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ا َرَزْقَناُهـــْم ِسّراً َوَعَلاِنَيــــًة َيْرُجوَن  َلاَة َوأَْنَفُقوا ِممَّ ِه َوأََقاُمـــوا الصَّ ل»ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَّ

َيُهـــْم أُُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر «ا ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر ِلُيَوفِّ
وقال رسول اهلل »ص« 

» إن هلل تعالى عباداً اختصهم بحوائج الناس, يفزع الناس إليهم في حوائجهم, أولئك هم 
اآلمنون من عذاب اهلل«

وقال رسول اهلل »ص« 

» من اليشكر الناس اليشكر اهلل«
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نتقدم نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات االجتماعية 
بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان

إلى كل الهيئــات والمؤسسات والمحسنيــن من أهل الخير الذين ساهموا في 

دعم مسيرة الجمعية وإلى كل تلك النفــوس السخية التي جادت بعطاءاتهـــا 
المختلفة سواء كانت مادية أو عينية أو ضحــت بوقتها من أجل إبراز دور وفاعلية 

الجمعية لما يحقق المصلحة العامة ألفراد هذا المجتمع. 

سائليــن المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال وأن يديمكم ذخراً 

وسنداً لخدمة المجتمع
راجين المولى التوفيق والسداد 

والحمدهلل رب العالمين

شكر وتقدير
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تسجيل الجمعية
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تسجيل الجمعية
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الحمـــد هلل رب العالميـــن والصالة والســـالم على أشـــرف األنبياء والمرســـلين محمـــد وآله وصحبه 
. سلم و

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
أصالـــة عن نفســـي ونيابة عـــن إخواني أعضاء مجلـــس إدارة جمعية ســـيهات للخدمـــات االجتماعية 
يســـرني أن أضع بين أيديكم التقرير الســـنوي الثامن والخمســـين عن أعمال الجمعية ومشـــروعاتها 
وماليتهـــا للعـــام المالـــي 2019م وبهـــذه الكلمـــة نـــود أن نؤكـــد ســـعي الجمعيـــة الحثيـــث لتحقيق 
رســـالتها ورؤيتهـــا في ميـــدان خدمـــة المجتمـــع من خـــالل تنفيـــذ أهدافها عبـــر برامج ومشـــاريع 
فعلية ملموســـة لدى كافـــة أفراد المجتمـــع، ومن خالل رؤية واضحة، مســـتفيدين مـــن خبرة آبائنا 
المؤسســـين للجمعيـــة وإخواننا المشـــاركين فـــي إدارة الجمعية منذ تأسيســـها وحتـــى يومنا هذا.

ثمـــان وخمســـون عامـــًا.. إنـــه تاريـــٌخ حافـــٌل باإلنجـــازات الرائـــدة التـــي ســـجلتها جمعية ســـيهات 
للخدمـــات االجتماعيـــة، منذ تأسيســـها في العـــام 1382 هجـــري )1962 م(، والتي جســـدت على أرض 
الواقـــع تلك اآلمـــال والتطلعات التي ســـعى لتحقيقهـــا اآلباء المؤسســـون بوعيهم الكبيـــر، بأهمية 
التطوع لمســـاعدة اآلخريـــن والوقوف بجوار المرضـــى والمعوزين. نعم بتوفيق مـــن اهلل ثم بجهود 
المخلصيـــن مـــن رجاالتها الذين نذروا أنفســـهم للنهـــوض بهذا البناء الشـــامخ حتى وصـــل إلى هذا 

المســـتوى المتميـــز والرائد والـــذي باتت آثـــاره وشـــواهده واضحة في كافـــة أرجاء بالدنـــا الغالية.
وهكـــذا ترجـــم الطمـــوح األول وكانـــت وقدة الشـــمعة األولـــى والتي لقيت ســـخي الدعـــم والمؤازرة 
مـــن الدولة والمجتمـــع. أنه فعل الخيـــر الذي ُجبلت الفطرة اإلنســـانية علـــى القيام بـــه وأمرنا ديننا 
الحنيـــف بفعله؛ من هنا بزغت فكرة جمعية ســـيهات بكافة مســـؤولياتها وأنشـــطتها االجتماعية 

والخيريـــة والصحية والتنمويـــة، كواحدة من مؤسســـات المجتمع المدنـــي الفاعلة.
ليس هذا وحســـب بـــل تبوأت مكانـــة عريقة من خـــالل تقديم الرعايـــة الطبية فـــي المجمع الصحي 
االجتماعـــي الذي اجتاز تدشـــينه الخمس عقـــود، وكذلك بيت الطفولة الســـعيدة )ريـــاض األطفال(. 
وهمـــا مـــن أهـــم القطاعـــات الفاعلة فـــي الجمعيـــة إلى جانـــب المركـــز النســـائي وما يقـــوم به من 
أنشـــطة تنمويـــة تخدم نصف المجتمـــع )المرأة(، أمـــا اللجان التطوعيـــة في الجمعية فقـــد كان لها 
الدور المهنـــي الُمتقن فـــي تحقيق أهداف الجمعيـــة العليا، عبر االســـتفادة من الخبـــرات األكاديمية 
واالجتماعيـــة للمتطوعين العاملين في لجـــان تنوعت وتعددت وامتزجت في خدمة المســـتفيدين.

أضـــف إلى ذلـــك الدور الـــذي اضطلع به فـــرع الجمعية بحـــي المحمديـــة بالدمام في تقديـــم مختلف 
المســـاعدات للشـــرائح المتعددة من ذوي الحاجة.

وقـــد انتقلـــت الجمعية ومنذ ســـنوات إلى مرحلة أخـــرى، انطالقا مـــن توجه مجالـــس إدارة الجمعية 

كلمة مجلس اإلدارة
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إلـــى الخروج من دائرة التشـــغيل المباشـــر للمشـــاريع إلـــى تحويلها إلـــى جهات متخصصـــة متفرغة 
تعمـــل علـــى رفع مســـتوى جـــودة الخدمات وتطويـــر األعمـــال وتخفف العـــبء اإلداري عـــن مجلس 
اإلدارة ليعطيـــه مجـــاال فـــي تطوير أعمـــال الجمعيـــة وبالخصوص التركيـــز على الخدمـــات المقدمة 
للمســـتفيدين عـــن طريـــق هيكلـــة واضحـــة ومـــن خـــالل طـــرح مجموعـــة مشـــروعات وطنيـــة 
مســـتقبلية تســـتهدف خدمة المواطن، وقد جاء على رأس هذه المشـــروعات شـــركة خليج البركة 
والشـــركة التشـــيكية الســـعودية الطبية )داركوف الســـعودية( ومجمع الكريم الســـكني وشـــركة 

التعليمية. الشـــرقية  حياة 
وتحـــرص الجمعية أن يكـــون لها حضـــورا بارزا في معظـــم األنشـــطة والفعاليات الرســـمية وغيرها 

الحيوي. بدورهـــا  للتعريف 
والجمعيـــة وهـــي تقدم كل تلك األعمـــال التي ما كان لها أن تنجز لوال مســـاعدة العديـــد من الجهات 
واألفـــراد، تنتهـــز الفرصـــة لتقـــدم عظيم الشـــكر والعرفان إلـــى مقام خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود حفظـــه اهلل وإلى مقـــام صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز ولي العهـــد ونائب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير الدفـــاع حفظه 
اهلل ، وكل الشـــكر والتقديـــر لمقـــام حضـــرة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـعود بـــن نايف بن 
عبدالعزيـــز أمير المنطقة الشـــرقية حفظـــه اهلل وإلى صاحب الســـمو الملكي األميـــر أحمد بن فهد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز نائب أميـــر المنطقة الشـــرقية لرعايتهم الكريمة ودعمهم المســـتمر 
ألعمـــال الجمعية كما تتقدم بوافر شـــكرها وتقديرها  لـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعية للدعم 
المتواصـــل والتوجيـــه الكريم ، وإلـــى تلك النفـــوس الخيرة المحســـنة التي أعطـــت ومازالت تواصل 
هـــذا العطاء مـــن الوقت والجهد والمال، مع أســـمى آيات الشـــكر والتقدير والعرفان إلـــى كل الهيئات 
والمؤسســـات والمحســـنين مـــن أهـــل الخير الذين ســـاهموا فـــي دعم مســـيرة الجمعيـــة ونخص 
بالشـــكر أعضـــاء الجمعيـــة العمومية المشـــتركين على ثقتهـــم ودعمهم ألعمـــال الجمعية، وإلى 
جميع اإلخـــوة واألخوات العاملين في اللجـــان الفرعية المنبثقة من مجلـــس اإلدارة ) اللجان الرجالية 
والنســـائية ( وإلـــى كافـــة العاملين في مشـــاريع الجمعية رجاال ونســـاء ) شـــركاء الجمعيـــة في فعل 

الخيـــر ( جزاؤهم مـــن اهلل تعالى األجـــر والثواب.
نســـأل اهلل العلـــي القديـــر أن يديـــم علـــى الجمعيـــة نعمه ويحفظهـــا من الـــزوال، ويوفقنا لشـــكره 

لتـــدوم النعـــم وتزداد.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مجلس إدارة الجمعية
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الحاج
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المرحوم الحاج
 يوسف علي
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الحاج
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المرحوم الحاج
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 ناجي عيسى

السكيري

المرحوم الحاج
منصور علي الربعان

بداياتنا - المؤسسون للجمعية

تعتبـــــر جمعيــــة ســيهـــات للخدمـــــات االجتماعيـــة مـن الجمعيــات ، حيــث تأسســـــت فــــي ســيهـــات للخدمــات 
االجتماعيـــــة عــام 1382هـ ، كأول جمعيــــة خيــــريـة فـي المملكــــة وقـد تـم تسـجيلها بالرقــــم )6( نسـبة لعـدم 

صــرف األرقــام للجمعيـــــات فــي ذلــك الوقــت.
وفكــرة إنشــاء وتأســيس الجمعيــة تعـــــود للحـــــاج عبــد اهلل ســـــلمان المطــرود وقـــد كـــان بجانبـــــه نفر مــن 
الخيريـــــــــن ومحبـــــي العمـــــل التطوعــــــــي قادهــــــم شــعورهـــم اإلنســاني تجــــــــاه النــــــاس والمـواطنيــن حيـث 

كان يوجــــد أعــــــداد ال بـــأس بهـامــــن المعــــوزيـن،واألرامـل واأليتام والعجـزة.
 بجانــــــــب تــردي الوضـع االقتصــادي واالجتماعـــي نـتيجة للظـروف التـي أعقبـت الحــــرب العالميـــــــة الثانيــة وهـــــي 

الظــــــروف التـــي كانـت تسمـى بسنة البطاقــة.
وقد قام مجموعة مـــــن خيريـن البلـــــــد الغيوريـــــــن علــى وطنهـــــــم والــــذيـــن يكنــــون لــــه احترامـــا و تقديــرا 
كبيريـن باذليـــن جهــــودهــــــــــم قصــد خدمتــه وفـي مقدمتهـــم المرحــــــوم الحــــــاج عبـد اهلل المطــــــرود بعمـل 
تقريــــر حـــــول المحتاجيـــــــن مـــن أهــــالــــــــي البلـــــــــدة أرفقــــه بخطــــــــــاب إلـــى وزارة العمـــــــــــل ثـم أوفـــــــــدت 

الــــــوزارة بعـــــــــض األشـخـــــاص لتقصـــــي الحقائـــــق ومعاينــــــة األمــر فأبـدوا الموافقــة المبدئيــة.
وكانـت الجمعيـــــة تسمــــــــى في بــــــــادئ األمــــــر بصنـدوق البــــر ببلــدة ســيهــات حيــث أنشـئ

 أول مكتـــــب للجمعيــة بحــي الســوق ومــن ثــم انتقــل إلــى مكتــب آخــر بمدينــة ســيهات. 
وقــد قــاد هـــــذا العمــل رجــًاال ســبقوا عصـــــرهـــــم تفكيراً وإبداعـًا فوضعوا األسـس وأعـــــدوا اللوائــح التنظيميــة 
والبرامـــــــج المســـــاعدة للعمـــل وحصـــــــر أسماء المؤسسين مــن أهل الخيـــــر الذيـن كانـــــــوا قناديــــــل أضـاءت 
الطريـــــــق ورسـمــــــــــت المالمــــــح و وضعـــــت األســــس إلنجــاز اليــــــــوم الكبيــــر الــذي يقــف شـــــاهداً علــى تلــك 

. العظيمة  المثابـــرات 
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احمد  صالح السيهاتي

رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة

شوقي عبد اهلل المطرود

أمين الصندوق

حسين عيسى ال خليفة

عبداهلل  حبيب خريدة
عضو مجلس اإلدارةاألمين العام

حسين أحمد بونيان
عضو مجلس اإلدارة

 د . حسين عمار آل مطر 

عبداهلل صالح زين الدين

عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

محمد  علي آل خليفة
عضو مجلس اإلدارة

منصور حسين الدبيس

اعضاء مجلس اإلدارة
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمــان بن عبد العزيــز آل سعــود

أثناء زيارته لجناح الجمعية
 في الملتقى األول لرعاية اإليتام بالرياض

المغفور له صاحب السمو الملكي
األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود 

)يرحمه الله(

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أثناء تكريمه الجمعية في شوال 1424هـ 
في مهرجان تكريم رواد العمل االجتماعي 

في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم 

صـــــور نعتـــز بهــا
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صاحب السمو الملكي

 األمير فيصل بن عبد اهلل بن عبد

العزيز آل سعود

 رئيس جمعية الهـــــالل األحمر

 السعودي سابقا أثناء زيارته لجناح
 الجمعية في المؤتمر السعودي

الثاني للتطوعي بالرياض

صاحب السمو الملكي

 سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

آل سعود
 رئيس جمعية الملك سلمان ألبحاث
 اإلعاقة أثناء تكريمه للجمعية على

 تنظيمها اللقاء التنسيقي للجمعيات

 الخيرية

صاحب السمو الملكي

 األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز

آل سعود

 أثناء إطالعه على مستجدات

مشاريع الجمعية

معالي وزير الشؤون اإلجتماعية 

سابقا الدكتور/ يوسف العثيمين

أثناء زيارته لجناح الجمعية 

في معرض الفرص التطوعية 
بجامعـــــــة الملك فهـــــــد 

للبتـــــــــرول و المعادن

معالي األستاذ الدكتور

علي بن ابراهيم النملة 

 وزير الشؤون اإلجتماعية سابقا 

أثناء زيارته للجمعية

معالي الشيخ مساعـــــد بن محمد  

السناني

 وزيــــــر العمـــــــل و الشـــــــؤون 

 االجتماعيـــــــــة سابقا أثناء زيارته

للجمعية
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الشفافيةالتمكيـنالعطـــاءالعدالــة

القيــــــم

المسؤولية 

التميز في ريادة العمل االجتماعي والتنموي

الرؤيــــــة

تقديم برامـــج اجتماعيـــة وتنمويـــة تلبي احتياجـــات المجتمــــــع وفق 
المعاييـــــــر العالميــــة بكفــــــــاءات وشراكـــــات متميــــــزة تسهـــــــم 
المجتمـــــــعي. واالستقـــــرار  االجتماعــــــي  التكافـــــــل  تحقيــــــق  فـــي 

الرسالـــة

الرؤية و الرسالة و القيم
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تحقــــــيــــــــــــق
 التكــافـــــــــــــل 
 و االستـقــــــرار
المجتمعـــــــــي

 تطوير مشاريع
 استثمـــــــــارية
 مجــــــــــديــة و
متنـــــــــاميــة

تطويــر بيئة
 التميــــــــــــز 
و  المؤسســـي 

التقنـــــــــي

تقديم برامج
 اجتماعيـــة و 
 تنمويــــة تلبي
 احتيــــــــــاجات
المجتمـــــــــع

 استقطـــــاب
 الكفــــــــاءات
المؤهــلــــــــة
و الكــــــــــوادر
 التطوعيــــــة 
و تطويــــــرها

 تحقيـــــــــــق
 االستدامـــة
الماليــــــــــة

األهداف االستراتيجية
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الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لجمعية سيهات بتاريخ 7 فبراير 2019 لتعلن عن دورة 
جديدة بتصويت أعضاء الجمعية العمومية لتسعة من األعضاء استلموا دفة مجلس 

إدارتها في دورته القادمة.
واألعضاء الذين اختيروا لعضوية مجلس اإلدارة هم:

شوقي عبداهلل المطرود – رئيسا.
أحمد صالح السيهاتي – نائبا.

حسين عيس آل خليفة - أمين الصندوق.
عبداهلل حبيب خريدة  - األمين العام.

حسين أحمد بونيان - عضواً.
د.حسين عمار آل مطر - عضواً.

عبداهلل صالح زين الدين- عضواً.
محمد علي آل خليفة- عضواً.

منصور حسين الدبيس- عضواً.

وعقد االجتماع بحضور سعادة مدير مركز التنمية االجتماعية بالقطيف األستاذ نبيل 
الدوسري، إلى جانب ممثلي المركز من القسمين الرجالي والنسائي.

تضمن  الرئيس،  نائب  يوسف  آل  عبدالواحد  األستاذ  قدمه  الذي  الحفل  ابتدأ  فيما 
كلمة لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرؤوف المطرود مستعرضا االنجازات التي 
تمت خالل الدورة السابقة، .فيما قدم المدير التنفيذي األستاذ حبيب حسن محيف 
وقدمه  المالي  التقرير  تالها   ،  2018/2017 عامي  عن  الفني  والتقرير  اإلداري  التقرير 
األستاذ ابراهيم آل يوسف أمين الصندوق . ثم وقفة مع رئيس المجلس الستعراض 

االستثمارات بشكل مفصل.
 وبعد ذلك تم اإلعالن عن ترشح أعضاء لجنة لفرز أصوات الناخبين ، فيما استكمل 
تخللها  المداخالت،  على  والرد  الحاضرين  استفسارات  على  االجابة  المجلس  رئيس 

كلمة لألستاذ نبيل الدوسري ليختتم االجتماع بإعالن النتائج.
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الجمعية العمومية



22

58التقرير السنوي التقرير السنوي 58

اضــــــــــــــــــــــــــاءات

1
إنجاز %50 من مشروع مجمع الكريم السكني التجاري

7
تسجيل زيادة في إيراد زكاة الفطر بنسبة %30 وتحقيق مبلغ 500,083   ريال  

تكريم 317 دانة في حفل الدانة تميز وتفوق في نسخته الرابعة  مجموع المتطوعات 5
في الحفل 90 متطوعة

3
مساعـــــــــــــدة 2,369 أســــــرة مستفيــــــــدة 

2
إقامة سحور لمنسوبي جمعية سيهـات بحضور 500 شخص 

8
تنفيذ 22 ورشة عمل مجتمعية تناولت موضوعات متنوعة بحضور 1,083

4
ILE - تدريب 19 طالب وطالبة من كليات المنطقة منها كلية لينكون، كلية التقنية بالقطيف

6
اتفاقية تعاون لمبادرة “ تعلم “ مع كلية المانع للعلوم الصحية بالخبر تتضمن التكفل بنسبة 

%40 من رسوم الدراسة للمستفيدين استفاد منها 60 طالب وطالبة 
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اضــــــــــــــــــــــــــاءات

1 1
200 شخص يشاركون جمعية سيهات في احتفائيتها باليوم الوطني

1 4
المسؤولية المجتمعية تمكن 4 من المستفيدين من اداء مناسك الحج

استمرار أصداء حملة #نعمات ووصول عدد المتبرعين لـ 9 ، وانقاذهم 23 مصاب بالفشل الكلوي 9
بعمليات تبادلية

1 3
بلوغ إيراد برنامج “ إفطار صائم “ 1,058,048 ريال مابين تبرع عيني ونقدي مجموع األسر 

المستفيدة 1,058مجموع عدد األفراد المستفيدين من البرنامج 5242 مجموع المتطوعين في 
البرنامج 63 شخص

1 2
أكثر من 15 ألف ساعة عمل تطوعي لجمعية سيهات في النصف األول من العام

1 5
الجريسي يرفع شعار  جمعية سيهات في  أعالي قمم الوطن العربي

1 0
تسديد االشتراكات بقيمة وصلت لـ1,357,035 ريال
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الرعاية اإلجتماعية

1

4

7

10

2

5

8

الزواج

المساعدات العينية)مؤونة شهر رمضان (

مساعدات إيجارات مساكن

الفقراء والمساكين

تحسين المساكن

البحوث االجتماعية

أسر األيتام

االستشارات األسرية

مساعدات تصرف من باب الزكاة

2,688,201 ريال  فرع المحمدية

85,000 ريال  

1,058 أسرة 

40 شاب

843,759 ريال

2,462,198 ريال

5,286 مساعدة

205,124 ريال

54 مسكن

 1,035 بحث

912,608 ريال

1380 مساعدة

125

استشارة أسرية

2,349,815 ريال

1,121,700 ريال

3

6

9
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التنمية

تقديم مساعدات لبرامج تنموية وتعليميةالتنمية األسرية
لـ  136 مستفيد

السالمة المجتمعية 
المشاركة في الفعاليات المجتمعية والتدريب على السالمة 

المرورية، ومكافحة الحرائق، وتنفيذ محاضرات توعوية 

عدد الموجهون للتوظيف )136(التأهيل والتوظيف
عدد الذين توظفوا )53(

نادي أبناء الوطن
عالم  في  المبدع  المفكر  القائد  اإلنسان  صناعة  إلى  يهدف 
 5 عمر  من  للناشئة  االجتماعية  والخدمة  التطوعي  العمل 

إلى 16 سنة

صنعتي معرض غرفة 
الشرقية لألسر المنتجة

إشراك 34 أسرة 

مركز م م للعمل 
التطوعي

من  المجتمع  لدى  التطوع  ثقافة  وتعزيز  غرس  إلى  يهدف 
البداعاتهم  المجال  وفتح  المتطوعة  الطاقات  احتضان  خالل 
للمشاركة والتنفيذ سواء من خالل البرامج واألنشطة القائمة 

أو باستقطاب مبادرات وأفكار جديدة للناشئة .
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وانقاذهم   8 لـ  #نعمات ووصول عدد المتبرعين  استمرار أصداء حملة 
22 مصاب بالفشل الكلوي بعمليات تبادلية

حمالت اجتماعية

مشاركة   - والرياضية  والثقافية  الترفيهية  البرامج  في  المشاركة   
المجتمع في المناسبات الوطنية واأليام العالمية- المشاركة في سباق 

الجري الخيري السنوي بالمنطقة الشرقية - زيارة المدينة المنورة .

األشخاص ذوي اإلعاقة

أعمار  ومن  ونساء،  رجااًل  متنوعة  وهيئات  جهات  من  الزوار  من  العديد 
بلدية   - االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة   ( عن  ممثلين  مختلفة، 
القطيف - مدارس التعليم الخاص والعام- لجان - شركات ومؤسسات 

- جمعيات خيرية - مستشفيات حكومية (

 استقبل المجمع الصحي اإلجتماعي

ثم  األولى  مرحلته  في  هـ   1385 عام  في  المسنين  و  العجزة  دار  انشئ 
هـ بسعة  إلى أن تم انشاء المجمع الصحي االجتماعي عام 1408  تطور 

256 سرير وافتتح عام 1411 هـ  والذي يضم ثالثة أقسام :
الرجال العجزة والمسنين  -

قسم األمراض النفسية للرجال  -
النساء العاجزات والمسنات  -

رعاية العجزة والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة

الصحة
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التعليم

الطفولة  بيتي  إدارة  وتسليمها  التعليمية  الشرقية  حياة  تشغيل  تم 
التعليم  جودة  مستوى  تطوير  سيهات  جمعية  من  رغبة  السعيدة، 
المنطقة،  في  متميزة  إدارية  منظومة  تكوين  خالل  من  ومخرجاته 
فيما سيستكمل المشروع بإنشاء تصاميم معمارية حديثة ومالئمة 
التعليمية  والطرق  األساليب  وتتبع  الالزمة  الخدمات  أفضل  لتقديم 
في  المتسارع  العالمي  التطور  ليواكب  العالمية  المعايير  وفق  الحديثة 

مجال التعليم 

حياة الشرقية التعليمية

متنوعة  موضوعات  تناولت  بالمجان  مجتمعية  عمل  ورشة   22 تنفيذ 
بحضور  1,083 رجل وسيدة

 ورش عمل

نفذ المركز النسائية 36 دورة وورشة عمل
استفادت منها 631 سيدة وفتاة وطفل

المركز النسائي

تكريم  317 متفوقة ومتميزة

الدانة تفوق وتميز
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فـــــــرع المحمدية

الغذائيــــة  المؤونة  توفير 
والحقيبة  واالستهالكية 
المدرسيــــــة  والكسـوة 
وزكاة  العيدين  وكسوة 
الفطـــــــــر والعيـــــــديــــــة 
والمســـاعدات الطـــارئة ، 
مثل تسديد إيجار السكن 
واستهــــــالك الكهــــرباء 
والمــــــــــــــاء، وتوفيــــــــــر 
المنزليــــــة  األجهـــــــــــزة 
وصيـــــــانــة  الجديــــــــــدة 
القديمـــــــــة  األجهــــــــرة 
المحتاجين. لجميــــــــــع 

لطالبي  الحاالت  دراسة 
منازلهم  في  المساعدة 
ومناقشتـــــها وإبــــــــــداء 
والتوصيــــــــة  الــــــــــــــرأي 
للمساعـــــدة ورفعـــــــهـا 
إلى اللجنـــة االجتماعيــــــة 
على  لعرضها  بالجمعية 
إلقرارها. اإلدارة  مجلس 

استـــــالم المســــاعدات 
والصدقـــــــات بجميـــــــع 
أنواعها وزكـــــاة الفطــــر 
وإيصالها لمستحقيـها.

البحــــث عــــن فـــــــرص 
عمــل تتنـــــــاسب مـــــع 
ومهـــــــارات  مؤهـــــالت 
المستفيدين  وقــــدرات 
من الذكــــور واإلنـــــــاث.

القيام بعمل دروس ثقافية 
ميدانية  وزيارات  وتعليمية 
علميــــــة وترفيهيــــــة على 
مدار العام، وعمـــل رحــالت 
للمتفوقــــين والمتفـوقات 
دراسيــــا إلى مكة المكرمـة 
إجازة  في  المنورة  والمدينة 
من  الدراسي  العام  نهايـــة 
كل عـــــام، تشجيعــــا لهم 
على إكمـــــال دراستـهـــــــم 
العلمية. كمـــــــــــا يقـــــــوم 
الفرع بتقديــــــم مســــاعدة 
لطـــالبي الزواج من األســــــر 
الجمعية. من  المستفيدة 

بتأمين  الفرع  يقوم  كما 
الجديدة  المنزلية  األجهزة 
لألسر الذين يحتاجون إليها 
مثل الثالجات والمكيفــــات 
واألفــــــران  والغســـــــــــاالت 
واألسر  المياه  وسخانات 
والمراتـــب والبطانيـــــــــات، 
كمـــــــا يستقبــــــل الفــــــرع 
األجهــــــــــزة المستعمــــلة 
والصالحــــــــة لالستخــــدام 
والزائــــــــــــدة عــن حاجــــــــة 
يستقبل  كما  المتبرعين. 
الفـــرع المالبــــس الرجالية 
والنســــائية المستخــدمة.

العمـــــــل علــى رفــــــــــــــع 
المعانـــاة عن األيتــــــــــــام 
والمحتاجيـــــــن وردهــــم 
إلى أحضــــــــان المجتمــــــع 
ليكونوا أعضاء فاعليـــن.

االرتقاء بمستــــوى األيتـام 
والمحتـــــاجين االجتمــاعي 
والتربـــــــــوي والدراســــــــي 
والصحــــــــــــي والنفســـــي.

مســـــــاندة األشخاص 
ذوي اإلعاقة.

123

456

789
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مشــــاريعنا
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مشــــاريعنا
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من 46 إلى ....من 36 إلى 45من 26 إلى 35من 18 إلى 25من 12 إلى17 
14%40%23%7%16%

الفئات العمرية

دكتوراهماجستيرجامعيثانويمتوسطابتدائي
1%27%45%4% 10.4%2.8%

المؤهل التعليمي

الجنـــــــس

انثــــــىذكــــــر
65%35%

الحالة الوظيفية

متقاعدموظفعاطلطالب
48%21%30%1%

المتطوعون

 عدد
المتطوعين

عدد الساعات
التطوعية

عدد الفرص
التطوعية

383142 72,155
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224 المجموع

اإلدارة

13

 المجمع الصحي

136

 بيت الطفولة
السعيدة

66

 فرع المحمدية

1
الخدمات العامةالمركز النسائي

17

الموظفون

التمكين

المشاركة في المنتدى التاسع لتطوير القطاع الغير ربحي 

المشاركة في مؤتمر وقار لمساندة كبار السن

البرنامج التأهيلي الختبار شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة

1

2

3
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الشهادات و الدروع

درع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

اللقاء التكاملي بين مكتب الضمان االجتماعي 
والجمعيات األهلية

شهادة من غرفة تجارة الشرقية
للمشاركة في معرض صنعتي 

مكتب تعليم 
محافظة القطيف

 درع من مكتب تعليم
محافظة القطيف

درع من مؤتمر وقار 
لمساندة كبار السن

وقــــــــار

درع من كلية لينكون 

 الكلية التقنية العالمية
للبنات بالقطيف

اتفاقيــة تعــاون لمبــادرة تعلــم مــع كليــة المانــع للعلــوم الصحيــة 
الدراســة  رســوم  مــن   40% بنســبة  التكفــل  تتضمــن  بالخبــر 

. طالبــة  و  طالــب   60 منهــا  اســتفاد  للمســتفيدين 

الشراكات
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االعالم والتسويق االلكتروني

254تصميم جرافيك862خبر صحفي1

4600عدد متابعي الواتساب5

3743عدد متابعي تويتر18408عدد متابعي فيس بوك7

8فيديو4 361صور فوتوغرافية 3

5150عدد متابعي انستغرام 6

تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

يوم البيئةيوم المرأة
تهنئة العيدتهنئة شهر رمضان تجديد البيعة لسمو ولي العهد

عيد األضحىاليوم الوطني

أيام عالمية محتفى بها إلكترونيًا

برامج تسويقية إلكترونيًا
الجمعية العمومية

عايدهم - الفطر

الدانة تميز وتفوق

نبراس

2 فبراير

28 مايو

13 مايو

27 يونيو

14 ابريل

31 مايو 

23 مايو

6 اغسطس

رحماء بينهم

من أحياها #دية_فايز_الرميح

زكاة الفطر 

عايدهم- األضحى

الهلل

اليوم العالمي للمسنين

5 سبتمبر

1 اكتوبر

15 سبتمبر           

7 نوفمبر

5 ديسمبر 

صنعتي

لتسكنو إليها ) تيسير الزواج (

حفل إشهار ) مشروع الكريم (
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زيارات ومشاركات

مجلس اإلدارة يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الخليج ويتلقى التهاني.جمعية سيهات تشارك في مؤتمر وقار لمساندة كبار السن في الرياض.

اجتمعت جمعية سيهات للخدمات االجتماعية بمسؤولي فرع بنك التنمية 
االجتماعية بالدمام لمناقشة سبل دعم األسر المنتجة.

استقبال مسؤولي مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي 
لتعزيز سبل التعاون.

جمعية سيهات تشارك في حلقة نقاش )االستراتيجية الوطنية لصحة كبار السن( 
في مقر مجلس شؤون األسرة بمدينة الرياض.

سماحة الشيخ حسن الصفار والوفد المرافق يتعرف على منجزات جمعية سيهات.

مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات االجتماعية يلتقي بالرحالة عبدالرحمن بن 
سعد الجريسي

األمير تركي بن محمد بن ناصر ال سعود في زيارة لجمعية سيهات برفقة 
المهندس عبداهلل السيهاتي والمهندس نجيب السيهاتي.

استقبال سعادة مدير اإلدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة القطيف العقيد / عيد بن 
سالم القحطاني وعدد من منسوبي اإلدارة لزيارة نزالء المجمع الصحي االجتماعي.

استضافت الجمعية 35 طالبًا من طالب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
لتعريفهم بفرص التطوع، والخدمات التي تقدمها لنزالء المجمع الصحي االجتماعي.

جمعية سيهات تحضر لقاء بنك التنمية االجتماعية في فرع وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية.

اتفاقية تعاون لمبادرة » تعلم » مع كلية المانع للعلوم الصحية بالخبر تتضمن 
التكفل بنسبة 40% من رسوم الدراسة للمستفيدين 3

1 يناير 

2 يناير 

11 فبراير

10 مارس

11 مارس

13 فبراير

13 فبراير

25 مارس

10 مايو

10 مايو

19 فبراير
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زيارات ومشاركات

جمعية سيهات تشارك في اللقاء التكاملي األول بين مكتب الضمان االجتماعي جمعية سيهات تشارك في مؤتمر وقار لمساندة كبار السن في الرياض.
والجمعيات األهلية بالقطيف

لجنة العالقات العامة بجمعية سيهات تحضر افتتاح مهرجان موسم صيد الربيان 
بالقطيف

رئيس مركز سيهات يستقبل ممثلي جمعية سيهات

مشاركة 34 من األسر المنتجة في معرض صنعتي الذي تنظمه غرفة تجارة 
الشرقية

40 متسابقًا يمثلون جمعية سيهات في السباق الخيري السنوي

350 يشاركون جمعية سيهات حفلها إلشهار مشروع الصدقة الجارية الكريم السكني التجاري

داركوف السعودية ومجمع صحي جمعية سيهات يشاركان أمانة الشرقية والتجمع 
الصحي األول فعالية » الكورنيش الصحي »

مدارس بنين سيهات تزور نزالء مجمع صحي جمعية سيهات احتفاء بيوم المسن

200 شخص يشاركون جمعية سيهات في احتفاليتها بالوطن

جمعية سيهات االجتماعية في المدينة المنورة مع مجموعة من نزالء المجمع 
الصحي اإلجتماعي

جمعية سيهات للخدمات االجتماعية تستقبل طاقم طبي وإداري من مستشفى 
القطيف المركزي 3

31 يوليو

24 اغسطس

17 سبتمبر

1 اكتوبر

2 نوفمبر

1 ديسمبر

24 سبتمبر

1 اكتوبر

1 ديسمبر

5 ديسمبر

1 اكتوبر
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تقرير مراجع الحسابات
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الملخص المالي
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قائمة المركز المالي
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قائمة األنشطة
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قائمة التدفقات النقدية
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الميزانية التقديرية للعام المالي 2020 م
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إلى المحسنين الكرام:ل
 يمكنكم إيصال اشتراكاتكم وتبرعاتكم لهذه الجمعية، وكذالك إيصال كفاالتكم

بإحدى الطرق التالية:ل

١- مراجعة مكتب الجمعية الكائن في المجمع الصحي االجتماعي
٢- اإليــــداع في حسابات الجمعيـــــة لـــــدى أحد البنـــــــوك التاليــــة:

العــــــــــــام
االيتـــــــــام
بالمقبــــــرة

سا
لح

م ا
05250009000103رق

05250009000310
ان05250009000201

ــــــ
ــــــ

بــــ
آلي

48ا 10000005250009000103
48 100000052500090003 10
2 1 1000000525000900020 1

العــــــــــــام
فرع المحمدية

ب
سا

لح
م ا

0108000298550011رق

ان0108000298550035
بـــ

آلي
0ا 5 3 0 4 0 0 1 0 8 0 00 2 9 8 5 5 0 0 1 1

٦ ٦٣٠٠٠٠ ١ 0 8000 298 5 5 00 3 5

العــــــــــــام

ب
سا

لح
م ا

رق

2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0

ان
بـــ

آلي
ا

429000000002000000 12 10

فرع المحمدية

ب
سا

لح
م ا

رق

999123904140003

ان
بـــ

آلي
ا

9 2 1 5 0 0 0 9 99 1 2 3 9 0 4 1 4 0 0 0 3

فرع المحمدية

ب
سا

لح
م ا

رق

0 2 2 0 4 1 3 1 1 0 0 0

ان
بـــ

آلي
ا

09 500000000 2 204 1 3 1 1 0 00

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA
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العــــــــــــام
االيتـــــــــام
بالكريم و الزكاة

سا
لح

م ا
3رق 7 1 7 2 3 0 0 1 3 3

3 7 1 7 2 3 0 0 2 3 0
3 7 1 7 2 3 0 0 3 2 ان7

ــــــ
ــــــ

بــــ
آلي

5ا 6 5 5 0 0 00000 3 7 1 7 2 3 0 0 1 3 3
5 6 5 5 0000000 3 7 1 7 2 3 00 2 30
5 6 5 5 0 0 00000 3 7 1 7 2 3 0 0 3 2 7

العــــــــــــام
االيتـــــــــام
بالمحمـدية

سا
لح

م ا
3رق 1 3 0 1 5 3 0 9 9 9 0 1

ان
بـــ

آلي
2ا 1 2 0 0 0000 3 1 3 0 1 5 3 0 9 9 90 1

العــــــــــــام
االيتـــــــــام

ب
سا

لح
م ا

0رق 5 7 0 1 8 1 1 1 0 0 1

0 5 7 0 1 8 1 1 1 0 0 2

ان
بـــ

آلي
3ا 9 4 5 0 0 00000 5 7 0 1 8 1 1 1 0 0 1

1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 5 7 0 1 8 1 1 1 0 0 2

العــــــــــــام

ب
سا

لح
م ا

رق

255608010005090

ان
بـــ

آلي
ا

25800002556080 10005090

العــــــــــــام

ب
سا

لح
م ا

رق

2 6 0 4 0 0 3 2 7 9

ان
بـــ

آلي
ا

1940000000002604003279

SA

SA

SA

SA
3 1 3 1 4 2 0 0 2 9 9 4 078 20000003 1 3 1 4 20029940SA
3 1 3 0 1 5 3 0 9 9 9 4 03 5 2 000000 3 1 3 0 1 5 3 099940SA

SA

SA

SA

SA
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شكراً
لكل من دعم وآزر ..لكل من عمل واحتسب ..لكل من بسط يده بالخير وبـــذل

شكــر 
بعد اهلل لجميـــــــع الجهات الحكوميـة و المؤسسات المانحة و الجمعيـات الخيريـة

و لجميع المشتركين والمتبرعين ولكل من ساهم معنا ...

شكـر َو عرفان

شكر و عرفان
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تواصل معنــــــا
الرسائل البريدية على العنوان التالي:

إلى / مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات اإلجتماعية 

ص. ب 125 سيهات 31972 
 المملكة العربية السعودية

ssinfo@saihatss.org

013 8561062
013 8561115

013 8502779

التواصــــــــــــــــــل
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