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ةالعموميالجمعيةاجتماعبرنامج

الوقت  المشارك  الفقرة  م

7:15–7:20 مفيد المرزوق القرآن الكريم 1

7:20–7:30 طالع الهاشم: رئيس المجلس  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 2

7:30–7:40 عيسى الهاشم : األمين العام  التقرير اإلداري والفني 3

7:40–7:45 مكتب الماجد والعنزي  تقرير مراجع الحسابات 4

7:45–7:55 خالد العاشور: المشرف المالي  التقرير المالي  5

7:55–8:10 جعفر علي الناصر التصويت  6

8:10–8:30 الحضور  المناقشة 7

الخاتمة  8



الكريمالقرآن
المرزوقعليمفيد



طالع الهاشم: اإلدارةمجلسرئيسكلمة



اإلداريالتقرير
_______

األمين العام
عيسى الهاشم



اإلدارةمجلسأعضاء



اللجان اإلدارية 

العاملة 



الماليةاللجنة

اعداد وبالجمعيةالماليةالنواحيجميععلىباإلشرافوتعنى
الجمعيةإيراداتومتابعةالختاميةوالحساباتالعموميةالميزانية

السنويةاالشتراكاتوتحصيل

منكلا اللجنةهذهوتضم

وظيفته بمجلساالسمم

اإلدارة

صفته 

باللجنة 

د صالح عبدالرحيم أحم1

الناصر

مقررعضو إداري 

خالد عبدالكريم عبدهللا2

آل عاشور

عضوأمين الصندوق 

جعفر علي محمد 3

الناصر

عضوعضو إداري



االجتماعيالتكافللجنة

عوزة تعتبر اللجنة األساسية في الجمعية وتقدم خدماتها لألسر المحتاجة والم
-وتشرف على البرامج التالية 

ــيمل اليتافكلجنة ــالمساكنتحسينمشروع-النقدية و العينية المساعدات 
حواإلصل-مشروع االضاحي –كسوة العيد والشتاء –الزواجتيسيرمشروع 

االجتماعي

وظيفته بمجلساالسم م

اإلدارة

ةصفته باللجن

مقررنائب الرئيسعلي مهدي محمد المبارك1

نائب المقرر عضو إداريأنور صالح علي آل محمد2

ومشرف لجنة 

كافل اليتيم

صالح عبدالرحيم أحمد 3

الناصر

عضوعضو إداري

-عضو إداريطاهر سعيد باقر الهاشم4

عضو اللجنة هدى عبدالكريم الجميع5

النسائية



العامةالعلقاتلجنة
المتطوعينوإدارة

علقةالز وتعزيوالمتطوعينوالمتبرعينبالمشتركينتهتملجنةوهي
الجمعيةأهدافتحقيقسبيلفيمعهم

: وتضم هذه اللجنة كل من 

االسمم
س وظيفته بمجل

اإلدارة

صفته 

ةباللجن

مقررأمين الصندوقشورخالد عبدالكريم عبدهللا آل عا1

عضوةرئيس الجمعيطالع عباس شرف الهاشم2

عضوعضو إداريصالح عبدالرحيم أحمد الناصر3

عضوعضو إداريمحمد حسن عبدهللا المرزوق4

رئيس اللجنةزكية احمد الناصر5

النسائية 

عضو اللجنة تهامة عباس الهاشم 6

النسائية



والتعليمالتدريبلجنة

وتطويرهاةوالتربويوالثقافيةالتعليميةالجمعيةمشاريععلىاإلشرافومهمتها•
وفيروتأعمالهمومتابعةالتعليميالكادروتوفير،المناسبةالفصولوتهيئة

وتقييمملالعلتحسينوالبرامجالخططووضعوالترفيهيةالتعليميةالمستلزمات
سنابلكزومرالسعيدالطفلروضةفيبالخصوصوالتربويةالتعليميةالعملية

 :منكلا وتضم،للتدريبالمعرفة

وظيفته بمجلس االسمم

اإلدارة

نةصفته باللج

مقررعضو إداري محمد حسن عبدهللا المرزوق1

عضواألمين العاممعيسى عبدهللا كاظم الهاش2

عضوعضو إداريأنور صالح علي آل محمد3

عضوعضو إداريجعفر علي محمد الناصر4



واالستثمارالمشاريعلجنة

مشاريععلىباإلشرافاللجنةهذهوتقوم•
ءوإنشاودراسةوتطويرهااالستثماريةالجمعية

واالستثمارياالجتماعيالعائدذاتالمشروعات
،جمعيةالتطويرإلىتهدفالتياالقتراحاتوتقديم

وتقوم للجمعيةثابتةدخلمصادرإليجادوالتخطيط
،ات المناسبصالة،الطبيالمجمععلى باالشراف

األخرىوالمشروعات،الملبستدوير

:منكلا اللجنةهذهوتضم

وظيفته بمجلس االسمم 

اإلدارة

ةصفته باللجن

مقررعضو إداريجعفر علي محمد الناصر1

عضوعضو إداريأنور صالح علي آل محمد2

عضورئيس المجلسطالع عباس شرف الهاشم 3

عضواألمين العاممعيسى عبدهللا كاظم الهاش4

عضوأمين الصندوقخالد عبدالكريم آل عاشور5



والمرافقالعامةالخدماتلجنة
معالمختلفةالبلدةاحتياجاتمتابعةومهمتها
رةالمقبكالعامةالمرافقعلىواإلشرافالمسؤولين

والمغتسل

:منكلا عضويتهافيوتضم

جنةصفته باللوظيفته بمجلس اإلدارةاالسمم

مقرررئيس المجلسطالع عباس الهاشم1

عضونائب الرئيسعلي مهدي المبارك2

عضوعضو إداريطاهر سعيد الهاشم3

عضو من خارج ان الشيخ مالك السن4

المجلس

عضو

الدكتور محمد 5

حبيب الناصر

عضو من خارج 

المجلس

عضو

الشيخ جاسم 6

العاشور

عضو من خارج 

المجلس

عضو



التنمويةوالبرامجاإلعلملجنة
وأهدافورسالةرؤيةوإيصالوتوثيقهالجمعيةدورإبرازومهمتها•

هللاعبدعيسى :العاماألمينهواللجنةمقرروسيكون،للمجتمعالجمعية
.النسائيةاللجنةعضويتهافياللجنةوتضمالهاشم

صفتهاالسمم

الرئيسطالع عباس شرف الهاشم1

أمين الصندوقخالد عبدالكريم عبدهللا آل عاشور2

األمين العامعيسى عبدهللا كاظم الهاشم3

عضوصالح عبدالرحيم أحمد الناصر 4

عضومحمد حسن عبدهللا آل مرزوق5

رئيسة اللجنة النسائيةزكية احمد حسن آل ناصر 6

عضو من خارج المجلسفاطمه سلمان محمد الناصر 7

عضو من خارج المجلسمحمود ماجد المرزوق 8

9



.والمناسباتاألفراحصالة-•
.السعيدالطفلعالممركز-•
.للتدريبالمعرفةسنابلمركز-•
.الطـبيالمجمع-•
 .والملبسالورقتدوير-•



البرامج االجتماعية 



الجمعيةفيالعاملونفونالموظ

الجنسية 

6

4



ةالهيئة اإلدارية والتعليمي
12ـــ12

مشرفات النقل والعاملت
5ـــ5

213)رجال(السائقين 

20المجموع

ل ضيافة األطفاوالموظفات بمركزونالعامل



الحساباتمراجعتقرير



الماليالتقرير

 :الماليالمشرف

العاشورخالد



اإليرادات والمصروفات 
2021للعام 

اإليرادات

المصروفات

الفائض

2.902.672

2.676.362

226.310



مصادر اإليرادات
2.902.672

%(  74)ايرادات التبرعات النقدية •

لاير2.158.219

%(8)األعضاء    اشتركاتايراد •

لاير236.960

%(  3)ايراد الزكاة                 •

لاير92.005

%(12)ايرادات األنشطة       •

لاير357.156

% (2) إيرادات أخرى         •

لاير58.332



المصروفات

2.676.362

1.508.353المساعدات النقدية•

547.853مصروفات األنشطة•

620.156المصروفات اإلدارية•



لاير1.508.353|  المساعدات  

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

مساعدات 
كافل 
اليتيم 

المساعدا
ت النقدية 
الشهرية

مساعدات 
السلة 
الغذائية

المساعدا
ت الصحية

مساعدات 
تيسير 
الزواج 

مساعدات 
ايجار 
المساكن

مساعدات 
ترميم 
مساكن

مصاريف 
الزكاة

مساعدات 
كسوة 
العيد 
والشتاء

مساعدات 
سداد 
الديون 

مساعدات 
أخرى 

المبلغ 324,285 284,150 105,933 155,990 83,500 81,000 79,327 78,807 91,256 53,995 170,110



مصروفات 
األنشطة 
لاير547.853

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

روضة الطفل 
السعيد

كافل اليتيم صالة 
االفراح

مركز سنابل 
المعرفة

اللجنة 
النسائية 

المبلغ 235,498 126,286 107,295 47,582 31,192



لاير620.156|  المصروفات اإلدارية  

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

الرواتب ومنافع 
العاملين

مصاريف 
استهلك األصول

المصاريف 
الحكومية

مصاريف الوقود 
والمحروقات

مصاريف 
الكهرباء

مصاريف 
الهاتف وأنظمة 

المعلومات

مصاريف أخرى 

المبلغ 325,793 128,609 42,886 31,810 26,702 13,107 51,249



التصويت على البنود التالية 

م والمعتمدة من المحاسب القانوني2021المصادقة على القوائم المالية لعام -1

م 2022اعتماد الموازنة التقديرية لعام -2

م 2022اعتماد الخطة التشغيلية لعام -3

الموافقة على التعاقد مع محاسب قانوني معتمد لمراجعة حسابات الجمعية-4

تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين إلدارة صالة الجمعية-5

تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين إلدارة المجمع الطبي -6

تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين إلدارة مركز سنابل المعرفة -7

تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين إلدارة مركز ضيافة األطفال -8

تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين إلدارة األرض الممنوحة للجمعية -9

اجة لها تفويض مجلس اإلدارة االقتراض من بنك التنمية االجتماعية والجهات التمويلية غير الربحية في حال الح-10

لتمويل مشاريع االستثمار للجمعية واالقراض وفق لضوابط الجهات التمويلية غير الربحية
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