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 املقدمة

ي المفتاح األول للمنظمات، ويمكن استخدامه لتقديم المنظمة لكل من له  
 الملف التعريف 

ُّ
ُيعد

 مصلحة أو اهتمام بالتطوع داخل المنظمة سواًء أكان  
ً
 أم شخصا

ً
يكا  أم شر

ً
 متطوعا

ً
ذلك شخصا

ي العملية التطوعية. 
 يتم التعامل معه ف 

ي 
ف  ودورها  وتاريخها  وقيمها  ورؤيتها  المنظمة  برسالة   

ً
ومبسطا  

ً
موجزا  

ً
تعريفا الدليل  هذا  يقدم 

والتنفيذية،   اتيجية  االستر والخطط  اإلداري،  الهيكل  بطبيعة   
ً
تعريفا ويقدم كذلك  المجتمع، 

ي وطبيعة األن
الراغبي   ف  ن 

ّ
ُيَمك المجتمع، مما  ي 

ي تقوم بتنفيذها ف 
التر امج والمشاري    ع  شطة والتر

 التطوع بالتعرف عىل هذه المنظمة، وطرق التواصل معها. 
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 الترحيب  .1

ي بعده..  والصالةالحمد هلل رب العالمي      والسالم عىل من ال نتر
عىل شؤونه  والقيام وتنميتهحيث يرس لنا رعاية اليتيم  وتفضل عىل ما انعم به علينا  ونشكره نحمد هللا 

ثم نشكر سمو أمت  منطقة )ِغراس(   من خالل هذه الجمعية المباركة جمعية رعاية األيتام بمنطقة جازان

 عليها.  والقائمي   للجمعية  وتوجيههمنائبه عىل رعايتهم  وسمو جازان الرئيس الفخري للجمعية 

ية  والشكر  ي مركز التنمية االجتماعية بجازان   والتنميةموصول لوزارة الموارد البرسر
االجتماعية ممثلة ف 

ي الجمعية. معنا   والمتطوعي   العاملي    ولجميعالزمالء أعضاء مجلس اإلدارة  ولكافة
 ف 

 
ي جمعية رعاية األيتام بمنطقة جازان كما 

الكريم أجمل   وبشخصكمأن نرحب بكم ( ِغراس ) يطيب لنا ف 

ي مجلس ادارة الجمعية والعاملي   
أجل أن    والمتطوعي   منترحيب باسمي شخصيا وباسم كافة األخوة ف 

ي  ي حمل أمانة الخت  ومسؤولية العطاء الخت 
، كي نساهم سويا ف  ي

يتام نخفف من آالم األ  واالنسان 
 ونرفع عن كاهل األرامل بما اتانا هللا به من عون ومساعده.  والمحتاجي   

 

سم االبتسامة عىل شفاه تلك  رين والمحرومي   معتمدين عىل  خاصة األيتام  و  راملاألمن  الفئةولت  المتض 
امج ال ي تنفيذ المشاري    ع والتر

ية هللا أوال ثم عىل جهود المخلصي   من أبناء هذا الوطن المعطاء ف  خت 

 
ً
ي نسىع لتحقيقها معا

 واإلنسانية والتر

  
،سائلي   هللا األجر والثواب لكل الساعي    ي كل مكان منشدين سويا "   والعاملي  

لما فيه خت  ومنفعة العباد ف 

 خت  الناس أنفعهم للناس " 

 
ي عون أخيه

ي عون العبد ما دام العبد ف 
 وهللا ف 

 

 مع أطيب األمنيات لكم 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                  
 نارص بن عبده مري    ع  / أ                                                                                
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 الجمعية طبيعة  .2

األيتام   لرعاية  ية  الخت  شخصية الجمعية  ذات  ربحية  غت   أهلية  جمعية  هي  )غراس(  جازان  بمنطقة 
ي جميع محافظات المنطقة رعاية 

اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة تعمل عىل رعاية وتنمية األيتام ف 
ي مجتمعة. 

 فاعال ف 
ً
 كاملة وتنمية مستدامة توفر لليتيم حياة كريمة ليكون عنضا

 ةلجمعيموجز السياق التاريخي ل .3

ي عام  
الجمعية ف  الملكي األمت  محمد بن نارص بن عبد  ه  1437أسست  بدعم وتأييد من صاحب السمو 

خيص رقم   اف وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتر وتسىع إلي رعاية    761العزيز أمت  منطقة جازان تحت إشر
ي المحافظات ، وقد تم ترشيح  

المنطقة من خالل فتح فروع لها ف  ي 
إدارة لها بتاري    خ             األيتام ف  أول مجلس 

ي الدورة الثانية بتاري    خ  
 إل تنظيم و تطوير    ه  1441/ 04/ 18و تم ترشيح أعضاء المجلس ف 

ً
و ذلك سعيا

 أعمال الجمعية . 

تنوعت الخدمات المقدمة من الجمعية للمستفيدين خالل سنوات العمل الماضية و لم تقتض عىل  
ساهمت الجمعية بتوفت  برامج متعددة تخدم األش و األيتام كدعم االيجار الكفالة المالية فقط ، فقد  

األشة ة عىل  المتعتر الكهرباء  فواتت   و سداد  المنازل  ترميم  و  تأثيث  و    و  التنموية  امج  التر و كذلك 
ي تحول األش من الرعاية إل اإلنتا 

ي لها دور كبت  ف 
 ج. الدورات التدريبية و برامج ريادة األعمال و التر

ي كان من ابرزها   
امج والمبادرات و التر ة الماضية من انطالق الجمعية ، اطالق عدد من التر

وقد تم خالل الفتر
 :  مايىلي

 حمالت العمرة للمستفيدين.  -1
 برنامج رائد لسياسات ريادة األعمال.  -2
 زيارات ميدانية لألش.  -3
ي المدارس و الموالت و المراكز الطبية -4

 . الحملة التعريفية بالجمعية ف 
 تقديم خدمات األحوال المدنية للمستفيدين.  -5
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 قد تم تأسيس هذه الجمعية من األشخاص التالية أسماؤهم: و 

 

 االسم م االسم  م االسم م

 العباس احمد علي الحازمي  45 عمر طاهر احمد طاهر زيلع   23 علي بن جده علي منقري    1

ن عبده احمد قيسي   24 علي شيبان حسن عامري   2  احمد علي احمد كاملي   46 حسي 

ي   47 الرزاق محمد يحي صميلي   عبد  25 حمود علي حسن االقصم   3  محمد احمد إبراهيم حصيب 

ي   4
 سلطان عمر إبراهيم كاملي   48 محمد إسماعيل محمد الحازمي  26 جمعان مزهر جمعان الحمرانن

ن كبيسي  5 ي المالكي   49 مريم علي حسن مباركي  27 رستم مقبول حسي 
 سلمان جابر الكبيس 

ي علي قطر    هعبد 6 ي   50 سلمي صالح علي العائد   28 مناج 
 احمد مسعود عمر الفيفن

ي   29 نارص عبده محمد مري    ع    7
 محمد عبده حسن حكمي   51 نورة صالح سعيد بابف 

ي   30 احمد محمد عبده قنفذي    8
 إسماعيل علي إسماعيل مباركي  52 مناهل صالح احمد بابف 

ي   31 علي شوعي احمد خمج    9
 سلمان محمد علي بلعوص   53 شيخة احمد صالح بابف 

ي    10 ي   32 احمد محمد سيد حبيب 
 الرحمن عمر احمد مدخلي  عبد  54 نور احمد صالح بابف 

ي   33 محمد علي احمد قحل    11
ي   55 فوزية احمد صالح بابف   حمود محمد احمد عواج 

ي   34 مسدف مسدف إبراهيم النعيمي    12
 عال هللا عيسي مسلم    56 مليحة احمد صالح بابف 

ي    13  محمد عبدهللا بوكر موسي   57 عائشة علي شيبان عامري   35 محمد يحب  احمد عجيب 

ي    14  عبدهللا محمد محمد ظافري حمدي   58 فاطم يحب  صديق عطيف   36 عصام حسن علي خواج 

 علي محسن علي باشه   59 سعاد عمر عبدهللا العمودي   37 مفرح مشعوي سليمان الحريصي   15

 محمد حارس محمد حكمي   60 مروة محمد حمود بكري   38 الرحمن إسماعيل زيلعي    عبد  16

ي   61 ملهي حسن محمد عقدي   39 محمد مسعود يحب  المالكي    17  علي عيس محمد الشعب 

ي    18
ي   62 محمد يحي دوام مدخلي   40 علي احمد زيدان الفيفن  علي محمد عبدهللا معتب 

ن محمد مضبع فقيهي  63 علي محمد يحي مدخلي   41 طالل محمد إبراهيم بكرين    19  حسي 

ن أبو جبل    42 به احمد علي حكمي   ر  عبد  20 ي  عبد  64 محمد حمد حسي 
 الرحمن عبدهللا مبارك القحطانن

ي حمدي    21
ي   43 محمد عبده محمد طواس   اكرم علي محمد ال سالم   65 محمد عبد الرحم ن الدريب 

ي  علي محمد عبد  44 قاسم جردي علي حدادي    22      الرحمن الدريب 
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  رسالة الجمعية .4

امج لرعاية اليتيم  وتنميته وفق أفضل الممارسات لجعله  جمعية تخصصية تقدم منظومة متكاملة من التر
ي المجتمع. 

 ف 
ً
 فاعال

ً
 عنضا

 األهداف  .5

 ِغراس وهي كالتالي :  –األهداف الرئيسية لجمعية رعاية األيتام بمنطقة جازان  

 تقديم برامج وخدمات شاملة لرعاية اليتيم و أشته.  -1
 تنمية شخصية اليتيم تنمية متكاملة و متوازنة.  -2

 الكبت  الذي يعود عىل اليتيم والكافل.  نرسر ثقافة االهتمام برعاية اليتيم و الفضل -3

ية للقيام بدورها عىل الوجه المطلوب.  -4  تنمية موارد الجمعية المالية والبرسر
اكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية و األهلية.  -5  بناء شر

 

اك المتطوعي   : الهدف من   إشر
 مضاعفة القدرة عىل تلبية احتياجات اليتيم.  . 1

ي مجال خدمة اليتيم. تعزيز  . 2
اك المتطوعي   ف   المواطنة الفاعلة وتفعيل إشر

ية.  . 3  تغطية احتياجات الجمعية من الكوادر البرسر
 
 

 القيم  .6

ام   التمت    -التكامل  –التواصل الفعال   –الشفافية   –االحتر
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 قسم التطوع ودوره وأثره في إشراك املتطوعين  .7

اك فعال للمتطوعي   حيث نؤمن أن التطوع   وال يمكن أن نحقق أهدافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشر

اك  ، ولذا فإن منطلقاتنا إلشر عملية تبادلية بي   الجمعية والمتطوع، وتعود بالنفع عىل كال الطرفي  
 المتطوعي   ترتكز عىل: 

 اعفة القدرة عىل تلبية احتياجات اليتيم. مض . 1

ي مجال خدمة اليتيم.  . 2
اك المتطوعي   ف   تعزيز المواطنة الفاعلة وتفعيل إشر

ية.  . 3  تغطية احتياجات الجمعية من الكوادر البرسر

ي تعرف  
ي أدلة التطوع والتر

وتؤمن الجمعية بدعم المتطوعي   وحماية حقوقهم كما هو منصوص عليه ف 

ي ستعود إليهم ومنها: بحقوق 
، وسيحقق تطوعهم لدى الجمعية مجموعة من العوائد التر  المتطوعي  

1 .  . ي تعزيز الجانب التطوعي لدى المتطوعي  
 المساهمة ف 

2 .  .  الحصول عىل شهادات التطوع وعد الساعات التطوعية والعائد المجتمىعي

 التكريم والتقدير.  . 3
 

 لتحقيق هذه الرؤية فإن جمعيتنا 
ً
، وتخصص لذلك موارد  وسعيا اك المتطوعي   ة إلشر تولي أهمية كبت 

ي التطوع  
، وتفتح أبوابها لجميع الراغبي   ف  ية مؤهلة لتحقيق هذه الرؤية وتلبية طموحات المتطوعي   برسر

 عتر قنوات التواصل الرسمية . 

:  كما تؤمن الجمعية بأن المتطوعي   جزء ال يتجزأ من الجمعية وسوف توفر لهم الجمعية الدعم  التالي

 .توفت  بيئة عمل صحية وآمنة. 1
 .تسكي   المتطوع عىل الفرصة المناسبة لتخصصه. 2

وط وأحكام العمل التطوعي الخاصة بالجمعية. 3  .الحصول عىل نسخة من وثيقة شر

 .توقيع عقد تطوع مع الجمعية والحصول عىل نسخة منه. 4
 دوات ووسائل ودعم. .الحصول عىل كل ما يلزم ألداء المهمة الموكلة إليه من أ 5

 .التدريب والتأهيل والتطوير عند االحتياج. 6

 .حسن المعاملة وسهولة اإلجراءات وحق التعبت  عن الرأي. 7
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ي طرح األفكار. 8
 .المشاركة ف 

م الجمعية بتقديم كافة برامج التوجيه والتدريب للمتطوعي   حتر يكونوا قادرين عىل إنجاز أدوارهم   كما تلتر 

 التطوعية بكل يرس وسهولة. 

يتم   العليا، وسوف  اإلدارة  قبل  اعتمادها من  تم  مناسبة  بسياسات  بنا مدعوم  الخاص  التطوع  برنامج  إن 
تحديثها متر ما دعت الحاجة عىل أن يكون ذلك خالل كل سنتي   كحد أقىص  لضمان توافقنا مع معايت   

ي المؤسسات غت  الربحية. 
اك المتطوعي   ف   إشر

ي  
ي نجاح ست  العمل داخل الجمعية وذلك من خالل مشاركتهم الفاعلة ف 

اك المتطوعي   ف  وقد ساهم اشر
ي احتياجات المستفيدين.  ي تلتر

امج و المبادرات التر  الفرص التطوعية و دعمهم الدائم بالتر

ي ك 
ي لألش ف 

ي تنفذها الجمعية و هي البحث الميدان 
امج التر ي اهم التر

افة قطاعات  حيث يساهم المتطوعي   ف 

امج العينية و الوصول للمستفيدين إل مواقع سكنهم وذلك لتخيف العبء   ي توزي    ع التر
المنطقة و أيضا ف 

ي االستفادة من برامج و خدمات الجمعية. 
 عليهم و مساعدتهم قدر المستطاع ف 

 

 التطوير والجودة  .8

ي تقدمها لهم و حضور ورشات 
امج التدريبية التر عملت أدارة الجمعية عىل تطوير موظفيها من خالل التر

عمل متنوعة ومختلفة و تسىع لتطوير الموظفي   حسب مجاالت عملهم كما عملت إدارة التطوع عىل إقامة  
ي مقر العمل وذلك للتعريف بالوحدة واهم

اك المتطوعي    ورشات عمل متتابعة استهدفت الموظفي   ف  ية اشر

ي تحسي   جودة العمل و النهوض بالعمل  
ي العمل داخل الجمعية وخارجها و أن ذلك يساهم بشكل كبت  ف 

ف 

ات   بي   المتطوعي   واالستفادة من تجارب  هم المتنوعة. إل أفضل مستوى وذلك لتنوع الختر
 

 الثمرات(في املجتمع بعامة، وأثر قسم التطوع بخاصة )املشروعات و  جمعيةأثر ال .9

ي تقدم الجمعية لها الخدمات وذلك من  
ينعكس عمل الجمعية وقسم التطوع عىل المجتمع و عىل الفئة التر

ي خدمة المستفيدين و وقوفه عىل الحاالت و التعرف عليها مما ينعكس عليه 
خالل مساهمة المتطوع ف 

 ال الدعم و المساندة. بشكل شخىصي ، حيث يساهم بهذا الدور ال مساعدة الجمعية بأي شكل من اشك
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 الهيكل التنظيمي .10

 : أعضاء مجلس اإلدارة وأدوارهم اإلدارية •
 

 املنصب  االسم  م

 رئيس املجلس  األستاذ/ ناصر بن عبده مريع  1

 نائب الرئيس األستاذ / محمد بن ناصر الحازمي 2

 أمين الصندوق  الشيخ / عالهللا بن عيس ى مسلم  3

 عضو املهندس / عمر علي الشيخ  4

 عضو بن منور عمر الدكتور / زكي  5

 عضو الشيخ / عصام بن حسن خواجي 6

 عضو الدكتور / زيد علي مهارش  7

 عضو د عبده حكمي محم /  األستاذ 8

 عضو د صميلي عبدالرزاق بن محم /  األستاذ 9
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 . الهيكل اإلداري واللجان •
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 بشكل عام ومع قسم التطوع بشكل خاص   الجمعيةالتواصل مع  .11

 : يمكنكم التواصل معنا عتر أحد الطرق التالية 
 

 الجمعية هواتف
 الثابتة / 

0173216566 
0173220344 

 المحمول/ 
0555635823 
0553099915 
 2815-82722واصل: جازان

 
 aytamjazan@gmail.com  االيميل : 

 
 / https://www.facebook.com/GHRASJAZAN فيسبوك : 

 
 an?lang=arhttps://twitter.com/aytamjaz  تويتر : 

 
التواصل معنا عتر الموقع عىل الرابط :   أو 
 http://ghiras.org.sa/upgrade/mailbox/newmail/1 
 
 
 

 

mailto:aytamjazan@gmail.com
https://www.facebook.com/GHRASJAZAN
https://twitter.com/aytamjazan?lang=ar
http://ghiras.org.sa/upgrade/mailbox/newmail/1
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 انضم إلينا .12

ي االرابط المن خالل   كمتطوعجمعية  النضمام للل
ون  :  لكتر  التالي

http://ghiras.org.sa 

 

 الجمعية خريطة مكان  .13

ي الصورة
ة كما هو موجود ف   .من خالل الدخول عتر تطبيق قوقل ماب وكتابة اسم الجمعية ستظهر مباشر

S7https://goo.gl/maps/SF4vzhRriBP3KLw 

http://ghiras.org.sa/
https://goo.gl/maps/SF4vzhRriBP3KLwS7

