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 تعريف بالجمعية:

ــا  ــة الشــاملة تطوًع ــة، تقــدم الخدمــات القانوني ــر ربحي ــة غي ــة تطوعي ــة أهلي جمعي
وحصــًرا لأليتــام واألرامــل والمســاكين وذوي الدخــل المحــدود، كأول جمعيــة 
متخصصــة فــي المملكــة فــي مجالهــا، ويشــمل نطــاق خدماتهــا الجغرافــي 
منطقــة المدينــة المنــورة، ومقرهــا الرئيــس فــي المدينــة المنــورة، وتعمــل تحــت 

إشــراف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

 النشأة: 

صــدر قــرار وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رقــم: )17682( بتســجيلها بترخيــص رقــم: 
.)727(

 الرؤية:

الريادة في تقديم الخدمات القانونية غير الربحية.

 الرسالة:

جمعية متخصصة في تقديم الخدمات القانونية الشاملة.

 القيم:

االحترام، الشفافية، التميز، االلتزام، السرية، المهنية.
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األهداف 
االستراتيجية

تطوير المشاريع 
والبرامج الخيرية 

المؤثرة في الخدمات 
القانونية المقدمة 
للمجتمع المدني.

زيادة 
الموارد في 
االستدامة 

المالية.

تطوير نظام 
تقني معلومات 
فعال لتحسين 
األداء وخدمات 

الجمعية.

تطويــر نظــام 
إلدارة الجــود.

تنمية وبناء 
قدرات العاملين 

بالجمعية.

تطوير قنوات 
تواصل فعالة 
مع مؤسسات 

المجتمع.



جمعية

الخيرية للخدمات القانونية
بمنطقة المدينة المنورة

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ( ٧٢٧)

التقرير السنوي
7لعـام 2020 م

 كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد إمام المحسنين وقدوة الصالحين 

»هل ُتنَصرون وُترَزقون إال بضعفائكم« حديث أخرجه البخاري

جمعيــة ســاعي الخيريــة للخدمــات القانونيــة تقــدم خدماتهــا ألولئــك الضعفــاء مــن األيتــام واألرامــل 
والمســاكين؛ تقــدم لهــم خدمــة الترافــع واالدعاء فــي قضاياهم أمام المحاكم وتقديم االستشــارات 
القانونيــة لهــم، كمــا تقــوم بتوعيتهــم بحقوقهــم وإجــراءات الحصــول عليهــا حتــى يتمكنــوا مــن 

الحصــول علــى حقوقهــم الماديــة والمعنويــة.

وقــد مثلــت جمعيــة ســاعي تجربــة رائــدة فــي مجــال تخصصهــا ســاهمت فــي تكويــن منظومــة 
تكامليــة مــع الجمعيــات والمؤسســات وشــركاء النجــاح فــي خدمــة هــذه الفئــات الضعيفــة فــي 

مجالــي تحصيــل الحقــوق -الماديــة والمعنوية-والتوعيــة القانونيــة. 

كمــا ســاهمت فــي نشــر الوعــي المجتمعــي القانونــي وبنــاء ســلوك حضــاري يتســم باالســتقرار 
النفســي والمجتمعــي فــي مجالــي الحقــوق وااللتزامــات المتبادلــة فــي المجتمــع.

وقــد بنــت عــددًا مــن البرامــج والمشــاريع التخصصيــة فــي هــذا المجــال كان لهــا أثــر ملمــوس فــي 
االســتقرار علــى مســتوى األســر واألفــراد.

وإنــي بيــن يــدي هــذا التقريــر أتقــدم بالشــكر لــكل ســاهم فــي هــذه النجاحــات لهــذه األعمــال 
المباركــة لجمعيــة ســاعي مــن محاميــن ومستشــارين قانونييــن ورجــال أعمــال ومتطوعيــن مــن 
اإلخــوة واألخــوات جميعــًا، كمــا أخــص بالشــكر والة أمرنــا – حفظهــم الله-حكومــة داعمــة راعيــة ووزارة 
ــى ــه تعال ــإذن الل ــى مســتقبل مشــرق زاهــر ب ــد مــن التفــاؤل إل ــع بمزي مشــرفة متألقــة، كمــا أتطل

رئيس مجلس اإلدارة 
د. ناصر بريك المزيني



جمعية

الخيرية للخدمات القانونية
بمنطقة المدينة المنورة

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ( ٧٢٧)

التقرير السنوي
لعـام 2020 م 8

أعضاء
مجلس اإلدارة

د. عبد الله سليمان الحربي
عضو مجلس االدارة

د. ناصر بن بريك المزيني
رئيس مجلس اإلدارة

د. عبد العزيز بن شلوه الشاماني
نائب رئيس مجلس االدارة

أ. بدر بن رابح الحجيلي
األمين العام

أ. عبد الرحمن عبيد الله االحمدي
أمين الصندوق

أ. حمود محارب العمري
عضو مجلس االدارة

أ. ريان محمد قربان
عضو مجلس االدارة

د. سعود عابد المطرفي
عضو مجلس االدارة

أ. عمر بن قبل الرحيلي
عضو مجلس االدارة
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 حصاد برامجنا
لعام 2020م
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 برنامج )ترافع(

بلغت االستفادة من 
برنامج ترافع لهذا العام

193
خدمة

الترافــع واالدعــاء أمــام المحاكــم فــي قضايــا وحقــوق أيتــام وأرامــل 
ومســاكين مدينــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص.

هــدف البرنامــج: تقديــم الخدمــة القانونيــة الشــاملة تطوًعــا لأليتــام 
واألرامــل والمســاكين.

ــة للخدمــات  ــة ســاعي الخيري ــة المســتهدفة: مســتفيدي جمعي الفئ
ــام - األرامــل - المســاكين(. ــة مــن )األيت القانوني

»توقــف البرنامــج خــالل فتــرة جائحــة كورونــا مــا يقــارب مــدة شــهرين بســبب توقــف 
العمــل بالمحاكــم والجهــات العدليــة.«
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 نموذج من األحكام
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 نموذج من الصياغة
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 برنامج )مشورة(

بلغت االستفادة من 
برنامج مشورة لهذا العام

950
استشارة

تقديــم االستشــارات القانونيــة والشــرعية أليتــام ومســاكين 
مدينــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص.

تطوًعــا  الشــاملة  القانونيــة  الخدمــة  تقديــم  البرنامــج:  هــدف 
والمحتاجيــن. واألرامــل  لأليتــام 

الفئة المســتهدفة: مســتفيدي جمعية ســاعي الخيرية للخدمات 
القانونيــة مــن )األيتام - األرامل - المســاكين(.
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 برنامج )تمكين(:

يسـتهدف المشـروع إنشـاء مركـز متكامـل فـي مقـر جمعيـة 
ســـاعي الخيريـــة؛ يقـــدم خدمـة الترافـــع اإللكتروني عـن بعـد 

وهـي إحـــدى الخدمــات العدلية.

األهداف:

تمكيــــن المســــتفيدين غيــــر القادريــــن علــــى توفيــــر 	 
المتطلبــــات التقنيــــة تحــــت إشــــراف ومتابعــــة قانونيـــة.

العمــل علـــى تقليـــل التعبـــات النظاميـــة المترتبـــة علـــى 	 
قلـــة الوعـــي القانونـي.

تعزيـز المسـؤولية المجتمعيــة.	 

الفئــة المســتهدفة: ونظـــرًا لحداثـــة خدمـــة الترافـــع عـــن 
بعـــد وعـــدم اســـتعداد غالبيـــة فئـــات المجتمـــع؛ عليـــه أتيـــح 
هـــذا المشـــروع لخدمـــة كافـــة الفئـــات مـــع تقديـــم األولوية 
ــتفيد )األيتــام - األرامــل -  ــروط كمسـ ــتوفي الشـ لمــن يسـ
المسـاكين( فـي جمعيـة سـاعي الخيريـة للخدمـات القانونيـة.
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بلغت االستفادة من االفتتاح 
التجريبي لبرنامج تمكين من حضور

17
جلسة ترافع مرئي

إحدى المستفيدات التي تم تمكينها من الترافع اإللكتروني



جمعية

الخيرية للخدمات القانونية
بمنطقة المدينة المنورة

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ( ٧٢٧)

التقرير السنوي
17لعـام 2020 م

 برنامج )التوعية القانونية( 

المشاركة في مهرجان الثقافات والشعوب.

يشتمل على: الفعاليات والمبادرات
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LAW@saaee.org.sa                     0535521999         :لالستفسار
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تحقيق أساسيات الملكية الفكرية
في القطاعات غير الربحية

يرس
جمعية ساعي الخريية للخدمات القانونية

بالتعاون مع
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

دعوتكم لحضور لقاء

أ. هشام العريفي
املدير التنفيذي لسياسات امللكية الفكرية

األحد - 13 سبتمرب 2020م 
8:30 - 9:30 مساًء
zoom :عرب منصة

للتسجيل

الدعوة عامة

إقامة لقاء 
»مستجدات األحوال 
الشخصية بالمملكة 

العربية السعودية«
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مستجدات األحوال الشخصية
في المملكة العربية السعودية

يرس
جمعية ساعي الخريية للخدمات القانونية

أن تدعوكم لحضور لقاء

الخميس 17 سبتمرب 2020م
8:00 - 9:00 مساًء

الدعوة
عامة

مع املحامية/ أبرار شاكر

إقامة لقاء »تحقيق أسياسيات الملكية الفكرية بالقطاع غير الربحي«

بالتعاون مع الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية.

بالتزامن مع اليوم 
الوطني الـ 90.
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إقامة لقاء » الحماية القانونية لرائد األعمال«

تقديم االستشارات 
القانونية باليوم 

الوطني السعودي 90.

مبادرة
جمعية ساعي للخدمات القانونية

بالمدينة المنورة

جمعية
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متخصصون في قضايا وحقوق األيتام واألرامل والمساكين
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مبادرة »ساعون ألنهم يستحقون«

تقديم االستشارات 
القانونية لمنسوبي القطاع 
الصحي خالل جائحة كورونا.

امتداد لبرنامج 
التوعية لطالب 

المدارس



جمعية

الخيرية للخدمات القانونية
بمنطقة المدينة المنورة

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ( ٧٢٧)

التقرير السنوي
21لعـام 2020 م

المسجد
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اللقاءات
المبادرات

56%

44%

اللقاءات والمبادرات لعام 2020م
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 المحتوى الرقمي:
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نظام العلم للمملكة العربية السعودية
الصادر بتاريخ 01\01\1393هـ الموافق : 1973/02/04 مـ

الَعَلــم الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية ُمســتطيل الشــكل عرُضــه ُيســاوي ُثلثــي طولــه، لونــه أخضــر ُممتــدًا مــن 
الســارية إلــى نهايــة الَعَلــم تتوســطه الشــهادة ( ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه ) وســيف مســلول تحتهــا ومــواِز لهــا، تتجــه 

قبضُته إلى القسم األدنى من الَعَلم، وُترسم الشهادة والسيف باللون األبيض وبصورة واِضحة من الجانبين.

• وفق المادة (1) من نظام العلم للمملكة العربية السعودية.

وصف العلم الوطني

يكــون لجاللــة الملــك علــم خــاص ُيطابــق العلــم الوطنــي فــي أوصاِفــه 
ز فــي الزاويــة الُدنيــا ِمنــه المجــاورة لعــود العلــم بخيــوط حريريــة  وُيطــرَّ

ُمذهبة شعار الدولة وهو السيفان الُمتقاِطعان تعلوهما نخلة.

• وفق المادة (2) من نظام العلم للمملكة العربية السعودية.

وصف علم جاللة الملك

األصول الُمتعِلقة برفع اَلعلم

ُيرفــع الَعَلــم الوطنــي داخــل المملكــة 
مــن وقــت شــروق الشــمس إلــى وقــت 
غروِبهــا فــي أيــام اإلجــازة األســبوعية 
المبانــي  جميــع  علــى  واألعيــاد 

الحكومية والمؤسسات العامة.

01

02

03

04

05

06

ُيرفــع الَعَلــم الوطنــي باســتمرار ليــًال 
ونهــارًا علــى ُكل ســفينة أو قطعــة 
ــاء  ــة أثن ــة أجنبي ــة أو حربي ــة تجاري بحري
اإلقليميــة  الميــاه  داخــل  وجوِدهــا 

للمملكة العربية السعودية.

الَعَلــم  اســتعمال  يحظــر 
ــة أو  الوطنــي كعالمــة تجاري
ألغــراض الدعايــة الِتجاريــة أو 
ألي غــرض آخــر غيــر مــا ُنــص 

عليه في هذا الِنظام.

يحظــر رفــع الَعَلــم الوطنــي باهــت 
ســيئة،  حالــة  فــي  أو  اللــون 
وعندمــا ُيصبــح الَعَلــم الوطنــي 
تســمح  ال  بحالــة  ــدم  القِّ مــن 
باســتعماله يتــم حرقــه مــن قبــل 

الجهة التي تستعمله.

ال يجــوز تنكيــس الَعَلــم الوطنــي 
أو الَعَلــم الخــاص بجاللــة الملــك 
ــم ســعودّي آخــر يحمــل  أو أي َعَل
الشــهادة ( ال إلــه إال اللــه محمــد 

رسول الله ) أو آية ُقرآنية.

بجاللــة  الخــاص  الَعَلــم  رفــع 
الملــك ليــًال ونهــارًا علــى المقــر 
الفعلــي لعملــه أو إقامتــه، وال 
ــزم رفعــه علــى مــكان يوجــد  يل

جاللته فيه بصورة عرضية.

ُكل مــن أســقط أو أعــدم أو أهــان بأيــة طريقــة كانــت الَعَلــم الوطنــي أو الَعَلــم العقوبات
الملكــي أو أي شــعار آخــر للمملكــة العربيــة الســعودية أو إلحــدى الــدول األجنبيــة 
الصديقــة كراهــة أو احِتقــارًا لُســلطة الحكومــة أو لتلــك الــدول، وكان ذلــك علنــًا أو 
فــي محــل عــام أو فــي محــل مفتــوح للجمهــور، ُيعاقــب بالحبــس لُمــدة ال تتجــاوز 

سنة وبغرامة ال تزيد عن 3000 آالف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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الشراكات ومذكرات التفاهم

وقف طيبة

الضمان االجتماعي

جمعية رعاية األرامل و المطلقات والمعلقات
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مركز طابة

قناة المدينة المنورة
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شركاؤنا:
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الزيارات:
التعــاون 	  لبحــث ســبل  األميــر مقــرن  لجامعــة  ونائبــه  اإلدارة  رئيــس مجلــس  زيــارة 

الجهتيــن. بيــن  المشــترك 
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زيــارة رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة ســاعي الخيريــة فــي زيــارة 	 
لمعالــي أميــن منطقــة المدينــة المنــورة المهنــدس/ فهد البليهشــي، 

للبحــث عــن ســبل للتعــاون المشــترك.

نائــب رئيــس مجلــس إدارة 	 
الخيريــة  ســاعي  جمعيــة 
بــن  العزيــز  عبــد  الدكتــور/ 
شــلوه الشــاماني و عضــو 
الجمعيــة الدكتــور/ محمد بن 
ــاء  ــم مــراد فــي لق عبدالكري
مــع مديــر عــام مركــز بحــوث 
ودراســات المدينــة المنــورة 
لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون 
بيــن  المشــترك  والعمــل 

الجهتيــن.
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 التطوع في ساعي

100
متطوع ومتطوعة

 2.700
ساعة تطوعية

تتيــح ســاعي الخيريــة فــرص التطوع للمتطوعين وتســعى لصقل مهاراتهم 	 
الشــخصية والمهنيــة وتضمــن لهم حقوقهم كمتطوعين لدى ســاعي.
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ماذا قالوا عن التطوع مع ساعي:
فــي ســاعي الخيريــة .. بــدأت 
خطواتــي األولــى نحــو العمل 
ــي  والتطــوع ابلمجــال القانون
التجربــة  لــي  وأتيحــت   ..
بــكل مرونــة .. فكســبت منهــا 
فريــق عمــل مهنــي وجنيــت 

ــه. ثمــرة العطــاء وبركت

لــّي  قانونيــة  تجربــة  أول  ســاعي  جمعيــة 
الميــدان  كمتطوعــة، فمــن خاللهــا رأيــت 
ــن  ــى تمكي ــ�ي تســعى إل ــي اإلنســاني فه القانون
رؤيــة  لديهــا  المجتمــع،  مــن  معينــة  فئــات 
ممنهجــة وواضحــة، وفريق متمكــن وحاضر.

التطــوع مع فريق ســاعي 
مــن  آفــاق  لــي  فتــح 
التجــارب والعالقــات التي 
ــة  ــت لمســيرتي المهني أضاف

الكثيــر.. شــكًرا ســاعي.

تطــوع رجــع علــي ابلفائــدة والخيــر الكثيــر، دائًمــا 
ــُه  يذكرنــي أن »َمــْن َكاَن ِفــي حاجــِة َأِخيــِه كاَن اللَّ
ُه  َج اللَّ َج َعــْن ُمســلٍم ُكْربــًة َفــرَّ ِفــي حاجِتــِه، وَمــْن َفــرَّ
َعْنــُه بهــا ُكْربــًة ِمــْن ُكــَرِب يــوم القيامــِة« و كنصيحــة: 

تطــوع عــن رغبــة واهتمــام ابلعمــل المتطــوع بــه.

زالــت  وال  كانــت  ســاعي 
مــن أجمــل األماكــن التي 
عملــت فيهــا، قدمــت لــي 
المعنــى الحقيقــي للعمــل 
الفريــق  وروح  التطوعــي 
الواحــدة؛ معهــا عرفــت أن 
للعطــاء لــذٌة ال تُضاهــى.

فخــورة بحــق أن حظيُت بفرصــة أن أكون 
جــزًءا مــن فريق عملهــا المتفانــي والمميز.

ــاٍق  ــى آف ــ�ي إل ــة ارتقــت ب ــة مثري ــت تجرب كان
التطــوع  بأهميــة  أوسع،استشــعرت خاللهــا 
القانونــي ومــا يتركــه مــن أثــر عظيم فــي الفرد 
والمجتمــع، وال يســعني ســوى تقديــم جزيــل 

الشــكر ووافــر االمتنــان لســاعي ومنســوبيها.
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 إسهامات ساعي خالل الجائحة:
أواًل: تحقيقــًا للتكافــل االجتماعــي أعلنــت الجمعيــة بتاريــخ 2020/04/12م عــن )ســاعون 
ألنهــم يســتحقون( كمبــادرة تســعى لرد المعــروف للجهات األمنية والصحيــة والخيرية على 
مــا قدمــوه وبذلــوه مــن جهــود حثيثــة فــي ظــل الجائحــة، مــن خــالل تقديــم االستشــارات 
القانونيــة المجانيــة للعامليــن فــي القطــاع األمنــي، والصحــي، والخيــري مــن قبــل نخبــة 
مــن المحاميــن، واســتمرت هــذه المبــادرة حتــى تاريــخ 2020/05/11م، واســتفاد أكثــر مــن 

500 مســتفيد مــن الفئــة المســتهدفة لهــذه المبــادرة.

ثانيــًا: تثمينــًا لجهــود منســوبي وزارة الصحــة وزعنــا أكثــر مــن 700 وردة عليهــم، شــكرًا 
وعرفانــًا لمــا يقدمــوه.

ثالثــًا: نشــر أكثــر مــن 19 محتــوى رقمي توعــوي بهدف توعية المجتمع ومؤسســاته وأفراده 
باألنظمــة واإلجــراءات المرتبطــة بالجائحة وغيرها من األنظمة واإلجراءات المتبعة.
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اإلدارة العامة:	 

)األمين العام(  بدر بن رابح الحجيلي   
)المدير التنفيذي(  ياسر بن عبد الله المحمدي  

)مدير شؤون الموظفين(  طالل بن مسلم المغذوي  
)محاسب(  سلطان بن عبد الله السميري 

)عالقات عامة(  سعد بن سالم البلوشي  

اإلدارة القانونية:	 

محامي  د. عبدالعزيز الشاماني  
محامي  محمد بن ثامر البدراني  
محامي  ريان بن محمد قربان   

مستشار قانوني  ريان الرحيان    
مستشارة قانونية  فاطمة العنيزي   
مستشارة قانونية  سعاد األحمدي   
مستشارة قانونية  سارة الجهني    
مستشارة قانونية  آالء األحمدي    
مستشارة قانونية غدير التميمي    

 فريق ساعي
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المسجد
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