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هدفي ان تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائد ا
في العالم على كافة األصعدة وسأعمل معكم

على تحقيق ذلك
خادم الحرمين الشريفين

امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه هللا



الى تعزيز التنمية املجتمعية 2020يسعى برنامج التحول الوطني 
وتنمية القطاع الغير ربحي الى التمكين وتحسين فاعليتها وتأهيل قدرات العاملين فيها من خالل

وتحسينبرامج تمكين الشرائح املستهدفة من االعتماد على نفسها كما يعنى بنشر ثقافة العمل التطوعي
أفضل املمارسات الدولية الداعمة لل عملفاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خالل تبني احدث الطرق و

ملنظماتالتطوعي وتمكين القطاع الغير ربحي وسن التشريعات املمكنة لهذا القطاع وتوسيع نطاق خدمات ا
تأهيلالغير ربحية كما يتطلع الى تعظيم اثر التطوع ومنافعه عن طريق رفع كفاءة القطاع الغير ربحي و 

تعزيزالعاملين فيه وتعزيز قدراتهم ورفع مستوى مساهمة الشركات املحلية في دعم القطاع الغير ربحي و 
املسؤولية االجتماعية في قطاع األعمال

ولي العهد األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



هـ1404تأسست جمعية فتاة ثقيف عام 
تحت إشراف وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

:رؤيتنا 
بناء مجتمع متكافل ومتكاتف

:رسالتنا 
اليتام من ذوي ان تحوز الجمعية على ثقة املجتمع وتتميز بالكفاءة في تحقيق أهدافها وآمال فئاتها ا

.الظروف الخاصة واألسر املحتاجة ليصبحوا أعضاء فعالين في املجتمع



:دافنا اه
.تماعيرعاية األسر املحتاجة وتقديم املساعدات املالية والعينية وعمل البحث امليداني واالج-1
.وداملساهمة في توفير وتحسين حال مساكن املحتاجين واملساكين من ذوي الدخل املحد-2
.توعية املرأة السعودية وتوضيح دورها في املجتمع-3
.إقامة الندوات الثقافية واملحاضرات-4
.إنشاء دور أيتام ملن يفتقد رعاية األبوين-5
توفير وتحسين الرعاية الصحية للفئات املحتاجة واملساعدات في نفقات العالج-6

.تقديم خدمات األمومة والطفولة في جميع مراحلها-7



اإلدارةمجلسأعضاء
ودسعآلتركيبنفيصلبنتالجوهرة

ثقيففتاةجمعيةرئيسة

نائبة رئيسة الجمعية  مها راجح العدواني                                                                                                    

أمينة الصندوق فوزية علي النبهاني 

رئيسة لجنة العالقات العامة واالعالم منى راجح العدواني 

نائبة رئيسة لجنة العالقات العامة واالعالمأفراح عيد حسن 

رئيسة لجنة األنشطة الهام سعيد الشاعر

نائبة رئيسة لجنة األنشطة نورة عبدهللا العصيمي

رئيسة لجنة التدريب والتأهيلدالل ثامر البقمي

نائبة رئيسة لجنة التدريب والتأهيل انتصار سليمان القرش ي 

رئيسة اللجنة االجتماعية ثريا صالح كاتب 

نائبة رئيسة اللجنة االجتماعية سارة عبدهللا العصيمي 





اإليوائيةالدور 

دار املحبة 
تأسس

هـ1413عام 

دار املحبة 
تأسس

هـ1432عام 

دار سلطان 
تأسس

هـ1428عام 



م 2020أنشطة الجمعية لعام 

هـ1441/7/1في يوم الثالثاء الموافق 

11الى الساعة 9تم إقامة برنامج قهوة الضحى من الساعة 

ار سارة الحارثي وعدد الزو/ األستاذة في مقر الجمعية بحضور 



ل تفعيل نشاط صحة االسنان بنادي الطف



هـ1441/7/10في يوم الخميس الموافق 

تم إقامة برنامج اليوم العالمي للدفاع المدني

في مقر الجمعية11الى الساعة 10من الساعة 



هـ1441/7/14في يوم االثنين الموافق 

تم إقامة برنامج اإلسعافات االولية

في مقر الجمعية7الى الساعة 5من الساعة

صي بالشراكة مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخص



هـ1441/7/13في يوم االحد  الموافق 

ليوم تحت شعار المرأة السعودية بين تمكين االمس وتحدي ا

للمرأهتم إقامة برنامج اليوم العالمي 

في مقر الجمعيةم 8:30م الى الساعة 4:30من الساعة

رةااالسمها العدواني ودور / بمشاركة المستشارة االسرية أ

في تمكين المرأة 

يادة وأساسيات للمرأة في تعليم القالحذريوفاء /المدربة أ-

ها ودورالمرأههيفاء الجعيد وورشة عمل تمكين / االستاذة -

في تنمية المجتمع 

وثيقة عمل حر للمرأة 20اطالق -



هـ1441/8/13في يوم االحد  الموافق 

ية ضمن اإلجراءات االحترازية الصحية والتدابير الوقائ

مة للحد من أنتشا فايروس كورونا وحرصاً على السال

تم تعليق كافة البرامج واألنشطة 

التابعة لجمعية فتاة ثقيف 



تضامناً مع جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا 

واستشعاراً بالمسؤولية تجاه االسر المحتاجة 

ادرة أطلقت جمعية فتاة ثقيف ضمن حملة مجتمع واعي مب

لباب بيتك 

بالتعاون مع فريق احسان التطوعي 

تهدف الى إيصال السالل الغذائية لألسر المحتاجة



ضمن حملة كلنا مسئول أطالق  

مبادرة معاً من أجل الوطن 

مسابقة عبر حساب التواصل تويتر

هـ 1441/8/26في يوم 



ضمن حملة مجتمع واعي أطالق  

مبادرة صحتكم تهمنا

لالطمئنان على االسر المتعففة 

الملتزمة بتطبيق الحجر المنزلي  



ضمن حملة مجتمع واعي أطالق  

مبادرة عقم

لتوفير المواد الوقائية الصحية الالزمة 

 ً في األماكن األشد احتياجا



ضمن حملة مجتمع واعي أطالق  

مبادرة نحن معكم 

ية لتوفير عبوات مياه للشرب للجهات األمن

واالسر المتعففة الملتزمة بتطبيق 

الحجر المنزلي ر



ضمن حملة مجتمع واعي أطالق  

مبادرة برد عليهم

لتوفير اجهزه كهربائية للتخفيف 

على االسر المتعففة في الصيف الالهب



ضمن حملة مجتمع واعي

من أجل عيون تسهر لصحة وأمن الوطن أطالق  

يستاهلونمبادرة 

وأبطال االمن ... ُشكر ألبطال الصحة 

بطائق إهداء مساهمة بسهم في وقف امي جنتي 

لرعاية االيتام واالسر المحتاجة



ضمن حملة مجتمع واعي

قدمت جمعية فتاة ثقيف الخيرية 

عدد من االستشارات المجانية   

(الطفولة –التربوية –االسرية –النفسية )

 ً عبر تطبيق سناب شات يوميا

ص12:30م الى الساعة 10:30من الساعة 



ضمن حملة مجتمع واعي

ة استشعاراً بالمسؤولية الوطنية ورغبة في مؤازر

جهود وزارة الصحة ورجال االمن 

أطلقت جمعية فتاة ثقيف الخيرية 

مبادرة يتساهلون أبطالنا

منبتقديم وجبة إفطار صائم ألبطال الصحة ورجال اال

لاير  7قيمة الوجبة 



ضمن حملة مجتمع واعي

اقامت الجمعية أمسية تربوية مجانية 

لطفل التنشئة االجتماعية وأثرها في تكوين شخصية ا

قدمها المستشار التربوي والمدرب المتخصص في 

مجال التربية والطفولة 

فهد عبدالرحمن الربيع / المدرب 

التي أقيمت على منصة الزوم في يوم السبت 

1:00الى 9:30م من الساعة 2020/5/16الموافق 



ضمن حملة مجتمع واعي

اطلقت الجمعية مبادرة 

من أجلك طفلي

هل تهدف لنشر الوعي والثقافة بين األطفال بشكل س

روس ومبسط من خالل الفيديو التوعوي للوقاية من في

(19–كوفيد)كورونا 





شاركت جمعية فتاة ثقيف في حملة
نعود بحذر 

التي نظمتها مؤسسة االميرة العنود الخيرية

وقائية، صنعت ألجلك، حقيبة العنود ال) والتي تضمنت عدة مبادرات منها 
( عملك آمن ، رحلة آمنه وأحذر تسلم

بالتعاون مع فريق معطف الرحمة التطوعي 
ولجنة التنمية االجتماعية بالقيم



قدمت جمعية فتاة ثقيف الخيرية
هدايا لخط الدفاع األول أبطال الصحة

االحترازية في الحملة امليدانية لتوعية املجتمع وتطبيق االجراءات
لكي نعود بحذر



اقامت جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية 
محاضرة توعوية بعنوان 

"فن إدارة املال في ظل االزمات"
حامدة السهيمي/ مع املستشارة  أ

افق  ه 1441/11/14بمقر الجمعية يوم االحد املو
ص 11ص الى 10من الساعة 

الفئة املستهدفة مستفيدات الجمعية



يةاحتفلت جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائ
بمناسبة 
90اليوم الوطني 

 من الفخر
 
بمقر الجمعية  تسعون عاما



ةاطلقت جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائي
مبادرة

شجرة في ترابك يا وطن تسوى وطن 
في حديقة الجال 



اطلقت جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية
مبادرة

اليوم  وطمنيناأفحص يال تأجليها 

ضمن شهر التوعية بسرطان الثدي

بمشاركة فريق من وزارة الصحة

منال الطلحي/ االستاذة

العنود العتيبي/ االستاذة

منى الطلحي/ االستاذة
ابتسام القثامي/ االستاذة

وبالتعاون مع مجمع زين الطبي 



ضمن فعاليات اليوم العاملي للتطوع 
جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائيةقدمت 

حياة_التطوع#لقاءات 
تجارب عملية في ابتكار املبادرات التطوعية -

علي بن حسن عسيري / تقديم األستاذ -
م2020/12/5السبت

فوائد التطوع -
عبدالكريم الغامدي / تقديم األستاذ -

م 2020/12/6االحد 
مساء  9الى 8من الساعة 

على  منصة الزوم 



ئيةتفعيل جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسا
والعاملي_السعودي_التطوع_يوم#

عطاء وطن 



ةجمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائيشكر مقدم لـ
حيةمن محافظ رئيس اللجنة العامة لبرنامج املدن الص

سعد بن مقبل امليموني 
بمناسبة اعتماد الطائف مدينة صحية 

من قبل منظمة الصحة العاملية 



اجتماع الجمعية العمومية 

يقام هذا اللقاء سنويا بهدف تعزيز التواصل بين الجمعية والعضوات و استقطاب عدد
جديد من العضوات وتعريفهم بأهم انشطة وبرامج الجمعية للعام الحالي وعرض

أبرز انجازات الجمعية للعام املنصرم ونشر ثقافة العمل التطوعي بينهم
في كل عام نلتقي في عضواتنا في الجمعية العمومية ليتم مناقشة استراتيجيات العمل

وامليزانيات املالية ونتشارك معهم ابرز النجاحات واإلنجازات
وهذا العام سعدنا باستقبال عضواتنا في الجمعية العمومية في مقر الجمعية لنعرض

لهن أهم البرامج التنموية و نناقش ابرز اإلنجازات والتطورات اإلدارية التي حدثت
م2020خالل عام 



74العامالت                                                                                                 

29املنتسبات  

21املنتسبين 

16الزهرات 

5االشبال 

145اإلجمالي 

م2020بيان بعدد أعضاء وعضوات الجمعية لعام 



م 2020إحصائية معهد جمعية فتاة ثقيف للتدريب لعام 

عدد الخريجات مدتها اسم الدورة                                                                                                 

9أشهر3بيةاستخدام الحاسب في األعمال املكت

29أشهر6صاستخدام البيانات ومعالجة النصو 

6أشهر9التفصيل والخياطة

14أشهر 4التجميل



المساعدات النقدية الشهرية

املبلغالشهر عدد االسر                                                                                              

97.750ابريل134

المساعدات النقدية السنوية

املبلغالشهر عدد االسر                                                                                              

18.900ابريل33



كفالة ايتام في اسرهم

املبلغالشهر عدد االيتام                                                                                              

21.000ابريل21

م2020لعام ( فاعل خير )تبرع نقدي من خارج الجمعية أسر االنتظار من 

املبلغعدد االسر املستفيدة                                                                                              

1011.650



م 2020لعام ( ابريل)األسر المستفيدة من المساعدات النقدية الشهرية 

املبلغالعددالفئة                                                                                           

5036.00أرامل

7655750مطلقات

86000(مهجورة+ عزباء  +زوجة )

13497750االجمالي



م 2020األسر المستفيدة من المساعدات النقدية السنوية رمضان لعام 

املبلغالعددالفئة                                                                                           

179600أرامل

158300مطلقات

11000مهجورة

3318900االجمالي



م 2020المساعدات النقدية لعام 

االجماليعدد املستفيداتنوع االعانة النقدية                                                                                         

97.750أسرة 134مساعدة نقدية شهرية 

18.900أسرة 33مساعدة نقدية سنوية 

21.000يتيم 21كفالة أيتام في أسرهم 

3313.7650االجمالي



المساعدات العينية

عدد  املستفيدين الكمية                                                                                              

22421067

التمور

عدد  املستفيدين الكمية                                                                                              

520440

المواد الغذائية 



المساعدات العينية

ن عدد  املستفيديالعدد بالكيس                                                                                            عدد الذبائح

22320172

لحوم

عدد  املستفيدين الكمية                                                                                              

30567

البطاطين 



المساعدات العينية

ن عدد  املستفيديالكمية 

أسر 8دفايات8

األجهزة الكهربائية

عدد  املستفيدين الكمية                                                                                              

121121

حقائب مدرسية 



المساعدات العينية

ن عدد  املستفيديالكمية 

33541

المالبس الصيفية

عدد  املستفيدين الكمية                                                                                              

1626106

مالبس شتوية



المساعدات العينية

ن عدد  املستفيديالكمية 

تبرع للجمعية423

أشياء أخرى 



كوبونات المواد الغذائية التي قامت الجمعية بشرائها من سوبر ماركت الحليس

االسر املستفيدةالقيمةعدد الكوبونات                                                                                             

2657398.550203

كوبونات المواد الغذائية من سنابل الخير تبرع من خارج الجمعية

االسر املستفيدةالقيمةعدد الكوبونات                                                                                             

55*100550010

االسر املستفيدةالقيمةعدد الكوبونات                                                                                             

50*2501250050

كوبونات المواد الغذائية من البنك االهلي تبرع من خارج الجمعية



كوبونات كسوة عيد الفطر تبرع من الجمعية

فرد االسر املستفيدة بعدد الالقيمةعدد الكوبونات                                                                                             

963*200192.600963

كوبونات كسوة الشتاء 

االسر املستفيدةالقيمةعدد الكوبونات                                                                                             

17*15025506



كفارات اليمين 

عدد االسر املستفيدةعدد الكفارة                                                                                             

36125

كفارات الصيام 

عدد االسر املستفيدةعدد الكفارة                                                                                             

1293



كفارات جماع في نهار رمضان  

عدد االسر املستفيدةعدد الكفارة                                                                                             

351



سالل رمضانية 

عدد االسر املستفيدةعدد السالل                                                                                           

816777



زكاة الفطر 

عدد االسر املستفيدةالكمية                                                                                           

25426



ر المالي   ري  ق  الت 















































رقم الحساب البنك 

SA1310000031012769000100األهلي ايتام 

SA7710000031012769000209األهلي ايرادات

SA3610000031049319000102األهلي وقف

SA3320000001240201949901الرياض أيتام وزكاة 

SA6820000001061766149940الرياض أيتام 

SA6820000001240201949950الرياض إيرادات

SA3920000001380111999940الرياض صدقة

SA8615000999300000630018البالد أسر وزكاة 

SA9215000999300000630007البالد أيتام 

SA4380000335608010224448الراجحي منزل يتيم 

SA0480000335608010785422الراجحي زكاة

SA9180000335608010900062الراجحي أسر 

SA6580000335608019418488الراجحي كفاالت ايتام

SA2080000335608010971568الراجحي وقف خيري 

أرقام الحسابات البنكية



www.fatatthaqeef.orgموقع الجمعية

info@fatatthaqeef.orgايميل الجمعية

f_thaqeef@تويتر

f.thaqeef@انستقرام

f.thaqeef@سناب شات

0127455116رقم الهاتف

0127493874رقم الفاكس

0554454078رقم معهد التدريب 

0505704087جوال العالقات العامة

حسابات التواصل االجتماعي



...في الختام 
شكرا لكل من كان جزء منا

 
 
 لكل متبرع ، متطوع ، زائرا

 
 لكل داعم معنويا أو مادي ا شكرا

 
أو كافلشكرا

...بكم بعد هللا ندوم ونستمر فكونوا دائما عونا لنا


