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الالئحة األساسیة – جمعیة العالج االمن

الباب الأول

التعریفات والتأسیس والأھداف والإشراف

الفصل الأول

التعریفات والتأسیس

المادة الأولى:

یقصد باأللفاظ والعبارات اآلتیة - أینما وردت في ھذا الالئحة- المعاني المبینة أمام كل منھا:

النظام: نظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة.

الالئحة التنفیذیة: الالئحة التنفیذیة لنظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة.

الالئحة: الالئحة األساسیة للجمعیة.

الجمعیة: جمعیة العالج االمن .

الجمعیة العمومیة: أعلى جھاز في الجمعیة، وتتكون من مجموع األعضاء العاملین الذین أوفوا بالتزاماتھم تجاه الجمعیة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعیة.

المدیر التنفیذي: المسؤول األول عن الجھاز التنفیذي سواء كان مدیراً تنفیذیاً أو مدیراً عاماً أو أمیناً عاماً أو غیر ذلك.

الوزارة: وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة.

مركز التنمیة التابع لھ: مركز التنمیة االجتماعیة بجدة .

الصندوق: صندوق دعم الجمعیات.

التصنیف: الصحة - المستشفیات والمراكز الطبیة - المستشفیات.

الجھة المشرفة: وزارة الصحة.

صفحة ٢ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة العالج االمن

المادة الثانیة:

بموجب نظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاریخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ھـ والئحتھ

التنفیذیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاریخ ١٤٣٧/٠٦/١١ھـ؛ فقد تم تأسیس ھذه الجمعیة من األشخاص

اآلتیة أسماؤھم:

األستاذ/ طالل محمد علي الناشري، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١،١٠٠٧٢٠٢٢٠١.

مصدرھا: أحوال جدة ، تاریخھا: ١٤٣٣/٠١/١٥ھـ.

الدكتور/ سعاد عبود ابوبكر عفیف، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢،١٠٢٢٨٦٣٨٠٥.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٢/١١/٢٠ھـ.

األستاذ/ عبیر سعید علي الغامدي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٣،١٠٣٧٤٢٥١٣٧.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٣/٠٢/٢٢ھـ.

األستاذ/ زینب شیخ عبدالرحیم باوزیر، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٤،١٠٤١٢٣٧١٣٠.

مصدرھا: أحوال جدة-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٢/١٢/١٩ھـ.

الدكتور/ عمرو خالد عبدالقادر حافظ، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٥،١٠٠٨٨٦٧١٣٥.

مصدرھا: أحوال جدة ، تاریخھا: ١٤٣٨/١١/١٦ھـ.

الدكتور/ آمال محمد عمر سایس، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٦،١٠٢١٣٤٨٩٢٣.

مصدرھا: أحوال جده-جواد سنتر-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٩/٠٥/٢١ھـ.

األستاذ/ علي محسن علي عقیلي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٧،١٠٣١١٨٥٠٧٥.

مصدرھا: أحوال جدة ، تاریخھا: ١٤٣٧/١٢/٠٣ھـ.

األستاذ/ فایزه حسن عبدالرحمن حلوانى، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة:٨.

١٠١٧٠٤١٥٥٧، مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٣/٠٣/٠٦ھـ.

األستاذ/ فاطمھ فواد احمد غالم، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٩،١٠٠٥٢٥٥٣٠٠.

مصدرھا: أحوال جده-جواد سنتر-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٤/٠٨/٢١ھـ.

صفحة ٣ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة العالج االمن

الدكتور/ نبیلھ بنت محمد بن احمد فوزي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة:١٠.

١٠٨٠١٩٤٢٣٤، مصدرھا: أحوال جده-جواد سنتر-نساء ، تاریخھا: ١٤٤٠/١٠/٠٨ھـ.

األستاذ/ مني ابراھیم عبدهللا بنقش، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١١،١٠١٧٢٨٨٩٧٦.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٤/٠٥/١٣ھـ.

األستاذ/ ھالھ فرید عبدالحكیم حكیم، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٢،١٠٢٢٦٦٨٦٦٧.

مصدرھا: أحوال جدة-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٣/٠٤/١٩ھـ.

األستاذ/ خلود ھیف عبدان القحطاني، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٣،١٠٦٢٣٨٣٦٠٧.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٨/٠٣/٢٩ھـ.

األستاذة/ ندى عبدالعزیز عابد القرشي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٤،١٠١١٠٥٤٥٨٠.

مصدرھا: أحوال جدة-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٤/٠٤/٢٣ھـ.

السیدة/ فاطمھ بنت سالم بن عمر یحي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٥،١٠٧٣٤١٦٢٩٧.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠٤/١٣ھـ.

السیدة/ ابتھال محمد بن حسین بابعیر، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٦،١٠٦٣٠٩٦٨٦٩.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٨/٠٨/٢٨ھـ.

األستاذة/ نوال احمد قلیل الغامدي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٧،١٠٠٧٦٩٣٧٥٥.

مصدرھا: أحوال جدة-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٢/١٢/١٩ھـ.

األستاذ/ ریم علي بن یحي حدادي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٨،١٠٧٠٦٧٥٣٤١.

مصدرھا: أحوال جده-جواد سنتر-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٩/٠٤/٠١ھـ.

السیدة/ فاطمھ علي عبدالمنعم حنبظاظھ، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة:١٩.

١١٠٧٧٤٠٨٦٠، مصدرھا: أحوال جدة-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٣/٠١/١٠ھـ.

األستاذة/ حنان محمد مقبول ابراھیم، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢٠،١٠٢٨٠٧٦٤٢٨.

مصدرھا: أحوال جدة-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٥/٠٢/٢٠ھـ.

صفحة ٤ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة العالج االمن

األستاذ/ منال محمد انیس الزبن، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢١،١٠٤٤١٣٨٤٧٥.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٢/١٠/١٥ھـ.

األستاذ/ نھاد ابراھیم محمد الطویرب، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢٢،١٠٤٧٣٤٩٤٨٣.

مصدرھا: أحوال جدة ، تاریخھا: ١٤٣٥/٠٣/٠٥ھـ.

الدكتور/ نوره طالل محمد الناشري، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢٣،١٠٦٧٣٧٣٣٧١.

مصدرھا: أحوال جده-جواد سنتر-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٧/١٠/٢٦ھـ.

األستاذ/ حامد محمد رده الزھراني، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢٤،١٠٥١٩٩٤٩٢٧.

مصدرھا: أحوال جدة ، تاریخھا: ١٤٣٧/١٠/٢٩ھـ.

األستاذ/ عذاري بدر سعید البار، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢٥،١٠٧٤٥٢٩١٥٥.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٧/١١/١٢ھـ.

اآلنسة/ امیره احمد بن حامد الصیادي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢٦،١٠٥١٣٤٢٣٦٦.

مصدرھا: أحوال جدة-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٤/٠٣/٠٨ھـ.

األستاذة/ امال عبدهللا اسعد عبدالقادر، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢٧،١١٠٥٢٥٨٩٢٣.

مصدرھا: أحوال جدةاالندلس -نساء ، تاریخھا: ١٤٣٨/٠٢/١٥ھـ.

السیدة/ ھناء علي سعد الحربي، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة: ٢٨،١٠٣٢٤٨٤٠٤٨.

مصدرھا: أحوال جدة-نساء ، تاریخھا: ١٤٣٣/٠٣/٠٨ھـ.

السیدة/ دارین عبدالسالم صدقھ ابوالجدایل، العنوان: مكة المكرمة - محافظة جدة، رقم الھویة الوطنیة:٢٩.

١٠٨٨٥١١٠١٧، مصدرھا: أحوال جده-جواد سنتر-نساء ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠٣/١٢ھـ.

المادة الثالثة:

للجمعیة شخصیتھا االعتباریة، ویمثلھا رئیس مجلس اإلدارة حسب اختصاصاتھ الواردة في ھذه الالئحة، ویجوز بقرار من

الجمعیة العمومیة تفویضھ فیما یزید على ذلك.

صفحة ٥ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة العالج االمن

المادة الرابعة:

یكون مقر الجمعیة الرئیسي ھو محافظة جدة وعنوانھا محافظة جدة.

الفصل الثاني

الأھداف والإشراف

المادة الخامسة:

تھدف الجمعیة إلى تحقیق اآلتي:

توفیر بیئة صحیة لعالج المحتاجین.١.

تفعیل برنامج التطوع الصحي.٢.

دعم المحتاجین للتنویم في المستشفیات والتحویل للعملیات الجراحیة.٣.

انشاء برامج توعیة صحیة للمجتمع للوقایة من االمراض المزمنة.٤.

صفحة ٦ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )


