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احلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وعلى اآله و�صحبه ومن وااله وبعد :
          اإن من اأقوى الدوافع للعمل اأن جتد من يبارك خطواتك ، وي�صحذ همتك بكلمة راقية ، وتوجيه لطيف 
، ون�صح خال�س ، ودعوة يف ظهر الغيب ، واأزعم اأننا يف اجلمعية ) اأع�صاء جمل�س اإدارة - وعاملني ( قد وجدنا 
ذلك ممن حولنا وي�صرف علينا من حمافظ ورئي�س مركز تنمية واأع�صاء جمعية عمومية وداعمني وم�صتفيدين 

فلهم منا جزيل ال�صكر والعرفان بعد �صكر اهلل والثناء عليه .
           وقد حر�صنا يف اجلمعية على تقدمي اأف�صل اخلدمات وال�صعي للو�صول الأكمل الدرجات ا�صت�صعاراً لالأمانة 

امللقاة على عواتقنا.
          فقد عملت اجلمعية يف عامها املن�صرم على جتويد عملها وتطويره فح�صلت بف�صل من اهلل وحده على 
اإداريني موؤهلني من  ا�صت�صاريني  ( وكذلك توطني    ISO 9001-2015 االأيزو   ( االإدارية  �صهادة اجلودة 
داخل اجلمعية ملتابعة اجلودة فيها ، كما �صعت اجلمعية لعقد عدد من ال�صراكات املجتمعية مع موؤ�ص�صات خدمية 

وتعليمية يف املحافظة وخارجها لتح�صني خدماتها .
          وما جتده اأخي القارئ يف هذا التقرير ما هو اإال نزر ي�صري من اأعمال اجلمعية يف عامها املن�صرم ، والذي 

نرجو اأن يكون موافقاً لر�صى اهلل ثم لر�صاكم .
واهلل يحفظكم ويرعاكم ..

                                                                        رئيس جملس إدارة اجلمعية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

الوظيفة باملجل�ساال�صمم
رئي�س جمل�س االإدارةاأحمد بن عبداهلل اجلالل1
نائب رئي�س جمل�س االإدارة�صعود بن عبدالرحمن العتي2
اأمني ال�صندوقنا�صر بن عمر العنقري3
اأمني عام املجل�سخالد بن عبداهلل اجلدوع4
جلنة تنمية املواردحممد بن �صعد العتي5
جلنة امل�صتودع اخلرييحممد بن را�صد الكثريي6
جلنة االإعالم والتدريبمبارك بن عبدالرحمن الهذيلي7
جلنة اخلدمات االجتماعيةعبدالعزيز بن عبداهلل اجلطيل8
جلنة اخلدمات االجتماعيةحممد بن عبداهلل اخلنني9

جلنة البحث االجتماعينايف بن نا�صر العون10
جلنة امل�صتودع اخلرييعبداهلل بن �صعد العتي11

           

 املدير التنفيذي / أ. عبدالرمحن بن ناصر اهلذيلي
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الرؤية :

الريادة واالحرتافية يف اإعفاف املحتاج وبناء املجتمع وتنمية املوارد .

أهداف الجمعية :

امل�صاعدات العينية والنقدية الدائمة واملقطوعة لالأفراد واالأ�صر بعد اإجراء البحث . 1
امليداين الالزم.

القيام بامل�صروعات االجتماعية مثل برنامج ح�صن اجلوار وتفطري ال�صائمني وغريها . 2
من امل�صاريع .

امل�صاركة يف املنا�صبات العامة واأ�صابيع التوعية .. 3

تقدمي اخلدمات ال�صحية والوقائية والتدريبية.. 4

امل�صاركة مع القطاعات احلكومية يف الربامج الرتبوية والتعليمية.. 5
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اأبرز الأعمال 
	.ح�صر امل�صتفيدين ودرا�صة حالتهم ومدى حاجتهم وفق ا�صتمارات خا�صة
	 .اإدراج امل�صتحقني  للم�صاعدات ممن تنطبق عليهم ال�صروط يف �صجالت اجلمعية
	.توزيع ما يرد للجمعية من املح�صنني على امل�صتفيدين ح�صب فئاتهم وحاجتهم

485عدد  االأ�صر امل�صتفيدة
2.511.912 ريالاملبالغ الواردة

2.052.228 ريالاملبالغ امل�صروفة

المساعدات العينية :
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تقدم اجلمعية للم�صتفيدين عدداً من الدفعات املالية مق�صمة على دفعات خالل العام الهجري حيث 
يتم اإيداع املبالغ يف ح�صابات امل�صتفيدين واإ�صعارهم بذ لك من خالل ر�صالة تفيد بتحويل مبالغ نقدية 

حل�صاباتهم.

485عدد االأ�صر امل�صتفيدة
3.327.350 ريالاملبالغ الواردة

2.925.802 ريالاملبالغ امل�صروفة

المساعدات المالية :



10

	.تقدم اجلمعية خدماتها للراغبني يف الزواج من اأبناء املحافظة وفق �صروط حمددة
	. اإقامة دورة للمقبلني على الزواج

53عدد امل�صتفيدين
376.000 ريالاملبالغ امل�صروفة

3عدد الدورات

مساعدات الزواج :
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	. ت�صتقبل اجلمعية الكفارات النقدية وقيمتها مائة ريال للكفارة الواحدة
	. تقوم اجلمعية ب�صراء مواد غذائية بقدر الكفارة
	. توزع بعد ذلك للم�صتحقني

485عدد امل�صتفيدين
45.582 ريالاملبالغ الواردة

44.470 ريالاملبالغ امل�صروفة

كفارات اليمين واإلطعام :
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زكاة التمور :
يرد اإىل اجلمعية اخلريية بالدمل اأ�صماء مزارعي التمور ومقدار الزكاة لكل مزرعة بعد خر�صها من قبل 
املخت�صني . وبناء على ذلك يتم ا�صتالم زكاة التمور العينية وجمعها يف امل�صتودع اخلريي التابع للجمعية 

حيث يتم الفرز والتنظيف وتق�صيمها اإىل ق�صمني :
ق�صم يكب�س منه ما يكفي للم�صتفيدين من اجلمعية طوال العام .. 1
ق�صم يباع يف املزاد العلني وتودع مبالغ املبيعات من املزاد يف ح�صابات امل�صتفيدين من اجلمعية . 2

بح�صب حالة االأ�صرة وعدد اأفرادها.
املبالغ امل�صروفةالتمور امل�صروفةالتمور الواردةعدد امل�صتفيدين

561.902 ريال9.009 كرتون9.731 كرتون485



13

	. مت جتهيز �صيارة تابعة للجمعية وهي خا�صة بنقل املاء ال�صالح لل�صرب
	 مت التن�صيق مع عدد من موؤ�ص�صات توزيع املياه ال�صحية والتي تعمل يف القطاع اخلا�س لتاأمني

املياه جلميع امل�صتفيدين جماناً ويكون ال�صداد من قبل اجلمعية نهاية ال�صهر عن طريق الكروت .
	.مبجرد ات�صال امل�صتفيد باجلمعية يتم اإي�صال املاء ملنزله دون  احلاجة ملراجعته للجمعية
	. كما تقوم اجلمعية بتعبئة العديد من برادات املاء التي و�صعت يف الطرق و�صوارع املحافظة

485عدد امل�صتفيدين
42.106 ريالاملبالغ الواردة

34.670 ريالاملبالغ امل�صروفة

مشروع سقيا المياه :
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تفطير الصائمين

	 تنظم اجلمعية �صنويا م�صروع افطار ال�صائمني وقد مت تهيئة مكان خا�س لتجهيز وجبات االإفطار
ال�صاخنة ) االأرز -الدجاج ( ومت التن�صيق مع اأحد املطابخ الإعداد الوجبة الرئي�صية التي يتم جتهيزها 
وفق اال�صرتاطات ال�صحية ، وبعدها ت�صتكمل الوجبة مبلحقاتها ال�صرورية كالتمر واملاء والع�صري 
واللنب. بعد اكتمال التجهيز يتم توزيع الوجبات على املواقع الثابتة التابعة للجمعية عند اجلوامع 

وبع�س امل�صاجد و كذلك لعابري ال�صبيل قبل موعد االإفطار.

44.758 وجبةعدد الوجبات التي مت اإعدادها
175.323 ريالاملبالغ الواردة

313.307 ريالاملبالغ امل�صروفة
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مشروع فائض :

	. ي�صتقبل امل�صتودع اخلريي كل ما يزيد عن حاجة االأ�صرة من اأثاث و مالب�س واأجهزة وفائ�س الوالئم

عدد امل�صتفيدينامل�صروع
4.231 فردالوالئم
320 فرد املالب�س
120 فرداالأثاث
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من 	• واالأمطار  ال�صيول  من  املت�صررين  على  العاجلة  امل�صاعدات  بتوزيع  اخلريية  اجلمعية  قامت 
الغذائية واملالب�س  امل�صاعدات على العديد من االأ�صناف  ، وا�صتملت  امل�صتفيدين من خدمات اجلمعية 
واملفار�س والبطانيات ومت توزيعها بزيارة امل�صتفيدين يف منازلهم ، كما ا�صتملت امل�صاعدات على اأجهزة 
كهربائية من ثالجات واأفران ومكان�س كهربائية وغ�صاالت وغريها من االأجهزة الكهربائية. ووا�صلت 
اجلمعية اخلريية تقدمي امل�صاعدات للمت�صررين من ال�صيول واالأمطار من امل�صتفيدين من خدماتها 

وذلك برتميم املنازل املت�صررة و�صيانتها مبا حتتاج من عزل حراري وعزل مائي .

مساعدات المتضررين من السيول :
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مركز التدريب :

	. داأبت اجلمعية اخلريية بالدمل منذ تاأ�صي�صها على اأداء ر�صالتها خلدمة املجتمع بجميع فئاته
ومن هذه اخلدمات تدريب اأبناء وبنات االأ�صر امل�صتفيدة اإما مببالغ رمزية اأو بدون مقابل ، وكذلك اأبناء 
املجتمع . واإكمااًل لهذه امل�صرية فقد قرر جمل�س اإدارة اجلمعية يف بداية عام 1429هـ اإن�صاء معهد تدريب 

يتبع للجمعية ويقدم خدماته جلميع فئات املجتمع بدون ا�صتثناء .
عدد املتدربنيعدد الدوراتالدورة

584اإدخال البيانات ومعاجلة الن�صو�س 
21101اللغة االإجنليزية

317اأ�صا�صيات احلا�صب والفوتو�صوب واخلط
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أوقاف الجمعية :

	 حر�صاً من اجلمعية على تنمية مواردها ل�صد احتياجاتها ذاتيا فقد �صعت الإن�صاء العديد من االأوقاف منها
ما هو قائم ومنها ما �صيبداأ تنفيذه م�صتقبال. ومن �صمن هذه االأوقاف: 

مبنى م�صتو�صف القنا�س بحي ال�صحنة الدمل .. 1
مبنى �صكني وجتاري بحي ال�صحنة بالدمل.. 2
عمارة يف حي الربوة .. 3
عمارة يف امللز ) وقف االأقربني (.. 4
وقف الوالدين بحي ا�صبيلية بالريا�س ) قيد االإن�صاء ( .. 5
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اللجنة النسائية :

اإميانا من جمل�س اإدارة اجلمعية باأهمية الدور الن�صائي يف العمل اخلريي فقد اأن�صاأت اجلمعية ق�صما ن�صائيا 
تابعا للجمعية ي�صعى لتحقيق العديد من االأهداف االجتماعية .  ومن اأبرز اأعمال اللجنة الن�صائية : 

	. ا�صتقبال امل�صتفيدات واملتعاونات اجلدد
	. اإعداد وكتابة خطة برنامج مناكب
	 املنتجة االأ�صر  مل�صاعدة  امللتقى  هذا  يهدف  حيث  ال�صنوي   ) م�صتقبال  )لنبني  ملتقى  اإقامة 

املحتاجة ودجمها باملجتمع و�صد حاجاتها باإحياء روح العمل لدى اأفرادها، وقد نفذ خالل 
اأيام وكان عدد   ) امللتقى فعاليات تربوية و ثقافية الأفــــراد املجتمع وقـــد عقد يف مدة  ) 7 

احل�صور اليومي ) 1200 -1500 ( .
	. اإعداد وتنفيذ برنامج غيمة عطاء
	. جتهيز وترتيب اإهداءات العيد
	. تكرمي املتعاونات يف امللتقى وعقد اللقاءات الدورية مع املتعاونات مع الق�صم الن�صائي
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اللجنة اإلعالمية

تعمل اللجنة االإعالمية باجلمعية اخلريية بالدمل على اإبراز اأعمال واأن�صطة اجلمعية ون�صرها للمهتمني 
بالعمل اخلريي وامل�صتفيدين من خدمات اجلمعية وكذلك التوا�صل مع و�صائل االإعالم املختلفة الإي�صال 
ر�صالتها وهدفها ، وقد �صعت اللجنة االإعالمية ال�صتثمار و�صائل التوا�صل االجتماعية احلديثة لتحقيق 

الروؤية والهدف من خالل :
• تفعيل املوقع االإلكرتوين الر�صمي للجمعية .	
• تفعيل ح�صاب اجلمعية يف تويرت	
• طباعة وتوزيع التقرير ال�صنوي .	
• اإبراز دور اجلمعية يف املنا�صبات العامة مب�صاركة يف االأ�صابيع الثقافية واملعار�س .	
• تفعيل احلملة الرم�صانية الدعائية ملنا�صط اجلمعية .	
• التوا�صل مع املوؤ�ص�صات وال�صركات الطالعهم على منا�صط اجلمعية وعمل ال�صراكات معهم .	
• تنظيم الزيارات للجمعية .	

www.j-dilam.com 

@ijaldilam                                                                                          
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مختارات مصورة خالل 2017 م :
• زيارة ال�صيخ / عائ�س القرين للجمعية : 	

• دعم �صركة اأرامكو مللتقى ) لنبني م�صتقباًل ( :	
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• جهود اجلمعية يف جمع الكتب واالأوراق :	

• �صريك النجاح يقدم تاأمني طبي لـعدد ) 50 ( اأ�صرة :	
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• �صريك النجاح ) موؤ�ص�صة امللك خالد اخلريية ( دعم م�صروع اأترك اأثراً :	

• م�صاركة اجلمعية يف مهرجان متور الدمل :	
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مصورات الحساب الختامي لجمعية الدلم الخيرية بعد 
اعتمادها من المحاسب القانوني :
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�سندوق الأوقاف
SA7380000233608010053535

�سندوق الرعاية ال�سحية
SA6780000233608010755535

�سندوق ال�سلة الغذائية
SA5580000233608010053568

ال�سقيا
SA8980000233608010755527



�سندوق الك�سوة
SA0580000233608010755584

�سندوق �سداد ايجار منزل
SA4980000233608010755568

�سندوق ح�سن اجلوار
SA1480000233608010755519

�سندوق �سداد فاتورة الكهرباء
SA4580000233608010755543
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أرقام حسابات الجمعية

يمكنك التواصل أو االستفسار على

�ص .ب :1024 الرمز الربيدي 11992 الدمل

 j-dilam.com.www

SA4280000233608010044005: ح�ساب التربعات

SA4880000233608010035458: ح�ســــاب الــــزكـــــاة

SA6520000002910073769901: ح�سـاب التبـرعات

SA5415000999300002360007 : ح�ساب التربعات

@ijaldilam                                                                                          

0115414141 0115410447

SA5410000027953329000109

SA7205000068200626755000

 j.dilam@hotmail.com




