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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 

لعقــد  الضروريــة  االســتعدادات  ضمــن 
اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الرابعــة عشــر 
القادمــة واملتوقــع  انعقادهــا يف نهايــة الربــع 
األول مــن العــام المــايل 2022م. فقــد تم رفع 
استمارات  جميع املرتشحني اىل مركز التنمية 
االجتماعيــة ، ويأمــل املجلــس بــان يتســلم 
املوافقة عليها بأســرع وقت ممكن ، كما أن 
اإلدارة التنفيذية تعكف حاليــًا على جتهزي 

املتطلبات الضرورية لذلك. 
ويدعــو مجلس إدارة اجلمعيــة جميع أعضاء 
باملشاركة والتصويت  العمومية  اجلمعية 

على قرارات االجتماع من   أجل اجناحه .

- حتويــل مبلــغ )59850 لاير(مــن 
مشروع »كافل يتيم« إىل احلسابات 
البنكية لأليت�ام املستفيدين خالل 
الثالثــة  لألشــهر  ديســمرب  شــهر 

الماضية للعام المايل 2021م.
وزارة  ممثلــي  لزيــارة  االســتعداد   -
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

لتقييم اجلمعية.
اســتبي�انات  ترســل   اجلمعيــة    -
لتقييــم  والداعمــني  للمســتفيدين 
أعمــال وبرامــج اجلمعيــة وقيــاس 

مستوى الرضا
-االســتعداد  لطرح مشــروع ســلة 
رمضان الغذائي�ة، واجلمعية  تهيب 
باجلميــع للمشــاركة يف دعــم هذا 
املشــروع لمــا حيققــه مــن أهــداف 

نبيلة.

ِه  َعــاَم َعَلــى ُحبِّ قــال تعــاىل: )َوُيْطِعُمــوَن الطَّ
َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه  ِســرًا * ِإنَّ

َ
ِمْسِكين�ًا َوَيِتيمًا َوأ

ِ اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزآًء َواَل ُشُكورًا (، بعون هللا  هللاَّ
تعاىل وتوفيقه تعلن جمعية الفضول اخلرية 
الســلة  مشــروع  إلطــالق  اســتعدادها  عــن 
الرمضانيــ�ة لهــذا العــام 2022م وذلك لتوفر 

أكرث من 400سلة غذائي�ة جلميع مستفيديها 
من فقراء وأيت�ام وبعض متضرري كورونا 
وبعض أســر الســجناء قبــل حلول الشــهر 
الفضيــل ،  ومن هنا ندعــو جميع أهل اخلر 
والعطاء من أفراد ومؤسسات وشركات 
للمســاهمة يف هذه احلملــة حيث إن قيمة 

الســهم الواحد هي 100لاير فقط  وليكن 
شــعارنا : ) معا لرنســم البســمة على وجوه 

املعوزين واملحتاجني واملتعففني ( .

االستعداد للجمعية العمومية الرابعة عشر القادمة

مشروع السلة الرمضانية قاب قوسين أو أدنى

أخبار موجزة
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بعــد إعــادة هيكلــة إدارة اللجنــة 
الرياضية و تعيني إدارة فني�ة لقيادة 
نــادي الفضــل  تم حتديــث وتفعيل 
العديد من اللواحئ واألنظمة الهادفة 
لتطويــر العمليــة الرياضيــة والــي 
ســينتج عنهــا  التهيئــ�ة الضروريــة 
للشــباب الريايض حىت يتسىن لهم 
القصــوى  الفائــدة  علــى  احلصــول 
مــن أجل تطويــر مهارات  الالعبني 
وتهيئــ�ة  املالعــب التابعــة للنادي، 
ومن ضمن تلك األمــور الضرورية 
تــم التعاقــد مــع املــدرب الوطــي 
اخلــربة  ذو  اخلاتــم  عدنــان  ـر  القدـي
الطويلة والتمزي الريايض والي تأمل 
اجلمعيــة  بان يوفــق يف اخراج الفرق 
الرياضية إىل أفضل مستوى لهم من 
أجل التمزي  يف  املنافسات الرياضية 
والي سوف تقام مســتقباًل ان شاء 

هللا.

من الداخـــــل

350 أسرة تستفيد من المساعدات الشتوية

وزعت اجلمعية ممثلة يف اللجنة االجتماعية 
كوبونــات شــرائي�ة علــى املســتفيدين من 
خدماتها لشــراء ما حيتاجونه من مساعدات 
شــتوية ،  كمــا قامــت اجلمعيــة  بصيانــة 

قامــت اجلمعيــة باســتخراج الرتاخيص 
الالزمة لتدشني متجرها اإللكرتوين للتربع 
ملشــاريعها اخلرية حيث يســهل املتجر 
اإللكــرتوين عملية التربع وذلك بالدخول 
fs.org.( على موقع اجلمعــــية الرســي
sa( ومن ثــم الدخول على تبويب متجر 

واســتب�دال عــدد مــن الســخانات لبعض 
املستفيدين وكذلك  تم  توزيع  مجموعة 
من أجهزة التدفئــة  بتكلفة تزيد على 60000 

لاير. 

التربعات واختي�ار نوع املشروع املراد التربع 
له كالصدقات وكفالة األيت�ام وتفريج 
الكرب وغرها من املشاريع األخرى ومن ثم 
ادخــال معلومات الدفع اإللكرتوين اخلاصة 
باملتــربع إلتمام عملية التربع وكل ذلك ال 

يستغرق أكرث من 3 دقائق فقط .

مــن    عــدد  بتوزيــع   اجلمعيــة   قامــت  
األجهــزة املزنليــة الضرورية  علــى  عدد  من  
املســتفيدين مــن  خدماتهــا ،  كما قامت 
بصيانــة عــدد مــن األجهــزة املزنليــة مثــل 
املكيفات والغساالت واألفران والثالجات 
والتمديدات الكهربائي�ة والســباكة وغرها 
مــن األجهــزة الضروريــة ،  وبهذه املناســبة 

فــان اجلمعية تدعو محيب اخلر وأصحاب 
االيادي البيضاء إىل  دعم مشاريع اجلمعية 
القادمة مثل مشروع املساعدات الشتوية 
من بطاني�ات ودفايات وسخانات وذلك 
لتخفيف برودة فصل الشتاء حىت نشارك 
يف توفر التدفئــة الضرورية للمســتفيدين 

من خدمات اجلمعية.

توزيع عدد من األجهزة المنزلية وصيانة أجهزة أخرى

اللجنة الرياضية 
تتعـــــــاقد  مـع
 مـــــدرب وطنـــــي

متجر التبرعات اإللكتروني
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اجلمعيــة    إدارة   مجلــس   ناقــش 
المــايل  للعــام  التشــغيلية  اخلطــة 
اعتمدهــا  تــم  والــي  القــادم 2022م 
مــن وزارة املوارد البشــرية والتنمية 

االجتماعية .

ممثلــة  الرياضيــة  اللجنــة  قامــت 
بالفضــول  الفضــل  نــادي  إدارة  يف 
باطــالق برنامــج ملراجعــة الــدروس 
لطالب املرحلة املتوســطة من أبن�اء  
ومنســويب  اجلمعيــة  مســتفيدي 
النادي والقاطنني يف نطاق اجلمعية 
،  حيــث تهدف إدارة نــادي الفضل 
من هذا الربنامج إىل تطوير مســتوى  
األبنــ�اء دراســيا ومعاجلــة مواطــن 
الضعف يف ماديت الرياضيات واللغة 
االجنيلزيية وذلك لتحقيــق التكامل 
التعليمية  االلكرتوني�ة  املنصات  مع 
الرســمية بهــدف الــريق باملســتوى 

التعليي لألسرة واملجتمع .

مبــــادرات

بدعم من أهل العطاء ساهمت اجلمعية يف 
ترميــم عدد مــن منازل بعض املســتفيدين 
من خدماتها من أجل  توفر   بيئ�ة سكني�ة 

صاحلــة لهــم. وقد تــم االنتهاء مــن بعض 
املنــازل والعمــل جار يف اســتكمال املنازل 

الباقية.

الجمعية تساعد في ترميم بعض المنازل

بعــد االنتهــاء مــن إنشــاء املغتســل اجلديــد 
داخل املقربة قامت أمانة االحســاء بتسليمه 
جلمعية الفضول وذلك من أجل اإلشــراف 

عليه واالهتمام به.
كما عملت  اجلمعية على اســتكمال العديد 
مــن النواقــص مثــل الصوتي�ات وتركيب 
سخانة الماء واشباك حديد للنوافذ وتركيب 

وعمــل  املصلــى  أرضيــة  وفــرش  الســتائر 
التمديدات الضرورية لعملية غســل املوىت 
وتوفر غسالة مالبس كما  يتم  العمل  على 
توفر الكنب للمصلى باإلضافة إىل عمل 
مظلة للجانب الشــريق وذلك بدعم ســي 
من الكثر من األخوة وبإشراف متواصل 
مــن قبــل األخ احمــد محمــد الســالم )أبو 

يوسف( وفريق عمله من االخوان املؤمنني 
جزاهم هللا كل خر. فبمتابعتهم املباشرة مع 
املقاول واجلهات املختصة تم استكمال 
االنشاء واالنتهاء منه قبل نهاية عام 2021م.

الجمعية  تستلم  مبنى  المغتسل

الجمعية تعتمد 
خطتها التشغيلية 
للعام المالي 2022م

طالب المرحلة 
المتوسطة تحت 
مجهر نادي الفضل
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حضور دورات تأهيلية

األهالي يحصلون على لقاح اإلنفلونزا الموسمية

مبـــــادرات

من أجل  تطوير مهارات العاملني لديها 
لتقديــم أفضــل اخلدمــات حرصــت  إدارة  
اجلمعيــة  علــى  حضــور  عدد  مــن  موظفيها  
و  املتطوعني بها  لعدد من الدورات التأهيلية 
حضوريًا وأخرى عن بعــد )عن طريق برنامج 

الزوم( وشملت :

من منطلق الشــراكة املجتمعية بني اجلمعية   
بالنطــاق  ممثــال  الصــي  االحســاء  وجتمــع 
الشــريق ومركز الفضول خلدمة املرىض  تم 
تقديــم لقــاح االنفلونزا  لألهــايل واملقيمني يف 

1( مهارات الباحث االجتماعي
2(  دبلوم للمحاسب املحرتف يف القطاع غر 

الربي
3( مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

4( تعزيز الثقافة القانوني�ة
5( اإلدارة التنفيذية

نطــاق خدمات اجلمعيــة حيث تــم تنفيذ 
الربنامج يف  مبىن اجلمعية .

 جيــدر بالذكر ان جمعيــة الفضول تنفذ هذا 
الربنامج بشــكل ســنوي ايمانا منها بضرورة 

الوعــي بمثــل  املســاهمة يف رفــع مســتوى 
هــذه األنشــطة وتقديــم الربامــج الصحية 
ملستفيديها والقاطنني يف نطاق خدماتها .                

لــم تمنــع جاحئــة كورونــا جمعية 
الفضول من تقديم برامجها املعتادة 
واملخصصــة للمقبلــني علــى الزواج 
حيث كثفت جهودها مــن حيث 
التواصل مع شركائها كمركز التنمية 
االســرية ومركز التنمية االجتماعية 
باألحســاء من  أجــل  اختيــ�ار افضل 
الربامــج املخصصــة يف هــذا الشــأن 
وحث املســتهدفني من القاطنني يف 
نطاقها العمراين بااللتحاق بمثل هذه 
الربامج  كما تم تلخيص بعض هذه 
الربامج وبثها على وســائل التواصل 
االجتماعي بهدف استمرارية تنفيذ 
اخلطــط الهادفة لبن�اء مجتمع واعي 
مســتقرة  ســعيدة  زوجيــة  وحيــاة 

تسهم يف بن�اء مجتمع متماسك . 

1- قراءة كتاب .
2- صلة الرحـــم .

3- تطوير مهـــارات األبن�اء .
4- توفر احتي�اجات اآلباء .

5- االبتســـــامة .
6- حسن الظن باآلخرين .

7- تعلـــم مهــــارة جديـــدة.

برنامج توعية 
المقبلين على الزواج 

أفكار إبداعية
لفعـــل الخيـــــر
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اخلريــة  الفضــول  جمعيــة  نفــذت 
باشــراف  الصحيــة  اللجنــة  يف  متمثلــة 
األســتاذ نــايج محمــد العبــدرب الرضاء 
عشــــرة   الرابعــة  بالــدم  التــــرع  حملــة 
بمقــر اجلمعيــة حيــــث افتتحت احلملة 
أبوابها عند الســاعة اخلامســة عصر يوم 
1هـ املوافق    اخلميــس بت�اريــخ   443/5/5

أطلقت اجلمعية حملة التشجر حتت  
شــعار   »لنجعلها خضراء« وذلك يف بلدة 
الفضــول ،  وقــد افتتح  احلملــة املهندس 
رئيــس    العتيــيب   مــرتوك  بــن  عبــدهللا 
مجلــس  رئيــس  وبمعيــة  اجلفــر  بلديــة 
إدارة اجلمعيــة املهنــدس احمــد حســني 
الربيــة وحبضــور عــدد مــن وجهــاء البلدة 
وممثلــي فرع وزارة البيئــ�ة واملياه والزراعة 
باألحســاء بهــدف زيــادة مواقــع الغطاء 
النب�ايت واستعادة التنوع النب�ايت يف مختلف 
أحناء البلدة، من خالل تعزيز املشــاركة 
املجتمعيــة وحتفــزي املجتمــع املحلــي على 

اإلسهام يف أعمال التشجر .
 وتعترب هذه احلملة امتدادا ملبادرة ويل 
العهد السعودي صاحب السمو امللكي 
األمر محمد بن ســلمان حفظه هللا ورعاه 

»السعودية اخلضراء« .
كما قام األســتاذ عبداملجيد احلميد 

2021/12/9م وملدة ثالثة أيام وقد شهدت 
احلملــة اقبــااًل جيــدًا مــن املتربعــني منــذ 
انطالقتهــا حيــث بلغ عــدد املتربعــني 312 
متربعًا تــم قبــول  250 متربعا ممــن تنطبق 
عليهــم شــروط التربع وقد شــرف  افتت�اح 
احلملــة ســماحة الســيد محمــد باقــر بــن 

السيد طاهر السلمان حفظه هللا. 

املشــرف على تنفيذ احلملة بدعــوة جميع 
شــراحئ املجتمع واملهتمني بالعمل التطوعي 
للمشــاركة يف الفــرص التطوعيــة   الــي 
مشــروعات  وتشــمل  اجلمعيــة  تطلقهــا 
التشــجر وزيادة الغطــاء النب�ايت وحمالت 

النظافة وغرها.

وقــدم رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة 
املهندس احمد حسني الربيه شكره اجلزيل 
لتجمــع االحســاء الصي ممثاًل ببنك الدم 
مــع  تعاونهــم  علــى  الــوالدة  بمستشــفى 
احلملة كما شكر الطاقم الصي والداعمني 
اجلمعيــة  ومنســويب  وأعضــاء  واألهــايل 
علــى جهودهم النبيلــة والي أدت إىل جناح 

ويف ذات الســياق أكد محمد احلماد 
احلملــة  أن  باجلمعيــة  التنفيــذي  ـر  املدـي
تستهدف تشجر العديد من مواقع الغطاء 

النب�ايت بالبلدة، 
ويشــار إىل أن حملــة لنجعلهــا خضــراء 
ومنذ انطالقتها استكملت زراعة 500 شتلة 

احلملة يذكر أن هذه احلملة شــهدت 
إقباال كبرا من املتطوعني واملتخصصني 
وتــم اســتثمار جهودهــم لتقديــم افضل 
اخلدمات وكانت احلملة بقيادة األستاذ 

يعقوب يوسف املقهوي.

يف أكرث من 30 موقع بمختلف املواقع 
داخــل بلدة الفضول خالل شــهر واحد، 
بالتعاون مع وزارة البيئ�ة واملياه والزراعة 
القطــاع  وبمشــاركة  اجلفــر  وبلديــة 

اخلاص واملجتمع املحلي.

مبـــــادرات

حملة التبرع بالدم الرابعة عشر بخيرية الفضول

مبادرة التشجير »لنجعلها خضراء«
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نفذت  اجلمعيــة عــددا من املحاضرات 
والنــدوات التثقيفيــة ملنســوبيها داخــل 
اجلمعيــة من أجــل الوقاية مــن الوقوع يف 
مخاطر غسل األموال ودعم االرهاب وما 
يرتتب عليه باإلضافة إىل كيفية التصرف 
يف حال وجود شــبهة غسل أموال من قبل 

بعــض الداعمني مع توضيح السياســات 
بهــذا اخلصــوص والــي تــم اعتمادهــا من 
قبل مجلس إدارة اجلمعية كما تم االطالع 
علــى بعــض املخاطر الكامنــة واملتأصلة 
كمخاطر جاحئة كورونا أو وقــوع حريق أو 
التعرض حلوادث سرقة او إصابات عمل يف 

املواقع التابعة للجمعية وتم اعتماد التدابر 
الصارمة ملواجهة هذه املخاطر كالتعاقد مع 
مؤسســات ملتابعة أنظمة احلريق وتفريغ 
كامرات املراقبة بشــكل دوري والزام جميع 
العاملــني بتنفيذ قواعــد الســالمة املهني�ة 
إدارة  الســياق أكــد مجلــس  ،  ويف ذات 

اجلمعيــة على جميع منســويب اجلمعية 
بااللــزام    وموظفــني  متطوعــني  مــن 
بالسياســات و األنظمــة الداخليــة من 
أجل احلفاظ على أنظمة  و  ممتلكات  
اجلمعيــة وعــدم الوقــوع يف اجلرائــم او 

املخاطر السابق ذكرها .

مكافحة غسل األموال ومكافحة دعم اإلرهاب
 و المخاطر المتأصلة والكامنة ضمن برامج التوعية الداخلية

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمني لهذا املشروع خالل الفرتة من شهر اكتوبر للعام 2021 م ـ اىل نهاية شهر ديسمرب لعام 2021م :   

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

بواسطة عباس اخلاطر

ستار احمد حسني احمد النجار 

احمد راشد بن صالح الغانم 

السيد احمد عبداملحسن الهاشم

حجية موىس املوىس

كاظم صالح حسني اجلعفر

محمد النجار 

مريم الصويلح و محمد احلباره و الشيخ عيىس احلباره

هدى رايض علي العضب

علي احمد حسني العيث�ان

احمد عباس الشيخ املطر

مريم علي املطاوعه 

زكريا محمد املطر

احمد علي عبدهللا الفضويل 

صالح عبدالهادي صالح النويصر

ازهار احمد مسلم املوىس 

شيخه علي املطاوعه 

عبدالرحيم علي احمد الغانم 

عبدهللا عبدالعزيز بن عبدهللا السهل 

علي احمد سلمان احلسن 

كريمه علي املطاوعه 

يوسف  جواد املطاوعه 

ليلى الرباهيم 

حمزة علي الهويشل

يوسف عباس محمد املطر

فراس شريف صالح بوالوي 

رحمة خليفة املقهوي 

احمد علي احمد الغانم

ادم محمد اسماعيل املبريك

االء مجيد احمد العيىس 

أمل عبدالوهاب مبارك 

باقر جواد املطاوعه 

جواد طاهر املطاوعه 

حسني الكاظم 

زينب علي املطاوعه 

عبدهللا بن محمد بومهيدي

عقيل احلمود 

علي بن ابراهيم بن صالح النويصر 

املرحومه / وردة علي الكاظم

لطيفه علي املطاوعه

واصل جواد املطاوعه 

وفاء جواد املطاوعة 

صادق علي عايش النويصر

حبيب علي حسني النويصر

جواد عبدهللا الهالل

حسني ناصر املطر

سعيد حيج السالم

عبدهللا سلمان املليفي

عقيل العلي

احمد عبدالوهاب النجار

الشيخ علي معتوق النظام

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

15

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3,600
2,700
1,900
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,600
1,500
1,500
1,350
1,200
1,200
900
900

450
450
450
450
450
450
450
450
400
340
300
300
300
300
300
300
200

900
900
900
900
900
750
600
600
471
450
450
450
450
450
450
450
450

املبلغ

مبـــــادرات - مشروع كافل اليتيم
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جميع الداعمني )للمساعدات النقدية( للجمعية خالل الفرتة من شهر اكتوبر للعام 2021م ـ اىل نهاية شهر ديسمرب لعام 2021م ـ :

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

وزارة العمل و التنمية اجلتماعية

منظومة احسان للعمل اخلري

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

السيد محمد باقر السلمان

الشيخ محمدباقر جواد محمد املطر

الشيخ جعفر عباس املطر

جمعية الرب باالحساء

الشيخ حسني العايش

مركز اليحىي للتموين

علي صالح كاظم االحمد

مصطفى طاهر بن علي العييس

احمد محمد حسن السالم

ناصر يوسف كاظم السلطان

ياسني محمد ناصر الرصايص

ابراهيم محمد عبداملحسن بو خمسني 

بواسطة عباس اخلاطر

إبراهيم حسن اخلليل

أحمد سلمان الطريفي 

فاعل خر بواسطة / احمد محمد السالم

محمد يوسف احمد النويصر

زكريا سلمان علي بوصبيح 

ســلمان  عبــاس  بواســطة/  خــر  فاعــل 

الصفار

محمد حيج صالح الكاظم 

عبدالهادي محمد صالح العضب 

جواد جواد محمد املطر

مجتىب النظام 

يوسف املطر

محمد طاهر النويصر

محمد جواد محمد املطر

اسماعيل صالح علي املطر

سلمان ابن علي بوصبيح

أحمد عيىس أحمد القطان 

بدر علي القوييض

حبيب عايش حسني النويصر

ابراهيم ناصر النفيلي

ابراهيم يوسف جاسم الداغر

املرحوم علي يوسف السعيد

املرحوم محمد حيج بن احمد

حسن محمد محمد احلماد

طاهر عبدالوهاب النجار

عباس عبدهللا العواد

علي حسني الوطيان

فاضل علي يوسف السعيد

فاطمة احمد محمد السالم

كاظم يوسف صالح الكاظم

يوسف حسني النجار

عبدالهادي صالح النويصر

عدنان احمد املطر

املرحومة فاطمة حسني احلبارة

الشيخ علي معتوق النظام

صادق جواد جواد املطر

محمد احمد صالح النويصر

ميمونه عيىس محمد احلسن 

محمد علي السعيد

حيج محمد محمد احلمود

احمد علي عبدهللا الفضويل

باقر صالح علي املطر

املرحوم / ماجد علي القطان

أحمد عبدالوهاب محمد النجار 

بدر نايف عبدهللا العتييب

ابراهيم الربيه 

فاطمه طاهر علي النويصر

عمران غايل عمران العضب

منتظرمصطفى بن عبدالوهاب اجلمعه 

حسني علي الفضويل

ابراهيم حيج الوطيان

احمد حسني هاين السعيد

احمد صالح املطر

احمد عباس محمد املطر

احمد علي كاظم النويصر

ادم احمد املبريك

السيد حسن هاشم املوىس

توفيق إبراهيم احمد النجار

تيسر احمد خليفه العلي

جاسم احمد علي احلماد

جوهرة املنزيلة

حبيب حيج عمران النويصر

حجيه موىس املوىس

حمزة علي الهويشل

زينب البوعريش

صالح كاظم حمود اخللوف

علي عباس املطر

علي علي محمد النويصر

فاعلة خر بواسطة نوال املطر

محمد حسني محمد احلماد

محمد يوسف علي النويصر

نايج محمد العبدرب الرضا

يوسف علي طاهر البقايش

حبيب علي حسني النويصر 

حسني خالد بن حسني الياسني 

ستار حسني احمد النجار

خليل ابراهيم احمد النجار

حسني علي كاظم النويصر 

علي عبدهللا العبدرب الرضا

حيج محمد علي بن احمد

سعد املهدي

سلمان معتوق الصالح

شرف بن احمد محمد العلي

67

68

69

70

71

72

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

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

407800
100000
70000
68500
23690
13150
12973
10000
10000
9327
8430
8000
5749
5100
5000
5000
4000
3570
3000
3000
2600
2000
2000
1550
1500
1500
1500
1317
1300
1258
1200
1200
1200

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
480
450
450
442
437
423
400
400
400
400

1150
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
925
919
900
800
800
800
790
750
720
710
700
653
650
620
600
560
550
550
510
500

املبلغ

مشروع كافل اليتيم - أسماء المعة

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

ابراهيم علي السعيد

احمد صالح جاسم السيحان

املرحوم / ماجد علي القطان

باقر يوسف السعيد

ثريا باقر السعيد

حمد البحراين 

دالل معتوق املحمد

روضه حيج عمران النويصر

علي يوسف السعيد

عمران غايل عمران العضب 

علي حسني الوطيان

بدر حيج خليفه الناصر 

محمد صالح جاسم اجلبارة

رقيه حسني بن موىس املوىس 

انفال عبدهللا املحمد 

64

65

66

67

58

59

60

61

62

63

52

53

54

55

56

57

150
150
150
150
150
150

100
60
50

150
150
150
150
110
100

املبلغ

47,931 لايرإجمالي تبرعات كافل يتيم
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اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

صالح علي حسني النويصر 

فايز غانم الغانم 

ابراهيم احمد عبدهللا الرمضان 

علي النويصر

ابراهيم خليفة االحمد

حسن بوخشيم 

حسني ناصر املطر

مصطفى كاظم صالح البقايش 

جاسم محمد اجلمعة

حسن محمد حسن السالم

حسني العباد

شيخه علي املطاوعه

صادق مبارك حيج النويصر

طالل محمد القرين

عباس طاهر النويصر

محمد احلسن 

محمد النجار

مؤسسة بشائر املنطقة للمقاوالت 

خليفة محمد احلمود

نعيمة حسني الربيه

مريم عيىس عبدرب الرسول

عباس يوسف احمد املقهوي

عبدهللا علي محمد الوطيان

عبداملحسن يوسف احمد املقهوي

اسماعيل علي سماعيل السماعيل 

طالب توفيق كاظم العواد 

محمد حسني العقيلي

عبدهللا احمد حسني الربية

عبداملجيد محمد صالح املطاوعة

مطعم رضوي

احمد حسني محمد الربيه

احمد مبارك حيج النويصر

ايمان حيج سلمان احلسن 

بشرى صالح احمد 

حصه بنت مبارك الدوسري 

سعد احمد السيحان

صالح علي حسني النويصر

عبد اجلليل محمد محمد الصحيح 

عبدالعزيز اسماعيل السماعيل

كاظم يوسف كاظم السلطان

محمد حبيب حيج النويصر

محمد صالح العضب 

محمد صالح جاسم اجلبارة

مريم الصويلح -محمد حسني احلبارة - الشيخ عيىس احلباره

مصطفى عبدالوهاب مبارك النويصر

ميثم كاظم الربيه

حنان العلي 

بنني حيج البقايش

جعفر علي سماعيل السماعيل 

فاعل خر / علي الرصايص

علي خليفه النصر 

محمد علي اخلنفر

حسني حبيب النويصر

احمد جواد محمد املطر

احمد حيج محمد بن احمد

احمد خليفه إبراهيم االحمد

احمد سلمان حسني املهيي

احمد موىس احمد احليج

امرة عبدهللا احلساوي

أحمد يوسف عبدهللا الغتم 

ثامر حيج السماعيل

جاسم علي احمد النجار

حسن حيج محمد بن احمد

حسني مويس احمد احليج

سعاد املهدي

صالح جاسم البوحمود

عباس عبدالرحمن صالح اخلاطر

عبدالقاهر عبدهللا صالح املطاوعه

عبدهللا جاسم العواد

عبدهللا حسني علي النويصر

عبدهللا خليفة عيىس احلسني 

عبدهللا صالح احمد املطاوعه

عقيل علي يوسف السعيد

علي احمد العلي

علي حيج محمد بن احمد

علي حسني علي النويصر

فايق حيج النجار

محمد ابراهيم الشويفعي

محمد خليفه احمد السالم

محمد علي احلسن

مريم حسني حسن بوهالل

مصطفى حسني النجار

موىس موىس خليفه بوقسي

نوره صالح حمد الدنيي

علي عبدهللا الكاظم

اسماعيل الوطيان

بواسطة حسني علي الفضويل

صفاء املؤمن 

حسني علي الصحيح

جعفر عبدرب علي بن علي العضب

عزيز محمد هاين السعيد

منتظر مجيد العيىس

يوسف جاسم الصويل

احمد حسني صالح النويصر 

احمد علي محمد 

احمد عيىس علي العثمان

الشيخ حسني خليفة العلي

إبراهيم محمد هاين السعيد

بدريه حيج خليفه الناصر 

حسني ابرهيم الشريدة احلميد

حسني علي اجلباره 

حسني علي محمد الوطيان 

صالح احمد حسن العلي 

صالح عبدهللا الربية

عادل احمد طاهر الزقعان

عادل طاهر النجار 

علي  عبدالوهاب محمد النويصر

علي طاهر الزقعان

علي علي اجلعفر

فاطمة جاسم بن علي النجار

فتحيه السندي 

محمد عيىس علي العثمان

محمد ناصر مبارك النويصر

جعفر حسني اليونس

امني عبدهللا حسني العلي 

احمد عباس احمد املزراق

احمد عبدهللا بوحمد

احمد كاظم صالح اجلعفر

ادريس سلمان علي املطر

بدر حسني العثمان

حسن محمد الباذر

حسني محمد علي السلطان

طالب علي يوسف السعيد

علي عبدرب الرسول العمران

عيىس عبدالرسول العمران

غاده توفيق بن ابراهيم النجار 

ليلي ابراهيم طاهر الرباهيم

محمد احمد السالم

محمد جاسم املزراق

محمد عبدهللا بوسهيل

منتظر مجيد احمد العييس

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

100

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

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

400
400
369

365,17
350
350
350
350
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
288
278
276
250
250
250
220
220
220
217
213
208
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

110
110
110
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

200
196
190
183
161
155
153
151
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
141
140
118
115
113
110

املبلغ

68705,17 لايراجمالي التبرعات النقدية

 أسماء المعة
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جميع الداعمني )للمساعدات العيني�ة ( للجمعية خالل الفرتة من شهر اكتوبر للعام2021  م ـ اىل نهاية شهر ديسمرب للعام 2021 م  :

املساعدات الي تم تقديمها للمستفيدين من خدمات اجلمعية خالل الفرتة من شهر اكتوبر لعام 2021 م ـ اىل نهاية شهر ديسمرب للعام 2021م وهي كالتايل :

محمد عبدهللا بوسهيل

احمد طالب الغزال

فاعل خر / نايف املزراق

كاظم يوسف كاظم السلطان

البنك االساليم للتنمية )اضايح(

عبداملحسن عبدهللا املهنا

جاسم محمد اجلمعة

مصنع الري

محل الزهرة امللونة

مخابز العامر

محل عباس العواد للخضار والفواكه

الشركة املتحدة لاللبان )مصنع الريان(

عبداجلبار إبراهيم بومره

السيد محمد باقر السلمان

مطعم مذاق عرايق بالشهارين

بواسطة محمد حسني احلماد

الشيخ جعفر عباس املطر

املساعدات العيني�ة )حلوم ومواد غذائي�ة(

مساعدة حليب الرضع

مساعدة كسوة شتوية

مساعدة كافل يتيم

مساعدة شراء اجهزة واثاث للمستفيدين

مصروفات املغتسل واملقربة

مساعدة سداد اجيارات

مساعدة سداد ديون

مساعدة سداد فواتر

مصروف صيانة اجهزة املستفيدين

مساعدة تفريج ُكربة

مساعدة زواج

مساعدة صيانة وترميم منازل

مستلزمات اطفال
ضيافة حلملة لتربع بالدم
ضيافة حلملة لتربع بالدم
ضيافة حلملة لتربع بالدم
ضيافة حلملة لتربع بالدم
ضيافة حلملة لتربع بالدم

للمرافق العامه
مواد غذائي�ة
مواد غذائي�ة

حلوم
اجهزة

400

400
134

-
11
2

1

13
3
4

اجهزة
مواد غذائي�ة

حلوم
حلوم
حلوم
حلوم

اسم املتبـــــرع

اسم املتبـــــرع

اسم املتبـــــرع

اسم املتبـــــرع

نوع املساعدة نوع املساعدة

 1000
 4000
 2375

 40
 240000
 5684

 110
 500
 200
 350
 900
 450

 12300
 1500
 1750
 1100
 1820

274,079
1,600

39,645
59,850,00

8,800
19,595
13,600
4,000

730
2,670,00
27,653
6,500
10,058

القيمة التقديرية القيمة التقديرية

الـمبـــــــــلغالـمبـــــــــلغ

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3
4
5
6
7
8

م

12

13

14

15

16

17

9
10
11
12

13

م

274,079 لايراجمالي المبلغ

468,780 لايراجمالي المبلغ

 أسماء المعة - األرقام تتحدث

عدد 
املستفيدين

عدد 
املستفيدين مم

االشتراك السنوي لعام 2022م
االشــرتاك الســنوي مطلع كل عام ميالدي 

حيــث ان ذلك بمثابــة املقيــاس احلقيقي 

ملعرفــة مســتوى وعــي أعضــاء اجلمعيــة 

العموميــة باألنظمــة الداخليــة للجمعيــة 

ومدى احتضان املجتمع للربامج واألنشطة 

الــي تنفذهــا اجلمعيــة حيــث إن مجلس 

إدارة اجلمعيــة يتطلــع إلشــراك أعضــاء 

اجلمعيــة العموميــة يف العمليــة التنموية 

الي تقوم بها اجلمعية بهدف استكمال 

حلقة التكامل االجتماعي . 

تعكف اإلدارة المالية باجلمعية 
على  حتقيق التوازن المايل للجمعية 
وذلك لضمــان اســتمرارية تقديم 
املســاعدات ،  ومــن هــذا املنطلــق 
نــوه األســتاذ علي بن علــي اجلعفر  
املشــرف المايل على ضرورة جتديد 
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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
S A 3 3 3 0 4 0 0 1 0 8 0 5 6 3 4 9 1 1 0 0 1 7
S A 9 6 2 0 0 0 0 0 0 3 1 7 3 1 4 5 1 8 9 9 4 0
S A 5 3 1 0 0 0 0 0 1 4 9 0 0 0 0 0 2 9 1 2 1 0
S A 8 2 0 5 0 0 0 0 6 8 2 0 3 2 5 7 3 8 9 0 0 0

�ضـــــــــــــــــاب بنـــــــــــك 
الراجحـــــي م�ضـــــرف 
�ضــــــــــــــامبا بنـــــــــــك 
البـــــــــــــالد بنـــــــــــك 
العــــــربي البنــــــــــــك 
الريــــا�ص بنــــــــــــــك 
االأهلـــــــي البنــــــــــــك 
االإمنـــــــــاء م�ضـــــرف 

اأرقــــــــــــام الـح�ضــــــــــابات
0 1 3 5 3 9 3 0 8 8
0 1 3 5 3 9 5 0 2 0

J a m m i a h 7 f d o o l
J a m m i a h 7 f d o o l
 @  j a m m e i a 1 4 2 8
youtube.com/user/JAMMIAHFDOOL
0 1 3 5 9 9 2 2 2 4

fudoolsociety@gmail.com
w w w . f s . o r g . s a

هــــــــــــاتف :
فــــــــــــاك�ص :

عنـــاوين جمعية الف�ضول الـخريية للخدمات االجتماعية

تطوير قصر سنابل الفضول 1

إدارة قصر سنابل الفضول للمناسبات

بعــد  قــرار  التخفيــف  مــن   االحرتازات 
الصحيــة عــن قاعــات وقصــور األفــراح 
مــن  عــددا  اجلمعيــة  إدارة  مجلــس  أقــر 
املقرتحات من أجل تطوير املظهر اخلاريج 

للقصــر باإلضافــة اىل حتديث داخــل قاعة 
النساء وذلك ليتواكب ومتطلباتهن من 
أجل زيادة اإلقبال على استئجار القاعة كما 
تــم تعيني أحد العاملني يف مجال القاعات 

كمدير للقاعة بمكافاة شهرية من أجل 
متابعــة عملية التطويــر املطلوبة باإلضافة 
إىل تنفيذ عملية التســويق للقاعة على أمل 
ان نوفق يف حتقيق أهداف إنشائها   بمشيئ�ة  

هللا  تعاىل . 
واجلدير ذكره فان العمل مــازال جاريًا 
على اســتكمال ملحقات القاعة لتكون 

رديف إجيايب للقاعة.

0 5 9 1 6 0 3 2 3 30 5 5 2 5 3 5 5 0 5

قصر سنابل الفضول 

جمعية الفضول طريقك إلى الخير


