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إدارة 
الجمعية



الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد 

آله  وعىل  محمد  سيدنا  النبيني  وخاتم  املرسلني 

وصحبه أجمعني .

الرب  جمعية  أنشئت  عاماً  وخمسني  خمسه  منذ 

توطيد  يف  وكبري  فاعل  بدور  لتقوم  املنورة  باملدينة 

لذوي  العون  يد  مد  يف  وتسهم  التكافيل  العمل 

واأليتام  واألرامل  والفقراء  املساكني  من  الحاجة 

بالرواتب  بداية  متنوعة  برامج  خالل  من  باملدينة 

وتدريب  السكن  إيجار  وتسديد  الثابتة  الشهرية 

الجهود  هذه  كانت  وما  املستفيدين  أبناء  وتأهيل 

وتعاىل  الله سبحانه  فضل  لوال  مثارها  لتؤيت  الكبرية 

املرشفني  وإخالص  ودعمهم  املحسنني  مساهمة  ثم 

والقامئني عىل أعامل هذه املؤسسة الخريية .

ومام يثلج الصدر هو استمرار الجمعية يف تنفيذ 

خططها نحو تحقيق إيراد ثابت يرصف عىل فقراء 

املدينة من خالل مرشوعها الصدقة الجارية فام أن 

ينتهي إنشاء مرشوع إال ويبدأ أخر حتى بلغ إجاميل 

اإليراد الثابت (  ٥٦ ٪  ) من أجاميل املرصوفات .

باسمي واسم أعضاء مجلس اإلدارة –  اشكر كل 

من ساهم يف دعم هذه الجمعية يف بلد املصطفى 

صىل الله عليه وسلم أحب البقاع إىل الله , وأسال 

الله أن يتقبل من الجميع صالح األعامل وأن يوفقنا 

سميع  إنه  ووطننا  ديننا  خري  فيه  ما  إىل  وإياهم 

مجيب .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمني، وصىل الله 

عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

بدا ن  مان  ن س ل   
أمري منطقة املدينة املنورة

 رئيس مجلس اإلدارة
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الثاين  ربيع  شهر  من  الثامن عرش  الثالثاء  يوم  مساء  يف 

منطقة  أمري  املليك  السمو  صاحب  ترأس  ١٤٣٥هـ  لعام 

املدينة املنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية األمري فيصل بن 

سلامن بن عبدالعزيز االجتامع السنوي للجمعية العمومية 

وقد تجاوز عدد الحضور النصاب الذي مبوجبه يتم انعقاد 

جلسة الجمعية العمومية واستهل اللقاء بآيات من القرآن 

وشكرهم  بالحضور  األمري  سمو  رحب  ذلك  وبعد  الكريم 

بانضاممه  سعادته  وأبدى  الجمعية  لخدمة  تجاوبهم  عىل 

ملجلس إدارة الجمعية وأنه أختار مشاركته يف جمعية الرب 

لعراقتها وأهمية دورها يف خدمة املجتمع .

 ثم القى  فضيلة النائب كلمة أثنى فيها عىل أهل طيبة 

وقال هي البلد املحبوب لرسول الله وأهلها هم املؤثرين 

أهلها  األوىل واملتأخرة ولذا حاز  العصور  أنفسهم يف  عىل 

عىل حب الناس يف مشارق األرض ومغاربها وجمعية الرب 

من أحسن وأقوى الجمعيات وهي تسري بخطى ثابتة ومن 

أحب األمور إىل نفيس أن أكون منتسباً لهذه الجمعية وانتم 

باستمرار  فأوصيكم  أساسها  فأنتم  الجمعية  هذه  أعضاء 

البذل واملثابرة نحو تحقيق أهدافها .

وعقب ذلك قدم أمني عام الجمعية األستاذ / عباس نشأت 

ونشاطاتها  الجمعية  النجازات  شامًال  عرضاً  عبدالجواد 

للميزانية  عرض  ذلك  تىل  املاضية  سنوات  األربعة  عن 

وكذلك  ١٤٣٤هـ  لعام  الختامي  والحساب  العمومية 

امليزانية التقديرية لعام ١٤٣٥هـ ثم تم االستامع إىل أراء 

أعضاء الجمعية العمومية واقرتاحاتهم بعدها تم انتخاب 

من   للفرتة  القادمة  للدورة  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء 

السمو  برئاسة صاحب  ١٤٣٥/٤/١٨هـ إىل ١٤٣٩/٤/١٧هـ 

املليك أمري منطقة املدينة املنورة األمري فيصل بن سلامن 

بن عبدالعزيز وهم كام ييل :

مجلس 
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٨٨



Ωº°S’G¬àØ«Xh
¢ù∏éŸÉH 

١
صاحب السمو املليك

 االمري فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز
الرئيس

نائب الرئيسالشيخ / صالح بن عبدالرحمن املحيميد٢

االمني العاماالستاذ / عباس نشأت عبدالجواد٣

نائب االمني العاماالستاذ / طالل عبداملنعم عبدامللك قايض٤

عضوااملهندس / محمد سامن بخيت٥

عضوااالستاذ / محمد نورالدين حسن فهمي٦

عضواالدكتور / مصطفى عيل ابراهيم ُعلوي٧

عضوااألستاذ / عدنان محمد مريس طلبه٨

عضواالدكتور / محمد سعيد فالح املغاميس٩

مرشف مايلاالستاذ / جمعان حسن محمد الزهراين١٠

عضواالدكتور / محمد نارص حمزه بن محمود١١

عضوااملهندس / عبدالعزيز عبدالجليل مرشد١٢

عضواالدكتور / سمري احمد محمد سامن١٣

عضوااالستاذ / خالد عبدالقادر باسالمة١٤

عضوااألستاذ / خليل إبراهيم خوش حال١٥

أعضاء 
مممممممممممممممجججججججججججججججلللللللللللللللسسسسسسسسسسسسسسس إإإإإإإإإإإإإددددددددددددددداااااااااااااررررررررررررررةةةةةةةةةةةةةةةة  ااااااااااااالللللللللللللللجججججججججججججججممممممممممممممممععععععععععععععععييييييييييييييةةةةةةةةةةةةةةةةمجلس إدارة الجمعية
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االمني العاما / عباس نشأت عبدالجواد١

نائب االمني العاما / طالل عبداملنعم عبدامللك قايض٢

عضواا / محمد نورالدين حسن فهمي٣

مرشف مايلا / جمعان حسن محمد الزهراين٤

عضواا / عدنان محمد مريس طلبه٥

ΩÓYE’Gh OQGƒŸG á«ªæJ áæ÷

Ωº°S’GáØ«XƒdG

رئيس اللجنةا / جمعان حسن محمد الزهراين١

عضواد / مصطفى عيل ُعلوي ابراهيم٢

عضواد / سمري احمد محمد سامن٣

عضوام / عبدالعزيز عبدالجليل مرشد٤

عضواا / خالد عبدالقادر باسالمة٥

™jQÉ°ûŸG ôjƒ£Jh §«£îàdG áæ÷

Ωº°S’GáØ«XƒdG

رئيس اللجنةد / محمد نارص بن محمود١

عضواد / محمد سعيد- فالح املغاميس٢

عضواد / مصطفى عيل ُعلوي ابراهيم٣

عضواا / خليل إبراهيم خوش حال٤
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