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ــًة و  ــاد دول ــذه الب ــأ له ــذي هي ــه ال »الحمدلل

مجتمعــً يرعــون عمــل الخيــر و يســعون إليــه 

ــه« ــجعون علي و يش
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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

ــن  ــر ل ــل الخي ــم عم ــذوق طع ــن يت »كل م

ــدًا...  ــه أب يترك

وسمو سيدي الملك سلمان زرع فينا حب عمل الخير«
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أمير منطقة عسير

صاحب السمو الملكي

»هــذه الجهــود المباركــة لــن تضيــع طالمــا أن هنــاك 

عزيمــة قويــة صــادرة عــن أنــاس أحبــوا الخيــر وعملوا 

بــه لمســاعدة المحتــاج ونهضــة التنميــة االجتماعيــة 

فــي منطقــة عســير«
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عطاء آباء ..
في 360 يومًا

ثمار غرسكم .. 

و ما بذلتموه لرعاية األيتام وأسرهم.
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كلمـة المــديــر العـــــام

الحمد هلل رب العالمين، و الصالة و السالم على من أرسله اهلل رحمة للعالمين. و بعد...

تبنى المجتمعات، و تتطور بتضافر جهود القائمين عليها، بدءًا من قيادة الدولة، التي ترسم األطر، و تحدد األهداف العريضة، و انتهاءًا 
بالمؤسسات المجتمعية التي تضع األهداف الدقيقة، و تبني الخطط و تنفذها، كٌل حسب اختصاصه. و تقف جمعية رعاية األيتام 
بمنطقة عسير )آباء( شامخة، بين أخواتها، في تناغم رائع مع رؤية المملكة 2030، و استراتيجية تطوير منطقة عسير التي أطلقها 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

و َبَنت »آباء«، #يدكم_الحانية، خطتها االستراتيجية على محاور محددة بغرض بناء شخصية اليتيم، و تأهيله، و تمكينه، و العناية بأم 
اليتيم، ليسهم بفاعلية و تكاملية في البناء األعظم، بناء الوطن. و يقف أبناء هذا الوطن الكريم، و مؤسساته المختلفة، وراء نجاحات 
»آباء«، و في مقدمتهم صاحب السمو الملكي األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، الرئيس الفخري لـ«آباء«، في 

بناٍء و تعاطٍف و تراحم.

و يطيب لنا أن نضع بين يدي القارئ الكريم هذا التقرير، الذي سيرى من خالله ما يدفعه إلى مزيد من البذل و العطاء، و يدفعنا 
لمزيد من الجهد و العمل.

رزقنا اهلل و إياكم صحبة نبي الرحمة، صلى اهلل عليه و سلم.

 الدكتــور ســعد بــن عبداللــه آل عمــرو 
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النشــــــأة
تـــم تأســـيس الجمعيـــة، بفضـــل اهلل، فـــي عـــام 
1429هـــ بترخيــــص مـــــن وزارة المــــوارد البشـــــرية 

االجتــماعيـــــة. والتنميــــة 
رقــــــــم التــرخيـــص: 451.

اإلدارة العـــامــــة :

أبهـــا، طـــريق المــلك فهد

النطاق: 

منطقــة عسيــــــــر
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بأســرهم العنايــة  و  األيتــام،  رعايــة  فــي  التميــز 

و  األيتــام   رعايــة  فــي  متخصصــة  أهليــة  جمعيــة 
العنـــــاية بـأســــرهم فــي منـطـقــــــة عـســيـــر  ســعيًا 
ــة  ــر منظومــة متكامل ــاة كريمــة لهــم عب ــق حي لتحقي

مــن الخدمــات والمبــادرات ذات األثــر اإليجابــي.

رؤيـتـنــــــــــا

رسـالـتـنـــــــا
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قيمـنــــا

اإلنـجــــازحفظ الكرامة

العمــل
 بـروح الفـريــق

االبـتـكــــار

الشفـافيــــة
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أهدافنـــا
عمــوم 
األيتــام 

أســـــر
األيتــام

األرامـل 
أمهــات 
األيتــام

مكتفـون اقتصـادياً 
وممكنـون تـربــويـًا

قادرات علـى  التعـامل مع 
األيتــام و إدارة شـؤونـهـم

يـتـمتـعـــــــون
 بحيـاة كريمـة
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خـدمــات الجمعــية 

البـرامــج
الرعــويــة

البــرامــج
التنمـويــة

البــرامــج
التربــويــة
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البـرامــــج
الرعـــويـة 

أواًل

كفــالة خــاصـــة

كفــالة عــامـــة

1 - الكفالة الشهرية

بوقــت  يرتبــط  ال  مفتــوح،  مبلــغ  بدفــع  الكـــافل  يســـاهــــم  أن 
يتـيـــــم معـيــــن وتصـــــرف علــى كفـــالـــــة األيـــــتام معيــــن وال 

أو

استقــطـــــاع شـهــــري أو

مبلغ

3600
لمــدة سنــة

ريـــال

بقيمة

ريـــال300

مبلغ

1800
لمــدة 6 شـهـور

ريـــال
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2 - الخدمة  المجتمعية

تأثيـــــــــث 
المنـــــــازل

مســاعــدة 
عـــالج وزواج

ترميـم وبنــــاء 
المنــــــازل

سـداد فـواتيـــر 
الكهربـــاء

إيجــــــــار 
المنــــازل

شــراء واصـالح 
السيـــارات

ســداد الرسـوم 
الدراسـيـــة

ســـــــداد 
الديــــــــن
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إجمالي عدد األيتام والمبالغ المنصرفة عليهم من الكفاالت3 - كفــالـة األيـــتـام

 21,696,600

595359636031 5979

598660236117 601660606128

60266040
 1,785,9001,788,9001,809,300 1,793,700

1,795,8001,806,9001,835,100 1,804,8001,818,0001,838,400

1,807,8001,812,000

عدد االيتام

عدد االيتام

المبــالــغ
المودعـة

المبــالــغ
المودعـة

المجموع
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أبــهـــــا

الربــوعـــة

النمـــاص

تنــومـــة

طـــــريـب

مــربــــة

أحـد رفيــدة

الفــرشــة

بـلقــــرن

رجــال ألمــع

ســراة عبيــدة

خميس مشيط

ظهران الجنوب

523

69

111

58

173

93

150

127

127

82

74

584

139

987

41

74

44

129

106

75

82

164

36

18

758

77

1501

110

185

102

302

199

225

209

291

118

92

1342

216

عدد األسراســم الفــرع
 المكفولة

عدد األسر التي 
تستفيد مــن الخدمــات

 العامـة للجمعـية

 إجمــالـي
 عدد األســـر

247727485225المجمـــوع

4 - إحصائيات األسر
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4 - اإلعــانـــات المــاليـــة

مساعــدة
63مــاليــــة

475,800

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

ســـداد
26ديــــن

194,200

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

أثــــــاث
104منـزلـي

772,000

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

مساعـدة
2زواج

4,000

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

رعـــايــة
11صحيــة

86,000

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

1152إيجــــار
746,500

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

ســــداد
27فـواتيـر

158,999

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

تعـويــض
10كفـالــة

6,150

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

إكمـال
8بــنــــاء 

1.280.000

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

ســـداد
13رسـوم 

28,000

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

42تـرميـــم
326,000

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

أســـــر 
2منتجة 

6,000

عـدد األسـر 

إجمالي المبلغ 

805 4,073,649 عــــدد
األســر 

اجمـالي
المبـــلغ
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أبــهـــــا

الربــوعـــة

النمـــاص

تنــومـــة

ســراة عبيدة

مــربــــة 

مراكــز الخميــس

أحـد رفيــدة

الفــرشــة

بـلقــــرن

رجــال ألمــع

ظهــران الجنـوب

خميس مشيط

طـــريب 

 5269

 525

 588

 373

  343

  803

 1234

 958

 770

 1159

 534

 874

 5232

 1149

 1210

 166

 256

 122

 226

  241

 401

 381

 382

 283

 204

 366

 1444

 446

عدد األيتــاماســم الفــرع
 اإلجمــالـي

عدد األيتــام 
المكفــوليـن

198116128 المجمـــوع

5 - إحصائيات األيتام

إجمالي األيتام الذين تشملهم الجمعية بكافة الخدمات وكافة األعمار
إجمالي األيتام الذين تكفلهم الجمعية كفالة مادية شهرية )300 ريال(

  152

  2

  70

10

  64

    22

  92

  90

  104

  26

  16

  61

  220

  66

األيتام الجدد للكفالة 
الشهــريــــــــة 2021

  995
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البـرامــج
التنمـويــة

ثانيًا
دورات تأهـليــة 9

دورات تطويـريـة 9

العدد اإلجمالي للمتدربات

المستفيدات من الجمعية 

المستفيدات من أفراد المجتمع

177

72

105

العدد اإلجمالي للمتدربات

المستفيدات من الجمعية 

المستفيدات من أفراد المجتمع

177

72

105

29دورات تطويـريـة
العدد اإلجمالي للمتدربين والمتدربات

المستفيدون من الجمعية

المستفيدون من افراد المجتمع

1846

488

1358
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الخدمـات التنمـويـــة 

اجمالــي دعــم المســتفيدين والمســتفيدات 
مــن االعانــات التدريبيــة والتعليميــة طبقــًا 

ــة ــة التنموي ــرارات اللجن لق

إجمــالــي الدعـــــم

عدد المستفيدين  والمستفيدات

183641

40
الخدمات  العينية

خطابات الشفاعة  ومشاهد التعريف   للجهات التعليمية والتدريبة المختلفة  وجهات التوظيف

تم توزيع 271 جهاز كمبيوتر مكتبي  281 تابلت + 20 الب توب على أسر الجمعية في الفروع المختلفة

أكثر من 200 خطاب شفاعة  ومشهد تعريفي للمستفيدين والمستفيدات
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البـرامــج
التربـويـة

ثالثًا

بــرامج عناية التـربـوي
في فــروع الجمعـيـة

الفئة المستفيدة

األيتام في مراحل التعليم العام في الفروع التالية :
) رجال ألمع – طريب – احد رفيدة – النماص -بلقرن(

مستــفيــد
200

برنــامجــًا عدد األنشطةعدد المستفيدين
62

شمـلــت المجــاالت التـاليــة :
التعليمية  المهارية  التربوية  االجتماعية  الرياضية

عدد المشرفين والمشرفات

مشــرفــًا
25

عدد ساعات العمل

سـاعــة
350
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عدد ساعات
 العـمـــل

سـاعــة
150

عدد ساعات
 العـمـــل

سـاعــة
140

برنامج االمهات

عدد األنشطة

نشـاطــًا
30

أرمــلــة 
76

عدد المشرفاتعدد المستفيدات

مشـرفـة
12

الفئة المستفيدة

األرامل الجدد

برنامج عناية التربوي للفتيات

عدد األنشطة

نشـاطــًا
40

مستفـيــدة 
70

عدد المشرفاتعدد المستفيدات

مشـرفـة
16

الفئة المستفيدة

اليتيمات في – أبها – خميس مشيط
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عدد ساعات
 العـمـــل

سـاعــة
120

عدد ساعات
 العـمـــل

سـاعــة
60

المسابقة القرآنية الرمضانية

عدد األنشطة

أنشـطـة
10

أســر 
10

عدد المشرفاتعدد المستفيدين

مشرفة
2

الفئة المستفيدة

االسر المسجلة في الجمعية

برنامج نادي بناء االفتراضي 

عدد األنشطة

نشــاط
24

مستفـيــد
70

عدد المشرفينعدد المستفيدين

مشـرف
8

الفئة المستفيدة

األيـــتـــام
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عدد ساعات
 العـمـــل

سـاعــة
480

حلقات تعليم القرآن الكريم

عدد األنشطة

أنشـطـة
12

مستفـيــدات 
من اليتيمات

10
عدد المشرفاتعدد المستفيدات

مشرفات
7

الفئة المستفيدة

اليتـيــمات
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إنجازات األقسام النسائية

برنامج

متطوعة
تم استقطابهن

 أسرة مرفوع لها
بطلب مساعدات 

استضافات 

رحالت عمرة

 أسرة مستفيدة من
 سالت الدعم الغذائي

زيارة تسويقية

مبادرة

بطاقات العثيم 
بدل فاقد 

بطاقات العثيم 
 بطاقة جديدة

زيارة ميدانية 

استشارات أسرية

1

468 

124

5

3

185

25

2

45

29

5

54

أســـرة 
مستفيدة   جديدة 63
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عدد االسر الحاصلة على الدعم العيني 
دفـــايـــاتتــمـــرأثــاث بــطانـيـــاتلـحــم حـــاسبهـدايــا العيـــد

أســرة
11

أســرة
700

أســرة
13

أســرة
28

أســر
5

هـــديــة
134

مســتفيــد
40

التواصل والترشيحات 

ترشيح للتأمين الطبي 

ترشيح لسلم الكفاف. 

التواصل وعمل التقارير

مستفيدة

مشـروع

أســـرة

59

15
89
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أرض الحــريــر

أرض

أرض 

أرض مخطط بن صليخة

فندق

أرض شارع الستين

أرض مخطط 

شقة سكنية

شقق فندقية

أرض مخطط

أرض

عمارة دور شقتين

أرض أبو خيال

أرض حسام

أرض 

دور أرضي

أبها حي العرين

خميس مشيط الصناعية

خميس مشيط وادي بن هشبل

أبها مدينة سلطان

أبها حي المفتاحة

خميس مشيط حي شباعة

خميس مشيط طريق الرياض

أبها حي البصرة

جدة حي المروة

خميس مشيط حي الرصراص

أبها حي المنسك

خميس مشيط حي التارة

أبها حي الضباب

خميس مشيط حي الجامعين

أبها مدينة سلطان

أبها حي شمسان

11332م2

11197م

600م

17951م

995م

3336م

600م

179م

625 م

14370م

5900م

895م

1200م

898م

3096م

200م

موقـع الـوقــفمساحة الوقفاسم الوقف

ُهاألوقــــــــــــاف كما يربي أحُدكم َفُلوَّ
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الشــؤون اإلداريــــة

الموظفـون 
الرسمـيــون

الموظفون 
المتعـاونـون

61

44

موظف/ة

موظف/ة

الرجـــــــال

الرجـــــــال

النســــاء

النســــاء

40

26

21

18

فرص وظيفية
اتـاحة

دورات تطويرية
 و ورش عمل

إجمــالــي
عدد السـاعـات

تـوفـير تـأميـــن طبـي 
لجميـع المـوظفـين  بتكلفــة

180,106.60

20

4
88

عدد اللقاءات
للمــوظـفــين

عدد الساعات

2
8
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3,000,000

تقديم برامج التقوية وتأهيل  
الطالب للقدرات والتحصيلي

منازل االيتام

تقديم اعانات تعليمية

تدريب وتأهيل أبناء وفتيات آباء 

االحتفال بيوم الطفل العالمي

مستزمات مدرسية
 للعام الدراسي 43/1444

1,000,000

400,000

 375,000

200,000

825,000

200,000

200 أسرة 

20 مستفيد 

300 مستفيد 

5500 يتيم ويتيمه  

250 يتيم و يتيمة 

400 من اطفال الجمعية واسرهم

المبلغعدد المستفيديناسم المشروع

اجمــالـي الـدعــــم

برنامج سند محمد بن سلمان
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إدارة التــطـــــــوع

لجــــان تطوعيـة 

83 رجـاليــة نسـائـيـة 

اإلجمـالـــي  

478
متطوع/ة

عدد الفرص التطوعية

فـرصـــة23
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اإلجمــــــالي

مصروفــات الجمعـيـــة

،

اإلجمــــــالي

مصروفات
كفالة األيتام

21،696،600

مصروفات
المشروعات تحت التنفيذ

5,623,397

مصروفات
بــرامــج وأنشـطــة 

14,262,473

الميـــزانـيــــة 

44,928,334

مصروفات
العمومية 

9,037,131
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،

4،035,700اإلجمــــــالي

السلة الرمضانية

العمرة

اعانة أم اليتيم - الدفعة الثالثة - 

إيجارات األسر

كسوة عيد األضحى 

كسوة الشتاء 

الكفارات

1,242 أسرة

198 مستفيد

260 أرملة

1,152 أسرة

5,766 أسرة

5,961 أسرة

1400 مستفيد

1,821,100

49,300

78,000

746،500

151,800

909,000

280,000

العددالمبلغالمشـــــروع 

مصروفـــات المشاريع
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12,670 467
متابع تغـريــدة

2370 279
متابع منشــور

698 279
متابع منشــور

عــدد التصـاميــم

تصميــم 970

عــدد الفيديـوهــات

فيـديــو 38

إحصــــائـيــة مـواقــع 

التواصـل االجتماعي
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الشــــــركـــــــاء
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إعالم آبـــاء اإللكتــرونـي
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أرقــام الحسـابـــات
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