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إن الشــأن االجتماعــي علــى رأس أولوياتنــا، وستســتمر الحكومــة فــي دعــم منظومــة الخدمــات االجتماعيــة وتقديــم دعــم 
يســتهدف الفئــات المحتاجــة، بمــا يمكنهــم مــن اإلنتــاج والفاعليــة االقتصاديــة والحصــول علــى ســبل العيــش الكريــم، 

وســندعم مؤسســات المجتمــع المدنــي للقيــام بدورهــا الهــام والفاعــل فــي هــذا الجانــب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
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طموحنــا أن نبنــي وطنــًا أكثــر ازدهــارًا يجــد فيــه كل مواطــن مــا يتمنــاه فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه معــا لــن نقبــل إال ان 
نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم. طموحنــا عنــان الســماء.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد



التقرير السنوي الثالث
جمعية كيان 6

محتويات التقرير

1 .07 ...................................................................................... كلمة مجلس إدارة الجمعية.

2 .08 ....................................................................................................... كيان في سطور.

	 .14 ............................................................................................................ مشاريع كيان.

4 .15 .................................................................... احصائيات كيان لعامي 2018 – 2019م.

إنجازات كيان في 2019............................................................................................. 16. 5

6 .18 ................................................................................. كيان من 2016م حتى 2019م.

خارطة كيان االستراتيجية 2020-	202م.................................................................... 19. 7

كيان في صور............................................................................................................ 20. 8

9 .22 .............................................................................................................. شركاء كيان.



7

كلمة مجلس اإلدارة:

علــى مــدى اربــع أعــوام منــذ تأســيس جمعيــة كيــان لأليتــام فــي تاريــخ 7/9/11	14هـــ  دأب 
اعضــاء مجلــس ادارتهــا وســعى مــع فريــق العمــل اإلداري فــي الجمعيــة علــى تحقيــق الكثيــر مــن 
اإلنجــازات واضعيــن نصــب اعينهــم تنميــة وتمكيــن أبنائهــا االيتــام، فقــد حــرص فريــق عمــل الجمعيــة 
فــي هــذا  العــام علــى اكمــال مســيرة العطــاء متطلعيــن إلــى المزيــد مــن النجــاح ولــم يكــن ذلــك 
ليتحقــق لــوال توفيــق اللــه ثــم مســاندة عضــوات الجمعيــة و أعضائهــا للوصــول بهــا إلــى هــذا 
المســتوى وللــه الحمــد. وال يــزال العمــل والجهــد قائمــا علــى تنفيــذ خطــط وبرامــج الجمعيــة وذلــك 
لتحقيــق رؤيــة الجمعيــة فــي التميــز فــي تنميــة وتمكيــن االيتــام ذوي الظــروف الخاصــة )مجهولــي 
االبويــن(. مــع التأكيــد علــى تطلعنــا دومــًا للمزيــد مــن النجــاح والعطــاء مقتنعيــن بأن ذلــك لن يتحقق 
إال بدعــم ومســاندة الشــركاء والداعميــن واألعضــاء الذيــن لهــم الــدور األكبــر فــي تحقيــق العديــد 
مــن اهــداف الجمعيــة والشــراكات المجتمعيــة وتفعيــل برامــج المســئولية االجتماعيــة تحقيقــا 
لرؤيــة وطننــا الطمــوح 0	20م بعــون اللــه ومــا تضمنتــه االســتراتيجية التــي وضعتهــا الجمعيــة 
ــة  لألعــوام القادمــة مــن 2020 – 	202م. لترســيخ المشــاريع والبرامــج الهادفــة إلــى تحقيــق رؤي
ورســالة الجمعيــة واضعيــن نصــب أعيننــا تحقيــق التنميــة المســتدامة ليكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي 

مجتمعهــم ووطنهــم.

كل الشكر واالمتنان لمن ساهم وعمل وشارك في تنمية وتمكين االيتام.

رئيس مجلس اإلدارة
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األستاذة سمها بنت سعيد بن عثمان الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

معالي األستاذة نورة بنت عبدالله بن مساعد الفايز
نائب رئيس المجلس اإلدارة

األستاذة ثريا بنت سعيد بن يحيى الغامدي 
المشرف المالي

الدكتورة حصة بنت سيف بن عبدالعزيز السيف 
عضو مجلس إدارة

األستاذة خيرية بنت على بن امان العلي
عضو مجلس إدارة

األستاذة نورة بنت على بن سعود الصقري 
عضو مجلس إدارة

األستاذة هدى بنت صالح بن صالح سيالن
عضو مجلس إدارة

األستاذة سمارة بنت مصطفى ظاظا
عضو مجلس إدارة

أعضاء مجلس اإلدارة:
كيان في سطور:
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أحالم بنت عبدالله عبدالرحمن
أخصائية اجتماعية

سارة بنت سليمان الدحام
أخصائية اجتماعية

نوال بنت موسى االسمري
أخصائية اجتماعية

نوره بنت أحمد الثنيان
سكرتارية الجمعية

مي بنت عبدالعزيز السلطان
اإلدارة المالية

منال بنت عبدالعزيز الغنام
اإلدارة المالية

منى بنت سلطان عبدالله
عالقات عامة

وسيلة الحلبي
اعالم

فريق كيان:
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مجلس اإلدارة

اللجان االستشارية

المدير التنفيذي

مكتب المدير 
التنفيذي

وحدة اإلدارة 
المالية

قسم برامج 
المستفيدين

وحدة البرامج 
التنموية

وحدة الدعم 
والمؤازرة

قسم االتصال 
واالستدامة

وحدة االتصال 
المؤسسي

وحدة تنمية الموارد 
المالية

قسم الدعم 
المؤسسي

وحدة الموارد 
البشرية 

وحدة الخدمات 
المساندة 

وحدة إدارة
التطوع

وحدة الجودة 
والتقنية

الهيكل التنظيمي:

الجمعية العمومية
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مقدمة:

تأسســت جمعيــة كيــان لأليتــام ذوي الظــروف الخاصــة )مجهولــي األبويــن 
والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  إشــراف  تحــت  2016م  عــام  فــي  أواألب( 
االجتماعيــة بقــرار مــن معالــي وزير الموارد البشــرية والتنمية االجتماعية  وســجلت 

برقــم )787( 

الرؤية:
التميز في تنمية وتمكين األيتام ذوي الظروف الخاصة 

الرسالة:
تحســين جــودة حيــاة األيتــام ذوي الظــروف الخاصــة وتمكينهــم مــن خــال 

برامــج تنمويــة وشــراكات نوعيــة ليكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع.

القيم

حفظ كرامة 11
22اليتيم التعاون 

33الفعال 44التمكين 55االلتزام الشفافية
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االهداف:

تهــدف جمعيــة كيــان لمســاندة األيتــام ذوي الظــروف الخاصة من النواحــي الوقائية والنمائية 
والتأهيليــة وتمكينهــم مــن المســاهمة بفاعليــة فــي مجتمــع المعرفــة والتنميــة الوطنيــة وذلــك 

مــن خــال :

ــة للحــد مــن تنامــي المشــكلة واإلســهام فــي دعــم . 1 ــة المجتمعي ــة بمــا يحقــق التوعي ــم البرامــج الوقائي تقدي
ــام. ــة تجــاه األيت النظــرة االيجابي

تحويــل األيتــام إلــى طاقــة فاعلــة فــي المجتمــع وتمكينهــم مــن االعتمــاد علــى أنفســهم وتنميــة قدراتهــم . 2
ــة المســتدامة لهــم. ورفــع مســتوى طموحهــم بمــا يحقــق التوافــق النفســي والتكيــف االجتماعــي والتنمي

توفير اإلرشاد النفسي واالجتماعي لأليتام ودعم قضاياهم وحل مشكاتهم.. 	

مساعدة األيتام على االندماج في المجتمع وتحقيق ذواتهم وتحفيز التميز لديهم .. 4

مســاندة القائميــن علــى رعايــة األيتــام فــي البيــوت االجتماعيــة واألســر البديلــة بمــا يؤهلهــم للقيــام بدورهــم . 5
فــي رعايــة األيتــام .

تشجيع ودعم البحث العلمي بما يحقق أهداف الجمعية .. 6

تقويم أداء الجمعية وفق الخبرات والتجارب المحلية والعالمية .. 7

منطقة الرياض

النطاق الجغرافي:
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الفئات المستهدفة:

األبناء في البيوت االبناء المتزوجوناالسر الكافلة
االجتماعية

مجاالت عمل الجمعية :

تنمويقيميتأهيليتوعوي
وقائيتطويرياجتماعينفسي
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مشروع اوقاف كيان مركز )جودة حياة( للتنمية 
االسرية واالستشارات

مشروع البيوت االجتماعية

برامج التمكين ) برنامج سكن ، برنامج 
علم ، برنامج الحج والعمرة، برنامج 
ساند لدعم ومساندة المتزوجين ، 

مواهب وفنون( 

المشاريع االستثمارية

مشاريع كيان:
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احصائيات كيان لعامي 2018-2019م:

األسر الكافلة التابعة 
لجمعية كيان

األبناء المتزوجون

عدد أعضاء جمعية كيان عدد المتطوعون

عدد البرامج المقدمة 
لمستفيدين جمعية كيان

2018

20

2019

2	

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10

2018

5	

2019

86

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10

2018

	5

2019

4	

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10

2018

99

2019

122

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10

2018

57

2019

224280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10
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القرض الحسن

كفالة طالب علم

18

حملة الحج
24

30

إيجار منازل
6

تمليك عقار
18

مساعدات عينية
138

الدورات تدريبية
105

مساعدات زواج
3

إنجازات كيان في 2019:
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الزيارات الميدانية
30

استشارات نفسية وأسرية
36

برامج تعريفية
6

تدريب ميداني للطالبات 
الجامعيات

16

سال رمضانية

الفعاليات المجتمعية

78
43

مساعدات صحية
54

12

رمضان آمان )وجبات إفطار(
5000

دعم المشاريع األبناء
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كيان من 2016 حتى 2019:

إنجازات جمعية كيان لأليتام من 2016 حتى 2019

ام مستفيدة

شراكات واتفاقيات

طفل مستفيد

مشاركات مجتمعية

برامج ومشاريع

عدد المتطوعين

104

24

135

39

108

317

عدد األعضاء
342
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خارطة كيان االستراتيجية 2020 – 2023م:

بناء القيم و تعزيز 
السلوكيات اإليجابية لدى 

األيتام ذوي الظروف 
الخاصة.

رفع مستوى الوعي 
المجتمعي والحقوقي 
لأليتام ذوي الظروف 

الخاصة.

تقديم الدعم والمؤازرة 
للقضايا التشريعية 

والحقوقية لأليتام ذوي 
الظروف الخاصة.

تقديم برامج تنموية 
للمستفيدين وأسرهم 

تسهم في تمكينهم ذاتيًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا.

بناء شراكات استراتيجية 
مجتمعية مع الجهات ذات 

العاقة.

تهيئة بيئة عمل فاعلة 
تحقق معايير الجودة 
والتميز المؤسسي.

تطوير الكفاءات الوظيفية 
والكوادر التطوعية.

تنمية موارد مالية متنوعة 
ومستدامة للجمعية.

االهداف االستراتيجية

222222

11111111
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االستدامةالممكناتالعملياتالمستفيد،ون
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كيان في صور:
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وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

مبادرة العراقة للتدريب 
الخيري

معهد اإلدارة العامة

شركة كدسة لالستشارات 
القانونية

الجامعة العربية المفتوحة

المؤسسة الخيرية لرعاية 
االيتام إخاء

مؤسسة الملك خالد الخيرية

جامعة االميرة نورة بنت 
عبدالرحمن

االتحاد السعودي للدراجات

شركاء كيان:



23

مستشفى عبيد التخصصي
OBEID SPECIALIZED HOSPITAL

Farazdak Street , Al-MALAZ , P.O. Box : 3484 - Riyadh - 11471, Tel: 4767222,  Fax:2065783

جمعية أعمال

مركز طب االسنان التخصصي 
بشرق الرياض 

أبلكومستشفى عبيد التخصصيمبادرة رمضان أمان

أكاديمية الجزيرة العالمية

الجمعية السعودية 
للمحافظة على التراث

مؤسسة الملوان الوقفية

مؤسسة وقف شباب خير أمة 
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SA7710000021865443000103البنك األهلي 

SA3505000068207870000000بنك االنماء الحساب العام 

SA2405000068207870000004حساب الزكاة 

SA9405000068207870000005حساب الوقف 

SA7805000068207870000002حساب القرض الحسن 

SA0805000068207870000001حساب الكفالة 

SA5105000068207870000003حساب الصدقة

kayansa.org
Kayan_org
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#بدعمكم ـ نبني ـ كيان ـ اليتيم
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 kayansa.org kayanorp@kayan-orphan.org
  05	 	15 5582 |  011 292 5559

Kayan_org


