
سبتمبر2021نشرة داخـلية تـصـدر عن المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخــاء«

نـشـرة إخـاء الشهر ية

إخــاء - اإلدارة العامة

إخاء  أمناء  مجلس  رئيس  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزير  معالي  رأس 

لهذا  الثالثة  دورته  في  الرابع  األمناء  مجلس  الراجحي،اجتماع  سليمان  بن  م.أحمد 

العام، واستعرض المجلس التقارير الفصلية والمنجزات المتحققة باألرقام، للفترة 

الحالية من هذا العام 2021.

األخبــــــار

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية يرأس اجتماع مجلس األمناء الرابع 

اللقاء الدوري لمديري الفروع

إخــاء - اإلدارة العامة

حضر سعادة األمين العام صالح الدهمشي اللقاء الدوري لمديري الفروع، والذي 

استمر لمدة يومين، سعيًا لتحسين األداء في الميدان، ومتابعة سير العمل وتطوير 

الخدمات المقدمة لألبناء االيتام .

اليوم الوطني 91

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

اتفـاقيــات 

تـأهـيــل

اتفاقية استقطاع عيادات الكسائي
وقعــــت إخاء الرياض اتفاقية اســــتقطاع 
ــائي،  ــــادات الكســ ــــي مــــع مجمــــع عي مال
ــــة  لرعاي ــــة  الخيري المؤسســــة  ــــح  لصال

إخــــاء. ــام  ــ األيــتــ
لإلطالع على التغريدة

لإلطالع على الــخـبــر

ــاءات التطويرية مــــن برنامج  ــاء ثاني اللقــ ــــة األيتام إخــ ــــة لرعاي أقامــــت المؤسســــة الخيري

ــــم  ــــة( مــــن تقدي ــادرات المجتمعي ــ ــــم المب ــاء وتصمي ــ ــــوان )بن ــــي 180، بعن ــر المهن ــ التطوي

ــــادات ومنســــوبي إخاء. م.ســــليمان الهويســــين، بحضــــور عــــدد من قي

السفير الفرنسي Ludovic Pouille يلتقي سعادة األمين العام، 
للتعرف على برامج إخاء وخدماتها المقدمة لأليتام

ذوي الظروف الخاصة.

استضافة

لـمحـــات

االبن سالم القرني.. يتألق ويحلق تفوقَا نحو األفق لحصوله على بطاقة 

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.

المتميزون

تـــمــيـز

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 

تــكــريــم

حمالت 

التطويـر

لمشاهدة الفيديو

لإلطالع على التقرير

لمشاهدة الفيديو

لمشاهدة الفيديو

بعنوان »بناء وتصميم المبادرات المجتمعية«

إقامة ثاني اللقاءات التطويرية من برنامج 
التطوير المهني 180

إطالق حملة استقطع ألجر ال ينقطع 

لمشاهدة الفيديو

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 
وســـعًا فـــي دعـــم األبناء وتمكينهـــم بـــاالدوات التي تعينهم علـــى تحقيق 

أهدافهـــم وتطلعاتهم.

قبـل البـدء

صالح بن خليف الدهمشي
األمين العام

لمشاهدة الفيديو

اتفاقية شركة المانع

انتهاء المرحلة األولى من برنامج صحتي حياتي

تـألقت إخــاء في اليوم الوطني
وكانت في المقدمة

ــإخاء شــــقراء اتفاقية  ــ وقــــع األمين العام للمؤسســــة أ. صالح الدهمشــــي، خالل زيارته لـ

ــاء من الســــكن النموذجي المقــــدم لهم من  ــ مــــع شــــركة المانع، تهدف الســــتفادة األبن

شــــركة المانع دعمًا الســــتقرارهم االجتماعي.

إخاء - الرياض

ــــالث مراحل وهي  ــــاض والذي يشــــمل ث ــــي المقام بفــــرع الري ــــي حيات ضمــــن برنامــــج صحت

ــبتمبر   ــــة - عــــالج - تأهيل( حيث تم االنتهاء من المرحلة األولى، مع نهاية شــــهر ســ )وقاي

مــــن العام 2021.

ــــق   ــــى المســــتفيدين وتحقي ــــة عل ــار إيجابي ــ ــــم تحقيقــــه مــــن أث ــا ت ــر أن مــ ــر بالذكــ ــ والجدي

ــبة %100، وتجاوزت نســــبة رضى المســــتفيدين  المســــتهدفات الخاصــــة بالبرنامــــج بنســ

عــــن البرنامــــج 94%.

إخاء تعقد شراكة توظيفية مع

إحدى الشركات الكبرى على مستوى المملكة
ــراكة تدريب منتهــــي بالتوظيف من  ــــام اخاء شــ ــــة لرعاية االيت عقــــدت المؤسســــة الخيري

ــا وبناتها االيتام خالل الســــنوات  ــــة ألبنائهــ ــــق الكثير مــــن الفرص الوظيفي ــأنها أن تخل شــ

ــــة القادمة وتســــاهم فــــي ذات الوقت فــــي دعم أهــــداف رؤية 2030. القليل

ــــب وتأهيل عدد يصل إلى نحــــو 20 متدرب من أبناء  ــراكة ســــيتم تدري وبموجب هذه الشــ

ــنتين  القادمة كأول دفعــــة ليحصلوا بعد تخرجهــــم على وظائف  ــاء خالل الســ ــــات اخــ وبن

ــــه االقتصادية  مناســــبة ضمــــن الفــــرص الكثيرة التي ســــيوفرها المشــــروع فــــي قطاعات

المتعددة.

لإلطالع على التغريدة

لمشاهدة الفيديو

91 عامًا ،نباهي بك حبًا وفخرًا

شــهـــد الــيــوم الـــوطـنـــي الـــواحــد والـتــســعـين، مــشــاركـــات عـــديــــدة 
لجهات مختلفة في شتى المــجـاالت,تــنـوعـت فـي أفـكـارهـا وتمـيـزت 

فــي طرِحــهــا؛ نـــعــرض لـــكــم  بــعــض مـــنــهـــا.

اختيارات أمـازية

اختيارات أمازية:

روح السعودية

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام (إخاء) 

مسك الخيرية

أكاديمية مهد الرياضية

أبـــشـــــــــــر

الرياضة للجميع

ال تندرج تحت تصنيف محدد وإنما تم حصرها ضمن إطار 
مستقل بعنوان "اختيارات أمازية" لغرض اإلشارة لبعض األعمال المميزة.
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ثــــقــــــــــة

https://cutt.us/KfSGp
https://cutt.us/yCr8w
https://cutt.us/E9Syg
https://cutt.us/G4uGv
https://youtu.be/NMe0Z9QJczk
https://cutt.us/PKT1L
https://cutt.us/Th8Dp
https://cutt.us/bMIgy
https://cutt.us/qVKzk
https://cutt.us/Cwij1

