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التقرير السنوي 

 
ً
تكــون بالدنــا نموذجــا هدفــي األول أن 

كافــة  علــى  العالــم  فــي   
َ
 ورائــدا

ً
ناجحــا

األصعــدة وســأعمل معكــم علــى تحقيــق 
ذلــك
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لعام 2019 

الــى    2020 الوطنــي  التحــول  برنامــج  يســعى 
القطــاع  وتنميــة  المجتمعيــة  التنميــة  تعزيــز 
الغيــر ربحــي إلــى التمكيــن االجتماعــي وذلــك 
فاعليتهــا  وتحســين  التمكيــن  برامــج  بتطويــر 
وتأهيــل قــدرات العامليــن فيهــا مــن خــالل برامج 
االعتمــاد  مــن  المســتهدفة  الشــرائح  تمكيــن 
علــى نفســها كمــا يعنــى بنشــر ثقافــة العمــل 
الفــرص  التطوعــي وتحســين فاعليتــه وزيــادة 
و  الطــرق  أحــدث  تبنــي  خــالل  مــن  التطوعيــة 
للعمــل  الداعمــة  الدوليــة  الممارســات  أفضــل 
الفــرص  التطوعــي وتحســين فاعليتــه وزيــادة 
و  الطــرق  أحــدث  تبنــي  خــالل  مــن  التطوعيــة 
للعمــل  الداعمــة  الدوليــة  الممارســات  أفضــل 
التطوعــي وتمكيــن القطــاع الغيــر ربحــي وســن 
وتوســيع  القطــاع  لهــذا  الممكنــة  التشــريعات 
كمــا  ربحيــة  الغيــر  المنظمــات  خدمــات  نطــاق 
ومنافعــه  التطــوع  اثــر  تعظيــم  الــى  يتطلــع 
الغيــر ربحــي  القطــاع  عــن طريــق رفــع كفــاءة 
وتأهيــل العامليــن فيــه وتعزيــز قدراتهــم ورفــع 
فــي  المحليــة  الشــركات  مســاهمة  مســتوى 
دعــم القطــاع الغيــر ربحــي وتعزيــز المســؤولية 

األعمــال فــي قطــاع  االجتماعيــة 
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التقرير السنوي 

أ. لطيفة العفالق 
رئيس مجلس اإلدراة 

خــالل ســنوات عمــل الجمعيــة اربعــون عــام مــن الريــادة والتطــور 
المســتمر مــر خاللهــا العمــل بالجمعيــة بثــالث نقــاط تحــول مرحليــه 
كان لهــا دور كبيــر فــي تحــول مســار وتوجــه العمــل بهــا مــن الــدور 
الرعــوي الخيــري الــى التنمــوي ثم الى التنمية المســتدامة ومؤخرا 
الــى المؤسســية و الجــودة الشــاملة ضمانــا الســتمرارية الجمعيــة 
كمؤسســه فاعلــة فــي المجتمــع مــن خــالل كيــان مؤسســي ال يعتمــد 
علــى أفــراد ونحــن ال ننكــر الجهــود التــي بذلــت طــوال ســنوات عمــر 
الجمعيــة وإنمــا نحافــظ علــى مكتســبات ومبــادرات مســتدامة نتركهــا 
لقيــادة اجيــال قادمــة مــن خــالل خطــة اســتراتيجية بنيــت علــى التجــارب 

. 
ً
والــدروس المســتفادة مــن خــالل 40 عامــا

الــى  القطاعــات  جميــع  يدعــو  الــذي  هــذا  كتابنــا  فــي  واليــوم 
وأهدافهــا  ورســالتها  رؤيتهــا  تحقيــق  فــي  الجمعيــة  مســاندة 
ونتوقــع ان يتوجــه كل مــن بيــده هــذا الكتــاب بتأييدنــا ومســاندتنا 
ودعمنــا وشــراكتهم معنــا فــي كل المجــاالت وعلــى كافــة األصعــدة

ويهمنــي ان أؤكــد ان كل مســاهمة كبيــرة أو صغيــرة هــي ســهم كبيــر فــي تحقيــق 
رؤيتنــا ورســالتنا للمــرأة والطفــل فــي األحســاء   

               
                     )نجاحنا بكم ومعكم دائما( 

كلمة رئيسة الجمعية
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أ.عبدالمنعم الراشد
رئيس مؤسسة عبدالمنعم الراشد االنسانية 

الكامــل  اإليمــان  أهميــة  مــن  اإلنســاني  العمــل  أهميــة  تنطلــق 
بالتكامــل مــع أفــراد المجتمــع فــي وطننــا الغالــي وال يخفــى عليكــم 
أهميــة االهتمــام بــذوي الدخــل المحــدود مــن خــالل تمكينهــم وتعزيــز 
مهاراتهــم الذاتيــة للنهــوض بهــم وصناعــة مســتقبل مشــرق لهــم 
ولذويهــم وهــذا يتطلــب رؤية واضحة يتــم تنفيذها باحترافية اجتماعية 
وهــذا مــا لمســناه فــي جمعيــة فتــاة االحســاء بقيــادة األســتاذة لطيفــة 
العفالــق التــي عكســت خــالل عقــود منــذ تأســيس الجمعيــة التنظيــم 
والتميــز فــي مجــال تمكيــن المــرأة وذوي الدخــل المحــدود والنهــوض 
بهــم واحــداث تغييــر جــذري فــي حياتهــم حتــى وصل في بعــض التجارب 
 فــي 

ً
 وأساســيا

ً
 هامــا

ً
إلــى االكتفــاء الذاتــي حيــث حققــت الجمعيــة دورا

دعــم المــرأة واألســرة لرفــع المســتوى االقتصــادي وتحقيــق الحيــاة 
الكريمــة لهــم ، كمــا تميــزت الجمعيــة فــي تعــدد مجــاالت التمكيــن حســب 
اليدويــة  الحــرف  مجــاالت  ومنهــا  المســتفيدين  ومهــارات  إمكانيــات 
والشــعبية والتدريــب المهنــي والدبلومــات التخصصيــة والعمــل علــى 

توفيــر فــرص عمــل لهــم ..

ونحــن فــي مؤسســة عبدالمنعــم الراشــد اإلنســانية نتكامــل مــع شــركائنا فــي المجتمــع لخدمــة اإلنســانية ومــن اهــم 

المشــاريع التــي تــم تحقيقهــا خــالل شــراكتنا، تمكيــن مســتفيدي دار عائشــة الراشــد » رحمهــا اللــه « إليــواء الفتيــات, ومشــروع 

تمكيــن لوالدتنــا نــورة الموســى » حفظهــا اللــه » لتأهيــل وتدريــب المــرأة و مشــروع ترميــم منــازل المســتفيدات مــن الجمعيــة 

بالتعــاون مــع جمعيــة ترميــم ، ختاًمــا نتقــدم باالمتنــان والشــكر للجمعيــة و القائميــن عليهــا والداعميــن لمشــاريعها لمــا قدمــوه 

ويقدمونــه ألبنــاء الوطــن ونتطلــع لتقديــم المزيــد للعمــل علــى تمكيــن ذوي الدخــل المحــدود والنهــوض بهــم.

كلمة الداعم ..
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التقرير السنوي 

الجمعية في سطور 

       

هنــا لمســنا روح األخــذ بيــد االنســان للرقــي بــه 
ومســاعدته نحــو حيــاة كريمــة 

 جمعيــة فتــاة االحســاء علــى كل جهــد وكل 
ً
شــكرا

عطــا وكل شــيء 
 

بالشــكر  مقرونــه  مشــاعري  صــدق  عباراتــي  ثنايــا  فــي 
والتقديــر لجمعيــة فتــاة االحســاء التنمويــة الخيريــة وشــكر 
العفالــق نحــو  اللــه  خــاص لســعادة االســتاذة لطيفــة عبــد 
االخــوات  مــن  االدارة  مجلــس  واعضــاء  الخيــري  العطــاء 
الذيــن أثــروا هــذه الجمعيــة بعطائهــم فكانــت الثمــار يانعــة 
وحققــت االهــداف التــي نســجته مــع رؤيــة المملكــة 2030 

2020 والتحــول 
 للداعميــن واالعالميــن والمتطوعيــن وكل مــن ســاهم 

ً
شــكرا

المنطقــة  أميــر  رأســهم  وعلــى  الجمعيــة  مســاندة  فــي 
الشــرقية وســمو نائبــه وســمو محافــظ االحســاء.

 

 
بزيــارة جمعيــة  تشــرفت وســعدت  المبــارك  اليــوم  هــذا  فــي 

الخيريــة  التنمويــة  االحســاء  فتــاة 
وأطلعــت علــى اهدافهــا واســتراتيجياتها ونشــاطاتها التنموية 
للمــرأة والطفــل واالســرة والمجتمــع فــي محافظــة االحســاء. 
ممــا شــاهدته بــأم عينــي وجــدت أن هــذه الجمعيــة الطموحــة 
قــد ســبقت غيرهــا فــي مبادراتهــا التنمويــة لتحويــل الفئــات 
المســتفيدة مــن االعتماديــة الــى االســتقاللية ومــن ثــم تحقيــق 
 مــع رؤيــة المملكــة 2030 لرفاهيــة 

ً
التنميــة المســتدامة تماشــيا

 لتطلعــات والة االمــر أ عزهــم اللــه 
ً
المواطــن الســعودي تحقيقــا

 لألخــت الكريمــة االســتاذة عائشــة الدوســري  وزميالتهــا 
ً
شــكرا

 ... التقديــم  وجــودة  الضيافــة  وكــرم  االســتقبال  حســن  علــى 
اتمنــى للجميــع التوفيــق والســداد 

علي السماري
عضو اللجنة الوطنية التجارية

صاحبة السمو 
األميرة عبير بنت فيصل آل سعود

عبدالرحمن المقبل
مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية  
االجتماعية بالمنطقة الشرقية

أ.د.محمد الطريفي
مستشار التنمية والتأهيل- 
االسكان التنموي- وزارة االسكان

 مع كل الحب والتقدير لهذا العطاء البال حدود
 جعلــه اللــه فــي موازيــن اعمالكــم وأصلــح لــه 

ذرياتكــم و زادكــم مــن نعيمــه ...
عمــل مميــز نفخــر بــه ويجعلكــم قــدوة ألمثالكــم 

..
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الجمعية في سطور  

 لزيــارة معــرض االســر المنتجــة 
ً
اليــوم ســعيد جــدا

االحســاء  فتــاة  لجمعيــة  وتقديــري  شــكري 
ذلــك  علــى  خالــد  أم  ولألخــت 

اتمنى لهم التوفيق 

هيئــة  اخواتــي  مــع  بتواجــدي   
ً
جــدا ســعدت  لقــد 

الصحفيــن بمحافظــة االحســاء بزيــارة فعالية مهرجان 
هــب البــراد 3 والــذي تقيمــة جمعيــة فتــاة األحســاء 
التنمويــة الخيريــة حيــث تجولنــا فــي اروقــة الفعاليــة 
وشــد انتباهنــا االســر المنتجــة ومــا تنتجــه  مــن اعمــال 
تفــوق الوصــف واشــكر العامليــن عليــه علــى حســن 

التنظيــم .
 

كلنــا منتجــون 9 تطــور واضــح ومتقــدم عما ســبق 
والنجــاح  التوفيــق  لكــم  اتمنــى  الســنوات  مــن 
جمعيــة  ادارة  لمجلــس  والشــكر  التقديــر  كل 
فتــاة االحســاء وجميــع مــن ســاهم ودعــم هــذه 

المســيرة.

 

مــن  وشــاهدته  ســمعته  بمــا   
ً
كثيــرا ســعدت 

االســتاذة الوالــدة  لطيفــة العفالــق مــن مجهود 
لخدمــة  ومميــزة  رائعــة  ومنجــزات  وانجــازات 
المبهــج  العمــل  لهــذا   

ً
شــكرا االحســاء  فتيــات 

وأســأل اللــه أن يكتــب لكــم التوفيــق والســداد 

 

د. بندر ال فهيد
عادل الذكر الله رئيس المنظمة العربية للسياحة

مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين

وليد حسن العفالق
رئيس مجلس ادارة شركة الكفاح القابظة

هاني المقبل
المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب 
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أعضاء مجلس اإلدارة

العفالــق صالــح  عبداللــه   لطيفــة 
الراشــد علــي   عبداللــه   فاديــة 
 ســارة عبدالعزيز ســليمان العفالق
العثمــان أحمــد  عبدالعزيــز   نــورة 
الجبــر ابراهيــم  عبداللــه   أميــرة 
الدوســري صغيــر  خالــد   هيــاء 
النعيــم عبدالرحمــن  محمــد   مهــا 
الموســى عبدالرحمــن   منــال 
مبــارك الشــيخ  ال  محمــد  لمــى 

الــــدوســـــــري حســـــــــــن  عائشـــــــــــة 

رئيس مجلس اإلدارة
الرئيـــــس نائــــبــــــــــــة 
الصنـــــــدوق  أميـــــنة 
إدارة مجلــس  عضــو 
إدارة مجلــس  عضــو 
إدارة مجلــس  عضــو 
إدارة مجلــس  عضــو 
إدارة مجلــس  عضــو 
إدارة مجلــس  عضــو 

المديــــر التنفيـــــــذي
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الهيكل التنظيمي 
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التقرير السنوي 

البداية
1401 / 1981
تأسيس جمعية
فتاة األحساء 

الخيرية

1404 / 1984
تأسيس روضة 

جمعية فتاة األحساء 

1407 / 1987
تأسيس منهج
رياض األطفال

1412 / 1992
تأسيس مركز  تدريب المرأة

تأسيس عيادة النطق والكالم

1413 / 1993
تدريب النساء 

في مواضيع غير تقليدية
عامالت النظافة

1415 / 1995
االنتقال للمبنى الرئيسي 

الحالي 

1416 / 1996
تأسيس مركز

الرعاية النهارية

1417 / 1997
تأسيس دار اإليواء 

لليتيمات

1428 /2008
تأسيس برنامج صنعتي

لتمويل المشاريع الصغيرة 

1431 / 2010
صنع أكبر  سلة خوص
تحقيق رقم قياسي 

1437 / 2016
التخطيط االستراتيجي

االيزو 

1439 / 2018
مشروع مالذي 

) اإلسكان الخيري ( 

1434 / 2013
تأسيس معهد فتاتي للتدريب 

1430 / 2010
تأسيس إدارة 

األسر المنتجة  

1423 / 2003
الموسم الثقافي الثالث
دور الجمعيات في فهم

مستقبل مجتمعنا

وال نزال نطمح إلى 
ما ال سقف له 

مسيرة 40 عام 
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األحساء 

نطاق الخدمات 
لجمعية فتاة األحساء التنموية الخيرية 
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من نحن .....

العمل المؤسسي

اإلبـــــــداعالتعايش

العدل والمساواة الشفافية والمساءلة

نلتزم بالعمل المؤسسي 
لتحقيق الجودة الشاملة 

المساءلة تحفزنا والشفافية 
تدفعنا 

نساء وأطفال األحساء فاعلون في المجتمع ويتمتعون بحياة 
كريمة 

نعمل بعدل ومساواة لنضمن 
حق الجميع في المشاركة 

نؤمن بالتعايش بين الجميع 
لتقوية النسيج المجتمعي 

نعتمد االبداع اسلوًبا ومنهًجا 

رؤيتنا ...

قيمنا ...

رسالتنا ...
تمكين نساء وأطفال االحساء مجتمعًيا من خالل الريادة في : 

تبني المبادرات المستدامة                      نشر الوعي الموجه 
تحفيز المشاركة المجتمعية                    كسب التأييد في قضاياهم 
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من نحن .....

التعايــش بيــن طوائــف 
المجتمــع

التكاملية في العمل 

رصد احتياجات المجتمع 
ودراسة العوائق

متابعة وتقييم  أداء 
المشاريع والتأكد من تحقيق 

األهداف

تصميم وتخطيط المشاريع 
ووضع خطة زمنية وموازنة 

مالية اليجاد الحلول المناسبة 

التحسين والتطوير المستمر 
لرفع مستوى اثر المشاريع 

عمل المرأة والطفل 

معايشة احتياجات 
المجتمع

أخذ المبادرة في 
مجاالت غير تقليدية

التعلم من خارج إطار 
الجمعية

المثابرة في تحدي 
وتذليل العقبات

احترام الفروق 
الثقافية واالجتماعية 

اإلبتكار و التجديد

مبادئنا التوجيهية ...

منهجيتنا ...



16

التقرير السنوي 

خــالل 2019م، قامــت جمعيــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيريــة بتغييــر شــعارها بتصميــم جديــد يعكــس 
الرؤيــة اإلســتراتيجية للجمعيــة حيــث يرمــز الشــعار فــي مجملــه الــى تمكيــن المــرأة .

هــو نظــام إلكترونــي متكامــل يتكــون مــن عــدة أنظمــة 
عالميــة إلدارة المنظمــات تعمــل ســوية ألتمتــه العمليــات 
ومتكامــل،  موحــد  بشــكل  وربطهــا  بالجمعيــة   الخاصــة 
ويتطلــب تطبيقــه إلــى إعــادة هندســة العمليــات الخاصــة 
بالمنظمــة فيتــم تغيــر آليــة العمــل بمــا يوافــق النظــام 

الجديــد.
و هــو النظــام األول الــذي يدمــج بيــن 10 أنظمــة عالميــة 
للتبــرع  إلكترونــي  ومتجــر  لموقــع  باإلضافــة   ، مختلفــة 
 Android , آوناليــن . كذلــك يتوفــر تطبيقيــن علــى نظامــي

IOS مــن خــالل الجــوال للتحكــم فــي النظــام . 

التحول الرقمي ) نظام رافد االلكتروني ( 

للداللة على منطقة 
األحساء , الخير والعطاء 

للداللة على مجال 
االهتمام في الجمعية

للداللة على 
الهوية العربية 

الهوية البصرية 
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الخدمات التي تمكن مستفيدي الجمعية 

صنعتي ) تمويل مشاريع صغيرة  (

األسر المنتجة

الرعاية االجتماعية و المساعدات  

معهد فتاتي للتدريب ) تدريب نساء (

روضة جمعية فتاة األحساء الخيرية األهلية

دار عائشة الراشد ) شمل (  

مركز الريادة للعمل التطوعي 

المراكز المجتمعية التابعة لجمعية فتاة األحساء 

معهد فتاتي العالي 
النسائي للتدريب

برنامج تمويل يقدم قرض حسن بدون فوائد يبدأ من 1000 إلى 20000 ريال, حسب الشروط .

مشروع لدعم األسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة 
إلى أسر منتجة تسهم في التنمية االقتصادية

يسعى قسم الرعاية االجتماعية والمساعدات إلى تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي من خالل عدة برامج 
وأنشطة موجهة للفئة المستفيدة من أصحاب الظروف الصعبة والتي يتم تصنيفهم إلى ) أرامل , مطلقات , أيتام , 

أسر سجناء, أصحاب الدخل المحدود أو المعدوم (.
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بالشــأن  االهتمــام  ذوي  مــن  نتمنــى 
اإلســالمي , والمؤثرين في مجتمعاتهم 
التــي  الزوايــا  إبــراز  علــى  يركــزوا  أن   ,
علــى  الحفــاظ  فــي  اإلســالم  يقدمهــا 
كرامــة االنســان , والحــرص علــى إســعاده 
وتنميــة الفضائــل فيــه , وتوجيهــه نحــو 

اإليجابــي. والتأثيــر  والنفــع  الخيــر 
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خدماتنا في التمكين  ..

احصائيات الخدمات المقدمة للمستفيدين خالل عام 2019م

رعـــاية دعم مادي
سداد ايجار 

كفالة يتيم
40 أسرة 

129 يتيم
15 أسرة 

75 أسرة        3 أسر  

2515  مستفيدة   622 أسرة

496  مستفيدة

تفريج كربة 

كفالة اسرة ترميم منازل 

رعاية أسرة تبرعات عينية 

زكاة     

1-تمويل:
25 مشروع

2-تدريب:
187 فتاة وامرأة

3-التطوير وتنمية القدرات:

158 مستفيدة 
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حمالت وتبرعات 

كسوة الصيف كسوة شتاء 

كسوة عيد الفطر 

السلة الغذائية  حقيبة مدرسية

كسوة عيد األضحى

قديمك جديد غيرك                                        أسعدهم لتسعد 

أنشطة ترفيهية

1- رحالت ترفيهية إلى : 

2-أمسية رمضانية من تنظيم مركز جونز هوبكنز ) ارامكو الطبي (

3-حفل نجاح لأليتام                    4-حفل معايدة مستفيدي االسكان الخيري ) مالذي (                      

 ارض الحضارات ) جبل قارة (         مطعم واي باك برجر          جواثا ) مهرجان فرحة اطفالنا (

خدماتنا في التمكين  ..

366 مستفيد

649 مستفيد 

332 مستفيد

500 مستفيد

304 مستفيد   

500 مستفيد   500 مستفيد 

1780 مستفيد 
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جــًدا  مهــم  عامــل  هــو  التعليــم  إن 
مــن عوامــل تقــدم األمــم وبدونــه مــا 
مــن امــة تســتطيع تحقيــق أي تقــدم 

وبالدهــا لشــعبها  وازدهــار 

الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله 
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معد فتاتي للتدريب - تدريب نساء 

خريجات قادرات متمكنات 
 يتمتعن 

ً
 واجتماعيا

ً
اقتصاديا

بحياة كريمة.

رؤيتنا ...

رسالتنا ...
تأهيل نساء األحساء لسوق 
العمل بميزات تنافسية من 

خالل التدريب المهني والتقني 
والحرفي.

589 خريجة 
عام 2019 

28 برنامج 
تدريبي 

55 متدربة
حصلت على وظيفة

110 متدربة أقامت 
مشروع خاص

8 لقاءات معرفية ) محاضرات ( مجانية
بإجمالي حضور 219 متدربة 

65 منحة 
تدريبية 

305 متدربة 
برسوم

مشروعتوظيف
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115
طفل وطفلة 

إجمالي 
األطفال 

روضة جمعية فتاة األحساء الخيرية ) األهلية ( 

بالمعرفــة  شــغوف  مبــدع  طفــل 
مؤهــل للمشــاركة فــي المجتمــع

رؤيتنا ...

رسالتنا ...
تنميــة القــدرات العقليــة واالجتماعية 
لألطفــال مــن خــالل مناهــج تعليميــة 
محفــزة  معرفيــة  وبيئــة  متطــورة 

االنتمــاء للمجتمــع  تغــرس لديهــم 

( فــي منهــج  )العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات  األربعــة   العلــوم  هــو منهــج علمــي يجمــع 
إطــار واحــد، يحفــز الطالــب علــى الحــل بطريقــة علميــة مخطــط لهــا عــن طريــق وضعــه فــي مشــكلة 
 واقعيــة و يقــوم بصنــع مشــروع لحــل المشــكلة باســتخدام معلوماتــه و خبراتــه و بالتعــاون مــع زمــالءه.   
خــالل  مــن  الناقــد  التفكيــر  و  التحليــل  الــى  الطفــل  توجيــه   :  Steam مــن  الهــدف 
تجربتهــا. و  الحلــول  افضــل  اختيــار  و  اقرانــه  مــع  مناقشــتها  و  الحلــول  بعــض   طــرح 

و من اهم القيم التي يتعلمها الطفل: التعاون ، اإلبداع، التفكير الناقد
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بيــن  االجتماعــي  التكافــل  أن  ممــا ال شــك فيــه، 
المســلمين ســمة مــن ســمات هــذا الديــن الــذي 
بســماحته  واألعــراف  األديــان  جميــع  عــن  تميــز 
وكرمــه. وكمــا قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم )أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة كهاتيــن 
– وأشــار بالســبابة و الوســطى - ( فأصبــح جــزاء 
كافــل اليتيــم صحبــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم فــي الجنــة، أســأل اللــه تعالــى أن نفــوز 

 بهــذا الجــزاء العظيــم.
ً
جميعــا
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دار عائشة الراشد ) شمل ( 

خاصــة  ظــروف  ذوات  فتيــات 
آمــن   أســري  بجــو  متمتعــات 

المجتمــع  فــي  وفاعــالت 

رؤيتنا ...

رسالتنا ...
الظــروف  ذوات  الفتيــات  تمكيــن 
تضمــن  داعمــة  بيئــة  فــي  الخاصــة 
والتأهيــل  والرعايــة  الحمايــة 
مســتدامة  مجتمعيــة  بمشــاركة 

8 برامج تدريبية
للمستفيدات   

4 مستفيدات
حصلن على وظيفة

8 مستفيدات
بمشاركات تطوعية

مستفيدة واحدة 
بمشروع خاص

27 برنامج 
ونشاط تدريبي

13 منحة تدريبية 

مشروعتوظيف
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       إن مســتقبل المملكــة مبشــر وواعــد 
, وتســتحق بالدنــا الغاليــة أكثــر ممــا تحقــق. 
دورهــا  بمضاعفــة  ســنقوم  قــدرات  لدينــا 
هــذا  صناعــة  فــي  إســهامها  وزيــادة 

. لمســتقبل ا
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549 متطوع ومتطوعة 

5 حمالت تطوعية ودورات11 مشاركة تطوعية خارجية13 وظيفة تطوعية

5972 ساعة تطوعية9 فرق تطوعية

أن تكــون للجمعيــة الريــادة فــي 
العمــل التطوعــي 

رؤيتنا ...

رسالتنا ...
التطوعــي  العمــل  ثقافــة  نشــر 
بالمجتمــع وتحقيــق مشــاركة فعالــة 

القطاعــات  كافــة  مــع 

مركز الريادة للعمل التطوعي 
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مبادرات عام 2019م .....

 فاطمة محمد الغنام  عبد المحسن راشد الراشد

منح دراسية مجانية ألطفال الروضة

لنحتفل بمسؤولية 89 متطوع

دعم تعليمي ألطفال األســر المســتفيدة من الجمعية 
للحصــول علــى تعليــم نوعــي فــي روضــة جمعيــة فتــاة 
االحســاء حيــث تعتبــر ريــاض األطفــال هــي اللبنــة األولى 
لتعليــم الجيــد, حيــث تكفــل الداعــم بالرســوم الدراســية، 
لــكل  والرحــالت  المدرســي  الــزي  الكتــب،  المواصــالت، 

طفــل. 

أفــراد  تســتهدف  الوطنــي  باليــوم  احتفاليــة  مبــادرة 
المجتمــع مــن كبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة, 
البيئــة وأركان  المحافظــة علــى  عــن  بــأركان توعويــة 
ترفيهيــة وفنيــة للصغــار والكبــار, وذلــك باشــراك عــدد 

كبيــر مــن الفــرق التطوعيــة بمجمــوع 89 متطــوع 

عدد المستفيدين:

عدد المتطوعين:

مبلغ الدعم
30 طفل

89 متطوع 

300 ألف ريال
شريك المبادرة

شريك المبادرة

قصر محيرس
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مبادرات عام 2019م .....

مبادرة مؤسسة عبدالمنعم الراشد االنسانية لتمكين مستفيدات دار عائشة 
الراشد )  شمل  (

1-أربع دورات تدريبية في السنة ) لكل مستفيدة (
2-دورات تخصصية معتمدة إقليميا

3- برنامج العمرة الجماعية 
4-جائزة راشد الراشد للموهبة واالبداع في بريطانيا

5-الدعم الوظيفي بعد التخرج
6-دعم المشاريع الصغيرة

7-تطوير السيرة الذاتية لكل مستفيدة
8- اقتناص الفرص التطويرية للمستفيدات

9- المساهمة في التمكين للسكن خارج الدار 

9 مستفيدات 
3 مستفيدات 
14 مستفيدة 
5 مستفيدات 
3 مستفيدات 

مستفيدة واحدة
20 مستفيدة 

تطوع 3 مستفيدات بمركز فاب الب 
4 مستفيدات 

عدد المستفيدات المبادرة 
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تشغيل المقاصف المدرسية

دعم وتمكين مستفيدات الجمعية

لتشــغيل  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مشــروع  مــن  انطالقــا 
المقاصــف المدرســية مــن قبــل االســر المنتجــة تــم االتفــاق 
بيــن وزارة التربيــة والتعليــم وجمعية فتاة االحســاء لترشــيح 
االســر المنتجــة وتمكينهــا لتشــغيل المقاصــف وفتــح منافــذ 
وتــم  بالمجتمــع  دورهــا  وتفعيــل  لمنتجاتهــا  تســويقية 
ترشــيح االســر وفقــا للشــروط المطلوبــة وتــم اطــالع االســر 

علــى الضوابــط الفنيــة والصحيــة لتشــغيل المقصــف 

بســوق  وإلحاقهــا   
ً
اقتصاديــا المــرأه  تمكيــن  إلــى  تهــدف 

الوصــول  ثــم   
ً
أوال والتأهيــل  التدريــب  طريــق  عــن  العمــل 

تأهيليــة وتدريبيــة  المبــادرة دورات  تقــدم  حيــث  للتمكيــن  
للمتدربــات مــن  الطهــي والخياطــة والتجميــل  فــي مجــال 
مســتفيدات أســر جمعيــة فتــاة األحســاء وأســر ذوي الدخــل 

العمــل لســوق  لتأهيلهــن  المحــدود 

شريك المبادرة

مبادرات عام 2019

عدد المستفيدين:

مبلغ الدعمعدد المستفيدين:

47 أسرة منتجة

375 ألف ريال95 متدربة

شريك المبادرة
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األنامل الخيرة 

سكني 

وهــي مبــادرة وخدمــة مجتمعيــة يســاهم فيهــا مجموعــة 
مــن المراكــز النســائية بتقديــم عــدد مــن الكوبونــات الخدميــة 
رمزيــة  وبأســعار  المخفضــة  أو  المجانيــة  الشــرائية  أو 
لصالــح بعــض األســر مــن مســتفيدات الضمــان اإلجتماعــي و 
الجمعيــات الخيريــة ، وفــي ذالــك لمشــاركتهم فرحــة العيــد 

و التخفيــف مــن عبــئ مصاريفــه.

مبــادرة مقدمــة مــن وزارة االســكان بالتعــاون مــع  جمعيــة 
مالئــم  ســكني  دعــم  توفيــر   بهــدف  األحســاء  فتــاة 
لمســتفيدي الضمــان االجتماعــي,    حيــث عملــت الجمعيــة 
تقديــم  بعمليــة  والمســاندة  المباشــرة  األعمــال  بتقديــم 
واألنظمــة  للمعاييــر   

ً
وفقــا للمســتفيدين  الســكني  الدعــم 

المعتمــدة.

شريك المبادرة

شريك المبادرة

مبادرات عام 2019

عدد المستفيدين:

عدد المستفيدين:

569 مستفيدة

7 أسر مستفيدة
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مبادرات عام 2019م

مبادرة مشروع تمكين نورة الموسى ) أم عبد العزيز (

مشــروع »تمكيــن« لنــورة الموســى لتدريــب وتأهيــل المــرأة بالتعــاون مــع معهــد فتاتــي لتدريــب 25 متدربــة فــي دورة 
 لرؤيــة المملكــة فــي توفيــر حيــاة كريمــة للمــرأة مــن خــالل التمكيــن االقتصــادي وإلحاقهــا بســوق 

ً
الخياطــة وذلــك تحقيقــا

 ثــم الوصــول للتمكيــن .
ً
العمــل عــن طريــق التدريــب والتأهيــل أوال

 بهــدف توفيــر الفــرص التعليميــة وإيجــاد الفــرص الوظيفيــة للفتيــات التــي مــن هدفهــا تمكيــن المــرأة وتحقيــق نــوع مــن 
االكتفــاء الذاتــي وتوفيــر الحيــاة الكريمــة.   

الفئة المستهدفة:

مبلغ الدعم

عدد المتدربات:

مستفيدات الضمان االجتماعي والجمعيات الخيرية 

102175 ريال

25 متدربة
شريك المبادرة
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مبادرات .....

 إفطار الصائم

 لبــث روح األخــوة والتكافــل االجتماعــي والترابــط بيــن المســلمين أقامــت جمعيــة فتــاة األحســاء مبــادرة 
ً
تحقيقــا

إفطــار الصائــم لتقديــم وجبــات اإلفطــار للصائميــن فــي المســاجد خــالل شــهر رمضــان المبــارك.
وتــم تنفيــذ المبــادرة بإشــراك المتطوعيــن والمتطوعــات حيــث تــم تجهيــز اكثــر مــن 200 وجبــة ليتــم توزيعهــا فــي 

.
ً
 يوميــا

ً
المســاجد القريبــة مــن مقــر الجمعيــة ليتوافــد علــى المواقــع مــا بيــن 150 إلــى 200 صائمــا

الفئة المستهدفة:

مبلغ الدعم

العدد:

الصائمين في المساجد

8360 ريال

1000 صائم 
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التقرير السنوي 

للمواطنيــن  المالئــم  الســكن  توفيــر  إن    
أولوياتنــا  مــن  الكريمــة  الحيــاة  وأســباب 

الشــخصي اهتمامــي  محــل  وهــو 
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 اإلسكان الخيري ) مالذي (

 أبرز البرامج التدريبية لمستفيدي اإلسكان الخيري 

اإلســكان  لتســخير  يهــدف  تنمــوي  مشــروع  هــو 
كوســيلة لتنميــة األســر التــي ترعاهــا الجمعيــة فــي 

األحســاء منطقــة 

مبلغ الدعم :عدد المستفيدين:

25 مليون ريال 49 أسرة 

شريك المبادرة

مشروع اإلسكان الخيري ) مالذي ( ..

   ورثــة أبنــاء المرحــوم م.عبــد الرحمن العمران

ي 
صح

ل ال
مجا

ال
ي 

م
ل التعلي

مجا
ال

ي
ماع

ل االجت
مجا

ال
ي

صاد
ل االقت

مجا
ال

فعالية طب األسنان
الصحة العامة لمكافحة األمراض المعدية 2-1 

االسعافات األولية والتعامل مع الطوارئ
التغذية لمرضى السكري

التوعية بأهمية الغذاء الصحي
الصحة النفسية 

بالقيم تحلو الحياة 1 - 2
األم القائدة 

الحوار األسري
مهارات حل المشكالت 1 - 2

نشر ثقافة العمل الحر 
الوعي المالي 

نظام العمل - حقوق و واجبات 
مكونات الشخصية الريادية

ابدأ مشروعك 

برنامج الكنز - لنشر ثقافة القراءة لدى األطفال
رحلة اثراء الب 

االستعداد لالختبار 
استقبال العام الدراسي الجديد 

برنامج هدفي في مستقبلي
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أيام عالمية .....

يوم المرأة العالمي

تحت عنوان “اننا للحياة قوة .. أقامت جمعية فتاة األحساء التنموية الخيرية جلسة حوارية باليوم العالمي للمرأة 
 
ً
 كبيــرا

ً
برعايــة صاحبــة الســمو األميــرة عبيــر بنــت فيصــل آل ســعود، جمعــت فيهــا نخبــة مــن ســيدات الوطــن الالتــي تركــن أثــرا

 وعمليــا فــي مجــاالت مختلفــة, منهــم الدكتــورة عبيــر العليــان، افنــان البابطيــن, نــوال 
ً
فــي نهــوض الســعودية علميــا

العفالــق, ســاره العمــران, تــرف العفالــق.  
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أيام عالمية .....

اليوم العالمي لليتيم

التوعية عن سرطان الثدي

يــوٌم يتــّم االحتفــال فيــه باأليتــام، إلدخــال الفــرح 
األنشــطة  مــن  العديــد  وإقامــة  قلوبهــم،  إلــى 
إلــى  والبهجــة  الســرور  دخــل 

ُ
ت التــي  الترفيهيــة 

أيامهــم.

فــي شــهر أكتوبــر مــن كل عــام للتوعيــة بســرطان الثــدي 
تضامنــا مــع مرضــى ســرطان الثــدي.

حيــث تــم تفعيــل برنامــج ســرطان الثــدي ) لمســتفيدي 
المبكــر  والكشــف  الوعــي  زيــادة  بهــدف    ) الجمعيــة 

المــرض. هــذا  مــن  الوقايــة  وكيفيــة 
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أيام عالمية .....

العالمــي  باليــوم   
ً
ســنويا األحســاء  فتــاة  جمعيــة  تحتفــل 

 للطفــل والــذي يصــادف العشــرين مــن نوفمبــر مــن كل عــام 
حيــث انبثقــت فكــرة اليــوم العالمــي للطفــل لتذكيــر  البالغيــن 
بضــرورة احتــرام حقــوق األطفــال ومنهــا حقهــم فــي الحيــاة 
وفــي حريــة الــرأي والديــن و التعليــم و الراحــة و وقــت الفــراغ، 
والحمايــة مــن العنف الجســدي والنفســي، وعدم اســتغاللهم 

فــي العمــل قبــل االســتمتاع ببــراءة الطفولــة.

تأتــي هــذه المناســبة لتأكيــد أهميــة العمــل التطوعــي كقيمــة 
 للعمــل التطوعــي 

ً
إنســانية نبيلــة يحتفــل فيهــا العالــم تكريمــا

الريــادي  بالعمــل  الجمعيــة  مــن  واهتمامــا  والمتطوعيــن، 
التطوعــي, نفــذت هــذا العــام برنامــج بعنــوان ) أينعــت الثالثيــن 
( لموظفاتهــا  لدعــم دورهــم التطوعــي و تشــجيعهم علــى  
يســتطيع  عنصــر  أهــم  مــن  واالســتفادة  مقابــل  بــال  العطــاء 
الجميــع التطــوع فيــه وهــو الوقــت والجهــد والعلــم والــرأي 

والخبــرة، كأحــد أوجــه التطــوع والعطــاء.

اليوم العالمي للطفل 

اليوم العالمي للتطوع 
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اليــدوي  العمــل  قيمــة  وترفــع  المجتمــع  لــدى  اإلنتاجيــة  الثقافــة  لترســيخ  المنتجــة  لألســر  ســنوي  معــرض 
التنمويــة  الجمعيــة  مســيرة  تخــدم  الفعاليــة  وهــذه  المهــارات,  واكتشــاف  واالبتــكار  االبــداع  وتشــجيع 
الجمعيــة  أخــذت  وقــد  المنتــج.  الفــرد  وتنميــة  المنتجــة  باألســر  االهتمــام  أهدافهــا  أهــم  مــن  التــي 
مــن  األمــور  بتفاصيــل  واالهتمــام  مهاراتهــم,  وتنميــة  تدريبهــم  مــن  بــدًء  األســر  دعــم  عاتقهــا  علــى 
العمــل. لســوق  وتأهيلهــم  لهــم  بالتســويق  وانتهــاًء  المنتــج,  بجــودة  واالهتمــام  الــذات  تطويــر   حيــث 

وتعتبر فعالية كلنا منتجون سلسلة من النجاحات واإلنجازات منذ نسخته األولى عام 1430هـ

هب البراد 2 ) كلنا منتجون 9 (

أرقام و انجازات 

فعاليات 2019 

180 ألف زائر و زائرة  
120 متطوع ومتطوعة 

16   داعم 

70 رائد و رائدة أعمال
64 أسرة منتجة 
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برنامــج ســنوي يجمــع بيــن الترفيــه والتعلــم واالكتشــاف للصغــار والكبــار, بهــدف اتاحــة الفرصــة الكتشــاف 
ميــول االطفــال والفتيــات وتنميــة مواهبهــم , وتزويدهــم بمعــارف ومهــارات تعليميــة  فــي قالــب 
ترفيهــي  خــاص يتــالءم مــع  طبيعــة األنشــطة المقدمــة , كذلــك   لتمكينهــم مــن قضــاء اوقــات ممتعــة 

بأنشــطة مفيــدة خــالل فتــرة االجــازة الصيفيــة .

النادي الصيفي ) جمعتنا حلوة 3 (

أرقام و انجازات 

فعاليات  2019

28  فتاة وسيدة   
48  طفل وطفلة 

6   رحالت ترفيهية 

17 برنامج ترفيهي وتعليمي وثقافي مختلف 
9 داعمين وشركاء نجاح 

10 متطوعات  
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العضوية .....
تنفيذ اللقاء السنوي للعضوات 

  بهــدف تعزيــز التواصــل بيــن الجمعيــة والعضــوات و اســتقطاب عــدد جديــد مــن العضــوات 
ً
يقــام هــذا اللقــاء ســنويا

وتعريفهــم بأهــم انشــطة  وبرامــج الجمعيــة للعــام الحالــي  وعــرض أبــرز انجــازات الجمعيــة للعــام المنصــرم 
ونشــر ثقافــة العمــل التطوعــي بينهــم.

اجتماع الجمعية العمومية
فــي كل عــام نلتقــي فــي عضواتنــا فــي الجمعيــة العموميــة ليتــم مناقشــة اســتراتيجيات العمــل والميزانيــات 

الماليــة ونتشــارك معهــم ابــرز النجاحــات واالنجــازات 
وهــذا العــام ســعدنا باســتقبال عضواتنــا فــي الجمعيــة العموميــة فــي مقــر الجمعيــة لنعــرض لهــن أهــم البرامــج 

التنمويــة و نناقــش ابــرز االنجــازات والتطــورات اإلداريــة التــي حدثــت خــالل عــام 2019م 

طريقة االنضمام للعضوية 

 إلــى مقــر الجمعيــة وملــئ اســتمارة 
ً
1-الحضــور شــخصيا

اإللكترونــي  موقعنــا  خــالل  مــن  أو   ,
ً
ورقيــا التســجيل 

.  WWW.FTATALAHSA.COM

لعضويــة  المختــارة  للفئــة  الســنوية  الرســوم  2-دفــع 

 , شــيك , التحويــل البنكــي ( و فــي حــال 
ً
الجمعيــة ) نقــدا

التحويــل أو اإليــداع البنكــي يتــم إرســال رســالة علــى رقــم 

.0559166827 الجــوال 
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إيمانــا منــا بــأن المســؤولية المجتمعيــة لهــا دور 
كبيــر فــي إنشــاء مجتمــع حيــوي يعتمــد علــى 
الربحيــة  المؤسســات  بيــن  ومشــاركات  قــدرات 
وحيــث يعتبــر تمكيــن األفــراد وتطويــر المجتمــع 
 منــا 

ً
هــدف أساســي فــي رؤيــة 2030, وســعيا

تحقيــق  إلــى  تهــدف  إبداعيــة  شــراكة  لتحقيــق 
وتحقيــق  تخصصــه,  بحســب   

ً
كال الرؤيــة  هــذه 

المســؤولية المجتمعيــة للجــات الربحيــة, تــم عقد 
القطاعــات‘  مختلــف  مــع  مجتمعيــة  شــراكة   49
الحكومــي والخــاص‘ ومجــاالت مختلفــة ) صحــي, 

تعليمــي , خدمــي , تدريــب وتطويــر, ..الــخ (

الشراكات المجتمعية 

شراكات اعالمية 

شراكات مع جهات خدمية

فرق تطوعية

إجمالي عدد الشراكات

شراكات صحية 

جهات تعليمية

57   شراكة

16 شراكة

8 شراكات

شراكة واحدة

24 شراكة

9  شراكات

الشراكات المجتمعية ..
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فتــاة  جمعيــة  حــرص  مــن   
ً
انطالقــا

علــى  الخيريــة  التنمويــة  األحســاء 
تطويــر الــكادر الوظيفــي لديهــا بمــا 
الخدمــات  مســتوى  علــى  ينعكــس 
ورفــع  لمســتفيديها  المقدمــة 
تــم  الوظيفــي.  الرضــا  مســتوى 
الموظفــات  مــن  كبيــر  عــدد  الحــاق 
وملتقيــات  تطويريــة  دورات  إلــى 
ثقافيــة وتخصصيــة  بمــا يتناســب مــع 

الوظيفيــة  مؤهالتهــم 

ورشة اساسيات كتابة  الخبر الصحفي 
ورشة اساسيات التصوير االحترافي 

دورة قوة االختبار ضمن برنامج واحه 
دورة مهارات التفكير 

دورة مهارات برامج الميكروسوفت اوفيس 
العادة االولى كن مبادر من العادات السبعه لالشخاص االكثر فاعلية 

مؤتمر تقنية القطاع الغير ربحي ) حلول (
لقاء صناعة الصحافة االلكترونية 

دورة فن الجرافيك  - تصميم الهويات والشعارات
ورشة بناء القدرات من قبل بنك التنمية 

دورة تأهيل مطوري الموارد المالية 
ملتقى التسويق الرقمي للمنظمات الغير ربحية 

دورة مدير التطوع في القطاع الغير ربحي
منتدى األحساء لالستثمار 

اللقاء التعريفي لمعايير الحوكمة ودليل الحسابات الموحد 

بحضور 12 موظفة 
20 موظفة 

موظفة واحدة 
موظفة واحدة 
موظفة واحدة 

3 موظفات 
موظفة واحدة 

4 موظفات 
موظفة واحدة 

3 موظفات 
موظفة واحدة 

موظفتان
موظفة واحدة
موظفة واحدة

5 موظفات  

األحساء
األحساء
األحساء 
األحساء
األحساء
األحساء 
الرياض
االحساء
الرياض
األحساء

الخبر
الرياض
الخبر

األحساء
األحساء 

عدد الملتحقاتالبــــــــــــرامج  المدينة 

تدريب العاملين وتطويرهم ..
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العالقات العامة واالعالم

المنصات االعالمية للجمعية 

نحن واإلعالم 

حرصــت الجمعيــة علــى تعزيــز عالقاتهــا  بالمجتمــع الخارجــي، وإبــراز دورهــا فــي تقديــم خدماتهــا للمــراة والطفــل  
إلــى   

ً
إضافــة  ، العالقــة  الجهــات والجمعيــات والمؤسســات ذات  بينهــا وبيــن جميــع   التعــاون  ، ومــد جســور 

المشــاركة فــي المعــارض والبرامــج المحليــة، ونشــر أخبــار الجمعيــة فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة ومواقــع 
التواصــل اإلجتماعــي  وإنتــاج االفــالم. وتنظيــم اإلحتفــاالت واللقــاءات والمهرجانــات التــي تقيمهــا الجمعيــة.

أخبار صحفية

لقاءات اذاعية

لقاءات تلفزيونية

تويتر

انستغرام 

يوتيوب 

8850   متابع

 3451 متابع

1600 مشاهدة 

228 خبر

لقائين اذاعيين

لقائين

التقنية االلكترونية
تدشين موقع الكتروني ومتجر خاص  للجمعية

تطوير البنية التحتية للشبكات الداخلية وشبكات االنترنت

التحول الرقمي في المعامالت واالجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين

تدشين رابط التبرع عبر تطبيق الجوال

SMS تدشين خدمة التبرع عبر الـرسائل النصية
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 مــا تبــدأ قصــص النجــاح برؤيــة, 
ً
دائمــا

وأنجــح الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى 
علــى مكامــن القــوة ..
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قصص نجاح 

صاحب المشروع           سلوى حسين أحمد الجويد  
مقهى  نشاط المشروع  

20000 ريال  قيمة التمويل   
3 موظفات عدد الموظفين  

 

بدايتــي كانــت مــع حبــي للقهــوة, تحــول حبــي للقهــوة الــى شــغف وطمــوح وهــدف, أردت ان اكــون مشــروع 
خــاص بــي , كان ذلــك قبــل تنفيــذ المشــروع ب)6( ســنوات واجهــت صعوبــات كثيــرة أولهــا كيــف اعــرض فكرتــي امــام 

المجتمــع ؟ كيــف اقنعهــم ؟ كيــف ابــدأ؟
استجمعت قواي وانطلقت !!!

كانــت بدايتــي انــي توظفــت فــي مقاهــي حتــى اكســب خبــره لمــدة ســنة , اخــذ دورات تدريبيــة معتمــدة مــن جهــات 
حكوميــة , وايضــا  دورات مــن االنترنــت لنفــس فكــرة المشــروع .

كان دعــم الجمعيــة ســبب انطالقــي للمجتمــع ولســوق العمــل , فــي البدايــة كنــت اشــتركت فــي المعــارض و 
الصغيــرة  المهرجانــات 

داخل محافظة االحساء  عددها )21( معرض, ومعرض واحد خارج األحساء.

سال القهوة

نبذة عن المشروع 

صاحب المشروع           فوزية أحمد صالح الزويد 
تنسيق الحفالت  نشاط المشروع  

20000 ريال  قيمة التمويل   
موظفة واحدة  عدد الموظفين  

 

بدايتــى مــن عشــر ســنوات كانــت عــن طريــق تنســيق الزهــور والمناســبات الصغيــرة ومــن ثــم عملــت علــى تطويــر 
نفســي مــن خــالل العديــد مــن الــدورات بلغــت 10دورات تدريبيــة المقدمــة مــن جمعيــة فتاة االحســاء حيث ســاهمت 
علــى صقــل موهبتــي وبحمــد اللــه وفضلــه اصبحــت مصممــة ومدربــة مطــورة فــي مركــز االبــداع الحرفــي ولــدي 

عملــي الخــاص فــي تصميــم ديكــور المنــازل وتنفيــذ الــدروع .

فوز ديزاين 

نبذة عن المشروع 
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صاحب المشروع           سليمة يوسف أحمد الحليمي 
مركز خياطة  نشاط المشروع  
15000 ريال  قيمة التمويل   
4 موظفات عدد الموظفين  

 

عبارة عن مشروع خياطة مالبس أطفال – فساتين نسائي 
قررت أن أخيط مالبسي بيدي مهما كان شكال وشاكال,لذاقررت االتجاة لدراسة الخياطة بعد سنين من التعب 

والدراســة وحضــور دورة فــي مجــال الخياطــة والتعلــم الذاتــى وكانــت رؤيتــى للمســتقبل بــأن أصــل للعالميــة بعالمــة تجاريــة  
عربيــة و بأســم عربــي, اختــرت )ســندس(, وحصلــت علــى شــهادة اعــداد مــدرب موثقــة مــن الغرفــة التجاريــة. اقيــم العديــد 
مــن الــدورات, بلغــت عــدد الــدورات التــي قدمتهــا )9(دورات. واالن لــدى مشــغل خياطــة متكامــل بفضــل مــن اللــه ثــم بدعــم 

مــن برنامــج  )صنعتــى لتمويــل المشــروعات الصغيــرة (بعــدد مــن مكائــن الخياطــة المتطــورة و توظيــف عــدد مــن الفتيــات.

صاحب المشروع           محسنة حمد المري  
تصنيع عطور   نشاط المشروع  

20000ريال  قيمة التمويل   
2 موظفات عدد الموظفين  

 

عبارة عن تركيب عطور بنسب معينة وروائح خاصة وحصرية وبإنتاج خاص بها 
بديــت موهبتــي مــع العطــور والبخــور أثــر مــن عشــر ســنوات ثــم عملــت علــى تطويرهــا مــن خــال دورات تدريبيــة داخــل وخــارج 
الســعودية )قطــر – االمــارات( وكذلــك التحقــت بالــدورات التأهيليــة بجمعيــة فتــاة االحســاء التنمويــة الخيريــة حيــث ســاهمت 
علــى صقــل موهبتــي بدعمــي بتمويــل مالــي مــن برنامــج صنعتــي لتمويــل المشــروعات الصغيــرة  واصبــح لــى خــط عطــور 

خاصــة بشــعار معــروف وموثــق ومشــاركات بمعــارض داخــل وخــارج االحســاء عــدد)10( معــارض

سندس فاشــــــون

R o s e  K a z a n

نبذة عن المشروع 

نبذة عن المشروع 

قصص نجاح 
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الداعمين و شركاء النجاح 

 للداعمين
ً
 شكرا

 لمساهمتكم في تغيير حياة أكثر من 3000 امرأة وطفل خالل عام 2019
ً
 شكرا
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داعمي الجمعية لعام 2019

مبلغ الداعم الداعم 
شركة كفاءات المعرفة

أرامكو السعودية

أبو تركي 

نجالء عبد الرحمن العمران 

مدارس األنجال

نورة العثمان

عبدالعزيز الموسى وحرمه

خالد عبدالرحمن العمران

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

شركة راشد الراشد و أوالده

شركة الكفاح القابضة

شركة عبدالله بن سعد الراشد

أحمد البسام

مؤسسة عبدالمنعم الراشد االنسانية

فاطمة الغنام

جمعية البر الخيرية

فوزية الجفالي

عبدالعزيز سليمان العفالق

شركة محمد وباسم ابناء ياسين الغدير وشركاؤه

محمد النعيم

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

عبدالمحسن راشد الراشد

 

1227960

235720

410500

292500

284325

543877

641737

200000

173476

150000

166200

100000

121000

116200

100000

94991

80000

50000

82000

65160

50000

50000
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التقرير السنوي 

داعمي الجمعية لعام 2019
مبلغ الداعم الداعم 

ام ماهر

ام سعد

عمر النصار 

شركة الراشد للمقاوالت 

شركة الجبر القابضة 

األميرة عبير بنت فيصل آل سعود

مبارك احمد سالم 

عبدالرحمن ابراهيم المهنا

كافي ريشيو 

عائشة الملحم

أسواق محاسن المركزية 

 هشام عبداللطيف الجبر

دانة الصالح 

لطيفة عبدالله العفالق

شركة االسمنت  السعودية 

سعد الحسين

سليمان عبدالعزيز العفالق

مجموعة مارشميلو لتنسيق الحفالت

منى حسن العفالق

مجمع  عيادات الدكتور طاهر البحراني

لمى آل شيخ مبارك

مليحة عبدالرحمن الجغيمان 

45,000

45,000

44,000

40,000

40,000

30,000

30,000

30,000

27,085

25,000

25,000

25,000

24,000

24,000

23,071

20,000

20,000

19,000

15,000

15,000

14,000

14,000
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لعام 2019 

 داعمي الجمعية لعام 2019

مبلغ الداعم الداعم 
شركة مخابز االحساء االوتوماتيكية 

علي العمودي

الليلة المدهشة 

مكان الورد 

سارة عبدالعزيز العفالق

محمد العرفج 

شركة الصناعات الكيميائية )صدارة(

منصور إبراهيم العفالق

األمير محمد بن فهد آل سعود

محمد عبد الله الفرج 

إيهاب الدوسري 

 جمعية االمل والمحبة التطوعية 

مؤسسة عدسة الخليج

عبدالعزيز الملحم

خليفة المزيعل

ام فهد العجمي

منال عبدالرحمن الموسى

نورة الكليب

هالة العفالق

نورة صالح الزامل 

قالئد الدر لطب األسنان

بدر بوسبيت

11,487

11,219

11,100

10,500

10,500

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

9,600

9,000

9,000

8,400

6,899

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,900
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التقرير السنوي 

داعمي الجمعية لعام 2019
مبلغ الداعم الداعم 

فادية عبدالله الراشد

فندق بلوساندس

وجدان عبدالله عبدالخالق

عادل سعد المنقور

سارة العمران

الجوهرة عبدالله العفالق

مركز اليحيى

محمد عبدالعزيز العفالق

محمد الملحم

مجمع ناس الطبي 

مطعم جومان

مجمع كيان الطبي

شركة انجاز العربية للمقاوالت

زهور الخريف لتجهيز الحفالت

عهود عبد الرحمن النعيم

عبد السالم العودة 

 

5,500

5,400

5,178

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
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لعام 2019 

ميزانية الجمعية لعام 2019
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التقرير السنوي 

ميزانية الجمعية لعام 2019
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لعام 2019 

ميزانية الجمعية لعام 2019
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التقرير السنوي 

ميزانية الجمعية لعام 2019
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لعام 2019 

ميزانية الجمعية لعام 2019
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التقرير السنوي 

 تبرعات - صدقات ايجارات

 للرعايات واإلعانات

 للتبرعــات

 مساعدات - كفالة أسرة - كفالة يتيم

 دار عائشة الراشد - شمل 

  معهد فتاتي للتدريب

اإلسكان الخيري ) مالذي ( 

 لالستقطاع

بنك الرياض 

العربي الوطني

البنك الفرنسي

بنك الراجحي 

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

بنك البالد 

مصرف االنماء

S A 8 8 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 3 2 6 4 2 6 9 9 4 0

 S A 3 4 3 0 4 0 0 1 0 8 0 0 1 2 1 7 2 0 0 0 1 7

S A 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 6 8 0 0 1 5 1

S A 7 6 8 0 0 0 0 2 7 7 6 0 8 0 1 0 1 4 1 0 0 6

S A 3 9 8 0 0 0 0 2 7 7 6 0 8 0 1 0 1 4 4 0 0 0

S A 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 9 6 8 5 0 0 1

S A 6 9 1 5 0 0 0 9 9 9 3 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6

S A 1 5 0 5 0 0 0 0 6 8 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1

حساباتنا البنكية 
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لعام 2019 

 كل الشكر لأليادي الخيرة التي ساهمت في
طباعة هذا الكتيب

 السادة وكالة تالوين للدعاية واإلعالن
 







تطبيقنا ..موقعنا ...

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - األحساء


