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لعام لعام ٢٠٢٢٢٠٢٢مم  

تقرير



قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: المسلم أخو المسلم ال

يظلمه وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته،

ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه كربة من كربات يوم

القيامة، ومن ستر مسلماً ستره هللا يوم القيامة.



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

رؤيــتنـا

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 target

- المسؤولية - االبداع - رضا المستفيد العدل - المساواة - التعاون - االتقان - االنتماءقيمنـا 

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



تسعى الجمعية  تنفيذ هذا المشروع لتوفير حياة

كريمة لألسر المستفيدة في الجمعية و تلبية

أهم االحتياجات التموينية لهم .

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع



أهداف المشروعأهداف المشروع  

تأمين الحاجات األساسية
للفقراء من الطعام و

المواد التموينية.

1 2 3

توفير أوجه الدعم المادي
والمعنوي للفقراء

ليعيش حياة كريمة . 

المساهمة في حل المشكالت
األسرية التي تواجه الفقراء

الستقرار حياتهم .



مكان المشروع الفئة المستهدفةطريقة المشروع

توزيع الكوبونات في
جمعية البر بالطوال

والشراء من مستودع ركن
المستهلك لبيع المواد

الغذائيه بصامطة.

 األسر الفقيرة من أرامل
ومطلقات وأسر سجناء
واحتياجات خاصة االشد

حاجة .

توزيع كوبونات مشتريات
للمستفيدين بقيمة ٣٠٠ ريال
للكوبون وتوجه المستفيد
لمستودع ركن المستهلك

الستالمها. 



قيمة  
 الكوبون

عدد
المستفيدين

300 
ريال

30 
مستفيد



صور من كشف تسليم الكوبوناتصور من كشف تسليم الكوبونات



صور منصور من    تنفيذ المشروعتنفيذ المشروع



صور منصور من    االعالماالعالم



نسبة االستفادةنسبة االستفادة
100%من المشروعمن المشروع



beraltuwal

beraltuwal556@gmail.com

0504453549      0503947887

0173150743

اعداد :
عهود يحيى دغريري

T h a n k  y o u  


