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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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دعم البنية 
التحتية 
تطوير للجمعية

البنية 
التنظيمية

تنمية 
الموارد 
المالية 
للجمعية

بناء 
الشراكات 
مع الجهات 

ذات 
العالقة

التعريف 
بالجمعية 

إعالميًا

تطوير تقديم 
الخدمات 
القانونية

األهداف 
االستراتيجية

بناء قدرات 
الجمعية 
وآلياتها 

ومنسوبيها
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 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
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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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حصادنا لعام 
2021م
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160
قضية

 977
استشارة

الخدمات القانونية

متمثلة في
الترافع واالدعاء أمام . 1

المحاكم في قضايا 
وحقوق أيتام وأرامل 

الترافع، والتمثيل 
أمام الجهات القضائية 

وشبه القضائية.

االستشارات القانونية.. 2

 378
خدمة
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المحتوى الرقمي

المنصــات  عبــر  تنشــر  توعويــة  محتويــات 
اإللكترونية الرسمية بشكل مرئي أو مكتوب.

المحتوى الرقمي 

162
اللقاءات

19
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برامجنا
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برنامج ترافع: 
الترافــع واالدعــاء أمــام المحاكــم فــي قضايــا وحقــوق 

أيتــام وأرامــل ومســاكين مدينــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص.

برنامج مشورة:
أليتــام  والشــرعية  القانونيــة  االستشــارات  تقديــم 

اللــه ملسو هيلع هللا ىلص. ومســاكين مدينــة رســول 

التوعية القانونية:
للمجتمــع أفــرادًا ومؤسســات باألنظمــة واإلجــراءات 
النظاميــة التــي وضعتهــا دولتنــا الرشــيدة حفظهــا الله 
مــن خــالل الملتقيات العلمية والمؤتمــرات والندوات 

واألبحــاث العلميــة وغيرهــا ممــا هــو متــاح نظامــًا.

البرامج
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برنامج )تمكين(:
يســـتهدف المشـــروع إنشـــاء مركـــز متكامـــل فـــي مقـــر 
جمعيـة سـاعي الخيريـة؛ يقـدم خدمـة الترافـع اإللكتروني 

عـــن بعـــد وهـي إحـدى الخدمــــات العدلية.
األهداف:	 
 تمكيــــن المســــتفيدين غيــــر القادريــــن علــــى توفيــــر . 1

المتطلبــــات التقنيــــة تحــــت إشــــراف ومتابعــة قانونيـة.
العمل علـى تقليـل التعبـات النظاميـة المترتبـة علـى . 2

قلـة الوعـي القانونـي.
تعزيـز المسـؤولية المجتمعيــة.. 	

الفئة المستهدفة:	 
ونظـــرًا لحداثـــة خدمـــة الترافـــع عـن بعـد وعـــدم اسـتعداد 
غالبيـة فئـات المجتمـع؛ عليـه أتيـح هـذا المشـروع لخدمـة 
كافـــة الفئـــات مـــع تقديـــم األولويــة لمــن يســـتوفي 
ــاكين(  ــام - األرامــل - المسـ ــتفيد )األيت ــروط كمسـ الشـ

فـــي جمعيـــة ســـاعي الخيريـــة للخدمـــات القانونيـــة.
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الشراكات

شركاؤنا



15

الشراكات

توقيع شراكة 
مع الضمان 
االجتماعي 

عقد شراكة 
مع جمعية 

مراكز األحياء 
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الشراكات

توقيع شراكة 
مع جمعية 
المتقاعدين 

األهلية بمنطقة 
المدينة المنورة
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اللقاءات

التواجد بجادة قباء وحديقة الملك فهد
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اللقاءات

MBC-FM لقاء عبر إذاعة أثير إقامة لقاءات دورية 
بشهر رمضان الكريم 
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مسابقة ساعي 
الرمضانية

لقاء مع محامي 
المدينة

اللقاءات
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إقامة شراكة استراتيجية 
للمشاركة في ملتقى قنونة 

ملتقى بصير 
للجمعيات األهلية

اللقاءات
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اللقاءات

ظهور تلفزيوني عبر برنامج يا هال
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التطوع

التطوع في ساعي:
تتيــح ســاعي الخيريــة فــرص التطــوع للمتطوعيــن وتســعى 
لصقــل مهاراتهــم الشــخصية والمهنيــة وتضمــن لهم حقوقهم 

كمتطوعيــن لــدى ســاعي.

تجاوزت الـ 

 1430
ساعة تطوعية
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متخصصون في قضايا وحقوق
األيتام واألرامل والمساكين

جمعية

الخيرية للخدمات القانونية
بمنطقة المدينة المنورة

بإشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ( ٧٢٧)
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