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خدمة الوطن	 
ــى 	  ــورة ف ــة المن ــة المدين ــع مكان ــق م ــذي يلي ــر ال ــر بالمظه الظه

العالــم االســامى مــن حيــث الخدمــات لــزوار المدينــة المنــورة
ابتــكار جديــد فــى االســتثمار يحقــق خدمــات جديــدة باســم الشــركة 	 

ويحقــق الربحيــة المأمولــة

مشــروع الصدقــة االلكترونيــة  ) التحويــل الخيــري( بالنبــوك المصرفيــة 11 بنــك لخدمــة 	 
الجمعيــات الخيريــة علــى مســتوي المملكــة

ــا 	  ــة بمفهومه ــة صحي ــورة مدين ــة المن ــة بالمدين ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــراف م اعت
ــمة ــون نس ــكانها 2 ملي ــدد س ــاوز ع ــة يتج ــرة بالمملك ــة كبي ــل كاول مدين المتكام

ــة 	  ــات الحكومي ــر الجه ــى اكب ــة ف ــة االلكتروني ــة الحكوم ــر انظم ــى نش ــاهمة ف المس
بالمدينــة المنــورة ) امــارة المدينــة المنــورة / امانــة المدينــة المنــورة / جامعــة طيبــة / 

ــامية ( ــة االس الجامع
المشاركة فى انشاء 32 جمعية خيرية بالمدينة المنورة	 
المســاهمة فــى انشــاء مركــز طيبــة للكشــف المبكــر عــن الســرطان بالمدينــة المنــورة 	 

والعربــة المتنقلــة ومراكــز االورام واالشــعة التابــع لهــا بالتنســيق مــع وزارة الصحــة
المســاهمة فــى عمــل العربــات المتنقلــة للســرطان والقلــب والــدم وتســليمها لــوزارة 	 

الصحــة خدمــة الهــل المدينــة المنــورة

@ahmadalhammed

)أحمد حماد)أحمد عبيد حماد

25 عام بالمجال المصرفى	 
ــة 	  ــن 32 جمعي ــر م ــاء اكث ــى انش ــاهمة ف ــى المس ــال التطوع المج

ــى ــع المدن ــدم المجتم ــة تخ خيري
االشــراف علــى برنامــج دولــى وهــو برنامــج المــدن الصحيــة التابــع 	 

لمنظمــة الصحــة العالميــة واخــذ اعتــراف بــان المدينــة المنــورة 
ــل ــا المتكام ــة بمفهومه ــة صحي مدين

الحكومــة 	  مجــال  فــى  الحكوميــة  القطاعــات  مــع  التنســيق 
المصرفــى القطــاع  فــى  العمــل  ايــام  فــى  االلكترونيــة 

االستدامة المالية للشركة	 
الدخــول فــى اســواق جديــدة للشــركة لتحقيــق معــدالت النمــو 	 

للشــركة
استخدام التقنية لتقليل المصوفات التشغيلية	 

العمــل فــى القطــاع التجــاري فــى مجــال التســكين خبــرة ال تقــل عــن 	 
8 ســنوات

انظمة العاقات العامة والتسويق	 

احمد بن عبيد بن احمد حماد المؤسسة األهلية لألدالء

استثماري أو قطاع مصرفي
رقم المرشح
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