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الحمــد اهلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وعلــى آلــة وصحبــة اجمعيــن. جمعيــة البــر الخيريــة بمحافظــة الحــرث تعمــل علــى ان تكــون 
عونــً للمســتفيدين مــن الفقــراء فــي المحافظــة انطاقــً مــن ديننــا الحنيــف الــذي أوجــب علينــا أن نتراحــم فيمــا بيننــا ونكــون عونــً لعضنــا 

فالراحمــون يرحمهــم الرحمــن .
فالجمعيــة تتطلــع معكــم الــى رؤيــة جديــدة تماشــيً مــع رؤيــة حكومتنــا الرشــيدة 2030 ومفهــم أشــمل للعمــل الخيــري حضاريــً وإنســانيً. 

حيــث تتطلــع دائمــً نحــو تنميــة المجتمــع مــن خــال البرامــج الموجــة نحــو الفــرد واالســرة  .
وختامــً ال يســعنا اال ان نتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان إلــى أهــل الخيــر والبــر واإلحســان فــي بلدنــا المعطــاء الذيــن هــم اهــل اإلنجــاز وإلــى 
جميــع المؤسســات والهيئــات الحكوميــة واألهليــة التــي تعاونــت معنــا فــي تســجيل أعمــال الجمعيــة، كمــا نتقــدم كذلــك بالشــكر والتقديــر 
ــا  ــأل أن يوفقن ــي 2021 م واهلل نس ــام المال ــال الع ــة خ ــاريع الجمعي ــم  لمش ــى دعمه ــراد عل ــة وأف ــات مانح ــات وجه ــن منص ــى كل الداعمي إل

وإياكــم دائمــا لمــا يحبــه ويرضــاه .

كلمة رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث

أحمد بن محمد معبوش هزازي 
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جمعية خيرية من الحد الجنوبي رائدة للتنمية تعمل بأحترافية في تنفيذ البرامج .

نحن جمعية بر خيرية تقدم خدمات اجتماعية تنموية نوعية من خال فريق عمل مبدع 
وبرامج تحقق االكتفاء الذاتي للمستفيدين .

                    اإلبداع

          
                   االحسان

                    اإلتقان
  

        الشفافية

      الخصوصية

       المصداقية

رؤيتنا  

رسالتنا 

قيمنا 
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محافظــة الحــرث تقــع علــى الحــدود الســعودية - اليمنيــة وتتبــع لمنطقــة جــازان فــي الجنــوب الشــرقي ومركزهــا الرئيســئ 
الخوبــة ســميت بالحــرث نســبة الــى قبائــل الحــرث التــي تســكنها أسســت إمارتهــا مــع بدايــة توحيــد المملكــة العربيــة 

الســعودية عــام 1353 هـــ وتمتــاز بطبعتهــا البكــر وأرضهــا الخضــراء الزراعيــة 

تأسست
جمعية البر بمحافظة 
الحرث في 25 /1427/7 

مركزها الرئيسي 

إســكان  فــرع  لهــا  ويوجــد  الخوبــة 
رمــاده  إســكان  وفــرع  الحصمــة 

أكثــر مــن 95 قريــة بالحــد 
الجنوبــي 

تخدم 

نبذة عن المحافظة والجمعية 

درجة الحوكمهعدد المتطوعين عدد المستفيدين عدد الموظفين 

231282216%90.55
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أعضاء مجلس اإلدارة 

أحمد بن محمد محمد معبوش 
هزازي 

رئيس الجمعية 

نائب الرئيس 

عبدالحفيظ  بن علي حسن 
عطية حارثي 

أحمد بن يحيى محمد زاهر  

محمد بن محمد يحيى 
عياشي 

صوالن بن علي حسن رازقي 
هزازي 

أحمد بن علي أحمد شراحيلي 

عمر بن أحمد محمد مدبعي 
مجرشي 

محمد بن علي محمد قاسمي 
كعبي 

المسؤول المالي 

عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة 

حسن بن عبده محمد مدخلي 
كعبي 
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    مبنى مقر الجمعية 

1.556.482 ريال
)تحت التنفيذ(

148.552 ريال
)تحت التنفيذ(

مشروع مركز انجال 
للرعاية النهارية 

40 طالب ذوي الهمم 

كفالة ) االيتام (

284.200 ريال
113 يتيم 

المساعدات النقدية 
)الزكوات (

490.350 ريال
863 أسرة 

المساعدات العينية 
)السالت الغذائية (

7.359.557 ريال
17547 أسرة 

مشروع كسوة العيد 

62.265 ريال
95 أسرة 

مشروع األضاحي 

40.000 ريال
5 أسرة 30 أسرة 

29.400 ريال

)مشروع السقيا (األجهزة الطبية 
خزانات للمستفيدين 

63.595 ريال
122 أسرة 117 أسرة 

189.140 ريال

تأمين القسائم الشرائية األجهزة الكهربائية 
لذوي االحتياجات الخاصة 

219.600 ريال
445 أسرة 

مشروع إفطار صائم 

53.921 ريال
2156 أسرة 
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سداد الفواتير 
الكهربائية

480.000 ريال363.496 ريال
)تحت التنفيذ(

كفاالت منصة 
إحسان لأليتام 

مشروع اإليجارات 

365.136 ريال

المساعدات االغاثية 
الطارئة

526.062 ريال
2000 أسرة 

ترميم المنازل 

197.890 ريال
12 أسرة 

المساعدات العينية 
)مشروع التمور (

556.250 ريال
2000 أسرة 

500 طالب

10.000 ريال

كسوة الشتاء كسوة طالب 

60.000 ريال
1328 أسرة 30 أسرة 

464.800 ريال

مشروع مبادرة العودة مبادرة عطاء الحد
للمدارس 

298.200 ريال

31 أسرة 214 يتيم 413 أسرة 

)تحت التنفيذ()تحت التنفيذ(

825 طالب

المجمـوع

13.818.896مليون ريال
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 عــــدد المتطوعين

221

 الفرص التطوعية
للعام 2021م

205
 طلبات التحاق

  المتطوعين

687
 العائد االقتصادي

 للتطوع

253.715

  رابط المنصة

 عبدالعزيز هزازي
0502226745

 مدير وحدة التطوع

/https://nvg.gov.sa

التطوع 
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albr395@gmail.comwww.albr395.org  

0503188994-0564488771

0173152105

@albr395

بيانات التواصل 
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 بالشــكر والتقديــر للداعميــن علــى دعمهــم المتواصل للفقــراء بالحد 
الجنوبــي ســائلين اهلل عــز وجــل أن يجعل ذالك في ميزان حســاناتهم 

واهلل الموفــق والهــادي الى ســواء الســبيل .
 والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

خامتة 
تتقدم جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث
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