
التقرير السنوي التاسع لجمعية البر الخيرية بقرى بالد ثمالة
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شهادة الجمعية
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 لدعمكم
ً
شكرا
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مستشار عام الجمعية

ـا بـعد: مَّ
َ
الحـمد لله والصالة والسالم على رسول الله ، وعلى آلـه وصحبه أجمعين... أ

يســعد رئيس مجلس إدارة جمعيتكم ) جمعية البر الخيرية بقرى بالد ثمالة ( أن يضع بين أيديكم التقرير الســنوي الســابع ألعمال 
وبرامج وأنشطة الجمعية عن السنة المنتهية في 2018l/12/31 ، متضمنا تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية وحساب اإليرادات 

والمصروفــات باإلضافة إلى معلومات عن الجمعية.
لقد كانت انطالقة الجمعية عام 2009م، وبفضل من الله تعالى- وتضافر جهود المخلصين الخيرين- استطاعت الجمعية أن تحقق 
نجاحــات كبيــرة فــي مياديــن العمــل الخيــري التنموي من خــالل القيام بواجبهــا داخل نطاقهــا الجغرافي في التخفيــف من معاناة 
الفقراء والمحتاجين في المجال اإلغاثي ورعاية األيتام واألرامل وكفالة األسر الفقيرة ، وتستمر هذه األعمال الخيرية حتى تحقيق 
التنميــة المســتدامة ، والنهــوض باألســر المحتاجــة؛ لالعتماد على نفســها، وكل هذه اإلنجازات إنما هي حصــاد جهود تبذل وتزدهر، 
بفضل الرعاية و التوجيهات السامية التي تحظى بها كافة مؤسسات العمل الخيري والتطوعي من والة أمرنا وعلى رأسهم خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز- حفظه الله ورعــاه- ومتابعة وتوجيهــات وزارة العمل والتنميــة االجتماعية ممثلة 

بمركز التنمية االجتماعية بالطائف، وبدعم المؤسسات المانحة وأهل الخير من المحسنين.
 يضع على عاتق الجمعية مسؤوليات جديدة.

ً
وكل ما يتحقق من عمل خيري تنموي بما يحتويه من تشريف نعتز به، ونعتبره تكليفا

- كما أوجه كل الشــكر والتقديــر والعرفان إلى 
ً
 فإننــي أود تقديــم الشــكر الجزيــل لإلخوة المحســنين الكــرام- جزاهم الله خيرا

ً
وختامــا

جميــع األخــوة بالمؤسســات المانحــة والمبرات والشــركات الذيــن يبذلون كل جهد ممكن؛ لدعم نشــاطات الجمعيــة وبرامجها ، كما 
أتوجه بالشكر إلى اإلخوة العاملين في الجمعية على جهدهم وعملهم المتواصل.

                                                                                                             مستشار عام جمعية البر الخيرية بقرى بالد ثمالة    

                                                                                                             أحمد بن محمد بن عبدالله الثمالي
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رئيس الجمعية

الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده...
للجمعية عناية خاصة بكفالة األيتام، ورعاية كبار السن واألسر المحتاجة، وتقديم ما يحتاجون إليه، بما ُيتاح للجمعية.

 من أوقاتهــم، للقيام بما يحتاجــه العمل في هذه 
ً
وقــد مــّن اللــه تعالــى علــى هذه الجمعية بنخبة مــن األكفياء الذين بذلــوا كثيرا

الجمعية الموفقة بإذن الله تعالى.
فكم زرعت هذه الجمعية من ابتســامة على شــفة محروم، وكم أدخلت من ســرور على قلب مهموم، وكم ســاندت من ضعيف 

مكلوم، جزى الله المحسنين كل خير.
هيب بأهل الخير، أن يمدوا يد العون ببذل ما يســتطيعونه 

ُ
وإننــي بعــد هــذه الكلمــات الموجــزات، ومعرفتي بحجم المتنفعين بها: أ

لتقــوم هــذه الجمعيــة بواجبها وتؤدي رســالتها، فبغير تبرعات المحســنين، ومســاندة أهــل الخير تقف هذه الجمعيــة ومثيالتها عن 
العمل.

 في ســبيل النهوض بأمتنا على كافة المســتويات، فمنــا: العامل ببدنه، 
ً
 واحدا

ً
ــا أيهــا اإلخوة، وقوفنا صفا

ّ
إن ممــا يخفــف التبعــة عن

والباذل لوقته، والمسارع بماله، وقد جاء في األثر: إن من أفضل األعمال: سرور تدخله على أخيك المسلم.
كتب الله التوفيق والتسديد للجميع، وأعظم لهم األجر والمثوبة.

                                                                                                             رئيس جمعية البر الخيرية بقرى بالد ثمالة    

                                                                                                            عبدالله بن عطية الثمالي
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أهداف الجمعية

األهداف:
1- تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة

2- القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد.

3- مساعدة من يتعرضون للكوارث كحادث حريق أو تهدم البيوت.

4- المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي واالجتماعي.

5- إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة واألمومة.

6- تقديم اإلعانات الالزمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن.
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رسالة الجمعية

* رؤية الجمعية:
التميز والريادة في العمل الخيري، وتحقيق شراكات ناجحة بين المانح والممنوح.

* رسالة الجمعية:
تحقيق التكافل االجتماعي والتعاون والتآلف بين جميع أبناء المنطقة.

* شركاء الجمعية:
 في حاجته ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.

ً
كل مسلم يبذل من ماله في سيبل الله ويعلم أن له إخوانا
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أعضاء المجلس

أ. عبدالله بن عطية بن جابر الثمالي

أ. عبدالكريم بن درويش بن نويفع الثمالي

أ. محمد بن عبدالله بن داخل الثمالي

أ. محمد بن عمر بن عيضة الثمالي

أ. حمد بن محمد بن عطاالله الثمالي

أ. هاشم بن عبدالله بن هاشم الثمالي

أ. جميل بن محمد بن حويمد  الثمالي
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الهيكل اإلداري
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معلومات وحقائق

11

1040

55

7

30

4
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معلومات وحقائق

6

6 20

2009
14

533
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اإليرادات والمصروفات

1.514.5381.292.961

المصروفاتاإليرادات
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المساعدات النقدية

464.451
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المساعدات العينية

213,701
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كفالة األيتام

82,80069

2002

37 32
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سقيا الماء

150

17,85120,000

11

2000 20000

19
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إفطار صائم

3000

1

20,000

7
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سلة البر الغذائية

392 55,000300

3

180 300

1
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إعمار المساجد

22,800700

3
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سلة رمضان الغذائية

22,800

8300

26
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إفطار طالب

مجمع ثمالة التعليمي

الفصل الدراسي

6816

2-1 22
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زكاة الفطر

12,020

15800

100
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مساعدات الزكاة

78,500
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الحسابات الختامية
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الحسابات الختامية
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الحسابات الختامية
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الحسابات الختامية
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زيارات نعتز بها

ً
أمين محافظة الطائف سابقا
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زيارات نعتز بها
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الموقع االلكتروني

إنطالق الموقع الرسمي 

لجمعية البر الخيرية بقرى 

بالد ثمالة بحلته الجديدة

thomalaalber.org.sa



33

الوقف الخيري

وقف األيتام الخيري
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شكر وتقدير

يسرنا أن نتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساندنا ودعمنا ماديا ومعنويا ، كما نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض ما تم إنجازه من 
أعمال و أنشــطة وجهود، ســائلين المولى الكريم أن يثيب الجميع و أن يكتب ما قدموه في موازين حســناتهم يوم يلقونه, و أن 

 أجر المشاركة في هذا العمل الخيري.
ً
يكتب لنا جميعا

إعداد وإخراج:
قسم العالقات العامة بالجمعية





جمعية البر الخيرية بقرى بالد ثمالة

حسابات الجمعية:

ج/ 0500117552   -   ت/0127604535   -  ف/0127335100  -  إيميل: thomalaalber@gmail.comعناوين التواصـل:

SA3380000 335608010326672 /الزكــــاة  - SA8580000 335608010326698 /الصدقة - SA8980000 335608010326656 /التبرعات

SA57100000 30189389000205 /الزكــــــــاة  -   SA30100000 30189389000303 /الصدقة - SA84100000 30189389000107 /التبرعات

SA8980000 335608010335558 /الرئيسي -  SA8580000 335608010326706 /الوقـــف - SA1180000 335608010326680 /األيــتــــام

SA61050000 68200053511000 /اإلنماء       -  SA67100000 30189389000510 /الوقـــف - SA03100000 30189389000401 /األيــتــــام


