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خادم احلرمني الشريفني

ǻɀȞȅ ȯǓ ȂɅȂȞȱǟǼǤȝ ȸǣ ȷǠȶȲȅ ȬȲƫǟ
ملك اململكة العربية السعودية

صاحب السمو امللكي األمير

ǻɀȞȅ ȯǓ ȂɅȂȞȱǟ ǼǤȝ ȸǣ ȤɅǠȹ ȸǣ ǼȶƮ
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

صاحب السمو امللكي األمير

ǻɀȞȅ ȯǓ ȂɅȂȞȱǟǼǤȝ ȸǣ ȤɅǠȹ ȸǣ ǻɀȞȅ
الدكتورأمير املنطقة الشرقية

ƑøøøȎȪȱǟ ǃǟǼǤȝ ȸǣ ǼøøǱǠȵ
وزير الشؤون اإلجتماعية

صاحب السمو امللكي األمير

ǻɀȞȅ ȯǓ ȂɅȂȞȱǟǼǤȝ ȸǣ ȷǠȶȲȅ ȸǣ ǼȶƮ
ولي ولي العهد والنائب الثاني

لرئيس مجلس الوزارء ووزير الدفاع
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إىل كل الذين ساهموا يف دعم مسرية اجلمعية اخلريية.

إىل أولئك النفوس السخية اليت جادت بالعطاء سواء كانت مادي أو عيين أو ضحت 

هذا  ألفراد  العامة  املصلجة  حيقق  ملا  اجلمعية  وفاعلية  دور  إبراز  أجل  من  بوقتها 

اجملتمع. إليكم مجيعًا حصيلة عملكم ومثرة نتاجكم اخلريي.

إليكم يا من كان لكم الفضل يف سد حاجة احملتاج أو من غاب عنه اإلرشاد.

إليكم مثرة جتارتكم اليت يفخر بها كل إنسان، إذ القلم يعجز عن كتابة كلمات 

الثناء والشكر، كما نعجز عن حصر الثواب الذي نلتموه من رب العباد.

مشكورة  مساعيكم  أن  إذ   ، هـ   1435  -  1434 املاليني  العامني  خالل  عملكم  نتاج  إليكم 

وأعمالكم عند املوىل مقبولة إن شاء اهلل.

راجني من املوىل التوفيق والسداد واحلمد هلل رب العاملني.  

جملس إدارة اجلمعية
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مت  و   ، هـ   1387 عام  االجتماعية  للخدمات  اخلريية  العوامية  مجعية  تأسست   
تأسيس  ، وكان   11 برقم  آنذاك  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  لدى  تسجيلها رمسيا 
و  اخلريية  األمل  مجعية  وهما  البلدة  يف  خرييتني  مؤسستني  اندماج  نتيجة  اجلمعية 
الصندوق اخلريي يف مجعية واحدة ، اليت ال زالت تقدم خدماتها النبيلة بتوفيق من اهلل 
سبحانه و تعاىل و جود أهل اخلري أمثالكم لرتتسم البسمة على شفاه احملرومني و لننعم 

مجيعًا حبياة ملُؤها الرب واإلميان .

رئيس  منهم  عضواً  عشر  أحدى  من  يتكون  إدارة  جملس  من  اجلمعية  تتكون   
اجمللس ونائبه و أمني السر وأمني الصندوق وأعضاء اللجان، ويوجد باجلمعية حاليا سبعة 
عشر جلنة يعمل بها أكثر من أربعني عضواً متطوعًا، منهم أحدى عشر من أعضاء جملس 

اإلدارة و الباقي من خارج اجمللس واللجان هي :
دار   ، العامة  املرافق   ، املساكن  لتحسني  اخلريية  اللجنة   ، اليتيم  كافل   ، االجتماعية 
 ، العامة  العالقات   ، األعمال  وتطوير  االستثمار   ، الدورات   ، واملالية  اإلدارية  الطفولة،  
اإلعالمية ، تقنية املعلومات ، تيسري الزواج ، النسائية ، التأهيل والتوظيف ، التربع بالدم ، 

إصالح ذات البني ، سبل السالم لعلوم القران  . .

ريال   150 مبلغ  وهو  السنوي  االشرتاك  بدفع  اجلمعية  أعمال  لدعم  ندعوكم   
فأكثر، أو التربع بأي مبلغ عن طريق دفع املبالغ يف مكاتب اجلمعية أو بواسطة اإليداع يف 

حسابات اجلمعية يف البنوك، أو بالتحويل الشهري من حساب املتربع أو املشرتك إليها.

التأســيس :

اللجان العاملة :

اإلخوة الكرام :

نبذة عن الجمعية ودعوة ألهالي الخير
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تهدف اجلمعية إىل تقديم اخلدمات االجتماعية اليت حتتاجها منطقتها دون أن   
يكون هدفها احلصول على الربح املادي وتشمل هذه اخلدمات ما يلي :-

أو  شهرية  إعانات  بشكل  احملتاجني  لألشخاص  العينية  و  النقدية  املساعدات  تقديم   •
مساعدات مؤقتة لألفراد واألسر اليت يثبت البحث االجتماعي استحقاقهم.

احلوادث  من  واملتضررين  احملتاجني  لألشخاص  والعينية  النقدية  املساعدات  تقديم   •
سيئة النتائج كاحلريق أو تهدم البيوت.

اخلدمات  لتقديم  الصحية  واملراكز  واألهلية  احلكومية  املستشفيات  مع  التعاون   •
الوقائية  األعمال  يف  واملشاركة  احلاجة,  ذات  الفقرية  لألسر  الصحية  العالجية 

الصحية.
املياه  وبرادات  واملظالت  واملقابر  املوتى  كمغتسل  العامة  واملرافق  باملساجد  االهتمام   •
هذه  يف  للعاملني  املكافئات  تقديم  مع  وصيانتها,  هلا  الالزمة  االحتياجات  بتأمني  وذلك 

املرافق جزاًء هلم على أعماهلم النبيلة.
• تقديم خدمات اجتماعية خمتلفة كربامج رياض األطفال واالهتمام بالعجزة وذوي 
دورات  بإقامة  اهلل  بكتاب  واالهتمام  املختلفة,  والدورات  واألمومة   ، اخلاصة  االحتياجات 

احلفظ والتجويد.
املمكنة للطلبة احملتاجني. املساعدات  • تقديم 

الطفولة. القيام باملشروعات اليت تهدف إىل رعاية األسرة ومحاية  أو  • املساهمة 
املتاحة. الفقراء واحملتاجني حسب اإلمكانيات  • القيام برتميم وحتسني منازل 

اخلدمات  تقديم  إىل  تهدف  اليت  واملشروعات  باألعمال  املشاركة  أو  القيام   •
االجتماعية.

البحث االجتماعي استحقاقهم. الزواج ممن يثبت  املعونة لطاليب  • تقديم 

أهــــداف الجمعـــــية
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مجعية العوامية اخلريية للخدمات اإلجتماعية.
اململكة العربية السعودية - املنطقة الشرقية - حمافظة القطيف - بلدة العوامية

ص . ب / 10080 ، العوامية / 31911 سنرتال : 8552415 / 013 ) أربعة أرقام (.
فاكس : 8552455 ، هاتف مباشر للجنة كافل اليتيم : 8548881 / 013

املوقع على اإلنرتنت awamiach.org )خريية العوامية (
 info@awamiach.org الربيد اإللكرتوني للموقع وللجمعية

العــنوان العــام

تحويالت اللجان 

دليــــل الجمعــــــية

231 لجنة الدورات 221 رئيس مجلس اإلدارة

230 لجنة تيسير الزواج 222 مكتب االستقبال

247 اللجنة اإلعالمية وموقع الجمعية 223 أمين الصندوق

252 لجنة سبل السالم لعلوم القران 234 أمين السر

231 لجنة التأهيل والتوظيف 238 المحاسب ومدير المكتب

222 اللجنة النسائية 245/243 اللجنة اإلجتماعية

222 مقرر لجنة دار الطفولة 224 لجنة كافل اليتيم

232 لجنة تقنية المعلومات 241 اللجنة الخيرية لتحسين المساكن
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قوا  أخـــــي الكريم أخــــــيت الكرمية مصداقًا لآلية الكرمية ) لنَْ تنََالُوا الِْربَّ َحتَّى ْتنفُِ  
اُء ( ّبوَن (  و اآلية الكرمية  ) َو اهلل يَضاِعُف ملَِن يشََ ا حتُِ مِمَّ
و احلديث النبوي الشريف ) ما نقص مال من صدقة ( .

ندعوكم إىل املبادرة إىل دعم أعمال الرب يف مجعيتكم بالتربع و اإلشرتاك وذلك حسب ما 
يلى:

• دفـــــع االشرتاك السنوي خالل الفـــــرتة من 1 حمرم من كل عام هجري و حتى 30 ذي 
احلجة ، و مبلغ االشرتاك الســــنوي حاليًا هو 150 ريال فأكثر, و يتم ذلك بطريقتني األوىل 
مراجعة مكتب اجلمعية و دفع االشرتاك، والثانية مراجعة مكتب اجلمعية لالشرتاك عن 
طريق التحويالت البنكية و مراجعة البنك بعد ذلك ليتم حتويل مبلغًا شهريًا من حسِاب 

املشرتك إىل حساب اجلمعية .
يف  اجلمعية  حسابات  أحد  يف  اإليداع  أو  اجلمعية،  مكتب  يف  مبلغ  بأي  ماليًا  التربع   •

البنوك.
اللجنة االجتماعية يف اجلمعية. التنسيق مع مكتب  الغذائية بعد  • التربع باملواد 

لتوزيعها  اللجنة  تصرف  حتت  وضعها  و  االجتماعية  اللجنة  مكتب  يف  الصدقات  • دفع 
مبعرفتها .

املنزلية وميكن أخذها من مكتب اجلمعية . التربع  • التربع عن طريق صناديق 

. الزائد واملالبس املستعملة بوضعها يف احلاويات املخصصة هلا  • التربع بالورق 
. الكهربائية الصاحلة لالستفادة منها من قبل األسر  • التربع باألجهزة 

مساعدات  يف  منها  لالستفادة  ذلك  وغري  أمسنت  أو  أصباغ  من  البناء  مواد  ببقايا  • التربع 
اللجنة اخلريية لتحسني املساكن .

. العمل بالتعاون مع اجلمعية  الباحثني عن  • تقديم فرص عمل للشباب 

كيــف تســـاهم في الخيـــر
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حســــابات الجمــــــعية

SA4930400108001267130012 حساب عام الجمعية

SA7530400108001267130029البنك العربي الوطني لجنة تيسير الزواج

SA80304000108001267130036 لجنة التأهيل والتوظيف

SA80304000108001267130043 اللجنة الخيرية لتحسين المساكن

SA0240000000002604002906 حساب عام الجمعية

SA5740000000000806901055مجموعة سامبا المالية لجنة تيسير الزواج

SA33400000000002604002930 خاص بالحقوق الشرعية للسادة الهاشمين

SA9745000000046705075001 القطيف حساب عام الجمعية
بنـــك ســــــاب

SA9345000000052068285001 صفوى حساب عام الجمعية

SA5655000000073872400289 حساب عام الجمعية
البنك السعودي الفرنسي

SA5655000000073872400386 لجنة تيسير الزواج

SA151000000721815000206 حساب عام الجمعية البنك األهلي التجاري

SA3220000003061256689901 حساب عام الجمعية بنـــك الريـــــاض

SA1565000000341670399001 حساب عام الجمعية البنك السعودي لإلستثمار

SA9150000000016065166005 حساب عام الجمعية البنك السعودي الهولندي
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حســــابات كافــل اليـــتيم

SA23400000000026070800220 مجموعة سامبا المالية

SA9620000003069698979940 بنـــك الريـــــاض

SA6950000000016065166013 البنك السعودي الهولندي

SA9030400108001267130050 البنك العربي الوطني

SA5655000000073872400192 البنك السعودي الفرنسي

SA4110000007250653000104 البنك األهلي التجاري

SA66450000000052068285002 بنـــك ســاب
SA7045000000046705075002

السابقة حسب  اإليداع يف احلسابات  بالتربع  بأنه باستطاعة من يرغب  وجتدر اإلشارة 

رغبته بدعم إحدى اللجان املوضحة, أو باإليداع يف حسابات اجلمعية العامة 
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احلمد هلل على ما أنعم به علينا من نعم ال حُتصى والصالة والسالم على رسول اهلل وآلة وصحبه 
وسلم وبعد:

نتقد م إىل كل من ساند ودعم هذا الصرح اخلريي وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني أيده 
اهلل, وإىل ولي عهده االمني, وإىل ولي ولي العهد, وإىل صاحب السمو الكي أمري املنطقة الشرقية, 
واملعنوي,  املادي  املتواصل  دعمهم  على  الرشيدة,  احلكومة  وإىل  مجيعًا,  اهلل  حفظهم  نائبه,  وإىل 
كما ُنشيد مبعالي وزير الشئون االجتماعية ومنسوبي الوزارة وفرع الوزارة باملنطقة الشرقية, 
السخي  دعمهم  فلوال  ومتربعات,  ومتربعني  ومشرتكات  مشرتكني  من  الداعمني  مجيع  وإىل 

واملتواصل ملا حتققت االهداف وأستمر العطاء.
وإخوانكم يف جملس إدارة اجلمعية حريصون على تلقي اقرتاحاتكم البناءة وآرائكم السديدة من 
أجل النهوض مبستوى العمل باجلمعية إىل األفضل, ومن هنا فقد شهدت اجلمعية يف العامني 
املاليني 1434-1435هـ ارتفاعا يف إيرادات بعض األنشطة قياسًا إىل السنوات اليت قبلها, فقد ارتفعت 
التربعات  ارتفعت  كما  احلمد,  وهلل  االخرى  واألنشطة  اليتيم  وكافل  الطفولة  دار  إيرادات 
اخلريية  اللجنة  وهي:  متميزا  نشاطا  اجلمعية  جلان  بعض  شهدت  وقد  الفرتة,  لنفس  النقدية 
لتحسني  املساكن اليت متكنت من إكمال مشروعها وهو إبدال بيوت الصفيح واملساكن اآليلة 
للسقوط  باالنتهاء من بناء املنزل السادس وبتكلفة إمجالية للمشروع ُقدرت بأكثر من مليون 
ونصف ريال, وكذلك اللجنة االجتماعية اليت زادت من مساعداتها الدائمة والطارئة ومساعدات 
طلبة وطالبات املدارس, أيضًا جلنة كافل اليتيم اليت زادت مساعداتها إىل أكثر من مليون  ريال 
وألول مرة منذ تأسيسها, يضاف إىل ذلك ما شهدته بعض اللجان من نشاط متميز مثل: جلنة 
دار الطفولة اليت أقامت العديد من الفعاليات ومنها االحتفال البهيج مبناسبة اليوم الوطين لبلدنا 
احلبيب, وجلنة التربع بالدم اليت أقامت عدة محالت ناجحة للتربع بالدم بالبلدة, وجلنة ُسبل 
ومسابقات  حمافل  عدة  يف  قرائها  وشارك  الدورات  من  العديد  اقامت  اليت  القرآن  لعلوم  السالم 

قرآنية, واللجنة النسائية بنشاطاتها املتعددة خاصة النشاط املتميز لدار اآلالء القرآنية .
وحيفظهم  وداعميه  اخلري  رعاة  يسدد  وأن  اجملتمع,  هذا  خدمة  يف  التوفيق  ولكم  لنا  اهلل  نسأل 

مجيعًا, واحلمد هلل رب العاملني.
رئيس جملس اإلدارة

عبد العظيم عبد اهلل آل عبد العال

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ȯǠȞȱǟǼǤȝ ȯǓ ǃǟǼǤȝ ȴɆȚȞȱǟǼǤȝ
رئيس جملس اإلدارة

ومقرر اللجنة اإلدارية واملالية
ȈɅȿǿǻ ȯǓ ɂȆɆȝ ȀȽǠȕ

نائب رئيس جملس اإلدارة 
ومقرر اللجنة االجتماعية

ȤɆȱ ȯǓ ǼɆȞȅ ǼƥǕ
أمني الصندوق

ǯȀȦȱǟ ɄȲȝ Ȁǲǵ
مقرر جلنة العالقات العامة

ǯȀȦȱǟ ǃǟǼǤȝ ǯȀȥ
مقرر جلنة الدورات

ǻǠǤȲȱǟ ɄȲȝ ȸȆǵ
مقرر جلنة االستثمار

وتطوير األعمال

ǿǠǤƨǟ ǼǤȞȱǟ ſǠȍ ȀȦȞǱ
مقرر جلنة كافل اليتيم

ǿǠǤƨǟǼǤȞȱǟ ɄȲȝ ȸȆǵ
مقرر جلنة دار الطفولة

ȯǠȞȱǟǼǤȞȱǟ ȸȆǵ ȃǠǤȝ
أمني السر ومقرر اللجنة اإلعالمية

ȀȽǟȂȱǟ ȸȆǵ ǼȶƮ
مقرر جلنة املرافق العامة

ǸɆȊȱǟ ȯǓ ɃǼȾȵ ǼȶƮ
مقرر جلنة كافل اليتيم

أعضاء مجلس اإلدارة
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التقـــرير الســــنوي
للعـامين 1434 - 1435 هـ
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التقـــريـــر
الفــنـــي

حيتوي على :  اللجان العاملة ونشاطها للعامني 1434 - 1435 هـ
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اللجـــان العـــــاملة

اللجـــنة
اإلجـتماعية

لجـــنة
تيسير الزواج

اللجنـــة
النســــائية

لجـــنة ُســـبل
السالم لعلوم القرآن 

لجـــنة تقنية
المعــــلومـــات

لجـــنة
كافل اليتيم

لجـــنة
المرافق العامة

لجـــنة
التأهيل والتوظيف

لجـــنة اإلستثمار
وتطــوير األعمــال

لجـــنة العالقات
العــــامـــة

لجــنة إصـالح
ذات البـــــيــــــــن

اللجنة الخيرية
لتحسين المساكن

لجـــنة
دار الطفولة

لجـــنة
الـــدورات

اللجنــة
اإلدارية والمالية

اللجنــة
اإلعــــالمية

لجـــنة
التبرع بالدم
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بدعم  تعنى  واليت   , اإلنسانية  أهدافها  حتقق  حيث  من  باجلمعية  األساسية  اللجنة  هي 
األسر اليت حباجة إىل املساعدة املادية واالجتماعية .

املساهمة يف دعم األفراد واألسر من احملتاجني ماديًا ومعنويًا .
توزيع التربعات النقدية والغذائية والعينية وتوزيعها حسب ضوابط املساعدة.

إجراء البحوث االجتماعية عن احلاالت اليت ترد إىل اللجنة بغرض طلب املساعدة, ومن 
ثم عرض هذه البحوث على جملس اإلدارة يف جلساته االعتيادية للنظر يف مساعدة هذه 

احلاالت.
تقــــــديم مســـــــــاعدات متنوعة على مدار العام , دائـــــمة ومنقطــــــــعة وحسب الظـــــروف 

واالحتياجات.

وهي مساعدات تعطى لألسر وتقدر حسب ظروف العائلة و ما جاء يف البحث االجتماعي 
عنها ، و تصرف هذه املساعدات كل شهر بواسطة اإليداع مباشرة من حسابات اجلمعية 
يف البنوك إىل حسابات املستفيدين ، كما تنظر اللجنة يف مقدار املساعدة سنويا من حيث 
باألسرة  اخلاصة  االجتماعي  البحث  يف  احلالة  تتبع  حسب  ختفيضه  أو  املبلغ  يف  الزيادة 

وعدد أفرادها , وقد بلغ عدد هذه األسر للعام 1434 و1435هـ عدد 65 أسرة.

يف  جاء  ما  وحسب  الفرد  أو  لألسرة  واحدة  مرة  تصرف  مقطوعة  مبالغ  عن  عبارة  وهي 
البحث االجتماعي ، و تهدف إىل مساعدة احملتاجني يف حالة احلاجة .

تعريف اللجنة

أهداف اللجنة و مهامها

1- المساعدات الدائمة :

2 - المساعدات النقدية الطارئة : 

المساعدات المقدمة للعامين 1434 و 1435هـ

)1( اللجـــنة االجـــتماعية
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عبارة عن مساعدات شهرية لبعض األسر األكثر حاجة , على شكل كوبونات شراء من 
حمالت معينة للتموين, وذلك للمساهمة يف سد حاجة األسر من املواد الغذائية والتموينية, 

وقد بلغ عدد األسر املستفيدة من هذه املساعدات عدد 37 أسرة شهريًا.

وهي مساعدات شهرية لألسر للمساهمة يف تغطية تكاليف إجيار مساكنها, وبلغ عدد 
األسر املساعدة 30 أسرة.

أحدى  من  يصرف  ريال,   100 بقيمة  طالبة  أو  طالب  لكل  كوبون  أواًل  تقديم  عن  عبارة 
أو  للطالب  يتيح  وبالتالي  قرطاسيه,  مواد  شكل  على  اللجنة  حددتها  اليت  القرطاسيات 
الطالبة االختيار حسب احتياجه ورغبته , وقد بلغ عدد الطلبة والطالبات العام 1434 هـ و 
1435هـ 342 فرداً, وتوزعت هذه   املساعدات املدرسية على شكل كوبونات أدوات قرطاسية  
وعباءات ومرايل  وكوبونات مالبس للطالب ، وقد تكفل صندوق احلقوق الشرعية بتامني 
جزء من كوبونات املرايل ، ويتقدم رئيس وأعضاء جملس إدارة مجعية العوامية اخلريية 
جبزيل الشكر والتقدير اىل صندوق احلقوق الشرعية على عطائهم  املستمر سائلني املوىل 

جل شأنه أن يتقبله منهم إنه مسيع الدعاء.

عبارة عن تقديم قيمة مبلغ أجار السكن للطلبة والطالبات اجلامعيني ملدة عام  دراسي, 
كذلك صرف مبالغ أخرى لتغطية تكاليف االنتساب أو املواصالت لبعض اجلامعات.

عبارة عن نوعني من املساعدات, النوع األول: كوبونات قيمة الكوبون مائة ومخسون  ريال, 
وتصرف لألسرة حسب عدد األفراد, فأسرة مكونة من سبعة أفراد مثاًل حتصل على سبعة 
كوبونات, وتصرف الكوبونات على شكل مشرتيات من مركز األعراف بالعوامية, ومركز 

مزايا الغذاء بالقطيف.

3 - المساعدات العينية الشهرية :

4 - مساعدات اإليجار :

5 - مساعدة الطلبة والطالبات :

6 - مساعدة الطلبة والطالبات الجامعيين :

7 - مساعدات شهر رمضان المبارك :
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النوع الثاني: من مساعدات شهر رمضان هي صرف مواد غذائية متربع بها من قبل احملسنني, 
حيث حيرص مجلة من احملسنني سنويُا على إيصال مساعدات غذائية للجمعية لتوزيعها 
على األسر مثل  الرز و السكر و الطحني و التمر واللحوم والعجائن وغريها, ويتم توزيع 
هذه املواد فور وصوهلا إىل اجلمعية أو يف اقرب وقت, وقد بلغت األسر اليت سوعدت خالل  

العام 1434 و1435هـ عدد 203 يف كل عام من أسر جلنيت االجتماعية وكافل اليتيم. 

عبارة عن صرف مبالغ نقدية لتسديد ديون املعسرين أو للمساهمة يف سداد الديات .

عبارة عن صرف مبالغ لسداد رسوم بعض املستشفيات اخلاصة لبعض املرضى احملتاجني، 
أو سداد رسوم اإليواء يف دار العجزة بسيهات ، أو صرف مبالغ بصفة عاجلة للمرضى أو 

مرافقيهم للتنقل و السكن من وإىل املراكز الصحية .

مبالغ نقدية موزعة على األسر مقدمة من مشروع املرحوم حممد حسن الربح .

املشاعر  من  القادمة  األضاحي  ذبائح  توزيع  أو  املتربعني,  األفراد  بعض  من  إما  مقدمة 
, وقد مت توزيع عدد 180  املقدسة عن طريق البنك اإلسالمي للتنمية, أو بعض احلمالت 

ذبيحة  غنم العام 1434 ونفس العدد العام 1435هـ مقدمة من بعض احلمالت باملنطقة.

و   ، بها  امللتحقني  األطفال  بعض  عن  اللجنة  قبل  من  الطفولة  دار  دخول  رسوم  تسديد 
املسجلني ضمن األسر اليت تساعدهم اللجنة .

مساعدات مالية وعينية تعطى بصفة عاجلة إىل األسر املتضررة من احلرائق .

8 - سداد ديون ودّيات :

9 - المساعدات الصحية :

10 - مساعدات هدية العيد :

11 - توزيع ذبائح :

12 - سداد رسوم دار الطفولة :

13 - مساعدات الحريق :
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مساعدات لألسر واألفراد بشراء أجهزة كهربائية هلم مثل املكيفات وأجهزة املنزل .

مساعدات نقدية لذوي االحتياجات اخلاصة للمساهمة يف تكاليف عالجهم أو إقامتهم يف 
مراكز العالج, أو لشراء أدوية, أو تكاليف استقدام خادمات هلم.

, و توزيع التربعات النقدية من زكاة وتربعات عامة  التوزيع للمواد الغذائية املتربع بها 
وكفارات, وتعطى لألسر األكثر حاجة, أو مجيع األسر املسجلة لدى اللجنة أذا كانت 

التربعات تفي بذلك.

يتم مساعدة من هم حباجة من أسر السجناء حتى خروج العائل من السجن.

، من هنا ميكنكم  ما نقص مال من صدقة  أنه  الكرمية  يا أخيت  و  الكريم  أخي  يا  تأكد 
إىل  احلاجة  بأمس  هم  الذين  إخوانكم  عن  احلاجة  و  العوز  حالة  رفع  يف  معنا  املساهمة 

املساعدة ، وذلك بواسطة الطرق التالية :
1/ التربع املالي للجنة عن طريق مكتب اجلمعية أو مكتب اللجنة .

2/ تستقبل اللجنة الصدقات بكافة أنواعها من نقدية أو حلوم أو مواد غذائية وغري ذلك، 
وتتوىل توزيعها ، وميكن حسب رغبة املتربع توزيعها يف نفس اليوم أويف أقرب فرصة .

3/ تستقبل اللجنة الكفارات  و تتوىل توزيعها .
4/ ميكن املساهمة يف مساعدات إفطار صائم بالتربع املالي هلذه املساعدات أو التربع باملواد 

الغذائية بعد التنسيق مع مكتب اللجنة.

14 - مساعدات األجهزة الكهربائية :

15 - مساعدات ذوي االحتياجات الخاصة :

16 - توزيع الزكاة والكفارة والتبرعات النقدية والغذائية :

17 - مساعدة اسر السجناء :

كيف يمكنك المساهمة في فعل الخير ؟
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مساعدات اللجنة االجتماعية

تفصيل المساعدات

مبلغ املساعداتالعامم
14331,033,723 هـ1
14341,233,301 هـ2
14351,350,626 هـ3

1435 هـ1434 هـنوع املساعدات
262,210293,395املساعدات الدائمة النقدية والعينية الشهرية 

767,119799,492املساعدات الطارئة النقدية والغذائية
--واألجهزة الكهربائية ومساعدات اجلامعيني

45,99331,395املساعدات الصحية
66,480125,288مساعدات طلبة وطالبات املدارس 

17,700-مساعدات سداد ديون وديات  
91,49983,356مساعدات شهر رمضان املبارك  

1,233,3011,350,626اجملموع 
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يتقدم رئيس وأعضاء جملس إدارة اجلمعية بوافر الشكر واالمتنان إىل الداعمني األساسيني 
ملشروع إفطار صائم السنوي على دعمهم املستمر للمشروع , متمنني هلم دوام التوفيق,  وأن 

يثيبهم اهلل على أعماهلم النبيلة, وهم :
حيث  سنويًا,  الغذائية  باملواد  بتربعهم   بالقطيف  وأوالده  احملروس  امحد  سعيد  شركة 
املواد  الشركة مساعدات شهر رمضان سنويًا مبواد غذائية متنوعة,  وتشمل هذه  تدعم 

األرز والسكر واملعكرونة و الشوربة والشاي وزبدة أبوكرسي واحلليب اجملفف.
احلاج منصور أمحد اخلنيزي بتربعه السنوي مبواد غذائية عبارة عن: الرز,  والسكر لصاحل 

املشروع بواسطة مؤسسة آل أمان التجارية للمواد الغذائية.
احلاج مهدي عبدالكريم العوى )أبو ممدوح( بتربعه السنوي باملواد الغذائية لصاحل املشروع 

وبواسطة   حمالت العباد بالقطيف.
جمموعة عبداهلل فؤاد على تربعهم النقدي .

مبواد  للمشروع  السنوي  تربعه  على  )أبوعلي(  الزاهر  الرسول  عبد  أمحد  احلاج  مؤسسة 
غذائية تشمل : ) الطحني والسكر واملكرونة والشعريية والشوربة واملهلبية والزيت ومنديل 

املطبخ وسفر الطعام( .
املصلون ورواد مسجد االمام احلسن الزكي » ع «  بالعوامية.

املصلون ورواد مسجد أمحد احملمود بالعوامية .

للداعمين الرئيسيين لمشروع إفطار صائم بالجمعية

من اللجنة اإلجتماعية
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تشكر اجلمعية صندوق احلقوق الشرعية بواسطة مساحة الشيخ جعفر حممد آل ربح 
الواحد  الكوبون  السنوي  ملشروع إفطار صائم على شكل كوبونات,  قيمة  , على تربعهم 
مخسني ريااًل, يتم  صرفها من » مزايا الغذاء « بالقطيف,  كما تشكر اجلمعية الصندوق 
وفضيلة الشيخ على دعمهم السخي والسنوي ملساعدات الطلبة والطالبات عرب كوبونات 

تفصيل مراييل طالبات املدارس ألسر جلنيت االجتماعية وكافل اليتيم.
ونتـــوجه بالشـــكر إىل فضـــيلة الشيخ عبد اهلل الشيخ علي اخلنيــــزي على دعمـــه املستمر 

للجنة .
كما تشكر اجلمعية  شركة الصناعات احلديثة بالدمام على الدعم السخي  من خالل 

توفري كراتني الصابون لالسر املساعدة املسجلة لدى اجلمعية.
كما أفاد طاهر آل درويش نائب رئيس اجلمعية ومقرر جلنة االجتماعية  بان هذا الدعم 
وأن  التوفيق  كل  للداعمني  متمنيًا   ، املتعففه  األسر  على  املصاريف  خيفف  أن  شأنه  من 

يثيبهم اهلل على أعماهلم اخلرية. 
كما نتوجه  بالشكر أيضًا إىل األخ جعفر ابوعبداهلل » ملحمة الريف «لتعاونه مع اجلمعية 

يف جتهيز الذبائح..

الهيكل اإلداري للجنة

شــكــر خــاص

ȈɅȿǿǻ ȯǓ ɂȆɆȝ ȀȽǠȕ

ǯȀøøøȦȱǟ ɄȲøȝ ƙøøøȆǵȀøøøøȽǟȂȱǟ ȸøøøȆǵ ǼøøȶƮ  ǯȀøøøȦȱǟ ǼøøƥǕ ȸøøøȆǵǯȀøøøȦȱǟ ȀøøøȩǠǣ ȸøøøȆǵ

مــقــررًا

عــضــــوًاعــضــــوًا عــضــــوًاعــضــــوًا
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صور من مساعدات اللجنة
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تأسست جلنة كافل اليتيم جبمعية العوامية اخلريية بتاريخ 1 / 1 / 1414 هـ

جلنة تعنى بشؤون األيتام من النواحي املالية و الصحية و التعليمية وغريها .

كرامتهم  وحفظ   , واملعنوية  واالجتماعية  املادية  الناحية  من  باأليتام  االهتمام   /1
والتخفيف من وطأة احلرمان لديهم ما أمكن.

2/ االهتمام باأليتام من الناحية الصحية والتعليمية .
3/ مساعدة أهل اخلري للوصول إىل أهدافهم اخلرية املتمثلة يف دعم األيتام ومساندتهم 

والوصول إىل نتائج اجيابية ملساهمتهم يف هذا الدعم.

1/ تقديم املساعدات النقدية الدائمة ) الكفاالت الشهرية ( و تصرف كل شهر مببلغ 250 
ريال لليتيم الواحد , عرب اإليداع يف حساباتهم البنكية.

2/ املساعدات املالية الطارئة .
3/ املساعدات الغذائية الشهرية لبعض أسر األيتام األكثر حاجة .

4/ تقديم مساعدات غذائية متفرقة طوال العام , مثل التمر واألرز .
5/ تقديم مساعدات شهر رمضان املبارك .

6/ توزيع الصدقات النقدية والكفارات واملواد الغذائية املتربع بها من احملسنني.
7/ توزيع أضاحي احلج عن طريق البنك اإلسالمي للتنمية ., وبعض احلمالت باملنطقة.

8/ تقديم مساعدات فصل الشتاء , مثل الدفايات والبطانيات.

التــأسيس

التعـــريف

أهداف اللجنة

مساعدات مالية وغذائية :
خـــدمـــات اللجــنــة

)2( لجنة كافل اليتيم
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جتهيزات  على  وحتتوي  والطالبات,  للطلبة  املدرسية  احلقيبة  مساعدات  تقديم   /1
كاملة.

فصل  كل  الدراسية  املراحل  مجيع  يف  للمتفوقني  وهدايا  نقدية  مالية  مبالغ  تقديم   /2
دراسي.

3/ صرف عيب و مرايل للطالبات وثياب للطالب .
4/ دفع رسوم التحاق األيتام بدار الطفولة حتى خترجهم من الدار .

الثانوية،  من  خترجهم  بعد  أكادميية  مبعاهد  والطالبات  الطلبة  التحاق  رسوم  دفع   /5
رسوم  دفع  مع   , وظائف  على  للحصول  تؤهلهم  دبلومات  على  للحصول  لتأهيلهم 

املواصالت.
6/ إشراك الطالبات األيتام يف النادي الصيفي باجلمعية على نفقة اللجنة لالستفادة من 

أوقات الفراغ لديهم .
7/ مساعدة الطلبة والطالبات األيتام اجلامعيني بدفع مبالغ اإلجيار لسكنهم, أو مساعدتهم 

يف دفع األقساط اجلامعية .

1/ دفع اإلجيارات الشهرية أو املساهمة يف جزء من مبلغها .
2/ صرف األجهزة الكهربائية واألثاث .

3/ املساهمة يف بناء وترميم املنازل.

1/ تقديم العالج اجملاني لكافة أسر األيتام يف مستشفى الزهراء بالقطيف جزا اهلل القائمني 
عليه خرياً.

للخدمات  سيهات  جلمعية  التابع  الصحي  اجملمع  يف  األيتام  إقامة  رسوم  دفع   /2
االجتماعية.

3/ مساعدة األيتام من ذوي االحتياجات اخلاصة .

الخدمات التعليمية :

مساعدات المساكن :

مساعدات صحية :
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اجلمعيات  مع  بالتعاون  املزارع  بعض  أو  الرتفيهية  املدن  إىل  لأليتام  برحالت  القيام   /1
اخلريية يف املنطقة .

2/ القيام بتنظيم زيارات  لأليتام إىل املدينة املنورة .

1/ كفالة عدد 151 يتيم , ومببلغ شهري وقدره 250 ريال لكل يتيم.
الغذائية  املواد  توزيع  مساعدات  وهي  74أسرة,  لعدد  للجنة  املختلفة  املساعدات  تقديم   /2
والطالبات  الطلبة  ومساعدات  الطارئة  النقدية  واملساعدات  واألضاحي,  والصدقات 

اجلامعيني وغريها.
3/ صرف مساعدات اإلجيار لعدد 15 أسرة.

4/ تقديم مساعدات شهر رمضان املبارك لعدد  74  أسرة.
5/ العالج اجملاني ألسر األيتام يف مستشفى الزهراء بالقطيف.

6/ مساعدات احلقيبة املدرسية وصرف العيب واملرايل للطالبات عن طريق اللجنة. 
7/ تقديم مساعدات كسوة العيد للعام 1435 مببلغ وقدره 45,300 ريال.

العمل واستقبال  اللجنة، لتبدو حبلة أفضل لتنظيم  8/ مت إجراء صيانة كاملة ملكاتب 
املراجعني.

9/ مت البدء يف تأجري مبنى كافل اليتيم منذ تاريخ 1434/4/1, واملبنى حيتوي على ثالثة 
عشرة شقة سكنية مستأجرة بالكامل ويعود ريع املبنى لدعم أنشطة اللجنة.

خدمات ترفيهية :

نشاط اللجنة للعامين 1434 و 1435هـ. 
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تتقدم اللجنة جبزيل الشكر إىل احلاج حممد أمحد الصوميل » أبو امحد « على تقدميه 
هلدايا العيد ألطفال األسر املسجلة لدى اللجنة العام 1434هـ, حيث مت تقديم  اهلدايا مغلفة 

لألطفال من سن سنة إىل مخس عشر سنة .
العام  األيتام  من  للمتفوقني  هدايا  لتقدميه  املبيوق  حسن  زكي  األخ  اللجنة  تشكر  كما 

1435هـ جزاه اهلل خريا.
وتتقدم اللجنة أيضًا بالشكر اجلزيل إىل احلاج مكي على ابو فور » أبو عبداهلل « على قيامه 

عرب مؤسسته بالصيانة الدورية ملبنى كافل اليتيم .

قال الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ) أنا وكافل اليتيم كهاتني وأشار بإصبعيه السبابة 
اليتيم باألخوة و األخوات من أهل اخلري مؤازرة و دعم  والوسطى(، من هنا يهيب كافل 
كافل اليتيم مبا جتود به أنفسهم ، و حيث أن اللجنة تقدم خدمات عديدة و مميزة فإنها 
عرب  اللجنة  دعم  ميكن  و   ، فعاليتها  و  اخلدمات  هذه  استمرارية  يف  املساندة  إىل  حباجة 

الطرق التالية :
1/ كفالة األيتام عرب الدفع شهريا أو سنويا أو غري ذلك مبراجعة مكتب اللجنة أو مكتب 

االستقبال باجلمعية.
2/ التحويل البنكي الشهري من حساب املتربع إىل حسابات اللجنة يف البنوك , ولالستفسار 

االتصال باللجنة هاتف مباشر 8548881 .
3/ التربع بأي مبلغ لدعم نشاط اللجنة .

4/ التربع عرب صناديق التربعات املنزلية, وميكن احلصول عليها مبراجعة مكتب اللجنة
5/ التربع باملواد الغذائية بعد التنسيق مع مكتب اللجنة .

6/ بالتنازل عن مبالغ الفواتري املرتتبة على كافل اليتيم أو جزءاً منها .
7/ اإليداع املباشر يف احلسابات البنكية للجنة واملوضحة يف مقدمة التقرير.

شــكـــر وتقـــديـــر :

كيف نساهم في كافل اليتيم ؟
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شاركت جلنة كافل اليتيم جبمعية العوامية اخلريية يف فعاليات اليوم العربي لليتيم والذي 
االثنني  يوم  وذلك  القطيف  مبحافظة  االجتماعية  التمنية  مبركز  النسائي  القسم  نظمه 

1434/4/22هـ بقاعة األقمار اخلمسة بالقطيف.
وشاركت اللجنة بعدد من األيتام من الذكور واإلناث من األعمار ) 3- 14 سنة(.

و تأتي أهداف هذه اللقاءات واملشاركات يف حتقيق نشر الوعي بأهمية رعاية األيتام يف اجملتمع 
وغرس ثقافة البذل والرتاحم والعطاء لدى أفراد اجملتمع والرتويح عن الطفل اليتيم.

وكانت أبرز فعاليات هذا اليوم:
1- عرض أفالم كرتونية ومسرحيات كوميدية لألطفال.

ربنيِّ  وكيف  الظروف  هذه  على  تغلنب  وكيف  األرامل  األمهات  جتارب  من  مناذج  ُعرضت   -2
األيتام وأصبحوا يف مواقع ووظائف مرموقة.

3- ركن الرسم والتلوين.
4- مسابقات ثقافية  وهدايا وجوائز للحضور.

وختم هذا اللقاء بتناول وجبة العشاء.
شكرهم  خبالص  يتوجهوا  أن  اخلريية  العوامية  مجعية  إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  ويسر 
إتاحة  على  القطيف  مبحافظة  االجتماعية  التنمية  مركز  وأعضاء  رئيس  إىل   وتقديرهم 

الفرصة هلم يف هذه املناسبات سائلني املوىل هلم التوفيق والسداد أنه مسيع الدعاء.

ȴɆǪɆȲȱ ŸȀȞȱǟ ȳɀɆȱǟ Ž ȫǿǠȊǩ ǦɆȞȶƨǠǣ ȴɆǪɆȱǟ ȰȥǠȭ ǦȺƨ

الهيكل اإلداري للجنة 1434 و 1435 هـ

أنشطة قامت بها اللجنة العامين 1434و 1435هـ

ȤɆȱ ȯǓ ǼɆȞȅ ǼƥǕ

     ǿǠǤƨǟǼǤȞȱǟ ſǠȍ ȀȦȞǱȀȽǟȂȱǟ ȸȆǵ ǼȶƮ

مــقــررًا

عــضــــوًاعــضــــوًا
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نظرا الرتفاع املعيشة ارتأت جلنة كافل اليتيم جبمعية العوامية اخلريية رفع اإلعانة السنوية 
)الكفالة( من 200 ريال إىل 250 ريال لليتيم. وقد أقر جملس اإلدارة ذلك يف جلسته رقم 20 بتاريخ 
1434/6/12هـ ، على أن ُتعطى الزيادة من التربعات يف الوقت احلالي ، وإن اللجنة تهيب بالداعمني 

مبواصلة دعمهم ، وهلم منا خالص الشكر والتقدير ومن اهلل النماء والزيادة.

األيتام  بأمهات  1434/8/28هـ  املوافق  األحد  مساء  اخلريية  العوامية  مجعية  واستضاءت  ازدانت 
وأبنائهن وبناتهن املتفوقني للعام الدراسي 1434هـ

جملس  عضو  اإلحتفال  بها  عطر  احلكيم  الذكر  من  بآي  اإلحتفاء  وبدأ  مميزا  حضورا  وكان 
اإلدارة حسن عبد اجلبار، ثم أعقبه كلمة مقرر كافل اليتيم جعفر عبد اجلبار أوضح من خالهلا 
أهمية حتفيز املتفوقني، وبعده كلمة لفضيلة الشيخ مسري الربح تطرق خالهلا إىل تربية اليتيم 

، ومدى قدرة األم على حتدي احلياة وملء الفراغ الذي تركه غياب األب على األسرة .
تطوير  بهدف  اليتيم  كافل  جلنة  لعمل  البناء  والنقد  للحوار  األمهات  أمام  اجملال  فســـح  ثم 

خدماتها .
وأخريا قدم كل من رئيس جملس اإلدارة عبد العظيم آل عبد العال وفضيلة الشيخ مسري ومقرر 
اللجنة جعفر عبد اجلبار  شهادات التفوق والتقدير للبنني مع هدايا قيمة ومادية لكل متفوق ، ثم 
علت املنصة اللجنة النسائية لتكريم املتفوقات ، وختم عريف احلفل األستاذ أمحد آل ليث بالشكر 

اجلزيل لكل من شرف هذا احلفل وسعى لنجاحه.

الفطر  املنورة يف ثاني عيد  األيتام للمدينة  املرجوة من زيارة عدد من  بعد أن حتققت األهداف 
الرسول  لزيارة  وأرملة  يتيم  أربعني  عن  يزيد  بعدد  الثانية  برحلتها  اللجنة  واصلت  املبارك، 
البوفيه  مع  جنوم  مخس  فندق  يف  السكن  من  املصاريف  جبميع  اللجنة  تكفلت  وقد  األكرم   
املفتوح للفطور باإلضافة لتوفري وجبيت الغداء والعشاء مما انعكس على األيتام واألرامل بالبهجة 

ȴɆǪɆȱǟ ȰȥǠȭ ǦȺƨ ȸȵ ȷɎȝǙ

ǠɆȅǟǿǻ ƙȩɀȦǪƫǟ ȳǠǪɅɉǟ ȳȀȮǩ ȴɆǪɆȱǟ ȰȥǠȭ ǦȺƨ

ǥǿɀȺƫǟ ǦȺɅǼƫǟ ƂǙ ȴɆǪɆȱǟ ȰȥǠȭ ǧɎǵǿ
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ضمن فعالية اليتيم يف العيد قامت جلنة كافل اليتيم جبمعية العوامية اخلريية مساء اجلمعة 
األثر  بالدمام مما كان هلا  األلعاب  األيتام إىل مدينة  املوافق 12/ذي احلجة/1434هـ برحلة مع 

اإلجيابي على نفسية األيتام ومت توفري .
اخلفيفة،  األطعمة  و  املرطبات  توفري  مت  كما  ريال  مائة  قيمتها  بلغت  يتيم  لكل  لعب  بطاقة 

وختمت الرحلة بتناول وجبة العشاء من أحد املطاعم.

قامت جلنة كافل اليتيم جبمعية العوامية بزيارة مهرجان الدوخلة  مبدينة سنابس جبزيرة 
األيتام  على  اإلجيابي  األثر  هلا  كان  مما  1434هـ   احلجة/  17/ذي  الثالثاء  مساء  وذلك  تاروت 
ومعرض   ، السريك  ألعاب  ومشاهدتهم   ، الرتاثية  املدينة  على  اطالعهم  خالل  من   ، وأمهاتهن 
القرآن الكريم ، ومعرض الفنون ، ثم اإلستمتاع مبمارسة األلعاب املختلفة , وقد كان يف استقبال 
أم  واألخت  العليوات  اهلل  أستاذ/عبد  بسنابس  الرب  مجعية  رئيس  الدوخلة  مهرجان  يف  األعضاء 
زينب واألستاذ/أجمد احلبيب فلهم منا خالص الشكر والعرفان والشكر موصول لألستاذ/مرسي 
آل مجال إتاحته الفرصة لأليتام مبمارسة األلعاب بدون مقابل سائلني املوىل أن جيعل ذلك يف 

ميزان حسناتهم إنه مسيع الدعاء.

والسعادة والسيما أن الرحلة استمرت أربعة أيام, رافق الزيارة بعض أعضاء جملس اإلدارة , وقد 
أشاد األيتام وأمهاتهم جبهود اللجنة وقدموا خالص الشكر للداعمني للجنة. 

مت اعتماد مبلغ للجنة كافل اليتيم يف جلسة جملس اإلدارة رقم )25( بتاريخ 1435/9/22هـ  مبلغ 
وقدره  27000 ريال  لعدد  45 يتيم ويتيمة لزيارة الرسول األكرم حممد   بثالث العيد وملدة مخسة 

أيام .
وقد تكفل كافل اليتيم جبميع شؤون السفر من مواصالت وسكن بفندق اخلزامى مخس جنوم 

مع الفطور بنظام البوفيه املفتوح مع توفري وجبة الغداء ، ومصروف يومي لكل يتيم.

ǡǠȞȱɉǟ ǦȺɅǼȵ ǥǿǠɅȁ

ǦȲǹȿǼȱǟ ȷǠǱȀȾȵ ǥǿǠɅȁ
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انتهت جلنة كافل اليتيم جبمعية العوامية اخلريية يوم أمس األربعاء املوافق السابع من شهر 
ربيع األول 1435 هـ من  توزيع أجهزة كهربائية على جمموعة من أسر األيتام نتيجة البحث 
اليت قامت به اللجنة النسائية باجلمعية بالتعاون مع كافل اليتيم ومشلت هذه األجهزة عدد 
من الغساالت، واليباسات، والثالجات، واألفران، والفريزرات، وغاليات الشاي والدفايات وقد بلغ 
إمجالي التكلفة أربعون ألف وثالمثائة ريال , كما قامت اللجنة بتوزيع بطانيات وغريها على 
كافل  جلنة  الداعمني  واألخوات  اإلخوة  جلميع  الشكر  خبالص  تتقدم  ,واللجنة  مسبقًا  االيتام 

اليتيم والسيما الكفالء والكفيالت .

بالعوامية  املختار  حمالت  مع  بالتعاقد  اخلريية  العوامية  جبمعية  اليتيم  كافل  جلنة  قامت 
للفرش واألثاث بفرش عدد من غرف وصاالت مساكن األيتام بعدما قامت اللجنة بزيارة عدد 

من املساكن وتبني هلا أن فرشها قديم وغري صاحل. 
وإن اللجنة تشيد بدعم املتربعني واملتربعات سائلني املوىل جل وعلى أن جيعل ذلك مناء يف أمواهلم 

وأجرا مدخرا يف ميزان أعماهلم.

ضمن برامج كافل اليتيم جبمعية العوامية اخلريية الرتفيهية ومبناسبة إجازة منتصف الفصل 
الدراسي الثاني غمرت الفرحة أربعون يتيم يوم االثنني 1435/5/23هـ من خالل األلعاب الرتفيهية 

املتنوعة ومشاهدة عروض الدلفني املتنوعة يف قرية الدولفني بالدمام.

املوافق  األربعاء  يوم  مساء  اليتيم  كافل  جلنة  كرمت  وإخوانه،  املبيوق  حسن  بن  زكي   / األستاذ  برعاية 
16/مجادى األوىل/ 1435هـ جمموعة من األيتام املتفوقني للفصل الدراسي األول هلذا العام بصالة مجعية 
العوامية اخلريية, ومت فيها توزيع شهادات التهنئة واجلوائز التقديرية القيمة والشكر موصواًل إىل راعي 

احلفل وكذلك خمابز لبنان األخضر بالعوامية واسرتاحة ومعجنات القطيف على دعمهم للحفل. 

.ȯǠɅǿ (ďċċċċ) ȠȲǤƞ ǦɆǝǠǣȀȾȭ ǥȂȾǱǕ țȁɀɅ ȴɆǪɆȱǟ ȰȥǠȭ

 ȳǠǪɅɍǟ ȀȅǕ ȸȭǠȆȵ ȸȵ Ǧȝɀȶƭ ȇȀȦǣ ȳɀȪǩ ǦȺǲȲȱǟ

ȳǠȵǼȱǠǣ ƙȦȱȿǼȱǟ ǦɅȀȩ ǥǿǠɅȁ

ȷɀȩɀȦǪƫǟ ȳǠǪɅɉǟ ȳȀȮɅ ȴɆǪɆȱǟ ȰȥǠȭ
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التنمية األهلية بالسنابس  املقام من قبل جلنة  الربنامج  شارك عدد من األيتام مع أمهاتهم يف 
حتت مسمى يوم اليتيم واملقام يف قلعة القطيف الرتفيهية صباح يوم السبت املوافق16 /1435/6هـ 
واأللعاب  واملسابقات  والصحية،  والوقائية،  املسرحية،  الفقرات  من  مجلة  الربنامج  ختلل  وقد 

الرتفيهية وتناول الوجبات..

 300 اعتمد جملس اإلدارة يف جلسته رقم 25 بتاريخ 1435/9/22هـ كسوة وعيدية لأليتام مببلغ 
ريال لكل يتيم ويتيمة والبالغ عددهم 130 يتيم بينما إمجالي املبلغ وصل 39000 ريال.

وتهدف هذه البادرة الطيبة الوقوف مع اليتيم يف هذه املناسبة السعيدة وإدخال البهجة عليهم. 

قال مسؤول جلنة كافل اليتيم ببلدة العوامية جعفر العبداجلبار أن 321 كفياًل يكفلون 
151 يتيمًا ترعاهم اللجنة، مبينًا أن عدد الكفالء زاد عن عدد املكفولني بنسبة 47 %.

وقال إن اللجنة بدأت بسواعد متطوعة عام 1415هـ حيث كان عدد الكفالء وقتها 20 كفيال، 
فيما كان عدد األيتام 231.

وتقدم اللجنة مساعدات عينية لأليتام منها جتهيز طالب املدارس وتوفري أدوات مدرسية 
اللجنة بصيانة وحتسني مساكن األيتام وجتهيزها  ومالبس ومواد غذائية، كما تقوم 

باألثاث واألجهزة الكهربائية ودفع إجيار املستأجرين منهم.
وتقوم اللجنة بصرف مبلغ شهري لكل يتيم ويتيمة، باإلضافة إىل عيدية بلغت هذا العام 

15100 ريال، وكسوة بقيمة 45300 ريال.
تهتم  كما  املقدسة  لألماكن  سنوية  وزيارات  ترفيهية  رحالت  لأليتام  اللجنة  وترتب 
بدعم اجلانب العلمي حيث تقوم بتكريم املتفوقني واملتفوقات من األيتام خالل الفصلني 
الدراسيني وصرف مكافأة تشجيعية، وأيضا صرف بطاقة عالج جمانية للعالج مبستشفى 

الزهراء العام بالقطيف.
وأوضح العبداجلبار أن اللجنة بصدد وضع خطط ملشاريع مستقبلية اهلدف منها أن تكون 

املصدر والدخل الثابت هلا

ȴɆǪɆȱǟ ȳɀɅ Ž ǦȭǿǠȊƫǟ

ȳǠǪɅɉǟ ǦɅǼɆȝȿ ǥɀȆȮȱ ȯǠɅǿ ĎĔċċċ

ĕďĒ ǦǤȆȺǣ ƙȱɀȦȮȱǟǻǼȝ ȸȝ ǼɅȂɅ ǦȺǲȲȱǠǣ ǒɎȦȮȱǟ ǻǼȝ
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مصروفات اللجنة للعامين 1434 و 1435 هـ
1435 هـ1434 هـنوع املصروفات

401,575438,776الكفاالت الشهرية
100,100103,760إجيار مساكن األيتام

35,48094,225مساعدات الطلبة والطالبات
2,9806,863املساعدات العالجية

32,78570,304املساعدات الطارئة النقدية
20,75067,945صرف أدوات وأجهزة كهربائية  

38,00065,700هدايا فرحة العيد
164,627155,270مصروفات منوعة

796,2971,002,843اجملموع
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مصروفات األعوام 1434 و 1435هـ.
املصروفاتاإليراداتالسنة

770,455 14332,432,838 هـ
14342,441,300796,297 هـ
14352,612,1821,002,843 هـ

 ǧǠȥȿȀȎƫǟȿ ǧǟǻǟȀɅɌȱ ƆǠɆǣ ȴȅǿ
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لجنة كافل اليتيم بالصور 
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بيئة  لتوفري  بالكامل  للسقوط مبنازل إمسنتية  اآليلة  املنازل  أو  الصفيح  بيوت  إبدال   /1
سكنية كرمية لألسر .

2/ املساهمة يف بناء وترميم املنازل لألسر ذات احلاجة سعت اللجنة منذ تأسيسها إىل هذا 
اهلدف النبيل حيث تعيش بضعة أسر يف بيوت من الصفيح واخلشب يف بيئة صعبة وسكن 

غري مالئم ال يقي من احلر وال الربد.

من  بيوت  يف  أسر  بضع  تعيش  حيث  النبيل  اهلدف  هذا  إىل  تأسيسها  ومنذ  اللجنة  سعت 
من  وال  الربد  وال  احلر  من  يقي  ال  مالئم  غري  وسكن  صعبة  بيئة  يف  واخلشب  الصفيح 
األمطار أو يف بيوت آيلة للسقوط وما يسببه ذلك من أخطار ومشاكل, فكان لزامًا على 
اللجنة أن تولي هذا اهلدف اكرب العناية واالهتمام, فقامت بإبدال بعض البيوت وحسب 
األولوية مبنازل إمسنتية بشكل كامل وبكافة االحتياجات الضرورية, وبتوفيق من اهلل 
عدد  منها  بالكامل  منازل  ستة  عدد  بناء  تأسيسها  منذ  اللجنة  استطاعت  وتعاىل  سبحانه 
ثالثة منازل صفيح وثالثة منازل آيلة للسقوط وذلك بعد إزالة األبنية املتهالكة مكانها، 
وقد مت االنتهاء من بناء مخسة منها ومت انتقال األسر إليها،  اجلدير بالذكر أن أربعة من 
هذه املنازل قد رصد لكاًل منها مبلغ 250,000 ريال, واخلامس والسادس رصد هلما مبلغ 200,000 
اللجنة, إمنا تقوم  له من  الواحد تفوق ما رصد  املنزل  بناء  بالطبع فأن تكلفة  ريال، لكن 
اللجنة عادة باإلعالن عن الشروع يف بناء كل منزل بعد رصد املبلغ والدعوة إىل التربع 
كهربائية  وأجهزة  وكهرباء  سباكة  مواد  من  العينية  التربعات  بعض  فتتلقى  لبنائه, 
ذلك فضاًل عن  وأعمال اجلبس وغري  إنشائية من حديد وطابوق وامسنت  وأبواب ومواد 
التربعات النقدية , وبعض هذه املساعدات تضاف إىل املبلغ املرصود كمساعدات إضافية 

للمساعدة يف عملية التشطيب , وهذا يعتمد على الوضع املادي لكل أسرة على حدة. 

خدمات اللجنة

)3( اللجنة الخيرية لتحسين المساكن

مشروع إبدال بيوت الصفيح والمنازل اآليلة للسقوط العام 1433هـ
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تتقدم الكثري من األسر املتعففة وحمدودة الدخل اليت حباجة إىل ترميم منازهلا, بطلب 
مساعدة اللجنة هلا يف حتمل تكاليف الرتميم والبناء ,

هذا وتقوم اللجنة باالطالع على املنزل و تقدير وضعه و احتياجاته وتقوم اللجنة سنويًا 
مبساعدة جمموعة من األسر يف ذلك, بواسطة صرف مبالغ نقدية إىل املقاولني اللذين 
يتولون البناء هلذه املنازل, أو التكفل بدفع قيمة املواد الضرورية للرتميم من أدوات سباكة 

وكهرباء وأمسنت وحديد وطابوق 00 اخل .

1/ مت ترميم عشرة منازل من قبل اللجنة.
ومت  الصفيان  عبدالعزيز  بن  خالد   / األستاذ  القطيف  حمافظ  سعادة  اللجنة  زارت   /2

إطالعه على أعمال اللجنة وأبدى استعداده للمساعدة على حتقيق أهداف اللجنة.

االجتماعية   واألخصائية  األسرية  واملستشارة  الفاضلة  األخـــت  إىل  اللجـــــــنة  تتقــــــدم 
وئام عبد رب الرسول املديفع » أم نور « على دعمها املستمر واملتواصل للجنة ومنذ تأسيسها 
وحتى اآلن, وعلى بذهلا اجلهود الكبرية واخلرية يف مجع التربعات ودعمها املستمر املادي 

واملعنوي للجنة.

مساعدة األسر في ترميم منازلها

نشاط اللجنة للعام 1434 و1435 هـ

شــكــر خـــاص
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مــســــاعدات اللـجـــنة
املصروفاتاإليراداتالسنة

1433565,375521,949 هـ
1434106,560415,399 هـ
1435165,182318,182 هـ

ǧǠȥȿȀȎƫǟȿ ǧǟǻǟȀɅɌȱ ƆǠɆǤȱǟ ȴȅȀȱǟ

الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434 و 1435هـ.

 ȷɀȽȀƫǟ ȸȆǵ ɄȮȵ

 ȯǠȞȱǟ ǼǤȝ ȯǓ ǃǟ ǼǤȝ ȀȦȞǱ

 ǥȀȥǠȎȞȱǟ ȷɀȝ Ǽǵǟɀȱǟ ǼǤȝ

ȀȽǟȂȱǟ ɄȲȝ ƙȆǵ
ǼɆȞȅ ȯǓ ƙȆǵ ɄȲȝ

 ȤȅǠȺƫǟ ƇȀȮȱǟ ǼǤȝ ǒǠɆȑ

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

أمين السر

مسئول اإلعالم

أمين الصندوق

المسئول الميداني
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جلنة تساهم يف تيسري أمور املقبلني على الزواج ، عرب املساهمة يف توفري مستلزمات البيت 
الزوجي .

1/ املساهمة يف تزويج الشباب و محايتهم من مساوئ التأخر يف الزواج .
الزوجي  املنزل  مستلزمات  تدبري  يف  مبساعدتهم  الزواج  على  املقبلني  على  التيسري   /2

األساسية.
3/ توعية الشباب املقبلني على الزواج للحد من أسباب الطالق يف اجملتمع.

الثالجات  و  املكيفات  الزواج مثل  للمقبلني على  األساسية  و  الضرورية  األجهزة  1/ شراء 
والغساالت و األفران .

2/ تكملة الصداق املؤجل .
3/ شراء غرف نوم .

4/ عقد احملاضرات و الندوات و الدورات التثقيفية للمقبلني على الزواج بهدف خلق حالة 
من الوعي حتول دون حدوث مشاكل, أو عالجها مبجرد حدوثها .

ال خيفى الثواب الكبري ملن زوج أعزب ، فتأهيل الشباب للزواج حصانة هلم من االنزالق يف 
مساوئ االحنراف ، لذا ندعوكم أخي املؤمن أخيت املؤمنة مجيعا للمساهمة معنا يف دعم 

هذا املشروع عن طريق :
1/ تقديم تربعات مالية عن طريق مكتب اللجنة أو مكتب االستقبال باجلمعية. 

2/ اإليداع يف حسابات اللجنة يف البنوك املوضحة يف » حسابات البنوك «
يف مقدمة التقرير .

التعـــريف

أهداف اللجنة

خدمات اللجنة

كيف تساهم معنا في تزويج الشباب

)4( لجنة تيسير الزواج
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مصروفات اللجنة 

مساعدات اللجنة العامين 1434 و 1435هـ

شكر وتقدير

املســـــاعداتالعــــــــام
143467,471هـ
143561,008هـ

مساعدات إكمال الصداقمساعدات غرف النوممساعدات األجهزة الكهربائيةعدد الشباب املساعدينالعــــام
143410442هـ
-14351091هـ

ǧǟǼȝǠȆƫǟ ǴȑɀɅ ƆǠɆǣ ȴȅǿ

الشرعية وهم   اللجنة من احلقوق  الفضالء على دعمهم  املشايخ  اللجنة كاًل من  تشكر 
فضيلة الشيخ جعفر بن حممد آل ربح، ومساحة السيد طاهر جعفر الشميمي، وفضيلة 
دعمهم  على  حممد  الشيخ  مسجد  رواد  اللجنة  تشكر  كما  زايد،  آل  حسن  علي  الشيخ 

السخي للجنة.
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الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434هـ و 1435هـ.

 ǼƥǕ ǸɆȊȱǟ ǼƥǕ ǼȶƮ

ɄȵǟɀȞȱǟ ǃǟǼǤȝ ǻɀȞȅ ȰȦȲȦȱǟ ɃɀȲȝ ȷǠȶȲȅ ǼɆȆȱǟ

ɄȖǣ ȯǕ ǼȶƮ ɄȲȝ

 ǼɆȉȀȱǟ ǼȶƮ ǼȶȎȱǟ ǼǤȝ

ȀȽǟȂȱǟ ǼȶƮ ǼƥǕ

مقـــررًا

عــضــــوًاعــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

Ǵǣǿ ȯǓ ǼȶƮ ȸǣ ȀȦȞǱ ǸɆȊȱǟ ǦȲɆȒȥ

ɄȶɆȶȊȱǟ ȀȦȞǱ ǼɆȆȱǟ ȀȽǠȕ ǼɆȆȱǟ ǦǵǠƧǼɅǟȁ ȯǓ ȸȆǵ ȸǣ ɄȲȝ ǸɆȊȱǟ ǦȲɆȒȥ
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1/ تسيري إسعافات اجلمعية على مدار الساعة يف خدمة املواطنني بنقل املرضى من و إىل 
ومنطقة  الشرقية  املنطقة  مستشفيات  مجيع  من  البلدة  إىل  املوتى  ونقل   ، املستشفيات 

الرياض ومنطقة الشمال .
التكفني  مستلزمات  ومنها   ، مستلزماتهما  كافة  وتوفري  واملقربة  املغتسل  صيانة   /2

والدفن.
3/ مجع الورق الزائد واملالبس املستعملة يف حاويات وبيعها واالستفادة من ريع ذلك يف 

دعم إيرادات اجلمعية ونظافة البيئة .
4/ االستفادة من األجهزة الكهربائية و األثاث املستعمل املتربع بهم يف برامج املساعدات إذا 

كانت حبالة جيدة ، أو الستخدامات اجلمعية األخرى .
5/ صرف مساعدات لبناء أو ترميم املساجد.

1/ قامت إسعافات اجلمعية بنقل املرضى إىل املستشفيات, و نقل املتوفني من مستشفيات 
املنطقة و خارجها إىل البلدة .

2/ حقق مشروع مجع الورق واملالبس املستعملة إيراداً جيداً.
3/ تأمني مستلزمات املقربة واملغتسل.

األهالي  بواسطة  األمطار  سقوط  من  املتضررة  القبور  ودفن  املقربة  يف  ردميات  إجراء   /4
املتطوعني , وشارك يف ذلك اربعون متربعًا بالعمل جزاهم اهلل خريا.

تتقدم اللجنة بالشكر اجلزيل للمتربعني للمقربة جبذوع النخيل خنص بالذكر احلاج 
فيصل سعيد آل مدن » أبوعبداهلل « .

كما تشكر مكتب منتظر النمر على دعمه حلملة دفن القبور باملقربة.

خدمات اللجنة المقدمة

نشاطات اللجنة للعامين 1434هـ و 1435هـ.

شــكــر وتقـــدير

)5( لجنة المرافق العامة
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الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434هـ و 1435هـ.

ȀȽǟȂȱǟ ȸȆǵ ǼȶƮ

 ȈɅȿǿǻ ȯǓ ɂȆɆȝ ȀȽǠȕ

مقـــررًا

عــضــــوًا

مــســــاعدات اللـجـــنة

املصروفاتاإليراداتالعام
1434282,731165,611 هـ
143568,015131,165 هـ

ǧǠȥȿȀȎƫǟ ǴȑɀɅ ƆǠɆǣ ȴȅǿ
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صور لجنة المرافق العامة
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إكسابهم  و  االبتدائية  املرحلة  قبل  ما  أطفال  تأهيل  و  تربية  و  بتعليم  ُتعنى  جلنة  هي 
املهارات األساسية عرب التحاقهم بدار الطفولة .

1/ تقديم اخلدمات التعليمية و الرتبوية و الرتفيهية لألطفال امللتحقني بدار الطفولة .
2/ إدارة الدار مع اإلشراف على خدماتها و أنشطتها بشكل عام .

3/ القيام بنشاطات مساندة يف دار الطفولة مثل املهرجانات و احلفالت .
4/ إعفاء بعض األسر من دفع رسوم الدار لعدم القدرة .

1/ إعداد و تأهيل األطفال للمرحلة االبتدائية و تعليمهم و إكسابهم مهارات أساسية يف 
القراءة و الكتابة ,وتدريبهم على التواصل اللغوي بالتعبري احلر عما جيول خباطرهم من 

أفكار ومشاعر.
2/ تنمية مواهب و إبداعات الطفل عرب نشاطات خاصة بذلك .

3/ إكساب الطفل القيم األخالقية و الدينية والرتبوية و احرتام القانون واآلداب العامة.
العادات  على  تشجيعه  و  أقرانه  مع  السليم  االجتماعي  التفاعل  على  الطفل  تشجيع   /4

االجتماعية الصحيحة .
5/ تدريب الطفل على املهارات احلركية وتعويده على العادات الصحية وتنمية حواسه و 

مترينه على حسن استخدامها
6/ الوفاء حباجيات الطفولة وإسعاد الطفل وتهذيبه بغري إرهاق وال تدليل.

التعريف

خدمات اللجنة

أهداف اللجنة

)6( لجنة دار الطفولة
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1- تقديم خدمات الدار العام الدراسي   1433هـ/ 1434هـ  إىل عدد   317  طفل بالدار, والعام 
الدراسي 1434هـ  1435هـ عدد 308  وهذا يشمل عدداً من املعفيني من دفع الرسوم ومن أطفال 

األسر اليت تساعد من جلنيت االجتماعية وكافل اليتيم نظراً لظروفهم االجتماعية.
2- من أجل مواكبة التطوير والتغيري يف املناهج وطرق التدريس وتعديل سلوك األطفال 
للمعلمات  وكان  الدورات  من  العديد  القطيف  مبحافظة  الرتبوي  األشراف  مكتب  نضم 

نصيب يف حضورها واالستفادة منها وهي:
- برنامج تدرييب للدروس النموذجية.

- دورة ختطيط لألنشطة التعليمية.
- دورة اسرتاتيجية خاصة لألنشطة التعليمية.

- دورة مهارات التفكري.
- دورة حل املشكالت.
- دورات يف نظام نور.

- ورشة عمل مللتقى فنون.
3- تفعيل الوحدات واأليام العاملية :

- قمن املعلمات بالتعاون مع املشرفة ومع البعض من األمهات بتفعيل العديد من الوحدات.
- وحدة وطين.

- وحدة األيدي.
- وحدة ألواني.

- وحدة الفصول األربعة.
- وحدة السالمة املرورية. 

- اليوم العاملي لألسرة.
- اليوم العاملي للطفل العربي.

ويف نهاية وحدة الغذاء نسقت أسرة دار الطفولة يومني الستقبال األمهات وتناول وجبة 
األطفال مع أطفاهلن

أنشطة دار الطفولة للعامين 1434 و 1435هـ.
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4- توظيف مشرفات مرافقات
الغري  السلوكيات  حرصًا على سالمة األطفال ورعايتهم يف احلافالت واحلد من بعض 
فيه  تتواجد  وبعضها  احلافالت  مجيع  يف  هلم  مرافقات  مشرفات  توظيف  مت  مرغوبة، 

مشرفتني.
5- نظمت دار الطفولة عدة رحالت لألطفال إىل:

- قلعة القطيف بالقطيف.
- عامل املغامرات بالدمام.
- فن تايم بيتزا بالدمام.

- قرية الدولفني بالدمام.
- زيارة سكة احلديد بالدمام.

- زيارة مطار امللك فهد الدولي بالدمام.
- زيارة مركز األعراف بالعوامية.

- زيارة مزرعة الصاحلية بالعوامية.
- زيارة مدارس قرطبة والبخاري واملدرسة األوىل للبنات بالعوامية.

6- طباعة بعض الكتب الدراسية  مثل كتاب » عامل احلروف » و كتاب باللغة االجنليزية 
من إعداد أسرة الدار.

7- عمل حفل تكريم يف يوم املعلم العاملي ملربيات الدار.
8- إقامة مهرجان احلج, وتصوير مجيع أطفال الدار بلباس احلج.

9- إقامة نشاط مفتوح مبناسبة االنتهاء من وحدة العائلة ووحدة الغذاء.
10- إقامة يوم مفتوح مبناسبة األسبوع الصحي للفم واألسنان.

11- إقامة احتفال كبري مبناسبة اليوم الوطين للمملكة بتاريخ 27 شوال.
12- توظيف عدداً من املربيات الوطنيات يف الدار.

13- إقامة احلفل اخلتامي لدار الطفولة نهاية كل عام دراسي.
14- إقامة حفل مبناسبة اليوم العاملي ملرض السكر.

15- التحاق مربيتني بدورة » التعرف على صعوبات التعلم « بدولة الكويت وذلك بالتنسيق 
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مع مركز وعي لالستشارات الرتبوية والتعليمية ، وتقام هذه الدورة التدريبية يف قاعة 
هذا  ويأتي  أيام،  مخسة  ومدتها  الكويت,  بدولة  الطفل  وتعليم  تقويم  مبركز  املؤمترات 

الرتشيح من إدارة دار الطفولة واليت تكفلت مبصاريف الدورة بأكملها.
بعض  مع  للدار  الداخلية  الصالة  جدران  على  رسومات  وعمل  الطفولة  دار  صيانة   -16

الفصول الدراسية.

ودعت دار الطفولة يف العامني 1435/1434هـ جمموعة من املربيات فلهن جزيل الشكر على 
مابذلن من جهود خالل فرتة  تواجدهن وهن:

1- ليلى آل نصيف
2- عاتقة آل ثومير

3- حورية آل ثومير
4- فاطمة آل سعيد

5- فاطمة آل لباد
كما استقبلت دار الطفولة عدداً من املربيات وهن  :

1- حكيمة آل قويسم
2- بثينة أبو املكارم

3- ليلى آل بطي
4- فاطمة آل مبارك
5- عقيلة آل مبارك

6- آيات غزوي
7- فاطمة آل حيدر

8- مريم اآلجامي
9- منى الفرج

10- فاطمة الفرج
11-سارة آل هزيم

شــكــر وتقـــدير
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نماذج من أنشطة دار الطفولة في العامين 1434 و 1435هـ

نظمت جلنة دار الطفولة احلفل اخلتامي السنوي ألطفال الدار وذلك يوم 
الثالثاء من نفس األسبوع  وكان  امتد إىل يوم  السبت 1434/6/24هـ والذي 
االحتفال مبناسبة خترج كوكبة من األطفال األعزاء واستعداد لدخوهلم 
املدرسة كمرحلة جديدة  وألقت مديرة الروضة األستاذة مليعة احملاسنة 
على  وشكرتهم  أطفاهلن  لسعادة  تعنب  اليت  باألمهات  فيها  رحبت  كلمة 

ثقتهم على أطفاهلن طوال هذه السنة.

قامت جلنة دار الطفولة جبمعية العوامية صباح يوم اخلميس 1435/1/25هـ
بزيارة مركز صحي العــوامية حبي الريف حلضـــور فعاليات اليـــوم العاملي

ملرض السكري.
حيث مت اختيار جممــــوعة من األطفال رافقتهن املشــرفة الرتبوية وإحـدى

مربيات الدار.
وُعرض لألطفال فليم كرتوني بالدمى يعرف األطفال على مرض السكر وأسباب اإلصابة به 

وعالجه وأعراضه ونصائح ملرضى السكري.
هلذه  شكرهم  عن  تعبريا  لألطفال  تذكارية  هدايا  بتوزيع  املمرضات  قامت  الزيارة  نهاية  ويف 

الزيارة واملشاركة القيمة.
وحنن أعضاء جلنة دار الطفولة نتوجه بالشكر اجلزيل إىل إدارة مركز صحي حي الريف على 
استضافتهم وإتاحة الفرصة هلم للمشاركة معهم يف هذه الفعالية سائلني املوىل جل شأنه هلم 

املوفقية يف خدمة املرضى.

الحفل الختامي لدار الطفولة

دار الطفولة تشارك في اليوم العالمي لمرض السكري
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 ضمن أنشطة دار الطفولة جبمعية العوامية ومبناسبة اخــتتام وحدة
صحيت وسالميت قامت جمموعة من الفصول  بتفعيل الوحدة بالقيام

بأنشطة خمتلفة مثل:  
1- األطعـــمة املفيدة والصحية : حيث قامت جممــــوعة الورود بالتعاون

حوهلا  األطفال  مناقشة  ومت  واملفيدة  الصحية  األطعمة  من  جمموعة  بإعداد  مربيتهم  مع 
والرتكيز على الغذاء الصحي ألن العقل السليم يف اجلسم السليم ثم تناولوا األطفال األطعمة 

بشكل مجاعي. 
2- العناية باألسنان : حيث قامت جمموعة النجوم بالتعاون مع مربيتهم بإعداد عيادة األسنان 
أسنان  وفحص  واملمرضة  الطبيب  مثل  األطفال  قبل  من  األدوار  بعض  ومتثيل  الفصل  داخل 
اىل  باإلضافة  توزيعها على األطفال  األسنان مت  توعوية عن  املربية نشرة  أعدت  األطفال كما 

فرش األسنان واملعجون. 
بإعداد عيادة طبية  بالتعاون مع مربيتهم  البالونات  قامت جمموعة  :حيث  3- عيادة وصيدلية 
واملمرضة   والصيدالني  الطبيب  مثل  األدوار  بتمثيل  األطفال  قام  وقد  الفصل  داخل  وصيدلية 
بالسالمة عن طريق  تتعلق  املعلمة سرد قصة  قامت  واملراجع كما  استقبال   وكذلك موظف 

مسرح العرائس. .

دار الطفولة تختتم وحدة صحتي وسالمتي

مبناسبة انتهاء وحــــدة املواصالت قامــت أسرة دار الطفـــــولة بزيارة ملطـار
امللك فهد الدولي بصحبة جمموعة من أطفاهلا.

حيث مت استقبال األطفال األخ حممد أبو فور أحد املسئولني يف املطار، ثم
توجهـــوا إىل صالة األلعــاب الرتفيهية يف املطار، وبعد ذلك توجهوا لصالة

املغادرة اخلاصة للمسافرين وتعرفوا على خط سري املسافرين منذ دخوهلم املطار وحتى ركوبهم 
الطائرة وتعرفوا أيضا على الصاالت املوجودة يف املطار وما حتتويه  من مرافق متعددة ومن ثم 
توجهوا إىل مشاهدة الطائرات , ومت عرض فيلم عن املطار مع تناول وجبة اإلفطار, وأسرة الدار 

تتوجه بالشكر إلدارة املطار وباألخص األخ حممد أبو فور على ماقدموه من استقبال ورعاية.

أطفال الروضة في ضيافة مطار الملك فهد الدولي
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مبناسبة االنتهاء من وحدة املواصـالت قامت دار الطفولة جبــمعية
العوامية اخلريية صباح يوم اخلميس املوافق 1 / 3 / 1435 هـ برحلة

إىل سكة احلديد بالدمام بصحبة األطفال. 
األخ  و  اخلالدي  حممد  األستاذ  بالسكة  العامة  العالقات  منسق  األطفال  باستقبال  كان  حيث 
وجيه اللباد العضو السابق جبمعية العوامية، ومت استقباهلم يف صالة رحاب ثم الذهاب معهم إىل 
األقسام املختلفة للتعرف عليها ويف نهاية الرحلة مت توديع األطفال وتقديم هدية رمزية هلم 
من سكة احلديد, وتشكر اجلمعية األخ حممد اخلالدي واألخ وجيه اللباد وإدارة سكة احلديد على 

ماقدموه من أستقبال وحفاوة.  

زيارة سكة الحديد بالدمام 

مبناسبة انتهاء وحدة امللبس قامت كل من جمموعة الفواكه ومعلمتهم
وجمـموعة التفاح ومعلمتهم بتفعيل هذه الوحــــــدة مع األطفال حيث قام
أطــــفال جمموعة الفواكــــه بارتداء مالبس الشــــعوب املختلفة والتعـرف

عليها من خالل أنشطة متعددة كالتلوين والنشرات وعرضها يف أرجاء الفصل.
كما قامت جمموعة التفاح بعمل أركان خاصة بامللبس مثل مغسلة املالبس واخلياط واخلراز 

وبائع األحذية كما قاموا بأنشطة اخرى مثل التلوين وإعداد النشرات املتعلقة بامللبس.
ومت نشر صور هذه الفعاليات يف  صفحة دار الطفولة على الفيس بوك.

من رحالت دار الطفولة جبمعية العوامية اخلريية  قامت دار الطفولة
صباح يومي األربعاء واخلميس املوافق 5  - 6  ربيع الثاني 1435هـ برحلة
إىل إحــــدى مزارع البلدة لتغيري جو لألطفال من الروضة اىل الطبيعة

ومت  هوائية،  العاب  استئجار  وكذلك  بالبلدة  الصاحلية  اسرتاحة  استئجار  مت  حيث  اجلميلة، 
االنطالق إىل االسرتاحة صباح يوم األربعاء واخلميس وقد قامت املربيات بعمل برنامج لألطفال 

من استقبال وترتيب األلعاب وكذلك اإلفطار وقد استمتع األطفال باجلو اجلميل وباأللعاب .

اختتام وحدة الملبس بدار الطفولة

زيارة إحدى االستراحات
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مبناسبة اليوم الوطين 84 ململكتنا احلبيبة احتفلت دار الطفولة بهذا اليوم
وتنـــوعت فيه الفعاليات ، حيث ُأعلن عن ذلك بإعـــــالن ممـــيز رفرف فيه

علم اململكة خفاقا رامزا إىل الدين والقــــوة ثم بدأ احلفل بالنشيد الوطين
ســـارعي للمجد والعليا وهتفوا به األطـفــــال رافعني رايات احلــــب والوالء

ومتوشحني بأوشحة احلب والسالم اليت ترمز إىل حب الوطن.
ومت عرض جمسمات للمشاعر املقدسة يف بالدنا الغالية ومنها الكعبة املشرفة واجلمرات وقاموا 
بتمثيل عملية الطواف حوهلا وأيضا عملية رمي اجلمرات حتت مسمى )حج الصغار( املتزامن مع 
دخول شهر ذي احلجة ، كما مت عرض بعض املشاهد ألهم الوزارات واملنشآت احلكومية واملدن 
الرئيسية فيها وشاركن معلماتنا الفاضالت أطفاهلن بعمل بعض اللوحات اجلميلة املعربة وأبدع 
األطفال يف نشاط العمل احلر يف األركان حببهم وانتمائهم للوطن بتلوين العلم وخريطة اململكة 

وبعض األعمال الفنية اهلادفة ، كما قاموا برفع صورة خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل.
ويف نهاية احلفل وزع جمموعة من األطفال بعض احللويات مبتهجني ومعربين عن فرحتهم 

بهذه املناسبة اجمليدة.

االحتفال باليوم الوطني للمملكة 

األعراف  مركز  إىل  زيارة  العوامية  خبريية  الطفولة  دار  نظمت 
للتسويق يومي االثنني والثالثاء 15-1435/5/16هـ وذلك مبناسبة االنتهاء 

من وحدة الغذاء.
وقد مت استقبال أطفال الدار من قبل املسئولني عن املركز األخ سلمان 
املواد  على  األطفال  بتعريف  قاما  والذين  حتيفة  سلمان  األخ  و  الشلب 
مت  كما  البيع،  طريقة  وكذلك  باملركز  األخرى  واألركان  الغذائية 
املركز علىكرم  بالشكر إلدارة  الدار  إدارة  , وتتوجه  تقديم هدايا هلم 

الضيافة وحفاوة االستقبال راجني هلم دوام التوفيق.

زيارة مركز األعراف التجاري
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إيرادات ومصروفات دار الطفولة

اإليراد الصافـياملصروفاتاإليراداتالعــــام
14331,049,4301,029,71519,715هـ
14341,194,2471,172,08922,158هـ
14351,316,4911,081,302235,189هـ

الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434 و 1435هـ.

 ǿǠǤƨǟ ǼǤȞȱǟ ɄȲȝ ȸȆǵ

  ȯǠȞȱǟǼǤȝ ȯǓ ǃǟǼǤȝ ȴɆȚȞȱǟǼǤȝ

مقـــررًا

عــضــــوًا
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صور دار الطفولة
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اجملتمع  و  اجلمعية  بني  املتينة  الوشائج  إقامة  و  النسائي  اجملتمع  خبدمة  ُتعنى  جلنة 
النسائي وخدمته مبا حيقق أهداف اجلمعية و يشجع على التواصل و دعم برامج و أنشطة 

اجلمعية عموما . 

- توعية املرأة بأهمية دورها يف العمل االجتماعي التطوعي .
- استثمار طاقات املرأة و إمكانياتها يف النهوض اجملتمعي . 

- رفع مستوى املرأة يف كافة اجلوانب .
- توثيق روابط التعاون بني النساء داخل املنطقة وخارجها .

التعريف

أهداف اللجنة

)7( اللجنة النسائية

الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434 و 1435هـ.

ȴȅǠȪȱǟ ɄȲȝ ǳǠǤȍ .ǻ

ȀȽǟȂȱǟ ǼƥǕ ɁǼȽ

ǴǣȀȱǟ ɄȲȝ ǦȺǱ

ȀȽǟȂȱǟ ɄȲȝ ȷǠƹǙ

ȴɆȽǟƎȱǟ ǃǟ ǼǤȝ ȯǠȺȵ

ȀȽǟȂȱǟ ȯɀȅȀȱǟ ǼǤȝ ǡǠǣǿ

ǼɆȞȆȱǟ ɄȲȝ ǻɀȲǹ

ȴɆȽǟƎȱǟ ȸȆǶƫǟ ǼǤȝ ǦɆȺȽ

ȴɆȽǟƎȱǟ ȸȆǶƫǟ ǼǤȝ ǦȪɅǼȍ

ȸɅȂƫǟ ǼƥǕ ǦȲɆȪȝ

ȀȽǟȂȱǟ ǼƥǕ ǦɆȭȁ

ȜɆǣǿ ȯǓ ɄȲȝ ǦȶȕǠȥ

ǸɆȊȱǟ ǃǟ ǼǤȝ ǦȮɆȲȵ

 ǿǠǤǱ ɄȲȝ ɂȲɆȱ

ȤɆȲǹ ȯǓ ȴɆȚȞȱǟ ǼǤȝ ȷǟȁɀȅ

ȀȽǟȂȱǟ ǼȶƮ ǒǟǼɆǣ

مقـــررة

موظفة القسم النسائي + عضوة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة

نائبة مقررة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة

عــضــــوة
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أهم اللجان التابعة  اللجنة  النسائية

وتعمل على حتسني وضع املرأة واألسرة ، وذلك من خالل :
1. دراسة حاالت  األسر املتعففة وتقديم تقارير عنها جمللس القسم.

2. تقديم املساعدات النقدية والعينية لألسر املتعففة، وذلك بالتنسيق مع القسم الرجالي 
باجلمعية.

3. اقرتاح ودراسة وتنفيذ برامج اجتماعية تهدف إىل الرفع من مستوى املرأة االجتماعي.
واالعتناء  األيتام  رعاية  يف   ) املساكن  حتسني   / اليتيم  )كافل  مشروع  مع  املشاركة   .4

بهم.

وتهدف إىل رفع مستوى املرأة الثقايف واملعريف، وإشغال وقتها مبا هو مفيد، وإبراز مواهبها 
وتنمية ملكاتها الثقافية واألدبية والفنية وذلك من خالل :

1. تنظيم ندوات وحماضرات ثقافية وأمسيات أدبية ومعارض تشكيلية.
2. إقامة مسابقات ثقافية وأدبية.
3. اإلشراف على املكتبة النسائية.

4. إبراز وتشجيع إبداعات املرأة والطفل.

، وذلك من  البيئة   املرأة واألسرة الصحي والعناية بقضايا  تهدف إىل رفع مستوى وعي 
خالل :

1. تنظيم الدورات واحملاضرات والربامج الصحية.
2. االهتمام واملشاركة يف الربامج التى تنمي الوعي البيئي.

3. إعداد النشرات واإلصدارات الصحية املختلفة. 
4. االهتمام مبجاالت الصحة النفسية للمرأة والطفل.

5. التعاون مع املراكز املتخصصة يف محالت التوعية الصحية.

اللجنة االجتماعية :

اللجنة الثقافية :

اللجنة الصحية :
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وتعمل على تنمية العالقات االجتماعية بني سيدات اجملتمع واجلمعية من خالل :
وحفالت  واللقاءات،  الزيارات،  تنظيم  خالل  من  واجلمعية  القسم  بأهداف  التعريف   .1

التعارف.
2. إصدار نشرة إعالمية دورية للتعريف بأنشطة وإجنازات القسم.

3. تنظيم وتنسيق زيارات بني القسم النسائي وبقية األقسام واللجان واجلمعيات النسائية 
باملنطقة للتعارف ولبحث سبل التعاون وتبادل اخلربات والتجارب، ولتفعيل العمل اخلريي 

بوجه عام.
4. املشاركة مع جلنة تنمية املوارد يف اجلهود الرامية الستقطاب الكوادر النسائية .

وتهدف إىل رفع كفاءة املرأة العملية، وقدراتها الشخصية من خالل إشرافها على تنفيذ 
العديد من الدورات مثل :

1. تنظيم دورات تدريبية يف جماالت: احلاسب اآللي ، واللغة اإلجنليزية ، فن اخلياطة، فن 
الطهي، تصفيف الشعر، التجميل،السرياميك.....أخل.

السكرتارية،  اإلبداعي،  التفكري  الشخصية مثل دورات  والقدرات  املهارات  تنمية  2. دورات 
فن اإللقاء.....

3. دورات التقوية للمواد الدراسية.
4. برنامج رعاية املوهوبات.
5. برنامج النادي الصيفي.

وتهدف إىل تنمية موارد القسم النسائي املالية والبشرية وذلك من خالل :
1. العمل على زيادة عدد االشرتاكات والتربعات.

2. حث النساء على العمل التطوعي ضمن جلان القسم.
3. القيام ببعض األنشطة واملشاريع ذات املردود املادي مثل: الطبق اخلريي، السوق اخلريي، 

بيع التذكارات واهلدايا..............اخل

لجنة العالقات العامة :

لجنة األنشطة والبرامج والدورات : 

لجنة تنمية الموارد :
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قائمة ببعض األنشطة التي نفّذتها اللجنة النسائية

برنامج يعنى بالقرآن الكريم تالوة ، وحفظا ، و جتويدا ، وتدبرا .
تأسست الدار عام 1429 هـ ، تشرف على الدار العضوات ) فاطمة الفرج ، شوقية السعيد ، ريم 

الشيخ ( .
و الدار تقيم براجمها القرآنية يف عدة فصول دراسية ، ميثل كل فصل دراسي مستوى من 
املستويات ، فإذا ختطت الدارسة مستوى دراسي انتقلت للمستوى الذي يليه . حيث تنقسم 

السنة الدراسية إىل فصلني دراسيني .
و قد نفذت الدار برامج عديدة منها : ضبط جزء عّم ، ضبط و تصحيح تالوة للكبريات ، 
دروس جتويد يف مستويات خمتلفة ، دورات حفظ مستحبات ، دورة يف تدبر القرآن الكريم 

، دورة يف علوم القرآن الكريم ، القاعدة النورانية .

يف  برباجمها  سنويا  يلتحق  حيث  الصيفية  العطلة  يف  بنشاطها  النسائية  اللجنة  تتميز 
الصيف عدد كبري من الطالبات وقد متيزت العطلة الصيفية مبجموعة من الربامج اليت 
الصيفي  النادي  برنامج  مثل  عليها  اإلقبال  من  الكبري  باملستوى  متيزت  و  جناحها  أثبتت 
التوعوية  احملاضرات  و  والدورات  للمدارس  العودة  ومهرجان  صيفية  تشاكيل  وبرنامج 

وغريها .

تقيم اللجنة طوال العام حماضرات و ندوات ثقافية و اجتماعية متنوعة مثل احملاضرات 
الصحية و التوعوية للفتيات وغريها .

الفعاليات  من  جمموعة  على  حتتوي  مهرجانات  عدة  الواحد  العام  يف  اللجنة  تقيم 
,  ومن املهرجانات  الثقافية و الرتفيهية, و تتضمن حماضرات و غري ذلك  االجتماعية و 
اليت مت تنفيذها : مهرجان العودة للمدارس, مهرجان الطفل , مهرجان املرأة القطيفية , 

مهرجان الطفل  العيد, ومهرجان روازن رمضانية , حفل تكليف الفتيات وغري ذلك .

دار اآلالء القرآنية :

النشاط الصيفي :

ندوات ومحاضرات :

مهرجانات :
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أهم أنشطة اللجنة النسائية للعامين 1434 و 1435 هـ

مالحظات مدتها تاريخ الدورة الدورات م

مستوى دراسي

أربعة أسابيع

أسبوعان
ليلة واحدة

ليلة واحدة

ليلة واحدة

-

-

-

شهر رمضان
شهر رمضان

شهر رمضان

شهر رمضان

شهر رمضان

أنشطة دار اآلالء القرآنية :
1- الدورات :

القاعدة النورانية جلميع املستويات.
القاعدة النورانية للصم والبكم .

حلقات التجويد ) أحكام النون وامليم ، 
خمارج احلروف ، صفات احلروف (.

دورات ضبط جزء عم وتبارك .
دورة ضبط عال خاصة مبعلمات الدار .

حلقة تفسري سورة النور. 
حلقة حفظ سورة يس .

2- املسابقة القرآنية الثالثة يف شهر 
شعبان وكانت يف :

حفظ نصف جزء عم من سورة النبأ إىل 
سورة الطارق للفصول العليا.

حفظ نصف جزء عم من سورة األعلى 
إىل سورة الناس للفصول املبكرة .

حفظ سورة مريم للمرحلة املتوسطة .
حفظ سورة يس للمرحلة الثانوية .
حفظ سورة االنعام ملا فوق الثانوية .

تالوة سورة الكهف خاصة بدارسات الدار 
3- اجمللس القرآني الرمضاني الثالث.

4- احلفل اخلتامي ألنشطة الدار لعام 
1435 هـ بعنوان األسرة القرآنية .

5- األمسية القرآنية السنوية يف شهر 
رمضان املبارك بعنوان اقرأ وارق .

6-املشاركة يف األمسية القرآنية 
للمجلس القرآني املشرتك بعنوان رمحاء 

بينهم .
7- املشاركة يف املناسبات الدينية 

واالجتماعية .

1
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مالحظات مدتها تاريخ الدورة الدورات م

3 اسابيع 1434/2/23 هـ دورات الشتاء  
دورة كروشية –لغة اجنليزية – 

دورة فوتو شوب 

2

4 ايام 1434/6/10 سوني فيغاس  3

ستة اسابيع 1434/6/29 دورة الرسم األكادميي 4

4 ايام 1434/6/17 دورة األخطاء اإلمالئية 5

شهر 1434/7/8 الربنامج الصيفي صيف بألوان 
الطيف

6

5 أيام 8 / 7 / 1434 هـ حتليل السلوك التطبيقي ألطفال 
التوحد و ذوي االحتياجات اخلاصة 

7

اسبوعني 1434/7/8 رسوماتي الرائعة 8

4 ايام 1434/7/22 األخطاء اإلمالئية 9

اسبوعان 1434/8/6 رسم الشخصيات الكرتونية 10

شهر 1434 /8/6 فن اخلياطة 11

5 ايام 1434/8/13 دورة ستانفورد بينية 12

يوم واحد 1434/11/12 حلقة هيا نقرأ 13

يوم واحد 1434/11/13 اساسيات يف الرياضيات 14

5 ايام 1434/12/22 املهارات اإلمالئية 15

يومني 1435/1/21 ورشة تدريبية جمانية 
ابدئي اجنليزيتك بقواعد صحيحة

16
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مالحظات مدتها تاريخ الدورة الدورات م

4 اسابيع 1434/1/29 دورة كروشية وتريكو  17

3 اسابيع 1435/2/12 دورة تزيني الكيك 18

يوم واحد 1435/5/25 ورشة تنمية مهارات القراءة يف 
اللغة االجنليزية

19

شهر 1435/7/26 النادي الصيفي ) مع عوام اخلري 
صيفنا غري (

20

3 ايام 1435/8/4 ورشة )التحدث امام اجلمهور( 21

3 ايام 1435/7/27 ورشة )احلماية من التحرش 
اجلنسي (

22

اسبوعني 1435/8/10 ريشة وألوان  23

3 أيام 1435/8/27 توكيد الذات  24

3 أيام 1435/8/27 التحدث أمام اجلمهور 25

3 أيام 1435/8/27 احلماية من التحرش اجلنسي  26

شهر 1435/11/5 خياطة أطقم املواليد 27

مستمرة طول العام دورات اللغة االجنليزية 28
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صور اللجنة النسائية
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، ولتعزيز ثقافة  البطالة  جلنة ختتص باملساهمة يف توظيف و تأهيل الشباب للحد من 
العمل و االعتماد على مقومات الشخص و مؤهالته .

1/ املساهمة بشكل فعال يف احلد من البطالة يف اجملتمع و لتاليف آثارها .
2/ تعزيز ثقافة العمل و االعتماد على مقومات الفرد ومؤهالته العلمية .

1/ تسجيل أمساء من يرغب يف احلصول على وظيفة من اجلنسني و إحلاقه بالشركات 
واملؤسسات الراغبة يف توظيفهم .

2/ املساهمة يف احلد من البطالة عرب االتصال بالشركات واملؤسسات الراغبة يف توظيف 
الشباب و عرض الفرص الوظيفية على الشباب و من ثم التقدم هلذه الشركات و املؤسسات 

و احلصول على وظائف ثابتة فيها .
3/ توزيع نشرات إعالنية من الشركات و املؤسسات و احملالت الراغبة يف التوظيف .

بالدمام خبصوص  العمل والعمال  البشرية ومكتب  املوارد  4/التنسيق مع صندوق تنمية 
الوظائف الشاغرة لطالب العمل .

5/إقامة حماضرات و ندوات التوعية واليت تساهم يف تأهيل طالب العمل .
األفراد  من  ممكن  عدد  ألكرب  الفرصة  إلتاحة  ذلك  و  الوظيفية  امللتقيات  إقامة   /6

لاللتحاق بالشركات و املؤسسات الراغبة يف التوظيف .
مشاريع  تأسيس  لغرض  الشرقية  باملنطقة  الوطين  اخلريي  الصندوق  مع  التنسيق   /7

تنموية تستفيد منها األسر ذات احلاجة .

التعريف

أهداف اللجنة

خدمات اللجنة

)8( لجنة التأهيل و التوظيف
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واستثمار رسائل اجلوال  الشركات،  بالتنسيق مع بعض  الوظائف  إعالنات عن  1/ وضع 
مباشرة  ذهابهم  ثم  ومن  الوظائف،  طاليب  إىل  للوصول  االنرتنت  على  اجلمعية  وموقع 

للشركات.
مع  باملنح,  لاللتحاق  مباشرة  والطالبات  الطالب  وتوجيه  الدراسية  املنح  عن  اإلعالن   /2
توثيق أفراد األسر ذات احلاجة واملساعدين من قبل اجلمعية وذلك إلعفائهم من رسوم 

املنح.
3/  إحلاق بعض الطالبات مبعهد طيف بالدمام من اسر املستفيدين من خدمات اللجنة 
االجتماعية  وكافل اليتيم, مع منحهن مكافئات ماليه شهرية من قبل بعض الشركات.

نشاط اللجنة للعامين 1434 و 1435هـ.

الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434 و 1435هـ.

ǯȀȦȱǟ ǃǟǼǤȝ ǯȀȥ

ǥȀȥǠȎȞȱǟ ȷɀȝ ǼǵǟɀȱǟǼǤȝ ǿǠǤƨǟǼǤȞȱǟ ɄȲȝ ȸȆǵ

مقـــررًا

عــضــــوًاعــضــــوًا
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لاللتحاق  أو  للعمل  األفراد  تأهيل  يف  تساهم  و   ، اجملتمع  ختدم  اليت  الدورات  إقامة   /1
باجلامعات , والستغالل أوقات الفراغ اجيابيًا.

2/ دعم ميزانية اجلمعية بإيرادات الدورات خدمة ألهداف اجلمعية.
3/ املساهمة يف دعم األسر املتعففة بإعفاء أبناءها من دفع رسوم الدورات .

4/ رفع املستوى الثقايف واملعريف لدا أفراد اجملتمع.

تقيم اللجنة عددا من الدورات من أهمها دورات التأهيل اجلامعي التدريب على اختبارات 
القــــدرات العامة » رام « 1 كذلك التدريب على اختبـــــار القـــــبول للتخصصـــــات العلمية 
»رام « 2 ،باإلضافة إىل دورات يف احلاسب اآللي و اللغة اإلجنليزية, ودورات أخرى متعددة 

يف جماالت شتى .
الرسوم  الدورات تقام يف اجلمعية خدمة ألهدافها و ألبناء اجملتمع حيث أن  وكثري من 
بها  امللتحقني  خدمة  هو  اهلدف  يكون  ما  بقدر  هدفًا,  ليس  الدورات  هلذه  املالي  والعائد 

وتأهيلهم ملا هو أفضل .

بدأت اللجنة بإقامة هذه الدورات منذ عام 1407 هـ وكانت يف البداية مقتصرة على دورات أختبار 
الطلبة  قبول  يف  شرطًا  االختبار  هذا  أجتياز  كان  حيث   2  » رام   « العلمية  للتخصصات  القبول 
جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وبعض الكليات العلمية , وأيضًا كانت اللجنة سباقة يف إقامة 
دورات أختبار القدرات العامة » رام « 1 واليت تؤهل الطلبة والطالبات املتخرجني من الثانوية العامة 
لاللتحاق باجلامعات ونظراً ملا هلذه االختبارات من أهمية بالغة فقد سعت اللجــــــنة لتقديم أفضل 
ما لديــــــها يف هذا اجملــــــــال, مما أوجد مسعة طيبة فكــــان هـــــناك إقــــــبال واسع على االلتحاق 
بدوراتها , فخالل ثالث سنوات دراسية 1429 - 1432 هـ التحق بدوراتها عدد 3644 طالب وطالبة , 

هذا وتقوم بنشاط هذه الدورات جلنة فرعية منبثقة وهي جلنة التأهيل المتحانات اجلامعات.

أهداف اللجنة ومهامها

خدمات اللجنة والدورات التي تقدمها

دورات التأهيل الجامعي

)9( لجنة الدورات
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1/ أقامة دورات التأهيل المتحانات اجلامعات بواسطة اللجنة الفرعية املنبثقة من اللجنة 
وهي جلنة التأهيل المتحانات اجلامعات » رام « وقد التحق بها العام الدراسي 1434   عدد  

73 والعام الدراسي 1435 عدد 121 طالب وطالبة.
2/ إقامة دورات جمانية يف الرياضيات للصفوف األول والثاني والثالث متوسط من قبل 
د مجال حسني إمساعيل,  حيث التحق بها عدد 22 طالبًا , وأشر ف على هذه الدورات كاًل 

من األستاذ أمني آل منر واألستاذ علي حسن آل منر .

نشاط اللجنة للعام للعامين 1434 و 1435هـ

إيرادات ومصروفات الدورات 1434 و 1435هـ

اإليراد الصافـياملصروفاتاإليراداتالعــــام
143433,80020,44013,360 هـ
143524,00018,4045,596 هـ
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الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434 و 1435هـ

الهيكل اإلداري للجنة التأهيل المتحانات الجامعات

ǯȀȦȱǟ ǃǟǼǤȝ ǯȀȥ

ȀȶȺȱǟ ǼȶƮ ȀȦȞǱ

ȰȦȲȦȱǟ ɃɀȲȝ ȷǠȶȲȅ ǼɆȆȱǟ

ǯȀȦȱǟ ȼȕ ȤȅɀɅ

 ȴȅǠȩ ȯǓ ɄȲȝ ǳǠǤȍ .ǻ

 ǼƥǕ ǸɆȊȱǟ ȯǓ ǼƥǕ ǼȶƮ

ȰȦȲȦȱǟ ȷǠȶȲȅ ǼɆȆȱǟ

ǦȲȅǠȢƫǟ ǼȶƮ ȨɆȦȉ

 ȴɆȽǟƎȱǟ ȸȆǶƫǟ ǼǤȝ ǦȪɅǼȍ

مقـــررًا

رئيس اللجنة

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوة

نائب رئيس اللجنة

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوة
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صور لجنة الدورات
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جلنة تهتم بتعليم القرآن من حيث احلفظ و التالوة و التجويد و نشر الثقافة القرآنية 
واالهتمام بكتاب اهلل بشكل عام.

تأسست اللجنة يف شهر ربيع األول 1429 هـ .

وتشمل الرجال والنساء :
1/ إقامة دورات جتويد القرآن الكريم .

2/ إقامة دورات احلفظ للقرآن الكريم .
3/ إقامة دورات ضبط التالوة و التالوة اجملودة .

4/ إقامة دورات تدبر قرآنية .
5/ أقامة دورات يف املقامات القرآنية.

6/ إقامة دورات يف اللغة العربية للمساعدة على قراءة القرآن الكريم جمودا
مع ضبط تالوته.

7/ إقامة دورات األذان .
8/ إقامة دورات مفتوحة غري مقيدة برسوم أو وقت معني و يلتحق بها من
يشاء من مجيع األعمار و ذلك لقياس أداءهم يف التجويد و ضبط التالوة .

9/ املشاركة يف املهرجانات و اللقاءات القرآنية مع عمل الندوات و احملاضرات
اليت تساهم يف نشر الثقافة القرآنية .

التعريف

التأسيس

الخدمات المقدمة

)10( لجنة ُسبل السالم لعلوم القرآن
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1/ إقامة عدد مخس دورات يف ضبط التالوة دورتان للصغار لكل فصل دراسي دورة, وثالث 
دورات للكبار لكل فصل دراسي دورة للعام 1434 هـ وكذلك للعام 1435 هـ.

2/ إقامة مخس دورات يف التجويد للعام 1434 هـ وكذلك مخس دورات للعام 1435 هـ وذلك 
حسب التفصيل التالي :

* دورتان يف املستوى األول, لكل فصل دراسي دورة.
* دورتان يف املستوى الثاني,  لكل فصل دراسي دورة.

* دورة واحدة يف املستوى الثالث,  ملدة مثانية أسابيع.
3/ إقامة جلسات قرآنية طوال العام مبشاركة قراء من املنطقة .

4/ دورة مقامات قرآنية طوال العام لكوادر اللجنة.
بلدة  يف  اجملودة  التالوة  مسابقة  يف  اللجنة  أعضاء  من  الفرج  فوزي  حممد  شارك   /5

اجلارودية وحصل على املركز الثاني.
6/ إقامة األمسيات واملشاركات القرآنية كالتالي :

* مشاركة القارئ حممد فوزي الفرج والقارئ ناصر علي أبو عبداهلل يف العام 1435 هـ يف 
أمسية قرآنية يف شهر رمضان املبارك بالقطيف.

إبراهيم  املرحوم  للقارئ  التأبينية  األمسية  يف  الفرج  فوزي  حممد  القارئ   مشاركة   *
راشد املرهون من أهالي أم احلمام وذلك يف عام 1435 هـ.

* مشاركة قراء اللجنة يف : أمسية قرآنية بصفوى، مسجد الرسالة بالقطيف، منزل آل 
مطرود بصفوى، مجعية اجلش اخلريية، اخلتمات القرآنية على مستوى القطيف، أمسية 

نادي السالم بالعوامية.
* شارك ثالثة من النشئ من اللجنة يف التصفيات األولية يف املسابقة اخلليجية بصفوى 
1435 هـ وهم : علي عبداهلل آل حتيفة، وعلي نعيم الشيخ أمحد، وحسني نعيم الشيخ أمحد.

عبدربـــه  عبداهلل  مبنــــزل  أمســــية  يف  الفرج  علي  مصطفى  اللجــــنة  قارئ  شــــارك    *
بصفوى 1435 هـ.

إنجازات لجنة ُسبل السالم 1434 و 1435هـ
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7/ الزيارات :
1- زيارة وفد من مربة أهل البيت )ع( لعلوم القرآن الكريم بالكويت للجنة واإلطالع على 

أنشطتها عام 1435 هـ.
الزوري  إبراهيم   / األستاذ  والدمام  بالقطيف  املشرتك  القرآني  اجمللس  رئيس  زيارة   -2

والوفد املرافق له للجنة عام 1434 هـ وكذلك العام 1435 هـ.
3- مشاركة اللجنة يف اإلجتماع القرآني لتطوير األنشطة القرآنية على مستوى اخلليج 

العربي بسيهات عام 1435 هـ.

الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434  و 1435هـ
 ǃǟ ǼǤȝ ɀǣǕ ȯǓ ɄȲȝ ȀȍǠȹ

 ǯȀȦȱǟ ɄȲȝ ɂȦȖȎȵ

ȀȽǟȂȱǟ ɄȲȝ Ȁǲǵ

ǯȀȦȱǟ ǼȶƮ Ʉȭȁ

 ǼɆȉȀȱǟ ȸȆǶƫǟ ǼǤȝ ǼȶȎȱǟ ǼǤȝ

ǼɆȞȅ ȯǓ ɃǼȾȵ ȴɆȽǟȀǣǙ

 ǯȀȦȱǟ Ƀȁɀȥ ǼȶƮ ſǠȎȱǟ ǃ ǟǼǤȝ ǼɆƭ

ǻǠǤȱ ȯǓ ȀȍǠȹ ǃǟ ǼǤȝ

ɃǼȲɅɀƪǟ ɄȲȝ

ȴɆȽǟȀǣǙ ȯǓ ǼƥǕ ȴɆȽǟȀǣǙ

رئيس اللجنة

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

نائب رئيس اللجنة

عــضــــوًا

عــضــــوًاعــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا



مجعية العوامية اخلريية

74

صور لجنة سبل السالم لعلوم القرآن
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هي جلنة تعين بتنمية املوارد املالية للجمعية و البحث عن سبل جديدة لتدعيم اإليرادات 
التنفيذ  و  التخطيط  حيث  من  اجلمعية  لدى  اجلديدة  املشاريع  اللجنة  تتبنى  كما 

واملتابعة

1/ تنمية موارد اجلمعية املالية و البحث باستمرار عن حتسني هذه املوارد و زيادة فعاليتها 
و تطوير طرق جديدة و مستمدة يف هذا اجملال .

2/ التخطيط للمشاريع اجلديدة اليت تنوي اجلمعية إقامتها و اإلشراف على تنفيذها و 
متابعتها بعد التنفيذ .

1-  البــــدء يف تأجري شـــــقق مبنى كافل اليتيــــم حبي الريف بتاريخ 1434/4/1هـ , وعددها 
13 شقة سكنية.

تعريف اللجنة

أهداف اللجنة

نشاط اللجنة  للعامين 1434 و 1434هـ 

)11( لجنة االستثمار وتطوير األعمال

إيرادات ومصروفات دار الضيافة

اإليراد الصافـياملصروفاتاإليراداتالعــــام
1433163,18429,265133,919هـ
1434180,25013,727166,523هـ
1435111,27625,50185,775هـ
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الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434هـ و 1435هـ.

ǻǠǤȲȱǟ ɄȲȝ ȸȆǵ

 ȯǠȞȱǟ ǼǤȝ ȯǓ ǃǟǼǤȝ ȴɆȚȞȱǟ ǼǤȝ

مقـــررًا

عــضــــوًا

ǧǠȥȿȀȎƫǟȿ ǧǟǻǟȀɅɌȱ ƆǠɆǤȱǟ ȴȅȀȱǟ
ǦȥǠɆøøøøøȒȱǟ ǿǟǼȱ

 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

160000 

180000 

200000 

1433 
1434 

1435 

 اإليرادات

 المصروفات



مجعية العوامية اخلريية

77

صور من مبنى كافل اليتيم



مجعية العوامية اخلريية

78

1/ اإلشراف العام على املوظفني و املوظفات و العمالة يف اجلمعية .
2/ اإلشراف على مكتب اجلمعية و سري العمل به .

3/ ضبط اإليرادات واملصروفات للجمعية ، و مجيع أمور احملاسبة .
4/ استقبال التربعات املالية و العينية و ضبطها يف السجالت .

5/ اإلشراف على كل ما يتعلق باجلمعية من أمور مالية وعينية وممتلكات.

1/ استمرار خدمات اللجنة اإلدارية واملالية.
2/ توظيف عددا من الكفاءات الوطنية اجلديدة يف اجلمعية منهم مخسة

موظفني يف مكتب اجلمعية.
3/اإلشراف املالي على أعمال اجلمعية .

4/ تزويد جملس اإلدارة يف جلساته االعتيادية بتقارير مالية عن وضع اجلمعية املالي.

لدى اجلمعية عدد ) 53 ( موظفًا و موظفة ، و حترص اجلمعية على أن يكون املوظفني 
لديها مواطنني ما أمكن ولذا نسبة السعودة لدى اجلمعية تفوق %89.

أهداف اللجنة وطبيعة نشاطها

موظفي الجمعية

)12( اللجنة اإلدارية والمالية

نشاط اللجنة للعامين 1434 و 1435هـ

العدد اإلمجاليعدد العمالة غري الوطنيةعدد املوظفات الوطنياتعدد املوظفني الوطنيني
1237655
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كما تتمنى إدارة اجلمعية التوفيق للموظفني اللذين غادروا العمل باجلمعية وهم :

كما التحق عدداً من الطلبة والطالبات املتدربني من عدة جامعات ومعاهد حكومية وأهلية 
بالعمل باجلمعية أثناء فرتة تدريبهم نتمنى هلم كل التوفيق .

الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434و 1435هـ

الموظفون الجدد بمكتب  الجمعية   للعامين 1434 و 1435هـ

 ȯǠȞȱǟ ǼǤȝ ȯǓ ǃǟ ǼǤȝ ȴɆȚȞȱǟ ǼǤȝ

ǯȀȦȱǟ ȀȎȹ ǃǟǼǤȝ

ǻǠƥ ǢɆǤǵ ǦȺɆȮȅ

ȐɅȀȞȱǟ ǃǟǼǤȝ ȀȦȞǱ

 ȈɅȿǿǻ ȯǓ ɂȆɆȝ ȀȽǠȕ

ȀȶȺȱǟ ǼȶƮ ȰȑǠȥ

ȂɅƘȖȝ ȸȆǵ ɄȲȝ

ȤȅǠȺƫǟ ɄȲȝ ȯǻǠȝ

مقـــررًا

مــوظــــف مــوظــــفعــضــــوًا
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هي جلنة تهتم بإدارة برامج اجلمعية على احلاسب اآللي وشبكة اجلمعية وصيانتها.

1 / إدارة الربامج املالية للجمعية يف احلاسب اآللي .
2 / التواصل مع املشرتكني واملتربعني عرب إرسال رسائل اجلوال هلم إلشعارهم بوصول 

املبالغ إىل اجلمعية وشكرهم على ذلك.

1/ إدارة برامج اجلمعية على احلاسب اآللي وهي برنامج احملاسبة املالية، وبرنامج استقبال 
اإليرادات, وبرنامج املوظفني, وبرنامج الدورات.

2 / إدارة شبكة اجلمعية, ويرتبط بها عدداً من أجهزة احلاسب اآللي، ومهمتها ربط أجهزة 
احلاسب اآللي باجلمعية ببعض.

3 / صيانة أجهزة احلاسب اآللي والشبكة .
4 / شكر املشرتكني واملتربعني عرب رسائل اجلوال.

التعريف باللجنة

مهام اللجنة

)13( لجنة تقنية المعلومات

أعمال اللجنة  للعامين 1434هـ و 1435هـ

الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434هـ و 1435هـ

ȤɆȱ ȯǓ ǼɆȞȅ ǼƥǕ

ȤȅǠȺƫǟ ɄȮȵ ȯǻǠȝ

مقـــررًا

مــوظــــف
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الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434 و 1435هـ
ǯȀȦȱǟ ɄȲȝ Ȁǲǵ

مقـــررًا

1/ ربط أواصر العالقات اإلجيابية بني اجلمعية و اجملتمع .
2/ التعريف بدور اجلمعية و خدماتها .

3/ زيادة إيرادات اجلمعية باحلث على االشرتاك و التربع .

1/ القيام بالزيارات التعريفية عن اجلمعية للشخصيات و اجملالس وغريها .
واملؤسسات  احلكومي،  اإلشراف  ذات  املؤسسات  و  احلكومية  الدوائر  مع  التنسيق   /2

والشركات التجارية لتحقيق أهداف اجلمعية .
3/ أداء خدمات خاصة باملشرتكني و التواصل معهم عرب الربيد العادي بإرسال النشرات 

واحلث على االشرتاك و التربع .

1/ قامت اللجنة يف مطلع العام 1434هـ والعام 1435هـ حبملة للتشجيع على االشرتاكات 
السنوية عرب إرسال رسائل نصية وتعليق ال فتات البنر.

2/ القيام حبملة تنشيطية للحث على دعم مشروع إفطار صائم للعام 1433هـ والتربعات 
للجمعية بشكل عام قبيل الشهر الكريم.

3/ زار اجلمعية عدداً من األصدقاء و الداعمني الرئيسيني للجمعية ومنهم فضيلة السيد 
طاهر جعفر الشميمي, ورواد مسجد الشيخ حممد, واحلاج حسن الفرج »أبو مالك«, وإدارة 
نادي السالم  بالعوامية, ومكتب فضيلة الشيخ حسن الصفار. جزآهم اهلل خري اجلزاء وبارك 

يف مساعيهم اخلرية.

األهداف

الخدمات

)14( لجنة العالقات العامة

نشاط اللجنة العامين 1434 و 1435هـ
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يتقدم جملس إدارة اجلمعية إىل كاًل من فضيلة الشيخ جعفر حممد آل ربح ومساحة 
ومعنويًا,  ماديًا  للجمعية,  واملتواصل  الكبري  دعمهما  على  الشميمي,  جعفر  طاهر  السيد 

وفقهم اهلل إىل كل خري وأطال يف أعمارهم أنه مسيع الدعاء.

شــكــر خــــاص

تقارير عن بعض أنشطة اللجنة

يف بادرة طيبة قام رئيس  وأعضاء جملس إدارة مجعية العوامية بزيارة مؤسسة الشالل لتأجري 
اخليام.

املؤسسة وتقديم درع تذكاري،  وعربوا خالل زيارتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب 
وذلك ملساهمته الفعالة يف دعم أنشطة اجلمعية.

االثنني  يوم  صباح  اجمللس  أعضاء  واألخوة  اخلريية  العوامية  مجعية  إدارة  جملس  رئيس  قام 
املوافق  1434/5/6هـ بزيارة حمافظ القطيف سعادة األستاذ خالد بن عبد العزيز الصفيان وذلك 

مبناسبة تعيينه حمافظًا حملافظة القطيف والسالم عليه وتهنئته بالثقة امللكية الكرمية.
وقد رحب سعادته برئيس وأعضاء اجلمعية وشكرهم على هذه الزيارة، وأبدى استعداده بالتعاون 
للعمل على  املستمر  التواصل  و أكد على   ، املعوقات  والعمل على تسهيل كافة   ، مع اجلمعية 

خدمة املواطن يف سبيل الرقي بأفراد اجملتمع.

املعهد  سنويا  يقيمه  والذي  الرابع   املفتوح  الرتفيهي  اليوم  يف  اخلريية  العوامية  مجعية  شاركت 
املستفيدة  األسر  أبناء  30 طفل وطفلة من  بعدد  وقد شاركت اجلمعية  بالقطيف  الصناعي  الثانوي 
من مساعدات اجلمعية وقد تضمن  اليوم املفتوح عدة فقرات كما مت التعرف على أقسام املعهد ,  ويف 
الفرج وبعض من  املهندس فرج عبد اهلل  املعهد  املشاركة من قبل مدير  اخلتام مت تكريم اجلمعيات 

منسوبي املعهد. كما مت توزيع اهلدايا التذكارية  على األطفال ومرافقيهم .

مجلس اإلدارة يزور مؤسسة الشالل للخيام :

مجلس إدارة جمعية العوامية يزور محافظ القطيف

جمعية العوامية تشارك في اليوم المفتوح
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األخصائي  قدمها  مبحاضرة  بالقطيف  الثالث  التطوعي  العمل  مهرجان  يف  اجلمعية  شاركت 
» دور   : بعنوان  آل خزعل  األستاذ جعفر علي  البني باجلمعية  ذات  النفسي وعضو جلنة إصالح 
مبقر  هـ   1434/11/23 بتاريخ  االثنني  ليلة  يف  وذلك   » التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  يف  املدرسة 

مهرجان الدوخلة بسنابس.

قام أعضاء جملس إدارة مجعية العوامية بزيارة إىل مركز الدفاع املدني بالعوامية وإىل مركز 
األعراف للتسويق وذلك لتقديم الشكر واالمتنان ملنسوبي املركزين على استقباهلم ألطفال دار 

الطفولة, ومت تقديم دروع تذكارية وشهادات شكر .

قــام أعضاء جملس إدارة اجلمعية العوامية اخلريية بزيارة املهندس عبد احملسن عبد اجمليد الفرج 
الشرقية وترشيحه ممثل  باملنطقة  التجارية  الغرفة  االنتخابات بعضوية  لتهنئته على جناحه يف 
غرفة الشرقية يف جملس الغرف السعودية ويف أثناء احلديث مت تبادل اآلراء واالقرتاحات للنهوض 

خبدمات اجلمعية.

قامت جمموعة من طالب الصف الثاني )ب( من ابتدائية البخاري بالعوامية صباح يوم األربعاء 8 
رجب 1435بزيارة جلمعية العوامية اخلريية برفقة معلم الصف األستاذ أمحد الشبيين. 

ومت خالل هذه الزيارة التربع من قبل الطالب مبا جادت به أنفسهم للجمعية. 

شاركت مجعية العوامية اخلريية ممثلة يف عدد من أعضاء جملس اإلدارة  االجتماع مع عدد 
من مجعيات املنطقة  ولفيف من العلماء والفضالء واخلطباء ، يف اللقاء الذي أقامه مساحة الشيح 

حسن الصفار يف مكتبه مساء  اجلمعة 1435/7/17هـ املوافق 2014/5/16م.

الجمعية تشارك في مهرجان العمل التطوعي

الجمعية تزور مركز الدفاع المدني بالعوامية

زيارة المهندس عبدالمحسن عبدالمجيد الفرج

طالب مدرسة البخاري يزورون الجمعية

مشاركة الجمعية مع جمعيات القطيف في اجتماع مكتب الشيخ الصفار
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استقبل أعضاء جملس إدارة مجعية  وذلك ليلة  اخلميس  1435/7/15هـ رجل األعمال والعضو يف 
الغرفة التجارية باملنطقة الشرقية املهندس عبداحملسن عبداجمليد الفرج.

وقد تبادل أعضاء جملس اإلدارة مع املهندس هموم اجلمعية واملشاريع املستقبلية هلا . كما قدم 
املهندس تربعًا سخيًا للجمعية..

كرمت مدرسة العوامية الثانوية جملس إدارة مجعية العوامية اخلريية مع خنبة من أصحاب 
األيادي البيضاء واحملبة لفعل اخلري وذلك يف حفل التخرج الذي أقيم الثالثاء 1435/7/14 هـ ، يف 

صالة األنوار اخلضراء بالعوامية  .
وجاء هذا التكريم بناء على تعاون اجلمعية مع املدرسة يف أكثر من جمال.

لرواد   والتقدير  الشكر  خبالص  اخلريية  العوامية  مجعية  إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  تقدم 
ومصلي مسجد اإلمام احلسن بن علي » عليه السالم « وذلك لدعمهم املستمر  ألنشطة وأعمال 
ومخسة  ومخسمائة  ألف  وعشرون  اثنان    )22555( مببلغ  تربعهم  آخره  كان  والذي  اجلمعية 
ومخسون ريال لصاحل  جمموعة من اللجان، سائلني املوىل القدير أن يتقبل منهم صاحل األعمال 

والطاعات وأن يدميهم عونا وسندا للفقراء واحملتاجني  .

استقبل أعضاء جملس إدارة مجعية العوامية اخلريية أعضاء تطبيق برودكاست القطيف مساء 
األربعاء 15 / 11 / 1435 هـ  يف مقر اجلمعية.

وأثنى نائب رئيس جملس إدارة اجلمعية األستاذ طاهر آل درويش عليهم وعلى عملهم املتميز يف 
إيصال أخبار وأنشطة وفعاليات حمافظة  القطيف واجلمعيات ومنها مجعية العوامية اخلريية 
إىل كافة املناطق , وحضر اللقاء من جانب اجلمعية األستاذ حسن العبد اجلبار مقرر دار الطفولة, 
واألستاذ حجر الفرج مقرر جلنة العالقات العامة ، ومقرر اللجنة اإلعالمية  األستاذ حممد علي 

الربح. 

زيارة المهندس عبدالمحسن عبد المجيد الفرج للجمعية

تكريم الجمعية من قبل مدرسة العوامية الثانوية

زيارة أعضاء برودكاست القطيف للجمعية
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تشكر اجلمعية ممثلة يف جلنة العالقات املساجد املشاركة يف دعم أنشطة اجلمعية وتثين على 
مساهمتها املعطاءة وسرعة التجاوب يف الدعم واملساندة , وختص بالشكر مسجد األمام احلسن 
اجملتبى )عليه السالم( بالعوامية الذي يدعم عدداً من اللجان باجلمعية وتشكر إدارة املسجد على 
الدعم السخي  من مرتادي املسجد , كما تشكر رواد مسجد أمحد احملمود بالعوامية على دعمهم 
ألنشطة اجلمعية ومشروع إفطار صائم, وكذلك إىل رواد مسجد األمام علي » ع « بالعوامية على 

دعمهم للمحتاجني يف اللجنة االجتماعية . 

شكر خاص للمساجد المساهمة في دعم أنشطة الجمعية
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صور لجنة العالقات العامة
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صور لجنة العالقات العامة
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وذلك  إعالميا  خدماتها  إبراز  و  نشاطاتها  وتغطية  باجلمعية  بالتعريف  ُتعنى  جلنة  هي 
بهدف التشجيع على دعمها ومساندتها.

1/ التعريف بنشاطات اجلمعية و خدماتها ألفراد اجملتمع .
2/ تغطية نشاطات وبرامج اجلمعية أواًل بأول .

3/ التشجيع على دعم اجلمعية و مساندتها ماديًا و معنويًا .

1/ إصدار النشرات التعريفية للجان اجلمعية و براجمها .
2/ إصدار التقرير السنوي للجمعية .

awamiach.org . 3/ إدارة موقع اجلمعية على شبكة اإلنرتنت
4/ التواصل مع املشرتكني باجلمعية من خالل الرسائل النصية عرب اجلوال.

1/ إدارة موقع اجلمعية على االنرتنت.
2/ إصدار التقرير السنوي للجمعية للعام 1433هـ.

3/ إصدار تقويم طاولة للعام 1434 هـ و العام 1435هـ.
3/ تزويد املشرتكني واملشرتكات باجلمعية للعام1433 هـ، عرب رسائل برنامج الواتس أب 
االجتماعية  األخبار  وبعض  الزواج  ومناسبات  وفيات  من  البلدة  وأخبار  اجلمعية  بأخبار 

اهلامة األخرى

تعريف اللجنة

أهداف اللجنة

)15( اللجنة اإلعالمية

الخدمات المقدمة من اللجنة

نشاط اللجنة للعامين 1434 و 1435هـ
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تشكر اجلمعية ممثلة يف اللجنة اإلعالمية شركة مطابع البيان العربي احملدودة على 
تعاونها الدائم مع اجلمعية, .

كما تشكر اللجنة جزيل الشكر احلاج مكي علي أبوفور » أبوعبداهلل « على مساندته الدائمة 
بالدعم املادي واملعنوي للجنة وطباعة مطبوعاتها.

شكر خاص

الهيكل اإلداري للجنة  للعامين 1434 و 1435هـ

تقارير عن بعض أنشطة اللجنة في العامين 1434 و 1435 هـ

ȯǠȞȱǟǼǤȞȱǟ ȸȆǵ ȃǠǤȝ

 ǴǣȀȱǟ ɄȲȝ ǼȶƮ

مقـــررًا

عضوًا ومدير موقع خيرية العوامية

اهلجري  التقويم  مرة  وألول  اإلعالمية  اللجنة  يف  ممثلة  اخلريية  العوامية  مجعية  عن  صدر 
للعام 1434هـ تقويم طاولة.

و قد بلغ عدد النسخ 1500 تقويم، وطبع التقويم على نفقة اجلمعية وجمموعة من املؤسسات واليت 
واملؤسسات هي  5,000 ريال,   بينما تكفلت اجلمعية مببلغ  الطباعة,  5,500 من  تكفلت بتحمل مبلغ 
:جمموعة مكي أبو فور, ومكتب منتظر باقر آل منر للمقاوالت واخلدمات العامة, وخري زاد للحوم 

الطازجة, وشركة مطابع البيان العربي احملدودة.
وتصدرت واجهة التقويم صور املبنى السكين لكافل اليتيم, بينما يف اخللف توجد شعارات املؤسسات 

املشاركة, وأرقام احلسابات البنكية للجمعية.
ووزعت أعداد من التقويم يف عدداً من مساجد العوامية.

وتشكر اجلمعية احلاج مكي أبو فور  » أبو عبداهلل « على مبادرته لطرح فكرة التقويم وتشجيعه 

خيرية العوامية تصدر تقويم هجري للعام 1434هـ
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دشنت اللجنة شاشة إعالنية خاصة بأخبار اجلمعية والتشجيع على دعمها يف مركز األعراف 
تعاونها كما تشكر  األعراف على  بالشكر إلدارة مركز  وتتقدم اجلمعية   , بالعوامية  التجاري 

الراعي اإلعالمي للمشروع مجال ميديا. 

نظري  وتقدير  شكر  شهادة  العوامية(  )خريية  موقع  بالقطيف  االجتماعي  النفسي  امللتقى  منح 
مشاركته الفاعلة ومساهمته يف إجناح فعاليات امللتقى للعام 1433-1434هـ ونشر هذه الفعاليات 

يف املوقع.
الثالثاء  ليلة  بالقطيف  الضيافة  قصر  مطعم  يف  النفسي  امللتقى  أقامه  بهيج  حفل  يف  ذلك  جاء 

1434/9/14هـ لتكريم العاملني والداعمني ملسرية امللتقى  يف هذا العام.
كما مت تكريم الداعمني والعاملني يف امللتقى وعلى رأسهم مساحة السيد طاهر الشميمي حفظه 
اهلل ومنتدى العوامية لقاء دعمهم املعنوي واملادي للملتقى وإجناح فعالياته، وكان ذلك حبضور 

مساحة الشيخ سعيد آل مجال املرشد الديين يف امللتقى.
يتوجهوا  أن  إال  منسوبيها  وكافة  العوامية  مجعية  إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  يسع  ال  وهنا 
خبالص الشكر اجلزيل إىل إدارة امللتقى وعلى رأسهم رئيس امللتقى )أ.فيصل العجيان( ومشرفة 
امللتقى )أ.غالية آل مجال( على تواصلهم  مع املوقع وثقتهم به سائلني املوىل جل شانه أن يوفقهم 

ويسددهم خلدمة اجملتمع إنه مسيع الدعاء

وكذلك  1433هـ,  للعام  السنوي  التقرير  اإلعالمية  اللجنة  يف  ممثلة  اجلمعية  أصدرت 
التقويم السنوي للعام 1435هـ, ومت توزيع قسم منهما.

املؤسسات للمشاركة, والشكر موصواًل جلميع املؤسسات  املشاركة   ومجيع الداعمني ألعمال 
اجلمعية على أرحييتهم وعطائهم وندعو اهلل أن يثيبهم على أعماهلم اخلرية إنه مسيع الدعاء.

الجمعية تدشن شاشات إعالنية

شهادة شكر وتقدير من الملتقى النفسي االجتماعي

الجمعية تصدر تقريرها السنوي للعام 1433هـ
والتقويم للعام 1435هـ
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وطبع من التقرير عدد 2500 نسخة, يف مطابع البيان بالقطيف, ومت تغطية تكلفة طباعته 
بالكامل  بتربع عدداً من املؤسسات التجارية.

وقد احتوى التقرير على نشاطات وخدمات اجلمعية وتشكيلها اإلداري ووضعها املالي للعام 
1433هـ.

وشاركت عدداً من املؤسسات يف الطباعة, عرب نشر إعالناتها التجارية يف التقرير وهي: 
قصر القطيف للضيافة, الرباهيم لالستشارات اهلندسية واألعمال املساحية, الفرج لألثاث 
واملطابخ, جمموعة مكي أبو فور, مطابع البيان العربي, عوازل دانة السيف, مكتب منتظر 

آل منر للمقاوالت واخلدمات العامة, سبايسي ميل.
نفقة  وعلى  نسخة   2500 بعدد  1435هـ,  للعام  للجمعية  السنوي  التقويم  إصدار  مت  كما 
املؤسسات التجارية: الفرج لألثاث واملطابخ, جمموعة مكي أبو فور, مؤسسة زينة العاملية 
ملستلزمات التجميل, مكتب زكي آل عبدالعال للخدمات العامة واملقاوالت, شركة مطابع 
الفرج  العامة,  اخلدمات  للمقاوالت  منر  آل  باقر  منتظر  مكتب  احملدودة,  العربي  البيان 

للتكييف, مزايا الغذاء.
وتناشد  للجمعية,  العامة  بالتربعات  خاصة  حصالة  شكل  على  التقويم  تصميم  ومت 
لتسليم  اجلمعية  مكتب  مراجعة  بالتربعات  احلصالة  امتالء  حالة  يف  األهالي  اجلمعية 

التقويم واحلصول على تقويم جديد.
وتشكر اجلمعية مجيع املؤسسات التجارية املشاركة يف طباعة التقرير والتقويم, خاصة 
منهم: احلاج مكي أبو فور » أبوعبداهلل «,  واحلاج حسن الصفار » أبو صادق « مدير مطابع 
البيان العربي, واحلاج عبدالواحد الفرج » أبوعلي « وتسأل البارئ عز وجل أن يبارك هلم يف 

أمواهلم وأعمارهم.
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صور لجنة العالقات العامة
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األسرية  التوعية  يف  املساهمة  و  االجتماعية  و  األسرية  املشاكل  حبل  تعنى  جلنة  هي 
والدينية 

1/ احلد من املشاكل األسرية و مشاكل الزواج ، واملشاكل االجتماعية عموما .
2/ نشر الثقافة السليمة يف األوساط العائلية و اليت حتول دون حدوث أوتفاقم املشاكل 

األسرية.
3/ املساهمة يف التوعية الدينية و االجتماعية خبصوص الواجبات الزوجية و توزيع اإلرث 

و غريها من األمور اهلامة .
املشاكل اليت حتدث إىل  4/ رأب الصدع و كتمان أسرار شؤون األسر قبل أن يؤول أمر 

تناوهلا بيد األجهزة الرمسية و بالتالي ظهور آثار و توابع سلبية هلا .

1/ العمل على حل املشاكل األسرية و االجتماعية اليت يراجع أصحابها اللجنة طالبني 
املساعدة يف ظل حل هذه املشاكل .

2/ إصالح القضايا األسرية و االجتماعية احملالة من دائرة األوقاف واملواريث بالقطيف
اللجنة  فيها  بثت  اليت  القضايا  إذا كانت  املالية  املبالغ  و تسديد  الشأن  ذوي  3/ مراجعة 

تستدعي ذلك .
4/ البت يف القضايا احملالة رمسيًا من احملافظة أو الشرطة أو من دائرة األوقاف واملواريث 

بالقطيف مع الرد على هذه الدوائر وإفادتهم بالالزم.

تعريف اللجنة

أهداف اللجنة

)16( لجنة إصالح ذات البين

خدمات اللجنة
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1/ البت يف العديد من القضايا األسرية و االجتماعية والعمل على حلها، وقد تكللت أعمال 
اللجنة بالنجاح يف حل أغلب القضايا اليت عرضت عليها.

من  مثلها  واليت  البني  ذات  إصالح  بلجنة  ممثلة  اخلريية  العوامية  مجعية  شاركت   /2
جانب اجلمعية األخصائي النفسي األستاذ جعفر علي آل خزعل يف لقاء تشاوري ضم عدداً 
البيت  مركز  نظمه  والذي  القطيف  مبحافظة  البني  ذات  إصالح  جلان  يف  العاملني  من 
املستجدات  آخر  عرض  مت   اللقاء  هذا  ويف  1434/12/21هـ,  اجلمعة  مساء  بصفوى  السعيد  
وخرج  احلديثة,  العلمية  بالطرق  العالج  لسبل  التطرق  مع  والزواج  األسرة  مشاكل  يف 

اجملتمعون بعدداً من التوصيات.

نشاط اللجنة للعامين 1434 و 1435هـ

الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434 و 1435هـ

ɄȶɆȶȊȱǟ ȀȦȞǱ ȀȽǠȕ ǼɆȆȱǟ

ȰȝȂǹ ȯǓ ɄȲȝ ȀȦȞǱ ǽǠǪȅɉǟ

مقـــررًا

عضــــوًا
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صور لجنة إصالح ذات البين
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1/ إنقاذ أرواح من حيتاجون إىل عمليات نقل دم عاجلة و املساهمة يف متاثلهم للشفاء.
2/ نشر روح التعاون و التآزر بني أبناء اجملتمع .

1/ التربع العاجل للمرضى املنومني أو اللذين تستدعي حالتهم تزويدهم بالدم أو اللذين 
يراجع ذويهم اللجنة لطلب التربع هلم بالدم .

2/ التربع لبنك الدم مبستشفى القطيف املركزي بصفة دائمة .
3/ إقامة محالت التربع بالدم بالعوامية وبالتعاون مع مستشفى القطيف املركزي.

التربع  التربع هلم  مبا حيتاجونه مثل  املرضى عرب  التربع إلنقاذ بعض  إقامة محالت   /4
باخلاليا اجلذعية.

5/ إقامة أنشطة أخرى ضمن أهداف اللجنة.

أو ثالثة فأكثر للمريض  للعديد من األشخاص ومبعدل شخصني  بالدم  التربع  1/ مت 
حسب حالته الصحية وحاجته إىل التربع. 

2/  إقامة احلملة الثالثة للتربع بالدم بالعوامية . 
3/ إقامة احلملة الرابعة للتربع بالدم بالعوامية .

4/ القيام حبملة للتربع باخلاليا اجلذعية.
5/ تكريم الداعمني للجنة .

أهداف اللجنة

)17( لجنة التبرع بالدم

خدمات اللجنة

نشاط اللجنة للعامين 1434 و 1435هـ
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الهيكل اإلداري للجنة للعامين 1434 و 1435هـ
ǯȀȦȱǟ ɄȲȝ Ȁǲǵ

ǼɆȞȅ ȯǓ ɄȲȝ ǻɀȞȅ

ǻǠȶƩǟ ǃǟǼǤȝ ƙȆǵ

             ȀȽǟȂȱǟ ȀȎȹ ǼƥǕ

ǸɆȊȱǟ ǃǟǼǤȝ ǼȶƮ

ǦȦɆƠ ȯǓ ƙȆǵ ȷǠȶȲȅ

ɃȿǠȺǤȱǟ ɄȲȝ ɃǻǠƬǟ ǼǤȝ

ȀȦȍ ǃǟǼǤȝ ǼƥǕ ǻ

ȀȽǟȂȱǟ ǃǟǼǤȝ ȷǠȹǼȝŽǠȮȅǕ ǼȶƮ ȴȅǠǱ

ǦȦɆǶǪȱǟ ȴȅǠǱ ɃǼǱȿ

ȼȦɆƠ ȷǠȶȲȅ ɄȲȝ

ǻǠƥ ǃǟǼǤȝ ƙȆǵ

ȀƹɀǮȱǟ ȷɀȝ ǼǱǠȵ

ǿǠǤǱ ɄȲȝ ǃǟǼǤȝ

مقــــررًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًاعــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

عــضــــوًا

تفاصيل عن أنشطة اللجنة للعامين 1434 و 1435هـ

قامت جلنة التربع بالدم جبمعية العوامية اخلريية  حبملة توعية للحث على التربع بالدم وهي 
عبارة عن نشر لوحات إرشادية وحتفيزية للحملة  اليت أقيمت يف  1434/3/17هـ مبناسبة ميالد 

نيب الرمحة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  وملدة 3 أيام.
واجلدير بالذكر أن احلملة ممولة من بعض املؤسسات واحملال التجارية بالبلدة، والذي يسر 
أن جيعله يف ميزان  املوىل  بالشكر اجلزيل سائلني  يتقدم هلم  أن  اإلدارة  رئيس وأعضاء جملس 

أعماهلم إنه مسيع الدعاء. 

بنجاحها   » حياة  تساوي  دم  قطرة   « عنوان  حتت  بالعوامية  الثالثة  بالدم  التربع  محلة  اختتمت 
يف تربع عدد 237 متربعًا بالدم , وذلك يف موقع التربع يومي االثنني والثالثاء 16و17 ربيع األول, 

بالتعاون مع مستشفى القطيف املركزي.

لجنة التبرع بالدم بجمعية العوامية تقوم بحملة توعية

عدد المتبرعين هو األكثر بين حمالت التبرع الثالث

نجاح الحملة الثالثة للدم بالعوامية بتبرع عدد 237 متطوعًا بالدم
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أقامت جلنة التربع بالدم جبمعية العوامية اخلريية وتزامنًا مع اليوم العاملي للتربع بالدم مساء 
للجهات  تكريم  حفل  1434هـ،  لعام  املعظم  شعبان  شهر  من   4 املوافق  اجلمعة  ليلة  اخلميس  يوم 

الداعمة هلا وللجان املساندة حلمالتها . 
لرئيس  كلمة  تالها  الفرج،،  مصطفى    : للقارئ  احلكيم  الذكر  من  بتالوة  احلفل  بدأ  وقد 
اجلمعية األستاذ/ عبد العظيم العبد العال،، ثم كلمة املدير الطيب مبستشفى القطيف املركزي 
،، ومن ثم فقرة إحصائيات وأرقام قدمها املسئول اإلعالمي  الفرج  الدكتور/ حسن عبد اجمليد 
للجنة األستاذ/ سعود آل سعيد،، وبعد ذلك فقرة تكريم اجلهات الداعمة واللجان املساندة هلا،، 

علمًا بأن احلفل من تقديم املهندس / علي آل ثومير.

اخلريية  العوامية  جبمعية  بالدم  التربع  جلنة  أقامتها  اليت  الرابعة  بالدم  التربع  محلة   انتهت 
بالتعاون مع مستشفي القطيف املركزي واليت مت فيها جتميع 216 كيس للمرضى احملتاجني 

من الدم علما بان العدد املأمول من قبل بنك الدم هو 200 كيس.
 وقد أعرب األستاذ مصطفى الرمضان منسق احلملة من جهة مستشفى القطيف املركزي عن 
شكره إىل جلنة التربع بالدم باجلمعية حلسن التنظيم وقال  أن احلملة تعترب من ضمن أجنح 

والقت احلملة إقباال كبرياً حيث تقدم للتربع قرابة 400 شخص, لكن مت اختيار عدد 237 شخصًا 
الشريف,   النبوي  املولد  ذكرى  احلملة  تاريخ  وصادف  التربع  شروط  عليه  تنطبق  ممن  منهم, 
الريف بالعوامية,  وحققت احلملة  العام مبنطقة حي  الشارع  وأقيمت احلملة يف خيمة جبوار 
إرتفاعًا يف عدد املتربعني قياسًا اىل احلملتني األوىل اليت تربع فيها 170 والثانية اليت تربع فيها 130 

شخصًا.
ويشكر جملس إدارة اجلمعية كل من ساهم يف احلملة الثالثة , من متقدمني للتربع ومتربعني, 

وكوادر إدارية و طبية, وإدارة مستشفى القطيف املركزي, على مساهمتهم يف جناح احلملة. 

تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

لجنة التبرع بالدم بالجمعية تكرم داعميها

حملة التبرع بالدم الرابعة  بالعوامية تتجاوز العدد المأمول
الرمضان: تعتبر من ضمن أنجح الحمالت بمحافظة القطيف
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مبقر  النمر  أمني  الطفل  إلنقاذ  الثالثة  اجلذعية  اخلاليا  مطابقة  فحص  محلة  اللجنة  أقامت 
السعوديني  سجل  مكتب  أقامها  واليت  هـ   1435  /  12  /  16 اجلمعة  يوم  اخلريية  العوامية  مجعية 
اجلمعية  مع  بالتعاون  الوطين  باحلرس  الصحية  للشئون  التابع  اجلذعية  اخلاليا  ملتربعني 
متمثلة بكل من جلنة التربع بالدم واللجنة النسائية ومبشاركة فعالة من قبل اللجنة الشبابية 

بالعوامية.

احلمالت مبحافظة القطيف بكل املقاييس.
التربع  الفرج مقرر جلنة  اللجنة ممثلني بكل من األستاذ حجر  السادة أعضاء   وبدورهم تقدم 
باملستشفى  الطيب  املدير  إىل  شكرهم  عن  للجنة  العام  املنسق  حتيفة  سلمان  واألستاذ  بالدم 
من   املشارك  الصحي  والكادر  خليفة  آل  حممد  الدكتور  املخترب  ومدير  الفرج  حسن  الدكتور 
القطيف املركزي ) من نساء ورجال ( والكــــادر الصحي من منطقـــــة القطـــــيف وبلدة العـــوامية 
) من نساء ورجال ( وإىل رجل األعمال احلاج حسني عبد اهلل آل الشيخ ورجال  األعمال عبد احملسن 
الزهراء  والقائمني على مأمت  التجارية   الشالل  و مؤسسة  األعراف  ومركز  الفرج  عبد اجمليد 
بالعوامية وجلنة االحتفاالت املوحدة بالعوامية وجلنة ذو الفقار  على ما قدموه من جهود اليت 

كان هلا الدور الكبري بإجناح محلة التربع بالدم.

مع خالص شكرنا العميق لألخ عبد اهلل الصفواني الذي أخذ لنا بعض الصور

إحصائيات حملة التبرع لهذا العام :

األرقـــــــــــامالبـــــــيــــــــــــان
نســـــــــــاءرجــــــــالعدد املتقدمني  واملتقدمات للتربع

80 متقدمة260 متقدم
20 متربعة196 متربععدد املتربعني واملتربعات

60 امرأة64 رجلعدد الذين مل يكتمل شروط التربع فيهم

اللجنة تقيم حملة التبرع بالخاليا الجذعية للطفل أمين النمر 
بتقدم عدد 592 للتبرع
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 ولقد القت احلملة تفاعال وإقبال كبري من األهالي يعكس مدى حبهم لفعل اخلري واستعدادهم 
إلنقـــــاذ اآلخــــــرين وقد بلغ جمــمــــوع ما تقدم للفحــــص من اجلنسني وعلى مدى مخسة أيام 

صور لجنة التبرع بالدم
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صور لجنة التبرع بالدم



مجعية العوامية اخلريية

102

التقـــريـــر
المــــالي

للعامين 1434 - 1435 هـ

حيتوي على :
2- أبرز التربعات العينية 1- أبرز التربعات النقدية    

4- امليزانية العامة للجمعية 3- أبرز املشرتكني    
5- الرسوم البيانية

6- مناذج من خطابات تعتز بها اجلمعية
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أبــــرز
التبرعات النقدية

للعامين 1434 - 1435 هـ
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المبلغاسم المتبرعم
10,000صاحب السمو امللكي األمير / سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود  حفظه اهلل1

3.000صاحب السمو امللكي األمير / محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود  حفظه اهلل2

108,935صندوق احلقوق الشرعية بالقطيف وفضيلة الشيخ جعفر محمد حسن آل ربح3

105,932زوار املقبرة عن أرواح املؤمنني واملؤمنات4

91,607نذير عبداحلميد الزاهر5

74,131السادة / فرع وزارة املالية باملنطقة الشرقية ،، املوقرين6

70,000صندوق احلقوق الشرعية ملشايخ العوامية7

67,205فاعالت خير عن طريق اللجنة النسائية8

61,594عبداهلل محمد جعفر الشيخ جعفر9

50,000السادة / مؤسسة الواحة الباردة10

50,000زكي حسن اخلنيزي11

50,000فوزية ابراهيم اجلفالي12

44,133رواد مسجد االمام احلسن بن علي )عليه السالم(13

40,632علي أحمد عبداحملسن النمر14

40,000مؤسسة حسني أحمد عبداللطيف اجلشي التجارية15

31,500شباب العوامية ومجالس االخوات مبنطقة القطيف املقيمني بالرياض16

31,000بشير أحمد علي الشيخ17

28,330األستاذه وئام عبدالرسول منصور املديفع18

25,000البنك األهلي التجاري19

24,600حسن يوسف عبداهلل طريف20

24,338جعفر عبداهلل محمد آل الشيخ21

22,797محمد علي محمد الفرج22

22,500السادة / صندوق عبداهلل فؤاد اخليري23

21,655رواد مسجد الشيخ أحمد احملمود 24

20,403محمد سعيد أحمد الزنادي25



مجعية العوامية اخلريية

106

المبلغاسم المتبرعم
20,000د.  عدنان عبدالرضا الشخص26

20,000الشركة السعودية ألنابيب الصلب27

20,000عبدالكرمي حسن علي آل منر28

20,000عبداجمليد حسن الفرج29

20,000علي رضي الشماسي و سعيد منصور الشماسي30

18,000شركة اجلبر التجارية31

17,028رباب عبدرب الرسول الزاهر32

16,508سعود عبداهلل حسن الفرج33

15,000د. شيماء حسن عبداهلل آل الشيخ34

15,000السادة جامع الزهراء عليها السالم بسيهات35

14,695سعيد ناصر علي الفرج36

14,000الشيخ علي حسن عبداهلل ال زايد37

13,500محمد سلمان عبداهلل آل شلب38

13,500نذير عبداحلميد باقر الزاهر39

13,425مسجد الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم40

12,600أحمد علي مهدي الفرج41

12,500صندوق الريال اخليري مبسجد اإلمام اجلواد عليه السالم بالقطيف42

11,692رواد مركز األعراف اخلضراء للتسويق43

11,451رواد مسجد اإلمام علي )عليه السالم ( بالعوامية44

11.038مؤسسة أحمد حسني اجلشي التجارية45

11,000أحمد محمد سعيد اجلشي46

11,000أهالي سكان اجلبيل الصناعية47

10,993عبداهلل حسن عبداهلل عويشير48

10,900عن اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه49

10,441عبدالواحد علي أحمد الفرج50
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المبلغاسم المتبرعم

10,360عبداهلل علي الفرج51

10,319محمد أحمد عبداهلل الربح52

10,250مخبز رغيف السلطان بواسطة وسام حسني شومال53

10,000السادة / عباس اجلراش وماجد آل نهاب ومحمد األسود54

10,000عادل ومحمد وعلي أبناء عبدالكرمي أبو السعود55

10,000مكتب آل نوح العقارية56

10,000منتظر باقر أمني آل منر57

9,959علي حسن علي آل ابراهيم58

9,953حرم الشيخ سعيد أبو املكارم59

9,790سعيد علي محمد الزاهر60

9,371محمد أحمد محمد احملسن61

9,315عبداهلل مهدي ابراهيم الفلة62

9,224نادر عبداهلل علي السويكت63

9,081مركز البراكي للتسويق64

9,000بنني علي أحمد السيهاتي65

8,770رأفت عبداهلل صالح الفرج66

8,602سلمان حسني محمد آل سعيد67

8,500جعفر محمد علي آل ابراهيم68

8,340مكتب الشيخ للمقاوالت بواسطة محمد جعفر الشيخ أحمد69

8,132عمر أحمد محمد احملسن70

8,126محمد حسن عبداهلل الزاهر71

8,122محمد مهدي حسن الفرج72

8,109زكي حسن عبداهلل املبيوق73

8,040رياض محمد علي السيهاتي74

8,020محمد سعيد حسن السكافي75

المبلغاسم المتبرعم

8,000مازن عبدالغني أحمد السنان76

7,900علي صالح عبداهلل الفرج77

7,850عبدالرحيم محمد عبدالرحيم آل منر78

7,817أحمد محمد صالح الصفار79

7,600يوسف حسن مكي آل ربح80

7,479مالك سعود عبداهلل الفرج81

7,400وسيلة عبدالكرمي آل الشيخ جعفر82

7,250محمد علي مكي احملسن83

7,236عبداهلل أحمد محمد آل صفر84

7,067علي أحمد صالح آل سعيد85

7,050مكتب الشيخ86

7,023محمد صالح حسني آل الشيخ87

7,011مكي حسن عبداهلل املبيوق88

7,000شركه العائالت لتموين املواد الغذائية89

7,000صندوق الوفود الوطنية90

6,927عادل حسن علي آل ابراهيم91

6,925فاطمه عبداهلل باقر الزاهر92

6,714بقالة آل عبدالعال للمواد الغذائية93

6,586السادة/ شركة قطاف طيبة بالقطيف )حملة االميان (94

6,585تشليح أبو صادق مصالب95

6,562عبداهلل أحمد محمد صفر96

6,557محمد نصر علي الشيخ97

6,500فاطمة عيسى محمد الناصر98

6,467حسن عبداهلل صالح لباد99

6,457محمد حسني علي الصليلي100
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6,428يوسف طه حسن الفرج101

6,152عبدالباقي حسن عبداهلل آل منر102

6,068قصر القطيف للضيافة ومطعم العوامية احلديث 103

6,039باقر أحمد عبداحملسن الفرج104

6,018جواد حسن جواد انصيف105

6,002أحمد عبدالوهاب العكراوي106

6,000أحمد حسني علي الصليلي107

6,000السادة مكتب مهد البراق للسياحة والسفر108

6,000شركة حسني حسن النمر وأوالده109

5,977حسن عبداهلل حسني عويشير110

5,941علي حسن علي آل ربح111

5,900حسني علي عبدالكرمي صوميل112

5,848طاهر عبدالكرمي رضي113

5,804خالد محمد صالح الصالح114

5,737خليل ابراهيم مهدي آل سعيد115

5,707رواد مسجد املصطفى )ص( بالقطيف بحي التركية116

5,700أحمد علي أحمد آل الشيخ117

5,666أحمد عبدرب الرسول سلمان الزاهر118

5,639خليل ابراهيم مهدي آل سعيد119

5,600هنية عبداحملسن منصور البراهيم120

5,542عبدالعزيز علي محمد املزرع121

5,500عاصفة حسن الفرج122

5,500عبدالرؤوف حسني أحمد السنان123

5,495عبداهلل محمد حسني البدن124

5,444فاعلو خير بواسطة الشيخ علي العلقم125

المبلغاسم المتبرعم

5,442سعود أحمد عبداهلل الربح126

5,413األستاذه زهراء نصر تركي الفرج127

5,400عادل عبداهلل عيسى الربح128

5,395مكي علي مكي أبوفور129

5,371حسن عبداهلل عويشير130

5,357شوقي منصور عبداحملسن آل الشيخ131

5,320محمد عبداهلل جاسم آل ضيف132

5,302عبدالرزاق مهدي عبدالعلي الشيخ133

5,298علي أحمد عبداهلل العوامي134

5,264حسني محمد عبداهلل آل حماد135

5,226فاطمة حسني محمد كشيشة136

5,208ديوانية محمد حسن عبداهلل الشيخ137

5,184محمد عبداهلل محمد الشيخ جعفر138

5,101حسني عبداهلل محمد آل الشيخ139

5,051مؤسسة الفرج بواسطه مالك حسن الفرج140

5,002تقي ابراهيم حسني آل ربح141

5,000د. مازن عبدالغني أحمد السنان142

5,000السيد طاهر جعفر الشميمي143

5,000السيد عدنان مكي شبر144

5,000السيد شبر مصطفى هاشم العوامي145

5,000زكي أحمد محمد الزاهر146

5,000سعيد حسن مهدي الدبيسي147

5,000سعيد عبداهلل علي الفرج148

5,000شركة اليمامة لألعمال التجارية واملقاوالت149

5,000صالح عبداهلل مهدي العمران150
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5,000علي أحمد أمني النمر151

5,000علي حسن مكي املزين152

5,000مجموعة مطاعم سباسي ميل153

5,000محمد باقر أمني النمر154

5,000محمد حسن عبداهلل اجلشي وأبنائه155

5,000محمد عبداهلل كاظم الزاهر156

5,000محمد علي محمد الناصر157

5,000مكي عبداهلل ابراهيم آل سلهام158

5,000مؤسسة أحمد علي آل عريف للمقاوالت العامة159

5,000مؤسسة نبيه عبداحملسن البراهيم للمقاوالت160

4,993ورد أحمد عبداهلل البدن161

4,932عبداهلل أحمد علي الزنادي162

4,874محمد عبدالكرمي مهنا الزاهر163

4,870محمد صالح محمد الفرج164

4,859حسن منصور أحمد ال ربح165

4,804نصر عبداهلل أحمد اخملتار166

4,800أحمد حسني علي آل الشيخ أحمد167

4,800عبدالعزيز سعيد أحمد احملروس168

4,800ديوانية عبدالغني سعيد مهدي املدن169

4,711السيد أسعد أحمد حسن الشاخوري170

4,654عائلة املرحوم أحمد صالح علي العبداجلبار171

4,650صديقة عبداحملسن البراهيم172

4,600محمد علي أحمد الفرج173

4,600مكتب زكي آل عبدالعال174

4,592محمد علي حسن املرهون175

المبلغاسم المتبرعم

4,566أزهر عبداهلل حسن السعيد176

4,564رواد مسجد اإلمام املنتظر عج177

4,506عبدالعزيز سعيد صالح آل هزمي178

4,501عبداهلل علي محمد الغريب179

4,500عائلة السيد مصطفى هاشم العوامي180

4,500د. عبدالواحد نصر محمد املشيخص181

4,499أحمد جعفر ابرهيم آل ربح182

4,460محمد أحمد مكي املزين183

4,437سماهر سعود علي الفرج184

4,417أحمد حسن علي آل ربح185

4,413عبداهلل علي الدبيسي186

4,406قافلة أمير احلجيج بواسطة حسني أحمد الربح187

4,375سعيد حسن مكي آل ربح188

4,369مرتضى حسني أحمد اجلشي189

4,354جعفر محمد حسني الدبيسي190

4,335تقي مكي علي املزين191

4,334محمد حسني علي آل هزمي192

4,313رواد معجنات العباد193

4,284الشيخ جواد آل جضر194

4,284حسن علي ابراهيم آل ليث195

4,282علي جعفر محمد الشيخ196

4,256مصطفى أحمد الناصر197

4,250محمد حسني علي هنيدي198

4,238عباس مكي حسني اسياقات199

4,205عبداهلل حسني جواد الربح200
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أبــــرز
التبرعات العينية

للعامين 1434 - 1435 هـ
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النوعالمبلغالمتبرع
صندوق احلقوق الشرعية بواسطة 

فضيلة الشيخ جعفر آل ربح
مواد غذائية, وكوبونات غذاء, 52,200

ومواد عينية متنوعة إلفطار صائم
شركة سعيد احملروس وأوالده, 

ومزايا الغذاء
مواد غذائية, وكوبونات غذاء 46,055

إلفطار صائم
مؤسسة أمحد عبد رب الرسول الزاهر 

التجارية
تربعات, ومواد غذائية إلفطار 25,786

صائم
مواد غذائية إلفطار صائم22,000احلاج مهدي مكي آمان

مواد بناء لتحسني املساكن20,900احلاج توفيق أمحد حممد احملسن
مواد غذائية إلفطار صائم12,000احلاج مهدي عبد الكريم أمحد العوى

مواد غذائية إلفطار صائم7,200مؤسسة صاحل العسكر
مواد بناء لتحسني املساكن7,000مؤسسة أمحد علي آل عريف

فضيلة الشيخ عبداهلل الشيخ علي 
الشيخ حسن اخلنيزي

تربع عيين للجنة االجتماعية6,500

تربع عيين للمرافق العامة5,350احلاج جعفر أمحد حممد املناسف
تربع عيين للجنة االجتماعية5,100احلاج عالء حممد علي الزاهر

تربع عيين لتحسني املساكن4,749شركة أمحد حسن املرهون وإخوانه
مواد بناء لتحسني املساكن2,914احلاج زكي عبداهلل حسني آل عمار

تربع عيين مطبوعات للجمعية2,837شركة مطابع البيان احملدودة
تربع عيين للمرافق العامة2,550مؤسسة الفرج ملشاريع التكييف

حلوم للجنة االجتماعية2,400احلاجة رباب عبدرب الرسول الزاهر

عالج األيتام1,770مستشفى الزهراء ع العام
تربع عيين للجنة االجتماعية1,500جلنة السيدة سكينة ع 

تربع عيين للجنة االجتماعية1,200احلاج أمحد صاحل عبداهلل أقبال
تربع عيين للجنة االجتماعية1,032السيدة كرمية علوي هاشم الكاظم

تربع عيين للجنة االجتماعية1,000احلاج مصطفى علي أمحد آل مطر
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أبــــرز
المشــتركيــن

للعامين 1434 - 1435 هـ



مجعية العوامية اخلريية

113

قيمة االشتراكاسم المشتركم

8000الشيخ حسن موسى الصفار بواسطة الشيخ حسني الصويلح1

7500محمد سلمان عبداهلل آل شلب2

4000محمد سعيد حسن النمر3

3300عبدالغني مهدي ابراهيم آل سعيد4

3000السيد طاهر حسني سلمان العوامي5

3000حسن عبداهلل محمد احملسن6

2500د. عبدالواحد نصر محمد املشيخص7

2500مكي حسن عبداهلل املبيوق8

2400فتحي أحمد عبداحملسن الشيخ9

2100تقي مكي علي املزين10

2100عبداهلل حسني جواد الربح11

2000حسني أحمد عبداللطيف اجلشي12

2000عبدالرحيم محمد عبدالرحيم آل منر13

1800مطعم ومطبخ القطيف احلديث14

1700علي حسن محمد السماعيل15

1650سعيد أحمد علي البندري16

1600علي جعفر محمد آل ثومير17

1500حسني احمد عبداهلل آل جمال18

1500خاتون الشيخ علي الشيخ جعفر19

1500رضا عبداهلل حسني أبو فور20

1500عبداهلل حسن محمد العوامي21

1500عبداهلل محمد علي السالم22

1500مرمي علي محمد آل نهاب23

1500معصومة سلمان علي العوامي24

1500منتظر باقر أمني آل منر25

قيمة االشتراكاسم المشتركم

1500منصور أحمد جعفر آل زاهر26

1400محمد جعفر محمد خزعل27

1250سعود محمد صالح آل لباد28

1200عبداهلل علي عبداهلل آل حماد29

1200عبداهلل محمد حسني أبوفور30

1070وائل عبداهلل علي الربح31

1050مرمي أحمد محمد احملسن32

1000أحمد محمد أحمد الفرج33

1000طه حسن الفرج34

1000آمنه مهدي احليان35

1000حسن منصور حسن آل ربيع36

1000حسني مكي ضيف آل فردان37

1000خليل ابراهيم مهدي آل سعيد38

1000رأفت عبداهلل صالح الفرج39

1000رجاء منصور عبداحملسن الشيخ40

1000صالح عبداهلل مهدي العمران41

1000عبدالرحيم محمد جواد املزين42

1000علي محمد حسن الربح43

1000محمد حسني علي هنيدي44

1000محمد عبدالرحيم محمد آل منر45

1000محمد نصر تركي الفرج46

1000مرمي عبداهلل احمد آل منر47

1000معصومة علي احمد الشبيني48

1000مكي علي مكي أبوفور49

1000يوسف جعفر محمد آل ثومير50
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قيمة االشتراكاسم المشتركم

950أحمد صالح عبداهلل الفرج51

950عبداهلل محمد عبداهلل آل ربح52

910فاضل موسى حسن القريني53

900جعفر حسن الشبيني54

900سعيد أحمد علي الزنادي55

900علي حسني حبيب آل سعيد56

900علي سلمان علي املناسف57

900علي محمد علي آل سالم58

900محمد ضياء عبداهلل الشيخ59

900نصر حسن عبداهلل البدراني60

900نعيمة ناصر علي الزنادي61

850فاطمة عبداهلل باقر الزاهر62

800السيد طالب حسني سلمان العوامي63

800صالح محمد مهدي الفرج64

800عبداهلل أحمد محمد املناسف65

800نضير عبدالعظيم مكي الزاهر66

750تقية علي أحمد الفرج67

750جعفر أحمد رضي صليلي68

750خالد عبداهلل محمد الزاهر69

750زهراء محمد صالح الصفار70

750علي أحمد مهدي الفرج71

750علي حسن صالح الصفار72

750منى عبداهلل محسن آل ابراهيم73

700أحمد محمد أحمد البناوي74

700املرحوم مكي علي املزين75

قيمة االشتراكاسم المشتركم

700املرحومة فاطمة جعفر علي الناصر76

700جعفر محمد مكي اخلباز77

650السيد هاشم حسني سلمان العوامي78

600أحمد منصور أحمد آل ربح79

600السيد سعود مصطفى هاشم العوامي80

600حرم عبداهلل محمد الشيخ جعفر81

600حسن ابراهيم حسن ربح82

600حسن مهدي محمد آل حيان83

600شاكر حسني علي آل خليف84

600عادل حسن علي آل ابراهيم85

600عبدالستار أحمد حسني آل الشيخ86

600عبداهلل جاسم سلمان حتيفه87

600عبداهلل حسن عبداهلل الزاهر88

600عبداهلل حسن عبداهلل احملسن89

600عبداهلل علي عبداهلل الزاهر90

600عبداهلل محمد حسن الربح91

600عبدالواحد عبداهلل محمد آل صوميل92

600علي سلمان محمد آل فرج93

600علي محمد صالح هنيدي94

600غدير عبداهلل محمد السالم95

600غفران عبداهلل محمد السالم96

600محمد جعفر محمد آل ربح97

600محمد حسني عبداهلل الشيخ أحمد98

600محمد عبداهلل محمد السالم99

600مروى تقي مكي املزين100
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قيمة االشتراكاسم المشتركم

600معصومة أحمد مكي آل ربح101

600منصور حسن مكي املزين102

600هالل أحمد عبداهلل العوامي103

600حسن أحمد عبداهلل الفرج104

551جعفر عبداهلل محمد آل الشيخ105

550جعفر أحمد أحمد الغواص106

550زكي أحمد محمد الزاهر107

550زكي عبداهلل أحمد آل الشيخ108

550عبداهلل أحمد جعفر الزاهر109

550فرج عبداهلل أحمد الفرج110

550ناصر عبداهلل مهدي الربح111

550نايف محمد سلمان الفرج112

550هدى حسن دخيل آل عريف113

525أحمد جعفر عبداهلل آل الشيخ114

525معصومة عبداهلل محمد الشيخ115

500أحمد حسني علي آل الشيخ أحمد116

500أحمد علي أحمد السعيد117

500أحمد محمد حسن آل ابراهيم118

500أحمد محمد صالح السبيتي119

500أحمد محمد صالح الفرج120

500محمد أحمد علي الفرج121

500آنيسة أحمد جعفر الزاهر122

500تقية الشيخ علي جعفر أبواملكارم123

500جعفر محمد علي حتيفه124

500حور عبدالغني مهدي آل سعيد125

قيمة االشتراكاسم المشتركم

500خديجة عبدالغني مهدي آل سعيد126

500رحمة عبدالغني مهدي آل سعيد127

500رضا أحمد محمد الفرج128

500رقية عبدالغني مهدي آل سعيد129

500زهراء عبداهلل منصور الدبيسي130

500شوقي منصور عبداحملسن آل الشيخ131

500صالح حسن صالح آل جمال132

500صالح أحمد محمد الزاهر133

500طاهر عيسى علي درويش134

500طيبة عبداهلل عباس آل عباس135

500عبداهلل حسني محمد الدبيسي136

500عبداهلل علي حسن علوي137

500علي حسن علي آل ربح138

500فاطمة عبدالغني مهدي آل سعيد139

500فاطمة عيسى محمد الناصر140

500فتحية عبداهلل صالح الصفار141

500محمد أحمد عبداهلل الربح142

500محمد حسني محمد طرموخ143

500محمد صالح علي العبداجلبار144

500محمد علي اسماعيل145

500محمد علي حسن آل ربح146

500محمد علي محمد آل سماعيل147

500منى حسن مكي املزين148

500موسى جعفر أحمد حتيفه149

500نوار عبدالغني مهدي آل سعيد150
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الميزانية للعام
1434 هـ
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الميزانية للعام
1435 هـ
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رسوم بيانية
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املســــاعداتالعام
2,420,221 ريال1433 هـ
2,512,468 ريال1434 هـ
2,732,659 ريال1435 هـ

ǻǟȀȥɉǟȿ Ȁȅɉǟ ǧǟǼȝǠȆȵ
ǯǟȿȂȱǟ ƘȆɆǩ ,ȸȭǠȆƫǟ ƙȆǶǪȱ ǦɅƘƪǟ ,ȴɆǪɆȱǟ ȰȥǠȭ ,ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ : ȷǠƨ
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إيرادات األنشطةالعام
4,748,867 ريال1433 هـ
4,432,695 ريال1434 هـ
4,659,704 ريال1435 هـ

ǦȖȊȹɉǟ ǧǟǻǟȀɅǙ
ÛɁȀǹǕ ǦȖȊȹǕ ÛǦȥǠɆȒȱǟ ǿǟǻ ÛȴɆǪɆȱǟ ȰȥǠȭ ÛǧǟǿȿǼȱǟ ÛǦȑȿȀȱǟ

ȸȭǠȆƫǟ ƙȆƠ ÛǦȵǠȞȱǟ ȨȥǟȀƫǟ
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املســــاعداتالعام
291,337 ريال1433 هـ
255,705 ريال1434 هـ
218,067 ريال1435 هـ
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املبلغالعام
1,297,461  ريال1433 هـ
1,496,305  ريال1434 هـ
1,427,387  ريال1435 هـ
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خـــطــابــات
 نعــتز بهــا
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ȻǻɍȿǕȿ ȃȿȀǶƫǟ ǼƥǕ ǼɆȞȅ ǦȭȀȉ
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ɃɀȞȱǟ ƇȀȮȱǟǼǤȝ ɃǼȾȵ ǽǠǪȅɉǟ
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ǧǟǿǠøøøøøøøȪȞȲȱ ǳɀøøøøøȹ ȯǓ
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ǦɅǿǠøøøøǲǪȱǟ Ǝøøøøøƨǟ ǦøøøȭȀøøȉ
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ɂøøøȦøøøȖøøȎƫǟ ǼøøøøøøǲȆȵ
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ǿǠøøøøøøøøøȦȎȱǟ ɂȅɀøøøøøøøȵ ȸǣ ȸøøøøøȆǵ
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ɄøøøȊƨǟ ȸøøøøȆǵ ǼøøøøøȶƮ
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ȻǻɍȿǕȿ ȀøøøøøøøøȶȺȱǟ ƙøøøøȆǵ ǦȭȀøøøøȉ
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ȀȦøøøøøȆȱǟȿ ǦǵǠɆøøøȆȲȱ ȧǟȀøøǤȱǟ ǼøøøøøȾȵ
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ȈɆøøøøøøøøȡǻǠǣ ȀøøøøøǲøøøǪȵ


