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ا بعد  يَْسأَلُونَك ) تعالى فيقول الحق تبارك و:لحمد هلل مستحق الحمد وأهله، والصالة والسالم على خيرته من خلقه، وصفوته من أنبيائه ورسله ، أمَّ

ومن هذا 215البقرة (  َعِليمبِيل َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْير فَإِنَّ َّللاَّ بِهِ اْلَمَساِكين َواْبن السَّ َماَذا يُْنِفقُوَن قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْير فَِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى وَ 

ب السمو الملكي التوجيه الكريم دأبت حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسيدي صاح

معيات اْلمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع حفظهم هللا على دعم ورعاية الج

فئة اْليتام اً أال وهيالخيرية لرعاية اْليتام بوطننا العزيز ؛ لتكون رافداً من روافد الخير والعطاء في تنمية ورعاية فئة عزيزة وغالية علينا جميع

ة ود الشمالية وفي مدينوجمعية رعاية اْليتام الخيرية بعرعر تعد ركيزة من ركائز عناية دولتنا المباركة بهذه الفئة الغالية في منطقة الحد. واليتيمات 

د من حققت الجمعية العديالخيرية بعرعرعرعر على وجه الخصوص، وبعد اكتمال مسيرة عام كامل من العطاء من عمر جمعية رعاية االيتام

ي العديد من البرامج الجديدة النوعية التي تهدف إلى تقديم خدمات ترتقم ، وابتكرت2019اإلنجازات والنجاحات المتتالية خالل العام المنصرم 

هوم ويتيمة وأرملة ، وتم إنشاء إدارات حققت نقلة تطويرية في مفيتيماً 1500الذين ترعاهم الجمعية حيث تجاوز عددهملتطلعات اْلبناء واْلسر

ية تقوم الجمعالعمل المؤسسي المنظم ؛ حيث أنشأت الجمعية إدارة للتخطيط والتطوير، وأخرى تعنى بالبرامج واْلندية، وثالثة إلدارة للتطوع، ل

رعاية ولتضطلع ببدورها الخيري والتنموي في المجتمع بجانب مثيالتها من الجمعيات الخيرية لرعاية اْليتام، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ،

تى يكونوا عناصر رعاية شاملة تحقق البناء المتكامل لشخصية اْليتام ، وصقل مواهبهم حفئة غالية علينا جميعاً وهي فئة اْليتام في مدينة عرعر

ر فاعل في ،  فالقطاع غير الربحي في المملكة يلعب دوًرا فعااًل في التنمية ، وله تأثي20٣0فاعلة في بناء مجتمعهم وفق أهداف رؤية مملكتنا الحبيبة 

ة وفعالة من برامج تنموية متميزة في ادائها، رائعة في مخرجاتها، بمشاركة إيجابيباقامةبرامج كفالة اْليتام واْلرامل على وجه الخصوص  وذلك 

لة وأهيب بنفس وإنني أشيد بكل الجهود التي تبذل من الجميع من أجل تحقيق أهداف الجمعية النبي. جميع أفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية واْلهلي

مالئي أعضاء مجلس ويسرني ويسعدني باسمي ونيابة عن كافة ز.الوقت بتقديم كل الدعم والعون للجمعية لتسهيل مهمتها ، وتحقيق رؤيتها ورسالتها 

ن الملك شريفياإلدارة واالداريين واالداريات منسوبي ومنسوبات الجمعية أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان واالمتنان لمقام سيدي خادم الحرمين ال

ود حفظه هللاسلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا ورعاه، وولي عهده اْلمين صاحب السمو الملكي اْلمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سع

ن خالد بن ورعاه، على ما يقدمانه من دعم لكافة جمعيات اْليتام الخيرية في بالدنا، والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي اْلمير فيصل ب

لجمعية ط اسلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه هللا ورعاه على ما يقوم به من جهود مباركة ورعاية دائمة ومتابعة مستمرة لكافة مناش

قيادتنا أسال هللا تعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يسدد الخطى، وأن يحفظ وطننا العزيز في ظل. ودعمها في جميع برامجها وفعالياتها

.الرشيدة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



أعضاء مجلس اإلدارة 

(رئيساً )أحمد بن سالم العنزي                              / أ•

(نائب الرئيس )سلطان بن صغير العنزي                   / د•

(أمين الصندوق)سامي بن محمد العنزي / د•

(عضو)منور بن رحيل العنزي                          / أ•

(عضو )سعود بن فرحان العنزي                        / م•

( عضو )راضي بن سرحان الشمري                     / م•

(عضو )خلف بن مهدي العنزي                             / م•



النشأة والتأسيس:

 هـ14٣0تأسست عام
ذات شخصية اعتبارية

 (518)إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم

 مدينة عرعر –تقدم خدماتها في منطقة الحدود الشمالية

رؤيتنا  :
رائدة في العمل الخيري

رعاية وتنمية اْليتام وأسرهم بمفهوم علمي معاصر

 آلية فاعلة وقادرة على التنمية لمواردها

رسالتنا  :
ــج  ــالل برام رعاية وتنمية اْليتام وأسرهم من خ

ــة  ــ وقيادةومبتكرة بمشاركة مجتمعية واسعة متنوع
ــودة شاملة ــ .فاعلة وفق عمل مؤسسي وبجـ

قيمنا

مسة تبنت جمعية رعاية اْليتام الخيرية بعرعر خ

لتعميقها قيم تسعى الجمعية من خالل استراتيجيتها

في المجتمع وتستهدف غرس هذه القيم مساهمة

:في بناء اإلنسان القوي اْلمين وهي

.فـــي اْلموال والتعامـــــــالت الشفافــيــة •

فـــي المعلــومـــات الخصوصية •

.والبـــيـانــات 

.في اْلعمال والبرامج واالنجازات الجــودة •

.الرعايـــة لأليتـام وأسرهـــــم •

فــي تقديم الخدماتالعدالـة •



 الجمعيةأهداف

ي أسلوب حياة عي فتهدف الجمعية إلى تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتما
.اْلسرة بما يعزز دورها في المجتمع

ز اجتماعية ابة مراكوتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة تكون بمث

إدارة تلك المراكز نظيم وورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعالة في ت

:وتتلخص اْلهداف في التالي

ترســـيـخ   مــبـادئ  الـديـــــن  اإلســـالمــــي  . 1.

تجسيد التكافل  االجتماعي وترجمته إلى واقع عملي  في المجتمع . 2.

تقديم الرعاية الشاملة والمستدامة . .هم لأليتام وذوي( صحية –اجتماعية–مالية ) ٣

تأهيل وتدريب وتنمية مواهب وقدرات اْليتام لتحقيق االكتفاء الذاتي . 4.

تقديم المساعدات واإلعانات  لأليتام وأسرهم وبصورة دائمة. 5



برامج الجمعية 

السلة 
الغذائية



الداعمون للجمعية 
شركاء النجاح ورواد العمل الخيري )

م 2019لعام 

المبلغأسم المتبرعم

لاير 242000وزارة العمل والتنمية االجتماعية 1

110000مؤسسة أوقاف محمد عبدهللا الجميح 2

لاير 100000صالح السويلمي/الدكتور 3

لاير 5000السعودي التقني للتعدين بعرعرالمعهد4

لاير 5000المطلقمطلق محمد5

20000شركة الراشد للتجارة والمقاوالت6



م 2019تقرير المساعدات لعام 



الهيكل 
التنظيمي



2019إحصائيات 

1049المستفيدين االيتام عدد

363المستفيدين االرامل عدد

1000عدد الكفالء





لخيرية جمعية رعاية االيتام اأمير الحدود الشمالية يستقبل أطفال 

بعرعر 

ن استقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد ب

يافة ضفي سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية 

رية أطفال الجمعية الخي, اإلمارة بحي الصالحية بمدينة عرعر

الخيرية بعرعرلرعاية األيتام 

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية على دور الجمعيات 

م وواجباتها اإلنسانية في تقدياأليتام, الخيرية لرعاية 

داعياً إلى التعاون مع, خدماتها لفئة غالية على الجميع

تماعي الجمعية ألداء رسالتها االجتماعية بتجسيد التكامل االج

وترجمته إلى واقع عملي, وتقديم الرعاية الشاملة 

.والمستدامة لأليتام وذوي االحتياجات الخاصة وذويهم 



د بن قام صاحب السمو الملكي اْلمير فيصل بن خال

الشمالية،سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود 

عرعرببمعايدة أيتام الجمعية الخيرية لرعاية اْليتام 

أن سائال هللا تعالى، وهنأهم بعيد الفطر المبارك

يما يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسالمة ف

،  مباركبادل اْليتام سموه التهنئة بحلول عيد الفطر ال

معربين عن فرحتهم بزيارة سموه في هذا اليوم 

.البهيج



إحداث ومناسبات 

المحكمة العامة بعرعر يزور جمعية رعاية رئيس 

الخيرية بعرعراأليتام 

يخ زار رئيس المحكمة العامة بعرعر فضيلة الش
مقر الجمعيةالدكتور خالد بن صالح الجنيدي 

ى الشيخ الجنيدي إلى شرح مفصل علواستمع 
تأسيس الجمعية وعن البرامج واألنشطة التي

ويًا أقيمت للمستفيدين من األيتام واألرامل رع
رئي وتنمويًا، كما تم خالل الزيارة تقديم عرض م

عن بداية تأسيس الجمعية واإلحصائيات عن
ثائقي البرامج والمستفيدين، باإلضافة الى فلم و

عن نادي نماء االجتماعي في النسخة الثانية
المدعوم من صاحب السمو األمير منصور بن 

عبدهللا بن مساعد
"  ديالجني"وفي ختام الزيارة دون فضيلة الشيخ 

كلمته في سجل الزيارت، مثنيًا على الجهود
المبذولة، موكًدا أن ما شاهده يسر النفس 

ويبهج الخاطر ويبعث األمل المشرق بإذن هللا
ي في تكوين هؤالء األيتام ليكونوا نواة بناء ف

مجتمعهم وأسرهم



زار وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتنمية 

جمعية رعاية األيتام مقر االجتماعية سليمان الزبن 

بعرعرالخيرية 

من مدير الجمعية عايض بن حسن ” الزين“واستمع 

العنزي شرحاً موجزاً عن ما تقدمه الجمعية من خدمات

 ً وبرامج رعوية وتنموية لأليتام واألرامل, مستعرضا

أهداف برنامج نادي نماء االجتماعي النسخة الثانية 

ن المدعوم من صاحب السمو األمير منصور بن عبدهللا ب

عم مساعد آل سعود, والخطط المستقبلية بهذا الشأن بد

مة في الوزارة لتحقق رسالتها والتركيز في المرحلة القاد

رين جانب التأهيل والتدريب للمستفيدين ليكونوا قاد

.اتباإلضافة إلى مناقشة التحديات والمعوق,بحول هللا 



زار طالب نادي نماء االجتماعي التابع لجمعية رعاية 

قافة مقر الجمعية العربية للثأ اْليتام الخيرية بعرعر، 

لمكتبة والفنون والمكتبة العامة بالمنطقة، بحضور مدير ا

قافة فهد النمري، ورئيسية القسم النسائي بجمعية الث

.والفنون سناء الملحم 

رعر، وتجول الوفد الطالبي في مرافق المكتبة العامة بع

على تعرفوا خاللها على أقسام المكتبة وأوقات الزيارة، و

افة إلى تسلسل الكتب وكيفية استعارتها للقراءة، باإلض

ائي زيارة مكتبة الطفل، فيما قدمت رئيس القسم النس

حتويه بالجمعية العربية للثقافة والفنون شرحاً عن ما ت

يلي الجمعية من أقسام مختلفة من المسرح والرسم التشك

ة والتصوير الفوتوغرافي وغيرها، موكدةً أن الجمعي

.مفتوحة لجميع هذه المواهب لتشجيعهم وتدريبهم



زور امجلعيةيالرئيس العام لشؤون املسجد احلرام و املسجد النبوي 

د زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسج

لسديس، النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز ا

ئيس جمعية رعاية اْليتام الخيرية في عرعر بحضور رمقر 

محكمة عرعر الشيخ خالد الجنيدي، و مدير هيئة اْلمر 

ن حميد، بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد ب

طقة ومدير فرع الشؤون اإلسالمية و الدعوة و اإلرشاد بالمن

الشيخ مطارد بن دخيل، و أعضاء مجلس اإلدارة ومدير 

الجمعية وعدد من طالب نادي نماء االجتماعي التابع 

للجمعية اطلع خاللها على ما تقدمه من أعمال خيرية و 

.برامج لرعاية اْليتام

خير أنتم على: "وتحدث معاليه لمنسوبي الجمعية قائالً 

كافل أنا و"عظيم حيث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سبابة اليتيم في الجنة كهاتين و أشار بأصبعيه يعني ال

أن أسأل هللا أن يثيبكم و، ، وإن هذا ْلجر عظيم "والوسطى

ة النظر إلى أن رئاس،الفتًا"الجزاءيجزيكم عليه خير 

.  يةالحرمين تقدم كل الدعم و التسهيالت لهذه الفئة الغال

.موجًها بترتيب رحلة عمرة لأليتام المستفيدين

ا لمدير و في نهاية الزيارة قدم الشيخ السديس درًعا تذكاريً 

ماثالً الجمعية و هدايا ْلبناء النادي، و قدمت الجمعية درًعا م

بهذه المناسبة



لدكتور استقبل معالي مدير جامعة الحدود الشمالية اْلستاذ ا

ة مجلس إداررئيس محمد بن يحيى الشهري في مكتبه 

سالم جمعية رعاية اْليتام الخيرية بعرعر الشيخ أحمد بن

لطان العنزي يرافقه نائب رئيس مجلس االدارة الدكتور س

ي بن صغير العنزي وعضو مجلس اإلدارة المسؤول المال

.الدكتور سامي بن محمد العنزي 

وجرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة 

خدمة والجمعية في جوانب التطوير والتدريب وتقديم ال

ى االجتماعية، وأطلع معالي مدير الجامعة خالل اللقاء عل

والبرامج نبذة عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لفئة اْليتام

تعاون عن طريق العديد من البرامج الرعوية والتنموية بال

.رمع الجهات ذات العالقة في جوانب التدريب والتطوي

ر وأعرب الشيخ العنزي عن شكره وتقديره لمعالي مدي

أن جامعة الحدود الشمالية على حفاوة االستقبال، موكداً 

الجمعية تعتزم في المرحلة القادمة عمل الشراكات 

ي المجتمعية مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة الت

.تصب في مصلحة اْليتام واْلرمل

بعرعر وجامعة الحدود الشمالية " رعاية األيتام"جمعية 
تبحثان أوجه التعاون بينهما



" عاية اْليتامر"يوم ترفيهي لمستفيدين جمعية " ابتسامة صغيري سر سعادتي

بعرعر

يوم عرعر، بالقسم النسائي بجمعية رعاية اْليتام الخيرية نفذ 

نوان ترفيهي لمستفيدين الجمعية من اْلبناء واْلمهات بع

، وذلك بقاعة "ابتسامة صغيري هي سر سعادتي"

.المحاضرات في مقر الجمعية بمدينة عرعر

ات حركية وشملت الفعاليات مسابقات ترفيهيه وألعاب وفعالي

لألطفال والرسم على الوجه والتلوين وركن مخصص 

ى لأللعاب ونحوها، إضافة إلى توزيع منشورات وإهداءات إل

جانب عمل استبيان لمعرفة أراء اْلمهات حول البرنامج 

ويره الترفيهي واالستفادة من المالحظات والمقترحات لتط

.مستقبالً 



الخاصةو توظيف المستفيدين من ذوي االحتياجات تأهيل 



،  عربعرنظمت جمعية رعاية اْليتام الخيرية 

حفل إفطار لطالب نادي نماء االجتماعي 

ارة بحضور مدير فرع وز،التابع للجمعية 

د العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة الحدو

ارك الشمالية النوري بن علي العنزي الذي ش

.طعام اإلفطار مع اْليتام 

وأوضح مدير الجمعية عايض بن حسن 

درات العنزي أن الجمعية تقدم العديد من المبا

ز الثقة المجتمعية ،التي تسهم في بناء وتعزي

لتدريب في نفس اليتيم في مجاالت الرعاية وا

.والتعليم وغيرها 





االمير عبدهللا بن عبدالعزيز بن مساعد لطب االسنانمركز 

التخصصي بعرعر يزور الجمعية  ويتعرف على البرامج 

واالنشطة 

ويقدم هدايا عينية ألبناء الجمعية 



عي نظمت عمادة شؤون الطالب بجامعة الحدود الشمالية ممثلة بالنادي التطو
اء الجمعية ترفيهية ألبنفعالية بالتعاون مع جمعية رعاية األيتام الخيرية بعرعر 

وذلك في مجمع عرعر مول ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني التاسع 
دايا لهم الفعاليات مرسم لألطفال واأللعاب في سفوري الند وتقديم الهوشملت 

.



, عربعرنظمت جمعية رعاية األيتام الخيرية 

جمعية معرضاً تعريفياً عن برامج وأنشطة ال

مع في مجوذلك , والنسائيبقسيمة الرجالي 

عرعر مول 

ويشمل المعرض منشورات تعريفية 

جلة لمالممتدة باإلضافة بمشاريعها الجمعية 

اسق الشجرة التي تحتوي على البرامج 

.واألنشطة التعريفية

ة ويأتي المعرض ضمن الحمالت التعريفي

التي تقيمها الجمعية بهدف الوصول 

للمجتمع وبث رسالته وبرامجها الخيرية

تيم الممتدة ألكثر من سبعة برامج تخص الي

.واألرملة



"  عنوان ترفيهياً بيوماً نظمت جمعية رعاية األيتام الخيرية بعرعر, ممثله بقسم البرامج واألنشطة, 

ة لهذه , بالتعاون مع فريق بصمة الشمال التطوعي ضمن المبادرات التي تطلقها الجمعي" فرحتكم عيد

.الفئه الغالية 





الشيخ م للجمعية يتقدمهزيارة وفد من مؤسسة عبدهللا السبيعي الخيرية 

قرناس بن محمد القرناس مساعد األمين العام لشؤون المنح والشيخ

ة فراس بن عبدهللا الضرغام مشرف المشاريع وتم خالل الزيارة مناقش

.سبل استدامة التعاون وتطوير البرامج المشتركة بين الجهتين
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