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التعريف 
بالجمعية

الريادة يف العمل اخلريي واالجتماعي لتحقيق مجتمــــــع مثايل 
وخال من الفقــــر.

تقديم اخلـــــدمات االجتماعية للفقراء من خالل الدعم املـادي و التدريب 
والتأهيل والتوظيف. واإلســهام الفعال لتطوير املجتمع املحلي ببلدة الفضول 

من خالل خدمات اجتماعية، صحية، ثقافية وتربوية.

المجال المالي :
1- تنويع املوارد المالية للجمعية.

2- ترشيد النفقات.
3- تنمية املوارد المالية .

المجال البشري :
1- استقطاب الكفاءات للعمل يف اجلمعية.

2- بن�اء قدرات العاملني باجلمعية.
3- حتسني بيئ�ة العمل .

4- تطوير لواحئ و أنظمة العمل.

مجال المستفيدين :
 
ً
1- اإلســهام الفعــال يف توعية املســتفيدين واملجتمــع اجتماعيَا

وثقافيًا وصحيًا وأسريًا.

2- حتويل األسر املستهلكة إىل أسر منتجة.
3- اإلسهام الفعال يف رفع املستوى التعلييم بمجتمع الفضول.

4- املشاركة يف تأهيل وتدريب وتوظيف أبن�اء بلدة الفضول.
5- تقديم الرعاية الشاملة للفقراء واأليت�ام.

6- التواصل الفعال )الداخلي واخلاريج( بني اجلمعية واملجتمع.
7- تقديم اخلدمات التطويرية ملرافق البلدة املرتبطة باجلمعية.

مجال الخدمات :
1- تطوير وتنويع اخلدمات.

2- تقديم خدمات ذات جودة عالية.
3- االستغالل األمثل للتكنولوجيا احلديث�ة لتقديم أفضل اخلدمات.

4- إجياد خدمات جديدة تتماىش مع حاجة املجتمع.

الرسالة :الرؤية :

األهداف االستراتيجة للجمعية :
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- للمرة  الثاني�ة  :  100% نســبة تقييم اجلمعية 
يف معيــار املســاءلة والشــفافية من ) مكني 

حلوكمة اجلمعيات اخلريية (.

اإلنشائي�ة للجمعية.
- دعــوة عدد مــن رجــال األعمال لدعم مشــاريع 

اجلمعية الوقفية .

- افتت�اح مقر مبىن  إدارة  اجلمعية اجلديد.
1هـ. - اصدار وتوزيع تقويم اجلمعية لعام 440

- توزيع إعالن لدعم مشــاريع الوقف اخلريي 

من الداخل

التابعــة  االجتماعيــة  اللجنــة  مؤخــرًا  وزعــت 
جلمعيــة الفضــول اخلريية حلوم االضــايح والهدي 
1هـ  كمــا تم توزيع مواد غذائي�ة عينيــ�ة لهذا العام440
على جميع املستحقني من املستفيدين من خدمات 
اجلمعية من الفقــراء واأليت�ام بتكلفة تقديرية تصل 

اىل 824000 لاير.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اجلمعية م/ أحمد 

تــم توزيع تقويم اجلمعية الســنوي على األهايل خالل 
األيام السابقة والذي  يشتمل على برامج وأنشطة اجلمعية 
للعــام الهجري احلايل وذلك مــن أجل تفاعل األهــايل معها 

واملشاركة بها خالل تنفيذها. صورالتوزيع والتقويم .

اكثر من ٣٥٠ أسرة تتسلم لحوم ومواد غذائي�ة بخيرية الفضول

إصدار التقويم السنوي 
للجمعية وتوزيعه

حسني الربيه حرص اجلمعية على توفري احتي�اجات 
األســر الضروريــة وغريهــا مــن اخلدمــات جلميع 

املستفيدين من أبن�اء البلدة.
من جانب آخر تقدم رئيس املجلس بالشــكر 
اجلزيــل جلميــع اللجــان العاملــة باجلمعية وخص 
بالشــكر أعضاء اللجنة االجتماعية على جهودهم 

املبذولة بهذا الصدد.

بار
أخ
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من الداخل

أقامت اجلمعية عدة لقاءات لتكريم كبار 

الداعمــني ملشــاريعها اإلنشــائي�ة , وقــد حضر هذه 

اللقــاءات عــدد مــن مشــاخئ و وجهــاء البلــدة . وقد 

لقاء تكريم كبار الداعمين
اطلــع احلضور على ما تــم إجنازه من هذه املشــاريع 

باإلضافة اىل ما تبقى منها ومدى حاجة اجلمعية اىل 

الدعم المادي ليتســىن لها االنتهاء من هذه املشاريع 

حســب اجلدول الزمين املعد سابقًا ويق ختام كل لقاء 
يتم تقديم الدروع التكريمية ألبرز الداعمني.
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من الداخل

اســتقبل رئيس وأعضــاء مجلــس إدارة جمعية 
الفضــول اخلرييــة وعدد من طلبــة العلــوم الديني�ة 
ووجهاء البلدة ســماحة العالمة الســيد باقر ابن أية 
هللا الســيد طاهر الســلمان خالل زيارتــه التفقدية 
ملشاريع الوقف اخلريي اإلنشائي�ة التابعة للجمعية 
من أجل االطالع عن كثب على تلك املشاريع ومدى 

التقدم يف تنفيذها. 
وبعــد أن  أطلــع علــى مــا تم اجنــازه يف مشــروع 
القاعــة املتعــددة األغــراض وقاعــة معرض األســر 
املنتجــة توجــه اجلميع اىل مشــروع مقر مبــىن  إدارة  

 سماحة العالمة السيد باقر
نجل اية هللا السيد طاهر السلمان في ضيافة الجمعية

بقــص  ســماحته  تفضــل  وقــد  اجلديــد  اجلمعيــة 
الشــريط إيذانــا بافتتــ�اح املبــىن وبعــد االنتهــاء من 
اجلولــة التفقديــة داخــل املقــر توجــه اجلميــع إىل 
غرفة االجتماعات حيث شــكر رئيس مجلس ادارة 
اجلمعيــة م/احمد الربية الضيف  وجميع احلضور 
علــى تلبيتهم الدعوة بعدهــا   وضح رئيس اجلمعية  
للســيد واحلضور أهداف مشاريع الوقف اخلريي 
ومــدى نســبة التقدم يف  إنشــاء تلك املشــاريع وقد 
أعــرب ســماحة الســيد عــن ســروره وارتي�احــه بما 
رأى من مشــاريع ضخمــة مبديا إعجابــه بها  وأعلن 

ســماحته عــن  تــربع ســي مقــداره مئت�ا ألف لاير 
مناصفــة بــني مشــاريع الوقف اخلريي االنشــائي�ة 

وبقية برامج اجلمعية وأنشطتها .
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للمرة الثاني�ة على التوالي : الجمعية تحصل على الدرجة الكاملة  
في معيار المساءلة والشفافية من ) مكين لحوكمة الجمعيات األهلية (

التكريــيم وتقدم العديد منهم بشــكر اجلمعية على 
إقامتها احلفل وبشكل ســنوي واجلدير ذكره فقد 
أقيــم احلفــل حتــت رعايــة االســتاذ احمــد عبــدهللا 

أقامــت اجلمعيــة حفلهــا الســنوي لتكريم 
الطــالب املتفوقــني وقد أبــدى جميــع الطالب و 
أوليــاء أمورهم ســعادتهم وفرحتهــم بإقامة احلفل 

االحمــد رئيس اللجنة السداســية للزواج اجلماعي 
باالحساء والذي بدوره شــكر اجلمعية على إقامتها 

احلفل التكرييم السنوي. 

إقامة حفل تكريم الطالب المتفوقين

من الداخل

قام   فريق عمل من مركز التنمية االجتماعية 
باألحســاء يتكون من   األســتاذ محمــد عبدهللا 
القضيب واألســتاذ احمد محمد العيد صباح يوم 

1هـــ ( بزيارة  ملقر  إدارة   االثنني املوافق )440/1/7
اجلمعية   لألطالع على النموذج الشامل لبي�انات 

اجلمعية.

امللفــات  ان اطالعهــم علــى  جميــع  وبعــد 
املطلوبــة وتدقيقها أعلن فريــق العمل بان جمعية 

الفضول اخلريية قد استحقت نسبة %100.
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السيد/باقر السيد طاهر السلمان
فاعل خري/ محمد السالم

مال/ كاظم صالح حسني اجلعفر
علي عباس املطر

فاعل خري/ محمد احمد السالم 
عبدالوهاب محمد النجار

ياسني محمد ناصر الرصايص
سعيد علي السعيد

فهد حيج علي النويصر
باقر علي محمد السالم

حسن علي العثمان
عقيل عباس املطر

علي علي مسلم النويصر
فاعل خري/ علي علي اجلعفر
فاعل خري/علي علي النويصر

فاعلة خري/فاطمة ياسني القطان
ناصر مبارك النويصر
يونس احمد القطان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

130,000
15,000
15000
10000
10,000
5,000
2,500
2,000
1,800
1,500
1,000
1000
1,000
1000
1,000
1,000
1000
1,000

أبرز الداعمين لمشروعي الجمعية اإلنشائيي�ن
للفرتة من 1 يوليو اىل 31 سبتمرب 2018م

200.800 لاير المجموع الكلي

اسم الداعــــــــم املبلغم

مشــروعي  لتنفيــذ  املوضوعــة  اخلطــة  حســب 
اجلمعية اإلنشــائيني والســقف الزمين املحــدد ،  فقد 
تم االنتهاء من أعمال مشروع مقر مبىن إدارة  اجلمعية 

اجلديد وتم االنتقال اليه.
ويتقدم مجلس ادارة اجلمعية بالشــكر اجلزيل 
لكل من قدم دعما معنويًا أو ماديًا لهذا  املشــروع ،  كما 
يذكر  املحســنني   بان استقبال التربعات لدعم كال 
املشــروعني مازال جاريــًا ومطلبا ملحــًا فالمأمول  من 
اجلميــع املبادرة لتقديــم الدعم المادي حىت ال تتوقف  

أعمال  استكمال  تلك  املشاريع.   

أبرز ما تم في مشروعي الجمعية اإلنشائيي�ن

مشاريع
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أمسيات

أقامــت اجلمعية أمســية بعنــوان :  )  أيم وأيب 
اكســباين فأنا مراهق (   واليت حضرها اكرث من 310 
مشارك ومشــاركة وقد أبدى اجلميع ســعادتهم 
حبضور األمسية مطالبني اجلمعية بعمل أمسيات 

أخرى لألستاذ عبدالهادي الربية. 

إقامة أمسية » أيم وأبي اكسباني فأنا مراهق«

بالتعاون مع مع وحدة العمالة املزنلية بمكتب 
اللجنــة  أقامــت  باالحســاء  االجتماعيــة  املتابعــة 
النسائي�ة باجلمعية أمسية بعنوان »يف بييت خادمة 
كابوس يهدد األســرة« من باب الشراكة املجتمعية 
وقد حضر األمسية عدد الباس به من ربات البيوت 

من داخل وخارج بلدة الفضول.

إقامة أمسية » في بيتن�ا خادمة« 
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نظمت اجلمعية يوم األحد الثامن من شــهر ذي 
1هـ ممثلة يف اللجنة النســائي�ة رحلة  احلجه لعام 439
ترفيهية لبعض اليتيمات املستفيدات من خدمات 
اجلمعية إىل احد املنتجعات القريب�ة من البلدة حيث 
شــملت عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة والربامج 

اخلاصة للبن�ات.
وبــدأ الربنامج تمام الســاعة الرابعة عصرًا بكلمة 
ترحيبي�ة ملقررة اللجنة النســائي�ة باجلمعية األســتاذة 
نوال عيــى املطر . حيث رحبت فيها جبميع البن�ات 

املشاركات كما شكرت عضوات اللجنة النسائي�ة 
على جهودهن يف تنظيم وتنســيق الرحلة وبعدها 
قــام اجلميع جبولــة حــول املنتجع لالطــالع على 
أقســامه واليت شــملت بركة الســباحة وقاعة 

األلعاب واملسطحات اخلضراء.
وتم تقديم املشروبات  جلميع املشاركات 
طيلة مــدة الرحلة واليت امتدت إىل غروب اليوم 
ويف ختــام الرحلــة تــم توزيــع الهدايا علــى جميع 

املشاركات.

رحلة ترفيهية ليتيمات خيرية الفضول

اللجنة النسائي�ة

بدعوة من مكتب الضمان االجتماعي النســوي 
باالحساء حضرت مقررة اللجنة النسائي�ة االستاذة 
نــوال املطر اجتمــاع أقيم برئاســة األســتاذة نوره آل 
الشيخ مبارك يف مكتب الضمان االجتماعي النسوي 
باالحساء بشأن إجياد تعاون مشرتك لتفعيل مبادرة 
»تمكــني« وهــي احــدى مبــادرات وزارة العمــل 

يف إطــار تفعيــل حملــة التوعية ملحــو االمية 

باألحســاء استضاف مركز محو االمية بالفضول 

يف مدرســة فاطمة بنت أسد األســتاذة معصومة 

 مقررة اللجنة النسائي�ة 
تن�اقش مبادرة »تمكين« بالضمان االجتماعي النسوي 

حضور مقررة اللجنة النسائي�ة 
الحملة التوعوية لمحو االمية بمدرسة فاطمة بنت أسد

والتنميــة االجتماعيــة يف برنامــج التحــول الوطــين 
20 واليت تهدف اىل حتويل األســر املســتفيدة من  20
الضمان االجتماعــي إىل أفراد فاعلني من خالل دعم 
مشاريعهم أو إجياد فرص وظيفية لهم بسوق العمل 
الســعودي وقد حضر االجتمــاع عدد من مندوبات 
اجلمعيات اخلريية وأكدت املجتمعات على ضرورة 

العبدالرضــا عضــو املجلــس البلــدي باالحســاء 

ومقررة اللجنة النسائي�ة باجلمعية األستاذة نوال 

املطر وعدد من املسؤوالت واملعلمات وقد أقيمت 

استمرار التعاون والتواصل بني اجلمعيات ومكتب 
الضمــان لتحقيق الهدف املنشــود.ونتج عن ذلك 
االجتماع عقد شراكة بني اجلمعية ومكتب الضمان 

االجتماعي النسوي من اجل تفعيل ذلك الهدف.

بعض الفعاليات ذات العالقة شــاركت  فيها 
بعض الدارسات يف محو االمية.
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3 مؤسسة خريية .. يف امريكا 2000
بلغت ممتلكاتها : عام 1989م أكرث من 138 

مليار دوالر .
شــارك يف العمل التطوعــي : حــوايل 93 مليون 

أمريكي . 
أي يشكلون ما نسبت�ه 30% من سكان الواليات 

املتحدة األمريكية .
حيث ينفقون ســنويا 20 بليون ســاعة يف العمل 

التطوعي لصالح األطفال والفقراء والتعليم .

كما يقدر معدل التربع المايل لكل أمريكي 500 
دوالر سنويا .

ويف عام 2004م : تربع األمريكي » تــود تورنر « 
مؤسسCNN بثلث ثروته للمنظمات اإلنساني�ة يف 

األمم املتحدة ويقدر حبوايل مليار دوالر أمريكي .
واللطيف يف األمر أّن تورنر قال يف بي�ان التربع : 

بأّن زوجته شاركته يف القـــــرار وفرحت بـــــــــه ، 
) ويعين بذلك أنها لم تعرتض (.

وكانت عائلة » روكفلر » قد تربعت قبل نصف 

قرن باألرض اليت أنشئت عليها مبىن املنظمة الدولية 
األمم املتحدة .

وعندما زار » إلكســيس توكفيل« الكاتب 
الفرنيس الواليات املتحدة األمريكية يف منتصف 
القرن التاســع عشر ؛ الحظ أن األمريكيني يشاركون 
يف الكثري مــن اجلمعيــات الــيت ينظمونهــا خلدمة 
ودينيــ�ة  وماليــة  زراعيــة   : مجتمعاتهــم  أغــراض 

واجتماعية جمعيات من كل نوع ويف كل اجتاه .
وعندما زار » إلكســيس توكفيل« الكاتب 
الفرنيس الواليات املتحدة األمريكية يف منتصف 
القرن التاســع عشر ؛ الحظ أن األمريكيني يشاركون 
يف الكثري مــن اجلمعيــات الــيت ينظمونهــا خلدمة 
ودينيــ�ة  وماليــة  زراعيــة   : مجتمعاتهــم  أغــراض 

واجتماعية جمعيات من كل نوع ويف كل اجتاه .
واما يف فرنســا فقد جاء يف تقرير جلمعية فرنســا 
للشــؤون االجتماعيــة أّن 10 ماليــني ونصف املليون 
فرنيس يتطوعون يف نهاية األســبوع للمشــاركة يف 
تقديــم خدمــات اجتماعيــة مختلفة ختــص احلياة 
اليوميــة .مــن مجــاالت الرتبيــ�ة والصحــة والبيئ�ة 

والثقافة والرتفيه وغريها .
وتــرتاوح أعمــار 51% مــن املتطوعني مــا بني 35 

عاما و 59  عاما .
يمثــل الطلبــة مــن املتطوعــني  : 21% وتــرتاوح 

أعمارهم بني 18 و 25 عاما .

فأين نحن من ذلك؟

اهمية العمل التطوعي 

تطوع
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- مشروع األجهزة المنزلية :
وتقــوم اجلمعية مــن خالله بتوزيــع العديد من 
اصناف االجهزة املزنلية مثل الدفايات والسخانات 
والثالجات والغساالت واملكيفات كلما دعت 
احلاجة لذلك وبعد التاكد من عدم صالحية االجهزة 
املوجودة لديهم باالضافة اىل عمل صيانة دورية على 

االجهزة املزنلية.
- مشروع زكاة الفطر :

من املشروعات الغذائي�ة الهامة يف شهر رمضان 
املبــارك والــذي تبنتــ�ه اجلمعيــة حرصا منهــا على 
ايصال زكاة املتربعني يف وقتها املحدد شــرعا ولسد 
حاجة الفقراء من صنف جيد وموحد من قوت اهل 
البلدة حيث تاخذ اجلمعيــة مبلغ من 10 اىل 28 لاير 
حســب نوعية االرز او غريه للفطــرة الواحدة خترجها 

عين�ًا.
- مشروع المصروف المدريس:

ويتم من خالله صرف مبالغ نقدية او كوبونات 
شرائي�ة لطالب وطالبات االســر املحتاجة ليتمكنوا 
مــن خاللها تامــني حاجتهم مــن الغذاء خــالل اليوم 

الدريس اسوة بزمالئهم الطالب. 
- مشروع معونة الشتاء :

ويتم مــن خالله تفقد نواقص االســر املحتاجة 
قبل وخلـــــــــــــال فصل الشتاء حبيث يتم تزويد اسر 
الفقراء جبزء من احتي�اجاتهم من وسائل ومستلزمات 
التدفئة كالبطاني�ات واملالبــس الشــتوية واجهزة 
التــــــــــدفئة الكـــــــهربائي�ة حماية لهم من بــــــــرد 
اذى  مــن  لهــم  يســبب�ه  قــد  ومــا  القــارس  الشــتاء 

القــــــــــدر هللا.

- مشروع الحقيب�ة المدرسية :
يــايت هــذا املشــروع حرصــًا مــن اجلمعيــة على 
اســتكمال ابن�اء االسر الفقرية من الطالب ملسريتهم 
الدراسية والعلمية بتوفري بعض املتطلبات الدراسية 
قبل بداية الفصل الدرايس االول والثاين بفرتة كافية.

- مشروع ترميم المنازل :
ويقــوم علــى اســاس تفقــد منــازل املحتاجــني 
وعمل بعض الصيانة الدورية لهذه املنازل والتاكد 
من سالمة البن�اء والتمديدات الكهربائي�ة والصحية 

وترميم التالف منها.
- مشروع لحوم الهدي واالضاحي:

ينفذ هذا املشــروع جبلب مجموعة كبرية من 
حلوم الهدي من مكة املكرمة بعد عيد االضىح بعد 
التنســيق مع بعــض حمالت احلج املحلية والبنك 
االســاليم باالضافة اىل مايقدمه االهايل خالل العام 

ويتم توزيعها على االسر الفقرية واملحتاجة.
- مشروع المواد الغذائي�ة :

من املشروعات الضخمة يف اجلمعية من حيث 
االعداد لها واالقبال عليها فاجلمعية تنفذ املشــروع 
على 3-4 دفعات خالل العام الواحد حيث يتم من 
خالل املشــروع صــرف املعونات الغذائيــ�ة املنوعة 
لالســر املحتاجــة او احالتهم على املراكــز التجارية 
والتموينيــ�ة العامة لياخــذوا ما حيتاجونه بانفســهم 

من املواد الغذائي�ة االساسية.
- مشــروع تدويــر المخلفــات الورقيــة 

والمالبس:
من املشــروعات املهمة والطموحة للجمعية يف 

اجلمــع بني الهدف اخلريي يف توفري رافــد مايل لدعم 
اعمــال اجلمعيــة وبــني الهــدف البيــي يف ختليص 
املجتمــع مــن املخلفات الورقيــة واملالبــس بطريقة 
حضاريــة إلعادة تدويرها وذلك بعــد جمعها وبيعها 
على االماكن املختصة للتدوير مما يساعد على توفري 
كميات من املواد اخلام اليت يفرتض انفاقها لتصنيع 

مواد جديدة من تلك املواد.
- مشــروع دفع جزء من قيمة اســتئجار 

المنازل : 
ويتم من خالله صرف مبالغ نقديــة تمثل جزًء 
من قيم االجيار لالســر املحتاجة من اجل مساعدتهم 
يف توفري مســكن مناســب يؤويهم ويوفر لهم بيئ�ة 

مناسبة.
- مشروع مساعدة المقبلين على الزواج:

ويتــم من خالله صرف مبالغ نقديــة للمقبلني 
على الزواج من ابن�اء االســر الفقرية واملحتاجة وتمثل 
جزء بســيط مــن املصروفات الضرورية للــزواج من 

اجل مســاعدتهم الستكمــــــال نصف دينهـــم.
- مشروع االسر المنتجة :

يقوم هذا املشــروع على فكرة تدريب وتاهيل 
القادرين على العمل من افراد االسر املحتاجة يف مهن 
ومشاريع صغرية او دعم املهن اليدوية اليت توارثوها 
باخلربة عن سابقيهم وتزويدهم بكافة املتطلبات 
لالعمال املناســبة. كمــا ان اجلمعيــة تعمــل على 
تسويق منتجاتهم عن طريق عمل املعارض اخلاصة 
او دعوتهــم باملشــاركة يف املهرجانــات واملعــارض 

الداخلية على مستوى املحافظة وخارجها. 

من مشاريع الجمعية

مشاريع




