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صاحب السمو املليكصاحب السمو املليك

ويل العهد  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



 صاحــــب السمــــــو امللكــــــي

أميـــر منطقــــة عسيــــــر
الرئيس الفخري للجمعية
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أعضاء مجلس اإلدارة 

أ. د. عبود بن عيل درع 

عضواً 

د. سعد بن عوض آل غنوم

عضواً 

أ. د. محمد بن عبدالله الربيدي

عضواً 

الشيخ محمد بن سعيد

القحطاين

عضواً 

د. محمد مريَّح آل عارم

نائب رئيس املجلس

د. نارص بن محمد آل قميشان

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ عيل بن سعيد دعجم

عضواً و مرشفاً مالياً

8



كـلـمة رئيـس مجلـس اإلدارة 

الحمد لّله الذي هدانا لإلسالم و وفقنا للخير
وصالة ربي وسالمه على خير خلقه محمد وآله وصحبه الطيبين الكرام .. وبعـد 

ــه فــي  ــذى ب ــراس يحت ــر و العطــاء، و نب ــام بمنطقــة عســير هــي صــرح مــن صــروح الخي ــة األيت ــاء لرعاي ــة آب إن جمعي
التكافــل المجتمعــي، فلــم يكــن لمثــل هــذا الصــرح أن يقــف بــكل ثبــات ألداء رســالته الســامية والنبيلــة إال بأبنــاء هــذا 

المجتمع، بداية من أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود، 
داعمــًا ومســاندًا واضعــًا يــده الحانيــة علــى رأس اليتيــم ومشــاركًا لهــم فــي لقاءاتــه ،ومــن بعــده أبنــاء المنطقــة رجــاًال 
و نســاًء، و ليــس هــذا بغريــب علــى مجتمــع يســوده التعاطــف والتراحــم ممــا زاد الجمعيــة قــوة فــي التطويــر واألداء 

لترقى بأن تصبح أبًا لكل يتيم ترعاه رعاية شاملة في مختلف نواحي الحياة. 
حيث حرصنا في آباء على مواكبة توجه الدولة في انتقال العمل الخيري من الرعوية إلى التنموية 

ــة  شــهرية ومشــاريع موســمية وخدمــات إغاثيــة واجتماعيــة ثــم  ــا الرعايــة كمــا ينبغــي أن تكــون مــن كفال فقدمن
انتقلنــا إلــى تعزيــز جوانــب بنــاء األيتــام واألرامــل وتأهيلهــم ليكونــوا قادريــن فــي المســتقبل علــى القيــام بشــؤونهم 

وليسهموا في بناء التنمية لهذا الوطن الكريم.
 نتشــرف أن نضــع بيــن يديكــم أيهــا القــارئ الكريــم هــذا التقريــر والــذي ســترى مــن خاللــه مــا يدفعــك إلــى مزيــد مــن 

التواصل والعطاء ويدفعنا إلى مزيد من الجهد والعمل. 
وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم صحبة خير البشر محمد عليه صلوات الله وسالمه.

الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان
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النشــــــأة

تم تأسيس الجمعية بفضل الله يف شهر رمضان املبارك للعام 1429هـ

برتخيص من وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية رقم 451

املوقع و العنوان: منطقة عسري – أبها – طريق امللك فهد 

النطاق الجغرايف:منطقة عسري

التميز يف رعاية األيتام، و العناية بأرسهم

ــة  ــم يف منطق ــة بأرسه ــام و العناي ــة األيت ــة يف رعاي ــة متخصص ــة أهلي جمعي

عســري، ســعياً لتحقيــق حيــاة كرميــة لهــم، عــرب منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات 

واملبادرات ذات األثر اإليجايب.

رؤيـتـنــــــــــا:

رسـالـتـنـــــــا:
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 1- عموم األيتام : مكتفون اقتصادياً وممكنون تربوياً.

 2- أرس األيتام : يتمتعون بحياة كرمية.

 3- األرامل أمهات األيتام: قادرات عىل التعامل مع األيتام و إدارة شؤونهم.

حفظ الكرامة

االبتكار

الشفافية

اإلنجاز

العمل بروح الفريق

قيمنـــــــا:

أهـدافــــنــا:
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اسرتاتيجية الجمعية:

12



13

خدمات الجمعية 

برامج التنمية

برامج الرعاية

برامج الرتبية



برامج الرعايــــــــــة أوالً

1 - الكفالة الشهرية

يدفع الكافل مبلغ 3600 ريال ملدة سنة

أو يدفع الكافل مبلغ 1800 ريال ملدة 6 شهور

أو استقطاع شهري من البنك بقيمة 300 ريال

يســاهم الكافــل بدفــع مبلــغ مفتــوح، ال 

يرتبــط بوقــت معــني وال يتيــم معــني 

وترصف عىل كفالة األيتام.

كفالة عامة كفالة خاصة
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2 - الخدمات االجتامعية

تأثيـــــــــث املنـــــــازل

إيجــــــــار البيـــــــــوت

ترميم وبناء املنــــــازل

سداد الرسوم الدراسية

ســـــــــداد الديــــــــن

سداد فواتري الكهربـــاء

رشاء و إصالح السيـــارات

مساعدة عــــــالج وزواج
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كفالة األيتام 

إجاميل عدد األيتام و مبالغ الكفالة املرصوفة لهم

ريالاملجموع : 21,346,800

ينايــــر
فبراير

عدد األيتام

6,041

3,624,600

املبالغ املودعة من الكفاالت

مارس
ابريـــل

عدد األيتام 

5,931

3,558,600
املبالغ املودعة من الكفاالت

مايـــو
يونيو

عدد األيتام 

5,881

3,528,600
املبالغ املودعة من الكفاالت

يوليـــــــــو
أغسطس

عدد األيتام

5,871

3,522,600
املبالغ املودعة من الكفاالت

نوفمبر عدد األيتام

5,955

1,786,500
املبالغ املودعة من الكفاالت

سبتمبر عدد األيتام

5,902

1,770,600
املبالغ املودعة من الكفاالت

أكتوبر عدد األيتام 

5,905

1,771,500
املبالغ املودعة من الكفاالت

ديسمبر عدد األيتام

5,946

1,783,800
املبالغ املودعة من الكفاالت

يناير
فبراير

16



إحصائيات األسر  

اسم الفرع

رجال أملع

مربة

تنومة

الفرشة

بلقرن

ظهران الجنوب

خميس مشيط

النامص

رساة عبيدة

الربوعة

أحد رفيدة

أبها

طريب

املجموع

عدد االرس التي تستفيد 

من الخدمات العامة للجمعية
عدد االرس املكفولةعدد االرس اإلجاميل

1420

194

107

193

153

283

98

1576

113

67

278

192

192

4866

514

134

72

125

89

146

60

729

83

53

168

132

92

2397

906

60

35

68

64

137

38

847

30

14

110

60

100

2469
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إحصائيات األيتام

عدد األيتام اإلجاميل* عدد األيتام املكفولني**اسم الفرع

املجموع

4955

855

520

675

505

1117

371

6131

528

248

1065

799

773

18542

1223

343

189

334

214

324

128

1793

221

162

420

343

252

5946

* إجاميل األيتام الذين تشملهم الجمعية بكافة الخدمات وكافة األعامر

** إجاميل األيتام الذين تكفلهم الجمعية كفالة مادية شهرية (300 ريال)

رجال أملع

مربة

تنومة

الفرشة

بلقرن

ظهران الجنوب

خميس مشيط

النامص

رساة عبيدة

الربوعة

أحد رفيدة

أبها

طريب
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توصيات لجنة الرعاية والخدمة االجتماعية

مساعدة
مالية 

إجاميل املبلغ 

206000

عدد األرس 
63

مساعدة
زواج

إجاميل املبلغ 

4000

عدد األرس 
2

سداد
رسوم 

إجاميل املبلغ 

69900

عدد األرس 
13

سداد
دين

إجاميل املبلغ 

117200

عدد األرس 
26

سداد
فواتري

إجاميل املبلغ 

92027

عدد األرس 
27

رعاية
صحية

إجاميل املبلغ 

47623

عدد األرس 
11

تعويض
كفالة

إجاميل املبلغ 

25000

عدد األرس 
10

إجاميل املبلغ ترميم

191000

عدد األرس 
42

إجاميل املبلغ إيجار

572000

عدد األرس 
143

أثاث
منزيل

إجاميل املبلغ 

369000

عدد األرس 
104

إجاميل املبلغ ارس منتجة 

6000

عدد األرس 
2

إكامل
بناء 

إجاميل املبلغ 

65000

عدد األرس 
8

املجمــــــــــــــــــــــــــــوع

 أرسةعدد األرس: 514 

ريالإجاميل املبلغ:1,764,750 
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برامــــــج التنمية ثانياُ 

العدد اإلجاميل للمتدربات 177

املستفيدات من الجمعية  72

املستفيدات من أفراد املجتمع 105

9 دورات تأهلية

العدد اإلجاميل للمتدربات 604

املستفيدات من الجمعية  400

املستفيدات من أفراد املجتمع 204

28 دورة تطويرية

33 دورة تطويرية

العدد اإلجاميل للمتدربني واملتدربات املستفيدون من افراد املجتمعاملستفيدون من الجمعية3716 5563160
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اجاميل دعم املستفيدين واملستفيدات من االعانات التدريبية والتعليمية طبقاً لقرارات اللجنة التنموية

251,507
عدد املستفيدين واملستفيدات

46

الخدمات التنموية 

تم توزيع 271 جهاز كمبيوتر مكتبي+ 281 تابلت +20 الب توب  عىل أرس الجمعية يف الفروع املختلفة 

أكرث من 200 خطاب شفاعة ومشهد تعريفي للمستفيدين واملستفيدات

تم اإلنتهاء من  تجهيز سوق الجمعية باملها مول وذلك لدعم املرشوعات الصغرية لألرامل واليتيامت 

وتم تجهيز عدد من اليتيامت واألرامل بإعطائهم  دورات تأهيلية يف صيانة الجواالت ودورات تأهيلية 

يف فن صناعة الحيل واملجوهرات باإلضافة إىل الدورات الحرفية األخرى كالديكوباج وصناعة السبح

الخدمات العينية

سوق الجمعية باملها مول

خطابات الشفاعة  ومشاهد التعريف للجهات التعليمية
والتدريبة املختلفة وجهات التوظيف

ريال
إجاميل الدعم
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البرامج والمشاريع التربوية 

برامـــــج التربية

برنامج عناية الرتبوي يف فروع الجمعية 

الفئة املستفيدة

األيتام يف مراحل التعليم العام يف الفروع التالية :
( رجال أملع – طريب – احد رفيدة – النامص -بلقرن)

عدد املستفيدين

150 مستفيد

عدد األنشطة

35 برنامجا شملت املجاالت التالية :
التعليمية  املهارية  الرتبوية  االجتامعية  الرياضية 

عدد املرشفني واملرشفات

22 مرشفا 

عدد ساعات العمل

170 ساعة  
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الفئة املستفيدة

األرامل الجدد
عدد املستفيدات

20 أرملة

عدد األنشطة

12 نشاطا

عدد  املرشفات

4 مرشفات 

عدد ساعات العمل

70  ساعة  

الفئة املستفيدة

اليتيامت يف
أبها – خميس مشيط

عدد املستفيدات

50 مستفيدة

عدد املرشفات

50 مرشفة
عدد ساعات العمل

80 ساعة  

برنامج عناية الرتبوي للفتيات يف أبها وخميس مشيط 

إرشاقة أمل 
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الفئة املستفيدة

األيتام
عدد املستفيدين

50مستفيد

عدد  املرشفني

8 مرشفون
عدد ساعات العمل

75  ساعة  

برنامج نادي بناء االفرتايض 

املسابقة القرآنية الرمضانية

الفئة املستفيدة

األرس املسجلة يف الجمعية 
عدد املستفيدين

274 أرسة

عدد األنشطة

7 أنشطة

عدد املرشفني و  املرشفات

4 مرشف/ ة 

عدد ساعات العمل

28  ساعة  
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الفئة املستفيدة

الدارسات يف دار هند آل هتالن
التابعة لجمعية آباء

عدد املستفيدين

110 متعلمة 

عدد املرشفني و  املرشفات

7 مرشف/ ة 
عدد ساعات العمل

480  ساعة  

حلقات تعليم القرآن  
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إنجازات األقسام النسائية

عدد الربامج

27 برنامج
االستضافات

12 استضافة

الزيارات التسويقية

276 زيارة

عدد املتطوعات

الذين تم استقطابهم

279 متطوعة

رحالت العمرة

3 رحالت

الرشاكات املجتمعية

11 رشاكة

املبادرات

18 مبادرة



عامرة دور شقتني

شقة سكنية

دور أريض

خميس مشيط حي التارة895م

أبها حي البرصة 179م

أبها حي شمسان200م

األوقـــــــــــــــــــــــــــاف
(كام يريب أحدكم فلّوه)

مساحة الوقف موقع الوقفاسم الوقف

أرض الحرير 

أرض جدة

فندق املفتاحة

أرض أبو خيال

أرض وادي بن هشبل

أرض املنسك

أرض مخطط بن مشيط

أرض مدينة سلطان

أرض صناعية الخميس

أرض مخطط الررصاص

أرض شارع الستني

أرض حسام

أرض مخطط بن صليخة

أبها حي العرين 11.332م 

جدة حي املروة 625 م

995م

1200م

600م

5900م

600م

3096م

11197م

14370م

3336م

898م

17951م

أبها حي املفتاحة

أبها حي الضباب

خميس مشيط وادي بن هشبل

أبها حي املنسك

خميس مشيط طريق الرياض

أبها مدينة سلطان

خميس مشيط الصناعية

خميس مشيط حي الررصاص

خميس مشيط حي شباعة

خميس مشيط حي الجامعني

أبها مدينة سلطان
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املوظفون املتعاونون

164

نساءرجال

20 موظف/ة

الشؤون اإلدارية
املوظفون الرسميون

4419

نساءرجال

  توفري تأمني طبي
لجميع املوظفني

بتكلفة 57,647.35 ريال

الدورات التطويرية
وورش العمل

4

اتاحة 4 فرص
 وظيفية

63 موظف/ة



الدعم الحكومي خالل جائحة كورونا

29

ــهر  ــن ش ــاراً م ــاند اعتب ــام س ــالل نظ ــن خ ــا م ــة كورون ــن جائح ــرة م ــآت املتأث ــم املنش ــدأ دع ب

مايو 2020م وملدة أربعة أشهر، بنسبة %60 من متوسط أجور االشرتاك للثالثة األشهر األوىل، 

وبنسبة %50 من متوسط أجور االشرتاك لألشهر التالية.

      إجاميل املوظفني واملوظفات املدعومني 34 موظف وموظفة.

      إجاميل الدعم لشهر مايو 2020م (123,137.00) ريال.

      إجاميل الدعم لشهر يونيو 2020م (106,137.00) ريال.

      إجاميل الدعم لشهر يوليو 2020م (106,137.00) ريال.

      إجاميل الدعم لشهر أغسطس 2020م (84,992.74) ريال.

ــن وزارة  ــادرة م ــرارات الص ــق الق ــرتة وف ــذه الف ــالل ه ــم خ ــات ألعامله ــني واملوظف ــتمر أداء املوظف اس

املــوارد البرشيــة و التنميــة االجتامعيــة، والجهــات املختصــة بالعمــل عــن بعــد، وحضوريــاً فيــام بعــد ضمــن 

تطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة، مبــا يعــادل %40 مــن ســاعات العمــل اليوميــة ودفــع األجــر املقابــل لذلــك 

من قبل الجمعية.
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ريال

23 لجنة

لجنة واحدة

3 مجموعات

50  متطوع

170  متطوعة

103 متطوع/ة 

239  متطوع/ة

1019   مستفيد/ة

   101 فرصة  

130 متطوع/ة 

27,072 ساعة 

  41,467  ريال 

العدد البيان 

لجان تطوعية  دامئة

لجان  تطوعية مؤقتة

مجموعات العمل التطوعي

مبادرة  سفراء آباء للرجال

مبادرة سفريات آباء يف التعليم للنساء

فريق  يدكم الحانية التطوعي

مبادرة بنك التطوع   

دورات نرش ثقافة العمل التطوعي 

 الفرص التطوعية بالبوابة الوطنية للتطوع

 املتطوعون واملتطوعات امللتحقني بالفرص التطوعية

 عدد الساعات التطوعية

 العائد االقتصادي حسب البوابة الوطنية للتطوع 

إدارة التطـــــــــــــــــــــــوع



اإلجاميل

36,999,725.42

املرصوفات العمومية 

5,480,542.31

مرصوفات الربامج الرتبوية والتنموية 

297,048.90

مرصوفات كفالة األيتام 

21,346,350

مرصوفات األوقاف واالستثامر 

4,838,144.64

مرصوفات الرعاية والخدمات االجتامعية 

5,037,639.57

مصروفات الجمعية 

ريال

ريالريال

ريال

ريال
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املبلغ العدداملرشوع 

إعانة طارئة لأليتام بخصوص جائحة كورونا لعام 2020

إيجارات األرس

السلة الرمضانية

كسوة الشتاء 

زكاة الفطر

كسوة عيد األضحى 

مبادرة وطن العطاء

مرشوع كفالة األرملة -األول2020-

الكفارات

العمرة

جوائز الفائزين مبسابقة األترجة1

اإلجاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

2,074,0005,931     

1,152 1,202,100

1,042,792.5

895,900

87,782

864,900

109,000

48,000

140,000

49,300

23,950

6,537,724.5

2,587

5,961 

292 أرسة

5,766 مستفيد

   26  أرسة

   160  أرملة

198 

50

مصروفات المشاريع

مستفيد

مستفيد

فائز

ريال

أرسة

أرسة

مستفيد

1400 مستفيد
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عدد الفيديوهاتعدد التصاميمالفيس بوكاالنستغرامتويرت

إحصائيات

عدد
املتابعني

467
تغريدة

12,670
متابع

279
منشور

2370
متابع

279
منشور

698
متابع

970
تصميم

38
فيديو

إحصائية مواقع التواصل االجتماعي



الشركـــــــــاء
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فيس بوك تويرتاملوقع اإللكرتوين

www.aaba.sa/aabaaseeraabaaseer

إعالم آباء اإللكتروني

36



واتسابسناب شاتانستجراماليوتيوب

aabaaseer aabaaseeraabaaseeraabaaseer
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أرقام الحسابــــــــــــــات

حسابـــــات مصــــــرف الراجحـــــي
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a a b a a s e e r
017 230 3000
050 135 3000

خميس مشيط
0539330006

أحـــد رفيــــــــدة
0552611616

ســراة عــبيـــدة
0556540001

ظهران الجنوب
0534300035

النمـــــــــــــــاص
0553370004

تنـــومـــــــــــــــــة
0561027072

رجال ألـــــــــمع
0539280005

بلقـــــــــــــــــــرن
0537477660

الفــــــرشـــــــــــة
0509711274

مــــــــــربــــــــــــــة
0502220744

طـــــــــــريـــــــــب
0508644773


