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 تاريخ التأسيس:  
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مسجلة برقم:
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املوقع اجلغرايف:
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العنوان الربيدي: 
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املوقع االلكتروين:
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التعريف 
باجلمعية

الريــادة فــي العمل الخيــري واالجتماعي لتحقيق مجتمــــــع 
مثالي وخال من الفقــــر.

تقديم الخـــــدمات االجتماعية للفقراء من خالل الدعم المادي و التدريب 
والتأهيل والتوظيف. واإلسهام الفعال لتطوير المجتمع المحلي ببلدة الفضول 

من خالل خدمات اجتماعية، صحية، ثقافية وتربوية.

املجال املايل :
1- تنويع الموارد المالية للجمعية.

2- ترشيد النفقات.
3- تنمية الموارد المالية .

املجال البشري :
1- استقطاب الكفاءات للعمل في الجمعية.

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

4- تطوير لوائح و أنظمة العمل.

جمال املستفيدين :
1- اإلســهام 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.

جمال اخلدمات :
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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لألهمية.
- افتتاح قاعة سنابل الفضول للمناسبات 

والتابعة للجمعية بتاريخ 1439/3/5هـ.
- العمــل جــار علــى اســتخراج التصاريح 

الالزمة لقاعة سنابل الفضول.

الموافق 1439/5/7هـ.
- البــدء فــي االســتعدادات الضروريــة لعقد 

اجتماع الجمعية العمومية القادمة.
- دعــوة خاصــة لجميــع األعضــاء العامليــن 
القادمــة  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  لحضــور 

- صدور  الموافقة على أســماء  المرشحين 
للــدورة القادمــة لمجــس إدارة الجمعيــة مــن 

الوزارة.
- تحديــد موعد انعقــاد اجتمــاع الجمعية 
2018/1/24م  بتاريــخ  القادمــة  العموميــة 

من الداخل

زة
وج

 م
بار

أخ

أبرز الداعمني ملشروعي 
اجلمعية االنشائيني 

للفترة من 1 اكتوبر الى 31 ديسمبر 2017م

1650 ريال املجموع الكلي

اسم الداعــــــــم المبلغم

حســب الخطة  الموضوعة لتنفيذ مشروعي 
الجمعيــة والســقف الزمني المحدد لهمــا  تم  ما 

يلي :
1ـ   تــم االنتهــاء مــن أعمــال التشــطيبات 
النهائية لمعرض األســر المنتجة وتركيب أجهزة 
التكييــف المركــزي واســتكمال تركيــب معدات 
الســالمة وتم افتتاح القاعة والبدء في  تأجيرها،  
وعلى من يرغب باســتئجار القاعة ألي مناســبة 
المبــادرة بالحجــز على جــوال 0552535505 

وهاتف 0135390777.

أبرز ما مت يف مشروعي اجلمعية اإلنشائيني
2 ـ  تــم االنتهاء من عمل الهيكل  اإلنشــائي  )العظم(   
واللياســة الداخليــة والبدء في اللياســة الخارجية لمشــروع 

القاعة المتعددة األغراض .
ويتقدم مجلس إدارة الجمعية بالشــكر الجزيل لكل من 
قــدم دعما معنويًا أو ماديًا لمشــاريع الجمعية كما نؤكد بان 
اســتقبال التبرعات لدعم كال المشــروعين مازال مســتمرا،  
كمــا ننوه بوجود  عجز مالي  يقدر   بأكثر من 2 مليون ريال 
الســتكمال بقية أعمــال المشــروعين ، فنأمل مــن الجميع 

المبادرة بالدعم.

وجود  عجز 
بأكثر  من 

2 مليون ريال 
الستكمال 
بقية أعمال 
املشروعني
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من الداخل

افتتــح ســماحة الشــيخ حســين العايــش قاعــة ســنابل الفضول 
للمناســبات والتابعــة لجمعيــة الفضــول الخيريــة وقد ابدى ســماحته 
والحضــور إعجابهــم بالقاعــة وقــدم الجميع شــكرهم لمجلــس إدارة 
الجمعيــة علــى تحقيق هــذا الصرح والذي ســوف يخــدم المجتمع كما  
سيشكل موردا ماليًا للجمعية وســينعكس ذلك على خدماتها المقدمة 

للمستفيدين من خدماتها من أهالي بلدة الفضول.
والجدير ذكــره فإن القاعــة مكونة من قاعتين بطاقة اســتيعابية 

تصل الى 300 شــخص لكل قاعة كما أن كل قاعة تحتوي على غرفة 

مجهــزة وخاصــة للعروســة وغرفة دي جــي خاصة وتضــم 35 طاولة 

ومرافق صحية وتكييف مركزي ومطبخ.

وســوف يكون هناك عرض خاص بمناسبة االفتتاح لكل من يرغب 

استئجار القاعة ولمزيد من االستفسار يمكن االتصال على مدير القاعة 

على جوال رقم 0552535505.    

افتتاح قاعة سنابل الفضول للمناسبات

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 
نوعية االرز او غيره للفطرة الواحدة تخرجها 

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

- مشروع زكاة الفطر :
من المشــروعات الغذائية الهامة في شــهر 
رمضــان المبــارك والذي تبنتــه الجمعية حرصا 

- مشروع األجهزة املزنلية :
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
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من الداخل

تســلمت الجمعية عددًا من األجهزة المنزلية من مؤسســة األميرة 
الجوهرة آل ابراهيم )حرم المغفور له خادم الحرمين الشــريفين الملك 
فهــد بن عبدالعزيز ال ســعود( وذلــك ضمن برنامج األميــرة الجوهرة 
آل ابراهيــم لتوزيــع األجهزة المنزليــة على المســتفيدين من خدمات 
الجمعيات الخيرية وذلك بعد اختيارها من ضمن مجموعة من الجمعيات 

المشاركة في البرنامج بعد انطباق متطلبات المؤسسة عليها. والجدير 

ذكره فان قيمة األجهزة التقديرية تصل إلى 340,000  ألف ريال.

وجار توزيعها على المستحقين من أهالي البلدة حسب جدول زمني 

تم إعداده مسبقا بالتنسيق مع المؤسسة.

اجلمعية تتسلم األجهزة املزنلية من مؤسسة األمرية اجلوهرة

تزويد اسر الفقراء بجزء من احتياجاتهم من 
وســائل ومســتلزمات التدفئــة كالبطانيات 
التدفئــة  واجهــزة  الشــتوية  والمالبــس 
الكهربائيــة حمايــة لهــم مــن برد الشــتاء 
القارس وما قد يســببه لهم مــن اذى القدر 

حاجتهم من الغذاء خالل اليوم الدرســي اســوة 
بزمالئهم الطالب. 

- مشروع معونة الشتاء :
ويتــم مــن خاللــه تفقــد نواقــص االســر 
المحتاجــة قبل وخالل فصل الشــتاء بحيث يتم 

عينًا.
- مشروع املصروف املدرسي :

ويتم مــن خالله صرف مبالــغ نقدية او 
كوبونات شــرائية لطــالب وطالبات االســر 
تاميــن  خاللهــا  مــن  ليتمكنــوا  يةالمحتاجــة 

مع
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تســلمت الجمعيــة موافقــة الــوزارة على 

المرشــحين  الستة عشر لعضوية مجلس إدارة 

الجمعية للدورة القادمة ،  ويعمل  مجلس إدارة 

الجمعيــة الحالي على االســتعدادات الضرورية 

مــن أجــل عقــد االجتماع فــي الوقــت المحدد 

والتواصل مع جميــع أعضاء الجمعية العمومية 

العامليــن لحضــور االجتماع النتخــاب مجلس 

إدارة جديد .

صدور  املوافقة  على  املرشحني  ملجلس إدارة اجلمعية للدورة القادمة

من الداخل

البنــاء والتمديــدات  والتاكــد مــن ســالمة 
الكهربائية والصحية وترميم التالف منها.
- مشروع حلوم اهلدي واالضاحي :

ينفــذ هــذا المشــروع بجلــب مجموعة 
كبيــرة من لحــوم الهدي من مكــة المكرمة 

بتوفيــر بعض المتطلبات الدراســية قبل بداية 
الفصل الدراسي االول والثاني بفترة كافية.

- مشروع ترميم املنازل :
ويقوم على اســاس تفقد منازل المحتاجين 
وعمل بعــض الصيانــة الدورية لهــذه المنازل 

اهلل.
- مشروع احلقيبة املدرسية :

ياتي هذا المشــروع حرصًا من الجمعية 
علــى اســتكمال ابنــاء االســر الفقيــرة من 
والعلميــة  الدراســية  لمســيرتهم  الطــالب  ية

مع
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بصوتك 
تشارك 

يف تطوير 
العمل 

التطوعي

يدا بيد .... 
خلدمة بلدتنا
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من الداخل

او  المحتاجــة  لالســر  المنوعــة  الغذائيــة 
احالتهــم على المراكز التجاريــة والتموينية 
العامــة لياخذوا ما يحتاجونه بانفســهم من 

المواد الغذائية االساسية.

- مشروع املواد الغذائية :
من المشــروعات الضخمة في الجمعية من 
حيث االعــداد لها واالقبال عليها فالجمعية تنفذ 
المشــروع على 3-4 دفعات خــالل العام الواحد 
حيث يتم من خالل المشــروع صــرف المعونات 

بعد عيــد االضحى بعد التنســيق مع بعض 
حمــالت الحــج المحليــة والبنك االســالمي 
باالضافة الى مايقدمــه االهالي خالل العام 
ويتم توزيعها على االسر الفقيرة والمحتاجة.

ية
مع

جل
ع ا

اري
ش

م

بدعــم مــن األســتاذ حســين العبــاد مشــكورا تم 

صيانة أســطح  عدد  من  المنازل لبعض المســتفيدين 

من خدمــات الجمعية لتفاديا تســرب األمطار إلى داخل 

منازلهــم وذلك بعد الكشــف الميدانــي عليها  . وقد تم 

االنتهــاء من بعــض المنازل والعمل جار  في اســتكمال 

المنازل االخرى. 

صيانة اسطح بعض املستفيدين وتركيب هنجر للبعض االخر
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الخدمــات  و  االجتماعيــة  لجنتــا  انتهــت 
بالجمعية من توزيع المعونة الشتوية السنوية 
وتوزيع مــواد غذائيــة على المســتفيدين تم 
اســتالمها كمســاعدات عينية مــن قبل بعض 
قيمتهــا  تقــدر  والتــي  المعنيــة  المؤسســات 

50,000 ريال استفاد منها 320 أسرة .

320 أسرة تستفيد من املساعدات الشتوية وبعض املواد الغذائية 

من الداخل

- مشروع دفع جزء من قيمة استئجار املنازل : 
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.

المخلفات الورقيــة والمالبس بطريقة حضارية 
إلعــادة تدويرها وذلك بعــد جمعها وبيعها على 
االماكــن المختصــة للتدويــر مما يســاعد على 
توفيــر كميات مــن المواد الخــام التي يفترض 

انفاقها لتصنيع مواد جديدة من تلك المواد.

- مشروع تدوير املخلفات الورقية واملالبس:
مــن المشــروعات المهمــة والطموحــة 
للجمعيــة في الجمع بيــن الهدف الخيري في 
توفير رافد مالي لدعم اعمال الجمعية وبين 
الهــدف البيئــي فــي تخليــص المجتمع من  ية

مع
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ع ا
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دعت  الجمعية الشباب الباحثين عن وظائف للتقديم على الدورات التدريبية والمنتهية بالتوظيف 
والتي ســوف تعقد في معهد نســما للتدريب. وقد تم اســتقبال بيانات أكثر من 275 شابا وتم إرسال 
بياناتهــم الى مركز نســما . وتم عقد المقابالت مــع العديد منهم في مركز نســما للتدريب من قبل 
ممثلي الشــركات وانتهت تلك المقابالت بالتوقيع على عقود العمل والتي بموجبها ســوف يحصل كل 

متدرب تم قبوله على مكافأة خالل فترة التدريب باإلضافة إلى بعض المميزات األخرى.

اجلمعية تنسق مع معهد نسما للتدريب 

لتوفري دورات تدريبية منتهية بالتوظيف

زار وفــد مــن الجمعيــة كل مــن ســماحة 

العالمــة الســيد علــي الناصر ورجــل االعمال 

المعروف عبدالجبار بومرة وقد تخلل الزيارتان 

توضيحًا شاماًل عن خطة الجمعية االستراتيجية 

وانشطة الجمعية وبرامجها وماتقدمه لألهالي 

وبالخصوص مشــاريعها االنشــائية والمتمثلة 

في مشــروع انشــاء قاعــة متعــددة االغراض 

باإلضافة الى مشــروع انشــاء معرض لألســر 

المنتجة ومشروع مبنى مقر للجمعية.

زيارات تعريفية بانشطة اجلمعية

من الداخل

المهــن اليدوية التي توارثوهــا بالخبرة عن 
ســابقيهم وتزويدهــم بكافــة المتطلبــات 
لالعمال المناســبة. كمــا ان الجمعية تعمل 
علــى تســويق منتجاتهم عــن طريق عمل 
المعــارض الخاصة او دعوتهم بالمشــاركة 

مســاعدتهم الستكمــــــال نصف دينهـــم.
- مشروع االسر املنتجة :

يقــوم هذا المشــروع علــى فكــرة تدريب 
وتاهيــل القادرين على العمل من افراد االســر 
المحتاجــة في مهن ومشــاريع صغيــرة او دعم 

- مشروع مساعدة املقبلني على الزواج :
ويتــم مــن خالله صــرف مبالــغ نقدية 
للمقبليــن علــى الــزواج مــن ابنــاء االســر 
الفقيــرة والمحتاجة وتمثل جزء بســيط من 
يةالمصروفــات الضروريــة للــزواج مــن اجــل 
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من الداخل

بوقت كاف حيث يتم تامين االلبســة وبكافة 
المقاســات والفئات العمرية ويتــم احالتهم 
على اماكن الخياطة الختيار ما يناسبهم من 

ألبسة.

المحتاجــة ليتمكنوا من خاللهــا تامين حاجتهم 
من الغذاء خالل اليوم الدرســي اسوة بزمالئهم 

الطالب. 
- مشروع كسوة العيد :

تنفذ الجمعية المشــروع قبل شهر رمضان 

في المهرجانــات والمعــارض الداخلية على 
مستوى المحافظة وخارجها. 

- مشروع املصروف املدرسي :
ويتم مــن خالله صرف مبالــغ نقدية او 
كوبونات شــرائية لطــالب وطالبات االســر  ية
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 أنهى الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد 
حبيب الخلــف وطاقمه الطبي حملــة التطعيم 
ضــد األنفلونزا  الموســمية بجمعيــة الفضول 
الخيرية والتي أقيمت  في قاعة سنابل التابعة 
للجمعيــة وذلك بالتعاون مع مديرية الشــؤون 

الصحيــة باالحســاء )الصحة العامة( وبإشــراف 
الدكتور يوسف المريحل.

وقد اســتفاد مــن الحملــة 150 مشــاركا 
ومشــاركة وفــي ختــام الحملــة تقــدم رئيس 
مجلس إدارة الجمعيــة المهندس علي عبداهلل 

العبدرب الرضاء بالشكر الجزيل للطاقم الطبي 

على جهودهم كما شكر األهالي على تجاوبهم 

وحضورهــم ممــا ســاعد علــى نجــاح الحملة 

بتحقيق أهدافها التي رسمت لها.

محلة للتطعيم ضد األنفلونزا املومسية جبمعية الفضول اخلريية
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أنشطة

لجميــع  ترفيهيــة  رحلــة  الجمعيــة  اقامــت 
منســوبيها فــي أحد منتجعــات البلــدة وذلك بعد 
االنتهاء من جميع برامجها السنوية ونجاحها والتي 
اختتمــت باحتفالي الطــالب والطالبات المتفوقين 
للعــام الدراســي 1438/1437هـــ وافتتاح قاعة 

الســاعة الثانية عشــر ظهرًا حتى الساعة العاشرة 
ليــاًل وتخللــه العديــد مــن االنشــطة واللقــاءات 
التعريفية بأهداف وبرامج الجمعية السنوية ، وقد 
شــارك المرشــحون  الجدد لعضوية مجلس ادارة 

الجمعية للدورة القادمة في هذه الرحلة.

ســنابل الفضول للمناســبات وذلك  من 
اجــل الترفيــه عنهم جــراء العمــل الجاد 
الــذي بذلوه خــالل العــام المالي 2017 
واالســتعداد التــام للعام المالــي القادم 
2018.وقــد امتــد برنامــج الرحلــة من 

منسوبو اجلمعية يقيمون رحلة ترفيهية

- مركز اهلاتف االستشاري : 
الهاتــف  خدمــة  الجمعيــة  تقــدم 
االستشاري, حيث تهدف هذه  الخــــدمة  
إلى  نشــر ثقافة االستشارات بين فئات 

تعانيه األســرة جراء االنفصال من تفكك أسري 
وضياع لألوالد والذرية ومن خالل المشروع يتم 
تقديم التوجيــه والنصح ومحاولة حل الخالفات 

وديًا قبل عرضها على القضاء.

- مشروع إصالح ذات البني : 
يســاهم   المشــروع في حل المشكالت 
والخالفات الزوجية واألسرية وفك المنازعات 
بشــكل ودي ومحاولــة تخفيف حــدة التوتر 
يةاألســري بين الزوجين وغيرهم وبيان ما قد 
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تكرمي 

أقامــت جمعية الفضــول الخيريــة الحفل 
الســنوي العاشــر لتكريم الطــالب المتفوقين 
من البلدة للعــام الدراســي 1437 /1438هـ 
للمناســبات  الفضــول  ســنابل  قاعــة  فــي 

الخميــس  يــوم  مســاء  للجمعيــة  التابعــة 
الموافق1439/3/5هـــ تحــت رعاية ســماحة 
الشيخ حسين العايش وبحضور أعضاء مجلس 
إدارة جمعية الفضــول الخيرية وموظفيها كما 
حضــره وجهــاء البلدة وطلبــة العلــوم الدينية 
وأوليــاء أمــور الطلبــة المتفوقيــن وعــدد من 

مديري ومعلمي مدارس البلدة.
و بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها 
الطالب / حسين علي الوطيان وبعد ذلك رحب 
عريــف الحفــل المهنــدس / مصطفــى احمــد 

السالمة  بالحضور .
بعــد ذلــك كلمــة رئيــس مجلــس إدارة 
الجمعيــة المهنــدس/ علــى عبــداهلل العبدرب 
الرضــاء شــكر فيهــا الحضــور وراعــي الحفل 
علــى تلبيتهم الدعــوة كما هنــأ الطالب على 
تفوقهــم وتمنى لهم مســتقبال باهــرًا بعدها 
ألقــى المهندس/تركــي خليفة الســالم كلمة 
أولياء األمور تحــدث فيها عن دور الوالدين في 
تفــوق أبنائهــم وأهمية العلم فــي حياة األمم 
وذّكــر الطالب بالجد والمثابــرة لتحقيق الهدف 

المنشود خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.

الطــالب  أســر  كلمتــه  فــي  شــكر  كمــا 
المتفوقين وثنّى الشكر على دور المدرسة وما

تقدمــه مــن معلومــة ومعرفــة ومهــارة 
كمــا شــكر الجمعية علــى قيامها بهــذا الحفل 

مجعية الفضول اخلريية تكرم 80 متفوقا  

كلما دعــت الحاجــة لذلك وبعــد التاكد من 
عــدم صالحيــة االجهــزة الموجــودة لديهم 
باالضافــة الــى عمــل صيانــة دوريــة على 

االجهزة المنزلية.

المحافظة.
- مشروع األجهزة املزنلية :

وتقــوم الجمعية من خاللــه بتوزيع العديد 
مــن اصنــاف االجهــزة المنزلية مثــل الدفايات 
والســخانات والثالجــات والغســاالت والمكيفات 

آمنـــــــة  جهـــــــة  وتوفير  المجــــــتمع 
لتلقيهـــــــا وابتكار الحلول السليمـــــــة 
لهــا حيث يقــدم  المختصــــــون العديد 
مــن االستشـــــــارات الهاتفيـــــة علــى 
مستوى البلدة والبلدان المجاورة لها في  ية
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تكرمي 

التكريمــي الســنوي حيث كان له األثــر الكبير 

فــي تحفيز الكثيــر من الطــالب للتفوق. وكان 

للطــالب المتفوقين كلمة قدمهــا نيابة عنهم 

الطالب المتفوق /صادق تركي الســالم وألقى   

راعي الحفل ســماحة الشــيخ/ حسين العايش 

كلمــة شــكر فيها الجميــع على مــا قدموه من 

حفــاوة وتكريــم  وحــث أبنــاءه علــى مواصلة 

الجد واالجتهاد  ليتســنموا المراتب والمناصب 

العليــا وأكد على االهتمام بالطالب المتفوقين 

كونهم رجاالت المستقبل.

وقــد تخلل الحفــل تكريم أبــرز الداعمين 

الشــركات  مــن  الجمعيــة  وأنشــطة  لبرامــج 

والمؤسســات واألفــراد وبعدهــا تــم تكريــم 

الطالب المتفوقين بتوزيع الشــهادات والهدايا 

التذكارية عليهم بهذه المناسبة بدءا بالطالب 

الحاصليــن على أعلى نســبة فــي كل مرحلة 

والذيــن تجــاوز عددهــم 80 طالبا مــن جميع 

المراحل الدراسية .

أقامت جمعية الفضول الخيرية ممثلة 
باللجنة النســائية حفل تكريــم الطالبات 

المتفوقات
الســنوي التاســــــع للعام الدراســي 
ســنابل  قاعــة  فــي  /1438هـــ   1437
لجمعيــة  التابعــة  للمناســبات  الفضــول 
الفضــول مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 
1439/3/6هـــ. وقد بــدء الحفــل بآيات  
مــن الذكــر الحكيــم تلتهــا األخــت أمــل 
النويصر وتــال ذلك كلمة مقــررة  اللجنة 
النســائية األســتاذة نوال عيســى المطر 
وقــد أعربت فيها عن ســعادتها باالحتفاء 
بأمهــات المســتقبل متمنيــة لهــن دوام 
التوفيــق والنجــاح والتفــوق. كمــا قدمت 
كلمة الطالبات الطالبــة المتفوقة فواطم 
األحمد والتي هنأت فيها أخواتها الطالبات 

على التفوق وشــكرت األمهات والمعلمات 
علــى دورهن في ذلك التفــوق. وتال ذلك 
كلمة األمهات والتي قدمتها األخت خديجة 
النويصــر والتي أكدت  فيهــا  على أهمية 
دور األمهات في العملية التعليمية وأعقب 
ذلــك أنشــودة ونصا نثريا شــعريا لألخت 
وجدان البريه مما أضاف على الحفل لمسة 
مــن البهجة والفــرح. والجديــر ذكره فقد 
قدمت عضوة اللجنة األخت ليلى النويصر 

للحفل.
وفي ختام الحفل تم تكريم الطالبات 
المتفوقــات بتوزيــع الهدايــا والشــهادات 
عليهن كما تقدمت مقررة اللجنة بالشــكر 
ولجميــع  والطالبــات  لألمهــات  الجزيــل 
عضوات اللجنة على مشاركتهن في نجاح 

الحفل. 

اللجنة النسائية  تكرم   220 طالبة 
من طالبات البلدة املتفوقات

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

اسوة بزمالئهم الطالب. 

صنــف جيد وموحد مــن قوت اهــل البلدة حيث 
تاخذ الجمعية مبلغ من 10 الى 28 ريال حســب 
نوعيــة االرز او غيــره للفطرة الواحــدة تخرجها 

عينًا.
- مشروع املصروف املدرسي :

- مشروع زكاة الفطر :
مــن المشــروعات الغذائيــة الهامة في 
شــهر رمضان المبارك والذي تبنته الجمعية 
حرصا منها على ايصال زكاة المتبرعين في 
يةوقتها المحدد شــرعا ولسد حاجة الفقراء من 

مع
جل

ع ا
اري

ش
م



سنابل العطاء 28 14

تطوع

اســتكمال ابناء االســر الفقيــرة من الطالب 
لمسيرتهم الدراسية والعلمية بتوفير بعض 
المتطلبــات الدراســية قبــل بدايــة الفصل 

الدراسي االول والثاني بفترة كافية.

والمالبس الشــتوية واجهزة التدفئة الكهربائية 
حمايــة لهــم من بــرد الشــتاء القــارس وما قد 

يسببه لهم من اذى القدر اهلل.
- مشروع احلقيبة املدرسية :

ياتي هذا المشروع حرصًا من الجمعية على 

- 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  ية
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في امريكا 32000 مؤسسة خيرية ..
بلغــت ممتلكاتها : عــام 1989م أكثر من 

138 مليار دوالر .
شــارك في العمل التطوعــي : حوالي 93 

مليون أمريكي . 
أي يشــكلون ما نســبته 30% من ســكان 

الواليات المتحدة األمريكية .
حيــث ينفقــون ســنويا 20 بليون ســاعة 
في العمل التطوعي لصالــح األطفال والفقراء 

والتعليم .
كما يقدر معدل التبرع المالي لكل أمريكي 

500 دوالر سنويا .
وفي عــام 2004م : تبرع األمريكي » تود 
تورنر » مؤسس CNN  بثلث ثروته للمنظمات 
اإلنســانية في األمــم المتحدة ويقــدر بحوالي 

مليار دوالر أمريكي .
واللطيف فــي األمر أّن تورنر قال في بيان 

التبرع : 
بأّن زوجته شاركته في القرار وفرحت به ، 

) ويعني بذلك أنها لم تعترض (.
وكانــت عائلة » روكفلــر » قد تبرعت قبل 

نصف قــرن باألرض التي أنشــئت عليها مبنى 
المنظمة الدولية األمم المتحدة .

وعندمــا زار » إلكســيس توكفيل« الكاتب 
الفرنســي الواليــات المتحــدة األمريكيــة في 
أن  الحــظ  ؛  عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف 
األمريكيين يشاركون في الكثير من الجمعيات 
التــي ينظمونها لخدمة أغــراض مجتمعاتهم : 
زراعية وماليــة ودينية واجتماعية جمعيات من 

كل نوع وفي كل اتجاه .

وعندمــا زار » إلكســيس توكفيل« الكاتب 
الفرنســي الواليــات المتحــدة األمريكيــة في 
أن  الحــظ  ؛  عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف 
األمريكيين يشاركون في الكثير من الجمعيات 
التــي ينظمونها لخدمة أغــراض مجتمعاتهم : 
زراعية وماليــة ودينية واجتماعية جمعيات من 

كل نوع وفي كل اتجاه .
وامــا فــي فرنســا فقــد جــاء فــي تقرير 
لجمعيــة فرنســا للشــؤون االجتماعيــة أّن 10 
ماليين ونصف المليون فرنسي يتطوعون في 
نهاية األســبوع للمشــاركة في تقديم خدمات 
اجتماعيــة مختلفة تخص الحيــاة اليومية .من 
مجــاالت التربيــة والصحــة والبيئــة والثقافــة 

والترفيه وغيرها .
وتتــراوح أعمــار 51% مــن المتطوعين ما 

بين 35 عاما و 59  عاما .
يمثــل الطلبــة مــن المتطوعيــن  : %21 

وتتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما .

فأين حنن من ذلك؟

امهية العمل التطوعي 
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كافل اليتيم

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

الداعمني ملشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمين لهذا المشروع خالل الفترة من شهر اكتوبر للعام 2017 م ـ الى نهاية شهر ديسمبر لعام 2017 م  :  

49,855 ريال املجموع الكلي

فاعلو خير

عبدالهادي محمد العضب

احمد مبارك حجي النويصر

مال / كاظم صالح حسين الجعفر

امال عبدالوهاب النويصر

ستار حسين النجار

يوسف جواد المطاوعة

علي يوسف السعيد

ليلى البراهيم

زكريا محمد عبداهلل المطر

شيخة علي المطاوعة

علي عبدالكريم المبارك

علي عبدالكريم المبارك

فوزية ابوصبيح

كريمة علي المطاوعة

محمد علي احمد النجار

مريم علي المطاوعة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17,990

3,600

1,800

1,500

1,350

1,350

1,200

1,000

1,000

900

900

900

900

900

900

900

900

يوسف عباس المطر

ادم محمد المبيريك

امل علي العمران

باقر جواد المطاوعة

زينب علي المطاوعة

علي كاظم الكاظم

لطيفة علي المطاوعة

وفاء علي المطاوعة

عبداهلل صالح النويصر

صالح راضي علي العضب

كاظم صالح حسين الجعفر

ابناء ستار النجار

احمد عبدالوهاب النجار

المرحوم/ علي احمد النجار

المرحومة/ مكية احمد النجار

جواد طاهر المطاوعة

حسين احمد الكاظم

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

900

750

600

600

600

600

600

600

515

500

500

450

450

450

450

450

450

حمزة علي الهويشل

واصل جواد المطاوعة

حيدر يوسف السلطان

سعيد حجي السالم 

صالح مبارك النظام

ابراهيم علي يوسف السعيد

احمد صالح العبدربالرضاء

فريق االنوار بالفضول

أم مطلق الخاطر

35

36

37

38

39

40

41

42

43

450

450

350

300

300

200

150

150

50

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م
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أمساء المعة

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

جمعية البر باالحساء االدارة العامة

فاعلو خير

حسين علي احمد العباد

الشيخ / حسين العايش

الشيخ / جعفر عباس محمد المطر

علي محمد خليفة الوطيان

علي يوسف السعيد

عبداهلل يوسف احمد النويصر

مصنع الري لالغذية

احمد محمد الخليفة

الشيخ علي معتوق النظام

علي صالح االحمد

مال / ناصر يوسف السلطان

كاظم يوسف الكاظم

محمد باقر المطر

حيدر يوسف السلطان

صالح يوسف المطر

ناصر علي حسين النويصر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

104,275

21,574

20,000

16,000

9,365

6,000

5,150

5,000

4,500

4,000

2,980

2,697

2,653

2,500

2,115

1,544

1,400

1,151

احمد حجي بن احمد

جاسم البرية

عبدالهادي البريه

الشيخ / محمد باقر جواد المطر

بدر نايف العتيبي

مال/ جواد كاظم المطر

فوزية جاسم العواد

علي عبدالكريم المبارك

فهد حجي علي النويصر

مركز النشاط االجتماعي

احمد اسماعيل السماعيل

ام مطلق الخاطر

ابراهيم علي يوسف السعيد

صالح مبارك النظام

خليل ابراهيم النجار

محمد جمعة الشوارب

ابراهيم خليفة االحمد

امين حسن العلي

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1,000

1,000

1,000

945

930

908

900

850

850

765

700

700

600

600

530

504

500

500

جواد خليل ابراهيم الدحمسي

ياسين محمد الرصاصي

باقر حسن العلي

خليفة محمد خليفة العلي

محمد ابراهيم صالح النويصر

محفوظة عبدالمحسن الحميد

عماد جواد المطر

جعفر علي النويصر

يعقوب عبدالعزيز العبدالعزيز

يوسف علي محمد النويصر

ايمن محمد النويصر

خليفة ابراهيم االحمد

ستار حسين النجار

شيخة علي المطاوعة

صالح احمد الكاظم

عماد عبداهلل المبارك

فايز غانم الغانم

فوزية ابوصبيح

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

500

500

481

456

450

400

351

350

350

350

300

300

300

300

300

300

300

300

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م

المحليــة والبنــك االســالمي باالضافة الى 
مايقدمــه االهالي خالل العام ويتم توزيعها 

على االسر الفقيرة والمحتاجة.
- مشروع املواد الغذائية :

من المشــروعات الضخمة في الجمعية 

التالف منها.
- مشروع حلوم اهلدي واالضاحي :

ينفذ هذا المشــروع بجلــب مجموعة كبيرة 
مــن لحــوم الهدي من مكــة المكرمــة بعد عيد 
االضحى بعد التنســيق مع بعــض حمالت الحج 

- مشروع ترميم املنازل :
منــازل  تفقــد  اســاس  علــى  ويقــوم 
المحتاجيــن وعمل بعض الصيانــة الدورية 
لهــذه المنــازل والتاكــد مــن ســالمة البناء 
والتمديــدات الكهربائيــة والصحية وترميم  ية

مع
جل

ع ا
اري

ش
م
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أمساء المعة

240,774 ريال املجموع الكلي

محمد عايش حسين النويصر

يوسف عبداهلل العروج

علي حسين النويصر

حبيب عايش حسين النويصر

احمد حجي المطر

الشيخ حسين الحسن

مال / كاظم صالح حسين الجعفر

حبيب علي النويصر

عبدالرحيم احمد حسين النويصر

المال ناصر السلطان

جميله حجي الخليفة

حبيب حجي عمران النويصر

خلود عبداهلل السعيد

عبدالهادي محمد العضب

مريم حسين النويصر

ابراهيم يوسف جاسم الداغر

جميل جواد النويصر

حسين علي النويصر

اسماعيل علي الوطيان

المرحوم/ علي احمد النجار

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

300

300

290

263

260

258

251

210

210

201

200

200

200

200

200

187

172

152

150

150

المرحومة/ مكية علي البوعلي

ايات علي الجميعة

جعفر العيسى

جواد محمد الحميد

حسين كاظم الوطيان

عبداهلل حسين النويصر

فاطمة جاسم النجار

يوسف احمد طاهر النظام

محمد احمد صالح النويصر

طالب علي السعيد

جواد حجي طاهر العمران

ياسر حسن ابراهيم الحسن

السيد ابراهيم هاشم علي الموسى

السيد شرف احمد هاشم العلي

جميله يوسف االحمد

حرم/ عبدالوهاب النجار

عبسى عبدربالرسول العمران

عدنان احمد حسين المطر

علي احمد مبارك النويصر

فاطمة عايش حسين النويصر

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

150

150

150

150

150

150

150

150

120

118

115

104

100

100

100

100

100

100

100

100

محفوظة محمد البراهيم

يوسف طاهر العمران

احمد عبدالوهاب النجار

محمد طاهر النويصر

محمد عبدالعزيزالمهيني

صالح كاظم الخلوف

احمد يوسف الغتم

عبداهلل جاسم العواد

مصطفى ماجد السماعيل

ناجي محمد العبدرب الرضاء

ام احمد الحميد

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

100

100

75

60

56

52

50

50

50

50

46

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م

مالي لدعــم اعمــال الجمعية وبيــن الهدف 
البيئي في تخليــص المجتمع من المخلفات 
الورقيــة والمالبس بطريقة حضارية إلعادة 
تدويرهــا وذلــك بعــد جمعها وبيعهــا على 
االماكن المختصة للتدوير مما يســاعد على 

العامة لياخذوا ما يحتاجونه بانفسهم من المواد 
الغذائية االساسية.

- مشروع تدوير املخلفات الورقية واملالبس:
من المشروعات المهمة والطموحة للجمعية 
في الجمع بيــن الهدف الخيري فــي توفير رافد 

من حيث االعداد لها واالقبال عليها فالجمعية 
تنفذ المشروع على 3-4 دفعات خالل العام 
الواحــد حيث يتم من خالل المشــروع صرف 
المعونات الغذائية المنوعة لالسر المحتاجة 
يةاو احالتهم على المراكز التجارية والتموينية 

مع
جل

ع ا
اري

ش
م
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األرقام تتحدث

ابراهيم يوسف الحميد

الشيخ / علي معتوق النظام

الشيخ احمد جاسم المهيني

ام جعفر صادق النويصر

جمعية السجاد

شركة باسمح للتجارة

صالح عبداهلل السماعيل

فسحة مدرسية

مساعدات مواد غذائية 

مساعدات لحوم  

مساعدات كافل يتيم

مساعدة زواج

مساعدة سداد ايجارات

مساعدة سداد ديون

علي حسن المطر

عماد سعد ال سعيد

فاعلو خير

محمد ناصر الرصاصي

مشروع المملكة لإلفادة من الهدي واالضاحي

ناصر علي حسين النويصر

مساعدة سداد فواتير

مساعدة بناء وترميم منازل

مصاريف تأهيل المستفيدين

مصاريف حفل المتفوقين و المتفوقات

مصاريف المبنيين االنشائيين للجمعية

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

9

10

11

12

250
300

1,000
1,000
9,220
2,000

27,000

150
310
310
101

3
13
2

11,300
15,411
480,000
90,900
4,000

13,000
3,000

تبرعات لحوم

تبرعات لحوم

تبرعات لحوم

تبرعات عينية

تبرعات عينية

تبرعات عينية

تبرعات عينية

تبرعات لحوم

تبرعات لحوم

تبرعات لحوم

تبرعات لحوم

تبرعات لحوم

تبرعات عينية

600
845
200
800

450,000
630

1
5
2

300
3

1,000
16,100
4,000

12,870
322,527

جميع الداعمين )للمساعدات العينية ( للجمعية خالل الفترة من شهر اكتوبر  للعام2017 م ـ الى نهاية شهر ديسمبر لعام 2017 م  :

المســاعدات التي تم تقديمها للمســتفيدين من خدمات الجمعية خالل الفترة من شــهر اكتوبر لعام 2017 مـ  الى نهاية شــهر ديسمبر للعام 
2017م وهي كالتالي :       

االســـــــــــم

االســـــــــــم

االســـــــــــم

االســـــــــــم

م

م

م

م

نوع المساعدةنوع المساعدة القيمة
التقديرية

المبــلغالمبــلغ عـــدد
المستفيدين

القيمة
التقديرية

عـــدد
المستفيدين

 493,845 ريال

974,108 ريال

املجموع الكلي

املجموع الكلي

للمقبليــن علــى الــزواج مــن ابنــاء االســر 
الفقيــرة والمحتاجة وتمثل جزء بســيط من 
المصروفــات الضروريــة للــزواج مــن اجل 
مســاعدتهم الستكمــــــال نصف دينهـــم.

جزًء مــن قيم االيجار لالســر المحتاجة من اجل 
مســاعدتهم في توفير مسكن مناسب يؤويهم 

ويوفر لهم بيئة مناسبة.
- مشروع مساعدة املقبلني على الزواج :

ويتــم مــن خاللــه صــرف مبالــغ نقديــة 

توفير كميات من المواد الخام التي يفترض 

انفاقها لتصنيع مواد جديدة من تلك المواد.

- مشروع دفع جزء من قيمة استئجار املنازل : 

ويتم من خالله صرف مبالغ نقدية تمثل  ية
مع

جل
ع ا

اري
ش

م
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ص
خا

كر  
ش شكر خاص من جملس إدارة اجلمعية

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

لقطات يف تاريخ اجلمعية

من الذاكرة
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