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 2018ًصٍدوم الصناة خاله عاً  إٌـجاشات

 وعمى الٍحو التالي:  2018عاً الفعاليات والرباوج اليت اقاوّا الضٍدوم خاله  -1

 املبلؼ كتابة املبلؼ/ رقنا العدد اليشـــــاط الزقه

 دييار ومخشنائة ومخشة وستوٌ الف ستنائة وثالثة وستوٌمليوٌ و 1,663,565 أسزة    1771 املشاعدات اليكدية الشَزية 1

 مخشة وسبعوٌ الف دييار 75,111 أسزة    1511 املشاعدات الطارئة 2

 ثالثـنـائة الف دييار 311,111 حكيبة   21111 أسزة( 11,111)استفاد ميَا  ومشتلزماتَا احلكيبة املدرسية 3

 اربعنائة وعشزوٌ الف دييار 421,111 اسزة   8411 )مً خالل ملتكيات اخلري( قشائه الػذاء والكشاء 4

 دييار الف  وستة وسبعوٌثالثـنائة  376,111 أسزة    3766 دييار لكل أسزة( 111)صزف   كشوة الشتاء 5

 أسزة  124 املشاريع التأٍيلية  6
333,850 

 ثالثـنائة وثالثة وثالثوٌ الف وثـنامنائة ومخشوٌ دييار

7 

وىزيل يف مزاكز  2118:عدد الػارمني خالل عاو  الػارمني

 االصالح والتأٍيل

 مائة وثالثة عشز الف وسبعوٌ دييارا 113,171 وغارمة اروغ     198

 ستنائة واثيى عشز الف وستنائة ومخشوٌ دييارا 612,651 أسزة    3471 عيديات األسز الفكرية   واأليتاو 8

 الف دييار مائة واثياٌ ومخشوٌمليوٌ و 1,152,111 يتيه طفل   3211 أسزة( 1711)استفاد ميَا    مشزوع كفالة االيتاو 9

 مائة ومخشة االف دييار 115,111 طالب      1151 (الطالب الفكري  ) مشاعدة ملزة واحدة مً خالل امللتكيات  11

 مائة ومخشة االف دييار 115,111 يتيه      1151 اليتيه الفكري  ) مشاعدة ملزة واحدة مً خالل امللتكيات ( 11

12 

 دييار ومائة وستة وتشعوٌ الف وسبعنائة وستة وتشعوٌمليوىني و 2,796,196 ---------------- %111 الزكاة املشزوطة

 دييارمليوىني ومائتاٌ وستة وثالثني الف وتشعنائة وستة ومخشني  2,236,956 ---------------- %81 الزكاة املشزوطة

 مخشنائة وتشعة ومخشوٌ الف ومائتاٌ وتشعة وثالثني دييار 559,239 ---------------- %21 الزكاة املشزوطة

 دييارا  وثالمثائة واحدى وثالثوٌ الفًا   واثياٌ ومخشوٌماليني   مثاىية (8,152,331) اجملنـــــــــــــــــــــــــوع
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  ( مثاىيـة عشـز   18,111,111اىفاقَا مً خالل جلاٌ الزكاة العاملة يف رلتلف ذلافظات والويـة املنلكـة التابعـة للوـيدوا حـوال  )     دلنوع االيزادات واليت مت بلؼ

 مليوٌ عيين وىكدي

الصناة املٍاطل اليت اقيىت فيّا ومتكيات العىن اخلريي واالياً الطبية اجملاٌية حتت زعاية وعالي زئيظ دلمظ االدازة وحبضوز وديس عاً صٍدوم  -2

 واحلاني االدازي يف املٍطكة
 

 السقي

 

 املٍطكة

الطالب الفكري 

 واليتيي الفكري

 و قطائي الػراء

اليوً الطيب 

 اجملاٌي

 اجملىوع/  زقىااجملىوع /  ازيع التأِيميةاملش

 نتابة
 املبمؼ العدد

 ديٍازاحدى وثالثوُ الف   31,000 -- -- 1,000 30,000 عىاُ االوىل / البيضا 1

 احدى وثالثوُ الف ديٍاز 31,000 -- -- 1,000 30,000 اوقاف الهسك / غوز الضايف 2

 احدى وثالثوُ الف ديٍاز 31,000 -- -- 1,000 30,000 عىاُ الجالجة / ضحاب 3

 ازبعة وازبعوُ الف وخطىائة ديٍاز 44,500 13,500 5 1,000 30,000 اوقاف البمكاء/ الهساوة  4

 ازبعة وازبعوُ الف ومخطىائة ديٍاز 44,500 13,500 5 1,000 30,000 الهوزة/االشسفيةاوقاف  5

 اثٍاُ وازبعوُ الف وضتىائة ديٍاز 42,600 11,600 4 1,000 30,000 اوقاف االغواز الشىالية / وعاذ بَ جبن 6

 وثالثـىائة ديٍازتطعة وثالثوُ الف  39,300 8,300 3 1,000 30,000 اوقاف املفسم/ احلٍايات 7

 اثٍاُ وازبعوُ الف وضتىائة ديٍاز 42,600 11,600 4 1,000 30,000 نفسٌـجةاوقاف عجموُ/  8

 مخطوُ الف وضتىائة ديٍاز 50,600 19,600 7 1,000 30,000 اوقاف الطفيمة / الكضبة 9

 وثالثوُ الف ديٍازاحدى  31,000 - - 1,000 30,000 اوقاف البادية الشىالية / صبحا وصبحية 10

 تطعة وثالثوُ الف وثالثـىائة ديٍاز 39,300 8,200 3 1,000 30,000 اوقاف وأدبا/ قضاء وميح 11

 احدى وثالثوُ الف ديٍاز 31,000 - - 1,000 30,000 اوقاف ازبد االوىل / اً قيظ 12

 وخطىائة ديٍازازبعة وازبعوُ الف  44,500 13,500 5 1,000 30,000 اوقاف جسش/ قفكفا 13

 احدى وثالثوُ الف ديٍاز 31,000 - - 1,000 30,000 اوقاف وعاُ / املدوزة 14

 احدى وثالثوُ الف ديٍاز 31,000 - - 1,000 30,000 حطباُ –عىاُ الجاٌية / ٌاعوز  15

 ضتوُ الف ووائة ديٍاز 60,100 29,100 10 1,000 30,000 اوقاف السوجا/ املسوجا 16

 ثـىاٌية وثالثوُ الف ووائيت ديٍاز 38,200 7,200 3 1,000 30,000 ازبد الجاٌية/ احلضَاوقاف  17

 احدى وثالثوُ الف ديٍاز 31,000 - - 1,000 30,000 اوقاف السصيفة / جسيبا 18

 ثـىاٌية وثالثوُ الف وتطعىائة ديٍاز 38,900 7,900 3 1,000 30,000 السيشة –اوقاف العكبة / وادي عسبة  19

 احدى وثالثوُ الف ديٍاز 31,000 - - 1,000 30,000 اوقاف الصزقاء / اهلامشية 20

 احدى وثالثوُ الف ديٍاز 31,000 - - 1,000 30,000 اوقاف وعاُ / اجلفس 21

  795,000 144,000 52 21,000 630,000 اجملىــــــــــــــــــوع
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 2018ًومتكيات يوً العىن اخلريي ومخط 

 وطتشفى املكاصد اخلريي 

( ضسيس ومت وؤخسًا اخر املوافكة وَ المجٍة الفٍية التابعة لوشازة الضحة ليصداد عدد األضسة ليضبح  51ً ناُ عدد األضسة املوجودة )2014وٍر تأضيظ وطتشفى املكاصد عاً  -

 ( ضسيسًا.  71)

 اضابيع قميمة  ( ضسيسًا يف غضو95ُالعىن جاز عمى بٍاء توضعة يف الطابل السابع ليصداد عدد األضسة ليضبح ) -

 استحداث العيادات التالية ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى  م8102خالل عام  وتم
 عيادة اعصام وتخطيط الدماغ -

 عيادة جمدية وعيادة اذنية )انف واذن وحنجرة( -

 قسم اسنان متكامل -

 عالج طبيعي -

 عيادة جراحة السمنة -

 تفعيل مركز طبي حي نزال -

 عيادة تخطيط القمب )ايكو( -

 
 

الزق

 و

 املبلؼ / كتابة  املبلؼ / رقنا  العدد اليوو اخلريي ) امللتكيات ( 

 ستنائة وثالثوٌ الف دييار 630.000 ( يوً خريي  21) الطالب الفكري واليتيي الفكري وقطائي الػراء  1

 احدى وعشزوٌ الف دييار 21,000 ( يوً طيب دلاٌي 21) اليوً الطيب اجملاٌي 2

 واربعة واربعوٌ الف دييارمائة  144,000 ( وشسوع تأِيمي  52)  املشازيع التأِيمية  3

 ضبعىائة ومخطة وتطعوُ الف  ديٍاز 795,000  اجملنــــــــــوع
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 ضّي الػازوني

 

َ العاً ورنسة تفاِي ضّي الػازوني لتفعين وضازف الص -  ناة بّدف تفسيج نسبة الػازوني.مت توقيع  اتفاقية بني وشازة االوقاف / صٍدوم الصناة ووشازة العده ووديسية األو

 
  لألضس الفكرية وَ املٍاطل االقن حظًا واملدزوضة وَ قبن الطسفني.وع الضٍدوم االزدٌي اهلامشي لتىوين املشازيع التأِيمية االٌتاجية مت توقيع اتفاقية 

  لالطالع عمى بياٌات نن جّة مت توقيع اتفاقية وع صٍدوم املعوٌة الوطٍية ومجعية املسنص االضالوي وتهية اً عمي لمتعاوُ املشرتك لضاحل األضس الفكرية واملطتّدفة

 بػسض توحيد اجلّود وعدً االشدواجية.


