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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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جمعية عمومية

اجتمــاع  اخلرييــة  الفضــول  جمعيــة  عقــدت 
اجلمعيــة العمومية احلادية عشــر العاديــة بت�اريخ 
العمــل  وزارة  مــن  مندوبــني  حبضــور  2019/1/15م 
حتــدث  االجتمــاع  وخــالل  االجتماعيــة.  والتنميــة 
رئيس مجلس اإلدارة املهندس احمد حســني الربية 
عن التقريــر االداري والفين بعــد ان رحب باحلضور 
وشكرهم على دعمهم ملشاريع وأنشــطة اجلمعية 
وحثهم على االستمرار يف الدعم والتواصل باالحساء 
كما رفع شكره ملقام خادم احلرمني الشريفني و 

انعقاد الجمعية العمومية الحادية عشر العادية
حكومتن�ا الرشيدة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية 
ممثلــة بمركز التنمية االجتماعية ومديره االســتاذ/ 
أحمــد ســعود الفضلــي لدعمهــم الدائــم واملســتمر 
ألنشــطة اجلمعية وبرامجها ثم عرض األستاذ علي 
صالح االحمد مقرر اللجنة المالية التقرير الســنوي 
المايل تالها عرض فلم عن اجنازات اجلمعية خالل 
العــام المــايل املنصــرم بعنــوان »حصــاد اجلمعيــة 

2018م« بعدها تم تكريم أبرز الداعمني للجمعية.
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مشاريع

مشــروع  لتنفيــذ  املوضوعــة  اخلطــة  حســب 
املتعــددة  )القاعــة  الوقفــي  االنشــايئ  اجلمعيــة 
االغــراض( والســقف الزمــين املحــدد لهــا فقد تم 
االنتهــاء مــن اللياســة امللونــة اخلارجيــة للواجهــة 
الغربيــ�ة والشــمالية والعمــل جــاري يف التمديدات 

أبرز ما تم في مشروع الجمعية اإلنشائي الوقفي
الكهربائي�ة الداخلية وســوف يلــي ذلك البدء يف 

تركيب اجلبسون بورد للسقف.
ويتقدم مجلس ادارة اجلمعية بالشكر اجلزيل 
لكل من قدم دعما معنويًا أوماديًا ملشــاريع اجلمعية 
كما نؤكد بان استقبال التربعات لدعم املشروع 

مازال جاريًا واجلمعية حباجة ماســــــة اىل اكرث من 
1 مليون لاير الستكمال بقية اعمال املشروع فنامل 

من اجلميع املبادرة بالدعم.

ابراهيم خليفة االحمد
املرحومة/هاجر مبارك النويصر

انور ابراهيم خليفة االحمد
صالح يوسف يوسف املطر

كاظم يوسف كاظم السلطان

املرحوم/احمد صالح النويصر
املرحوم/عايش عبدهللا احلماد
املرحوم/منصور احمد النويصر

كاظم يوسف صالح الكاظم
محمد احمد صالح النويصر

ام/يوسف جنية عبدهللا حسن الكاظم
علي عبدالكريم املبارك

املرحومة/ام مطلق اخلاطر

املرحوم/حسني صالح النويصر
علي حسني حسني النويصر

ناصر علي حسني النويصر
نادي عطاء النساء

صالح يوسف الكاظم
سناب التدريب عبدالهادي احمد الربية

ابراهيم علي يوسف السعيد
الشيخ / علي معتوق النظام

17
18
19
20
21

9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8

200
150
150
150
100

500
500
500
500
500
450
302
300

5,500
4,000
3,000
1,157
1,150
1,000
600
500

اسم الداعــــــــم اسم الداعــــــــم ماسم الداعــــــــم م املبلغم املبلغ املبلغ

21.209 لاير المجموع الكلي

ابرز الداعمين لمشروعي الجمعية االنشائيي�ن
للفرتة من 1 ين�اير اىل 31 مارس 2019م
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فعاليات

1 هـ فعاليات   اختتمت يوم الثالثاء 12/ 7/ 440
الســوق اخلــريي لالســر املنتجــة بنســخته الثامنــة 
الــذي تنظمه جمعية الفضول اخلرييــة وقد أفتتحه 
ســعادة االستاذ/ احمد سعود الفضلي مدير مركز 
التنمية االجتماعية باالحســاء وذلك بقاعة ســنابل 
الفضــول التابعــة جلمعية الفضــول اخلريية حيث 
شهد اقباال شــديدا من قبل الزوار وقد شمل السوق 
مشــاركة 45 أســرة منتجة استمرت على مدى ستة 
اّيــام قدموا اعمال متنوعة اعتمد الكثــري منها على 
احلــرف والصناعــات اليدويــة مثــل اخلوصيات 
والكوريشية وصناعة الصابون والبخور والتصوير 

الفضول تختتم سوقها الثامن
والمأكوالت الشــعبي�ة وأدوات الزين�ة واملالبس 
والعطورات واوضحت املشرفة العامة على تنظيم 
الســوق االســتاذة نوال املطر بان السوق يهدف اىل 
حتقيق رؤية اململكة يف تمكــني املراة واىل مســاعدة 
األســر يف عرض وبيع منتجاتهم لتحسني مستواهم 
االقتصادي واكتساب خربة يف كيفية التعامل مع 
الزبائن وتنمية مهارات التسويق اىل جانب تعريف 
املجتمع باألسر املنتجة واحلرفيات وذلك كانطالقة 
لعمــل مشــاريعهم الصغرية كمــا تضمن الســوق 
العديد من الفعاليات الثقافية وااللعاب الرتفيهية 
واملســابقات باالضافــة اىل األركان التوعويــة يف 

اجلانــب الصــي واجلانــب البيــي وترشــيد امليــاه 
واالستشــارات االســرية ويِف احلفل اخلتايم تقدم 
رئيس اجلمعية م/احمد الربية بالشــكر اجلزيل اىل 
جميع العاملني واالسر املشاركة وخص بالشكر 
راعي الســوق ســعادة االســتاذ احمــد الفضلي على 
رعايت�ه الكريمة للسوق كما تقدم ســعادة االستاذ 
الفضلي بالشــكر اىل مجلس ادارة اجلمعيــة على 
تنظيمها السوق كما شكر جميع األسر املشاركة 
والعاملــني الذي كان لهــم دور يف إجناح هذه الفعالية 
ويف نهاية احلفل تم تقديم شهادات الشكر للجميع 

تقديرا لهم على جهودهم.
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فعاليات

من اجل تعزيز الشــراكة املجتمعية بني 
جامعــة الفيصــل وجمعيــة الفضــول اخلريية 

وللمساهمة يف حتقيق رؤية اململكة 2030. 
قدمت الدكتــورة ســمر شــمس الدين 
محمــد وبعض طالبات اجلامعة ورشــة عمل 
بعنوان »ترشــيد اســتهالك امليــاه يف املنازل« 
وحبضور الدكتورة رجاء الزاكي وعدد من ربات 
البيوت وذلك مساء يوم األحد املوافق 17رجب 

1 بقاعة سنابل الفضول التابعة للجمعية 440
وقد كانت املحاور الرئيسّية للورشة واليت 

تم مناقشتها كالتايل ::
1- كيفية التحكم يف صنابري املياه باملزنل .

2- وسائل ترشيد استهالك املياه.
3- توصيات عامة برتشيد املياه.

اللجنــة  مقــررة  تقدمــت  اخلتــام  ويِف 
النســائي�ة باجلمعيــة االســتاذة نــوال عيىس 
املطر بالشكر اجلزيل جلامعة امللك فيصل 

وللمحاضرة والطالبات واحلضور.

شــارك عدد  من  منسويب  
اجلمعيــة يف العديــد مــن ورش 
التاهيليــة  والــدورات  العمــل 
فيصــل  امللــك  جامعــة  يف 
باالحســاء واخرى يف اخلرب  حول 
السكرتارية وادارة املكاتب 
وورشــة عمل حول اجلمعيات 
االلكرتوني�ة مــن اجــل تطوير 

مهاراتهم

حضور دورة تاهيلية لموظفي الجمعية

الفيصل تتحدث حول
ثقافة ترشيد المياه 
في سنابل الفضول
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ضمن برامج وأنشطة وحدة كافل اليتيم نظمت 
اجلمعيــة ممثلة يف وحدة كافــل اليتيم رحلة ترفيهية 
لأليتــ�ام مــن املســتفيدين مــن خدماتها وذلك يوم 

1 السبت 16/ 7/ 440
وبعد اســتقبال األيتــ�ام صباحا عنــد مبىن ادارة 
اجلمعيــة توجهت احلافلــة بهم اىل حديقة الطرف 
النموذجيــة وبعد االنتهاء من مشــاهدة احليوانات 

رحلة االيت�ام
األليفة واملفرتسة وبعض األلعاب باحلديقة توجه 

اجلميع اىل املتحف األهلي بالدالوة 
بعدهــا تــم االنتقــال اىل املحطــة االخــرية وهي 
مزرعــة عضــو مجلــس ادارة اجلمعية ومقــرر وحدة 
كافل اليتيم االســتاذ عبدرب الرســول الربية حيث 
اســتمتع األيت�ام بااللعاب باالضافة اىل عمل بعض 
املسابقات الرياضية بني األطفال بعدها تم تقديم 

الهدايا لأليت�ام حيث شــاركهم فرحتهم نائب رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية االســتاذ علي االحمد وبعض 

من أعضاء مجلس ادارة اجلمعية 
ويِف ختام الرحلة تم تقديم وجبة الغداء والتقاط 

الصور التذكارية بعدها عاد اجلميع اىل البلدة.

فعاليات
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فعاليات

تماشيا مع تطلعات الوزارة ورؤية اململكة 2030 
اقامت اجلمعيــة دورة للمقبلني على الزواج يف قاعة 
ســنابل التابعة للجمعية وملدة 3ايام ابتــ�داء من يوم 
املستشــار  ناقــش   1 440  /6  /17 املوافــق  اجلمعــة 
االســري االســتاذ عبدالهــادي احمــد الربيــة خــالل 
اليــوم االول واليوم الثــاين للدورة عدة محــاور أهمها 
اجلانب النفــي ، االجتماعي ، االقتصادي والصي 
واكد املستشــار االســري على نقطتني مهمتني يف 
مشــروع الــزواج ... ما قبــل العقد و األخــرى ما بعد 
العقد واهمية ماحيدث خاللهمــا من أمور اجتماعية 

ونفسية واقتصادية وصحية.

دورة للمقبلين على الزواج
واما اليوم الثالث فكان مــن نصيب اجلانب 
الشــرعي والذي حتدث فيه سماحة الشــيخ محمد 
باقر املطر مســتهال حديث�ه بتعريف املشاركني يف 
الربنامج على ما يســتحب و ما يكــره و ما يبطل عقد 
الزواج وبعض ممارســات ليلة الزفاف الســلبي�ة و 
اإلجيابي�ة و احلقوق والواجبات بما حيقق االســتقرار 

لألسرة على أسس شرعية.
كما حتدثت االســتاذة ام جعفــر املطــر )حرم 
الشيخ محمد باقر املطر( مؤكدة على أهمية رباط 
الزواج وما يرتتب عليه من حقوق وواجبات وكيفية 

املحافظة عليه من اجل حياة مليئ�ة بالسعادة.

 1 واجلدير ذكره فقد حضر الدورة اكــرث من 20
مشــارك ومشــاركة  ويِف ختام الدورة تقدم نائب 
رئيــس مجلــس ادارة اجلمعية االســتاذ علي صالح 
االحمد بالشكر اجلزيل اىل ســماحة الشيخ محمد 
باقــر املطر وحرمه واىل املستشــار االســري االســتاذ 
عبدالهــادي احمد الربية على تقديمهــم هذه الدورة 
لشــباب وفتيــ�ات املجتمــع مثمنــا دورهــم لوقاية 
الشــباب من الوقوع يف األخطــاء اليت قــد تؤثر على 
حياتهــم الزوجية تلى ذلك اخذ الصور التذكارية 

للجميع.
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فعاليات

وقعــت اجلمعيــة عقد شــراكة مجتمعية 
مــع شــركة االحســاء للســياحة يــوم االربعــاء 
جببــل  احلضــارات  ارض  بقاعــة  1هـــ  440/6/8
القارة حيث مثل اجلمعية مقرر جلنيت العالقات 

واالعالم االســتاذ احمد خليفــة الوطيان وحبضور 
رئيس مجلس ادارة شــركة االحســاء للسياحة 

االستاذ وليد حسن العفالق.
وتهــدف هــذه الشــراكة اىل التعــاون بني 

الطرفني مــن اجل الصالــح العام ودعما ملشــروع 
االسر املنتجة باجلمعية

خيرية الفضول وشركة االحساء للسياحة  
يوقعــــان عقــــد شـــــراكــــــة

اســتقبل رئيس وأعضــاء مجلــس إدارة جمعية 
الفضول اخلريية وعمدة البلدة كبري إداريي الشــركة 
الصيني�ة للبرتول وهندســة األنابيب فرع السعودية 
والوفد املرافق له خالل زيارتهم للجمعية مســاء يوم 

CPP زيارة شركة
االثنــني املوافق 2019/1/28م من أجل االطالع على 
برامج ومشاريع اجلمعية وتقديم الدعم الالزم لها. 

وبعــد أن أوضح رئيس اجلمعية املهندس احمد 
الربية للوفد مبادرات ومشاريع اجلمعية اليت سوف 

تســاعد يف حتقيــق أهداف اجلمعية اإلســرتاتيجية 
واليت تتضمــن العديد من املشــاريع والربامج ومنها 

مشروع كفالة االيت�ام ..
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حبضــور نائب رئيس مجلس االدارة االســتاذ 
علــي صالــح االحمــد وعدد مــن اعضــاء املجلس 
رعت اجلمعية وبالتعاون مع ملتقى اثري للشــؤون 
الزراعيــة نــدوة للمزارعــني بت�اريــخ 2019/1/11م 
يف قاعــة ســنابل الفضــول التابعــة للجمعية وقد 

حضــر الندوة عــدد جيــد مــن مزارعــي املحافظة 
واليت تطرق فيها املحاضر الدكتور محمد عتمان 
عن العديد من اهتمامات املزارعني اهمها كيفية 
االهتمام بالنخيل وكيفية زراعة البــذور وغرس 
االشجار والعناية بها كما حتدث عن اصالح الرتبة 

والتســميد باالضافة اىل العديد من املواضيع اليت 
تتعلق بالزراعة.

ويف اخلتام تم اخذ الصــور التذكارية وتقديم 
الدروع التكريمية.

إقامة ندوة للمزارعين بقاعة سنابل الفضول

نظمت إدارة أكاديمية الفضــل التابــع للجنة 
الرياضيــة باجلمعية رحلــة ترفيهيــة جلميع أعضاء 
األكاديميــة يــوم اجلمعــة 2019/1/11م يف منتجع 
بلقيــس الســيايح وقد ختلــل برنامج الرحلــة العديد 
من املسابقات التن�افسية واألنشطة الرياضية بني 

فريق أكاديمية الفضل في رحلة استجمامية
أعضاء األكاديمية حيث تم تقديم جوائز حتفزيية 
للفائزين حبضور األســتاذ زكــي األحمد واألســتاذ 
جعفر احلميد كما شرف الرحلة سماحة الشيخ علي 
النظام والذي أدى صالة اجلماعة جبميع املشاركني. 
اجلدير ذكره بان رئيس النشــاط الريايض باجلمعية 

األستاذ إبراهيم اخلليل قد تكفل جبميع مصاريف 
الرحلة وبدعم من املشرف العام على األكاديمية 
األســتاذ مهــدي املقهــوي ومدربهــا األســتاذ طاهــر 

الوعل.












