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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية



صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

صاحب السمو الملكي
األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود

محافظ محافظة جدة

صاحب السمو الملكي
األمير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة مكة المكرمة



التعريف بالجمعية

التأسيس وا�هداف:
1402/12/25هـ، وهي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تشمل  ست جمعية البر بجدة في  تأسّ

خدماتها محافظة جدة وما حولها من القرى، ورئيسها الفخري صاحب السمو الملكي أمير منطقة 

مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ومسجلة برقم 62.
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ا�هداف العامة:

التابعة *  اإليوائية  ور  الدُّ وفتيات  بأبناء  واالرتقاء  المحتاجين،  والفتيات  للبنين  اإليواء  خدمة  توفير 
للجمعية من خالل تقديم رعاية شاملة لهم وفق أُسس تربوية إسالمية تجعل منهم عنصرًا 

مستقالً فاعالً في المجتمع مع بلوغ سنّ الخامسة والعشرين.

زة لأليتام لدى ذويهم، تشمل: تنمية مهاراتهم، وتطوير قدراتهم *  تقديم خدمات متنوعة ومتميّ
ومواهبهم، ورعايتهم صحيًا، والمساهمة في توظيفهم.

العمل على وصول األُسر المحتاجة القابلة للتطوير إلى مرحلة االكتفاء خالل خمس سنوات من * 
رعايتها.

لية للمرضى المحتاجين، خصوصًا مرضى الفشل الكلوي المزمن.*  تقديم خدمات طبية أوّ

صية، وتبنّي نظام جودة *  إتقان مختلف أعمال الجمعية من خالل بناء الكفاءات اإلدارية والتخصّ
عالمي خالل السنوات الثالث األولى من هذه الخطة.

ز، والقيام باألبحاث والدراسات، *  المساهمة في تطوير العمل الخيري من خالل تقديم نموذج متميّ
وبناء الشراكات مع الجمعيات األخرى والجهات ذات االختصاص.

خالل *  من  الخطة  نهاية  مع  التشغيلية  الميزانية  من   ٪٥٠ بنسبة  المالي  الذاتي  االكتفاء  تحقيق 
تطوير وتنويع مصادر الدخل.

التواصل مع المهتمين بالجمعية وفئات المجتمع المختلفة بشكل دائم ومستمر.* 
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التعريف بالجمعية

الرسالة:

الرؤية:

أن تكون جمعيتنا الرائدة في خدمة األيتام واألسر والمرضى المحتاجين والوجهة األولى للمانحين 

األستراتيجي  والشريك  المالية  بمواردها  والمكتفية  المؤهلة  البشرية  للكوادر  الجاذبة  والمتبرعين 

للجهات الرسمية.

بر دائم بمجتمعنا برعاية اليتيم والمحتاج وتحقيق الريادة في أعمالنا.
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كلمة رئيس مجلس ا�دارة

35 عام  من العطاء والتميز
وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  والمرسلين  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  الحمدهللا 

أجمعين، وبعد.
1402هـ  الحجة من عام  25 ذو  انطالقتها في  (35) عام حيث كانت  البر بجدة  لقد مرّ على تأسيس جمعية 
رائدة  الجمعية  أصبحت  ومهتمين  محبين  من  الخيري  الصرح  لهذا  الالمحدود  الدعم  ثم  اهللا  من  وبتوفيق 
في ميادين العمل الخيري التنموي وحققت نجاحات كبيرة عامًا بعد عام وعقد يتلوه عقد من خالل إيصال 
األسر  وكفالة  الفقراء  معاناة  وتخفيف  والمحتاجين  األيتام  رعاية  في  القيمة  وأهدافها  السامية  رسالتها 

وإيواء األطفال والرعاية الصحية والكفاالت وبرنامج األسر المنتجة المشاريع الموسمية.

وما عززّ من مسيرة الجمعية لتكون على ماهي عليه اليوم هو اهتمام والة األمر بالعمل الخيري منذ عهد 
الملك  الشريفين  الحرمين  آل سعود -رحمه اهللا- وحتى خادم  بن عبدالرحمن  الملك عبدالعزيز  المؤسس 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه اهللا- 

وقد رعى البذرة األولى صاحب السمو الملكي األمير ماجد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه اهللا -  بجهد كبير 
في تأسيس جمعية البر بجدة ووضع لبناتها األولى ليكون أساسها قويًا وقد خلفه في ذلك أخيه صاحب 
منسوبي  جميع  على  البيضاء  األيادي  صاحب  اهللا-  –رحمه  عبدالعزيز  بن  عبدالمجيد  األمير  الملكي  السمو 
ي عهده شهد هذا الصرح الخيري رعايةً واهتمامًا ودعمًا مباشرًا شكل جسرًا لمساحة كبيرة  جمعية البر وفِ

من التميز في تقديم الخدمات اإلجتماعية للفئات المجتمعية األكثر احتياجًا 

منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين  خادم  مستشار  وضع  وطننا  نهضة  مسيرة  في  المبارك  العهد  هذا  ي  وفِ  
االهتمام  اهللا  حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  الفيصل  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  المكرمة  مكة 
كل  لتحقيق  لمتابعتها  يسعى  الذي  أولوياته  أهم  من  وتطويره  والتطوعي  الخيري  العمل  وتنمية  باإلنسان 
مايتناسب مع احتياجهم باعتبارهم أساس التنمية والهدف األسمى للنهوض بالوطن ومكتسباته وليكون 

االعتماد عليهم في المستقبل شركاء فاعلون في تحقيق رؤية بالدنا وأهدافها الوطنية.

وختامًا أتوجه بالشكر والتقدير لكافة الداعمين ومحبي الخير الذين قدموا الغالي والنفيس لدعم الجمعية 
العمل والتنمية االجتماعية على  برامجها وأنشطتها وفعالياتها، كما أشكر منسوبي وزارة  من خالل دعم 
تعاونهم وعملهم المتواصل لتهيئة الفرصة لنجاح هذا القطاع في خدمة المستفيدين  والشكر موصول 
لكافة العاملين أو من سبق لهم العمل في جمعية البر وهم قائمة طويلة من لوحة الشرف نسأل اهللا أن 

سن العمل واهللا ولي التوفيق يجزيهم خيرًا ويرزقنا وإياهم حُ
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صالح بن علي التركي
رئيس مجلس اإلدارة
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مؤّسسو الجمعية

صاحب السمو الملكي األمير ماجد بن عبدالعزيز «رحمه اهلل»

األستاذ أحمد عمر مسعود «رحمه اهلل»الشيخ محمد عبود العمودي
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األستاذ مازن محمد باحارث

األستاذ شاهر عبدالرؤوف بترجي

المهندس عبدالعزيز عبداهلل حنفي

المستشار الشيخ أحمد عبدالعزيز الحمدان
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رؤساء مجلس ا�دارة

األستاذ أحمد عمر مسعود
«رحمه اهلل»

(١٤٠٢- ١٤١٤هـ)

المهندس حسن أسعد جمجوم
 (١٤١٥- ١٤١٧هـ)

األستاذ مازن محمد بترجي
 (١٤٢٩- ١٤٣٧هـ)

األستاذ صالح بن علي التركي
(١٤١٨- ١٤٢٨هـ)

األستاذ صالح بن علي التركي
(١٤٣٨هـ- حتى اآلن)
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الدكتور سليمان موصلي
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس ا�دارة

األستاذ صالح بن علي التركي
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ سيف اهلل محمد شربتلي
عضو مجلس اإلدارة

المهندس طالل خالد إدريس
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ خلف هوصان العتيبي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور عبداهلل بن محفوظ
عضو مجلس اإلدارة والمشرف 

المالي

األستاذ عبداهلل سالم باخشب
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ سعيد محمد آل مشرف
عضو مجلس اإلدارة والمشرف 

العام على إدارة الجمعية
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برامج الجمعية

اإليواء

كفالة األيتام

الرعاية الصحية

كفالة األسر

أسر منتجة

01

02

03

04

05
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ا�يواء

يجب  أمانةً  بوصفهم  معهم  اهتمامها  جلّ  وتبذل  األيتام،  والفتيات  األبناء  الجمعية  تأوي 
المحافظة عليها، ودرء أيّ خطر قد يحيط بهم. وقد آوت الجمعية أكثر من 900 يتيمًا ويتيمة 

ور إيوائية تابعة لها، هي: في ثالث دُ

وتحتضن األطفال حديثي الوالدة 
حتى سنّ التاسعة لألوالد، وحتى 

سنّ الزواج للفتيات.

وتــحــتــضــن األبـــنـــاء مـــن ســنّ 
الثامنة  ســن  حتى  التاسعة 

عشرة.

سن  مــن  الــشــبــاب  وتحتضن 
ــــى سن  ــة عـــشـــرة إل ــن ــام ــث ال

الخامسة والعشرين.

دار الزهراء: 

دار 
الفتيان

قق رجال  شُ
المستقبل:
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خدمات اإليواء

لهم  م  وتقدّ مناسبين،  ومكانًا  وجوًا   ، سليمةً صحيةً  بيئةً  وفتياتها  ألبنائها  الجمعية  ر  توفّ
جميع االحتياجات الالزمة حسب وضع الجمعية المالي ووفق الميزانية المعتمدة. بلغ إجمالي 

رفت في خدمات اإليواء: 262,148,168 رياالً. المبالغ التي صُ

مها الجمعية: الخدمات التي تقدّ
ر سكنًا مريحًا لأليتام بجميع متطلباته األساسية.*  القسم الداخلي: يوفّ

المطعم: يقوم بإعداد ثالث وجبات تحت إدارة شركة التموين العربي.* 

العيادة الطبية: تتابع الحالة الصحية لألبناء والفتيات، وتعمل التحاليل الدورية الالزمة: الدم، والبول، * 
والبراز.

ر الغساالت األتوماتيكية الالزمة لغسل مالبس جميع أبناء وفتيات الجمعية.*  المغسلة: توفّ

كلّ *  تزويده  ويتمّ  والمغسلة،  الجمعية  مرافق  بجميع  الخاصة  النظافة  أدوات  يضمّ  المستودع: 
ثالثة أشهر.

ر اهللا.*  تنفيذ خطة إخالء آمنة في حالة الطوارئ ال قدّ

ج، أو األعياد، أو *  توفير جميع احتياجات أبناء وفتيات الجمعية في المناسبات المختلفة: نجاح، أو تخرّ
اليوم الوطني للمملكة.

ور التابعة للجمعية على مدار الساعة.*  توفير حراسات أمنية على البوابات الخارجية للدُّ

تنظيم حركة سير باصات نقل الفتيات بين دار اإليواء التابعة للجمعية ومدارس الفتيات وجامعاتهن.* 
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خدمات اإليواء

أكثر من 

262مليون ريـال

القسم الداخلي

المستودع

العيادة الطبية

المناسبات

حركة سير الباصات

المطعم

خطة اإلخالء

المغسلة

الحراسات األمنية
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كفالة األيتام

كفالة األُسر

دراسة  خالل  من  األيتام  كفالة  مشروع  تنفيذ  على  باإلشراف  الجمعية  في  الكفاالت  وحدة  تقوم 
وضع اليتيم اجتماعيًا عن طريق البحث المكتبي والميداني وفق دراسة دقيقة من باحثين وباحثات 
د لذلك. وبلغ  صين، ثم يتمّ إيداع مبلغ الكفالة في الحساب البنكي لليتيم في الوقت المحدّ متخصّ
عدد األيتام الذين كفلتهم الجمعية أكثر من 2000 يتيمًا ويتيمة، بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت 

في كفالة األيتام: 100,624,944 رياالً تقريبًا.

البرامج  أحد  وهو  المحتاجة،  األسر  حياة  في  الظليل،  والظلّ  الحانية،  اليد  األُسر  كفالة  برنامج  يمثّل 
الجمعية دراسة حالة  ه. وتتولّى  المجتمع كلّ بناء  لما لألسرة من أهمية في  الجمعية  المهمة في 
األسر، وتحديد درجة استحقاقها للمساعدة، عن طريق البحث المكتبي والميداني لهذه األسر. وبلغ 

عدد األسر الذين كفلتهم الجمعية أكثر من 1000 أسرة، بإجمالي تكلفة بلغت: 87,780,713 رياالً.

 أكثر من 2000 يتيمًا ويتيمة

أكثر من 1000 أسرة

أكثر من 100 مليون ريـال

أكثر من 87 مليون ريـال
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تحويل ا�سر الفقيرة أو المحدودة الدخل إلى أسر منتجة

تتمّ مساعدة األسر المحدودة الدخل بطريقة غير تقليدية من خالل إدخالهم في برنامج إقراض 
منازلهم؛  داخل  الصغر  متناهية  مشروعات  إقامة  على  تساعدهم  رة  ميسّ بطريقة  متدرّج 

بهدف زيادة دخلهم واكتفائهم ذاتيًا.

وبلغ عدد األسر المستفيدة من القروض الحسنة 
المستفيدة  األسر  وعدد  أسرة،   1539 اآلن  حتى 
أسرة،   14841 والتوظيف  والتأهيل  التدريب  من 
ريـال،   7,623,500 القروض  قيمة  إجمالي  وبلغ 

ووصلت نسبة السداد إلى 95%.

الخدمات المقدمة لألسر

تسويق منتجات

قروض حسنة

تدريب وتأهيل وتوظيف

قروض حسنة: 1539 أسرة

تدريب وتأهيل وتوظيف: 14841 أسرة

قيمة القروض: أكثر من سبعة ماليين ريـال

نسبة السداد: 95%
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الرعاية الصحية:
ت بمرضى الفشل الكلوي سنة 1416هـ،  كانت الجمعية من أوائل جمعيات المملكة التي اهتمّ
ت: الشيخ شاهر  ثمّ أُنشئت اللجنة الصحية في الجمعية في جمادى األولى سنة 1431هـ، وضمّ
ت  واهتمّ العطاس،  عدنان  والدكتور  عباس،  محمد  والدكتور  حبيب،  حامد  والدكتور  بترجي، 

بدعم الجانب الصحي ألنشطة الجمعية االجتماعية؛ مثل: عيادات الدور واألحياء.
وتضمّ الرعاية الصحية في الجمعية كالً من:

هؤالء  خدمة  إلى  الجمعية  المحتاجين  من  الكلوي  الفشل  بمرض  المصابين  أعداد  زيادة  دفعت 
المرضى ومساعدتهم صحيًا واجتماعيًا ونفسيًا؛ فأنشأت مركز عبدالكريم بكر الطبي، مركز هشام 

عطار للغسيل الكلوي. ويضمّ المركزان 67 جهاز غسيل

مراكز غسيل الكلى:

 250 مراكز غسيل الكلى
مريضًا سنويًا  34,237

جلسة غسيل كلى  67 
جهاز غسيل
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الخدمات المجانية التي يحصل عليها المريض

غسيل طبي متوافق مع أنظمة الغسيل 
مستقاة  معايير  وفق  العالمية  الكلوي 
من منظمة الكلى العالمية عبر مبادرات 
 NKF/KDOQI الكلي  ـــراض  ألم ــودة  ــج ال

CDC ومراكز الوقاية والسيطرة الوبائية

الالزمة  ـــة  األدوي جميع  توفير 
الهيموجلوبين  نسبة  لــرفــع 

خالل عملية الغسيل

تـــوفـــيـــر جــمــيــع 
األدويـــــة األخـــرى 
يستعملها  التي 
الــــــمــــــريــــــض؛ 
الضغط،  كأدوية 
 ، ل و ليستر لكو ا و
واألدويــــــــــــــــــة 
الــــخــــافــــضــــة 

للهرمونات

ــال  ــق ــت ــة ان ــل ــي ــر وس ــي ــوف ت
المريض إلى مراكز الغسيل 

الكلوي والعودة منها

عمل  فـــي  الــمــســاهــمــة 
ـــة  ـــدي ـــوري الـــــوصـــــالت ال
ــة  ــاص ــخ الـــشـــريـــانـــيـــة ال

بالغسيل

الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
الخاصة  الــعــمــلــيــات 
بمرض الفشل الكلوي 
جمعية  مع  بالتعاون 
األمير فهد بن سلمان 

النا) الخيرية (كُ

توفير كوبونات سالل غذائية 
مؤسسة  مـــع  ــاون  ــع ــت ــال ب

سليمان الراجحي الخيرية

للمرضى،  الكاملة  التطعيمات  توفير 
لمتابعة  الشهرية  الفحوصات  وعمل 

كفاءة جلسات الغسيل

للمريض  المستمر  الصحي  التثقيف 
ومحاضرات  تغذية  إخصائية  طريق  عن 
تثقيفية من خالل قناة ميديكا اإلعالمية

الحصول على وجبة 
ــي أثــنــاء  ــيــة ف غــذائ
جــلــســة الــغــســيــل 

الكلوي

1

2

3

4567

8

9
10
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 المجمع الطبي
خدمات صحية مجانية للمرضى المكفولين من األيتام واألرامل* 
 10 ريـاالت لعموم الفقراء وذوي الدخل المحدود* 
 721,499 مراجعًاً* 

المجمع الطبي:
م خدمات صحية شاملة  س سنة 1414هـ في مبرة الشيخ عبداللطيف جميل بحي الكندرة، ويقدّ تأسّ
للمرضى المكفولين من األيتام واألرامل مجانًا، وبتعرفة قدرها عشرة ريـاالت فقط لعموم الفقراء 

وذوي الدخل المحدود. وبلغ عدد المستفيدين من المجمع الطبي منذ افتتاحه 721,499 مراجعًا.

مها المجمع الطبي: صات التي يقدّ التخصّ
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مها المجمع الطبي للمريض: الخدمات التي يقدّ

 أكثر من 

70
ألف مراجع

أكثر من

70
مليون ريـال

خدمات مجانية 
مها المجمع  يقدّ

للمرضى 
المراجعين:

إجراء الفحوصات المخبرية

األدوية والعالجات الالزمة

االستشارة الطبية
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البرامج االجتماعية والمشاريع الموسمية:

مستودع البر الخيري وتنمية موارده:
المحلية  األعمال والمصانع  المتبرعين من رجال  العينية من  التبرعات  البر الستقبال  أُنشئ مستودع 
وأدوات  واالستهالكية،  الغذائية  والمواد  واألثاث،  الكهربائية،  واألدوات  لألجهزة  المنتجة  والشركات 
األسر  بيانات  حسب  للمحتاجين  وصرفها  وتعبئتها  فرزها  وإعادة  الشخصية،  والعناية  النظافة 
المحتاجة التي يصدرها قسم المساعدات في الجمعية بعد دراسة حالة األسرة، ومدى احتياجها، 

مع مراعاة حجم األسرة وعدد أفرادها.

بإجمالي قيمة مساعدات  3,565 مستفيدًا سنويًا،  المستودع أكثر من  المستفيدين من  وبلغ عدد 
عينية بلغ 99,700,275 رياالً منذ افتتاح المستودع.

نحو

3,565
مستفيدًا سنويًا

نحو

100
مليون ريـال
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المشاريع واألوقاف:

؛ ألنه مشروع حيوي يحمي موارد الجمعية من  تُولي الجمعية مشروع الوقف الخيري أهميةً بالغةً

ر دخالً ثابتًا ومستمرًا، مع الحفاظ على قيمته كأصول ثابتة.  األزمات، ويوفّ

وقف عمارة الثغر• 
وقف عمارة الحريري بالجامعة• 
وقف فيال الشاولي بالشرفية• 
وقف فيال هشام خياط بحي النهضة• 
رة لشركة بندة•  وقف أرض السنابل المؤجّ
وقف أبراج االتصاالت وزين في اإلدارة العامة• 
وقف صراف الرياض في اإلدارة العامة• 
المحالت التجارية في اإلدارة العامة• 
مركز هشام عطار الطبي لعالج مرضى الغسيل الكلوي• 
مركز عبدالكريم بكر الطبي• 
مجمع العمودي الطبي• 
دار السيد محمد عبداهللا الشربتلي• 
أرض الظاهري «تحت اإلنشاء»• 

األوقاف التابعة للجمعية:
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المشاريع الموسمية:

ر إجمالي مصروفات المشاريع الموسمية بـ: 26.817.416 رياالًً. يُقدّ

المشاريع 
الموسمية

إفطار 
صائم

صدقة 
اللحم

تفريج 
كربة

كسوة 
العيد

األضاحي

زكاة 
سقيا الفطر

وإطعام 
حاج

01

02

0304

05

06

07

وإطعام 
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الفعاليات وا�نشطة الرياضية:

تحقيق  في  تساهم  التي  السنوية  والمناسبات  الفعاليات  من  عددًا  يها  بتبنّ الجمعية  ز  تتميّ
المشاركة المجتمعية مع مختلف شرائح المجتمع وتنمية الموارد. ومن أهم هذه الفعاليات 

والمناسبات:

ماراثون جدة:
أكبر  من  وهو  1423هـ،  سنة  ماراثون  أول  الجمعية  أقامت 
ويحظى  سنويًا،  المملكة  تشهدها  التي  الرياضية  التظاهرات 
المملكة،  ومناطق  ــدن  م مختلف  مــن  محلية  بمشاركة 
ومشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في 
من  ائين  عدّ ومشاركة  وعالمية،  محلية  وسباقات  ماراثونات 

خارج المملكة.
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إسكواش جدة:

احتفاالت يوم اليتيم العربي:

أقامت الجمعية أول بطولة إسكواش سنة 1426هـ حيث تنظم لجنة أصدقاء األبناء بجمعية  
البر بجدة سنويًا بطولة اسكواش جدة برعاية صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد 

بن عبدالعزيز محافظ جدة تحت شعار «رياضة فوق العادة».

الجمعية سنويًا، بمشاركة  تحتفل 
منطقة  في  الخيرية  الجمعيات 
وزارة  وإشــــراف  الــمــكــرمــة،  مــكــة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
في  العربي  اليتيم  يوم  بمناسبة 
ختام  ويشهد  ع،  منوّ ترفيهي  جوٍّ 

اليوم االحتفالي توزيع الهدايا.

الفعاليات 
واألنشطة 

الرياضية

ماراثون جدة

 إسكواش جدة

احتفاالت 
يوم اليتيم 

العربي
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 الجمعيات الخيرية التي انطلقت من جمعية البر بجدة:

جمعية مراكز 
األحياء 

لجنة
 تراحم 

جمعية
 البر بثول 

جمعية 
دار الحماية 
االجتماعي 

الجمعية 
السعودية 

الخيرية لمرضى 
اإليدز  

جمعية 
أصدقاء

 الزهايمر 
الخيرية 

جمعية
 البر بذهبان 

جمعية إصالح 
ذات البين 

مركز إيواء 
األطفال 

المتسولين 
دار المسنات 
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عناوين الجمعية:

اإلدارة العامة: حي الزهراء  : 6391100    : 6913774  القسم النسائي: 6391100 
مكاتب األحياء: مكتب الصفا: 6936969  مكتب السليمانية: 6403111  

مكتب السالمة: 6824905  مكتب حي األمير فواز: 6236610  مكتب الحمدانية: 6070766
حي المرجان: 6949842  حي السامر: 6779391 

مكتب الردسي مول، مكتب الصيرفي مول
 : 6055  جدة 21442 

albirjeddah@   info@albir.org.sa  www.albir.org.sa

ع: طرق التبرّ

ع في حساب الجمعية مباشرةً في البنوك اآلتية: إيداع التبرّ

ع عبر إحدى الوسائل اآلتية: يتمّ التبرّ

السداد في مقرّ الجمعية، اإلدارة العامة.* 
اإليداع في حساب الجمعية.* 
الصراف اآللي.* 
اإلنترنت.* 
الهاتف المصرفي.* 

رقم اآليبان

رقم الحساب
SA56 5500 0000 0037 3380 0145

037 3380 0145

رقم اآليبان

رقم الحساب
SA57 8000 0243 6080 1002 8006

243 6080 1002 8006

رقم اآليبان

رقم الحساب
SA79 0500 0068 2012 6283 8000

68 2012 6283 8000

رقم اآليبان
رقم الحساب

SA92 2000 0001 0102 9233 9901
1 0102 9233 9901

رقم اآليبان
رقم الحساب

SA28 4500 0000 0210 0213 4001
 0210 0213 4001

رقم اآليبان
رقم الحساب

SA30 1000 0013 6139 0000 0100
13 6139 0000 0100
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