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قال اهلل تعالى :

ِ ُهَو َخْيًرا َوَأْعَظَم  ُموا ألْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهللَّ ) َوَما ُتَقدِّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم ( َ ِإنَّ اهللَّ َأْجًرا َواْسَتْغِفُروا اهللَّ

) 20 ( سورة المزمل

قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم :

) ما نقصْت صدقٌة من مال ( رواه مسلم     

قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم :

ق أحٌد بتمرة من كسٍب طيِّب، إالَّ أخذها اهلُل بيمينه، فيربِّيها كما يربِّي أحُدكم  )ال يتصدَّ
ه أو َقُلوَصُه ، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم( رواه مسلم .  َفُلوَّ
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ـــــــــة
اللــــ

طـــــــــ
إ

ونقول

نسأل الله تعالى أن يجزيكم األجر والثواب

إلى ... الذين ينفقون مما رزقهم اهلل سرًا وعالنية يرجون تجارة لن تبور .

إلى ... كل محبي الخير في وطننا الحبيب .

إلى ... األيادي البيضاء ..الذين نذروا أنفسهم وأموالهم في سبيل اهلل .

إلى ... الذين أضاءوا مصابيح األمل في عيون اآلخرين .

إلى ... كل من ساهم في هذا الموضوع في هذا الصرح الخيري بالمال 
والجهد.

إلى ... كل هؤالء .. وهؤالء .. نهدي تقريرنا السنوي
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كلمة رئيس الجمعيـة
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . .

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد : 
فــإن جمعيــة البــر الخيريــة بمركــز ثقيــف تضــع بيــن أيديكــم هــذا الكتيــب والــذي يحكــي شــيئًا مــن نشــاط الجمعيــة 
خــالل الفتــرة الماضيــة خدمــة لشــريحة غاليــة علــى نفوســنا جميعــًا مــن ذوي االحتياجــات كمــا هــو معلــوم لــدى 
الجميــع والجمعيــة إذ تعتــز بهــذه الخدمــة لتلــك الفئــة فإنهــا  تأمــل البــذل والعطــاء حتــى تتمكــن هــذه الجمعيــة 

مــن أداء رســالتها التــي أسســت مــن أجلهــا ليعــم الخيــر أرجــاء المجتمــع بــإذن اللــه .
ختامــًا . . . فــإن الفضــل والمنــة للــه تبــارك وتعالــى ثــم الشــكر والعرفــان لخــادم الحرميــن الشــريفين وحكومتــه 
الرشــيدة علــى جهودهــم المباركــة ودعمهــم الكريــم لهــذه الجمعيــة وغيرهــا مــن الجمعيــات التــي ال أحرمنــا اللــه 
وإياهــم األجــر والمثوبــة ، كمــا نشــكر كل مــن ســاهم معنــا مــن أهــل الخيــر مــن داخــل المنطقــة وخارجهــا . ونــزف 

لكــم البشــرى بقــرب انتهــاء مشــروع الوقــف الخيــري األول للجمعيــة ، ونســأل اللــه التمــام .

          وصلى الله وسلم نبينا محمد .

رئيس جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف
عايد بن خاتم الثقفي
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أهـــداف الجمعيــــة

• تقديم•المساعدات•النقدية•والعينية•لألسر•المحتاجة•.	

• القيام•ببعض•المشروعات•الخيرية•كمعونة•الشتاء•وكسوة•العيد•والحقيبة•المدرسية•لأليتام•.	

• •مساعدة•من•يتعرضون•للحوادث•كالحريق•والهدم•وغيرها•.	

• •المساعدة•في•رفع•المستوى•الصحي•والثقافي•والتعليمي•واالجتماعي•بالمنطقة•.	

• العجــزة•	 العنايــة•بالطفولــة•واألمومــة•واأليتــام•ورعايــة• التــي•مــن•أهدافهــا• إنشــاء•المشــروعات• •

. والمعوقيــن•

• •تقديم•اإلعانات•الالزمة•كإعانة•الزواج•والخدمات•العامة•وترميم•و•تحسين•المنازل•.	
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الزكـــــــــــــــــــــــــــــــــاة

مشروع الصدقات

مشروع كفالة األيتـــــام

تقــوم•الجمعيــة•بصــرف•الــزكاة•الــواردة•إليهــا•علــى•المســتحقين•لهــا•مــن•األســر•الفقيــرة•
. واأليتــام•والمعاقيــن•

تعمــل•الجمعيــة•علــى•إيصــال•صدقاتكــم•إلــى•مســتحقيها•مــن•خــالل•معرفتهــا•باحتيــاج•األســر•
المســتفيدة•ويهتــم•المشــروع•باألرامــل•والمطلقــات•.

قال•صلى•الله•عليه•وسلم•:•)•أنا•وكافل•اليتيم•في•الجنة•كهاتين•وأشار•بالسبابة•والوسطى•(•رواه•مسلم
ساهمت•الجمعية•في•رعاية•)•٢٧•(•يتيمًا•.

وتهــدف•الجمعيــة•إلــى•زيــادة•تلــك•المســاعدات•لتشــمل•كافــة•جوانــب•حيــاة•هــؤالء•األيتــام•مــن•االحتياجــات•
المدرســية•والموســمية•إلدخــال•الفــرح•والســرور•إلــى•نفوســهم•.
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مشروع كفالة األيتـــــام

مشروع الكفارات

مشروع إفطار صائم

تستقبل•الجمعية•كفارة•اليمين•وكفارة•الصيام•وتقوم•بإطعام•المساكين•المسجلين•لديها•.

قال•صلى•الله•عليه•وسلم•:•)•من•فطر•صائمًا•فله•مثل•أجره•(•صححه•األلباني
حرصــت•الجمعيــة•علــى•إقامــة•هــذا•المشــروع•ســنويًا•منــذ•تأسيســها•لمــا•فيــه•مــن•أجــر•
ومنفعــة•وأســهمت•هــذا•العــام•فــي•تقديــم•)•١١٦٠•وجبــة•إفطــار•بواقــع•٤٠•وجبــة•لليــوم•

الواحــد(•للصائميــن•بتكلفــة•بلغــت•)•١٧٤٠٠•ريــال•( .
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بيان بالمساعدات العينيـة

البيــــــــــــــــــــــان
مساعدات مشروع الكفارات

مساعدات عينية ) سلة غذائية (

مساعدات عينية ) سلة رمضانية(

مساعدات عينية ) تمور (

مساعدات عينية من الصدقات ) بطانيات(

والصور تتحدث
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ترميم المنازل 

دورات تعليميـة وتدريبيـة

تم ترميم عدد من المنازل والتي بلغت تكلفتها 195850 ريااًل ، خدمة لبعض المستفيدين 
من الجمعية ومن هم بحاجة ماسة إلى مد يد العون والمساعدة.

قامت الجمعية بإقامة عدد من الدورات
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الحسابات الختاميـة والميزانيـة العموميـة
لعام 1436 هـ
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دعوة لالنضمام إلى عضويـة الجمعيـة

مشروع الوقف الخيري األول لجمعيـة البر الخيرية
 بمركز ثقيف

) ترحب الجمعية بجميع اإلخوة واألخوات الراغبين باالنضمام إلى عضوية الجمعية لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم فيما 
يعود بالنفع والفائدة على الجمعية والمستفيدين منها ويرغبون في دعم الجمعية ماديًا وفكريًا والعمل على نشر ثقافة 

العمل التطوعي في المجتمع .

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية ) 46 ( عضوًا منهم ) 9( أعضاء يمثلون مجلس اإلدارة .

علمًا بأن رسوم اشتراك العضوية ) 200 ريال ( سنويًا .

تتطلــع الجمعيــة إلكمــال المبنــى اإلداري واالســتثماري علــى أرضهــا التــي تبــرع بهــا أحــد المحســنين ) فجــزاه اهلل خيــرًا وجعلــه فــي 
موازيــن حســناته ( ليكــون المبنــى مقــرًا ومــوردًا أساســيًا مــن مواردهــا لتواصــل مســيرة العطــاء وتحقــق الهــدف الســامي المنشــود 
التــي تتطلــع إليــه ، حيــث حرصــت الجمعيــة فــي إنشــاء هــذا الوقــف الخيــري االســتثماري األول والــذي يعــود ريعــه إلــى ســد حاجــة 

الفقــراء والمســاكين واأليتــام واألرامــل ، المســجلين لــدى الجمعيــة وعددهــم أكثــر مــن ) 250 ( أســرة .
حيــث يتكــون المبنــى مــن أربعــة أدوار بتكلفــة إجماليــة قدرهــا )4227390( أربعــة مالييــن ومائتيــن وســبعة وعشــرون ألــف وثــالث 

مائــة وتســعون ريــااًل .
وقد وصل المشروع إلى مراحله النهائية من حيث التشطيبات الخارجية والداخلية والتركيبات .

ولمــا كانــت الحاجــة ماســة إلــى الدعــم المــادي والمســاهمة فــي هــذا الصــرح الوقفــي ، الــذي هــو مــن الصدقــة الجاريــة فــي الحيــاة 
وبعــد الممــات .

ويحدونا األمل ، بأن تساهموا في هذا العمل ، بما تجود به أنفسكم ، عسى أن تكونوا ممن أضاء شمعة ، ومسح دمعة. 
جعلنا اهلل وإياكم من أهل اإلحسان لذلك الفقير اإلنسان ، ولكم من اهلل الجزاء األوفى .
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