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شكر هللا سعيكم يا والة أمرنا

خادم الحرمين الشريفين

حفظة هللا



ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي
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مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة 
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محافظ الليث
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أهداف الجمعية :

تهدف جمعية البر الخيرية إلى ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع، 
وتحويله إلى واقع عملي من خالل األعمال اآلتية:

       الرعاية الشاملة والمتنوعة للمستفيدين
       تطوير المستفيدين وتنمية الدافع الذاتي للعمل لديهم

       عقد اتفاقيات شراكات تنموية وإعالمية مع المؤسسات المتخصصة
       تفعيل وتطوير إدارة تنمية الموارد المالية

       حوسبة جميع أعمال الجمعية
       تطوير آليات الصرف النقدي والعيني

       استقطاب وتدريب الكفاءات اإلدارية والمتطوعين
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أعضاء مجلس اإلدارة

محمد بن أحمد المهداوي
رئيس مجلس اإلدارة طارق بن عبدهللا المنديلي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عايض بن احمد المزيني
عضو مجلس اإلدارة 

محمد بن إبراهيم الزبيدي
المشرف المالي 

حامد بن حسن القوزي
عضو مجلس اإلدارة 

مهدي بن احمد المجايشي
عضو مجلس اإلدارة 

عبدهللا بن علي الزبيدي
عضو مجلس اإلدارة 



  كلمة رئيس الجمعية

الحمدلله والصالة والسالم على من ال نبي بعد ... وبعد
فانطــالقًا من قـــول المصطـفى صلى هللا عليه وسلم : ) الســـاعي على األرملة والمسكين كالمجاهــــد فــي
سبيـل هللا أو القائم الليل الصائم النهار ( فإن جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث كغيرها من الجمعــيات

المنتشـرة في هذه البالد المباركة تسعى لمساعـــــدة المحتاجين والمعـــوزين من الفقـــــراء والمســـاكين ,
ورعاية األرامـــل واأليتام , كما تسعى لإلصاح األسري , وللرفع بالمستوى العلمـــــي والتأهيلـــي واإلنتــاجي

لألسر المحتاجة وقد تم إنشائها بفضل من هللا تعالى ثم بفضل حكومة هذه البالد وفقها هللا لكل خيــر
ممثلة بوزارة العمــل والتنمية االجتماعية التي تقوم بـــدعم الجمعيـــات وتتابع أعمالها لتـــــؤدي رسالتهـــا

عـــلــى الوجــــــه األكمــــل بجهـــــود رجـــــال مخلــــصين بذلـــــــوا جهــــدًا مـــن أموالهم وأوقاتهم لتأسيسها .
فالجمعية تعتمد بعد هللا علـــــى جهــــود وبذل المحسنين من أهل الخير ومحبيه , أهل البــــذل والعطـــاء

, أصحـاب األيــادي البيضــاء السخيـــة , الداعمين للجمعيات الخيرية ماديًا ومعنويًا , فلهـــم منــــــي وزمالئي
أعضاء مجلس اإلدارة الشكر والتقدير وجزيل الدعـاء بــأن يكـــتب هللا لهم األجر والمثوبة , ويبارك لهم في

المال والعمر والولد.
 

محمد احمد المهداوي
رئيس مجلس االدارة 



 كلمة مدير الجمعية

الحمدلله وكفى وصالة وسالمًا على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
يقول عز من قائل سبحانه ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع
سنابل في كل سنبلة مئة حبة وهللا يضاعف لمن يشاء وهللا واسع عليم ) ٢٦١ ( الذين ينفقون

أموالهم في سبيل هللا ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى لهم أجرهم عند ربهم وال خوف
عليهم وال هم يحزنون )

ويقول صلى هللا عليه وسلم ( كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ) رواه ابن حبان والحاكم .
نمد أيدينا لنضعها بأيديكم أيها الرحماء لنواسي فئة غالية على قلوبنا فئة الفقراء والمعوزين
والمطلقات واألرامل واأليتام والمعوقين لنرسم البسمة على شفاههم ونعيد األمل لهم فال

تحرموهم مما تفضل هللا به عليكم ال حرمكم هللا األجر وهللا المستعان وعليه التكالن.

حسن عمر الزبيدي
المدير التنفيذي



اجمالي المساعدات 

480,281 ريال
المستفيدون

832 أسرة

تصــرف الجمعيــة إعانــات ماليــة عبــر الحســابات البنكيــة للمســتفيدين بشــكل 
شبه دوري في كل عام ويبلغ عدد المسجلين في هذا البرنامج حوالي ٨٣٢ أسرة بما

يقارب ٤٠٠٠ فرد.

مشروع
المساعدات

النقدية

01



اجمالي المساعدات 

323,772 ريال
المستفيدون

832 أسرة

قامت الجمعية بتوزيع السالل على األسر المحتاجة , شملت السلة متطلبات 
االسرة الغذائية , وتم تحري الجودة العالية في محتويات السلة الغذائية.

مشروع
 الســـالل
الغذائية
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اجمالي المساعدات 

505,500 ريال
المستفيدون

832 أسرة

ســاهمت الجمعيــة ـفـي مســاعدة ٨٣٢ اســرة ماديــًا لتقــوم األســرة علــى ســداد 
احتياجها خالل شهر رمضان

مساعدات
رمضــان 
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اجمالي المساعدات 

300,119 ريال
المستفيدون

65 مستفيد

 حرصًا على استمرار أولويات الحياة لمستفيدي الجمعية , قامت الجمعية بسداد
 فواتير الكهرباء المتعثرة على المستفيدين حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا

. المشروع ٦٥ مستفيد

مشروع سداد
فواتيـــــــــر 

الكهرباء 
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اجمالي المساعدات 

320,000 ريال
المستفيدون

14 مستفيدين

 قدمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث خدماتها الطبية ألفراد األسر الذين
 ترعاهم شهريًا وذوي األمراض المزمنة بنسب متفاوتة , وذلك عبر آلية منظمة

.يتوالها قسم رعاية المستفيد بالجمعية

مشروع
المساعدات

الطبية
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اجمالي المساعدات 

397,041 ريال
المستفيدون

40 مستفيد

 تقوم الجمعية بتسديد اإليجارات للمستفيدين الذين ال يستطيعون تسديدها
.وفق آلية معتمدة في قسم رعاية المستفيد

مشروع
ســـــداد

اإليجارات
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اجمالي المساعدات 

270,000 ريال
المستفيدون

27 مستفيــد

تقدم الجمعية مساعدة الزواج لذوي الدخل المحدود بواقع ١٠٫٠٠٠ ريال لكل شاب 
إسهامًا من الجمعية في دعم مشاريع الزواج وقد بلغ عدد ما تم مساعدتهم في 

هذا المشروع خالل هذا العام (٢٧) شاب وفتاة.

 مشروع
دعم المقبلين

على الزواج 
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اجمالي المساعدات 

250,785 ريال
المستفيدون

32 مستفيد

تقدم الجمعية مساعدات عبارة عن أجهزة كهربائية واثاث منزلي : ) مكيفات – 
ثاجات – غساالت – فرن – مكانس كهربائية – موكيت – دواليب مطبخ – 

دواليب مالبس – مخدات – طراحات - بطانيات ( وذلك للمحتاجين إليها من 
المستفيدين .

مشروع
 األجهزة

 الكهربائية
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اجمالي المساعدات 

550,000  ريال
المستفيدون

21 مستفيــد

قامت الجمعية بترميم عدد ٢١ منزل من منازل المستفيدين كًال بحسب احتياج 
منزله حيث شملت الترميم والتأثيث : 

 مشروع
 ترميــــم

 المنـــــازل
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بعون هللا .. ثم بدعمكم يستمر العطاء.

اجمالي المساعدات في عام ٢٠٢١ م 

٣٫٣٩٧٫٤٩٨ ريال



- تم حبمد اهللا -
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