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FTAT AL-AHSA CHARITY & DEVELOPMENT
أقالكمهذذذئ أقجهذذحهئ







حفظه الله 

 
ً
 ناجحــا

ً
هدفــي األول أن تكــون بالدنــا نموذجــا

األصعــدة،  كافــة  علــى  العالــم  فــي   
ً
ورائــدا

ذلــك. تحقيــق  علــى  معكــم  وســأعمل 



حفظه الله 

 يجــد فيــه كل مواطن 
ً
 أكثــر ازدهــارا

ً
طموحنــا أن نبنــي وطنــا

، لــن نقبــل 
ً
مــا يتمنــاه، فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه معــا

إال أن نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم



ــاة االحســاء بخــط مســارها عام1401لنهضــة النــص االخــر فــي االحســاء برؤيــة واضحــة » نســاء واطفــال االحســاء  ــدأت جمعيــة فت ب
فاعلــون فــي المجتمــع ويتمتعــون بحيــاة كريمــة » وذلــك مــن خــال تمكينهــم مجتمعيــا فــي الريــادة المجتمعيــة وتبنــى المبــادرات 
المســتدامة ونشــر الوعــي الموجــه و تحفيــز المشــاركة المجتمعيــة و كســب التأييــد فــي قضاياهــم واســتمرت بااللتــزام بالعمــل 
.
ً
المؤسســي والشــفافية و المســاءلة والعــدل و المســاواة والتعايــش لتقويــة النســيج المجتمعــي متخــذة األبــداع اســلوبا ومنهجــا

... 
ً
من يسعى للنهضة ينهض من داخله أوال

مرت الجمعية في تاريخها بأربعة مسارات:
رعاية توعوية شاملة ورعاية األسرة والتنمية المستدامة والمؤسسية والجودة الشاملة، وال نزال نطمح الى ماال سقف له.

وكمــا أن نصــف القمــر مضــي يذيــب العتمــة ويســفر الــدرب ... تــراءت للجمعيــة أهدافهــا لتنويــر الوعــي بــدور المــرأة والطفــل والتضامــن 
مــع حقوقهمــا وكســب الجهــات المعنيــة وغــرس العمــل التطوعــي وتطويــر بيئــة محفــزة وترســيخ المشــاركة المجتمعيــة .....ومــن ســار 

علــى النــور أضــاء.
قبل أن يجنى الحصاد كان نصف الزرع زهرا وبراعما .... راعت الجمعية عدة انشطة للمرأة والطفل فأنشأت : 

وحدة الدعم وتأهيل المرأة: للمساعدات وريادة االعمال وتطوير المشروعات الصغيرة وتعزيز قدراتها ببيئة محفزة.

معهد عالي لتطوير وتدريب المرأة بالتدريب نرتقي لخريجات قادرات ومتمكنات.
دار لرعاية وتأهيل الفتيات ذوات الظروف الخاصة حب وانتماء لفتيات يتمتعن بجو أسرى آمن وفعال.

مركز تعليمي لألطفال في مرحلة ما قبل الدراسة طفولة واعدة لطفل مبدع وشغوف للمعرفة.
المجتمــع المزهــر يكمــل بعضــه بعضــا كمجتمــع حيــوي يعتمــد علــى قــدرات ومشــاركات المؤسســات الربحيــة وغيــر الربحيــة ، فــكان 
للجمعيــة دورهــا فــي المســؤولية االجتماعيــة، تمكــن الفــرد َوتطــور المجتمــع توافقــا مــع الرؤيــة الوطنيــة ســاعية لتحقيــق شــراكة 

ابداعيــة تهــدف إلــى تحقيــق هــذه الرؤيــة . كــي يزهــر فــي كل مجــال بســتان.
ــاة األحســاء قلــب واســع  ــة أن ُتمــد يــد التطــوع لآلخريــن. ولجمعيــة فت ــا باآلخــر، وكمــال الشــعور بالمحب كمــال االنســانية أن يشــعر كان
للتطــوع والمتطوعــات، كمــا تفتخــر الجمعيــة بانضمــام عضــوات مــن مختلــف شــرائح المجتمــع« موظفــات فــي قطاعــات عامــة أو خاصــة 

وســيدات أعمــال وذوات خبــرات متميــزة فــي عــدة مجــاالت«. والتــزال تفخــر باســتقطاب  المزيــد لنهضــة األحســاء و تميــز مجتمعهــا.

 تــروى فــي كل همــة فتــاة و ابتســامة طفــل ، جمعيــة تهتــم بنصــف المجتمــع ومســتقبله 
ُ

 والتــزال حكايــة شــغف
المــرأة والطفــل ســتنهض إن نهضــت كلك

 أ.لطيفة عبدالله العفالق

كلمة رئيسة مجلس إدارة 
جمعية فتاة األحساء 



 وتطــوًرا، يجعلــه فــي مصــاف الــدول 
ً
رســمت رؤيــة 2030 لمملكتنــا الحبيبــة مامــح مســتقبل وطــن أكثــر ازدهــارا

المتقدمــة، يجــد فيــه الفــرد كل مايتمنــاه فــي مجــال التعليــم والتأهيــل والتوظيــف والترفيــه وإتاحــة الفــرص 
للجميــع، لنكــون مجتمًعــا حيوًيــا منتًجــا كمــا تأمــل قيادتنــا الطموحــة.

 يســاهم فــي تحقيــق 
ً
ويأتــي دورنــا فــي مــدارس األنجــال األهليــة  كمؤسســة تعليميــة لنكــون جــزًء فاعــا

تلــك الرؤيــة مــن خــال رفــع مســتوى التحصيــل األكاديمــي للطالــب، تنميــة شــخصيته وتهيئتــه للمســتقبل 
الجامعــي والوظيفــي، إتاحــة الفــرص التطوعيــة النوعيــة لــه وتشــجيعه وتدريبــه للمشــاركة فــي المنافســات 
ــا أرحــب بعــد التخــرج وتتــاح لــه 

ً
الوطنيــة و الدوليــة، و االهتمــام بمســتوى كفــاءة اللغــات لديــه؛ لتفتــح لــه أفق

 فــي مجتمعــه بــإذن اللــه. 
ً
فــرص القبــول فــي أعــرق الجامعــات الســعودية و العالميــة و ليكــون فــرًدا فاعــا

وتأتــي شــراكتنا مــع جميعــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيريــة كأحــد أهــم الشــراكات المســاندة لنــا والممتــدة 
ألكثــر مــن 35 عــام والقائمــة علــى تكامــل األدوار لتحقيــق األهــداف بصــورة مثلــى توافــق تطلعــات كا 
الطرفيــن مــن خــال التخطيــط والتنفيــذ للمشــاريع والبرامــج المختلفــة وطــرح المبــادرات التطوعيــة والتدريــب 

 حســب اختصاصــه.
ً
التبادلــي بيننــا وبيــن الجمعيــة كا

ونحــن فــي مــدارس األنجــال األهليــة نســعى للتكامــل والتكاتــف مــع جميــع الشــركاء لتقديــم أفضــل الخدمــات 
التعليميــة لطابنــا وذويهــم بمــا يحقــق رؤيــة ورســالة المــدارس.

 دعواتنــا للجمعيــة بــدوام التميــز فــي كل مايقدمونــه مــن مبــادرات وخدمــات اجتماعيــة نوعيــة 
ً
وختامــا

تســاهم فــي تمكيــن المــرأة والطفــل وتحقــق لهمــا الحيــاة الكريمــة.

ابتسام عبدالله العفالق
المشرف العام بمدارس األنجال األهلية

كلمة الداعم االستراتيجي
مدارس األنجال األهلية:



عائشـــــــة حســـــــن الــــدوســـــري

المديــر التنفيـــــذي

 لطيفة عبدالله صالح العفالق

 فادية عبدالله علي  الراشد

 نورة عبدالعزيز أحمد العثمان

 هياء خالد صغير الدوسري

 منال عبدالرحمن الموسى

 سارة عبدالعزيز سليمان العفالق

فوزية أحمد عبد الله الملحم

أميرة عبدالله ابراهيم الجبر

لمى محمد ال الشيخ مبارك

رئيس مجلس اإلدارة

نائــــبــــــــــة الرئيـــس

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

أميـــنة الصنـــــدوق 

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

مجلس اإلدارة
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الهيكل التنظيمي



العمل المؤسسي

اإلبــــــــــــداعالتعــايش

الشفافية والمساءلة

العدل والمساواة 

 نلتزم بالعمل المؤسسي
لتحقيق الجودة الشاملة

 المساءلة تحفزنا والشفافية
 تدفعنا

 نســاء وأطفال األحســاء فاعلــون في المجتمع ويتمتعــون بحياة كريمة

 نعمل بعدل ومساواة لنضمن
 حق الجميع في المشاركة

 نؤمن بالتعايش بين الجميع
 لتقوية النسيج المجتمعي

 نعتمد االبداع اسلوًبا ومنهًجا

رؤيتنــــا

قيمنـــا

رسالتنا
تمكين نســاء وأطفال االحســاء مجتمعًيا من خالل الريادة في : 

 تبني المبادرات المستدامـــة                   نشـــــر الوعـــي المــوجــــــــه

 تحفيز المشاركة المجتمعيــة                   كسب التأييد في قضــاياهـم 

عن الجمعية



التعايش بين طوائف 
المجتمع

التكاملية في العمل 

رصد احتياجات المجتمع ودراسة العوائق

متابعة وتقييم  أداء المشاريع والتأكد 
من تحقيق األهداف

تصميم وتخطيط المشاريع ووضع خطة زمنية 
وموازنة مالية إليجاد الحلول المناسبة 

التحسين والتطوير المستمر لرفع مستوى 
أثر مشاريع 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 

االبتكار و التجديد

مبادئنا التوجيهية

منهجيـــــــــتنا



نطاق الخدمة

مجاالت الخدمة

نطاق خدماتنا

األحساء - الهفوف والمبرز 

المرأة والطفل 

تم خدمة أكثر من

األحساء

5 4 2 3
مستفيد
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مسيـــرة 42 عـــــــــام
من العطـــــــــــــــــــــــــــاء

والزلنا نطمح إلى ما ال سقف له ..

الخط الزمني



إنجازاتنا خالل الجائحة

12
34
56
78

العمل عن بعد من خالل الموقع 
اإللكتروني والنظام الرقمي الداخلي

-حصر استقبال التبرعات ومراجعة 
المستفيدين إلكترونيًا

 تخصيص أرقام وقنوات تواصل 
مباشرة لخدمة مستفيدي الجمعية

تقديم محتوى توعوي ورسائل إيجابية 
عبر حسابات التواصل االجتماعي

تنفيذ فيديو للمستفيدين باستمرارية 
خدمتهم عن بعد والحث على التبرع

تعزيز دورنا في تحقيق حاجة المحتاجين 
خالل األزمة بتوفير السالل الرمضانية لألسر

إطالق مبادرة خيرك واصل بتجهيز 
2000 سلة غذائية

االستفادة من دعم السعوديين في 
القطاع الخاص )ساند( لـ 20 موظف

اثبات الحضور واالنصراف عبر برنامج
رافد وفق األوقات المعتمدة

اجراء االجتماعات الداخلية بين رؤساء 
 Zoom األقسام على برنامج

توثيق األعمال التي تم االنتهاء منها 
ورفعها على برامج التخزين السحابي

1
3
5

إجراءات العمل عن بعد
العمل على المهام ضمن الخطة الخاصة 

المعتمدة بفترة العمل عن بعد

رفع تقارير االنجازات االسبوعية 
والمخرجات الى المدير المباشر

اجراء لقاءات ومقابالت  Online  مع 
المستفيدين

2
4
6

إنجازات 2020



الخدمات التي تمكن 
مستفيدي الجمعية 

صنعتــي
)تمويل مشاريع صغيرة(

األسر المنتجة

الرعاية االجتماعية
و المساعدات 

ــدون  برنامــج تمويــل المشــروعات بتقديــم قــرض حســن ب
فوائــد يبــدأ مــن 1000 إلــى 20000 ريــال حســب المشــروع

مواردهــا  لتحســين  الدخــل  محــدودة  األســر  لدعــم  مشــروع 
الذاتيــة وتحويلهــا مــن أســر معالــة إلــى أســر منتجــة تســهم 

التنميــة االقتصاديــة فــي 

إلــى  والمســاعدات  االجتماعيــة  الرعايــة  قســم  يســعى 
تحســين الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي مــن خــال عــدة 
برامــج وأنشــطة موجهــة للفئــة المســتفيدة مــن أصحــاب 
 , )أرامــل  إلــى  تصنيفهــن  يتــم  والتــي  الصعبــة  الظــروف 
مطلقــات , أيتــام , أســر ســجناء, أصحــاب الدخــل المحــدود 

المعــدوم(  أو 



برنامــج صنعتــي 
لتمويــل المشــروعات الصغيــرة

 تعتبــر جمعيــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيريــة أول جمعيــة فــي المنطقــة الشــرقية
 فــي مجــال تمويــل المشــروعات، بتقديــم قــرض حســن بــدون فوائــد يبــدأ مــن 1000 إلــى

ــروع ــب المش ــال حس ،20000 ري
وقــد بــدأ العمــل بمشــروع صنعتــي لتمويــل المشــروعات الصغيــرة فــي ديســمبر 2007م، 

بدعــم مــن برنامــج الخليــج العربــي )أجفنــد(.

إجمالي 

التمويات

إجمالي 

المشاريع

603
تمويل  

464
مشروع



الفئة المستهدفة

الخدمات التي يقدمها البرنامج: 

18 +
60  -

لديها مشروع أو حرفةالعمر بين 18-60 سنةسعودية الجنسية 

تمويل مشروع

تأهيل قبل التمويل

المتابعة الفنية

تدريب وتطوير

التسويق للمنتجات

المشاركة بالمعارض

برنامج صنعتي



ــة لعــام 2020م، أن  ــة الخيري ــاة األحســاء التنموي ــة فت ــا الســنوي فــي جمعي ــا بمناســبة صــدور تقريرن يطيــب لن
ــا بلغــة األرقــام ولغــة الصــور التــي تظهــر مــدى تالحــم  ــا فــي ظــل جائحــة كورون ــن أيديكــم إنجازاتن نضــع بي
ودعــم محبــي الخيــر فــي مملكتنــا الحبيبــة وهــذا النجــاح الــذي تحققــه الجمعيــة نابــع مــن اهتمــام والة األمــر 
وفقهــم اهلل ودعمهــم لهــذه الجمعيــات ماديــًا ومعنويــًا، كمــا ال ننســى دعــم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
ــام   ــه للقي ــه أو وقت ــده ومال ــة بجه ــاند الجمعي ــن س ــكر كل م ــا أن نش ــا،  وال يفوتن ــم لن ــة و مؤازرته االجتماعي
ــن فــي  ــة المجتمــع ومســاعدة المحتاجي ــم أعمــال ملموســة علــى أرض الواقــع مــن أجــل تنمي بواجبهــا لتقدي

منطقــة األحســاء.
كما نتقدم بوافر شــــكرنا  وتقديــــرنا  لكافــــة العضــــوات والمتطوعيــــن لمــــا يقدمونــــه مــــن عطــــاء مخلــــص 
لــه وقــع كبيــر علــى المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيـة، و خالـص التقديـر للطاقـم اإلداري للجمعيـة علـى 

أدائهـــم المهنـــي المتميــــز. متمنيــــن أن يوفقنــا اهلل لتحقيــــق رؤية و رســالة الجمعيــة 

المقدمة 



مــا تم تقديمــه فتــرة الجائحـــة

إيجار منزلتفريج كربة

ترميم منزل

كفالة أسرة

إسعاد طفل 1

تبرعات عينية

كفالة يتيم

إسعاد طفل 2

زكـــــــأة

دعم مادي

رعـــــــــــــاية

أنشــــــطة
ترفيهية

158823.4 ريــال

160000 ريــال

24000 ريــال

14 طفــل 

7200 ريــال

23 طفــل

29700 ريــال

210000 ريــال

ريــال  1252506.49



مشاريع ومبادرات
قســم الرعايــة االجتماعيــة والمســاعدات 

مســتفيدةبرنامج الصحة في رمضان  40

924160 ريالمشروع سداد االيجارات 111 مســتفيدة

495 مســتفيدة

565903.5 ريالمشروع ترميم المنازل 6 أسر مستفيدة

419679 ريالمشروع األجهزة الكهربائية

4734675 ريالمشروع السلة الغذائية 1367 مســتفيدة

300308 ريالمشروع الكسوة الموسمية 466 مســتفيدة

22500 ريالمشروع الحقيبة المدرسية 69 مســتفيدة

عــــــــــــــــــدد البرنـــــــــامج                                 
المستفيدين

المبــــــــلغ 
اإلجمــــــــــالي

-



معهد فتاتي للتدرب ) تدريب نساء (

روضة جمعية فتاة األحساء الخيرية األهلية

دار عائشة الراشد )شمل( 

مركز إمضاء للعمل التطوعي 

المراكز المجتمعية 

معهد فتاتي العالي 
النسائي للتدريب

مالذي )اإلسكان الخيري(



 
ً
خريجــات قــادرات متمكنــات اقتصاديــا

، يتمتعــن بحيــاة كريمــة.
ً
واجتماعيــا

رؤيتنا 

رسالتنا
تأهيــل نســاء األحســاء لســوق العمــل 
ــافسية مــن خــال التدريــب  بميــزات تنـــ

المهنــي والتقنــي والحرفــي.



5 متدربات 
حصلن على وظيفة

21 متدربة 
أقمن مشروع خاص

توظيف مشروع

إجمالي البرامج
43 برنامج

إجمالي المتدربات
964 متدربة 

7   برامــج تأهيليــة 
36 برنامــج تطويــري

6  معــارض داخليــة لخريجــات المعهــد
3  شــراكات مجتمعيــة

17  منحــة تدريبيــة لمســتفيدات الضمــان

مكنــــــــا 26 متدربة

معهد فتاتي للتدريب



منهــج 

 حمشئ تكطهئ عاأئ أوثدأ أقجهحهئ أومقهئ
FTAT ALAHSA CHARITY KINDERGARTEN

طفل مبدع شغوف بالمعرفة مؤهل للمشاركة في المجتمع

تنميــة القــدرات العقليــة واالجتماعيــة لألطفــال مــن خــالل مناهــج تعليميــة 
متطــورة وبيئــة معرفيــة محفــزة تغــرس لديهــم االنتمــاء للمجتمــع 

رؤيتنا

رسالتنا



إجمالي عدد األطفال

30 طفل في 2020 

  1 فعالية18 رحلة ترفيهية10 منحة دراسية

 50% تخفيض  1 مجلة أطفال

 ألبناء األسر المستفيدة
من الجمعية

مهرجان الطفل

 مجلة )كلنا مسؤول(
خالل جائحة كورونا

 لرسوم التسجيل في
الروضة

ألطفال الروضة

روضة جمعية فتاة األحساء



فتيات ذوات ظروف خاصة متمتعات بجو أسري آمن  وفاعات في المجتمع 

تمكين الفتيات ذوات الظروف الخاصة في بيئة داعمة تضمن الحماية والرعاية 
والتأهيل بمشاركة مجتمعية مستدامة 

رؤيتنا ...

رسالتنا ...

- 1 دراسة دبلوم عالي في جامعة 
األمير نايف للعلوم األمنية 

- 16 برنامج ونشاط تدريبي
- 6 مستفيدات بمشاركات تطوعية

توظيف 4 مستفيدات توظيف تعليم

تحويل دار شمل إلى بيت اجتماعي بعد تهيئة المستفيدات لاستقال بأنفسهن، 
وتم إدارة شؤونهن ومتابعتهن عن بعد.



شباب وشابات األحساء ممارسين محترفين 
في التطوع 

بناء قدرات المتطوعين مؤسسيا من خال :  
-بيئة تدريبية محفزة 

-شراكات مجتمعية فعالة
-فرص تطوعية متنوعة

رؤيتنا

رسالتنا

انطالقــًا مــن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 والتــي أعطــت التطــوع أهميــة بالغــة، تم 
رصــد الفــرص واألعمــال التطوعيــة وذلــك الســتثمار أوقــات الشــباب لمــا لهــا مــن تعزيــز االنتمــاء 
والنهــوض بالمجتمــع، ففــي هــذا العــام تــم إتاحــة العديــد مــن الفــرص التطوعيــة التــي نفذتهــا 

الجمعيــة عبــر البرامــج الدائمــة لهــا ومشــاريعها الموســمية ومبادراتهــا.



919 متطــوع و متطوعــة
27076
ســاعة تطوعية

15
ء  لقـــا

3
فعـــاليــــــــات

12
ورشة عمل

71,398ريال
قيمــة اقتصادية

3
استشــارات تطوعية

4
دورات تدريبيــة

2
حمــــــــــلة

ــة ــة تطــوعيــــ 1 فـــرصــــ 3 7

إنجازات
التطوع

الحصول على ترخيص وحدة التطوع

الحصول  على المركز الثالث 
على مستوى الشرقية في 

تفعيل منصة العمل التطوعي

تبني جمعية قيمنا مبادرة 
متطوعة من مركز امضاء من 

أصل 300 مرشحة

حصول 3 متطوعات على دعم لوجستي 
في المبادرات المجتمعية في برنامج 

نفائس القيم من جمعية قيمنا بالمدينة 
المنورة

حصول 10 متطوعات على لقب 
سفيرات برنامج نفائس القيم   من 

جمعية قيمنا بالمدينة المنورة

مركز إمضاء للعمل التطوعي



متطوعي برنامج كيف المعنوية متطوعي اليوم السعودي العالمي للتطوع

متطوعي االحتفال باليوم الوطني )يا بالدي واصلي( متطوعي مبادرة خيرك واصل )سالل غذائية(

الفرص التطوعية



إسكان مالذي 
اإلسكان الخيري ..

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



شــريك المبــادرة
ورثة أبناء المرحوم م.عبدالرحمن العمران

أسر مالذي طموحة متمكنة قادرة على اإلنتاج والعطاء

 تمكين أسر  مالذي من خالل: 
الوعي الموجه           التدريب والتطوير           مناصرة قضاياهم

رؤيـتنــا

رسالتنا

36 ورشــــــــــــة 30 مستفيـــدة
ورش تـدريــبـيــــة عدد المستفيدين



مبــادرات عام
...2020



ــة  ــي لتنمي ــج التراث ــي بالفري ــداع الحرف ــز االب ــة بمرك ــال الحرفي ــر االعم ــغيل وتطوي ــى تش ــدف إل يه
مهــارات الحرفيــن والحرفيــات والتعريــف بأهميــة الحــرف بانهــا صناعــة ســياحية قابلــة لالســتثمار فــي 

ــات المجتمــع الســعودي.  كافــة المجــاالت وفــي إيجــاد فــرص عمــل لكافــة فئ

4 دورات تدريبية

8 حــــــــــــــــــــــــــــرفة

72 مــتــــــــــــــــــدرب

  8 زيـارات رسمية1 فعـــــــــــاليـــــــة

  45 حـــــرفـــي

  158وفد سياحي

نجارة-تطريز البشت-
نحاس-خوص

بالمنافذ التسويقية

 تصوير المنتجات -االنتاج -
الفكرالريادي للمشاريع

 من جهات رسمية
للمركز

 مشغلين للمنافذ
التسويقية

لزيارة المركز

 الملتحقين بالدورات
التدريبية

أقيمت في المركز

   مشروع المدرسة األميرية

زوار مركــز اإلبــداع الحرفــي ما يقارب

10000 زائــــر 
خالل عام 2020

  7 ورش تخصصية 





مبــادرة نحــن معكم
صنعتــي  برنامــج  لعميــالت  الجمعيــة  أطلقتهــا  مبــادرة 
ــا  ــرة فــي ظــل جائحــة كورون لتمويــل المشــروعات الصغي

بتقديــم خصــم 15% لــكل قســط.

الهدف منها:
ضمان استمرارية مشاريع وتجاوزها االزمة الحالية.

دعم األسر الملتزمة بالسداد.
تخفيف العب المالي على المشاريع لمدة 6 أشهر

 نحقق التمكين
ً
مبادرة معا

ــم  ــي قس ــر ف ــة لألس ــات المقدم ــتوى الخدم ــين مس تحس
ــرز  ــادة ف ــى إع ــاًءً عل ــاعدات بن ــة والمس ــة االجتماعي الرعاي
األســر المســتفيدة وتصنيفهــا حســب المعاييــر االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، وســد االحتيــاج لتقديــم الخدمــات بصــورة 

أفضــل

 الهدف منها: 
-تطوير بيئة محفزة ومستدامة للمرأة والطفل. 

 -غرس العمل التطوعي. 

فريق العمل : 13 موظفة و 9 متطوعات    عدد الزيارات: 127 زيارة 
عدد المستفيدين: 700 اسرة



مبادرة خيرك واصل
ــاج األســر المتضــررة والمتعففــة  ــادرة لســد احتي أطلقــت هــذه المب
التــي هــي بأمــس الحاجــة لتحســين وضعهــا ووضــع أبنائهــا، حيــث 
قامــت جمعيــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيريــة باطــالق مبادرتهــا 
ــر وســد حاجــة 1000  ــة( علــى نطــاق أكب الســنوية )الســلة الرمضاني
)مثــل  وســلم:  عليــه  اهلل  صلــى  الرســول  لقــول  تطبيقــًا  أســرة 
ــد اذا  ــل الجس ــم مث ــم وتعاطفه ــم وتراحمه ــي تواده ــن ف المؤمني

ــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى(. ــه عضــو تداعــى ل اشــتكى من

فـــريــــق العمـــــــــل مــــــــــــدة التنفيـــــذ

عدد األسر المدعومة

15 متطوع، 10 موظفين46 يوم 

25 أسرة

شــراكة بيــن برنامــج التنميــة الريفيــة )ريــف( التابعــة لــوزارة البيئة 
والميــاه والزراعــة وجمعيــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيرية

تهــدف إلــى تحقيــق المســتهدفات التــي يســعى لهــا البرنامــج 
لرفــع مســتوى معيشــة صغــار المزارعيــن واألســر الريفيــة وزيــادة 
الكفــاءة واإلنتاجيــة واألمــن الغذائــي مــن خــالل تقديــم دعــم 

مــادي لألســر الريفيــة المنتجــة

مبادرة ريف



األســر  أبنــاء  لدعــم  بعــد  عــن  للتعليــم  مبتكــرة  طريقــة 
اإللكترونــي  التعلــم  طريــق  المحــدود  عــن  الدخــل  ذوي 
األداء  تطويــر  بهــدف  تزامنــي  والغيــر  التزامنــي  
ــر ــاء األس ــن أبن ــة م ــة االبتدائي ــالب المرحل ــي لط األكاديم

عدد المســتفيدين
 20 طفل

مبــادرة بتقديــم منحـــة دراســية لتعليــم أطفال األســر 
التــي ترعاهــا جمعيــة فتاة األحســاء بدعم من مؤسســة

عبــد المنعــم الراشــد اإلنســانية.

عدد المســتفيدين: 

أطفال  10

مبــادرة أطلقتهــا روضــة جمعيــة فتاة األحســاء 
لتنســيق رحــالت ترفيهيــة فــي بدايــة العام 

الدراســي لتوطيــد العالقــة بيــن الطفــل والروضة
عــدد المســتفيدين: 31 طفل 

 برنامــج القرن 

علــم طفل

شــبابيك الفرح

 حمشئ تكطهئ عاأئ أوثدأ أقجهحهئ أومقهئ
FTAT ALAHSA CHARITY KINDERGARTEN



- توعية المجتمع بأنماط حيوية صحية لتعزيز الراحة النفسية.
- تســليط الضــوء علــى اهــم الرياضــات التــي تســاهم فــي تحســين الصحــة الجســدية و 

النفســية.
- اشراك ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع.

- ممارسة أنشطة و تحديات تساهم في الترويح و تحسين المزاج ، ونشر روح المرح.

برنامج 
كيف المعنوية

أهــداف البرنامج



احصائيــات البرنامج

أهــم الفعاليات

عدد الــــــزوار

اإلعالميين

عــدد الداعمين

عــدد األخبار

المتطوعيــن

وفود زائرة
  7 جهات  108 خبر  27 إعالمي

  123 متطوع  14 داعم5000 زائر

دوري كرة قدم

ورش تثقيفية

ألعاب شعبية

أركان توعوية

مسرح أطفال ألعاب هوائية

مضمار المشي

استعراض الهواة





مبادرة ترميم

المتخصصــة  ترميــم  جمعيــة  مــع  باالتفــاق 
المحتاجــة  األســر  منــازل  ترميــم   فــي 
حيــث تهــدف إلــى إيجــاد بيئــة ســكنية مريحــة 
تــم  منــازل   5 بترميــم  أســهمت  حيــث  لألســرة 
ومطابقتهــم   اســتحقاقهم  حســب  اختيارهــم 
ريــال   400,000 تقديريــه  بتكلفــة   للشــروط 
ــم مــن  ــارات ومتابعــات ألعمــال الترمي ــة زي متضمن

ــل المهندســين قب

قبلقبل بعدبعد



أيــام عالمية ..



اليوم العالمي السعودي  للتطوع  

 أهداف الفعالية: 
 1- تقدير جهود المتطوع في خدمة المجتمع. 

 2- خلق بنية مجتمعية ذات فكر تطوعي واعي غير نمطي و غير تقليدي. 
3- منح الزوار بعض الفرص تطوعية و العالقات الجيدة ، من خالل مختلف االنشطة و البرامج 

 المقدمة بالفعالية. 
4- المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، للوصول الى مليون متطوع.

أهــم الفعاليات

رواد الكشافة

التطوع االحترافي

تطوع بقهوة

اندروفين التطوع ركن التسامح

شارع التطوع



ــوم العالمــي لحقــوق الطفــل بحضــور 23 طفــل مــع  ــاة االحســاء بالي ــة فت ــت روضــة جمعي احتفل
الحــرص علــى تطبيــق كافــة االحتــرازات الوقائيــة وضــم الحفــل عــدد مــن االركان مثــل )ركن الرســم-
الطبخ-الزراعــة -الفــن اليــدوي- رســم علــى الوجــه( وتخلــل الحفل عدد من األنشــطة واأللعــاب التي 
ــم/ اقفــز وأحقــق/  ــا اتعل ــة )أن ــل لعب ــق اللعــب مث تســاعد الطفــل علــى معرفــة حقوقــه عــن طري

قطــار المواهــب( وقدمــت الروضــة لألطفــال وجبــات خفيفــة لالحتفــال بهــم.

اليوم العالمي للطفل



أنشطة 
وفعاليــات ..



اللقاء السنوي الثالث للعضوات

يهــدف هــذا اللقــاء إلــى التعــارف بيــن عضــوات 
ــة  الجمعيــة ودورهــم فــي تحقيــق أهــداف الجمعي
فــي تمكيــن المــرآة لتكون عضــوة فاعلــة بالمجتمع.
ــر عــدد مــن العضــوات  ــى اســتقطاب أكب إضافــة إل
ومــن محبــي العمــل االجتماعــي.. وفــي نهايــة 
ــة  ــات للجمعي ــوات المنضم ــم العض ــم تكري ــاء ت اللق

ــام ــن 20ع ــر م ألكث
وشــكرهن علــى عطائهــن خــالل الســنوات الماضيــة 

بحضــور 60 عضــوة.



أهــداف الفعالية 

الفعاليــة: زوار  عــدد 

1000 زائر

االحتفــال باليــوم الوطنــي الـ90
يــا بالدي واصلي

  -التعريف بتاريخ المملكة العربية السعودية
  -تعريف االجيال الجديدة في الجهود الكبيرة التي بذلت لتوحيد المملكة
 -المساهمة في تعزيز االنتماء للوطن وبلورة المفهوم اإليجابي للوطنية

 - تعزيز -التالحم الترابط بين مختلف فئات المجتمع
  -التعريف بأعمال الدولة والمواطنين في التنمية الشاملة وخدمة اإلسالم

 -إلقاء الضوء على المنجزات الحضارية واالقتصادية واالجتماعية للوطن



يوم نسائي شعبي 

ورش تعليمية للزوار

فرقة تمثيلية شعبية

شكر لحماة الوطن

أغاني وطنية

أمسية شعرية

حرف شعبية

الفصل القديم

أهــم الفعاليات..

الفئــة المســتهدفة
نستهدف في فعالية اليوم الوطني )يا بالدي واصلي( جميع العائالت السعودية 

والمقيمة والزائرة بمختلف الفئات العمرية من محافظة األحساء 



تدريــب وتطوير 
مـليــــــــــــن لعــــــا ا



المستفيدينورش تطويريةعدد الساعاتعدد البرامج

ــةبرنــــــامج مستفيدةورشـــــــةســــاعـــ
1044252 244

توطين الوظائف 
ــاع نطــاق التوطيــن لبرنامــج نطاقــات بــوزارة  ــا فــي اتب ــا مســتمرون هن إنن
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل توطيــن الكفــاءات 
ــة مــن المنشــأة. الســعودية، حيــث تــم تحقيــق نســبة الســعودة المطلوب

انطالقــًا مــن حــرص جمعيــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيرية علــى تطوير 
الــكادر الوظيفــي لديهــا بمــا ينعكس على مســتوى الخدمــات المقدمة 
ــن  ــدد م ــاق ع ــم الح ــي ت ــا الوظيف ــتوى الرض ــع مس ــتفيديها ورف لمس
ــا  ــة بم ــة وتخصصي ــات ثقافي ــة وملتقي ــى دورات تطويري ــات ال الموظف

يتناســب مــع مؤهالتهــم الوظيفيــة.



الشراكــــــــــات 
المجتمعية 



ــا  ــر عملهـ ــى تطويـ ــا علـ ــن حرصهـ ــة ضمـ ــت الجمعيـ وقعـ
ــك  ــات، وذلـ ــف الجهـ ــع مختلـ ــراكات مـ ــد الشـ ــى عقـ علـ
لتحقيـــق التنســـيق والتكامـــل بيـــن مختلـــف األطــراف.

 الهدف من الشراكات :
1- تطويــر العامليــن ومســتفيدي الجمعيــة مــن عضوات، 

متطوعيــن، أســر الجمعية.
2-تقديــم خصومــات وعــروض حصرية من شــركائنا تخدم 

المســتفيدين.

إجمالي عدد الشراكات

95 شراكة  
  خالل عام 2020

شراكات مجتمعية



شركاءنا 
الشركـــــــــــــــــاء
االستراتيجين

القطــــــاع
الخيـــــري

القطــــــاع
الصحـــــي

القطــــــاع
األكاديمي

شركــــــــاء
مانحـــين

القطـــــــــاع
الحكومي

شركة خالد وعبدالعزيز عبدالرحمن العمران



القطــــــاع
التعليمــي

الشركــــــاء
اإلعالميين

القطــــــاع
التقـــــنـــــي

شركــــاء القطـــــــــاع الخدمـــي



إعـــــــــالم
وتواصل

ــراز دورهــا  ــز عالقاتهــا  بالمجتمــع الخارجــي، وإب ــى تعزي ــة عل حرصــت الجمعي
ــن  ــا وبي ــاون بينه ــور التع ــد جس ــل، وم ــرأة والطف ــا للم ــم خدماته ــي تقدي ف
ــاركة  ــى المش ــة إل ــة، إضاف ــات ذات العالق ــات والمؤسس ــات والجمعي الجه
فــي المعــارض والبرامــج المحليــة،  ونشــر أخبــار الجمعيــة فــي وســائل اإلعــالم 
المختلفــة ومواقــع التواصــل اإلجتماعــي  وإنتــاج األفالم وتنظيــم اإلحتفاالت 

واللقــاءات والمهرجانــات التــي تقيمهــا الجمعيــة.



إحصائيات المنصات

خبــــر  صحفــي

ــاءات إذاعية لقــــ

لقــاءات تلفزيونية

يتـــــــــــــر تــــــــو

انستغرام 

يــــــوتيــــــــوب 

376 تغريــدة

196 بوست

6 فيديوهــات 

496 خبر

لقائين

لقائين

322 عمليــة عمليات المتجر اإللكتروني

@ftat_alahsa

جمعية فتاة األحساء

fatatalhasa.org.sa 0 5 0 7 7 7 2 8 8 6

@ftat_alahsa

@ftat_alahsaتــابعونــا
على 

مختلف  
وســــائل 
التواصل 

https://wa.me/message/XG22NQ5NHLG6L1
https://www.fatatalhasa.org.sa/
https://www.fatatalhasa.org.sa/
https://www.youtube.com/channel/UCSRk8FLpOV2MDdlRPHZTgsA
https://twitter.com/ftat_alahsa
https://instagram.com/ftat_alahsa?r=nametag
https://www.snapchat.com/add/ftat_alahsa


انضمي لنا
لنصنــع الفرق فــي المجتمع 



انتماءفخــرشرف
)عامل(

العطاء
)منتسب(

األمل
)طالبات( 

300
ريــــال

300
ريــــال

.... ....100
ريــــال

كتيب العضوية لتحميل استمارة التسجيل

أنــواع العضوية

عضويتــك فــي جمعيــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيريــة تصنــع الفــرق فــي المجتمــع, 
فهــي تحقــق لــك فــرص حقيقيــة للعمــل التطوعــي فــي شــتى المجــاالت, ومســاندة 

الجمعيــة ودعمهــا فــي تحقيــق رؤيتهــا.

عضويتك...
تساهم في ضمان إستمرارية 

العمل لدى الجمعية

لمعرفىة المزيد عن عضوية جمعية 
فتاة األحساء ، يرجى مسح الرمز



 باإلســتقبال جمعيــة فتــاة األحســاء  وعلــى 
ً
ســعدت جــدا

الترحيــب والحفــاوة  والوقــت الجميــل فــي اللقــاء الجميــل 
مــع رئيســة الجمعيــة االســتاذة لطيفــة العفالــق ومديــرة 
العتيبــي  وســارة  الزهرانــي  ريــم  العامــة  العاقــات 
 مديــرة وحــدة التطــوع ســعيدة جــدا بهــذا اللقــاء الجميــل 
جهــود جبــاره وعمــل ضخــم وانجــاز عظيــم .... انتــم فخــر 

وقــدوة

 يهيء الله  تعالى لألعمال المخلصه اناس  مخلصة 
 تقوى على حملها 

وأني وجدت عما جبارا من جمعيتكم يوازي عراقتها 
 وعمرها الذي أسأل الله تعالى أن يكون مدادا..

 استمروا على هذا العطاء وهذا التميز، سدد الله 
خطاكم وأثابكم أكثر مما عملتوا 

 اتقدم بخالص الشــكر والتقدير لســعادة األخوات 
مهرجــان  علــى  األحســاء  فتــاة  جمعيــة  فــي 
األحســاء والــذي تنظمــه الجمعيــة شــاكر لكــم 
لنــادي ذوي اإلعاقــة فــي األحســاء   دعواتكــم 

و  العظيمــة. ســعيد  المنظمــة  األحســاء  فتــاة   إلــى 
فخــور لمــا رأيــت مــن إنجــازات وإبداعــات وتفاعــل مــع 
قضايــا العمــل الخيــري وتحديــدا كل مــا يخــص فتــاة 
األحســاء مــن تنميتهــا وتطويرهــا و تأهيلهــا لتكــون 

الفتــاة المثاليــة فــي الســعودية وهــي كذلــك
شــكرا للجمعيــة الرائــدة شــكرا للقيــادة وفريــق العمــل 

كل التوفيــق لكــم يــا رائعيــن 
 

 عائشة ظافر العتيبي
مسؤولة االيتام بجمعية البر بأم الدوم

وجدان السناوي
مشرفة جمعية  الحليلة الخيرية

خالد أحمد بو سحه
الرئيس التنفييذي لنادي ذوي اإلعاقة في األحساء 

محمد العيد
مستشار ومدرب المبادرات المجتمعية

قالوا عن
جمعية فتاة األحساء



خبرات متبادلة
اســتقبلت الجمعيــة عــدد مــن الزيــارات للتعــرف علــى أعمالهــا ومناشــطها، من عــدد من 

الجهــات، وأبــرز الزيــارات كانــت من:

الهدف من الزيارةاسم الجهة

جمعية البر بأم الدوم

الخدمــات  مــن  واالســتفادة  لاطــاع 
للمســتفيدين الجمعيــة  تقدمهــا  التــي 

الجمعيــة وخططهــا علــى مشــاريع  لاطــاع 

الرعايــة  مجــال  فــي  الخبــرات  لتناقــل 

العامــة العاقــات  وقســم  االجتماعيــة 

جمعية البر بالمبرز

جمعية الحليلة الخيرية



مشاريع اســتثمارية 



ــاء  ــاة األحس ــة فت ــادرت جمعي ــدى، ب ــدة الم ــط بعي ــتراتيجية وخط ــرؤى اس ب
ــي: ــة  بمــا يل ــة الخيري التنموي

اكتتاب أسهم 
في شركة أرامكو

شراء عقار  الخبر  
ليدر عائدًا لسد إحتياجات الجمعية ويعينها على
 تحمل المسؤولية االجتماعية والتنموية تجـاه

 المجتمــع عامــة ونطــاق خدماتها خاصة

قيمة االستثمار

قيمة االستثمار

8200000 ريال

3200000 ريال

نـــــوع االستثمار

عــدد  األسهــــم

11 شقة سكنية

100001 سهم

مســـــاحة العقــار

قيمة السهـــــم

545.50 متر مربع

32 ريــــــــــــــــــــــــال



ادعمونا 
التبرعـــــات التـــــي تتلقاهـــــا الجمعية  مـــن الداعميـــــن ذات تأثيـــر دائم فـــي 
تحقيق النمـــــو االجتماعي  واالنساني  واالقتصادي  على حد ســـــواء، فحس 
المســـــئولية االجتماعيــة  يعــزز مفهــوم وحــدة المجتمــع ومســـــئولية الجميــع 
في البنـــــاء ويلبى االحتياج الحقيقي لدعـــــم الجهات الغيـــــر ربحية ذات النفع 

العام فشـــــكًرا لجميـــع داعمينا



التقرير المالي 
لعام 2020

فـــــائـــــــضالمصروفات اإليــرادات 

9,003,309.506,740,620.002,262,689,50

نسبة
19%81%النمو



م
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

البيـــــــــــــــــــــــــان
كسوة الشتــاء

فعالية اليوم الوطني
كيف  المعنويه

تبرعات نقديه لدار شمل
اشتراك  عضوية

تبرعات عينية لدار شمل
السلة الغذائية

استثمارات
مساعدات ترميم  منازل

تبرعات االستقطاع الشهري

تبرعات عينية للمساعدات

إيرادات كفالة يتيم
إيرادات كفالة أسرة

إيجار منازل
البرامج  واألنشطة

زكاة المال
المجموع

المبـــــلغ
3.400,00

21,869.00

163,631,50

42,248.00

57,900.00

100,779.00

107,689.00

907,310.00

240,325.00

820.328.00

1,003,204.00

215.513.00

501.563.00

1,131,894.00

1,093,867.00
2,591,789.00

9,003,309.50

اإليــرادات



م
1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

البيـــــــــــــــــــــــــان

كيف  المعنوية
كافل يتيم

مساعدات ترميم  منازل
 كفالة  أسرة

المساعدات العينية
مصاريف عمومية وإدارية

إيجار منازل
البرامج واألنشطة

يوم التطوع العالمي
الوطني اليوم 

اإلجمــــــــــــــــــــالي

المبـــــلغ
151,253,00

215,513.00

240,325.00

501,563.00

772,013.00

1,122,090.00

1,131,894.00

1,093,867.00

9.000.00
6,740,620.00

84.962.00
المصروفاتإجمالي

6٬555٬862.00

القسم كيف  المعنوية كافل يتيم

مساعدات ترميم  منازل كفالة  اسرة  المساعدات العينية 

مصاريف عمومية وادارية ايجار منازل البرامج واألنشطة

المصروفاتإجمالي

6٬555٬862.00

القسم كيف  المعنوية كافل يتيم

مساعدات ترميم  منازل كفالة  اسرة  المساعدات العينية 

مصاريف عمومية وادارية ايجار منازل البرامج واألنشطة

المصروفات

6,740,405



االسم

االسم

المبــــــــلغ 

المبــــــــلغ 
 شركة راشد الراشد

شركة الكفاح  القابضة
مدراس األنجال األهليه

 مؤسسة عبدالعزيز حسن الجبر
شركة األسمنت

شركة الصناعات الكيميائية
 نادي الفتح

مركز حياتي الطبي
مركز كيان الطبي

مشغل الهودج
سلطانة للعود

كادي
تمور اثيل

مجموعة البراك
شركة البشير  للتجارة والمقاوالت

مؤسسة لفته لتنظيم الرحات
فرنش نودلز

مصنع بادغيش
شركة المعاني الذهبية التجارية

150000
80000
70000
40000
23071
10000
6000
5000
5000
3500
3000
3000
3000
2500
2000
2000
2000
1000
1000

إعانة االحتضان السنويه 
جمعية البر )خير الشرقيه( 

دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
جمعية البر )باألحساء(

828000
288477.37

163476
129798.96

مساهمات حكومية

مساهمات قطاع خاص

عطاؤكم يصنع ابتسامة



المبــــــــلغ االسم
خالد وعبد العزيزعبدالرحمن العمران

 سناء  الرشيد
 نجاء العمران

أبو تركي
.أسامة الخنيزي

عبدالعزيز الموسى
عبدالعزيز بوحليم

نوره العثمان
منى حسن العفالق

احمد البسام
فاطمة الغنام

 لمى عبدالعزيز الموسى
عبير عبدالله إبراهيم العجاجي

سلمان العفالق
فوزية الجفالي

فاطمه الما
فاطمة عبد الرحمن الموسى

األمير سعود آل سعود
 عبدالعزيز  العفالق

.عبدالمحسن الراشد
 فاطمه الموسى

ام ماهر
منى عبدالعزيز سلمان العفالق

 ام سعد
 فاعلة خير

لطيفه العفالق
 عبدالله الراشد
سعد الحسين

1015000
551100

460000
400000
250000
192000
192000
150000
136725
132000
100000
100000
100000
100000
80000
60000
50000
50000
50000
50000
50000
45000
40000
40000
40000
33289
30000
20000

مساهمات أفراد



سليمان العفالق
ساره العفالق

.راشد الراشد
الشيخ فاح بن جاسم ال ثاني

انمار الجال
مريم الرواجح

.عبدالمحسن الدايل
 فاعل خير

 عبداللطيف العبد الهادي
 عبدالرحمن الفاح

منصور العفالق
نايف القحطاني

فادية الراشد
.علي العامودي

لمى المبارك
غفران المغلوث

لطيفه العواد
موضي الملحم

 فاعلة خير
 فاعلة خير

نايف النعيم
عبدالله بونهيه

مريم المجحد
ساره الزويد
اميره الجبر

هيا الدوسري
 روضة عبدالله
أحام الحسين

 فاعل خير
بشاير العثمان

جوهرة الملحم
سارة المقبل

20000
16184
15000
13000
13000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
8000
7200
7000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
5000
4800
4800
4800
4000
3500
3200
3000
2500
2400
2400
2400



لطيفة السيف
نجاء الكثير
نورة الزامل

نورة العفالق
ابتسام علي الكليب

اريج البويت
امنه الملحم

امينة الرميضين
إيهاب الدوسري

أسماء سامي
أم عبدالعزيز القديم

أنفال العقبل
بثينه الموسى

بدرية الكليب
بدرية الهاشم
بهية بوسبيت
حصة المالكي

خالد الغيثي
خلود المقهوي

دخيل الماجد
دالل القحيص

دهلوه الحربي
رفعة فهد الدوسري

ريم المطلق
سارة الحسيني

سارة الملحم
سعود الرصيص

شاهر بقيران السبيعي
شهد الماجد

شيخة الباطيور
صفاء الكليب

 عائشة الحسيني

2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400



 عائشة بو شعيب
عائشة صنات العتيبي

عبدالرحمن المريسل
عبدالله الحسيني

عبير المحيفيظ
عفاف الكليب

عمر بن عبدالعزيز بوشعيب
عواطف ابراهيم اللقمان

 غزوة الدوسري
فاطمة الراشد
فاطمة الشنبة

فاطمة المطيري
فاطمة المنيع

فايزة احمد محمد الملحم
لطيفة المحسن

ليلى الراشد
ليلى السعيد

محمد ابراهيم الملحم
محمد الجال

محمد اليوسف
محمد عبدالرحمن السيد

مريم محمد
مريم محمد العلي

.مزنة محمد العمران
معاذ الحسيني
 منى السويعي
منيرة الزمامي
منيرة اليوسف

منيرة خالد القحطاني
منيرة علي عبدالله الملحم

مها المخالدة
موزة عبدالعزيز فهد الملحم

2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400



ميثه المهنا
ميساء راشد الراجح

نهاد أحمد عبدالله الملحم
نواف العنزي

نورة الجعفري
نورة الزامل

نورة الزمامي
نورة العلي
نورة المهنا

نورة سعد الراشد
نوره الكليب

نوره ناصر محمد الملحم
هاجر القحطاني

هاني الشنبه
 هدى احمد محمد الملحم

هدى سالم الصقر
هيا السبيعي

هيفاء عبدالمحسن المديرس
 وداد المقهوي
وفاء المهاوش
يوسف الملحم
نسرين الحماد

 ايمان العجاجي
مريم النعيم

منال الموسى
عبدالمحسن الملحم

منال الموسى
سارة الراشد

هياء المبرزي
مزنه العمران

الجوهرة الملحم
محمد المحيسن

بدرية السهل
افنان العقيل

2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2000
2000
1800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
600
500
500



الخطة اإلستراتيجية لجمعية فتاة االحساء
كيــف ولماذا ؟

تســعى الجمعيــة  لتعزيــز دورهــا التنمــوي وتحســين جــودة خدماتهــا ورفــع كفــاءة مخرجاتهــا وفــــق أهــداف و 
رؤيــة 2030 بالمملكــة, وعلــى ضــوء ذلــك ووفــق توجيهــات مجلــس ادارة الجمعيــة  وتحــت

 رعايته تأتي هذه الخطة االســتراتيجية لبرامج ومشروعـــــات الجمعية لـــــثاث ســنوات القادمة كمرحلة متوســطة 
المــدى يمكــن مــن خالهــا بنــاء األســس الســليمة نحــو االنطــاق لصياغــة رؤى بعيــدة المدى لمســتقبل الجمعية.

 
    وتتســم الخطة االســتراتيجية بالعديد من الســمات األساســية التي ترتكزعلـــــى الموضوعية والشــمول ومراعاة 
حــدود وأبعــاد الوضــع الراهــن مــع عــدم إغفـــال طـــموحـــــات جميــع اصحـــــاب المصلحــة , وبنــاء علــى ذلــك وصــل عــدد 
المبــادرات التــي تــم بناؤهــا وصياغتهــا بشــكل أساســـي مــن خــال فــرق البرامــج والمشــروعات للخطــة إلــى )16( 

وذلــك فــي ضــوء نتائــج التحليــل البيئــــي وأولويــات التحســين والتطويــر .
ــمل علــى الخطــط االســتراتيجية وتطويرهــا, بمــا يحقــق  ــريق العـــ ولقــد اســتلهمت خطــة الجمعيــة مــن تدريــب فـ
 متكامــــا لتحســين وتطـــــوير األداء الـــــذي يراعــي احتياجــات ومتطلبــات البيئــة المحليــة والوطنيــة. وترتكـــــز 

ً
توجهـــا

الخطـــــة االستــــراتيجية علـــى منهجيــة بطاقــة األداء المتــوازن وأبعادهـــــا الخمـــــسة:  المستفــيــــدون, المــجتـــمـــع 
المـــــدني التعلــم والنمــو ،العمليــات الداخليــة, والبعــد المالي واالقتصــــــادي بمـــــا يســــاعد على صيـــاغة مؤشــرات 
ــيرات المؤثــرة علــى وضــع الجمعيــة  ــر  والمتغــــ ــة العنــــاصـــ ــي كــــافـــ ــل، يراعــ لقيــاس أداء الجمعيــة  بشــكل شامـ
الحالــي ونموهــا المســتقبلي, كـــمـــــا يسهـــــم ذلــك فـــــي التتبــع المرحلــي والمســتمر أليــة انحرافــات فــي األداء 

المستهدف وعــــــاجه بشكــــــل سليـــــم وسريـــع.
 كمــا أنــه فــي ضــوء تلــك المنهجيــة, فــإن الخطــة االســتراتيجية اعتمــــــدت علــــــى خمســـة أهــداف اســتراتيجية 
مجتمعيــة وخمســة أهــداف تنظيميــة, ومـــــا تفــــــرع عنهـــــا مــن أهــــــداف تفصيليــــة يمكــن تتبــع تحققهــا وفــق 
مؤشــرات قيـــاس مــــــحددة. وتمثـــــل هــذه الخطــة أحــد المـــرتكــــــزات لنشــر ثقافــة التخطيــط االستراتيجـــــي وتشكيـــــل 
فــــرق العمــــل علــــى مختــــلف  المستـــــويات، باعتبارهمــا البيئــة األساســية التــي تضمــــن مشــاركة اعضـــــاء مجلـــــس 
االدارة الـــذيـــــن يــقــــع علــى عاتقهــم فــي النهايــة عمليــة التنفيــذ وتحقيــق األهــداف, وذلــك وفــق إطــار يتســم 

بالمرونــــة يســاعد الجميــع علــــى صياغــة خطــط العمــل التــي تتـوافـــــق مــع اإلمكانــات والمــــوارد البشــــرية 
والمادية.

, فإننــي أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر لفريــق العمــل علــى تحملهــم وصبرهــم والتعــاون 
ً
 وليــس آخــرا

ً
    أخيــرا

الوافــر الــذي قدمــه فريــق الدعــم الفنـــــي, ويحـــــدوني األمـــــل أن تكـــــون هــذه الخــــطة اإلســتراتيجية األولــى على 
مســتوى طموحــات وآمـــال مجــــلس ادارة الجمعـــــية وجميــع األطــــراف المعنيــة والمســتفيدين.

المديرة التنفيذية 

عائشة حسن الدوسري 



الخطة االستراتيجية لعام 2021

الهدفالمجال

1-1 غرس العمل التطوعي الفعال في المجتمع
1-2 تحقيق التضامن مع قضايا المرأة والطفل من خال كسب تأييد 

الجهات المعنية المختلفة
1-3 رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور وحقوق المرأة والطفل

2-1 تطوير واستحداث اليات فعالة ترسخ المشاركة المجتمعية

2-2 تطوير بيئة محفزة ومستدامة وداعمة للمرأة والطفل

3-1 بناء منظومة إدارية تضمن معايير الجودة الشاملة

3-2 تبني نظام حوكمة رشيدة يضمن تحقيق رؤية ورسالة وقيم 
الجمعية

4-1 تحقيق قدرة مالية قوية ومستدامة

5-1 تطوير بنية تحتية ماءمة ومحفزة ومستدامة

5-2 تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها

محور المجتمع المدني

محور العمالء 

محور االنظمة والعمليات 
الداخلية

محور المالي

محور النمو والتعلم



المشاريع والمبادرات
المــراد تنفيذهــا فــي 2021

أبرز مستهدفات الخطة التشغيلية 2021 

رعاية

تمكين

كفالة يتيم

كفالة متدربة

كفالة أسرة

ً
علم طفال

سداد إيجار

تطبيق منتجون

تفريج كربة

تأهيل المتطوعين

ترميم منزل 

stem cafe نادي

األجهزة الكهربائية السلة الرمضانية 

جائزة التطوع

مبادرة آفاق

ترافعي بنفسكمبادرة عطاء

1 ريال 2 5 9 1 3 4
لــي  لما ا لمســتهدف  ا

2 مستفيد 6 3 4
مستهدف من المشاريع والمبادرات



كفالة يتيم

كفالة أسرة

ضمــن البرامــج التــي تقدمهــا الجمعيــة لمســتفيديها )كفالــة اليتيــم( 
لتقديــم النفقــات األساســية بمبلــغ )2400( ريــال ســنويًا، تــودع فــي 
حســاب األســرة البنكــي تشــمل: )كفالــة شــهرية، كســوة العيديــن، 

كســوة الشــتاء والصيــف، كســوة المــدارس(

ضمــن البرامــج التــي تقدمهــا الجمعيــة لمســتفيديها )كفالــة أســرة( 
لتحســين الظــروف المعيشــية لألســر التــي ترعاهــا الجمعيــة بتقديــم 
ــر  ــال، لتوفي ــهريًا )500(ري ــًا ش ــم مبلغ ــم، بمنحه ــادي له ــم الم الدع

االحتياجــات الضروريــة لهــم

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

إجمالي التكلفة

إجمالي التكلفة

10 أيتام

30 أسرة

24000 ريال

180000 ريال

النتيجة: تلبية االحتياجات األساسية لليتيم

النتيجة: تتخفيف األعباء المالية عن األسرة

األثـــــــــــر: إسعاد اليتيم بتأمين احتياجاته األساسية

األثـــــــــــــر: الوصول إلى االستقرار النفسي واالجتماعي لألسرة



تفريج كربة

سداد إيجار

تقــدم الجمعيــة الخدمــات لألســر مــن خــالل المشــروع 
ــاع  ــة فــي الحــاالت اإلنســانية وانقط ــاعدات الطارئ المس
والميــاه  الكهربــاء  فواتيــر  بســبب  العامــة  الخدمــات 

والمديونيــات

يهــدف المشــروع إلــى مســاعدة األســر المحتاجــة المتعثــرة فــي 
ســداد اإليجــارات والمهــددة بالطــرد، مــن األرامــل والمطلقــات 
وســداد اإليجــارت المتاخــرة وســداد إيجــار عــام كامــل مقــدم 

نيابــة عنهــم.

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

إجمالي التكلفة

إجمالي التكلفة

50 أسرة

22 أسرة

150000 ريال

135000 ريال

النتيجة: تخطي األزمات الطارئة للمستفيدين بشكل عاجل

النتيجة: تتخفيف األعباء المالية عن األسرة

األثـــــــــــــر: تحقيــق التواصــل والتراحــم والتكافــل االجتماعــي بيــن            
فــراد المجتمــع

األثـــــــــــر: المساهمة في تحقيق حياة كريمة لألسرة



ترميم المنازل

السلة الرمضانية

يهــدف المشــروع إلــى مســاعدة األســر الفقيــرة التــي تســكن فــي 
ــف  ــازل وتخفي ــة والمن ــض األبني ــل بع ــادة تأهي ــة بإع ــازل متهالك من
العــبء المــادي والنفســي عليهــم مــن خــالل مســاعدتهم فــي 

ــر مســكن آمــن لهــم. توفي

مشــروع ســنوي لخدمــة األســر التــي ترعاهــا الجمعيــة  ذات الدخــل 
ــي  ــاة ف ــات الحي ــر متطلب ــي توفي ــة ف ــد صعوب ــي تج ــدود الت المح
شــهر الخيــر، للتخفيــف مــن معانــاة األســر المتعففــة وتحســين 
ــن أفــراد  ــدأ التراحــم والتكافــل بي ظروفهــا المعيشــية، وإشــاعة مب
فــي  وصرفهــا  الصدقــات  أمــوال  واســتقبال  الواحــد،  المجتمــع 

وجههــا الشــرعي للمســتفيدين.

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

إجمالي التكلفة

إجمالي التكلفة

9 أسر

500 أسرة

180000 ريال

150000 ريال

النتيجة: توفير بيئة آمنة ومالئمة للعيش

النتيجة: سد احتياج االسر

األثـــــــــــر: الوصول إلى االستقرار النفسي واالجتماعي لألسرة

األثـــــــــــر: الوصول إلى رضا المستفيدين



مبـــــــــــادرة عطــــــــــاء
أو  صالحــة  الغيــر  اآللــي  الحاســب  أجهــزة  لصيانــة  مبــادرة 
المســتعملة وإعــادة تهيئتهــا وتوزيعهــا علــى الطــالب والطالبات 
ظــروف  لمواكبــة  الجمعيــة   مــن  المســتفيدة  األســر  مــن 

واحتياجــات التعليــم عــن بعــد.

إجمالي التكلفةعدد المستفيدين

70000 ريال200 طالب

النتيجة: دعم المسيرة التعليمة ألبناء األسر

األثـــــــــــر: الوصول إلى االستقرار النفسي واالجتماعي لألسرة

األجهزة الكهربائية
تــزداد حاجــة األســر الفقيــرة لبعــض األجهــزة الكهربائيــة خاصــة 
مــع اقتــراب فصــل الصيــف واشــتداد الحــر لتيســير ســبل العيــش 
ــاة القاســية التــي تعانيهــا هــذه األســر،  ــاء الحي والتخفيــف مــن أعب
ويأتــي هــذا المشــروع لتوفيــر احتيــاج األســر المحتاجــة مــن األجهــزة 
مــن منطلــق التراحــم والتكاتــف الــذي يميــز المجتمــع المســلم 
ــل. ــاة أفض ــوا بحي ــراء لينعم ــاة الفق ــر حي ــانيًا يغي ــًا إنس ــل عمق ويمث

إجمالي التكلفةعدد المستفيدين

70000 ريال71 أسرة

النتيجة: تأمين األجهزة الكهربائية الضرورية للمستفيدين

األثـــــــــــر:  تخفيف الظروف القاسية على األسر الفقيرة.



ترافعي بنفسك
برنامــج شــخصي وخــاص يركــز علــى توعيــة المســتفيد باإلجــراءات 
رفــع  اتخاذهــا القتضــاء حقــه. فــي كيفيــة  يجــب عليــه  التــي 
الدعــوة، والترافــع امــام القاضــي والــرد علــى طلبــات خصمــه 

وكيفيــة االعتــراض علــى األحــكام الصــادرة.

إجمالي التكلفةعدد المستفيدين

40000 ريال40 مستفيدة

النتيجة: اكتساب المستفيدة الخبرة في مجال التقاضي والترافع

األثـــــــــــر: قدرة المستفيد على تولي أموره بنفسه

مبــــــادرة آفــــــــاق

هــي مبــادرة تقدمهــا جمعيــة فتــاة االحســاء التنمويــة الخيريــة 
ــى النفــس  ــى العمــل الحــر واالعتمــاد عل ــة الشــابات عل ــز فئ لتحفي
بالتأهيــل، واســتغالل المواهــب وطــرح أفــكار وتبنيهــا مــن قبــل 
برنامــج تمويــل المشــروعات الصغيــرة )صنعتــي(، لخلــق فــرص عمــل 

ــة ذاتي

إجمالي التكلفةعدد المستفيدين

500 ريال20 طالبة

النتيجــة: خلــق فــرص عمــل ذاتيــة للشــابات ببيئتها المحليــة وتحفيزها 
إلقامــة مشــروع إنتاجي

ــة  ــع عجل ــي دف ــاهم ف ــال يس ــي فع ــع انتاج ــاد مجتم ــر: إيج األثـــــــــــ
ــة ــة االقتصادي التنمي



تطبيق منتجون
تطبيــق عبــر الهواتــف الذكيــة يتيــح للمســتفيدة عــرض منتجاتهــا 
ومســاعدتها فــي التواصــل مــع الجمهــور، بغــرض التســويق 

للمنتجــات وتســهيل التواصــل.

إجمالي التكلفةعدد المستفيدين

50000 ريال60 مستفيدة

تطويــر المنتجــات وفتــح ســوق عمــل يتميــز باالبــداع  النتيجــة: 
والجــودة

األثـــــــــــر: تحسين المستوى المادي للمستفيدة وزيادة الجودة

كفالة متدربة
توفيــر منــح تدريبيــة مجانيــة لفتيــات األســر ذوي الدخــل المحــدود 
ــع  ــب التاب ــي للتدري ــة، فــي معهــد فتات المســتفيدة مــن الجمعي

للجمعيــة، لتاهيلهــن لســوق العمــل.

إجمالي التكلفةعدد المستفيدين

210000 ريال60 مستفيدة

شــابات  بتوظيــف  العمــل  ســوق  إحتياجــات  تلبيــة  النتيجــة: 
المنافســة. علــى  قــادرات 

األثـــــــــــر: الوصول باألسر المستفيدة إلى االكتفاء الذاتي



ً
مبادرة علم طفال

تأهيــل المتطوعيــن
علــى أساســيات التطوع

نظــرًا ألهميــة مرحلــة ريــاض األطفــال، لتهيئــة الطفــل للمدرســة 
ــة، وتنشــئته تنشــئة  ــة واللغوي ــة واالجتماعي ــه العقلي ــة قدرات وتنمي
ســليمة، تقــدم جمعيــة فتــاة األحســاء منــح درســية ألطفــال األســر 
التــي ترعاهــا الجمعيــة، للدراســة فــي روضــة جمعيــة فتاة األحســاء، 

حيــث المناهــج المطــورة واألســاليب الحديثــة فــي التعليــم.

تحقيقــًا لرؤيــة المملكــة فــي الوصــول إلــى مليــون متطوع، ســتقام 
ورش تدريبيــة لتاهيــل متطوعيــن محترفيــن تحــت فــرص تطوعيــة 

متنوعــة.

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

إجمالي التكلفة

إجمالي التكلفة

10اطفال

200 متطوع

100000 ريال

30000 ريال

النتيجة: كفالة 10 أطفال تعليميًا من األسر التي ترعاها الجمعية

ــارات  ــًا بمه ــرف ميداني ــوع محت ــى 200 متط ــول إل النتيجــة: الوص
ــع ــا المجتم ــة يتطلبه مختلف

ــًا وتحويلهــم إلــى أفــراد إيجابييــن  األثـــــــــــــر: نهضــة األطفــال فكري
فــي المجتمــع

األثـــــــــــــر:  نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي المؤسســي بطريقــة 
احترافيــة



STEM CAFE نادي

جائزة العمل التطوعي

نــادي صيفــي علــى مــدار 4 أســابيع، بواقــع 4 أيــام حضــور 
ــوم  ــم األطفــال صناعــة األلعــاب باســتخدام العل أســبوعيًا، لتعلي

األربعــة )الرياضيــات، العلــوم، الهندســة، التكنولوجيــا(

التنمويــة فــي  الخيريــة  جائــزة تطلقهــا جمعيــة فتــاة األحســاء 
مجــاالت العمــل التطوعــي وخدمــة المجتمــع حيــث تمثــل إنجــازات 
ــادرات – البرامــج  ــة – المب الفــرد أهــم معاييرهــا )الســاعات التطوعي
التطــوع  لخدمــة  المســاهمات   – التطــوع  فــي مجــال  التدريبيــة 
والبرامــج المجتمعيــة( وفــق معاييــر مدروســة وتحــت إشــراف لجنــة 

ــي ــل التطوع ــي العم ــة ف متخصص

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

إجمالي التكلفة

إجمالي التكلفة

50 طفل

5 متطوعين

210000 ريال

35000 ريال

ــم  ــم خبراته ــل وتدعي ــال وصق ــب االطف ــاف مواه النتيجــة: اكتش
ــة ــم المختلف ــة مهاراته وتنمي

النتيجة: تطوير التطوع وتأكيد الجودة في العمل التطوعي

لمهاراتهــم  األطفــال  وإدراك  وعــي  نســبة  ارتفــاع  األثـــــــــــــر: 
وقدراتهــم

األثـــــــــــــر: أن يكــون المتطــوع نموذجــًا يحتــذى بــه فــي جميــع 
المحافــل وعلــى جميــع األصعــدة
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للتبرعاتللزكــــــاة

 ادعمونا ... لنستمر

للتبرع عبر الموقع اإللكتروني
www.fatatalhasa.org.sa

االتصال برقم استقبال التبرعات
0 0 9 6 6 5 3 2 3 2 7 2 1 6

بإرسال رسالة فارغة إلى 5398
أو إرسال رسالة رقم )1( إلى 5398

عبر نقاط البيع بمقر الجمعية
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موقعنا اإللكتروني


