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قال تعاىل

فِيهِ  مُّسْتَْخلَفِنيَ  جَعَلَُكم  مِمَّا  وَأَنفُِقوا  وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمِنُوا 

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ وَأَنفَُقوا لَهُمْ أَجْرٌ َكبرِيٌ

D



اململكة العربية السعودية
وزارة الشئون االجتماعية

مجعية مضر اخلريية للخدمات االجتماعية بالقديح
تأسست عام 1387هـ

مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية برقم ) 9 (
املنطقة الشرقية - القطيف - القديح

w w w . m u d h a r . o r g

هواتف جلان وخدمات اجلمعية
اهلـــاتفالقســــم

8552816مكتب اجلمعية
8550031مكتب اجلمعية ) الفاكس (
8526115جلنة اخلدمات االجتماعية

8543075كافل اليتيم
8550702 – 8548502الروضة

8523353 اللجنة النسائية و الدورات
8548503احملاسبة

8548501املستوصف ) اإلدارة (
8548500املستوصف ) الطوارئ (
8558513املستوصف ) االستقبال (
8559037املستوصف ) الفاكس (

8637724الصيدلية
8020512 – 0506865250قاعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الوطنية بالقديح 

8523352 – 8660480مركز رعاية املكفوفني بالقطيف
8526907شؤون املوظفني 
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حضرة خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

حضرة صاحب السمو امللكي 
األمري سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء

وزير الدفاع والطريان واملفتش العام

حضرة صاحب السمو امللكي 
األمري نايف بن عبدالعزيز آل سعود
النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء

وزير الداخلية

حضرة صاحب السمو امللكي
األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

أمري املنطقة الشرقية

معايل الدكتور يوسف بن أمحد العثيمني          
وزير الشؤون االجتماعية

حضرة صاحب السمو 
األمري جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

نائب أمري املنطقة الشرقية
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تسعى مجعية مضر اخلريية بالقديح  لتحقيق اهدافها عرب تقدميها اخلدمات التالية: 

اخلدمات

 

 (املكفوفني)رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة اخلاصة 
 

 األيتامكفالة 
 
 

 اإلعانات الغذائية
 
 إعانات دائمة 

 
 

 إعانات املالبس
 
 إعانات طارئة 

 
 

 إعانات الزواج
 
 إعانات ألسر السجناء 

 
 

 إعانات عالجية
 
 إعانة بناء وصيانة وأجار مساكن 

 
 

 رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة
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السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته 

مجلس  يتشرف  المحبة  و  بالوفاء  مشفوعة  التقدير  و  التحية  اطيب  مع 
إدارة جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح أن يهديكم التقرير 
السنوي ألعمال الجمعية للعام المالي 1431هـ متضمنا التقارير اإلدارية ، 

الفنية ، المالية ومجموعة األنشطة و البرامج التي تم تنفيذها. 

في  ساهم  و  دعم  ممن  أمثالكم  من  الخيرين  لكل  و  لكم  مقدراً  و  شاكراً 
الخير  فعل  يتبنون  زالوا  ما  الذين  بالذكر  يخص  و  العطاء  هذا  استمرارية 
منتظمين في سداد اشتراكاتهم و اشتراكات المتوفين من ارحامهم انطالقا 

من قول الرسول االكرم صلى اهلل عليه و آله: 
) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، 

وولد صالح يدعو له (.

و اننا اذ نشكر لكم صنيعكم هذا ، نسئل المولى جلت قدرته أن يكتب ذلك 
في ميزان أعمالكم،،، 

مجلس اإلدارة

اإلهداء
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رقم احلسابرقم اآليباناسم البنكم

البنك العربي الوطين1
SA39304001080068363100170108006836310017كافل اليتيم

البنك العربي الوطين2
SA44304001080068363100240108006836310024كافل اليتيم 1

البنك العربي الوطين3
SA49304001080068363100310108006836310031كافل اليتيم 2 ) مكفوفني (

البنك العربي الوطين4
SA47304001080079701900150108007970190015حادثة احلريق ) الرئيسي (

البنك العربي الوطين5
SA92304001080506125400130108050612540013الصالة

SA814500000004601300900146013009001البنك السعودي الربيطاني6

البنك السعودي الربيطاني7
SA574500000006410408600164104086001املكفوفني

SA40100000072186830003037218683000303البنك االهلي التجاري8

البنك االهلي التجاري9
SA13100000072186830004017218683000401املكفوفني

SA565500000002396770933923967709339البنك السعودي الفرنسي10

SA155000000001605600000016056000000البنك السعودي اهلولندي11

SA67200000030603046299063060304629906بنك الرياض12

SA0340000000000806902027806902027البنك السعودي االمريكي 13

حسابات اجلمعية
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة على حممد واله الطيبني الطاهرين وأصحابه املنتجبني
السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته 

يطيب لنا أن نقدم بني أيديكم التقرير السنوي ألعمال اجلمعية ومنجزاتها وكذلك التقرير املالي للعام 1431هـ والذي 
انتهى بتوفيق اهلل ومجعيتكم حتقق تقدما عن األعوام السابقة كما هي عادتها عاما بعد عام وما ذلك إال جبهود أعضاء 
الشئون  وزارة  من  ومعنوي  مادي  دعم  من  مانتلقاه  وكذلك  أهدافها  اإلدارة يف حتقيق  العاملة مبساندة جملس  اللجان 

االجتماعية و من أبناء جمتمعنا بشتى طبقاته املختلفة رجاال ونساء.
إن اجلمعية وهي ختطو هذه اخلطوات االجيابية يف مسرية حياتها العامرة إن شاء اهلل لتطمع يف حتقيق آمال  وتطلعات 
اليت تصلنا من  االقرتاحات  املالي وكذلك  املساهمة بدعمهم  مافتئوا يدعموننا من خالل  الذين  املخلصني  القديح   أبناء 
وقت آلخر وهاهي قد بدأت املشروع العمالق الذي أصبح حلم كل حمب هلذا الكيان االجتماعي حيث مشروع الطرازيات 
التجاري والسكين والذي رأى النور والذي سوف حيقق مبشيئة اهلل دعما ماليا إضافيا هلذه اجلمعية من خالل احملالت 
التجارية وكذلك توفري مركزا منوذجيا لرعاية مكفويف احملافظة  ومقرا للجنة النسائية والدورات التدريبية إضافة  إىل 
جمموعة من الشقق السكنية اليت ستكون داعما ملستوصف اجلمعية من خالل إسكان منسوبي املستوصف سواء من األطباء 

أو املمرضات وكل هذه املرافق هي مستأجرة حاليا وتكلف اجلمعية مئات اآلالف سنوياً.
إن لدى اجلمعية الكثري من اخلطط املستقبلية واملشاريع االستثمارية وتطوير املشاريع احلالية أيضا ولكنها تفتقر إىل 
اجملاميع العاملة يف احلقل االجتماعي حيث إننا مازلنا يف حاجة إىل جمموعة كبرية من السواعد الشابة اليت تدعم العمل 
اخلريي حتى يستطيع جملس اإلدارة القيام بأعباء اجلمعية الثقيلة اليت أصبحت تثقل كاهل أعضاء اجمللس إذا مل يتم 
دعمه من قبل املتطوعني يف هذا احلقل وحتى يتم تدريب الشباب على حتمل املسئولية القادمة ونقل اخلربات احلالية إىل 
اجليل اجلديد لينهض مبسئولياته جتاه جمتمعه وليكمل املسرية املضيئة اليت بدأها اآلباء واألجداد من خالل تأسيس 

هذا الصرح الكبري يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني وحكومته الرشيدة.
وفق اهلل العاملني املخلصني وسدد خطاهم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

رئيس جملس االدارة 
شرف حسن السعيدي   

كلمة اجمللس
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التأسيس
أنشئت مجعية مضر اخلريية للخدمات االجتماعية بالقديح يف اخلامس من شهر رمضان املبارك عام الف و ثالمثائة 
وسبعة و مثانون للهجرة على أيدي جمموعة خرية من رجال القديح الغيورين و باشرت أعماهلا منذ ذلك الوقت. و يف 
االول من شهر مجاد الثاني سنة الف و ثالمثائة و تسعة و مثانون للهجرة ، أي بعد سنتني من أنشائها ، مت تسجيلها 
رمسيا لدى وزارة العمل و الشئون االجتماعية حتت رقم )9( و استمر عطائها املبارك على ضوء الئحة نظام أساسية 

معتمدة من مقام وزارة العمل و الشئون االجتماعية. 

األهداف
1.   املساهمة يف رفع املستوى االجتماعي باملنطقة.

2.   رفع املستوى املعيشي والسكين لألسر احملتاجة.
3.   املساهمة يف رفع املستوى الصحي و توفري برامج العالج اجملاني لألسر احملتاجة.

4.   توفري اخلدمات األساسية لرعاية األطفال عن طريق برامج الروضة.
5.   تقديم خدمات إيوائية للمعاقني و األيتام ومن يف حكمهم ممن يستحقون الرعاية الدائمة.

6.   املساهمة يف رعاية فئة مكفويف البصر وذلك عرب مركز رعاية املكفوفني مبحافظة القطيف. 
 7.   رفع املستوى التعليمي و الثقايف للمجتمع وذلك عن طريق تقديم املساعدات املدرسية و اجلامعية و إقامة دورات     

       التطوير الذاتي والرتبية وتنظيم شؤون األسرة. 

 الرؤية
مجعية رائدة يف خدماتها لبناء جمتمع متميز بتكافله االجتماعي ومستواه االقتصادي ووعيه الثقايف و الصحي.

الرسالة
إننا لنؤمن بأن أوىل مهام مجعيتنا هو تقديم الرعاية للفقراء واملساكني واألرامل واأليتام واملعوزين. وإننا لنبذل اجلهد 

للبحث عن هؤالء املعوزين وتسهيل السبل لرعايتهم.
الوطن لتوفري املوارد الالزمة لتسيري مهام اجلمعية. هذا  للتواصل مع اخلريين من أفراد ومؤسسات هذا  كما ونسعى 
ألفراد  متميزة  خدمة  توفر  كما  املوارد  هذه  من  جزًء  توفر  وخدمية  استثمارية  مشاريع  من  به  نقوم  ما  إىل  باإلضافة 

اجملتمع.   

التأسيس



11 صور من األرشيف
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أوالً : اجلمعية العمومية
تتكون اجلمعية العمومية من كافة األعضاء العاملني الذين أوفوا بااللتزامات املالية املفروضة عليهم حسب نظام اجلمعية 

طيلة عام كامل. وتعترب اجلمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية، كما تعترب قراراتها ملزمة جلميع أعضائها.

ثانياً : اجتماع اجلمعية العمومية للعام 1431هـ 
لتاريخ اعداد هذا التقرير مل تنعقد اجلمعية العمومية و قد مت حتديد انعقادها بتاريخ 1432/8/12هـ ان شاء اهلل تعاىل.

ثالثاً : العضوية باجلمعية العمومية
أنواع العضوية:

عضو عامل :هو العضو الذي يشارك يف تأسيس اجلمعية أو التحق بها بعد تأسيسها بناء على قبول جملس أ- 
اإلدارة لطلب العضوية املقدم منه. يكون هلذا العضو حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية و التصويت 
على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية جملس اإلدارة. وذلك بعد مضي سنة على تاريخ اشرتاكه باجلمعية 

ودفع اشرتاكا سنويا ال يقل عن 240 ريال.
عضو منتسب: وهو العضو الذي يطلب االنتساب إىل عضوية اجلمعية ويقبل ذلك جملس اإلدارة بعد حتقق ب- 

الشروط املنصوص عليها عدا شرط السن وال يكون هلذا العضو حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وال 
الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة ويدفع اشرتاكاً سنوياً خمفضاً مقداره )60( ريال كحد أدنى.

عضو شرف : وهو الذي متنحه اجلمعية العضوية نظري ما قدمه  من خدمات جليلة للجمعية، مادية كانت ج- 
أو معنوية ساعدت اجلمعية على حتقيق أهدافها. وله حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية ومناقشة ما 

يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة. 
عضو فخري: وهو العضو الذي متنحه اجلمعية العمومية العضوية الفخرية مبجلس اإلدارة ويكون له حق د- 

املناقشة يف اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت وال يثبت حبضوره صحة االنعقاد.
و قد بلغ عدد أعضاء اجلمعية العمومية للعام 1431هـ من كافة األعضاء العاملني الذين أوفوا بالتزامتهم املالية املفروضة 

عليهم حسب نظام اجلمعية وقد مضى على عضويتهم عام كامل هو 894 عضواً موزعني على التالي.

التقرير اإلداري
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رابعاً : جملس اإلدارة
يتكون جملس إدارة اجلمعية طبقا ملا نصت عليه املادة )19( من “النموذج اإلرشادي للنظام األساسي للجمعيات اخلريية” 
والصادر بالقرار الوزاري رقم )3806( يف 1413/6/1هـ من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من أعضائها 
بعد موافقة وزارة الشئون االجتماعية على ترشيحهم. ويتوىل اجمللس إدارة أعمال اجلمعية مبا حيقق األهداف اليت 
أنشئت من أجلها واحملددة يف النظام ويف حدود ما تنص عليه الئحة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية وقواعدها التنفيذية 

والقرارات الصادرة مبقتضاهما.

أعضاء اجمللس  

 

باالضافة اىل عضويني من خارج اجمللس و هما : 
مقرر مركز املكفوفنيعلي عبداهلل ال غزوي1.
مقرر جلنة التوظيف و التأهيل  سعيد علي ال عبيدي2.

وقد اجتمع جملس اإلدارة )36( اجتماعاً خالل العام 1431هـ ناقش خالهلا كافة األمور اإلدارية واملالية و اخلدماتية 

التقرير اإلداري
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وشئون املوظفني العاملني باجلمعية وتسيري مجيع الشئون املتعلقة باجلمعية وخططها املستقبلية.    

من اليمني : بدر أمحد احلميدي، طاهر علوي اخلضراوي، مهدي عبداهلل الفردان، حممد جعفر شويهني، عبدالعزيز 
ناصر احلمام، شرف حسن السعيدي، حممد عبد الكريم الناصر، حسن كاظم املطرود، أمحد عبدالوهاب العكراوي.

خامساً : املوظفون 
بلغ عدد موظفي اجلمعية مائتان و ثالثة و ثالثون  )233( موظفاً  بني سعودي و اجنيب موزعني على مرافق اجلمعية و 

الرسم البياني التالي يبني أعداد املوظفني يف املرافق وجلان اجلمعية للعام  1431هـ.

المستوصف 
والصيدلية

شئون المساكن الروضة
والمرافق العامة

مركز رعاية النسائية والدوراتاالجتماعيةاإلدارية 
المكفوفين

قاعة الملك عبدهللا 
بن عبدالعزيز 

7
4

000000

6

6
6

3
7

1
21
4

3

7

2

1
2

أجنبي سعودي 

التقرير اإلداري
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جلنة اخلدمات االجتماعية و كافل اليتيم
األساسية ألعمال  الركيزة  وهي متثل  باجلمعية  اهلامة  اللجان  من  اليتيم  كافل  و  االجتماعية  اخلدمات  تعترب جلنة 

اجلمعية والقلب النابض لنشاطاتها وهي الوجه اخلريي للجمعية الذي يعكس نشاطها على أبناء جمتمعنا.
و للجنة اخلدمات االجتماعية وكافل اليتيم مقرر ) عبدالعزيز ناصر احلمام ( و هو عضو يف جملس اإلدارة و له نائب 

) عدنان أنور السادة ( يقوم مبهامه يف غيابه. 

تكوين اللجنة 
 تتكون جلنة اخلدمات االجتماعية و كافل اليتيم من مخس فرق مندجمة حتتها الشرتاكهم يف تقديم اخلدمة االجتماعية 

للمواطنني، وهي موضحة يف الشكل التالي:

 

جلنة
اخلدؿات االجتماعية 

و ؽاػل اؾيتيم 

ػرؼة 
االجتماعية

ػرؼة  
ؽاػل اؾيتيم 

ػرؼة 
املراػق اؾعاؿة

ػرؼة 
شئون املساؽن 

ػرؼة 
االغاثة  

اللجان العاملة
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الفرقة االجتماعية
مهمتها

رفع املستوى املعيشي و االجتماعي لألسر احملتاجة يف اجملتمع عن طريق تقديم سلسلة من املساعدات اليت تهدف إىل 
محاية هذه األسر من العوز و بذل ماء الوجه للناس. 

اجملموعات العاملة بها

جمموعة البحوث و التوزيعالسكرتارية

عبدالغين عبداهلل  العلوباسم عبداهلل السرتي
عبدالعزيز امحد احملسن

حممد علي اجلنيب
عبداالله عبداهلل القدحيي

سعيد امحد البناي 

عبداهلل حممد اخلضراوي
علي امحد البشراوي

حسن حممد حسن الشيخ
باسم عبداهلل  السرتي
نور حسن البشراوي
مرتضى علوي العلوي

الربامج و أجهزة احلاسب

يونس عبداهلل البشراوي

اجملموعة الصحية جملموعة الصحيةجمموعة الصدقات و الكفارات

حسن مهدي طحنون
حسن حممد حسن الشيخ

علي أمحد البشراوي
عبدالعزيز أمحد احملسن

اجملموعة املدرسيةجمموعة  املتابعة و التأهيل
باسم عبداهلل  السرتيعبداهلل حممد اخلضراوي 

حمموعة  إدخال البياناتأمانة املستودع

عبدالعزيز عيسى البنايعلي أمحد البشراوي
معروف امحد الناصر 

جمموعة البحوث النسائيةجمموعة إصالح ذات البني

مال سعيد ناصر اخلاطر
شرف حسن السعيدي
علي حبيب املرزوق
حسن مهدي طحنون

عبدالعزيز ناصر احلمام

قسم الباحثات يف اللجنة النسائية و الدورات

اللجان العاملة 



19

االجنازات 
األسر . 1 مجيع  حبوث  جتديد  مع  حمتاجة  أسرة   )124( لعدد  عينية(  و  )مادية  الدائمة  املساعدات  تقديم 

املستفيدة من خدمات اجلمعية سنويا و عمل الالزم على ضوء املستجدات.  
ضم عدد )11( اسرة جديدة للمساعدات الدائمة خالل العام 1431هـ.. 2
تقديم مساعدات العالج اجملاني يف مستوصف اجلمعية ملا يقارب  )950( فرد.. 3
تقديم مساعدات مقطوعة لعدد )26( فرد.. 4
تقديم املساعدات املومسية )شهر رمضان / أعياد / مدرسية / شتوية ( جلميع االسر املستفيدة من خدمات . 5

اجلمعية و البالغ عددها )141( اسرة.
تقديم مساعدة زواج )نقدية / عينية ( لعدد )88( شاب. . 6
تقديم املساعدات اجلامعية )إجيار و مواصالت( لعدد )10( طالب و طالبة جامعيني و مساعدة طالب لعدد . 7

)16( طالب و طالبة. 
ترشيح عدد )87( طالب و طالبة للصندوق الوطين اخلريي لتأهيلهم دراسيا يف املعاهد العلمية. . 8
توزيع الكفارات و اليت بلغت )20000( ريال على مستحقيها.. 9

صيانة . 10 كذلك  و  غساالت(  أفران،  ثالجات،  )مكيفات،  كهربائية  بأجهزة  املستفيدة  األسر  بعض  جتهيز 
األجهزة التابعة لألسر املستفيدة.

تأهيل و تدريب عدد )30( فرد من األسر املستفيدة. . 11
اصالح ذات البني بني عدد من األسر احملتاجة.. 12
حتديث الربامج التنظيمية واملعلوماتية ملواكبة متطلبات العمل لتيسري أمور وأنشطة اللجنة.. 13

اللجان العاملة
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فرقة مشروع كافل اليتيم 
مهمة املشروع  

رفع مستوى املعيشة عند األيتام احملتاجني و ختفيف هموم احلياة عليهم و حماولة قيادتهم إىل طريق السعادة و األمان 
ضمن رعايتهم معنويا و ماديا. 

اجملموعات العاملة باملشروع

االجنازات 
تقديم املساعدات الدائمة )مادية و عينية( لعدد )19( أسرة يتيمة مع جتديد حبوث مجيع األسر املستفيدة . 1

من خدمات املشروع سنويا و عمل الالزم على ضوء املستجدات. 
تقديم املساعدات املومسية ) شهر رمضان / أعياد / مدرسية / شتوية ( جلميع األسر املستفيدة من خدمات املشروع.. 2
تقديم مساعدات العالج اجملاني يف مستوصف اجلمعية ملا يقارب  )140( فرد.. 3
املشاركة يف الرحلة الرتفيهية اىل راس الغار بالتعاون مع مجعية الصفا اخلريية.. 4
إصدار املسابقة الثقافية السنوية. . 5
املشاركة يف اقامة الدورة الرياضية الداعمة للمشروع. . 6
اقامة السحور اخلريي السنوي الثالث لاليتام.. 7
صيانة . 8 كذلك  و  غساالت(  أفران،  ثالجات،  )مكيفات،  كهربائية  بأجهزة  املستفيدة  األسر  بعض  جتهيز 

األجهزة التابعة لألسر املستفيدة من املشروع.
املشاركة يف اليوم الرياضي الرتفيهي مبدينة األمري نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالتعاون مع مجعية اجلش اخلريية.. 9

إقامة ثالث ليالي للتضامن مع اليتيم يف شهر رمضان املبارك.. 10

جمموعة حبث احلاالتاجملموعة  اإلدارية
امحد صاحل اجلنيب 
حسني علي آل عبيد

أمحد صاحل اجلنيب
أمحد سعيد شويهني

يوسف امحد ال غزوي
اجملموعة املدرسيةاجملموعة الثقافية
أمحد سعيد شويهنيباقر جعفر آل عبيد
جمموعة إدخال البياناتاجملموعة  الرياضية
علي أمحد العوازمحسني علي آل عبيد
اجملموعة اإلعالميةاجملموعة  الصحية
أمين علي املزينحممد أمني املسجن

اجملموعة املالية
أمحد علوي العلويات

اللجان العاملة 
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86

176

78

29

26 44
8

15

األسر المتضررة عدد المصابين في بداية الحادث و تم نقلهم للمستشفيات 
وفيات الزوجات المتوفيات
األمهات المتوفيات يتعالج في داخل المنطقة و ينتظر العالج الخارجي
*يتعالج خارج المملكة  يتعالج في مستوصف الجمعية 

فرقة اغاثة حادثة احلريق
املوافق  اخلميس  ليلة  األربعاء  يوم  مساء  بالقديح  العرس  وقع يف خيمة  الذي  احلريق  أثر حادث  الفرقة  هذه  تكونت 

1420/4/15هـ و الذي أودى حبياة الكثري من النساء و األطفال. 

مهمة الفرقة 
متابعة أحوال و شئون املرضى املصابني و العمل على توفري العالج الالزم هلم سواء يف داخل اململكة أو خارجها.. 1
متابعة عوائلهم  املنكوبة و تقصي أحواهلم الطبية و النفسية و املادية و تقديم ما يلزم من استشارة طبية و . 2

عالج نفساني عن طريق املراكز الصحية يف داخل و خارج اململكة و كذلك  العمل على مساعدتهم مادياً و معنويا.

أعضاء الفرقة
 أمان حممد الشرفاء.1.
 سلمان علوي اخلضراوي.2.
 عبد العزيز ناصر احلمام.3.
 عدنان أنور السادة.4.

نتائح حادثة احلريق

اللجان العاملة
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االجنازات
ارسال عدد )29( حالة مصابة ملستشفى العرف بدولة الكويت ملعاينة و تقييم حالتهم و وضع خطة عالج هلم . 1

من قبل الربوفسور الفرنسي الزائر دكتور ريفس  املتخصص يف عمليات التجميل و التأهيل. 
عمل تسع )9( عمليات جتميلية و تأهيلية لتسع حاالت مصابة كمرحلة أوىل. . 2
التنسيق و االتفاق مع مستشفى العرف بالكويت ألكمال عالج احلاالت اليت ميكن عالجها يف الكويت من . 3

قبل الدكتور الفرنسي املذكور.
استقدام خادمتني )2( ألسرتني من املصابني.. 4
املساهمة يف صرف رواتب خادمات ملساعدة االمهات املصابات أو العاجزات عن تأدية أعماهلن املنزلية. . 5

فرقة شئون املساكن 
من  احملالة  الصيانة  و  الرتميم  طلبات  بدراسة  تقوم  الفرقة  هذه 
الفرقة  االجتماعية أو كافل اليتيم  وعمل ميزانية تقديرية لكل حالة 
، وكذلك تقوم باإلشراف فعلياً على منازل الفقراء و احملتاجني و 
صيانتها و كذلك إصالح أجهزتها الكهربائية الضرورية وجتهيزها 
مبا تكون احلاجة إليه ماسة و كذا تقوم مبتابعة استئجار املنازل  
لألسر املستفيدة ، وتقوم أيضا مبتابعة أمور العمال التابعني للفرقة 
تقوم  كذلك  و  ذلك.  وغري  عالج  و  وسكن  ورواتب  تعاقدات  من 
باإلشراف على صيانة املرافق العامة و مرافق اجلمعية كاملستوصف 
و الروضة و تقييم احتياجاتهم و عمل الصيانة الالزمة للمباني بناًء 

على طلب مقرري جلان املستوصف أو الروضة أو اإلدارية. 

اجملموعات العاملة بها

جمموعة استئجار املنازل و جتهيز األسر مشرف حتسني املساكن

عبدالغين العلو
عبدالعزيز امحد احملسن

حممد علي اجلنيب
عبداهلل حممد اخلضراوي

علي امحد البشراوي
حسن حممد حسن الشيخ

باسم عبداهلل  السرتي
نور حسن البشراوي

موسى حسن السعيدي

مساعد املشرف

علي سلمان البندري

اللجان العاملة 
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االجنازات
عمل صيانة / ترميم / إضافة غرف لعدد )22( منزل. . 1
املساهمة يف شراء و بناء عدد ) 26( وحدة سكنية.. 2
استمرار تقديم إجيار منازل لعدد )29( أسرة.. 3
كهربائية              . 4 بأجهزة  املستفيدة  األسر  بعض  جتهيز 

)ثالجات، غساالت، أفران، مكيفات(.
صيانة أجهزة مجيع األسر املستفيدة.  . 5
كمكتب . 6 اجلمعية  ملرافق  الالزمة  الصيانة  عمل 

العامة  واملرافق  املستوصف.  الروضة،  اجلمعية، 
كاملغتسالت واملقابر و مساجد البلد. 

انشاء مرافق عامة و مغاسل ملالعب نادي مضر الرياضي.. 7

فرقة املرافق العامة:
تقوم باإلشراف على مقابر و مغتسل املوتى بالبلد و توفري مجيع 
االحتياجات الالزمة هلم من تنظيف و صيانة و كذلك  توفري أدوات 
حفر القبور و أثاث املغتسل و املياه و غري ذلك،  وكذا تشرف على 

نظافة بعض مساجد البلد و توفري متطلباتها الضرورية.

أعضاء اللجنة:  
علي معتوق الدشيشي.1.
عبد العزيز ناصر احلمام.2.

االجنازات
الدمام و . 1 املتابعة مع امانة مدينة  التنسيق و  مواصلة 

بلدية القديح النهاء اعادة بناء مغتسل املوتى.
الصيانة . 2 وعمل  ومساجدها  البلدة  مقابر  متابعة 

والنظافة الالزمة هلم.
صيانة و نظافة مغتسلي املوتي باملقابر و توفري اللوازم . 3

املقابر كلما  الضرورية كاالكفان و غريها وكذلك ردم 
دعت احلاجة. 

اقامة دورتان تعليميتان يف تغسيل املوتى داخل البلد . 4
و اخرى خارجها.

سداد فواتري املاء و الكهرباء لعدد من مساجد البلدة.. 5

اللجان العاملة
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جلنة املستوصف و الصيدلية
اليومية  املتابعة  حيث  من  والصيدلية  املستوصف  إدارة  مهمتها 
رفع  ثم  ومن  وفنياً  إدارياً  والصيدلية  املستوصف  خيص  ما  لكل 
التقارير إىل جملس اإلدارة عن طريق املقرر )عضو جملس اإلدارة( 
باملستوصف  الرقي  شأنه  من  ما  كل  ودراسة  خطة  وضع  وكذلك 
بها  والرفع  والتطويرية  اجلديدة  املشاريع  واقرتاح  والصيدلية 

جمللس اإلدارة ألخذ املوافقة عليها.

أهداف اللجنة
من . 1 املأمول  املستوى  إىل  والصيدلية  باملستوصف  الرقي 

اجلميع )إدارة اجلمعية وأهالي البلد( من حيث تشغيل 
املتميزة  اخلدمة  وتقديم  باملستوصف  العيادات  مجيع 
للعيادات  املطلوبة  األجهزة  مجيع  وتوفري  املتكاملة 
أدوية  من  بالصيدلية  املستلزمات  مجيع  توفري  وكذلك 

وكماليات.
فتح أكثر من عيادة لكل ختصص من التخصصات املوجودة . 2

باملستوصف.
توفري العدد الكايف من األطباء والتمريض والفنيني لسد  . 3

أي عجز قد حيدث مستقباًل.
بدء العمل بقسم فحص العمالة الوافدة.. 4
العمل على تطوير نظام األمن والسالمة.. 5
العمل على تدريب وتطوير الكوادر اإلدارية املوجودة.. 6
الفنيني . 7 و  األطباء  مجيع  على  احملافظة  على  العمل 

مجيع  توفري  خالل  من  باملستوصف  املوجودين 
متطلباتهم.

مهامها . 8 لتأدية  املساعدة  األقسام  تطوير  من  االنتهاء 
على أكمل وجه مثل ) قسم االستقبال، قسم األرشيف، 
األمن، وقسم احملاسبة اخلاص بالشركات واملؤسسات(.

أعضاء اللجنة 
مقرر اللجنةحسن كاظم املطرود    1.
عضو اللجنةإبراهيم خليل آل فردان    2.
عضو اللجنة وهب سلمان اجلارودي    3.

اللجان العاملة 
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االجنازات
تدعيم  املستوصف  بعدد  من  الكوادر الطبية وتتمثل يف :. 1

1 طبيبة أسنان + عدد 3 طبيبات عامة  عدد )1( أخصائي 
عظــــام وعدد )1( اخصائي عيون.

)خمترب . 2 والفنيات  املمرضات  من  بعدد  املستوصف  تدعيم 
+ أشعة ( من اجلنسية السعودية واهلندية والفلبينية.

تدعيم املستوصف بعدد من الكوادر  االدارية للقيام خبدمة . 3
اداري،  )1( سكرتري  عدد  للمستوصف،  كمدير  املراجعني 
عدد  استقبال،  موظف   )2( عدد  تقنية،  مسؤول   )1( عدد 
)4( موظف ارشيف، عدد )4( موظف أمن، عدد )2( سائق.

وكذلك . 4 املستوصف  وآالت  الجهزة  التعقيم  نظام  حتديث 
عن  الطرق  بأحدث  املعدية  الطبية  النفايات  من  التخلص 
النتشار  منعاً  وذلك  متخصصة  شركة  مع  التعاقد  طريق 

العدوى وكذلك توفري سوائل لتعقيم االيدي باملستوصف.
مشاركة وزارة الصحة يف محالت التطعيم ضد االمراض املعدية . 5

باملدارس وارسال اطباء من املستوصف للمساهمة يف ذلك.
وكذلك . 6 لالطفال  املعدية  االمراض  التطعيم ضد  برنامج  تدعيم 

تطعيم املواطنني ضد احلمى الشوكية واالنفلونزا املومسية ونشر 
الوعي الصحي بني املراجعني عن طريق النشرات واملطبوعات 

التثقيفية وعمل حماضرات طبية لالطفال بالروضة.
مشاركة الكادر الطيب يف حماضرات التعليم الطيب املستمر . 7

كفاءة  لرفع  وذلك  الرئوي  القليب  االنعاش  دورات  وكذلك 
االداء وحتسني مستوى اخلدمات الصحية للمراجعني.

وذلك . 8 املستوصف  خارج  واملمرضات  الطبيبات  سكن  نقل 
العالج  مركز  ملشروع  احلالي  السكن  موقع  استغالل  ليتم 

الطبيعي واضافة عيادات جديدة.
تدعيم قسم املخترب بأحدث اجهزة التحاليل الطبية وكذلك . 9

قسم االشعة مع االستمرار يف برنامج فحص العمالة الوافدة 
وعمال االغذية.

تزويد سيارة االسعاف بسرير متحرك حديث لنقل احلاالت الطارئة.. 10
االنتهاء من الدراسة الكاملة املبدئية النشاء قسم للعالج الطبيعي من حيث إعداد املخطط و تقدميه للجهة املختصة . 11

بالشئون الصحية ومتت املوافقة املبدئية عليه وسوف يتم البدء يف املشروع خالل عام 1432هـ إنشاء اهلل.
االستمرار يف عمل ملصقات ونشرات التوعية الصحية لنشر الوعي الصحي بني املواطنني والعاملني باملستوصف. . 12
زيارة رائد جراحة السمنة باملنطقة الشرقية واخلليج العربي استشاري اول جراحة السمنة الدكتور عبداحلميد املؤمن )صاحب . 13

مركز د.عبداحلميد املؤمن الطيب باخلرب( للمستوصف والتعرف على أقسامه وإالتفاق على التعاون بني املستوصف واملركز.
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جلنة الروضة )روضة براعم الطفولة(
روضة األطفال )روضة براعم الطفولة( جبمعية مضر اخلريية تعترب من  األنشطة املساندة للجمعية حيث تأسست عام 
1392/1391هـ على مساحة 1600م2 . ويضم مبنى الروضة باإلضافة للفصول الدراسية ساحة ألعاب تقدر ب 300م2. 
تستقبل الروضة األطفال من سن 3 إىل 6 سنوات برسوم يف متناول اجلميع، كما يتم إعفاء أبناء األسر احملتاجة من 

الرسوم. 
هذا و قد مت استحداث قسم حضانة لألطفال أقل من ثالث سنوات 
وحيتوي على غرف نوم وألعاب تناسب أعمار األطفال يف هذا السن.

باإلضافة إىل ذلك يوجد لدى الروضة برامج صيفية لألطفال من 
أسابيع،  إىل )11( سنة تصل مدته إىل مخسة  سن )3( سنوات 
حيتوي على الكثري من األنشطة والربامج الرتفيهية والتعليمية. 

وتتميز الروضة بثوبها اجلديد بالتالي:
أخصائية نفسية حتول هلا احلاالت اليت حتتاج لدراسة . 1

نفسية مثل حاالت الصراخ، النفور، االنطواء و العدوانية.
مربيات تربويات متخصصات يف رياض األطفال.. 2
مشرفة مناهج متخصصة يف إعداد املناهج.. 3
تقديم دورات تطويرية للمربيات واإلداريات بشكل مستمر.. 4
صالة ألعاب داخلية حديثة.. 5
معامل للغة االجنليزية بإشراف مربية متخصصة.. 6
التعليم عن طريق األركان اليت حتاكي حميط بيئة الطفل. . 7

أعضاء اللجنة
مقرر الروضةمهدي الفرادن    1.
نائب املقررالسيد فاضل السعيدي    2.

االجنازات  
لقي  . 1 اسبوع   وملدة  االول   تشاكيل   مهرجان  اقامة 

استحسان  اجلميع.
افتتاح  صالة  رياضية الضافة النشاط الرياضي يف الروضة.  . 2
افتتاح  املكتبة  واملسرح  وكذلك  قاعة  املناهل اخلاصة  . 3

باالبداع.
تركيب  شاشة عرض  خاصة  بقاعة  اللغة  االجنليزية. . 4
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جتهيز  املطبخ  العداد  الوجبات  الساخنة  لالطفال  يف  الروضة. . 5
تركيب  شاشة عرض مع دائرة  تلفزيونية  يف  القاعة الرئيسية. . 6
تركيب لوحات جدارية ارشادية للفصول وكذلك املمرات بالوان خمتلفة ومرحية  لالطفال.  . 7
زيادة  عدد  الندوات  و اللقاءات باالمهات.. 8
تاهيل عدد كبري من املربيات لدورات داخلية ضمن برامج اجلمعية وخارجية لرياض االطفال.  . 9

قاعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود الوطنية بالقديح
قاعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود  الوطنية بالقديح  هي 
إحدى  املنشاءات التابعة  جلمعية  مضر اخلريية والذي  يذهب  
ريعها  اىل  متضرري  كارثة  احلريق  بالقديح  وبعض  اخلدمات  
اخلريية األخرى  ومنذ  أنشئت هذه القاعة والتطوير فيها  مستمر  
فقد  استطاعت  اللجنة  احلالية  مبساعدة  جملس ادارة  اجلمعية   
على اخراجها حبلتها اجلديدة لتتماشى مع املتطلبات العصرية. 

أعضاء اللجنة 
مقرر القاعةمهدي الفردان    1.
نائب املقررالسيد فاضل السعيدي    2.
عضو اللجنة خالد العلي    3.
عضو اللجنة طالل الشيخ    4.

و يف ما يلي أهم التطويرات اليت نفذت خالل العام 1431هـ :
عمل مدخل خاص خارجي جلناح قاعة الزمردة.. 1
زيادة  عدد املغاسل يف قاعة  كبار الشخصيات.. 2
اضافة تغيريات يف الديكور واالنارة لقاعات الطعام.. 3
تركيب شاشات عرض بالزما مع  اجهزة ) دي يف دي ( . 4

يف اللوبي اخلاص بالقاعتني.
زيادة املسطحات الزراعية اخلارجية.. 5
استقطاب شركات اكثرالقامة مناسباتهم اخلاصة.. 6
جتديد اثاث اجنحة القاعات.. 7
زيادة وحدات التكييف يف القاعات الرئيسية.. 8
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اللجنة النسائية و الدورات
هي جمموعة نسائية متطوعة  أخذت على عاتقها خدمة جمتمعها باذلة أمثن أوقاتها للمساهمة يف : 

تعريف اجملتمع باجلمعية يف الداخل واخلارج.. 1
وتدريب . 2 تأهيل  من خالل  الفقر  على  القضاء  حماولة 

األسر املستفيدة.
املنطقة وتفعيل طاقتها . 3 النسائي يف  االهتمام بالعنصر 

يف خدمة اجملتمع.
إعداد برامج ثقافية وصحية وتربوية تساند املرأة يف . 4

شتى جماالت حياتها.
املنطقة . 5 إنشاء شبكة عالقات اجتماعية جبميع جلان 

النسائية و ربط اللجنة بأفراد اجملتمع.

اللجان التابعة للجنة النسائية واملتفرعة منها باإلضافة إىل عضوات اللجان 

اللجنة االجتماعيةاللجنة اإلدارية

امورة علي الناصر 
 علوية علوي ابو الرحي 
 معصومة عبداهلل الغزوي 
 رحاب حسني العلويات

آسية أمحد العوازم 
 مشسة مرار 

 زينب عبداهلل املرزوق 
 فاطمة عبدرب النيب 
 مدحيه مهدي كويس 
 طيبة مهدي كويس 
أمل علي ال عبيدي

 طاهرة حممد ابو الرحي 
 أمساء سعيد شويهني  

رفية العوى 
 زينب العوى 

 امورة علي الناصر 
 فاطمة سلمان احلليلي

جلنة التخطيط والنشاطجلنة العالقات
ماريا سعيد عبيدان 

 زينب مهدي الناصر 
 مريم العنكي 

زهراء عبداهلل الناصر

حليمة الغزوي
فاطمة جبارة
إميان ال سالم
زهرة ال سالم

علوية علوي ابو الرحي 
 أمورة علي الناصر 

 معصومة عبداهلل الغزوي 
 فاطمة علي الصفار

زهراء عبدرب النيب 
 صفية سعيد عبيدان 
 رقية سعيد عبيدان

اللجنة الثقافيةجلنة اإلعالم

زهراء عبدرب النيب 
 زينب دخيل 

 زهراء حسني عبيدان

زينب عبداهلل املرزوق 
 معصومة حممد احلايك 

 أبرار علي الزين 
 زينب اجلنيب 

 علياء حممد اخلليفة

 بيان شرف السعيدي 
 غفران علي الشويهني 

 بيان  اجلارودي 
 زهراء علي ال عاشور
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فيما يلي جدول يوضح الربامج و الدورات التدريبية  اليت أقامتها اللجنة خالل عام 1431هـ

الدخل اإلمجالياألسر املستفيدةعدد املتدرباتالربنامج / الدورة
جمانية405ورشة التفوق )نلتقي لنرتقي (

جمانية-عضوات اللجنةإدارة الذات
1472000نادي الفتاة املميزة

1101432125نادي الزهور
2400-61نادي رياحني القرآن

100431850برنامج رام 1
1212550برنامج رام 2

1401404233مسابقة خزائن القرآن
1710650برنامج التقوية
جمانية2020برنامج اخلياطة
32268-عضوات اللجنةأنشطة متنوعة

جمانية -30برنامج تعليم الصالة 
1800-2ادخال البيانات )3 أشهر(

600-1اخلياطة )شهرين(
800-4العناية الشخصية )4 أسابيع(

جمانية11الفوتوشوب االحرتايف
جمانية2020اخلياطة )510 ساعة(

1000 -1منتاج ومعاجلة صور)شهر(
441400كوراشية )شهرونصف(
6620-32دورات القرآن الكريم

 طموحات مستقبلية  
فيه  ينفذ  أن يكون هلا  مركز متكامل  اللجنة تطمح يف  الزالت 
الربامج و االنشطة  ذات دخل اقتصادي يساعد يف إعداد برامج 

تأهيلية ذات كفاءة عالية يشتمل على:
1.   مركز جتميل.

2.   ستوديو للتصوير.
3.   مشغل للخياطة.
4.   مكتبة نسائية.

5.   معهد تأهيلي ذو شهادات معتمدة وزارياً أو معاهد دولية.

اللجان العاملة
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جلنة التأهيل والتوظيف
أنشئت جلنة التأهيل والتوظيف عام 1426هـ للمساهمة يف تأهيل الشباب و القضاء على البطالة وسد الفراغ لدى الشباب  
للتخلص من القضايا واملشاكل املنتشرة يف اجملتمع وقد حققت اللجنة منذ إنشائها إجنازا كبريا حيث أقامت عدة ملتقيات 

وظيفية مت توظيف عددا كبريا من الشباب يف وظائف خمتلفة يف شركات متعددة.

أعضاء اللجنة:  
سعيد علي ال عبيدي.    1.
حممد سلمان املطوع.    2.

االجنازات 
من أ.  جمموعة  مع  التنسيق  و  بالتعاون  اللجنة  قامت 

الشركات و املؤسسات احمللية و املعاهد العلمية لتأهيل 
و توظيف جمموعة كبرية من شباب القديح الذين ليس 
لديهم وظائف أو أعمال يقتاتون منها و يعيشون عليها. 
و قد  مت تعيني و توظيف )25( شاب و شابه يف املنشأت 

التالية : 
1.   جممع الدكتور عبد اهلل املزهر بالدمام.

2.   شركة اليتيما للنقليات باجلبيل. 
3.   شركة الدروع الواقية للحراسات األمنية بالدمام. 

4.   مركز طب األسنان بالدمام. 
5.  شركة أمينكو للحراسات األمنية. 
6.   شركة كرين األمريكية باخلرب. 

 التنسيق  واالتفاق مع  إدارتي الدفاع املدني و هيئة اهلالل األمحر السعودي مبحافظة القطيف إلقامة دورات ب. 
تدريبية تأهيلية لطاليب الوظائف األمنية )من محلة الشهادات االبتدائية ـ املتوسطة ـ الثانوية(  لتأهيلهم 

للوظائف األمنية يف شركات احلراسات األمنية . هذا و ضمت هذه الدورات )15( متدرب.
التنسيق و االتفاق مع ادارة القبول والتسجيل مبركز التدريب العسكري بالظهران لتقديم دورات تأهيلية  يف ت. 

جمال األمن للمتقدمني للوظائف االمنية. 
اكمال دراسة برنامج القرض احلسن لدعم املشاريع الصغرية و قد مت طرحه و املباشرة به بعد إقراره من قبل ث. 

جملس اإلدارة. 
املشاركة يف الرتتيبات و التجهيزات إلقامة امللتقى الرابع جلمعيات حمافظة القطيف للتوظيف املقرر إقامته ج. 

يف الربع الثاني من عام 1432هـ.

اللجان العاملة 
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جلنة شئون املوظفني
هي اجلهة املسئولة عن تطبيق اللوائح واألنظمة املتبعة واخلاضعة لنظام العمل والعمال مع تطبيق الئحة العمل اخلاصة 

باجلمعية واملعتمدة من قبل وزارة العمل و الشئون االجتماعية. ويدير هذه اللجنة نائب رئيس جملس إالدارة.

مهام اللجنة
إجراء املقابالت الشخصية للمتقدمني.. 1
عمل عقود العمل اخلاصة باملوظفني اجلدد.. 2
 إعداد مسريات رواتب املوظفني.. 3
إعداد إجازات املوظفني.. 4
إعداد املستحقات املالية اخلاصة بإجازات املوظفني.. 5
املوظفني . 6 وإقامات  سفر  جبوازات  مايتعلق  كل  متابعة 

الغري السعوديني.
إعداد مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني.. 7
الرد على كل مايتعلق باستفسارات املسئولني ومقرري اللجان.. 8
اجلزاءات . 9 بنظام  مايتعلق  كل  بتطبيق  املخولة  اجلهة 

باحلسم  اخلاصة  االجراءات  بعمل  وذلك  واملكافآت 
واإلنذارات ولفت النظر وعمل خطابات الشكر والتقدير.

جلنة العالقات العامة
هي نافذة الوصل بني مجيع اللجان العاملة باجلمعية. كما أنها القناة الرئيسية اليت تربط اجملتمع باجلمعية من خالل 
التعريف باجلمعية وتقوية أواصر العالقة بني اجملتمع واجلمعية. والعصب الرئيسي الذي يربط اجلمعية باجلمعيات 

األخرى واجملتمع واستقطاب رجال األعمال ووجوه اخلري لدعم مسرية هذا الصرح اإلجتماعي. 

أعضاء اللجنة 
مقرر اللجنة امحد عبدالوهاب العكراوي    1.
عضوحممد علوي ابو الرحي    2.
عضوسامي علي ال يتيم    3.
عضورضا عيد الدشيشي   4.
عضوعدنان انور السادة   5.
عضومهدي علي الشويكي    6.
عضوعبداهلل معتوق عرفات     7.
عضوحممد عبداهلل املسباح    8.
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و تقوم اللجنة باملهام التالية: 
التوعية العامة. 1

اجلمعية  تتصدى هلا  اليت  القضايا  بأهمية  للمجتمع 
اجلمعية،  تنفذها  اليت  والربامج  اخلدمات  وأهمية 

وحيوية ارتباطها مبصاحل اجملتمع.

كسب أعضاء جدد. 2
عن طريق اطالع األفراد على فلسفة اجلمعية ورسالتها 
براجمها  تقييم  على  مساعدتهم  وكذلك  وأهدافها، 
على  املهتمني  يشجع  مما  االجتماعية  وخدماتها 
االنضمام هلا وذلك من خالل إصدار التقرير السنوي 

للجمعية  و غريه من املطبوعات.
كسب التأييد. 3

تسعى اللجنة للتواصل اإلجيابي والفعال  مع مؤسسات 
اجملتمع املختلفة ) االفراد و املسجد والنادي والزواج 
اجلماعي واملدارس ... ( و إيصال اآلراء واألفكار اليت 
تتبناها اجلمعية عرب عّدة وسائل  مما يؤثر يف الرأي 
ملواقف  تأييده  إىل  يؤدي  وبالتالي  واجملتمع  العام 

اجلمعية ودعمها.
تنمية املوارد املالية. 4

بني  والتعاون  اإلرتباط  تفعيل  إىل  تسعىاللجنة 
اجلهات   ( اجملتمع  يف  الفاعلة  واجلهات  اجلمعية 
األعمال،  رجال  واملؤسسات،  الشركات  احلكومية، 
وعلى   ) والعلمية  واألدبية  الثقافية  الشخصيات 
مستوى املنطقة, و كذا عرض اخلدمات والربامج اليت 
تنفذها اجلمعية إىل اجلهات اليت من املمكن أن تتبنى 
مثل هذه اخلدمات والربامج ومتوهلا وذلك من خالل 
التواصل معها و إرسال كل ما يستجد من مشاريع و 
يف  واملؤسسات  الشركات  مع  التواصل  كذا  و  خدمات 

املناسبات اخلاصة كشهر رمضان املبارك و االعياد.
واقعية أعمال اجلمعية. 5

عرض  على  باجلمعية  العامة  العالقات  تسعى  كما 
مشاريع و برامج اجلمعية على اجملتمع و استشعار 
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هلذه  االستجابة  من  متكنها  وبالتالي  اهتماماته 
على جملس  الناس  آراء  طرح  من خالل  االهتمامات 
اإلدارة  و مناقشتها و تطبيق ما هو صاحل منها سعيا 

لتطوير برامج وخدمات اجلمعية.
خلق عالقات طيبة مع  اجملتمع. 6

وذلك من خالل استمرار تواصل وتفاعل اجلمعية مع 
اجملتمع سيما املشرتكني واملتربعني وتبادل املعلومات 
معهم لضمان استمراريتهم لدعم اجلمعية ومشاريعها.

االجنازات 
 استمرارية متابعة و تفعيل االشرتاك عن طريق اإليداع . 1

املباشر و العمل على تسهيل عملية االنضمام هلذه العملية. 
التواصل اإلجيابي مع املؤسسات احلكومية واألهلية من . 2

أجل حاجات البلدة اخلدمية.
زيارة الديوانيات واجملالس املوجودة يف البلدة للتعريف . 3

بأنشطة اجلمعية و كسب التأييد منهم.
اصدار النشرات واإلعالنات عن التوظيف وامللصقات و . 4

كذلك التفاعل مع مناسبات اجملتمع و اصدار خطابات       
التعازي، والتهاني  و غريها. 

تكريم الداعمني إلعمال اجلمعية.. 5
توزيع بطاقات التهنئة بالعيدين وشهر رمضان.. 6
التواصل مع أهل اخلري حلثهم على التربع للجمعية يف . 7

شهر رمضان.
اإلعداد وإدارة اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية لعام . 8

1430هـ و اصدار التقرير السنوي.
دعم بعض األنشطة الوطنية عن طريق توفري قاعة امللك . 9

عبداهلل هلم إلقامة فعالياتهم.
تنفيذ . 10 يف  النسائية  اللجنة  مع  التعاون  استمرارية 

الربامج اليت تهم املرأة و األسرة.
على . 11 وعرضه  اجلمعية  يقال حول  أو  ينشر  ما  متابعة 

اجمللس إلزالة اإلشكاالت وتبيني احلقائق.
املشاركة يف الفعاليات الوطنية كملتقى التوظيف وفرحة . 12

وطن وغري ذلك.

اللجان العاملة
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مركز رعاية املكفوفني
كثري من فقد بصره يف جمتمعنا احلبيب فمنهم من ولد كفيفاً ومنهم من أصيب بآفة أفقدته بصره ومنهم من تسببت 

احلوادث الطبيعية يف ذهاب بصره.
ومهما تعددت أسباب ذلك فالنتيجة واحده وهي وجود فئة يف جمتمعنا حتتاج إىل رعاية خاصة تؤهلهم الن يكونوا 
أعضاء عاملني ومنتجني يتمتعون بكرامة العيش باالعتماد على النفس بعد اهلل وال يشعرون بذل احلاجة إىل الغري يف 
تدبري أمورهم وتلبية احتياجاتهم على اختالفها وتعددها ومن هذا املنطلق انبثقت فكرة إنشاء مركز لرعاية املكفوفني 

مبحافظة القطيف.

أهداف املركز و براجمه
يهدف املركز بشكل عام لرفع املستوى املعيشي ملكفويف احملافظة عرب العديد 
من اجملاالت الرتبوية والتعليمية واالجتماعية والصحية والتأهيلية وأهم 

األهداف تتمثل يف اآلتي :
توعية اجملتمع بهذه الفئة بشكل يضمن هلا االنسجام واالندماج التام.. 1
رفع املستوى الصحي ألفراد هذه الفئة.. 2
رفع املستوى الرتبوي و التعليمي.. 3
فتح جماالت دراسية غري تقليدية تضمن هلم مستقباًل وظيفياً أفضل.. 4
تلبية االحتياجات املادية االعتيادية والطارئة هلذه الفئة.. 5
رفع املستوى الثقايف هلذه الفئة.. 6
العمل على تأهيل أفراد هذه الفئة تأهياًل يناسب قدراتهم و إمكاناتهم.. 7

الفئة املستهدفة 
املكفوفون من سن اخلامسة فما فوق من الذكور واإلناث.. 1
ضعاف البصر امللتحقون بربامج دمج املكفوفني و من يف عدادهم.. 2

الربامج الرئيسية يف املشروع 
برنامج الرعاية و الفحص الدوري للعيون و التثقيف الصحي. . 1
برنامج اللياقة البدنية و الرياضة.. 2
برنامج احلاسب اآللي و املعلومات و الدورات.. 3
برنامج املتابعة الدراسية و املنح للدراسة اجلامعية.. 4
الربامج الثقافية و االجتماعية.. 5
برنامج التأهيل و الدراسات و التطوير.. 6
برنامج املساعدات و الدعم املادي.. 7

اللجان العاملة 
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أعضاء اللجنة 
مقرر املركز  علي آل غزوي     1.
نائب املقررموسى آل سلمان    2.
عضو )اللجنة االعالمية(جالل آل قيصوم    3.
عضو )اللجنة االعالمية( حممد الشيخ    4.
عضو )اللجنة االعالمية(أمحد الفردان    5.
عضو )املتابعة املدرسية(عبد اهلل املرزوق   6.
عضو )املتابعة املدرسية(حسن الفارس   7.
عضو )املتابعة املدرسية(فايز اهلاشم   8.
عضو )اللجنة الصحية(ضياء آل غزوي   9.

عضو )اللجنة الصحية(حممد حيان  10.  
عضو )اللجنة الثقافية(مؤيد املرار    11.
عضو )اللجنة الثقافية(أمحد العوامي    12.

    أهم األنشطة والفعاليات املنفذة خالل العام 1431 هـ
انشاء فصل ملتعددي العوق و اخر للتدخل املبكر. . 1
التوجه . 2 فن  مشلت  تدريبية  دورة   24 من  أكثر  تقديم 

الشخصية  والعناية  واالنرتنت  واحلاسب  واحلركة 
والتدبري املنزلي والطبخ واألشغال اليدوية ومبادئ برايل 
االجنليزية  اللغة  وأساسيات  املركبة  واالختصارات 

باإلضافة لدورات أخرى يف تطوير الذات.
تنفيذ برنامج إعادة تأهيل من فقد بصره حديثا.. 3
النشاط االجتماعي والرياضي : من ابرز فعالياته  زيارة . 4

مدينة  مع  بالتعاون  الرياضي  واملعسكر  املنورة  املدينة 
األمري نايف الرياضية وبيوت الشباب بالقطيف كما مشل 
هذا النشاط زيارات ورحالت  داخل املنطقة وخارجها. 

املشاركة يف الفعاليات االجتماعية يف املنطقة يف املناسبات . 5
املختلفة كيوم البصر العاملي بالتعاون مع مستشفى العيون 

التخصصي بالظهران ومهرجان الدوخلة بسنابس.
وكان . 6 االنرتنت  مسابقة  ابرزها  الثقافية:  املسابقات 

التدخل  كتب  سلسلة  ترمجة  يف  كبري  دور  للمتطوعات 
املبكر الصادرة من وزارة الصحة املاليزية.

اللجان العاملة
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من حماضرة . 7 أكثر  تنفيذ  والتوعوي:  مت  الثقايف  النشاط 
من أهمها التغذية السليمة واألشعة وأثرها على اإلعاقة 
وفعاليات يوم البصر العاملي لطالب املدارس كما مت تقديم 
الناطقة  العصا  خصائص  كعرض  عمل  ورشة  من  أكثر 
وكيفية استخدامها واالستفادة منها إضافة لورشة عمل 

يف فن التعامل مع الشخصيات املضطربة. 
ضمن اخلدمات اليت تقدم للطالب والطالبات فقد حرص . 8

كبري  بشكل  ساهمت  اليت  اخلدمات  تقديم  على  املركز 
املراحل  يف  املركز  ملنسوبي  التحصيلي  املستوى  رفع  يف 
املركز  عمل  اجلامعية حيث  واملرحلة  الثالث  الدراسية 
على طباعة املذكرات وحتويل بعض الكتب مللفات صوتية 
مت  كما  اجلنسني  مشلت  اليت  التقوية  لفصول  إضافة 
االجتماع مع أولياء األمور بداية العام الدراسي للتعرف 

على متطلباتهم يف هذا اجملال.
احلاسب  يف جمال  الفين  الدعم  يقدم  املركز  فإن  كله  إضافة هلذا 
باملكفوفني  اخلاصة  واألدوات  اللوازم  وتوفري  الناطقة  والربامج 

بسعر التكلفة.

اللجنة املالية 
هي من اللجان األساسية اهلامة يف اجلمعية،حيث تتوىل اإلشراف 
واملتابعة ألعمال قسم احملاسبة املختلفة، وهلا دور كبري وملموس 

يف متابعة وضبط ومراقبة األعمال املالية للجان اجلمعية.
ويدير هذه اللجنة نائب رئيس جملس االدارة  و يتكون اهليكل 
حماسبني  وأربعة  احملاسبة  مدير  من  للمحاسبة  اإلداري 

وحمصل،وكلهم سعوديون. 

االجنازات
yy شركات من  للجمعية  املرتتبه  الديون  استمرار حتصيل 

التأمني الطيب.
yy و االدارة  معهد  و  اجلمعية  بني  املشرتك  التعاون  ضمن 

متدربني   )4( عدد  تدريب  مت  بالدمام،  التقنية  الكلية 
من خرجيي املعهد والكلية خالل فرتة التطبيق العملي.

اللجان العاملة 
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أرض الطرازيات
وصف املشروع : مبنى سكين جتاري.

أهداف املشروع :
املشاركة يف حل أزمة اإلسكان.. 1
دعم التنمية االقتصادية عرب احملالت التجارية.. 2
القائمة عليها اجلمعية لزيادة . 3 دعم املشاريع واألنشطة 

موارد اإلنفاق على الفقراء و األيتام.

و يتكون املبين من دورين كالتالي:  
الدور األرضي :

15 حمل جتاري مبساحة 650م2.. 1
مركز رعاية املكفوفني مبساحة 750م2.. 2

الدور األول :
عدد 13 شقة سكنية لألطباء وممرضات املستوصف.

املشروع  لتنفيذ  حيان  كاظم  سلمان  مؤسسة  مع  التعاقد  مت  قد  و 
خالل مدة 3 سنوات بتكلفة تقديرية قدرها 3,366,000 ريال. 
هذا و قد بدأ العمل الفعلي يف شهر شوال 1430هـ و العمل جاري 

يف الدور االرضي و االول من املبنى.

مشاريع داعمة
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مشروع صيدلية مجعية مضر الثانية
بفضل اهلل و منه مت افتتاح صيدلية مجعية مضر الثانية يف شارع 
الرياض حبي اخلامسة قرب غرفة جتارة الشرقية فرع القطيف  
على  مساحة 240 مرت مربع  مكونة من طابق أرضي و نصف 

طابق علوي. 

 و يهدف مشروع الصيدلية اىل:
توفري . 1  خالل  من  والعالجية  الطبية  اخلدمات  تقديم 

الطبية.  واملستلزمات  واألجهزة  األدوية  أصناف  كافة 
األفراد  احتياجات  كافة  بتلبية  الصيدلية  تقوم  كما 
التجميلية ولوازم  الكماليات واملستحضرات  واألسر من 

األطفال.
النجاح . 2  النشاط الطيب للجمعية واستكمال  التوسع يف 

الذي حتققه صيدلية مجعية مضر االوىل كحجر أساس 
الصيدلية  اسم  ووضع  اجلديدة  الصيدلية  عليه  تقوم 
فروعها  هلا  كمنشأة  املنطقة  خارطة  يف  مميزة  كعالمة 
ومنتجاتها وخدماتها املميزة أسوة بالعديد من املشاريع 

الناجحة يف منطقة القطيف.
القائم . 3  اجلمعية  مستوصف  مرضى  خدمة  يف  التوسع 

اجلديدة  الصيدلية  يف  العالج  توفري  خالل  من  حاليا 
باملرضى  اخلاصة  الطبية  الوصفات  صرف  وإمكانية 

التابعني لشركات التأمني الصحية.
إعالمي . 4  كمنرب  للصيدلية  املميز  املوقع  من  االستفادة 

على مستوى املنطقة للتعريف  جبمعية مضر اخلريية 
الفعاليات   نشر  خالل  من  االجتماعية  خدماتها  و 
اخلاصة  واإلعالنات  بالوظائف  اخلاصة  كاإلعالنات 
الدورات  الصالة،  الروضة،   ( اجلمعية  بأنشطة 
التدريبية و املستوصف ( والنشرات الطبية و غري ذلك.

لدعم . 5  املالية  اجلمعية  إيرادات  رفد  يف  املساهمة 
االنشطة و اخلدمات.

مشاريع داعمة
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51 تقرير مراقيب احلسابات
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امليزانية املقرتحة58
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65 تنويه

السادة الداعمون الكرام 
السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته 

بالمحبة و السرور يشرفنا أن نهديكم نسخة الكترونية من التقرير 
الكرام  الداعمين  أسماء  على  مشتمال  1431هـ  المالي  للعام  السنوي 
راجين منكم قبول اعتذارنا عن أي خطأ سواء في األسماء أو المبالغ 

التي قد حدثت سهواً. 
على  السعودية  أرامكو  شركة  إلى  التقدير  و  بالشكر  نتقدم  كما 
تبرعها السنوي السخي و نلتمس منهم العذر لعدم ادارج تبرعهم 
لهذا العام و البالغ 135000 ريال نظراً الستالم المبلغ بعد انتهاء 
العام المالي الهجري 1431 هـ مع وعدنا بإدراجه في التقرير السنوي 

للعام المالي 1432 هـ.

سائلين المولى العلي القدير أن يتقبل منكم جمعيا و يوفقكم للمزيد 
من أعمال الخير. 

مجلس اإلدارة 
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املبلغاالسمم
240مكي يوسف حسني اخبيت1
1000حممد علوي علوي ابوالرحي2
240منري علوي ناصر ابوالرحي3
120علوي مهدي علوي ابوالرحي4
120حرم علوي مهدي ابوالرحي5
60علويه علوي مهدي ابوالرحي6
60فاطمة علوي مهدي ابوالرحي7
240حسني علوي هاشم ابوالرحي8
200علوي صاحل علوي ابوالرحي9
240املرحوم فاضل علوي علوي ابوالرحي10
240هشام علوي علوي ابوالرحي11
240نور حممد حسن ابوالرحي12
240زكريا سلمان علوي ابوالرحي13
240ميثم علوي علوي ابوالرحي14
240سعيد عبداهلل امحد ابوشاهني15
240علي عبداهلل امحد ابوشاهني16
240بدر سلمان امحد ابو شاهني17
240عبدالعزيز عبدالكريم حسن ابوشاهني18
1200املرحوم عبداهلل امحد ابوشاهني19
240حسني عبدالكريم حسن ابوشاهني20
100ليلى امحد امحد ابوشاهني21
100زينب رضي عبداهلل ابوشاهني22
100حممد رضي عبداهلل ابوشاهني23
50فاطمة رضي عبداهلل ابوشاهني24
240مالك سلمان امحد ابوشاهني25
240شاهني حسني علي ابوشاهني26
240حسني سعيد عبداهلل ابوشاهني27
240علي امحد حسن ابوشلوه28
240رمزي عبدالباقي علي االسود29
500سعيد جعفر حممد ال اعبيد30

املبلغاالسمم
240جميد رضي موسى ال محزة31
25زهراء مهدي امحد ال عبيد32
25حرم مهدي امحد حسني ال عبيد33
25زينب مهدي امحد حسني ال عبيد34
25عقيلة مهدي امحد حسني ال عبيد35
25صاحل مهدي امحد حسني ال عبيد36
25حممد مهدي امحد حسني ال عبيد37
25علي مهدي امحد حسني ال عبيد38
25حسن مهدي امحد حسني ال عبيد39
25فاطمه مهدي امحد حسني ال عبيد40
25حورية مهدي امحد حسني ال عبيد41
240هاني صاحل حممد ال مري42
240مهدي حسن حممد امسيبيح43
240عادل علي سلمان انصيف44
240ممدوح عبداهلل علي البابا45
240هاني علي ابراهيم الباشا46
500حسني منصور حسن البحراني47
240منري علي ابراهيم البحراني48
240عقيل امحد سلمان ال بدر49
240حسن امحد حسن الربباري50
280عبدالكريم حسن امحد البشراوي51
60املرحومه ام عبدالكريم حسن البشراوي52
60املرحوم حسن امحد البشراوي53
240يونس عبداهلل جواد البشراوي54
240حممد امحد حسني البشراوي55
240ابراهيم علي جواد البشراوي56
240ياسر عبدالكريم كاظم البشراوي57
240جاسم علي امحد البشراوي58
240امين حممد جواد البشراوي59
240خالد حسن مهدي البصري60

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
240جعفر امحد ابراهيم البناي61
240عبدالباسط علي سلمان البناي62
240علي عبدالكريم حسن البناي63
240عبدالعزيز عيسى سلمان البناي64
100علي سلمان حسني البندري65
25املرحوم رضي علي البندري66
25املرحوم امحد علي البندري67
25املرحومة ام رضي البندري68
400احلاج علي حسن علي البيات69
240حسني علي عبدالواحد البيش70
240عبداملعني حسن امحد ال تريك71
240خالد علي امحد ال تريك72
240حممد عبداهلل حممد ال توفيق73
650عبداهلل حممد امحد ال توفيق74
240فؤاد حممد علي ال توفيق75
250يونس سلمان حبيب اجلارودي76
500عبداهلل سلمان علي اجلارودي77
480نوح سلمان حبيب اجلارودي78
120الزهراء نوح سلمان اجلارودي79
240فاطمة نوح سلمان اجلارودي80
240حممد نوح سلمان اجلارودي81
120ريم نوح سلمان اجلارودي82
240املرحومه فاطمه عبداهلل سلمان اجلارودي83
240حممد سلمان علي اجلارودي84
120شهد نوح سلمان اجلارودي85
120زينب نوح سلمان اجلارودي86
240احلاج سلمان حبيب اجلارودي87
240حممد امحد حبيب اجلارودي88
240حسني عبداهلل يوسف اجلارودي89
240غفار امحد حبيب اجلارودي90

املبلغاالسمم
240حبيب امحد حبيب اجلارودي91
240فاضل عبداهلل حبيب اجلبيلي92
240حسن عبداهلل حسن اجلبيلي93
1200السيد حممد علوي علي اجلراش94
240مصطفى حممد ناصر اجلراش95
240حسن علي حسن ال جعفر96
240صاحل مهدي حسن جعفر97
240عبدالعزيز امحد عبداهلل ال مجعة98
240عبداهلل علي عبداهلل ال مجيع99
240مهدي امحد امحد مجيعان100
2000حممد تقي امحد اجلنيب101
600حرم حممد تقي اجلنيب102
400امحد حممد تقي اجلنيب103
400حسن حممد تقي اجلنيب104
400تقي حممد تقي اجلنيب105
400فاطمة حممد تقي اجلنيب106
400زهراء حممد تقي اجلنيب107
240عبداهلادي امحد منصور اجلنيب108
200نضال تقي امحد اجلنيب109
240مجال علي امحد اجلنيب110
240حسني امحد علي ابراهيم اجلنيب111
240حممد عبدالرسول عبداهلل اجلنيب112
120علي حممد عبدالرسول اجلنيب113
120عبداحلسن حممد عبدالرسول اجلنيب114
120عبدالرسول عبداهلل حممد اجلنيب115
120زينب رضي حسني اجلنيب116
200عبداهلل حممد تقي اجلنيب117
200زينب حممد تقي اجلنيب118
240حممد جعفر حممد اجلنيب119
200أم حممد نضال تقي اجلنيب120

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
100حممد نضال تقي اجلنيب121
240حسني سلمان حسن اجلنيب122
240جعفر امحد منصور اجلنيب123
120املرحومه ام علي امحد احلايك124
240فالح حممد عبداهلل ال حبيل125
200حرم امحد حسن امحد العبدالرسول126
500حممد عبدالكريم حممد احلجر127
240علي امحد علي احلداد128
200احلاجة عفيفة الشيخ حسني129
240بليغ عبداحلميد علي ال حسني130
120احلاج امحد ابراهيم احلصار131
600عبداهلل ابراهيم امحد احلصار132
200فهد عبداهلل ابراهيم احلصار133
200الدكتورة رمحة عبداهلل ابراهيم احلصار134
125حممد عبداهلل ابراهيم احلصار135
125هبة عبداهلل ابراهيم احلصار136
125زينب عبداهلل ابراهيم احلصار137
125عهود عبداهلل ابراهيم احلصار138
125صفيه عبداهلل ابراهيم احلصار139
200الدكتورة شروق عبداهلل ابراهيم احلصار140
125ابراهيم عبداهلل ابراهيم احلصار141
125عفاف عبداهلل ابراهيم احلصار142
125بشاير عبداهلل ابراهيم احلصار143
500عبدالعزيز امحد علي احلصار144
300حسني امحد عيد احلصار145
240رضي امحد عيد احلصار146
200املرحوم ابراهيم امحد احلصار)ابوامحد(147
200املرحومه زهراء امحد احلصار)ام امحد(148
125جلني فهد عبداهلل احلصار149
125عبداهلل فهد عبداهلل احلصار150

املبلغاالسمم
480رضي صاحل علي احلصار151
500أم فؤاد احلصار152
600عبداهلل حسن مكي احلليلي153
200حرم عبداهلل حسن احلليلي154
340حسن عبداهلل حسن احلليلي155
100عبدالعزيز عبداهلل حسن احلليلي156
100حازم عبداهلل حسن احلليلي157
340حممد عبداهلل حسن احلليلي158
100علي عبداهلل حسن احلليلي159
200عبداهلل حسن حممد احلليلي160
240علي صاحل علي احلليلي161
240حسن امحد حسن احلليلي162
240حلمي جاسم حسن احلليلي163
240حممد حسني عبداملنعم احلليلي164
240حامت سلمان جعفر احلليلي165
240علي عبداحملسن علي ال محاد166
240حامد عبداحملسن حممد محاده167
100زينب سلمان عبداهلل احلمالي168
240علي سلمان عبداهلل احلمالي169
2000علي حسن علي احلمام170
800عبدالعزيز ناصر ابراهيم احلمام171
240حممد حسن علي احلمام172
240سعيد حبيب امحد احلمام173
700موسى جعفر امحد ال محدان174
1200عبداهلل صاحل احلمدان175
240حسني امحد حمسن احلمدان176
500حممد جعفر سلمان احلمدان177
1300سعيد سلمان حممد احلمدان178
240خليل امحد مهدي ال محدان179
240عباس امحد حمسن ال محدان180

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
240حممد عبداهلل حممد محدان181
240بدريه سلمان احلمدان182
240سعيد امحد عبدالكريم احلمدان183
240حممد عبدرب الرسول امحد احلمدان184
240ابراهيم امحد مهدي ال محدان185
240فاضل امحد عبدالكريم ال محدان186
240حممد سلمان علي احلمدان187
240شرب حممد رضي ال محزة188
690صاحل عبدالكريم حسني احلميدي189
240علي امحد حممد احلميدي190
240حممد حسن حسني احلميدي191
240عبداهلادي حسن حسني محيدي192
240علي عبداهلل حسن محيدي193
240بدر امحد حممد محيدي194
240حسن علي امحد احلميدي195
290القاسم حممد عبدالكريم حسني احلميدي196
240صاحل مهدي امحد احلميدي197
240حسني امحد حسن محيدي198
250املرحوم عبداهلل امحد حممد حيان199
300حسني امحد حممد حيان200
300امحد عبداهلل امحد ال حيان201
1000عبداهلل امحد عبداهلل حيان202
240عبدالواحد علي حممد حيان203
240علي ابراهيم يوسف احلرياني204
240حممد عبداهلل امحد احلرياني205
240جاسم عبداهلل جاسم احلرياني206
240عبداهلل امحد احلرياني207
120لؤي حممد عبداهلل احلرياني208
120فاطمه حممد عبداهلل احلرياني209
240حسني عيسى يوسف احلرياني210

املبلغاالسمم
120عبدالكريم مهدي اخلاطر211
240عبدالعزيز مهدي صاحل اخلاطر212
240املهندس نزار سعيد ناصر اخلاطر213
120ام الدكتورناصر سعيد ناصر اخلاطر214
240املال سعيد ناصر اخلاطر215
240املهندس زكي سعيد ناصر اخلاطر216
240الدكتور ناصر سعيد ناصر اخلاطر217
120حرم نزار سعيد اخلاطر218
120مضر نزار سعيد اخلاطر219
120سعيد نزار سعيد اخلاطر220
120سكينه نزار سعيد اخلاطر221
120حممد نزار سعيد اخلاطر222
120حرم زكي سعيد اخلاطر223
120والء زكي سعيد اخلاطر224
120سكينه زكي سعيد اخلاطر225
120فاطمة زكي سعيد اخلاطر226
120ام سعيد ناصر سعيد اخلاطر227
120ام عبداحملسن ناصر سعيد اخلاطر228
120سعيد ناصر سعيد اخلاطر229
120صادق ناصر سعيد اخلاطر230
120سكينه ناصر سعيد اخلاطر231
120مريم ناصر سعيد اخلاطر232
120غدير ناصر سعيد اخلاطر233
120جلني ناصر سعيد اخلاطر234
120عبداحملسن ناصر سعيد اخلاطر235
120مجانه ناصر سعيد اخلاطر236
120عبدالعزيز ناصر سعيد اخلاطر237
240علي سعيد ناصر اخلاطر238
240حممد سعيد ناصر اخلاطر239
240حسن سعيد ناصر اخلاطر240

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
240جعفر سعيد ناصر اخلاطر241
240مهدي سعيد ناصر اخلاطر242
120رضا سعيد ناصر اخلاطر243
120زينب سعيد ناصر اخلاطر244
120فاطمة سعيد ناصر اخلاطر245
120امنه سعيد ناصر اخلاطر246
80حرم عبدالكريم مهدي اخلاطر247
240املهندس امحد سعيد ناصر اخلاطر248
120حممد امحد سعيد ناصر اخلاطر249
240ميثم سعيد ناصر اخلاطر250
120حرم ميثم سعيد اخلاطر251
120اميان ميثم سعيد اخلاطر252
120رضا ميثم  سعيد اخلاطر253
120جوري ناصر سعيد اخلاطر254
350الدكتور حممد مهدي صاحل اخلاطر255
250حرم الدكتور حممد مهدي اخلاطر256
100منري حممد مهدي صاحل اخلاطر257
50ميثم حممد مهدي صاحل اخلاطر258
50منار حممد مهد ي صاحل اخلاطر259
50مروه حممد مهدي اخلاطر260
50مريم حممد مهدي صاحل اخلاطر261
50مهد حممد مهدي صاحل اخلاطر262
240علي عبداهلل مهدي اخلاطر263
300حسن امحد عبداهلل اخلاطر264
120مرتضى ميثم سعيد اخلاطر265
240حسني سعيد ناصر اخلاطر266
120حرم حسني سعيد ناصر اخلاطر267
120مريزا حسني سعيد ناصر اخلاطر268
120حممد حسني سعيد ناصر اخلاطر269
120علي حسني سعيد ناصر اخلاطر270

املبلغاالسمم
120فاطمة حسني سعيد ناصر اخلاطر271
120حرم علي سعيد ناصر اخلاطر272
120حرم حممد سعيد ناصر اخلاطر273
120علي ناصر سعيد اخلاطر274
120زهراء حممد سعيد اخلاطر275
120اريج ناصر سعيد ناصر اخلاطر276
120حرم امحد سعيد ناصر اخلاطر277
240علي امحد سعيد ناصر اخلاطر278
240حسني امحد سعيد ناصر اخلاطر279
120زهراء امحد سعيد ناصر اخلاطر280
120مصطفى امحد سعيد ناصر اخلاطر281
120سعيد امحد سعيد ناصر اخلاطر282
120سكينه امحد سعيد ناصر اخلاطر283
120زينب نزار سعيد اخلاطر284
120انوار زكي سعيد ناصر اخلاطر285
120والية علي سعيد ناصر اخلاطر286
120حرم حسن سعيد ناصر اخلاطر287
120مرتضى حممد سعيد ناصر اخلاطر288
60منذر حممد مهدي اخلاطر289
120عمار حسن سعيد اخلاطر290
240جعفر حممد امحد اخلاطر291
120حيدر علي سعيد ناصر اخلاطر292
120حرم جعفر سعيد ناصر اخلاطر293
120حرم مهدي سعيد ناصر اخلاطر294
120حيدر علي امحد سعيد اخلاطر295
240حممد علي امحد اخلاطر296
120ناصر سعيد ناصر سعيد اخلاطر297
120حرم حسني امحد سعيد اخلاطر298
240صادق رضي حممد اخلضراوي299
300حبيب جعفر هاشم اخلضراوي300

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
240السيد هاشم السيد جعفر اخلضراوي301
100معصومه باقر اخلضراوي302
240موسى علوي علوي اخلضراوي303
240السيد جعفر السيد هاشم اخلضراوي304
250حسن حمفوظ علوي اخلضراوي305
240السيد حيدر ابراهيم حسن اخلضراوي306
500علي جعفر هاشم اخلضراوي307
240عبداهلل حممد حممد اخلضراوي308
240ماجد حممد حممد اخلضراوي309
50حسن حممد اخلضراوي310
240حممد باقر حممد اخلضراوي311
240علوي هاشم حسن اخلضراوي312
240اشرف هاشم حسن اخلضراوي313
240علي حسن امحد اخلضيمي314
240فؤاد حسن حممد ال خليف315
240امحد علي مهدي ال خويط316
250حسن علي حممد اخلويلدي317
20علي حسن علي اخلويلدي318
20احالم حسن علي اخلويلدي319
20فاطمة حسن علي اخلويلدي320
20سلمى حسن علي اخلويلدي321
30حممد حسن علي اخلويلدي322
20مريم حسن علي اخلويلدي323
20امحد حسن علي اخلويلدي324
240جعفر علي حممد اخلويلدي325
240عبدالرؤوف مهدي امحد اخلويلدي326
240علي مهدي امحد اخلويلدي327
250حسني علي مهدي اخلويلدي328
150حسني علي عبداهلل اخلياط329
300عبداهلل علي عبداهلل اخلياط330

املبلغاالسمم
240عبدالعزيز حسن عبداهلل الدحبوس331
480املرحوم عبدالعزيز حسن حممد الدخيل332
250علي حسن حممد الدخيل333
240سعيد صاحل علي ال دخيل334
240عبداخلالق حممد حسن ال درويش335
240حممد حسني حممد ال درويش336
500زكريا علي جاسم ال درويش337
240عبداحملسن عبداهلل مهدي الدرويش338
240حييى عبدرب الرسول جاسم الدرويش339
240مسلم علي عيسى ال درويش340
240حممد عيد حممد الدشيشي341
240عبدالرؤوف عيد حممد الدشيشي342
240جعفر امحد عبداهلل الدعيبل343
240عماد علي حسن الراهب344
240حبيب حسن ال ربح345
240يوسف حمسن ابراهيم ال ربح346
250مصطفى معتوق ال ربح347
240حسني عباس امحد ال رضوان348
240عبداهلل علي حسن آل رمضان349
240املرحوم علي عبداهلل عبداهلل الزاهر350
240علي امحد علي ال زرع351
240مهدي امحد علي ال زرع352
240اسامه سعيد حسن ال زكريا353
240برير منصور حممد الزيد354
1200عبداهلادي املال عبداهلل امحد الزين355
240هشام عبداهلادي عبداهلل الزين356
1000مهدي حبيب مهدي الزين357
240ابراهيم عبداهلل امحد الزين358
240علي عبداهلادي عبداهلل الزين359
240رمزي حممد حسن الزين360
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املبلغاالسمم
120املرحوم املال عبداهلل بن امحد الزين361
120املرحومة حرم املال عبداهلل بن امحد الزين362
240علي امحد عبداهلل الزين363
240ماهر حممدحسن صاحل الزين364
240حسني امحد عبداهلل الزين365
240فاضل عباس حممد ال سامل366
240مريزا امحد سلمان السبع367
600علي عبدالكريم السرتي368
500حممد حسن علي السرتي369
500حرم حممد حسن السرتي370
150حسن حممد حسن السرتي371
150مهدي حممد حسن السرتي372
260عبداهلل عبدالكريم علي السرتي373
150جواد حممد حسن السرتي374
500حممد عبدالكريم علي السرتي375
240حممد ابراهيم سلمان ال سعيد376
150علوي عبداهلل علوي السعيدي377
240السيد حممد السيد امحد السعيدي378
150السيد علوي علوي سلمان السعيدي379
150املرحوم السيد علوي سلمان السعيدي380
1000املرحوم السيد اسعد السيد حسن السعيدي381
150عبداهلل علوي علوي السعيدي382
150هاشم علوي علوي السعيدي383
150ماجد علوي علوي السعيدي384
150امحد عبداهلل علوي السعيدي385
240موسى حسن صاحل السعيدي386
150مصطفى عبداهلل علوي السعيدي387
500علوي اسعد حسن السعيدي388
240انور حبيب اسعد السعيدي389
240فاضل حسن صاحل السعيدي390

املبلغاالسمم
150السيد حممد علي هاشم علوي السعيدي391
150علوي ماجد علوي علوي السعيدي392
240علوي ماجد اسعد السعيدي393
200ام فهد ) زهراء عبدالكريم ال سقلب (394
600علي عبداهلل صاحل ال سالم395
240عبدالعزيز جعفر صاحل ال سالم396
240عبداهلل علي عبداهلل ال سالم397
150زينب علي عبداهلل صاحل آل سالم398
240جعفر امحد حممد ال سالم399
180املرحومان ابوغازي و ام غازي سلطان400
135عبدالرسول جواد سلمان سلطان401
55حرم عبدالرسول جواد سلطان402
55املرحوم جواد سلطان403
295عبداحلكيم عبدالرسول جواد سلطان404
55فراس عبدالرسول جواد سلطان405
55حممد عبدالرسول جواد سلطان406
55شريين عبدالرسول جواد سلطان407
55شروق عبدالرسول جواد سلطان408
55حسبان عبدالرسول جواد سلطان409
55علي عبدالرسول جواد سلطان410
55املرحوم باسل عبدالرسول جواد سلطان411
55هبة عبدالرسول جواد سلطان412
55فرقان عبدالرسول جواد سلطان413
55فاطمه عبدالرسول جواد سلطان414
55حسني عبدالرسول جواد سلطان415
480موسى عبداهلل مهدي ال سلمان416
240امحد عبدالكريم مهدي ال سلمان417
240زكي عبدالواحد ال سليس418
240عبداجلليل حسن مهدي سليم419
100عبداحملسن علي سليمان آل سليمان420
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املبلغاالسمم
100حرم عبداحملسن علي ال سليمان421
100علي عبداحملسن علي ال سليمان422
100معصومه عبداحملسن علي ال سليمان423
100هشام عبداحملسن علي ال سليمان424
100امحد عبداحملسن علي ال سليمان425
100حممد عبداحملسن علي ال سليمان426
50حسني عبداحملسن علي ال سليمان427
100املرحومه فاطمة عبداحملسن علي ال سليمان428
100سكينه عبداحملسن علي ال سليمان429
50زينب عبداحملسن علي ال سليمان430
240عبداهلل عبدالكريم جعفر آل سليمان431
240زكريا حممد علي ال سليمان432
240عبداهلل حسن حممد السماعيل433
3200غالب السيد طاهر ال السيد ناصر434
2000حممد جواد طاهر ال السيد ناصر435
1200حرم املرحوم طاهر ال السيد ناصر436
100علوية حممد جواد ال السيد ناصر437
300حرم حممد جواد طاهر ال السيد ناصر438
100جعفر حممد جواد طاهر ال السيد ناصر439
100علي حممد جواد طاهر ال السيد ناصر440
100خدجيه حممد جواد طاهر ال السيد ناصر441
100معصومه حممد جواد ال السيد ناصر442
100حكيمة حممد جواد طاهر ال السيد ناصر443
400حرم غالب طاهر ال السيد ناصر444
200مضر غالب طاهر ال السيد ناصر445
200علوي غالب طاهر ال السيد ناصر446
200حممد غالب طاهر ال السيد ناصر447
200لؤي غالب طاهر ال السيد ناصر448
200زينب غالب طاهر ال السيد ناصر449
200امنه غالب السيد طاهر ال السيد ناصر450

املبلغاالسمم
100فاطمة حممد جواد ال السيد ناصر451
240شرب سعيد علي الشاخوري452
60السيد هادي السيد توفيق الشاخوري453
240حسني جواد حممد الشاخوري454
240عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز الشاعر455
240صاحل امحد علي الشاعر456
240علي عبداهلل حسني الشاعر457
250امحد سلمان امحد الشاعر458
240حسني امحد سلمان الشاعر459
240جاسم حسن علي الشاعر460
240هاني حممد مهدي الشاعر461
240حسني امحد علي الشاعر462
250ابراهيم امحد سلمان الشاعر463
250فاطمة ابراهيم امحد الشاعر464
250حممد ابراهيم امحد الشاعر465
240عبدالعزيز حسن علي الشاعر466
100حرم حسني امحد سلمان الشاعر467
50علي حسني امحد سلمان الشاعر468
50ماريه حسني امحد سلمان الشاعر469
50امحد حسني امحد سلمان الشاعر470
50منار حسني امحد سلمان الشاعر471
50ياسر حسني امحد سلمان الشاعر472
240سلطان عبدالكريم حسن ابو شاهني473
100سحر رضي ابوشاهني474
240يوسف هاشم ابراهيم الشرفاء475
240حسني علوي هاشم الشرفاء476
240يوسف حممد علي الشرفاء477
240علي حممد علي الشرفاء478
500عبداهلادي علي حسن الشعفي479
2500عبدالواحد علي حسن الشعفي480
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املبلغاالسمم
120احلاج علي حسن الشعفي481
500جعفر علي حسن الشعفي482
1200عباس علي حسن الشعفي483
360حسن علي حسن الشعفي484
240علي حممد هاشم الشعلة485
1500احلاج جعفر امحد مكي الشماسي486
240عبدالغين منصور حسن مشروخ487
50رأفت عيسى الشمالن488
50نور رأفت عيسى الشمالن489
50فاطمة رأفت الشمالن490
240كمال علوي هاشم الشميمي491
300امحد عبداهلل حسن ال شهاب492
240حسني عبداهلل حسن الشهاب493
240حسني سعيد حسن شهاب494
240هاشم حسن حسني الشهابية495
700مهدي علي حسن الشويكي496
240علي رضي ناصر الشويكي497
240عمران رضي ناصر الشويكي498
240سليمان علي حسن الشويكي499
1300هشام سعيد ناصر الشويكي500
90ابراهيم ناصر حسني الشويكي501
240حسني كاظم هاشم الشويكي502
1350حسني علي عبدالكريم شويهني503
500امحد علي عبداهلل شويهني504
250حممد سعيد علي شويهني505
500امحد مهدي حمسن شويهني506
100فضيلة الشيخ عبدالعظيم بن امحد الشيخ507
200املرحوم امحد حممد الشيخ508
50فاضل الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ509
50نرجس الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ510

املبلغاالسمم
50حيدر الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ511
50ايات الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ512
50امحد الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ513
50بتول الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ514
50حممد الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ515
50علي الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ516
50شريفه علي عبدالعظيم الشيخ517
100ام سجاد عبداالله الشيخ518
50سجاد عبداالله الشيخ519
50تقيه عبداالله الشيخ520
50زينب عبداالله الشيخ521
50ساجده عبداالله الشيخ522
50زينب علي عبدالعظيم الشيخ523
50فاطمة الشيخ عبدالعظيم امحد الشيخ524
240رائد عبدالعزيز الشيخ حسني القدحيي525
240باسم حممد حسن علي  الشيخ526
50آني527
50حرم فاضل الشيخ عبدالعظيم الشيخ528
240صالح علي عبداهلل الشيخ حسني529
240حسني علي عبداهلل الشيخ حسني530
240عبدالعزيز حسن علي ال الشيخ حسني531
240فاضل علي عبداهلل ال الشيخ حسني532
120علي صاحل امحد الصبيخي533
240امحد عيسى حممد الصفار534
240املرحوم احلاج عيسى حممد الصفار535
240عادل امحد عيسى الصفار536
120يوسف امحد عيسى الصفار537
120ابراهيم امحد عيسى الصفار538
120حممد امحد عيسى الصفار539
120جواد امحد عيسى الصفار540
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املبلغاالسمم
240فؤاد عبداهلل علي الصفار541
240ام شاكر امحد عيسى الصفار542
120هند امحد عيسى الصفار543
120زينب امحد عيسى الصفار544
120فضيلة امحد عيسى الصفار545
120سكينة امحد عيسى الصفار546
120رمحة امحد عيسى الصفار547
240حممد عبداهلل حسن الصفار548
120جعفر حسني الصقر549
240حسني جعفر الصقر550
240سعيد قاسم حسني الصقر551
240زكي عبدرب الرسول منصور الصلبوخ552
1000حبيب مهدي امحد طحنون553
1000علي مهدي امحد ال طحنون554
500حرم علي مهدي امحد ال طحنون555
120فاطمه علي مهدي امحد ال طنون556
240عبداهلل حسن عبداهلل طحنون557
240حسني علي حممد ال طالق558
240سعيد علي عبداهلل العازمي559
240حممد سلمان علي عاشور560
240حممد عبداهلل يعقوب ال عاشور561
240مهدي عبداهلل يوسف ال عباس562
120امنه امحد عيسى العبدالنيب563
1000عبداهلل مكي ال عبداحلي564
240مهدي امحد مهدي ال عبداحلي565
300عبدالرؤوف امحد حسن العبدالرسول566
150حرم عبدالرؤوف امحد العبدالرسول567
50حممد عبدالرؤوف امحد العبدالرسول568
50علي عبدالرؤوف امحد العبدالرسول569
50فاطمة عبدالرؤوف امحد العبدالرسول570

املبلغاالسمم
50احالم عبدالرؤوف امحد العبدالرسول571
200امحد حسن امحد العبدالرسول572
100كوثر امحد حسن العبدالرسول573
100فاطمة امحد حسن العبدالرسول574
100اميان امحد حسن العبدالرسول575
340حممد امحد حسن العبدالرسول576
100علي امحد حسن العبدالرسول577
100حسني امحد حسن العبدالرسول578
1320امحد عيسى صاحل العبدالنيب579
120عبدالعزيز عبداهلل علي العبدالنيب580
650املال حممد عبداهلل العبدالنيب581
120زينب امحد عيسى العبدالنيب582
120زهراء امحد عيسى العبدالنيب583
120حرم امحد عيسى العبدالنيب584
120صفيه امحد عيسى العبدالنيب585
120حرم عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب586
120فرح عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب587
120زينب عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب588
120فاطمة عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب589
120زهراء عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب590
120ياسر عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب591
120سلمان عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب592
120حممد عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب593
120علي عبدالعزيز عبداهلل العبدالنيب594
120حممد امحد عيسى العبدالنيب595
120علي امحد عيسى العبدالنيب596
120مريم امحد عيسى العبدالنيب597
120حرم ياسر عبدالعزيز ال عبدالنيب598
120سكينه امحد عيسى ال عبدالنيب599
120فاطمه امحد عيسى ال عبدالنيب600
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املبلغاالسمم
120علي ياسر عبدالعزيز العبدالنيب601
120امحد حممدسعيد سعيد العبدالنيب602
120حرم سلمان عبدالعزيز العبدالنيب603
240عبداهلل سلمان عبداهلل العبدرب النيب604
120عباس ياسر العبدرب النيب605
480امحد علي سلمان العبدالعلي606
500ابراهيم عبداهلل علي العبدالعلي607
240حسني علي عبداهلل ال عبيد608
1500املرحوم حسني امحد حسني ال عبيد609
1200رضي امحد حسني ال عبيد610
240عبداهلل عيسى عبداهلل عبيد 611
240حرم عيسى عبداهلل عبيد 612
240علي عبدرب الرسول عبداهلل ال عبيد613
150مهدي امحد حسني ال عبيد614
240حسن عبداهلل معتوق ال عبيد615
240حسني عبداهلل حممد ال عبيد616
200ام عبدالعزيز سعيد ال عبيدان617
240حسن علي عبداهلل ال عبيدان618
500فضيلة الشيخ حممد امحد ال عبيدان619
240حسن امحد حسن ال عبيدان620
500امحد حسن امحد العبيدان621
200سعيد عبدالكريم كاظم ال عبيدان622
200حرم الشيخ حممد امحد ال عبيدان623
200امحد الشيخ حممد امحد ال عبيدان624
200زينب الشيخ حممد امحد ال عبيدان625
200نرجس الشيخ حممد امحد ال عبيدان626
200فاطمة املعصومه الشيخ حممد ال عبيدان627
200فاطمة الشيخ حممد امحد ال عبيدان628
240حرم حسن امحد حسن ال عبيدان629
500حممد عبداهلل ال عبيدان630

املبلغاالسمم
250حسن عبداللطيف حسن ال عبيدان631
240حسني عبدالكريم كاظم ال عبيدان632
240امحد حسن امحد حسن ال عبيدان633
240هاني ابراهيم سلمان ال عبيدان634
240رمزي حممد عبداهلل ال عبيدان635
240عبداالله سعيد علي ال عبيدان636
200زهراء الشيخ حممد امحد ال عبيدان637
250عبداهلل حممد عبداهلل ال عبيدان638
240فاطمه حسن امحد ال عبيدان639
240حممد مهدي علي ال عبيدوه640
240علي مهدي علي ال اعبيدوه641
240علي عبداهلل حسني العبيدي642
240عادل رضي عبداهلل العراجنة643
1000حممد علي امحد العرفات644
480حسني معتوق علي عرفات645
300علي عبداهلل علي العرفات646
240وجدي حممد علي العرفات647
240عبدالعزيز عبداهلل امحد العسريي648
250حسن علي العسريي649
240حسني عبداهلل علي العسيف650
600امحد عبدالوهاب امحد العكراوي651
240عبدالغين عبداهلل علي العلو652
240صاحل امحد علي العلو653
120امحد تركي علوان العلوان654
240علي حسن عبداهلل حممد العلوان655
200حسني عبدالكريم العلوان656
120حرم امحد تركي العلوان657
250فاطمة حسن رضي العلوان658
300شاكر امحد تركي العلوان659
240عادل عبداهلل حسن العلوان660

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
240ماجد علوي هاشم العلوي661
250موسى جعفر ناصر العلوي662
250املرحوم جعفر ناصر العلوي663
240هاشم علوي هاشم العلوي664
240كامل حسن ناصر ال علوي665
500السيد علي السيد كاظم العلويات666
25ام السيد حممد حسن العلويات667
100حمسن حسن حممد العلويات668
25حسن حممد حسني العلويات669
600مصطفى حسن حممد العلي670
360عبدالغين حسن حممد العلي671
700علي حسن حممد العلي672
120حسن حممد سلمان العلي673
120فريد عبدالغين حسن حممد العلي674
120حسن عبدالغين حسن حممد العلي675
120هادي عبدالغين حسن حممد العلي676
200حسن مصطفى حسن العلي677
200حممد مصطفى حسن العلي678
200علي مصطفى حسن العلي679
300خالد حسن حممد العلي680
100امحد علي حسن حممد العلي681
100حسن علي حسن حممد العلي682
100حممد علي حسن حممد العلي683
240امحد علي امحد العليان684
240عبداهلل حسن عبداهلل العمران685
240حسني امحد حسن العمران686
240حسني علي حسن العمران687
240حممد يوسف حسن العنكي688
240عبدالعزيز عبداهلل منصور العنكي689
240حسني عبداهلل منصور العنكي690

املبلغاالسمم
480معصومة مهدي العوازم691
240عبداهلل امحد حسني العوى692
240علي حسني عبدالكريم العوى693
240صاحل ابراهيم علي ال عيد694
240شوقي امحد ابراهيم ال عيد695
240عادل ناصر ابراهيم العيد696
240عادل علي سعيد الغزوي697
600عبداهلل حسن مهدي الغزوي698
240حممد مهدي عيسى الغزوي699
500حسني امحد سلمان الغزوي700
200املرحوم احلاج امحد علي الغزوي701
200علي امحد علي الغزوي702
120مهدي عيسى الغزوي703
600عبداهلل حسن عبداهلل الغزوي704
240حسني امحد حسن الغزوي705
120عبدالرؤوف حممد عبداهلل الغزوي706
240مجال امحد حسن ال غزوي707
240حممد علي كاظم ال غزوي708
240حييى امحد حممد الغزوي709
240عبدالرؤوف امحد علي الغزوي710
240رضا امحد حممد الغزوي711
480سعيد عبداهلادي امحد الغزوي712
240مهدي عباس امحد الغزوي713
240فاضل عباس امحد الغزوي714
240عبداخلالق عبداهلل علي الغزوي715
240عبدالواحد عبداهلل علي الغضبان716
200علي عبداهلل علي الغضبان717
40انوار علي عبداهلل الغضبان718
240عبداهلل علي مهدي الغمغام719
240علي امحد علي الفرج720

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
740الشيخ علي عبدهلل علي الفرج721
240ابراهيم امحد حمسن فرحان722
1200احلاج مهدي عبداهلل الفردان )ابو عبداهلل (723
600احلاج محزة عبداهلل الفردان724
240علي عبداهلل مهدي الفردان725
240موسى جعفر علي ال فردان726
240فاطمة امحد الفردان727
240سعيد عبداهلل حسن الشويكي آل فردان728
240صادق حسن علي الفردان729
240حممد حبيب علي ال فردان730
500حسن عبداهلل مهدي الفردان731
240حممد حسن علوي الفلفل732
240خالد سلمان امحد الفندي733
240ممدوح سلمان امحد الفندي734
240علي سلمان امحد الفندي735
240شاكر حسن جاسم الفندي736
240بدر حسن جاسم الفندي737
240حممد علي حممد القايد738
720علي عبداهلل حسني القدحيي739
200عبداالله عبداهلل حسني القدحيي740
240عبداهلل علوي هاشم القدحيي741
240سعيد عبداهلل حسني القدحيي742
250زكية علوي هاشم القدحيي743
600حممد منصور مكي قصقوص744
240حسني عبدالكريم القصري745
120حممد عبدالكريم القصري746
120رضي عبدالكريم القصري747
120ابراهيم عبدالكريم القصري748
1000حسني علي ناصر القصري749
240حسني ابراهيم حسن القطان750

املبلغاالسمم
120حممد حسن علي القويسم751
240املرحوم يونس حسن القويسم752
240نبيل حسن علي ال قيصوم753
120ساره عبدالغين امحد الكريكيش754
240عبدالغين امحد عيد اكريكيش755
120حممد عبدالكريم حسن الكشريي756
240عبداحلميد عبداهلل علي ال كمال757
240علي امحد عبدرب احلسني الكوييت املرتوك758
240فتحي امحد حممد احملسن759
240حممد صاحل حممد ال حمفوظ760
240عباس علي حسن ال حممود761
240حسن مهدي عبداهلل ال حممود762
240عبدالعزيز حسن علي ال حممود763
240فهد عبداهلل حسن ال حممود764
240عبداالله امحد صاحل آل مدن765
240عبداخلالق حسن صاحل ال مدن766
250ناصر مهدي سلمان ال مدي767
240سلمان مهدي سلمان ال مدي768
240حممد سعيد علي مرار769
240حسني مهدي مرار770
240علي سعيد علي مرار771
240عبدالعزيز عبدالكريم حسن مرار772
240شاكر سلمان حسن ال مرار773
240مسلم رضوان مهدي ال مرار774
250عبداهلل سعود عبداهلل املرزوق775
250املرحوم سعود عبداهلل املرزوق776
250ام عبداهلل سعود املرزوق777
120عبداهلل حبيب علي املرزوق778
50حليمه عبداهلل سعود املرزوق779
120يثرب جعفر حبيب املرزوق780

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
1500جعفر حبيب علي املرزوق781
240هاني عبداهلل امحد املرزوق782
240حرم جعفر حبيب املرزوق783
120ابتهال جعفر حبيب املرزوق784
120موسى جعفر حبيب املرزوق785
120حممد جعفر حبيب املرزوق786
120زينب جعفر حبيب املرزوق787
240موسى امحد علي املرهون788
240عدنان جعفر حسن املرهون789
240منصور ابراهيم املرهون790
240علي عبداهلل حسن املرهون791
240عقيل عيسى حسن املرهون792
240عبدالعزيز جعفر حسن املرهون793
240جواد امحد علي املرهون794
240امين علي حممد املزين795
240حممد عبدالباقي حممد املسبح796
300مصطفى علي مهدي مسقلب797
250ام مهدي علي مسقلب798
250حرم مصطفى علي مسقلب799
200مجال مصطفى علي مسقلب800
200مرتضى مصطفى علي مسقلب801
200علي مصطفى علي مسقلب802
200حممد مصطفى علي مسقلب803
200زهراء مصطفى علي مسقلب804
240علي عبدالكريم عبداهلل مسقلب805
100مهدي علي مهدي مسقلب806
100حرم مهدي علي مسقلب807
50علي مهدي علي مسقلب808
50امحد مهدي علي مسقلب809
50هبة مهدي علي مسقلب810

املبلغاالسمم
50زينب مهدي علي مسقلب811
50فاطمة مهدي علي مسقلب812
50مصطفى مهدي علي مسقلب813
50مروه مهدي علي مسقلب814
50حسني مهدي علي مسقلب815
50زهراء مهدي علي مسقلب816
200فاطمه مصطفى علي مسقلب817
100املرحوم احلاج علي بن مهدي مسقلب818
240امني علي مهدي املسقلب819
240علي مهدي حممد املطاوعة820
1000امحد عبداهلل امحد املطاوعة821
240امحد حسن امحد املطاوعة822
240امحد حسن حممد ال شيخ حسني املطاوعة823
200فؤاد امحد حممد املطرود824
240عبدالعزيز امحد حممد املطرود825
240حامت حممد ابراهيم ال مطرود826
240علي عبداهلل حممد املطرود 827
200املرحوم شاكر امحد حممد املطرود828
250املرحومه سكينة علي املعلم829
240املرحوم املال حسن حسني املقيلي830
240فضيلة الشيخ صادق املال حسن املقيلي831
120طاهر صادق حسن املقيلي832
150عبداهلل حممد حسن املقيلي833
240حممد سلمان ناصر ال مكي834
240مفيد سعيد عبداهلل املناميني835
240عبدالعزيز امحد مخيس املهدود836
240نادر حممد موسي ال موسى837
240امحد عبداهلل امحد ال موسي838
240علي حسن حممد ال مياد839
240عبداحملسن سلمان حسن الناصر840

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
240كمال حسن علي الناصر841
140رضا حسن امحد الناصر842
500حسني مضر هاشم ال ناصر843
300حرم حسني مضر ال ناصر844
120بليغ حسني مضر ال ناصر845
120يوسف حسني مضر ال ناصر846
120امحد حسني مضر ال ناصر847
120امني حسني مضر ال ناصر848
120فاطمه حسني مضر ال ناصر849
120حكيمة حسني مضر ال ناصر850
120هاجر حسني مضر ال ناصر851
120امساء حسني مضر ال ناصر852
120زكيه حسني مضر ال ناصر853
120حليمه حسني مضر ال ناصر854
100حرم رضا حسن الناصر855
60زهره رضا حسن الناصر856
60زينب رضا حسن الناصر857
60حممد رضا حسن الناصر858
60علي رضا حسن الناصر859
60حسني رضا حسن الناصر860
120عبدالغين حسن امحد الناصر861
60حسن عبدالغين حسن الناصر862
120مسريه امحد الناصر863
60ازهار عبدالغين حسن الناصر864
60ابرار عبدالغين حسن الناصر865
60فاطمة عبدالغين حسن الناصر866
60ايات عبدالغين حسن الناصر867
240علي امحد ناصر الناصر868
240خالد امحد امحد الناصر869
60جمتبى رضا الناصر870

املبلغاالسمم
1000حممد عبدالكريم امحد الناصر871
240حسني عبدالكريم امحد الناصر872
1000حممد سلمان حسن الناصر873
60زهراء عبدالغين حسن الناصر874
500امحد حسن عيسى ال ناصر875
250نهى عبدالكريم امحد الناصر876
240عصام سلمان امحد الناصر877
240حممد عبداهلل حممد الناصر878
240حممود امحد علي النجار879
240لؤي حسني عبداهلل ال نصر880
240عبداهلل حممد امحد اهلاشم881
240ميثم حممد امحد اهلاشم882
240عباس حممد امحد اهلاشم883
240حسن امحد علي ال هنيدي884
240حممد عبداهلل الورش885
240شاكر عبداهلل امحد الورش886
2450عبداهلل علي مهدي ال يتيم887
55املرحومه شريين امحد ال يتيم888
330مهدي عبداهلل علي ال يتيم889
110عبدالعزيز عبداهلل علي ال يتيم890
110علي عبداهلل علي ال يتيم891
120شهرزاد امحد اليتيم892
300حممد حسن يوسف اليوسف893
240عبدالعزيز عبدالكريم حسني اليوسف894

اشرتاكات االفراد
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املبلغاالسمم
2200أمحد حسن عيسى ال ناصر1
4000أمحد عبداهلل علي اخلويلدي2
100أمحد علي حسن الشعفي3
5000أمساء سلمان العباس4
1000ابتسام ابراهيم عبدالكريم املرز5
1650ابراهيم علي حسني العبيدي6
2700احسان عبد اهلل حسني القدحيي7
800امحد شرف حسني العوامي8
5500امحد حممد امحد اهلاشم9
2000الدكتور حييى تقي اجلنيب10
1500السيد طالب مضر آل ناصر11
550امان علي رضي العلويات12
2700اميان حممد جواد البشراوي13
1100باسم عبداهلل ال غزوي14
1200باسم عبداهلل الفرج15
600جعفر علوي علوي ابو الرحي16
100مجال ماجد السعيدي17
1700حبيب سلمان اجلارودي18
1100حسن سعيد ال شويهني19
600حسن سلمان عبداهلل احلمالي20
12000حسن عبداهلل ال فردان21
500حسن عبداهلل اجلبيلي22
2000حسن عبداهلل حسن الشيخ حممد صاحل23
300حسن علي األيوب24
200حسن علي االيوب25
1000حسن علي السنوسه26
3500حسن كاظم املطرود27
50حسن ناصر علي الصبيخي28
200حسني امحد صاحل ال سالم29
900حسني امحد عيد اكريكيش30

املبلغاالسمم
200حسني علي امحد ال غزوي31
50حسني علي عبداهلل اخللف32
400حسني علي حممد يتيم33
500خالد عبد رب الرسول البيش34
200رضا علي السودان35
250رضا عيد حممد الدشيشي 36
330زكريا علوي طاهر ال السيد ناصر37
600زهري حممد ال عبد رب النيب38
4950سعيد  عبداهلل سليمان الدبوس39
800سعيد امحد علي البندري40
800سعيد علي حسني ال عبيدي41
550سعيد علي سعيد آل غزوي42
250سلمان حسن عبداهلل غزوي43
1100شاكر امحد عيسى الصفار44
1188شرف حسن السعيدي45
1000شرف علي كاظم العلويات46
600طاهر علوي اخلضراوي47
1100عبداإلله حسن الناصر48
600عبدالرزاق حسني العلوان49
1100عبدالعزيز رضي ال تريك50
550عبدالعزيز علي البشراوي51
387عبدالعزيز عيسى ال دعيبل52
7500عبدالغين حممد علي الشيخ53
800عبدالكريم علي االمساعيل54
600عبداهلل علي عبداهلل شويهني55
200عبداهلل غزوي56
500عبداهلل حممد ال كمال57
2000عبدرب الرسول جعفر علي اجلارودي58
1000عدنان انور مكي السادة59
250عقيل سلمان حبيب اجلارودي60
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املبلغاالسمم

علوي علوي حسن اخلضراوي            61
3300)عن املرحوم الشاب سيد حممد(

500علوي كاظم العلويات62
2400علوي حممد علوي ابو الرحي63
2200علي أمحد علي احلريفي64
100علي العبداهلادي65
800علي حسن علي اخلويلدي66
250علي عبد الوهاب العكراوي67
550علي عبداهلل علي ال غزوي68
800علي عبداهلادي مكي آل ناصر69
400علي عبدالوهاب العكراوي70
2500علي مهدي سعيد عبد رب النيب71
700علي مهدي عبداهلل ال حممود72
550غازي حسن حممد العلي73
600فائز موسى جعفر الدشيشي74
1100فاضل عباس منصور اجلشي75
1500حممد جعفر حممد شويهني76
450حممد حسن أبو شعر77
1050حممد حسن علي ابو شعر78
1100حممد حسن حممد مسقلب79
600حممد حسني اجلبيلي80
100حممد حسني علي اجلبيلي81
300حممد عبدالرؤوف ال غزوي82
500حممد عبدالكريم الغزوي83
1200حممد عبدالكريم عبداهلل ال سقلب84
800حممد عبداهلل ال مسباح85
900حممد عبداهلل حسن احلليلي86
1200حممد علوي هاشم أبو الرحي87
825حممد علي القدحيي88
300حممد علي مهدي اخلويلدي89

املبلغاالسمم
10حممد كامل حسن ال علوي90
150معتوق منصور أمحد تريك91
800معروف أمحد أمحد آل ناصر92
1000مها أمحد علي الدحبوس93
1000مهدي حسن مهدي املطرود94
240مهدي عبداهلل امحد ابو شاهني95
1100مهدي عبداهلل ال سلمان96
1600مهدي عبداهلل مهدي ال فردان97
350موسى جعفر هاشم اخلضراوي98
1200موسى عبدالوهاب العكراوي99
300ميثم علوي علوي ابو الرحي100
800ناصر علي ناصر الصبيخي101
800نبيل عيسى املرهون102
1200نبيهة عبداهلل حسني القدحيي103
1800نزار حممد أمحد آل هاشم104
500نصر عبداهلل أمحد احلرياني105
100نور حسن جواد البشراوي106
450هادي مصطفى الياسني107
700هاشم حسن حسني الشهابية108
2200هاشم شرف حسن السعيدي109
5500هاشم علوي هاشم ابو الرحي110
550هاشم علوي هاشم العلوي111
1000هاني امحد منصور احلسن112
900هاني حسني ال طالق113
900وهب سلمان علي اجلارودي114
100ياسني علي علوي الشرفا115
550حييى هاشم علوي ابو الرحي116
550يوسف امحد ال موسى117
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املبلغاالسمم

حضرة خادم احلرمني الشريفني امللك 1
10000عبداهلل بن عبدالعزيز ال سعود

صاحب السمو امللكي االمري حممد بن فهد 2
5000بن عبدالعزيز َال سعود

1150795فاعلوا خري3
12500ايراد صناديق األقمشة ) حاويات (4
500صندوق القديح اخلريي 5
13207جملس ابومحيد محدان6
6500مسجد الشيخ ابراهيم العرفات7
2000مؤسسة عبدالواحد الغامن التجارية8
2766حسينية  االمام السجاد9

الصندوق اخلريي ملسجد االمام اجلواد 10
7000عليه السالم بالقطيف

3000شركة الصناعات الكيمائية االساسية11
5000مؤسسة حسني امحد اجلشي التجارية12
25000البنك االهلي التجاري13
500خريية القطيف14
300مطبعة البيان العربي بالقطيف 15
2000شركة مؤسسة العيسائي للتجارة 16
5000صندوق عبداهلل فؤاد اخلريي17
1656مسجد السدرة بالقديح18
12099مسجد االمام علي ) ع (19
17832مسجد جعفر الطيار - رض -20
6000مؤسسة سعيد مهدي السليس التجارية21
1000مهد الرباق22
1000حمالت اخلاطر لالدوات الكهربائية23
4534جملس ابونبيل املرهون24
445إدارة ومنسوبي مدرسة سلمان الفارسي25
419محلة غريب كربالء26
2500شركة عبداحلميد السنيد وأوالده27

املبلغاالسمم
16783مسجد الشهداء28
210عائلة املرحوم عبدالكريم احلليلي29
3100حسينية ام علي املرزوق30
1441حسينية الزهراء بالقديح31
514مسجد الشيخ فرج32
831مسجد العبدالصاحل33
3000املكتبة الوطنية اجلديده34
500وكالة الواحة للخدمات الربيدية35
3714حجاج محلة النور36
421طالب كلية اجلبيل الصناعية باجلبيل37
1000متجر بادغيش 38
5000برنامج التقوية لطلبة القديح42
7129فرقة االمام السجاد ) جلنة حاج (43
102863صدقة يوم اجلمعه ملسجد االمام علي)ع( 44
5000شركة ابناء عبداهلل عبداحملسن اخلضري45
500خيام شوقي46
74050مشروع كفالة حاج47
601مسجد املهنا48
1602أسواق بنده للمواد الغذائية فرع القطيف 49
800املدرسة املتوسة للبنات بأم احلمام50
1032زهراء ضياء حممد ابوالرحي51
6068حممد سعود ابوالسعود52
50انيسة رضي ابوشاهني53
50نرجس رضي ابوشاهني54
1700علي عبداهلل صباح ال نصيف55
400ابراهيم علي توفيق الرباهيم56
50املرحوم احلاج عبدالكريم حسن البناي57
50املرحوم رضي عبدالكريم البناي58
1500فوزي حسن امحد البناي59
130امحد علي رضي البندري60

التربعات النقدية
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املبلغاالسمم
660رضي التنبل61
2000حسن علي ناصر ال توفيق62
350رمله عبداهلل حممد ال توفيق63
2080علي سلمان علي اجلارودي64
440احلاج مهدي سعيد اجلامد65
500الدكتور علي اجلامع66
1000السيد حممد علوي علي اجلراش67
1500حممد حسن بن عبداهلل اجلشي وابنائه68
150حسن ابراهيم اجلنيب69
680عبداهلادي امحد منصور اجلنيب70
2141امحد علي حسن اجلنيب71
5000عبداهلل جعفر اجلنيب72
40احلاج امحد ابراهيم احلصار73
100هادي حسني امحد عيد احلصار74
8000فضيلة الشيخ غالب بن حسن ال محاد75
1000عبدالعزيز ناصر ابراهيم احلمام76
5000علي حسني بن محران77
1000جعفـر عبدالكريم حسني احلميدي78
500حممد امحد احلواج79
2000حسني عبداهلل حيان80
9000حسن عبداهلل امحد احلرياني81
200السيد جعفر السيد هاشم اخلضراوي82
300فضيلة الشيخ عبداهلل الشيخ علي اخلنيزي83
200امحد حسن علي اخلويلدي84
250املرحوم حسن حممد دخيل الدخيل85
250املرحومه ام علي حسن الدخيل86
1290حسني علي امحد ال درويش87
100علي معتوق علي الدشيشي88
2000عبدالعظيم عبداهلل الرويعي89
5000جواد رضي حممد الزاير90

املبلغاالسمم
20000عبداهلادي املال عبداهلل امحد الزين91
200علي سلمان سعيد92
250االستاذ مصطفى عبداجلبار سالط93
200جعفر امحد صاحل آل سالم94
200املرحوم امحد صاحل ال سالم95
200حرم جعفر امحد ال سالم96
5000املرحوم احلاج عبدالغين امحد السنان97
400فاطمة امحد السنان98
2000احلاج عبدالرؤوف حسني السنان99
10000سامل حممد سامل السويدي100
30500فضيلة الشيخ زكي حسن السيف101
500مرتضى حبيب الشعفي102
50حرم عباس علي الشعفي103
100حسني عبدالرسول حسن الشهاب104
550السيد حممد السيد حسني الشهابية105
250حممد ناصر حسني الشويكي106
400املرحوم الشيخ حسني الشيخ علي الشيخ107
500رائد عبدالعزيز الشيخ حسني القدحيي108
500املرحوم حممد صربي الشيخ109
400فاطمة حممد حممد الشيخ110
2000حسني علي عبداهلل الشيخ حسني111
400املرحوم يعرب علي الشيخ حسني112
100علي يعرب علي الشيخ حسني113
100زينب يعرب علي الشيخ حسني114
100ملى عبداهلل علي الشيخ حسني115
100حسني عبداهلل علي الشيخ حسني116
5000عبداهلل علي الشيخ حسني117
1500حممد مهدي عبداهلل الصفار118
2000مساحة الشيخ حسن موسي الصفار119
200جعفر حسني الصقر120

التربعات النقديةالتربعات النقدية
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املبلغاالسمم
50علي حسني جعفر الصقر121
400املرحوم الشيخ امحد ال طعان122
400املرحوم الشيخ حممد صاحل ال طعان123
1000علي عبداهلل علي العباس124
253يوسف العبد اللطيف125
600عبدالرسول عبداهلل علي العبدالعلي126
3000عبداهلل علي عبداهلل ال عبيد127
470330فضيلة الشيخ حممد امحد ال عبيدان128

5000سعيد عبدالكريم كاظم ال عبيدان129
2484املرحومه صفيه حسن العبيدي130
1500امحد تركي علوان العلوان131
100حسني عبدالكريم العلوان132
300ام مهدي العلوان133
1000حسن ناصر حسن العلوي134
300السيد حممد السيد كاظم العلويات135
1000السيد نعمه مهدي علي العلويات136
280عبدالغين حسن حممد العلي137
2000صاحل عبداهلل العمران138
30000فضيلة الشيخ عباس بن منصور العنكي139
94389فضيلة الشيخ مهدي بن علي العوازم140
6000فضيلة السيد حيدر السيد حسني العوامي141
200علي ياسني العيد142
500عبدالكريم حسن الغزوي143
500عبدالعزيز عبدالكريم كاظم الغضبان144
500جعفر عبداهلل الغضبان145
1000عبداهلل خليل عبداهلل الفردان وعائلته146
1000جعفر علي عبداهلل آل فردان147
100حسن عبداهلل مهدي الفردان148
400املرحوم علي الشيخ حسني القدحيي149
200فاطمة علي عبداهلل القدحيي150

املبلغاالسمم
200حسن علي عبداهلل القدحيي151
200معصومه علي عبداهلل القدحيي152
200زينب علي عبداهلل القدحيي153
200ام حسني عبدعلي القدحيي154
50زينب حممد قصقوص155
25خدجية حممد قصقوص156
500حبيب هشام عبداهلل القطري157
500رضا هشام عبداهلل القطري158
500جعفر هشام عبداهلل القطري159
1000شركة يوسف بن امحد كانو160
10علي الليل161
1000هاشم حسن علي ال حممد162
500حسني مهدي مرار163
250حممد عبداهلل حسن املسباح164
4000الشيخ سعد ابراهيم عبداهلل املسعود165
6000شركة عبداهلل وابراهيم ابناء سلمان املطرود 166
5000احلاج منصور محزه املعرب167
2016احلاجة رجاء الشيخ امحد مغنية168
89700فضيلة الشيخ صادق املال حسن املقيلي169
75حسن علي حسن املوسى170
1973علي حسن املوسى171
100علي املوسي172
200حسني امحد حسن الناصر173
200علي سلمان حسن ال ناصر174
700حممد باقر امني ال منر175

شركة عبداهلل هاشم للمعدات والغازات 176
2000الصناعية احملدودة 

127هاني حسن الوحيد177
15000عوض اليامي ) ابوفيصل (178
600عبداهلل علي مهدي ال يتيم179

التربعات النقدية



88

املبلغاالسمم
1000اثري السادة1
2000امحد حسن عيسى ال ناصر 2
1600امحد طاهر امحد ال سيد ناصر3
300امحد علي اخلضراوي4
5000الدكتور طالل أمني الغزوي5
3000الدكتور نذير حسن ابراهيم اخلضراوي6
1005الدكتورة نزيهة علي حممد املزين7
804الدكتورة نزيهة علي حممد املزين 8
10000الشيخ حممد  علي جربان ال هتالن9
2013بتول علوي طاهر ال سيد ناصر10
600بدر رضي ال تريك 11
2000بنك الراجحي12
1900حتويل 131
450حتويل 142
1000مجانة سعيد ال امساعيل15
150مجعية16
260جهاد علي حسني القضيب17
50حسن اجلبيلي18
400حسن عبداهلل حسن الشيخ حممد صاحل19
500حسن علي ال غزوي20
133حسني ال قويسم21
600حسني باقر حسن الشيخ22
2619حسني عبداجلليل السليمان23
400رأفت احلبيب24
100رانية تقي عبداهلل املناميني25
150رمزي خضر ابراهيم  ال رضي26
100زهري الناب27
50زهري منصور علي سهو28
1000سلمان عبداهلل علي العبدالعلي29
2000شركة عبداهلل هاشم للمعدات30

املبلغاالسمم
200شفيق مهدي سلمان اعليو31
2375عادل سعيد علوي العوامي32
200عباس امحد اجلارودي33
242عبداإلله احملفوظ34
200عبداهلل ال عبدربه35
100عبداهلل سعيد العياش36
27500عبدرب الرسول عبداهلل الغراب37
5000علي امحد سلمان الغزوي38
100علي مهدي ال حممود39
200فؤاد علي مسقلب40
2157فؤاد حممد سعيد اخلباز41
700فاضل أمحد ال محدان42
529فاضل علي املرهون43
700فايدة موسى األربش44
150فتوح عبدالغين حسن العلي45
2800فوزية عبداللطيف الناصر 46
50كاظم أمحد عيد آل أمحد47
1000مؤسسة علي صاحل اخلاطر التجارية48
4821مؤسسة فؤاد سعيد السنان التجارية49
2000مؤسسة حممد رشيد لالستقدام50
1500مؤسسة حممد عيسى الدار التجارية51
350مؤيد عبداهلادي عبداهلل الزين52
544ماهر علي جعفر ال محدان53
3000حممد سعيد امحد البندري54
1000حممد عبدالرضا حممد 55
180حممد علي سليمان اجليح56
460مصطفى صاحل عبداله ال عمران57
180مفيد ابراهيم هاشم العوامي58
120ناصر حممد سعيد آل مياد59
2000نسرين حسني امحد البشراوي60

اإليداع املباشراإليداع املباشر
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املبلغاالسمم
1345هاشم علوي ابو الرحي61
200هيثم علي رضا الدب62
50ياسر الغزوي63

اإليداع املباشر
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91 املشرتكني

املبلغاالسمم
200 فاعل خري1
100 ام عبداهلادي امحد منصور اجلنيب2
100 املرحوم احلاج امحد منصور اجلنيب3
1200 املرحومة احلاجة عبدة العلي علي افوير4
240 امحد علوي صاحل العلويات5
460 عبدالكريم حسن امحد البشراوي6
60 املرحومه ام عبدالكريم حسن البشراوي7
60 املرحوم حسن امحد البشراوي8
500 عبداهلل سلمان علي اجلارودي9
300 السيد حممد علوي علي اجلراش10
1000 زكية امحد احلريفي11
500 عبدالعزيز امحد علي احلصار12
500 أم فؤاد احلصار13
1100 حسني امحد حممد حيان14
500 ام الدكتورناصر سعيد ناصر اخلاطر15
500 املال سعيد ناصر اخلاطر16
1000 الدكتور ناصر سعيد ناصر اخلاطر17
500 حرم عبداهلل سعيد اخلاطر18
150 علي حسن حممد الدخيل19
1000 مهدي حبيب مهدي الزين20
1000 علي عبدالكريم السرتي21
1000املرحوم السيد اسعد السيد حسن السعيدي22
500 علوي اسعد حسن السعيدي23
150املرحومان ابوغازي و ام غازي  ابو سلطان24
500 حرم املرحوم السيد طاهر ال السيد ناصر25
500 عبداهلادي علي حسن الشعفي26
2500 عبدالواحد علي حسن الشعفي27
200 حسن عبداهلادي علي الشعفي28
100 علي عبداهلادي علي الشعفي29
200 حرم عبداهلادي علي حسن الشعفي30

املبلغاالسمم
300 مهدي علي حسن الشويكي31
360 امحد عيسى حممد الصفار32
1200 املرحوم احلاج عيسى حممد الصفار33
1200 مسلم عيسى حممد الصفار34
500 علي مهدي امحد ال طحنون35
500 املرحوم مهدي امحد طحنون36
500 املرحومة ام امحد طحنون37
350 املال حممد عبداهلل العبدالنيب38
2400 فضيلة الشيخ حممد امحد ال عبيدان39
450 حسن عبداللطيف حسن اعبيدان40
600 مصطفى حسن حممد العلي41
600 علي حسن حممد العلي42
50 علي عبداهلل علي الغضبان43
50 مناجاة علي عبداهلل علي الغضبان44
50 حرم علي عبداهلل علي الغضبان45
50 هادي علي عبداهلل الغضبان46
50 انوار علي عبداهلل الغضبان47
600احلاج مهدي عبداهلل الفردان )ابو عبداهلل(48
600 حسن عبداهلل مهدي الفردان49
400 حسني امحد ال مدن50
1000 جعفر حبيب علي املرزوق51
150 عبداهلل حممد حسن املقيلي52
600 خلود عبداهلل الوصيبعي53
600 نها عبداهلل الوصيبعي54



92

املبلغاالسمم
550امحد عبداهلل اخلويلدي1
1100جعفر حسن اشبيين2
450حبيب علي الشويهني3
300حسني علي مهدي مسقلب4
650خالد حسن أمحد املسقلب5
2000عبداهلل حسن مكي احلليلي6
3200حممد حسن جعفر لشويهني7

اإليداع املباشر
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املبلغاالسمم
237943فاعلوا خري1
800املوظفني االداريني بكلية املعلمني بالدمام 2
2751جملس ابومحيد محدان3
2000مسجد الشيخ ابراهيم العرفات4
1500فريق اجلزيرة 5
1500فريق الشريعة 6
1000شركة الوعد للخرسانة اجلاهزة7
2000مكتب الربيكي اهلندسي األستشاري8
1000مؤسسة عبدالواحد الغامن التجارية9
225مدرسة حممد بن مسلمة املتوسطة بالقديح 10
500مكتبة وقرطاسية الصفار 11

شركة الوكيل والشواف وشركاؤهم 12
2000لالعمال احلديد

50مؤسسة الغريايف لألصباغ13
1000مؤسسة عبداهلل امحد احلرياني التجارية14
500حتفة املنزل15
200مكتب ضواحي القطيف العقاري16
150مدرسة القديح الثانوية17
400موظفي ادارة كلية املعلمني يف الدمام18
300ورشة القطيف الفنية19
200مطعم بوابة فاطمه20
1000مؤسسة الزين للمواد الصحية والكهربائية21
2000محلة النور للحج والعمرة بالقديح22
1500موظفي شركة سافكو23
300اهلاشم للكمبيوتر24
2000القرية احلجرية25
100ابن القديح للكمبيوتر26
1000معرض هاني للسيارات27
1200عامل احللويات28
3000ورشة  شهاب وال حريز29

املبلغاالسمم
100قرطاسية الطالب30
1500فريق ابوسارة31
90اخلطوة32
300مشويات ومعجنات الربج33
500ورشة املرزوق للتكييف والتربيد34
400موظفي كلية املعلمني يف الدمام35
200حييى لألتصاالت واألكرتونيات36
7830مسجد جعفر الطيار - رض -37
1500فريق االحالم38
10ام حممد الشيخ39
500مكتب فراس الفرج40
50ادم للشيش41
3000شركة الغامن التجارية42
200مؤسسة سحر لاللوان واالصباغ والديكور43
1000مؤسسة نسيم املعلم44
500توقيت القمر للساعات45
100مكتبة االمل46
1500اللمسة االخرية لالثاث47
1000مكتب مساحة السيد طاهر الشميمي48
1500مؤسسة عبيدوه وشريكه رضي49
1000السامل لنقل والسياحة والسفر50
500اورزيان للعود والعطور51
300مكتب علوي ابوالرحي للخدمات العامة52
1000توب تن ) منري التاروتي (53
150حمل القمر االمع54
310ايراد مسابقة كافل اليتيم لعام 1430 هـ55
43866ايراد ايام التضامن مع اليتيم56
844زوار محلة العمران57
1000حمالت اخلاطر لالدوات الكهربائية58
663محلة الزين59

املتربعني
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املبلغاالسمم
240خالد حسن مهدي البصري60
100أم القاسم60
300اليوسف لالملنيوم61
1000مؤسسة حممد حسن املال لالصباغ واملقاوالت62
500صالة الصحة والقوة63
500مؤسسة علي حسني املوسى64
1500فريق النرباس65
1500فريق الطف66
1500فريق غريب 6731
1500فريق البدر68
1500فريق شباب صفوى69
100الشاهني لالتصاالت70
200معرض عبدالكريم الغريب71
200مطعم انوار لبنان72
200عماد للمعسل واجلراك73
1000العبدالعال للصوتيات74
200مؤسسة مهدي ال رجب لقطع الغيار75
500معرض بسام العبداللطيف76
200السيد حمفوظ السعيدي للخدمات احلكومية77
500حمل هدييت للهدايا78
2500شركة عبداحلميد السنيد وأوالده79
1500الفريق الغربي80
1500فريق اخليال81

مؤسسة النجمه لقطع غيار السيارات 82
200االمريكية

100ورشة ال عمران83
100ورشة فايز84
200ورشة عادل ناصر ال طالب85
110ديوانية القطيف86
100املستقبل للرسيفرات87

املبلغاالسمم
200سحاب لاللكرتونيات88
500مركز علي الصادق للسيارات89
50مصنع الصفا لالملنيوم90
1000معرض السادة للستائر والكنب91
400مؤسسة علي حممد احلايكي92
500مؤسسة حسني حممد ال فاران93
1500فريق شباب مضر94
1500فريق السندباد95
1500فريق النافع96
200مركز حركات97
3000ابناء املرحوم السيد طاهر ال السيد ناصر98
1000مركز النور لتصنيف اللحوم99
30التعاون إلصالح الدينمو100
1000ورشة احلرمني101
100بوفية الشباب102
50حمل اعبيدوه لاللكرتونيات103
50عبايات ماريه104
200دمياس للعطور105
21خياط الشياكة106
200خالد للنسخ والتصوير107
100اللمسة الذهبية108
50مشتل امحيد109
500شركة اجلزيرة للمعسل واجلراك110
3000مسجد الشهداء111
500مطعم يثرب112
50حالق وادي القديح113
200حمل العسيف للمالبس114
100جمموعة القطار السريع115
3300اللجنة الداعمة لدورة كافل اليتيم116
1450مزرعة حممد سلمان الشاعر117

املتربعني
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املبلغاالسمم
1350ديوانية املرحوم موسى اجلنيب118
350مدرسة سعيد بن املسيب119
150مدرسة دار السالم120
500مركز ماجد اليوسف121
50خياط الرضا122
50فريق صويلح123
114بوفية ابوهاني124
100حمل الفتاة اجلميلة للعطور125
50عفيه لالتصاالت126
50مركز الدرازي للنسخ127
500مؤسسة عبداخلالق اخلنيزي128
300بوفية االفراح بالقديح129
10894ايراد مسابقة ملعب دورة كافل اليتيم130
2935ايراد دخول ملعب دورة كافل اليتيم131
486صندوق امللعب )دورة كافل اليتيم(132
50بقالة حممد اخلويلدي133
400جدايل النسائي134
200مركز حبره135
324عائلة عبداهلل الشويكي ال فردان136
50األخوات صاحله وشاذية137
200فاطمة ومعصومة عبدالنيب138
50ولد الديرة139
2000الطويلب لألنارة140
1855حسينية الغزوي141
500ابوصاحل142
857حوطة الشويكي143
1340حسينية ام علي املرزوق144
200ام ابراهيم145
32370ايراد مسابقة كافل اليتيم لعام 1431هـ146
160بقالة السيد فاضل اخلضراوي147

املبلغاالسمم
50ابراهيم عبداهلل148
50حممد عبداهلل149
50زينب عبداهلل150
100امحد ابراهيم البشراوي151
100املرحومة فاطمة عبداهلل اجلارودي152
500مركز شوقي لتاجري اخليام153
300مركز امليزان للتسويق 154
300مركز الريف للبنشر وتغيري الزيوت 155
250باب اخلري للمكسرات واحللويات156
150الشامل للتوفري157
100مركز البلد للتسويق158

مؤسسة عبدالعظيم عبداهلل الرويعي 159
2000للمقاوالت العامة

1000مؤسسة روابي القطيف التجارية160
2000شركة علي حسن ال فردان161
1500فريق سامراء162
2000احلميدي للخضار والفواكه بالقديح163
100مؤسسة علي عبداهلل جعفر164
3000مطعم فريوزي165
200فطائر القاسم166
200صالون حواء النسائي167
500صالون الغدير سنرت النسائي168
300مجيلة الشرق للجالبيات169
500الواحة لبيع الشيش170
400ايراد مسابقة كافل اليتيم لعام 1429هـ171
500مركز ال دهنيم خلدمة السيارات172
100مركز شحن اجلوال بالقديح173

محلة ابو موسى احلايك لزيارة االماكن 174
100املقدسة

1000مكتب عبدالكريم املزين للعقار175

املتربعني
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املبلغاالسمم
3000مكتب اإلبراهيم لالستشارات176
400اإلسكايف لقطع الغيار177
3000مكتب اإلبراهيم لالستشارات176
400اإلسكايف لقطع الغيار177
200مشويات ابو مصطفى178
250مؤسسة اإلسكايف179
300فاعلة خري ) ج م (180
100نور حممد حسن ابوالرحي181
200مريم امحد امحد ابوشاهني182
250رقيه ابوشاهني183
200دالل علي عبداهلل ابوشاهني184
110منى حسني علي ابوشاهني185
200عاتقة ابوشاهني186
100صديقه جعفر امحد ال امساعيل187
110علي عبداهلل صباح ال نصيف188
500نفيسة البشراوي189
1500فوزي حسن امحد البناي190
200رمله عبداهلل حممد ال توفيق191
5000علي سلمان علي اجلارودي192
140نوح سلمان حبيب اجلارودي193
320ابراهيم حممد رضي اجلارودي194
1608احلاج مهدي سعيد اجلامد195
100جعفر علي اجلبيلي196
5000مؤسسة حيدر حممد اجلراش 197
300حممد امحد حسن ال جعفر198
500صفية على ال جعفر199
100منصور امحد منصور اجلنيب200
200اجمد سلمان حسن اجلنيب201
100حرم منصور امحد اجلنيب202
100حممد منصور امحد اجلنيب203

املبلغاالسمم
100علي منصور امحد اجلنيب204
100حسن منصور امحد اجلنيب205
100حسني منصور امحد اجلنيب206
100فاطمه منصور امحد اجلنيب207
100زهراء منصور امحد اجلنيب208
1000عماد عبدالرسول اجلنيب209
12700جابر ياسني احلرز210
1000زكية امحد احلريفي211
40احلاج امحد ابراهيم احلصار212
200حسني امحد عيد احلصار213
200هادي حسني امحد عيد احلصار214
200سكينه حسني امحد عيد احلصار215
100ايه حسني امحد عيد احلصار216
100ريم حسني امحد عيد احلصار217
100حممد حسني امحد عيد احلصار218
100علي حسني امحد عيد احلصار219
100داؤود حسني امحد عيد احلصار220
50علي ابراهيم عبداهلل احلصار221
1000حازم عبداهلل حسن احلليلي222
100عبداهلل حسن حممد احلليلي223
2000املهندس خالد امحد احلليلي224
400سارة علي حسن احلمام225
50نوال ناصر احلمام226
50نوال ناصر احلمام227
500حممد امحد احلواج228
200عبدالعزيز مهدي صاحل اخلاطر229
200ام املهندس نادر سعيد اخلاطر230
200افراح اخلاطر231
500علي جعفر هاشم اخلضراوي232
500افراح علي اخلويلدي233

املتربعني
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املبلغاالسمم
200املرحوم عبدالعزيز حسن حممد الدخيل234
250املرحوم حسن حممد دخيل الدخيل235
250املرحومه ام علي حسن الدخيل236
100املرحوم عبدالعزيز عبدالرسول درويش237
1291حسني علي امحد ال درويش238
1000فايز موسى جعفر الدشيشي239
500جعفر موسى جعفر الدشيشي240
300رياض امحد الرمضان241
500األستاذة فاطمة سعدان فالحة زاد242
100فهيمة عبداهلل الزاهر243
500موسى هاشم علي السادة244
100علي عبدالكريم السرتي245
290عبداهلل عبدالكريم علي السرتي246
500امحد عبدالكريم السرتي247
250االستاذ مصطفى عبداجلبار سالط248
250علي عبداهلل صاحل ال سالم249
512عبدالرسول جواد سلمان سلطان250
500هاله الشرفاء251
100احلاج علي حسن الشعفي252
50حرم عباس علي الشعفي253
100فاضل عباس علي الشعفي254
100حرم احلاج علي حسن الشعفي255
100علي عباس علي الشعفي256

عيادات الشماسي لطب االسنان )الدكتورة 257
1000ناهد الشماسي(

3000مساحة السيد طاهرالسيد جعفر الشميمي258
500مهدي علي حسن الشويكي259
150الدكتورة ازهار شويهني260
500نبيهه الشيخ261
400زينب حسن مهدي ال طحنون262

املبلغاالسمم
500املرحوم الشيخ امحد ال طعان263
500املرحوم الشيخ حممد صاحل ال طعان264
950زينب امحد عيسى العبدالنيب265
4430عائلة امحد عيسى صاحل العبدالنيب266
1500املهندس عزمي عبداهلادي267
200رؤى العبود268
1500ام عبدالعزيز سعيد ال عبيدان269
5000فضيلة الشيخ حممد امحد ال عبيدان270
200خلود ال عبيدان271
300مؤسسة امحد عبداهلل ال عطية للتجارة272
100علي عبدالوهاب امحد العكراوي273
100موسى عبدالوهاب امحد العكراوي274
100امحد عبدالوهاب امحد العكراوي275
200منى العلوي276
200السيد حممد السيد كاظم العلويات277
1000علي العنكي )ابو فراس (278
500امحد سامل ال غزوي279
50علي حسن الفرج280
1000احلاج مهدي عبداهلل الفردان )ابو عبداهلل(281
200احلاج محزة عبداهلل الفردان282
500جعفر علي عبداهلل آل فردان283
100حممد محزه الفردان284
100ابراهيم عبدالكريم الفري285
1500الدكتور غازي مهدي القطري286
1437فاعالت خري بواسطة شاكر القويسم 287
200معصومة كريكيش288
2500شركة سعيد امحد احملروس واوالده289
2400املرحوم احلاج سعيد امحد احملروس290
30علي حمسن حممد ال حمسن291
100حممد ال حمسن292

املتربعني
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املبلغاالسمم
500حسني مهدي مرار293
500بهيه حسني مهدي مرار294
250الدكتورة نزهة ملزين295
500بهيه حسني مهدي مرار294
250الدكتورة نزهة املزين295
300مهدي علي مهدي مسقلب296
200املرحوم احلاج علي بن مهدي مسقلب297
200علي حممد عبداهلل املطاوعة298
2000املهندس عبداهلل مهنا عبدالعزيز املعيبد299
200فضيلة الشيخ صادق املال حسن املقيلي300
200فاطمة املدني املكي301
75حسن علي حسن املوسى302
1973علي حسن املوسى303
100علي املوسي304
3000السيد حسني حسن عبداهلل النمر305
500معتوق حسن ال ياسني306

املتربعني
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املبلغاالسمم
2400أفراح حسن البشراوي 1
200بدر رضي ال تريك21
3600فؤاد حممد سعيد اخلباز  3
1000ممدوح البشراوي4
1200هاشم أمحد هاشم أبو الرحي5

اإليداع املباشر



الكافلني100

املبلغاالسمم
35400فاعل خري1
2400ح.س.م2
4963جملس ابومحيد محدان3
9000جملس علي ابراهيم شويهني4
7200مربيات الروضة5
2400جملس اجلواد6
2400فاعلة خري ب . ع . ع7
5130اخلطوة8
3000براعم القديح الصغريه9
5400أ م ف10
2400املرحومة زهرة علي احلرياني11
2400فاعلة خري  ) ابوسجاد (12
2400جملس املرحوم حسن حسني احملمود13
2400مجاعة الربح والسالم14
2400أم القاسم15
1500فريق الوصيف16
10000املرحوم مهدي امحد احلميدي17
2400فاطمة عبدالرسول ال جواد18
800ام فاطمة19
200عائلة املرحوم عبدالكريم احلليلي20
24000صندوق احلقوق الشرعية بالقطيف 21
2400مركز احمليط للتكييف و التربيد 22
18200فاعلة خري23
2400مدرسوا  الثانوية االوىل بالقديح24
2900االنامل البيضاء25
4800شباب شركة وورلي برتوكون باخلرب26
2200ام حسن27
2400فاعلة خري ) ام ممدوح(28
2400ام نزار ) فاعلة خري(29
1800عادل امحد علي ال ناجي30

املبلغاالسمم

املرحوم سعيد مهدي اخلويلدي مع ابنه 31
2600مهدي

حممد سعيد مهدي اخلويلدي + أختة 32
2600فاطمة

2400اماني علوي ابوالرحي33
2400هاشم امحد هاشم ابوالرحي34
740غادة علوي هاشم ابوالرحي35
2400صديقه جعفر امحد ال امساعيل36
7430علي عبداهلل صباح ال نصيف37
200فاطمة هاني علي ابراهيم الباشا38
2400ابراهيم علي توفيق الرباهيم39
3000ممدوح امحد جواد البشراوي40
600ام كوثر البشراوي41
2600ام عبدالغين البناي42
2600ام جواد سعيد البناي43
900حممد سعيد امحد البندري44
2400االستاذه صباح عبدالرسول البيش45
2400االستاذه مسرية عبدالرسول البيش46
2400حليمه صاحل رضي التاروتي47
2400املرحوم املال علي ناصر ال توفيق48
2400املرحومه ام حممد علي ناصر ال توفيق49
1400رمله عبداهلل حممد ال توفيق50
2400الدكتور جعفر علي ناصر ال توفيق51
2500الدكتور علي اجلامع52
2400اشرف حممد علوي اجلراش53
2400السيد مؤيد حممد علوي اجلراش54
2400صاحل مهدي حسن جعفر55
9600عبداهلادي امحد منصور اجلنيب56
2400نضال تقي امحد اجلنيب57
2400جاسم مهدي احلاجي58

الكافلني
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املبلغاالسمم
1500هرته علي مكي ال حبيل59
240خالد حسن مهدي البصري60
2400جاسم مهدي احلاجي58
1500هرته علي مكي ال حبيل59
11000جابر ياسني احلرز60
2400حممد امحد علي احلريفي61
2600حممد بن احلسن62
1800حسينية حسن احلسيين63
2200املرحومة هنية امحد احلليلي64
2400املرحوم امحد حسن مكي احلليلي65
2400عبدالعزيز امحد صاحل احلمادي66
4800علي حسن علي احلمام67
4800سارة علي حسن احلمام68
2400صاحل عبدالكريم حسني احلميدي69
100حسني امحد حممد حيان70
2400الدكتور حممد مهدي صاحل اخلاطر71
2400منري حممد صاحل اخلميس72
2400املرحوم عبدالكريم سليمان اخلنيزي73
2500م ع اخلويلدي74
2500ف ع اخلويلدي75
450جعفر موسى جعفر الدشيشي76
3500امحد جعفر موسى الدشيشي77
2400عبداهلادي علي معتوق ال ربح78
2400املرحوم حسني عبداهلادي علي ال ربح79
2400فهيمة عبداهلل الزاهر80
4800عبداهلادي املال عبداهلل امحد الزين81
2400املرحوم املال زين الزين82
2400وفاء حمسن ابراهيم الساده83
2400عبداهلل عبدالكريم علي السرتي84
400معصومة علوي سلمان السعيدي85

املبلغاالسمم
2400سعود سعيد حممد ال سليمان86
2400املرحوم السيد طاهرامحد ال السيد ناصر87
2400حممد جواد السيد طاهر ال السيد ناصر88
1000فاطمة جعفر الشاخوري89
5000علي عبداهلل سلمان الشاعر90
2400املرحوم علي عبداهلل سلمان شويهني91
1400حممد حسن اشويهني92
2400دالل نصر علي الشيخ93
2500علي عمر علي الشيخ94
2400املرحوم حممد صربي الشيخ95
2400شريف حسني الصاحل96
2400رنا علي عبدالكريم الصفار97
600علي حسني علي العازمي98
2400علي رضي عبدالعلي99
410عائلة امحد عيسى صاحل العبدالنيب100
400عبدالرسول عبداهلل علي العبدالعلي101
2200املرحوم احلاج امحد عيد ال عبيد102
2200حرم املرحوم امحد عيد ال عبيد103
2200املرحوم حسني امحد عيد ال عبيد104
2400املرحوم مسلم عبدالكريم العبيدان105
2400علي عبداهلل علي العرفات106
2400امحد عبدالوهاب امحد العكراوي107
2400ام مهدي العلوان108
2680املرحوم الشاب حسن علي امحد العوى109
2400املرحومه امينه امحد عبدالوهاب الغامن110
6000مكسرات غدير 111
100عباس حسني امحد غزوي112
2400الشيخ علي عبدهلل علي الفرج113
2400حسن حممد محزة الفردان114
2400املرحوم حممد الشيخ حممد صاحل القدحيي115
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املبلغاالسمم
2400املرحوم الشيخ حسني القدحيي116
2400املرحوم عبدعلي الشيخ حسني القدحيي117
2400ام عبدعلي الشيخ حسني القدحيي118
2400املرحوم الشيخ حسني القدحيي116
2400املرحوم عبدعلي الشيخ حسني القدحيي117
2400ام عبدعلي الشيخ حسني القدحيي118
2400ام املرحوم علي حممد الشيخ حممد صاحل119
2400ديوانية عبدالغين سعيد مهدي املدن120
200سلمان علي مهدي ال مرار121
1000عادل عبداهلل حسن املسباح122
3250حممد عبداهلل حسن املسباح123
2250املرحوم احلاج عبداهلل حسن املسباح124
2400احلاجة رجاء الشيخ امحد مغنية125
400فاطمة املدني املكي126
2400فائقة عبداهلل علي الناصر127
1200خلود ونهى الوصيبعي128

اإليداع املباشرالكافلني
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املبلغاالسمم
150احسان عبداهلل  القدحيي 1
2200الدانة حممد اهلاشم2
2200الدكتورة نزيهة علي حممد املزين3
400املرحوم احلاج عبداهلل حسن مسباح4
2400بامسة مكي حسني آل مجعة5
1000حسني أمحد آل سالم6
2400حسني علوي صاحل ابو الرحي7

8
حسني علي الشيخ حسني القدحيي/ 

املرحومني علي حسني
وحممد صربي الشيخ

800

1800ذكريات حسن آل قويسم9
200عبداإلله حسن يتيم10
5000عبداحلميد عبداهلل ال كمال11
2000عبدالعزيز جعفر حممد آل درويش12
2000عبدالعظيم علي الشيخ حسني13
2400عبدالقادر أمحد عبداهلل املطاوعة14
1800عبدالكريم العبدرب النيب15
3200عبدالكريم حسن عبداهلل الغزوي16
2700علي احلبيب17
800علي حسني حممد محدان18
2000عيسى حسن مهدي املرهون19
800فايدة موسى األربش20
200فوزية عبد اللطيف الناصر21
2200حممد جعفر حيان22
1600حممد حسن علي السرتي23
1200حممد علي امحد اجلنيب24
2400منصور علي شويهني25
1800موسى عبدالوهاب العكراوي26
2800هيثم علي رضا الدب27

اإليداع املباشر
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105 املشرتكني

املبلغاالسمم
150 امرية صاحل مرزوق ال دغرير1
100 بيان امحد ال زميور2
500 حممد مجال ابوالرحي3
300 فاطمة علي عبداهلل ابوتاكي4
150 غفران حممد حبيب حممد تال5
150 نداء حممد عبداهلل حممد ال تنبل6
409 موسى امحد ال مجيع7
150 زينب علي جعفر احلداد8
200 امل عبداهلل عبدالكريم اجلميع9
150 سهري علي سلمان اخلميس10
150 عقيلة علي سلمان اخلميس11
150 زينب ابراهيم ال درويش12
100 خلود عبدرب النيب دعبل13
150 نعمة سلمان حبيب ال رضوان14
150 مريم عبداهلل امحد الرميح15
150 فاطمة يعقوب عبداهلل الشالتي16
300 نشطة حممد الشهراني17
100 زهرة علي راشد الضامن18
150 منى عمر علي العبودي19
150 زهره حممد عبداهلل عباس العراجنة20
100 فاطم حسن عبداهلل ال مبارك21
150 مريم مسيح امحد ال مدن22
100 سجاد امحد منصور املري23
100 ليلى عبداحملسن الناصر24
100 زينب علي منصور ال ناصر25
100 نورة علي منصور ال ناصر26
150 زهراء امحد الناصري27



املتربعني106

املبلغاالسمم
8139 فاعلوا خري1
1000 جمموعة صيدليات املهنا 2
1675 اللجنة النسائية باجلمعية3
1430 مسجد جعفر الطيار - رض -4
1000 السامل لنقل والسياحة والسفر5
5000مؤسسة العثيم اخلريية6
2000 أعضاء مجعية قل إعملوا7
100 معصومة حممد ابوالرحي9
100 علوي حممد ابوالرحي10
200علي عبداهلل صباح ال نصيف11
1500 زينب معتوق زين الدين12
250 االستاذ مصطفى عبداجلبار سالط13
220 هيفاء امحد العسيف14
1000 حسن الفارس15
2000 علي خليل الفردان16
500 فايز محيد اهلاشم17
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املبلغاالسمم
182677 فاعلوا خري1
 13959 حسينية  االمام السجاد2
 500 معرض السيهاتي للسيارات3
 2000 مسجد جعفر الطيار - رض -4
 741 جملس ابونبيل املرهون5
 1000 مجعية اخلري6
 2498 مشروع اخلميس ملؤازرة متضرري احلريق7
 4407 مربيات الثانوية األوىل للبنات بالقديح8
40000 ديوانية الغامن9
 1400 ثانوية سيهات الثانية10
 1100 مركز احمليط للتكييف و التربيد 11
 3500 برنامج التقوية لطلبة القديح12
 3880 رواد مسجد االمام علي )ع( بالقطيف13
 1955 نشاط اللجنة النسائية14
 150 مدرسة الثانوية االوىل بالعوامية15
 2600 أعضاء مجعية قل إعملوا16
13761 علوي حمسن ابو الرحي17
 1000 جعفر علوي سلمان ابو الرحي18
12843 السيد علي السيد حمسن ابوالرحي19
 500 حبيب عبداهلل امحد ابوشاهني20
 5000 املرحومة مريم عبداهلل آل الشيخ امحد21
 100 حمسن عبدرب الرضا بوعلي22
 500 الدكتور جعفر علي ناصر ال توفيق23
 3300 احلاج مهدي سعيد اجلامد24
 200 صاحل مهدي حسن جعفر25
 5000 حسني عبداجلليل احلبيل26
 1500 منصور عبداهلادي ال محاد27
 500 عبدالعزيز مهدي صاحل اخلاطر28
 200 حبيب جعفر هاشم اخلضراوي29
 500 سعده سلمان اخلميس30

املبلغاالسمم
 500 حسني عبداهلل الداؤود31
 100 مجال الراضي32
 1000 احلاج حسن علي الزاير33
 250 االستاذ مصطفى عبداجلبار سالط34
 1500 الدكتور شوقي عبدالرؤوف السنان35
50000 احلاج عبدالرؤوف حسني السنان36
 500 بتول حبيب علي الشعفي37
 50 زهراء الشويكي38

املرحوم الشاب امحد علي ال ابراهيم 39
 1200 الصفواني

 7410 فضيلة الشيخ حممد امحد ال عبيدان40
 2500 سعيد علي حسني آل عبيدي41
 18475 علي امحد علي العرفات42
 100 موسى جعفر العصافره43
 250 سلسبيل ماجد العلويات44
 850 حممد سعود العيد45
 500 صاحل العيسى46
 300 عبداهلل صاحل الغراب47
 200 رضي عبداهلل الغراب48
 3000 علي خليل الفردان49
 500 مسري القاو50
 10534 فاطمة حممد قصقوص51
 50 علي الليل52
 2000 السيد انور املاجد53
 1500 حممد باقر مال اهلل54
 1000 عادل عبداهلل حسن املسباح55
 500 ابراهيم عبداهلل حسن ال موسى56
 200 امحد حسن عيسى ال ناصر57
 2000 املرحوم احلاج امني عبداهلل النمر58

التربعات النقدية
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الصيدلية
املبلغاالسمم
1500 شركة ركن شادن الطبية1
1500 شركة العشبان الطبية2
2000 شركة الدواء الطبية3
500 مستودع منصور ربيع4
1000 مؤسسة فاضل خزعل5
1575 ينابيع احلياة6

املرافق العامة
املبلغاالسمم
1500 فاعل خري1
120 املرحوم سلمان حممد احلمدان2
1000 املرحوم علي امحد ال درويش3
1000 خالد علي ال درويش4
120 حسني كاظم العلويات5
500 امحد حسن عيسى ال ناصر6

الروضة
املبلغاالسمم
5476 اطفال الروضة 1
2000 مؤسسة سعيد مهدي السليس التجارية2
71734 ايراد انشطة الروضة3
200 مركز امليزان للتسويق 4
500 صالون الغدير سنرت النسائي5
354 ايرادات الروضة املودوعة يف خزنة الروضة6
42059 مبيعات الروضة7
500 مجاعة الطفل املبدع لأللعاب8
500 عبدالعزيز حممد اجلبيلي9

املكفوفني
املبلغاالسمم
40920 ايراد انشطة خمتلفة للمكفوفني1

إيرادات أنشطة



111



التربعات العينية112

اللجنة اإلجتماعية
املبلغاالسمم
45573 فاعل خري1
3200 مسجد االمام احلسني عليه السالم2
4350 شركة اجلرب التجارية3
17500 حجاج محلة االميان 4
2500 مؤسسة حممد املوسى التجارية 5
9200 محلة النور للحج والعمرة بالقديح6
5500 مؤسسة مزايا الغذاء التجارية7
22184 اسواق الزاير للعيب8
38660 حمالت العبيدان للخياطة الرجالية9
550 املدرسة الثانوية الثانية بالقطيف10
23000 وزارة التجارة والصناعة11
370 عائلة اجلبارة12
180 ابوهاني احلمدان13
370 زكي حسن14
1200 حسينية الزهراء عليها السالم باملدني15
33600 صندوق احلقوق الشرعية بالقطيف 16
14520 فاعلوا خري17
380 فاعلة خري18
2000 مؤسسة عامل خمازن التوفري19
5062,62 أسواق بنده للمواد الغذائية فرع القطيف 20
24600 فاعل خري ) عبداهلل (21
800 علوي حممد ابو الرحي22
3500 مليكة سليمان السماعيل23
520 املرحومة منى عبداهلل البشراوي24
140 علي كاظم البشراوي25
170 حسن حممد حسن اجلارودي26
120 عبداهلل سلمان علي اجلارودي27
650 علي عبداهلل اجلارودي28
150 السيد حممد علوي علي اجلراش29

املبلغاالسمم
750 عبدالعزيز تقي اجلنيب30
750 حسني علي محادة31
750 حممد حسن حسني احلميدي32
3715 فضيلة الشيخ عبداهلل اخلنيزي33
1070 ابراهيم ال درويش34
150 حممد علي السنان35
350 مجال عبداهلل السنان36
370 مريزا عباس الشماسي37
1900 عادل ال شيف38
8900 علي مهدي سعيد ال عبدالنيب39
370 حسني حممد حسني العبكري40
370 حسني العبكري41
300 حممد ابراهيم العثمان42
500 مجال عبداهلل عبدالكريم العلوان43
670 حسني علوي القالف44
11759 شركة سعيد امحد احملروس واوالده45
7000 املرحوم حسن هاشم املسحر46
160 خياط شباب مضر47
180 حسن كاظم معتوق املطرود48
1050 عائلة املطرود49
3000 املرحوم مهدي حسني ال كاظم50
900 جعفر امحد ال ناصر51
2906 الشيخ عبداجمليد بن حسن النمر52
120 عبداهلل الوزان53
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كافل اليتيم
املبلغاالسمم
6800 حمالت العبيدان للخياطة الرجالية1

املرافق العامة
املبلغاالسمم
6500 فاعل خري 1

الروضة
املبلغاالسمم
12750 الطفل املبدع لأللعاب1

املستوصف
املبلغاالسمم
5000 فاعل خري 1

الصيدلية
املبلغاالسمم
800 حسن كاظم معتوق املطرود 1

مركز املكفوفني
املبلغاالسمم
1500 فاعل خري1
450 مطبخ ومطعم احلسني2
3000 مؤسسة ابوالسعود التجارية3
750 مطاعم أسبايسي ميل4
200 ايراد انشطة مركز املكفوفني5
550 مطبخ ومطعم املياميني6
4000 محلة سعيد القصري7
30000 فندق انوار املدينة موفمبيك8
500 اسرتاحة الغزوي9
719 امحد عبداحملسن العلوان10
2500 فؤاد عبداهلل غزوي11

التربعات العينية
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