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كيفية تشغيلهاعدد اجتماعاتهااختصاصهاعدد أعضائهاأســـــــم الـلـجـنـــة
6اللجنه التنفيذية

مساعدة مجلس االدارة في ادارة عمل 

الجمعية
اجتماع دوري مرتين في الشهر13

5اللجنة القانونية
االشراف  على برامج الجمعية 

واملبادارات
اجتماع دوي مرتين بالشهر12

اجتماع دوري مرة بالشهر7البحث على وقف لساعي4لجنة الوقف



1Column1Column2Column3Column4Column5Column6عمود2عمود

رقم الجوال العنوانتاريخ االلتحاقاملهنةرقم الهويةاالسم 

االنتظام في 

دفع 

االشتراكات

غير /منتظم)
منتظم501112811المدينة المنورةهـ1438محامي****106822ابراهيم يحيى اليحيى1

منتظم551019111المدينة المنورةهـ1438محامي****106608احمد ابراهيم الزاحم2

منتظم551712874المدينة المنورةهـ1441محامي****100881احمد سالم البدراني3

منتظم562100310المدينة المنورةهـ1438كاتب عدل****100352احمد ضيف هللا الحربي4

منتظم555569353المدينة المنورةهـ1437محامي****107265إسحاق محمد أحمد مولود5

منتظم564526070المدينة المنورةهـ1437معلم****101906بدر رابح مرزوق الحجيلي6

منتظم592401862المدينة المنورةهـ1441محامي****107487بندر فالح العمري7

منتظم545499100المدينة المنورةهـ1437معلم****101498جميل طاهر سلطان خالد8

منتظم505327683المدينة المنورةهـ1437محامي****100137حسن سالم هادي المزيني9

منتظم505310978المدينة المنورةهـ1438أستاذ جامعي****107390حسن غازي الرحيلي10

منتظم503300519المدينة المنورةهـ1437معلم****101299حمود محارب العمري11

منتظم503327164المدينة المنورةهـ1438محامي****100524خالد عبيد عائض العمري12

منتظم543249933المدينة المنورةهـ1438محامي****102995خالد محمد الدعجان13

منتظم502609311المدينة المنورةهـ1438موظف حكومي****103283رشيد راشد معتق الصاعدي14

منتظم559523025المدينة المنورةهـ1438محامي****106315ريان محمد قربان15

منتظم554366019المدينة المنورةهـ1437دكتور****103385سعود عابد سالم الحربي16

منتظم557497004المدينة المنورةهـ1437معلم****101277سعود مفرج عواد الرحيلي17

منتظم569856923المدينة المنورةهـ1438معلم****102604سالمة سليم الرفاعي18

منتظم554362664المدينة المنورةهـ1437موظف****101654سلمان صيفي عايض الحربي19

منتظم553006221المدينة المنورةهـ1441موظف****110865صالح عبدهللا الغالب20

منتظم546303318المدينة المنورةهـ1437****101102طالع دخيل هللا المطرفي21

منتظم505309319المدينة المنورةهـ1438محاميطلحة محمد غوث22

منتظم590919270المدينة المنورةهـ1441****100310عبدالحي دخيل هللا المحمدي23

منتظم566323842المدينة المنورةهـ1437معلم****105576عبدالرحمن عبيدهللا األحمدي24

منتظم595855099المدينة المنورةهـ1438محامي****101202عبدالرحمن عوض باعبيد25

منتظم555306565المدينة المنورةهـ1437موظف****104927عبدالرحمن عيسى كحيل العنزي26

منتظم555200837المدينة المنورةهـ1437معلم****103086عبدالسالم عتيق الرحيلي27

منتظم503335033المدينة المنورةهـ1437عضو هيئة تحقيق ****104781عبدالعزيز شلوه سعيدان الشاماني 28

منتظم505324203المدينة المنورةهـ1437معلم****104873عبدالكريم عبدالقادر األحمدي29

منتظم553368885المدينة المنورةهـ1438مدير األحوال المدنية****101129عبدهللا سليمان سلمان الحربي30

منتظم504557704المدينة المنورةهـ1437معلم****101540عبدهللا علي صالح الحربي31



منتظم555302407المدينة المنورةهـ1437عضو هيئة تدريس****100186عبدهللا علي عايض البشيري32

منتظم505306408المدينة المنورةهـ1437مدرب****103047عبدهللا مبارك محيسن العنزي33

منتظم554422856المدينة المنورةهـ1437موظف****105745عبدالمحسن مطيع دخيل الحجيلي34

منتظم505341440المدينة المنورةهـ1437معلم****100613عبدالمنعم عبدالحفيظ محمد األحمدي35

منتظم591000610المدينة المنورةهـ1438مسشار قانوني****101512عبدهلل مسعود الشاماني36

منتظم503325060المدينة المنورةهـ1438مدير إدارة الشركات وزارة التجارة****104151عبيد فرحان السحيمي37

منتظم500584131المدينة المنورةهـ1437مشرف تربوي****106389عمر قبل ماطر الرحيلي38

منتظم555305594المدينة المنورةهـ1437عضو هيئة تدريس****105213عوض حميدان نافع العمري39

منتظم555118753المدينة المنورةهـ1437عضو هيئة تدريس****106592غازي فهد غازي المزيني40

منتظم505323011المدينة المنورةهـ1437معلم****106462فايز مرزوق عايش الحجيلي41

منتظم563900430المدينة المنورةهـ1437معلم****103125فهد عالي سفر الحسيني42

منتظم545125555المدينة المنورةهـ1437محامي****104883فهد عبدالرحمن فهد السحيمي43

منتظم555311912المدينة المنورةهـ1437معلم****102988فيصل مبروك حضيري الجهني 44

منتظم554355843المدينة المنورةهـ1438قاضي****106147مالك صالح المحيميد45

منتظم534818995المدينة المنورةهـ1437محامي****106617محمد بن ثامر البدراني46

منتظم505310875المدينة المنورةهـ1437موظف****103074محمد حبيب رشيد الحازمي47

منتظم557535500المدينة المنورةهـ1438محامي****101474محمد درويش محمد سالمه48

ي49
منتظم553311959المدينة المنورةهـ1438محامي****104787محمد سعود الحنين 

منتظم555324314المدينة المنورةهـ1438مشرف تربوي****104337محمد عبدالكريم مراد رحمة هللا50

منتظم503346528المدينة المنورةهـ1437موظف****104052محمد عواد سعد األحمدي51

منتظم506324852المدينة المنورةهـ1437معلم****100310محمد محارب يوسف األحمدي52

منتظم504516233المدينة المنورةهـ1437داعية****103857محمود محمد محمد مختار الشنقيطي53

ي54 منتظم500911645المدينة المنورةهـ1437موظف****102378مشعل مرزوق جهيم المطير

ي55
منتظم541376363المدينة المنورةهـ1437معلم****100252نارص بن بريك المزين 

ي56
منتظم553015301المدينة المنورةهـ1437متقاعد****102845نافع محمد عيضة المزين 

منتظم505364913المدينة المنورةهـ1437عضو هيئة تدريس****101796وليد علي محمد القليطي57
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املهنةرقم الهويةاالسم
الوظيفة 

باملجلس
املؤهل

مدة 

الخد

مة 

باملج

لس

تاريخ االلتحاق

املكافأة 

إن 

وجدت

العنوانرقم الجوالرقم الهاتفالبريد االلكتروني

هل 

العضو 

مقيم في 

منطقة 

املقر 

الرئيس

طريقة 

االلتحاق

/انتخاب)

تعيين من 

(الوزارة

alkatebn@gmail.com535552105541376363اليوجد1441/10/9سنةدكتوراهرئيس المجلسمعلم****100252ناصر بريك شاهر المزيني
المدينة 

المنورة
انتخابنعم

عبدالعزيز شلوه سعيدان 

الشاماني
104871****

عضو هيئة 

التحقيق

نائب رئيس 

المجلس
aa_zz999@hotmail.comاليوجد1441/10/9سنةدكتوراه

535552105
503335033

المدينة 

المنورة
انتخابنعم

عبدالرحمن عبيدهللا عوض 

االحمدي
aaa1140@gmail.com535552105566323842اليوجد1441/10/9سنةماجستيرأمين الصندوقمعلم****105576

المدينة 

المنورة
انتخابنعم

ba77dr@gmail.com535552105564526070اليوجد1441/10/9سنةماجستيراألمين العاممعلم****101906بدر رابح مرزوق الحجيلي
المدينة 

المنورة
انتخابنعم

omar1429@gamil.com535552105500584131اليوجد1441/10/9سنةبكاليريوسعضومشرف تربوي****106389عمر قبل ماطر الرحيلي
المدينة 

المنورة
انتخابنعم

hoomoh8@gmail.com535552105503300519اليوجد1441/10/9سنةماجستيرعضومعلم****101299حمود محارب مرزوق الحربي
المدينة 

المنورة
انتخابنعم

****103385سعود عابد المطرفي
عضو هيئة 

تدريس
535552105554366019اليوجد1441/10/9سنةدكتوراةعضو

المدينة 

المنورة
انتخابنعم

****101129عبدهللا سليمان الحربي
مدير األحوال 

المدنية بالمدينة
alharbe111@hotmail.com535552105553368885اليوجد1441/10/9سنةدكتوراةعضو

المدينة 

المنورة
انتخابنعم

f.k.r.law@gmail.com535552105559523025اليوجد1441/10/9سنةبكاليريووسعضومحامي****106315ريان محمد محمد قربان
المدينة 

المنورة
انتخابنعم
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الجنسيةرقم الهويةاالسم

املؤهل في 

مجال 

املحاسبة

الدوام  

جز/كلي)

(ئي

وساعات 

العمل 

األسبوعية 

هي

الراتب 

الشهري

الجهة التي 

تتحمل 

الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في الراتب 

إن وجدت

مدة سنوات 

خدمته بالجمعية

إجمالي سنوات 

الخبرة في مجال 

املحاسبة

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

افقة من  هل هناك مو

الوزارة على تعيين 

املحاسب

(ال/نعم)

نعمنعم1اشهر6اليوجدالجمعية*40كليبكالريوسسعودي****111052سلطان عبدهللا العطوي
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املؤهلالجنسيةرقم الهويةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات العمل 

األسبوعية هي

الراتب 

الشهري

الجهة التي 

تتحمل الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في الراتب 

إن وجدت

مدة سنوات 

خدمته 

بالجمعية

إجمالي سنوات 

الخبرة في مجال 

البحث االجتماعي

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

نعم4040002كليبكالريوسسعودي***1101116ريان اسامه الرحيان
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نوع العملاملؤهلالجنسيةرقم الهويةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعات 

العمل 

األسبوعية

الراتب 

الشهري

الجهة التي تتحمل 

الراتب

مدة سنوات 

خدمته بالجمعية

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

يوسسعودي****101727يارس عبدهللا فاهد المحمدي نعم4الجمعية*40كليمدير تنفيذيبكالير

ي نعم6الجمعية*40كليإداريبكالريوسسعودي****107856طالل مسلم سلمان الحرب 

ي يوسسعودي****111052سلطان عبدهللا سالم السمير نعم1الجمعية*40كليمحاسببكالير
ي****245966محمد رحمة هللا

نعم3الجمعية*40كليعاملبنجالديش 
يوسسعودي****110111ريان اسامه الرحيان  يبكالير

نعم1الجمعية*40كليمستشار قانوب 

ي
ي الجهن 

 
يبكالريوسسعودي****109196سارة خالد الف

نعم3الجمعية*40كليمستشار قانوب 
يوسسعودي****111011سعاد عبدهللا االحمدي يبكالير

نعم3الجمعية*40كليمستشار قانوب 

يبكالريوسسعودي****110331رهف عبدالعزيز الردادي
نعم1الجمعية*40كليمستشار قانوب 

يوسسعودي****110088االء عواد االحمدي يبكالير
نعم2الجمعية*40كليمستشار قانوب 



Column1Column2Column3
مالحظاتالسبباسم العضو

اليوجد



مالحظاتتم إرفاق املحضرسبب االجتماعالجهة الطالبة عدد الحاضرينتاريخهرقم االجتماع
نعمالتعديل على الالئحة مجلس االدارة519/07/202236



Column1Column2Column3Column4Column5
تم إرفاق املحضرأهم القراراتتاريخهرقم االجتماعاللجنة

يرجى االسترشاد بمثال التعبئة املذكور باألسفل لترتيب إدخال بيانات اجتماعات اللجان



Column1Column2Column3Column4Column5Column6
تم إرفاق املحضرسبب عدم التنفيذ(ال/نعم)تم تنفيذها أهم القرارات إن وجدتتاريخهرقم االجتماع

افقة على امليزانية وعرض الخطة االستراتيجية282021/02/01 نعمنعماملو
نعمنعم(بصير)الموافقة عل ملتقى 292021/03/01

نعمنعمالخطة التسويقية لشهر رمضان302021/04/05
اكة مع وزارة الموارد البشية والتنمية االجتماعية312021/06/07 نعمنعمرس 
ي ادارة الصحة322021/08/10

 
لي ف

اكة مع ادارة الطب المي   نعمنعمرس 

ي للجمعية332021/10/11
نعمنعمعرض عمل الفلم الوثائقى

نعمنعم2022الخطة السنوي لعام 342021/11/23

نعمنعم2022الميزانية التقديرية لعام 352021/12/05



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

السبباسم العضواالجتماع الذي /موضوع القرارنوع االستثناءتاريخهرقم االجتماع
اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد
اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد



Column1Column2Column3Column4
سبب التفويضالجهة املفوضةاملهام املفوضة فيهاالختصاص

اليوجد



Column1Column2Column3Column4Column5

االجراء املتخذسبب التحولاملبلغ املحول أو قيمتهتاريخ التحولنوع التحول
اليوجد



Column1Column2Column3
الجهة املستفيدةمجال الصرفاملبلغ املصروف نقدا



مالحظات(ال/نعم)يتم التحديث بطريقة منتظمة (ال/نعم)هل تستخدمه الجمعية السجل

نعمنعمسجل العضوية

نعمنعمسجل االشتراكات
نعمنعمسجل اجتماعات اللجان

نعمنعمسجل اجتماعات مجلس اإلدارة
نعمنعمسجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعمنعمسجل النشاطات

نعمنعمسجل املستفيدين
سجالت أخرى



Column1Column2Column3Column4
مالحظاتيتم التحديث بطريقة هل تستخدمه الجمعية 

نعمنعمدفتر يومية عامة
نعمنعمسجل األصول الثابتة

نعمنعمسجل التبرعات العينية
نعمنعمسجل التبرعات النقديـة

الالسجل املستودعات
نعمنعمدفتر األستاذ العام

نعمنعمدفــتر الصندوق
نعمنعمدفـتر حركــة البنك

نعمنعمسـجــل العهدة



Column1Column2
املنصب بمجلس االدارةاالسم

رئيس مجلس اإلدارةناصر بريك املزيني
نائب رئيس مجلس اإلدارةعبدالعزيز شلوه الشاماني

امين الصندوقعبدالرحمن عبيدهللا االحمدي



Column1Column2Column3Column4Column5Column6
تفصيل العالقةنوع العالقةمنصبهاسم املوظف ذي الصلةمنصبهاسم املوظف

اليوجد



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7
قيمة الصفقةتاريخ انتهاء تاريخ بداية الصفقةاسم الجهة الداعمة التي املسمى الوظيفي للطرف اسم الطرف الثاني ذي العالقةاسم عضو 

اليوجد



Column1Column2Column3
قيمة املبلغوصف الخدمةالجهة

اليوجد



Column1Column2Column3Column4
التاريخسببهاقيمة املبالغ املتلقاةاسم العضو

اليوجد



مالحظات المبلغ البيان 
التبرعات النقدية 

55460.48افراد 

مؤسسات مانحة 

70101.24شركات وجهات 

30396.04أخرى 

155957.76مجموع التبرعات النقدية

التبرعات العينية 
افراد 

مؤسسات مانحة 

شركات وجهات 

3394180أخرى 

3394180مجموع التبرعات العينية

إعانات ومنح حكومية 
767875.97منح حكومية نقدية 

منح حكومية عينية 

767875.97مجموع اإلعانات والمنح الحكومية

الزكاة 
زكاة نقدية 

زكاة عينية 

مجموع الزكاة

تبرعات وايرادات األوقاف 
تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 

ايرادات وريع أوقاف 

(يتم تفصيلها  )أخرى 

مجموع تبرعات وإيرادات األوقاف

ايرادات متنوعة
1200اشتراكات األعضاء 

مبيعات السلع والخدمات 

ايرادات عقارية 

ارباح استثمار 

التبرعات وااليرادات والمنح 



ارباح بيع أصول ثابتة 

رسوم البرامج 

(ايراد خدمات طوعية غير ملموسة)إيرادات أخرى 

1200مجموع اإليرادات المتنوعة

يتم تفصيلها  )إيرادات أو تبرعات أخرى 
تبرعات كفالة يتيم

تبرعات كفارة يمين

تبرعات السقيا

تبرعات إفطار صائم

تبرعات كفالة أسر

تبرعات مساعدة الشباب على الزواج

المجموع

4319213.73إجمالي التبرعات واإليرادات والمنح 



مصاريف البرامج مصاريف التشغيل مصاريف جمع األموال  )مصاريف مجلس اإلدارة مصاريف اإلدارة 

المصاريف التشغيلية 
1374613746الرواتب والبدالت 

38578672990المكافات والحوافز

22502250تكاليف السفر 

2294522945اإليجارات 

الصيانة واالصالحات 

23102310الكهرباء والمياة 

65706570الهاتف والبريد 

تكاليف االستشارات 

الملتقيات والمؤتمرات 

2236622366الدعاية واالعالن 

ضيافة 

1998419947 (استالكات االصول الثابته  )مصاريف أخرى 

أجور تحميل وتنزيل

5050محروقات

4646أدوات مكتبية

رسوم المجلس التنسيقي

5598455984تأمينات اجتماعية

976751225رسوم ومعامالت

11540نظافة

1626248513877486المجموع

مصاريف األنشطة 
41382871786675654403394180مصاريف البرامج واألنشطة العامة 

مصاريف الزكاة 

مصاريف التبرعات والهبات المقيدة 

مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة 

مصاريف األوقاف 

يتم تفصيلها  )مصاريف برامج وانشطة أخرى 

43009118513801786676429263394180إجمالي المصروفات 

إجمالي المصروف البيان 
توزيع المصروفات 



Column1Column2
نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةوصف للبرامج والخدمات والنشاطات

افع واالدعاء امام املحاكم في قضايا وحقوق ايتام وارامل ومساكين املدينة املنورة افعالتر برنامج تر
برنامج مشورةتقديم االستشارات القانونية والشرعية اليتام وارامل ومساكين املدينة املنورة

التوعية القانونيةمؤتمرات وملتقيات توعوية وبرامج تدريب قانوني توعوية



معفى
برسوم 

مخفضة
معفيبرسوم

برسوم 

مخفضة
برسوم

حضانة إيوائية

روضة أطفال

مركز رعاية نهارية

نادي أطفال

تعليم التفصيل والخياطة

تعليم النسخ على اآللة الكاتبة

إستعمال الحاسب اآللي

منسق الكلمات

تعليم اللغات

مشاغل خياطة

تحفيظ القران الكريم

مكتبات عامة

محاضرات وندوات

مدارس

دروس تقوية للطلبة

روضة أطفال

عيادات طيبة ومستو صفات

عالج طبيعي

خدمات نزالء املستشفيات

سيارات إسعاف

مراكز إيوائية لرعاية املعاقين

مراكز إيوائية لرعاية املسنين

مراكز تعليم خاصة للمعاقين

مشاغل خياطة للمعاقات

مركز خدمة للمعاقين

مساعدات متنوعة*  

مشروع كافل اليتيم

خدمة األربطة وسكانها

 جمع وتوزيع فائض الوالئم

دور الضيافة

دورات تدريبية متنوعة

إعداد مربيات أطفال

معارض وأسواق وأطباق خيرية

حفالت متنوعة

افق وخدمات عامة مر

إسكان وتحسين مساكن

مراكز الشباب

نقل الطلبة

عمرة/ حج خيري 

وليمة عيد/ وجبة إفطار 

صيدليات

عمليات القلب املفتوح

مكافحة التدخين

الرعاية الصحية

املقصف

الرائدة الريفية

تأمين مياه لألسر

كفالة أسر

إكرام ميت

رمز النشاط
عدد املستفيدين غير سعوديينعدد املستفيدين السعوديون

نوع البرنامج أو النشاط أو 

الخدمة

عدد املستفيدين
إجمالي عدد 

املستفيدين
املصروفاتاإليرادات



كفالة معاق

لجنة التنسيق بين الجمعيات

أخـــرى

إفطار صائم

مساعدة الشباب على الزواج





نوع املساعدات
عدد 

املستفيدين

إجمالي عدد 

املستفيدين
اجمالي مبلغ املساعدات

غير سعوديونسعوديون

مساعدات أيتام
مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف خاصة
مساعدات عينية

أخرى
املجموع


