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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

الريادة فــي العمل الخيري واالجتماعي لتحقيق مجتمــــــع 
مثالي وخال من الفقــــر.

تقديــم الخـــــــدمات االجتماعية للفقــراء من خالل الدعــم المادي و 
التدريــب والتأهيــل والتوظيــف. واإلســهام الفعال لتطويــر المجتمع 
المحلــي ببلدة الفضول من خــالل خدمات اجتماعيــة، 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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جعفر عباس العواد

كاظم يوسف السلطان

المرحومة/ ام مطلق الخاطر

اسدية حسين العواد

المرحوم/ عباس احمد العواد

انور جعفر العواد

جنى جعفر العواد

رهام جعفر العواد

فاطمة جعفر العواد

لجين جعفر العواد

500

300

150

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

االجتماعية واللجان األخرى بالجمعية.
- اســتقبال القســم النســائي بالجمعيــة إحــدى 
طالبــات جامعــة الملــك فيصل ضمــن  برنامج  

للتدريب التعاوني .

- تصميــم وطبع وتوزيع اكثر من 1000 نســخة من 
التقويــم الســنوي للجمعية مشــتمال علــى برامجها  

وأنشطتها  لعام1439هـ .
- البــدء فــي االســتعدادات الضرورية لعقــد اجتماع 

الجمعية العمومية القادمة.
- شــراء برنامــج حاســوبي لتنظيــم عمــل اللجنــة 

- ســيقام  حفــل تكريــم  الطــالب المتفوقيــن 
وحفــل  1439/3/5هـــ  الخميــس  يــوم  مســاء 
تكريــم  الطالبات المتفوقات مســاء يــوم الجمعة  

1439/3/6هـ.
- إرســال  وتلقي العديد مــن التهاني بحلول عيد 

االضحى المبارك.

من الداخل

زة
وج

 م
بار

أخ

ابرز الداعمين لمشروعي 
الجمعية االنشائيين 

للفترة من 1 أبريل  الى 30 يونيو 2017م :

1650 ريال المجموع الكلي

اسم الداعــــــــم المبلغم

لتنفيــذ  الموضوعــة  الخطــة  حســب 
والســقف  االنشــائيين  الجمعية  مشــروعي 
الزمنــي المحــدد لهما فقد تــم االنتهاء من 
األعمــال اإلنشــائية الهيكليــة )  العظــم (   
والبدء في التشــطيبات  وتشــمل  اللياســة 
الداخلية لمشروع القاعة المتعددة األغراض 
كما تــم االنتهــاء من أعمــال التشــطيبات 
النهائيــة لمعرض األســر المنتجــة  وجاري  
العمل على تركيب أجهزة التكييف المركزي 

واستكمال تركيب معدات السالمة .

أبرز  ما  تم إنجازه  مؤخراً  في مشروعي الجمعية اإلنشائية 
وســوف يكون المبنى جاهزا لالســتخدام والتأجير 
خالل شــهر ربيع القادم ان شــاء اهلل وعلى من يرغب 
باســتئجار المعرض ألي مناسبة المبادرة بالحجز على 

جوال 0552535505 وهاتف 0135350777.
ويتقدم مجلس ادارة الجمعية بالشكر الجزيل لكل 
مــن قدم دعما معنويًا أو ماديًا لمشــاريع الجمعية كما 
نؤكد بأن اســتقبال التبرعات لدعم كال المشــروعين 
مازال مستمرا ،  و ننوه بوجود عجز بأكثر من 2 مليون 
ريال الســتكمال بقية أعمال المشروعين ، فنأمل من 

الجميع المبادرة بالدعم.

وجود  عجز 

بأكثر  من 

2 مليون ريال 

الستكمال 

بقية أعمال 

المشروعين
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من الداخل

تســلمت الجمعيــة 500 كرتون مــن لحوم الهــدي واألضاحي من 
مشــروع اإلفــادة من لحــوم الهدي واألضاحــي بالبنك االســالمي لحج 
هــذا العام 1439هـــ ، وقد تم توزيعها على المســتفيدين من خدمات 

الجمعية في حينه.

ويتقدم مجلس ادارة الجمعية بالشــكر الجزيل للمشروع والقائمين 
عليه وخصوصا االســتاذ عبدالرحمن الزهراني على ســرعة اســتجابته 

وتفاعله مع طلب الجمعية لتوفير اللحوم .

جمعية الفضول الخيرية تتسلم لحوم الهدي لهذا العام

رمضان المبارك والذي تبنته الجمعية حرصا 
منها على ايصال زكاة المتبرعين في وقتها 
المحدد شــرعا ولسد حاجة الفقراء من صنف 
جيــد وموحد من قوت اهل البلدة حيث تاخذ 
الجمعيــة مبلغ من 10 الى 28 ريال حســب 

صالحية االجهزة الموجودة لديهم باالضافة الى 
عمل صيانة دورية على االجهزة المنزلية.

- مشروع زكاة الفطر :
من المشــروعات الغذائية الهامة في شــهر 

- مشروع األجهزة المنزلية :
وتقوم الجمعية من خالله بتوزيع العديد 
من اصناف االجهزة المنزليــة مثل الدفايات 
والسخانات والثالجات والغساالت والمكيفات 
كلما دعت الحاجة لذلك وبعد التاكد من عدم  ية

مع
لج

ع ا
ري

شا
م
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من الداخل

انتهــت لجنتــا االجتماعيــة و الخدمات 
بالجمعية من توزيع المواد الغذائية الدفعة 
الثانيــة ولحوم االضاحي للمســتفيدين من 
خدماتهــا  لهــذا العــام 2017م حيــث بلغ 
إجمالــي تكلفة المواد الغذائيــة واللحوم ما 
يقــارب  180 الف ريال اســتفاد منها 208 

اسرة .

مــن جهــة أخــرى تعمــل اللجــان المعنية 
بتجهيــز مســاعدات المعونــة الشــتوية ليتــم 
إدارة  وتأمــل  المســتفيدين  علــى  توزيعهــا 
الجمعيــة من المحســنين  دعم المشــروع من 
أجل تقليل  تأثير  البــرد  القارس على الفقراء 

واأليتام من أهالي بلدتنا العزيزة.

208 أسرة تستفيد من مساعدات المواد الغذائية ولحوم االضاحي 

- مشروع معونة الشتاء :
ويتــم من خاللــه تفقد نواقص االســر 
المحتاجة قبــل وخالل فصل الشــتاء بحيث 
يتم تزويد اسر الفقراء بجزء من احتياجاتهم 
من وسائل ومستلزمات التدفئة كالبطانيات 

او كوبونــات شــرائية لطــالب وطالبات االســر 
المحتاجــة ليتمكنوا من خاللهــا تامين حاجتهم 
من الغذاء خالل اليوم الدرســي اسوة بزمالئهم 

الطالب. 

نوعية االرز او غيره للفطرة الواحدة تخرجها 
عينًا.

- مشروع المصروف المدرسي :
يةويتــم مــن خالله صــرف مبالــغ نقدية 

مع
لج

ع ا
ري
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م
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من الداخل

االول والثاني بفترة كافية.

- مشروع ترميم المنازل :
منــازل  تفقــد  اســاس  علــى  ويقــوم 
المحتاجيــن وعمل بعض الصيانــة الدورية 

- مشروع الحقيبة المدرسية :
ياتــي هــذا المشــروع حرصًا مــن الجمعية 
على اســتكمال ابناء االســر الفقيرة من الطالب 
لمســيرتهم الدراســية والعلميــة بتوفير بعض 
المتطلبات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي 

التدفئــة  واجهــزة  الشــتوية  والمالبــس 
الكهربائيــة حمايــة لهــم مــن برد الشــتاء 
القارس وما قد يســببه لهم مــن اذى القدر 

اهلل.

ية
مع

لج
ع ا

ري
شا

م

اسم المــرشح م
علي صالح كاظم االحمد

محمد احمد محمد السالم

احمد حسين محمد البرية

عبدرب الرسول محمد حسين البرية

احمد خليفة كاظم الوطيان

احمد علي عبداهلل الفضولي

عبدالعزيز موسى ناصر الخويطر

جمال حسين حسن اليونس

1

2

3

4

5

6

7

8

م

ياسين كاظم حسين الوطيان

صالح يوسف يوسف المطر

حسين علي عبداهلل الفضولي

حسين جاسم محمد الحميد

عبدالهادي محمد صالح العضب

ناجي محمد احمد العبدرب الرضاء

باقر حسن خليفة العلي

علي علي حسين الجعفر

9

10

11

12

13

14

15

16

اسم المــرشح

شــاركت الجمعية ممثلة بالفريق االعالمي في تفعيل اليوم الوطني لهذا العام 
2017م وذلــك بعمل العديد مــن البنرات الداعية الى حب الوطــن وتقديم التهنئة 
لخــادم الحرمين الشــريفين وولي عهــده وحكومــة المملكة وشــعبها الكريم بهذه 

المناسبة.

المشاركة في تفعيل اليوم الوطني للملكة

رفع أسماء المرشحين التالية اسمائهم 
النتخابات مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة لمقام الوزارة
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اســتقبل رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة  
التدقيــق  فريــق  إدارتهــا   مجلــس  وأعضــاء 
مــن الــوزارة وقد ناقــش الفريقــان المواضيع 
المطروحة وتدقيقها وقــد حازت الجمعية على 

نتيجة متقدمة وضعتها في النطاق األخضر مع 
إبداء بعض المالحظــات من فريق العمل. وقد 
أكد رئيس الجمعية بأن المجلس سيعمل على 
معالجــة  تلك المالحظات بأســرع وقت ممكن. 

كما تقدم بالشــكر الجزيل لفريق عمل الوزارة 
علــى أرائهــم ومقترحاتهــم مــن أجــل تقدم 
الجمعية وشــكر فريق عمل الجمعية على هذا 

االنجاز المميز وتمنى للجميع  الموفقية .

استقبال فريق الوزارة للتدقيق بالجمعية

من الداخل

- مشروع المواد الغذائية :
من المشــروعات الضخمة في الجمعية 
من حيث االعداد لها واالقبال عليها فالجمعية 
تنفذ المشروع على 3-4 دفعات خالل العام 
الواحد حيث يتم من خالل المشــروع صرف 

كبيرة مــن لحوم الهدي من مكــة المكرمة بعد 
عيــد االضحى بعد التنســيق مــع بعض حمالت 
الحــج المحلية والبنك االســالمي باالضافة الى 
مايقدمه االهالي خالل العام ويتم توزيعها على 

االسر الفقيرة والمحتاجة.

لهــذه المنــازل والتاكــد مــن ســالمة البناء 
والتمديــدات الكهربائيــة والصحية وترميم 

التالف منها.

- مشروع لحوم الهدي واالضاحي :
يةينفــذ هــذا المشــروع بجلــب مجموعة 

مع
لج

ع ا
ري

شا
م



سنابل العطاء 27 8

تماشيا مع خطتها االستراتيجية وتفعيال لدور االسر المنتجة شاركت الجمعية في 
مشــروع »اســر« لهذا العام 2017م والذي اطلقته وزارة التعليم لتشغيل المقاصف 
المدرسية في مدارس االحساء وذلك عن طريق تكليف بعض االسر المنتجة التابعة 

للجمعية وذلك بعد التنسيق مع ادارة خدمات الطالب في ادارة التعليم.

الجمعية تشارك في مشروع »اسر« 

لتشغيل المقاصف المدرسية

وقعــت الجمعية مذكــرة تعــاون لبرنامج 
االميــرة الجوهرة ال ابراهيــم لتوزيع االجهزة 
المنزليــة وذلــك بعــد اختيارهــا مــن ضمــن 
مجموعة من الجمعيات المشاركة في البرنامج 

وذلك يوم االربعاء 1439/1/7هـ.
وقــد مثل الجمعية في هــذا اللقاء كل من 
المديــر التنفيــذي بالجمعية م/ احمد حســين 
البريــة ومديــر مشــروع االجهـــــزة المنزليــة 

االستاذ / جواد حسين الحبارة.

الجمعية توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة االميرة الجوهرة

من الداخل

البيئي في تخليــص المجتمع من المخلفات 
الورقيــة والمالبس بطريقة حضارية إلعادة 
تدويرهــا وذلــك بعــد جمعها وبيعهــا على 
االماكن المختصة للتدوير مما يســاعد على 
توفير كميات من المواد الخام التي يفترض 

الورقيــة  المخلفــات  تدويــر  مشــروع   -

والمالبس : من المشروعات المهمة والطموحة 
للجمعية في الجمع بين الهدف الخيري في توفير 
رافد مالي لدعــم اعمال الجمعيــة وبين الهدف 

المعونات الغذائية المنوعة لالسر المحتاجة 
او احالتهم على المراكز التجارية والتموينية 
العامة لياخــذوا ما يحتاجونه بانفســهم من 

المواد الغذائية االساسية.

ية
مع

لج
ع ا
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م
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أمسيات

المصروفــات  مــن  بســيط  جــزء  وتمثــل 
الضروريــة للــزواج مــن اجل مســــاعدتهم 

الستكمــــــال نصف دينهـــم.

- مشروع االسر المنتجة :
يقوم هذا المشــروع على فكرة تدريب 

المحتاجة من اجل مساعدتهم في توفير مسكن 
مناســب يؤويهــم ويوفــر لهــم بيئة مناســبة.

- مشروع مســاعدة المقبلين على الزواج :
ويتم من خالله صرف مبالغ نقدية للمقبلين 
علــى الزواج من ابناء االســر الفقيرة والمحتاجة 

انفاقها لتصنيع مواد جديدة من تلك المواد.

- مشــروع دفع جزء من قيمة استئجار 

المنــازل : ويتــم مــن خاللــه صــرف مبالغ 
يةنقديــة تمثــل جزًء مــن قيم االيجار لالســر 

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

اقامــت الجمعية أمســية تثقيفية   بعنوان 
»الســعادة الزوجية« قدمها المستشار االسري 
األســتاذ علي العباد في قاعة الجمعية بحضور  
أعــداد كبيرة من الجنســين فاق عددهم 150 

مشاركا ومشاركة ،  و أبدى الجميع استحسانهم 
على ما تم طرحه خالل هذه االمسية من نقاط  
تحقق  الســعادة الزوجيــة وديمومتها، وقد أكد 
المحاضر على الجميع بأهمية االحترام المتبادل 

واالســتماع الــى آراء الطرف اآلخر  ومناقشــتها 
بدون أي تعصب حتى يتمكن الجميع من معالجة 
أي مشكلة قد تطرأ  على حياتهم لتستمر الحياة 

الزوجية السعيدة إن شاء اهلل.

أمسية  عن السعادة الزوجية في  مقر  الجمعية
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مشاريع

- مشروع المصروف المدرسي :
ويتم مــن خالله صرف مبالــغ نقدية او 
كوبونــات شــرائية لطالب وطالبات االســر 
تاميــن  مــن خاللهــا  ليتمكنــوا  المحتاجــة 
حاجتهــم مــن الغذاء خــالل اليوم الدرســي 

علــى تســويق منتجاتهــم عــن طريــق عمــل 
المعــارض الخاصة او دعوتهم بالمشــاركة في 
المهرجانــات والمعارض الداخلية على مســتوى 

المحافظة وخارجها. 

وتاهيــل القادريــن علــى العمل مــن افراد 
االسر المحتاجة في مهن ومشاريع صغيرة او 
دعم المهن اليدوية التــي توارثوها بالخبرة 
عن ســابقيهم وتزويدهم بكافة المتطلبات 
لالعمال المناســبة. كمــا ان الجمعية تعمل  ية

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

قدمــت الجمعيــة المشــــاريع التاليــة إلــى مركــز التنميــة 
االجتماعية باالحســاء للحصول على الدعـــــم الالزم لها من قبل 

الوزارة وتشمل  :
1( مشروع تأهيل الفتيات لسوق العمل :  ) تمكين ( .

2( مشروع تأهيل المتطوعين :  )وتعاونوا ( .
3(  مشروع تأهيل قيادات العمل الخيري :  )كفاءات (.

4( مشروع تأهيل المقبلين على الزواج.
5( مشروع األسر المنتجة.

بعــد ان تــم االنتهاء مــن كتابة وطبــع السياســات الداخلية 
للجمعية واقرارها من قبل مجلس االدارة تم نشــرها على موقع 
الجمعية على الشــبكة العنكبوتية وعلــى مواقع التواصل االخرى 

ليتمكن الجميع من االطالع عليها.

تقديم طلبات منح 
لمشاريع الجمعية القادمة

االنتهاء من
السياسات الداخلية للجمعية

ناقــش مجلس إدارة  الجمعية  أنشــطة وبرامــج الجمعية للعــام المالي القادم 
2018م )1439هـ( ليتم رفعها لمركز التنمية االجتماعية باألحســاء للحصول على 

الموافقات النهائية لتنفيذها.

مشاريع وبرامج الجمعية للعام القادم



11سنابل العطاء 27

أنشطة نسائية

بدعوة من جمعية المنصورة الخيرية حضرت مقررة اللجنة النســائية الحفل الختامي لمشــروع »دلني لريــادة االعمال للفتيات« برعاية 
ســمو االميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسســة الملك خالد الخيرية بالرياض كما تخلل الحفل زيارة الى القســم 

النسائي بمبنى االرشاد االسري بجمعية المنصورة الخيرية وذلك بتاريخ 1439/1/3هـ

حضور الحفل الختامي  

لمشروع » دلني« لفتيات بجمعية المنصورة

بمناســبة عيد االضحى المبارك وفي إطار 
األنشــطة الخيريــة المتعــددة التي تقــوم بها 
الجمعيــة أقامت اللجنة النســائية حفل معايدة 
لعدد من اليتيمات واأليتام الصغار المستفيدين 
من مشــروع كافل يتيم حيــث  تناولوا  وجبات 
خفيفــة  وتم  توزيــع الهدايــا والعيديات على 

الحضور.

نسائية الجمعية تقيم حفل معايدة لليتيمات

ويتم احالتهــم على اماكن الخياطــة الختيار ما 
يناسبهم من ألبسة.

 

اسوة بزمالئهم الطالب. 

- مشروع كسوة العيد :
تنفــذ الجمعيــة المشــروع قبــل شــهر 
تاميــن  يتــم  حيــث  كاف  بوقــت  رمضــان 
يةااللبسة وبكافة المقاســات والفئات العمرية 

مع
لج

ع ا
ري

شا
م
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أرقام

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمين لهذا المشروع خالل الفترة من شهر يوليو للعام 2017 م ـ الى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017 م :   

40,939 ريال المجموع الكلي

عفاف سلمان طاهر المطر

فاعلو خير

يونس احمد القطان

امال عبدالوهاب النويصر

زكريا محمد المطر

حسين علي احمد الغانم

كريمة علي المطاوعة

علي عبدالكريم المبارك

ستار حسين النجار

ليلى البراهيم

مريم علي المطاوعه

شيخة علي المطاوعة

فوزية ابوصبيح

يوسف جواد المطاوعة

كاظم صالح حسين الجعفر

علي صالح االحمد)الكاظم(

يوسف عباس المطر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7,200

3,039

1,800

1,800

1,800

1,800

1,500

1,350

1,350

1,250

1,200

1,200

1,200

1,200

1,000

900

900

احمد عبدالوهاب النجار

حسين احمد الكاظم

سعيد ناصر الحبارة

واصل جواد المطاوعة

باقر جواد المطاوعة

زينب علي المطاوعة

جواد طاهر المطاوعة

لطيفة علي المطاوعة

وفاء جواد المطاوعة

المال/ كاظم صالح الجعفر

امل علي حسن العمران

ابناء حسين النجار

ابراهيم علي الحيدان

ادم محمد المبيريك

ام علي السلطان

سعيد حجي السالم 

علي علي حسين الجعفر

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

750

750

650

600

600

600

600

600

600

500

450

450

300

300

300

300

300

محمد علي احمد النجار

صالح مبارك النظام

ابناء حسين النجار

احمد الغانم

المرحوم/ علي احمد النجار

المرحومة/ مكية علي البوعلي

امين احمد الحسن

حمزة علي الهويشل

ياسر محمد النجار

المرحومة/ ام مطلق الخاطر

كاظم يوسف السلطان

حسين علي الوطيان

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

300

200

150

150

150

150

150

150

150

100

100

50

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م

اليتيم في الجنة كهاتين )     ( وأشار بالسبابة و الوسطى« .

- روي عــن أبــــي اليتـــــــــامى علي بن أبــي طالب )عليه 

السالم( : » ال تستح من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه« .

- قال تعالى : » فأما اليتيم فال 

تقهر«.

- روي عــن رســول اهلل )صلى 

اهلل عليه وآله وسلم( : » أنا وكافل 

ساهم .. بما تجود به نفسك
- مبلغ الكفالة السنوية ) 1800 ريال(

يمكن تقسيطها إلى )150 ريال( شهريًا



13سنابل العطاء 27

جميع الداعمين )للمساعدات النقدية( للجمعية خالل للفترة من شهر يوليو للعام 2017م ـ الى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م :

فاعلو خير

حاوية المالبس و االوراق

مصنع الري لالغذية

الشيخ / علي معتوق النظام

الدار الوطنية الجديدة للنشروالتوزيع 

جعفر عباس العواد

احمد محمد الخليفة

االسمنت السعودية

طاهر صالح احمد النويصر

الشيخ جعفر المطر

علي صالح االحمد

الشيخ / محمد باقر جواد المطر

حسين علي النويصر

ياسين محمد ناصر الرصاصي

علي عبدالكريم المبارك

يوسف صالح المطر

مال/ ناصر يوسف السلطان

تقي علي النويصر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

14,759

11,000

9,000

8,285

7,000

5,500

4,000

3,900

3,500

3,243

3,227

2,712

2,451

2,100

1,500

1,320

1,212

945

علي ناصر الحبارة

فوزية علي العواد

مال/ جواد لشيخ كاظم المطر

بدر نايف العتيبي

ام علي السلطان

ايمن محمد النويصر

المرحومة/ ام مطلق الخاطر

خليفة ابراهيم االحمد

نوال عبدالوهاب محمد

كاظم يوسف السلطان

فوزية ابوصبيح

شيخة علي المطاوعة

احمد عباس المطر

ابراهيم خليل ابن احمد

احمد اسماعيل السماعيل 

ايمن احمد سلمان الحسن

جميلة يوسف بن أحمد

حملة الفضائل

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

818

750

742

610

600

600

500

500

500

400

400

400

350

300

300

300

300

300

خلود عبداهلل السعيد

ستار حسين النجار

رحمة محمد علي

عبداهلل علي القطان

عقيل عباس المطر

حسين خليفة المزراق

علي حسين الداغر

عبداهلل حسين النويصر

احمد حجي المطر

جميلة عبدالرسول العمران

حجية كاظم الخلوف

زهرة احمد الخنفر

زينب ابراهيم الخطام

اسماعيل علي الوطيان

فاطمة النجار

سالم محمد محمد الحمود

ابراهيم عيسى بومنير

ام/ حجي النجار

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

300

300

300

288

280

250

250

218

210

200

200

200

200

200

200

175

150

150

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م

أسماء المعة

ومن خالل المشــروع يتم تقديم التوجيــه والنصح ومحاولة حل 
الخالفات وديًا قبل عرضها على القضاء.

- مشروع إصالح ذات البين : 
يســاهم   المشروع في حل المشــكالت والخالفات الزوجية 
واألســرية وفــك المنازعات بشــكل ودي ومحاولــة تخفيف حدة 
التوتر األســري بيــن الزوجيــن وغيرهــم وبيان ما قــد تعانيه 
يةاألســرة جراء االنفصال من تفكك أسري وضياع لألوالد والذرية 

مع
لج

ع ا
ري

شا
م
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101,930 ريال المجموع الكلي

ام/ محمد طاهر النويصر

باقر حسن العلي

جواد حجي العمران

علي الصالح

مدينة صالح الكاظم

ناصر عبداهلل حسين المطاوعة

فايز غانك الغانم

علي طاهر الزقعان

مريم حسين النويصر

جواد عمران االحمد

اسدية حسين العواد

المرحوم/ عباس احمد العواد

ام عدنان العيسى

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

150

150

150

150

150

150

150

117

110

107

100

100

100

انور جعفر العواد

جنى جعفر العواد

رهام جعفر العواد

عبدالكريم الحرز

علي اسماعيل السماعيل

علي الدواء

فاطمة جعفر العواد

فاطمة عايش النويصر

كاظمية علي السلطان

لجين جعفر العواد

محمد يوسف النويصر

محمد جمعة الشوارب

علي عبداهلل الكاظم

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

93

76

عبداهلل جاسم العواد

المرحوم/ علي احمد النجار

المرحومة/ مكية علي البوعلي

حرم المرحوم ابراهيم النجار

عبداهلل صالح النويصر

عبدالهادي حسين عبداهلل الحبارة

مريم احمد يوسف الحميد

حسين علي الوطيان

عبداهلل الخويطر

خليل ابراهيم النجار

عبدالهادي محمد العضب

علي عبداهلل العبرب الرضاء

محمد علي موسى الحسن

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

68

50

50

50

50

50

50

50

45

40

30

30

24

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م

شكر خاص من مجلس إدارة الجمعية

لجميع الداعمين لمشاريعها وأنشطتها ويأمل منهم االستمرار في الدعم
 كما يأمل المجلس من بقية األخوة واألخوات بالمشاركة بدعمهم المادي والمعنوي

أسماء المعة

الهاتفيـــــة علــى مســتوى البلــدة والبلــدان المجــاورة لهــا في 
المحافظة.

- مركز الهاتف االستشاري : 
تقدم الجمعية خدمة الهاتف االستشاري, حيث تهدف هذه  
الخــــــدمة  إلى  نشر ثقافة االستشارات بين فئات المجــــتمع 
وتوفير جهـــــة آمنـــــة لتلقيهـــــا وابتكار الحلول السليمـــــة 
لهــا حيث يقــدم  المختصــــــون العديــد من االستشـــــــارات  ية

مع
لج

ع ا
ري

شا
م
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فاعلو خير

جمعية السجاد

حرم المرحوم محمد الرصاصي

علي كاظم الكاظم

السيد عدنان علي الموسى

مساعدة طارئة اجتماعية

مساعدات مواد غذائية 

مساعدة اصالح اجهزة

مساعدات كافل يتيم

مساعدة حوادث

مساعدة زواج

مساعدة صحية

واصل جواد المطاوعة

ام علي السعيد

شيخة معتوق طاهر البقاشي

مساعدة سداد ايجارات

مساعدة سداد ديون

مساعدة سداد فواتير
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جميع الداعمين )للمساعدات العينية ( للجمعية خالل الفترة من شهر يوليو  للعام2017 م ـ الى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017 م  : 

المســاعدات التي تم تقديمها للمســتفيدين من خدمات الجمعية خالل الفترة من شــهر يوليو لعام 2017 مـ  الى نهاية شــهر ســبتمبر  للعام 

2017م وهي كالتالي :        
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م

م

م

م

نوع المساعدةنوع المساعدة القيمة
التقديرية

المبــلغالمبــلغ عـــدد
المستفيدين

القيمة
التقديرية

عـــدد
المستفيدين

 103028 ريال

206,269 ريال

المجموع الكلي

المجموع الكلي

اعالن للطالب والطالبات المتفوقين
سوف يقام حفل الطالب المتفوقين للعام الدراسي 1437هـ - 1438هـ يوم الخميس تاريخ 1439/3/5هـ 

وحفل الطالبات المتفوقات يوم الجمعة تاريخ 1439/3/6هـ في قاعة الجمعية الجديدة.

األرقام تتحدث
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