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صاحب السمو الملكي األميرخادم الحرمين الشريفين
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صاحب السمو الملكي األميرصاحب السمو الملكي

مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة

بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعوداألمير خالد الفيصل
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تســعد مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة أن تكــون إحــدى القطاعــات غيــر الربحيــة المشــاركة فــي مبــادرة صاحــب الســمو 

الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة »ملتقــى مكــة الثقافــي« فــي دورتــه الرابعــة 

تحــت شــعار »كيــف نكــون قــدوة بلغــة القــرآن؟« وهــي مبــادرة اجتماعيــة قيميــة وتوعويــة تهــدف إلــى حــب اللغــة العربيــة واالعتــزاز بهــا.

وتأتــي مبــادرة »لغــة اليتيــم األول« ليــدرك اليتيــم أنهــا لغتــه األولــى التــي يجــب أن يعتــز بهــا ويمارســها فــي حياتــه, وتكمــن أهميــة المبــادرة فــي 

تعزيــز اســتخدام لغــة اليتيــم األول )محمــد صلــى هللا عليــه وســلم( فــي نفــوس أبنائنــا األيتــام.

وتشمل مبادرة »لغة اليتيم األول« جميع أيتام مدن ومحافظات المنطقة لخلق بيئة تنافسية كبيرة تساهم في تحقيق مخرجات عظيمة.

تمهيد
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مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة مؤسســة خيريــة )غيــر ربحيــة( تأسســت عــام 1427هـــ علــى يــد صاحــب الســمو الملكــي 

األميــر عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود أميــر منطقــة مكــة المكرمــة آنــذاك, ومســجلة بــوازرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة برقــم )42(.

وتعنــى بكفالــة ورعايــة األيتــام رعايــة شــاملة لينالــوا نصيبهــم مــن البرامــج االجتماعيــة والتربويــة والتعليميــة والصحيــة والترفيهيــة, كمــا تعنــى 

بتدريبهــم وتأهيلهــم لســوق العمــل بمــا يضمــن نشــأتهم نشــأة طيبــة حتــى يســتغنوا ويكونــوا لبنــة صالحــة فــي مجتمعهــم ووطنهــم بــإذن هللا

تعريف موجز بكافل

الريادة في العمل المؤسسي في 
رعاية األيتام بالمملكة العربية 

السعودية

العمل بأفضل ممارسات العمل 
المؤسسي في رعاية األيتام

المصداقية .. العدل .. المسؤولية
المبادرة .. اإلخالص .. الريادة

تنمية الذات ... التميز

القيمالرسالةالرؤية
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وتعزيــز  العربيــة  اللغــة  بحــب  تعنــى  ثقافيــة  قيميــة  فعاليــات 

ــام منطقــة مكــة المكرمــة مــن خــالل مســارين:  ــدى أيت اســتخدامها ل

تنافســي.  ومســار  معرفــي،  مســار 

يعنــى المســار المعرفــي بتعزيــز اللغة وتنميــة اإلبداع في اســتخدامها 

مــن خــالل معارض تثقيفيــة وتوعوية وورش عمــل متعددة.

ويعنــى المســار التنافســي بإقامــة مســابقات ثقافيــة في مجــال القرآن 

الكريــم )أســاس اللغــة( والشــعر واإللقــاء والمســرح والخــط العرـبـي 

تســاهم ـفـي تعزيــز اللغــة العربيــة ـفـي نفــوس األيتــام, واكتشــاف 

الموهوبيــن مــن الفئــة الغاليــة علــى نفوســنا لمســاعدتهم علــى تطوير 

قدراتهــم للوصــول بهــم إلــى مرحلــة التمكيــن.

أهداف المباردةفكرة موجزة

المساهمة في تحقيق شعار )كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟(

اكتشاف مواهب األيتام في اللغة العربية وصقلها وتنميتها

تعزيز استخدام اللغة العربية لدى األيتام

استثمار الموهوبين من األيتام للوصول بهم إلى مرحلة االكتفاء الذاتي

المبادرة في سطور
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األيتام المسجلين في جمعيات 
ومؤسسات رعاية األيتام
بمنطقة مكة المكرمة

من سن 12 إلى 20 سنة
من البنين والبنات

منطقة مكة المكرمة

بيت الطالب
بمكة المكرمة من 02 /  07 / 1441هـ

إلى 06 / 07 / 1441هـ

5 أيام

100
يتيم ويتيمة

الشريحة المستهدفة نطاق المبادرة

مكان التنفيذ مدة المبادرة

العدد المستهدف
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مسارات المبادرة

المسار التنافسي

المسار المعرفي

يشــمل المســار التنافســي عــدة مجاالت تنافســية فــي مجاالت مختلفة مــن فنون اللغــة العربية, 
تســاهم فــي اكتشــاف مواهــب األيتــام وبناء الثقــة في نفوســهم وهي خمس مجــاالت:-

يشــمل المســار المعرفــي عــدة أنشــطة تعريفيــة تثقيفيــة تركــز علــى تعزيــز اســتخدام 

بعــض  بمخاطــر  األيتــام  توعيــة  فــي  الحــدث  اســتثمار  ـى  إـل باإلضافــة  العربيــة,  اللغــة 

الســيئة. المجتمعيــة  الســلوكيات 

مسابقة القرآن الكريم

مسابقة »نفائس الشعر« لحفظ المعلقات

مسابقة »ملحمة اللغة الخالدة«

مسابقة فصيح الملتقى

مسابقة الخط العربي

المسابقة األدبية العامة
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جمــع أيتــام منطقــة مكــة المكرمــة فــي ميــدان 
واحــد للمنافســة فــي مجــاالت اللغــة العربيــة 
وتنميتهــا  المواهــب  واكتشــاف  المختلفــة 
واســتثمارها في المناســبات الوطنيــة وغيرها.

العمل على فئة أيتام منطقة مكة المكرمة.

بنــاء شــراكات متعــددة مــع القطــاع الحكومي 
والخــاص لتنفيذ المبــادرة.

لم يسبق عمل منافسات خاصة باأليتام
على مستوى المنطقة.

مميزات المبادرة

جوائز مالية تصل إلى 

60,000 ريال

جوائز المسابقات



ما نقدمه ألبنائنا األيتام
تكريم وتشر يف لنا جميعا ...

kafel_makkah



336608010500002
SA 9080000336608010500002

00404040000400
SA 9610000000404040000400

999124088880008
SA 3215000999124088880008

068266660044000
SA 7905000068266660044000

مصرف الراجحي

بنك األهلي

بنك البالد

مصرف اإلنماء



w w w . k a f e l . o r g . s a
مكة المكرمة - النسيم - بجوار مرور العاصمة المقدسة

info@kafel.org.sa      ص.ب: 723 مكة المكرمة     

0555721100

الهاتف المجاني: 8002450245

#معًا_نسعدهم


