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قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم : «من نفَّس عن

مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس هللا عنه كربة من كرب يوم

القيامة، ومن يسر عىل معسر، يسر هللا عليه في الدنيا

واآلخرة، ومن ستر مسلماً، ستره هللا في الدنيا واآلخرة،

وهللاُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»



تقديم خدمات اجتماعية وبرامج تنموية متميزة تساهم في تحقيق االستقرار
المجتمعي بكوادر مؤهلة وموارد مستدامة وشراكات فاعلة.  Our vision

رؤيــتنـا

- المسؤولية - االبداع - رضا المستفيد 

تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المحتاجة.
تنفيذ المبادرات والبرامج التعليمية والتدريبية المختلفة. 

تتفيذ البرامج المستدامة.
مساعدة الذين يتعرضون للحوادث والكوارث.

جمعية رائدة تحقق االستقرار المجتمعي بموارد مستدامة.

تأسست الجمعية عام ١٤٣١ ، وهي مصرحة من وزارة الموارد البشرية بالتصريح رقم 556 ،
ويشرف على اعمال الجمعية مجلس ادارة مكون من ٧ اعضاء ، وليس للجمعية أية فروع .

مـن نـحــن 
 Who we are

المساهمة والعناية بالمرافق العامة مثل المساجد والمقابر .
مساعدة المرضى وتسهيل تقديم العالج لهم.

انشاء المؤسسات االجتماعية التي تعني برعاية االيتام والمعوقين.
اعانة المحتاجين للزواج.

أهدافنا 

 Our Value

العدل - المساواة - التعاون - االتقان - االنتماء

 Our target

قيمنـا 
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يهدف هذا المشروع اىل مساعدة  االسرة

بتسديد الفواتير ورعاية أسر السجناء أثناء

وجود عائلهم في السجن , إىل جانب رعاية

السجين نفسه, وذلك بهدف إعطاء أسرته

فرصة حقيقية إلعادة التكيف مع المجتمع



سد حاجه األسر التي انقطع عنها العائل االساسي .

تقديم المساعدة المادية والتقليل من الضغوط النفسية.

أهداف المشروع

التخفيف من معانات االسره والوقوف معها اثناء محنتها.



طريقة تنفيذالمشروع

الفئة المستهدفة 

يقوم المشروع عىل أساس ايداع مبلغ (٥٠٠٠) ريال لسداد فواتير أسر 
 السجناء بحيث يتم تحويل المبلغ عىل الحساب الخاص بكل أسرة .

أسر السجناء الذين غاب عائلهم وذلك بتخفيف أعباء

االسرة ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم.  



90.000 

ريال
المبلغ المقدم  

 ١٨

أسرة 

عدد األسر

المستفيدة



صور من تحويل المبلغ لألسر  



نسبة االستفادةنسبة االستفادة

من المشروعمن المشروع

 أسر السجناء
أسر السجناء 100%

%100



beraltuwal

beraltuwal556@gmail.com

0504453549      0503947887

0173150743

ً
شكرا

اعداد :
عهود يحيى دغريري

المدير التنفيذي :
أنور محمد غاشم 


