


ماهي مبادرة
مع اليتيم في البلد األمين؟

 حملة شراكة مجتمعية للتعريف بحقوق اليتيم وتحفيز المجتمع
 على تقديم مبادرات مجتمعية نوعية لليتيم وإبراز دور مؤسسة

كافل في رعاية اليتيم
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راعي المبادرة

صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
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 ودشنها بالنيابة عن سموه

صاحب السمو الملكي
األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب أمير منطقة مكة المكرمة بديوان اإلمارة 
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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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الفئة المستهدفة

القطاع
الحكومي

القطاع
الخاص

القطاع
غير الربحي

األفراد
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المستفيدون من المبادرة

المجتمع
أيتام

البلد الحرام
مؤسسة كافل
لرعاية األيتام
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مجاالت المبادرة

المجال التعليمي 
والتربوي

المجال الصحي 
واالجتماعي

المجال الرياضي 
المجال االقتصاديوالترفيهي

المجال المؤسسي 
مجال دعم صندوق المجال اإلعالميالمستدام

المبادرات
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كيف حفزنا المجتمع للمشاركة؟

1
4
2

5
3

3
678

رعاية أمير المنطقة
للمبادرة

وضع جائزة ألفضل 
المبادرات لكل قطاع

الشراكة االستراتيجية مع 
أمارة منطقة مكة المكرمة

التكريم في الحفل الختامي 
برعاية أمير المنطقة

الشراكة الرسمية مع وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية

التدشين بمكتب
نائب أمير مكة

تقديم دراسة حاالت 
المستفيدين واحتياجاتهم

إبراز اسم المبادر
في الحفل الختامي

ومواقع التواصل االجتماعي

تكريم المبادرين
بوسام المبادرة

kafel_makkah



كيف وصلنا للمجتمع؟

المؤتمر الصحفي 
عقب التدشين

الزيارات الميدانية 
للقطاعات 

التنسيق مع 
المرجعيات 

للتعريف بالمبادرة
المعارض 
التعريفية

وسائل اإلعالم

إدارة التعليم

الغرفة التجارية
التلفاز

المدارس

األسواق

اإلذاعةالشؤون الصحية

المستشفيات جامعة أم القرى

فرع وزارة الشؤون اإلسالمية

الصحف

التواصل االجتماعي المهرجانات
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كيف وصلنا للمجتمع؟

وسائل اإلعالم 
الحديثة 

سفير المبادرة 
لوحات وشاشات 
الطرق وشاشات 
ملعب الجوهرة

إقامة مباراة 
ودية لنجوم الكرة 

السعودية

التغطية 
اإلعالمية 
التشاركية  الوسوم

المجموعات

الترويج المدفوع
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أبرز الفعاليات المصاحبة

لقاء تعريفي
 بعدد )250( مرشد طالبي بمدارس مكة
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أبرز الفعاليات المصاحبة

ورشة عمل ابتكار المبادرات
بمشاركة )200( مهتم ومهتمة ومشاركة أبناء وبنات كافل
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أبرز الفعاليات المصاحبة

مباراة ودية
 ألبطال كافل مع نجوم الكرة السعودية
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أبرز الفعاليات المصاحبة

الحفل الختامي
لتكريم الرعاة والجهات الفائزة
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مخرجات المبادرة

تحقيق

مبادرة مجتمعية
800

 عدد مبادرات
 عدد مبادرات380  األفراد

420  الجهات
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تفاصيل المبادرات

مجال المبادرات
المؤسسية المستدامة

المجال االقتصادي
مجال دعم

صندوق المبادرات 

82 365
مبادرة مبادراتمبادرة

المجال
التعليمي التربوي

المجال
الرياضي والترفيهي 

المجال
الصحي واالجتماعي 

المجال اإلعالمي

124 30751 195
مبادرةمبادرة مبادرةمبادرات
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القيمة االقتصادية للمبادرات

قّدرت القيمة االقتصادية
للمبادرات المقدمة لأليتام بأكثر من

16.000.000 ريال
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كيف ساهمت المبادرة
في التنمية والتمكين؟

تمليك 20 أسرة منازل سكنية 
و50 أسرة شقق بنظام 

االنتفاع 

استضافة 200 يتيم سنويًا 
ألداء مناسك الحج

تدريب 135 يتيم ويتيمة
توظيف دائم

لعدد 165 يتيم ويتيمة سنويًا

القرض الحسن
للبناء وللمشاريع بقيمة

150 ألف ريال

الدعم المالي لبناء المنازل 
بقيمة 100 ألف ريال

توفير 200 مقعد دراسي 
مجاني بالمدارس األهلية
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كيف ساهمت المبادرة
في التنمية والتمكين؟

توظيف 550 يتيم
وظائف موسمية

منح 4 سيارات لأليتام
تجهيز ودعم

40 عريس وعروس 

التكفل بصناعة
أطراف صناعية ليتيم بقيمة 

مائتي ألف ريال

توفير 50 مقعد مجاني 
بالكليات األهلية
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أبرز التحديات

تحقيق
100 مبادرة

مجتمعية

قصر وقت
تنفيذ المبادرة

تنفيذ المبادرة بكوادر 
المؤسسة 100 %

42 موظف وموظفة

150 فريق كافل التطوعي 
)بنين وبنات(
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العالمة الفارقة

أن المبادرة عززت استراتيجية

)التبرع بالخدمات(
لدى المؤسسات واألفراد بداًل عن

)التبرع بالمال(
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جائزة المبادرة

جائزة شرفية باسم راعي المبادرة
وفاز بالجائزة في نسختها األولى اثنتا عشرة مؤسسة وفردًا تم تكريمهم 

جميعًا في الحفل الختامي برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل
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الفائزون بالجائزة

وزارة
الحج والعمرة 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي ممثلة 

في الوكالة النسائية 

فرع وزارة الشؤون اإلسالمية 
والدعوة واإلرشاد

بمنطقة مكة المكرمة

مسار القطاع الحكومي 
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الفائزون بالجائزة

مركز المختص
للعالج الطبيعي

شركة رفادة وتمكين
للخدمات الفنية المساندة

مدارس غراس األخالق
األهلية للبنات

مسار القطاع الخاص
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الفائزون بالجائزة

مسار القطاع الخيري

مؤسسة
أريس الوقفية

مؤسسة وقف مداد الخير
للرعاية االجتماعية

مكرر
جمعية

هدية الحاج والمعتمر
جمعية

بنيان الخيرية
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الفائزون بالجائزة

مسار األفراد

الدكتورة
حصة بنت عبدالعزيز السديس

المهندس
قيس بن إبراهيم جليدان
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لوحة المبادرة

عدد مبادرات الجهاتعدد مبادرات األفراد
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رعاة المبادرة
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فــي الختــام نشــكر اهلل تعالى
الــذي هدانــا لهــذه المبادرة ووفقنــا فيها.

الحرميــن  خــادم  رأســها  وعلــى  الحكيمــة  قيادتنــا  نشــكر  ثــم 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي عهــده 
والشــكر  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  األميــن 
ــادم  ــار خ ــل مستش ــد الفيص ــر خال ــي األمي ــا الغال ــول ألميرن موص
الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة وســمو نائبــه 
الكريــم األميــر بــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز ولــكل مــن ســاهم 
فــي إنجــاح هــذه المبــادرة مــن رعــاة ومبادريــن ومشــاركين.
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SNAPCHAT TWITTER

w w w . k a f e l . o r g . s a
الهاتف المجاني: 8002450245

#معًا_نسعدهم


