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الـم�ضــــــــــمــــــــــــــــى:
االرتبـــاط: جهـــــــة 
التاأ�ضي�ــص: تاريــــخ   
برقــــــم: م�ضـــــــجلة 
املوقــع الـجغــــــرايف:
العنــوان الربيـــــدي:
الرمـــــز الربيـــــدي :
االلكــروين:  املوقــع 
االلكروين:  الربيــد 

فــرة  انتهــت  2021م  ســبتمرب  شــهر  بنهايــة 
اســتقبال طلبــات الرشــح للــدورة القادمة 
ملجلــس إدارة  اجلمعيــة ،  وعلــى ضوئه فقد  
تم استكمال جميع  متطلبات  استمارات 
الرشــح جلميــع املتقدمــن .و رفعهــا جلهة 
االجتماعيــة  التنميــة  )مركــز  اإلشــراف 

باالحساء( الستكمال اإلجراءات الالزمة.
 واجلدير ذكره فقد تم عقد اجتماع تعريفي 
أوضــح  حيــث  املرشــحن  أغلــب  حبضــور 
رئيس مجلــس إدارة اجلمعية احلــايل أهمية 
العمل التطوعي ومــردوده اإلجيايب على الفرد 
واملجتمع ، كما حتدث عن املشاركة يف مجلس 
إدارة اجلمعية واإلجراءات املرتب�ة على ذلك 

، مبينــ�ا  الواجبــات واحلقوق اليت ســوف 
ترتب على جميع املرشحن بعد انتخابهم 

إن شاء هللا.

قامت  اللجنة االجتماعية باجلمعية بإشراف 
مقرر اللجنة األســتاذ ياسن الوطيان بتوزيع 
املــواد الغذائيــ�ة والدجاج الطازج  ،  كما تم 
توزيــع حلــوم األضــايح الــيت تــم اســتالمها 

مــن املتربعن من أهــايل البلــدة على جميع 
املســتحقن مــن مســتفيدي اجلمعية من 
الفقــراء واأليتــ�ام باإلضافــة إىل املتضررين 
مــن فريوس كورونا بتكلفــة تزيــد على 

350,000 لاير. 
وقدم رئيس مجلس إدارة اجلمعية شكره 
لفريق العمل على جهودهــم يف توزيع املواد 
الغذائي�ة كما تقدم بالشــكر اجلزيل جلميع 

الداعمــن مــن أفراد ومؤسســات ورجال 
أعمال على دعمهم السيخ.

انتهاء فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ورفع البيانات 

أكثر من 300 أسرة تستفيد من المساعدات الغذائية
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تقدم اجلمعية الرعاية واخلدمات 
يتيمــا   134 مــن  ألكــر  األساســية 
لتوفر لهم حياة كريمة ، ومن ضمن 
اجلمعيــة  تقدمهــا  الــيت  اخلدمــات 
يف  هــذا  املجــال  الكفالــة الماليــة 
الشــهرية واليت تبلغ 150 رياال شــهريًا 
يتــم صرفها كل 3 أشــهر باإلضافة 
إىل تقديم الســالل الغذائي�ة واللحوم 
لهم وخدمات شــراء وصيانة وترميم  
املنازل وشراء وصيانة األجهزة املزنلية 
وســداد بعــض الفواتــري اخلاصة بهم 
باإلضافــة اىل تقديم الرعاية الصحية 

لبعضهم.

من الداخـــــل

ترميم  و صيانة لعدد من  منازل المستفيدين
قامــت اجلمعيــة ممثلــة بلجنــة اخلدمات 

ومسئول الكشــف امليداين األســتاذ جواد 

احلبــاره برميــم وصيانــة عــدد مــن منــازل 

املســتفيدين ضمن برامجها للرعاية الشاملة 

، حيــث تســعى اجلمعيــة مــن خــالل هذه 

وتوفــري  احليــاة  بيئــ�ة  لتحســن  الربامــج 

اخلدمات األساسية للمستفيدين، ويجدر 

بالذكــر أن جلنــة اخلدمــات باجلمعيــة 

تقوم بزيارات ميداني�ة ملنازل املســتفيدين 

احتي�اجاتهــم  مســتوى  علــى  لالطــالع 

والوقوف علــى أعمــال الصيانــة املطلوبة  

ومتابعة تنفيذها بشكل مباشر. 

والعطــاء قامــت  أهــل اخلــري  مــن   بدعــم 
اجلمعيــة  بت�أمن عدد من األجهــزة املزنلية 
اجلديدة  والــيت تن�درج ضمن االحتي�اجات 
األساسية لألسر املستفيدة   كـ الثالجات 
و األفران وأجهزة التكييف وغريهــا ، كما 
قامت بصيانة عدد أخر من األجهزة املزنلية  
رغبة منها يف  توفري كافة احتي�اجات األســر 

تمكــن  يف  اجلمعيــة  جهــود  تســتمر 
مســتفيدها من خالل توفري فــرص العمل 
بالتعاون مع مجموعة من الشركاء حيث 
تمكنت اجلمعية خالل الفرة السابقة من 

توفري فــرص عمل وفــرص تدريب منتهية 
2 من مستفيديها  بالتوظيف ألكر من 20
ومــن مســتفيدي اجلمعيات االخــرى من 
اجلنســن كما ســاهمت اجلمعية يف تعزيز 

روح العمل احلر لدى بعض املستفيدين 
املهــن الشــعبي�ة  العمــل يف  مــن خــالل 
والكسبي�ة لتنقل املســتفيدين من دائرة 

االحتي�اج اىل ساحة االكتفاء والعطاء .

املســتفيدة طبقــا ملعايــري االســتحقاق اليت 
تتبعها اجلمعية.

وحث مجلس إدارة اجلمعية فريق الصيانة 
على صيانة ســخانات املياه  املتعطلة   قبل 
حلول فصل الشــتاء لتاليف التأخري يف تقديم 

تلك اخلدمة للمستفيدين.

صرف وصيانة عدد من األجهزة المنزلية

جهود تمكين المستفيدين

134 كفالة لأليتام  
بالجمعية 

وحتقق مبــدء الســالمة املزنيلية  اتبع 
التايل :

  1-اختيــ�ار اجهــزة كهربائي�ة  ذات 
جودة عالية لتجنب دفع مبالغ عالية 

يف صيانتها 
2-اخر الشركة اليت تقدم ضمانا على 

اجهزتها 
3-اطلــب مــن الشــركة توصيلها 

وتركيبها على ايادي مختصن 
4-ال تزنع   ســلك اجلهاز من مقبس 
الكهرباء بشكل عشوايئ فتتقطع 

االسالك
5-عدم حتميل اجلهاز اكر من طاقته 

االستيعابي�ة
واخريا لضمان دوام ســالمة اجهزتك 
صيانــة  بفــي  اســتعن  املزنليــة 

متخصص

حتى تعزز  ثقافتك  
للمحافظة على 

اجهزتك المنزلية ؟
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قامــت  اجلمعيــة  بتوزيــع  أجهزة 
الطــالب  علــى  بعــد  عــن  التعلــم 
والطالبــات املســتجدين يف الصــف 
األســر  أبنــ�اء  مــن  االبتــ�دايئ  األول 
املســتفيدة مــن  خدمــات  اجلمعيــة 
،  وشملت   أكر من25أسرة بتكلفة  
20,000 لاير وذلــك بدعم من الســيد 
والشــيخ  السلمـــــــــان  باقــر  محمــد 
جعفر املطر و عدد من شباب و وجهاء 

البلدة  .

الفضــول  جمعيــة  التحقــت 
اخلريية  يف ركــب اجلهــات املوفرة 
مســتوى  علــى  التطوعيــة  للفــرص 
اململكة العربيــ�ة الســعودية وذلك 
حتقيقــا للرؤية الرشــيدة 2030 حيث 
تســعى اجلمعية من خالل ذلك زرع 
روح التطــوع لــدى املجتمــع وحتقيــق 
االنتماء الوطي وتفعيــل دور الفرد يف 
خدمة املجتمع وتقليل النفقات حتت 
مظلــة رســمية تشــرف عليهــا وزارة 
املوارد البشــرية والتنمية االجتماعية  

وهي  »منصة العمل التطوعي«. 

مبــــادرات

زار اجلمعيــة مؤخرا  فريق احلوكمة وذلك 
لالطــالع علــى جميــع اللــواحئ واألنظمة اليت 
تتبعها اجلمعية ومدى تفعيلها  لتلك اللواحئ 
معيــاري  تقييــم  إىل  باإلضافــة    ، واألنظمــة 
االمتث�ال واإلفصاح والشــفافية ومدى الزتام 

بعد احلصــول على الرخيــص الالزم لفتح 
متجر الكروين مــن وزارة املوارد البشــرية 
والتنمية االجتماعية ، فقد بدأت  اجلمعية  
يف  إجــراءات  تفعيله من أجــل توفري جميع 
الســبل املتاحــة للمتــربع وتقديــم خيارات 
أســهل للتربع ، كما تتطلع اجلمعية ملواكبة 

التطور التقي من خالل إجياد متجر الكروين 

متكامل حيتوي على جميع برامج ومشــاريع 

اجلمعية االجتماعية اليت يســتطيع املتربع 

بعد االطالع عليها معرفــة مقدار االحتي�اج 

و التربع مباشرة.

اســتقبلت اجلمعية طلبات املشــاركة يف 
تطوير وإعادة هيكلــة إدارة اللجنة الرياضية 

اجلمعية بتلك املعايري املوضوعــة من قبل 
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. 
وقــد حصلــت اجلمعية علــى درجــة ممتاز 
)95,06( ،  علمًا بان مجلس إدارة اجلمعية 
رفــع طلــب اعــراض علــى تلــك النتيجة 

الطلبــات وعقــد  وبعــد دراســة جميــع    ،
اللقاءات مع فــرق العمل اليت تقدمت, أقر 

مجلــس إدارة اجلمعيــة ) اإلدارة االنتقالية 
للجنة ( بعضوية كل  من :

- األســتاذ/ علــي صالــح األحمــد )مقــررًا 
للجنة( .

املطــر  صالــح  إســماعيل  األســتاذ/   -
)الرئيــس الفــي واإلداري(  ، باإلضافــة اىل 
عــدد مــن املتخصصــن يف الشــأن اإلداري 
والمــايل و تهدف إدارة اجلمعيــة اىل تطوير 
عمــل اللجنــة الرياضيــة واالســتفادة مــن 
التوجهات املســتحدثة لتطوير جميع فرق 
احلــواري بما يتوافق مع آلية عمل اللجان يف 
اجلمعيات اخلريية ،  وتمــى مجلس  إدارة  

اجلمعية   لإلدارة اجلديدة كل توفيق.

العتقــاده بــان اجلمعية تســتحق أعلى من 
ذلك.

فريق الحوكمة في ضيافة الجمعية
 لتقييمها وحصولهاعلى درجة ممتازةممتازة

حصول الجمعية على ترخيص للمتجر االلكتروني 

االنتهاء من إعادة هيكلة إدارة اللجنة الرياضية

أكثر من 25 أسرة 
تتسلم أجهزة التعلم 

عن بعد  للطالب 
المستجدين

جمعية الفضول 
وعجلة التطوع ...
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الخدمات العامة بالبلدة محط اهتمام إدارة الجمعية 

إدارة ثانوية األقصى في ضيافة الجمعية

مبـــــادرات

والشــراكة  املســؤولية  بــاب  مــن 
املجتمعيــة قامت جلنــة اخلدمات العامة 
مــن  عــدد  وصيانــة  بتطويــر  باجلمعيــة 
تلــي  والــيت  بالبلــدة  العامــة  اخلدمــات 
صيانــة  وشــملت   ، املجتمــع  احتي�اجــات 
مغتسل املوىت وصيانة اخلدمات األساسية 
يف بعــض املســاجد واملســاهمة يف ختطيــط 
املواقف وتركيب أجهزة نداء داخل املركز 
الصــي بالبلــدة ، وذلك بعد التشــاور مع 
القائمــن على  تلك  املرافق  واالطالع على 

احتي�اجاتهم الضرورية .

اســتقبل رئيس مجلــس إدارة اجلمعية 
واملدير التنفيــذي وعدد من أعضــاء املجلس 
ببلــدة   الثانويــة  األقــى  مدرســة  إدارة 
الفضول برئاســة  مدير  املدرســة  األســتاذ / 

وليد الفريدان ؛  وذلك من أجل التشــاور و 
أهمية العمل  على  عقد شراكة مجتمعية  
بينهما لتب�ادل املعلومات خبصوص طالب  
املدرســة والعمل مع إدارة املدرســة ملعاجلة 

مشــاكلهم المالية واالجتماعية من أجل 

دفع عجلة التعليم ورفع مســتواهم العليم   

من أجل الصالح العام.

تعلــم  كيــف حتافــظ  علــى مزيانيــ�ة  
اسرتك...

حيــث ان االمان هو ان تكون اموالك 
موجودة عندما تكون حباجة اليها ولذا 

عليك اتب�اع االيت :
1-التؤجل  مصاريفك االساسية كل 

شهر فتراكم .
2-اجعــل مزيانيتــك مكتوبــة وليس 

مسموعة .
3-قسم مرتبك حسب احتي�اجاتك وال 

تنىس ان تدخر .
4-احبث عن بديل لكل يشءتريده اذا لم 

تسمح مزيانيتك .
5-صنف مشــرياتك  اىل عاجلة وغري 

عاجلة .
وحــى تضبط مزيانيتك تذكــر دائما ان 
تســأل نفسك قبل ان تشــري ، هل انا 

حباجة لذلك ؟

ثقافة تنظيم 
ميزانية االسرة 

الشــاملة  الرعايــة  برامــج  ضمــن 
ملســتفيديها  اجلمعيــة  تقدمهــا  الــيت 
تقوم اجلمعية وبشكل شهري بصرف 
مجموعة من املســــــــاعدات املباشــرة 
و من أهمها مســاعدات اإلجيار والزواج 
ومســتلزمات الرضــع وســداد الديــون 
وتفريــج الكــرب وذلك مــن منطلق 
املســتفيدين  علــى  األعبــاء  ختفيــف 

وحتسن املستوى املعييش لهم .

استمرار صرف  
مساعدات اإليجار 

ومستلزمات الرضع 
وسداد الديون 
و تفريج الكرب
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5

ضمــن الربامــج التطويريــة ملنســويب 
التنفيــذي  ـر  املدـي حضــر    ، اجلمعيــة 
دورة  احلمــاد  حســن  محمــد  األســتاذ/ 

ـر املشــاريع التنموية« كمــا حضر  »مدـي
مهــدي  األســتاذ/  االجتماعــي  الباحــث 
يوسف املقهوي دورة »املرشد االجتماعي« 

وحضر األســتاذ عبداملحســن علــي احليج 
املشــرفون  »دورة  اجلمعيــة  محاســب 
الماليون يف اجلمعيات اخلريية« وذلك من 

أجــل تطوير مهاراتهم يف تلك املجاالت 
ليعود ذلك على أدائهم يف تقديم األفضل 

للمستفيدين من خدمات اجلمعية.

مشــاريع - كافل اليتيم

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمن لهذا املشروع خالل الفرة من شهر يوليو للعام 2021 م ـ  اىل نهاية شهر سبتمرب لعام 2021م :

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

صالح راشد الغانم

فاعل خري / ناصر املطاوعة

ستار حسن النجار

احمد علي عبدهللا الفضويل

عبدهللا عقيل الشخص

املرحومة ام علي حيج الكاظم

املرحوم حيج صالح الكاظم

جعفر علي النويصر

كاظم صالح حسن اجلعفر

فاعل خري/ نوال املطر

هدى رايض علي العضب

محمد النجار

الشيخ علي معتوق النظام

زكريا محمد املطر

امال عبدالوهاب النويصر

طاهر حسن سالم بوقسيم

حسن علي الوطيان

حبيب علي حسن النويصر

علي عبدالكريم املبارك

علي احمد سلمان احلسن

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا السهل

احمد راشد الغانم

يوسف عباس محمد املطر

مريم علي املطاوعة

17

18

19

20

21

22

23

24

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

3,600
3,600
2,700
2,550
2,500
1,900
1,800
1,800

1,000
920
900
900
900
900
900
900

1,800
1,800
1,800
1,800
1,500
1,350
1,350
1,200

املبلغ

حضور منسوبي الجمعية لعدد من الدورات التأهيلية
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6 كافل اليتيم - أسماء المعة

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

شيخة علي املطاوعة

كريمه علي املطاوعة

يوسف جواد طاهر املطاوعة

ليلى علي الرباهيم

ابراهيم علي السعيد

الشيخ حسن عايش النويصر

باقر يوسف السعيد

ثريا باقر السعيد

دالل معتوق املحمد

روضه حيج عمران النويصر

علي يوسف السعيد

علي احمد العيث�ان

احمد عباس الشيخ املطر

عبدالرحيم علي الغانم

محمد عمران االحمد

احمد محمد احمد الغانم

فاطمة علي الكاظم

عبدهللا محمد بومهيدي

حسن احمد الكاظم

عقيل احلمود

االء مجيد العيىس

واصل جواد املطاوعة

رحمه خليفة املقهوي

باقر جواد املطاوعة

زينب علي املطاوعة

جواد طاهر املطاوعة

لطيفة علي املطاوعة

وفاء جواد املطاوعة

عقيل العلي

احمد البحراين

احمد علي احمد الغانم

جلسة الصفا)عبداملجيد احلميد

سعيد حيج السالم

محمد جمعة الشوارب

محمد صالح جاسم اجلبارة

علي ابراهيم صالح النويصر

نرجس جواد الهالل

يوسف علي يوسف السعيد

صادق علي عايش النويصر

ماجده باقر يوسف السعيد

عبدهللا سلمان املليفي

زينب ياسن حسن البحراين

حسن علي محمد الوطيان

رقيه حسن املوىس

فاطمة جاسم النجار

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

15

52

53

54

55

56

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

900
900
900
750
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
450

300
300
300
300
300
250
220
150
150
150
90
80
50

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
300
300

املبلغ

60,410 لايرإجمالي تبرعات كافل يتيم

جميع الداعمن )للمساعدات النقدية( للجمعية خالل الفرة من شهر يوليو للعام 2021م ـ اىل نهاية شهر سبتمرب لعام 2021م ـ : 

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

منظومة احسان للعمل اخلريي

حسن علي العباد

علي صالح كاظم االحمد

فاعل خري / نوال املطر

ناصر حسن النويصر

السيد محمد باقر السلمان

الشيخ علي معتوق النظام

مصطفى طاهر العيىس

فايز غانم الغانم

السيد سلمان عبدهللا املوىس

ياسن محمد ناصر الرصايص

ناصر يوسف كاظم السلطان

محمد طاهر النويصر

الشيخ محمدباقر جواد محمد املطر

زكي سلمان بوصبيح

عبدالهادي يوسف املطر

ابراهيم حيج الوطيان وعائلته

ناصر محمد ناصر الرصايص

منتظر ماجد العيىس

جواد حسن حسن احلباره

احمد عيىس احمد القطان

حسن ناصر علي النويصر

شدا عبدهللا املحسن

مصطفى كاظم البقايش

مصطفى كاظم صالح البقايش

ياسن محمد ناصر الرصايص

عبدالهادي يوسف املطر

حبيب علي النويصر

الشيخ جعفر عباس املطر

ام مجتىب عبدهللا احليج

الشيخ حسن عايش النويصر

مجتىب علي محمد الوطيان

خليل النب حمد

عبداجلليل العضب

ابراهيم طاهر الرباهيم

طالل القرين

محمد صالح جاسم اجلبارة

صادق حيج علي السالم

علي احمد مبارك النويصر

علي الغانم - كيان الغانم - فاطمه منصور

فريال علي الندهام

ليلى يوسف علي النويصر

علي ابراهيم النويصر

عبدهللا عيىس الهزاع

املرحومة نوره صالح احمد النويصر

بواسطة محمد حسن احلماد

مصطفى كاظم صالح البقايش

ميمونه عيىس احلسن

فاطمة طاهر النويصر

عبدالهادي محمد العضب

حسن علي الفضويل

بدر نايف العتيي

احمد جاسم الداليم

فاعل خري/ ناصر عبدهللا املطاوعة

عبداجلليل محمد الصحيح

محمد حسن محمد احلماد

فاعل خري / ام جاسم الربيه

محمد عايش العبدرب الرضاء

مطعم رضوي

مكتب�ة الهويشل

مهدي حيج طاهر العمران

ياسن كاظم حسن الوطيان

مؤسسة بشائر املنطقة للمقاولت

مجتىب النظام

ستار حسن احمد النجار

مريم عييس عبدرب الرسول

حسن عبدهللا بوخشيم

موىس عبدالغي الدجياين

احمد يوسف الغتم

عبدهللا عايش احلماد

احمد حسن العلي

ايمن محمد السلطان

49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

68

69

70

71

72

25

26

27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

100000
20000

11949,8
10100
10000
5000
4400
4200
3230
3000
3000

2841,7
2695,7

2405
1700
1500
1400
1350
1350
1250
1200
1200
1200
1150

635
620
611
609
600
550
550
508
500
500
500
500
500
500
500
500
450
411
360
350
350
340
330
315

1150
1150
1150
1150
1050
1040
1000
1000
1000
1000
1000

900,1
850
730
730
730
730
730
730
730
705
700
650
640

املبلغ
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أسماء المعة7

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

عادل طاهر النجار

حسن خالد بن حسن الياسن

نهاد العايش

سعاد املهدي

محمد حيج الكاظم

شيخة علي املطاوعة

فايز غانم الغانم

محمد النجار

ياسن محمد ناصر الرصايص

حسن احمد عايش اخلليفة

جواد حسن الوطيان

حسن علي كاظم النويصر

اسماعيل صالح علي املطر

حسن علي الصحيح

املرحومة مريم حسن النويصر

املرحوم حسن عبدالوهاب الكاظم

حيج محمد محمد احلمود

علي علي حسن اجلعفر

فيصل سلطان النويصر

وجدي يوسف احمد الكاظم

صالح علي حسن النويصر

رحمة محمد علي

محمد احمد السلطان

فايق حيج النجار

عبدهللا احمد حسن الربية

علي كاظم الكاظم

ابراهيم محمد محمد الصحيح

احمد حسن الضيف

ام جواد محمد احلميد

جالل زكي ابراهيم االحمد

جواد حسن كاظم الوطيان

جواد سلمان علي املطر

حسن احمد احلافظ

زكي ابراهيم خليفة االحمد

عباس علي مسلم املزراق

عبدهللا محمد محمد بوخمسن

فاعل خري / بواسطة جواد احلباره

فايق حيج محمد النجار

ليلى عبدهللا صالح النويصر

محمد صالح صالح احلبارة

مصبح احمد جابر السالمة

يوسف احمد صالح النويصر

احمد كاظم اجلعفر

محمد احلسن

عبداللطيف النويصر

علي عبدهللا الكاظم

عبدهللا علي القطان

زكريا محمد املطر

علي عبدهللا العبدرب الرضا

علي علي اجلعفر

يوسف طاهر العمران

عبدهللا حسن علي النويصر

ايمان حيج احلسن

جواد حسن الوطيان

عيىس عبدالرسول العمران

محمد ابرهيم الشويفعي

فاطمة علي السالم

احمد موىس احمد احلميد

خدجية طاهر الصالح

محمد علي احلداد

جعفر عبدرب علي العضب

مصطفى عبدالوهاب النويصر

حنان العلي

صالح علي حسن النويصر

حسن ناصر املطر

فاعل خري / علي الرصايص

محمد حسن احلسن

سعدية السعيد

احمد صالح املطر

احمد حسن محمد الربيه

جواد سلمان املطر

علي طاهر الزقعان

فاعل خري / الشيخ جعفر املطر

عبدهللا علي الوطيان

حسن جاسم احلميد

حسن علي صالح االحمد

بواسطة جنيب القطان

محمد حسن السعيد

ابراهيم جاسم احلميد

زينب على صالح االحمد

بواسطة علي صالح االحمد

مهدي يوسف احمد املقهوي

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99
100

310
300
300
300
300
300
300
300
300
300
250
242
215

211,5
210
200
200
200
200
200
200
200
200
184

178,95
155,25

150
150

100
100
100
100
100
100
100
100
89
72
65
65
51
50
50
50
50
50
40
35
30
30
25
14
10
10

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

145,5
127
125
120
115
115
110
110
100
100
100

املبلغ

240,916,5 لايراجمالي التبرعات النقدية

تقي علي حيج النويصر

ابراهيم صالح السماعيل

بواسطة محمد حسن احلماد

حبيب خليفة السالم

جاسم احمد علي احلماد

صالح يوسف صالح الكاظم

صالح راشد الغانم

فاعل خري/ نوال املطر

الشيخ جعفر عباس املطر

ام رائد عبدهللا النجار

رضية علي النويصر

جوهرة املنزيلة

بواسطة محمد حسن احلماد

ليث ناصر الكاظم

محمد عايش العبدرب الرضاء

بواسطة علي صالح االحمد

السيد محمد باقر السلمان

محمد عايش العبدرب الرضاء

فاعل خري /اسماعيل املبرييك

مطعم شاورما شيك

حلوم
حلوم

مالبس
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم

مواد غذائي�ة

حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
حلوم

اسم املتبـــــرع نوع املساعدةاسم املتبـــــرع نوع املساعدة

 300
 730
 450
 100
 730
 2700
 730
 1700
 2200

 1200
 750
 900
 650
 650
 250
 700
 3000
 375
 750

 1095

القيمة التقديرية القيمة التقديرية

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

م

12

13

14

15

16

17

18

19

20

م

19,960 لايراجمالي المبلغ

جميع الداعمن )للمساعدات العيني�ة ( للجمعية خالل الفرة من شهر يوليو للعام2021  م ـ اىل نهاية شهر سبتمرب للعام 2021 م  :
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8

املساعدات اليت تم تقديمها للمستفيدين من خدمات اجلمعية خالل الفرة من شهر يوليو لعام 2021 م ـ اىل نهاية شهر سبتمرب للعام 2021م وهي كالتايل :

املساعدات العيني�ة )حلوم ومواد غذائي�ة(

مساعدة حليب الرضع

مساعدة كسوة وفرحة العيد

مساعدة طارئة

مساعدة كافل يتيم

مساعدة شراء اجهزة واثاث للمستفيدين

مساعدة السلة الغذائي�ة

مساعدة سداد اجيارات

مساعدة سداد ديون

مساعدة سداد فواتري

مصروف صيانة اجهزة املستفيدين

مساعدة تفريج ُكربة

مساعدة زواج

مساهمة يف بن�اء وصيانة املساجد

نـــــوع املســــــاعدة نـــــوع املســــــاعدة

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

م م

38,645
1,048

700
6,000

60,300
25,250
6,071
22,600

5,500
19,412
9,330
7,414
7,000
7,217

400
400
1
1

134
20
400
11

2
11
40
4
4
3

الـمبـــــــــلغ عدد الـمبـــــــــلغ
املستفيدين

عدد 
املستفيدين

216,487 لايراجمالي المبلغ

األرقام تتحدث

شكر و تقدير
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9

S A 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 0 0 4 2 2 0 0 1
S A 1 5 8 0 0 0 0 3 0 8 6 0 8 0 1 0 3 5 1 3 3 5
S A 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 3 4 7 5
S A 5 4 1 5 0 0 0 9 9 9 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 5
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�ضـــــــــــــــــاب بنـــــــــــك 
الراجحـــــي م�ضـــــرف 
�ضــــــــــــــامبا بنـــــــــــك 
البـــــــــــــالد بنـــــــــــك 
العــــــربي البنــــــــــــك 
الريــــا�ص بنــــــــــــــك 
االأهلـــــــي البنــــــــــــك 
االإمنـــــــــاء م�ضـــــرف 

اأرقــــــــــــام الـح�ضــــــــــابات
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هــــــــــــاتف :
فــــــــــــاك�ص :

عنـــاوين جمعية الف�ضول الـخريية للخدمات االجتماعية

اشتراك العضوية وأثره التنموي 
اشــراكات العضويــة للجمعية بمختلف 
أنواعهــا )العضويــة الشــرفية – عضويــة 
والــيت  االنتســاب(  –عضويــة  العامــل 
مــن خاللهــا يســاهم املشــرك يف تنميــة 
موارد اجلمعية وتنويعها وكانت جمعية 
الفضــول اخلريية مــن اجلمعيات املتمزية 
يف هــذا الصعيد حيث يزداد يف كل عام عدد 
مشــركيها مما يؤكد وجــود وعي اجتماعي 
متقدم يف أهمية املشــاركة يف هذا الماراثون 
حيــث وصل عدد مشــركي اجلمعية يف 
20م اكر من 340مشرك  العام املنصر 20
بعضوية عامل وعدد 43 مشرك بعضوية 
منتسب ونطمح يف هذا العام اىل ختطي هذا 
الرقم لنؤكد انا مجتمعنا الزال يمتلك هذا 

احلس االنتمايئ والوطي .

حتــدث نائــب رئيــس مجلس 
الماليــة  اللجنــة  ومقــرر  اإلدارة 
األســتاذ علي صالــح كاظم األحمد 
عــن أهميــة تنميــة املــوارد المالية 
للجمعيــة من خــالل تنويع مصادر 
دخــل اجلمعيــة ومــن أوجــه ذلك 


