الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف
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التقــــــرير
السنــوي
قصة تميـز استثنـائي

2020-2019

ــن ْال ِب َّــر
ُــم ِق َب َ
ق َو ْال َم ْغــ ِر ِب َو َٰلكِ َّ
وهك ْ
ــس ْال ِب َّــر َأ ْن تُ َو ُّلــوا ُو ُج َ
( َل ْي َ
ــل ْال َم ْشــ ِر ِ
ــن ِب َّ
يــن َوآتَ ــى
ــو ِم ْال ِخــ ِر َو ْال َم َلئِ ك ِ
الل ِ
ــاب َوالنَّ ِب ِّي َ
َــة َو ْالكِ تَ ِ
ــه َو ْال َي ْ
آم َ
ــن َ
َم ْ

يل
ْال َمـ َ
ـن َّ
ين َو ْابـ َ
ـى َو ْال َم َســاكِ َ
امـ ٰ
ـى َو ْال َيتَ َ
ـى ُح ِّبـ ِـه َذ ِوي ْال ُق ْر َبـ ٰ
ـال َع َلـ ٰ
السـ ِـب ِ
الص َ
ــون
ــاةَ َوآتَ ــى الــزَّ كَاةَ َو ْال ُم ُ
وف َ
ــام َّ
ــاب َو َأ َق َ
الر َق ِ
ين َو ِفــي ِّ
الســائِ لِ َ
َو َّ

ـن ْال َبـ ْـأ ِس
ـن ِفــي ْال َب ْأ َســاءِ َو َّ
الضـ َّـراءِ َو ِحيـ َ
الص ِاب ِريـ َ
اهـ ُـدوا َو َّ
ـم ِإ َذا َع َ
ِب َع ْه ِد ِهـ ْ
يــن َص َد ُقــوا َو ُأ َٰ
ُأ َٰ
ــون )
ولئِ َ
ولئِ َ
ــم ْال ُمتَّ ُق َ
ــك ُه ُ
ــك َّال ِذ َ
(البقرة )177

ال :
عن َأبي هريرة رضي الله عنه َق َ

ول َّ
الله ﷺ
ال َر ُس ُ
َق َ

ــة
الجنَّ ِ
ِ
َافــل ْال
ك ِ
ــن فــي َ
ــو َ
وه َ
ــه َأ ْو لِ َغيــ ِرهِ َ -أنَ ــا ُ
يتيــم َ-ل ُ
كهاتَ ْي ِ

ابة ْ
وال ُو ْســطى.
السـ َّـب ِ
ـك ْب ُن َأنَ ٍ
وهــو َمالِ ـ ُسِ -ب َّ
ـار الـ َّـراوي ُ
َو َأ َشـ َ
رواه مسلم.

2020

عام العطاء

3

4

2020

عام العطاء

صاحب السمو الملكي األمير

األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود
أمير منطقة مكة المكرمة .

صاحب السمو الملكي األمير

بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب أمير منطقة مكة المكرمة .

2020

عام العطاء

5

كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة

د/عواض بن عطية اهلل البشري

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الجمعيـــة الخيريـــة لرعايـــة األيتام بمكة المكرمـــة «كهاتين «  ..هذه النبتـــة المباركة في
األرض المباركة منبع الخير ومهبط الوحي ومشـــرق الرســـالة  ،لقد عملت الجمعية ومن
تأسيســـها منـــذ ما يقارب  26عـــام أن ال تعرف قياســـا إال بعطائكم وال قيمـــة للوقت إال
ببذلكـــم في خدمة أيتـــام البلد الحرام .
وتحـــت ظـــال دولتنـــا الرشـــيدة أيدها اللـــه وبمســـاندة الداعميـــن والمحبين للخيـــر وفي ظل
رؤيـــة المملكـــة  2030تحقـــق للجمعية العديـــد من النجاحـــات والمنجزات في عـــام  2020كان
خلفهـــا فريـــق عمـــل دؤوب ونشـــيط فـــي مركزها الرئيـــس بمكة المكرمـــة وفرعيهـــا بالمدينة
المنـــورة ومحافظـــة الطائف .
وبدعـــم كريم من القيادة الرشـــيدة ممثلة بســـيدي خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان
بـــن عبدالعزيـــز وســـيدي ولي العهد نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع صاحب الســـمو
ً
جميعـــا الذين جعلوا من القطاع
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله
الثالـــث ركيزة من ركائز رؤيـــة المملكة . 2030
ونحـــن فـــي «كهاتيـــن» مازلنا علـــى الشـــغف المتوقد ســـاعين لعمل
ســـابق ألوانـــه في خدمـــة األيتام و األرامـــل  ،ونعمل ألن نكون جســـر
وصـــل لتمكينهـــم فـــي مجتمع حيـــوي متكاتف .
وختامـــا نســـأل المولـــى العلـــي القديـــر أن يوفقنا وإياكـــم للبذل فـــي ســـبيله و ابتغاء
مرضاتـــه وأن يتقبـــل منـــا ومنكم صالـــح األعمال وصلى الله وســـلم على نبينـــا محمد .
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أعضاء مجلس ادارة الجمعية
في دورته السابعة

رئيس مجلس اإلدارة

د.عواض بن عطية الله البشري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
أ.مناحي بن ثنيان الغرمول البقمي
المشرف المالي وعضو مجلس اإلدارة
أ.د.صالح بن علي بازيد
نائب المشرف المالي وعضو مجلس اإلدارة
أ.عابد بن حميد اللهيبي

عضو مجلس اإلدارة
د.محمد بن حسن العسيري
عضو مجلس اإلدارة
أ.خالد بن علي الغامدي
عضو مجلس اإلدارة
أ.عبدالرحمن بن علي الشهري
عضو مجلس اإلدارة
أ.فهد بن عيضة الزايدي
عضو مجلس اإلدارة
أ.عثمان بن جابر الثبيتي

2020

عام العطاء

7

إنطالقة

َّ
التميز

 في الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة ( كهاتين )

يعتبـــر كل يوم نعيشـــه فرصة لمنجـــز جديد وإبداع مختلف وابتـــكار مفيد نخدم
فيـــه أيتـــام البلد الحـــرام نحن كفريق عمـــل للجمعية نشـــعر بأهميـــة دورنا ،و

مســــــؤولية اختيــــارنا فمن نخدمه ( يتيم ) حـــث الــــــدين على خـــدمتــــــه،
ومـــا نؤملـــه ( نعيـــم ) مـــع النبـــي صلـــى اللـــه عليه وســـلم فـــي الجنة
بمرافقته .

ســـائلين اللـــه أن يمدنـــا بعونـــه وتوفيقـــه ،ويتقبل منا مـــا تحقق ،إنـــه جواد
كريم ؛؛
إدارة الجمعية
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عن الجمعية
» تأسست الجمعية عام  1417كأول جمعية متخصصة برعاية األيتام في المملكة ذات
نفع عام وتعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم تصريح ( ) 135
بصفة اعتبارية مستقلة تتمتع باألهلية الكاملة.

الرؤية
» رعاية األيتام واليتيمات السعوديين ليكونوا عناصر إيجابية ومنتجة تخدم أمتهم ووطنهم.

الرسالة
» تقديم برامج والخدمات متكاملة بجودة عالية األيتام وأسرهم بمنطقة مكة المكرمة لبناء
لشخصيتهم عبر الشراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية واألهلية والمشاركة في
صياغة السياسات واألنظمة بما يكفل حقوق اليتيم وتهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليكون
مواطنا صالحا ومنتجا في المجتمع.
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األهداف

»تنمي ــة مب ــادئ الديــــــ ــن اإلســــــ ــامي الحني ــف والعقيــــــ ــدة السليمــــــ ــة ف ــي
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عقــــــ ــل اليتي ــم ووجــــــ ــدانه حت ــى ينشــــــ ــأ قــــــ ــوي العقيــــــ ــدة راس ــخ اإليم ــان

ســـليم الفكـــر وجعلـــــــــه مواطـــن صالـــح يهـــدف لخـــــــــدمة دينـــه ووطنـــــــــــــــه .

»العمــــــــل علــى إنشــــــــاء البــــــــرامج والمشــــــــروعات وإدارتهــــــــا إدارة علميــــــــة

سليمــــــــة بمــــــــا يتفــــــــق مــــــــع اهــــــــــــــداف الجمعيــــــــــــــة وخــــــدمــــــاتهــــــــا .

» توفير أوجه الرعــــــاية المعنــــــوية والمــــــــــــاديــــــة واالجتمــــــــــــاعية لليتيــــــــــــم.
»تقدي ــم المس ــاعدات لمواجه ــة المش ــكالت الت ــي ق ــد تعت ــرض س ــبيل اس ــتمرار
اليتيــــــــم فــــــــي الـــدراســــــــة بجميــــــع مــــــراحــــــــل التعليــــــــــــم المختلفــــــــــــة.

»توفيــر أوجــه الرعايــة الصحيــة لليتيــم بمــا يكفــل ســامته مــن األمــراض ويحافــظ
علــى صحتــه .

» تمكيــــــن األيتــــــام وأسرهــــــم حتى يكونــــــوا أعضــــــاء فــــــاعلين ومنتجـــين .
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 تهدف رؤية المملكة 2030

إلـــى تمكين القطاع غيـــر الربحي ،وتحقيق أثـــر أعمق للقطاع

علـــى الصعيديـــن االجتماعـــي واالقتصادي.وإلـــى تنميـــة
القطـــاع غيـــر الربحـــي بتفعيـــل دور منظمـــات القطـــاع غيـــر
الربحـــي وتوســـيعه فـــي المجـــاالت التنموية.
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لمن نقدم خدماتنا ؟

األيتام :
وهم الذي فقدوا آبائهم وهم دون الـ  18عام

األرامل :
أمهات االيتام .

المستفيدون :
األيتام واألرامل وأسرهم .
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ً
كـن أبا

لليتيم

لدخول المتجر

كهاتين
باألرقام

نطاق العمل الجغرافي

المدينة المنورة

مكة المكرمة

إضافة إلى

45

الطـــــــائف

إضافة إلى

80

قرية وهجرة

قرية وهجرة

مكة المكرمة

المدينة المنورة

داخل المدينة فقط

الطائف
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ملخص األداء واالحصائيات

منطقة مكة المكرمة
عدد االيتام

4141

عدد األسر

1837

منطقة المدينة المنورة
عدد االيتام

2240

عدد األسر

971

مدينة الطائف
عدد االيتام

4727
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عدد األسر

2094
17

البرامج والمشاريع

البرنامج

18

إجمالي المبلغ

الكفاالت

47,021,130

دار اإليواء

5,395,428

الكسوة

1,446,735

أجهزة ذكية وكهربائية

670,735

ايجار المنازل

1,627,833

تأثيث و ترميم

2,268,645

خدمات صحية

116,937

خدمات تعليمية

583,073

السالت الغذائية

4,428,186

األنشطة و البرامج

1,120,668

اإلجمالي

64,679,370

2020
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إجمالي

المستفيدين
لعام 2020

إجمالي عــدد

المستفيدين

االيتـــام
االســـــر

16010

تنبــع أهميــة التقريــر المالــي فــي درجــة الثقــة والشــفافية التــي
يضفيهــا علــى القوائــم الماليــة المنشــورة فــي اجــراءات حوكمــة
أعمــال الجمعيــة .

تــم اعتمــاده
مــــن قبــــل

مرجعية التقرير

اإلدارة المالية والمحاسبية
بالمقر الرئيسي بالجمعية.

تم االعتماد في اعداد هذا التقرير على
تقـريـر المحـاسب القـانوني المستقـل.

ملخص االداء
المالي

ملخص األداء المالي 2020

أهم نسب المؤشرات المالية

أهم نسب المؤشرات المالية
% 41.9

األصول
غير المقيدة

% 51.9

التبرعات النقدية
العامة

تبرعات عينية
أصول أوقاف

اعانات
الوزارة

األصول
المتداولة

األصول غير
المتداولة

األصول
المقيدة

التبرعات النقدية
المقيدة

التبرعات
العينية

% 5.8

تبرعات
الزكاة

% 1.7

االستثمارات
واألصول المالية

األصول
األوقاف

التبرعات النقدية
اوقاف

إيرادات
االشتراكات

إيرادات
العقارات

مجموع
االلتزامات

إيرادات مركز
صعوبات التعلم

إيرادات
االستثمارات

المساعدات
النقدية

مساعدات
الزكاة

المساعدات
العينية

مصروفات
االعاشة

مساعدات االيتام
لدى ذويهم

مصروفات القرية
النموذجية

مصروفات جمع
أموال

مصروفات مركز
صعوبات التعلم

مصروفات
األنشطة

المصروفات
العمومية

مصروف
اإلهالكات

مصروفات
األوقاف

% 27.4

% 17.6

% 2.1

% 8.3

% 0.71

% 36

% 5.4

% 0.01

% 2.7

% 1.4

% 16.1

% 60.2

% 4.8

% 0.1

% 22.9

% 16.3

% 8.6

0.01%

% 30.7

% 4.04

% 4.8

% 1.3

1.3%

% 3.08

% 1.8

% 0.02

مصروف قضايا
متنازع عليها

% 3.2
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أبرز أحداث العام المالي

 عام التحديات

مضــت  2020بــكل مــا فيهــا مــن تحديــات والجمعيــة الزالــت وســتظل بحــول اللــه متميــزة بعطائهــا
نحــو مســتفيديها ،وفعالــة بكوادرهــا الكفــؤة ،برغــم مــا واجهتــه مــن تداعيــات جائحــة كورونــا التــي
خيمــت علــى العالــم أجمــع ،حيــث كان حدثـ ًـا اســتثنائيا.

وفـــي ظـــل اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي فرضـــت علـــى الجميـــع ،كان فريـــق اإلدارة الماليـــة
والمحاس ــبية يواج ــه تحدي ــا آخ ــر وه ــو الدلي ــل المحاس ــبي ومعي ــار الس ــامة المالي ــة ،وبفض ــل الل ــه
كان كانــت كــوارد الماليــة والمحاســبية علــى قــدر التحــدي ،واســتطاعت كســب الرهــان ونيــل درجــة
عالي ــة ف ــي الس ــامة المالي ــة.

نتيجة قياس مؤشر الحوكمة
معيار االلتزام واالمتثال 2019

معيار االلتزام واالمتثال 2020

% 97

لم تتم الزيارة

معيار الشفافية واالفصاح2019

معيار الشفافية واالفصاح 2019

% 90

لم تتم الزيارة

معيار السالمة المالية 2019

معيار السالمة المالية 2020

لم يتم قياسها

% 93.6

صور الكود لتحميل
التقرير المالي كامال

2020

عام العطاء
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النتائج الرئيسية
نبذة عن األداء المالي
تنعك ــس األرق ــام ايجاب ـ ًـا عل ــى األداء المال ــي لع ــام 2020م بالمقارن ــة م ــع الع ــام 2019م ليبل ــغ متوس ــط مع ــدل
التغي ــر ايجاب ـ ًـا

 بنسبة % 2.41
بفض ــل الل ــه تعال ــى اس ــتطاعت الجمعي ــة تنوي ــع مص ــادر اإلي ــرادات م ــع التركي ــز عل ــى خدم ــة مس ــتفيديها م ــن
األيت ــام ف ــي ظ ــل جائح ــة كورون ــا.
حرصت الجمعية على ضبط المصروفات حيث انعكس على خفض االلتزامات المتداولة عن عام 2019م

 بنسبة % 17.90
وختام ــا أثم ــرت جه ــود الجمي ــع ف ــي تتوي ــج الع ــام 2020م بتحقي ــق فائ ــض ف ــي اإلي ــرادات المالي ــة سيس ــاهم
ف ــي تحفي ــز الجمي ــع لتحقي ــق نجاح ــات أكب ــر ف ــي الع ــام الق ــادم بح ــول الل ــه.

األصول
المتداولة

االستثمارات
واألصول
المالية

األصول غير
المتداولة

نسبة التغير

24

االلتزمات
االلتزامات
المتداولة غير المتداولة

2020

صافي
األصول

االلتزامات
وصافي
األصول

اإليرادات
والمكاسل
واعادة
التصنيف

المصروفات
والخسائر

2019

2020

عام العطاء

ملخص

األداء المؤسسي

جائزة

تحقيق درجة

94,69
في الحوكمة

معيــــــــــار
االلتـــــزام
واالمتثال

%97

معيــــــــــار
الشفافية
واإلفصاح

%90

كود لتحميل نتجية الحوكمة
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راس المال البشري

قسم الموارد
البشـــــــــــــــرية

200

45

10

موظـــــف
وموظفة

دورة تدريبية
متخصصة

تخصصيا تدرب
مجاال
ً
ً
عليها الموظفين

اكثر من

700
ساعة تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتطوير قدراتهم
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مشروع االسكان التنموي:
يه ــدف اإلس ــكان التنم ــوي لتوفي ــر وح ــدات س ــكنية بح ــق االنتف ــاع لألس ــر المس ــتحقة واألش ــد حاجـ ــة فــ ــي
المجتمـــــع مـــن المشـــمولين برعايـــة وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة المســـجلين فـــي بوابـــة
الدع ــم الس ــكني ،وذل ــك بالتكام ــل والش ــراكة م ــع الجمعي ــات والمؤسس ــات األهلي ــة المنتش ــرة ف ــي جمي ــع
مـــدن ومحافظـــات المملكـــة

اإلسكان التنموي

81

أسرة حصلت على
وحدات اسكان

2020

عام العطاء

أكثر من

أكثر من

أسرة تحت االجراء
والدراسة الحالة

طلب تسجيل لمنصة
اإلسكان التنموي

500

1500
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تأثيث وترميم

مشروع االسكان التنموي

تاثيث الجمعية لمنازل االيتام المستفدين من االسكان التنموي
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التاثيث

أوقاف كهاتين
تثم ــل األوق ــاف م ــوردا أساس ــيا ثابت ــا لتنمي ــة الم ــوارد المالي ــة ف ــي الجمعي ــة واس ــتمرار العم ــل فيه ــا
عل ــى الم ــدى الطوي ــل لخدم ــة األيت ــام وأس ــرهم .

وق ــد اس ــتطاعت الجمعي ــة وبفض ــل م ــن الل ــه الحص ــول عل ــى مجموع ــة م ــن األوق ــاف المتنوع ــة و المتع ــددة
ومنه ــا وق ــف كهاتي ــن األول بمك ــة المكرم ــة ووق ــف اإلحس ــان بالطائ ــف



وقف كهاتين األول

عمارة فندقية مكونة من :
 5أدوار تم االنتهاء من اعمال البناء األساسية والعمل جاري في مرحلة التشطيبات.



وقف اإلحسان األول

 4أدوار تم االنتهاء من أعمال البناء والتشطيب
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مشاركات الجمعية

المشاركات التعليمية

(مالذكم )

مشـــروع مالذكـــم بالشـــراكة مـــع إدارة التعليم
بمكـــة المكرمـــة ،وتم من خاللـــه تدريب األيتام
حـــول مجموعة مـــن المهارات.

البـــدء في إعداد و تنفيـــذ برنامج جديد للجمعية
تحت مسمى :
أم األيتام  -األرملة  ،المرحلة ) 1
(رعاية ّ

مشاركة أبناء الجمعية (كهاتين) المتفوقين في ملتقى مسبار ()4
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المشاركات الترفيهية

مبادرة الكشف عن سرطان الثدي (أكتوبر الوردي).

المشـــاركة في مبـــادرة مجتمـــع حيوي مـــع مجموعة
مـــن الجمعيـــات بدعم مؤسســـة الســـبيعي الخيرية.

2020
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المشـــاركة فـــي الملتقى الســـنوي التاســـع للجودة
بورشـــة عمـــل (االبتـــكار االجتماعي – خارطـــة طريق)
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مشاركات الجمعية
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مشاركات الجمعية

2020
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مهرجـــان
أيتامــــنا

انطالقا من الجمعية الخيرية لرعاية االيتام بمكة المكرمة (كهاتين)
فـــي تحســـين جـــودة حيـــاة األيتام وأســـرهم تقيـــم الجمعيـــة ممثلة فـــي مكتب االتصـــال بجدة
ً
عاما علـــى التوالي مهرجـــان» أيتامنا « وهو مهرجان ســـنوي خيـــري ،ترفيهي،
وعلـــى مـــدى 17
ثقافـــي للجميـــع في مدينة جـــدة  ،وهـــذا المهرجان يهدف الى اســـتقطاب أكبر عدد من شـــرائح
المجتمـــع لنشـــر ثقافة كفالة األيتام بشـــكل واســـع في المجتمع والمســـاهمة في االســـتثمار
الخيـــري وإبـــراز أهمية العمـــل التطوعي في تلبيـــة احتياجات أبنائنـــا األيتام .
حيـــث يقـــام في المهرجـــان الكثير مـــن االنشـــطة والفعاليات وااللعـــاب الترفيهيـــة التي تحظى
بأقبـــال آالف مـــن الزوار والمســـتفيدين والداعميـــن لأليتام .

موقع المهرجان :
جدة  -ملعب القرية بحي الخالدية أمام سكن الخطوط الجوية .
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صور من مهرجان أيتامنا 2020

2020

عام العطاء
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التميز المؤسسي

ً
متزايـــدا ببرامج وجوائز الجودة والتميز المؤسســـي انطالقـــا من أهميتها
يولـــي العالم اليـــوم اهتماما

ودورهـــا الملموس في تحســـين األداء واالرتقاء بمســـتوى الخدمات والمنتجـــات المحلية وتمكينها من
المنافســـة اإلقليميـــة والعالميـــة .وبالدنـــا الغالية المملكة العربية الســـعودية ليســـت بمعـــزل عن كل
ً
ً
كبيـــرا بتبنـــي مفاهيم الجـــودة والتميز
اهتماما
هـــذا الحـــراك العالمـــي فقد أولـــت حكومتنـــا الرشـــيدة

المؤسســـي مما حـــدا بالجمعية الســـير في هـــذا الركب .

مسابقة ابتكار كهاتين األول

مسابقة ابتكار كهاتين األول تهدف إلى :
» التــــدريب على (صناعــــة األفكار االبتكــــارية للجهــــات الغير ربحيـــــة)
» صناعة أفكار قابلة للتطبيــــق ويمكــــن تحويلهــــا لمبادرات بالجمعية.
» الفرز والتقييم والتكريم ألصحـــاب المبادرات المتميزة من العاملين.

مراحل المسابقة :
المرحلة االولى :

اإلعالن والتعميم

»تصميم إعالن تفاعلي لحث العاملين على المشاركة.
»توجيه خطـــابـــات للمـــركز الرئيـــس والفـــروع األخــرى.

المرحلة الثانية :

التدريب والتأهيل

»عقـــد ورشـــة تدريبيـــة بواقـــع يوميــــــــن في كل فــــرع
(صناعـــة األفـــكار اإلبداعيـــة ).
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مسابقة ابتكار كهاتين األول

مراحل المسابقة :
المرحلة الثالثة :

الصناعة والتقديم

»فتح المجال لمدة أسبوع للعمــل على صناعة األفكـار اإلبداعية.
»صناعة أفكار قابلة للتطبيق وممكن تحويلها لمبادرات بالجمعية.

المرحلة الرابعة :

التقييم والتكريم

»فرز األفكار المقدمة وترشيح الفائزين وتكريمهم.
»مجموع الجوائز  9000ريال .
»عدد المشاركات المميزة  39مشاركة .
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35
ً

منجز ا نحو تحقيق رؤية  2030في التطوع:
ألن التطـــوع يحظـــى باهتمام المجتمـــع ،وتضمنته رؤية المملكة  2030ســـعت
إدارة الجمعيـــة ،إلى تحقيق مســـتهدفاته بقائمة من المشـــاركات والمبادرات.

» مشاركة المدير العام في ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي المتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي.
» االنتهـــاء مـــن تأســـيس وحدة العمـــل التطوعي بفـــرع المدينة المنـــورة وفق المعيـــار لوطني للعمل التطوعـــي (إدامة)
ودخـــول الفـــرع ضمن األوائـــل المئة على مســـتوى المملكة.
» تهيئة  24فرصة تطوعية على حساب الجمعية في منصة العمل التطوعي
» ملتقى كهاتين التطوعي ،لتعزيز ثقافة التطوع لدى منسوبي الجمعية وأفراد المجتمع.
» تنفيذ فريق براعم كهاتين التطوعي أول وأصغر فريق تطوعي بالمملكة  5مبادرات تطوعية :

جولة تعريفية بالتطوع.

تهتـــم إدارة الجمعيـــة بتنمية أســـر األيتام ،وحل مشـــكالتهم
ومـــا يعيـــق جـــودة الحيـــاة لديهـــم ،مـــن خـــال مجموعة من
ا لخد ما ت .
05

لون بشغف

عبارة عن ورش رســـم لصقل
مهارات أبنائنا ومســـاعدتهم
على اكتشـــاف مواهبهم :
»مرسم صناع الفن
»مركز ألجلك

إطعام

04

التـــي اســـتهدفت توزيـــع ســـال
غذائيـــة وميـــاه وتمور على األســـر
المســـتفيدة من اإلسكان التنموي
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02

01

السياحـة التطــوعية

مـــــــن خالل زيارة لمتحف الجموم
والتعـــرف علـــى التـــراث األصيل
وكيـــف انتقـــل اإلنســـان مـــن
البدائيـــة الـــى التكنولوجيـــا

مبادرة غراس

وهي تهـــدف لتشـــجير الحدائق
العامـــة والمحافظـــة على البيئة
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ملخص
الظهور اإلعالمي

28

ً
ً
صحفيــــــــــا.
خبــــــــــرا

1

لقاء عبر إذاعة نداء اإلسالم.
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منشــــــور في اإلعــــــالم الجديــــــد.

1

لقــاء تلفزيونــي عبــر القنــاة الســعودية
األولــى ( صبــاح الســعودية ).
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كلنا مسؤول  -كرونا

كورونا في المملكة والقطاع الخيري

فرصا
رغـــم جائحـــة كورونا وتداعياتها في حيـــاة مجتمع المملكة العربية الســـعودية ،إال أنها منحت
ً

غيـــر محدودة للقطاع الخيري ومؤسســـاته للقيـــام بدورها الموازي لجهود الجهـــات الحكومية ،في
توعيـــة الناس وتثقيفهـــم ،وإمدادهم بما يحتاجون إليـــه من إعانة وغذاء.

ماذا قدمت الجمعية الخيرية لرعاية األيتام كهاتين خالل أزمة كورونا المستجد كوفيد19-

ً
إيمانا بدور القطاع الثالث في التصدي لـ جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19واستجابة للمبادرة
التي أطلقها صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة
مكة المكرمة بعنوان ً
برا بمكة و تماشيا مع الجهود التي تقدمها الجهات الحكومية خالل أزمة كورونا .
قدمت الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة كهاتين لأليتام لمستفيديها الخدمات التالية
أوال  :الخدمات المقدمة للمستفيدين من األيتام وأمهات األيتام
ً
وهي على النحو التالي
		
 تغذية حسابات األيتام واألرامل بالكفاالت

		
 تغذية الزكاة للمستحقين

 تفريج الكرب

				
 المساعدات المالية الطبية

			
 السالل الغذائية

 التمور

 المياه						

 توفير احتياجات األسر في منازلهم

				
 توفير االدوية وايصالها

 ارسال رسائل توعوية عبر الواتس اب

 البرامج التربوية والتعليمية
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تفعيل
الشراكات

تمثل تفعيل الشـــراكات المبرمة مع الجهات الرســـمية
واألهلية داعما ومســـاندا لعملية التحســـين والتطوير
ا لمؤ سسي
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الشراكات والتعاون

التعليم

وزارة اإلسكان

الشؤون الصحية

بنك التنمية

جمعية مراكز األحياء بمكة

جمعية زمزم

جمعية طوى الخيرية

جمعية البر بشمال مكة

جمعية فلذات

جمعية ابتسامتي

مرسم صناع الفن

الشركة السعودية للكهرباء

مواكب األجر

أكادمية إلسو

جمعية طيبة

الجمعية الخيرية لداء السكر

مركز حي العمرة  -فريق
معا التطوعي

مركز ألجلك

جامعة األمير مقرن
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متحف الجموم
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في الختام،
ّ
ً
ً
نســأل اهلل عــز وجــل أن يجــزي خيــرا كل مــن كان ســببا فــي
هــذا النفــع المبــارك ،والعطــاء المتألــق ،ونخــص بالذكــر
مجلــس إدارة الجمعيــة ،وفريــق عملهــا فــي مختلــف الفــروع
منجــز جديــد ،فــي خدمــة
واإلدارات ،وإلــى موعــد آخــر ،مــع
ٍ
أيتــام البلــد الحــرام ،فمــا زال لرحلــة التميــز بقيــة،،،
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البرامج في المتجر االلكتروني
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01

ايجار المنازل

02

افطار صائم

03

الكسوة

04

اجهزة كهربائية

05

اجهزة ذكية

06

تأثيث وترميم

07

خدمات صحية

08

خدمات تعليمية

09

السالت الغذائية

10

االنشطة و البرامج
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تبرعك أليتام البلد الحرام
أسهل وأسرع

2020
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم ١٣٥

حسابات المركز الرئيسي (مكة المكرمة )
مصرف الراجحي

مصرف االنماء

SA2680000 462608010001221

SA9405000 068222522222000

بنك ساب

البنك العربي

SA0945000 000027777770001

SA1130400 108020200240014

بنك الجزيرة

بنك الرياض

SA5260000 000104132501001

SA5720000 001223541999940

البنك االهلي

حساب الوقف

SA6010000 000756210000107

SA1480000 443608010011117

حسابات (المدينة المنورة )
مصرف الراجحي (كفالة االيتام )

SA2680000 416608010066668

مصرف الراجحي (الحساب العام والصدقة )

SA0480000 416608010200051

مصرف الراجحي (حساب الزكاة )

SA0480000 416608010055505

حسابات الطائف
مصرف الراجحي

بنك الرياض

SA6580000 112608010400005

SA4220000 00124132783994

البنك االهلي

بنك الجزيرة

SA3010000 031054640000103

SA5060100 010495004706001

البنك العربي

SA9830401 08051329890019

حسابات التواصل
Kahatain_org

www.kahatain.org

info@kahatain.org

