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خمسة عشر عامًا عطاءًا

ــات  ــة الجمعي ــكام الئح ــا ألح ــراك طبق ــه وتب ــة بالجل ــة الخيري ــت الجمعي تأسس

ــم 34011  ــة رق ــؤون االجتماعي ــر الش ــي وزي ــن معال ــرار م ــة بق ــات الخيري واملؤسس

21 / 7 / 1423 هـــ لتنطلــق الجمعيــة يف مســؤولياتها تجــاه العمــل  / ش يف 
االجتماعــي يف نطــاق مكانهــا اإلداري الــذي يمتــد يف املنطقــة بيــن محافظــة 

ــًا ومحافظــة املزاحميــة شــرقًا ..  القويعيــة غرب

ــى  ــول إل ــة للوص ــر املحتاج ــن األس ــراء ، وتمكي ــم الفق ــة لدع ــعى الجمعي وتس

الخدمــات األساســية ، ومســاعدة الفقــراء مــن خــال برامــج تنمويــة لنقــل 

املجتمــع املحيــط مــن املفهــوم الرعــوي إلــى املفهــوم التنمــوي الــذي يحقــق 

ــبة .. ــة مناس ــة كريم ــم عيش له

صورة مقر الجمعية الحالي



ــذي شــرفني برئاســة  ــاده بالنعــم، والحمــدهلل ال ــذي خــص عب       الحمــد هلل ال

مجلــس إدارة هــذه الجمعيــة ألعمــل مــع إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة لخدمــة 

ــي  ــف اإلجتماع ــن والتكات ــًا التضام ــا جميع ــتحق من ــع تس ــن املجتم ــريحة م ش

ــة.  ــؤولية االجتماعي ــار املس ــن يف إط ــة الوط ــن، وخدم ــة املحتاجي لخدم

      وال شــك إن العمــل التطوعــي مــن أفضــل األعمــال التــي تقــرب العبــد إلــى 

ربــه إذا قصــد بــه وجــه اهلل تعالــى، وهــو عمــل إنســاني يقــوم بــه املتطوعيــن 

ــاء  ــم، وإلعط ــراد وطنه ــم وأف ــة لدينه ــة خدم ــات الخيري ــاء الجمعي ــن أعض م

صــورة حقيقيــة ملســتوى التاحــم الــذي توليــه حكومــة مــوالي خــادم الحرميــن 

ــي  ــمو ول ــره وس ــال اهلل يف عم ــز أط ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين املل الش

عهــده األميــن محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز مــن اهتمــام خــاص، فهــي ال 

تألــوا جهــدا يف مــا يخــدم مواطنــي هــذا البلــد الكريــم، والجمعيــات الخيريــة 

ــة  ــاة الرئيس ــي القن ــا اهلل وه ــة حفظه ــا الدول ــي وفرته ــر الت ــوات الخي ــن قن م

والرســمية التــي تمكــن فاعلــي الخيــر مــن إيصــال الــزكاة الواجبــة شــرعا 

واملســاعدات والصدقــات إلــى مســتحقيها، والجمعيــات وهــي تقــوم بهــذا الدور 

تعمــل يف إطــار اللوائــح واألنظمــة املعــدة لتنظيــم ممارســة هــذا العمل، نســأل 

اهلل أن يجعــل هــذا خالصــا لوجهــه الكريــم ، وأن يوفقنــا ملــا فيــه خيــر البــاد 

ــه. ــة اهلل وبركات ــم ورحم ــام عليك ــاد ، والس والعب

رئيس مجلس اإلدارة

مسفر بن مسفر القويفل

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 املنصب اإلســــم

 رئيس مجلس اإلدارة األستاذ مسفر بن مسفر القويفل 1

 نائب الرئيس األستاذ محمد بن هندي القحطاني 2

 عضوًا األستاذ محمد بن مسفر القويفل 3
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 عضوًا بن سياف القحطاني عبداللهاألستاذ  7
 

أعضاء مجلس اإلدارة
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الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

املدير التنفيذي

البحث

املستودع الخيري

اللجنة االجتماعية

اإلعام والعاقات

األسر املنتجة

لجنة العاقات العامة واإلعام

املالية واإلدارة

التدريب والتأهيل

لجنة االستثمار وتنمية املوارد

نائب رئيس الجمعية رئيس الجمعية

الهيكل اإلداري
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 جفن ضب الزهوه الشدادية قنيفذاء تبراك حاله الجله الجله

 الشلوي اللغفية البيان فهاق الخبراء القرارة حضينان

 الروضة أم طليح النباه الوسطى الخالدية الخنافر مشرفة

ةالساملي السلمانية  العلياء آل راجح املرانية الرفيعة املانعية 

 العماج الصيهد الزهرة العنادية آل حارث الجديدة النطعان

 الخفق الجنوبي عفرية الظافرية األبرقية ذيب بن شفلوت املشاعلة عشق بن شفلوت

 الزبيرة لؤلؤة الجله الشذوانية النخيل الحوطة الخاليق الشرقية الحاليق الغربية

ورةاملعم  البينة الحمضة الريان نجد آل ظبية الضياغم 

 العطروز بن شلش سلطانة أل عفيص الحراضة البرحية ظلماء

 اللغف الكمر بن نومه النابية تريحيب الخفق الشفاوي

 بن مجحود سلطان بن خليل العريدية آل مانعة الكال حزام بن عمر مصيقرة

 
 
 

 

نطاق عمل الجمعية
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يمتــد نطــاق خدمــات الجمعيــة يف مركــز الجلــه وتبــراك مــن حــدود محافظــة املزاحميــة إلــى 

حــدود محافظــة القويعيــة وتشــمل ىلع مــا يزيــد عــن ) 80 ( قريــة وهجــرة

الجلهالرياض املزاحمية

مخرج 14

إلى مكةالقويعية



1. تقديم املساعدات النقدية والعينية لألسر للفقيرة واملحتاجة

3. رعاية املعاقين وكبار السن وتوفير املستلزمات الخاصة بهم

5. مساعدة األرامل واملطلقات ورعاية أسر السجناء

7. تقديم البرامج واألنشطة التي تنفع الفرد واملجتمع

2. تقديم برامج التأهيل والتدريب الثقايف واملهاري للشباب واألسر

4. كفالة األيتام واألسر الفقيرة واملحتاجة

6. تحويل األسر املتلقية للمساعدات الى أسر منتجة

األهداف العامة
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1. برنامج كيان لتحسين مساكن األسر الفقيرة

3. برنامج كايف لسقيا املياة

5. برنامج كفاءة للتدريب والتأهيل

7. برنامج كافل لرعاية األيتام

2. برنامج كفاية لألسر املنتجة )منتجون(

4. برنامج كسوة لبنات األسر الفقيرة

6. برنامج كفاف للسلة الغذائية

البرامج االستراتيجية

ــة  ــل الجمعي ــة تعم ــتراتيجية هادف ــج اس ــبعة برام ــن س ــة م ــي متكون ه

لتنفيذهــا وتطويرهــا بصفــة ســنوية ملــا تامســه هــذه البرامــج مــن حاجــة 

ــاه  ــة تج ــة اململك ــع رؤي ــم م ــة بالتناغ ــجلة بالجمعي ــرة املس ــر الفقي األس

ــي وهــي : ــد الغال ــر هــذا البل رفعــة وتطوي

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك        |        التقرير السنوي 2019         |        صفحة   -  11  -



ــن  ــن م ــع املهتمي ــيق م ــة بالتنس ــاريع الخيري ــن املش ــوع م ــذا الن ــل ه ــة بمث ــت الجمعي اهتم

ــة حتــى العــام 2018  ــت الجمعي ــي ، هــذا وقــد عمل ــاء هــذا الوطــن الغال ــر مــن أبن ــي الخي فاعل

ىلع تحســين عــدد )        ( وحــدة ســكنية موزعــة ىلع مختلــف القــرى التابعــة لخدمــات الجمعية 

بتكلفــة إجماليــة قدرهــا )                  ( ريــال تضمنــت عمــل التحســينات الضروريــة للمنــازل مثــل 

تغطيــة األســقف مــن األمطــار ، والترميمــات الداخليــة ومعالجــة الســباكة والكهربــاء والدهــان ، 

وإضافــة بعــض املنافــع والغــرف للبيــوت حســب الحاجــة االجتماعيــة واألســرية والصحيــة .

برنامج كيان لتحسين املساكن

امليزانية السنويةاملنازل السنويةإجمالي املنازل املحسنة
مليون ونصف ريال20 منزل39 منزل
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برنامج كفاف للسالل الغذائية

ــة  ــى مرحل ــتفيدين إل ــل باملس ــى تص ــج حت ــذا البرنام ــرف ىلع ه ــة يف الص ــرق الجمعي ــت ط تنوع

ــرق : ــذه الط ــن ه ــة ، وكان م ــات الجمعي ــن خدم ــتفيدة م ــرة املس ــر الفقي ــي لألس ــاء الذات اإلكتف

-  كبونات السلة الغذائية

-  مشتريات السال الغذائية

-  تبرعات فاعلي الخير من السال الغذائية

- لحوم الهدي واألضاحي

- إفطار الصائمين لألسر

- برنامج زكاة الفطر

امليزانية التقديريةتنفيذ املشروععدد املستفيدين
750 ألف ريالأربع مرات سنويًا1500 أسرة

6



برنامج منتجون لألسر املنتجة

وهــو برنامــج الهــدف منــه تســويق منتجــات األســر الفقيــرة املســجلة بالجمعيــة ، وقــد تــم التحــول 

ــر  ــاء والتطوي ــة للعط ــات قابل ــم بن ــرة لديه ــر الفقي ــن األس ــر م ــرًا ألن كثي ــج نظ ــذا البرنام ــى ه إل

واإلنتــاج ، وبالتالــي فــإن الجمعيــة تســعى إلــى أن تعتمــد هــذه األســر ىلع نفســها بمــا يقومــون 

مــن صناعتــه وإعــداده يف منازلهــم مثــل الفطائــر والحلويــات ، واملعجنــات ، واملكســرات ، والكيــك 

والســمن واإلقــط ، والوجبــات الجاهــزة ، لتقــوم الجمعيــة نيابــة عنهــم بتســويقها ، وبيعهــا يف 

هــذا املعــرض ،  ممــا يحســن مســتوى معيشــتهم ، وزيــادة الدخــل لتلــك األســر.

تكاليف التشغيلتكاليف التأسيسحالة املشروع
180 ألف ريال سنويًا350,000 ريالقيد التشغيل
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لقطات لصالة برنامج منتجون لألسر املنتجة



برنامج كايف لسقيا املياة

يهــدف برنامــج »كايف« لتقديــم امليــاة املحــاة لألســر الفقيــرة واملحتاجــة الواقعــة يف نطــاق الجمعية 

بأســعار مناســبة إنطاقــًا مــن قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : »أفضــل الصدقــة ســقى املاء«.

ــة  ــة لتحلي ــة متكامل ــاء محط ــة لبن ــة الزراعي ــة اآلل ــع مؤسس ــد م ــم التعاق ــام 2018 ، ت ــال الع ــي خ فف

امليــاة ، ويتــم توزيعهــا ىلع األســر الفقيــرة عــن طريــق وايتــات مــاء تــم شــراؤها خصيصــًا للمشــروع ، 

ويتــم توزيعهــا بأســعار خيريــة ىلع املحتاجيــن ، كذلــك يتــم تعبئــة بــرادات امليــاة يف األماكــن العامــة 

، واملســاجد الواقعــة يف نطــاق عمــل الجمعيــة.

ــدق  ــون التص ــن يرغب ــر الذي ــي الخي ــة لفاعل ــاء مخصص ــقيا امل ــات س ــع كوبون ــة ببي ــوم الجمعي ــا تق كم

ــدارس. ــاجد  ، أو امل ــرة ،  أو املس ــر الفقي ــواء لألس ــاء ، س بامل

وقــد كانــت التكلفــة اإلجماليــة لتأســيس هــذا البرنامــج مبلــغ )         ( ثاثمائــة وخمســة وخمســون ألــف 

ريــال ، كمــا تبلــغ التكلفــة التشــغيلية للبرنامــج مبلــغ )         ( ريــال ســنويًا ، حيــث يعمــل البرنامــج يف 

مرحلــة اإلنتــاج هــذا العــام.

تكاليف التشغيلتكاليف التأسيسحالة املشروع
150 ألف ريال سنويًا355,000 ريالقيد التشغيل
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برنامج كسوة بنات األسر الفقيرة

ــل  ــنة يف فص ــن )4 - 20( س ــة م ــة العمري ــرة للفئ ــر الفقي ــات األس ــوة لبن ــر كس ــة بتوفي ــوم الجمعي  تق

الشــتاء ، وفتــرة األعيــاد ، حيــث يتــم صــرف كبونــات بقيمــة )300( ريــال لــكل بنــت يتــم اســتامها مــن 

ــاض . ــة بالري شــركة الهــرم التجاري

ففــي العــام 2018 تــم صــرف كســوة عيــد الفطــر املبــارك لعــدد )         ( بنــت بتكلفــة إجماليــة بلغــت )         

( وكذلــك يف عيــد األضحــى املبــارك تــم صــرف كســوة لعــدد )         ( بتكلفــة إجماليــة بلغــت )         ( ريــال.

بطانية ودفاية الشتاء

ــة  ــت التكلف ــرة ، وكان ــا )         ( أس ــتفاد منه ــة اس ــدد )         ( بطاني ــع ع ــم توزي ــتاء ت ــل الش ويف فص

اإلجماليــة )         ( ريــال ، كمــا تــم صــرف )         ( دفايــة بقيمــة )         ( ريــال اســتفاد منهــا )         ( أســرة ، 

ــل. ــا )         ( طف ــتفاد منه ــال اس ــتوية لألطف ــس ش ــى ماب ــة إل باإلضاف

الحقيبة املدرسية

ــات  ــاء وبن ــز للحقائــب املدرســية ألبن ــة العــام الدراســي مــن كل عــام يتــم اإلعــداد والتجهي قبــل بداي

ــة ،  ــب وطالب ــا ىلع )         ( طال ــية بمحتوياته ــة مدرس ــع )         ( حقيب ــم توزي ــد ت ــرة ، فق ــر الفقي األس

ــال.  ــا )         ( ري ــة قدره بتكلف
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برنامج كفاءة للتدريب والتأهيل

ــذات لســتخيرها باألخــص لفئــة الشــباب  ــر ال إهتمــت الجمعيــة ببرامــج التدريــب والتأهيــل وتطوي

مــن خريجــي الجامعــات واملراحــل الثانويــة ، والذيــن هــم ىلع راس العمــل ، ممــا يســهل عليهــم 

الحصــول ىلع الوظائــف ، فأقامــت دورات الدبلومــات يف الحاســب األلــي واللغــة االنجليزيــة ، ويتــم 

تخريــج )60( طالــب ســنويًا بدرجــة الدبلــوم املعتمــد مــن املؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي مــن 

ــال .  ــام )165.942( ري ــذا الع ــج له ــة البرنام ــت تكلف ــد كان ــل ، وق ــب والتأهي ــة للتدري ــد الجمعي معه

ــام 2017م. ــال الع ــًا خ ــن )74( خريج ــدد الخريجي ــد كان ع وق
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النقل الجامعي للطالبات

 تافيــًا لكثــرت الحــوادث التــي كثــرت يف األونــه األخيــرة يف نقــل الطالبــات ، وكذلــك الحــد مــن 

كثــرة ســيارات النقــل الخاصــة بالعمالــة ، قامــت الجمعيــة بالتنســيق مــع )جامعــة شــقراء( لتوفيــر 

باصــات لنقــل الطالبــات مــن بنــات املنطقــة الاتــي يدرســن يف كليــات الجامعــة املختلفــة يف 

محافظتــي القويعيــة واملزاحميــة ، فوفــرت باصــات النقــل املجانيــة و املريحــة  للطالبــات تحــت 

إشــراف الجمعيــة . لتقــوم الجمعيــة بمنــح الحوافــز اإلكراميــة  للســائقين . وقــد كانــت املصروفــات 

ــال. ــغ )11.500( ري ــك النشــاط بمبل لذل

5



لقطات من برنامج كفاءة للتدريب والتأهيل
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ــْن َخْيــٍر َفِلْلَواِلَدْيــِن َواأْلَْقَرِبيــَن َواْلَيَتاَمــٰى  قــال تعالــى : ) َيْســَأُلوَنَك َمــاَذا ُينِفُقــوَن ُقــْل َمــا َأنَفْقُتــم مِّ

َ ِبــِه َعِليــٌم (. ــِبيِل َوَمــا َتْفَعُلــوا ِمــْن َخْيــٍر َفــِإنَّ اهللَّ َوامْلََســاِكيِن َواْبــِن السَّ

ــبيل اهلل أو  ــد يف س ــكين كاملجاه ــة واملس ــاعي ىلع األرمل ــلم: ) الس ــه وس ــى اهلل علي ــال صال وق

ــم بالنهــار (. ــل الصائ ــم باللي القائ

فبعــد التعــاون املثمــر مــع جمعيــة األيتــام )إنســان( فــرع محافظــة القويعيــة املتخصصــة يف رعايــة 

ــات  ــن خدم ــتفيدة م ــجلة واملس ــام املس ــر األيت ــدد أس ــض ع ــم ، انخف ــس احتياجاته ــام ، وتلم األيت

الجمعيــة ، فتبنــت الجمعيــة كفالــة مــا تبقــى منهــم وعددهــم )                  ( يتيــم ويتيمــة ، حيــث 

ــد  ــهريًا ، وق ــال ش ــون ري ــان وخمس ــع مئت ــم بواق ــكل يتي ــهرية ل ــة ش ــرف كفال ــة بص ــوم الجمعي تق

ــال . ــغ )                  ( ري ــام 2018 بمبل ــال الع ــة خ ــك الفئ ــة لتل ــغ املصروف ــي املبال ــت إجمال كان

برنامج كافل لرعاية األيتام 7

املساعدات النقدية من الزكاة الواردة

املساعدات النقدية املقدمة للمستفيدين

املساعدات الطارئة

قــال تعالــى : )إن املصدقيــن واملصدقــات وأقرضــوا اهلل قرضــًا حســنًا يضاعــف لهــم ولهــم أجــر كريــم( 

الحديــد آيــة  18.

تلبيــة الحتياجــات األســر الفقيــرة لشــهر رمضــان املبــارك والعيــد إعتــادت الجمعيــة بحصــر وصــرف 

املســاعدات النقديــة مــن الــزكاة الــواردة مــن فاعلــي الخيــر يف بدايــة شــهر رمضــان الكريــم  مــن كل 

عــام  فقــد بلــغ إجمالــي املبالــغ املصروفــة مــن الــزكاة )                  ( ريــال.

ــر  ــن يف املخف ــة للموقوفي ــر اإلعاش ــة ىلع توفي ــت الجمعي ــه عمل ــرطة الجل ــر ش ــع مخف ــاون م فبالتع

، يف إطــار الحمــات التفتيشــية التــي تقــوم بهــا دوريــات الشــرطة وأمــن الطــرق بحثــًا عــن العمالــة 

الغيــر نظاميــة التــي تعمــل يف املــزارع يف القــرى والهجــر تمهيــدًا لنقلهــم الــى إدارة الوافديــن يف 

الريــاض ويتمثــل دور الجمعيــة يف توفيــر الوجبــات الغذائيــة ومــاء الشــرب ، وكذلــك بطانيــات الشــتاء 

عنــد الضــرورة ، فــكان مجمــوع مــا تــم صرفــة ملســاعدتهم مبلــغ وقــدره )                  ( ريــال 
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وهــذا البرنامــج خــاص بفئــة املعاقيــن وكبــار الســن املقعديــن ، وذلــك بتوفيــر االحتياجــات الخاصــة 

لهــم والتــي تعيــن ذويهــم ىلع رعايتهــم واالهتمــام بنظافتهــم  وقــد إســتفاد مــن هــذا البرنامــج 

)                  ( معاقيــن ، و )                  ( معاقــات ، وبلغــت التكلفــة االجماليــة للبرنامــج )                  ( ريــال .

مساعدات املعاقين

ففــي مجــال االهتمــام ببيــوت اهلل تقــوم الجمعيــة ســنويًا ، وعنــد دخــول فصــل الصيــف باالســتعانة 

بمؤسسات متخصصة يف صيانة وحدات التبريد والتكييف ، فعملت ىلع )                                                  ( 

، وقــد كانــت تكلفــت العمــل مبلــغ )                  ( ريــال .

لخلــق نــوع مــن أنــواع التكافــل اإلجتماعــي ، ومســاعدة فئــة الشــباب ىلع الــزواج ، عملــت الجمعيــة 

ــاء  ــن أبن ــزواج م ــدم ىلع ال ــاب يق ــكل ش ــال ل ــا )                  ( ري ــة قدره ــاعدة مالي ــم مس ىلع تقدي

املنطقــة ، فــكان إجمالــي مــا تــم صرفــه خــال العــام 2018 )                  ( ريــال ، اســتفاد منهــا )                  ( 

شبان.

عمارة املساجد

مساعدات إعانة زواج

ــص  ــة بفح ــرطة الخاص ــزة واألش ــر األجه ــي بتوفي ــي الحكوم ــز الصح ــع املرك ــاون م ــم التع ــا يت كم

الســكر، وبعــض املســتلزمات الطبيــة ، وقــد كانــت تكلفــة تلــك املســاعدات خــال العــام 2018 مبلــغ 

)                  ( ريــال.

عيادات طبية ومستوصفات
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هــو مشــروع خيــري اســتثماري مــن املخطــط إقامتــه ىلع أرض مســاحتها 5000 متــر مربــع وهــو عبــارة 

عــن مجمــع تجــاري ىلع طريــق الريــاض مكــة الســريع. ويعــود ريعــه للبرامــج التاليــة

أوقاف الجمعية



جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك        |        التقرير السنوي 2019         |        صفحة   -  23  -

أماك الجمعية

ــارة  ــع وهــو عب ــر مرب ــري اســتثماري أقيــم ىلع مســاحة )750( مت هــو مشــروع خي

عــن عمــارة ســكنية يحتــوي ىلع ثــاث أدوار بعــدد )8( شــقق كبيــرة ، ومعرضيــن 

ــطة  ــم أنش ــا لدع ــن عائداته ــتفادة م ــنوي ، لاس ــار الس ــن لإليج ــن كبيري تجاريي

وبرامــج الجمعيــة ، ويقــع يف محافظــة املزاحميــة ، وقــد تبــرع بارضــة وإنشــاءه 

الشــيخ ملهــي بــن ســامة بــن ســعيدان ليكــون عائــدة املــادي وقــف للجمعيــة، 

وقــد إكتمــل العمــل يف ذلــك الوقــف بتكلفــة إجماليــة )2.467.767( إثنــان مليــون 

وأربعمائــة وســبعة وســتون ألــف وســبعمائة وســبعة وســتون ريــال .  

وقف عمارة املزاحمية
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مشــروع يقــع ىلع طريــق الريــاض مكــة الســريع ، ويســتهدف املســافرين 

الراغبيــن يف االســتراحة مــن عنــاء الســفر مــن خــال اســتئجار الوحــدات 

الســكنية واملكــوث فيهــا حســب املــدة املرغوبــة ، ويحتــوي املشــروع ىلع عدد 

) 10 ( وحــدة ســكنية بمرافــق مختلفــة حســب رغبــة النــزالء ، والوحــدات مفروشــة 

ومجهــزة بشــكل مريــح ومناســب لراحــة النــزالء ، ويبلــغ عائدهــا الســنوي )120.000( 

ــال. ــف ري ــة وعشــرون أل مائ

مشروع الشقق املفروشة

هــو عبــارة عــن عمــارة ســكنية اســتثمارية بالقــرب مــن مبنــى الجمعيــة إنشــأت 

ــود  ــكنية ، يع ــقه س ــدد )14( ش ــوي ىلع )3( أدوار بع ــر 2 ، تحت ــاحة )1.050( مت بمس

ربعهــا ألبنــاء األيتــام باملنطقــة وتدريبهــم وتأهيلهــم ، وقــد تــم اإلنتهــاء مــن 

ــذا  ــر يف ه ــدأ التأجي ــد ب ــال ، وق ــون ري ــة  )3.000.000( ملي ــال بتكلف ــع األعم جمي

الوقــف ، ومــن املتوقــع  أن يكــون العائــد الســنوي لهــذا الوقــف )235.000( مئتــان 

وخمســة وثاثــون ألــف ريــال.

وقف األيتام االستثماري



عبــارة عــن عمــارة ســكنية اســتثمارية بالقــرب مــن وقــف األيتــام وكاهما أنشــئ 

ىلع قطعــة أرض واحــدة بمســاحة )950( متــر مربــع ، يحتــوي ىلع )3( أدوار بعــدد 

)14( شــقه ســكنية ، يعــود ريعهــا ملســاعدة  األســر الفقيــرة املســجلة بالجمعيــة 

، وقــد تــم االنتهــاء مــن جميــع األعمــال بتكلفــة إجماليــة قدرهــا )2.750.000( إثنــان 

مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ريــال ، وقــد بــدأ التأجيــر يف هــذا الوقــف ، 

ويتوقــع  أن يكــون العائــد الســنوي )180.000( مائــة وثمانــون ألــف ريــال.

وقف الوالدين االستثماري
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