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قبـل البـدء

حـــراك تنمـــوي يتنامى في إخـــاء لتمكين األبنـــاء في شـــتى المجاالت وقد

أثبـــت األبنـــاء جديتهـــم واســـتعدادهم التام للمســـاهمة في دفـــع عملية

التنميـــة لهـــذا الوطن المعطاء وطـــن الخير والنماء ونحن فـــي إخاء ال ندخر
ً
وســـعا فـــي دعـــم األبناء وتمكينهـــم بـــاالدوات التي تعينهم علـــى تحقيق
أهدافهـــم وتطلعاتهم.

صالح بن خليف الدهمشي
األمين العام

األخبــــــار
معالي وزير الموارد البشرية والتنمية

االجتماعية يرأس اجتماع مجلس األمناء الرابع

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

اللقاء الدوري لمديري الفروع

إخــاء  -اإلدارة العامة
حضر سعادة األمين العام صالح الدهمشي اللقاء الدوري لمديري الفروع ،والذي
ً
سعيا لتحسين األداء في الميدان ،ومتابعة سير العمل وتطوير
استمر لمدة يومين،

الخدمات المقدمة لألبناء االيتام .
لمشاهدة الفيديو

استضافة

السفير الفرنسي  Ludovic Pouilleيلتقي سعادة األمين العام،
للتعرف على برامج إخاء وخدماتها المقدمة لأليتام
ذوي الظروف الخاصة.
لمشاهدة الفيديو

اليوم الوطني 91

احتفال اإلدارة العامة في إخاء بحضور سعادة األمين العام
وأبناء ومنسوبي المؤسسة بمناسبة اليوم الوطني 91
لمشاهدة الفيديو

اتفـاقيــات

اتفاقية شركة المانع
وقـ ــع األمين العام للمؤسسـ ــة أ .صالح الدهمشـ ــي ،خالل زيارته لــ ــإخاء شـ ــقراء اتفاقية
مـ ــع شـ ــركة المانع ،تهدف السـ ــتفادة األبنـ ــاء من السـ ــكن النموذجي المقـ ــدم لهم من

ً
دعما السـ ــتقرارهم االجتماعي.
شـ ــركة المانع

لإلطالع على التغريدة

اتفاقية استقطاع عيادات الكسائي
وقعـ ــت إخاء الرياض اتفاقية اسـ ــتقطاع
مالـ ــي مـ ــع مجمـ ــع عيـ ــادات الكسـ ــائي،

لصالـ ــح المؤسسـ ــة الخيريـ ــة لرعايـ ــة
األيــتـــ ــام إخــــاء.

لإلطالع على التغريدة

إخاء تعقد شراكة توظيفية مع

إحدى الشركات الكبرى على مستوى المملكة

عقـ ــدت المؤسسـ ــة الخيريـ ــة لرعاية االيتـ ــام اخاء شـ ــراكة تدريب منتهـ ــي بالتوظيف من
شـ ــأنها أن تخلـ ــق الكثير مـ ــن الفرص الوظيفيـ ــة ألبنائهـ ــا وبناتها االيتام خالل السـ ــنوات

القليلـ ــة القادمة وتسـ ــاهم فـ ــي ذات الوقت فـ ــي دعم أهـ ــداف رؤية .2030

وبموجب هذه الشـ ــراكة سـ ــيتم تدريـ ــب وتأهيل عدد يصل إلى نحـ ــو  20متدرب من أبناء

وبنـ ــات اخـ ــاء خالل السـ ــنتين القادمة كأول دفعـ ــة ليحصلوا بعد تخرجهـ ــم على وظائف

مناسـ ــبة ضمـ ــن الفـ ــرص الكثيرة التي سـ ــيوفرها المشـ ــروع فـ ــي قطاعاتـ ــه االقتصادية
المتعددة.

لإلطالع على الــخـبــر

لـمحـــات

تـأهـيــل

انتهاء المرحلة األولى من برنامج صحتي حياتي
إخاء  -الرياض
ضمـ ــن برنامـ ــج صحتـ ــي حياتـ ــي المقام بفـ ــرع الريـ ــاض والذي يشـ ــمل ثـ ــاث مراحل وهي
(وقايـ ــة  -عـ ــاج  -تأهيل) حيث تم االنتهاء من المرحلة األولى ،مع نهاية شـ ــهر سـ ــبتمبر
مـ ــن العام .2021

والجديـ ــر بالذكـ ــر أن مـ ــا تـ ــم تحقيقـ ــه مـ ــن أثـ ــار إيجابيـ ــة علـ ــى المسـ ــتفيدين وتحقيـ ــق
المسـ ــتهدفات الخاصـ ــة بالبرنامـ ــج بنسـ ــبة  ،100%وتجاوزت نسـ ــبة رضى المسـ ــتفيدين
عـ ــن البرنامـ ــج .94%

المتميزون

َ
تفوقا نحو األفق لحصوله على بطاقة
االبن سالم القرني ..يتألق ويحلق
التميز والشكر من ستاربكس خالل سبعة أيام عمل فقط ،ويعد أول
موظف يحصل على هذا التقدير خالل فترة وجيزة.

حصل االبن فيصل علي العب منتخب جامعة الملك سعود
على المركز األول والميدالية الذهبية في بطولة اإلتحاد الرياضي
للجامعات في التايكوندو.

التطويـر

بعنوان «بناء وتصميم المبادرات المجتمعية»

إقامة ثاني اللقاءات التطويرية من برنامج
التطوير المهني 180
أقامـ ــت المؤسسـ ــة الخيريـ ــة لرعايـ ــة األيتام إخـ ــاء ثاني اللقـ ــاءات التطويرية مـ ــن برنامج
التطويـ ــر المهنـ ــي  ،180بعنـ ــوان (بنـ ــاء وتصميـ ــم المبـ ــادرات المجتمعيـ ــة) مـ ــن تقديـ ــم
م.سـ ــليمان الهويسـ ــين ،بحضـ ــور عـ ــدد من قيـ ــادات ومنسـ ــوبي إخاء.

لمشاهدة الفيديو

تــكــريــم

كرمت إخاء الرياض أبناءها المتفوقين والمتميزين بحضور
صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلطان بن ناصر وباستضافة
من أ .عبد العزيز الحسين في ديوانية آل حسين التاريخية

تـــمــيـز

تـألقت إخــاء في اليوم الوطني
وكانت في المقدمة
اﺧﺘﻴﺎرات أﻣـﺎزﻳﺔ
ﺷــﻬـــﺪ اﻟــﻴــﻮم اﻟـــﻮﻃـﻨـــﻲ اﻟـــﻮاﺣــﺪ واﻟـﺘــﺴــﻌـﻴﻦ ،ﻣــﺸــﺎرﻛـــﺎت ﻋـــﺪﻳــــﺪة
ﻟﺠﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤــﺠـﺎﻻت,ﺗــﻨـﻮﻋـﺖ ﻓـﻲ أﻓـﻜـﺎرﻫـﺎ وﺗﻤـﻴـﺰت
ﻃﺮﺣــﻬــﺎ؛ ﻧـــﻌــﺮض ﻟـــﻜــﻢ ﺑــﻌــﺾ ﻣـــﻨــﻬـــﺎ.
ِ
ﻓــﻲ

اﺧﺘﻴﺎرات أﻣﺎزﻳﺔ:
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺘﺎم )إﺧﺎء(
روح اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺴﻚ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻬﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
أﺑـــﺸـــــــــــﺮ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻻ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺤﺪد وإﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻌﻨﻮان "اﺧﺘﻴﺎرات أﻣﺎزﻳﺔ" ﻟﻐﺮض اﻹﺷﺎرة ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﻴﺰة.

ﺛــــﻘــــــــــﺔ
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لإلطالع على التقرير

حمالت

إطالق حملة استقطع ألجر ال ينقطع

لمشاهدة الفيديو
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