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بسم هللا الرمحن الرحمي 



خادم احلرمني الشريفني 

حفظه اهلل –امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 



ولي العهد

صاحب السمو امللكي 

حفظه اهلل–األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 



.ناعزيزة من أفراد مجتمعااليتام فئة *

مع الجمعية ألداء رسالتها التعاون *

االجتماعية بتجسيد التكامل 

، االجتماعي وترجمته إىل واقع عم لي

دامة وتقديم الرعاية الشاملة والمست

.لأليتام وذوي  هم

ي *
 
أن أوجه الدعوة لكل أفراد يرسن

ة المجتمع لتقديم الدعم والمساند

لهذه الجمعية حتى تستطيع 

ي خ
 
دمة مواصلة رسالتها اإلنسانية ف

هيستطيعوذلك كل بما .. األيتام

.يبالجهد، أو بالرأبالمال،أو سواًء 



10

أعوام من

العطاء



كلمة رئيس مجلس االدارة
النشأة والتأسيس

الرؤية
الرسالة
القيم

أهداف الجمعية
أعضاء مجلس االدارة

برامج الجمعية
الخيريوشركاء النجاح ورواد العمل الداعمون 

مصروفات البرامجتقرير 
إحداث ومناسبات

نماء االجتماعينادي 

الفهرس



كلمة رئيس مجلس االدارة
ِّ العالمين ، وصلَّى هللا وسلَّم على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى  ا بعد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آلهالحمد هلل رب  :أمَّ

ْلَوالَِّدْينِّ ) فيقول  الحق تبارك وتعالى  ْن َخْير فَلِّ ينيَْسأَلُونَك َماَذا يُْنفِّقُوَن قُْل َما أَْنفَْقتُْم مِّ ْن َخْير فَإِّنَّ َّللاَّ بِّهِّ َواْبن السَّبِّيل َومَ  َواْْلَْقَربِّيَن َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِّ ا تَْفعَلُوا مِّ

215البقرة ( َعلِّيم

محمد بن كي اْلميرومن هذا المنطلق دأبت حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  وسيدي صاحب السمو المل

ون رافادا  ياز لتكاسلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع حفظهم هللا على دعم ورعاية الجمعيات الخيرية بوطنناا العز

وبعد اكتمال مشاوار عاام كامال مان عمار جمعياة رعاياة اايتاام  الخيرياة بعرعار  حققات الجمعياة العدياد مان .من روافد الخير والعطاء في تنمية المجتمع

تطلعاات م ، وابتكرت  العديد من البرامج الجديدة النوعية التي تهدف إلى تقديم خدمات ترتقي ل 2018اإلنجازات والنجاحات المتتالية خالل العام المنصرم 

ظم، يتيما ويتيمة وأرملة ، وإنشاء إدارات تحقق نقلة تطويرياة فاي مفهاوم العمال الم سساي المان1500اْلبناء واْلسر  الذين ترعاهم وقد تجاوز عددهم  

انااب جتمااع بجحيااث أنشااأت الجمعيااة إدارة للتخطاايط والتطااوير، وأخاارا تعنااى بااالبرامج واْلنديااة، وإدارة للتطااوع لتقااوم باادورها الخيااري والتنمااوي فااي الم

ر  رعاياة ديناة عرعامثيالتها من الجمعيات الخيرية وم سسات المجتمع المدني المختلفة ، ولتضطلع برعاية فئة غالية عليناا جميعاا وهاي فئاة اْليتاام فاي م

د بكل الجهاود ني أشيشاملة تحقق البناء المتكامل لشخصية اليتيم ، وذلك بمشاركة إيجابية وفعالة من جميع أفراد وم سسات المجتمع الحكومية واْلهلية وإن

يتهااا تحقياق ر التاي تباذل ماان الجمياع ماان أجال تحقياق أهااداف الجمعياة النبيلااة وأهياب بانفس الوقاات بتقاديم كاال الادعم والعاون للجمعيااة لتساهيل مهمتهااا ، و

.ورسالتها 

ي ولاي عهاد  وسمو سيدأسال هللا تعالى أن يبارك في جهودنا جميعا وأن يحفظ وطننا العزيز في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين

،،وهللا ولي التوفيق .اْلمين حفظهم هللا

بعرعرمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية األيتام الخيرية رئيس 

بن عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعودمنصور 



:لنشأة والتأسيسا

(518)ترخيص رقم 
إشراف وزارة 
العمل والتنمية
ااجتماعية 

تقدم خدماتها في
منطقة الحدود 

الشمالية 

ذات شخصية 
اعتبارية 

تأسست عام 
هـ1430

رؤيتنا

آلية فاعلة وقادرة على التنمية لمواردها •

رعاية وتنمية األيتام وأسرهم بمفهوم علمي معاصر•

رائدة في العمل الخيري•

رسالتنا

رعاية وتنمية األيتام وأسرهم من خــالل برامــج متنوعــــة ومبتكرة بمشاركة 

مجتمعية واسعة وقيادة فاعلة وفق عمل مؤسسي وبجـــــودة شاملة

قيمنا

عى تبنت جمعية رعاية اْليتام الخيرية بعرعر خمسة قيم تس

ستهدف الجمعية من خالل استراتيجيتها لتعميقها في المجتمع وت
:غرس هذ  القيم مساهمة في بناء اإلنسان القوي اْلمين وهي

 الشفافــيــة فـــي اْلموال والتعامـــــــالت.

 الخصوصية  فـــي المعلــومـــات والبـــيـانــات.

 الجــودة في اْلعمال والبرامج واانجازات.

 الرعايـــة لأليتـام وأسرهـــــم.

العدالـة فــي تقديم الخدمات

أهداف الجمعية

تماعي في تهدف الجمعية إلى تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اج
.أسلوب حياة اْلسرة بما يعزز دورها في المجتمع

مثابة وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة تكون ب

اركة الفعالة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوا، وتعتمد مبدأ المش
:في تنظيم وإدارة تلك المراكز وتتلخص اْلهداف في التالي

  ترســـيـخ   مــبـادئ  الـديـــــن  اإلســـالمــــي.

 تجسيد التكافل  ااجتماعي وترجمته إلى واقع عملي  في المجتمع.

 تام لألي( صحية –اجتماعية–مالية ) تقديم الرعاية الشاملة والمستدامة

.وذويهم 

اتي تأهيل وتدريب وتنمية مواهب وقدرات اْليتام لتحقيق ااكتفاء الذ.

تقديم المساعدات واإلعانات  لأليتام وأسرهم وبصورة دائمة



:أعضاء مجلس االدارة 

جلس  رئيس م) منصور بن عبدهللا بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود / األمير 

(االدارة

(نائب الرئيس)هالل العنزي خالد بن جريد بن / الدكتور 

(أمين الصندوق )الرويلي سلطان بن حمود بن ماضي 

(عضو)الرويلي متعب بن مزعل بن سرح / الدكتور 

(عضو )العنزي نايف بن دخيل بن صعفق / الدكتور 

(عضو )نايف العنزي سلطان بن صغير بن / الدكتور 



تعرف علينا
@aytamarar

Aytam_arar@Hotmail.com

Aytamarar1@gmail.com

www.aytamarar.com

0539187007

(تليفون) 0146634464

0146627997( فاكس ) 

1423.:ب.ص

عرعر –منطقة الحدود الشمالية 



تعرف على برامجنا

السلة 
الغذائية





الداعمون 
المبلغاسم المتبرعم

وزارة العمل والتنمية ااجتماعية1
900,000

260.000دمنصور بن عبدهللا بن مساعد آل سعو/ سمو اْلمير 2

30,000الضحيانأوقاف عبدهللا تركي 3

15,460نادي الحدود الشمالية اْلدبي4

69,000محمود رمضان شاذلي5

10,000م سسة محمد عبدهللا السويلم6

10,000م سسة إبراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية7

9000وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الملحم8

10,000مطعم أماسي9



م 2018مصروفات المساعدات المالية لعام  

عدد ااسر

331

عدد اايتام

1040

مصروفات الكفاات الشهرية 

خالل عام 

لاير3.186.300.00

مصروفات كفالة الطعام

لاير958.562.00

مصروفات كسوة العيدين

لاير200.200.00

مصروفات كسوة الشتاء

لاير252.750.00



م 2018مصروفات المساعدات العدائية لعام  



لد بن شارك صاحب السمو الملكي اْلمير فيصل بن خا

ة سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالي

عام الجمعية الخيرية لرعاية اْليتام بعرعر طأطفال 

اإلفطار بحضور ر ساء المحاكم والقضاة وشيوخ 

.القبائل بالمنطقة

أكد ااجتماعي والتعاون مع الجمعية ْلداء رسالتها إلى 

ات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دور الجمعي

تقديم الخيرية لرعاية اْليتام وواجباتها اإلنسانية في

يد التكامل بتجسداعيا   ، خدماتها لفئة غالية على الجميع

اية ااجتماعي وترجمته إلى واقع عملي، وتقديم الرع

.الشاملة والمستدامة لأليتام وذويهم

ا، اْليتام فئة عزيزة من أفراد مجتمعن: "وقال سمو 

ية حاثا  الجميع على الوقوف معهم من خالل دعم الجمع

بالدنا داعيا  هللا أن يديم على، الخيرية لرعاية اْليتام

أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين

د وسمو الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

-حفظهما هللا -ولي عهد  اْلمين 

الحدود الشمالية يشارك أطفال جمعية أمير 

طعام اإلفطارالخيرية بعرعر رعاية األيتام 



عاية أبناء الجمعية يقدمون مسرحية أبطال الحد الجنوبي في حفل الفرق التطوعية والمبادرين  بر

حدود أمير منطقة ال–صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 

الشمالية



ادرة تشجير مبأمير منطقة الحدود الشمالية في السمو الملكي االمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود صاحب فريق نادي نماء التطوعي لأليتام يشاركون 

ً وادي عرعر تنموياً ألف شجرة ضمن مبادرة تأهيل 50 وبيئيا



ن بن عبد هللا بصاحب السمو االمير منصور 

مساعد آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية 

يمة يتبرع بقرعاية األيتام الخيرية بعرعر 

مستفيدأسرة يتيم 50" الرمضانية لـالسلة 

في مشروع السلة الرمضانية





شكر وتقدير

تتقدم جمعية رعاية اايتام الخيرية بعرعر 

بالشكر والتقدير 

جامعة اامام محمد بن سعود اإلسالمية ممثله 

بالمعهد العلمي في عرعر 

استضافة برنامج نادي نماء ااجتماعي 

النسخة الثانية 

المدعوم من صاحب السمو اْلمير منصور بن عبدهللا بن

مساعد آل سعود 



برنامج نادي نماء االجتماعي 

تعليمي

ثقافي

 رياضي

تربوي

يتثقيف



برنامج عناية 
المدعوم من مؤسسة السبيعي الخيري 

ايماني 

مهاري

قيمي 

رياضي 

اجتماعي

ترفيهي

ر نادي برنامج عناية بمؤسسة السبيعي الخيرية يزوفريق 

جول في عرعر ويتالمعهد العلمي نماء االجتماعي لأليتام في 

عناية بالفصول الدراسية والقاعة المخصصة لبرنامج 

التربوي 



للمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المعهد السعودي88يوم ترفيهي ألبناء الجمعية بمناسبة اليوم الوطني 
التقني للتعدين 

ة نظمت جمعية رعاية اْليتام الخيري

بعرعر بالتعاون ودعم من المعهد 

ر يوما  بعرعالسعودي التقني للتعدين 

رعر ترفيهيا لأليتام وذلك في مجمع ع

ي تزامنا  مع ذكرا اليوم الوطن، مول 

ة الثامن والثمانين للمملكة العربي

.السعودية

يتام وقدم معهد التعدين هدايا وطنية لأل

باإلضافة إلى فتح جميع اْللعاب

منت فيما ث، بالمول وتقديم وجبات لهم 

ص إدارة الجمعية المبادرة في تخصي

يوم ترفيهي لأليتام في مثل هذ 

يها المناسبات الوطنية التي تجسد ف

.حب الوطن



طوعيالتبالنادي ألبناء الجمعية بتنظيم من جامعة الحدود الشمالية ممثلة يوم ترفيهي .. لنفرح سوياً 



اية تماضر بنت يوسف الرماح تزور جمعية رع/ وزير العمل والتنمية االجتماعية د نائب 

"مسرحية الحد"وتلتقي أبطال الجمعية األيتام بعرعر وتطلع على أبرز أهداف وخطط 

ة نائب وزير العمل والتنمية االجتماعيزارت 

للتنمية االجتماعية الدكتورة تماضر بنت

يوسف الرماح، برفقة مدير فرع الوزارة 

والوفد المرافق " النوري علي"بالمنطقة 

رية الخيمعها، اليوم، مقر جمعية رعاية األيتام 

بعرعر، 

حية الجمعية المشاركين في مسروالتقت أبناء 

أبطال الحد الجنوبي، أمام أمير الحدود 

ل فيصصاحب السمو الملكي األمير الشمالية 

ل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في حف

نت تكريم الِفَرق التطوعية والمبادرين، وأث

ديم على أدائهم؛ متمنية لهم التوفيق، تالها تق

نبذة تعريفية عن برامج الجمعية الحالية

.والمستقبلية

بذة عن وقّدمت الجمعية عرضاً مرئياً َشِمَل ن

تأسيس الجمعية واألقسام والدورات التي 

بة قدمتها، باإلضافة إلى عرض نبذة عن البوا

اإللكترونية التي يتم إنشاؤها بهدف نقل 

التعامالت الورقية إلى اإللكترونية في كل

.التعامالت

خالل حديثها على الجهود " الرماح"وأثنت 

اً التي شاهدتها؛ مؤكدة أنها شاهدت عمالً منظم

 ً .وتوّجهاً واضحاً وطموحاً عاليا

وفي ختام زيارتها، قامت بزيارة للقسم 

هودهن النسائي، وتقديم الشكر والتقدير لكل ج

.اراتالتي شاهدتها؛ مدونةً كلمةً في سجل الزي



ين بكمفخور.. عاليوجدت عمل منظم وتوجه واضح وطموح : معالي نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح 



وكيل الوزارة المساعد للتنمية االجتماعية يزور جمعية رعاية األيتام الخيرية بعرعر

زار وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جمعية المساعد محمد بن عبدهللا عسيري 

ر رعاية األيتام الخيرية بعرعر يرافقه مدي

عام اإلدارة العامة للحماية االجتماعية 

المديميغبالوزارة الدكتور هشام 

وتخلل اللقاء عرض مرئي عن مصروفات 

م ، 2017المساعدات المالية للعام الماضي 

وتقديم نبذة عن الخدمات التي قدمت في 

ية األعوام الماضية باإلضافة إلى خطط الجمع

.المستقبلية من برامج تنموية جديدة 

ة وثمن عسيري الجهود التي تبذلها الجمعي

مزيد في خدمة فئة اإليتام ، متمنياً للجمعية

من التقدم



لمبياد مشاركة أبناء الجمعية في مسابقة االو
الوطني األول لجمعيات رعاية االيتام 

بالمملكة في منطقة عسير 



فريق نماء التطوعي التابع 
للجمعية يشارك في توزيع 

من مساعدات غذائية للمستفيدين
الجمعية

المعرض التعريفي المتنقل

أقامت جمعية رعاية 

ة اْليتام الخيرية بمدين

المعرض عرعر 

ثالث التعريفي المتنقل ال

بمشاركة المتطوعين 

.والمتطوعات 

على وتضمن المعرض 

، عروض مرئية 

ومنشورات ، وكتيبات 

عن أهم برامج 

ي ومشروعات الجمعية الت

من تخص اليتيم واْلرملة

.جوانب مادية ومعنوية 



ري تشارك في أكبر تجمع خيالجمعية 

بادرة اْليتام بالمملكة بملجمعيات رعاية 

بناء وتبادل خبرات جمعيات اْليتام

اية الجمعية الخيرية لرعوالتي تنظمها 

ة المنطقبرعاية أمير " بناء "اايتام 

الشرقية

عر عضو مجلس إدارة جمعية رعاية اْليتام الخيرية بعر

في ء اْلستاذ سلطان بن حمود الرويلي يكرم جمعية بنا

ختام مبادرة بناء قدرتنا بناء لمستقبلهم



معرض تعريفي عن برامج وأنشطة الجمعية في 
معرض الكتاب الخيري األول 

مستفيداَ من 58يوم ترفيهي في مجمع عرعر مول لـ .. فرحة نجاح 
االيتام نظمته الجمعية شملت االلعاب وزيارة ركن الطفل بـ معرض 

الكتاب الخيري 



أوجه لبحثمعادن  يزور امجلعية وفد من رشكة 
دم املس تفيدين التعاون يف الرشاكة اجملمتعية اليت خت

تمنويا 

برع صندوق موظفي سابك الخيري يت

حقيبة " 600" لمستفيدين الجمعية بـ

مدرسية 

سبة شملت حقيبة ودفاتر وأفالم بمنا

العام الدراسي الجديد 

ادي نبمناسبة يوم الكتاب العالمي طالب 

االجتماعي يزورون نادي الحدود نماء 

الشمالية االدبي والثقافي



اتفاقية أنشاء بوابة الكترونية للجمعية بالتعاون مع شركة أثير تك لتكنولوجيا المعلومات  

اقية وقعت جمعية رعاية األيتام الخيرية بعرعر اتف

ء مع شركة أثير تك لتكنلوجيا المعلومات ألنشا

بوابة الكترونية متكاملة للجمعية تقدم جميع

يدين خدماتها الكترونية للكفالء والداعمين والمستف

والموظفين

ووقع االتفاقية مدير الجمعية عايض بن حسن

العنزي ومن شركة أثير تك مديرها عبد الرحمن 

الشمري

ص أن االتفاقية تأتي في الحر” العنزي“وأوضح 

دة الى االنتقال من الورقي لإللكتروني لتقدم جو

يريد وسرعة في تنفيذ الخدمات االلكترونية لكل من

ية الوصول للجمعية، موكداً أن البوابة االلكترون

.ستحقق بحول هللا سرعة فائقة في التعامالت

جيل تمكين المستفيدين والكفالء والمتبرعين التس•

والتواصل الكترونياً 



ي عقد شراكة مع مطعم أماسي بعرعر والمطعم يتبرع بمبلغ نقد

عن كل فاتورة تصدر من المطعم للجمعية بحضور مدير مركز 

باإلنابة التنمية االجتماعية بعرعر 

برنامج نادي نماءلطالب في تقديم غداء مطعم اماسي يبادر  

وتوزيع الورد ومبلغ مالي هدايا لهم االجتماعي لأليتام 



في اليوم العالمي للتطوع

ً نرعاهم صح" تنظيم حملة ألبناء الجمعية بعنوان  "  يا

بالتعاون مع مستشفى عرعر المركزي اجراء 

لهمفحوصات طبية وتقديم الهدايا 

احلية  منسويب مس توصف الص

ي ينظمون يف اليوم العامل

في م يوم تثقي2018للتطوع 

لألهمات والايتام يف  

ل اجلوانب الطبية يف فص

الش تاء وتوزيع الهداي



صم بعرعر يقدم خالعناية للزي الموحد قصر 
الجمعيةلمستفيدين % 30

100و% 50كوبون خصم 100وتقديم 
%30كوبون أخر خصم 

الجمعية تكرم شركة كمال عثمان 

ع مركز التعليم المبكر فر-جمجموم

عرعر على تقديمهم هدايا عينية

التطوعي بعرعر 2030نظم فر يق طموح 

جمعية في" فرحتكم فرحتنا " فعالية بعنوان 

رعاية االيتام بعرعر ، وذلك بدعم من رجل 

العنزياالعمال موسى عبدهللا 



شكرا  

على مشاركتكم المجتمعية 



شكراً 

شركاء النجاح 












