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 االعتماد 
 

 الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

 ملقتضيات املصلحة العامة , الخيرية لرعاية األيتام ببريدة )أبناء(إدارة الجمعية بناء على الصالحيات املخولة ملجلس 
ً
فقد  للجمعيةوتحقيقا

     ، وتاريخ( 41/  40/  1)    بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  النموذج الشامل لبيانات الجمعية الخيرية لرعاية األيتام ببريدة )أبناء( اعتمد

 ـ .ـه 1441/  01/  18

 للجمعية على أداء ينسأل هللا أن ينفع به وأن 
ً
 رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.كون عونا

 

 رئيس جملس اإلدارة 

 عبدالرمحن بن حممد البليهي 
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النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج إلفصاح الجمعية 

التزامها بممارسات لبياناتها)العامة، واإلدارية، والبرامج واألنشطة( للتحقق من فعاليتها ومدى 

 الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من قبل أصحاب املصلحة.

 األهلية  الجمعيات لبيانات الشامل للنموذج األساسية البيانات .1

 تركي علي منصور التركي    النموذج:  بيانات وصحة تعبئة في الجمعية ممثل اسم -1

  ( 0505174155  )    :الجمعية ممثل جوال رقم  -2

   abnaa.bu@gmail.com      :الجمعية ملمثل اإللكتروني البريد  -3

 م2018    :(بامليالدي التاريخ ( لعام النموذج  بيانات  -4

 فرع (   )   رئيس مقر :  (   )املقر نوع  -5

  )للجمعية النموذج  بيانات بتعبئة اإلدارة مجلس قبل من مخول  أنني أعاله املمثل أنا أقر  :إقرار (

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .2

رافية و  التسجيلية البيانات .أ  :الديموغ

 .الجمعية الخيرية لرعاية األيتام ببريدة   الرسمي للجمعية: االسم -1

  كونه حالة في)  للجمعية الشهرة اسم -2
ً
 .(أبناء) جمعية  : ) الرسمي لالسم مغايرا

 )الخدمات االجتماعية(. جمعية أهلية:   النوعي للجمعية التصنيف -3

 التصنيف الفرعي األول: جمعيات رعاية وخدمات األطفال )األيتام(. .أ 

 .ذكور وإناث(     ✓)   إناث )(      ذكور )(    جنس الفئات املستهدفة :  -4

 سنة والزالت حاجته قائمة. 22واملستفيد الذي تجاوز ز  سن اليتم حتى عمر األيتام ووالدة اليتيم, الفئات املستهدفة :  -5

,  واملستفيد الذي تجاوز ز  سن اليتم حتى سنة ,  ووالدة اليتيم 18ى عمر  األيتام منذ الوالدة حت الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 سنة والزالت حاجته قائمة. 22عمر 

 ( نعم     )   ( ال ✓)  ؟ هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية  -7

 463 : رقم تسجيل الجمعية -8

 .هـ 1430/ 02/ 19: تاريخ تسجيل الجمعية -9

 .هـ1441/ 5/ 27: تاريخ انتهاء شهادة التسجيل  -10

 ( نعم     )   ( ال ✓هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  )   -11

 نعم    )   ( ال(  ✓)  : اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج 

mailto:abnaa.bu@gmail.com
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 ( نعم             )   ( ال ✓)   اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

 ( نعم             )   ( ال ✓)   اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 التابعة لها.النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية: مدينة بريدة واملراكز  -12

 مركز التنمية االجتماعية ببريدة.  مركز التنمية االجتماعية املشرف على الجمعية:  -13

 الجهة املشرفة فنيا على الجمعية: مركز التنمية االجتماعية ببريدة. -14

 

 التواصل بيانات .ب

 بيانات التواصل

 3197 الوطني العنوان

 3197 املبنى رقم

 طريق امللك فهد الشارع اسم

 الجمعية الخيرية لرعاية األيتام (خريطة )املوقع الجغرافي 

 52382طريق امللك فهد الفرعي، حي الصفراء، بريدة 

26.350586, 43.958125 

 حي الصفراء الحي

 بريدة املدينة

 51421 البريدي الرمز

 821 اإلضافي الرقم

 821 البريد صندوق 

 0553851919 الجمعية جوال رقم

 0163851919 الهاتف

 0163837737 الفاكس

 abnaa-sa.org اإللكتروني املوقع

 abnaa.bu@gmail.com اإللكتروني البريد

 https://twitter.com/abna_bu حسابات وسائل التواصل االجتماعي

 ( نعم             )   ( ال ✓: )  املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء

 ( نعم             )   ( ال ✓)  البريد اإلليكتروني مفعل

 واملكاتب الفروع .ت

 ( ال ✓( نعم     )   )     ؟ فروع الجمعية لدى هل -

 ( ال ✓( نعم     )   )  ؟ مكاتب الجمعية لدى هل -

mailto:abnaa.bu@gmail.com
https://twitter.com/abna_bu
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 البيانات اإلدارية  .3

 األعضاء املؤسسون: -أ

 املؤسسين األعضاء أسماء م

 عبدهللا سليمان عبدهللا الرواف  28 ابراهيم صالح عبدهللا الربدي  1

 عبدهللا سليمان محمد العبيدي  29 أحمد بن محمد عبدهللا الشبعان   2

 عبدهللا صالح علي العثيم  30 احمد حفير سليمان الحفير  3

 الخضير عبدهللا عبدالرحمن علي  31 احمد سليمان محمد العبيدي  4

 عبداملحسن صالح سليمان العمري   32 احمد عبدالرحمن ناصر الشميمري   5

 علي عبدالعزيز علي الحميد  33 حسن حمد محمد الشبعان   6

 علي محمد عبدهللا العجالن   34 عبدالرحمن محمد العقاب حمود   7

 علي محمد عبدهللا املحميد   35 خالد سليمان عبدهللا املشيقح  8

 فهد صالح سليمان الفالج  36 خالد يوسف عبدهللا الضحيان  9

 فهد عبدهللا صالح الحميد  37 راشد محمد عبدهللا أبا الخيل  10

 املحسن  عبدالرحمن محسنمحسن   38 سليمان ابراهيم احمد العبيري   11

 محمد ابراهيم عبدهللا الشويعي  39 سليمان حمد علي الصقري   12

 محمد صالح سليمان الرشودي  40 سليمان عبدالرحمن صالح الربعي  13

 محمد صالح عبدهللا السلمان  41 صالح ابراهيم احمد العييري   14

 محمد عبدالعزيز حمود الفوزان   42 صالح احمد عبدهللا االحمد  15

 محمد عبدالعزيز صالح الثويني   43 حمود صالح الغديرصالح   16

 محمد عبدالعزيز فوزان الفوزان   44 صالح سليمان صالح السالمة  17

 مساعد محمد عبدهللا املديفر  45 صالح عبدهللا وائل التويجري   18

 ناصر احمد عبدهللا املسعود  46 عبدالرحمن صالح عثمان الشتيوي   19

 العجاجي ياسر ابراهيم عبدالعزيز  47 املشيقحعبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز   20

  عبدالرحمن ناصر محمد السلمي   21

 الخضيري  عبدالعزيز صالح محمد  22

 عبدالعزيز علي سليمان الحميد  23

 عبدالعزيز محمد ابراهيم العويد   24

 عبدالكريم عبدالعزيز ابراهيم الجاسر  25

 عبدهللا ابراهيم صالح الحبيب  26

 ابراهيم صالح السليمعبدهللا   27

 



 

 العمومية الجمعية بأعضاء بيان -ب

 اإللكتروني البريد  رقم الهاتف رقم الجوال جهة العمل  املدينة تاريخ امليالد رقم الهوية الجنس  الجنسية االسم  م 
نوعية 

 العضوية

االنتظام في دفع  

 االشتراكات

هل تم منح بطاقة  

 عضوية للعضو؟

1  
إبراهيم بن صالح بن 

 عبدهللا الربدي
 بريدة  1/7/1385 1004247076 ذكر  سعودي 

املجلس 

 البلدي
505138017 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

2  
إبراهيم عبدالعزيز 

 الصبيحي ناصر 
 1055784514 ذكر  سعودي 

1392/07/0

1 
 بريدة 

إدارة 

التعليم 

 ببريدة 

504898981 163851919 abnaa@dugmil.com 
 

 نعم منتظم عامل

3  
أحمد بن حفير بن 

 سليمان الحفير 
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505369012 محكمة بريدة   1052149935 ذكر  سعودي 

4  
أحمد بن عبدالرحمن 

 الخضير
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 556123733 رجل أعمال بريدة  1/7/1391 1063256737 ذكر  سعودي 

5  
أحمد سليمان محمد  

 السعيد
 بريدة  1388 1000778728 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
505944550 163851919 was129@gmail.com نعم منتظم عامل 

6  
أحمد عبدالعزيز 

 الرشودي 
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 555139764 رجل أعمال بريدة  1/7/1378 103930297 ذكر  سعودي 

7  
حسن بن حمد بن  

 محمد الشبعان 
 1016952882 ذكر  سعودي 

1372/07/0

1 
 نعم منتظم عامل alqaah@hotmail.com 163261117 505138310 رجل أعمال بريدة 

8  
حمد بن محمد حمد 

 الرس ي
 بريدة  1/7/1385 1029089883 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
555138188 163851919 f908070@hotmail.com نعم  عامل 

9  
حمود بن عبدالرحمن 

 بن محمد العقاب 
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505139000 رجل أعمال بريدة  1/7/1376 1002587820 ذكر  سعودي 

10  
خالد بن عبدالرحمن 

 الصقير 
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 503980792  بريدة  18/8/1379 1032625319 ذكر  سعودي 

11  
خالد صالح عبد هللا 

 الخطاف
 بريدة  1/7/1388 1001167830 ذكر  سعودي 

وزارة 

 الصحة
560292090 163851919 kh6640@yahoo.com نعم منتظم عامل 

12  
راشد بن محمد بن  

 عبدهللا أبا الخيل
 1044638698 ذكر  سعودي 

25/03/137

2 
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505481920 رجل أعمال بريدة 

 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 556158288إدارة  بريدة  21/9/1399 1005097975 ذكر  سعودي سفيان بن عبدالرحمن   13

mailto:abnaa@dugmil.com
mailto:abnaa@dugmil.com
mailto:abnaa@dugmil.com
mailto:abnaa@dugmil.com
mailto:was129@gmail.com
mailto:alqaah@hotmail.com
mailto:f908070@hotmail.com
mailto:kh6640@yahoo.com
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 اإللكتروني البريد  رقم الهاتف رقم الجوال جهة العمل  املدينة تاريخ امليالد رقم الهوية الجنس  الجنسية االسم  م 
نوعية 

 العضوية

االنتظام في دفع  

 االشتراكات

هل تم منح بطاقة  

 عضوية للعضو؟

 التعليم التركي

14  
سليمان بن إبراهيم بن  

 أحمد العييري 
 163851919 555170000 رجل أعمال بريدة  1382 1001551140 ذكر  سعودي 

dr_sulaiman1@yahoo.co

m 
 نعم منتظم عامل

15  
سليمان بن حمد بن علي  

 الصقري 
 بريدة  1/7/1376 1024298448 ذكر  سعودي 

جامعة 

 القصيم 
505134630 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

16  
صالح بن إبراهيم بن 

 أحمد العييري 
 3230408 505131396 رجل أعمال بريدة  1/7/1384 1003326327 ذكر  سعودي 

sa7450afnan@hotmail.co

m 
 نعم منتظم عامل

17  
صالح بن عبدالرحمن 

 الحسن
 بريدة  1/7/1384 1024358077 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
504892024 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

18  
صالح بن عبدهللا بن 

 وائل التويجري 
 بريدة  1/7/1368 1001232782 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
505143932 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

19  
عبدالرحمن بن ناصر 

 بن محمد السلمي 
 نعم منتظم عامل hotmail.com-Sam@0774 163851919 505130774 رجل أعمال بريدة  1380 1000796878 ذكر  سعودي 

20  
عبدالرحمن سلطان 

 العرفج 
 1004509442 ذكر  سعودي 

1379/07/0

1 
 how6d@yahoo.com 163248080 505130466 رجل أعمال بريدة 

 

 نعم منتظم عامل

21  
عبدالرحمن عبدهللا 

 الشدوخي 
 بريدة  1/7/1381 1045540984 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
504979457 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

22  
عبدالرحمن محمد 

 سليمان البليهي 
 1001927308 ذكر  سعودي 

1381/07/0

1 
 بريدة 

وزارة 

 الصحة
555143037 163823037 abelaihi@gmail.com نعم منتظم عامل 

23  
عبدالعزيز بن علي بن  

 سليمان الحميد
 نعم منتظم عامل basmaq98@hotmail.com 163851919 505140066 رجل أعمال بريدة  1377 1024450973 ذكر  سعودي 

24  
عبدالعزيز بن محمد بن  

 إبراهيم العويد
 بريدة  1383 1036731113 ذكر  سعودي 

جامعة 

 القصيم 
505177538 3811670 Ab7538@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505139395 رجل أعمال بريدة  1/7/1377 1000295012 ذكر  سعودي  عبدالعزيز فهد السلوم   25

26  
عبدالعزيز محمد حمد  

 الفراج
 106725501 ذكر  سعودي 

1384/07/0

1 
 بريدة 

إدارة 

 التعليم
555130661 163851919 alazzami@hotmil.com نعم منتظم عامل 

mailto:dr_sulaiman1@yahoo.com
mailto:dr_sulaiman1@yahoo.com
mailto:sa7450afnan@hotmail.com
mailto:sa7450afnan@hotmail.com
mailto:Sam-0774@hotmail.com
mailto:how6d@yahoo.com
mailto:how6d@yahoo.com
mailto:how6d@yahoo.com
mailto:how6d@yahoo.com
mailto:abelaihi@gmail.com
mailto:basmaq98@hotmail.com
mailto:Ab7538@hotmail.com
mailto:alazzami@hotmil.com
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 اإللكتروني البريد  رقم الهاتف رقم الجوال جهة العمل  املدينة تاريخ امليالد رقم الهوية الجنس  الجنسية االسم  م 
نوعية 

 العضوية

االنتظام في دفع  

 االشتراكات

هل تم منح بطاقة  

 عضوية للعضو؟

27  
عبدالكريم بن 

 عبدالعزيز الجاسر
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 555233777 رجل أعمال بريدة  1/7/1362 1019804119 ذكر  سعودي 

28  
عبدهللا بن إبراهيم بن 

 صالح الحبيب
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505480160 رجل أعمال بريدة  1/7/1362 1011040654 ذكر  سعودي 

29  
عبدهللا بن إبراهيم بن 

 صالح السليم
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505136222 رجل أعمال بريدة  1/7/1367 1002013017 ذكر  سعودي 

30  
عبدهللا بن عبدالعزيز  

 عبدهللا الضويان
 1047270671 ذكر  سعودي 

1383/07/0

1 
 abnaa@gmil.com 163851919 505145252 رجل أعمال بريدة 

 

 نعم منتظم عامل

31  
عبدهللا بن محمد 

 البليهي
 بريدة  1/7/1379 1039136666 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
505146340 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

32  
عبدهللا حمد عبدهللا 

 الصقعوب 
 بريدة  1407 1043192184 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
557639639 163851919 asagoub@gmail.com نعم  عامل 

33  
عبدهللا عبدالعزيز ناصر  

 الصبيحي
 بريدة  1384/07/1 1055955791 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
504287228 163851919 spspsp05043@gmail.com نعم منتظم عامل 

34  
عبداملحسن بن صالح 

 اللهيب
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 558283553 رجل أعمال بريدة  14/2/1400 1002400461 ذكر  سعودي 

35  
عبدالهادي بن محمد  

 العويد
 نعم منتظم عامل A9ld@hotmail.com 163851919 504881838 رجل أعمال بريدة  1397 1057401935 ذكر  سعودي 

36  
على بن عبدالعزيز  

 الحميد
 نعم منتظم عامل basma98@hotmail.com 3243240 500140066 رجل أعمال بريدة  14/3/1400 1031025465 ذكر  سعودي 

37  
علي بن محمد بن  

 عبدهللا املحيميد
 بريدة  1/7/1385 1014911430 ذكر  سعودي 

جامعة 

 القصيم 
504887717 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

38  
عمر بن عبدالعزيز بن  

 علي الحميد
 بريدة  13/3/1410 1063384711 ذكر  سعودي 

وزارة 

 التعليم
551441377 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

39  
عمر ناصر محمد  

 السلمي
 بريدة  1/7/1398 1061397592 ذكر  سعودي 

النيابة 

 العامة
505170245 163851919 zos9999@gmail.com نعم منتظم عامل 

mailto:abnaa@gmil.com
mailto:abnaa@gmil.com
mailto:abnaa@gmil.com
mailto:abnaa@gmil.com
mailto:asagoub@gmail.com
mailto:spspsp05043@gmail.com
mailto:A9ld@hotmail.com
mailto:basma98@hotmail.com
mailto:zos9999@gmail.com


 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 9

 

 

 اإللكتروني البريد  رقم الهاتف رقم الجوال جهة العمل  املدينة تاريخ امليالد رقم الهوية الجنس  الجنسية االسم  م 
نوعية 

 العضوية

االنتظام في دفع  

 االشتراكات

هل تم منح بطاقة  

 عضوية للعضو؟

40  
فهد بن أحمد عبدهللا 

 البراك
 1047935687 ذكر  سعودي 

23/12/140

5 
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 555179220  بريدة 

41  
فهد بن صالح بن 

 سليمان الفالج 
 1002380499 ذكر  سعودي 

1388/07/0

1 
 بريدة 

جامعة 

 القصيم 
504280325 3823553 

-fahadsalehal

falaj@yandex.com 
 

 نعم منتظم عامل

42  
فهد بن عبدهللا بن  

 صالح الحميد
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505142223 رجل أعمال بريدة  25/3/1380 1032496117 ذكر  سعودي 

 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 509871408 رجل أعمال بريدة  1/7/1362 1000391514 ذكر  سعودي  محمد ابراهيم الجاسر  43

44  
محمد بن صالح 

 العبودي 
 بريدة  8/5/1401 1050941473 ذكر  سعودي 

أوقاف 

 الراجحي
552002220 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

45  
محمد بن عبدالعزيز بن  

 صالح الثويني
 1030765976 ذكر  سعودي 

1381/01/1

6 
 بريدة 

جامعة 

 القصيم 
505146925 163817727 

alaql.mail+8831@gmail.c

om 
 

 نعم منتظم عامل

 بريدة  27/2/1386 1015282872 ذكر  سعودي  محمد بن علي الكبريش   46
إدارة 

 التعليم
504285146 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

 بريدة  1/71380 1002507570 ذكر  سعودي  محمد بن ناصر الدبيان   47
إدارة 

 التعليم
505130692 163851919 abnaa.bu@gmail.com نعم منتظم عامل 

48  
مساعد بن محمد بن  

 عبدهللا املديفر 
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505138419 رجل أعمال بريدة  1/7/1384 1025390442 ذكر  سعودي 

49  
منصور سليمان  

 املنصور 
 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 504896771 قناة املجد بريدة  1/1/1440 1083230613 ذكر  سعودي 

50  
ناصر بن أحمد بن  

 عبدهللا املسعود 
 بريدة  1383 1012776843 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
504881842 163851919 sss@hotmail.com-ns نعم منتظم عامل 

 نعم منتظم عامل abnaa.bu@gmail.com 163851919 505131909 محكمة بريدة  17/6/1398 10378024087 ذكر  سعودي  وليد بن عبدهللا املزيد   51

 العمومية:  ال يوجد الجمعية قبل من املكّونة املؤقتة/الدائمة اللجان -ت

mailto:fahadsalehal-falaj@yandex.com
mailto:fahadsalehal-falaj@yandex.com
mailto:alaql.mail+8831@gmail.com
mailto:alaql.mail+8831@gmail.com
mailto:ns-sss@hotmail.com


 

 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -ث

 الجنسية  رقم الهوية االسم  م 
الجن 

 س 

تاريخ 

 امليالد
 املؤهل 

جهة 

 العمل 

املهنة 

)املسمى  

 الوظيفي(

رقم 

 الجوال
 البريد اإللكتروني 

الوظيفة 

 باملجلس 

مدة  

الخدمة  

 باملجلس 

تاريخ 

 االلتحاق 

املكافأة 

إن 

 وجدت 

هل  

العضو  

مقيم في  

منطقة  

املقر 

الرئيس  

 )نعم/ال( 

طريقة  

 االلتحاق 

العضو  

مستقل  

)نعم/ال/ 

ال يمكن 

 التحقق( 

1 
عبدالرحمن محمد 

 سليمان البليهي 

1001927

308 
 ذكر  سعودي 

1381 /

07/01 
 ماجستير

وزارة 

 الصحة
 موظف

5551430

37 
abelaihi@gmail.com 

رئيس  

مجلس 

 اإلدارة 

3 

سنوات 

 7و

 أشهر

29/5 /

 هـ1437
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

2 
عبدالعزيز محمد  

 الفراجحمد 

1067255

01 
 ذكر  سعودي 

1384 /

07/01 
 بكالوريوس

إدارة 

 التعليم
 معلم

5551306

61 

alazzami@hotmil.co

m 

نائب  

رئيس  

مجلس 

 اإلدارة 

3 

سنوات 

 7و

 أشهر

29/5 /

 هـ1437
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

3 
عبدهللا عبدالعزيز 

 ناصر الصبيحي 

1055955

791 
 ذكر  سعودي 

1384 /

07/1 
 بكالوريوس

إدارة 

 التعليم
 متقاعد

5042872

28 

spspsp05043@gmail

.com 

أمين  

صندوق  

مجلس 

 اإلدارة 

3 

سنوات 

 7و

 أشهر

29/5 /

 هـ1437
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

4 
حمد بن محمد حمد 

 الرس ي

1029089

883 
 ذكر  سعودي 

1/7/

1385 
 دكتوراه 

إدارة 

 التعليم
 موظف

5551381

88 

f908070@hotmail.c

om 

عضو  

مجلس 

 اإلدارة 

3 

سنوات 

 7و

 أشهر

29/5 /

 هـ1437
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

5 
عبدالرحمن بن ناصر 

 بن محمد السلمي 

1000796

878 
 بكالوريوس 1380 ذكر  سعودي 

رجل  

 أعمال
 موظف

5051307

74 

-Sam

0774@hotmail.com 

عضو  

مجلس 

 اإلدارة 

3 

سنوات 

 7و

 أشهر

29/5 /

 هـ1437
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

mailto:abelaihi@gmail.com
mailto:alazzami@hotmil.com
mailto:alazzami@hotmil.com
mailto:spspsp05043@gmail.com
mailto:spspsp05043@gmail.com
mailto:f908070@hotmail.com
mailto:f908070@hotmail.com
mailto:Sam-0774@hotmail.com
mailto:Sam-0774@hotmail.com
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 الجنسية  رقم الهوية االسم  م 
الجن 

 س 

تاريخ 

 امليالد
 املؤهل 

جهة 

 العمل 

املهنة 

)املسمى  

 الوظيفي(

رقم 

 الجوال
 البريد اإللكتروني 

الوظيفة 

 باملجلس 

مدة  

الخدمة  

 باملجلس 

تاريخ 

 االلتحاق 

املكافأة 

إن 

 وجدت 

هل  

العضو  

مقيم في  

منطقة  

املقر 

الرئيس  

 )نعم/ال( 

طريقة  

 االلتحاق 

العضو  

مستقل  

)نعم/ال/ 

ال يمكن 

 التحقق( 

6 
عبدالهادي بن محمد  

 العويد

1057401

935 
 بكالوريوس 1397 ذكر  سعودي 

رجل  

 أعمال
 معلم

5048818

38 
A9ld@hotmail.com 

عضو  

مجلس 

 اإلدارة 

3 

سنوات 

 7و

 أشهر

29/5 /

 هـ1437
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

7 
أحمد سليمان محمد  

 السعيد

1000778

728 
 ماجستير 1388 ذكر  سعودي 

إدارة 

 التعليم
 موظف

5059445

50 
was129@gmail.com 

عضو  

مجلس 

 اإلدارة 

3 

سنوات 

 7و

 أشهر

29/5 /

 ه 1437
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

8 
صالح بن إبراهيم بن 

 أحمد العييري 

1003326

327 
 ذكر  سعودي 

1/7/

1384 
 بكالوريوس

رجل  

 أعمال
 متسبب 

5051313

96 

sa7450afnan@hotm

ail.com 

عضو  

مجلس 

 اإلدارة 

 أشهر  4
23/5 /

 هـ1440
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

9 
سليمان بن حمد بن  

 علي الصقري 

1024298

448 
 ذكر  سعودي 

1/7/

1376 
 دكتوراه 

جامعة 

 القصيم 

استاذ 

 جامعي

5051346

30 

abnaa.bu@gmail.co

m 

عضو  

مجلس 

 اإلدارة 

 أشهر  4
23/5 /

 هـ1440
 نعم انتخاب نعم ال يوجد

 ال يوجد : اإلدارة مجلس قبل من املكّونة املؤقتة/الدائمة اللجان -ج

ال يوجد: اإلدارة مجلس من املكّونة التنفيذية اللجنة -ح

mailto:A9ld@hotmail.com
mailto:was129@gmail.com
mailto:sa7450afnan@hotmail.com
mailto:sa7450afnan@hotmail.com


 

 : التنفيذي املدير -خ

 التنفيذياملدير 

 سلطان بن محمد الجاسر االسم 

 (                1007596552) رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 هـ 1398 تاريخ امليالد

 رجل  الجنس: رجل/امرأة

 بكالوريوس    شريعة               املؤهل

 سنة 20 سنوات الخبرة

 ساعة خالل األسبوع.               20 دوام( كلي / جزئي ) ساعات العمل األسبوعية

 معلم ) املسمى الوظيفي ( في حال كان الدوام جزئيا

 معلم في نطاق إدارة التعليم بمنطقة القصيم - موظف حكومي ) جهة العمل ( في حال كان الدوام جزئيا

 ( 10500) الراتب الشهري 

 الجمعية الجهة التي تتحمل الراتب

 ثالث سنوات الجمعيةمدة خدمته في 

                   ال )مسجل بالتأمينات (نعم/ال

 نعم مرفق إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة

  )نعم/ال)هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟

  إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي

 القصيم العنوان : املنطقة

 بريدة املدينة

 قرطبة حي  الحي

 طريق امللك عبدهللا . الشارع

            8279 رقم املبنى

 821 صندوق البريد

                   51421 الرمز البريدي

 3214 الرقم اإلضافي

 0503135194 رقم الجوال

 sultanaljassir@gmail.com البريد اإللكتروني

 

  



 

  :الجمعية في املوظفون - د

 

 املؤهل الجنسية رقم الهوية االسم
 املسمى

 الوظيفي

 الدوام  

 )كلي جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية 

الراتب 

 الشهري 

الجهة التي 

تتحمل 

 الراتب

مدة سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

 إجمالي

 سنوات

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

سلطان بن محمد 

 الجاسر
 بكالوريوس سعودي 1007596552

مدير عام 

 الجمعية 
 الجمعية  10500 20 جزئي

سنتين 

 ونصف
 ال سنة 20

سليمان بن عبد 

 العزيز الراض ي
 بكالوريوس سعودي 1004224133

مساعد املدير 

 للرعاية والبرامج 
 ال سنة 15 سنوات 3 الجمعية  5250 20 جزئي

محمد بن سمير 

 قعدان
 ثانوي  أردني 2184637862

مسؤول 

العالقات العامة 

 واإلعالم

 ال سنوات 10 سنوات5 الجمعية  4875 40 كلي

 بكالوريوس سعودي 1003072319 تركي بن علي التركي
مدير الشؤون 

 املالية واإلدارية 
 ال سنة 14 أشهر3 الجمعية  4000 20 جزئي

سامي بن نايف 

 الحربي 
 ال سنة 15 سنوات5 الجمعية  4200 20 جزئي أمين الصندوق  دبلوم سعودي 1029043054

مسعد السيد عبد 

 العزيز
 بكالوريوس مصري  2197254184

مشرف التقنية 

 والدعم الفني
 ال سنة 15 سنوات10 الجمعية  6050 40 كلي

مهند بن سليمان 

 الدرع 
 أشهر 3 الجمعية  5650 40 كلي محاسب عام بكالوريوس سعودي 1077153284

سنة 

 ونصف
 نعم

سامي بن سليمان 

 العرف
 بكالوريوس سعودي 1047510431

مسؤول 

الخدمات 

 الخارجية

 ال سنة 15 سنوات7 الجمعية  4200 20 جزئي
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 املؤهل الجنسية رقم الهوية االسم
 املسمى

 الوظيفي

 الدوام  

 )كلي جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية 

الراتب 

 الشهري 

الجهة التي 

تتحمل 

 الراتب

مدة سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

 إجمالي

 سنوات

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

محمد بن سليمان 

 االبن ناصر
 ثانوي  سعودي 1015392432

مسؤول أعمال 

 مجلس اإلدارة
 ال سنة 14 سنة3 الجمعية  3171 20 جزئي

عبد الرحمن بن 

 محمد العجالن
 بكالوريوس سعودي 1055722498

مدير إدارة 

العالقات 

 واإلعالم

 ال سنة 3.5 سنتين الجمعية  4425 20 جزئي

عبد هللا عبد 

 الرحمن الجعيثن
 بكالوريوس سعودي 1079128490

مسؤول إدارة 

 العالقات
 ال سنوات 10 شهور 4 الجمعية  3500 20 جزئي

راشد عاصم 

 العيد
 ال سنتين شهور 4 الجمعية  3680 20 جزئي مسؤول إعالم ثانوي  سعودي 1108280049

تركي بن شايع 

 الشايع
 دبلوم سعودي 1023307679

مسؤول برنامج 

 ساعد
 5891 40 كلي

الجمعية / 

 املوارد
 نعم سنوات 7 سنوات6

صالح بن إبراهيم 

 القريعان
 ال سنوات 10 سنوات8 الجمعية  4150 20 جزئي اجتماعيباحث  ثانوي  سعودي 1066364884

عبد املجيد  

 إبراهيم الضبيعي
 ال سنوات 7 سنة4 الجمعية  5550 40 كلي مدير الكفاالت ثانوي  سعودي 1059253771

عبد هللا بن 

 إبراهيم الضبيعي
 4894 40 كلي مدخل بيانات دبلوم سعودي 1069557286

الجمعية / 

 املوارد
 نعم سنوات 5 سنوات4

 ال سنوات 3سنة  الجمعية  4675 20 جزئيمدير إدارة تنمية  بكالوريوس سعودي 1014153900أحمد بن عبد هللا 
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 املؤهل الجنسية رقم الهوية االسم
 املسمى

 الوظيفي

 الدوام  

 )كلي جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية 

الراتب 

 الشهري 

الجهة التي 

تتحمل 

 الراتب

مدة سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

 إجمالي

 سنوات

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

 ونصف املوارد املالية املهوس

أسامة بن أحمد 

 املالك
 ثانوي  سعودي 1100381266

مسؤول املوارد 

 املالية
 ال سنة 17 سنوات4 الجمعية  4325 20 جزئي

عادل بن فهد 

 املطلق
 ال سنوات6 سنوات6 الجمعية  4757 20 جزئي مسؤول املشاريع دبلوم سعودي 1048408866

هاشم آدم عثمان 

 إبراهيم 
 ثانوي  نيجيريا 2095468514

مسؤول 

الخدمات 

 الخارجية

 نعم سنتين سنتين الجمعية  4000 40 كلي

محمد جاكير 

 حسين راجو
 نعم سنتين سنتين الجمعية  1300 40 كلي عامل عادي ثانوي  ةبنغالي 2438775856

جامنوتي فيجيان 

 سوهارتونو
 نعم سنتين سنتين الجمعية  1775 40 كلي عامل عادي ثانوي  إندونيس ي 660785

فاخر ماجد املرار 

 الغزالي
 ماجستير سوري 2081091699

مسؤول 

التخطيط  

 واملتابعة

 نعم سنتين سنتين الجمعية  4500 40 كلي

وليد بن عبد 

املجيد سراج 

 الدين

 نعم سنتين سنتين الجمعية  3850 40 كلي مبرمج ومصمم بكالوريوس مصري  2074868700
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 املؤهل الجنسية رقم الهوية االسم
 املسمى

 الوظيفي

 الدوام  

 )كلي جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية 

الراتب 

 الشهري 

الجهة التي 

تتحمل 

 الراتب

مدة سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

 إجمالي

 سنوات

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

عبد هللا يوسف 

 عبد هللا الطبّيب
 بكالوريوس سعودي 1076534310

ة املوارد ر مدير إدا

 البشرية
 ال سنوات 9 شهور  4 الجمعية  5300 40 كلي

عبد هللا سلطان 

 السياري 
 5900 40 كلي موظف كفاالت بكالوريوس سعودي 1087031603

الجمعية / 

 املوارد
 نعم سنوات 5 شهور  3

محمد بن عبد هللا 

 السالم
 دبلوم سعودي 1041243492

إداري الشؤون 

 اإلدارية 
 ال سنوات 10 سنتين الجمعية  2350 20 جزئي

منيرة عبدهللا 

 سليمان البطي
 سبكالوريو  سعودية 1000522860

مديرة القسم 

 املكلفة
 نعم سنوات 7 سنوات 6 الجمعية  4488 20 جزئي

ابتسام ابراهيم 

عبدالعزيز 

 الدغيشم

 سعودية 1046212617
بكالوريوس 

 ودبلوم
 ال سنتين شهر 2 الجمعية  2500 20 جزئي سكرتيرة

منيرة سنيد راشد 

 السيف 
 ثانوي  سعودية 1025984723

تنمية موارد 

 ماليه 
 نعم سنتين سنتين الجمعية  3518 20 جزئي

فوزية صالح علي 

 الكريديس
 سعودية 1026835882

كفاءة 

 ابتدائي 

مسئولة الشئون 

 املالية
 نعم سنوات 7 سنوات 7 الجمعية  4340 20 جزئي

هيله محمد 

 سليمان العقاب
 نعم سنوات 6 سنوات 6 الجمعية  3528 20 جزئي إرشاد أسري  ثانوي  سعودية 1030527970

 نعم سنوات 5 سنوات 5 الجمعية  3418 20 جزئيمسئولة موارد  ثانوي  سعودية 1036136537وجدان بدر علي 
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 املؤهل الجنسية رقم الهوية االسم
 املسمى

 الوظيفي

 الدوام  

 )كلي جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية 

الراتب 

 الشهري 

الجهة التي 

تتحمل 

 الراتب

مدة سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

 إجمالي

 سنوات

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

 مالية  النودلي

بدرية عبدهللا 

 صالح الهديب
 نعم سنوات 5 سنوات 5 الجمعية  3418 20 جزئي اجتماعية رعاية  بكالوريوس سعودية 1050297835

لولوه محمد 

 الهديبصالح 
 الجمعية  3570 20 جزئي شؤون موظفين ثانوي  سعودية 1036449898

سنتين 

 ونصف

سنتين 

 ونصف
 نعم

عزيزة سعد عويلي 

 السحيمي
 نعم سنوات 5 سنوات 5 الجمعية  3825 20 جزئي مسئولة برامج ثانوي  سعودية 1049896757

حمود عبدالرحمن 

 عبدالعزيز القاسم
 الجمعية  2977 20 جزئي حارس ابتدائي  سعودية 1036136529

سنة 

 ونصف

سنة 

 ونصف
 ال

نوره محمد 

 البراهيم الصلهام
 الجمعية  1400 20 جزئي مستخدمة ابتدائي  سعودية 1002488797

سنة 

 ونصف

سنة 

 ونصف
 ال

)     )         (  كافي  عدد العاملين بالجمعية:


 ( غير كافي    

 وأعضاء مجلس اإلدارة في رفع الكفاءة وبذل املزيد من الجهد للرقي بالخدمات املقدمة للفئة املستهدفة.وذلك بسبب رغبة الجمعية 



 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4

 اإلدارية التنظيمات و  اإلدارية الهيئة . أ

 : العمومية الجمعية  أعضاء عدد  في  التغير  -1

 .امرأة(     -  ) .( رجل     47)       م : العدد اإلجمالي: 2018عام   بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(    -   ) .( رجل     51)       م العدد اإلجمالي: 2018نهايةعام في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .نقص  /( عضو      4 )   يادة( ز  ( من بداية السنة األعضاء عدد في التغير  إجمالي

 :العادية العمومية الجمعية اجتماعات -2

 االجتماع تاريخ رقم االجتماع

 عدد الحضور 

الكشف  

التفصيلي 

بالحضور و 

املنوبين ومن 

 ناب عنهم

 عقد االجتماع من

 محضر االجتماع

 إرفاق

 فرز  محضر

 – األصوات

 تم حال في

 التصويت

 تزويد تم هل

 الوزارة

 بالكشوف

 واملحاضر

 باجتماع الخاصة

 الجمعية

 العمومية

 عشر خمسة خالل

 تاريخ من يوما

 االجتماع؟

 نيابة أصالة
 الدعوة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

 نعم ال يوجد مرفق الدعوة األولى مرفق 20 م30/05/2018 1

 

 ( الشخصية؟ )( نعم ) مصلحة لوجودالقرارات  بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل

 :العادية غير العمومية الجمعية اجتماعات -3

 (ال  عادية:  )    ( نعــــم             )   غير  عمومية  جمعية اجتماعات هل عقدت

   :العمومية الجمعية  قبل  من املكّونة الدائمة اللجان -4

 )    (ال( نعــــم القرارات؟)   وفعالية التشغيل وطريقة االجتماعات انتظام حيث من تنفيذها من الغرض اللجان حققت هل

 )   ال يوجد (   :الدائمة اللجان  اجتماعات

 : اإلدارة  مجلس -5

 أعضاء.   9للجمعية األساسية لالئحة اإلدارة طبقا مجلس أعضاء عدد

 أعضاء.   5اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق األدنى الحد

  )سنوات/ 4اإلدارة: )  مجلس دورة
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 مجلس اإلدارة

 هـ 1437/ 5/ 29 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

 هـ 1441/ 5/ 29 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

    9)      عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي
ً
 (عضوا

 يوجد زيادة أو نقصال  التغير في عدد األعضاء عن الالئحة) زيادة/نقص( عضوا

 ال يوجد تغيير سبب التغير في عدد األعضاء

 9 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

 ال يوجد عدد املعينين من الوزارة

 % 100 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من 

 الوزارة  ) نعم ( )ال(وافقت عليه 

 ال يوجد موظفين من أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية

هل املوظفين من مجلس اإلدارة تمت املوافقة لهم من  -في حال كان الجواب ال 

 الوزارة ؟

 ال يوجد موظفين من أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية

 ال يوجد موظفين من أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية :إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة جلس اإلدارة 

 

 :   2018اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  -6

 

رقم 

 االجتماع
 أهم القرارات إن وجدت تاريخه

تم تنفيذها 

 )نعم/ال(

سبب عدم 

 التنفيذ 

 تم إرفاق املحضر

 )نعم/ال(

 هـ 1439/ 5/ 20 39/ 23

تكليف أعضاء مجلس اإلدارة بشراكات  -1

وافقة على املوازنة التقديرية  -2مجتمعية  امل

احتساب دخل االم ضمن  -3م 2018للعام املالي 

قبول  -4(ريال 2500دخل االسرة فيما زاد على )

عضوية االستاذ / عبداملحسن بن صالح اللهيب 

عضو في الجمعية العمومية بعد تسديده 

وافقة باإلجماع على صرف مبلغ امل  -5االشتراك. 

 نعم  نعم
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رقم 

 االجتماع
 أهم القرارات إن وجدت تاريخه

تم تنفيذها 

 )نعم/ال(

سبب عدم 

 التنفيذ 

 تم إرفاق املحضر

 )نعم/ال(

(ريال كبدل غالء معيشة للموظفين 500وقدرة )

 السعوديين بالجمعية

 هـ 1439/ 6/ 25 39/ 24

توجه الجمعية نحو العمل املميز ودخولها في  -1

 -2منافسات جائزة السبيعي للتميز املؤسس ي.  

وافقة على إقامة حفل لختام االنشطة نهاية  امل

س ي وبالتحديد بداية شهر رمضان على العام الدرا

شرف صاحب السمو امللكي أمير منطقة القصيم 

الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز 

حرص الجمعية على التواجد في  -3حفظه هللا 

املحافل السياحية واالجتماعية واالعالمية 

 في 
ً
ووجودها في مهرجان ربيع بريدة ومشاركتها حاليا

بناًء على خطاب  -4وة والشكوالتة.مهرجان القه

رئيس لجنة املشاريع وتنمية املوارد املالية رقم 

م بخصوص كفالة 2018/ 3/ 6وتاريخ  18/ 2/ 104

 لوجود حساب املواطن وضعف 
ً
املستفيدين ونظرا

االمكانات املالية للجمعية وبما ان حد العمر 

 لوجود  18لليتيم املقرر بالجمعية 
ً
سنة ونظرا

وافقة باألغلبية أعمار أكبر م ن ذلك تمت امل

بإخراج وانهاء كفالتهم بالتدرج وعلى لجنة الرعاية 

 التدرج املناسب ووضع آلية لها. مرعاهوالكفاالت 

 نعم  نعم

 هـ 1439/ 8/ 15 39/ 25

وافق املجلس باإلجماع على تفويض رئيس  -1

املجلس في البيع والشراء واالفراغ وقبول االفراغ 

وتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية 

ستعرض ا -2والخاصة وله الحق في تفويض غيره.

عضو مجلس االدارة االستاذ أحمد بن سليمان 

السعيد رئيس لجنة الرعاية والكفاالت تقرير 

املستفيد وإنهاء بعض بخصوص كفالة 

 :املستفيدين بالتدريج وتم التوصل الى ما يلي

وافقة باألغلبية على ابقاء املستفيد من فئة  -أ  امل

إعادة دراسة فكرة ) كفالة طالب جامعي ( -ب()أ 

 
ً
استعرض املجلس خطاب رئيس  -3.وعرضها الحقا

 18/ 2/ 198لجنة املشاريع وتنمية املوارد رقم 

 نعم  نعم
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رقم 

 االجتماع
 أهم القرارات إن وجدت تاريخه

تم تنفيذها 

 )نعم/ال(

سبب عدم 

 التنفيذ 

 تم إرفاق املحضر

 )نعم/ال(

بخصوص عرض شراء وقف م 2018/ 5/ 1وتاريخ  

استثماري للجمعية ) عمارة تجارية استثمارية ( 

وافق  8بطريق الثمانين  بمبلغ  مليون ريال فقد 

املجلس باإلجماع على الشراء وشكر املجلس رئيس 

وأعضاء لجنة املشاريع وتنمية املوارد على ما 

 يقومون به من جهود .

 هـ 1439/ 8/ 27 39/ 26

واقرار امليزانية والحساب تمت  -1 املصادقة 

قبول عضوية  -2م .2017الختامي  للجمعية لعام 

االستاذ / وليد بن عبدهللا املزيد عضو في الجمعية 

 العمومية .للجمعية.

 نعم  نعم

 هـ 101439/ 19 39/ 27
عقد شراكة مع قناة املجد لإلعالن عن وقف 

 جديد للجمعية .
 نعم  نعم

 هـ 1439/ 11/ 25 11/ 28

تم اطالع املجلس على تعميم مركز التنمية بدعم 

الوزارة لوظيفة املحاسب والباحث االجتماعي 

ووجه املجلس بالتواصل مع املركز لالطالع على 

 تفاصيل اكثر.

 نعم  نعم

 هـ 1440/ 1/ 22 40/ 29

تم االطالع على نتيجة إعادة دراسة  -1

وافقة مقترح)إنشاء لجنة لرعاية األرملة (  وتمت امل

 باألغلبية . 

 نعم  نعم

 هـ 1440/ 2/ 12 40/ 30
تم تشكيل لجنة بخصوص مبنى مركز طموح  -1

 الجديد
 نعم  نعم

 هـ 1440/ 5/ 9 40/ 31

اعتماد  -2اعتماد املوازنة التقديرية باإلجماع 

وافقة على  -3م2019الخطة التشغيلية لعام  امل

دخلها أن تبقى األسر فئة )ج( املوجودة التي زاد 

 -3ريال للفرد. 1100ريال بما ال يتجاوز  1000

وافقة  -4اعتماد فتح مكتب في العثيم مول.  امل

 على انضمام أعضاء الجمعية العمومية الجدد 

 نعم  نعم

 هـ 1440/ 5/ 23 40/ 32

 من : -1
ً
 تشكيل املجلس بانضمام كال

 الدكتور / سليمان بن حمد الصقري -

 االستاذ/ صالح بن ابراهيم العييري.-

 نعم  نعم

 

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


 ( ال    
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 نوع املنع تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      

  : اإلدارية التنظيمات -7

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

)       ( نعم    )     أخرى  شركات


 ( ال    

)       ( نعم    )     املتنقلة؟ أو الثابتة أو النقدية سواء الجمعية أصول  استهالك أو صرف في تحول  وقع هل


 ( ال    

)      :بواسطة الجمعية أموال من الصرف يتم


)    نقدا     (   ال )         شيكات(     


 تحويل (     

  الصرف: ال يوجد وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح الصرف نقدا حالة في
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 اللوائح: .ب

 إرفاق )نعم / ال (  اللوائح 

 تم اإلرفاق نعم املعتمدة و املحدثة للجمعية األساسية الالئحة

 تشتمل و بالجمعية البشرية للموارد الئحة توجد

 سلم على
 تم اإلرفاق نعم

 ,واإلجازات ,والترقيات ,واملكافآت ,والرواتب األجور 

 ومكافأة
 تم اإلرفاق نعم

 تم اإلرفاق نعم وغيرها ، الخدمة نهاية

 والنقدية،  العينية املساعدات لصرف الئحة توجد

 معتمدة
 تم اإلرفاق نعم

 تم اإلرفاق نعم اإلدارة مجلس

 املدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

 إذا - الجمعية؟ في القياديين التنفيذي واملوظفين

 راتب بها حدد اآللية التي فما هي ال، اإلجابة كانت

 التنفيذي؟ املدير

 تم اإلرفاق نعم

 تم اإلرفاق ال أخرى 

 :التالية السجالت الجمعية تستخدم : اإلدارية السجالت .ت

 السجل نوع السجل
  تستخدمه الجمعية هل

 )ال/نعم(
 مالحظات

 اإلدارية السجالت

 - نعم العمومية الجمعية في العضوية سجل

 - نعم العمومية الجمعية اجتماعات سجل

 - نعم اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

 ال يوجد لجان ال واملؤقتة الدائمة اللجان سجل

 - نعم النشاطات سجل الفنية  السجالت

 

املالية  املساعدات من املستفيدين سجل

،  املستفيد اسم (التالي: ويتضمن والعينية، 

 املساعدة ومجال ،  جنسيته و هويته،  ورقم

تاريخ  و ،  "ترميم / كفالة / إيجار سداد" كـ 

 و ، " مادي أو عيني " الدعم ونوع ، املساعدة

 / شيك "التسليم وطريقة ، املساعدة مبلغ

  " عينيا الدعم كان إذا استالم / تحويل  / نقد

 إلكتروني وورقي نعم
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 : السياسات

 إرفاق )ال/نعم( لـ:  اإلدارة مجلس من معتمدة و مكتوبة سياسة الجمعية هل لدى 

 تم اإلرفاق نعم املصالح تعارض سياسة

 تم اإلرفاق نعم البالغات مقدمي وحماية املخالفات عن اإلبالغ سياسة

 تم اإلرفاق نعم البيانات خصوصية سياسة

 تم اإلرفاق نعم وإتالفها بالوثائق االحتفاظ سياسة

 تم اإلرفاق نعم التبرعات جمع سياسة

 تم اإلرفاق نعم ومكاتبها وفروعها املنظمة على واإلشراف الرقابة آليات سياسة

 تم اإلرفاق نعم وتقييمها

 اإلرفاقتم  نعم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس بين الصالحيات مصفوفة سياسة

 تم اإلرفاق نعم الثالثة واألطراف املنفذين الشركاء مع التعامل  سياسة

 تم اإلرفاق نعم السلوك قواعد سياسة

 تم اإلرفاق نعم املتطوعين إدارة سياسة

 تم اإلرفاق نعم اإلرهاب تمويل  وجرائم األموال غسل  بعمليات االشتباه مؤشرات

 تم اإلرفاق نعم اإلرهاب تمويل جرائم و األموال غسل  عمليات من الوقاية سياسة

 - ال .... أخرى 

 : اإلفصاح .ث

 هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس االدارة االسم 

عبدالرحمن بن محمد سليمان  

 البليهي 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 نائب الرئيس عبدالعزيز بن محمد حمد الفراج

 أمين الصندوق  عبدالعزيز ناصر الصبيحي عبدهللا بن  
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 :التالية الوثائق عن االفصاح تم كيف

 
موقع 

 الجمعية

فصح مباشرة 
ُ
ت

 عند الطلب
 ال توجد ال يفصح عنها

 وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية


 


   

 الشامل النموذج


 


   

 سياسة تضارب املصالح


 


   

 القوائم املالية


 


   

 سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق وإتالفها


 


   

 أسماء أعضــاء مجالـس اإلدارة


 


   

  راتب املدير التنفيذي


   

 أسماء املوظفين القياديين في الجمعية


 


   

اسم وعنوان وهاتف الشخص املسؤول عن 

 االحتفاظ بسجالت و وثائق الجمعية
 


   

 التقرير السنوي 


    

   ()    ال نعم (   ) ؟ املتطوعين إدارة في متخصصة وحدة الجمعية لدى هل

 

عدد ساعات  إجمالي

 املتطوعين

 العام هذا املتطوعين خالل عدد
 الوحدة املسؤول عن اسم الجوال رقم

 ذكور  إناث

 عبد هللا بن يوسف الطبّيب 0591276655 50 250 3500

 

 عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي مع تجارية  او  عائلية عالقة لهاملوظفين القياديين  او  املدراء اإلدارة أو من أعضاء مجلس  أحد يوجد هل

 ( ال     )       ( نعم           )     ؟ الجمعية في  اخر 

 

 العالقة تفصيل  نوع العالقة )تجارية / عائلية( منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف

      

 

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

 : - وجد إن – املاضية األربعة السنوات خالل وذلك )وجدت إن اإلدارة مجلس في عضوا عمله باعتبار يتلقاها التي تعويضاته
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 تقديم خدمات ،منتجات إلخ( مع الجمعية ،إن وجدت .   (الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجاريةما 

  وذك : إن وجد –ريال( مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض10000) املبالغ التي تتجاوز 

  -:وجد إن– التعويض  قيمة ر

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

 29000 تلبيس كالدنك  -غرفة متنقلة  مجمع سليمان العمران الصناعي

 7000 دراسة هيدرولوجية لقطعة أرض حي األفق  مكتب الخدمات الهندسية والفنية

 68000 فواصل مرئية )تصميم فيديو( 5إنتاج  وكالة الساحل الشرقي للدعاية واإلعالن 

 500000 إعالنية لجمع التبرعات املالية لوقف أرض األفق إطالق وتنفيذ حملة تسويقية  شبكة املجد 

 7500 تنفيذ موقع إلكتروني وتطبيق جوال اندرويد وآيفون ملتجر إلكتروني مؤسسة بانوراما القصيم للحاسب اآللي 

 

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

 ال يوجد:  وجد إن –املاضية األربعة السنوات خالل الجمعية

   ()    ال  -نعم )  (  ؟ اململكة خارج  جهات من مبالغ الجمعية تلقت هل

 ال يوجد : وجد إن – دولية مؤسسات أو منظمات أو دول  مع االتفاقيات أو الشراكات أو التعاقدات عن اإلفصاح  يرجى

  : وجد إن –بالجمعية الخاصة واالستثمارات العقارات عن اإلفصاح  يرجى

 املالية  القيمة االستثمار/العقار نوع
وافقة إرفاق  مجلس أو العمومية الجمعية م

 الجمعية العمومية  بتفويض اإلدارة

 مرفق  3444000 أرض طموح حي الصفراء 

 مرفق  2097700 عنهطريق أبي بكر رض ي هللا -عمارة  الحمراء )حي الصفراء(

 مرفق  492403 استراحة الجمعية 

 مرفق  9558880 عمارة النهضة )طريق أبي بكر رض ي هللا عنه(

 مرفق  3850000 عمارة حي الفايزية طريق امللك سعود )  هدن  ( 

 مرفق  2750000 عمارة حي املنتزه الغربي طريق امللك سعود )شقق( 

 مرفق  5868750 عمارة حي النهضة طريق عمر بن الخطاب ) وقف بسمة يتيم (

 مرفق  8000000 عمارة البصيرية )الجردان( طريق الدائري الداخلي 

 

. 
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 واألنشطة  البرامج  .5

 :تحقيقها على  تعمل  التي الجمعية )رسالة( مهمة هي  ما

توفير برامج الرعاية األسرية لأليتام من الجنسين, بحدود نطاق خدمة الجمعية, بأعلى مستوى من الجودة من خالل حشد طاقات  الرسالة : 

 العمل الخيري واالجتماعي, وبناء شراكة مجتمعية فاعلة بغرض تمكينهم من بناء مستقبلهم, وخدمة مجتمعهم ووطنهم. 

 

 :األساسية لالئحة وفقا الجمعية أهداف  هي  ما

 وصف الهدف  م

رعاية األيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة من الجنسين وكذلك ممن استوفوا خدماتهم من الدور اإليوائية في مدينة بريده    1

 وما حولها وتعليمهم لكسب العيش واالنخراط في املجتمع ليكونوا أفراد صالحين لدينهم وامتهم ومجتمعهم.  

 .ترسيخ مبادئ اإلسالم وقيمه لدى األيتام وإرشادهم ملا فيه صالحهم وسعادتهم   2

 توفير الرعاية املادية واملعنوية لأليتام.    3

 توفير الرعاية االجتماعية و التعليمية والتدريبية لأليتام.   4

 توفير الرعاية الصحية والنفسية والبدنية.   5

 .السعي إليجاد فرص العمل لأليتام وتطوير قدراتهم العلمية والفكرية واإلبداعية   6

 للعاملين املقدمة الداخلية بالبرامج : الجمعية تقدمها التي  والخدمات واألنشطة بالبرامج  بيان

 نوع البرنامج 

 البرنامج  اسم
 وصف للبرامج والخدمات والنشاطات 

إجمالي عدد  

 املستفيدين 
 املصروفات  اإليرادات 

هل البرنامج  

ضمن نطاق 

الخدمة   

 الجغرافي؟ 

 : برامج  
ً
أوال

 الكفاالت 

مصروفات نقدية )الكفالة الشاملة لأليتام( :  كفالة شاملة  -1

لليتيم تشمل جميع احتياجاته املادية والتعليمية والتربوية وتبلغ 

 في حساب  500قيمة الكفالة 
ً
املستفيد يضاف ريال  تودع شهريا

 لها برامج الرعاية املوسمية في مواعيدها .

يتيم  1220

 ويتيمة
7086977 5859200 

ضمن نطاق 

 الخدمة

مصروفات نقدية )كفالة األرمل(:  وهي كفالة والدة اليتيم  -2

ريال  250التي لم يبقى له في الحياة سواها, وتبلغ قيمة الكفالة 

.
ً
 شهريا

 1.140.750 164681 أرملة  380
ضمن نطاق 

 الخدمة
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 نوع البرنامج 

 البرنامج  اسم
 وصف للبرامج والخدمات والنشاطات 

إجمالي عدد  

 املستفيدين 
 املصروفات  اإليرادات 

هل البرنامج  

ضمن نطاق 

الخدمة   

 الجغرافي؟ 

مصروفات نقدية )كفالة املستفيدين(:  وهو من تجاوز سن  -3

ريال  250اليتيم وال زالت حاجته باقية  وتبلغ قيمة الكفالة 

.
ً
 شهريا

 893.500 145.000 مستفيد 297
ضمن نطاق 

 الخدمة

: برامج  
ً
ثانيا

الرعاية  

 املوسمية 

هي مساعدة مالية تقدم لأليتام  لتوفير   السلة الرمضانية: -1

 1221املتطلبات األساسية في شهر رمضان املبارك, حيث قدمت 

 ريال للسلة. 200سلة * بتكلفة  

   244.200   244.200 سلة 1221
ضمن نطاق 

 الخدمة

هي مساعدة مالية تقدم لأليتام لتوفير  الحقيبة املدرسية: -2

 200حقيبة * بتكلفة   1193املستلزمات املدرسية , حيث قدمت 

ريال للحقيبة ,   وبلغ إجمالي املصروف على هذا البرنامج 

 ريال.  238.600

   238.600   238.600 حقيبة  1193
ضمن نطاق 

 الخدمة

مرات في  4وهي مساعدة مالية تقدم لأليتام   برامج الكسوة: -3

كسوة عيد  -السنة لتوفير الكساء وتشمل )كسوة عيد الفطر 

كسوة الشتاء(,حيث قدمت  –كسوة الصيف  –األضحى 

ريال للكسوة  200كسوة * بتكلفة  4924الجمعية لهذا العام 

 ريال. 984.800،وبلغ إجمالي املصروف على هذا البرنامج 

   984.800   984.800 كسوة4924
ضمن نطاق 

 الخدمة

 كسوة الصيف -أ 
يتيم  1321

 ويتيمة
264300 264300 

ضمن نطاق 

 الخدمة

 كسوة الشتاء -ب
يتيم  1192

 ويتيمة
238400 238400 

ضمن نطاق 

 الخدمة

 كسوة عيد الفطر -ت
يتيم  1218

 ويتيمة
243600 243600 

ضمن نطاق 

 الخدمة

 كسوة عيد األضحى -ث
يتيم  1193

 ويتيمة
238.600   238600 

ضمن نطاق 

 الخدمة

 برنامج سكنى 

يقدم البرنامج ملساعدة  إيجارات منازل )برنامج سكنى( : ❖

أسر األيتام العاجزين عن سداد إيجارات منازلهم ، استفاد من 

دفعات = وبلغ  4مستفيد(  *   400أسرة تشمل ) 98البرنامج 

 ريال. 690.300إجمالي تكلفة البرنامج لهذا العام : 

أسرة تشمل  98

مستفيد(   400)

 دفعات 4*  

238400 690.300   
ضمن نطاق 

 الخدمة

 برنامج ساعد 

هو برنامج   صيانة وترميم منازل األسر )برنامج ساعد( : ❖

يقوم على تفريج الكرب واألزمات التي تواجه اليتيم واسرته مثل 

تقديم األدوات املنزلية وصيانة املنازل حيث تم صيانة وترميم 

 11.340 700 أسرتين
ضمن نطاق 

 الخدمة
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 نوع البرنامج 

 البرنامج  اسم
 وصف للبرامج والخدمات والنشاطات 

إجمالي عدد  

 املستفيدين 
 املصروفات  اإليرادات 

هل البرنامج  

ضمن نطاق 

الخدمة   

 الجغرافي؟ 

منازل أسرتين من املسجلين في الجمعية بلغت تكلفة البرنامج 

 ريال.11.340لهذا العام 

 17000 17000 أسرة 31 مساعدات : تبرعات نقدية -4
ضمن نطاق 

 الخدمة

املساعدات  

 العينية 

هي مواد عينية تقدم للمستفيدين حسب  املساعدات العينية :

 توفر الدعم أو الحاجة.
 258840 258240 أسرة 330

ضمن نطاق 

 الخدمة

البرامج  

 التنموية

هي برامج تساعد في  التدريب والتأهيل)برامج تمهير وتمكين(:

توعية املستفيدين و تنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرات وتوفير 

فرص العمل املناسبة لتحسين مستواهم املادي وتحقيق 

 االكتفاء الذاتي.

1220 165000 165000 
ضمن نطاق 

 الخدمة

برامج الحج  

 والعمرة 

هو برنامج لتحقيق طموح املستفيدين من  برامج الحج والعمرة:

الجمعية بأداء مناسكهم الدينية في الحج والعمرة حيث تقوم 

الجمعية عند توفر الدعم , بشرح مناسك الحج للراغبين في 

الحج  ومرافقة املشاركين بحمالت الحج والعمرة لتأديتهما 

كان  2018بأفضل شكل, حيث  تم تنفيذ حملتين عمرة في عام 

 مستفيد من أسر األيتام . 172املستفيدين منها عدد 

 مستفيد 172

تبرع بتوفير 

جميع 

متطلبات 

 العمرة

00 
ضمن نطاق 

 الخدمة

التعليم  

والتربية  

 والترفيه 

وهي برامج تهدف  )كفالة تربوية وتعليمية وترفيهية مركز طموح (

إلى تربية اليتيم وتوجيهه واألخذ بيده حتى يشق طريقه في الحياة 

بتميز واعتزاز، كما ال تهمل االهتمام بالجانب الترفيهي, والعناية 

الحانية لتعويضه عن فقد والده وتخفيف شعوره بالحرمان , 

كما تقوم هذه البرامج بتعزيز املستوى الثقافي لدى اليتيم من 

البرامج الثقافية والدورات , باإلضافة إلى تنظيم الزيارات خالل 

 واالستضافات والرحالت داخل وخارج املنطقة.

198 166118 933389 
ضمن نطاق 

 الخدمة

 53458 53458 180 التغذية لطالب مركز طموح
ضمن نطاق 

 الخدمة

 54366 54366 180 الجوائز  ومستلزمات البرامج  لطالب مركز طموح
ضمن نطاق 

 الخدمة

 3750 3750 180 أجور نقل طالب مركز طموح
ضمن نطاق 

 الخدمة
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 نوع البرنامج 

 البرنامج  اسم
 وصف للبرامج والخدمات والنشاطات 

إجمالي عدد  

 املستفيدين 
 املصروفات  اإليرادات 

هل البرنامج  

ضمن نطاق 

الخدمة   

 الجغرافي؟ 

 77453 77453 60 الرحالت لطالب مركز طموح
ضمن نطاق 

 الخدمة

 29485 29485 180 الحفالت لطالب مركز طموح
ضمن نطاق 

 الخدمة

التواصل  

 االجتماعي 

برامج القسم النسائي: وهي الحفالت واللقاءات االجتماعية : 

برامج تعليمية وتربوية تستهدف يتيمات وأرامل الجمعية حيث 

تحوي على العديد من البرامج املنوعة في شتى املجاالت 

 االجتماعية املختلفة.

1220 6051 6051 
ضمن نطاق 

 الخدمة

 

 :الجمعيات للمستفيدين وحجمهابيان بنوع املساعدات التي تقدمها 

 

 نوع املساعدات 
 عدد املستفيدين 

 اجمالي مبلغ املساعدات  إجمالي عدد املستفيدين 
 غير سعوديون  سعوديون 

 9361150 1220 ال 1220 يتاماأل مساعدات 

 1140750 380 5 375 )والدة اليتيم( مساعدات أرامل 

 893500 297 ال 297 سنة( 22سن  -سنة  18املستفيدين )من سن 

 718640 400 ال 400 مساعدات أسر األيتام

 258840 330 - 330 مساعدات عينية

 1151901 180 ال 180 طالب مركز طموح

 12591677 2807 5 2802 املجموع
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 تمويل  وجرائم  األموال  غسل مخاطر ، واألنظمة اللوائح في  توعوية ، تطويرية برامج  ( الجمعية في  للعاملين  املقدمة  الداخلية  بالبرامج  بيان

 :  )اإلرهاب

 البرنامج تاريخ البرنامج مقدم البرنامج اسم م

 )|الجمعية املستهدفة الفئة

 العمومية

 اإلدارات / اإلدارة مجلس /

 ) العاملين القيادية

 كشف إرفاق

 الحضور 

 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين م 3/10/2018 األستاذ سفيان التركي ورشة عمل منهجية التخطيط وإعداد الخطط  1

2  
دورة اإلرشاد األسري والتعامل مع اليتيم ملنسوبي 

 ومنسوبات الجمعية ومركز طموح

الدكتور خالد بن علي 

 العايد
 مرفق العاملين/اإلدارات القيادية  م 11/2018

 ورشة عمل )عطاء( للموظفين في تنمية املوارد  3
األستاذ أسامة بن 

 أحمد املالك
 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين م 11/2018

 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين هـ25/6/1439 الدكتور ياسر الشلبي دورة تنمية وتقدير الذات  4

 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين هـ26/6/1439 الدكتور ياسر الشلبي دورة صناعة شخصية اليتيم  5

 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين هـ27/6/1439 الدكتور ياسر الشلبي دورة التحفيز نحو التغيير  6

7  
تهيئة التعامل مع اليتيم وإدارة الضغوطات النفسية 

 والعمل
 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين هـ1439شوال /  الدكتور ياسر الشلبي

 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين 23/10/2018 الدكتور سعيد املنوفي أساسيات في التعليم والتعلم  8

 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين هـ1439شوال /  الدكتور ياسر الشلبي دورة غرس القيم  9

 مهارات الحاسوب )برامج األوفيس(  10
هند ,حصه العقيلي 

 املطيري 

1/2-

 م 30/7/2018
 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين

 تنفيذ الزيارات الخارجية لتبادل الخبرة  11
األستاذ عبد الرحمن 

 بن محمد العجالن
 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين 16/9/2018

 نشر ثقافة التطوع  12
األستاذ أنس بن عبد 

 هللا الرميخاني
 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين 16/9/2018

 تحليل بيئة العمل  13
األستاذ فاخر بن ماجد 

 الغزالي
 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين 16/9/2018

14  
تم تنفيذ جلستين تثقيفين وتدريبة على معايير 

 جائزة التميز في العمل الخيري 

الدكتور محمد بن 

 عون هللا املطيري 
 مرفق اإلدارات القيادية /العاملين 3/2018

 .) ( ال -( نعم ) ؟ تسليمه قبل اإلدارة مجلس قبل من الشامل النموذج  اعتماد تم هل

 .اإلدارة مجلس من عليه والتوقيع واعتماده طباعته بعد النموذج الشامل إرفاق يرجى
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