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من نحن

مؤسسة صندوق آل زامل

التأسيس

الرؤية

الرسالة

مســجلة لــدى اإلدارة العامــة للجمعيــات والمؤسســات 
األهليــة برقــم)22( وتاريــخ 1439/12/4هـــ | تــم تأســيس 

الصنــدوق قبــل أكثــر مــن ثالثــة عقــود

ــة  ــزة بأفرادهــا ومســاهماتها الفاعل أن تكــون أســرة ممي
القــدوة المتكاملــة والفاعلــة فــي  بنــاء  فــي المجتمــع 

المجتمــع

تســعى مؤسســة آل زامــل الخيريــة إلــى تحقيــق التكافــل 
المعيشــي  واالســتقرار  األســرة،  أفــراد  بيــن  والترابــط 
لهــم، وإلــى تأهيلهــم ليكونــوا صالحيــن متفاعليــن فــي 

تهــم مجتمعا



5

تعزيز صلة الرحم 
والتعاون والتكافل 

بين أفراد األسرة

الوضوح التواصل
والشفافية

االعتماد التعاون
على الذات

تحسين مستوى 
الكفاءة التشغيلية 
إلدارة المؤسسة 

الخيرية، واالستفادة 
من خبرات أفراد 

األسرة
تجاوز الصعوبات 

والتحديات االجتماعية 
والمادية التي يواجهها 

أفراد األسرة

بناء الفرد المتميز 
في شتى المجاالت 
العلمية واالجتماعية 
والعملية والثقافية 

واالستثمارية

تطوير الشراكات 
المجتمعية

الهدف الخامسالهدف األول

الهدف الرابعالهدف الثالثالهدف الثاني

األهداف 
االستراتيجية

الــقيم
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الحمد لله والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..

اِزِقيَن« ن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّ قال تعالى: »َوَما َأنَفْقُتم مِّ
1441هـ  لعامي  األسرة  صندوق  شركة  قدمته  ما  أبرز  عن  موجزًا  تقريرًا  يديكم  بين  نضع  أن  يسرنا 
و1442هـ، حيث استطاع صندوق األسرة بعون الله وتوفيقه ثم بدعم ومساندة أفراد أسرتنا العريقة 
الخير، رغم ظروف  الصعوبات وأال يتخلى عن تحقيق أهدافه واالستمرار في رسالة  يتجاوز كافة  أن 

جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية.
ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر والعرفان لذوي األيادي البيضاء وأهل الخير والعطاء من 
أبناء وبنات أسرتنا على وقوفهم ومساندتهم ودعمهم لصندوق األسرة ومشاريعه الوقفية متمثلة 
في وقف األسرة السادس “مشروع اإلسكان في حي المحمدية “ الذي سطر أجمل حملة تكافلية 
بفضل الله في فترة وجيزة، وقد تم االنتهاء منه وتأجيره ألفراد األسرة واألنساب واألصهار ، وما تبعه 
من تلقي دعم أفراد األسرة لوقفي األسرة السابع “فلل سكنية في حي العليا بعنيزة “ والمتوقع 
االنتهاء منه نهاية عام 2022م بإذن الله تعالى ، والوقف الثامن “أرض الدائري الداخلي بعنيزة”، والذي 

نتطلع أن يكون مشروعًا تجاريًا يليق بسمعة األسرة وتطلعات أهالي عنيزة.
كما تم ولله الحمد خالل عام 1441هـ الموافق 2020م ومع بداية تفشي جائحة كورونا وفرض إغالق 
القاعات من قبل الجهات المختصة، فقد تم استغالل هذه الفرصة لتطوير قاعة النخبة وإعادة تأهيل 

قاعة الرجال والطعام والواجهات ومقدمة القاعة الخارجية .
وقد ساعدنا ذلك الدعم والمساندة من أفراد األسرة في تحقيق أهداف مجلس اإلدارة وتنفيذ برامجنا 

وفق الخطة االستراتيجية المرسومة.
وإننا نرجو من الله أن يواكب صندوق أسرتنا أعلى مستويات النمو والتطور وُيلبي احتياجات المرحلة 
المقبلة، والتي تستلزم على أفراد األسرة مجتمعين الوقوف خلف مجلس اإلدارة لخلق العديد من 

النجاحات بما يحقق الريادة للصندوق على كافة المستويات، 
فأفراد األسرة هم الحافز والوقود الحقيقي لكل النجاحات، ولوال فضل الله ثم مشاركتهم ودعمهم 

لما توصلنا لهذه اإلنجازات.
سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحفظ على هذه البالد 

دينها وأمنها إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الرئيس التنفيذي 
أنس بن محمد السليم

افتتاحية التقرير
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ

خالد بن عبدالله بن 
حمد الزامل

محمد بن أحمد بن 
عبدالله الزامل

صالح بن عبدالله بن 
صالح السليم

عبدالله بن يحيى بن 
خالد السليم

منصور بن عبدالرحمن 
بن منصور الزامل

صالح بن محمد بن 
عبدالله الزامل

عبد امللك بن عبدالله 
بن منصور الزامل

عادل بن محمد بن 
خالد السليم

عبدالله بن زامل بن صالح 
الزامل السليم

أعضاء مجلس األمناء

محمد بن أحمد بن 
عبدالله الزامل 

رياض بن حمد  بن 
عبدالله الزامل 

طالل بن أحمد بن 
عبدالله الزامل

أحمد بن عبدالله بن 
صالح السليم 

عبدالله بن مساعد  بن 
خالد السليم

ماجد بن سليامن بن 
عبدالعزيز السليم

هاين بن محمد بن 
عبدالعزيز املنصور

أعضاء مجلس اإلدارة

عامد بن عبدالله بن 
زامل صالح الزامل 

السليم

عبدالله بن محمد بن 
عبدالله الزامل

8
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ

القوائم المالية
لشركة صندوق األسرة 
لعامي 2019 -  2020م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2019م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2019م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2019م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2019م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2019م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2019م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2019م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2020م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2020م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2020م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2020م
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القوائم المالية لشركة صندوق األسرة لعام 2020م
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اإلنشاءات والمباني لعامي 1441هـ و 1442هـ

ُخطــوة أخــرى نحــو الهــدف والرؤيــة الطّموحــة التــي رســمها اآلبــاء واألجــداد وســار علــى دربهــا 
األبنــاء منــذ نشــأة صنــدوق األســرة 

خيوطهــا  ونســجنا  ســطرناها  التــي  الواضحــة  الرســالة  درب  علــى  اإلنجــازات  مــن  آخــر  عامــًا 
فأثمــرت، ومــن ثمــرات هــذا العطــاء »مشــروع أوقــاف األســرة« الــذي المشــروع الــذي انطلــق 
عــام 1418هـــ، ومــا زال ُيثمــر خيــرًا وبركــًة ونمــاًء وقــد أثمــر خــالل العاميــن عــن ثــالث أوقــاف، 

ونســتعرض معــًا موجــزًا عنهــم: 

     أواًل: وقف األسرة السادس

§ يقع الوقف في حي المحمدية بعنيزة.	

§ أُقيــم المشــروع علــى خمســة عشــر أرضــًا وهبهــا أبنــاء وبنــات عبداللــه الحمــد الزامــل – 	
رحمــه اللــه – ألوقــاف األســرة اضافــًة إلــى مبلــغ عشــرة مالييــن ريــال وتــم جمــع باقــي 

المبلــغ مــن أفــراد األســرة جــزى اللــه الجميــع خيــر الجــزاء

§ يحتوي المشروع على 46 وحدة سكنية مختلفة األحجام والتصاميم.	

§ تكلفة المشروع: ثمانية عشر مليون ريال.	

§ بدأ المشروع على مرحلتين:	

               1. األولى بشهر أغسطس 2019م

               2. الثانية بشهر مارس 2020م

§ وانتهــى المشــروع للمرحلــة األولــى : بشــهر أغســطس 2021م وللمرحلــة الثانيــة بشــهر 	
مــارس 2022م

§ المستفيدون: هم أبناء األسرة بنظام اآلجار.	

§ آلية التأجير: تتم وفق الئحة تنظيمية معتمدة من مجلس األمناء.	

§ وتم بحمد الله تأجير جميع الوحدات المنتهية وعددها ثالثون وحدة سكنية 	
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ونستعرض معًا بعض الصور لوحدات الوقف السادس
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  ثانيًا: وقف األسرة السابع

أحد ينابيع العطاء المنضمة حديثًا لروافد األسرة الوقفية

§ يقع الوقف في  حي العليا بعنيزة.	

§ المشــروع عبــارة عــن ثمــان فلــل ســكنية مســتقلة جميعهــا متشــابهة التصميــم 	
الوجهــات مختلفــة 

§ وقــد بــدأ تنفيــذ المشــروع 21 يونيــه لعــام 2021م، ومــن المتوقــع  انتهــاء العمــل 	
بــه بنهايــة عــام 2022م بــإذن اللــه تعالــى.

§ وُيمثــل الوقــف مســاهمة األراضــي مــن وقــف المغفــور لهــا العمــة »فاطمــة 	
بنــت علــي بــن إبراهيــم الزامــل«، إضافــًة لمبلــغ مالــي، كمــا ســاهم عــدد مــن أفــراد 

ــزان حســناتهم. ــه ذلــك فــي مي ــارك، جعــل الل األســرة بهــذا المشــروع المب

§ تكلفة المشروع: خمسة ونصف مليون ريال 	

§ ريع الوقف: سيتم صرفه على أوجه الصرف الواردة في صك أوقاف األسرة .	

سائلين الله أن يتقبل من الجميع عطاياهم.

ونستعرض معًا بعض الصور لفلل الوقف السابع:
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بعض صور واجهات الوقف
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   ثالثُا: وقف األسرة الثامن »أرض الدائري الداخلي بعنيزة«
§ عبارة عن قطعة أرض مساحتها 2056 متر مربع  تم شراءها بمبلغ مليوني ريال	

§ تقــع علــى الدائــري الداخلــي فــي وســط ُعنيــزة بالمنطقــة الريفيــة حســب الدليــل اإلرشــادي 	
لبلديــة عنيزة.

§ تــم انتهــاء التفــاوض مــع ناظــر أرض النعيميــة المجــاورة الســتئجارها مــدة طويلــة لتكــون 	
ــع ــر مرب ــة 9000 مت المســاحة اإلجماليــة للمشــروع قراب

ونستعرض معًا بعض الصور ألرض الوقف الثامن:
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»تطوير قاعة النخبة لالحتفاالت«
ــا وفــرض إغــالق القاعــات مــن قبــل الجهــات المختصــة،  فقــد تــم اســتغال  ــة تفشــي جائحــة كورون مــع بداي

ــة لالحتفــاالت. ــر قاعــة النخب هــذه الفرصــة للعمــل علــى تطوي

وانطالقــُا مــن أهميــة النهــوض بمســتوى القاعــة كونهــا عنصــر حيــوي وهــام ليــس فقــط فــي 
مصــادر  دخــل الشــركة، بــل ولكونهــا واجهــة األســرة أمــام مجتمع ُعنيزة، والمقــر الدائم الجتماعات 

أفــراد األســرة الســنوية.

وقــد تــم البــدء فــي العمــل بتاريــخ 20 مــارس 2020م وخــالل مــدة ثالثــة أشــهر فقــط تــم إعــادة 
تأهيــل وتطويــر قاعــة الرجــال والطعــام والواجهــات ومقدمــة القاعــة الخارجيــة والداخليــة وتــم 

ــة. ــه الحمــد والمن ــه 2021م ولل ــخ 25 يوني االنتهــاء مــن جميــع هــذه األعمــال بتاري

ونستعرض معًا بعض الصور ألقسام القاعة
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ

القوائم المالية
 لمؤسسة صندوق آل زامل 
لعامي 1440هـ - 1441هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1440هـ



33

القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1440هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1440هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1440هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1440هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1441هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1441هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1441هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1441هـ
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القوائم المالية لمؤسسة صندوق آل زامل لعام 1441هـ
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6

24

16

24

45

اجتماعات
سنوية ودورية

مسابقات 
ومنافسات

لقاءات
ومحاضرات عن بعد

دورات تدريبية 
)حضورية – عن بعد(

مخيمات ترفيهية

ملتقيات تربوية
لألشبال والفتيات

شركاء النجاح

اتفاقيات/ 
مبادرات/ 

مساهمات 
مجتمعية

برامج وفعاليات 
متنوعة

إنفوجرافيك 
صندوق األسرة

1441هـ - 1442هـ

ضيوف اللقاءات 
– عن بعد

أرقام وإحصاءات عامة لعامي 1441هـ و1442هـ
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 صندوق األسرة
1441هـ - 1442هـ

مبادرة “حتى 
تزول”

تكريم “الممارسين 
الصحيين”

مبادرة
“تعليمهم ال يوقف”

رعاية “جائزة آل 
زامل للمتفوقات”

مبادرة “جمعية 
طهور بعنيزة”

منح تعليمة 

رعاية “مشاة 
عنيزة”

مبادرة
“كلنا أهل”

رعاية “اللقاء 
الخامس ألهالي 

عنيزة بالرياض”

دعم
“جمعية بيوت 

النسائية”

رعاية
“وقف الحلم 

الميسر”

اتفاقية “وقف 
العم محمد عبدالله 
الزامل – رحمه الله”

اتفاقية تعاون 
“جمعية عنيزة 

للخدمات اإلنسانية”

توزيع سالت غذائية 
بالتعاون مع جمعية البر 

الخيرية بعنيزة

تكريم الممارسين 
والممارسات من أبناء وبنات 

األسرة تقديرًا لجهودهم 
خالل جائحة كورونا

مشاركة جمعية ارتقاء 
بالتشجيع بالتبرع بأجهزة 
الحاسب اآللي القديمة

رعاية حفل جائزة آل زامل 
للمتفوقات للدورتين الـ 

20 و 21

رعاية مبادرة الجمعية 
للتوعية بمرض سرطان 

البروستاتا

توقيع اتفاقيات بثالث منح 
تعليمة ألفراد األسرة

عقد رعاية إستراتيجية 
بالتعاون مع لجنة 
التنمية اإلجتماعية 

بعنيزة

تفقد المتضررين من 
أفراد األسرة خالل 

جائحة كورونا

احتضان دار األسرة للقاء 
الخامس ألهالي عنيزة 
بالرياض لعام 1441هـ

مشاركة في توزيع 
سالت غذائية بالتعاون 

مع جمعية بيوت  
النسائية

رعاية حفل العيد لخريجات 
ومنسوبات جمعية الحلم 
الميسر باستضافة اللقاء 

بدار األسرة بالرياض

اتفاقية تعليمة لدعم 
برامج تعليمية ألبناء 

وبنات األسرة

اتفاقية تعاون مع جمعية 
تأهيل لتفعيل جوانب 
التعاون بين الجمعية 

وصندوق األسرة

مبادرات | مساهمات مجتمعية 1441هـ و1442هـ
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ

بيان متحصالت أفراد 
األسرة لعام 1441هـ
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300موضي عبد العزيز محمد المنصور1

8000000  75000020000 شركه مجموعه الزامل القابضة2

    270015555عبد الله علي عبد الله الزامل السليم3

    20000 خالد محمد عبد الله الزامل4

     500حمد خالد عبد الله السليم5

     500منيرة خالد عبد الله السليم6

  950   طارق إبراهيم عبدالله السليم7

300000      حمد عبد الله الزامل8

     300أحمد صالح الروق 9

     300 هشام محمد المنصور 10

     300 لولوة عبدالله الزامل 11

     300 أشواق عبدالرحمن الطريف12

     300 النا هشام محمد المنصور13

     300 الوليد هشام محمد المنصور14

     300 صالح سليمان الزامل – رحمه الله -15

     300 فاطمة أحمد الذكير 16

 100   300عمار صالح الزامل 17

     300غالب صالح الزامل 18

     300شيماء صالح الزامل19

     300آالء صالح الزامل20

     300نجالء صالح الزامل21

     300نورة صالح الزامل22

     300أسماء صالح الزامل 23

     300علي الغفيص 24

     300أحمد إبراهيم عبدالله السليم 25

     500محمد الحمد البراهيم السليم 26

     500منيرة خالد عبدالعزيز السليم 27

     500لولوة الصالح الذكير 28

     500سارة إبراهيم العظامي29

     300خالد محمد الحمد السليم 30

     300ميسون مشاري العبدالكريم31

     300منيرة خالد محمد السليم 32

     300بسمة خالد محمد السليم 33

     300محمد خالد محمد السليم34

بيان متحصالت أفراد األسرة لعام 1441هـ
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300عبدالمحسن خالد محمد السليم  35

     300ريم خالد محمد السليم 36

     300عبدالعزيز خالد محمد السليم 37

     300عبدالله محمد الحمد السليم 38

     300عبدالعزيز محمد الحمد السليم 39

     300مساعد محمد الحمد السليم40

     300الجادل محمد الحمد السليم41

     300أمهات محمد الحمد السليم42

     300سهيل منصور زامل الصالح السليم43

     300مها عبدالعزيز الذكير  44

     300وليد صالح السليم  45

     300إسماعيل زامل عبدالرحمن الزامل السليم 46

     300هشام سماعيل زامل  السليم 47

     300يوسف سماعيل زامل  السليم 48

     300خالد سماعيل زامل  السليم 49

     300ريم سماعيل زامل  السليم 50

     300عبدالله سماعيل زامل  السليم 51

     300زامل سماعيل زامل  السليم 52

 100    أوس عبد العزيز محمد الزامل53

 200    مساعد عبد الله صالح السليم54

 150 150  وفاء علي محمد الزامل55

     200عبد العزيز يوسف عبد الرحمن ال الشيخ56

     100تميم يوسف عبد الرحمن آل الشيخ57

 2657287    وقف الزويملية58

    2500 محمد يحيى عثمان الزامل59

    6400 مشاعل سلمان سليمان السلمان60

    43000 هيثم عبد الله الزامل61

    3810 يحيى عبد الله السليم62

 350000 7500040000 رياض حمد عبد الله الزامل63

10000     رياض حمد الزامل وإخوانه ووالديه وأجداده64

     500محمد علي سليمان الزامل65

     500هدى عبدالعزيز عبدالله الزامل66

     500لبنى محمد علي الزامل67

     500علي محمد علي السليمان الزامل68
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     500سليمان محمد علي السليمان الزامل69

     500زامل محمد علي السليمان الزامل70

     300سلطان بن عبدالله صالح السليم71

     300نوره صالح عبدالعزيز السحيمي )أم نجيب الزامل(72

     300أمل نسيب مدني )أم عثمان عبدالرحمن الزامل(73

     300نعيمة عبدالرحمن عبدالله الزامل74

     300نجيب عبدالرحمن عبدالله الزامل 75

     300هشام عبدالرحمن عبدالله الزامل76

     300منى عبدالرحمن عبدالله الزامل77

     300جمال عبدالرحمن عبدالله الزامل78

     300هناء عبدالرحمن عبدالله الزامل79

     300محمد عبدالرحمن عبدالله الزامل80

     300عثمان عبدالرحمن عبدالله الزامل81

     300عبدالله عبدالرحمن عبدالله الزامل82

     300علي عبدالرحمن عبدالله الزامل83

     300هدى عبدالرحمن عبدالله الزامل84

     300فوزية إبراهيم المطلق85

     300يوسف نجيب عبدالرحمن الزامل86

     300أحمد نجيب عبدالرحمن الزامل87

     300عبدالله نجيب عبدالرحمن الزامل88

     300نوره نجيب عبدالرحمن الزامل89

     300إبراهيم نجيب عبدالرحمن الزامل90

     300عبدالرحمن نجيب عبدالرحمن الزامل91

     300تمام نجيب عبدالرحمن الزامل92

     300سليمان نجيب عبدالرحمن الزامل93

     300أسماء صالح الخنيني94

     300دانة هشام عبدالرحمن الزامل95

     300فلك هشام عبدالرحمن الزامل96

     300هاجر هشام عبدالرحمن الزامل97

     300صالح هشام عبدالرحمن الزامل98

     300محمد هشام عبدالرحمن الزامل99

     300علياء هشام عبدالرحمن الزامل100

     300عبدالملك هشام عبدالرحمن الزامل101

     300نادية دخيل الدخيل102
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300نوره جمال عبدالرحمن الزامل103

     300عبدالرحمن جمال عبدالرحمن الزامل104

     300حصة جمال عبدالرحمن الزامل105

     300عبدالله جمال عبدالرحمن الزامل106

     300فاطمة جمال عبدالرحمن الزامل107

     300خالد جمال عبدالرحمن الزامل108

     300منى جمال عبدالرحمن الزامل109

     300أحمد جمال عبدالرحمن الزامل110

     300أمل عبدالله محمد الخرساني111

     300عبدالرحمن محمد عبدالله الزامل112

     300نوره عبدالرحمن محمد الزامل113

     300علياء محمد عبدالرحمن الزامل114

     300مشاعل أحمد نجيب الزامل115

     300بسمة أحمد نجيب الزامل116

     300مضاوي صالح هشام الزامل117

     300جمال عبدالرحمن جمال الزامل118

     300سارة عبدالله نجيب الزامل 119

     300عزيزة محمد علي الراجحي120

     300رقية بسام البسام121

     300 نواره عامر حمد البسام122

     300هند عبدالله حمد العيدي123

     300سلمى فهد محمد الشويعر124

     300آالء المنصور125

     300نجود خليل إبراهيم القناص126

     300أروى معاذ عبدالله الخنيني127

     300أحمد عبدالله عثمان الزامل128

     300مارلين أدوربل مانجوتارا129

     300رقية أحمد عبدالله الزامل130

   2000 1000عبد الرحمن عبد الله المنصور والعائلة131

     1000أحمد العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته132

    10005000عبد الحميد العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته133

     1000يوسف العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته134

    100010000عادل العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته135

   100073006000عدنان العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته136
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     1000باسم العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته137

     500منيرة العبدالرحمن عبدالله المنصور 138

     500أمل العبدالرحمن عبدالله المنصور 139

    380 نوره عبد العزيز الزامل السليم140

 1900000    عماره البشاوري141

 500    فاطمة عبد العزيز المحمد المنصور142

 200    عبد الرحمن سليمان عبد الله الزامل143

   25000  عبد الله علي الزامل144

    6000 سليمان حمد ابراهيم السليم145

    500 منى عبد العزيز صالح السليم146

   102809  وقف البندرية147

     300حمد عبدالله الحمد الزامل148

     300آن ماري أمري بكنون149

     300عبدالله حمد عبدالله الزامل150

     300منال الوهيبي151

     300منيرة عبد الله الزامل152

     300حمد عبدالله الزامل153

     300عبد العزيز عبد الله الزامل154

     300ماجد عبد الله الزامل155

     300رشا عبد الله الزامل156

     300ياسر حمد الزامل157

     300هيفاء القبوري158

     300ابتسام اليحيى159

     300حمد ياسر الزامل160

     300عبد الرحمن ياسر الزامل161

     300سلطان ياسر الزامل162

     300غسان حمد الزامل163

     300دانة أحمد الزامل164

     300وليد غسان الزامل165

     300أحمد غسان الزامل166

     300يارا غسان الزامل167

     300ريم حمد الزامل168

     300هيفاء حمد الزامل169

     300فهد السويلم170



51

إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300خالد فهد السويلم171

     300حماد فهد السويلم172

     300عمر فهد السويلم173

     300سعد فهد السويلم174

     300عبد الله فهد السويلم175

     300أحمد الزامل176

     300هيا الذكير177

     300منيرة أحمد الزامل178

     300هنوف أحمد الزامل179

     300صقر أحمد العبدالله الزامل180

     300مي ابراهيم العفالق181

     300أحمد صقر أحمد الزامل182

     300هيا  صقر أحمد الزامل183

     300الجوهرة صقر أحمد الزامل184

     300سليمان عبدالله الحمد الزامل185

     300فوزية سليمان البسام186

     300فيصل سليمان الزامل187

     300ندا السهيمي188

     300منيرة فيصل الزامل189

     300سليمان فيصل الزامل190

     300فوز فيصل الزامل191

     300حمد سليمان الزامل192

     300هيفاء العجالن193

     300عبدالله سليمان الزامل194

     300سارة الفوزان195

     300مضاوي سليمان الزامل196

    300100000فهد عبدالله الزامل197

     300لمياء عبدالرحمن العمران198

     300محمد فهد الزامل199

     300لطيفة فهد الزامل200

     300مضاوي فهد الزامل201

    300100000توفيق عبدالله الحمد الزامل202

     300نبيهة عبدالرحمن السبيعي203

     300مريم توفيق الزامل204
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300مضاوي توفيق الزامل205

     300مزنة توفيق الزامل206

     300عبدالعزيز عبدالله الحمد الزامل207

     300حصة ابراهيم البسام208

20002000 4499 300عمر عبدالعزيز الزامل209

     300أحمد عبدالعزيز الزامل210

     300دالل العميل211

     300حصة أحمد212

     300مضاوي عبدالعزيز الزامل213

     300عبدالرحمن عبدالله الزامل214

     300لولوة عبدالله الزامل215

     300بندر عبدالرحمن الزامل216

     300ناصر عبدالرحمن الزامل217

     300محمد عبدالرحمن الزامل218

     300حصة عبدالرحمن الزامل219

     300رقية عبدالعزيز الزامل220

     300لولوة بندر الزامل221

     300لين بندر الزامل222

     300لميس بندر الزامل223

     300عبد الرحمن محمد224

     300ايمان النعيم225

     300يارا ناصر الزامل226

     300علياء ناصر الزامل227

     300عبدالرحمن ناصر الزامل228

     300زامل عبدالله الحمد الزامل229

     300منيرة عبدالعزيز الزامل230

     300رجاء عبدالعزيز الجريد231

    30050000سفيان زامل الزامل232

     300مساعد زامل الزامل233

     300سعد زامل الزامل234

     300عبدالله زامل الزامل235

     300خالد زامل الزامل236

     300محمد زامل الزامل237

     300منال زامل الزامل238
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300هند زامل الزامل239

     300البدرة زامل الزامل240

     300مضاوي زامل الزامل241

     300زامل سفيان زامل الزامل242

     300خالد سفيان زامل الزامل243

     300نواف سفيان زامل الزامل244

     300سليمان سفيان زامل الزامل245

     300زامل مساعد الزامل246

     300منيرة مساعد الزامل247

    300150000أديب عبدالله الحمد الزامل248

     300ندى عبدالله العشبان249

     300عبدالله أديب الزامل250

     300عبير أديب الزامل251

     300نوف أديب الزامل252

     300صبا أديب الزامل253

     300أسيل الصالح254

     300فهد عبدالله أديب الزامل255

     300لطيفة عبدالله أديب الزامل256

     300أديب عبدالله أديب الزامل257

    300100000خالد عبدالله الحمد الزامل258

     300فوزية عبدالرحمن المنصور الزامل259

     300عبدالرحمن خالد الزامل260

     300لمى المهدى261

     300خالد عبد الرحمن262

     300مي خالد الزامل263

     300ياسمين خالد الزامل264

     300فاطمة خالد الزامل265

     300أروى خالد الزامل266

     300سلمى خالد الزامل267

     300منيرة خالد الزامل268

    30010000أسامة عبدالعزيز الزامل269

     300أسيل عبدالرحمن الزامل270

     300عبدالعزيز أسامة الزامل271

     300عبدالرحمن أسامة الزامل272
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300فيصل أسامة الزامل273

     300رزان أسامة الزامل274

     300شهد أسامة الزامل275

     300البتول أسامة الزامل276

    30028000سطام عبدالعزيز الزامل277

     300لينا يوسف البسام278

     300عبدالعزيز سطام الزامل279

     300محمد سطام الزامل280

     300سارة سطام الزامل281

     300ابراهيم سطام الزامل 282

     300حصة سطام الزامل283

     300عبدالله محمد عبدالله الزامل284

     300بشاير الروق285

     300نور عبدالله محمد الزامل286

     300محمد عبدالله محمد الزامل287

     300فواز عبدالله محمد الزامل288

     300طالل عبدالله محمد الزامل289

     300عبدالعزيز عبدالله محمد الزامل290

     300لولوة السليم291

     300أمل محمد الزامل292

     300مها محمد الزامل293

     300نورة محمد الزامل294

    300100000وليد عبدالله الحمد الزامل295

     300عبير محمد البواردي296

     300خالد وليد الزامل297

     300مشاعل وليد الزامل298

     300فيصل وليد الزامل299

     300مشاعل وليد الزامل300

     300لطيفة وليد الزامل301

     300نواف محمد الزامل302

     300دالل سليمان الزامل303

     300فهد نواف الزامل304

     300لولوة نواف الزامل305

     300بدر نواف الزامل306
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300علياء نواف الزامل307

   2000 300مضاوي عبد الرحمن منصور الزامل 308

     300فهد عبدالعزيز سليمان الروق الزامل309

     300سعاد محمد عبدالله الفرج310

     300عبد العزيز فهد عبدالعزيز سليمان الروق الزامل311

     300أمل صالح حمد العيدي312

     300بلسم عبدالعزيز سليمان الروق313

     300أبرار عبدالعزيز سليمان الروق314

     300دالل عبدالعزيز سليمان الروق315

     300منيرة حمد سليمان الروق316

     300عبدالرحمن سليم صالح السليم317

     300بدر عبدالرحمن سليم السليم318

     300مشاري عبدالرحمن سليم السليم319

     300منيرة صالح محمد السليم320

     300محمد عبدالرحمن سليم السليم321

     300وفاء محمد عبدالله التميمي322

     300علي سليم صالح السليم323

     300جمال سليم صالح السليم324

     300حصة سليم صالح السليم325

     300بدرية يحيى صالح السليم326

     300نوره سليمان حمد الروق327

     300بدرية سليمان حمد الروق328

     300أنفال صالح عبدالله صالح السليم329

     300محمد عبدالرحمن صالح السليم330

     300مضاوي محمد عبدالله التميمي331

     300الجوهرة بدر عبدالرحمن السليم332

     300عبدالرحمن سليمان حمد الروق الزامل333

     300معن عبدالرحمن سليمان حمد الروق الزامل334

     300مرام عبدالرحمن سليمان حمد الروق الزامل335

     300مشاعل عبدالرحمن سليمان حمد الروق الزامل336

     300منال عبدالرحمن سليمان حمد الروق337

1000   3100 وفاء صالح ناصر العوهلي338

 500    عبد الله محمد عبد الرحمن السليم339

50000   100001 علي عبد الله الزامل السليم340
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300يحيى زامل عبد الرحمن السليم341

     300نوره عبدالله عبدالرحمن السليم342

     300زامل يحيى زامل السليم343

     300عبد الله يحيى زامل السليم344

     300مشاري يحيى زامل السليم345

     300نهار يحيى زامل السليم346

     300رهف يحيى زامل السليم347

     300سعود يحيى زامل السليم348

     300هياء عادل عبد الله البطى349

1000    300لينا صالح عبد الله السليم350

     300يحيى زامل يحيى السليم351

     300عيسى زامل عبد الرحمن السليم352

     300أمل عبد الله ابراهيم الزامل353

     300رائد  عيسى زامل السليم354

     300فاطمه عيسى زامل السليم355

     300لولوه  عيسى زامل السليم356

     300سارة عيسى زامل السليم357

   1000500 مايا الزامل358

   30001500 عائشة عبد الله صالح السليم359

     300ابراهيم عبد الله صالح السليم360

   330  منى راشد عبد الرحمن الشمالن361

   45303000 عبد الله مساعد خالد السليم362

   220  عائشة عبد الرحمن علي بو عليان363

   500  مها عبد الرحمن علي بو عليان364

   1500500 سعد السليم365

    5000 جوهرة عبد العزيز محمد المنصور366

    5000 يوسف محمد صالح السليم367

    10000 مساعد عبد الله منصور الزامل368

    15000 عمر المنصور369

    10000 نبيل محمد عبد الله الزامل370

    6000 وفاء عبد الله عبد العزيز المنصور371

    3002000نوره صالح سليم الزامل372

     300يوسف محمد صالح السليم373

    5005000فريدة عبد الرحمن المنصور الزامل374
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله السليم375

     300مضاوي صالح العلي السليم376

     300فهد عبدالعزيز عبدالرحمن السليم377

     300عفاف محمد سليم السليم378

     300عبدالعزيز فهد عبدالعزيز السليم379

     300رغد فهد عبدالعزيز السليم380

     300ريما فهد عبدالعزيز السليم381

     300محمد فهد عبدالعزيز السليم382

     300الوليد فهد عبدالعزيز السليم383

   66169  مؤسسه طراز للتعمير - مهندس عادل السليم384

250000     علي العبد الله الزامل385

   50003000 عبد الرحمن خالد عبد الله الزامل386

    1100 نوال يحيى عبد الله السليم387

   3001000010000عبد الحميد بن عبد الله بن منصور الزامل388

     300فاطمة بنت محمد الزامل389

     300ندى بنت عبدالحميد الزامل390

     300رند بنت عبدالحميد الزامل391

     300جود بنت عبدالحميد الزامل392

     300رغد بنت عبدالحميد الزامل393

     300عبدالله بن عبدالحميد الزامل394

     300عبدالله بن عاصم السديس395

1000    300عبدالعزيز يحيى الصالح السليم396

     300نادية عبدالله الصالح السليم 397

100    300فواز عبدالعزيز يحيى السليم 398

     300عمر عبدالعزيز يحيى السليم399

     300محمد عبدالعزيز يحيى السليم400

     300عبدالله عبدالعزيز يحيى السليم401

     300أسامة عبدالعزيز يحيى السليم402

     300أفنان موسى حمد الموسى 403

     300شهد فهد عبدالله العبدالكريم404

     300نورة فواز عبدالعزيز يحيى السليم405

     300ربى فواز عبدالعزيز يحيى السليم406

     300دانة عمر عبدالعزيز يحيى السليم 407

     300عبدالعزيز عمر عبدالعزيز يحيى السليم408
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

   350200001000خالد محمد زامل إبراهيم الزامل409

     350ندى محمد عبدالرحمن المانع410

     350لتين خالد الزامل411

     350لينة خالد الزامل412

     350لولوة خالد الزامل413

     350فهد خالد الزامل414

    3700 زياد محمد عبد الله الزامل415

 500 3000400 أحمد السليم416

    2100 محمد زياد محمد العبد الله الزامل417

   55003000 أحمد صالح حمد الروق418

    2500 عبد العزيز يحيى الصالح السليم419

    4000 غسان مساعد الزامل420

    7000 فهد إبراهيم421

    50000 رياض  الزامل422

    30000 عبد الله حمد عبد الله الحمد الزامل423

    2740 عبد الرحمن سامى الزامل424

    10000 زامل الزامل425

   2450800 سمية سامى الزامل426

   2000  لولوه صالح الزامل427

   2000  منيرة صالح الزامل و بناتها428

13502500    منى محمد عبد الله الزامل429

 800    باسم عبد العزيز الزامل430

 1000    عبد الله صباح عبد العزيز الزامل431

 100    يوسف السليم432

    5000 فهد السليم433

    1000 نوره السليم434

    1500 صالح السليم435

   597  عبد العزيز الزامل436

   610  لميس السليم437

 400 600  أسماء السليم438

 200 320  عبد الله الزامل439

 100 570  فواز المنصور440

   110  عبد الله العوهلي441

   5200  عبد الله السليم442
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

   500  فاطمه الزامل443

   770  ابراهيم المذن444

 100 2000  مازن عبد العزيز الزامل445

   500  سبيكة يحيى الزامل446

   300  هدى عبد الرحمن447

   330  نوف عبد العزيز عبد الله البسام448

   100  نهى الزامل449

   5000  رشا مساعد الزامل450

   4600  محمد عبد الرحمن الزامل451

   500  فهد عبد الله السليم452

   100  آمال عبد الله البسام453

   1000  محمد عبد الرحمن السبيل454

   110  طارق عبد الله الزامل455

   1800  عبد الله يحيى السليم456

   550  ندى الناصر457

   50003000 نواف الزامل458

   1000  غادة علي السليم459

   120  منى عبد العزيز السليم460

   220  رازان محمد المنصور 461

   110  روان زامل عبد الله العثمان462

   1000  أحمد عبد الرحمن الزامل463

   1300  نهى جمال عبد الرحمن الزامل464

   1500  محمد عبد الرحمن الزامل465

    25000 أحمد الزامل الصالح السليم466

 200    خالد عبدالعزيز بن خالد السليم 467

    15000 هالة سليم الزامل468

591197  1765 علي الزامل469

    200 لولوة عبدالله 470

 1200    غالية حمد سليمان السليم471

   1600  فيصل صالح عبدالله الزامل472

 1500  1000 أحمد طالل الزامل473

 1000    يزيد أحمد السليم474

 5000    نورة صالح الشمالن475
 10000    أسرة د. سليمان عبدالعزيز السليم - رحمه الله-476
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

 4000    أسرة ماجد سليمان السليم 477

 5000    سليمان عبدالعزيز السليم وأحفاده478

 5000    لولوة عبدالعزيز السليم479

 1000    سارة سليمان السليم 480

 1000    نورة أحمد الحقباني481

 1000    العنود أحمد الحقباني482

 1000    لولوة أحمد الحقباني483

 1000    عبدالعزيز أحمد الحقباني484

    2900 عبدالعزيز سليمان إبراهيم الزامل السليم 485

    4900 صالح إبراهيم السليم 486

     300حمد عبدالرحمن السليم487

     300هدى عبدالعزيز السليم488

     300لولوة حمد السليم489

    30015000عبدالله اليحيى عبدالله الحمد السليم 490

     300نوال عبدالعزيز صالح السليم 491

     300رنا عبدالله اليحيى عبدالله الحمد السليم 492

     300أروى عبدالله اليحيى عبدالله الحمد السليم 493

     300لينة عبدالله اليحيى عبدالله الحمد السليم 494

     300عمر عبدالله اليحيى عبدالله الحمد السليم 495

     300منيرة عبدالله اليحيى عبدالله الحمد السليم 496

    20000 فواز عبدالعزيز السليم497

 1000    يوسف صالح السليم498

 1000    بدرية صالح الروق499
 1000    العم: عبدالله عبدالرحمن السليم -رحمه الله- 500
 500    محمد عبدالرحمن الذكير501

 500    عثمان حمد الخويطر502

 500    العم: فهد يحيى السليم - رحمه الله - 503

     300أحمد زامل صالح الزامل 504

     300فراس أحمد زامل الزامل505

     300زامل أحمد زامل الزامل506

     300فهد أحمد زامل الزامل507

     300مشاري أحمد زامل الزامل508

     300خالد أحمد زامل الزامل509

10000    300مضاوي أحمد زامل الزامل510
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300أحمد فهد أحمد الزامل511

     300خالد فراس أحمد الزامل512

     300يوسف فهد أحمد الزامل513

     300أحمد فراس أحمد الزامل514

     300عبدالملك فهد أحمد الزامل515

     300دالل فراس أحمد الزامل516

     300عبدالله مشاري أحمد الزامل517

     300الجوهرة يوسف عبدالله الشبيلي518

     300هزار صالح إبراهيم المحيميدي519

     300هديل عبدالله سليمان العيد 520

     300شهد فهد عبدالله المصيريعي521

 50    عبدالله محمد الزامل522

 50000    محمد منصور عبدالله المنصور الزامل523

    3002500نواف بن صالح بن عبدالله السليم524

     300بسمة بنت خالد العيدي525

     300أسيل بنت نواف السليم526

     300مضاوي بنت نواف السليم527

     300طالل بن نواف السليم528

 300    أمل عبدالرحمن المنصور الزامل529

 200    منى زامل عبدالرحمن السليم530

    1000 فهد بن محمد الصالح الروق 531

    3000 فهد عبدالله صالح السليم532

 200    ريم إبراهيم السليم533

 500    منى محمد الزامل534

    5000 هناء محمد الزامل535

 900    وفاء عبدالعزيز السليم وزوجها وأوالدها536

 500    محمد الصالح الروق537

 500    نورة محمد السليمان538

 500    عبدالعزيز أحمد صالح الزامل539

 1000    مضاوي صالح الروق540

 1000    الوالد عبدالله خالد السليم -رحمه الله -541

 1000    الوالد خالد عبدالله السليم -رحمه الله - 542

 1000    الوالدة لولوة صالح الزامل -رحمها الله -543

 500    سبيكة يحيى عثمان الزامل ووالديها544
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300فهد محمد العمير545

     300بدر محمد العمير546

     300عبدالله محمد العمير547

     300منصور محمد العمير548

     300ريما محمد العمير549

 500    مها عبدالرحمن البوعليان ووالديها550

 2000    جراح زامل العلي الزامل551

 6000    فهد عبدالعزيز السليم وأجداده552

 5000    صالح بن عبدالله بن صالح بن إبراهيم السليم553

 300    منى عبدالعزيز صالح السليم554

 500    فاطمة الذكير )عمتها ووالديها وإخوانها(555

 5000  15000 خالد زامل العبدالرحمن الزامل السليم556

 150    لولوة إبراهيم السليم557

 500    فاعل خير 558

 400    فهد محمد السليم559

 300    محمد بن صالح بن إبراهيم السليم -رحمه الله -560

 300    لولوة بنت سليمان العبدالله السليم -رحمها الله-561

 500    سليمان يحيى صالح السليم وأبناءه وزجته ووالده 562

 1295    فاعل خير 563

 2000    عدنان عبدالرحمن المنصور وأسرته ووالديه564

 2000    سبيكة عبدالرحمن الذكير 565

 2000    فاطمة عبدالله الصالح السليم 566

 300000    احفاد عبد الله العلي الزامل السليم567

 2000    خالده السليم568

    100000 عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الزامل569

 1500500   ابتسام حمد إبراهيم السليم570

 1800    صالح حمد خالد السليم571

 3000    العم عبدالرحمن المنصور الزامل - رحمه الله -572

 3000    الوالد عبدالله المنصور الزامل -رحمه الله- 573

 3000    الوالدة موضي العبدالله بن سليمان -رحمها الله-574

 3000    الوالدة منيرة الحمد الشبيلي - رحمها الله -575

 1000    العم محمد العبدالله المنصور الزامل -رحمه الله- 576

 1000    العمة حصة العبدالله المنصور الزامل -رحمها الله-577
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

 1000    العمة منيرة العبدالله المنصور الزامل 578

 1000    العم عبدالعزيز العبدالله المنصور الزامل 579

 1000    العم يوسف العبدالله المنصور الزامل 580

 1000    العمة فاطمة العبدالله المنصور الزامل 581

 1000    العمة لولوة العبدالله المنصور الزامل 582

 1000    العمة مضاوي العبدالله المنصور الزامل 583

 1000    العم عبدالملك العبدالله المنصور الزامل 584

 1000    العم حمد العبدالله المنصور الزامل 585

 1000    العم مساعد العبدالله المنصور الزامل 586

 1000    العم عبدالحميد العبدالله المنصور الزامل 587

 2000    األخت منى األحمد العبدالله الزامل -رحمها الله-588

 1500    األخ يحيى األحمد العبدالله المنصور الزامل589

 1500    األخت أسية األحمد العبدالله المنصور الزامل590

 5000    الوالد أحمد العبدالله المنصور الزامل -رحمه الله-591

 5000    الوالدة نورة السليمان البسام -رحمها الله-592

 5000    أمل العبدالعزيز العبدالله الزامل593

 500    البنت بثينة بنت محمد األحمد الزامل594

 500    االبن أحمد بن محمد األحمد الزامل595

 500    االبن عثمان بن محمد األحمد الزامل596

 500    البنت خولة بنت محمد األحمد الزامل597

 500    االبن سلمان بن محمد األحمد الزامل598

 500    البنت الهنوف بنت محمد األحمد الزامل599

 500    االبن عبدالعزيز بن محمد األحمد الزامل600

 500    البنت الجوهرة بنت محمد األحمد الزامل601

 500    االبن عبدالله بن يوسف الجفالي602

 500    البنت أمل بنت أحمد المحمد الزامل603

 2500    العم عبدالله الزامل الصالح الزامل السليم604

 2500    العم محمد العبدالله العلي الزامل 605

300000     فاعل خير و زوجته606

 100    عبد العزيز عبد الله عبد الرحمن السليم607

 7000    عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز الزامل608

    15000 شركة أبناء زامل عبدالرحمن السليم للتجارة609

    10000 عبدالرحمن عبدالعزيز محمد المنصور610

    2000 عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الزامل611
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    325 ديم حمد عبدالله القرعاوي612

    5000 حصة حمد إبراهيم السليم613

    1000 فاطمه خالد عبداالله السليم614

    650 عبد الله حمد عبد الله القرعاوي615

    500 هديل إبراهيم616

    4760 ريم أديب علي الزامل617

    40000 فهد علي الزامل السليم618

    40000 يعقوب يوسف عبد الرحمن السليم619

    600 محمد يوسف عبد الله الزامل620

15000  300500002000يوسف عبدالرحمن إبراهيم الزامل621

     300لولوة بنت فهد الخالد السليم 622

     300غيداء بنت يوسف العبدالرحمن الزامل623

     300نوره بنت يوسف العبدالرحمن الزامل624

     300حصة بنت يوسف العبدالرحمن الزامل625

     300نوف بنت يوسف العبدالرحمن الزامل626

     300عبدالرحمن بن يوسف العبدالرحمن الزامل627

     300صالح محمد خالد السليم628

     300منى عبدالعزيز الزامل629

     300محمد صالح محمد السليم630

     300نورة أحمد البعادي631

     300ماجد صالح محمد السليم632

     300بشاير صالح محمد السليم633

     300نورة صالح محمد السليم634

     300عبدالرحمن صالح محمد السليم635

     300صالح محمد صالح السليم636

     300منيرة محمد صالح السليم637

     300عبدالله عبدالعزيز محمد المنصور -رحمه الله-638

     300مضاوي إبراهيم المنصور - رحمها الله-639

     300حصة عبدالرحمن السحيمي )أم إبراهيم المنصور(640

     300إبراهيم عبدالله عبدالعزيز المنصور641

     300ناصر إبراهيم عبدالله المنصور642

     300فيصل إبراهيم عبدالله المنصور643

     300أسامة إبراهيم عبدالله المنصور644

     300يوسف عبدالله عبدالعزيز المنصور -رحمه الله-645
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     300لولوة عبدالله عبدالعزيز المنصور646

     300فيصل خالد عثمان األحمد647

     300خالد عبدالله عبدالعزيز المنصور -رحمه الله- 648

     300عبدالعزيز خالد عبدالله المنصور649

     300معاذ خالد عبدالله المنصور650

     300يوسف خالد عبدالله المنصور651

     300عاصم خالد عبدالله المنصور652

     300وفاء عبدالله عبدالعزيز المنصور 653

     300وليد عبدالله عبدالعزيز المنصور654

     300ثامر وليد عبدالله المنصور655

     300ريان وليد عبدالله المنصور656

     300مشاري وليد عبدالله المنصور657

     300سعود وليد عبدالله المنصور658

     300محمد عبدالله عبدالعزيز المنصور659

     300عبدالله محمد عبدالله المنصور660

     300عبدالرحمن محمد عبدالله المنصور661

     300مالك محمد عبدالله المنصور662

     300فهد عبدالله عبدالعزيز المنصور663

300000     فاعل خير وزوجته664

     300نوره صالح عبد المحسن الشمالن665

 5000  3005000لينا سليمان عبد العزيز سليمان السليم666

     300عبد الله عبد المحسن عبد الله العنقري667

     300عبد العزيز عبد المحسن عبد الله العنقري668

     300محمد عبد المحسن عبد الله العنقري669

     300موضي عبد المحسن عبد الله العنقري670

     300سارة عبد المحسن عبد الله العنقري671

     300بسمة عبد المحسن عبد الله العنقري672

     300باسل سليمان عبد العزيز سليمان السليم673

     300سليمان باسل سليمان عبد العزيز  السليم674

     300نواف باسل سليمان عبد العزيز  السليم675

    3006000لميس سليمان عبد العزيز سليمان السليم676

     300هيا سامر عبد العزيز الحقيل677

     300عبد العزيز سامر عبد العزيز الحقيل678

     300ياسمين سامر عبد العزيز الحقيل679
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     300سليمان سامر عبد العزيز الحقيل680

     300سطام سامر عبد العزيز الحقيل681

    3005000سارة سليمان عبد العزيز سليمان السليم682

     300نوره أحمد عبد العزيز الحقبانى683

     300العنود أحمد عبد العزيز الحقبانى684

     300لولوه أحمد عبد العزيز الحقبانى685

 1000   300بسمة أحمد عبد العزيز الحقبانى686

     300عبد العزيز أحمد عبد العزيز الحقبانى687

    30017000ماجد سليمان عبد العزيز سليمان السليم688

     300حصة حمد عبد العزيز السليم689

     300سليمان ماجد سليمان  السليم690

     300نوره ماجد سليمان السليم691

     300عبد العزيز سليمان عبد العزيز السليم692

     300حمد ماجد سليمان السليم693

2000     عبدالله الصالح اليحيى السليم - رحمه الله -694

1000     فهد بن يحيى السليم - رحمه الله - 695

1000     حصة بنت عبدالعزيز السليم 696

1000     البندري عبدالله العبدالجبار697

1000     عبدالله بدر العبدالجبار698

1000     هيا عثمان المحرج699

1000     عزام بن فهد بن يحيى السليم700

1000     محمد بدر العبدالجبار701

1000     نادية بنت عبدالعزيز السليم702

500     لولوة اليحيى العبدالله السليم 703

500     هدى إبراهيم الزامل وزوجها ووالديه وعمته وخالته704

1000     هدى الزامل وأوالدها وبناتها وأزواجهم وزوجاتهم705

500     هدى إبراهيم الزامل )عنها ووالديها ووالديهم(706

100     عمار صباح عبدالعزيز الزامل707

100     فريال علي عبدالله الزامل708

1000     صالح عبدالعزيز المنصور709

200     مالك عبدالرحمن علي البوعليان710

500     ماجدة عبدالرحمن المنصور711

500     أديب علي العبدالله الزامل712

501     نوال عبدالله فهد البسام713
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502     إبراهيم عبدالله عبدالرحمن البسام714

500     فهد إبراهيم عبدالله البسام715

100     صفية التركي716

500     فاطمة صالح السليم717

100000     فهد عبدالله الصالح السليم 718

2500     لولوة طالل أحمد الزامل 719

20000     مؤسسة وقف زامل عبدالرحمن السليم720

1500     غادة محمد 721

100000     أحمد عبدالعزيز بن سليم السليم ووالديه وأسرته722

500     منصور عبدالله 723

    1825 إبراهيم محمد الزامل 724

260     عبدالرحمن محمد خالد السليم725

500     رزان حمد عبدالله الزامل726

2000     منيرة خالد عبدالله الزامل 727

    5100 محمد عبدالله إبراهيم الزامل728

400     حمد محمد السويداني - رحمه الله -729

200     موضي فايز السعيد730

200     نوارة السليمان الذكير - رحمها الله -731

1500     حصة حمد السويداني732

200     رواء خالد السليم733

200     فهد خالد السليم734

200     عبدالله خالد السليم735

200     نواف خالد السليم736

500     يحيى خالد يحيى الخالد العبدالعزيز السليم737

    21898 عمر العوهلي738

3000     يوسف صالح العلي السليم739

    1600 سليمان عبدالعزيز سعد السليم 740

    12000 فهد بن عبدالله إبراهيم الزامل741

1400   1000 فهد إبراهيم السليم742

3000     عبير عبدالله عبدالرحمن السليم743

    25000 عبدالله خالد محمد الزامل744

    50010000عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز السليم745

500     عبدالعزيز سامي الزامل746

500     مساعد الزامل747
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200   23650 خالد محمد الزامل748

1100     فاطمة خالد السليم749

    3000 أحمد إبراهيم السليم750

   1000  بشرى خالد عبدالله المنصور751

1000   4000 مي عبدالرحمن عبدالله الزامل752

500     نور عبدالله محمد الزامل753

    25000 عادل محمد خالد السليم754

3000   3000 عبدالرحمن منصور عبدالرحمن الزامل755

1000     زامل بن أحمد بن زامل السليم756

    3200 زامل عامر السليم757

1000     فهد أحمد الزامل السليم758

    3500 فهد خالد فهد السليم759

    20000 حمد بن عبدالله بن منصور الزامل760

    5300 هاني محمد السليم761

400     نورة محمد عبدالله المنصور762

10000     عبدالرحمن سليمان عبدالله السليم -رحمه الله-763

2000     جوزاء العبدالله الخليفة764

950150  2300 شذى عبدالحميد زامل السليم 765

100     عبدالله محمد عبدالله الزامل 766

10000     لميس سليمان عبد العزيز سليمان السليم ووالديها767

    2000 محمد بن يعقوب بن يوسف الزامل السليم768

100     مساعد عبدالله صالح السليم769

50     عبدالله أنس محمد السليم770

5001100 500  نايف إبراهيم عبدالله السليم771

500     محمد العبدالله المحمد المنصور772

    13000 طالل سليمان عبدالرحمن السليم773

10000     راكان يوسف السلمان774

1000     بندر إبراهيم صالح السليم775

2000     موضي سليم السليم - رحمها الله -776

2000     يحيى سليم السليم - رحمه الله -777

2000     منيرة فهد الشمري - رحمها الله -778

2000     مضاوي عبدالله الصغير - رحمها الله -779

1500     أبو إبراهيم صالح الزنيدي - رحمه الله - 780

2000     فهد يحيى السليم - رحمه الله -781
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500     عبدالله هيثم الزامل782

1000     منى إبراهيم سليمان الزامل783

1500     محمد عبدالرحمن السليم784

1500     فاطمة عبدالله السليم785

    7500 مضاوي أحمد الزامل786

5005000    سارة بنت صالح بن محمد الزامل787

   2200  ريما السليم 788

200   3500 محمد  الزامل 789

1000     محمد عبدالله إبراهيم الزامل وأسرته790

1000     يوسف محمد منصور العبدالله الزامل ووالديه وأسرته791

    1000 فيصل فهد عبدالله السليم792

500     عبدالعزيز عبدالله سعد السليم793

200   3000 محمد الزامل794

100     عبدالله الزامل 795

500     عبدالرحمن صباح الزامل796

    11317 عبدالله إبراهيم زامل الزامل797

100     أسامة عبدالعزيز يحيى السليم 798

300     محمد عبدالعزيز خالد السليم799

100   500 عبدالرحمن بن فهد بن محمد السليم800

10000     حصة حمد السليم801

   100  خالد إسماعيل الزامل802

2000     خالدة محمد الذكير803

1000     حاتم حمد عبدالله الزامل804

500 100   علي أديب الزامل 805

1000     نورة يحيى الزامل806

1000     معاذ يحيى الزامل807

1000     منى يحيى الزامل808

1000     عبدالرحمن يحيى الزامل809

1000     بدر عبدالله القرعاوي810

1000     خالد عبدالله القرعاوي811

1000     لينة يحيى الزامل812

1000     سارة يحيى الزامل813

1000     أحمد يحيى الزامل814

1000     عبدالرحمن أحمد القرعاوي815
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1000     نورة أحمد القرعاوي816

1000     فهد حمدان الحمدان817

1000     لميس حمدان الحمدان818

500     صالح يحيى صالح السليم وإخوانه819

500     نهاد حمد العامر820

100000     نورة عبدالرحمن بن منصور الزامل821

    50036741عبدالله زامل الصالح الزامل السليم 822

     500منيرة علي محمد السليم823

     500نادية عبدالله زامل الصالح الزامل السليم824

     500هند عبدالله زامل الصالح الزامل السليم825

     500هنا عبدالله زامل الصالح الزامل السليم826

     500هيفاء عبدالله زامل الصالح الزامل السليم827

     500عبير عبدالله زامل الصالح الزامل السليم828

   50052505000عماد عبدالله زامل الصالح الزامل السليم829

     500منى عبدالله زامل الصالح الزامل السليم830

     500لمى عبدالله زامل الصالح الزامل السليم831

1000    500طالل عبدالله زامل الصالح الزامل السليم832

     500ليلى عبدالله زامل الصالح الزامل السليم833

     500منال إبراهيم الزامل834

     500سارة صالح المنصور835

     500ليان عماد عبدالله الزامل السليم836

     500عبدالله عماد عبدالله الزامل السليم837

     500دينا عماد عبدالله الزامل السليم838

     500رهف طالل عبدالله الزامل السليم839

     500عبدالله طالل عبدالله الزامل السليم840

    3003000سليمان البراهيم الزامل السليم841

 1503000 300100بدرية عبدالعزيز الزامل السليم842

     300نورة سليمان زامل السليم843

     300عبدالله سليمان زامل السليم844

     300محمد العبدالله المحمد المنصور845

    25000 نجيب الزامل البراهيم الزامل السليم846

    3000 عمر عبدالعزيز السليم847

    6000 محمد عبدالله إبراهيم الزامل848

    4927 سعود مساعد الزامل849
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 2400    راكان يوسف صالح السليم850

 1400    يحيى خالد يحيى السليم851

     300محمد عبد الله محمد الزامل852

     300محمد صالح عبد الله أبو بشر سليمان الزامل853

1000   3002000باسل محمد صالح عبد الله أبو بشر سليمان الزامل854

   300 300سحر محمد الضلعان855
     300بسمة باسل محمد صالح أبو بشر الزامل856
     300ديمه باسل محمد صالح أبو بشر الزامل857

    1500 صالح المنصور858

    8750 محمد عبد الله الزامل859

    1500 محمد عبد الله المنصور860

    5750 عبد الله حمد عبد الله861

    6000 عبير عبد الله السليم862

    200 ريان الزامل863

    1500 خالد مساعد السليم864

    200 لولوه السليم865

    500 فاعل خير866

    300 عبد الله صالح عبد الله السليم867

    1750 اسيل السليم868

   500  راكان السليم869

 30    فيصل يعقوب السليم870

 1000    فاطمه خالد السليم871

 1400    يحيى خالد السليم872

 753    عبد الله خالد المنصور873

 500    علياء عبد الله السليم874

 500    مي زامل عبد الله الزامل875

 400    حصة ابراهيم السليم876

 1000    سارة صالح الزامل877

 2000    غادة محمد القرعاوي878

 200    سارة خالد الزامل879

 200000    نوره الزامل880

 400    رند فهد عبد الله السليم881

 57    خالد حمد السليم882

300000   300200000منصور عبدالرحمن الزامل883
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     300لولوه صالح ابا الخيل884

     300عبد الرحمن منصور الزامل885

     300هيفاء محمد البسام886

     300لولو عبدالرحمن الزامل887

     300سارة عبد الرحمن الزامل888

     300منصور عبد الرحمن الزامل889

     300فايز منصور الزامل890

     300دالل منصور أبالخيل891

     300منصور فايز الزامل892

     300سلمى فايز الزامل893

     300نوف فايز الزامل894

     300فهد منصور الزامل895

     300شيهانة خالد الخضير896

     300علياء فهد الزامل897

     300فيصل منصور الزامل898

     300هالة منصور الزامل899

    14000 معتصم عبد الله السليم900

 1000    فهد زامل الزامل901

 1000    نوره صالح الزامل902

    9250 ابراهيم السليم903

     300نوره صالح الزامل904

     300أديب فهد الزامل905

     300فيصل أديب فهد الزامل906

     300عامر أديب فهد الزامل907

     300فهد أديب فهد الزامل908

     300ريم أديب فهد الزامل909

     300ندى أديب الزامل910

     300منى فهد الزامل911

     300وليد فهد الزامل912

     300خالد وليد الزامل913

     300مها فهد الزامل914

    30010000سمير فهد الزامل915

    3005000بسام فهد الزامل916

     300شوق بسام الزامل917
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300نوره بسام الزامل918

     300عبد العزيز بسام الزامل919

     300زامل بسام الزامل920

     300رياض فهد الزامل921

     300فهد رياض الزامل922

     300فراس رياض الزامل923

     300بدر رياض الزامل924

     300لينا رياض الزامل925

     300منى أحمد العامر926

     300عبير سليمان الحميميدي927

     300تغريد حمد الهطالني928

     300دالل عبدالله البسام929

     300دانة بسام الزامل930

    3002500منار محمد حمد السليم931

    3001750حصة خالد عبد العزيز السليم932

     300 محمد منصور عبد الله المنصور الزامل933

     300 منصور محمد منصور عبد الله المنصور الزامل934

     300 أحمد محمد منصور عبد الله المنصور الزامل935

     300يوسف محمد منصور عبد الله المنصور الزامل936

     300عبد العزيز محمد منصور عبد الله المنصور الزامل937

120100    وليد صالح حمد السليم938

   300162503000محمد األحمد العبدالله المنصور الزامل939

     300أمل عبدالعزيز الزامل940

     300أحمد محمد األحمد الزامل941

     300عثمان محمد األحمد الزامل942

     300سلمان محمد األحمد الزامل943

     300عبد العزيز محمد األحمد الزامل944

     300بثينة  محمد األحمد الزامل945

     300خولة  محمد األحمد الزامل946

     300الهنوف محمد األحمد  الزامل947

     300الجوهرة محمد األحمد  الزامل948

     300أسية أحمد عبد الله الزامل949

     300مشاعل خالد الجبرين950

     300عبد الله يوسف الجفالي951
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300أمل أحمد محمد الزامل952

  200  300منيرة خالد السليم953

400200  1400 يوسف يحيى صالح السليم954

     300أحمد عبد الله العلي الزامل - رحمه الله -955

     300لولوه صالح الحمد الروق956

    300100000طالل أحمد العبد الله الزامل957

     300مزنة عبد الرحمن العبد الله الزامل958

     300أحمد طالل أحمد العبد الله الزامل959

     300لولوه طالل أحمد العبد الله الزامل960

     300منيرة طالل أحمد العبد الله الزامل961

     300هالة طالل أحمد العبد الله الزامل962

     300لؤي أحمد العبد الله  الزامل963

     300نوره زامل العبد الله الزامل964

     300ريما لؤي أحمد العبد الله  الزامل965

     300لين لؤي أحمد العبد الله  الزامل966

     300لمى  لؤي أحمد العبد الله  الزامل967

     300فواز لؤي أحمد العبد الله  الزامل968

     300مها أحمد العبد الله الزامل969

     300دانيا أحمد  العبد الله الزامل970

     300مزنة أحمد العبد الله الزامل971

     300سليم زامل الزامل972

     300نوال محمد السليمان الذكير973

     300هاني سليم زامل الزامل974

     300زامل سليم زامل الزامل975

     300محمد سليم زامل الزامل976

     300هالة سليم زامل الزامل977

     300عبد الله سليم زامل الزامل978

     300ابراهيم سليم زامل الزامل979

     300سليمان سليم زامل الزامل980

     300عبدالعزيز سليم زامل الزامل981

     300عبد العزيز سليم زامل الزامل982

     300ابراهيم عبدالرحمن الزامل السليم983

1000   3002500تركى زامل عبد الرحمن الزامل السليم984

     300موضي عبد الله محمد العقيل985
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

     300لميا عبد الرحمن عبد العزيز النعيم986

     300نواف تركى زامل عبد الرحمن الزامل السليم987

     300سلمان  تركى زامل عبد الرحمن الزامل السليم988

500  300 300رنا صالح األحمد الذكير989

     300عبد الله بن يحيى بن خالد السليم990

     300عايدة علي التميمي991

     300سارة عبد الله يحيى خالد السليم992

     300الجوهرة عبد الله يحيى خالد السليم993

     300فواز عبد الله يحيى خالد السليم994

     300نوف عبد الله يحيى خالد السليم995

     300خالد عبد الله يحيى خالد السليم996

     300نوره عبد الله يحيى خالد السليم997

     300لولوه المحمد العبد الله الزامل998

     500حصة ابراهيم الزامل السليم999

     300عبدالرحمن يحيى سليم السليم 1000

     300عائشة فهد خالد السليم1001

     300شاهر عبدالرحمن يحيى سليم السليم 1002

     300سليم عبدالرحمن يحيى سليم السليم 1003

     300سعد عبد العزيز سعد السليم1004

     300شيماء عبد الرحمن يحيى السليم1005

     300عبد العزيز سعد عبد العزيز السليم1006

     300مضاوي سعد عبد العزيز السليم1007

     300نوره سعد عبد العزيز السليم1008

    1821 بشرى خالد السليم1009

  500   صقر عبد الله عبد العزيز السليم1010

   10000  عبد الله األديب الزامل1011

   1000  ديما  حمد عبد العزيز السليم1012

   1200  مضاوي محمد الزامل1013

   100  فيصل سلطان محمد ازامل 1014

 3000    فوز عبد الله المنصور1015

150000150000    هشام عبد الرحمن عبد الله الزامل1016

 150    عمر الزامل1017

 300    منصور عبد الله الزامل1018

 1000    فهد عبد العزيز سليمان الروق1019



76

إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

  1000 2500 فاعل خير1020

  300   فاعل خير1021

  300   فاعل خير1022

    500 فاعل خير1023

  1000   فاعل خير1024

  1000   فاعل خير1025

     2400فاعل خير1026

    10875 فاعل خير1027

    500 فاعل خير1028

   2500  فاعل خير1029

   1000  فاعل خير1030

   2500  فاعل خير1031

   200  فاعل خير1032

    1600 فاعل خير1033

  300   فاعل خير1034

   3500  فاعل خير1035

   1275  فاعل خير1036

   1000  فاعل خير1037

    600 فاعل خير1038

  350   فاعل خير1039

  200   فاعل خير1040

    250 فاعل خير1041

    6500 فاعل خير1042

    11500 فاعل خير1043

    3000 فاعل خير1044

    250 فاعل خير1045

    250 فاعل خير1046

    3013 فاعل خير1047

  1000   فاعل خير1048

  350   فاعل خير1049

  1000   فاعل خير1050

    3125 فاعل خير1051

  300   فاعل خير1052

   300  فاعل خير1053
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

   5000  فاعل خير1054

    500 فاعل خير1055

    2000 فاعل خير1056

    5000 فاعل خير1057

    800 فاعل خير1058

  1000   فاعل خير1059

   100  فاعل خير1060

   200  فاعل خير1061

  400   فاعل خير1062

    2240 فاعل خير1063

    1000 فاعل خير1064

    5000 فاعل خير1065

    500 فاعل خير1066

    8500 فاعل خير1067

   500  فاعل خير1068

   11500  فاعل خير1069

 200    فاعل خير1070

 1000    فاعل خير1071

 10200    فاعل خير1072

    500 فاعل خير1073

    6000 فاعل خير1074

   500  فاعل خير1075

 2000    فاعل خير1076

    2000 فاعل خير1077

 4000    فاعل خير1078

 3000    فاعل خير1079

 300    فاعل خير1080

    3250 فاعل خير1081

 100    فاعل خير1082

 100    فاعل خير1083

 300    فاعل خير1084

 300    فاعل خير1085

 4000    فاعل خير1086

 100    فاعل خير1087
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

   3000  فاعل خير1088

   400  فاعل خير1089

   300  فاعل خير1090

 1021    فاعل خير1091

  1850   فاعل خير1092

 1000    فاعل خير1093

 300    فاعل خير1094

 5000    فاعل خير1095

 500    فاعل خير1096

    15000 فاعل خير1097

    14000 فاعل خير1098

 500  2000 فاعل خير1099

1500     فاعل خير1100

5000     فاعل خير1101

1000     فاعل خير1102

1800     فاعل خير1103

1500     فاعل خير1104

    5725 فاعل خير1105

500     فاعل خير1106

1000     فاعل خير1107

2500     فاعل خير1108

    15000 فاعل خير1109

10000     فاعل خير1110

2000     فاعل خير1111

10000     فاعل خير1112

200     فاعل خير1113

250     فاعل خير1114

10000     فاعل خير1115

500     فاعل خير1116

48000     فاعل خير1117

2000   1000 فاعل خير1118

    17500 فاعل خير1119

    10000 فاعل خير1120

    10000 فاعل خير1121
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إسكان األسرةتبرعات الوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

500     فاعل خير1122

5000     فاعل خير1123

    15000 فاعل خير1124

    40000 فاعل خير1125

5000     فاعل خير1126

1000   3000 فاعل خير1127

    2000 فاعل خير1128

500     فاعل خير1129

4400   5000 فاعل خير1130

341     فاعل خير1131

1500     فاعل خير1132

500     فاعل خير1133

 300    فاعل خير1134

   380  فاعل خير1135

    500 فاعل خير1136

    1900 فاعل خير1137

    2980 فاعل خير1138

    3332 فاعل خير1139

  1000   فاعل خير1140

    7500 فاعل خير1141

     300فاعل خير1142

     300فاعل خير1143

     300فاعل خير1144

   200  فاعل خير1145

 900  3000 فاعل خير1146

5000     فاعل خير1147

 12000    فاعل خير1148

  350   فاعل خير1149

 3000    فاعل خير1150

207700328908539494915100584095410270051اإلجمالي 
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ

بيان متحصالت أفراد 
األسرة لعام 1442هـ
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

100   2727 شذى عبد الحميد زامل السليم1

700200    يوسف يحيى صالح السليم2

5492850 120000 1000000 مجموعة الزامل القابضة 3

50000   50000 عادل محمد الخالد السليم4

   100  باسم عبد العزيز العبد الله الزامل5

  100   بدرية عبد العزيز الزامل السليم6

    500 خلود يحيى عبد الرحمن السليم7

    6000 مشاعل سلمان سليمان السلمان8

     300يحيى زامل عبد الرحمن السليم9

     300نوره عبدالله عبدالرحمن السليم10

     300زامل يحيى زامل السليم11

     300عبد الله يحيى زامل السليم12

     300مشاري يحيى زامل السليم13

     300نهار يحيى زامل السليم14

     300رهف يحيى زامل السليم15

     300سعود يحيى زامل السليم16

     300هياء عادل عبد الله البطي17

   300 300لينا صالح عبد الله السليم18

     300يحيى زامل يحيى السليم19

     300عيسى زامل عبد الرحمن السليم20

     300أمل عبد الله ابراهيم الزامل21

     300رائد  عيسى زامل السليم22

     300فاطمة عيسى زامل السليم23

     300لولوة  عيسى زامل السليم24

     300سارة عيسى زامل السليم25

100000   50000 أحمد عبد العزيز سليم السليم26

    100000 أبناء سليمان عبد العزيز السليم27

150     ديما صالح الرميح28

  10002000  ديما السليم29

10  380  فواز المنصور30

20307    خالد حمد خالد السليم31

200     على الزامل32

150     لمى عبد الله زامل السليم33

150     رامي السليم34

150     منيره النصر الله35

بيان متحصالت أفراد األسرة لعام 1442هـ
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
150     ديمة أحمد عبد الرحمن الزامل36

150     أسيل أحمد عبد الرحمن الزامل37

150     مضاوي محمد الزامل38

   2000 1000عبد الرحمن عبد الله المنصور والعائلة39

     1000أحمد العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته40

    10007060عبد الحميد العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته41

     1000يوسف العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته42

    100015000عادل العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته43

    10005000عدنان العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته44

     1000باسم العبدالرحمن العبدالله المنصور وعائلته45

     500منيرة العبدالرحمن عبدالله المنصور 46

     500أمل العبدالرحمن عبدالله المنصور 47

    5000 منال عبد الله السليم48

50000     عبد العزيز سليمان عبد العزيز49

  100 150 بدريه عبد العزيز الزامل السليم50

    10000 عبدالله صباح عبدالعزيز الزامل 51

    500 هيثم عبد الله الزامل52

     150حمد خالد عبد الله السليم53

     300أحمد عبد الله صالح اليحيى السليم54

     300عبد الله أحمد عبد الله صالح اليحيى السليم55

     300مالك أنس السليم56

     300يوسف صالح على السليم57

     300بدريه صالح الروق58

 1000   300أسماء يوسف صالح على السليم59

     300موضي يوسف صالح على السليم60

     300عبد الرحمن يوسف صالح على السليم61

     300مساعد إبراهيم عبدالله السليم62

     300لما فهد الزامل63

     300تقى مساعد السليم64

     300عبدالله مساعد السليم65

     300تاال مساعد السليم66

     300عبدالمجيد مساعد السليم67

     300عبدالملك مساعد السليم68

     300عبد اإلله مساعد السليم69

     300عبدالعزيز يحيى الصالح السليم70
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300نادية عبدالله الصالح السليم 71

     300فواز عبدالعزيز يحيى السليم 72

     300عمر عبدالعزيز يحيى السليم73

     300محمد عبدالعزيز يحيى السليم74

     300عبدالله عبدالعزيز يحيى السليم75

     300أسامة عبدالعزيز يحيى السليم76

     300أفنان موسى حمد الموسى 77

     300شهد فهد عبدالله العبدالكريم78

     300نورة فواز عبدالعزيز يحيى السليم79

     300ربى فواز عبدالعزيز يحيى السليم80

     300دانة عمر عبدالعزيز يحيى السليم 81

     300عبدالعزيز عمر عبدالعزيز يحيى السليم82

     300عبد العزيز فواز عبدالعزيز يحيى السليم 83

     300منى عبد الله صالح العليان84

     300ساره صالح الزامل85

     300فيصل  صالح الزامل86

     300مزنه  صالح الزامل87

     300حصه صالح الزامل88

     300سلمى صالح الزامل89

    35000 سطام عبد العزيز الزامل90

   1000  ديما حمد السليم91

     300نوره عبد الرحمن صالح السليم92

     300نوال عبد الرحمن السليم93

     300عبد الله عبد الرحمن السليم94

     300لينا عبد الرحمن السليم95

     1000حجيه خالد عبد العزيز السليم96

     1000 خالد عبد العزيز  زامل السليم97

     1000رواء خالد يحيى السليم98

     1000الين خالد عبد العزيز السليم99

     1000عبد العزيز خالد عبد العزيز السليم100

    8000 منى الزامل101

   31921  وقف البندرية102

3000     ليلى عبد الرحمن عبد الله الزامل103

     300حمد عبدالله الحمد الزامل104

     300آن ماري أمري بكنون105
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300عبدالله حمد عبدالله الزامل106

     300منال الوهيبي107

     300منيره عبد الله الزامل108

     300حمد عبدالله الزامل109

     300عبد العزيز عبد الله الزامل110

     300ماجد عبد الله الزامل111

     300رشا عبد الله الزامل112

     300ياسر حمد الزامل113

     300هيفاء القبوري114

     300ابتسام اليحيى115

     300غسان حمد الزامل116

     300دانة أحمد الزامل117

     300وليد غسان الزامل118

     300أحمد غسان الزامل119

     300يارا غسان الزامل120

     300لولوة غسان الزامل121

     300ريم حمد الزامل122

     300هيفاء حمد الزامل123

     300فهد السويلم124

     300خالد فهد السويلم125

     300حماد فهد السويلم126

     300عمر فهد السويلم127

     300سعد فهد السويلم128

     300عبد الله فهد السويلم129

     300أحمد عبدالله حمد الزامل130

     300هيا الذكير131

     300منيرة أحمد الزامل132

     300هنوف أحمد الزامل133

     300صقر أحمد العبدالله الزامل134

     300مي ابراهيم العفالق135

     300أحمد صقر أحمد الزامل136

     300هيا  صقر أحمد الزامل137

     300الجوهرة صقر أحمد الزامل138

     300سليمان عبدالله الحمد الزامل139

     300فوزية سليمان البسام140



86

إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300فيصل سليمان الزامل141

     300ندا السهيمي142

     300منيره فيصل الزامل143

     300سليمان فيصل الزامل144

     300فوز فيصل الزامل145

     300حمد سليمان الزامل146

     300هيفاء العجالن147

     300عبدالله سليمان الزامل148

     300مشاعل عبدالله الزامل 149

     300ساره الفوزان150

     300مضاوي سليمان الزامل151

    30050000فهد عبدالله حمد الزامل152

     300لمياء عبدالرحمن العمران153

     300محمد فهد الزامل154

     300لطيفة فهد الزامل155

     300مضاوي فهد الزامل156

     300توفيق عبدالله الحمد الزامل157

     300نبيهة عبدالرحمن السبيعي158

     300مريم توفيق الزامل159

     300مضاوي توفيق الزامل160

     300مزنه توفيق الزامل161

     300عبدالعزيز عبدالله الحمد الزامل162

     300حصة ابراهيم البسام163

     300رغد البابطين164

     300عمر عبدالعزيز الزامل165

     300أحمد عبدالعزيز الزامل166

     300دالل العميل167

     300حصه أحمد الزامل168

     300ليلى أحمد الزامل169

     300عبدالرحمن عبدالله الزامل170

     300لولوة عبدالله الزامل171

     300بندر عبدالرحمن الزامل172

     300عبدالرحمن بندر الزامل 173

     300ناصر عبدالرحمن الزامل174

     300محمد عبدالرحمن الزامل175
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300حصة عبدالرحمن الزامل176

     300رقية عبدالعزيز الزامل177

     300لولوة بندر الزامل178

     300لين بندر الزامل179

     300لميس بندر الزامل180

     300عبد الرحمن محمد181

     300سارة محمد القريف182

     300جوهرة محمد الزامل 183

     300إيمان النعيم184

     300يارا ناصر الزامل185

     300علياء ناصر الزامل186

     300صبا ناصر الزامل187

     300عبدالرحمن ناصر الزامل188

     300زامل عبدالله الحمد الزامل189

     300منيرة عبدالعزيز الزامل190

     300رجاء عبدالعزيز الجريد191

    30050000سفيان زامل الزامل192

     300مساعد زامل الزامل193

     300سعد زامل الزامل194

     300عبدالله زامل الزامل195

     300خالد زامل الزامل196

     300محمد زامل الزامل197

     300منال زامل الزامل198

     300هند زامل الزامل199

     300البدرة زامل الزامل200

     300مضاوي زامل الزامل201

     300زامل سفيان زامل الزامل202

     300خالد سفيان زامل الزامل203

     300نواف سفيان زامل الزامل204

     300سليمان سفيان زامل الزامل205

     300زامل مساعد الزامل206

     300منيره مساعد الزامل207

    30050000أديب عبدالله الحمد الزامل208

     300ندى عبدالله العشبان209

     300عبدالله أديب الزامل210
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300عبير أديب الزامل211

     300نوف أديب الزامل212

     300صبا أديب الزامل213

     300أسيل الصالح214

     300فهد عبدالله أديب الزامل215

     300لطيفة عبدالله أديب الزامل216

     300اديب عبدالله أديب الزامل217

     300خالد عبدالله الحمد الزامل218

     300فوزية عبدالرحمن المنصور الزامل219

     300عبدالرحمن خالد الزامل220

     300لمى المهدى221

     300خالد عبد الرحمن222

     300مي خالد الزامل223

     300ياسمين خالد الزامل224

     300فاطمة خالد الزامل225

     300أروى خالد الزامل226

     300سلمى خالد الزامل227

     300منيرة خالد الزامل228

   300150005000أسامة عبدالعزيز الزامل229

     300أسيل عبدالرحمن الزامل230

     300عبدالعزيز أسامة الزامل231

     300عبدالرحمن أسامة الزامل232

     300فيصل أسامة الزامل233

     300رزان أسامة الزامل234

     300شهد أسامة الزامل235

     300البتول أسامة الزامل236

     300مضاوي عبدالعزيز الزامل237

     300سطام عبدالعزيز الزامل238

     300لينا يوسف البسام239

     300عبدالعزيز سطام الزامل240

     300محمد سطام الزامل241

     300سارة سطام الزامل242

     300ابراهيم سطام الزامل 243

     300حصة سطام الزامل244

    30050000عبدالله محمد عبدالله الزامل245



89

إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300بشاير الروق246

     300نور عبدالله محمد الزامل247

     300محمد عبدالله محمد الزامل248

     300فواز عبدالله محمد الزامل249

     300طالل عبدالله محمد الزامل250

     300عبدالعزيز عبدالله محمد الزامل251

     300لولوة السليم252

     300أمل محمد الزامل253

     300مها محمد الزامل254

     300نورة محمد الزامل255

     300وليد عبدالله الحمد الزامل256

     300عبير محمد البواردي257

     300خالد وليد الزامل258

     300مشاعل وليد الزامل259

     300فيصل وليد الزامل260

     300مشاعل وليد الزامل261

     300لطيفة وليد الزامل262

     300نواف محمد الزامل263

     300دالل سليمان الزامل264

     300فهد نواف الزامل265

     300لولوة نواف الزامل266

     300بدر نواف الزامل267

     300علياء نواف الزامل268

   8994  عبد الله الزامل269

     300إبراهيم عبدالرحمن عبد العزيز الزامل270

     300عبد العزيز سليمان الروق الزامل271

     300فهد عبدالعزيز سليمان الروق الزامل272

     300عبد العزيز فهد عبدالعزيز سليمان الروق الزامل273

     300أمل صالح حمد العيدي274

     300بلسم عبدالعزيز سليمان الروق275

     300أبرار عبدالعزيز سليمان الروق276

     300دالل عبدالعزيز سليمان الروق277

     300منيرة حمد سليمان الروق278

     300عبدالرحمن سليمان حمد الروق الزامل279

     300معن عبدالرحمن سليمان حمد الروق الزامل280
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300مرام عبدالرحمن سليمان حمد الروق الزامل281

     300مشاعل عبدالرحمن سليمان حمد الروق الزامل282

     300منال عبدالرحمن سليمان حمد الروق283

     300منيرة حمد سليمان الروق284

     300عبدالرحمن سليم صالح السليم285

     300بدر عبدالرحمن سليم السليم286

     300مشاري عبدالرحمن سليم السليم287

     300منيره صالح محمد السليم288

     300محمد عبدالرحمن سليم السليم289

     300وفاء محمد عبدالله التميمي290

     300علي سليم صالح السليم291

     300جمال سليم صالح السليم292

     300محمد عبد الرحمن سليم السليم293

     300بدرية يحيى صالح السليم294

     300نوره سليمان حمد الروق295

     300بدرية سليمان حمد الروق296

     300أنفال صالح عبدالله صالح السليم297

     300محمد عبدالرحمن صالح السليم298

     300مضاوي محمد عبدالله التميمي299

     300الجوهرة بدر عبدالرحمن السليم300

     300عبد الرحمن ه بدر عبدالرحمن السليم301

    100000 حصه ابراهيم البسام302

    10000 زياد حمد العبد الله الزامل303

     300حمد العبد الرحمن العبد الله السليم304

     300هدى عبد العزيز الصالح السليم305

    5174 عمر العوهلي306

    10000 زامل الزامل307

   96400  عبد الحميد عبد الله المنصور الزامل308

 500    رازان الزامل309

    4444 عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الزامل 310

    4700 محمد زياد محمد الزامل 311

    5000 فريدة عبدالرحمن المنصور الزامل 312

    20000 يوسف محمد صالح السليم313

    45000 فهد علي الزامل السليم314

    3000 وفاء عبدالله عبدالعزيز المنصور315
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
    500 بدرية عبدالعزيز الزامل السليم316

     300نوره صالح عبد المحسن الشمالن317

     300لينا سليمان عبد العزيز سليمان السليم318

     300عبد الله عبد المحسن عبد الله العنقري319

     300عبد العزيز عبد المحسن عبد الله العنقري320

     300محمد عبد المحسن عبد الله العنقري321

     300موضي عبد المحسن عبد الله العنقري322

     300ساره عبد المحسن عبد الله العنقري323

     300بسمه عبد المحسن عبد الله العنقري324

     300باسل سليمان عبد العزيز سليمان السليم325

     300سليمان باسل سليمان عبد العزيز السليم326

     300نواف باسل سليمان عبد العزيز السليم327

     300لميس سليمان عبد العزيز سليمان السليم328

     300هيا سامر عبد العزيز الحقيل329

     300عبد العزيز سامر عبد العزيز الحقيل330

     300ياسمين سامر عبد العزيز الحقيل331

     300سليمان سامر عبد العزيز الحقيل332

     300سطام سامر عبد العزيز الحقيل333

     300ساره سليمان عبد العزيز سليمان السليم334

     300نوره أحمد عبد العزيز الحقباني335

     300العنود أحمد عبد العزيز الحقباني336

     300لولوه أحمد عبد العزيز الحقباني337

     300بسمه أحمد عبد العزيز الحقباني338

     300عبد العزيز أحمد عبد العزيز الحقباني339

     300ماجد سليمان عبد العزيز سليمان السليم340

     300حصة حمد عبد العزيز السليم341

     300سليمان ماجد سليمان السليم342

     300نوره ماجد سليمان السليم343

     300عبدالعزيز سليمان عبد العزيز السليم344

     300حمد ماجد سليمان السليم345

    50000 يوسف بن عبدالرحمن اإلبراهيم الزامل 346

    500 هيثم عبدالله الصغير347

    50000 خالد عبدالله حمد الزامل348

    3001000نورة صالح سليم الزامل 349

     300يوسف بن عبدالرحمن اإلبراهيم الزامل 350
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300لولوة بنت فهد الخالد السليم351

     300غيداء بنت يوسف العبدالرحمن الزامل 352

     300نورة بنت يوسف العبدالرحمن الزامل353

     300حصة بنت يوسف العبدالرحمن الزامل 354

     300نوف بنت يوسف العبدالرحمن الزامل 355

     300عبدالرحمن بن يوسف العبدالرحمن الزامل 356

    2000 عبدالعزيز يحيى صالح السليم357

    5000 عبدالله مساعد خالد السليم358

     300إبراهيم عبدالله صالح السليم359

     300وليد يحيى عبدالله خالد السليم360

     300خالد وليد يحيى عبدالله خالد السليم361

     300مساعد وليد يحيى عبدالله خالد السليم362

     300طالل وليد يحيى عبدالله خالد السليم363

    250000 منصور عبدالرحمن المنصور الزامل 364

    300 عبدالعزيز أحمد صالح الزامل365

    3000 لينا سليمان عبدالعزيز السليم366

    2000 غالية حمد سليمان السليم367

   300  علي عادل علي الزامل السليم368

    5000 تركي زامل عبدالرحمن الزامل السليم369

    4000 سليمان إبراهيم زامل السليم370

    7500 وليد صالح حمد السليم371

    2646 لينا عبدالمحسن محمد الشبل372

 300    نايف خالد عبدالرحمن المنصور373

    30025000أحمد الزامل الصالح الزامل 374

     300فراس أحمد الزامل375

     300زامل أحمد الزامل376

     300فهد أحمد الزامل377

     300مشاري أحمد الزامل378

     300خالد أحمد الزامل379

     300مضاوي أحمد الزامل380

     300هزار صالح المحيميدي381

     300الجوهرة يوسف الشبيلي382

     300هديل عبدالله العيد383

     300شهد فهد المصيريعي384

     300أحمد فهد الزامل385
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300خالد فراس الزامل386

     300يوسف فهد الزامل387

     300أحمد فراس الزامل388

     300عبدالملك فهد الزامل389

     300دالل فراس الزامل390

     300عبدالله مشاري الزامل391

     300حصة بنت إبراهيم الزامل السليم392

    3005000عبدالله اليحيى العبدالله الحمد السليم393

     300نوال العبدالعزيز الصالح السليم394

     300رنا العبدالله اليحيى السليم395

     300أروى العبدالله اليحيى السليم396

     300لينة العبدالله اليحيى السليم397

     300عمر العبدالله اليحيى السليم398

     300منيرة العبدالله اليحيى السليم399

    2000 عالء عبدالله عبدالعزيز الزامل400

  1000 11000 فاتن عبدالله عبدالعزيز الزامل401

    100050000عبدالملك عبدالله منصور الزامل402

     1000نورة عبدالرحمن القاضي403

     1000منصور عبدالملك عبدالله الزامل404

     1000حصة عبدالملك عبدالله الزامل405

     1000هند عبدالملك عبدالله الزامل 406

     300عبدالعزيز عبدالرحمن السليم407

     300مضاوي صالح العلي السليم408

     300فهد عبدالعزيز عبدالرحمن السليم 409

     300عفاف محمد سليم السليم410

     300عبدالعزيز فهد عبدالعزيز السليم411

     300رغد فهد عبدالعزيز السليم412

     300ريما فهد عبدالعزيز السليم413

     300محمد فهد عبدالعزيز السليم414

     300الوليد فهد عبدالعزيز السليم415

    5000 سليمان حمد إبراهيم السليم416

    30045000فهد عبدالله الزامل 417

     300وفاء عبدالرحمن القاضي418

     300رابعة سليمان الخليفة419

     300جواد فهد عبدالله الزامل 420
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     300المثنى فهد عبدالله الزامل421

     300عبدالله فهد عبدالله الزامل422

     300عبدالرحمن فهد عبدالله الزامل423

     300ريف فهد عبدالله الزامل424

     300رهف فهد عبدالله الزامل425

    10000 محمد العبدالله العلي الزامل 426

    2100 موضي الفهد الخالد السليم427

    1000 وجد زياد محمد الزامل 428

    50000 حمد عبدالله العلي الزامل 429

    200 عبدالله أنس محمد السليم430

    5000 مساعد عبدالله منصور الزامل 431

   2000  أحمد عبدالعزيز السليم432

    10000 منصور البراهيم الزامل 433

    2300 العنود زامل بن عبدالرحمن الزامل السليم434

    6000 محمد العبدالله الزامل 435

    11250 خالد محمد الزامل436

    4250 خالد محمد الزامل437

     300حصة خالد عبدالله السليم438

     300وليد محمد زامل الزامل439

     300لمياء عبدالرحمن الوهيبي440

     300غادة وليد محمد الزامل441

     300سارة وليد محمد الزامل442

     300محمد وليد محمد الزامل443

     300خالد وليد محمد الزامل444

     300مها محمد زامل الزامل445

     300ليان ماجد  القهيدان446

     300عبدالعزيز ماجد القهيدان447

     300دانه ماجد القهيدان448

     300يارا ماجد القهيدان449

    30010000خالد محمد زامل الزامل450

     300ندا محمد المانع451

     300لتين خالد محمد الزامل452

     300لينا خالد محمد الزامل453

     300لولوه خالد محمد الزامل454

     300فهد خالد محمد الزامل455
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
    1000 رنا صالح األحمد الذكير456

    30000 خالد الزامل العبدالرحمن الزامل السليم457

     300صالح بن عبدالله بن صالح السليم458

     300منيرة عبدالله العليان459

     300محمد صالح عبدالله السليم460

     300دانة صالح عبدالله السليم461

     300ديما صالح عبدالله السليم462

    200 لولوة إبراهيم عبدالله السليم463

    300100000عبدالله بن عبدالعزيز الزامل 464

     300خالدة السليم465

     300عبدالعزيز الزامل466

     300سارة الزامل467

     300مضاوي الزامل 468

     300نورة الزامل469

    100000 هشام عبدالرحمن عبدالله الزامل 470

    5000 عبدالعزيز سليمان إبراهيم الزامل السليم471

 1000    ريم إبراهيم عبدالله السليم472

 1500 1500  عمر الزامل473

 2000    عبدالله سليمان حمد الروق الزامل474

    5000 بدرية عبدالله سليمان الزامل 475

    20000 ماجد محمد حمد السليم476

    15000 هيفاء حمد عبدالله الزامل 477

    2000 فاطمة صالح عبدالله الزامل 478

 6100  3000 منى زامل السليم479

 75    خالد باسم عبدالعزيز الزامل480

 150  300 أحمد السليم 481

   200  نورة سليمان صالح الزامل 482

 100    ماجد عبدالله صالح السليم483

    4000 أحمد طالل أحمد الزامل484

 200    معتز عبدالله الزامل485

 1000    منصور عبدالله الزامل 486

 100    عبدالله عبدالمحسن عبدالله العنقري487

 4243    إبراهيم محمد عبدالله الزامل 488

 1500    صالح عبدالله صالح السليم489

    40000 مساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم 490
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    7908 سعود مساعد الزامل 491

    7000 مضاوي عبدالرحمن منصور الزامل 492

    3000 زامل عامر عبدالعزيز السليم493

 500    سارة صالح محمد الزامل 494

 2650    منى محمد عبدالله الزامل 495

    10000 باسم أحمد عبدالعزيز المنصور496

    30010000عبدالله سعد عبدالعزيز السليم497

    100 عبير أحمد بن حمد السليم498

    10000 عبدالرحمن عبدالعزيز محمد المنصور499

 50    عبدالرحمن سليمان عبدالله الزامل 500

 3000    عمر عبدالعزيز عبدالله الزامل 501

    8000 مي عبدالرحمن عبدالله الزامل502

 500    منار محمد حمد السليم503

    36000 سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل 504

 2000  10251 حصة زامل علي الزامل 505

    200 ريان محمد عبدالله إبراهيم الزامل 506

    2000 فهد عبدالله صالح السليم507

 300    سامي صالح المنصور508

  1000 1250 عبدالله محمد عبدالله الزامل509

    3500 نايف إبراهيم عبدالله السليم510

    6500 صالح إبراهيم عبدالله السليم511

    5000 مضاوي زامل عبدالله الزامل السليم512

    370 محمد عبدالله يحيى الزامل 513

 1000  500 نورة صالح السليم514

 500    مزنة عدنان الزامل 515

    25000 نجيب زامل إبراهيم السليم516

    300500سبيكة يحيى عثمان الزامل517

    2000 عبدالرحمن عبدالله محمد الزامل 518

    4500 أحمد محمد الصالح السليم 519

     300مساعد محمد صالح السليم520

     300عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السليم521

     300أمل يحيى محمد القحطاني522

     300نجالء عبدالرحمن محمد السليم523

     300لولو عبدالرحمن محمد السليم524

100000   50050873عبدالله زامل صالح الزامل525



97

إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم
     500منيرة على محمد السليم526

     500نادية عبدالله زامل الزامل527

     500هند عبدالله زامل الزامل528

     500هنا عبدالله زامل الزامل529

     500هيفاء عبدالله زامل الزامل530

     500عبير عبدالله زامل الزامل531

     500عماد عبدالله زامل الزامل532

     500منال أبراهيم محمد الزامل533

     500ليان عماد عبدالله  الزامل534

     500عبدالله عماد عبدالله الزامل535

     500دينا عماد عبدالله الزامل536

     500منى عبدالله زامل الزامل537

     500لمى عبدالله زامل الزامل538

     500طالل عبدالله زامل الزامل539

     500سارة صالح المنصور الزامل540

     500عبدالله طالل عبدالله الزامل541

     500رهف طالل عبدالله الزامل542

     500يوسف طالل عبدالله الزامل543

     500ليلى عبدالله زامل الزامل544

    20000 حمد سليمان عبدالله الزامل 545

     300نوره صالح عبدالعزيز السحيمي )أم نجيب الزامل(546

     300أمل نسيب مدني )أم عثمان عبدالرحمن الزامل(547

     300نعيمة عبدالرحمن عبدالله الزامل548

     300نجيب عبدالرحمن عبدالله الزامل 549

     300هشام عبدالرحمن عبدالله الزامل550

     300منى عبدالرحمن عبدالله الزامل551

     300جمال عبدالرحمن عبدالله الزامل552

     300هناء عبدالرحمن عبدالله الزامل553

     300محمد عبدالرحمن عبدالله الزامل554

     300عثمان عبدالرحمن عبدالله الزامل555

     300عبدالله عبدالرحمن عبدالله الزامل556

     300علي عبدالرحمن عبدالله الزامل557

     300هدى عبدالرحمن عبدالله الزامل558

     300فوزية إبراهيم المطلق559

     300يوسف نجيب عبدالرحمن الزامل560
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     300أحمد نجيب عبدالرحمن الزامل561

     300عبدالله نجيب عبدالرحمن الزامل562

     300نوره نجيب عبدالرحمن الزامل563

     300إبراهيم نجيب عبدالرحمن الزامل564

     300عبدالرحمن نجيب عبدالرحمن الزامل565

     300تمام نجيب عبدالرحمن الزامل566

     300سليمان نجيب عبدالرحمن الزامل567

     300أسماء صالح الخنيني568

     300دانة هشام عبدالرحمن الزامل569

     300فلك هشام عبدالرحمن الزامل570

     300هاجر هشام عبدالرحمن الزامل571

     300صالح هشام عبدالرحمن الزامل572

     300محمد هشام عبدالرحمن الزامل573

     300علياء هشام عبدالرحمن الزامل574

     300عبدالملك هشام عبدالرحمن الزامل575

     300نادية دخيل الدخيل576

     300نوره جمال عبدالرحمن الزامل577

     300عبدالرحمن جمال عبدالرحمن الزامل578

     300حصة جمال عبدالرحمن الزامل579

     300عبدالله جمال عبدالرحمن الزامل580

     300فاطمة جمال عبدالرحمن الزامل581

     300خالد جمال عبدالرحمن الزامل582

     300منى جمال عبدالرحمن الزامل583

     300أحمد جمال عبدالرحمن الزامل584

     300أمل عبدالله محمد الخرساني585

     300عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزامل586

     300نوره عبدالرحمن محمد الزامل587

     300علياء محمد عبدالرحمن الزامل588

     300مشاعل أحمد نجيب الزامل589

     300بسمة أحمد نجيب الزامل590

     300مضاوي صالح هشام الزامل591

     300جمال عبدالرحمن جمال الزامل592

     300ساره عبدالله نجيب الزامل 593

     300عزيزة محمد علي الراجحي594

     300رقية بسام البسام595
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     300 نواره عامر حمد البسام596

     300هند عبدالله حمد العيدي597

     300سلمى فهد محمد الشويعر598

     300آالء المنصور599

     300نجود خليل إبراهيم القناص600

     300أروى معاذ عبدالله الخنيني601

     300أحمد عبدالله عثمان الزامل602

     300مارلين أدوربل مانجوتارا603

     300رقية أحمد عبدالله الزامل604

    385 دره خالد المنصور605

    30020000حمد عبدالله منصور الزامل606

     300نوال محمد عثمان القاضي 607

     300عبير حمد عبدالله منصور الزامل608

     300سارة حمد عبدالله منصور الزامل609

     300منيرة حمد عبدالله منصور الزامل610

     300حاتم حمد عبدالله منصور الزامل611

     300ريما عبدالله سليمان القاضي 612

     300رزان حمد عبدالله منصور الزامل613

     300شذا حمد عبدالله منصور الزامل614

     300رشا حمد عبدالله منصور الزامل615

     300محمد حمد عبدالله منصور الزامل616

     300خزامى حمد عبدالله منصور الزامل617

    3250 طالل سليمان عبدالرحمن السليم618

    200 محمد بن عبدالله بن محمد المنصور الزامل 619

    8000 عبير عبدالله عبدالرحمن السليم620

     300عبدالعزيز بن زامل بن صالح الزامل السليم621

     300فريد بن عبدالعزيز بن زامل السليم622

     300شعاع بنت عبدالله بن عبدالرحمن الزامل السليم623

     300عبدالعزيز بن فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم624

     300حور بنت فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم625

     300عبدالله بن فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم626

     300محمد بن فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم627

    1000 معتصم عبدالله زامل السليم628

 1000   300محمد بن عبدالله بن محمد المنصور الزامل 629

    400 مساعد المحمد الصالح البراهيم السليم630
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    500 محمد الزامل631

    8000 ياسمين خالد عبد الله الزامل632

    4300 محمد عبد الله الزامل633

    1300 لولوه  الزامل634

 50    عبد الرحمن سليمان عبد الله الزامل635

    3000 عمر عبدالعزيز يحيى السليم636

    2500 نورة يحيى أحمد عبدالله الزامل 637

    350 عبدالله حمد عبدالله القرعاوي638

    500 هيثم عبد الله الزامل639

    500 هديل أبا الخيل640

    6000 عبدالرحمن خالد عبدالله الزامل 641

    28000 محمد عبدالرحمن محمد الزامل 642

  800   طارق إبراهيم عبدالله السليم643

    3001800منيرة خالد عبدالله السليم 644

   5000  مجموعة راز القابضة645

    75000 رياض حمد عبدالله الزامل 646

    12500 هيثم عبد الله الزامل647

    4500 عبدالعزيز فهد عبدالعزيز السليم 648

    2955 طارق ابراهيم صالح أبا الخيل 649

    2500 خالد وليد يحيى السليم 650

     200عبد الرحمن أحمد البراك651

     200مساعد عبد الله صالح السليم652

 500    ساره خالد صالح الزامل653

     300نوره صالح الزامل654

     300أديب فهد الزامل655

     300فيصل أديب فهد الزامل656

     300عامر أديب فهد الزامل657

     300فهد أديب فهد الزامل658

     300ريم أديب فهد الزامل659

     300ندى أديب الزامل660

     300منى فهد الزامل661

     300وليد فهد الزامل662

     300خالد وليد الزامل663

     300مها فهد الزامل664

     300سمير فهد الزامل665
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     300بسام فهد الزامل666

     300شوق بسام الزامل667

     300نوره بسام الزامل668

     300عبد العزيز بسام الزامل669

     300زامل بسام الزامل670

     300رياض فهد الزامل671

     300فهد رياض الزامل672

     300فراس رياض الزامل673

     300بدر رياض الزامل674

     300لينا رياض الزامل675

     300منى الرميح676

     300عبير سليمان الحميميدي677

     300تغريد حمد الهطالني678

     300دالل عبدالله البسام679

     300دانه بسام الزامل680

 1200 2200 300ريم محمد حمد السليم681

   1350  عيسى أحمد عبد الله682

    15000 فواز عبد المجيد زامل السليم683

    41000 يعقوب يوسف عبد الرحمن السليم684

    6250 ريم أديب على الزامل685

 200    خالده محمد سليمان الذكير686

 1205    أسماء عبد العزيز حمد687

    200003 عبد الله على عبد الله الزامل السليم688

    1000 رحاب عبد الله عبد الرحمن السليم689

  5200  300محمد األحمد العبدالله المنصور الزامل690

     300أمل عبدالعزيز الزامل691

     300أحمد محمد األحمد الزامل692

     300عثمان محمد األحمد الزامل693

     300سلمان محمد األحمد الزامل694

     300عبد العزيز محمد األحمد الزامل695

     300بثينة  محمد األحمد الزامل696

     300خولة  محمد األحمد الزامل697

     300الهنوف محمد األحمد  الزامل698

     300الجوهرة محمد األحمد  الزامل699

     300اسيه أحمد عبد الله الزامل700
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     300مشاعل خالد الجبرين701

     300ليان صالح الشبيلي702

     300عبد الله يوسف الجفالي703

     300فهده يوسف الجفالي704

     300امل أحمد محمد الزامل705

     300أحمد عبد الله العلى الزامل -رحمه الله706

     300لولوه صالح الحمد الروق707

    30025000طالل أحمد العبد الله الزامل708

     300مزنه عبد الرحمن العبد الله الزامل709

     300أحمد طالل أحمد العبد الله الزامل710

     300لولوه طالل أحمد العبد الله الزامل711

     300منيره طالل أحمد العبد الله الزامل712

     300هاله طالل أحمد العبد الله الزامل713

     300لؤي أحمد العبد الله  الزامل714

     300نوره زامل العبد الله الزامل715

     300ريما لؤي أحمد العبد الله  الزامل716

     300لين  لؤي أحمد العبد الله  الزامل717

     300لمى  لؤي أحمد العبد الله  الزامل718

     300فواز  لؤي أحمد العبد الله  الزامل719

     300مها أحمد العبد الله الزامل720

     300دانيا أحمد  العبد الله الزامل721

     300مزنه أحمد العبد الله الزامل722

    5000 ابراهيم السليم723

    42725 والده عبد الله حمد عبد الله الحمد الزامل724

   15000  مؤسسة نجيب المجتمعية725

    200000 أبناء عبد الرحمن المنصور الزامل726

     300محمد صالح أبو بشر سليمان الزامل727

     300باسل محمد صالح ابو بشر سليمان الزامل728

     300سحر محمد محمد الضلعان729

     300بسمة باسل محمد صالح أبو بشر سليمان الزامل730

     300ديما باسل محمد صالح أبو بشر سليمان الزامل731

 150    أسما عبد العزيز حمد السليم732

     300منصور محمد منصور عبد الله المنصور الزامل733

     300أحمد محمد منصور عبد الله المنصور الزامل734

     300يوسف محمد منصور عبد الله المنصور الزامل735
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     300عبد العزيز محمد منصور عبد الله المنصور الزامل736

 2000    عبير أحمد حمد السليم737

     300سليمان العبدالرحمن السليمان السليم738

     300عبير محمد الفياض739

     300عبدالرحمن سليمان السليم740

     300ديم سليمان السليم741

     300دانه سليمان السليم742

     300فارس سليمان السليم743

     300عبد الله بن يحيى بن خالد السليم744

     300عايدة على التميمي745

     300ساره عبد الله يحيى خالد السليم746

     300الجوهرة عبد الله يحيى خالد السليم747

     300فواز عبد الله يحيى خالد السليم748

     300نوف عبد الله يحيى خالد السليم749

     300خالد عبد الله يحيى خالد السليم750

     300نوره عبد الله يحيى خالد السليم751

   15001500 منيرة خالد عبد الله الزامل752

 1000    أحمد عبد الرحمن عبد الله الزامل753

    1680 سمية سامى الزامل754

    2000 عبد الله هيثم الزامل755

 1000    غاده محمد على القرعاوي756

    5000 مضاوي زامل عبدالله السليم757

    2000 منال عبد الله عبد الرحمن السليم758

    6000 يوسف محمد منصور الزامل759

     300صالح محمد خالد السليم760

     300منى عبدالعزيز الزامل761

   1000 300محمد صالح محمد السليم762

     300نورة أحمد البعادي763

     300ماجد صالح محمد السليم764

     300بشاير صالح محمد السليم765

     300نورة صالح محمد السليم766

     300عبدالرحمن صالح محمد السليم767

     300صالح محمد صالح السليم768

     300منيرة محمد صالح السليم769

     1500محمد عبد الرحمن صالح الزامل وعائلته770
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    250 حمد إبراهيم عبد الله السليم771

 2100 500 600سامى صالح المنصور772

     4000عبد الحميد عبد الله منصور الزامل773

     800فاطمه محمد الزامل774

     300عبد الله عبد الحميد الزامل775

     300عبد الله عاصم السديس776

     300تاال عاصم السديس777

     300عبد الحميد عاصم السديس778

     1800هاني السليم779

    2000 مالك السليم780

     300أنس محمد خالد السليم781

     300مالك عبدالرحمن البوعليان782

     300مشاعل أنس السليم783

     300لميس أنس السليم784

     300نواف أنس السليم785

    10000 فاعل خير786

   3000  فاعل خير787

   300  فاعل خير788

    7500 فاعل خير789

    6000 فاعل خير790

    5000 فاعل خير791

    4000 فاعل خير792

 90    فاعل خير793

 90    فاعل خير794

 95    فاعل خير795

 90    فاعل خير796

 95    فاعل خير797

 95    فاعل خير798

 95    فاعل خير799

 95    فاعل خير800

 95    فاعل خير801

 1095    فاعل خير802

500000     فاعلة خير803

500000     فاعلة خير804

    801 فاعل خير805
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    3000 فاعل خير806

    1850 فاعلة خير807

    5000 فاعل خير808

    6383 فاعل خير809

    1625 فاعلة خير810

  400   فاعل خير811

    300 فاعل خير812

    100 فاعلة خير813

  100   فاعل خير814

    1000 فاعل خير815

    1000 فاعلة خير816

    2220 فاعل خير817

 12000    فاعل خير818

 500    فاعلة خير819

 200    فاعل خير820

   5000  فاعل خير821

    8341 فاعلة خير822

    2000 فاعل خير823

   800  فاعل خير824

    2500 فاعلة خير825

105     فاعل خير826

   10  فاعل خير827

  350   فاعلة خير828

  350   فاعل خير829

5000     فاعل خير830

   500  فاعلة خير831

  1000   فاعل خير832

    4300 فاعل خير833

    250 فاعلة خير834

    500 فاعل خير835

  350   فاعل خير836

  1000   فاعلة خير837

    1000 فاعل خير838

  350   فاعل خير839

    19000 فاعلة خير840
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  400   فاعل خير841

    1000 فاعل خير842

  1000   فاعلة خير843

  400   فاعل خير844

    10000 فاعل خير845

    5000 فاعلة خير846

    1000 فاعل خير847

    2600 فاعل خير848

    18000 فاعلة خير849

    15000 فاعل خير850

    20000 فاعل خير851

    5000 فاعلة خير852

 500    فاعل خير853

    20000 فاعل خير854

    500 فاعلة خير855

    6455 فاعل خير856

  114   فاعل خير857

    10000 فاعلة خير858

    10000 فاعل خير859

    10000 فاعل خير860

    10000 فاعل خير861

    1000 فاعلة خير862

 10000    فاعل خير863

    5000 فاعل خير864

 11000    فاعلة خير865

 5000    فاعل خير866

    12000 فاعل خير867

    5000 فاعلة خير868

    5650 فاعل خير869

    3000 فاعل خير870

    2000 فاعلة خير871

    2000 فاعل خير872

 1000  7000 فاعل خير873

    5000 فاعلة خير874

    10000 فاعل خير875
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إسكان األسرةالوقفصدقةتبرعزكاة اشتراكاالســـــــــمم

    10000 فاعل خير876

    16000 فاعلة خير877

    2900 فاعل خير878

    5000 فاعلة خير879

    700 فاعل خير880

    25000 فاعل خير881

    7500 فاعلة خير882

    3000 فاعل خير883

 1000    فاعل خير884

    10000 فاعلة خير885

    2688 فاعل خير886

    9200 فاعل خير887

    6384 فاعلة خير888

 1200    فاعل خير889

2055504043848187254136014857286802822 اإلجمالي
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 دار هيا السويلم  – حي املعذر الشمالي – الرياض                                                             الحلم امليسر   مشروع

     :ينوبريد إلكترال                                                                                 ٠٥٥٦٢٥٩٦٦٦جوال: 

   
 

 
 

 

 
 هـ.10/10/1440 التاريخ:                                                                  
 خميسال اليوم:          
          

 
          

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 م هللا هحفظ  ة مجلس إدارة صندوق األسرة شركإلى المكرمون/ 
 ،وبعدوبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 الحلم الميسر لكم برغبتها في إقامة حفل العيد لمنسوباتها وخريجاتها وذلك:جمعية تتقدم إدارة 
 م14/12/2019هـ   الموافق 15/1/1441   سبتيوم ال

 ندعوكم للمشاركة في األجر برعايةومجاله حفظ وتدبر كتاب هللا سبحانه فإننا  خيريولكون المشروع 
 وذلك بتوفير المكان.هذا الحفل الكريم 

 
 م.كم وحسن تعاملكم على دعمكونشكر نأمل أن تفيدونا عما يناسبكم شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

 سائلين المولى أن يكتب أجركم في ميزان حسناتكم.
       
          

 تحياتنا،،،و تقبلوا 
 

 
 

  
 م لمشروع الحلم الميسرمدير العاال                           
 هنادي عربا/                          

دروع وخطابات شكر لعامي 1441هـ و 1442هـ

درع مقدم من فريق 
مشاة عنيزة

خطاب شكر
وقف الحلم الميسر

خطاب شكر
مركز غيث للطفولة

خطاب شكر
جمعية بيوت النسائية

درع مقدم من مركز 
غيث للطفولة
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شركاء النجاح

لجنة التنمية االجتماعية
األهلية بعنيزة
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ

بيان لجنة المساعدات
لعامي 1441هـ - 1442هـ



عدد الحاالت والمبالغ للمساعدات داخل األسرة 

عدد الحاالت والمبالغ للمساعدات خارج األسرة 

بيان لجنة المساعدات لعام 1441هـ

2 حالة
80000 ريال

الزواج
6 حالة

74281 ريال

مساعدات
مقطوعة

61 حالة
270913 ريال

مساعدات
مقطوعة

13 حالة
267400 ريال

آجار

1 حالة
10.000 ريال

إجار

25 حالة
713400 ريال

رواتب

11 حالة
234000 ريال

رواتب

514,913 ريالاإلجمالي

01

0102

02

03

0304

1,135,081 ريالاإلجمالي

1,649,994ريال

المبلغ اإلجمالي للمساعدات 
داخل وخارج األسرة
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عدد الحاالت والمبالغ للمساعدات داخل األسرة 

عدد الحاالت والمبالغ للمساعدات خارج األسرة 

بيان لجنة المساعدات لعام 1442هـ

4 حالة
120000ريال

الزواج
7 حالة

79084 ريال

مساعدات
مقطوعة

24 حالة
22200 ريال

كسوة
الشتاء

51 حالة
230000 ريال

مساعدات
مقطوعة

17 حالة
318017 ريال

آجار
30 حالة

849400 ريال

رواتب

11 حالة
19500 ريال

رواتب

249,500 ريالاإلجمالي

01

0102

02030405

1,388,701 ريالاإلجمالي

1,638,201ريال

المبلغ اإلجمالي للمساعدات 
داخل وخارج األسرة



114

عنــد التبــرع فــي أحــد األرقــام الســابقة نرجــو إرســال إيصــال االيــداع مبيــن فيــه غــرض التبــرع 
واســم المتبــرع ورقــم الجــوال علــى إيميــل abd_zfamily@hotmail.com  أو رســالة واتــس 

اب علــى جــوال 0535033368

نسعد بتلقي 
مساهماتكم لحسابات 
» مؤسسة صندوق آل 
زامل« بمصرف اإلنماء:

الحساب العام
SA5005000068208866666000

حساب االشتراك
SA2305000068208866666001

حساب الزكاة
SA9305000068208866666002

حساب التبرع
SA6605000068208866666003

حساب الوقف
SA3905000068208866666004

01

03

05

02

04

بسم الله الرحمن الرحيم

اِزِقيَن ن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّ َوَما َأنَفْقُتم مِّ
صدق الله العظيم
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التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة 
لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ

التقرير السنوي
ألعمال صندوق األسرة لعامي ١٤٤١هـ و١٤٤٢هـ
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