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 صاحب السمو الملكي
األميرفهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود 

امير منطقة تبوك ورئيس مجلس  إدارة الجمعية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى اله وصحبه ومن سار على هديه  وبعد .

ــة  ــة الهادف ــً رائعــً لتبنيهــا المشــروعات الخيري ــز والتــي تعــد نموذج ــة الملــك عبدالعزي جمعي
إلــى تحســين أحــوال الفئــة المحتاجــة وتخفيــف أعباءهــا المعيشــية مــع الحــرص علــى مــا 
يحفــظ كرامتهــا ويتلمــس احتياجاتهــا ويرتقــى بهــا وبالعمــل الخيــري والتــي تميــزت بمواقفها 
ــد العــون لــكل  اإلنســانية فــي أداء رســالتها للوصــول إلــى المســتفيدين مــن خدماتهــا ومــد ي
المحتاجيــن باإلضافــة إلــى مــا تســهم بــه الجمعيــة مــن دور فــي االرتقــاء بالعمــل الخيــري 
بالمنطقــة لدليــل حــي علــى التوجــه الجــاد لتحقيــق التكافــل االجتماعــي تماشــيً مــع الهــدي 

ــد. ــد الواح ــكً كالجس ــً تماس ــع مترابط ــون المجتم ــعيً ألن يك ــوي وس النب
وبعــد هــذه الســنوات العديــدة التــي حققــت فيهــا الجمعيــة أهدافهــا الســامية فإنهــا تظــل حلقــة 
ضمــن المنظومــة الكبيــرة والمظلــة الخيريــة الشــاملة فــي المملكــة والتــي تشــكل نموذجا 
ــك  ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــن م ــم كريمي ــة ودع ــاء برعاي ــر والعط ــي الخي ــدا ف فري
ســلمان بــن عبدالعزيــز ال ســعود وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا اهلل وتماشــيا مــع رؤيــة 

المملكــة 2030 الطموحــة لرفــع مســتوى العمــل الخيــري والتطوعــي. 
ســائال اهلل العلــي القديــر أن يجعــل هــذه األعمــال والجهــود خالصــة لوجهــه الكريــم ويمــد الجميع 
ــة  ــي الجليل ــامية والمعان ــادئ الس ــق المب ــل تحقي ــا يكف ــره بم ــن تدبي ــه وحس ــه وعون بتوفيق

للعمــل الخيــري.

                         والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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بســم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد هلل الــذي هدانــا لهــذا وماكنــا لنهتــدي لــوال ان هدانــا اهلل والصــالة والســالم علــى اشــرف االنبيــاء 
والمرســلين نبينــا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم ٫٫  وبعــد .

أن اإلنجــازات الخيريــة التــي تحققــت عبــر هــذه الســنوات تأتــي مــن خــالل مــا تلقــاه هــذه األعمــال مــن 
دعــم ورعايــة مــن لــدن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ال ســعود 
ــن ســلمان  - حفظهــم اهلل -  ــر محمــد ب ــن  صاحــب الســمو الملكــي االمي ــي عهــده األمي وســمو ول

الذيــن قدمــوا جــّل اهتمامهــم ومتابعتهــم فــي ســبيل االرتقــاء بمشــروعات العمــل الخيــري.
فــإن الجمعيــة كانــت والزالــت ســباقة فــي العمــل االجتماعــي وتحــرص دائمــا علــى تقديــم خدماتهــا 
االجتماعيــة لالفــراد واالســر المحتاجــة مــن االيتــام واالرامــل والمطلقــات واســر الســجناء حيــث تقــدم 
برامجهــا ومشــاريعها المتنوعــة للمجتمــع مــن خــالل تنفيذهــا  إلجــراءات العمــل وفــق اعلــى معايــر 

التميــز واالبــداع فــي العمــل الخيــري واالجتماعــي.

ومــن أعمــاق القلــوب نوجــه كلمــة شــكر مشــفوعة باإلمتنــان والتقدير إلــى كل الخيريــن الذين جادت 
أيديهــم الكريمــة بالخيــر وأنفســهم العظيمــه بالبــذل والعطــاء إســعادا للمحتاجيــن والمســاكين 

واأليتــام بــل لــكل الخيــرات التــى تحققــت أو التــى فــى طريقهــا إلــى أن تصبــح واقعــا ..
نقــول لــكل مــن ســاهم و قــدم و أعطــى ســترون ثمــار أعمالكــم أجــورا عنــد بارئكــم و صحــة فــى 
أجســادكم وبركــة فــى أوالدكــم و أرزاقكــم و طمأنينــه فــى نفوســكم فــال تتــرددوا فــى بــذل الخيــر 

والتجــاره مــع اهلل.

ختامــا اســأل اهلل العلــي القديــر ان يحفــظ بالدنــا وقادتنــا ومقدســاتنا وان يعيننــا علــى القيــام بالخيــر 
لــكل محتــاج وتســهيل متطلبــات الحيــاة لهــم.

  

د.عبداهلل بن أحمد بدوي الشريف
األمين العام

لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك
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أعضاء
 مجلس االدارة
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عضو األستاذة /نجالء بنت سليمان بن رفيع الشامان 4
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مــن 1401هــــ والــى اآلن  ... اربعــون عامــا فــي نهــج العطــاء ، اربعــون عامــا كانــت جمعيــة 
الملــك عبــد العزيــز الخيريــة بتبــوك يــدا العــون لــكل مــن أعيــاه الفقر وأثقلــت كاهله 
الحاجــة ، منــذ أن تأسســت وهــي تعمــل فــي تحقيــق األهــداف االجتماعيــة والثقافيــة 
والصحيــة والتنمويــة مــن خــالل إقامــة المشــاريع والبرامــج واألنشــطة الهادفــة كمــا 
أن الجمعيــة تعمــل جاهــدة علــى تحقيــق التكافــل والتراحــم بيــن فئــات المجتمــع 

وتقديــم خدماتهــا البيئيــة والتوعويــة والتدريبيــة 

جمعية الملك 
عبدالعزيز الخيرية 

في سطور
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الريادة والتميز في العمل الخيري .

العمــل علــى نشــر وتشــجيع روح التكافــل االجتماعــي بيــن فئــات 
المجتمــع .

تقديم المساعدات الخيرية - النقدية والعينية - لألسر واإلفراد 
مــع  بالتعــاون  المحتاجــة  األســر  أفــراد  تأهيــل  علــى  العمــل 

المختصــة. المؤسســات 
فــي مســاعدات  والحكوميــة  األهليــة  الهيئــات  مــع  المشــاركة 

الكــوارث. منكوبــي 
تقديم البرامج التدريبية والتطويرية.

إنشــاء المؤسســات الخيريــة التــي تقــوم علــى خدمــة الفقــراء 
األيتــام. ورعايــة  والمســنين 

و  واألرامــل  للفقــراء  المســاكن  وبنــاء  ترميــم  فــي  المشــاركة 
الغارميــن.

مــع  والمســاهمة  المســؤولية  تحمــل  مــن  جــزء  عاتقهــا  علــى  تضــع  أن 
ــى  ــاء عل ــرية والقض ــة البش ــق التنمي ــى تحقي ــة إل ــة الرامي ــود الحكومي الجه
الفقــر وتحقيــق الــذات والنهــوض بالمجــاالت االجتماعيــة التنمويــة التــي تحقــق 
الفائــدة للمجتمــع مــن خــالل تقديــم الرعايــة والدعــم وتفريــج كربــة الفقــراء 

ــة ــر المحتاج ــج األس ــق برام ــم وف ــي تأهيله ــاهمة ف ــن والمس والمحتاجي

الرؤية

األهداف

الرسالة
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المسؤولية                       االمانة                         الشفافية  
كرامة المستفيد            التميز واالبداع             االتقان

األرامــل - المطلقــات - األيتــام - ذوي الهمــم  - المرضــى - أســر الســجناء   
نزيــالت الصحــة النفســية - الحــاالت الخاصــة  - االســر المنتجــه

وغيرهم من الفئات التي ترعاها الجمعية.

القيم

الفئات التي 
ترعاها

الجمعية
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يوم البر

رعــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهد بن ســلطان بــن عبدالعزيز 
ال ســعود أميــر منطقــة تبــوك  رئيــس مجلــس  إدارة  جمعيــة الملــك  

عبدالعزيز الخيرية ، اللقاء الســنوي للجمعيات الخيرية والتخصصية العاملة 
بمنطقــة تبــوك ، وذلــك بمكتبــة فــي ديــوان اإلمــارة يــوم االثنيــن 1440/٩/8هـ.

وبــدأ الحفــل الخطابــي المعــد بهــذه المناســبة بتــالوة آيــات مــن القــرآن الكريــم ، 
ثــم ألقــى األميــن العــام لجمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك الدكتــور عبــداهلل بــدوى الشــريف 
كلمــة هنــأ فــي مســتهلها الجميــع بشــهر رمضــان المبــارك, مؤكــدًا أن العمــل الخيــري والتطوعــي في 
منطقــة تبــوك قــد انطلــق إلــى آفــاق متنوعــة لتشــمل الخدمــات اإلنســانية واإلغاثيــة والمتخصصــة لتصــل 
الجمعيــات األهليــة واللجــان التنميــة االجتماعيــة إلــى مســتويات عاليــة مــن خدمــة اإلنســان فــي جميــع 

جوانــب الحيــاة.
ونــوه بالدعــم الغيــر محــدود والمســتمر الــذي تجــده الجمعيــات الخيريــة والتطوعيــة بمنطقــة تبــوك 
مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود, وســمو ولــي عهــده األميــن - 
حفظهمــا اهلل - ومتابعــة وتوجيــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز أميــر 
منطقــة تبــوك بالمنطقــة الــذي أولــى هــذا القطــاع اهتمامــً كبيــرًا ليتوافــق مــع برامــج التحــول الوطنــي 

لتطويــر وبنــاء القطــاع الغيــر ربحــي ومــع الرؤيــة العامــة للدولــة.
بعــد ذلــك ألقــى ســمو أميــر المنطقــة كلمــة قــال فيهــا : »إن هــذا اليــوم مبــارك إن شــاء اهلل نلتقــي فيــه 
علــى خيــر مــن أجــل الخيــر وفــي شــهر الخيــر , ســائال المولــى أن يمــن علــى بالدنــا باألمــن واألمــان ,مضيفــً 
أن عمــل الخيــر ليــس بغريــب علــى أبنــاء وبنــات المملكــة, التــي دأبــت علــى أن تكــون راعيــة فــي أعمــال 

الخيــر والعطــاء فــي الداخل والخــارج«.
وقــال ســموه : »إن مــا يقــدم مــن قبــل الدولــة وبــكل فخــر واعتــزاز وصــدق مــن األعمــال الخيريــة ال يوجــد 
لــه مثيــل فــي العالــم بــأي شــكل مــن األشــكال , وأن الدولــة عندمــا وضعــت نظــام الجمعيــات الخيريــة 
منــذ وقــت ســابق بــدأت فــي تلــك المرحلــة اللبنــة األساســية فــي تطويــر الجمعيــات ومســاعدتها فــي أداء 

عملهــا, إلــى أن أصبحــت اآلن أعدادهــا بالمئــات«.
وأعــرب عــن ســعادته بمشــاركة الســيدات فــي العمــل الخيــري فــي منطقــة تبــوك ومحافظاتها, مشــيدًا 
بوجــود جمعيــات خيريــة وتخصصيــة بالمنطقــة, داعيــً الجمعيــات الخيريــة بالمنطقــة إلــى الحــرص علــى 
تنفيــذ مشــاريعها بعــد اإلعــداد الجيــد لهــا مــن حيــث دراســات الجــدوى لتتمكــن تلــك الجمعيــات مــن 

إيجــاد دخــل إضافــي لخدمــة مســتفيديها.
وفــي الختــام ســأل ســموه اهلل القديــر أن يديــم علــى بالدنا أمنها 
وعزهــا واســتقرارها فــي ظــل قيــادة خــادم الحرمين الشــريفين, 

وســمو ولــي العهد - حفظهمــا اهلل -.
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مشاريع 
الجمعية
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انجازاتنا في

حصول جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية على شهادة االيزو

ــى  ــد عل ــي تؤك ــودة)٩001:201٥( والت ــهادة الج ــى ش ــة عل ــز الخيري ــك عبدالعزي ــة المل ــت جمعي حصل
مطابقــة نظــام الجــودة فــي الجمعيــة للمعاييــر العالميــة، وتــم تســليم الشــهادة لألميــن العــام 

د.عبــداهلل بــن احمــد بــدوي الشــريف

تكريم جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية من وزير اإلسكان 
كــّرم معالــي وزيــر االســكان األســتاذ/ ماجــد عبــداهلل الحقيــل جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك 
ــم   ــتلم التكري ــام 201٩م، وأس ــوي لع ــكان التنم ــع وزارة اإلس ــراكتها م ــل ش ــي تفعي ــز ف ــا المتمي لدوره

األميــن العــام د.عبــداهلل بــن احمــد بــدوي الشــريف
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انطالقــا مــن حــرص الجمعيــة علــى تطويــر مهــارات الموظفيــن والموظفــات بمــا ينعكــس علــى مســتوى 
الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين ورفــع مســتوى الرضــا  الوظيفــي فقــد تــم الحــاق عــدد مــن الموظفيــن 
ــوزان  ــة الف ــل و اكاديمي ــع وزارة العم ــاون م ــل بالتع ــاالت العم ــي مج ــة ف ــدورات التخصصي ــات بال والموظف

وجــاءت الــدورات فــي المجــاالت التاليــة  :

- المدير التنفيذي في القطاع غير الربحي 

- مدير التطوع في القطاع غير الربحي 

- اخصائي الحوكمة  في القطاع غير الربحي 

- تطوير الموارد المالية في القطاع غير الربحي 

- ادارة المشاريع االحترافية في القطاع غير الربحي 

- الباحث االجتماعي في القطاع غير الربحي
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 برامج وفعاليات 
الجمعية
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مشروع دفء وغذاء لعام 2019م
قامــت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتوزيــع  الســالل الغذائيــة والكســوة الشــتوية لمواجهــة موجــة 
البــرد فــي فصــل الشــتاء لعــام 201٩م  لجميــع المســتفيدين والمســتفيدات المســجلين ضمــن ســجالتها 

داخــل مدينــة تبــوك.
وأوضــح أميــن عــام جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة الدكتــور عبــداهلل بــن أحمــد الشــريف عــن بــدء الصــرف 
لجميــع الفئــات المســتهدفة مــن األســر المحتاجــة مــن األرامــل واأليتــام والمطلقــات والحــاالت الخاصــة 
وأســر الســجناء، وذلــك ضمــن فريــق عمــل متكامــل مــن موظفــي الجمعيــة ومندوبــي األحيــاء والفــرق 

التطوعيــة.
وأشــار إلــى توزيــع كميــات كبيــرة مــن البطانيــات ووســائل التدفئــة والمالبــس الشــتوية والمــواد الغذائيــة 
مــن خــالل اللجــان الميدانيــة مــن أجــل إيصــال هــذه المســاعدات للمســتفيدين والمســتفيدات المســجلين 

بالجمعية.
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اإلسكان التنموي في جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية 
بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء  رقــم 82 بتاريــخ ٥ /3 /143٥هـــ للتنظيــم الســكني وقعــت وزارة االســكان 

مــع جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بمنطقــة تبــوك علــى اتفاقيــة 
مشروع  )االسكان التنموي( 

وهي أحد مبادرات وزارة االسكان ، ويهدف لتلبية احتياج األسر األشد حاجـــة فــــي المجتمــــع من المساكن 
وتمكيـــنهم مــن تملـــك المســكن المناســب أو االنتفــــاع بــه وفــق احتياجاتهـــم. ويوفــر اإلســكان التنمــوي 
الوحــدات الســكنية إمــا مــن خــالل الشــراء مــن الوحــدات المعروضــة بالســوق أو مــن خــالل التشــييد والبنــاء 

أو مــن خــالل الوحــدات الســكنية للــوزارة والمتوفــرة فــي المنطقــة.
ــم  ــم تســليم 6 دفعــات لعــام )1440 -1441 ( هـــ  فــي منطقــة تبــوك وليصــل مات ــة  ت ومنــذ  توقيــع االتفاقي

تســليمه )267( مســكن .
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بنك التنمية االجتماعية

بنــاء علــى اتفاقيــة التعــاون المشــترك بيــن جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بمنطقة تبوك بنــك التنمية 
االجتماعيــة بتاريــخ 2018/٥/30م وتأتــي هــذه االتفاقيــة حرًصــا علــى تحفيــز القطــاع الغيــر ربحــي لتحقيــق رؤيــة 
ــة  ــل المشــاريع متناهيــة الصغــر ومشــاريع األســر المنتجــة والصناعــات اليدوي ــة وتموي 2030، ودعــم ورعاي
ــث  ــة، حي ــل ورعاي ــم وتموي ــات دع ــن خدم ــاريع م ــك المش ــاب تل ــات أصح ــة احتياج ــة كاف ــة، وتلبي والحرفي
خصــص البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة محفظــة تمويليــة بمقــدار )2٫000٫000( ريــال، وتســري لمــدة ثالثــة أعــوام.

ــال اســتفاد منهــا 21 مشــروعا  ــف ري ــل ٥00ال ومنــذ انطــالق هــذا التعــاون  وحتــى االن تجــاوزت قيمــة التموي
تنوعــت المشــاريع مابيــن )تجــارة المواشــي - تجــارة المالبــس - تجــارة اكسســوارات -  ادوات تجميــل  

الطهــي - بخــور وعطــور- نقــش الحنــاء - منســقة ديكــور (
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مهرجان الورد والفاكهة بتبوك 1440هـ

أقيــم مهرجــان الــورد والفاكهــة بمنطقة تبوك لعام 1440هـ بنســخته الســابعة  بمنتزه األمير فهد بن ســلطان  
والــذي انطلقــت فعالياتــه مســاء الخميــس الموافــق 1440/11/1٥هـــ تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
فهــد بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز أميــر منطقــة تبــوك رئيــس مجلــس التنميــة الســياحية واســتمر لمــدة 20 

يومً.
وقــدم مجلــس التنميــة الســياحية بمنطقــة تبــوك اركانــا الصحــاب المشــاريع الناشــئة لعــرض منتجاتهــم 

والتســويق لمشــاريعهم .
وبالشــراكة القائمــة بيــن جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة وبنــك التنميــة االجتماعيــة لدعم مشــاريع االســر 
المنتجــة والصناعــات اليدويــة الحرفيــة تــم توفيــر  )7( منافــذ بيــع لالســر المنتجــة لدعــم وتســويق منتجاتهــم  

لـ ٥6 مشــاركة.
وقد تجاوزت إيرادات منافذ البيع خالل فترة المهرجان )140 الف (.
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مبادرة افطار صائم بالتعاون
مع المديرية العامة للسجون في منطقة تبوك

أقامــت مديريــة الســجون بمنطقــة تبــوك بتاريــخ 1440/٩/18هـــ , إفطــارًا جماعيــً للنــزالء بــإدارة ســجن تبــوك، 
بالتعــاون مــع  جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة ولجنــة رعايــة الســجناء والمفــرج عنهــم وأســرهم 
بالمنطقــة »تراحــم« ولجنــة تنميــة المجتمــع بفــرع وزارة العمــل بتبــوك وذلــك ضمــن سلســلة المبــادرات 
التــى تقيمهــا المديريــة, تهــدف إلــى تحســين شــعور النــزالء وإدخــال الفــرح والســرور إلــى نفوســهم, 
وتســهم بشــكل بــارز فــي التخفيــف عــن الســجناء وإعــادة تأهيلهــم وإصالحهــم حتــى يعــودوا ألســرهم 

ــن. ــرادًا صالحي ــم أف ومجتمعه
حيث شاركت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بهذه المبادرة.
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مبادرة جمعية الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك خالد

نظمــت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة مــع اللجنة التطوعية بمنطقــة تبوك زيارة المرضــى المنومين 
فــي مستشــفى الملــك خالــد والتــي أثــرت بشــكل إيجابــي علــى نفــوس المرضــى , وتــم تقديــم الهدايــا 
للمرضــى وأكــد ذلــك أميــن عــام الجمعيــة ســعادة  د / عبــداهلل بــن احمــد بــدوي الشــريف بضرورة االســتمرار 
فــي مثــل هــذه المبــادرات الكريمــة التــي تغــرس الفرحــة واأللفــة فــي قلــوب المرضــى وأســرهم وتنمــي 
القيــم المجتمعيــة وذلــك لتلمــس احتياجــات المرضــى المنوميــن وتعتبــر مــن احــدى مبــادرات الجمعيــة 
االنســانية التــي تقدمهــا الجمعيــة بالمنطقــة وذلــك للتواصــل مــع فئــات وشــرائح المجتمــع وقــد شــملت 
ــز وجــل  ــا للمرضــى ســائلين اهلل ع ــورد والهداي ــات ال ــع باق ــارة قســم الرجــال والنســاء واالطفــال وتوزي الزي

لهــم الشــفاء العاجــل .

وقــد كان فــي اســتقباله مديــر مستشــفى الملــك خالــد بتبــوك أ : فهــد بــن محمــد العنــزي والــذي عبــر 
عــن شــكره وأمتنانــه ألميــن الجمعيــة وماتقــوم بــه الجمعيــة مــن اعمــال انســانيه وخيريــه البنــاء المنطقــة 

وقــد القــت الزيــارة استحســان الجميــع .
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اليوم العالمي للخدمة المجتمعية    
بمشــاركة  جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة و جمعيــة الرعايــة الصحية و مدرســة الواحــد و الخمســون االبتدائية 
تــم تفعيــل  ) اليــوم العالمــي للخدمــة االجتماعية ( يــوم الثالثاء الموافق1440/7/26هـ  بمستشــفى الــوالدة واألطفال 
تحت شــعار )االرتقاء بمهنة الخدمة االجتماعية (  بحضور مدير مستشــفى الوالدة واألطفال حميد ســليم المقبلي 

مبادرة هم بركتنا
اقامــت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بالتعــاون مــع الفــرق التطوعيــة  النســائية يــوم األربعــاء الموافــق 
1440/7/27هـــ مبــادرة  )هــم بركتنــا( لمســتفيدات الجمعيــة مــن فئــة كبــار الســن وقــد تــم تفعيــل عــدة 

اركان وفعاليــات خاصــة بهــم.
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مبادرة إفطار رمضان
أقامــت جمعيــه الملــك عبــد العزيــز الخيريــة يــوم االثنيــن الموافــق 1440/٩/22هـــ  مبــادرة )إفطار صائم( لألســر 

المســتفيدة فــي مقــر  الجمعية.

)مع الفرق التطوعية النسائية(
أقامــت جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة والفــرق التطوعيــة النســائية  يــوم االثنيــن الموافــق 1441/1/21هـــ 

احتفــال بمناســبة اليــوم الوطنــي الســعودي 8٩ )همــة حتــى القمــة 8٩(  بمقــر الجمعيــة
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اليوم الوطني89  / ) مع وحدة الحماية االجتماعية في منطقة تبوك(

شــاركت جمعيــة الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك مســاء الخميــس الموافــق 1441/1/27هـ وحدة الحماية االجتماعية 
فــي احتفــال اليــوم الوطني  8٩) همــة حتى القمة(

سرطان الثدي
 ســرطان الثــدي ألنــك نصــف المجتمــع وأنــت مــن أنجــب النصــف اآلخــر تزامنــا مــع انطــالق حمــالت التوعيــة بســرطان الثــدي 
أكتوبــر ( نظمــت جمعيــة الملــك عبــد العزيز الخيرية والفرق التطوعية النســائية في مستشــفى الملك فهد التخصصي  
ً عــن مخاطــر الســرطان و أهميــة الفحــص المبكــر بحضــور مســاعد مديــر  ـ ركنــا تعريفيــ يــوم االثنيــن الموافــق 1441/2/22هــ

المستشــفى األســتاذ عبــداهلل العطــوي.
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شتاؤهم دافئ
فعلــت جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة  يــوم الخميــس الموافــق 1441/4/1٥هـــ بشــراكة مجتمعيــة مــع 
مــدارس طالئــع الغــد النموذجيــة مبــادرة )شــتاؤهم دافــئ  ( بحضــور عــدد من طالبــات ومعلمات المدرســة.

طالبات طالئع الغد

مبادرة لنبتسم لهم
أقامــت جمعيــه الملــك عبــد العزيــز الخيريــة  يــوم الثالثــاء الموافق1441/4/20هـــ مبــادرة ) لنبتســم لهــم( لألســر 
المســتفيدة  مــن الجمعيــة وتــم تفعيلهــا مــع الفــرق التطوعية  النســائية )فريق حيــاة التطوعــي  فريق بريــق أمل(.
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الفرق التطوعية تحت مظلة
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
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الفرق التطوعية )رجال(

الفرق التطوعية )سيدات(

ــوك  و يكــون العمــل  ــي بمنطقــة تب حتــى تتوحــد الجهــود فــي العمــل التطوعــي واإلغاث
ــة ســتة  ــز الخيري ــة الملــك عبدالعزي بشــكل رســمي ومنظــم تعمــل تحــت مظلــة جمعي

فــرق تطوعيــة  وهــي :

فريق تطوعي تبوك.
فريق عطاء تبوك.

فريق إحسان تبوك.

فريق قافلة الخير والعطاء
فريق بريق أمل التطوعي

فريق حياة التطوعي
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فريق تطوعي تبوك

إنجازات الفريق 2019م

فريق تطوعي تبوك يهتم باألعمال اإلغاثية واإلنسانية يضم ) ٩ ( اعضاء .
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فريق عطاء تبوك

إنجازات الفريق 2019م

فريق عطاء تبوك ً لمساعدة األسر المحتاجة بمنطقة تبوك يضم  )2٥ ( عضو.



043



044

فريق احسان تبوك التطوعي

إنجازات الفريق 2019م

فريق إغاثي إنساني تدريبي  يضم  )30( عضو .
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فريق بريق امل 

إنجازات الفريق 2019م

ــي  ــة ف ــراكة المجتمعي ــي الش ــال ف ــو فع ــون عض ــى أن تك ــرأة عل ــاعدة الم ــعى لمس ــائي نس ــق نس فري
ــوة ــم )٩7 ( عض ــد (  يض ــدًا بي ــر ي ــا للخي ــعارنا ) كلن ــي , ش ــري والحكوم ــن الخي القطاعي
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إنجازات الفريق 2019م

فريــق تطوعــي نســائي هدفــه تنميــة روح العمــل التطوعــي للفــرد ، وغــرس قيمــة البــذل والعطــاء لــدى 
فتيــات المجتمــع وخدمتــه ، عطــاء بالحــدود يضــم 10 أعضــاء و3٥0 متطوعــة .

فريق حياة التطوعي
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فريق قافلة الخير والعطاء

إنجازات الفريق 2019م

نساء بهمم رجال نسعى لتفريج الكربات ومد يد العون لكل محتاج يضم )63عضو و23متطوع(
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شركــــاء الــــنـجاح

محمد أحمد العمودي
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تفاصيل عن الجمعية

اسم الجمعية:

تاريخ التأسيس: 

الجهة المشرفة : 

النشاط األساسي : 

الرقم الموحد :

فاكس:    جـــــوال:   

العنوان:

من خارج  المنطقة: 

الموقع على اإلنترنت:

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك

المملكة العربية السعودية -  تبوك
 طريق األمير فهد بن سلطان - بجوار مبني التأمينات االجتماعية

ص ب  تبوك ٥٩8             الرمز البريدي 71421

1401 هـ

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تقديم يد العون لجميع المستفيدين من خدماتها

920015152

0144235477 0559820093

0144221238

http://kacasa.org

King Abdul Aziz charity association - Tabuk
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ارقام حسابات الجمعية بالبنوك :
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