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 البيانات األساسية

مرحبا : أحمد خواجي الملف الشخصي االدلة 
خروج


تحميل كل المرفقات

بيانات الجمعية

االسم الرسمي للجمعية

جمعية البر الخيرية بمحافظة العيدابي

 لالسم الرسمي)
ً
اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايرا

جمعية البر الخيرية بمحافظة العيدابي

التصنيف النوعي

الخدمات االجتماعية

التصنيف الفرعي االول

خدمات الفئات االجتماعية

التصنيف الفرعي الثاني

خدمات األسرة

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

جنس الفئات المستهدفة

هل لدى الجمعية فروع ؟

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

ذكور وإناث

النعم

النعم

 الفئات المستهدفة

الكل

األرامل
أسر السجناء

أسر المرابطين
أسر المرضى

أسر شهداء الواجب
الفقراء واألسر المحتاجة

أصحاب المشاريع
األطفال

أل

 الفئات العمرية للفئات المستهدفة

الكل

أقل من سبع سنين
من سبعة إلى 18 سنة

من 19 إلى 35 سنة
من 36 إلى 60 سنة

أكبر من 60 سنة

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

النعم

رقم شهادة
التسجيل

228

تاريخ تسجيل الجمعية (ميالدي)

02/14/2021

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد
(ميالدي)

01/04/2023

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

النعم

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

النعم

اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو
مسجل

النعم

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

النعم

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة جƠƠازان

المدينة

العيدابي

الحي

العيدابي

اسم الشارع

العام

رقم المبنى

8375

الرمز البريدي

45992

صندوق البريد

35

الرقم اإلضافي

4297

رقم الجوال

966502352291

الهاتف

0173146689

الفاكس

اختر الموقع الجغرافي من0173146689  
الخريطة

نوع المقر

ملك

الموقع االلكتروني

www.edabi-ber.org

البريد االلكتروني

edabi-ber@outlook.sa

بيانات التواصل االجتماعي

https://ncnp.gov.sa/ar/services
https://www.areeb.co/Pages/UserProfile.aspx
https://www.areeb.co/Pages/Guides.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$lbtnLogout','')
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Twitter تويتر

https://twitter.com/BerEdabi

Instagram انستقرام

https://instagram.com/XXXXX

Facebook فيسبوك

https://facebook.com/XXXXX

الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التعبئة وليس تحت اإلنشاء

النعم

البريد اإللكتروني مفعل

النعم

النطاق الجغرافي

 النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

الكل

منطقة الحدود الشمالية
المنطقة الشرقيƠƠƠة

منطقة الباحƠƠة
منطقة الجƠƠƠوف
منطقة الريƠƠƠاض

م القصي منطقة

مركز التنمية االجتماعية

مركز التنمية االجتماعية بجازان

Map data ©2022 Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

9

الموظفين (إناث)

4

الموظفين
(سعوديون)

10

الموظفين (غير
سعوديون)

3

الموظفين (دوام
كلي)

13

الموظفين (دوام
جزئي)

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية)

9

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - الغير سعوديون)

3

عدد أعضاء الجمعية العمومية

العدد الحالي (ذكور)

35

العدد الحالي (اناث)

0

العدد بداية العام
(ذكور)

35

العدد بداية العام
(اناث)

0

العدد نهاية العام
(ذكور)

35

العدد نهاية العام
(اناث)

0

التغير في عدد أعضاء عن الالئحة

هل يوجد تغيير في عدد أعضاء عن الالئحة؟

النعم

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2021)

1

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2021)

0

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (2021)

4

أخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2021

(عرض المرفق) إرفاق التقرير

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

https://maps.google.com/maps?ll=17.232001,42.936234&z=5&t=m&hl=ar&gl=US&mapclient=apiv3
javascript:__doPostBack('ctl00$body$ucRepAssociations$lbFinalReport','')
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 بيانات األعضاء

 الصفةالجنسرقم الهويةاسم العضو

| عضو مؤسسذكر 1. احمد بن محمد احمد الشعفي

| عضو مؤسسذكر 2. محمد بن عبد الله سليمان الغزي

| عضو مؤسسذكر 3. علي بن حسين بكار سلمان

| عضو مؤسسذكر 4. عبد العزيز بن حسن مفرح الجرو

| عضو مؤسسذكر 5. مشعوي حواس قاسم غزواني

| عضو مؤسسذكر 6. علي بن حسن يحي غزواني

| عضو مؤسسذكر 7. جابر حنين حواس غزواني

| عضو مؤسسذكر 8. يحي بن محمد احمد غزواني

| عضو مؤسسذكر 9. محمد بن يزيد قاسم غزواني

| عضو مؤسسذكر 10. احمد بن مفرح حسن غزواني

| عضو مؤسسذكر 11. محمد بن علي حسن غزواني

| عضو مؤسسذكر 12. احمد بن مفرح حنين غزواني

| عضو مؤسسذكر 13. محمد بن قاسم سلمان غزواني

| عضو مؤسسذكر 14. يحي بن صالح جابر غزواني

| عضو مؤسسذكر 15. محمد بن احمد جبران غزواني

| عضو مؤسسذكر 16. سلمان بن حسن يحي حيادي

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض
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| عضو مؤسسذكر 17. سليمان بن يحي سليمان الغزواني

| عضو مؤسسذكر 18. محمد بن يزيد محمد غزواني

| عضو مؤسسذكر 19. سالم بن احمد علي الضحوي

| عضو مؤسسذكر 20. احمد بن محمد علي مريع

| عضو مؤسسذكر 21. حسين بن سلمان احمد الغزواني

| عضو مؤسسذكر 22. احمد بن علي يحي غزواني

| عضو مؤسسذكر 23. علي بن جبر يحي غزواني

| عضو مؤسسذكر 24. حسن بن محمد علي غزواني

| عضو مؤسسذكر 25. حسين بن محمد طيران غزواني

| عضو مؤسسذكر 26. يحي بن حسن زاهر غزواني

| المدير التنفيذيذكر1048724411احمد حسن مفرح غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر محمد سلمان محمد غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر علي موسى علي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر حسن يحي علي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالله يحي علي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر سلمان محمد علي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر حسن سلمان جبران غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالله عبدالكريم موسي غزواني

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض
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| عضو جمعية عموميةذكر حسن مفرح حسن غزوانى

| عضو جمعية عموميةذكر جابر جبران محمد غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر حسن سليمان علي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر محمد فرحان جابر غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر علي يحيى علي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر محمد يحي قاسم غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر حسين علي حسين سلمان

| عضو جمعية عموميةذكر علي قاسم علي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر سليمان حسن جابر غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر محمد يحي محمد الغزواني

| عضو جمعية عموميةذكر محمد عمر محمد غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر يحي سليمان يحي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالرحمن حسين محمد ذروي

| عضو جمعية عموميةذكر يحي بن سلمان بن محمد غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر سليمان بن احمد بن يحي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر علي سليمان يحي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر حسن بن يحي بن عميش غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر احمد محمد علي مريع

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض
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| عضو جمعية عموميةذكر علي محمد أحمد غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر احمد مفرح حسن غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر علي حسن يحي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر سلطان احمد محمد شعفي

| عضو جمعية عموميةذكر هادي مشعوي حواس غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر علي يحي صالح غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر احمد بن محمد بن احمد غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر حسين محمد حسين بت

| عضو جمعية عموميةذكر علي محمد حسين بت

| عضو جمعية عموميةذكر مفرح جبران حسن غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر علي اسعد هادي الفيفي

| عضو جمعية عموميةذكر سليمان يحي سليمان غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر علي حسين بكار سلمان

| عضو جمعية عموميةذكر زكري فرحان جابر غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر يحي جابر محسن غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر جابر يحي سليمان غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر علي جبر يحي غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر يحي بن حسن بن زاهر غزواني

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض
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 اجتماعات الجمعية العمومية العادية

 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

 اجتماعات مجلس اإلدارة

| عضو جمعية عموميةذكر مسعود مفرح احمد غزواني

| عضو جمعية عموميةذكر محمد احمد محمد مريع

| عضو جمعية عموميةذكر احمد يحي صالح غزواني

| محاسبذكر1079993455يحيى محمد سلمان غزواني

| عضو مجلس إدارةذكر1074907104يحي بن سليمان بن يحي غزواني

| عضو مجلس إدارةذكر1050478674علي قاسم علي غزواني

| عضو مجلس إدارةذكر1055558082سليمان حسن جابر غزواني

| عضو قياديذكر1051776761مسعود علي مفرح الغزواني

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

 محضر فرز األصواتمحضر االجتماعكشف االحضور والمناوبينإجمالي عدد الحضورتاريخ االجتماع

عرض المرفقعرض المرفقعرض المرفق01/27/202030
الممنوعين في االجتماع

تاريخ
االجتماع

إجمالي
عدد

الحضور

كشف
االحضور

والمناوبين

محضر
االجتماع

محضر
فرز

األصوات

 سبب االجتماع

عرض01/17/202030
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

1- االطالع على تقرير المحاسب القانوني وتصديق
الحسابات الختامية للسنة المنتهية2018م . 2-

االطالع على تقرير مجلس إدارة الجمعية عن اعمال
الجمعية للسنة المنتهية 2019م. 3- االطالع على
العقود المبرمة من المجلس واستثمارات الجمعية

وتفويض مجلس اإلدارة .

الممنوعين في االجتماع

javascript:__doPostBack('ctl00$body$ucRepAssociations$gvMeetingNormal$ctl02$lbAttendees','')
javascript:__doPostBack('ctl00$body$ucRepAssociations$gvMeetingNormal$ctl02$lbMeetings','')
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 اللجان

تاريخ
االجتماع

إجمالي
عدد

الحضور

كشف
االحضور

والمناوبين

محضر
االجتماع

محضر
فرز

األصوات

سبب
االجتماع

 أهم القرارات

عرضعرض المرفق01/29/20190
المرفق

عرض
المرفق

مناقشة العرض المقدم مناليوجد
شركة افاق المجد للتسويق

عرضعرض المرفق02/11/20190
المرفق

عرض
المرفق

مناقشة تطبيق نظاماليوجد
الكتروني لعمل الجمعية

عرضعرض المرفق03/26/20190
المرفق

عرض
المرفق

مناقشة مبنى الجمعية الفندقاليوجد
و المبنى التجاري الهنقر

عرضعرض المرفق06/01/20190
المرفق

عرض
المرفق

مناقشة مشروع افطار صائماليوجد
بالخيمة

عرضعرض المرفق10/06/20190
المرفق

عرض
المرفق

مناقشة سياسات الحوكمةاليوجد

عرضعرض المرفق02/03/20210
المرفق

عرض
المرفق

اعتماد مشروع التميز 
المؤسسي

عرضعرض المرفق03/04/20210
المرفق

عرض
المرفق

الموافقة على البرامج 
واالنشطة المعتمدة من مركز

التنمية

عرضعرض المرفق12/26/20210
المرفق

عرض
المرفق

صرف مبلغ تحسين مساكن 

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

تاريخ بدءالعددرئيس اللجنةاسم اللجنةنوع اللجنة
العمل

تاريخ نهاية
العمل

قرار
التكوين

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

لجنة متابعة توزيع المساعدات
العينية

يحي سليمان يحي
الغزواني

عرض803/30/202009/21/2022
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

علي جبر يحيكفالة االيتام
غزواني

عرض503/30/202009/21/2022
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

البحث االجتماعي وتحديث بيانات
المستفيدين

يحي سليمان يحي
الغزواني

عرض703/30/202009/21/2022
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

سليمان احمدلجنة البناء وتحسين المساكن
غزواني

عرض503/30/202009/21/2022
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

علي قاسملجنة مساعدات الطالب
الغزواني

عرض803/30/202009/21/2022
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

يحي سليمان يحيلجنة تنمية الموارد المالية
الغزواني

عرض1003/30/202009/21/2022
الملف
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 مجلس اإلدارة - حسب بيانات الالئحة األساسية

 اللوائح

 السياسات

 لالئحة
ً
عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

األساسية للجمعية

11

الحد األدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات
مجلس اإلدارة

6

رقم دورة مجلس اإلدارة الحالي

5

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

06/26/2020

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

01/04/2023

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

11

التغير في عدد األعضاء عن الالئحة

اختر ..

سبب التغير في عدد األعضاء

ال يوجد

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

11

عدد المعينين من المركز

0

هل يوجد أقارب من الدرجة األولى في المجلس
؟

النعم

هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل
الجمعية ؟

النعم

(عرض المرفق) هل الالئحة األساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

النعم

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

النعم

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

النعم

(عرض المرفق) هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

النعم

(عرض المرفق) هل تم تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

النعم

(عرض المرفق) سياسة تعارض المصالح

النعم

(عرض المرفق) سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

النعم

(عرض المرفق) سياسة خصوصية البيانات

النعم

(عرض المرفق) سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

النعم

(عرض المرفق) سياسة جمع التبرعات

النعم

(عرض المرفق) سياسة صرف المساعدات

النعم

(عرض المرفق) آلية إدارة المتطوعين

النعم

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

 اإلفصاح

النعم

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

النعم

سجل العضوية في الجمعية
العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات الجمعية
العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

النعم

مالحظات

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

النعم

مالحظات

السجالت الفنية

سجل النشاطات

النعم

مالحظات

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

النعم

مالحظات

اإلفصاح عن الوثائق

موقعوثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعنموذج اإلفصاح
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعسياسة تضارب المصالح
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالقوائم المالية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق
وإتالفها

موقع
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعأسماء أعضƠƠاء مجالƠس اإلدارة
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد
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موقعأسماء الموظفين القياديين في الجمعية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

بيانات الشخص المسؤول عن االحتفاظ
بالسجالت و الوثائق

موقع
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالتقرير السنوي
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

االفصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

النعم

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

النعم

 ؟
ُ
هل يتم صرف من أموال الجمعية نقدا

النعم

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

النعم

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

النعم

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

النعم

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

النعم

االفصاح االداري

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

النعم

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

النعم

اسم المسؤول عن
الوحدة

عدد المتطوعينالجوال
ذكور

عدد المتطوعين
اناث

المسجلين في منصة
التطوع

إجمالي عدد ساعات
المتطوعين

مسعود علي مفرح
الغزواني

96656303066020152016

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

النعم

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

النعم

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

النعم

االفصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

النعم
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 البرامج و األنشطة

شهادة العقار/االستثمارالقيمة الماليةنوع العقار/االستثمار

عرض المرفق12000000.00المبنى االستثماري1

عرض المرفق7000000.00المبنى االستثماري 2

عرض المرفق2725000.00المبنى االستثماري3

عرض المرفق13800000.00المبنى االستثماري 4

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

النعم

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

صناعة التنمية في مجال العمل االجتماعي والخيري بمحافظة العيدابي عن طريق ابتكار المشاريع والبرامج الفاعلة من خالل إدارة الشراكات مع الجهات
الحكومية والخاصة للوصول الى حلول ريادية تساعد على النهوض بالمجتمع المحلي في العيدابي.

 لالئحة األساسية
ً
أهداف الجمعية التعاونية وفقا

تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المحتاجة بعد إجراء البحث الميداني االجتماعي

تقديم المساعدات لمن يتعرضون للحوادث والكوارث

المساهمة والعناية بالمرافق العامة مثل المساجد والمقابر

مساعدة المرضى وتسهيل تقديم العالج لهم

إنشاء المؤسسات االجتماعية التي تعنى برعاية االطفال والمعوقين وااليتام

البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو
النشاط أو الخدمة

إجمالي عددوصف للبرامج والخدمات والنشاطات
المستفيدين

نطاقالمصروفاتاإليرادات
الخدمة

الجغرافي

كشف
الحضور

بناء وتحسين
مساكن

ضمن723812000.00812000.00بناء وترميم وتحسين مساكن المستفيدين
النطاق

عرض
المرفق

دعم المعسرين عن سداد ايجاال منازلهم عندعم ايجار منصة جود
طريق منصة جود

ضمن350711500.00711500.00
النطاق

عرض
المرفق

ضمن66414953070.004953070.00تقديم سالت غذائية للمستفيدينمساعدات عينية
النطاق

عرض
المرفق

تقديم مساعدة مالية البناء مستفيديفسحة مدرسية
الجمعية ( طالب وطالبات )

ضمن24448869.0048896.00
النطاق

عرض
المرفق
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ضمن39478750.0078750.00صرف اعانة كسوة عيدكسوة عيد
النطاق

عرض
المرفق

مبادرة ارامكو لزراعة
البن

تاهيل مزارع المستفيدين لزارعة البن بالتعاون
مع ارامكو

ضمن4501500000.00150000.00
النطاق

عرض
المرفق

ضمن52100000.00100000.00تدريب مزاعي مبادرة ارامكوتدريب مزارعين
النطاق

عرض
المرفق

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين

اجمالي مبلغ المساعداتمستفيدين / غير سعودينمستفيدين / سعوديننوع المساعدات

1020830600مساعدات أيتام

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

كشف الحضورالفئة المستهدفةتاريخ البرنامجمقدم البرنامجاسم البرنامج

عرض المرفقمجلس اإلدارة12/12/2020يحيى بن سليمان الغزوانيالتوعية الداخلية في الجوانب المالية والقانونية

عرض المرفقالعاملين01/12/2021مسعود علي مفرح الغزوانينقاط الضعف التي يستغلها لغسيل اموال وجرائم االرهاب
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