




ْرِض  ــِه َل َيْســَتِطيُعوَن َضْرًبــا ِفي اْلَ ِذيــَن ُأْحِصــُروا ِفــي َســِبيِل اللَّ قــال تعالــى: ﴿ِلْلُفَقــَراِء الَّ
ــاَس ِإْلَحاًفــا  ــِف َتْعِرُفُهــْم ِبِســيَماُهْم َل َيْســَأُلوَن النَّ َعفُّ َيْحَســُبُهُم اْلَجاِهــُل َأْغِنَيــاَء ِمــَن التَّ

ــَه ِبــِه َعِليــٌم﴾  ســورة البقــرة )273( َوَمــا ُتْنِفُقــوا ِمــْن َخْيــٍر َفــِإنَّ اللَّ



مستشار خادم الحرمين الشريفين - أمير منطقة مكة المكرمة 

كنت دائما أقول :
 » ارفع رأسك أنت سعودي« 
واليوم أقول وبكل فخر واعتزاز

 
» رفعت الرأس يا سعودي »





نائب أمير منطقة مكة المكرمة

يظــل إحتســاب الجــر فــي هــذه البقعــة المقدســة عمال وإتقانا ســر التألق لذا 
فإن العمال التطوعية والخيرية في مكة المكرمة محل اهتمام وعناية أمارة 
المنطقة حيث نعمل على تفعيل دور الشباب فهم الركيزة الساسية وحجر 
الزاويــة التــي تؤمــل فيهــا رؤيــة 2030 تحقيــق اآلمــال والطموحــات للنهــوض 
بالوطن من خالل مبادرات نوعية تحقق نقلة تنموية في مختلف المجالت





معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

أثمن للجمعيات الهلية تواجدها الفاعل وجهودها المميزة في شتى 
مجــالت التنميــة الجتماعيــة وفــي هــذه الزمــة.  لدينــا نســبة امتثــال 
عاليــة بأنظمــة وتشــريعات الــوزارة، وأؤكــد علــى أهميــة المســاهمة 
المجتمعيــة لمســاندتها ودعمهــا ونســعى بالشــراكة مــع الجمعيــات 

والمؤسســات الهليــة إلــى تحقيــق تنميــة مجتمعيــة مســتدامة.





سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة



سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة )سابقًا(
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مقدمة

المقدســة البقعــة  هــذه  فــي  للنــاس  الســام  عليــه  إبراهيــم  نــداء   مــن 
 وحتــى اآلن والخيــرات فــي هــذا البلــد األميــن لــم تتوقــف ولــم يجــف نهرهــا المبــارك

ونحــن فــي هديــة عملنــا علــى تغييــر نمطيــة العطــاء فــي الصدقــات بمــا يتوافــق 
مــع احتياجــات المعوزيــن بطريقــة تحفــظ لهــم مــاء الوجــه وتصــل للمتعففيــن منهــم 
ســيما مــن وصفهــم اللــه فــي محكــم التنزيــل : » للفقــراء الذيــن أحصــروا فــي ســبيل 
اللــه ال يســتطيعون ضربــًا فــي األرض يحســبهم الجاهــل أغنياء مــن التعفــف تعرفهــم 
بســيماهم ال يســألون النــاس إلحافــًا ومــا تنفقــوا مــن خيــر فــإن اللــه بــه عليــم« )ســورة 

البقــرة - آيــة 273(.
ومن هذا المفهوم كانت مبادرة »هديتكم« التي أطلقها مستشــار خادم الحرمين 
الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل 
لتكــون مختلفــة فــي آلياتهــا ؛ متجــددة فــي وصولهــا لمســتحقيها ؛ متوافقــة مــع 
مقتضيــات العصــر ومتواءمــة مــع رؤيــة وطننــا الغالــي 2030 المرتكــزة علــى التحديث 
والتطويــر فــي مختلــف المجــاالت ومــا نحــن فــي ميــدان العمــل الخيــري بمعــزل عــن 

قفــزات العطــاء المتجــددة .



13



14

أســهم القطاع الثالث غير الربحي إســهامًا 
بتقديمــه  كورونــا  جائحــة  خــال  مميــزًا  
العديــد مــن المبــادرات الخيرية واإلنســانية 
لهــذه  الســلبية  اآلثــار  مــن  خففــت  التــي 
إحــدى  هديــة  جمعيــة  وكانــت  الجائحــة. 
الكيانــات الخيريــة التــي قدمــت أنموذجــًا 
مبــادرة  الخيــري ومــا  العمــل  فــي  فريــدًا 
مــع  تكامــًا  جــاءت  التــي  »هديتكــم« 
الحرميــن  خــادم  مستشــار  مبــادرات 
المكرمــة  مكــة  منطقــة  أميــر  الشــريفين 
قاطعــًا  دليــًا  إال  الفيصــل  خالــد  األميــر 
الخيــري  التطوعــي  العمــل  جــودة  علــى 

المكرمــة. مكــة  إلنســان  الخــادم 

سعادة األستاذ/ ساعد بن محيل الصواط
مدير مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة

سعادة الستاذ/ ساعد بن محيل الصواط
مدير مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة
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إيمانــًا بواجبنــا الدينــي والوطنــي وســعيًا مــن جمعيــة هديــة لحقيــق التكافــل والتعــاون 
الشــريفين الحرميــن  خــادم  مستشــار  مبــادرة  مــع  وانســجامًا  واإلنســاني   المجتمعــي 
أميــر منطقــة مكــة المكرمــة األميــر خالــد الفيصــل »بــرًا بمكــة« عملنــا علــى تنفيــذ مبــادرة 
إطالــة مــع  للمســتفيدين  تســلم  ممغنطــة  بطاقــات  بتخصيــص  وذلــك   »هديتكــم« 

عيد الفطر المبارك تمكنهم من شراء احتياجاتهم وفق رغباتهم.
نمضــي فــي هــذا العمــل ونحــن نســتحضر مــا قالــه رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ليــس المســكين 
الــذي تــرده التمــرة والتمرتــان، وال اللقمــة واللقمتــان، وإنمــا المســكين الــذي يتعفــف«.
 وجــاءت هــذه المبــادرة فــي حلــة مبتكــرة وفكــرة مختلفــة حرصنــا فيهــا علــى أن تكــون

يد المستفيد هي العليا، ونرجو أن تكون قد حققت الهدف المنشود.

سعادة األستاذ/ ساعد بن محيل الصواط
مدير مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة

سعادة الدكتور/ يوسف بن عبد الله الباحوث
رئيس مجلس إدارة جمعية هدية المكلف
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فتح مسارات جديدة ومبتكرة  لألسر المتعففة للحصول على الدعم والمساعدة .

التســجيل عبــر الرابــط الخــاص بالمبــادرة المعلــن فــي موقــع الجمعيــة الرســمي وحســاباتها      
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي .

كل من لم تصل له مساعدات ويعاني الضرر من جائحة كورونا.

ــرا بمكــة«  ــر احتياجــا الغيــر مســجلة فــي الجمعيــات الخيريــة وحملــة »ب دعــم األســر األكث
ــر بطاقــات ممغنطــة. ــة مباشــرة عب بمســاعدات مالي

الفكرة

الهدف

آلية التنفيذ

الفئة المستهدفة

عن مبادرة هديتكم
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      األسر التي لم يسبق لها التسجيل لدى الجمعيات الخيرية أو حملة برًا بمكة.
     أال تكون ضمن األحياء المقفلة 100% ألن تلك األحياء لها تنظيم ولجان مشكلة تشرف عليها.

     استكمال اإلجراءات النظامية المقرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
     عدم توزيع األموال النقدية، وتسليم كل أسرة بطاقات ممغنطة لشراء احتياجتهم.

     االستفادة من آلية فرز المسجلين من قاعدة البيانات المتوفرة لدى مقام أمارة منطقة مكة المكرمة.

ضوابط المبادرة
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لماذا اعتمدت »هديتكم«
نظام البطائق الممغنظة بدًل عن السالل الغذائية؟!!

البطائق التسويقية الممغنطة تمتاز بميزات عديدة منها:
     تلبي احتياجات األسر المتعففة.

       توفر خيارات متعددة من المنتجات عوضًا عن السال الغذائية ذات الخيارات المحدودة.
      إمكانية إعادة شحن البطائق أكثر من مرة بمبلغ مالي لاستفادة منها مرة أخرى.

1
2
3
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األسر المتعففة
وصــوًل إليهــم فــي منازلهــم، وحفاظــًا علــى خصوصيتهــم وســعيًا لســد حاجاتهــم، وفــرت 
جمعيــة هديــة بطائــق تســوق لألســر المتعففــة التــي لــم يســبق أن وصلتهــم مســاعدات 

ســابقة.

عـدد المستفيدين عـدد البطائق

10,752 18,024
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وزارة الصحة

مستشفى شرق عرفة مستشفى حراء مستشفى الملك عبد العزيز

المستشــفيات  فــي  كورونــا  أزمــة  خــالل  مســاندة  خدمــات  مــن  قدمــوه  لمــا  عرفانــًا 
والمراكــز التابعــة الشــؤون الصحيــة بمكــة المكرمــة؛ قدمــت جمعيــة هديــة بطائــق تســوق 

للمســتخدمين مــن العمالــة والعامــالت فــي وزارة الصحــة.

عـدد المستفيدينعـدد المستفيدينعـدد المستفيدين

عـدد البطائقعـدد البطائقعـدد البطائق

3586492

445154276
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الجمعية السعودية للتربية الخاصة )جستر(
دعمــًا لجهــود جمعيــة جســتر فــي خدمــة ذوي الحتياجــات الخاصــة؛ تكاملنــا معهــم عطــاًء 

ورعايــًة وخدمــًة لهــذه الفئــة الغاليــة علينــا جميعــًا.

عـدد المستفيدين عـدد البطائق

468 780
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مركز الصم والبكم
إيمانــًا منــا بأهميــة توســيع قاعــدة المســتفيدين لتضــم شــرائح مجتمعيــة مختلفــة ممــن 
ــري؛ جــاءت شــراكتنا مــع مركــز الصــم والبكــم لتكــون »هديتكــم«  يســتحقون الدعــم الخي

حاضــرًة بينهــم فــي عيــد الفطــر المبــارك.

عـدد المستفيدين عـدد البطائق

126 222
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قدمت هدية

بقيمة إجمالية

20,000

2,000,000ريال

بطاقة تسوق

عدد المستفيدين عدد السر

عدد
الموظفين

عدد
المستفيدين

عدد
الجنسيــات

عدد
رحالت التوصيل

عدد الجنسيات

هديتكم في أرقام

115

11,860

11,860

2,444

2,444

59

59
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انطباعات المستفيدين

)هديتكم(
لمسة خيرية

هدية أمير
يستحق منا التقدير

)هديتكم(
وصلت إلينا

هديتكم.. من الفكرة إلى التنفيذ
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موافقة أمير مكة المكرمة 
على إطالق برنامج هديتكم 

 اإلخبارية: في عيد الفطر 
المبارك تطلق جمعية هدية 

برنامج هديتكم

تغطيات فضائية
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مبادرة هديتكم تسعد
أكثر من 2400 أسرة بمكة  

مبادرة هديتكم تسعد السر 
المحتاجة بمكة

تغطيات فضائية
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األخبار الصحفية
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األخبار الصحفية
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األخبار الصحفية
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األخبار الصحفية
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األخبار الصحفية
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األخبار الصحفية




