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األهدافالرسالةالرؤية

عـــن الجمعيـــــة

الريادة واإلستمراراية 
في العمل الخيــــــري
المؤسســـــي علــــــى 
مستــــــوى المنطقة
 وتحقيـــــــق رضـــــــــى

 المستفيد   

جمعية البر الخيرية بمركز حسوة
«تهامــــة عســـير» تابـــــعة لـــــوزارة 
العمل والتنمية اإلجتماعية تقدم
الدعـــــــــــــــــــــم المــــادي والمعنوي 

للمسـتفيديــــــــــن بإشــــــراف كـــــوادر 

مؤهلــــــة وفـــــق أحــــــدث األطــــــــــــــر 
المـــــؤسســــــــية وأدق النظـــــــــــــــــم

 المحاسيبة .

تحــقيـــــــــق رضــــــــــــــا المســـتفــــــــيد
بــــنــــاء نظــــــــام مالـــــــــــي فعـــــــــــال
تحويل المستفيدين إلى منتجين

توثيق وحفظ جميع أعمال الجمعية

نشـر ثقافــة العمـل الخيــــري

تطوير بيئة عمل الجمعيةوتدريب
منسوبيها والمستفيدين منهـــــا

اإلستدامة المالية في موارد الجمعية

تهيئة الكــــادر البشري والبيئة العملية
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رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بمركز حسوة

عائض أحمد آل أبو ناصر
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الزكاة الشرعية

157500
مستحقريـــــــال

81 الزكاة
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كفالة األيتـــــام

144956
 يتيم ريـــــــال

ويتيمة

29
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ترميـــــم المنازل

358914
منازلريـــــــال

6
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عالج المرضـــى

9800
مريضريـــــــال

واحد 

1
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األضاحـــــي

22400
أضحيةريـــــــال

16
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كوكتيل طالب

2440
طالبريـــــــال

وطالبة

24



التميز المؤسسي
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ريـــــــال
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ترميم جامع ثلوث حسوة

456192
ريـــــــال
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سقيـــا المــــــــاء 

124626
قرية مستفيدة ريـــــــال

25
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تجهيز معمل الحاسب اآللي

6750
ريـــــــال
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وقـف لِك أمي

3008116
ريـــــــال
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شركة الزيت العربية (أرامكو)

مؤسسة اللؤلؤة الوقفية

جمعية البر بأبها

أ.حسن علي محمد عسيري

مجلس المؤسسات األهلية

الشيخ سليمان الماجدأ.محمد علي آل مريعصندوق الوقف الصحي

وزارة المـــــوارد البشريــــة
والتنميـــــة اإلجتماعيــــة

مبادرة العطاء الرقمي

مؤسسة علي الثنيان وأخوانهمؤسسة الملوان الوقفية

مؤسســــة الشيــــــخ فهـــد بن
عبدالله العويضـــــــــة الخيريــــة

أ.حسن سوادي

مجلس الجمعيات األهلية بعسيرالهيئة العامة لألوقاف

أبنـــــاء محمــــــــــد أحمد عبد
المتعالـــــــــــــــــــي رحمه الله

مؤسســـــــة عبد العزيــــــــــــز بن
مؤسسة الغويري الخيرية أوقاف سليمان أبانمي (رحمه الله) عبدالله الجميــــــح الخيريــــــة

شركة أفاق الحكمة للتنمية

شركاء النجـــاح
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