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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 

- حتويــل مبلــغ )  72900لاير( مــن 
مشروع »كافل يتيم« إىل احلسابات 
البنكية لأليت�ام املستفيدين خالل 
شهر يوليو لألشهر الثالثة الماضية 

للعام المايل 2022م.
وزارة  ممثلــي  لزيــارة  االســتعداد   -
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

لتقييم اجلمعية.
- اجلمعيـــــــــــة  ترسل  استبي�انات 
لتقييــم  والداعمــن  للمســتفيدين 
أعمــال وبرامــج اجلمعيــة وقيــاس 

مستوى الرضا .
- اعتماد مركز التنميــة االجتماعية 
باألحســاء ملجلــس إدارة  اجلمعيــة  

املنتخب.
- املركــز الوطــي لتنميــة القطاع 
غــر الربــي جهــة االشــراف علــى 

اجلمعيات اخلرية.
الســتقبال  تســتعد  اجلمعيــة   -
التــــــربعات ملشــــــروع احلقيبــــــة 

و املصروف املدريس . 
- اإلدارة المالية باجلمعية تســتعد 

لزيارة املحاسب القانوين اخلاريج.

أخبار موجزةتشكيل اللجان الدائمة لمجلس اإلدارة 

م. احمد حسن الربيه
رئيس مجلس االدارة

أ.عبد الرسول محمد الربية 
مشرف وحدة كافل يتيم 

أ. نوال عيىس املطر 
مشرفة اللجنة االجتماعية

 و اللجنة النسائي�ة 

أ. ليلى عبدهللا النويصر
 مشرفة اللجنة اإلعالمية 

أ. محمد أحمد السالم
 املشرف املــايل

أ. مبارك أحمد النويصر 
مشرف جلنة اخلدمات 

أ. جواد حسن الوطيان  
مشرف اللجنة المالية 

أ. علي صالح األحمد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 ومشرف جلنة التخطيط واملوارد

م. علي عبدهللا العبد الرضا 
مشرف جلنة

 املراجعة وقياس األثر 

د. جاسم أحمد الربية 
مشرف اللجنة الصحية 

أ. حسن علي الفضويل 
مشرف العالقات العامة 

بلغــت ايرادات مشــروع زكاة الفطرة 
لهــذا العــام 150,000 لاير تــم حتويلها على 
البنكيــة للمســتحقن من  احلســابات 
املســتفيدين مــن خدمات اجلمعيــة وبلغ 
عدد األفراد املستفيدين )1008( لهذا العام 

بعــد اعتمــاد الــوزارة ألعضــاء مجلس 
اإلدارة املنتخب وتوزيــع املناصب اإلدارية 
جلميــع االقســام، عــرف رئيــس مجلــس 
إدارة اجلمعيــة وأعضاء املجلس الســابقن 
األعضــاء اجلــدد جبميــع اللــواحئ واألنظمة 
الداخليــة للجمعيــة باإلضافــة إىل توضيح 
كيفية االطالع على تلك اللــواحئ واألنظمة 
الكرتوني�ًا او ورقيًا، كما أكد رئيس املجلس 

وتأمل اجلمعية من جميع طبقات املجتمع 
التفاعل أكرث مع اجلمعية يف هذا املشروع 
لتصــل الفطرة اىل مســتحقيها إن شــاء هللا 
يف  اجلمعيــة  أودعــت  الوقــت  نفــس  ويف 
حسابات املستفيدين فرحة وكسوة العيد .

علــى جميــع األعضــاء باالطــالع على تلك 
اللــواحئ واألنظمة خالل اجتماعات املجلس 
الدوريــة ، وتهدف إدارة اجلمعية من خالل 
ذلك إىل رفع مستوى الوعي الداخلي ملنسويب 
واجلوانــب  الماليــة  اللــواحئ  يف  اجلمعيــة 
القانوني�ة ومواكبــة التطــورات املتالحقة 
يف القطاعات غــر الرحبية لتحقيــق التنمية 

اإلدارية ورفع مستوى الكفاءة الذاتي�ة .

 جيدر بالذكــر أن عــددا من أصحاب 
املشــروع  هــذا  بدعــم  قامــوا  الفضيلــة 
كسماحة السيد باقر الســلمان وسماحة 
الشــيخ جعفــر املطــر وغرهــم مــن أهــل 
الفضل والعلم فشكرا لهم على هذا العطاء .

150 ألف ريال إيرادات مشروع زكاة الفطرة في خيرية الفضول لهذا العام

تعريف االعضاء الجدد باللوائح واألنظمة
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2 من الداخـــــل

بدعــم مــن أهل العطــاء ســاهمت اجلمعيــة يف ترميم عدد 
مــن منــازل بعــض املســتفيدين مــن خدماتها مــن أجــل  توفر   
بيئ�ة ســكني�ة صاحلة لهم  وقد تــم االنتهــاء من بعــض املنازل 
والعمل جار يف اســتكمال املنازل املتبقــــــية  جيدر بالذكر ان جلنة 

اســتطاعت اجلمعيــة أن حتصــل علــى منــح مــن منظمــة 
إحسان اخلرية لدعم عدد من مشاريعها واليت شملت مشروع 
كافل يتيم ومشروع تفريج كربة وستواصل اجلمعية تقديم 

كثفت إدارة اجلمعية التواصل مع منظومة إحســان للعمل 
اخلــري واســتطاعت احلصــول علــى دعــم مخصــص لتقديم 
الوجبات الغذائي�ة الصحية للمستفيدين حيث قامت اجلمعية 

اخلدمات وبالتنســيق مع اللجنة االجتماعية تقوم باإلشــراف 
على اعمال الصيانة والرتميم وذلك لضمان صرف املساعدات 
بالشــكل الصحيــح وتنفيــذ عمليــات الرتميــم ضمــن األطر 

الصحيحة والنظامية .

مشــاريعها اإلغاثيــ�ة والتنمويــة للجهات الداعمة للجمعيات 
مــن أجــل احلصول علــى دعــم مشــاريعها االجتماعيــة لضمان 

االستدامة المالية للجمعية.

من خالل كوادرها وبالتعاون مع بعض األسر املنتجة بتنفيذ هذا 
املشروع وفق اشرتاطات االستحقاق ومعاير صرف املساعدات 

املعتمدة لدى اجلمعية .

الجمعية تساعد في ترميم عدد من  منازل المستفيدين

دعم إحسان لتفريج الكرب و األيتام

منظومة إحسان و دعمها للوجبات الصحية 

أشــادت  مقررة جلنــة اإلعالم 
جبمعية الفضول اخلرية األســتاذة 
ليلى بنت عبدهللا النويصر باحلراك 
الفضــول  بلــدة  بمجتمــع  الثقــايف 
واملتمثــل يف العديــد مــن الطاقات 
الفاعلــة من هــذا  اجلانب لرنى من 
خاللها جميع املناسبات واألحداث 
التكاتف  االجتماعية مما يعكس 
االجتماعي والرتابط الوثيق بن أفراد 
املجتمــع ،  ولعــل العصب الرئييس 
يف ذلك هــو التغطيــات اإلعالمية 
تتنــوع  فرديــة  جبهــود  تقــام  والــيت 
بطرحها املمزي ممــا يؤكد على أهمية 
هــذه اجلهــود والســعي الحتضانها 
وتطويرهــا و تأمــل يف اســتثمار هذه 
اجلهــود لتقديم األفضل ما ســيعزز 
دورها االجتماعي ،  ويف هذا الســياق 
تقدم النويصر الشكر اجلزيل لتلك  
الطاقات الشابة و تتمىن لها التوفيق 
وأن يسدد هللا خطاها ، كما تذكرهم  
عاتقهــم  علــى  الــيت  باملســؤولية 
املتعلقة يف سالمة الطرح و التأكد 
مــن مصادر املعلومات قبل نشــرها 
ومراعــاة اخلصوصيــة االجتماعيــة 
ألفــراد املجتمــع و عــدم احليــد عن 
الــذوق العام و اآلداب العامة وعدم 
ارتكاب ما خيالف أنظمة النشــر 
االلكرتوين الصــادرة من اجلهات 

ذات العالقة .

ضمــن جهــود قيــادة اململكة 
العربيــ�ة الســعودية لتطوير القطاع 
غــر الربــي تــم التوجيــه بتحويــل 
اإلشــراف على جميــع اجلمعيات 
األهليــة واملؤسســات اخلرية من 
والتنميــة  البشــرية  املــوارد  وزارة 
االجتماعية اىل املركز الوطي لتنمية 
القطاع غر الربي كجهة مستقلة 
ومتخصصــة يف هــذا املجــال حيث 
واكب هــذا التوجيــه العديــد من 
اإلجــراءات واألنظمة الراميــة لرفع 

مستوى اخلدمات يف هذا القطاع .

قامــت  اجلمعيــة  بتوزيــع  عــدد مــن   
األجهــزة املزنليــة الضروريــة  على  عــدد  من  
املســتفيدين مــن  خدماتهــا ،  كمــا قامت 
مثــل  املزنليــة  األجهــزة  مــن  عــدد  بصيانــة 
املكيفات والغساالت واألفران والثالجات 
والتمديدات الكهربائي�ة والسباكة وغرها 
مــن األجهــزة الضروريــة ،  وبهــذه املناســبة 
فــان اجلمعية تدعــو محيب اخلر وأصحاب 
االيــادي البيضاء إىل  دعم مشــاريع اجلمعية 
القادمة مثل مشــروع املســاعدات الشتوية 
مــن بطاني�ات ودفايات وســخانات وذلك 
لتخفيف برودة فصل الشــتاء حىت نشــارك 
يف توفــر التدفئــة الضروريــة للمســتفيدين 

اجلمعية.

توزيع عدد من األجهزة المنزلية وصيانة أجهزة أخرى 

62,336 لايرالمجموع الكلي

اإلعالم ودوره 
الريادي في التنمية

المركز الوطني لتنمية القطاع 
غير الربحي جهة مشرفة على 

الجمعيات الخيرية 

مكيف  شباك 

غسالة مالبس

ثالجــــــــة

العدد / 5  أجهــزة

العدد / 5  أجهــزة

العدد / 4  أجهــزة

العدد / 10  أجهــزة

العدد / 3  أجهــزة

7,500   لاير

9,950   لاير

5,800   لاير

24,450   لاير

4,050   لاير

10,586   لاير

مكيف  سبلـــيت 

فــــــــــــــرن

صيانة األجهزة
 املزنلية للمستفيدين
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يف لفتــة إداريــة متمــزية قــام رئيس 
الفضــول  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
االجتماعيــة  للخدمــات  اخلريــة 
الداعمــن  تكريــم  حفــل  وأثنــ�اء 
بالوقــوف علــى بعــض اإلجنازات 
الداخلية اليت حققها كل من رئيســة 
القسم النسايئ ا/ نوال بنت عيىس 
املطر واملدير التنفيــذي للجمعية ا/ 
محمد بن حســن احلماد حيث قام 
املهنــدس أحمــد بــن حســن الربيه 
بإيضــاح العديــد من املنجزات اليت 
تم حتقيقها من قبل هذين اإلدارين 
ما انعكس على اجلمعية بشكل 
عام و ســاهم يف حتقيق مستهدفات 
اخلطــة االســرتاتيجية والــذي جتلى 
يف حصول اجلمعية على العديد من 
جوائز التمزي على مســتوى االحساء 

واملنطقة واململكة عموما .

تكــــــــريم

أقامــت اجلمعيــة حفاًل لتكريــم رواد 
العطاء والداعمن ملشــروع كافل يتيم برعاية 
كريمة من سماحة الشيخ حسن العايش 
وحبضــور عــدد  مــن املشــاخئ ووجهــاء البلدة 
وقد تضمن احلفل تكريمًا ألصحاب األيادي 
البيضاء وكبار الداعمن رجااًل ونســاًء وقد 
ختلــل احلفل كلمــة لرئيــس مجلــس إدارة 

ايمانًا بالعمل التطوعــي والعمل اخلري 
وما تقدمه من خدمات جليلة للمحتاجن من 
األهايل بالبلدة، فقــد قام عدد من وجهاء بلدة 

اجلمعيــة رحب فيها بالضيوف وشــكر 
جميع الداعمن علــى تقديم الدعم المادي 
واملعنــوي مما ســاعد اجلمعية علــى تنفيذ 

مشاريعها اخلرية. 
التنفيــذي  ـر  املدـي اســتعرض  كمــا 
للجمعية مشــروع »كافل يتيم« ومبادراته 
وعدد األيت�ام املكفولن وغر املكفولن 

الفضول بتكريم جمعيــة الفضول اخلرية 
والعاملــن بهــا مــن متطوعــن وموظفن 
عرفانــًا جبهودهــم وتضحياتهــم مــن أجــل 

خدمة أهايل  بالبلدة.

املســتفيدين مــن خدمات اجلمعيــة ، ويف 
بتوزيــع   اجلمعيــة   قامــت  الســياق  ذات 
بعــض الهدايا علــى أبن�اء املســتفيدين من 
فقراء وأيت�ام ،  واختتم احلفل بتقديم مأدبة 

سحور على شرف األيت�ام.

تكريم رواد العطاء والداعمين لمشاريع وبرامج الجمعية

تكريم أهالي بلدة الفضول للجمعية

المدير التنفيذي ورئيسة 
القسم النسائي ايقونة 

التميز الداخلي

مــن بــاب الشــراكة املجتمعيــة، 
املشــقر  منــزه  إدارة  مــن  وبدعــوة 
مناســبة  يف  اجلمعيــة  شــاركت 
القرقيعان لهــذا العام واليت أقيمت 
يف املنزه بهذه املناسبة و قد ساهمت 
اجلمعية بركــن تعريفــي  وقامت 
بتقديم الهدايا لألطفال كما قدمت 
بهــذه  الرتفيهيــة  الفقــرات  بعــض 
املناسبة وذلك من أجل نشر البهجة 
والســعادة يف قلوب األطفال حيث 
يتم توزيع احللويات الــيت يفضلها 
الكثر من الصغار، و إبراز اجلانب  
الــرتايث مــن خــالل ارتــداء املالبــس 

اخلاصة بمثل هذه املناسبات.

الجمعية تشارك في 
احتفاالت القرقيعان
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4 تكــــــــريم

عديــدة  االســتثمار  مجــاالت 
وجميعهــا تأيت مــن رحــم التخطيط 
االســرتاتييج فمــىت مــا ارتبــط هــذا 
التخطيــط برؤية واضحــة نتج عنه 
تلــيب  جبــاره  اســتثمارية  مشــاريع 
حاجة املجتمع وتربز شغف أصحاب 
تلــك األفــكار يف تنفيذهــا بإبداع 
يســتطيع  ال  وهنــا  النظــر  منقطــع 
القائــم علــى هــذه املنجــزات اال ان 
يواكب يف إجنازاتــه االســتثمارية 
الناجح  االســتثمار  جميــع جوانــب 
لــذى تراهــا شــركة متخصصة يف 
االســتثمار واالبداع العقــاري لديها 
مشــاريعها الضخمــة يف العديد من 
مدن اململكة وتستهدف عمالء من 
تتغافــل  ال  انهــا  اال  املناطــق  جميــع 
عــن دورها يف االســتثمار االجتماعي 
األنشــطة  تلــك  دعــم  خــالل  مــن 
العديــد  يف  املتمثلــة  االجتماعيــة 
لبعــض  والرعايــة  التربعــات  مــن 
الفعاليــات ذات األثــر االجتماعي 
وهنا حيض نــادي الفضــل الريايض 
ببلــدة الفضول والــذي يتبــع إداريا 
بهــذه  اخلريــة  الفضــول  جلمعيــة 
الرعاية الكريمــة حيث اســتطاع 
وقــدرة  بمجهوداتــه  الفضــل  نــادي 
ادارتــه علــى حتقيــق املســتهدفات 
االجتماعية اليت تتوافق مع تطلعات 
إدارة شــركة انوفست وكان ذلك 
بمتابعــة دقيقــة من رئيــس مجلس 
ادارتهــا أ/ محمــد اخلــرس ، وممــا 
جيب اإلشــادة به ان  هذه الشركة 
الرائدة قد اســتوفت جميع جوانب 
الرعاية والدعم ابت�داًء بالدعم المايل 
وصــوال للدعم املعنــوي واالحتضان 
لألفكار والسعي لتقديم اخلدمات 
واملســاهمة يف حتقيق مســتهدفات 
يف  الســعودية  العربيــ�ة  اململكــة 
الشــراكة الفعلية مع القطــاع غر 
الربي متمثلة يف شراكة اسرتاتيجية 

مع جمعية الفضول اخلرية.

جمعية الفضــول اخلرية و ضمن رؤاها 
االســرتاتيجية احلث على اإلبــداع والتمزي يف 
شىت اجلوانب االجتماعية والعلمية الثقافية 
والفني�ة والرياضية وغرها ،  لذى  فهي حتتفي  

بن فرتة وأخرى بالعديد مما ابدعوا وتمزيوا 
من أهايل بلدة الفضول ،  وعليه  فقد كرم  
مجلــس إدارة جمعيــة الفضــول ثلــة مــن 
املبدعــن واملتميزين رجاال ونســاًء و بعض 

الكيانات الرياضية الــيت حققت بعض 
اإلجنازات وكان ذلك  ضمن حفل تكريم 

الداعمن خالل شهر رمضان املبارك .

ما الذي قدمت شركة تكريم بعض المبدعين والمتميزين والمتطوعين
انوفست العقارية 
لجمعية الفضول 

الخيرية ونادي الفضل؟

مشاركة الجمعية عدد من الجهات التعليمية تكريم طالبها

من باب الشراكة املجتمعية والتعاون 
املــدارس  إدارات  وبعــض  اجلمعيــة  بــن 
الثانوية باملحافظة، فقد أقامت تلك املدارس 

احتفاالتها بتخرج عــدد من طالبها يف قصر 
ســنابل الفضول التابع للجمعية امعانًا من 
اجلمعيــة بأهميــة دعمهــا للــريق بالعمليــة 

التعليمية باملحافظة للمشاركة يف حتقيق 
رؤية اململكة 2030 يف هذا اإلطار.
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زيـــــــــــارات 

زيارة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لمقر  الجمعية 

تشرفت جمعية الفضول اخلرية مساء 
1هـــ بزيارة وكيل  يــوم االحــد 443/10/28
املوارد البشــرية والتنمية االجتماعية لتنمية 
املجتمع األســتاذ احمد بن صالح الماجد ملقر 
اجلمعية وكان يف معيت�ه مدير مركز التنمية 
باألحســاء األستاذ مساعد بن محمد السعيد 
وعــدد من مســؤويل الــوزارة وذلك لالطالع 

واخلدمــات  اجلمعيــة  منجــزات  علــى 
والربامــج اليت تقدمهــا ملنســوبيها بصفتها 
مــن اجلمعيات الرائــدة يف العمــل اخلري 
على مســتوى املنطقة الشرقية، وكان يف 
اســتقبالهم رئيــس مجلــس إدارة اجلمعية 
ـر  واملدـي الربيــه  حســن  احمــد  املهنــدس 
التنفيــذي أ/ محمد حســن احلمــاد وعدد 

مــن أعضاء مجلــس إدارة اجلمعية وبعض 
وجهــاء بلــدة الفضول. وقــد بدأت الزيارة 
جبولــة للوفــد الزائر علــى مرافــق اجلمعية 
حيث اطلعوا على ابرز إجنازاتها االجتماعية 
والتنموية ومشاريعها االستثمارية ، كما 
قــام رئيــس مجلــس اإلدارة بالوقوف على 
بعض  التحديات والصعوبات اليت تواجه 
اجلمعيات بشكل عام وجمعية الفضول 
بشكل خاص واليت تشكل عائقًا لهم يف 
أداء رســالتهم التنموية، وقد أكد الماجد 
بالعمل على دراستها مع اجلهات املختصة 
بالوزارة واملســاهمة يف معاجلتهــا وجتاوزها 
كما أشاد بما شــاهده يف زيارته من مشاريع 
ستســاهم يف االرتقــاء باخلدمات املقدمة 
للمســتفيدين، وان جنــاح اجلمعيــة بإجيــاد 
هــذه املشــاريع االســتثمارية سيســاهم يف 
استدامتها المالية، و يف  ختام  زيارته أكد 
ســعادته على أن وكالة التنمية االجتماعية  
تعمل دائما على تمكن اجلمعيات االهلية 
وتقــدم لها كافة االمكانيــ�ات لتحقيق 
األهداف املرجوة خلدمــة املجتمع وحتقيق 

رؤية اململكة 2030.

الفضــول  خريــة  مــن  حرصــًا 
يف الســعي لزيــادة كفــاءة ومهارة 
منسوبيها ومواكبة اجلــــــــــــــــــودة 
و التطويــر يف القطاع غر الربي فقد 
حضر بعض أعضــاء مجلس اإلدارة 
وبعــض املتطوعــن والعاملــن بها 
عددا من الدورات واللقاءات وكان 

أبرزها :
1( دورة إدارة املشاريع التنموية 

2(ملتقــى الــوزارة للتعريف بربامج 
وخدمات هدف

3(تنمية املوارد المالية بالقطاع غر 
الربي

4( دورة إدارة املنح التنموية

يف  اجلمعيــة  لــدور  تعزيــزًا 
التحــول  حنــو   2030 رؤيــة  حتقيــق 
الرقــي ، تــم جتديــد رخصــة املتجر 
خدمات  من  لالســتفادة  اإللكرتوين 
املوقــع اإللكــرتوين حتت إشــراف 
املركز الوطي لتنمية القطــاع غر 
الربي يف تطبيق اللــواحئ و الضوابط 
جبمــع التربعات ، حيث يعــد متجر 
الداعمن  التربعــات جســرًا يربــط 
باملســتفيدين بمــا يعزز لهــم فرصة 
تلبيــ�ة احتي�اجاتهــم ، وحيقــق هوية 
اجلمعية  يف مشـــــــاريعها التنموية 

و االجتماعية.

حضـــــور 
منسوبي الجمعية عدد 
مــن دورات التأهيليـــة

تجديد رخصة متجر 
التبرعات للجمعية 
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6 مبـــــادرات

ضمن أنشطة جمعية الفضول اخلرية 
حملــة  اجلمعيــة  نظمــت  التطوعيــة 
اســتعدادا  البلــدة  مســاجد  لتنظيــف 

الستقبال العشــر األواخر من شهر رمضان 
املبارك حيث شــارك يف احلملة اكرث من 
خمسن متطوع ومتطوعة حيث تم تنظيف 
ســتة مســاجد للرجــال و خمســة مســاجد 
للنســاء يذكر أن جمعية الفضول هي إحدى 
اجلهات املعتمدة لدى وزارة املوارد البشرية 
والتنمية االجتماعية الســتقبال املتطوعن 
من خالل برامج ومشــاريع التطوع اليت يتم 
طرحها يف منصــة العمل التطوعي ومن هذا 

املنطلــق تدعــو اجلمعيــة جميــع أفراد 
املجتمع لالخنــراط يف هــذه الربامج لما 

لها من أثر إجيايب على عموم املجتمع .

مبادرة تنظيف المساجد التطوعية  

تزخــر بلــدة الفضــول بالعديــد من 
شــىت  يف  واملتميزيــن  املبدعــن 
املجــاالت وقــد ملــع جنــم عــدد من 
املهتمن بأخبــار البلدة عرب تغطيتها 
التواصــل  وســائل  علــى  ونشــرها 
لتقويــة  منهــم  ســعيا  االجتماعــي 
حيقــق  ممــا  االجتماعــي  الرتابــط 
األهداف السامية للشــريعة الغراء 
من خالل ما ورد يف األثر »من أصبح 
ولم يهتم ألمــور الناس فليس منهم 
» وهنــا نقــدم لهــم جزيل الشــكر 
والعرفان على مساهماتهم  يف خدمة 
دينهم و وطنهم فشــكرا للقائمن 
على تغطيات الفضول يتقدمهم أ/ 
حســن  احمد األحمــد وفريق عمله 
وكل الشــكر والتقدير للقائمن على 
مجموعة قناة الفضول يتقدمهم ا/ 
محمــد معتوق النظــام وفريق عمله 
والشــكر موصول لكل من يسعى يف 

خدمة املجتمع والريق به .

اطلع على اجنازاتن�ا للعام 2021م 
من خالل الباركود التايل/

تغطيات  الفضول وقناة 
الفضول طاقات ابداعية

يف قلــب املتغــرات املتالحقــة وازديــاد ذوي 
االحتي�اج مع كرثة االلزامات األسرية ترى 
عــددًا مــن النــاس بالكاد يســتطيع تلبي�ة 
احتي�اجات أســرته الضرورية وقــد ال تتوافر 
لــدى البعض مــن أبن�اء املجتمــع القدرة على 
تلبي�ة االحتي�اجات الطارئة ملحدودية الدخل 

وكرثة االلزامات وهذا ما يشكل معضلة 
وضغــط مزايــد علــى  اجلمعيات اخلرية 
و القائمــن عليهــا لتوفر اهم االحتي�اجات 
لهذه األسر للحفاظ على كيانها ومع كرثة 
أهل اخلر والعطــاء اال انن�ا نالحظ اخنفاض 
يف التربعــات وقــد يكــون ذلك بســبب 
التغــرات االقتصاديــة العامليــة واملحيطة 
ومع ذلك نرى شعاع وهاج يصل مداه جميع 
نــوايح االحســاء من مــدن وقــرى وبلدات 
الباذلــن  بعــض  عطــاء  يف  جتســد  والــذي 
والماحنــن الذين ينفقــون مما اعطاهم هللا 
علــى يــد ســماحة الســيد محمــد باقــر ابن 
الســيد طاهر السلمان الذي حباه هللا ذلك 
الفضل بأن يكــون مســاهمًا يف ســد جوع 
الكثر من األســر وتوفر  بعض احتي�اجاتهم 
األساســية ناهيك عن مساهمته الكبرة 
يف دعــم الكثر من اجلمعيات اخلرية  اليت 

بدورها حتقــق الرعاية االجتماعيــة للفقراء 
واملساكن واأليت�ام وأسر السجناء وغرهم 
من أفراد املجتمع اجلدير بالذكر ان سماحة 
السيد باقر السلمان هو احد الوجوه البارزة 
لرجــال الديــن يف االحســاء احلبيب�ة حيث 
يشــاطره يف هــذا النهــج بعض اهــل العلم 
وأصحاب الفضيلة الذيــن تفيض ايديهم 
بالعطاء مــن خالل ثقة املجتمع وأصحاب 
االيــادي البيضاء الذين مــن خاللهم انفقوا 
ممــا وهبهم هللا لروا اثــر ما قدمت ايديهم 
هنا يف هذه الدني�ا قبل اآلخرة ما يبعث على 
االطمئن�ان واالستبشــار فشكرا هلل الذي 
اظهــر لنا لطف عنايتــ�ه ورعايتــ�ه املتجلية 
يف علمائن�ا  و شكرا لك أيها السيد الفاضل 

ولكل من يسر يف هذا النهج املبارك

عنــــدما تــــرى لطـــف اهلل علـــى يــــدي رجـــل

محمد احلماد  - املدير التنفيذي جلمعية الفضول اخلرية 
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ورش عمل - محاضـــرات

العموميــة  اجلمعيــة  تنعقــد 
العاديــة مــرة واحــدة علــى األقل يف 
كل عام مايل يف اجتماع رســي يكون 
بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة 
أو مــن ينــوب عنــه ويكــون هــذا 
االجتماع حتت إشراف مركز التنمية 
االجتماعيــة »اجلهة املشــرفة على 
اجلمعيــة« وذلــك بهــدف مراقبة 
سالمة عقد االجتماع والتأكد من 
جــدول اإلعمــال ومــن بي�انــات من 
حيق لهــم احلضور ويصــدر عن هذا 
االجتمــاع مجموعــة مــن القرارات 
محضــر  يف  تقيــد  والتوصيــات 
االجتمــاع الرســي ويتــم املصادقة 
عليــه من قبــل جهة اإلشــراف من 
ثم يتوىل مجلس اإلدارة تنفيذ تلك 
القــرارات والتوصيــات مــن خالل 
اللجــان الدائمة باجلمعيــة واإلدارة 
التنفيذية عرب سلســلة مــن الربامج 
واألنشطة كما أن هذه اإلجراءات 
تتــم علــى ذات القــرارات الصادرة 
من اجلمعية العموميــة غر العادية 
حيــث يتــم تنفيــذ تلــك القرارت 
ويتم مراجعتها بشــكل دوري ضمن 
األعمــال اليومية لــإدارة التنفيذية 
وتقيد يف محاضر اجتماعات مجلس 
يف  يراعــى  حيــث  الدوريــة  اإلدارة 
تنفيذ تلك القرارات موافقة الوزارة 

واجلهات ذات العالقة .

قــــــرارات 
الجمعية العمومية و آلية 

تنفـــــيذها 

باجلمعيــة  التنفيذيــة  اإلدارة  تســتمر 
يف تنفيــذ عــدد  مــن املحاضــرات والندوات 
التثقيفيــة ملنســوبيها داخــل اجلمعيــة مــن 
أجــل حماية نظامهــا الداخلي  مــن الوقوع يف 
مخاطر غســل األمــوال ودعــم اإلرهاب وما 
يرتتب عليــه باإلضافة إىل اخلطوات املتبعة 
يف حال وجود شــبهة غســل أموال من بعض 

مشــاهد  مؤسســة  وقعــت  ان  منــذ 
لإنت�اج اإلعاليم املريئ واملسموع  باألحساء   
عقد شــراكة مجتمعية مع جمعية الفضول 
20م  20 العــام  مطلــع  بالفضــول   اخلريــة 
وهي ملزمة بان تكون تلك الشراكة فعالة 
ونوعية علــى جميع األصعدة لتحقق املرجو 

الماحنن مع توضيح آلية عمل السياسات 
الــيت تــم اعتمادهــا من قبــل مجلــس إدارة 
اجلمعية املرتبطة بهذا الشأن كما تم تقييم 
العديــد مــن املخاطر الكامنــة واملتأصلة 
كمخاطر النظم اإلداريــة املرتبطــة بعدم 
فهــم السياســات الداخلية واليات العمل 
والتنظيمــات املســتحدثة يف القطــاع غــر 

مشــاهد  مؤسســة  تتــوىل  حيــث  منهــا 
ممثلة يف األســتاذ صادق بــن علي الطمع 
جميع األمور املتعلقة باجلانب اإلعاليم 
والدعــايئ للجمعيــة وذلــك يف برامجهــا 

ومشاريعها االجتماعية واالستثمارية.

الربــي أو وقوع حريق أو التعرض حلوادث 
ســرقة او إصابات عمــل يف املواقــع التابعة 
للجمعيــة وتم اعتماد التوصيات و التدابر 
الصارمــة ملواجهة هــذه املخاطــر واليت من 
ضمنها شرح وتبسيط السياسات الداخلية 
وتكليف املراجع الداخلي بتوضيح األنظمة 
املستحدثة كما تم مراجعة جميع العقود 
املربمة مع املؤسســات الــيت تت�ابــع  أنظمة 
احلريق وتفريغ كامرات املراقبة بشــكل 
دوري والزام جميع العاملــن بتنفيذ قواعد 
الســالمة املهني�ة ،  ويف ذات السياق أكد 
املجلــس على جميع منســويب اجلمعية من 
متطوعن وموظفن بااللزام بالسياسات 
و األنظمــة الداخلية مــن أجل احلفاظ على 
أنظمة  و  ممتلكات  اجلمعية وعدم الوقوع 

يف اجلرائم او املخاطر السابق ذكرها .

محاضرات تثقيفية عن مخاطر غسل األموال ودعم اإلرهاب  بالجمعية

مؤسسة مشاهد وشراكتها النوعية
اطلع على الالحئة المالية للجمعية 

من خالل الباركود التايل/

جبمعيــة  الرياضيــة  اللجنــة  نفــذت 
الفضــول اخلرية ممثلة يف نادي الفضل 
بالفضــول ورشــة عمــل قدمهــا املدرب 
األســتاذ إبراهيــم بــن علــي الفضويل يف 
االعداد النفيس الريايض حيث تن�اولت 

هذه الورشــة عدة محاور كان ابرزها  مفهوم 
ودوره  وأهدافــه  الريــايض  النفــيس  علــم 
ومهامــه وفوائد النشــاط الريايض  وبعض 
مصطلحــات علــم النفس الريايض كما 
تطرق األستاذ إبراهيم اىل دور املتخصصن 

يف علــم النفس الريايض وأســباب هذا 
العلم ومجاالته يذكر ان رئيــس نادي 
الفضــل بالفضــول األســتاذ إســماعيل 
املطر قام بدعوة عــدد من ريايض البلدة 
وبعض املهتمن بالشأن الريايض كما 
حضر بعــض أعضــاء الفــرق الرياضية 
من داخل البلدة وخارجها وكانت هذه 
الورشــة حتت رعاية رئيــس رابطة فرق 
حواري االحســاء األستاذ سعد بن  قاعد 
الســبيعي وتم تنفيذها يف قاعات قصر 

سنابل الفضول للمناسبات .

ورشة عمل أساليب االعداد النفسي الرياضي 
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نظمــت اللجنــة الرياضـــــــة التابعـــــة 
جلمعيــــــة الفضــول اخلريــــــــــة ممثــــــلة 
يف نــــــــــــــادي الفضل بالفضول بقيــــــــــادة 
األستاذ إسمــــــــاعيل صالح املطر مونديالها 
الرمضاين الســــــنوي وذلك ضمــن ماراثون 
األلعاب الرمضــــــاني�ة الــيت تعم جمــــــــــيع 
بلــدات االحــــــــــــــساء وقــد تمــزي مونديال 
الفضل هـــــــــذا العــام بالتنظيم املتقــــــــــن 
والتن�افســية العالية كمــا حظــي املونديال 
الداعمـــــــــــــــن  مــن  بالعديــد  العــام  هــذا 
واملشاركن املتميزين ســواًء من أهايل بلدة 
الفضــول او من الشــركات واملؤسســات 
علــى مســتوى االحســاء واملنطقة الشــرقية 

وعلى رأسها شركة انوفست و يذكر ان 
مونديــال الفضل هذا العــام حظي بمتابعة 
مباشرة ومســتمرة من رئيس رابطة االحياء 
باالحساء األستاذ ســعد بن قاعد السبيعي 
: املونديــال  ختــام  ملخــص  يلــي  وفيمــا 
الرضــا  فريــق  جمــع  الــذي  اللقــاء  يف 
بفريــق   صقــور املحــدود  والــذي انتهــت 
الفريقــن  بتعــادل  األصليــة  أشــواطه 
الفريقــان  ليحتكــم   ، اهــداف  بــدون 
لركالت الرتجيح اليت ُحســمت ملصلحة 
فريــق الرضا خبمس ركالت ألربــع، توج 
علــى إثرها فريــق الرضــا بطــاًل اســتثن�ائي�ًا 
هـــ.  1 443 الرمضانيــ�ة  الفضــل  لبطولــة 

حيــث  الكبــر  املونديــال  ليلــة  ويف 
بالشــخصيات  امللعب  اكتظت منصــة 
الرياضية الكبرة وادارة جمعية الفضول 
اخلريــة برئاســة املهنــدس أحمــد حســن 
الربيه، ورئيــس نادي الفضــل التابع للجنة 
اخلريــة  الفضــول  جبمعيــة  الرياضيــة 
األســتاذ إســماعيل املطــر وجمــع غفر من 
أعضاء شــرف نادي الفضل وشــخصيات 
ووجهــاء مــن بلــدة الفضــول وعــدد كبر 
مــن الشــخصيات الرياضيــة املعروفة من 
جميــع قــرى ومــدن األحســاء ، باإلضافــة 
اىل احلفــل اخلتــايم البهيــج ، وقــد حصــل 
على جوائز البطولة اليت تكفــل بمعظمها 

الراعي االسرتاتييج شركة انوفست وبقية 

الرعاة ويف ختام احلفل تم تكريــم جميع 

الداعمــن والرعاة للدورة، جيــدر بالذكر ان 

إدارة نــادي الفضــل قد حققت هــذا العام 

ضمــن إجنازاتهــا إجنازا ال يمكــن التغافل 

عنه اال وهــو تطبيق بنود اللــواحئ الداخلية 

للجمعيــة املتعلقــة بالشــفافية واالفصاح 

حيث الزمت يف هذا اجلانب بتقيد جميع 

الواردة  االشــرتاكات والتربعات واملنح 

للنشاط الريايض ما يؤكد على جدارة هذه 

اإلدارة يف قيــادة نــادي الفضــل بالفضول .

نادي الفضل بالفضول ومونديال الفضل الرمضاني
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الرعاة والداعمنالرعاة والداعمن مم

انوفست)راعي االسرتاتييج(
تقني�ة ممزي)راعي الذهيب(

مجمع عيادات سيف بيويت)راعي الطيب(
مركز البصائر)راعي التعليي(

وكالة فكرة )راعي الذهيب(
سوق الرياضة )رعي ريايض(

نادي فلكس )رعي ريايض(
مؤسسة االندية )راعي ريايض(

مؤسسة النخبة )راعي تنظيي(

منتجع الرحيان)راعي ريايض(
مطعم رضوي )راعي ريايض(

رالكس للمساج )راعي ريايض(
السيد شرف احمد العلي

علي حسن الوطيان
محل جوهرة املنزيلة 

حيدر الربيه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15000لاير
 5000 لاير

كوبونات خصم تصل لـ 7000 لاير

كوبونات خصم تصل لـ 7000 لاير

دعم عيي بقيمة 6800 لاير

كوبونات خصم تصل لـ 6500 لاير

كوبونات خصم تصل لـ 5000 لاير

دعم عيي بقيمة 4800 لاير

دعم عيي بقيمة4500 لاير

كوبونات خصم تصل لـ  3800لاير

2000 لاير
كوبونات خصم تصل لـ 1500 لاير

500 لاير
500 لاير
300 لاير
100 لاير

قيمة الدعمقيمة الدعم

70,300 لاير المجموع الكلي

نفــذ الشــاب ســجاد بــن جــواد اخلنفر 
بطولــة رياضيــة حتــت رعايــة رجــل االعمال 
وليــد بــن خليفــة الذيــاب يف لعبــة كــورة 
القــدم السداســية ضمــن الربامج الشــبابي�ة 

مجموعــة  انضمــت  حيــث   . الرمضانيــ�ة 
مــن الفــرق الرياضية املحليــة بالبلدة ومن 
خارجهــا و تــوج فريــق املعقــل بطــال لهــذه 
البطولــة يذكــر ان مثل هذه األلعاب تلقى 

رواجا كبرا بن أوســاط الرياضين يف بلدة 
الفضول وغرها وخصوصا يف شهر رمضان 
املبــارك وهو مــا جعل أبنــ�اء نــادي الفضل 
يتمــزيون يف تنظيم مثــل هذه الفعاليات .

سجاد الخنفر وبطولة رؤية 2030

جـــدول الداعمن )مبالغ الرعاة والهدايا العيني�ة( :

وضمــن  بالفضــول  الفضــل  نــادي 
الرتفيهية  الرمضــــــــاني�ة  الربامـــــج 
والرياضيــة نفــــــــذ دوري يف بعــض 
األلعاب املختلفة كـ الباليستيشــن 
و التنس و لعبة الفيشــة وسباق 100 
مرت وكان ذلك ضمن خطط إدارة 
النــادي الهادفــة لتفعيــل األلعــاب 
املختلفة واليت نفذت يف مقر النادي 
والواقع يف جمعية الفضول اخلرية .

مونديال الفضل 
الرمضاني واأللعاب 

المختلفة...
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10 مشروع كافل اليتيم - أسماء المعة

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمن لهذا املشروع خالل الفرتة من شهر ابريل للعام 2022 م ـ اىل نهاية شهر يونيو لعام 2022م :

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م املبلغاملبلغم

حسن علي إسماعيل الغانم 

ياسن محمد ناصر الرصايص

ستار حسن احمد النجار 

طاهر عبدالوهاب النجار

سعيد ناصر حسن احلباره

قسمة صادق يوسف السعيد

احمد علي عبدهللا الفضويل 

جواد حسن العلي

حسن علي احمد الغانم 

رباب عبدهللا البصراوي

سعيد علي حسن السعيد

علي عبدالكريم املبارك

كاظم صالح حسن اجلعفر

محمد النجار

مىن علي عبدهللا املغاسلة

نزهة طاهر علي الغزال

هدى رايض علي العضب 

زكريا محمد املطر 

طاهر حسن سالم بوقسي

علي ناصر علي املطر 

حجية محمد املطوع

عبدهللا حسن احلجاب

عبدالرزاق علي حسن السماعيل

ابراهيم علي يوسف السعيد

احمد راشد صالح الغانم 

ازهار احمد مسلم املوىس 

املرحومه وردة علي الكاظم

ايمان محمد علي النجار

حمزة علي الهويشل

شيخة علي املطاوعه

عبدالرحيم علي احمد الغانم 

علي احمد سلمان احلسن 

علي عيىس الشبيب

فاضل الغوينم

كريمه املطاوعه

مريم علي املطاوعة

يوسف املطاوعه

عبدالهادي املطر

ليلى الرباهيم

جس جواد عبدهللا الهالل

بواسطة عبداملجيد احلميد

عبداحلميد السالم

مجتىب صالح النظام

هاين احمد موىس احلباره 

يوسف عباس محمد املطر

عبدهللا صالح النويصر

امل عبدالوهاب مبارك

باقر جواد املطاوعه

باقر يوسف السعيد

ثريا باقر السعيد

جواد املطاوعه

حيج بن حمد السبيعي

حسن الكاظم

دالل معتوق املحمد

روضه حيج عمران النويصر

زينب علي املطاوعة

عامر عبدهللا حسن املطاوعة

عبدهللا بن محمد بومهدي

عبدهللا سلمان املليفي

عقيل احلمود

عقيل علي العلي

علي إبراهيم صالح النويصر 

علي يوسف السعيد

لطيفة علي املطاوعة

واصل املطاوعة

سعيد باقر يوسف السعيد 

ادم محمد إسماعيل املبريك 

االء مجيد احمد العيىس

رحمة خليفة مسلم املقهوي

سعيد حيج السالم

عدنان احمد حسن املطر

علي علي حسن اجلعفر

وفاء جواد املطاوعة

احمد سهل السويلم

احمد محمد احمد السالم

عبدهللا علي محمد الوطيان 

احمد عبدهللا عيىس بوحمد

الشيخ علي معتوق النظام

بتول صادق املطاوعة

حبيب حيج عمران النويصر

عبدالعزيز علي البقيش

علي احمد العلي

عمران جليل عمران العيد

فاطمة عبدهللا

فاعل خر بواسطة عبداملجيد احلميد

معصومه عبدالهادي محمد العضب 

مكية حيج محمد النجار

نايج محمد العبدرب الرضا

نرجس جواد الهالل

املرحوم جاسم خليفه املهيي

املرحومه مكيه طاهر الصويلح

بدريه حيج خليفة الناصر

صادق علي عايش النويصر

حسن علي محمد الوطيان 

جاسم احمد حسن الربيه

فاعل خر بواسطة محمد جمعة الشوارب

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

3,600
3,600
2,700
2,700
2,000
2,000
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,350
1,200
1,200
1,100
1,100
1,000
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

300
300
300
300
300
300
300
200
200
200
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
90
50
50

900
900
900
900
750
750
600
600
600
600
600
600
500
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
350

املبلغ

75,690 لايراجمالي تبرعات كافل يتيم

جميع الداعمن )للمساعدات النقدية( للجمعية خالل الفرتة من شهر ابريل للعام 2022 م ـ اىل نهاية شهر يونيو لعام 2022م :

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

منظومة احسان للعمل اخلري

السيد محمد باقر السلمان

علي صالح كاظم االحمد

الشيخ جعفر عباس املطر

جواد حسن العلي

بواسطة حسن علي الفضويل

جمعية الرب باالحساء

د/ مازن عبدلغي السنان

بواسطة / محمد حسن احلماد

7

8

9

4

5

6

1

2

3

       520,000 
       179,400 
       34,859 

       21,247 
       20,000 
       9,665 

       27,213 
       26,200 
       25,000 

املبلغ

م

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
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اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

الشيخ محمدباقر جواد محمد املطر

ياسن محمد ناصر الرصايص 

عبد العزيز صالح الغانم 

ناصر يوسف كاظم السلطان

باقر صالح املطر

مصطفى طاهر علي العييس 

الشيخ حسن العايش

مصنع الري

حيدر يوسف كاظم السلطان

محمد يوسف احمد النويصر

علي ناصر علي املطر 

ناصر عبدهللا حسن املطاوعة

تقى علي حيج النويصر 

طاهر علي حسن النويصر

عبدهللا صالح احمد النويصر

ابن سلمان علي بوصبيح

ابراهيم كاظم يوسف الكاظم

احمد علي العضب

جواد بواسطة نوال عييس املطر

عبدالرزاق علي حسن السماعيل

فاعل خر بواسطة عباس اخلاطر

نزهة طاهر علي الغزال

فريق الساملية الهفوف

منتظر مجيد احمد العيىس

حجية محمد املطوع

زكي ابراهيم خليفه ال حمد 

عبدهللا حسن احلجاب

عبدالهادي املطر

عدنان احمد حسن املطر

الشيخ علي معتوق النظام

بواسطة حبيب حيج النويصر

فاعل خر /عبداملحسن محمد املطر

جواد طاهر املطاوعه

يوسف طاهر العمران

محمد طاهر النويصر

حيج عبدهللا السعيد

عقيل علي حسن املوىس

ستار حسن احمد النجار

احمد غانم احمد الغانم

مجتىب صالح النظام

انوار ابراهيم خليفه االحمد

سلمان علي الرتيكي

صالح يوسف صالح الكاظم

محمد ابراهيم صالح النويصر

يوسف علي طاهر البقايش

حميده عبدهللا محمد 

املرحوم يوسف بوخشيم

علي عبدالكريم املبارك

احمد حسن صالح النويصر 

عقيل علي يوسف السعيد

ناصر محمد احلمود

عبدالهادي صالح النويصر

بواسطة /الشيخ عبدالعزيز املزراق

حسن محمد الرصايص

علي بن صالح بن كاظم االحمد

ابراهيم امن علي البقايش 

صالح محمد هاين السعيد 

عبداللطيف ابراهيم النويصر

علي عباس حسن الزوير 

حسن علي الفضويل

زهرة احمد االحمد

عبدالهادي محمد صالح العضب

عييس عبدرب الرسول طاهر العمران

احمد عبدالوهاب محمد النجار 

احمد كاظم الكاظم

املرحوم / علي حيج عمران النويصر

حسن حبيب النويصر

فاعلو خر / علي علي اجلعفر

محمد عبدالهادي العضب 

محمد علي احلسن

فاطمة طاهر علي النويصر

حبيب عايش النويصر

فاطمه يوسف عمران اخلاطر

علي صالح عبدالرسول البقايش

سعاد املهدي

علي عبدهللا العبدرب الرضا

جاسم احمد مبارك النويصر

جعفر علي الوعل

حيج محمد محمد احلمود

حسن علي يوسف املقهوي

حسن خالد حسن الياسن 

خليل النب حمد

رجاء النجار

زينب بوعريش

عامر عبدهللا حسن املطاوعة

عباس يوسف احمد املقهوي

عبدهللا صالح املطاوعة

عبدهللا صالح النويصر

علي الوطيان 

علي عباس املطر

علي يوسف احمد املقهوي

عمران عبدهللا ابراهيم االحمد

كاظم يوسف كاظم السلطان

محمد امر الدوسري

محمد حسن صالح النويصر

محمد خليفه محمد السعيد 

مصطفى كاظم صالح البقايش 

ناصر عبدهللا املطر

ناصر عبدهللا عباس 

اسماعيل الوطيان

بواسطة علي صالح االحمد

ابراهيم معتوق عبدهللا االحمد

ايمن محمد السلطان

حبيب ابراهيم موىس احلسن

عبداجلليل محمد محمد الصحيح

علي طاهر الزقعان

علي علي حيج النويصر

يوسف علي يوسف السعيد

صالح عبدهللا الربية

عبدالعزيز صالح الغانم 

كاظم صالح حسن اجلعفر

سايم سلمان حبيب احلماد 

علي النويصر

جاسم محمد الربيه

حبيب حيج عمران النويصر

صادق علي عايش 

فايق حيج النجار

محمد ابراهيم الشويفعي

ابراهيم احمد عبدهللا الرمضان

يعقوب يوسف احمد املقهوي

فاعل خر / مصطفي ماجد السماعيل

احمد محمد احمد السالم

زكريا محمد املطر 

ابراهيم خليفه فروز الهويشل

ابراهيم علي يوسف السعيد

ابراهيم هاشم علي املوىس

ام علي حسن علي اجلعفر

بواسطة حسن جاسم محمد احلميد

حسن بوخشيم

حسن عبداملحسن حسن اجلاسم

حسن عبدهللا محمد

حسن علي ابراهيم الربيه

شيخه علي املطاوعة

صالح علي حسن النويصر 

صالح مهدي اجلبيلي

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

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

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

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

       8,732 
       8,500 
       7,750 
       6,780 
       5,650 
       5,555 
       5,400 
       4,500 
       3,522 
       3,150 
       3,100 
       3,000 
       2,850 
       2,500 
       2,500 
       2,300 
       2,200 
       2,150 
       2,000 
       2,000 
       2,000 
       1,800 
       1,700 
       1,610 
       1,500 
       1,500 
       1,500 
       1,500 
       1,300 
       1,200 
       1,200 
       1,200 
       1,191 
       1,135 
       1,122 
       1,100 
       1,100 
       1,095 
       1,060 
       1,050 
       1,000 
       1,000 
       1,000 
       1,000 
       1,000 

       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       485 
       454 
       450 
       450 
       450 
       450 
       450 
       450 
       450 
       400 
       400 
       400 
       370 
       367 
       350 
       350 
       350 
       350 
       350 
       340 
       338 
       331 
       310 
       304 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 

       900 
       855 
       855 
       830 
       800 
       777 
       766 
       750 
       750 
       750 
       700 
       700 
       700 
       700 
       663 
       650 
       632 
       625 
       600 
       600 
       600 
       600 
       600 
       600 
       600 
       585 
       565 
       565 
       560 
       550 
       505 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 
       500 

املبلغ

أسماء المعـــة
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12 أسماء المعـــة

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

طالب توفيق كاظم العواد 

عبداجلليل رايض العضب

عبداحلميد السالم

عبدهللا املليفي

عبدهللا محمد املطر

علي ابو هالل

علي العيىس

علي حيج محمد بن احمد

علي حسن بوهالل

علي علي حسن اجلعفر

فاعل خر بواسطة حسن علي االحمد

فاعل خر بواسطة محمد جمعة الشوارب

محمد احلسن

محمد املطر

محمد النجار

محمد تقي علي النويصر

محمد حيج صالح الكاظم

مهدي حيج طاهر العمران

موىس علي احلسن

ميثم كاظم الربيه

نايج بن محمد بن احمد العبدالرب الرضا

ياسن القرناوي

يوسف عبدالوهاب حسن احلمود

محمد احمد خليفه احلسن 

مطعم رضوي

احمد جاسم محمد بوحمد 

حبيب علي حسن النويصر

مهدي علي محمد الكاظم 

احمد علي الوطيان

ابراهيم علي محمد الوطيان

اسماعيل محمد املبريك

املرحوم علي محمد سالم النويصر

جاسم احمد الربيه

عبدهللا حسن السلطان

عبدهللا علي محمد الوطيان 

عمران جالل عمران العيد

عيىس عبدهللا الهزاع

محمد الوطيان

باقر حسن العلي

حسن علي محمد الوطيان

يوسف املطر

حنان العلي

عادل طاهر عبدالوهاب النجار 

فاطمه يوسف خليفه السعيد

جعفر عبدرب علي علي العضب 

احمد علي الفضويل

توفيق النجار 

جعفر احمد موىس احلباره

جواد حسن كاظم الوطيان 

رباب عبدهللا البصراوي

زينب داوود البوعريش

سالم عبدهللا سالم بوقسي

عبدهللا حسن عبدهللا الهبيلي 

عبدهللا عباس احمد احليج

عزيز محمد هاين السعيد

فاطمه محمد عبدهللا احلسن

ليلى عبدهللا صالح النويصر

ليلي ابراهيم طاهر الرباهيم 

ماجد اسماعيل السماعيل

ماجد ناصر علي املطر 

محمد حسن علي احلميد

مصطفى خليفة فروز الهويشل

عبدهللا احمد حسن الربية

محمد حسن محمد احلماد

مصطفى احمد مبارك السالمه

محمد احمد جاسم املهيي 

يوسف النجار 

ابراهيم غايل العضب 

حسن ناصر املطر

مريم عيىس عبدرب الرسول 

محمد ابراهيم اليونس

ام عباس طاهر النويصر

فاعل خر / بواسطة عبدالرسول الربيه

فاعل خر / علي صالح االحمد

السيد علي احمد الشخص

بواسطة علي عبدهللا الكاظم

ابراهيم صالح احمد النويصر

ابراهيم محمد ابراهيم الناصر 

احمد حبيب حيج النويصر

احمد خليفة ابراهيم االحمد

احمد سلمان احمد السعد

احمد عبدالوهاب عيىس الربيع 

احمد علي صالح االحمد

اروى ابراهيم كاظم الكاظم

املرحوم / مبارك حيج عمران النويصر

املرحوم محمد علي محمد النويصر

املرحومه / فاطمه علي عمران النويصر

ايمان حميد محمد العضب

إبراهيم الرباهيم

إبراهيم عيىس احمد ابومنر 

بواسطة نوال املطر

تيسر احمد خليفة االحمد

جاسم احمد علي احلماد 

جاسم محمد اجلمعة

جعفر حسن اليونس

جيهان جواد سلمان الصفار

حجيه جاسم السالمه

حسن علي علي النويصر

حسن ابراهيم كاظم الكاظم

حسن علي علي النويصر

حميده مبارك حيج النويصر

رحمة علي علي النويصر

زكريا ابراهيم الكاظم

زكريا علي علي النويصر

زينب علي علي النويصر

سالم محمد محمد احلمود

سعد احمد السيحان

سعيد علي حسن السعيد

سكين�ه تقي علي النويصر

طاهر عبدالوهاب محمد النجار

عباس احمد احليج

عبداللطيف حيج حسن الربيه 

عبداملجيد علي صالح العضب

عبدالهادي علي علي النويصر

علي حبيب حيج النويصر

علي حسن الوطيان

علي علي سالم النويصر

فاطمة احمد محمد السالم

فاطمة ياسن الوطيان

فاعل خر بواسطة عبداملجيد احلميد

فاعلة خر / عباس اخلاطر

فداء محمد يوسف الهاجري

قاسم علي البوسعيد

كاظم حيج الكاظم

كوثر علي علي النويصر

مبارك احمد مبارك النويصر

محمد احلايك

محمد باقر صالح املطر 

محمد جواد محمد املطر

محمد حبيب حيج النويصر

محمد عبدرب النيب بن احمد الدليم 

محمد علي علي النويصر

محمد يوسف احلميد

محمد يوسف يوسف احلمود

مرتىض حبيب حيج النويصر

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

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

231

232

233

234

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

       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       294 
       285 
       280 
       280 
       260 
       252 
       250 
       250 
       250 
       250 
       250 
       250 
       250 
       250 
       250 
       241 
       240 
       240 
       238 
       230 
       210 
       205 

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

       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       200 
       199 
       191 
       182 
       180 
       180 
       175 
       172 
       172 
       168 
       160 
       160 
       160 
       155 
       153 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 

املبلغ
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أسماء المعـــة

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

مريم غايل عمران العضب

مصطفى سالم العواد

مصطفى علي علي النويصر

نرجس ابراهيم كاظم الكاظم

وديعة محمد حسن املحسن

يوسف علي خليل النب أحمد

يوسف محمد محمد اجلاسم

مصطفى حسن خليفه العلي

مصطفى عبدالوهاب مبارك النويصر 

احمد علي محمد النجدي 

مصطفى عادل إبراهيم النجار 

يوسف طاهر محمد احلميد

يوسف احمد محمد العلي 

رايض علي صالح العضب

اسامه عبدهللا طاهر املطر 

حيج حسن حسن النجار

حسن عبدرب علي علي العضب 

حسن علي حسن السماعيل 

صالح عبدالوهاب محمد النجار 

مصطفى عبدهللا محمد بوخمسن 

يعقوب يوسف إبراهيم الربيه 

منتظر محمد حيج العواد 

رباب يوسف اخلاطر

احمد حسن احمد احليج 

احمد حسن محمد الربيه 

احمد عمران عبدهللا االحمد

اسراء محمد عباس 

املرحوم يوسف املقهوي

املرحومه فاطمه جاسم خليفه املهيي

امن عبدهللا حسن العلي 

إبراهيم احمد مبارك النويصر 

إبراهيم حسن إبراهيم احلسن 

بنن حيج البقايش

جاسم النويصر

جعفر عباس احمد العواد

جمال ابراهيم الرباهيم

جمعة ابراهيم الشويفعي

خاتون النجيدي

دعاء حسن حسن بوهالل

زهرة علي الفضويل

عبدالفاحت  الربيه 

عبدهللا حسن النويصر

علي خليفة النصر

فاطمه علي السالم

فؤاد حيج محمد النجار

فيصل حيج محمد احلمود

مارية جاسم احمد الربيه

مجتىب منصور احمد النويصر 

محمد النويصر

محمد جاسم احمد الربيه

محمد حسن اخلليفه 

محمد حسن جاسم احلميد 

محمد صالح يوسف الكاظم 

محمد علي الهويشيل

محمد علي محمد الشمالن 

مريم احمد طاهر الزقعان

مصطفى جعفر محمد البقيش 

معصومه عبدالهادي محمد العضب 

يوسف حسن النجار

سعود جاسم محمد 

ياسر عبدرب علي علي العضب 

يوسف احمد كاظم الربيه 

حسن حيج عبدالعزيز بوحسن 

خدجيه طاهر صالح النويصر 

عبدهللا احمد محمد العلي 

محمد سايم علي النجار 

مهدي عبدهللا عباس املطر 

زاهر احمد خليفه القنرب 

محمد علي اخلنفر

احمد طاهر احمد الرباهيم 

احمد ناصر علي املطر 

اديب محمد حسن  احلميد 

بشرى محمد مبارك املبارك 

بواسطة محمد حسن احلماد

حيج حسن الربيه

حسن علي صالح العوض 

حيدر خليل إبراهيم النجار 

زهر خليفه مسلم املزراق 

صادق ناصر علي املطر 

طالب علي يوسف السعيد 

عادل علي ابراهيم الربيه 

علي احمد محمد العلي 

علي حيج عبدرب الرسول البقايش 

قاسم عيىس احمد ابومنر 

محمد جواد محمد احلماد 

حسن جاسم احلميد

ادريس سلمان علي املطر 

بدريه حيج خليفه الناصر 

جواد سلمان املطر

حبيب طاهر الزقعان

حسن خليفه مسلم املزراق

حسن محمد حسن النويصر 

حسن يوسف ابراهيم الربيه 

عابديه امن عمر 

عباس احمد جاسم الداغر 

عبدهللا حسن علي املطاوعه 

علي جعفر محمد البقيش 

علي حسن حسن احلباره

علي حسن علي اخلنفر 

علي محمد علي النجار 

غاده توفيق ابراهيم النجار 

فاعل خر بواسطة/ علي ناصر الكاظم

محمد اسماعيل املبريك

محمد إبراهيم خليفه األحمد 

محمد عبدهللا يوسف النويصر 

مصطفى حبيب املزراق

يعقوب يوسف العبدالعزيز

جاسم محمد حبيب النويصر 

حسن جاسم محمد الكاظم 

صادق علي محمد الكاظم 

ابراهيم علي ابراهيم الربيه 

عادل احمد طاهر الزقعان

عبداملحسن عباس كاظم الربيه

عقيل خليفه محمد السعيد 

عمار عبدالهادي عمار الكاظم 

محمد عبدرب علي علي العضب 

ميثم حيج إسماعيل السماعيل 

احمد حبيب عبدهللا العواد 

مرتىض علي خليفه 

احمد غايل عمران العضب 

احمد يوسف عبدهللا الغتم 

جاسم صالح جاسم السالم 

سكين�ه علي محمد الصحيح

علي يوسف عبدالوهاب احلمود 

محمد علي علي السالم 

زينب على صالح االحمد

عبداحلكيم حبيب حيج النويصر

منتظر حبيب حيج النويصر

ضياء حبيب حيج النويصر

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       140 
       140 
       135 
       135 
       130 
       125 
       121 
       120 
       120 
       120 
       120 
       120 
       120 
       120 
       105 
       101 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 

       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       50 
       45 
       45 
       45 
       40 
       40 
       40 
       40 
       40 
       40 
       40 
       36 
       36 
       30 
       30 
       30 
       30 
       30 
       30 
       20 
       20 
       20 
       10 

       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       100 
       99 
       90 
       90 
       80 
       80 
       80 
       80 
       80 
       75 
       65 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       60 
       56 
       50 
       50 
       50 
       50 

املبلغ

1062321,5 لايراجمالي التبرعات النقدية
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14 أسماء الماسيـــة

علي عبدالكريم املبارك

علي محمد النجيدي

فاعل خر

فاعلة خر بواسطة طاهر النجار

مجتيب جمعة الشويفعي

محمد عايش العبدرب الرضاء

مصنع الدبس الذهيب

مطعم مذاق عرايق بالشهارين

معصومة ابراهيم الغريري

معصومة علي النويصر

مكية علي الغوينم

مؤيد جمعة الشويفعي

ابراهيم معتوق عبدهللا االحمد

جمعية الرب باالحساء

السيد محمد باقر السلمان

السيد محمد باقر السلمان

الشيخ علي معتوق النظام

الشيخ محمد يوسف الهاجري

ام جعفر صادق النويصر

بواسطة محمد حسن احلماد

حيج علي السالم

خليفة كاظم حسن الوطيان

خليل ابراهيم احمد النجار

سعود عبدالعزيز العيىس

عادل عابد املطر

عبدهللا علي العلي

حلوم
مواد غذائي�ة

وجبات غذائي�ة
حلوم

مواد غذائي�ة
مواد غذائي�ة

حلوم
حلوم
حلوم
حلوم
سداد

كسوة عيد
مواد غذائي�ة
مواد غذائي�ة

مواد غذائي�ة
حلوم

مواد غذائي�ة
حلوم

كسوة عيد
حلوم

مواد غذائي�ة
وجبات غذائي�ة

مواد غذائي�ة
مواد غذائي�ة

حلوم
كسوة عيد

اسم املتبـــــرع نوع املساعدةاسم املتبـــــرع نوع املساعدة

       570 
       250 
       330 

       1,100 
       100 

       1,200 
       5,100 
       640 

       1,400 
       140 

       1,150 
       100 

       450 
       45,686 
       5,000 
       7,500 

       200 
       450 
       700 

       1,500 
       1,050 
       250 

       2,000 
       400 
       450 
       21 

القيمة التقديرية القيمة التقديرية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

م

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25
26

م

جميع الداعمن )للمساعدات السلة الرمضاني�ة ( للجمعية شهر من ابريل اىل يونيو لعام 2022 : 

جميع الداعمن )للمساعدات العيني�ة ( للجمعية خالل الفرتة من شهر ابريل للعام2022  م ـ اىل نهاية شهر يونيو للعام 2022 م  :   

تنويه: الداعمن للسلة الرمضاني�ة الذين تم استالم دعمهم قبل بداية شهر ابريل تم ذكرهم يف النشرة السابقة 

اسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرعاسم املتبـــــرع م م املبلغاملبلغم

الشيخ جعفر عباس املطر

احمد علي العضب

حيج عبدهللا السعيد

ابراهيم كاظم يوسف الكاظم

ناصر عبدهللا حسن املطاوعة

عبدهللا حسن احلجاب

حجية محمد املطوع

حسن محمد الرصايص

فاعل خر بواسطة محمد احلماد

زهرة احمد االحمد

احمد كاظم الكاظم

تقي علي حيج النويصر

املرحوم / علي حيج عمران النويصر

جاسم احمد مبارك النويصر

علي عباس املطر

عبدهللا صالح النويصر

يوسف علي طاهر البقايش

عدنان احمد املطر

عييس عبدرب الرسول طاهر العمران

ابراهيم معتوق عبدهللا االحمد

يوسف عبدالوهاب حسن احلمود

جعفر علي الوعل

حسن علي ابراهيم الربيه

حبيب عايش النويصر

ميثم كاظم الربيه

صالح عبدهللا الربية

محمد تقي علي النويصر

فاعل خر بواسطة حسن علي االحمد

عبدهللا محمد املطر

علي عباس الزوير

عبدهللا حسن السلطان

كاظم يوسف كاظم السلطان

الشيخ علي معتوق النظام

ماجد اسماعيل السماعيل

علي حسن الوطيان

عبداللطيف ابراهيم النويصر

مصطفى سالم العواد

ابراهيم علي يوسف السعيد

حسن علي محمد الوطيان

احمد خليفة ابراهيم االحمد

تيسر احمد خليفة االحمد

احمد علي العضب

عبداملجيد علي صالح العضب

جعفر حسن اليونس

اسماعيل محمد املبريك

محمد ابراهيم الشويفعي

علي عبدهللا العبدرب الرضا

يوسف محمد محمد اجلاسم

يوسف علي يوسف السعيد

مبارك احمد مبارك النويصر

حبيب ابراهيم احلسن

عمران عبدهللا ابراهيم االحمد

فايق حيج النجار

سكين�ه تقي علي النويصر

املرحومه / فاطمه علي عمران النويصر

املرحوم / مبارك حيج عمران النويصر

حميده مبارك حيج النويصر

احمد سلمان احمد السعد

علي علي حيج النويصر

فاطمه يوسف خليفه السعيد

جاسم محمد الربيه

سعد احمد السيحان

علي طاهر الزقعان

زكريا ابراهيم الكاظم

محمد يوسف احلميد

فاطمة ياسن الوطيان

فؤاد حيج محمد النجار

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

       3,000 
       1,950 
       1,100 
       1,050 
       1,000 
       1,000 
       1,000 
       750 
       750 
       650 
       600 
       600 
       600 
       500 
       500 
       500 
       500 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 

       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       100 

       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       300 
       250 
       200 
       200 
       200 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 
       150 

املبلغ

اجمالي المبلغ

اجمالي المبلغ

25,700 لاير

77,737 لاير
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املساعدات العيني�ة )حلوم ومواد غذائي�ةوكسوة(

مساعدة كسوة وفرحة العيد

مساعدة السلة الرمضاني�ة

مساعدة كافل يتيم

مساعدة شراء اجهزة واثاث للمستفيدين

مساعدات مواد غذائي�ة )وجبات(

مساعدة سداد اجيارات

مصروف زكاة الفطرة

أســــــــــرة

أســــــــــرة

أســــــــــرة

مستـــفيد

أســــــــــرة

أســــــــــرة

أســــــــــرة

أسرتــــان

أســــــــــــر

أســــــــــــر

أســــــــــــر

أســــــــــرة

مساعدة سداد فواتر

مصروف صيانة اجهزة املستفيدين

مساعدة تفريج ُكربة

مساعدة زواج

مساعدة إفطار صائم

مساعدة صيانة وترميم منازل

331
344
344
151

 
685
10

1008

4
 

3
50
1

اسم املتبـــــرع اسم املتبـــــرع

77,737
44,260

132,473
72,900,00

33,800
50,005
13,400
70,560

6,235
7,800,00
41,897
5,700
5,000
2,480

الـمبـــــــــلغالـمبـــــــــلغ

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

14

عدد املستفيدينعدد املستفيدين مم

األرقام تتحدث

املساعدات اليت تم تقديمها للمستفيدين من خدمات اجلمعية خالل الفرتة من شهر ابريل لعام 2022 م ـ اىل نهاية شهر يونيو للعام 2022م وهي كالتايل :

564,247 لايراجمالي المبلغ

إدارة قصر سنابل الفضول للمناسبات
0 5 9 1 6 0 3 2 3 30 5 5 2 5 3 5 5 0 5

للجمعيــة  الماليــة  املــوارد  تنميــة  حنــو 
ســعت اإلدارة التنفيذية متمثلــة يف إدارة 
قصــر  لتطويــر  االســتثمارية  املشــاريع 
ســنابل الفضــول للمناســبات ليكــون 

حتفة معمارية تعكس تطلعات مرتاديه 
وذلك بهدف جلب املزيد مــن اإليرادات 
الــيت بدورهــا ســتحقق االســتدامة المالية 
الراميــة  اجلهــود  وستســتمر  للجمعيــة  

لتطويره طبقا للخطــط التنفيذية املرتبطة 
بتنمية املوارد المالية ، يذكر أن قصر سنابل 
الفضول يستقطب العديد من املناسبات 
االجتماعية والرســمية فهي قاعــة متعددة 

االفــراح  إقامــة  تن�اســب  األغــراض 

واملؤتمرات وتنفيذ الدورات والندوات 

العلمية  و الثقافية .

قصر سنابل للمناسبات  ودوره في تنمية الخدمات
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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 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

بنـــــــــــك �ضـــــــــــــــــــــاب

م�ضـــــرف الراجحـــــــــي

البـــــــــــــــــالد بنـــــــــــك 

البنــــــــــــك العــــــــــربي

بنــــــــــــــك الريــــــــــا�ص

البنــــــــــــك االأهلـــــــــــي

م�ضـــــرف االإمنـــــــــــــــاء

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

جمعية الفضول طريقك إلى الخير

قياس رضا المتبرعين و المانحينقياس رضا المستفيدينمتجــر التبرعات


