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

نـشـرة إخـاء الشهر ية

»أيــــها المبــــاركون العـامـلــــون في هــــذه الـمـؤسـســــة الـمـبــــاركة 

»إخـــاء« هنيئـــًا لكـــم هـــذا الطريـــق الموصـــول إلـــى مرضـــاة الله«.

قـبـل الـبـدء

الشيخ صالح المغامسي
إمام وخطيب جامع قباء

األيام العالمية

ــازان برنامج ترفيهــــي ألبنائها وذلك ضمــــن فعاليات  نفــــذت إخاء جــ
ــر المنتجة بوســــط البلد  ــر األســ ــارة مقــ ــ ــــه زي ــــم خالل ــازان، ت ــتاء جــ شــ
ــــك ضمــــن برامج  ــرية( وذل ــازان )الدوســ ــــة بجــ ــارة القلعــــة األثري ــ وزي

االجتماعي. ــــن  التمكي

مـبـادرة

إخــاء - اإلدارة العامة

والتنمية  البشرية  الموارد  وزير  الراجحي،  سليمان  بن  أحمد  المهندس  معالي  رعى 

االجتماعية، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخاء« توقيع منحة 

اإلنسانية؛  كامل  الله  عبد  صالح  مع مؤسسة  لأليتام   النموذجية  كامل  صالح  بيوت 

كامل؛  صالح  الله  عبد  األستاذ  أمنائها  مجلس  رئيس  التوقيع  حفل  في  مثلها  التي 

وذلك لدعم »السكن، اإلعاشة، التأهيل«؛ شاملة تأثيـث البيوت النموذجية، وصيانتها، 

برامج  وخدمات  الشـهرية،  واإلعاشـة  الرعايـة  خدمات  وتقديم  اإليجارات،  وسـداد 

التمكين لمستفيدي البيـوت النموذجية من األيتام في كافة فروع المؤسسة البالغ 

عددها تسعة فروع في كل من »الرياض، الغربية، المدينة المنورة، الدمام، القصيم، 

حائل، عسير، جازان، وشقراء«.  

األخبــــــار

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

توقيع منحة بيوت صالح كامل النموذجية لأليتام 

إخــاء - اإلدارة العامة

وقع األمين العام للمؤسسة أ. صالح الدهمشي، اتفاقية تعاون مع شركة النبراس 

التنفيذية للتشغيل والصيانة، لتمكين مستفيدي إخاء وتوظيفهم وتأهيلهم لسوق 

العمل.

اتفاقية تعاون تجمع إخاء وشركة النبراس

ســـعادة األمين العام يوقع اتفاقية تعاون مـــع مركز تكوين القادة 
للتدريـــب، تهـــدف إلـــى تقديـــم لقـــاءات معرفيـــة تطويريـــة لبرنامج 

°180 للتطويـــر المهني.

إخــاء - اإلدارة العامة

ــــة األيتام دورة مكافحة غســــل األمــــوال وتمويل  أقامــــت المؤسســــة الخيرية لرعاي

ــــام، وشــــمل البرنامج  ــــم بـاهـّمـ اإلرهاب لمنســــوبي المؤسســــة قدمه المدرب سـالـ

ــــة  والدولي ــــة  الوطني والجهــــود  واإلرهــــاب  األمــــوال  غســــيل  بمفهــــوم  ــــف  التعري

. فحته لمكا

إخاء تقيم دورة مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اتفـاقيــات 

وقعــــت إخاء الرياض اتفاقية تعاون مشــــترك مــــع جمعية عيوني 

ــــم خدمــــات متخصصــــة فــــي مجال صحــــة العيون  ــــة، لتقدي الصحي

لمســــتفيدي المؤسسة.

شراكة إخاء الرياض وجمعية عيوني الصحية

لقاء إخـاء في برنامج بين الناس
FM مع عمر النـشـوان عـلى روتــانــا

لسماع اللقاء

ذيب لتأجير السيارات
راعي لمسابقة إخاء الرمضانية

وقـــع األميـــن العام أ. صالح الدهمشـــي اتفاقية تعاون مع شـــركة 

ذيب لتأجير الســـيارات، لرعاية مســـابقات موســـمي رمضان والحج 

القادمين.

رعـــايــات

احتفلـــت إخـــاء جازان بزواج االبـــن ماجد عبد الكريم بحضور ســـعادة 

مدير فرع الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بجازان المهندس 

أحمـــد القنفـــذي ومديـــر فـــرع إخاء جـــازان األســـتاذ محمـــد الحربي 

وســـط حضور أصدقـــاء االبن ومشـــرفي الفرع.

أفراح أبنائنا 

زار األميـــن أ. صالح الدهمشـــي جامعة الملك عبد العزيـــز بجدة بهدف تعزيز 

الشـــراكة بيـــن الطرفيـــن؛ لخدمـــة المســـتفيدين وتقديـــم الشـــكر للجامعـــة 

لدورهـــا في خدمة مســـتفيدي المؤسســـة.

ــر مكافحــــة المخدرات  ــ ــــد/ فهــــد الفقي مســــاعد مدي اســــتقبل العمي

بمنطقــــة مكــــة المكرمــــة األمين العــــام  والوفد المرافــــق له، وجرى 

ــاء بحث ســــبل التعــــاون لما فيه خدمــــة مســــتفيدي إخاء. خــــالل اللقــ

خـــالل زيارتـــه إلخـــاء الغربيـــة األميـــن العـــام يوقـــع مذكـــرة تفاهـــم 

مـــع المعهـــد العالي الســـعودي الياباني للســـيارات، بهـــدف إلحاق 

مســـتفيدي إخـــاء بالمعهـــد فـــي كافة فـــروع المؤسســـة.

تعاون مشترك بين إخــاء الغربية ووقف داركم للمرضى النفسيين، 

لتقديم الخدمات المتاحة لمستفيدي المؤسسة

خالل زيارته إلخاء الغربية األمين العام، يوقع اتفاقية تعاون مع بون 

كافيه، تهدف إلى توظيف أبناء إخاء ونقلهم من الرعوية إلى التنموية.

زيـارة إخـاء الغربية

زيــارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة

توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد 
العالي السعودي الياباني للسيارات

تــوقـيـع اتـفــاقـيــة تـعــاون مع
وقـف داركـم للـمرضى النـفسـييـن

اتفاقية تعاون مع بون كافيه
لتوظيف أبــنـاء إخــاء

يوم الـتـأسيس

كرمت إخاء الرياض سعادة األمين العام التحاد األطباء 

النفسيين البروفسور الدكتور طارق الحبيب، نظير دعمه الدائم 

لمستفيدي ومنسوبي إخاء.

كرمت إخاء الرياض سعادة األستاذ عبد العزيز بن صالح الراجحي وذلك 

نظير دعمه الدائم لبرامج وأنشطة مستفيدي إخاء.

تـكــريــم

لمشاهدة الفيديو

يوم التأسيس نواة التمكين لوطن 
يـعـانـق عنــان السـمـاء

لقراءة المزيد

تـــمــيـز

المؤسســـات

أما على صعيد مؤسسات الدولـة؛ أتـت مؤسـسـة الــبـريـد السـعودي 
كأكثر المؤسـسـات تـفـاعـًال مـن قـبـل الـجـمـهـور، لـتـعـقـبـها مـؤسـسـة
 تحلية المياه المالـحـة، ثـم مـؤسـســة الــمـلــك عـــبـــدالــعــزيــز ورجــالـه 
للـمــوهـــبـــة واإلبـــداع، الــمـؤسـسـة الـخـيــريـة لــرعـايـة األيــتـام (إخاء)، 

والــمــؤســســة الــعــامــة للــحــبــوب.

أعلى المشاركات تفاعًال 
"مؤسسة البريد السعودي" (انقر هنا)

القطاع الحكومي

المؤسسة العامة لتحلية المياه المـالحـة
مؤسسة البريد السعودي

المؤسسة الخيرية لرعاية االيتام  (إخاء) 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

المؤسسة العامة للحبوب 

7

37%

5%

15%

18%

25%

لالطالع على التقرير

إخــاء تـتألـق في يوم التـأسيس

https://cutt.us/7A0aM
https://cutt.us/JOz68
https://cutt.us/YYbBs
https://cutt.us/rszzv

