
أغسطس 2022نشرة داخـلية تـصـدر عن المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخــاء«

نـشـرة إخـاء الشهر ية

قـبـل الـبـدء

خالد بن عبد العزيز العواد
المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي )تنامي(

أنـــا مندهـــش ومنبهـــر، وحمدًاللـــه أننـــا وجدنـــا علـــى أرض الواقـــع 

منشـــأة مـــن القطـــاع الثالث بهـــذه الجـــودة والتميز وبهـــذا الرقي 

وهـــذه الكـــوادر، لـــو كنت رجـــل أعمال لتوجهت مباشـــرة إلـــى إخاء 

جهد وعمـــل وعلـــم مميز.

إخــاء - اإلدارة العامة

ــــة األيتام “إخاء” اتفاقية تعاون مشــــترك مع شــــركة  وقعــــت المؤسســــة الخيرية لرعاي

ــز” ووقــــع االتفاقية عــــن إخاء  ــ ــــق ترب ــياحة” تطبي ــافر للســــفر والســ ــــادي المســ ــــة ن وكال

ــــن العام ، وعن الوكالة أ. عبدالرزاق حســــن الزهراني  ــــح بن خليف الدهمشــــي األمي أ.صال

ــــي مــــن كل عملية حجز  ــــة اســــتقطاع مبلغ مال ــــت االتفاقي ــــذي . وتضمن الرئيــــس التنفي

ــــة بالمســــؤولية االجتماعية . ــــح” إخاء ” إســــهامًا من الوكال لصال

إخــاء - منطقة عسير

ــارق أحمــــد  ــــور طــ ــير الدكت ــــة بمنطقــــة عســ ــام الشــــؤون الصحي ــر عــ ــ ــــب مدي بحضــــور نائ

ــراكة مجتمعية مع الشــــؤون الصحية بمنطقة  ــير اتفاقية شــ الفلقــــي وقعــــت إخاء عســ

ــــم الفعاليات فيما يخــــدم األيتام  ــــع المجاالت وتنظي ــير، تتضمــــن التعاون في جمي عســ

لمنطقة. با

األخبــــــار

إخــاء - اإلدارة العامة

ــــة بالتعاون مــــع القطاع الخاص والتي تســــتهدف  ــراكات النوعي ــــع الشــ ــًا لتوقي ــ تفعي

ــراكة  ــــن المشــــمولين والمشــــموالت فــــي المؤسســــة، وقعــــت إخاء الرياض شــ تمكي

ــــم عدد مــــن ورش العمــــل التدريبية  ــا فايد، تهــــدف إلى تقدي ــ تعــــاون مــــع شــــركة بون

ــــى عــــدد مــــن الوظائف الموســــمية  ــــة والخصومــــات باإلضافــــة إل والبرامــــج الترفيهي

إخاء. لمســــتفيدي 

إخاء الرياض توقع شراكة تعاون مع شركة بونا فايد

تـعـاون مشترك بين “إخــاء”
ووكالة نادي المسافر للسفر والسياحة

شراكة مجتمعية تجمع إخاء عسير 
والـشـؤون الـصـحـيـة بمنطقة عسير

تعاون بين إخاء المدينة المنورة ومجموعة بال حدود

لاطاع على كامل الخبر

اتفاقيـــة تعـــاون بين إخـــاء المدينـــة المنـــورة ومجموعة بـــا حدود 
للتدريـــب، ممثلـــة بالدكتـــور أحمد أســـعد خليل عضو مجلـــس إدارة 
الغرفـــة التجاريـــة بالمدينـــة المنـــورة، تهـــدف إلـــى تقديـــم دورات 

تطويريـــة وتأهيليـــة ألبنـــاء إخاء.

انـفـوجـرافـيـك

األيام العالمية

مشاركات وفعاليات

ــــدة للتمــــور بركن  ــــات مهرجان بري ــارك فــــي فعالي ــــم تشــ ــاء القصي إخــ
ــاريع التي تقدمها المؤسســــة  تعريفــــي، للتعريف بالخدمات والمشــ
ــاء« لمستفيديها بالشراكة مع مؤسسة  ــ الخيرية لرعاية األيتام »إخـ

المشــــيطي للتمور.

بعنـــوان »التجديـــد واالبتـــكار أيقونة 

مســـيرة إخـــاء القصيـــم« أقـــام فـــرع 

إخـــاء بالقصيـــم عـــدد مـــن الفعاليات 

الفـــرع،  لمســـتفيدي  واألنشـــطة 

حياتيـــة  مهـــارات  إكســـابهم  بهـــدف 

وعلميـــة وعملية جديدة تســـاعدهم 

والتمكيـــن. االســـتقال  علـــى 

بـصمـة إنـــجــــاز 

إخاء حائل تكرم اإلبن محمد عثمان بمناسبة حصوله على درجة 

الماجستير في الخدمة االجتماعية )مسار الدفاع االجتماعي 

وحقوق اإلنسان( من جامعة الملك عبد العزيز بتقدير ممتاز.

إخاء حائل تكرم اإلبن عبدالعزيز الضميري بمناسبة حصوله

على درجة الماجستير باآلداب بدرجة جيد جدًا مرتفع

اتـفـاقـيـات


