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 :قال تعاىل

َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اَّللهُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه “
َهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم َوَستُ َردُّوَن ِإََل َعاِلِِ اْلغَْيِب َوالشه  َواْلُمْؤِمُنونَ 

 ”ِِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
 صدق هللا العظيم

 

 (501التوبة )           
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 رفقة لكفالة األيتام منظمةلالدليل التعريفي 
 

RIFGAH ORPHANS CARE ORGANIZATION PROFILE 2014 (DRAFT) 

 

 

 :introduction بانًُظًت وتؼزيف يقذيت .1

 مشكلة

 حلم

 خٌال

 شباب

 طاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          فكرة                                                                                                                         

 طموح

 هدف

 إٌمان

 عمل

 تعاون

 تفاؤل

 جهد

 إنجاز

 واقع

 حقٌقة

 العقول رهٌنة واآلمال واألحالم ومتواضعة. صغٌرة تأتً دابما بطبعها البداٌات... الحٌاة سنة هً

 موضع الٌقٌن ٌحل عندما الوهم ذلك ٌتالشى ما سرعان ولكن. المحال ارض فً والقلوب

 .األمل طٌف على العمل صوت وٌطغى...الشك
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 بسٌطة فكرةك بدأت. الطوعٌة والمنظمات الجمعٌات من كغٌرها كانت . األٌتام لكفالة رفقةمنظمة 

 ...ورفقته بالجنة وسلم علٌه هللا صلى الرسول جوار من أسمً غاٌة واي أكبر هدف كبٌر. واي لهدف

 مداومته على والحرص فعله على والحث الخٌر ونشر المساواة بمبدأ منا فإٌمانا التسمٌة. كانت هنا من

 الٌتٌم الطفل ٌكون أال وهدفنا ملموسا. وواقعا حقٌقة وجعلها ومبادئ أسس لتحقٌق المنظمة هذه قامت

 بنعمة علٌهم هللا انعم وأقاربه ممن أصحابه ملكه شًء كل فً أقرانه من اقل أنثى أو كان ذكرا

شًء.  ٌنقصه إلخوته. ال مساوٌا الٌتٌم ٌكون كً واالكتفاء التشبع غاٌة إلى بذلك وصال الوالدٌن.

 فحسب. بل المادٌة رغباته أشبع إلى نسعى ال بذلك ونحن ٌعوض. ال امر والده فقده بان اعلم ونحن

 أٌنما عنها ٌحكى وقصة بها ٌحتذى قدوة الٌتٌم لٌكون ومنهجا وأخالقا وأدبا علما وترقٌتهم تطوٌرهم

 من جزء وأسرته إخوته وجمٌع فالٌتٌم تقلٌدٌا. نمطا أو الرؤٌة أحادٌة منهجٌة بذلك نعتمد ال ونحن. حل

 بما األسر فاعلة مشاركة تكون أن بد ال إذ تكفً ال وحدها رعاٌةفٌه. وال نعٌش الذي المجتمع هذا

 الممكنة  الوسابل بكل دابما لألفضل وتغٌٌره تحسٌنه على سوٌة والعمل أوال ألوضاعها تقبلها ٌقتضً

 والمتاحة .

 

 :birth and history( وانتاريخ انُشأة) انًُظًت ػٍ .2

 الجامعات مختلف من الطالب من مجموعة بواسطة ٌاحالتدار طوعٌة  طالبٌة منظمة هً رفقة منظمة

 * 2115 ٌونٌو عام فًالخرطوم  لجامعة الطبٌة العلوم مجمع فً , نشأت والكلٌات

 مع بالتنسٌق أٌتام خمسة كفالة عنها نتج المنظمة نشأة سبقت فردٌة مجهودات عن عبارة البداٌة كانت

 *العالمً النسابً المركز

 الكلً العدد وصل حتى متزاٌدة أعداد الكفالة فشملت الخٌري العمل نطاق اتسع المنظمة نشأة بعد

 . 2114العام  وٌتٌمة بنهاٌة ٌتٌم 351

 

 : the vision انزؤيت. 3

أن ٌتساوى الٌتٌم مع إخوته وأصحابه من الذٌن أنعم هللا علٌهم بنعمة الوالدٌن, أال ٌكون أقل  رؤٌتنا

كون ندا ال ٌستهان به وعضوا فاعال فً مجتمعه مؤثرا فٌه منهم حظا فً التعلٌم أو الصحة, وأن ٌ

ومتفاعال معه, وذلك بتنشبة هؤالء األٌتام تنشبة سلٌمة قوٌمة على منهج دٌنً وأخالقً قوٌم, 

فً رؤٌتنا الجوانب التنموٌة والترفٌهٌة لألٌتام وأسرهم وصوال بهم من حالة الحوجة مستحضرٌن 

 ء.والضعف إلى حالة القوة واالكتفا
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 : our mission انزسانت .4

نسعى دابما لتحقٌق مستوى عاِل من الخدمه االجتماعٌه لألٌتام و اسرهم , وذللك ال ٌقتصر علً تقدٌم 

لهم بل نهدف كذلك الً تنمٌة الجوانب الروحٌه واالخالقٌه لدى الٌتٌم بالتعاون مع  العون المادَي

 ع .اسرته , وبذلك ٌكون جزءاً فعاالً من المجتم

 

 

 

 : Our values انقيى .5

 _ترسٌخ مبدا التكافل االجتماعً بٌن افراد المجتمع , وتحوٌله الً واقع عملً .

 _تبصرة المحسنٌن من مٌسوري الحال بأحوال غٌرهم من المحتاجٌن .

 _األرتقاء بشرٌحة الشباب , و توجٌه طاقتهم نحو م ٌخدم مجتمعهم .

 مل فً مختلف االمانات ._اكتساب الشباب خبرة عن طرٌق الع

_ترسٌخ مبدأ الترابط بٌن االعضاء فً مختلف األعمار داخل االمانات مما ٌساعد على خلق جٌل متكاتف 

 قادر علً هٌكلة عمله المستقبلً.

 _السعً لتحوٌل جزء من المجتمع من حالة االحتٌاج الً الكفاف , بل و تسخٌره لمساعدة غٌره. 

 لمجتمع أسره واحدة تهدف لبناء وطنها._تغٌر مفهوم الطبقٌة , فا

_خلق حلقة وصل بٌن الكفالء و أسر االٌتام , وبٌن الطالب و االٌتام , ٌكون فٌها الكل منتجا ٌعطً و 

 ٌأخذ.
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 :objectives األهــــــذاف. 6

ما ٌلزم  التعلٌم وكلغٌر ربحٌة هدفها كفالة األٌتام بتوفٌر الكساء والقوت وسبل  طالبٌةهً منظمة  -1

 الٌتٌم إلى أن ٌصبح عضوا فاعال فً المجتمع.
 توفٌر كفالة مالٌة شهرٌة لكل ٌتٌم.المساهمة فً  -2

 لألٌتام. الالزمةو الممكنة الصحٌة الرعاٌةتوفٌر المساهمة فً  -3
 مساعدة دور األٌتام.المساهمة فً  -4

 مساعدة.البالوضع العام لألٌتام وإحساس قٌمة  االرتقاءفً  للمشاركةتنشٌط الطالب  -5
 دفع الرسوم الدراسٌة ومستلزمات الدراسة.المساهمة فً االهتمام بالجانب األكادٌمً و -6

 ومالبس جدٌدة للعٌدٌن. الكرٌم  رمضانشهر توفٌر متطلبات المساهمة فً  -7
 .االهتمام بالجانب اإلرشادي والتوجٌهً لألٌتام وأمهاتهم -8

 لألٌتام. وبرامج ترفٌهٌةتنظٌم رحالت العمل على  -9
 مساعدة األمهات وذلك بتملٌكهم مشروع خاص لٌستطٌعوا كفالة أبنابهم. مل على الع -11

 

 :means and methods انىسائم. 7

 

 .منظمةجمع كفالة شهرٌة من األعضاء المشاركٌن فً ال -1
 .والمؤسساتاستقطاب الدعم من الجهات  -2
 ٌة الصحٌة فً حالة المرض.االتعاون مع عدد من األطباء لتوفٌر الرع -3
 .المتطلبات قابمة رأس فً لتوضع للٌتٌم المستلزمات أهم لمعرفة دراسات ءإجرا  -4
 الممكن المساعدات نوع وتحدٌد العام وضعها على لالطالع األٌتام دور من لعدد بزٌارات القٌام  -5

 .الصحٌة الرعاٌة خاصةالرعاٌة  مستوى لرفع تقدٌمها
 .إلخ .البنوك, ..... المؤسسات, الشركات, المنظمات, الخٌر, فاعلً من الدعم طرق إٌجاد فً السعً  -6
 .متبادلة بزٌارات الكلٌات والجامعات فً والطالب األٌتام بٌن ما التواصل من حلقة خلق  -7
العمل علً نشر المنظمة محلٌا وعالمٌا عن طرٌق موقع وٌب  المنظمة و مواقع التواصل اإلجتماعً   -8

 وإعالنات دورٌة. بنشرات المشاركات وتحفٌز لمنظمةا بوجود الطالب إخطارو 
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 : accomplished achievements انًُظًت ئَجاساث .8
 

 اإلنجازات السابقة:

 .شهرٌا 42511بإجمالً كفالة  طفل ٌتٌم 351عدد األطفال الذٌن تكفلهم الجمعٌة بلغ  -
من حقٌبة وكتب ودفاتر وأدوات سنوٌا وبال انقطاع توفٌر المستلزمات المدرسٌة كاملة  -

 سنوات. 9على مدى مكتبٌة 
 سنوات. 9سنوٌا بأصناف متنوعة على مدى  تحضٌر حقٌبة رمضانٌة -
 سنوات. 9سنوٌا فً عٌدي الفطر واألضحى على مدى  إهداء المالبس لألطفال -
 سنوات. 9مشاركة أسر األٌتام ذبابح عٌد األضحى سنوٌا على مدى  -
ون مع عدد من األطباء على عالج الحاالت الطاربة  لألطفال األٌتام وذوٌهم وذلك بالتعا -

 سنوات. 9مدى 
 سنوات. 9معالجة إشكاالت السكن الطاربة لألسر المتضررة على مدى  -
توفٌر خدمة التأمٌن الصحً لألٌتام المكفولٌن وأسرهم, وقد كانت ضربة البداٌة بعدد  -

 ثالثٌن أسرة.
المنشود والحمد  من مشارٌع تأهٌل األسر المنتجة وقد حققت المشارٌع المبتغى تنفٌذ خمسة -

 هلل.

 سنوات. 9الترفٌهٌة فً مدن المالهً سنوٌا على مدى األٌام إعداد  -

فً المجال الصحً للمنظمة ٌتم توفٌر االدوٌة بصورة دورٌة  لعدد سبعة من األٌتام و  -

 –كهرباء ذابدة  –سكري  –امهاتهم الذٌن ٌعانون من امراض مزمنة ) انٌمٌا منجلٌة 

 صرعة ( .

 ج التواصل االجتماعً مع أسر األٌتام للتقٌٌم وتدعٌم األواصر االجتماعٌة.مواصلة برام -

 عمل معارض دورٌة مع كل مناسبة سنوٌة فً مختلف الجامعات و الكلٌات. -

مراجعة وتطوٌر نظام العمل بأمانات العضوٌة والمالٌة, استخراج بطاقات العضوٌة والعمل 

 ة.بالقٌود المالٌة فً الحسابات ومراجعات شهرٌ
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 :rifgah activities gallery انًُظًت ألَشطت صىر .9

 
 تمشروع الحقيبت المدرسي
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 مشروع الحقيبت الرمضانيت 
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 مشروع فرحت ػيد الفطر 
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 مشروع فرحت ػيد األضحي 

 

 
 



                                                                                                               5102العام  –منظمة رفقة لكفالة األيتام الدليل التعريفي ل
 

  20  
 

 

 

 

 

 

 رفيت المؼارض التؼ
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 األيام الترفيهيت 
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  ماتيألا رسال لزانم ءانبمشروع 
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  ماتيألا لزانم تنايصوالسيىل و األمطار 
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 مشروع براػم رفقت 
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 رفقت في ػدد من الصحف السىدانيت 
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  تجتنملا رسألا غيراشم
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  تمظنملا ليجست ةداهش
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 :organization formation and hierarchy نهًُظًت انتُظيًي انهيكم. 10

 
 على النحو اآلتً:ٌتكون الهٌكل التنظٌمً للمنظمة 

 الجمعٌة العمومٌة. -1
 اللجنة التنفٌذٌة. -2
 المجلس االستشاري.-3

 

 

 :العمومية: الجمعية أوال 

 تتكون الجمعٌة العمومٌة من جمٌع األعضاء المسجلٌن والمستوفٌن لشروط العضوٌة وتمثل السلطة العلٌا.  

 اختصاصات الجمعٌة العمومٌة: -1
o ٌله.إجازة النظام األساسً للمنظمة وتعد 
o اللجنة التنفٌذٌة. انتخاب 
o .إجازة خطاب الدورة والمٌزانٌة المراجعة 

o .تحدٌد قٌمة رسوم التسجٌل واشتراكات العضوٌة 
o .وضع وإجازة السٌاسات العامة التً تنظم العمل 

o .إجازة خطط العمل السنوٌة أو لفترات محددة 
 اجتماعات الجمعٌة العمومٌة: -2
o  فً العام.تنعقد الجمعٌة العمومٌة مرة واحدة 
o  تنعقد الجمعٌة العمومٌة بصورة استثنابٌة بطلب موقع من ثلثً أعضاء الجمعٌة العمومٌة أو بدعوة من

 اللجنة التنفٌذٌة.

o ( وفً حالة عدم اكتمال النصاب القانونً ٌرفع على 1% + 51النصاب القانونً باألغلبٌة المطلقة )
 عدد من األعضاء.أن ٌعقد اجتماع ثانً بعد أسبوع قانونٌا بحضور أي 

 

 :التنفيذية اللجنة ثانيا: 

 تتكون اللجنة التنفٌذٌة من أعضاء ٌتم انتخابهم بواسطة الجمعٌة العمومٌة وظابفهم كاآلتً:

 ربٌس المنظمة. -1
 المدٌر التنفٌذي. -2
 المالٌة. األمانةربٌس  -3
 ربٌس األمانة اإلعالمٌة. -4
 ربٌس األمانة االجتماعٌة. -5
 ربٌس األمانة الصحٌة. -6
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 مانة شؤون العضوٌة.ربٌس أ -7
 .األٌتامربٌس أمانة شؤون  -8
 .ربٌس أمانة التخطٌط والمشارٌع -9
 ربٌس أمانة التدرٌب واإلرشاد والجودة. -11
 ربٌس أمانة التنسٌق والعالقات الخارجٌة. -11

 

 واختصاصات المكتب التنفٌذي: مهام-أ

o .وضع اللوابح الداخلٌة واعتمادها لدى المسجل العام 
o  التً تنظم عمل المنظمة.تنفٌذ السٌاسات والخطط 
o .ًالعمل مع المجلس على استقطاب الدعم المالً والعٌن 
o .ٌقدم المكتب التنفٌذي تقارٌره السنوٌة للجمعٌة العمومٌة إلجازتها 

o .اختٌار المجلس االستشاري 
o .إبرام االتفاقٌات مع الجهات المختلفة 

o .االستعانة بمن تراه مناسبا ألداء مهامها 
o ها لها الجمعٌة العمومٌة.أي مهام أخرى تكلف 

 المكتب التنفٌذي: اجتماعات-ب

o  ٌعقد المكتب التنفٌذي اجتماعاته مرة واحدة كل شهر على األقل بناء على طلب من ربٌسه أو من

 ٌفوضه فً حالة عدم وجوده.
o ر تقوم اللجنة التنفٌذٌة بإجراءات الدعوة واإلعداد لالجتماعات بناء على توجٌه الربٌس وبتدوٌن محاض

 وتحرٌر وقابع االجتماعات والتً ٌوقع علٌها الربٌس.
o  ٌجوز للربٌس أن ٌدعو الجتماع المكتب التنفٌذي من ٌراه مناسبا من ذوي الخبرة أو المعرفة أو

 المستشارٌن.
o .ٌرأس ربٌس المكتب التنفٌذي االجتماعات وفً حالة غٌابه ٌتولى رباسة االجتماعات ناببه 

o ( من عضوٌتها.1% + 51نعقاد المكتب التنفٌذي بحضور )ٌكتمل النصاب القانونً ال 
o  تتخذ قرارات المكتب التنفٌذي بموافقة األغلبٌة العددٌة ألعضابها الحاضرٌن وٌكون لكل عضو صوت

 واحد وٌكون لربٌس االجتماع صوت مرجح فً حالة تساوي األصوات.
o .دورة اللجنة التنفٌذٌة سنة من تارٌخ انتخابها 

 

 :االستشاري: المجلس ثالثا  

المجلس االستشاري عبارة عن هٌبة استشارٌة تتكون من عدد من األعضاء ٌتم اختٌارهم بواسطة اللجنة      
التنفٌذٌة من ذوي الفكر والرأي والمال مهمتهم استقطاب الدعم لتنفٌذ األهداف والبرامج الخاصة بالمنظمة 

 وٌجتمع كل أربعة أشهر.
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 :organization resources انًُظًت يىارد .11

 تتمثل الموارد المالٌة للمنظمة فً اآلتً:

 المساهمات الشهرٌة من الطالب األعضاء. .1
 المساهمات الشهرٌة من الكافلٌن األعضاء. .2

 .عن طرٌق الحساب المصرفً المساهمات .3

 المساهمات عن طرٌق تحوٌل الرصٌد فً هواتف المنظمة الرسمٌة. .4

 المالً أو ناببه عن طرٌق اإلعالنات فً مختلف الوسابط.المساهمات المسلمة نقدٌا لألمٌن  .5

 المساهمات المسلمة نقدٌا عن طرٌق خطابات الدعم. .6
 المسلمة نقدٌا عن طرٌق المعرفة أو العالقات الشخصٌة.المساهمات  .7

المساهمات من صنادٌق المنظمة المخصصة للتبرع بالمناطق المحددة, وذلك بعد تعٌٌن مسؤول عن  .8

 عة وصٌانة الصنادٌق.متابعة ومراج

 

, وفً حالة التصرف فٌها ٌذهب رٌعها المتحصل لصالح األمانة االجتماعٌة جمٌع المساهمات العٌنٌة تؤول * 

مانة المالٌة.إلى األ  
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 : انًُظًت يغ وانتفاػم وانتىاصم اإلػالو قُىاث .12

communication and interaction channels 

 00249121611395_00249920606220_00249900132367هواتف المنظمة:

 

 البرٌد اإللكترونً للمنظمة 

refgaaytam@gmail.com 

 

 refgaaytaam قاتشاهلا ًلع ًعامتجإلا لصاوتلا عقاوم عٌمج ربع اناعم لصاوتلا مكنكمٌ امك

 

 

 

 1061576حساب مصرفً : منظمة رفقة لكفالة األٌتام بنك الخرطوم_فرع البرلمان حساب بنك رقم 

 

 

 

 
 

 / how to participate انًُظًت في انًشاركت كيفيت. 13
donate: 

مشاركات عموما, وهً إما مادٌا أو عٌنٌا, وقد درجت لمنظمة فً نقطتٌن كمختلف أنواع التتلخص كٌفٌة المشاركة با

جنٌه شهرٌا من الطالب األعضاء المشاركٌن,  5على استالم مشاركات بقٌمة  2115المنظمة منذ بداٌتها فً عام 

بأن ذلك المبلغ ال ٌمثل الحد األدنى من المشاركات, وتسرنا مشاركتكم  وغٌر ذلك من المشاركات المفتوحة, علما

ض, فقد صدق الحبٌب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص إذ قال :) ما نقص مال من أي قدر ولو كان بسٌطا فً نظر البعاي شكل وبب]

 .صدقة( وقوله )اتقوا النار ولو بشق تمرة(

 

 ٌتوقف تماما على الدعم المادي, بل ٌعتمد ذلك أٌضا على نوع مما سبق ٌتضح أن شكل الدعم والمشاركة ال -

 نامج الذي ٌتم طرحه والمراد تنفٌذه وفٌما ٌلً توضٌح مبسط لكٌفٌة المشاركة:رالب

 

 المشاركة الممكنة المتطلبات البرنامج
 أخرى عٌنٌا مادٌا

mailto:refgaaytam@gmail.com
mailto:refgaaytam@gmail.com
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ٌه التوج - ما تٌسر توفٌر المال لتغطٌة كفالة األٌتام الكفالة الشهرٌة -1
لمصادر 

دعم 
 خارجً

حسب  ما تٌسر توفٌر متطلبات معٌنة لإلنتاج الدابم مشروع األسر المنتجة -2
 المشروع

التبلٌغ 
عن 

إمكانٌة 
مساهمة 
من أي 

 جهة
كل ما  ما تٌسر متطلبات الزٌارة الزٌارات األسرٌة -3

 أمكن
توفٌر 
وسٌلة 
 انتقال

التجهٌز لموسم العودة  -4
 للمدارس

ي شًء أ ما تٌسر حقٌبة مدرسٌة -1
من كل ما 

 ذكر

التبلٌغ 
عن 

إمكانٌة 
مساهمة 
من أي 

 جهة

 دفاتر  -2
 زي مدرسً -3

 كتب -4
 ادوات مدرسٌة -5

 

احتٌاجات شهر رمضان  -5
 المعظم

المواد التموٌنٌة الخاصة بشهر 
 رمضان

أي شًء  ما تٌسر
من كل ما 

 ذكر

التبلٌغ 
عن 

إمكانٌة 
مساهمة 
من أي 

 جهة

 قٌبة لألسر وسٌلة لنقل الح
 
 

 
 و أسرهممالبس لألطفال األٌتام  العٌدٌن توفٌر فرحة -6

توفٌر المال لتغطٌة مبلغ الفرحة 
 لألٌتام

   ما تٌسر

 التعاون مع األطباء لتأمٌن الالزم الرعاٌة الصحٌة لألٌتام -7
 المساعدة فً برنامج التأمن الصحً

 توفٌر األدوٌة الالزمة

 ما تٌسر
 األدوٌة توفٌر

 االتصال مع طبٌب لبدء التعاون
االتصال بجهة مختصة فً التأمٌن 

 الصحً
 األٌام الترفٌهٌة لألٌتام -8

  
 
 
 

 كسوة الشتاء -9

 ما تٌسر إٌجار المنتزه
 
 
 
 

 ما تٌسر

أي جزبٌة 
من كل ما 

  سبق
 
 

أي جزبٌة 
 مما سبق 

 
 
 
 
 

إٌصالنا 
لجهة 

ٌمكنها 
توفٌر ما 

 األطعمة والمشروبات
 الهداٌا

 الترحٌل
 البرامج المصاحبة

 مالبس شتوٌة
 بطاطٌن
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 سبق

اإلعالن عن  -11
 المنظمة

 الدال على الخٌر كفاعله المشاركة للكل

 

 متى أشارك؟ -1

ا وتسلٌمها لذوي األٌتام زمن المشاركة مفتوح على مدار الساعة وطٌلة شهور السنة, ٌتم جمع الكفالة شهرٌ -

 باقً المشارٌع فهً تجهز قبل مواعٌدها حسب الجدولة التالٌة: , أما فٌما ٌختصمباشرة 

 زمن تقدٌم المشاركة البرنامج
 شهرٌا الكفالة الشهرٌة

 سنوٌا اسًرالدقبل بداٌة العام  التجهٌز لموسم العودة للمدارس
 قبل بداٌة شهر رمضان احتٌاجات شهر رمضان المعظم

 قبل العٌدٌن توفٌر مالبس العٌدٌن
 غٌر محددة األجل ة الصحٌة لألٌتامالرعاٌ

 األٌام الترفٌهٌة لألٌتام
 توفٌر مالبس الشتاء 

 بداٌة موسم العطلة المدرسٌة
 قبل شهر دٌسمبر

 غٌر محددة األجل مشروع األسر المنتجة
 غٌر محددة األجل الزٌارات األسرٌة

 غٌر محددة األجل اإلعالن عن المنظمة

 

 

لدى أحد أفراد المنظمة أو إٌصالها عن طرٌق أقرب شخص ممكن مباشرة إلى مقر  تسلم جمٌع أنواع المشاركات

المنظمة , أو االتصال بأحد هواتف المنظمة الستالم المشاركات إذا تعذر الحضور, مع أهمٌة التأكد من هوٌة 

 .جد تفاصٌل العنوان والهواتف أعاله الشخص المستلم من قبل المنظمة. تو

 

 لمن تذهب المشاركة؟ -2

ظمة بالتساوي, وٌتم تخصٌص هذه الح جمٌع األٌتام المسجلٌن بالمنجمٌع المشاركات تذهب مباشرة لص -

المشاركات فقط لتنفٌذ التزامات المنظمة تجاه األٌتام مباشرة علما بأن المنظمة ال تقرر رسوما إدارٌة تخصم من 

ومقابلة أعضاء  زٌارة المنظمة بمقرهابدأ الشفافٌة ٌمكنكم المشاركات بغض النظر عن قٌمتها, وحرصا على م

 اللجنة التنفٌذٌة أو التواصل مباشرة مع األٌتام وأسرهم.
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 / orphans care نأليتاو وانىصىل اختيار كيفيت. 14
sponsorship selection: 

   

ة الخرطوم "مقر ٌتم الوصول لألٌتام عبر أرقام هواتف المنظمة أو مجا أحد ذوٌهم إلى مجمع العلوم الطبٌة جامع     

المنظمة السابق" أو عن طرٌق أفراد ٌوصلون بٌانات األسرة ألحد أعضاء المنظمة أو عن طرٌق األسر األخرى المكفولة 

 من قبل المنظمة و غٌرها من الطرق.

ٌتم ترتٌب بعد تسجٌل األسرة للكفالة عن طرٌق تسلٌم اوراقها الثبوتٌة و أرقام الهواتف و وصف المنزل بالتفصٌل ,       

موعد زٌارة تقٌمٌة لألسرة من قبل لجنة من األعضاء ترأسها أمانة شؤون األٌتام ٌتم من خاللها ملا استمارة دراسة حالة و 

 تحدٌد ما إذا كانت األسرة :

 غٌر مستحقة للكفالة. -1

 مستحقة للكفالة و ٌتم إدخالها قابمة اإلنتظار. -2

 مستحقة للكفالة و تعتبر حالة طاربة. -3
 

 

 terms and conditions انكفانت في انقبىل شزوط .15
of sponsorship acceptance: 

 كٌفٌة قبول األٌتام: 

 ٌتم قبول األٌتام بالمنظمة بعد استٌفاء الشروط التالٌة:

 أن ٌكون الٌتٌم سودانً الجنسٌة. -1

 أن ٌكون لدٌه عنوان معلوم وٌمكن الوصول إلٌه. -2

 حد أعضاء المنظمة المكلفٌن بذلك.عمل تقٌٌم مبدبً لوضع األسرة بواسطة أ -3

 

 :متطلبات الدخول فً الكفالة 

 * .الٌتٌمشهادة مٌالد  -

 * .الوالدشهادة وفاة  -

 * .الٌتٌمشهادة سكن  -
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 .فً األسرة* اإلخوةعدد  -

 * .لألسرةبٌان عن الوضع العام  -

 * .للٌتٌمصورتٌن  -

 اثبات شخصٌة األم.* -

 .المحكمةمن  شرعً إشهاد -

 شخصٌه لألب. إثبات -

 نتٌجة آخر عام دراسً للطفل المراد كفالته. -

 تلفون العابل. -

 

  األساسٌة للكفالة = المطلوبات)*( 

 :ترتٌب وأولوٌة دخول األٌتام فً المنظمة 

 ٌتم ترتٌب أولوٌة دخول األٌتام تحت مظلة كفالة المنظمة على األسس التالٌة:

 تارٌخ أول تقدٌم للكفالة عند المنظمة. .1

 سرة المراد كفالتها. )عن طرٌق بٌان وضع األسرة بواسطة أعضاء المنظمة(الوضع االجتماعً لأل .2

فً حالة الكفاالت الخارجٌة, ٌسمح للكفٌل باختٌار الٌتٌم بحسب ما ٌراه مناسبا وبغض النظر عن الترتٌب,  .3
وفً حالة حرٌة االختٌار ٌعطى الكافل ٌتٌما حسب ترتٌب األولٌة الموجود بالمنظمة )أي بحسب حوجة 

 ألسرة و تارٌخ تقدٌم طلب الكفالة(.ا

فً حالة التعاون الخارجً مع الكلٌات أو المنظمات ذات الصلة أو مجموعات لها صلة بمجال كفالة ورعاٌة 
األٌتام, ٌسمح للجهة باختٌار األٌتام بحسب ما تراه مناسبا بغض النظر عن الترتٌب, وفً حالة حرٌة االختٌار 

ب األولوٌة الموجود بالمنظمة )أي بحسب حوجة األسرة و تارٌخ تقدٌم طلب تعطى الجهة أٌتاما حسب ترتٌ
 الكفالة(.
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 organization انًُظًت يىارد تىسيغ أونىياث .16
resources priorities : 

 ٌتم ترتٌب أولوٌات أوجه الصرف بالنسبة للمنظمة على الوجه التالً:

لة لشهرٌة لألٌتام, وال بمكن تجاوز هذا البند فً حالة أوال: ٌتم توزٌع اإلٌرادات أوال لصالح بند الكفا .1

 نقصان أو عدم كفاٌة المٌزانٌة إلنفاذ الخطط والبرامج المقررة.

ثانٌا: تنفٌذ البرامج الدورٌة السنوٌة وذلك بحسب الترتٌب أوال فأول )مشروع الٌوم الترفٌهً ,  .2

ع فرحة عٌد الفطر , مشروع فرحة مشروع الحقٌبة المدرسٌة , مشروع الحقٌبة الرمضانٌة , مشرو

 عٌد األضحى , مشروع كسوة الشتاء(.

ثالثا: تلبٌة االحتٌاجات الطاربة ألٌتام وأسر المنظمة المكفولٌن )داخلٌا وخارجٌا(, من رسوم تشخٌص  .3

وعالج للحاالت الطاربة فً حالة المرض, أو فً حاالت العجز عن دفع قٌمة إٌجار السكن أو إنشاء 

 وهام بمنزل أحد أسر األٌتام.مرفق ضروري 

 تؤول قٌمة الكفاالت الخارجٌة كلها بال استثناء لصالح الكفالة الشهرٌة.  .4

 فً حالة الحوجة, ٌمكن سداد قٌمة النثرٌات من قٌمة المساهمات المجموعة من غٌر تحدٌد كفالة معٌنة .5

 كمساهمات الطالب واألموال المجموعة من صنادٌق التبرع.       

 :انًُظًت في انكفانت اوَظ .17

 *الكفالة الخاصة:

عند تقدٌم كفٌل جدٌد للمنظمة ٌتم سؤاله اوال عن المبلغ الذي سوف ٌلتزم به شهرٌا , ثم ٌتم عرض 

األسر على الكفٌل لٌختار ما ٌناسبه أو ٌعطى من قوابم األسر الموجودة كما سبق ذكره و قد ٌشترك 

 المبلغ المحدد لها.أكثر من كفٌل فً أسرة واحدة حتى تمام 

 _الكفالة المباشرة أو عبر المنظمة:

ٌتم أعطاء الكفٌل معلومات األسرة التً قام بكفالتها و أرقام هواتفها و وصف دقٌق لمكان          

السكن و عندها ٌتم تخٌٌره بٌن إٌصال المبلغ شهرٌا لألسرة مباشرة و هنا ٌقتصر دور المنظمة على 

 سرة.متابعة وصول المبلغ لأل

عند اختٌار الكفٌل اٌصال الكفالة عن طرٌق المنظمة تقوم األمانة المالٌة بتذكٌر الكفٌل شهرٌا و        

 أخطار األسرة فور وصول الكفالة إلستالمها أو إٌصالها لها.
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 *الكفالة العامة:

 مواردها:        

 .المساهمات الشهرٌة من األعضاء و طالب الجامعات.

 فاعلً الخٌر عبر تحوٌل الرصٌد..المساهمات من 

 .المساهمات من صنادٌق التبرعات.

 .المساهمات عبر حساب البنك.

 .المساهمات غٌر الدورٌة المسلمة لألمانة المالٌة تحت مسمى الكفالة.

تستخدم الكفالة العامة فً تغطٌة كفاالت األسر التً إعتذر كفٌلها عن السداد لظروف مؤقتة أو      

فع او توقفت كفالته إلى حٌن البحث عن كفٌل آخر , إذا لم ٌكف المبلغ كل األسر ٌتم تأخر فً الد

 ترتٌبها حسب الحوجة أو تسلٌمها جزء من المبلغ على أن ٌكمل عند سداد الكفٌل.
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:site map انًُظًت نًىقغ خزيطت. 18
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 :  regular activities نهًُظًت انذوريت انبزايج. 19

 :تتمثل البرامج الدورٌة للمنظمة فً اآلتً

 الشهرٌة  الكفالة 

 األسرٌة الزٌارات 

 ًالٌوم الترفٌه 

 الحقٌبة المدرسٌة 

 الحقٌبة الرمضانٌة 

 فرحة العٌدٌن 

 كسوة الشتاء 

 الرعاٌة الصحٌة لألٌتام 

 المنظمة عن طرٌق المعارض الدورٌة والفعالٌات األخرى والتعرٌف عن اإلعالن 

  )المنتجة األسر مشروع: 

 تملٌك مثل ثابت دخل علٌهم تدر صغٌرة مشارٌع األٌتام مهاتأ منح المشروع هذا خالل من ٌتم 

 التً المشارٌع من وغٌرها خٌاطة ماكٌنات أو والحلوٌات الخبابز لصنع الالزمة والمواد غاز أفران

 وبعد المال راس لألسرة توفر المنظمة إن بمعنى منتجة ألسرة مستهلكة أسرة من الٌتٌم أسرة تحول

 .الجمعٌة لمٌزانٌة فقط االبتدابً المال راس استرجاع ٌتم احاألرب وحصاد العمل نجاح
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 seasonal and وانطارئت انًىسًيت األخزي انًشاريغ .20
emergent projects : 

 

 تفقد على والفٌضانات والسٌول األمطار موسم فً المنظمة تعمل حٌث: األمطار طوارئ مشروع

 السٌول خطر تفادي وضرورٌات والعالجات الالزمة نٌةالتموٌ بالمواد وإمدادهم األٌتام اسر أحوال

 . سالمتهم لضمان منازلهم من إصالحه ٌمكن ما إلصالح باإلضافة

 

 : Plans of future. انًستقبهيت انًشاريغ .21

 المساعدة فً تقدٌم الخدمات الصحٌة األفضل لألٌتام وأسرهم بصورة مجانٌة كاملة. -

 فقاتهم الدراسٌة إلكمال المسٌرة التعلٌمٌة على أكمل وجه.العمل على دعم األٌتام والتكفل بن -

 تنفٌذ ومواصلة المشارٌع القابمة على مبدأ مساواة الٌتٌم بأقرانه كمشروع )تراحم / صالت( -

سً فً أنشطة المنظمة وقواعد العضوٌة بمختلف األماكن والمجاالت والتزام رأالتوسع األفقً وال -

 تطوٌر العمل.الحدود األمثل لمفاهٌم الجودة و

 العمل على زٌادة مقدار الدعم المقدم ألسر األٌتام. -

 دراسة وتبنً مشارٌع اإلنتاج للوصول لالكتفاء الذاتً وتحوٌل الفابض لتحسٌن الخدمة المقدمة لألٌتام. -

 

 :recent situation نهًُظًت انحاني انىضغ. 22

 يتيم . 120 بها اسره 021األسر التي تكفلها المنظمة و التي يبلغ عددها  -

 .اسره  211عدد حاالت االنتظار  -

 جنية شهرياً . 05111الكفالة المبلغ اإلجمالي لها  -

 اريع االسر المنتجة  .مشجاري العمل علي تنفيذ   -
 

 



                                                                                                               5102العام  –منظمة رفقة لكفالة األيتام الدليل التعريفي ل
 

  42  
 

 

 

 organization انًختهفت انًُظًت ئحصائياث .23
statistics 

 عدد األٌتام عبر السنوات -

 عدد األٌتام السنه 

 أٌتام  5 2115

 أٌتام 11 2116

 ٌتٌم 18 2117

 ٌتٌم 26 2118

 ٌتٌم 38 2119

 ٌتٌم 51 2111

 ٌتٌم 66 2111

 ٌتٌم 86 2112

 ٌتٌم 124 2113

 ٌتٌم 351 2114

 

 -: انجهاث انًشاركت حتً األٌ -

 . ةٌباودلا رٌخلا رهن ةمظنم_1

 . اناتور مالسلا قدنف_2

  لٌنلا كنب_3

 . ةدودحملا ةٌراجتلا يواقدنخلا ةكرش_4

 . ةٌباضفلا ةبٌط ةانق_5

 . نورهاس ةعاذإ_6
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  نألػىاو االخيزة تُفيذ انبزايجن تانًيشاَيت انسُىيت انًستهشي -

 

 :   2013مٌزانٌة العام 
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 :  2014مٌزانٌة العام 
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 2015انًيشاَيت انًتىقؼت نهؼاو  

 

 جنٌه البند

  540000 الكفاله الشهرٌة

 20000 الٌوم الترفٌهً لالٌتام

 35000 الحقٌبة المدرسٌة

 75000 الحقٌبة الرمضانٌة

 70000 فرحة عٌد الفطر

   180000 عٌد االضحى فرحة

  10000 كسوة الشتاء

     20000 اخرى

      1130000 المجموع

 

 

 

 ػضىيت انًُظًت انحانيت -
كلٌة  و عضو معظمهم طالب من كلٌة الطب جامعة الخرطوم 196ٌبلغ عدد أعضاء المنظمة حالٌا    

 ن كلٌات أخرى .و أطباء و طالب مد بعض األعضاء من كلٌة الصٌدلة  مع وجو  طب األسنان



                                                                                                               5102العام  –منظمة رفقة لكفالة األيتام الدليل التعريفي ل
 

  46  
 

بياٌ انًىارد انًانيت نهًُظًت
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 : the vision  انًُظًت ويشايا خصائص. 24

, امتدادها التارٌخً لنحو عقد كامل 2115تأسست منظمة رفقة لكفالة األٌتام منذ ٌونٌو  :history انتاريخ -

 ا األفضلٌة والخبرة الالزمة لتحقٌق أهدافنا ونشر رسالتنا وأداء مهامنا على أكمل وجه.من الزمان ٌعطٌن

 

ٌمثل الطالب فً هذه المنظمة العمود الفقري وحجر األساس فً التكوٌن,  :students based طالبيت -

 وذلك لضمان استمرارٌة الرسالة ودٌمومتها.

 

صادر قوة المنظمة حٌث أن عملٌة التجدٌد فٌها وذلك من أحد أهم م :young and youthful شبابيت -

تمضً بصورة مستمرة, كما أن تسٌٌر المهام عن طرٌق هذه الشرٌحة المهمة من المجتمع أي شرٌحة الشباب ٌمثل 

 االستخدام األمثل للطاقات والقدرات الكامنة والمجهودات التً تمٌز هذا القطاع دون غٌره من القطاعات.

 

: تشمل عضوٌة المنظمة وهٌكلتها باإلضافة wide range of involved classes شايهت -

ً العدٌد من فبات المجتمع األخرى بمختلف خلفٌاتهم األكادٌمٌة والمهنٌة بال استثناء, والعضوٌة فً  لتكوٌنها الطالب

ما أراد كل هذه المنظمة لٌست حكرا على فبة محددة بعٌنها كما أن المشاركة فً جمٌع نشاطاتها مفتوح للكل متى 

 فرد ذلك أو حٌنما تتاح له الفرصة.

 

ً تمٌز المنظمة عن غٌرها من  non profit غيز ربحيت: - وتعتبر هذه المٌزة من أهم الخصابص الت

ً ٌتم تحصٌلها لصالح األهداف المعلنة للمنظمة بال أي استثمار أو جنً  المنظمات حٌث تؤول كل موارد المنظمة الت

ت, كما أن قٌمة النثرٌات المستلزمة إلنفاذ المشارٌع ال تستقطع بتاتا من قٌمة األموال أرباح من قٌمة المساهما

 . المحولة لصالح الكفالة. )راجع أولوٌات صرف المنظمة(

 

أٌمانا منا على تلبٌة أهدافنا وأداء رسالتنا على أكمل وجه فإنا على استعداد تام لتبادل كل المعلومات  انشفافيت: - -

ً تختص بأ  عمال المنظمة وإنجازاتها متى ما تطلب األمر ذلك.الت

 

تعد المنظمة منظمة طوعٌة لٌس لها  :non politic non-governmental غيز سياسيت -

ً لجهة حكومٌة بل هً بالضرورة تطوعٌة خدمٌة اجتماعٌة بحتة.  أي خلفٌات سٌاسٌة وال تنتم

 

أعمالها الداخلٌة والخارجٌة  تسٌر المنظمة :independent and neutralيستقهت ويحايذة  -

ً بالسودان. كما تؤكد المنظمة على حٌادتٌها  باستقاللٌة تامة بما ال ٌتعارض مع قوانٌن ونظم العمل الطوعً واإلنسان

التامة فً تقدٌم خدماتها ألسر األٌتام بال فرز أو مفاضلة بٌن أسرة أو أخرى على أسس أو ركابز طابفٌة أو عرقٌة 

 أو محسوبٌة.

 

المشاركة أو المساهمة فً نشاطات المنظمة عمل طوعً بحت ولٌس إجبارا على  :voluntary ػيتطى -

 فبة معٌنة.
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منظمة رفقة منظمة مسجلة لدى وزارة الشؤون اإلنسانٌة والمسجل العام للمنظمات  :registered يسجهت -

 . وإلى األن 2119الطوعٌة منذ العام 

 

بناء على  :flexibility & ease in performance انًزوَت وانسهىنت في األداء -

قواعدنا الشبابٌة, فإن ذلك ٌوفر لنا مزٌدا من الحرٌة والدٌنامٌكٌة والسهولة فً أداء مهامنا الٌومٌة واألنشطة الدورٌة 

 بكل سهولة وٌسر, وذلك ضمن إطار عمل متناسق وقابل للتحدٌث والتجدٌد مفصل لمالبمة أداء المنظمة وأهدافها.

 

 cooperation and connectionsوانتؼاوٌ يغ يُظًاث أخزي  اثانؼالق -

with other organizations and entities كما نشأت المنظمة نتٌجة كثمرة تعاون :

بٌن أفراد ومنظمة أخرى, فأننا فً منظمة رفقة على أتم االستعداد لتقدٌم الدعم والمساعدة متى ما أمكن ذلك لكل 

ذات األهداف المماثلة. وٌسعدنا بذلك أننا على استعداد كامل للتعاون من أجل االرتقاء  المنظمات الطوعٌة األخرى

بالوضع العام لألٌتام فً كل مكان مع الجهات ذات الصلة واالختصاص. فنحن ال نتنافس بل نتعاون من أجل إٌجاد 

 غد مشرق ومستقبل أجمل لكل األٌتام.

 

نتٌجة لتفهمنا  :reliability confidence and dedication انثقت واالػتًاديت -

الحتٌاجات الٌتٌم وأسرته وتقدٌرنا الكامل أٌضا إلمكانٌات المساهمٌن والمتبرعٌن على مدى فترة طوٌلة من الزمن, 

فقد منحنا ذلك أفضلٌة أن نكون من الرواد فً هذا المجال, كما أن أعضاء المنظمة والمنفذٌن لمهامها مشهود لهم 

ً واإلخال  ص والتكرس التام ألداء رسالتنا على أكمل وجه مهما كانت الظروف المحٌطة بالعمل.بالتفان

 

تقوم المنظمة على  :establishment formation and framework انًإسسيت -

ً ثابت وأمانات منفصلة لتسٌٌر أعمالها, حٌث تقوم كل أمانة محددة بتنفٌذ مهام خاصة عن طرٌق قاعدة  هٌكل تنظٌم

ً للمنظمة مناط بها أداء مهام من الطالب  والمتطوعٌن, وتصل هذه األمانات إلى ثمانٌة أمانات تمثل الهٌكل التنظٌم

المنظمة ونشر رسالتها وتنفٌذ خططها ومشارٌعها على أسس منهجٌة وعملٌة قوٌمة على أن تكون نمطٌة فاعلة 

 ومستحدثة قابلة للتجدٌد.

 

وهً من أهم أهداف  :continuum and sustainabilityانذيًىيت واالستًزاريت  -

المنظمة وهو تقدٌم الدعم الالزم لألٌتام وأسرهم بال انقطاع أو توقف, وقد تم تحقٌق هذه النقطة بنجاح وبتوفٌق نم هللا 

 إلى ٌومنا هذا حٌث لم تنقطع خدمة الكفالة أو أي من النشاطات الدورٌة منذ بدء تأسٌس المنظمة إلى ٌومنا هذا.

 

مما تتفرد به منظمتنا هو تغٌٌر مفاهٌم كانت سابدة فً المجتمع واستبدالها  :the conceptانًفهىو  -

بمفاهٌم أخرى أجدى وأشمل, حٌث نجحنا فً تحوٌل شرٌحة مهمة من المجتمع من طور االحتٌاج إلى طور مغاٌر 

جزء من المجتمع وهم ثمار  تمام وهو تقدٌم المساعدة للمحتاجٌن, تأكٌدا ألصالة المفاهٌم السوٌة أن الطالب أٌضا

الٌوم وقطاف الغد وقادة المستقبل, ونحن بذلك نساعد على نشر رسالة اجتماعٌة متجددة مفادها أن التكاتف والتكافل 

 والتراحم وتقدٌم العون للمحتاج واجب على كل مستطٌع وبلو كان ذلك بأقل جهد ممكن.
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 ,diversity, creativity ارئتانتُىع اإلبذاع واالبتكار ويقابهت االحتياجاث انط -
innovation and meeting needs  : من سمات المنظمة األساسٌة هو بث روح التجدٌد

واإلبداع واالبتكار فً برامجها وكٌفٌة تنفٌذ هذه البرامج والمشارٌع, وحث األعضاء والمشاركٌن دوما على تقدٌم 

ن ٌكون تكامال مع جهود ورؤٌة كافة المشاركٌن واألعضاء , نصحهم ودعمهم اعتقادا منا بأن تنفٌذ رسالتنا ال بد أ

ً وتنفٌذ مشارٌع جدٌدة تهتم وتسعى باالرتقاء بحال األٌتام وذوٌهم , كما أن القاعدة  فنحن على استعداد تام لتبن

أو العرٌضة للمشاركٌن بالمنظمة تتٌح لنا سرعة الوصول ألسر األٌتام وتلبٌة احتٌاجاتهم الطاربة صحٌة كانت 

ً ال تتحمل التأخٌر. والعمل على تالفً الضرر بأسرع وقت دون تعقٌد أو تباطؤ نتٌجة  غٌرها من الطوارئ الت

 إلجراءات مكتبٌة أو روتٌنٌة.

 

أن ٌكون لك ماض قدٌم تعرفه جٌدا وحاضرا تشكله  : visions for future انزؤيت انًستقبهيت -

واسعة لتشفً المشاكل واالحتٌاجات المستقبلٌة لك ولعملك , وقد  العدٌد من المتغٌرات والظروف فذلك ٌعطٌك خبرة

راعٌنا فً منهجنا بمنظمة رفقة أن تكون هنالك قواعد ثابتة وقابلة للتحدٌث وداعمة للخطة العامة العمل ورؤٌة 

هدف األول مستقبلٌة واضحة لمستقبل أٌتامنا ومستقبل المنظمة, تكون فٌها سعادة األٌتام وأسرهم واكتفاؤهم هو ال

واألخٌر , ماضٌن فً مسعانا بخطى ثابتة , نحمل ماضٌنا ونضٌف لحاضرنا المزٌد من الجهد والتوسع فً مختلف 

 المجاالت واألنشطة. فالتجدٌد والمواكبة والتطوٌر هدف أساسً وغاٌة ال مساومة علٌها فً أجندتنا.

 

وثات المنظمة ومما من مور : experience exchangeability تالقح وتىارث انخبزاث -

تتفرد به هو سرعة اكتساب مهارات العمل وتناقلها بٌن أعضاء المنظمة , حفاظا منا على استمرارٌة العمل بالمنظمة 

على نفس النمط وبنسق متصاعد على مستوى جودة األداء, حٌث ٌتم الحرص على إشراك أعضاء بفبات عمرٌة 

أ الترابط بٌن أعضاء الجسد الواحد وبناء ألجٌال قادمة قادرة على إمساك متباٌنة ومختلفة داخل كل أمانة ترسٌخا لمبد

دفة القٌادة بكل كفاءة وخبرة, كما أن جمٌع الخبرات السابقة ألعضاء المنظمة ال ٌتم االستغناء عنها وٌتم الرجوع 

 إلٌها كلما دعت الضرورة , وذلك أٌضا عن طرٌق تضمٌنهم بالمجلس االستشاري للمنظمة.

 

 expandability and growth هيت انتىسغ وانتطىر وانًُىقاب -

potentiality:  ً ً بجامعة الخرطوم, وه بدأت منظمة رفقة لكفالة األٌتام كجمعٌة صغٌرة بالمجمع الطب

اآلن منتشرة بعدد من الكلٌات التابعة لجامعات أخرى أٌضا, فالتوسع والنمو وسٌلة أساسٌة للوصول لصورة أفضل 

نا, ونحن على أتم االستعداد للتعاون مع مختلف الجهات المهتمة الخدمٌة واألكادٌمٌة واالستثمارٌة لتحقٌق غاٌات

 لزٌادة قواعد العضوٌة وصنع واقع أفضل لألٌتام وأسرهم.

 

  applying concepts of quality انؼًم ػهً تطبيق يفاهيى انجىدة -

 

: optimum use of technology االستفادة األقصً يٍ انتكُىنىجيا وانحذاثت -

تتبنى رؤٌة المنظمة االستخدام األمثل للتكنلوجٌا الحدٌثة من وسابط االتصال المختلفة والخدمات الرقمٌة ووسابل 

مشاركة الملفات والبٌانات وعمل االستفتاءات واإلعالن عن اإلنجازات واألنشطة عن طرٌق مختلف الوسابل 

 ٌانات مستقبال لجمٌع ملفات أسر األٌتام المكفولة والحاالت قٌد االنتظار. المستحدثة, وٌشمل ذلك أٌضا إٌجاد قاعدة ب
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وجود المنظمة بالمجمع الطبً لجامعة الخرطوم  :positioning and center انًزكش وانًىقغ -

كمركز لها ٌتٌح لجمٌع األعضاء سهولة الوصول إلٌها نتٌجة النسٌاب حركة المواصالت المؤدٌة من وإلى مجمع 

 م الطبٌة وتمركزها بوسط العاصمة الخرطوم.العلو

 

نحن نؤمن فً  : the composition of rifgah society يجتًغ رفقت وانتكىيٍ -

منظمة رفقة أن العالقة بٌن الكافل والٌتٌم ال ٌنبغً أن تكون عالقة من طرف واحد , فكل طرف له حوجة للطرف 

ً سٌاستنا ورؤٌتنا أن نجعل من األٌت ام وذوٌهم عناصر فعالة فً تكوٌن مجتمعاتهم ال أن ٌكونوا عالة األخر , وتقتض

فقط على غٌرهم , كما نتبنى ونسعى لتطوٌر مفاهٌم العالقة بٌن الطالب واألٌتام وتغٌٌر الصورة النمطٌة العالقة فً 

ط بٌن الكفالء األذهان عن صعوبة التغٌٌر وإحداث الفرق بأقل المجهودات , وإٌجاد جسور للتواصل والترابط لٌس فق

وأسر األٌتام أو الطالب واألٌتام فحسب , بل لم كل هذه الفبات فً مستوى واحد والتعاون الجاد فٌما بٌنها لمنفعة 

 الكل. فال فرق عندنا بٌن عامل وطالب وتاجر أو موظف... فكلنا ٌد واحدة نحو تحقٌق أهدافنا.

 

زٌع العمل داخل المنظمة على عدد ٌتم تو  : the mechanism of work كيفيت ئدارة انؼًم -

ً العمل داخل األمانات أعضاء المنظمة  من األمانات , ولكل أمانة مهام منفصلة ومحددة كل على حدة , ٌقوم بتسٌ

من الطالب بمختلف المستوٌات, ٌرأس كل أمانة األعضاء األقدم واألكثر خبرة ودراٌة بأعمال المنظمة وكٌفٌة إدارة 

ن المستوٌات العمرٌة ٌتٌح لنا دوما أٌجاد البدٌل لتنفٌذ الخطط والمهام وفق جدول وإطار زمنً مهامها كما أن تباٌ

محدد مسبقا ومتفق علٌه, كما أن جمٌع األعمال والمهام تتم بسالسة ومرونة بعٌدا عن أي تعقٌدات غٌر ضرورٌة قد 

 تعٌق أنجاز وإنفاذ المخططات فً مواعٌدها.
 

 Feedback assessments and continuousاث انتقييى انًستًز وانًزاجؼ

modification:  من شأنها تطوٌر وتحسٌن ً تحرص المنظمة على تلقى جمٌع اآلراء والمقترحات الت

الخدمة التً تقدمها المنظمة لألٌتام والمنظمة وذلك بمختلف وسابل التواصل والتقٌٌم المستمر ألداء األمانات للمهام 
 ال باألداء إلى نتٌجة ومستوى أفضل.والمشارٌع السنوٌة, وصو
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