حمضر اجتماع جملس إدارة مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
رقم اجللسة 1442/1هـ 2021 -م

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد عقد جملس اإلدارة اجتماعه يف يوم االثنني (بتاريخ1442/7/24 :هـ ،املوافق2021/3/8 :م) برائسة صاحب السمو امللكي
األمري فيصل بن سلمان بن عبد العزيز حيفظه هللا رئيس اجمللس – عرب االتصال املرئي ،-وذلك للنظر يف جدول أعمال اجمللس ،وابتدأ مسوه
اجمللس حبمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا والرتحيب أبعضاء اجمللس ،مث مت استعراض جدول األعمال كما يلي:
أوالً :عرض تقرير األمانة العامة عن منجزات عام 2020م:
عرض أمني عام اجلمعية تقريرا عن أعمال ومنجزات اجلمعية يف العام 2020م وكان من أبرز ما متت اإلشارة إليه :متيزت اجلمعية
بفضل هللا مث بدعم مسو رئيس جملس اإلدارة وأعضاء اجمللس الكرام يف تقدمي اخلدمات املتنوعة ألبنائها األيتام يف كافة اجملاالت املعيشية
والتعليمية والرتبوية والصحية والتأهيل حيث وصل عدد األيتام إىل ( )15,535يتيم ويتيمة منهم (  )11,726مكفولني كفالة رئيسية ،
و( )6,035أيتام مكفولني كفالة داعمة ،و(  )3,766مشمولني بكافة اخلدمات غري الكفالة املالية ،وبلغ عدد األسر (  )6,439أسرة
موزعني على فروع اجلمعية يف املدينة وحمافظاهتا الثمانية ينبع واملهد والعال واحلناكية وخيرب وبدر والعيص ووادي الفرع  ،ويف جمال إيرادات
اجلمعية فقد متت اإلشارة إىل جمموع إيرادات اجلمعية هلذا العام اليت بلغت ( )134,158,533رايل موزعة على مشاريع وأنشطة اجلمعية

املختلفة ،ويف األداء التعليمي :أقامت اجلمعية حفل جائزة الشيخ إبراهيم جليدان للتفوق الدراسي برعاية مسو رئيس اجمللس ومشاركة

( )530مشارك من األبناء والبنات املتفوقني واملتفوقات ،كما وأقامت اجلمعية بسبب جائحة كوروان ملتقى تكافل الرمضاين عن بعد
والذي مشل ( )85برانجما إبمجايل مشاركات وصلت إىل (  )21,172مشاركة  ،وملتقى تكافل عن بعد ،بعد شهر رمضان والذي مشل
( )817برانجما  ،إبمجايل مشاركات بلغت (  )17,716مشاركة ،كما ودعمت اجلمعية أبنائها من األيتام واليتيمات وابقي أبناء األسر

احملتاجة يف املنطقة بعدد (  )4,026جهازا لوحيا دعما للتحصيل الدراسي عن بعد  ،ويف الرعاية التنموية :أقامت تكافل عددا من الربامج
اليت استفاد منها األبناء والبنات مثل برانمج املربمج الواعد  ،وبرانمج آفاق لتعزيز املواهب  ،ودروس التقوية الدراسية ،واحللقات القرآنية
ابلتعاون مع حلقات املسجد النبوي الشريف  ،ووقعت اجلمعية اتفاقية مع اجلامعة العربية املفتوحة تتضمن تقدمي اجلامعة لعدد ( )400
منحة دراسية ملستفيدي اجلمعية على مدى أربع سنوات دراسية ؛ وأطلقت اجلمعية مبادرة احلقيبة اإللكرتونية بتوجيه كرمي من مسو رئيس
اجمللس لتوزيع األجهزة اللوحية على األيتام والطالب الفقراء احملتاجني مبنطقة املدينة املنورة ابلتنسيق مع مدير عام التعليم ابملنطقة لتمكني
الطالب األيتام واحملتاجني الذين ال ميتلكون أجهزة إلكرتونية من متابعة التعليم عرب املنصة الرمسية للوزارة وقامت اجلمعية بصرف مبلغ مليون
وتسعمائة وستة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان ومخسون رايل بعدد  2917جهاز لوحي من مكتبة جرير ،ويف مشروع خنيل اليتامى وصل
إمجايل عدد النخيل املتربع بقيمته للجمعية إىل (  )127,468خنلة ومت غرس اكثر من (  )18,000حنلة إىل االن يف تسع مزارع وقفية

