
  

 

   

  

  

  

  

    

 

 شريان  - جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان



 

  

 

 

 

 
من فعاليتها ومدى التزامها بممارسات الحوكمة الرشيدة  وسهولة الوصول   للتحقق  واألنشطة، واإلدارية، والبرامج  لبياناتها العامةالجمعية    النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية بالمملكة العربية السعودية هو نموذج إلفصاح

 للمعلومة من قبل أصحاب المصلحة. 
 بيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهليةل ا  .1

 / مصعب بن محمد بن إسماعيل الحازمي  م  اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج: -1

 0567903052/  0533350907 رقم جوال ممثل الجمعية:  -2

 m_alhazmei@hotmail.com   / mosab@sheryan.org البريد اإللكتروني لممثل الجمعية:   -3

   2016 – 11 – 17 :( التاريخ بالميالدي) بيانات النموذج لعام -4

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

 بتعبئة بيانات النموذج للجمعية إقرار: أقر أنا الممثل أعاله أنني مخول من قبل مجلس اإلدارة

 لبيانات األساسية للجمعية األهليةا  .2

 البيانات  -أ 

 رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان  للجمعية: جمعيةاالسم الرسمي  -1
 شريان   :الرسمي( لالسمفي حالة كونه مغاير للجمعية )اسم الشهرة  -2
 خيرية صحية  للجمعية: جمعيةالتصنيف النوعي  -3

 صحية   ول: خيريةألا التصنيف الفرعي  . أ

 صحية متخصصة في أمراض الدم  الثاني:التصنيف الفرعي  .ب 

 ( ) ذكور وإناث ) ذكور  (  )إناث   (  المستهدفة:  جنس الفئات  -4
 جميع فئات المجتمع سعوديين وغير سعوديين المستهدفة:الفئات  -5

 جميع األعمار  المستهدفة:الفئات العمرية للفئات  -6
 ( ) ال    ( ) نعم     ية ؟ هل يوجد شهادة تسجيل للجمع -7

 832: رقم تسجيل الجمعية   -8

 م  2016 – 11 – 17:  تاريخ تسجيل الجمعية -9
 م   2024 – 11 – 4  التسجيل:تاريخ انتهاء شهادة  -10
 . في حالة عدم وجود اللوحة(   ) ال    ( ) نعم  هل يوجد لوحة خارجية للجمعية:   -11
 () ال    () نعمتوضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية اللوحة (  ) ال    (  ) نعمي النموذج   اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل ف  -12
 ( ) ال    (  ) نعم   اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية   -13

 منطقة جازان  الجمعية:النطاق الجغرافي لخدمات   -14
 لتنمية االجتماعية بمنطقة جازان :  مركز ا لى الجمعية ية المشرف عمركز التنمية  االجتماع -15
 الجهة المشرفة فنيا على الجمعية : وزارة الصحة -16

 



 

  

 

 

 

 بيانات التواصل -ب

 بيانات التواصل

 ي العنوان الوطن المملكة العربية السعودية  - 3044 – 82811جازان  412حي الشاطئ وحدة رقم  – 7118  جمعية رعاية مرضة الدم بمنطقة جازان

 المبنى رقم  412

دوار الصدفة –طريق مكة المكرمة   اسم الشارع 

 المنطقة  منطقة جازان

https://goo.gl/maps/UqdwGxPP2wM4qCfZ8  ) الموقع الجغرافي ) خريطة 

 الحي  حي الشاطئ

 المدينة  مدينة جيزان 

 يدي الرمز البر  82811

 الرقم اإلضافي  3044

 صندوق البريد  1744

 رقم جوال الجمعية  0558000367 - 0556898890

 الهاتف  ال يوجد

 الفاكس ال يوجد

https://sheryan.org/   الموقع اإللكتروني 

info@sheryan.org - hayahjaz@gmail.com البريد اإللكتروني 

Facebook : sheryanorg Twitter :sheryanorg Youtube : sheryanorg Insatgram : sheryanorg  مواقع التواصل االجتماعي 
 

    ) نعم (كتروني مفعل البريد اإلل  () ال   (   ) نعم شاء  اإلنتحت الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس 

 



 

  

 

 

 

 

 

 الفروع والمكاتب  -ت
 ( ) ال (    ) نعم       هل لدى الجمعية فروع ؟ 

 ( ) ال (     ) نعم     هل لدى الجمعية مكاتب ؟ 

 البيانات اإلدارية .  3

 المؤسسون: األعضاء  -أ

 أسماء األعضاء المؤسسين 

مر قادري إبراهيم بن محمد ع  إبراهيم بن محمد ابكر عباس مليسي  

 إبراهيم بن علي إسماعيل حقوي  فهد بن إبراهيم يحيى حامضي 

 حسين بن إبراهيم عقيل  حسين بن منصور إبراهيم دراج 

 حيدر بن محمد علي شيبان عريشي إبراهيم بن علي احمد محمد النعمي 

 محمد بن صالح سعيد بابقي  حمزة بن حسن محسن العطاس 

 اديب بن علي إبراهيم عقيل  يوسف بن يعقوب إبراهيم آل إبراهيم 

 عبده بن محمد حواس مهدي حمدي  عبدهللا بن احمد حسين شغلة معشي

العطاس خالد بن محمد سالم   محمد بن محمد حسن أبو زيد الحازمي  

 علي بن محمد عواجي قهار عريشي حافظ بن موسى علي ملحان

 علي بن محمد علي غواص حكمي  احمد بن عيسى رديف شماخي

 حافظ بن محمد بن عقيل حنين آل عقيل  زكريا بن إبراهيم محمد عباس مليسي

عبدهللا عبده عواجيعلي بن  محمود بن احمد اسعد اللغبي   

 مقبول بن هادي قزان مغفوري  عبدالعزيز بن يعقوب إبراهيم آل إبراهيم 

ايحي نبيل بن سليمان علي ض محمد بن عبده محمد سويد   

 محمد بن سعيد حلسان كناني الزهراني إبراهيم بن يعقوب إبراهيم آل إبراهيم 

بن صديق علي طبيقي  عبدهللا حمد بن محمد علي االكشم  

 محمد بن علي محمد فقيهي  يحيى بن حسن مفر غزواني 



 

  

 عادل بن موسى محمد الصم  علي بن يعقوب إبراهيم آل إبراهيم 

عمر عمرو بن حسن زيلعي محمد آل   محمد بن هادي محمد بعيطي  

 محمد بن يحيى محمد ازيبي  إبراهيم بن محمد عمر قادري 

 

 بيان بأعضاء الجمعية العمومية :  -ب

 جهة العمل  المسمى الوظيفي المدينة  تاريخ الميلاد  رقم الهوية  الجنس  الجنسية  اسم العضو م
تاريخ  

 البريد الالكتروني  رقم الجوال  الالتحاق 
نوعية 

 العضوية 
تظام في انال

 دفع الاشتراكات 

هل تم منح  
بطاقة عضوية  

 للعضو ؟

 نعم  منتظم  عامل  mbabgi@gmail.com 0505766710 ه5/2/1437 شركة محمد صالح بابقي  رجل اعمال  جازان  ه1/7/1375 1028407367 ذكر سعودي  محمد بن صالح سعيد بابقي  1

يد حلسان  محمد بن سع 2
 لزهراني ا

 نعم  منتظم  عامل  Mskg2055@hotmail.com 0505768055 ه5/2/1437 شركة محمد سعيد كناني  رجل اعمال  جازان  ه1/7/1367 1027176104 ذكر سعودي 

 نعم  منتظم  عامل  Ibrahim76810@gmail.com 0555678163 ه5/2/1437 متقاعد  اري )أطفال ( تشاس جازان  ه1/7/1377 1044113080 ذكر سعودي  إبراهيم بن محمد ابكر مليسي  3

 استشاري ) جلدية (  جازان  ه 18/7/1386 1051909057 ذكر سعودي  خالد بن محمد سالم العطاس  4
مستشفى الملك فهد 

 نعم  منتظم  عامل  Alattas101khalid@yahoo.com 0504572205 ه5/2/1437 المركزي 

 نعم  منتظم  عامل  aji@hotmail.comaw-al-Dr 0507773084 ه5/2/1437 جامعة جازان  أستاذ محاضر  جازان  ه1/7/1381 1029417571 ذكر سعودي  علي بن محمد عواجي عريشي  5

 استشاري ) باطنية (  جازان  ه1/7/1381 1023995895 ذكر سعودي  محمد بن محمد حسن الحازمي  6
مستشفى الملك فهد 

 نعم  منتظم  عامل  alhazmimm@hotmail.com 0505767411 ه5/2/1437 المركزي 

 اخصائي ) بصريات (  جازان  ه 15/2/1395 1023995895 ذكر سعودي  لعطاس سن محسن احمزة بن ح 7
مستشفى الملك فهد 

 المركزي 
 نعم  منتظم  عامل  Hmz09111@hotmail.com 0555772134 ه5/2/1437

مستشفى الملك فهد  استشاري ) أطفال ( جازان  ه1/7/1389 1047108400 ذكر سعودي  مقبول بن هادي قزان مغفوري  8
 المركزي 

 نعم  منتظم  عامل  drmaghfuri@gmail.com 0555769388 ه5/2/1437

مستشفى الملك فهد  استشاري ) أطفال ( جازان  ه1/7/1393 1052444591 ذكر سعودي  إبراهيم بن علي إسماعيل حقوي  9
 مركزي ال

 نعم  غير منتظم  عامل  ihaqawi@yahoo.com 0504433470 ه5/2/1437

مستشفى الملك فهد  استشاري ) نقل دم (  جازان  ه 1/6/1393 1056680240 ذكر سعودي  عبدهللا بن احمد حسين معشي  10
 المركزي 

 نعم  منتظم  عامل  aalmashi@hotmail.com 0505768823 ه5/2/1437

مستشفى الأمير محمد بن  استشاري ) امراض دم (  جازان  ه 23/5/1399 1030814519 ذكر سعودي  حافظ بن موسى علي ملحان  11
 ناصر 

 نعم  منتظم  عامل  commalhanhafiz@gmail. 0556768548 ه5/2/1437

 استشاري ) امراض دم (  جازان  ه 2/12/1399 1052547781 ذكر سعودي  محمد بن موسى محمد بكار  12
مستشفى الأمير محمد بن 

 نعم  منتظم  عامل  Dr.bakkar@gmail.com 0504402716 ه27/2/1440 ناصر 

 استشاري ) امراض دم (  جازان  ه9/7/1401 1007384272 ذكر سعودي  زواني يحيى بن حسن مفرح غ 13
مستشفى الأمير محمد بن 

 نعم  منتظم  عامل  drghzwani@gmail.com 0500211334 ه5/2/1437 ناصر 

 نعم  منتظم  عامل  Zak.abb@gmail.com 0542752333 ه5/2/1437  استشاري ) طب اسرة (  ن زاجا ه24/3/1407 1044113114 ذكر سعودي  زكريا بن إبراهيم محمد مليسي  14



 

  

 استشاري ) أطفال ( جازان  ه 29/9/1398 1026816312 ذكر سعودي  احمد بن عيسى رديف شماخي  15
مستشفى الملك فهد 

 المركزي 
 نعم  غير منتظم  عامل  Shammakhi99@hotmail.com 0555759884 ه5/2/1437

 نعم  منتظم  عامل  drarishih@gmail.com 0550555322 ه5/2/1437  استشاري  جازان  ه1/7/1381 1041114321 ذكر سعودي  حيدر بن محمد علي عريشي  16

 جازان  ه 5/3/1398 1055662132 ذكر سعودي  نبيل بن سليمان علي ضايحي  17
استشاري ) امراض معدية 

) 
مستشفى الملك فهد 

 المركزي 
 نعم  منتظم  عامل  ndhayhi@moh.gov.sa 0554708398 ه5/2/1437

 نعم  منتظم  عامل  Alsumm_adil@yahoo.com 0555755684 ه5/2/1437 - - جازان   1053801435 ذكر سعودي  عادل بن موسى محمد الصم  18

مستشفى الملك فهد  ( عناية مركزة أطفال) استشاري جازان  ه 28/9/1398 1019544715 ذكر سعودي  زيلعي آل عمر عمرو بن حسن  19
 نعم  منتظم  عامل  Dr_alomar777@hotmail.com 0555771896 ه5/2/1437 المركزي 

 نعم  منتظم  عامل  hussindr@gmail.com 0504577797 ه5/2/1437 شركة حسين دراج  رجل اعمال  جازان   1042055192 ذكر سعودي  حسين بن منصور إبراهيم دراج  20

 اخصائي اجتماعي  جازان  ه19/9/1406 1098449430 ذكر سعودي  حافظ بن محمد عقيل آل عقيل  21
مستشفى الملك فهد 

 المركزي 
 نعم  غير منتظم  عامل  Hafed_777@hotmail.com 0508024994 ه5/2/1437

ي  حديث ةعناية مركز  استشاري جازان  ه5/7/1402 1018666071 ذكر سعودي  بيمحمد بن يحيى محمد ازي 22
 ولادة 

مستشفى الملك فهد 
 المركزي 

 نعم  غير منتظم  عامل  medo1402@hotmail.com-Dr 0557766966 ه5/2/1437

 استشاري  جازان  ه 10/5/1402 1029807912 ذكر سعودي  فهد بن إبراهيم يحيى حامضي  23
مستشفى الملك فهد 

 المركزي 
 نعم  منتظم  عامل  - 0504445527 ه5/2/1437

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0508528123 ه5/2/1437 صحة جازان  مدير إدارة الابتعاث  جازان  ه1/7/1391 1016907162 ذكر سعودي  إبراهيم بن علي احمد النعمي  24

 نعم  منتظم  عامل  Mahmood200911@hotmail.com 0550005673 ه5/2/1437 الإدارة الإقليمية لتقنية المعلومات موظف حكومي  جازان   1062115876 ذكر سعودي  لغبي محمود بن احمد اسعد ال 25

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0505768979 ه5/2/1437 - - جازان    ذكر سعودي  حسين بن إبراهيم عقيل  26

 استشاري ) امراض دم (  جازان  ه 20/9/1399 1042958619 ذكر سعودي  اديب بن علي عقيل  28
مستشفى الملك فهد 

 0506766337 ه5/2/1437 المركزي 
- 

 نعم  منتظم  عامل 

 نعم  منتظم  عامل  Am5080@hotmail.com 0507323068 ه5/2/1437 إدارة تعليم جازان  معلم  جازان  ه1/7/1396 1027042959 ذكر سعودي  علي بن محمد حكمي  30

 نعم  منتظم  عامل  - 0504574703 ه5/2/1437 - - جازان  ه10/1/1403 1027395340 ذكر سعودي  محمد بن علي فقيهي  31

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0537429803 ه5/2/1437 - - جازان   1042065191 ذكر سعودي  محمد بن هادي بعيطي  32

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0555771377 ه5/2/1437 مستشفى الملك فهد  استشاري  جازان   1028212072 ذكر سعودي  عبده بن محمد حواس مهدي  33

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0505769453 ه5/2/1437 مؤسسة مقاولات القادري  رجل اعمال  جازان   1025217082 ذكر سعودي  إبراهيم بن محمد عمر قادري  34

 نعم  منتظم  عامل  - 0543403441 ه5/2/1437 صحة جازان  مشرف جودة  جازان  ه 16/8/1405 1072129578 ذكر سعودي  يوسف بن يعقوب آل إبراهيم  36

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0505768920 ه5/2/1437   جازان    ذكر سعودي  محمد بن عبده سويد  37

مستشفى الملك فهد  استشاري  جازان   1037287503 ذكر سعودي  ل إبراهيم علي بن يعقوب آ 38
 المركزي 

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0505767016 ه5/2/1437

 نعم  منتظم  عامل  - 0506766944 ه5/2/1437   جازان  ه 5/10/1398 1037395595 ذكر سعودي  عبدالعزيز بن يعقوب آل إبراهيم  39

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0505768188 ه5/2/1437 إدارة تعليم جازان  معلم  جازان   1037395579 ذكر سعودي  إبراهيم بن يعقوب آل إبراهيم  40

 نعم  منتظم غير  عامل  - 0557744009 ه27/2/1440 إدارة تعليم صبيا  مساعد مدير التعليم  جازان  ه17/2/1391 1051910121 ذكر سعودي  ناصر بن بشير معافا  41

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0558220853 ه27/2/1440 إدارة تعليم صبيا  معلم  جازان  ه 11/10/1395 1023035452 ذكر سعودي  اهيم معافا الحسين بن يحيى إبر  42

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0555771676 ه29/2/1441 مستشفى ضمد العام  موظف حكومي  جازان   1057071217 ذكر سعودي  منصور بن إبراهيم قصادي  43



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استشاري  ) أطفال (  جازان  ه1/7/1397 1045699731 ذكر سعودي  ي مباركي منصور بن عل 44
مستشفى الأمير محمد بن 

 ناصر 
 نعم  منتظم  عامل  Almobaraki97@hotmail.com 0503787005 ه29/2/1441

أستاذ محاضر/ عضو مجلس   جازان  ه1/7/1385 1046178958 ذكر سعودي  حسن بن الحجاب يحيى الحازمي  45
 نعم  منتظم  عامل  - 0568200314 ه27/2/1440 جامعة جازان  الشورى

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0505771351 ه29/2/1441 جامعة جازان  أستاذ مشارك جازان  ه 2/9/1388 1044918066 ذكر سعودي  محمد بن محمود حبيبي  46

مستشفى الأمير محمد بن  استشاري ) اورام (  جازان  ه 1/4/1402 1039498132 ذكر ي سعود إبراهيم بن محمد حسن مدخلي  48
 ناصر 

 نعم  منتظم  عامل  Dr.ibrahim2020@hotmail.com 0555584132 ه27/2/1440

 نعم  منتظم  عامل  asd2011@hotmail.com-Asd 0503762221 ه29/2/1441 إدارة تعليم جازان  مديرة الاشراف التربوي  ان جاز  ه27/6/1400 1044803029 انثى سعودية  نهى بنت محمد أحمد بريك  49

50 
نوال بنت الحجاب يحيى  

 الحازمي 
 جازان  ه1/7/1387 1023997529 انثى سعودية 

رئيسة قسم التوجية 
 والإرشاد 

صبيا  ) متقاعدة  تعليم إدارة 
 نعم  منتظم  عامل   0568270008 ه29/2/1441 (

 نعم  منتظم  عامل  wedadmm@hotmail.com 0530832934 ه27/2/1440 صحة جازان  طبيبة جازان  م 27/10/1992 1097533507 انثى سعودية  وداد بنت محمد الحازمي  51

 طبيبة جازان  م 23/11/1990 1079590327 انثى سعودية  سن معشي حسن مح ريم بنت 52
مستشفى الملك فهد 

 المركزي 
 نعم  منتظم  عامل  Reemi141155@hotmail.com 0556836618 ه29/2/1441

 نعم  منتظم  عامل  hotmail.com-D0d@474 0532422304 ه29/2/1441 مستشفى المك فهد المركزي  طبيبة جازان  ه 14/2/1411 1068360989 انثى سعودية  دعاء بنت ذيابي يحيى حكمي  53

مستشفى الملك فهد  طبيبة جازان  ه 11/5/1411 1083655140 انثى سعودية  مريم بنت إسماعيل جعران  54
 المركزي 

 نعم  غير منتظم  عامل  M1414m5@gmail.com 0502631240 ه29/2/1441

رافان بنت عبدالرحمن محمد   55
 مذكور 

مستشفى الملك فهد  طبيبة جازان   1100707197 انثى سعودية 
 المركزي 

 نعم  غير منتظم  عامل   0507301094 ه29/2/1441

مستشفى الملك فهد  طبيبة جازان  م 17/6/1990 1084021664 ثىنا سعودية  تهاني بنت محمد عيسى غزاوي  56
 المركزي 

 نعم  غير منتظم  عامل   Dr.t.ghazawi@gmail.com 0552468902 ه29/2/1441

مستشفى الملك فهد  طبيبة جازان  ه 4/8/1411 1075999332 انثى سعودية  خديجة بنت علي عبده حلوي  57
 المركزي 

 نعم  غير منتظم  عامل  khak2011@hotmail.com-Dr 0535492547 ه29/2/1441

 استشاري  جازان   1016652560 ذكر سعودي  حمد بن محمد علي الاكشم  58
بن  مستشفى الأمير محمد

 0506730602 ه5/2/1437 ناصر 
- 

 نعم  غير منتظم  عامل 

 نعم  غير منتظم  عامل  - 0555769713 ه5/2/1437 شركة عبدهللا طبيقي  رجل اعمال  جازان  ه1/7/1392 1048193856 ذكر سعودي  عبدهللا بن صديق علي طبيقي 59

 استشاري  جازان   1045253745 ذكر سعودي  علي بن عبدهللا عبده عواجي  60
تشفى الملك فهد سم

 0599339516 ه5/2/1437 المركزي 
- 

 نعم  غير منتظم  عامل 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان الدائمة/المؤقتة المكّونة من قبل الجمعية العمومية : -ت

تشكيل إرفاق قرار 

 اللجنة 

 هل يوجد عضو 
  في اللجنة مجلس إدارة 

 )/ ال نعم  ( الدائمة 

 نهاية تاريخ  
 عمل اللجنة 

 ( مؤقتة  للجنة كانت احال  )في

 بداية عملتاريخ  

 اللجنة 
 اختصاصها 

 عدد

 أعضائها 

اسم رئيس  

 اللجنة 

نوع اللجنة  

 ؟)دائمة/مؤقتة(

 ماس 

 الـلـجـنـة

 ال يوجد          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 :بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية  -ث  -ب

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم  المهندس / محمد بن صالح سعيد بابقي 

 رقم الهوية 1028407367

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1375/07/01

 المؤهل هندسة 

 جهة العمل الرسمية جامعة جازان

 المسمى الوظيفي متقاعد 

 رقم الجوال 0505766710

mbabgi@gmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  رئيس مجلس اإلدارة 

سنوات   4  مدة الخدمة بالمجلس 

هـ  1438 – 2 – 16  تاريخ االلتحاق 

يوجد  ال  المكافأة إن وجدت  

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 يان السببفي حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى ب _____

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

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم  إبراهيم محمد أبكر عباس مليسي 

 رقم الهوية 1044113080

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1377/07/01

 المؤهل دكتوراه 

ة الصح وزارة  جهة العمل الرسمية 

 المسمى الوظيفي استشاري أطفال

 رقم الجوال 0555678163

ibrahim76810@gmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  نائب الرئيس 

سنوات   4  مدة الخدمة بالمجلس 

هـ  16-2-1438  تاريخ االلتحاق 

يوجد ال  المكافأة إن وجدت  

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ____

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

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 إدارة الجمعية :  ضاء مجلس بيان بأع

 أعضاء مجلس اإلدارة 

حمزة بن حسن محسن 
 العطاس 

 االسم 

 رقم الهوية 1023995895

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1395/02/15

 المؤهل بكالوريوس بصريات  

 جهة العمل الرسمية وزارة الصحة 

 المسمى الوظيفي اخصائي بصريات 

 والرقم الج 0555772134

hmz09111@hotmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  أمين الصندوق 

سنوات   4  مدة الخدمة بالمجلس 

هـ  1438 -2 – 16  تاريخ االلتحاق 

 المكافأة إن وجدت  ال يوجد 

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ____

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



 

  

 

 
 

 

 

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

ي عبدهللا بن أحمد بن حسين شغلة معش   االسم  

 رقم الهوية 1056680240

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1393/06/01

 المؤهل دكتوراه 

 جهة العمل الرسمية وزارة الصحة 

 المسمى الوظيفي استشاري بنوك دم 

 رقم الجوال 0505768823

aalmashi@hotmail.com   إللكتروني يد االبر 

 الوظيفة بالمجلس  عضو

سنوات   4  مدة الخدمة بالمجلس 

هـ  1438 – 2 – 16  تاريخ االلتحاق 

 المكافأة إن وجدت  ال يوجد 

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 من الوزارة يرجى بيان السبب في حالة كون االلتحاق بالتعيين ____

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

  

 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم  محمد بن محمد بن حسن أبو زيد الحازمي 

 رقم الهوية 1023997511

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 الد المي  تاريخ 1381/07/01

 المؤهل دكتوراه 

 جهة العمل الرسمية وزارة الصحة 

 المسمى الوظيفي استشاري باطنية 

 رقم الجوال 0505767411

alhazmimm@hotmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  عضو

سنوات   4  مدة الخدمة بالمجلس 

هـ  1438 – 2 – 16  تاريخ االلتحاق 

 المكافأة إن وجدت  ال  يوجد 

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ____

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



 

  

 

 
 

 

 

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم  حافظ بن موسى بن علي ملحان 

 رقم الهوية 1030814519

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1399/05/23

 المؤهل دكتوراه 

 جهة العمل الرسمية وزارة الصحة 

 المسمى الوظيفي استشاري امراض دم 

 رقم الجوال 0556768548

malhanhafiz@gmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  عضو

 مدة الخدمة بالمجلس سنتين  

هـ  1440 – 3 -17  تاريخ االلتحاق 

يوجد  ال  المكافأة إن وجدت  

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ____

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

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 
 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

قهار عريشيعلي بن محمد عواجي   االسم  

 رقم الهوية 1029417571

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1381/07/01

 المؤهل دكتوراه 

 جهة العمل الرسمية جامعة جازان

 الوظيفيالمسمى  رئيس قسم السياحة واالثار 

 رقم الجوال 0507773084

Dr-al-awaji@hotmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  عضو

 مدة الخدمة بالمجلس سنتين 

هـ  1440 – 3 – 17  تاريخ االلتحاق 

يوجد  ال  المكافأة إن وجدت  

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السببة كون في حال ______

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

 

 



 

  

 

 
 

 

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم  محمد بن سعيد بن حلسان الزهراني

 رقم الهوية 1027176104

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1367/07/01

 المؤهل ماجستير 

 جهة العمل الرسمية أعمال حرة 

 المسمى الوظيفي رجل اعمال

 رقم الجوال 0505768055

mskg2055@hotmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  عضو

 مدة الخدمة بالمجلس سنتين 

هـ  1440 – 3 – 17  تاريخ االلتحاق 

يوجد  ال  المكافأة إن وجدت  

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ____

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

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 
 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم  محمد بن موسى محمد بكار  

 رقم الهوية 1052547781

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1399/12/2هـ 

 المؤهل دكتوراه 

 جهة العمل الرسمية وزارة الصحة 

 مسمى الوظيفيال استشاري امراض دم  

 رقم الجوال 0504402716

Dr.bakkar@gmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  عضو

 مدة الخدمة بالمجلس سنتين 

هـ  1440 – 3 – 17  تاريخ االلتحاق 

 المكافأة إن وجدت  ال يوجد 

 )نعم/ال(قر الرئيس هل العضو مقيم في منطقة الم نعم 

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ____

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

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

مفرح زيداني غزواني   يحيى بن حسن  االسم  

 رقم الهوية 1007384272

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1401/7/9هـ 

 المؤهل دكتوراه 

ة الصحة وزار  جهة العمل الرسمية 

 المسمى الوظيفي استشاري امراض الدم  

 رقم الجوال 0500211334

 drghzwani@gmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  عضو

 مدة الخدمة بالمجلس سنة 

هـ  1144 – 2 – 28  تاريخ االلتحاق 

 المكافأة إن وجدت  ال يوجد 

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب في حالة كون _____

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

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية : 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم  إبراهيم بن محمد حسن مدخلي  

 رقم الهوية 1427077123

 الجنسية  سعودي

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  1402/4/1ه ـ 

 المؤهل دكتوراه 

 جهة العمل الرسمية استشاري امراض دم 

 المسمى الوظيفي وزارة الصحة 

 رقم الجوال 0555584132

Dr.ibrahim2020@hotmail.com   البريد اإللكتروني 

 الوظيفة بالمجلس  عضو

 لمجلسمدة الخدمة با سنة 

هـ  1441 – 2 – 28  تاريخ االلتحاق 

 المكافأة إن وجدت  ال يوجد 

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

 طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(  انتخاب 

 في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ____

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

 



 

  

 

 اللجان الدائمة/المؤقتة المكّونة من قبل مجلس اإلدارة :  -ت

إرفاق 

قرار 
تشكيل 

 اللجنة 

هل يوجد  

 عضو

مجلس إدارة 
 في اللجنة 

 الدائمة 

 ( نعم / ال)

 تاريخ نهاية 
 عمل اللجنة 

في حال )

اللجنة  كانت 

 مؤقتة(

تاريخ  

بداية  
  عمل

 اللجنة 

 اختصاصها 
 عدد

 أعضائها 
 ئيس اللجنة راسم 

اللجنة  نوع 
 ؟دائمة/مؤقتة((

 مس ا
 الـلـجـنـة

   نعم  

*االشراف على المشاريع العالجية ) مشروع عالج مرضى سرطان الدم ، 
 *مشروع انقاذ مرضى الدم ( و فحص الحاالت في مختبرات البرج . 

 *اتخاذ قرارات دعم الجمعية لعالج المستفيدين في المشاريع . 
 راءات العمل في المشاريع . تطوير و تحسين إج

 لجنة العالج  دائمة  د. إبراهيم محمد مليسي 5

 ـــــــ نعم  
22/11 /

2020 
 *االشراف على مهام التسويق بالجمعية 

 *االشراف على مشروع التثقيف الصحي و نوعية المجتمع  
 اللجنة النسائية  دائمة  أ / نوال بنت حجاب الحازمي   5

 

 نة من مجلس اإلدارة : اللجنة التنفيذية المكّو  -ث

 إرفاق قرار 

تشكيل 
 اللجنة 

تاريخ  
نهاية 

عمل  

 اللجنة 

تاريخ  

 بداية عمل
 اللجنة 

 صالحياتها
 المهام

 المفوضة فيه
 بأعضاء اللجنة قائمة 

 عدد

 أعضائها 
 رئيس اللجنة اسم 

 _ 9/2/2020 

* االشراف على تخطيط و عقد اجتماعات اللجنة بما في  
عمال و محاضر االجتماعات  ذلك الموافقة على جداول اال

 . 
* تزويد اللجنة بالمعلومات المناسبة من اإلدارة 

 لتمكينها من القيام بمسؤولياتها . 
* التأكد من جدولة جميع البنود التي تتطلب موافقة 

 اللجنة او توصياتها للمجلس بشكل مناسب .  

* اعداد تقارير عن أنشطة اللجنة في حال طلبها من قبل  
 ارة . مجلس اإلد

 .  تنفيذية *العمل على حضور اجتماعات اللجنة ال 
*تكريس الوقت الكافي للمشاركة في تنفيذ شؤون اللجنة و  

 اجتماعاتها .  
 *المشاركة في قرارات اللجنة و التصويت عليها .  

*الحصول على المهارات الكافية و التدريب الالزم للمشاركة في  
 تنفيذ شؤون اللجنة . 

للجنة على سرية المعلومات و الشفافية في أعضاء ا *يجب ان يحافظ 

 كل األمور الموكلة لها .  
 

 حافظ بن موسى ملحان 
 خالد بن محمد العطاس  
 عبدهللا بن احمد معشي 

 يحيى حسن غزواني  

 مصعب بن محمد الحازمي 
 

 محمد بن موسى بكار   6

 



 

  

 

 
 

 

 المدير التنفيذي :  -ج

 المدير التنفيذي 

عالشار الشارع العام  مصعب بن محمد إسماعيل الحازمي م /    االسم  

ــ   رقم الهوية 1098415589 رقم المبنى  

ــ   الجنسية  سعودي صندوق البريد  

ــ   تاريخ الميالد  15\07\1989 الرمز البريدي  

ــ   الجنس: رجل/امرأة رجل الرقم اإلضافي 

 المؤهل بكالوريوس حاسب آلي رقم الجوال 0533350907

M_alhazmei@hotmail.com  سنوات الخبرة 5 البريد اإللكتروني 

 دوام) كلي/جزئي( كلي  

 ساعات العمل األسبوعية  40  

(المسمى الوظيفي __   في حال كان الدوام جزئيا (    

حال كان الدوام جزئيا (  جهة العمل ) في __    

 الراتب الشهر ي 10307  

 الجهة التي تتحمل الراتب الجمعية   

 مدة خدمته في الجمعية  سنة   

 مسجل بالتأمينات)نعم/ال(  نعم   

 إرفاق قرار تعيين المدير التنفيذي من مجلس اإلدارة نعم   

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

يذي إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنف نعم     

 العنوان : المنطقة  منطقة جازان  

 المدينة  صبيا   

 الحي  الظبية   



 

  

 :  الموظفون في الجمعية  -ح
 

 الوظيفي المسمى  المؤهل الجنسية  الجنس رقم الهوية  اسم الموظف 
الدوام ) 
كلي /  

 جزئي (

ساعات العمل  
 األسبوعية

الراتب 
 الشهري

الجهة التي  
تتحمل 

 الراتب 

نسبة  
مساهمة 

الوزارة في 

لراتب ان ا
 وجدت 

مدة سنوات 
خدمته  

 بالجمعية

اجمالي 
سنوات 

 الخبرة

مسجل  
بالتأمينات )  

 نعم / ال (

إسماعيل بن منصور  
 منصور دالك 

 5000 40 كلي مدير العالقات العامة و االعالم  بكالوريوس  سعودي  ذكر  1095587000
الجمعية /  

 هدف 
0% 

 5سنة و 
 اشهر

 نعم 2

رغد بنت محمد يحيى  
 االلمعي 

 4000 40 كلي سكرتيرة تنفيذية  بكالوريوس  سعودية انثى  1094960927
الجمعية /  

 هدف 
0% 

 5سنة و 
 اشهر

 نعم 2

إيناس بنت منصور 
 عبدهللا جلي

 4764 40 كلي اخصائية اجتماعية  بكالوريوس  سعودية انثى  1071705774
الجمعية /  

 هدف 
 نعم 4 سنتان  % 50

منى بنت احمد خضير 
 مسحلي 

 %0 لجمعية  4240 40 كلي اخصائية إعالمية  بكالوريوس  سعودية انثى  1019056462
 6سنة و 
 اشهر

 ال 10

اسراء بنت ابوالقاسم  
 علي األمير

 4240 40 كلي محاسبة بكالوريوس  سعودية انثى  1096530025
الجمعية /  

 هدف 
0% 

سنة و 
 شهرين

 نعم 1

احمد بن عجيبي علي 
 الحربي

 ال _ أربعة اشهر %0 الجمعية  3200 40 كلي ف مشروع وصل الخيريمشر ثانوية عامة  سعودي  ذكر  1073682237

 

 (  ) غير كافي(         كافي   )           عدد العاملين بالجمعية:

 لعدم وجود مقر رئيسي يكفي الستقطاب موظفين جدد    –صغر المقر  :  بسبب

 
 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4

 ارية : الهيئة اإلدارية والتنظيمات اإلد  -أ

 التغير في عدد أعضاء الجمعية العمومية:  -1
عضو   57   (  امرأة 9(          )  رجل 48)        إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام : العدد اإلجمالي: 

 ي:إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمال    (   امرأة 9)   (         رجل 48) 

 ال يوجد           زيادة/نقص   ر في عدد األعضاء من بداية السنة: إجمالي التغي  

 

 :   اجتماعات الجمعية العمومية العادية  -2
 ( ) ال ) نعم(       ؟  رات لوجود مصلحة شخصية عمومية من التصويت على بعض القراهل تم منع بعض أعضاء الجمعية ال



 

  

 

 

 

 

 

 ر العادية:اجتماعات الجمعية العمومية غي -3

 ( )ال (    م  ل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية:      ) نعه

 اليوجد  اللجان الدائمة المكّونة من قبل الجمعية العمومية: -4

 دائمة اجتماعات اللجان ال ()ال ( ) نعـم ريقة التشغيل وفعالية القرارات؟   هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وط

 

 مجلس اإلدارة :  -5

   عضو  11:        لالئحة األساسية للجمعية ا  عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبق

 ( سنة / سنوات)  وا دورة مجلس اإلدارة......عض 6 الحد األدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة

 

 

 مجلس اإلدارة :  

 ة الحاليتاريخ تكوين مجلس اإلدار هـ  1438 – 2 – 16

 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي هـ  1442 –8 – 16

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي  عضو 11

أعضاء  3زيادة   التغير في عدد األعضاء عن الالئحة)زيادة/نقص( عضوا  

 دد األعضاء سبب التغير في ع ترشيح األعضاء االحتياطيين لمجلس اإلدارة بسبب وفاة احد أعضاءها رحمه هللا .

عضو 11  عدد المنتخبين من الجمعية العمومية  

 عدد المعينين من الوزارة 0

 نسبة األعضاء المستقلين من سائر المجلس  0

 ( جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة         ) نعـم  (    )ال نعم 

 هل الموظفين من مجلس اإلدارة تمت الموافقة لهم من الوزارة ؟  -ال في حال كان الجواب  ___ 

 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة  ___ 



 

  

 

 
 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام:  -6

 رقائمة الحضو
 إرفاق

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

 مد صالح بابقيم/مح
 د/إبراهيم محمد مليسي

 د/يحيى حسن غزواني
 د/علي عواجي عريشي 
 د/حافظ موسى ملحان 
 د/محمد موسى بكار 

 سعيد الزهراني أ /محمد 
 د/ إبراهيم محمد مدخلي

 
 
 

 نعم

 
 
 
 

لم يتم التنفيذ ، بسبب 
 ارتفاع التكلفة

 

 نعم

 مهامها. تكوين اللجنة التنفيذية و تحديد  •
 المرضى لمضخات الديسفرال .مناقشة احتياج  •
 بالدم.مناقشة بدء المرحلة الثانية لمشروع مركز شريان للتبرع  •
 واعتمادها االطالع على جهاز الترا ساوند  •

هـ  15/6/1441  
م9/2/2020  

1 

 م/ محمد صالح بابقي
 أ/ محمد سعيد الزهراني 
 د/ محمد محمد الحازمي

 د/ علي محمد عريشي
 د/يحيى حسن غزواني

 وسى ملحان د/حافظ م
 بكارد/ محمد موسى 

 د/ إبراهيم محمد مدخلي

 

 
 

 نعم

 نعم 

 الغاء لجنة المشاريع و دمج اعمالها مع اللجنة التنفيذية .  •
اعتماد المسار الثاني من مشروع سكون الخيري لتسكين مرضى   •

 زارعي نخاع العظم خارج المنطقة . 
 النسائية.لجنة الاعتماد تكوين  •

 الخيري . اعتماد اتفاقية العالج  •

هـ 7/4/1442  
م22/11/2020  

 
2 

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

 التنظيمات اإلدارية:  -7

 ( ) ال معية أو شركات أخرى)نعم(    شخاص خارج الجذية  ألهل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفي

 إذا كانت االجابة نعم ، يجب توضيح المهمة ، والجهة المفوضة والسبب؟

 ل التالي لكل حالة: يجب تعبئة الجدو كانت ا إلجابة نعم،  إذا  ( ) ال (  الثابتة أو المتنقلة؟     ) نعم  النقدية أوهل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء  

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

 إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف:  في حالة الصرف نقدا  يوضح

 ا   المبلغ المصروف نقد أوجه الصرف الجهة المستفيدة

   

 



 

  

 

 
 

 

 

 اللوائح :  -ب 

 اللوائح :  )نعم/ال( إرفاق

 الالئحة األساسية للجمعية المحدثة و المعتمدة نعم  نعم 

 ة ،  وغيرها توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب,  والمكافآت , والترقيات , واإلجازات,  ومكافأة نهاية الخدم  نعم  نعم 

 ة مجلس اإلدارةتوجد الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمد نعم  

 المدير التنفيذي هل توجد آلية محددة لتحديد راتب  نعم  نعم 

 إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟ -والموظفين القياديين في الجمعية؟ 

 ى أخر   

 السجالت اإلدارية : 

 تستخدم الجمعية السجالت التالية: 

  السجل  (نعم/ال)لجمعية هل تستخدمه ا مالحظات

 الجمعية العمومية سجل العضوية في  نعم  

 السجالت اإلدارية 
 سجل اجتماعات الجمعية العمومية  نعم  

 سجل اجتماعات مجلس اإلدارة  نعم  

 سجل اللجان الدائمة والمؤقتة  نعم  

 سجل النشاطات نعم  

 السجالت الفنية 
 نعم  

اسم المستفيد ، ورقم هويته، و جنسيته ، ومجال  )ية والعينية، ويتضمن التالي : سجل المستفيدين من المساعدات المال

المساعدة كـ " سداد إيجار / كفالة / ترميم" ، و تاريخ المساعدة ، ونوع الدعم " عيني أو مادي " ، و مبلغ المساعدة ، 

 ( ستالم إذا كان الدعم عينيا " وطريقة التسليم " شيك / نقد / تحويل / ا

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 السياسات  : 

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

 سياسة تعارض المصالح  نعم  نعم  

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات  وحماية مقدمي البالغات  نعم   نعم  

 سياسة خصوصية البيانات نعم   نعم 

ا سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفه نعم  نعم    

 سياسة جمع التبرعات   نعم  نعم  

 وتقييمهااف على المنظمة وفروعها ومكاتبها  سياسة آليات الرقابة واإلشر   نعم نعم 

 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   نعم  نعم 

 الشركاء المنفذين واألطراف الثالثةسياسة التعامل مع    نعم نعم 

 قواعد السلوك  سياسة نعم   نعم 

 سياسة إدارة المتطوعين  نعم   نعم  

 مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب   نعم نعم 

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

 أخرى ....  

 

 اإلفصاح :  -ب
 المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم:

 االسم  س اإلدارة المنصب بمجل

 م / محمد بن صالح سعيد بابقي  رئيس مجلس إدارة الجمعية 

 إبراهيم بن محمد عباس مليسي  نائب الرئيس 

 حمزة بن حسن محسن العطاس  امين الصندوق 

 



 

  

 

 
 

 

 

 كيف تم ا إلفصاح عن الوثائق التالية:
 

  موقع الجمعية  عند الطلب ُتفصح مباشرة ال يفصح عنها  توجد ال 

 وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية  3 3  

 النموذج الشامل 3 3  

 سياسة تضارب المصالح 3 3  

 القوائم المالية  3 3  

 سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 3   

 اإلدارة أسماء أعضـاء مجالـس  3 3  

 راتب المدير التنفيذي   3  

 في الجمعية أسماء الموظفين القياديين  3 3  

  3  
  ووثائق ؤول عن االحتفاظ بسجالت الشخص المس  وهاتفاسم وعنوان 

 الجمعية 

 ي التقرير السنو 3 3  

 

 (  )  ال   () نعم  ة في إدارة المتطوعين ؟ هل لدى الجمعية وحدة متخصص

 ساعات المتطوعين إجمالي عدد 
 عدد المتطوعين خالل هذا العام 

 وحدة اسم المسؤول عن ال رقم الجوال
 ذكو ر  إناث 

 رغد بنت محمد يحيى االلمعي  0568924665 93 28 4562

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 ( ) ال(        الجمعية؟      ) نعم  ر في إدارة أو مدير  أو موظف قيادي آخو  مجلس عالقة عائلية أ و تجارية مع عض له أو الموظفين القياديين  والمدراءهل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة 

وذلك    (باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدتباستثناء تعويضاته التي يتلقاها )رجى اإلفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية ي

   ال يوجد  : -إن وجد  –خالل السنوات األربعة الماضية 

 مع الجمعية ،إن وجدت .  (تقديم خدمات ،منتجات إلخ )رية لية من الجمعية لقاء تعامالت تجاتعويضات ما ما الجهات التي تلقت

 : -إن وجد  –ر قيمة التعويضدمة وذكمع وصف الخريال (  10000المبالغ التي تتجاوز )

 الجهة  وصف الخدمة  قيمة التعويض

 مؤسسة و سائل البيئة للمقاوالت العامة  بالدم بمستشفى األمير محمد بن ناصرمركز شريان للتبرع  –الدفعة األولى  ريال سعودي    25.000

 مؤسسة وسائل البيئة للمقاوالت العامة  مركز شريان للتبرع بالدم –الدفعة الثانية  ريال سعودي  25.000

 ت العامة مؤسسة وسائل البيئة للمقاوال مركز شريان للتبرع بالدم –الدفعة الثالثة  ريال سعودي  25.000

 مؤسسة و سائل البيئة للمقاوالت العامة  مركز شريان للتبرع بالدم  –الدفعة الرابعة  ريال سعودي  25.000

 مؤسسة وسائل البيئة للمقاوالت العامة  مركز شريان للتبرع بالدم  –الدفعة الخامسة  ريال سعودي  25.000

 مؤسسة وسائل البيئة للمقاوالت العامة  رع بالدممركز شريان للتب  –الدفعة السادسة  ريال سعودي  10.000

 مقاوالت العامة مؤسسة وسائل البيئة لل مركز شريان للتبرع بالدم –الدفعة األخيرة  ريال سعودي  33.000

 مؤسسة الركن األوسط للمقاوالت العامة  لشراء أجهزة تكييف لمركز شريان  -الدفعة األولى  ريال سعودي  30.000

 مؤسسة الركن األوسط للمقاوالت العامة  توريد و تركيب أجهزة التكييف  –الدفعة الثانية  ل سعودي ريا  22.800

 شركة انجاز للمقاوالت العامة  تنفيذ اعمال التشطيبات لمركز شريان –األولى الدفعة  ريال سعودي   84.300

 شركة انجاز للمقاوالت العامة  انتنفيذ اعمال التشطيبات لمركز شري –الدفعة  الثانية  ريال سعودي  70.250

 انجاز للمقاوالت العامة شركة  تنفيذ اعمال التشطيبات لمركز شريان –الدفعة الثالثة  ريال سعودي  56.200

 مختبرات البرج الطبية ( حاالت من مرضى سرطان الدم 5عمل تحاليل و فحوصات لخمس )  ريال سعودي   10.803

 مختبرات البرج الطبية ( حاالت من مرضى سرطان الدم 9اليل و فحوصات لتسع ) عمل تح ريال سعودي   11.190.38

 مستشفى أبوعريش العام  -مشروع انقاذ  –االت من مرضى امراض الدم ( ح 5عالج خمس )  ريال سعودي  16.440

 ريش العام مستشفى أبوع - مشروع انقاذ  –( حاالت من مرضى امراض الدم  4عالج اربع )  ريال سعودي   14.480

 مستشفى أبو عريش العام  -مشروع انقاذ  –( حاالت من مرضى امراض الدم  5عالج خمس )  ريال سعودي  17.000



 

  

 

 

 

 

   ال يوجد   :   -وجد  إن –ألربعة الماضية يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خالل السنوات ا

 ( )  الهل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟ )  نعم   (   

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

   ال يوجد     :-إن وجد  –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية 

 
 البرامج واألنشطة  .5

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

والرعاية الصحية و االجتماعية والنفسية لمرضى الدم وذويهم وتوعية المجتمع بأمراض الدم للوقاية منها والحد من انتشارها .   تقديم برامج وقائية   

 اسية :اف الجمعية وفقا لالئحة األس ما هي أهد
 .الكفاية  إلى بالدم التبرع معدل ارتفاع  -1

 .وذويهم  الدم لمرضى  والنفسية  واالجتماعية  الصحية  الخدمات تحسين  -2

 .الجدد المواليد  من الوراثية  الدم بأمراض المصابين  نسبة  خفض  -3

 .الدم امراض  عن المجتمع لدى الصحي الوعي ارتفاع -4
 .التبرعات جمع آليات وتحسين المالية  االستدامة  يحقق ومتنامي ذاتي  دخل مصدر  تكوين  -5

 .اإلستراتيجيين الشركاء مع العالقة  وتوطيد بناء -6

 .البيانات وأرشفة  الرقمي والتحول اإلداري العمل وتطوير  بناء  -7

 .التطوعي العمل استثمار-8
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 ة : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعي

في حال كان البرنامج 
خارج نطاق الخدمة 

إرفاق موافقة  )الجغرافي 
 ( الوزارة 

 هل 

 البرنامج ضمن نطاق
 الخدمة الجغرافي؟

 اإليرادات  المصروفات 
إجمالي عدد 

 المستفيدين 
 نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة  وصف للبرامج والخدمات والنشاطات 

 نعم  -
ريال   52588.8

 سعودي 
313.152.00 27 

المساعدة في تحمل تكاليف العالج لمرضى سرطان الدم 
 تشمل التحاليل الفحوصات الطبية .

مشروع ) حياة ( لعالج مرضى سرطان 
 الدم 

 نعم  -
ريال   2342977

 سعودي 
) تبرعات عينيه (  

2285857 
105 

عمل التحاليل المساعدة في تحمل تكاليف العالج و 
 الفحوصات الطبية لمرضى امراض الدم . 

مشروع ) انقاذ ( لعالج مرضى امراض  
 الدم 

 نعم  -
ريال 1029.50

 سعودي 
 _______ 262 

تقديم االستشارات والفحوصات واألدوية المجانية لمرضى  
استشاريين متخصصين في  امراض الدم عن طريق أطباء و 

 امراض الدم بزيارة دورية للمناطق النائية .
 برنامج العيادات المتخصصة

ل سعوديريا 4000 نعم  - ريال   400,000   495 
تثقيف المجتمع عن امراض الدم للوقاية منها والحد من  

 انتشارها . 
 برنامج التثقيف الصحي 

ريال سعودي 736.9 نعم  - متبرع 360 1500   
عمل حمالت للتبرع بالدم في مختلف محافظات و قرى  

 المنطقة .
 مشروع التبرع الطوعي بالدم 

ريال سعودي  580 نعم  -  
ريال 026900

 سعودي 
45 

نقل مرضى امراض الدم المحتاجين من منازلهم و الى  

 المستشفيات و توصيل االدوية .
 مشروع وصل الخيري 

 نعم  -
ريال  15.000

 سعودي 
ريال  19500

 سعودي 
3 

البحث و استقبال و تسجيل مرضى الدم المستوفين لشروط 
 وزارة اإلسكان لدعم السكن التنموي او دعم االيجار .

تكاليف السكن لمرضى الدم السعوديين الذين يخضعون دفع 
 لعمليات زراعة نخاع خارج المنطقة .

 مشروع سكون الخيري 

 نعم  -
ريال   432650

 سعودي 
التنفيذتحت  للتبرع بالدم في مستشفى األمير محمد بن ناصر انشاء مركز    مشروع مركز شريان للتبرع بالدم 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 دمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها: بيان بنوع المساعدات التي تق 

 إجمالي عدد المستفيدين  إجمالي مبلغ المساعدات 
 عدد المستفيدين 

 نوع المساعدات 
 سعوديون  غير سعوديون 

سعودي ريال   52588.8  )مساعدات عالج مرضى سرطان الدم (  27 27 

ريال سعودي  2342977  ) مساعدات عالج مرضى امراض الدم (   105 105 

 ) مشروع تثقيف المجتمع ( 665 9 674 ريال سعودي  4000

ريال سعودي  1029.50  ) مشروع العيادات المتخصصة ( 132 137 269 

 الخيريمشروع وصل  36 9 45 ريال سعودي  850

 مشروع سكون الخيري  3 - 3 ريال سعودي   18055

683 287 1123 ريال سعودي  2319229  المجموع 

 

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

 إرفاق كشف 

 ر الحضو

 الجمعية العمومية )الفئة المستهدفة 

 ( مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية / العاملين  /
 نامجاسم البر  مقدم البرنامج  تاريخ البرنامج 

م2021/ 2/  15 العاملين  نعم   
 مستشار الجودة و التميز المؤسسي

 األستاذ / جبريل بن يحيى عبدلي 

 ورشة تعريفية بعنوان : 

 " غسل األموال و مكافحة تمويل اإلرهاب " 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

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

 

 .  ه والتوقيع عليه من مجلس اإلدارةواعتمادالشامل بعد طباعته  النموذج يرجى إرفاق

 

 اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة

 التوقيع  المنصب  اسم العضو م

  رئيس مجلس اإلدارة  المهندس / محمد بن صالح سعيد بابقي  1

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  الدكتور / إبراهيم بن محمد عباس مليسي 2

  األمين العام  العطاس حمزة بن حسن محسن   /االخصائي  3

  عضو مجلس اإلدارة  الدكتور / محمد بن محمد أبو زيد الحازمي  4

  عضو مجلس اإلدارة  الشيخ / محمد بن سعيد الكناني الزهراني 5

  عضو مجلس اإلدارة  الدكتور / علي بن محمد عواجي عريشي 6

  اإلدارة ضو مجلس ع الدكتور / عبدهللا بن احمد حسين معشي  7

  عضو مجلس اإلدارة  الدكتور / حافظ بن موسى علي ملحان  8

  عضو مجلس اإلدارة  الدكتور / محمد بن موسى محمد بكار  9

  عضو مجلس اإلدارة  الدكتور / يحيى بن حسن مفرح غزواني  10

 عضو مجلس اإلدارة  الدكتور / إبراهيم بن محمد حسن مدخلي 11
 

 


