


 خوفية ػامة •

 امفكرة•

 امخب سيس•

 امخجرتة•

 من حنن•

 رؤًة امرشنة•

 رساةل امرشنة•

 .كمي امرشنة•

 امرشنةاخلدمات اميت ثلدهما •

جنازات مضورة•  ا 

 املوخلى ال ول نومضاًرع امِيدس ية نوجِات غري امرحبيةثيظمي •

 املحادرات•

 



م ويه أ ول رشنة ٢٠١٢ثب سست امرشنة س ية امحياء مالسدضارات امِيدس ية رشنة مضورة •

ع سؼودًة غري رحبية  دارة املضاًر  .ومداين ادلؼيات ال ُويةرحبية اكل وكاف واملساجد غري ثؼين ب 



 

 قصة طالب كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل •

 .يناقشون كيف يخدمون المجتمع ويتطوعون              

 

 ( .هندسية)االنضمام لعضوية الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية •

 

 التطوع مع الهيئة السعودية للمهندسين بتنظيم الملتقى الخليجي •

 



 

 ...ورش عمل مع أصحاب المصلحة لتطوير رؤية المشروع•

 

 استبيان احتياج الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية•

 لبناء مباني للخمس سنوات القادمة ؟ 

 

 سؤال الجمعيات األهلية من وجود وحدة أو إدارة هندسية موجودة لديهم ؟•

 



رحبية امغري بملًض ئات ًخؼوق فامي مؼرفية ُيدس ية مرجؼية: رؤًة امرشنة. 

ع: رساةل امرشنة دارة املضاًر  .أ ن حكون مضورة اذلراع امِيدس ية نوجِات امغري رحبية فامي ًخؼوق ب 



موزتمون تخلدمي خدمات ممخازة تدكة واحرتافية: الاغامتدًة 

ق اتخداء واىهتاء تخحليق رىض امرشاكء وامؼمالء: امخاكمل  ثؼزيز تيئة معل امفًر

لكيا وغي جتخَ مسؤوميدٌا امسامية جتاٍ اجملمتع وامحيئة واملوارد امطحيؼية: املواطية. 

ىل أ كىص املؼاًري مخحليق امفائدة املصوى مبا يريض امؼميل وحيلق امِدف:  اجلودة ع ا   .اموصول بملضاًر

دفَ: الاتخاكر  اهمتخع بمرايدة يف الاتخاكرات يف جمال معويا مبا حيلق جودة امليخج ُو



 

جودة اخملرجات وال ثر 
 

 

حرنزي اجلِة ػىل اخذصاصِا 

 

 ال ضافة املؼرفية

 
 امرشنة ورساميةاجلاهة املميي 

 

 املمي املضافة



 .متثيل املاكل•

 .اػداد امخصاممي ومراجؼهتا•

دارة املضاًرع•  .ا 

 .ال رشاف ال وضايئ وامركاتة ػىل املضاًرع•

 .امِاثف الاسدضاري•

 



 # االصم اللجوة

ل الشيخ رئيس مجلس اإلدارة
 
 ١ م إبراهيم بن هاصر ا

 ٢ م عبدهللا بن دالد المدهللا هائب الرئيس ولجوة الجودة

حمد بن فهد الضويان لجوة الجودة
 
 ٣ م ا

عمال
 
 ٤ م عبدهللا بن فهد القرهي رئيس لجوة ثطوير اال

عمال
 
 ٥ د صامي صلمان ثيشير لجوة ثطوير اال

عمال
 
دالد الزامل م عبدهللا بن لجوة ثطوير اال  ٦ 

عثمان بن ملحم الملحم م رئيس اللجوة الجوفيذية  ٧ 

ل محشن الشهري  اللجوة الجوفيذية
 
 ٨ م علي ا

 ٩ م مشاري بن فهد الجويرة اللجوة الجوفيذية
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 إهجازات الشركة



 مرشوع مسجد ُيئة مدن امصياغية•

 مرشوع  مجمع ال خالء•

 ثصممي جامع  مسجد اميورس•

 ثصممي مسجد امضاحية•

 ثصممي جامع احمليش•

 الاىهتاء من مرحةل امؼظم ملرنز امفيصوية•

 ثصممي جامع غحدهللا فؤاد•

 ثصممي مسجد غحدهللا فؤاد•
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 مرنز يح امفيصوية•

ة امؼويا• ًة تًت حجش بملًر  مدرسة ًز

 مدرسة سفاهة بدلمام•

 مرسح مدرسة ػائضة بدلمام•

ع امِيدس ية•  ادلميل ال جرايئ نومضاًر

 امامنذج املؼياًرة دلؼية حتفيظ املرأ ن•

 مسجد حمطة امفرداهية•

كام املكذيب•  جرج ا 

 جامع امفياض امضاميل•

 جامع امؼيىس•
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قيمت
 
.المبادرات الجي ا  



 ٢٠١6 س ية من ماًو 7 امسخت ًوم املوخلى أ كمي•

ع ثب خر أ س حاب اس خؼراض•  املطاع يف امِيدس ية املضاًر

 امثامر

ع ل دارة املامرسات أ فضل اس خؼراض• ة املضاًر  اخلرًي

ع يف وامخحدايت امفرص اس خؼراض•  امِيدس ية املضاًر

 امثامر نولطاع

ف• ع يف ودورُا مضورة ثرشنة امخؼًر  املطاع مضاًر

 امثامر

 

 



 :املوخلى رشف ضيوف•

دارة جموس غضو:(امرئييس املخحدث) امزامل صالح ال س خاذ•  ا 

 امرحبية غري واملؤسسات امرشاكت من ػدد أ مٌاء وجموس

  نخاب ومؤمف "ػامر تيذم" مرشوع رئيس :املذهر مذهر املِيدس•

 "تيذم ثخين هيف"

ع مدير :امؼخييب دامه املِيدس•  امسؼودًة أ رامكو رشنة يف مضاًر

 



ع موخلى•  امرحبية غري نوجِات امِيدس ية املضاًر

 الاسدضاري امِاثف•

ىل ملدمة• دارة ا  ع، ا  خية دورة املضاًر  ثدًر

 نووكف ادلويل املؼِد مع بمخؼاون امِيدس ية ال دارة جرانمج•



 .”امخوفيق هلم وىمتىن ػوهيا، جضكرون مدن مع معل وساتلة ممتزية خربة مضورة ملكذة“•

 .امصياغية مدن من ادلتيان فِد م
 

 أ داء غن جدا راضية وامليار وطيحة واميدى امفيصوية ل حياء الاجامتغية امخمنية جلية“•

رشافِا يف مضورة  وحزوًدان امؼمل يف اجلودة انحية من احلضاري املرنز مرشوع غىل ا 

 املرنز مدير املييع أ محد م .”مضورة صكرا ملخطوحاثيا، والاس خجاتة ادلورًة بمخلارير

 احلضاري
 

  يح مرنز من امؼخييب دامه م .”مضورٍ غطَ ..راسم حرحي وثيب مرشوع غيدك“•

 امفيصوية
 

ياكل“• ع ا  دان محمد ش ”احلليلية ملِمخيا وفرغيا أ داءان حسن ملضورة املضاًر  مدير امسًو

ة ادلؼية ػام  امرشكية بمليطلة امكرمي املرأ ن مخحفيظ اخلرًي



وجودمك جباهخٌا مع اخلربات امفٌية اميت متخؼون هبا سامه يف دفع “•

ع  ” جعةل املرشوع مل مام غحدهللا ػاتد، مدير ػام مضاًر

   .مساجدانمؤسسة 

 

دان . ”حنن مغخحطون جنك ومن أ نرب ادلامعني منك“• م زايد امسًو

ة جبمؼية حتفيظ املرأ ن  .غضو انوجية الاسدضاًر

 

تداغية “• فكرحنك رائدة واملطاع حباجة  مِذٍ اخلربات وال فاكر ال 

سارة املِيدب مديرة امدضغيل مبؤسسة . ”ودمع املامئني ػوهيا

ة املِيدب  .اخلرًي



 .تياء اسرتاثيجية وطيية نوخطوع امِيديس تليادة امِيئة امسؼودًة نومِيدسني•

 .تياء لحئة نوخطوع امِيدس ية ذلاًة حلوق مجيع أ حصاب املصوحة •

 .ثب سيس املرنز اموطين نوخطوع امِيديس •

ع امِيدس ية نومجمتع أ و مٌظامت • معل دميل امفرص امخطوغية يف املضاًر

 .املطاع غري امرحبي 

حتفزي طالب لكيات امِيدسة واملكيات امفٌية نومسامهة يف امخطوع •

 .امِيديس 

امخطوع معل حزمة حوافز نومِيدسني وامرشاكت امِيدس ية نومضارنة يف •

 .امِيديس 



النصاتكمشكراً   


