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للخدمات اإلجتماعيةجمـعيـة  مضـر  الخـيـرية 

التقرير السنوي 

Mudhar Charitable society for social services
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ءاِمنُواْ ِباهلِل َو َرُسولِِه َو أَنِْفُقواْ 
ِمَّا َجَعلَُكم مُّْسَتْخلَِفنَي ِفيِه, 
َِّذيَن ءاَمنُواْ ِمنُكْم َو أَنَفُقواْ  فَال

َلُْم أَْجٌر َكِبرٌي 

قال تعالى
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المملكة العربية السعودية
وزارة الشئون االجتماعية

جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح
تأسست عام 1387هـ

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

هاتف الجمعية : 8552816  فاكس : 8550031
www.mudhar.org

هواتف لجان وخدمات الجمعية

الهـــاتفالقســــم
8552816 – 8526110مكتب الجمعية

8550031مكتب الجمعية ) الفاكس (
8526115لجنة الخدمات االجتماعية

8543075كافل اليتيم
8550702 – 8548502الروضة

8523353 اللجنة النسائية و الدورات
8548503المحاسبة

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

8637724الصيدلية
8366255 – 8020512- 0506865250قاعة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الوطنية بالقديح 

8523352 – 8660480مركز رعاية المكفوفين بالقطيف
8526907شؤون الموظفين 
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حضرة خادم احلرمني الشريفني
حضرة صاحب السمو امللكي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

األمريسلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء 

وزير الدفاع

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

أمري املنطقة الشرقية

حضرة صاحب السمو 
األمري جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود

نائب أمري املنطقة الشرقية

معايل الدكتور يوسف بن أمحد العثيمني          
وزير الشؤون االجتماعية
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تسعى جمعية مضر الخيرية بالقديح  لتحقيق اهدافها عبر تقديمها الخدمات التالية:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )المكفوفين( الخاصة الخاصة ذوي االحتياجات رعاية

 تحسين مساكن المحتاجين إعانة الفقراء و األيتام

 إعانة األرامل و المطلقات

 كفالة األيتام

 إعانات دائمة

إعانات الزواج

 إعانات المالبس

 اإلعانات الغذائية

 إعانة شھر رمضان المبارك

 طارئةإعانات 

 إعانات عالجية إعانات ألسر السجناء
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اإلهداء 
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

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

المالية ومجموعة األنشطة و البرامج التي تم تنفيذها.

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

رقم الحسابرقم اآليباناسم البنكم

SA3930400108006836310017108006836310017البنك العربي الوطني / كافل اليتيم1

SA4430400108006836310024108006836310024البنك العربي الوطني / كافل اليتيم 21

البنك العربي الوطني / كافل اليتيم 2 3
SA4930400108006836310031108006836310031) مكفوفين (

البنك العربي الوطني / حادثة الحريق4
SA4730400108007970190015108007970190015 ) الرئيسي (

SA9230400108050612540013108050612540013البنك العربي الوطني / الصالة6

SA814500000004601300900146013009001البنك السعودي البريطاني7

SA574500000006410408600164104086001البنك السعودي البريطاني / المكفوفين8

SA40100000072186830003037218683000303البنك االهلي التجاري9

SA13100000072186830004017218683000401البنك االهلي التجاري / المكفوفين10

SA565500000002396770933923967709339البنك السعودي الفرنسي11

SA155000000001605600000016056000000البنك السعودي الهولندي12

SA67200000030603046299063060304629906بنك الرياض13

SA0340000000000806902027806902027البنك السعودي االمريكي14
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كلمة المجلس

بسم هللا الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام المالي 1432هـ الذي يعبر وبوضوح عن موقف 

الجمعية المالي واإلداري وانجازاتها ومشاريعها خالل العام المذكور.
ستالحظون أيها اإلخوة األعزاء من خالل تصفحكم لهذا التقرير أن الجمعية خطت خطوات بارزة 
في شتى أنشطتها وبرامجها ومشاريعها فقد تم افتتاح صيدلية الجمعية الجديدة في شارع الرياض 
بالقطيف لتكون رافدا ماليا يدعم موقف الجمعية المالي للنهوض بمسئولياتها . وكذلك  قارب االنتهاء 
من  اإلنشاءات الهيكلية لمشروع الجمعية  السكني والتجاري الواقع على شارع القطيف العوامية 
والذي يشتمل على 15 محال تجاريا إضافة إلى 31 شقة سكنية وكذلك مركزا لرعاية المكفوفين التي 
تشرف عليه الجمعية ضمن أنشطتها المتميزة  . إضافة إلى التوسع في خدمات مستوصف الجمعية 
الطبي وخدماته حيث تم التوسع في افتتاح بعض العيادات والبدء في تأسيس قسم العالج الطبيعي 

لينضم إلى باقي الخدمات األخرى التي يوفرها المستوصف. 
وللمعلومية  فان الجمعية قد حققت وألول مرة في تاريخها فائضا ماليا من تشغيل روضة األطفال 
التي كانت تشكل عبئا ماليا على الجمعية خالل سني حياتها وهناك الكثير من  التطور الذي عاشته 
الجمعية خالل هذه السنوات والتي كان للمشتركين والداعمين للجمعية الفضل بعد هللا سبحانه وتعالى 
العامة للشئون االجتماعية  المباشر من مقام وزارة الشئون االجتماعية ممثلة باإلدارة  واإلشراف 
بالمنطقة الشرقية التي ما فتئت تقدم الدعم المالي والمعنوي واالستشاري ي للجمعية والتي ساهمت 

في حل الكثير من المشاكل التي تعترض  الجمعية خالل مسيرتها العملية.
وللحق أن  هناك الكثير من األفكار واألطروحات التي من الممكن أن تضيف نقلة نوعية للجمعية 
وتحتاج إلى جهود أخرى لعل المجلس القادم في دورته الجديدة  التي ستبدأ خالل العام 1433 أن 

يوفق لتحقيقها على ارض   الواقع.
وفق هللا الجميع لفعل الخيرات وأعطى هللا كل منفق خلفا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

رئيس مجلس اإلدارة
شرف حسن السعيدي
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التأسيس

أنشئت جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح في الخامس من شهر رمضان المبارك 
عام الف و ثالثمائة وسبعة و ثمانون للهجرة على أيدي مجموعة خيرة من رجال القديح الغيورين 
و باشرت أعمالها منذ ذلك الوقت. و في االول من شهر جماد الثاني سنة الف و ثالثمائة و تسعة 
الشئون  العمل و  لدى وزارة  تم تسجيلها رسميا   ، أنشائها  بعد سنتين من  ، أي  للهجرة  ثمانون  و 
االجتماعية تحت رقم )9( و استمر عطائها المبارك على ضوء الئحة نظام أساسية معتمدة من مقام 

وزارة العمل و الشئون االجتماعية. 

األهداف
المساهمة في رفع المستوى االجتماعي بالمنطقة.  -1

رفع المستوى المعيشي والسكني لألسر المحتاجة.  -2
المساهمة في رفع المستوى الصحي و توفير برامج العالج المجاني لألسر المحتاجة.  -3

توفير الخدمات األساسية لرعاية األطفال عن طريق برامج الروضة.  -4
تقديم خدمات إيوائية للمعاقين و األيتام ومن في حكمهم ممن يستحقون الرعاية الدائمة.  -5
المساهمة في رعاية فئة مكفوفي البصر وذلك عبر مركز رعاية المكفوفين بمحافظة   -6

القطيف. 
رفع المستوى التعليمي و الثقافي للمجتمع وذلك عن طريق تقديم المساعدات المدرسية و   -7

الجامعية و إقامة دورات التطوير الذاتي والتربية وتنظيم شؤون األسرة. 

 الرؤية
جمعية رائدة في خدماتها لبناء مجتمع متميز بتكافله االجتماعي ومستواه االقتصادي ووعيه 

الثقافي و الصحي.

الرسالة
إننا لنؤمن بأن أولى مهام جمعيتنا هو تقديم الرعاية للفقراء والمساكين واألرامل واأليتام والمعوزين. 

وإننا لنبذل الجهد للبحث عن هؤالء المعوزين وتسهيل السبل لرعايتهم.
كما ونسعى للتواصل مع الخيرين من أفراد ومؤسسات هذا الوطن لتوفير الموارد الالزمة لتسيير 
هذه  توفر جزًء من  استثمارية وخدمية  به من مشاريع  نقوم  ما  إلى  باإلضافة  هذا  الجمعية.  مهام 

الموارد كما توفر خدمة متميزة ألفراد المجتمع.   
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أوالً : الجمعية العمومية
المفروضة  المالية  بااللتزامات  أوفوا  الذين  العاملين  األعضاء  كافة  من  العمومية  الجمعية  تتكون 
عليهم حسب نظام الجمعية طيلة عام كامل. وتعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية، 

كما تعتبر قراراتها ملزمة لجميع أعضائها.

ثانياً : اجتماع الجمعية العمومية للعام 1432 هـ
لتاريخ اعداد هذا التقرير لم تنعقد الجمعية العمومية و قد تم تحديد انعقادها

 بتاريخ 1433/6/25 هـ ان شاء هللا تعالى.

ثالثاً : العضوية بالجمعية العمومية
أنواع العضوية:

 أ عضو عامل :هو العضو الذي يشارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد تأسيسها بناء على 
قبول مجلس اإلدارة لطلب العضوية المقدم منه. يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية 
العمومية و التصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة. وذلك بعد مضي سنة 

على تاريخ اشتراكه بالجمعية ودفع اشتراكا سنويا ال يقل عن 240 لاير.

مجلس  ذلك  ويقبل  الجمعية  إلى عضوية  االنتساب  يطلب  الذي  العضو  وهو  منتسب:  ب  عضو 
اإلدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها عدا شرط السن وال يكون لهذا العضو حق حضور 
مخفضاً  سنوياً  اشتراكاً  ويدفع  اإلدارة  لعضوية مجلس  الترشيح  العمومية وال  الجمعية  اجتماعات 

مقداره )60 ( لاير كحد أدنى.

ج  عضو شرف : وهو الذي تمنحه الجمعية العضوية نظير ما قدمه من خدمات جليلة للجمعية، 
مادية كانت أو معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها. وله حق حضور اجتماعات الجمعية 
العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

اإلدارة  بمجلس  الفخرية  العضوية  العمومية  الجمعية  تمنحه  الذي  العضو  وهو  فخري:  د  عضو 
صحة  بحضوره  يثبت  وال  التصويت  حق  له  ليس  ولكن  اجتماعاته  في  المناقشة  حق  له  ويكون 
االنعقاد. و قد بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للعام 1432 هـ من كافة األعضاء العاملين الذين 
أوفوا بالتزامتهم المالية المفروضةعليهم حسب نظام الجمعية وقد مضى على عضويتهم عام كامل 

هو 925 عضواً موزعين على التالي.
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رابعاً : مجلس اإلدارة
للنظام  اإلرشادي  “النموذج  من   )19( المادة  عليه  نصت  لما  طبقا  الجمعية  إدارة  مجلس  يتكون 
األساسي للجمعيات الخيرية” والصادر بالقرار الوزاري رقم ) 3806(  في  1/ 6/ 1413 هـ من 
تسعة ) 9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من أعضائها بعد موافقة وزارة الشئون االجتماعية 
أجلها  أنشئت من  التي  األهداف  يحقق  بما  الجمعية  أعمال  إدارة  المجلس  ويتولى  ترشيحهم.  على 
وقواعدها  الخيرية  والمؤسسات  الجمعيات  الئحة  عليه  تنص  ما  حدود  وفي  النظام  في  والمحددة 

التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
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أعضاء المجلس

باالضافة الى عضويين من خارج المجلس و هما :
مقرر مركز المكفوفين 1. علي عبدهللا ال غزوي  

مقرر لجنة التوظيف و التأهيل 2. سعيد علي ال عبيدي   

وقد اجتمع مجلس اإلدارة)38( اجتماعاً خالل العام 1432 هـ ناقش خاللها كافة األمور اإلدارية 
والمالية و الخدماتية وشئون الموظفين العاملين بالجمعية وتسيير جميع الشئون المتعلقة بالجمعية 

وخططها المستقبلية.
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من اليمين : بدر أحمد الحميدي، طاهر علوي الخضراوي، مهدي عبدهللا الفردان، محمد جعفر شويهين، 
عبدالعزيز ناصر الحمام، شرف حسن السعيدي، محمد عبد الكريم الناصر، حسن كاظم المطرود، أحمد 

عبدالوهاب العكراوي.

خامساً : الموظفون
بلغ عدد موظفي الجمعية مائتان و ثالثة و ثالثون ) 238 ( موظفاً بين سعودي و اجنبي موزعين 
على مرافق الجمعية و الرسم البياني التالي يبين أعداد الموظفين في المرافق ولجان الجمعية للعام 

1432 هـ .
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لجنة الخدمات االجتماعية 
و كافل اليتيم

الركيزة  تمثل  وهي  بالجمعية  الهامة  اللجان  من  اليتيم   كافل  و  االجتماعية  الخدمات  لجنة  تعتبر 
ينعكس  الذي  للجمعية  الخيري  الوجه  لنشاطاتها و هي  النابض  الجمعية والقلب  األساسية ألعمال 
نشاطها على أبناء مجتمعنا. و للجنة الخدمات االجتماعية و كافل اليتيم مقرر ) عبدالعزيز ناصر 

الحمام ( و هو عضو في مجلس اإلدارة و له نائب )عدنان أنور السادة ( يقوم بمهامه في غيابه.  

تكوين اللجنة: 
تتكون لجنة الخدمات االجتماعية و كافل اليتيم من خمس فرق مندمجة تحتها الشتراكهم في تقديم 

الخدمة االجتماعية للمواطنين، وهي موضحة في الشكل التالي :
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الفرقة اإلجتماعية

مهمتها :
رفع المستوى المعيشي و االجتماعي لألسر المحتاجة في المجتمع عن طريق تقديم سلسلة من 

المساعدات التي تهدف إلى حماية هذه األسر من العوز و بذل ماء الوجه للناس. 

المجموعات العاملة بها:
مجموعة البحوث و التوزيعالسكرتارية

باسم عبدهللا الستري
عبدالغني عبدهللا  العلو
عبدالغزيز احمد المحسن

محمد علي الجنبي
عبداالله عبدهللا القديحي

سعيد احمد البناي 
هاشم احمد ابو الرحي

عبدهللا محمد الخضراوي
علي احمد البشراوي

حسن محمد حسن الشيخ
باسم عبدهللا  الستري
نور حسن البشراوي 
مرتضى علوي العلوي

البرامج و أجهزة الحاسب
يونس عبدهللا البشراوي

مجموعة الصدقات و 
المجموعة الصحية لمجموعة الصحيةالكفارات

حسن مهدي طحنون
حسن محمد حسن الشيخ

علي أحمد البشراوي
عبدالعزيز أحمد المحسن

المجموعة المدرسيةمجموعة  المتابعة و التأهيل

باسم عبدهللا  الستريعبدهللا محمد الخضراوي 

محموعة  إدخال البياناتأمانة المستودع
عبدالعزيز عيسى البنايعلي أحمد البشراوي

معروف احمد  الناصر

مجموعة البحوث النسائيةمجموعة إصالح ذات البين
مال سعيد ناصر الخاطر
شرف حسن السعيدي
علي حبيب المرزوق
حسن مهدي طحنون

عبدالغزيز ناصر الحمام

آسية احمد العوازم
فاطمة عبدرب النبي
مديحة مهدي كويس
طيبة مهدي كويس
أمل علي آل عبيد

أسماء سعيد شويهين
صفية العوى 
زينب العوى 

أمورة علي الناصر 
فاطمة سلمان الحليلي
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أالنجازات :
تقديم المساعدات الدائمة ) مادية و معنوية ( لعدد   -1
153 اسرة محتاجة مع تجديد بحوث جميع األسر 

المستفيدة من خدمات الجمعية سنويا و عمل الالزم 
على ضوء المستجدات.

ضم عدد )29( اسرة جديدة للمساعدات الدائمة   -2
خالل العام 1432هـ.

تقديم العالج المجاني في مستوصف الجمعية لما   -3
يقارب )935 ( فرد.  

تقديم مساعدة عالجية لزراعة الكلى لعدد )4(  من   -4
المواطنين 

تقديم المساعدات الموسمية )شهر رمضان ،   -5
األعياد ، الشتاء ، الصيف، المدرسية ( لجميع 
االسر المستفيذة من خدمات الجمعية و البالغ 

عددها )165( اسرة.
تقديم مساعدات طارئة  مقطوعة )مادية و عينية(   -6

لعدد ) 20 ( فرد 
تقديم مساعدة زواج )نقدية / عينية/ بناء( لعدد )   -7

92 ( شاب. 
تقديم مساعدة الطلبة والطالبات الجامعيين )أيجار   -8

ومواصالت ( لعدد )10 ( طالب و طالبة جامعيين 
و مساعدة طالب لعدد )10( طالب و طالبة.
ضم عدد )9( اطفال من األسر المستفيدة و   -9

المحتاجة في روضة االطفال
ترشيح عدد )44( طالب و طالبة للصندوق   -10
الخيري لتأهيلهم دراسيا في المعاهد العلمية.

تأهيل عدد )5 ( افراد  من االسر المستفيذة بتوفير أعمال لهم و كذلك تقديم دورات تأهيلية    -11
علمية و فنية لعدد )98( مستفيدة من  االسر المستفيدة  و  عدد )22( مستفيد و مستفيدة من 

مستفيدي مركز المكفوفين.
تقديم حجة االسالم مع المعيشة لعدد )11( فرد من االسر المحتاجة .    -12

توزيع الكفارات و الزكوات الواردة للجمعية على مستحقيها من االسر المستفيدة.  -13
تسيير حافلة يوميا من القديح لمستشفى القطيف المركزي و بالعكس الصحاب المواعيد   -14
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الطبية من المرضى من أهل البلد.
دعم األنشطة االجتماعية بالمحافظة مثل ملتقيات التوظيف ، برنامج االمان االسري ،   -15

أنشطة نادي مضر ، مسابقة سيدة االخالق ، ملتقى ذوي االحتياجات الخاصة ، معرض 
الصحة ، جمعية العطاء ، ..... و غير ذلك.

اصالح ذات البين بين عدد من األسر في البلدة.  -16
تجهيز بعض األسر المستفيدة  و غيرهم من أهل الحاجة بأجهزة كهربائية )مكيفات،   -17

ثالجات، أفران، غساالت( و كذلك صيانة األجهزة العاطلة لالسر المستفيدة.

  

فرقة مشروع كافل اليتيم

مهمة المشروع : 
رفع مستوى المعيشة عند األيتام المحتاجين و تخفيف هموم الحياة عليهم و محاولة قيادتهم إلى 

طريق السعادة و األمان ضمن رعايتهم معنويا و ماديا. 

 المجموعات العاملة بالمشروع:
  

مجموعة  بحث الحاالتالمجموعة  اإلدارية
احمد صالح الجنبي
حسين علي آل عبيد

عبدالغني عبدهللا العلو

أحمد صالح الجنبي
أحمد سعيد شويهين

يوسف احمد ال غزوي

المجموعة المدرسيةالمجموعة الثقافية
أحمد سعيد شويهينباقر جعفر آل عبيد

مجموعة إدخال البياناتالمجموعة  الرياضية
باقر جعفر آل عبيدحسين علي آل عبيد

المجموعة اإلعالميةالمجموعة  الصحية

أحمد علوي العلوياتمحمد أمين المسجن

المجموعة اإلعالمية
حسين سلمان العلوان حسين مهدي كويس  علي حسن العلوان  فاضل عبدهللا الزين 
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أالنجازات :
تقديم المساعدات الدائمة ) مادية و معنوية ( لعدد   -1

)19(  اسرة محتاجة مع تجديد بحوث جميع األسر 
المستفيدة من خدمات المشروع سنويا و عمل الالزم 

على ضوء المستجدات.
تقديم المساعدات الموسمية )شهر رمضان ، األعياد ،   -2
الشتاء ، الصيف، المدرسية ( لجميع االسر المستفيذة 

من خدمات المشروع.
استمرار تقديم العالج المجاني في مستوصف الجمعية   -3

لعدد )120( فرد. 
ضم طفلين من األطفال األيتام إلى الروضة .  -4
مساعدة الطلبة والطالبات الجامعيين )أيجار   -5

ومواصالت (.
المشاركة في اليوم الترفيهي بالمعهد المهني بالقطيف.  -6

المشاركة في اليوم المفتوح لأليتام بالتعاون مع جمعية   -7
الجش الخيرية.

تجهيز بعض األسر المستفيدة بأجهزة كهربائية )مكيفات، ثالجات، أفران، غساالت( و   -8
كذلك صيانة األجهزة العاطلة لالسر المستفيدة.

إقامة رحلة ترفيهية  ثقافية  لأليتام لمدينة الجبيل الصناعية.  -9
إصدار كتيب المسابقة الثقافية السنوي.  -10

المساعدة في إقامة الدورة الرياضية الداعمة لمشروع كافل اليتيم .  -11
إقامة رحلة لزيارة المدينة المنورة لمدة خمسة أيام .  -12
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فرقة اإلغاثة

تكونت لجنة اإلغاثة بعد حادث الحريق في خيمة العرس في القديح مساء يوم األربعاء ليلة 
الخميس الموافق 1420/4/15هـ و الذي أودى بحياة الكثير من النساء و األطفال و ترك الكثير 

من الحاالت المصابة. الشكل التالي يوضح نتائج الحريق: 

 
مهمة الفرقة: 

متابعة أحوال و شئون المرضى المصابين و العمل على توفير العالج الالزم لهم سواء في   .1
داخل المملكة أو خارجها.

متابعة عوائلهم  المنكوبة و تقصي أحوالهم الطبية و النفسية و المادية و تقديم ما يلزم من   .2
استشارة طبية و عالج نفساني عن طريق المراكز الصحية في داخل و خارج المملكة و 

كذلك  العمل على مساعدتهم مادياً و معنويا
أعضاءها:

عدنان أنور السادة عبدالعزيز ناصر الحمامأمان محمد الشرفاء 

أالنجازات:
عمل المرحلة الثانية و الثالثة من عمليات التأهيل و التجميل لعدد  )11( حالة مصابة على   -1
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يد البروفسور الفرنسي دكتور ريفس بمستشفى العرف بدولة الكويت.
متابعة حاالت المصابات في الحريق و تقديم المساعدة الالزمة لهم و السرهم.  -2

تقديم صاالت قاعة الملك عبدهللا القامة حفالت زواج  لعدد )10( من مصابي الحريق و   -3
عائالتهم.

المساهمة في صرف رواتب خادمات لمساعدة االمهات المصابات أو العاجزات عن  تأدية   -4
أعمالهن المنزلية. 

تكريم ادارة مستشفى العرف بدولة الكويت لتعاونهم و دعمهم الغير محدود للجنة و   -5
للمرضى.

فرقة شئون المساكن

اليتيم   هذه الفرقة تقوم بدراسة طلبات الترميم و الصيانة المحالة من الفرقة  االجتماعية أو كافل 
وعمل ميزانية تقديرية لكل حالة ، وكذلك تقوم باإلشراف فعلياً على منازل الفقراء و المحتاجين و 
صيانتها و كذلك إصالح أجهزتها الكهربائية الضرورية وتجهيزها بما تكون الحاجة إليه ماسة و كذا 
تقوم بمتابعة استئجار المنازل  لالسر المستفيذة ، وتقوم أيضا بمتابعة أمور العمال التابعين للفرقة 
من تعاقدات ورواتب وسكن و عالج وغير ذلك. و كذلك تقوم باإلشراف على صيانة المرافق العامة 
و مرافق الجمعية كالمستوصف و الروضة و تقييم احتياجاتهم و عمل الصيانة الالزمة للمباني بناًء 

على طلب مقرري لجان المستوصف أو الروضة أو اإلدارية. 
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المجموعات العاملة بها: 
مجموعة استئجار المنازل و تجهيز األسر مشرف تحسين المساكن

عبدالغني العلو
عبدالغزيز احمد المحسن

محمد علي الجنبي
عبدهللا محمد الخضراوي

علي احمد البشراوي
حسن محمد حسن الشيخ

باسم علي  الستري

موسى حسن السعيدي

مساعد المشرف

علي سلمان البندري

أالنجازات :
1-  عمل صيانة/ ترميم / اضافة غرف  لعدد )30( منزل من االسر المستفيذة.

المساهمة في بناء عدد )17( وحدات سكنية .   -2
المساهمة في شراء عدد ) 4 ( منازل.   -3

نجهيز بعض االسر المستفيدة بأجهزة كهربائية )ثالجات ، غساالت ، أفران ، مكيفات(.  -4
صيانة االجهزة العاطلة لجميع االسر المستفيذة   -5

استمرار تقديم مساعدة ايجار منازل لعدد )35( اسرة.   -6
عمل الصيانة الالزمة لمرافق الجمعية كمكتب الجمعينة ، المستوصف و الروضة و مركز   -7

المكفوفين و قاعة الملك عبدهللا  و المرافق العامة كالمغتسالت و المقابر و مساجد البلد.

فرقة المرافق العامة

تقوم باإلشراف على مقابر و مغتسل الموتى بالبلد و تقوم بتوفير جميع االحتياجات الالزمة لهم 
من تنظيف و صيانة و توفير أدوات حفر القبور و أثاث المغتسل و المياه و غير ذلك،  وكذا 

تشرف على نظافة بعض مساجد البلد و توفير متطلباتها الضرورية.

أعضاء اللجنة:
عبدالعزيز ناصر الحمامعلي سلمان البندريعلي معتوق الدشيشي

فرقة الحفر و الدفنفرقة التغسيل
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االنجازات:
المغتسل: 

من  بنائه  إعادة  بعد  الموتى  مغتسل  الجمعية  استلمت  أن  منذ 
البلدية، قامت الفرقة بتهيئته و تجهيزه لالستخدام بما يلي:

فرش صالة الجلوس و االنتظار بالموكيت و عمل مساند   -1
جلسة .

تكييف جميع مرافق المغتسل بعدد )14( مكيف سبلت .   -2
تركيب نظام الصوتيات.   -3

تأثيث المغتسل بمطبخين و خزانات )دواليب( للتخزين   -4
المستلزمات  جميع  توفير  وكذلك  المستودعات  في 

الضرورية كاألكفان و القطن و لوازم الضماد.
تركيب إنارة خارجية للمغتسل و وضع مظالت لألبواب   -5

الشمالية.
6-  استبدال الباب الشرقي بباب اكبر .

تركيب دواليب المنيوم خاصة الحذية منتظري الجنائز.  -7

البدء بمشروع خدمات المغتسل )مطبخ ، دورات مياه(.  -8
المساجد :

مساهمة من الجمعية في عمارة المساجد فقد قامت الفرقة بما 
يلي:

البلدة  مساجد  بعض  صيانة  و  بناء  إعادة  في  المساهمة   -1
كمسجد المهنا.

و  )ع(  الزهراء  مسجدي  مياه  دورات  صيانة  و  تجديد   -2
العباس )ع(.

استمرار تنظيف و تسديد فواتير الماء و الكهرباء لبعض مساجد البلده.  -3
المقابر:

مواصلة توفير أدوات حفر القبور و ردم المقابر و تسوية القبور كلما دعت الضرورة.  -1
توفير لوازم الدفن من جذوع و حصر و غيرها.  -2

عمل مظالت استراحة موزعة في المقابر.  -3
عمل مظالت متحركة خاصة للحفارين و الدفانين.  -4

توصيل المياه داخل المقابر لتكون في متناول االيدي قرب القبور.  -5
صيانة ابواب المقابر و ظالئها.  -6
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لجنة المستوصف والصيدلية

يتم  وأعضاء  اللجنة  مقرر  من  مكونة  لجنة 
وتعرض  اللجنة  مقرر  طريق  عن  إختيارهم 
الموافقة  ألخذ  االدارة  مجلس  على  االسماء 
إدارة  اللجنة  هذه  وتكون   ، بالعمل  عليهم 
الجمعيه  ادارة  مجلس  من  متفرعة  مصغرة 
مهمتها إدارة المستوصف والصيدلية من حيث 
المستوصف  يخص  ما  لكل  اليومية  المتابعة 
والصيدلية إدارياً وفنياً ومن ثم رفع التقارير 
الى مجلس االدارة عن طريق المقرر )عضو 
االدارة( وكذلك وضع خطة ودراسة  مجلس 
كل ما من شأنه الرقي بالمستوصف والصيدلية 
وإقتراح المشاريع الجديدة والتطويرية ورفعها 

لمجلس االدارة الخذ الموافقة عليها .

أهداف اللجنة :
وأهالي  الجمعية  )إدارة  الجميع  من  المأمول  المستوى  الى  والصيدلية  بالمستوصف  الرقي     -1
البلد ومراجعين المستوصف ( من حيث تشغيل جميع العيادات بالمستوصف وتقديم الخدمة 
المتميزه المتكاملة وتوفير جميع االجهزة المطلوبة للعيادات وكذلك توفير جميع المستلزمات 

بالصيدلية من أدوية وكماليات .
الحاجة  بالمستوصف حسب  الموجودة  التخصصات  لكل تخصص من  أكثر من عيادة  فتح     -2

المطلوبة 
3-     توفير العدد الكافي من االطباء والتمريض والفنيين لسد أي عجز قد يحدث مستقبالً 

4-   االنتهاء من تطوير االقسام المساعدة لتأدية مهامهاعلى أكمل وجه مثل )قسم االسقبال ، قسم 
االرشيف ، االمن ، وقسم المحاسبة الخاص بالشركات والمؤسسات( .

5-    العمل على تدريب وتطوير الكوادر االدارية الموجودة .
6-   العمل على المحافظة على االطباء والفنيين االكفاء والموجودين بالمستوصف من خالل توفير 

جميع متطلباتهم .
7-     العمل على تطوير نظام االمن والسالمة .
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انـجازات اللجــنة :
1-   تم تدعيم المستوصف بعدد من الكوادر الطبية وأصبحت جميع العيادات تعمل دون عجز أو 

نقصان.
 2-   تم تدعيم المستوصف بعدد من الممرضات والفنيات )مختبر + أشعة ( من الجنسية السعودية 

والهندية والفلبينية .
3-    تم المحافظة على تواجد الكوادر  االدارية للقيام بخدمة المراجعين مثل )سكرتير اداري ، 

مسؤول تقنية ، موظفي االستقبال ، موظفي االرشيف ، موظفي أالمن ، السائقين( .
4-    تحديث نظام التعقيم الجهزة وآالت المستوصف وكذلك التخلص من النفايات الطبية المعدية 
بأحدث الطرق عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة وذلك منعاً النتشار العدوى وكذلك 

توفير سوائل لتعقيم االيدي بالمستوصف وهذا االجراء يتم سنوياً دون توقف .
الفيروسي من  الثالثي  التطعيم الوطنية للتحصين ضد  5-    مشاركة وزارة الصحة في حمالت 
خالل إنشاء نقطة تطعيم بالمستوصف لتقديم الخدمة مجاناً بالتنسيق مع ادارة الرعاية الصحية 

االوليه.
6-    تم تدعيم برنامج التطعيم ضد االمراض المعدية لالطفال وكذلك تطعيم المواطنين ضد الحمى 
النشرات  طريق  عن  المراجعين  بين  الصحي  الوعي  ونشر  الموسمية  واالنفلونزا  الشوكية 

والمطبوعات التثقيفية وعمل محاضرت طبية لالطفال بالروضة .
7-    مشاركة الكادر الطبي في محاضرات التعليم الطبي المستمر وكذلك دورات االنعاش القلبي 

الرئوي وذلك لرفع كفاءة االداء وتحسين مستوى الخدمات الصحية للمراجعين .
9 -   االستمرار في تدعيم قسم المختبر بأحدث اجهزة التحاليل الطبية وكذلك قسم االشعة وشراء 
جهاز )سونار( حديث لتدعيم عيادة النساء الوالدة مع االستمرار في برنامج فحص العمالة 

الوافدة وعمال االغذية .
10-   تم تدعيم عيادة العيون بجهاز حديث للفحص مع كرسي كامل .

11-   تم بدأ العمل في إنشاء قسم العالج الطبيعي .
12-   تم البدء في إنشاء مكاتب إدارية خاصة الدارة المستوصف )بالدور الثالث( تكون منفصلة 

عن العيادات .
بعض  وعمل  االول  بالدور  العيادات  تجديد  وكذلك  الطوارئ  قسم  ترميم  في  العمل  بدأ  تم    -13

الديكورات الهامة للمحافظة على المظهر العام للمستوصف .
14 -  تم انشاء صيدلية جديدة وتشغيلها )الواقعة بمدينة القطيف – شارع الرياض( .

مستجدات  بآخر  وتزويده  المجتمع  لمشاركة   )SMS( الرسائل  موقع  في  االشتراك  تم     -15
المستوصف مع تبادل التبريكات باالعياد وبعض المناسبات الطبيه.

الماضي  بالعام  مقارنة  العام  هذا  خالل  للمستوصف  المراجعين  المرضى  أعداد  إزدياد     -16
)1431هـ( حيث بلغ عدد مراجعي هذا العام ) 97700 ( مراجع ويتضح أنه أكثر من العام 
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العيادات  الالزمة )جميع  المتطلبات  توفير جميع  ( وهذا بسبب  بحوالي )11000  الماضي 
تعمل وكذلك توفر التمريض واالقسام المساعدة مثل االشعة والمختبر( مما نتج عنه السمعة 

الطيبة للمستوصف .

خـطـة اللجنة لـعام 1433 هـ: 
 العمل على االنتهاء من مشروع مركز العالج الطبيعي.

 زيادة عدد العيادات بعد االنتهاء من انتقال المكاتب االدارية للدور الثالث.
 شراء جهاز ليزر الزالة الشعر لعيادة الجلدية .

 صيانة عامة داخل المبنى .
 تخصيص طبيب خاص باالسعاف اوقات دوام العيادات

 
أعـــضاء اللجــنة :

مقرر اللجنة )عضو مجلس ادارة الجمعية(حسن كاظم المطــــــــــرود
 عضـوإبراهيــم خليــــل آل فـــردان
 عضـووهـــــب ســلمـان الجـارودي

اللجنة النسائية

مجموعة نسائية متطوعة أخذت على عاتقها خدمة مجتمعها باذلة أثمن أوقاتها للمساهمة في بناء 
المجتمع. وقد تأسست عام 1426/4/29هـ

أهداف اللجنة:
  تعريف المجتمع بالجمعية وتمثيلها في داخل المنطقة وخارجها.

  دراسة وإعداد البرامج التي تهدف من تطوير العنصر النسائي في المجال )العلمي , الثقافي , 
الصحي(.

مساندة بعض اللجان التي تحتاج إلى وجود العنصر النسائي معها.  
إعداد البرامج التأهيلية لألسر المستفيدة من الجمعية.  

 مهام اللجنة:
إعداد األنشطة النسائية المتمثلة في :

النوادي الصيفية.  
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المهرجانات.  
دراسة أوضاع األسر المستفيدة من الجمعية والتواصل معهم بالتنسيق مع القسم الرجالي.  

إقامة البرامج الثقافية والتربوية واالجتماعية والتعليمية للمجتمع.  
إنشاء شبكة عالقات مع جميع لجان المنطقة.  

دراسة ما يعاني منه المجتمع ووضع العالج المناسب.  

الوحدات التابعة للجنة:
عدد العضوات العاملة في اللجنة النسائية + مسئوالت اللجان )25(

اإلعالمالعالقاتاالجتماعيةاإلدارة
رملة اعبيديإيمان آل سالمآسية العوازمأميرة علي الناصر

األنشطة والتخطيط
 فاطمة عبد رب النبيآسية أحمد العوازمأميرة علي الناصرصفية آل عبيدان

طاهرة ابوالرحيأمل علي آل عبيدطيبة مهدي كويسمديحة مهدي كويس
رملة اعبيديزينب العوىصفية العوى أسماء سعيد شويهين

إيمان سالم زينب مهدي الناصرابتهال الخاطرعقيلة الناصر
رقية الناصرفاطمة آل ناصرصفية سعيد آل عبيدانعلياء محمد الخليفة

انيسة الفردانزهراء آل عبيدانمعصومة الجاروديزينب الجنبي
فضيلة الحميديعلوية هاشم ابوالرحي

كادر الموظفين
السيد صالح العلوياترحاب مرارمروه المحمودأمال نعمة

أهم إنجازات اللجنة النسائية 1432هـ
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الدخل اإلجمالياألسر المستفيدةعدد المتدرباتاسم البرنامج
146943800الرام 1
431200 الرام 2 

6145110برنامج التقوية  
710210نادي الفتاة المميزة 

841121000نادي الزهور
1221800نادي رياحين القرآن 

32631أنشطة متنوعة 
2490نشاط للجنة النسائية 

6 ــ 3 برنامج تأهيل العرائس 
)حضور حصة (

31650

42314 19دورة التجميل 
برامج خدمية 

الدخل اإلجمالي األسر المستفيدة عدد المتدربات إسم البرنامج 
مجانية 100تعليم الصالة 

مجانية 50من هنا تبدأ ابنتي 
مجانية 100خفايا عالم الطفولة 

مجانية 120أسئلة طفلي تحيرني 
مجانية 130الطفولة المبدعة 

البرامج التأهيل للعضوات 
الرسومعدد المتدرباتمدتهااسم الدورة

مجانية )تحميل (313 أيام دورة األرشاد األسري 
دورة تأهيل للبرامج 

الصيفية 
مجانية )تحميل (16يومان 

مجانية )تحميل (46 أيام دورة الفوتوشوب 

طموحات للبناء:
1-  مشغل خياطة والهدف منه:

إيجاد فرصة عمل للمرأة.  
استثمار الطاقات الفنية في المجتمع.  
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محاولة مأل الفراغ الذي تعيشه الفتاة واالستفادة التي تعود   
عليها وعلى المجتمع.

دار للقرآن.  -2
الفئة المستهدفة:  

لدى  ملموساً  أثراً  البرامج  لهذا  وسيكون  المجتمع  فئات  جميع 
الجميع.

مكتبة ثقافية نسائية.  -3
الهدف منها:

توفير المادة الثقافية إلى الطفل , المرأة , الفتاة.  
القيام ببعض األنشطة التوعوية التي تعود بالفائدة على   

الجميع.
 

معوقات قابلة للتغلب ولكن؟ كل عمل البد أن تكون له إيجابيات وسلبيات ولكن هذا ال يعني التوقف 
و نسجلها حتى تكون في محل النظر ومنها:
عدم وجود مكان مستقل للجنة النسائية.  

عدم توفير آليات العمل )لعدم وجود المكان(.  
العامالن كالهما قلال من نشاط اللجنة النسائية وإن كان دخلها أعلى من السنوات الماضية ولكن   

هذا ال يعني أننا في حالة من الرضا عن هذا اإلنتاج.

قاعة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
آل سعود الوطنية بالقديح

قاعة الملك عبد هللا بن عبد العزيز ال سعود الوطنية بالقديح والتي تفضل خادم الحرمين الشريفين 
حفظه هللا بإهدائها الى اهالي القديح بعد كارثة الحريق االليمه والتي حدثت في عام 1420هـ لتكون 
رافداً مهما من روافد الجمعيه ومصدر مهم من مصادرها المادية وقد اهتمت الجمعية بها اهتماما 
تطويرها  على  وعملت  عليها  اللجان  تعاقبت  وقد  ونظافتها  رونقها  وعلى  عليها  وحافظت  كثيرا 
وشراء مايلزم لذلك وتدريب كادر مؤهل لخدمة ضيوفها للرجال والنساء وكان  تطور ا ملحوظا 
وقد ازداد التطور والتألق بعد إستالم المجلس الحالي واللجنة الحالية ادارتها حيث عملت جاهدة 
لمواصلة التطور والنهوض بها والوصول الى مستوى الفنادق ذات الخمسة نجوم وقد أضافت الكثير 
من األمور الجديدة والمفيدة والتي تواكب التطور الحاصل في مثل تلك القاعات والخدمات العالية 
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والمميزة التي تقدم حاليا ادى الى بعض الناس 
اإلخرى   القاعات  على  وتفضيلها  بمقارنتها 
الحفالت  عدد  زيادة  في  بالغا  تاثيرا  اثر  مما 
وبفضل  الماضية  سنوات  االربع  خالل  في 
القاعه  تألقت  الملحوظ  والجهد  التطور  هذا 
واصبحت صرح يحتدى به ويشار له بالبنان 
استقطبت  حيث  ككل  المنطقة  مستوى  على 
جميع فئات المجتمع لعمل مناسباتهم وانشطتهم 
وذالك  القاعه  في  الزواجات  غير  االخرى 
لسهولة الوصول لها لشهرتها ومعرفة معظم 
اإلنجازات  بعض  هذه  بموقعها  المنطقه  ابناء 
التي انجزت على يد  اللجنة الحالية الموقرة :

واالصباغ  الداخلية  الديكورات  تغيير  1ـ    
وبعض االثاث القديم وزيادة لمسات فنية 

على االثاث.
2ـ    االهتمام بقاعة كبار الشخصيات وذلك 
واستبدال  واإلنارة  الديكور  بتغيير 
السجاد والستائر وكذلك توسعة المغاسل 

الخاصه بهم  لتخفيف االزدحام.
مع  يتناسب  بما  األواني  معظم  تغيير  3ـ    
االفضل  الخدمه  وتقديم  القاعه  تطور 

للعمالء وضيوفهم.
لكال  والمرئي  الصوتي  النظام  تطوير  4ـ    
الصالتين لتناسب االنشطة االخرى مثل 
إلستقطاب  التكريم  وحفالت  الندوات 
في  والمؤسسات  الشركات  بعض 

المنطقه.
5ـ     زيادة أشكال وألوان مفارش الطاوالت 

لتناسب جميع األذواق.
اللون  ذات  الكراسي  من  عدد  شراء  6ـ     
كبار  قاعة  في  الستخدامهم  الذهبي 
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الشخصيات .
7ـ     زيادة وحدات التكييف وباألخص في بهو الصالتين والمطابخ المساعدة الداخلية للصالتين 
وذلك لتخفيف من حرارة الهواء الداخل الى القاعات بسبب ترك األبواب مفتحة أثناء استقبال 

الضيوف.
8ـ     االهتمام بالمنظر والمظهر الخارجي وذلك باإلعتناء بالمسطحات الخضراء وزراعة عدد 
من الشتالت واالشجار وتزيين محيط القاعه بزينه كهربائيه ونصب منصات للعلم السعودي 

ووضع مظالت على باب الجناح الخاص بدخول العروس وأهلها.
9ـ    بناء مستودع خارجي خاص باالثاث لسهولة نقله وتخزينه.

10ـ  بناء ورشة مصغره  في المستودع القديم لفني الصيانة وتخزين بعض األدوات الستخدامها 
في الحاالت الطارئه.

ولإلهتمام بحفالت الزواج ورغبات النساء تم فتح ابواب خارجية بأجنحة العروس في الصالتين 
العطاء خصوصية لهن  لإللتقاء بدويهن واخذ الصور من غير الدخول الى قاعة الحفالت كما تم 
الى توظيف  الحفل إضافة  لهن خالل  الراقية  الخدمات  لتقديم  تدريب وتطوير مضيفات مؤهالت 

مشرفه عامه لالشراف على جودة تقديم الخدمات. 
وللحفاظ على مبنى القاعه فقد تم التعاقد مع شركة مختصه لصيانة سقف القاعه وتركيب العوازل 

لحمايتها من تسرب مياه االمطار وغير ذلك.
لتتمكن  والكوافير  للتصوير  المخصصه  الغرف  وكذلك  فاخر  بأثاث   العروس  اجنحة  تجهيز   
مجهزة   للسائقين  خاصه  غرقه  بناء  كذلك  تم  ذلك  أرادت  إن  فيها  نفسها  تجهيز  من  العروس 
المواقف  في  السائقين  جمهرة  لمنع  المياه  ودوراة  والماء  والقهوة  والشاي  التلفاز  و  بالكنب  

وللحرص على خصوصية حفالت النساء ابتداء من الخارج.
زيادة اعمدة االنارة في المواقف.  

شراء وتركيب  لوحات فنيه وتوزيعها على بعض االماكن في القاعه إلعطاء نوع من اللمسات   
الفنيه على جدرانها الداخليه إلدخال البهجة على الضيوف .

شراء بعض األشجار الداخليه وتوزيعها في جميع انحاء القاعه داخليا.  
تفصيل عربات خاصه لنقل االثات من القاعه وإلى المخازن في حال احتاج األمر الى التتغيير   

وذلك بحسب المناسبة او النشاط المقام بها للحفاظ على سالمة وصوله والمحافظة عليه .
تسمية صاالت القاعة وتركيب لوحات نيون باألسماء لسهولة معرفتها لدى العمالء والضيوف   

ك الزمردة والعقيق حتى تكتب في بطاقات الدعوات .
تجهيز مواقف القاعه ومداخلها بحواجز بالستيكية لتنظيم مسارات المداخل الى صاالتها لتسهيل   

حركة السير للضيوف.
زراعة الرصيف الخارجي للقاعه .
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أعـــضاء اللجــنة :
مقرر اللجنةمهدي عبدهللا الفردان

 عضـوطالل عبدالعزيز القديحي
 عضـوخالد حسن العلي

عضـوفاضل حسن السعيدي

خدماتنا 
ولراحة العمالء وضيوفهم فقد تكفلة القاعة  بجميع مستلزمات الحفالت تقريبا سواء على المستوى 

الرجالي او النسائي ففي حفالت النساء تتكفل القاعة بجميع الخدمات الداخليه من بداية تفتيش 
الجواالت الى االنتهاء بالبوفيه . وحفالت الرجال إضافة الى خدمات االستقبال نتكفل بتوفير 

الذبائح للوالئم والبوفيهات للمناسبات االخرى .

مركز رعاية المكفوفين

كثير من فقد بصره في مجتمعنا الحبيب فمنهم من ولد كفيفاً ومنهم من أصيب بآفة أفقدته بصره 
ومنهم من تسببت حوادث السيارات في ذهاب بصره.

إلى رعاية خاصة  فئة في مجتمعنا تحتاج  فالنتيجة واحده وهي وجود  ومهما تعددت أسباب ذلك 
تؤهلهم الن يكونوا أعضاء عاملين ومنتجين يتمتعون بكرامة العيش باالعتماد على النفس بعد هللا 
وال يشعرون بذل الحاجة إلى الغير في تدبير أمورهم وتلبية احتياجاتهم على اختالفها وتعددها ومن 
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هذا المنطلق انبثقت فكرة إنشاء مركز لرعاية المكفوفين 
بالقطيف .

أهداف المركز و برامجه:
المعيشي  المستوى  لرفع  عام  بشكل  المشروع  يهدف 
التربوية  المجاالت  من  العديد  عبر  المحافظة  لمكفوفي 
وأهم  والتأهيلية  و  الصحية  و  االجتماعية  و  التعليمية  و 

األهداف تتمثل في اآلتي :
1- توعية المجتمع بهذه الفئة بشكل يضمن لها االنسجام 

و االندماج التام
2- رفع المستوى الصحي ألفراد هذه الفئة

3- رفع المستوى التربوي و التعليمي
4- فتح مجاالت دراسية غير تقليدية تضمن لهذه الفئة 

مستقبالً وظيفياً أفضل
5- تلبية االحتياجات المادية االعتيادية و الطارئة لهذه 

الفئة
6- رفع المستوى الثقافي لهذه الفئة

7- العمل على تأهيل أفراد هذه الفئة تأهيالً يناسب مع 
قدراتهم و إمكاناتهم

الفئة المستهدفة :
المكفوفون من سن الخامسة فما فوق من الذكور   .1

وإلناث
ضعاف البصر الملتحقون ببرامج دمج   .2
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المكفوفين و من في عدادهم

نطاق خدمات المشروع :
      محافظة القطيف

البرامج الرئيسية في المشروع :
برنامج الرعاية و الفحص الدوري للعيون و التثقيف الصحي   .1

برنامج اللياقة البدنية و الرياضة  .2
برنامج الحاسب اآللي و المعلومات و الدورات  .3

برنامج المتابعة الدراسية و المنح للدراسة الجامعية  .4
البرامج الثقافية و االجتماعية  .5

برنامج التأهيل و الدراسات و التطوير  .6
برنامج المساعدات و الدعم المادي  .7

أعضاء اللجنة : 
1- علي آل غزوي                   مقرر المركز  

2- جالل آل قيصوم          عضو ) اللجنة اإلعالمية ( 
3 –محمد الشيخ               عضو ) اللجنة اإلعالمية (
4- عبد هللا المرزوق         عضو ) المتابعة المدرسية(
5- حسن الفارس              عضو ) المتابعة المدرسية(
6-فايز الهاشم                  عضو ) المتابعة المدرسية(
7-أحمد المبارك               عضو ) المتابعة المدرسية(
8 - ضياء آل غزوي          عضو )   اللجنة الصحية (
9- محمد حيان                عضو )   اللجنة الصحية  (
10- مؤيد آل مرار           عضو )   اللجنة الثقافية  (
11- أحمد العوامي           عضو )   اللجنة الثقافية   (

ما تم تنفيذه من فعاليات وأنشطة المركز عام 1432هـ / 2011م
الجنس النشاط        م 
ذكور زيارة للمدينة المنورة       1

ذكور/إناث دورة فن توجه وحركة       2
ذكور زيارة الوحدة اإلرشادية لوقاية النبات     3
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ذكور دورة حاسب آلي )برنامج األمير محمد بن فهد(    4
ذكور دورة لغة انجليزية )برنامج األمير محمد بن فهد(    5
ذكور يوم ترفيهي رياضي       6
ذكور المشاركة في سباق الجري الخيري بكورنيش الخبر   7

المشاركة في سباق المشي   8
ذكور            )مدارس الخط األهلية( بكورنيش القطيف   

توعية وفحص نظر 4500 من  9
ذكور/إناث            أطفال روضات المحافظة    
ذكور/إناث طباعة وتوزيع كراسة لون معنا      10
ذكور/إناث رحلة ترفيهية        11

ذكور المشاركة في ملتقى التطوير االجتماعي بسيهات    12
ذكور/إناث دورة في المقال الصحفي       13

ذكور دورة لصيانة آلة بيركنز   14
ذكور/إناث توزيع المصحف الشريف كامال بطريقة برايل    15
ذكور/إناث توزيع نشرات  للمدارس لتعليم طريقة برايل    16
ذكور/إناث إقامة مهرجان يوم البصر العالمي      17

ذكور إقامة محاضرة توعية للمحافظة على البصر    18
ذكور زيارة مدرسة السالم بسيهات االبتدائية للمركز    19
إناث دورة نحت للكفيفات       20
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المجموع   ۳۹,۳۹۷,۲۲۱

اإليرادات لعام 1432هـ
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٠ ٢ ٤ ٦ ٨ ١٠ ١٢ ١٤

مليون لایر

 
 

 
 

 
 

 
 

٢٥٠,٠٠٠٫٠٠

٣٨٣,٠٨١٫٠٠

٣,١٦٣,٤١٥٫٠٠

٣١٥,٨٤٠٫٠٠

١٣٦,٠٠٠٫٠٠

١٠,٦٦٦,١٥٩٫٠٠

٩,٢٩٧,٤٩٧٫٠٠

١,٤٢٩,١١٧٫٠٠

١,١٠٦,٦٣٠٫٠٠

٤٥١,١٥٧٫٠٠

٦,٦٨٦,٠٥٦٫٠٠

٢٠١,١٩٠٫٠٠

٣٥٠,٠٠٠٫٠٠

٣٧٦,٥٤١٫٠٠

٣,٧٦٦,٥٦٧٫٠٠

٤٥٨,٥٨٨٫٠٠

١٦٩,١٩٧٫٠٠

١٢,٨٨٩,٠٨٠٫٠٠

١٠,٥٠٢,٦١٠٫٠٠

١,٨٣٩,٢٩٦٫٠٠

١,٢٥٦,٧٢٧٫٠٠

٤٢٥,٤٩٦٫٠٠

٧,١٧٨,٤١٠٫٠٠

١٨٤,٧٠٩٫٠٠

 
١٤٣١

 
 

١٤٣٢

مقارنة اإليرادات لعام 1432هـ - 1431هـ
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المجموع   ٦۰۳,۳۹۰,۳۰

المصروفات لعام 1432هـ
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٥٫٦٠٤٥١٤
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١٤٣٢

مقارنة المصروفات لعام 1432هـ - 1431هـ
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المبلغاالسمم
1001فاعل خير1
150زينب محمد حسن الستري2

زوج نرجس الشيخ عبدالعظيم 3
70الشيخ

120حرم عباس احمد محمد ال غزوي4
240مازن رضا احمد الميالد5
250باسم علي حسن الستري6
120علي احمد علي البشراوي7
120مرتضى علوي هاشم العلوي8
250امنة صالح سلمان عبدرب النبي9

240مكي يوسف حسين ابخيت10
240علوي احمد علي ابوالرحي11

امين علوي علوي حسين 12
240ابوالرحي

1480محمد علوي علوي ابوالرحي13
120علوي مهدي علوي ابوالرحي14
120حرم علوي مهدي ابوالرحي15
60علويه علوي مهدي ابوالرحي16
60فاطمة علوي مهدي ابوالرحي17
240حيدر علوي ناصر ابوالرحي18
240نور محمد حسن الخضراوي19
240امين حسين رضي ابوالرحي20
240امين علوي ناصر ابوالرحي21
240حسين علوي هاشم ابوالرحي22
240هاشم علوي هاشم ابوالرحي23
360هاشم احمد هاشم ابوالرحي24
240نجيبه هاشم ناصر ابوالرحي25
240عماد محمد يوسف ابوالرحي26
240فاضل عمران علوي ابوالرحي27
240مرتضى محمد رضي ابوالرحي28
240نجيب علوي هاشم ابوالرحي29
240علي سلمان علوي ابوالرحي30
240علي احمد علي ابوالرحي31
240هاشم علوي ناصر ابوالرحي32
240شريف علوي علوي ابوالرحي33

المبلغاالسمم
240علوي محمد حسين ابوالرحي34
240سعيد عبدهللا احمد ابوشاهين35
240بدر سلمان احمد ابو شاهين36
1200المرحوم عبدهللا احمد ابوشاهين37
240مالك سلمان احمد ابوشاهين38
240شاهين حسين علي ابوشاهين39
240حسين سعيد عبدهللا ابوشاهين40
240فايز علي عبدهللا ابوشاهين41
240محمد معتوق منصور اتريك42
240ابراهيم حسين ابراهيم ال اخضر43
240حسين عيسى عبدهللا االصيل44
240عادل علي احمد اعبيدوه45
240حسين علي احمد ال اعريف46
240هاني صالح محمد ال مير47
240حسين سلمان علوي الخضراوي48
70حرم علي الشيخ عبدالعظيم الشيخ49
70نور سبطة الشيخ عبدالعظيم الشيخ50

فاطمة سبطة الشيخ عبدالعظيم 51
70الشيخ

70زوج ايات الشيخ عبدالعظيم الشيخ52
240حسين احمد عباس ال انتيف53
240هاني علي ابراهيم الباشا54
240محمد احمد مبارك البحارنه55
240مبارك احمد مبارك البحارنه56
240اموري حسن علي ال بحر57
240محمد حسن علي ال بحر58
500حسين منصور حسن البحراني59
240يوسف جاسم احمد البحراني60
240محمد قاسم حسن بديوي61
510عبدالكريم حسن احمد البشراوي62

المرحومه ام عبدالكريم حسن 63
90البشراوي

90المرحوم حسن احمد البشراوي64
100يونس عبدهللا جواد البشراوي65
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المبلغاالسمم
240عبدالعزيز عيسى سلمان البناي66
240فاضل احمد عبدهللا البناي67
100علي سلمان حسين البندري68
240حسين علي عبدالواحد البيش69
240علي رضي علي ال تريك70
240سعيد حسن احمد آل تريك71
240سعود رضي علي ال تريك72
240عبدالمعين حسن احمد ال تريك73
240موسي احمد احمد ال تريك74
240علي احمد حسين التفاق75
240حسين علي احمد ال توات76
1000عباس علي ناصر ال توفيق77
240محمد عبدهللا محمد ال توفيق78
350عبدهللا محمد احمد ال توفيق79
240فؤاد محمد علي ال توفيق80
240مصطفى محمد علي ال توفيق81
500عبدهللا سلمان علي الجارودي82
240نوح سلمان حبيب الجارودي83
240محمد احمد علي الجارودي84
60الزهراء نوح سلمان الجارودي85
120فاطمة نوح سلمان الجارودي86
120محمد نوح سلمان الجارودي87
60ريم نوح سلمان الجارودي88

المرحومه فاطمه عبدهللا سلمان 89
120الجارودي

1500مهدي سلمان علي الجارودي90
60شهد نوح سلمان الجارودي91
60زينب نوح سلمان الجارودي92
120الحاج سلمان حبيب الجارودي93
240محمد احمد حبيب الجارودي94
240حبيب احمد حبيب الجارودي95
240علي محمد حسن الجارودي96
500الحاج مهدي سعيد الجامد97
480حسن عبدهللا حسن الجبيلي98

المبلغاالسمم
1200السيد محمد علوي علي الجراش99

1200اشرف محمد علوي الجراش100
240محمد حيدر محمد الجراش101
240وحيد نزار طاهر الجراش102
240موسى جعفر حسن آل جعفر103
240حسن علي حسن ال جعفر104
240صالح مهدي حسن جعفر105
240علي علي حسن ال جعفر106
240زكريا علي حسن ال جعفر107
240يحيى جعفر حسن ال جعفر108
480سعيد حسن عبدهللا ال جمعة109
240عبدهللا علي عبدهللا ال جميع110
2000محمد تقي احمد الجنبي111
600حرم محمد تقي الجنبي112
400احمد محمد تقي الجنبي113
400حسن محمد تقي الجنبي114
400تقي محمد تقي الجنبي115
400فاطمة محمد تقي الجنبي116
400زهراء محمد تقي الجنبي117
240امجد سلمان حسن الجنبي118

فؤاد عبدرب الرسول عبدهللا 119
240الجنبي

500عبدالعزيز حسن ابراهيم الجنبي120
500نضال تقي احمد الجنبي121
240جمال علي احمد الجنبي122
240عبدالعزيز تقي الجنبي123
240محمد احمد محمد الجنبي124
240محمد عبدالرسول عبدهللا الجنبي125
110علي محمد عبدالرسول الجنبي126

عبدالحسن محمد عبدالرسول 127
110الجنبي

110عبدالرسول عبدهللا محمد الجنبي128
110زينب رضي حسين الجنبي129
200عبدهللا محمد تقي الجنبي130
200زينب محمد تقي الجنبي131
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المبلغاالسمم
240محمد علي احمد الجنبي132
240باسم احمد حسن الجنبي133
240حسين سلمان حسن الجنبي134
240جعفر احمد منصور الجنبي135
240حسن عبدهللا صالح الجنبي136
240سعيد عيسى علي الجنبي137
120المرحومه ام علي احمد الحايك138
240حسن علي ابراهيم الحبيب139
500محمد عبدالكريم محمد الحجر140
210الحاجة عفيفة الشيخ حسين141
120الحاج احمد ابراهيم الحصار142
240ابراهيم احمد ابراهيم الحصار143
600عبدهللا ابراهيم احمد الحصار144
200فهد عبدهللا ابراهيم الحصار145

الدكتورة رحمة عبدهللا ابراهيم 146
200الحصار

125محمد عبدهللا ابراهيم الحصار147
125هبة عبدهللا ابراهيم الحصار148
125زينب عبدهللا ابراهيم الحصار149
125عهود عبدهللا ابراهيم الحصار150
125صفيه عبدهللا ابراهيم الحصار151

الدكتورة شروق عبدهللا ابراهيم 152
200الحصار

125ابراهيم عبدهللا ابراهيم الحصار153
125عفاف عبدهللا ابراهيم الحصار154
125بشاير عبدهللا ابراهيم الحصار155
500عبدالعزيز احمد علي الحصار156
300حسين احمد عيد الحصار157

المرحوم ابراهيم احمد 158
200الحصار)ابواحمد(

المرحومه زهراء احمد 159
200الحصار)ام احمد(

125لجين فهد عبدهللا الحصار160
125عبدهللا فهد عبدهللا الحصار161
500أم فؤاد الحصار162
240حسن عبدهللا حسن الحصار163

المبلغاالسمم
600عبدهللا حسن مكي الحليلي164
200حرم عبدهللا حسن الحليلي165
100حسن عبدهللا حسن الحليلي166
100عبدالعزيز عبدهللا حسن الحليلي167
340حازم عبدهللا حسن الحليلي168
340محمد عبدهللا حسن الحليلي169
100علي عبدهللا حسن الحليلي170
200عبدهللا حسن محمد الحليلي171
240حسن احمد حسن الحليلي172
480سعيد سلمان حسن الحليلي173
240علي عبدالكريم حسن الحليلي174
480علي حسن عبدهللا حمادة175
240محمد احمد صالح الحمادي176
2000علي حسن علي الحمام177
1000عبدالعزيز ناصر ابراهيم الحمام178
240جاسم حسن علي الحمام179
450موسى جعفر احمد ال حمدان180
1300عبدهللا صالح الحمدان181
240حسين احمد عبدالكريم ال حمدان182
240حسين احمد محسن الحمدان183
500محمد جعفر سلمان الحمدان184
240عادل عبدالكريم صالح ال حمدان185
600سعيد سلمان محمد الحمدان186
240عباس احمد محسن ال حمدان187
240سعيد احمد عبدالكريم الحمدان188
240علي حسين محمد حمدان189
240علي رضي علي ال حمقان190
500سعيد عبدالكريم حسين الحميدي191
2000جعفـر عبدالكريم حسين الحميدي192
240عبدالهادي حسن حسين حميدي193
240علي عبدهللا حسن حميدي194
240سعيد احمد محمد الحميدي195
240رضا علي حسين الحميدي196
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المبلغاالسمم
240صالح مهدي احمد الحميدي197
240حسين احمد حسن حميدي198
2500محمد جعفر عبدالكريم حميدي199
350موسى جعفر عبدالكريم الحميدي200
250المرحوم عبدهللا احمد محمد حيان201
300حسين احمد محمد حيان202
300احمد عبدهللا احمد ال حيان203
1000عبدهللا احمد عبدهللا حيان204
240عبدالواحد علي محمد حيان205
240محمد سلمان كاظم ال حيان206
240علي سلمان كاظم حيان207
1200محمد عبدهللا احمد الحيراني208
240بدر عبدهللا احمد الحيراني209
120عبدالكريم مهدي الخاطر210
240المهندس نزار سعيد ناصر الخاطر211

ام الدكتورناصر سعيد ناصر 212
120الخاطر

240المال سعيد ناصر الخاطر213
240المهندس عبدهللا سعيد الخاطر214

المهندس زكي سعيد ناصر 215
840الخاطر

الدكتور ناصر سعيد ناصر 216
240الخاطر

120كوثر عبدهللا سعيد الخاطر217
120حرم عبدهللا سعيد الخاطر218
120حرم نزار سعيد الخاطر219
120مضر نزار سعيد الخاطر220
120سعيد نزار سعيد الخاطر221
120سكينه نزار سعيد الخاطر222
120محمد نزار سعيد الخاطر223
120ام سعيد ناصر سعيد الخاطر224
120ام عبدالمحسن ناصر سعيد الخاطر225
240صادق ناصر سعيد الخاطر226
120سكينه ناصر سعيد الخاطر227
120مريم ناصر سعيد الخاطر228

المبلغاالسمم
120غدير ناصر سعيد الخاطر229
120لجين ناصر سعيد الخاطر230
120عبدالمحسن ناصر سعيد الخاطر231
120جمانه ناصر سعيد الخاطر232
120عبدالعزيز ناصر سعيد الخاطر233
240علي سعيد ناصر الخاطر234
240محمد سعيد ناصر الخاطر235
240حسن سعيد ناصر الخاطر236
240جعفر سعيد ناصر الخاطر237
240مهدي سعيد ناصر الخاطر238
120رضا سعيد ناصر الخاطر239
120زينب سعيد ناصر الخاطر240
120فاطمة سعيد ناصر الخاطر241
120امنه سعيد ناصر الخاطر242
80حرم عبدالكريم مهدي الخاطر243

المهندس احمد سعيد ناصر 244
240الخاطر

120محمد احمد سعيد ناصر الخاطر245
240ميثم سعيد ناصر الخاطر246
120حرم ميثم سعيد الخاطر247
120ايمان ميثم سعيد الخاطر248
120رضا ميثم  سعيد الخاطر249
120جوري ناصر سعيد الخاطر250

الدكتور محمد مهدي صالح 251
300الخاطر

250حرم الدكتور محمد مهدي الخاطر252
50ميثم محمد مهدي صالح الخاطر253
50منار محمد مهد ي صالح الخاطر254
50مروه محمد مهدي الخاطر255
50مريم محمد مهدي صالح الخاطر256
50مهد محمد مهدي صالح الخاطر257
300حسن احمد عبدهللا الخاطر258
120مرتضى ميثم سعيد الخاطر259
120محمد عبدهللا سعيد الخاطر260
240حسين سعيد ناصر الخاطر261
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المبلغاالسمم
120حرم حسين سعيد ناصر الخاطر262
120ميرزا حسين سعيد ناصر الخاطر263
120محمد حسين سعيد ناصر الخاطر264
120علي حسين سعيد ناصر الخاطر265
120فاطمة حسين سعيد ناصر الخاطر266
120حرم علي سعيد ناصر الخاطر267
120حرم محمد سعيد ناصر الخاطر268
120علي ناصر سعيد الخاطر269
120زهراء محمد سعيد الخاطر270
120اريج ناصر سعيد ناصر الخاطر271
120حرم احمد سعيد ناصر الخاطر272
240علي احمد سعيد ناصر الخاطر273
240حسين احمد سعيد ناصر الخاطر274

مصطفى احمد سعيد ناصر 275
120الخاطر

120سعيد احمد سعيد ناصر الخاطر276
120سكينه احمد سعيد ناصر الخاطر277
120زينب نزار سعيد الخاطر278
120والية علي سعيد ناصر الخاطر279
120حرم حسن سعيد ناصر الخاطر280

مرتضى محمد سعيد ناصر 281
120الخاطر

60منذر محمد مهدي الخاطر282
120عمار حسن سعيد الخاطر283
240احمد مهدي عبدالمجيد الخاطر284
120حيدر علي سعيد ناصر الخاطر285
120حرم جعفر سعيد ناصر الخاطر286
120حرم مهدي سعيد ناصر الخاطر287
120حيدر علي احمد سعيد الخاطر288
240محمد علي احمد الخاطر289
120حرم حسين احمد سعيد الخاطر290
240مالك علي احمد الخاطر291
480صالح محمد عبدهللا الخاطر292
240صالح سعيد محمد الخاطر293

المبلغاالسمم
حرم الدكتور منير محمد مهدي 294

500صالح الخاطر

120نرجس احمد سعيد الخاطر295
120فاطمة علي احمد سعيد الخاطر296
120والء جعفر سعيد الخاطر297
120حوراء مهدي سيعد الخاطر298
120حرم صادق ناصر سعيد الخاطر299
300حبيب جعفر هاشم الخضراوي300
140معصومه باقر الخضراوي301
240حسين ابراهيم حسين الخضراوي302
240علوي محمد حسين الخضراوي303
500السيدعلي جعفر هاشم الخضراوي304
240علوي حسن علوي الخضراوي305
240عبدهللا محمد محمد الخضراوي306
240عبدهللا محمد حسين الخضراوي307
240شرف علي حسن الخضراوي308
240علوي هاشم حسن الخضراوي309
240ماجد حسن علوي الخضراوي310
240بشير حسين حسن الخضراوي311
240جعفر حسين محمد الخضراوي312
240عبدالعظيم سلمان سلمان ال خليفة313
240حسين مهدي علي الخميس314
240محمد فهمي عبدهللا الخنيزي315
240عباس مهدي حسن الخويط316
250حسن علي محمد الخويلدي317
150محمد علي عبدهللا الخويلدي318
20علي حسن علي الخويلدي319
20احالم حسن علي الخويلدي320
20فاطمة حسن علي الخويلدي321
20سلمى حسن علي الخويلدي322
100محمد حسن علي الخويلدي323
20مريم حسن علي الخويلدي324
20احمد حسن علي الخويلدي325
240جعفر علي محمد الخويلدي326
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المبلغاالسمم
150حسين علي عبدهللا الخياط327
300عبدهللا علي عبدهللا الخياط328
240احمد علي عبدهللا الخياط329
240عبدالرحمن منصور احمد الدار330

المرحوم عبدالعزيز حسن محمد 331
240الدخيل

250علي حسن محمد الدخيل332
240علي عبدهللا محمد الدخيل333
240علي صالح علي الدخيل334
240محمد صالح علي ال دخيل335
240عادل صالح علي ال دخيل336
240مهدي حسن محمد ال درويش337
240عبدالخالق محمد حسن ال درويش338
240محمد حسين محمد ال درويش339
240يحيى حسين محمد ال درويش340
240زكريا علي جاسم ال درويش341
240عبدالفتاح جعفر محمد ال درويش342

عبدالمحسن عبدهللا مهدي 343
240الدرويش

يحيى عبدرب الرسول جاسم 344
240الدرويش

240مسلم علي عيسى ال درويش345
300جعفر احمد مهدي ال درويش346
200حرم جعفر احمد مهدي ال درويش347
240عباس علي عبدهللا ال درويش348
240محمد حيدر علوي ال درويش349
240زكريا حسين محمد ال درويش350
240شاكر حسين محمد ال درويش351
240احمد حسين محمد ال درويش352
240عبدالرؤوف عيد محمد الدشيشي353
240علي عيد محمد الدشيشي354
240صالح علي حسن ال دعبل355
240حبيب حسن ال ربح356
240خالد عيسى ابراهيم ال ربح357
240عبدهللا علي حسن آل رمضان358

المبلغاالسمم
240مدحت سعيد علي الزاهر359
5000جواد رضي محمد الزاير360
1200عبدالهادي المال عبدهللا احمد الزين361
1000مهدي حبيب مهدي الزين362

المرحوم المال عبدهللا بن احمد 363
240الزين

المرحومة حرم المال عبدهللا بن 364
240احمد الزين

240ابراهيم حيدر علوي السادة365
240اشرف حسين باقر الساده366
240حسين حسن علي ال سالم367
240محمد عيسى احمد ال سبت368
600علي عبدالكريم علي الستري369
500محمد حسن علي الستري370
500حرم محمد حسن الستري371
150حسن محمد حسن الستري372
150مهدي محمد حسن الستري373
240عبدهللا عبدالكريم علي الستري374
150جواد محمد حسن الستري375
500محمد عبدالكريم علي الستري376
240محمد ابراهيم سلمان ال سعيد377
240حسين ابراهيم سلمان ال سعيد378
240محمد جاسم حسن ال سعيد379
540محمد احمد محمد السعيدي380
1500السيد علوي علوي سلمان السعيدي381

المرحوم السيد اسعد السيد حسن 382
1000السعيدي

240موسى حسن صالح السعيدي383
240احمد سلمان احمد السعيدي384
240انور حبيب اسعد السعيدي385
240صالح حسن صالح السعيدي386
240هاشم علي سلمان السعيدي387

ام فهد ) زهراء عبدالكريم ال 388
200سقلب (

240ابراهيم عبدهللا ابراهيم سالط389
350علي عبدهللا صالح ال سالم390
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المبلغاالسمم
240محمد صالح جعفر ال سالم391
150زينب علي عبدهللا صالح آل سالم392
240نبيل عبدهللا جعفر ال سالم393

المرحوم ابوغازي والمرحومه ام 394
360غازي سلطان

65عبدالرسول جواد سلمان سلطان395
60حرم عبدالرسول جواد سلطان396
60المرحوم جواد سلطان397

عبدالحكيم عبدالرسول جواد 398
300سلطان

60فراس عبدالرسول جواد سلطان399
60محمد عبدالرسول جواد سلطان400
60شيرين عبدالرسول جواد سلطان401
60شروق عبدالرسول جواد سلطان402
60حسبان عبدالرسول جواد سلطان403
60علي عبدالرسول جواد سلطان404

المرحوم باسل عبدالرسول جواد 405
60سلطان

60هبة عبدالرسول جواد سلطان406
60فرقان عبدالرسول جواد سلطان407
60فاطمه عبدالرسول جواد سلطان408
60حسين عبدالرسول جواد سلطان409
500جعفر علي مهدي ال سلمان410
240عبدالعزيز احمد ال سلمان411
240عبدالجليل حسن مهدي سليم412
480زكريا عبدالكريم جعفر ال سليمان413
240علي معتوق علي ال سليمان414
240محمد جعفر مكي ال سهوان415
240خالد رضي يعقوب سويف416

محمد جواد السيد طاهر ال السيد 417
2000ناصر

حرم المرحوم السيد طاهر ال 418
1200السيد ناصر

100علوية محمد جواد ال السيد ناصر419

حرم محمد جواد السيد طاهر ال 420
300السيد ناصر

جعفر محمد جواد السيد طاهر ال 421
100السيد ناصر

المبلغاالسمم
علي محمد جواد السيد طاهر ال 422

100السيد ناصر

خديجه محمد جواد السيد طاهر ال 423
100السيد ناصر

معصومه محمد جواد السيد طاهر 424
100ال السيد ناصر

حكيمة محمد جواد السيد طاهر ال 425
100السيد ناصر

100فاطمة محمد جواد ال السيد ناصر426

السيد هادي السيد توفيق 427
60الشاخوري

240حسين جواد محمد الشاخوري428
480غالب طالب محمد الشاخوري429
240زكي سعود  علي الشاخوري430
240عدنان علوي علوي الشاخوري431
240خضر محمد خضر الشاخوري432
240رضي حسن علي الشاعر433
250احمد سلمان احمد الشاعر434
240هاني محمد مهدي الشاعر435
250ابراهيم احمد سلمان الشاعر436
250فاطمة ابراهيم احمد الشاعر437
250محمد ابراهيم احمد الشاعر438
240مصطفى ابراهيم احمد الشاعر439
240علي ابراهيم احمد الشاعر440
240حسين رضي حسن الشاعر441
240ماجد امين ناصر الشبركة442
240احمد هاشم ابراهيم الشرفا443
240علي علوي هاشم الشرفاء444
240قصي محمد علي الشرفا445
240يوسف محمد علي الشرفاء446
480علي محمد علي الشرفاء447
240شرف هاشم ابراهيم الشرفاء448
3000عبدالواحد علي حسن الشعفي449
120الحاج علي حسن الشعفي450
500جعفر علي حسن الشعفي451
1100عباس علي حسن الشعفي452
360حسن علي حسن الشعفي453
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المبلغاالسمم
1500الحاج جعفر احمد مكي الشماسي454
240عبدالغني منصور حسن شمروخ455
300علي عبدهللا حسن ال شهاب456
240جعفر عبدهللا حسن ال شهاب457
240ضياء حسن حسين الشهابية458
240هاشم حسن حسين الشهابية459
240عصام حسين علي الشواف460
1000مهدي علي حسن الشويكي461
240علي رضي ناصر الشويكي462
240عمران رضي ناصر الشويكي463
1200هشام سعيد ناصر الشويكي464
2400حسين علي عبدالكريم شويهين465
500احمد علي عبدهللا شويهين466
240عبدالعزيز علي عبدهللا شويهين467
500احمد جعفر محسن شويهين468
240عبدالعزيز مهدي محسن شويهين469
960حسن علي عبدهللا شويهين470
500احمد مهدي محسن شويهين471
240عبدهللا علي سلمان الشويهين472

عبدالعزيز سلمان محمد ال 473
240شويهين

1400عبدالكريم محمد علي الشيخ علي474

فضيلة الشيخ عبدالعظيم بن احمد 475
200الشيخ

100عبدالمعين محمدعلي الشيخ476
200حرم عبدالكريم محمد الشيخ477

المرحوم الحاج محمد علي بن 478
200الشيخ علي

200ام عبدالكريم محمد علي الشيخ479
200بثينه عبدالكريم محمد الشيخ480
200اشواق عبدالكريم محمد الشيخ481
200اشراق عبدالكريم محمد الشيخ482
200اكمال عبدالكريم محمد الشيخ483
200محمد عبدالكريم محمد الشيخ484
200احمد عبدالكريم محمد الشيخ485

المبلغاالسمم
200هبة عبدالكريم محمد الشيخ486
200حسن عبدالكريم محمد الشيخ487
200زينب عبدالكريم محمد الشيخ488
200فاطمة عبدالكريم محمد الشيخ489
210المرحوم احمد محمد الشيخ490

فاضل الشيخ عبدالعظيم احمد 491
70الشيخ

نرجس الشيخ عبدالعظيم احمد 492
70الشيخ

70حيدر الشيخ عبدالعظيم احمد الشيخ493
70ايات الشيخ عبدالعظيم احمد الشيخ494
70احمد الشيخ عبدالعظيم احمد الشيخ495
70بتول الشيخ عبدالعظيم احمد الشيخ496

محمد الشيخ عبدالعظيم احمد 497
70الشيخ

20حسن عبدالمعين محمدعلي الشيخ498
50حرم عبدالمعين محمد علي الشيخ499
20محمد عبدالمعين محمدعلي الشيخ500
20علي عبدالمعين محمدعلي الشيخ501
20فاطمة عبدالمعين محمدعلي الشيخ502
70علي الشيخ عبدالعظيم احمد الشيخ503
70شريفه علي عبدالعظيم الشيخ504
100ام سجاد عبداالله الشيخ505
50سجاد عبداالله الشيخ506
50تقيه عبداالله الشيخ507
50زينب عبداالله الشيخ508
50ساجده عبداالله الشيخ509
70زينب علي عبدالعظيم الشيخ510

فاطمة الشيخ عبدالعظيم احمد 511
70الشيخ

240باسم محمد حسن علي  الشيخ512

حرم فاضل الشيخ عبدالعظيم 513
70الشيخ

20حسين عبدالمعين محمد علي الشيخ514

حسن محمد حسن حسن علي 515
240الشيخ

70والية علي الشيخ عبدالعظيم الشيخ516
240ياسر محمد حسن ال الشيخ517
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240عبدهللا حسن الشيخ حسين518
240محمد عبدهللا علي ال شيخ حسين519
240نصر صالح احمد ال شيف520
240ميرزا عبدهللا علي الصبيخي521
240محسن منصور حبالن الصدير522
240احمد عيسى محمد الصفار523

المرحوم الحاج عيسى محمد 524
240الصفار

240عادل احمد عيسى الصفار525
120يوسف احمد عيسى الصفار526
120ابراهيم احمد عيسى الصفار527
120محمد احمد عيسى الصفار528
120جواد احمد عيسى الصفار529
240محمد مهدي عبدهللا الصفار530
240سعيد حسن عبدهللا الصفار531
3000سماحة الشيخ حسن موسى الصفار532
240هاني عبدالوهاب حسن الصفار533
240ام شاكر احمد عيسى الصفار534
120هند احمد عيسى الصفار535
120زينب احمد عيسى الصفار536
120فضيلة احمد عيسى الصفار537
120سكينة احمد عيسى الصفار538
120رحمة احمد عيسى الصفار539
240عبدهللا ابراهيم حسين الصفار540
120جعفر حسين الصقر541
240حسين جعفر الصقر542
240سعيد قاسم حسين الصقر543
240هاشم حسين صالح الصناع544
240صادق عبدهللا احمد ال صويلح545

علي حسن عبدرب الرسول 546
240الضامن

1000علي مهدي احمد ال طحنون547
500حرم علي مهدي احمد ال طحنون548
120فاطمه علي مهدي احمد ال طنون549
240عبدهللا حسن عبدهللا طحنون550

المبلغاالسمم
240عمران رضي هاشم العابد551
240علي حسين علي العازمي552
240محمد عبدهللا يعقوب ال عاشور553
480عامر منصور رضي العالي554
240حسين حسن احمد العباس555
120امنه احمد عيسى العبدالنبي556
1000عبدهللا مكي ال عبدالحي557
240علي احمد عبدهللا ال عبدالرزاق558
240مهدي احمد حسين ال عبدالرزاق559

عبدالرؤوف احمد حسن 560
300العبدالرسول

حرم عبدالرؤوف احمد 561
150العبدالرسول

محمد عبدالرؤوف احمد 562
50العبدالرسول

علي عبدالرؤوف احمد 563
50العبدالرسول

فاطمة عبدالرؤوف احمد 564
50العبدالرسول

احالم عبدالرؤوف احمد 565
50العبدالرسول

240محمد احمد حسن العبدالرسول566
120احمد عيسى صالح العبدالنبي567
650المال محمد عبدهللا العبدالنبي568
120زينب احمد عيسى العبدالنبي569
120زهراء احمد عيسى العبدالنبي570
120حرم احمد عيسى العبدالنبي571
120صفيه احمد عيسى العبدالنبي572
120محمد سعيد العبدالنبي573
120محمد احمد عيسى العبدالنبي574
120علي احمد عيسى العبدالنبي575
120مريم احمد عيسى العبدالنبي576
120سكينه احمد عيسى ال عبدالنبي577
120فاطمه احمد عيسى ال عبدالنبي578

عبدهللا سعيد مهدي ال عبدرب 579
240النبي

120الحسن احمد عيسى عبدالنبي580
500ابراهيم عبدهللا علي العبدالعلي581
1000سلمان عبدهللا علي العبدالعلي582
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المبلغاالسمم
240حسين علي عبدهللا ال عبيد583

المرحوم حسين احمد حسين ال 584
240عبيد

500قاسم مهدي ال عبيد585
480علي عبدهللا مهدي ال عبيد586
400محمد احمد حسين ال عبيد587
300علي احمد حسين ال عبيد588
120عبدهللا عيسى عبدهللا عبيد 589
120حرم عيسى عبدهللا عبيد 590
240جعفر احمد حسين ال عبيد591
100حرم جعفر احمد حسين ال عبيد592
100موسى جعفر احمد ال عبيد593
100عبدهللا جعفر احمد ال عبيد594
100حسن جعفر احمد ال عبيد595
100غدير جعفر احمد ال عبيد596
20مريم جعفر احمد ال عبيد597
100بتول علي احمد ال عبيد598
240سعيد علي عبدهللا ال عبيد599
1000عبدهللا علي عبدهللا ال عبيد600
240موسى قاسم مهدي ال عبيد601
240علي مهدي حسن ال عبيد602
240عبدالعزيز محمد عبدهللا العبيد603
240حسن عبدهللا معتوق ال عبيد604
240سلمان علي عبدهللا ال عبيد605
200حرم علي احمد ال عبيد606
100ازهار علي احمد ال عبيد607
100هاجر علي احمد ال عبيد608
100ايات علي احمد ال عبيد609
100بشرى علي احمد ال عبيد610
100والية علي احمد ال عبيد611
100يسرى علي احمد ال عبيد612
100نور علي احمد ال عبيد613
100حور علي احمد ال عبيد614
300حسين علي احمد ال عبيد615

المبلغاالسمم
200حرم حسين علي ال عبيد616
100فاطمة حسين علي ال عبيد617
300هاني علي احمد ال عبيد618
200حرم هاني علي ال عبيد619
200ام عبدالعزيز سعيد ال عبيدان620

فضيلة الشيخ محمد احمد ال 621
500عبيدان

600احمد حسن احمد العبيدان622

الدكتور عبدهللا علي عبدهللا 623
240العبيدان

المال سعيد عبدالكريم كاظم ال 624
240عبيدان

200حرم الشيخ محمد احمد ال عبيدان625
200احمد الشيخ محمد احمد ال عبيدان626
200زينب الشيخ محمد احمد ال عبيدان627

نرجس الشيخ محمد احمد ال 628
200عبيدان

فاطمة المعصومه الشيخ محمد ال 629
200عبيدان

فاطمة الشيخ محمد احمد ال 630
200عبيدان

240ابراهيم علي عبدهللا العبيدان631
500محمد عبدهللا علي ال عبيدان632
240حسن عبداللطيف حسن اعبيدان633
240هاني ابراهيم سلمان ال اعبيدان634
240رمزي محمد عبدهللا العبيدان635
200علي عبدهللا علي العبيدان636
240عبداالله سعيد علي ال عبيدان637

زهراء الشيخ محمد احمد ال 638
200عبيدان

240عبدهللا محمد عبدهللا العبيدان639
240كاظم عبدالكريم كاظم عبيدان640
240زهير عبدالكريم كاظم عبيدان641
240محمد مهدي علي ال عبيدوه642
240حسين مهدي علي ال عبيدوه643
240عبدهللا حسن محمد العبيدي644
480عبدهللا احمد حسن محمد العبيدي645
240عبدالواحد علي منصور العرادي646
1000محمد علي احمد العرفات647
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300علي عبدهللا علي العرفات648
240عبدالكريم احمد منصور العسيري649
240محمد عبدهللا احمد العسيري650
480مجدي علي ناصر العسيري651
240محمد حسين علي العطل652
600احمد عبدالوهاب احمد العكراوي653
240عبدالغني عبدهللا علي العلو654
240احمد تركي علوان العلوان655
240علي حسن عبدهللا محمد العلوان656
200حسين عبدالكريم العلوان657

عبدالكريم حسين عبدالكريم 658
240العلوان

240ماجد علوي هاشم العلوي659
500السيد علي السيد كاظم العلويات660
240ماجد علي رضي العلويات661
200محسن حسن محمد العلويات662
240نجيب علي كاظم العلويات663
240محمد حسن محمد العلويات664
600مصطفى حسن محمد العلي665
360عبدالغني حسن محمد العلي666
600علي حسن محمد العلي667
120حسن محمد سلمان العلي668
120فريد عبدالغني حسن محمد العلي669
120حسن عبدالغني حسن محمد العلي670
120هادي عبدالغني حسن محمد العلي671
200حسن مصطفى حسن العلي672
200محمد مصطفى حسن العلي673
200علي مصطفى حسن العلي674
60احمد علي حسن محمد العلي675
120حسن علي حسن محمد العلي676
60محمد علي حسن محمد العلي677
240عبدالعزيز علي احمد العليان678
400عبدهللا حسن عبدهللا العمران679
240حسين احمد حسن العمران680

المبلغاالسمم
240حسين علي حسن العمران681
240محمد يوسف حسن العنكي682
120الحاج صالح منصور العنكي683
240عبدالعزيز عبدهللا منصور العنكي684
240علي سلمان منصور العنكي685
200عبدالرسول مهدي محمد العوازم686
100حرم عبدالرسول مهدي العوازم687
50احمد عبدالرسول مهدي العوازم688
50مجتبى عبدالرسول مهدي العوازم689
40محمد عبدالرسول مهدي العوازم690
40زهراء عبدالرسول مهدي العوازم691
40مؤيد عبدالرسول مهدي العوازم692
40امين عبدالرسول مهدي العوازم693
40زينب عبدالرسول مهدي العوازم694
300عبدهللا احمد علي العوازم695
240علي حسن علي العوازم696
240معصومة مهدي العوازم697
240حسين علي احمد العوازم698
240حسين احمد مهدي العوازم699
240حسين عبدالكريم حسن العوى700
240خالد ابراهيم علي ال عيد701
240منصور عبدهللا منصور الغريافي702
240صالح احمد يوسف ال غريب703
240فراس معتوق يوسف ال غريب704
240عادل علي سعيد الغزوي705
600عبدهللا حسن مهدي الغزوي706
120محمد مهدي عيسى الغزوي707
500حسين احمد سلمان الغزوي708
200المرحوم الحاج احمد علي الغزوي709
200علي احمد علي الغزوي710
120مهدي عيسى الغزوي711
600عبدهللا حسن عبدهللا الغزوي712
240حسين احمد محمد الغزوي713
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140حرم حسين احمد الغزوي714
60علي حسين احمد الغزوي715
60احمد حسين احمد الغزوي716
60عبدهللا حسين احمد الغزوي717
60امجد حسين احمد الغزوي718
60محمد حسين احمد الغزوي719
240حسين احمد حسن الغزوي720
240ابراهيم احمد سلمان الغزوي721
240علي جعفر محمد آل غزوي722
240عبدالغني مهدي عيسى غزوي723
360احمد محمد حسين ال غزوي724
60زهراء حسين احمد الغزوي725
240حبيب احمد حسن ال غزوي726
240ياسر عبدهللا علي ال غزوي727
240سعيد احمد محمد ال غزوي728
60فاطمه حسين احمد ال غزوي729
240عبدالرؤوف احمد علي ال غزوي730
240رضا احمد محمد آل غزوي731
240مهدي عباس احمد ال غزوي732
240فاضل عباس احمد ال غزوي733
240بدر احمد علي غزوي734
240محمد عبدهللا علي الغزوي735
240جوهر علي جعفر ال غزوي736

عباس احمد محمد حسين ال 737
120غزوي

240زكريا احمد محمد ال غزوي738
240مهدي احمد محمد ال غزوي739
240محمد حسن محمد الغزوي740
240احمد ابراهيم عبدهللا غزوي741
500الشيخ علي عبدهلل علي الفرج742
240بدر احمد محسن فرحان743
240ابراهيم احمد محسن فرحان744
240عبدالعطيم احمد محسن فرحان745
240عبدالغني احمد محسن فرحان746

المبلغاالسمم
الحاج مهدي عبدهللا الفردان )ابو 747

1200عبدهللا (

600الحاج حمزة عبدهللا الفردان748
240عبدهللا جعفر علي الفردان749

سعيد عبدهللا حسن الشويكي آل 750
250فردان

250علي خليل عبدهللا ال فردان751
600مهدي عبدهللا مهدي الفردان752
240حسين احمد صالح ال فريج753
240عبدهللا مهدي ابراهيم الفلة754
240ممدوح سلمان احمد الفندي755
240بدر حسن جاسم الفندي756
240صالح عبدالكريم حسن القائد757
240علي عبدهللا علي القاسم758
480زكي احمد احمد القاسم759
240محمد عبدهللا علي القاسم760
240محمد علي محمد القايد761
300علي حسن علي القايد762
240سعيد عبدالكريم حسن القايد763
240بدرعلي محمد القايد764

عبداالله عبدهللا الشيخ حسين 765
200القديحي

240عبدالحكيم علي محمد القديحي766
250زكية علوي هاشم القديحي767
240حسين عبدالكريم القصير768
360محمد عبدالكريم علي القصير769
120رضي عبدالكريم القصير770
120ابراهيم عبدالكريم علي القصير771
1000حسين علي ناصر القصير772
240حسين ابراهيم حسن القطان773
240شاكر سلمان علي القطان774
240احمد عبدهللا مرزوق القالف775
240سعيد علي علوي القمر776
120محمد حسن علي القويسم777
1000شاكر حسن علي القويسم778
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250الحاج حسن علي القويسم779
240حسن شاكر حسن القويسم780
240صالح حسن علي ال قيصوم781
240اشرف حسن علي ال قيصوم782
240علي صالح محمد الكريكيش783
150محمد عبدالكريم حسن الكشيري784

المرحوم محمد علي كاظم ال 785
120كمال

240مسلم احمد احمد اللويف786
240ممدوح احمد احمد اللويف787
240جعفر موسى صالح المادح788
240علي محسن حبيب ال مبارك789
240حسين حسن احمد المحروس790
240عبدالعزيز احمد علي المحسن791
240محمد صالح محمد ال محفوظ792
240حسن مهدي عبدهللا ال محمود793
240عباس حسن حسين ال محمود794
480عبدالعزيز حسن علي ال محمود795
240طالل علي حسن ال محمود796
240محمد علي مهدي ال محيميد797
240صالح حسن صالح ال مدن798
240عبدالعزيز مهدي سلمان ال مدي799
240علي حسن احمد المدي800
240حسين مهدي مرار801
240عبدالعادل سلمان حسن مرار802
240محمد سلمان حسن ال مرار803
240موسى جعفر علي مرار804
240عبدالرحيم عبدالكريم حسن المرار805
240عبدالعزيز عبدالكريم حسن مرار806
240عادل عبدالجبار حسن مرار807
750عبدهللا سعود عبدهللا المرزوق808
240خالد عبدهللا محمد المرزوق809
500احمد عبدهللا محمد المرزوق810
100ام احمد عبدهللا المرزوق811

المبلغاالسمم
360عبدهللا حبيب علي المرزوق812
240سامر عبدالكريم احمد المرزوق813
240موسى جعفر حسن المرهون814
240عدنان جعفر حسن المرهون815
240عقيل عيسى حسن المرهون816
240ايمن علي محمد المزين817
240عبدهللا علي عبدهللا المسباح818
240محمد امين غالب المسجن819
240فاضل عباس غالب المسجن820
300مصطفى علي مهدي مسقلب821
250ام مهدي علي مسقلب822
250حرم مصطفى علي مسقلب823
200جمال مصطفى علي مسقلب824
200مرتضى مصطفى علي مسقلب825
200علي مصطفى علي مسقلب826
200محمد مصطفى علي مسقلب827
200زهراء مصطفى علي مسقلب828
200فاطمه مصطفى علي مسقلب829
1240احمد عبدهللا احمد المطاوعة830

احمد حسن محمد ال شيخ حسين 831
240المطاوعة

240عمران احمد عبدهللا المطاوعة832
240محمد علي مهدي المطرود833
240مسلم علي مهدي المطرود834
240كاظم علي مهدي المطرود835
150محمد سلمان احمد المطوع836
60سلمان محمد سلمان احمد المطوع837
60امنه محمد سلمان المطوع838
240حسين علي حسن المغاسلة839
240فاضل علي حسن المغاسلة840
240علي عيسى ابراهيم ال مغيص841
240المرحوم المال حسن حسين المقيلي842

فضيلة الشيخ صادق المال حسن 843
240المقيلي

240طاهر صادق حسن المقيلي844
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150عبدهللا محمد حسن المقيلي845
240زهير سعيد عبدهللا المنامين846
240مفيد سعيد عبدهللا المناميين847
240نادر محمد موسي ال موسى848
100فاطمه عبدهللا حسن الموسى849
240حسين محمد موسى ال موسى850
240محمد علي محمد ال موسى851
240علي عبدهللا سلمان الموسي852
365صادق حسن احمد الناصر853
240عبدالمحسن سلمان حسن الناصر854
140رضا حسن احمد الناصر855
135حرم صادق حسن الناصر856
100مصطفى صادق حسن الناصر857
100زهراء صادق حسن الناصر858
500حسين مضر هاشم ال ناصر859
300حرم حسين مضر ال ناصر860
120بليغ حسين مضر ال ناصر861
120يوسف حسين مضر ال ناصر862
120احمد حسين مضر ال ناصر863
120امين حسين مضر ال ناصر864
120فاطمه حسين مضر ال ناصر865
120حكيمة حسين مضر ال ناصر866
120هاجر حسين مضر ال ناصر867
120اسماء حسين مضر ال ناصر868
120زكيه حسين مضر ال ناصر869
120حليمه حسين مضر ال ناصر870
100حرم رضا حسن الناصر871
60زهره رضا حسن الناصر872
60زينب رضا حسن الناصر873
60محمد رضا حسن الناصر874
60علي رضا حسن الناصر875
60حسين رضا حسن الناصر876
120عبدالغني حسن احمد الناصر877

المبلغاالسمم
60حسن عبدالغني حسن الناصر878
120سميره احمد الناصر879
60ازهار عبدالغني حسن الناصر880
60ابرار عبدالغني حسن الناصر881
60فاطمة عبدالغني حسن الناصر882
60ايات عبدالغني حسن الناصر883
100غدير صادق حسن الناصر884
60مجتبى رضا الناصر885
1000محمد عبدالكريم احمد الناصر886
240محمد حسن علي الناصر887
240مصطفى حسين مضر ال ناصر888
60زهراء عبدالغني حسن الناصر889
100فاطمة صادق حسن الناصر890
250نهى عبدالكريم احمد الناصر891
240عصام سلمان احمد الناصر892
240محمد عبدهللا محمد الناصر893
100زينب صادق حسن احمد الناصر894
240عبدهللا علي محمد الناصر895

اسماعيل عبدهللا علي السليمان 896
240الناصر

240نعيم حسين عبدهللا ال نصر897
240صالح علي سلمان ال نصيف898
240حسين علي سلمان ال نصيف899
240وسام علي جعفر نورالدين900
240نزار محمد احمد الهاشم901
240هادي محمد احمد الهاشم902
240عباس محمد احمد الهاشم903
240يونس احمد محمد الهاشم904
240يحيى احمد محمد الهاشم905
240محمد احمد محمد الهاشم906
240سعيد يوسف رضي الهليل907
240علي يوسف رضي الهليل908
240عبدالقادر سلمان حسن ال ياسين909
2250عبدهللا علي مهدي ال يتيم910
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100حسين علي ناصر ال يتيم911
60المرحومه شيرين احمد ال يتيم912
300مهدي عبدهللا علي ال يتيم913
240عبداالله حسن ناصر ال يتيم914
100عبدالعزيز عبدهللا علي ال يتيم915
100علي عبدهللا علي ال يتيم916
110شهرزاد احمد اليتيم917
240سلمان علي محمد اليتيم918
240سعيد راشد علي ال يتيم919
300محمد حسن يوسف اليوسف920
240كمال عبدهللا علي اليوسف921

المبلغاالسمم
250احمد عبدهللا الخويلدي1
500جعفر حسن اشبيني2
250حسين علي مهدي مسقلب3
300خالد حسن أحمد المسقلب4
1000عبدهللا حسن مكي الحليلي5
1600محمد حسن جعفر لشويهين6
110شهرزاد احمد اليتيم7
240سلمان علي محمد اليتيم8

إشتراكات كافل يتيم
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27847 فاعل خير1

16977 مسجد جعفر الطيار _ رض _2

400 حملة أسهم الخير3

100 وردة محمد4

1000 مطعم مستر جوس5

370 عائلة ال سنبل6

3700 امل المطوع7

400 السيدة/ بان الصفار8

2000 تهاني ميرزا احمد الحداد9

3391 فاعلوا خير10

3400 فاعلة خير11

200 شريفة ابوالرحي12

1600 علي عبدهللا صباح ال نصيف13

4600 الحاج مهدي سعيد الجامد14

 الحاج عبدالكريم بن منصور 15
50000الجشي

700 شيرين الحميدي16

2650 زكية ماجد علوي الخضراوي17

2650 ليلى الزريع18

3600 فاطمة الزيمور19

 الدكتور شوقي عبدالرؤوف 20
1500السنان

100 محمد جعفر الشرقي21

500 علياء العباس22

3650 فاطمة العماني23

500 علي خليل عبدهللا ال فردان24

1000 بتول عبدالعزيز مال هللا25

1400 عادل عبدهللا حسن المسباح26

 المرحوم الحاج عبدهللا حسن 27
1400المسباح
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200748فاعل خير1
500صندوق القديح الخيري 2
20213مجلس ابوحميد حمدان3
2000مؤسسة عبدالواحد الغانم التجارية4

الصندوق الخيري لمسجد االمام 5
10000الجواد عليه السالم بالقطيف

135000شركة ارامكو السعودية6

شركة الصناعات الكيمائية 7
3000االساسية

مؤسسة حسين احمد الجشي 8
5000التجارية

1000شركة العسيس الدولية القابضة9
5010شركة الجبر التجارية10
15000البنك االهلي التجاري11
3000شركة الراشد لتجارة والمقاوالت 12
18000جمعية تاروت الخيرية 13

جمعية القطيف الخيرية للخدمات 14
16000االجتماعية 

2000شركة مؤسسة العيسائي للتجارة 15
3000كريم اهل البيت ) ع (16
1047ايراد صندوق17
10000صندوق عبدهللا فؤاد الخيري18
5000جمعية االوجام الخيرية19
2500مؤسسة الناجي لمواد البناء20

الشركة السعودية للصناعات 21
10000االساسية ) سابك (

1600مجلس الجواد22

جمعية سيهات للخدمات 23
10000االجتماعية

3277مؤسسة واحة الخط التجارية24

قرطاسية العبيدان للخدمات 25
5000الطالبية

15000جمعية الصفا الخيرية بصفوى26
1000تصاميم لاللمنيوم والنجارة27
14576مسجد جعفر الطيار _ رض _28
3000مؤسسة عبدهللا بن سعد الراشد29

مؤسسة سعيد مهدي السليس 30
2000التجارية

3000مهد البراق للسياحة والسفر31

المبلغاالسمم
500مصنع اكياس النايلون والورق32
3000المكتبة الوطنية الجديده33
6256حجاج حملة النور34
1000أي شي سنتر35

صدقة يوم الجمعة لمسجد الزهراء 36
1869) ع( بالمنيرة

15000جمعية البر الخيرية بسنابس37
10000جمعية الجارودية الخيرية38
9100علي محمد حسن الصفار39

جمعية الجش الخيرية للخدمات 40
1000االجتماعية

علي رضي الشماسي و سعيد 41
5000منصور

6000مؤسسة عادل محمد آل موسي42
30000م . أ . ش43
400مظاهر جعفر44

الحاجة المرحومة فاطمة مدن 45
2000الحداد

3000بنين علي احمد السيهاتي46

الشركة السعودية لالنابيب 47
10000والصلب

شركة المصنع الوطني للحبال 48
1500البالستيكية

فاعل خير - بواسطة الشيخ سعد 49
4000ابراهيم المسعود

3000فضيلة الشيخ عباس المحروس50

فريق االرشاد والتطوير الطالبي 51
1000بالقديح

4427ع . ز52
242حسينية عبدالرحيم بتاروت53
10000طيف العربية54
8300صندوق الحقوق الشرعية بالقطيف 55
235مركز الميزان للتسويق 56
1000متجر بادغيش 57
1247075فاعلوا خير58
4326فاعالت خير59
1150فاعلة خير60

مدير عام فرع وزارة المالية 61
15000بالمنطقة الشرقية

600طالب جامعة الملك فهد بالظهران62
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المبلغاالسمم
جمعية العوامية الخيرية للخدمات 63

8000االجتماعية

5185فرقة االمام السجاد ) لجنة حاج (64
100000وزارة الشؤون االجتماعية65

صدقة يوم الجمعه لمسجد االمام 66
88289علي عليه السالم

أسواق بنده للمواد الغذائية فرع 67
2192القطيف رقم 457

5000عبدهللا يوسف حسين ابخيت68
35000علوي علوي سلمان ابوالرحي69
200بتول احمد هاشم ابوالرحي70
400انور احمد ابوسلطان71
60شاهين حسين علي ابوشاهين72
1000أم سيد ماجد ال اسماعيل73

صاحب السمو الملكي االمير محمد 74
3000بن فهد بن عبدالعزيز اَل سعود

1000محمد عبدهللا امان75
3640علي عبدهللا صباح ال نصيف76
200ابراهيم علي توفيق البراهيم77

المرحوم الحاج عبدالجليل احمد 78
50البشراوي

300المرحوم الشيخ علي البالدي79
50المرحوم رضي عبدالكريم البناي80

المرحوم الحاج عبدالكريم حسن 81
50البناي

100المرحوم رضي عبدالكريم البناي82
25المرحوم رضي علي البندري83
25المرحوم احمد علي البندري84
25المرحومة ام رضي البندري85
5000عبدهللا فؤاد بوبشيت86
500عبدالعزيز عبدهللا محمد ال توفيق87
350الحاج مهدي سعيد الجامد88
2250الدكتور علي الجامع89
500السيد محمد علوي علي الجراش90

محمد حسن بن عبدهللا الجشي 91
1000وابنائه

100000األستاذة فوزية ابراهيم الجفالي92
150حسن ابراهيم صالح الجنبي93
1000عبدالعزيز حسن ابراهيم الجنبي94

المبلغاالسمم
550بدرية سلمان الجنبي95
550فاطمه صالح الجنبي96

فضيلة الشيخ غالب بن حسن ال 97
9000حماد

17200عبدالعزيز ناصر ابراهيم الحمام98
260محمد جعفر سلمان الحمدان99

5000علي حسين بن حمران100
500صالح عبدالكريم حسين الحميدي101
4914حسن احمد محمد الحميدي102
5000سلمان كاظم سلمان حيان103
8000حسن عبدهللا احمد الحيراني104
160المهندس عبدهللا سعيد الخاطر105
500المرحومة  فاطمه صالح الخاطر106
3000السيد حسين السيد عدنان الخباز107

السيد جعفر السيد هاشم 108
200الخضراوي

حرم السيد جعفر السيد هاشم 109
100الخضراوي

فضيلة الشيخ عبدهللا الشيخ علي 110
300الخنيزي

250المرحوم حسن محمد دخيل الدخيل111
250المرحومه ام علي حسن الدخيل112

المرحوم خالد علي محمد ال 113
1050درويش

50محمد سعيد ال درويش114
3000موسى جعفر الدشيشي115

فضيلة الشيخ جعفر بن محمد ال 116
10000ربح

23982عبدالهادي المال عبدهللا احمد الزين117
1000مؤيد عبدالهادي عبدهللا الزين118
2835عدنان شرف حسن السعيدي119
200رضا حسن سقلب120

المرحوم الحاج عبدالغني احمد 121
10000حسين السنان

الدكتور مازن عبدالغني احمد 122
3000السنان

300فاطمة احمد السنان123
3000الحاج عبدالرؤوف حسين السنان124
1300طارق السنان125
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المبلغاالسمم
10000منصور عبدهللا ال سيف126
5330هاشم علوي هاشم الشرفا127

سماحة السيد سعيد السيد احمد 128
20000الشريف

500حبيب علي حسن الشعفي129
100ام موسي الشعفي130

سماحة السيد طاهر السيد جعفر 131
2000الشميمي

308حسين عبدالرسول حسن الشهاب132
400محمد ناصر حسين الشويكي133

المرحوم الشيخ حسين الشيخ علي 134
300الشيخ

200حسن علي عبدهللا الشيخ135
200زينب علي عبدهللا الشيخ136
200فاطمة علي عبدهللا الشيخ137
300ام محمد اقبال علي الشيخ138
300حسين عبدهللا علي الشيخ القديحي139
300المرحوم يعرب علي الشيخ حسين140
300علي يعرب علي الشيخ حسين141
300زينب يعرب علي الشيخ حسين142
300لمى عبدهللا علي الشيخ حسين143
1500عبدهللا علي الشيخ حسين144
2000سماحة الشيخ حسن موسى الصفار145
300المرحوم الشيخ احمد ال طعان146

المرحوم الشيخ محمد صالح ال 147
300طعان

المرحوم محمد الشيخ محمد صالح 148
300ال طعان

1500المهندس عزمي عبدالهادي149
250عبدهللا علي عبدهللا ال عبدالوصي150
200عبدرب الرسول عبدهللا العبدالعلي151
400عبدالرسول عبدهللا علي العبدالعلي152
10000عبدهللا احمد حسين ال عبيد153
250ام عبدالعزيز سعيد ال عبيدان154

فضيلة الشيخ محمد احمد ال 155
566350عبيدان

المال سعيد عبدالكريم كاظم ال 156
3000عبيدان

300وجيه محمد العبيدي157

المبلغاالسمم
5000شركة ال سعيدان للعقارات158
1500احمد تركي علوان العلوان159
100حسين عبدالكريم العلوان160
300السيد محمد السيد كاظم العلويات161
1380عبدالغني حسن محمد العلي162
200محمد علي حسن محمد العلي163
2000صالح عبدهللا العمران164

حملة العمران لزيارة االماكن 165
441المقدس

فضيلة الشيخ عباس بن منصور 166
95750العنكي

فضيلة الشيخ مهدي بن علي 167
113268العوازم

فضيلة السيد حيدر السيد حسين 168
35000العوامي

سعادة الدكتور طالل امين عمر 169
5000الغزاوي

21000الشيخ علي عبدهلل علي الفرج170
1000الحاج جعفر علي الفردان171
200معصومة علي عبدهللا القديحي172

المرحوم علي الشيخ حسين 173
1000القديحي

1000شركة يوسف بن احمد كانو174
500هاشم حسن علي ال محمد175
1500حسين مهدي مرار176
500عادل عبدهللا حسن المسباح177
200محمد عبدهللا حسن المسباح178

المرحوم شاكر احمد محمد 179
2000المطرود

5000الحاج منصور حمزه المعبر180

المهندس عبدهللا مهنا عبدالعزيز 181
2000المعيبد

فضيلة الشيخ صادق المال حسن 182
284200المقيلي

المرحوم الحاج حسن علي ال 183
500موسى

3475علي حسن الموسى184
550عبدهللا علي مهدي ال يتيم185
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المبلغاالسمم
69922 فاعل خير1
12300 شركة ارامكو السعودية2
3990 شركة الجبر التجارية3
180 مؤسسة محمد الموسى التجارية 4
5210 مؤسسة مزايا الغذاء التجارية5
18175 ملحمة الحصار6
270 مسجد جعفر الطيار _ رض _7

 مصنع المنيوم محمد علي 8
350العلويات

1000 المرحوم معتوق علي الدشيشي9
1700 عائلة عمران حسين السعيدي10
600 ابوحسين الشبيب11
1000 علي رضا عبدالعظيم12
500 عباس البحار13
5000 احمد جعفر احمد ال درويش14
40000 العبيكان15
600 شركة روابي للغرف المعزولة16
200 الصفار17
360 ابوعبدهللا18
120 المرحوم عبدهللا احمد ال خلف19
720 عبدالحكيم الخميس20
100 مظاهر جعفر21
13000 فراس علي التاروتي22
550 علي احمد علي البشراوي23
300 احمد علي البشراوي24
2000 روائع القطيف25

 مشروع توزيع لحوم الهدي 26
30000واالضاحي باالحساء

 صندوق الحقوق الشرعية 27
33600بالقطيف 

74550 فاعلوا خير28
1917 فاعلة خير29
2000 مؤسسة عالم مخازن التوفير30

 أسواق بنده للمواد الغذائية فرع 31
3407.06القطيف رقم 457

المبلغاالسمم
 شركة صالح وعبدالعزيز 32

2000أباحسين المحدودة

350 صالح ابوشلوه33
55 موسى جعفر حسن آل جعفر34
220 محمد تقي احمد الجنبي35
430 زينب احمد رضي الجنبي36

 فضيلة الشيخ عبدهللا الشيخ علي 37
5430الخنيزي

230 محمد حسين الخواجة38
240 أبناء هشام الزين39
270 علي ابوالسعود40

 فاضل علي عبدهللا ال الشيخ 41
900حسين

260 خالد احمد حسن العبيدان42

 المرحوم فاضل عبدهللا علي 43
170اعبيدان

700 عبدهللا حسن محمد العبيدي44
600 يونس العلوان45
7650 المرحوم حسن رضي العلوان46
400 محسن حسن محمد العلويات47

 الحاج المرحوم عبدهللا علي 48
1250الغضبان وابنه المرحوم سلمان

240 حسن عبدهللا علي الفرج49
350 مجيد الفرج50
500 مهدي عبدهللا مهدي الفردان51
130 حسين عيد كريكيش52

 شركة سعيد احمد المحروس 53
14048واوالده

3220 خالد سعيد احمد المحروس54
200 سعيد علي مرار55
2841 الشيخ عبدالمجيد بن حسن النمر56
3250 يوسف محمد عبدهللا اليوسف57
2000 يوسف اليوسف58

التبرعات العينية اإلجتماعية
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التبرعات العينية للصيدلية
المبلغاالسمم

 أسواق بنده للمواد الغذائية فرع 1
900القطيف رقم 457

 المرحوم السيد حسن علوي 2
3700السعيدي

380 عبداالمير الشماسي3

المبلغاالسمم

150 فريج اصويلح1

49645.06 مستشفى العرف بدولة الكويت2

التبرعات العينية لكارثة الحريق

المبلغاالسمم

24358 فاعل خير1

350 يحيى جعفر احمد ال حمدان2

275 مطعم كيتوس3

المبلغاالسمم
1800 فاعل خير1

450 مخبز رغيف تاروت 2

700 مطبعة البيان العربي بالقطيف 3

1000 مؤسسة عالم الحلويات4
1000 مطعم غريب طوس5
300 مؤسسة رؤية األبداع التجارية6
13000 السيف للبصريات7
3150 زهير للبصريات8

 مؤسسة علي محمد الشيخ 9
500التجارية الشامل

4095 العيون الساحرة للنظارات10
719 احمد عبدالمحسن سلمان العلوان11
500 احالم محمد علوي العوامي12
600 فايز حميد الهاشم13

المبلغاالسمم

300 حسن اسعد حسن السعيدي1

التبرعات العينية لتحسين المساكن

التبرعات العينية لمركز المكفوفين

التبرعات العينية للمرافق العامة
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المبلغاالسمم

2800 فاعل خير1

5200 البنك االهلي التجاري2

5460 مؤسسة محمد الموسى التجارية 3

200 مجمع سندس للخياطة الرجالية 4
300 ال مدن لالكترونيات 5
600 تحفة المنزل6
300 مطبخ ومطعم التنور7
200 ال عبيد لالكترونيات8
6700 اسواق الزاير للعبي9

1000 الطيب الطازج10
1050 كمبيوتر االجيال11
500 مؤسسة عالم الحلويات12
1000 مؤسسة السنان لبيع العطور13
510 خياط قمر بني هاشم14
3200 مهد البراق للسياحة والسفر15

 شركة علي وحسن علي حسين 16
2000العيد للحلويات والمعجنات

300 سبيشل للكمبيوتر17
1500 مصنع الغزوي لاللمنيوم18
300 درة الرياضة19
9000 حملة سيد الشهداء20
750 قافلة السيدة رقية21
2000 قرية االلعاب الذكية22
150 مجدي لألواني المنزلية23
150 اللواء للرياضة24
220 مؤسسة نبراس الخير25
900 النجاح لالتصاالت26
400 العترة لبيع الخضار27
1000 الغاوي للديكور 28

المبلغاالسمم
9913 فاعلوا خير29
300 الشامل للتوفير30
1050 مؤسسة روابي القطيف التجارية31
200 مركز تراث للتحف والهداية32
1050 مؤسسة عجيب للستائر والديكور33
200 مؤسسة عبدالجليل المسبح34

التبرعات العينية لكافل اليتيم
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المبلغاالسمم

3000 الناصر لزجاج السيارات1

 المرحومة الحاجة عبدة العلي علي 2
1200افوير

730 عبدالكريم حسن احمد البشراوي3

 المرحومه ام عبدالكريم حسن 4
240البشراوي

240 المرحوم حسن احمد البشراوي5
500 عبدهللا سلمان علي الجارودي6
140 نوح سلمان حبيب الجارودي7
350 الحاج مهدي سعيد الجامد8
300 السيد محمد علوي علي الجراش9

1000 زكية احمد الحريفي10
380 الحاج احمد ابراهيم الحصار11
500 عبدالعزيز احمد علي الحصار12
700 حسين احمد عيد الحصار13
500 أم فؤاد الحصار14
500 سعيد عبدالكريم حسين الحميدي15
1200 حسين احمد محمد حيان16

 ام الدكتورناصر سعيد ناصر 17
1000الخاطر

500 المال سعيد ناصر الخاطر18
1000 الدكتور ناصر سعيد ناصر الخاطر19
500 حرم عبدهللا سعيد الخاطر20
200 ام المهندس نادر سعيد الخاطر21
150 محمد علي عبدهللا الخويلدي22
50 محمد حسن علي الخويلدي23
150 علي حسن محمد الدخيل24
1000 مهدي حبيب مهدي الزين25
1000 علي عبدالكريم علي الستري26

 المرحوم السيد اسعد السيد حسن 27
1000السعيدي

 المرحوم ابوغازي والمرحومه ام 28
480غازي سلطان

اشتراكات كافل اليتيم
المبلغاالسمم

 حرم المرحوم السيد طاهر ال السيد 29
500ناصر

100 فاطمة جعفر الشاخوري30
3000 عبدالواحد علي حسن الشعفي31
100 الحاج علي حسن الشعفي32
100 فاتن جعفر علي الشعفي33
400 مهدي علي حسن الشويكي34
360 احمد عيسى محمد الصفار35
1200 المرحوم الحاج عيسى محمد الصفار36
1200 مسلم عيسى محمد الصفار37
500 علي مهدي احمد ال طحنون38
350 المال محمد عبدهللا العبدالنبي39
500 فاطمة عبدالكريم مهدي العبدالنبي40
200 سلمان علي عبدهللا ال عبيد41
50 زهرة علوي علوي العلويات42
600 مصطفى حسن محمد العلي43
600 علي حسن محمد العلي44

 الحاج المرحوم عبدهللا علي 45
50الغضبان وابنه المرحوم سلمان

50 علي عبدهللا علي الغضبان46
50 مناجاة علي عبدهللا علي الغضبان47
50 هادي علي عبدهللا الغضبان48
50 انوار علي عبدهللا الغضبان49

 الحاج مهدي عبدهللا الفردان )ابو 50
600عبدهللا (

250 مهدي علي مهدي مسقلب51
250 علي مهدي المسقلب52
150 عبدهللا محمد حسن المقيلي53
600 خلود ونهى الوصيبعي54
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المبلغاالسمم
56512 فاعل خير1

4000 مجموعة صيدليات المهنا 2

 الموظفين االداريين بكلية المعلمين 3
400بالدمام 

3330 مجلس ابوحميد حمدان4
1500 فريق العربي 5
1500 مكتب البريكي الهندسي األستشاري6
1000 مؤسسة عبدالواحد الغانم التجارية7
500 مطبخ ومطعم الحسين8

 مؤسسة محمد منصور قصقوص 9
250التجارية

500 معرض ال ظاهر للمالبس الجاهزة10
1000 مؤسسة النهاش التجارية لالقمشة 11
777 ايراد صندوق12

 مؤسسة محمد المطاوعة للرخام 13
1000والديكور والسراميك

 شركة شهاب وال حريز للخراطة 14
3000والحدادة

1500 فلورنسا15
3277 مؤسسة واحة الخط التجارية16
100 ابن القديح للكمبيوتر17
4721 مسجد الزهراء ) ع ( بالمنيرة18
900 مركز لولو النسائي19
1500 فريق جوفنتوس20
1500 فريق االستقالل21
1500 فريق االوجام22
1500 فريق السد23
200 بروستد ابرار24
500 ورشة المرزوق للتكييف والتبريد25
1200 موظفي كلية المعلمين في الدمام26
250 براعم القديح الصغيره27

تبرعات كافل اليتيم
المبلغاالسمم

13000 مسجد جعفر الطيار _ رض _28

 مؤسسة سعيد مهدي السليس 29
1500التجارية

500 مركز االسكافي للسيارات30

 مؤسسة سحر لاللوان واالصباغ 31
300والديكور

1500 فريق العميد32
2000 فريق المرصاد33
1500 فريق رأس تنورة34
1500 مؤسسة عبيدوه وشريكه رضي35
1000 مفروشات الشماسي36
500 مفروشات المسحر37
1830 ديوانية الزهراء ) ع (38
1500 ال سيف للبصريات39
43136 ايراد ايام التضامن مع اليتيم40
1500 ثالجة بن حمدان41
1500 فريق النبراس42
1500 فريق الطف43
1500 فريق الوصيف44
3000 مسجد الشهداء45
2000 مؤسسة الطويلب لألنارة46

 ايراد مسابقة كافل اليتيم لعام 1431 47
1150هـ

200 فاطمة جعفر علي الشعفي48
200 محمد جعفر علي الشعفي49
200 موسى جعفر علي الشعفي50
200 ام عبدالرسول حسن ناصر العبيدان51
128 حملة اليوسف بالقطيف52
100 علي احمد ال شهاب53
100 صالح علي ال رمضان54
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المبلغاالسمم

 صدقة يوم الجمعة لمسجد الزهراء 55
1820) ع( بالمنيرة

150 ام السيد حسين العلويات56
300 استراحة شباب مضر57
300 محمد احمد جعفر58

 ايراد مسابقة كافل اليتيم لعام 59
143245330هـ

200 زهرة االرجوان60
350 السيدة/ بان الصفار61

 شركة علي وحسن علي حسين العيد 62
2000للحلويات والمعجنات

170 طيور الغدير للطيور واالسماك63
1500 القيصوم للحوم64
1000 مشويات ومعجنات النور65
1500 معرض شهاب لألثاث66
1000 المعيبد للتكييف واالجهزة المنزلية67
50 سعود رضي حسن ال محمود68
300 زيرو ون69
200 فاعل خير بواسطة حسين كويس70
100 نجاح الناصر71

1250 جمعية السيدة رقية) ع (72

300 باب الخير للمكسرات والحلويات73

 مركز الصفار للستائر و 74
2000المفروشات 

224853 فاعلوا خير75
868 فاعالت خير76
2050 فاعلة خير77
190 مفروشات العلقم78
200 مركز البلد للتسويق79
500 الغزوي فاشن80

1000 الغزوي لالتصاالت وااللكترونيات81

109200 وزارة الشؤون االجتماعية82

المبلغاالسمم
1500 بوكا جونيور83
1000 مؤسسة سعيد علي ال مرار84
300 الخطاط ابو جالل85
2000 حوزة السيدة المعصومه بالقديح86
466 حملة انوار البقيع87
100 جميلة الشرق للجالبيات88
200 منار القطيف لالتصاالت89

 المرحوم سعيد مهدي الخويلدي مع 90
200ابنه مهدي

150 مركز شحن الجوال بالقديح91
1500 فريق شباب القديح92
1500 فريق المنتظر93
500 غادة علوي هاشم ابوالرحي94
500 سعيد عبدهللا احمد ابوشاهين95
100 مريم احمد احمد ابوشاهين96
1500 فريق البحاري97
1450 علي عبدهللا صباح ال نصيف98
1000 ممدوح احمد جواد البشراوي99

200 سعيد عبدالكريم حسن البناي100
100 محمد عباس علي ال توفيق101
1285 الحاج مهدي سعيد الجامد102
2250 الدكتور علي الجامع103
1000 عماد عبدالرسول الجنبي104
500 مصطفى محسن عبدهللا الجنبي105
9200 جابر ياسين الحرز106
200 حسينية حسن الحسيني107
100 حسين احمد عيد الحصار108
100 هادي حسين احمد عيد الحصار109
100 سكينه حسين احمد عيد الحصار110
100 ايه حسين احمد عيد الحصار111
100 ريم حسين احمد عيد الحصار112
100 محمد حسين احمد عيد الحصار113
100 فاطمة حسين احمد عيد الحصار114
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المبلغاالسمم
100 علي حسين احمد عيد الحصار115
100 داؤود حسين احمد عيد الحصار116
200 سارة علي حسن الحمام117
50 نوال ناصر الحمام118
200 محمد حسين الحيان119
2500 محمد عبدهللا احمد الحيراني120
4240 عبدالعزيز مهدي صالح الخاطر121
1000 المهندس احمد سعيد ناصر الخاطر122
1000 هاشم حسين ابراهيم ال خضر123
500 حسين هاشم خضر124
200 السيدعلي جعفر هاشم الخضراوي125
4500 زكية ماجد علوي الخضراوي126
510 الحاج مهدي محمد الخويلدي127
500 ليلى حسن علي الخويلدي128

 المرحوم عبدهللا احمد محمد آل 129
2000داوود )أبوفايز(

 المرحوم عبدالعزيز حسن محمد 130
200الدخيل

250 المرحوم حسن محمد دخيل الدخيل131
250 المرحومه ام علي حسن الدخيل132
50 محمد سعيد ال درويش133

100 حسين عيد محمد الدشيشي134

 شركة عبدالعزيز حسن الدهان 135
500وشركاه

150 علي ياسر علي ال ربح136

500 علي عبدالكريم علي الستري137

150 عبدهللا عبدالكريم علي الستري138

500 احمد عبدالكريم الستري139

200 معصومة علوي سلمان السعيدي140
200 بدرية عبدهللا السالط141
500 حبيب علي حسن الشعفي142
100 عباس علي حسن الشعفي143

المبلغاالسمم
100 حرم عباس علي الشعفي144
100 فاضل عباس علي الشعفي145
100 علي عباس علي الشعفي146

100 ام موسي الشعفي147

 سماحة السيد طاهر السيد جعفر 148
2000الشميمي

1000 عبدهللا علي الشيخ حسين149
500 عبدهللا مكي ال عبدالحي150
1789 عائلة احمد عيسى صالح العبدالنبي151
500 فاطمة عبدالكريم مهدي العبدالنبي152
200 عبدالرسول عبدهللا علي العبدالعلي153
200 حرم المرحوم احمد عيد ال عبيد154
250 ام باقر حسين ال عبيد155
250 ام عبدالعزيز سعيد ال عبيدان156
11378 فضيلة الشيخ محمد احمد ال عبيدان157
1260 حسن عبداللطيف حسن اعبيدان158
112 وجيه محمد العبيدي159
100 احمد عبدالوهاب احمد العكراوي160
200 فاطمة رضي العلوان161
100 السيد علي السيد كاظم العلويات162
200 السيد محمد السيد كاظم العلويات163
100 سلسبيل ماجد العلويات164
500 عبدالغني حسن محمد العلي165
2000 علي العنكي )ابو فراس (166
2000 عبدهللا صالح الغراب167
500 ام جعفر عبداالله الغزال168
1500 الشيخ علي عبدهلل علي الفرج169

 الحاج مهدي عبدهللا الفردان )ابو 170
300عبدهللا (

200 الحاج حمزة عبدهللا الفردان171
1000 الحاج جعفر علي الفردان172
3000 عبدهللا خليل عبدهللا الفردان وعائلته173
2454 فاعالت خير بواسطة شاكر القويسم 174
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المبلغاالسمم
1000 عبدالرسول علي علي المحيشي175
100 سلمان علي مهدي ال مرار176
500 احمد عبدهللا المرزوق177
250 محمد عبدهللا حسن المسباح178
200 علي مهدي محمد المطاوعة179
200 علي محمد عبدهللا المطاوعة180

 المرحوم شاكر احمد محمد 181
2000المطرود

 فضيلة الشيخ صادق المال حسن 182
279المقيلي

3375 علي حسن الموسى183
300 زكية يوسف المويلغي184
1000 سامي علي سلمان ال يتيم185

المبلغاالسمم
150احسان عبدهللا  القديحي 12

1000الدانة محمد الهاشم2

1000الدكتورة نزيهة علي محمد المزين3

1000حسين أحمد آل سالم4

1000حسين علوي صالح ابو الرحي5

6
حسين علي حسين القديحي/ 

المرحومين علي حسين و محمد 
صبري الشيخ

800

1000ذكريات حسن آل قويسم7
2500عبدالحميد عبدهللا ال كمال8

1000عبدالعزيز جعفر محمد آل درويش9

1000عبدالعظيم علي الشيخ حسين10
1000عبدالقادر أحمد عبدهللا المطاوعة11
1000عبدالكريم العبدرب النبي12

2000عبدالكريم حسن عبدهللا الغزوي13

1500علي ال حبيب14
400عيسى حسن مهدي المرهون15
600فايدة موسى األربش16
800فوزية عبد اللطيف الناصر17
1000محمد جعفر حيان18
1000محمد حسن علي الستري19
1000محمد علي احمد الجنبي20
1000منصور علي شويهين21
1000موسى عبدالوهاب العكراوي222
2000هيثم علي رضا الدب23

اإليداع المباشر -  كفالة يتيم 
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المبلغاالسمم
26909 فاعل خير1

2400 ح.س.م2

4800 مجلس ابوحميد حمدان3

6600 مجلس علي ابراهيم شويهين4

 نيابة عن االمام المهدي المنتظر ) 5
2500عجل هللا فرجه الشريف(

7800 مربيات الروضة6
2400 مجلس الجواد7
2400 فاعلة خير ب . ع . ع8

4720 الخطوة9

3000 براعم القديح الصغيره10
5850 أ م ف11
2400 المرحومة زهرة علي الحيراني12

2400 فاعلة خير  ) ابوسجاد (13

 مجلس المرحوم حسن حسين 14
2400المحمود

2400 ام فاطمة15
2400 فاعلة خير ) بنت الحسن الزكي (16
2400 العلوية ام القاسم17
2400 مريم سعيد محسن بزرون18
1000 حسين حسن الحسيني19
200 سعود رضي حسن ال محمود20
200 زهراء احمد حسن الحليلي21
200 ام محمد رضا22
200 ماجدة منصور23
2183 فاعلوا خير24
19500 فاعلة خير25
2200 مدرسوا  الثانوية االولى بالقديح26

كفاالت كافل اليتيم
المبلغاالسمم

3250 االنامل البيضاء27

 شباب شركة وورلي بتروكون 28
4022بالخبر

2400 فاعلة خير ) ام ممدوح(29
1200 ام نزار ) فاعلة خير(30

 المرحوم سعيد مهدي الخويلدي مع 31
2400ابنه مهدي

 محمد سعيد مهدي الخويلدي +أختة 32
2600فاطمة

2400 هاشم احمد هاشم ابوالرحي33
2750 غادة علوي هاشم ابوالرحي34
2400 صديقه جعفر احمد ال اسماعيل35
200 علي احمد عبدهللا انصيران36
5800 علي عبدهللا صباح ال نصيف37
2400 ابراهيم علي توفيق البراهيم38
2400 حرم علي كاظم البشراوي39
600 ام كوثر البشراوي40
2400 ام عبدالغني عبدالكريم البناي41
1800 سعيد عبدالكريم حسن البناي42
2400 ام جواد سعيد البناي43
4950 محمد سعيد احمد البندري44
2400 االستاذه صباح عبدالرسول البيش45
2400 االستاذه سميرة عبدالرسول البيش46
2400 حليمه صالح رضي التاروتي47
2400 عبدالعزيز عبدهللا محمد ال توفيق48
1000 رمله عبدهللا محمد ال توفيق49
2400 الدكتور جعفر علي ناصر ال توفيق50
7200 اشرف محمد علوي الجراش51
2400 صالح مهدي حسن جعفر52
4800 باسمة مكي حسين الجمعة53
30000 عبدالهادي احمد منصور الجنبي54
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المبلغاالسمم
2400 نضال تقي احمد الجنبي55
2500 جاسم مهدي الحاجي56
4800 جابر ياسين الحرز57
1000 محمد احمد علي الحريفي58
2600 محمد بن الحسن59
2000 حسينية حسن الحسيني60
2200 المرحومة هنية احمد الحليلي61
2400 المرحوم احمد حسن مكي الحليلي62
2400 عبدالعزيز احمد صالح الحمادي63
4800 علي حسن علي الحمام64
4800 سارة علي حسن الحمام65
2400 علي عبدهللا حسن الحميدي66
2400 سهيل عبدهللا احمد حيان67
2400 الدكتور محمد مهدي صالح الخاطر68
2400 سلمان احمد عبدهللا الخاطر69

 المرحوم علوي علوي الخضراوي 70
5000) ابوالسيد باقر (

2400 منير محمد صالح الخميس71
4800 فؤاد عبدالكريم الخنيزي72
2400 م ع الخويلدي73
2500 ف ع الخويلدي74
5850 جعفر موسى جعفر الدشيشي75
6500 احمد جعفر موسى الدشيشي76
2400 عبدالهادي علي معتوق ال ربح77

 المرحوم حسين عبدالهادي علي 78
2400ال ربح

2500 علي ياسر علي ال ربح79
4800 عبدالهادي المال عبدهللا احمد الزين80
2400 المرحوم المال زين الزين81
2400 ام احمد شاكر احمد عيسى الصفار82
2400 عائلة علي ال السبع83
2400 عبدهللا عبدالكريم علي الستري84
1200 معصومة علوي سلمان السعيدي85

المبلغاالسمم
2400 سعود سعيد محمد ال سليمان86

 المرحوم السيد طاهر السيد احمد ال 87
2400السيد ناصر

 محمد جواد السيد طاهر ال السيد 88
2400ناصر

1400 فاطمة جعفر الشاخوري89
5000 علي عبدهللا سلمان الشاعر90

 المرحوم علي عبدهللا سلمان 91
2400شويهين

1000 محمد حسن اشويهين92
2400 دالل نصر علي الشيخ93
2500 علي عمر علي الشيخ94
2400 رنا علي عبدالكريم الصفار95

 المرحوم محمد الشيخ محمد صالح 96
2400ال طعان

2200 علي حسين علي العازمي97
2400 علي رضي عبدالعلي98
2400 المرحوم الحاج احمد عيد ال عبيد99

2200 حرم المرحوم احمد عيد ال عبيد100
2400 المرحوم حسين احمد عيد ال عبيد101
2400 محمد مهدي حسن ال عبيد102

 المرحوم الشاب مسلم عبدالكريم 103
2400عبيدان

2400 علي عبدهللا علي العرفات104
2400 احمد عبدالوهاب احمد العكراوي105
3400 ام مهدي العلوان106
2400 ماجد علي رضي العلويات107
1000 فوزية مهدي العوازم108

 المرحوم الشاب حسن علي احمد 109
1680العوى

200 عباس حسين احمد غزوي110
2400 حسين علي حسن الغضبان111
400 فاطمة عبدالقادر الفاطمي112
2400 الشيخ علي عبدهلل علي الفرج113
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المبلغاالسمم
2000 حسن محمد حمزة الفردان114

2400 ام عبدهللا الشيخ حسين القديحي115

 المرحوم عبدهللا الشيخ حسين 116
2400القديحي

 المرحوم الشيخ حسين بن الشيخ 117
2400علي القديحي

2400 حسين علي ناصر القصير118
2400 الدكتور غازي مهدي القطري119

 المرحوم الحاج سعيد احمد 120
2400المحروس

 فاعلة خير - بواسطة عبدالعزيز 121
2400المحسن

 ام المرحوم علي محمد الشيخ محمد 122
2400صالح

2400 ديوانية عبدالغني سعيد مهدي المدن123

2400 سلمان علي مهدي ال مرار124
2800 عادل عبدهللا حسن المسباح125
2750 محمد عبدهللا حسن المسباح126

 المرحوم الحاج عبدهللا حسن 127
6300المسباح

200 علي احمد المطاوعة128
50 علي حسن الموسى129
2400 فائقة عبدهللا علي الناصر130
200 فاطمة آل نصيف131

 المرحومة نمارق رمزي علي آل 132
1600نهاب

1800 خلود ونهى الوصيبعي133

المبلغاالسمم
4800أفراح حسن البشراوي 12

400بدر رضي ال تريك21

2000فؤاد محمد سعيد الخباز  31

4000ممدوح البشراوي4

اإليداع المباشر - تبرع كافل يتيم 
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المبلغاالسمم
350 رضي علي مكي الحمدان1

350 مؤيد صالح مهدي ال مرار2

300 محمد علي محمد الجنبي3

350 احمد محمد علي العوامي4

200 علي محمد صالح المغرور5

350 صالح حسن محمد ال طالق6
200 مجتبى حسن علي الربيع7
450 ناصر سلمان الصادق8

450 عبدهللا عبدالكريم علي المرزوق9

150 محمد علي ال داؤود10
200 مهدي عبدهللا علي ال عرفات11
200 معتوق عباس ال زين الدين12

200 محمد علي عبدالمحسن الحجاج13

300 زهير علي علي ال خليفة14

200 محمد علي حسن الشويخات15
200 جاسم احمد عبدالكريم ال جميع16
200 فاطمة محمد الحجر17
200 زهراء حسن المقبل18
200 فاطمة عبدهللا احمد ال دريس19
200 بتول احمد سلمان الشويهين20
200 بيان احمد ال زيمور21
200 نداء محمد عبدهللا محمد ال تنبل22
350 موسى احمد ال جميع23
500 علي احمد ال جميع24
200 زينب علي جعفر الحداد25
200 مهدي عبدالمحسن محمد آل حمود26

االشتراكات 
المبلغاالسمم

200 امل عبدهللا عبدالكريم الجميع27
450 فايز علي سلمان الخميس28
200 سهير علي سلمان الخميس29
300 عبدهللا علي معتوق ال داوود30
200 خلود عبدهللا دعبل31
350 علي زكي الدهان32
300 محمد عبدهللا الرميح33
200 مريم عبدهللا احمد الرميح34
200 زهراء علي الصفار35
250 نزار حسين الصفواني36
200 زهراء علي الضامن37
350 احمد عبدالمحسن سلمان العلوان38
300 احالم محمد علوي العوامي39
1000 حسن سليمان الفارس40
200 فاطمة حسن الفرج41
300 احمد علي المبارك42
200 فاطم حسن عبدهللا ال مبارك43
200 وسيم محمد عبدهللا المرزوق44
100 محسن مهدي مغيص45
200 زهراء احمد الناصري46
200 خديجة علوي حيدر الهاشم47
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المبلغاالسمم
1000 مطاعم أسبايسي ميل1

80 ايراد انشطة مختلفة للمكفوفين2
12498 ايراد انشطة مركز المكفوفين3
165 رضي علي مكي الحمدان4
400 لولوة سعيد عبدرب الرسول5
370 غزيل نامي الدوسري6
40 محمد علي ال داؤود7
4500 مدارس الخط االهلية- القطيف8

 مركز ابتسم لضيافة االطفال- 9
500القطيف

2080 ايراد مهرجان يوم البصر العالمي10
300 غفران محمد حبيب محمد تال11
110 عبدهللا عمر علي العبودي12

األنشطة

المبلغاالسمم
2101 فاعل خير1

3000 مخبز رغيف تاروت 2
1500 مؤسسة ابو السعود التجارية3
1000 مؤسسة عالم الحلويات4
1000 السالم لنقل والسياحة والسفر5
1039 ايراد انشطة مركز المكفوفين6
1000 عبدهللا ابراهيم ال ابراهيم7

 مسجد الرسول االعظم ) ص ( 8
1272بمدينة صفوى

3142 مأتم ابو انور اوحيد9

4326 مسجد االمام علي ) ع ( بسنابس10
7826 حسينية الرسول االعظم بصفوى11
4128 حسينية الحوراء بالناصرة12

 مأتم أهل البيت) العوامي ( أم 13
1059الحمام

 احمد آل ابراهيم ) جمعية التعاونية 14
1000بصفوى (

2000 جمعية التعاونية بصفوى15
2000 مكتب مسير النور للخدمات العامة16
5000 مجموعة فدك العقارية17
500 مركز االبصار18
7000 مؤسسة الدليمان للنظارات19
17000 مستشفيات ومراكز مغربي20
800 هاني احمد الحسن21
1684 فاعلوا خير22
300 علي احمد ال جميع23
90 امل عبدهللا عبدالكريم الجميع24

التبرعات
المبلغاالسمم

100 السيدعلي جعفر هاشم الخضراوي25
200 زينب ابراهيم ال درويش26
1500 علي ابوالسعود27
1000 علي مهدي احمد ال طحنون28
720 علياء علي العباس29
500 احمد عبدالمحسن سلمان العلوان30
500 علي خليل عبدهللا ال فردان31
1050 احمد علي المبارك32



83

المبلغاالسمم
250 فاطمة علي مكي السادة1

250 خلود سلمان يوسف الدبيسي2
250 حنان عباس ابراهيم الصالح3
250 رقية حسن احمد البناي4
300 مريم احمد ناصر الرهين5
300 فاطمه كاظم علي ال رضوان6
200 زينب معتوق مهدي ال كاظم7

700 زهراء محمد العراجنة8

270 فاطمة عبدهللا احمد ال دريس9

90 بتول احمد سلمان الشويهين10
160 غدير ابراهيم ال درويش11
160 زينب حسين البطران12

250 بيان احمد ال زيمور13

1800 محمد جمال ابوالرحي14

150 فاطمة علي عبدهللا ابوتاكي15
1300 غفران محمد حبيب محمد تال16
560 نداء محمد عبدهللا محمد ال تنبل17
750 زهراء ابراهيم احمد الحايك18
180 زينب علي جعفر الحداد19
470 امل عبدهللا عبدالكريم الجميع20
570 سهير علي سلمان الخميس21
80 عقيلة علي سلمان الخميس22
120 زينب ابراهيم ال درويش23
270 خلود عبدرب النبي دعبل24

الدورات
المبلغاالسمم

160 نعمة سلمان حبيب ال رضوان25
120 مريم عبدهللا احمد الرميح26
60 زهراء علي حسن علي الصفار27
170 زهراء علي الصفار28
170 زهراء علي الضامن29
100 زهرة علي راشد الضامن30
900 زهره محمد عبدهللا عباس العراجنة31
140 فاطمة حسن الفرج32
250 فاطمة احمد القطري33
180 فاطم حسن عبدهللا ال مبارك34
160 مريم مسيح احمد ال مدن35
160 ليلى عبدالمحسن الناصر36
160 زينب علي منصور ال ناصر37
160 نورة علي منصور ال ناصر38
510 زهراء احمد الناصري39
60 خديجة علوي حيدر الهاشم40
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