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سنابل العطاء
نشرة دورية تهتم باخبار الـجمعية العدد الرابع والعشرون )ربيع اآلخر 1438 هـ (

إعداد الفريق اإلعالمي بالجمعية

24

جمعية الفضول الخيرية للخدمات االجتماعية 

مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية  برقم )386(
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المسمى:
 جمعية الفضول

 الخيرية للخدمات االجتماعية

جهة االرتباط:  
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

تاريخ التأسيس:  
 1428/7/18هـ

مسجلة برقم:
)386(

الموقع الجغرافي:
 بلدة الفضول

االحساء – المنطقة الشرقية
العنوان البريدي: 

ص ب : 26100
 الرمز البريدي 31982

الموقع االلكتروني:
WWW.FS.ORG.SA

البريد االلكتروني:
FUDOOLSOCIETY@GMAIL.COM 

التعريف 

بالجمعية

الريــادة في العمــل الخيــري واالجتماعي لتحقيق مجتمــــــع 
مثالي وخال من الفقــــر.

تقديم الخدمات االجتماعية للفقراء من خالل الدعم المادي و التدريب 
والتأهيل والتوظيف. واإلســهام الفعال لتطوير المجتمع المحلي ببلدة 

الفضول من خالل خدمات اجتماعية، صحية، ثقافية وتربوية.

المجال المالي :
1- تنويع الموارد المالية للجمعية.

2- ترشيد النفقات.
3- تنمية الموارد المالية .

المجال البشري :
1- استقطاب الكفاءات للعمل في الجمعية.

2- بناء قدرات العاملين بالجمعية.
3- تحسين بيئة العمل .

4- تطوير لوائح و أنظمة العمل.

مجال المستفيدين :
1- اإلسهام الفعال في توعية المستفيدين والمجتمع اجتماعياًَ 

وثقافيًا وصحيًا وأسريًا.

2- تحويل األسر المستهلكة إلى أسر منتجة.
3- اإلسهام الفعال في رفع المستوى التعليمي بمجتمع الفضول.

4- المشاركة في تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء بلدة الفضول.
5- تقديم الرعاية الشاملة للفقراء واأليتام.

6- التواصل الفعال )الداخلي والخارجي( بين الجمعية والمجتمع.
7- تقديم الخدمات التطويرية لمرافق البلدة المرتبطة بالجمعية.

مجال الخدمات :
1- تطوير وتنويع الخدمات.

2- تقديم خدمات ذات جودة عالية.
3- االستغالل األمثل للتكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل الخدمات.

4- إيجاد خدمات جديدة تتماشى مع حاجة المجتمع.

الرسالة :الرؤية :

األهداف االستراتيجة للجمعية :
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بلجنتــي  ممثلــة  الجمعيــة  قامــت 
الخدمــات واالجتماعيــة بتأميــن وتوزيع 
المساعدات الشتوية لهذا العام 1438هـ 
والمتمثلــة فــي البطانيــات علــى جميع 
بقيمــة  خدماتهــا  مــن  المســتفيدين 

44000 الف ريال كما قام فريق الصيانة 
بعــض  ســخانات  بصيانــة  بالجمعيــة 
المســتفيدين حســب الطلبــات المقدمة 

منهم.

توزيع المساعدات الشتوية بالجمعية

من الداخل

أخبار موجزة

1( حــدد مجلــس االدارة موعــد اجتمــاع 
الجمعيــة العمومية بتاريــخ 1438/4/13هـ 

الموافــق 2017/1/11م. كمــا اكــد المجلس 
بالبــدء فــي االســتعدادات الضروريــة لعقد 

االجتماع.
مــن  المبدئيــة  الموافقــات  اســتالم   )2
اللجنة التنســيقية لبرامج وأنشطة هذا العام 

للجمعية.
االجتماعيــة  التنميــة  لمركــز  الرفــع   )3
الجديد  المالــي  الجمعيــة للعــام  بأنشــطة 

للحصول على الموافقات النهائية.
4( أكمل  عدد  من طالب وطالبات 
الملــك فيصــل متطلبــات   جامعــة 

التدريب الميداني بالجمعية.
طــالب  مــــــن  عــدد  أكمــل    )5
والكليات  المعاهــد  بعــض  وطالبات 
المحليــة برنامــج التدريــب التعاوني 

بالجمعية.
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بدعــــــم مــن األســتاذ حســين العبــاد 
مشكــــــورا تم صيـــــــانة أسطــــح  عــدد  
مــن  المنــازل لبعـــــــض المستفيــــــــدين 

مشاريع

صيانة وترميم بعض منازل المستفيدين

الجمعية تساهم في تحديث بيانات المستفيدين من الضمان االجتماعي 

تسهيـــــــاًل علــى المســتفيدين مــن 
الجهـــــــــد  عنــاء  الجمعــــــــية  خدمــات 
والوقــت وتحفيزا لهم فقـــــــد تم اإلعالن 
بتحـــــديث  الجمعيــة  عــن استعـــــــــداد 

من خــــــــدمات الجمعـــــية وذلك تفـــــاديا 
لتسرب األمـــــــطار إلى داخل منازلهــــــــم 
وذلك بعـــــد الكشــف الميدانــي لمنازلهم  . 

بيانات مستفيـــــــدي الضمــان االجتماعي 
وقــد تجــاوب العديــد منهــم وتــم  إنهــاء  

اجرءاتهم   في حينه.

وقد تم االنتهــــــــاء من بعض المنـــــــازل  
والعمل جــــــــار  فــي استكمــــــال المنازل  

البــــــاقية.
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رئيس الجمعية يكرم الموظف المثالي

تكريم

كرم صاحب السمو االمير / بدر بن محمد 
بن جلوي آل سعود حفظه اهلل جمعية الفضول 
الخيريــة لتكريمهــا اكثــر مــن 390 متفوقا 
ومتفوقة من المرحلتين المتوسطة والثانوية 

إدارة  مجلــس  رئيــس  ســعادة  كــرم 
الجمعية المهندس علــي عبداهلل العبدرب 
ا لرضاء الموظف المثالــي بالجمعية  للعام 
الماضــي وقد  تم  اختيار  األســتاذ/ صالح 

خالل العام الدراسي 1437/1436هـ وذلك 
ضمن حفــل اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة 
االحســاء لتكريم الطــالب المتفوقين والذي 
أقيم يوم  االثنين1438/3/13هـ في قاعة 

عيســى العواد تقديرا  لجهــوده في تنفيذ 
وإنجاح برامــج الجمعية كما قدم له أعضاء 
مجلــس اإلدارة الشــكر الجزيــل وتمنوا له 

دوام التوفيق والنجاح.

الشيخ حسن آل  شيخ  بجامعة الملك فيصل 
باالحســاء وقد تسلم درع التكريم من سموه 
رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس علي 

عبداهلل العبدرب الرضاء.

محافظ األحساء األمير بدر بن جلوي يكرم جمعية الفضول الخيرية
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أنشطة

شــارك عدد  من  منسوبي  الجمعية في 
العديد من ورش العمل ضمن البرنامج الذي 
نفــذه  مركز التنميــة االجتماعية باالحســاء 
والتي أقيمت على مسرح المركز وقد شملت  

ورش العمل التالية  :
للبرامــج  التخطيــط  أســاليب   )1
والمشــروعات االجتماعيــة وحضرها كل من 
م/احمد حسين البرية و االستاذة/ بنين حجي 

البقاشي و أقيمت بتاريخ 1438/2/6هـ.
2( التواصــل مــع اآلخرين وفــق أنماط 
الشخصية وحضرها كل من األستاذ/ عبدرب 

الرســول البرية واالســتاذ/ علي علي الجعفر 
وأقيمت بتاريخ 1438/3/14هـ.

االجتمــاع  إعــداد محاضــر  مهــارات   )3
والتقاريــر و حضرتهــا كل مــن األســتاذة/ 
بتاريــخ  أقيمــت  و  المطاوعــة  علــي  بــدرة 

1438/3/6هـ.
االجتماعييــن  الباحثيــن  تأهيــل   )4
وحضرهــا األســتاذ عبــدرب الرســول محمد 
البريــة واألســتاذ/ ياســين كاظــم الوطيان 
واالستاذ/ علي صالح االحمد و أقيمت بتاريخ 

19-1438/3/20هـ.

5( مهنيــة اإلعالم االجتماعي و حضرتها 
كل مــن األســتاذة/ خديجة طاهــر النويصر 
واألســتاذة/ بنيــن علــي البقاشــي و أقيمت 

بتاريخ 20-1438/3/21هـ.
وفي الســياق نفســه حضر األستاذ باقر 
حســن العلي ورشة عمل »الجوانب القانونية 
إلدارة الجمعيــات والمؤسســات األهليــة في 
أقيمــت  والتــي  الجديــدة«  األنظمــة  ضــوء 
مســاء يوم األربعــاء 1438/3/22هـ بفندق 

هوليدي ان الخبر.

منسوبو  الجمعية يحضرون عددا من ورش العمل التأهيلية
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أنشطة

في إطار التعاون المشــترك بين جمعية 
الفضــول الخيريــة والمجتمــع وفــي إطــار 
جهودها االجتماعية والخيرية أقامت الجمعية 
حملة التبرع بالدم في نسختها العاشرة تحت 
شــعار : نقطــة دم تهــب حيــاة وذلــك لمدة 
ثالثــة أيام اعتبارا من يــوم الخميس الثالث 

والعشرين من شهر ربيع األول بمقر الجمعية 
والتي تستهدف جميع أفراد المجتمع

وأكــدت إدارة الجمعيــة أن هــذه الحملة 
تهدف لنشــر الوعي فــي المجتمع من خالل 
تكثيــف حمــالت التبــرع وتوعيتــه بأهمية 
التبــرع بالــدم ومــدى الحاجة إليــه وفوائده 

وفضله وسد حاجة بنوك الدم هذا إلى جانب 
ما ينطوي عليه التبرع من أجر وفائدة صحية 

للمتبرعين. 
وقد شارك بالحملة 227 متبرعا استبعد 
منهــم 49شــخصا لعــدم انطباق الشــروط 

عليهم.

178متبرعا في الحملة العاشرة للتبرع بالدم
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الجمعية تشارك في جائزة وسام جمعية البر باالحساء

رشــح مجلس ادارة الجمعية األستاذ 
محمــد طاهر النويصر عضـــــــو مجلس 
إدارة الجمعيــة الســابق لجائــز وســــام 
جمعيــة البــر باالحســاء نظيــر جهــوده 

عضويتــه  خـــــالل  والبــارزة  التطوعيــة 
بالجمعية وبعدها باإلضافة الى دوره الفاعل 
على مســتوى البــــــلدة والمحافظة كما تم 
ترشــيح شركـــــة محمد وعلي فهــد العلي 

التجـــــارية للجائــزة المذكــورة  نظيــر  
دعمها المستــــــمر لفعاليات الجمـــــعية 

ومشـــــاريع األســــــر المنتجـــــــة .

كــرم  عدد من  أولياء أمور الطالب ببلدة 
الفضــول الحاصلين علــى المنح الدراســية 
بالمعاهد والجامعات السعودية إدارة الجمعية 
وموظفيها على مساهمتهم في توفير المنح 

عدد من  أولياء أمور الطالب يكرمون الجمعية

ألبنائهم وبناتهم.
 وعلــى الصعيــد نفســه كــرم رئيــس 
علــي  المهنــدس  الجمعيــة  ادارة  مجلــس 
عبداهلل العبدرب الرضاء األستاذ محمد طاهر 

النويصرعضو مجلس ادارة الجمعية السابق 
نظيــر جهــوده التطوعيــة والبــارزة خــالل 
عضويتــه بالجمعيــة وبعدهــا باإلضافة الى 
دوره الفاعل على مستوى البلدة والمحافظة.

أنشطة
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اقامت الجمعية بالتعاون مع مستشــفى 
مدينــة العيــون باالحســاء الحملــة الوطنية 
للكشــف المبكر عن ســرطان الثــدي 2016 

اللجنة النسائية تشارك بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تحت شــعار »أنت الحياة، افحصي وطمنينا« 
وذلك يــوم األثنيــن الموافــق 1438-2-8 
فحــص  تــم  حــــــيث  يومــــــــان  لمــدة 

العــــــديد مــــن الحاضــــرات في عيــــــادة 
الكشـــــــــف المبكـــــــر لسرطان الثـــــــدي 

المتنقـــــلة.

الجمعية تشارك في حملة تنظيف جبل الشعبة

شــاركت الجمعيــة ممثلــة فــي مركز 
الهاتف االستشــاري في حملة تنظيف جبل 
الشــعبة وبهذه المناسبة قدم رئيس بلدي 
االحســاء شــكره الجزيــل لجميــع الجهات 

والفرق المتطوعة 

أنشطة نسائية
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أرقام

زيارة مسؤولي مركز التنمية االجتماعية للجمعية

بتاريــخ  االحــد  يــوم  الجمعيــة  زار 
1438/3/2هـــ فريــق عمــل مــن مركــز 
التنميــة االجتماعيــة باالحســاء مكون من 
االســتاذ/ هاني الوباري )باحــث اجتماعي( 
واالســتاذ/ محمــد الرصاصــي )محاســب( 
وذلك من أجل المتابعة السنوية ولالطالع 

على األمور المالية واإلدارية بالجمعية.
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الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمين لهذا المشروع خالل الفترة من شهر محرم للعام 1438هـ الى نهاية شهر ربيع اول لعام 1438هـ :

ابراهيم علي الحيدان

احمد مبارك حجي النويصر

المرحوم/خليل ابراهيم االحمد

المرحوم/علي احمد النجار

المرحومة/مكية علي البوعلي

بدرية حجي اعواد

حسين عللي عبداهلل الفضولي

حمزة الهويشل

خليل ابراهيم احمد النجار

سعيد حجي علي السالم

سعيد ناصر حسين الحبارة

صالح مبارك النظام

طاهر سالم النويصر

عقيل عباس محمد المطر

علي حسين الهويشل

علي صالح االحمد )الكاظم(

علي عبدالكريم المبارك

علي علي حسين الجعفر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

150

1800

300

300

150

300

1800

300

1800

150

150

800

150

1800

1500

600

450

600

فاعلو خير

فضة حجي العواد

كاظم صالح حسين الجعفر

كاظم يوسف كاظم السلطان

لطيفة حجي العواد

محمد احمدالسعيد

محمد خليفة سعيد العيد

محمد طاهر طاهر النويصر

محمد علي احمد النجار

مريم طاهر النويصر

نورة يوسف العواد

يوسف عمران الخاطر

احمد عبدالوهاب النجار

عادل طاهر النجار

زكريا محمد المطر

ستار حسين النجار

احمد الغانم

لطيفة علي المطاوعة

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

5350

300

1500

1800

100

200

150

1800

600

150

300

2000

300

600

1350

900

1520

450

ليلى البراهيم

يوسف جواد المطاوعة

المطاوعة

يوسف عباس المطر

امل علي العمران

باقر جواد المطاوعة

فوزية ابوصبيح

كريمة علي المطاوعة

امال عبدالوهاب النويصر

حبيب علي النويصر

مريم علي المطاوعة

شيخة علي المطاوعة

واصل جواد المطاوعة

حسين احمد الكاظم

زينب علي المطاوعة

جواد المطاوعة

ياسين محمد ناصر الرصاصي

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

750

900

450

900

450

300

900

900

1350

150

900

900

450

450

450

450

1000

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م

أرقام

44,120  ريال المجموع الكلي



24
12

أسماء المعة

جميع الداعمين )للمساعدات النقدية( للجمعية خالل للفترة من شهر محرم للعام 1438هـ الى نهاية شهر ربيع اول لعام 1438هـ :

جمعية البر باالحساء

الشيخ / جعفر عباس محمد المطر

مصنع الري لالغذية

فاعلو خير

مركز البحبى للتموين

شركة محمد وعلي فهد العلي التجارية

كاظم يوسف الكاظم

علي صالح االحمد

ياسين محمد الرصاصي

مال / ناصر يوسف السلطان

الشيخ / علي معتوق النظام

الشيخ / محمد باقر جواد المطر

امين عبداهلل العلي

ابراهيم طاهر عبداهلل البرهيم

زينب يوسف البطيان

هند يوسف البطيان

بدر نايف العتيبي

علي عبدالكريم المبارك

خليل ابراهيم احمد النجار

ابراهيم خليفة االحمد

المرحومة/ ام علي احمد الحماد

عقيل عباس محمد المطر

صالح مبارك النظام

يعقوب يوسف العبدالعزيز

جواد طاهر احمد المطاوعة

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

97792

23671

17850

11077

10000

6307

4000

3817

3200

2919

2615

1771

1044

1000

650

650

620

560

537

500

500

500

500

480

409

حسين علي كاظم النويصر

احمد حسين النويصر

تقي علي النويصر

صالح مبارك النظام

وليد جابر الياسين

عدنان احمد المطر

احمد شريدة البرية

ستار حسين النجار

ايمن محمد النويصر 

زهرة حسين السعيد

زهرة طاهر المزراق

سهيلة علي العضب 

بدر حسن الداود

مريم طاهر العواد

حبيب علي النويصر

المرحوم/عمر حسين الكليبي

ام مطلق الخاطر

جميلة حجي الخليفة  

عبداهلل علي القطان

محفوطة محمد البراهيم 

مريم طاهر النويصر

حسين خليفة الهويشل

عبداهلل حسين علي النويصر

علي احمد الزقعان

علي حسين صالح النويصر

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

401

400

400

389

353

350

300

300

300

300

300

300

276

250

250

200

200

200

200

200

200

150

150

150

150

فاطمة صادق النويصر

جواد حجي العمران

عبدالعزيز عبداهلل العبدرب الرضاء

ام رائد عبداهلل النجار

شيخة علي المطاوعة

فوزية ابوصبيح

المرحوم/علي احمد النجار

المرحومة/ فاطمة جاسم البوحمود

المرحومة/مكية علي البوعلي

حرم/زكريا ياسين القطان

عابد عبداهلل علي المطر

عامر عبداهلل المطاوعة

عبدالرسول محمد البرية

علي اسماعيل السماعيل

كاظم صالح حسين الجعفر

يوسف احمد النظام

يوسف طاهر علي العمران

عبدالعزيز علي الحبيب

فاضل احمد مبارك السالمة

عيسى عبدالرسول العمران

ام احمد جاسم الحميد

امير التريكي

عبداهلل جاسم العواد 

حجي محمد السالمة

عبدالعيز اسماعيل السماعيل

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

150

130

120

105

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97

90

85

61

60

60

50

50

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م
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البنك االسالمي للتنمية

فاعل خير

عابد عبداهلل علي المطر

شركة باسمح التجارية

علي صالح االحمد

عامر عبداهلل المطاوعة

راضي العضب

زكريا ابراهيم الكاظم

عبد العزيز اسماعيل السماعيل

شركة العلي التجارية

ابراهيم علي يوسف السعيد

عبدالهادي محمد العضب

ام/علي السعيد

حسن صالح الخلوف

عبدالقهار عبداهلل المطااوعة

باقر السالم

ام رائد عبداهلل النجار

احمد عمر الكليبي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

500,000
5100
3700
2500
2100
1800
1,200
1050
850
800

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

مواد غذائية

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

مواد غذائية

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

مالبـــــــس

أثــــــــــاث

750
700
400
400
320
300
170
160

جميع الداعمين )للمساعدات العينية ( للجمعية خالل الفترة من شهر محرم  للعام1438هـ الى نهاية شهر ربيع اول لعام 1438هـ :

االســـــــــــماالســـــــــــم مم نوع المساعدةنوع المساعدة القيمة
التقديرية

القيمة
التقديرية

أسماء المعة

علي علي حسين الجعفر

كاظم يوسف كاظم السلطان

مريم حسين النويصر

ياسين كاظم الوطيان

صالح عيسى العواد

76

77

78

79

80

50

50

50

50

41

محمد يوسف الحميد

علي عبداهلل الكاظم

عبدالعزيزعبداهلل العبدربالرضاء

عبداهلل حسن الحميد

بدر حجي البدر

81

82

83

84

85

38

31

21

20

20

محمد حسن صالح النويصر

باقرعلي محمد السالم

زكريا ابراهيم الكاظم

86

87

88

13

10

10

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م

202,400 ريال المجموع الكلي

المجموع الكلي 522,300 ريال
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المســاعدات التي تم تقديمها للمســتفيدين من خدمات الجمعية خالل الفترة من شــهر محرم لعام 1438هـ الى نهاية شــهر ربيع اول 

للعام المالي 1438هـ وهي كالتالي:

نوع المساعدةنوع المساعدة المبلغعدد المستفيدينمم المبلغعدد المستفيدين

األرقام تتحدث

رسوم دراسية

فسحة مدرسية

مساعدات مواد غذائية 

مساعدة اصالح اجهزة

مساعدة زواج

مساعدة سداد ايجارات

مساعدة سداد ديون

مساعدة سداد فواتير

مساعدة شتوية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15150

1000

5975

4500

7150

216935

232304

2000

10500

126130

4000

21000

44000

1,000

2,456

43,400

3

150

420

46

11

37

1

3

420

44

1

-

5

1

-

-

مساعدة شراء اجهزه للمستفيدين

مساعدة صحية

مساعدة صيانة وترميم

مساعدة طارئة اجتماعية

مصروفات المغتسل و المقبرة

مصروفات قاعة متعددة االغراض

مصروفات مبنى االداة و دار الفتاة

737,500 ريال المجموع الكلي
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شكر خاص من مجلس إدارة الجمعية 

لجميع الداعمين لمشاريعها وانشطتها ويأمل منهم االستمرار 
في الدعم كما يأمل المجلس من بقية األخوة واألخوات

 بالمشاركة بدعمهم المادي و المعنوي

مشروع االجهزة المنزلية :

وتقوم الجمعية من خالله بتوزيع العديد 
مــن اصناف االجهزة المنزليــة مثل الدفايات 
والســخانات والثالجات والغساالت والمكيفات 
كلما دعت الحاجة لذلك وبعد التاكد من عدم 
صالحية االجهــزة الموجودة لديهم باالضافة 
الــى عمــل صيانــة دوريــة علــى االجهــزة 

المنزلية. 

مشروع معونة الشتاء :

ويتم مــن خاللــه تفقد نواقص االســر 
المحتاجــة قبل وخــالل فصل الشــتاء بحيث 
يتم تزويد اسر الفقراء بجزء من احتياجاتهم 
من وسائل ومستلزمات التدفئة كالبطانيات 
التدفئــة  واجهــزة  الشــتوية  والمالبــس 
الكهربائية حماية لهم من برد الشتاء القارس 

وما قد يسببه لهم من اذى القدر اهلل. 

مشروع مساعدة المقبلين على الزواج :

ويتــم مــن خالله صــرف مبالــغ نقدية 
للمقبليــن علــى الــزواج مــن ابنــاء االســر 
الفقيــرة والمحتاجة وتمثل جزء بســيط من 
المصروفــات الضروريــة للــزواج مــن اجل 

مسـاعدتهم الستكمــال نصف دينهـــــــم.

مشروع دفع جزء من قيمة استئجار المنازل:

ويتــم مــن خالله صــرف مبالــغ نقدية 
تمثل جزًء من قيم االيجار لالســر المحتاجة 
مــن اجل مســاعدتهم فــي توفير مســكن 

مناسب يؤويهم ويوفر لهم بيئة مناسبة.

مشروع ترميم المنازل:

منــازل  تفقــد  اســاس  علــى  ويقــوم 
المحتاجيــن وعمــل بعض الصيانــة الدورية 
لهــذه المنــازل والتاكــد مــن ســالمة البناء 
والتمديــدات الكهربائيــة والصحيــة وترميم 

التالف منها.

مشروع المواد الغذائية :

من المشــروعات الضخمة فــي الجمعية 
من حيث االعداد لها واالقبال عليها فالجمعية 
تنفذ المشــروع على 3-4 دفعات خالل العام 
الواحــد حيث يتم من خالل المشــروع صرف 
المعونات الغذائية المنوعة لالســر المحتاجة 
او احالتهــم على المراكز التجارية والتموينية 
العامــة لياخــذوا ما يحتاجونه بانفســهم من 

المواد الغذائية االساسية.

دعوة للمشاركة في دعم مشاريع الجمعية الرئيسية

متفرقات
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