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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

قــد ســخرت الدولــة كل إمكانيتهــا للوقــوف علــى كل محتــاج ومكلــوم ومســاندتها 
فــي الداخــل والخــارج أســال اهلل تعالــى بأســمائه الحســنى أن يعطــي كل منفــق خلفــا، 
وأن يبــارك لــه فــي مــا وهــب، وأن يجعــل إنفــاق الخيــر فــي موازيــن أعمــال منفقيهــا 

يــوم أن يلقــوا وجــه ربهــم الكريــم .
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صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

ــث  ــر بالقطــاع الثال ــن الشــريفين االهتمــام الكبي ــت حكومــة خــادم الحرمي لقــد أول
غيــر الربحــي. والــذي يتكــون مــن الجمعيــات، والهيئــات الخيريــة، والتعاونيــة وجعلت 
هــذا القطــاع ركيــزة فــي رؤيــة 2030، واعتمــدت عليــه فــي تغييــر وتطويــر الدولــة. 
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صاحب السمو الملكي

األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

"في يوم عيد تفجر من أنامــــــلكم

عطاء سرى في دروب الخير ينسكب"
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المكرمــة  مكــة  منطقــة  أميــر  الفيصــل  خالــد  األميــر 
ومستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين يدعــم جمعيــة رعايــة 
األيتــام بجــدة مــن خــال تدشــينه لموقــع ومتجــر الجمعيــة 

اإللكترونــي الرســمي .
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
سعد بن سعيد الغامدي

المشرف المالي
علي بن عبد اهلل المعدي

األمين العام
خالد بن عبد اهلل الشهري

عضو مجلس اإلدارة
عبد اهلل بن محفوظ

عضو مجلس اإلدارة
سالم بن محمد أبو هادي

عضو مجلس اإلدارة
عبد الرحمن الغامدي

عضو مجلس اإلدارة
إبراهيم السبيعي

عضو مجلس اإلدارة
سليمان بن إبراهيم النملة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ياسر بن عيد السلمي
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تصريح الجمعّية
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رحلة الجمعّية

    كان العــام الفائــت بــكل أحداثــه تحديــا كبيــرًا لــكل أبنــاء وطننــا الحبيــب، فجائحــة فيــروس 
كورونــا ومــا تســببت بــه مــن تداعيــات علــى مختلــف األصعــدة وضعــت الجميــع أمــام اختبــار 
حقيقــي يحتــم علــى الجميــع التعامــل مــع هــذه األوضــاع المختلفــة، والتكيــف معهــا بمــا يضمــن 

ســامة كل ســاكني هــذه األرض المباركــة.
    ونحــن فــي جمعيــة رعايــة أيتــام جــدة حرصنــا علــى أن نكــون جــزءًا مــن ذلــك الحــراك الوطني 
الــذي قادتــه حكومتنــا الرشــيدة فــي ســبيل الخــروج مــن هــذه األزمــة بــكل أمــان حيــث عملــت 
ــغ عددهــم  5701  ــى ضمــان اســتمرار أنشــطتها المقدمــة لمســتفيديها البال ــام جــدة عل أيت

مســتفيدًا يعيشــون فــي كنــف 1326 أســرة.
ــارات  ــف المس ــي مختل ــطة ف ــاريع ا وأنش ــا ومش ــدون برامج ــر تج ــذا التقري ــات ه ــن جنب     بي
ــه 10295026  ــة فــي العــام 2020 م مــا قيمت ــة بلغــت تكلفتهــا اإلجمالي ــة والتنموي الرعوي
ريــال حيــث عمــل فريــق الجمعيــة وبالشــراكة مــع نخبــة مــن المتطوعيــن علــى تنفيذهــا بالرغــم 

مــن الظــروف الصعبــة التــي رافقــت أيــام العــام المنصــرم.
     حيــث مثلــت تلــك التحديــات بالنســبة لنــا واقعًا غير مســبوقا ســاهم في تســريع وتيــرة تحركنا 
فــي ســبيل تطبيــق اســتراتيجياتنا الجديــدة مــن خــال إدخــال العمــل التقنــي والتكنولوجــي فــي 

كل مناحــي العمــل بالجمعية. 
ــا أوجهــًا مــن التنظيــم والترتيــب عــززت مــن        باإلضافــة إلــى أن تلــك التحديــات كشــفت لن
رغبتنــا فــي العمــل وفــق اســتراتيجية عجلــة الحيــاة والتــي أطلقناهــا فــي مايــو مــن العــام 2019 

كاســتراتيجية عامــة تتــواءم وأهــداف رؤيــة المملكــة 2030.
لــذا حرصنــا علــى أن نبتكــر نظــام رعايــة ودعــم متــوازن يشــمل جميــع جوانــب الحيــاة ويضمــن 

لأليتــام حيــاة كريمــة ومســتقبًا مشــرق يمكنهــم مــن الريــادة والتميــز فــي كل المجــاالت.
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إرادة قوّية ..
             عطاء مستمر ..



14

من نحن

     رؤيتنا     

    رسالتنا     

      قيمنا     

الريــادة فــي بنــاء وتمكيــن األيتــام وأســرهم لتحقيــق تنميــة مســتدامة ليكونــوا أنموذجًا 
ــا فاعا. مجتمعي

ــة  ــي التنمي ــراكهم ف ــم وإش ــعادهم وتمكينه ــرهم وإس ــام وأس ــاملة لأليت ــة الش الرعاي
ــة. ــات جاذب ــة وبيئ ــة متخصص ــادرات نوعي ــال مب ــن خ ــة م المجتمعي

األمانة                          االلتزام                         الشفافية                         المبادرة

التحفيز                          القدوة                          التمكين                   التعلم المستمر
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1. المساهمة في رعاية األيتام وأسرهم

2. تقديم برامج لتطوير وتمكين األيتام وأسرهم

3. بناء وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة

4. تنمية العمل التطوعي في مجال رعاية األيتام

5. تطوير البناء المؤسسي والتقني

6. تطوير الكفاءات الوظيفية في الجمعية

     أهدافنا االستراتيجية     
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د

المستفيدون

ءءءء

ءء

التصنيف مبنى على دراسة رشد 
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د

األرامــــل واألوصيــــــاء
او من يقوم مقامهم
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نهتم بهم ..
                          لنبني مستقبلهم ..
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مجاالت العمل الرئيسية

تعمــل جمعيــة رعايــة أيتــام جــدة علــى خدمــة اليتيــم وتوفيــر ســبل العيــش 
الكريمــة لــه وألســرته لضمــان ....   وتتركــز جهــود الجمعيــة فــي أربــع 

ــية : ــاالت رئيس مج
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رعاية

تمكينطموح

بصائر
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تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات األساســية كالصحــة والغــذاء والكســاء والدعــم المالــي وتوفيــر 
المســكن المائــم.

الكفاالت: 
ــات  ــم النفق ــة وتقدي ــر الجمعي ــات أس ــد احتياج ــدة بس ــام ج ــة أيت ــي جمعي ــة ف ــاهم الكفال تس
األساســية والموســمية لهــم، وتنقســم الكفالــــة إلــــى )كفالــــة يتيــــم ـ كفالــــة أم اليتيــــم ـ 
كفالــــة دائمــــة(. كمــا عملــت الجمعيــة علــى اســتقطاب الكثيــــر مــن الكفــاء الجــــدد خــال 

ــي:   ــو التال ــى النح ــات عل ــاءت اإلحصائي ــي وج ــام الماض الع

المجال : رعاية
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مبالغ صرف الكفاالت الشهرية لعام 2020 م
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إنجازات مجال رعاية

إجمالي المستفيدين

5875

األجهزة الكهربائية
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المجال : طموح
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المجال : تمكين

 تمكيــن األيتــام مــن الحصــول علــى فرصتهــم فــي التعليــم مــن خــال توفيــر الدعــم المــادي 
والمعنــوي لهــم بشــكل مســتمر ليكــون للفــرد منهــم دور أساســي فــي بنــاء مســتقل مملكتنــا 

الحبيبــة.

نعم
استطيع
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المجال : 

ــجام  ــق االنس ــاد لتحقي ــه واإلرش ــع التوجي ــة م ــة واالجتماعي ــة والترفيهي ــج الثقافي ــم البرام تقدي
ــي. ــي والنفس ــق االجتماع والتواف

استفاد منه

1329
يتيمة وأرملة

بصائر
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نسعى لتمكينهم ..
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منجزات التميز المؤسسي :
أتمتة العمليات من خال برنامج أثير المتكامل

نحو التميز
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منجزات المشاريع

برامج تطوير الطاقات البشرية

                                                       عدد الدورات واللقاءات المعرفية 23 دورة

                                                       عدد الساعات التدريبية  181 ساعة
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التطّوع

176
متطّوع ومتطّوعة

3136
ساعة تطّوعّية
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احصائيات وأرقام

األيام المحلية والعالمية التي تم التفاعل معها :

أيتام جدة في
 اإلعالم المقروء والمرئي 

ووسائل التواصل االجتماعي

188
محتوى تثقيفي

وإعالمي
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أنت أملهم ..
             لتحقيق أحالمهم ..
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شركاء النجاح
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شركاء النجاح
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حسابات الجمعية البنكية

SA8480000618608010000234
SA0210000010970018000305
SA9515000999124413210014
SA8305000068216555516003
SA2945000000896056173003

SA8480000618608010000234
SA0210000010970018000305
SA9515000999124413210014
SA8305000068216555516003
SA5645000000896056173002

حساب األوقاف

حساب التبّرع العام
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SA8480000618608010000234
SA0210000010970018000305
SA9515000999124413210014
SA8305000068216555516003
SA7245000000896056173005
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حساب الّزكاة

حساب البرامج والمشاريع

حساب كفالة اليتيم




