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ليقودىم إلى بر  أخذ بأيديهمنير درب الحائرين، ويتجميل من اإلنسان أن يكون شمعة 
                  بهم أمواج الفشل. ااألمان متجاوز  

 ... لذلكنتم أىل أو 
 ويتم احتوائهم  ،الدروب لكثير من فئات المجتمع خالل العطاء الذي تقدمونو تنيرفمن 

 .مستقرة حياتهم بكرمكم لتصبح
 حفظح هللا............ ........................................... إنى/سعادج

نسخة متواضعة عن إنجازات لجنة النشاط الخيري تعبر عن مكنون جواىر تقديرنا وشكرنا 
 .لكم للتعرف على نتائج بذلكم

 .على دروب الخير والنماء العطاء والتواصل منكم لنستمرعن استمرار  يوال نستغن   

 قال تعاىل:

  ر ا َوَأْعَظَم َوَما تُ َقدُِّموا أِلَنُفِسُكم مِّْن  ۚ   اللَّوَ  َواْستَ ْغِفُروا ۚ  َأْجر ا   َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّو ُىَو َخي ْ
 [42]المزمل  رَِّحيم   َغُفور   اللَّوَ  ِإنَّ 

 ئيض وأعضاء جلية اليعاط اخلريير

 

                        

      

( عطاء ووفاء) جلنة النشاط  اخلريى   

ىدف رئيسيالتحول من الرعوية إلى التنموية /   
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 :اليعاط اخلريي عطاء ووفاء

 صري  اليعاطمبقائنة       

 .) رئيس وأعضاء( النشاط الخيري لجنة -1

 مسؤوليات اللجنة. -2

 رؤية النشاط الخيري. -3

 أىداف النشاط الخيري. -4

 آلية البحث لطالب الدعم للتدريب. -5

 بيان توزيع نسب الدعم لكل بند. -6

 ى .;365تقرير مسيرة أعمال اللجنة إلى  -7

 :قائنة رئيض وأعضاء جلية اليعاط اخلريي

 انًنصة االسى و

 اللجنةرئيس  ليحيى السليمعبداهلل ا .أ 3
 عضو من الجمعية محمد إبراىيم القاضي .أ 4
 نائب رئيس اللجنة عبدالمحسن القاضي .أ 5
 عضو من الجمعية إبراىيم سليمان األصقو .أ 6

  
 رؤية اللجية:

تقديم خدمات الصندوق الخيري في وقتها لجميع الفئات المحتاج ة ف ي جمي ع المج االت 
 ح وأنظمة الجمعية.الخيرية حسب لوائ

 الرشالة:

 ةتحقيق أىداف الجمعية لخدمة المجتمع وم ن أبرزى ا خ دمات الص ندوق الخي ري الموجه  
 م ف  ي إنج  اح أعم  الهم، وتك  ون مص  در اإل  ى جمي  ع الفئ  ات المحتاج  ة لتلبي  ة احتياج  اتهم، وتس  ه

 ضمن الدخل الشهري.يعود عليهم بالنفع والفائدة،  ااقتصادي  
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 ريي:أٍداف اليعاط اخل

 يَدف اليعاط اخلريي إىل التالي:

ل  بعف فئ  ات المجتم  ع الت  ي  والترب  وي والتعليم  ي، رف  ع المس  توث الثق  افي واالجتم  اعي -3
 تحقق فعالية برامج الجمعية وأىدافها على مستوث الفرد والمجتمع.

بصورة تتفق مع القواعد الشرعية حسب الضوابط التي تمن ع لمستحقيها يصال الزكاة إ -4
 مع الجهات المماثلة. االزدواجية
 .سرةومواجهة الطوارئ على مستوث الفرد واأل ،غير المقتدرينتلمس احتياجات  -5
 إكساب المحتاجين حرف تسهم في مساعدتهم على الحياة الكريمة. -6

 :ـ3319ٍإىل  ـ3311ٍالدراشي مً العاو  اليعاط اخلريي 

 األس ر المحتاج ة، وأبن اء  أبن اء م ن لبنين والبن ات،لطوال العام،  التقوية استمرار دروس -3
 من خالل التعاون مع جمعية البر.أسر السجناء، 

تق   دير االعتم   ادات الس   نوية لتنفي   ذ مش   اريع النش   اط الخي   ري الموج   و إل   ى الط   الب  -4
 ( مليون لاير.30222222والطالبات والمستفيدين من الجهات األخرث الخيرية مبلغ ) 

اعدة ف ي تق ديم ال دعم ألي ) م ن ى ذه عوة لكل من يرغب التعاون مع اللجنة بالمس د -5
 النش        اطات الخيري        ة( أن يتفض        ل بالتنس        يق م        ع س        كرتير اللجن        ة عل        ى الج        وال رق        م

يوض   ح ن   و  ،و  (;43324922242;5( أو حس  اب الجمعي   ة رق   م ) 2728362623)  
 .التوجو ) النشاط( الذي يرغب دعمو

فيه ا ازدواجي ة م ع  حرص   الجمعي ة عل ى القي ام بأنش طة خيري ة ال يك ون حملة تارخييـة: 
رغب   ف ي كل ك وم ن  لجه ات أخ رثجهات أخرث، ومنها ما كان   الجمعي ة تق وم ب و فتركت و 

 تلك األنشطة:
( 5;3ى  ( واس تفاد من و )3635 -:362نفذتو خالل الفترة )  معروع احلج لغري الكادريً:
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 ، ثم ترك  مهمة القيام بو لجهات أخرث تخصص  في ىذا المجال.احاج  
ــاع  ــروع مصــــــ ــسوا :  معــــــ ــغاني الــــــــرا غ    الــــــ  حي        ث نفذت        و خ        الل الفت        رة د  العــــــ

، بع  د كل  ك تركت  و لص  ندوق إق  را  ال  راغبين ف  ي ا( ش  اب  :7ى   ( واس  تفاد من  و )3635-;362) 
 .احالي   الجمعية الخيرية لتيسير الزواج –بمحافظة عنيزة الزواج 

ى ، 3629تاحها عام قام  بهما الجمعية منذ افت معروع إفطار الصائه، وإفطار وععاء األشر:
لع  دد  االمن  ازل عل  ى األس  ر الفقي  رة وفق    حي  ث ك  ان األول يق  دم ف  ي المس  اجد، والث  اني ي  وز  ف  ي

لقيام جهة أخرث بو، وكل ك بموج ب االجتم ا  ال ذي عق د  ى 3644أفرادىا، وتوقف األول عام 
ن يحي ى في مكتب س عادة مح افع عني زة الس ابق األس تاك عب داهلل ب  ى 45/9/3644يوم األربعاء

االتف اق عل ى أن تت ولى الجمعي ة تنفي ذ إفط ار وعش اء األس ر  السليم لمناقشة ىذا الموض و ، وت م
ف  ي من  ازلهم، ويت  ولى مكت  ب دع  وة وتوعي  ة الجالي  ات تفطي  ر الص  ائمين ف  ي المس  اجد، ويس  تقبل 
المكت    ب والجمعي    ة التبرع    ات للمش    رو  ث    م تق    وم ك    ل جه    ة بتزوي    د الجه    ة األخ    رث بالمب    الغ 

 التوج و إل ى مش اريع أخ رث له ات م ، و ى  3646ع ام  اللمشرو ، ثم توقف الث اني أيض   صةالمخص
 :امنه فائدة ونفع لألسر المحتاجة والطلبة والطالبات

الذين يحتاجون إلى مساعدة بحقيبة مدرسية تحوي   الطلبةوىي تزويد  احلكيغة املدرشية:
بداية كل عام دراسي، وقد استفاد من والدفاتر التي يحتاجون إليها مع  ،كافة المواد الكتابية

 ( لاير.962222وقدرة ) بمبلغ إجمالي( طالب وطالبة 22;:ىذا المشرو  أكثر من )
والنقص بين حتى ال يشعرون بالحاجة  المحتاجين للطلبةتقدم  :الكصو  العتوية

بمبلغ إجمالي  اتقريب   طالب وطالبة( 222:)المشرو  من ىذا زمالئهم، وقد استفاد 
 ( لاير. 8:222) رهوقد

وحيث توقف  تل ك األنش طة لقي ام جمعي ات وجه ات أخ رث به ا ق د اس تمرت الجمعي ة 
 ومنها: أخرثجهات  بها مال تقو والتي  بأنشطة خيرية تخصصيةالقيام  العطاء والمساعدة و في
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 :ميَا-رمحة اهلل-العيخ عغدالرمحً بً ىاصر الصعدي   مؤلفات  توزيع  أواًل : 

ــة ملؤلفــات  اجملنوعــة -3 ــًد31  )العــيخ  الكامل ف  ي كاف  ة العل  وم الش  رعية ف  ي ث  الث  :ا( دلل
 سالمية والخطب، والفتاوث، والحديث.سالمية والثقافة اإل؛ تحتوي على العقيدة اإلطبعات

يُدعم م ن المحس نين تح    مشرو  لذلكوقد خصص  :اتدللد(  8)العيخ   تفصري -2
( نس  خة ع  ن 520222المجموع  ة أكث  ر م  ن ) مس  مى )تب  ر  مش  روط(، وق  د وز  م  ن ى  ذه 

أو اإلى داء أو التب ر  لطلب ة العل م م ن الجالي ات وط الب الجامع ة  طريق البيع بقيم ة مخفض ة
مكتب    ات الم     دارس والمح     اكم و  للجوام     ع اإلس    المية ف     ي المدين    ة المن     ورة، كم     ا أى    دي 

به دف   مالق ران الك ري تحف يع لق اتحل جوائز تشجيعيةمنها  والمؤسسات الثقافية، وقدم 
 حصول الفائدة وانتشارىا.

ى   لخدم ة أبن اء األس ر الفقي رة 3649أنش   ع ام  :الصـيدو  اخلـريي للتعلـيه والتـدري     : ثاىيًا
واأليت  ام م  ن حمل  ة الثانوي  ة العام  ة )بن  ين وبن  ات( وكل  ك بتخص  يص مقاع  د مجاني  ة له  م ف  ي معه  د 

 ،ص الح ب ن ص الح االجتم اعي والنس ائيب ي المر الصالحية للحاس ب بقس ميو الرج ال ومق ره مرك ز 
وكلك للحصول على درجة )دبلوم  ،ومقره مركز األميرة نورة بن  عبدالرحمن الفيصل االجتماعي

الحاسب اآللي: تقنية البرمجة(، باإلض افة إل ى دورات متقدم ة ف ي اللغ ة اإلنجليزي ة، واس تفاد م ن 
 ( رياال .:598.93قدرىا )، بتكلفة إجمالية طالب ا وطالبة(  ::ىذا المشرو  )

، م  ن خ  الل التنس  يق اا س  نوي  ( معاق    42معي  ة بكفال  ة ورعاي  ة )تق وم الج كفالــة معــا :ثالجــًا : 
ب  ين جمعي  ة عني  زة للخ  دمات اإلنس  انية الت  ي ته  تم به  ذه الفئ  ة الت  ي تس  تحق م  ن الجمي  ع الرعاي  ة 

 .اسنوي   ( لاير3720222) يتم صرف مبلغ حيث ، واالىتمام

م دورات ف    ي الحاس    ب اآلل    ي واللغ    ة اإلنجليزي    ة يق    دت رات تأٍيليــــة للتو يــــ :. دورابعــــا  
الحص  ول عل  ى و يف  ة تمك  نهم م  ن  ف  يلمس  تحقي الزك  اة م  ن الط  الب والطالب  ات لمس  اعدتهم 

 .ا( طالب وطالبة سنوي  522الحياة الكريمة، ويستفيد منها ما يقارب )
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، بفي تسديد رسوم التحاق الطاليسهم النشاط الخيري  :تكوية املدرشيةدروط ال: خامصًا
 ،اعلمي  لهم لمواصلة مسيرتهم الدراسية وتقويتهم  المحتاجين بدروس التقوية دعم  ا والطالبات

( طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية )االبتدائية، المتوسطة، 922أكثر من ) اويستفيد سنوي  
 . اب  ( لاير تقري7220222)  الثانوية( بتكلفة إجمالية قدرىا

وكلك بتقديم دورات مجانية في  :الفيية ًاليدوية واملَواملعغوالت دعه دورات احلرف  :شادشًا
التي  .. وغيرىا من الحرفوالديكوباج . السدو، الخياطة، الكروشيو،حياكة الحرف اليدوية )السف، و 

 ةة األجهزة اإللكتروني)صيان االمحتاجة. ومنهلتكون فرصة لزيادة دخل األسر  النساء خاصة  يحتاج إليها
  .الذكية(

دارة الجمعية ومحبو الخير في محافظة عنيزة؛ حيث إويقوم على ىذا النشاط لجنة من أعضاء مجلس 
تقوم ببحث ىذه المشاريع والعمل على تطويرىا، وتكون لجنة لبحث الحاالت المتقدمة للزكاة، وجاري 

ة غير المقتدرين مثل مشرو  ) الفسحة بحث إضافة عدد من المشاريع الجديدة لمساعدة الطلب
  المدرسية(، وتطوير مشاريع مركز الشيخ ابن سعدي للدراسات والبحوث وغيرىا.

 :و بدأ العنل مبعروع دعه كل م2131ًمً عاو  : شابًعا

  جمعية أصدقاء المرضى. .3

 جمعية طهور. .4

 .لف(آجمعية تيسير الزواج )ت .5
 ى أعم       ال اللجن       ة م       ن الرعوي       ة إل       ى التنموي       ةعل       ى التغي       ر ب       التحول إل        حالي        اوي       تم العم       ل 

 .اوتو حسب المبالغ المستلمة سنوي امتف ببنس  ) الحوكمة( 
 مً املعاريع املصتكغلية: إٌ ظاء اهلل

، ى   3663م  ن الع  ام الق  ادم  نظ  ام )الحوكم  ة والتح  ول م  ن الرعوي  ة إل  ى التنموي  ة(  قبتطبي  س  يبدأ العم  ل 
 .للخير الخيرشركاء و  ،فافيةشال ومنها وأىمها وجود

ومش اريعها  ن ةجمعلوم ات ع ن نش اط اللكاف ة العل ى  جمي ع الم انحين  الط ال وستعمل اللجنة باستمرار 
 .وأوجو الصرف والمستفيدين ،الخيرية
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 ٍـ3319عاو  إىلملتربع  للسكا  ابياٌ ب

 " جعل اهلل ذلك   موازيً حصياتَه"

 

 وىم نخبة من المانحين والمتبرعين
 مع لجنة النشاط مستمرعلى تواصل 

 طلبوا عدم ككر أسمائهم
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0439313111هاتف  14344عنٍزج  319ص ب 
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 www.salhia.org.saونً: انًوقع اإلنكتر        salhia@salhi.org.sa اإلنكترونً:انثرٌذ 

 

 ) Sa 956000000/070370888001)رقى حساب تنك انجزٌرج نهزكاج 
 

 اة والصدقة لهذه المشاريع على رقم الحسابوتستقبل الجمعية الزك
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 حفظك اهلل..................................................................................................................الكريهالفاضل  اأخوى

 الصالو عليكه ورمحة اهلل وبركاتُ

ا وات  ثمارىا من إيثاركم ودعمكم مصداق   ،راءتك وتصفحك لمسالك الخير والعطاء المأثو بعد قر 
  َويُ ْؤِثُروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة     :لقولو تعالى

 .تزودنا وتزيدنا من عطاء اهلل ومنتو بالدعم، و تشاركنا الخيرقليل من الوق  حتى نرجو منك 
  بالفكرة أو المقترح لزيادة العطاء           المعنون بالكلمة الطيبة           المادي           

 .ومبادراتكمجميلكم وإحسانكم  شاكرين ومقدرين
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ميك إلييا: 

    :الدعم الذث أتقدم بو )ىو(  يخص برنامج أو نشاط
    :دورات 

 الحاسب اآللي. -3

 نجليزية.اللغة اإل -4

 ت اليدوية.الحرف والمشغوال -5

 .صيانة األجهزة اإللكترونية الذكية -6

 .المحتاجين المدارسوطالبات تقوية الدروس لطلبة  -7

 

 

 

 

 

 ً املعاركة:عكلنة توجيَية 
.......................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 .................:.....انجوال..................................................... : انتوقٍع .........................................:السىا 

 :نهتواصم

 

 صهط انطوٌاٌسكرتٍر انهجنح / رشٍذ ي

 499 تحوٌهح 9313111فوٌ ٍته 0103410104جوال / 

 اهلل عليو وسلم" ىصل محمدنبينا  ىوصلى اهلل عل" 
 "خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينآو 

 ============  رشٍذ ============ 

يشمل دعم  لألسر المحتاجة والمنتجة ولطالبي الو ائف ألي جاد مصدر رزق ثاب  بإكن اهلل
.تكاليف الدورات والمحاضرات كذلك المكافأة للمنتسبين  


