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مع اليتيم حتى يستغني
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التعريفي
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»الســاعي علــى األرملــة والمســكين كالمجاهــد في 
ســبيل اهلل، أو القائــم الليــل الصائــم النهــار« 

سورة
البقرة
)220(

رواه
الترمذي

رواه
البخاري

ــۡرۖٞ  ــۡم َخ َُّه ــَاٞح ل ــۡل إِۡص ۖ قُ ــَىٰ ــِن ٱۡلََتٰ لُونََك َع ــ َٔ )َويَۡس
) ــۡمۚ ــۡم فَإِۡخَوٰنُُك ِإَون ُتَالُِطوُه

" أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين"
وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. 
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هدفــي األول أن تكــون بالدنــا نموذجًا ناجحًا 
ــدة،  ــة األصع ــى كاف ــم عل ــي العال ــدًا ف ورائ
وسـأعـمـــل مـعـكـــم عـلـــى تــحقـيــق ذلــك.

"
"

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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محتويـات
الـمــلـــف
التعريفي

نطاق العمل

مقومات نجاحنا الفئات المستفيدة
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التعريف بمؤسسة كافل 

مجاالت العمل 

التنمية المستدامة

الرعاية 

الترفيه

االستدامة المالية 

التميز المؤسسي

المسؤولية المجتمعية

قالوا عن كافل



شـعــارنــا
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مؤسســة خيريــة ]غيــر ربحيــة[ تأسســت عــام 1424 هـــ علــى يــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود أميــر منطقــة 
مكــة المكرمــة آنــذاك, ومســجلة بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 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.

مع اليتيم حتى يستغني



الـريـادة فـي العـمـل المؤسسـي 
فـي رعـايـة األيـتـام

بالـممـلـكـة العـربـيـة السعـوديـة

الـعـمـــل بأفـضـــل مـمـارســـات 
الـعــمـــل الـمـؤســســـي فـــي

رعـايــة األيـتــام

رسـالـتـنـارؤيــتـنــا

قيمنا الريادةاإلخالص

التميزتنمية الذات

المسؤوليةالمصداقية العدل

المبادرة
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األهداف
االستراتيجية

8

تطوير برامج الفئة المستهدفة والوصول بهم إلى االكتفاء الذاتي

تطوير استراتيجية كافل وتقديم مبادرات فاعلة لأليتام وأسرهم

بناء أو شراء األوقاف وتنمية الموارد المالية

توفير المباني والتجهيزات والوصول إلى " صفر " مبنى مستأجر

بناء األنظمة اإلدارية والتقنية وتفعيلها

تنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة داعمة لخدمة األيتام

تطوير منظومة العالقات العامة واإلعالم

1

3

5

7

2

4
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فضيلة الشيخ الدكتور
ماهر بن حمد المعيقلي

فضيلة الشيخ الدكتور
عبدالعزيز بن داود الفايز

سعادة األستاذ
عبداهلل بن داود الفايز

رئيس
مجلس اإلدارة

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

األمين العام
وعضو مجلس اإلدارة
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مقومـات
نــجــاحــنــا

الموقع الجغرافي الجهة المنظمةالفئة المستفيدة

البلد الحرام فئة األيتام

فـريـق مـؤسـسـة
كـافـل لرعـايـة األيـتــام

بمنطقة مـكـة المكرمـة
يـعـمـــل بـشـغـــف ألجــــل 
أيــتــــام الــبــلــــد الــحــرام

مكة المكرمة

1- األيتام واليتيمات
2- أمهات األيتام

نطاق العمل

الفئات 
المستفيدة
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الـرعـايـة

التنمية
المستدامة

الـتـرفـيـه
االستدامة
الـمـالــيــــة

المسؤولية
المجتمعية

التميز
المؤسسي

1

2

35

46

مجاالت العمل
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رعايــة الرعاية اليتيــم  رعايــة  أولوياتنــا  أولــى 
شــاملة لينعــم بحيــاة كريمــة يســتحقها.

الخدمات
األســريـــة

الكفاالت
الرعاية 

الـصـحـيـة

الرعاية التربوية 
والتعليمية 

تبــرع بمبلــغ نقــدي ثابــت فــي كفالــة األيتــام, ويمكــن 
للمتبــرع االطــالع علــى حالــة اليتيــم مــن خــالل الموقع 

اإللكتروني.

الكفالة الخاصة

) أسهم الكفالة الخاصة (

3,000
ريــااًل

1,500
ريــااًل

250
ريــااًل

لمدة ستة
أشهر

استقطاع
بنكي شهري لمدة عام
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ويعنى قسم 
الكفاالت باألمور 

التالية:

الحقيبة الدراسية

السالل الغذائية

توزيع اللحوم

الزكاة

دروس التقوية

الكسوة المدرسية

األجهزة الكهربائية

سداد اإليجارات

المساعدة على الزواج

حل المشكالت التربوية 
والتعليمية

الفصول العالجية

تفريج الكرب

كسوة العيد

تجهيز العرائس

الدعــوة إلــى رفقــة المصطفــى عليــه الصــالة والســالم بأجــر 
كفالــة األيتــام واألرامــل.

رعايــة اليتيــم وأســرته رعايــة صحيــة متكاملــة ومتابعــة الحــاالت 
المرضيــة بالتنســيق مــع المستشــفيات الحكوميــة واألهليــة

أحــد ركائــز التقــدم وأحــد العوامــل التــي تحقــق لليتيــم مــا 
يطمــح إليــه فــي المســتقبل, وتهــدف إلــى متابعــة اليتيــم 

الصعوبــات تجــاوز  تربويــا وتعليميــا ومســاعدته فــي 

العناية بحالة اليتيم وأسرته وتوفير احتياجاتهم الالزمة

الكفاالت

الرعاية الصحية

كفالة اليتيم ومتابعة حالته وصرف المستحقات الشهرية له.

استقبال المساهمين والراغبين في كفالة األيتام.

التواصل مع الكافل وإرسال تقرير دوري له عن حالة اليتيم.

الرعاية التربوية 
والتعليمية 

الخدمات 
األســريــة

1

2

3

زيارة المرضى 

تسديد الرسوم العالجية

توفير االحتياجات الطبية 

توفير خصومات طبية

صرف العالجات
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التوظيف التنمية
المستدامة

يـــة  الكـفـا مرحـلـــة  إلــى  ليتـــيم  با نــصـــل 
التطــورات  واالســتغناء بمــا يتواكــب مــع 
الســريعة؛ تحقيقــا  الحديثــة والتغيــرات 
ليتيــم حتــى يســتغني(. ا رنا )مــع  لشــعا

األسر المنتجة الدورات التدريبية 
والـتـطـويـريـة

فريق
كافل التطوعي
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تـدريـبـيــة

مـهـاريــةتـقـنـيــة

مـهـنـيــةتـطـويـريــة

التجاريــة  المشــاريع  تأســيس  علــى  األســر  وتشــجيع  تحفيــز 
ــن  ومســاعدتهم فــي إعــداد دراســات الجــدوى, وإيجــاد داعمي

المنتجــة. األســر  لمشــاريع  ومموليــن 

وظيفيــة  فــرص  إليجــاد  العالقــة  ذات  الجهــات  مــع  التنســيق 
للفئــات المســتفيدة وتوظيفهــم مــن خــالل التوظيــف المباشــر 

أو التدريــب المنتهــي بالتوظيــف.

تقديــم خدمــات تدريبيــة وتطويريــة بجــودة عاليــة بالتنســيق 
مــع جهــات تدريبيــة معتمــدة تمكــن المســتفيد مــن تطويــر 
ذاتــه وتأهيــل نفســه لســوق العمــل؛ ليكــون لبنــة صالحــة فــي 

مجتمعــه ووطنــه بــإذن اهلل.

يهــدف إلــى إعــداد وتأهيــل قيــادات شــبابية مــن أبنــاء كافــل, وتنفيــذ 
العديــد مــن المبــادرات المجتمعيــة.

األسر المنتجة

التوظيف

الدورات التدريبية 
والتطويرية

فريق كافل
التطوعي

) مسارات الدورات (
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ــا إلســعاد  تن ا ــا وقدر تن نيا نســخر كافــة إمكا
البهجــة والســرور فــي محيــاه. ليتيــم ورســم  ا

مركز كافل 
االجتماعي

مهرجان فرحة 
العودة للمدارس

برنامج الصيف

الرحالت الترفيهية حفالت المعايدة

مهرجان
ربـيـع كـافــل

الملتقيات التربوية 
والترفيهية

المشاركات 
االجتماعية

الترفيه
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االحتفال بعودة الدراســة وتهيئة األيتام نفســيًا وتشجيعهم 
لقاء معايدة اليتيمات بالكافالت.للتفوق العلمي والدراسي.

مهرجــان ســنوي يقــام فــي فصــل الربيــع تصاحبــه العديــد 
مــن الفعاليــات الثقافيــة والتوعويــة والترفيهيــة, ويهــدف 
ــام  ــف األيت ــم اإلســالمية وتعري ــادئ والقي ــى غــرس المب إل

بالجهــات األمنيــة وطــرق التواصــل معهــا.

رحــالت دوريــة ترفيهيــة لبعــض المناطق الســياحية بالمملكة 
العربية الســعودية.

المتعــة والفائــدة  بيــن  تربــوي يجمــع  برنامــج صيفــي 
الحســنة. والتربيــة 

والمناســبات  والفعاليــات  المهرجانــات  فــي  المشــاركة 
العامــة.

مركــز رياضــي ترفيهــي لأليتــام تقــام فيــه العديــد مــن 
والثقافيــة. االجتماعيــة  البرامــج 

المبــادئ  إلــى غــرس  ملتقيــات دوريــة للفتيــات تهــدف 
وتنميتهــا. المواهــب  واكتشــاف  االســالمية  والقيــم 

برنامج الصيف

مركز كافل 
االجتماعي

مهرجان فرحة 
العودة للمدارس

مهرجان
ربيع كافل

الرحالت 
الترفيهية

المشاركات 
االجتماعية

الملتقيات التربوية 
والترفيهية

حفالت المعايدة
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نؤمن بأهمية خدمة المجتمع بما يتالءم مع عملنا 
اإلنساني, ونتيح للمجتمع الفرصة لخدمة األيتام 

ومشاركتهم الفرحة.

المسؤولية
المجتمعية

عضوية أصدقاء 
أيتام البلد الحرام

جائزة كافل
للمسؤولية االجتماعية

مائدة كافل 
الرمضانية
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برنامــج اجتماعــي تربوي يســتضيف فيــه أيتام البلــد الحرام 
ــواء  ــي أج ــم ف ــدة إفطاره ــى مائ ــع عل ــن المجتم ــوزا م رم

إيمانيــة رمضانيــة.

ــرز شــركاء نجــاح مؤسســة كافــل  ــح ألب ــزة ســنوية تمن جائ
خــالل العــام.

عضويــة شــرفية تمنــح للراغبيــن فيهــا بمقابــل مالــي يعــود 
ريعــه لخدمــة أيتــام البلــد الحــرام.

مائدة كافل 
الرمضانية

عضوية أصدقاء 
أيتام البلد الحرام

720
ريــااًل

عضوية فضيةعضوية ذهبية

360
ريــااًل

جائزة كافل
للمسؤولية
االجتـماعـيـة
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عملنــا اإلنســاني وموقعنــا الجغرافــي يجعــالن 
منــا بيئة جاذبة الســتقطاب الداعميــن وقاصدي 

الخيــر مــن شــتى ربــوع المملكة.

االستدامة
المالية

بناء الشراكاتاستثمار األوقافبناء وشراء األوقاف

تحويل المشاريع 
إلى منتجات

الحمالت التسويقية 
اإللـكـتـرونـيــة

بناء الشراكاتاستثمار األوقاف بناء وشراء 
األوقاف

تحويل المشاريع 
إلى منتجات

الحمالت التسويقية 
اإللـكـتـرونـيــة
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ــدة  ــة الرائ ــون المؤسس ــعى ألن نك ــن نس نح
فــي خدمــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة 

ــام 2021 م. ــول ع ــعودية بحل الس

"ريــادة" برنامــج شــامل يهــدف إلــى أسأسســة العمــل وأتمتــة العمليــات ورفــع الكفاءة وزيــادة االنتاجيــة وتأهيل 
القيــادات الشــبابية وقيــادات الصــف الثانــي والتأهيــل للمنافســة علــى الجوائز المحليــة والخليجية.

التميز
المؤسسي

برنامج ريادة

ــادة
ريـ
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يســعدني ويشــرفني أن أقــول إننــي واكبــت هــذه المؤسســة الكبيــرة منــذ والدتهــا, وتابعــت 
نموهــا المطــرد والمتســارع والمنتظــم والمرتــب, ورحــم اهلل صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود أميــر منطقــة مكــة المكرمــة ســابقا حيــن أســس هــذه 

المؤسســة ورعاهــا وكان هــو المؤســس والدافــع, وأحســب أنهــا قامــت وتأسســت قويــة.

"

"

"

"

"

"

أشــكر جميــع اإلخــوة القائميــن علــى مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام وهــي مؤسســة 
غنيــة عــن التعريــف, ولهــا نجاحــات باهــرة فــي هــذا المجــال, وهــي قــدوة لغيرهــا 
بــذل مــن جهــده ومالــه  الخيريــة, كمــا أشــكر كل مــن  مــن المؤسســات والجمعيــات 

ووقتــه لخدمــة هــذه الفئــة الغاليــة علــى قلوبنــا.

ــي يتفضــل اهلل ســبحانه  ــه مــن النعــم الت ــه وتفقــد شــؤون حيات االهتمــام باإلنســان ورعايت
وتعالــى بهــا علــى عبــاده األخيــار, وعندمــا يكــون االهتمــام باليتيــم وفــي مكــة المكرمــة 
تصبــح نعمــة ال يضاهيهــا نعمــة فــي الدنيــا. ومؤسســة كافــل تحظــى بهــذا الشــرف العظيــم 
فالحمــدهلل علــى ذلــك ثــم الشــكر لــكل مــن يعمــل فيهــا علــى هــذا العمــل المتميــز والرعايــة 
الكريمــة مــن خــالل رعايــة األيتــام حتــى االســتغناء والشــكر لــكل مــن يعمــل مــن أجــل وطــن 

ســعودي االنتمــاء , عربــي اللســان , إســالمي المعتقــد وعالمــي الطمــوح.

صاحب السمو الملكي األمير
عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد آل سعود

معالي الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الخضيري
وزير الثقافة واإلعالم )سابًقا(

معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهلل بن حميد
إمام وخطيب المسجد الحرام
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عــن

كـافــل



يســرني أن أتقــدم بخالــص شــكري وتقديــري لهــذه الجهــود المتميــزة, داعيــا اهلل أن يوفــق 
القائميــن عليهــا لمزيــد مــن النجــاح والتوفيــق, وأن يجعــل ذلــك فــي موازيــن حســناتهم.

"

"

"

"

كافــل  لمؤسســة  بزيــارة  األمنيــة  فهــد  الملــك  كليــة  ضبــاط  مــن  وزمالئــي  تشــرفت 
الخيريــة لرعايــة األيتــام, وقــد ســرني مــا رأيــت مــن حســن اســتقبال ودقــة التنظيــم 
وتفاعــل الجهــاز اإلداري المســؤول عــن إدارة هــذه المؤسســة الخيريــة التــي تقــوم 
برعايــة وخدمــة فئــة غاليــة علــى الجميــع, كمــا شــد انتباهــي حــرص واهتمــام جميــع 

العامليــن علــى تقديــم أجــل وأفضــل الخدمــات ألبنائــي األيتــام.

لتــي  وا م  أليتــا ا يحة  شــر خدمــة  فــي  ئعــة  ا ر بجهــود  تقــوم  فــل  كا مؤسســة 
نية  إلنســا ا ألمــور  ا مــن  يســتحق  مــا  ليتيــم  ا وتعطــي  لمســتقبل,  ا يحة  شــر تعــد 

يــم. لكر ا شــرعنا  عليــه  حثنــا  ومــا 

معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية االجتماعية

سعادة اللواء سعد بن عبد اهلل الخليوي
مدير عام كلية الملك فهد األمنية

سعادة اللواء فهد بن مطلق العصيمي
مدير شرطة العاصمة المقدسة 

""
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