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   الجمعية الخيريـة لرعــــــاية األيتـــــــام بنجـــــــــران 
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 كلمة صاحب السمو األمري
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وعلــــى  محمــــد  بعــــده  نبــــي  ال  مــــن  علــــى  والســــام  والصــــاة  للــــه  الحمــــد 
آلــــه وصحبــــه وبعــــد فــــإن مكانــــة اليتيــم فــي اإلســام عظيمــــة ورعايتــه مــن
بّيــن  واضــــح  طريــــق  وهــــي  وجــــل،  عــــز  اللــه  عنــــد  القربــــات  أعظــم 
هــــذا  ومــــن  الجنــــة،  فــــي  وســــلم  عليــــه  اللــه  صلــــى  النبــــي  لمرافقــــة 
اللــه  وفقهــــا   الرشــــيدة  قيادتنــــا  مــــن  كريمــة  بتوجيهــــات  ثــــم  المنطلــــق 
مســــؤولية بنجــران  األيتــــام  لرعايــــة  الخيريــة  الجمعيــــة  قامــت  فقــــد 
َلبنــــاٍت  ليكونــــوا  وتربيتهــــم  بهــــم  والعنايــــة  وكفالتهــــم  األيتــــام  رعايــــة 
نافعــــًا  نفســــه  فــــي  صالحــــًا  اليتيــــم  المعطــــاء إلنشــــاء  الوطــــن  لهــــذا  صالحــــة 

ألســرته محبــًا لوطنــه خــادم لمجتمعــه.

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى خيــر الخلــق مــن نشــأ يتيمــًا وقــاد 
أمــة االســام .

مجتمــع المملكــة العربيــة الســعودية مجتمــع خيــر وصــاح ونلمــس فــي عملنــا فــي 
ــًا لكــم  الجمعيــة حــرص هــذا المجتمــع علــى نفــع اليتيــم بــأي طريقــة ممكنــة فهنيئ

ايهــا االيتــام بهــذا المجتمــع وســيكون بعــد قيادتــه خيــر معيــن لكــم بــاذن اللــه 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة  
د. يوسف بن عبدالله الحازمي 

كلمة المدير التنفيذي 
عبدالعزيز بن مسفر القحطاني
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رؤيتنا

رواد رعايــة األيتــام .. بجــودة واحتــراف .. لحيــاة كريمــة وتنمية 
مستدامة .

رسالتنا
تقديم خدمات إنسانية متميزة ومشاريع تنموية واسعة 
بكفاءة عاية .. وكوادر مؤهلة .. ووســــــائل تقنية حديثة .

القيم 

االمتياز في إنجاز األعمال.	 
االلتزام بالعدل والنزاهة.	 
التحسين والتطوير المستمر للخدمات.	 
تقديم الخدمات بروح عالية .	 

األهداف
التوعية بحقوق األيتام.	 
اإلســهام فــي توثيــق العاقــة بيــن األيتــام وذويهــم ومجتمعهــم 	 

وتنميــة مهــارات الحــوار واالتصــال بينهــم .
وذويهــم 	  وفتيــات  شــبابًا  األيتــام  وتطويــر  بتدريــب  االهتمــام 

مــع  للتعايــش  تأهيليــة  اجتماعيــة  ببرامــج  أعمارهــم  بمختلــف 
الســليمة. بالطــرق  أزماتهــا  ومواجهــة  العصريــة  الحيــاة 

إجــراء الدراســات االجتماعيــة والمســح الميدانــي للوصــول إلــى 	 
حلــول وبرامــج عمليــة للمشــكات والمخاطــر التــي قــد يواجههــا 

ــام وذويهــم. األيت
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الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي                                          رئيس مجلس اإلدارة 	 
الدكتور سلمان علي سرحان مدهش                                        نـــــــــــائب الرئيــــــــــــــس	 
االستاذ نايل مستور علي الشريف                                            المشــــــرف المــــــالي	 
االستاذ صالح مسفر صالح الوادعي                                         عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو	 
االستاذ هادي بنيان شويل ال عامر                                          عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو	 
الدكتور متعب مصعود حسن مشرقي                                     عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو	 
االستاذ علي حمد حمرور ال عباس                                           عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو	 

أعضاء مجلس اإلدارة 

عقد لقاء الجمعية العمومية لعام 2020م
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الحمــد للــه والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وســلم لقــد اطلعــت علــى أعمــال هــذه 
الجمعيــة  وســرني ذلــك  متمنيــة للجميــع التوفيــق والنجــاح فــي ســيرتهم الخيريــة  .

الجمعيــة بفضــل اللــه ســبحانه وتعالــى ثــم بالقائميــن عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلخــوان 
القائميــن عليهــا قدمــوا خطــوات كبيــرة جــدًا وأنجــزوا مهامــا كبيــرة جــدًا وأصبحــت جمعيــة 

متميــزة علــى مســتوى المملكــة وليــس علــى مســتوى المنطقــة 

 فــي يــوم افتتــاح مجلــة قضايــا وطنيــة اإللكترونيــة تشــرفت بالجميــع مــن مناطــق المملكــة رجــااًل 
ونســاًء  وأســجل فــي هــذه الصفحــة اخــط كلمــات ألبنــاء غاليــة  علينــا  فــي منطقــة غاليــة علــى قلــوب 
الجميــع منطقــة نجــران الحصــن المنيــع وخــط الدفــاع للمملكــة فــي الجنــوب مــع الحــد الجنوبــي مــن 
منطقــة جــازان وعســير ونجــران هــؤالء األبنــاء الذيــن ضحــوا بأرواحهــم فــداء للوطــن وأهلــه فتحيــة 
إكبــار وإجــال لهــم وتحيــة شــكر وتقديــر لجمعيــة رفقــاء  لأليتــام بمنطقــة نجــران الذيــن رعــوا هــؤالء 
األيتــام  بوقتهــم وفكرهــم وعملهــم ومالهــم وكذلــك مبــادرة نحــن رفقــاء التــي قدمتها رئيســة القســم 
ــة  ــه لهــذه الفئ ــح المصعبــي فشــكرًا لهــم علــى مــا قدمــوه ويقدمون النســائي األســتاذة ســلمى صال
وهــذا العمــل نابــع مــن حســن ذاتهــم وطيــب أصلهــم وحبهــم للوطــن فجزاهــم اللــه خيــر الجــز اء وجعلــه 

اللــه فــي موازيــن حســناتهم . دمتــم حفظكــم اللــه ودامــت محبتكــم ووفاؤكــم للوطــن وأهلــه .

سعادة مدير فرع  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بنجران
أ/ عبد الله محمد الدوسري

محبتكم/ الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدا لرحمن ال سعود

األميرة نورة بنت عبد العزيز بن جلوي ال سعود

صدى النخب 
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ــة وذلــك ــة 2030 فيمــا يخــدم المســتفيدين مــن خدمــات الجمعي تســير رفقــاء نحــو تحقيــق رؤي
 بالعمــل علــى عــدة برامــج إلكترونيــة ممــا يســهم فــي تطــور الخدمــات المقدمــة لأليتــام وهــي  :

او  أيتــام  كان  )ســواء  للمجتمــع  الجمعيــة   خدمــات  لتيســير 
وتنفيــذ  لأليتــام  والتســجيل  القبــول  فــي   ) كفــاء  أو  داعميــن 
الكفــاء  مــع  العاقــات  جســور  ووصــل  لهــم  االجتماعيــة  الخدمــات 
. لأليتــام  والترفيهيــة  والتعليميــة  االجتماعيــة  الخدمــات  وعــرض 

هــو برنامــج الكترونــي يتــم مــن خاله تســجيل بيانــات األســر واحتياجاتهم 
وأرشــفةاألوراق الخاصــة بهــم وتقســيم األســر علــى فئــات )أ ,ب ,ج 
,د , هـــ ( حســب دخــل كل أســرة لاســتفادة مــن خدمــات الجمعيــة .

المنظومـــــــــــة 
اإللكتـــــــــرونية

المـــــــــــــــــــوقع 
اإللكـــــــــتروني

عن  منظومتنا اإللكترونية : 

برنــــــــــــــــــــــــامج 
المستفيـــــدين

الموقع اإللكتروني 

برنامج المستفيدين .

برنامج منافذ .

برنامج رافد .

نظام الحواالت السريعة .
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العينيــة  الكفــاالت  صــرف  طريقــه  عــن  يتــم  الكترونــي  برنامــج 
لأليتــام ) المــواد الغذائيــة + الكســاء ( والتســوق الحــر فــي المراكــز 
. رفقــاء  بطاقــات  طريــق  عــن  الجمعيــة  لــدى  المعتمــدة  التجاريــة 

ــة  ــغ والكفــاالت النقدي ــل المبال ــم عــن طريقــه تحوي هــو نظــام يت
ــة . ــى حســابات األســر البنكي ال

إبــرام عقــد الدعــم الفنــي والتطويــر للمنظومــة اإللكترونيــة 
. الســعودية  التكنولوجيــة  المســاعدات  موسســة  مــع 

نظــام الكترونــي إلدارة الجمعيــة مــن افــاق العالميــة لنظــم 
المعلومات .

برنامج صرف الكفـاالت العينية ) منافذ (

نظام الحواالت السريعة )الكاف(

نظام رافد اإلكتروني

الداعم الفني
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بقيمة )250( ريال   لعدد )1103( يتيم/ة كل شهر موزعة كما يلي : 

دبلوم الشبكات للرجال   	 
دبلوم البرمجيات للنساء 	 

دورات الحاسب اآللي المتنوعة
 واللغة اإلنجليزية .

50 ريال نقدًا 50 ريال بند الكساء 150 ريال بند الغذاء 

إجمــــــــــــــالي المبـــــالغ 

ريال

إجمــــــــــــــالي المبـــــالغ 

مشــــــــــروع كفــــــــــــالة األيتــــــــــــام 

الدبلومات التأهيلية 

الدورات التدريبية 

205,400

11404

مشـــــاريع 
رفقـــــــــاء

ريال
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دعمــــكم 
أليتامكم 

الصــــــــــرف مــن 
بنــد الغـــــــــــــذاء:

الصــــــــــرف مــن 
بنــد الكســــــــــاء:

الكفــــــــــــــــاالت 
النقديــــــــــــــــــــة:

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد
األســـــــــــــــــــــــــــر 

عيديــة يتيـــــــــــم 
الفطــــر  لعيـــــــد 

يتيـــــــم  عيديــة 
لعيـــــد األضحى 

عيديــة يتيـــــــــــم 
لعيـــــــد الفطــــر 

ة  ســـــــــــــــــــــــــــــر ةأ  / يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاليتيـــــــــــــــــم  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــالر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــالر ر
43211101.920.250960.050.00

 3.330.000 ريال

 518.100 ريال
 162.000ريال 159.900ريال 160.200ريال
1080 يتيم / ة1066 يتيم / ة1068 يتيم / ة

المجمـــــــــــــــــــــوع

المجمـــــــــــــــــــــوع

960.050.00

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد
األيتـــــــــــــــــــــــام

الكفــــــــــالة الشهريـــــــة 

المساعدات الموسمية



١٤

الزيــــــــــــــــارات 
التعــــــــــريفية



١5

ــارة أعضــاء مجلــس  زي
 اإلدارة وأبنــــــــــــــــــــــاء
 الجمعيــة لســـــــــــــمو
ــر منطقــة نجــران أمي



١6

زيارة سعادة مدير فرع وزارة المالية بنجران

زيارة قائد قوة األفواج األمنية بنجران

زيارة سعادة مدير جوازات نجران

زيارة فضيلة مدير هئية األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر

زيارة سعادة مدير فرع  الضمان االجتماعي

الزيارات التعريفية



١7

الزيارات التعريفية

زيارة كلية الغد بنجرانزيارة شركة زينكو

زيارة سعادة مدير شركة اإلتصاالت السعودية بنجرانزيارة سعادة مدير التاهيل الشامل بنجران

زيارة قائد قوة أمن المنشآت بنجران



١8

زيارة قائد حرس الحدود بنجران 

زيارة وقف محمد بن عبدالله الجميح

زيارة سعادة مدير إدارة دوريات األمن بنجران

زيارة جمعية إنسان بالرياض 

الزيارات التعريفية



١9



٢٠

توقيــع إتفاقيــة شــراكة مــع شــركة 
أصالــة الجزيــرة للمســتلزمات الطبيــة.

عقــــــــــــــــــــــــد 
الشـــــــــراكات



٢١

توقيع إتفاقية شراكة مع 
مستشفى الظافر

توقيع إتفاقية شراكة مع 
مستشفى تخصصي نجران 

توقيع إتفاقية شراكة مع كلية 
الغد بنجران

توقيع إتفاقية شراكة مع 
مستوصف نهج الحياة.

عقد الشراكات 



إنجــــــــــازات 
ء  رفقــــــــــــــا



٢3

برنامــج شــهري يضــم األيتــام للمرحلــة المتوســطة والثانويــة واكتشــاف مهاراتهم 

المكــان  ) نادي األخدود الرياضي + مدارس مواهب الخليج (

عدد
 اللقاءات

المشاركات 
الخارجية 

عدد 
الزيارات :

 7
زيارات

 3
مشاركات

5
مشاركات

٨
لقاءات

7
دورات

 100
مستفيد

عدد 
الدورات 

المشاركات 
الداخلية

عدد 
المستفيدين:

نادي بناء الترفيهي 



٢٤

اإلنتقال للمقر الجديد :

إفتتاح نادي بناء بمقر الجمعية :

إنتقال الجمعية الى المبنى الجديد بشكل أوسع. 

اإلنتهاء من تجهيز نادي بناء الملعب والديوانية وقاعة تدريب .



٢5

ملتقى نور نجران السنوي 2

فقــــــرات
الملتقى:

االفتتاح
تكريم الرعاةمسيرة المتفوقين 

تكريم المتفوقين برنامج ترفيهي
والمتفوقات

البرنامــج الســنوي الجماهيــري لكافــة المســتفيدين وتكريــم المتفوقيــن والمتفوقــات 
وأمهاتهــم وتقديــم البرامــج الترفيهيــة والجوائــز المنوعــه والضيافــة .

تاريخ الفعالية :  ٧/3 /1441هـمكان الفعالية : قاعة البندقية 

عدد
 المتفوقين 

المتميزين 
في المشاركات

أمهات 
المتفوقين

 15 80  3842 عدد 
المتفوقات 



٢6

ترشيح موظف لإلشراف على الملتقى العلمي الثالث :

 تم ترشيح موظف بناء على 
أول حقيبــة تعريفيــة إنجــاز 

إلبتكار مشروع . 

مســــــــــــابقة تحفيـــــــــــــــــزية 
للموظـــــــــــــفين وبـــــث روح 
التنافس لمزيد من النشاط

تنفيذ مسابقة الموظفين :



٢7

تسليم المستفيدين الفلل السكنية :

سلمت الجمعية ٧ فلل سكنية لعدد ٧ أسر من مستفيدي الجمعية 
ضمن برنامج اإلسكان التنموي التابع لوزارة اإلسكان .

الحصــول على شــهادة المشــاركة 
لتميــز  خالــد  الملــك  جائــزة  فــي 
ربــــــــــــحية الغيــر  المنظمـــــــات 



٢8

حفل ختام البرامج واألنشطة :

المبادرات التطوعية 2020م

مبــــــــــــادرة
توزيع التـــمور: 

 تم توزيع التمور على مستفيدي الجمعية .

المكان : نادي بناء التابع للجمعية          عدد الحضور 50  يتيم



٢9

اشــتمل  بركــن  الجمعيــة  شــاركت 
التنفســية  األجهــزة  توزيــع  علــى 
التنفســي  الجهــاز  لمرضــى 
الصحيــة  الجمعيــات  لمســتفيدي 

. بالمنطقــة 

حصلــت الجمعيــة الخيريــة لرعايــة 
المركــز  علــى  )رفقــاء(  األيتــام 
األول بمنطقــة نجــران  ألكثــر جهــة  
تفاعليــة لعــدد الفــرص التطوعيــة .

التطــــــــــــوع  يــــــــــوم  تدشــين  فــي 
. العالمــي  الســعودي 

مبادرة عطاء رفقاء :

التكريم :

متطوعـ/ـة.

ساعة

327

5800

المشاركة :

عدد المتطوعين

عدد الساعات التطوعية



3٠

فرســــــــــــان المخيـــــــم العلمــي	 
أفضــل مشــرف للمخيم العلمي 	 

المنجزات  عــــــــــــــــــــــدد 
2 + مشرف  المشاركين:

المخيــم  المتفوقيــن فــي  بعــدد 2 مــن األيتــام  الجمعيــة  مشــاركة 
للبتــرول والمعــادن  الثالــث لأليتــام بجامعــة الملــك فهــد  العلمــي 
المتخصــص فــي المجــاالت الحديثــة للعلــوم والتقنيــة وفــق رؤيــة 

2030

المكان :جامعة الملك فهد      
بالظهران 

تاريخ المشاركة /1441/5/2هـ

المشاركة في المخيم العلمي )مسبار( 3

المشاركات 
الخــــــــــارجية



3١

المشاركات 
الخــــــــــارجية

بحضــور  رئيــس مجلــس اإلدارة : شــاركت الجمعية فــي الملتقى برئيس 
مجلــس اإلدارة وثاثــة من الموظفين .

المشاركة في ملتقى  بناء  القدرات :



3٢

احتفال اليوم الوطني 90 بنادي األخدود الرياضي 

زيارة نادي نجران األدبي لالحتفال باليوم الوطني 90



33

إنجــــــــــازات 
النســــــــائي القســم 



3٤

اليوم العالمي لليتيم :

اليوم الوطني بالمشاركة مع مؤسسة العنود :

أقــام نــادي الحــي بالثانويــة الثانيــة عشــر برنامــج ) اليــوم العالمــي لليتيــم ( بمشــاركة 
ــة . القســم النســائي بالجمعي

أقامــت مؤسســة العنــود بمشــاركة  القســم النســائي ولجنــة التنميــة االجتماعيــة 
ــام عــدد المســتفيدين مــن  ــاء الشــهداء واأليت فعاليــة ) توحيــد ووحــدة ( بمشــاركة أبن

البرنامــج 25 طفــل وبمشــاركة 12 متطوعــه .



35

نور نجران 

مبادرة دفء نعطي بحب

قامــت الجمعيــة )القســم النســائي( بمبــادرة كســوة الشــتاء يــوم الســبت الموافــق 1442/4/2٧ ه 
والتــي قــام بهــا الفريــق التطوعــي  )بصمــة رفقــاء ( والــذي بلــغ عددهن)٧(متطوعــات و)4(أطفــال، 

وتــم زيــارة )10( أســر مــن مســتفيدي جمعيــة رفقــاء وذلــك لتوزيــع الكســوة الشــتوية .

أقامــت جمعيــة رفقــاء لأليتــام بمنطقــة نجــران حفــل ) نــور نجــران 2 ( والــذي تضمــن دعــوة 36 متفوقــة  
مــع امهاتهــن بعــد ذلــك تــوج الحفــل بمســيرة 36 متفوقــة وتكريمهــن وتكريــم حافظــات القــرآن 

والمشــاركات والداعمــات والمتطوعــات بحفــل نــور نجــران 2



36

ذكرى اليوم الوطني ) ٨9 ( :

دورة كلية التقنية :

قــام نــادي حــي المتوســطة الســابعة بتكريــم أبنــاء الشــهداء ومصابــي الحــد الجنوبــي 
بمناســبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89  بمشــاركة القســم النســائي بالجمعية والروضة 

الثالثــة عشــر بحضــور )10 ( أيتــام وأمهاتهــم , 

تــم إقامــة ورشــة عمــل بعنــوان ) أساســيات الحاســب اآللــي ( فــي كليــة التقنيــة 
للبنــات بحضــور 10 يتيمــات .



37

برنامج فرحة وطن : 

مبادرة توزيع مصليات لألرامل :

نظــم فريــق بــراف للتدريــب برنامــج ) فرحــة وطــن ( بالمشــاركة مــع القســم النســائي 
بالجمعيــة وتحــت إشــراف نــادي الحــي بالمدرســة الثالثــة عشــر باألمــاح  .

ــارك  ــة  فــي شــهر رمضــان المب ــى 40 أرمل ــى مــع ســجادات عل ــع 40 مصل ــم توزي ت
لعــام 1441هـــ



38

ملتقى رفقاء النسائي األول :

ملتقى رفقاء النسائي الثاني : 

نظمــت مدرســة الجربــه االبتدائيــة حفــل لأليتــام بالمشــاركة مــع القســم النســائي 
تحــت إشــراف نــادي الحــي بالمدرســة الثانيــة عشــر الثانويــة ,بحضــور ) 25 يتيــم 

ويتيمــة(.

نظمــت جمعيــة رفقــاء لأليتــام القســم النســائي  ملتقــى رفقــاء النســائي الثانــي 
فــي اســتراحة الجميــرا , بحضــور 14 اســره ) 50 يتيــم ويتيمــه (



39

ملتقى رفقاء النسائي الثالث :

ملتقى رفقاء النسائي الرابع : 

نظمــت جمعيــة رفقــاء لأليتــام ) القســم النســائي ( ملتقــى رفقــاء النســائي الثالــث 
فــي نــادي حــي المتوســطة الســابعة , بحضــور 30 يتيمــه .

نظمــت جمعيــة رفقــاء لأليتــام ) القســم النســائي ( ملتقــى رفقــاء النســائي الرابــع 
فــي نــادي حــي المتوســطة الســابعة , بحضــور 20 يتيمــه وارملــه بالمشــاركة مــع 

المتوســطة العاشــرة  .



  رفقــــــــاء فــــــــي
 مواجهة كورونا



٤١

تجديـــــــــد 
البطاقات 

تحديــث 
البيانات 

تسليــــــــم 
البطاقات 

شحــــــــــــن 
البطاقات 

تصـــــــــــوير ملتقى رفقاء النسائي الرابع : 
تعريفـــــي  مقطــع 
عــن  بالخدمــــــــــات 

بعــد  .



٤٢

مســابقة إلكترونيــة للمســتفيدين أثنــاء التزامهــم بالبقــاء  
فــي منازلهــم واســتثمار أوقاتهــم بالنفــع .

20/8/1441

   1110

إلكـــــــتروني 

 60 فائز وفائزة

تــــاريخ المسابقة:

عدد المشاركين :

مكـان الفعالية :

عدد الفــائزين  :



٤3

إهــداء أجهــزة لوحيــة وشــرائح بيانــات للمســتفيدين ، إلكمــال 
المســيرة التعليميــة )توصيــل للمنــازل عــن طريــق المتطوعيــن( .

مبــــــادرة 
ألتــــزم وأتعـــلم 

1/9/1441

443 جهاز

15 متطوع

443 شريحة

تــــاريخ المبادرة:

عدد األجهـــــــــــزة :

عدد المتطوعين :

عدد الشـــــرائح   :



٤٤

جمعية رفقاء 15/9/1441

 38655 ريال

مكـان الفعالية :تــــاريخ المبادرة :

التكلفة اإلجمالية:
426

عدد المستفيدين:

حقيبة 
اسعافات أولية

كرتون قفاز 
طبي

 علبة
 مناديل

معقم طبي 
500 مل

كمام
 فاخر

قفازات 
شفافية 

كرتون 
كمامات

مطوية تعريفية 
وارشادات 

صحية

كتيب يحتوي 
أهداف الجهة 

الداعمة

مصحف لكل أسرة 
لموافقة التوزيع 

شهر مضان 

مكونات 
الحقيبة 

مبـــــادرة 
ــا  ــك تهمن صحتـــ
فالـــــزم بيتـــــك:

مبــادرة الدعــم الوقائــي العينــي والنقــدي 
لألســر لمكافحــة فايــروس كورونــا بالتعــاون 

ــازل األســر . ــن إليصالهــا لمن مــع المتطوعي



٤5

مســابقة شــاملة للمســتفيدين وتقويــة الصلــة بيــن الجمعيــة 
والفتيــات  للبنيــن  واإلبداعــات  المهــارات  واكتشــاف  وبينهــم 

واألمهــات .

مسابقة رمضان الكـبرى 

5440 مشاركة شهر رمضان كامًا  

    األمهات ، الشباب ،100 فائز وفائزة
 الفتــــيات ، البراعم 

إجمالي المشاركات  مدة المسابقة:

عدد المسارات/4   :عدد الفائـــــــــزين   :
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توزيــع أجهــزة تنفســية للذيــن يعانــون مــن 
الربــو والمشــاكل التنفســية بإشــراف طبــي .

جمعية رفقاء 11/10/1441

مستشفى القاضي 

مكـان الفعالية :تــــاريخ المبــــــادرة:

اإلشراف الطبي :

يــــــــــــــع  ز تو
األجهــزة التنفســية:

14 مستفيد
عدد المستفيدين:



٤7

انتقاء أفضل البرامج التدريبية من المنصات المعتمدة 
المناسبة للمستفيدين ونشرها لهم أسبوعيًا .

برنــــامج 
متعـــــــــة التدريـب



٤8

ســال غذائيــة لألســر المســتفيدة لتوفيــر 
عيــد  خــال  أســرة  لــكل  البيــت  احتياجــات 

. المبــارك  األضحــى 

550 سلة 8/12/1441
عدد السال : تــــاريخ المبــــــادرة:

يــــــــــــــع  ز تو
 : الغذائيــة  الســال 

   426 أسرة
عدد األسر المستفيدة : 



٤9

توزيــع شــرائح البيانــات للمســتفيدين وذلــك 
مــع  بالتعــاون  بعــد  عــن  التعليــم  لمواكبــة 

. المتطوعيــن 

882 شريحة

604 شريحة

   426 أسرة

   426 أسرة

 األسر المستفيدة   عدد الشرائـــــــح : 

مدرستي 
في بيتـي

المرحلة األولى :

المرحلة الثانية :
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برنامــج تقنــي يهتــم بتدريــب األيتــام علــى تصميــم األلعــاب 
اإللكترونيــة الهادفــة .

وكانــت علــى أربــع مراحـــــــــــــــل  توزعــت المشــاركات 
كالتالــي : 

تنفيذ البرنامج عن بعد.	 

عــدد المشــاركين : 21 يتيم 	 

ويتيمة . 

مراحــل 	   4  : المراحــل  عــدد 

بعــة  متتا

برنـــــــــــــــامج 
 واحــة الملــك ســلمان  
والــذكاءات للعلـــــوم 
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أميــر نجران يشــيد بــدور جمعية 
رعايــة األيتــام فــي المنطقــة

جمعية رفقاء لرعاية األيتام 
تحتفي باليوم الوطني في 

النادي األدبي بنجران

ســـــــة  عد
ء فقـــــــــا ر
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مبادرة لتوزيع األجهزة 
التنفسية بنجران

تكريم رفقاء

جمعية رفقاء لرعاية األيتام 
ب #نجران تحتفل ب #اليوم_

الوطني_90

اجتماعي / جمعية »رفقاء« 
ع أكثر من 600  بنجران توزِّ

شريحة بيانات على مستفيديها 
من الطاب
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رفقاء نجران ترعى
 1100 يتيم

اختتمت الجمعية الخيرية 
لرعاية االيتام ب #نجران 

برامج وانشطة عام 2020 

جمعية “رفقاء” تقوم بزيارة 
لمدير التعليم بمنطقة نجران
جمعية “رفقاء” تقوم بزيارة 
لمدير التعليم بمنطقة نجران

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام 
تختتم برامج وأنشطة عام 2020



5٤

شركاء النجاح

راعي اعامي
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الداعمـــون

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

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

S.H .CO

مبرة شهداء 
الحــــــرم



56

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بنجران رفقــاء

rufaqaa@gmail.com050 94 95 961
053 88 87 671 www.rufaqaa.com

الموقع اإللكترونيعدسة رفقاءمقر الجمعية 

نجران - المملكة العربية السعودية

فاكس:  تحويلة -  1954124 523 017

205 6080 1072 0004

4316 2577000 104

999 1126 9938 0002

6820 0654654 000

SA4480000SA8515000

تواصل مع 
رفقـــــــــــــاء



#معًا ـ لنسعدهم 


