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 ...  من 1401هــ والى اآلن   ... 
 واحد وأربعون عاما فـي نهج العطاء

 كانــت جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة بتبــوك وال تــزال  
يــدا العــون لــكل مــن أعيــاه الفقــر وأثقلــت كاهلــه الحاجــة 
، منــذ أن تأسســت وهــي تعمــل فـــي تحقيــق أهدافهــا 
مــن خــال إقامــة المشــاريع والبرامــج واألنشــطة الهادفــة 
بالمســتوى  االرتقــاء  علــى   جاهــدة  تعمــل  أنهــا  كمــا 
التكافــل  وتحقيــق  والمهنــي  والثقافـــي  االجتماعــي 
والتراحــم بيــن فئــات المجتمــع وتقديــم خدماتهــا للمحتــاج 
المــادي. الربــح  علــى  الحصــول  الهــدف  يكــون  أن  دون 

 استهالل
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 رموز العطاء

امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود
مؤسس اململكة العربية السعودية
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 رموز العطاء

خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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صاحب السمو امللكي األمري

حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع  

 رموز العطاء
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 رموز العطاء

 صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

أمري منطقة تبوك ورئيس جملس  إدارة اجلمعية
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الكلمة

 صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

أمري منطقة تبوك ورئيس جملس  إدارة اجلمعية
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصاة والسام  على من ال نبي  بعده
    .. وبعد،،،

جمعية الملك عبد العزيز والتي تعد نموذجًا رائعًا لتبنيها المشروعات الخيرية الهادفة إلى تحسين 
أحوال الفئة المحتاجة وتخفيف أعباءها المعيشية مع الحرص على ما يحفظ كرامتها ويتلمس 

احتياجاتها ويرتقى بها وبالعمل الخيري ..

وبعد هذه السنوات العديدة التي حققت فيها الجمعية أهدافها السامية فإنها تظل حلقة 
ضمن المنظومة الكبيرة والمظلة الخيرية الشاملة في المملكة والتي تشكل نموذجا فريدا في 
الخير والعطاء برعاية ودعم كريمين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود وسمو ولي عهدها ألمين – حفظهما الله وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 الطموحة 

لرفع مستوى العمل الخيري والتطوعي.
ما تعيشه بادنا في ظل مواجهة العالم لهذه الجائحة وما تقدمه من إمكانيات عالية ومواقف 
دولية عازمة نشعر حيالها بالفخر واالعتزاز بالقيادة الحكيمة وقدرة اإلنسان السعودي في خدمة 

دينه ووطنه وتقديم أجل التضحيات لهما ببسالة واقتدار..
وفي الختام سأل سموه  الله- سبحانه وتعالى -أن يديم على الباد أمنها وعزها واستقرارها 
وحماها وشعبها من كل باء ووباء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير
 محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله

 والسام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الكلمة
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كلمة أمين عام الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه والصــاة والســام علــى رســول اللــه وعلــى الــه وصحبــة 
ومــن ســار علــى هديــه ..

بعــد اكتمــال مشــوار 41 عــام مــن عمــر جمعيــة الملــك عبــد العزيــز 
الخيريــة بتبــوك حققــت الجمعيــة العديــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات 
المتتاليــة خــال العــام الماضــي 2019 م ، واســتمرارًا للنهــج الــذي اعتدناه 
فــي هــذه البــاد مــن رعايتــه واهتمــام وحــرص مــن قيــادة هــذه البــاد 
بشــعبها والمقيميــن علــى أرضهــا واللفتــة األبويــة الكريمة التي جســدت 
ــارات  ــا باإلنســان أواًل دون اعتب ــه- وتمكينه ــة -أيدهــا الل ــام الدول اهتم
ماديــة وال حدوديــة وال تمييــز وتحيــز بــل المســاواة بيــن الجميــع، مــا يؤكــده النهــج الســليم ويشــهده 
التاريــخ منــذ تأسيســها علــى يــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود طيــب اللــه ثــراه ابتكــرت العديــد مــن 
البرامــج الجديــدة النوعيــة التــي تهــدف إلــى تقديــم خدمــات ترتقــي لتطلعــات األســر الذيــن ترعاهــم 

مــن جميــع الفئــات المحتاجــة )أيتــام – مطلقــات – أرامــل- حــاالت خاصــة( .
وتعمــل الجمعيــة جاهــدة لدعــم وتنميــة األســر ببرامــج تنمويــة منهــا : قــروض لألســر المنتجــة 

والمشــاريع المتناهيــة الصغــر عــن طريــق دعــم وتمويــل ورعايــة لهــم.
وتلبيــة الحتيــاج األســر األشــد حاجــة مكنتهــم الجمعيــة مــن امتــاك المســكن المناســب وفــق 

احتياجاتهــم.
ــى أن  ــه تعال ــرع مهمــا كان تبرعــه، أســأل الل ــكل متب كمــا انتهــز هــذه المناســبة ألتقــدم بالشــكر ل

ــذل. ــد مــن العطــاء والب ــة ويكســبهم رضــاه ويوفقهــم لمزي ــر والمثوب يضاعــف لهــم األج

ختامــا .. اســأل اللــه العظيــم أن يحفــظ بادنــا وقادتنــا ومقدســاتنا وان يعيننــا علــى مســاعدة كل 
محتــاج وتســهيل صعــاب الحيــاة لــه.

  والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدكتور
عبد اهلل بن أمحد بدوي الشريف
أمني عام مجعية امللك عبد العزيز اخلريية
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صاحب السمو الملكي األمير

فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
أمير منطقة تبوك

و رئيس مجلس اإلدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

األستاذ / احمد بن عبد الرحمن الخريصي 

األستاذ / مدني بن محمد أمين العلي 

المهندس / رياض بن محمد إبراهيم الناصر

األستاذ / عماد بن سداد ألفاخري 

األستاذ / إبراهيم بن سليمان البازعي 

المهندس / سعد بن محمد السواط

اللواء المتقاعد / حسين بن عبد الرحمن أبو هاشم 

المهندس/ وليد بن عقيل عباس الحربي

الدكتور/عبدالله بن عبد الخالق اليوسف 

اللوء المتقاعد /خليفة بن هجهوج الدهاش 

الدكتورة / عائشة بنت سويلم العطوي 

االستاذة / نجاء بنت سليمان الشامان

نائب الرئيس

أمين الصندوق

 عضو

 عضو

 عضو

 عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
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اللجنة االجتماعية

اللجنة التنفيذية

المسمى األسم م

رئيس اللجنة األستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الخريصي 1

عضو اللواء متقاعد /حسين بن عبدالرحمن أبوهاشم 2

عضو المهندس/ وليد بن عقيل الحربي 3

عضو الدكتورة /عائشة بنت سويلم عيد االميلس 4

المسمى األسم م

عضو اللواء متقاعد /خليفة بن هجهوج الدهاش 1

عضو األستاذ /إبراهيم بن سليمان البازعي 2

عضو األستاذ / عماد بن سداد الفاخري 3

عضو األستاذة /نجالء بنت سليمان بن رفيع الشامان 4

لجنة تنمية الموارد واالستثمار

اللجنة االعالمية

المسمى األسم م

عضو المهندس /سعد بن محمد السواط 1

عضو الدكتور /عبداهلل عبد الخالق اليوسف 2

عضو المهندس /رياض بن محمد بن إبراهيم الناصر 3

المسمى األسم م

عضو الدكتورة /عائشة بنت سويلم عيد االميلس 1

عضو األستاذة /نجالء بنت سليمان بن رفيع الشامان 2

اللـجـــــان
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 الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية 

مجلس االدارة 

رئيس مجلس االدارة 

نائب رئيس المجلس 

اللجنة االجتماعيةاللجنة التنفيذيةاللجنة اإلعالمية

االمين العام للجمعية 

المديرالتنفيذي

السكرتارية

لجنة تنمية الموارد 

سكرتارية المجلس

مدير مكتب
 االمين العام 

تنمية الموارد 
واإلستثمارات

البرامج واألنشطة 
والتدريب

مركز وتقنية 
المعلومات

العالقات العامة 
واإلعالم

اإلدارة المالية

المحاسبة

الصندوق

التحصيل

إدارة الرعاية
 والتنمية )رجال(

اإلستعالمات
 وقبول الطلبات

البحث 
الميداني

الفرق 
التطوعية

إدارة المواد

المشتريات

المستودعات

مراقبة
 المخزون

إدارة 
الموارد البشرية

خدمات 
الموظفين

األرشيف

شئون
 المتطوعين

إدارة الخدمات 
المشتركة

صيانة المباني

األمن والسالمة

النقليات

القسم النسويإدارة التطوع

                                                                                        
مدير

 قسم التطوع
ادارة 

الرعاية والتنمية

منسق تطوع 
الفعاليات    

اإلستعالمات
وقبول الطلبات

منسق الفرق 
التطوعية

كفالة
 يتيم

األسر
المنتجة

إدارة اإلسكان 
التنموي

استقبال
 العروض

التخصيص 
واالنتفاع

االدارة
 التنموية
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الرؤية

 الريادة والتميز في العمل الخيري.

الرسالة 

 جمعية أهلية في منطقة تبوك تضع على عاتقها جزء من تحمل المسؤولية والمساهمة في 

التنمية البشرية من خال تمكين األسر وفق برامج نوعية وشراكات مجتمعية. 

األهداف  

1- العمل على نشر وتشجيع روح التكافل.

2-تقديم المساعدات الخيرية النقدية والعينية.

3-تقديم البرامج التدريبية والتطويرية.

4-العمل على تمكين األفراد واألسر بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

5-العمل على تحسين بيئة الحياة للمحتاجين



20

خـــدمـــاتنـا

دعم األسر

 المنتجة

توفير أجهزة 

كهربائية

تأثيث منازل

كفالة معلقة

كسوة العيدين

مساعدات زواج 

اإلسكان التنموي

كفالة يتيم 

سالل رمضانية

الحقيبة 

المدرسية 

دورات تدريبية

البطاقات الغذائية

كفالة أرملة 

زكاة الفطر

فائض المالبس

إقامة أنشطة 

ترفيهية 

تكاليف سفر 

العالج

كفالة مطلقة 

كسوة الشتاء

استقبال األضاحي

ريال
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طلق تطبيقا لسنة نبينا الكريم حيث قال عليه الصاة و السام
ُ
مشروع  كفالة األيتام ُأ

) أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا وأشــار بالســبابة والوســطى، وفــرق بينهمــا ( يتــم مــن خالــه 
تقديــم الكفالــة الشــهرية  لأليتــام بمبلــغ )200ريــال ( بهــدف توفيــر المتطلبــات األساســية لــه مــن 
الرعايــة الماديــة والتربويــة والصحيــة واالجتماعيــة  فتكــون عوًنــا لســد احتياجــات األيتــام بحيــث يتــم 

تأميــن مســتلزمات الحيــاة لهــم وليحظــوا بعيشــة كريمــة فــي مجتمعاتهــم.

انطاقا من مقولة  رسولنا الكريم  علية الصاة والسام
ــي  ــغ مال ــة مبل ــه ( خصصــت الجمعي ــة والمســكين كالمجاهــد فــي ســبيل الل ــى األرمل )الســاعي عل

ــاة. ــة ليعينهــا علــى نوائــب الحي يصــرف شــهريا لألرمل
ــاج كل  ــم مســاعدات شــهريه مخصصــه حســب احتي ــا بتقدي ــى دعــم األســر مادي مشــروع يقــوم عل

ــاء المعيشــة . أســرة بهــدف ســد حاجتهــا األساســية ومســاندتها لمواجهــة أعب

مشاريع خيرية
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مشروع يقوم على استقبال الزكوات وصرفها في مصارفها المشروعة.

مشــروع  قائــم طــوال العــام يقــوم علــى ســد احتيــاج األســر بســال غذائيــة أساســية للحيــاة 
اليوميــة.

مشاريع خيرية
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مشــروع موســمي يهــدف إلــى توفيــر كســوة العيــد لألســر مــن مابــس وقســائم شــرائية  ليعيشــوا 
فرحــة العيــد , حيــث تقــوم الجمعيــة بتنفيــذ هــذا المشــروع فــي عيــد الفطــر وعيــد األضحــى المبــارك.

مشــروع موســمي تقدمــه الجمعيــة مــع بدايــة دخــول فصــل الشــتاء لتلبيــة احتياجــات األســر 
. و دفايــات ومابــس شــتوية  بطانيــات  بتوزيــع  الجمعيــة  مــن خدمــات  المســتفيدة 

مشاريع خيرية
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مشــروع يقــوم علــى دعــم األســر المســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة والتــي تتعــرض ألزمــات ماليــة 
طارئــة مثــل )مســاعدات ماليــة – ســداد إيجــار – ســداد فواتيــر (

وذلك للمساهمة في تخفيف األعباء المالية وزيادة روح التكافل االجتماعي.

ــاج كل  ــم مســاعدات شــهريه مخصصــه حســب احتي ــا بتقدي ــى دعــم االســر مادي مشــروع يقــوم عل
ــة عنهــم. ــاه النفســية والمعنوي أســرة ليســاهم فــي رفــع  المعان

مشاريع خيرية
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»أمتي كالمطر، ال يدرى،
              الخير في أوله أم في آخره«

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
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المستفيدين

ايتــــام

ارامـــــــل  

مطلقات   

حاالت خاصة

غير السعوديين  

13912

 912

 553

 704

 72

 66

 3184

أسرة وفرد

فرد

 المساعدات العينية

يستفيد منها  شهريًا اكثرمن

المساعدات النقدية 

يستفيد منها شهريًا اكثر من 

) 9152 ( اسرة وفرد
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هــي منصــة يتــم رفــع فواتير الكهربــاء متعثرة 
المســتفيدة  المحتاجــة  عــن االســر  الســداد 

مــن خدمــات الجمعيــة ,
الفواتيــر  تفاصيــل  عــن  االطــاع  ويتــم 
وطريقــة التســديد مــن خــال الرابــط التالــي:

هــي احــدى مبــادرات وزارة اإلســكان تهــدف لتلبيــة 
مــن  المجتمــع  فــي  حاجــة  األشــد  األســر  احتيــاج 
الوحــدات الســكنية وتمكينهــم من تملك المســكن 

ــه وفــق احتياجهــم. المناســب أو االنتفــاع ب

https://sites.google.com/view/osrah

 انجازاتنا في ارقام

تسديد فواتير الكهرباء

اإلسكان التنموي

) 189( فاتورة ) 269,411 ( ريال

337  1911

108

49

85

26

69

وحده سكنية فرد 

مطلقـــه ارملــــــة

اسرة متعففه ايتــــــام

حالة خاصه
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بيــن  المشــترك  التعــاون  اتفاقيــة  علــى  بنــاء 
بمنطقــة  الخيريــة  عبدالعزيــز  الملــك  جمعيــة 
ــي هــذه  ــة ,تأت ــة االجتماعي ــوك وبنــك التنمي تب
غيــر  القطــاع  تحفيــز  علــى  حرصــًا  االتفاقيــة 
, لدعــم ورعايــة  الربحــي لتحقيــق رؤيــة 2030 
ــة الصغــر ومشــاريع  ــل المشــاريع متناهي وتموي
األســر المنتجــة والصناعــات اليدويــة والحرفيــة .

تمويل بنك التنمية االجتماعية

 انجازاتنا في ارقام

) 29( قرض ) 571,000 ( ريال

األنشطة

تجارة مواشي

عطورات وبخور

القهوة وخلطاتها

كروشيه

إكسسوارات

الطهي المطاعم الديكوباج

الريزن

 بهارات

تجارة العباءات

غزل السدو

كوش أفراح
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التــي  المبــادرات  احــدى 

أطلقتهــا وزارة اإلســكان وهــي 

لمســاعدة  منصــة  عــن  عبــارة 

المحتاجيــن فــي توفيــر الســكن 

. االيجــار  ودعــم 

 جود اإلسكان

) 10( أسر ) 96,930 ( ريال
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حملة يدا بيد

ــا صاحــب  ــه به ــي وج ــد ” الت ــدًا بي ــة ” ي ــوك حمل ــخ 1441/8/10هـــ    بمنطقــة تب انطلقــت فــي تاري

الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة تبــوك ، فــي ظــل الظــروف 

الراهنــة التــي تمــر بهــا كافــة دول العالــم ، واإلجــراءات االحترازيــة الحثيثــة التــي اتخذتهــا الدولــة – 

أيدهــا اللــه – منــذ البدايــة لمكافحــة انتشــار وبــاء كورونــا وتســخير كافــة الســبل للمحافظــة علــى 

ــم . ســامة المواطــن والمقي

ــى  ــي تهــدف إل ــة الت ــز انطلقــت الحمل ــن عبدالعزي ــن ســلطان ب ــد ب ــر فه ــه مــن ســمو األمي وبتوجي

ــد مــن  ــة للح ــراءات االحترازي ــراء اإلج ــر تضــررًا ج ــى األســر األكث ــار عل ــف اآلث ــات ســموه بتخفي تطلع

ــم العــون لألســر المحتاجــة مــن  ــة لتقدي ــا ، وكذلــك دعــم األعمــال الميداني ــروس كورون انتشــار في

مواطنيــن ومقيميــن ،مؤكــدًا بــأن الحملــة تتخــذ عــدة مبــادرات لمســارات كثيــرة ومتنوعــة تتركــز فــي 

ــة وأســرية. ــة وتمويني ــة ، وصحي محــاور رئيســة ” اجتماعي
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احصائيات حملة يدا بيد

 إنجــازات
جمعيه الملك عبدالعزيز الخيرية فى

 بيد
ً
 حملةيدا

االيتام         المطلقات        االرامل        اسر سجناء           محدودي الدخل

االسر المنتجة          العمالة 

البدع            الجهراء             الخريبة             الكر                    الشبعان

الفارعه         شقري            الشرف             الشدخ

 الفئات المستفيدة

القــــرى
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 برامجنا

وأنشطتنا اإلجتماعية
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احتفــت جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة مــع اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة تبــوك بيــوم 

اليتيــم العربــي وذلــك يــوم االحــد 1441/6/1هـــ تحــت عنــوان )أتحــب أن يليــن قلبك...وتــدرك حاجتــك( 

ــوك. ــم تب ــإدارة تعلي ــى اإلدارات النســائية ب ــة فــي مبن بمشــاركة عــدة جهــات حكومي

يوم اليتيم العالمي ٢٠٢٠م
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 مشروع السالل الغذائية لعام ٢٠٢٠م

تواصــل جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة بتبــوك خدماتهــا تجــاه األســر المحتاجــة واأليتــام بتوزيــع 

ســال غذائيــة تحتــوي الســلة علــى المــواد األساســية مــن األصنــاف ذات النوعيــة الجيــدة ويســتمر 

هــذا المشــروع طــوال العــام. 
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 مشروع الكسوة الشتوية لعام ٢٠٢٠م

ــز الخيريــة بمنطقــة تبــوك تــوزع ) 700( فــراء شــتوي و)300( كرتــون تمــر  جمعيــة الملــك عبــد العزي

ــز  ــا والمراك ــة له ــة التابع ــاون مــع الفــرق التطوعي ــة بالتع لألســر المســتفيدة مــن خدمــات الجمعي

والقــرى التابعــة لمنطقــة تبــوك وذلــك امتــدادا لمشــروع الكســوة الشــتوية الموســمي لمواجهــة 

البــرد القــارس. 
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اقامــت جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة بمنطقــة تبــوك احتفــال لفعاليــة )يوم التطوع الســعودي 

والعالمــي( بحضــور أميــن عــام الجمعيــة د.عبداللــه بــن احمد الشــريف وذلــك بمقر الجمعية بمشــاركة 

عــدد مــن األســر المنتجــة وجــرى خــال االحتفــال تكريــم الموظفيــن وعــدد مــن المتطوعيــن و الفــرق 

التطوعية. 

يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢٠م
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ملتقى تمكين التوظيف لمستفيدي الضمان االجتماعي ٢٠٢٠م

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي االميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز أميــر منطقــه تبــوك 

شــاركت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة فــي ملتقــى التمكيــن لتوظيــف مســتفيدي الضمــان 

ــوك. ــة بمنطقــة تب ــة االجتماعي ــذي نظمــه فــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنمي االجتماعــي وال
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دعم التعليم عن بعد بتوزيع شرائح مجانية 

دعمــا لمســيرة أبنائنــا الطــاب والطالبــات التعليميــة مــن األســر المســتفيدة مــن جمعيــة الملــك 

عبــد العزيــز الخيريــة بتبــوك بالتعــاون مــع شــركة ليبــارا تــم توزيــع 5000 شــريحة بيانــات واتصــال مجانية 

وذلــك حتــى ال يتأثــر أبنائنــا الملتحقيــن بالتعليــم ويتمكنــوا مــن مواصلــة الدراســة والتعليــم عــن بعــد.
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البرامج التدريبة والتطويرية

سعيا لتنمية مهارات المستفيدين وقدراتهم لتأهليهم لسوق العمل

الدورات والبرامج 11

18631 األوالدالبنات
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مبادرة توزيع أجهزة حاسب الي مكتبي بالتعاون مع جمعية ارتقاء

قامــت جمعيةالملــك عبدالعزيــز الخيريةبتوزيــع )50( جهــاز حاســب آلــي مكتبــي ألبنــاء وبنــات االســر 

المســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة لدعــم مســيرتهم التعليميــة عــن بعــد بدعــم مقــدم مــن جمعيــة 

ارتقــاء لتأهيــل الحاســبات اآلليــة.
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ــذي يعنــى بدراســة الحــاالت وتســجيلها ومتابعتهــا والبحــث والتقصــي عــن المعلومــات  القســم ال

والبيانــات عــن األســرة ودراســة تلــك المعلومــات وبيــان اســتحقاق األســرة للمســاعدة والتســجيل.

الفئات التي يخدمها قسم البحث والرعاية االجتماعية

رب األســرة المســتفيدة: هــو مــن ال يســتطيع توفيــر ضروريــات الحيــاة ألســرته, ويدخــل فــي ذلــك 

الفقــراء والمســاكين ضعيفــي الدخــل.

العاجز:  كل من أصيب بمرض وال يستطيع العمل بسببه بموجب تقرير طبي.

األرملة: هي كل امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج بعد وفاته وأعمارأوالدها تحت  ) 18 (عاما.

المطلقة: من ثبت طاقها بصك شرعي.

المعلقــة:  المــرأة التــي يهجرهــا زوجهاهجــراً  طويــا, فــا هــي مطلقــة وال هــي زوجــة ويثبــت ذلــك 

بصــك شــرعي. 

االيتام: ايتام االب و من هم تحت سن )18( عاما. 

ــر طبيةمــن  ــك بتقاري ــت ذل ــة بســبب اإلدمــان ويثب ــي عائلهــا فاقــد األهلي أســرة مدمــن:  هــي الت

مستشــفى حكومــي.

األســر النازحــة:  أفــراد القبائــل النازحــة التــي لهــا إجــراءات فــي وزارة الداخليــة, أو يحمــل بطاقــة تنقــل 

للنازحيــن ســارية المفعول.

قسم  البحث والرعاية االجتماعية
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تعبئة نموذج الدوائر الحكومية.

صور من الهوية الوطنية وكارت العائلة.

صورة شهادة مياد االبناء اذا كانوا غير مسجلين بدفتر العائلة.

صورة من عقد االيجار الموثق.

صورة بالفصل من الخدمة على ان ال تزيد عن سنة.

افادة برواتب االبناء العاملين.

التسجيل

شــروط التسجيـل 
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المــوارد الماليــة عامــل أساســي ومهــم  للمؤسســات الخيريــة, وتســعى الجمعيــة دائمــا إلــى تطويــر 

ــرة, وكــوادر بشــرية قــادرة  ــر مراكــز متخصصــة واستشــاريون ذو خب ــة عب اســتدامة مواردهــا المالي

علــى تســويق برامجهــا وانشــطتها بطــرق جديــدة ومبتكــرة.

الدعم السنوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

األوقاف الخيرية

التبرعات العامة

الجهات والمؤسسات المانحة

التبرع النقدي لدى مركز استقبال التبرعات في مقر الجمعية.

التبرع بواسطة نقاط البيع في مركز استقبال التبرعات في مقر الجمعية.

التحويل ألحد حسابات الجمعية بواسطة احد الصرفات االلية.

التحويل ألحد حسابات الجمعية عبر موقع البنك االلكتروني أو الهاتف المصرفي.

تحرير شيك مصرفي ب اسم جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك 

استقطاع بنكي عن طريق احد البنوك.

 موارد الدعم المالي 

طــــــرق التبــــرع

قسم تنمية الموارد المالية
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يطيــب لجمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك تدشــين الموقــع االلكترونــي الخــاص بهــا بشــكل 

جديــد ومتجــر الكترونــي بشــكل تقنــي ومتطــور, يخــدم العمــاء داخــل وخــارج مناطــق المملكــة 

ــة ــات الجمعي ــار وإحصائي ــع أخب ــه جمي ــاح ب ــة الســعودية ومت العربي

حرًصــا منهــا علــى مواكبــة التقنيــة الحديثــة وتطورهــا، وتمتيــن بنيتهــا التقنيــة وإســهاًما فــي توفيــر 

وســائل اتصاليــة متنوعــة ومتعــددة للداعميــن والشــركاء والكفــاء، بمــا يضمــن ســهولة الوصــول 

وســرعة التواصــل.

نسعد بزيارتكم للمتجر من خال الرابط التالي: 

 http://kacasa.org

 خيارات دفع متعددة )فيزا، مدى(

خدمة العماء على مدار األسبوع

ويوفر المتجر خدمات متميزة

الموقع االلكتروني لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

 متجر عطاء
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إدارة التطوع 

يعتبــر العمــل التطوعــي أحــد األعمــال اإلنســانية والحضاريــة فــي العالــم. فالتطــوع هــو أحــد العوامل 

الضروريــة لنهضــة وتطــور األوطــان. حيــث يبــذل الفــرد فيــه طاقتــه، وجهــده، ووقتــه وخبرتــه فــي 

مســاعدة المحتاجيــن. كمــا يســهم التطــوع فــي ســد النقــص فــي اإلمكانــات البشــرية وذلــك مــن 

خــال تفعيــل دور المشــاركة المجتمعيــة فــي تحقيــق التنميــة .

وتــم تأســيس وحــدة التطــوع بجمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة  انطاًقــا مــن اهتمامهــا بقيــم 

ــز التنميــة االجتماعيــة، وســعًيا منهــا للمســاهمة فــي تحقيــق  ــاره أحــد ركائ التطــوع وأهميتــه باعتب

رؤيــة المملكــة 2030م، التــي دعــت للوصــول إلــى مليــون متطــوع ســنوّيًا، مــن خــال تســهيل عمليــة 

اســتقطاب الكفــاءات وتدريبهــا، وغــرس ثقافــة التطــوع لــدى أفــراد المجتمــع، وتفعيــل مفهــوم 

التطــوع؛ لمــا لــه مــن دور فــي التنميــة الوطنيــة، وأثــره علــى الفــرد والمجتمــع؛ لكونــه داللــة علــى 

قيــم العطــاء والتراحــم والتعــاون والتكاتــف وتعزيــز اللحمــة االجتماعيــة بيــن أفــراد المجتمــع.

 للتطوع معنا ..... 
نرجو زيارة صفحتنا لدى منصة العمل التطوعي

https://nvg.gov.sa/Organizations/Details/1203

الفرق التطوعية 

تطوع معنا أكثر من 

نطاق األحياء 

بعدد فرص تطوعية 

بإجمالي ساعات تطوعية 

10

1886

69

 340

726240

متطوع

حي

ساعة
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  الفرق التطوعية

رجال

سيدات
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275044,51

فريق عطاء تبوك

تسديد فواتير كهرباء 
80 اسرة

تـــوزيــع لحــــوم 
200 اسرة

مبادرة كسوة الشتاء 
130 اسرة

تسديد إيجارات المنازل 
10 اسرة

البطانيات
400 اسرة

بطاقات تموينية 
250 اسرة

دفايات 
150 اسرة

سداد ديون بقاالت  
5 اسرة

سال غذائية 
60 اسرة

أجهزة كهربائية 
50 اسرة

21 عدد األعضاء 

80354,54 76189,87 ريال

ريال

ريال

23,50025,00055,00015,000 ريالريالريالريال

24,8854000018,00050000 ريالريالريالريال

اجمالي الدعم العام  
اسرة1345عدد االسر المستفيدة من خدمات الفريق 

2020
إنجازات  
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فريق تطوعي تبوك

لحوم 

مستلزمات شتوية 

سال غذائية  

توزيع الدجاج 

 7 عدد األعضاء 

 225

  50

 13

  300

   150

2020
إنجازات  

عدد بطانيات 

  عدد دفايات 

  قدم خيرك ... 

                                وانفع غيرك ... 
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فريق احسان تبوك التطوعي

بطاقات شرائية 

مستلزمات شتوية 

سال غذائية 

أثاث وأجهزة كهربائية 

تسديد فواتير كهرباء ومياه 

كراتين مياه 

تسديد إيجارات المنازل

كسوة العيد 

 30 عدد األعضاء 

 48

 48

 48

 48

 48

 48

 12

  20

  25

2020
إنجازات  

عدد بطانيات 

  عدد دفايات 
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فريق البذل والعطاء التطوعي

توزيع تمور 

تـــوزيــع لحــــوم مستلزمات طبية 

كفالة ارملة 

زكاة الفطر 

كسوة الشتاء 

تأثيث منازل 

سداد فواتير الكهرباء 
28  اسرة

كوبونات مواد غذائية 
370 كوبون

كفالة مطلقة 
مستلزمات شتوية 

سال غذائية 
1800 سلة

سداد ايجار 

أجهزة كهربائية 
مكيفات – ثاجات – افران

9 عدد األعضاء 

60,000 74,000

100,000

ريال ريال

ريال

ريال40000

2020
إنجازات  

40 جهازكهربائي

200  كرتون200  كيس رز

14  ارملة 

20  اسرة 20  منزل 

13  مطلقة 

35  ذبيحة7 جهاز

بطانيات / 820 بطانية

دفايات / 212 دفاية
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فريق وقفات انسانية

توزيع تمور سال غذائية  

مستلزمات شتوية
كسوة الشتاء 

توزيع لحوم  أجهزة كهربائية 
مكيفات – ثاجات – افران

5 عدد األعضاء 

 1500

2020
إنجازات  

200   كرتون120 سلة

بطانيات / 65 بطانية

دفـــايـات / 4200  دفاية

فـــــــــــــراء / 13  فروة

3200

7501100

ريال

ريالريال  بتكلفة 

ريال

مهما استصغرته
فال تدري أي حسنة

تدخلك الجنة

أفعل الخير
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فريق سواعد الخير التطوعي

توزيع تمور سال غذائية  

مستلزمات شتوية
كسوة الشتاء 

توزيع لحوم  أجهزة كهربائية 
مكيفات – ثاجات – افران

7 عدد األعضاء 

30  زبيحة

2020
إنجازات  

40 جهازكهربائي

103   كسوة

424  كرتون310 سلة

بطانيات / 174 بطانية

دفـــايـات / 66  دفاية

فـــــــــــــراء / 25  فروة
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فريق بصمة الخيرالتطوعي

توزيع تمور سال غذائية  

كوش أفراح 
مستلزمات شتوية

عباءات

توزيع لحوم  أجهزة كهربائية 
مكيفات – ثاجات – افران

12 عدد األعضاء 

20  كرتون

2020
إنجازات  

40 جهازكهربائي

10   كوشة 50   عباية

200  كرتون120 سلة

بطانيات / 25 بطانية

دفايات / 20 دفاية

 إزرع خـير ....

                                                          تالقي خير ....
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فريق بريق امل 

بطاقات تسوق مابس 

دجاج

بطانيات

لحوم

دفايات

سال خضار 

تأثيث منازل  

سال غذائية 

حليب ومستلزمات  أطفال 

ماء

 350

11 4035

عدد األعضاء 

الساعات التطوعية المبادرات

 48

 4

 50

 30

 20  20  30  250

 56  36  30

ساعةمبادرة

كرتون

كرتون كرتون

كرتون

سلة

ثـاجــةغرفة نوم

سجـــادمطبـخ  1

 2

 4

2020
إنجازات  

 إزرع خـير ....

                                                          تالقي خير ....
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فريق حياة التطوعي

مبادرة المعهد الفكري إفطار صائم في رمضان  كسوة الشتاء  كسوة العيد 

مبادرة معين شهريًا 

 350

 93,161170

346

عدد األعضاء 

عدد المشاركين  

عدد أيام الفعاليات 
الساعات التطوعية 

 500  3000  10000 5000

5000

مشاركساعة

يوم

ريالريالريالريال

ريال

2020
إنجازات  

 اليوم العالمي للتطوع             اليوم الوطني 90

حملة يدا بيد          دورة تصوير مجانية

برنامج المخدرات واضراره           مبادرة نحن معكم

خدمات مجتمعية

والله في عون العبد ..

                        ما كان العبد في عون أخيه ..
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البطانيات

كيس سكر كيس طحين 

سال غذائية 

كيس رز 

40 عدد األعضاء 

 48 12

 464848

2020
إنجازات  

فريق سخاء التطوعي

مشاركة باليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة 3 ديسمبر

مشـاركــة باليــوم السعــودي والعــالمي للتطوع 5 ديسمبر



60

شركاء النجاح

مزرعة عبدالوهاب العبيدان                        محمد احمد العمودي

     مطلــق محمد الـمطلــق 
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حساباتنا البنكية 
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بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )41(

الرقم الموحد 920015152 

من خارج  المنطقة 0144221238

جـــــوال / 0556691600 -  0559820093      

فاكس /0144235477   

المملكـة العربيـة السعـودية - تبـوك  - شـارع األميـر فهـد بــن 

سلطـــان بجـوار مبنى التأمينات اإلجتماعية

http://kacasa.org

 @kaca1404

Kaca.tabuk4@gmail.com
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