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جمعية العون الخيرية
ثقة المحسنين ... وعون المحتاجين



الحمد هلل رب العالمين ولي المحسنين والصالة والسالم على رسوله األمين القائل : 
ــال :  ــي  ق ــن النب ــه، ع ــي اهلل عن ــرة رض ــي هري ــه  أب ــه عن ــا يروي ــل فيم ــاس ( ، والقائ ــم للن ــاس أنفعه ــر الن  ) خي
 ) الســاعي علــى األرملــة والمســكين كالمجاهــد فــي ســبيل اهلل، وأحســبه قــال : وكالقائــم الــذي ال يفتــر

، وكالصائم الذي ال يفطر( متفق عليه

ــة  ــرية والتنمي ــوارد البش ــي  وزارة  الم ــة ف ــيدة ممثل ــا الرش ــم حكومتن ــم  بدع ــه ث ــى وفضل ــد اهلل تعال بحم
ــت  ــا قام ــف وخارجه ــة الطائ ــي محافظ ــن أهال ــذل م ــي الب ــااًل ف ــوا مث ــن ضرب ــنين الذي ــم المحس ــة ودع االجتماعي
جمعيــة العــون الخيريــة بالطائــف بتقديــم أكثــر مــن مليــون وخمســمائة ألــف ريــال خــالل العــام 2020م تمثلــت 
فــي مــواد عينيــة ومبالــغ ماليــة لدعــم األســر  إضافــة إلــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع و المنجــزات علــى مســتوى 

الجمعيــة ، وبيــن يديكــم تقريــر مفصــل عــن هــذه اإلنجــازات لهــذا العــام .

ــا  ــم إعداده 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
لتكــون منــارة خيــر ورعايــة ودعــم لــكل محتــاج ، كمــا أن الجمعيــة بحمــد اهلل تعالــى وتوفيقــه تســعى خــالل العــام 
2021 م 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 .
ــج  ــى برام ــه عل ــود ريع ــا ليع ــتثماري األول له ــف االس ــز الوق ــى أن تنج ــة عل ــى عازم ــون اهلل تعال ــة بع        إن الجمعي
الجمعيــة ومشــاريعها ليكــون منهــاًل لتنميــة مواردهــا واســتدامتها الماليــة ، واغتنمهــا فرصــة لدعــوة الموســرين 
مــن أهــل الخيــر فــي بالدنــا مــن التجــار والمؤسســات المانحة واألفــراد لدعــم جمعيتنــا لتحقــق أهدافها المنشــودة 

وإنهــاء وقفهــا األول لرعايــة الفقــراء والمحتاجيــن .
وفي الختام ...

ــة  ــة العمومي ــاء الجمعي ــن أعض ــة م ــل بالجمعي ــق العم ــن ولفري ــن والداعمي ــكل المانحي ــكر ل ــدم بالش أتق
ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة متمثلــة فــي األميــن العــام والمديــر التنفيــذي والموظفيــن والموظفــات ، 

ــج . ــات التتوي ــي منص ــا ف ــنرى جمعيتن ــون اهلل س ــم بع ومعك

رئيس مجلس اإلدارة
محمد بن سيحان القريني

المقدمة 
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من نحن ؟
ــة  ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــراف وزارة الم ــت إش ــة تح ــر ربحي ــة غي ــة جه ــون  الخيري ــة الع ــن جمعي نح
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 .

مقرها محافظة الطائف ونطاق خدماتها منطقة مكة المكرمة.
النطاق الجغرافي :
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رعاية األسـر الفقيرة ، والسـعي لتخفيف معاناتها بما يسـاعد على تحسـين أوضاعهم المعيشـية واالجتماعية . 1
والصحية .

استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتبرعات العامة وتوزيعها على المحتاجين .. 2

كسـوة . 3  ، الفطـر  زكاة   ، صائـم  إفطـار   ، المدرسـية  الحقيبـة   ( مثـل  الموسـمية  الخيريـة  المشـروعات  إقامـة 
 العيـد كسـوة الشـتاء ، سـقيا مـاء السـبيل ، الصدقـة الجاريـة، بطانيـة الشـتاء ، لحـوم األضاحـي ، بنـاء المسـاكن 

وترميمها ، بناء المساجد  (.

جمـع فائـض الطعـام مـن قصـور األفـراح والفنـادق والمطاعم ومـن الحفالت الخاصـة وحفظـه وتوزيعه على . 4
الفقـراء والمسـاكين والمحتاجين .

إقامـة برامـج ودورات لفئـات المجتمـع لتثقفيهم باألعمال التطوعية والمسـاهمة فيها باالشـتراك مع الهيئات . 5
األهليـة والحكوميـة لخدمة المجتمع .

األهداف :

العمـل علـى نشـر وتشـجيع روح التكافل بيـن فئات . 6

. المجتمع 

العناية بتأهيل األسر المحتاجة .. 7

المحافظـة . 8 أهالـي  مـن  للموسـرين  البـاب  فتـح 
. الجمعيـة  برامـج  لدعـم  وخارجهـا 

مـن . 9 للرفـع  للمجتمـع  التوعويـة  البرامـج  تنفيـذ 
. النواحـي  كافـة  فـي  مسـتواه 
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الرؤية :

خدمــة نوعيــة مميزة للمســتفيدين 
مــن  وتحــول  نوعيــة  ومبــادرات 
الرعويــة للتنمويــة وفــق رؤيــة 2030 

الجمعيــة  نطــاق  وفــق  المحتاجــة  لألســر  والمســاعدة  العــون  تقديــم 
وامكاناتهــا ســعيًا لتحويلهــا مــن الرعويــة إلــى التنمويــة وفــق برامــج نوعيــة 
تنفذهــا الجمعيــة  ، مــع تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات لخدمــة المجتمــع .

كفالــة أســرة - إفطــار صائــم - شــكر النعمــة - كســوة وبطانيــة الشــتاء - الحقيبــة المدرســية - ســقيا مــاء الســبيل - تأهيــل 
وتدريــب أبنــاء وبنــات األســر وتوظيفهــم - زكاة الفطــر - الســال الرمضانيــة - الــزكاة - األوقــاف - الكفــارات - كســوة العيــد - 

تفريــج كربــة -اســتقبال المابــس المســتعملة - ســهم الجــود .

القيم :

االتقان /  حفظ كرامة المحتاج  / الشفافية  / العمل بروح الفريق /  الشراكة التطوع .

الرسالة :

التحول من
 الرعوية للتنموية

تطوير قدرات العاملين
المبادرات النوعية ورفع كفاءتهم

االستدامة المالية

التعريف بالجمعية الشراكة المجتمعية
ومناشطها

وضع ا�نظمة 
الداخلية واالتممة

استراتيجياتنا 

مشاريعنا :
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أعضاء مجلس اإلدارة

عصام عبدالعزيز الشايع
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعيد أحمد الزهراني
عضو مجلس اإلدارة

نايف محمد العصيمي
أمين الصندوق

محمد سيحان القريني
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عثمان باموسى
عضو مجلس اإلدارة

عبداللطيف عبدالقادر اندجاني
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل سعيد الزهراني
عضو مجلس اإلدارة
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المشاريع الموسمية / المشاريع المستمرة / المبادرات

إنجازاتنا2020
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أواًل : المشاريع الموسمية
هي مشاريع تنفذ مرة واحدة في العام وفق المناسبات أو الموسم

زكاة الفطر  السلة الرمضانية

الحقيبة المدرسيةإفطار صائم كسوة العيد 

بطانية وكسوة 
الشتاء 

1

4

2

5

3

6

) إفطار صائم / والحقيبة المدرسية(

بسبب جائحة كورونا
هناك مشروعين لم تطبق لهذا العام : 

ماحظة
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السلة الرمضانية

وزع  : 600 سلة 	 

المستفيد : 600 أسرة	 

االجمالي

مائة وخمسة وتسعون
 ألف ريال 

195,000
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بطانية وكسوة الشتاء
وزع : 1,381 بطانية	 
 المستفيد ين : 771 أسرة ،	 

1,381 فرد
القيمة :  89,000 ريال	 

 وزع : 642  طقم شتوي 	 
و 1,005  ثوب شتوي

المستفيدين : 642 أسرة	 
القيمة :  79,575 ريال	 

االجمالي
186,575

مائة وستة وثمانون ألف وخمس مائة 
وخمس وسبعون ريال
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زكاة الفطر

وزعنا : 600 كيس ) وزن 40 كيلو ( 	 
تم إخراجها عن 9,600 فرد

المستفيدين :  600 أسرة	 

االجمالي
173,146

مائة وثالثة وسبعون ألف ومائة
 وستة وأربعون ريال
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كسوة العيد

وزعنا :  150 كسوة	 
المستفيدين : 100 أسرة	 

االجمالي
12,000

اثني عشرة ألف ريال
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ثانًيا : المشاريع المستمرة 

وهي المشاريع التي تنفذ على مدار العام وفق آليات محددة .

) الكفالة أسرة / شكر النعمة / تفريج كربة / الزكاة / الكفارات / سقيا ماء السبيل / توزيع لحوم 
األضاحي (

الكفالة األسرية 

دورية : كوبونات شهرية توزع على األسر وفق حاجتها 
ــال  ــون لعــدد 322 أســرة بقيمــة 204,429 ري تــم توزيــع 525 كوب

علــى مــدار العــام 

شــهرية : بطاقــة ممغنطــة برصيــد 300 ريــال شــهريًا لشــراء 
أحــد  مــع  بالشــراكة  األســرة  احتياجــات  وفــق  غذائيــة  ســلة 

التجاريــة األســواق 
تم كفالة 41 أسرة لمدة عام وبمبلغ إجمالي 147,600 ريال

الفائــض مــن الطعــام فــي كافــة الجهــات والفنــادق  جمــع 
والمناســبات والمطاعــم 

تــم جمــع 500 كيلــو مــن فائــض الطعــام   بتكلفــة قدرهــا   
ريــال  7,000

شكر النعمة
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بعـــدد  كرتـــون   2,825 توزيـــع  تـــم 
113,000عبـــوة بقيمـــة 31,000 ريـــال فـــي 
مواقـــع متنوعـــة شـــملت الدوائـــر الحكوميـــة 

. وغيرهـــا  واألســـر 

سقيا الماء

وزعنــا    1,000 ذبيحــة بقيمــة  800,000 ريــال  
واســتفاد منهــا أكثــر مــن 1,500 أســرة

توزيع لحوم األضاحي
تــم توزيــع 265 شــيك اســتفاد منهــا 265 

أســرة و بقيمــة اجماليــة : 409,500 ريــال

الزكـاة

تــم ســداد إيجــارات المســاكن عــن 32 أســرة 
بقيمــة 173,000  ريــال 

تفريج كربة

تم توزيع 2,799 كفارة لعدد 2,799 أسرة 
بقيمة 360,567 ريال 

الكفارات
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ثالًثا : المبادرات المجتمعية 

وهــي مبــادرات يتــم تنفيذهــا علــى مــدار العــام تهــدف الــى زرع روح التعــاون ونشــر حــب 
الخيــر فــي المجتمــع. وتســتهدف الفئــات الخاصــة مثــل  :

تفعيل حسابات التواصل و موقع الجمعية بأكثر من 	 
30 مادة متنوعة 

توزيع 400 حقيبة توعوية 	 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية في مقرات العمل 	 

التوعية بجائحة كورونا

) العمالة  / المرضى  / كبار السن  / الزكاة / األطفال / كافة أفراد المجتمع ... (

ــازج 	  ــم الط ــع مطاع ــراكة م ــة بالش ــع 2,500 وجب توزي

ــرد . ــا 2,500 ف ــتفاد منه واس

توزيــع 1,700 ســلة غذائيــة شــملت 1,700 أســرة بقيمة 	 

 500 ســعودية   أســرة    500 شــملت  ريــال   665,500

ــة  ــن الجالي ــرة م ــة و 500 أس ــة اليمين ــن الجالي ــرة م أس

ــرى . ــات األخ ــن الجالي ــرة م ــودانية و 200 أس الس

 توزيــع 500 كرتــون مــن الميــاه الصحيــة بعــدد 20,000 	 

عبوة

 لنكن عوًنا لهم خال جائحة كورونا 
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مبادرات مجتمعية

وتـم . 1 النظافـة  عمـال  تسـتهدف  لهـم  عونـًا  لنكـن 
غذائيـة  ووجبـة  شـتوية  حقيبـة   100 فيهـا   توزيـع 

بالطـالب . 2 االحتفـاء   : للدراسـة  العـودة  مهرجـان 
المتفوقيـن وتكريمهـم بالتعـاون مع أحد األسـواق 

. التجاريـة 

زيارة المستشفيات ومواساة المرضى .. 3

زيارة دار الرعاية والتأهيل .. 4

التوعية بمرض سرطان الثدي. 5

للمملكـة . 6  90 الوطنـي  اليـوم  بذكـرى  االحتفـاء 
السـعودية  العربيـة 

االحتفاء بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين. 7

االحتفاء بذكرى البيعة لولي العهد .. 8

تنفيذ عقد الشراكة مع امانة محافظة الطائف. 9

للتطـوع . 10 العالمـي  اليـوم  فعاليـات  فـي  المشـاركة 
2020م

حفل تكريم الرعاة والداعمين للعام  2020م. 11
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تقرير المحاسب المالي القانوني 2020م .
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www.a lounta i f .com يمكن االطالع على التقرير عبر موقعنا : 
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وقف العون
صدقة جارية .... وعمل ال ينقطع

مشروعنا
 القادم
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– –

0 5 5 1 8 9 5 5 0

0 5 5 1 8 9 5 5 0

9 2 0 0 2 9 9 9 8

A l o u n t a i f @ g m a i l . c o m

w w w . a l o u n t a i f . c o m

SA3680000112608018555511

SA3205000068201194119002

SA2460000000104535071002

SA8315000999122360700027

سهم الفرد

100
ريال

سهم شفاء مريض

200
ريال

سهم الوالدين

300
ريال

سهم ا
سرة

500
ريال

@alountaif
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الجمعية في منصات األخبار
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 أســواق العثيــم التجاريــة _ أمانــة الطائــف _ مركــز التنميــة االجتماعيــة بالطائــف _ حملــة بــرًا بمكــة 
_ مؤسســة آل الجميــح الخيريــة _ شــركة الدفــة _ مشــروع اإلفــادة مــن لحــوم الهــدي واالضاحــي _ مبــرة 

شــهداء الحــرم _ أســواق النخبة-مؤسســة بــن عــوض _ شــركة مطلــق الغويــري _ ميــاه حيــاة

الرعاة والشركاء

شكًرا لكل داعم ...
شكًرا لكل مساهم ...

شكًرا لمن شاركنا في اإلنجاز والمسيرة لعام 2020 م
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حسابات الجمعية في البنوك السعودية

SA9380000112608018555552حساب المشاريع

SA3580000112608018555529حساب كفالة أسرة

SA3680000112608018555511حساب األوقاف

SA5880000112608018555503حساب الزكاة

SA8605000068201194119000حساب المشاريع

SA5905000068201194119001حساب كفالة أسرة

SA3205000068201194119002حساب األوقاف

SA0505000068201194119003حساب الزكاة

SA6760000000104535071001حساب المشاريع

SA5160000000104535071004حساب كفالة أسرة

SA2460000000104535071002حساب األوقاف

SA9460000000104535071003حساب الزكاة

SA5215000999122360700003حساب المشاريع

SA3015000999122360700011حساب كفالة أسرة

SA8315000999122360700027حساب األوقاف

SA7715000999122360700038حساب الزكاة

كيف تشاركنا ؟
نفتح لك أبواب المشاركة معنا من خال :

التطوع –دعم مشاريعنا وبرامجنا – مشاركتنا
رأيك ومقترحاتك ومالحظاتك عبر وسائل التواصل

أو زيارتنا
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لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر أحد الوسائل التالية :

أو زيارتنا في مقر الوقف : الطائف - شهار - شارع الستين .

@alountaif



برسالة من جوالك 
تساهم في 

دعم مشاريعنا

إلى هذا الرقم

5294
SMS

جمعية العون الخيرية

ارسل الرقم 1 بـ 
40 هللة يومًيا

ارسل رسالة فارغة بـ
 10 ريال شهرًيا
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جمعية العون الخيرية


