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 نحن بحمد هللا بمثابة األسرة الواحدة نتكاتف ونتعاون لخدمة ديننا ووطننا
 ، والتطوير سمة الزمة للدولة بما يتفق مع ثوابتنا وقيمنا سعيا لرسم

.مستقبل واعد للوطن والمواطنين

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
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 همة السعوديين مثل جبل طويق ... ولن تنكسر        

 محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
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 المحتويات
العنوان                                        الصفحة

    عن الجمعية ٦

  كلمة مجلس اإلدارة   ٨

   إنجازات الجمعية ١٤

   مشاريع وبرامج الجمعية المستقبلية ٣٨

  أعضاء الجمعية ٤٢
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 عن الجمعية
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مضــى عــام ثــاٍن علــى الجمعيــة الخيريــة النســائية كيــان لأليتــام حققــت خاللــه الكثيــر مــن االنجــازات فــي مســيرة الجمعيــة التــي وضعــت نصــب عينهــا تنميــة 

وتمكيــن ابناءهــا االيتــام مــن ذوي الظــروف الخاصــة ) مجهولــي األبويــن أو األب (  . 

لقــد بــدأ فريــق العمــل فــي الجمعيــة هــذا العــام 2019م بتلمــس الخطــى وتجويدهــا بعــد اكتمــال البنــاء المؤسســي إداريــًا وفنيــًا ، حيــث حصلــت الجمعيــة فــي 

نهايــة عــام 2018م علــى تقييــم 99 % فــي معيــار الحوكمــة والشــفافية مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ، ممــا دفــع فريــق العمــل لبــذل المزيــد مــن 

الجهــد واكمــال النواقــص لتحصــل الجمعيــة فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي علــى درجــة كاملــة فــي التقييــم ، ولــم يكــن ذلــك ليتحقــق لــوال توفيــق هللا 

وجهــود عضــوات مجلــس االدارة وســعيهن الــدؤوب مــع فريــق العمــل اإلداري فــي الجمعيــة ، باالضافــة لدعــم عضــوات الجمعيــة وأعضاءهــا للوصــول لهــذا 

المســتوى وللــه الحمــد .

وال زال العمــل قائمــًا علــى تنفيــذ خطــط وبرامــج الجمعيــة التــي وضعــت فــي فتــرة ســابقة لتوائــم احتياجــات أبنــاء الجمعيــة والقائميــن علــى رعايتهــم ، وذلــك 

لتحقيــق رؤيــة الجمعيــة فــي التميــز والجــودة فــي بنــاء كيــان األيتــام ، مــع القناعــة بــأن ذلــك لــن يتحقــق إال بدعــم ومســاندة الشــركاء والداعميــن الذيــن كان 

لهــم الــدور األكبــر فــي إنجــاز العديــد مــن أهــداف الجمعيــة ، مــع التأكيــد علــى تطلعنــا دومــًا للمزيــد مــن الشــراكة المجتمعيــة وتفعيــل برامــج المســئولية 

االجتماعيــة تحقيقــًا لرؤيــة وطننــا الطمــوح 2030 م بــإذن هللا . 

كل الشــكر والتقديــر لمــن عمــل وســاهم وشــارك فــي بنــاء كيــان اليتيــم ليســاعدنا علــى االســتمرار والعطــاء ولنكــون لبنــة مــن لبنــات بنــاء وطننــا الــذي يســتحق 

منــا الكثيــر .

   رئيسة مجلس اإلدارة

سمها بنت سعيد الغامدي

كلمة مجلس اإلدارة 
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ــل  ــراف وزارة العم ــت إش ــام 2016 م تح ــي ع ــن أواألب( ف ــي األبوي ــة  )مجهول ــروف الخاص ــام ذوي الظ ــان لأليت ــائية كي ــة النس ــة الخيري ــت الجمعي تأسس              

ــم )787(  ــجلت برق ــة وس ــة االجتماعي ــل والتنمي ــر العم ــي وزي ــن معال ــرار م ــة بق ــة االجتماعي والتنمي

رؤيتنا

الفئات المستهدفة 

رسالتنا

النطاق الجغرافي

القيم 

التميز والريادة في بناء كيان األيتام 

األسر البديلة بجميع إفرادها

األيتام بالدور اإليوائية والعاملين معهم

األيتام المتزوجون

تنمية وبناء قدرات األيتام وتحقيق أعلى مستوى من التكيف مع البيئة المحيطة .

منطقة الرياض 

المسئولية المشتركةالتمكين الشفافية  المصداقية  االلتزام االنتماء 

عن الجمعية
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أهداف الجمعية 

تهــدف الجمعيــة الخيريــة النســائية كيــان لأليتــام ذوي الظــروف الخاصــة إلــى مســاندة األيتــام مــن النواحــي الوقائيــة واإلنمائيــة والتأهيليــة، وتمكينهــم مــن 

المســاهمة بفاعليــة فــي مجتمــع المعرفــة والتنميــة الوطنيــة وذلــك مــن خــالل :

ــق  ــا يحق ــة بم ــج الوقائي ــم البرام تقدي

التوعيــة المجتمعيــة للحــد مــن تنامــي 

المشــكلة واإلســهام فــي دعــم النظرة 

االيجابيــة تجــاه األيتــام .

تحويــل األيتــام إلــى طاقــة فاعلــة فــي المجتمــع وتمكينهــم مــن االعتمــاد علــى أنفســهم وتنميــة قدراتهــم ورفــع مســتوى طموحهــم 

بمــا يحقــق التوافــق النفســي والتكيــف االجتماعــي والتنميــة المســتدامة لهــم.

مســاعدة األيتــام علــى االندمــاج 

وتحقيــق  المجتمــع  فــي 

ذواتهــم وتحفيــز التميــز لديهــم 

تقويــم أداء الجمعيــة وفــق 

المحليــة  والتجــارب  الخبــرات 

. والعالميــة 

مســاندة القائميــن علــى رعايــة 

األيتــام فــي البيــوت االجتماعيــة 

ــم  ــا يؤهله ــة بم ــر البديل واألس

رعايــة  فــي  بدورهــم  للقيــام 

البحــث  ودعــم  تشــجيع 

العلمــي بمــا يحقــق أهداف 

. الجمعيــة 

توفيــر اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي 

وحــل  قضاياهــم  ودعــم  لأليتــام 

. تهم مشــكال
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الهيكل التنظيمي 

إدارة البرامج
 والمشاريع 

إدارة الخدمات 
االجتماعية 

إدارة الشراكات 
والمبادرات

إدارة العالقات 
العامة واإلعالم

إدارة الشؤون 
اإلدارية 
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أعضاء مجلس اإلدارة 

أ. سمها بنت سعيد بن عثمان الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

أ. د. الجوهرة بنت فهد بن عبدهللا الزامل
نائب رئيس المجلس اإلدارة

أ. ثريا بنت سعيد بن يحيى الغامدي
أمينة الصندوق

معالي أ. نورة بنت عبدهللا بن مساعد الفايز
 عضوة المجلس
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أعضاء مجلس اإلدارة 

د. منيرة بنت حمدان بن ثواب 
العصيمي

د. حصة بنت سيف بن عبدالعزيز 
السيف

أ. خيرية بنت على بن امان العلي
عضوة المجلس 

أ. نورة بنت على بن سعود الصقري
عضوة المجلس 

أ. هدى بنت صالح بن صالح سيالن
عضوة المجلس 
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 إنجازات الجمعية
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إنجازات الجمعية 

أواًل: البناء المؤسسي
ــة  ــت الجمعي ــد اهتم ــل وق ــات العم ــط ولي ــم خط ــالق لرس ــة االنط ــو نقط ــي ه ــاء المؤسس ــإن البن ــل ف ــدأ العم ــا نب حينم  

األهليــة النســائية كيــان لأليتــام بذلــك مــن خــالل :

تدريب 
طالبات 
الجامعة

اســتكمال جميــع متطلبــات الحوكمــة المعتمــدة مــن 
ــى  ــا عل ــة وحصوله ــة االجتماعي ــل والتنمي وزارة العم

نســبة 99%

إعداد ميثاق 
العمل التطوعي

اإلدارة  لمجلــس  التنظيميــة  اللوائــح  إعــداد 
البشــرية  المــوارد  والئحــة  اإلداري  والتنظيــم 
ــة .   ــة للجمعي ــة والمالي ــات اإلداري ــة الصالحي والئح

وتطبيــق  إعــداد 
دليــل المحفوظــات 

للجمعيــة

الدليــل  األدلــة ومنهــا  العمــل علــى 
التنظيمــي لألســر البديلة ودليــل معايير 

ــة ــائلة بالجمعي ــفافية والمس الش

تطويــر الموقــع االلكترونــي 
للجمعيــة  ووســائل التواصل 

االجتماعــي

الماليــة  القوائــم  اســتكمال 
للجمعيــة لعــام 2018م ، والميزانيــة 
التقديريــة للجمعيــة لعــام 2019م
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إنجازات الجمعية 

ثانًيا: مشاريع الجمعية
مشروع ) بناء ( لتنمية وتمكين األسر البديلة. 1

يســتهدف هــذا المشــروع األيتــام فــي األســر البديلــة وذلــك بوضــع منظومــة البنــاء القيمــي 
والتربــوي واالجتماعــي والنفســي والمهنــي لألبنــاء األيتــام وفــق مراحلهــم العمريــة 
ــن  ــل المربي ــدرات وتأهي ــع ق ــروع رف ــذا المش ــتهدف ه ــا يس ــخصية ، كم ــم الش واحتياجاته
ــام  ــدورات لأليت ــن ال ــدد م ــذ ع ــم تنفي ــد ت ــة ، وق ــر البديل ــي األس ــم ف ــى رعايته ــن عل القائمي

ــذ . ــد التنفي ــروع قي ــا زال المش ــن ، وم ــض المربي وبع

مشروع )سكن( لتوفير اإلسكان. 2
يســتهدف هــذا المشــروع األيتــام المتزوجيــن لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي تحقيــق االســتقرار األســري لهــم ، 
وقــد حرصــت الجمعيــة علــى المســاهمة فــي ســد هــذا االحتيــاج عــن طريــق القــرض الحســن لأليتــام ، حيــث تــم 
خــالل العــام الماضــي شــراء عــدد خمــس منــازل ألبنــاء  الجمعيــة المتزوجيــن بالشــراكة مــع جمعيــة بنيــان  ، 
كمــا تــم تقديــم دعــم مالــي هــذا العــام لعــدد )5( أســر بمبلــغ إجمالــي )250,000( مائتــان وخمســون الــف ريــال 

بواقــع )50,000( خمســون ألــف ريــال عــن كل أســرة بالشــراكة مــع مؤسســة إخــاء 
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ثانيًا : مشاريع الجمعية 

مشروع )علم( لكفالة طالب علم. 3
  يعتبــر التعليــم هــو الرافــد األساســي فــي بنــاء مســتقبل اليتيــم لذلــك فــإن هــذا المشــروع يعمــل علــى 
توفيــر فــرص التعليــم العــام والعالــي األهلــي للمتميزيــن بمــا يحقــق طموحاتهــم ويرفــع مســتوى تأهيلهم 
ــم تســجيل عــدد )7( طــالب  ــة الماجســتير، كمــا ت ــة طالبيــن فــي مرحل ــة كفال ــت البداي لســوق العمــل ، وكان
وطالبــات فــي عــدد مــن الجامعــات األهليــة بدعــم مــن الجمعيــة وبعــض الجهــات الداعمــة ، والجمعيــة تطمح 

إلــى المزيــد مــن الدعــم فــي هــذا المجــال مــن الجهــات واألفــراد القادريــن .

مشروع البناء القيمي: . 4
يهــدف هــذا المشــروع إلــى دعــم وتعزيــز القيــم الروحيــة والقيميــة ألبنائنــا األيتــام ، ويتضمــن هذا المشــروع 
برنامــج الحــج والعمــرة والتوجيــه واإلرشــاد الدينــي ، وقــد التحــق عــدد )36( ابنــًا وابنــة بحملــة الحــج التــي 
نفذتهــا الجمعيــة خــالل عــام 1439هـــ. ليصبــح العــدد اإلجمالــي لمــن تــم التحاقهــم بالبرنامــج منــذ بدايتــه 
)96( ابنــا وابنــة ونســعى فــي عــام 1440هـــ الــى تيســير حملــة الحــج لخدمــة عــدد اخــر مــن االيتــام بــاذن هللا  

مشروع ) ساند ( لدعم ومساندة المتزوجين. 5
يهــدف هــذا المشــروع إلــى اســتقطاب ذوي الخبــرة والقــدرة مــن األســر واألفــراد فــي المجتمــع ليكونــوا 
ــم  ــى التأقل ــاعدتهم عل ــة لمس ــم الزوجي ــة حياته ــي بداي ــواء ف ــن س ــام المتزوجي ــاندين لأليت ــاء ومس أصدق
واالندمــاج األســري والمجتمعــي ، أو فــي حــال وجــود مشــكالت تســتدعي المســاعدة . وتعمــل الجمعيــة 
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فــي الوقــت الراهــن مــع أربــع مــن تلــك األســر ، ونتيجــة لتلــك المســاندة فقــد تمــت التوصيــة بإلحــاق عــدد منهــم فــي دورات 
متخصصــة مثــل ) إعــداد المدربيــن ، القيــادة الملهمــة، تأهيــل المقبــالت علــى الــزواج، وإدارة المعلومــات الشــخصية ( باإلضافــة 

لتوفيــر بعــض مــن احتياجاتهــم الماديــة واإلرشــاد النفســي واالجتماعــي لهــم .

مشروع ) استثمار كيان ( لمشاريع األوقاف وغيرها. 6
نظــرا ألهميــة الوقــف االســتثماري فــي ديمومــة برامــج ومشــاريع الجمعيــة ، فقــد وضعــت الجمعيــة هــذه 
المشــاريع نصــب عينهــا كمشــاريع تحقــق االســتدامة ، وتعمــل الجمعيــة فــي الوقــت الراهــن علــى دراســة 

هــذا المشــروع دراســة مســتفيضة .

مشروع ) مركز جودة حياة ( للتدريب واالستشارات النفسية واالجتماعية. 7
نظــرًا ألهميــة المشــاريع االســتثمارية فــي توفيــر مصــادر دخــل للجمعيــة ، وحيــث أن التدريــب والتأهيــل 
واالستشــارات النفســية واالجتماعيــة تعتبــر مــن المشــاريع الناجحــة فــي مجتمعنــا ، لذلــك فــإن الجمعيــة 
تعمــل اآلن علــى دراســة جــدوى تأســيس مركــز للتدريــب واالستشــارات النفســية واالجتماعيــة ) مركــز جودة 
حيــاة ( ليكــون مركــزًا مســتقاًل وفــي مقــر دائــم مختلــف عــن مقــر الجمعيــة ، بحيــث يعمــل هــذا المركــز 
علــى توفيــر خدماتــه لأليتــام ولغيرهــم مــن المحتاجيــن مــن أفــراد المجتمــع ، ويعتبــر رافــد لبرنامــج ســاند 

وبرنامــج نمــاء . 
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إنجازات الجمعية 

مشروع ) بيتنا ( للبيوت االجتماعية   . 8
ــبل  ــير س ــام ، وتيس ــرية لأليت ــة األس ــر البيئ ــي توفي ــاهمة ف ــى المس ــة عل ــن الجمعي ــًا م حرص
االندمــاج المجتمعــي لهــم بــدال مــن الــدور اإليوائيــة الحاليــة ، فقــد وضعــت الجمعيــة في ضمن 
ــة  ــة االجتماعي ــل والتنمي ــن وزارة العم ــد م ــروع المعتم ــذا المش ــي ه ــاركة ف ــا المش خططه
بعــدد ثــالث بيــوت اجتماعيــة إليــواء األيتــام ممــن ال تتوفــر لهــم فرصــة االلتحــاق بأســر بديلــة. 

مشروع ) واحة الفنون ( . 9
يســتهدف مشــروع )واحــة الفنــون ( العمــل علــى كشــف القــدرات والمواهــب الفنية لــدى األيتــام وتطويرها 
، ســواء فــي مجــال الرســم والفــن التشــكيلي واألداء المســرحي واإللقــاء وغيرهــا مــن الفنــون بمــا يعــزز 

تلــك الجوانــب ، ويدعــم الموهبــة باعتبارهــا بوابــة رئيســية لدمــج األيتــام  فــي المجتمــع .
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إنجازات الجمعية 

ثالًثا: بناء شراكات فاعلة
الشــراكة عنصــر أساســي يمكــن مــن خاللــه تحقيق أهــداف الجمعيــة ، وإتاحــة الفرصة للغيــر ليؤدوا جــزءا من مســئوليتهم   
االجتماعيــة تجــاه األيتــام ، وقــد عقــدت الجمعيــة عــدد مــن الشــراكات ، ومــا زالــت تتطلــع إلــى المزيــد مــن الشــراكات الفاعلــة .

 ومن أهم شركاء الجمعية الفاعلين:

وزارة العمل والتنمية االجتماعية   . 1
تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة ، وتضمنــت أن تتولــى جمعيــة كيــان مســؤولية 
تنميــة وتمكيــن مائــة اســرة بديلــة فــي المرحلــة االولــى.

جامعة الملك سعود . 2
تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع جامعة الملــك ســعود لتقديم الدعــم العلمــي للجمعية 
ــارات  ــات واالستش ــوث والدراس ــاالت البح ــي مج ــك  ف ــا، وذل ــع أهدافه ــق م ــا يتف بم

والتوعيــة والتثقيــف وغيرهــا مــن المجــاالت .
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جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن  . 3
تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ، تتضمــن التعــاون مــع الجمعيــة 

ــب وغيرهــا .                                                                ــة والتثقيــف  والتدري ــدوات  والتوعي فــي مجــاالت البحــوث والدراســات  والن
 

الجامعة العربية المفتوحة . 4
تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع الجامعــة العربيــة المفتوحــة وبرنامــج 
االجفنــد للتعــاون فــي تقديــم منــح دراســية  لأليتــام ، وتنفيــذ برامــج 

التوعيــة والثقيــف للمجتمــع .                                                                        

معهد اإلدارة العامة . 5
تــم االتفــاق مــع معهــد اإلدارة العامــة علــى التعــاون فــي مجــاالت 
ــب  ــي تدري ــام الماض ــالل الع ــم خ ــد ت ــة ، وق ــارات اإلداري ــب واالستش التدري

عــدد مــن موظفــات الجمعيــة والمتطوعــات باإلضافــة لبعــض البنــات األيتــام .

إنجازات الجمعية 
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شركة ) كدسه ( لالستشارات القانونية . 6

ــك باســتضافتها  ــذ انشــائها وذل ــة من ــة بدعــم الجمعي قامــت شــركة ) كدســه ( لالستشــارات القانوني
فــي مقــر الشــركة لمــدة تجــاوزت العــام ، كمــا قدمــت الشــركة العديــد مــن االستشــارات القانونيــة 

ــة التأســيس .  للجمعيــة ، باإلضافــة للدعــم المــادي فــي تأميــن احتياجــات الجمعيــة فــي مرحل
 

الجمعية السعودية للمحافظة على التراث . 7
ــرات  ــادل الخب ــراث لتب ــى الت ــة عل ــعودية للمحافظ ــة الس ــع الجمعي ــاون م ــة تع ــع اتفاقي ــم توقي ت

ــي .                                                                        ــم الوطن ــم بتراثه ــم ارتباطه ــطتها لدع ــي انش ــام ف ــاء االيت ــاركات االبن ــر مش وتيس

مركز طب االسنان التخصصي بشرق الرياض . 8
ــة  ــج التوعي ــالج وبرام ــم الع ــادرة لتقدي ــاض بمب ــرق الري ــي بش ــنان التخصص ــب األس ــز ط ــدم مرك تق

ــز . ــع المرك ــاون م ــة تع ــع اتفاقي ــم توقي ــد ت ــام ، وق ــي لأليت ــف الصح والتثقي

               
   

إنجازات الجمعية 
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مصنع داز السعودية لتدوير النفايات اإللكترونية . 9
ــر  ــعودية لتدوي ــع داز الس ــع مصن ــاون م ــة تع ــع اتفاقي ــم توقي ت
ــكل  ــت ل ــع ثاب ــة ري ــون للجمعي ــث يك ــة بحي ــات اإللكتروني النفاي

ــة . ــات اإللكتروني ــن النفاي ــن م ط

لجنة التنمية المجتمعية  االسرية بأمارة منطقة الرياض ) حملة التوفير واالدخار (. 10
ــة  ــذ حمل ــرية لتنفي ــة األس ــة التنمي ــع لجن ــاون م ــة تع ــع اتفاقي ــم توقي  ت

ــام .  ــة واأليت ــر البديل ــن األس ــدد م ــب ع ــك بتدري ــار وذل ــر واالدخ التوفي
                                                                               

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء (  . 11
ــن  ــروع ) مك ــم مش ــاء لدع ــة إخ ــع مؤسس ــاون م ــة تع ــع اتفاقي ــم توقي ت
الخاصــة المشــمولين برعايــة  الظــروف  ( إلســكان أســر األيتــام ذوي 
ــي لعــدد )10(  ــم دعــم مال ــان بتقدي ــة كي ــث تقــوم جمعي ــن ، بحي الطرفي
ــع  ــال بواق ــف ري ــة ال ــس مائ ــدرة )500.000( خم ــي ق ــغ إجمال ــر بمبل أس

ــرة . ــن كل أس ــال ع ــف ري ــون ال )50,000 ( خمس

إنجازات الجمعية 
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أكاديمية الجزيرة العالمية   . 12
تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع أكاديميــة الجزيــرة العالميــة فــي 
ــة ،  ــج األكاديمي ــام ببرام ــاق األيت ــم الح ــث يت ــب ، بحي ــال التدري مج

ــة  ــة بمــا نســبته )%70 ( مــن تكلفــة البرامــج  وتتكفــل الجمعي ــى أن تتكفــل األكاديمي عل
بنســبة )%30( مــن التكلفــة . 

جمعية بنيان الخيرية . 13
 تم االتفاق مع جمعية بنيان الخيرية على التشارك معهم في تقديم برنامج اإلسكان لأليتام المتزوجين.

            

المركز الوطني للقياس والتقويم . 14
تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع المركــز الوطنــي للقيــاس والتقويــم للتعــاون  فــي مجــاالت التدريــب 

التــي يقدمهــا المركــز.

إنجازات الجمعية 
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رابًعا: المشاركات المجتمعية 
  تحــرص القائمــات علــى جمعيــة كيــان علــى المشــاركة الفاعلــة فــي المناســبات المجتمعيــة المختلفــة ، مــن خــالل إقامــة 
جنــاح للجمعيــة فــي المناســبات المختلفــة ، أو اشــراك األيتــام أو موظفــات الجمعيــة فــي البرامــج واألنشــطة ، وتتمثــل أهــم 

مشــاركات الجمعيــة فــي هــذا المجــال خــالل العــام الماضــي فيمــا يلــي : 

المشاركة في مهرجان )مارس( للياقة واألنشطة الرياضية المتنوعة بالتعاون مع نادي الحركة للسيدات . 1

إقامــة حفــل عشــاء خيــري بالتعــاون مــع مركــز الملتقــى النســائي لتنميــة المــوارد الماليــه للجمعيــة ، وذلــك فــي 13 مايــو . 2

2018م .

المشــاركة فــي برنامــج )رمضــان أمــان ( للســنة الثانيــة طــوال شــهر رمضــان 2018م ، بالتعــاون مــع مؤسســة وقــف خيــر أمــة . 3

للعمــل التطوعــي وبمســاعدة زهــرات وشــباب كيــان مــن المتطوعــات والمتطوعيــن ، والــذي يهــدف إلــى التوعيــة بأهميــة 

تخفيــف الســرعة قبــل موعــد اإلفطــار وذلــك بتعبئــة وجبــات إفطــار تحــوي رســائل هادفــة وتــوزع عنــد إشــارات المــرور بالتعاون 

إنجازات الجمعية 
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مــع جمعيــة العمــل التطوعــي.

استضافة األيتام في االفطار الرمضاني السنوي لصحيفة سبق اإللكتروني في 25 مايو 2018م .. 4

التنسيق لحضور األيتام  لإلفطار الرمضاني الخيري لشركة )كودو( في 28 مايو 2018م . . 5

ــركة . 6 ــي الش ــه موظف ــدم في ــي ق ــي وترفيه ــج مجتمع ــو برنام ــركة  ) SAP (: ه ــة لش ــادرة تطوعي ــي مب ــام ف ــاركة األيت مش

ــة 2018م .  ــي 6 يوني ــة ف ــال الجمعي ــا ألطف ــادرات وهداي ــم مب وأبنائه

إنجازات الجمعية 
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إنجازات الجمعية 

المشــاركة فــي برنامــج التربيــة المتحفيــة مــع جامعــة الملــك ســعود  ويهــدف الــى تثقيــف االطفــال فــي التــراث الســعودي . 7

عــن طريــق ورش العمــل ، وذلــك فــي 9 يونيــة 2018م .  
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إنجازات الجمعية 

تنفيــذ برنامــج التاجــر الصغيــر الــذي تكفلــت بــه الجمعيــة ويهــدف لتنميــة قــدرات األيتــام فــي مجــال البيــع والشــراء ، وإقامــة . 8

معــرض لمشــاريع األيتــام المنفــذة علــى هامــش البرنامــج ، وذلــك فــي 1 نوفمبــر 2018م .

تنفيذ حملة كيان للحج لعام 1439هـ لعدد 36 ابنا وابنه.. 9

تفعيــل يــوم التطــوع العالمــي مــن خــالل  مشــاركة األيتــام فــي مشــروع )معــًا مدينتنــا أجمــل( لتنظيــف حدائــق الريــاض . 10

بالتعــاون مــع مــدارس الــرواد األهليــة فــي 6 ديســمبر 2018م . 
خامًسا: البرامج واألنشطة 

تنفيذ دورة )القيادة الملهمة( لموظفات الجمعية .. 1

تنفيذ برنامج جنادرية في دار الحضانة االجتماعية بعليشة في 4 فبراير 2018م .  . 2

ــي . 3 ــي والمهن ــف العلم ــى التثقي ــدف ال ــة ، ويه ــر الجمعي ــي مق ــي األول ف ــي والترفيه ــان الثقاف ــع كي ــج ربي ــذ برنام تنفي

ــر 2018م . ــي 3 يناي ــك ف ــع ، وذل ــام بالمجتم ــج االيت ــل ودم ــي للطف والصح

عقــد االجتمــاع األول للجمعيــة العموميــة لجمعيــة كيــان علــى شــرف حــرم أميــر منطقــة الريــاض األميــرة نــورة بنــت محمــد . 4

آل ســعود العضــو المؤســس للجمعيــة وبحضــور عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة رجــاًل ونســاًء وذلــك فــي 16 ابريــل 2018م. 

إقامة حفل نجاح لأليتام وتكريم المتميزين منهم لتحفيز وتشجيع زمالئهم على التفوق والنجاح في 10 مايو 2018م.. 5

إقامــة لقــاء تعريفــي لألمهــات فــي األســر البديلــة التــي تعمــل عليهــا الجمعيــة بحضــور عــدد مــن عضــوات الجمعيــة وذلــك . 6

فــي مقــر الجمعيــة فــي 28 مايــو 2018م . 
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إقامــة إفطــار جماعــي لأليتــام فــي دار الحضانــة االجتماعيــة بعليشــة بمشــاركة عــدد مــن األطفــال وذلــك لتحقيــق معانــي . 7

المشــاركة والدمــج فــي 31 مايــو2018م.  

إقامة حفل معايدة لأليتام لعام 1439هـ إلشعارهم بفرحة العيد في 21 يونية 2018م . . 8

تنســيق زيــارة للمتدربــات بالجمعيــة مــن طالبــات جامعــة األميــرة نــوره لــدار الحضانــة االجتماعيــة بعليشــة ، وقدمــوا فيهــا . 9

برنامــج الجنادريــة والتــراث فــي 19 يوليــة 2018م . 

تنفيــذ ورشــة ) أبناؤنــا مبدعــون ( لألمهــات البديــالت بالتعــاون مــع المدربة األســتاذة . 10

فاطمــة المقبــل ، وذلــك بهــدف تدريــب األمهــات البديــالت علــى أساســيات اكتشــاف 

اإلبــداع لــدى األبنــاء فــي 28 يوليــة 2018م .  

تنفيــذ دورة ) مشــاعر األطفــال وفهــم احتياجاتهــم ( بالتعــاون مــع جمعيــة الطفولــة . 11

فــي 5 اغســطس 2018م . 

إقامــة حفــل اليــوم الوطنــي لأليتــام بمشــاركة بعــض مــن أفــراد المجتمــع فــي مقر . 12

ــاء  ــي االحتف ــاركة ف ــام ، والمش ــدى األيت ــاء ل ــوالء واالنتم ــة ال ــدف تنمي ــة به الجمعي

باليــوم الوطنــي للمملكــة فــي 26 ســبتمبر 2018م . 

تنفيــذ دورة ) العنايــة والجمــال ( للفتيــات مــن ســن 12 فمــا فــوق لعــدد مــن البنــات . 13

اليتيمــات لتنميــة قدراتهــن علــى االهتمــام بأنفســهن وتعزيــز الثقــة بالــذات فــي 10 

نوفمبــر 2018م . 

إنجازات الجمعية 
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إنجازات الجمعية 
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إنجازات الجمعية 
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سادًسا: األركان التعريفية  

شــاركت جمعيــة كيــان لأليتــام بركــن تعريفــي عــن الجمعيــة فــي عــدد مــن المناســبات المقامــة فــي مدينــة الريــاض ، وذلــك 

ــات  التاليــة :. بهــدف تعريــف كافــة شــرائح المجتمــع بخدمــات الجمعيــة فــي الجهــات والفعالي

 المهرجان الوطني للتراث و الثقافة 23 ) الجنادرية  ) -08 28 نوفمبر 2018م  . 1

ــن . 2 ــة لرك ــا باإلضاف ــة وأهدافه ــه بالجمعي ــرة تعريفي ــن ، محاض ــت عبدالرحم ــوره بن ــرة ن ــة األمي ــال بجامع ــة إدارة األعم  كلي

ــارس 2018م.  ــي 14 م ــك ف ــي وذل تعريف

معرض كتاب الطفل بمركز الملك فهد الثقافي في 9 ابريل 2018م . . 3

يوم الخدمة االجتماعية بمستشفى قوى األمن في 30 ابريل 2018م . . 4

مؤسسة وقف القدوة في 2 مايو 2018م . . 5

برنامج رواء وعطاء بمدارس الرواد األهلية في 14 يولية 2018م .. 6

مهرجان القرية السعودية ) سامريات ( في 21 نوفمبر 2018م الى 14 ديسمبر 2018 م  . 7

إنجازات الجمعية 
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 إقامــة ركــن تعريفــي تفاعلــي بمناســبة اليــوم العالمــي لليتيــم فــي مركــز غرناطــة للتســوق بمشــاركة وحضــور الفنــان فايــز . 8

المالكــي ، وإنجــاز أطــول لوحــة للتعبيــر عــن حــب الوطــن ودعــم األيتــام فــي 29 نوفمبــر 2018م . 

    

إنجازات الجمعية 
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إنجازات الجمعية 
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إنجـــازات الجمـعـيـــة  باألرقام حتى نهاية عام ٢٠١٨
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مشاريع الجمعية في ٢٠١٩
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مشاريع وبرامج الجمعية لعام  ٢٠١٩ 

تعتــزم جمعيــة كيــان لأليتــام العمــل علــى عــدد مــن المشــاريع والبرامــج المســتقبلية، بالتعــاون مــع الجهــات الداعمــة   
والمؤسســات التــي تــم عقــد شــراكات معهــا، ومــن أهــم المشــاريع المســتقبلية للجمعيــة مــا يلــي :

إقامــة ) ملتقــى كيــان األول لأليتــام - تمكيــن األيتــام 
ــرة  ــة األمي ــع جامع ــاون م ــة 2030م ( بالتع ــق رؤي وف

نــوره بنــت عبدالرحمــن.

تنفيــذ عــدد مــن األبحــاث العلميــة فــي مجــال 
ســعود  الملــك  جامعــة  مــع  بالتعــاون  األيتــام 

عبدالرحمــن. بنــت  نــوره  األميــرة  وجامعــة 

ــة  ــتراتيجية للجمعي ــة االس ــداد الخط اع
بالتعــاون مــع مؤسســة الملــك خالــد 

الخيريــة. 

استشــارية  لجنــة  تشــكيل 
. للجمعيــة

البيــوت  مشــروع  فــي  البــدء 
. عيــة جتما ال ا
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مشاريع وبرامج الجمعية لعام  ٢٠١٩ 

دعــم البرامــج االســتثمارية الداعمــة لأليتــام وأســرهم 
والعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم ومســاعدتهم علــى 

المشــاركة فــي الفعاليــات المجتمعيــة.

تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة والتأهيليــة 
ــة ،   ــر البديل ــة واألس ــدور االجتماعي ــي ال ــام ف لأليت
وعــدد مــن البرامــج التدريبيــة لألمهــات البديــالت .

تنفيــذ فيلــم تعريفــي وأفــالم توعويــة 
الخاصــة  المختلفــة  المجــاالت  فــي 
باأليتــام بالتعــاون مــع شــركاء الجمعيــة 

اســتقطاب مزيــد مــن الشــركاء الذيــن 
تحقيــق  فــي  يســاهموا  أن  يمكــن 

أهــداف الجمعيــة .

دائــم  مقــر  إيجــاد  علــى  العمــل 
. للجمعيــة
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 األعضاء
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أعضاء الجمعية

األعضاء المؤسسون

األستاذة نوره فهاد حماد المري سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود بن آل سعود

الدكتورة مي عبدالعزيز العيسى األستاذة سمها سعيد الغامدي

األستاذة سمارة مصطفى ظاظا الدكتورة حصة سيف السيف

االستاذ سعيد عثمان الغامدي الدكتورة الجوهرة فهده الزامل

االستاذ علي عبدهللا الغامدي األستاذة خيرية علي العلي

المستشار القانوني ناصر علي كدسة األستاذة نوره علي الصقري

الدكتور إبراهيم داود الداوود األستاذة نوره عبدهللا الفايز

االستاذ حمد بن محمد بن سعيدان األستاذة ثريا سعيد الغامدي

االستاذ حمد بن علي بن سعود الصقري الدكتورة منيرة حمدان العصيمي

االستاذ محمد بن علي بن سعود الصقري األستاذة هدى صالح سيالن

المحامي خالد بن حمد بن حسن السعدون األستاذة جوزه عبدالمحسن الرشيد
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أعضاء الجمعية

األعضاء العاملون

العضوية االسم العضوية االسم العضوية االسم

27 هيا ابراهيم ملحم العبدهللا  14 ناصر علي موسى كدسة  1 األميرة نوره بنت محمد بن سعود آل سعود

28 سماح أحمد عبدهللا جحفلي  15 سميرة عبدالعزيز محمد آل فوزان  2 الجوهرة فهد عبدهللا الزامل  

29 ابتسام أحمد صالح الزهراني  16 فاطمة إبراهيم عبداللطيف الفارس 3 ثريا سعيد يحيى الغامدي

30 عزة سعيد عثمان الغامدي 17 غادة يوسف عبدهللا الليل 4 حصة سيف عبدالعزيز السيف 

31 سعداء محمد العرف  18 فايزة عبدهللا علي الغامدي  5 خيرية علي أمان العلي 

32 البندري حسن الجميل  19 تهاني محمد أحمد العسيري  6 سمها سعيد عثمان الغامدي

33 ندى ناصر كدسة  20 هدى عبدالرحمن سعد العيد  7 سمارة مصطفى محمد ظاظا

34 سارة عيسى  21 فوزية علي آل سيف  8 مي عبدالعزيز إبراهيم العيسى 

35 أمل علي أحمد الغامدي  22 بدرية سعد سليمان التركي  9 منيرة حمدان ثواب العصيمي 

36 نورة عبدهللا الروقي  23 رائدة عبدهللا أبو نيان  10 نورة عبدهللا مساعد الفايز

37 خديجة عبدالرحمن صالح 
الصغير 

24 نجالء عبدالرحمن إبراهيم الزامل  11 نورة علي سعود الصقري 

38 فادية محي الدين عبدهللا 
الشواف 

25 نورة راشد ابراهيم الدحام  12 هدى صالح صالح سيالن 

39 نجوى منصور اسماعيل 
جوهرجي 

26 نورة حسن عبدالعزيز السلطان  13 حمد محمد عبدهللا بن سعيدان 
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أعضاء الجمعية

األعضاء العاملون

العضوية االسم العضوية االسم العضوية االسم

66 فاطمة القاضي  53 فاطمة حمد أحمد العبدالعالي 40 أسماء عبدهللا عبدالعزيز بن عكرش 

67 أمل محمد عبدالوهاب بنيس 54 الجازي سعود خالد العتيبي  41 حصة فهيد علي الظاهري

68 وفاء طيبة  55 خزنة يوسف السبيتي 42 نورة فهاد حماد المري

69 رائدة عبدالكريم عبدالقادر 
السلهام 

56 هيفاء صالح محمد النافع  43 هناء أحمد محمد باجنيد 

70 جميلة الحميدي بن برجس المعمر  57 عبداإلله محمد بن مساعد الشريف 44 نورة محمد تركي العقالء 

71 ضواهن سعود خالد العتيبي  58 فاطمة محمد علي عسيري  45 منيرة عبدهللا منصور السبيعي 

72 ليلى سعود عبدالعزيز اليمني  59 ندى سليمان عبدهللا القاضي  46 مشاعل عبدهللا محمد عبيد 

73 سعيد عثمان صالح الغامدي  60 فاطمة علي عوجة المغذوي 47 عبدالسالم مشبب القحطاني 

74 علي سعيد عثمان الغامدي  61 فوزية مرزوق خليفة الدوسري  48 أسماء محمد عبدهللا الدهالوي

75 البندري راشد عبدهللا 
التمامي

62 ماجد عبدالعزيز ابراهيم العيسى  49 نجاح صالح صالح سيالن 

76 علي عبدهللا حمود الغامدي  63 عبدالرحمن عبدهللا سليمان الصبيحي  50 عواطف ناصر غنيمان الشالحي 

77 شيماء علي عبدهللا الغامدي  64 ندى محمد نصوح السمحان  51 هدى عبدالعزيز سعيد العيد 

65 ابتسام المقرن  52 مسفر صالح مسفر الغامدي
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أعضاء الجمعية

األعضاء المنتسبون

العضوية االسم العضوية االسم

9 الشيخ طالب آل طالب  1 جواهر نجيب أحمد العبدالعال 

10 ناردين سعود عبدالرحمن اليوسف  2 وفاء عبدالعزيز فهد الحكير 

11 نورة عبدالرحمن عبدهللا اللعبون  3 رجاء عبدالقادر محمد حسين 

12 ابراهيم صالح بشير بن عامر 4 منى ناصر الغامدي 

13 محمد خالد حمد الرزيحي 5 سامية محمد عبدربه 

14 نورة عبدهللا فارس الفارس  6 مدينة مسلم عبدهللا الطالسي 

15 مشاعل عبدالرزاق عبدالمحسن الحماد 7 عواطف أديب علي سالمة 

16 نوف مزروع عبدهللا المزروع  8 رجاء محسن محمد مهدي 




