
























الرسالة: 
نسعى مع شركائنا لرعاية شاملة وتنمية 
مستدامة للمستفيدين المستحقين  من 

خالل برامج نوعية ووسائل رقمية .

الرؤية: 
دفع المجتمع لتنمية مستدامة 
واستثمار قوي ورعـايــة شـاملة 

وتحول رقمي.
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الرعاية
االجتماعية
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كفالة األيتام

والتوافق  النفسي  اإلستقرار  إلى  باليتيم  للوصول  الرعاية  صور  جميع  توفير  هي 
االجتماعي التي تعوضه حرمان الرعاية األبوية وتشعره بأنه مكرم لذاته.

2019

2018

2017

1900يتيمًا و يتيمة

1637يتيمًا و يتيمة

1946يتيمًا و يتيمة

عدد 
المستفيدين
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المساعدات المالية

هو مشروع خيري تقدمه الجمعية لرعاية األسر المحتاجة من الفقراء والمساكين وأسر السجناء بمبلغ شهري 
)1000( يتم إيداعها في حساب المستفيد والجمعية تهيب بأهل الفضل واإلحسان لدعم هذا المشروع المميز .

المساعدات المالية لألسر المحتاجة

2019

2018

2017

60 مستفيد ومستفيدة

40 مستفيد ومستفيدة

95 مستفيد ومستفيدة

عدد 
المستفيدين

17



18

المساعدات المالية

مبلغ مالي مقطوع يدفع للمستفيد لماسعدته في تسديد األجور أو الديون وتأمين 
بعض االحتياجات الضرورية .

2019

2018

2017

400 مستفيد ومستفيدة

553 مستفيد ومستفيدة

502 مستفيد ومستفيدة

عدد 
المستفيدين

المساعدات المالية المقطوعة 
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المساعدات الطبية

مبلغ مالي مقطوع للمستشفى كمساعدة لعالج الحاالت المرضية أو الحاالت التي متبقي عليها مبلغ مالي 
إلتمام عالجها.

2019

2018

2017

316.033 ريال

39 مستفيد

95 مستفيد

عدد 
المستفيدين
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توزيع البطاقات الطبية

رغبة من الجمعية في تقديم رعاية صحية متميزة لكافة األسر المستفيدة من خدمات 
الجمعية وزعت عليهم بطاقات طبية لمراجعة المستشفيات والمراكز الطبية المتفق 

معها دون الرجوع إلدارة الجمعية.

2019

2018

2017

3500 بطاقة

2500 بطاقة

2500 بطاقة

عدد 
المستفيدين
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اللقاء السنوي السادس

تحقيق لمبدأ التكافل وتلبية لطلب المحسن نساهم فيه بتقديم سلة الخير في شهر الخير.

2019

2018

2017

1000 يتيم ويتيمة

100 يتيم ويتيمة

100 يتيم ويتيمة

عدد 
المستفيدين
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تجهيز منازل المحتاجين

مشروع خيري يهدف إلى تأثيث منازل األسر الفقيرة باألجهزة الكهربائية 
)ثالجات، غساالت، أفران، مكيفات، مكانس كهربائية (.

2019

2018

2017

81 مستفيد ومستفيدة

151 مستفيد ومستفيدة

75 مستفيد ومستفيدة

عدد 
المستفيدين
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الحقيبة والزي المدرسي

تخفيف العبء على األسرة وذلك بتأمين الملبوسات والقرطاسية المناسبة التي تساعدهم على التعليم.

2019

2018

2017

عدد 
المستفيدين

843 مستفيد ومستفيدة

450 مستفيد

375 أسرة
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حملة نفع ترعاكم

إن األمراض الشائعة والتي تشمل على أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري 
وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وغيرها تشكل خطًرا يهدد صحة الفرد والمجتمع لكونها المسبب 
الرئيسي للوفاء السمح الله، وهذه األمراض ومضاعفاتها تشكل عبًئا اقتصادًيا على الدولة نتيجة 
ارتفاع كلفة عالجها لما تتطلب من فترات عالجية طويلة وأيًضا تأثيرها السلبي على إنتاجية الفرد 

مما ينعكس سلًبا على تقدم المجتمع.

2019

2018

2017

6500 مستفيد ومستفيدة

5000 مستفيد

5000 مستفيد

عدد 
المستفيدين
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البرامج 
الموسمية
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إفطار الصائمين

األخوة في شهر  الصيام ومشاركتهم مشاعر  أداء فريضة  المحتاجين في  مساعدة 
الخير وذلك بتوفير وجبات إفطار الصائمين بنوعيها )الوجبة الساخنة، والجافة (.

2019

2018

2017

86649 وجبة

50500 وجبة

67279  وجبة

عدد 
المستفيدين

الوجبة الساخنة
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إفطار الصائمين

عدد 2019
المستفيدين 133.049 وجبة

الوجبة الجافة

الخير وذلك بتوفير وجبات  المحتاجين في أداء فريضة الصيام ومشاركتهم مشاعر األخوة في شهر  مساعدة 
إفطار الصائمين بنوعيها )الوجبة الساخنة، والجافة (.
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السلة الرمضانية

تحقيق لمبدأ التكافل وتلبية لطلب المحسن نساهم فيه بتقديم سلة الخير في شهر الخير 

2019

2018

2017

2000 سلة

825 سلة 

1232 سلة

عدد 
المستفيدين
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كسوة العيد 

زرع البسمة في نفوس المحتاجين وبوجودهم تكتمل فرحة العيد في المجتمع 

2019

2018

2017

عدد 
المستفيدين

1000 أسرة

667 أسرة 

800 أسرة
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زكاة الفطر

هو مشروع يهدف إلى استقبال زكاة الفطر من المواطنين في أواخر شهر رمضان 
ثم توزيعها على األسر المستفيدة من الجمعية قبيل عيد الفطر بيوم أو يومين بحيث 

تكون الجمعية صلة بين المزكي والمستفيد.

2019

2018

2017

260.000 زكوة

3000 أسرة

7040 أسرة

عدد 
المستفيدين
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مشروع األضاحي

اإلعانة على إقامة هذه الشعيرة وإفادة األسر المحتاجة واأليتام.

2019

2018

2017

عدد 
المستفيدين

1125 ذبيحة

507 مستفيًدا

1000 مستفيد
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البرامج 
واألنشطة
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دورة القدرات العامة

إكساب أبناء الجمعية مهارات حياتية تؤهلهم لالرتقاء واألصول لمراحل تعليمية 
متقدمة

2019

2018

45 متدرًبا

130 متدرًبا

عدد 
المستفيدين
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دورة االختبارات التحصيلية

إكساب أبناء الجمعية مهارات حياتية تدعمهم لالرتقاء والوصول لمراحل تعليمية متقدمة.

عدد 2019
المستفيدين 38 متدرًبا
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دورة صيانة الجوال 2-1 

2019 عدد 35 متدرًبا
المستفيدين

دورة تطويرية إلكساب الشباب مهارات صيانة الجوال .

36



37

دورة فنون تسويق المشاريع 

عدد 2019
المستفيدين 22 متدرًبا

بمجال  مستقباًل  تأهيلهم  بهدف  التسويق  وأساليب  فنون  الشباب  لتعليم  دورة 
التسويق في القطاع العام والخاص.
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دورة اللغة اإلنجليزية

2019

2018

2017

عدد 
المستفيدين

من  اللغة  ومكونات  األساسية  المهارات  الشباب  إكساب  هدفها  تطويرية  دورة 
خالل مستويات تقدم لهم

30 متدرًبا

28 متدرًبا

42 متدرًبا

38



39

إكساب الشباب مهنة صناعية تؤهلهم لسوق العمل من خالل معامل مجهزة بكل وسائل 
التدريب والتأهيل لجيل معتمد على نفسه ينتج ويبدع في السوق المحلية

دورة السلك سكرين

2019

2018

2017

عدد 
المستفيدين

20 متدرًبا

19 متدرًبا

24 متدرًبا
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دورة التطبيقات المكتبية

بأحدث األجهة  أبناء األسر وتنمية قدراتهم من خالل معامل مجهزة  تأهيل ورعاية 
المتطورة وذلك للعمل في القطاعين العام والخاص ولسد احتياجاتهم.

2019

2018

2017

18 متدرًبا

13 متدرًبا

41 متدرًبا

عدد 
المستفيدين
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و خدمة  التسويق  دورة في مجال  وتنمية قدراتهم من خالل  األسر  أبناء  ورعاية  تأهيل 
العمالء وذلك للعمل في القطاعين العام والخاص ولسد احتياجاتهم.

دورة التسويق - خدمة العمالء

عدد 2019
المستفيدين 27 متدرًبا
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دورة معمل االبتكار

2019 عدد 15 متدربين
المستفيدين

تأهيل ورعاية أبناء األسر وتنمية قدراتهم من خالل معامل مجهزة بأحدث األجهة 
المتطورة وذلك للعمل في القطاعين العام والخاص ولسد احتياجاتهم.
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مبادرة البنك األهلي

عدد 2019
المستفيدين 10 متدربين
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القسم النسائي
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دورة صيانة الجوال

2019 عدد 38 مستفيدة
المستفيدين

دورة تطويرية إلكساب بنات األسر مهارات صيانة الجوال .
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دورة الخياطة 2

تسعى الجمعية لتأهيل بنات األسر الفقيرة للعمل في السوق المحلية من خالل توفير جميع مستلزمات التدريب 
التي تكسبهن فن الخياطة واإلبداع في ذلك.

2019

2018

2017

عدد 
المستفيدين

26 مستفيدة

16 متدربة

11 متدربة
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دورة التجميل

تأهيل بنات األسر للعمل في السوق المحلية من خالل تنمية قدراتهن في فن تجميل الوجه بإستخدام المستلزمات 
الخاصة التي تنمي قدراتهن.

2019

2018

2017

38 متدربة

28 متدربة

22 متدربة

عدد 
المستفيدين
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صناعة االكسسوارات

برنامج تأهيلي للفتيات من األسر المستفيدة على فن صناعة األكسسوارات المختلفة 
وتأهيلهم لسوق العمل.

عدد 2019
المستفيدين 20 مستفيدة
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مباديء الحاسب اآللي

لتأهيل بنات األسر المستفيدة  للعمل في السوق المحلية تهدف إلى إعداد كوادر وإكسابهن الخبرة من خالل 
معامل مجهزة بأحدث األجهزة.

2019

2018

2017

60 مستفيدة

16 متدربة

11 متدربة

عدد 
المستفيدين
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فن طباعة السلك سكرين

عدد 2019
المستفيدين 6 مستفيدات

إكساب بنات األسر مهنة صناعية تؤهلهم لسوق العمل من خالل معامل مجهزة بكل وسائل التدريب والتأهيل 
لفتيات يعتمدن على أنفسهن وينتجن ويبدعن في السوق المحلية.
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دورات تطويرية وتوعوية متنوعة

عبارة عن مجموعة من األنشطة والفعاليات والدورات المتنوعة التي أقامها القسم النسائي 

2019

2018

280 مستفيدة

70 مستفيدة 

عدد 
المستفيدين
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اللقـاء الشهـري
لأليـتــام
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اللقاء الشهري لأليتام 

يقيم القسم النسائي برنامج ترفيهي اجتماعي لشريحة مختارة من األيتام واألرامل
بهدف االرتقاء بالجانب النفسي والمهاري لهم. 
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وقف
الولد الصالح
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وقف الولد الصالح

الوقف أحد أهّم األعمال الخيرية التي يتجسد فيها امتثال أوامر الله 
عز وجل بالبذل واإلنفاق ، ويتحقق من خاللها مبدأ التكافل بين أفراد 
المجتمع ويضمن بقاء المال ودوام المنفعة به ، ويحقق أهداف تنمي 
المجتمع في مختلف المجاالت والوقف مما ينتفع منه المسلم في 
حياته وبعد مماته, فال ينقطع أجره ولو بعد الوفاة لما رواه مسلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إال من ثالث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له( 

فهو من الصدقة الجارية.

بر مستمر ..
     وأجر ال ينقطع
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وقف الولد الصالح

وقف تقيمه جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لدعم األسر واأليتام وباقي برامجها 
بمساهمة من أهل الخير ويساهم في اإلستحامه المالية للجمعية.

4

6

33
 

 



60

صور من إنجازات مشروع الوقف
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صور من إنجازات مشروع الوقف
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الشركاء
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الشركاء 
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الشركاء
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