


( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  تفاصيل مجلس اإلدارة 

حجم ملف هل توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب, والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها تعدى الحجم المسموح، والحجم
المسموح به هو 3 ميجا بايت

مجلس اإلدارة - حسب بيانات الالئحة األساسية

عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقًا لالئحة األساسية
للجمعية

9

الحد األدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات
مجلس اإلدارة

5

رقم دورة مجلس اإلدارة الحالي

18

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

12/11/2019

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

10/23/2023

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

9

التغير في عدد األعضاء عن الالئحة

نقص

سبب التغير في عدد األعضاء

استقالة عضو

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

18

عدد المعينين من الوزارة

0

هل يوجد أقارب من الدرجة األولى في المجلس ؟

النعم

هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل
الجمعية ؟

النعم

(يرجى الرد على جميع األسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)اللوائح

هل الالئحة األساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

النعم

هل توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب, والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

النعم

هل توجد الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس اإلدارة

النعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

النعم

هل تم تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

النعم

المرفقات

إرفاق الالئحة األساسية للجمعية المحدثة

لم يتم اختيار ملف اختيار الملف

الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب,
والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

لم يتم اختيار ملف اختيار الملف

الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس اإلدارة

لم يتم اختيار ملف اختيار الملف

آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

لم يتم اختيار ملف اختيار الملف

تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية



حفظ واستمرار السابق 

لم يتم اختيار ملف اختيار الملف
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  السجالت اإلدارية 

حفظ واستمرار السابق 

السجالت اإلدارية

سجل العضوية في الجمعية
العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات الجمعية
العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

النعم

مالحظات

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

النعم

مالحظات

السجالت الفنية

سجل النشاطات

النعم

مالحظات

سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية، ويتضمن التالي :( اسم المستفيد ، رقم هويته، جنسيته ، مجال المساعدة كـ ‘سداد إيجار/ كفالة/ ترميم’ ،
تاريخ المساعدة، نوع الدعم عيني أو مادي، مبلغ المساعدة، وطريقة التسليم شيك/نقد/تحويل/استالم إذا كان الدعم عينيا)

النعم

مالحظات
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  البيانات األساسية 

بيانات الجمعية

االسم الرسمي للجمعية

جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح

اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايرًا لالسم الرسمي)

خيرية مضر

التصنيف النوعي

الخدمات االجتماعية

التصنيف الفرعي االول

خدمات الفئات االجتماعية

التصنيف الفرعي الثاني

خدمات األسرة

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

جنس الفئات المستهدفة

هل لدى الجمعية فروع ؟

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

ذكور وإناث

النعم

النعم

 الفئات المستهدفة

الكل

األرامل
أسر السجناء

أسر المرابطين
أسر المرضى

أسر شهداء الواجب
الفقراء واألسر المحتاجة

أصحاب المشاريع
األطفال
األيتام

 الفئات العمرية للفئات المستهدفة

الكل

أقل من سبع سنين
من سبعة إلى 18 سنة

من 19 إلى 35 سنة
من 36 إلى 60 سنة
أكبر من 60 سنة

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

النعم

رقم شهادة التسجيل

9

تاريخ تسجيل الجمعية (ميالدي)

07/15/1969

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد
(ميالدي)

08/15/2022

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

النعم

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

النعم

اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو
مسجل

النعم

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

النعم

عنوان الجمعية

المنطقة

المنطقة الشرقيـــة

المدينة

القطيف

الحي

القديح

اسم الشارع

شارع االمام علي

رقم المبنى

4127

الرمز البريدي

31911

صندوق البريد

578

الرقم اإلضافي

6743

رقم الجوال

966539087133

الهاتف

0

الفاكس

اختر الموقع الجغرافي من0138550031  
الخريطة

نوع المقر

ملك

الموقع االلكتروني

www.mudhar.org.sa

البريد االلكتروني

info@mudhar.org

بيانات التواصل االجتماعي
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حفظ واستمرار

Twitter تويتر

https://twitter.com/XXXXX

Instagram انستقرام

https://instagram.com/XXXXX

Facebook فيسبوك

https://facebook.com/XXXXX

الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التعبئة وليس تحت اإلنشاء

النعم

البريد اإللكتروني مفعل

النعم

النطاق الجغرافي

 النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

الكل

منطقة الحدود الشمالية
المنطقة الشرقيـــة

منطقة الباحــة
منطقة الجـــوف
منطقة الريـــاض
منطقة القصيـــم

مركز التنمية االجتماعية

مركز التنمية االجتماعية بالقطيف

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

104

الموظفين (إناث)

75

الموظفين
(سعوديون)

125

الموظفين (غير
سعوديون)

54

الموظفين (دوام كلي)

179

الموظفين (دوام
جزئي)

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - سعوديون)

125

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - الغير سعوديون)

54

عدد أعضاء الجمعية العمومية

العدد الحالي (ذكور)

350

العدد الحالي (اناث)

0

العدد بداية العام
(ذكور)

332

العدد بداية العام
(اناث)

0

العدد نهاية العام
(ذكور)

350

العدد نهاية العام
(اناث)

0

التغير في عدد أعضاء عن الالئحة

هل يوجد تغيير في عدد أعضاء عن الالئحة؟

النعم

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2019)

1

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2019)

0

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (2019)

37

أخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2019

(عرض المرفق) إرفاق التقرير

No �le chosen Choose File

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$body$body$ucOrganization$lbFinalReport','')
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  السياسات 

حفظ واستمرار السابق 

(يرجى الرد على جميع األسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)

سياسة تعارض المصالح

النعم

سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

النعم

سياسة خصوصية البيانات

النعم

سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

النعم

سياسة جمع التبرعات

النعم

سياسة صرف المساعدات

النعم

آلية إدارة المتطوعين

النعم

مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

النعم

إجراءات الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب

النعم

المرفقات

(عرض المرفق) سياسة تعارض المصالح

No �le chosen Choose File

(عرض المرفق) سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

No �le chosen Choose File

(عرض المرفق) سياسة خصوصية البيانات

No �le chosen Choose File

(عرض المرفق) سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

No �le chosen Choose File

(عرض المرفق) سياسة جمع التبرعات

No �le chosen Choose File

(عرض المرفق) سياسة صرف المساعدات

No �le chosen Choose File

(عرض المرفق) آلية إدارة المتطوعين

No �le chosen Choose File

(عرض مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
المرفق)

No �le chosen Choose File

(عرض إجراءات الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب
المرفق)

No �le chosen Choose File
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تهانينا .. لقد انتهيت من تعبئة النموذج الشامل بنجاح 

كما نود إبالغكم بانه سيتم إرسال نسخة من المعلومات التي تم تعبأتها على البريد االلكتروني المسجل في النموذج و الخاص
بالجمعية أو المؤسسة في أقرب ممكن


رأيك يهمنا .. ماهو تقييمك لمنصة مكين ؟

حفظ

مقبولجيدجيد جداممتاز
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  (الجمعيات االهلية) اللجان 

 

حفظ واستمرار السابق 

الرجاء تحديد نوع اللجنة المراد إضافتها

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل مجلس
اإلدارة

لجنة تنفيذية مكّونة من مجلس
اإلدارة

حفظجديد

تاريخ بدءالعددرئيس اللجنةاسم اللجنةنوع اللجنة
العمل

قرار
التكوين

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

عرض2501/01/2015باسم علي السترياالجتماعية
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

مؤيد عبدالهاديمركز المكفوفين
الزين

عرض401/01/2015
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

السالمة
المجتمعية

مؤيد عبدالهادي
الزين

عرض501/01/2015
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

عرض601/01/2015باسم علي الستريالزواج الميسر
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

عرض401/01/2015باسم علي الستريشؤون المساكن
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

عرض801/01/2015باسم علي الستريكافل اليتيم
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

عرض2501/01/2015اموره علي الناصراللجنة النسائية
الملف

 

عبدالعزيز ناصرتحسين المساكنلجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل مجلس اإلدارة
الحمام

عرض501/14/2015
الملف

 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  اإلجتماعات 

الرجاء تحديد نوع االجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2019)

اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2019)

اجتماعات مجلس اإلدارة
(2019)

اجتماعات اللجان
الدائمة

تاريخ االجتماع
(ميالدي)

محضر االجتماع و قائمة الحضور

لم يتم اختيار ملف اختيار الملف

هل تم تنفيذ القرارات

النعم

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظجديد 

تاريخ
االجتماع

محضر
االجتماع
و قائمة
الحضور

سبب
عدم

التنفيذ

  أهم القرارات

عرض01/03/2018
المرفق

1-استعرض امين الصندوق النظام المحاسبي الجديد المقدم من 
الوزارة و التزام الجمعية بالعمل به بدًء من 1/1/2018م حيث تم

تحديث برنامج المحاسبة ليتوافق مع النظام الجديد ، كما
استعراض اخر المستجدات حول نظام ضريبة القيمة المضافة

والتزام جميع منشآت الجمعية بالعمل ب

 

عرض01/10/2018
المرفق

1- نظرا للرغبة في استقطاب عدد اكبر من حفالت الزواج فقد 
اقترح مقرر القاعة تقديم عروض خاصة باستئجار القاعة

للمناسبات الزواج و التي تتمثل في تقديم عرض مع كوشة
العروس و مستلزماتها كمدخل و ممر و طاوالت بخور و كيك.

 

عرض01/17/2018
المرفق

تقديم مساعدة زواج اجهزة للمواطن سعيد حسن سلمان 
البندري بمبلغ وقدره (10000) عشرة االف

 

عرض01/24/2018
المرفق

إنهاء خدمات الموظف مير حسن علي (هندي الجنسية) لتجاوزه 
السن القانوني

 

عرض01/31/2018
المرفق

عرض طلب الشراء الوحيد المقدم من المواطن عبدهللا علي 
الخليفة لشراء سيارة اسعاف متهالكة موديل 2000 وسيارة ما
يكروا باص متهالك موديل 2000 بمبلغ وقدره (18000) ثمانية

عشر الف

 

عرض01/14/2018
المرفق

استعرض مقرر الروضة الحاجة لبيع باصين كوستر تويوتا موديل 
2000 م نظرا لتهالكهما وحاجتهما للصيانة الكثيرة بحسب االلية

المتبعة

 

عرض01/21/2018
المرفق

استعرض امين الصندوق الميزانية األ ولية إلغالق السنة 2017 م 
الفرق بين اإليرادات والمصروفات وحث أعضاء اللجان لتقنين

المصروفات والعمل على رفع اإليرادات

 

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع
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عرض01/28/2018
المرفق

استعرض رئيس المجلس العرض المقدم من بنك التنمية 
االجتماعية لتعريف المجلس وأعضاء اللجان على خدمات البنك

وتشجيع االسر على تبني ثقافة التخطيط، بما يتناسب مع
اإلمكانيات المتاحة لها وهم على استعداد لتثقيف منسوبي
الجمعية من خالل عقد محاضرات ودورات تثقيفية وتوعوي

 

عرض01/07/2018
المرفق

استعرض مقرر الروضة الحالة الصحية للموظف سلمان علي 
سلمان الغزوي وعدم قدرته على الحضور مما يؤثر على أدائه سلبا،
وبعد تداول حالته الصحية فقد تقرر احالته للطبيب النفسي لعمل

تقرير طبي شامل وبناء عليه تتم احالته للتأمينات االجتماعية
لعمل الالزم حيال تقاعده المر

 

عرض01/14/2018
المرفق

استعرض المدير اإلداري للمجمع الطبي مع فريقه خطة العمل 
التشغيلية للمجمع للعام 2018 م وااليرادات والمصروفات

المتوقعة وقد أوضح البدء في تقنين المصروفات والعمل لرفع
اإليرادات وكذلك فتح بعض العيادات ضمن الخطة. وقد شكر

المجلس مدير المجمع وفريقه اإلداري وبارك جه

 

عرض01/28/2018
المرفق

-نظرا لحاجة القاعة لخدمات الموظف المحال على التقاعد حسن 
علي مهدي الخويلدي لحين الحصول على البديل. فقد أوصى مقرر
القاعة استمرار توظيفه على البند المقطوع بعقد مؤقت براتب

شهري وقدره 4000 االف

 

عرض01/04/2018
المرفق

استعرض مقرر مبنى الطرازيات المشكلة التي تواجه مستأجري 
المحالت. نتيجة اغالق طريق القطيف-العوامية وشبه انقطاع
المارة مما أدى الى إغالق المحالت وأوصى بتقديم خصم خاص
بنسبة 15% في أسعار االجارات للعامين 2017/2018 م لدعم

المستأجرين والعمل على استمرارهم وقد وافق

 

عرض01/11/2018
المرفق

استعرض مقرر المجمع الطبي األداء المميز للمدير اإلداري 
للمجمع سلمان مهدي مدي وطلب زيادة استثنائية في راتبه

األساسي بمبلغ وقدره (2000) الفان

 

عرض01/18/2018
المرفق

استعرض مقرر الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم تكريم 
المعلمين المشاركين في دورة التقوية للطالب االيتام بمبلغ

وقدره (3000)

 

عرض01/02/2018
المرفق

تقديم مساعدة تأهيل عالج للمواطنة بهية حسين ال مرار بمبلغ 
وقدره (25000)

 

عرض01/09/2018
المرفق

اوصى مقرر شؤون الموظفين والتطوير بتقديم مكافأة شهر 
رمضان السنوية لجميع الموظفين السعوديين بمبلغ وقدره

(74000) أربعة وسبعون الف

 

عرض01/18/2018
المرفق

أوصى مقرر الخدمات االجتماعية (بمشروع كفالة حاج) لموسم 
الحج بمبلغ وقدره (172000) مائة واثنان وسبعون ألف ل 10 حجاج
على ضوء معطيات قرار التعليم األهلي بإيقاف التراخيص الالزمة

للروضات التابعة للجمعيات وإيقاف اإلشراف وبرنامج نور
لتسجيل األطفال، فقد استعرض كل م

 

عرض01/25/2018
المرفق

استعرض نائب مقرر اللجنة الخطة التشغيلية للتأهيل النفسي 
واالجتماعي والتعليمي والمهني والطبي لمصابي ومصابات

الحريق

 

عرض01/01/2018
المرفق

استعرض أمين الصندوق الحسابات الختامية النهائية للعام 2017 
م المقدمة من المحاسب القانوني والميزانية المقترحة للعام

2018 م وبعد المناقشة تمت الموافقة عليها باإلجماع

 

عرض01/27/2018
المرفق

الحاجة لصرف مبلغ وقدره (600000) ستمائة ألف كمساعدات 
تعليمية لجميع المراحل المدرسية والجامعية للفصلين 1439

1440 هـ ل 425 طالب وطالبة

 

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع
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حفظ واستمرار السابق 
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 تنبية

إرسالإغالق

عزيزي المستخدم .. 

نود إبالغك بانك لن تستطيع التعديل على البيانات المدخلة بعد اإلرسال .. اذا كانت متاكد من صحة جميع البيانات الٌمدخلة
اضغط على إرسال ، او اضغط على إغالق لمراجعة البيانات المدخلة .
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 إرسال النموذج الشامل

إرسال النموذج الشامل السابق 

اإلقرار بصحة البيانات المدخلة

أتعهد و أقر بالمسؤولية والخضوع للسلطات القضائية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالبيانات المدخلة أو مخالفات قد تنشأ عن
استخدامي لهذا الموقع ، وااللتزام بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة العربية السعودية لألنظمة اإللكترونية ، كما أتعهد بخلو كافة

المرفقات والمستندات التي تم إرفاقها من الفيروسات الضارة أو مواد أو بيانات أو معلومات تتضمن تشويهًا للسمعة أو انتهاكًا للقوانين، كما أبدي
موافقتي دون قيد أو شرط على تحميل أو نقل أي ملفات

 تنبية

إرسالإغالق

عزيزي المستخدم .. 

نود إبالغك بانك لن تستطيع التعديل على البيانات المدخلة بعد اإلرسال .. اذا كانت متاكد من صحة جميع البيانات الٌمدخلة
اضغط على إرسال ، او اضغط على إغالق لمراجعة البيانات المدخلة .
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  اإلجتماعات 

الرجاء تحديد نوع االجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2019)

اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2019)

اجتماعات مجلس اإلدارة
(2019)

اجتماعات اللجان
الدائمة

تاريخ االجتماع
(ميالدي)

محضر االجتماع و قائمة الحضور

No �le chosen Choose File

هل تم تنفيذ القرارات

النعم

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظجديد 

تاريخ
االجتماع

محضر
االجتماع
و قائمة
الحضور

سبب
عدم

التنفيذ

  أهم القرارات

عرض09/01/2019
المرفق

استعرض مقرر شؤون الموظفين الحاجة لرفع رواتبتم التنفيذ
الممرضات االجنبيات الى مبلغ وقدره (3500) ريال كحد اقصى
(500) ريال في رواتبهن األساسية وذلك لعدم الرغبة منهن

في تجديد عقودهن , وعدم الحصول على الممرضات الوطنيات

 

عرض11/01/2019
المرفق

اقترح مقرر شؤون الموظفين تقديم زيادة سنوية في الراتبتم
للموظفين السعوديين وبعد النقاش تم إقرار الزيادة السنوية
للموظفين السعوديين بما ال يتعدى 2% من مجموع الرواتب

االساسية الشهرية وأن تقوم شؤون الموظفين بتوزيعها على
الموظفين حسب تقاييم االداء السنوي المقدمة

 

عرض06/02/2019
المرفق

استعرض مقرر شؤون الموظفين والتطوير اإلسقالة المقدمةتم
من أخصائي األشعة الدكتور حسان محمد الطريخم سوري

الجنسية وطلب نقل كفالته لمنشأة صحية أخرى، كما أوضح
بأنه تم إيجاد البديل وهو الدكتور محمد أحمد زيدان يمني

الجنسية وقد وافق المجلس على كال الطلبين

 

عرض03/02/2019
المرفق

اقترح مقرر شؤون الموظفين والتطوير تشكيل لجنة لمراجعةتم
السير الذاتية للمتقدمين لوظيفتي مدير مالي ومدير تنفيذي

واجراء المقابالت الشخصية وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة.
وتتكون اللجنة من رئيس المجلس، نائب الرئيس ومقرر شؤون

الموظفين، امين الصندوق، د عباس صالح الخ

 

عرض06/03/2019
المرفق

استعرض مقرر شؤون الموظفين والتطوير العروض المقدمةتم
من شركات التامين الطبي لموظفي الجمعية وبعد النقاش،
تم االتفاق على العرض المقدم من شركة التعاونية للتامين
الطبي بمبلغ وقدره (1150000) مليون ومائة وخمسون ألف

ريال.

 

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع
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عرض03/04/2019
المرفق

استعرض مقرر شؤون الموظفين والتطوير التعاقد معتم
اخصائي الطب العام ومدير طبي وطبيب تامين (عالء محمد

ابومصطفى) فلسطيني الجنسية براتب وقدره (10000)
عشرة االف ريال

 

عرض03/05/2019
المرفق

اوصى مقرر شؤون الموظفين والتطوير بتقديم مكافأة شهرتم
رمضان السنوية لجميع الموظفين السعوديين بمبلغ وقدره

(500) ريال لكل موظف

 

عرض05/07/2019
المرفق

نظرا للمشكلة التي تسببها عدم رجوع بعض الكوادر الطبيةتم
للعمل بعد التمتع باإلجازة السنوية وتفاديا لتفاقم النقص

الحاصل جراء ذلك، اقترح مقرر شؤون الموظفين عدم تسليم
أي من الكوادر الطبية مستحقات نهاية الخدمة

 

عرض12/07/2019
المرفق

استعرض مقرر شؤون الموظفين االستغناء عن طبيبتم
االسنان نائف الحجري (يمني الجنسية) الذي يعمل بالمجمع

الطبي وذلك بسبب أدائه الغير مرضي واستبداله بطبيبة
اسنان سعودية فاطمة نعمة الحداد

 

عرض06/09/2019
المرفق

استعرض مقرر شؤون الموظفين تقييم األداء لموظفي مكتبتم
التحصيل، واقترح إبقاء موظف واحد فقط للمكتب لعدم

الحاجة للموظفين ونقل اخر لصيدلية المجمع الطبي.

 

عرض06/09/2019
المرفق

االتفاق مع الدكتورة سارة احمد حسن أبو العال مصريةتم
الجنسية كأخصائية عيون للعمل في المجمع الطبي والعمل

جاري على انهاء إجراءات التوظيف.

 

عرض06/11/2019
المرفق

استعرض مقرر شؤون الموظفين والتطوير مبادرة ضم لرجالتم
االمن في الجمعية ألحدى الشركات األمنية وبعد النقاش

فوض المجلس مقرر شؤون الموظفين باالجتماع مع رجال
االمن الطالعهم على ذلك

 

عرض02/01/2019
المرفق

استعرض رئيس المجلس، انشاء هيئة استشارية لمساعدةتم
المجلس في تقييم ودراسة المشاريع االستثمارية بالجمعية

على ان تقدم األسماء المقترحة للمجلس في وقت الحق

 

عرض04/01/2019
المرفق

نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس اإلدارة الحالي بنهاية هذا العام،تم
تمت مناقشة دعوة أعضاء الجمعية العمومية للترشح

للمجلس القادم وقد اقترح نائب الرئيس بدء إعالن الدعوة
بتاريخ 21/1/2019م ولمدة شهرين والبدء بتقديم أرسال

الدعوات للمشتركين.

 

عرض06/02/2019
المرفق

قدم رئيس المجلس عرضا لدراسة، إنشاء نادي للفتياتتم
اليافعات من المرحلة المتوسطة الى المرحلة الثانوية،

إلكسابهن المهارات في العمل التطوعي وتمكين المرأة
وتعزيز دورهن في المجتمع واالستفادة من اوقاتهن فيما
يفيدهن ويفيد المجتمع، وسيكون هذا النادي تحت إشراف

مباشر

 

عرض12/04/2019
المرفق

اقترح رئيس المجلس عمل فريق مساند للمجلس لتشجيعتم
أعضاء الجمعية العمومية للترشح للمجلس القادم وتكون

صلتهم مع رئيس المجلس بكل من: احمد سلمان الشويهين
ومهدي سلمان الجارودي وغالب طاهر ال السيد ناصر واحمد
حبيب المرزوق وجعفر حبيب المرزوق وإبراهيم علي العبيدي

 

عرض01/05/2019
المرفق

من منطلق التعاون بين الجمعية ولجنة انتخاب مجلستم
الجمعيات االهلية بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل
والتنمية االجتماعية فقد رشح أعضاء المجلس (رئيس

المجلس) لحضور الجمعية العمومية و المشاركة في انتخاب
أعضاء المجلس الفرعي وذلك في 7/9/1440 هجرية في فرع

الوزارة با
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عرض01/05/2019
المرفق

عدم
صالحية
االرض و
احتياجها
للتخطيط
العمراني

نظرا لحاجة الجمعية الملحة لوجود أرض في وسط القديح
لتكون مقرا إلقامة أنشطتها عليها، ونظرا لشحة وعدم توفر
أراض ضمن مخططات بلدة القديح، فقد اقترح نائب الرئيس

شراء األرض الواقعة في غرب القديح وهي شريحة زراعية
واقعة في الوسط العمراني بالقديح وألهمية الموقع وال

 

عرض07/05/2019
المرفق

استعرض رئيس المجلس مشاركة الجمعية في معرضتم
(صنعتي) الذي سوف يقام على ارض معارض الظهران الدولية

لمدة (4) أيام خالل شهر سبتمبر 2019م. عليه اقترح رئيس
المجلس أن تكون المشاركة مخصصة كالتالي: اليوم األول:
للمشاريع االستثمارية (المجمع الطبي والقاعة ومركزعين

لضيا

 

عرض06/11/2019
المرفق

أوصى رئيس المجلس بتشكيل لجنة لفرز أصوات المترشحينتم
للدورة القادمة (1441-1444) هجرية في الجلسة العمومية

القادمة وأسماء المترشحين المقترحة كالتالي: 1- نوح سلمان
الجارودي 2-عبدهللا إبراهيم الحصار3-احمد عبدهللا المرزوق 4-

موسى عبدالوهاب العكراوي 5 -طاهر علوي ا

 

عرض12/04/2019
المرفق

انطالقا من مبدأ التعاون والشراكة بين الجمعيات الخيريةتم
والوزارة. فقد تم تخصيص مقر نسائي يخدم الفئات النسائية

في مركز التنمية االجتماعية بالقطيف. فقد وافق المجلس على
المشاركة العينية لتهيئة المكان

 

عرض03/11/2019
المرفق

استعرض األمين العام خطاب انسحاب المرشح (سعيدتم
عبدالكريم حسين الحميدي) عن الترشيح لمجلس اإلدارة

للدورة القادمة لظروفه الخاصة وبعد النقاش والتواصل معه
تمت موافقة المجلس على ذلك.

 

عرض03/11/2019
المرفق

استعرض األمين العام الخطاب المقدم من مستشفىتم
صفوى العام للمشاركة في فعالية لذوي الهمم (االحتياجات
الخاصة) المكفوفين المزعم اقامته في 15/16 ربيع الثاني لعا
1441 هـ بالتعاون مع نادي الصفا وقد وافق المجلس على

المشاركة.

 

عرض02/10/2019
المرفق

استعرض نائب الرئيس الخطاب الموجه من مكتب التنميةتم
االجتماعية بالموافقة على األعضاء المترشحين وعددهم (19)
مرشح للدورة القادمة واقترح موعد للجمعية العمومية في

14/04/1441 هـ الموافق 11/12/2019 م

 

عرض01/05/2019
المرفق

من منطلق التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية. فقدتم
شاركت جمعية مضر الخيرية ممثلة بلجنة العالقات العامة

واللجنة االجتماعية ومركز رعاية المكفوفين في برنامج الرعاية
الصحية المنزلية المقام في مجمع القطيف سيتي مول يوم

الجمعة 28/8/1440 هـ برعاية مستشفى القطيف المرك

 

عرض06/09/2019
المرفق

استعرض امين الصندوق الحسابات الختامية النهائية للعامتم
2018 م المقدمة من المحاسب القانوني والميزانية المقترحة

للعام 2019 م وبعد المناقشة و تمت الموافقة عليها باإلجماع

 

عرض03/03/2019
المرفق

استعرض مقرر الخدمات االجتماعية مساعدات االسر لشهرتم
رمضان المبارك بمبلغ وقدره (300000) ثالثمائة ألف منها

نقدية وعينية ولحوم ودجاج ويستفيد منها 150 اسرة ل 700
فرد

 

عرض10/05/2019
المرفق

أوصى مقرر الخدمات االجتماعية بمبلغ وقدره (100000) مائةتم
ألف ريال للعيدية لألسر المستفيدة من خدمات الجمعية لكل

فرد (100) ريال

 

عرض10/05/2019
المرفق

تقديم مساعدة إضافية للسلة الرمضانية للمستفيدين بمبلغتم
وقدره (9000) ريال
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عرض10/05/2019
المرفق

استعرض مقرر لجنة السالمة المجتمعية الحاجة لصرف مبلغتم
وقدره (11000) احدى عشر ألف ريال لتفطير المتعافين من

اإلدمان والبالغ عددهم 15 شخصا خالل شهر رمضان المبارك.

 

عرض02/07/2019
المرفق

استعرض مقرر الخدمات االجتماعية الحاجة لصرف مبلغتم
وقدره (500000) خمسمائة ألف ريال كمساعدات تعليمية
لجميع المراحل المدرسية والجامعية ل 475 فرد من الذكور

واالناث للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 1441 هـ

 

عرض08/11/2019
المرفق

استعرض مقرر الخدمات االجتماعية الحاجة لصرف 1-مبلغتم
وقدره (300000) ثالثمائة ألف ريال للمساعدات الشتوية

لألسر المتعففة المستفيدة من خدمات الجمعية وعددهم
(650) فردا موزعة كالتالي: 2- مبلغ وقدره (145000) ريال
لترميم المساكن المتضررة من االمطار. 3- مبلغ وقدره (

 

عرض12/07/2019
المرفق

استعرض مقرر مركز عين لضيافة األطفال الحاجة الستبدالتم
العاب األطفال في مركز عين بسبب تقادمها وعدم صالحيتها

للعب األطفال وأوصى باستبدالها بمجموعة جديدة بمبلغ
وقدره (40000) أربعون ألف ريال.

 

عرض07/07/2019
المرفق

استعرض مقرر مركزعين لضيافة األطفال الية إعادة توظيفتم
موظفات لمركزعين لضيافة األطفال والذي سيتم اإلعالن عن

الوظائف الحقا حسب الحاجة، بناء على عدد األطفال
المسجلين على أن تكون األولوية للموظفات السابقات بشرط

أن تكون الئقة طبيا وأن تكون خالية من الحمل وان تجت

 

عرض11/01/2019
المرفق

استعرض مقرر القاعة الحاجة الستبدال كاميرات المراقبةتم
بنوعيات مطابقة للسالمة األمنية حسب مواصفات وزارة

الداخلية بمبلغ وقدره (23000) ثالثة وعشرين ألف ريال. وافق
المجلس على ذلك شريطة أن يكون التركيب قبل إنهاء

إجراءات الترخيص.

 

عرض08/11/2019
المرفق

استعرض مقرر قاعة الملك عبدهللا الوطنية الحاجة الستبدالتم
اثاث احدى صاالت القاعة و أوصى بصرف مبلغ وقدره

(375000) ثالثمائة وخمسة وسبعون الف ريال لتجديد و
استبدال اثاث القاعة الحالي عن طريق احد المتعهدين

السعوديين من الصين

 

عرض08/11/2019
المرفق

استعرض الحاجة لصرف مبلغ وقدره (65000) خمسة وستونتم
ألف ريال الستبدال اللوحتين الضوئيتين خارج مبنى القاعة

 

عرض11/01/2019
المرفق

استعرض مقرر المجمع مبادرة لتقليص تكاليف التشغيل عنتم
طريق نقل سكن الممرضات الى المبنى الملحق بالمجمع، على

أن ينقل موظفو المحاسبة وشؤون الموظفين والتطوير
والمركز اإلعالمي التابع للجمعية الى مقر اإلدارة بمبنى

الطرازيات.

 

عرض06/09/2019
المرفق

استعرض مقرر المجمع والصيدليات الحاجة إلعادة افتتاحتم
قسم فحص العمالة في المختبر واالحتياج لتوظيف طبيب

مختص وأجهزة بتكلفة وقدرها (304000) ألف ريال

 

عرض08/11/2019
المرفق

استعرض مقرر المجمع الطبي والصيدليات الحاجة لشراءتم
جهاز تخطيط القلب بمبلغ وقدره (20000) عشرون ألف ريال
وجهاز العالمات الحيوية بمبلغ وقدره (11500) احدى عشر ألف

وخمسمائة ريال ووافق المجلس على ذلك

 

عرض05/12/2019
المرفق

استعرض كل من رئيس المجلس واخصائي العالج الطبيعيتم
نزار طاهر الخضراوي دراسة متكاملة مع الجدوى إلنشاء قسم
عالج طبيعي في المجمع الطبي وذلك للحاجة الملحة لمثله في
المنطقة يستهدف جميع الفئات من الرجال والنساء ويكون

مجهزا بأجهزة حديثة مطابقة لشروط وزارة الصحة بتك
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حفظ واستمرار السابق 

عرض03/12/2019
المرفق

ناقش المجلس ايجار المحالت التجارية لمبنى الطرازياتتم
وتمت الموافقة على دراسة تخفيض المتخلف من االيجار

وعرض الدراسة على المجلس شرط االلتزام بجدولة الدفع واال
سيتم المطالبة بالمبالغ عبر الجهات الرسمية لضمان حقوق

الجمعية.

 

عرض03/12/2019
المرفق

ناقش المجلس موضوع الحراسة األمنية للمجمع الطبيتم
حسب متطلبات الترخيص للمجمع واقر المجلس استمرار
نائب الرئيس السيد عدنان السادة في اكمال هذه المهمة.

 

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع
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حفظ واستمرار السابق 

مجلس اإلدارة - حسب بيانات الالئحة األساسية

عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقًا لالئحة األساسية
للجمعية

9

الحد األدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات
مجلس اإلدارة

5

رقم دورة مجلس اإلدارة الحالي

18

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

12/11/2019

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

10/23/2023

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

9

التغير في عدد األعضاء عن الالئحة

نقص

سبب التغير في عدد األعضاء

استقالة عضو

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

18

عدد المعينين من الوزارة

0

هل يوجد أقارب من الدرجة األولى في المجلس ؟

النعم

هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل
الجمعية ؟

النعم

(يرجى الرد على جميع األسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)اللوائح

هل الالئحة األساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

النعم

هل توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب, والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

النعم

هل توجد الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس اإلدارة

النعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

النعم

هل تم تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

النعم

المرفقات

(عرض المرفق) إرفاق الالئحة األساسية للجمعية المحدثة

No �le chosen Choose File

الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب,
(عرض والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

المرفق)

No �le chosen Choose File

(عرض الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس اإلدارة
المرفق)

No �le chosen Choose File

(عرض المرفق) تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

No �le chosen Choose File
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  اإلفصاح 

 

اإلفصاح عن الوثائق

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةوثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةالنموذج الشامل

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةسياسة تضارب المصالح

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةالقوائم المالية

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةسياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةأسماء أعضــاء مجالـس اإلدارة

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةأسماء الموظفين القياديين في الجمعية

بيانات الشخص المسؤول عن االحتفاظ
بالسجالت و الوثائق

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعية

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةالتقرير السنوي

االفصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

النعم

منصب المفوضاسم المفوض

حفظجديد

 منصب المفوضاسم المفوض

رئيس مجلس االدارةمهدي سلمان الجارودي
 

نائب رئيس مجلس االدارةمؤيد عبدالهادي الزين
 

المشرف الماليعلي خليل ال فردان
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة ؟

النعم

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقدُا ؟

النعم

هل هناك مبالغ المالية تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية وذلك خالل السنوات األربعة الماضية ؟

النعم

هل هناك جهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجارية مع الجمعية ؟ (المبالغ التي تتجاوز 10000ريال)

النعم



4/4/2021 منصة االفصاح - وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة

https://www.areeb.co/Makeen/Pages/PrivateAssociations 3/4

النعم

هل هناك أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة
الماضية ؟

النعم

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

النعم

االفصاح االداري

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

النعم

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

النعم

رقم الجوالاسم المسؤول عن الوحدة

9665XXXXXXXX

ذكور

عدد المتطوعين

إناث

عدد المتطوعين

إجمالي عدد ساعات المتطوعينالمسجلين في منصة التطوع

حفظجديد 

اسم المسؤول عن
الوحدة

عدد المتطوعينالجوال
ذكور

عدد المتطوعين
اناث

المسجلين في منصة
التطوع

إجمالي عدد ساعات
المتطوعين

 

96650586110180301105000عدنان انور السادة
حذفتعديل 

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لـعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة األولى؟

النعم

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء أو الموظفين القياديين له عالقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في
الجمعية؟

النعم

هل هناك تعاقدات أو شراكات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟

النعم

االفصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

النعم

شهادة العقار/االستثمارالقيمة الماليةنوع العقار/االستثمار

No �le chosen Choose File

حفظجديد 
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حفظ واستمرار السابق 

 شهادة العقار/االستثمارالقيمة الماليةنوع العقار/االستثمار

عرض المرفق1.00المجمع الطبي
 

عرض المرفق7714127.00مركز عين
 

عرض المرفق379192993.00قاعة الملك عبدهللا الوطنية
 

عرض المرفق719286873.00مبنى الطرازيات
 

عرض المرفق6492565.00مستودع شئون المساكن
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

النعم
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  البرامج و األنشطة 

 

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

التميز و الريادة العمل الخيري و تحقيق التكافل االجتماعي بين االفراد و المجتمع انطالقا من مسؤوليتنا االجتماعية فان خدمات الجمعية لم تعد حصرا
حذفعلى المحتاجين فقط بل أن الجمعية تسعى لتشمل جميع الشرائح تحت سقف واحد من خالل تقديم االنشطة و الفعاليات المتنوعة للجميع.

أهداف الجمعية التعاونية وفقًا لالئحة األساسية

رفع المستوى االجتماعي و المعيشي و السكن الصحي و التعليمي و الثقافي بالبلدة.

توفير الخدمات االساسية لرعاية االطفال و تنمية مهارتهم و تطوير ذواتهم عن طريق البرامج التي تقيمها الروضة.

تقديم خدمات ايوائية للمعاقين و االيتام و من في حكمهم ممن يستحقون الرعاية الدائمة.

المساهمة في رعاية فئة المكفوفين.

اقامة دورات التطوير الذاتي و التربية و تنظيم شؤون االسرة.

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

إجمالي عدد المستفيدينوصف للبرامج والخدمات والنشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

 المقصود عدد األفراد وليس األسر 

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمةالمصروفاتاإليرادات
الجغرافي؟

النعم

في حال كان البرنامج خارج نطاق الخدمة الجغرافي (إرفاق
موافقة الوزارة )

No �le chosen Choose File

حفظجديد

نوع البرنامج
أو النشاط
أو الخدمة

إجمالي عددوصف للبرامج والخدمات والنشاطات
المستفيدين

نطاقالمصروفاتاإليرادات
الخدمة

الجغرافي

كشف
الحضور

 

يعنى بمتابعة وتلمس حاجات االيتام ذكوراكافل اليتيم
وإناثًا وعائالتهم في شتى المجاالت المالية
والغذائية والمدرسية والصحية والسكنية
والترفيهية، بما يخفف عنهم فقد العائل
ويوفر لهم الحياة الكريمة ويذلل الصعاب

التي تواجههم ويكفيهم الحاجة وذل السؤال.

ضمن9514638825.0092960137.00
النطاق

عرض
المرفق

حذفتعديل 

اضافة رسالة

اضافة هدف
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المساعدات
التعليمية

ينبع هذا البرنامج من حرص الجمعية على
استكمال الطالب والطالبات من أبناء االسر
التي تعيلها لمسيرتهم الدراسية والعلمية
ورفع مستواهم العلمي بتقديم حزمة من

اإلعانات والخدمات و يشمل المالبس /
قرطاسية وأدوات مدرسية/ مصروف

مدرسي أثناء العام الدراسي / تقوية الطالب

ضمن48077744.00361175.00
النطاق

عرض
المرفق

 

المساعدات
الشتوية

يتم من خالله تفقد نواقص االسر المحتاجة
قبل وخالل فصل الشتاء بحيث يتم تزويد

االسر الفقيرة بكافة احتياجاتهم من وسائل
ومستلزمات من مالبس / مراتب / سخانات

ماء / دفايات كهربائية / إصالح أضرار
األمطار

ضمن65019960.0037750.00
النطاق

عرض
المرفق

 

المساعدات
الصحية

مساعدات مالية لعالج من يثبت البحث
االجتماعي حاجتهم، كما تقوم الجمعية

بتكفل تكاليف العالج بشكل منتظم كليا او
جزئيا لبعض األفراد عبر المجمع الطبي

العام التابع للجمعية.

ضمن8010.00195769.00
النطاق

عرض
المرفق

 

كسوة عيدي الفطر و األضحى على جميعالعيدية
االسر المستفيدة و قد شملت المالبس و

مبلغ مالي قدره 150 ريال لكل فرد

ضمن631132080.0068000.00
النطاق

عرض
المرفق

 

الزواج
الميسر

يهدف لتقديم مساعدات الزواج للمقبلين
على الزواج من الجنسين على شكل: • إعانات

نقدية • إعانات بناء • إعانات لشراء أجهزة
كهربائية • إعانات لشراء أثاث • تأهيل
وتثقيف عبر إقامة ورش عمل تدريبية
وتثقيفية وصحية، والمساهمة في حل

مشكالت ما قبل وبعد الزواج

ضمن6738068.00195732.00
النطاق

عرض
المرفق

 

السلة
الغذائية

يقدم المساعدات النقدية والغذائية لألسر
المستفيدة من لجنة الخدمات االجتماعية

وكافل اليتيم وتقوم بصرف هذه المساعدات
على فترتين من كل عام، نهاية شهر شعبان

ومنتصف شهر رمضان المبارك.

ضمن16061987589.00311406.00
النطاق

عرض
المرفق

 

شؤون
المساكن

يقوم هذا البرنامج بتوفير الخدمات التالية
لمن يثبت حاجتهم بناء على البحث

االجتماعي: • تحسين وترميم المساكن •
المساهمة في بناء المساكن كليا او جزئيا •
المساهمة في شراء المساكن • دفع ايجار
المستحقين جزئيا او كليا • شراء وإصالح

االجهزة كهربائية • شراء وإصالح

ضمن15361200.001115673.00
النطاق

عرض
المرفق

 

مصابات
الحريق

العناية بالمصابات في حريق العرس الدامي
ومساعدتهن في تخطي الصعوبات الحياتية

عبر تأهيلهن نفسيا ومعنويا الكتساب
المهارات الحياتية وتوفير اجواء معينة لهم
على االندماج في المجتمع. كما يوفر المركز

فرصا إلبراز قدراتهن الفنية والعلمية
وتعريف المجتمع بها.

ضمن530.00203450.00
النطاق

عرض
المرفق

 

شؤون
االسر

من البرامج اإلنسانية التي تتلمس الجمعية
من خاللها حاجات المحتاجين والمعوزين
الذين يثبت البحث االجتماعي حاجتهم في
شتى المجاالت، وتقدم ما يوفر لهم الحياة

الكريمة بعيدا عن الحاجة وذل السؤال. وهو
من أهم البرامج التي تقوم الجمعية من

خالله بتقديم االعانات

ضمن21173656024.001064158.00
النطاق

عرض
المرفق

 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين
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حفظ واستمرار السابق 

نوع المساعدات

اختر ..

اجمالي مبلغعدد المستفيدين / غير سعودينعدد المستفيدين / السعودين
المساعدات

حفظجديد

 اجمالي مبلغ المساعداتمستفيدين / غير سعودينمستفيدين / سعوديننوع المساعدات

950101536961مساعدات أيتام
 

55034522100مساعدات ظروف خاصة
 

2231019982100مساعدات عينية
 

859028548780000أخرى
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية (برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب )

تاريخ البرنامج (ميالدي)مقدم البرنامجاسم البرنامج

الفئة المستهدفة

اختر ..

إرفاق كشف الحضور

No �le chosen Choose File

حفظجديد

تاريخمقدم البرنامجاسم البرنامج
البرنامج

الفئة
المستهدفة

كشف
الحضور

 

عرض المرفقمجلس اإلدارة10/07/2020عدنان انور السادةالتعريف بحوكمة الجمعيات االهلية
 

عرض المرفقمجلس اإلدارة09/08/2020عدنان انور السادةالتعريف بمنصة العمل التطوعي لمجلس اإلدارة
 

التعريف بمنصة العمل التطوعي للجنة الخدمات
االجتماعية

عرض المرفقالعاملين12/11/2020عدنان انور السادة
 

عبدهللا محمدمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
الستراوي

عرض المرفقاإلدارات القيادية12/17/2020
 

عرض المرفقاإلدارات القيادية12/31/2020ماهر هادي الميرالمؤشرات الدالة على شبهة غسل االموال
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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 إرسال النموذج الشامل

إرسال النموذج الشامل السابق 

اإلقرار بصحة البيانات المدخلة

أتعهد و أقر بالمسؤولية والخضوع للسلطات القضائية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالبيانات المدخلة أو مخالفات قد تنشأ عن
استخدامي لهذا الموقع ، وااللتزام بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة العربية السعودية لألنظمة اإللكترونية ، كما أتعهد بخلو كافة

المرفقات والمستندات التي تم إرفاقها من الفيروسات الضارة أو مواد أو بيانات أو معلومات تتضمن تشويهًا للسمعة أو انتهاكًا للقوانين، كما أبدي
موافقتي دون قيد أو شرط على تحميل أو نقل أي ملفات
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  اإلجتماعات 

حفظ واستمرار السابق 

الرجاء تحديد نوع االجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2019)

اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2019)

اجتماعات مجلس اإلدارة
(2019)

اجتماعات اللجان
الدائمة

تاريخ االجتماع
(ميالدي)

الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبينعدد الحضور (نيابة)عدد الحضور (أصالة)

No �le chosen Choose File

محضر فرز األصوات

No �le chosen Choose File

محضر االجتماع

No �le chosen Choose File

عقد االجتماع من :

اختر ..

هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خالل خمسة عشر يوما
من تاريخ االجتماع؟

النعم

حفظجديد 

تاريخ
االجتماع

إجمالي عدد
الحضور

كشف االحضور
والمناوبين

محضر
االجتماع

محضر فرز
األصوات

  

عرض المرفقعرض المرفقعرض المرفق12/11/2019154
 

عرض المرفقعرض المرفقعرض المرفق01/05/202155
 

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  بيانات األعضاء 

 

الرجاء تحديد صفة العضو المراد إضافته

عضو جمعية
عمومية

عضو مجلس ادارة
الجمعية

المدير
التنفيذي

عضو
مؤسس

موظف
قيادي

المحاسب

حفظجديد

 الصفةالجنسرقم الهويةاسم العضو

| عضو مؤسسذكر الحاج محمد بن سعيد الناصر
 

| عضو مؤسسذكر الحاج علي بن سلمان نصيف
 

| عضو مؤسسذكر الحاج عبدالكريم بن محمد الشيخ
 

| عضو مؤسسذكر الحاج سعيد بن ناصر الخاطر
 

| عضو مؤسسذكر الحاج حسن بن محمد العبيدي
 

| عضو مؤسسذكر السيد محمد بن علي الشرفاء
 

| عضو مؤسسذكر الحاج أحمد بن علي ال غزوي
 

| عضو مؤسسذكر الحاج موسى بن جعفر الدشيشي
 

| عضو مؤسسذكر الحاج أحمد بن حسن ال عبدالرسول
 

| عضو مؤسسذكر الحاج احمد احمد الناصر
 

| عضو مؤسسذكر الحاج عبدالهادي عبدهللا الزين
 

| عضو مؤسسذكر الحاج مهدي بن علي الموسى
 

| عضو مؤسسذكر الحاج علي بن محمد الشيخ
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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| عضو مؤسسذكر الحاج ابراهيم بن سلمان اسعيد
 

| عضو مؤسسذكر الحاج علي بن عبدهللا العبيدان
 

| عضو مؤسسذكر الحاج عيسى بن حسن المرهون
 

| عضو مؤسسذكر الحاج علي عبدهللا العلي
 

| عضو مؤسسذكر الحاج عبدهللا عبدالعزيز الشاعر
 

| عضو جمعية عموميةذكر ابراهيم بن احمد خضر
 

| عضو جمعية عموميةذكر ابراهيم بن سلمان آل اسعيد
 

| عضو مجلس إدارةذكر1022339335احمد سعيد الخاطر
 

| عضو جمعية عموميةذكر احمد عبدالمحسن العلوان
 

| عضو جمعية عموميةذكر إبراهيم حسن أبو الرحي
 

| عضو جمعية عموميةذكر أمان بن محمد الشرفا
 

| عضو جمعية عموميةذكر أموره علي الناصر
 

| عضو جمعية عموميةذكر أنيسه بنت خليل آل فردان
 

| عضو جمعية عموميةذكر آسيه احمد العوازم
 

| عضو مجلس إدارةذكر1012289540باسم علي حسن الستري
 

| عضو جمعية عموميةذكر باقر بن جعفر آل اعبيد
 

| عضو جمعية عموميةذكر حسن بن علي األيوب
 

| عضو جمعية عموميةذكر حسن بن محمد حسن الشيخ
 

| عضو جمعية عموميةذكر حسن عبدالكريم البشراوي
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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| عضو جمعية عموميةذكر حسين بن سعيد الخاطر
 

| عضو جمعية عموميةذكر حسين علي مهدي المحمود
 

| عضو جمعية عموميةذكر زهراء مهدي آل كاظم
 

| عضو جمعية عموميةذكر سعيد بن عبدالكريم الحميدي
 

| عضو جمعية عموميةذكر كاظم عبدالكريم كاظم عبيدان
 

| عضو جمعية عموميةذكر كمال علوي بن سلمان أبوالرحي
 

| عضو جمعية عموميةذكر محمد علي بن صالح الشرفا
 

| عضو جمعية عموميةذكر محمد مهدي الصفار
 

| عضو مجلس إدارةذكر1032708727محمد تقي احمد الجنبي
 

| عضو جمعية عموميةذكر محمد جواد طاهر آل السيد ناصر
 

| عضو جمعية عموميةذكر محمد علي عبدهللا شويهين
 

| عضو جمعية عموميةذكر مهدي بن حسن المطرود
 

| عضو جمعية عموميةذكر مهدي بن علي الموسى
 

| عضو مجلس إدارةذكر1030018210مهدي سلمان علي الجارودي
 

| عضو جمعية عموميةذكر مهيب عبدهللا احمد الورش
 

| عضو جمعية عموميةذكر موسى بن جعفر الدشيشي
 

| عضو جمعية عموميةذكر موسى بن جعفر الخضراوي
 

| عضو مجلس إدارةذكر1009156132مؤيد عبدالهادي الزين
 

| عضو جمعية عموميةذكر نادر سعيد محمد الخاطر
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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| عضو مجلس إدارةذكر1029117502نبيل عبدهللا جعفر ال سالم
 

| عضو جمعية عموميةذكر نجم بن عبدهللا المرزوق
 

| عضو جمعية عموميةذكر نزار علوي رضي الحضراوي
 

| عضو جمعية عموميةذكر هاشم شرف حسن السعيدي
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدهللا حسن المطرود
 

| عضو جمعية عموميةذكر عقيل حسن المطرود
 

| عضو جمعية عموميةذكر محمد عبدهللا المطرود
 

| عضو جمعية عموميةذكر علي عبدهللا المطرود
 

| عضو جمعية عموميةذكر خالد احمد منصور الجنبي
 

| عضو جمعية عموميةذكر غالب طاهر ال السيد ناصر
 

| عضو جمعية عموميةذكر نوال علي العلويات
 

| عضو جمعية عموميةذكر مريم حسن كاظم العلويات
 

| عضو جمعية عموميةذكر سعيد بن عبدالهاديآل غزوي
 

| عضو جمعية عموميةذكر سعيد بن ناصر الخاطر
 

| عضو جمعية عموميةذكر سلمان بن علوي الخضراوي
 

| عضو جمعية عموميةذكر شرف علي رضي العلويات
 

| عضو مجلس إدارةذكر1012241525شريف حسين علي الخضراوي
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبداالله بن عبدهللا القديحي
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالحكيم بن علي القديحي
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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حفظ واستمرار السابق 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالعزيز بن ناصر الحمام
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالغني بن عبدهللا العلو
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالكريم بن محمدعلي حسين
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدهللا بن عبدالكريم القصير
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدهللا بن محمد الخضراوي
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالهادي بن عبدهللا الزين
 

| عضو جمعية عموميةذكر1007519448عدنان بن أنور الساده
 

| عضو جمعية عموميةذكر علي بن احمد البشراوى
 

| عضو جمعية عموميةذكر علي بن حسن بن أحمد غزوي
 

| عضو مجلس إدارةذكر1016339465علي خليل عبدهللا ال فردان
 

| عضو جمعية عموميةذكر عيسى بن حسن المرهون
 

| عضو جمعية عموميةذكر فاطمه محمد احمد آل ناصر
 

| عضو جمعية عموميةذكر فائز موسى جعفر الدشيشي
 

| عضو جمعية عموميةذكر فتحيه يوسف آل طريف
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل


