
اسم المرسلم
عدد 

األرقام
النتيجةوقت االرسالالرسالة

1ALBERKHJ60
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية لجمعية البر الخيرية بالخفجي ، 

: ونرجو منكم لألهمية دخول الرابط أدناه وتعبئة استالم الدعوة واإلطالع على جدول األعمال 

https://forms.gle/y6Ztca3DyvsJ7G8y8

تم20/06/21

2ALBERKHJ560تم03/05/21نذكركم باستالم زكاة الفطر من مقر الجمعية اليوم بعد صالة العصر وبعد صالة العشاء: الرسالة

3ALBERKHJ60

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته السادة أعضاء الجمعية العمومية لجمعية البر بالخفجي : الرسالة

 بعد صالة الظهر مباشرة على الرابط أدناه 12:15نذكركم بموعد الجمعية العمومية اليوم وذلك الساعة 

 :https://forms.gle/78vmZDVjMMXZLwos5 نود منكم تكرماً الدخول على الرابط أعاله 

.للمشاركة في االجتماع 

تم07/07/21

4ALBERKHJ260
على الراغبين في الوظيفة او (امرأة _ رجل )يتوفر وظيفة كاشير بأحد المطاعم مطلوب : الرسالة

لمزيد من المعلومات التواصل مع الباحث االجتماعي بجمعية البر الخيرية بالخفجي على الرقم 

0137661515/0137660069

تم01/11/21

5ALBERKHJ150
خالل شهر رمضان لهذا العام التواصل مع  (للمسجلين بالجمعية  )للراغبين في أداء العمرة : الرسالة

 علماً 0137660069/ الجمعية وذلك حسب اآللية والضوابط المخصصة الصدار تصاريح العمرة 

 رمضان16 أبريل الموافق 27بأن موعد الرحلة يوم األربعاء 

تم12/04/21

6ALBERKHJ560قياس رضا المجتمع من خدمات الجمعية : الرسالةhttps://cutt.us/JUWXC09/08/21تم

7ALBERKHJ12
 صفر 13ندعوك الجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي يوم األربعاء الموافق : الرسالة

عن طريق الواتس ، وفق هللا الجميع لكل خير (عن بعد  )  بعد صالة المغرب 1442
تم20/09/21

8ALBERKHJ62
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية لجمعية البر الخيرية : الرسالة

: بالخفجي ، ونرجو منكم دخول الرابط أدناه لتعبئة البيانات المطلوبة واإلطالع على جدول األعمال 

https://forms.gle/Q4hx5NTdXLWXzCEE8

تم07/07/21

9ALBERKHJ154
السالم عليكم الرجاء الحضور إلستالم الكوبون الخاص بشراء المالبس  من جمعية البر : الرسالة

.الخيرية بالخفجي في اقرب وقت وشكراً 
تم21/12/21

تقارير التواصل مع المستهدفين إلبالغهم عند نشر أو تحديث األنظمة أو اللوائح أو السياسات



اسم المرسلم
عدد 

األرقام
النتيجةوقت االرسالالرسالة

10ALBERKHJ259
يرجى مراجعة المستودع الخيري بجمعية البر الخيرية بالخفجي إلستالم السلة الغذائية خالل : الرسالة

الحضور بعد صالة العصر حتى اذان : مالحظة .  هـ 1442/12/5مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ 

.العشاء 

تم15/07/21

11ALBERKHJ
جمعية البر الخيرية بالخفجي تنتظر مساهمتك في مشروع عيدية يتيم كما : أخي المحسن : الرسالة

0137660069/ نستقبل صدقاتكم وزكواتكم في هذا الشهر الفضيل جمعية البر الخيرية بالخفجي 
تم01/05/21

12ALBERKHJ12
 صفر 13ندعوك الجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي يوم األربعاء الموافق : الرسالة

عن طريق الواتس ، وفق هللا الجميع لكل خير (عن بعد  )  بعد صالة المغرب 1442
تم14/04/21

13ALBERKHJ12
عن بعد  )ندعوك الجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي الليلة بعد صالة المغرب : الرسالة

عن طريق الواتس ، وفق هللا الجميع لكل خير (
تم26/03/21

14ALBERKHJ75
أخي عضو الجمعية العمومية بجمعية البر الخيرية بالخفجي نذكركم بسداد اإلشتراك السنوي : الرسالة

لاير حيث أن هذا اإلشتراك يعتبر من باب الصدقة نسأله سبحانه أن يجعلها في ميزان  (300)وقدره 

حسناتكم

تم08/05/21


