




 ما مييز هذه البالد هو حر�ص قادتها على اخلري
 والت�سجيع عليه، وما نراه من موؤ�س�سات خريية يف

 خمتلف املجاالت �سواء التي حتمل اأ�سماء ملوك
هذه البالد اأو �سواها، اإال جانًبا  واحًدا من

اجلوانب امل�سرقة لبالدنا.

خادم احلرمني ال�سريفني

نهدف للو�سول اإىل قطاع غري ربحي مهم مبادر وداعم 
وموؤثر يف التعليم وال�سحة والثقافة واملجاالت البحثية.

�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد
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االفتتاحية:

وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ال�ساعي على االأرملة وامل�سكني 

كاملجاهد يف �سبيل اهلل، اأو كالذي ي�سوم النهار ويقوم الليل ( اأخرجه البخاري.

متهــــــــيد :
انطالقــا مــن تعاليــم الدين االإ�ســالمي الذي يحثنــا على التعــاون على الــر والتقوى، 
وهــدي امل�سطفــى �سلى اهلل عليه و�ســلم الذي بني اأن اهلل يف عون امل�ســلم مادام امل�ســلم 
يف عــون اأخيــه، والتقيد بتوجيهــات والة االأمر، بــادر اأبناء املنطقــة اإىل طلب افتتاح 
فرع للجمعية اخلريية تهدف اإىل خدمة املحتاجني من اأبناء املنطقة، وتتيح الفر�سة 
اأمــام اأهل اخلري واملو�ســرين للبذل والعطاء ل�ســد حاجة اإخوانهــم املحتاجني من اأبناء 
املنطقة، والعمل جنبا اإىل جنب مع موؤ�س�ســات الدولة االأخرى خلدمة اأبناء جمتمعنا 
وحتقيــق الرفاهية والعي�ــص الرغيــد لهم يف ظل توجيهات قيادتنــا احلكيمة وحتدثًا 

بنعمة اهلل علينا يف هذا الوطن العظيم والغايل علينا جميعًا.

وقــد بــداأت الفكــرة عندما الحظ عــدد من اأهــايل املنطقــة املهتمني احلاجة املا�ســة 
واأو�ساع بع�ص االأ�سر الفقرية واملحتاجة وقاموا حني ذاك مب�سح �سريع و�سامل الأعداد 
هــذه االأ�ســر، وتبــني لهــم اأن االأعداد يف ازديــاد ، ومن هنــا قامت فكرة اإن�ســاء جمعية 
خرييــة تقــوم على م�ســاعدة هوؤالء االأ�ســر  التي ال جتــد معاون بعد اهلل �ســوى حمبي 
اخلري،  وكانت البداية احلقيقية عندما قاموا برفع طلب  ملعايل وزير العمل وال�سوؤون 
االجتماعيــة - حفظــه اهلل- مو�سحني فيهــا  رغبتهم  وحاجتهم املا�ســة لفتح جمعية 
خريية تخدم املحتاجني يف املنطقة ومتثل باب خري ميد الغني يده للفقري من خاللها.
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كلـمــــــة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وبف�سله وكرمه تنال العطايا والهبات ، القائل 
يف كتابه : ) وقل اعملوا ف�ســريى اهلل عملكم ور�ســوله واملوؤمنون ( ، وال�سالة وال�ســالم 
علــى النبي االأمي، معلم الب�ســرية، حممد بن عبد اهلل عليه اأف�سل ال�سالة والت�ســليم، 

القائل: واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه( ،،
فاإن من اأعظم النعم التي حبانا اهلل بها نعمة االإ�سالم، هذا الدين العظيم الذي يحثنا 
يف كل وقت وحني على حب اخلري ، والعمل مل�ساعدة املحتاجني ، ومن نعم اهلل علينا يف 
هذا البلد اأن رزقنا قيادة حكيمة ت�سعى للبذل والعطاء وتلم�ص احتياجات املواطنني، 

وتوفري العي�ص الكرمي الأبناء هذا الوطن.

ومن ف�سل اهلل علينا يف هذا املجتمع انت�سار اجلمعيات اخلريية التي حملت على عاتقها 
م�ساعدة الفقراء واملحتاجني ، والعمل على تعزيز التكافل االجتماعي كما حثنا عليه 

ديننا احلنيف ، ووفق االأنظمة التي و�سعتها وزارة ال�سوؤون االجتماعية.
ومن هذا املنطلق تاأتي جمعية جو اخلريية لتحمل على عاتقها ر�سالة اخلري من خالل 
دعــوة اأهــل الف�سل للبــذل والعطاء مل�ســاعدة الفقــراء واملحتاجني من اأبنــاء املنطقة 
والعمــل جنبا اإىل جنــب مع اجلمعيات واملوؤ�س�ســات اخلريية يف كل مــا يخدم جمتمعنا 

وفق اللوائح واالأنظمة التي ت�سمح بها الدولة.

ورغبــة مــن اإخوانكــم يف جمل�ــص اإدارة اجلمعيــة تعريفكــم باأن�ســطتها وحثكــم علــى 
امل�ساهمة يف كل ما يخدم اأهداف هذه اجلمعية، ن�سع بني اأيديكم هذا الكتيب التعريفي 
الــذي يعــرف بجمعية الر اخلريية مبركز جو، متمنــني اأن يحوز على ر�ساكم ويحظى 
با�ستح�ســانكم، �ســائلني املوىل حل وعال اأن يكلل اجلهود، وي�ســدد اخلطــى لكل ما ينفع 

البالد والعباد.
متمنني للجميع دوام التوفيق ،،،

             رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية
             عبداهلل بن �سعد بن حممد احلمايل
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ن�ساأة اجلمعية:
بف�سل من اهلل �ســبحانه وتعاىل كان الطريق ممهدًا ومي�ســرًا لقيام اجلمعية حيث وفق 
اهلل ثلة من ال�ســباب املخل�سني يف هذه البلدة اإىل النهو�ص بالعمل اخلريي م�ســتمدين 
العــون مــن اهلل وبجهــود ذاتية �ســعى اأولئك ال�ســباب اإىل العمل على حتقيــق التكافل 
االجتماعــي يف جمتمعهــم فاأ�س�ســوا بذلــك نــواة للعمل اخلــريي التطوعــي، وقد كانت 
البدايــة الفعليــة لعمل اجلمعية عندما متت املوافقة الر�ســمية على اإن�ســاء اجلمعية 
بالقــرار الــوزاري ملعــايل وزيــر ال�ســوؤون االجتماعيــة رقــم 18138 وتاريــخ 26 �سفر 
1429هـ، وت�ســجل اجلمعية حتــت الرقم 411. بعد ذلك انعقــدت اجلمعية العمومية 
للجمعيــة، ومت انتخــاب اأع�ســاء جمل�ــص االإدارة بح�ســور منــدوب الــوزارة واأع�ســاء 

اجلمعية العمومية.

�سعار اجلمعية:
بــادرت اجلمعيــة اإىل ت�سميم �ســعار خا�ص بهــا، بحيث يو�ســع على جميــع املطبوعات 
الورقية الر�سمية، وال�سعار عبارة عن �سم�ص حماطة ب�سنبلتني ، كما هو مو�سح ادناه.



4

روؤيتــــــنا:
فتح اأبواب اخلري مل�ساعدة املحتاجني لي�ساعدوا اأنف�سهم.

ر�ســــالتـنا:
العمــل على م�ســاعدة املحتاجني من اأبناء املنطقة وفق لوائــح اجلمعيات وبالتعاون مع 
اأهــايل املنطقــة لتحقيــق رفاهية املواطن كما ت�ســعى لهــا الدولة ويحثنــا عليها ديننا 

احلنيف.

االأهــداف:
تهــدف اجلمعيــة اإىل تقــدمي اخلدمــات التــي حتتاجها املنطقــة دون اأن يكــون هدفها 

احل�سول على الربح املادي وت�سمل هذه اخلدمــات ما يلي : - 
1(  العمل على ن�سر وت�سجيع روح التكافل بني فئات املجتمع .

2(  ح�سر االأ�سر واالأفراد واملحتاجني اإىل الرعاية وتقدمي ال�سدقات والزكاة لهم 
مبا ي�ساعد على حت�سني اأو�ساعهم االجتماعية وال�سحية.

3(  اإن�ساء اأو امل�ساركة يف اإن�ساء املوؤ�س�سات االجتماعية واالإن�سانية مثل دور احل�سانة 
االإيوائية والرعاية .

4(  امل�ساركة مع الهيئات االأهلية واحلكومية يف م�ساعدة منكوبي الكوارث .
5(  القيام مب�سروعات مو�سمية خريية .

6(  العمل على تاأهيل االأ�سر املحتاجة بالتعاون مع املوؤ�س�سات املخت�سة .
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نبذة عن املنطقة ومركز جو :
تقــع منطقــة ومركز جو غــرب مدينة الريا�ص وتبعــد عن العا�سمة حــوايل 60 كيلو 
مرت، واملنطقة عبارة عن منخف�ص من االأر�ص يقع بني ال�سهل واجلبل، وت�ستهر املنطقة 
بوفرة املياه وخ�سوبة الرتبة مما جعلها حمط اأنظار الكثري من طالبي الهدوء والراحة 
خ�سو�ســا من اأبناء املــدن. ومركز جو يتبع ملحافظة �سرماء ويقع بينها وبني حمافظة 
املزاحميــة مما يجعلها يف موقعا متو�ســطا بني املحافظات والقــرى والبلدات املجاورة.  
وي�ســكن املنطقــة حوايل )10( اأالف ن�ســمة ، ويوجد فيها جميــع اخلدمات ال�سرورية 
اأ�ســوة ببلــدات ومناطق اململكــة، وذلك بف�سل اهلل ثــم دعم حكومتنا الر�ســيدة وفقها 

اهلل. 

خدمات اجلمعية:
منــذ انطالقــة اجلمعيــة ب�ســكل ر�ســمي، �ســعى القائمــون عليهــا بالتعريــف باأهدافها 
والغر�ص من اإن�ســائها، كما مت التعريف باخلدمات التي تقدمها اجلمعية. وبحمد اهلل 
وف�ســل منــه بداأت املبادرات اخلرية من فاعلي اخلري واملح�ســنني، حيث قام اأحد فاعلي 
اخلــري بوقــف اأر�ص كبــرية الإقامة مبنــى ومقر اجلمعية، كمــا اأوقفت اأر�ــص اأخرى يف 
حمافظة املزاحمية ل�سالح اجلمعية اأي�سًا، ثم توالت امل�ساهمات اخلرية من اأبناء هذا 
البلــد املعطــاء املادية واملعنوية. وميكن اإيجاز اخلدمــات التي بادرت اإليها اجلمعية يف 

النقاط التالية:
1- اإقامة املقر الدائم للجمعية وامل�ستودع اخلريي يف مكان متميز.

2- توفري البنية التحتية الالزمة الأعمال اجلمعية.
3- تق�سيم العمل وحتديد امل�سوؤوليات لالأع�ساء.

4- و�سع خطة العمل للعام احلايل.
5- تنمية موجودات اجلمعية من خالل خماطبة �سريحة كبرية من اأبناء املجتمع.

6- اختيار رئي�سًا فخريا للجمعية.
7- ح�سر املحتاجني واالأرامل والأيتام والفئات االأخرى.

 8-  تقدمي حزمة من اخلدمات للمحتاجني من االأ�سر واأبناء املنطقة.
 9-  التعاون مع اجلمعيات القريبة يف كل ما يخدم اأهداف اجلمعية.
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الهيكل التنظيمي :

جمل�ص االإدارة:
 عقد م�ســاء االأربعاء 1 / 12 / 1441 هـ اجتماع اجلميعة العمومية ال�ســنوي جلمعية 
جــو اخلرييــة ، ومت انتخاب اأع�ساء جمل�ــص االدارة يف دورته الرابعــة عر الت�سويت 

واالنتخابات وقد ت�سكل املجل�ص وفقاآ ملا يلي:

جمل�ص االإدارة

ال�سوؤون ال�سوؤون املاليةاللجان الفرعية
اجلودة املتابعةاالإدارية

الفرع الن�سائي

اجلمعية العمومية

املاليةالثقافيةاالإعالميةالبحث االجتماعي

املن�سب اال�ســــــــــــــــــــــــــــــــم م
رئي�سًا االأ�ستاذ عبداهلل بن �سعد بن حممد احلمايل 1

نائبًا للرئي�ص االأ�ستاذ عبداهلل بن �سعيد بن عبداهلل ال�سابر 2
اأمينًا عامًا االأ�ستاذ عبداهلل بن حمود بن �سعد احلمايل 3

امل�سرف املايل االأ�ستاذ نايف بن مهدي بن مناحي احلمايل 4
ع�سوًا االأ�ستاذ �سلطان بن �سعد بن حممد احلمايل  5
ع�سوًا االأ�ستاذ حممد بن �سعد بن عبداهلل ال�سابر 6
ع�سوًا االأ�ستاذ �سعد بن مهدي بن مناحي احلمايل 7
ع�سوًا االأ�ستاذ حمود بن مبارك بن حممد احلمايل 8
ع�سوًا املهند�ص عبداهلل بن حممد بن م�سفر احلمايل 9
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املوقع واملقر:
تقع جمعية جو اخلريية مبركز جو على الطريق الرئي�ــص وعلى اأر�ص م�ســاحتها اأكرث 
مــن خم�ســة اآالف مرت مربــع، ويف موقع متو�ســط من البلــدة. وقد �سمــم املبنى ليالئم 
جميــع اأغرا�ــص اجلمعيــة باالإ�سافــة اإىل اللم�ســات اجلماليــة للمبنى، حيــث اأ�سحى 
ي�سكل عالمة بارزة يف املنطقة. كما مت تاأثيث املكاتب بجميع امل�ستلزمات، ولعل ال�سور  

التالية تعطي ملحة عن مقر اجلمعية وملحقاتها.

وتتقــدم اجلمعيــة بال�ســكر اجلزيــل ل�ســعادة اللــواء من�ســور بــن عبداهلل 
اجلعويني والذي اأوقف االأر�ص واملبنى ليكون مقر للجمعية .
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امل�ساريـــــــع:
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الدورات:
نظمــت جمعيــة جــو اخلريية ممثلة يف ق�ســمي الرجــال والن�ســاء عددًا من االأن�ســطة 
الثقافية والتوعوية واالجتماعية هدفت اإىل احت�سان ال�ســباب والفتيات وا�ســتغالل 
اأوقاتهم فيما ينفعهم، وذلك من خالل الندوات التي جت�ســد روح املواطنة وحت�سينهم 
من االأفكار الهدامة وال�ســلوكيات اخلاطئة، كمــا مت عقد عددًا من الدورات التدريبية 
حول اإدارة الوقت، وتطوير الذات ومهارات التخطيط، والعمل بروح الفريق، واأهمية 

التعاون والتكاتف.
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 �سراكات جمتمعية
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توقيعات وتزكيات م�سئويل وزارة ال�سوؤون االجتماعية :

لقد �سررت مبا راأيت من اإجناز ، يف فرتة وجيزة
كتبه ) �ســعادة االأ�ســتاذ/ عو�ص بن بنيه الردادي ـ وكيل وزارة ال�ســوؤون االجتماعية 

للرعاية والتنمية االجتماعية �سابقًا (

جهود جبارة ، لها اأثر كبري يف حتقيق النجاح و التطلعات 
كتبه )�سعادة االأ�ستاذ/ عبد العزيز بن اإبراهيم الهدلق ـ وكيل وزارة ال�سوؤون 

االجتماعية للتنمية االجتماعية �سابقًا (

جهود عظيمة يف وقت ق�سري ، يقف خلفها رجال خمل�سون
كتبه ) �سعادة االأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن عبداهلل الر�سيان ـ مدير عام مكتب وزير 

ال�سوؤون االجتماعية �سابقًا(

اأ�سكر القائمني على هذه اجلمعية على جهودهم املباركة فقد 
راأيت منهم التكاتف واحلر�ص على اخلري

كتبه ) �سعادة االأ�ستاذ/ عبداهلل بن عايد ال�سمري ـ م�ساعد مدير عام اجلمعيات و 
املوؤ�س�سات اخلريية �سابقًا (

جمعية جو اخلريية تعد اأمنوذجًا وواجهة ح�سارية
يفتخر بها اجلميع

كتبه:�سعادة االأ�ستاذ/ �سليمان بن عبداهلل املقبل 
مدير عام االإدارة العامة لل�سوؤون االجتماعية مبنطقة الريا�ص)�سابقاآ(
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)امل�سياف( مركز االأ�سر املنتجة يف جو
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م�سروع ا�ستثماري عبارة عن مالعب ريا�سية 
يعود ريعه لالأ�سر الفقرية واالأيتام
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امليزانية التقديرية
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تقرير املراجع



32



33



34



35



36



37



38

جمعية جو الخيرية 

        ٠٥٥١٨٨٨٢٢٧                             Berjaww  

هاتف: ٠١١٥٦١٠٠٠٠
فاكس: ٠١١٥٦١٠٠٠٤
جوال: ٠٥٣٢٠٠١٩٠٠

www.stor.jaww.org.sa :المتجر الالكتروني
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