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من الداخـــــل

- اعتمــاد وطبع الدليــل التنفيذي  لخطة 
الجمعية التشغيلية وتم توزيعه على مقرري 

اللجان للعمل به.
- اعتماد وطبع الئحة دليل المســتفيدين 
الجديدة للجمعية وتــم توزيعها على مقرري 

اللجان للعمل بها.
- جار العمل على إعداد وتصميم التقرير 
الســنوي للعام المالي 1436هـ  وسوف يتم 
طباعته وتوزيعه على الداعمين خالل شــهر 

شعبان القادم إن شاء اهلل.
- من باب الشــراكة المجتمعية 5 طالبات 
من جامعة الملك فيصــل يطبقن في اللجنة 
النســائية بالجمعيــة. باإلضافــة إلى تطبيق 

طالبة من معهد التنمية األسرية باإلحساء.

أخبار موجزة

قامت لجنة الخدمات بالتعاون مع اللجنة 
االجتماعيــة بتأميــن وتوزيــع المســاعدات 
الشــتوية لهذا العام 143٧هـ والمتمثلة في 
توزيع 690 بطانية على جميع المستفيدين 
مــن خدمات الجمعية والتــي تقدر قيمتها ب 

50000 ألف ريال. 
كما قام فريق الصيانة بالجمعية بصيانة 
ســخانات بعض المســتفيدين حسب طلبات 

الصيانة.

الفضول الخيرية توزع المساعدات الشتوية 
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مشـــــــاريع

تماشــيا مع خطتها االستراتيجية بدأت 
الجمعيــة  مع مطلع هذا الشــهر في تنفيذ 
مشــروعها الثانــي لبناء مقــر  لها ومعرض  
لألســر المنتجة حيث تمت  تســوية األرض 
وحفرهــا و االنتهــاء مــن صــب خرســانة 
القواعد األساســية للســور الفاصــل بينها 
وبين المزارع المجاورة من الجهة الجنوبية.

كمــا أن الجمعيــة انتهــت مؤخــرا  من 
ردم أساســيات مشــروع القاعــة المتعددة 
األغــراض والعمل جار في تنفيذ الجســور  

األرضية  )  الميدة (  للمبنى. 

البدء في تنفيذ مشروع بناء مقر للجمعية 
و معرض لألسر المنتجة و االستمرار في بناء قاعة الجمعية المتعددة األغراض
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فعــــــاليات

بجمعيــة  الصحيــة  اللجنــة  أقامــت 
الفضول الخيرية حملتها السنوية   للتبرع 
بالــدم لهــذا العــام 143٧هـ بحضـــــور   
293 شــخصًا  اســتبعد منهم52 شــخصا 
لعدم انطباق  الشــروط عليهم ، من جهة 
أخرى ذكر المسئول اإلعــــــالمي باللجنة 
األستاذ / عدنان رمضان الخنفر بأن تدفق 
المتبرعين اســتمر في اليوم الثالث ولكن 
تــم ايقاف التبرع فــي وقت مبكر من ذلك 
اليوم الكتمال العدد المطلوب حسب رغبة 

الشؤون الصحية ومختبرات الدم.

بالــــدم  للتبــــرع  التاسعــــة  الحملــــة  فــــي  متــــبرعًا   241
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شــاركت الجمعيــة ممثلــة  بالفريــق 
اإلعالمــي فــي تفعيــل أســبوع المــرور 
الخليجــي المشــترك لهذا العــام 2016م  
وذلك بعمــل العديد من البنــرات الداعية 
إلى االلتــزام بأنظمة المــرور حفاظا على 

الفريــق  أن  كمــا  الممتلــكات  و  األرواح 
اإلعالمــي أطلــق فيلمــا قصيــرا يتحدث 
عــن أهميــة التقيــد بأنظمة المــرور من 
أجل سالمة أرواح الســائقين والمواطنين 

والمقيمين.

الجمعـــية تشـــارك فـــي تفعـــيل أسبـــوع المـــرور الخـــليجي 

فعــــــاليات
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قدم المدرب األســتاذ حسين البراهيم 
االســتماع  »مهــارات  بعنــوان  أمســية 
واإلنصات«  وذلك بقاعة الجمعية وبحضور 

53 مشاركا ومشاركة. 
وقــد بــدأ المحاضر األمســية بتعريف 
»االستماع« على انه التقاط األذن لحديث 

مــا ســــواء بقصــد أو من غيــر قصد من 
السامع . باإلضافة إلى  تعريفه »اإلنصات« 
بأنه التركــــــيز العمـــــيق في مــا يقوله 
المتحدث وسط خضوع تام لجميع الجوارح 

بعيدا عن التصنع والتكلف.
وقد اســتطاع المحاضر بــان يرفع من 

درجــة التفاعــل بينــه وبين المشــاركين 
وفــي  الشــيق.  بأســلوبه  والمشــاركات 
نهايــة األمســية تــم تكريـــــم المحاضر 
على جهــوده الفاعلة في إنجاح برامــــــج 

وأنشطة الجمعية.

الجمعيــــة تقيم أمسيـــة لتنمية مهـــارات االستمـــاع و اإلنصات

نــــــــدوات 
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والســبت  الجمعــة  يومــي  خــالل 
عقــــدة  المـــوافق 23-143٧/6/24هـ  
الجمعيــة وبالتعــاون مــع مركــز طالئــع 
الريادة للتدريب ورش عمل بعنوان »فنون 
ومهارات التسويق والعناية بالمستفيـــد« 
وقد شــارك فيها اكثر مــن 30 عضوًا من 
اعضاء مجلس ادارة الجمعـــــية وعضوات 
اللجنــة النســائية بالجمعيــة باإلضــــافة 

الى موظفــي الجمعيــة. ادار ورش العمل 
الدكتــور طارق جودة مديــر عام مجموعة 
والماليــة  االداريــة  لالستشــارات  الــرواد 

والتدريب.
وعلــى مدى اكثر من 10 ســاعات من 
التدريــب تخللهــا الكـــــثير مــن التمارين 
تعــرف  والمشــتركة  الفرديــة  العمليــة 
المهــارات  علــى  خــــــاللها  المشــاركون 

الالزمة للتســويق والعناية بالمستفيدين 
والتعامل مــع المتبرعيــن وكيفية عملية 
التفاوض معهم باإلضافة الى التعامل مع 
بعض انماط الشــخصيات مثل شــخصية 
صعبــة المــراس او المتكبــر وغيرها من 
الشخصيات التي يتعامل معها فريق عمل 

الجمعية يوميًا.

ورشــــــة عمــــــل مهـــــــــارات العنــــــاية بالمستـــــــــفيد

نــــــــدوات
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أنشطـــة نســـائية

النســائية  اللجنــة  مقــررة  قدمــت 
بجمعيــة الفضــول الخيريــة ورقــة عمل 
بعنوان »اثر مســاندة الجمعيــات لبعضها 
فــي الرقــي بالعمــل التطوعــي« خــالل 
بالجمعيــات  النســائية  اللجــان  لقــاء 
الخيريــة األول بمحافظة االحســاء والذي 
احتضنه القســم النســائي بمركز التنمية 
االجتماعية باالحســاء مســاء يوم االربعاء 
143٧/6/28هـــ وذلــك بهدف التنســيق 
وتحقيق التكامل بيــن الجمعيات, بحضور 
مشرفة القسم النســائي االستاذة ابتسام 
ابراهيــم الخضر وممثالت مركــز التنمية 
ممثــالت  الــى  باإلضافــة  االجتماعيــة 

الجمعيات الخيرية باالحساء. 
وبــدأ اللقاء الذي عقد بمســرح المركز 

بآيــات من الذكــر الحكيــم ألقــت بعدها 
مشرفة القسم النسائي بالمركز االستاذة 
ابتسام ابراهيم الخضر كلمة أشادت فيها 
بجهــود الجمعيــات ومنجزاتهــا وما تقدم 
مــن أعمــال خيريــة وجليلة فــي رعايتها 
لهــم  المســاعدة  وتقديــم  للمحتاجيــن 
وألسرهم كما تخلل برنامج اللقاء العديد 

من الفقرات. 
ثم استعرضت مقررة اللجنة النسائية 
بالجمعيــة االســتاذة نوال عيســى المطر 
مــن  العديــد  خاللهــا  وطرحــت  ورقتهــا 
المقترحــات والتوصيات مــن اجل توضيح 
وســائل وادوات التكامــل بيــن الجمعيات 
وذلك عن طريق نشر ثقافة التكامل وابراز 
انجازات الجمعيات باالضافة الى تشــكيل 

مجلس تنســيقي بين الجمعيــات. الجدير 
ذكــره فقد مثل الجمعية خــالل هذا اللقاء 
كل من االســتاذة ليلى عبــداهلل النويصر 
واالســتاذة وفــاء علــي االحمد واالســتاذة 
بدرة علي المطاوعة واالستاذة بنين حجي 
البقاشي واالستاذة خديجة طاهر النويصر 

عضوات اللجنة النسائية بالجمعية. 
بعــد ذلك فتح باب النقــاش العام عن 
دور الجمعيــات الخيريــة وماتواجــه مــن 
صعوبات حيث أوصى المشاركات بضرورة 
التواصل مــع المركز , كما أوصوا بضرورة 

تكرار مثل هذه الملتقيات.
وفــي الختــام تــم تكريــم الجمعيات 

المشاركة. 

جمعية الفضول تقدم ورقة عمل خالل اللقاء األول للجان النسائية
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بمشــاركة 30 فتاة من حرفيات األسر 
دورة  اختتــام   تــم  بالجمعيــة  المنتجــة 
الخياطة النسائية للحرفيات والتي اقامتها 

اللجنــة النســائية بالشــراكة مــع مركــز 
النخلة النســائي للتدريــب الحرفي ضمن 
برنامج التدريب المهني والحرفي للنســاء 

لهــذا العــام. ومدتهــا ثالثة أشــهر  قدم 
المركــز العديد مــن المهــارات الضرورية 

للمشاركات.

للحــــــرفيات النســــائية  الخيــــــاطة  دورة  اختتــــــام 

أنشطـــة نســـائية

إعـــالن هـــام
جهودهــا  الجمعيــة  تكثــف 
لتفعيــل منــح البائعــات وصاحبات 
البسيطة قروض ميسرة  البسطات 
اصحــاب  مــع  بالتنســيق  ذلــك  و 
الفرصة  التجارية؛ إلعطاء  المحالت 
للمواطنات من االسر المنتجة للبيع 

والتكســب فــي المواقــع المتاحــة 
للبسطات.

فعلــى مــن ترغــب الحصــول 
على ذلك مراجعة اللجنة النســائية 
بالجمعيــة وبأســرع وقــت ممكــن 

فالعدد محدود.
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أرقـــــــــام

ابراهيم علي الحيدان

احمد سهل السويلم

احمد محمد السعيد

1

2

3

4

5

6

600

900

100

300

450

450

100

1800

600

7

8

9

ادم محمد المبيريك

المرحومه / مكية علي البوعلي

المرحوم/ علي احمد النجار

ام غريب محمد  السالم

امل عبدالوهاب مبارك النويصر

امل علي حسين العمران

اسم المتبرعاسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغالمبلغ

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمين لهذا المشروع خالل الفترة من شهر ربيع الثاني  الى نهاية شهر جمادى الثانية لعام 143٧هـ :
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باقر جواد طاهر المطوعة

بدرية حجي العواد

جواد طاهر احمد المطاوعة

حبيب علي حسين النويصر

حسن ومحمد ابناء خليفة العلي وام باقر واحمد

حسين احمد صالح الكاظم

حمزه الهويشل

خوله احمد النويصر

زينب علي طاهر المطاوعة

ستار حسين احمد النجار

سعيد حجي السالم

سلمة يوسف عمران الخاطر

شيخة عي طاهر المطاوعة

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

600

300

600

800

1000

600

600

1800

600

1350

300

2000

1200

550

600

2250

300

22.365

300

1200

500

1200

100

600

1000

450

900

1200

 300

450

600

1200

900

100

100

300

100

32272.365 ريال

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

طاهر سالم النويصر

علي صالح كاظم االحمد )الكاظم(

علي عبدالكريم المبارك

علي ناصر علي المطر

فاعلو خير

فضة حجي العواد

فوزية ابوصبيح

كاظم صالح حسين الجعفر

كريمة علي المطاوعة

لطيفة حجي العواد

لطيفة علي طاهر المطاوعة

ليلى البراهيم

سعيد ناصر الحبارة

محمد علي احمد النجار

مريم علي المطاوعة

نورة يوسف العواد

واصل جواد طاهر المطوعة

وفاء جواد طاهر المطاوعة

يوسف جواد طاهر المطاوعة

يوسف عباس محمد المطر

رملة معتوق االحمد

زينب يوسف البطيان

محمد حجي العواد

هند يوسف البطيان

اسم المتبرعاسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغ

المجموع الكلي

المبلغ

أرقـــــــــام
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أسمـــاء المعــــة

احمد حسين النويصر

احمد عبداهلل ابراهيم النجار

الدكتور/ ياسين محمد ناصر الرصاصي

السيد/ شرف احمد العلي

الشيخ / محمد باقر جواد المطر

الشيخ /علي الدهنين

المرحومه / مكية علي البوعلي

المرحوم/ حسن البوحمود

المرحوم/ علي احمد النجار

انور حسين الداود

باقر حسن العلي

حاوية المالبس

حبيب علي حسين النويصر

حجي محمد محمد الحمود/ العواد

حسين جاسم الحميد

حسين علي احمد العباد

حسين علي الفضولي

خليل ابراهيم النجار

زد القرنين للتوظيف

سالم محمد الحمود

ستار حسين احمد النجار

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

34

35

36

37

38

39

40

41

42

50

500

1700

400

2299

30000

150

1.000

150

71

160

19000

2720

220

106

25900

1076

505

30

116

200

25000

13000

400

250

60

650

300

2100

72

133

192

1.000

1.000

215

2213

1880

25

623

250

340

50

1196

46276

400

500

10000

194

12750

210

905

951

1000

70

100

100

150

50

103

100

610

155

200

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

شركة ارامكو السعودية

شركة نابكو للمواداالستهالكية

شيخة عي طاهر المطاوعة

صادق يوسف السعيد

صالح العواد

صالح يوسف صالح الكاظم

عابد المطر

عباس عبدالرحمن الخاطر

عبدالعزيز علي الحبيب

عبدالعيز عبداهلل العبدرب الرضاء

عبداهلل حسين علي النويصر

عبدالوهاب محمد النجار

علي احمد الرصاصي

علي سماعيبل السماعيل

علي صالح االحمد

علي عبدالكريم عبداهلل المبارك

علي عبداهلل العبدرب الرضاء

علي كاظم الكاظم

علي ناصر الحبارة

عماد جواد المطر

فاضل عباس البرية

فاطمة يوسف المطر

فاعلو خير

فوزية ابوصبيح

لجنة عيد الغدير

مازن عبدالجاني السنان

محمد الشوارب

مصنع الري لالغذية

مكية احمد السعيد

مال / جواد كاظم المطر

مال / ناصر يوسف السلطان

مهدي حسن بوحمد

نجيبة علي كاظم السلطان

نورة حجي النجار

واصل الشوارب

وجدي يوسف الكاظم

ياسين كاظم الوطيان

يوسف طاهر علي العمران

فاطمة جاسم علي النجار

شركة العرض المتقن للخدمات 

عبدالهادي محمد العضب

جواد عمران االحمد

االســـــــــــماالســـــــــــماالســـــــــــم ممم المبلغالمبلغالمبلغ

جميـع الداعمين )للمساعـات النقـية( للجمعية خـالل للفـترة من شهر ربيع الثاني الى نهــاية شهر جمادى الثانية لعام 143٧هـ :
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صالح مبارك النظام

مريم حسين النويصر
64

65

66

67

284

120

50

200

يوسف محمد الخليفة

حسين عبداهلل الحبارة

االســـــــــــماالســـــــــــماالســـــــــــم ممم المبلغالمبلغالمبلغ

أسمـــاء المعــــة

212780 ريال المجموع الكلي

ابراهيم علي يوسف السعيد

احمد عبداهلل النويصر

جمعية البر بالفيصلية

جمعية السجاد الخيرية

حبيب حسين العواد

حسين حبيب عايش النويصر

خوله احمد النويصر

سارة احمد النويصر

سعيد حجي السالم

شركة سعيد المحروس واوالدة

عابد المطر

عبدالهادي محمد صالح العضب

علي الهاني

علي كاظم الكاظم

فاعلو خير

محمد يوسف العثمان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

750

1.000

20.000

10.350

450

500

1600

800

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

مواد غذائية

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

1400

5.000

2600

350

800 

1000

1200

750

االســـــــــــماالســـــــــــم مم نوع المساعدةنوع المساعدة القيمة
التقديرية

القيمة
التقديرية

جميع الداعمـــــين )للمساعدات العينية ( للجمعية خالل الفـــــــترة من شهر ربيع الثاني الى نهاية شهـــــــر جمادى الثانية مـــن 
لعام 143٧هـ :

48550 ريال المجموع الكلي
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األرقـــــام تتحـــدث

زواج

ايجار

طالبية

ديون

طارئة واجتماعية

بناء وصيانة منازل

كفالة ايتام

المرافق العامة

شراء وصيانة اجهزة

شراء اثاث

مشروع )القاعة والمقر والمعرض(

لحوم ومواد غذائية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24000

24600

200

8500

16500

23050

103500

13

25

3

6

16

10

115

-

32

1

300

47450

247800

5500

1000

264439

48550

319489

نوع المساعدةنوع المساعدة مم عدد المستفيدينعدد المستفيدين القيمة
التقديرية

القيمة
التقديرية

المســاعدات التي تم تقديمها للمستفيدين من خدمات الجمعية خالل الفترة من شهر ربيع الثاني الى نهاية شهر جمادى الثانية 
للعام المالي 143٧هـ وهي كالتالي :

567289 ريال المجموع الكلي


