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قبـل البـدء

ً
كثيـــرا مـــا رأيته في المؤسســـة مـــن أعمـــال لخدمة
ســـرني
أبناؤنـــا األيتـــام مايقوم به الزمالء في المؤسســـة هو محل
فخـــر وإعجاب أســـأل الله عز وجـــل أن يوفقنا لخدمـــة أبناؤنا
ومجتمعنا ووطننـــا الغالي.
خالد بن محمد أبا الخيل

2021

برعايـــة معالـــي وزيـــر المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة م .أحمـــد بن

ســـليمان الراجحي أقامت المؤسســـة الخيرية لرعاية األيتام «إخـــــاء» الحفل
الســـنوي لتكريم األبنـــاء المتفوقين والمتميزين والرعـــاة والداعمين لبرامج

المؤسســـة بحضـــور معالي وزيـــر التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشـــيخ،

ومعالـــي األميـــن العام لمجلـــس إدارة الهيئة الســـعودية للبيانـــات والذكاء
االصطناعـــي الدكتـــور عبداللـــه بـــن شـــرف الغامـــدي ،ومعالـــي نائـــب وزيـــر
الداخليـــة الدكتور ناصـــر الداود.

لمشاهدة برومو الحفل

تــكـريـم الــداعـمـيـن والــرعـــاة
تكريـــم الرعـــاة والداعميـــن لبرامج المؤسســـة بحضـــور معالي وزيـــر التعليم

الدكتـــور حمـــد بن محمـــد آل الشـــيخ ،ومعالي األميـــن العام لمجلـــس إدارة
الهيئة الســـعودية للبيانـــات والذكاء االصطناعي الدكتور عبدالله بن شـــرف
الغامـــدي ،ومعالـــي نائب وزيـــر الداخلية الدكتور ناصـــر الداود.

توقيع شراكات نوعية
شـــهد حفـــل «إخـــاء» توقيـــع شـــراكات نوعية مـــع عدد مـــن الجهـــات لدعم
برامـــج المؤسســـة ،ولتحقيـــق التكامـــل بين القطـــاع األهلي وغيـــر الربحي،
واإلســـهام باســـتدامة العمل الخيري ،مع عدد من الجهات منها مؤسســـة

صالـــح كامل الخيرية وشـــركة نســـتو وتطبيق مرســـول.

تــكـريـم األبناء المتفوقين والمتميزين
تكريـــم األبنـــاء المتفوقيـــن والمتميزين بما تحقـــق لهم من إنجـــازات ،وقال

معالـــي الوزير« :يحق لنا الفخـــر واالعتزاز بجني ثمار النجاح والتألق ،نشـــارك
األبنـــاء هذا اليوم فرحتهـــم ،ونبتهج بتفوقهم ونحتفـــي بنجاحاتهم».

لوحة تذكارية
تم تســـليم معالـــي وزير الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعيـــة م .أحمد بن

ســـليمان الراجحي من اإلبنة نــجــــــاة لوحة تذكارية بصورة لسمو ولي العهد
األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود.

صور من الحفل

األخبــــــار
معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
يرأس اجتماع مجلس األمناء الخامس

إخــاء  -اإلدارة العامة
رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رئيس مجلس أمناء إخاء م.
أحمد بن سليمان الراجحي ،اجتماع مجلس األمناء الخامس في دورته الثالثة لهذا
العام ،واستعرض المجلس التقارير الفصلية والمنجزات المتحققة باألرقام ،للفترة
الحالية من هذا العام .2021

اللقاء الدوري لمنسقي قطاع
الشراكات واالتصال في الفروع

إخــاء  -اإلدارة العامة
عقد قطاع الشراكات واالتصال اللقاء الدوري لمنسقي الشراكات في الفروع،
الستعراض منجزات عام  2021ومناقشة خطة الشراكات واالتصال لعام .2022
وتضمن اللقاء عدد من ورش العمل تناولت “كيفية تسويق المؤسسات الغير ربحية»،
و «التطبيقات العملية في الموارد المالية» ،و «تخطيط البرامج التسويقية»

اللقاء الدوري أخصائيين التمكين في الفروع

إخــاء  -اإلدارة العامة
بحضور سعادة األمين العام أ .صالح بن خليف الدهمشي عقدت إدارة التمكين
اللقاء الدوري لمنسقي التمكين في الفروع تحت شعار (همة طويـق) ،الستعراض
منجزات عام  2021ومناقشة خطة التمكين للعام القادم.

تحت شعار (نماء)

ملتقى وحدة الدعم النفسي واالجتماعي الثاني

إخــاء  -اإلدارة العامة
بحضور سعادة األمين العام أ .صالح بن خليف الدهمشي عقدت وحدة الدعم
النفسي واالجتماعي ملتقاها الثاني ألخصائي وحدة الدعم النفسي واالجتماعي
تحت شعار (نماء) ،الستعراض منجزات عام  2021ومناقشة خطة العام القادم.
وتضمن اللقاء عدد من ورش العمل والتي تناولت «االضطرابات النفسية وكيفية
التدخل مع الحاالت» ،وتجربة فرع الرياض في التعامل مع حاالت التعاطي واالدمان،
و «وطرق التعامل مع الشخصية االعتمادية» ،وبناء الخطط العالجية.

إنـجـــاز

أميـــن منطقـــة الريـــاض صاحـــب الســـمو االميـــر فيصـــل بـــن عياف
يســـلم أ .صالح بـــن خليف الدهمشـــي أمين عام إخـــاء جائزة أفضل
حملـــة تســـويقية فـــي اليـــوم الوطني الســـعودي على مســـتوى
القطـــاع غيـــر الربحي.

أبـــنـــاؤنــا

االبـــن هانـــي عبدالملـــك مـــن إخاء حائـــل يقطع مســـافة  623كلم
مرورا بالقصيم في رحلة اســـتغرقت
بدراجتـــه من حائل إلى الرياض
ً
خمسة أيــام.

اتفـاقيــات

اتفاقية تعاون مع جمعية ُمعين

وقـ ــع سـ ــعادة األميـ ــن العـ ــام إلخـ ــاء أ .صالح بن خليـ ــف الدهمشـ ــي وأمين عـ ــام جمعية
ُمعيـ ــن أ .ناصـ ــر بن عايـ ــش البقمي اتفاقيـ ــة تعاون ،تهدف إلـ ــى تقديم البرامـ ــج الهادفة

لتطوير مهارات مسـ ــتفيدي المؤسسـ ــة.

وقعت إخاء الرياض اتفاقية تدريب مع معاهد نجد للتدريب ،وذلك
لتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية لمستفيدي المؤسسة.

اتفاقية استقطاع تجمع بين إخاء الرياض و متجر العمة مزنة
لدعم برامج ومبادرات مستفيدي المؤسسة

األيام العالمية

