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اإلطار اإلستراتيجي

رؤيتنا:

األنموذج المؤسسي الريادي في رعاية وتنمية األيتام.

رسالتنا:

الداعمين  مع  الفاعلة  بالشراكة  األيتام  وتنمية  رعاية 
باحترافية مع العاملين بالجمعية.

قيمنا:

• االلتزام بمعايير الجودة المعتمدة
• األمان واالستقرار الوظيفي

• الخصوصية المدروسة
• النوع والخصائص قبل الكم واألعداد

• التعاون والشراكات التكاملية
• الشفافية المنضبطة

• التواصل والتفاعل الهادف

أهداف الجمعية:

1 رعاية األيتـــام ومـــن يرتبـط بهم ويرعاهم كأمهات األيتام رعاية اجتماعية تشمل المعيشة والصحـة والتربية والتعليم.
2 تقديم أنموذج حضاري للعمل الخيري يتسم بالشفافية واإلتقان ومواكبة العصر.

3 فتح مجال جديد ألبناء المدينة المنورة الراغبيــن في خدمة اليتيم وتقديم عمل تنموي لبلدهم يستند إلى األنظمة واللوائح الصادرة من الدولة.
4 إيجاد مصارف شرعية متنوعة للزكوات والصدقات والوصايا والهبات واألوقاف.
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الخدمات المقدمة

أكثر من:

32 خدمة
تقدمها تكافل للمستفيدين

متطلبات  لتوفير  تكافل  تسعى 
كفاءة وجدوى أنشطة وخدمات 
الجمعية المقدمة للمستفيدين 
الجمعية  لجهود  والداعمة 
األيتام  رعاية  في  وفروعها 
الخدمات  مجاالت  في  وأسرهم 
االجتماعية والتعليمية والتدريب 
والتوجيه  واإلرشاد  والتأهيل 
لفئات األيتام وأسرهم من خالل 
البرامج والمشاريع بما يتوافق 
مع رسالة الجمعية وأهدافها .
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توزيع األيتام 

واألرامل في 

منطقة المدينة 

المنورة

محافظة العال

1.003 يتيم
283 أرملة محافظة خيرب

1.049 يتيم
367 أرملة

املدينة املنورة

8.136 يتيم
2.944 أرملة

محافظة

الحناكية

1.049 يتيم
335 أرملة

محافظة ينبع

1.129 يتيم
372 أرملة

محافظة العيص

376 يتيم
106 أرملة

محافظة بدر

385 يتيم
138 أرملة

محافظة وادي الفرع

23 يتيم
6 أرامل

محافظة املهد

1.075 يتيم
325 أرملة

إجاميل عدد األرس
5.546 أرسة

إجاميل عدد األيتام
14.225 يتيم ويتيمة

إجاميل عدد األرامل
4.876 أرملة
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إجاميل عدد النخيل

106.000 نخلة تم التربع بها
12.910 نخلة تم غرسها

مزرعة عرعر

1.900 نخلة

مزرعة

عزيز الصوان

أرض زراعية
مزرعة خيرب

7.000 نخلة
مزرعة

العوينة

310 نخلة

مزرعة

العثيا

3.600 نخلة
مزرعة السويرقية

100 نخلة

مزرعة وادي الفرع

أرض زراعية

توزيع النخيل 

والمزارع في 

منطقة المدينة 

المنورة



10تقرير اإلنجاز 2019م



تقرير اإلنجاز 2019م

11

توزيع األيتام واألرامل في أحياء المدينة المنورة
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لتحقيق  تكافل  سعت 
عالية  مالية  إيرادات 
التركيز على  متصاعدة، مع 
الموارد المالية الثابتة التي 
الجمعية  استدامة  تدعم 
حققت  وقد  وأعمالها، 
نمواً  تعالى  الله  بفضل 
السنوات  مدى  على  جيدا 
الماضية، إذ بلغت اإليرادات 
 1 3 8 , 3 8 0 , 7 3 4 المالية 
 9 5 . 3 7 % نمو  بنسبة  ريال 
التبرعات  إلى  باإلضافة 

العينية.

أداؤنا 

االقتصادي
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األداء املايل

كفالة

األيتام وأمهاتهم

63.657.617 ريال

األضاحي 

1.167.535 ريال

األنشطة

التعليمية والرتبوية 

4.287.901 ريال

تأهيل ومتكني

األيتام وأمهاتهم

900.416 ريال

احتياجات

األرامل وإيجاراتهم

1.716.618 ريال

املرصوفات

81.518.412
ريال

اإليرادات

138.380.734
ريال

املرصوفات

التشغيلية

9.788.325
ريال

معدل النمو

95.37%

$R
$R
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قصتنا
األيتام  لرعاية  الخيرية  تكافل  جمعية 
هي هيئة أهلية غير ربحية، ذات شخصية 
اعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، يشمل 
لمنطقة  اإلدارية  الحدود  خدماتها  نطاق 

المدينة المنورة.
وزير  معالي  بقرار  الجمعية  تأسيس  تم 
 ]22050[ الرقم  ذو  االجتماعية  الشؤون 
وتسجيلها  1432/2/26هـ،  في  المؤرخ 
أيتام  ]590[، لتشمل خدماتها كافة  برقم 
بلغ  الذين  ومحافظاتها  المنورة  المدينة 
عددهم 12.975 باإلضافة إلى رعاية أمهات 

األيتام والتي بلغ عددهن 3934 أم يتيم.
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األداء االجتامعي

4.198
يتيم مكفول
كفالة داعمه

11.581
يتيم مكفول

كفالة رئيسية

38
أرملة مستبعدة

147
يتيم مستبعد

أسباب االستبعاد
إما للزواج أو االنتقال أو الوفاة أو االكتفاء

544
أرملة مكفولة

700
زيارة ميدانية

5.559
أرسة مستفيدة

316
تقرير ميداين

3.370
بحث مجدد

98%
نسبة النمو

للكفالة الداعمة
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من أكثر ما تحتاجه أسر األيتام تحمل 
لذلك  سكنهم  إيجارات  نفقات 
في  بالمساعدة  الجمعية  قامت 
تأمين إيجارات األسر المستأجرة بعد 
ومراجعة  الميداني  البحث  إجراء 
عقود اإليجارات و التأكد من صحتها 
تيسر  ما  المساهمة  تقديم  ويتم 

من المحسنين.

تفريج  في  الجمعية  تساهم  كما 
قضاء  من  األيتام  أسر  كربة 
أو  فواتيرهم  سداد  أو  ديونهم 
توفير المواصالت لهم أو غير ذلك 

مما يطرأ على اسر اإليتام.
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املساعدات العاجلة والدورية

108
سداد

فاتورة الكهرباء

94
مستفيد من
دفع اإليجار

25
مرشوع أيتام

آل البيت عناية ورعاية

110
مساعدات

ماليه عاجله

41
ترميم

منازل األرس

210
مرشوع

فلرت املاء

28
مساعدات األرس
يف املواصالت

SR
$R
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كافة  توصيل  على  الجمعية  تعمل 
العينية لأليتام  المالية و  التبرعات 
أدوات  و  مالبس  من  أسرهم  و 
مستلزمات  و  أطعمة  و  مدرسية 
التي  التبرعات  من  وغيرها  منزلية 
يجود بها أهل الخير و رجال األعمال.

همزة  هي  بذلك  الجمعية  لتكون 
الوصل بين األيتام و مجتمعهم.

التبرعات

العينية
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إجمالي 

التبرعات

918.990
ريال
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األطباء  من  مؤهلة  فرٍق  تنظم 
بإحصائيات  القيام  والممرضين 
ميدانيه لمعرفه االحتياج الصحي 
أنواع  ومعرفه  واألرامل  لأليتام 
أيضا لديهم  المزمنة   األمراض 

وقائيه  برامج  لعمل  وذلك 
مع  التعاون  ودراسه  تثقيفية 
الجودة  عاليه  التأمين  شركات 
إلصدار بطاقات تأمين طبي لهم.
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األداء الصحي

25
اتفاقية طبية

653
تحويل طبي

التكلفة اإلجاملية

256.463
ريال

SR

97
مساعدة طبية عالجية

50
توفري جهاز طبي

12
عملية جراحية

812
حالة طبية
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رعاية  الجمعية  تستهدف 
رعاية  واليتيمات  األيتام 
تعليمية من خالل دعم برامج 
 التعليم في الجامعات الخاصة.

التقوية  دروس  وإقامة 
لمراحل التعليم العام، ودعم 
التعليمي  التأهيل  برامج 

الختبار القدرات التحصيلي.

الرعاية 

التعليمية
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األداء التعليمي والرتبوي

23
برنامج تعليمي

290
املستفيدين من
دروس التقوية

96
املنح التعليمية

300
املستفيدين من
الربامج التدريبية

220
القبوالت

بالجامعات الحكومية

16
برنامج تربوي
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أفكار مبتكرة لمبادرات 
نوعية متميزة مثل:

• وقف النخلة.
• اإلسكان التنموي

• ملتقى تكافل االجتماعي

يتم إسناد التنفيذ 
والتشغيل للمشروعات 

لشركات متخصصة، وتتولى 
الجمعية اإلشراف والرقابة 

على ضمان وتنفيذ بنود 
العقد والتسويق لمنتجات 

المشروعات.
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املبادرات النوعية

106.000
نخلة تم التربع بها

12.910
نخلة تم غرسها

370
مشارك

ومشاركة

102
وحدة

مـــلـــتـــقـــى
تـــكـــــــافـــــل
اإلسكان التنموياالجتماعي
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مع  بالشراكة  الله  بحمد  تم 
باإلسكان  ممثله  اإلسكان  وزارة 
وحدة   102 عدد  تسليم  التنموي 
المنورة  بالمدينة  وذلك  سكنية 
األيتام  أسر  لمساعدة  وينبع 
بسكن بديل عن السكن المتهالك 

والسكن المستأجر.

اإلسكان التنموي

102
وحدة

اإلسكان التنموي
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محافظة العال

9 تحت التشطيب

محافظة الحناكية

4 منجزة
1 تحت التشطيب

محافظة ينبع

15 منجزة

محافظة املهد

7 منجزة
2 تحت التشطيب

25
وحدة منجزة

12
وحدة

تحت التشطيب

إسكان القرى والمحافظات
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بيانات األوقاف

4
أوقاف تجارية

79.000.000
ريال قيمة األوقاف التقديرية

3.706.000
ريال الدخل السنوي

10
مباين سكنية

18.231.870
ريال قيمة األوقاف التقديرية

680.000
ريال الدخل السنوي

10
أرايض بيضاء

5.193.968
ريال

قيمة األرايض البيضاء

6
مزارع

14.750.000
ريال

قيمة املزارع التقديرية
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مبادرات اجتماعية 

مشروع
آل البيت

نادي 

تكافل 

االجتماعي

جائزة 

الشيخ 

إبراهيم 

جليدان

 25
أسرة

كـ  ومعلمة  بمعلم  االستعانة 
للقيام  لتكافل  وسفيرة  سفير 
بمتابعة األيتام داخل المدرسة 
تربوياً وتعليمياً ومادياً وصحياً.

الشيخ  جائزة  إطالق 
إبراهيم جليدان للتفوق 
لتكريم  الدراسي 
مراحل  في  المتفوقين 
بجوائز  العام  التعليم 

بلغت 75.000 ريال.

مشروع 

احتواء 

 525
يتيم ويتيمة 

 600
يتيم ويتيمة 
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الدورات التدريبية

 فن التصميم
بالفوتوشوب
واألليستريتو

صيانة 
وبرمجة 
الجواالت

التصوير
االحترافي

صيانة
الحاسب اآللي

الكهرباء 
والتمديدات 

المنزلية

مقدمة 
مايكروسوفت 

أوفيس

فن
التجميل

مونتاج
الفيديو

باألدوبي 
بريمير

مهارية  تدريبية  دورات  إقامة 
عدة  في  وبنات  بنين  لأليتام 

مجاالت.

603

متدرب ومتدربة
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األداء املؤسيس

1.000.000
رسالة واتس اب

 773.424
رسالة تم إرسالها

25.550
مكاملة صوتية

4.380
رسالة نصية

9
مكاتب تعريفية

8
فروع

90%
رضاء املتربعني

عن خدمات الجمعية

88%
رضاء املتربعني

عن تعامل املوظف
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إحصائيات املتجر اإللكرتوين

أهم الدول
أمريكا - اإلمارات - السعودية

الكويت - مرص - ماليزيا
أندونيسيا

700,013
زائر

40,687
متربع

40,071,412
ريال
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ملتقى تكافل االجتماعي 

لقاء فضيلة الشيخ صالح المغامسي

لقاء معالي الشيخ عبد الله المنيع
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فعالية اليوم الوطني

إقامة احتفال اليوم 
الوطني الـ89 بمشاركة 200 
من أيتام ويتيمات الجمعية
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افتتاح نادي تكافل االجتماعي

األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أمير منطقة المدينة المنورة 
رئيس مجلس إدارة الجمعية

يتفضل بافتتاح نادي تكافل االجتماعي
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