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للرعاية األسرية بمحافظة تربةجمعيـة عائـل





ائِِم النََّهاَر اِعي َعَل األَرَْملَِة َواملِْسِكنِي ، كَالُْمَجاِهِد ِف َسِبيِل اللَِّه ، أَِو الَقائِِم اللَّيَْل الصَّ السَّ

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص

متفق عليه

بَّابَِة َوالُوْسطَى ، َوفَرََّج بَيَْنُهَم أَنَا وَكَاِفُل اليَِتيِم ِف الَجنَِّة َهَكَذا ، َوأََشاَر ِبالسَّ

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص

رواه مسلم
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بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عل رسول الله ،،،،

ــة  ــل برتب ــة عائ ــر األول لجمعي ــرض التقري ــه نع ــة الل عــل برك

حيــث يوضــح التعريــف بالجمعيــة وبيــان أهــم األعــمل املنفــذة 

ف عــام الجمعيــة األول )1440هـــ (  والــذي تــوج بحصــول 

الجمعيــة عــل املركــز األول ف جائــزة التميــز ف العمــل 

ــام )  1440هـــ ( . ــي لع االجتمع

ــة  ــة مك ــات رشق منطق ــتوى محافظ ــل مس ــزة ع ــذه الجائ وه

املكرمــة ) تربــة – رنيــة – الخرمــة (  التــي تحــت إرشاف مركــز 

التنميــة االجتمعيــة مبحافظــة تربــة.             

ــه وتيســره  ــه عزوجــل عــل توفيق ــذه املناســبة نشــكر  الل وبه

ــارك . ــل املب ــذا العم له

الخالــص لإلخــوة األعضــاء  والدعــاء  والثنــاء  الشــكر  ثــم 

التنميــة  مركــز  ومنســوبات  منســويب  واألخــوة  املؤسســني 

االجتمعيــة مبحافظــة تربــة عــل جهدهــم البنــاء ف تأســيس 

هــذه الجمعيــة.

والشــكر موصــول لألخــوة املتطوعــني واملتطوعــات والعاملــني 

ــة. ــة عــل مســاهمتهم ومشــاركتهم ف أعــمل الجمعي بالجمعي

ــاليت  ــتفيدات ال ــات املس ــوات الكرمي ــد إىل االخ ــكر ميت والش

ــعي ف  ــر الس ــاب أج ــن واحتس ــة لخدمته ــا الفرص ــن لن منح

ــه  ــه علي ــب صــل الل ــة الحبي ــة واملســكني ومرافق ــة األرمل كفال

ــام .   ــن األيت ــة أبنائه ــلم بكفال وس

وامــا الداعمــني للجمعيــة ســواء بالتــرع  أو املســاهمة ف نــر 

ــكر  ــم كل الش ــراد فله ــات وأف ــن مؤسس ــة م ــات الجمعي إعالن

ــه  ــأل الل ــم فنس ــر إال مثــرة دعمك ــذا  التقري ــا ه ــر وم والتقدي

تعــاىل  أن يتقبــل منــا ومنكــم هــذه األعــمل ويجعلهــا خالصــة 

ــم .   لوجهــه الكري

ــة  ــا نعم ــم علين ــر أن يدي ــي القدي ــه الع ــام نســأل الل وف الخت

األمــن واألمــان والرخــاء واالســتقرار  ف ظــل حكومــة خــادم 

الحرمــني الريفــني وويل عهــدة االمــني حفظهــم اللــه تعــاىل . 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.

 

إخوانكم / أعضاء ومنسوبو الجمعية

اللكمة اإلفتتاحية
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شهادة التسجيل
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مراحل تأسيس الجمعية

ــة  ــة االجتمعي ــز التنمي ــة ملرك ــيس الجمعي ــب تأس ــم  طل - تقدي

مبحافظــة تربــة - الرفــع ملقــام الــوزارة - بعــد اســتكمل طلبــات 

ــم اســتكملت  ــاىل ( ث ــه تع ــد الل ــة )بحم التأســيس متــت املوافق

بقيــة اإلجــراءات بفتــح الحســاب املــرف ، واســتئجار مبنــى 

ليكــون مقــراً للجمعيــة وتأثيثــه باملكاتــب واألجهــزة الحاســوبية 

ــة .  واللوحــات التعريفي

المرحلة االولى :  طلب التأسيس
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البــدء بعمــل الجمعيــة لخدمــة املســتفيدين حيــث تــم اســتقبال 

ــذه  ــث ه ــدء ف بح ــتفيدات ف 2019/1/1م - الب ــجيل املس تس

ــل  ــدء عم ــة - ب ــة متخصص ــة اجتمعي ــق باحث ــن طري األرس ع

واعتــمد  املســتفيدين  فئــات  بتصنيــف  املســتفيدين  لجنــة 

قبولهــن ورصف بطاقــة مســتفيدة - تدشــني الدفعــة األوىل مــن 

املســتفيدات ف 1440/8/29هـــ  بعــدد )131( مســتفيدة - تدشــني 

الدفعــة الثانيــة مــن املســتفيدات بعــدد )153( مســتفيدة - تنفيــذ 

)16 (مبــادرة اســتفاد منهــا  ) 2797( فــرد - الحصــول عــل 

منحــة أرض مســاحة )2500 ( م إلقامــة مــروع الوقــف عليهــا .

قادمــة ) 2019-2020-2021 ( -   إقــرار الخطــة التشــغيلية للعــام 

2019م - اعتــمد ميزانيــة العــام املــايل 2018م - إعــداد وإقــرار 

ــايل 2019م .  ــام امل ــة الع موازن

إعــداد اللوائــح والنــمذج اإلداريــة واملاليــة املنظمــة للعمــل 

ــل  ــة العم ــني - الئح ــة العامل ــتفيدين - الئح ــة املس ــل ) الئح مث

التطوعــي - ســلم الرواتــب - تحديــد الرؤيــة والرســالة والقيــم 

- تصميــم وطباعــة ملــف بحــث األرس - طباعــة اســتمرات 

التســجيل - إعــالن وظيفــة باحثــة اجتمعيــة ومحاســب ( - 

تدشــني الفريــق التطوعــي )الدفعــة األوىل( - رشاء برنامــج 

ــج  ــرتاك برنام ــتفيدين - االش ــؤون املس ــرتوين لش ــول االلك حل

ــب األيل  ــة كاف للحاس ــع مؤسس ــرتاك م ــمل باالش ــارش أع مب

ــع  ــد رشاكات م ــتفيدين - عق ــابات املس ــع لحس ــل الرسي للتحوي

جمعيــات متميــزة - اعتــمد اللجــان الدامئــة بالجمعيــة ) لجنــة 

املســتفيدين ، لجنــة العاملــني ، لجنــة العمــل التطوعــي ( - 

توظيــف باحثــة اجتمعيــة ومحاســب - عقــد ثالثــة اجتمعــات 

ــس اإلدارة  ــات ملجل ــرة اجتمع ــد ع ــة – عق ــة العمومي للجمعي

- اعتــمد )9 ( محــارض للجنــة املســتفيدين - اعتــمد ) 4 ( 

محــارض للجنــة العاملــني - اعتــمد )40( محــر للجنــة العمــل 

ــالث ســنوات  ــدة ث ــرار الخطــة االســرتاتيجية مل التطوعــي - إق

المرحلة الثانية :  البناء المؤسسي

المرحلة الثالثة : اإلنطالقة
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جمعيــة خريــة رســمية مرحــة مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتمعيــة برقــم )1040( متخصصــة بتقديــم خدماتهــا ) املاليــة والعينيــة واملعنويــة ( 

لفئــة غاليــة علينــا هــي )األرس التــي ليــس لهــا عائــل كأرس األرامــل واأليتــام واملطلقــات واملهجــورات واملعلقــات وأرس الســجناء مبحافظــة تربــة (

الرؤيــة

مـن نحن

القيــم

الرسالة

الوصــول بــاألرس التــي ليــس لهــا عائــل 

ــذايت ــاء ال إىل االكتف

تقديــم الخدمــات لــألرس التــي ليــس لهــا 

عائــل وفــق أفضــل املمرســات املؤسســية

اإلنجــازالراكـةالعطـــاءالرسيــةالشفافيةالجــودةالعــــدلاألمانـــة
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تتوزع هذه األهداف عل مجموعة من الخدمات للمستفيدات هي :

الكفــاالت الشــهرية لأليتــام واألرامــل - املســاعدات املاليــة الطارئــة - الســالل الغذائيــة الدوريــة والرمضانيــة - كســوة الشــتاء و العيــد - اإلرشــاد 

األرسي - تدريــب وتأهيــل املســتفيدات لســوق العمــل - الرامــج واألنشــطة الثقافيــة والرتفيهيــة - الرعايــة الصحيــة والتعليميــة - إنشــاء وصيانــة 

وترميــم وتأثيــث املســاكن - املســاعدة ف أداء فريضــة الحــج - ســقيا املــاء . 

تم اعتمد الخطة االسرتاتيجية للجمعية ملدة ثالث سنوات ) 2019 - 2020 - 2021م ( وتتكون من خمسة أهداف هي :  

1- استكمل تأسيس البنية التحتية .

2- توفر الحاجات الرورية للمستفيدات ) املساعدات املالية الشهرية والطارئة – املساعدات العينية (

3- متكني املستفيدات ) تحويل املستفيدات من االحتياج إىل االكتفاء الذايت واالنتاج ( 

4- التوعية واإلرشاد  ) تقديم برامج ارشادية توعوية أرسية (

5- تنمية املوارد املالية ) برنامج االستدامة املالية –  مروع الوقف (  

أهداف الجمعية

األهداف االستراتيجية للجمعية

املســاعدات املاليــة والعينيــة 
لــألرس التــي ليــس لهــا عائــل  اإليواء السكني تقديم اإلرشاد األرسي 123
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الهيلك اإلداري
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عدد
األرس

املستفيدة
أســرة
317

عدد األرس 
التي ف 

قوائم 
االنتظار

أســرة
عدد 423

األيتام 
املكفولني

يتيم ويتيمة
40

اإلناث  2

عدد األيتام 
ف انتظار 

الكفالة 
الشهرية 

يتيم ويتيمة
112

عدد 
العاملني عاملني

الرجال6 4

عدد 
املتطوعني متطوع

عدد 33
الرجال عدد 16

اإلناث  
17

عدد 
التابعني تابـــع

إجميل 403
املستفيدات مستفيدة

720

عدد 
مجاالت 
التطوع

15

عدد 
ساعات 
التطوع

ساعة
تطوعية

 4210

أرقام وأحصائيات
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فعاليات املبادرة إجميل 

املشاركني

عدد

الضيوف

عدد 

املتطوعني

عدد

املستفيدين

تاريخ        

التنفيذ

مكان                      

املبادرة

اسم                                          

املبادرة

الرقم

ــليم  ــوع + تس ــود التط ــع عق ــات + توقي ــني واملتطوع ــن املتطوع ــدد م ــتقبال ع اس

ــة ــوع + ضياف ــة متط بطاق

46 10 3 33 1440/5/16هـ مقر

جمعية

عائل

مبادرة تدشني الدفعة 

األوىل من املتطوعني 

واملتطوعات

1

ــق ف األوراق  ــه اســتمرة التســجيل + التدقي اســتقبال تســجيل املســتفيدات + تعبئي

ــات + ضيافــة ــة + تســجيل األســمء املتقدمــة ف ســجالت الفئ املطلوب

769 14 15 740 2019/1/1م  مقر جمعية

عائل

مبادرة تسجيل 

املستفيدات الجدد

2

زيارة أطفال نادي الطفل باللجنة االهلية االجتمعية برتبة  أليتام جمعية عائل 42 10 8 24 1440/7/17هـ مقر جمعية

عائل

مبادرة فرحتهم  

فرحتنا

3

ــة  ــليم بطاق ــة األوىل + تس ــدد الدفع ــتفيدات الج ــدة للمس ــمء املعتم ــتقبال االس اس

ــة ــة + ضياف ــات متنوع ــتفيدة + فعالي مس

171 5 16 150 1440/8/29هـ مقر جمعية

عائل

مبادرة أهال غاليتي                

) الدفعة األوىل (

4

اســتقبال املســتفيدات لهــذه املبــادرة + توزيــع بطاقــة رشائيــة لــكل مســتفيدة بقيمــة 

)300( ريــال مضــاف عليهــا كرتــون ودبــة مــاء + التوقيــع عــل كشــوفات التســليم 

+ املنفــذ مركــز اللؤلــؤة 

174 8 16 150 1440/9/1هـ  مقر

جمعية

عائل

مبادرة

سلّتي

الرمضانية

5

اســتقبال املســتفيدات لهــذه املبــادرة + توزيــع كرتــون متــر 8 ك + توزيــع كيــس ارز 

10ك لــكل مســتفيدة  + التوقيــع عــل كشــف التســليم

164 4 10 300 1440/9/2هـ  مقر جمعية

عائل

مبادرة التوزيعات 

العينية ) متر – أرز (

6

عمــل بوفيــة مفتــوح افطــار رمضــاين + فعاليــات منريــة متنوعــة + توزيــع هدايــا 

عــل األيتــام + بحضــور ســعادة املحافــظ ومديــر مركــز التنميــة االجتمعيــة برتبــة 

107 20 17 70 1440/9/16هـ  مقر

جمعية

عائل

مبادرة عل مائدة 

عائل الرمضانية 

إليتام الجمعية

7

عبــارة عــن بطاقــة اهــداء مطبوعــة أو تصميــم واتســاب ترســل ملــن يطلبهــا ليهديهــا 

مــن يحــب + قيمتهــا حســب نــوع االهــداء : كفالــة يتيــم - وقــف - ســلة

205 - 5 200 1440/9/29هـ مقر جمعية

عائل

مبادرة إهدي سهم 

ملن تحب 

8

المبادرات المنفذة في عام الجمعية األول  1440هـ
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فعاليات املبادرة إجميل 

املشاركني

عدد

الضيوف

عدد 

املتطوعني

عدد

املستفيدين

تاريخ        

التنفيذ

مكان                      

املبادرة

اسم                                          

املبادرة

الرقم

إقامــة احتفــال بفرحــة عيــد الفطــر يجمــع األرس واأليتــام + فعاليــات متنوعــة 

لألمهــات واالطفــال والشــابات + ضيافــة +توزيعــات وهدايــا متنوعــة 

152 10 42 100 1440/10/7هـ  اسرتاحة 

وشاليه نيوم

مبادرة فرحتنا فرحتهم                         

)عيد الفطر(

9

احصــاء األيتــام + التواصــل مــع الكافلــني + التأكــد مــن وصــول مبلــغ الكفالــة+ 

تحويــل مبلــغ الكفالــة + ارســال رســالة للكافــل + كتابــة التقاريــر الالزمــة 

37 2 5 25 1440/10/30هـ مقر جمعية

عائل

مبادرة أكفلني

) الدفعة األوىل(

10

احصاء األيتام + التواصل مع الكافلني + التأكد من وصول مبلغ الكفالة+ تحويل 

مبلغ الكفالة + ارسال رسالة للكافل + كتابة التقارير الالزمة

37 2 5 30 1440/11/30هـ مقر جمعية

عائل

مبادرة أكفلني

 ) الدفعة الثانية (

11

اســتقبال االســمء املعتمــدة للمســتفيدات الجــدد الدفعــة الثانيــة +تســليم بطاقــة 

مســتفيدة +فعاليــات متنوعــة+ ضيافــة

175 5 17 153 1440/12/5هـ  مقر جمعية

عائل

مبادرة أهالً غاليتي              

) الدفعة الثانية (

12

توزيــع بــرادة مــاء + ثــالث قواريــر مــاء + كوبــون تعبئــة لــكل مســتفيدة + توقيــع 

املســتفيدات عل كشــوفات االســتالم  

322 5 17 300 1440/12/6هـ  مقر جمعية

عائل

مبادرة رواء لسقيا املاء 13

اســتقبال املســتفيدات لهــذه املبــادرة +توزيــع كرتــون متــر 8 ك وكيــس ارز 10ك 

لــكل مســتفيدة  + التوقيــع عــل كشــف التســليم.

307 2 5 300 1440/12/7هـ  مقر جمعية

عائل

مبادرة التوزيعات 

العينية ) متر – أرز (

14

ــال  ــال ألطف ــات ري ــألوالد و)275 ( للبن ــال ل ــة ) 220 ( ري ــة بقيم ــع بطاق توزي

ــاء وبنــات املســتفيدات لــراء املســتلزمات املدرســية  ــة االبتدائيــة مــن أبن املرحل

ــوز.  ــز كن ــذ مرك + املنف

51 3 10 38 1440/12/27هـ مقر

جمعية

عائل

مبادرة الحقيبة 

املدرسية

15

احصــاء األيتــام + التواصــل مــع الكافلــني + التأكــد مــن وصــول مبلــغ الكفالــة+ 

تحويــل مبلــغ الكفالــة + ارســال رســالة للكافــل + كتابــة التقاريــر الالزمــة

38 3 5 30 1440/12/30هـ مقر جمعية

عائل

مبادرة أكفلني 

)الدفعة الثالثة (

16

2942 103 196 2643 اإلجميل
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ــا خــادم الحرمــني الريفــني  ــا الرشــيدة ف ظــل قائدن أكــر داعــم للعمــل الخــري هــي حكومتن

ــكل خــر ــه تعــاىل ونرهــم ووفقهــم ل وويل عهــد االمــني حفظهــم الل

بــارك اللــه فيكــم وف أموالكــم ،،،،، وجزاكــم اللــه خــراً ،،،،،  ورزقنــا اللــه وإياكم الصــدق واإلخالص 

ف األقــوال واألعــمل ،،،،، وحفــظ اللــه مملكتنــا الغاليــة بقيادتها الرشــيدة وشــعبها الوف

شراكء التميز والنجاح 

املترعني والداعمني  
من األفراد من 

األخوة واألخوات 
الفضالء  

دكتورة
فوزية الجفايل

مركز التنمية 
االجتمعية

مبحافظة تربة
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أخي المبارك ،،، أختي المباركة ساهم معنا
بالتبرع ..... والنشر..... والدعاء ،،،، ولكم عظيم األجر والثواب من هللا

حســاب الصدقـــة العـــــام

رقــم اآليبــان

SA7480000264608010000363

حـــســــــاب الــزكــــــــاة

رقــم اآليبــان

SA7980000264608010359561

حـــســــــاب الـــوقــــــف

رقــم اآليبــان

SA7880000264608010359579

حساب كفالة األرامـل واأليتـام 

رقــم اآليبــان

SA0480000264608010359553
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ــه تــوج العــام األول للجمعيــة بحصولهــا  بحمــد الل

ــي  ــل االجتمع ــزة العم ــز األول ف جائ عــل املرك

مكــة  منطقــة  مســتوى محافظــات رشق  عــل 

ــت  ــي تح ــة ( الت ــة - الخرم ــة - رني ــة ) ترب املكرم

إرشاف مركــز التنميــة االجتمعيــة مبحافظــة تربة 

ختامهـا مسـك
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عناوين التواصل

مكة املكرمة – محافظة تربة – حي الخالدية

الريـــد اإللكتـروين

e a y i l 1 0 4 0 @ g m a i l . c o m

صندوق بريد : 101  الرمز الريدي : 21995

فاكس : 0128221114

واتساب قسم الرجال

واتساب قسم النسـاء

0503075666
0503074666


