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

نـشـرة إخـاء الشهر ية

إخــاء - المنطقة الشرقية

م.عمـــر الحســـين الرئيـــس التنفيـــذي يســـتعرض برامـــج إخـــاء، ويطلـــع صاحب الســـمو 

الملكـــي األمير ســـعود بن نايف بـــن عبد العزيز أمير الشـــرقية على جهود المؤسســـة 

فـــي رعايـــة األيتام خـــال زيارة وفـــد إخاء إلمـــارة المنطقة الشـــرقية.

ســـعدت  فـــي هـــذا اليـــوم بزيـــارة المؤسســـة الخيريـــة لرعايـــة األيتـــام »إخـــاء« 

والتقيت بمســـؤوليها واســـتمعت إلى عرض جميل عن هذه المؤسســـة الرائعة 

التـــي تقـــدم خدمـــات جليلـــة وبأهداف إنســـانية عظيمة. أشـــكر لهـــم جهودهم 

وأبـــارك هـــذا النشـــاط متمنيـــًا لجميـــع منســـوبيها التوفيـــق والســـداد لتحقيق 

األهـــداف المرجـــوة وتكثيـــف التواصـــل مـــع اإلعـــام ورجـــال األعمـــال والدعاة 

والمؤثريـــن لدعم أنشـــطة المؤسســـة الســـامية.

قبـل البـدء

د. سعود المصيبيح 
مستشار تربوي وإعامي الرئيس 

التنفيذي لمجموعة تعارفوا اإلعامية

أمير المنطقة الشرقية
يستقبل الرئيس التنفيذي

إخــاء - المنطقة الغربية

زار م. عمر الحسين الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء جامعة الملك عبد 

العزيز بمنطقة  مكة المكرمة ، والتقى بـسعادة وكيل الجامعة لألعمال واألبداع المعرفي 

أ.د. توفيق الخيال، وأثمر اللقاء عن شراكات مجتمعية تتضمن مبادرات لدعم األبناء دراسيًا 

ودعم التطوع والنشاط االجتماعي، وعقد ورش عمل مشتركة .

شراكات مجتمعية تجمع
جامعة الملك عبدالعزيز وإخـاء

إخــاء - اإلدارة العامة

وذلك  المهني،  والتوجيه  لإلرشاد  اتجاه  جمعية  من  وفد  الرياض  إخــاء  استضافت 

للتعريف بخدمات اخاء المقدمة لمستفيديها وبحث سبل الشراكة بما يعود عليهم 

بالنفع والفائدة بمجال اإلرشاد والتوجيه المهني والتأهيل لسوق العمل .

إخـاء الرياض تستضيف وفد من
جمعية اتجاه لإلرشاد والتوجيه المهني

إخــاء - المنطقة الشرقية

ــرية والتنمية  ســــعادة الرئيس التنفيذي م. عمر الحســــين في زيارة لفرع وزارة الموارد البشــ

االجتماعية بالمنطقة الشــــرقية التقى خالها بالمدير العام عبدالرحمن المقبل ومســــاعد 

ــام الحميزي للتنمية االجتماعية، لبحث ســــبل التعاون لتطوير الخدمات  المدير العام ابتســ

المقدمة لأليتام، وتمكينهم، وتحقيق االســــتقرار لهم .

الرئيس التنفيذي في زيارة
لــفــرع الــوزارة بالمنطقة الشرقية 

إخــاء - المنطقة الغربية

زار ســـعادة المهنـــدس عمـــر الحســـين الرئيـــس التنفيـــذي إلخـــاء فـــرع وزارة المـــوارد 

البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة بمنطقـــة مكـــة المكرمة والتقـــى مدير الفـــرع أ. فهد 

بالرقـــوش ، وجـــرى خـــال اللقـــاء اســـتعراض البرامج المقدمـــة للمســـتفيدين ، وبحث 

ســـبل التعـــاون وتطويـــر الخدمـــات المقدمـــة لأليتام .

الرئيس التنفيذي في زيارة
لــفــرع الــوزارة بـمـكــة المكرمة 

إخــاء - المنطقة الغربية

اســـتقبل ســـعادة وكيـــل محافظـــة األحســـاء األســـتاذ/معاذ الجعفـــري فـــي مكتبـــه 

ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي للمؤسســـة م. عمر الحســـين والوفد المرافـــق له، وجرى 

خـــال الزيـــارة اســـتعراض البرامـــج التـــي تقدمهـــا إخـــاء لألبنـــاء، والتنويـــه بمـــا تقدمه 

الحكومـــة مـــن دعم.

وكيل محافظة اإلحساء
يـسـتـقـبـل الـرئـيـس التنفيـذي

إخــاء - اإلدارة العامة

زار م. عمر بن عبدالرحمن الحســـين الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام 

إخاء د. هشـــام الحيـــدري الرئيس التنفيـــذي لهيئة رعاية األشـــخاص ذوي اإلعاقة في 

زيـــارة رســـمية للهيئـــة، واطلـــع خـــال الزيـــارة على مشـــاريع وبرامـــج الهيئـــة، تا ذلك 

اجتمـــاع تم خاله مناقشـــة أوجه التعاون المشـــتركة بيـــن الجهتين.

الرئيس التنفيذي في زيارة رسمية
لهيئة رعــايــة األشـخــاص ذوي اإلعاقة
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الـريـاض

اجتمع م.عمر الحســـين الرئيس التنفيذي 

إلخـــاء والوفـــد المرافـــق لـــه، بنائـــب 

رئيـــس بنـــك التنمية االجتماعيـــة لقطاع 

األعمـــال/ أ. ســـلطان الحميـــدي، وعدد 

مـــن منســـوبي البنـــك ، لبحـــث فـــرص 

التعـــاون لتمكيـــن أبنـــاء إخـــاء وتجويد 

حياتهـــم وتحقيـــق االســـتقرار لهم.

الرئيـــس  الحســـين  عمـــر  المهنـــدس/ 

تركـــي  أ.  يلتقـــي  إلخــــاء،  التنفيـــذي 

تنمية  الجعوينـــي مدير عــــام صنـــدوق 

الموارد البشـــرية »هــــدف« لبحث سبل 

التعـــاون لتمكين األبناء وتحســـين جودة 

. تـهـم حيــا

تعزيـــزًا للتعاون البنـــاء وتحقيقًا ألهداف 

االتفاقية الموقعة بيـــن الجهتين التقى 

الرئيـــس التنفيذي إلخاء م.عمر الحســـين 

والوفـــد المرافـــق لـــه بأعضـــاء جمعية 

الخيـــري،  لإلســـكان  ســـلمان  الملـــك 

تفعيـــل  مناقشـــة  االجتمـــاع  وتضمـــن 

وتطويـــر االتفاقية الموقعـــة بما يخدم 

األيتام.

إلخـــاء  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـعادة 

والوفـــد  الحســـين  عمـــر  المهنـــدس 

المرافـــق له في زيارة لمؤسســـة الملك 

خاللهـــا  التقـــى  اإلنســـانية،  عبـــداهلل 

بسعادة األســـتاذ فيصل الدويش الرئيس 

التنفيذي للمؤسســـة، وتـــم بحث أوجه 

الشـــراكة والتعـــاون.

اســـتقبل أ.محمـــد المحـــارب مديـــر عام 

جمعيـــة إنســـان المهنـــدس/ عمـــر بـــن 

التنفيذي  الرئيـــس  الحســـين  عبدالرحمن 

للمؤسســـة، والوفـــد المرافـــق له في 

زيـــارة لبحـــث ســـبل التعـــاون وتبـــادل 

الخبـــرات بيـــن الجهتين لما فيـــه خدمة 

. م يتا أل ا

إلخـــاء  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـعادة 

والوفـــد  الحســـين  عمـــر  المهنـــدس 

المرافق له فـــي زيارة لجمعيـــة تكافل 

الخيرية،التقـــى خاللها بســـعادة األمين 

العـــام د. محمـــد العقيلـــي وتـــم بحث 

أوجـــه التعـــاون لخدمـــة تعليـــم األبناء 

. حياتهـــم  وتجويـــد  وتمكينهـــم 

جانب مـــن زيـــارة ســـعادة م .عمر بـــن عبد 

الرحمن الحســـين، الرئيـــس التنفيذي إلخاء، 

والوفـــد المرافـــق لـــه للمجلـــس الفرعـــي 

التخصصـــي لجمعيـــات األيتـــام، وكان في 

اســـتقبالهم أ. خالـــد بـــن محمـــد الحســـن، 

أميـــن عـــام المجلـــس، وجرى خـــالل اللقاء 

بحـــث ســـبل التعـــاون، ومجاالت اإلســـهام 

والتكامـــل لدعـــم برامج المؤسســـة.

وزيـــارات
لقـاءات

الـريـاض

شركة كامبليجمعية تعلم
) تعلم اللغة اإلنجليزية وتطويرها (تقديم الخدمات للمستفيدين وتبادل الخبرات والمعلومات

تكريم األبناء الخريجين في إخاء شقراء 
زيد عبدالمحسن محمد،  فهد عبدالرحمن خميس، مشعل ثامر سعيد

أبناؤنا فخرنا

األبــنــــاء
زيارات

زيارة بيت الشهداء )الزيارة األولى(

زيارة بيت عرقة زيارة بيت الشهداء )الزيارة الثانية(

تناول طعام الغداء )مع األبناء المتزوجين فوق 30 سنة( زيارة بيت الوادي

الـريـاض



مشاركة المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء
في النسخة األولى من مدارات إثرائية مع مسك للمجتمع

مشاركات وفعاليات

جانـــب مـــن زيـــارة الرئيـــس التنفيـــذي 

إلخاء م.عمر الحســـين لجمعية إخوانكم 

بمنطقـــة مكة المكرمـــة، التقى خاللها 

المديـــر  المالكـــي  مســـفر  بالدكتـــور 

التعاون  التنفيذي، وتـــم االتفاق علـــى 

وخدمة  األهـــداف  لتحقيـــق  المشـــترك 

. ء ألبنا ا

التنفيـــذي إلخـــاء م. عمـــر  الرئيـــس 

الحســـين يلتقي أ. همام زارع الرئيس 

التنفيـــذي لمؤسســـة صالـــح عبداهلل 

كامـــل االنســـانية، وتم خـــالل اللقاء 

االطـــالع علـــى انجاز مشـــروع بيوت 

لأليتـــام  النموذجيـــة  كامـــل  صالـــح 

الشـــراكة. وتطوير 

زار  الرئيـــس التنفيـــذي إلخـــاء م.عمـــر 

لرعاية  الخيريـــة  الوداد  الحســـين جمعية 

الخدمـــات  علـــى  للتعـــرف  األيتـــام، 

والبرامـــج التـــي تقدمها للمســـتفيدين، 

الطرفين  بيـــن  التعـــاون  وبحـــث ســـبل 

لخدمـــة األيتـــام وتجويـــد حياتهـــم.

وزيـــارات
لقـاءات

المنطقة الغربية

شـراكات
توقيع

المنطقة الغربية

شركة الفهيد

معهد مهارات للتقنية وتنمية المهارات

فريق صناع النجاح
)صاالت أفراح مجانية لمناسبات األبناء(

 ) تدريب األبناء + استقطاع لتنمية الموارد المالية(

) التعريف بالمؤسسة والمساهمة في تنمية الموارد المالية (

األبــنــــاء

زيارة بيت البساتين

زيارة بيت المنار

زيارة بيت الحمدانية

تناول العشاء مع جميع األبناء

زيارة بيت البساتين إسناد

زيارة بيت المحمدية إسناد 2 زيارة بيت المحمدية إسناد 1

المنطقة الغربية

زيارة بيت األجواد

زيارة بيت أبحر إسناد مستقالت

تمكين األبناء

لـمحـــات

زار ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي م. عمر 

الحســـين جمعيـــة »ترميـــم« بالمنطقة 

الشـــرقية، التقى خاللها باألســـتاذ علي 

التنفيذي لبحث سبل  األســـمري، المدير 

التعـــاون بيـــن الطرفين لمـــا فيه خدمة 

مهـــارات  وتطويـــر  المســـاكن  ترميـــم 

والتطوع. األبنـــاء 

عمـــر  م.  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـعادة 

البـــر  لجمعيـــة  زيـــارة  فـــي  الحســـين 

خاللهـــا  التقـــى  الشـــرقية  بالمنطقـــة 

بســـعادة نائـــب األميـــن العـــام لقطاع 

الفروع أ. يوســـف المقرن سعيًا للتعاون 

. البنـــاء والتكامليـــة 

مقدمـــًا شـــكره وتقديره لدعم شـــركة 

أرامكو الرئيس التنفيـــذي لـ  إخاء  م. عمر 

الحســـين يتلقي بـ أ. محمد الثميري، مدير 

عـــام الشـــؤون الحكوميـــة ، وأ. عبداهلل 

الراجحي رئيس الشـــؤون الحكومية، وأ. 

ســـارة التميمي رئيسة قســـم المواطنة، 

وتم في اللقاء مناقشـــة اســـتدامة األثر 

المشـــترك.  التعاون  آليات  وتطوير 

الرئيـــس  ســـعادة  زيـــارة  مـــن  جانـــب 

التنفيـــذي م. عمـــر الحســـين لجمعيـــة 

»تمكيـــن« بالمنطقة الشـــرقية، التقى 

خاللها بالدكتور همـــام الحارثي، الرئيس 

خدمـــات  علـــى  إلطالعـــه  التنفيـــذي 

التعـــاون  أواصـــر  وتعزيـــز  المؤسســـة 

والتكامـــل لدعم أبناء إخـــاء وتمكينهم.

جانب من زيارة سعادة الرئيس التنفيذي 

لجمعيـــة »كنـــف«  الحســـين  عمـــر  م. 

بالدمـــام، التقـــى خاللها باألســـتاذ خالد 

التنفيـــذي إلطالعه  المديـــر  البراهيـــم، 

علـــى خدمات المؤسســـة وبحث ســـبل 

التعـــاون فـــي مجـــال الرعايـــة الصحية 

والتأميـــن الطبـــي لخدمـــة مســـتفيدي 

. ء خا إ

جانب من زيارة سعادة الرئيس التنفيذي 

إلخـــاء م. عمـــر الحســـين لجمعيـــة بناء 

لأليتام والتقى خاللها باألســـتاذ عبداهلل 

بن راشـــد الخالدي مدير عـــام الجمعية، 

لبحـــث أوجه التعاون المشـــترك، وتبادل 

الخبـــرات بيـــن الطرفين لمـــا فيه خدمة 

األيتام وتحســـين جـــودة حياتهم .

جانب من زيارة ســـعادة الرئيـــس التنفيذي 
الخـــاء م. عمـــر الحســـين لمجمـــع إرادة و 
الصحـــة النفســـية بالدمام، التقـــى خاللها 
برئيـــس التشـــغيل د.عبدالســـالم الجعيـــب 
ومديـــر الشـــؤون الطبيـــة واالكلينيكيـــة 
د. محمـــد المقهـــوي، للتعريـــف بخدمات 
المؤسســـة، وبحـــث ســـبل التعـــاون، وتم 
تقديم الشـــكر على دعمهم ومشـــاركتهم 

. بية يجا إل ا

ــــس  الرئي ــعادة  ــ س ــارة  ــ زي ــن  ــ م ــب  ــ جان

ــين  ــ الحس ــر  ــ عم م.  ــإخاء  ــ لـ ــذي  ــ التنفي

ــز الضويان  ــ ــد العزي ــ ــــي عب ــاف عل ــ ألوق

ــتاذ  ــ األس ــار  ــ بالمستش ــا  ــ خالله ــــى  التق

ــافي، لبحث سبل التعاون  ــ إبراهيم آل ش

ــة ، لما فيه  ــ ــاريع إخاء التنموي ــ لدعم مش

األيتام. ــة  ــ خدم

وزيـــارات
لقـاءات

المنطقة الشرقية

لــقــاءات 

لـمـشـاهـدة اللـقـاء

شـراكات
توقيع

المنطقة الشرقية

فندق ميركيور الخبر

مكتب الدكتور عبدالكريم الشهري

جمعية ترميم

الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية

 ) توظيف - االستفادة من المرافق (

 ) استشارات قانونية (

 ) التعاون في ترميم وتهيئة منازل المستفيدين (

 ) تدريب وتوظيف - دعم أجهزة طبية - مشاركة األيتام باألعمال التطوعية(

األبــنــــاء
زيارات

لقاء األبناء فوق سن 30 والمتزوجين في االستراحة

زيارة إحدى الفتيات المتميزات وظيفيًا زيــارة بيت الفردوس

زيــارة بيت العزيزية

زيــارة البيت التاسع زيــارة البيت الـثـامـن

زيارة البيت الحادي عشــر وتكريم األبناء المميزين

المنطقة الشرقية

زيارات

تسليم عدد من الواحدات السكنية
لمستفيدات إخـاء الشرقية

عقد قران االبن موســـى عبدالله 

فـــي منطقة عســـير  ونســـأل الله 

له الســـعادة والســـرور في حياته 

الجديدة

أفـراح إخــاء


