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المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،،     أما بعد 

فمنذ أن يسر اهللا سبحانه وتعالى تأسيس جمعية النخيل الخيرية في مركز النخيل في 
1430/8/25هـ والجمعية تسعى جاهدة إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية 

للمستفيدين، واضعة نصب عينيها  تقديم كل ما من شأنه ُرقي ورفاهية الفقراء واأليتام 
واألرامل والمحتاجين، إضافة إلى  دورها الرائد في النهوض بالمجتمع المحلي وانتشاله من 

واطئة الفقر والجهل، ليصبح مجتمع منتج وخارج عن دائرة الفقر ومازال الطريق طويًال.

                                                                                وباهللا التوفيق                     

01



���� ���ء ��
التقرير السنوي

2021 م

إهداء

قال تعاىل : َلن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّٰ تُنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن

نهدي هذا التقرير

إلى كل من مسح على رأس يتيمإلى كل من أعان فقيرًا

إلى كل من فطر صائمًاإلى كل من أعان شابُا على الزواج

إلى أهل الخير والعطاء والبذل واإلحسانإلى كل من أدخل البهجة على محتاج

شجرة مثمرة من أشجارهم  المزروعة في أرض الخير... 
شجرة ستظل مثمرة ما استمروا في رعايتها ...
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كلمة رئيس الجمعية
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا الذي امتن على العباد، ووعد المحسنين منهم بأفضل زاد، والصالة والسالم على خير من ساد وجاد وزاد  
..  أما بعد:

أضع بين أيديكم مجلة الجمعية الخيرية والتي تبين تاريخ الجمعية وأبرز إنجازاتها راجيًا اهللا تعالى أن تحوز على رضاكم 
.

أخي في اهللا .. إن ُطرق الخير متنوعة فهذا محتاج ينتظر صدقة غني، وهذا يتيم يرجو من يتقدم لكفالته، وتلك 
أرملة 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 أن 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 اهللا عز وجل كل من ساهم معنا في دعم هذه الجمعية سواء أكان 

دعما ماديًا أم معنويا، سائلين اهللا أن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين .
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نبذة مختصرة عن مركز النخيل

مركز النخيلاسم المركز

محافظة الحناكية

منطقة المدينة المنورة

25.000 نسمة

32 مدرسة بنين / بنات

الزراعة - تربية المواشي - وظائف حكومية - قطاع خاص

منطقة شبه جبلية

مركز صحي - مخفر شرطة - مكتب تعاوني للدعوة واإلرشاد
هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - دفاع مدني 

حـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــًا

المحافظة

المنطقة

عدد السكان

عدد أحياء المركز

عدد المدارس

أعمال السكان

الطبيعة الجغرافية

الدوائر الحكومية
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دليل الجمعية

جمعية النخيل الخيريةاسم الجمعية

1430/08/25 هــــ

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

521

الشارع العام - قصيباء

منطقة المدينة المنورة - محافظة الحناكية - مركز النخيل

تاريخ التأسيس

الجهة المشرفة

رقم التصريح

الموقع

العنوان

أرقام األتصال

Jnk1430@hotmail.comالبريد اإللكتروني

0556135924 - 0549131814 - ص.ب (19) الرمز البريدي 41961
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أهداف الجمعية

تقديم المساعدات المالية لألسر واألفراد المحتاجين للقوت والمسكن والعالج والزواج.

تقديم المساعدات العينية لألسر واألفراد المحتاجين للقوت والمسكن والعالج والزواج.

مساعدة منكوبي الحوادث الطارئة.

إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع لإلسهام في تطوير ونشر العمل الخيري.
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الهيكل التنظيمي للجمعية

07



���� ���ء ��
التقرير السنوي

2021 م

األحياء المستفيدة
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البرامج والمساعدات

كفالة األراملكفالة األيتام

433,200 ریال
2,256 یتیم/یتیمة

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

217,200 ریال
690 أرملة
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البرامج والمساعدات

مساعدات الزكاةمساعدات طارئة

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

101,000 ریال
83 مستفید

124,000 ریال
159 مستفید
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

سالل غذائية و رمضانية

354,150 ریال

1950 أسرة

سالل غذائية تبرع العطير

45,000 ریال
650 أسرة
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

األجهزة الكهربائية

415,895 ریال
460 أسرة

تأثيث المنازل

40,800 ریال
7  ُأَسر
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

ترميم المنازل

19,990 ریال

ُأسَرتین

بطاقات العثيم

37,000 ریال
225 أسرة
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

وجبات السحور

18,700 ریال
50 مستفید

كسوة العيد

26,850 ریال
24 أسرة
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

كسوة الشتاء

68,250 ریال
650 مستفید

سقياء الماء

11,212 ریال

650 مستفید
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

مساعدات الزواج

13,500 ریال
9 مستفیدون

زكاة الفطر

19,136 ریال
100 مستفید
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

التمور

151,000 ریال
650 مستفید

لحوم األضاحي

158,500 ریال

650 مستفید
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

سداد الفواتير

2,004 ریال
ُمسَتِفدین

الحقيبة المدرسية

9,500 ریال
60 مستفید
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البرامج والمساعدات

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

المبالغ المصروفة:
عــدد الـمـسـتـــفــديـــن:

كفارة يمين

575 ریال
50 مستفید

أسر السجناء

6,000 ریال
6 ُأَسر
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كلمات نعتز بها
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كلمات نعتز بها
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شركاء النجاح

مكتب الشيخ
ا�فرادعبدالعزيز الشويعر

د.فوزية بنت 
إبراهيم الجفالي

د.نورة بنت 
إبراهيم الجفالي
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شكر وتقدير

وكافـــة  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  فـــي  ممثلـــة  الخيريـــة  النخيـــل  جمعيـــة  تتقـــدم 
منســـوبيها بالشـــكر والعرفـــان إلـــى كل يـــد امتـــدت بالخيـــر للجمعيـــة وســـاهمت فـــي دعـــم 
مشاريعها وأنشطتها، النملك إل أن نقول لكم جزاكم اهللا خيرًا ورفع اهللا قدركم في 
الدنيـــاء واآلخـــرة وأن يكتـــب للجميـــع األجـــر والمثوبـــة وأن يجعلنـــا و إياكـــم مفاتيـــح للخيـــر 

مغاليق للشر إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
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حسابات الجمعية

�א�  /�SA 1780000א 269608010177000

�א�  /�א

العنوان  / المدينة المنورة - محافظة الحناكية - مركز النخيل أرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــسابــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــة

SA 4780000 269608010247076א��כא�  /

SA 2080000 269608010317887א��א�  /

/  �
	�SA 8580000 269608010317978א

SA 962000000 1070925299940

Jnk1430@hotmail.com Jnk1430 Jnk2030.com
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جمعية النخيل الخيرية
JNK1430
JNK1430@hotmail.com

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الجتماعية برقم 521

نأمل ان قد وفقنا في اعداد هذا التقرير بما ينال على اعجابكم 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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