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كفالة الأيتام

نبذة عن اجلمعية
ت�أ�س�ست جمعية الرب بجدة يف 1402/12/25هـ وهي جمعية خريية
ت�شم��ل خدماتها حمافظة جدة وماحوله��ا ،ورئي�سها الفخري �صاحب
ال�سم��و امللكي �أمري منطقة مكة املكرمة ،وتعمل اجلمعية حتت �إ�رشاف
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية برقم (.)62

الر�سالة والر�ؤية
الر�سالة

تق��دمي العم��ل اخلريي وتطوي��ره ب�أ�سل��وب م�ؤ�س�سي متمي��ز يك�سب ثقة
جمتمع جدة.

الر�ؤية

�أن تك��ون اجلمعي��ة الرائ��دة يف العمل اخلريي مبفه��وم علمي معا�رص
و�آلية فاعلة قادرة على التنمية امل�ستمرة ملواردها.

الأهداف العامة

ته��دف اجلمعية اىل تقدمي اخلدمات التي حتتاجها حمافظة جدة دون
�أن يك��ون هدفه��ا احل�صول على الرب��ح املادي وت�شمل ه��ذه اخلدمات
مايلي-:
• تقدمي امل�ساعدات العينية والنقدية وتقدمي اخلدمات االجتماعية.
• �إقامة دور وم�ؤ�س�سات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار وال�صغار.
• �إقامة دورات تدريبية تخدم امل�ستفيدين من اجلمعية.
• �إقامة �أ�سواق خريية للتعريف باجلمعية و�أن�شطتها.
• القيام بالبحوث والدرا�سات العلمية واالجتماعية.
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اللهَّ َ ِب ِه َعل ٌ
ان كفال��ة اليتي��م من الأمور الت��ي حث عليها ال��شرع احلنيف ،وجعلها
م��ن الأدوية التي تعالج �أمرا�ض النف���س الب�رشية  ،وبها يظهر املجتمع
يف �صورت��ه الأخوية الت��ي ارت�ضاها له الإ�سالم  ,فمن هذا املبد�أ جعلت
اجلمعي��ة هذا امل�رشوع من �أهم م�شاريعها و�أولت��ه �إهتمام ًا بالغ ًا حيث
بلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم اجلمعية هذا العام (  ) 2804يتيم ًا وبلغ
�إجمايل حجم مبالغ الكفاالت النقدية ( ) 6.424.800ريال حيث تقوم
وح��دة الكفاالت بالإ�رشاف على تنفيذ م��شروع كفالة يتيم الذي يعترب
�أح��د امل�رشوعات الأ�سا�سية التي تنفذها اجلمعية داخل حمافظة جدة ،
فبعد درا�سة و�ضع اليتيم �إجتماعي ًا عن طريق البحث املكتبي وامليداين
وف��ق درا�سة دقيقة من قبل باحثني وباحث��ات متخ�ص�صني �سواء كان
يتي��م الأب �أو الأم تت��م كفالت��ه حيث تغط��ي الكفالة لليتي��م م�صاريفه
املعي�شي��ة والتعليمي��ة وال�صحي��ة فاجلمعي��ة تو�صل مبل��غ الكفالة �إىل
اليتيم وهو مقيم لدى ذويه .
وتبل��غ قيم��ة الكفالة لليتم الواح��د (  ) 500ريال يف ال�شه��ر الواحد �أي
( )6000ري��ال يف ال�سن��ة و يتم دفع املبلغ كام ًال �أو على �أق�ساط ح�سب
رغبة املتربع .

