بيانات المؤسسات األهلية

بيانات التواصل

الهاتف

1482228

الفاكس

1812818

البريد االلكتروني

alsaifsons@gmail.com

الموقع االلكتروني

www.alsaifcharity.org
@alsaifsons

الحسابات في مواقع التواصل االجتماعي

العنوان الوطني أو الموقع

الدمام – حي الجامعيين – طريق األمير نايف بن
عبدالعزيز

المقرات والفروع األخرى
األول
المدينة/المحافظة
هاتف الفرع
فاكس الفرع
البريد االلكتروني
العنوان الوطني أو
الموقع
مدير الفرع
جوال مدير الفرع
البريد االلكتروني لمدير
الفرع

الثاني

(يمكن إضافة جداول للمؤسسات التي لديها عدد فروق أكبر)

الثالث

الرابع

العدد
#

1

أعضاء مجلس األمناء

2
3
4
5
6
7

رجال

اإلسم

8

نساء

الصفة االعتبارية

عثمان بن عبدالعزيز بن عمير
السيف
فواز بن عثمان بن عبدالعزيز
السيف
باسل بن عبدالرحمن بن
علي الشيخ
عادل بن سلطان بن مبارك
الدوسري
عبداهلل بن مشبب بن مسفر
القحطاني
باسم بن حمد بن محمد
البوعلي
حمد بن خليل بن إبراهيم
المقيط

0

تاريخ التعيين

8208/80/00هـ

رئيس المجلس

8208/80/00هـ

نائب الرئيس

8208/80/00هـ

عضو

8208/80/00هـ

عضو

8208/80/00هـ

عضو

8208/80/00هـ

عضو

8208/80/00هـ

عضو

توفر موافقة وزارة
العمل والتنمية
االجتماعية

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

8
9

فواز بن عثمان بن عبدالعزيز السيف

االسم

دكتوراه

المؤهل العلمي

المدير التنفيذي

0808120004

رقم الجوال

alsaifsons@gmail.com

البريد االلكتروني

نعم

هل المدير التنفيذي متفرغ؟

ال

توفر موافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اإلناث

الذكور

عدد الموظفين

عدد السعوديون

0

عدد السعوديون

6

غير السعوديون

2

غير السعوديون

0

المسجلون في التأمينات

2

المسجلون في
التأمينات

8

المتفرغون

8

المتفرغون

8

اإلجمالي

84

البيانات العامة

رقم الحساب البنكي

SA3080000503608010008508

رقم التسجيل ()800

8000206261

رقم التصريح

848

تاريخ التأسيس

8208/02/80هـ

الجهة المشرفة إن وجدت

وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

تصنيف المؤسسة

أهلية

مركز التنمية الذي يشرف على المؤسسة

الدمام

المنطقة الجغرافية

(التي تعمل بها المؤسسة حسب

المنطقة

سياساتها)

االسم

المحاسب

المؤهل

الشرقية

عمر احمد حاج الحسن
بكالوريوس محاسبة

جوال المحاسب

0800401211

البريد االلكتروني

alsaifsons@gmail.com

توفر الموافقة من الوزارة

ال

المدينة
المحافظة

الدمام

 متوسط حجم المنح السنوي – إن وجد -حسب التقارير المالية.

مليون ومائة وواحد وثمانون ألف ريال تقريبا.

 القضايا التي تخصصت فيها المؤسسة إن وجدت؟

 االحتياجات األساسية (السكن  /الغذاء)
.. االحتياجات الصحية (الدواء)

 أهداف المؤسسة:

 رعاية وكفالة األسر والحاالت المحتاجة.
 دعم مشروعات الزواج.
 كفالة ورعاية األيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة.
 تقديم المساعدات العينية والمالية للمحتاجين بالتنسيق مع الجمعيات
الخيرية.
 المساهمة بدعم أسر السجناء والمسجونين الغارمين ومدمني
المخدرات.
 دعم برامج الرعاية والتوعية االجتماعية.
 المساهمة في دعم برامج ومشاريع اإلسكان وترميم المنازل.
 المساهمة في دعم مشاريع وبرامج التدريب والتأهيل.
 المساهمة في دعم مشاريع وبرامج العالج الطبي وتأمين األجهزة
والمستلزمات الطبية للمرضى.
 المساهمة في دعم مشاريع وبرامج األسر المنتجة ومساعدة األرامل
والمطلقات.
 دعم برامج افطار الصائمين.
 دعم مشاريع بناء وصيانة المساجد.
 تقديم القروض الحسنة.

مدخل البيانات
ُ

احمد علي العنسي

تاريخ اإلدخال

2019-10-17

