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التعريف بالصندوق والتأسيس

انبثقـــت فكـــرة تأســـيس صنـــدوق العليـــوات الخيـــري منـــذ أكثـــر مـــن خمســـة وعشـــرين ســـنة والتـــي كانـــت بعـــام 1٤1٢هــــ حيـــث ارتـــأى بعـــض 
مـــن شـــباب العليـــوات بعنـــك تأسيســـه وذلـــك مـــن أجـــل مســـاعدة األســـر المحتاجـــة وتـــم ذلـــك واســـتمر عطـــاؤه حتـــى هـــذا اليـــوم. 
ـــري  ـــور الفك ـــاج التط ـــذا إال نت ـــا ه ـــوم وم ـــذا الي ـــى ه ـــائه حت ـــذ إنش ـــورات من ـــن التط ـــر م ـــري الكثي ـــوات الخي ـــدوق العلي ـــى صن ـــرأت عل ـــد ط لق

ـــي.  ـــي والتنظيم والعمل

لقـــد واجـــه صنـــدوق العليـــوات الخيـــري طـــوال هـــذه المـــدة العديـــد مـــن التحديـــات وبفضـــل اهلل وجهـــود أبنـــاء هـــذه البـــاد الطيبـــة 
اســـتطاع أن يســـتمر ويعطـــي، فالســـواعد لـــم تهـــن واأللســـن لـــم تـــكل وســـتظل تعطـــي وتقـــدم إليمانهـــا بواجباتهـــا وحقوقهـــا 

وتطلعاتهـــا إلـــى التقـــدم واالزدهـــار.

ـــان  ـــة اللج ـــع وكاف ـــم المجتم ـــا يه ـــم بم ـــا ويهت ـــا وثيًق ـــع ارتباًط ـــط المجتم ـــو رب ـــري ه ـــوات الخي ـــدوق العلي ـــيس صن ـــامي لتأس ـــدف الس اله
ـــك.  ـــة لذل ـــت الحاج ـــا اقتض ـــى م ـــاعدة مت ـــون والمس ـــم الع بتقدي

الهدف
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رؤساء الصندوق منذ التأسيس

ــن  ــف بـ ــن يوسـ ــن بـ ــتاذ حسـ ــه األسـ ــد الوجيـ ولـ
علـــي آل مـــال اهلل فـــي مدينـــة عنـــك بتاريـــخ 

1376/7/1هــــ 
                   

                                                              
المؤهالت العلمية:

المتوســـطة  الشـــهادة  علـــى  حصولـــه  عنـــد 
التحـــق بالعمـــل فـــي هيئـــة الرقابـــة والتحقيـــق 
ــم  ــة تـ ــهادة الثانويـ ــى الشـ ــه علـ ــد حصولـ وبعـ
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  إيفـــاده 
وحصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس مـــن جامعـــة 
بـــارك، واليـــة ميـــزوري األمريكيـــة عـــام 1983م 
 3.7٢٢ بمعـــدل  العامـــة  الشـــؤون  إدارة   فـــي 

ــة  ــى درجـ ــل علـ ــته وحصـ ــع دراسـ ــن ٤.000 وتابـ مـ
الماجســـتير مـــن نفـــس الجامعـــة وتخـــرج عـــام 
ـــة  ـــية واإلدارة العام ـــوم السياس ـــي العل 198٤م ف
ـــرج  ـــي يتخ ـــن ٤.000 وكان أول أجنب ـــدل 3.31٢ م بمع

ــاز. ــة بمعـــدل ممتـ ــذه الجامعـ مـــن هـ

الخبرات العملية:

بعـــد تقاعـــده مـــن هيئـــة الرقابـــة والتحقيـــق 
لـــدى فلكـــس  بالعمـــل  التحـــق  عـــام 1٤٢9هــــ 
تريـــن لإلستشـــارات والتدريـــب مديـــرُا إقليمّيـــُا 
للمنطقـــة الشـــرقية وللمنطقـــة الجنوبيـــة مـــن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية )جيـــزان(، كمـــا 
ـــيف  ـــع الس ـــي لمجم ـــر اإلداري والمال ـــغل المدي ش
ــي  ــوح الطبـ ــع المدلـ ــام و لمجمـ ــي بالدمـ الطبـ
ــه  ــم تعيينـ ــة تـ ــه اإلداريـ ــر خبرتـ ــيهات ونظيـ بسـ
نائبـــً للمديـــر العـــام لمجمـــع المدلـــوح فـــي 
ـــي  ـــس المحل ـــة المجل ـــيحه لعضوي ـــم ترش ٢016. ت
بمحافظـــة القطيـــف بموجـــب موافقـــة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي وزيـــر الداخليـــة حفظـــه اهلل 
فـــي 1٤3٤/11/٢3هــــ ولمـــدة ٤ ســـنوات متتاليـــة 
ـــه  ـــة لنيل ـــرة ثاني ـــيحه م ـــادة ترش ـــم إع ـــم ت ـــن ث وم
ثقـــة وزيـــر الداخليـــة لمـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال 
ــازات مرموقـــة تتمثـــل فـــي كونـــه رئيـــس  وإنجـ
لجنـــة متابعـــة المشـــاريع، نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  واالجتماعيـــة،  الصحيـــة 

األستاذ الوجيه حسن يوسف آل مال اهلل

الزراعـــة وحمايـــة البيئـــة، ونائـــب رئيـــس لجنـــة 
ــه  ــر يعمـــل الوجيـ الخدمـــات وعلـــى صعيـــد آخـ
إداريـــً  مستشـــارًا   ٢009 منـــذ  حســـن  األســـتاذ 
إداريـــة  الخـــاص مكتـــب استشـــارات  لمكتبـــه 

وترجمـــة.

العمل االجتماعي:

ـــه  ـــة تأسيس ـــذ بداي ـــدوق من ـــة الصن ـــد رئاس ⁕  تقل
عـــام 1٤1٢هــــ وحتـــى عـــام 1٤35 هــــ

⁕  ناشـــط اجتماعـــي فـــي المحيـــط الـــذي يعيـــش 
 ، فيـــه وعلـــى مســـتوى محافظـــة القطيـــف 
حيـــث كان لـــه تعـــاون كبيـــر ومتواصـــل مـــع 
وإدارة  بالمحافظـــة  الخيريـــة  الجمعيـــات 
الشـــؤون االجتماعيـــة بالمحافظـــة، فضـــا عـــن 
قيامـــه بمتابعـــة العديـــد مـــن الموضوعـــات التـــي 
تخـــص شـــؤون المحافظـــة والقيـــام بزيـــارات 
ــة  ــة بالمنطقـ ــات الحكوميـ ــؤولين بالجهـ للمسـ
ـــن  ـــاض ضم ـــة بالري ـــوزارات الحكومي ـــرقية وال الش

ــف.  ــة القطيـ ــق ديوانيـ فريـ

الوالديـــن«  »بـــر  فريـــق  فـــي  رئيســـي  عضـــو   ⁕
العمـــل  بجمعيمـــة  المســـجلة  الفعاليـــة 

الشـــرقية. بالمنطقـــة  التطوعـــي 
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رؤساء الصندوق منذ التأسيس

ــد  محمـ هلل  ا عبـــد ي  ز ــا غـ ر  ــو كتـ لد ا ــد  لـ و
يـــخ  ر بتا عنـــك  ينـــة  مد فـــي  عيـــد  ل  آ

1هــــ                    3 8 3 /1 1 /1 3
                                                              

المؤهالت العلمية:

بعـــد حصولـــه علـــى الشـــهادة الثانويـــة 
ســـافر إلـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
البكالوريـــوس  درجـــة  علـــى  وحصـــل 
مـــن جامعـــة وســـط واشـــنطن – واليـــة 
فـــي  1988م  عـــام  األمريكيـــة  واشـــنطن 
ـــى  ـــل عل ـــته وحص ـــع دراس ـــا. وتاب الجيولوجي

درجـــة الماجســـتير مـــن جامعـــة الملـــك 
فهـــد للبتـــرول والمعـــادن عـــام ٢000م فـــي 
ــاز  ــام ٢010م حـ ــي عـ ــص وفـ ــس التخصـ نفـ
علـــى شـــهادة الدكتـــوراة مـــن جامعـــة 
توبنجـــن بألمانيـــا فـــي علـــم الرســـوبيات 
ـــل  ـــف بحق ـــون الخ ـــي لمتك ـــع الطبق والتتاب

الغـــوار بالمنطقـــة الشـــرقية.

الخبرات العملية:

التحـــق بشـــركة أرامكـــو الســـعودية عـــام 
199٢م ومـــا زال علـــى رأس العمـــل حتـــى 
اليـــوم وعمـــل فـــي أكثـــر مـــن إدارة منهـــا 
المكامـــن  وصـــف  وإدارة  التنقيـــب  إدارة 
الجولوجيـــة  التقنيـــة  الخدمـــات  وإدارة 
ــار تقنـــي  ــً يشـــغل منصـــب مستشـ وحاليـ
ــب  ــر للتنقيـ ــب والتطويـ ــز التدريـ ــي مركـ فـ

وهندســـة البتـــرول.

الدكتور غازي عبداهلل آل عيد

العمل االجتماعي:

عمـــل كعضـــو فـــي صنـــدوق العليـــوات 
ــً للجنـــة الثقافيـــة  الخيـــري بعنـــك كرئيسـ
رئيســـً  وبعدهـــا  ســـنوات  ثـــاث  لمـــدة 
للصنـــدوق بعـــد انتخابـــه خلفـــً للرئيـــس 
الســـابق األســـتاذ الوجيـــه حســـن يوســـف آل 
ـــد  ـــام 1٤35 هــــ. وبع ـــي ع ـــك ف ـــال اهلل وذل م
انتهـــاء دورتـــه تـــم انتخابـــه مـــرة ثانيـــة 
يشـــغله  الزال  والـــذي  المنصـــب  لنفـــس 

ــً. حاليـ
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كلمة رئيس الصندوق 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـــى  ـــام عل ـــاة والس ـــن والص ـــد هلل رب العالمي الحم
ــداهلل  ــن عبـ ــد بـ ــلين محمـ ــاء والمرسـ خاتـــم األنبيـ

وعلـــى آلـــه الطيبيـــن الطاهريـــن.

قـــال رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه »إن هلل 
ـــم  ـــاس حّببه ـــج الن ـــاء حوائ ـــم بقض ـــادًا اختصه عب
فـــي الخيـــر وحّبـــب الخيـــر إليهـــم، إّنهـــم آلمنـــون 

مـــن عـــذاب اهلل يـــوم القيامـــة«

يواجههـــا  التـــي  التحديـــات  كل  مـــن  بالرغـــم 
ـــال  ـــن خ ـــح م ـــد نج ـــام، فق ـــد ع ـــً بع ـــدوق عام الصن
ـــه  ـــطته وفعاليات ـــع أنش ـــي تنوي ـــدؤوب ف ـــعيه ال س
وتقديـــم برامـــج عـــدة منهـــا الثقافيـــة واإلجتماعيـــة 
ـــع  ـــة م ـــة الازم ـــات المالي ـــر النفق ـــة وتوفي والرياضي
قلتهـــا إلقامـــة هـــذه األنشـــطة، ونجاحهـــا دليـــل 
ـــي  ـــان الت ـــاء اللج ـــرار أعض ـــل وإص ـــى تفاع ـــح عل واض
قامـــت بهـــا بـــكل جـــد وإخـــاص. وجديـــر بالذكـــر 
والحفـــاظ  الصنـــدوق  إيـــرادات  شـــح  رغـــم  أنـــه 
علـــى   المصروفـــات، فـــإن مـــن أولويـــات سياســـة 
الصنـــدوق هـــي اســـتمرار وإيصـــال المســـاعدات 
األســـر  مـــن  لمســـتحقيها  والعينيـــة  الماليـــة 
والمحتاجيـــن وكذلـــك دعـــم البرامـــج المختلفـــة.
البرامـــج  معظـــم  نجـــاح  وراء  الكامـــن  والســـر 
ــن  ــات مـ ــدة مجموعـ ــل عـ ــو تفاعـ ــات هـ والفعاليـ
شـــباب وشـــابات البلـــد ومبادراتهـــم التطوعيـــة 
والـــدور الفاعـــل الـــذي قامـــوا بـــه اســـتجابة لنـــداءات 

ــل  ــّخروا جـ ــث سـ ــه حيـ ــري ولجانـ ــدوق الخيـ الصنـ
ناســـهم  خدمـــة  فـــي  وتفانيـــً  حبـــً  وقتهـــم 
ـــي  ـــع العليوات ـــدن المجتم ـــذا دي ـــم، وه ومجتمعه
ومـــا يميـــزه عـــن المجتمعـــات األخـــرى. وهـــذه 
الخدمـــات تمثلـــت فـــي كـــوادر إعـــداد وتجهيـــز 
ــن  ــج مـ ــات والبرامـ ــة للفعاليـ ــن المخصصـ األماكـ
جهـــة وآخريـــن قامـــوا بتنفيذهـــا مـــن جهـــة أخـــرى 

أو باإلشـــتراك معـــً.

تطبيـــق  انطـــاق  أيضـــً  العـــام  هـــذا  وشـــهد 
الصنـــدوق بحلتـــه الجديـــدة ليواكـــب التقنيـــات 
ويلبـــي  الحديثـــة  اإللكترونيـــة  والتطبيقـــات 
تطلعـــات وحاجيـــات المهتميـــن مـــن المجتمـــع 
ـــداث  ـــار وأح ـــن أخب ـــد م ـــو جدي ـــا ه ـــم كل م ليصله
ــع العليواتـــي  ــة تهـــم المجتمـ ــات متنوعـ وفعاليـ

بصفـــة خاصـــة والمنطقـــة بصفـــة عامـــة.   

وهـــا نحـــن نضـــع بيـــن أيديكـــم التقريـــر الســـنوي 
ـــطة  ـــع أنش ـــً جمي ـــام 1٤٤0هــــ متضمن ـــدوق لع للصن
المالـــي  والبيـــان  الصنـــدوق  لجـــان  وفعاليـــات 
ــا  ــائلين اهلل أن يوفقنـ ــات سـ ــرادات والمصروفـ لإليـ
ألنفســـنا  والصـــاح  الخيـــر  فيـــه  لمـــا  وإياكـــم 
ـــى  ـــا. كمـــا نســـأله ســـبحانه وتعال ـــا وبلدن ومجتمعن
ـــي  ـــا ف ـــاهم معن ـــف وس ـــن وق ـــع م ـــق جمي أن يوف
مواصلـــة عمـــل الصنـــدوق والداعميـــن لـــه ماديـــً 
ومعنويـــً مـــن داخـــل البـــاد وخارجـــه وأن يجعـــل 
ذلـــك فـــي ميـــزان أعمالهـــم وينفعهـــم بـــه فـــي 

ــرة. ــا واآلخـ الدنيـ

ــع  ــم جميـ ــمي وباسـ ــدم باسـ ــام أتقـ ــي الختـ وفـ
واإلمتنـــان  الشـــكر  بخالـــص  الصنـــدوق  أعضـــاء 
لكـــم جميعـــً علـــى وقفتكـــم الصادقـــة معنـــا 
ــة  ــل خدمـ ــل النبيـ ــذا العمـ ــة هـ ــاندتنا لتأديـ ومسـ
علـــى  وبـــارك  اهلل  وصلـــى  ومجتمعنـــا،  لبلدنـــا 

محمـــد وآلـــه الطيبيـــن الطاهريـــن.

              
الدكتور     
غازي عبداهلل آل عيد
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قال اهلل تعالى: 

ـــِه  للَّ ا َســـِبيِل  ِفـــي  َلُهـــْم  ا ْمَو أَ َن  ُينِفُقـــو يـــَن  ِذ لَّ ا َثـــُل  ﴿مَّ
َئـــُة  ا مِّ ُســـنُبَلٍة  ُكلِّ  ِفـــي  ِبَل  َســـَنا َســـْبَع  نَبَتـــْت  أَ ـــٍة  َحبَّ َكَمَثـــِل 
َعِليـــٌم﴾ ِســـٌع  ا َو ـــُه  للَّ ا َو ُء  َيَشـــا ِلَمـــن  ِعـــُف  ُيَضا ـــُه  للَّ ا َو ـــٍة  َحبَّ

الرؤية:

توجيه طاقاتنا يًدا بيد لبناء مجتمع واع ٍومسؤول 

الرسالة:

ــا  ــا واجتماعًيـ ــًزا ثقافًيـ أن يكـــون صنـــدوق العليـــوات الخيـــري مركـ
لرفـــع مســـتوى الوعـــي ألبنـــاء المجتمـــع

األهداف االستراتيجية

⁕ استدامة تطوير بيئة العمل الداخلية للصندوق
⁕ اإلستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين

⁕ رفع المستوى التعليمي والثقافي بين أفراد المجتمع
⁕ ترسيخ مكانة الصندوق في المجتمع

⁕ اإلستمرار في تنمية الموارد المالية بالطرق المختلفة
اسـتقطاب طاقـات وكفـاءات بشـرية تطوعيـة مميـزة وفاعلـة   ⁕

للعمـل علـى تنفيـذ برامـج الصنـدوق
⁕ تعميق دور الصندوق في التنمية األسرية واإلجتماعية والثقافية 
لبعـض  حلـول  لتقديـم  المختصـة  والبحـوث  الدراسـات  إعـداد   ⁕

اإلجتماعيـة  المشـاكل 
⁕ دراسة وتنظيم العمل الخيري النسائي

⁕ تكريم المبدعين والمتميزين
⁕ إنشاء جمعية عمومية للصندوق 

⁕ بناء جسور تواصل مع اللجان األهلية األخرى

الرؤية والرسالة واألهداف
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الهيكلة اإلدارية

رئيس 
الصندوق

اللجنة
المالية

اللجنة
اإلجتماعية

اللجنة
اإلعالمية

بيت
 العليوات
الثقاقي

لجنة
نور

الزهراء

روضة
الطفل
السعيد
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إدارة صندوق العليوات الخيري

رئيس الصندوق

الدكتور غازي عبداهلل آل عيد

اللجنة المالية 

محمد سعود آل عيد
محمد رضا الستراوي

علي مبارك الفضل

اللجنة االجتماعية

محمد يوسف آل مال اهلل
مصطفى علي آل خواهر

علي مبارك الفضل
عبداهلل حسين المشهد

اللجنة اإلعالمية

صالح علي المؤمن
نعيمة حسين القنبر

فاضل أحمد آل عباس
مصطفى رضا الستراوي

بيت العليوات الثقافي

مصطفى علي آل خواهر
صادق علي آل مال اهلل
صالح علي آل مال اهلل

محمد يوسف آل مال اهلل

لجنة نور الزهراء

جميلة آل قنبر
حنان الفضل

سهام المشهد
أمل المشهد

زهراء الطالوة
زهراء الفضل

روضة الطفل السعيد 

عبداللطيف الطالوة
حنان محمد الفضل 

مصطفى علي آل خواهر
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اللجنة المالية

إدارة الشـــؤون الماليـــة وإعـــداد الميزانيـــة 
ــرى  ــان األخـ ــم اللجـ ــة ودعـ العامـ

التقرير المالي لسنة 1440 هـــ

 106,319.69رصيد بداية الفترة

 49,178.84االشتراكات

 169,000.00ايرادات الروضة

 324,498.53مجموع النقد الداخل

ت
صروفا

الم

 77,961.00رواتب الروضة

 90,000.00إيجار الروضة

 1,182.80كهرباء الروضة

 2,088.55فاتورة هاتف الروضة

 2,200.00صيانة الروضة الجديدة

 2,950.00نقل أغراض الروضة إلى المبنى الجديد

 9,528.00مصاريف اللجنة اإلعامية

 14,583.00 مصاريف اللجنة الثقافية

SMS 9,732.41 التطبيق و 

 1,388.00مصاريف يوم التأبين

 1,195.00مصاريف أخرى

 212,808.76مجموع النقد الخارج

 111,689.77رصيد نهاية الفترة
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اللجنة اإلجتماعية

األســـر  مســـاعدة  علـــى  اللجنـــة  تعمـــل 
ـــة  ـــتلزمات الضروري ـــر المس ـــة وتوفي المحتاج
وتقديـــم اإلعانـــات الطارئــــة ومســــاعدة 
ــازل   ــزواج وتحســـين منـ المقبليــــن علـــى الــ
ــر التـــي  ــد بلـــغ عـــدد األسـ المحتاجيـــن وقـ
تمـــت مســـاعدتهم )15( خمـــس عشـــرة 
خمـــس  وعـــدد   شـــهرية  بصفـــة  أســـرة 
ـــى  ـــد عل ـــا يزي ـــة م ـــاعدة مقطوع ـــر بمس أس
 )386–030( قـــدره  مالـــي  بمبلـــغ  فـــرًدا   70
ثاثمائـــة وســـتة وثمانـــون ألـــف وثاثـــون 
ــا  ــام 1٤٤0 هــــ  توزعـــت كمـ ــال العـ ــاًلا خـ ريـ
هـــو موّضـــح فـــي الجـــدول، حيـــث بلغـــت 
مبلًغـــا  العـــام  لهـــذا  اللجنـــة   إيـــرادات 
ـــتون  ـــتة وس ـــة وس ـــدره )0٤8–366( ثاثمائ وق
ريـــااًل، أي بعجـــز  ألـــف وثمانيـــة وأربعـــون 
مالـــي قـــدره )98٢–19( تســـعة عشـــر ألـــف 
وتســـعمائة واثنـــان وثمانـــون ريـــاًلا وقـــد 
ــز المالـــي مـــن فائـــض  ــة العجـ تـــم تغطيـ
الســـنة الســـابقة والـــذي بلـــغ مبلًغـــا وقـــدره 
ألـــف ومائـــة  اثنـــان وخمســـون   )5٢–185(

وخمســـة وثمانـــون ريـــاًلا.
انظر التفاصيل في الجدول

التقرير السنوي لعام 1440 هـ

ت
اإليرادا

52,185.00الرصيد السابق

107,103.00عامة

108,694.00الجمعة

27,829.00صناديق

54,300.00سبع سنابل

18,892.00ليلة القدر

49,230.00زكاة الفطرة

418,233.00المجموع

ت
صروفا

الم
267,100.00مساعدات شهرية

37,400.00كوبونات مواد غذائية

26,700.00مساعدات مقطوعة

49,230.00زكاة الفطرة

5,600.00ترميم منازل

386,030.00المجموع

32,203.00الرصيد المتبقي
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بيت العليوات الثقافي

إقامــة األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة التــي 
تجمــع شــباب البلــد وتربطهــم بالصنــدوق 

برنامج الطفل الحسيني 

أقيــم  المنصرمــة،  الســنة  برامــج  أولــى 
يومــي الخامــس والســادس مــن محــرم 
ــن  ــن س ــال م ــة األطف ــتهدف فئ ــذي يس وال
ــل  ــر. تخل ــة عش ــى السادس ــة وحت الخامس
ألقاهــا  والتــي  وِعبــرة  قصــة  البرنامــج 
تناولــت  المشــهد والتــي  األســتاذ ســعيد 
حيــاة علــي األكبــر عليــه الســام وتاهــا 
ــا  ــاء وأعقبته ــينية لألبن ــابقة حس ــل مس عم
بإشــراف  الصغيــر  الخّطــاط  فعاليــة 
ــهد   ــى المش ــد عيس ــاط أحم ــتاذ الخّط األس
واختتمــت بفقــرة صــوت الــوالء ومشــاركات 
األبنــاء فــي الشــعر وفقــرة العــزاء بمشــاركة 

الــرادود الحســيني حســن هــال أمــان.

التغطية المصورة 

ندوة تعرف على ذاتك

ورشــة تفاعليــة قدمهــا األســتاذ محمــد 
لــكا  األول  ربيــع   ٢9 بتاريــخ  اهلل  مــال  آل 
لإلجابــة  ونصــف  ســاعة  لمــدة  الجنســين 
ــى  ــي تعن ــة الت ــئلة المهم ــض األس ــى بع عل
بالــذات وكانــت محاورهــا حــول اإلحتياجــات 
اإلنســانية  والعاقــات  القيــم  و  الذاتيــة 
و  اإلجتماعــي  بالعمــل  ختامــً  البشــرية  و 

الميدانيــة.  اإلنجــازات 

التغطية المصورة

برنامج إرشادات األصيل

علـــي  الشـــيخ  ســـماحة  قدمـــه  برنامـــج 
المشـــهد ضمـــن سلســـلة برامـــج قدوتـــي 
محمـــد صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم، 
والـــذي مـــن خالـــه اكتســـب األبنـــاء بعـــض 
وأحـــكام  بالقـــرآن  الهامـــة  اإلرشـــادات 
الصـــاة إضافـــة إلـــى اإلرشـــادات الثقافيـــة 

وإالجتماعيـــة.

https://alolaywat.com/2019/02/02/%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://alolaywat.com/2019/01/23/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%83%d8%9f/


التقرير السنوي لصندوق العليوات الخيري لعام ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م 11

اليوم العالمي للتطوع

شــارك  والحمــاس  الفــرح  مــن  جــو  فــي 
أهالــي العليــوات فــي احتفاليــة صنــدوق 
العليــوات الخيــري فــي تفعيــل وإحيــاء يــوم 
 ٢018 ديســمبر   7 بتاريــخ  العالمــي  التطــوع 
بشــكل مبهــر وجميــل بحضــور جمــع كبيــر 
مــن اآلبــاء واألبنــاء حيــث بــدأ البرنامــج بغرس 
الــورود فــي حديقــة حــي العقيــق بســواعد 
أبنائنــا ممــا يركــز فيهــم حــب عمــل الخيــر 
) العمــل التطوعــي (  والمحافظــة علــى 

الممتلــكات العامــة.

العمــل  حــب  علــى  التشــجيع  بــاب  مــن 
التطوعــي فــي األوالد تــم توزيــع أكيــاس 
الحديقــة  كامــل  وتنظيــف  القمامــة 
لتوجيــه رســالة لهــم عــن معنــى الحديــث 

اإليمــان(.  مــن  )النظافــة 

التغطية المصورة 

ندوة إدارة الوقت

ورشــة تحفيزيــة لتنظيم الوقــت واألولويات 
قدمهــا األســتاذ محمــد آل مــال اهلل بتاريــخ 
ــن  ــر م ــع كبي ــاركة جم ــر-٢019 بمش 31-يناي
و  اإلبتدائــي  لطــاب  المســتهدفة  الفئــة 

ــط. المتوس

التغطية المصورة 

مسابقة أجمل تعبير عن العليوات

إمتــدادًا لمشــاركات أهالــي المجتمــع فــي 
وســام #هذي_ديرتنــا والتــي شــارك فيهــا 
ــب  ــر و الح ــل التعابي ــطير أجم ــي بتس األهال
لهــذا البلــد، انبثقــت فكــرة إقامــة مســابقة 
ــا  ــارك فيه ــوات  ش ــن العلي ــر ع ــل تعبي أجم
ــدة  ــازت قصي ــث ح ــداع حي ــكل إب ــوات ب األخ
األخــت جعفــر آل عيــد بعنــوان أرض الوفــاء 
نرجــس  األخــت  وقصيــدة  األول  بالمركــز 
ــي  ــن أنتم ــى م ــوان إل ــر بعن ــز القنب عبدالعزي
بالمركــز الثانــي ينما تشــاركت األختــان زينب 
ســعود آل فضــل وزينــب آل عيــد بالمركــز 
الثالــث بقصيدتيهمــا الحنيــن وهــذي ديرتنــا.

بيت العليوات الثقافي

https://alolaywat.com/2019/02/04/%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa-2/
https://alolaywat.com/2019/02/02/%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa%d9%85-%d9%81%d8%a3%d8%a8%d8%af%d8%b9%d8%aa%d9%85-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/
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ورشة التحفيز وتقدير الذات

إحــدى  هــي  األســرة..  مــن  يبــدأ  التحفيــز 
وتتكــرر  تداولهــا  يتــم  التــي  العبــارات 
ــدأ  ــذا ب ــاس، هك ــت األس ــا ليس ــا لكنه دائم
األســتاذ محمــد آل مــال اهلل ورشــة عمــل 
أقيمــت  التــي  الذاتــي  والتقديــر  التحفيــز 
مــن  تعــرف  حيــث   ٢019 مــارس   7 بتاريــخ 
ــى  ــات عل ــن األوالد والبن ــور م ــا الحض خاله
وكيفيــة  والتقديــر  التحفيــز  مفاهيــم 
ينتظــروا  أن  قبــل  أواًل  أنفســهم  تشــجيع 
ذلــك مــن اآلخريــن مــن خــال اإلعتمــاد على 

أكبــر. بشــكل  أنفســهم 

التغطية المصورة 

ورشة صناعة التربة الحسينية

ــارس  ــخ ٢8 م ــت بتاري ــة أقيم ــة تطبيقي ورش
٢019 حيــث اســتهل ســماحة الشــيخ علــي 
ــينية  ــة الحس ــة الترب ــان قداس ــهد بتبي المش
بروايــات  مستشــهدًا  المعنويــة  وآثارهــا 
ثــم  ومــن  الســام  عليهــم  البيــت  أهــل 
الصفوانــي  محمــد  األســتاذ  المــدرب  بــدأ 
بتطبيــق  ومكوناتهــا  التربــة  صنــع  شــرح 
عملــي واإلجابــة علــى أســئلة الحضــور أثنــاء 
يقــع  التــي  األخطــاء  لتصحيــح  التطبيــق 
فيهــا البعــض كمــا تخلــل الورشــة عمــل 
ــهم. ــة بأنفس ــع الترب ــور لصن ــة للحض تجرب

التغطية المصورة 

بيت العليوات الثقافي

تكريم المتفوقين دراسيا

والتكريــم  التقديــر  مبــدأ  مــن  إنطاقــً 
ــخ  ــري بتاري ــوات الخي ــدوق العلي ــى صن احتف
خريجــي  مــن  بكوكبــة    ٢019 يونيــو-   -٢0
علــى  حصلــوا  ممــن  العــام  ومتفوقــي 
نســبة 95% فأعلــى والــذي أقيــم فــي قاعــة 
بمســجد  )ع(  المجتبــى  الحســن  اإلمــام 
بــن ياســر رضــوان اهلل عليــه وســط  عّمــار 

والمشــائخ.  األهالــي  حضــور مميــز مــن 

التغطية المصورة 

https://alolaywat.com/2019/03/29/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://alolaywat.com/2019/03/08/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://alolaywat.com/2019/06/21/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%85%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%87%d8%a7/


التقرير السنوي لصندوق العليوات الخيري لعام ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م 13

المجلس التأبيني

الخواهــر  محمــد  حســين  األخ  مــن  المقــّدم  للمقتــرح  اســتجابة 
إلقامــة مجلــس عــزاء تأبينــي لــكل مــن توفــاه اهلل خــال هــذا 
ــري  ــوات الخي ــدوق العلي ــررت إدارة صن ــابقة، ق ــوام الس ــام واألع الع
إقامــة مجلــس العــزاء التأبينــي والــذي ســيكون بشــكل ســنوي، 
وتــم إقامــة المجلــس فــي قاعــة اإلمــام الحســن فــي آخــر جمعــة 
لســنة 1٤٤0هـــ حيــث ارتقــى المنبــر ســماحة الشــيخ فيصــل آل عيــد 

ــرة. ــس مباش ــد المجل ــداء بع ــة الغ ــع برك ــم توزي ــد ت وق

برنامج قدوتي محمد

برنامج سنوي امتد ألربعة أسابيع بداية من تاريخ ٢6 شعبان 1٤٤0 هـ ، 
تنوعت فيه التعاليم واألنشطة حيث اشتمل على )تعليم الصاة، 
القرآن، تعاليم دينية وسلوكية و صحية ( وأيضً الجوانب الترفيهية 

ككرة القدم والسباحة وألعاب مختلفة. 

التغطية المصورة 

بيت العليوات الثقافي

https://alolaywat.com/2019/07/29/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%82%d8%af%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%85%d8%b3-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
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لجنة نور الزهراء

الجانـــب  وشـــؤون  مهـــام  تتولـــى  التـــي  اللجـــان  إحـــدى  هـــي 
النســـائي لنشـــر وتوعيـــة المجتمـــع بإقامـــة الفعاليـــات والمناســـبات 
ـــة  ـــج الثقافي ـــك البرام ـــام وكذل ـــم الس ـــت عليه ـــل البي ـــة بأه الخاص

والتعليميـــة وذلـــك بالتنســـيق مـــع إدارة الصنـــدوق الخيـــري، 

األهداف:

⁕ اإلشراف على أعمال األقسام الفرعية النسائية واإلعان عن 
أعمالها ونشاطاتها المختلفة والتواصل مع رئيس صندوق 

العليوات الخيري.
⁕ نشر الوعي الديني والثقافي بين أفراد المجتمع.

⁕ رفع المستوى التربوي والتعليمي بين أفراد المجتمع.
⁕ دراسة حالة األسر المحتاجة ورفع تقرير إلى رئيس صندوق 

العليوات الخيري.
⁕ نشر وتوعية المجتمع للحفاظ على المرافق العامة.

⁕ إصاح ذات البين وحل المشاكل والخافات بين األفراد.
⁕ نشر المواهب التعليمية للمجتمع )الرسم، الكورشيه، المكياج، 

الطبخ، القراءة الحسينية، ... الخ(.
⁕ العمل على زيادة الموارد المالية من خال قيام اللجنة النسائية 

باستام الصدقات واالشتراكات وإرسالها للجنة المختصة 
بداخل صندوق العليوات الخيري.

الرئيسة

اللجنة
المالية

اللجنة
اإلجتماعية

اللجنة
الثقافية

اللجنة
اإلعالمية

أمينة
السر

الهيكلة اإلدارية للجنة نور الزهراء
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أعضاء لجنة نور الزهراء

الرئيسة

جميلة آل قنبر

اللجنة المالية

أمل المشهد

اللجنة اإلجتماعية

زهراء الطالوة

اللجنة الثقافية

حنان الفضل
زينب حسين

مريم المشهد
زينب المؤمن 

زينب الخميس 
زهراء الطالوة

فاطمة آل عيد 
سكينة المشهد

أمينة السر

سهام المشهد

اللجنة اإلعالمية

زهراء الفضل



التقرير السنوي لصندوق العليوات الخيري لعام ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م 16

برامج لجنة نور الزهراء

إقامة الفعاليات الموسمية

بجهـــود وأرواح حســـينية تـــم إقامـــة مـــا يقـــارب الثاثـــون مجلـــس 
حســـيني لمناســـبات أهـــل البيـــت عليهـــم الســـام . 

اليوم العالمي للتطوع

علـــى غـــرار األنشـــطة التـــي أقيمـــت مـــن قبـــل بيـــت العليـــوات 
ــاء  ــة إلحيـ ــات متنوعـ ــراء فعاليـ ــور الزهـ ــة نـ الثقافـــي، أقامـــت لجنـ
اليـــوم العالمـــي للتطـــوع شـــارك فيهـــا األهالـــي بجهـــود مميـــزة 

ــة.  ــاء اللجنـ مـــن أعضـ

عرض سينمائي 

بتاريـــخ ٢٤- شـــعبان 1٤٤0 هــــ أقامـــت اللجنـــة عـــرض ســـينمائي بعنـــوان 
ـــد )ص(  ـــي محم ـــام النب ـــي اإلس ـــن نب ـــدث ع ـــول اهلل يتح ـــد رس محم
منـــذ والدتـــه مـــروًرا بطفولتـــه، كمـــا يتضمـــن مشـــاهد لوفـــاة والـــدة 
النبـــي بقريـــة األبـــواء وفتـــرة طفولتـــه بقريـــة الســـعدية، وتنتهـــي 
ـــول  ـــام، والوص ـــى الش ـــد إل ـــي محم ـــة النب ـــد رحل ـــم عن ـــداث الفيل أح
إلـــى صومعـــة الراهـــب بحيـــرا الـــذي بّشـــر عـــم النبـــي أبـــي طالـــب 

ـــاء. ـــم األنبي ـــور خات بظه

دورة في رحاب القرآن

فـــي شـــهر القـــرآن وفـــي رحـــاب القـــرآن أقيمـــت دورة بعنـــوان 
ــن  ــث مـ ــن الثالـ ــة مـ ــال بدايـ ــس ليـ ــدة خمـ ــي لمـ ــم العثمانـ الرسـ

ــعيد. ــو سـ ــد أبـ ــتاذ محمـ ــا األسـ ــام 1٤٤0هــــ، قدمهـ ــان لعـ رمضـ
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روضة الطفل السعيد

تعمـل علـى توجيه وتهذيب السـلوك لـدى الطفل وتعليمه أسـس 
والقيـم  العـادات  الفكريـة وإكسـابه  والمهـارات  والكتابـة  القـراءة 

باإلضافـة إلـى البرامـج الترفيهيـة.

نبذة مختصرة:

رياض  مجال  في  تعمل  تعليمية  منشأة  السعيد  الطفل  روضة 
عام  أنشأت  الخيري،   العليوات  صندوق  مظلة  تحت  األطفال 
1٤3٢هـ. باعتبار أن مرحلة رياض األطفال من أهم المراحل التي 
يمر بها الطفل في بداية حياته وتعرفه على العالم الخارجي، 
الفرص  إتاحة  في  جاهدة  تسعى  السعيد  الطفل  روضة  فإن 

المناسبة والتي تتمثل فيما يلي:
⁕ توفير البيئة المناسبة والتي تتوفر فيها جميع احتياطات السامة 

المطلوبة.
بالغذاء الصحي لألطفال حيث أن الغذاء الصحي يؤثر  ⁕ االهتمام 

تأثيراً إيجابيًا على نفسية الطفل.
⁕ توفير األلعاب الكبيرة التي تنّمي عضات الطفل وتقويها وتمرنها 

تمرينًا جيداً بما يتناسب معه.
⁕ توفير األنشطة التي تهتم بنمو عضات الطفل الصغير.

تشمل  والتي  للطفل  تقدم  التي  العملية  بالمادة  االهتمام   ⁕
الوحدات التعليمية والفن والرحات وغيرها من األنشطة.

⁕ االهتمام بنموه العاطفي واالجتماعي من خال أنشطة خاصة 
تشبع رغباته وميوله.

⁕ اختيار المعلمة الجيدة والتي تكون ملمة بمراحل نمو الطفل.

األهداف :

⁕ تهيئة الطفل إلستقبال أدوار الحياة على أسس سليمة.
والفضائل  السلوك  آداب  الطفل  وتعويد  الديني  اإلتجاه  تكوين   ⁕

اإلسامية واكسابه االتجاهات اإلجتماعية الصالحة.
⁕ تهيئة الطفل للحياة المدرسية وتزويده بالمعلومات التي تتناسب 

مع نموه العقلي والذوق الجمالي عنده.
⁕ تدريب الطفل على المهارات الحركية وتعويده العادات السليمة 

وتربية حواسه وتمرينه على حسن استخدامها.
⁕ تلبية حاجات الطفولة والعمل على حماية الطفل من األخطار 

والوصول به إلى أفضل المستويات.
والجسمي  العقلي  نموه  ورعاية  السليمة  الطفل  فطرة  صيانة   ⁕

والخلقي والنفسي وفق التعاليم اإلسامية.
⁕ أهمية وجود القدوة الحسنة المحببة أمامه حتى يتأثر بها ويسير 

على نهجها وطريقتها.
⁕ تنمية المهارات المهمة لدى الطفل والعمل على تهيئته للمراحل 

القادمة وإعداده للمستقبل.

حقائق وأرقام: 

⁕ بلغ عدد األطفال المسجلين لعام 1٤٤1 هـ 91 طالب وطالبة. 
طاب  عدد  كان  حيث  وتمهيدي  روضة  إلى  الروضة  تنقسم   ⁕
وطالبات الروضة ٤5 مقسمة على ثاثة فصول بينما كان عدد 

التمهيدي ٤6 طالب وطالبة مقسمة على فصلين. 



التقرير السنوي لصندوق العليوات الخيري لعام ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م 18

الهيكلة اإلدارية لروضة الطفل السعيد

مديرة
الروضة

اللجنة
المالية

لجنة
التسويق

المعلمات
اللجنة

اإلعالمية
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