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 الجمعيات األهلية  اتلنموذج الشامل لبيان ل األساسية بياناتال .1
   عبداملحسن حسين علي العيس ى .....:ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج اسم   -١

 0580840000 :ممثل الجمعية رقم جوال -٢

 info@alrumailah.org.sa: ملمثل الجمعية البريد اإللكتروني - ٣

 25/12/2021:(  ) التاريخ بامليالديبيانات النموذج لعام  -٤

   ( مقر رئيس  - : )نوع املقر  -٥

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .2
افية التسجيلية البيانات -أ     والديموغر

 جمعية الرميلة الخيرية للخدمات االجتماعية والتنموية    : الرسمي للجمعية االسم  -١

  كونه  حالة في )للجمعية الشهرة اسم -٢
 
 ...:( الرسمي لالسم مغايرا

 رجالي : النوعي للجمعية التصنيف -٣

 التصنيف الفرعي األول  . أ 

 التصنيف الفرعي الثاني . ب

 ذكور وإناث     : جنس الفئات املستهدفة -4

 . املحتاجين  – املساكين  -الفقراء -االيتام الفئات املستهدفة : -5

 من سن اليتم حتى سن الشيخوخة الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 نعم              هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟  -7

 . 540 جمعيةرقم تسجيل ال - 8
 هـ1430/ 12/ 04 تسجيل الجمعية تاريخ -9

 هـ1446/ 09/ 01  تاريخ انتهاء شهادة التسجيل -10

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي : 

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

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

 يوجد لوحة خارجية للجمعية:  نعم               هل  -11

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي :  

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

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

 نعم         اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في النموذج

 نعم                 اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

 نعم                 للوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا
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 السويدر  -السيايرة   –الرميلة : ات الجمعيةخدمالجغرافي لنطاق ال -12

 مركز التنمية االجتماعية بمحافظة االحساء : مركز التنمية  االجتماعية املشرف على الجمعية  -13

 مركز التنمية االجتماعية بمحافظة االحساء : الجهة املشرفة فنيا على الجمعية  -14

 التواصل  بيانات -ب

 بيانات التواصل

 الرميلة   -االحساء العنوان الوطني

 3383 رقم املبنى 

 العام اسم الشارع

 الشرقية املنطقة 

 املوقع الجغرافي 

 ) خريطة ( 

https://goo.gl/maps/CETgGPzo2wJC4oZ3A 

 الرميلة الحي

 االحساء املدينة

 36358 الرمز البريدي 

 8041 الرقم اإلضافي

 40083 صندوق البريد 

 0599788204 رقم جوال الجمعية

 0135952001 الهاتف

 0135953953 الفاكس

 www.rumailahs.com املوقع اإللكتروني 

 info@alrumailah.org.sa البريد اإللكتروني 
حسابات وسائل  

 يالتواصل االجتماع

Rumaylh_jam  _ تويتر------ jam-rumaylh   فيسبوك

 سناب شاب  –

 

 نعم               املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء

 نعم   البريد اإللكتروني مفعل  

  

http://www.rumailahs.com/
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 الفروع واملكاتب    -ت
 ( ال --)هل لدى الجمعية فروع ؟ 

 :  جمعيةتحت إدارة ال الفروععدد  -

اسم مدير  ) خريطة(  املوقع الجغرافي العنوان  الفرع اسم 

 الفرع

رقم التواصل 

 )الهاتف/الجوال (

افقة   إرفاق مو

 الوزارة

    اليوجد فروع   

      

      

      

 

 ال  (---)هل لدى الجمعية مكاتب ؟ 

 : جمعيةعدد املكاتب تحت إدارة ال -

رقم التواصل  املكتب  مسؤولاسم  ) خريطة(  املوقع الجغرافي العنوان  اسم املكتب 

 )الهاتف/الجوال(

افقة   إرفاق مو

 الوزارة

      اليوجد مكاتب 
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 البيانات اإلدارية  .3
 :  األعضاء املؤسسون  -أ

 

 م    

 

 

 أسماء األعضاء املؤسسين 

   تم تعبئة النموذج اسفل امللف 

  

  

 

  

 :الجمعية العمومية   بأعضاء بيان -ب

 

 

 

اسم 

 العضو 

 

 

 

 الجنسية 

 

 

 

 الجنس 

 

 

 

رقم 

 الهوية 

 

 

 

تاريخ  

 امليالد 

 

 

 

جهة  املدينة

 العمل

تاريخ  

 االلتحاق 

 

 

 

رقم 

 الجوال 

البريد  

 اإللكتروني 

 

نوعية  

العضوية  

) عامل /  

منتسب /  

فخري /  

 شرفي ( 

االنتظام في دفع  

 االشتراكات 

)منتظم/غير  

منتظم/ ال  

يوجد سجل  

اشتراكات  

اليوجد  /محدث

 (رسوم

 

هل تم  

منح  

بطاقة  

عضوية  

 للعضو؟ 

     تم تعبئة النموذج اسفل امللف      
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 :من قبل الجمعية العمومية  املكّونة املؤقتة/اللجان الدائمة -ت

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة  

 )دائمة/مؤقتة(؟ 

اسم رئيس  

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها

تاريخ بداية   اختصاصها

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية  

   عمل اللجنة

) في حال كانت  

( اللجنة مؤقتة   

يوجد عضو  هل  

مجلس إدارة في   

    الدائمة جنةلل ا

 )نعم / ال( 

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

         

         

 : الجمعية إدارة  مجلس بأعضاء بيان -ث

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 تم تعبئة النموذج اسفل امللف  االسم 

  رقم الهوية 

  الجنسية 

  الجنس 

  يالد تاريخ امل

  لاملؤه

  جهة العمل الرسمية 

  املسمى الوظيفي 

  رقم الجوال 

  لكتروني البريد اإل

  الوظيفة باملجلس 

  مدة الخدمة باملجلس 

  تاريخ االلتحاق 

  املكافأة إن وجدت 

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

  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 7

 

 

 مجلس اإلدارة : من قبل  املكّونة املؤقتةالدائمة/ اللجان -ج

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة  

 )دائمة/مؤقتة(؟ 

اسم 

رئيس  

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها

تاريخ بداية   اختصاصها

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية  

عمل  

   اللجنة

) في حال  

كانت اللجنة  

( مؤقتة   

يوجد  هل  

عضو مجلس  

إدارة في   

    الدائمة جنةلل ا

 )نعم / ال( 

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

علي  دائمة االجتماعية 

 النباط 

مساعدة   5

 املحتاجين 

04/08 /2021  

 

  نعم

التوعية  

 والتدريب 

زكي  دائمة

 الحماد 

عمل برامج   4

ثقافية  

 وتدريب 

  نعم  2021/ 04/08

عيس ى   دائمة الخدمات 

 العوض

املساهمة  6

مع اللجان  

 في االعمال 

  نعم  2021/ 04/08

ناصر  دائمة التطوع

 الحماد 

توفير   4

متطوعين  

 للجمعية 

  نعم  2021/ 04/08

املراجعة  

 الداخلية 

امين   دائمة

 الراشد 

املراجعة   4

للوائح  

 والسياسات  

  نعم  2021/ 04/08

كافل  

 اليتيم 

محمد   دائمة

 الهاشم

مساعدة   8

االيتام  

واالعتناء 

 بهم

  نعم  2021/ 04/08
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 من مجلس اإلدارة :  املكّونةاللجنة التنفيذية  -ح

اسم رئيس  

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها

قائمة  

بأعضاء  

 اللجنة 

املهام 

 املفوضة فيه 

تاريخ بداية   صالحياتها

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية عمل  

 اللجنة 

إرفاق قرار  

 تشكيل اللجنة
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 :  املدير التنفيذي -خ

 املدير التنفيذي 

 عبداملحسن حسين علي  العيس ى   االسم 

 1062229016 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 هـ 02/02/1410 تاريخ امليالد 

 رجل  الجنس: رجل/امرأة 

 ثانوي  لاملؤه

 سنوات  5 سنوات الخبرة 

 كلي  ) جزئي /دوام) كلي

 ساعة 48 ساعات العمل األسبوعية  

 اليوجد  حال كان الدوام جزئيا (  ) في  املسمى الوظيفي 

 اليوجد  جهة العمل ) في حال كان الدوام جزئيا ( 

 7000 الراتب الشهري 

 الجمعية + الوزارة  الجهة التي تتحمل الراتب 

 سنوات  5 مدة خدمته في الجمعية 

 نعم مسجل بالتأمينات )نعم/ال( 

 نعم إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة 

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

 نعم إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي 

 الشرقية  العنوان : املنطقة 

 االحساء املدينة  

 الرميلة  الحي 

 العام الشارع

 3533 رقم املبنى 

 40083 صندوق البريد 

 36358 الرمز البريدي 

 7482 اإلضافي الرقم 

 0580840000 رقم الجوال 

 Hamdiah002@gmail.com البريد اإللكتروني 
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 : املوظفون في الجمعية  -د

 رقم الهوية  االسم 

 

 

 

 املؤهل   الجنسية  الجنس 

 

 

املسمى  

 الوظيفي 
 الدوام   

 )كلي/جزئي( 

ساعات  

العمل  

 األسبوعية  

الراتب  

 الشهري 

الجهة 

التي  

تتحمل  

 الراتب 

نسبة  

مساهمة 

الوزارة  

في  

الراتب  

إن  

 وجدت  

مدة  

سنوات  

خدمته 

 بالجمعية 

إجمالي  

سنوات  

 الخبرة 

مسجل  

 بالتأمينات 

 )نعم/ال( 

محمد  

إبراهيم  

ال  

 حمدان 

1044305892 

 ذكر

 سعودي 
بكالوريس 

 محاسبه 

 

 محاسب 
 5000 48 كلي 

الجمعية 

 + الوزارة 
 نعم  سنة3 اشهر  8 50%

سكينة  

علي  

 الحويكم

1085970505 

 أنثى 

 سعودي 

بكالوريس 

علم 

 اجتماع

باحثة 

 4000 48 كلي  اجتماعية 
الجمعية 

 + الوزارة 
 اشهر  8 50%

8 

 اشهر 
 نعم 

فضيلة  

علي 

 اللويم 

بكالوريس  سعودية  انثى 1016254391

االداب و  

 التربية

باحثة 

 اجتماعية  

 4 اليوجد  الجمعية  3000 48 كلي 

 سنوات 

9 

 سنوات  

 نعم

محمد 

حسن 

 العبدهللا

 

1010973038 

 4 سنوات 4 اليوجد  الجمعية 3000 48 كلي مستخدم ثانوي  سعودي ذكر 

 سنوات 

 نعم

 

(  كافي 5)  عدد العاملين بالجمعية: 

..................................................................................... ...............................................................بسبب 

............................................................................................................ ............................ 
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4
 :  اإلدارية والتنظيمات  اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعيةالتغير في عدد أعضاء  -١

 .امرأة( 15) .( رجل158)  : العدد اإلجمالي:  العام  بداية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 .امرأة( 15) .( رجل158)   العدد اإلجمالي:  العام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 زيادة/نقص )        ( عضو  :من بداية السنة األعضاء عدد في جمالي التغير إ

 

   :العادية الجمعية العمومية ات اجتماع -٢

 شخصية؟  مصلحة لوجود تاالقرار  بعض على  التصويت من الجمعية العمومية أعضاء  بعض منعم ت هل

 ( ال       ) 

 مالحظات السبب  اسم العضو 

   

   

   

رقم  

 االجتماع

إرفاق  عدد الحضور  االجتماع تاريخ

الكشف 

التفصيلي  

بالحضور  

واملنوبين  

ومن ناب 

)يبين  عنهم

فيه تاريخ  

التحاق  

العضو ونوع 

 العضوية( 

 

إرفاق   عقد االجتماع من 

محضر 

 االجتماع

إرفاق  

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم  

 التصويت

  تزويد الوزارةتم هل 

الكشوف واملحاضر  ب

الخاصة باجتماع  

  الجمعية العمومية

خالل خمسة عشر  

يوما من تاريخ  

 االجتماع؟ 

 

 الدعوة نيابة  أصالة 

 األولى

 الدعوة

 الثانية

  

 نعم    نعم  0 173 02/08/2021 1

2          

3        
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  -٣

 عادية:  )    (ال  غير  عمومية جمعية  اجتماعات هل عقدت

رقم 

 االجتماع 

عدد   تاريخه 

 الحضور 

إرفاق  

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين  

ومن ناب 

)يبين   عنهم

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع  

 العضوية(

 

 الجهة

  الطالبة

 لالجتماع 

/   الوزارة)

  مجلس

   / اإلدارة

 ٪من25

  الجمعية

 ( العمومية

سبب  

 االجتماع 

إرفاق 

 املحضر 

إرفاق محضر  

فرز األصوات 

– في حال تم  

 التصويت 

 تزويد الوزارة تم هل 

الكشوف  ب

واملحاضر الخاصة  

باجتماع الجمعية  

خالل  العمومية

خمسة عشر يوما 

 من تاريخ االجتماع؟

 

        
 

         

 : من قبل الجمعية العمومية املكّونة اللجان الدائمة -٤

 ( نعــــم            )    (ال   )   ؟ ت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتق حقهل  

 : اجتماعات اللجان الدائمة 

 إرفاق املحضر  أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع  اللجنة 
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 :  اإلدارة  مجلس -٥

   مجلس اإلدارة أعضاء عدد
 
 عضوا (    9)    .للجمعية األساسية  لالئحة طبقا

 عضوا (5)اإلدارة  مجلس اجتماعات  لعقد النظامي  للنصاب املحقق  األدنى  الحد

   ) / سنوات ((4)..اإلدارة مجلس دورة

 

  مجلس اإلدارة :  

 1442/12/25ه تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي 

 1446/09/01هـ تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 9 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي 

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

 اليوجد  سبب التغير في عدد األعضاء 

 9 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

 9 عدد املعينين من الوزارة 

 جميعهم مستقلين  نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس 

الجمعية باستثناء من وافقت عليه  جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل 

 )    ( نعــــم            )    (ال      الوزارة

 نعم 

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

 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة 
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 :  العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -٦

سبب عدم   تم تنفيذها )نعم/ال(  أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع 

 التنفيذ 

إرفاق 

 املحضر  

 قائمة الحضور 

دعم   -1 27/ 01/ 2021 1

المتضررين من 

جائحة كورونا  

والمفصولين من  

 اعمالهم 

اقرار عدد    -2-

من اللوائح  

والسياسات  

 للجمعية

االشتراكات   - 3- 

السنوية ألعضاء  

الجمعية العمومية  

االطالع    -4-

على التقرير  

المالي للعام  

2020
 

    نعم 

2 2021 /06 /02  
تشكيل   -1

مجلس االدارة  
  -2-القادم 

توظيف محاسب  
الية   -3-جديد 

افتتاح فرع  
 للجمعية

 

    نعم 
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عقد جمعية   -1 20/03/2021 3
- عمومية عادية  

تمويل  اعتماد  -2
مؤونة شهر  

  -3-رمضان 
اعتماد مشروع  

كسوة العيد 
 
  

    نعم 

عرض   -1 01/06/2021 4
ومناقشة القوائم  
المالية للربع  

- م  2021األول 
تاريخ عقد   -2

الجمعية العمومية  
2021 -3-  

مناقصة أنشاء  
مقر الجمعية  

  -4-الجديد 
متابعة ومناقشة  
تنفيذ الخطة  

 التشغيلية

    نعم 

توظيف   -1 24/07/2021 5
- مدير مشاريع 

المرشحين   -2
لمجلس إدارة  
- الجمعية الجديد 

انعقاد   -3
الجمعية العمومية  

  - 4- القادمة 
القوائم المالية  
للربع الثانية 

م2021  

    نعم 

إقرار اللجان   -1 23/08/2021 6
الدائمة في  

  -2-الجمعية 
إعتماد مندوبي 

السيايرة 
  -3- والسويدر 

االطالع ومناقشة  
الوضع المالي  

  -4-للجمعية 
مراجعة الالئحة  
األساسية للجمعية  

حملة التبرع    -5-
 بالدم النسائية

    نعم 
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7 04/10/2021  
تفعيل   -1

التطوع في اليوم  
  -2-الوطني  

مناقشة موضوع  
  -3-الداعمين 

منحة بنك التنمية  
لجنة فتح   - 4-

مضاريف أرض  
  - 5- الجمعية 

لجنة تعليمية  
تطوعية بالجمعية  

 لخدمة المجتمع
 

    نعم 

8 15/11/2021  
سبل دعم   -1

مشروع بناء مقر  
  - 2- الجمعية 

مناقشة التأمين  
الطبي لموظفين  

  - 3- الجمعية 
مناقشة وظيفة  
- باحثة اجتماعية  

توظيف   -4
محاسب للجمعية  

القيام بنشاط   - 5-
 تطوعي صحي 

 

    نعم 

مناقشة   -1 19/12/2021 9
بعض أنشطة  

الجمعية  
  - 2-المستقبلية 

مناقشة استخدام  
المنصة الوطنين  

للتدريب  
االلكتروني 

  -3-دروب 
االطالع على  

اللوائح واعتمادها 
استقالة    -4-

 موظفين

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

 ال 

 

 نوع املنع  تاريخه  رقم االجتماع 

 حضور/نقاش/تصويت 

موضوع القرار/االجتماع الذي  

 حصل فيه املنع 

اسم 

 العضو 

 السبب 

      

 

 :اإلدارية  التنظيمات -٧

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

 شركات أخرى  ال

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

 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض التفويضسبب  الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه

     

     

     

     

 

 

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

 : تعبئة الجدول التالي لكل حالة  نعم،يجب  جابةاإل  إذاكانت

 :  نوع التحول 

استخدامها  في مجال غير  صرف أموال أو /اختالس )

صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها  /مصرح

 (  له املتبرع دون علمه

سبب   املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

جراء اإل 

  املتخذ 

 للتصحيح 
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 تحويل و بواسطة: شيكات  الجمعية أموال  من  الصرف يتم

  الصرف حالة  في
 
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

  املصروف  املبلغ 
 
 الجهة املستفيدة  الصرف  أوجه نقدا

   اليوجد 

   

   

 

 : اللوائح  -ب

 إرفاق )نعم/ال(   : اللوائح 

  نعم  و املعتمدة  حدثةاملالالئحة األساسية للجمعية 

تشتمل على سلم  و   بالجمعيةلموارد البشرية ل توجد الئحة

مكافأة  و اإلجازات, و الترقيات, و املكافآت, و األجور والرواتب, 

 وغيرها ،  نهاية الخدمة 

  نعم 

  معتمدة ، العينية والنقدية  لصرف املساعداتتوجد الئحة 

 مجلس اإلدارة   

  نعم 

  التنفيذي املدير  راتب لتحديد  محددة  آلية توجد  هل 

إذا كانت اإلجابة ال، فما   - ؟ الجمعية في ين واملوظفين القيادي 

 هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟ 

  نعم 

   أخرى 

  

 : اإلدارية  السجالت -ت

 

 التالية:   السجالت  الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية   السجل 

 )نعم/ال( 

 مالحظات

  نعم  في الجمعية العمومية العضوية سجل السجالت اإلدارية

  نعم  العمومية الجمعية اجتماعات سجل

  نعم  اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

  نعم  الدائمة واملؤقتة  اللجان سجل
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   سجل النشاطات  السجالت الفنية

   املستفيدين /سجل املنتفعين

 

    :  السياسات -ث

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

  نعم  املصالح تعارض سياسة 

  نعم  مقدمي البالغات  حمايةو إلبالغ عن املخالفات  اسياسة 

  نعم  سياسة خصوصية البيانات 

  نعم  سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

  نعم  جمع التبرعات سياسة 

واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها  آليات الرقابة  سياسة 

 وتقييمها

  نعم 

  نعم  مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سياسة 

   التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة سياسة 

   قواعد السلوك سياسة 

  نعم  إدارة املتطوعين سياسة 

  نعم  وجرائم تمويل اإلرهاب  األموالاالشتباه بعمليات غسل مؤشرات 

  نعم  اإلرهابعمليات غسل األموال و جرائم تمويل الوقاية من سياسة 

   أخرى .... 

 

   : اإلفصاح  -ج

 :هم الجمعية أرصدة من  بالسحب املفوضين 

 املنصب بمجلس اإلدارة االسم 

 رئيس مجلس االدارة  منذر عبدهللا الحماد 

 رئيس مجلس االدارة نائب   علي حسين النباط 

 امين الصندوق  أحمد يوسف الجعفر 
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 :التالية  الوثائق  عن  فصاحاإل  تم كيف  

ُتفصح مباشرة   موقع الجمعية  

 عند الطلب 

 ال توجد  ال يفصح عنها 

    / بالجمعية  الخاصة   الحوكمة و  التنظيم  وثائق 

    / النموذج الشامل

    / املصالح   تضارب سياسة 

    / املالية القوائم 

  بالوثائق  االحتفاظ  و  الخصوصية   سياسة 

 وإتالفها 

/    

    / اإلدارة   مجالـس  أعضــاء  أسماء

   نعم / التنفيذي  املدير   راتب

    / أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

  عن املسؤول   الشخص  هاتف  و  وعنوان   اسم

 الجمعية وثائق  و  بسجالت  االحتفاظ 

/    

    / التقرير السنوي 

 

 نعم لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة املتطوعين ؟  هل

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

ساعات  

 إناث ذكور  املتطوعين 

  45 50 0506809655 ناصر حسين الحماد 
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هل يوجد  أحد  من أعضاء مجلس  اإلدارة أواملدراء  أو املوظفين القياديين لة عالقة عائلية أ و   تجارية مع عضو   مجلس إدارة أو مدير  

 أو موظف قيادي آخر  في الجمعية؟ نعم  

  نوع العالقة منصبه  اسم املوظف ذي الصلة منصبه  اسم املوظف 

 )تجارية/عائلية( 

 تفصيل العالقة 

رئيس   منذر عبدهللا الحماد 

مجلس 

 االدارة

لجنة  زكي عبدهللا الحماد 

 الخدمات  

 اخوان  عائلية 

      

      

 

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

 :   - إن وجد  – وذلك خالل السنوات األربعة املاضيةتعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( 

 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم العضو 

    

    

    

 

 .وجدت  ،إن  الجمعية مع (  لخإ  ،منتجات  خدمات تقديم ية) تجار  تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات  تلقت التي ما الجهات

 :  -إن وجد  –التعويض قيمة وذكر   الخدمة وصف مع ريال( 10000تتجاوز   التي املبالغ)

 قيمة التعويض وصف الخدمة  الجهة
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يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح  

 :    -إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

اسم عضو  

 املجلس  

اسم الطرف  

الثاني ذي  

 العالقة

املسمى الوظيفي  

 للطرف الثاني 

اسم الجهة الداعمة التي  

 يرتبط بها الطرف الثاني 

تاريخ بداية  

 الصفقة

تاريخ انتهاء  

 الصفقة

قيمة  

 الصفقة

       

       

       

 

 الجمعية مبالغ من جهات خارج اململكة ؟  )   (  ال  لقتهل ت

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

 املبلغ 

إرفاق موافقة 

 الوزارة

     

 

 : -إن وجد  – دوليةالتعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات يرجى اإلفصاح عن 

اسم الجهة التي تم  

 التعاقد معها 

الدولة التي تقع فيها  

 الجهة
 إرفاق موافقة الوزارة   الغرض من العالقة 

رفاق موافقة الجهة  إ

 ملختصةا

     

 

 : -إن وجد  –العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعيةيرجى اإلفصاح عن 

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

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية
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 البرامج واألنشطة .5
 ما هي م همة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها: 

 نسعى لتحقيق الريادة في تنمية املجتمع املحلي بتقديم برامج نوعية ومبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة

 

 ما هي  أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية: 

 .مساعدة املستفيدين على تحسين مستواهم املعيش ي وتمكينهم 1- 

 .تأمين موارد مالية كافية ورعايتها لتحقيق استقرار مالي للجمعية2- 

 وسد احتياجات الجمعية من املوارد البشرية ذات 3- 
 
 وتقنيا

 
 وماليا

 
 الكفاءة تحسين بيئة العمل إداريا

 تقديم برامج اجتماعية تنموية ومبتكرة بشراكات فاعلة مع جهات ذات عالقة 4- 

 :  بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج  

أو النشاط  

 أو الخدمة

  والخدمات للبرامج وصف

 والنشاطات 

إجمالي عدد  

 املستفيدين 

هل   املصروفات  اإليرادات

البرنامج  

ضمن  

نطاق  

الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان البرنامج  

خارج نطاق الخدمة  

)إرفاق   الجغرافي

 موافقة الوزارة (  

املؤنة  

الغذائية 

الشهرية 

للجنة 

 االجتماعية 

يعطى املستفيد مؤنة غذائية 

 كل شهر

  نعم  000 675

املؤنة  

الغذائية 

الشهرية 

للجنة 

 االيتام

 

مؤنة غذائية  عطى المستفيد ي 
 كل شهر 

  نعم  000 73

كسوة  

العيد 

تسليم المستفيدين مبالغ كسوة  
 في عيد الفطر المبارك 

 

  نعم  000 675
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للجنة 

 االجتماعية 

كسوة  

العيد 

للجنة 

 االيتام

تسليم المستفيدين مبالغ كسوة  
في عيد الفطر المبارك  

 لاليتام 
 

  نعم  000 73

 

 ا : بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمه 

 جمالي مبلغ املساعداتإ إجمالي عدد املستفيدين  عدد املستفيدين  نوع املساعدات 

 غير سعوديون  سعوديون 

     0   73 مساعدات أيتام 

     0  20  مساعدات أرامل 

     0  10  مساعدات مطلقات 

مساعدات ظروف  

 خاصة 

 10  0     

     0  100  مساعدات عينية 

     0    أخرى 

     0    املجموع 

 

، مخاطر غسل األموال  الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ) برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة بيان بالبرامج 

 (  : وجرائم تمويل اإلرهاب

الفئة املستهدفة ) الجمعية العمومية   البرنامج تاريخ  مقدم البرنامج  اسم البرنامج 

مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية /   /

 العاملين ( 

إرفاق كشف  

 الحضور 

مخاطر غسل 

االموال وجرائم  

 تمويل االرهاب 

مجلس اإلدارة / االدارت القيادية   07/12/2021 منذر الحماد 

 العاملين / 
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   ( نعم  / من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )  الشامل تم اعتماد النموذج  هل

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 منذر عبدهللا عبداملحسن الحماد  االسم 

 1007914532 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 11/02/1402 يالد تاريخ امل

 ماجستير هندسة  لاملؤه

 ارامكو  الرسمية جهة العمل 

 رئيس وحدة التفتيش  املسمى الوظيفي 

 0552023538 رقم الجوال 

 Alhammad99@live.com لكتروني البريد اإل

 رئيس املجلس  الوظيفة باملجلس 

 ةسن  مدة الخدمة باملجلس 

 1442 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

 علي حسين علي النباط  االسم 

 1014444168 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 12/08/1495 يالد تاريخ امل

 بكالوريس  لاملؤه

 ادراة التعليم   جهة العمل الرسمية 

 معلم املسمى الوظيفي 

 0504985238 رقم الجوال 

  لكتروني البريد اإل

 نائب رئيس مجلس االدارة  الوظيفة باملجلس 

 سنتان  مدة الخدمة باملجلس 

 1438 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 اإلدارة أعضاء مجلس 

 أحمد يوسف علي الجعفر  االسم 

 1019410651 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 07/02/1405 يالد تاريخ امل

 بكالوريس  لاملؤه

 شركة بيت التبريد  جهة العمل الرسمية 

 مساعد امين مستودع  املسمى الوظيفي 

 0506325149 رقم الجوال 

 ahmedaijafr@yahoo.com لكتروني البريد اإل

 االمين العام   الوظيفة باملجلس 

 سنة مدة الخدمة باملجلس 

 1442 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

 محمد ناصر جواد الهاشم  االسم 

 101819936 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 05/04/1402 يالد تاريخ امل

 بكالوريس  لاملؤه

 وزارة الصحة  جهة العمل الرسمية 

 طبيب أسنان املسمى الوظيفي 

 0540233202 رقم الجوال 

 manlhashem@gmail.com لكتروني البريد اإل

 األمين العام  الوظيفة باملجلس 

 سنة مدة الخدمة باملجلس 

 1442 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

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

 

. 
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

 محمد طاهر احمد الهاشم  االسم 

 1086049408 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 08/01/1416 يالد تاريخ امل

 بكالوريس  لاملؤه

 وزارة الصحة  جهة العمل الرسمية 

 طبيب عام  املسمى الوظيفي 

 0562251777 رقم الجوال 

 Moh.t1416@gmail.com لكتروني البريد اإل

 عضو مجلس االدارة  الوظيفة باملجلس 

 سنة مدة الخدمة باملجلس 

 1442 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

 عيس ى محم محمد العوض  االسم 

 1045885793 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 13/03/1393 يالد تاريخ امل

 بكالوريس  لاملؤه

 وزارة التعليم  جهة العمل الرسمية 

 معلم املسمى الوظيفي 

 0509983666 رقم الجوال 

 Eissa050@hotmail.com لكتروني البريد اإل

 عضو مجلس االدارة  الوظيفة باملجلس 

 سنة مدة الخدمة باملجلس 

 1442 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 اإلدارة أعضاء مجلس 

 ناصر حسين عمران الحماد  االسم 

 1034003564 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 11/07/1393 يالد تاريخ امل

 بكالوريس  لاملؤه

 ادارة التعليم  جهة العمل الرسمية 

 معلم املسمى الوظيفي 

 0506809655 رقم الجوال 

  لكتروني البريد اإل

 مجلس االدارة عضو  الوظيفة باملجلس 

 سنة مدة الخدمة باملجلس 

 1442 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

 زكي عبدهللا عبداملحسن الحماد  االسم 

 1007914516 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 06/02/1399 يالد تاريخ امل

 ماجستير لاملؤه

 كلية التقنية  جهة العمل الرسمية 

 مدرب املسمى الوظيفي 

 0503814854 الجوال رقم 

 Hammad5219@gmail.com لكتروني البريد اإل

 عضو مجلس االدارة  الوظيفة باملجلس 

 سنة مدة الخدمة باملجلس 

 1442 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

  االسم 

 1049093741 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 ذكر  الجنس 

 29/01/1408 يالد تاريخ امل

 بكالوريس  لاملؤه

 شركة سراكو  جهة العمل الرسمية 

 مهندس كهرباء  املسمى الوظيفي 

 0543369142 رقم الجوال 

 Ameenmohmmed480@yahoo.com لكتروني البريد اإل

 عضو مجلس االدارة  الوظيفة باملجلس 

 سنة مدة الخدمة باملجلس 

 1442 تاريخ االلتحاق 

 التوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 م    

 

 

 أسماء األعضاء املؤسسين 

 ناصر حسين عبدالوهاب اللويم 1

 جعفر محمد حسين العبدالكريم  2

 محمد اللويم كامل احمد  3

 خليفة حسين حسن النباط  4

 حسين معتوق محمد الصقر  5

 محمد حسين عمران الحماد 6

 عيس ى عبدالكريم محمد العبدالكريم   7

 عبداملحسن حسين علي العيس ى   9

 عيس ى حسن احمد العيس ى   10

 علي ابراهيم محمد اللويم   11

 عبدهللا علي اللويمي عبداملحسن  12

 هاشم ناصر حسين العلي  13

 محمد مهدي ابراهيم العلي  14

 جمعه عبدهللا عيس ى البراهيم  15

 يوسف حسين عبدالوهاب اللويم  16

 زكي ابراهيم محمد اللويم   17
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 حسن صالح علي العلي  18

 ابراهيم علي محمد الراشد  19

 علي راض ي علي العلي  20

 علي االحمد علي محمد   21

 حسين سلمان علي بوعيد  22

 ابراهيم عبداملحسن محمد الهاشم 23

 محمد حسن احمد العيس ى   24

 

 

تاريخ   رقم الهوية  الجنس  الجنسية  العضو اسم 

 امليالد 

 املدينة

جهة 

 العمل

تاريخ  

االلتحا 

 ق

 رقم الجوال 

البريد  

 اإللكتروني 

اعمال   االحساء   1010502936 ذكر سعودي ابراهيم حسين الهاشم  

 حرة

1436 0504922161  

االحسا   1004820203 ذكر سعودي العطوان ابراهيم احمد علي 

 ء

  0504925387 1436 متقاعد 

االحسا   1014652992 ذكر سعودي ابراهيم علي محمد الراشد 

 ء

  0503915784 1436 متقاعد 

االحسا   1002308193 ذكر سعودي احمد جواد عبداملحسن اللويمي

 ء

 1436 0504294432  
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االحسا   1034003572 ذكر سعودي احمد حسين عمران الحماد 

 ء

 1436 0553388728  

االحسا   1011789946 ذكر سعودي احمد حسين محمد العايش 

 ء

 1436 0501976996  

االحسا   1003862818 ذكر سعودي احمد طاهر صالح العاشور 

 ء

 1436 0504935948  

االحسا   1004443485 ذكر سعودي احمد عبداملحسن حجي الحماد

 ء

 1436 0505914892  

االحسا   1011186440 ذكر سعودي احمد عيس ى عبدهللا العباد 

 ء

 1436 0503922025  

االحسا   104161795 ذكر سعودي امين علي موس ى العيس ى  

 ء

 1436 0506917129  

االحسا   1014187015 ذكر سعودي باقر هاشم محمد العلي  

 ء

 1436 0503925967  

االحسا   105888311 ذكر سعودي توفيق معتوق الحمد 

 ء

 1436 0555868990  

االحسا   10072879214 ذكر سعودي جابر ابراهيم احمد الحسن  

 ء

 1436 0558335111  

االحسا   1012765796 ذكر سعودي جابر حسين خليفة الجعفر 

 ء

 1436 0506822590  

االحسا   1033170463 ذكر سعودي جواد صالح علي العلي  

 ء

 1436 0504927611  

االحسا   1004787089 ذكر سعودي جواد محمد علي الحسن  

 ء

 1436 0506915505  

االحسا   1012153134 ذكر سعودي حبيب علي عبداملحسن اللويمي

 ء

 1436 0505934624  

االحسا   1000960078 ذكر سعودي حبيب محمد جاسم الشقاق

 ء

 1436 0541333951  

االحسا   1010204855 ذكر سعودي حسن ابراهيم احمد الحسن 

 ء

 1436 0506928961  
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االحسا   1026886117 ذكر سعودي حسن ابراهيم علي الناصر الحسن  

 ء

 1436 0500568582  

االحسا   1042683548 ذكر سعودي حسن صالح علي العلي 

 ء

 1436 0564442202  

االحسا   1020957740 ذكر سعودي حسين معتوق محمد الصقر 

 ء

 1436 0505923809  

االحسا   1047276439 ذكر سعودي حسين جواد احمد الهاشم 

 ء

 1436 0505960872  

االحسا   1014445033 ذكر سعودي حسين جواد عبداملحسن اللويمي

 ء

 1436 0565000953  

االحسا   1007912742 ذكر سعودي حسين عباس علي املسلم  

 ء

 1436 0504928179  

االحسا   1022754566 ذكر سعودي حسين عبدهللا خليل املنسف 

 ء

 1436 0506901257  

االحسا   1040412080 ذكر سعودي حسين علي حسن االحمد  

 ء

 1436 0503905651  

االحسا   1007084286 ذكر سعودي حسين علي حسين الشقاقيق 

 ء

 1436 0569664872  

االحسا   1008070805 ذكر سعودي حسين علي علي املتروك 

 ء

 1436 0505914275  

االحسا   1028222113 ذكر سعودي حسين مهدي علي العلي 

 ء

 1436 0506544571  

االحسا   1010399655 ذكر سعودي رضا علي طاهر الهاشم  

 ء

 1436 0501901205  

االحسا   1014671224 ذكر سعودي رمضان عبداملحسن علي الغنام

 ء

 1436 0503819490  

االحسا   1007914516 ذكر سعودي زكي عبدهللا عبداملحسن الحماد

 ء

 1436 0503814854  

االحسا   1018713329 ذكر سعودي سعيد صالح الصويل 

 ء

 1436 0503920972  
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االحسا   1000375632 ذكر سعودي صادق عبدهللا عيس ى املتروك 

 ء

 1436 0504816126  

االحسا   1001988482 ذكر سعودي صالح سعيد حسين الحسن  

 ء

 1436 0505856105  

االحسا   1028522033 ذكر سعودي صالح محمد علي الصالح 

 ء

 1436 0566607386  

االحسا   1041287796 ذكر سعودي طاهر حسن ناصر العلي 

 ء

 1436 0505930363  

االحسا   1024525303 ذكر سعودي طالل حسين حسن العيس ى 

 ء

 1436 0582799777  

عبدالرؤوف احمد عبداملحسن 

 الحماد 

االحسا   1004443519 ذكر سعودي

 ء

 1436 0505903323  

االحسا   1025580489 ذكر سعودي عبدالعزيز ابراهيم عمران الحماد

 ء

 1436 0503866535  

االحسا   1007914490 ذكر سعودي عبداملحسن حجي الحماد  عبدهللا

 ء

 1436 0503945822  

االحسا   1008304683 ذكر سعودي عبدهللا حسين علي الحمود  

 ء

 1436 0503915017  

االحسا   1003325717 ذكر سعودي عبدهللا عبدالوهاب علي االحمد

 ء

 1436   

االحسا   1029618616 ذكر سعودي عبدهللا علي حسن االحمد  

 ء

 1436 0558240999  

االحسا   1014385213 ذكر سعودي عبدهللا عيس ى خليفة الصويل 

 ء

 1436 0504932759  

االحسا   1017435197 ذكر سعودي عبدهللا محمد علي الناصر الحسن  

 ء

 1436 0504928298  

االحسا   1020283162 ذكر سعودي عبداملحسن محمد العبدهللا  

 ء

 1436 0503833724  

االحسا   1015061383 ذكر سعودي عدنان باقر املسلم  

 ء

 1436 0506900597  
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االحسا   1068338217 ذكر سعودي علي جواد طاهر الهاشم 

 ء

 1436 0500071611  

االحسا   1006482374 ذكر سعودي علي حسين حسين الشقاق 

 ء

 1436 0504831253  

االحسا   1069446340 ذكر سعودي علي حسين معتوق الصقر 

 ء

 1436 0505923809  

االحسا   1004256531 ذكر سعودي علي عبدالكريم حسين العبدالكريم 

 ء

 1436 0505922674  

االحسا   1018713287 ذكر سعودي علي محمد محمد الشالع  

 ء

 1436 0506245192  

االحسا   1037914106 ذكر سعودي علي محمد احمد الهاشم 

 ء

 1436 0562296925  

االحسا   1038207237 ذكر سعودي علي محمد علي العبود 

 ء

 1436 0569366696  

االحسا   1035845740 ذكر سعودي علي هاشم صالح الحسن  

 ء

 1436 0503926259  

االحسا   1008572545 ذكر سعودي عيس ى احمد علي الراشد 

 ء

 1436 0503904413  

االحسا   1011146311 ذكر سعودي عيس ى حسن احمد العيس ى  

 ء

 1436 0546415539  

االحسا   1014078149 ذكر سعودي عيس ى عبدالكريم العبدالكريم  

 ء

 1436 0505914845  

االحسا   1014733081 ذكر سعودي عيس ى عبدهللا خليل املنسف 

 ء

 1436 0561388217  

االحسا   1004739870 ذكر سعودي عيس ى عبدهللا عيس املتروك 

 ء

 1436 0504857936  

االحسا   1045885793 ذكر سعودي عيس ى محمد محمد العوض 

 ء

 1436 0509983666  

االحسا   1013949357 ذكر سعودي محمد احمد محمد الراشد 

 ء

 1436 0505934921  
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االحسا   1016474700 ذكر سعودي محمد احمد احمد الخليفة  

 ء

 1436 0503905638  

االحسا   1016750307 ذكر سعودي محمد احمد جاسم العاشور 

 ء

 1436 0503982960  

االحسا   1034003556 ذكر سعودي محمد حسين عمران الحماد

 ء

 1436 0504911233  

االحسا   1101399366 ذكر سعودي محمد حسين معتوق الصقر 

 ء

 1436 0505923809  

االحسا   1013825078 ذكر سعودي محمد خليفة حسين الجعفر 

 ء

 1436 0504856127  

االحسا   1030727620 ذكر سعودي محمد عبدالحميد احمد الشقاق

 ء

 1436 0548266337  

االحسا   1001911021 ذكر سعودي محمد عبدهللا ابراهيم الجعفر 

 ء

 1436 0504927715  

االحسا   1048537979 ذكر سعودي محمد عبدهللا جاسم الشقاقيق

 ء

 1436 0503932050  

االحسا   1012793863 ذكر سعودي هاشم الحسن   محمد عبدهللا

 ء

 1436 0505923942  

االحسا   1029932876 ذكر سعودي محمد علي حسين الشقاقيق 

 ء

 1436 0505822449  

االحسا   1003542717 ذكر سعودي مصطفى راض ي صالح العلي 

 ء

 1436 0556931364  

االحسا   1060479720 ذكر سعودي مصطفى ابراهيم حسين الهاشم 

 ء

 1436 0564999188  

االحسا   1013990583 ذكر سعودي مصطفى حسن حسين العلي 

 ء

 1436 0501999092  

االحسا   1007914532 ذكر سعودي منذر عبدهللا عبداملحسن الحماد

 ء

 1436 0552023538  

االحسا   1012397665 ذكر سعودي مهدي عباس علي املسلم  

 ء

 1436   
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االحسا   1022097438 ذكر سعودي موس ى علي عبدهللا الحمد 

 ء

 1436 0542541206  

االحسا   1034003564 ذكر سعودي ناصر حسين عمران الحماد 

 ء

 1436 0506809655  

االحسا   1019227949 ذكر سعودي هاشم حسين علي العلي  

 ء

 1436 0545545999  

االحسا   1007020025 ذكر سعودي هيثم عبدهللا عبدهللا الراشد 

 ء

 1436 0562333150  

االحسا   1002709044 ذكر سعودي يوسف احمد محمد اللويم  

 ء

 1436 0505919366  

االحسا   1008230268 ذكر سعودي يوسف محمد علي الشقاقيق 

 ء

 1436 0505924289  

االحسا   1018939460 ذكر سعودي يوسف محمد عمران الحماد

 ء

 1436 0596341447  

االحسا   1093748356 ذكر سعودي مهدي علي هاشم العلي  

 ء

 1436 0542865932  

االحسا   1002298422 ذكر سعودي محمد حسن علي الشقاقيق 

 ء

 1436 0504984604  

االحسا   1022670242 ذكر سعودي علوي صالح العلي 

 ء

 1436 0504930643  

االحسا   1022295545 ذكر سعودي عادل صالح الحسين  

 ء

 1436 0505709688  

االحسا   1050234697 ذكر سعودي جعفر محمد حسين العبدالكريم 

 ء

 1436 0506906007  

 

 


