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أن نكون رائـدين فـي الـعـمـل الخـيـري المستدام على المستوى المحلي 
والعالمي .

جمعية البر بجدة .. هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية ، تأّسست في 1402/12/25هـ  ورئيسها الفخري هو 
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

البشرية  الموارد  ، وهي تعمل تحت إشراف وزارة  القرى  تشمل خدمـاتها األنسانية محافظة جدة وما حولها من 
والتنمية االجتماعية ومسجلة بالرقم ) 62 ( .

في  الشريفين  الحرمين  لبلد  مشرقة  وواجهة  قدوة  الجمعية  تكون  أن 
لرفع  أطره  أوسع  في  واإلنساني  الخيري  النشاط  وممارسة  الخيري  القطاع 
لضمـان  ومـرضى  وأسـر  أيتـام  من  المستفيدة  للجهات  الذاتي  االكتفاء 

حقهم في المجـتمع والبيئة المحيطة .

" بــر جــدة " فــي ســطــور

رؤيـــتــــنـــــــا

رســـالـــتـــنــــا

10

التحول مـن جمعية تعتمد على التبرعات إلى جمعية تحقق االكتفاء الذاتي وتحقق التنمية المستدامة .
تقديم خدمات متنوعة و متميزة لأليتام واألسر المحتاجة .

تشجيع العالقة التكاملية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الخيرية لتوجيه مسئوليتها االجتماعية 
ألعمال البر الخيرية .

نقل األيتام واألسر المحتاجة من مرحلة االحتياج إلى مرحلة االكتفاء .
بناء منظومة تواصل مع الجمعيات الخيرية واإلنسانية المحلية والعالمية لتبادل الخبرات والمعلومات .

تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية .

قــــيــــمـــــنـــــا

أهـــــدافـــــنـــــا

الــنــزاهــة
المصداقية

الــعــدالـــة
الشفافية

اإلبــــداع
اإلحـسـان
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مؤسسو الجمعية

صاحب السمو الملكي األمير
ماجد بن عبدالعزيز آل سعود

رحمه اهلل

األستاذ
أحمد عمر مسعود

رحمه اهلل

األستاذ
شاهر عبدالرؤوف بترجي

حفظه اهلل

األستاذ
محمد عبود العمودي

حفظه اهلل

المهندس
عبدالعزيز عبداهلل حنفي

حفظه اهلل

األستاذ
مازن محمد باحارث

حفظه اهلل

المستشار
أحمد عبدالعزيز الحمدان

حفظه اهلل
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أعضاء مجلس اإلدارة

المهندس
محي الدين يحيى حكمي

مدير عام الجمعية

معالي الدكتور
سهيل حسن قاضي

رئيس مجلس اإلدارة

المهندس
عبدالمعين حسن الشيخ

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
سمير أحمد القرشي

المشرف المالي

األستاذ
محمد سعيد أبو ملحة

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
سلطان جمال شاولي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
ياسر صالح بن محفوظ

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
عبداهلل عبدالرحمن الجميح

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور
عبداهلل صالح الغامدي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
خلف هوصان العتيبي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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منُذ تأسيِس جمعيِة البرِّ قبل حوالي 4 عقود.. أخذ القائمون عليها عهدًا 
غاياٍت  لتحقيق  ديدُنهم  هو  الدؤوَب  العمَل  يجعلوا  أن  أنفسهم  على 
ساميٍة ينتصُب على رأسها التحوُل إلى االكتفاِء الذاتي وتحقيُق التنميِة 
المستدامِة واالنتقاُل من مرحلة )الرعوية( إلى مرحلة التمكيِن عبر عدٍد 
الحكومي  القطاعين  مع  المتعددِة  والشراكاِت  واألنشطِة  البرامِج  من 

والخاص والقطاع الثالث..

هذه  على  التقرير  هذا  ثنايا  في  لالطالِع  مساحاٍت  للقارئ  أترُك  ولعلي 
عليها  إنفاُقها  تم  التي  والمبالُغ  األرقاُم  تكشُف  التي  والبرامِج  األنشطِة 
بالُمخرجات  لالرتقاء  الجمعيِة  إداراِت وأروقِة  الدائب في  الحراك  عن ذلك 
بدوِر  بدءًا  األصيل..  المجتمع  هذا  في  المحتاجين  لخدمِة  مة  المقدَّ
مراكز  في  المبذولة  والجهود  الطبية  الخدماِت  وبرامِج  الثالث  الضيافة 
)األوقاف(  البر  بدياِر  انتهاًء  وليس  الطبي،  والمجّمع  الكلوي  الغسيل 

والمستودع الخيري واألنشطة الموسمية المتعددة.

أما كفالُة األسِر واأليتاِم فهي هاجَس الجمعية المستمر الذي حرصْت من 
خالله على تقديِم ُجل ما تستطيعه من عوٍن ومساعدٍة لهم وتمكينهم 

حتى يكونوا َلَبناٍت صالحًة في كياننا الشامخ.

لقد كشفت أزمُة فيروس كورونا )كوفيد 19( الذي غزا مجتمعنا مؤخرًا 
الثالُث  القطاُع  يمارُسه  الذي  الهام  الدوِر  عن  كلّه  العالِم  مضاجَع  وأقضَّ 
في مساندة مجتمِعه.. حيث هبَّ القائمون على الجمعية لخدمِة إنساِن 
مجتمِعهم وحمايته من هذه الجائحة الطارئة فكانوا كخلية النحل في 

أدائهم الذي يتطلعون دائمًا إلى إنجاز المزيِد منه..

فدشنْت الجمعية بواَبتها اإللكترونية وقدمت أربَع مبادراٍت هامٍة هي: 
ولوقفتكم  يتألمون  المرض  من  ُمعين-  خيَر  لهم  لتكْن  أقرُب-  لك  البرُّ   (
معاني  في  بانورامية  لوحًة  بذلك  راسمًة  ووقاية(  رعايٌة  البرُّ   - ينتظرون 
بخدمات  االرتقاء  إلى  المبادراُت  هذه  تهدُف  حيث  االجتماعي..  التكافل 

مـالحـُم البرِّ ..
د / سهيل بن حسن قاضي

رئيـس مجلس اإلدارة
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العمِل  أداء  في  والمستفيدين  المتبرعين  على  التيسيِر  خالل  من  المجتمِع  سالمة  على  والحفاظ  الجمعية 
ه الدولة- عبَر منصاٍت إلكترونيٍة وتطبيقاٍت يستطيعون تحميَلها على  الخيري إلكترونيًا )عن ُبعد( - كما هو توجُّ
هواتفهم الذكيِة دون حاجٍة للحضور إلى مقرِّ الجمعية.. حفاظًا على سالمِتهم، إضافًة الى تقديم اإلعاناِت 
الغذائيِة عبَر قسائَم غذائيٍة إلكترونيٍة لعدِد 15 ألف أسرة.. ناهيك عن إعانة مرضى الفشل الكلوي بتوفير نظاِم 
بالمريِض مع تقديِم  الكافِل  ربُط  الواحدة، ويتم فيه  الغسيل  ريااًل  لجلسة  المحدد ب 350  للمرضى  الكفالِة 
تقريٍر له بعدِد الجلساِت المنفذِة للمريض. وأخيرًا كانت المبادرُة الرابعُة التي عنيت بتقديم التوعيِة المجتمعيِة 

للحدِّ من انتشاِر الفيروس.

إنها دعوٌة للُميسرين نستنهُض فيها ضمائَرهم الحيَّة لدعِم هذه المبادراِت وغيرها والتى تعوُد بالخير على 
رًا أنفسنا وإياهم بقول الله عز وجل: )وما تقدموا ألنفِسكم من خيٍر  المرضى والمحتاجين في مجتمعنا.. مذكِّ

تجدوه عنَد اللِه هو خيرًا وأعظم أجرًا(..

ر أنفسنا وإياهم أيضًا بمبادرة سمو األمير خالد الفيصل المسماة )برًَّا بمكة( والتي أطلقها سموه  ولعلَّنا نذكِّ
المتأثرِة  الصغيرِة  األعماِل  وأصحاِب  المحتاجِة  األسِر  رصِد  على  تقوُم  والتي  األزمِة  هذه  لمواجهة  مؤخرًا  

واألشخاِص ذوي اإلعاقِة في المنطقِة وتقديِم الدعِم لهم بالتنسيِق مع لجنِة السقايِة والرفادِة باألمارِة..

فهل هم فاعلون؟.. ذلك ما نحن متيقنون منه.. والله ولي التوفيق.
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الـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي
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بـنـاء خــطــة اسـتـراتـيـجـيـة
لجمعية الـبـر بـجـدة وتتضـمـن
) الشعار - الرؤية - الرسالة - القيم - األهداف (

وضع مؤشرات األداء لقياس
األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

وضع مراحل تنفيذية
لخطة عمل الجمعية

إعداد الهيكل اإلداري
واعتـمـاده وتـوزيعه 

إعــــداد الـــوصـــف
الوظيفي لكل وظيفة

وضع مـؤشـر أداء قـيـاس
الخطط ونسبة التحقـيـق 
وأســبــاب االنـحـرافــات
لتنمية الموارد المستدامة

إنشاء وتفعيل واتس أب
أعــمــال الـجـمـعــيـة

تـم اسـتـحـداث إدارة الـجـودة 
والتطوير لتـحـقـيـق التميز في 
القطاع غـيـر الربـحـي واالرتقـاء 
بمستوى الخدمـات االجتماعية 
على المستوى المحلي والعالمي

تم استحداث لجـنـة االستـثـمار 
وذلك لتطـويـر مـوارد الجمعية 
وتنميتها وبناء برامج إستثمـارية 
بفكـر اقـتـصـادي قـادر عـلـى 
اإلستدامـة ونـمـو المحفـظـة 
االستثمارية الخاصـة بالجمعـية

التطوير
اإلداري
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الفصل األول
أقسام الجمعية وبرامجها

دور الــضــيــافــة

كـفـالـة األيـتـام

كـفـالـة األســــــر

مـراكــز الـرعــايــة الـصـحـيـة

ديار البر الخيرية ) األوقاف (

مــســتــودع الــبــر

19



إجمالي عدد األبناء والفتيات

شقق رجال المستقبلدار السيد عبداهلل شربتليدار الزهراء

دور
الضيافة

تشهد دور رعاية األيتام في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا ممثاًل 
في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ، وتعد رعاية األيتام أحد األنشطة 
نماذج  أصبحوا  أن  إلى  الصغر  منذ  برعايتهم  الجمعية  تكفلت  حيث  الرئيسة 
التأهيل  مجال  في  والتميز  واجتماعيًا  ومهنيًا  تعليميًا  المجتمع  في  وقدوة 
وحصلوا  الخارجي  االبتعاث  برامج  إلى  البعض  انضم  حيث  والتعليمي،  المهني 
الخارجية مستقرين في  البلدان  البكالوريوس والماجستير في  على مؤهالت 

الوظائف القيادية إلى أن أصبحوا أفرادًا مستقلين بذاتهم  .

تضم دور الضيافة ما يلي :

مــتــابــعــة لــصــيــقــة لألبــنــاءوسائل ترفيهية في دار الزهراء
لإلرتقاء بمستواهم التعلميمي

شـقـق رجال المستقبلدار السيد عبداهلل شربتليدار الـــــــــــزهـــــــــــــــراء

أعداد األبناء في دور الضيافة

إجمالي المبلغ المصروف لدور الضيافة

 11.483.267 ريااًل

60 يتيمًا29 يتيمًا58 يتيمًا ويتيمة

147 يتيمًا ويتيمة

20



دور
الضيافة

وجهت دار الزهراء بجمعية البر بجدة منذ نشأتها جميع خدماتها ورعايتها ألبناء 
والتربوية   والدينية  والسلوكية  التعليمية  النواحي  جميع  في  األيتام  من  الدار 
ومتـابعة أوضـاع األيتـام وتلمس حاجـاتهم واألخـذ بأيديهم بمـا يكفـل لهم 

كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم .

أهم البرامج و االنشطة التي ُقدمت خالل العام :

• اتفاقيات مع الجهات الخارجية لدعم  انشطة وبرامج الدار .	
• وتقديم 	 النواحي  كل  من  المكان  وتجهيز  ذهبان  إصالحية  أبناء  استقبال 

جميع  وتوفير  والترفيهية  والتعليمية  النفسية  الناحية  من  لهم  الرعاية 
االحتياجات .

• وأطفال 	 فتيات  مع  باإلشتراك  الدار  داخل   ) البازارات   ( من  العديد  إقامة 
الرعاية والتي كانت تحت مسميات عدة منها ) إبداعات الخير 1 - 2 - 3 / براعم 

الزهراء / ربيع البر / التاجر الصغير ( وتوجيه الدعوات لمشاركة الدور األخرى .
• الدار 	 إقامة وتنظيم فعالية ملتقى الصحة بعنوان ) صحتك تهمنا ( داخل 

ومستشفى  جده  شرق  ومستشفى  األلماني  المستشفى  مع  بالتعاون 
العيون وصيدلية النهدي ومركز االستشارات النفسية ودعوة جميع فتيات 

الدور االيوائية في جدة .
• بأضرار 	 للتوعية  كفى  جمعية   ( مع  باالتفاق  البر  لفتيات  ملتقى  إقامة 

التدخين - مستشفى األمل للتوعية بأضرار المخدرات ( داخل الدار .
• قبل 	 من  لها  والتنسيق  الدار  فتيات  زواج  حفالت  على  واالشراف  تنظيم 

لجنة أصدقاء األيتام .
• تنظيم أنشطة داخليه احتفااًل بمناسبات دينية واجتماعية متنوعة .	
• والجامعات( 	 المدارس  طالبات  من  وعدد  تطوعية  مجموعات   ( استقبال 

لتنظيم أنشطة داخليه لألطفال .
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أصياًل  وركنًا  الضيافة  دور  مكونات  أهم  من  شربتلي  عبدالله  السيد  دار  تعتبر 
فيها حيث يبلغ عدد األبناء في الدار ) 29 ( إبنًا موزعين على المراحل الدراسية 
المختلفه ) اإلبتدائي والمتوسط والثانوي ( وتقدم خدماتها لأليتام من خالل 

الرعاية الكاملة لهم عبر عدد من األنشطة والبرامج القيمة .

أهم البرامج و األنشطة التي ُقدمت خالل العام :

• تنظيم دروس تقوية ومتابعة دوريه لأليتام النزالء فيها .	
• ممتعة 	 أوقات  وقضاء  األبناء  تستهدف  التي  الترفيهية  البرامج  تنظيم 

البحرية - المالهي  الرحالت   ( الترفيهي  في ممارسة األنشطة ذات الطابع 
الترفيهة ( .

• تنظيـم البـرامـج الريـاضيـة إلفـراغ الطاقات في ممارسة األلعاب الرياضية 	
) المسابقات الموسمية - األلعاب الرياضية المختلفة ( .

• اإلشراف  على البرامج الثقافية  لتنمية  المهارات اإلداركية  والذاتية .	
• تنظيم رحـالت إيـمـانية خـالل الـعـام ) مكه المكرمة ألداء العمره - زيـارة 	

المدينة المنورة ( .
• المشاركة في عدد من الفعاليات والبرامج كاحتفالية ) اليوم العربي لليتيم 	

- واليوم الوطني ( .
• مراحلهم 	 وفق  لألبناء  المتنوعه  الترفيهيه  الصيفية  األنشطة  خطة  إعداد 

الُعمريه .
• من 	  ) طبيه   ، تعليميه   ، اجتماعيه   ، نفسيه   ( الرعاية  جوانب  كافة  تقديم 

خالل فريق عمل متخصص .
• تحقيق مستوى أفضل في الجانب التعليمي لألبناء .	

ثانيًا : دار السيد عبداهلل عباس شربتلي لرعاية األيتام 
طموحات بال حدود  

دور
الضيافة

أجواء خاصة داخل الدار لراحة النزالءجانب من دار الشربتلي
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دور
الضيافة
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دور
الضيافة

تعتبر شقق رجال المستقبل من األركان الهامة في دور الضيافة حيث تستقبل 
يتم  حيث  عامًا   25 عمرهم  يبلغ  أن  إلى  عامًا   22 أعمارهم  بلغت  الذين  األبناء 
تسكينهم بشقق تتسع من 4 إلى 6 أبناء إلى أن يتم زواج اإلبن أو وصوله إلى 

عمر 30 عامًا .

تقوم الجمعية بتأثيث الشقـق إضافة إلى دفـع راتـب شهري لكـل إبن مابين 
) 2150 - 2850 ( ريااًل شهريًا ويتم اإلشراف عليهم ومتابعة شؤونهم التعليمية 
وتأهيلهم وتدريبهم لكي يتمكنوا من االندماج الصحيح في المجتمع ليكونوا 
مستعدين لمواجهة الحياة الجديدة بكل تفاؤل وهمة ونشاط ، وقد بلغ عدد 
الشقق المستأجرة 28 شقة وفلتين يسكن بها ) 149 ( إبنًا ، وهي منتشرة في 

عدة أحياء وتمتاز بالهدوء والجو الصحي .

ثالثًا : شقق رجال المستقبل وفاء بألوان العطاء

أبناؤنا في عيوننا

إحدى شقق رجال المستقبل
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دور
الضيافة

إنجازات دور الضيافة

حصل االبـن حـسـن الحضـريتي
) دار الــشــربــتــلــي ( عـلـى

) 3 ميداليات ذهبية و 1 فضية ( 
فـي األولــمــبــيــاد الـخـاص
الـمـقــام فــي أبــو ظــبــي

احتفلت الجمعية بتدشين
أول كتـاب البن من أبنائها 
بــعــنــوان ) تــنــويــر (

تخرج عدد ) 3 ( من األبناء
من مرحلة البكالوريـوس
) بـرنـامـج االبتـعـاث الـخـارجـي (

تـخـرج عـدد ) 6 ( أبـنـاء مــن
المرحلة الثانوية وتم قبولهم
فـي جامعة الملك عبـدالعزيز

التحـاق أحـد أبـنـاء الجـمـعـيـة 
بالـخـدمـة العـسـكـرية بـوزارة 
الدفاع والطيران بمـرتبـة عريف 
واللـقـاء مـع صـاحـب السـمـو 
الملكي األمير مشعل بن ماجـد

تخرج عدد ) 2 ( من األبناء
بـعـد أن حـصـلـوا عـلـى
درجة البكالـوريـوس من
جامعة المـلك عبدالعزيز

حـصـول أحد أبنـاء الجمعية
على شهادة صيانة السيارات

من الـمـعـهـد الـصـنـاعـي 
الـثــانـــوي األول بـجـــدة

عقد قرآن عدد ) 4 ( من األبناء حصول أحـد أبنـاء الجمـعـيـة
على المركز الثاني في سباق 
الهايكنق العائلي المصـاحب 
لـنـصـف مـارثــون مــيــرل
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* عدد الحاالت التي تم حل مشاكلها القانونية تعادل ) 50 % ( من اجمالي الحاالت

دور
الضيافة

60 إبنا

% 10%%

% 66.6%%

% 100%

81 إبنا

% 8%%

% 50%%

16 رقم وزاري

26 شقة

2 سجالت

هوية واحدة

صك إثبات نسب واحد

عدد أبناء سكن رجال المستقبل الحاليين

بلغـت نسبة تملك األبناء للسكن

بلغت نسبة األبناء الحاصلين على وظائف

معدل النجاح  العام ألبناء سكن رجال المستقبل  

عـدد األبنـاء الـذيـن تم نقلـهـم إلى
المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء 

بلغـت نسبة زواج األبناء

بلغـت نسبة رضا أبنـاء سكن رجال المستقبل

عدد الشقق التي تم إغالقها من أصل 31 شقة
" أي ما يقارب  84 % من الشقق المسجلة باسم الجمعية "

عدد األرقام الوزارية المستخرجة ألبناء وفـتـيـات الـدور

عدد السجالت المدنية المستخرجة ألبناء وفتيات الـدور

عدد هويات مقيم المسـتـخـرجـة ألبناء وبـنـات الـدور

عدد صكوك إثبات النسب المستخرجة ألبناء وبنات الدور

إنجازات دور الضيافة
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بلغ عدد األيتام المكفولين

كفالة
األيتام

برامج رعوية بمخرجات بحثية

أولت الجمعية كفالة األيتام اهتمامًا بالغًا حيث حققت فوائد عظيمة لمئات 
األيتام الذين ارتسمت على وجوههم الفرحة وتضرعوا بالدعاء لكافليهم بالخير 
والبركة وطول العمر، وبلغ عدد األيتام الذين تكفلهم الجمعية )1343( يتيمًا 

ويتيمة .

وتتمحور الكفالة بدءًا بدراسة وضع اليتيم اجتماعيًا عبر قسم البحث المكتبي 
ثم  متخصصات   باحثات   قبل  من  دقيقة  دراسة  وفق  بالجمعية  والميداني 
يتم إدراج اليتيم ضمن البرنامج بحيث ُتغطي كفالة اليتيم مصاريفه المعيشية 

والتعليمية والصحية.

أعداد األبناء المكفولين بالجمعية

إجمالي المبلغ المصروف لكفالة األيتام 

 7.750.064 ريااًل

1.343 يتيمًا ويتيمة
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بلغ عدد األسر المكفولة

بلغ عدد األسر المستفيدة
مـن المـسـاعـدات العينـيـة

كفالة
األســر

تقوم الجمعية بدراسة حالة األسر وتحديد درجة استحقاقها للمساعدة، عبر إجراء 
دراسات ميدانية لألسر وحسب نظام المساعدة المتبع في الجمعية .

 

إجمالي المبلغ المصروف لكفالة األسر 

 3.822.650 ريااًل

473 أسرة

5.936 أسرة

مساحات إنسانية

27

عدد المستفيدين

عدد الجلسات

عدد كراسي الغسيل الكلوي

الرعـاية
الصحية

حرصت الجمعية في مسيرتها االجتماعية على الجانب الصحي الالزم للذين لم 
تمكنهم ظروفهم المادية من مواجهة تكاليف ومصاريف الخدمات العالجية 

حيث عزمت الجمعية على تأسيس وحدة الرعاية الصحية عام 1413هـ .

بتطبيق  االلتزام  االعتبار  عين  في  آخذة  ثابتة  بخطوات  الرعاية  إدارة  وتسير 
دون  المقدمة  الخدمة  مستوى  على  والمحافظة  عالميًا  المعتمدة  المعايير 

تقصير ، وتضم الرعاية الصحية في الجمعية كاًل من : 

أ . مركز عبدالكريم بكر الطبي للغسيل الكلوي

افتتح صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة 
عليه،  اإلشراف  الجمعية  وتتولى  1428هـ،  عام  رمضان  من  الرابع  في  المركز 
ومنذ تأسيسه يواصل المركز وبكفاءة عالية استقبال الحاالت المرضية وتقديم 

الخدمات العالجية الالزمة لهم.

أواًل : مراكز غسيل الكلى

745 مريضًا
8.905 جلسة غسيل

21 جهاز غسيل
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عدد المستفيدين

عدد الجلسات

عدد كراسي الغسيل الكلوي

الرعـاية
الصحية
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أواًل : مراكز غسيل الكلى

745 مريضًا
8.905 جلسة غسيل

21 جهاز غسيل
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الرعـاية
الصحية

ب. مركز هشام عطار للغسيل الكلوي
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عدد المستفيدين

عدد الجلسات

عدد كراسي الغسيل الكلوي

2.150 مريضًا
25.048 جلسة غسيل

46 جهاز غسيل

 11.093.434 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف لمراكز غسيل الكلـى

29

غسيل طبي متوافق مع أنظمة الغسيل الكلوي العالمية 
 )  nkf/kdoqi  ( الكلى  منظمة  من  مستقاة  معايير  عبر 

. ) cdc ( ومراكز الوقاية والسيطرة الوبائية

التثـقـيف الـصـحـي الـمـسـتـمر للمـريـض عـن طـريـق
أخصائية التغذية .

المساهمة فـي عـمـل الـوصـالت الوريـديـة الشـريانيـة
الخاصة بالغسيل .

توفير التطعيمـات الكـامـلة للمرضـى وعمل الفحـوصات 
الشهرية لمتابعة كفاءة جلسات الغسيل .

تأمين كافة األدوية األخـرى التـي يستـعـمـلـها المريض 
كأدويـة الضـغـط والكـولـيستـرول واألدويـة الخـافـضة 

للهرمونات .

الحصول على وجبة غذائية أثناء جلسة الغسيل الكلوي .

الكلوي  الفشل  بمرض  الخاصة  العمليات  في  المساهمة 
بالتعاون مع جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية ) كالنا ( .

تقييم الحـاالت النفسية للمـرضـى عـن طـريـق أخصـائية 
نفسية واجتماعية .

1

3

5

7

2

4

6

8

الرعـاية
الصحية

الخدمات المجانية التي يحصل عليها المريض
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ثانيًا : مجمع البر الطبي

الرعـاية
الصحية

صحية  خدمات  ويقدم  بجدة  البر  بجمعية  الصحية  الرعاية  أنشطة  أحد  هو 
شاملة للمرضى المكفولين من األيتام واألرامل مجانًا ولعموم الفقراء وذوي 
الطبية نخبة من  الخدمات  المحدود بتعرفة رمزية ويقوم على هـذه  الدخل 
األطباء المتخصصين واالستشاريين من ذوي الكفاءة العالية وأطباء متطوعين 
بمساعدة طاقم متخصص من التمريض والفنيين، و تم انتقال المجمع الطبي 

لمقره الجديد )مبنى  الشيخ أحمد العمودي(  عام 1438هـ .

عدد المستفيدين

بمعدل شهري لعدد المرضى

79.337 مريضًا

6.611 مريضًا

31

التخصصات التي يقدمها المجمع الطبي 

الرعـاية
الصحية

الباطنية العامة

الصيدلية

النساء والوالدة
األطفال

عيادة األسنان
الجراحة العامة

عيادة الطب العام والطوارئ
األنف واألذن والحنجرة

العصبية والنفسية
المختبر

األشعة التلفزيونية

مركز الضغط والسكر

 1.955.119 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف للمجمع الطبي
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التخصصات التي يقدمها المجمع الطبي 

الرعـاية
الصحية
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األطفال

عيادة األسنان
الجراحة العامة

عيادة الطب العام والطوارئ
األنف واألذن والحنجرة

العصبية والنفسية
المختبر

األشعة التلفزيونية

مركز الضغط والسكر

 1.955.119 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف للمجمع الطبي
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ديـــار الـبــر 
الـخـيــريــة 
)األوقاف(

انطـالقـة من ريادة الجمعية في المجال االجتماعي والخيري وحرصها الدائم 
على المستفيدين الذين يعيشون تحت ظاللها ، قامت الجمعية بتشجيع فاعلي 
الخير على تبرعهم بديار استثمارية ووقف ريعها لصالح هؤالء المستفيدين إما 
بتأجير الديار ووضع مبلغ اإليجار في حساب الجمعية أو بإسكانهم داخل هذه 

الديار بمبالغ رمزية من أجل تغطية نفقات الصيانة فقط .

اسم العقار

االدارة العامه

عمارة الشرفيه / مراكز العبير 

أرض السنابل

وقف فيال الشرفيه / شعبي

وقف فيال هاشم خياط وزوجته

عمارة / وقف الحريري

عمارة الثغر  / وقف أمال حامد

دورين

4 أدوار

ــــ

دورين

فلتين دوبلكس

3 ادوار

3 ادوار

1.245.000 ريال

2.700.000 ريال

1.500.000 ريال

55.000 ريال

170.000 ريال

116.000 ريال

339.000 ريال

المبلغعدد األدوار

بــــيــــان 
بعقـارات 
وأوقاف 
جمعـيـة 
البر بجدة
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مستودع
الـــــبــــــر

للمحتاجين  المساعدات  تقديم  في  المباشر  لدورها  الجمعية  من  مواصلة 
المحسنين  من  العينية  التبرعات  يستقبل  الذي  الخيري  البر  مستودع  إنشاء  تم 
والمتبرعين والـمـصـانـع المـحـلية والشـركـات المنتجة للـمـواد الـغـذائـيـة 
واالستهالكية وأدوات النظافة وإعادة فرزها وتعبئتها وصرفها لألسر المحتاجة  

حسب البيانات التي تصدر من قسم البحوث والمساعدات .

أعداد المستفيدين من المساعدات العينية

إجمالي المبلغ المصروف لمستودع البر 

 3.492.467 ريااًل

األرز

سالت غذائية

لحوم - دجاج

الخضار - الفواكة 

التمر

المياه - العصائر

كراسي معاقين

أجهزة كهربائية

األثاث المنزلي

أحذية ومالبس

مستلزمات المطبخ

عربات أطفال

حقائب مدرسية

شنط سفر مستعملة

2984

1479

6684

1836

4022

1695

19

19

107

2307

84

53

199

84

نوع المساعدة عدد المستفيدينعدد المستفيديننوع المساعدة
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الفصل الثاني
المشاريع الموسمية 

إفــطــار صــائـــم

زكــــــاة الـفــطــر

كـســوة الـعـيــد

عــيــديــة يـتـيــم

ســقــــيــــا حــــاج

األضــــــاحـــــــــــي

صــدقــة اللـحــم

تـفــريــج كــربـــة

35

والتي  الموسمية  المشاريع  من  لعدد  اهتمامها  ٌجل  بجدة  البر  جمعية  أولت 
إلى  والبهجة  السعادة  وإدخال  المحتاجين  عثرات  إقالة  إلى  خاللها  من  تهدف 

نفوسهم ، خاصة في مواسم األعياد ورمضان ..

منطلقين دومًا من مضامين الحديث الشريف : ) مثل المؤمنين في توادهم 
له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد  الجسد  كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم 

سائر الجسد بالحمى والسهر ( .

والمشاريع هي :

المشـاريـع
الموسمية

إفطار صائم

كسوة العيد

سقيا حاج

زكاة الفطر

عيدية يتيم

األضاحي
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أواًل

إفطار 
صائم

كعادتها السنوية ُتعلن الجمعية قبيل دخول شهر رمضان المبارك عن مشروع 
إلفطار  ماتستطيع  أموالها  من  لتعطي  السخية  األيدي  فتمتد  صائم"  "إفطار 
صائم إيمانًا منها لما لهذا العمل الصالح من جزيل المثوبة من الخالق عز وجل .

 2.113.482 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف إلفطار صائم

 

المشاريع الموسمية
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ثانيًا

زكــاة
الفطر

مشروع زكاة الفطر ُيَعدُّ أحد المشاريع الهامة التي تقوم بها الجمعية من خالل 
فروعها المنتشرة في جميع أحياء مدينة جدة ، حيث أن في أدائه تطهيرًا لنفس 
اهتمامًا  الجمعية  اهتمت  وقد   ، والرفث  اللغو  آثار  من  بها  علق  مما  الصائم 
وتوزيعها  والنقدية  العينية  الفطر  زكاة  تبرعات  استقبال  منافذ  بتوفير  كبيرًا 
على األسر الفقيرة والمحتاجة بمحافظة جدة والقرى المجاورة لها في وقتها 

الشرعي بعد استالمها . 

 821.483 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف لزكاة الفطر

 

المشاريع الموسمية
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ثانيًا

زكــاة
الفطر
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 821.483 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف لزكاة الفطر

 

المشاريع الموسمية
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ثالثًا

كسوة
الـعـيـد

يختم  الرمضانية  الخيرية  للمشاريع  طيبة  خاتمة  العيد  كسوة  مشروع  ُيعتبر 
فيه المحسنون مسيرة عطائهم في الشهر الفضيل من خالل غرس السعادة 
والبهجة في نفوس األيتام  ليصبح للعيد معنى وفرحة، فمن خالل التبرعات 
التي تحصلها الجمعية تقوم بتوزيع كوبونات شرائية من شركة توب سنتر على 

أسر األيتام ليتم االختيار حسب رغبتهم .

 2.932.071 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف لكسوة العيد

 

المشاريع الموسمية
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رابعًا

عيدية
يتـيـم

جميل هو العيد، واألجمل هو أن نرسم ابتسـامة جميـلـة على ُمحيَّا األطفال 
 األيتام وُندخل إلى نفوسهم الفرح والسرور.

لذا تقوم جمعية البـر بجدة بتوفير عيدية العـيـد لكـل يتيم فـي عيد الفـطـر 
المبارك من كل عام، وذلك حرصًا منها على رسم االبتسامة على وجوه هؤالء 
األيتام في هذا اليوم المبارك، وحتى ال يشعر اليتيم بالفـرق بينه وبين أقـرانه 

من األطفال اآلخرين.

المشاريع الموسمية

 606.956 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف لكسوة العيد
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خامسُا

سقيا
حـــاج

حيث  الحرام  الله  بيت  حجاج  خدمة  لتشمل  الخيرية  نشاطاتها  الجمعية  ُتواصل 
المشاعر  في  ماء  عبوة   )  833.000  ( وتوزيع  تقديم  على  الجمعية  حرصت 
المقدسة، وذلك من خالل إطالق برنامج سقيا حاج والذي القى صدى كبيرًا و 

طيبًا لدى جموع الحجيج .

 454.116 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف لسقيا حاج

المشاريع الموسمية
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وسكان  ألهالي  الخدمة  هذه  بتقديم  الكبير  بدورها  إيمانًا  الجمعية  تقوم 
اأُلسر  على  وتوزّع  جدة  مدينة  داخل  ُتذبح  حيث  الحج،  شهر  في  جدة  مدينة 
 ( بأنواعها  األضاحي  من  عددًا  الجمعية  وتوفر  الجمعية،  لدى  رسميًا  المسّجلة 

الحرّي ، السواكني ، البربري ( .

 788.200 ريااًل
إجمالي المبلغ المصروف لألضاحي

المشاريع الموسمية

سادسًا

األضاحي
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الفعـاليـات 
والمناسبات 
الـسـنـويــة

 تميزت الجمعية بتبنيها لعدد من الفعاليات والمناسبات السنوية التي تساهم 
مختلف  مع  المجتمعية  المشاركة  أبرزها  من  األهداف  جملة  تحقيق  في 

شرائح المجتمع وتنمية الموارد .

 ومن هذه الفعاليات والمناسبات :

اجتماع الجمعية العمومية الطارئة

عقدت جمعية البر بجدة جمعيتها العمومية الطارئة في مقر الجمعية وذلك 
الدين  عز  محمد  بن  رامي  األستاذ  بجدة  االجتماعية  التنمية  مركز  مدير  بحضور 
وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية ، حيث بدا االجتماع 
حكمي  الدين  محي  المهندس  الجمعية   عام  مدير  بشرحه  قام  مرئي  بعرض 
استعرض من خالله التقرير العام للجمعية لعام 2018 والنصف األول من العام 
2019م  واالطالع على جميع األنشطة التي نفذتها الجمعية وقد تم التصويت 

على المقترحات التي تم نقاشها خالل االجتماع من قبل أعضاء اللجنة .
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الفعـاليـات 
والمناسبات 
الـسـنـويــة

حفل اليوم الوطني

العربية  للمملكة  والثمانين  التاسع  الوطني  باليوم  بجدة  البر  جمعية  إحتفلت 
السعـودية وذلـك يـوم الخميس المـوافـق 26 سبتمبر 2019م بمقـر اإلدارة 

العامة للجمعية بوسط أجواء ممتعة . 

وفي هذا الصدد أعرب األستاذ خلف العتيبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 
البر بجدة عن سعادته وافتخاره بكوننا أبناء لهذه البالد وتحت قيادة رشيدة .

وأفاد العتيبي بأن جمعية البر بجدة تقوم سنويًا باالستعداد المسبق والتحضير 
لهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا بمشاركة جميع األبناء والفتيات في 

دور الضيافة ومنسوبي الجمعية . 

بدأ اإلحتـفـال بالسـالم الملكي ومقـدمة ثـم القـرآن الكريم ومـن ثـم كلمة 
الجمعية وكلمة من أحد أبناء البر، ثم استعراض من أحد فتيات البر رسومات عن 
أناشيد  يتخلله  اإلستعراضي  واألوبريت  البر  أبناء  من  شعرية  قصيدة  ثم  الوطن 
وعروض وطنية يقدمها األبناء وأخيرًا الصورة الجماعية وتقطيع الكيكة، وعلى 

جانب الحفل تقدم رسومات والعاب ألطفال البر . 

وفي ختام حديثه دعا االستاذ خلف العتيبي أن يديم الله األمن واألمان لهذه 
البلد وان يطيل في أعمار حكامنا وقيادتنا تحت راية التوحيد والدين الحنيف . 
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الفصل الثالث
إنجازات في أرقام وتواريخ

إنشاء نادي البر التطوعي

األجـــهـــــزة الــذكـــيـــة

تـــــدويـــــر الـــمــالبــــس
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نـادي البر
الفعاليات المقامة التطوعي

غرس الشتالت
حول المساجد 

الفعاليات المقامة 
غرس الشتالت في

اليـوم الوطني 89 

الفعاليات المقامة 
غـرس الـشـتـالت

في الكبري الميت 

الفعاليات المقامة 
تنظيف شامل للمساجد
مـع صيـانـة وترميم لها 

فعاليات
متفرقة

المستهدف

المستهدف

المستهدف

المحقق

المحقق

المحقق

المحقق

وقت الفعالية

عدد الساعات

عدد الساعات

عدد الساعات

عدد الساعات

100
ساعات تطوعية 

5
ساعات تطوعية 

5
ساعات تطوعية 

150
ساعة تطوعية 

100
مسجدًا

89
غرسه 

40
مسجدًا 

51
مسجدًا 

21
مسجدًا

89
غرسه

40
مسجدًا

كل يـوم خميس 
يـتـم تـنـظـيـف 
وصيانة المسـاجد 

فعالية وندوة عن مرض التوحد .
فعالية اليوم العالمي للسكر بالواجهة البحرية .

فعالية تكريم المعلمين بمكتب وسط جدة .

زيارة إعالميين لمركز هشام عطار .
تكريم المتطوعين في العالمي للتطوع .

زيارة الشيخ سليمان الجبيالن /  وتم اخذ الموافقة 
إلقامة محاضرة كل شهر لمدة عام .

أنشطة نادي البر التطوعي

زيارات ، محاضرات ، دورات ، زراعة وتشجير األحياء ، مساعدة األسر المحتاجة ، 
التعاون والمشاركة بين الجهات التي تقوم على خدمة المجتمع ، وغيرها 

من األنشطة التي تنفع وتفيد المجتمع .

األنشطة والفعاليات المقامة في نادي البر التطوعي
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األجهزة
الذكـيـة

أجهزة الخدمات الذاتية :

• جــهـــاز الــخـــدمـــة الــذاتــيــة	
         ) للمتبرعين (

تقديم  على  بجدة  البر  جمعية  من  حرصًا 
أفضل الخدمات للمساهمين في أنشطتها 
الجمعية  أطلقت  الخير،  أهل  من  وبرامجها 
المنافذ  أحد  وهو  الذاتية  الخدمة  جهاز 
العامة  المواقع  في  المنتشرة  الخدمية 
المختارة في بعض المراكز التجارية وبأماكن 
الجهاز  ويتيح  جدة  مدينة  داخل  متعددة 
التبرع لجميع مشاريع وبرامج  للمساهمين 
مدار  وعلى  عناء  دون  بسهولـة  الجمعية 
وسائل  بجميع  الدفع  وبإمكانية  الساعة، 

الدفع المتاحة من خالل أجهزة نقاط البيع.

• جــهـــاز الــخـــدمـــة الــذاتــيــة	
         ) للمستفيدين (

البر بجدة بتقديم طريقة  رغبة من جمعية 
خدماتها  من  المستفيدين  لدعم  احترافية 
تـم تـدشـيـن جهاز الخـدمـة الذاتية الخاص 
بالمـسـتـفـيـدين والمنـتـشر في مختلف 
المواقع وهو يعتـبـر مـن أحدث الخدمات 
المقدمة من خالل الجمعيات الخيرية، حيث 
يتيـح للمستفـيـديـن الحصول على جميع 
على  الجمعية  لهم  تقدمها  التي  الخدمات 
مـدار السـاعة مـن بطاقات الخدمة وصرف 
الحاجة  الشهرية بكل يسر دون  المساعدات 

للحضور إلى مقر الجمعية .
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األجهزة
الذكـيـة

• أجهزة خدمات بطاقات مسبقة الدفع  	
) متبرعين - مستفيدين (

وفـرت جمعية الـبـر بـجـدة خيارات ممّيزة 
تسمح للمساهمين بالحصول على بطاقات 
ببرامج وانشطة  الخـاصـة  الـدفـع  مسبقة 
الجمعية وإعادة توزيعها على المستفيدين 
بـكـل يـسـر وسهولة حـيـث تقـدم أجهزة 
البطاقات فـئـات وخـدمـات متنوعة على 

مدار الساعة توفيرًا للجهد والوقت.
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تــدويـــر
المالبس

أطلـقـت الجمعية برنـامج " كساء " استكمااًل ألنشطتها المتنوعة ودعمًا 
لمواردها لالستمرار في أدائها رسالتها اإلنسانية وواجبها االجتماعي الذي 

 قامت من أجله .

هذا البرنامج يقدم بوسائل تقنية حديثة ووفـق مـا تنـص عليه األنظمة 
والقوانين بالمملكة العربية السعودية حيث يتم إعادة تـدويـر ) الـورق – 
األجهزة الكهربائية وإللكترونية – الخشب واالثاث – المالبس المستخدمة (

ويشرف على المشروع فـريـق متكامل ومدرب لجمع المالبـس وفـرزها 
بطريقة آمنة، ليتم توزيعها على األسر المحتـاجة، وغـيـر المنـاسبـة يتـم 
إعادة تدويرها وصرف ريعها على االسـر المحتـاجة والمسجلة تحت نطاق 

الجمعية من خالل تزويدهم ببطاقات لشراء المالبس الجديدة .
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الفصل الرابع
ويستمر العطاء ..

أعضاء الجمعية العمومية

 البر في عيون الصحافة

 مسك الختام
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مازن محمد صالح باحارث

محمود محمد نشار

أحمد محمد علي المدني

محمد محمود عبدالرحيم عطار

محمد مصطفى بن صديق

محمد محسن عبدالله باصره

عبدالرحمن عبدالله عبدالكريم الخريجي

سلمى عبدالسالم راغب قطب 

هاني عبدالعزيز احمد ساب

عمر زهير عبدالقادر حافظ

حسين سعيد حسين بحري
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أن  السنوي بعد  البر  السطور في تقرير جمعية  إلى خاتمة   ها نحن نصل 
نطقت األرقام والصور بحجم المنجز التنموي الذي قدمته الجمعية عبر 
اإلنسانية  رسالتها  أداء  أجل  من  والفرعية..  الرئيسية  وبرامجها  أنشطتها 

السامية على أكمل وجه.

الذي  الكبير  اإلنجاز  حجم  التقرير  هذا  صفحات  تستوعب  ال  قد  نعم.. 
قدمته الجمعية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي 
الفقراء  من  المحتاجة  الفئات  تلكم  تمكين  أجل  من  ومنسوبيها.. 
عن  بعيدًا  واالستقرار  األمان  مرافئ  الى  بهم  وصواًل  واأليتام  والمرضى 
مفهوم )الرعوية( التي ال تبني صْرحًا وال تقيم أَودًا.. بل هي االستدامة 

التنموية التي اختارتها جمعية البر هدفًا رئيسًا لها.

مجتمعها  أبناء  نبض  استشعار  على  مسيرتها  خالل  الجمعية  حرصت  لقد 
ست حاجاتهم وتفاعلت بإيجابية مع مشكالتهم  فتعايشت معهم وتلمَّ
فاستزرعت في نفوسهم معاني التكافل والتآخي واإليثار.. فهي مثلما 
آالف  ترعى  فإنها  لها،  التابعة  الثالث  الضيافة  دور  في  األيتام  احتضنت 
مقدمًة  أسرهم  بين  وهم  حتى  األيتام  آالف  وتكفل  المحتاجة،  األسر 
في  الكمون  بؤر  وتحرِّك  مواهبهم  تصقل  التي  البرامج  من  العديد  لهم 
بقول  مسترشدًة  والمعنى،  المادي  الدعم  كل  لهم  مقدمًة  دواخلهم 
اليتيم كهاتين( مشيرًا إلى  الله عليه وسلم: )أنا وكافل  الله صلى  رسول 

إصبعيه السبابة والوسطى.

الجمعية فإنهم  القائمين على  الملقاة على عواتق  وفي ِخضمِّ األعباء 
لم يغفلوا المرضى خاصة مرضى الفشل الكلوى بل احتضنتهم الجمعية 
باقي  استقبلت  كما  لها  التابعة  الكلوي  الغسيل  مراكز  في  بالرعاية 
المرضى في مجمع البر الطبي مستفيدين من مختلف التخصصات التي 

يقدمها مجانًا.

مسيرة العطاء ..
م / محي الدين يحيى حكمي

مدير عام جمعية البر بجدة
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بوابتها  الجمعية  دشنت  19(..حيث  )كوفيد  كورونا  فيروس  جائحة  في  تجلَّت  قد  التفاعل  صور  أوضح  ولعل 
اإللكترونية وقدمت أربع مبادرات هامة كانت األولى بعنوان: )البر لك أقرب(، وهي إلعانة المحتاجين والتيسير 
ن طرفي العمل الخيري )المتبرعين  على المتبرعين عبر منصات إلكترونية وتطبيقات على الهواتف الذكية تمكِّ
على  حفاظًا  الجمعية  مقر  لزيارة  حاجة  دون  ُبعد(  )عن  إلكترونيًا  الخيري  العمل  إدارة  من  والمستفيدين( 

سالمتهم..

وجاءت المبادرة الثانية )لنكن لهم خير معين( والتي يتم من خاللها تقديم قسائم غذائية إلكترونية يتم صرفها 
 .smsعبر أحد المتاجر التي تنسق معها الجمعية.. وتصل لألسر عبر رسائل

59



بوابتها  الجمعية  دشنت  19(..حيث  )كوفيد  كورونا  فيروس  جائحة  في  تجلَّت  قد  التفاعل  صور  أوضح  ولعل 
اإللكترونية وقدمت أربع مبادرات هامة كانت األولى بعنوان: )البر لك أقرب(، وهي إلعانة المحتاجين والتيسير 
ن طرفي العمل الخيري )المتبرعين  على المتبرعين عبر منصات إلكترونية وتطبيقات على الهواتف الذكية تمكِّ
على  حفاظًا  الجمعية  مقر  لزيارة  حاجة  دون  ُبعد(  )عن  إلكترونيًا  الخيري  العمل  إدارة  من  والمستفيدين( 

سالمتهم..

وجاءت المبادرة الثانية )لنكن لهم خير معين( والتي يتم من خاللها تقديم قسائم غذائية إلكترونية يتم صرفها 
 .smsعبر أحد المتاجر التي تنسق معها الجمعية.. وتصل لألسر عبر رسائل

59



60



6061



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



SA30 1000 0013 6139 0000 0100
13 6139 0000 0100

SA79 0500 0068 2012 6283 8000
68 2012 6283 8000

SA57 8000 0243 6080 1002 8006
243 6080 1002 8006

SA28 4500 0000 0210 0213 4001 
0210 0213 4001

SA56 5500 0000 0037 3380 0145
037 3380 0145

SA92 2000 0001 0102 9233 9901
1 0102 9233 9901

   

٦٠ 8283



SA30 1000 0013 6139 0000 0100
13 6139 0000 0100

SA79 0500 0068 2012 6283 8000
68 2012 6283 8000

SA57 8000 0243 6080 1002 8006
243 6080 1002 8006

SA28 4500 0000 0210 0213 4001 
0210 0213 4001

SA56 5500 0000 0037 3380 0145
037 3380 0145

SA92 2000 0001 0102 9233 9901
1 0102 9233 9901

   

٦٠83



فروع جمعية البر بجدة

مكتب حي مشروع األمير فواز

مـكـتـب حـي الـصـفـا

مكتب حي السليمانية

مكتـب حــي الـعــدل

مكتب حـي الـمـرجـان

مكتب حـي الـسـامــر

مكتب حـي الحمدانية

مكتب الصيرفي مـول

مكتب الردسي مــول

حي الزهراء - شارع أحمد العطاس - بجوار مستشفى السعودي األلماني
هــاتــف : 920005757

حي الصفا - شـارع األربعين - مقابل مستشفى عبد اللطيف جميل
هـاتـف : 6936969

حي السليمانية - شارع عبد القدوس البخاري بجوار مركز السليمانية بالزا
هـاتـف : 6403331

حي العدل - بجوار مستشفى الثغر 
هـــاتـــف : 6633319

حـي الـمـرجـان - بالقـرب مـن قـصـر الملك عبد الله 
هـــاتـــف : 6673330

حـي الـسـامـر - مـقابل قاعـة الرفــيــدي لألفـراح 
هاتف : 6795337

حـي الـحـمـدانـيـة - شـمال مـجـمـوعـة السلمـي
هاتف : 6943331

مجمع الصيرفي مول - الدور الثاني - بجـوار الجوازات

مجمع الردسي مول - بوابة 1 أمام السلم الكهربائي
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