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شكر خاص لسعادة الدكتور عيسى رواس 

عضو مجلس اإلدارة لجهوده الكبيرة في 

م 2018مراجعة النموذج الشامل لعام   

كر خاص للسكرتير التنفيذي محمد العيدروسش  

 شكر خاص لإلتصاالت اإلدارية أحمد مولوي

 شكر خاص لبقية األقسام

 شكر خاص لمشرفة القسم النسائي 

 أنوار الساري لكتابة وجمع البيانات وتنسيقها 

 وتعبئة اإلستبيان الخاص بالنموذج الشامل

م 2018لعام    
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النموذج الشامل لبيانات اجلمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو منوذج 
)العامة، واإلدارية، والربامج واألنشطة( للتحقق يف فعاليتها  إلفصاح اجلمعية لبياناتها

ومدى التزامها مبمارسات احلوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من قبل 
 أصحاب املصلحة.

 

 البيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات اجلمعيات األهلية : .1
 بن حسن عبدامللك قاضي.حامت اسم ممثل اجلمعية يف تعبئة وصحة بيانات النموذج:  -1

 0555650043رقم جوال ممثل اجلمعية:  -2

 الربيد االلكرتوني:  -3

 م2018بيانات النموذج لعام )التاريخ بامليالدي(:  -4

 س             )    ( فرع( مقر رئي✓نوع املقر ) -5
 

  أنا املمثل أعاله أنين خمول من قبل جملس اإلدارة بتعبئة بيانات النموذج للجمعية(.)إقرار: اقر         
 

 البيانات االساسية للجمعيات األهلية:  .2
 البيانات التسجيلية والدميوغرافية:  .أ

 اجلمعية اخلريية مبكة املكرمة. االسم الرمسي للجمعية: . 1
م اسم الشهرة للجمعية )يف حالة كونه مغايرًا لالس.2

 .............................الرمسي(:
 االجتماعية تقديم اخلدمات التصنيف النوعي للجمعية: .3

  خدمات عينية ونقديةالتصنيف الفرعي األول:  .أ

 خدمات صحية وتعليمية وإسكانية التصنيف الفرعي الثاني:  .ب

 ور وإناث.( ذك✓) ( إناث         ( ذكور         )      )جنس الفئات املستهدفة: .4
الفقراء واملساكني واملرضى واألرامل واملطلقات واأليتام من سكان الفئات املستهدفة: .5

 مكة املكرمة. 
 ( سنة فما فوق. 18الفئات العمرية للفئات املستهدفة: ).6

 )      ( ال نعم( ✓)هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟ . 7                     
 (29)رقم تسجيل اجلمعية: .8

 هــ27/2/1399 تاريخ تسجيل اجلمعية:.9    

mailto:charity-m@hotmail.com
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 هـ9/5/1444 تاريخ انتهاء شهادة التسجيل:.10
 ......................................يف حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي: 

 ( ال       )  ( نعم✓)هل يوجد لوحة خارجية للجمعية: . 11
 يف حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي: 

 1-.............................................. 
 2-.............................................. 

 ( ال      ) نعم (✓)للوحة توضح اسم اجلمعية كاماًل كما هو مسجل يف النموذج:         
 ( ال)        ( نعم✓)اللوحة توضح رقم التسجيل اخلاص باجلمعية        
 ( نعم   )    ( ال✓)للوحة تنص على أن اجلمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية ا       

 مكة املكرمة مدينة النطاق اجلغرايف خلدمات اجلمعية: -12 
 مركز التنمية االجتماعية مبكة املكرمة.مركز التنمية االجتماعية املشرف على اجلمعية: -13 
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية. لى اجلمعية: اجلهة املشرفة فنيًا ع-14 
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 بيانات التواصل:   .ب

 بيانات التواصل

 _____ العنوان الوطين

 4616 رقم املبنى

 شارع آمنة بنت وهب اسم الشارع

 املنطقة الغربية املنطقة

 21.417297 املوقع اجلغرايف )خريطة(
39.773481 

 خمطط احلمراء احلي

 مكة املكرمة املدينة

 24321 الرمز الربيدي

 6392 الرقم اإلضايف

 2060 صندوق الربيد

 0505623911 رقم جوال اجلمعية

 0125451531 اهلاتف

 0125426641 الفاكس

 www.jkmm.org.sa املوقع اإللكرتوني

 Charity-m@hotmail.com الربيد اإللكرتوني

 Facebook:charity jkmm حسابات وسائل التواصل االجتماعي

Instgram: charity.makkah 

Twitter: @charitymakkah 

Snap: jkmm.org 

 ( ال     )(     ✓)املوقع اإللكرتوني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس حتت اإلنشاء     
            

 ( ال       )       ( نعم✓)الربيد اإللكرتوني مفعل     
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 ع واملكاتب: الفرو .ت

 ( ال.      ) نعم   ( ✓)   هل لدى اجلمعية فروع؟ 
 

 عدد الفروع حتت إدارة اجلمعية:  -

املوقع اجلغرايف  العنوان اسم الفرع
رقم التواصل  اسم مدير الفرع )خريطة(

 )اهلاتف/اجلوال(

إرفاق 
موافقة 
 الوزارة

مركز مكة للسمع 
 والنطق

مكة ـ 
 النوارية

21.533930 
39.785081 

  0555373073 أمحد جستنيه

مركز غسيل 
 الكلى اخلريي

مكة ـ شارع 
عبداهلل 
 عريف

21.432651 
39.788574 

  0503528970 حسني العطاس

 
 ( ال✓)  )     ( نعمهل لدى اجلمعية مكاتب؟ 

 
 عدد املكاتب حتت إدارة اجلمعية:  -

املوقع اجلغرايف  العنوان اسم الفرع
لتواصل رقم ا اسم مدير الفرع )خريطة(

 )اهلاتف/اجلوال(

إرفاق 
موافقة 
 الوزارة
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 البيانات اإلدارية  .3
 أ . األعضاء املؤسسون :

 أمساء األعضاء املؤسسني م

 عويد عياد املطرفي  .1

 أمين عقيل عطاس  .2

 يوسف حسن بتاوي  .3

 عبدالمجيد نور ولي  .4

 قاسم احمد شاولي  .5

 عبدهللا عقيل عطاس  .6
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 :الجمعية العمومية  بأعضاء يانب ب.

 م
 رقم الهوية الجنس الجنسية اسم العضو

تاريخ 

 الميالد
 جهة العمل المدينة

تاريخ 

 اإللتحاق
 البريد اإللكتروني رقم الجوال

نوعية 

العضوية 

)عامل/ 

منتسب/ 

فخري/ 

 شرفي(

اإلنتظام في 

دفع         

اإلشراكات       

منتظم/غير )

منتظم/اليوجد 

سجل 

راكات إشت

محدث/اليوجد 

 رسوم(

1.  

بن حاتم بن حسن 

 عبداللمك قاضي
 1372 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

مستشار 

 وزير الحج
 منتظم عامل - - 1411

2.  

عيسى بن محمد 

 عيسى رواس
 1375 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1434 متقاعد

3.  

خالد بن امين بن 

 عقيل عطاس
 1381 - ذكر سعودي

مكة 

 مةالمكر

وزارة 

 الصحة
 منتظم عامل - - 1399

4.  

نايف بن سراج بن 

 عمر أكبر
 1375 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

رجل 

 اعمال
 غير منتظم عامل - - 1430

5.  

محمد امين عقيل 

 عطاس
 1384 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

رجل 

 اعمال
 منتظم عامل - - 1400

6.  

احمد بن عبدالعزيز 

 بن سليمان الحمدان
 جدة 1362 - ذكر سعودي

رجل 

 اعمال
 منتظم عامل - - 1420
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7.  

مدني بن عبدالقادر 

 بن علي عالقي
 جدة 1395 - ذكر سعودي

وزير 

 سابق
 منتظم عامل - - 1411

8.  

وليد بن محمد سعيد 

 سمباوة
 1388 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

جامعة ام 

 القرى
 منتظم عامل - - 1430

9.  

احمد بن عبدالعزيز 

 بن محمد سندي
 1402 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

رجل 

 اعمال
 منتظم عامل - - 1435

10.  

محمد بن عبدهللا بن 

 محمود سندي
 1367 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

رجل 

 اعمال
 منتظم عامل - - 1414

11.  

محمد فؤاد محمد نور 

 أبو الخير
 جدة 1390 - ذكر سعودي

موظف 

 خاص
 منتظم عامل - - 1430

12.  

خالد بن عبيد بن 

 احمد ظفر
 1377 - كرذ سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1414 متقاعد

13.  

عبداللطيف محمد ولي  

 الفتني
 1380 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1415 

14.  

خالد بن مراد بن علي 

 رضا
 1385 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1435 

15.  

سالم جعفر سليمان 

 باجعيفر
 1383 - ذكر سعودي

مكة 

 رمةالمك
 غير منتظم عامل - - 1436 

16.  

عبدهللا محمد زين 

 باويان
 1397 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

موظف 

 خاص
 منتظم عامل - - 1439

17.  

احمد بن محمد زين 

 باويان
 1399 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

موظف 

 خاص
 منتظم عامل - - 1439
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18.  

محمود محمد زين 

 باويان
 1407 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1439 مصمم

19.  

معتصم صالح بن 

 حسني كتبي
 1405 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1439 طبيب

20.  

سامي بكر حسين 

 سمداني
 1394 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

موظف 

 حكومي
 منتظم عامل - - 1439

21.  

عبدهللا علي عبدهللا 

 زواوي
 منتظم عامل - - 1439   1364 - ذكر سعودي

22.  

عزيز عبدهللا عبدال

 علي الخضيري
 منتظم عامل - - 1438 مهندس الرياض 1380 - ذكر سعودي

23.  

يوسف بن محمد 

 عباس سمكري
 1384 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

وزارة 

 الحج
 منتظم عامل - - 1438

24.  

محمد احمد حسن 

 طيب
 1370 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

وزارة 

 الحج
 منتظم عامل - - 1438

25.  

حمد عبدهللا علي م

 سابق
 جدة 1367 - ذكر سعودي

مهندس 

 طيران
 منتظم عامل - - 1438

26.  

احمد محمد حمد 

 السناني
 1378 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1438 متقاعد

27.  

محمد بن عبدهللا بن 

 حسين  رمبو
 1374 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

رجل 

 اعمال
 منتظم عامل - - 1438

28.  

صباح عبدالجليل 

 م بترجيابراهي
 منتظم عامل - - 1438 ربة منزل  1369 - انثى سعودي
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29.  

ياسر بن عبدهللا بن 

 يحي أوان
 1384 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1438 متقاعد

30.  

زهير بن عبدالصمد 

 القرشي
 1384 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

رجل 

 اعمال
 منتظم عامل - - 1438

31.  

محمد بن عبدالصمد 

 القرشي
 1387 - ذكر ديسعو

مكة 

 المكرمة

رجل 

 اعمال
 منتظم عامل - - 1438

32.  

عبدهللا فوزي عبدهللا 

 فقيه
 1401 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1439 مدير بنك

33.  

باسم عبدهللا 

 عبدالرحمن عالم
 منتظم عامل - - 1438 محامي جدة 1386 - ذكر سعودي

34.  

حسن عمر حسن 

 بلخي
 دةج 1385 - ذكر سعودي

مستشار 

 اقتصادي
 منتظم عامل - - 1438

35.  

عصام ابراهيم احمد 

 ازهر
 1385 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

دكتور 

 جامعي
 منتظم عامل - - 1438

36.  

علي هالل هليل 

 العميري
 1387 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1438 صحفي

37.  

عبدالرحمن بن محمد 

 بن علي مارية
 1375 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - - 1437 مطوف

38.  

عصام عبدهللا حسين 

 ابو زنادة
 منتظم عامل - - 1437  جدة 1370 - ذكر سعودي

39.  

عصام احمد جمال 

 الثقفي
 منتظم عامل - - 1437 سفير جدة 1378 - ذكر سعودي
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40.  

محمد حمزة محمد 

 صالح عجاج
 منتظم عامل - - 1437   1386 - ذكر سعودي

41.  

د هالة طلعت احم

 محمود
 منتظم عامل - - 1437   1391 - انثى سعودي

42.  

غازي بن حسن بن 

 محمد طس
 منتظم عامل - - 1437   1394 - ذكر سعودي

43.  

عبدالرحمن بن أحمد 

 بن حبيب هللا
 منتظم عامل - - 1412   1371 - ذكر سعودي

44.  

فؤاد بن محمد نور بن 

 احمد ابو الخير
 تظممن عامل - - 1399   1355 - ذكر سعودي

45.  

درويش بن صديق بن 

 درويش جستنيه
 منتظم عامل - - 1416   1357 - ذكر سعودي

46.  

احمد بن عبدهللا بن 

 سليمان المزروع
 منتظم عامل - - 1399   1395 - ذكر سعودي

47.  

حاتم فؤاد محمد نور 

 أبو الخير
 منتظم عامل - - 1412   1393 - ذكر سعودي

48.  

عدنان بن محمد خليل 

 بن يوسف قاضي
 منتظم عامل - - 1414   1367 - ذكر وديسع

49.  

عبدالعزيز محمد 

 محمد محمود خضري
 منتظم عامل - - 1411   1360 - ذكر سعودي

50.  

صالح احمد  ناصر بن 

 ناصر
 منتظم عامل - - 1399   1362 - ذكر سعودي
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51.  

عبدهللا حسين عبدهللا 

 باسالمة
 منتظم عامل - - 1399   1354 - ذكر سعودي

52.  

هللا بن عمر بن عبد

 عبدالرحيم قاضي
 منتظم عامل - - 1414   1359 - ذكر سعودي

53.  

هاشم بن محمد علي 

 بن حسين مهدي
 منتظم عامل - - 1436   1372 - ذكر سعودي

54.  

صديق درويش صديق 

 جستنيه
 منتظم عامل - - 1435   1383 - ذكر سعودي

55.  

هاني بن محمد امين 

 بن محمد الرهبيني
 منتظم عامل - - 1437   1386 - ذكر سعودي

56.  

عبدهللا عبدالرحمن 

 مهدي المحضار
 منتظم عامل - - 1435   1387 - ذكر سعودي

57.  

اسامة بن فضل بن 

 عيدروس البار
 منتظم عامل - - 1435   1376 - ذكر سعودي

58.  

عبدهللا محمد شرف 

 شرف
 منتظم عامل - - 1401   1356 - ذكر سعودي

59.  

عبدالعزيز محمد 

 شرف شرف
 منتظم عامل - - 1400   1358 - ذكر سعودي

60.  
 منتظم عامل - - 1435   1373 - ذكر سعودي جميل امين محمد ولي

61.  

محمد بن طالل بن 

 عبدهللا سمسم
 منتظم عامل - - 1436   1395 - ذكر سعودي
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62.  

طالل بن عبدالوهاب 

 بن عبدالعزيز مرزا
 منتظم عامل - - 1436   1375 - ذكر سعودي

63.  

محمد سعيد بن محمد 

 سعيد قطب
 منتظم عامل - - 1437   1355 - ذكر سعودي

64.  

نور النساء علي 

 محمد عثمان
 منتظم عامل - - 1437   1361 - انثى سعودي

65.  

منير بن محمد سعيد 

 بن محمد قطب
 منتظم عامل - - 1437   1390 - ذكر سعودي

66.  

محمد بن عبدهللا بن 

 محمد بصنوي
 ممنتظ عامل - - 1439   1364 - ذكر سعودي

67.  

احمد بن عبدهللا بن 

 محمد بصنوي
 منتظم عامل - - 1439   1371 - ذكر سعودي

68.  

عدنان عبدهللا محمد 

 بصنوي
 منتظم عامل - - 1439   1377 - ذكر سعودي

69.  

عبدالناصر علي عمر 

 باطوق
 منتظم عامل - - 1435   1380 - ذكر سعودي

70.  

نجالء امين عبدهللا 

 الشيبي
 منتظم عامل - - 1424   1364 - انثى سعودي

71.  

عبدالعزيز بن عبدهللا 

 بن عبدالغني خياط
 منتظم عامل - - 1409   1370 - ذكر سعودي

72.  

زياد محي الدين خان 

 خوجه
 منتظم عامل - - 1399   1356 - ذكر سعودي
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73.  

ليلى امين عبدهللا 

 الشيبي
 منتظم عامل - - 1437   1357 - انثى سعودي

74.  

عفراء محمد علوي 

 مالكي
 منتظم عامل - - 1437   1393 - انثى سعودي

75.  

محسن بن حسين بن 

 محسن الحبشي
 منتظم عامل - - 1429   1381 - ذكر سعودي

76.  

احمد بن علي بن 

 محمد بايزيد
 غير منتظم عامل - - 1435   1375 - ذكر سعودي

77.  

فيصل بن محمد بن 

 عبدالحميد نوح
 منتظم عامل - - 1435   1378 - ذكر سعودي

78.  

ن فؤاد بن مصطفى ب

 علي رضا
 منتظم عامل - - 1405   1376 - ذكر سعودي

79.  

هيزع بن علي بن 

 سعد الشريف
 منتظم عامل - - 1437   1373 - ذكر سعودي

80.  

احمد محمد علي 

 المدني
 منتظم عامل - - 1399   1348 - ذكر سعودي

81.  

عبدهللا محمد حسن 

 فدعق
 منتظم عامل - - 1431   1387 - ذكر سعودي

82.  

انعم ناصر محمد 

 ناصر
 منتظم عامل - - 1417   1365 - ذكر سعودي

83.  

حسان ايمن عقيل 

 عطاس
 منتظم عامل - - 1402   1395 - ذكر سعودي
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84.  

عمار امين عقيل 

 عطاس
 منتظم عامل - - 1399   1382 - ذكر سعودي

85.  

محمد سعيد عبدهللا 

 محمد طيب
 منتظم عامل - - 1399   1356 - ذكر سعودي

86.  

ن بن كامل بن حس

 محمد جمعة
 منتظم عامل - - 1435   1389 - ذكر سعودي

87.  

طارق محمد عبدهللا 

 عنقاوي
 منتظم عامل - - 1435   1377 - ذكر سعودي

88.  

عبدالفتاح عبدالشكور 

 عبدالفتاح فدا
 غير منتظم عامل - - 1437   1381 - ذكر سعودي

89.  

محمد طاهر بن 

 عبدالرحمن نور ولي
 منتظم عامل - - 1420   1376 - ذكر سعودي

90.  

حسين عبدهللا حسين 

 باسالمة
 منتظم عامل - - 1439   1404 - ذكر سعودي

91.  

احمد خالد بن امين 

 عطاس
 منتظم عامل - - 1437   1406 - ذكر سعودي

92.  

جاسر عبدهللا ظافر 

 الشهري
 1401 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

مدينة 

الملك 

 عبدهللا

 منتظم عامل - - 1435

93.  

ين مهند خالد ام

 عطاس
 1408 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة
 منتظم عامل - -  باحث

94.  

هشام بن عبدالرحمن 

 بن هاشم شلي
 منتظم عامل - - 1429   1383 - ذكر سعودي
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95.  

عبداللطيف حمزة 

 عبداللطيف سنان
 1400 - ذكر سعودي

مكة 

 المكرمة

مستشار 

 هندسي
 منتظم عامل - - 1439

96.  

مازن ابراهيم عبده 

 الشمراني
 1401 - ذكر يسعود

مكة 

 المكرمة

عضو 

هيئة 

 تدريس

 منتظم عامل - - 2019
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 اليوجد العمومية :  املؤقتة املكونة من قبل الجمعية /اللجان الدائمة ت.

 

أســـــــم 

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة ) 

 دائمة/مؤقتة(؟

اسم رئيس 

 اللجنة 
 إختصاصها عدد أعضائها

تاريخ بداية عمل 

 لجنة ال

تاريخ نهاية 

عمل اللجنة 

)في حال كانت 

اللجنة مؤقتة 

) 

هل يوجد 

عضو 

مجلس 

إدارة في 

اللجنة 

الدائمة 

 )نعم/أل(

إرفاق 

قرار 

تشكيل 

 اللجنة
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 ث . بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية  :

 أعضاء مجلس اإلدارة
 حاتم بن حسن عبدامللك قاض ي .1 االسم

 1001157344 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر  الجنس

 1953/03/16 تاريخ امليالد

 ماجستير إدارة عامة املؤهل

 سابقا  وكيل وزارة الحج والعمرة  جهة العمل الرسمية

 مستشار وزارة الحج (المتحدث الرسمي باسم الوزارة ( املسمى الوظيفي 
 رئيس لجنة إصالح ذات البين بمكة المكرمة

 0555650043 رقم الجوال

 hajj4all@gmail.com البريد اإللكتروني

 رئيس مجلس اإلدارة  الوظيفة باملجلس

 عاما   26 مدة الخدمة باملجلس 

 1995/12/13 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

 نعم أل(هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم / 

 إنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى 

 ال بيان السبب 

 أل العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 
 
 
   

mailto:hajj4all@gmail.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 محمد بن أمين عقيل عطاس  .2 االسم

 1047497076 رقم الهوية

 سعودي  ةالجنسي

 ذكر الجنس

 1964/08/25 تاريخ امليالد

 سوبكالوري املؤهل

 القطاع الخاص جهة العمل الرسمية

 رجل اعمال املسمى الوظيفي 

 0505513476 رقم الجوال

 m64attas@me.com البريد اإللكتروني

 ارة نائب رئيس مجلس اإلد الوظيفة باملجلس

 أعوام 4 مدة الخدمة باملجلس 

 2016/04/05 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم 

 نعم أل( /

 اإنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ال يرجى بيان السبب 

 نعم العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 
 
   

mailto:m64attas@me.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 أحمد بن عبدالعزيز سليمان الحمدان .3 االسم

 1008270751 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1943/07/03 تاريخ امليالد

 سوبكالوري املؤهل

 القطاع الخاص جهة العمل الرسمية

 ل اعمال رج املسمى الوظيفي 

 0505622261 رقم الجوال

 consult@alamdangroup البريد اإللكتروني

 أمين الصندوق  الوظيفة باملجلس

 عاما   11 مدة الخدمة باملجلس 

 2009/03/29 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

ملقر الرئيس )نعم هل العضو مقيم في منطقة ا

 نعم أل( /

 إنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ال يرجى بيان السبب 

 نعم العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 
 
   

mailto:consult@alamdangroup
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 وليد بن محمد سعيد بن عباس سمباوة .4 االسم

 1009322866 قم الهويةر 

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1968/08/13 تاريخ امليالد

 سوبكالوري املؤهل

 جامعة ام القرى  جهة العمل الرسمية

 مدير قسم الشؤون المالية  املسمى الوظيفي 

 0505537002 رقم الجوال

 wmsimbawah@ugu.edu.sa البريد اإللكتروني

 نائب أمين الصندوق الوظيفة باملجلس

 أعوام 4 مدة الخدمة باملجلس 

 2016/04/05 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم 

 نعم أل( /

 إنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

اإللتحاق بالتعيين من الوزارة  في حالة كون 

 ال يرجى بيان السبب 

 أل العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 
 
 
   

mailto:wmsimbawah@ugu.edu.sa
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 عيس ى بن محمد عيس ى رواس  .5 االسم

 1029204805 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر  الجنس

 1956/02/12 تاريخ امليالد

 دكتوراه املؤهل

 متقاعد ) وكيل وزارة الحج شؤؤون العمرة ( الرسميةجهة العمل 

 اعدقمت املسمى الوظيفي 

 0501110212 رقم الجوال

 erawas1@hotmail.com البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة الوظيفة باملجلس

 عاما  11 مدة الخدمة باملجلس 

 2009/03/29  تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم 

 نعم أل( /

 إنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ال يرجى بيان السبب 

 نعم العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 
 
   

mailto:erawas1@hotmail.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 خالد بن أمين عقيل عطاس  .6 االسم

 10212184956 رقم الهوية

 سعودي  الجنسية

 ذكر  الجنس

 1961/12/08 تاريخ امليالد

 دكتوراه  املؤهل

 مستشفى الوالدة واالطفال بالعاصمة المقدسة جهة العمل الرسمية

 دكتوراه قلب أطفال املسمى الوظيفي 

 0555509182 رقم الجوال

 attaskhalid@yahoo.com البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة الوظيفة باملجلس

 عاما   17 مدة الخدمة باملجلس 

 2003/04/26  تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم 

 نعم (أل /

 إنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ال يرجى بيان السبب 

 أل العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 
 
 
   

mailto:attaskhalid@yahoo.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 مدني عبدالقادر علي عالقي .7 االسم

 1016724609 رقم الهوية

 سعودي ةالجنسي

 ذكر الجنس

 1940/08/04 تاريخ امليالد

 دكتوراه املؤهل

 متقاعد جهة العمل الرسمية

 متقاعد وزير دولة سابقا  املسمى الوظيفي 

 0506285528 رقم الجوال

 dralki@hotmail.com البريد اإللكتروني

 إدارة  عضو مجلس الوظيفة باملجلس

 أعوام 4 مدة الخدمة باملجلس 

 2016/04/05 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم 

 جدة أل( /

 إنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ال يرجى بيان السبب 

العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن 

 التحقق 
 نعم

 
 
 

   

mailto:dralki@hotmail.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 احمد بن عبدالعزيز محمد سندي  .8 االسم

 1005405822 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1982/09/02 تاريخ امليالد

 بكالوريوس هندسة معمارية املؤهل

 القطاع الخاص جهة العمل الرسمية

 رجل اعمال  الوظيفي  املسمى

 0555500888 رقم الجوال

 sindi-consult@hotmail.com البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة  الوظيفة باملجلس

 اعوام 4 مدة الخدمة باملجلس 

 2016/04/05 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

ل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم ه

 نعم أل( /

 إنتخاب  طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ال يرجى بيان السبب 

 نعم العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 
 
 
 
   

mailto:sindi-consult@hotmail.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 بدهللا محمود سنديمحمد بن ع .9 االسم

 1029255252 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر  الجنس

 1948/05/10 تاريخ امليالد

 ماجستير  املؤهل

 وزارة الحج جهة العمل الرسمية

 متقاعد املسمى الوظيفي 

 0503537271 رقم الجوال

 tms_919@hotmail.com البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة الوظيفة باملجلس

 اعوام 4 مدة الخدمة باملجلس

 2016/04/05 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم 

 نعم أل( /

 إنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

التعيين من الوزارة في حالة كون اإللتحاق ب

 ال يرجى بيان السبب 

 نعم العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 
 
 
   

mailto:tms_919@hotmail.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 محمد بن فؤاد محمد محمد ابو الخير .10 االسم

 1005236854 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1971/02/21 تاريخ امليالد

 سوبكالوري املؤهل

 مجموعة أبو داوود الرسميةجهة العمل 

 رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة أبو داوود  املسمى الوظيفي 

 0505522900 رقم الجوال

 mohammedalkair@abudawood.com البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة الوظيفة باملجلس

 اعوام 4  مدة الخدمة باملجلس

 2016/04/05 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم 

 نعم أل( /

 إنتخاب طريقة االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة (

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ال يرجى بيان السبب 

 نعم اليمكن التحقق  العضو مستقل ) نعم / أل /

 
 
 
 
   

mailto:mohammedalkair@abudawood.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 نايف بن سراج عمر أكبر.  11 االسم

 1013996051 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر  الجنس

 1956/02/12 تاريخ امليالد

 سوبكالوري املؤهل

 القطاع الخاص جهة العمل الرسمية

 رجل أعمال املسمى الوظيفي 

 0505513476 رقم الجوال

 naif123@hotmail.com البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة الوظيفة باملجلس

 اعوام 4 مدة الخدمة باملجلس 

 2016/04/05 تاريخ االلتحاق 

 اليوجد املكافأة أن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس )نعم 

 نعم أل( /

 إنتخاب االلتحاق ) إنتخاب / تعيين من الوزارة ( طريقة

في حالة كون اإللتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ال يرجى بيان السبب 

 نعم العضو مستقل ) نعم / أل / اليمكن التحقق 

 
 

mailto:naif123@hotmail.com
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 جلس  اإلدارة :ة / املؤقتة املكونة من قبل مج.اللجان الدائم
 

   

 أســـــــم الـلـجـنـــة

نوع 

 اللجنة

 (

دائمة/

مؤقت

 ة(؟

 اسم رئيس اللجنة 
عدد 

 أعضائها
 إختصاصها

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية 

عمل 

اللجنة )في 

حال كانت 

اللجنة 

 مؤقتة (

هل يوجد 

عضو 

مجلس 

إدارة في 

اللجنة 

الدائمة 

 )نعم/أل(

إرفاق 

قرار 

تشكيل 

 اللجنة

  مرفق نعم   06/07/1437 ةالشؤن الطبي 3 د. خالد امين عطاس دائمة اللجنة الطبية

اللجنة املالية 

 واإلدارية
 4 معالي د. مدني عبدالقادر عالقي دائمة

الشؤن املالية 

 واإلدارية
 مرفق نعم   06/07/1437

لجنة املساعدات 

 والدعم االجتماعي
 مرفق نعم   06/07/1437 شؤن املساعدات 5 أ. حاتم حسن قاض ي دائمة

لجنة االستثمار 

 اردوتنمية املو 
 مرفق نعم   06/07/1437 شؤن االستثمار 4 أ. احمد عبدالعزيز  الحمدان دائمة
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لجنة تقنية 

 املعلومات
 3 د. عيس محمد رواس دائمة

شؤن تقنية 

 املعلومات
 مرفق نعم   10/01/1440

 مرفق نعم   10/01/1440 الشؤن الثقافية 3 د. عيس محمد رواس دائمة اللجنة الثقافية
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 يوجد ال  .اللجان التنفيذية املكونة من مجلس اإلدارة  :ح

 أســـــــم رئيس الـلـجـنـــة
عدد 

 أعضائها

قائمة 

بأعضاء 

 اللجنة 

 صالحياتها املهام املفوضةفيه
تاريخ بداية 

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية 

عمل 

 اللجنة 

إرفاق قرار 

تشكيل 

 اللجنة

 1عمود
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 املدير التنفيذي : خ.

 المدير التنفيذي

 فؤاد بن أحمد بن عبدهللا سليم االسم

 - رقم الهوية

 سعودي الجنسية

هـ 1/7/1373 تاريخ الميالد  

 رجل الجنس : رجل / امرأة

 بكالوريوس علوم المؤهل

سنة 44 سنوات الخبرة  

 كلي دوام : كلي / جزئي

ساعة 40 ساعات العمل االسبوعية  

 - المسمى الوظيفي ) في حال كان الدوام جزئي (

 - جهة العمل ) في حال كان الدوام جزئي (

 - الراتب الشهري

 الجمعية الجهة التي تتحمل الراتب

سنوات 9 مدة خدمته في الجمعية  

 ال مسجل بالتأمينات : نعم / ال

 مرفق ارفاق قرار تعيين المدير التنفيذي من مجلس االدارة

اخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير : نعم /  هل تم

 ال
 نعم

 مرفق ارفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي



 

 النموذج الشامل لبيانات اجلمعيات األهلية   34

 

 المنطقة الغربية العنوان : المنطقة

 مكة المكرمة المدينة

 الحمراء الحي

 شارع آمنة بنت وهب الشارع

 4616 رقم المبنى

 2060 صندوق البريد

52195 الرمز البريدي  

 6392 الرقم االضافي

 0505623911 رقم الجوال

 Saleem.fouad@yahoo.com البريد االلكتروني
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 ملوظفون في الجمعية:. اد

 االسم م
رقم 

 الهوية
 املسمى الوظيفي املؤهل الجنسية الجنس

 الدوام  

 )كلي/جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية

الراتب 

 الشهري 

الجهة 

التي 

تتحمل 

 الراتب

نسبة 

ساهمة م

الوزارة 

في 

الراتب 

إن 

 وجدت

مدة 

سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

إجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

 ال   9 %0 الجمعية - 40 كلي المدير العام بكالوريوس سعودي ذكر - أ. فؤاد أحمد عبدهللا سليم 1

 نعم   9 %0 الجمعية - 40 يكل باحث اجتماعي بكالوريوس سعودي ذكر - خالد عيسى قاسم اليماني 2

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي باحث اجتماعي بكالوريوس سعودي ذكر - فهد عبدهللا زياد الزايدي 3

 نعم   15 %0 الجمعية - 40 كلي موظف استقبال ثانوي سعودي ذكر - عايض حسن عبدهللا القرني 4

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي موظف عالقات عامة دبلوم هندي ذكر - عمير مجيب الرحمن عبدالجبار قريشي 5

 نعم   7 %0 الجمعية - 40 كلي مدير شئون الموظفين ثانوي سعودي ذكر - خالد عبدهللا فريج الخطابي الحربي 6

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي مندوب مشتريات ثانوي سعودي ذكر - سامر أحمد صالح الوصابي 7

 نعم   9 %0 الجمعية - 40 كلي محاسب ابتدائي سوداني ذكر - جابراهيم عبده علي سرا 8

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي كاتب حسابات دبلوم سعودي ذكر - يعقوب مهدي يعقوب سقطي 9

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي كاتب حسابات بكالوريوس يمني ذكر - جواد عمر حامد الجيالني 10

 نعم   12 %0 الجمعية - 40 كلي معقب ثانوي سعودي ذكر - منير حسن صالح معلم 11

 نعم   11 %0 الجمعية - 40 كلي فني شبكات ابتدائي يمني ذكر - علي حسين احمد شقيبل 12

 نعم   11 %0 الجمعية - 40 كلي سائق ابتدائي سعودي ذكر - احمد عبدالخالق عبدهللا القرني 13

 ال   5 %0 الجمعية - 40 كلي مدير الشئون المالية واإلدارية ابتدائي عوديس ذكر - اسامة حسن محمد رشيد اسماعيل 14

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي مدير العالقات العامة واإلعالم بكالوريوس سعودي ذكر - نبيل صديق درويش جستنية 15

 ال   4 %0 الجمعية - 40 كلي مهندس مشروعات بكالوريوس سعودي ذكر - حسن سعيد ابوبكر بالبيد 16

 نعم   12 %0 الجمعية - 40 كلي فني تشغيل حاسب بكالوريوس سعودي انثى - هنادي محمد محمود سليم 17

 نعم   11 %0 الجمعية - 40 كلي باحثة اجتماعية بكالوريوس سعودي انثى - سمر عوض سالم الحضرمي 18
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 نعم   9 %0 الجمعية - 40 كلي عيةباحثة اجتما بكالوريوس سعودي انثى - عبير محمد سليم الحربي 19

 نعم   23 %0 الجمعية - 40 كلي موظفة استقبال ثانوي سعودي انثى - اماني عبدالقادر محمدنور بنقالي 20

 نعم   35 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ابتدائي اندونيسي ذكر - اوجير رشاد ديران 21

 نعم   11 %0 الجمعية - 40 كلي حسابات كاتب دبلوم سعودي ذكر - مروان فهد سالم الخزاعي 22

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي سائق ثانوي باكستاني ذكر - محسن سيد محمد عبدالكريم 23

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ثانوي مالي ذكر - عبدالعزيز عبدالرحمن كوديو 24

 نعم   13 %0 الجمعية - 40 ليك مستخدمة ابتدائي سعودي ذكر - حواء محمد ابراهيم فالته 25

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي سكرتير رئيس مجلس اإلدارة بكالوريوس يمني ذكر - محمد عمر سقاف الحبشي 26

 ال   6 %0 الجمعية - 40 كلي مستخدم ابتدائي سعودي ذكر - محمد هادي عبدهللا سليمان 27

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي ساعد إداريم دبلوم باكستاني ذكر - أحمد مولوي نور محمد 28

 نعم   3 %0 الجمعية - 40 كلي أخصائي شئون الموظفين دبلوم يمني ذكر - علي حسين صغير ناصر 29

 نعم   3 %0 الجمعية - 40 كلي مدخل بيانات دبلوم سعودي ذكر - أحمد محمد عيضة الحارثي 30

 نعم   3 %0 الجمعية - 40 كلي باحث اجتماعي بكالوريوس سعودي ذكر - عبدالكريم ثنيان واصل السلمي 31

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي مدخل بيانات دبلوم باكستاني ذكر - سعد سيدمحمد عبدالكريم عبدالغفور 32

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ابتدائي ماليزي ذكر - سيد علوي سيد عمر القدري 33

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي مشرفة نسائية دبلوم يمني انثى - يانوار عباس احمد السار 34

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي سكرتير المدير العام ماجستير سعودي ذكر - محمد عبدهللا حسن العيدروس 35

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي فني تشغيل حاسب بكالوريوس سعودي انثى - دعاء عيسى محمد رواس 36

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي فني تشغيل حاسب بكالوريوس اندونيسي انثى - م ادهم عمرو بنجرمري 37

 نعم   1 %0 الجمعية - 40 كلي مستخدم ابتدائي سعودي ذكر - عبدهللا سالم عارد الفهمي 38

 نعم   14 %0 الجمعية - 40 كلي مدير المستوصف ماجستير مصري ذكر - د. هشام عبدالظاهر ثابت عبدالعال 39

 نعم   13 %0 الجمعية - 40 كلي طبيب عام بكالوريوس مصري ذكر - اشرف ابراهيم سند سيد 40

 نعم   5 %0 الجمعية - 40 كلي طبيب مقيم بكالوريوس مصري ذكر - مجدي سيد ابراهيم محمد 41

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دكتوراه مصري انثى - بسمة عبدالحميد فتح هللا دياب 42

 نعم   8 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم فلبيني انثى - ماريجيم تايونا ناسيلين 43

 نعم   11 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم مصري انثى - مها محمد سيد احمد 44

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم باكستاني انثى - خالدة حسين محمد 45



 

 النموذج الشامل لبيانات اجلمعيات األهلية   37

 

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم فلبيني انثى - اونكا بيرمتس ميرالليا 46

 نعم   5 %0 الجمعية - 40 كلي مدير إداري ماجستير سعودي انثى - هنادي عبدالقادر محمد رمضاني 47

 نعم   5 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم باكستاني انثى - راضية محمد يوسف 48

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم باكستاني ثىان - محمد -شبنم  49

 نعم   5 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم اندونيسي انثى - أيتي ريسمايانتي بنت جوهري كيمو 50

 نعم   5 %0 الجمعية - 40 كلي ممرض دبلوم باكستاني انثى - حسين -شكفته  51

 نعم   5 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم تونسي انثى - نبيهة عبد القادر الكواش 52

 نعم   5 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم اندونيسي انثى - نينيج ايدي واتي بت حنبلي سنامي 53

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم سوداني انثى - سلطانة علي الرهيد ديران 54

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم سوداني انثى - حياة صالح الدين عوض محمد 55

 نعم   3 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم ماليزي انثى - سارة محمد شكري الماليو 56

 نعم   3 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم اندونيسي انثى - سيتي ساندرا أريفين 57

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي أدوية أمين مستودع دبلوم سعودي ذكر - بندر محمد عيضة الحارثي 58

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ثانوي باكستاني ذكر - محمود مولوي نور محمد موالنا 59

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ثانوي مالي ذكر - علي عبدالرحمن كودجو 60

 ال   4 %0 الجمعية - 40 كلي مدير المركز ابتدائي سعودي ذكر - أ. أحمد صديق درويش جستنية 61

 نعم   13 %0 الجمعية - 40 كلي طبيب استشاري دكتوراه مصري ذكر - د. هشام بدر الدين ابراهيم المشد 62

 نعم   13 %0 الجمعية - 40 كلي طبيب استشاري دكتوراه مصري انثى - د. منال محمد نجيب علي 63

 نعم   7 %0 الجمعية - 40 كلي سكرتير مدير المركز كالوريوسب سعودي ذكر - حسين عبد هللا صالح العطاس 64

 نعم   9 %0 الجمعية - 40 كلي حاضنة ابتدائي سعودي انثى - البندري علي سعود القرشي 65

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي مساعد إداري بكالوريوس سعودي ذكر - نضال محمد سليم الحربي 66

 نعم   12 %0 الجمعية - 40 كلي أخصائي تخاطب بكالوريوس مصري ذكر - مجدي ابراهيم البيومي محمد 67

 نعم   12 %0 الجمعية - 40 كلي فني تخاطب بكالوريوس مصري ذكر - محمود محمد حسين خضر 68

 نعم   15 %0 الجمعية - 40 كلي أخصائي تخاطب دبلوم مصري ذكر - محمد عثمان محمد ابراهيم 69

 نعم   9 %0 الجمعية - 40 كلي اخصائية تخاطب بكالوريوس اردني انثى - العضايلة -فاطمة  70

 نعم   12 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم هندي انثى - شيخ حميدة بيقم ذوالفقار علي 71

 نعم   12 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة بكالوريوس مصري انثى - غادة محمد جاد ابراهيم 72
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 نعم   9 %0 الجمعية - 40 كلي معلمة أطفال بكالوريوس سعودي انثى - ي السالميعائشة خالد عبدالهاد 73

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي معلمة أطفال بكالوريوس سعودي انثى - مها خالد عمر الشيبي 74

 نعم   7 %0 الجمعية - 40 كلي حاضنة ثانوي سعودي انثى - شهد عطا هللا عاطي الطفيحي 75

 نعم   8 %0 الجمعية - 40 كلي حاضنة ثانوي سعودي انثى - الرؤوف سي بيما رويدة عبد 76

 نعم   7 %0 الجمعية - 40 كلي حاضنة ثانوي يمني انثى - اميرة مبارك شايع المشيعي 77

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي حاضنة ثانوي سعودي انثى - انتصار عبدالحفيظ عبدالوهاب االنصاري 78

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي حاضنة ابتدائي يمني انثى - رك شايع المشيعيمشيرة مبا 79

 نعم   7 %0 الجمعية - 40 كلي حاضنة ثانوي يمني انثى - خديجة عايش محمد سعيد 80

 نعم   10 %0 الجمعية - 40 كلي سائق متوسط سعودي ذكر - رامي سامي عبادي بادرب 81

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي سائق ابتدائي سعودي ذكر - خالد سلمان سليمان السلمي 82

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي سائق ابتدائي سعودي ذكر - عبده محمد جابر النعماني عسيري 83

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي فنية تخاطب بكالوريوس سعودي انثى - خديجة عمر محمد خفاجي 84

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي مساعدة فنية تخاطب دبلوم مصري نثىا - فلاير محمود محمد الزيني 85

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة بكالوريوس مصري انثى - اسالم عبد الفتاح احمد ابو زيد 86

 نعم   5 %0 الجمعية - 40 كلي معلمة أطفال بكالوريوس سعودي انثى - ناهد علي أحمد القاضي 87

 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي معلمة أطفال بكالوريوس سعودي انثى - هللا توكلسهى أحمد عبد  88

 نعم   3 %0 الجمعية - 40 كلي أخصائية توحد ماجستير سعودي انثى - ليالي طالل حمزة ناصر 89

 نعم   3 %0 الجمعية - 40 كلي ممرضة دبلوم مصري انثى - دعاء عزب بخيت 90

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي أخصائي نفسي بكالوريوس سعودي انثى - حيعهود عبدالعزيز احمد سب 91

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي أخصائية توحد بكالوريوس سعودي انثى - يارا عمر وحيد دهلوي 92

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي طبيب استشاري دكتوراه مصري ذكر - د. اشرف السنوسي احمد ابو العز 93

 نعم   1 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ثانوي ماليزي ذكر - السيد علوي القدري محمد 94

 نعم   30 %0 الجمعية - 40 كلي مدرس خط عربي ابتدائي مصري ذكر - فتحي ابراهيم محمد الغيطاني 95

 نعم   6 %0 الجمعية - 40 كلي سائق ابتدائي سعودي ذكر - علي محمد عبدهللا ناصر 96

 نعم   31 %0 الجمعية - 40 كلي مؤذن المسجد ثانوي يمني ذكر - كر علوي الحداداحمد ابو ب 97

 نعم   11 %0 الجمعية - 40 كلي حارس ابتدائي سعودي ذكر - علي محمد حسن الفاهمي 98

 نعم   14 %0 الجمعية - 40 كلي سائق ابتدائي سعودي ذكر - معوض سفير عبد هللا الجحدلي 99
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 نعم   4 %0 الجمعية - 40 كلي خادم المسجد ابتدائي بنقالي ذكر - الكريمنور البشر نور  100

 نعم   7 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ابتدائي مالي ذكر - بكر علي عمر سقرا 101

 نعم   24 %0 الجمعية - 40 كلي سباك ابتدائي مالي ذكر - عبد الرحمن بكر كودجو 102

 نعم   3 %0 الجمعية - 40 كلي أمين مستودع دبلوم سعودي رذك - حسن السيد محمد علوي مالكي 103

 نعم   2 %0 الجمعية - 40 كلي مشرف مستودع بكالوريوس سعودي ذكر - عبدهللا عزي عبدهللا األهدل 104

 نعم   1 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ابتدائي بنقالي ذكر - ساجي عبد رحمن أمبيا 105

 نعم   1 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ثانوي ماليزي كرذ - سليم سيد علوي القدري 106

 نعم   1 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ثانوي مالي ذكر - صالح عبدالرحمن كودجو 107

 نعم   1 %0 الجمعية - 40 كلي عامل ثانوي يمني ذكر - صالح علي ابوبكر الحداد 108

 

غير كافي  (( كافي     )        108  عدد العاملين بالجمعية )  

  ............................................................................. بسبب
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح.4

 : اإلدارية التنظيمات و  اإلدارية الهيئة .1

 :ةالتغير في عدد أعضاء الجمعية العمومي -1

 .امرأة(    7  )  ( رجل  146 )   153 م : العدد اإلجمالي 2018عام   ايةبد في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(    6)    ( رجل    90)        96  م العدد اإلجمالي:2018نهايةعام عددأعضاءالجمعيةالعموميةفي إجمالي

 ( عضو57)    نقصزيادة/ :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير 
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 : عاديةماع الجمعية العمومية الاجت -2

رقم 

االجتماع
الحضورعددتاريخ االجتماع

إرفاق الكشف التفصيلي بالحضور واملنوبين ومن ناب عنهم ) يبين 

فيه تاريخ اإللتحاق للعضو ونوع العضوية (
االجتماععقد

إرفاق محضر 

االجتماع

إرفاق محضر 

فرز األصوات 

في حال تم 

التصويت

هل تم تزويد الوزارة 

بالكشوف واملحاضر 

الخاصة بإجتماع 

الجمعية العمومية 

خالل خمسة عشر 

 من تاريخ 
ً
يوما

االجتماع ؟

الدعوة الثانيةالدعوة األولىنيابةأصالة

نعمنعمحاتم حسن قاض ي )رئيس مجلس اإلدارة ()1411ه() عضو عامل (119/11/143913

محمد امين عطاس )نائب رئيس مجلس اإلدارة ()1400ه() عضو عامل (

مدني عبدالقادر عالقي ) عضو  مجلس اإلدارة ()1411ه() عضو عامل (

وليد محمد سعيد سمباوة   ) عضو  مجلس اإلدارة()1430هـ( ) عضو عامل (

خالد مراد رضا ) 1435هـ( ) عضو عامل (

ياسر عبدهللا اوان ) 1438هـ( ) عضو عامل (

غازي بن حسن بن محمد طس ) 1437هـ( ) عضو عامل (

خالد امين عطاس ) عضو  مجلس اإلدارة() 1399هـ( ) عضو عامل (
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 شخصية؟  مصلحة لوجود تاالقرار  بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل

 ال( √  )            ( نعم  )

 

 مالحظات السبب اسم العضو
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 : عاديةلغير ااجتماع الجمعية العمومية  -3

 أل( √)ية عمومية غير عادية )        ( نعم         هل عقدت إجتماعات جمع

 

 
 

 

 

 

رقم 

االجتماع
عدد الحضورتاريخه

إرفاق الكشف التفصيلي بالحضور واملنوبين ومن 

ناب عنهم ) يبين فيه تاريخ اإللتحاق للعضو ونوع 

العضوية (

الجهة الطالبة لإلجتماع )الوزارة/مجلس 

اإلدارة /25% من الجمعية العمومية (
إرفاق املحضرسبب االجتماع

إرفاق 

محضرفرز 

األصوات في 

حال تم 

التصويت

هل تم تزويد الوزارة 

بالكشوف واملحاضر 

الخاصة بإجتماع 

الجمعية العمومية 

خالل خمسة عشر 

 من تاريخ 
ً
يوما

االجتماع ؟
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  التوجد لجان دائمة مشكلة :املكونة من قبل الجمعية العمومية اللجان الدائمة -4

 ( أل ( نعم         )         )       ت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتقحق هل 

 : اجتماعات اللجان الدائمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهم القراراتتاريخهرقم االجتماع
تم إرفاق املحضر

)نعم/ال(
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 : اإلدارة مجلس -5

 لالئحة األساسية للجمعية 
ً
 .....11....عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

ً
 عضوا

 ...6........الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد إجتماعات مجلس اإلدارة 
ً
 عضوا

 عضو 11عدد  ( سنة / سنوات)....4....دورة مجلس اإلدارة  .

%72 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس

سبب التغير في عدد األعضاء

ً
التغير في عدد األعضاء عن الألئحة ) زيادة / نقص ( عضوا

عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

عدد املعينين من الوزارة

اليوجد

اليوجد

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

تاريخ إنتهاء تكوين مجلس اإلدارة الحالي

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

افقت عليه الوزارة )     ( نعم  )     ( أل جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية بإستثناء من و

افقة لهم من الوزارة ؟ في حال كان الجواب أل  - هل املوظفين من مجلس اإلدارة تمت املو

افقة الوزارة لكل موظف من مجلس الوزارة إرفاق مو

نعم

اليوجد

مجلس اإلدارة

1437/06/27هـ

1441/06/26هـ

ً
11 عضوا

اليوجد
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  :م  2018اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 

 شخصية؟  مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس أعضاء بعض منع تم هل

 ال(    √)       ( نعم    )     

 

 تاريخه رقم االجتماع
 نوع املنع

 حضور/نقاش/تصويت

الذي موضوع القرار/االجتماع 

 حصل فيه املنع
 السبب اسم العضو

      

 

أهم القراراتتاريخهرقم االجتماع
تم تنفيذها 

)نعم/ال(

سبب عدم 

التنفيذ

تم إرفاق 

املحضر

)نعم/ال(

قائمة 

الحضور

مرفقنعماليوجدنعممرفقه باملحضر2018/02/21ماالجتماع الثاني 1439

مرفقنعماليوجدنعممرفقه باملحضر2018/07/02ماالجتماع الثالث 1439

مرفقنعماليوجدنعممرفقه باملحضر2018/09/05ماالجتماع الرابع 1439

مرفقنعماليوجدنعممرفقه باملحضر2018/12/04ماالجتماع االول 1440



 

 النموذج الشامل لبيانات اجلمعيات األهلية   47

 

 :ةالتنظيمات اإلداري  -7

هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية  ألشخاص خارج الجمعية أو 

 ال(  √ ( نعم     )     شركات أخرى  )

  املفوضة والسبب؟ املهمة، والجهة توضيح نعم،يجب االجابة كانت إذا

 

 تاريخ نهاية التفويض التفويضتاريخ بداية   سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه

     

 

 

 ال(    √)    نقلة؟     )       ( نعموقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املت هل

 ة الجدول التالي لكل حالة: تعبئ يجب ، نعم االجابة كانت إذا

 

 تاريخ التحول  نوع التحول 
املبلغ املحول أو 

 قيمته
 للتصحيح االجراء املتخذ سبب التحول 

 /أو استخدامها  في مجال غير مصرح صرف أموال/  ) اختالس

صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له املتبرع دون 

 (علمه
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 ( تحويل      )  ( نقدا      )           شيكات ( √ ) بواسطة:  يةالجمع أموال من الصرف يتم

 

  الصرف حالة في
ً
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

 

 الجهة املستفيدة مجال الصرف املبلغ املصروف نقدا
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 .اللوائحب

 

 

 

 

إرفاقهل تستخدمه الجمعية )نعم/ال(اللوائح

مرفقنعمالإلئحة األساسية للجمعية املحدثة واملعتمدة

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم األجور والرواتب ، 

واملكافآت والترقيات ، اإلجازات واإلجازات ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها
مرفقنعم

توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ، معتمدة من مجلس 

اإلدارة
مرفقنعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفين القياديين في 

الجمعية ؟ إذا كانت اإلجابة أل ، فما هي اآللية التي حدد بها راتب املدير 

التنفيذي ؟

ال
إعتماد محضر اجتماع 

مجلس اإلدارة

أخرى
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 ت.السجالت اإلدارية

 تستخدم الجمعية السجالت التالية :

 

 

 

 

مالحظاتهل تستخدمه الجمعية )نعم/ال(السجلنوعه

نعمسجل العضوية في الجمعية العمومية

نعمسجل إجتماعات الجمعية العموميةالسجالت اإلدارية

نعمسجل إجتماعات مجلس اإلدارة

نعمسجل اللجان الدائمة واملؤقتة

نعمسجل النشاطات

السجالت الفنية
سجل املستفيدين من املساعدات املالية 

والعينية ، ويتضمن التالي :) اسم املستفيد ، 

ورقم هويته ، وجنسيته ، ومجال املساعدة ك" 

سداد إيجار / كفالة / ترميم " ، وتاريخ املساعدة 

، ونوع الدعم " عيني أو مادي " ، ومبلغ 

املساعدة ، وطريقة التسليم " شيك / نقد / 

) 
ً
تحويل / أستالم إذا كان الدعم عينيا

توجد سجالت إلكترونيةنعم
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 :ـ السياسات ث
 

 

هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة لــ:
هل تستخدمه الجمعية 

)نعم/ال(
إرفاق

مرفقنعمسياسة تعارض املصالح

مرفقنعمسياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات

مرفقنعمسياسة خصوصية البيانات

مرفقنعمسياسة اإلحتفاظ بالوثق وإتالفها

مرفقنعمسياسة جمع التبرعات

مرفقنعمسياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

مرفقنعمسياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

مرفقنعمسياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة

مرفقنعمسياسة قواعد السلوك

مرفقنعمسياسة إدارة املتطوعين

مرفقنعممؤشرات اإلشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

مرفقنعمسياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

أخرى ......
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 :د ـ اإلفصاح
  :همة الجمعي أرصدة من بالسحب املفوضين

 

 املنصب بمجلس االدارة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة حاتم بن حسن قاض ي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد بن أمين عقيل عطاس

 أمين صندوق الجمعية أحمد بن عبد العزيز الحمدان

 ائب أمين الصندوق ن وليد بن محمد سعيد سمباوة
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 :التالية الوثائق عن االفصاح تم كيف وضح

 موقع الجمعية اتــــــــــــاسـسي
تفصح مباشرة 

 عند الطلب 
 اليوجد ال يفصح عنها 

 ---- ---- √ √ وثائق  التنظيم والحوكمة الخاصة بالجمعية

 ---- ---- ---- √ ---- النموذج الشامل

 ---- ---- √ √ صالحسياسة تضارب امل

 ---- ---- √ ---- القوائم املالية

 ---- ---- √ √ سياسة الخصوصية واإلحتفاظ بالوثائق وإتالفها

 ---- ---- √ √ أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 ---- ---- √ ---- التنفيذي راتب املدير 

 ---- ---- √ √ أسماء املوظفين القيادين بالجمعية

 ---- ---- √ ---- الشخص املسؤول عن اإلحتفاظ بالسجالت ووثائق الجمعيةأسم وعنوان هاتف 

 ---- ---- √ √ التقرير السنوي 
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 ( ال   نعم           )     (     √)     هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة املتطوعين ؟ 

 

 رقم الجوال اسم املسؤول عن الوحدة
 عدد املتطوعين خالل هذا العام

 الي عدد ساعات املتطوعينإجم
 إناث ذكور 

    0547700766 هنادي عبدالقادر رمضاني
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عضو مجلس إدارة أو  مع تجارية او  عائلية عالقةه املوظفين القياديين ل او  املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو  أحد يوجد هل

 ؟ الجمعية في اخر  مدير أو موظف قيادي

 ( ال      )                نعم(   √)     

 تفصيل العالقة نوع العالقة منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف

 بنت أخت عائلية املدير التنفيذي فؤاد أحمد سليم إستقبال محمد سليمبنت هنادي 

 إبن خاله عائلية رئيس مجلس اإلدارة حاتم حسن قاض ي املدير التنفيذي أحمد سليم بن فؤاد

 دعاء بنت عيس ى رواس
موظفة تقنية 

 معلومات
 إبنته عائلية عضو مجلس إدارة عيس ى محمد رواس

 

يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية 

 نإ-إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية )باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة

 :  وجد
 

 التاريخ سببه قيمة املبلغ الذي تلقاه اسم العضو
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 املبالغ)) .، الجمعية مع (الخ ،منتجات خدمات تقديم )تجاريةت تعامال  لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

 :  وجد إن - التعويض قيمة وذكر  خدمةال وصف ريال ( مع 10000 فوق  التي

 

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

   

   

 

يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح 

 :  وجد إن -  الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية
 

اسم عضو 

 املجلس

ذي ي الطرف الثان

 العالقة

املسمى الوظيفي 

 لطرف الثاني ل

اسم الجهة الداعمة التي يرتبط 

 بها الطرف الثاني
 قيمة الصفقة تاريخ انتهاء الصفقة الصفقة تاريخ بداية
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 ال(    √    ( نعم           )   )    هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج اململكة ؟ 
 

افقة الوزارة إجمالي املبلغ الغرض من املبلغ ) إعانة / خدمة / أخرى ( التي تقع فيها الجهة الدولة اسم الجهة  إرفاق مو

     

 

 :  وجد إن -التعاقدات أو الشراكات أو اإلتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية يرجى اإلفصاح عن 
 

اسم الجهة التي تم التعاقد 

 معها 

الدولة التي تقع فيها 

 لجهةا
افقة الوزارة الغرض من العالقة افقة الجهة املختصة إرفاق مو  إرفاق مو
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 : إن وجد  –العقارات واإلستثمارات الخاصة بالجمعية  يرجى اإلفصاح عن

 إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة القيمة المالية   نوع العقار / االستثمار

 مرفق  250,000,000 مبنى التيسير

 مرفق 21,376,000 أرض الفيحاء

 مرفق 18,000,000 أرض مخطط الحمراء

 مرفق 2,025,484 عمارة مخطط القزاز

 مرفق 13,351,864 مبنى مركز السمع والنطق

 مرفق 32,060,000 فندق بير بليلة

 مرفق 963,500 عمارة غزة

 مرفق 75,702,000 مبنى محبس الجن

 مرفق 4,725,000 عمارة الرصيفة

 مرفق 1,920,000 أرض التوانك

 مرفق 1,109,500 مبنى شارع جرهم

 مرفق 190,000 مبنى العتيبية )ش الجزائر(

 مرفق 4,300,000 عمارة بيت الطفل

 مرفق 54,588,600 مجمع الستين

 مرفق 72,788,000 الروضة + المسجد

 مرفق 7,308,000 مبنى اإلدارة بالحمراء

 مرفق 2,834,000 عمارة الكعكية

 مرفق 5,365,020 عمارة دار الرحمة

 مرفق 986,400 عمارة ملقية
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 البرامج واألنشطة.5
 ماهي مهمة  )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

التفاعل مع اجملتمع اخلريي وحثه على املساعدة يف دعم األنشطة املختلفة للجمعية إلستفادة أكرب شرحية من خدمات اجلمعية وانشاء صروح لتقديم اخلدمات 

 الصحية املختلفة والاللتزام الدقيق مبعاير اجلودة والرعاية الصحية اخلريية الشاملة واملطبقة حملياً ودولياً لتلبية تطلعات املرضى من مجيع فئات وشرائح اجملتمع .

 لالئحة األساسية :
ً
 ماهي أهداف الجمعية وفقا

 العينية والنقدية لألسر املحتاجةتقديم الخدمات االجتماعية  •

  تقديم الخدمات االجتماعية والصحية والتعلمية والسكانية ملن هم بحاجة لها •

 إنشاء الدور االجتماعية واملراكز اإليوائية •

  تنمية املوارد املالية وزيادة العوائد االستثمارية ليعود ريعها بالصرف على أنشطة و برامج الجمعية املختلفة •

إقامة املشاريع االستثمارية مما يساعد على اإلرتقاء بالعمل الخيري واستمراريته وتوسيع نطاق •  . الخدمة تنمية العالقات مع الداعمين واملوسرين و

 .دف االساس ي وهو خدمة فقراء الحرمتعزيز العالقات مع وسائل اإلعالم املختلفة لتسهيل التواصل مع املجتمع للوصول لله• 
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 والخدمات التي تقدمها الجمعية :بيان بالبرامج  واألنشطة 

 

 

برنامج او النشاط نوع ال

 او الخدمة
 وصف للبرامج والخدمات والنشاطات 

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 املصروفات  اإليرادات 

هل البرنامج ضمن 

 نطاق الخدمة الجغرافي 

في حال كان البرنامج خراج 

 نطاق الخدمة الجغرافي 

افقة الوزارة (  ) إرفاق مو

   نعم 3,404,204   549 املساعدة في قيمة االيجار مساعدة سكن

   نعم 757,680   293 مساعدة ملرة واحدة مساعدة مقطوعة

مساعدة مالية 

 شهرية
 
ً
   نعم 444,453 3,389,652 70 مساعدة مالية شهريا

   نعم 510,313   2002 مساعدة نقدية لشهر رمضان املبارك مساعدة رمضانية

   عمن 4,613,303 900 108 مواد غذائية شهرية مساعدة عينية

  مساعدة زكاة
ً
   نعم 6,710,314 6,710,314 8115 مساعدة مالية سنويا

   نعم 3,180,801 503,100 345 مساعدة عالجية بموجب تقرير طبي مساعدة عالجية
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  :بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها 

 نوع
 المساعدات

 عدد المستفيدين
 إجمالي عدد
 المستفيدين

 لي مبلغاجما
 المساعدات

 غير سعوديون سعوديون

 462,000 106 26 80 مساعدات أيتام 

 291,942 51 11 40 مساعدات أرامل

 376,200 180 70 110 مساعدات مطلقات 

 666,200 612 187 425 مساعدات ظروف خاصة 

 5746913 168 60 108 مساعدات عينية 

 943600 5219 1200 4019 أخرى 

 8,486,855 6,336 1,554 4,782 المجموع
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ل األموال )برامج تطويرية ،توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غس بيان بالبرامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية

 وجرائم تمويل اإلرهاب( :

 

 

تاريخ البرنامجمقدم البرنامجاسم البرنامج

الفئة املستهدفة ) الجمعية 

العمومية / مجلس اإلدارة / 

اإلدارات القيادية / العاملين (

إرفاق كشف الحضور

مركز تدريب الدراسات العلياتطوير األداء املنهي لألخصائي االجتماعي
-2/10/2019

3/10/2019
مدينة الرياضالبحث االجتماعي

مركز بوابة املنطق للتدريباألمن السيبراني
-1/1/1441

3/1/1441
مدينة الطائفالحاسب اآللي

شركة التقنية املباركةمؤتمر تقنية القطاع غير الربحي "حلول"
-11/8/1439

12/8/1439
مدينة الخبرالحاسب اآللي

طلعت عبدالرحيم ناقروالخالفات العملية والتطبيقية لنظام العمل الجديد
-22/7/2018

23/7/2018
غرفة مكةشئون املوظفين

مركز قفزات للتدريبدورة مهارات أخصائي املوارد البشرية
-10/12/2017

14/12/2017
مدينة الرياضشئون املوظفين

مركز قفزات للتدريبالجوانب القانونية في إدارة املوارد البشرية
-26/11/2017

30/11/2017
مدينة الخبرشئون املوظفين
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       هل تم إعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمة ؟ )     √    ( نعم        )          ( ال ، يرجي إرفاق النموذج  

الشامل بعد طباعته وإعتماده والتوقيع عليه من مجلس اإلدارة .        
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 :2018توقيع أعضاء جملس اإلدارة على النموذج الشامل 
 

 توقيع العضو اسم العضو م

اتم بن حسن ح  .1

 عبدامللك قاض ي
 

محمد بن أمين عقيل   .2

 عطاس
 

أحمد بن عبدالعزيز   .3

 سليمان الحمدان
 

وليد بن محمد سعيد   .4

 بن عباس سمباوة
 

عيس ى بن محمد عيس ى   .5

 رواس
 

خالد بن أمين عقيل   .6

 عطاس
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 توقيع العضو اسم العضو م

مدني عبدالقادر علي   .7

 عالقي
 

احمد بن عبدالعزيز   .8

 ديمحمد سن
 

9.  
محمد بن عبدهللا 

 محمود سندي
 

10.  
محمد بن فؤاد محمد 

 محمد ابو الخير
 

11.  
نايف بن سراج عمر 

 أكبر
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