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رئيس مجلس اإلدارة
محمد بن سيحان القريني

المقدمة 

ــم  ــاس أنفعه ــر الن ــل : ) خي ــن القائ ــوله األمي ــى رس ــام عل ــاة والس ــنين والص ــي المحس ــن ول ــد هلل رب العالمي الحم

للنــاس (  والقائــل فيمــا يرويــه عنــه  أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه، عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: الســاعي علــى األرملــة والمســكين 

كالمجاهــد فــي ســبيل اهلل، وأحســبه قــال: وكالقائــم الــذي ال يفتــر، وكالصائــم الــذي ال يفطــر( متفــق عليــه

بحمــد اهلل تعالــى وفضلــه ثــم بدعــم حكومتنــا الرشــيدة ممثلــة فــي وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 

ودعــم المحســنين الذيــن ضربــوا مثــااًل فــي البــذل مــن أهالــي محافظــة الطائــف وخارجهــا قامــت جمعيــة العــون 

الخيريــة بالطائــف بتقديــم أكثــر مــن ثــاث ماييــن ومئتــان وثاثــة وخمســون ألفــً وخمســمائة وتســعون ريــال خــال 

ــاريع و  ــن المش ــد م ــذ العدي ــى تنفي ــة إل ــر  إضاف ــم األس ــة لدع ــغ مالي ــة ومبال ــواد عيني ــي م ــت ف ــام 2021م تمثل الع

المنجــزات علــى مســتوى الجمعيــة  وبيــن يديكــم تقريــر مفصــل عــن هــذه اإلنجــازات لهــذا العــام .

ــون  ــا لتك ــم اعداده ــي ت ــط الت ــة والخط ــق الرؤي ــة وف ــه الجمعي ــو إلي ــا تصب ــق م ــا لتحقي ــى أن يوفقن ــأل اهلل تعال  نس

منــارة خيــر ورعايــة ودعــم لــكل محتــاج ، كمــا أن الجمعيــة بحمــد اهلل تعالــى وتوفيقــه تســعى خــال العــام 2022م 

إلــى مضاعفــة الجهــود وزيــادة الدعــم لألســر وتنفيــذ برامــج نوعيــة لخدمــة المجتمــع وخدمــة أبنــاء األســر لتحويلهــا 

مــن الرعويــة إلــى التنمويــة بالشــراكة مــع كافــة القطاعــات الحكوميــة والخاصــة .

إن الجمعيــة بعــون اهلل تعالــى عازمــة علــى أن تنجــز الوقــف االســتثماري األول لهــا ليعــود ريعــه علــى برامــج الجمعيــة 

ومشــاريعها ليكــون منهــااًل لتنميــة مواردهــا واســتدامتها الماليــة ، واغتنامهــا فرصــة لدعــوة الموســرين مــن أهــل 

الخيــر فــي بادنــا مــن التجــار والمؤسســات المانحــة واألفــراد لدعــم جمعيتنــا لتحقــق أهدافهــا المنشــودة وإنهــاء 

وقفهــا األول لرعايــة الفقــراء والمحتاجيــن .

وفي الختام ...

أتقــدم بالشــكر لــكل المانحيــن والداعميــن ولفريــق العمــل بالجمعيــة مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة ومجلــس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة متمثلــة فــي األميــن العــام والمديــر التنفيــذي والموظفيــن والموظفــات ، ومعكــم بعــون 

اهلل ســنرى جمعيتنــا فــي منصــات التتويــج .
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من نحن ؟

نحــن جمعيــة العــون  الخيريــة جهــة غيــر ربحيــة تحــت إشــراف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 

ومقرهــا محافظــة الطائــف تهتــم باألســر المحتاجــة لتقــدم لهــم العــون والمســاعدة بكافــة أشــكالها 
وفــق مــا يــرد لهــا مــن تبرعــات  مــع تحقيــق أهدافهــا المرســومة لخدمــة المجتمــع بكافــة شــرائحه .

أنشــئت الجمعيــة فــي 1436/10/17هـــ  بتصريــح رقــم )691( تحــت إشــراف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة بالقــرار رقــم ) 93342 ( وتاريــخ 1436/10/17هـــ .

النطاق الجغرافي :
مقرها محافظة الطائف ونطاق خدماتها منطقة مكة المكرمة.



4

األهداف : 

1- رعاية األسرالفقيرة والسعي لتخفيف معاناتها بما يساعد على تحسين أوضاعهام المعيشية . 

2- استقبال الزكـــــــوات والصدقات والكفارات والتبـــــرعات العامة وتــوزيعها على المحتاجين . 

3- إقامة المشروعات الخيرية الموسمية مثل :

 )الحقيقية المدرسية، إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد، االستفادة من لحوم األضاحي(

4- جمــع فائــض الطعــام مــن قصــور األفــراح والفنــادق والمطاعــم ومــن الحفــات الخاصــة وحفظــه 

وتوزيعــه علــى الفقــراء والمســاكين والمحتاجيــن .

5- إقامــة برامــج ودورات لتدريــب الشــباب علــى األعمــال التطوعيــة باالشــتراك مــع الهيئــات األهليــة 

. والحكوميــة 

6- العمـــــل على نشـــــــر وتشجـــــيع روح التكافــل بين فــئات المجـــتـــمع . 

7- العناية بتأهـيــــل األســـــــــــر المحتاجة .

8- فــتـح باب للموسـرين من أهل المحافـــــظة وخارجــــــها لـــدعــم األسر .

9- تنفيذ البرامج التوعويه للمجتمــــع للرفع من مـستواه فـي كافة النـواحي .



5

الرؤية 

خدمة نوعية مميزة للمستفيدين ومبادرات نوعية وتحول من الرعوية للتنموية وفق رؤية 2030 

الرسالة 
ــن  ــا م ــعيً لتحويله ــا س ــة وإمكاناته ــاق الجمعي ــق نط ــة وف ــر المحتاج ــاعدة لألس ــون والمس ــم الع تقدي
الرعويــة إلــى التنمويــة وفــق برامــج نوعيــة تنفذهــا الجمعيــة  ، مــع تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات لخدمــة 

المجتمــع.

القيم
االتقان - حفظ كرامة المحتاج - الشفافية - العمل بروح الفريق - الشراكة  - التطوع.

�

�

���

�
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استراتيجياتنا

التحول من الرعوية إلى للتنوية

األستدامة المالية

الشراكة المجتمعية

تطوير قدرات العاملين
 ورفع كفاءتهم

المبادرات النوعية

التعريف بالجمعية 
ومناشطها

وضع األنظمة الداخلية 
واالتممة
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المشاريع

الكفالة
األسرية 

شــــكـر
النعمة

إفطار
صائم

كسوة
العـيـــد

زكـــــاة
الفطر

األوقــــاف
والصدقة
الجـــــــارية

الحـقـــيبـة
المدرسية

الســــالل
الغذائية

التبرع
العام

كســــــــوة
وبطانــيات
الـــشــــتـــاء

سقياماء
الســـبيـل

زكـــــاة
المـــال

تفــريــج
كـــربــــة

الكفارات
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هي مشــاريـــــع تنفذ مــــــرة واحــدة فـي العام وفــق المناسبات أو الموسم

 المشاريع الموسمية

الحقيبة المدرسية

زكاة الفطركسوة العيدافطار صائم

سلة العون الرمضانية كسوة وبطانية الشتاء
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ســــلة العون الرمضانية

11,745مستفيد2394 ســلـــة

المبلغ اإلجمالي
 789,264 ريال
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كسوة وبطانية الشتاء

1254 بطانية

41712 مستفيد

1000 بطاقة )كسوة(

المبلغ اإلجمالي 200,000 ريال
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زكــاة الفـــــــــطــــــر

4650 مستفيد

المبلغ اإلجمالي 431,904 ريال

14,880  فطرة
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كــــســــــوة العـــــيـــــد

المعرض الخيري204 بطاقة شرائية

المبلغ اإلجمالي 163,359 ريال4120 مستفيد
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