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يسعدنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في
جمعيتكم جمعية رعاية األيتام بطريف 
مـمـثلـة فـي وحـدة التطوع : خير الناس  
من أجل أن نساهم سويا في حمل أمانة
الخير ومسؤولية العطاء ونتشارك في 

 رعاية األيتام رعاية شاملة بإذن اهللا تعالى 
  تأسـسـت جـمعـيتنا في 29/2/1440 هـ

 ومسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم 1087
تعمل على اإلنتقال باأليتام من دائرة

اإلحتياج الى دائرة اإلنتاج عن طريق تأهيلهم 
لسوق العمل وإكسابهم مهارات 

 اإلعتماد على الذات والفاعلية في 
 المجتمع

   

بسم اهللا الرحمن الرحيم



الرؤية
تـخـصـص وتـمـيــز فـي رعـايـة األيتام وأسرهم وتقديم الدعم لـهــم

لإلنتقال بهم من دائرة اإلحتياج الى دائرة اإلنتاج عن طريق تأهـيلـهم 
لسوق العمل وإكسابهم مهارات اإلعتماد على الذات والفاعلية في 

المجتمع 

تمكين اليتيم ودعم أسرته من خالل تقديم برامج وخدمات اجتماعية
وتنموية متميزة وشراكات فاعلة وتقنيات حديثة 

الرسالة

. المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته 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

استراتيجياتنا



قيمنا

اإللتزام   
 نلتزم برؤيتنا واستراتيجياتنا وتخصصنا     

الشفافية   
 نعمل بكل شفافية ووضوح على كافة المستويات     

اإلحترام   
 نحفظ كرامة المستفيد وخصوصيته     

العدالة   
 نحقق العدالة بين المستفيدين وبين العاملين     

وحتى نقوم  بأهدافنا وأدوارنا الرئيسية خير قيام البد من إشراك فعال للمتطوعين حيث نؤمن
أن التطوع عملية تبادلية بـيـنـنـا وبـيـن الـمـتـطـوع ، وتـعود بالنفع على كال الطرفين، ولذا فإن

منطلقاتنا إلشراك المتطوعين ترتكز على
 المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في إشراك اكبر عدد من المتطوعين وتمكينهم 

. تعزيز ثقافة التطوع اإلحترافي
. زيادة الكفاءة واإلنتاجية

. صناعة كوادر قيادية وإدارية
. بناء صورة ذهنية حسنة عن الجمعية

. استثمار طاقات الشباب ومواهبهم
. فتح باب من أبواب الحصول على األجر والثواب العظيم من اهللا

. تخفيف األعباء ودعم اإلستدامة المالية



وحتى نقوم  بأهدافنا وأدوارنا الرئيسية خير قيام البد من إشراك فعال للمتطوعين حيث نؤمن
أن التطوع عملية تبادلية بـيـنـنـا وبـيـن الـمـتـطـوع ، وتـعود بالنفع على كال الطرفين، ولذا فإن

منطلقاتنا إلشراك المتطوعين ترتكز على
 المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في إشراك اكبر عدد من المتطوعين وتمكينهم 

. تعزيز ثقافة التطوع اإلحترافي
. زيادة الكفاءة واإلنتاجية

. صناعة كوادر قيادية وإدارية
. بناء صورة ذهنية حسنة عن الجمعية

. استثمار طاقات الشباب ومواهبهم
. فتح باب من أبواب الحصول على األجر والثواب العظيم من اهللا

. تخفيف األعباء ودعم اإلستدامة المالية

الرؤية
جمعية رائدة وفاعلة في تحقيق إشراك مستدام للمتطوعين والمتطوعات من خالل بيئة
جاذبة وآمنة تقدر جهودهم وتنمي قدراتهم وتشعرهم بالفخر واإلعتزاز ليساهموا معنا 

في نهضة المجتمع 



آلية إشراك المتطوعين

وسعيا لتحقيق رؤيتنا وأداء دورنا بفاعلية باإلهتمام بالتطوع واعتباره عمال مشتركا يعود

 نفعه على الجميع , فإننا خصصنا وحـدة مـستقلة إلدارة التطوع في الـجـمـعـية وأطلقنا 

 عليها اسما يدل على عملها ويوضح فضل وخيرية العاملين والمتطوعين والمتطوعات فيها

وهو : خير الناس  اقتباسا من قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ( خير الناس أنفعهم للناس ) حسنه األلباني

تشترك هذه الوحدة مع جميع كوادر الجمعية إلستثمار وتفعيل  الطاقات والـمـواهـب من

الجنسين وتوفر كافة اإلمكانات الالزمة لهم لتحقيق أهدافنا المشتركة  وتفتح الجـمـعية 

من خالل وحدة : خير الناس  أبوابها بكل سـرور للـراغـبـين فـي الـتطوع عبر قنواتها الرسمية 
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للتواصل مع
جمعية رعاية األيتام بطريف

 طريف – الشارع العام : غرب جامع المريزيق ، الدورة الثاني , الجهة الغربية

0146521909 0536410005 AYTAMTURAIF@GMAIL.COM

رئيس الجمعية : ثاني مسهوج العنزي 

مدير وحدة التطوع : خير الناس  علي عجاج الرويلي 

 جوال المدير التنفيذي : محمد قعيران العنزي

0536410005نائب الرئيس والمشرف على وحدة التطوع : محمد سالم الرويلي 

0507706235
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