
التقرير السنوي لعام
 2019 م

المملكة العربية السعودية
 وزارة الشؤون االجتماعية 
المدينة المنورة – النخيل
 جمعية النخيل الخيرية

موقعنا :
المدينة المنورة

jnk1430@hotmail.comمحافظة الحناكية – مركز النخيل 
jnk1430



المحتوى
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المقدمة 
إهداء

كلمة رئيس مجلس ا دارة 
دليل الجمعية 

أعضاء مجلس ا دارة 
الهيكل ا داري للجمعية  

ا�حياء المستفيدة 
البرامج والمساعدات 

كلمات نعتز بها 
شكر وعرفان 

محتويات التقرير : 
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قال ا تعالى : 
( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) 

إهداء

–  إلى كل من أعان فقير�
   - إلى كل من واسى أرملة   

–  إلى كل من مسح على رأس يتيم                                             
- إلى كل من أعان شابُا على الزواج                                             

-إلى كل من فطر صائما                                              
 - إلى كل من أدخل البهجة على محتاج                 

         إلى أهل الخير والعطاء والبذل وا حسان                                
شجرة مثمرة من أشجارهم 

               المزروعة في أرض الخير...
                             شجرة ستظل مثمرة ما استمروا في رعايتها ...

نهدي هذا التقرير



المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف 

األنبياء والمرسلين     
                                                                                        

أما بعد 
فمنذ أن يسر الله سبحانه وتعالى بتأسيس جمعية النخيل 
والجمعية  1430/8/25هـ  في  النخيل  مركز  في  الخيرية 
والنقدية  العينية  المساعدات  تقديم  إلى  جاهدة  تسعى 
للمستفيدين واضعة نصب عينيها  تقديم كل ما من شأنه 
والمـحتاجين  واألرامـــل  واأليتام  الفقراء  ورفاهية  رقي 

إضافة إلى  دورها الرائد
 في النهوض بالمجتمع المحلي وانتشاله من واطئة الفقر 
والجهل ليصبح مجتمع منتج وخارج عن دائرة الفقر ومازال 

الطريق طويًال،،،،،،،،،،،،،،،،

                                        ،،، وبالله التوفيق،،،                             



كلمة رئيس الجمعية:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي امتن علي العباد,ووعد المحسنين منهم بأفضل 
زاد.والصالة والسالم علي خير من ساد وجاد وزاد  .. أما بعد:

أخي في الله ..أضع بين يديك التقرير السنوي لعام :2019م , 
لجمعية النخيل الخيرية .

إن طرق الخير متنوعة فهذا محتاج ينتظر صدقة غني, وهذا يتيم 
يرجو من يتقدم لكفالته , وتلك ارملة تتشوق إلى مساعدتها في 
إعالة أوالدها ومد يد العون لهم , وما إلى ذلك من صور البؤس 

والحرمان التي ال تخفي علي أحد .
وأنت أخي الكريم : تعلم إن مالك أحب إليك كثيرا من مال وارثك , 
فمالك ما أنفقت , ومال وارثك ما أبقيت , ال نريد منك إن تنفق 
كل مالك وال نصفه وال ربعه , وإنما نريد منك أن تتعاهد الفقراء 

والمساكين بما تطيب به نفسك.
وفي الختام : ال يسعني إال إن أشكر بعد شكر الله عز وجل كل من 

ساهم معنا في دعم هذه الجمعية سواء أكان دعما ماديا أم 
معنويا , سائلين الله إن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل انه 

ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

اخوكم رئيس جمعية النخيل الخيرية :
 سعد بن مشعان بن موقد
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     نبذة مختصرة عن مركز النخيل: 

مركز صحي
خيري

مكتب تعاوني للدعوة وا رشاد،
 مركز هيئة ا�مر بالمعروف

والنهي عن المنكر،  دفاع مدني



الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف 
األنبياء والمرسلين     

                                                                                        
أما بعد 

فمنذ أن يسر الله سبحانه وتعالى بتأسيس جمعية النخيل 
والجمعية  1430/8/25هـ  في  النخيل  مركز  في  الخيرية 
والنقدية  العينية  المساعدات  تقديم  إلى  جاهدة  تسعى 
للمستفيدين واضعة نصب عينيها  تقديم كل ما من شأنه 
والمـحتاجين  واألرامـــل  واأليتام  الفقراء  ورفاهية  رقي 

إضافة إلى  دورها الرائد
 في النهوض بالمجتمع المحلي وانتشاله من واطئة الفقر 
والجهل ليصبح مجتمع منتج وخارج عن دائرة الفقر ومازال 

الطريق طويًال،،،،،،،،،،،،،،،،

                                        ،،، وبالله التوفيق،،،                             
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jnk1430@hotmail.com 

 
 

دليل الجمعية:



اهداف الجمعية:

1- تقديم المساعدات المالية لألسر واألفراد 
المحتاجين للقوت والمسكن والعالج والزواج .
2- تقديم المساعدات العينية لألسر واألفراد 

المحتاجين للقوت والمسكن والعالج والزواج .
3- مساعدة منكوبي الحوادث الطارئة.

4- إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع لإلسهام 
في تطوير ونشر العمل الخيري.



   إحصائية بعدد المستفيدين من خدمات الجمعية: 

13632185386
2112272121
36519072
4115115115
5303030

6852520724
 



أعضاء مجلس ا�دارة:
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الهيكل التنظيمي لجمعية النخيل الخيرية 

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس
 اإلدارة

 نائب رئيس
 مجلس اإلدارة

أمين الصندوقأمين عام

اللجنة المالية المحاسبة المالية
مدير الجمعية

اللجان العاملةإدارة المستودعإدارة المشاريعشؤون الموظفينالشؤون



أالحياء المستفيدة من جمعية النخيل الخيرية
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البتارالسليم

الصمدابو غشاه

الزربمسجد العيد

دعيب حمديالمروة

المرموثة

قصيباء

سويقة

المقرن

الرصفاء

ابو صليلة
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ذارة

ابو هشيمالمخروقة

دعيب السقورحبة علوش

دحلة الملحجثلية



البرامج والمساعدات :
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مساعدات طارئةالزكاة

الساعي على االرملةكفاالت االيتام

السالت الرمضانيةالسالت الغذائية

ترميم المنازلمساعدات الزواج

زكاة الفطر لاليتام
بالشراكة مع جمعية تكافل

مشروع اسر السجناء

مشروع اسر السجناء بالشراكة
مع الضويان الخيرية

سقياء الماء

الحقيبة المدرسية

كفارة اليمين

13
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كسوة العيد

تفريج كربةالتمور

كسوة الشتاء بطانياتلحوم االضاحي
وحقائب شتوية

سالت غذائية بدعممساعدات المرضى
 مؤسسة حصة الراجحي



الزكاة :
بلغ إجمالي قيمة الزكاة لدى الجمعية مبلغًا وقدره 

(148.500) مائة وثمان واربعون الًفا وخمس مائة ريال 
حيث استفاد (140) مائة واربعون شخًصا لعام 2019م  .

المساعدات الطارئة :
بلغ إجمالي قيمة المساعدات الطارئة لدى الجمعية مبلغًا 

وقدره (108.700) مائة وثمان اآلف و سبع مائة ريال 
حيث استفاد (43) ثالث واربعون شخًصا لعام 2019م  .

كفاالت االيتام:
بلغ إجمالي قيمة كفاالت االيتام  لدى الجمعية مبلغًا 

وقدره (353.050) ثالث مائة  وثالث وخمسون الف و 
خمسون رياال حيث استفاد (166) مائة وست وستون 

يتيم/ة لعام 2019م  .



مشروع الساعي على االرملة :

بلغ إجمالي قيمة مشروع الساعي على االرملة  لدى 
الجمعية مبلغًا وقدره (246.751) مائتان و ست واربعون 

الفا و سبع مائة وواحد وخمسون رياال حيث استفاد 
(169) مائة وتسع وستون ارملة لعام 2019م  .

السالت الغذائية :

بلغ إجمالي قيمة مشروع السالت الغذائية لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (75.000) خمس وسبعون الفا رياال حيث 

استفاد (500) خمس مائة اسرة لعام 2019م  .

السالت الرمضانية :

بلغ إجمالي قيمة مشروع السالت الرمضانية لدى 
الجمعية مبلغًا وقدره (139.200) مائة وتسع وثالثون الفا 
و مائتان ريال حيث استفاد (630) ست مائة وثالثون اسرة 

لعام 2019م  .



مساعدات الزواج :

بلغ إجمالي قيمة مشروع مساعدات الزواج لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (16.500) ست عشر الفا وخمس مائة ريال 

حيث استفاد (7) سبعة اشخاص لعام 2019م  .

ترميم المنازل :

بلغ إجمالي قيمة مشروع ترميم المنازل لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (3.518) ثالث اآلف وخمس مائة وثمانية 
عشر رياال حيث استفاد (1) اسرة واحدة لعام 2019م  .

زكاة الفطر ل�يتام بالشراكة مع جمعية تكافل :

بلغ إجمالي قيمة مشروع زكاة الفطر لأليتام بالشراكة مع 
جمعية تكافل لدى الجمعية مبلغًا وقدره (12.000) اثنا 

عشر الفا رياال لعام 2019م  .



اسر السجناء :

بلغ إجمالي قيمة مشروع اسر السجناء لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (12.975) اثنا عشر الفا و تسع مائة وخمس 
وسبعون رياال حيث استفاد (3) ثالثة اشخاص لعام 2019

سقيا الماء :

بلغ إجمالي قيمة مشروع سقيا الماء لدى الجمعية مبلغًا 
وقدره (3.200) ثالث االف ومائتان ريال لعام 2019م  .

اسر السجناء بدعم الضويان الخيرية :

بلغ إجمالي قيمة مشروع اسر السجناء بدعم الضويان 
الخيرية لدى الجمعية مبلغًا وقدره (25.950) خمس 

وعشرون الف وتسع مائة وخمسون رياال حيث استفاد (6) 
ست اشخاص لعام 2019م  .



الحقيبة المدرسية :

بلغ إجمالي قيمة مشروع الحقيبة المدرسية لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (17.040) سبع عشر الفا و اربعون رياال ريال 

لعام 2019م  .

كفارة اليمين :

بلغ إجمالي قيمة مشروع كفارة اليمين لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (4.057) اربعة اآلف و سبع وخمسون رياال 

لعام 2019م  .

كسوة العيد :

بلغ إجمالي قيمة مشروع كسوة العيد لدى الجمعية مبلغًا 
وقدره (15.400) خمسة عشر الف و اربع مائة ريال حيث 

استفاد (12) اثنا عشر اسرة لعام 2019م  . 



التمور :

بلغ إجمالي قيمة مشروع التمور لدى الجمعية مبلغًا 
وقدره (128.000) مائة وثمان وعشرون الف رياال حيث 
استفاد (670) ست مائة وسبعون اسرة لعام 2019م  .

تفريج كربة :

بلغ إجمالي قيمة مشروع تفريج الكرب لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (4.700) اربع اآلف وسبع مائة رياال حيث 

استفاد (3) ثالثة أسر لعام 2019م  .

لحوم االضاحي :

بلغ إجمالي قيمة مشروع لحوم االضاحي لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (500.000) خمس مائة الف رياال حيث 

استفاد (600) ست مائة اسرة لعام 2019م  .



سالت غذائية بدعم مؤسسة حصة الراجحي:

بلغ إجمالي قيمة مشروع سالت غذائية بدعم مؤسسة 
حصة الراجحي لدى الجمعية مبلغًا وقدره (16.000) ستة 

عشر الفا ريال حيث استفاد (80) أسرة لعام 2019م  .

كسوة الشتاء بطانيات وحقائب شتوية :

بلغ إجمالي قيمة مشروع كسوة الشتاء بطانيات وحقائب 
شتوية لدى الجمعية مبلغًا وقدره (11.900) إحدى عشر 
الفا وتسع مائة ريال حيث استفاد (240) مائتان واربعون 

اسرة لعام 2019م  .

مساعدة مرضى :

بلغ إجمالي قيمة مشروع مساعدة المرضى لدى الجمعية 
مبلغًا وقدره (3.500) ثالثة اآلف وخمس مائة ريال حيث 

استفاد (1) مريض لعام 2019م  .



كلمات نعتز بها  6/1  :

 



كلمات نعتز بها  6/2  :



كلمات نعتز بها  6/3  :



كلمات نعتز بها  6/4  :

 



كلمات نعتز بها  6/5  :



كلمات نعتز بها  6/6  :

 



شكر وعرفان

تتقدم جمعية النخيل الخيرية  ممثلة في 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكافة 

منسوبيها بالشكر والعرفان إلى كل يد 
امتدت بالخير للجمعية وساهمت في 

دعم مشاريعها وأنشطتها وفي األخير ال 
نملك إال أن نقول لكم جزاكم الله خيرًا 
ورفع الله قدركم في الدنيا واآلخرة وأن 
يكتب للجميع األجر والمثوبة وأن يجعلنا 
و إياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر إنه 

سميع قريب مجيب الدعوات  



آمال وتطلعات :

1- بناء مقر إداري للجمعية .
2- بناء وقف استثماري لصالح للجمعية .

3- استحداث أنشطة وبرامج تخدم التنمية 
المستدامة لألسر المستفيدة من الجمعية 



جمعية النخيل الخيرية 

واخيرًا نأمل ان قد وفقنا في انجاز هذا 
التقرير وان ينال على رضاكم 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...

موقعنا :
المدينة المنورة

jnk1430@hotmail.comمحافظة الحناكية – مركز النخيل 
jnk1430


