








الحمــد � رب العالميــن ولــي المحســنين والصــالة والســالم علــى رســوله ا�ميــن القائــل : ( خيــر النــاس أنفعهــم 

للنــاس )  والقائــل فيمــا يرويــه عنــه  أبــي هريــرة رضــي ا� عنــه، عــن النبــي  قــال: الســاعي علــى ا�رملــة والمســكين 

عليــه متفــق  يفطــر)  ال  الــذي  وكالصائــم  يفتــر،  ال  الــذي  وكالقائــم  قــال:  وأحســبه  ا�،  ســبيل  فــي  كالمجاهــد 

بحمــد ا� تعالــى وفضلــه ثــم بدعــم حكومتنــا الرشــيدة ممثلــة بالمركــز الوطنــي للقطــاع الغيــر ربحــي ودعــم 

ــة  ــاًال فــي البــذل مــن أهالــي محافظــة الطائــف وخارجهــا قامــت جمعيــة العــون الخيري ــوا مث ــن ضرب المحســنين الذي

بالطائــف بتقديــم أكثــر مــن ثمانيــة مالييــن وثنيــن وســبعون ألــف وأربعمائــة وخمســة وثالثــون  ريــاًال خــالل العــام ٢٠٢٢م 

ــى  ــزات عل ــاريع و المنج ــن المش ــد م ــذ العدي ــى تنفي ــة إل ــر  إضاف ــم ا�س ــة لدع ــغ مالي ــة ومبال ــواد عيني ــي م ــت ف تمثل

ــر مفصــل عــن هــذه اºنجــازات لهــذا العــام . مســتوى الجمعيــة  وبيــن يديكــم تقري

 نســأل ا� تعالــى أن يوفقنــا لتحقيــق مــا تصبــو إليــه الجمعيــة وفــق الرؤيــة والخطــط التــي تــم إعدادهــا لتكــون منــارة 

خيــر ورعايــة ودعــم لــكل محتــاج ، كمــا أن الجمعيــة بحمــد ا� تعالــى وتوفيقــه تســعى خــالل العــام ٢٠٢٣ م 

إلــى مضاعفــة الجهــود وزيــادة الدعــم لÄســر وتنفيــذ برامــج نوعيــة لخدمــة المجتمــع وخدمــة أبنــاء ا�ســر لتحويلهــا من 

الرعويــة إلــى التنمويــة بالشــراكة مــع كافــة القطاعــات الحكوميــة والخاصــة .

إن الجمعيــة بعــون ا� تعالــى عازمــة علــى أن تنجــز الوقــف االســتثماري ا�ول لهــا ليعــود ريعــه علــى برامــج الجمعيــة 

ــل  ــن أه ــرين م ــوة الموس ــة لدع ــا فرص ــة ، واغتنمه ــتدامتها المالي ــا واس ــة موارده ــدًرا لتنمي ــون مص ــاريعها ليك ومش

ــاء  ــودة وإنه ــا المنش ــق أهدافه ــا لتحق ــم جمعيتن ــراد لدع ــة وا�ف ــات المانح ــار والمؤسس ــن التج ــا م ــي بالدن ــر ف الخي

ــن . ــراء والمحتاجي ــة الفق ــا ا�ول لرعاي وقفه

وفي الختام ...

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

واºدارة التنفيذيــة متمثلــة فــي ا�ميــن العــام والمديــر التنفيــذي والموظفيــن والموظفــات ، ومعكــم بعــون ا� ســنرى 

جمعيتنــا فــي منصــات التتويــج .

رئيس مجلس اºدارة

محمد بن سيحان القريني



نحــن جمعيــة العــون  الخيريــة جهــة غيــر ربحيــة تحــت إشــراف المركــز الوطنــي للقطــاع 

غيــر الربحــي ومقرهــا محافظــة الطائــف تهتــم با�ســر المحتاجــة لتقــدم لهــم العــون 

والمســاعدة بكافــة أشــكالها وفــق مــا يــرد لهــا مــن تبرعــات  مــع تحقيــق أهدافهــا 

ــرائحه . ــة ش ــع بكاف ــة المجتم ــومة لخدم المرس

أنشــئت الجمعيــة فــي ١٤٣٦/١٠/١٧هـــ  بتصريــح رقــم (٦٩١) تحــت إشــراف المركــز الوطنــي 

للقطــاع غيــر الربحــي بالقــرار رقــم ( ٩٣٣٤٢ ) وتاريــخ ١٤٣٦/١٠/١٧هـــ .

مقرها محافظة الطائف ونطاق خدماتها منطقة مكة المكرمة.



رعـاية ا�سر الفقيـرة 

مشروع إفطار صائم

جمع الفائض من الطعام البرامج والدورات التدريبية

نشر روح التكافــــل

 بين فئات المجتمع

مشروع الحقيبة المدرسيةمشروع كسوة العيدمشروع زكاة الفطر

العناية بتأهيل ا�سر المحتاجة

فتح الباب للموسرين

تنفيذ البرامج التوعوية

استقبال الزكوات والصدقات

والكفارات والتبرعات العامة



جمعية خيرية 

غير ربحية ترعى ا�سر 

المحتاجة من خالل مشاريع متنوعة 

مع العمل على تنميتها وتمكينها 

لتكون قادرة على القيام بدورها في 

المجتمع، و تقدم مجموعة من الخدمات 

المتنوعة لكافة أفراد المجتمع وفًقا 

�هدافها ونطاق عملها  

وفق رؤية ٢٠٣٠ 

الصــــــــــــــــــــــــــــــــدق

 اÁتقــــــــــــــــــــــــــــــــان  

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل  

المسؤولية االجتماعية

ــات  ــدة ذات خدم ــة رائـــــــــــــــ جمعي

مجــال  فــي  القيــادة  لهــا  متميــزة 

عملهــا علــى مســتوى المحافظــة.

ملسو هيلع هللا ىلص
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أعضاء مجلس اÁدارة

د. محمد بن سيحان القريني

أ. عصام بن عبد العزيز الشايع

أ. عبد اللطيف االنديجانيأ. أحمد بن عثمان باموسى أ. عبد اË بن سعيد الزهراني

د. خالد بن سعيد الشهرانيأ. سعد بن سالم المالكيأ. مشعل بن مستور الحارثي

أ. نائف بن محمد العصيمي

رئيس مجلس اÁدارة

نائب الرئيس

عضوعضو عضو

عضوعضوعضو

المشرف المالي



مشاريعنا

شركاء النجاح ٢٠٢٢م

الكفالة ا�سرية

زكاة المال

الكفارات

ا�وقاف والصدقة الجارية

الصدقة العامة

مشاريع تنموية

تفريج كربة

شكر النعمة

سقيا ماء السبيل

بطائق شرائية - سالل غذائية - لحوم -تمور

مساعدات مالية تصرف على مدار العام

كفارة يمين - كفارة الصيام - كفارة النذر

سداد إيجارات - سداد فواتير الكهرباء

قصور ا�فراح - المطاعم - الفنادق

رعاية صحية - برامج تدريبية- دورات تعليمية

ساحات الحرم - المواقيت - الدوائر الحكومية



سقيا ماء

شكر النعمة

تفريج كربة

السالل الغذائية

الكفارات
الكفالة ا�سرية

زكاة المال

ا�وقاف والصدقة الجارية

الرعاية الصحية الفئات المستفيدة

ا�رامل    ا�يتام    المطلقات    كبار السن  ذوي اºعاقة

القيمة اºجمالية

القيمة اºجمالية
القيمة اºجمالية

القيمة اºجمالية

القيمة اºجمالية

القيمة اºجمالية

القيمة اºجمالية

القيمة اºجمالية

بقيمة إجمالية /

القيمة اºجمالية



 المشاريع الموسمية

مستفيدكوبونســلـــة

مستفيد

المبلغ اÁجمالي

المبلغ اÁجمالي

المبلغ اÁجمالي

٨٤١٢١٨٠

 ١٠٠٠
بطانية

 ١٤٨٤
مستفيد

 ١٠ 
دفايات 

 ٣٢٣
كسوة رجالية

 ٣٢٣
كسوة رجالية

 ١٣٧
كسوة نسائية

 ١٣٧
كسوة نسائية

٢٧٤
 كسوة أطفال

٢٧٤
 كسوة أطفال

 ٢٤
كوبون مالبس

٣٧١
كوبون مالبس

١٠٧٨
مستفيد

٤٣٦

١٥٦

٣٣٣٫٠٠٠ المبلغ اÁجماليالمبلغ اÁجمالي

المبلغ اÁجمالي

١٤٢,٤٤٦

كيس رز

مريول

مستفيد

كوبون

٣٨٥

١٠٤

١٥٤٠

٥٢

٨٦٫٨٣٦

٢٨٫٠٨٠ ٢١٩٫٤٢٠

١٩٣,٩٠٠

اللحومكرتون تمر

١٫٢٠٠١٫٢٦٠

١٨٫٢٨٥ وجبة

بقيمة إجمالية

زكاة الفطرسلة العون الرمضانية

الحقيبة المدرسية إفطار صائم

كسوة العيدبطانية وكسوة الشتاء

إنجازاتنا ٢٠٢٢ في أرقام

الفئات المستفيدة

الفئة المستفيدة

ا�رامل    ا�يتام    المطلقات    كبار السن  ذوي اºعاقة

الجوامع - سكن عمال النظافة



إنجازاتنا في خدمة ضيوف الرحمن

١,٣٥٠,٠٠٠

٥٧٩,٢٨٦

٢٤٠٫٠٠٠

إفطار صائم

سقيا الحاج والمعتمر

وجبة الحاج والمعتمر

مواقع التوزيع :
ساحات الحـرم المكي - المنطقة المركزية - عرفات - مزدلفة - المـــواقــيت

مشروع السقاية والرفادة لضيوف البيت الحرام
بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة

هدية الحاج والمعتمر

٣٠,٠٠٠
٥٩٧,٢٠٣ألف عبوة

٢٥٠٠  هدية

٢٠٫٠٠٠ وجبة

بقيمة إجمالية

٩٠٫٠٠٠ وجبة



مشروع سقيا ماء السبيل

مشروع  السالل الغذائية مشروع سنابل الخير

القيمة اºجمالية
القيمة اºجمالية

القيمة اºجمالية

جمعية بالطائفكـــــــــوبون
٥٫٠٠٠١٩

٥٠٠٫٠٠٠القيمة اÁجمالية

مشروع زكاة المال

٨٨٢٫٢٥٣ ريالبقيمة إجمالية

الجمعيات المستفيدة من الدعم

 مبـادرة منصة تبرع عبر مجلس الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة في محافظة الطائف

 تحت إشراف لجنة توزيع الفرص والمساعدات بالمجلس



اليوم العالمي للسعادة

اليوم العالمي لمكافحة التدخين

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

مبادرة وبالوالدين  إحساًنا

لنكن عون لهم من أشعة الشمس

رحلة العمرة
زيارة المسجد النبوي الشريف

المستهدفين

المستهدفين

المستهدفين

المستهدفين

المستهدفين

عمـــــــال النظافــــة

منســــوبي ا�مـــانة

الجمعيـة منسوبي 

مراجـــــعــــــــــــي 

ومنســــــــــــــوبي 

المستشــــــــــفى

نــزالء دار المســنين

منســـــــوبـــي الــدار

عمال النظافة

حراس المدارس وذويهم

عدد المستهدفين

عدد المستهدفين

١٠٠

٣٠٠

٣٠٠

عدد المستهدفين

عدد المستهدفين

عدد المستهدفين

٣٠٠

١٠٠

الجهة المشاركة

تمكين ا�ســر المنتجة والمشــاركة 
فــي القافلــة اÁرشــادية  الزراعيــة

المستهدفين
ا�سر المنتجة

٥٠ عدد المستهدفين

المبادرات



تمكين ا�سر

لنكن عون لهم ونبني أجيالهم

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

لنكن عون لهم من برد الشتاء

اليوم العالمي للعمل اÁنساني 
مبادرة تـــــــدشــــين مشــاريــــع 
الجمعية مـع محـافظ الطائــف

اليوم الوطني

المستهدفين

المستهدفين

المستهدفين

المستهدفين

المستهدفين

ا�سر المنتجة

أبناء ا�سر

عمال النظافة

أسر الجمعية

المصابين من الحد الجنوبي

منســــــوبي ا�مــــــــــــــــــانة

نـزيــــــــالت السجــــن العـام

قائد المنطقة ومنســــوبيه

عدد المستهدفين

عدد المستهدفين

٣٥٠ عدد المستهدفين ٥

٥٠

اليوم العالمي لÛشخاص ذوي اÁعاقة

المستهدفين
نزيالت التأهيل الشامل

٨٠عدد المستهدفين



مبادرة بسمة طفل

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

اليوم العالمي للتطوع

المستهدفينالمستهدفين
أفراد المجتمعا�طفال

منسوبي التعليم
الطالب والطالبات

٢٢٥عدد المستهدفين
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شكرÑ منصة إحسان
 عطائهم باب خير للمحسنين والمحتاجين 

فأصبح خيرهم كشجرة وارفة الظالل يقصدها من أرهقتهم تكاليف الحياة وتوالت 

عليهم نوائب الدهر من أهل الحاجة والفاقة 

فشكًرا لدعمكم وعطائكم الذي ترك ا�ثر على المستفيدين .



-

الفئات المستفيدة

ا�رامل    ا�يتام    المطلقات    كبار السن  ذوي اºعاقة



ثقة المحسنين وعون المحتاجين

     


