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العمـــــل الخيـــــري مــن ركائــز 
ــاس  ــن أس ــو م ــع وهـــ المجتمــ
مــا يمليــــــه علينـــــا ديننـــــــــا
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مقدمة 
ينطلق عملنا في جمعيـــة رعاية األيتام      
بطريـــف مـــن عدة قيـــم مهمـــة ُتبنى 
عليهـــا أســـس الرؤيـــة العامـــة لبرامج 
وأنشـــطة الجمعيـــة والتي تبـــرز قيمها 
من خالل :  الشـــراكات المجتمعية الفاعلة - 

روح الفريق الواحد - خدمة المستفيدين من 
الجمعية - المبـــادرات التطوعية والمجتمعية 

لتلبية حاجـــات المجتمع - الخدمات الصحية - 
الخدمات التعليمية - خدمـــات التدريب والتأهيل 

- إبـــراز دور العمل التطوعـــي .... وغيرهـــا الكثير مما 
المجتمعيـــة  الجمعيـــة خـــالل ممارســـتها  تســـتحدثه 

اليوميـــة ، كمـــا تســـعى الجمعية أن يكـــون هذا العمـــل بداية 
خالصـــًا هلل تعالى ثـــم نافعًا لوطننـــا ومجتمعنا ، وتســـعى الجمعية 
جاهـــدة أن تثمر جميـــع أعمالها بأثر اســـتمراري ومتميـــز ومتطور على 
حد ســـواء مع الحفاظ على جودة مخرجاتها من البرامج واألنشـــطة.
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توفيـــر الدعـــم المادي 
لأليتـــــام  والمعنــــــوي 
وتقديـــــم  وأســــــرهم 
الرعايـــــــة االجتماعيـــة 
والتعليميــــــــــة مـــــــن 
خــــــــــــال الخدمــــــات 
والعمــــــــل  الخيريـــــــة 
المؤسســــــي الرائــــــــد

تقـــــــــــدم الرعايــــــــــــة 
االجتماعيـــــة والدعـــــم 
المـــــــــــادي والمعنــوي 
لأليتـــــــام وأســـــــرهم .

التعليمي  مستـوى  رفع 
واالجتماعي  والثقافــــي 
والمهنــــــــي لأليتـــــــام.
رفع الوعـــي المجتمعي 
انتباهــــــــــــه وجـــــــذب 
إلــــــــــى األعمـــــــــــــــــال 
البـــاب  وفتـــح  الخيريـــة 
للمســــــــــاهمة أمامـــه 
فـــي رعايــــــــة األيتـــام .
علــــــــــــــــــى  العمــــــــل 
المـــــــــــــــوارد  تنميـــــــة 
الماليـــــــة للجمعيـــــــة.

المؤسســـــية  الريــــــادة 
والعمــــل علـــى تحقيق 
أهــــــــداف الجمعيــــــــة

العمـــــل علـــــى اإلنتقـــال 
باأليتـــــام مـــــن دائــــــــــرة 
اإلحتيـــــــاج إلـــى دائــــــــرة 
اإلنتــــــاج عــــــن طريــــــــــق 
العمل  لســـوق  تأهيلهم 
وإكســــــــــابهم مهـــارات 
اإلعتمــــــــاد علـــى الـــذات 
المجتمع. فـــي  والفاعلية 

جمعيـــة رعايـــة األيتـــام بطريفمن نحن
مســـجلة بوزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية
هــــ  1440/02/29 وتاريـــخ   1078 برقـــم 
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ثاني بن مسهوج العنزي
رئيس مجلس االدارة 

محمد بن سالم الرويلي
نائب الرئيس

طارق بن سليمان الحازمي
مسؤول لجنة االستثمار

طال بن لهيلم العنزي
مسؤول العالقات العامة واإلعالم

محمد بن جويعد الرويلي
المشرف المالي

صاح بن ناصر الرويلي
مسؤول اللجنة الثقافية واالجتماعية

محمد بن حجي الشمري 
األمين العام

أعضــــــــــــــــاء
مجلس اإلدارة
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منيرة بن جابي الرويلي
مشرفة القسم النسائي

ساجر خيران الرويلي
مدير المشاريع

أبرار بن فوزي الرويلي
الباحثة االجتماعية

سامي بن محمد الرويلي
مدير العالقات العامة والمركز اإلعالمي

منى بن  جابي الرويلي
الباحثة االجتماعية

اإلدارة التنفيذية

محمد بن قعيران العنزي
المدير التنفيذي
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علـــى مدى ســـنتين منذ تأســـيس جمعية رعاية األيتـــام بطريف 
فـــي تاريـــخ 29 /02/ 1440 هـ دأب أعضاء مجلس إدارتها وســـعى 
مـــع فريق العمـــل اإلداري فـــي الجمعية على تحقيـــق الكثير من 
اإلنجـــازات واضعين نصب أعينهم تنميـــة وتمكين أبنائها االيتام، 
فقـــد حـــرص فريق عمـــل الجمعية في هـــذا العام علـــى إكمال 
مســـيرة العطاء متطلعين إلى المزيد مـــن النجاح ولم يكن ذلك 
ليتحقـــق لوال توفيق اهلل ثم مســـاندة أعضـــاء الجمعية للوصول 
بهـــا إلـــى هـــذا المســـتوى وهلل الحمد. وال يـــزال العمـــل والجهد 
قائمًا علـــى تنفيذ خطط وبرامـــج الجمعية وذلـــك لتحقيق رؤية 
الجمعيـــة فـــي التميز في تنميـــة وتمكين األيتـــام ذوي الظروف 
الخاصـــة. مـــع التأكيـــد على تطلعنـــا دومـــًا للمزيد مـــن النجاح 
والعطـــاء مقتنعيـــن بأن ذلـــك لن يتحقـــق إال بدعم ومســـاندة 
الشـــركاء والداعميـــن واألعضـــاء الذيـــن لهـــم الـــدور األكبر في 
تحقيـــق العديد من أهـــداف الجمعيـــة والشـــراكات المجتمعية 
وتفعيـــل برامـــج المســـئولية االجتماعيـــة تحقيقا لرؤيـــة وطننا 
الطمـــوح 2030 م بعـــون اهلل ومـــا تضمنتـــه االســـتراتيجية التي 
وضعتها الجمعية لألعوام القادمة. لترســـيخ المشـــاريع والبرامج 
الهادفـــة إلـــى تحقيق رؤيـــة ورســـالة الجمعيـــة واضعين نصب 
أعيننـــا تحقيق التنمية المســـتدامة ليكونوا أعضـــاء فاعلين في 

مجتمعهـــم ووطنهم.

كل الشكر واالمتنان لمن ساهم وعمل وشارك في تنمية 
وتمكين االيتام.

ثاني بن مسهوج العنزي
رئيس مجلس االدارة 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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مشروع دعــــم
األيتام  515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515كفالـــة 
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515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515
اجمالي عدد مستفيدي

جمعية رعاية االيتام بطريف

مستفيد 
ومستفيدة

خال عام 2020 م 
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مشروع دعــــم
يتيـــــم ســـــلة 
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1967
100
800

سلـــــة غذائيــــــــــة

كرتــــــون مـــــــــــــاء

كرتــــــون تمــــــــــــــر
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مشـــروع دثــــار 
كسوة الشتــاء
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650
469
161

كســــــوة الشتاء

بطانيــــــــــــــــــــة

دفايــــــــــــــــــــــة
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مشروع ترميـم 
يتيــــم منـــــزل 
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12
منــــــزل
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تأثيــث  مشروع 
يتيــــم منـــــزل 
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8
4
2
1

21

فرن

ثالجة

غسالة

مكيف سبلت

مكيف
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مشروع
العطاء الرقمي
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320
150

برنامج رافد

شريحـــة انترنـــت

جهاز لوحي
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مشـــــــــــــــروع
التأمين الطبي
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150
بطاقة التأمين
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مشاريع
متنوعة
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310
150

12 أسرة

هدية العيــــــــد

حقيبة مدرسية

ســـداد اإليجارات
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وحدة

التطوع
24



لقيمـــــــــة  ا
اإلقتصادية 
للتطــــــــوع

الفـــــــــرص 
التطوعيــــة

فمبـــرأكتوبـــــر نو

العمل الفعلي آخر 3 شهور عام 2020

يسمبـر د

طلبـات  جميع 
اإللتحــــــــــــاق 
التطوعيـــــــــة

المتطوعيــــــــن 
لملتحقيـــــــــن  ا
تطوعية بفـرص 

1,320,3633,106

113113783

مالحظة : البيانات مستقأة من منصة العمل التطوعي
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شركاء النجاح
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شركائنا 
اإلعاميين 
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استطاع آراء 
المستفيدين من 
خدمات الجمعية
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47.5%47.5%2% 3%

53.5%46.5%

37.6%51.5%5% 6.3%

يمكنني الوصول للخدمات التي تقدمها 
الجمعية بسهولة:

أشعر بأن المدة الزمنية لتقديم خدمات 
الجمعية مناسبة جدًا:

سلوك منسوبي الجمعية ومقدمي الخدمة 
مميزًا وجذابًا:

36.6%49.5%6.3% 7.5%

39.2%54.6%6.2%

46.5%45.5%7.9%

غير موافقال أدريموافقموافق بشدة

غير موافقال أدريموافقموافق بشدة

موافقموافق بشدة
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47.5%47.5%2% 3%

53.5%46.5%

37.6%51.5%5% 6.3%

36.6%49.5%6.3% 7.5%

39.2%54.6%6.2%

46.5%45.5%7.9%

استجابة الجمعية لطلبات المستفيدين 
سريعا ومقنعًا:

أالحظ أن اجراءات العمل في الجمعية فيها 
نسبة عالية من المرونة :

تواصل منسوبي الجمعية مع المستفيدين 
والمجتمع مميزًا :

موافق بشدة

موافق بشدة

موافق بشدة

موافق

موافق

موافق

ال أدري

ال أدري

ال أدري

غير موافق
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33%52%4% 11%

31.7%34.7%4.9% 28.7%

27.1%51%3.2% 12.5%

3.1%1.1%1% 1%

شكاوى المستفيدين تؤخذ بعين االعتبار 
وتعالج بشكل سريع :

الئحة الحقوق والواجبات تلبي احتياجات 
المستفيدين وتطلعاتهم :

البرامج التي تم االستفادة منها ؟

موافق بشدة

موافق بشدة

الغذاء

ترميم المنازل

موافق

موافق

النقد

الكساء

ال أدري

ال أدري

تأثيث المنازل

األجهزة الكهربائية

غير موافق

غير موافق

إيجارات المنازل

فواتير للخدمات
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التقرير بإشراف ومتابعة مدير العالقات العامه واإلعالم  بالجمعية

سامي محمد الرويلي

تواصــــل معنا
عبر الواتس آب 

الموقـع
الرسمي

حســـــــــــــــــــاب
مصرف الراجحي

aytamturaif@gmail .com w w w . a y t a m Tu r a i f . o r g . s a

SA 02 8000 155 608 011 119 990

053 641 0005 | 050 669 9171 014 652 1909 aytam_turaif

33%52%4% 11%

31.7%34.7%4.9% 28.7%

27.1%51%3.2% 12.5%

3.1%1.1%1% 1%
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