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من كالم  أبو ا�يتام ا�ول خادم الحرمين الشريفين حفظه ا� ورعاه 
ومكلوم محتاج  كل  على  للوقوف  إمكانياتها  كل  الدولة  سخرت   قد 
 ومساندتهما في الداخل و الخارج أسأل ا� تعالى بأسمائه الحسنى أن يعطي
 كل منفق خلف�، وأن يبارك له في ما وهب، وأن يجعل إنفاق الخير في موازين

أعمال منفقيها يوم أن يلقوا وجه ربهم الكريم
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 لقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين االهتمام الكبير بالقطاع الثالث غير
 الربحي. والذي يتكون من الجمعيات، والهيئات الخيرية، والتعاونية وجعلت هذا

القطاع ركيزة في رؤية 2030، واعتمدت عليه في تغيير وتطوير الدولة
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                        في يوم عيد تفجر من أناملكم

عطاء سرى في دروب الخير ينسكب 
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صاحب السمو الملكي ا¯مير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين

 وأمير منطقة مكة المكرمة ، يدشن الموقع ا±لكتروني للجمعية 
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 صاحب السمو الملكي
ا�مير مشعل بن ماجد

 محافظ جدة 

 صاحب السمو الملكي
ا�مير  بندر بن سلطان

  نائب أمير منطقة مكة المكرمة 



  سعد بن سعيد الغامدي
 رئيس مجلس ا�دارة

 ياسر بن عيد السلمي
 نائب رئيس مجلس ا�دارة

 علي بن عبدا� المعدي
 المشرف المالي

 خالد بن عبدا� الشهري
 ا�مين العام

 عبدا� بن محفوظ
 عضو مجلس ا�دارة

 إبراهيم  السبيعي
 عضو مجلس ا�دارة

 سليمان بن إبراهيم النملة
 عضو مجلس ا�دارة

 سالم بن محمد أبو هادي
 عضو مجلس ا�دارة

 عبدالرحمن الغامدي
 عضو مجلس ا�دارة
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أعضاء مجلس ا�دارة

aytaamjed www.aytaamjed.org.sa  
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من نحن

رؤيتنــا

رسالتنا

؟
 الريادة في بناء وتمكين ا¯يتام وأسرهم لتحقيق
تنمية مستدامة ليكونوا أنموذج� مجتمعيا فاعال

وإسعادهم وأسرهم  ل¸يتام  الشاملة   الرعاية 
المجتمعية التنمية  في  وإشراكهم   وتمكينهم 
من خالل مبادرات نوعية متخصصـــة وبيئات جاذبة

قيمنـا

 حفظ كرامة اليتيم - ا¯مانة – االحتساب -
االلتزام - التمكين - التحفيز

جمعية رعاية ا�يتام بجدة
 تحت اشراف وزارة الموارد البشرية

 والتنمية ا±جتماعية بترخيـــص رقم
850 تأسســت عــــام : 1438 هـ
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ا�هداف االستراتيجية

 المساهمة في
 رعايــة ا¯يتــــام
وأسرهــــــــــــم

 تقديم برامــــــج
 لتطوير وتمكين
ا¯يتام وأسرهم

 تطـويــــــــر
 البنــــــــــــاء
المؤسسي

والتقنــــــي 
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المستفيــــــــدون

سعـــــــــــــودي
معروف النسب 

من سن الوالدة
 إلــــــى ١٨ سنــة 

الكفاالت
الماليــــة 

البـرامــــج
الرعويــــة
والتنموية

البـرامــــج
الرعويــــة 
والتنموية

 مــــن ســــن
 ١٩ - ٢٤ سنة

اليتيـــــــم

العمـــــــر

الخدمات المقدمة
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تصنيف فئــــــــات
ا�سر المستفيدة 
وفق� للدخل الشهري للفرد

أقل من ٥٠٠ ريال

بين ١٠٥ - ٦٠٠ ريال

بين ٦٠١ - ٩٠٠ ريال

بين ٩٠١ - ١٢٠٠ ريال

بين ١٢٠١ - ٢٠٠٠ ريال

أكثر من ٢٠٠٠ ريال أولوية ا�ستحقاق للفئة ا�قل دخًال ثم التي تليها

أ

ب

ج

د

هـ

و
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المنتظرينالمكفـــولـــــون
في سن الكفالة 

فوق سن الكفالة

عدد ا�سر
المسجلين بالجمعية 

عدد ا�يتام
المسجلين بالجمعية 

عـــدد
ا�ناث 

10953697

1862

عـــدد
الذكور
1835

19411423
214

أيتام جدة في أرقام

الجنس

الكفالة
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تصنيف االيتام
حسب الفئات العمرية 

أقل من

6

9578

سنوات

مــــن 

12-7

440420

سنوات

أكبر من

18

673701

سنة

مــــن 

18-16

313345

سنوات

مــــن 

15-13

312313

سنوات



تقدم الجمعية

مسارات العمل

طموحرعايةبصائر

عـــبـــــــــــــر

12

29
خدمــة

تمكين
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0
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600,000

800,000

يناير فبراير مارس يونيو مايو ابريل يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر  ديسمبر نوفمير

  إجمالي مبالغ الكفاالت المصروفة خالل عام 2019

إجمالي عدد الكفاالت الشهرية التي تمت خالل عام 2019

مبالغ الكفاالت العامة لعام 2019م

4,499,799

17,772 

904.383

الكفالة الشهرية

بيوت مطمئنة .. وحياة كريمة

رعاية
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 عدد أسر
ا�يتام

1,204,955المستفيدين 
2742

ا�جمالي

ريـــــال

الدعم المالي ل¶سر

 تسديد
9253فواتير الكهرباء

11

ا�جمالي
دعم الخدمــــــات

ريـــــال

إيجــــــــار
6500

6

ا�جمالي

ريـــــال

رعاية

بيوت مطمئنة .. وحياة كريمة
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الســالل الغذائيــــة

المصروف المدرسي
المستفيدون

التكلفة

الحقيبة المدرسيةالزي المدرسي

 رعايـــة التعليـــم 

 السالل الجاهزة تم توزيع 150 سلة بقيمة 180 ريال لكل

سلة بإجمالي ( 27,000 ) ريال

كراتين التمور

 كوبونات الشراء 250 كوبون بقيمة 300 ريال لكل كوبون

بإجمالي ( 75,000  ) ريال

 كوبونات الوجبات الجاهزة ( 2500 كوبون ) بقيمة 15 ريال

 لكل كوبون بإجمالي ( 37,500 ) ريال

663

135,040

المستفيدون

التكلفة
300

39,765

المستفيدون

التكلفة
267

30,067

رعاية

بيوت مطمئنة .. وحياة كريمة
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رعاية

بيوت مطمئنة .. وحياة كريمة

تأمين ا�جهزة المنزلية

عيدية يتيم
المستفيدون

التكلفة

تفريج كربةعيدية اسرة

عيديــــــــة العيــــــــد

484

86,200

المستفيدون

التكلفة
480

376,000

المستفيدون

التكلفة
30

96,006

التكلفةالمستفيدون

7540.000
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المالية االستدامة  تحقيق  نحو   السعي 
تنفيذ من  تمكنها،  والتي   للجمعية 

البرامج والمشاريع ل¶يتام وأسرهم

وقـــــــف ا�يتـــــــام

 التأميـــــن الطبــــــي

ل¶يتام تأمين  بطاقة   50 تأمين   تم 
 وأسرهم من خالل المساهم المجتمعية

مع شركة بر سابك
 

رعاية

بيوت مطمئنة .. وحياة كريمة
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طالب مميز  ..  وتعليم نشط   

طموح

البرنامج التدريبي للغة ا�نجليزية
بـ #جامعــــة_الملــك_عبدالعزيــــز  

    دروس تحسين المستوى الدراسي

البرامج التعليمية

 برنامج يعتني برفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب وفق
احتياجاتهم من خالل تقديم مادة علمية على يد معلمين متخصصين
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طالب مميز  ..  وتعليم نشط   

طموح

المادة الدراسية

٢٠ ساعة٥ مشاركينبنينالسادس ا�بتدائيرياضيات

٣٦ ساعة

٢٨ ساعة

٣٢ ساعة

٢٤ ساعة

٣٢ ساعة

٢٠ ساعة

٢٠ ساعة

٩ مشاركين

٧ مشاركين

٨ مشاركين

٦ مشاركين

٨ مشاركين

٥ مشاركين

٥ مشاركين

بنين

بنات

بنات

بنات

بنات

بنين

بنين

السادس ا�بتدائي

السادس ا�بتدائي

السادس ا�بتدائي

ا�ول متوسط

ا�ول متوسط

ا�ول متوسط

ا�ول متوسط

رياضيات

رياضيات

رياضيات

إنجليزي

إنجليزي

إنجليزي

إنجليزي

عدد الساعاتعدد المشاركينالجنسالصف الدراسي

 مواعيد التنفيذ

مبادرة مسبار  

 مسبار" هو االسم الذي أطلق على مشروع
 المخيم العلمي لموهوبي أيتام المملكة

المستفيدون
3
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طالب مميز  ..  وتعليم نشط   

طموح

مهارات الدفاع عن النفس

تعزيز ثقة ا�يتام بأنفسهم من خالل اكسابهم مهارات الدفاع عن النفس

المستفيدون
15
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تمكين

بناء فريد ..  وعطاء دائم 

 تمكين اليتيم واليتيمة من امتالك المهارات وتطوير القدرات التي تمكنه
 من الدخول إلى سوق العمل وفق قدراته والمهارات التي يمتلكها

 مساعدة ا�يتام على إيجاد فرص عمل متاحه من خالل عقد شراكات مع
جهات وشركات ترغب في التوظيف

  التدريب والتوظيف

التوظيفالتدريب والتأهيل

1424322313
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تمكين

بناء فريد ..  وعطاء دائم 

 التعاقد مع جهة متخصصة في إعداد اختبارات
 في تحديد الميول الدراسية والمهنية

 تحديد التخصص الدراسي والمهني

تمكن الجوال  صيانة  في  متخصصة  دورة   هي 
 المستفيدين منها في فتح مشاريع خاصة في

نفس المجال

دورات عكاظ لصيانة أجهزة الجوال

المستفيدون
21

المستفيدون
30

بعض مع  التعاقد  خالله  من  يتم   برنامج 
الشركات التي تتيح الفرصة في العمل الصيفي

 التوظيف الصيفي

المستفيدون
20
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 تقديم البرامج الثقافية والترفيهية واالجتماعية مع التوجيه واالرشاد
 لتحقيق االنسجام والتوافق االجتماعي والنفسي

 رحالت اجتماعية تقدم ل¶يتام وأسرهم تمكنهم أداء العمرة وزيارة مسجد
الرسول صلى ا� عليه وسلم وأداء حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج

 رحالت الحج و العمرة

بصائر

ثقافة واعية ..  إرشاد وإسعاد
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بصائر

ثقافة واعية ..  إرشاد وإسعاد

تاريخ التنفيذ

هـ

عدد المشاركين

أيتـــــام

مشاركمتطوعينأميتيم

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

متطوعين

متطوعين

متطوعين

متطوعين

متطوعين

أم

أم

أم

أم

أم

يتيم

يتيم

يتيم

يتيم

يتيم

المتطوعينأمهــــــــات
ا�جمالي

1441 /1/203015853

49

57

55

49

52

7

9

9

8

7

15

16

15

15

13

27

32

31

28

30

هـ 1441 /1/27

هـ 1441 /2/25

هـ 1441 /3/24

هـ 1440 /9/08

هـ 1440 /9/15

 مواعيد التنفيذ
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بصائر

ثقافة واعية ..  إرشاد وإسعاد

 زيارات المدينة المنورة

 برنامج عناية

المستفيدون
50

 لقاء إسبوعي ل¶يتام  يتم من خالله تقديم برامج ترفيهية واجتماعية وتربوية
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بصائر

ثقافة واعية ..  إرشاد وإسعاد

البرنامج الصيفي للفتيات

 مواعيد التنفيذ

عدد المتطوعينالمرحلة الدراسيةعدد المشاركينمكان التنفيذتاريخ التنفيذ

11/2257/ 1440هـ

8

8

8

8

8

9

23

18

25

24

23

20

11/9/ 1440هـ

هـ

هـ

1440 /11/16

1440 /11/23

هـ 1440 /3/12

هـ 1440 /3/19

هـ 1440 /3/26

مركز حي الصفا

مركز حي الصفا

مركز حي الصفا

مركز حي المنتزهات

مركز حي المنتزهات

مركز حي المنتزهات

متطوعيناالبتدائيمشارك

متطوعين

متطوعين

متطوعين

متطوعين

متطوعين

متطوعين

االبتدائي

المتوسط

المتوسط

الثانوي

الثانوي

االبتدائي

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

المستفيدون
36

تنمية مهارات الفتيات  با�جازة الصيفية  بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة
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بصائر

ثقافة واعية ..  إرشاد وإسعاد

برنامج ا�مومة

المستفيدون

 85

 نـــــــادي ا�بنـــــــــاء

المستفيدون

75

 وهو لقاء شهري لتطوير مهارات أمهات االيتام �دارة االسرة

  ملتقى إسبوعي في إحدى المراكز الترفيهية التعليمية لتنمية مهارات االبناء
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 وهو لقاء شهري لتطوير مهارات أمهات االيتام �دارة االسرة

التطــوع

 الملتقيات
والفعاليات برنامج

متطـــوعساعـــــــة
1511153

17

مستفيد
922

 وزير الرياضة صاحب السمو الملكي ا¯مير عبدالعزيز
 بن تركي الفيصل ال سعود يستضيف أبناء الجمعية

 في ختام السوبر ا±يطالي
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االحتفال باليوم الوطني

إحصائيات البرامج

برامجبرنامجبرامجبرامجبرنامج

التعليميةا�جتماعية

المستفيدين

المتطوعين

المستفيدين

المتطوعين

المستفيدين

المتطوعين

المستفيدين

المتطوعين

 ساعات
التطوع

 ساعات
التطوع

 ساعات
التطوع

 ساعات
التطوع

 ساعات
التطوع

المستفيدين

المتطوعين

العمرة والزيارةالحـــــــجالترفيهية 

739537232258

10985328

59316280432244

178315



30

 البناء المؤسسي والتقني

 عقد ا�ثير

 عقد تطوير البناء المؤسسي

توقيع شراء نظام اثير ا�لكتروني



 مكتب تحقيق الرؤية 

أول جمعية تبدأ تأسيس مكتب تحقيق رؤية 

31



الشركات ا�ستراتيجية

32

شراكة مع وزارة ا�سكان لتأمين
مساكن لمستفيدي الجمعية 

شراكه مع جمعية فلذات لتأمين الرعاية
الصحيه لالطفال ا�يتام 



الشركات ا�ستراتيجية

33

شراكه تهدف إلى توفير المساكن
ل¶يتام المستفيدين من الجمعيه 

مشاريع زاهد قدسي الخيرية
شراكة مع فريق مشاريع زاهد قدسي الخيرية

للمساهمة في تنفيذ البرامج من خالل الفرق التطوعية 



التقرير المالي المعتمد لعام 2019 م
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شركاء النجاح

شركة آفاق الحكمةد. فوزية الجفالي
للتنميــــــــــــــــــــــــــة 

الدكتــــــور السيــــــد
محمدعبدالحميد آل ذكر بخاري 

 وقف الشيــــــخ
أحمــــــد سعيـــــــــــــد بالبيــــــد 

 وقف الشيخ
سالم مبارك بامحرز

 وقف الشيــــــخ
فيصل أحمد محمــــد بغلــــــف

الداعمــــــــون

الرعاة ا�عالميون



للتواصــــــــــــل

43

SA3280000618608010000200

SA5610000010970018000109

SA2015000999124413210006

 SA7850000000010667278000

SA6705000068216555516000

https://twitter.com/aytaamjedhttps://www.snapchat.com/add/aytaamjed

    http://t.me/aytaamjed

https://aytaamjed.org.sa/donate-now/

https://www.instagram.com/aytaamjed/

https://m.facebook.com/aytaamjeddah

حسابات الجمعية البنكية



www.aytaamjed.org.sa


