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بني يديك قصة إنجازاتنا لعام كامل,
ٍّ
تحد كبري مع جائحة كورونا
واجه فيه الجميع
المستجد.

استهالل

استطعنا بفضل هللا ثم بفضل قيادتنا الرشيدة
وتكاتف المجتمع تخفيف المعاناة عىل أبنائنا
أيتام البلد الحرام.
وهنا القصة كاملة..
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خادم الحرمين الشريفين
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صاحب السمو الملكي األمير
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نحن مؤسسة كافل لرعاية األيتام
بمنطقة مكة المكرمة
مؤسستنا مؤسسة خريية (غري ربحية) أسست

وجدنا لنحدث األثر اإليجابي في المجتمع

ونسعى لتدريبهم وتأهيليهم لسوق

عام 1424هـ وسجلت بوزارة الموارد البرشية

وذلك بكفالة ورعاية األيتام رعاية شاملة

العمل بما يضمن نشأتهم نشأة حسنة

لينالوا نصيبهم من الربامج االجتماعية

حىت يستغنوا ويكونوا لبنة صالحة في

والرتبوية والتعليمية والصحية والرتفيهية,

مجتمعهم ووطنهم بإذن هللا.

والتنمية االجتماعية
برقم (.)42

شعارنا
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مجلس األمناء
يقود عملنا مجلس األمناء ,ويمتلك المجلس
خربات واسعة ومعرفة مرتاكمة لمهام إدارة
المؤسسة وتحقيق رؤيتنا ,ويتكون من:

معايل الشيخ

سعادة األستاذ

صالح بن عبد هللا بن حميد

عبد هللا بن داود الفايز

رئيس مجلس األمناء

نائب رئيس مجلس األمناء

فضيلة الشيخ الدكتور

سعادة الشيخ

فضيلة الشيخ الدكتور

ماهر بن حمد المعيقيل

إبراهيم بن عبد هللا الرسيع

عبد العزيز بن داود الفايز

عضو مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء
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كلمة األمني العام
الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل من ال نيب بعده  ..وبعد
في كل عام يشهد العالم قصة جديدة ,وحكاية فريدة ,لكننا اليوم نشهد في عامنا هذا قصة غريبة
من نوعها ,كان لها تداعيات كثرية عىل مستوى العالم ,مما تسبب في تعطل حركة البرش فرتة من
الزمن ,كما تسبب في تغيري كثري من أمور الواقع إىل عالم االفرتاض.
و"كافل" جزء من العالم الذي تأثر جراء جائحة كورونا المستجد في بعض جوانبها إال أنها –ولله الحمد-
حظيت بنعمة عظيمة من الموىل سبحانه أن جعلها تنعم بكونها في هذه البالد المباركة وتحت
قيادتها الرشيدة اليت رضبت أروع األمثلة عىل مستوى العالم في إدارة األزمات؛ لينعم كل فرد فيها
بأمنها وأمانها ,وخريها ونعيمها ,حىت تحولت المحنة إىل منحة ,واالمتحان إىل امتنان ,فزادت بفضل
هللا الخدمات والربامج المقدمة ألبنائنا وبناتنا أيتام البلد الحرام وأمهاتهم بنسبة كبرية فاقت تطلعاتنا,
كما ستجدون ذلك في هذا التقرير بإذن هللا.
نسأل هللا عز وجل أن يديم علينا وعىل وطننا الغايل األمن واإليمان والصحة والعافية وأن يجزي والة
أمورنا خري الجزاء عىل ما قدموا لدينهم ووطنهم والعالم أجمع.
10

الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز
األمني العام

 2020م

رؤيتنا

رسالتنا

الريادة في العمل

العمل بأفضل ممارسات

المؤسيس في رعاية

العمل المؤسيس في رعاية

األيتام في المملكة العربية

األيتام.

تقرير كافل السنوي
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السعودية.
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أهدافنا االسرتاتيجية:
1.تطوير برامج الفئة المستهدفة والوصول بهم إىل االكتفاء الذاتي.
2.بناء األنظمة اإلدارية والتقنية وتفعيلها.
3.تطوير اسرتاتيجية كافل وتقديم مبادرات فاعلة لأليتام وأرسهم.
4.تنمية الموارد البرشية وتوفري بيئة عمل داعمة لخدمة األيتام.
5.بناء أو رشاء األوقاف وتنمية الموارد المالية.
6.تطوير منظومة العالقات العامة واإلعالم.
7.توفري المباني والتجهزيات والوصول إىل "صفر" مبىن مستأجر.
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كفالة األيتام وأمهات األيتام
نعمل في كافل عىل كفالة األيتام وكفالة أمهاتهم ,ونسعى في ذلك إىل
تحقيق رغبة المجتمع في اكتساب فضل كفالة األيتام واألرامل.

أثرنا

5840

2321

إجمايل عدد األيتام واليتيمات المسجلني.
ً
يتيما ويتيمة مسجلون لدينا
لدينا

يتيما ويتيمة من إجمايل عدد األيتام
دون سن ( )18سنة ويحظون بالكفالة

ويحظون بالعناية واالهتمام.

والرعاية.

1590

906

إجمايل األرامل من أمهات األيتام

عدد األرامل المستحقات للكفالة.

المسجلني لدينا.
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مسرية العمل
نرحب بكل أيتام البلد الحرام ممن تتوفر فيهم
المتطلبات القانونية ليكونوا ضمن أرسة
كافل ,ونقوم بتسجيل أرسة اليتيم بعد دراسة
حالته والوقوف عليها ميدانيا ،ونعمل عىل
ربط اليتيم بالكافل إلكرتونيا ،ورصف المبالغ
للمستفيدين ،مع تمكني الكفالء من متابعة
حالة اليتيم وأم اليتيم.

538

5052

13,768,925

أرملة تمت كفالتهم.

كافل وكافلة شاركوا في كفالة األيتام

تم رصفه في كفالة األيتام واألرامل من

واألرامل من أمهات األيتام.

أمهات األيتام.

ر يال
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خدمات
المستفيدين
بعد قيامنا بتسجيل األرس قمنا خالل

األرس بحياة كريمة آمنة ,إيمانا منا بدورنا

عام 2020م بتوفري االحتياجات المعيشية

االجتماعي في رعاية األيتام رعاية شاملة

األساسية ألرس كافل من خالل (برنامج

لتحقيق أعىل مستويات الكفالة.

سد االحتياجات األساسية ,برنامج إسكان
أرس كافل ,برنامج الرعاية الصحية) لتنعم
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برنامج سد
االحتياجات
األساسية
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نقوم من خالل برنامج سد االحتياجات األساسية بالمساهمة في توفري:

•رصف الزكاة
•السالل الغذائية
•الذبائح
•حليب األطفال
•كسوة العيد
•الكسوة المدرسية
•الحقيبة المدرسية

•سداد الرسوم
الدراسية

•تجهزي العرائس
•مساعدة الشباب

•سداد فواتري

عىل الزواج

الكهرباء

•تفريج الكرب

•األجهزة الكهربائية

•سداد اإليجارات

•تقديم الزكاة

•ترميم المنازل

أثرنا
15
نوع من االحتياجات األساسية عملنا
عىل توفريها.

3658
يتيم ويتيمة وأرملة استفادوا من
إجمايل الخدمات.

3,031,490

ر يال

تم رصفه لتوفري االحتياجات الرئيسية
للمستفيدين.
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األرس المستفيدة تشارك بمشاعرها

"أشكر جميع منسوبي المؤسسة من موظفني
وموظفات ونتمىن بإذن هللا أن تعود الحياة كما كانت
في السابق ونستفيد ويستفيد أبناء كافل الكرام من
جميع األنشطة وشك ًرا"

عيشه محمد

ً
دائما وأبد أدعي لكل
"وهللا
شخص يمثل المؤسسة ,لكم
فضل عيل ّ كبري ج ًدا بعد هللا في
أمور كثرية غريتين وساعدتين

وأبنائي فلكم الشكر والدعوات
الصادقة إىل آخر العمر"

أم كلثوم فالتة

"مهما حاولنا فلن يخطر
ببالنا نصف ما قدمتموه وال
يسعنا إال أن نشكركم ونقول
جزاكم هللا خريا"

نجالء األنصاري
18
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مرصوفات خدمات
المستفيدين لعام 2020م

تقرير كافل 2019

تقرير كافل السنوي

البند

المرصوفات

المستفيدين

تفريج كربة

91,823

65

مساعدات الزواج

35,000

7

الزكاة

1,471,770

1,118

فواتري الكهرباء

329,322

90

الذبائح

300,550

375

السلة الغذائية

447,585

3006

الحقيبة المدرسية

0

0

الكسوة المدرسية

0

0

الرعاية الصحية

336,252

486

كسوة العيد

95,448

226

مساعدات اإليجارات

260,450

91

أجهزة كهربائية وأثاث

162,500

112

الرسوم الدراسية

56,000

27

اإلجمايل

3,586,700

5,603
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نقدم من خالل برنامج إسكان أرس كافل
حلوال سكنية تمكن أرس كافل من تملك
المنازل المناسبة أو االنتفاع بها وفق
احتياجاتهم ,مما يساهم في تحسني
الظروف لألجيال الحالية والمستقبلية ،وذلك
من خالل تنفيذ برامج متخصصة مع رشكاء
النجاح إلسكان الفئات األكرث حاجة من
مستفيدي كافل ،مما يؤدي إىل تحقيق
النفع وتعظيم األثر المجتمعي.

ونحن فخورون برشكائنا في هذا
الربنامج :وزارة اإلسكان ,وجمعية بنيان
الخريية للتنمية األرسية.
20

أثرنا

19

81

وحدة سكنية تم توفريها

فرد إجمايل أفراد األرس

لعدد ( )19أرسة من أرس كافل.

المستفيدة من برنامج اإلسكان.

 2020م
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أثرنا
465
يتيم ويتيمة وأرملة تم توفري التأمني

برنامج الرعاية الصحية
كما نقوم برعاية المستفيدين رعاية صحية ,ونسعى لتقديم

الصحي لهم.

51
حالة تم توفري األدوية لها.

الخدمات الصحية لهم من خالل توفري التأمني الصحي ,وتوفري
األدوية واالحتياجات الطبية الالزمة ,والمساهمة في سداد
مبالغ عالج الحاالت الطارئة ,وإيجاد خصومات طبية من رشكائنا
في القطاع الصحي األهيل.

31
حالة تم توفري االحتياجات الطبية لها.

21
حالة تمت المساهمة في سداد
قيمة العالج لها.
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الخدمات القانونية
يواجه العديد من األيتام وأرسهم كثريا من التحديات في المحافظة عىل
حقوقهم الرشعية من الرتكة أو الوصية وغريها بعد وفاة والدهم ,مما
يجعلهم يفقدون كثريا من حقوقهم اليت ضمنها لهم ديننا الحنيف.

وفي كافل وجدنا فجوة كبرية بني أرس

الحلول واالستشارات القانونية والتمثيل

صلح لتقريب وجهات النظر والوصول إىل

األيتام وبني المعرفة القانونية ,وتدراكنا

القانوني والمرافعة والمدافعة عن

تسوية مرضية للطرفني.

ذلك بإنشاء إدارة قانونية متخصصة لخدمة

قضاياهم ,كما تساهم اإلدارة القانونية في

مستفيدي كافل قانونيا من خالل تقديم

اإلصالح بني المتنازعني من خالل عقد جلسات
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أثرنا

االستشارات القانونية

118
تقديم طلبات
عرب بوابة ناجز
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كتابة اللوائح

الحضور والرتافع

مراجعات لطلبات

والمذكرات القانونية

في الجلسات

المستفيدين

36

14

68

10

األحكام غري المكتسبة

عدد المكالمات الواردة

0

0

األحكام المكتسبة

إجمايل المبالغ
المكتسبة للمستفيدين

36

5

82500

مراجعة العقود

الوكاالت

الربامج التوعوية

37

11

2

جلسات الصلح

كما تقدم اإلدارة القانونية سلسلة من الربامج
التوعوية حفاظا عىل المستفيدين من الوقوع
في مصيدة النصب واالحتيال وغري ذلك.
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الرعاية الرتبوية
والتعليمية والوظيفية
إيمانا منا بدورنا االجتماعي في تحقيق رؤية
المملكة  2030في تخفيف نسبة البطالة
فإننا في كافل نهدف إىل تمكني األيتام
واألرامل علميا واقتصاديا من خالل تقديم
الخدمات التعليمية والتدريبية والوظيفية
والربامج التنموية المستدامة لهم.
وخالل عام 2020م أحدثنا أثرا إيجابيا عىل
المستفيدين ,ساعدنا في ذلك رشكاء نجاحنا
الذين نفخر بهم في مجال التعليم والتدريب
والتوظيف.
24
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أثرنا في مجال التعليم

7
برامج تعليمية قمنا بتنفيذها.
شملت الربامج التالية:
•معالجة صعوبات تسجيل الطالب.
•المتابعة التعليمية.

تقرير كافل السنوي

تسجيل الطالب

المتابعة التعليمية

270

500

دروس التقوية

اختيار التخصص الجامعي

45

220

تقرير كافل 2019

•دروس التقوية.
•كيفية اختيار التخصص الجامعي.
•التأهيل الختبار القدرات.

1244
يتيم ويتيمة استفادوا من الربامج
التعليمية.

تأهيل القدرات

الفصول العالجية

120

37

فرحة العودة للمدارس

اإلجمايل

52

1244
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تكرم «جائزة كافل للتفوق العلمي»

جائزة كافل للتفوق
العلمي لعام 2020م

المتفوقني علميا من األيتام واليتيمات,
وتهدف الجائزة إىل تحفزي المستفيدين
للعناية بالتعليم وتشجيهم عىل التفوق
والمنافسة عىل حصد الدرجات العالية
والمراكز المتقدمة في المنافسات التعليمة
المتنوعة عىل مستوى المنطقة والمملكة,

أثرنا

كما تهدف الجائزة إىل تقديم المتفوقني
للمجتمع كنموذج من جيل متوثب نحو المجد
رغم المصاعب والظروف.

76

76

52

1

75,000

طالب وطالبة من أبناء وفتيات

طالب

طالبة

أم

إجمايل قيمة الجوائز.

كافل المتفوقني حصلوا عىل
الجائزة هذا العام.
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الطالبة عبري صالح الزهراني بالصف الثاني
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وهنا نستعرض نتائج المتفوقني والمتفوقات

ثانوي إحدى فتيات كافل المتفوقات حصلت
عىل نسبة  100%تتحدث عن الجائزة ودورها
في تحفزيها تقول:

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

ثامر احمد عيل الزهراني

عبدهللا عبدالعزيز الجزائري

احمد عادل احمد عفيف

خالد عيىس محمد هيج

صهيب عبدالقادر إبراهيم السندي

أنــا ســعيدة ً
حقــا لحصــويل عــى هــذه الفرصــة
ً
كالمــا يحمــل بــن طياتــه جزيــل الشــكر
كــي أخــط

ثاني ثانوي

أول ثانوي

أول ثانوي

ثالث ثانوي

أول ثانوي

98.57

99.07

98.79

99.15

98.36

والعرفــان لمؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام,

الطالب

فرعايتهــم يل كانــت خــر رعايــة ,بــل إن اهتمامهــم
بــي كان كمــا لــو أنــي كــزٌ ثمــن فــي هــذا الوطــن
ً
جميعــا كذلــك ،لقــد حصلــت عــى جائــزة
ونحــن

التفــوق العلمــي بفضــل مــن هللا ,وحصــويل
عليهــا وللــه الحمــد قــد زادنــي إرصا ًرا عــى تحقيــق
فــرب المســتحيل قــادر عــى
المســتحيل بــإذن هللا,
ُ
المســتحيل ,يكفــي أن نحســن الظــن باللــه ونعلــق
ثقتنــا بــه وحــده فمــن أحســن الظــن باللــه لــن يخيــب
أبــ ً
دا ،ســتواجهنا الكثــر مــن المصاعــب والمتاعــب
الــي قــد ُتبعدنــا عــن أحالمنــا وطموحاتنــا خطــوة
ولكــن يكفــي أن نتذكــر بأننــا لســنا وحدنــا وبــأن
ً
ختامــا أكــرر شــكري وعرفانــي
هللا يرانــا والفــرج،

الطالب

الطالب

فراس عادل عبدهللا القثمي

عزام غازي عابد الرديين

منصور عنزيان السعيدي

مروان عطالله نابت السلمي

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

أول ثانوي

99.1

98.54

99.61

99.43

98.71

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

مجاهد وليد احمد النجار

مهند ظافر احمد الزهراني

عبدالرحمن محمد المطرفي

فيصل عوض المطرفي

راجني عبدالغين جان عيل

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

3.66

3.88

3.78

3.93

4

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

حسني احمد احمد صحرة

عبدهللا محمد مظفر عطرجي

سعيد منور الجحديل

محمد عبدالقادر إبراهيم السندي

عبدالرحمن سالم الحالقي

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

3.6

3.71

3.71

3.64

3.68

الطالب

الطالب

الطالب

لمؤسســة كافــل عــى جهودهــم و أمانتهــم فــي

يوسف محمد صالح الرفه

جميل حسن جميل الهذيل

عبدالسالم محمد المولد

تأديــة مــا هــم مكلفــن بــه وتكريــس وقتهــم ألجلنــا

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

4

3.79

3.74

نحــن ،فمــن ال يشــكر النــاس ال يشــكر هللا.

الطالب

الطالب

عبدالمجيد سليم السلمي
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الطالبة

الطالبة

الطالبة
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الطالبة

الطالبة

الطالبة

عبري صالح السين الزهراني

مىن حسن عبدهللا إبراهيم

عبري فائز محمد بالبيد

بسمه عامر ردود الفهمي

بيان رزيق عايل صالح الفهمي

وتني عبدهللا الغامدي

نوف دخيل هللا العتييب

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

100

98.23

99.57

98.46

98.07

3.84

3.77

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

سلمى معال حمدي الروييث

ليان يحي كريم السيامي

وجدان محمد عمر المولد

صفيه هاشم احمد األنصاري

حسنه حسني صالح الغامدي

تهاني سفر رجاء المحمودي

أسماء محمد احمد مصلح

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

ثاني ثانوي

ثالث ثانوي

ثالث ثانوي

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

98.97

99.45

99.39

98.62

99.13

3.63

3.77

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

دانه نعيم الكديوي

بدور عامر ردود الفهمي

امريه احمد عامري

ايالف عبدالعزيز الجزائري

انهار ساعد سعد الثقفي

مرام إبراهيم عيد الرحييل

وفاء مسعد القريش

ثالث ثانوي

ثالث ثانوي

ثالث ثانوي

ثالث ثانوي

ثالث ثانوي

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

98.48

98.78

99.73

98.8

99.68

3.67

3.93

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

شهد إبراهيم احمد جربان سهيل

عاليه حميد محمد العبديل

فاطمه احسان حسن هريدي

سهى غازي عوده الهذيل

شهد محمد صالح الجهين

برشى بندر رسدار

بسمه بندر رسدار

أول ثانوي

أول ثانوي

أول ثانوي

أول ثانوي

أول ثانوي

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

99.36

99.36

98.29

99.36

99.29

3.98

3.65
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تقرير كافل 2019

الطالبة

الطالبة

الطالبة

اثري عمر حسن باحميش

رنني عبدالحميد سعد الحربي

وعد خلف السلمي

افنان حامد محمد الهذيل

ايالف غازي الرديين

سونيا محمد المولد

الشيماء محمد العمري

أول ثانوي

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

98.64

3.68

3.89

3.71

3.77

3.66

4.97

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

سماهر حسن جميل الهذيل

اريج عبدالعزيز الجزائري

ازهار ساعد سعد الثقفي

ابتسام عيىس محمد هيج

الزهراء محمد العمري

لمياء حسن العرييش

مرح سعد العتييب

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

3.8

3.64

3.94

3.73

3.95

3.84

3.72

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

والء عمر حسن باحميش

رشوق أنور الهوساوي

عهد عبدالعزيز الرشيف

ميار هاني مدابغي

مىن سعيد العمري

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

3.64

3.63

3.8

3.88

3.66

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

الطالبة

امجاد محيا هالل الفهمي

روان أنور الهوساوي

انهار محمد السلمي

سعديه محمد عمر المولد

رشوق محمد فايز الشهري

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعية

3.88

4.855

3.72

4.86

3.64
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أثرنا في مجال التدريب

58
برنامجا تدريبيا تم تنفيذه.
شملت مجاالت التدريب :اللغة
والحاسب اآليل والعلوم اإلدارية
والتسويقية والتصاميم والذكاء
االصطناعي وغريها.

1051
يتيم ويتيمة وأرملة استفادوا من
الربامج التدريبية.

أثرنا في مجال التدريب 2

برنامجني تم تنفيذهما ,شملت:

أشخاص استفادوا من التوظيف

التوظيف ,والتدريب المنتهي

( )3أبناء )3( ,أمهات.

بالتوظيف

30

6
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وخالل عام 2020م قدمنا العديد من
االستشارات األرسية مع المحافظة عىل
خصوصية األرسة بالتعاون مع نخبة من
المستشارات الرتبويات ,حيث ساهمت
االستشارات بدور فاعل في معالجة مشاكل
األرس ,والمحافظة عىل شعور اليتيم وأرسته

برنامج "بيوت آمنة"
لالستشارات األرسية
نسعى في كافل إىل تحقيق األمان األرسي والنفيس لألرسنا من خالل
إقامة برنامج "بيوت آمنة" لالستشارات األرسية ,ونهدف من ذلك إىل الرتكزي
عىل األم من خالل نرش الوعي بأهمية دورها وتأثريها عىل كيان األرسة,
وتفعيل دورها اإليجابي في تنشئة أبنائها تنشئة إسالمية معتدلة ,مع حرصنا
عىل توعيتها في عدة جوانب من جوانب حياتها وأرستها وتربية أبنائها.

باالستقرار والهدوء النفيس من خالل الحلول
المنفذة لمعالجة المشاكل األرسية.

أثرنا
32

أرسة

استفادت من االستشارات األرسية
خالل عام .2020

31
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الربامج واألنشطة
نعمل في كافل عىل بناء وتعزيز القيم
السامية للمستفيدين وإعداد شخصيات
فاعلة في المجتمع من خالل برامج عرصية
نوعية مع رشكاء ممزيين ,كما نهتم بالجانب
الرتفيهي إلسعاد المستفيدين وإشعارهم
بمسؤوليتهم تجاه دينهم ووطنهم.

أثرنا

105

6032

برنامج تم تنفيذها ,اشتملت عىل الربامج الدينية

إجمايل قيمة الجوائز.

والرتبوية ,واالجتماعية ,والتطويرية ,والرتفيهية
والمسابقات المتنوعة

32
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في غرة شهر رمضان المبارك من

معاني أسماء هللا الحسىن وصفاته,

عام 1441هـ أطلقت كافل برنامج

وعظيم آياته الكونية ,وشيئا من حياة

"مدارسة القرآن الكريم" لأليتام

النيب صىل هللا عليه وسلم وأصحابه

وأمهاتهم عرب تقنية االتصال الشبكي,

مع القرآن ,ساهم ذلك في تفاعل

في الوقت الذي كان مفروضا فيه

المستفيدين مع الربنامج بشكل كبري

حظر التجول.

جدا ,واستمر الربنامج لمدة ( )8أشهر,

ويهدف الربنامج إىل تصحيح وتحسني

بمقدار ساعة واحدة يوميا ,ليقطف

تالوة المستفيدين لكتاب هللا عز

ثمرته بختم كتاب هللا مساء يوم

وجل ,مع تصحيح مخارج الحروف،

الثالثاء 1442/4/30هـ.

تقرير كافل 2019

وحسن تجويد القرآن الكريم وأدائه،
مع وقفات تدبرية وتربوية في

برنامج مدارسة القرآن

أثرنا

50

ً
يتيما

40

10

16000

يتيمة

أمهات

قيمة الهدايا والمحفزات

استفادوا من تصحيح وتحسني

ر يال

للمشاركني

التالوة ,وأدائها بشكل أفضل.
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تعمل كافل عىل تطوير وتنمية
مهارات وقدرات المستفيدين في
المهارات القيادية ومنها فن التواصل
واإللقاء والخطابة وفق برنامج تدرييب
عالمي (التوستماسرتز).
ويهدف برنامج القيادات الشبابية
إىل زيادة الثقة بالنفس ,وإكساب
المستفيد مهارات ومعارف جديدة
في القيادة ,والتعرف عىل إعداد
الخطب االرتجالية ,وعىل اسرتاتيجية
تقييم الخطب.

مسرية العمل
انطلق برنامج القيادات الشبابية بعدة
لقاءات للمشاركني تم من خاللها
استعراض الخطب ومكوناتها والتعرف
عىل الخطب االرتجالية ,والتدريب عىل
حلقات النقاش وتعلم مهارات اإلنصات
واإليماءات وحركة الجسد والتحكم
في نربات الصوت ,وكان لهذا الربنامج
تفاعل كبري من المشاركني حيث المس
احتياجهم لهذه المهارات.
واستمر الربنامج لمدة ثالثة أشهر,
كان يلتقي فيه المشاركون مرة

برنامج القيادات
الشبابية

أثرنا

20

ً
يتيما

9
يتيمات

تمكنوا في المهارات
القيادية نظريا وتطبيقيا.

34

كل أسبوع ,وفي ختام الربنامج قام
المشاركون بإعداد ترتيبات الحفل
الختامي من تقديم وقراءة القرآن
الكريم وإقامة حلقات نقاش والقيام
بالخطب االرتجالية.
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يسعى المستفيدون في كافل إىل

قمنا بتنفيذ برنامج "نعم أستطيع" لتدريب وتعليم المستفيدين عىل الثقة بالنفس والمثابرة

تحقيق إنجازات عظيمة تسطر في

والتنظيم والمرونة واالنسجام ,كما قمنا بتدريبهم عىل اكتشاف الخصائص الداخلية لهم اليت

تاريخهم ,قد تختلف مجاالت هذه

تساعدهم عىل تحقيق النجاحات ,وتم تزويدهم أيضا بالمعارف والقيم والمهارات القيادية,

اإلنجازات لكنها تجتمع في إطار واحد

واكتسبوا من خالل الربنامج الصفات اليت تساعدهم عىل تحقيق اإلنجاز والشعور بالسعادة.

هو خدمة الدين والوطن الطموح,
الذي رُسمت معالمه في رؤية قيادتنا
الرشيدة –حرسها هللا -رؤية .2030
وتحقيقا لتطلعات المستفيدين حرصنا
عىل رفع كفاءة المستفيد االجتماعية
والتحفزيية اليت يحتاجها للوصول إىل
أقىص إمكاناته في اإلنجاز.

برنامج نعم أستطيع

أثرنا

16

ً
يتيما

39

5

يتيمة

تم إكساب المستفيدين مهارات وقيم في ()5

تم رفع كفاء تهم
االجتماعية والتحفزيية.

مجاالت ,شملت( :الثقة بالنفس  -والمثابرة –
والتنظيم  -والمرونة واالنسجام )
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أثرنا
111
متسابقة شاركت في المسابقة.

وقد تم إطالق المسابقة عرب موقع التواصل
االجتماعي "انستغرام" في اليوم الخامس

194,515
عدد المشاركني في التصويت.

20
متسابقة فازوا بالتصويت األعىل

استثمارا لطاقات مبدعات كافل في فنون الطبخ ,وبث روح
التنافس بينهم قمنا خالل شهر رمضان المبارك بإقامة مسابقة
األطباق الشهية لمستفيدات كافل.
جاءت المسابقة ترويحا لألرس في فرتة حظر التجول وإشغاال
ألوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

عرش من شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ
واستمرت حىت السابع والعرشين من الشهر
ذاته ,وتنوعت أصناف المسابقة لتشمل
األصناف الرئيسية من السفرة الرمضانية
"الحلويات  -الموالح  -السلطات".
تقوم المتسابقة بإعداد طبق في صنف

مسابقة األطباق
الشهية
36

من األصناف وتقوم بتوثيق خطوات إعداد
الطبق وإخراجه بطريقة احرتافية ,ومن ثم
يقوم الجمهور بالتصويت ألفضل طبق من
خالل اإلعجاب بالصورة.
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أثرنا

انطلقنا من هدفنا االسرتاتيجي
بتقديم برامج تنموية قيمية
للمستفيدين تكون ذات أثر إيجابي

80

لالرتقاء بهم ,ونعمل في كافل عىل

مستفيد من أبناء كافل من

تحقيق هذا الهدف االسرتاتيجي مع

المرحلة الثانوية والجامعية

المستفيدين ليكونوا أعضاء فاعلني

اكتسبوا العديد من المهارات

في مجتمعاتهم.

ديوانية كافل

والقيم النبيلة.

وديوانية كافل أحد المبادرات اليت تساهم

والمعرفي ,وذلك من خالل إقامة عدة

في غرس القيم السلوكية النبيلة وتعزز القيم

لقاءات أسبوعية إيمانية وقيمية وتدريبية

السامية في نفوس المستفيدين ,ومن تلك

وتطويرية ,ولمدة خمسة أشهر.

المبادئ والقيم :الصدق واإلحسان والعطاء

رشكاؤنا في الديوانية متطوعون

واألمانة ,كما تساهم ديوانية كافل في

متخصصون في مجاالتهم ,شغوفون

تعزيز مهاراتهم في التطوير الشخيص

بخدمة أيتام البلد الحرام.
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نؤمن في كافل بمسؤوليتنا االجتماعية

ومن هذا المنطلق قمنا بصناعة مبادرة

تجاه وطننا الغايل ومجتمعنا العظيم,

أليتام منطقة مكة المكرمة مبادرة معرفية

كما نؤمن بأهمية التكامل مع القطاعات

تنافسية تمد عقولهم بالرثاء المعرفي

المختلفة ,لتحقيق األهداف المشرتكة,

وتبعث في نفوسهم روح التحدي والتنافس

وفي إطار هذا الدور الذي نتبناه ورسمناه

الرشيف وسميناها (مبادرة لغة اليتيم األول).

ألنفسنا قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات

وتأتي هذه المبادرة استجابة للمبادرة

والفعاليات االجتماعية ,ونهدف من خاللها

الكريمة اليت أطلقها صاحب السمو الملكي

إىل استثمار طاقات مستفيدينا من الشباب

األمري خالد الفيصل مستشار خادم الحرمني

والفتيات بغرس روح المواطنة والمبادرة

الرشيفني أمري منطقة مكة المكرمة

في نفوسهم ,وإشعارهم بدورهم الريادي

"ملتقى مكة الثقافي" تحت شعار "كيف

لخدمة دينهم ووطنهم مستقبال بإذن هللا.

نكون قدوة بلغة القرآن؟"

كافل والمجتمع
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ومبادرة "لغة اليتيم األول" مبادرة قيمية ثقافية
تسعى لتعزيز قيمة اللغة العربية وفنونها
في نفوس األيتام وتحبيبها إليهم وتكريس
ممارستها في حياتهم اليومية ,باعتبار أنها لغة
اليتيم األول (محمد صىل هللا عليه وسلم) .
استهدفنا في هذه المبادرة جميع أيتام مدن
ومحافظات المنطقة؛ وذلك لخلق بيئة معرفية
وتنافسية كبرية تساهم في اكتشاف مواهب
األيتام في اللغة العربية وتحقيق مخرجات
عظيمة ,وذلك من خالل مسارين-:
المسار األول :التنافيس.
المسار الثاني :المعرفي.
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المسار األول:

التنافيس
يشمل المسار التنافيس ستة مجاالت من فنون
اللغة العربية:

•مسابقة القرآن الكريم.
•مسابقة "نفائس الشعر" لحفظ
المعلقات.
•مسابقة فصيح الملتقى.
•مسابقة "ملحمة اللغة الخالدة".
•مسابقة الخط العربي.
•المسابقة الثقافية األدبية العامة
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المسار الثاني:

المعرفي
يشمل المسار المعرفي عدة أنشطة معرفية
تثقيفية تركز عىل تعزيز استخدام اللغة العربية,
وذلك من خالل ملتقى واحة اللغة والذي
يشمل:
1.إقامة المعارض التوعوية.
2.إقامة ورش عمل في فنون اللغة العربية
التالية:

•مصادر اللغة وكيفية االستفادة منها
•كيف تكون فصيحا
•اللغة واإلعالم الحديث
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أثرنا

120
يتيم ويتيمة شاركوا في جميع
مسابقات المبادرة ,من ( )8جمعيات
من مدن ومحافظات منطقة مكة
المكرمة.

51
تم رصفه لجوائز المسابقات
التنافسية.

600
يتيم ويتيمة شاركوا في ملتقى واحة
اللغة العربية.

21
ورش عمل أقيمت في الملتقى.

200
يتيم ويتيمة استفادوا من ورش
العمل المصاحبة للملتقى
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ماذا قدمت كافل خالل
جائحة كورونا المستجد
()COVID-19
منذ اإلعالن عن فرض حظر التجول إثر
تداعيات جائحة كورونا المستجد ()COVID-19
أدركت كافل عظم مسؤوليتها تجاه
مستفيديها ,وتجاه مجتمعها ,وفي خطوات
متسارعة ومدروسة بعناية ,وتماش ًيا مع
الجهود اليت قدمتها الجهات الحكومية
قررت كافل العمل عىل أربعة مسارات خالل
فرتة الجائحة:
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االستجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم الحرمني الرشيفني أمري
منطقة مكة المكرمة بعنوان ِ(ب ًّرا بمكة) وذلك بمضاعفة الجهد في تقديم الخدمات للمستفيدين.

المسار األول

4,603,020

تقرير كافل 2019

ر يال

تغذية حسابات األيتام

1,101,000

ر يال

تغذية الزكاة للمستحقني

88,500

ر يال

تفريج الكرب

واألرامل بالكفاالت

1,909

سلة

السالل الغذائية

1,400

مستفيد

1,716

كرتون

التمور

42

مستفيد

توفري احتياجات األرس

توفري األدوية

في منازلهم

وإيصالها

200

كرتون

المياه

4,445

اتصال

استقبال االتصاالت

14,823

كرتون

إرسال رسائل توعوية
عرب الواتساب
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المسار الثاني
تكثيف الربامج واألنشطة
التنموية للمستفيدين الستثمار
أوقات فراغهم فيما ينفعهم,
وخالل هذه الفرتة أقامت
كافل األنشطة التالية-:

الربامج الرتبورية

الربامج التعليمية

40

8

والتطويرية

والثقافية

58

14

برنامج

برامج

برنامج

برنامج

1,165

3,206

1,228

908

مستفيد ومستفيدة

العدد اإلجمايل للربامج
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الربامج التدريبية

المسابقات الرتبوية

مستفيد ومستفيدة

120
برنامج

مستفيد ومستفيدة

6,507

مستفيد ومستفيدة

مستفيد ومستفيدة

عدد المستفيدين
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المسار الثالث
العناية بالعاملني واستثمار أوقاتهم بالتنمية
والتطوير ,حيث قامت كافل بما ييل-:

تفعيل العمل عن بعد

عقد اجتماعات افرتاضية

10,660

82

ساعة عمل

إقامة دورات تدريبية
للموظفني والموظفات

490

ساعة

إقامة برامج ثقافية
وترفيهية للموظفني

ساعة تدريبية
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المسار الرابع
المساهمة في خدمة المجتمع ,حيث
ساهمت كافل بما ييل:
وضع إمكانيات كافل تحت ترصف وزارة الصحة
وتشمل :عمارة سكنية بحي النسيم ،نادي كافل
االجتماعي 2 ،سيارة كوسرت 2 ،سيارة هايس

الصحة في حال االحتياج

المشاركة في مبادرة أمري مكة

المشاركة في توعية المجتمع

(برا بمكة)

عرب مواقع التواصل االجتماعي

إقامة الملتقى االفرتايض األول لجمعيات
ومؤسسات رعاية األيتام بالمملكة برعاية وكيل وزارة
الموارد البرشية والتنمية االجتماعية لشؤون التنمية

48

تطوع فريق كافل التطوعي مع

33

جمعية مشاركة

155

مهتم ومهتمة

 2020م

تقرير كافل السنوي

الملتقى االفرتايض األول
لجمعيات ومؤسسات رعاية
األيتام بالمملكة

فكرة الملتقى

تقرير كافل 2019

لقاء افرتايض عرب الشبكة العنكبوتية يضم قيادات
جمعيات ومؤسسات رعاية األيتام في المملكة العربية
السعودية ،وكذلك ممثلني عن الجهات ذات العالقة
لعرض جهود جمعيات ومؤسسات رعاية األيتام في
التوعية والتثقيف ومبادراتهم العملية وتبادل الخربات
في الخدمات المقدمة للمستفيدين و استمرا ًرا لجهود
الدولة أيدها هللا ودعمها للقطاع الثالث للتقليل من
آثار وتداعيات جائحة كورونا.

أهداف الملتقى

1.تبادل األفكار والخربات بني الجمعيات
خالل فرتة الجائحة.

3.رفع كفاءة وعطاء الجمعيات وإثارة
روح التنافس الرشيف فيما بينها لتقديم
أفضل الخدمات لأليتام.

2.فتح خط مبارش مع المسؤولني

4.المبادرة في صناعة نموذج للقاءات

والعاملني في ميدان جمعيات األيتام

االفرتاضية لجمعيات ومؤسسات رعاية

للتحفزي وزيادة الهمم.

األيتام بالمملكة.
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محاور
الملتقى
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1
4

ضيوف
الملتقى

2

 2020م

استعراض أفضل الممارسات في

مدى جاهزية منظمات األيتام للعمل

إدارة األزمات والتدابري اليت اتخذت

عن بعد ومدى استعداد الجمعيات له

عىل مستوى كل جمعية

وفاعليته خالل هذه الفرتة

استعراض آليات تقديم الخدمات
العينية للمستفيدين خالل هذا
الظرف الطارئ

5

3

استعراض أفضل المبادرات ذات األثر
الملموس تجاه الوطن والمجتمع

6

حرص احتياجات قطاع األيتام

استعراض الخدمات والربامج المقدمة

في الفرتة الحالية

للمستفيدين خالل هذه األزمة

وألهمية هذا اللقاء كان من المفرتض أن تجمع كافة الجوانب
اليت تقويه وتحقق أهدافه ومن بينها الضيوف الذي سيحدث
وجودهم وطرحهم الممزي الفرق الذي نسعى للوصول
إليه فكان اللقاء برعاية وكيل وزارة الموارد البرشية والتنمية
االجتماعية .باإلضافة إىل الدكتور سعدون السعدون عضو

50

مجلس الشورى ورئيس مجلس الجمعيات األهلية بالمملكة ..

األستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن

الدكتور سعدون بن سعد السعدون

وأسماء المعة أخرى في مجال العمل الخريي.

وكيل وزارة الموارد البرشية والتنمية

عضو مجلس الشورى

االجتماعية لشؤون التنمية

رئيس مجلس الجمعيات األهلية

 2020م

ملخص الملتقى
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150

10

67

8

الحضور

المتحدثون

المبادرات

التوصيات

33

4

33

2

الجمعيات المشاركة

المداخالت

الممارسات

الساعات
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1

الملتقى

2

3

4

52

 2020م

رفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده
األمني عىل مابذلوه ويبذلونه في توفري الحياة الكريمة ألهل هذا البلد
المعطاء.

شكر خاص لوزارة الموارد البرشية والتنمية االجتماعية عىل توجيهاتها السديدة
ودعمها الالمحدود للقطاع الثالث و الشكر موصول للجهات األمنية والصحية عىل
جهودهم الكبرية في الحفاظ عىل أمن وصحة الجميع في هذا البلد المبارك.

بذل المزيد من الجهود والمبادرات من قبل جمعيات رعاية األيتام بالمملكة نحو
مستفيديها وإعطاء مساحة أكرب لتبادل الخربات والتجارب فيما بني الجمعيات حىت
تتحقق األهداف والغايات النبيلة تجاه هذه الفئة الغالية عىل قلوب الجميع.

استثمار التقنية بالشكل المطلوب مع توجيه األيتام نحو هذا الباب الواسع
وتدريبهم لكي يستفيدوا منه أفضل استفادة.

5

6

7

8

استمرار تقديم الخدمات والمساعدات
ومضاعفة الجهد في ذلك نحو
المستفيدين.

االستمرار في توعية المستفيدين وااللزتام
بتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة.

استحداث برامج نوعية لخدمة المستفيدين
تناسب الظروف الحالية ورفع نسبة التأهب
لكل الظروف.

تقديم مبادرات وملتقيات تفيد الجمعيات
وتطورها في جانب إدارة األزمات
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الجمعيات المشاركة
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رشكاء النجاح

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

مجموعة

مؤسسة

المحامي والموثق

العناية المتألقة

رامي عطا هللا

مركز
العبري الطيب

مجمع
عيادات خالد

مجمع

أسنان الستني
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المعهد

الصناعي الثانوي

المديرية العامة للشؤون الصحية
بمنطقة مكة المكرمة
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00404040000400
SA 9610000000404040000400
999124088880008
SA 3215000999124088880008
068266660044000
SA 7905000068266660044000

مرصف الراجحي

بنك األهيل

بنك البالد

ً
معا نسعدهم

336608010500002
SA 9080000336608010500002
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مرصف اإلنماء
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0555721100
www.kafel.org.sa

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

الهاتف المجاني8002450245 :
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