






أالستاذ عبدالرٔووف المطرود

بسم هلل الرحمن الرحيم
الحمــد   وصحابتــه  ٓالــه  وعلــى  أالميــن  محمــد  المرســلين  ســيد  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن  رب 

السام عليكم ورحمة هلل وبركاته
ٕاخوانــي واخواتــي الكــرام منــذ ان تأسســت جمعيــة ســيهات للخدمــات االجتماعيــة فــي العــام 1382 ه (قبــل 58 عــام)
والجمعية تعمل من ٔاجل تحقيق ٔاهداف وطموحات المؤسسين والمسؤولين والشركاء لتقديم خدمات ترتقي لتطلعات
عــام. بشــكل  المجتمــع  ُتفيــد  وخدمــات  ترعاهــم  الذيــن  والمحتاجيــن  وااليتــام  الفقــراء 
و بفضــل مــن هلل وتوفيقــه وبثقــة ودعــم المشــتركين والمانحيــن والمحســنين مــن افراد ومؤسســات وجهــات مانحة

حكومية ؤاهلية وبالجهود المبذولة من قبل مجالس ادارة الجمعية استطعنا ٕاكمال ومضاعفة الجهود منذ العام 1423 هـ )قبل 17 عام( 
بالعمل على االمكانيات المادية والبشرية للرفع من مستوى االداء العام لتحقيق اقصى الدرجات . لتنفيذ ٔاهداف الجمعية المرسومة 

وفق خطط واستراتيجيات طموحة منسجمة مع رٔوية المملكه 2030 , ٕاننا في مجلس ادارة الجمعية بذلنا كل الجهود لتطوير البرامج 
التنموية والمشاريع الخدمية على كافة مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية لخدمة الفرد واالسرة والمجتمع للمساهمه بتوفير حياة 

كريمة لهم و لتحقيق مبدٔا التنمية المستدامة. وشهدت السنوات ال 15 أالخيرة الكثير من اإلنجازات والنجاحات المتتالية وابتكرت 
العديد من البرامج النوعية لنترجم أالهداف الطموحة. ومن هذه اإلنجازات:

1. تنمية الموارد البشرية من خال استقطاب المتطوعين (رجال ونساء) من ذوي الكفاءات العالية على مستوى مجلس االدارة واللجان 
الفرعية والجهاز االداري للجمعية.

2. تنمية الموارد المالية من خال زيادة عدد وحجم االشتراكات والتبرعات النقدية والعينية المتنوعة.
3. حظيت الجمعية بثقة المجتمع من خال استمرار الدعم المالي لمختلف البرامج التنموية.

4. تنوع مصادر الدخل المالي للجمعية من خال استثمار وتأجير بعض العقارات التي تمتلكها الجمعية مع جهات ذات عامات تجارية 
مميزة ومن ذلك ) بندة  لولو  مجمعات تجارية.

5. تحقيق التنمية المستدامة بشراكات مجتمعية إليجاد مصادر دخل متنامي بتأسيس عدة مشروعات و 4 شركات استثمارية مع 
مساهمين مثل ( الشركة التشيكية السعودية الطبية ) داركوف السعودية ( شركة خليج البركة شركة حياة الشرقية التعليمية  شركة 

قمم الشرق - )، ٔاو كصدقة جارية) مجمع الكريم السكني التجاري.
6. االستحواذ الكامل لشركة داركوف السعودية التشيكية وذلك لزيادة القدرات التنافسية واإلنتاجية وتوسيع المحفظة المادية

7. ولضمان الجودة وتحسين نوعية الخدمات تم االتفاق على شراكة استراتيجية مع الشريك ) الني داركوف(
8.التواجد في المناسبات المحلية والوطنية وٕابرام اتفاقيات و شراكات نوعية مع العديد من الجهات الحكومية واالهلية على مستوى 

المملكة العربية السعودية للمساهمة في وضع الخطط والرٔوى وفق اعلى المعايير :

رئيس مجلس اإلدارة



• .مركز الملك سلمان ٔالبحاث االعاقة في الرياض 
• مؤسسة الملك خالد الخيرية في الرياض 
• .اللقاء التشاوري للجمعيات الخيرية المعنية بخدمات المعوقين 
• .مكتب التعليم في القطيف 
• .الهيئة الوطنية لكبار السن في الرياض 
• .جمعية ٔارفا للتصلب اللويحي 
• .مجلس شؤون االسرة في الرياض 
• الجمعية الوطنية للمتقاعدين في المنطقة الشرقية 
• اللجنة الوطنية للمسنين 

9. استمرار الدعم وزيادته وتنوع برامج المساعدات ولجان التكافل االجتماعية والتنموية للبرنامج العام وااليتام.
10 . الرفع من مستوى االداء االداري العام في الجمعية من خال زيادة الموارد البشرية ورفع مستوى الرواتب الشهرية والحوافز المادية 

االخرى.
11 . تحديث االنظمة االدارية والتقنية لتسهيل انجاز االعمال االدارية ومواكبة التطور التقني في البرامج والدعم الفني.

12 . تبني برامج ومشاريع تنموية من ٔاجل رفع المستوى الثقافي واالجتماعي للفرد واالسرة والمجتمع من خال تنفيذ العديد من 
المهرجانات التنموية )سنابل الخير، الوفاء، فرحة العيد، المسابقات الرياضية ، مهرجان الدانات.

13 . حققت الجمعية خال ال 17 عام الماضية عائدات مالية تجاوزت 355 مليون  بمعدل سنوي يفوق ال 20 مليون  سنويا وقد تجاوزت 
اإليرادات المالية في سنة 2014 اكثر من 32 مليون  مقابل 13 مليون  في سنة 2002 . كما تمكنت الجمعية ٔايضا من رفع ومضاعفة سقف 

المساعدات من اقل من 5 مليون  في العام 2002 ٕالى اكثر من 10 مليون  في العام 2016 لضمان جودة حياة راقية لمستفيديها
وقد بلغ اجمالي المصروفات خال نفس الفترة 332 مليون  بفائض يتجاوز ال 23 مليون . ويشار ٕالى ان  المركز المالي للجمعية يفوق ال 

96 مليون  في نهاية سنة 2018
والجدير بالذكر انه بلغت قيمة العقود واالستثمارات للعشرين سنة القادمة 233 مليون لضمان عوائد مالية تقدر ب 375 مليون بمعدل 

تقريبي 19 مليون  سنويا
.  و جاري العمل في مرحلته أالخيرة لتوقيع مشروع استثماري بقيمة تتجاوز ال 115 مليون

ٕاخواني واخواتي الكرام,,,
ان كل ما قدم وسوف يقدم هو من اجل االنسان والتنمية، كما واتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من بذل وساهم واعطى من فكره 

ووقته وماله وجهده لخدمة الجمعية والمجتمع من افراد ومؤسسات حكومية واهلية.
وفي الختام نسأل هلل التوفيق لنا جميعا والسام عليكم ورحمة هلل وبركاته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                  رئيس مجلس االدارة  

عبد الرٔووف بن عبد هلل المطرود






















































