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عن الجمعيــــــــــة

رؤيتنارؤيتنا

رسالتنارسالتنا

التميز في تنمية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة

تحســين جــودة حيــاة الأيتام ذوي الظــروف الخاصــة وتمكينهــم
مــن خــال برامــج تنمويــة وشــراكات نوعيــة ليكونــوا أعضــاء

فاعليــن فــي المجتمــع



عن الجمعيــــــــــة

فــــريق العمـــل

عدد الإجتماعات

10

914 عددهم
اللــــجان

4 عددهم

عددها

عددهم

أعضاء
 مجلس الإدارة



المستفيدين

الدور الإيوائيةالأبناء المتزوجون

98 565

الأسر الحاضنة

121 عددهم عددهم عددهم



255

228

759

62مــــ            ـــــستفيد

إرشاد وتوجيه
مــــ            ـــــستفيد

140

الخدمات
الموسمية

السلة الرمضانية

هدايـا النجاح

هـــدايـــا العيــد

الــــزكـــاة

كسوة الشتاء

رحلات العمرة

264
450

144 بحوث وزيارات ميدانية

6مــــ            ـــــستفيدالقرض الحسن
8010مــــ            ـــــستفيد بطاقات تموينية

الخدمات 
الأخرى

الـــخــدمــات 

مــــ            ـــــستفيد

مــــ            ـــــستفيد

مــــ            ـــــستفيد

مــــ            ـــــستفيد

مــــ            ـــــستفيد

مــــ            ـــــستفيد

قيمة النفقات 

268911

114040

56000

15000

45000



مساعدات عينية

مساعدات مادية

مساعدات صحية

286

8

عـــــــدد
مـ       ـستفيد

عـــــــدد
مـ       ـستفيد

253
عـــــــدد

مـ       ـستفيد

المساعدات



عدد المستفيدين 
من البرامج والدورات والفعاليات 

البرامج والفعاليات

البــــرامج 

عـدد الدورات المنفذة

عدد الفعاليات والأنشطة

46

18
56

مـ         ـستفيد2089



كيان والمناسبات

اليوم العربي لليتيم

الورش الفنية المقامة في مدارس تالات 
لأبنائنا وبناتنا لتدريبهم على انشاء لوحات فنية

 إستعدادًا لليوم العربي لليتيم

حفل اليوم العربي لليتيم
 والمعرض المصاحب له



كيان والمناسبات

هـــي لــنا دار 



كيان والمناسبات

(مشاركة أبناء كيان بتشجير
 الرياض الخضراء)



مشاريع التمكين

التأهيل والتوظيف عــــلم

جودة حياةريادة الاعمال

سكـــــــــــــن

 94 22

616 

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

15



22

38عدد المستفيدين من الدورات التدريبية
19 عدد الملتحقين بمبادرة جودة حياة 

( التدريب الشخصي )

عدد الدورات التدريبية

مشروع التأهيل والتوظيف

عدد من تم توظيفهم 

7عدد من تم الحاقهم بمدرسة القيادة 
8

35.220
(مدرسة القيادة - والدورات التدريبية)

بتكلفة مالية وقدرها 



17

عدد المستفيدين من دروس تقوية 
اللغة الأنجليزية

مشــــروع علـــــــــم

عدد المستفيدين ( التعليم العالي )

32عدد المستفيدين ( التعليم العام )
28

بتكلفة مالية وقدرها 

168270



سكـــــــــــن

تـــأثـيث

نقل وتركيب

إيــجــــــار

ترمـــيــــم

3
1

2
7
2

تــمليــك
225.962

بتكلفة مالية وقدرها 



3822

7

مــــبادرة
دعم 

اللغة الانجليزية

( للتدريب الشخصي ) جودة حياة مــــبادرة 

مــــبادرة
 دعم

الإلتحاق بمدرسة
القيادة

مستفيد

مبادراتنا 2021م

مستفيد

مستفيد



الشراكاتالعضويات

110
عامل/ منتسب 

 
شراكة واتفاقية

17

وحدة تنمية الموارد المالية



359عدد المتطوعين

 3847
250

 10

 

عدد الساعات التطوعية
عدد الـــفرص التطوعية 
عدد المبادرات التطوعية 
 

وحـــدة الـــتطوع

القيمة الإقتصادية

1.628.000

قياس الرضى 

%98.98



مداخلات التغريداتالمتابعون
إذاعية
لقاءات

تلفزونية
تقارير 
شهرية

10
7

12

عدد الصحف

عدد القراءات

769عدد المنشورات

1197

1,791,605

سناب

شات

%100

انستغرام

%90

تويتر

%50

إعـــــلام كيــــــان

5.728

769

8.335

2.659

857

7000
تصاميم 
26متحركة

نسبة عدد المتابعين22أيام عالمية

https://www.instagram.com/kayan_org/followers/
https://www.instagram.com/kayan_org/followers/


أهــــم الشراكـــــــات

شريك استراتيجي

شريـــك التمـكين


