
الملف التعريفي
بمبادرة مع اليتيم في البلد األمين





هذه المبادرة برعاية كريمة من
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل

مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة
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ــف بحقــوق  ــى التعري ــادرة نســعى مــن خاللهــا إل مب
مــن  نوعيــة  ومبــادرات  شــراكات  وإيجــاد  اليتيــم 

المجتمــع لخدمــة أيتــام البلــد الحــرام.

التعريف بمبادرة مع اليتيم في البلد األمين
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أهداف المبادرة

تحفيز المجتمع 
لتقديم خدماته 

لأليتام

توسيع خدمات 
كافل لأليتام كمًا 

وكيفًا

تعزيز دور الشراكة 
المجتمعية 

بين المؤسسة 
والمجتمع تجاه 

اليتيم 
تحقيق 100 

مبادرة مجتمعية 
لأليتام

إشعار اليتيم 
باالستقرار واألمان
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الشريحة
المستهدفة

المجتمع على مستوى 
األفراد والمؤسسات

فترة المبادرةنطاق عمل المبادرة

1440/6/22هـ1440/5/23هـمدينة مكة المكرمة إلى
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فعاليات المبادرة

15 37

26 4

التدشين
والمؤتمر 
الصحفي

المعارض 
المتنقلة

ورشة عمل
صناعة المبادرات 

ماراثون 
أصدقاء األيتام 

وسام 
المبادرين

جائزة التميز 
المجتمعي

الحفل 
الختامي
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الرعاية
االجتماعية 

والصحية

مبادرة دعم 
صندوق

المبادرات

التعليم
والتمكين

االستدامة
المالية

الترفيه

مبادرة توفير 
الخدمات 
اللوجستية

مبادرات اليتيم 1

ــاهمات  ــة أو المس ــاريع النوعي ــي المش ه
الماليــة التــي يســهم بهــا المجتمــع )أفــرادًا 
ومؤسســات( فــي أحــد مســارات المبــادرة.

المبادرات
المجتمعية

مسارات المبادرات

مبادرات لخدمة األيتام 2
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مبادرات اليتيم 1

علم يتيمًا
مكنه في 

العمل

ساهم في 
رعايته

ارسم 
البسمة

ساهم في 
عالجه

اصنع
مبادرتك

منح تعليمية

التسجيل في
األندية الرياضية

التوظيف

حقائب مدرسية

إنشاء مركز لليتيمات

تأمين طبيتوفير سكن لليتيم

دورات مهارية وفنية

كسوة مدرسية

زيارة مصنع أو شركة

خصومات عالجيةأجهزة كهربائية

عالج
الحاالت المستعصية

احتضان رواد األعمال

مكتبة اليتيم

قسائم شرائية غذائية توفير سيارة ألسرة اليتيم
ومستلزمات حياتية

رعاية األسر المنتجة

رعاية برامج اليتيم

تأسيس نادي لأليتام

تدريب منتهي بالتوظيف

منح دراسية
لصعوبات التعلم

استضافة أسرة يتيم 
بفندق أو منتجع

عالج عدد من األيتامتأثيث منازل

مقاعد تدريبية

اإلشراف التربوي

تذاكر في مدينة
ألعاب أو مالهي

الخصومات على األدويةتجهيز عرائس

شراء أجهزة طبية

تأهيل األمهات للعمل
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باقة األطفال

باقة األفراد

باقة األسرة

باقة الشركات

50 ريال

100 ريال

300 ريال

10,000 ريال

التطوير المؤسسيدعم أوقاف كافل

الدعم اإلعالمياالستشارات االستثمارية

تأهيل مركز
التحول الرقميكافل االجتماعي

االستشارات التخصصيةاالستثمار االجتماعي

طباعة المطبوعاتاالستقطاع البنكي

إنشاء متجر إلكتروني

مبادرات لخدمة األيتام 2
مبادرة توفير الخدمات اللوجستيةاالستدامة الماليةمبادرة دعم صندوق المباردرات
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kafel_makkahSNAPCHAT TWITTER

336608010500002
SA 9080000336608010500002

00404040000400
SA 9610000000404040000400

999124088880008
SA 3215000999124088880008

068266660044000
SA 7905000068266660044000

مصرف الراجحي

بنك األهلي

بنك البالد

مصرف اإلنماء



كلنا
لليتيم أب

w w w . k a f e l . o r g . s a

مكة المكرمة - النسيم - بجوار مرور العاصمة المقدسة
info@kafel.org.sa                 ص.ب: 723 مكة المكرمة

0555721100 0555047103

الهاتف المجاني: 8002450245

الشريك الرئيسيالشريك الرسميالشريك االستراتيجي


