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الحمـــد لله الذي هيـــأ لهذه البالد 
دولة ومجتمعًا يرعون عمل الخير 
ويســـعون إليـــه ويشـــجعون عليه

الـــدور المنـــوط بالقطـــاع الخيـــري 
كبيـــر وحيـــوي يحتـــم اإلرتقـــاء بـــه 
وتحقيـــق أهدافه ومســـتهدفاته 
الشـــريعة  تعاليـــم  مـــن  انطالقـــًا 
اإلســـالمية التي تدعونـــا للتكافل

كل من يتذوق طعم عمل الخير لن 
يتركه أبدًا وســـمو ســـيدي الملك 
ســـلمان زرع فينـــا حب عمـــل الخير

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن خالد بن ســـلطان بن عبد العزيز
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مقدمة تعريفية
عن الجمعية

ينطلـــق عملنـــا فـــي جمعيـــة رعايـــة األيتـــام بطريـــف مـــن عـــدة 
قيـــم مهمـــة ُتبنى عليها أســـس الرؤية العامة لبرامج وأنشـــطة 
الجمعيـــة والتـــي تبرز قيمها مـــن خالل :  الشـــراكات المجتمعية 
الفاعلة - روح الفريق الواحد - خدمة المستفيدين من الجمعية 
- المبـــادرات التطوعيـــة والمجتمعيـــة لتلبية حاجـــات المجتمع - 
الخدمـــات الصحيـــة - الخدمـــات التعليميـــة - خدمـــات التدريـــب 
والتأهيـــل - إبـــراز دور العمـــل التطوعـــي .... وغيرهـــا الكثيـــر مما 
تســـتحدثه الجمعية خالل ممارســـتها المجتمعيـــة اليومية ، كما 
تســـعى الجمعيـــة أن يكـــون هذا العمـــل بداية خالصـــًا لله تعالى 
ثـــم نافعًا لوطننا ومجتمعنا ، وتســـعى الجمعية جاهدة أن تثمر 
جميـــع أعمالهـــا بأثر اســـتمراري ومتميز ومتطور على حد ســـواء 
مـــع الحفـــاظ علـــى جـــودة مخرجاتهـــا مـــن البرامـــج واألنشـــطة.
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التأسيسمن نحن
تم تأسيس جمعية رعاية االيتام بطريف بتاريخ 29\2\1440 هـ

ومقرهـــا منطقـــة الحـــدود الشـــمالية محافظـــة طريـــف بترخيص رقـــم : 1078

رؤيتنــــــــــا
تخصـــص وتميـــز فـــي رعايـــة األيتـــام وأســـرهم وتقديـــم الدعـــم لهـــم لإلنتقال 
بهـــم مـــن دائـــرة اإلحتيـــاج الـــى دائـــرة اإلنتـــاج عـــن طريـــق تأهيلهـــم لســـوق 
العمـــل وإكســـابهم مهـــارات اإلعتمـــاد علـــى الـــذات والفاعليـــة فـــي المجتمع

رســـــالتنا
تمكيـــن اليتيـــم ودعـــم أســـرته مـــن خـــالل تقديـــم برامـــج وخدمـــات اجتماعيـــة 

وتنمويـــة متميـــزة وشـــراكات فاعلـــة وتقنيـــات حديثـــة .

قيمنـــــــــا

الشفافيةاإللتزام

العدالةاإلحترام

نلتزم برؤيتنا
واستراتيجياتنا وتخصصنا

نعمل بكل شـــفافية ووضوح 
على كافــــــــة المســــــــــتويات 

نحفـــــظ كرامـــة المســـــــــتفيد 
وخصوصيته

نحقـــــــــق العدالــــــــــة بيـــــــــــــــن 
المســـتفيدين وبين العاملين
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المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرتهاستراتيجياتنا
والسعي إلى تمكينه 

بناء صورة حسنة عن الجمعية وتعزيز الثقة بها .

تصميم مبادرات نوعية لتمكين المستفيدين .

بيئة عمل مؤسسية جاذبة .

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.
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لمـــــــــــــــن
نقـــــــــــدم
خدماتنـــــا

وهــــم الذي 
فقـــــــــــــــدوا 
والدهـــــــــــم 
وأعمارهــم
دون 18 عام

حتى ســــــــن 
أو  عـــام   24
حتـــى تتزوج 
الفتـــــــــــــــــاة

أمهــــــــــــــات 
األيتـــــــــــــــام

ليتيماتاأليتام األراملا
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أعضـــاء
مجلـس
اإلدارة

ثاني بن مسهوج العنزي 
رئيس المجلس 

محمد بن جويعد الرويلي محمد بن سالم الرويلي 
المشرف المالي نائب الرئيس 

صالح بن ناصر الرويلي طالل بن لهيلم العنزي 
عضوعضو

طارق بن سليمان الحازميمحمد بن حجي الشمري
عضوعضو
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لهيكــــــــــل ا
التنظيمــي
للجمعيــــــة

ساجر بن خيران العنزيمحمد بن قعيران العنزي
مدير المشاريع المدير التنفيذي

علي بن عجاج الرويليسامي بن محمد الرويلي
مدير وحدة التطوعمدير العالقات العامة والمركز االعالمي 

الباحثة االجتماعية
منى جابي الرويلي

بشاير بن ياسر الحازمي
مشرفة تنمية الموارد المالية 

منيرة بنت جابي الرويلي
مشرفة القسم النسائي

الباحثة االجتماعية
أنوار ربيع الرويلي
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علـــى مدى ثالث ســـنوات منذ تأســـيس جمعيـــة رعاية األيتـــام بطريف في 
تاريـــخ 29 /02/ 1440 هــــ دأب أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا وســـعى مـــع فريق 
العمـــل اإلداري فـــي الجمعيـــة على تحقيـــق الكثير من اإلنجـــازات واضعين 
نصـــب أعينهـــم تنميـــة وتمكيـــن أبنائهـــا االيتـــام، فقـــد حـــرص فريـــق عمل 
الجمعيـــة في هذا العام على إكمال مســـيرة العطـــاء متطلعين إلى المزيد 
مـــن النجـــاح ولـــم يكن ذلـــك ليتحقق لـــوال توفيق اللـــه ثم مســـاندة أعضاء 
الجمعيـــة للوصـــول بها إلـــى هذا المســـتوى وللـــه الحمد. وال يـــزال العمل 
والجهـــد قائمـــًا علـــى تنفيـــذ خطط وبرامـــج الجمعيـــة وذلك لتحقيـــق رؤية 
الجمعيـــة فـــي التميـــز في تنميـــة وتمكين األيتـــام ذوي الظـــروف الخاصة. 
مـــع التأكيـــد علـــى تطلعنا دومـــًا للمزيد من النجـــاح والعطـــاء مقتنعين بأن 
ذلـــك لن يتحقق إال بدعم ومســـاندة الشـــركاء والداعميـــن واألعضاء الذين 
لهـــم الـــدور األكبـــر في تحقيـــق العديـــد من أهـــداف الجمعية والشـــراكات 
المجتمعيـــة وتفعيـــل برامج المســـئولية االجتماعيـــة تحقيقـــا لرؤية وطننا 
الطمـــوح 2030 م بعـــون اللـــه ومـــا تضمنتـــه االســـتراتيجية التـــي وضعتها 
الجمعيـــة لألعـــوام القادمـــة. لترســـيخ المشـــاريع والبرامـــج الهادفـــة إلـــى 
تحقيـــق رؤيـــة ورســـالة الجمعيـــة واضعيـــن نصـــب أعيننـــا تحقيـــق التنميـــة 

المســـتدامة ليكونـــوا أعضـــاء فاعليـــن في مجتمعهـــم ووطنهم.

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

ثاني بن مسهوج العنزي 
رئيس المجلس 

كلمــــــــة رئيس
مجلس اإلدارة      
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مجلـس
اإلدارة
فـــــــــــي 
دورتـــه 
األولى

عدد االجتماعات

10 اجتماعات 
وتواريخها

من 2021/02/03
إلى 2021/11/17

الللجان التي اطلقت بالمجلس

لجنة القبول والتسجيــل 

لجنة الكفاالت  لجنة المشاريع والتبرعـات 

لجنة التوظيف
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عدد أيتام

عدد األرامل

423 يتيم

180 أرملة

اجمالي مستفيدي الجمعية 
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برامج ومشاريع الجمعية
للعام 2021 م
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كفالــــــــــة
أيتــــــــــــام
يــــــــف طر

عدد المستفيدين سنويًا

التكلفة السنوية

مدة تنفيذ المشروع

3,140 يتيم

628,200 ر،س

سنة
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سلـــــــــــــة
يتيـــــــــــــم

عدد المستفيدين سنويًا

التكلفة السنوية

مدة تنفيذ المشروع

3,094 مستفيد

314,020 ر،س

سنة
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ترميـــــــــم 
منــــــــــازل 
ســـــــــــــــر  أ
األيتـــــــام

عدد المستفيدين سنويًا

التكلفة السنوية

مدة تنفيذ المشروع

30 أسرة مستفيدة

340,540 ر،س

سنة
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ســــــــــداد 
إيجـــــارات 
ســـــــــــــــر  أ
األيتـــــــام

عدد المستفيدين سنويًا

التكلفة السنوية

مدة تنفيذ المشروع

13 أسرة مستفيدة

114,500 ر،س

سنة
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كســــــــوة 
العيديـــن

عدد المستفيدين سنويًا

التكلفة السنوية

مدة تنفيذ المشروع

380 مستفيد ومستفيدة

114,000 ر،س

4 أشهر
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تأثيــــــــــث 
منــــــــــازل 
ســـــــــــــــر  أ
األيتـــــــام

عدد المستفيدين سنويًا

250 أسرة مستفيدة
مدة تنفيذ المشروع

سنة
التكلفة السنوية

283,000 ر،س
122 مكيف 

22 ثالجة 

08 أفران 

134 أجهزة متنوعة 

08 غرف نوم 
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عدد المستفيدين سنويًا

205 أسرة مستفيدة
مدة تنفيذ المشروع

3 أشهر
التكلفة السنوية

143,677 ر،س
251 دفاية 

767 كسوة مالبس 

204 بطانية 

دثــــــــــــــــار
كســــــــوة 
الشـــــــتاء
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إضـــــــــاءة 
بيـــــــــــــــت 
يتيــــــــــــــم

سداد فواتير الكهرباء

عدد المستفيدين سنويًا

التكلفة السنوية

مدة تنفيذ المشروع

32 أسرة مستفيدة

29,235 ر،س

مرة واحدة
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عدد المستفيدين سنويًا

150 طالب
مدة تنفيذ المشروع

مرة واحدة
دعم عيني من

صندوق موظفي
سابك الخيري ) بر (

الحقائـــــــب 
المدرسيـــة
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تفريــــــــــج 
الكـــــــــرب

عدد المستفيدين سنويًا

184 أسرة مستفيدة
مدة تنفيذ المشروع

مرة واحدة
التكلفة السنوية

158,908 ر،س
دعم 31 أسرة بمبلغ 1,000 ريال لكل أسرة 

مرة واحدة 

دعم 153 أسرة بمبلغ 836 ريال لكل أسرة 
مرة واحدة 
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تم توزيع عدد 1,593 بطاقة كل بطاقة 
بقيمة 100 ريال

بطاقـــات 
بل  ســــــــنا
الخيـــــــــــــر 
) العثيم (

عدد المستفيدين سنويًا

828 أسرة مستفيدة
التكلفة السنوية

159,300 ر،س
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دعــــــــــــــم 
غذائــــــــي

عدد المستفيدين سنويًا

310 أسرة مستفيدة
تم دعم 136 كيـــــــــــــــــــــــــــــس أرز 10 كيلو 

تم دعم 202 كرتون تمر سكري 10 كيلو 

حصــــاد 2021 م24



عدد المستفيدين سنويًا

257 يتيم

معــــــــــــــــًا 
نرعاهـــــم

لتدريب وتأهيل األيتام

التكلفة السنوية

89,250 ر،س
دورة التفوق في اختبار القدرات

دورة مهارات االتصال الفعال

دورة مبادى الحاسب االلي

دورة المهارات المتميزة في خدمة العمالء 

دورة إدارة الموارد البشرية مهارات وأساسيات 

دورة الصحة والسالمة المهنية 

دورة خدمات الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها 

دورة اساسيات المحاسبة لغير المحاسبين 
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تأميــــــــــن 
مســــــكن 
يتيــــــــــــــم

عدد المستفيدين سنويًا

مدة تنفيذ المشروع

10 أسر مستفيدة

دائم
بالتعاون مع االسكان التنمو

بمنطقة الحدود الشمالية 

5 فلل
5 شقق سكنية
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صحتـــــــك 
تهمنــــــــــا

عدد المستفيدين سنويًا

مدة تنفيذ المشروع

570 أسرة مستفيدة

سنة
الطبـــي  عنايـــة  مســـتوصف  مـــع  بالتعـــاون 
بطريـــف ومســـتوصف نـــور للرعايـــة الطبيـــة 
تـــم تقديـــم خصـــم 50% على جميـــع الخدمات
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التأميـــــن 
الطبــــــــي 
لكل يتيـم

عدد المستفيدين سنويًا

مدة تنفيذ المشروع

200 مستفيد ومستفيدة

سنة
بالتعاون مع جمعية كنف وصندوق 

موظفي سابك الخيري )بر(
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أوقــــــاف 
الجمعيــة

وقف ابن صيني

وقــــــــــــــــــف عمارة مقدمة هبة من 
األســـتاذ مفرح رجاء العنزي 

وقف مقدم من أبناء الشيخ 
عبد الرحمن العقيل   

بمســـاحة  ارض  عـــن قطعـــة  عبـــارة 
متـــر  500
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جوائـــــــــــز 
الجمعيــة

جائـــــــــزة كفـــو جائــــــــزة أميـــر 
منطقـــة الحـــدود الشـــمالية

ترخيص إدامة 

المجال الثالث

حصـــــــول الجمعيـــــــــــــــة علـــى ترخيـــص 
إدامـــة كأول وحـــدة تطـــوع بمنطقـــة 
الحــــــدود الشماليــــة حاصــــــــــــــــــــــــــلة 
علـــى المعيــــــار الوطني الســـعودي 
لوحـــدات التطـــوع بالمملكـــة إدامـــة

الفرع الرابع 
أفضـــل منظمـــة غيـــر ربحيـــة 
فـــي التطـــوع المركـــز األول 
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وحــــــــــدة 
التطـــــوع 
خيـــــــــــــــــر 
النـــــــــاس

2021/03/16
اللقاء األول 

2021/04/07
اللقاء الرابع 

2021/03/21
اللقاء الثاني 

2021/04/14
اللقاء الخامس 

2021/03/24
اللقاء الثالث 

2021/04/21
اللقاء السادس 

ترشيح الجمعية لتأسيس وحدة التطوع 

بداية مرحلة البناء

2021/02/05

اللوائح والنماذج
2021/05/10

إغالق التأسيس
2021/07/15

بداية التشغيل التجريبي
2021/06/14

الحصول على إشعار إنجاز التأسيس
2021/07/28

31 حصــــاد 2021 م



تكريــــــم فريق 
التأســـــــــــــيس 
والمتطوعيــن

2021/10/06
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إحصائيــــــــــــات 
وحدة التطـوع

2021/03/15اجتمعنا

2021/03/04انطلقنا

2021/05/01انطلقنا بالتأسيس

إجمالي الساعات التطوعية

42,799 ساعة تطوعية

إجمالي العائد اإلقتصادي

1,686,554 ريال

مجموع الفرص التطوعية

191 فرصة تطوعية

إجمالي عدد المتطوعين

1,280 متطوع

عدد الفرص المناسبة لذوي اإلعاقة

74 فرصة تطوعية

33 حصــــاد 2021 م



المتطوعين حســب 
مناطـــــق المملكـــة

مجـــــــال الفــــــــــــرص 
التطوعيــــــــــــــــــــــــــة

عدد المتطوعين اسم المنطقة م

215 الحدود الشمالية 01

379 منطقة الرياض 02

168 منطقة مكة المكرمة 03

154 منطقة المدينة المنورة 04

063 منطقة الجوف 05

066 منطقة القصيم 06

090 المنطقة الشرقية 07

040 منطقة عسير 08

028 منطقة تبوك 09

044 منطقة حائل 10

021 منطقة جازان 11

005 منطقة نجران 12

007 منطقة الباحة 13

عدد الفرص مجال الفرصة التطوعية م

027 اجتماعي 01

022 صحي 02

009 تقني 03

003 مالي 04

022 تنظيمي 05

017 فني 06

002 تدريبي 07

016 تعليمي 08

002 خدمي 09

011 تسويقي 10

020 إداري 11

012 عام 12

001 قانوني 13

019 إعالمي 14

016 أمن وسالمة 15

002 ترفيهي 16

002 اإلسكاني 17

001 تأهيلي 18
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تكريـــم فريـــــــق 
ســـــــــــــــــــــيس  تأ
وحـــــدة التطوع 
خيـــر النـــــــــــــاس 

من فــــرع وزارة المــــوارد البشـــرية 
بمنطقـــــــــة الحــــــــــــدود الشـــمالية 
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مبــادرة
عيــــــــــن

مبــادرات المجتمعية  

تعريفها
هي مبادرة تهدف الى الكشف على عين اليتيم 

تـــم تنفيذهـــا بالتعـــاون مـــع مستشـــفى طريـــف العـــام لتحديـــد  أي مشـــاكل  خاصـــة 
بالعيـــن ومعالجتهـــا وتوفيـــر العالج الالزم تم فحص عدد 27 مســـتفيد مـــن الجمعية 
وتـــم تفصـــال عدد 15 نظـــارة طبية على نفقـــة الجمعية بمجموع يقـــدر بمبلغ 4500
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مبـــــــادرة 
ريــــال من 
فاتورتك

عدد المستفيدين سنويًا

الجمعية
مدة تنفيذ المبادرة

سنة
بالتعاون مع محل كبس أند كورن

و كريما وكيك

تعريفها
تبـــرع بمبلـــغ ريـــال مـــن فاتورتك لصالـــح  مســـتفيدي جمعية 
رعايـــة األيتـــام بطريف شـــركاء النجاح عدد اثنيـــن وهم كبس 

انـــد كون – كريمـــا وكيك 
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مبـــــــادرة 
مســـــــــرة

عدد المستفيدين سنويًا

مدة تنفيذ المشروع

أيتام الجمية

3 أيام

بحضور الرئيس الفخري للجمعية  
سعادة محافظ محافظة طريف 

إقامة إحتفالية العيد لأليتام
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مبــــــــــــــادرة 
العيــــــــــــادة 
االفتراضية

“ التداوي عن بعد” 
تقنيـــة  مجـــال  فـــي  التقنيـــة  التطـــورات  يســـتخدم  و 
المعلومـــات الحاليـــة لتوفيـــر الوصـــول عـــن بعـــد إلـــى 

الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات 
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مبـــــــادرة 
هدايـــــــــــا 
الناجحيــن

للناجحيـــن وايصالهـــا لهـــم  تقديـــم هدايـــا 
بالمنـــازل
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شــــــــركاء 
النجـــــــــاح 
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Council of NGOs

0 5 0 1 4 8 24 2 5

 

C R E A M  &  C A K E

CREAM6CAKE

 

مفرح رجا العنزي 
( ابن صيني )

مؤسسة وصية علي 
بـــن عبداللـــه الخيرية

وقف عبدالرحمن
العيسائيبــــــــــــــن عبدالعزيز

مجموعة
المــــدوح

الشيخ
عبدالله العقيل

الشيخ
حسين الحمران

الشيخ
ياسر السبعان

الشيخ
سالم صالح

فاطمــة
آل محيا

فوزيــــــــــــــــة بنت 
إبراهيم الجفالي

صالح عبدالله 
العليـــــــــــــــــــان

محمد سليمان 
محمد النصبـان

عبدالرحمن
العنقــــــــري

الشيخ أحمد 
سعيد بالبيد

أسواق
الجزيرة
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شــــــــــــــــركاء 
اإلعالمييــن 
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الحســاب 
البنكـــــــي

SA02 8000 0155 6080 1111 9990
155608011119990

األيبــــــــــــان

قـــــــــــــــــــم  ر
الحســــــاب

جمعية رعاية األيتام بطريف
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شكـــــــــــــر
وتقديــــــر

نتقـــدم بالشـــكر والتقديـــر لجميـــع شـــركاء النجـــاح 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة والقطاع الخـــاص ورجال 
االعمـــال والجهـــات الداعمة والجهـــات االعالمية 
وأفراد المجتمع الفاعلين على جهودهم المتميزة 
ودعمهـــم الغير مســـتغرب. فكل الشـــكر والتقدير 
لمن دعم هذا االنجاز وكان مساهما في هذا النجاح

سائلين المولى لكم دوام التوفيق والسداد.
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aytamturaif@gmail .com w w w . a y t a m Tu r a i f . o r g . s a

SA02 8000 0155 6080 1111 9990

053 641 0005 | 050 669 9171 014 652 1909 aytam_turaif

التقرير بإشراف ومتابعة مدير العالقات العامه واإلعالم  بالجمعية

سامي محمد الرويلي


