التقرير الختامي
لمبادرة مع اليتيم في البلد األمين
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خادم الحرمين الشريفين

نحــن بحمــد اهلل بمثابــة األســرة الواحــدة نتكاتــف
ونتعــاون خدمــة لديننــا ووطننــا ،والتطويــر ســمة الزمــة
للدولــة بمــا يتفــق مــع ثوابتنــا وقيمنــا ،ســعيا لرســم
مســتقبل واعــد للوطــن والمواطنيــن.
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صاحب السمو الملكي األمير

طموحنــا أن نبنــي وطنــا أكثــر ازدهــارا ،يجــد فيــه كل
مواطــن مــا يتمنــاه ،فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه معــا
لــن نقبــل إال أن نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم.
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االفتتاحية

سعادة األستاذ/
عبداهلل بن داود الفايز

رئيس مجلس إدارة مؤسسة كافل
لقــد أخــذت مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة علــى عاتقهــا منــذ إنشــائها فــي عــام
1424هـــ أن ترعــى أيتــام البلــد األميــن وأن تقــدم لهــم وألســرهم أفضــل الخدمــات االجتماعيــة الممكنــة
وأن تطلــق المبــادرات النوعيــة والنافعــة رغبــة فــي الوصــول بتلــك الفئــة الغاليــة إلــى حــد االســتغناء
وتحقيقـ ًـا لشــعار المؤسســة ( مــع اليتيــم حتــى يســتغني ).

لقــد قامــت المؤسســة بــدور كبيــر فــي هــذا الجانــب ونالــت بذلــك ثقــة الجمهــور ورضــا المســتفيدين وهــي
لــم تكـ ّ
ـف يدهــا عــن توســيع خدماتهــا وتطويــر آلياتهــا بمــا يخــدم اليتيــم ويحقــق مصلحتــه .
وإن مبــادرة مــع اليتيــم فــي البلــد األميــن لهــي حلقــة فــي هــذه السلســلة البديعــة كيــف ال وقــد رعاهــا
ّ
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة
المكرمــة ودشــنها بالنيابــة عــن ســموه صاحــب الســمو الملكــي األميــر بــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز نائــب
أميــر منطقــة مكــة المكرمــة وانطلقــت بشــراكة اســتراتيجية مــع إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة وشــراكة
رســمية مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ورعايــات مهمــة مــع عــدد مــن الجهــات والمؤسســات ودعــم
كبيــر مــن المجتمــع المبــارك لتشــكل تلــك العطــاءات الســخية لوحــة جماليــة براقــة عنوانهــا األبــرز (800
مبــادرة مجتمعيــة لخدمــة أيتــام البلــد الحــرام).
وفــي هــذا التقريــر الشــامل عــن المبــادرة سنســعى لتســليط الضــوء علــى أبــرز الفعاليــات والمبــادرات التــي
شــملتها المبــادرة وإبــراز دور الجهــات الراعيــة والشــريكة التــي شــاركتنا هــذا النجــاح ..
وال يســعنا إال أن نتوجــه بالشــكر الجزيــل ـ بعــد شــكر المولــى عــز وجــل إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز علــى
رعايتهــم الكريمــة لــكل مــا مــن شــأنه خدمــة هــذا الوطــن العظيــم ورفعــة شــأنه ورفاهيــة مواطنيــه ،
كمــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل لمستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة األميــر خالــد
الفيصــل وســمو نائبــه األميــر بــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز علــى رعايتهــم لهــذه المبــادرة ودعمهــم الــا
محــدود لهــا حتــى تحقــق لهــا هــذا النجــاح الباهــر بفضــل اهلل والشــكر موصــول لــكل مــن ســاهم فــي إنجــاح
هــذا العمــل بدعــم مــادي أو معنــوي..
ً
نفعا أليتام البلد الحرام
راجين من اهلل تعالى أن يجعل فيما قدمناه
واهلل تعالى ولي التوفيق
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لمحة تعريفية

مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة مؤسســة خيريــة ( غيــر ربحيــة ) تأسســت عــام
1424هـــ علــى يــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالمجيــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود أميــر منطقــة
مكــة المكرمــة آنــذاك  ،ومســجلة بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة برقــم ( . )42
وتعنــى بكفالــة ورعايــة األيتــام رعايــة شــاملة لينالــوا نصيبهــم مــن البرامــج االجتماعيــة والتربويــة
والتعليميــة والصحيــة والترفيهيــة وتدريبهــم وتأهيلهــم لســوق العمــل بمــا يضمــن نشــأتهم نشــأة
طيبــة حتــى يســتغنوا ويكونــوا لبنــة صالحــة فــي مجتمعهــم ووطنهــم بــإذن اهلل.

مجاالت العمل

الـرعـايـة

االستدامة
الـمـالــيــــة

الـتـرفـيـه

1

3
التنمية
المستدامة

2

5
المسؤولية
المجتمعية

4

التميز
المؤسسي

6

7

إحصائيات وأرقام لعام 1439هـ

أيتام مؤسسة كافل
الذكور

2482

األبناء فوق 18

1217

1285

اإلناث
األبناء

4984

األبناء تحت 18

2502

اإلناث فوق 18

اإلناث تحت 18

1252

1230

الحاالت الدراسية
37
23

351

متوسط

416

328

ثانوي

592
276
146

8

روضة

20

ابتدائي

347

الذكـور

دون سن الدراسة

18

جامعي
منقطع

521
389
110

اإلنــاث

إحصائيات وأرقام لعام 1439هـ

الحاالت الصحية لأليتام
الذكور

اإلناث

2348

6

2

1

125

سليم

سكر

ضغط

قلب

أخرى

2394

12

3

7

86

الحاالت االجتماعية
ألمهات األيتام

الحاالت الصحية
ألمهات األيتام

سليمة
سكري
178
17
قلب

658

ضغط
180

7

23

متوفاة

49

مطلقة

103

متزوجة

1163

23

أرمـلــة

الغدة

نفسية
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إحصائيات وأرقام لعام 1439هـ

نوع مساكن األسر
إيجار

ملك

805
63%

ورثة

319

95

24%

2%

6%
5%

وقف

مع
أقاربه

32

88

احتياجات األجهزة الكهربائية لألسر

12

234

برادة
ماء

995

10

مكيف

بتقاز
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التعريف بالمبادرة

أهداف المبادرة

التعريف بمبادرة مع اليتيم في البلد األمين
مبــادرة تســعى إلــى التعريــف بحقــوق اليتيــم وإيجــاد
شــراكات ومبــادرات نوعيــة مــن المجتمــع لخدمــة
أيتــام البلــد الحــرام.

أهداف المبادرة

تحفيز المجتمع

تعزيز دور الشراكة
المجتمعية

توسيع خدمات

ً
كما
كافل لأليتام
ً
وكيفا

لتقديم خدماته
لأليتام
تحقيق 100
مبادرة مجتمعية
لأليتام

بين المؤسسة
والمجتمع تجاه
اليتيم

إشعار اليتيم
باالستقرار واألمان

11

راعي المبادرة

هذه المبادرة برعاية كريمة من
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة
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نطاق عمل المبادرة

فترة المبادرة

مدينة مكة المكرمة

إلى

1440/5/23هـ

1440/6/22هـ

قصة االنطالقة ...
وبصمة المبادر األول
التدشين
المؤتمر الصحفي
مسيرة الورد

13

التدشين

التدشين

نيابــة عــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة
مكــة المكرمــة دشــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر بــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز المبــادرة بديــوان
اإلمــارة يــوم الثالثــاء 1440/5/23هـــ.
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المؤتمر الصحفي

هدف
المؤتمر

توصيــل رســالة المبــادرة إلــى كافــة شــرائح المجتمــع مــن خــال
وســائل اإلعــام التقليديــة والحديثــة.

 40شخصية إعالمية ورجال أعمال ومقدمي مبادرات

المتحدثون

فندق فور بوينتس من شيرتون

الثالثاء 1440/5/23هـ

وهلل الحمــد مــع انطــاق هــذه المبــادرة رأينــا جميعـ ًـا ومــن حضــر مــن اإلعالمييــن حجــم المبــادرات فــي
اليــوم األول وهــذا يدعــو إلــى التفــاؤل بــأن هــذه المبــادرة وهــذه الفئــة تحظــى بالرعايــة والعنايــة مــن
كافــة أفــراد المجتمــع وقبــل ذلــك مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
ومــن ســمو ولــي عهــده األميــر محمــد بــن ســلمان ومــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة .

سعادة األستاذ /عبداهلل بن داود الفايز

رئيس مجلس إدارة مؤسسة كافل

ً
طبعــا مؤسســة
حقيقــة الــكل يشــعر بســعادة وفخــر لالنتمــاء لهــذا الكيــان الجميــل اإلنســاني ..
كافــل شــهادتي فيهــا مجروحــة أنــا وكل اإلعالمييــن فهــي تقــدم أعمــال خيــر مــن ســنوات
طويلــة لهــا شــركاء اســتراتيجيون ،أعمالهــا جليلــة ونتائجهــا يراهــا النــاس علــى أرض الواقــع ..
ً
ً
شــكرا لــكل مــن أســس المؤسســة.
شــكرا مــن القلــب،

الشاعر /زياد بن حجاب بن نحيت

السفير الرسمي للمبادرة

أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أبنــاء مؤسســة كافــل أتقــدم بالشــكر الجزيــل لوالدنــا صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خالــد الفيصــل علــى رعايتــه الكريمــة لهــذه المبــادرة «مــع اليتيــم فــي البلــد األميــن»
ولصاحــب الســمو الملكــي األميــر بــدر بــن ســلطان نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة الــذي دشــنها
نيابــة عــن ســمو أميــر المنطقــة  ،كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام ،التــي
تقــدم الكثيــر والكثيــر أليتــام مكــة المكرمــة مــن برامــج وخدمــات ،توعويــة ،وصحيــة ،واجتماعيــة وغيرهــا.
ومــن هنــا أدعــو المجتمــع بكافــة قطاعاتــه الحكوميــة والخاصــة واألفــراد ،للمســاهمة والمشــاركة في هذه
المبــادرة لكــي يعيــش اليتيــم فــي حيــاة أجمل.

االبن /أسيد وليد النجار
ممثل أبناء مؤسسة كافل

15

مسيرة الورد

تهــدف المســيرة إلــى التعريــف بانطالق
المبــادرة وصناعــة لغــة تواصــل جميلــة
بيــن األيتــام والمجتمــع.

ً
جــدا بالمشــاركة فــي هــذه
ســعيد
المبــادرة مــع أبنائنــا األيتــام ونزولنــا
الميــدان معهــم .ال ســيما وأن هــذه
المبــادرة دشــنها ســيدي نائــب أميــر
منطقــة مكــة المكرمــة بــدر بــن
ســلطان بــن عبدالعزيــز .فهــذا شــرف
لــي أن أشــارك معكــم فــي الميــدان.

العقيد فواز الحازمي
مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة

16

تم توزيع

5000

وردة

سخاء المجتمع يقود قطار المبادرات
ويرفع السقف إلى  800مبادرة
مجاالت المبادرة
عدد المبادرات
شعارات المبادرين
ورشة عمل ابتكار المبادرات

17

مجاالت المبادرة

عمــل فريــق المبــادرة علــى اســتقطاب مئــة مبــادرة مجتمعيــة نوعيــة ومســتدامة
تخــدم األيتــام فــي شــتى مجــاالت الحيــاة وتحقــق لهــم األمــن االجتماعــي
واالســتقرار النفســي وقــد كان تجــاوب المجتمــع كبيـ ً
ـرا حيــث فاقــت المبــادرات
المؤمــل بثمانيــة أضعــاف
المقدمــة مــن مختلــف المؤسســات واألفــراد الرقــم
ّ
آخذيــن فــي اعتبارهــم أهــم المجــاالت التــي تالمــس احتياجــات اليتيــم وهــي:

195

307

المجال
التعليمي التربوي

المجال
الصحي واالجتماعي

مبادرات

مبادرة

124

51

36

المجال
الرياضي والترفيهي

المجال اإلعالمي

المجال االقتصادي

مبادرة

مبادرة

82

5

مجال المبادرات
المؤسسية المستدامة

مجال دعم
صندوق المبادرات

مبادرة

18

مبادرة

مبادرات

عدد المبادرات

إجمالي عدد المبادرات

19

مبادرات األفراد

عدد مبادرات األفراد

20

مبادرات الجهات

عدد مبادرات الجهات

21

ورشة عمل ابتكار المبادرات

إشــراك المجتمــع فــي دراســة احتياجــات اليتيــم ورغباتــه مــن
منظــور المجتمــع فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة ,وابتــكار
مبــادرات نوعيــة تســهم فــي تحقيــق تلــك االحتياجــات
والرغبــات وتوفيــر جــودة الحيــاة واالســتقرار النفســي لــه.

200

مشارك ومشاركة

22

قاعة الجوار بفندق ساعة مكة (فيرمونت)

ورشة عمل ابتكار المبادرات

أرقام وإحصائيات ورشة عمل ابتكار المبادرات لخدمة أيتام البلد الحرام

23

ورشة عمل ابتكار المبادرات

24

يتنافسون من أجل جائزة العطاء
الفئات المستهدفة بالجائزة
الفائزون بالجائزة
أبرز المبادرات المقدمة

25

الفئات المستهدفة

ً
غريبــا علــى المجتمــع الــذي ألــف البــذل
لــم يكــن

الفائزون بجائزة المبادرة
فئات
الجائزة

القطاع
الحكومي

وأدمــن العطــاء أن يحتــدم تنافســه فــي نيــل «جائــزة
المبــادرة» التــي تمثــل قيمــة معنويــة كبيــرة لــدى
المتنافســين عليهــا.
حيــث آلــت جائــزة المبــادرة فــي نســختها األولــى إلــى
( )12جهــة وشــخصية مبــادرة وذلــك بعــد إجازتهــا مــن

القطاع
الخاص

لجنــة تحكيــم خارجيــة تعــد جهــة محايــدة ومختصــة

القطاع
غير الربحي

فــي تحكيــم الجوائــز.

األفراد

الفائزون بجائزة المبادرة
مسار القطاع الخاص

مسار القطاع الحكومي

وزارة
الحج والعمرة

فرع وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد
بمنطقة مكة المكرمة

مركز المختص
للعالج الطبيعي

الرئاسة العامة لشؤون المسجد
الحرام والمسجد النبوي ممثلة
في الوكالة النسائية

مسار القطاع الخيري

جمعية
بنيان الخيرية

مسار األفراد

جمعية
هدية الحاج والمعتمر

مكرر
مؤسسة وقف مداد الخير
للرعاية االجتماعية
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مدارس غراس األخالق
األهلية للبنات

شركة رفادة وتمكين
للخدمات الفنية المساندة

مؤسسة
أريس الوقفية

المهندس
قيس بن إبراهيم جليدان

الدكتورة
حصة بنت عبدالعزيز السديس

أبرز المبادرات المقدمة

اســتضافة عــدد ( )200فــرد مــن منســوبي المؤسســة ألداء مناســك الحج ,تمكين مســتفيدي المؤسســة
وزارة
الحج والعمرة

مــن العمــل فــي مجــال الحــج والعمــرة لــدى الــوزارة أو المؤسســات والشــركات التابعــة لهــا ,تخصيــص
جــزء مــن المعــارض التــي تشــارك فيهــا الــوزارة للتعريــف بالمؤسســة ,إتاحــة الفرصــة لأليتــام لمشــاركة
الــوزارة فــي االحتفــاالت الوطنيــة وزيــارة بعثــات الحــج لمصنــع كســوة الكعبــة وزمــزم وغيرهــا .

فرع وزارة الشؤون
اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد بمنطقة
مكة المكرمة

الرئاسة العامة
لشؤون المسجد
الحرام والمسجد
النبوي ممثلة في
الوكالة النسائية

مركز المختص
للعالج الطبيعي

مدارس
غراس األخالق
األهلية للبنات

شركة رفادة وتمكين
للخدمات الفنية
المساندة

تخصيــص خطــب الجمعــة بجوامــع مكــة فــي التعريــف بحــق اليتيــم وفضــل اإلحســان إليــه ,إقامــة
األنشــطة التوعويــة والكلمــات التوجيهيــة بالمســاجد والجوامــع.

التعريــف بمؤسســة كافــل وأنشــطتها فــي معــارض اإلدارة بســبع لغــات علــى األقــل ـ منــح اليتيمــات
مقاعــد فــي معهــد الحــرم المكــي الشــريف انتظامــا وانتســابا ـ إتاحــة فرصــة التعليــم فــي معهــد الحــرم
المكــي النســائي ألمهــات األيتــام انتسـ ً
ـابا فقــط ـ توظيــف وتأهيــل عــدد مــن اليتيمــات خــال موســمي
الحــج والعمــرة ـ منــح ( )25أمـ ًـا مــن أمهــات األيتــام فــرص التأهيــل للعمــل .

التكفــل بصناعــة أطــراف صناعيــة ألحــد األبنــاء بقيمــة مئتــي ألــف ريــال ,التكفــل بعــاج ثــاث حــاالت
ألطفــال تحتــاج إلــى العــاج الطبيعــي المكثــف ,التكفــل بعــاج عشــر حــاالت كبــار لمــن يحتاجــون
العــاج الطبيعــي ـ كشــف مجانــي طــوال العــام .

تحجيــج مئتــي يتيــم بقيمــة إجماليــة تقــدر بســتمائة ألــف ريــال ـ مســاعدة الشــباب علــى الــزواج بمبلــغ
ثالثيــن ألــف ريــال ـ تقديــم ( )400ســلة غذائيــة لأليتــام شــاملة األغــراض األساســية والتمــور .

توفيــر نظــام اتصــاالت إداريــة إلكترونــي ـ توفيــر نظــام شــؤون موظفيــن إلكترونــي ـ توفيــر نظــام
المهــام والتكليفــات والخطــط الدوريــة واإلنجــازات ـ تطويــر نظــام الكفــاالت بحلــة جديــدة ـ توفيــر
مائــة حقيبــة مدرســية ,توفيــر مائــة كوبــون أللعــاب المالهــي.

27

أبرز المبادرات المقدمة

مبــادرة اإلســكان ( تمليــك  20أســرة ومنــح  50أســرة حــق انتفــاع ـ دعــم مالــي بقيمــة  100ألــف ريــال
جمعية بنيان

لــكل أســرة ـ مبــادرة القــرض الحســن ( 10أســر ) بحيــث ال يزيــد مبلــغ القــرض لألســرة الواحــدة عــن 150
ألــف ريــال ـ تجهيــز ( )30عروسـ ًـا مــن اليتيمــات.

جمعية
هدية الحاج والمعتمر

مؤسسة مداد الخير
للرعاية االجتماعية

مؤسسة
أريس الوقفية

المهندس
قيس بن إبراهيم جليدان

الدكتورة
حصة بنت عبدالعزيز السديس

28

توفيــر اللحــوم الطازجــة لألســر ـ صــرف الزكــوات للمحتاجيــن مــن أســر األيتــام ـ توظيــف دائــم لعشــرة
مــن األيتــام فــي المواســم.

منــح ســيارتين لأليتــام ال تقــل تكلفــة الواحــدة عــن ( 400.000ريــال) ,تدريــب ( ) 50متدربــة وتوظيــف ( 5
) متدربــات ـ تقديــم خمســين جهـ ً
ـازا كهربائيـ ًـا متنوعـ ًـا ألســر األيتــام ـ تحجيــج خمســة أيتــام ,تقديــم ( )300
ســلة غذائيــة فــي شــهر رمضــان.

تقديــم ( )300ســلة غذائيــة فــي نهايــة شــهر شــعبان ـ تحجيــج عشــرة أيتــام بتكلفــة  7000ريــال للشــخص
الواحــد ـ تقديــم ســيارتين ال تزيــد تكلفــة الواحــدة عــن ( 30.000ريــال ).

كفالــة نوعيــة شــاملة لليتيــم تتضمــن (ســداد كامــل إيجــار منــزل اليتيــم سـ ً
ـنويا وتأميــن الســال الغذائيــة
ـهريا وتوفيــر التأميــن الطبــي وســداد فواتيــر الكهربــاء شـ ً
شـ ً
ـهريا وتوفيــر الحقيبــة والكســوة المدرســيتين
وتوفيــر مبلــغ ســنوي إلصــاح وترميــم المنــزل).

دعم صندوق المبادرات بمبلغ وقدره ( )70,000ريال.

المبادرة بين األروقة والميادين
زيارات القطاعات الحكومية
المعارض التعريفية المتنقلة
اللقاء التعريفي للمرشدين الطالبيين بمدارس مكة المكرمة
المباراة الودية بين أبطال كافل ونجوم الكرة السعودية

29

زيارات القطاعات الحكومية

التواصــل مــع المجتمــع بشــرائحه ومؤسســاته المختلفــة هــو أحــد المهــام التــي قامــت بهــا المبــادرة
وذلــك حرصـ ًـا منهــا علــى تعريــف أبنائهــا األيتــام بتلــك المؤسســات والمرافــق وحـ ّ
ـث تلــك المؤسســات

مــن ناحيــة أخــرى للتضامــن مــع هــذه الفئــة الغاليــة وتســخير خدماتهــا المختلفــة لهــا وفــي هــذا اإلطــار
نفــذت عــدة فعاليــات كان مــن أبرزهــا:

1

كانــت للمبــادرة زيــارات ميدانيــة لبعــض القطاعــات الحكوميــة
واألهليــة برفقــة األبنــاء للتعــرف علــى تلــك القطاعــات وتعريفهــم

زيارات
القطاعات الحكومية

بمبــادرة مــع اليتيــم فــي البلــد األميــن.
إجمالي عدد الجهات التي تمت زيارتها

13

عدد األبناء المشاركين في الزيارات

269

زيارة
ً
ابنا

الجهات التي تمت زيارتها
المديرية العامة للشؤون الصحية

إدارة مرور العاصمة المقدسة

مركز التنمية االجتماعية

إدارة جوازات العاصمة المقدسة

فرع وزارة الحج والعمرة

جامعة أم القرى

الشركة السعودية للكهرباء

معهد التدريب المهني والفني

فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد بمنطقة مكة المكرمة

أمانة العاصمة المقدسة

إدارة الدفاع المدني

30

بمنطقة مكة المكرمة

شرطة العاصمة المقدسة

إدارة دوريات األمن العام
بالعاصمة المقدسة

زيارات القطاعات الحكومية

إدارة مرور العاصمة المقدسة

إدارة مرور العاصمة المقدسة

مركز التنمية االجتماعية

الشؤون الصحية

الشؤون الصحية

إدارة جوازات العاصمة المقدسة

الهــدف النبيــل الــذي بنيــت المؤسســة مــن أجلــه هــدف نتطلــع
إليــه جميعـ ًـا ،والجميــع يفتــرض أن يســعى للمســاهمة بشــكل كبيــر
جـ ً
ـدا فــي جميــع الجوانــب بالدعــم اللوجســتي أو الدعــم المالــي أو
حتــى الدعــم االجتماعــي لتحقــق رســالتها .وأنــا ســعيد فــي وزارة
ً
دورا فــي هــذه المبــادرة وســنكون
الحــج والعمــرة بأننــا ســنأخذ

أحــد األطــراف المســاهمة بفاعليــة فــي تحقيــق هــذه المبــادرة
بشــكل ســريع إن شــاء اهلل.

فــي الواقــع جهــود جبــارة يشــكر عليهــا جميــع القائميــن علــى
مؤسســة كافــل وأمانــة العاصمــة المقدســة تضــع كامــل
إمكانياتهــا وخدماتهــا تحــت تصــرف المؤسســة فيمــا يخــدم
خدماتهــا اإلنســانية ،وأتمنــى لهــم التوفيــق والســداد.

ً
حرصــا علــى تقديــم هــذه الخدمــة لهــذه
منســوبو الجامعــة أشــد
الفئــة الغاليــة مــن المجتمــع ,ونحــن هنــا فــي جامعــة أم القــرى مــن
أعضــاء هيئــة تدريــس وطــاب وطالبــات ومنســوبيها مــن اإلدارييــن
واإلداريــات كلنــا فــي خدمــة هــذه الفئــة ولــن نتوانــى فــي تقديــم
أي شــيء يســاعد علــى توفيــر وســائل الراحــة لهــم إن شــاء اهلل.

معالي األستاذ الدكتور/
عبد الفتاح سليمان مشاط
نائب وزير الحج والعمرة

معالي المهندس /محمد عبداهلل القويحص
أمين العاصمة المقدسة

معالي األستاذ الدكتور/
عبداهلل عمر بافيل
مدير جامعة أم القرى
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زيارات القطاعات الحكومية

إدارة جوازات العاصمة المقدسة

مقر وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة

جامعة أم القرى

فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
بمنطقة مكة المكرمة

الشركة السعودية للكهرباء

معهد التدريب المهني والفني

ســرنا كثيـ ً
ـرا تواصلكــم معنــا وإتاحــة الفرصــة لنــا فــي هــذا اللقــاء
المبــارك مــع أبنــاء أعــزاء علــى قلوبنــا جميعـ ًـا وواجــب علينــا جميعـ ًـا
رعايتهــم وإســداء النصــح لهــم.

ً
دورا
رســالتي لجميــع موظفــي الشــركة أن هــذه الجمعيــات تقــدم
اجتماعيـ ًـا كبيــرا جـ ً
ـدا وأيضـ ًـا تتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية وهــذا
فضــل وأجــر كبيــر جـ ً
ـدا .فجميعنــا نســعى أن نكــون مبادريــن ونكــون
فاعليــن وأتمنــى مــن جميــع الشــركات الخاصــة أن تقــدم جـ ً
ـزءا مــن

العقيد /عبدالمحسن الميمان
المتحدث الرسمي بشرطة العاصمة المقدسة

المهندس /عبدالسالم العمري
رئيس القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء

إيراداتهــا ومــن مســاهماتها لتقديــم هــذه المســاهمات االجتماعيــة.

نشــكر اإلخــوة فــي مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام علــى هــذه
المبــادرة المتميــزة وكمــا رأينــا كان المســتهدف مئــة مبــادرة
ولكــن بفضــل اهلل وثــم بعطــاء أهــل الخيــر فــي بلــد الخيــر

وصلــت المبــادرات إلــى ثمانمئــة مبــادرة وإن شــاء اهلل يســتمر
العطــاء ويســتمر دعــم األبنــاء األيتــام فــي مكــة المكرمــة فهــذا
أمــر غيــر مســتغرب مــن أبنــاء مكــة المكرمــة.

32

األستاذ /ساعد السواط
مدير مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة

زيارات القطاعات الحكومية

أمانة العاصمة المقدسة

شرطة العاصمة المقدسة

شرطة العاصمة المقدسة

إدارة الدفاع المدني

إدارة دوريات األمن العام

إدارة دوريات األمن العام

رعايــة األيتــام حــق وواجــب علــى كل شــخص ليــس علــى التعليــم
فقــط وإنمــا علــى جهــات أخــرى تكــون داعمــة لهــؤالء األبنــاء
الذيــن هــم بحاجــة ماســة إلــى كل شــخص أن يقــف بجانبهــم.

أي مبــادرة مجتمعيــة ال بــد مــن تكثيــف كل الجهــود المؤسســية
والجهــود العاديــة مــن أجــل االرتقــاء بهــا وتقديمهــا فــي الشــكل
األفضــل .ونحــن فــي مهبــط الوحــي محتاجــون فــي الدرجــة
األولــى أن نقــدم معنــى لإلنســانية معنــى للجمــال معنــى
لالرتبــاط معنــى لهــؤالء األطفــال الذيــن يحتاجــون منــا كل دعــم.

األستاذ سليمان بن زاهر الفيفي
مدير إدارة التوجيه واإلرشاد بإدارة التعليم
بمنطقة مكة المكرمة

األستاذ /عبدالعزيز أنديجاني
المستشار اإلعالمي بديوانية
الشيخ عبدالمحسن الراجحي

33

المعارض التعريفية المتنقلة

2

وفــي إطــار تعريــف المجتمــع بالمبــادرة أقامــت المبــادرة معــارض

المعارض
التعريفية المتنقلة

تعريفيــة متنقلــة فــي المرافــق العامــة واشــتملت تلك المعــارض على

مــواد تعريفيــة وتوعويــة متنوعــة وركنـ ًـا خاصـ ًـا بتقديــم المبــادرات.
إجمالي عدد المعارض
إجمالي عدد الزوار

الهدف

21

ً
معرضا

12.151

زائر وزائرة

االقتراب من الناس في المرافق العامة وتعريفهم بكافل وبالمبادرة

المواقع التي أقيمت فيها المعارض
مكة مول

الضيافة مول

الحجاز مول

الغرفة التجارية

قاعة مكة الكبرى

لجنة التنمية االجتماعية

الماراثون الصحي

الحكير مول

مكتب التعليم األهلي

مستشفى حراء

المدرسة ( )55الثانوية

مدرسة الشفاء العدوية

مكتب تعليم البنات

مكتب تعليم البنات

مكتب تعليم البنات

بوسط مكة

بجنوب مكة

بشمال مكة

معرض مستلزمات الطفل

ملتقى أهل مكة

روضة نزهة الطفل

مكتب تعليم البنات

مكتب تعليم البنات

بغرب مكة

بشرق مكة

34

المعارض التعريفية المتنقلة
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اللقاء التعريفي للمرشدين الطالبيين

ً
دورا
يعــد قطــاع التعليــم أحــد القطاعــات الخدميــة التــي تلعــب

3

مهمـ ًـا فــي حيــاة اليتيــم وتســهم بشــكل فاعــل فــي تحديــد مســتقبله

اللقاء التعريفي
للمرشدين الطالبيين
بمدارس مكة المكرمة

فــإن اســتثمار أيــة فرصــة للتعــاون مــا بيــن
المهنــي واالجتماعــي
ّ

ً
ً
مهمــا  ..وقــد أدرك المســؤولون
مكســبا
المؤسســة والتعليــم يعــد
فــي إدارتــي كافــل وتعليــم مكــة أهميــة هــذا االســتثمار ودوره فــي
تحقيــق الغايــات التربويــة واإلنســانية للمؤسســتين فســعيا لتوقيــع
شــراكة متميــزة كانــت أولــى ثمراتهــا لقــاء تعريفــي دعــي إليــه مئتــان
وخمســون مرشــد طالبــي مــن مختلــف المراحــل الدراســية بمــدارس
مكــة المكرمــة وذلــك بحضــور فضيلــة األميــن العــام الشــيخ الدكتــور
عبــد العزيــز بــن داود الفايــز وســعادة مديــر إدارة التوجيــه مديــر إدارة
التوجيــه واإلرشــاد بتعليــم مكــة األســتاذ /ســليمان بــن زاهــر الفيفــي.
 250مرشد طالبي
الكلية التقنية العالمية (نياجرا)

الهدف

36

التعريف بمؤسسة كافل في المجتمع التعليمي

االثنين 1440/6/15هـ

بحث آلية اإلشراف التربوي على األيتام في المدارس

مع نجوم الكرة السعودية

المباراة الودية بين
أبطال كافل ونجوم
الكرة السعودية

ضمــن الفعاليــات المصاحبــة للمبــادرة
أقيمــت مبــاراة وديــة لكــرة القــدم
بيــن فريقــي كافــل ونجــوم الكــرة
الســعودية وســط حضــور جماهيــري
حافــل وانتهــت بفــوز نجــوم الكــرة
الســعودية علــى كافــل بنتيجــة . 1/3

ملعب ومبلي بالحسينية

األحد 1440/6/19هـ

37

مع نجوم الكرة السعودية

أبرز النجوم
الكابتن كامل الموسى

كان الموضــوع حبيـ ًـا ومشــاركة
إلخواننــا األيتــام  ..نشــكر
مؤسســة كافــل علــى هــذه
المبــادرة

ونشــكر

جميــع

الالعبيــن الذيــن حضــروا وأرجــو
أن يكــون هــذا اللقــاء فــي
موازيــن حســناتهم  ..إن شــاء
اهلل تتكــرر النشــاطات الرياضيــة
مــع إخواننــا األيتــام وإن شــاء
اهلل نكــون نحــن إضافــة لهــذه
المبــادرة  ..ونتمنــى مــن زمالئنــا
الالعبيــن أن يشــاركوا فــي
هــذه المبــادرة ونرجــو أن نكــون
الســباقين فــي هــذا الموضــوع.

الكابتن /كامل الموسى
كابتن فريق نجوم الكرة السعودية

38

الكابتن عيسى المحياني

الكابتن عبدالستار أدماوي

الكابتن ماجد الهزاني

هكذا يصنعون سعادتهم
الفعاليات الترفيهية

39

الفعاليات الترفيهية

عدد الفعاليات المقامة

8

288

ترفيهية ورياضية

المواقع

40

عدد األبناء المشاركين

ً
ابنا وابنة

مالهي الحكير تام

تشيكي تشيز

بيلي بيز

مهرجان فالمنجو

مدارس فقيه

أكاديمية مدرسة المواهب

فتية كافل  ..فرسان متطوعون

41

فريق كافل التطوعي

إيمانـ ًـا مــن المؤسســة بــدور الشــباب وحرصـ ًـا منهــا علــى اســتثمار مواهبهــم وتوجيــه طاقاتهــم بشــكل
إيجابــي يخــدم المجتمــع ويعيــش همومــه قامــت بتأســيس فريــق تطوعــي مــن أبنائهــا األيتــام وقــد
نافــس هــذا الفريــق منــذ تأسيســه الفــرق التطوعيــة األخــرى وحقــق نجاحــات مشــهودة وهلل الحمــد.
وقــد ســخر هــذا الفريــق التطوعــي كافــة إمكاناتــه وخدماتــه لخدمــة المبــادرة وإنجاحهــا مــن خــال
أدوار مهمــة كان مــن أبرزهــا :

المشاركة في
تنفيذ بعض الفعاليات
الترفيهية

عدد أفراد الفريق

عدد ساعات التطوع

60

458

ً
متطوعا ومتطوعة
من أبناء وبنات كافل
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ضبط النظام
أثناء الفعاليات

التعريف بالمبادرة في
المعارض التعريفية

ساعة تطوعية

المجتمع يحتفل ب( )800مبادرة
نيابة عن «الفيصل» «الفالح» يتوج الرعاة والمبادرين
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الحفل الختامي

اختتمــت المبــادرة فعالياتهــا بحفــل ختامــي
كرمــت فيــه الجهــات الراعيــة للمبــادرة وكذلــك
المؤسســات واألفــراد الفائزيــن بجائــزة المبــادرة
فــي نســختها األولــى.

الضيف

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة
الدكتور هشام الفالح

قاعة الشيخ صالح كامل
بالغرفة التجارية الصناعية بمكة

44

األحد 1440/6/19هـ

الحفل الختامي

45

الحفل الختامي

تكريم الجهات الراعية

46

الحفل الختامي

تكريم الجهات الفائزة

47

الحفل الختامي

كل المبــادرات صبــت فــي
مصلحــة األيتــام وإن شــاء اهلل
ســتضفي علــى حياتهــم الخيــر
والبركــة وســنفعلها بالشــكل
الصحيــح وتــرى النــور قريبـ ًـا بحــول
اهلل وقوتــه.

األستاذ /عمر عبدالعزيز الفايز
مشرف مبادرة مع اليتيم
في البلد األمين
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الملف الصحفي

49

المشاركات اإلعالمية

أخــبـــــــار

مداخالت عبر إذاعة القرآن الكريم

مداخالت عبر إذاعة نداء اإلسالم

مداخالت عبر إذاعة يو إف إم

صحف عدة تنشر أخبار
تدشين المبادرة والمؤتمر الصحفي

تقرير مصور لشبكة المجد اإلعالمية

50

في مبادرة مع اليتيم ..
مبادرات تبتكر وأخبار تحرر

تغطية قناة اقرأ الفضائية

ختام المبادرة

نشر أسماء الفائزين في المبادرة
في الصحف الراعية

شاشة ملعب الجوهرة بجدة تضيء
بعرض مبادرة مع اليتيم في البلد األمين

اإلعالم الرقمي

51

رعاة المبادرة

52

مبادرة مع اليتيم
في البلد األمين

336608010500002
SA 9080000336608010500002
00404040000400
SA 9610000000404040000400
999124088880008
SA 3215000999124088880008
068266660044000
SA 7905000068266660044000

TWITTER

kafel_makkah

مصرف الراجحي

بنك األهلي

بنك البالد

مصرف اإلنماء

53

SNAPCHAT

ً
#معا_نسعدهم

0555721100
www.kafel.org.sa
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مكة المكرمة  -النسيم  -بجوار مرور العاصمة المقدسة
ص.ب 723 :مكة المكرمة info@kafel.org.sa

الهاتف المجاني8002450245 :

