
 

 

 

 

 

 

 

الثانيةالدورة  –جمعية ايتام الشرقية "تمكين"  إدارةمجلس  عضاءأ  

 

تاريخ  المقر 
 االلتحاق

  االسم المهنة الوظيفة بالمجلس

29/2/2016 الدمام اإلدارةرئيس مجلس    1 سعود بن عبدالعزيز االنصاري رجل اعمال 
29/2/2016 الدمام اإلدارةنائب رئيس مجلس    2 غدران بن سعيد غدران رجل اعمال 
29/2/2016 الدمام العماري إبراهيمحسن بن د. طبيب استشاري امين الصندوق   3 

29/2/2016 الدمام  4 فهد  بن سامي البنعلي رجل اعمال عضو مجلس االدارة 
29/2/2016 الدمام اإلدارةعضو مجلس   بوبشيتافيصل بن عبدهللا فؤاد  رجل اعمال   5 
29/2/2016 الدمام اإلدارةعضو مجلس    6 علي بن عبدالعزيز التركي رجل اعمال 
29/2/2016 الدمام اإلدارةعضو مجلس    7 عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي رجل اعمال 

29/2/2016 الرياض اإلدارةعضو مجلس   بن حسين العطاس إبراهيم رجل اعمال   8 

29/2/2016 الدمام اإلدارةعضو مجلس    9 محمد بن عبدالمحسن الراشد رجل اعمال 

29/2/2016 الخبر اإلدارةعضو مجلس   مبارك الخالدي بن عبدالمحسن رجل اعمال   10 

29/2/2016 الدمام اإلدارةعضو مجلس    11 مساعد بن زامل الزامل رجل اعمال 



 

 

شرقية "تمكين"جمعية ايتام ال – أعضاء الجمعية العمومية  

 االسم مسمى الوظيفة تاريخ االلتحاق

هـ1436  وليد محمد غلوم جعفر عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  تركي عبدالمحسن الراجحي عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  طارق سليمان الغنيم عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  عصام عبدالعزيز القاضي عضو الجمعية العمومية 

هـ1436 العموميةعضو الجمعية    عدنان عبدهللا النعيم 

هـ1436  عبدالسالم محمد الجبر عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  عبداللطيف محمد الفرج عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  بسام عبدالعزيز التريكي عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  هيثم عبدالقادر المزين عضو الجمعية العمومية 

هـ1436 العموميةعضو الجمعية    رائد أحمد الرحمه 

هـ1436  سامي عبدالمحسن الحكير عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  عبيد أحمد العبيد عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  أحمد راشد الراشد عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  يوسف ابراهيم المجدوعي عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  بدر عدنان الفدا عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  ياسر عبدالعزيز القاضي عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  بدر عبدالمحسن البسام عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  سعد عادل المعمر عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  نبيل علي الهديب عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  مالك أنس الصقير عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  خالد أحمد البسام عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  حسام عبدالرحمن الركيان عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  محمد عبدالعزيز االنصاري عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  فيصل احمد االنصاري عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  حمد محمد البوعلي عضو الجمعية العمومية 

هـ1436 الجمعية العموميةعضو    طالل محمد االنصاري 

هـ1436  عبداللطيف مسفر الزهراني عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  خالد عبدهللا بو علي عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  سلمان محمد الجشي عضو الجمعية العمومية 

هـ1436  محمد يوسف الدوسري عضو الجمعية العمومية 

هـ1436 العموميةعضو الجمعية    عبدهللا ناصر العسكر 

هـ1436  حسين بن أحمد القحطاني عضو الجمعية العمومية 



 

 

 

 

 

 

جمعية ايتام الشرقية "تمكين"  – بيانات الموظفين   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الموظف  المسمى الوظيفي نوع العقد البريد االلكتروني

meshal@tamkiin.org.sa  جزئي دوام العام المكلف المدير   1 مشعل فهد الجويره 

sumayh@tamkiin.org.sa  2 سمية بنت عبدالعزيز النعيم المحاسبة دوام كلي 

sharifah@tamkiin.org.sa  3 شريفة بنت محمد المطيري امين صندوق دوام كلي 

arwa@tamkiin.org.sa  4 اروى بنت احمد الغامدي المساعدة اإلدارية  دوام كلي 

ayiman@tamkiin.org.sa  5 ايمن بن داود الرويمي باحث اجتماعي دوام كلي 

mona@tamkiin.org.sa  قات العامةمسؤولة العال دوام كلي  
 واالعالم

 6 منى بنت فهد العنزي

info@tamkiin.org.sa  منسق العالقات العامة  دوام كلي
 واالعالم

 7 عبدهللا بن عبدالعزيز عبدالحميد
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mailto:sharifah@tamkiin.org.sa
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 بيانات محاسبي الجمعية 

 

 

 

 

 

باحثي الجمعية بيانات   

 

 

 

 

 

 

 

 

مسجل 
بالتأمينات 
 االجتماعية

سنوات الخبرة في 
 مجال المحاسبة

مدة الخدمة  
 بالجمعية

 جهةلا
التي 

تتحمل 
 الراتب

ساعات 
العمل 

 األسبوعي 
 الدوام

المؤهل في 
مجال 

 المحاسبة
 االسم  الجنسية

 

 سنتان نعم
من تاريخ 

11/8 /2016  
ساعات 35 الجمعية  

دوام  
 كلي

عبدالعزيز النعيمسمية بنت  سعودية بكالوريوس  
1 

مسجل 
 بالتأمينات

الجهة التي تتحمل 
بالرات  

ساعات العمل 
 األسبوعي 

 االسم  الجنسية المؤهل الدوام
 

 دوام كلي  35 الجمعية نعم

بكالوريوس علم اجتماع 
 وخدمة اجتماعية

عليا في التوجيه  دراسات 
 واإلرشاد الطالبي

داود الرويميايمن بن  سعودي  

1 



 

 

 

 

 

 المخولين بالسحب من ارصدة الجمعية 

 

  االسم المهنة في المجلس 

يس مجلس اإلدارةئر  1 سعود بن عبدالعزيز االنصاري  

الغامدي غدران بن سعيد  نائب رئيس مجلس اإلدارة  2 

 3 د. حسن بن إبراهيم العماري  امين الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السجالت االدارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتم التحديث بطريقة منتظمة  هل تستخدمه الجمعية 

 ال ال سجل العضوية

 ال ال سجل االشتراكات

 ال ال سجل اجتماعات اللجان

 ال ال سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

سجل اجتماعات الجمعية 

 العمومية 
 منع نعم

 نعم نعم سجل النشاطات

 نعم نعم سجل املستفيدين

     سجالت أخرى 



 

 

 

الماليةالسجالت   

 

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

 نعم نعم دفتر يومية عامة

 نعم نعم سجل األصول الثابتة

 نعم نعم سجل التبرعات العينية

 نعم نعم سجل التبرعات النقديـة

 ال ال سجل املستودعات

 نعم نعم العامدفتر األستاذ 

 نعم نعم دفــتر الصندوق 

 نعم نعم دفـتر حركــة البنك

 نعم نعم سـجــل العهدة

 

 

 

 

 



 

 

 

م 1820ت لعامالمصروفا  

 
 

     

 البيان 
إجمالي 

 المصروف 

 توزيع المصروفات 

مصاريف  

مصاريف مجلس   اإلدارة  

 اإلدارة ) الحوكمة (  

مصاريف جمع  

 األموال  

مصاريف التشغيل  

المحملة على البرامج 

 واالنشطة  

مصاريف البرامج  

 واألنشطة  

             المصاريف التشغيلية  

           382682 الرواتب والبدالت  

           46500 المكافات والحوافز 

           736 تكاليف السفر 

           83856 اإليجارات  

الصيانة  

 واالصالحات 
0 

          

           17295 الكهرباء والمياة 

           9837 الهاتف والبريد 

           0 تكاليف االستشارات  

           0 مؤتمرات  الملتقيات وال

           2100 الدعاية واالعالن 

           0 ضيافة  
مصاريف أخرى ) يتم 

 تفصيلها ( 
0 

          
-1 0           



 

 

 

 

 

 

 

-2 0           
-3 0           

             مصاريف األنشطة  
مصاريف البرامج 

 واألنشطة العامة  
105000 

          

           0 اة  مصاريف الزك
مصاريف التبرعات  

 والهبات المقيدة 
0 

          
التبرعات  مصاريف 

 والهبات غير المقيدة 
0 

          

           0 مصاريف األوقاف  
مصاريف برامج 

 وانشطة أخرى ) يتم تفصيلها 
0 

          
-1 0           
-2 0           
-3 0           

  0           

           648006 إجمالي المصروفات  

 
 

     



 

 

 

عات وااليرادات والمنح   م2018لعامالتبر
      

 مالحظات  المبلغ   البيان  

عات النقدية       التبر
   358227 افراد 

   0 مؤسسات مانحة  

كات وجهات      550000 شر

   0 أخرى  

عات النقدية     908227 مجموع التبر

     عات العينية  التبر 
   27350 افراد 

   0 مؤسسات مانحة  

كات وجهات      0 شر

   0 أخرى  

عات العينية     27350 مجموع التبر

     إعانات ومنح حكومية  
   1000000 منح حكومية نقدية  

   0 منح حكومية عينية  

   1000000 مجموع اإلعانات والمنح الحكومية 

     الزكاة 
   249601 ة  زكاة نقدي

   0 زكاة عينية  



   249601 مجموع الزكاة 

عات وايرادات األوقاف       تبر
اء أوقاف   عات لبناء أوشر    0 تبر

   6233 ايرادات وري    ع أوقاف  

   0 أخرى ) يتم تفصيلها ( 

عات وإيرادات األوقاف     6233 مجموع تبر

     ايرادات متنوعة 
اكات األعضاء      500000 اشبر

   0 بيعات السلع والخدمات  م

   0 ايرادات عقارية  

   0 ارباح استثمار  

   0 ارباح بيع أصول ثابتة  

امج      0 رسوم البر

   0 إيرادات أخرى  ) يتم تفصيلها ( 

   500000 مجموع اإليرادات المتنوعة 

عات أخرى ) يتم تفصيلها        إيرادات أو تبر

      

      

      

      
   0 لمجموع ا 

عات واإليرادات والمنح      2691411 إجمالي التبر

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

البرامج واألنشطة     

 وصف للبرامج والخدمات والنشاطات 

نوع البرنامج أو 

النشاط أو 

 الخدمة 

 اح : جوشركاء النأفطار أبنائنا األيتام مع أعضاء مجلس اإلدارة 

البرامج االجتماعية  في شهر رمضان والذي يهدف الى اقامة افطار لألبناء املتزوجين يهدف الى لم شمل   هو احد 

األبناء وأعضاء مجلس إدارة الجمعية أعضاء الجمعية العمومية وبعض الجهات األخرى لدمج أبنائنا األيتام  

 مع العديد من أطياف املجتمع 

 اجتماعي 



 القاطنين في الشقق السكنية :  افطار أبنائنا األيتام برنامج

 

فطار صائم ألبنائنا األيتام القاطنين في  اهو أحدى برامج جمعية تمكين في شهر رمضان املبارك  يهدف إلى تقديم  

فطار ملا يعاني .وذلك لعدم وجود مسؤول تغذية ) طباخ ( ألعداد وجبة األ طوال شهر رمضان املبارك الشقق 

طاعم أو بعض املنازل النموذجية التي يتواجد بها مسؤول تغذية ) طباخ ( لعدد  منهم في التنقل إلى امل الكثير 

 ( من أبنائنا األيتام. 70) 

  -اجتماعي 

 توعوي 



 افطار صائم مع فريق تمكين التطوعي

اعداد إفطار صائم وتوزيعة هو احد البرامج االجتماعية والذي يهدف الى املشاركة كتطوع من أبنائنا األيتام في 

الى بث روح التطوع  هذا البرنامج  ويهدف ذان املغرب يوميا في نقاط محدده في الشوارع الرئيسية للماره قبل ا

 الروابط بينهمالدى األبناء وروح العمل الخيري ودمجهم باملجتمع وتقوية 

  -اجتماعي 

 تطوعي



 غبقة رمضان ملستفيدات جمعية تمكين وأطفالهن : 

رمضان املبارك لترفيهه  يتيمات تمكين في البرامج املجتمعية ودمجهم مع    هو أحدى برامج جمعية تمكين في شهر 

اقامة برنامج ترفيهي  سواهم من أفراد املجتمع من خالل  من أجل تحقيق مفهوم التكافل االجتماعي قررنا  

 إجتماعي تحت مسمى )غبقة (  لبناتنا االيتام  بحضور عضوات مجلس تمكين النسائي.

  -اجتماعي 

 ترفيهي



 فريق تمكين لكرة القدم : 

ودمجهم في املجتمع من خالل لعبة كرة   في عدة بطوالتهو احد البرامج الرياضية يهدف ملشاركة أبنائنا األيتام 

 لهم ورغباتهم ملثل تلك املناسبات وتعزيز روح املنافسة والتحدي مع األخرين  القدم وأشباع ميو 

 
 

 رياض ي 

 معرض بقشة :  

لكن يحمل السمة الحضارية ، يضم مجموعة من أكبر املصممات و أرقى بوتيكات األزياء معرض بمسمى تراثي و 

على مستوى الخليج لعرض أبرز تصاميمهم  و يتضمن املعرض مشاركة الفن التشكيلي ، حيث يكون ريع 

 املعرض لصالح مستفيدي جمعية أيتام الشرقية تمكين .  

 اجتماعي 

 


