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٣

رئيسالمجلس كلمة

، عابر شعاع أو خاطف برق وكأنها األيام وتتصرم ، سريعا األعمار تمضي
هنا وأستحضر ، بصر لمحة كأنها أعوام أربعة مجلسنا في أمضينا أولفلقد

مدة خالل نعمل أن يمكن فيما نتشاور وزمالئي وكنت المجلس عقده اجتماع
مشكورة كريمة بمساندة استطعنا ما عملنا وقد األعوام تلك مضت ثم ، مجلسنا
إليها باالنتماء نفتخر التي المباركة حمولتنا في ونساء رجاال الحمولة أفراد من

مصالحها. لرعاية جميعا ونسعى
أشيروحين ، أعوام أربعة عمل يجمل الذي التقرير هذا مقدمة أكتب
: نقاط عدة إلى

حمولتنا في فرد ولكل لي ويحق ، معين خير المجلس أعضاء زمالئي كان
خدمة على والحرص بالمسؤولية الشعور من عليه كانوا لما ، بهم الفخر

واالم الشكر هذا ويمتد ، وامتناني شكري عظيم فلهم ، ليصلالحمولة تنان
الوسط في المناشط على يقوم الذي النسائي المجلس في الكريمات ألخواتنا
عليهم ترتكز الذين المختلفة اللجان في وبناتنا ألبنائنا ليصل يمتد كما ، النسائي

الحمولة. مناشط
أن فالبد اإلنجاز بهذا وافتخر استراحتنا بامتالك فرحتنا إلى ننظر حين

لف ختام أنها مانستحضر نتيجة هي الثمرة لهذه وقطفنا ، بعيد زمن منذ بدأت كرة
ما ونكمل قبلنا لمن امتدادا كنا به قمنا عمل كل في ونحن ، زمن منذ زرعانه

بدأناه. ما ويكمل المسيرة سيتابع بعدنا سيأتي من وكذلك ، بدأوه
عضو فكل ، الواحد كالجسد نعيش أن يستوجب المثمر المستمر الدؤب العمل

وحينله ، اليد مسحتها العين دمعت وإذا ، العين بكت اليد تألمت فإاذا ، دور
، التراب إلى ويصير الروح تغادره أن مصيره فإن بعضها عن الجسد أعضاء تتخلى
وتوفيقه. اهللا بحول كذلك يستمر أن ويجب متكامل متكاتف حمولتنا في فعملنا
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٤

اهللا توفيق بعد االستمرار سر هو المؤسسي العملالعمل أثر استحضار فمع ،
زاوية، كل في أصيل ركن االستدامة يجعل كفريق العمل أن إال ، ودوره الفردي
ويوكل ، فكرة وكل فرد كل مع التفاعل على يحرص مجلسنا يجعل ما وهذا

وإنجازه. العمل اتساق لضمان المختلفة المهام ويتابع ويفوض
التي بضاعتنا هي التقرير هذا جنبات في ونحنما فيها شركاء نحن

العمل. ويسدد النية يصلح أن اهللا من ونرجو جميعا نجتهد ، منها المستفيون
التقرير مادة جمع على قاموا الذين لألعضاء خاص بشكر أتقدم ختاما

، ذلك سبيل في وجهدهم وقتهم من وأعطوا ، المجلسومراجعتها أمين وهم
اأ وعضو ، الحسن سليمان بن وعضو/ حسن ، المحمد أحمد بن م/ صالح لمجلس

وبارك خيرا اهللا لهم: جزاكم وأقول ، السعد محمد بن م/ عبدالرحمن المجلس
العالمين. رب هللا والحمد ، فيكم

األحيدبعبداهللا العلي حسن بن
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٥

: المجلستكوينأوالً

ألربعهذاتكوينتم تمتد نظامية لمدة (ةالمجلس بقاطهـ) ١٤٣٥-١٤٣٢أعوم
قام حيث ، الحمولة مجلس نظام عليه نص ونساء) لما (رجاًال الحمولة أفراد

المجلسب لعضوية يرونه من يأتيترشيح بأن للعموم الفرصة إتاحة وتمت ،
ال على باالتصال االنتخابات لجنة قامت ثم الكترونيا أو ورقيا مرشحينالترشيح

األصوات أعلى حصلوا أفرالذين بترشيح لهموإبالغهم الحمولة حال،اد وفي
الترتيباعتذار في بعده من إلى االنتقال يتم وأحدهم القائمةتحددتحين،

الجديد المجلس أعضاء تمثل التي عقدالنهائية اجتماعه، برئاسةالمجلس األول
بهدف االنتخابات لجنة وأمينرئيس المجلس وأمين ونائبه الرئيس اختيار

اللجان ورؤساء بالفقرةالتنفيذيةالصندوق نظام)٦(عمال من السادسة المادة من
انتهىمجلسال وقد :يليبمااالجتماع،

(أبو.١ العلي حسن بن عبداهللا المجلس.علي)  األستاذ رئيس

(أبوإبراهيمالدكتور.٢ الحسن سليمان المجلس.زياد) بن رئيس نائب

حس.٣ بن سليمان بن حسن سليمان) األستاذ (أبو العبدالعزيز المجلس.ن أمين

الص.٤ علي بن ناصر صالح)  األستاذ (أبو الصندوق.الح أمين

أح.٥ بن صالح أنس) المهندس (أبو المحمد الملتقيات.مد لجنة رئيس

عبدالالشيخ.٦ بن ناصر بن عبداهللا)  عبدالرحمن (أبو العبداهللا رحمن
والوثائق. المطبوعات لجنة رئيس

(أبو.٧ السعد محمد بن عبدالرحمن محمد) المهندس

الثقافية. المناشط لجنة رئيس
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٦

ا.٨ محمد بن حسن بن محمد تركي) لعبداهللاألستاذ (أبو

واالرشاد. التوجيه لجنة رئيس
(ابومحمد)  العقيد.٩ السعد محمد بن والصدقة.سعد الزكاة لجنة رئيس

عبدالعزيز).١٠ (أبو الحماد سليمان بن عبدالرحمن االنترنت.األستاذ لجنة رئيس

(ابومحمد).١١ العبداهللا محمد بن حسن بن يوسف التواصل.األستاذ لجنة رئيس

عقدو المجلس مدة في٢٤خالل نظر التنظيميةهااجتماعًا الموضوعات من العديد
، والمالية والثقافية أعمالواالجتماعية جدول إعداد اجتماع كل يسبق وكان

تحر اجتماع كل بعد ويتم المجلس أعضاء إلى وقائعيرسل يتضمن محضر ير
، لالجتماع الحاضرين األعضاء من توقيعه ويتم وقراراته وجاءتاالجتماع

موزعة األربعةاالجتماعات األعوام التالي:على النحو على

االجتماعاتاألعوام عدد
٧هـ١٤٣٢
٧هـ١٤٣٣
٤هـ١٤٣٤
٦هـ١٤٣٥
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٧

التنفيذيةثانيا ومهماتها: اللجان

لتقياتالملجنة
الحمولة.• ملتقيات عقد ترتيب
للملتقيات.• الالزم التمويل توفير
السنوية.• اشتراكاتهم دفع على الحمولة أفراد حث
وأصحابها• المدفوعة لالشتراكات الموضحة البيانات إعداد
إيجاده).• (بعد الحمولة لملتقيات الدائم المقر على اإلشراف

المطبوعاتوالوثائق لجنة
وطبا• "الحصاد" .إعداد الحمولة مجلة وتوزيع عة
الحمولة.• أفراد لهواتف دورية مفكرة وإصدار تحديث
ومكاتباتهم• ووصاياهم ومخطوطاتهم الحمولة أفراد بوثائق العناية

القديمة.
الالزم.• بالتصوير الحمولة ومناسبات اللجان ومناشط فعاليات توثيق

الثقافيةالمناشطلجنة
متنوعة• برامج والسنوية.ترتيب الشهرية الملتقيات خالل
متنوعة.دوراتترتيب• وبرامج مسابقات تطويرية
الحمولة.أبناءمنبالخريجيناالحتفاء•
المتميز.اإلنجازوأصحابوالموظفينالطالبمنالمتفوقينتكريم•
الحمولة.• أبناء من والبراعم بالشباب خاصة رحالت ترتيب
بالصغار.خاصةبرامجترتيب•
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٨

واالرشادلجنة التوجيه
االجتماعيةالجوانبتشملالحمولةبيوتعنمعلوماتقاعدةتكوين•

ونساًء) وتحديثهالجميعوالتخصصاتوالوظيفية (رجاًال دوريًا.األفراد
ذلكمنيستجدوماالحمولةداخلالحاليةاالجتماعيةالمشكالترصد•

لها،المناسبةالحلولوضعفيواالجتهاد
الحمولةبناتمنالزواجيرغبونحينالحمولةلشبابوماتالمعلتقديم•

أخرى.عوائلمنأو
منللزواجالمتقدمينعنالحمولةأفرادمنيرغبلمنالمعلوماتتوفير•

بناتهم.
الحمولة.أفرادبعضبينخالفوجودعندالبينذاتإصالحعلىالعمل•

والصدقة الزكاة لجنة
ع• تفصيلية بيانات قاعدة وتحديثهاتكوين الحمولة بيوت من المحتاجين ن

دوريًا.
التي• السنوية اإلعانة إجمالي من محتاجة حالة لكل اإلعانة مقدار اقتراح

توزيعها. يتقرر
للصندوق.• وصدقاتهم زكواتهم توجيه على الحمولة أفراد حث
للمحتاجين.• والصدقات الزكوات رصيد من المجلس يقرره ما صرف
المال• اإلعانة يتقدمونتوفير حين الزواج عل المقبلين للشباب المقررة ية

المساعدة. بطلب
الطارئة.• الظروف ألصحاب المالية اإلعانة طلبات دراسة
المجلس.• من إقرارها بعد الصندوق أمين من اإلعانات إجمالي استالم

االنترنت لجنة
اإلنترنت.• شبكة على الحمولة ومنتدى موقع وتطوير إدارة
الشجرة• للحمولة.تحديث الكترونية
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٩

لجانهم• يخص ما ونشر تحرير على وحثهم اللجان رؤساء مع التواصل
المنتدى. في

عبراالنترنت.• الحمولة في لألفراد الصادرة الجوال رسائل برنامج إدارة

التواصل لجنة
زيارات• وألبناءالحمولةألفرادالرياضمدينةداخلالتواصلترتيب

منهم.الراحلين
زي• الرياض.خارجالحمولةأبناءمنللمقيمينالتواصلاراتترتيب
المجلس. • يعتمده ما وفق الحمولة داخل األفراد بأخبار اإلبالغ
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١٠

التثالثا المجلس: التغيرات اللجانويطرأتعلى

هـ١٤٣٣عامخالل)١(
العليرااعتذ.١ ناصر المجلساألستاذ في االستمرار إمكانه عدم عن

الخاصة .لظروفه
بتك.٢ الناصر عبدالرحمن الشيخ الصنليف .وقدأمانة
ب.٣ السليمان عبدالرحمن األستاذ المطبوعاترئاسةتكليف لجنة

والوثائق.
في.٤ جديدا محمد) عضوا (أبو األحمد محمد بن أحمد األستاذ اختيار

االنترنت لجنة برئاسة وتكليفه .المجلس

هـ١٤٣٤عامخالل)٢(
الناصرااعتذ.١ عبدالرحمن الشيخ فيعنر االستمرار إمكانه عدم

عمل النتقال نظرا .جازانمنطقةإلىهالمجلس
لجنة.٢ لرئاسته إضافة الصندوق بأمانة صالح المهندس تكليف

الملتقيات.
المحمداعتذار.٣ عبدالرحمن فيالمهندس االستمرار إمكانه عدم عن

الرتباطهالمجلس المملكةبنظرا خارج عام لمدة دراسي .برنامج
ا.٥ جديداألستاذاختيار عبداهللا) عضوا (أبو السعد محمد بن عبدالعزيز

الثقافية. المناشط لجنة برئاسة وتكليفه المجلس في
التالية:.٦ اللجان مسميات تعديل

الزكاة).• (لجنة والصدقة) إلى الزكاة (لجنة
الثقافية).• (اللجنة الثقافية) إلى المناشط (لجنة
(اللج• والوثائق) إلى المطبوعات اإلعالمية).(لجنة نة
التقنيات).• (لجنة االنترنت) إلى (لجنة
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١١

هـ١٤٣٥خاللعام)٣(
طبيعة.١ وتحوير للتطوير خطة المجلس اعتمد مستفيضة مناقشة بعد

إلى التنفيذية اللجان أعمال على المباشر اإلشراف من المجلس عمل
والتطوير للتقييم والوقت الجهد وتوفير بعد عن عليها اإلشراف

ال التطلعاتلمخرجات ورصد للحمولة العامة الشؤون في والنظر لجان
هذا مالمح أهم ومن ، تنفيذية لبرامج ترجمتها كيفية في والتفكير
المجلس، خارج من ألفراد التنفيذية اللجان بعض رئاسة إسناد التطوير

ذلك: ومن
التقنيات• محمدلجنة بن عبدالرحمن لألستاذ أسندت حيث ..

األحمد.
الملتق• أحمد..ياتلجنة بن عبدالعزيز لألستاذ أسندت حيث

المحمد.
السعد.• محمد بن خالد لألستاذ أسندت التواصل.. حيث لجنة

المكلفين المجلس بأعضاء مناطة المتبقية اللجان مسؤولية بقاء مع
برئاستها.

تم.٢ االستراحة شراء االستراحةإنشاءبعد وتشغيل إلدارة مستقلة لجنة
لذلك إضافة الجديدةوتتولى اللجنة تسمية وتم الملتقيات لجنة عمل

والملتقيات) وأسند االستراحة األستاذ/ رئاستت(لجنة المجلس لعضو ها
الحسن .يوسف
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١٢

إدارية تنظيمات : رابعا

يلي: ما منها واعتمد ، التنظيمية األمور من عددا ناقش المجلس مدة خالل
ا.١ األسبوع في للحمولة السنوي الملتقى الحجةيقام ذي شهر من ألخير

عام. كل من
الصندوقتكريم.٢ داعمي والنساءجميع الرجال دعمامن يقدم الممن

عن المختلفة.٢،٠٠٠يقل المناشط من أي أو االشتراكات لحساب ريال
أن.٣ على واحداالقتصار تقرير هناك عمليكون يغطي طباعته يتم

كاملة. دورة خالل المجلس
با.٤ الزكاة لجنة فيتوجيه الشهري االستقطاع نظام تعميم على لعمل

يص ذلك بأن المجلس من قناعة ، المقررة اإلعانات فيصرف ب
الح المستفسدة.مصلحة االت

العمليات.٥ وإجراء المستشفيات دخول أو للحوادث التعرض أخبار تعميم
الجراحية.

بقاء.٦ (مع النسائية المناشط مجلس اسم يحمل نسائي مجلس تكوين
نساءمرجعيته من ترغب لمن المجال وفتح الحمولة) ، لمجلس

المجلس ذلك عضوية في .الحمولة
مع.٧ ، النساء أوساط يخدم ما بكل النسائي المجلس قيام تأكيد

المج لجان خبرة من ،االستفادة المتشابهة للمناشط تنفيذهن في لس
بالمهمات اختصاصه .مع
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١٣

النسائية: خامسا المناشط إدارة

في)١( النسائييتم عليهامناشطالوسط القائمات وتستفيد ، خبرةمتنوعة من
اختصاصه مع ، المتشابهة للمناشط تنفيذهن في المجلس بالمهماتنلجان

: التالية
اإلنجاز• وصاحابات والموظفات الطالبات من المتفوقات حصر

وتكريمهن. ، المتميز
بهن.• واالحتفاء الحمولة بنات من الخريجات حصر
ا• بهم.حصر واالحتفاء وبناتها الحمولة أبناء من لمتزوجين

عام)٢( المجلس عمل بداية الحمولة١٤٣٢مع نساء عموم من الطلب تم ، هـ
المناشط إدارة تتولى التي اللجنة رئيسة اختيارالنسائيةاختيار فتم ،

بعد المهمة سلطان) لهذه (أم المحمد البراهيم عبداهللا بنت األخت/ منيرة
ع وبدأتحصولها ، االختيار في المشاركة األصوات من نسبة أعلى األختلى

اهللا بركة على مهمتها سلطان النساءأم أوساط منفي مجموعة بمساعدة
والبنات ألبناءاألخوات زوجات وبعضهن الحمولة بنات من بعضهن ،

الحمولة.
)٣(، النسائية اللجنة به تقوم الذي الدور بضخامة قناعة على المجلس فهوكان

ففيعدةيشمل ولذا ، الرجالية المجلس لجان من عدد على موزعة مناشط
مرجعيتهتكويناعتمدهـ١٤٣٤عام في يرتبط النسائية للمناشط مجلس

، الحمولة معبمجلس ، الجديد المجلس برئاسة سلطان أم األخت وتكليف
، المجلس في عضوات حينها المناشط على القائمات وهن:اعتبار

أنس)نوره• (أم العمر عثمان بنت
أحمد)• (أم المحمد سليمان بنت هدى
صالح)• (أم البراهيم صالح بنت هدى
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١٤

عام)٤( أواخر النساء١٤٣٤في لعموم رسالة توجيه تم لديهاهـ من لحصر
النسائية المناشط مجلس دخول في األخواتف،الرغبة من عدد تقدم

واعتمد ، الحمولةبرغبتهن المتقدمامجلس الحقاجميع إليهن ينضم ومن ت
واختار ، النسائي المجلس في المجلسعضوات برئاسة وكلفها .إحداهن

عام)٥( بداية محمد١٤٣٥مع بنت األخت/ حصة برئاسة عمله المجلس باشر هـ
فهد)  (أم من: األحمد كل وعضوية ،

المحمد• إبراهيم بن عبدالرحمن بنت دينا
المحمد• العبدالعزيز أحمد بنت شروق
العبدالرحمنه• عبدالكريم بنت يا
المحمد• العبدالعزيز أحمد بنت ُمنى
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١٥

الحمولةدسسا داخل المحتاجين إعانة : ا

مهمات أعظم من خدمةإن على قيامه المتعاقبة دوراته في الحمولة مجلس
ونساًء) ممن (رجاًال أفرادها وخدمة ، الحمولة بيوت من والعوز الحاجة أهل

علىيريدون الصدقة أن من انطالقا قرابتهم إلى تصل أن وصدقتهم لزكاتهم
في والصدقة الزكاة أموال الحمولة صندوق ويستقبل ، وصلة صدقة القريب
بن عبدالرحمن بن الفاضل/ يوسف العم باسم الراجحي بمصرف منفصلين حسابين

وهما: ، األحيدب حسن
الزكاة• SA81حساب 8000 0397 6080 1001 8225

داخل مستحقيها إلى تصل أن أجل من الزكاة أموال يستقبل وهو
الحمولة.

الصدقة• SA59حساب 8000 0397 6080 1001 8233
داخل الحاجة أهل على تصرف أن أجل من الصدقة أموال يستقبل وهو
حساب لرصيد رافدًا رصيده يكون األحيان غالب وفي ، الحمولة

ع صرفه يتقرر فيما الزكاة.الزكاة مستحقي لى
من كبيرة بعناية أعمالها وتحظى ، المجلس لجان أهم الزكاة لجنة وتعتبر
الجميع قناعة مع ، العام مدار على للمحتاجين اإلعانات بصرف تقوم حيث ، قبله

لكنه ، حاجتها كل يسد لن حالة ألي إعانة من يصرف ما شك-بأن يسهم-بال
ا والبنود ، بعضها سد المباركفي العمل هذا مالمح على الضوء تلقي آلتية

المجلس: هذا دورة خالل ومسيرته
المحتاجين)١ قائمة واردة حالة كل لبيانات الدوري بالتحديث اللجنة تقوم

تقييم في أثر ذات سلبية أو إيجابية تغيرات أي ورصد ، الحمولة داخل
وتتواصل ، لإلعانة الحالة حاجة االلجنةمدى أفراد (رجاالمع لحمولة

طلب تتضمن للعموم رسالة ببعث كافية بمدة رمضان شهر ونساء) قبل



لألعوام 1432هـ - 1435هـ

تقرير مجلس الحمولة

19

مجلسالحمولة تقرير

١٦

الحم في الحاجة أهل من يعرفون من على بالداللة معها ولةالتعاون
ذلك في االحتساب منهم بهذاويرجون يردها ما اللجنة وتستقبل ،

سلف معروفة بحاالت يتعلق غالبه في ويكون ، فيالخصوص منه فتستفيد ا
بياناتها اللجنةتحديث فتقوم جديدة حاالت على الداللة يتم وأحيانا ،

بدراستها.
المجلسقبل)٢ إعدادفياجتماع أنهت قد اللجنة تكون رمضان شهر

يتناول الحاالت جميع عن مفصلة بيانات يتضمن الذي الشامل تقريرها
اآلتية: العناصر

اإلقامة.− مكان
ومرا− وأسماؤهم البيت أفراد ،عدد العاملين ووظائف ، الدراسية حلهم

اجتماعية. أو صحية مشكالت من األفراد من أي لدى وما
رو− من كان سواء الشهري أجورالدخل أو تأمينات أو تقاعد أو ..اتب
مستأجر.− أو ملك هو حيث من المسكن
فـي− أسـاس دور ولـه الحالة على سلبي أو إيجابي أثر له عام مؤشر أي

ع التوصية السـكنطبيعة أجرة ما جهة دفع مثل اللجنة قبل من الحالة ن
ومشكالت التزامات وجود أو الدخل من أجزاء تستقطع قروض وجود أو

الحالة. نفقات على تأثير ذات
الماضية.− الثالثة األعوام خالل للحالة المصروفة اإلعانات
الحالة.− عن البيانات توفير في المساعد المصدر
اللجنة.− توصية

المجيعق)٣ خاللـهلد يطلـع ، رمضان شهر من الثاني النصف في اجتماعا س
التقرير في ينظر كما ، والصدقة الزكاة أموال من الصندوق رصيد على
ومـا لإلعانـة مستحقة تراها التي الحاالت حول الزكاة لجنة أعدته الذي
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قائمـة العتمـاد المجلـس ينتهي المناقشة وبعد ، حالة لكل بصرفه توصي
أوالمستح ، معيشـة (إعانـة ومقدارها حالة لكل اإلعانة نوع وتحديد قين

مـع بالتواصـل اللجنـة تقوم ثم ومن ديون) ، سداد إعانة أو ، سكن إعانة
لهم. اإلعانة وإيصال المستحقين

يـرد)٤ العـام نهايـة حتـى رمضـان شـهر فـي المجلس اجتماع تاريخ من المدة خالل
ال فتقدم ، وصدقة زكاة أموال فـيللصندوق ذلـك بشـأن توصياتها للمجلس لجنة

مـع ، الصـرف أوجـه المجلـس يعتمـد المناقشة وبعد ، العام آخر المجلس اجتماع
حـدود في رصيد على حـاالت٥٠اإلبقاء مـن يظهـر قـد مـا لمواجهـة ريـال ألـف

إعانات صرف شـعبانتستدعي شـهر نهايـة حتـى التالي العام بداية من المدة خالل
الرصـيد وبهذا ، لـبعضمنه اإلعانـة صـرف فـي للتبكيـر الحاجـة اللجنـة تعـالج

ب للجنة المجلس أذن وقد ، فيالحاالت يتجـاوزالبكير ال بمـا معيشـة إعانـة صرف
كمـا%٥٠ ، السابق العام خالل الحالة لتلك المصروفة المعيشة إعانة إجمالي من

اإليجار دفع موعد حلول عند لها السـكنفـيبالتبكيرأذن إعانـة المحـددةصـرف
الحالة. لتلك

المجلـس)٥ دورة خـالل للمحتاجين الصرف تفاصيل يوضح التالي الجدول
هـ):١٤٣٥-هـ١٤٣٢(
أعوام
دورة

المجلس

المصروف
رمضان قبل

صرفه المعتمد
اجتماع في
رمضان

صرفه المعتمد
آخر اجتماع في

العام

إجمالي
المصروف
العام خالل

٤٦،٠٠٠٢٦٧،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٤٥٨،٠٠٠هـ١٤٣٢

١٨،٠٠٠٢٩٨،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٤٣٦،٠٠٠هـ١٤٣٣

٣٠،٠٠٠٢٣١،٠٠٠١٢٥،٠٠٠٣٨٦،٠٠٠هـ١٤٣٤

٤٢،٥٠٠٣٢٧،٠٠٠١٠٢،٠٠٠٤٧١،٥٠٠هـ١٤٣٥
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١٨

المجلس)٦ دورة خالل إعانتها تمت التي الحاالت أعداد يوضح اآلتي الجدول
نـوع١٤٣٥-هـ١٤٣٢( حسـب مصـنفة لهـا المصروف إجمالي بيان هـ) مع

ة:اإلعان
أعوام
دورة

المجلس

عدد
الحاالت
المعانة

إجمالي
إعانة

المعيشة

إجمالي
السكن إعانة

إجمالي
إعانة

الديون سداد

المجموع
الكلي

لإلعانات
٢٣٢٠٥،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٤٥٨،٠٠٠هـ١٤٣٢

٢٤٢٥٨،٠٠٠١١٨،٠٠٠٦٠،٠٠٠٤٣٦،٠٠٠هـ١٤٣٣

١٩٢٩٠،٠٠٠٧٦،٠٠٠٢٠،٠٠٠٣٨٦،٠٠٠هـ١٤٣٤

٢١٣٠١،٥٠٠١٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٤٧١،٥٠٠هـ١٤٣٥

دورة)٧ خالل والصدقة الزكاة أرصدة حركة يوضح اآلتي الجدول
) هـ):١٤٣٥-هـ١٤٣٢المجلس

أعوام
دورة

المجلس

في الرصيد
العام أول

الوارد إجمالي
العام خالل

إجمالي
المصروف
العام خالل

المرّحل
التالي للعام

١٦٩،٧٨٧٣٧٣،٦٦٢٤٥٨،٠٠٠٨٥،٤٤٩هـ١٤٣٢

٨٥،٤٤٩٤٠٢،١٧١٤٣٦،٠٠٠٥١،٦٢٠هـ١٤٣٣

٥١،٦٢٠٣٨٠،٤٥٣٣٨٦،٠٠٠٤٦،٠٧٣هـ١٤٣٤

٤٦،٠٧٣٤٧٥،٦٨٠٤٧١،٥٠٠٥٠،٢٥٣هـ١٤٣٥
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١٩

الحمولة: سابعا ملتقيات

برعايـة الملتقيـات ترتيـب في مشرفا سجال الحمولة تمتلك وتوفيقه اهللا بفضل
الحمولة مجلس من يدعمهامباشرة جهد كل ومساندة رعايتها على يحرص الذي

على ويقوم ، واالجتماعية الشرعية المصالح من الكثير تحقيق في دور من لها لما
خاصـة لجنـة ترتيبـات مـن بها يتصل وما تنفيذها ومتابعة الملتقيات هذه معظم
التاليـة والسـطور ، الحمولـة شـباب من عددا وتضم المجلس أعضاء أحد يرأسها

دورةت خالل عقدها تم والتي المختلفة بأنواعها الحمولة ملتقيات على الضوء لقي
(من حتى١٤٣٢المجلس :١٤٣٥هـ تمويلها بيانات هـ) مع

الحمولة) :)١( (دورية الملتقياتالشهرية
األخير• الخميس يوم مساء وصغارا كبارا الحمولة رجال تجمع وهي

م واستمرارها وجودها ويعتبر ، شهر كل ألبناءمن عظيما كسبا
في سيما وال ، بينهم فيما الصلة واجب أداء على يعينهم ، الحمولة

األطرا المترامية الرياض كلمدينة واحد مكان في فوجودهم ، ف
وجل.شهر عز هللا الشكر تستحق كبيرة نعمة ميسرة وبترتيبات ،

الملتقيات• هذه باستضافة الحمولة رجال من عدد يتفضل عام كل في
هذا(تمو نال الماضية األربعة األعوام وخالل والعشاء) ، الضيافة يل

الهجائي) :٣٢الفضل الترتيب (حسب وهم ، رجال
العبداهللا.١ العبدالرحمن سليمان بن إبراهيم
الحسن.٢ المحمد عبدالعزيز بن إبراهيم
الحسن.٣ المحمد عبدالعزيز بن أحمد
المحمد.٤ الحسن محمد بن تركي
العب.٥ الحسن سليمان دالعزيزحسن
العبداهللا.٦ العبدالرحمن سليمان بن حسن
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المحمد.٧ األحمد محمد بن حسن
المحمد.٨ البراهيم صالح خالد
المحمد.٩ السعد محمد بن خالد
الحسن.١٠ العبدالرحمن يوسف بن خالد
المحمد.١١ السعد محمد بن سعد
البراهيم.١٢ العبدالرحمن ابراهيم بن سعود
الحسن.١٣ السليمان حسن بن سليمان
ب.١٤ العبدالعزيزصالح الحماد سليمان ن
العبداهللا.١٥ العبدالرحمن ناصر بن عبدالرحمن
العبدالرحمن.١٦ المحمد ابراهيم بن عبدالعزيز
العبدالرحمن.١٧ المحمد أحمد بن عبدالعزيز
العبدالعزيز.١٨ الحسن سليمان بن عبدالعزيز
المحمد.١٩ الحسن سليمان بن عبداهللا
العبدالرحمن.٢٠ المحمد أحمد بن علي
العليعلي.٢١ الحسن عبداهللا بن
المحمد.٢٢ الحسن أحمد بن فهد
المحمد.٢٣ السعد محمد بن فهد
المحمد.٢٤ العبدالعزيز إبراهيم محمد
المحمد.٢٥ العبدالعزيز حسن بن محمد
اهللا).٢٦ (رحمه الحسن العلي حسن بن محمد
العبدالعزيز.٢٧ المحمد سعد بن محمد
العبدالعزيز.٢٨ الحسن سليمان بن محمد
صال.٢٩ بن الحسنمحمد الناصر ح
المحمد.٣٠ البراهيم صالح بن منصور
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البراهيم.٣١ عبداهللا بن المحمدوليد
المحمد.٣٢ الحسن أحمد يوسف

الملتقى• استضافة في راغب كل من٢،٠٠٠يدفع جميعريال وفي ،
األربعة الفعليةاألعوام التكاليف مجموع الكان مجموع عن مبالغيزيد

منو،المدفوعة الزيادة صرف والجدوليتم ، للمناشط العامة التبرعات
: ذلك تفاصيل يوضح اآلتي

دورة أعوام
المجلس

عدد
المستضيفين

مجموع
المبلغ
المحصل

مجموع
التكاليف
الفعلية

في الزيادة
التكاليف

٨١٦،٠٠٠١٧،١٧٦١،١٧٦هـ١٤٣٢
٨١٦،٠٠٠٢١،٠٤٨٥،٠٤٨هـ١٤٣٣
٧١٤،٠٠٠١٥،٨١٦١،٨١٦هـ١٤٣٤
٩١٨،٠٠٠٢١،٨١٣٣،٨١٣هـ١٤٣٥

ورياضية• واجتماعية ثقافية برامج الشهرية الملتقيات وقت يتخلل
،وترفيهية فعالة ونقاشات بفوائد الوقت إثراء يتم كما ترتيبيتمو،

ب البرامج متلك ومااالستفادة معارف من الحمولة أبناء يحمله ما
واهتمامات تخصصات من له كانينتمون وقد ، عمل نماذجومواقع من

ذلك:
الحسن− يوسف لألستاذ شعرية أمسية
األستاذ− فيه تحدث المجتمع في الوطني المعلومات مركز دور

المركز في العاملين أحد بصفته الحمد محمد بن وبينأحمد ،
للمركز.للح والهام المحوري الدور ضور
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األطفال− لدى باألسنان العناية بأهمية د.عليالتوعية فيه تحدث ،
عب فيبن للوالدين المهم والدور السلوك عن الحسن داهللا

أطفالهم أسنان سالمة على ألالحفاظ وتقييم بكشف وقام سنان،
األطفال. من الحاضرين

السليمان− أ.د. إبراهيم فيها تحدث المدن: وقد على السيول أخطار
منمبينا للتقليل الممكنة والحلول المخاطر تلك وجود أسباب

أثارها.
ديو− تحدثدور المجتمع: حيث في المظالم بالديوانان القاض

ا أحمد بن علي وأعمالهلمحمدالشيخ ومهامه الديوان نشأة عن
التاريخ فترات في القضاء من النوع هذا تاريخ وكذلك

.اإلسالمي
أبناء− أيدي على تحققت التي االبتكارات بعض على الضوء إلقاء

يوس األستاذ حققه ما ذلك ومن ، الحسنالحمولة بشأنف
في وبالذات ، العامة المياه دورات في الموجودة اإلشكاالت معالجة

وك ، الطرق لمساجد منها لهاالتابع يسبق لم ابتكارات لألستاذ ،ان
اختراع براءة إلصدار المختصة الجهة لدى النظر تحت وهي

باسمه. 
المسابقات،− فقرة في منها عدد تغطية تم متنوعة: والتي مسابقات

األسئلة من مجموعة طرح يتم حيث لحظية لمسابقات إضافة
البرنامج. مقدم من جائزة على عليها يجيب من ويحصل

أو− الساعة موضوعات على الضوء إلقاء فيها متنوعة: يتم حوارات
محددة.  تساؤالت على الحاضرين بعض مشاركة طلب

والمت بالنفع عليهم يعود بما لألطفال برامج ترتيب يتم ،عةكما
موعدها ويترقبون إليها يشتاقون مناسبة الحمولة ملتقى وقدلجعل ،
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وترفيهية رياضية برامج لتنفيذ باألطفال خاص مدرب مع االتفاق تم
ويتخلل تشجيعية.تناسبهم وجوائز هدايا توزيع ذلك

)٢(: السنوي الملتقى
،و• للرجال المعتادة الشهرية الملتقيات أحد وقت في يعقد

ا منوبجانبه المتزوجات بناتنا وخصوصا الحمولة لنساء جتماع
الحمولة. أنساب من عدد فيه ويشاركنا ، الحمولة خارج

برعاية• ونسائها الحمولة رجال من عدد يتفضل عام كل في
والعشاء الضيافة وتكاليف المكان استئجار (تمويل الملتقى

الماض األربعة األعوام وخالل المصاحبة) ، التجهيزات يةوبعض
الفضل هذا و٢٤نال الترتيب١٥رجال (حسب وهم ، النساء من

الهجائي) :

الرجال من : أوال
المحمد.١ األحمد محمد بن أحمد
العبداهللا.٢ عبدالرحمن بن ناصر بن حسن
الحسن.٣ الناصر عبدالعزيز بن سعد
المحمد.٤ السعد محمد بن سعد
العبداهللا.٥ المحمد عبدالعزيز بن سعود
العليعبدا.٦ العبدالعزيز أحمد بن لرحمن
المحمد.٧ العبدالعزيز حسن بن عبدالرحمن
المحمد.٨ األحمد محمد بن عبدالرحمن
المحمد.٩ السعد محمد بن عبدالرحمن
الناصر.١٠ العبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن
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المحمد.١١ العبدالعزيز ابراهيم بن عبدالعزيز
العبدالرحمن.١٢ المحمد ابراهيم بن عبدالعزيز
العليعبدالع.١٣ عبدالعزيز بن أحمد بن زيز
المحمد.١٤ السعد محمد بن عبدالعزيز
المحمد.١٥ الحسن سليمان بن عبداهللا
العبداهللا.١٦ المحمد سليمان بن عبداهللا
العلي.١٧ حسن بن عبداهللا بن علي
العبدالرحمن.١٨ محمد بن إبراهيم بن محمد
المحمد.١٩ العبدالعزيز حسن بن محمد
العبدالعزيز.٢٠ المحمد سعد بن محمد
العبدالعزيز.٢١ الحسن سليمان بن محمد
العبداهللا.٢٢ العبدالرحمن صالح بن محمد
الحسن.٢٣ الناصر صالح بن محمد
العبداهللا.٢٤ المحمد ابراهيم بن مساعد

للملتقى) تكررترعايتها اثنتان (ومنهن النساء ثانيا: من
إبراهيم)..١ (أم المحمد العبداهللا سليمان بنت حصة
سليمان.٢ بنت ماجد).دالل (أم العبداهللا المحمد
عبدالعزيز).٣ (أم الحسن السليمان حسن بنت سارة
األحيدب)..٤ صالح بن خالد (أم الصالح إبراهيم بنت فاطمة
زياد)..٥ (أم االمحمد العبداهللا سليمان بنت فتحية
محمد)..٦ (أم العبداهللا المحمد أحمد بنت فوزية
عب.٧ (أم العبداهللا العبدالرحمن ناصر بنت دالعزيز).ُمنى
صالح)..٨ (أم العلي الحسن عبداهللا بنت منيرة
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األحيدب)..٩ محمد بن يوسف (أم السويد عبداهللا بنت موضي
نواف)..١٠ (أم البراهيم العبدالرحمن إبراهيم بنت نصرة
علي)..١١ (أم العبداهللا المحمد سليمان بنت نورة
األحيدب).١٢ أحمد بن إبراهيم (أم التويجري حمود بنت نوره
بنت.١٣ األحيدب).نورة صلح بن أنس (أم العمر عثمان
عبدالعزيز)..١٤ (أم المحمد السعد محمد بنت هدى
المحمد..١٥ الحسن محمد بنت هيفاء

الملتقى• رعاية في راغب كل األعوام٢،٠٠٠يدفع جميع وفي ، ريال
المبالغ مجموع عن يزيد الفعلية التكاليف مجموع كان األربعة

من الزيادة صرف ويتم ، ،المدفوعة للمناشط العامة التبرعات
: ذلك تفاصيل يوضح اآلتي والجدول

دورة أعوام
المجلس

عدد
الرعاة

مجموع
المبلغ
المحصل

مجموع
التكاليف
الفعلية

في الزيادة
التكاليف

١٠٢٠،٠٠٠٢١،٨٨٧١،٨٨٧هـ١٤٣٢
١٠٢٠،٠٠٠٢٦،٦٨٠٦،٦٨٠هـ١٤٣٣
١١٢٢،٠٠٠٢٥،٥٠٣٣،٥٠٣هـ١٤٣٤
١٠٢،٠٠٠٢٣،٣٤٠٣،٣٤٠هـ١٤٣٥

من• عدد والنساء الرجال أقسام في السنوية الملتقيات وقت يتخلل
ومنها: ، الفعاليات

−، العام خالل قراراته يشمل المجلس لعمل مجمل عرض
أسلوب تنوع وقد ، اللجان نفذتها التي المناشط على وإطاللة
حديث هناك كان بعضها ففي ، األربعة األعوام خالل العرض
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اللجانأل ورؤساء الصندوق وأمين المجلس فيمامين كل ،
يلقي بما صوتيا مسجال العرض يكون بعضها وفي ، يخصه
لقطات التسجيل ويواكب كامال المجلس عمل على الضوء

المناشط. لبعض
أو− ابتكارا أو إبداعا حققوا ممن الحمولة وبنات بأبناء االحتفاء

عملهم. مجال في تميزا
بالحا− الدرجةاالحتفاء على الحمولة وبنات أبناء من صلين

فوقها. وما الجامعية
الدراسة− إتمام شهادة على الحاصلين والطالبات بالطاب االحتفاء

الثانوية.
العام.− خالل تزوجوا ممن الحمولة وبنات بأبناء االحتفاء
والمناشط).− (االشتراكات للصندوق الداعمين تكريم
اللج− في العاملين الشباب ان.تكريم
المفتوحةتنفيذ− المسابقات مثل الخفيفة الفعاليت بعض

قصيدة. إلقاء أو للجمهور
الصندوق− ومصروفات إيرادات عن المالي للتقرير موجز عرض

العام. الصندوقخالل وأمين

)٣(: النصفي النسائي الملتقى
بهدف• ، العام منتصف في المعتاد الشهري الملتقى مع متزامنا ويعقد

المز ويتخللهتوفير ، الحمولة نساء بين التعارف فرص من يد
العام. التعليم وطالبات لألطفال فعاليات ترتيب

النسائية.• المناشط مجلس الملتقى هذا ترتيب على يقوم
للمناشط.• العامة التبرعات من تكاليفه جميع صرف يتم
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)٤(: النجاح ملتقى
−، الدراسي العام نهاية في الملتقى هذا ترتيب مخصصوهيتم و

والطلباتحتفاءلال العام.بالطالب التعليم مراحل في
المناشط− ومجلس الثقافية اللجنة الملتقى هذا ترتيب في يشارك

النسائية.
للمناشط.− العامة التبرعات من تكاليفه جميع صرف يتم

)٥(: المعايدة ملتقى
أبناء• يلتقي حيث ، المبارك الفطر عيد أيام أول صباح ويتم

ل عامرالحمولة جو في الصباحية العيد وجبة وتناول لمعايدة
والصفاء. بالحب

من• كريمة باستضافة الملتقى هذا ترتيب تم األربعة األعوام خالل
اهللا. رحمه منزله وفي السعد محمد العم أبناء

)٦(: ملتقىجالجل
في• ليكون الشهرية الملتقيات أحد مكان نقل يتم عام كل في

أهلنا مع تواصال هناك.جالجل
من• كريمة باستضافة الملتقى هذا ترتيب تم األربعة األعوام خالل

البراهيم. عبدالرحمن بن إبراهيم العم
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المناشطثامنا لتمويل : التبرعات

حساب تخصيص تم وقد ، الحمولة أفراد تبرعات من يتم المناشط تمويل
حسن بن عبدالرحمن بن الفاضل/ يوسف العم باسم الراجحي بمصرف مستقل

المناشط لتمويل مبالغ من يرد ما جميع الستقبال األحيدب
SA06 8000 0397 6080 1001 8217

نوعين: على التمويل وهذا
بالصر• مشروطة ،تبرعات معينة مناشط على منها الملتقياتف مثل

المسابقات من وغيرها القرآنية والمسابقات والسنوية وفي،الشهرية
تفضلوا الذين ألسماء بيان المناشط تلك عن تتحدث التي التقرير صفحات

لها التبرعات المجلس.بتقديم دورة أعوام خالل
•، المناشط عموم على منها الصرف يتم عامة النقصتبرعات سد إلى إضافة

، المشروطة التبرعات كفاية عدم التبرعاتعند رصيد حركة كانت وقد
: التالي النحو على المجلس دورة خالل العامة

هـ١٤٣٥هـ١٤٣٤هـ١٤٣٣هـ١٤٣٢البيان
العام بداية ١٧،٧٣٧٧،٨٨٣١٠،٢٠٤١٩،٧٥٤الرصيد
العام خالل ٦٣،٥٠٠٨٥،٧٠٠٧٥،٨٠٠٦٩،٥٠٠الوارد

٨١،٢٣٧٩٣،٥٨٣٨٦،٠٠٤٨٩،٢٥٤المجموع
خالل المصروف

٧٣،٣٥٤٨٣،٣٧٩٦٦،٢٥٠٨٩،٠٥٢العام

العام نهاية ٧،٨٨٣١٠،٢٠٤١٩،٧٥٤٢٠٢الرصيد

بيانو• التبرعاتهنا بتقديم تفضلوا الذين ألو،العامةألسماء وجهبيان
منها الماضية:عواماألخاللالصرف األربعة
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اآلتي.١ الجدول تبرعيوضح ومقدار ، العامة التبرعات أصحاب أسماء
: منهم كل

العامةم التبرعات أصحاب هـ١٤٣٥هـ١٤٣٤هـ١٤٣٣هـ١٤٣٢أسماء
الحسن١ عبدالرحمن بن ٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٧،٥٠٠العم/ يوسف
العلي٢ حسن بن ٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠العم/ عبداهللا
الحسن٣ سليمان ابن ٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠د/ ابراهيم
المحمد٤ أحمد بن ١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠م/ صالح
العبداهللا٥ المحمد حسن بن ٦،٠٠٠٦،٠٠٠٨،٠٠٠٥،٠٠٠محمد
الصالح٦ علي بن ٣،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠ناصر
الحسن٧ عبداهللا بن ٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠د/ علي
الحسن٨ سليمان بن ٣،٥٠٠٣،٥٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠د/ عبدالعزيز
العبدالعزيز٩ الحسن سليمان بن ٣،٢٠٠٣،٢٠٠٤،٠٠٠حسن
المحمد١٠ األحمد محمد بن ٣،٠٠٠٥،٠٠٠أحمد
العبدالعزيز١١ الحسن سليمان بن ٣،٠٠٠٣،٠٠٠محمد
الحماد١٢ سليمان بن ٢،٠٠٠٢،٠٠٠صالح
العبدالرحمن١٣ المحمد حسن بنت ٢،٠٠٠سبيكة
العبداهللا١٤ سليمان بنت ٢،٠٠٠٣،٠٠٠فتحية
الحسن١٥ المحمد عبدالعزيز بن ١،٠٠٠أحمد
المحمد١٦ األحمد عبدالرحمن بن ٦٠٠مساعد
المحمد١٧ البراهيم صالح بن ٤،٠٠٠خالد
العبدالرحمن١٨ ناصر بن ٤،٠٠٠ش/ عبدالرحمن
العلي١٩ صالح بن ٣،٠٠٠عبدالرحمن
المحمد٢٠ الحسن أحمد بن ٢،٠٠٠فهد
العبداهللا٢١ العبدالرحمن صالح بن ٢،٠٠٠محمد
الحسن٢٢ عبداهللا بنت ١،٠٠٠ُمنى
الخير٢٣ وفاعالت فاعلي من ٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠عدد

العامة التبرعات ٦٣،٥٠٠٨٥،٧٠٠٧٥،٨٠٠٦٩،٥٠٠إجمالي
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أوجو.٢ التالي الجدول العامة:يوضح التبرعات من الصرف ه
الصرفم هـ١٤٣٥هـ١٤٣٤هـ١٤٣٣هـ١٤٣٢أوجه
الجوال١ لرسائل نقاط ٨،٠٠٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠١٣،٠٠٠شراء
الشهرية٢ الملتقيات عقد مكان ٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٥،٦٠٠٦،٠٠٠أجرة

٣
الملتقيات في األطفال وألعاب برامج

الشهرية
٤،٧٣٠٢،٥٠٠٨٤٠١،٩٠٠

٤
الملتقياتتجه بعض في يزات

الشهرية
-٩٥٠-٦٥٧

متنوعة٥ ١،٩١٩--٢،٥٧٠تكريمات

٦
وفعاليات وضيافة وتجهيزات مكان

للنساء النصفي الملتقى
٤،٦٥٠١٣،٣١٠٥،٥١٦٧،٧٦٦

التعليم٧ وطالبات لطالب النجاح هدايا
العام

٣،٠١٧--١،٣٩٦

٨
النجاح ملتقى وفعاليات تجهيزات

٧،٧٧٥---تللطالبا

٩
ا تكلفة عنفرق الشهرية لملتقيات

لالمبالغ هاالمدفوعة
١،١٧٦٥،٠٤٨١،٨١٦٣،٨١٣

النسائية١٠ التواصل زيارات أثناء مقدمة ١،٣٠٠---هدايا
السنوي١١ الملتقى في األطفال وتسالي ٩٢٠١،٢٥٠٩٦٠١،٣٣٠ألعاب
الخريجين١٢ ٣،٨٠٠١،٧٥٠١،٠٠٠١،٥٠٠هدايا
التميز١٣ ٨٠٠---هدايا
الخريجات١٤ ٢،٨٤٠١،٢٠٠٢،٤٠١٥،٣٢٢هدايا
المتزوجين١٥ ١،٩٥٠٥،٥٠٠٥،٣٦٠٥،٥٦٤هدايا

١٦
رمزية الملتقىللهدايا في حاضرات

السنوي
---٣٧٥
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٣١

الصرفم هـ١٤٣٥هـ١٤٣٤هـ١٤٣٣هـ١٤٣٢أوجه

١٧
الملتقى في وكراسي طاوالت أجرة

-١،٥٦٠١،١٩٤-السنوي

١٨
وتجهيزات الصوت نظام أجرة

عرضال
١،٤٠٠٣،٠٠٠١،٣٥٠١،٨٠٠

١٩
الملتقيات تكلفة عنةالسنويفرق

لالتمويل هاالمدفوع
١،٨٨٧٦،٦٨٠٣،٥٠٣٣،٣٤٠

وااتطوير٢٠ الحمولة --١،٠٢٥٣،٠٠٠ستضافةاللموقع

٢١
ورقم الحمولة جوال رقم فواتير

الفاكس
٦١٠٦١٠٥٤٠٧١٢

الحصاد٢٢ مجلة وطباعة ١٥،٠٠٠١٠،٩٤٢١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠تصميم
المجلس٢٣ عمل تقرير وطباعة ٣،٠٠٠---تصميم

٢٤
وعمل المجلس ألمانة مستلزمات

اللجان
٦،٢٤٥-١،٤٠٠-

مكتبية٢٥ ١،٠٨٢٨٠٥٢،٣١٤-مستلزمات
حواملها٢٦ مع ٢٢٠١٢٠٥٥٥-بوسترات
متنوعة٢٧ ونفقات عمال -١،٠٧٠١،٠٠٠-أجور

٧٣،٣٥٤٨٣،٣٧٩٦٦،٢٥٠٨٩،٠٥٢المجموع
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٣٢

الحمولةتاسعا استراحة : االشتراكاتومشروع

من أكثر الستراحة٢٥منذ الحمولة امتالك مشروع كان عاما
لتكون ، أفرادها من عظمى شريحة يراود حلما الرياض مدينة في خاصة
، ومستقبال حاضرا الحمولة به اهللا ينفع للحمولة عقاريا أصال اهللا بإذن

وجود عن الخاصةفضال ومناسباتها الحمولة لملتقيات معلوم مكان
مجلسوالعامة من والمتابعة باالهتمام المشروع هذا حظي وقد ،

المتعاقبة دوراته خالل علىالحمولة الضوء تلقي اآلتية والنقاط ،
عام تحقيقه تم حتى الحلم هذا هـ:١٤٣٥مسيرة

و)١ اهللا رحمه السعد العم/ محمد العبدالرحمنبقيادة العم/ يوسف
عام المجلس وضع ، اهللا المال١٤٢٤حفظه لجمع عملية خطة هـ

ال بطريقة المشروع لهذا أفرادالالزم من السنوية مشاركة
باسمالحمولة الحمولة داخل عليه التعارف تم ما وهو ،

بمصرف مستقل حساب تخصيص وتم السنوية) ، (االشتراكات
الفاضل/ العم باسم حسنالراجحي بن عبدالرحمن بن يوسف

: الغرض لهذا األفراد مشاركات الستقبال األحيدب
SA28 8000 0397 6080 1001 8209

غرض ألي الحساب هذا رصيد من شيء صرف عدم على االتفاق مع
، االستراحة امتالك مشروع تمويل وهو له خصص ما سوى آخر

ت وكانت ، نجاحها في كبير أثر الخطة لواقعية علىوكان قوم
المشاركة مقدار اختيار لهم ويترك ، المشاركة على األفراد حث
سندا الحمولة أفراد فكان ، أسرهم أفراد وعن عنهم ، السنوية
في مشاركات عن ذلك وأثمر ، خطته في له وأوفياء للمجلس

عام (منذ أعوام حتى١٤٢٤ثمانية رياال.٩٥٩،٦٥٠هـ) بلغت١٤٣٤هـ
الثالثة)٢ األعوام عامخالل بدأت التي المجلس دورة من األولى

اجتماعات١٤٣٢ في الحضور دائم االستراحة مشروع كان ، هـ
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٣٣

معدل زاد وخارجه المجلس داخل من مباركة وبجهود ، المجلس
التالي: الجدول يوضحه بما المشاركة

المبلغالعامم
١١٤٣٢١٧٦,٧٠٠
٢١٤٣٣٢٠٢,٦٥٠
٣١٤٣٤٢٠١،٨٥٠

٥٨١،٢٠٠اإلجمالي

أصبح عاموبهذا من المشاركات عام١٤٢٤إجمالي حتى هـ١٤٣٤هـ
المفاضلة١،٥٤٠،٨٥٠ تمت وقد ، أورياال جاهزة استراحة شراء بين

االستراحة العتماد المجلس فانتهى ، عليها والبناء أرض شراء
اإلمكان قدر الحمولة احتياجات تلبي التي االستماعالجاهزة وتم ،

أفراد داخلآلراء المناسبة المواقع بشأن وخارجها الحمولة داخل من
ال التي والخدمات المنشآت حجم ، الالزمة المساحة ، الرياض مدينة
تمليك آلية ، للشراء المتوقع المبلغ توفير آلية ، توافرها من بد
االستفادة وطبيعة وتشغيلها االستراحة إدارة ، للحمولة االستراحة

منها.
عل)٣ المجلس لشراءكان المتوفر الرصيد كفاية بعدم قناعة ى

لن وأنهم ، الحمولة أفراد بهمة الثقة لديه وكان ، االستراحة
والمبلغ المتوفر الرصيد بين الفرق تدبير عن اهللا بحول يعجزوا
، للصندوق قروض تقديم أو التبرع خالل من للشراء المتوقع

الس الملتقى في بذلك الحمولة أفراد مصارحة شهروتمت في نوي
عام الحجة هـ.١٤٣٤ذي

صفر)٤ شهر نهاية بحضورهـ١٤٣٥في ، هاما اجتماعا المجلس عقد
في للمشاركة المجلس لدعوة تلبية العبدالرحمن العم/ يوسف
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٣٤

بمقدار اإلحاطة تمت االجتماع خالل وتم ، الموضوع مناقشة
: التالية المفردات من ويتألف حينذاك المتوفر الرصيد

مش− صفر١٤٣٥عاماركاتإجمالي شهر نهاية حتى هـ
رياال.١٠٧،٦٥٠

من− األعوام مشاركات حتى١٤٢٤إجمالي هـ١٤٣٤هـ
رياال.١،٥٤٠،٨٥٠

الصندوقباقي− رياال.٢٩٩،٥٠٠هـ١٤٢٤قبلموجودات

ريال.١،٩٤٨،٠٠٠المجموع

األمور من عدد حول اوالتشاور ختام وفي ، العالقة ،الجتماعذات
يأتي: ما المجلس قرر ، اهللا على التوكل وبعد

أربعة• بقيمة ، اسم/ مدهال تحمل التي االستراحة اختيار
الشراء عقد توقيع عند نصفها يدفع ، اآلخرماليين والنصف ،

، أشهر ثالثة تتجاوز ال مدة بمساحةخالل ،٢م٣،١٢٥وهي
تجاري شارع على (٣٠وتقع آخرين وشارعين م) ،١٥،م٢٠م

عن بها تتميز أخرى جوانب عن فضال خرسانية وأسقفها
االستراحات. من غيرها

ب• المالي العجز الحمولةمعالجة أفراد من قروض أو ،تبرعات
الضرورة. عند الحمولة خارج من واالقتراض

م/ صالح• المجلس عضو باسم مؤقتة بصورة الموقع إفراغ
الصيغة إلى التوصل يتم حتى ، لتملكاألحمد المناسبة

للموقع .الحمولة
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٣٥

م/ صالح• برئاسة المجلس أعضاء من عمل فريق تكوين
أ/  و األحمد محمد بن من: أ/ أحمد كل وعضوية األحمد
إدارة المجلس عن نيابة يتولى ، المحمد حسن بن يوسف
ومعالجة بذلك الحمولة أفراد وإبالغ االستراحة شراء ملف

م تم ما وفق التمويل في االجتماع.العجز أثناء ناقشته
وعدد المجلس ورئيس يوسف العم أعلن المجلس قرار صدور وفور

مجموعه بما التبرع األعضاء و٧٢٠،٠٠٠من ، أصبحريال الدعم بهذا
الرصيد عقد٢،٦٦٨،٠٠٠إجمالي توقيع إمكانية أتاح مما ، رياال

في الثمن) إضافة٨/٣/١٤٣٥الشراء (نصف ريال مليوني ودفع هـ
ومقدارهل ريال.١٠٠لسعي ألف

اإلقراض)٥ أو للتبرع حملة إطالق مع الحمولة داخل الخبر نشر تم
، الشراء إلتمام الباقي المبلغ تمثل ريال مليوني توفير الستكمال

المهلة) فكان انقضاء (قبل للصندوق ووصل ، كريما التجاوب
مجموعها جديدة بل١،٢٧٥،٥٠٠تبرعات قروض وصلت كما ، غرياال

الصندوق١٧٠،٥٠٠مجموعها في الرصيد إجمالي ليصبح ، ريال
ريال.٢،٠١٤،٠٠٠

دفع)٦ اهللا بحمد الثمنتم من الباقي المبلغ تمثل ريال وتممليوني ،
األربعاء يوم الحمولة لصالح االستراحة بنقل٢/٦/١٤٣٥إفراغ هـ

المجلس قرار حسب األحمد م/ صالح المجلس عضو باسم ملكيتها
ا لخصوص.بهذا

للصندوق)٧ ورد الشراء إتمام أفراد٦٢،٤٥٠بعد من عدد من رياال
لظرفهم. تبعا الحقة بمواعيد دعمهم ربطوا الحمولة

يبين)٨ التالي دعمتالجدول التي للمبالغ المجمل السجل تفاصيل
: االستراحة شراء
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٣٦

المبالغالبيان
عام قبل ما ٢٩٩،٥٠٠هـ١٤٢٤رصيد

من المشاركات حتى١٤٢٤إجمالي ١،٥٤٠،٨٥٠هـ١٤٣٤هـ
عام خالل االستثنائي الدعم ٢،١٦٥،٦٠٠هـ١٤٣٥إجمالي

٤،٠٠٥،٩٥٠المجموع
عام خالل ١٧٠،٥٠٠هـ١٤٣٥القروض
٤،١٧٦،٤٥٠اإلجمالي

والسعي االستراحة لشراء ٤،١٠٠،٠٠٠المصروف
عام نهاية ٧٦،٤٥٠هـ١٤٣٥الرصيد

األحمد)٩ م/ صالح من المجلس مناسبةطلب صيغة عن البحث
والنظامية الشرعية الضوابط تراعي للحمولة االستراحة لتمليك
بآراء ذلك في واالستئناس ، مستقبال التصرفات في المرونة وتوفر
ذلك يتم أن وإلى ، الحمولة أبناء من الشرعي االختصاص ذوي
االستراحة ملكية أن تتضمن وثيقة توقيع منه المجلس طلب

حفظ عليهاللحمولة التوقيع في ويشارك ، للذمة وبراءة للحقوق ا
المجلس. وأعضاء أبنائه من عدد

بأمور)١٠ يتصل وما ، االستراحة على اإلشراف أمر المجلس ناقش
في تام توافق هناك وكان ، والتشغيل والتعديالت التجهيزات
لجنة االستراحة على اإلشراف مسؤولية يتولى أن على المجلس

أع أحد أ/ يوسفيرأسها المجلس عضو تكليف وتم ، المجلس ضاء
لجنة : تسميتها على االتفاق وتمت ، اللجنة هذه برئاسة الحسن
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٣٧

من الحمولة ملتقيات ترتيب يكون وأن ، والملتقيات االستراحة
لها. الرئيسة المهمات

نهاية)١١ حتى اإلفراغ تاريخ (من باالستراحة الخاصة الحسابات
العام):

الد)١ إجمالي رياال.١٣١،٧٨٠خلبلغ
المصروفات)٢ إجمالي اآلتي:٣١،١٨١بلغ التفصيل على ، رياال

العمال٢٠،٣٣٥− نفقات
كهرباء٣،٤٣٢− أدوات وشراء وصيانة إصالح أجور

وخالفه ونظافة
وجوال٤،٨٢٤− كهرباء فواتير
وتسويق٢،٥٩٠− دعاية

الدخل)٣ صافي كان سبق ما ضوء رياال.١٠٠،٥٩٩في
بمبلغمن)٤ وطاوالت وكراسي ثالجة شراء تم الصافي هذا

رياال.٧،٢٤٠
الحساب)٥ في النهائي اإليداع كان .رياال٩٣،٣٥٩وبهذا

تم)١٢ حين سيما وال الجميع من تعاون من رأيناه ما فإن ، وختاما
تلبية أشهر ثالثة من أقل المتبقىخالل المبلغ بجمع المجلس ،نداء
م للمزيد تدعونا ملحمة الروحكان هذه على وجل عز اهللا شكر ن

اهللا شكر ومن ، العام النفع فيه وما تواصلنا يخدم بما التفاعلية
عام خالل المالي الدعم في يد له كان من لكل بالشكر نتوجه

سجلوا١٤٣٥ ولقد ، مجموعه في بلغ والذي سجلهـ في أسماءهم
فيالعطاء كما ، المبرور التالية:والبذل البيانات
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٣٨

الرجالال• من داعمون
الدعماألسماءم
العبدالكريم١ الحسن عبدالرحمن ألف٣٦٠يوسف
العبداهللا٢ المحمد حسن بن ألف٢٧٥محمد
العبدالعزيز٣ عبدالرحمن محمد بن آالف١١٠أحمد
العلي٤ عبدالعزيز بن أحمد الشيخ ألف٧٠أبناء
البراهيم٥ العبدالرحمن ألف٦٦إبراهيم
العبدالرحمنصالح٦ محمد بن أحمد ألف٦٠بن
المحمد٧ األحمد محمد بن ألف٥٥أحمد
الحسن٨ العلي حسن بن ألف٥٥عبداهللا
العلي٩ الحسن عبداهللا بن ألف٥٥د/ علي
العلي١٠ الصالح علي بن ألف٥٥ناصر
العبداهللا١١ المحمد حسن بن ألف٥٣يوسف
الحسن١٢ سليمان بن ألف٥٠المحمدد/ إبراهيم
العبدالعزيز١٣ الحسن سليمان بن ألف٤٤حسن
الحسن١٤ العلي صالح بن ألف٤٢عبدالرحمن
العبدالعزيز١٥ الحسن سليمان بن ألف٤١د/عبدالعزيز
العبدالعزيز١٦ الحسن سليمان بن ألف٤٠محمد
المحمد١٧ الحسن أحمد بن ألف٣٠فهد
الع١٨ إبراهيم بن المحمدد/ محمد ألف٣٠بدالعزيز
العلي١٩ الصالح علي بن ألف٢٦فهد
المحمد٢٠ األحمد محمد بن ألف٢٢حسن
المحمد٢١ عبدالعزيز إبراهيم بن ألف٢٢عبدالعزيز
العبدالرحمن٢٢ المحمد أحمد بن ألف٢٠د/ سعد
المحمد٢٣ الحسن سليمان بن ألف٢٠صالح
المحمد٢٤ السعد محمد بن ١٧،٦٥٠فهد
المحمد٢٥ األحمد محمد بن ألف١٦عبدالرحمن
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٣٩

الدعماألسماءم
المحمد٢٦ البراهيم صالح بن ألف١٥خالد
العبداهللا٢٧ المحمد حسن بن ألف١٥سعد
العبدالعزيز٢٨ الحسن سليمان بن ألف١٥عبداهللا
الحسن٢٩ الناصر حسن بن ألف١٣محمد
المحمد٣٠ السعد محمد بن ألف١٢سعد
المحمدعبد٣١ السعد محمد بن ألف١٢الرحمن
العبدالرحمن٣٢ المحمد أحمد بن ألف١٢علي
المحمد٣٣ السعد محمد بن ١١،٥٠٠عبداهللا
المحمد٣٤ السعد محمد بن آالف١١خالد
العبدالرحمن٣٥ المحمد إبراهيم بن آالف١١عبدالعزيز
العبداهللا٣٦ العبدالرحمن سليمان بن آالف١٠حسن
العبدالرحمن٣٧ المحمد أحمد بن آالف١٠خالد
العبدالعزيز٣٨ الحماد سليمان بن آالف١٠صالح
المحمد٣٩ الحسن سليمان بن آالف١٠عبداهللا
العبدالرحمن٤٠ المحمد ابراهيم بن آالف١٠محمد
المحمد٤١ الحسن أحمد بن آالف١٠محمد
اهللا)٤٢ (رحمه الحسن العلي حسن بن آالف١٠محمد
العبداهللا٤٣ العبدالرحمن صالح بن آالف١٠محمد
المحمد٤٤ العبدالعزيز حسن بن آالف٨محمد
الحسن٤٥ الناصر عبدالمحسن بن آالف٨محمد
الحسن٤٦ المحمد عبدالعزيز بن ٧،٥٠٠أحمد
المحمد٤٧ العبدالعزيز حماد بن آالف٧عبداهللا
ا٤٨ السعد محمد بن ٦،٦٥٠لمحمدعبدالعزيز
الناصر٤٩ العبدالرحمن محمد بن ٦،٥٠٠عبدالرحمن
المحمد٥٠ البراهيم عبدالعزيز بن آالف٦محمد
المحمد٥١ السعد محمد بن آالف٦يوسف
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٤٠

الدعماألسماءم
العبداهللا٥٢ العبدالرحمن ناصر بن ٥،٥٠٠عبدالرحمن
العبداهللا٥٣ العبدالرحمن عبداهللا بن آالف٥د/ بدر
ناص٥٤ بن العبداهللاحسن العبدالرحمن آالف٥ر
المحمد٥٥ البراهيم صالح بن آالف٤منصور
العبداهللا٥٦ العبدالرحمن عبداهللا بن آالف٤وليد
الحسن٥٧ المحمد عبدالعزيز بن ٣،٩٠٠ابراهيم
العبدالرحمن٥٨ الصالح محمد بن ٣،٦٠٠عبداهللا
العبداهللا٥٩ العبدالرحمن سليمان بن آالف٣إبراهيم
العبدالكريم٦٠ الحسن عبدالرحمن بن آالف٣توفيق
الحسن٦١ الناصر عبدالعزيز بن آالف٣سعد
العبداهللا٦٢ المحمد عبدالعزيز بن آالف٣سعود
العبدالعزيز٦٣ حسن بن آالف٣عبدالرحمن
العبداهللا٦٤ العبدالرحمن صالح بن آالف٣علي
العبدال٦٥ المحمد أحمد بن آالف٣رحمنمحمد
المحمد٦٦ البراهيم عبداهللا بن آالف٣وليد
المحمد٦٧ الحسن أحمد بن آالف٣يوسف
الحسن٦٨ العبداهللا عبدالرحمن بن ٢،٧٠٠عبداهللا
الحسن٦٩ العبداهللا عبدالرحمن بن ٢،١٠٠ناصر
العبدالرحمن٧٠ الصالح محمد بن ٢،٠٠٠صالح
العبدالر٧١ توفيق بن الحسنعبدالرحمن ٢،٠٠٠حمن
العبدالرحمن٧٢ المحمد أحمد بن ٢،٠٠٠عبدالعزيز
الصالح٧٣ العلي عبدالرحمن بن ٢،٠٠٠فهد
العبدالعزيز٧٤ المحمد سعد بن ٢،٠٠٠منيع
الناصر٧٥ العبدالرحمن ناصر بن ١،٦٠٠عبدالعزيز
الحسن٧٦ السليمان حسن بن ١،٢٠٠سليمان
العبد٧٧ ناصر بن العبداهللاعبداإلله ١،٢٠٠الرحمن
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٤١

الدعماألسماءم
العبداهللا٧٨ العبدالرحمن ناصر بن ١،٢٠٠عبدالمجيد
العبدالرحمن٧٩ المحمد أحمد بن ١،٠٠٠إبراهيم
المحمد٨٠ األحمد صالح بن ١،٠٠٠أنس
المحمد٨١ العبدالعزيز حماد بن ١،٠٠٠سليمان
العبدالرحمن٨٢ الصالح محمد بن ١،٠٠٠طارق
سعد٨٣ بن العبدالعزيزمحمد ١،٠٠٠المحمد
المحمد٨٤ األحمد صالح بن ٦٠٠عبداإلله
العبدالرحمن٨٥ الصالح محمد بن ٣٠٠أحمد

١،٩٨١،٧٠٠المجموع

النساء• من الداعمون
الدعماألسماءم إجمالي
العبدالرحمن١ المحمد حسن بنت ألف٢٠سبيكة
الحسن٢ المحمد عبدالعزيز بنت ألف٢٠منيرة
المحمد٣ األحمد محمد بنت آالف١٠شريفة
المحمد٤ األحمد محمد بنت آالف١٠لولوه
العلي٥ الحسن عبداهللا بنت آالف١٠منيرة
المحمد٦ األحمد محمد بنت آالف١٠نورة
العلي٧ الحسن عبداهللا بنت آالف٧جواهر
المحمد٨ السعد محمد بنت آالف٧حصة
الم٩ سليمان بنت العبداهللامنيرة آالف٧حمد
خير١٠ آالف٥فاعلة
العطيش١١ عبدالرحمن بنت آالف٥ابتسام
المحمد١٢ األحمد محمد بنت آالف٥الجوهرة
العبدالعزيز١٣ الحسن سليمان بنت آالف٥لطيفة
العلي١٤ الحسن عبداهللا بنت آالف٥نوال
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٤٢

الدعماألسماءم إجمالي
المحمد١٥ الحسن سليمان بنت آالف٥هدى
العليمنير١٦ العبدالعزيز أحمد بنت آالف٤ة
العلي١٧ الصالح علي بنت آالف٤منيرة
المحمد١٨ األحمد محمد بنت آالف٣حصة

الحسن١٩ الناصر صالح بنت مريم
ناصر) (أم

آالف٣

العبداهللا٢٠ العبدالرحمن ناصر بنت آالف٣هناء
العلي٢١ الصالح عبدالرحمن بنت آالف٣وفاء
الناصرم٢٢ الحسن سليمان بنت ٢،٥٠٠ي
المحمد٢٣ البراهيم عبدالرحمن بنت ٢،١٠٠أروى
العبداهللا٢٤ العبدالرحمن عبداهللا بنت ٢،٠٠٠ابتسام
العبداهللا٢٥ العبدالرحمن ناصر بنت ٢،٠٠٠جواهر
المحمد٢٦ الحسن أحمد بنت ٢،٠٠٠حصة
العبدالرحمن٢٧ المحمد حسن بنت ٢،٠٠٠حصة
العبداهللا٢٨ العبدالرحمن ناصر بنت ٢،٠٠٠حنان
العلي٢٩ الصالح علي بنت ٢،٠٠٠دالل
المحمد٣٠ البراهيم عبدالرحمن بنت ٢،٠٠٠دينا
العبداهللا٣١ المحمد أحمد بنت ٢،٠٠٠فوزية
علي)٣٢ (أم الناصر عبدالرحمن بنت ١،٥٠٠منيرة
العبداهللا٣٣ العبدالرحمن سليمان بنت ١،٠٠٠لطيفة
عادل)٣٤ (أم الناصر عبدالمحسن بنت ١،٠٠٠مريم
الناصر٣٥ الحسن سليمان بنت ١،٠٠٠ُمنى
العبداهللا٣٦ العبدالرحمن صالح بنت ١،٠٠٠ُمنى
العلي٣٧ الحسن عبداهللا بنت ١،٠٠٠ُمنى
العبداهللا٣٨ العبدالرحمن ناصر بنت ١،٠٠٠ُمنى
العبد٣٩ المحمد عبدالعزيز بنت ١،٠٠٠اهللانعيمة
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٤٣

الدعماألسماءم إجمالي
المحمد٤٠ السعد محمد بنت ٧٠٠شريفة
العبداهللا٤١ المحمد سليمان بنت ٦٠٠هدى
الحسن٤٢ السليمان عبداهللا بنت ٥٠٠بدور
العبداهللا٤٣ المحمد عبدالعزيز بنت ٥٠٠ليلى
المحمد٤٤ السليمان عبداهللا بنت ٥٠٠مريم
العبدالرحمن٤٥ عبدالكريم بنت ٥٠٠نورة
المحمده٤٦ البراهيم صالح بنت ٥٠٠دى

١٨٣،٩٠٠المجموع
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٤٤

(الحصاد)اشراع الحمولة : مجلة

اللجنةو)١ إصدارها وتتولى ، عام كل تصدر للحمولة دورية مطبوعة هي
وزوايا وأخبارها الحمولة بأمور تهتم زوايا على وتحتوي ، اإلعالمية

والثقاف والتربوية االجتماعية بالنواحي تهتم وتأتيأخرى ، وغيرها ية
نافذة لكونها نظرا صدورها بانتظام المجلس واهتمام المجلة أهمية
وما واألخبار والفعاليات المناشط بكل اإلحاطة تتضمن للحمولة إعالمية
من ذلك عن ينشأ وما ، األخرى األسر مع أقوى لعالقات تؤسس أن يرجى

، األواصر وتقوية الخبرات وتبادل للتعاون حرصمشروعات فهناك ولذا
إيصال وكذلك ، وبناتها الحمولة ألبناء المجلة إيصال على كبير
ذلك لكون األخرى األسر من بالحمولة عالقة له من كل إلى المجلة

معهم. التواصل صور أحد
٢(، التفاصيل من كبير وجانب المهام من كبير عدد المجلة بعمل يتعلق

استشارية لجنة وكذلك تحرير هيئة موادفللمجلة وإقرار لمراجعة
أصحاب من المقاالت جمع على المجلة فريق يعمل كما ، عدد كل
التوثيق يتم كما ، المجلس لجان لعمل التغطيات وجمع ، الثابتة الزوايا
المصورة. بالتغطية الحمولة مناشط وعموم والزيارات الملتقيات لجميع

هما)٣ المجلة من عددين إصدار تم المجلس عمل مدة لعام٢٠العددخالل
والعدد١٤٣٢ ،١٤٣٣لعام٢١هـ األعدادهـ صدور على المجلس حرص ومع

اإلعالمية) تعثر باللجنة متعلقة (وألسباب أنه إال ، وقتها في األخرى
بعام الخاص العدد الخاص١٤٣٤صدور العدد بترتيب البدء عن فضال هـ

عام١٤٣٥بعام بنهاية المجلس دورة انتهت حتى الذيه١٤٣٥هـ األمر ، ـ
ويعمل ، للمهمة مشكورا يتصدى أن الجديد المجلس من نؤمل يجعلنا

يراه.  ما وفق مشترك عدد في أو منفصلين العددين صدور على



تقرير مجلس الحمولة
لألعوام 1432هـ - 1435هـ

48

مجلسالحمولة تقرير

٤٥

تكاليف)٤ صرف ،يتم للمناشط العامة التبرعات من المجلة وطباعة تصميم
يلو الذي العدد تكاليف تمويل في عدد لكل اإلعالن عوائد من ،يستفاد يه

مبلغ تحصيل تم عوائد٥،٠٠٠وقد لعامريال المجلة عدد من إعالن
عام٥،٠٠٠،هـ١٤٣٢ عدد من إعالن عوائد .هـ١٤٣٣ريال
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٤٦

التواصلحادي المنازلعشر: زيارات في

تنويع باب ومن ، والتكاتف التواصل لحمة لزيادة الحمولة أفراد جهود تتضافر
فقد فوائدها وتعدد الجهود الزياراتتلك من عدد تنفيذ وكانتتم ، الغرض لهذا

قسمين: على
تحول)١ الصحية أحوالهم من أو السن كبار من الحمولة ألعيان زيارة

وذلك ومناسباتها الحمولة ملتقيات في المشاركة وبين باببينههم من
والعرفان .التقدير

ألبنزيارة)٢ وإكراما لذكرهم إحياء الراحلين الحمولة أعيان .ائهمألبناء
اإلعالن ويتم ، التواصل لجنة المزارين ذوي مع الزيارات هذه ترتيب على ويقوم

، كاف وقت قبل للعموم الزيارة مؤثرًاوعن الزيارات هذه وقع كان بمالقد
لدى للزائرين تقدير من الزيارات لهذه كان عما فضًال عليهم السرور من أدخلته

أسرهم وعموم وأبنائهم وأعالمزارين وبساطته،، الماضي ذكريات البعض إلى ادت
يجده الذي اإللحاح ذلك الزيارات لهذه النفسي اآلثار بجميل يوحي مما ولعل

تكرارها. بضرورة زيارتهم تتم ممن الزائرون
يرتب حيث ، النساء أوساط في مماثل فعل فهناك ، الرجال أوساط في يتم ومثلما

كبي من لألمهات زيارات النسائي لهذهالمجلس وجدن وقد ، واألرامل السن رات
بناتهن. من حضر ومن المزورات على الطيب األثر الزيارات
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األخبارثاني تفعيل : الحمولةعشر داخل

لألفرادخباراأل االجتماعية األحداث هي استحضار،هنا موضوعمع أن
بنشرها واآلخر: يتعلق بجمعها األول: يتعلق ، شقين ذو معهاوالتاألخبار ،فاعل

الذي التفاعل هو وإنما بالخبر المجرد العلم هي ليست النشر من المرادة والغاية
وحث رسالة بعث أو اتصال أو زيارة من الموقف يمليه بما الخبر متلقي به يقوم
الشرعي المقصد الجميع على يخفى وليس ، صنيعه بمثل للقيام منه القريبين

ذلك. وراء واالجتماعي
المعو أنمن دائرةلوم وحجم الموضوع حيث من أهميتها في تتفاوت األخبار

علىنشرها باعتبارها األخبار إلى النظر تم ولهذا قسمين:،
الوفاة دونأخبار الحمولة أفراد جميع إلى رسالة بها ُيبعث : وهذه

استثناء.
وفاةوهذه الحمولةأفرادتشمل بنات أزواج ووفاة الحمولة

ووفاوأوالدهن الحمولة.، أبناء زوجات ة
األخرى تصلهاألخبار أن في يرغب من إلى رسالة بها ُيبعث : وهذه

الحمولة. أفراد من
،وتشمل مستشفىالمرض عجديدالسكنال،ترقيةال،دخول قد،

،ال حادثالقران من قدومسالمة وفاةمولودال، أفرادمنقريبال،
الحمولةالحمولة أفراد أحد تحقيق على، حصوله أو معين إنجاز

ما. جهة من تقدير أو تكريم
بها العلم ليكون االنترنت على الحمولة موقع في األخبار جميع نشر يم كما

األفراد. عموم أمام متاحًا
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٤٨

عشر: المسابقاتثالث

لبث الحمولة أفراد بين تنفيذها يتم تنافسية فعاليات عن عبارة روحوهي
واإل وتفيدنجاز،التنافس ، والمتعة المعرفي والكسب الترابط روح تعزز أنها كما

األعوام وخالل ، الحمولة داخل المتنوع والتميز المواهب أصحاب استكشاف في
: التالية المسابقات ترتيب تم الماضية األربعة

الكريم) ١( القرآن من سور حفظ والبناتمسابقة للبنين
ب• تتم بناتالمسابقة بعض من اهللاتمويل رحمهم بوالديهن برا الحمولة
الجوائز• قيمة إجمالي رياال.٦،٦٤٨بلغ
مسابقة• على القائمون الكهفالبنيناختار سورة .حفظ
مسابقةورأت• على الالقائمات الدراسةتنويعالبنات مرحلة علىحسب

: التالي النحو

الدراسية حفظهالمرحلة المطلوب
ثال ، ثاني ، عمثاالبتدائية : أول جزء

سادس ، خامس ، وتباركاالبتدائية : رابع عم جزء
الكهفالمتوسطة سورة
ومريمالثانوية الكهف سورة

متنوعة)٢( أخرى مسابقات
محمد• األستاذ المجلس عضو من مشكور بتمويل تمت المسابقات هذه

تركي). (أبو المحمد حسن
الجوائز• قيمة إجمالي رياال.١٩،٥٠٠بلغ
التالي:تنوعت• حسب المسابقات
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األلقاء.١ العاممسابقة التعليم لطالب
أمام بالوقوف متسابق كل وقام ، والخطابة التقديم مواهب تستكشف وهي

وقا ، اختياره من موضوع وإلقاء متسابقالحضور كل بتقييم متخصصة لجنة ،مت
النتائج. وإخراج

االنشاد.٢ العاممسابقة التعليم لطالب
متحيث كل وقامقام ، اختاره الذي النشيد وإلقاء الحضور أمام بالوقوف سابق

جمال ، الوقوف التالية: طريقة العناصر خالل من متسابق كل بتقييم الحضور
النشيد. أبيات اختيار ، اإلنشاد توازن ، النطق وضوح ، الصوت

القصيرة.٣ القصة كتابة للنساءمسابقة مخصصة
الشخصياتحيث أسماء استحداث تحديدتم وتم ، القصة أحداث عليها تدور التي

تتجاوز ال المعطيات بهذه قصة تأليف المطلوب وكان ، للقصة العامة القضية
التقييم. منهجية نشر وتم ، صفحات ثالث

بالشبابالتفاعليةالمسابقة.٤ سنة٢٣- ١٥خاصة
عليها القائمين بين التواصل بسهولة تتميز مسابقة عادة،هي شهروتنفذ خالل

جوال على اإلجابات وتستقبل المتسابقين جوالت على السؤال يرسل حيث ، رمضان
في الجوائز وتوزيع النتائج إعالن ويتم ، اليوم نفس في ملتقىالالحمولة

السنوي.
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األنترنترابع على الحمولة موقع : التواصلوعشر
االليكتروني
التقنيات لجنة تقوم المجلس توجيه علىوفق الحمولة موقع تطوير على

ذات أفرادها أخبار وعرض بالحمولة التعريف في دوره يؤدي كي االنترنت
وزيارات ملتقيات من المجلس لجان بها تقوم التي للفعاليات والتغطية العمومية
في بالمنتدى السابق الموقع دمج اهللا بفضل تم وقد ، وغيرها وإصدارات تواصل

جدي بتصميم واحد علىموقع الموقع تطوير يتم أن على المجلس حرص وقد ، د
في األخذ مع استطاعوها التي التطويرية بالمهمة قاموا وقد الحمولة أبناء أيدي
التقنية بالجوانب يتصل فيما وبخاصة مستديمة عملية التطوير أن االعتبار

التطويرية الجرعة زيادة معه يؤمل بما ، االنترنت من االستفادة للموقعومجاالت
ويدعم المختلفة ولجانه المجلس عمل يفيد بما منه االستفادة مساحة تزداد وأن

الحمولة. داخل المتنوعة الشرائح بين التواصل
خدمة أدت التي الرسائل برنامج إدارة اللجنة عليها تقوم التي المهمة األمور ومن

اللجان. خدمة أو األخبار يخص فيما للحمولة جليلة
ا عمدت بإنشاءكما وذلك الحمولة أفراد بين التواصل وسائط زيادة إلى للجنة

مع األفراد وتقارب تعارف في جيد دور له وكان تويتر على للموقع حساب
البعض. بعضهم

المجلس اهتمامات ضمن من كان التواصلولقد لتسهيل التقنية استخدامات تفعيل
الحمولة وأفراد المجلس وسائلبين عدة عبر ومن، ذلك:،

الحمولة• المجلسوهو:جوال أمين عناية فـردتحت ألي الفرصة ويتيح ،
رسـالة عبـر لجانـه من لجنة أي أو للمجلس يريد ما إيصال الحمولة في

)٠٥٠٤٢٧١٥٤١، العـام خـالل الرسـائل من كبيرة مجموعة يستقبل وهو ، (
، جـوال رقـم إدراج طلـب ، جـوال رقـم تغييـر عـن إلـى: إبـالغ تتنوع

،است مواليد عن إبالغ ، تخرج عن إبالغ ، ترقية عن إبالغ ، وأسئلة فسارات
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إلخ. ... ، مسابقة في تفعمشاركة الرسـائل تلـك اسـتالم بعد يـلويتم
للجنة بتحويلها المطلوب المعنية.الدور

واستثمرتها• الحمولة منها استفادت الموقع: ولقد من الجوال بشـكلرسائل
ما ذلك على وساعد ، حـينجيد الحمولـة أبناء من االختصاص أهل بذله

بمسـتوى للرقـي خـالل الجـوال لرسائل نوعه من فريد نظام تأسيس في
المختلفة األنشطة في يمكن ما كل لتغطي يلي:،أدائها بما التقيد مع

حيـث− اللجـان ورؤسـاء المجلس أمين على الرسائل إرسال صالحية تقتصر
منهم كل يقوم أن على المجلس مـنأكد تكليـف أو استخدامها بمباشرة

لجنته أعضاء من الرسـالةيراه نص باعتماد شخصيًا هو يقوم أن شريطة ،
كبيرة. مسئولية من فيه لما األمر هذا في التدقيق على والحرص

على− لالحرص الجوال أرقام اسـتثناءإدراج دون الحمولـة شرائح جميع
ونساء تعديلشبابرجاال بسرعة واالهتمام تصلأ، التي الجوالت رقام

الحمولة جوال إلى رسالة عبر أصحابها .من
خاصـة− خانة الحمولـة) وضع بنات ببعض (المرتبطين الحمولة ألنساب

معهم التواصل يتم كي الرسائل نظام يرادفي التي الرسائل حال في
السنوي. الحمولة ملتقى لحضور دعوتهم أهمها ومن لهم إيصالها

االلكترون• )(bareed@alahaideb.org: يالبريد
أي يستقبل أوهو المجلـسمشاركة مع تواصل أو استفسار يـتمو حيـث ،

الحصـاد مجلـة فـي الحمولـة أفراد مشاركات يـتم،استقبال وكـذلك
واالستفسارات االقتراحات من مجموعة هـذهاستقبال فـي الجميـل ومـن ،

مـ التواصـل األخرى العوائل ألفراد تتيح أنها الحمولـةالوسيلة مجلـس ع
ذلك. غير أو استفسار أو معلومة لطلب إما ولجانه






