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تعريف الجمعية

هـ تحت اشراف وزارة الشؤون االجتماعية1404تم تأسيس جمعية فتاة ثقيف عام 

(74)والمسجلة برقم 

رؤية الجمعية

.بناء مجتمع متكافل ومتكاتف

رسالة الجمعية

الظروفيذومناأليتامفئاتهاوآمالأهدافهاتحقيقفيبالكفاءةوتتميزالمجتمعثقةعلىالجمعيةتحوزان

.المجتمعفيفعالينأعضاءليصبحواالمحتاجةواألسرالخاصة



األهداف

.رعاية األسر المحتاجة وتقديم المساعدات المالية والعينية وعمل البحث الميداني واالجتماعي1.

.الدخل المحدودالمساهمة في توفير وتحسين حال مساكن المحتاجين والمساكين من ذوي 2.

.توعية المرأة السعودية وتوضيح دورها في المجتمع3.

.إقامة الندوات الثقافية والمحاضرات4.

.إنشاء دور أيتام لمن يفتقد رعاية األبوين5.

.توفير وتحسين الرعاية الصحية للفئات المحتاجة والمساعدات في نفقات العالج6.

.تقديم خدمات األمومة والطفولة في جميع مراحلها7.



رمـزيــة عـلي حريــبخوجهخديجة عبدالصمد 

رحمـة حـسـن يـســــلمخديجة عبـدهللا يـسـلم

مرزاظهور الدين شاهيناز نورة عبدالعزيزآل الشيخ

نـائـلـة حـسيـن يـــمــانيعواطف محمد حريب

عائشة عبدالصمد خوجةمرزاظهورالديناقبال 

مـنيـرة عـلـي المـغربــيفائزة عبدالقادر حريب

عـزيزة حـسـن سـنــديفـوزيـة عـلـي يمـــاني 

نجاة محمد حــسن يمانيثريا شكرهللا سمرقندي 

عـزة عبــدهللا العصـيميفـضـليـة عـلي يـمانـي

مكرمة اسماعيل السيــدحوريـة محمد المـؤيـد

امـنـه عبـدالغني السيــدفاطمة عيفان الحارثي 

ســميــرة ابـــو الــعـــالمنيرة عبدالعزيز سويلم

نــعيمــة عتيق هللا مرزاحـيـــــــــــاة وزيــــرة

هـ1404الجمعيةمؤسسات 



المنـصــبالعضـــوة 

نائبة رئيسة الجمعيةابراهيم حسن البصريمريانه/ الدكتورة 

والمشرفة اإلداريةدور األيتام  رئيسة لجنة رعاية مها راجح أحمد العدواني/ األستاذة 

أمينة الصندوقفوزية علي أحمد النبهاني/ األستاذة 

رئيسة لجنة العالقات العامة وتنمية المواردلويأميرة عبدالجبار عبدالعزيز الده/األستاذة 

نائبة رئيسة لجنة العالقات العامة وتنمية الموارد   دالل ثامر شارع البقمي/ األستاذة 

لجنة التدريب والتأهيلسارة عبدهللا حمود العصيمي/ األستاذة 

نائبة رئيسة لجنة التدريب والتأهيلفاطمة حسين عبده راجحي/ األستاذة 

رئيسة اللجنة الثقافية فوزية حسن علي األحمري/ األستاذة 

افيةرئيسة اللجنة الصحية ونائبة رئيسة اللجنة الثقحياة علي هزاع يماني/ األستاذة 

اإلجتماعيةرئيسة اللجنة ليلى خيرهللا وليد سعد/ األستاذة 

أعضاء مجلس االدارة

عودالجوهرة بنت فيصل بن تركي بن عبدهللا  آل س/ األميرة رئيسة الجمعية 



إهداء

يةنهدي انجازنا وتقريرنا هذا الى كل من وقف معنا ووثق بنا وآمن بأهداف الجمع

طلقات الجمعياة فإيماناً منا بمبادئ ديننا الحنيف وقياماً بواجبنا تجاه بلدنا المعطااء ان

هـ 1404منذ عام 

عربياة فاي المملكاة الواالجتمااعي ألن تشارك في دعم وتمكين العمال الخياري تسعى 

للمملكةاالحتياجات االجتماعية التنمويةتلبي السعودية من خالل ايجاد حلول فعالة 

تي من  ويسرنا أن نستعرض معكم من خالل صفحات هذا التقرير بعض اإلسهامات ال

.على التوالي33خالل عامها الــ من هللا بها على الجمعية والقائمين عليها 



قسم الشؤون 

اإلدارية

امةالعقسم العالقات 

وتنمية الموارد

قسم اللجنة مقسم الثقافة واإلعال

اإلجتماعية

يشرررررررف القسررررررم 

اإلداري علرررررررررر  

وجميررررر الجمعيرررررة 

ق أقسررام ا وتنسرري

العمررررررررر   رررررررررين 

الموظفات

امرة تحت  العالقرات الع

أهميررررررة  ال ررررررة فرررررر  

ي ررا الجمعيررة ويسررتند ال

ة حلقف  ادوار حيوية 

وصررر   رررين الجمعيرررة 

والمجتم  الخارج 

يراد  تساهم الثقافة ف  ز

الوع   شك  عرام لرد 

راز الجانب النسائ  وا 

مررررن ال ادفررررةأنشرررر ت ا 

محاضرررررررات و قامررررررة 

ت ا الحفالت ومد  فعالي

ف  المجتم 

هرر  اللجنررة المحوريررة 

  لتحقيق األهرداف التر

انشرررررئت مرررررن أجل رررررا 

الجمعيررررة وهررررو رفرررر  

ما المعانا  عن األسر  

يحقرررررررررررق التكافررررررررررر  

 كافرررررررة اإلجتمررررررراع 

أنواعه

قسم نادي ال ف قسم المحاس ة ةقسم نادي ال فول
قسم الخدمات 

المساند  

يعت ررررررر مررررررن أهررررررم 

األقسرررررام  الجمعيرررررة

ويقررررررروم  تسرررررررجي  

جميرر  المصررروفات

ة واإليرادات للجمعي

ا المختلفررررة  عنواع رررر

مررن عينرر  او نقرردي 

وايداع ف  ال نوك

يسررررراهم القسرررررم فررررر  

اجات توفير كافة احتي

الجمعيرررة وااشرررراف 

فة علرر  صرريانت ا  صرر

عامة 

يقررررروم علررررر  تررررروفير

األ فرررررا  مرررررن سرررررن 

سنوات 5ش ر ال  

  نررادي ال فرريعت ررر 

هررررررررررو المتررررررررررنف  

م لأل فا   وا  العا

ة ويضم العاب داخلي

للرسرررررررم والترفيررررررره

ويسررررر م   رررررا قسرررررم 

رياض األ فا 

أقسام الجمعية



الحضانة اإليوائية



أقسام الدور  الجمعية

.هـ1413دار المح ة وتعسست عام .1

.هـ1428دار سل ان واخوانه تعسست عام .2

.هـ1432دار لولو  تعسست عام .3



االيوائيةأهداف قسم الحضانة 

.العم  عل  احتضان وتر ية ال فا  ذوي الظروف الخاصة.1

.توظيف كادر تر وي كفء للعناية   ذه الفئة.2

.مةالحرص عل  تعليم م وغر  الم ادئ والقيم ااسالمية والنشع  السلي.3

.ااعداد والتخ ي  لمستق   زاهر ل ؤاء اايتام.4

.العم  عل   يجاد دخ  ثا ت ل ذه الفئة.5

يير لألسر متا عة األ فا  المنقولين ألسر الحضانة حت   عد احتضان م والتخ.6

.الحاضنة



هرـ 1413 مقرر الجمعيرة عرام اايوائيرةتم افتتاح قسم الحضانة 

حيرررر غرسرررت جرررذور هرررذه الشرررجر  وزار  العمررر  والشرررؤون 

مارهرا وسقت ا الجمعية  الع اء والحنان حت  نمت ثاإلجتماعية

انرب والصرحية والنفسرية الر  جاإلجتماعيرةويقدم دار الرعايرة 

فير جميرر  الخرردمات التر ويررة  والتعليميررة  والترفي يررة ويررتم تررو

كن احتياجات ال ف  داخ  الدار من غذاء متكام  ومل    ومسر

  يررة وتقررديم الخرردمات الصررحية  الكشررف الرردوري والمتا عررة ال

ك المسررتمر  لأل فررا  والمشرررفات داخرر  الرردار ومراق ررة السررلو

ر الجرو ودراسة األوضاع النفسية  وااجتماعيرة لأل فرا  وتروفي

فر  والحررص العائل  الذي يؤثر ايجا ياً ف  تكوين شخصية ال 

ضات عل  دمج األ فا  ف  المجتم  من خال  تسجيل م ف  رو

فر  مرن ومدار  خارج الجمعية وي تم القسم  ك  ما يتعلق  ال 

نررررواح  التسررررلية والترفيرررره واع ررررائ م حررررق المشرررراركة فرررر  

مقدمرة ل رم ااحتفاات والمناس ات و عرض ال ررامج الترفي يرة ال

.ويقرررررروم القسررررررم   عررررررداد الكثيررررررر مررررررن ال رررررررامج ال ادفررررررة

دار المحبة



سرتق ال م هـ تم  حمرد   افتتراح دار سرل ان للفتيران ويرتم ا1428ف  عام 

م ممرا من سن العاشر  وما فوق وقد تم توفير الجرو األسرري المناسرب ل ر

ين فررر  يرررؤثر ايجا يرررا علررر  تكررروين شخصررريات م ليصررر حوا اعضررراء فعرررال

.المجتمررر  وقرررد ترررم توظيرررف كرررادر وظيفررر  مؤهررر  للعنايرررة   رررذه الفئرررة

دار سلطــان



ق ا  هررـ تررم افتترراح دار لولررو  للفتيررات ويررتم اسررت1432وفرر  عررام 

سرري الفتيات من سرن العاشرر  ومرا فروق وقرد ترم تروفير الجرو األ

وتررم المناسررب ل ررن ممررا يررؤثر ايجا يررا علرر  تكرروين شخصرريات ن

توظيررف كررادر مؤهرر  للعنايررة   ررن وتررر يت ن وغررر  الم ررادئ

. ااسررالمية الصررحيحة ليصرر حوا ام ررات صررالحات فرر  المجتمرر

دار لــولــوة



أنش ة الجمعية

اء هرررذه المنرررا   وتلرررك األنشررر ة تسرررتع ف قلرررو كم ال يضررر

ر  فاجعلوا لكم من خالل ا جسرا ال  الجنة وظرال يروم الحسر

فرررنحن ا نررردعوكم للمشررراركة  المرررا  فقررر   ررر  نررردعوكم ان

عنتم تسراهموا معنرا  الوقررت والفكرر  والنصرريحة والحضرور فرر

.هرررررذا الصررررررح الخيرررررريفررررر  مرررررن الررررردعائم األساسرررررية 



هرررررررـ1436/ 7/ 5فررررررر  مسررررررراء يررررررروم الجمعرررررررة الموافرررررررق 
ة سرمر مر  األيترام جمعية فتا  ثقيف الخيرية النسائية  ال ائف  ليلراحتفلت 

الجرروهر   نررت فيصرر   ررن تركرر     سررعود/ سررمو األميررر  علرر  شرررف 

نسو ات م, اإلجتماعيةمنسو ات التعهي  الشام  و مركز التنمية  حضور 

د وعرد, وأعضراء مجلر   دار  الجمعيرة ,   دار  التعلريم, األحوا  المدنية 

.و المسررا قاتمررن القفرررات مررن سرريدات األعمررا  وقررد تضررمن الحفرر  عرردد 



احتفلررررررت جمعيررررررة فتررررررا  ثقيررررررف الخيريررررررة

 رة  رراعم المح تخريج أ فال را مرن روضرة 

هرـ 1436/ 7/ 25يوم الخمري  الموافرق 

قر نيرررررة و فقررررررات ايررررراتوتخلررررر  الحفررررر  

لأل فررررا  وتكررررريم لألم ررررات ستعراضررررية

سرير  المثاليات و المتعاونات وفر  الخترام م

.التخرج لأل فا  و تكريم م



الموافق ف  يوم الثالثاء 

هـ 1436/ 8/ 29

ان لق معرض موهو ات 

وفنانات ال ائف

والذي تقيمه جمعية فتا  ثقيف 

ومركز رسمت  تحت  شراف المدر ة

.أم  عوضه / و الفنانة التشكيلية



مساااااااااء يااااااااوم الخماااااااايس الموافااااااااق 

5 /7 /1436

ياااف اساااتقبلت رئيساااة جمعياااة فتااااة ثق

الخيريااااااااااااة النسااااااااااااائية بالطااااااااااااائف 

/ساااااااااااااااااااااااااااااااامو األمياااااااااااااااااااااااااااااااارة 

عود الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل س

معاااااالي وزيااااار الشاااااؤون االجتماعياااااة 

ماجااااااد عباااااادهللا القصاااااابي /الاااااادكتور 

والاااااذي اجااااار  جولاااااة علاااااى مرافاااااق 

الجمعية وأطلع على انشطتها



أقامت جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف 

هـ1436/10/28في مساء يوم الخميس الموافق 

حفل معايدة 
وتخلل الحفل برنامج للطفل و طبق خيري و,حضر عدد من المدعوين 

.بازارات



وافق وبازارات نسائية في مساء الخميس المبنوتات برنامج أقامت الجمعية 

هـ1436/5/29



ية احتفلاااات جمعيااااة فتاااااة ثقيااااف الخيريااااة النسااااائ

هااااااـ1436/ 11/ 25الخماااااايس يااااااوم مساااااااء 

ياطاة والخأول دفعة من متادربات التفصايل بتخرج 

عن قسم المعهد وقد تخلل الحفل فقرات معبرةمن 

الااوالء و حااب الااوطن وقااد قااام المتاادربات بعاارض 

اعماااالهن مااان خاااالل مسااايرة عااارض وقاااد نالااات 

اج الجميع لما لمساوه مان إباداع فاي إنتااستحسان 

المتاااادربات و فااااي ختااااام الحفاااال شااااكرت مااااديرة 

ل الجمعيااة المتاادربات وجميااع القااائمين علااى الحفاا

.وتم توزيع الهدايا التذكارية على المتدربات



أقاااام ناااادي الطفااال بجمعياااة فتااااة ثقياااف برناااامج

فلااااااااااهفلااااااااااه ترفيهااااااااااي لاطفااااااااااال بعنااااااااااوان 

هااااااـ 1437/ 1/ 8الخماااااايس الموافااااااق يااااااوم 

التعليميااااة علااااى عاااادد ماااان المسااااابقات احتااااو  

عادة أركاان منهاا الرسام علاىالترفيهية  وأقيمات 

الوجااه وركاان للطيااور والحيوانااات المائيااة وركاان

.الحلويات وركن ألعاب الذكاء



هاااـ 1437/7/21مسااااء ياااوم الخمااايس الموافاااق 

اجتمعاااااااااااااااااااااات رئيسااااااااااااااااااااااة الجمعيااااااااااااااااااااااة 

عودسابنت فيصل بن تركي آل الجوهره/ األميره

مااع مجلااس ادارة الجمعيااة والعضااوات العااامالت 

ومناقشااة 2014وتام فياه عاارض الميزانياة لعاام 

2015الميزانيااااااااااااااااة التقديريااااااااااااااااة لعااااااااااااااااام 



نسررائية الخيريررة الاحتفلررت جمعيررة فتررا  ثقيررف 

 ال رررررررررائف مسررررررررراء الخمررررررررري  الموافرررررررررق 

والررذيليررال  الحجرراز هررـ  حفرر  1437/4/18

معيررة اقرريم  متحررف الشررريف وقررد استضررافت ج

مرررة  مكرررة المكرفترررا  ثقيرررف جمعيررره ام القرررر  

.الفعاليات ف  للمشاركة 



صور من متحف الشريف



اقامااااات جمعياااااة فتااااااة ثقياااااف الخيرياااااة النساااااائية بالطاااااائف 

بنـــوتــاااااااااااااااـاتبرنااااااااااااااامج هااااااااااااااـ 1437/5/23مساااااااااااااااء

ماادارس شااارك عادد ماان الجهااات فاي البرنااامج متمثلاة فااي وقاد 

ريق صفوة الفرسان، مدارس الميثاق، مدارس رحاب التربية، ف

.بالقيمانغام االستعراضي ولجنة التنمية االجتماعية 



هـ1437بــ منتزه الشعلة لعــام 12الورد مهرجان في ثقيف مشاركة جمعية فتاة 



فااي مساااء يااوم الخماايس الموافااق 

نظمااات جمعياااه هاااـ 1437/ 7/ 7

فتاااااااااااااااااااااااااااااااااة ثقيااااااااااااااااااااااااااااااااف 

كيلياتالتشاللفناناات ملتقى األباداع 

الجمعياااة الساااعوديةماااع بالتعااااون 

جفست التشكيلية للفنون 



تحااااات رعاياااااة رئيساااااة جمعياااااة فتااااااة ثقياااااف 

ي آل بنت فيصل بن تركالجوهرة / األميرة سمو 

ق الجمعيااة يااوم الخماايس الموافاااحتفلاات سااعود 

اليتاااااايم العربااااااي بيااااااوم هااااااـ 1437/ 8/ 19
. الطائففي ليلة من ليالي دلوعة الغيم معاهكلنا 







هـ1437عكاظالجمعية في سوق مشاركة 



عقدت جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية 

هـ 1437/ 12/ 28الخميس الموافق يوم 25العمومية الـ الجمعية 



العضوية شتراكات

/  هـ 1436اشتراكات العضوية لعـــام 

م2015



تاريخ السدادويةتاريخ االتحاق  العضاإلســـمالرقم

هـ1436/2/15هـ1432سعود  فيص  نتالجوهره1

هـ1436/2/1هـ1435/1/1الز يريداؤدع د مريم2

هـ1436/2/1هـ1436/1/2العالأ و ريكمحمدحميده3

هـ1436/4/1هـ1436/6/1العصيم سعيدعل م ا4

هـ1436/1/5هـ1436/1/5العمريمحمدفا مة5

هـ1436/1/5هـ1436/1/5الزايديعواضعيضةسمير 6

هـ1436/1/6هـ1436/1/6السيال حسينحسنسلو 7

هـ1436/1/9هـ1436/1/9الث يت سالمعواضسماح8

هـ1436/1/9هـ1436/1/9القرش سالمسليمانانتصار9

هـ1436/1/9هـ1436/1/9القرش سالمسليماننجا 10

هـ1436/1/24هـ1436/1/24الثمال عويضنوف11

هـ1436/1/24هـ1436/1/24الش ريعثمانع د فا مة12

هـ1436/1/26هـ1436/1/26الحارث سعدسليمانهد 13

هـ1436/2/4هـ1434/9/2العدوان أحمدراجحمرام14

هـ1436/2/4هـ1434/9/2محمدع د مسفرنجود15

هـ1436/2/4هـ1434/9/2ع دالل يفصالحسعدشروق16

هـ1436/2/4هـ1434/9/2محمدحسنعيدافراح17

هـ1436/2/4هـ1434/9/2سالمجار محسننوا 18

هـ1436/2/9هـ1436/9/2اليوسفمحمدفوزية19

هـ1436/2/12هـ1436/2/12جحفل ناصرعائشة20



تاريخ السدادتاريخ االلتحاق بالعضويةاآلســمالرقم

هـ1436/2/15هـ1426/11/26فا مة حسين ع د  الراجح 21

هـ1436/2/15هـ1432/7/10م ا راجح أحمد العدوان 22

هـ1436/2/15هـ1422/11/29أميره ع دالج ار الدهلوي23

هـ1436/2/15هـ1433/4/14ساره ع د  حمود العصيم 24

هـ1436/2/15هـ1433فوزية حسن عل  األحمري25

هـ1436/2/15هـ1404فوزية عل  أحمد الن  ان 26

هـ1436/2/15هـ1431/12/25حيا  عل  هزاع اليمان 27

هـ1436/2/15هـ1422/3/10ا راهيم حسن ال صريمريانة28

هـ1436/2/15هـ1433/4/25ليل  خير  وليد سعد29

هـ1436/2/12هـ1436/2/12نور  سرحان قا   العصيم 30

هـ1436/2/26هـ1436/2/26زين ساعد مشخص القرش 31

هـ1436/2/19هـ1433/5/9سامية محمد عامر عسيري32

هـ1436/2/19هـ1436/2/19عزيز  عواض أحمد الث يت 33

هـ1436/2/26هـ1436/2/26الحصين عائشة ع د  نجم 34

هـ1436/2/29هـ1436/2/29الجيزان جميلة سالم ع د  35

هـ1436/3/1هـ1436/3/1ال لح محسنة محسن حسين 36

هـ1436/3/3هـ1436/3/3ع ود محمد الش ران 37

هـ1436/3/6هـ146/3/6مزنة عل  ع ا  السليمان  38

هـ1436/3/10ل يفة ش اب الدين قاري39

هـ1436/3/16هـ136/3/16رقية منصور حسن ال ار40



تاريخ السدادتاريخ االلتحاق بالعضويةاإلســمالرقم

هـ1436/3/16هـ1435/2/29حامد  ضيف   محمد النمري41

هـ1436/3/16هـ1436/3/16سمر هزاع غالب العجمان 42

هـ1436/7/4هـ1436/4/7ال ويرق نوا  محمود رزق 43

هـ1436/4/3هـ1436/4/3من  ع د  ا راهيم ال از44

هـ1436/7/4هـ1433/18/5مصلحة فيص  أحمد الثقف 45

هـ1436/4/13هـ1436/4/13نوره عيضة معيض الحارث 46

هـ1436/4/22هـ1436/4/23نوا  سعيد موس  المالك  47

هـ1436/4/26هـ1436/4/26 عائشة عائض عواض الث يت48

هـ1436/4/29هـ1436/4/29عائشة ف اد ف د النفيع 49

هـ1436/4/29هـ1436/4/29 شريفة معيض عائص الحارث50

هـ1436/4/30هـ1436/4/24لولو  ع د  عل  الخوي ر51

هـ1436/5/5هـ1436/5/5ان هند سعيد ع دالرحيم السليم52

هـ1436/5/5هـ5/5/1436علية أحمد عل  الناشري53

هـ1436/5/12هـ1436/5/12ت ريد ع د  اليوسف54

هـ1436/5/13هـ1436/5/17 شروق ع د  محفوظ القرش55

هـ1436/5/13هـ1436/5/13أم  محسن الن اري56

هـ1436/5/18هـ1436/5/18زينب عثمان الحاج لوري 57

هـ1436/5/21هـ1436/5/21 منه حماد محمود ال ويرق 58

هـ1436/5/26هـ1436/5/2فا مة عائض مرع  العسيري59



تاريخ السدادةبالعضويتاريخ االشتراكاالســمالرقم

هـ1436/5/26هـ1436/5/26عا د  ناف  ع د  السفيان 60

هـ1436/5/26هـ1436/5/26القثام مشاع  فرحان ذويب 61

هـ1436/5/26هـ1436/5/26أكا ر أحمد السالم 62

هـ1436/5/27هـ1436/5/27غاد  ع دالجواد حسين ال ا ا63

هـ1436/5/27هـ1436/5/27هناء قلي  محمد العرا  64

هـ1436/5/28هـ1436/5/28نوح ا راهيممازيعصمت 65

هـ1436/4/6هـ1436/4/6نور  ع د  العصيم 66

هـ4/101436/6/10/*1436 ا صي لم  صالح 67

هـ1436/6/11هـ11/6/1436القثام منير  غازي 68

هـ1436/6/16هـ16/6/1436القوزيفا مة عل  ع ده 69

هـ1436/6/20هـ5/4/1435القرش رزيقرزيقة مرزوق 70

هـ1436/6/20هـ20/6/1436عواض الث يت عيضهعفاف 71

هـ1436/6/10هـ20/6/1436فوزية عيضة عواض الث يت 72

هـ1436/6/24هـ24/6/1436سلم  عايض عواض الث يت  73

هـ1436/6/24هـ27/6/143علياء حسن ع ية الزهران 74

هـ1436/7/2هـ11/3/1435 امعوضةليل  سالم ع د  75

هـ1436/7/2هـ12/3/1435معيض الخش عويضنور  76

هـ1436/7/3هـ1436/7/3ليل  سل ان حمود الحارث 77

هـ1436/7/3هـ1436/7/3رحمة محمد السعدي الزهران 78

هـ1436/7/10هـ1436/11/3مسفر  مساعد ال امدي79

هـ1436/7/10هـ1436/11/3رفيعة سعيد ال امدي 80

هـ1436/7/18هـ1436/7/18منا  محمد محمود الحمام 81

هـ1436/7/24هـ1436/7/24ال لح منا  محمد حامد 82

هـ1436/8/2هـ1436/2/8عوا ف ع د  محمد القاض 83

هـ1436/8/15هـ1436/8/15الجعيدت ريد سعد عيضة 84

هـ1436/9/22هـ1436/6/8ال ل يدمنير  سعود عمر 85



تاريخ السدادتاريخ اإللتحاق بالعضويةاإلســمالرقم

هـ1436/10/17هـ1436/10/17الذوي  مريم جود   محمد 86

هـ1436/10/26هـ1436/10/26الثمال  درية محمد حميد 87

هـ1436/10/27هـ1436/10/27مريم  جاد ضيف   العتي  88

هـ1436/11/2هـ1435/9/4الجعيدروا   نايف نام  89

هـ1436/11/10هـ1435/8/25حنان محمد عل  العوف 90

هـ1436/12/2هـ1435/2/12ريم عايض ناصر الدها 91

هـ1437/2/19هـ1434/9/22نجود ع د  سفر محمد 92

هـ1437/2/19هـ1434/9/22شروق سعد صالح ع دالل يف93

هـ1437/2/19هـ1434/9/22أفراح عيد حسن محمد94

هـ1437/2/19هـ1434/9/22نوا  محسن جار  سالم95

هـ1437/2/19هـ1434/9/22مرام راجح أحمد العدوان 96

هـ1437/2/19هـ1433/11/20من  راجح أحمد العدوان 97

هـ1437/1/29هـ1434/9/16دا  ثامر شارع ال قم  98

هـ1437/1/19هـ1433/6/28م ا مسفر ناصر العصيم  99

هـ1437/1/29هـ1433/11/17ال ام سعيد عثمان الشاعر100

هـ1437/2/13هـ1435/8/28القثام  درية سالم عايش 101

هـ1437/2/12هـ1435/8/26رحمة حاسن عيس  الحارث 102

هـ1437/2/19هـ1435/6/10نور  محمد الحر  103

هـ1437/2/20هـ1433/9/5سامية محمد عامر عسيري 104

هـ1437/2/21هـ1435/1/28هيام أسعد معتوق السليمان 105

هـ1437/2/21هـ1434/11/26مق ولة عل  ع د  ال امدي106

هـ1437/7/24هـ1435/11/15 منه حامد عا د القرش 107

هـ1437/9/4هـ1434/8/14ثريا صالح حسن كاتب108

هـ1437/11/20هـ1435/8/25الحارث عويضهد  سعد 109

هـ1436/12/22هـ1435/11/5صالحة  ارق أمان  كر110

هـ1437/1/19هـ1435/12/28نور  عايض حسن ال امدي111



تاريخ السدادةبالعضوياإللتحاقتاريخ اإلســم الرقم

هـ1436/1/18هـ1433/11/3عفاف قاسم ع دالحق سجاد 1

هـ1436/1/23هـ1436/1/23ع ير سويلم سليم القرش 2

هـ1436/1/25هـ1436/1/25سوسن حسن ع د  ال امدي3

هـ1436/1/25هـ1436/1/25أسماء سل ان العتي  4

هـ1436/1/26هـ1436/1/26عز  شخص عل  الش ري5

هـ1436/2/19هـ1436/2/19أسماء م دي حسين الث يت 6

هـ1436/2/19هـ1436/2/19عرفوزية ع د  ع دااله الف7

هـ1436/3/10هـ1436/3/10 شر  منصور العوف 8

هـ1436/5/4هـ1436/5/4هسلو  عمر ع د   امعوض9

هـ1436/5/13هـ1436/5/13دصالحة خلف صويلح الجعي10

هـ1436/5/17هـ1436/5/17عزيز  ع د  القرش 11

هـ1436/5/19هـ1435/5/1صالحة خلف حسن الحارث 12

هـ1436/5/21هـ1436/5/21معتوقة حمود حميد ال ويرق 13

هـ1436/5/21هـ1436/5/21أسماء ع د  ال ويرق 14

هـ1436/5/21هـ1436/5/21م ا حمدي حميد السفيان 15

هـ1436/5/21هـ1436/5/21نوف نايف ص جاه الروق 16

هـ1436/5/21هـ1436/5/21نوا  عائض الحارث 17

هـ1436/5/25هـ1436/5/25 جواهر سعود صنيدح العتي 18

هـ1436/6/2هـ1436/6/2فاتن عل  محمد العوف 19

م2015/ هـ 1436العضوات المنتسبات لعــام  



تاريخ السداديةااللتحاق بالعضوتاريخاالســم الرقم

هـ2/6/1436هـ1436/6/2فا مة عمر هاشم سقاف20

هـ2/6/1436هـ1436/6/2م ا سعيد عل  الش ران 21

هـ5/6/1436هـ1436/6/5النفيع ال ام مسعود 22

هـ1436/6/10هـ1436/6/10ن   محمد عوض الحمدان23

هـ1436/6/11هـ1436/6/11فايز  فراج العمري 24

هـ1436/6/11هـ1436/6/11السفيان عمر عويمرحسنة 25

هـ1436/6/24هـ1436/6/24 ا وي سامية سعيد أحمد 26

هـ1436/6/26هـ1436/6/26القثام ثريا م ز  حمود 27

هـ1436/6/26هـ1436/6/26نور غالب العتي   28

هـ1436/8/15هـ1436/8/15الجعيدغاده مان  حامد 29

هـ1436/9/6هـ1433/4/28عائشة عواض ع يد الحارث 30

هـ1436/11/16هـ1436/11/16الجدي  وجدان عا د محمد 31

هـ1436/11/18هـ1436/11/18عسلة غرم   سعيد الزهران 32

هـ1436/11/19هـ1435/3/26ت ريد محمد قلي  الث يت 33

هـ1436/11/29هـ1436/11/29أم  ضيف   موس  الحارث 34

هـ1436/3/12هـ28/11/1433م روانحنان ا راهيم 35

هـ1438/3/2هـ14/5/1416فا مة أحمد حسن كما  36

هـ1437/5/2هـ24/12/1434الشلوينور  ع د  سيف 37

هـ1436/12/30هـ29/11/1425 اه ريفتحية ع د  عمر 38



تاريخ السدادتاريخ اإللتحاق بالعضوية اإلســمالرقم

هـ3/2/1436هـ1436/2/3علوان عن ر ضيف   الثقف 1

هـ1436هـ1435/2/2أحمد ف د جري ي  الجعيد2

هـ1436/5/18هـ1436/5/18 امعوضةأحمد عمر ع د  3

هـ1436/5/17هـ1436/5/17السفيان ف د عال  4

هـ1436/5/18هـ1436/5/18سعيد سالم العر  5

هـ1436/5/18هـ1436/5/18سالم سعيد العر   6

هـ1436/5/19هـ1436/5/19ف د سعيد ع د   ا رف 7

هـ1436/5/26هـ1436/5/26سل ان محمد عوض النفيع 8

هـ1436هـ1436ع دالرحمن سعيد الزهران 9

هـ1436/6/10هـ1436/6/10زهير خورشيد ع دالخالق10

هـ1436/6/17هـ1436/6/17محمد زاهد خورشيد11

هـ1436/6/17هـ1436/6/17ع دالرحمن زاهد خورشيد12

هـ1436/6/17هـ1436/6/17زاهد خورشيد ع دالخالق ع ا 13

هـ1436/6/15هـ1436/6/15نواف أحمد العصيم  14

هـ1436/6/15هـ1436/6/15ترك  قاعد صالح ال عدان 15

م2015/ هـ 1436األعضاء المنتسبين لعــام  



تاريخ السدادتاريخ االلتحاق بالعضويةاإلســمالرقم

هـ1436/1/6هـ1436/1/6صالح ع د  محسن م نا1

هـ1436/3/6هـ134/3/2 امعوضةع د  أحمد عمر 2

هـ1436/5/18هـ1436/5/18خالد أحمد عمر  امعوضة3

هـ1436/6/10هـ1436/6/10ع دالعزيز زهير خورشيد4

هـ1436/6/17هـ1436/6/17ع د  زاهر خورشيد 5

م2015/ هـ 1436األعضاء األشبال لعــام  



تاريخ السدادةتاريخ االلتحاق بالعضوياالســمم

هـ1432عودالجوهر   نت فيص   ن ترك     س1

هـ1436/6/10هـ1435/1/1مريم ع د   داؤود الز يري2

هـ1437/12/21هـ1437/12/21 سمة ع د الرحمن محمد نظيف3

هـ1437/1/28هـ1437/1/28س ام أحمد محمد الش ري4

هـ1437/1/28هـ1437/1/28خديجة عامر ع د الرحمن القرش 5

هـ1437/1/29هـ1431/12/25حيا  عل  هزاع اليمان 6

هـ1437/1/30هـ1437/1/30ت ان  محمد ع د   الس يت7

هـ1437/2/5هـ1436/1/9انتصار سليمان سليم القرش 8

هـ1437/2/4هـ1437/2/4ريم مسفر داحوم العتي  9

هـ1437/2/10هـ1437/2/10ُحسن عل  حميدان القرش 10

هـ1437/2/10هـ1436/1/9نجا  سليمان سليم القرش 11

هـ1437/2/10هـ1436/2/19فوزية ع د   ع د االه الشريف12

هـ1437/2/10هـ1437/2/10خديجة زايد حمود الجعيد13

هـ1437/2/10هـ1437/2/10نور  زايد حمود الجعيد14
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هـ1437/2/10هـ1437/2/10نسرين ع د   عل  العصيم 16

هـ1437/2/10هـ1437/2/10مزون سعد ق نان العصيم 17

هـ1437/2/10هـ1437/2/10ند  ع د   عل  العصيم 18

هـ1437/2/10هـ1437/2/10مص اح عتيق عواض العصيم 19

هـ1437/2/12هـ1437/2/12حنان محمد حمد الث يت 20

م2016/هـ 1437العامالت لعــام  العضوات
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هـ1437/2/12هـ1437/2/12حنان محمد حمد الث يت 20

هـ1437/2/20هـ1437/2/20الجعيدنوف نام  حامد 21
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هـ1437/2/20هـ1437/2/20أمير  ناصر دا ان الجودي23

هـ1437/2/21هـ1436/2/9فوزية محمد اليوسف24

هـ1437/2/27هـ1437/2/27الثمال عوض   عويضحنان 25

هـ1437/2/28هـ1437/2/28سلو  ترك  محمد الحارث 26

هـ1437/2/28هـ1437/2/28فا مة ناصر عمر العياف27

هـ1437/3/4هـ1437/3/4ال ويرق مرام فيص  حسن 28

هـ1437/3/4هـ1437/3/4فا مة جمعان عواض الث يت 29

هـ1437/3/4هـ1437/3/4سلو  صالح أحمد المالك 30

هـ1437/3/5هـ1437/3/5مزنه رجا عوضه المرزوق  ال قم 31

هـ1437/3/6هـ1437/3/6الجعيدا ت ا  سفر وص    32

هـ1437/3/11هـ1436/1/26هد  سليمان سعد الحارث 33

هـ1437/3/11هـ1437/3/11ج ار  ع د الج ار حمود العتي  34

هـ1437/3/11هـ1437/3/11منا  مسلم سليم القرش 35

هـ1437/3/11هـ1437/3/11ال لح عائشة حمدان حامد 36

هـ1437/3/16هـ1436/3/3  الش ران ظيفع ود محمد 37

هـ1437/3/16هـ1436/1/24نوف عويض عوض   الثمال 38
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هـ1437/6/13هـ1436/2/26زين ساعد مشخص القرش 39

هـ1437/4/18هـ1436/1/24فا مة ع د   عثمان الش ري40

هـ1437/4/18هـ1434/7/18ثريا صالح حسن كاتب41

هـ1437/4/24هـ1437/4/24ايمان محمد صالح الزمزم 42

هـ1437/4/25هـ1437/5/24ت ع ير ع د السالم سالم الث ي43

هـ1437/4/29هـ1435/11/3ل فية ش اب الدين قاري44

هـ1437/5/1هـ1437/5/1مستور  محمد حامد الحارث 45

هـ1437/5/1هـ1437/5/1منا  جا ر حمود الث يت 46

هـ1437/5/5هـ1436/4/26عائض عواض الث يت عايشة47

هـ1437/5/9هـ1437/5/9 نسرين عواض ع د   الحميان48

هـ1437/5/9هـ1436/5/27هناء قلي  محمد العرا  49

هـ1437/5/13هـ1437/5/13عائشة أحمد عل  دغريري50

هـ1437/5/13هـ1437/5/13العجل أم  عايش محمد 51

هـ1437/5/13هـ1437/5/13رحمة عل  صالح الزهران 52

هـ1437/5/13هـ1437/5/13سار  سعد محمد الثقف 53

هـ1437/5/13هـ1437/5/13 ما  محمد مرشد المحمادي54

هـ1437/5/15هـ1437/5/15نور  عيضة أحمد ال امدي55

هـ1437/5/16هـ1437/5/16فوزية سعد سعيد الزهران 56

هـ1437/5/16هـ1437/5/16ع له خلف ف ي  النفيع 57

هـ1437/5/16هـ1437/5/16منا  سليمان ع د   الم لق58

هـ1437/5/15هـ1437/5/16حيا  حماد صالح القرش 59
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هـ1437/5/23هـ1437/5/23أم  سعيد حميد الحارث 60

هـ1437/5/23هـ1433/6/24الخوي رلولو  ع د   عل  61

هـ1437/5/26هـ1435/2/29حامد  ضيف   محمد النمري62

هـ1437/6/15هـ1437/6/15وفاء مشرف عجير الحارث 63

هـ1437/6/15هـ1436/5/26فا مة عائض مرع  العسيري64

هـ1437/6/15هـ1437/5/16معتوقة سحم  سحيم القرش 65

هـ1437/6/18هـ1436/9/24شريفة معيض عائض الحارث 66

هـ1437/6/22هـ1437/6/22رادعة محمد ع د   الش ري67

هـ137/6/26هـ1435/5/4القرش رزيقرزيقة مرزوق 68

هـ1437/6/27هـ1436/6/10 ا صي لم  صالح 69

هـ1437/6/27هـ1437/6/27حصه فايز أحمد الحارث 70

هـ1437/6/29هـ1436/5/28ا راهيم نوحمازيعصمت 71

هـ1437/7/6هـ1433/4/25ليل  خير   وليد سعد72

هـ1437/7/7هـ1436/4/24سلم  عايض عواض الث يت 73

هـ1437/7/14هـ1436/5/21ال ويرق  منه حماد محمود 74

هـ1437/7/17هـ1435/9/26أم  محمد عوض العتي  75

هـ1437/7/19هـ1437/7/19السيال جميلة عايض عيضة 76

هـ1437/7/21هـ1437/7/21ال لح هد  مضيف ع د   77

هـ1437/7/21هـ1436/2/29الجيزان جميلة سالم ع د   78
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هـ1437/7/25هـ1437/3/16رقية منصور حسن ال ار80

هـ1437/7/25هـ1436/7/3رحمه محمد أحمد الزهران 81

هـ1437/8/1هـ1435/6/10نور  محمد صل   الحر  82
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هـ1437/8/41هـ1436/4/29النفيع ف اد ف د عايشة83

هـ1437/8/4هـ1437/8/4منار صالح صالح النمري84

هـ1437/8/8هـ1436/3/1ال لح محسنة محسن حسين 85

هـ1404/2/151437/8/9فوزية عل  أحمد الن  ان 86

هـ1437/8/9هـ1436/7/24ال لح منا  محمد حامد 87

هـ1437/8/10هـ1437/8/10فايز  ع د الكريم عامر القرش 88

هـ1437/8/10هـ1436/5/5الناشريعلية أحمد عل  89

هـ1437/8/12هـ1437/8/17المقا  فا مة سعد مساعد 90

هـ1437/8/12هـ1422/3/10  راهيم حسن ال صريمريانه91

هـ1437/8/15هـ1433/4/22فوزية حسن عل  األحمري92

هـ1437/8/18هـ1436/6/4نور  ع د   حمود العصيم 93

هـ1437/8/18هـ1433/6/28م ا مسفر ناصر العصيم 94

هـ1437/8/18هـ1434/12/29ال ذل الك يل حيا  م ر 95

هـ1437/8/18هـ1435/3/8م ا ناصر محمد الش ري96

هـ1437/8/18هـ1437/8/18عائشة ع د العزيز غازي الث يت 97

هـ1437/8/18هـ1437/8/18 در    راهيم حسن ال صري98

هـ1437/8/18هـ1437/8/18ليل    راهيم حسن ال صري99

هـ1437/8/18هـ1437/8/18سعاد    راهيم حسن ال صري100

هـ1437/8/18هـ1422/11/29أمير  ع د الج ار ع د العزيز الدهلوي101

هـ1437/9/8هـ1432/7/10م ا راجح أحمد العدوان 102

هـ1437/8/12هـ1437/8/23السناخ خوله محمد 103

هـ1437/9/18هـ1437/9/18نور  سعيد محمد الزهران 104

هـ1437/11/1هـ1437/1/1أمينة ع د   سرور الص ان105

هـ1437/11/14هـ1436/1/6السيال سلو  حسن حسين 106
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هـ1437/11/20هـ1434/9/16دا  ثامر شارع ال قم 107

هـ1437/11/20هـ1433/11/17ال ام سعيد عثمان الشاعر108

هـ1437/11/20هـ1435/8/26رحمه حاسن عيس  الحارث 109

هـ1437/11/20هـ1433/4/14سار  ع د   حمود العصيم 110

هـ1437/11/21هـ1435/8/25حنان محمد عل  العوف 111

هـ1437/11/21هـ1437/11/21نوا  محمد أحمد    شريم112

هـ1437/11/25هـ1434/9/22نجود ع د   سفر محمد113

هـ1437/11/25هـ1434/9/22نوا  محسن جار   سالم114

هـ1437/11/25هـ1434/9/22أفراح عيد حسن محمد115

هـ1437/11/25هـ1434/9/22شروق سعد صالح ع د الل يف116

هـ1437/11/25هـ1434/9/22مرام راجح أحمد العدوان 117

هـ1437/11/25هـ1433/1/20من  راجح أحمد العدوان 118

هـ1437/11/26هـ1437/11/26هند ع د الرحمن سعد ع د  119

هـ1437/11/26هـ1437/11/26هد  محمد يوسف ع د الرحمن120

هـ1437/11/26هـ1437/11/26فتون ع د الماجد صالح ع د  121

هـ1437/11/26هـ1437/11/26 تو  عمر محمد ع د الالله122

هـ1437/11/26هـ1437/11/26ش د حسن عا د الحارث 123

هـ1437/11/26هـ1437/11/26وجود حسن عا د الحارث 124

هـ1437/12/2هـ1436/6/16فا مة عل  ع ده القوزي125

هـ1437/11/25هـ1436/8/15الجعيدعيضهت ريد سعد 126
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هـ1437/12/17هـ1437/12/17أن ار ع د العزيز ع د   القرش 127

هـ1437/12/19هـ1435/2/15سار  ع د   مش ب عسيري128

هـ1438/1/1هـ1422/11/29أمير  ع د الج ار الدهلوي129

هـ1438/1/1هـ1436/1/2حميده محمد  ريك أ و العال130

هـ1437/7/21هـ1435/1/8هيام أسعد معتوق السليمان 131

هـ1438/4/10هـ1433/5/9سامية محمد عامر عسيري132
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هـ1437/1/1هـ1437/1/1جواهر مسفر صالح الجعيد1

هـ1437/1/15هـ1437/1/15ص اح أحمد  اكيل 2

هـ1437/1/19هـ1437/1/19سمية ع يد   محمد عاشور3

هـ1437/1/22هـ1437/1/22 درية منصور معي  الذيا  4

هـ1437/1/26هـ1437/1/26أفراح محسن حاسن الثقف 5

هـ1437/1/27هـ1437/1/27مريم محمد ع د   م ر  6

هـ1437/1/27هـ1437/1/27نور  محمد  ال  عسيري7

هـ1437/1/27هـ1437/1/27حنان عل  خلف العتي  8

هـ1437/1/28هـ1437/1/28هيفاء ف ي  القرش 9

هـ1437/1/26هـ1437/1/26غندور  ظافر سعد الزهران 10

هـ1437/1/29هـ1437/1/29أم  عثمان ع د   المخالف 11

هـ1437/1/30هـ1437/1/30 سمير  م ارك مرزوق السفيان12

هـ1437/1/30هـ1437/1/30أحالم محمد عل  الزهران 13

هـ1437/2/3هـ1437/2/3عدله أحمد محمد خيا 14

هـ1437/2/3هـ1437/2/3حصه أحمد محمد خيا 15

هـ1437/2/6هـ1437/2/6فا مة سالم عيد المالك 16

هـ1437/2/6هـ1437/2/6فا مه محمد عايض النفيع 17

هـ1437/2/10هـ1437/2/10ليل  سالم حمد العالوي18

هـ1437/2/12هـ1437/2/12رحمه حمود محمد العصيم 19

هـ1437/2/13هـ1437/2/13هناء عليان ع يه السفيان 20

هـ1437/2/13هـ1437/2/13سمير  حسين فاض  ع ده21

2017/ هـ 1437لعــام  المنتسبات  العضوات
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هـ137/2/13هـ137/2/13سمير  حسين فاض  ع ده21
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هـ1437/5/9هـ1435/1/5صالحة خلف حسن الحارث 45

هـ1437/5/9هـ1436/5/21السفيان م ا حمدي حميد 46

هـ1437/5/9هـ1436/6/5النفيع ال ام مسعود أحمد 47

هـ1437/5/12هـ1436/5/4 امعوضهسلو  عمر ع د   48
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هـ1437/1/30هـ1437/1/30فيص  عقي  حصين  الم يري1

هـ1437/2/6هـ1437/2/6سالم عيد المالك 2

هـ1437/2/20هـ1437/2/20الجعيدماجد نايف نام  3

هـ1437/2/20هـ1437/2/20الرشوديمحمود ع د الواحد عقي  4

هـ1437/2/26هـ1437/2/26الجعيدف د ضيف   م ر 5

هـ1437/3/6هـ1436/5/18 امعوضهخالد أحمد عمر 6

هـ1437/3/6هـ1436/5/18 امعوضهع د   أحمد عمر 7

هـ1437/2/24هـ1436/5/17السفيان ف د عال  8

هـ1437/3/12هـ1437/3/12الم امس حاتم محمد 9

هـ1437/3/12هـ1437/3/12محمد مشرف المالك 10

هـ1437/3/12هـ1437/3/12ع د   ج ران مح  القح ان 11

هـ1437/3/13هـ1437/3/13شرف ع د   قاسم صالح12

هـ1437/3/16هـ1437/3/16ياسر سليمان سليم القرش 13

هـ1437/4/9هـ1437/4/9سعد ع د   سعد القرن 14

هـ1437/4/29هـ1435/2/2الجعيدجري ي أحمد ف د 15

هـ1437/5/1هـ1437/5/1حسن الحارث عيضه16

هـ1437/6/18هـ1436/6/17زاهد خورشيد ع د الخالق 17

هـ1437/6/18هـ1436/6/17محمد زاهد خورشيد18

هـ1437/6/18هـ1436/6/17ع د الرحمن زاهد خورشيد19

هـ1437/6/29هـ1436/6/29أيمن مسعود موس  جواد20

هـ1437/7/18هـ1436/6/10زهير خورشيد ع د الخالق ع ا 21

هـ1437/7/23هـ1437/6/17عائض ع د الرحمن عا د المالك 22

هـ1437/6/29هـ1436/5/18 امعوضهأحمد عمر ع د   23

2017/ هـ 1437األعضاء المنتسبين  



تاريخ السدادتاريخ االلتحاق بالعضويةاالســـملرقما

هـ1437/3/12هـ1437/3/12راكان ع د العزيز محمد الوليد1

هـ1437/3/12هـ1437/3/12ع د العزيز ع د   ج ران القح ان 2

هـ1437/3/12هـ1437/3/12سعود ع د الرحمن الم يري3

هـ1437/3/12هـ1437/3/12عمر ع د   ج ران القح ان 4

هـ1437/4/18هـ1436/1/6صالح محسن ع د   م نا5

هـ1437/6/18هـ1436/6/17ع د   زاهد خورشيد6

هـ1437/7/18هـ1436/6/10ع د العزيز زهير خورشيد7

2017/ هـ 1437األعضاء األشبال  



تاريخ السدادتاريخ االتحاق  العضويةااســـــــــــــــــــمالرقم

هـ1437/2/3هـ1437/2/3رزان أحمد محمد خيا 1

هـ1437/2/3هـ1437/2/3عز  أحمد محمد خيا 2

هـ1437/2/12هـ1437/2/12سيال سل ان محمد الشي ان 3

هـ1437/2/20هـ1437/2/20رهف نواف نام  الجعيد4

هـ1437/2/20هـ1437/2/20أصاي  نايف نام  الجعيد5

هـ1437/2/20هـ1436/4/30ند  هلي  خلف السوا 6

هـ1437/2/20هـ1436/4/30ُسما هلي  خلف السوا 7

هـ1437/2/20هـ1437/2/20غال غازي عواض الجعيد8

هـ1437/3/6هـ1434/3/2دانه أحمد عمر  امعوضه9

هـ1437/3/12هـ1437/3/12نوف عل  سعد القرن 10

هـ1437/3/12هـ1437/3/12رهام ع د العزيز محمد الوليد11

هـ1437/3/12هـ1437/3/12رناد ع د العزيز محمد الوليد12

هـ1437/3/12هـ1437/3/12رزان ع د العزيز محمد الوليد13

هـ1437/3/16هـ1437/3/16شروق حسن أحمد  اصر 14

هـ1437/4/10هـ1437/4/10انا حسن ع د   القصيري15

هـ1437/4/30هـ1437/4/30صالحه أحمد عل  منير عسكر16

هـ1437/4/30هـ1437/4/30أ رار  ال  حسن الفته17

هـ1437/4/30هـ1437/4/30س اد أحمد محمد  ويل 18

هـ1437/5/16هـ1437/5/16ند  حسن ع د   القرش 19

هـ1437/7/18هـ1436/6/10ليان زهير خورشيد20

هـ1437/8/1هـ1437/8/1هناء خلف   محمد ال لح 21

هـ1437/8/1هـ1437/8/1علياء خلف   محمد ال لح 22

هـ1437/5/8هـ1437/8/5وجدان حمد سفر الحارث 23

هـ11/8/1437هـ1436/5/13رنيم يوسف ا راهيم العتي  24

هـ11/8/1437هـ1436/5/13ليان يوسف ا راهيم العتي  25

هـ1437/8/15هـ1437/8/15أسماء أحمد حميد السفيان 26

هـ1438/7/2هـ1436/2/6جنا أن  يوسف السليمان 27

هـ1438/7/2هـ1436/2/6تاا أن  يوسف السليمان 28

م2017/ هـ 1437العضوات الزهرات  



اللجنة االجتماعية



أهداف اللجنة االجتماعية

عية وتذليل اهم الخدمات االنسانية النبيلة التي يقدمها الجمعية مساعدة األسر المحتاجة التي تفد الى الجممن 
.و من امكانيتها المتاحةما أمكن حسب المساعدة و, من عقبات األسر تلك مايواجه

:أهم األعمال

.ساتلهم لمساعدتهم على ضوء هذه الدرااإلجتماعياألسر وعمل الدراسات الميدانية والبحث إستقبال1.

تابهاةمتعبئة استمارات البحث االجتماعي وحفظها في ملفات مخصصاة لاذلك ومان ثام القياام بدراساات 2.
.لمعرفة التطورات والمستجدات

.إقامة الندوات التثقيفية والصحية لنشر الوعي بين افراد المجتمع3.

:إتاحة فرص االلتحاق بالدورات التعليمية والمهنية والفنية المقامة في مقر الجمعية ليتم4.

.االستفادة من قدراتهن واالعتماد على أنفسهن–أ 

.يهاللتأهيل في الحصول على وظيفة سواء في الجمعية أو ارشادهن الى مؤسسات أخر  للعمل ف–ب 

رياة التااي تعمال اللجناة علاى تشااجيع األسار الالتاي يقماان بصاناعات يدوياة وتساويقها فااي األساواق الخي1.
.تقيمها الجمعية

سارور والهادايا إلدخاال الالمسااعاداتزيارة المرضى في المستشفيات في شهر رمضان الكاريم وتقاديم 2.
.الى أنفسهم وكذلك زيارة دور المسنين ومشاركتهم الفرح في العيدين

.استقبال لحوم الهدي واألضاحي من البنك اإلسالمي للتنمية3.



:االجتماعية أنشطة اللجنة 

أدوات , وم لح, مال  ,تمور ,جمي  الت رعات العينية من المواد ال ذائية استق ا  تفتح الجمعية أ وا  ا 

ألسر المحتاجة مدرسية كما تستق   الت رعات النقدية المقدمة من التجار وفاعل  الخير وتقوم عل  توزيع ا ل

عية ألخذ الوصو  للجما تست ي  الت  ترعاها الجمعية و الخروج وتوزي  اإلعانات ل عض األسر الالت  

صعيد احتياجات م من ا وتعم  اللجنة عل  تنمية األسر المحتاجة عن  ريق عرض دورات مجانية لألسر وت

وتسع  جاهد  ع ائ ا  تقديم الخدمات والمساعدات المتنوعة لألسر المحتاجة والت  تتوافد الي ا  شك  متزايد

  مسح دمعة تلك األسر  ما يتوافق م  امكانيات ا و ما تجود  ه أيدي أه  الخير ف   س اقة دائماً الاحتواء 

. ا أسر معالةالفقير والمحتاج وتعم  جاهد  عل  تنمية م ارات األسر لتص ح أسر فعاله ومنتجة  داً من كون



العدد باألفرادالعدد باألسرفئة األسرة حسب اإلعانة

139516أسر الشهري

59221أسر السنوي

94396أسر العيني

2931133المجموع

السنوية/األسر المستفيدة من االعانات العينية والنقدية والشهرية 

م2015/هـ1436

العدد باألفرادالعدد باألسرفئة األسرة حسب اإلعانة

134505أسر الشهري

58207أسر السنوي

87349أسر العيني

2791061المجموع

السنوية/األسر المستفيدة من االعانات العينية والنقدية والشهرية 

م2016/هـ1437
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الجفاليبافيلعبدالحليم حمزهالحلوانيالمقذليالحمدالقاري

2111211

قديةوالنعدد األسر المقيمين باألربطة و المستفيدين من التبرعات العيني

م2015/هـ1436

الجفاليعبدالحليم حمزهالحلوانيالمقذليالحمدالقاري

111122

عدد األسر المقيمين باألربطة و المستفيدين من التبرعات العينية والنقدية

م2016/هـ1437
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حلوم أضاحيشراشفبطاطينمواد غذائيةخضارفواكهالصنف
مالبس 

صيفية

مالبس 

شتوية

الكفارات

كفار  

يمين

كفار  

صيام

31131871699227502256803372الكمية

عدد 

األسر
2210923240114721365726830

ً ) المساعدات المصروفة لاسر المحتاجة  ً / شهريا (سنويا

م2015/هـ1436
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حلوم شراشف  ا ينمواد غذائيةخضارفواكه
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صيفية

مال   
شتوية

الكفارات

الكمية

عدد األسر



حلوم أضاحيشراشفبطاطينمواد غذائيةخضارالصنف
مالبس 

صيفية

مالبس 

شتوية

الكفارات

كفار  

يمين

كفار  

صيام

81373121245013071661466الكمية

عدد 

األسر
5973652051422861737

ً ) المساعدات المصروفة لاسر المحتاجة  ً / شهريا (سنويا

م2016/هـ1437
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الكمية

عدد األسر



المجموع االجماليكفالة يتيم في أسرتة(زكاة) السنوي الشهري

لاير( 742,650)لاير( 43,200)لاير( 32700) لاير( 666.750)

(سنوياً / شهرياً ) المساعدات المصروفة لاسر المحتاجة 

م2015/هـ1436

المجموع االجماليكفالة يتيم في أسرتة(زكاة) السنوي الشهري

لاير( 723,100)
لاير( 32,100) 

لاير( 805,600)لاير( 50400)

(سنوياً / شهرياً ) المساعدات المصروفة لاسر المحتاجة 

م2016/هـ1437
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عدد األسر المستفيدةالكميةالصنف

هـ1436

زكا  الف ر

37559

47646هـ1437

م2015/هـ1436المساعدات العينية في شهر رمضان 

م2016/هـ1437
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األسر المستفيدةقيمتهاالكوبوناتعدد 

1124224800293هـ1436

10612122001061هـ1437

م2015/هـ1436كسوة عيد الفطر من مزايا مول كوبونات

م2016/هـ1437
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األسر المستفيدةقيمتهاالكوبوناتعدد 

2318347700301هـ1436

3441516150270هـ1437

م2015/هـ1436المواد الغذائية التي تم شراؤها عن طريق الجمعية كوبونات

م2016/هـ1437
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االجماليزوجة معاقزوجاتمهجورة العائلغير متزوجةمطلقاتأرامل 

68584441139هـ1436

63575432134هـ1437

م2015/ هـ 1436الفئات المستفيدة من المساعدات الشهرية لعام 

م2016/هـ1437
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اإلجماليغير متزوجةالمطلقاتاألرامل

3423259هـ1436

3323258هـ1437

م2015/ هـ 1436الفئات المستفيدة من المساعدات السنوية لعام 

م2016/هـ1437
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االجمالي زوجاتمهجورة العائلغير متزوجةالمطلقاتاألرامل

682213195هـ1436

62211387هـ1437

م2015/ هـ 1436لعام (  سعوديات) الفئات المستفيدة من المساعدات العينية 

م2016/هـ1437
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اجماليزوجاتغير متزوجةالمطلقاتاألرامل

12235774هـ1436

12235774هـ1437

م2015/ هـ 1436لعام (  غير سعوديات) الفئات المستفيدة من المساعدات العينية 

م2016/هـ1437
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األسرة المستفيدة الكمية

5757هـ1436

103103هـ1437

م2015/ هـ 1436سالل غذائية من داخل الجمعية  لعام 

م2016/هـ1437
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عدد المستفيدات الكميةالصنف 

2525حقائب مدرسية

39614أدوات مدرسية

م2015/هـ 1436أدوات مدرسية  

األسر المستفيدةالكمية

2129138

م2016/هـ 1437أدوات مدرسية  



عدد المستفيداتالكميةالصنف

105105دفايات 

11غسالة مالبس

176شنط

45875جزم

11(موقد غاز)فرن 

3133377اإلجمالي

م2015/ هـ 1436أشياء أخر  لعام 

عدد األسرالكميةالصنف

22ثالجة

سجادة –لحف –عكاز –ألوان –ألعاب 

خردوات –مقلميات–صالة 
1043113

م2016/ هـ 1437أشياء أخر  لعام 



مالحظاتالعدد والقيمةاألسر المستفيدة

ت رع من فاعلة خيرلاير2700(300*9) 9

ودت رع من سو ر ماركت العنلاير5000(100*50)25

أسر ( 34)لاير ( 7700)كو ون  قيمة 59اإلجمالي

م2015/هـ 1436المواد الغذائية المتبرع بها للجمعية لعام كوبونات

مالحظاتالعدد والقيمةاألسر المستفيدة

ودت رع من سو ر ماركت العنلاير5000(100*50)9

لاير 5000 فيمةكو ون ( 50) االجمالي

م2016/هـ 1437المواد الغذائية المتبرع بها للجمعية لعام كوبونات



م2015/ هـ 1436اجمالي االعانات النقدية لعام 

لاير742,650المبلغ 



األسر المستفيدةالكمية 

48سلة شهرية 50

134سلة رمضانية166

م2016/ هـ 1437سالل غذائية من خارج الجمعية 

م2016/ هـ 1437كسوة عيد الفطر تبرع من خارج الجمعية  كوبونات

مالحظاتاألسر المستفيدةالقيمةالكوبوناتعدد 

ت رع من خذ فكر 1025005

م2016/ هـ 1437كسوة عيد األضحى تبرع من الجمعية  كوبونات

مالحظاتاألسر المستفيدةالقيمةالكوبوناتعدد 

854170,800
اء قسائم مدفوعة الشرأسـرأفراد

لمزايا مو  854220



إيرادات ومصاريف األنشطة



(المبالغ بالرياالت السعودية) م 2016ديسمبر 31قائمة األنشطة عن السنة المنتهية في 

أوقافمقيدةغير مقيدةااليضاحااليرادات والمكاسب
ديسمبر 31اجمالي 

م2016

ديسمبر 31اجمالي 

م2016

396,389543,721--396,389التبرعات النقدية العامة

5.339.5394.682.508-5.339.539-(9)دةالتبرعات النقدية المقي

205.980205.98081.134-التبرعات النقدية أوقاف

528.3701.091.359--528.370(10)التبرعات العينية 

81.60089.600--81.600إيرادات االشتراكات

201.072367.351-201.072-تبرعات الزكاة 

اعانات وزارة العمل 

والتنمية
(11)-1.478.733-1.478.7333.797.801

965.107773.681--965.107(12)ايرادات األنشطة

صافي األصول المحررة من القيود

د إعادة تصنيف لتحقق قي

االستخدام
5.051.3575.051.357---

إجمالي اإليرادات 

والمكاسب إعادة التصنيف
6.803.7412.187.069205.9809.196.79111.427.155



م2016ديسمبر 31اجمالي أوقافمقيدةغير مقيدةااليضاحالمصروفات والخسائر
ديسمبر 31اجمالي 

م2016

1.796.2082.135.997--1.778.868(13)المساعدات النقدية 

1.263.5991.246.233--1.280.939(14)المساعدات العينية 

21.000----مساعدات طارئة

742.90337.500--742.903مساعدات الزكاة 

1.945.3141.627.278--1.945.314(15)مصروفات األنشطة 

المصروفات العمومية 

واالدارية
(16)1.945.872--1.945.8721.835.329

435.620374.309--435.620إهالك األصول الثابتة

49.6004.533--49.600إهالك أصول االوقاف

8.179.1167.282.179--8.179.116راجمالي المصروفات والخسائ

ن التغير في صافي األصول م

األنشطة
1.375.3752.187.069205.9801.017.6744.144.976



أوقافمقيدةغير مقيدةااليضاحاإلستثنائيةالبنود 
ديسمبر 31اجمالي 

م2016

ديسمبر 31اجمالي 

م2016

1.2502.950--1.250أرباح رأسمالية 

298.943----خسائر بيع بضاعة

200.455210.533--200.455(17)ايرادات أخر  

100.487139.904--100.487(18)تسوية سنوات سابقة

ل التغير في صافي األصو

من البنود اإلستثنائية
101.218--101.218225.364

855.0751.767.987205.9801.118.8933.919.612لالتغير في صافي األصو

4.325.7114.587.0112.053.88610.966.6087.046.996نةصافي األصول بداية الس

3.470.6366.354.9982.259.86612.085.50110.966.608نة صافي األصول نهاية الس



م2016قائمة المركز المالي لعــام 

م2015ديسمبر 31م2016ديسمبر 31االيضاحاألصــول

األصــول المتداولة

9.341.8618.372.309(3)النقد لد  البنوك 

73.784297.184(4)العهد

30.10012.000سلف العاملين

61.97558.975سلف بضمان الحقوق

1.4401.500ذمم لد  الغير

2.700-مساعدات مدفوعة تماما

81.00047.500إيرادات مستحقة 

1.10018.040(5)المخزون

9.591,2608.810.208مجموع األصول المتداولة 

األصــول غير المتداولة

1.376.585938.249(6)صافي األصول الثابتة 

1.186.2671.235.867(7)سكن دار لؤلؤة–صافي األصول أوقاف 

2.562.8522.174.116مجموع األصول غير المتداولة 

12.154.11210.984.324اجـــمــالــي األصـــول



وصافي األصولااللتزامات 

م2015ديسمبر 31م2016ديسمبر 31االيضاحالمتداولةاإللتزامات

68.6116.213(8)أرصدة دائنة أخر 

4.500-ايرادات مقدمة 

6.971-مصروفات مستحقة

68.61117.684اجمالي االلتزامات المتداولة

صافي األصول

3.470.6364.325.711صافي األصول غير المقيدة

32ارباح محفظة غير محققة

6.354.9984.587.011(19)صافي األصول المقيدة

2.259.8662.053.886صافي أصول أوقاف

12.085.50110.966.640مجموع صافي األصول 

12.154.11210.984.324إجمالي االلتزامات وصافي األصول



إيضاحات حول القوائم المالية

(الم الغ  الرياات السعودية )م 2016ديسم ر 31عن السنة المنت ية ف  

م2015ديسمبر 31م2016ديسمبر 31التبرعات العينية ( 10)

233.667372.628مواد غذائية

8.500-أثاث وأجهزة أخر 

48.503129.955مالبس وبطانيات ودفايات

7.412350.468أدوات مكتبية وقرطاسية

2.17481.902أخر  للجمعية 

4.150111.241أصول ثابتة للجمعية

-2.500تبرعات عينية كسوة العيد

5.0007.700كوبونات مواد غذائية

24.44918.360سلة رمضانية وغذائية

15.51510.605زكاة فطر

-185.000مولد كهربائي

528.3701.091.359اإلجمالي 



م2015ديسمبر 31م2016ديسمبر 31المساعدات النقدية( 13)

550.,174.047655مساعدات دائمة

36.500-مساعدات سكن

57.00069.000مساعدات إفطار صائم

50.40043.200مساعدات أيتام لد  ذويهم

-9.000مساعدات معسرين

43.000-مساعدات سداد ديون

147.4002.800مساعدات األدخارية لابناء

198.330196.386مساعدات دار المحبة

264.007456.959مساعدات دار لؤلؤة

878.684624.902مساعدات دار سلطان 

1.778.8682.128.297االجمالي



م2015ديسمبر 31م2016ديسمبر 31المساعدات العينية( 13)

229.792372.132مواد غذائية

521.150349.800(كوبونات)مواد غذائية 

3.0303.000أثاث وأجهزة

34.785194.743مساعدات مالبس وبطانيات ودفايات

385.500224.800(كوبونات) كسوة 

17.80151.630متنوعة لاسر

-5.325متنوعة لايتام 

-3.074متنوعة للجمعية 

15.51510.605زكاة الفطر

40.20616.862سلة رمضانية 

7.42122.660أدوات مكتبية

17.3407.700مساعدات كفارات يمين

1.280.9391.253.933االجمالي



م2015ديسمبر 31م2016ديسمبر 31إيرادات األنشطة( 12)

143.191142.480الروضة

51.98828.693الحفالت

27.40029.750نادي الطفل الصيفي

140.74230.700معهد الكمبيوتر

133.45383.553معهد التجميل 

31.80342.185الحضانة

228.000174.624حاويات المالبس المستعملة

5.13435.609المقهى

11.10028.640الدورات التطويرية

123.645124.934التفصيل والخياطة

68.65152.513المواصالت

965.107773.681االجمالي



م2015ديسمبر 31م2016ديسمبر 31المساعدات النقدية( 13)

174.047655.550مساعدات دائمة 

36.500-مساعدات سكن

75.00069.000مساعدات افطار صائم

50.40043.200مساعدات ايتام لد  ذويهم

-9.000مساعدات معسرين

43.000-مساعدات سداد ديون

147.4002.800مساعدات ادخارية لابناء

198.330196.386مساعدات دار المحبة

264.007456.959مساعدات دار لؤلؤة

878.684624.902مساعدات دار سلطان

1.778.8682.128.297اإلجمالي 



م2015ديسمبر 31م2016ديسمبر 31مصروفات األنشطة( 15)

398.817328.681مصروفات دار المحبة

197.891180.137مصروفات دار لؤلؤة

439.215328.767مصروفات دار سلطان

103.04692.249الروضة

39.11718.070الحفالت

-1.600نادي الطفل الصيفي

55.71948.515معهد الكمبيوتر

43.84842.880معهد الخياطة

44.34035.133معهد التجميل

213.495194.165المواصالت

84.91294.809المعهد

86.982130.235الحضانة

2.54136.129المقهى

7.4207.900الدورات التطويرية

13.824-حاويات المالبس المستعملة

226.37253.334مصاريف إعانة الوزارة للتدريب التقني والمهني

22.450-مصاريف المقبالت على الزواج

1.945.3141.627.278االجمالي



:الخاتمة 

هرة بنات نهاية تقريرنا نتقدم هذا الشكر والتقديم لكال مان رئيساة الجمعياة سامو األميارة الجاوفي

فيصاال باان تركااي آل سااعود وألعضاااء مجلااس اإلدارة ولكاال طاااقم الجمعيااة ومتطوعااات ومااؤازري 

الااذين ساااهموا االختصاااص الجمعيااة  ماان مؤسسااات المجتمااع الماادني والااوزارات الرساامية ذات 

بمثاباة بالدعم المادي أو المعنوي  وساهموا في تشييد وتطوير الجمعية راجين اعتبار هذا الشاكر

.تقدير شخصي لكل واحد منهم

.ةالخيرسيرته وفي الختام نأمل تواصلكم ودعمكم الدائم الستمرار هذا الصرح الخيري في 

.وهللا الموفق



الحساباتأرقام 

رقم الحســـــــابالبنك

Sa1310000031012769000100األهلي أيتام

Sa7710000031012769000209األهلي ايرادات

Sa3610000031049319000102األهلي وقف

Sa4380000335608010224448(منزل يتيم)الراجحي 

Sa3320000001240201949901الرياض أيتام وزكاة

Sa6820000001061766149940الرياض أيتام

Sa6820000001240201949950الرياض ايرادات

Sa3920000001380111999940الرياض صدقة

Sa8615000999300000630018البالد أسر وزكاة

Sa9215000999300000630007البالد أيتام

اإلجتماعيحسابات الجمعية في مواقع التواصل 

www.thageef.orgموقع الجمعية على االنترنت

@Thaqeeftaifتويتر

@Fatattagifانستقرام

Thaqeef.orgفيس بوك

f.thaqeefسناب شات

0127455116رقم الهاتف

0127493874رقم الفاكس

0127491701رقم هاتف المعهد

0505704087جوال العالقات العامة 


