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النموذج االشمل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج 

إلفصاح الجمعية لبيانتها ) العامة ، واإلدارية ، والبرامج واألنشطة ( للتحقق من 

فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من 

  .قبل أصحاب املصلحة 
 

 األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  تالبيانا -1

 عبدالرحمن بن سالم البليهش ي  اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج :  -1

 766466465619+ رقم جوال ممثل الجمعية :  -2

    info@sheffaa.org /al_blehshy@sheffaa.org البريد االلكتروني ملمثل الجمعية :  -3

 2517 بيانات النموذج لعام )التاريخ بامليالدي ( :  -6

 ( مقر رئيس    )  ( فرع   +نوع املقر : )   -4

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

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  -2

 البيانات التسجيلية والديموغرافية  -أ

 : الجمعية الخيرية لرعاية املصابين باألمراض املزمنة )شفاء( الرسمي للجمعية/للفرع كامــال االسم -1

 : جمعية شفاء لرعاية املصابين باألمراض املزمنةالرسمي لالسم يرمغا كونه حالة في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -2

 : جمعية اهليةالنوعي للجمعية التصنيف -3

  إناث/ذكور (   +  )   إناث(   )  ذكور (   )جنس الفئات املستهدفة :  -6

 املصابين باألمراض املزمنة الفئات املستهدفة : -4

 جميع الفئاتالفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 (  موجودة               )    (  غير موجودة+  )  :لجمعيةلدة تسجيل شهايوجد  هل -9

 392رقم الترخيص: الجمعية : رقم تسجيل  -8

  2559 – 1628: تأسيس الجمعية تـــــاريــــخ -7

 ه9/4/1663 تاريخ انتهاء شهادة التسجيل :  -15

 في حال عدم وجود الشهادة ، األسباب هي : 

1-............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

mailto:info@sheffaa.org
mailto:al_blehshy@sheffaa.org
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 ( نعم             )   ( ال +  هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  ) -11

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

2- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 ( اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج  + ) 

 ( اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع   +) 

 ( اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية   +) 

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

 مكة املكرمة  النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :  -12

 اعية بمكة املكرمةمركز التنمية االجتم: مركز التنمية االجتماعية املشرف على الجمعية   -13

 على الجمعية    -16
ً
 ................................................ :الجهة املشرفة فنيا

 بيانات التواصل  -ب

 بيانات التواصل 

 الجمعية الخيرية لرعاية املصابين باالمراض املزمنه نوان الوطني عال

 حي امللك فهد - 9763

 66وحدة رقم 

 32636مكة املكرمة  - 2111

 اململكة العربية السعودية

 66 رقم املبنى  

 شارع األمير محمد بن سلمان اسم الشارع 

 مكة املكرمة  املنطقة 
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املوقع الجغرافي )خريطة 

) 

 

 حي امللك فهد الحي 

 مكة املكرمة  املدينة 

 26363 الرمز البريدي 

 2111 الرقم اإلضافي 

 9763 صندوق البريد 

 766485556562 ة رقم جوال الجمعي

 5124333864 الهاتف 

 5124333864 الفاكس 

  /https://www.sheffaa.org املوقع االلكتروني 

 aa.orginfo@sheff :  البريد االلكتروني 

حسابات وسائل 

  االجتماعيالتواصل 

FFAA_SAter: SHEittwSnapchat/youtube/instgram/facebook/ 

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

 ( نعم      )     ( ال   +)       البريد اإلليكتروني مفعل

 

 

 

 

 

 

https://www.sheffaa.org/
mailto:info@sheffaa.org
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 واملكاتب الفروع  -ت

 (ال   +هل لدى الجمعية فروع ؟ )  ( نعم      ) 

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية :  -

املوقع الجغرافي  العنوان الفرع اسم 

 )خريطة(

رقم التواصل )  اسم مدير الفرع 

 الهاتف/ الجوال ( 

إرفاق موافقة 

  الوزارة

 ال يوجد  

  

 

 

 (ال +   )  ( نعم      )؟  مكاتب هل لدى الجمعية 

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية :  -

رقم التواصل )  اسم مسؤول املكتب  املوقع الجغرافي )خريطة( العنوان الفرع اسم 

 الهاتف/ الجوال ( 

إرفاق موافقة 

 الوزارة 

 ال يوجد
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 البيانات اإلدارية

 البيانات اإلدارية :  -3

 األعضاء املؤسسون :  -أ

 عضاء املؤسسينأسماء األ  م

 خالد عبد هللا طيب 1

 هاشم عبدهللا الباز 2

 منصور حمد الشعيبي 3

 

 اسماعيل أزدي بنتن 6

 

 عثمان عبدالرحمن ميمني 4

 

 حسين عبدهللا غنام 6

 

 عبدهللا بكر تونس ي 9

 

 علي أحمد مفتي 8

 

 عمار عبدهللا عطار 7
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  الجمعية العمومية بأعضاء بيان -ب 

 م العضواس
الجن

 سية
 جهة العمل تاريخ امليالد رقم الهوية الجنس

تاريخ 

 االلتحاق
 البريد االلكتروني رقم الجوال

نوعية 

العضوية 

) عامل / 

منتسب 

/فخري/ 

 شهري(

االنتظام في 

دفع 

 االشتراكات

)منتظم/غير 

منتظم/ ال 

يوجد 

سجل 

اشتراكات 

 محدث(

هل تم 

منح 

بطاقة 

عضوية 

 للعضو 

 ؟

 عبدهلل خالد
 عبدالرحمن

 طيب
 01/07/1374 1006628455 ذكر 

 

1428 590003534 dr.khaled.tayeb@gmil.com نعم منتظم  عامل 

 عبدهلل هاشم
 الباز

 - - مؤسس hashimbaz@gmail.com 555328272 1428 متقاعد 01/07/1381 1001142106 ذكر 

 حمد منصور
 الشعيبي

ؤسسم mansoursh@gmail.com 555555543 1428 الجزيرةبنك  05/07/1396 1010896932 ذكر   - - 

 اسماعيل
 بنتن أزدي

 01/07/1379 1047742016 ذكر 
امللك مدينة 

 عبدهللا
1428 506668008 Ismail.azdi.bntn@yahoo.com مؤسس - - 

 عثمان
 عبدالرحمن

 ميمني

 01/07/1374 1053630412 ذكر 

ا

 

1428 505502671 omaimani@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 عبدهلل حسين
 غنام

 01/07/1378 1008273854 ذكر 

 

1428555501617 hghannam1378@yaho.com نعم منتظم عامل 

 بكر عبدهلل
 تونسي

         1006628463 ذكر 

 أحمد علي
 مفتي

 نعم منتظم عامل profalimufti@gmail.com 555558700 1428  01/07/1373 1023400854 ذكر 

 عبدهلل عمار
 عطار

          ذكر 

 صالح مروان
 طيب سراج

 01/07/1381 1000570885 ذكر 

 

1431 556606661 dmtayeb@sheffaa.ors عمن منتظم عامل  

 خالد مهند
 طيب عبدهلل

 17/07/1404 1006628489 ذكر 

 

1428 590017902 mohand.tayeb@sheffaa.ors نعم منتظم عامل 

 خالد بن وليد
 عبدهلل بن

 طيب

 نعم منتظم عامل wtayeb@sheffaa.org 504504502 1428 27/12/1401 1006628471 ذكر 

mailto:dr.khaled.tayeb@gmil.com
mailto:omaimani@hotmail.com
mailto:hghannam1378@yaho.com
mailto:profalimufti@gmail.com
mailto:dmtayeb@sheffaa.ors
mailto:mohand.tayeb@sheffaa.ors
mailto:wtayeb@sheffaa.org
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 بن يوسف
 بن عبدالواحد

 خضري محمد

 01/07/1380 1018786564 ذكر 

 

1431 504507336 yousifkhodari@gmail.com نعم منتظم عامل 

 محمد محمود
 بصفر

 نعم منتظم عامل mmb22216@hotmil.com 505522216 1428  01/07/1372 1001128394 ذكر 

 صالح سحر
 نصير

 نعم منتظم عامل  s.naseer@windowslive.com 590017901 1428  01/07/1383 1006628463 انثى 

 بن عصام
 بن محمد
 االهدل احمد

 28/03/1398 1035790326 ذكر 

 

1435 555528993 lahspe@gmail.com نعم منتظم عامل 

 خالد هنيدة
 طيب عبدهلل

 06/04/1410 1067613784 انثى 

 

1428 554504502 hunaidat@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 خالد رغدة
 طيب عبدهلل

 نعم منتظم عامل r.tayeb@hotmai.com 561116867 1428  17/10/1414 1084253572 انثى 

 محمد
 عبدالرحيم

 كلنتن

 01/07/1370 1040263962 ذكر 
 

1430 505504525 klntn@sheffaa.ors نعم منتظم عامل 

 سليمان زين
 مفتي عبدهلل

 نعم منتظم عامل zen60@hotmail.com 506645320 1428  01/07/1360 1015152869 انثى 

 الفتاح عبد
 سندي ابراهيم

 01/07/1380 1010233367 ذكؤ 

 

1433 555515792 drsindy@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 حسن حسان
 الوافي

 01/06/1407 1037119128 ذكر 
 

 ال غير منتظم عامل  555544319 1432

 حسان حسن
 الوافي

 01/07/1368 1028849857 ذكر 
 

 ال غير منتظم عامل  555544319 1433

 فراس
 عبدالعزيز

 عالم

 29/06/1396 1005065311 ذكر 

 

1436 555500234 feras76@gmail.com نعم منتظم عامل 

 عمر فريد
 سنان

 01/07/1378 1010887196 ذكر 

 

1436 595504243 doaaffs@hotmail.com ال غير منتظم عامل 

 عبد صالحة
 سدايو الحميد

 نعم منتظم عامل Um.talaalfasi@gmail.com 555507040 1439  13/07/1382 1028759343 انثى 

 عمر عفاف
 سنان

 نعم منتظم عامل afaf65@hotmail.com 555501208 1436  01/07/1365 1051293882 انثى 

 محمود نور
 بصفر محمد

 نعم منتظم عامل noor-basfar@hotmail.com 594333319 1428 24/07/1402 1001128410 انثى 

mailto:yousifkhodari@gmail.com
mailto:mmb22216@hotmil.com
mailto:s.naseer@windowslive.com
mailto:lahspe@gmail.com
mailto:hunaidat@hotmail.com
mailto:r.tayeb@hotmai.com
mailto:klntn@sheffaa.ors
mailto:zen60@hotmail.com
mailto:drsindy@hotmail.com
mailto:feras76@gmail.com
mailto:doaaffs@hotmail.com
mailto:afaf65@hotmail.com
mailto:noor-basfar@hotmail.com
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 محمود نداء
 بصفر محمد

 06/08/1411 1070801186 انثى 

 

1439 595333376 neda.basfar1411@gmail.com نعم منتظم عامل 

 محمد سلوى
 بصفر عبدهلل

 نعم منتظم عامل mnooge-honey84@live.com 505522216 1428  01/07/1377 1002361085 انثى 

 عقيل ابتسام
 السقاف

 01/07/1379 1001128402 انثى 

 

1428 504902356 noor-basfar@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 حسن محمد
 عتيق محمد

 29/05/1402 1005182967 ذكر 
 

1434 555519794 monh.ateeg.82@gmil.com نعم منتظم عامل 

 محمد رحاب
 صفدر رشاد

 16/09/1401 1008517219 انثى 

 

1435 500807022 Labspe@gmail.com نعم منتظم عامل 

 حسن أحمد
 الحسني

 01/07/1372 1009599307 ذكر 

 

1430 555500995 7assnal7asani@gmail.com نعم منتظم عامل 

 حسن فايقة
 الحسني

 01/07/1381 1018584332 انثى 
 

1432 505527048 fhhassni@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 علي محمد
 يماني حسين

ملعا mohammad@gmail.com 555656330 2112 متقاعد 7/4/1951 1026328664 ذكر   ال غير منتظم 

 زكريا ثرية
 بيال عبدهلل

 01/02/1386 1023849175 انثى 
 

1431 548178863 thurayaa33@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 حسن بلقيس
 كمال

 01/07/1374 1021160385 انثى 
 

1429 555713354 Blqis.kammal@gmail.com   نعم منتظم عامل 

 عبدهلل البتوال
 العطاس طالب

 01/07/1375 1057426692 انثى 
 

1437 555515949 sloook@homail.com نعم منتظم عامل 

 أبو
 بكرمحمود

 بغدادي وبكرأب

 نعم منتظم عامل bgdadi747@gmil.com 555673050 1437  01/07/1366 1007411109 ذكر 

 أحمد جواهر
 قناديلي

 01/07/1372 1091116135 انثى 

 

1430 555543737 gogo.gg424@gmiail.com نعم منتظم عامل 

 محمد امتثال
 دوم حسين

 23/02/1386 1008196055 انثى 

 

1433 505533747 emtithall@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 محمد هتون
 بادوواد صدقة

 27/05/1400 1004854020 انثى 

 

1434 503303838 hato0o0on@hotmil.com نعم منتظم عامل 

 محمد هوازن
 بادوواد صدقة

 24/01/1404 1004854038 انثى 
 

1434 555572002 hmbadawood@gmail.com نعم منتظم عامل 

mailto:neda.basfar1411@gmail.com
mailto:mnooge-honey84@live.com
mailto:noor-basfar@hotmail.com
mailto:monh.ateeg.82@gmil.com
mailto:Labspe@gmail.com
mailto:7assnal7asani@gmail.com
mailto:fhhassni@hotmail.com
mailto:mohammad@gmail.com
mailto:thurayaa33@hotmail.com
mailto:Blqis.kammal@gmail.com
mailto:sloook@homail.com
mailto:bgdadi747@gmil.com
mailto:gogo.gg424@gmiail.com
mailto:emtithall@hotmail.com
mailto:hato0o0on@hotmil.com
mailto:hmbadawood@gmail.com
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 محمد هتان
 باداوود صدقة

 21/01/1398 1004854012 ذكر 
 

1434 555510104 hattanbadawood@gmail.com نعم منتظم عامل 

 أحمد منيرة
 كابلي محمد

 01/07/1372 1004854004 انثى 

 

1438 504504210 munerahkabli@gmail.com نعم منتظم عامل 

 عواطف
 خياط زيني

 01/07/1372 1062284219 انثى 

 

1433 505509508 akhayyat@sheffaa.org نعم منتظم عامل 

 سمية
 عبدالحميد
 عبدالغفور

 خياط

 05/07/1389 1009930411 انثى 
 

1434 504788188 skhayyat@sheffaa.org نعم منتظم عامل 

 عصام رذاذ
 بصري

 27/03/1401 1028896999 انثى 

 

1437 504158782 redrooze1@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 عصام سهيل
 يغمور

 08/06/1397 1007869785 ذكر 

 

1436 509288337 dr.yqhmor@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 غالم أنجب
 نبي

 01/07/1376 1007869777 انثى 

 

1437 505535745 anju-gh@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 عبدهلل
 سليمان
 الجاوي

 01/07/1363 1028759379 ذكر 
 

2012 555517066 Abeerj1@gmail.com نعم منتظم عامل 

 عبد رجاء
 مختار الحميد

 سدايو

 نعم منتظم عامل Abeerj1@gmail.com 505504030 2012  01/07/1378 1028759378 انثى 

 عبدهلل عبير
 ليمانس

 الجاوي

 11/03/1393 1028759395 انثى 

 

2012 505504030 Abeerj1@gmail.com نعم منتظم عامل 

 حسن سهيل
 قاضي

 01/07/1369 1028759395 ذكر 

 

2014 504502300 yaghmor@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 جمال زينب
 فلمبان الدين

 01/07/1374 1064247404 انثى 
 

1433 555515454 zozo106424@gmail.com نعم منتظم عامل 

 محمد حنان
 طيب

 نعم منتظم عامل g19h@hotmail.com 505548406 1438  01/07/1380 1011854287 انثى 

 خالد غادة
 طيب عبدهلل

 19/07/1406 1010338737 انثى 

 

1428 564491147 g19h@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 خالد دانية
 طيب عبدهلل

 نعم منتظم عامل dno.tayeb@hotmail.com 596706050 1437  11/12/1420 1108493345 انثى 

mailto:munerahkabli@gmail.com
mailto:akhayyat@sheffaa.org
mailto:skhayyat@sheffaa.org
mailto:redrooze1@hotmail.com
mailto:dr.yqhmor@hotmail.com
mailto:anju-gh@hotmail.com
mailto:Abeerj1@gmail.com
mailto:Abeerj1@gmail.com
mailto:yaghmor@hotmail.com
mailto:zozo106424@gmail.com
mailto:g19h@hotmail.com
mailto:g19h@hotmail.com
mailto:dno.tayeb@hotmail.com
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 محمد حياة
 بصفر

 نعم منتظم عامل mmb22216@hotmil.com 500033370 1433  01/07/1374 1001354222 انثى 

 عبد ابتسام
 نصير القادر

 نعم منتظم عامل g19h@hotmail.com 505501668 1428  01/07/1364 1028849854 انثى 

 إبراهيم ايمن
 كفية قاسم

 27/07/1403 1032597146 ذكر 

 

2019 555569733 aiman.k@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 أمين فاطمة
 يوسف

 البساطي

 نعم منتظم عامل fatmmah.b@windowslive.com 546801779 2008  01/07/1373 1019548443 انثى 

 عاطف أسامة
 بخش

 29/08/1409 1060112180 ذكر 

 

 نعم منتظم عامل  500693390 2016

 عبدهلل أحمد
 فادن عبدالملك

 نعم منتظم عامل  555537013 2017  27/05/1402 1007029026 ذكر 

 ليلى
 عبدالرزاق
 إسماعيل
 حافظ

 11/02/1400 1005478944 انثى 
 

2019 505522057 slolo2009@gmail.com نعم منتظم عامل 

 عبدهلل خالد
 العفيف

 02/11/1381 1010247334 ذكر 

 

2018 503534893 kh-aiafif5@yahoo.com نعم منتظم عامل 

 هلل لطف هبه
 قاري

 21/09/85 1050633450 انثى 

 

2018 549660977 drhibagari@gmail.com نعم منتظم عامل 

 محمد نبيل
 مفتي بكر

 01/07/1374 1002010526 ذكر 
 

2018 555645050 nabeelmbmufti@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 بكر محمد
 مفتي أسعد

 01/07/1349 1002776506 ذكر 
 

2018 555645050 nabeelmbmufti@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 محمد جواهر
 بصفر عبدهلل

 نعم منتظم عامل neda.basfar1411@gmail.com 554522276 2018  01/07/1364 1032647156 انثى 

 محمد ملكه
 بازيد عبدهلل

 18/11/1368 1032647172 انثى 

 

1439 553519996 mbazaid@mon.gov.sa نعم منتظم عامل 

 سعد محمد
 الجرف

 01/07/1377 1009699057 ذكر 

 

1439 505501453 mjurf2000@yhoo.com نعم منتظم عامل 

 محمد نجالء
 عطار نور

 03/09/1386 1019492014 انثى 

 

1439 505522057 najlaa1415@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 لمياء
 عبدالعزيز

 عبدهلل
 بشاوري

 نعم منتظم عامل lamia_azez@hotmail.com 506645320 2019 19/06/1390 1009902774 انثى 

mailto:mmb22216@hotmil.com
mailto:g19h@hotmail.com
mailto:aiman.k@hotmail.com
mailto:slolo2009@gmail.com
mailto:kh-aiafif5@yahoo.com
mailto:drhibagari@gmail.com
mailto:nabeelmbmufti@hotmail.com
mailto:nabeelmbmufti@hotmail.com
mailto:neda.basfar1411@gmail.com
mailto:mbazaid@mon.gov.sa
mailto:mjurf2000@yhoo.com
mailto:najlaa1415@hotmail.com
mailto:lamia_azez@hotmail.com
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 شادية
 عبدالعزيز

 صباغ علي

 02/06/1392 1050129475 انثى 

 

1440 532949107 shdia1392@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 عباس رؤي
 بخش احمد

 05/03/1411 1068001450030 انثى 

 

1436 541244206 Apple-4339@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 احمد محمد
 طيب حسن

 01/07/1370 1030389413 ذكر 
 

1140 504202021 Amb.mohammad@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 محمد صباح
 بصفر هلل عبد

 نعم منتظم عامل  544445646 2008 ربة منزل 01/07/1376 1060483946 ذكر 

 بن مقرن
 السيلمي فليح

 نعم منتظم عامل  555198470 1440  05/07/1406 1021881840 ذكر 

 سليمان نور
 مفتي هلل عبد

 نعم منتظم عامل Nor@sheffaa.org 506645320 1434  01/07/1347 1015152851 انثى 

 حسن هيام
 أبو حسين

 الريش

 27/06/1385 1006234981 انثى 

 

1436 509880412 H.a.lab@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 محمد هبة
 كبره سعيد

 15/12/1401 1045185418 انثى 

 

1434 543423544 Hkabrah@gmail.com نعم منتظم عامل 

 حسن نهلة
 بازيد ناصر

 نعم منتظم عامل Noor-basfar2hotmail.com 506645320 2018 ربة منزل  20/12/1960 1028849858 انثى 

 محمد هاللة
 خان رضا

 01/07/1385 1034819738 انثى 

 

2018 555065132 Helalahr@gmail.com نتظمم عامل  نعم 

 عبدهلل احمد
 بازيد محمد

 18/02/1402 1032647206 ذكر 

 

2018 500044416 A-a-b-66@hotmail.com نعم منتظم عامل 

 سوزان
 محمد سلطان

 الرحمن دليل
 معين

 نعم منتظم عامل Mueensusan@gmail.com 507533339 2018 12/01/1401 1006643058 انثى 

mailto:shdia1392@hotmail.com
mailto:Apple-4339@hotmail.com
mailto:Nor@sheffaa.org
mailto:H.a.lab@hotmail.com
mailto:Hkabrah@gmail.com
mailto:Helalahr@gmail.com
mailto:A-a-b-66@hotmail.com
mailto:Mueensusan@gmail.com
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 فواز
 عبدالسالم
 عبدالرب

 السليماني

 20/12/1400 1030456683 ذكر 

 

1440 555510853 Fzmh1980@gmai.com نعم منتظم عامل 

 عبدالرحن
 عبدالحفيظ
 االنصاري

 نعم منتظم عامل  505503592 2019 متقاعد 01/07/1374 1007735853 ذكر 

 أشواق
 محمد محمود

 خراشي

 05/03/1403 1011739891 انثى 

 

2019 555052512 asertalshoog@gmail.com نعم منتظم عامل 

 جمعان نورة
 الندوي جامع

 28/10/1400 1001395837 انثى 

 

2019 565533316 Magga_008@hotmail.com نعم منتظم عامل 

mailto:Fzmh1980@gmai.com
mailto:asertalshoog@gmail.com
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  : الجمعية العمومية املؤسسة من قبل ؤقتة / املاللجان الدائمة  - ت

ـــم الـلـجـنـــة ـــ  أسـ

 نوع اللجنة 

)دائمة 

 /مؤقتة(

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها
 اختصاصها

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال 

 كانت اللجنة مؤقتة(

هل يوجد عضو 

مجلس إدارة في 

اللجنة الدائمة 

 )نعم/ال(

اق تشكيل إرف

 اللجنة

 ال يوجد
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  بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية : -ث

 أعضاء املجلس

 د. خالد بن عبدهللا عبدالرحمن طيب االسم

 

 1006628455 رقم الهوية

 سعودي الجنسية 

 ذكر الجنس

ه1/9/1396 تاريخ امليالد  

 دكتوراه في الطب الباطني املؤهل

 الصحة  متقاعد وزارة جهة العمل الرسمية 

 استشاري امراض سكري  املسمى الوظيفي 

 0590003534 رقم الجوال

  Khaledtayeb2@hotmail.com  البريد االلكتروني

 رئيس مجلس اإلدارة  الوظيفة باملجلس

 مؤسس مدة الخدمة باملجلس

9/4/1637 تاريخ االلتحاق  

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 رئيسهل العضو مقيم في منطقة املقر ال

 )نعم/ال(

 نعم

)انتخاب/تعيين من  طريقة االلتحاق

 الوزارة(

 انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة 

 يرجى بيان السبب

 انتخاب

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
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 أعضاء املجلس

 أ. علي بن أحمد علي مفتي االسم

 

 1023400854 رقم الهوية

 سعودي الجنسية 

 ذكر الجنس

م1/9/1393 تاريخ امليالد  

 بكالرويوس املؤهل

 رجل أعال  جهة العمل الرسمية 

 رجل اعمال املسمى الوظيفي 

 0555558700 رقم الجوال

  profalimufti@gmail.cim  البريد االلكتروني

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 

 مؤسس مدة الخدمة باملجلس

9/4/1637 االلتحاقتاريخ   

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 )نعم/ال(

 نعم

)انتخاب/تعيين من  طريقة االلتحاق

 الوزارة(

 انتخاب 

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة 

 يرجى بيان السبب

 اليوجد

 نعم  العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
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 أعضاء املجلس

 أ. محمود بن محمد عبدهللا بصفر االسم

 1001128394 رقم الهوية

 سعودي الجنسية 

 ذكر الجنس

م1/9/1392 تاريخ امليالد  

 بكالرويوس املؤهل

 متقاعد  جهة العمل الرسمية 

 متقاعد املسمى الوظيفي 

 0544445646 رقم الجوال

  mahamod@sheffaa.org  البريد االلكتروني

 أمين الصندوق  الوظيفة باملجلس

3 مدة الخدمة باملجلس سنوات    

9/4/1637 تاريخ االلتحاق  

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 )نعم/ال(

 نعم

)انتخاب/تعيين من  طريقة االلتحاق

 الوزارة(

 انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة 

 ى بيان السببيرج

 ال يوجد تعيين

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
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 أعضاء املجلس

 أ. أبو بكر بن محمود بغدادي االسم

 100741109 رقم الهوية

 سعودي الجنسية 

 ذكر الجنس

 01/07/1366 تاريخ امليالد

 بكالوريوس املؤهل

 متقاعد جهة العمل الرسمية 

 رجل اعمال  املسمى الوظيفي

 0555673050 رقم الجوال

  BNB747@gmail.com  البريد االلكتروني

 عضو الوظيفة باملجلس

سنوات 3 مدة الخدمة باملجلس  

9/4/1637 تاريخ االلتحاق  

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 )نعم/ال(

 نعم

)انتخاب/تعيين من  طريقة االلتحاق

 وزارة(ال

 انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة 

 يرجى بيان السبب

 انتخاب

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
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 أعضاء املجلس

 د. مروان بن صالح سراج طيب االسم

 1000570885 رقم الهوية

 سعودي الجنسية 

 ذكر الجنس

1/9/1381 تاريخ امليالد  

 توراه دك املؤهل

 مستشفى النور التخصص ي جهة العمل الرسمية 

 استشاري جراحة قلب املسمى الوظيفي 

 0556606681 رقم الجوال

  Marwan.tayeb@hotmail.cim  البريد االلكتروني

 عضو مجلس إدارة الوظيفة باملجلس

سنوات 3 مدة الخدمة باملجلس  

9/4/1637 تاريخ االلتحاق  

 يوجدال  املكافأة إن وجدت

 هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 )نعم/ال(

 نعم

)انتخاب/تعيين من  طريقة االلتحاق

 الوزارة(

 انتخاب 

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة 

 يرجى بيان السبب

 انتخاب

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
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 أعضاء املجلس

 روس البارد. طارق بن سالم عيد االسم

 1042958270 رقم الهوية

 سعودي الجنسية 

 ذكر الجنس

1/9/1398 تاريخ امليالد  

 ماجستير املؤهل

 القطاع الخاص جهة العمل الرسمية 

 طبيب اخصائي امراض نفسية املسمى الوظيفي 

 0504506257 رقم الجوال

  Dr.tariqalbar@hotmail.com  البريد االلكتروني

 عضو مجلس اإلدارة لسالوظيفة باملج

3 مدة الخدمة باملجلس سنوات    

9/4/1637 تاريخ االلتحاق  

 يوجد ال املكافأة إن وجدت

 هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 )نعم/ال(

 نعم

)انتخاب/تعيين من  طريقة االلتحاق

 الوزارة(

 انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة 

 يرجى بيان السبب

 انتخاب

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
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  مجلس اإلدارة   :املؤسسة من قبل / املؤقتة اللجان الدائمة  -ت 

أســـــــم 

 الـلـجـنـــة

 نوع اللجنة 

)دائمة 

 /مؤقتة(

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها
 اختصاصها

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية 

عمل اللجنة ) 

حال كانت في 

 اللجنة مؤقتة(

هل يوجد 

عضو مجلس 

إدارة في 

اللجنة 

الدائمة 

 )نعم/ال(

إرفاق تشكيل 

 اللجنة

 ال يوجد

 

 

   اللجنة التنفيذية املكونة من مجلس اإلدارة -ج

 رئيس   أســـــــم

 الـلـجـنـــة

عدد 

 أعضائها

قائمة بأعضاء 

 اللجنة 

املهام 

املفوض 

 فيها 

 صالحياتها
تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال 

كانت اللجنة 

 مؤقتة(

إرفاق 

تشكيل 

 اللجنة

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 22

 

 

   املدير التنفيذي -ج

 املدير التنفيذي

 عبد الرحمن بن سالم البليهش ي  االسم 

 1598864668 رقم الهوية 

 سعودي الجنسية 

 م 8/6/1772 تاريخ امليالد 

 رجل الجنس : رجل /امرأة 

 اخصائي أول إدارة صحية  املؤهل 

 سنوات 9 سنوات الخبرة 

 كلي دوام )كلي /جزئي(

 ساعة 68 ساعات العمل األسبوعية 

)
ً
 اليوجد املسمى الوظيفي )في حال كان الدوام جزئيا

 ريال 19455 الراتب الشهري 

 الجمعية الجهة التي تتحمل الراتب 

 سنوات 3 ي الجمعية مدة خدمته ف

 نعم االجتماعية )نعم/ال( بالتأميناتمسجل 

 مرفق إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي

 مكة  العنوان : املنطقة 

 مكة املدينة 

 بطحاء قريش الحي 

 بطحاء قريش الشارع 

 9516 رقم املبنى

 9763 صندوق البريد 

 2663 الرمز البريدي 

 2111 إلضافي الرقم ا

 5466465619 رقم الجوال 

 blehshysheffaa.org-Al البريد اإللكتروني 
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   املوظفون بالجمعية  -د

 

 ( غير كافي  ) (  كافي    + ) عدد العاملين بالجمعية:

...............................................................................................................................................................................ببسب

......................................................... 
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .6

 اإلدارية التنظيمات و اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعية .1

 .امرأة(  21)    .( رجل18  )     عام  : العدد اإلجمالي:ال بداية في املسددين ةالعمومي الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(    21)   .( رجل 18 )      العدد اإلجمالي: : عامال نهاية في املسددين العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو 0زيادة/نقص )    :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير

 
 :  العادياجتماع الجمعية العمومية   .2

 

رقم 

 االجتماع 

الكشف  عدد الحضور  تاريخه

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين ومن 

) يبين  ناب عنهم

فيه تاريخ 

التحاق العضو 

 ونوع العضوية (

إرفاق  عقد االجتماع من

حضر م

 االجتماع

إرفاق 

محضر 

فرز 

األصوات 

في  –

حال تم 

 التصويت 

هل تم تزويد 

ة بالكشوف الوزار 

واملحاضر الخاصة 

 الجمعيةباجتماع 

العمومية خالل 

 
َ
خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع 

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

ال  نعم مرفق 16 24 35/12/2525 11

 يوجد

ال 

 يوجد

ال يوجد  مرفق

 تصويت

 نعم
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 شخصية؟  مصلحة لوجود تالقرارا بعض على التصويت من ةالجمعية العمومي أعضاء بعض منع تم هل

 ( ال ■  )( نعم )

 

 مالحظات السبب اسم العضو

 ال يوجد

 

 (ال   ■( نعــــم             )  )عادية:   غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت .3

 

رقم 

 االجتماع

عدد  تاريخه

 الحاضرين

إرفاق الكشف 

 التفصيلي

بالحضور واملنوبين 

ناب عنهم ومن 

)يبين فيه تاريخ 

التحاق العضو 

 ونوع العضوية ( 

 الطالبة الجهة

الوزارة، )

 مجلس

 %22اإلدارة،

من الجمعية 

  العمومية 

سبب 

 االجتماع

إرفاق 

 املحضر 

إرفاق محضر 

فرز األصوات 

في حال تم 

 التصويت 

هل تم تزويد الوزارة 

بالكشوف واملحاضر 

الخاصة باجتماع 

العمومية  الجمعية

الل خمسة عشر خ

 من تاريخ 
َ
يوما

 االجتماع 

 ال يوجد 

 

 

 :املكونة من قبل الجمعية العمومية   اللجان الدائمة  .6

 ؟  )    ( نعم    )     ( ال حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات

رقم  اللجنة

 االجتماع

م إرفاق ت أهم القرارات تاريخه

 املحضر

 )نعم/ال(

 ال يوجد 
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 :اإلدارة مجلس .4

 لالئحة األساسية للجمعية 
ً
 اعضاء 9 :عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

  أعضاء  6 :املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة األدنىالحد 

 سنة/سنوات(  6: دورة مجلس اإلدارة

 ساسية حسب بيانات الالئحة األ  مجلس اإلدارة 

 21/1/2112 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي 

 1/1/2122 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي 

 7 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

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

 يوجد ال سبب التغير في عدد األعضاء 

 11 ومية عدد املنتخبين من الجمعية العم

 7 من الوزارة  املعينينعدد 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت لهم الوزارة 

 ؟

 نعم

 مرفق إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة 
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 :العام اجتماعات مجلس اإلدارة خالل  .6

رقم 

 االجتماع
 جدتأهم القرارات إن و  تاريخه

تم 

تنفيذها 

 )نعم/ال(

سبب 

عدم 

 التنفيذ

تم إرفاق 

 املحضر

 )نعم/ال(

 قائمة الحضور 

1 2112 

تم االطالع على تقرير مدير الجمعية لتطوير االداري واعتماده / 1
 للحصول على شهادة االيزو .

الموافقة على عقد شركة توريد المستلزمات الطبية حسب الموصفات / 2
 المتفق عليها .

ع المجلس على قرارات اللجنة التنفيذية ال فتتاح مركز الكلى في اطل/ 3
 غرة شهر رجب 

لاير )سائق   2222توحيد العقود لسائقين  على أن تكون رواتبهم / 4
االف لاير لسائق المركز المتنقل ) سائق عام  3222الخاص ( و 

لاير واستكمال توحيد  1022(وتوحيد عقود عمال النظافة على أن تصبح 
 اقي الوظائف اتباعاً.ب

 

 مرفق نعم  نعم

2 2112 

/ تجهيز مركز الكلى استعداداً  لبدء  تشغيل اعمال الصيانة الغير طبية 1
وتأمين األثاث و اوصى  بأستكمال اعمال الصيانة الطبية والتأمين 

ثمن  والقوى الطبية األزمة لتشغيل المركز حسب الخطة الألزمة .
 بها ادارة الجمعية فيالمجلس الجهود التي قامت 

/ شكل المجلس لجنة لمراجعة الدليل التنظيمي والتشغيلي برئاسة نائب 2
الرئيس أ. علي بن احمد مفتي وعضوية عضو المجلس               د. 

مروان صالح طيب ومدير الجمعية أ. عبد الرحمن البليهشي على أن تقدم 
 اللجنة مالحظاتها في االجتماع القادم.

المجلس على النسخة الجديدة من عقد تشغيل اجهزة غسيل الكلى  / اطلع3
 ووافق عليها باإلجمال .

/ اطلع المجلس على العقد الجديد لبرنامج الحاسب االلي وتمت الموافقة 4
عليه بشرط أن يحتوي على البرنامج الطبي الخاص بتشغيل العيادات 

 ومركز الكلى .
الجمعية الحالي لمدة ثالثة اشهر  / وافق المجلس على تمديد ايجار موقع0

 الف لاير . 02هـ بمبلغ 1442إلى نهاية شهر رمضان 
/ اطلع المجلس على اتفاقية الشراكة مع كلية الطب وجامعة أم القرى 6

 ووافق عليها باألجماع .
 

  نعم

 مرفق نعم

3 2112 

في آخر اسبوعين في  / تحديد موعد افتتاح مركز الكلى التخصصي1
 . شعبانشهر 

ما ب لطلب التنسيق مع راعي الحفل . العام لسعادة  المدير خطاب/ رفع 2
 . ونائبه  يناسب سمو االمير

 لجمعية.ل مكاتب تعريفيةرفع خطاب لمكتب التنمية بمكة المكرمة لفتح / 3
        ي  :تتمثل فلمركز الكلى الموافقة على تشكيل لجنة اشرافية عليا / 4

 الد طيبرئيس مجلس االدارة د. خ
 رئيس لجنة النظار أ عبد هللا الفايز

 الداعم الحصري  أن وجد أو من يختاره رئيس المجلس .
 .سنوات  7لمدة عقد تشغيل مركز الكلى التخصصي  تمديد / 0
لرعاية المصابين   تغير صيغة العقد بأسم المؤسسة الخيرية/ 6

 باألمراض المزمنة شفاء.

  نعم

 مرفق نعم
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 قاط بيع/ خطابات للبنوك لفتح ن7
لاير 1222/ صرف مكافئة مالية للدكتور اسامة عبد الحق  بمقدار 8

 شهرياً  لفترة ثالثة اشهر .
 / انشاء ادارة خاصة بالتطوع .9

 / حث اعضاء المجلس على المشاركة في تنمية الموارد المالية .12
 / مضاعفة الجهود لفتح مكتب في المنطقة المركزية .11

 

6 2112 

 فالتوظي واعتماد بالعوالي، التعريفي المكتب استئجار عقد المجلس تمداع/ 1
 . للتشغيل الالزمة البشرية للكوادر

 شركة على الدعوى رفع اعادة في للنظر محامي بتكليف المجلس اوصى/  2
 . الشركة على المالية المطالبة لمتابعة للتسويق السبعة االفكار

 . التخصصي الكلى مركز على العليا فاالشرا لجنة تشكيل قرار اعتماد/ 3
 الكلى لمركز الخارجية العيادات من جزء تأجير على المجلس موافقة تمت/ 4

 .المركز على ريعه يعود
 . دفعات على بالمركز  المختبر قسم تجهيز اعتماد/ 0
 المالية الموارد تنمية في للمساهمة المجلس اعضاء االدارة مجلس رئيس حث/ 6

 . للجمعية المالية دامةاالست لتحقيق
 . المحتوى وصناعة اإللكتروني التسويق عقود على المجلس وافق/ 7

 
 
 نعم جزئيا

لم يتم 

التأجير 

 للعيادات

 مرفق نعم

4 2112 

وافق المجلس على افتتاح مركز الكلى في العشر األواخر من شهر / 1
 رمضان المبارك.

الخيرية على أن  عقد اتفاقية عالج  المرضى مع مؤسسة حسن طاهر/ 2
يتم استكمال التفاوض في العقد عن طريق رئيس مجلس االدارة والمدير 

 العام.
وافق المجلس على اتفاقية مستشفى قوى األمن بمكة والتي تضمنت / 3

 الشراكة والتعاون في مجاالت مختلفة.
 222وافق المجلس على اتفاقية وزارة الصحة التي تضمنت عالج / 4

 لعيون.حالة من امراض ا
 وافق المجلس على اطالق المتجر االلكتروني للجمعية./ 0
فوض المجلس االستاذ علي مفتي واالستاذ ابو بكر بغدادي لمتابعة / 6

 برنامج الوقف.
الموافقة على اخذ الموقع المقترح في برج الصفوة كمعرض تعريفي / 7

 للجمعية .
 

 
 
 نعم جزئيا

لم يتم 

فتح 

مكتب 

 تعريفي في

أبراج 

 وةالصف

 مرفق نعم

6  

اطلع المجلس على استكمال جميع متطلبات التشغيل للمركز من / 1
الجوانب االدارية والفنية والطبية كم اطلع على الخطاب المرفوع إلى 
رئيس مجلس نظار الوقف والذي تضمن عدم امكانية تشغيل المركز 
بسبب عطل في نظام موقع التراخيص الطبية  بوزارة الصحة و أن 

 ل جاري على حل هذه المشكلة.العم
اطلع المجلس على التقرير المالي وحجم المبالغ الواردة وطلب / 2

تفصيالً لمصادر الدخل واكد على دعم قسم تنمية الموارد والعالقات 
فاء لتحقيق تطلعات الجمعية المالية من التبرعات  .   العامة بموظفين أكِّ

أن راتب مدير تنمية  وحيث افاد امين الصندوق  أ، محمود بصفر 
الموارد المالية الموظف عماد الحمزي  قد تم ايقافه بسبب عدم تقديمه 

تقرير شهري يوضح األعمال المنجزة خالل الفترة الماضية ، واضاف 
أن المذكور ال يلتزم بالدوام الرسمي فقد قرر المجلس تعميد مدير الجمعية 

 بذلك . إلتخاذ االجراء النظامي وافادة ادارة المجلس
وافق المجلس على تشغيل العيادات االستشارية االستثمارية بمركز / 3

الكلى عن طريق التشغيل المباشر من قبل الجمعية  أو بإيجارها لمراكز 
 طبيبة مرخصة على أن يكون دخلها لصالح حساب مركز الكلى .

  نعم

 مرفق نعم
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قرر المجلس تشكيل لجنة لالطالع على جميع العروض المقدمة / 4
-1الجمعية والوقوف ميدانياً على المواقع وذلك يوم األثنين   لشراء وقف

 م بعد صالة العصر.7-2219
 قرار المجلس االستفادة من خدمات الوزارة والتقديم على المنح ./ 0

التأكيد على استئجار مكاتب تعريفية للجمعية في المنطقة المركزية 
 واالحياء الرئيسية بمكة المكرمة.

 العضوية الشرفية لكل من : قرر المجلس منح/ 6
 أ. عبدهللا الفايز .

 د. ابراهيم الحيدري .
 تقديراً لجهودهم في دعم برامج الجمعية.

 اطلع المجلس على التعينات الجديد لكل من : / 7
 أ. علياء سقا و  أ. مدى مدني  ووافق عليهما .

9 2112 

دعم الكوادر االدارية  / اطلع المجلس على تقرير ادارة الجمعية و1
 العاملة وقياس مدى رضا المستفيدين
 شهور لكل موظف . 3يتم الرفع للمجلس قبل نهاية العقد ب 

 توجيه خطابات للمقصرين.
 خطاب لألعضاء غير الجادين .

تعيين أمين عام المجلس وترشيح االعضاء االحتياطين لعضوية المجلس 
. 

تجاوبهم مع خطاباتنا حول تعيين خطاب تعقيب للشئون االجتماعية لعدم 
 المدير العام ، واستقالة د. اسامة بخش .

 تأجير جزء من العيادات الخارجية.
 التفاوض مع الجهات المقدمة لعروض اجهزة المختبر.

 استئجار مكاتب للتعريف بالجمعية.
تغيير عنوان الجمعية بمنطقة مكة المكرمة بدل العاصمة المقدسة وفتح 

 مكاتب بجدة .
 الوقوف على المعروض لشراء وقف .

الموافقة على استضافة ملتقى الجمعية الصحية الثاني وتحديد موعد 
 للمؤتمر.

 افتتاح المركز في اليوم الوطني .
بناًء على نظام حوكمة الجمعيات األهلية اعتمد مجلس االدارة اللوائح 

ت ياساوالسياسات  التالية وتحل هذه السياسات محل جميع اللوائح الس
 الموضوعة سابقاً :
 الالئحة األساسية .

 الئحة صرف المساعدات وتقديم الخدمات الطبية .
 الئحة المدير التنفيذي.

 سياسة االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب.                             
                           سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب. 

 سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة.                                      
 سياسة ادارة المتطوعين.                                                                                     

                                                                               سياسة جمع التبرعات.            
سياسة آليات الرقابة واإلشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

     . 
سياسة مصفوفة الصالحيات بين االدارة التنفيذية واعضاء مجلس االدارة 

. 
 سياسة تعارض المصالح . 

 البيانات .سياسة خصوصية 
 سياسة االحتفاظ بالوثائق واتالفها .

  نعم

 مرفق نعم
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 سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين .
 سياسة االبالغ عن المخالفات وحماية المبلغين.  

 سياسة قواعد السلوك  .
 سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة.

 سياسة موقع جمعية شفاء االلكتروني
 -+1ملين .ذالميثاق االخالقي للعا

 

8 2112 

 اطلع المجلس على تقرير ادارة الجمعية و دعم الكوادر االدارية العاملة 
لـٍ التخصصات التالية  : ) صيدلي ، طبيب مقيم كلى ، طبيب اسنان ، 
 ادارة تنمية الموارد المالية ، اخصائية  تغذية عالجية وتثقيف صحي(.

ل افتتاح مركز الكلى والخطوات التنفيذية اطلع المجلس على مراحل تشغي
 التي تمت في ذلك.

 موافقة المجلس على العضوية الشرفية لألستاذ ابراهيم عبد الرؤوف أمجد
وافق المجلس على شراء سيارة تستخدم ألعضاء مجلس االدارة 

 والضيوف والمدير العام.
ة سوافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية لتنظيم الحفل ولدرا

 االحتياجات العاجلة.
وافق المجلس على افتتاح مكاتب لتبرعات والتعريف بالجمعية وذلك 

بهدف االستدامة والتسويق لبرامج الجمعية  في المواقع التالية : )العوالي 
 شارع الجفالي ، الشوقية( .

وافق المجلس على تعميد البرنامج االلكتروني وذلك بهدف )التحول 
 الطبية الميدانية للجمعيةالرقمي ( للخدمات 

 

  نعم

 مرفق نعم

7 2112 

اطلع المجلس على انجازات ادارة الجمعية  والتقرير االداري و اوّصى 
بإستكمال الجهود في دعم الكادر الوظيفي بما يحتاج اليه من كوادر  فنية  

 وادارية  .
اوّصى المجلس بإيقاف الدكتورة نجوى فاروق عن العمل بسبب عدم  

ة وزارة العمل في ادراج اسمها في منصة وزارة الصحة اعتباراً موافق
 م1/11/2219من تاريخ 

اطلع المجلس على خطاب ماجد بازياد ومطالبته بالمكافأة عن مبلغ دعم  
 الف لاير فقط  . 32شركة ارامكو وقرر المجلس صرف مكافأة  قيمتها 

 يلي : اطلع المجلس على تقييم مدير الجمعية للموظفين وقرر ما
 انهاء خدمات الموظف عادل فردوس بنهاية عقده الجاري .

انهاء خدمات اخصائية المختبر  الموظفة حنين بخش بنهاية عقدها 
 الجاري مع اعادة تقييم الموظفة خالل شهر.

اعتباراً من تاريخ  %4تجديد عقد الموظفة ندى اللحياني مع زيادة راتبها 
 تجديد العقد .

اعتباراً من  %4اسامة اسماعيل مع زيادة راتبه تجديد عقد الموظف 
 تاريخ تجديد العقد .

 
وافق المجلس على اقامة ملتقى الجمعيات الصحية الثاني وفوّض ادارة 

 الجمعية بإستكمال كافة ما يلزم.
اوصى المجلس بالتواصل مع وزارة العمل والصحة التخاذ كل مايلزم 

 مة .في هذا االطار الستخراج التراخيص الالز
اوصى المجلس بالموافقة على عقد برنامج شركة لتسجيل بيانات البرامج 

 .cetrixالخارجية 

 
 

 
 
 نعم جزئيا

لم يتم 

إقامة 

ملتقى 

الجمعيات 

 الصحية

 مرفق نعم
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15 2112 

اطلع المجلس على تقرير ادارة الجمعية وما تم من اعمال خالل الشهر 
ستقطاب القوى البشرية الماضي             وأوصى بتكثيف الجهود وا

 العاملة لتشغيل المركز الطبي.
قرر المجلس االجتماع مع لجنة نظار الوقف بحضور االستاذ / عبدهللا 
الفايز ، لتوضيح اسباب اصدار الترخيص النهائي لتشغيل مركز الكلى 

 واإلجراءات الالزم اتخاذها .
لى طبيب كوافق المجلس على اصدار التأشيرات ومتابعتها والبحث على 

 مقيم ، وطبيب اخصائي اطفال ، وباقي القوى الالزمة للتشغيل.
وافق المجلس على أصدرا ترخيص لمجمع العيادات الخارجية بمركز 
 العطار   واضافة تخصص طب اسرة ،  اطفال ، نساء ووالدة الحقاً .
اطلع المجلس على المرحلة االخيرة من برنامج ) ّعين خير ( لعمليات 

واوصى باستكمال العدد المطلوب من العمليات قبل انتهاء مدة  العيون .
 البرنامج .

 3222لاير شهرياً  و  2222قرر المجلس توحيد رواتب السائقين بمبلغ  
 االلف لاير لسائق القافلة .

 
 

اطلع المجلس على اسماء الموظفين التي سوف تنتهي عقودهم  خالل 
 موظفين مع المدير العام .ثالثة  اشهر  واوصى ب متابعة تقييم ال

 

  نعم

 مرفق نعم

 

 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

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو
 السبب

 ال يوجد

 

 :اإلدارية التنظيمات  -9

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

 ( ال ■شركات أخرى  )( نعم     )

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

تاريخ بداية  سبب التفويض  الجهة املفوضة  ملفوضة فيه املهام ا

 التفويض 

تاريخ نهاية 

 التفويض 

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

  تعبئة الجدول التالي لكل حالة: يجب نعم،اإلجابة  كانت إذا

صرف أموال أو استخدامها   / اختالس ) نوع التحول 

صرف أموال أو استخدامها في  / في مجال غير مصرح

 ( غير ما خصصها له املتبرع دون علمه

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ

 ال يوجد

 

 ( تحويل +  )        ( نقدا   )     ( شيكات  +  بواسطة: ) الجمعية أموال من الصرف يتم

  الصرف حالة في
ً
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

 

 الجهة املستفيدة مجال الصرف املبلغ املصروف نقدا

    

 

 اللوائح  -ب

 إرفاق )نعم/ال( اللوائح

 نعم نعم الالئحة األساسية للجمعية محدثة ومعتمدة

معية وتشتمل على سلم األجور توجد الئحة للموارد البشرية بالج

 نهاية الخدمة ةافأكوموالترقيات  تكافئاواملوالرواتب 
 نعم نعم

الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ، معتمدة  توجد

 مجلس اإلدارة
 نعم نعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفين 

ال، فما عي االلية التي اذا كانت اإلجابة  الجمعية؟ القيادين في

 ي؟ التنفيذحدد بها راتب املدير 

 نعم نعم

 ال يوجد ال يوجد أخرى 
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 اإلدارية :  السجالت -ت

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

 مالحظات

السجالت 

 اإلدارية

 ونيةورقية / الكتر نعم في الجمعية العمومية  العضوية سجل

 ورقية / الكترونية نعم اجتماعات الجمعية العمومية  سجل

 ورقية / الكترونية نعم اجتماعات مجلس اإلدارة  سجل

 ال يوجد ال اللجان الدائمة واملؤقتة  سجل

السجالت 

 الفنية

 ورقية / الكترونية نعم سجل النشاطات

املستفيدين من املساعدات املالية سجل 

التالي : ) اسم املستفيد ،  والعينية يتضمن

ورقم هويته ، وجنسيته ، ومجال املساعدة 

كـ"سداد ايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ 

املساعدة ،ونوع الدعم " عيني أو مادي " 

ومبلغ املساعدة ، وطريقة التسليم " 

شيك/نقد /تحويل / استالم اذا كان الدعم 

 ) 
 
 عينيا

 نعم

 ورقية / الكترونية
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 :ج ـ السياسات

 إرفاق )نعم/ال( هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة ل: 

 تم نعم سياسة تعارض املصالح  

 تم نعم سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات 

 تم نعم سياسة خصوصية البيانات 

 تم نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

 تم نعم ع التبرعات سياسة جم

 تم نعم سياسة آليات الرقابة واالشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

 تم نعم سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 تم نعم سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة 

 تم نعم سياسة قواعد السلوك 

 تم نعم ة إدارة املتطوعين سياس

 تم نعم مؤشرات االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

 تم نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

   أخرى ......

 

 

 :د ـ اإلفصاح

 :  هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس االدارة االسم

 رئيس املجلس د/ خالد عبدهللا طيب

 أمين الصندوق  ا. محمود محمد بصفر 
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 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تميف يك

موقع  

 الجمعية

فصح 
ُ
ت

مباشرة 

عند 

 الطلب

ال يفصح 

 عنها

 ال توجد

    ■ بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وثائق

    ■ النموذج الشامل 

    ■ املصالح تضارب سياسة

    ■ املالية القوائم

    ■ وإتالفها بالوثائق االحتفاظ و الخصوصية سياسة

    ■ اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

   ■  التنفيذي  املدير  راتب

    ■ أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

 وثائق و بسجالت االحتفاظ عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

 الجمعية

 ■   

    ■ التقرير السنوي 

 

 

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

 رقم الجوال اسم املسؤول عن الوحدة
إجمالي عدد ساعات  عدد املتطوعين خالل هذا العام

 إناث ذكور  املتطوعين

 3555 634 131 766444443169 روشن أمير حسينة 
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عضو مجلس إدارة أو  مع تجارية او عائلية عالقة هاملوظفين القياديين ل او املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو حدأ يوجد هل

 ( ال ■)       ( نعم           )     ؟ الجمعية في اخر مدير أو موظف قيادي

 منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف
 نوع العالقة

 )تجاريه /عائلية(

تفصيل 

 لعالقةا

 ال يوجد 

 

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

 في مجلس اإلدارة إن وجدت ( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية 
ً
إن  –)باستثناء تعويضاته التي يتلقها باعتبار عمله عضوا

 وجد :  

 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  و املجلساسم عض

 ال يوجد

 

 إن ، الجمعية مع (الخ ،منتجات خدمات تقديم )تجارية تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

 : إن وجد  التعويض قيمة ذكر و الخدمة وصف مع  10000فوق  التي املبالغ) .وجدت

 

 التعويضقيمة  وصف الخدمة الجهة

 مرفق في القوائم املالية والتحليل املالي 

 

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

 إن وجد :  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

 

عضو اسم 

 املجلس

اسم الطرف الثاني 

 ذي العالقة

لجهة الداعمة اليت اسم ا

 يرتبط بها الطرف الثاني

تاريخ بداية 

 الصفقة

تاريخ انتهاء 

 الصفقة

قيمة 

 الصفقة

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

 الي املبلغ إجم الغرض من املبلغ )إعانة /خدمة/أخرى (  الدولة التي تقع فيها الجهة  الجهة  اسم 
إرفاق موافقة 

 الوزارة 

 ال يوجد

 

  إن وجد :  –دولية  مؤسساتيرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو 

التي  الجهةاسم 

 تم التعاقد معها
  العالقة الغرض من  الدولة التي تقع فيها الجهة 

إرفاق موافقة 

 الوزارة 

إرفاق موافقة 

  الجهة املختصة 

 ال يوجد

 

 إن وجد :   –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية  

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

 بتفويض الجمعية العمومية 

 مرفق  وقف عقاري 
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 البرامج واألنشطة  .4
 الة ( الجمعية التي تعمل على تحقيقها : ماهي مهمة )رس

االلتزام بتقديم خدمات شاملة للمجتمع واملرض ى املصابين باألمراض املزمنة من خالل برامج طبية متخصصة ورائدة يقوم 

 بتقديمها كادر اداري وطبي متخصص وقائم على األدلة.

 

 لالئحة 
ً
  األساسية:ماهي أهداف الجمعية وفقا

عية االدارية والصحية واملالية وتعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة عبر تحقيق اهداف رؤية تطوير اعمال الجم -1

والتي تتضمن تعزيز التنمية االجتماعية وتطوير القطاع غير الربحي عبر تطبيق معايير الجودة والتميز  2535اململكة 

 دولية والوطنية املالئمة.املؤسس ي لتحقيق الكفاءة والفعالية عبر تبني املنهجيات والنماذج ال

صناعة وإعداد نموذج للمصابين باألمراض املزمنة يشمل الوقاية والعالج والتوعية وذلك من خالل املراكز والبرامج  -2

في تحسين جودة  2535الصحية التي تقدم خدماتها بمفهوم الرعاية الشاملة وذلك للمساهمة في رؤية اململكة 

مراض السكري ا اية، ويشمل تصنيف األمراض املزمنة في الجمعية على:الخدمات الصحية عبر نماذج الرع

 ومضاعفاته، والفشل الكلوي ومضاعفاته، واالعاقات الحركية ومضاعفتها، وارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته.

ك لالتوسع في تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية امليدانية وتشمل القوافل الطبية والرعاية الصحية املنزلية وذ -3

عبر رفع كفاءة الخدمات وزيادة أعداد املستفيدين للمساهمة في التغطية الصحية للمناطق الريفية والنائية 

 وسهولة وصول الخدمات إليهم.

اعداد وصناعة منظومة االتصال املؤسس ي والتي تشمل التواصل واالعالم والعالقات والتسويق وإدارتها وضبطها  -6

رة الذهنية وزيادة الشركاء والداعمين واالعضاء والحفاظ عليهم وتلبية وتعزيزها وذلك بهدف تحسين الصو 

 احتياجهم.

تنمية املوارد املالية عبر تعزيز ودعم وادارة مصادر الدخل وااليراد واملساهمة في استدامتها عبر االوقاف واملشاريع  -4

 الوقفية.االستثمارية 

الية والتدريبية والبرامج الخارجية بهدف رفع كفاءة وفعالية التحول الرقمي الشامل لألعمال االدارية والصحية وامل -6

 منها.االعمال وتوفير االحصائيات والبيانات وحفظها واالستفادة 

دعم وتعزيز وادارة برنامج كفاءات شفاء وهو مشروع متخصص في ادارة املوارد البشرية يشمل استقطاب الكفاءات  -9

ئة املالئمة وكذلك االهتمام بالتدريب الجامعي والتدريب املنتهي بالتوظيف وتوظيفها وتطويرها وتحفيزها وتوفير البي

 محددة.عبر مسارات 

في مجال التطوع  2535دعم وتعزيز وادارة العمل التطوعي بإطالق مركز شفاء التطوعي واملساهمة في رؤية اململكة  -8

 ام.الععبر برامج تطوعية تخصصية صحية وادارية لكافة شرائح املجتمع طوال 

دعم وتعزيز وادارة شؤون املستفيدين وتحسين تجاربهم عبر املسارات املخصصة في الخدمة االجتماعية والتنسيق  -7

 رضاهم.الطبي وحقوق وواجبات املستفيدين ومتابعتهم وتقييم 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 39

 

 

 دة.ددعم وتعزيز وادارة التشغيل للخدمات املساندة عبر رفع كفاءة وفعالية التشغيل الداخلي بواسطة مسارات مح -15

بناء مركز للبحث العلمي والتدريب وذلك للمساهمة العلمية واالكاديمية واالستفادة من املعلومات والبيانات التي  -11

 الصحيين.توفرها املراكز والبرامج الصحية التابعة للجمعية وتدريب املمارسين 

ح الية واالدارية بناء على السياسات واللوائتعزيز وتطوير االدارة املالية والحوكمة والشفافية وااللتزام في االجراءات امل -12

 واملعايير املعتمدة وتطبيقها وتقييمها بصفة دورية.

 

 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها 

نوع البرنامج أو النشاط أو 

 الخدمة

وصف للبرامج والخدمات 

 والنشاطات

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 املصروفات اإليرادات

 جهل البرنام

ضمن 

نطاقة 

الخدمة 

 الجغرافي 

في حال كان 

البرنامج خارج 

نطاقة الخدمة 

الجغرافي ) إرفاق 

 موافقة الوزارة ( 

 ال  يوجد نعم 194274.00 50000.00 1269 الطبية الرعاية تقديم المنزلية الرعاية برنامج

 ال  يوجد عمن 233259.00 472000.00 14987 الطبية الرعاية تقديم الطبية القافلة برنامج

 ال  يوجد نعم 601850.00 744230.00 71 إجراء عمليات العيون  العيون عمليات برنامج

 ال  يوجد نعم 538920.00 1559178.00 2005 غسيل الكلى  الكلوي الغسيل مركز

 ال  يوجد نعم 204000.00 204000.00 305 الطبية الرعاية تقديم األطفال سكري برنامج

ف والتثقيبرنامج التوعية 
 الصحي

تقديم العناية الطبية 

 التوعوية 
 نعم 137672.00 275000.00 17597

 ال  يوجد
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توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غسل األموال ، رامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ) برامج تطويرية ببيان بال

 :وجرائم تمويل اإلرهاب ( 

 تاريخ البرنامج  لبرنامج مقدم ا اسم البرنامج 

الفئة املستهدفة ) الجمعية العمومية 

/مجلس اإلدارة / االدارات القيادية / 

 العاملين ( 

إرفاق كشف 

 الحضور 

شرح التحليل املالي 

للقوائم املالية لعام 

2112 

 مرفق مجلس اإلدارة 35/12/2517 املدير العام

برنامج مكافحة العدوى 

 في املنشآت الصحية

م مكافحة العدوى في قس

 الشؤون الصحية

 مرفق الجميع  52/56/2517

برنامج االستجابة 

السريعة للطوارئ 

 واألزمات 

 مرفق الجميع  59/58/2517 د/ طالل مندورة 

برنامج االمن والسالمة 

 في املنشآت الصحية

 مرفق الجميع  52/52/2517 باسم الحساني

 

 (  نعم      )      ( ال   ■ مجلس اإلدارة قبل تسليمه ؟ )هل تم اعتماد النموذج االشمل من قبل 


