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كلمة األمين العام
أَلنُفِسُكم  ُموا  ُتَقدِّ َوَمــا   (   .. الكريم  كتابه  في  القائل  هللا  بسم 
ــًرا  ــَم َأْجـ ــَظـ ــًرا َوَأْعـ ــْي ــِه ُهـــَو َخ ــلَّ ــٍر َتـــِجـــُدوُه ِعــنــَد ال ــْي ـــْن َخ مِّ
٢٠ آية:  المزمل  سورة   ) ِحيٌم  رَّ َغُفوٌر  َه  اللَّ ِإنَّ  َه  اللَّ  َواْسَتْغِفُروا 
ــدى   ــه ــة وال ــم ــرح والـــصـــاة والـــســـام عــلــى خــيــر االنــــام نــبــي ال
ــد.. ــع وب وااله  ومـــن  وصــحــبــه  آلـــه  ــى  ــل وع ــدهللا  ــب ع بـــن   مــحــمــد 
تفعيل  في  لدوره  الحيوية،  المجتمعات  سمة  التطوعي  العمل  فإن 
ويزيد  وسواعدهم  أبنائه  بمنجزات  الوطن  وإثراء  المجتمع،  طاقات 
. واالبتكار  االبداع  على  يساعده  وبالتالي  نفسه  في  االنسان  ثقة   من 
مــنــذ  كـــــافـــــل  أســـــســـــت  وتــــوفــــيــــقــــه  هللا  وبــــحــــمــــد 
ــًا ــيـ ــة فـــريـــقـــــــــــــــــــــــــــًا تـــطـــوعـ ــ ــي ــ ــاض ــ ــر ســــــنــــــواٍت م ــ ــش ــ ع
من أبناء وفتيات كافل للمشاركات التطوعية في المجاالت االجتماعية 
المتنوعة. وقد برز الفريق في عدة مناسبات من خال ابتكار وصناعة 
وتنفيذ المبادرات التطوعية النوعية والمميزة وبفضل من هللا حصل 
الفريق على المركز األول كأفضل فريق تطوعي على مستوى مكة 
المكرمة كما ينظم الفريق كافة المناسبات والفعاليات التي تنفذها 
المؤسسة ، ختاماً.. فالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ..

األمين العام

الشيخ الدكتور: عبدالعزيز بن داود الفايز

لمؤسسة كافل لرعاية االيتام
بمنطقة مكة المكرمة
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فريق كافل التطوعي
إيمانــــا ً مــــن المؤسســــة بــــدور الشــــباب وحرصــــا منهــــا علــــى اســــتثمار مواهبهــــم وتوجيــــه 
طاقاتهــــم بشــــكل إيجابـــــي يخـــــدم المجتمـــــع ويعيــش همومـــــه قامــت بتأســـــيس فريــق 
ـــه  ـــذ تأسيسـ ـــق منـ ـــس الفريـ ـــد نافـ ـــام 1433 هــــ وقــ ـــي ع ـــام  ف ـــا األيت ـــن أبنائهــ ـــي مــ تطوعــ
ـــذا  ـــخر هــ ـــد ســ ـــد. وقــ ـــه الحمـ ـــهودة ولل ـــات مشـ ـــق نجاحـ ـــرى وحقـ ـــة األخ ـــرق التطوعيـ الفـ
الفريـــــق التطوعـــــي كافـــــة إمكاناتـــــه وخدماتـــــه لخدمـــــة  المجتمـــع وأيتـــام البلـــد الحـــرام  .

عدد أفراد الفريق: 65 متطوع ومتطوعة من مستفيدي مؤسسة كافل 

أهداف الفريق

منجزات الفريق

المســــــاهمة فـــــي تمكين 
االجتمـــــــاعية  المسؤوليــة 
المملكة2030  لرؤية  وفقــًا 

المجتمع  فـــي  اليتيم  دمج 
بإشراكه في صناعة األعمال 
ــة وتــنــفــيــذهــا ــي ــوع ــط ــت ال

ــتـــيـــم فــي  تــمــكــيــن الـــيـ
المجتمع ــة  ــدم خ ــج  ــرام ب

المشــــاركة في تنظيم 
التي  الفعاليــــات  كافة 
تقيمها مؤسسة كــافل

الحصول على المركز األول كأفضل فريق 
المكرمة  مكة  مستوى  علـــى  تطوعي 
والتي  مبادرون  برنامج  ضمن   1439 عام 
الحرام البلد  تعظيم  مشروع  نظمها 

ــم ــي ــت ــي ــع ال ــ ــادرة مـ ــ ــ ــب ــ ــ ــم م ــيـ ــظـ نـ
فـــــــــــي الـــــــبـــــــلـــــــد األمـــــــيـــــــن
ــو  ــم ــس ــب ال ــ ــاح ــ ــت رعــــايــــة ص ــحـ تـ
ــد الــفــيــصــل ــالـ ــي االمـــيـــر خـ ــك ــل ــم ال

ــزة  ــائ تــنــظــيــم مــســابــقــة ج
القرآن  لحفظ  مكـــة  أميـــــر 
المملكة أليتـــــــام  الكــريم 

الرمضانية  تنظيم مائدة كــــافل 
تحت رعاية صاحب السمو الملكي 
االمير خـــالد الفيصــل  )سنويــــا(

ــج ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ تــــنــــظــــيــــم بـ
ربـــــــــــيـــــــــــع كـــــــافـــــــل
) ســــــــــنــــــــــويــــــــــا   (
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مبادرة )راحة وثقافة(

فكـــرة مســـتلهمة مـــن برنامـــج خدمـــة ضيـــوف الرحمـــن 

لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2030 والذي 

يهـــدف إلـــى  إثـــراء وتعميـــق تجربـــة الحـــج والعمـــرة 



موقعنا من الرؤية

رؤية المملكة العربية 
السعودية 2030

خدمة المزيد من ضيوف 
الرحمن على أكمل وجه

مجتمع حيوي
تقديم خدمــات ذات جودة 
عالية للحجـــاج والمعتمرين

ــة الــديــنــيــة  ــرب ــج ــت ــراء ال ــ إثـ
ــاج  ــج ــح ــل ــة ل ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
والـــــمـــــعـــــتـــــمـــــريـــــن

اقتصاد مزدهر

وطــن طمــوح
ــة وثــقــافــة  ــ مـــبـــادرة راحـ
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الفئات المستهدفة

الــحــرام هللا  ــت  ــي ب حــجــاج 
الجنسيــــات مختــلف  مــــن 

مكة  الــجــغــرافــي:  الــنــطــاق 
المكرمةـ  المشاعر المقدسة

تعريف المبادرة:

رسالة المبادرة:

أهدافها

ـــن  ـــن م ـــوف الرحم ـــدى ضي ـــة ل ـــة والثقافي ـــج الديني ـــة الح ـــراء تجرب ـــى بإث ـــة تعن ـــادرة مجتمعي مب
خـــال فـــرص تطوعيـــة مبتكـــرة تجســـد دور مكـــة المكرمـــة فـــي خدمـــة الحجيـــج وإســـعادهم.

استثماٌر لقدسية الزمان والمكان في خدمة ضيوف الرحمن
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ثـــــــراء تـــجـــربـــة الـــحـــج 
ــة ــي ــاف ــق ــث الــديــنــيــة وال

رؤيــة  تحقيـــق  فــي  اإلســهــام 
المملكة العربية السعودية 2030

الــحــــــــج  نــســك  أداء  تــيــســيــر 
ــن ــ ــم ــ ــرح ــ ــف ال ــ ــيـ ــ ــى ضـ ــ ــلـ ــ عـ

غرس قيمة الحفاوة والعطاء تجاه ضيوف 
المكرمة مكة  أيتام  نفوس  في  الرحمن 
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التهيئة واالستعداد:
ســـعيًا مـــن »فريـــق كافـــل التطوعـــي« لتقديـــم مبـــادرة مميـــزة ذات منفعـــة عظيمـــة 
المتلهـــف  الرحمـــن  ضيـــف  ذائقـــة  إلـــى  وترتقـــي  المكرمـــة  مكـــة  بمكانـــة  تليـــق 
عمـــل  ورشـــة  الفريـــق  نظـــم  فقـــد  تتكـــرر  قلمـــا  فريـــدة  حياتيـــة  تجربـــة  لخـــوض 
المنشـــودة. األهـــداف  لتحقـــق  وإنضاجهـــا  المبـــادرة  فكـــرة  لمناقشـــة  تحضيريـــة 

عنوان الورشة: كيف نثري تجربة الحج الدينية والثقافية لدى ضيوف الرحمن ؟
موعدها: األحد 19 / 6 / 2022م

مكان إقامتها: مؤسسة كافل لرعاية األيتام
عدد المشاركين : 15

أبرز مخرجاتها

ــاعـــة أربــــــع فـــرص  ــنـ صـ
ــراء  إلث هــادفــة  تطوعية 
تجربة الحج دينيا وثقافيا

ــنــفــيــذ هــــذه الــفــرص  ت
مجتمعية  مبادرة  تحت 
ــة ( ــ ــاف ــ ــق ــ )راحـــــــــة وث

توزيع المهام واألدوار 
اإلشرافية والتنفيذية

احتياجات  كـــــافة  حصر 
ــنـــفـــيـــذ الــــمــــبــــادرة تـ

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص
الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــادرة 

010203
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المسار األول: الراحة

أهدافها

ــن ــمـ ــرحـ حـــمـــايـــتـــة ضــــيــــوف الـ
مـــــــــن أشــــــــعــــــــة الــــشــــمــــس

لهم المعينة  الراحــــة  وســــــائل  توفير 
على أداء منـــــــــاسكهم بيســـر وسهولة
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02

الفرصة )1(:  المظالت.. حماية ووقاية
فكرة الفرصة: إهداء ضيوف الرحمن مظات شمسية تقيهم أشعة الشمس وتحميهم

من حرارتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كســـب  وأيُّ  الرحمـــن  ضيـــف  خدمـــة  علـــى  القائـــم  ينالـــه  الـــذي  ذلـــك  شـــرف  أيُّ 
تتأتـــى  مـــن  يتفانـــى  ال  فكيـــف  الحـــاج!  هـــذا  لـــه  يســـتغفر  لمـــن  يتحصـــل  الـــذي  ذلـــك 
الموعـــد  فـــي  التطوعـــي«  كافـــل  »فريـــق  كان  ولقـــد  الســـانحة!  الفرصـــة  هـــذه  لـــه 
: خـــال  مـــن  الحجـــاج  علـــى  التيســـير  هدفهـــا  رائعـــة  فرصـــة  تقديـــم  علـــى  حـــرص  إذ 
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من نتائج الفرص

خدمة 1000 حاجتوزيع 1000 مظلة شمسية

مشاركة عدد 4 من فريق كافل التطوعي
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فرصة )2(: الحصى المنتقاة
فكرة الفرصة: تخصيص أماكن محددة داخل حمات الحج وتجهيزها بمكنة خاصة بحصى رمي 

الجمرات الموافقة لهدي النبي صلى هللا عليه وسلم على مدى أيام التشريق الثاثة

أهدافها

ــر تـــــــأديـــــــة الـــحـــجـــيـــج ــ ــي ــ ــس ــ ــي ــ ت
لــــــــــفــــــــــريــــــــــضــــــــــة الــــــــحــــــــج

ــي ضــــمــــان رمـــي  ــ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ الـ
ــة ــوي ــب ــن ــة ال ــن ــس ــل ــا ل ــقـ ــرات وفـ ــمـ ــجـ الـ

وتحسين  ــر  ــوي ــط ت فـــي  ــة  ــم ــاه ــس ــم ال
الخدمــــــــــــات المقدمة لضيوف الرحمن
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03

من نتائج الفرصة

استفادة أكثر من 3000حاج وحاجةتوزيع أكثر من 21,000 حصاة

مشاركة 3 متطوع ومتطوعة
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المسار الثاني: الثقافة
ــب  ــى كسـ ــم ـ علـ ــف مواقعهـ ــي مختلـ ــن ـ فـ ــوف الرحمـ ــة ضيـ ــى خدمـ ــون علـ ــرص القائمـ يحـ
ـــكينة  ـــر وس ـــكل يس ـــعائرهم ب ـــؤدوا ش ـــهم لي ـــي نفوس ـــرور ف ـــة والس ـــال الطمأنين ـــم وإدخ رضاه
وإن ممـــا يثـــري تجربـــة الحـــج ويصنـــع ســـعادة ضيـــوف الرحمـــن تعرفهـــم علـــى بعـــض معالـــم مكـــة 
المكرمـــة ذات الصلـــة بالشـــعائر الدينيـــة فكانـــت هـــذه االلتفاتـــة مـــن فريـــق كافـــل التطوعـــي. 

الفرصة )3(:  االحتفاء بضيوف الرحمن

فكرة الفرصة: االحتفاء بوفد الرحمن والترحيب بهــــم لسامة وصـــــولهم إلى مكة ألداء 
الجهود  بأبرز  وتعريفيهم  العشاء  ووجبة  لهم  الضيافة  تقديم  إلى  باإلضافة  الحج  فريضة 
الرحمن. ضيوف  خدمة  في  وشعبا  حكومة  السعودية  العربية  المملكة  بها  تقوم  التي 

أهدافها

إظـــهـــار الــحــفــاوة 
على  الرحمن  بضيوف 
مكة  أهــالــي  طريقة 

التاريخي  الــدور  إبــراز 
للمملكة العـــــــــربية 
الـــســـعـــوديـــة فــي 
هللا بيت  حجاج  خدمة 

تعريـــــف الحجــــــــاج 
التراث  من  شيء  على 
ــي الـــقـــديـــم  ــكـ ــمـ الـ
وارتباطه بموسم الحج

إن االحتفاء بضيف الرحمن هو أحد المفاخر العظيمة التي يتوارثها أهالي مكة المكرمة كابرًا 
عن كابر وجيًا بعد جيل وهو معدود عندهم من القيم الكبرى التي ال ينازعهم فيها أحد.

9

من نتائج الفرصة

عدد المتطوعين والمتطوعات 5عدد زوار المعرض 150 0102



فرصة )4(: زيارة مصنع كسوة الكعبة ومعرض 
الحرمين الشريفين

ــيـــوف الـــرحـــمـــن لــمــصــنــع كــســوة  فــكــرة الـــفـــرصـــة: اصـــطـــحـــاب مــجــمــوعــات مـــن ضـ
ــة. ــرم ــك ــم ــن مـــن مــعــالــم مــكــة ال ــ ــارزي ــ ــة ومـــعـــرض الــحــرمــيــن كــمــعــلــمــيــن ب ــب ــع ــك ال

أهدافها

من نتائج الفرصة

مشاركة أكثر من 45 حاج في الزيارات

مشاركة 3 متطوعين من فريق كافل التطوعي

02

03

ــق شـــــرف  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ تـ
نسج  فــي  المشاركة 
ــة  ــب ــع ــك ــوة ال ــ ــس ــ ك
ــن ــم ــرح لـــضـــيـــوف ال

ــرح  ــ ــف ــ ال إدخــــــــــال   
نفوس  في  والسرور 
ــوف الـــرحـــمـــن ــ ــي ــ ض

على  الـــحـــاج  اطــــاع 
ــم  ــ ــال ــ ــع ــ أهــــــــــم م
العـــــاصمة المقدسة

زيارة معلمين مكيين بارزين )مصنع كسوة الكعبة ـ معرض الحرمين( 01
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عندما تتحدث األرقام فإن دالالتها أبلغ من آالف الكلمات التي قد تقال وتكتب وهنا تجد األرقام 
مساحة لتتحدث بما جرى في مبادرة راحة وثقافة بدقة تغنينا عن قول أي شيء.

الشيء أصدق من مشاعر مشتاق ..
إنها رحلة العمر التي لطالما انتظرها ضيوف الرحمن والشوق يمأل قلوبهم فلما تحققت لهم 

هيجت مشاعرهم ففاضت على ألسنتهم على هيئة عبارات وأحيانًا كثيرة على هيئة عبرات 
عبرت عيونهم ..

أرقام تتحدث 

عن مشاعرهم 

إجمالي المستفيدين 4,090 من المبادرة

عدد حبات الحصى المنتقاة 21,000

عدد أفراد فريق كافل التطوعي 15

عدد زوار معرض الحرمين 45

عدد الساعات التطوعية 30 ساعة

عدد الجنسيات المستفيدة 4 

عدد زوار معرض مصنع كسوة الكعبة 45 

عدد المظات التي تم توزيعها 1000

عدد زوار معرض المركاز 150
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جميعنا مبسوطين وال تقدر نصف مشاعرنا ولم نرى في حياتنا كهذا جزاكم هللا خير

رأينا كسوة الكعبة وكيف تطور الحرم المكي ونحن في قمة الفرح والسعادة

ام الفريق بمساعدتنا واصطحبونا في جوالت جميلة تعرفنا فيها على جهود المملكة في تطوير الحج

هذه المبادرة سهلت ويسرت علينا الحج حتى ال يكون الحج متعب

نشكر القائمين على مبادرة الحصى المنتقاة 
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03

04

05
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أسماء المشاركين

محمد الغامدي

إسماعيل مسودي

علي شاكر

محمد باعيسى

جميل الهذلي

عالء حمدي

أصيل مكو

عبدالكريم باريان

تركي الجعفري

جهاد بامكرمان

عزام اليماني

علي صحره

ياسين صّديقي

عزام الرديني

عبدهللا بامكرمان
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