مجعية امللك فهد
األهلية النسائية جبازان
جازان – ص.ب  -282/حي الروضة – شارع االمير سلطان – شمال كلية التربية للبنات
هـانف  – 017 /3225717 – 017/3220517 /تحويلة ( - )123-100فاكس 017/3224546 :
الموقع االلكتروني www.jamaiakf70.org.sa

البريد االلكتروني jamaiakf70@hotmail.com

قال تعالى :
( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون ( سورة النحل أية( 97 ) .

قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :
( ما نقصت صدقة من مال  ،وما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا  ،وما تواضع أحد هلل إال
رفعه هللا ) أخرجه مسلم.

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل
سعود
مؤسس المملكة العربية السعودية

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن ناصر آل سعود
أمير منطقة جازان

الباب األول
•

تأسيس الجمعية .

•

رؤية الجمعية .

•

رسالة الجمعية .

•

أهداف الجمعية.

•

مشاريع الجمعية .

•

الفئات التي ترعاهم الجمعية .

•

األعضاء المؤسسات .

•

أعضاء مجلس اإلدارة .

َ
اوال-:
تأسيس الجمعية -:
بمشيئة هللا وتوفيقه تم تأسيس جمعية الملك فهد األهلية النسائية بجازان طبقا ألحكام الئحة
الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم( )107وتــــاريخ
1410/6/25هـ وقواعدها التنفيذيـــة الصــــــادرة بقرار وزير العمل والشــــؤون االجتماعية
رقـــم( ) 760وتاريخ  1412/1/30هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها  ،وقد صدر قرار معالي
الوزير رقم )  ( 00وتاريخ 1403/10/13هـبتأسيس الجمعية وتم تسجيلها لدى الوزارة في
السجل الخاص بالجمعيات الخيرية رقم (  )70وتاريخ  1405/4/18هـ .

ً
ثانيا-:
رؤيتنا-:
الجمعية النسائية الرائدة في تقديم أعلى مستوى من الجودة والنوعية لخدمة الطفولة
واألسرة والمجتمع .

ً
ثالثا-:

رسالتنا -:
تقديم برامج تنموية ومجتمعية وتطويرية لرعاية األسرة والطفل والمجتمع .

ً
رابعا-:

7

أهدافها - :
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على
الربح المادي وتشمل هذه الخدمات ما يلي :-
 -1تقديم المساعدات المادية والعينية لألسر المستحقة بعد إجراء البحث الميداني

.

 -2تقديم خدمات الرعاية االجتماعية للمعاقين وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى رعاية .
 -3إقامة الدورات التدريبية لفتيات األسر المنتفعة من الجمعية وغيرهن من المواطنات .
 -4فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم .
 -5إقامة ندوات للتوعية .
 -6إقامة المعارض واألسواق الخيرية .
 -7تقديم برامج األمومة والطفولة

.

ً
خامسا-:
المشاريع التي ترعاها الجمعية-:
 .1مشروع كـافل اليتيم .
 .2مشروع مركز ( طفلك أمانتي ) .
 .3مشروع السلة الغذائية .
 .4مشروع فرحة العيد .
 .5مشروع األضحية .
 .6مشروع الحقيبة المدرسية .
 .7المعرض الدائم للتراث الشعبي .
 .8دورات وبرامج تدريبية وتطويرية
 .9مشروع دار الحماية االجتماعية .

 .10مشروع مركز الضيافة .
 .11روضة األمير الوليد بن طالل .

ً
سادسا-:

الفئات التي ترعاهم الجمعية :-
األرامل – المطلقات – األيتام – المرضى – أسر السجناء – نزيالت
الصحة النفسية  -وغيرهم من الفئات التي تحتاج للرعاية ولمد يد العون
والمساعدة .

ً
سابعا-:

األعضاء المؤسسات للجمعية - :
ساهم في تأسيس الجمعية عدد من السيدات والواردة أسمائهن في الالئحة
األساسية للجمعية وعددهن تسع وهن كالتالي:
 السيدة  /شيخة بنت محمد السديري .
 السيدة  /حياة بنت إبراهيم بديوي .
 السيدة  /أميرة بنت عبده علي .
 السيدة  /فلة بنت محمد شعراوي .
 السيدة  /عنود بنت محمد شعراوي .
 السيدة  /صفية بنت محمد عقيل .
 السيدة  /نجوى بنت محمد هاشم .
 السيدة  /صالحة بنت محمد موسى .

ً
ثامنا-:
أعضاء مجلس اإلدارة - :
 -1األستاذة  /عائشة بنت علي فقيه

رئيسة الجمعية .

 -2األستاذة  /مفضلة بنت أحمد عبد الحق
المالية
 -3األستاذة  /جميع بنت محمد رزيق

نائبة الرئيسة و رئيسة اللجنة
أمينة الصندوق .

 -4األستاذة  /حواء بنت احمد بالل

رئيسة لجنة العالقات العامة

 -5األستاذة  /رعنا بنت محمد عبدالحق

رئيسة لجنة الطفولة

 -6األستاذة  /أشواق بنت صالح عمر

رئيسة اللجنة الدينية والثقافية

 -7األستاذة  /عفاف بنت محمد غفوري

رئيسة اللجنة الصحية

 -8األستاذة  /غادة بنت محمد بريك

رئيسة لجنة الفنون والمعارض

 -9االستاذة  /صالحة بنت علي عريشي

رئيسة اللجنة االجتماعية
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برامج وأنشطة اللجان

اللجنة االجتماعية -:
أهم اعمال اللجنة كالتالي :
 -1مساعدة االسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية .
طوال العام .
 -2مشروع كفالة اليتيم -:
تأسس عام 1424هـ كحلقة وصل ووسيط خير بين
فاعلي الخير واأليتام داخل أسرهم وقيمة الكفالة
(250لاير) شهريا َ 3000( ،لاير) سنويا َ .
 -3مشروع كفالة األسر-:
ويهدف المشروع لتأمين المستوى المعيشي لألسر
المحتاجة التي
ترعاهم الجمعية (األرامل – األيتام – المرضى –
أسر السجناء – نزيالت الصحة النفسية  ) -وغيرهم من الفئات التي تحتاج
للرعاية ومد يد العون لهم .

 -4مشروع السلة الغذائية -:
تأسس عـام 1420هـ ويهدف الى توفير سالت غذائية
وتوزيعها على االسر المستفيدة من خدمات الجمعية .

 -5تقوم اللجنة بزيارة المستشفيات العامة و الصحية النفسية طوال العام .

 -6زيارة السجون والمراكز العامة -:
تقوم الجمعية بزيارة السجن العام (قسم النساء)
وإلقاء ندوات توعوية للسجناء وتقديم بعض
الهدايا الرمزية لهن طوال العام .
 -7مشروع مركز الضيافة -:
تأسس المشروع عام 1433هـ ويهدف إلى القيام
بالوجبات والمشروبات الساخنة للمناسبات
والدوائر الحكومية  ،ويعمل المشروع إليجاد عمل
لفتيات األسر المحتاجة
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فرحة العيد-:

تنفذه الجمعية ألطفال األسر المستفيدة من
خدماته إلدخال الفرح
والسرور وقد بلغ عددهم ( )429أسرة .

 -9إعانة سكن-:
تساهم الجمعية بالتعاون مع إمارة منطقة جازان في
حصر عدد األسر
المستفيدة من خدمات الجمعية والتي تحتاج إلى مكان يؤويها ،بسبب انهيار
منازلهم وأصبحوا بال مأوى ،وذلك بتوفير منازل لهم تحميهم من التشرد
والضياع .

-10

المساعدات المنزلية -:

تقوم الجمعية بتوفير بعض األدوات
المنزلية الضرورية من المكيفات
والثالجات والكراسي المتحركة وخالفة
طوال العام لألسر المستفيدة من خدمات
الجمعية .
-11

مشروع الحقيبة المدرسية -:

بدأ العمل بالحقيبة المدرسية في عـام 1420هـ وهي مدعومة من
البنك االهلي التجاري وتهدف الى توفير الحقائب المدرسية
ومستلزماتها من أقالم ودفاتر وخالفة في بداية كل فصل دراسي
لتوزيعها على الطالب والطالبات من أبناء االسر المحتاجة والمدارس بالمنطقة .

-12

مشروع دار الرعاية االجتماعية -:

أسست عـام 1418هـ يهدف تقديم الرعاية والخدمة للنساء االتي ال عائل لـهن شرعا َ أو
أعجزتهن الشيخوخة عن القيام بشؤون أنفسهن ويبلغ عدد المقيمات بالدار ( )8مقيمات .
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مشروع دار الحماية االجتماعية -:

تأسس في عـام 1431هـ تم افتتاح دار الحماية االجتماعية بقرار من
وزارة الشؤون االجتماعية وهي عبارة عن دار الستضافة الحاالت
التي تعاني من العنف األسري واالعتداء الجسدي واإليذاء النفسي ولم
يكن لهم مأوى يذهبون إليها .

اللجنة الدينية والثقافية -:
 -1تنظيم واقامة المحاضرات والندوات في المجاالت الدينية والثقافية .
 -2القيام بزيارة ميدانية لألسر وبث الوعي الديني والثقافي .
 -3إقامة البرامج والدورات .
 -4افتتاح فصول تقوية للطالبات.

 -5إقامة المراكز الصيفية الثقافية لألطفال.
 -6برنامج ربيع الطفولة .

اللجنة الصحية -:
 -1تنظيم برامج التوعية الصحية
لألمهات بشكل عام ورعاية األمومة
والطفولة بشكل خاص .
 -2المتابعة والمشاركة في األنشطة الصحية .
 -3تقديم المعونات الطبية واألجهزة للمريضات ذوات الحاجة .

جلنة الطفولة :
 -1اإلشراف على دار الحنان لرعاية األيتام طوال العام-:
تأسس عام 1412هـ ترعى الدار أكثر من ( )52طفال
وطفلة من ذوي الظروف الخاصة وتقدم لهم كل عون
مادي ومعنوي لألطفال الذين حرموا
من حنان االم ودفء االب.
 -2مركز طفلك أمانتي طوال العام -:
تأسس عام 1425هـ يهدف إلى العناية واالهتمام باألطفال أثناء قيام
األم بعملها الخارجي تحت شعار(أطفالكم أمانة في عيوننا) وهو عبارة
عن حضانة لألطفال من سن الميالد وحتى عمر ( )5سنوات .

 -3إقامة مهرجانات الطفولة .

 -4تفعيل مهرجان اليوم العربي لليتيم .

 -5برنامج ال لتعنيفي .

جلنة الفنون واملعارض -:
 .1إقامة المعارض الفنية .
 .2تقديم البرامج الترفيهية
واألطفال .
 .3األشراف على التراث
بمقر الجمعية.

الهادفة للسيدات
الدائم المقام

 .4إقامة المهرجانات والحفالت -:
أقامت الرحالت لفتيات الدار والتجوال حول مناطق المملكة .
 -4أقامت الجمعية رحالت لألطفال في عدد من األماكن
الترفيهية واألثرية .

 -5معايدة األطفال  -:إنه في أول أيام عيد األضحى المبارك
1435/12/10هـ  ,استقبلت اللجنة صاحب السمو الملكي األمير /
محمد بن ناصر بن عبد العزيز – أمير منطقة جـازان  ,وقد حضي أطفال دار
الحنان بمعايدة سيدي صاحب السمو الملكي  ,وقد رافق سموه عدد كبير من وجوه

المجتمع  ,وقد استقبل الوفد الزائر سعادة مدير عام الشؤون االجتماعية بمنطقة
جازان و رئيسة الجمعية كما قـدموا بعض الهدايا الرمزية لألطفال تشجيعا لفرحة
العيد .

 -6مشروع الخياطة واإلنتاج -:
تأسس في عـام 1423هـ بهدف دعم الجمعية  ،ترعى الجمعية ما
أسرة تحت نظام مساعدة االسر المحتاجة .

يقارب ()1438

جلنة العالقات العامة -:
-1
-2
-3
-4
-5

-6

إعداد حمالت التبرعات .
إرسال برقيات وخطابات في المناسبات العامة والخاصة إلى األمراء وأصحاب
المعالي وكبار الشخصيات والمؤسسات .
إعداد وطباعة التقارير والمطويات للتعريف عن الجمعية وأنشطتها وبرامجها .
تنفيذ اللقاء التشاوري بين العضوات بهدف التعريف بأنشطة ولجان الجمعية .
نظمت اللجنة بدعم مؤسسة االمير الوليد بن طالل بالشراكة مع المعهد العربي
إلنماء المدن ومبادرة بلدية ورشة تدريبية بعنوان ( تعزيز الشراكة المجتمعية
للنساء في المملكة ) .
شاركت اللجنة مع القطاع الصحي في فعاليات ( نشر ثقافة حقوق المرأة ) .

اللجنة املالية لعام 1438هـ-:
 -1االشراف على جميع المصروفات المالية للجمعية ودار الرعاية االجتماعية ودار
الحنان لرعاية االيتام ودار الحماية االجتماعية ومركز الضيافة والنادي الترفيهي

ودار الرعاية النهارية وروضة االمير الوليد بن طالل ومراكز التدريب وخدمات
البحث االجتماعي .
 -2جمع التبرعات المالية والعينية .
 -3ساهمت اللجنة في وضع الميزانية العمومية والتقديرية للجمعية واقسامها

كلمات نعتز بها ،،،

وأخيرا....
ال تنسونا
للمساهمة في دعم الجمعية  :يمكنكم التبرع في الحاسبات التالية :
 بنك الرياض – )  ( 5040539659901تبرعات عامة وصدقات . البنك األهلي التجاري )  ( 44171189000103تبرعات عامة وصدقات . البنك العربي الوطني ) ( 01008/0381430/00فرع  227-دار الحنان لرعايةاأليتام.
مصرف الراجحي() –(11960801023999 / 2مشروع كافل اليتيم (.
مصرف الراجحي – )  ( 119608010285557حساب عـــام
مصرف الراجحي( – )11960810100267 / 9) -مشروع زكاة

أموال) .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان
هاتف مباشر: 017/ 3220517

فاكس3224546/017

العنوان البريدي :
المملكة العربية السعودية – جازان ص .ب  282حي الروضة – شارع األمير
سلطان – شمال كلية التربية للبنات .
الموقع االلكتروني www.jamaiakf70.org.sa
البريد االلكتروني jamaiakf70@hotmail.com

