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ا  َلَة َوَأْنَفُقوا ِممَّ ِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب للاَِّ َوَأَقاُموا الصَّ )ِإنَّ الَّ

ا َوَعَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر( َرَزْقَناُهْم ِسرًّ
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إلــى مقام وزارة الموارد البشــرية والتنمية االجتماعية 

إلى جميع الجهات الرســمية الداعمــة لهذا الصرح الخيري 

إلى األعضاء المشــتركين العاملين والمنتســبين

إلى المحســنين الداعمين لمشــاريع الجمعية 

إلى كل يد ممدودة لبذل الخير واإلحســان

يســرنا أن نضع بين أيديكم هذا التقرير ألنشــطة الجمعية لعام 2020 م 

مجلس اإلدارة 

وزير الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية

معالي األستــــــــــــــاذ

ملــك المملكة العربية الســعودية ولــي العهــد ونائب رئيــس مجلس الوزراء و وزير الدفاع
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الحمــد للا الــذي شــرع لنــا الديــن، وجعــل القيــام بأعمــال البــر مــن أهــم 

ــذي  ــي ال ــي األم ــى النب ــلم عل ــلة والس ــبحانه .. والص ــه س ــات إلي القرب

مــا مــن عمــل خيــري إال كان ســباقًا إليــه، داعيــًا إليــه األمــة، ليفــوز مــن 

أطاعــه برضــا الــرب ســبحانه وتعالــى. ممــا ال شــك فيــه، أن التكافــل 

االجتماعــي بيــن المســلمين ســمة مــن ســمات هــذا الديــن الــذي تميــز 

ــًا  ــل عون ــه. و كان التكاف ــماحته و كرم ــراف بس ــان واألع ــع األدي ــن جمي ع

للموســر فــي توزيــع زكاتــه و صدقاتــه، وطريقــًا ســهًل للتعريــف بالمعســر. وبتكاتــف الموســر 

مــع المعســر، كان األثــر بالغــًا فــي تحقيــق التوجيــه الــذي نــادى بــه نبينــا صلــى للا عليــه وســلم 

حيــن قــال: )مثــل المؤمنــون فــي توادهــم وتراحمهــم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه 

عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر و الحمــى(. وقــد اتخــذ المجتمــع الســعودي – قيــادة و 

شــعبًا – هــذه الســمة الحســنة منهجــًا عمليــًا ، ممــا جعــل لــه الســبق وجعلــه مضــرب المثــل 

ــراف  ــد أط ــات توحي ــذ بداي ــه من ــزة في ــة متمي ــذه الخاصي ــت ه ــرى. وأصبح ــعوب األخ ــدى الش ل

الدولــة الســعودية علــى يــد الملــك عبدالعزيــز- رحـــمه للا تعالــى- و حتــى هــذا الوقــت، فقــد 

ســخرت الدولــة، بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين- رحمــه للا - وولــي عهــده األميــن – حفظــه 

للا - كل إمكانياتهــا للوقــوف علــى كل محتــاج ومكلــوم ومســاندتهما فــي الداخــل و الخــارج. 

ــث  ــات واألحادي ــات الكريم ــت اآلي ــة، وحث ــام و عناي ــم كل اهتم ــى اليتي ــد أعط ــف ق ــا الحني ودينن

النبويــة المســلمين علــى الوقــوف بجانــب اليتيــم وإشــعاره بحنــان األبــوة والعطــف، قــال تعالــى 

فــي محكــم التنزيــل )فأمــا اليتيــم فــل تقهــر( وقــال تعالــى: ) ويطعمــون الطعــام علــى حبــه 

مســكينًا ويتيمــًا وأســيرًا ( كمــا قــال رســول للا صلــى للا عليــه وســلم )أنــا وكافــل اليتيــم فــي 

الجنــة كهاتيــن – وأشــار بالســبابة و الوســطى - ( فأصبــح جــزاء كافــل اليتيــم صحبــة رســول للا 

صلــى للا عليــه وســلم فــي الجنــة، أســأل للا تعالــى أن نفــوز جميعــًا بهــذا الجــزاء العظيــم. 

إنهــا دعــوة صادقــة مخلصــة أدعــوا بهــا أهــل الخيــر والفضــل بالوقــوف بجانــب هــذه الجمعيــة 

بمــا يســتطيع كل واحــد منهــم بالمــال والقلــم والــرأي لدعمهــا، وتحقيــق أهدافهــا اإلنســانية، 

ــه أو كليهمــا، لنفــوز  ــا، ممــن كتــب للا عليهــم فقــد أحــد أبوي ــذات أكبادن ــة فل مــن أجــل رعاي

– بــإذن للا تعالــى – بصحبــة رســوله الكريــم صلــى للا عليــه وســلم فــي الفــردوس األعلــى. 

أســأل للا تعالــى بأســمائه الحســنى أن يعطــي كل منفــق خلفــًا، وأن يبــارك لــه فــي مــا وهــب، 

ــم.  ــم الكري ــه ربه ــوا وج ــوم أن يلق ــا ي ــال منفقيه ــن أعم ــي موازي ــر ف ــاق الخي ــل إنف وأن يجع

وصلــى للا وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد. والحمــد للــه رب العالميــن.

ــر  ــة غي ــة والتقني ــكارات العلمي ــن االبت ــي زم ــش ف ــن نعي نح

ــذه  ــن له ــدودة، ويمك ــر المح ــو غي ــاق النم ــبوقة، وآف المس

وإنترنــت  االصطناعــي  الــذكاء  مثــل  الجديــدة  التقنيــات 

ــل، أن  ــو األمث ــى النح ــتخدامها عل ــم اس ــال ت ــي ح ــياء، ف األش

تجلــب للعالــم فوائــد ضخمــة.
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جمعية تاروت الخيرية للخدمات االجتماعية

تأسســت جمعيــة تــاروت الخيريــة للخدمــات االجتماعيــة فــي محــرم 1387هـــ  

فــي جزيــرة تــاروت وســجلت لدى مقــام وزارة الشــئون االجتماعيــة برقـــم ) 12 ( .

ــة  ــاق منطق ــي نط ــة ف ــا االجتماعي ــم خدماته ــي تقدي ــتمرة ف ــت مس وال زال

خدماتهــا ، و تتميــز جزيــرة تــاروت بحضــارة قديمــة تعــود إلــى أكثــر مــن خمســة 

آالف ســنة ، وتتبــع إداريــًا محافظــة القطيــف إحــدى محافظــات المنطقــة 

الشــرقية وجزيــرة تــاروت هــي إحــدى مكونــات واحــة القطيــف فــي المنطقــة 

الشــرقية . وترتبــط حاليــًا بثلثــة جســور ، وقــد شــهدت الجزيــرة نهضــة عمرانيــة 

كبيــرة ، و تمــدد فــي اليابســة و تبلــغ مســاحتها 70 كــم ، و يقــارب عدد ســكانها  

100.000 مئــة ألــف نســمة . 

البدايــــة

المؤسسون للجمعية  
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الرسالة
والرؤية
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 تقديم وتحسين المساعدات 
للمحتاجين من األيتام واألرامل 

والمعوزين.

إعالء قيمة التكاتف وعمل الخير 
واإلحسان في المجتمع.

تحسين مرافق الجمعية 
وتحسين صورة الجمعية في 

المجتمع.

رفــع القيمــة اإلجماليــة للجمعيــة مــن خــالل تعظيــم 
اســتثمارات  فــي  والدخــول  القائمــة  االســتثمارات 

جديــدة وزيــادة التبرعــات .

02
تشــجيع األســر المحتاجــة على 

العمــل واإلنتاج .

االهداف 
االستراتيجية

مجلس االدارة االهداف االستراتيجية

عبــد الســام بن احمــد ال ادخيل

عبد الناصر بن  عبد رب الحسين ابو سرير

محمد بن علي بن محمد الصغير

أســامة بن ســلمان ال سيف
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كلمة رئيس المجلسالهيكل التنظيمي لمجلس إدارة الجمعية

بسم هللا الرمحن الرحيم

ــيدنا  ــلين س ــاء والمرس ــرف االنبي ــق هللا وأش ــل خل ــى أفض ــام عل ــاة والس والص

ــن .  ــه المنتجبي ــن وصحب ــه الطاهري ــد وآل محم

اتقدم بخالص شكري وامتناني لله عز و جل أوال .. 

ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد 

العزيــز آل ســعود  وأميــر المنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز آل ســعود ونائبــه صاحــب الســمو الملكــي 

األميــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود والحكومــة الرشــيدة 

ــه  ــى مــا يقومــون ب ــة عل ــة االجتماعي ــوزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــة ب متمثل

ــة  ــز التنمي ــر مرك ــكر لمدي ــك الش ــة وكذل ــات الخيري ــوس للجمعي ــم ملم ــن دع م

ــق  ــا يتعل ــي كل م ــا ف ــاندتهم لن ــز لمس ــي المرك ــف وموظف ــة بالقطي االجتماعي

ــة . ــؤون الجمعي بش

ــى  ــايخ عل ــادة والمش ــاء والس ــة العلم ــاب الفضيل ــى أصح ــكري إل ــه ش ــا أوج كم

دعمهــم الكبيــر لبرامــج وأنشــطة الجمعيــة. 

جمعيــة تــاروت تزخــر بدعمكــم الدائــم والمتواصــل الامحــدود وقــد لمســنا حجــم 

تبرعاتكــم خــال الفتــرات االخيــرة والتــي ســاندتنا إلنجــاز مشــاريع الجمعيــة دون
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تعثر أو توقف بل العمل جاِر حسب ما هو مخطط له من قبل مجلس االدارة. 

ــا مــن   أنتــم دائمــًا فــي مقدمــة العطــاء والوفــاء لهــذا الصــرح لمســاندة أهالين

ــام.  ــرة واأليت ــر الفقي ــن األس ــن م ــن والمعوزي المحتاجي

أنتــم مــن ســاندنا فــي أصعــب الظــروف الحالكــة التــي مــرت علــى البــاد وعلــى 

ــاء ــذا الوب ــن ه ــم م ــا هللا وأياك ــا اعاذن ــة كورون ــرة جائح ــوال فت ــع ط ــم أجم العال

لكــم  وامنياتــي  األمــة  هــذه  عــن  الغمــة  هــذه  هللا  يرفــع  أن  دعــاِء  و   

الدعــوات.  مجيــب  ســميع  إنــه  الدائمــة  والصحــة  الســامة  وألســركم 

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته . 

أخوكم
محمد علي الصغير

بسم هللا وصلى هللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين 

 أصحــاب الفضيلــة  .. أصحــاب الســعادة ممثلــي وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

االجتماعيــة 

ــة  ــاروت وكاف ــرة ت ــي جزي ــا / أهال ــن به ــع العاملي ــة وجمي ــس إدارة الجمعي مجل

ــرام ــور الك الحض

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته 

أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أهالــي جزيــرة تــاروت أتقــدم لكافــة أعضــاء مجلــس 

ادارة جمعيــة تــاروت الخيريــة ومنســوبيها رئيســا وأعضــاًءا وعامليــن ومتطوعيــن 

- بــكل تقديــر وعرفــان واكبــار وامتنــان - بالشــكر الجزيــل والثنــاء الجميــل ، علــى 

عملهــم الــدؤوب ، وجهودهــم الحثيثــة المضنيــة والمثمــرة . 

انطاقــًا مــن مبــدأ الحــرص واالهتمــام بمتابعــة أحــوال وأوضــاع مجتمعهــم بغيــة 

ــى  ــم أرق ــأن تقدي ــمتها بش ــي رس ــا الت ــل غاياته ــا وأنب ــمى أهدافه ــق أس تحقي

الدعــم وأنفــع المعونــات وأفضــل المســاهمات ، فــي مختلــف الخدمــات فــي 

ــة . ــا ذات العاق ــاة ، ومجاالته ــي الحي ــتى مناح ش

فإيمانــًا منــا جميعــًا ، نــدرك أن مثــل هــذه المؤسســة المفعمــة بالحيويــة والعطاء 

والنشــاط ، والتــي نــذرت كل طاقاتهــا ، لهــذا المشــروع الخيــري لــن وال تألــو جهــدا 

وال تذخــر وســعًا فــي القيــام بــكل مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي خدمــة ، ومــد يــد 

ــاء مجتمعهــا ضمــن إمكاناتهــا المتاحــة ، ووفقــا لمــا تقتضيــه  ــى أبن العــون ، إل

مصلحــة المجتمــع ، ومــا يمليــه عليهــا الحــس الوطنــي مــن المســؤولية الملقــاة 

ــتمرة ،  ــة المس ــات الجليل ــاء . فالخدم ــي المعط ــا الغال ــاه بلده ــا تج ــى عاتقه عل

واألنشــطة متعــددة األغــراض للجمعيــة ، وســرعة تجاوبهــا ، وجميــل تعاونهــا ، مــا 

هــو إال داللــة واضحــة علــى حســن اهتمامهــا بمجتمعهــا

كلمة األهالي  كلمة رئيس المجلس
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األمــر الــذي قــد يبــث روح الحمــاس فــي نفــوس أبناء هــذا الوطــن الحبيــب ، لحثهم 

وتشــجيعهم علــى الطمــوح فــي طلــب المزيد مــن العطاء.

فبنــاء علــى المعطيــات آنفــة الذكــر ، فقــد قمنــا بإعــداد وصياغــة رســالتنا لهــذا 

العــام بأســلوب ومفهــوم مختلفيــن عــن مثياتهــا الســابقة ، بمــا يتــاءم وتطلعات 

الرؤيــة الوطنيــة للمملكــة 2030 ، ومواكبتهــا المســتمرة لتطــورات ومســتجدات 

العصــر . 

لذا فقد ارتأينا أن تكون مقترحاتنا ، مرتبة حسب أولويتها على النحو التالي :

 أواًل : تحويل العوز إلى عطاء ، بالنسبة للشريحة أو الطبقة المحتاجة من خال 

اآللية التالية :-

1 - تحويل األسر الفقيرة إلى عوائل منتجة نشطة وفاعلة في المجتمع ،  من  

خال توجيههم للقيام بفتح مشاريع أو أنشطه يرغبون في مزاولتها .

ثانيًا : المنح الدراسية :

1- توفير منح دراسية جزئي ألبناء تلك الشريحة الذين لم يوفقوا في الحصول 

على قبول من الجامعات . 

ثالثًا : برنامج الدورات التدريبية وورش العمل  :

1 -إقامة دورات تدريبية وورش عمل لمن لم يتسن لهم الحصول على  الفرص  

الدراسية آنفة الذكر ، أو هؤالء الذين لم يوفقوا في إكمال تلك        المنحة 

الدراسية بنجاح بغية تأهيلهم للعمل . 

2 -تأمين فرص وظيفية للشريحة المستهدفة فور إكمالهم لتلك الدورات بنجاح 

حسب اإلمكانات المتاحة وذلك بالتنسيق مع شركائنا ذوي االختصاص . 

رابعًا : نظام قروض العمل :

1 - يتم تخصيص مبالغ رمزية لهذا الغرض للراغبين )من أفراد هذه الطبقة( في 

فتح مشاريع قد تتطلب تمويًا يفوق ذلك المبلغ المخصص للمعونات لألسرة 

المنتجة الواحدة.

وبهــذا تمكنــا مــن تحويــل الطبقــة الضعيفــة إلــى أســر ذات قــوى عاملــة ومنتجــة 

، وفاعلــة فــي وســطها االجتماعــي ، تســعى جاهــدة في المســاهمة فــي تحقيق

وتعزيــز مبــدأ التكافــل االجتماعــي ، ودعــم المجتمــع فــي كافــة مناحــي الحيــاة 

ذات العاقــة ، وفــي نهايــة المطــاف ، تصبــح هــذه الشــريحة مصــدر عطــاء وبــذل 

فــي المجتمــع .

وبمشــيئة هللا ســنكون مســاهمين بدعــم الرؤيــة الوطنيــة بالتحــول الرعويــة الــى 

التنمويــة . 

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته .

األستاذ : 

زهير عبد هللا الوحيد 
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خدمات الجمعية
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من أهم اإلنجازات لعام  2020 
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وحــدة  التطــوعالرعاية االجتماعية 

النقدية والغذائية لمستفيدي لجنتي التكافل االجتماعي وكافل اليتيم 

بنسبة 40% بمعدل صرف ما يقارب 2,5 مليون ريـال سنويـًا .

زيادة المساعدات الدائمة

لجنة التكافل االجتماعي

المتطوعون لعام 2020

نسبة المتطوعين من الجنسين

رؤية جمعية تاروت الخيرية إلشراك المتطوعين 

ــن .  ــة فــي تحقيــق إشــراك مســتدام للمتطوعي ــة أن تكــون فاعل تســعى الجمعي

بحيــث يجــد المتطوعــون فيهــا بيئــة جاذبــة لهــم وذات تجربــة مميــزة فــي تنميــة 

ــم  ــة مجتمعه ــي نهض ــاهم ف ــا تس ــا أنه ــم ، كم ــادة بجهوده ــم واإلش قدراته

بإتاحــة الفــرص المتنوعــة لجميــع فئــات المجتمع للعمل بشــكل احترافــي ومنظم 

ومراعــات خصوصياتهــم وســامتهم فــي بيئــة العمــل التطوعــي . 



2425

حصــل “نســـائي عشـــتار” التابــع للجنــة الصحيــة 

ــتوى  علــى كأس المشـــي الرقمــي علــى مسـ

المملكــة  كمــا حصــل علــــى وســــام المدينــــة 

النشــطة فــي بطولـة كأس المشـي الرقميـة 

النســـائية الســــعودية ، وتعتبــــر البطولــــة 

الرقميــــة األولى مــــن نوعهـا علـــى مسـتوى 

المملكـــة الخاصـة بالســيدات والتــي نظمهــا 

وتحــــت  النســــائي  ينبــــع  مشــــاة  فريــــق 

بالهيئــــة  االجتماعيــــة  الخدمــــات  مظلــــة 

ً وتأتــــي انطاقــــا مــــن  الملكيــــة بينبــــع. 

رؤيــــة المملكــــة  2030 فــــي بنــــاء مجتمــــع 

رياضــــي وصحــــي وكذلــــك لتشــــجيع المــــرأة 

وتمكينهــــا فــــي المجــــال الرياضــــي وزيــادة 

 . الرياضيــــة  لألنشــــطة  الممارســــين  عــــدد 

ــاة(    ــاء وحيــ أقيمــت حملــة التبــرع بالــدم )عطــ

القطيــــف  مستشــــفى  نظمهــــا  التــــي 

ــاروت  ــة تــ ــع جمعيــ ــاون مــ ــزي بالتعــ المركــ

الخيريــــة ، يــوم األحــــد الموافــق 2020/6/14م، 

حيــــث اســــتمرت أربعـــة أيـــام، بمقـــر روضـــة 

للجمعيــــة  التابعــــة  النموذجيــــة  تــاروت 

ــًا. ــع عــدد المتبرعيــن 258 متبرعــ ــاروت. بل بتــ

الصحة إحصاء عدد المشتركين في جمعية تاروت الخيرية
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التعليـم

روضة الطفل السعيد النموذجية

حصــول روضــة تــاروت النموذجيــة علــى ترخيــص مــن وزارة التعليــم لتكــون أول روضــة 

أهليــة مرخصــة فــي جزيــرة تــاروت و يعتبــر الترخيــص تتويجــًا لتميــز الروضــة خــال 50 

عامــًا مــن العطــاء فــي مجــال الطفولــة .

ــل  ــة التكاف ــم ولجن ــل اليتي ــة كاف ــتفيدين بلجن ــاء المس ــية البن ــح الدراس ــر المن توفي

الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ بالدراســة فــي الجامعــات الحكوميــة فقــد تــم منــح عــدد 

40 طالــب وطالبــة الفرصــة الســتكمال درلســتهم فــي الجامعــات والكليــات التاليــة : 

الجامعــة العربيــة المفتوحــة - جامعــة المعرفــة - كليــة المانــع  - اكاديميــة التعلــم

ــة  ــاروت النموذجي ــة ت ــل إدارة روضــ ــن قب ــت ( م ــك بالبيــ ــادرة ) خليــ ــذ مبــ ــم تنفي ت
تـمـاشـيــــا   2020 لــعــــام  الســنوي لألطفــال  التخــرج  إقامــة حفــل  لتعــذر  وذلــك 
مــن  ســامتهم  عـلـــــى  لـلـحـفــــــــاظ  االحـتـرازيـــــة  باإلجــراءات  االلتــزام  مــــع 
ــه  ــر توجي ــي عبـ ــع األهالــ ــيق مــ ــر التنســ ــادرة عب ــت المب ــا ، وتم ــروس كورون فاي
الســتام  مخصصــيـــــن  ووقـــــت  يــــوم  بتـــــحديد  اإلدارة  قبــــل  مــــن  رســــالة 
الـهـدايـــــا والشـــهادات، وقـــد انجـــزت المهمـــة خـــال يـــومــيــــــن حــيــــــث 
 . بنجــاح  وتمـــت  للتوزيـــع  التالـــي  واليـــوم  للتحضيـــر  األول  اليــــــوم  خــصـــــص 

استثمـاراتنـا

(عقار مؤجر)(عقار مؤجر)
مبنى الروضة القديم

مبنى كافل اليتيم

مجمع صاالت األفراح

مبنى التكافل االجماعي

روضة تاروت النموذجية

مبنى المستوصف

(عقار مؤجر)(عقار مؤجر)

(عقار مستثمر)
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استثمـاراتنـا

تـــم اســـتكمال صـــب القواعـــد واألرضيـــة 

لمشــروع المبنــى االداري التابــع للجمعيــة 

اإلداريـــة  المكاتــــب  ســــيضم  الــــذي  و 

ــذا  ــة . وبهــ ــي الجمعيـ ــة فـ ــان العاملـ للجـ

ســــتكون المرحلــــة األولــى مــــن المشــروع 

اســتكملت  قــد  العظــــم  بنــــاء  هــــي  و 

  . األخــرى  المراحــل  فــي  البــدء  ليتــم 

مشروع المبنى اإلداري 

مشروع كافل اليتيم السكني التجاري المصروفات : 988,250.00 ريال  نسبة اإلنجاز : 35% 

مبنى كافل يتيم 2 

المصروفات :  2,877.555 ريال 
نسبة اإلنجاز  : 85%  

مشروع الذكر الحكيم واللجان االخرى 

استثمـاراتنـا
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مشروع ساكن 

استثمـاراتنـا
تدشين الهوية الجديدة لدورة كافل اليتيم يوم السبت 5 ديسمبر 2020  

مشاركة جمعية تاروت في فعالية شتاء تاروت بالتعاون مع جمعية 
البر بسنابس والفنان عبد العظيم الضامن

صور و مناسبات لعام 2020 
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صور و مناسبات لعام 2020 

زيارة محافظ القطيف واهداءه لوحة تذكارية لجزيرة تاروت  

فريق عشتار تاروت التابع للجنة الصحية يحصل على لقب 
المدينة النشطة في بطولة كأس المشي الرقمية 
لفرق المشاة النسائية السعودية من تنظيم فريق 

مشاة عشتار ينبع.

اجتماع الجمعية العمومية الرابعة والخمسين

صور و مناسبات لعام 2020 
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حملة التبرع بالدم ) دمك حياة 4 ( بالتعاون مع مستشفى القطيف 
المركزي بإشراف اللجنة الصحية 

صور و مناسبات لعام 2020 
مبادرة جهازي تحت اشراف لجنة التدريب  والتوظيف لتقديم أجهزة الحاسب  اآللي 

والدعم الفني والتقني ألكثر من 130 مستفيدًا  وال زالت  مستمرة  

حملة لتنظيف و ترتيب المقبرة و المغتسل بالتعاون مع فرق تطوعية

صور و مناسبات لعام 2020 
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توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تاروت واإلسكان التنموي لتوفير 
مساكن لألسر المحتاجة 

نظمت لجنة التوظيف والتدريب بجمعية تاروت الخيرية )  ملتقى التوظيف ( 
وبالتعاون مع مركز طاقات النسائي فرع سيهات ) سواعد( . 

صور و مناسبات لعام 2020 

الميـزانية
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الميزانيةالميزانية
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الميزانيةالميزانية
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الميزانيةالميزانية
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الميزانيةالميزانية
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الميزانيةالميزانية
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الميزانيةالميزانية
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الميزانيةالميزانية
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تنويــه : هــذه القائمة ال تشــمل جميع المتبرعين وإنما تضم أبــرز المتبرعين فقط وذلك طلبًا 
لاختصار . وإدارة الجمعية تشكر الجميع وتعتذر عن أي خطأ غير مقصود في هذه البيانات .

اإلجمالي اسم المحسن )المتبرع(

أصحاب السمو

5,000.00  صاحب السمو الملكي االمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

المؤسسات الرسمية

وزارة االسكان )منصة جود لإلسكان( 168,400.00

                                 جمعية البر بالمنطقة الشرقية 125,830.80

البنك المركزي السعودي 60,000.00

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 21,010.00

        البنك االهلي التجاري 12,500.00

أصحاب الفضيلة المشايخ

     سماحة الشيخ /غالب حسن ال حماد 352,737.00

96,267.00 سماحة الشيخ/ عبد الكريم بن كاظم الحبيل

سماحة الشيخ / جعفر محمد ال ربح 42,500.00

سماحة الشيخ / فوزي محمد تقي ال سيف 36,500.00

سماحة السيد/ حيدر حسين العوامي 25,200.00

 سماحة السيد / منير السيد عدنان الخباز 20,000.00

 سماحة الشيخ / احمد محمد القطري  17,000.00

      سماحة الشيخ / حسام سعيد ال ساط 11,000.00

  سماحة الشيخ / حسن موسى الصفار 7,000.00

قائمة المتبرعين 2020م 

المؤسسات األهلية

مستشفى الزهراء العام 40,000.00

  شركة سعيد احمد المحروس 20,000.00

مؤسسه مزايا الغذاء التجارية 15,320.00

مؤسسه الصفار التجارية 12,431.00

شركة أبناء عبدهللا علي الرويعي للمقاوالت العامة 10,902.00

مؤسسة طريق الخير 10,705.00

حملة االيمان بالقطيفحملة االيمان بالقطيف 10,000.00

مستشفى المواساة التخصصي 10,000.00

ورشة عبدالكريم يوسف آل سيف 10,000.00

ملحمة علي عبد هللا التاروتي 9,200.00

مصنع الصادق لأللمنيوم 8,000.00

شركة أبناء صادق آل ابراهيم التجارية 6,457.50

مركز الشاشة لاتصاالت 6,000.00

شركة بيت اإليدام التجارية 5,000.00

قائمة أبرز المتبرعين

88,236.00   رواد و إدارة مسجد المصطفي بالتركيا

                    حسين احمد عبدهللا المدن 56,600.00

احمد عيسى سليس 56,247.25

    المرحومة / ام عبدالخالق العليوات 51,767.00

أبناء احمد عبدهللا ال نوح 50,000.00

قائمة المتبرعين 2020م 
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  علي ناجي علي الحجاج 40,000.00

جماعة مسجد الرفعه بتاروت 36,040.00

علي جعفر ال اسماعيل 30,900.00

فريال عبدهللا عيسى البحار 30,600.00

امجد احمد عبدهللا نوح 28,000.00

فؤاد عبد الجبار عبد هللا الحمود 26,500.00

محمد حسن الجشي و أوالدهمحمد حسن الجشي و أوالده 25,000.00

             شكري ميرزا ال سيف  25,000.00

السيد عدنان  السيد شاه السيد علوي آل درويش 24,000.00

مبرة النورين 24,000.00

مسجد المرتضى )ع( بالتركية 23,879.00

كوثر سعيد ال عمران 22,000.00

مجيب احمد  ثنيان 21,000.00

احفاد الدكتور جميل عبد هللا الجشي 20,000.00

عبد الرسول عيسى منصور الصايغ 20,000.00

فهد عبد هللا الزامل 20,000.00

مبارك احمد ال مبارك 19,450.00

حسين سعيد الطالوه 18,000.00

عادل محمد العبدرب النبي 18,000.00

16,208.00 عبد رب الحسين سهوان

16,078.00 عبد هللا البحار

علي طالب علي العوامي 15,026.00

لطفي احمد كاظم البصاره 14,600.00

قائمة المتبرعين 2020م 

رضا علي هاشم العيش 14,400.00

سيد علي علوي الدرويش 14,400.00

 هيثم عبدالباقي البصاره 13,093.00

عبدهللا احمد عبدهللا نوح 13,000.00

باسم علي عيسى المصلي 12,700.00

المرحوم الحاج / نصر حسن ال حمود 12,000.00

حسن علي بزرونحسن علي بزرون 11,250.00

رسول محمد الحواج 11,192.00

عبد الكريم يوسف سلمان ال سيف 11,000.00

نهاد عبداللطيف المرزوق 10,800.00

السيد عمر غالب مهدي درويش 10,282.00

 علي سعيد عبدالغني التاروتي 10,227.00

 علي عيسى صالح ال شوكان 10,200.00

محمد حسن علي ال سيف 10,000.00

السيد مهدي حسن محمد المحل 10,000.00

امال حسين ال امسيري 10,000.00

علي احمد ثنيان 10,000.00

محمود علي احمد البحار 10,000.00

حسين علي الخباز 9,600.00

لؤي سلمان محسن الصادق 9,500.00

 نوح البشراوي 9,300.00

محمد زكي عبد رب الحسين الخباز 9,097.00

قائمة المتبرعين 2020م 
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مبرة المرحومين عبد هللا وحبيب أبناء حسين مهدي ال مطر 9,000.00

حوراء علي حسن الجنوبي 8,910.00

زكي عبدرب الحسين يوسف الخباز 8,891.00

عبدهللا حسين المدن 8,143.00

المرحوم حبيب حسن آل مطر  8,000.00

 مجلس المرحوم الحاج/ محمد بن الشيخ عيسى السني الرمضاني 8,000.00
ميرزا حبيب مكي محيسن 8,000.00

محمد عبد رب الرضا الحسين 7,700.00

عبد الباقي عبد الكاظم محمد البصاره 7,550.00

محمد فوزي السيف 7,550.00

حسين جاسم الدبيسي 7,500.00

محمد مهدي الخباز 7,400.00

مصطفى حسن محمد االبيض 7,220.00

هاني حسن ابراهيم الوحيد 7,200.00

نبيل محمد سعيد الخنيزي 7,200.00

ضياء ناجي الحجاج  7,200.00

علي احمد اسماعيل 7,200.00

المرحوم / علي منصور الصادق 7,200.00

فاطمة وزينب الحواج 7,200.00

 مريم محمد المطر 7,200.00

ابراهيم ال رامس 7,000.00

امل منصور الحوار 7,000.00

زهراء حسن علي المعلم 7,000.00

فاطمة احمد الحريري 6,750.00

عبد هللا عيسى مهدي الدبيسي 6,550.00

مسلم حسن عيسى القروص 6,500.00

فاطمة عبداالله مطر 6,336.00

علي منصور الصفار 6,192.00

عبد الحميد آل محمد حسين 6,051.00

علي عيسى المصلي 6,000.00

 عبدهللا سعيد عبدالغني التاروتي 6,000.00

محمد علي المعتوق 6,000.00

احمد مصطفى الشايب 5,731.00

رواد مسجد المرتضى بالتركيا 5,629.00

رضا عدنان العوامي 5,556.00

احمد مبارك احمد مبارك 5,500.00

 احفاد المرحوم احمد عيسى السني 5,324.00

جاسم محمد رضي السهوان 5,300.00

حسين ابراهيم احمد الدشيش 5,300.00

علي حسين ال سيف 5,300.00

قائمة المتبرعين 2020م قائمة المتبرعين 2020م 
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محمد جعفر العصافره 5,300.00

عبد العزيز صالح الفريج 5,175.00

عبد هللا محمد عبد هللا سليس 5,159.00

 بواسطة محمد شوكان 5,150.00

صمود عبد الباقي البصاره 5,100.00

مهدي حسن آل زرع 5,064.00

وجيه ميرزا آل سيف 5,000.00

المرحوم محسن جعفر العبد الهادي 5,000.00

بثينة حسن المهنا 5,000.00

حسن محمد األبيض 5,000.00

سعيد احمد جعفر آل ثنيان 5,000.00

شباب ديوانية المرحوم أبو فاضل عوجان 5,000.00

عبد الباسط عبد الحميد الجشي 5,000.00

عبدهللا حسن السني 5,000.00

عبدهللا نصر الشيخ 5,000.00

فاعل خير بواسطة احمد الخليفة 5,000.00

محمد عبد الباقي البصارة 5,000.00

موسى عبد هللا العلق 5,000.00

نبيل محمد صالح المرزوق 5,000.00

المرحوم الدكتور / نضال عبد هللا قمبر 5,000.00

خطـابات نعتز بهـا قائمة المتبرعين 2020م 
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خطـابات نعتز بهـا خطـابات نعتز بهـا 
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خطـابات نعتز بهـا خطـابات نعتز بهـا 
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الــرعــــــــاة شركــاء النجــاح
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قال ملسو هيلع هللا ىلص الصدقة تدفع الباء وهي أنجح دواء وتدفع القضاء

. وقد ابرم إبراما ، وال يذهب بالباء إال الدعاء والصدقة

الحسابات البنكية لجمعية تاروت الخيرية

مع خالص شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في دعم مسيرة 
الجمعية مادًيا ومعنوًيا ، ونقدم اعتذارنا عن كل تقصير

أو خطأ غير مقصود ً ولكم الشكر موصواًل .

الموقع اإللكتروني للجمعية
https://www.taroot.org.sa/
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تواصل معنا 


