رئيس مجلس اإلدارة
مسفر بن مسفر القويفل
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أعضاء مجلس اإلدارة
املنصب

اإلســــم
1

األستاذ مسفر بن مسفر القويفل

2

األستاذ محمد بن هندي القحطاني

3

األستاذ محمد بن مسفر القويفل

4

األستاذ مسفر بن محمد القحطاني

5

األستاذ هادي بن ناصر املعيدي

عضوًا

6

األستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم بن فهد آل عاطف

عضوًا

7

األستاذ عبدالله بن سياف القحطاني

عضوًا

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك

رئيس مجلس اإلدارة
نائب الرئيس
عضوًا
أمين الصندوق
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الهيكل اإلداري
الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

نائب رئيس الجمعية

رئيس الجمعية

املدير التنفيذي

اإلعالم والعالقات

البحث

املالية واإلدارة

األسر املنتجة

املستودع الخيري

التدريب والتأهيل

لجنة العالقات العامة واإلعالم

اللجنة االجتماعية

لجنة االستثمار وتنمية املوارد
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نطاق عمل الجمعية
يمتــد نطــاق خدمــات الجمعيــة يف مركــز الجلــه وتبــراك مــن حــدود محافظــة املزاحميــة إلــى
حــدود محافظــة القويعيــة وتشــمل ىلع مــا يزيــد عــن (  ) 80قريــة وهجــرة
الجله

حاله الجله

تبراك

قنيفذاء

الشدادية

الزهوه

جفن ضب

حضينان

القرارة

الخبراء

فهاق

البيان

اللغفية

الشلوي

مشرفة

الخنافر

الخالدية

الوسطى

النباه

أم طليح

الروضة

السلمانية

الساملية

املانعية

الرفيعة

املرانية

آل راجح

العلياء

النطعان

الجديدة

آل حارث

العنادية

الزهرة

الصيهد

العماج

عشق بن شفلوت

املشاعلة

ذيب بن شفلوت

األبرقية

الظافرية

عفرية

الخفق الجنوبي

الحاليق الغربية

الخاليق الشرقية

الحوطة

النخيل

الشذوانية

لؤلؤة الجله

الزبيرة

املعمورة

الضياغم

آل ظبية

نجد

الريان

الحمضة

البينة

ظلماء

البرحية

الحراضة

أل عفيص

سلطانة

بن شلش

العطروز

الشفاوي

الخفق

تريحيب

النابية

بن نومه

الكمر

اللغف

مصيقرة

حزام بن عمر

الكال

آل مانعة

العريدية

سلطان بن خليل

بن مجحود

مخرج 14
الرياض

الجله

املزاحمية
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إلى مكة

األهداف العامة
 .1تقديم املساعدات النقدية والعينية لألسر للفقيرة واملحتاجة
 .2تقديم برامج التأهيل والتدريب الثقايف واملهاري للشباب واألسر
 .3رعاية املعاقين وكبار السن وتوفير املستلزمات الخاصة بهم
 .4كفالة األيتام واألسر الفقيرة واملحتاجة
 .5مساعدة األرامل واملطلقات ورعاية أسر السجناء
 .6تحويل األسر املتلقية للمساعدات الى أسر منتجة
 .7تقديم البرامج واألنشطة التي تنفع الفرد واملجتمع
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البرامج االستراتيجية
هــي متكونــة مــن ســبعة برامــج اســتراتيجية هادفــة تعمــل الجمعيــة
لتنفيذهــا وتطويرهــا بصفــة ســنوية ملــا تالمســه هــذه البرامــج مــن حاجــة
األســر الفقيــرة املســجلة بالجمعيــة بالتناغــم مــع رؤيــة اململكــة تجــاه
رفعــة وتطويــر هــذا البلــد الغالــي وهــي :

 .1برنامج كيان لتحسين مساكن األسر الفقيرة
 .2برنامج كفاية لألسر املنتجة (منتجون)
 .3برنامج كايف لسقيا املياة
 .4برنامج كسوة لبنات األسر الفقيرة
 .5برنامج كفاءة للتدريب والتأهيل
 .6برنامج كفاف للسلة الغذائية
 .7برنامج كافل لرعاية األيتام
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1

برنامج كيان لتحسين املساكن

اهتمــت الجمعيــة بمثــل هــذا النــوع مــن املشــاريع الخيريــة بالتنســيق مــع املهتميــن مــن

فاعلــي الخيــر مــن أبنــاء هــذا الوطــن الغالــي  ،هــذا وقــد عملــت الجمعيــة حتــى العــام 2018
ىلع تحســين عــدد (

) وحــدة ســكنية موزعــة ىلع مختلــف القــرى التابعــة لخدمــات الجمعية

بتكلفــة إجماليــة قدرهــا (

) ريــال تضمنــت عمــل التحســينات الضروريــة للمنــازل مثــل

تغطيــة األســقف مــن األمطــار  ،والترميمــات الداخليــة ومعالجــة الســباكة والكهربــاء والدهــان ،
وإضافــة بعــض املنافــع والغــرف للبيــوت حســب الحاجــة االجتماعيــة واألســرية والصحيــة .

إجمالي املنازل املحسنة
 39منزل

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك

املنازل السنوية
 20منزل
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6

برنامج كفاف للسالل الغذائية

تنوعــت طــرق الجمعيــة يف الصــرف ىلع هــذا البرنامــج حتــى تصــل باملســتفيدين إلــى مرحلــة
اإلكتفــاء الذاتــي لألســر الفقيــرة املســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة  ،وكان مــن هــذه الطــرق :
 كبونات السلة الغذائية مشتريات السالل الغذائية تبرعات فاعلي الخير من السالل الغذائية لحوم الهدي واألضاحي إفطار الصائمين لألسر -برنامج زكاة الفطر

عدد املستفيدين
 1500أسرة

تنفيذ املشروع
أربع مرات سنويًا
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2

برنامج منتجون لألسر املنتجة

وهــو برنامــج الهــدف منــه تســويق منتجــات األســر الفقيــرة املســجلة بالجمعيــة  ،وقــد تــم التحــول
إلــى هــذا البرنامــج نظــرًا ألن كثيــر مــن األســر الفقيــرة لديهــم بنــات قابلــة للعطــاء والتطويــر
واإلنتــاج  ،وبالتالــي فــإن الجمعيــة تســعى إلــى أن تعتمــد هــذه األســر ىلع نفســها بمــا يقومــون
مــن صناعتــه وإعــداده يف منازلهــم مثــل الفطائــر والحلويــات  ،واملعجنــات  ،واملكســرات  ،والكيــك
والســمن واإلقــط  ،والوجبــات الجاهــزة  ،لتقــوم الجمعيــة نيابــة عنهــم بتســويقها  ،وبيعهــا يف
هــذا املعــرض  ،ممــا يحســن مســتوى معيشــتهم  ،وزيــادة الدخــل لتلــك األســر.

حالة املشروع
قيد التشغيل

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك

تكاليف التشغيل
 180ألف ريال سنويًا

تكاليف التأسيس

 350,000ريال
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لقطات لصالة برنامج منتجون لألسر املنتجة
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3

برنامج كايف لسقيا املياة

يهــدف برنامــج «كايف» لتقديــم امليــاة املحــاة لألســر الفقيــرة واملحتاجــة الواقعــة يف نطــاق الجمعية
بأســعار مناســبة إنطالقــا مــن قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم « :أفضــل الصدقــة ســقى املاء».
ففــي خــال العــام  ، 2018تــم التعاقــد مــع مؤسســة اآللــة الزراعيــة لبنــاء محطــة متكاملــة لتحليــة
امليــاة  ،ويتــم توزيعهــا ىلع األســر الفقيــرة عــن طريــق وايتــات مــاء تــم شــراؤها خصيصــا للمشــروع ،
ويتــم توزيعهــا بأســعار خيريــة ىلع املحتاجيــن  ،كذلــك يتــم تعبئــة بــرادات امليــاة يف األماكــن العامــة
 ،واملســاجد الواقعــة يف نطــاق عمــل الجمعيــة.
كمــا تقــوم الجمعيــة ببيــع كوبونــات ســقيا املــاء مخصصــة لفاعلــي الخيــر الذيــن يرغبــون التصــدق
باملــاء  ،ســواء لألســر الفقيــرة  ،أو املســاجد  ،أو املــدارس.
وقــد كانــت التكلفــة اإلجماليــة لتأســيس هــذا البرنامــج مبلــغ (
ريــال  ،كمــا تبلــغ التكلفــة التشــغيلية للبرنامــج مبلــغ (

) ثالثمائــة وخمســة وخمســون ألــف

) ريــال ســنويًا  ،حيــث يعمــل البرنامــج يف

مرحلــة اإلنتــاج هــذا العــام.

حالة املشروع
قيد التشغيل
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4

برنامج كسوة بنات األسر الفقيرة

تقــوم الجمعيــة بتوفيــر كســوة لبنــات األســر الفقيــرة للفئــة العمريــة مــن ( )20 - 4ســنة يف فصــل
الشــتاء  ،وفتــرة األعيــاد  ،حيــث يتــم صــرف كبونــات بقيمــة ( )300ريــال لــكل بنــت يتــم اســتالمها مــن
شــركة الهــرم التجاريــة بالريــاض .
ففــي العــام  2018تــم صــرف كســوة عيــد الفطــر املبــارك لعــدد (
) وكذلــك يف عيــد األضحــى املبــارك تــم صــرف كســوة لعــدد (

) بنــت بتكلفــة إجماليــة بلغــت (
) بتكلفــة إجماليــة بلغــت (

) ريــال.

بطانية ودفاية الشتاء
ويف فصــل الشــتاء تــم توزيــع عــدد (
اإلجماليــة (

) بطانيــة اســتفاد منهــا (

) ريــال  ،كمــا تــم صــرف (

) دفايــة بقيمــة (

باإلضافــة إلــى مالبــس شــتوية لألطفــال اســتفاد منهــا (

) أســرة  ،وكانــت التكلفــة

) ريــال اســتفاد منهــا (

) أســرة ،

) طفــل.

الحقيبة املدرسية
قبــل بدايــة العــام الدراســي مــن كل عــام يتــم اإلعــداد والتجهيــز للحقائــب املدرســية ألبنــاء وبنــات
األســر الفقيــرة  ،فقــد تــم توزيــع (
بتكلفــة قدرهــا (

) حقيبــة مدرســية بمحتوياتهــا ىلع (

) ريــال.
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) طالــب وطالبــة ،

5

برنامج كفاءة للتدريب والتأهيل

إهتمــت الجمعيــة ببرامــج التدريــب والتأهيــل وتطويــر الــذات لســتخيرها باألخــص لفئــة الشــباب
مــن خريجــي الجامعــات واملراحــل الثانويــة  ،والذيــن هــم ىلع راس العمــل  ،ممــا يســهل عليهــم
الحصــول ىلع الوظائــف  ،فأقامــت دورات الدبلومــات يف الحاســب األلــي واللغــة االنجليزيــة  ،ويتــم
تخريــج ( )60طالــب ســنويًا بدرجــة الدبلــوم املعتمــد مــن املؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي مــن
معهــد الجمعيــة للتدريــب والتأهيــل  ،وقــد كانــت تكلفــة البرنامــج لهــذا العــام ( )165.942ريــال .
وقــد كان عــدد الخريجيــن ( )74خريجــا خــال العــام 2017م.

النقل الجامعي للطالبات
تالفيــا لكثــرت الحــوادث التــي كثــرت يف األونــه األخيــرة يف نقــل الطالبــات  ،وكذلــك الحــد مــن
كثــرة ســيارات النقــل الخاصــة بالعمالــة  ،قامــت الجمعيــة بالتنســيق مــع (جامعــة شــقراء) لتوفيــر
باصــات لنقــل الطالبــات مــن بنــات املنطقــة الالتــي يدرســن يف كليــات الجامعــة املختلفــة يف
محافظتــي القويعيــة واملزاحميــة  ،فوفــرت باصــات النقــل املجانيــة و املريحــة للطالبــات تحــت
إشــراف الجمعيــة  .لتقــوم الجمعيــة بمنــح الحوافــز اإلكراميــة للســائقين  .وقــد كانــت املصروفــات
لذلــك النشــاط بمبلــغ ( )11.500ريــال.
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لقطات من برنامج كفاءة للتدريب والتأهيل
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7

برنامج كافل لرعاية األيتام

ـون ُقـ ْ
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ـل َمــا أَ َ
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وقــال صالــى اهلل عليــه وســلم ( :الســاعي ىلع األرملــة واملســكين كاملجاهــد يف ســبيل اهلل أو
القائــم بالليــل الصائــم بالنهــار ).
فبعــد التعــاون املثمــر مــع جمعيــة األيتــام (إنســان) فــرع محافظــة القويعيــة املتخصصــة يف رعايــة
األيتــام  ،وتلمــس احتياجاتهــم  ،انخفــض عــدد أســر األيتــام املســجلة واملســتفيدة مــن خدمــات
الجمعيــة  ،فتبنــت الجمعيــة كفالــة مــا تبقــى منهــم وعددهــم (

) يتيــم ويتيمــة  ،حيــث

تقــوم الجمعيــة بصــرف كفالــة شــهرية لــكل يتيــم بواقــع مئتــان وخمســون ريــال شــهريًا  ،وقــد
كانــت إجمالــي املبالــغ املصروفــة لتلــك الفئــة خــال العــام  2018بمبلــغ (

) ريــال .

املساعدات النقدية املقدمة للمستفيدين

املساعدات النقدية من الزكاة الواردة
قــال تعالــى ( :إن املصدقيــن واملصدقــات وأقرضــوا اهلل قرضــا حســنًا يضاعــف لهــم ولهــم أجــر كريــم)
الحديــد آيــة .18
تلبيــة الحتياجــات األســر الفقيــرة لشــهر رمضــان املبــارك والعيــد إعتــادت الجمعيــة بحصــر وصــرف
املســاعدات النقديــة مــن الــزكاة الــواردة مــن فاعلــي الخيــر يف بدايــة شــهر رمضــان الكريــم مــن كل
عــام فقــد بلــغ إجمالــي املبالــغ املصروفــة مــن الــزكاة (

) ريــال.

املساعدات الطارئة
فبالتعــاون مــع مخفــر شــرطة الجلــه عملــت الجمعيــة ىلع توفيــر اإلعاشــة للموقوفيــن يف املخفــر
 ،يف إطــار الحمــات التفتيشــية التــي تقــوم بهــا دوريــات الشــرطة وأمــن الطــرق بحثــا عــن العمالــة
الغيــر نظاميــة التــي تعمــل يف املــزارع يف القــرى والهجــر تمهيــدًا لنقلهــم الــى إدارة الوافديــن يف
الريــاض ويتمثــل دور الجمعيــة يف توفيــر الوجبــات الغذائيــة ومــاء الشــرب  ،وكذلــك بطانيــات الشــتاء
عنــد الضــرورة  ،فــكان مجمــوع مــا تــم صرفــة ملســاعدتهم مبلــغ وقــدره (
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مساعدات املعاقين
وهــذا البرنامــج خــاص بفئــة املعاقيــن وكبــار الســن املقعديــن  ،وذلــك بتوفيــر االحتياجــات الخاصــة
لهــم والتــي تعيــن ذويهــم ىلع رعايتهــم واالهتمــام بنظافتهــم وقــد إســتفاد مــن هــذا البرنامــج
(

) معاقيــن  ،و (

) معاقــات  ،وبلغــت التكلفــة االجماليــة للبرنامــج (

) ريــال .

عيادات طبية ومستوصفات
كمــا يتــم التعــاون مــع املركــز الصحــي الحكومــي بتوفيــر األجهــزة واألشــرطة الخاصــة بفحــص
الســكر ،وبعــض املســتلزمات الطبيــة  ،وقــد كانــت تكلفــة تلــك املســاعدات خــال العــام  2018مبلــغ
(

) ريــال.

مساعدات إعانة زواج
لخلــق نــوع مــن أنــواع التكافــل اإلجتماعــي  ،ومســاعدة فئــة الشــباب ىلع الــزواج  ،عملــت الجمعيــة
ىلع تقديــم مســاعدة ماليــة قدرهــا (

) ريــال لــكل شــاب يقــدم ىلع الــزواج مــن أبنــاء

املنطقــة  ،فــكان إجمالــي مــا تــم صرفــه خــال العــام ( 2018

) ريــال  ،اســتفاد منهــا (

)

شبا ن .

عمارة املساجد
ففــي مجــال االهتمــام ببيــوت اهلل تقــوم الجمعيــة ســنويًا  ،وعنــد دخــول فصــل الصيــف باالســتعانة
بمؤسسات متخصصة يف صيانة وحدات التبريد والتكييف  ،فعملت ىلع (
 ،وقــد كانــت تكلفــت العمــل مبلــغ (
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)

أوقاف الجمعية

هــو مشــروع خيــري اســتثماري مــن املخطــط إقامتــه ىلع أرض مســاحتها  5000متــر مربــع وهــو عبــارة
عــن مجمــع تجــاري ىلع طريــق الريــاض مكــة الســريع .ويعــود ريعــه للبرامــج التاليــة
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أمالك الجمعية

وقف عمارة املزاحمية
هــو مشــروع خيــري اســتثماري أقيــم ىلع مســاحة ( )750متــر مربــع وهــو عبــارة
عــن عمــارة ســكنية يحتــوي ىلع ثــاث أدوار بعــدد ( )8شــقق كبيــرة  ،ومعرضيــن
تجارييــن كبيريــن لإليجــار الســنوي  ،لالســتفادة مــن عائداتهــا لدعــم أنشــطة
وبرامــج الجمعيــة  ،ويقــع يف محافظــة املزاحميــة  ،وقــد تبــرع بارضــة وإنشــاءه
الشــيخ ملهــي بــن ســامة بــن ســعيدان ليكــون عائــدة املــادي وقــف للجمعيــة،
وقــد إكتمــل العمــل يف ذلــك الوقــف بتكلفــة إجماليــة ( )2.467.767إثنــان مليــون
وأربعمائــة وســبعة وســتون ألــف وســبعمائة وســبعة وســتون ريــال .
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مشروع الشقق املفروشة
مشــروع يقــع ىلع طريــق الريــاض مكــة الســريع  ،ويســتهدف املســافرين
الراغبيــن يف االســتراحة مــن عنــاء الســفر مــن خــال اســتئجار الوحــدات
الســكنية واملكــوث فيهــا حســب املــدة املرغوبــة  ،ويحتــوي املشــروع ىلع عدد
(  ) 10وحــدة ســكنية بمرافــق مختلفــة حســب رغبــة النــزالء  ،والوحــدات مفروشــة
ومجهــزة بشــكل مريــح ومناســب لراحــة النــزالء  ،ويبلــغ عائدهــا الســنوي ()120.000
مائــة وعشــرون ألــف ريــال.

وقف األيتام االستثماري
هــو عبــارة عــن عمــارة ســكنية اســتثمارية بالقــرب مــن مبنــى الجمعيــة إنشــأت
بمســاحة ( )1.050متــر  ، 2تحتــوي ىلع ( )3أدوار بعــدد ( )14شــقه ســكنية  ،يعــود
ربعهــا ألبنــاء األيتــام باملنطقــة وتدريبهــم وتأهيلهــم  ،وقــد تــم اإلنتهــاء مــن
جميــع األعمــال بتكلفــة ( )3.000.000مليــون ريــال  ،وقــد بــدأ التأجيــر يف هــذا
الوقــف  ،ومــن املتوقــع أن يكــون العائــد الســنوي لهــذا الوقــف ( )235.000مئتــان
وخمســة وثالثــون ألــف ريــال.
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وقف الوالدين االستثماري
عبــارة عــن عمــارة ســكنية اســتثمارية بالقــرب مــن وقــف األيتــام وكالهما أنشــئ
ىلع قطعــة أرض واحــدة بمســاحة ( )950متــر مربــع  ،يحتــوي ىلع ( )3أدوار بعــدد
( )14شــقه ســكنية  ،يعــود ريعهــا ملســاعدة األســر الفقيــرة املســجلة بالجمعيــة
 ،وقــد تــم االنتهــاء مــن جميــع األعمــال بتكلفــة إجماليــة قدرهــا ( )2.750.000إثنــان
مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ريــال  ،وقــد بــدأ التأجيــر يف هــذا الوقــف ،
ويتوقــع أن يكــون العائــد الســنوي ( )180.000مائــة وثمانــون ألــف ريــال.
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أبرز الداعمين للجمعية
شركة آفاق الحكمة

الشيخ عبدالرحمن بن محمد الصعب

مؤسسة سليمان الراجحي

الشيخ نايف الصاطوح

املكرمة فوزية الجفالي

مؤسسة إبراهيم آل إبراهيم الخيرية

مؤسسة األميرة العنود الخيرية

الشيخ عبدالله الحمد وإخوانه

الشيخ بدر بن ناصر الراجحي

مزرعة نوفا

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر

الشيخ محمد عبدالله الوحر

شركة مزرعة الخالدية

الشيخ علي بن حسين بن حمران

الشيخ عبدالله محمد سعد العريفي

شركة الجبر التجارية

الشيخ دخيل بن عبدالله القويفل

مطبعة سفير – الشيخ محمود أو السمح

شركة أبناء عبدالله املنجم

الشيخ يوسف السبعان
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طريقك للخير
الزك اة

مصرف الراجحي

SA 5980000414608010000990

الصدق ات

مصرف الراجحي

SA 1580000414608010001006

تبرع ات

مصرف الراجحي

SA 8180000414608010000982

كف الة أيت ام

مصرف الراجحي

SA 0680000414608010000974

تبرع ات

بنك الرياض

SA 9020000002410262619940

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك
ترخيص وزارة العمل والتنمية االجتماعية ( ) 210
منطقة الرياض  -مركز الجله  -طريق مكة السريع
الجله  11926ص.ب 133
هاتـــف :

0116540767 - 0116540757 - 0116540747

اإليمــيل :

aljellah.org@gmail.com

الــموقع :

www.aljellah.org

تــويتـر :

@aljellah_org

انستجرام :

aljellah_org

فيسبوك :

aljellah.org
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جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم 210

