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التعريف بالجمعية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

التأسيس واألهداف:

مع �إ�ش ��راقة عام جديد من التطلعات والآمال وبزوغ فجره نكون ولله احلمد قد حققنا كثري ًا مما
ن�ص ��بوا �إليه و�أجنزنا الكثري من �أهدافنا  ,و�أجرينا العديد من التطورات لكي نواكب م�س ��تجدات
الع�ص ��ر ,و�س ��عيا �إل ��ى �إن نرتقي بالعمل اخلريي �إلى م�س ��تويات �أعلى و�أف�ض ��ل وه ��ذا الإجناز ال
يكتم ��ل �إال بر�أيك ��م ودعمكم وم�س ��اندتكم لنا .ف�إذا كان الف�ض ��ل يرجع دائم ًا �إل ��ى �أهله ف�إننا نتقدم
بوافر ال�شكر والتقدير لكم ولأهل اخلري الذين مل يتوانوا يف مديد امل�ساعدة لنا لتحقيق �إجنازاتنا
وم�ش ��اريعنا اخلريية  ,وهاهو ح�ص ��اد عام كامل ن�ضعه بني �أيديكم عرب التقرير ال�سنوي بكل دقة
و�شفافية .
كما تعلمون حفظكم الله �أن اجلمعية �أُ�س�ست على مبد�أ عظيم وهو رعاية اليتيم �إنطالق ًا من حديث
امل�ص ��طفى �ص ��لى الله عليه و�سلم « �أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني و�أ�شار بال�سبابة والو�سطى
وفرق بينهما « وال يخفى عليكم عِ َظم هذا العمل وجاللة قدرة  ،وعِ َظم الأجر املرتتب عليه  ,وكان
م ��ن �أولوياتن ��ا دمج �أبنائنا الأيتام يف حميطهم االجتماعي كي يتمكنوا من التغلب على �ص ��عوبات
احلياة فتم �إن�شاء �شقق رجال امل�ستقبل .
كما قامت اجلمعية على دعم الأ�سر املحتاجة ومد يد العون وامل�ساعدة لها  ،ورفع الب�ؤ�س والفقر
عنها بقدر �إ�س ��تطاعتنا كما قمنا خالل العام بتطوير دعم الأ�س ��ر املحتاجة و�إ�ش ��راكهم يف برنامج
الأ�س ��ر املنتج ��ة ع ��ن طري ��ق متكينهم م ��ن �إيجاد دخ ��ل دائم ولو ب�س ��يط يع ��ود عليهم بالنف ��ع فقمنا
ب�إقرا�ضهم بطريقة مي�سرة على �إقامة م�شاريع يهدف �إلى �إكتفائهم ذاتي ًا وزيادة دخلهم مما يرفع
معنوياتهم وبلغ عدد املقرت�ضات  487مقرت�ضة .
وعل ��ى �ص ��عيد �آخ ��ر وم ��ن منطلق ر�س ��التنا الإن�س ��انية و�أثناء كارثة �أمطار و�س ��يول ج ��دة مل تغفل
اجلمعية واجبها جتاه املجتمع ف�سعت بكل �إمكانياتها للوقوف مع املت�ضررين وتخفيف معاناتهم
وم ��د ي ��د العون له ��م وذلك �إميان ًا منها بتكاملية العمل اخلريي و�ش ��موله يف كافة املجاالت حيث ال
تزال اجلمعية توا�صل جهودها يف هذا امل�ضمار مادامت ت�صب يف خدمة املجتمع والوقوف معه.
و�إذ نعدكم �أن من�ض ��ي قدما يف م�سرية الرب والعمل اخلريي  ,م�ستعينني بالله �أوال ثم
بدعمكم ون�صحكم �سائلني الله �أن يوفقنا جميع ًا لعمل اخلري والله من وراء الق�صد.

ت�أ�س�س ��ت جمعي ��ة ال�ب�ر بج ��دة يف 1402/12/25هـ وهي جمعي ��ة خريية ذات �شخ�ص ��ية اعتبارية
ت�ش ��مل خدماتها مدينة جدة وما حولها من القرى ،ورئي�س ��ها الفخري �صاحب ال�سمو امللكي �أمري
منطقة مكة املكرمة وتعمل حتت �إ�شراف وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية وم�سجلة برقم (.)62
األهداف العامة:

ته ��دف اجلمعي ��ة �إلى تقدمي اخلدمات التي حتتاجها حمافظة جدة دون �أن يكون هدفها احل�ص ��ول
على الربح املادي وت�شمل هذه اخلدمات مايلي-:
•تق ��دمي امل�س ��اعدات العيني ��ة والنقدية وتق ��دمي اخلدم ��ات االجتماعية مثل اخلدم ��ات التعليمية
والثقافية وال�صحية من فتح العيادات اخلريية ومراكز غ�سيل الكلى وامل�ستو�صفات وخالفه
مما له عالقة باخلدمات الإن�سانية.
•�إقام ��ة دور وم�ؤ�س�س ��ات اجتماعي ��ة لإي ��واء ورعاية الكبار وال�ص ��غار ون�ش ��اطات نوادي الرب
ومراكز الأحياء.
•�إقامة دورات تدريبية تخدم امل�ستفيدين من اجلمعية وتبني م�شروع الأ�سر املنتجة.
•�إقامة �أ�سواق خريية للتعريف باجلمعية.
•القيام بالبحوث والدرا�س ��ات العلمية واالجتماعية وتقدمي خدمات الإر�ش ��اد والتوعية وعقد
الندوات واملحا�ضرات والأم�سيات اخلريية.
الرسالة:

تقدمي العمل اخلريي وتطويره ب�أ�سلوب م�ؤ�س�سي متميز يك�سب ثقة جمتمع جدة.
الرؤية:

الأ�ستاذ /مازن حممد برتجي
رئي�س جمل�س الإدارة

�أن تكون اجلمعية الرائدة يف العمل اخلريي مبفهوم علمي معا�صر و�آلية فاعلة قادرة على التنمية
امل�ستمرة ملواردها.
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رئيسة قسم تنمية
الموارد النسائي

مدير إدارة
تنمية الموارد

مدير مركز إيواء
األطفال المتسولين

رئيسة قسم األربطة ودور المسنات

رئيسة المساعدات والكفاالت

مدير سكن رجال
المستقبل

رئيسة الخدمات والمرافق

مدير إدارة
التسويق
واإلتصال
مدير شؤون
الموظفين

مستشار الحاسب اآللي

اللجان االستشارية

رئيسة الشؤون اإلدارية

مدير دار الفتيان

المشرف العام
على القسم
النسائي
مديرة دار الزهراء

المشرف على
دور إيواء األبناء

مدير الجمعية

مجلس اإلدارة

الجمعية العمومية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رئي�س جمل�س الإدارة
 !1الأ�ستاذ /مازن حممد برتجي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
 !2الأ�ستاذ  /هاين عبد العزيز �ساب
 !3الأ�ستاذ  /عبد الله عو�ض بن الدن	�أمني �صندوق
ع�ضو ًا
 !4الدكتور� /سليمان �أحمد مو�صلي
ع�ضو ًا
 !5الأ�ستاذ  /حممد حممود عطار
ع�ضو ًا
 !6الأ�ستاذ  /عبد الله �سامل باخ�شب
ع�ضو ًا
 !7الدكتور � /سمري عبد الوهاب بحراوي
ع�ضو ًا
 !8املهند�س � /أن�س حممد �صرييف
ع�ضو ًا
 9الأ�ستاذ � /سيف الله حممد �شربتلي

إدارة األربطة

المشرف
العام والمدير
التنفيذي
لمركز
عبدالكريم
بكر الطبي

أعضاء مجلس اإلدارة

المحاسب القانوني

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1الأ�ستاذ /حممد عبود العمودي
2الأ�ستاذ� /أحمد عمر م�سعود
3الأ�ستاذ /مازن حممد باحارث
4الأ�ستاذ /عبدالعزيز عبدالله حنفي
5الأ�ستاذ� /شاهر عبدالر�ؤوف برتجي
6امل�ست�شار � /أحمد عبدالعزيز احلمدان

مدير الحسابات

المستودع الخيري

المؤسسون للجمعية

مدير الخدمات
المساندة

المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة

الهيكل اإلداري

المشرف على
برنامج األسر
المنتجة

مدير
الرعاية الصحية

4

5

اللجان االستشارية
لجنة أصدقاء األيتام

1 .1املهند�س � /سهيل ر�شاد نقيب (رئي�س اللجنة)
(نائب الرئي�س)
2 .2املهند�س  /خالد بافيل
3 .3املهند�س  /فهد عبدالرو�ؤف برتجي
4 .4املهند�س  /خالد �سعيد با�شويعر
5 .5املهند�س � /سمري حممد �سنبل
6 .6الأ�ستاذ  /عبد اخلالق العمودي
7 .7الأ�ستاذ  /يا�سر حممد باحارث
8 .8الأ�ستاذ  /جمدي عبداحلميد باخريبة
9 .9الأ�ستاذ � /سعود حممد احلارثي
1010الأ�ستاذ  /ه�شام حممد عطار

أنشطة لجنة أصدقاء األبناء:

متكنت اللجنة من القيام بتنفيذ العديد من الن�ش ��اطات التي كانت لها �أثر كبري يف �إ�س ��عاد الأبناء و�إدخال البهجة وال�س ��رور �إلى قلوبهم وقد تنوعت
هذه الن�شاطات على حماور عديدة منها:
1 .1متابعة �أبنائنا املبتعثني للدرا�سة يف ماليزيا وتقدمي تقرير ملجل�س الإدارة عنهم واملتابعة �شهري ًا.
2 .2القيام بزيارة الأبناء امل�ستمرة ب�شكل �أ�سبوعي من قبل �أع�ضاء اللجنة (كل يوم جمعة بعد ال�صالة).
3 .3م�ساعدة الأبناء املقبلني على الزواج عن طريق برنامج عر�سان.
�4 .4إن�شاء جلنة التعليم العايل هدفها الأ�سا�سي هو االهتمام ب�أمور �أبناء اجلمعية الذين هم يف املراحل التعليمية العاملية.
5 .5الرتتيب والتن�سيق من اللجنة لتوظيف الأبناء الراغبني يف الوظائف ال�صيفية يف عدة �شركات خا�صة.
6 .6تكفل اللجنة بتكاليف الإفطار اجلماعي الرم�ضاين بدار الفتيان بالبغدادية.
7 .7تكفل اللجنة ب�شراء ك�سوة العيد لأطفال دار الزهراء وتوزيعها عليهم �أثناء زيارة �أع�ضاء اللجنة لهم ليلة العيد ب�شكل �سنوي.
8 .8دعم اللجنة حلفل مركز ال�شباب الذي �أقيم يف الغرفة التجارية مبنا�سبة مرور � 10سنوات.
9 .9الرتتيب والتن�سيق من اللجنة يف ور�شة عمل خا�صة ملعاجلة �سلوكيات الأبناء اخلاطئة.
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إيواء األطفال
�أول ��ت اجلمعي ��ة الأطفال فاق ��دي حنان الأبوين ذوي الظروف اخلا�ص ��ة
ج ��ل اهتمامها وتتعامل معهم على �أنهم �أمانة يجب املحافظة عليها ودرء
�أي خط ��ر ق ��د يحيط بهم  ,ولهذا ف�إن �إيواء الأطفال يعترب �أحد الأن�ش ��طة
الرئي�س ��ة للجمعي ��ة حي ��ث �أنه ��ا �أوت يف ع ��ام  1431هـ ع ��دد  315يتيم ًا
ويتيم ��ة يف ث�ل�اث دور �إيوائية تابعه لها وهي دار الزهراء ودار الفتيان
ومركز ال�ش ��باب  ,كما �أن اجلمعية الآن تقوم بو�ض ��ع اللم�سات الأخرية
لل ��دار الإيوائي ��ة الرابع ��ة ،ولقد جنح ��ت اجلمعية جناح ًا عظيم� � ًا يف هذا
املج ��ال حي ��ث �أنه خ ��رج من هذه ال ��دور �أبناء متمي ��زون وحققوا جوائز
علمي ��ة وريا�ض ��ية واجتماعي ��ة كم ��ا �أن م ��ن ه� ��ؤالء الأبناء من يدر�س ��ون
باخل ��ارج وعدد كب�ي�ر منهم داخل اجلامعات احلكومي ��ة والأهلية داخل
البالد.

بيان ب�أعداد الأطفال الذين ت�ؤويهم اجلمعية
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دار الزهراء
هي �أول دار �أن�ش� ��أتها اجلمعية و�أول دار ت�س ��تقبل الأطفال حديثي الوالدة �إلى �س ��ن الثامنة بالن�س ��بة للذكور �أما بالن�س ��بة للإناث فتحت�ض ��نهم �إلى �أن
يتم تزويجهم ،وت�س ��تمر اجلمعية مب�س ��اعدة الفتاة املتزوجة مببلغ �ش ��هري مقداره  500ريال .وتقوم برعاية فتيات الدار والإ�ش ��راف عليهن اجتماعيا
وتربوي ًا عدد  65موظفة وبلغ عدد الأيتام لهذا الدار لهذا العام 103يتيم ويتيمة.
أهم البرامج التي قدمت خالل العام:

•م�شاركة الفتيات يف الدوري املقام يف اجلولدز جيم (�صالة اللياقة البدنية) وح�صولهم على املركز الأول وا�ستالم الك�أ�س ومبلغ  12000ريال.
•�إقامة ن�شاط تطوعي لل�سنة الثانية على التوايل لتوزيع ك�سوة العيد لأ�سر ذوي الدخل املتدين حتت م�سمى (ت�سوق جمان ًا).
•تنظيم لقاءات توعوية و�إر�شاديه ب�إ�شراف الق�سم التعليمي ب�شكل دوري.
•ان�ضم �إلى قافلة حجاج بيت الله احلرام لأداء منا�سك احلج ( )12فتاة من فتيات دار الزهراء.
•االحتفال بذكرى اليوم الوطني.
التطورات اإلدارية بالدار:

•�إمداد الأق�سام بعدة �أجهزة حا�سب �آيل لتغطية احتياج كل ق�سم.
•مت تعيني م�شرفة تغذيه للإ�شراف على �إعداد الوجبات والتنظيم الغذائي لأبناء الدار النموذجية.
•افتتاح معمل (احلا�سب الآيل) وتفعيل ن�شاطه ب�شكل يومي.
بيان ب�أعمار الأطفال
العمر
من � 10شهور �إلى � 4سنوات
من � 5إلى � 8سنوات
من � 9إلى � 12سنة
من � 13إلى � 16سنة
من � 17إلى � 20سنة
من � 21إلى � 29سنة
املجموع
الإجمايل
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الذكور
12
12
18
42

الإناث
2
4
8
7
18
22
61
103
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دار الفتيان
الناحية التعليمية:

جمي ��ع �أبن ��اء ال ��دار يتلق ��ون تعليمه ��م ويق ��دم له ��م درو� ��س تقوي ��ة وه ��م موزع ��ون عل ��ى املراحل الدرا�س ��ية
التالية:االبتدائية  20ابن ،املتو�س ��طة  26ابن ،الثانوية  46ابن ،خريج ثانوي  11ابن ،خريج فكرية� 3أبناء
ويبلغ جمموع الأبناء يف الدار.106
الناحية الصحية:

تقدم عيادة الدار جميع اخلدمات ال�صحية لأبناء الدار ويوجد بها ممر�ضني على مدار ال�ساعة ويتم حتويل
احلاالت الكبرية �إلى امل�ست�شفيات ويوجد ملف �صحي لكل ابن من وقت دخوله الدار.
الناحية الثقافية:

يقدم جلميع �أبناء الدار برامج ثقافية وريا�ضية متعددة وكل �سن له برناجمه اخلا�ص وقد �أقيمت العديد من
الرحالت الداخلية �إلى مكة واملدينة و�أبها والطائف وال�ش ��رقية ورحالت خارجية �إلى ماليزيا وكذلك يقدم
لهم العديد من الربامج التوعوية واملحا�ض ��رات والدورات وامل�س ��ابقات الثقافية وزيارة العديد من اجلهات
احلكومي ��ة وامل�ص ��انع وغريها من اجلهات حتى ي�س ��تفيد الأبن ��اء وينخرطون باملجتمع ،كما يتم ا�س ��تخدام
احلا�سب الآيل للأبناء وا�ستعمالهم الإنرتنت للقراءة واملطالعة والتثقيف والوقوف على كل ماهو جديد
�أما من ناحية الربامج الدينية يتم اال�س ��تفادة من املنا�س ��بات الدينية مبا ي�ؤ�ص ��ل الوازع الديني عند الأبناء
كما تقوم الدار بعقد بع�ض الندوات الدينية والعلمية املوجهة التي ت�ساعد على تربية الأبناء و�إقامة م�سابقات
ثقافية وو�ضع بع�ض اجلوائز لها.
التوجيه واإلرشاد:

يوج ��د ق�س ��م خا�ص لأبناء الدار ي�س ��مي ق�س ��م الدع ��م الفني بحيث ي�س ��اعد الأبناء على جتاوز م ��ا يواجهونه
�أحيانا من م�شاكل وتنمية ح�س امل�س�ؤولية لديهم واالعتماد على النف�س بطريقة علمية مدرو�سة.
مكونات الدار الداخلي:

تتكون الدار من �أربع �أ�سر على النحو التايل:
(�أ�س ��رة الأ�ش ��بال� .أ�س ��رة الفتيان� ،أ�س ��رة �ش ��باب� ،1أ�س ��رة �ش ��باب )2يتوفر لكل �أ�سرة  3م�ش ��رفني �إ�ضافة
لأخ�ص ��ائي اجتماع ��ي ويق ��وم امل�ش ��رفون ب ��دور املوج ��ه واملربي وهم همزة الو�ص ��ل ب�ي�ن الأبن ��اء والإدارة،
ويتطلب يف امل�شرفني ان يكونوا م�ؤهلني من جميع اجلوانب.
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سكن رجال المستقبل
وهو عبارة عن برنامج خا�ص بالأبناء الذين و�صلت �أعمارهم �إلى �سن � 22أو يدر�سون يف الكليات واجلامعات وي�سكنون يف ال�شقق التابعة للجمعية
�إلى �أن يبلغوا �س ��ن � 25س ��نه ويتم ا�س ��تئجار �ش ��قة لهم تت�س ��ع لعدد من � 4إلى � 6أبناء يتم دفع الإيجار لهم عن طريق اجلمعية ويبقى العقد با�سم جمعية
الرب بجدة �إلى انتهاء املدة وهي ثالث �سنوات.
وتقوم اجلمعية بت�أثيث ال�شقق ودفع م�صروف �شهري لكل ابن ما بني  2800 -2150ريال �شهري ًا ويتم الإ�شراف عليهم ومتابعة �ش�ؤونهم التعليمية
وت�أهيلهم وتدريبهم لكي يتمكنوا من االندماج ال�ص ��حيح يف جمتمع وهم م�س ��تعدون للحياة اجلديدة وقد بلغ عدد ال�ش ��قق امل�ست�أجرة � 18شقة ي�سكن
بها �أكرث من  94ابن وهي منت�شرة يف عدة �أحياء متتاز بالهدوء واجلو ال�صحي .والزيادة املتوقعة م�ستقبال  16ابنا لـ � 4شقق.

مركز إيواء األطفال المتسولين
�أن�ش � ْ�ى املركز يف �ش ��هر �ش ��عبان من العام 1424هـ من �أجل �إيواء الأطفال املت�س ��ولني واالعتناء بهم ريثما يتم ترحيلهم �أو ا�ستالمهم عن طريق ذويهم
وذلك بدعم من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد املجيد بن عبد العزيز رحمه الله مت �إن�شاء مركز �إيواء الأطفال املت�سولني حيث �أن �سموه الكرمي قام
مبنح اجلمعية �أحد مباين عني العزيزية ليكون مبنى للمركز.
وي�س ��توعب املبنى �أكرث من خم�س ��مائة طفل وي�ضم ق�س ��مني رجايل ون�سائي جمهزة ومدعمة بكافة الو�سائل املطلوبة ويعمل به على مدار ال�ساعة �سبعة
ع�ش ��ر موظف ًا وهم ( 10م�ش ��رفني 5 ،م�ش ��رفات� ،أخ�ص ��ائية نف�سية) بالإ�ض ��افة �إلى مديرة املركز ،وتتولى �ش ��رطة جدة ممثلة يف �إدارة البحث اجلنائي
بحرا�سة مقر الإيواء وتوفري �إجراءات الأمن الالزمة �أما فيما يتعلق بالتغذية والك�سوة والرعاية الرتبوية وال�صحية فيتم ت�أمينها عن طريق اجلمعية،
وتتعاون اجلمعية مع منظمة الأمم املتحدة (اليوني�سيف) لتطوير وتدريب املوظفني مبركز الإيواء.
البرامج التي يقدمها المركز لألطفال المتسولين

.1
.2
.3
.4

1حلقات حتفيظ القر�آن الكرمي للأطفال بالتعاون مع جمعية حتفيظ القر�آن الكرمي بجدة.
�2إقامة برامج ريا�ضية وثقافية وترفيهية وتدريبهم.
3ا�ست�ضافة بع�ض ال�شيوخ والدعاة وطلبة العلم لإلقاء درو�س توجيهية.
4تعليم النزيالت اخلياطة والتطريز.

�إح�صائيات الأطفال املودعني خالل عام 1431هـ
البيـــان
عدد الأطفال العائدين �إلى �أوطانهم
عدد الأطفال املُ�سلمني �إلى ذويهم
عدد الأطفال املودعني حالي ًا باملركز
�إجمايل الأطفال الذين �أحت�ضنهم املركز

12

العدد
426
19
40
485
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كفالة األسر

كفالة األيتام
جعلت اجلمعية هذا امل�ش ��روع من �أهم م�ش ��اريعها و�أولته اهتماما بالغ ًا
حي ��ث حق ��ق فوائد عظيم ��ة ملئات الأيت ��ام الذين ارت�س ��مت على وجوههم
الفرح ��ة وت�ض ��رعوا بالدع ��اء لكافليه ��م باخل�ي�ر والربكة حي ��ث بلغ عدد
الأيت ��ام الذي ��ن تكفلهم اجلمعية ه ��ذا العام ( )3070يتيم� � ًا وبلغ �إجمايل
حجم مبالغ الكفاالت النقدية ( )7.756.369ريال ،فبعد درا�سة و�ضع
اليتيم اجتماعيا عن طريق البحث املكتبي وامليداين وفق درا�س ��ة دقيقة
م ��ن قبل باحثني وباحثات متخ�ص�ص�ي�ن تتم كفالته حي ��ث تغطي الكفالة
لليتيم م�صاريفه املعي�شية والتعليمية وال�صحية.
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عدد الأيتام املكفولني باجلمعية

تقوم اجلمعية بدرا�سة حالة الأ�سر وحتديد درجة ا�ستحقاقها للم�ساعدة
وذلك ب�إجراء درا�سات مكتبية وميدانية على الأ�سر املر�شحة للم�ساعدة
من خالل ق�س ��م امل�س ��اعدات والبحوث حيث بلغ عدد الأ�سر التي تكفلها
اجلمعية هذا العام (� )2354أ�س ��رة كما بلغ �إجمايل امل�س ��اعدات النقدية
والعيني ��ة للأ�س ��ر ( )6.045.166ري ��ال ،وبلغ عدد الأ�س ��ر امل�س ��تفيدة
م ��ن امل�س ��اعدات النقدي ��ة (� )1354أ�س ��رة وع ��دد الأ�س ��ر امل�س ��تفيدة من
امل�ساعدات العينية (� )1000أ�سرة تقدم لهم امل�ساعدة كل ثالثة �أ�شهر.

بيان ب�أعداد الأ�سر املكفولة
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ثالثًا :مركز الكلى بالشرفية:

الرعاية الصحية
توا�ص ��ل جمعية الرب اهتمامها الالزم باجلانب ال�ص ��حي للمحتاجني منذ ت�أ�س ��ي�س وحدة الرعاية ال�صحية عام 1413هـ وفيما يلي نبذة موجزة عن �أهم
الأن�شطة واخلدمات يف املراكز التابعة للرعاية ال�صحية يف عام 1431هـ.
اخلدمات املقدمة للمر�ضى :وت�شمل الآتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1جل�سات غ�سيل كلى مثالية على �أعلى امل�ستويات الطبية العاملية.
2تقدمي �أدوية �شهرية ويف احلاالت الطارئة.
3فحو�صات دورية منتظمة ملتابعة حالة املري�ض وعالجه.
4املتابعة املنتظمة من قبل �أخ�صائية التغذية ل�ضبط النظام الغذائي.
5تقدمي وجبات غذائية.
�6صرف بدل موا�صالت.
�7إجراء عمليات الو�صلة ال�شريانية الوريدية.
 8م�ساعدة املر�ضى فيما يتعلق بالتنومي يف امل�ست�شفيات.

أوال :مجمع العيادات الطبي بالكندرة

العيادات بالأجهزة احلديثة واملتقدمة الالزمة.
•مت تدريب ورفع م�س ��توى الكوادر الطبية عرب انتظامهم بالدورات
الطبي ��ة الإلزامي ��ة الت ��ي تعقده ��ا املراك ��ز ال�ص ��حية احلكومي ��ة
وامل�شاركة يف الأن�شطة والأ�سابيع الدولية.

•�أن�ش ��ئ املرك ��ز يف ع ��ام  1421ه� �ـ حيث ب ��د�أ ب�أربعة �أجهزة غ�س ��يل
الكل ��ى و�أ�ص ��بح الآن يحت ��وي على  18جهاز ًا ويبلغ عدد املر�ض ��ى
 69مري�ض ًا وتبلغ عدد اجلل�سات  9358جل�سة.
•مت العم ��ل عل ��ى ت�أمني كافة الأدوية الالزمة للمر�ض ��ى واحل�ص ��ول
على خدمة التثقيف ال�صحي ملراجعي املركز.
•ق ��ام املجم ��ع بتوف�ي�ر التطعيم ��ات ال�ض ��رورية الالزم ��ة وعم ��ل
الفحو�صات املخربية ب�أقل تكلفة ممكنة.
•مت توف�ي�ر احتياج ��ات املرك ��ز م ��ن �أجهزة ومع ��دات طبي ��ة ك�أجهزة
ال�ض ��غط وتخطيط القلب و�أجه ��زة مراقبة القل ��ب و�أجهزة التنف�س
املتنقل و�سيارة �إ�سعاف وم�ستلزمات الإنعا�ش الأولى.

مركز عبدالكريم بكر الطبي:

•�أفتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز
حماف ��ظ ج ��دة املرك ��ز يوم  4رم�ض ��ان 1428هـ وقد �أن�ش� ��أ ال�ش ��يخ
عبدالكرمي بكر هذا املركز ك�ص ��دقة جارية لرعاية مر�ض ��ى الف�شل
الكلوي وتتولى اجلمعية الإ�شراف عليه ،ومنذ ذلك اليوم يوا�صل
املرك ��ز ا�س ��تقبال احل ��االت املر�ض ��ية وتق ��دمي اخلدم ��ات العالجية
الالزم ��ة ,وبل ��غ عدد اجلل�س ��ات الت ��ي يقدمها املركز  9405جل�س ��ة

ثانيا :مركز الكلى بالكندرة

•بد�أت فكرة �إن�شاء املركز يف عام 1416هـ بعدد �ستة �أجهزة غ�سيل
كلى وقد بلغ عدد املر�ض ��ى امل�س ��جلني يف نهاية عام 1418هـ ()38
مري�ض ��ا وع ��دد جل�س ��ات غ�س ��يل الكل ��ى ( )1127جل�س ��ة� ،أما عام
1431ه� �ـ ف� ��إن املركز �أجرى ( )9031جل�س ��ة غ�س ��يل كلى وقد بلغ
ع ��دد �أجهزة غ�س ��يل الكل ��ى ( )16جه ��از ،بحيث يتم ب�ش ��كل يومي
وعلى فرتتني لـ ( )64مري�ض بالف�شل الكلوي.

•مت بف�ض ��ل الل ��ه وتوفيقه تطوير العيادات التخ�ص�ص ��ية واخلدمات
الطبي ��ة وق ��د �ش ��مل ذل ��ك كاف ��ة التخ�ص�ص ��ات الطبي ��ة ومت تزوي ��د
خدمات الصيدلة

مت تق ��دمي خدم ��ات ال�ص ��يدلية خالل ع ��ام 1431هـ :و�ش ��ملت
الآتي:
•توف�ي�ر الأدوية ال�ش ��هرية للأمرا� ��ض املزمنة كارتفاع �ض ��غط الدم
وداء ال�سكري واختالج دهون الدم وغريها.
•توفري العالجات الطارئة والالزمة لعالج احلاالت الإ�سعافية.
•توفري عقارات رفع خ�ضاب الدم و�إبر احلديد وفق املعايري العاملية
لأمرا�ض الكلى.
•توفري عقار خف�ض م�ستويات هرمون الغدد اجلارات الدرقية وفق
املعايري العاملية لأمرا�ض الكلى.
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•توفري املحاليل الالزمة للتعقيم ح�سب تو�صيات ا�ست�شاريي الكلى
الزائرين.
كما تتوفر بكل مركز �صيدلية م�ستقلة �إ�ضافة �إلى عدد من امل�ستودعات
الطبية تتم �إدارتها بوا�سطة برنامج حا�سوبي ملتابعة عمليات ال�صرف.

عالجي ��ة ،كما �س ��عى املركز بزيادة الك ��وادر الطبية الالزمة لتقدمي
ه ��ذه اخلدم ��ات بالإ�ض ��افة �إلى �أن ��ه مت تعي�ي�ن �أخ�ص ��ائية تغذية يف
املركز لي�صبح عدد الأطباء ( )2طبيب و( )11ممر�ضة ،ومت زيادة
�أجهزة الغ�سيل �إلى ( )22جهاز ًا.
•مت تركي ��ب وت�ش ��غيل حمطة تنقية املياه الثاني ��ة كاحتياطي للمحطة
احلالية.
•ت�أم�ي�ن احتياج ��ات املرك ��ز م ��ن الأجه ��زة الطبي ��ة الالزم ��ة لتغطي ��ة
احتياجات املر�ضى اجلدد.
•مت تفعيل وتن�شيط نظام معلومات املر�ضى.
•�ش ��ارك املرك ��ز يف ي ��وم الكل ��ى العامل ��ي يف ع ��ام 1431ه� �ـ برعاي ��ة
م�ست�ش ��فى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  ,كما �شارك
املركز يف يوم احلاالت الطارئة برعاية �شركة �أمكو.
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المكاتب الفرعية
�إن خدمات اجلمعية �ش ��ملت حمافظة جدة ولتفعيل هذه اخلدمات �أن�ش� ��أت اجلمعية خم�س ��ة مكاتب تابعة لها منت�شرة يف مدينة جدة ومكتب يف حمافظة
ذهبان حتى ي�س ��هل على الأ�س ��ر الفقرية واملحتاجة التوا�ص ��ل مع اجلمعية و�أخذ امل�س ��اعدات لهم وت�س ��تقبل هذه الفروع �أي�ض ��ا من عامة النا�س كل ما
يقدم لها من التربعات النقدية والعينية لتقوم بتوزيعها للأ�سر والأيتام امل�سجلني لدى اجلمعية ممن ي�سكنون داخل النطاق اجلغرايف لكل مكتب.
المساعدات النقدية لألسر واأليتام الموزعة عن طريق المكاتب الفرعية للسنة المالية 1431هـ

املكتب
مكـتب الـبلـد
مكتب ال�صـفـا
مكتب ال�سليمانية
مكتب امل�شروع
مكتب ال�سالمـة
مـكتـب ثـول
مكتب ذهـبان
�إجمايل

الأ�سر
العدد
383
276
207
192
56
79
58
1251

املبلغ
520200
403500
278700
277800
80,400
60,300
44,400
1665300

الأيتام
العدد
648
738
538
612
101
44
14
2695

املبلغ
586800
658800
483000
527400
100500
31800
9300
2397600

ويف العام  1431هـ �أفتتحت اجلمعية  4مكاتب جديدة يف حي املرجان ،طريق املدينة النازل ،مركز رد �سي مول وال�صرييف مول
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ديار البر الخيرية
من منطلق اجلمعية االجتماعي وحر�صها الدائم على امل�ستفيدين الذين
يعي�شون حتت ظاللها قامت اجلمعية بت�شجيع فاعلي اخلري على تربعهم
بديار ا�س ��تثمارية ووقف ريعها ل�ص ��الح ه�ؤالء امل�س ��تفيدين �أما بت�أجري
الديار لو�ض ��ع مبل ��غ الإيجار يف �إيرادات اجلمعية �أو ب�إ�س ��كانهم داخل
هذه الديار مببالغ رمزية من �أجل تغطية نفقات ال�صيانة فقط.
دار البر بحي الجامعة:

•�أوقفها ال�شيخ حممد حريري.
•عدد ال�شقق� 10:شقق.
•�إيجار ال�شقة الواحدة:يرتاوح مابني  700ريال �إلى  800ريال.
•دخل العمارة ال�سنوي 75.000:ريال.
دار البر بحي الرويس:

•�أوقفها الأ�ستاذ  /حممد الفهد العي�سى.
•عدد ال�شقق� 24:شقة.
•�إيجار ال�شقة الواحدة 13.500:ريال.
•دخل العمارة ال�سنوي 325.000:ريال.
دار البر بحي الصفا:

•�أوقفها ال�شيخ  /ف�ؤاد حممد ح�سن فقي
•عدد ال�شقق� 13:شقة.
•�إيجار ال�شقة الواحدة:يرتاوح مابني  350ريال �إلى  400ريال.
•دخل العمارة ال�سنوي 45.000:ريال.
دار البر بحي الشرفية:

•وقف للمرحومة /حليمة البارقي وهو عبارة منزل �ش ��عبي �صغري
جد ًا.
•الإيجار ال�شهري للمنزل 800:ريال.
•دخل املنزل ال�سنوي 9.600:ريال.
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مستودع البر الخيري
ا�ستكماال ملن�شئات اجلمعية التي لها دور مبا�شر يف م�ساعده املحتاجني مت �إن�شاء م�ستودع الرب اخلريي الذي ي�ستقبل التربعات العينية من املح�سنني
وامل�ص ��انع املحلي ��ة وال�ش ��ركات املنتج ��ة للمواد الغذائي ��ة واال�س ��تهالكية و�أدوات النظافة والعناية ال�شخ�ص ��ية و�إع ��ادة فرزها وتعبئتها و�ص ��رفها �إلى
املحتاجني ح�سب البيانات التي ي�صدرها ق�سم البحوث االجتماعية الن�سائـية يف اجلمعية.
وق ��د بلغ ��ت الإي ��رادات املتمثل ��ة يف خمتلف املواد العينية من مواد ا�س ��تهالكية وم ��واد نظافة ومالب�س و�أحذية وقرطا�س ��ية ومواد العناية ال�شخ�ص ��ية
واحتياج ��ات دور الإي ��واء مبل ��غ ( )3.272.193ريال يف عام 1431هـ مت �إعادة �ص ��رفها مرة �أخرى على املحتاجني م ��ن خالل املكاتب الفرعية ودور
الإيواء الثالث والأ�سر الذين هم يف قائمة االنتظار ،كما يتم �إعادة تعبئة املواد املح�صلة وتق�سيمها ح�سب فئة الأ�سر (�أ ،ب ،ج ،د) و�صرفها من خالل
مكاتب الأحـــيــاء �أربـــع مـــرات يف الـــعـــام يف الأوقـــات الآتــيــة (� 15صفر – 15جمادىالأولى�15-شعبان – 15ذي القعدة).

برنامج األسر المنتجة
م�س ��اعدة الأ�س ��ر الفقرية امل�س ��تفيدة من اجلمعية �س ��واء ماديا �أو عينيا وحتى الأ�سر حمدودة الدخل الغري م�س ��جلة يف اجلمعية لي�صبحوا �أ�سر منتجة
ت�س ��اعدهم اجلمعية بطريقة غري تقليدية وذلك ب�إدخالهم يف برنامج �إقرا�ض متدرج بطريقة مي�س ��رة ت�س ��اعدهم على �إقامة م�شاريع متناهية ال�صغر من
داخل منازلهم بهدف زيادة دخلهم واكتفائهم ذاتي ًا كما يهدف الربنامج لرفع م�س ��توى املعي�ش ��ي لأفراد الأ�س ��رة من النواحي الإقت�ص ��ادية والتعليمية
وال�ص ��حية و�إك�س ��اب �أفراد الأ�س ��ر مهارات فنية وحرفية و�إتاحة الفر�ص ��ة �أمامهم للإنتاج وحتقيق ر�س ��الة ور�ؤية اجلمعية من خالل تطوير م�س ��اعدة
الأ�س ��ر مبفهوم علمي معا�ص ��ر كما مت �إ�ش ��راك عدد � 487أ�سرة يف الربنامج حتى نهاية عام 1431هـ وقد بلغت ن�سبة �سداد املقرت�ضات (  ) %97وهذا
مقيا�س وم�ؤ�شر جناح كبري للربنامج ولله احلمد .
العام
عام 1430هـ
عام 1431هـ
الإجمايل

عدد املقرت�ضات
230
257
487

قيمة القرو�ض
394500
719500
1114000

املبالغ امل�سددة
125450
510600
636050

ن�سبة ال�سداد

ن�سبة التعرث

%97

%3

المشاريع الموسمية
إفطار صائم
كعادتها ال�س ��نوية تعلن اجلمعية قبل دخول �ش ��هر رم�ض ��ان املبارك عن
ه ��ذا امل�ش ��روع فتمتد الأيدي ال�س ��خية لتعط ��ي من �أموالها ما ت�س ��تطيع
لإفط ��ار �ص ��ائم �إميانا به ��ا ملا لهذا العمل ال�ص ��الح من جزي ��ل املثوبة من
اخلالق عز وجل  ,حيث بلغ �إجمايل م�ص ��روفات هذا امل�ش ��روع يف عام
 1431هـ ( )725.816ريال وعدد الوجبات التي مت توزيعها ()72600
وجب ��ة وحتتوي الوجب ��ة عل ��ى الأرز ،الدجاج/اللحم� ،سمبو�س ��ك،متر،
فاكهة (برتقال �أو تفاح) ،ع�صري ،لنب بقيمة  10ريال للوجبة الواحدة.
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جدول ب�أعداد الوجبات التي مت توزيعها
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زكاة الفطر
م�ش ��روع زكاة الفط ��ر وال ��ذي يعد �أحد امل�ش ��اريع الهامة الت ��ي تقوم بها
اجلمعي ��ة م ��ن خالل فروعها املنت�ش ��رة يف �أحياء مدينة جدة حيث �أن يف
�أدائه ��ا تطهري ُا لنف�س ال�ص ��ائم مما علق بها م ��ن �آثار اللغو والرفث ،وقد
اهتم ��ت اجلمعي ��ة بتوف�ي�ر منافذ ا�س ��تقبال تربع ��ات زكاة الفط ��ر العينية
والنقدية وتوزيعها على الأ�سر الفقرية واملحتاجة مبحافظة جدة والقرى
املج ��اورة له ��ا يف وقته ��ا ال�ش ��رعي بع ��د ا�س ��تالمها ,حي ��ث �أن اجلمعي ��ة
�س ��اهمت يف �شهر رم�ض ��ان 1431هـ بتوزيع ( )84000كيلو جرام من
الأرز على الأ�سر الفقرية واملحتاجة.
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مشروع كسوة العيد
بي ��ان ب�إجم ��ايل كمي ��ات الأرز بالكيلو جرام الت ��ي مت توزيعها
خالل ال�سنوات املا�ضية

و تعت�ب�ر خامت ��ة طيبة مل�ش ��اريعها اخلريية الرم�ض ��انية والتي يختم فيها
املح�س ��نون م�س�ي�رة عطائهم يف ال�ش ��هر الف�ض ��يل والذي بدوره يغر�س
ال�سعادة يف نفو�س الأطفال الفقراء ويقتلع جذور احلرمان من حياتهم
وي�ص ��بح للعيد معنى لهم فمن خالل التربعات التي حت�ص ��لها اجلمعية.
وتق ��وم بتق ��دمي املالب� ��س اجلديدة م ��ن ثياب وف�س ��اتني �إلى �أبناء الأ�س ��ر
الفقرية والأيتام حيث و�ص ��ل عدد املبالغ التي مت حت�ص ��يلها يف مو�سم
رم�ضان العام املا�ضي 1431هـ مبلغ ( )2.000.000ريال.

بيان باملبالغ التي مت حت�صيلها
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مشروع سقيا وإطعام حاج:

الفعاليات والمناسبات خالل العام

توا�صل جمعية الرب بجدة ن�شاطاتها اخلريية لت�شمل خدمة حجاج بيت الله احلرام وحيث حر�صت اجلمعية على تقدمي وتوزيع  120.000وجبة فقد
مت توزيعها يف امل�شاعر املقد�سة يف منى وعرفات ومزدلفة من خالل الفرتة 1431/12/8هـ �إلى  1432/12/13هـ وذلك من خالل �إطالق م�شروع
�إطعام و�سقيا حاج والذي القى �صدى طيب ًا لدى جموع احلجيج.

الحفل السنوي:

مشروع صدقة اللحم:
ت�س ��تقبل اجلمعية تربعات �ص ��دقة اللحم النقدية وتتولى �ش ��راءها وذبحها من �أحد امل�سالخ املعتمدة وتوزيعها على املحتاجني والدور الإيوائية والأ�سر
امل�سجلة يف اجلمعية عن طريق مكاتب الأحياء وبلغ �إجمايل املبالغ التي مت �صرفها على هذا امل�شروع ( )188.153ريال.

رعى �ص ��احب ال�س ��مو امللكي الأمري م�ش ��عل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة احلفل ال�س ��نوي الذي �أقامته جمعية الرب بجدة ال�ستعرا�ض اجنازاتها
خالل العام املا�ض ��ي واخلطط والربامج املنفذة خالل العام احلايل .وقد بد�أ احلفل بكلمة رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الرب بجدة الأ�س ��تاذ مازن حممد
برتجي �أو�ضح فيها �أن جمعية الرب بجدة تعكف على تنفيذ م�شروع الدور الإيوائية التي تعد من �أهم م�شاريعها وتوفري كافة التجهيزات الالزمة لها
بالإ�ض ��افة للربامج امل�ص ��احبة يف الدور الإيوائية مثل التعليم والتدريب ورجال امل�س ��تقبل .و�أبان �أن اجلمعية عملت يف هذا العام على زيادة مداخلها
املالي ��ة لتلبي ��ة املتطلب ��ات املالية مل�ش ��اريعها وبراجمها املنوعة وذلك بالتخطيط ال�س ��ليم و�إن�ش ��اء  10مكات ��ب للجمعية يف املناطق ذات الكثافة ال�س ��كانية
ومراعاة �أهمية وقرب املواقع للم�س ��تفيدين وكذلك عدم تقارب املكاتب ب�ش ��كل كبري مع بع�ض ��ها لبع�ض حيث �س ��يكون للجمعية خم�سة مكاتب منها يف
الأ�سواق التجارية الكربى يف جدة وكذلك خم�سة مكاتب يف �أنحاء متفرقة من �أحياء مدينة جدة .ولفت برتجي �إلى �أن التكلفة الإجمالية لهذه املكاتب
والت ��ي ت�ش ��مل �إيج ��ار للموقع و�أعمال الديك ��ور تبلغ  1.800.000ريال مع الأخذ يف االعتبار توحيد الديكور العام لهذه املكاتب املنت�ش ��رة يف �أحياء
جدة؛ لي�صبح العدد الإجمايل  16مكتب.
وقال �أن اجلمعية �س ��تعلن قريب ًا عن تفا�ص ��يل وموقع امل�ش ��روع الطبي اخلريي الرابع ملر�ض ��ى غ�س ��يل الكلى على م�س ��توى حمافظة جدة .و�أ�ض ��اف
برتجي «�إن ريادة جمعية الرب يف جدة يف العمل اخلريي على م�ستوى منطقة مكة املكرمة مل ي�أت �إال بالدعم الالحمدود من �إمارة منطقة مكة املكرمة،
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وحمافظة جدة منذ �إن�شاء اجلمعية حتى اللحظة الراهنة وبف�ضل دعم وتوجيهات الأمري خالد الفي�صل بن عبد العزيز �أمري منطقة مكة املكرمة ،والأمري
م�شعل بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ حمافظة جدة ,وتبلورت هذه الريادة بف�ضلٍ من الله ب�أن و�صلت جمعية الرب يف جدة �إلى مرحلة تبني وت�أ�سي�س
املبادرات االجتماعية واجلمعيات اخلريية على م�ستوى املنطقة ب�شكل خا�ص واململكة ب�شكل عام ,كتبنيها ت�أ�سي�س جمعية �أ�صدقاء الزهامير ،وجمعية
الإح�سان ،ومراكز الأحياء ،واجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان»
ماراثون جدة موبايلي 2011م:

حتت رعاية وت�ش ��ريف �ص ��احب ال�س ��مو امللكي الأمري م�ش ��عل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة انطلق ماراثون جدة موبايلي يـوم الثالثاء  24ربيع
الثاين  1432هـ املوافق  29مار�س  2011م،الذي تنظمه اجلمعية هذا العام ولل�س ��نة الثامنة على التوايل ،وبح�ض ��ور رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الرب
بج ��دة ال�ش ��يخ م ��ازن برتجي وجميع �أع�ض ��اء جمل�س �إدارة اجلمعية ،وكبار امل�س ��ئولني مبحافظه جدة ونخبة من رج ��ال الأعمال وعدد كبري من وجهاء
و�أهايل حمافظة جدة وبح�ضور ممثلي الرعاة الرئي�سيني حيث �سيعود ريع هذا املاراثون ل�صالح �أن�شطة و�أهداف اجلمعية.
وظهر ماراثون هذا العام بحله جديدة حيث �أدخلت عليه بع�ض الإ�ضافات والتعديالت من حيث امل�سار الذي تقرر �أن يكون م�سافته  20كلم والفئات
امل�ش ��اركة التي مت �إ�ض ��افتها ،كذلك اعتماد الأنظمة العاملية من حيث فرتة و�آلية ت�س ��جيل املت�س ��ابقني وتخ�ص ��ي�ص م�س ��ارات منفردة لكل فئة من فئات
املاراثون حيث انطلقت من نقطة وانتهت عند نقطة نهاية موحدة.وكان هناك من �ض ��من فعاليات املاراثون بازار مب�س ��مى بازار ماراثون جدة موبايلي
 2011يف الرد�سي مول ملدة خم�سة �أيام مب�شاركة الأندية ال�صحية وال�شركات الريا�ضية.
وح�ض ��ي ماراث ��ون ه ��ذا العام بتجمع �أكرث من � 5000آالف م�ش ��ارك من بينهم �أبطال عامليني ميثلون عدد من ال ��دول املعروفة بتفوقها يف هذه النوعية
من ال�س ��باقات �أهمها �إثيوبيا وكينيا والأردن ولبنان والأمارات وقطر والبحرين بالإ�ض ��افة لنجوم املنتخب ال�س ��عودي الأول لألعاب القوى  ,وانطلق
املاراث ��ون بفئات ��ه املختلف ��ة ب�ش ��كل متت ��ايل حيث انطلق املت�س ��ابقون من فئة ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة من نقط ��ة االنطالق وهي « نقط ��ة البداية « على
الكورني�ش يف متام ال�ساعة  4.20ع�صر ًا ،ثم انطلق ماراثون من فئة � 18سنة ومادون ال�ساعة  4.45ع�صر ًا من ميدان الفر�س بكورني�ش جدة على
م�سار ن�سما ،ثم بد�أ املت�سابقون لفئة املحرتفني على م�سار موبايلي ال�ساعة  5.15ع�صر ًا من ميدان التحلية بكورني�ش جدة و�صو ًال لنقطة النهاية لكل
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امل�س ��ارات عند �ش ��رقي البوابة الرئي�س ��ية لرد�س ��ي مول بطريق امللك .وقد راعت اللجنة املنظمة عند اختيار امل�س ��ارات ب�أن متر مبعامل بارزة ملدينة جدة
وبالت�أكيد من �أبرزها كورني�ش جدة ال�ساحر.
و�أقيم احلفل اخلتامي للماراثون م�س ��اء الأربعاء 25ربيع الثاين برعاية وت�ش ��ريف �ص ��احب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد حمافظ حمافظة جدة
وت�س ��لم الفائزين يف نهاية ال�س ��باق جوائزهم بالإ�ض ��افة �إلى تكرمي الرعاة امل�شاركني يف احلفل ،وح�ضر احلفل كبار امل�سئولني يف املنطقة من مدنيني
وع�سكريني �إ�ضافة �إلى نخبة كبرية من رجال املال والأعمال ،وكبار املتربعني للجمعية .ومت �إقامة احلفل يف �أحدى القاعات الراقية.
وكانت النتائج النهائية لل�س ��باق على النحو التايل -:ماراثون م�س ��افة  3كلم لفئة ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة و�أطلق عليه «م�س ��ار الرب» والفائزين هم
ح�سب فئاتهم ففي املركز الأول فاز يف الإعاقة احلركية ب�سام عبده �إبراهيم ويف فئة التوحد فاز باملركز الأول �إبراهيم جعفر حبيب.
ويف �سباق فئة مادون 18عاما وم�سافته  6كلم فاز فيه باملركز الأول  solomon deksisa gonfaمن �أثيوبيا ،ويف �سباق فئة العموم وم�سافته
 20كلم فاز باملركز الأول  tola bane edeaمن �أثيوبيا.
و يقوم بالإ�ش ��راف على املاراثون جلنة ُعليا ت�ض ��م نخبة من �أ�ص ��حاب املعايل وال�س ��عادة امل�ش ��هود لهم بالكفاءة ،ير�أ�سها �ص ��احب ال�سمو امللكي الأمري
م�ش ��عل ب ��ن ماج ��د حماف ��ظ جدة وع�ض ��وية كل من مع ��ايل �أمني حمافظة ج ��دة املهند�س هاين �أبو را�س و�س ��عادة رئي� ��س الغرفة التجارية بجدة ال�ش ��يخ
�ص ��الح كامل ورئي�س جمل�س �إدارة جمعية الرب بجده ال�ش ��يخ مازن برتجي وكل من �س ��عادة مدير �ش ��رطة جدة و�س ��عادة مدير مرور جدة ومدير عام
ال�ش ��ئون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة ومدير عام ال�ش� ��ؤون ال�ص ��حية ومدير �إدارة الرتبية والتعليم بجدة ومدير الهالل الأحمر وبع�ض ��وية عدد من
ال�شخ�صيات البارزة يف املجتمع ال�سعودي.
وي�أتي �سباق ماراثون جدة موبايلي  2011برعاية ال�شريك الر�سمي �شركة احتاد ات�صاالت موبايلي والراعي املا�سي �شركة ن�سما والراعي الإعالمي
�صحيفة املدينة والراعي الإذاعي جمموعة �إم بي �سي  ,والراعي الذهبي رد�سي مول والرعاة الف�ضيون جو �سبورت و�شركة باخ�شب �إخوان القاب�ضة
و.AIM
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الجمعية في مرآة الصحافة

30

31

تقرير مراقبي الحسابات
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الميزانية العمومية
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اإليرادات والمصروفات
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المقبوضات والمدفوعات
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أعضاء وعضوات الجمعية العمومية
�إبراهيم بن عبد الرحيم اجلديبي
د� .إبراهيم حممد م�سعود
م� .إبراهيم يو�سف ح�سن رمل
د� .أبوبكر �أحمد باقادر
م� .إح�سان �شكور حممد �أبو غزالة
�أحمد �أحمد ب�شناق
�أحمد خبزان الغامدي
�أحمد �سامل بادريق
د� .أحمد �ساملني بلغ�صون
�أحمد �صالح �شطا
د� .أحمد عبدالعزيز داغ�ستاين
امل�ست�شار� .أحمد عبدالعزيز احلمدان
د� .أحمد عبدالله �سند اليو�سف
د� .أحمد عمر م�سعود
�أحمد حممد �سعيد باديب
د� .أحمد حممد علي املدين
�أريج �أديب حمزه خجا
�أ�سامة �أحمد عبا�س زيني
�أ�سامة عبدالله اخلريجي
�أ�سامة يو�سف ح�سن رمل
�أ�سعد عبدالر�ؤوف
امل�ست�شار� .إ�سماعيل �إبراهيم عرابي �سجيني
�آمال عبداحلق عبدال�سالم النق�شبندي
د� .أمل جار
د� .أمل ح�سني م�صطفى جوادي
�أمنية �صالح حمد ال�صنيع
�أميمة �سامل جعفر داغ�ستاين
�أن�س ح�سن �أحمد دحالن
م� .أن�س حممد �صالح حمزة ال�صرييف
�أني�س �أحمد حممد م�ؤمنة
�أو�س ح�سن �أ�سعد جمجوم
�إميان �أحمد حممد الطيب
�إميان برهان عاكف فلمبان
�إميان عقيل عبدالغني جار
�إميان علي �أ�سعد النمري
�إميان فاروق م�صطفى قنرب
�إميان حممد حلواين
ابت�سام عبدالكرمي حممد الطيب
ابت�سام عبداللطيف بكر بوقري
ابراهيم عبدالعزيز عمر عا�شور
ابوبكر حممود �أبوبكر بغدادي
احكام عبداحلفيظ دوين بوق�س
احمد خالد احمد عريف
احمد �سعيد �سامل باحمدان

احمد �سعيد علي الغامدي
احمد معي�ض عوي�ض الزهراين
ا�سامة حممد عبدالله البابطني
ا�سامة عبدالكرمي اخلريجي
م .ا�سامة حممد معتوق حلواين
ال�شريف خالد مالك رفيق �صادق �آل غالب
الهام �أحمد عمر عبا�س
اماين �سليمان �صالح زهران
امني عبدالغفور �أمني ق�شقري
ان�س زاكي احلربي
بادية نا�صر العقيل
بثينة كمال
بدرية بدرون عبدالله بنجر
ب�شرة حممد بو�شعيب فريد
بهاء ف�ؤاد فيا�ض �أبو غزالة
تغريد عبدالوهاب عبدالرحمن املن�صوري
ثريا عبدالرحمن �سعيد �شعبني
جمال ابراهيم حممد �سعيد
د.جمال غايل �أبو �سمرة
م .جمانا �سلطان �إ�سماعيل �شاويل
م .جميل ح�سن عبدالرحمن زيني
جميل �سعيد كباره
حامد �أحمد ا�سكندر البيك
د .حامد عمر البار
ح�سان عمر عبداملح�سن ا�سعد
م .ح�سن �أ�سعد ح�سن جمجوم
ح�سن �سامل ح�سن العماري
م.ح�سن عبدالله حم�سن العطا�س
ح�سن عبدالله حممد عمر ناظر
م .ح�سن عبدالله مياين
ح�سن علي عبدالله املغربي
ح�سن حممد جميل الدهلوي
م .ح�سن مراد علي ر�ضا
ح�سن م�صطفى عليم �سنبل
م .ح�سني ح�سن علي �أبو داوود
م .ح�سني �سعيد ح�سني بحري
حميد حميدان الزنبقي
حميد راجي م�ستور الذروي
حميد حممد الفار�سي
حياة حممد علي عبدالقادر عطاالله
خالد �أحمد �أبو بكر باع�شن
خالد ح�سني �أبو الفرج
خالد خ�ضر الطويرقي
خالد �سعيد با�شويعر

خالد �سليمان حممد علي �صبان
خالد عبدالرحمن �أحمد املو�سى
خالد عبدالعزيز حممد الب�سراين
خالد علي �سعيد بانوا�س
خالد حممد �أبو بكر با�شنيني
خالد حممد �أمني الدهلوي
خالد حممد عبدالله الطويرقي
خديجة عمر �صالح باجبع
خديجة ه�شام خالد باخ�شب
خلود �شرف ح�سن الأ�سعدي
خريية مرزوق جابر الزمعي
امل�ست�شارة .داليا توفيق حممد رحيمي
داوود �سليمان �إليا�س خمي�س
دالل حممد طه خياط
ر�أفت �ضياء الدين بن ح�سن
م .رامي �شكور حممد �أبو غزالة
رامية ح�سن �أ�سعد جمجوم
راوية �سامل احمد بن حمفوظ
رجاء ف�ؤاد احمد ابو لنب
د .رحاب عبدالرحمن عبدالعزيز ال�صالح
ر�ضا عبا�س فائق غزاوي
رو�ضة على حممد العمري
رويدا عي�سى النوي�صر
رويدة بخاري
رميا ب�شري حممد �أحمد
رميا عبدالله �أحمد القثمي
رمية عبدالرزاق يحيا ال�شاخمي
زاكي عبداملح�سن الغامني
زكي عطيه عبدالرحمن حداد
زكي حممد من�صور الكليبي
زكية �أحمد ب�شناق
زكية حممد عمر با�سالمة
زهرة علي احمد القحنون
زياد ب�سام حممد الب�سام
زينب عبدالرحمن ترجمان
زينب حممد عبا�س فار�سي
�سامل علي �سعيد بانوا�س
م� .سامي �أحمد حممد علي مو�صلي
�سامي بكر �صائم الدهر
�سامي ح�سن �صادق مفتي
�سامي �صدقة خليل �سندي
�سامي ف�ؤاد بحراوي
�سراب ح�سن �أ�سعد جمجوم
�سراب عبالعزيز م�صطفى �شلبي
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�سعد حممد نفجان النفجان
ال�شيخ� .سعيد �أحمد با�سمح
�سعيد احمد العمري
�سعيد بن �أحمد بن عطيه الدرحمي الزهراين
د� .سعيد �سعد عبداخلالق مرطان
م� .سعيد عبدالرحمن �آل بوبكر العمودي
�سعيد عبدالله �سامل بن حمفوظ
�سعيد علي الع�سريي
�سلطان بن جمال ا�سماعيل �شاويل
�سلطان هاين �ساب
�سلمى عبدال�سالم راغب القطب
�سلمى حممد القا�ضي
�سليمان �إبراهيم النملة
د� .سليمان بن �أحمد بن حممد علي مو�صلي
ال�شيخ� .سليمان عبدالله اخلريجي
د� .سليمان نا�صر �سليمان با�سهل
م� .سمري �أ�سعد عمر متبويل
م� .سمري احمد �صالح باعي�سى
�سمري عبدالعزيز ابراهيم فقيه
د� .سمري عبدالوهاب علي بحراوي
�سمري م�صطفى عليم �سنبل
�سمرية علي ال�سليماين
�سناء عبداحلي عبدالله قاري
م� .سهم ح�سن �أ�سعد جمجوم
�سهري حم�سن عارف بري
م� .سهيل ر�شاد حممد نقيب
�سيف الله حممد عبدالله �شربتلي
�شاهر عبدالر�ؤوف برتجي
�شاهيناز حممد انديجاين
�شيماء منري غالم
ال�شيخ� .صالح بن علي عبد الرحمن الرتكي
�صالح ح�سني �صالح كعكي
�صالح عبدالله ح�سني ال�صيخان
د� .صالح عبدالله كابلي
�صالح م�سلم �صالح العجيفي ال�سلمي
�صاحلة بنوي
�صاحلة ح�سن علي ميم�ش
�صباح حممد حمزة عون
�صقر عبدالعزيز �سعيد الغامدي
طارق �سليمان حممد علي ال�صبان
طارق عبداحلميد قما�ش
د .طارق علي ح�سن فدعق
طالع عبدالله ع�سريي
امل�ست�شار .طالل �أحمد عمر العقيل
م .طالل خالد حممد �إدري�س
طالل حممد حممد بادكوك
عائ�شة فرج فرحان العتيبي
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عاتقة حم�سن ح�سني احلظاء
د .عادل �أحمد �أحمد ب�شناق
د .عادل �صالح وعظ الدين فيده
عادل حممود جمال
د .عبا�س طه عبا�س زعرتي
عبالعزيز هاين �ساب
ال�شيخ .عبدالر�ؤوف �إبراهيم برتجي
م .عبدالرحمن عبدالله عبدالكرمي اخلريجي
د .عبدالرحمن عبدالله ها�شم مياين
عبدالرحمن حممد عبدالرحمن عبده
عبدالرزاق حممد اخلريجي
م .عبدالعزيز �أحمد البكري
عبدالعزيز ح�سني حممد �أبو الفرج
د .عبدالعزيز �سليمان عبدالعزيز اخلريجي
م .عبدالعزيز عبدالله حنفي
عبدالعزيز عمر عا�شور
عبدالعزيز في�صل املبارك
عبدالعزيز حممد تخته بخاري
عبدالعزيز حممد جميل ج�ستنيه
عبدالعزيز حممد عبدالرحمن بن ملوح
د .عبدالعزيز حممد عبدالله النهاري
عبدالغني عبدالله العبدالكرمي اخلريجي
عبدالغني حممود �صباغ
ال�شيخ .عبدالقادر عبدالله رجب
م .عبدالقادر عثمان حافظ
عبدالكرمي حمد عبدالله احلقيل
عبدالله احمد عبدالله الغامدي
عبدالله بكر ر�ضوان
عبدالله ح�سن �سعيد قنزل
عبدالله خالد الف�ضل
عبدالله �سامل حممد باخ�شب
عبدالله �سليمان علي البلوي
عبدالله �صالح عبدالله �صنعان
عبدالله �صديق كن�سارة
عبدالله علي �سعيد الغامدي
د .عبدالله علي عبدالله ب�صفر
عبدالله عو�ض عبدالله بن الدن
ال�شيخ .عبدالله حممد �أمني الدهلوي
عبدالله حممد ال�صبحي
م .عبدالله حممد عبداجلواد
عبدالله مرزوق مرج�س
ال�شيخ .عبداملجيد �سفيان باناجه
ال�شيخ .عبداملق�صود حممد �سعيد خوجة
م .عبدامللك عبدالله فتح الدين
عبدالهادي �سليمان ر�ضوان
م .عبدالوهاب علي خالد خا�شقجي
عبدالوهاب حممد �سعيد عبدالوهاب مغربي

عبري �سامل حممد باخ�شب
عبري فاروق حممد خ�ضري
عثمان جميل �أحمد طه
عثمان حممد مزيد حكمي
عدنان �أمني ال�شيبي
د .عدنان عبدالله املزروع
ع�صام ح�سن جمال
م .ع�صام عبدالله باغفار
ع�صام علي كامل خجا
عفاف ابراهيم عبدالله اجلمعه
عالء �أ�سعد دند�شي
عالء حممود �أبو عمارة
علي بن �أحمد بن عطيه الدرحمي الزهراين
علي �سامل احمد الزهراين
علي �صالح الغامدي الهاليل العجمي
علي عامر باجري
علي حممد �أحمد مغربي
علي حممد �سامل ال�شريف
علي يو�سف ن�صيف
عماد ف�ؤاد بحري
عماد حممد حقي
عمار �أحمد �صالح �شطا
د .عمر زهري عبدالقادر حافظ
عمر �سراج حممود قنديل
عمر علي ر�ضا ها�شم
عمر حممد علي هندي
عمر حممد م�صطفى دروي�ش
عمر ها�شم خليفتي
عو�ض راجى الذروي
غازي ح�سني حممد �صبان
د .غازي عبداللطيف حممد �صالح جمجوم
غازي عبدالله علي الغامدي
غازي ها�شم �سلطان �سلطان
د .غ�سان �أحمد عبدالله ال�سليمان
غ�سان حممد �أمني الدهلوي
ف�ؤاد �أمني رجب علي بوقري
م .ف�ؤاد بن جويد قا�سم ال�شريبي
د .ف�ؤاد ح�سن مغربل
فائزة حممد �أحمد نحا�س
فاروق �صالح عيد
فاطمة �شاكر �صيفي اجلهني الرفاعي
فاطمة عبداحلليم حليم بو
فاطمة عبدالله ال�سليمان
فاطمة علي �أمني عالم
فاطمة عمر �صالح بق�شان
فاطمة حممود الدوعان
فاطمة م�ستور حممد االن�صاري

د .فايزه احمد انديجاين
فدوى عزت عبداملجيد خطاب
فردو�س عباق
فريدة عبدالله الب�سام
فهد �أحمد حممد الغامدي
فهد عبدال�ؤوف �إبراهيم برتجي
فهد علي �سعيد الزهراين
فهد يحيى غرم الله الغامدي
فهد يو�سف حممود زاهد
م .فوزي عبدالله حممد النهدي
فوزية �سعيد عبدالله الغامدي
في�صل �إبراهيم العقيل
د .في�صل حمزة علوي �أبو رديف
ق�صي ح�سن ا�سعد جمجوم
كوثر عبدالكرمي حممد الطيب
ل�ؤي �سعيد قنيطة
م .لبنى ح�سن �أ�سعد جمجوم
ليلى �أبو بكر باخ�شب
ليلى �سامل باخ�شوين
لينا عبدالقادر حممد الف�ضل
ال�شيخ .ماجد �أديب �أحمد عنتابي
ماجد �سامل احمد الزهراين
ماجد �صدقة حممد نور قد�س
مازن �أحمد �أ�سعد ال�شقريي
مازن حممد �إبراهيم برتجي
مازن حممد �صالح باحارث
مالك غازي عو�ض بن طالب
مبارك �صالح مبارك با�صلوح
ال�شيخ .متعب في�صل �آل غالب ال�شريف
جمدي عبداحلميد باخريبة
حم�سن فالح ح�سن حجاج
ال�شيخ .حممد �أحمد �سامل بن حمفوظ
حممد �أحمد حممد بابكر
م .حممد �أ�سامة فا�ضل قباين
حممد امني حممد جميل الدهلوي
م .حممد بن برهان �سيف الدين
م .حممد جمال مو�سى �أبو عمارة احل�سيني
حممد ح�سن علي تركي
حممد ح�سن حممد بيومي
حممد زكي جميل مقدم
د .حممد �سعيد الأحمدي
حممد �سعيد حممود عبداجلواد
حممد �سلطان �سلوم باهربي
م .حممد �سليمان علي ال�صبان
ال�سفري .حممد �صالح حممدنور جوخدار
حممد عا�شور غر�سان الزهراين
د .حممد عاكف مغربي

حممد عامر مي�سري باجري
حممد عبداحلميد باقر
حممد عبدالرحمن حممد م�ؤمنه
حممد عبدالقادر حممد الف�ضل
حممد عبدالله عبا�س �شربتلي
ال�سفري .حممد عطاالله حممد بخاري
د .حممد علي �إ�سماعيل تركي
د .حممد علي طا�شكندي
حممد علي عبدالله مفرح اجلديبي
حممد عمر باجمال
حممد فالح ح�سن حجاج
حممد حم�سن عبدالله با�صره
د .حممد حممد علي عبا�س
حممد حممود عبدالرحيم عطار
حممد م�صطفى بن �صديق
د .حممد م�صطفى عليم �سنبل
د .حممد م�صطفى حممد بياري
ال�شيخ .حممد معتوق حلواين
م .حممد جنيب جميل حممد خ�ضر
حممد هاين كامل الدباغ
حممد يو�سف حممد الغامدي
حممود �أحمد باحاذق
حممود �أ�سعد حممد ها�شم
حممود حممد ن�شار
مرام عدنان �إبراهيم عبداجلبار
مرفت حامد ح�سان ح�سن
مروان ح�سام حمزة
مرمي علي عبده حربي
م�ساعد �إبراهيم ال�سليمان
م�صلح معيجل عجل املطريي
معتز ف�ؤاد عبدالرحمن كيال
منال �أ�سعد حممد الع�سكري
منى حممد ابراهيم العي�سى
منرية �صالح الغامدي
منرية عبدالله من�صور ال�سنايف
مها �إبراهيم الف�ضل
مو�ضي حممد عثمان املنيع
موفق �سراج طه خياط
مي جمجوم
مياده حممد �صالح باحارث
مي�ساء عبدالرحمن �صالح �أندرقريي
مي�سون �شفيق عبداحلكيم عثمان
نا�صر عبدالقادر اخلنجي
نا�صر حممد خالوي
نا�صر حممد نور ر�سالن
نبيل �أحمد �أكرب علي ر�ضا
ال�شيخ .نبيل �شاكر عيد املقري

م .نبيل حممد علي عبا�س
جناح خليل حممد عي�سى
جنالء �أمني بخاري
جنالء علي حممد اليامي
جنالء حممد عبدالرحمن باطريف
جنوى حممد حمد اخلربو�ش
ندى فهد يحيى الغامدي
ن�صر عمر حممد �صبان
نفني باحمدين
نهاد عثمان فرح
نهلة حممد علي حماد
نوال خاجن
نوال عبا�س خالد بيطار
نور �صالح با�شنفر
نورة عبدالرحمن الهوي�ش
هاين �إبراهيم زهران
هاين عبدالعزيز احمد �ساب
هبة ك�شمريي
هداية الله قاري نذير خان
هدى حممد ابراهيم ن�شار
هدى حممد جمجوم
ه�شام �سلطان �سلوم باهربي
همام ح�سن بكر خ�شيم
هنادي علي �سعد بن زومة
هنادي فاروق عبا�س ا�سكوبي
هيا ابراهيم علي ال�سنيدي
هيفاء �أنور حمزة �شاهني
م .هيفاء فهد يحيى الغامدي
هيفاء نزار �أنور �أبو اجلدايل
وائل حممد �أحمد مو�صلي
وداد من�صور حممد املن�صور
وداد يو�سف علي �أفندي
د .وليد �أحمد ح�سن فتيحي
وليد �أحمد �سعيد باحمدان
وليد �أمني �إبراهيم �سمان
وليد احمد �ضيف الله الزهراين
د .وليد عرب �سعيد ها�شم
وهيب �إبراهيم الالمي
يا�سني عبدالله قا�ضي
يحيى فهد يحيى الغامدي
يو�سف �إبراهيم �أحمد بكر
يو�سف �إبراهيم ال�سليمان
يو�سف �إبراهيم العقيل
يو�سف حمي الدين ناظر
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عناوين الجمعية
اإلدارة العامة

حي الزهراء .هاتف  6391100فاك�س 6913774
�ص.ب  6055جدة 21442
القسم النسائي

6981918
موقع الجمعية على شبكة اإلنترنت
www.albir.org.sa

البريد اإللكتروني للجمعية
info@albir.org.sa
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