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ــد:   ــ ــع ــ ــه وب ــ ــلـ ــ ــى رســـــــــول الـ ــ ــل ــ ــه والــــــصــــــاة والــــــســــــام ع ــ ــل ــ ــد ل ــ ــم ــ ــح ــ ال

وسلم عليه  الله  صلى  مرافقته  وجائزتها  الله  إلى  القربات  أعظم  من  األيتام  رعاية  أن  بما 

بمسؤولية  خير  لكل  الــلــه  وفقها  ــرشــيــدة  ال قيادتنا  ــن  م كــريــم  بتوجيه  نسعى 

نافعون  وبنائهم  رعايتهم  ــى  إل ــام  ــت األي وكفالة  رعــايــة  مــن  بها  ننتقل  عظيمة 

لدولتهم ومجتمعهم وبالله تعالى التوفيق .

بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصاة والسام على رسول الله. ومع نهاية عام وبداية آخر 

يستمر جهدنا لنسمو بكل ما يخدم فئة غالية علينا جميعاً  بعون من الله أواًل ثم بما عهدناه 

من مجتمع وفّي يفرح لفرحهم وُيسر لسرورهم .

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
د. يوسف بن عبد هللا الحازيم

 كلمة المدير التنفيذي
أ. عبدالعزيز مسفر القحطاني
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ــام.. ــتـ الـــريـــادة فـــي رعـــايـــة األيـ

ــراف لـــــحــيــاة  ــــ ــتـ ــودة واحـ ــجـ بـ

كــريــمــة وتــنــمــيــة مــســتــدامــة.

 التوعية بحقوق األيتام .	 

الحوار 	  األيتام وذويهم ومجتمعهم وتنمية مهارات  بين  العاقة  توثيق  اإلسهام في   

واالتصال بينهم. 

 االهتمام بتدريب وتطوير األيتام شباباً وفتيات بمختلف أعمارهم ببرامج تأهيلية للتأقلم 	 

مع الحياة العصرية ومواجهة أزماتها بالطرق السليمة .

 إجراء الدارسات اإلجتماعية والمسوح الميدانية للوصول إلى حلول وبرامج علمية للمشكات 	 

والمخاطر التي قد يواجهها األيتام وذويهم بمختلف أعمارهم ببرامج اجتماعية تأهيلية 

للتأقلم مع الحياة . 

مؤهلة،  وكــوادر  عالية،  بكفاءة 

ــة  ــث ــدي ــة ح ــي ــن ــق  ووســــائــــل ت

متميـزة،  إنسانية  خدمات  نقدم 

ــع تــنــمــويــة إبــداعــيــة  ــاري ــش وم

ــة. ــع واس مجتمعية  بــشــراكــة 

رؤيـــــتنا 

أهـــــدافنا 

رســـــالتنا
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أعضاء مجلس اإلدارة 

عقد لقاء الجمعية العمومية عام 2019 م

الحازمي	 	  الله  عبد  بن  يوسف  الحازميالدكتور  الله  عبد  بن  يوسف  الدكتور 

الحارثي	 	  نــمــران  بــن  صالح  الحارثيالدكتور  نــمــران  بــن  صالح  الدكتور 

ــف	 	  ــري ــش ال ــتــور  مــس بـــن  ــايـــل  نـ ــفأ.  ــري ــش ال ــتــور  مــس بـــن  ــايـــل  نـ أ. 

ــدر	 	  ــي ح مـــانـــع  ــن  ــ ب مـــهـــدي  ــدرأ.  ــي ح مـــانـــع  ــن  ــ ب مـــهـــدي  أ. 

الـــحـــمـــرور	 	  حـــمـــد  ــن  ــ ب ــلـــي  عـ الـــحـــمـــرورأ.  حـــمـــد  ــن  ــ ب ــلـــي  عـ أ. 

العضل	 	  حــســيــن  بــن  ــه  ــل ال عــبــد  العضلأ.  حــســيــن  بــن  ــه  ــل ال عــبــد  أ. 

الشمراني	 	  ــدان  ــم ح ــن  ب عــايــض  الشمرانيأ.  ــدان  ــم ح ــن  ب عــايــض  أ. 

اإلدارة مجلس  رئــيــس 

ــس ــ ــي ــ ــرئ ــ ــب ال ــ ــ ــائ ــ ــ ن

ــؤول الــمــالــي  ــ ــس ــ ــم ــ ال

عــــــــــــــــضــــــــــــــــوًا عــــــــــــــــضــــــــــــــــوًا 

عــــــــــــــــضــــــــــــــــوًاعــــــــــــــــضــــــــــــــــوًا

عــــــــــــــــضــــــــــــــــوًاعــــــــــــــــضــــــــــــــــوًا

عــــــــــــــــضــــــــــــــــوًاعــــــــــــــــضــــــــــــــــوًا
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سعادة وكيل إمارة نجران السابق
د / حمود بن سماح المجالد

األميرة نورة بنت عبد العزيز بن جلوي آل سعود

سعادة مدير فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بنجران 
أ/ عبدهللا بن محمد الدوسري

محبتكم  / الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

ى صـــــــــد
 النخــــــــب 

وهو  علينا  غالية   وفئة  قلوبنا  على  عزيزة  مناسبة  برعاية  المبارك  اليوم  هذا  تشرفنا 

. التوفيق  ولي  والله  برعايته  ساهم  من  كل  أجر  يكتب  أن  القدير  العلي  الله  نسال  اليتيم 

ــم  ــلـ ــا مـــحـــمـــد وسـ ــنـ ــيـ ــبـ ــى نـ ــ ــل ــ ــه والــــــصــــــاة والــــــســــــام ع ــ ــل ــ ــد ل ــ ــم ــ ــح ــ ال

ــي ذلــــك  ــ ــ ــرن ــ ــ ــال هـــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة وس ــ ــ ــم ــ ــ لــــقــــد اطــــلــــعــــت عــــلــــى أع

ــم الـــخـــيـــريـــة ــهـ ــرتـ ــيـ ــاح فــــي سـ ــ ــج ــ ــن ــ مــتــمــنــيــة لــلــجــمــيــع الـــتـــوفـــيـــق وال

اإلدارة  مجلس  أعضاء  عليها  بالقائمين  ثم  وتعالى  سبحانه  الله  بفضل  الجمعية 

جداً  كبيرة  مهاماً  وانــجــزوا  جــداً  كبيرة  خطوات  قدموا  عليها  القائمين  واإلخـــوان 

. المنطقة  مستوى  على  وليس  المملكة  مستوى  على  متميزة  جمعية  وأصبحت 

المملكة  مناطق  من  بالجميع  تشرفت  اإللكترونية  وطنية  قضايا  مجلة  افتتاح  يوم  في 

غالية  منطقة  في  علينا  غالية  ألبناء  كلمات  اخط  الصفحة  هذه  في  وأسجل  ونساًء  رجااًل 

الجنوب  في  للمملكة  الدفاع  وخط  المنيع  الحصن  نجران  منطقة  الجميع  قلوب  على 

ضحوا  الذين  األبــنــاء  ــؤالء  ه ونــجــران  وعسير  ــازان  ج منطقة  من  الجنوبي  الحد  مع 

وتقدير  شكر  وتحية  لهم  وإجال  إكبار  فتحيه  وأهله  للوطن  فداء  بأرواحهم 

بوقتهم  األيتام   هــؤالء  رعــوا  الذين  نجران  بمنطقة  لأليتام  رفقاء  لجمعية 

رئيسة  قدمتها  التي  رفقاء  نحن  مبادرة  وكذلك  ومالهم  وعملهم  وفكرهم 

قدموه  ما  على  لهم  فشكراً  المصعبي  صالح  سلمى  األستاذة  النسائي  القسم 

أصلهم  وطيب  ذاتهم  حسن  من  نابع  العمل  وهذا  الفئة  لهذه  ويقدمونه 

. حسناتهم  مــوازيــن  في  وجعله  الــجــزاء  خير  الله   فجزاهم  للوطن  وحبهم 

ــه ــل ــن وأه ــوط ــل ــت مــحــبــتــكــم ووفـــاؤكـــم ل ــ ــم حــفــظــكــم الـــلـــه  ودامـ ــت دم
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مـة لمنظو  ا
اإللكترونيـة

عن منظومتنا اإللكترونية
الجمعية وذلك  المستفيدين من خدمات  يخدم  2030 فيما  رؤية  نحو تحقيق  رفقاء  تسير 

بالعمل على عدة برامج إلكترونية مما يسهم في تطور الخدمات المقدمة لأليتام وهي :

لتيسير خدمات الجمعية  للمجتمع )سواء كانوا  أيتام 

لأليتام  القبول والتسجيل  ( في  أو كفاء  او داعمين 

جسور  ووصل  لهم  االجتماعية  الخدمات  وتنفيذ 

االجتماعية  الخدمات  وعرض  الكفاء  مع  العاقات 

والتعليمية والترفيهية لأليتام .

. اإللكــــــتروني  الموقع 

. المستفيدين  برنــــامج 

. منــــــافذ  برنــــــــامج 

. السريعة  الحواالت  نظام 

1

4

2

3

الموقع اإللكتروني 
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برنامج إلكتروني يتم من خاله تسجيل بيانات األسر 

واحتياجاتهم وأرشفة األوراق الخاصة بهم وتقسيم 

األسر على فئات )أ ,ب ,ج ,د , هـ ( حسب دخل كل أسرة 

لإلستفادة من خدمات الجمعية .

الكفاالت  صرف  طريقه  عن  يتم  إلكتروني  برنامج 

العينية لأليتام ) المواد الغذائية + الكساء ( والتسوق 

الجمعية  لدى  المعتمدة  التجارية  المراكز  في  الُحر 

عن طريق بطاقات رفقاء . 

للمنظومة  والتطوير  الفني  الدعم  عقد  إبرام 

التكنولوجية  المساعدات  مؤسسة  مع  اإللكترونية 

السعودية . 

هو نظام يتم عن طريقه تحويل المبالغ والكفاالت 

النقدية الى حسابات األسر البنكية .

برنامج المستفيدين

برنامج  صرف الكفاالت العيني�ة )منافذ(

الدعم الفين

نظام الحواالت السريعة )الكاف(
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مشاريـــــــع  رفقـــــاء 

يلي:  كما  مــوزعــه  شهر  كــل  ة   / يتيم   )1103( ــعــدد   ل ريـــــــــــــــــــال    )250( بقيمة 

 مشروع كفالة األيت�ام 

50 ريال نقدا50ً ريال  بند الكساء.150 ريال  بند الغذاء.

ــي الـــمـــبـــالـــغ:    ــ ــال ــ ــم ــ وإج

38،400 ريال 

ــي الـــمـــبـــالـــغ:    ــ ــال ــ ــم ــ وإج

 2,747 ريال 

ــي الـــمـــبـــالـــغ:    ــ ــال ــ ــم ــ وإج

307،350 ريال

الـــــدبـــــلـــــومـــــات 
ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــ ــأه ــ ــت ــ ال

الـــــــــــــــــــــــــــدورات 
الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة 

ــرار صــرف  ــتـــمـ اسـ
تبــــرع ولــي العهد

للرجال  الشبكات  دبلوم   -

- دبلوم البرمجيات للنساء 

اآللي  الحـــــاسـب  دورات 

الــمــتــنــوعــة  والــلــغــة 

اإلنجليزية .

يتم  غـــذائـــيـــة  ــة  ــل س

األيتام لكـافة  توزيعها 

لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  الــــتــــنــــمــــوي  اإلســـــــكـــــــان  مــــــذكــــــرة  تــــوقــــيــــع   -



11

أليتــــامكم  دعــــــمكم 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
األســـــــــــــــــــــــــــــــر 

يتيــــــــم  عيدية 
ــد الــفــطــر ــي ــع ل

أســــــــــــــــــــــــــــــرة 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
األيــــــــــــــتــــــــــــــام 

يتيــــــــم  عيدية 
لعيـــــد األضحى

ة  / يـــــتـــــيـــــم 

ة  / ةيــــتــــيــــم   / ةيــــتــــيــــم   / يــــتــــيــــم 

الــــصــــرف مــن 
ــ�د الـــغـــذاء : ــن ب

ــة ــ ــ ــل ــ ــ ــس ــ ــ ال
الــرمــضــانــيــ�ة

الــــصــــرف مــن 
ــ�د الــكــســاء : ــن ب

ريــــــــــــــــــال

ريــــــــــــــــــالريــــــــــــــــــال ريــــــــــــــــــال

ريــــــــــــــــــالريــــــــــــــــــال

الــــــــكــــــــفــــــــاالت
الــــــنــــــقــــــديــــــة :

4 2 1

166.200

1103

110810951108

164.250

1.823.850

166.200

606.950606.950

3.037.750 ريال

4.966.50 ريال

الكفــــــاالت الشهــرية 

المساعدات الموسمية

المجموع : 

المجموع : 
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الزيــــــــارات 
التعريفية

زيارة فضيلة 

رئيس المحكمة 

العامة بنجران

زيـــارة سعادة  

مدير شركة 

الكهرباء بنجران

زيارة سعادة 

نائب قائد قوة 

الطوارٔى بنجران

زيارة سعادة مدير 

فرع وزارة النقل 

بنجران

زيارة فضيلة 

مدير هيئة 

االمر بالمعروف 

والنهي عن 

المنكر

زيارة سعادة 

مدير إدارة دوريات 

األمن بنجران 

زيارة سعادة  

مدير فرع وزارة 

المالية بنجران 

زيارة سعادة  

مدير الخطوط 

السعودية بنجران 
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عقد الشراكات 

توقيع اتفاقية شراكة مع مستشفى القايض التخصيصتوقيع اتفاقية شراكة مع مستشفى الظافر

توقيع اتفاقية شراكة مع مركز سيرام التخصيص

توقيع اتفاقية شراكة مع مختبرات الفارابي

توقيع اتفاقية شراكة مع معهد آفاق العالمية للتدريب

توقيع اتفاقية شراكة مع معهد المئوية للتدريب

توقيع اتفاقية الشراكة مع وزارة البيئ�ة والمياه والزراعة

توقيع اتفاقية شراكة مع مركز نهج الحياة 

توقيع اتفاقية الشراكة مع نادي األخدود الريايض

توقيع اتفاقية الشراكة مع عيادات نارسيس 
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اإلنجـــــــازات 

خال  مــن  تطويرها  ويتم  مهاراته  ويكتشف  اليتيم  يحتضن  تــربــوي  ــادي  ن

ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــاض ــ ــ ــري ــ ــ الــــــبــــــرامــــــج الــــثــــقــــافــــيــــة وال

نـــــــادي بنــــــــاء
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اإلنجـــــــازات 

ــمــتــفــوقــيــن  ــم ال ــريـ ــكـ ــة وتـ ــي ــع ــم ــج ــدي ال ــي ــف ــت ــس ــع م ــي ــم ــج ــى ل ــق ــت ــل م

ــرى ســيــارة ــب ــك ــزة ال ــائ ــج ــب عــلــى ال ــح ــس والــمــتــمــيــزيــن واالحــتــفــاء بــهــم وال

برنـــامج نور نجـــران األول

ًا   شكـــــــــر
لدعــــــمكم 

ًا   شكـــــــــر
لدعــــــمكم 
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التدريــــــب والتأهــــــيل 

ــة  ــاب ــط ــخ ــم فـــي ال ــي ــت ــي ــر ال ــوي ــط ــت ــم ب ــت ــه ت

. ــال  ــج اإلرت على  والــمــقــدرة  الجمهور  ومقابلة 

ــرد  ــي وطـ ــ ــدراس ــ ــام ال ــعـ ــتــحــفــيــز لــبــدايــة الـ ال

المستقبل. ــي  ف والــتــفــكــيــر  الــســلــبــي  ــجــانــب  ال

ــح الــمــجــال  ــت اســتــضــافــة أهـــل الــتــخــصــص وف

المجتمعية  ــشــراكــة  ــال ب الــمــهــنــة  ــة  ــزاول ــم ل

بــنــجــران( التقنية  الــكــلــيــة  مــع  ــتــعــاون  ــال ب  (

ــب  ــال ــط  بـــرنـــامـــج يــعــالــج الـــخـــوف لــــدى ال

تعليم  ــي  فـ ــاهــم  ـــ ـــ ويــســـ اإلخـــتـــبـــارات  ــن  مـ

ــرة الــســريــعــة ــذاكـ ــمـ ــارة الــتــلــخــيــص والـ ــهـ مـ

دورة فن الخطـــابة 

دورة مهارات التفوق الدرايس    

دورة صيانة الجوال 

دورة اإلستعداد لإلختب�ارات  
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اللقـــــاءات الجماهيـــــرية

ــرحـــة عيد  ــة الـــعـــودة لـــلـــمـــدارس وفـ ــرح ــف ــج تــرفــيــهــي لــلــمــســتــفــيــديــن يــهــدف ل ــام ــرن ب

ــة لــوجــبــة عــشــاء ــافـ ــاإلضـ ــه تـــوزيـــع حــقــائــب مـــدرســـيـــة بـ ــب ــاح ــص ــارك ي ــبـ ــمـ األضـــحـــى الـ

٨٩ ــي   ــ ــن ــ ــوط ــ ال ــوم  ــ ــي ــ ال ــن  ــ ع    ١٤٤0 ــران  ــ ــج ــ ن ــيـــف  صـ مـــهـــرجـــان  ــي  ــ ف ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ هـالـ

لقاء عيدنا فرحتي�ن 2

مشاركة الجمعية في اليوم الوطين 
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ــة ــي ــروس ــف ــم ال ــه ــم ــي ــل ــع ــوب الـــخـــيـــل وت ــ ــ ــم األيــــتــــام مــــهــــارات رك ــي ــل ــع ت

ــة  ــ ــدل ــ ــي ــ ــص ــ كــــلــــيــــة ال

ــى  ــ ــرض ــ ــم ــ ــدة ال ــ ــايـ ــ ــعـ ــ مـ

الطابي  النشاط  حفل  في  المشاركة 

ــوع ــط ــت ــل ــي ل ــمـ ــالـ ــعـ الــــيــــوم الـ

الجنوبي  ــحــد  ال ومــصــابــي  الــمــرضــى  ــدة  ــاي ــع وم للمستشفيات  األيــتــام  ــارة  ــ زي

. ــد  ــال خ ــك  ــمــل ال بمستشفى  لــلــتــطــوع  ــمــي  ــعــال ال الـــيـــوم  فـــي  ــة  ــارك ــش ــم وال

زيارة نادي البادوك 

زيارة جامعة نجران 

زيارة  مستشفى الملك خالد والمستشفى العسكري

المشــاركات المجتمعية
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المشاركة في المخيم العليم أليت�ام المملكة بجامعة البترول والمعادن مسبار 2 

المشــاركات الخــــارجية

وعلمية  ثقافية  منافسات  على  تشتمل  بأبها  عــام  كــل  فــي  تعقد  عسير  بمنطقة  صيفية  تظاهرة 

الوطني. وتراثها  أبها  في  وطنهم  معالم  بأبرز  المملكة  أبناء  لتعريف  سياحي  برنامج  يتخللها  ورياضية 

المشاركة في األولمبي�اد الوطين الثاني بأبها 
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فعـــاليات القسم النسائي

نادي فتي�ات رفقاء الثقافي والترفيهي نور نجران األول وتكريم المتفوقات واألمهات 

المشاركة في اليوم الوطين فرحة وطن  دورة الكلية التقني�ة )أتقن(

مهات ويتيمات(
ٔ
اليوم العربي لليتيم بالمشاركة مع الروضة الثالثة عشرعلى مائدة رفقاء الرمضاني�ة  )ا
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رمضـــان يجمعنا 

ــس الــجــمــعــيــة  ــيـ ــرف رئـ ــ ــة عـــلـــى شـ ــي ــع ــم ــج ــام ال ــ ــت ــ ــار جـــمـــاعـــي ألي ــ ــط ــ إف

ــان الـــمـــبـــارك بــعــمــرة   ــك ــم ــال الـــوقـــت الـــمـــبـــارك فـــي ال ــغ ــت ــى اس ــ يــهــدف إل

ــارك ــ ــب ــ ــم ــ ــر  رمـــــضـــــان ال ــ ــهـ ــ يـــتـــيـــم مـــــع امـــــــه االرمــــــلــــــه فـــــي شـ

على مائدة رفقاء الرمضاني�ة 

رحلة البيت العتيق
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شركـــــاء النجاح 

الرعــــــاة االعاميون

الداعمـــــــون 

Logo 01 Logo 02

����א�� �א���א�� �א��	
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 SALEH HOSSAIN SALEM ALSALAMAH & HIS PARTNER .CO

For Trading, Maintenance, Employing & General Contracting
 and ground services of airports

S.H .CO

د. فوزية الجفالي 

منتجع المملكة
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#معًا ـ لنسـعدهم 

تــــواصل مع رفقـــاء 

الموقع الجغرافي

طريقة االستقطاع

طريقة التبـــرع سناب الجمعية

الموقع اإللكتروني 

تويتر الجمعية 

للتبرع لمرة واحدة



#معًا ـ لنسعدهم 


