




منصـــة عفـــو مبـــادرة وطنيـــة اطلقتها 
لتعزيـــز  ا��جتماعيـــة   تكاتـــف  جمعيـــة 
مفهوم العفو لوجه هللا بما يحقق السلم 

ا��جتماعي وفق ��يعتنا ا��س��مية .



تكـــون  أن  ا��ول  "هدفـــي 
ب��دنا نموذجـــاً ناجحاً ورائداً 
فـــي العالـــم علـــى كافـــة 
معكم  وسأعمل  ا��صعدة، 

على تحقيق ذلك"



"إن ديننا ا��س��مي الحنيف 
دين تكافـــل وتعاضد وتآزر 
و��يعتنا ا��ســـ��مية توكد 

على العمل الخيري"

صاحب السمو الملكي األمير
ولي العهد



تعريف بالجهة
المنفذة للمبادرة
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جمعيـــة تكاتـــف لخدمـــات ا��جتماعيـــة، هي جمعيـــة مختصة 
بالخدمات ا��جتماعية بمنطقـــة الرياض ، وقد صدرت موافقة 
وزارة المـــوارد الب�ـــ�ية والتنميـــة ا��جتماعيـــة علـــى ترخيص 

الجمعية برقم 2179 بتاريخ :1443/4/10هـ
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تعريف
بمبادرة عفو

عفـــو هي منصـــة وطنية ســـعودية أطلقتها جمعية(تكاتـــف للخدمات 
ا��جتماعية بالرياض) وقد حرصـــت الجمعية على تفعيل هذه المبادرة 
لتتما�� مع تطلعات قيادتنا الكريمة حفظها هللا .وكذلك مع  توجهات 
رؤية العربية الســـعودية 2030م. ولتواكب ما تم طرحه ومناقشته في 
مجلـــس الشـــورى القا�� علـــى موافقته لم�ـــ�وع نظـــام الصلح في 
القصـــاص الذي تـــم إع��نه  بتاريـــخ 1 مارس 2022م . وهـــذه المنصة 
تهدف بشـــكل مبا�ـــ� لرفع مســـتوى الوعي لدى أفراد المجتمع وبيان 
أهمية العفو لوجه هللا والسعي لتعزيز القيم  والمبادئ ا��س��مية التي 

تحث على العفو والصفح حتى يتحقق ا��من ا��جتماعي بإذن هللا .

كما تهدف الى  تكريم أهل العفو وإبراز دورهم إجتماعياً وإع��مياً لخلق 
روح التنافس في المجتمع الســـعودي يما يحقـــق رفع قيم العفو لوجه 

هللا تعالي بدون أي ديات والتخلق بمكارم ا��خ��ق في المجتمع .



 الســـعي لتعزيـــز مفهـــوم العفو لوجـــه هللا بما يحقق الســـلم 
ا��جتماعي وفق ��يعتنا ا��س��مية 

الرؤيا
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هي مبادرة لمنصة وطنية ســـعودية لن�ـــ� ثقافة العفو وإبراز 
دور نبـــ��ء المجتمع والعافين لوجه هللا بـــدون أي مقابل مالي 

بالمملكة العربية السعودية 
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الرسالة



ا��هداف
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دعم 
جهود القيادة 

والجهات الحكومية 
لن�� ثقافة العفو 

والتسامح.

تحفيز
المسؤولية 

ا��جتماعية للقطاع 
الخاص للمساهمة 
بتشجيع وتكريم 
أصحاب العفو.

السعي
لوضع رؤية وحلول 
فاعلة ��براز  دور 
العافين لوجه هللا 

بتكريمهم لتعزيز قيم 
العفو في المجتمع.

تعزيز 
قيم العفو لوجه هللا 
بين أطياف المجتمع 
السعودي بما يحقق 

السلم ا��جتماعي.

إبراز
 دور أصحاب العفو 

في المجتمع والتحلي 
بصفاتهم النبيلة.



solidarity2179@gmail.com 0505 48 1840 - 055 046 2224

جمعيـــة تكاتف للخدمـــات االجتماعية
المملكـــة العربيـــة الســـعودية - الرياض



شكراً


