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مشروع التمور من مؤسسة صالح
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تقرير



قال تعاىل: "َوُهزِّي ِإلَْيِك بِِجْذِع النَّْخلَِة تُسـاِقْط َعلَْيِك ُرَطباً َجِنّياً"

سورة مريم (25).



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



تأمين احتياجات األسر من
التمور توزع على المسجلين
في الجمعية وتكون غالبًا

متبرع بها من أفراد أو
مؤسسات حيث تقوم

الجمعية بتوزيعها حسب
حاجة األسر .

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع  



تقديم المساعدات

الغذائية للفئات

الضعيفة بهدف

تعزيز األمن الغذائي

للمستهدفين.

المساهمة في
سد احتياجات

االسرة من
المواد الغذائية

األساسية

 لمبدأ
ً
تحقيقا

التكافل االجتماعي
ومساعدة الفقراء

والمحتاجين .

تحقيق التكافل

االجتماعي بين

المسلمين وتجسيد

مبدأ الشعور بالجسد

الواحد.

اهداف المشروعاهداف المشروع  



طريقة تنفيذ

المشروع 

مكان المشروع 

األسر المحتاجة من فقراء وأرامل وأيتام

ومعلقات ومطلقات ومعاقين وأسر

سجناء .

جمعية البر الخيرية بالطوال ويتم توزيع

المساعدات عىل المستفيدين في حدود

محافظة الطوال والقرى التابعة لها .



عدد الكراتين 

عدد المستفيدين

246

246



صور من كشف تسليم التمورصور من كشف تسليم التمور  



صور منصور من
االعالماالعالم



نسبة االستفادة من المشروعنسبة االستفادة من المشروع  

%100



beraltuwal

beraltuwal556@gmail.com

0504453549      0503947887

0173150743

اعداد :
عهود يحيى دغريري

شكـرًاشكـرًا
T h a n k  y o u

المدير التنفيذي :
أنور محمد غاشم 


