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استهالل

 مــن 1401هــــ والــى اآلن وأكثــر مــن واحــد وأربعــون عامــا فـــي نهــج العطــاء 
كانــت جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة بتبــوك وال تــزال  يــدا العــون لــكل 
مــن أعيــاه الفقــر وأثقلــت كاهلــه الحاجــة ، منــذ أن تأسســت وهــي تعمــل 
ــق أهدافهــا مــن خــال إقامــة المشــاريع والبرامــج واألنشــطة  ــي تحقي فـ
الهادفــة كمــا أنهــا تعمــل جاهــدة علــى  االرتقــاء بالمســتوى االجتماعــي 
والثقافـــي والمهنــي وتحقيــق التكافــل والتراحــم بيــن فئــات المجتمــع 
وتقديــم خدماتهــا للمحتــاج دون أن يكــون الهــدف الحصــول علــى الربــح 

المــادي.

202120219 التقرير السنوي
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امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود
مؤسس اململكة العربية السعودية

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  

 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,,,,
أن العمــل الخيــري والتطوعــي فــي منطقــة تبــوك قــد انطلــق 
واإلغاثيــة  اإلنســانية  الخدمــات  لتشــمل  متنوعــة  آفــاق  إلــى 
التنميــة  واللجــان  األهليــة  الجمعيــات  لتصــل  والمتخصصــة 
إلــى مســتويات عاليــة مــن خدمــة اإلنســان فــي  االجتماعيــة 

الحيــاة. جميــع جوانــب 
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 
ــر الجمعيــات ومســاعدتها فــي أداء عملهــا، إلــى أن أصبحــت  المرحلــة اللبنــة األساســية فــي تطوي

اآلن أعدادهــا بالمئــات ,,
ــز الخيريــة بتبــوك تقــدم نموذجــا واضحــا يعكــس مــا وصلــت إليــه ومــا  إن جمعيــة الملــك عبدالعزي
تحقــق بهــا مــن أهــداف ألنشــطة اجتماعيــة خيريــة متعــددة الزالــت الجمعيــة تــؤدي دورهــا وفــق 
مفاهيــم جديــدة وآليــات عمــل تســعى لتطويــر العمــل الخيــري لتحقيــق أهدافهــا الموجــودة وتلبــي 
ــام  ــة تســعى للقي ــري, وهــذه الجمعي ــع  و خطــط وبرامــج العمــل الخي ــات فــي جمي كافــة االحتياج
ــد مــن المتطلبــات التــي تخــدم المجتمــع وذلــك تحقيقــا ألهــداف  بدورهــا مــن أجــل تحقيــق العدي

ــة الســعودية 20٣0م ــة المملكــة العربي رؤي
وذلــك بالدعــم الغيــر محــدود والمســتمر الــذي تجــده الجمعيــات الخيريــة والتطوعيــة  بمنطقــة  
تبــوك وكافــة مناطــق المملكــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا اللــه – الذيــن أولــوا هــذا القطــاع اهتمامــًا كبيــرًا 
ليتوافــق مــع برامــج التحــول الوطنــي لتطويــر وبنــاء القطــاع الغيــر ربحــي ومــع الرؤية العامــة للدولة.
ســائا اللــه القديــر أن يديــم علــى بادنــا أمنهــا وعزهــا واســتقرارها فــي ظــل قيــادة خــادم الحرميــن 

الشــريفين، وســمو ولــي العهــد - حفظهمــا اللــه .

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

أمري منطقة تبوك ورئيس جملس  إدارة اجلمعية

الكلمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه والصــاة والســام علــى رســول اللــه وعلــى الــه 

وصحبــه ومــن ســار علــى هديــه ..

العمــل الخيــري مــن أهــم ســمات المجتمع المســلم الــذي يعمل 
علــى تلبيــة احتياجــات المحتاجيــن وتحقيــق مطالبهــم للمحافظــة 

علــى البنــاء االجتماعــي الســليم للدولة
وبفضــل اللــه تعالــى وتضافــر جهــود المخلصين حققــت الجمعية 
نجاحــات كبيــرة فــي مياديــن العمــل الخيــري التنمــوي مــن خــال 
القيــام بواجبهــا فــي التخفيــف مــن معانــاة الفقــراء والمحتاجيــن 
فــي المجــال الخدمــي والتعليمــي ورعايــة االيتــام واالرامــل وكفالــة االســر ، وتتبنــى الجمعيــة 
الكثيــر مــن المشــاريع التنمويــة والنوعيــة التــي تضــع علــى راس أولياتهــا االهتمــام باإلنســان ألنــه 
أســاس التنميــة وهدفهــا ، مثــل تنميــة االســر وتأهيلهــا بالتدريــب والتأهيــل وتســعى الجمعيــة أن 
تعــزز االنشــطة االجتماعيــة عبــر أهــداف محــددة تدعــم برامــج التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

المســتدامة
ــج ملموســة وتواصــل  ــى أرض الواقــع مــن نتائ ــزاز والســرور مــا تحقــق عل ــه مــن دواعــي االعت إن
الجمعيــة عطاءهــا للعــام الثانــي واالربعــون علــى التوالــي بهمــة وعزيمــة واجتهــاد ، حيــث تســعى 
للتطويــر المســتمر لتحقــق التميــز والريــادة فــي العمــل الخيــري متطلعــة إلــى آفــاق أوســع وأرحــب 

وواضعــة نصــب عينيهــا رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 20٣0 .
وختامــًا ال يســعنا إال أن نشــكر اللــه علــى نعمــه الكثيــرة ثــم نتوجــه بالشــكر لراعــي مســيرة الخيــر 
ــه-  ــز ال ســعود – يحفظــه الل ــد العزي ــن عب ــن الشــريفين الملــك ســلمان ب والعطــاء خــادم الحرمي
وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيز ال ســعود -يحفظه 
اللــه- وصاحــب الســمو الملكــي االميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز ال ســعود – يحفظــه اللــه- 
وإلــى كل محبــى الخيــر وداعميــه مــن محســنين ومتطوعيــن علــى عطائهــم المتواصــل ودعمهــم 

المتميــز . واللــه ولــي التوفيــق ،،،

الدكتور
عبد اهلل بن أمحد بدوي الشريف

أمني عام مجعية امللك عبد العزيز اخلريية

كلمة أمين عام الجمعية
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أعضاء مجلس اإلدارة

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

نائب الرئيس

الدكتور
عبدالله بن عبدالخالق اليوسف 

عضو

األستاذ
إبراهيم بن سليمان البازعي 

عضو

اللواء المتقاعد
حسين بن عبد الرحمن أبو هاشم 

عضو

الدكتور
عائشة بنت سويلم العطوي

عضو

المهندس 
سعد بن محمد السواط

عضو

اللوء المتقاعد 
خليفة بن هجوج الدهاش

عضو

المهندس 
وليد بن عقيل عباس الحربي

عضو

األستاذة 
نجاء بنت سليمان الشامان

عضو

المهندس 
رياض بن محمد إبراهيم الناصر

عضو

األستاذ
مدني بن محمد أمين العلي

أمين الصندوق

األستاذ 
عماد بن سداد ألفاخري

عضو

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
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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

20212021 التقرير السنوي18

الهيكل التنظيمي

2021202119 التقرير السنوي
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وجهتنا

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.

٣-تقديم البرامج التدريبية والتطويرية.

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

5-العمل على تحسين بيئة الحياة للمحتاجين

القيم  

المسؤولية – األمانة – الشفافية – كرامة المستفيد – التميز واالبداع –االتقان 

2021202121 التقرير السنوي
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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
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مشاريع خيريةمشاريع خيرية
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أجمالي ماقدمتة الجمعية خالل عام 2021م

ســـال 
غــــذائيـة

فـــــواكـــــة

تـمـــور

حلـــويــات

بـطــانـيــــات

لحـــــوم

ملبوسات 
ة هــز جا

دفــــايـــــات

حقـــائـب 
مدرسية

عدد االسر 
المستفيدة 

باجمالي 

33,300

32,300

66,105

835

385 2

6408

1800

1112

1320

215400,730

سلة

سلة

كرتون

كرتون

بطانية

كرتون

كرتون

دفاية

حقيبة

ريالأسرة

مستلزمات 
شتوية 

حقائب 
مدرسية 

منصة تسديد 
فواتيرالكهرباء

قبل

قبل

بعد

بعد

باجمالي عدد مساكن        

9100,258
ريالمسكن

ترميم وتأثيث 
المساكن
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الشراكات 
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منصة تبرع

ــاج فــي  ــرع إلــى المحت ــة للتبرعــات الحــل األســهل واألمثــل إليصــال المتب تعــّد المنصــة الوطني
شــتى مناطــق ومــدن المملكــة مــن خــال عمليــة تبــرع آمنــة وشــفافة تحــت مظلــة وزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

تم دعم فرصة
)توفير أجهزة حاسب الي للطاب (

) 104.000 ( ريال

جود اإلسكان

ــى إشــراك المجتمــع  ــي تهــدف إل ــة والت ــادرات مؤسســة اإلســكان التنمــوي األهلي إحــدى مب
أفــرادا ومنظمــات فــي العطــاء الخيــري الســكني مــن خــال منصــة إلكترونيــة تحقــق الشــفافية 

والدقــة واالحترافيــة فــي تقديــم المســاهمة الخيريــة.  

) 26( أسرة ) 263.993 ( ريال
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ريف

برنامج التنمية الريفية  )ريف(
العربيــة  المملكــة  رؤيــة  برامــج  المســتدامة كأحــد  الزراعيــة  الريفيــة  التنميــة  برنامــج  يأتــي   
الســعودية 20٣0 لتمكيــن االســر الريفيــة وتحســين واســتدامة دخــل ومســتوى المعيشــة لهــم, 
ومــن هــذا المنطلــق تــم االتفــاق مــع جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك كأحــد الجهــات 
التــي لهــا تجربــة فــي تنميــة األســر المنتجــة واالشــراف علــى تدريــب وإنتــاج وتســويق منتجــات 

االســر المنتجــة وتحويلهــا الــى منتجــات ألعمــال رياديــة قــادرة علــى المنافســة .

أنواع المشاريع 
منتجــات البــن – منتجــات االلبــان ومشــتقاتها – مصنوعــات ومنتجــات الجلــود -  منتجــات ســعف 
النخيــل -الصناعــات والمنتجــات الصوفيــة – منتجــات ومشــتقات التمــور – منتجــات الفواكــة – 

منتجــات االخشــاب – المنتجــات الحرفيــة – منتجــات النحــل والعســل .

 عدد االسر المدعومه )128( اسرة 

اإلسكان التنموي

ــع، مــن  ــي المجتمــ ــة فــ ــدات ســكنية لألســر األشــد حاجـ ــر وح ــادرات وزارة اإلســكان ، ويســعى لتوفي ــد مب أح
المشــمولين برعايــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة »الضمــان االجتماعــي« ولديهــم طلــب مكتمــل 

فــي بوابــة الدعــم الســكني »إســكان«.

 ويتم توفير الوحدات السكنية لألسر األشد حاجـة من خال خيارات متعددة ومنها:
• وحدات الوزارة السكنية والمتوفرة في جميع مناطق المملكة.

• تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة.
• أو من خال الشراء المباشر لوحدات سكنية مناسبة ومتوفرة

احصائيات االسر المستفيدة من الوحدات السكنية

احصائيات المتقدمين في منصة اإلسكان التنموي 

وحده سكنية

أسرة في منصة اإلسكان التنموي 

اسرة متعففه

مطلقه

اسرة مستحقة لمنتجات وزارة اإلسكان

ايتام

ارملة

أسرة ضمانية مستحقة لإلسكان التنموي

حالة خاصه

337

6351

26

 86

 3796

 50

 106

 3087

 69
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 برامج تنمية وتأهيل وتمكين االسر

 1-خالل شهر 2/ 2021م
مبادرة تنموية 

)ترميم وصيانة الألسر األشد حاجة من اإلسكان التنموي واألسر الضمانية ( بالتعاون مع إدارة التطوع .

3-خالل شهر 2021/12م
تســليم عــدد ٣0 كوبــون مشــتريات بقيمــة 1500 ريــال مقدمــة مــن اإلســكان التنمــوي لألســر الضمانيــة األشــد 

حاجه.

2- خالل  شهر 2021/3م
مبادرة تنموية 

)توزيع سال غذائية وسقيا الماء (

 برامج تنمية وتأهيل وتمكين االسر

4-  برنامج التعليم والتدريب االسري عن بعد لمدة )5 أيام (
1-  يتضمن هدايا للمقبلين والمقبات على الزواج

2-  من اجل حياة زوجية مستقرة
٣-  الذكاء المالي االسري

4-  أفكار لاستثمار االثمن في األبناء
5-  الحوار االسري

6-  ورش تنموية ودورات تدريبية بالشراكة مع جامعة تبوك
• صناعة السال من الحبال

• التعرف على التشطيبات في القطع الملبسية 
• فنيات االرشاد النفسي في مواجهة الضغوط والتوتر 

•  اساسيات التسويق االلكتروني

5- ورشة عمل تنموية )كيف تختار تخصصك الجامعي (
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مبادرات

نزل المواساة األول في منطقة تبوك

ــة بتبــوك الدكتــور عبداللــه الشــريف وبحضــور  ــز الخيري دشــن األميــن العــام لجمعيــة الملــك عبدالعزي
مديــر عــام الشــؤون الصحيــة بمنطقــة تبــوك الدكتــور غــرم اللــه بــن عبداللــه الغامــدي نــزل المواســاة 
الخــاص بــذوي المرضــى الــذي قــام بالتبــرع بــه فاعــل خيــر حيــث تــم تخصيصــه للمرضــى وذويهــم مــن 
محافظــات المنطقــة أثنــاء مراجعتهــم لمستشــفيات مدينــة تبــوك وذلــك بإشــراف مباشــر مــن إدارة 
تجربــة المريــض التابــع لصحــة تبــوك ,وذلــك بحضــور مديــر عــام فــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
ــر مستشــفى الملــك ســلمان  ــي ومدي ــن هابــس الحرب ــة بمنطقــة تبــوك األســتاذ منيــف ب االجتماعي

للقــوات المســلحة بالشــمالية الغربيــة اللــواء الطبيــب عطيــة بــن محمــد الزهرانــي .
حيــث تتكــون الشــقة مــن 6 اجنحــة ســكنية كل جنــاح عبــارة عــن غرفتــي نــوم ومطبــخ وصالــة كذلــك 

جنــاح خــاص لــذوي االحتياجــات الخاصــة ومكتــب االســتقبال مجهــز بالكامــل.
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 اليوم العالمي للتبرع بالدم

نظمــت جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة بمنطقــة تبــوك وبالتزامــن مــع اليــوم العالمــي 
للتبــرع بالــدم الموافــق 2021/6/14م ، مبــادرة 

ــة  وذلــك بالتعــاون مــع مستشــفى  ــاة ( فــي مقــر الجمعي ــا فــي عروقهــم النابضــة حي )دماؤن
ــوك.  ــوالدة بمنطقــة تب األطفــال وال

وبمشــاركة أميــن عــام الجمعيــة الدكتــور عبداللــه الشــريف إلــى جانــب عــدد مــن موظفــي 
وموظفــات الجمعيــة والذيــن أكــدوا علــى إنســجام هــذه الحملــة مــع الرســالة اإلنســانية التــي 
تتبناهــا جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة، و ترســيخ ثقافــة العمــل التطوعــي وتعزيــز قيــم 

العطــاء اإلنســاني لــدى موظفيهــا.

 مبادرة إفطار صائم

ــر صائًمــا كان لــه مثــُل أجــِره غيــَر أنــه ال  قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »مــن فطَّ
ينقــص مــن أجــر الصائــم شــيًئا«

ــادرة )إفطــار صائــم( خــال شــهر رمضــان  ــة بتبــوك مب ــز الخيري نفــذت جمعيــة الملــك عبدالعزي
المبــارك بالتعــاون مــع إدارة التطــوع بالجمعيــة وبمشــاركة 1500 متطــوع فــي جميــع مناطــق 

المملكــه.
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مبادرة توزيع بطاقات غذائية بالتعاون مع شركة بي أيه اي سيستمز

ضمن مشروع السال الغذائية الرمضانية قامت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية 
بتوزيع ) 40( بطاقة شرائية من فئة )٣00( ريال  بالشراكة مع شركة بي ايه أي سيستمز

بازار االسر المنتجه بنيوم بمناسبة اليوم الوطني ٩1

ــه بالشــراكة مــع المســؤولية  ــازار االســر المنتج ــوك فــي ب ــة بتب ــز الخيري ــك عبدالعزي ــة المل شــاركت جمعي
االجتماعيــة فــي منطقــة نيــوم يــوم 2021/٩/26م  بمشــاركة ) 28 ( اســرة وتضمنــت مشــاركة األســر 
عــرض منتجاتهــم واعمالهــم ونتــاج ِحرفهــم فــي التطريــز واألزيــاء، وصناعــة المجوهــرات، والرســم والنحــت، 
والســدو والنســيج وصناعــات النخيــل، إضافــة إلــى صناعــة العطــور والبخــور، وغيرهــا مــن المنتجــات , حيــث 

ابــدى عــدد مــن زوار البــازار اعجابهــم واعتزازهــم باعمــال بنــات الوطــن.
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اليوم الوطني السعودي ٩1 )هي لنا دار (

اقـامـت جمعية الملك عبـدالعزيز الخيرية بتبـوك، احتفـااًل بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩1، بحضــور
عدد من أعضاء مجلس اإلدارة، وبمشاركة عدد من األسر واألطفال بقاعة احتفاالت الجمعية.

وأكــد األميــن العــام للجمعيــة الدكتــور عبداللــه أحمــد بــدوي الشــريف أن الجمعيــة تقيــم هــذه 
ــر عــن الفرحــة باليــوم  ــة التــي تضمنــت عــدد مــن المناشــط وبمشــاركة مســتفيديها للتعبي الفعالي

الوطنــي.
مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى من خال ذلك ترسيخ مفاهيم الوالء والحب للوطن وقيادته.

معربــًا عــن شــكره وامتنانــه للقيــادة الرشــيدة علــى مــا توليــه مــن اهتمــام وتقديــر للمواطــن 
والوطــن، ومنوهــًا بالدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه الجمعيــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد 

ــس اإلدارة. ــس مجل ــوك رئي ــر منطقــة تب ــز أمي ــن عبدالعزي ــن ســلطان ب ب

مبادرة )فرحة عيد(

نظمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك مبادرة 
»فرحــة عيــد« مــن خــال توزيــع عــدد مــن الهدايــا والــورود عقــب صــاة عيــد الفطــر المبــارك وذلــك 
لنشــر الفــرح والبهجــة والســرور فــي نفــوس الجميــع بمشــاركة عــدد مــن موظيفــي الجمعيــة وعــدد 
مــن الفــرق التطوعيــة وأطلقــت هــذه المبــادرة مــن مبــادئ التكافــل المجتمعــي وإظهــارًا للفرحــة 

بالعيــد . 
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مبادرة التوعية عن سرطان الثدي
ضمــن مبــادرات شــهر اكتوبــر للتوعيــة عــن ســرطان الثــدي ,اقامــت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيرية 
بتبــوك بالتعــاون مــع ادارة التوعيــة بصحــة  منطقــة تبــوك محاضــرة للتوعيــة عــن ســرطان الثــدي 
ــة وبحضــور عــدد مــن  ــة النســائية التابعــة للجمعي ــي بمشــاركة الفــرق التطوعي ــا د. رشــا عل القته

المســتفيدات.

مبادرة توزيع حقائب مدرسية بالتعاون مع بنك الرياض
ضمــن مشــروع الحقيبــة المدرســية قامــت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك بتوزيــع )200(

ــاض فــي  ــاض وبحضــور عــدد مــن ممثلــي إدارة بنــك الري ــة مدرســية بالشــراكة مــع بنــك الري حقيب
منطقــة تبــوك .
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مبادرة هم بركتنا

ــوك، بالشــراكه  ــة بمنطقــة تب ــز الخيري ــة الملــك عبدالعزي نظمــت جمعي
مــع مؤسســة الديوانيــه، فعاليــة بمناســبة اليــوم العالمــي للمســنين 

ــا« . ــادرة »بركتن ضمــن مب
وزار المرضــى وكبــار الســن بمستشــفى الملــك فهــد التخصصــي بمدينــة 
تبــوك وتقديــم الهدايــا التذكاريــة لهــم عــدد مــن موظفــي الجمعيــة 

والفــرق التطوعيــة.
بالمنطقــة  التخصصــي  فهــد  الملــك  مستشــفى  مديــر  تكريــم  وتــم 
الدكتــور فــؤاد صالــح المالكــي لدعمهــم واســتضافتهم لمثــل هــذه 

المبــادرات.

مبادرة توزيع سالل غذائية رمضانية بالتعاون مع بنك البالد

مبادرة توزيع سال غذائية رمضانية بالتعاون مع بنك الباد
ضمــن مشــروع الســال الغذائيــة الرمضانيــة قامــت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتوزيــع 

) 75( ســلة غذائيــة متكاملــة بالشــراكة مــع بنــك البــاد . 
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شركة البيك لألنظمة الغذائية 

 جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة تــوزع عــدد مــن الوجبات الغذائية المجانية على الفئات المســتفيدة 
مــن خدماتهــا  والمقدمــة مــن مطاعــم البيــك ، وذلــك نظيــرًا للشــراكة المجتمعيــة بيــن جمعيــة الملك 

عبدالعزيــز الخيرية وشــركة البيــك لألنظمة الغذائية.

 مشروع كسوة الشتاء بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك 2021م

بدعــم وتوجيــه مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيز أميــر منطقة تبوك 
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بالمنطقــة، اطلقــت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز 

الخيريــة بتبــوك برنامــج )كســوة الشــتاء( الــذي تنفــذه الجمعيــة بالتعــاون مــع فرقهــا التطوعيــة.
ونــوه األميــن العــام للجمعيــة الدكتــور عبداللــه الشــريف بالدعــم الــذي تجــده برامج الجمعية من ســمو 
أميــر المنطقــة، التــي تصــب فــي خدمــة المســتفيدين مــن أنشــطة الجمعيــة داخــل األســر المحتاجــة، 
مؤكــدًا أن لــدى الجمعيــة جملــًة مــن المشــاريع لصالــح عــدد كبيــر مــن المحتاجيــن والمســتفيدين مــن 
برامجهــا علــى مســتوى المنطقــة، وأن الجمعيــة قــد حرصــت منــذ نشــأتها علــى تقديــم نفقاتهــا 
األساســية والموســمية للمســتفيدين بشــكل منتظــم، ومــن بيــن هــذه النفقــات كســوة الشــتاء التي 

ا مــع بدايــة دخــول فصــل الشــتاء . تنّفذهــا الجمعيــة ســنويًّ
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م
ُ
مبادرة تعل

اطلقــت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك مبــادرة ) تعلــم ( والتــي تهــدف لدعــم أبنــاء االســر 
الضمانيــة المســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة بحضــور مديــر فــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة أ/ منيــف بــن هابــس الحربــي وأميــن عــام الجمعيــة / د.عبداللــه بــن أحمــد الشــريف , وتــم 

توزيــع )50( جهــاز حاســب الــي و)50( حقيبــة مدرســية لدعمهــم فــي مســيرتهم التعليميــة.

مبادرة بازار االسرة المنتجة واحتفال يوم التطوع السعودي والعالمي 2021م

أقامــت جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة بتبــوك بــازار لألســر المنتجــة بالتعــاون مــع بنــك التنميــة 
االجتماعيــة  وذلــك فــي مجمــع الراقــي  مــول لمــدة 4 أيــام بمشــاركة عــدد مــن األســر المنتجــة 

ــوم  ــوم األول احتفــاال بمناســبة الي ــال الي ــل خ ــم  تفعي ــة وت المدعومــة مــن الجمعي
ــن أحمــد الشــريف  ــه ب ــة د.عبدالل ــن العــام للجمعي الســعودي والعالمــي للتطــوع2021 بحضــور األمي

ــة. ــة والفــرق التطوعي ــس ادارة الجمعي وأعضــاء مجل
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 مبادرة تكريم نادي تبوك النسائي لذوي اإلعاقة 

ــة بتبــوك بتاريــخ 2021/6/٣0م اســتقبال و احتفــال ببطــات  ــز الخيري ٌاقامــت جمعيــة الملــك عبدالعزي
نــادي تبــوك النســائي لــذوي اإلعاقــة وذلــك لتحقيقهــن أول بطولــة نســائية فــي الســعودية أللعــاب 
القــوى لجميــع اإلعاقــات والتــــــي أقيمــت فــــي مدينــة الطــائـــف بحضــور أميــن عــــــام الجمعيـــــة 
د.عبداللــه بــن أحمــد الشــريف والرئيــس التنفيــذي لنــادي ذوي االعاقــة فــي منطقــة تبــوك أ.ســلطان 

التطوع 
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إنجازات الفريق 2021م

 أعضاء ١٧   

2٧6,84 ريال 
تسديد فواتير 

كهرباء    

١5,000ريال
 حملة عطاء 
تبوك الداء 

مناسك العمرة   

86,000 ريال  
أجهزة 

كهربائية 
وتسديد 

إيجارمنازل    

30,000ريال كسوة 
العيد

١05,000ريال 
بطاقات شرائية      

50,000 ريال  
مبادرة السالل 
الرمضانية   

فريق عطاء تبوك

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

لالطالع على الفرص التطوعية والتطوع نرجو زيارة صفحتنا  

لدى منصة العمل التطوعي:

  15 الفرق التطوعية 

  1886 عدد المتطوعين 

   16207 عدد المتطوعين 

  69 نطاق األحياء 

   340 اجمالي الفرص التطوعية  

     732 اجمالي الفرص التطوعية  

726240

 2133973

عددالساعات التطوعية 

عددالساعات التطوعية 

2020م

2021م
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إنجازات الفريق 2021م

 أعضاء ٧   

 809 
سلة غذائية

١3 ذبيحة 

24١ بطاقة 
شرائية

3٧ كرتون
 دجاج

2800 وجبة 
أفطار صائم

١29 علبة
 حالوة العيد 

مستلزمات شتوية

30 فروة  
بإجمالي
 ١500 ريال

50سخان ماء  
بإجمالي

١8525 ريال
 22دفاية343بطانية

فريق تطوعي تبوك

إنجازات الفريق 2021م

فريق احسان تبوك التطوعي

اعضاء8  

توزيع سالل 
غذائية

توزيع بطائق 
شرائية

تسديد فواتير 
الكهرباء

توزيع كراتين 
مياه ومالبس

سداد االيجارات

رحالت عمرة

افطار صائم

توزيع اجهزة 
كهربائية

تأثيث المنازل

عدد المبادرات )9( 
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إنجازات الفريق 2021م

 أعضاء 5   

40 جهازكهربائي 
)مكيفات – 

ثالجات – افران(

200 كيس
 رز )زكاة فطر(

كفالة ١3 
مطلقة

٧ اجهزة طبية 

60,000ريال سداد 
فواتير الكهرباء 

لعدد 28 اسرة

35 ذبيحة

200 كرتون
 تمر

١800سلة غذائية   
بقيمة ١00.000ريال

40 الف ريال 
كسوة شتاء 

3٧0كوبون 
مواد غذائية  

بقيمة  
٧4.000ريال

كفالة ١4 ارملة 

فريق البذل والعطاء التطوعي

مستلزمات شتوية

تأثيث2١2 دفاية  820 بطانية   
 20 منزل  

سداد ايجار
 20 منزل

إنجازات الفريق 2021م

 أعضاء 5   

3200ريال
 أثاث منزلي 

وأجهزة 
كهربائية 

١500 ريال 
بطاقات شرائية

١20سالل 
غذائية 

200 كرتون 
تمر

فريق وقفات انسانية

مستلزمات شتوية

٧50ريال 
كسوة شتوية

65 بطانية   
بإجمالي  
4200ريال 

١3 دفاية     
بإجمالي
 ١١00ريال
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إنجازات الفريق 2021م

 أعضاء ٧   

 ١4
3١0سلة30 ذبيحةجهاز كهربائي

 غذائية 
 424

كرتون تمر

فريق سواعد الخير التطوعي

مستلزمات شتوية

 ١٧4
بطانية

 ١03
25 فروة 66 دفاية  كسوة شتاء

إنجازات الفريق 2021م

 أعضاء ٧   

سالل غذائية 
 ١50 سلة غذائية

مشاركة 
باليوم العالمي 
لالشخاص ذوي 

االعاقة

مشاركة
 باليوم العالمي 

للتبرع بالدم

مشاركة 
باليوم العالمي 

للمسنين

300 كرتون تمر

مشاركة 
باحتفالية عيد 

االضحى

مشاركة 
باحتفالية اليوم 

الوطني9١

مبادرة فرحة 
عيد

مشاركة 
باليوم 

السعودي 
والعالمي 

للتطوع

فريق بصمة خير التطوعي
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إنجازات الفريق 2021م

 عضو 2١   

 80  
سلة غذائية

تسديد ديون
3 فواتير  

 24
اسطوانة غاز

١000 كرتون تمر

١٧2 بطاقة 
شرائية 

تسديد 4 فواتير 
كهرباء 

4 ذبائح

١30 كرتون ماء

تسديد ايجار
)8( منازل 

اجهزة 
كهربائية 

)9مكيفات 
-3غساالت – 

فريزر(

42 كرتون
 دجاج

تأثيث 3منازل 

55 علبة 
حالوة العيد

50 سخان ماء  
بإجمالي

  ١8525 ريال

  20 بطاقة 
كسوة العيد

20 بطاقة
 كسوة الشتاء

ماطور كهرباء 
بقيمة

 )3800 ريال( 

تسديد 4 فواتير 
طبية 

 فريق البر واالحسان

مستلزمات شتوية

٧ دفايات35بطانية 

عدد االسر المستفيدة 
)60 اسرة(

 بإجمالي )170.139 ريال( 

فريق حياة التطوعي

إنجازات الفريق 2021م

مستلزمات شتوية

 عضوة350

250سلةرمضانية 
بإجمالــي 

10,000ريال  
1000
كرتون ماء

٣0,000ريال
 افطار صائم

80,000ريال
بطانيات – دفايات

5,000ريال
 تسديد إيجارات منازل

7,000ريال
تسديد فواتير كهرباء

4,000ريال
كسوة عيد
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إنجازات الفريق 2021م

مستلزمات شتوية

المبادرات / 9مبادرات

الساعات التطوعية / 4035 ساعة

فريق بريق أمل التطوعي

 عضوة350

تنظيم 
المستفيدين 
من لقاحات 

كورونا 

مبادرة امرأة 
واعية

مبادرة الحقيبة 
المدرسية

 23
دفايات 

20
بطانيه 

 250
سلة غذائية

20 بطاقه 
شرائية 

)مالبس( 

30 كرتون 
حليب 

ومستلزمات 
أطفال 

35 سالل 
خضروات 
وفواكه 

 65
كرتون لحم

 30
كرتون دجاج

 50
كرتون ماء

مبادرة 
نبع الحنان

االحتفال 
باليوم العالمي 

للمعلم

المشاركة في 
التوعية باليوم 

العالمي ل 
)سرطان الثدي (

مبادرة السلة 
الرمضانية 
للعام 2020

مبادرة فرحة 
عيد

مبادرة تأمين 
مكيفات لألسر

إنجازات الفريق 2021م

فريق سخاء التطوعي

 عضوة40  

مشاركة 
باليوم العالمي 

لألشخاص 
ذوي اإلعاقة 

3ديسمبر

مشاركة 
باليوم العالمي 

للمسنين
 ١0 مايو

مشاركة باليوم 
العالمي لإلعاقة 

6 ديسمبر 

مشاركة باليوم 
السعودي 
والعالمي 
للتطوع 
5ديسمبر

مشاركة باليوم 
للمعلم

 ١0 يونيو 

 ١90
سلة غذائية

مشاركة 
باليوم العالمي 
لمتالزمة داون 

) متالزمة 
السعادة(
 20 مارس

مشاركة 
باحتفالية اليوم 

الوطني
 26 سبتمبر 

١2كرتون 
بطانيات

احتفالية عيد 
الفطر

 ١2 مايو

تنظيم 
المستفيدين 

من لقاح كورونا 
في مركز 

اللقاحات بتبوك 
25 يناير 

احتفالية عيد 
االضحى
 ٧ يوليو

مشاركة باليوم 
العالمي للصحة 

النفسية
 20 اكتوبر 
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إنجازات الفريق 2021م

مستلزمات شتوية

فريق ساعد التطوعي

 عضوات5  

84,023 ريال 
تسديد فواتير 

كهرباء    

١548 ريال 
 تسديد ديون

 ١١
دفاية 

25كرتون 
تمر

مبادرة ترميم 
مساجد

١8
بطانية

 ١١
لحوم

مبادرة فرحة 
عيد

 ١5
ثوب شتوي

6000ريال 
دعم السر

١20 بطاقات 
كسوة شتاء

تسديد إيجارات 
منازل

 630
كرتون ماء

مبادرة الحقيبة 
المدرسية

 ١4
جهاز كهربائي

   ١٧00 ريال
 هدايا 

 9,038 ريال 
بطاقات شرائية

١49٧ وجبة 
افطار صائم

إنجازات الفريق 2021م

 عضوة١90

المبادرات / 4 مبادرات

مبادرة 
علي حافظ  

لتنظيم 
الحشود

مبادرة اليوم 
العالمي لالعاقة 

بالتعاون مع 
التأهيل الشامل

مبادرة اليوم 
العالمي 

بالتبرع بالدم

مبادرة زيارة 
مرضى الكلي 

بالتعاون
 مع مستشفى 

العسكري

فريق املنا بسمة
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التمكين
هـــو أحـــد أهـــداف برامــج التحـــول الوطـــني 
األدوات  تقديــــم  إلــــى  يســـعى  والـــذي 
ــة  ــتفيدي منظومـ ــة لمســ واآلليــات الازمــ
ــة بهـــدف مســاعدتهم  ــات االجتماعيـ الخدمـ
واالندمـــاج  الـــذات  علـــى  االعتمــاد  فـــي 
, ونقــل االســر مــن  العمـــل  فـــي ســـوق 
الرعويــة الــى التنمويــة وذلـــك تحقيقــًا لرؤية 

.  2030 المملكــة 

مبادرة رعوي

ــن ســلطان  ــر فهــد ب دشــن صاحــب الســمو الملكــي األمي
ــاء  ــر منطقــة تبــوك باإلمــارة يــوم الثاث ــز أمي بــن عبدالعزي
جمعيــة  اشــراف  تحــت  “رعــوي”  مبــادرة  144٣/5/17هـــ 
التــي  األولــى  فــي مرحلتهــا  الخيريــة   الملــك عبدالعزيــز 
تســتهدف )50( مســتفيدا ومســتفيدة وفــق منظومــة 
ــي تتخــذ  ــن األســر المنتجــة الت ــى تمكي ــة تهــدف إل متكامل
مــن األماكــن العامــة مقــاّرًا لممارســة أنشــطتها ويشــترك 
واألهليــة  الحكوميــة  الجهــات  مــن  عــدد  تنفيذهــا  فــي 
أمانــة   – االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد  )وزارة 
تبــوك – غرفــة تبــوك التجاريــة – بنــك التنميــة االجتماعيــة (     

 تحت إشراف مركز المبادرات التنموية باإلمارة .
وقام سموه بتسليم مفاتيح نقاط البيع الخاصة لاسر.
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ضمن شراكة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية 
وصندوق  تنمية الموارد البشرية )هدف(

 تم توظيف عدد )19( من الشباب والشابات خال 
عام 2021م في عدد من المجاالت والتخصصات في 

القطاعات الخاصة وادراجهم في سوق العمل.

تخريج 9 طاب من التخصصات التالية

 ) تمريض - عاج طبيعي - اسعافات - طوارئ (

دعم )3( طاب انتساب بجامعة تبوك.

 توظيف الشباب والشابات
 بالتعاون مع هدف

التعليم الجامعي

تمكين الطاب الكمال مسيرتهم التعليمية 

شريحة مجانية 17.500

جهاز حاسب آلي   50

التعليم  بوقاية

برامج التمكين

تمكين االسر المنتجة من خال دورات تدريبية 
ودعمهم لفتح انشطتهم التجارية

الشــباب  فئــة  مــن  المســتفيدة  االســر  أبنــاء  تمكيــن 
مــع  بالشــراكة   ) بائعيــن   – أمــن  حــراس   ( بتوظيفهــم 
شــركات معتمــدة  )تادكــو الزراعيــة – اســترا – علــي حافــظ 
) العثيــم   –

توظيف افراد من االسر المستفيدة للعمل في مقر 
الجمعية لدعمهم ونقلهم من اسر رعوية إلى تنموية 

• اصــاح )5( ســيارات لألســر المســتفيدة للعمــل عليهــا وتمكينهــم مــن دخــول ســوق العمــل وتأميــن مصــدر دخــل 
لهــم  لنقلهــم مــن الرعويــة الــى التنمويــة .

ــكادر نســائي  ــة وب ــز الخيري ــة الملــك عبدالعزي ــاح مطعــم )طبــق ســمك( لألســر المنتجــة تحــت اشــراف جمعي • افتت
ــغ عددهــن )20 ( ســعودية. متكامــل بل

• دورة مجانيــة للفتيــات )فــن الســليكون والبوليســتر ( بالتعــاون مــع مؤسســة روايــة المســتقبل لمــدة أربعــة أيــام 
بحضــور ) 20 ( متدربــة .

14عدد االسر المستفيدة 

27عدد المستفيدين 

7عدد المستفيدين 

 توظيف الشباب

 دعم االسر المنتجة بالشراكة مع
اوقاف العرادي

برامج التمكين
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اركان تعريفية 
عن أنشطة وخدمات الجمعية

• تبوك بارك• مطار األمير سلطان اإلقليمي



20212021 20212021 7475 التقرير السنويالتقرير السنوي

ضيوف الجمعية

زيارة وفد من بنك التنمية االجتماعية
ســعدت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك بزيــارة كريمة مــن وفد اإلدارة العامة لبنــك التنمية االجتماعية 

لبحث ســبل التعاون المشــترك لخدمة االســر المنتجه التابعة للجمعية وتطوير أعمالهم.

زيارة وفد من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
ســعدت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك بزيــارة كريمــة مــن وكيــل الــوزارة المســاعد للمعاشــات 
والتمكيــن د/ صالــح  الســحيباني والوفــد المرافــق لــه وكان فــي اســتقباله أالميــن عــام د / عبداللــه بــدوي 
الشــريف وعــدد مــن موظفــي االدارت و تــم تقديــم عــرض مرئــي يبــرز اهــم إنجــازات ومبــادرات الجمعيــة فــي 

خدمــة وتمكيــن المجتمــع المحلــي .

ضيوف الجمعية

زيارة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( بتبوك
ســعدت جمعيــة الملــك عبدالعزيــز الخيريــة بتبــوك بزيــارة كريمــة مــن مديــر عــام صنــدوق 

تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف( بتبــوك أ/ محمــد ســالم الشــهري.
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شركاء النجاح

مطلق محمد المطلق                محمد احمد العمودي

شركاء الخير خالل عام 2021م

طرق التبرع

نسعد بزيارتكم للمتجر من خال الرابط التالي: 

 http://kacasa.org

 خيارات دفع متعددة )فيزا، مدى(

خدمة العماء على مدار األسبوع

ويوفر المتجر خدمات متميزة
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بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )41(

الرقم الموحد 920015152 

من خارج  المنطقة 0144221238

جـــــوال / 0556691600    

فاكس /0144235477   

المملكـة العربيـة السعـودية - تبـوك  - شـارع األميـر فهـد بــن 

سلطـــان بجـوار مبنى التأمينات اإلجتماعية

 @kaca1404

Kaca.tabuk4@gmail.com

حسابات الجمعية & معلومات اإلتصال 

  الحساباتنا البنكية للجمعية 

http://kacasa.org
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