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 رئيس جملس اإلدارة            

   د. خالد بن عائش البقمي                                                  

  توقيع أعضاء مجلس اإلدارة

 اسم العضو المنصب التوقيع مالحظات

 مناحي بن ذعار بن لؤي الشريف رئيس مجلس اإلدارة  

 محمـد بن مفرح بن مسفر السبيعي نائب الرئيس  

 سعيد بن مبارك بن فهد الدوسري األمين المالي  

 ن الزويدسعد بن محمـد بن سليما عضو  

 عبدالعزيز بن سعد  بن منصور السبيعي عضو  
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النموذج االشمل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج 

ح الجمعية لبيانتها ) العامة ، واإلدارية ، والبرامج واألنشطة ( للتحقق من إلفصا

فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من 

  .قبل أصحاب املصلحة 
 

 األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  تالبيانا -1

 راشد بن فهيد السبيعي  بيانات النموذج :  اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة -1

 0551609070 رقم جوال ممثل الجمعية :  -2

   berkhormah@gmail.com البريد االلكتروني ملمثل الجمعية :  -3

 2020 يالدي ( : بيانات النموذج لعام )التاريخ بامل -4

 ( مقر رئيس    )  ( فرع    نوع املقر : )  -5

 للجمعية(أنني مخول من قبل مجلس اإلدارة بتعبئة بيانات النموذج )إقرار: أقر أنا املمثل أعاله 

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  -2

افية  - أ  البيانات التسجيلية والديموغر

  معية البر الخيرية بالخرمةج:   الرسمي للجمعية/للفرع كامــال االسم -1

  : الرسمي لالسم مغاير كونه حالة في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -2

  الخدمات االجتماعية:   النوعي للجمعية التصنيف -3

  إناث/ذكور (    )   إناث(   )  ذكور (   )جنس الفئات املستهدفة :  -4

 م األيتا –الفقراء  –املطلقات  –األرامل الفئات املستهدفة :  -5

 جميع الفئات الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 (  موجودة               )    (  غير موجودة )  :لجمعيةلدة تسجيل شهاهل يوجد  -7

 130الجمعية : رقم تسجيل  -8

mailto:%20berkhormah@gmail.com
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 هـ12/7/1416: تأسيس الجمعية تـــــاريــــخ -9

 هـ6/4/1444 تاريخ انتهاء شهادة التسجيل :  -10

 ، األسباب هي :  في حال عدم وجود الشهادة

1-............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ( نعم             )   ( الهل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  ) -11

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

2- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 ( نعم             )   ( ال) اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج

 ( نعم             )   ( ال) اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع

 ( ال)    )( نعم            اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

  والقرى التابعة لها .الخرمة محافظة  النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :  -12

 مركز التنمية االجتماعية بمحافظة تربة: مركز التنمية االجتماعية املشرف على الجمعية   -13

 على الجمعية    -14
ً
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية  :الجهة املشرفة فنيا

 بيانات التواصل  - ب

 لتواصل بيانات ا

  نوان الوطني عال

  9157 رقم املبنى  

 الكليةشارع  اسم الشارع 

 مكة املكرمة  املنطقة 

 42.035419, 21.913653 املوقع الجغرافي )خريطة (

  الحديقة الحي 

  الخرمة املدينة 

  29383 الرمز البريدي 

 3526 الرقم اإلضافي 

 118 صندوق البريد 

 0554577889 رقم جوال الجمعية 

 8322523012 الهاتف 

 8321286012 الفاكس 

 www. beralkhormah.org.sa املوقع االلكتروني 

 berkhormah@gmail.com البريد االلكتروني 

 يوتيوب-انستغرام-/ توتير Bir_Alkormah  االجتماعيحسابات وسائل التواصل 
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 ( ال  )( نعم    )   ة النموذج وليس تحت اإلنشاءاملوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئ

 ( نعم      )     ( ال )    البريد اإلليكتروني مفعل

 واملكاتب الفروع  - ت

 (ال   هل لدى الجمعية فروع ؟ )( نعم      )  

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية :  -

التواصل )  رقم اسم مدير الفرع  املوقع الجغرافي )خريطة( العنوان الفرع اسم 

 الهاتف/ الجوال ( 

افقة  إرفاق مو

  الوزارة

      

      

      

      

 

 

 

 (ال    ؟ )  ( نعم      ) مكاتب هل لدى الجمعية 

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية :  -

رقم التواصل )  اسم مسؤول املكتب  املوقع الجغرافي )خريطة( العنوان الفرع اسم 

 الهاتف/ الجوال ( 

افقة  إرفاق مو

 الوزارة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 
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 البيانات اإلدارية

 البيانات اإلدارية :  -3

 األعضاء املؤسسون :  - أ

 أسماء األعضاء املؤسسين م

 شجاع ذعار مناحي الشريف  1

 ي سعد هويدي الدوسري هويد 2

 عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز العبيدي  3

 سعود عبد العزيز سعد الحالف  4

 سعد منصور محمد العنبق  5

 عبد الرحمن سعد عبد الرحمن العبيسي  6

 ناصر محسن عبد هللا منصور لؤي   7

 مسلم ناصر عليان السبيعي  8

 

  



 وميةالجمعية العم ضاءبيان بأع

تاريخ  رقم الهوية الجنس الجنسية اسم العضو م

 امليالد

تاريخ  جهة العمل

 االلتحاق

نوعية  البريد االلكتروني رقم الجوال

العضوية 

) عامل / 

منتسب 

/فخري/ 

 شهري(

االنتظام في دفع 

 االشتراكات

)منتظم/غير 

منتظم/ ال يوجد 

سجل اشتراكات 

 محدث(

هل تم 

منح 

بطاقة 

عضوية 

 للعضو

 ؟

 نعم منتظم عامل Mnnn0813@gmail.com 0552990681 1429 المؤسسة العامة للتقاعد 1385 1025907633 ذكر سعودي مناحي ذعار مناحي لؤي الشريف  1

 نعم منتظم عامل berkhormah@gmail.com 0580722333 1412 وزارة العدل 1385 1034716439 ذكر سعودي محمد مفرح مسفر السبيعي  2

تظممن عامل Fransm.saad@gmail.com 0500805859 1430 وزارة العدل 1397 1050994803 ذكر سعودي سعيد مبارك فهد الدوسري  3  نعم 

 نعم منتظم عامل Abdolazeez1407@gmail.com 0503853868 1430 وزارة التعليم 1407 1058745322 ذكر سعودي عبد العزيز سعد منصور السبيعي  4

 نعم منتظم عامل Masssd8@gmail.com 0555709014 1429 لتعليموزارة ا 1399 1022300022 ذكر سعودي سعد محمد سليمان الزويد  5

 نعم منتظم عامل  0505721405 1416 وزارة التعليم 1394 1050421039 ذكر سعودي فايز فواز شعوان العتيبي  6

 نعم منتظم عامل  0553794979 1422 وزارة التعليم 1398 1043459567 ذكر سعودي نايف هزاع شجاع الشريف  7

 نعم منتظم عامل  0505729765 1412 المؤسسة العامة للتقاعد 1375 1044019360 ذكر سعودي شجاع ذعار مناحي الشريف  8

 نعم منتظم عامل  0504719835 1416 وزارة التعليم 1393 1019909843 ذكر سعودي عبد العزيز عبد الرحمن سليمان الفليح  9

 نعم منتظم عامل Aomar494980@gmail.Com 0555792095 1425 وزارة التعليم 1391 1023061102 ذكر سعودي عمر عبد هللا ظافر السبيعي  00

 نعم منتظم عامل aliobise@gmail.com 0500031323 1416 المؤسسة العامة للتقاعد 1384 1019570710 ذكر سعودي علي عبد هللا احمد السبيعي  11

 نعم منتظم عامل  0556905328 1412 المؤسسة العامة للتقاعد 1364 1024507780 ذكر سعودي هويدي سعد هويدي الدوسري  12

 نعم منتظم عامل  0555577872 1425 جامعة الطائف 1392 1045915012 ذكر سعودي فيصل بجاد محمد السبيعي  13

 نعم منتظم عامل s.s.s.1357@gmail.com 0504716626 1425 وزارة التعليم 1399 1013057185 ذكر سعودي سعود عبد العزيز عبد الرحمن العبيسي  14

 نعم منتظم عامل  0556720824 1425 وزارة التعليم 1399 1011336243 ذكر سعودي احمد عبد الرحمن محمد الدميجي  15

 نعم منتظم عامل Mamsd_33@hotmail.com 0555792086 1425 وزارة التعليم 1391 1011336227 ذكر سعودي محمد عبد الرحمن محمد الدميجي  16

 نعم منتظم عامل  0504703641 1412 المؤسسة العامة للتقاعد 1377 1036189551 ذكر سعودي د العبدمسلم منصور  محم  01

 نعم منتظم عامل  0504717923 1425 وزارة التعليم 1395 1011340997 ذكر سعودي عبد الرحمن محمد عمر الدميجي  18

 نعم منتظم عامل  0555718400 1416 ؤون اإلسالميةوزارة الش 1387 1032316232 ذكر سعودي فهد علي حسن الدوسري  19

 نعم منتظم عامل  0555543808 1417 وزارة التعليم 1392 1019922432 ذكر سعودي سعد عبد هللا مفرح السبيعي  22

 نعم منتظم عامل  0555901066 1422 مصرف الراجحي 1392 1029332390 ذكر سعودي عتيق ناصر عتيق السبيعي  21

 نعم منتظم عامل  0504532207 1425 وزارة التعليم 1392 1046986996 ذكر سعودي ازي رجاء السبيعيسيف غ  22

mailto:Mnnn0813@gmail.com
mailto:berkhormah@gmail.com
mailto:Fransm.saad@gmail.com
mailto:Abdolazeez1407@gmail.com
mailto:Masssd8@gmail.com
mailto:aliobise@gmail.com
mailto:s.s.s.1357@gmail.com
mailto:Mamsd_33@hotmail.com
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 نعم منتظم عامل  0505504016 1425 وزارة التعليم 1397 1019664216 ذكر سعودي ناصر سعد منصور العنبق  23

 نعم منتظم عامل   0500312373 1425 تعليموزارة ال 1390 1025428432 ذكر  سعودي عبد هللا مسفر غازي السبيعي   24

 نعم منتظم عامل   0503682658 1422 وزارة التعليم 1396 1052218235 ذكر  سعودي رجاء غازي سيف السبيعي   25

 نعم منتظم عامل   0503056165 1430 المؤسسة العامة للتقاعد 1377 1011913041 ذكر  سعودي عبد الرحمن سعد ناصر الدوسري   26

 نعم منتظم عامل   0505792067 1426 المؤسسة العامة للتقاعد 1377 1019550761 ذكر  سعودي د عبد هللا سالم السبيعي سع  27

 نعم منتظم عامل   0505622603 1412 المؤسسة العامة للتقاعد 1382 1010705232 ذكر  سعودي سعود عبد العزيز سعد الحالف   28

 نعم منتظم عامل   0505628277 1412 المؤسسة العامة للتقاعد 1377 1019896081 ذكر  سعودي  عبد الرحمن سعد عبد الرحمن العبيسي  29

تظممن عامل A1048097545@gmail.com 0503700057 1426 وزارة التعليم 1391 1048097545 ذكر  سعودي عبد هللا سلطان لؤي الشريف  32  نعم 

 نعم منتظم عامل   0504715688 1425 ن البلديةووزارة الشؤ 1387 1029136692 ذكر  سعودي نايف عبد هللا سلطان الشريف   31

 نعم منتظم عامل Ak12389@gmail.com 0558791669 1430 وزارة العدل 1382 1019392610 ذكر  سعودي عبد هللا فيصل دحيم الدوسري   32

 نعم منتظم عامل Ommmrrr333@gmail.com 0505729416 1429 وزارة التعليم 1397 1013057219 ذكر  سعودي عمر عبد العزيز عبد الرحمن العيسى  33

 نعم منتظم عامل r-g-s-m@hotmail.conm 0504726456 1430 وزارة التعليم 1395 1020132241 ذكر  سعودي محمد سعود محمد الرشود   34

 نعم منتظم عامل SMdoMaiji@uqu.edu.sa 0555792085 1415 جامعة أم القرى 1389 101853767 ذكر  سعودي صالح محمد عمر الدميجي   35

 نعم منتظم عامل   0505792113 1415 وزارة التعليم 1387 1019694056 ذكر  سعودي حامد محمد حامد السبيعي  36

 نعم منتظم عامل  0500158575 1412 وزارة العدل 1393 1024507814 ذكر  سعودي سعد هويدي الدوسري  71

 نعم منتظم عامل  0555714443 1442 اعدالمؤسسة العامة للتق 13 1019664141 ذكر  سعودي محمد سعد منصور العبنق  73
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:  الجمعية العمومية املؤسسة من قبل / املؤقتة ان الدائمة بي  

ـــم الـلـجـنـــة ـــ  أسـ
 نوع اللجنة 

 )دائمة /مؤقتة(

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها
 اختصاصها

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال 

 كانت اللجنة مؤقتة(

هل يوجد عضو 

مجلس إدارة في 

اللجنة الدائمة 

 )نعم/ال(

إرفاق تشكيل 

 اللجنة

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
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 بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية :  - ث
 أعضاء املجلس

 مناحي ذعار مناحي لؤي الشريف االسم

 1025907633 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1385 تاريخ امليالد

 ثانوي  املؤهل

 املؤسسة العامة للتقاعد جهة العمل الرسمية

 متقاعد املسمى الوظيفي

 0552990681 رقم الجوال

 Mnnn0813@gmail.com البريد االلكتروني

 رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 1 دة الخدمة باملجلسم

 1429 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ـــــــ  

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

 
  

mailto:Mnnn0813@gmail.com
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 أعضاء املجلس

 محمد مفرح مسفر السبيعي االسم

 1034716439 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1385 تاريخ امليالد

 ثانوي  املؤهل

 وزارة العدل جهة العمل الرسمية

 موظف املسمى الوظيفي

 0580722333 رقم الجوال

 berkhormah@gmail.com البريد االلكتروني

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 1 مدة الخدمة باملجلس

 1412 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( حاقطريقة االلت

ــ في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

 
  

mailto:berkhormah@gmail.com
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 أعضاء املجلس

 سعيد مبارك فهد الدوسري  االسم

 1050994803 رقم الهوية

 سعودي ةالجنسي

 ذكر الجنس

 1397 تاريخ امليالد

 ثانوي  املؤهل

 وزارة العدل جهة العمل الرسمية

 موظف املسمى الوظيفي

 0500805859 رقم الجوال

 Fransm.saad@gmail.com البريد االلكتروني

  األمين املالي الوظيفة باملجلس

 1 مدة الخدمة باملجلس

 1430 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

ــــــــــــــــــــــــــــــ في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ــــــــ ـــ  

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

 
  

mailto:Fransm.saad@gmail.com
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 أعضاء املجلس

 عبد العزيز سعد منصور السبيعي االسم

 1058745322 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1407 تاريخ امليالد

 بكالوريوس املؤهل

 وزارة التعليم جهة العمل الرسمية

 معلم املسمى الوظيفي

 0503853868 لجوالرقم ا

 Abdolazeez1407@gmail.com البريد االلكتروني

 عضو الوظيفة باملجلس

 1 مدة الخدمة باملجلس

 1430 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

ــ في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

 
  

mailto:Abdolazeez1407@gmail.com
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 أعضاء املجلس

 سعد محمد سليمان الزويد االسم

 1022300022 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1399 تاريخ امليالد

 بكالوريوس املؤهل

 وزارة التعليم جهة العمل الرسمية

 معلم املسمى الوظيفي

 0555709014 رقم الجوال

 Masssd8@gmail.com البريد االلكتروني

 عضو سالوظيفة باملجل

 1 مدة الخدمة باملجلس

 1429 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

ــــــــــــــــــــــــــ في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب ــــــــ ـــــــ  

 نعم العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

 
  

mailto:Masssd8@gmail.com
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:  مجلس اإلدارة  املؤسسة من قبل / املؤقتة اللجان الدائمة  - ت  

 أســـــــم الـلـجـنـــة

نوع 

 اللجنة 

)دائمة 

 /مؤقتة(

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها
 اختصاصها

تاريخ 

بداية عمل 

 اللجنة

تاريخ نهاية 

جنة ) عمل الل

في حال كانت 

 اللجنة مؤقتة(

هل يوجد عضو 

مجلس إدارة في 

اللجنة الدائمة 

 )نعم/ال(

 إرفاق تشكيل اللجنة

 إدارة لجنة

 اإلدارية الشؤون

 واملالية

 4  دائمة 

مساعدة إدارات الجمعية 

أقسامها ولجانها في تحقيق  و

أهدافها بتوفير الخدمات اإلدارية 

 لها

ــ هـ10/8/1440 ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ   نعم 

 الرقابة لجنة

 واملالية اإلدارية
 4  دائمة

املالية بالتأكد اإلدارية و  املتابعة

من سالمة املعامالت املالية 

واإلدارية واملوازنات والقوائم 

، والتأكد من  املالية وتدقيقها

ألنظمة وزارة العمل مطابقتها 

 والتنمية االجتماعية والالئحة

 الداخلية للجمعية .

ــ هـ10/8/1440 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   نعم ــ

 املراجعة لجنة

 الداخلية
 4  دائمة

 الجمعيةاملراجعة الداخلية في 

والتحقق من مدى فاعليتها 

 .وقيامها باملهام املوكلة لها

ــ هـ10/8/1440 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   نعم ــ

 حفظ لجنة

 وإتالفها الوثائق
 4  دائمة

تطبيق أنظمة الوثائق 

الجمعية واملحفوظات في 

اإلشراف على عملية إتالف 

الوثائق التي انتهت مدة حفظها 

 لالئحة ، واعتماد الخطط 
ً
وفقا

والسياسات واإلجراءات 

 التنفيذية املتعلقة بها.

ـــ هـ10/8/1440 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ   نعم 

 

 

  اللجنة التنفيذية املكونة من مجلس اإلدارة  -ج

 رئيس   أســـــــم

 الـلـجـنـــة

عدد 

 أعضائها

قائمة بأعضاء 

 اللجنة 

املهام 

املفوض 

 فيها 

 صالحياتها
تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال 

كانت اللجنة 

 مؤقتة(

إرفاق 

تشكيل 

 اللجنة

ــــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ

ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ
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   املدير التنفيذي -ج

 املدير التنفيذي

 راشد فهيد راشد السبيعي االسم 

  1095429047 رقم الهوية 

 سعودي الجنسية 

 ه2/2/1402 تاريخ امليالد 

 ذكر الجنس : رجل /امرأة 

 بكالوريوس املؤهل 

 سنوات 8 سنوات الخبرة 

 كلي  دوام )كلي /جزئي(

 ساعة 40 ساعات العمل األسبوعية 

)
ً
ـــــــ املسمى الوظيفي )في حال كان الدوام جزئيا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

( جهة العمل
ً
ــ )في حال كان الدوام جزئيا ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ريال  5300  الراتب الشهري 

 الجمعية  الجهة التي تتحمل الراتب 

  سنتان مدة خدمته في الجمعية 

 نعم  مسجل بالتأمينات االجتماعية )نعم/ال(

افقة الوزارة  ال يوجد على تعيين املدير التنفيذي إرفاق مو

 مكة املكرمة العنوان : املنطقة 

 الخرمة املدينة 

 الروضــة الحي 

 الرئيس ي الشارع 

 8823 رقم املبنى

 118 صندوق البريد 

 29353 الرمز البريدي 

 3065 الرقم اإلضافي 

 0551609070 رقم الجوال 

 rashdalsbyy527@gmail.com البريد اإللكتروني 

 



   بالجمعية املوظفون  -د

 رقم الهوية االسم م
الجن

 س

الجنس

 ية
 المؤهل

المسمى 

 الوظيفي

الدوا

 م  

)كلي

/جز

 ئي(

ساعات 

العمل 

األسبو

 عية

الرات

ب 

الشه

 ري

الجهة 

التي 

تتحمل 

 الراتب

نسبة 

مساه

مة 

الوزا

رة 

في 

الرات

ب إن 

وجد

 ت

مدة 

سنوا

ت 

خدمته 

بالجمع

 ية

إج

مال

ي 

س

نوا

ت 

الخ

 برة

مس

جل 

بال

تأم

ينا

 ت

)نع

م/ال

) 

1  
راشد فهيد راشد 

 الحضبي

109542
 ذكر 9047

سعود

 ي

بكالوريو

 س

باحث 

 اجتماعي
جز

 ئي
20 

15
00 

الجمع

 ية
0 

3
 نعم 

2  
نوره سعد صالح 

 الزير

103281
 أنثى 8344

سعود

 ية
بكالوريو

 س

مديرة 

 إدارية

جز

 ئي
20 

19
50 

الجمع

 ية
0 

2
 نعم 

3  
نجالء علي إبراهيم 

 القرعيط

101088
 أنثى 0399

سعود

 ية
 ثانوية

باحثة 

 اجتماعية

جز

 ئي
20 

15
75 

الجمع

 ية
0 

2
 نعم 

4  
جمالء سعد عبدهللا 

 الدوسري

105389
0080 

 أنثى
سعود

 ية

بكالوريو

 س

باحثة 

 اجتماعية
 20 كلي

15
00 

الجمع

 ية
 نعم   0

5  
هياء جمعان عبدهللا 

 الدوسري

102016
 أنثى 0824

سعود

 ية
 20 كلي عاملة اليوجد

12
50 

الجمع

 ية
0 

2
 نعم 

6  
جمال محمد حاج 

 محمد علي 

205637
 ذكر 4982

سودا

 ني
 40 كلي عامل  ثانوي

24
00 

الجمع

 ية
0 

20
 نعم 

7  
عبدالرازق كاريم 

 ياناكوننات

203618
 40 كلي عامل  ثانوي  ذكر 3254

16
00 

الجمع

 ية
0 

22
 نعم 

 إقبال اتوتايلي  8
226922
 40 كلي عامل  ثانوي  ذكر 3695

14
00 

عالجم

 ية
0 

10

 نعم  
 

 ( غير كافي  ) )(  كافي  عدد العاملين بالجمعية:

 : حاجة الجمعية للتوسع وكثرة املستفيدين ومواكبة الخطة االستراتيجية لتحقيق االستدامة املالية . ببسب



 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .4

 اإلدارية التنظيمات و اإلدارية الهيئة - أ

 :العمومية الجمعية .1

 .امرأة(  0) .( رجل 39)     39 عام  : العدد اإلجمالي:ال بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة( 0)   .( رجل 38)      العدد اإلجمالي: : عامال نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو  1نقص )   :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير

 

  : العاديالجمعية العمومية  اجتماع  .2

 

رقم 

 االجتماع 

الكشف  عدد الحضور  تاريخه

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين ومن 

) يبين  ناب عنهم

فيه تاريخ التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية (

إرفاق  عقد االجتماع من

حضر م

 االجتماع

إرفاق 

محضر 

فرز 

األصوات 

في حال  –

تم 

 التصويت 

هل تم تزويد 

الوزارة بالكشوف 

واملحاضر الخاصة 

 الجمعيةباجتماع 

العمومية خالل 

 
َ
خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع 

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

ــ  نعم 7 14 م14/06/2020 األول  ـــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ نعم ـــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شخصية؟  مصلحة لوجود تالقرارا بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء عضب منع تم هل

 ( ال)( نعم )

 

 مالحظات السبب اسم العضو

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
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 (ال( نعــــم             )  )عادية:   غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت .3

 

رقم 

 االجتماع

عدد  تاريخه

 الحاضرين

إرفاق الكشف 

 التفصيلي

بالحضور واملنوبين 

م ومن ناب عنه

)يبين فيه تاريخ 

التحاق العضو 

 ونوع العضوية ( 

 الطالبة الجهة

الوزارة، )

 مجلس

% 25اإلدارة،

من الجمعية 

  العمومية 

سبب 

 االجتماع

إرفاق 

 املحضر 

إرفاق محضر 

فرز األصوات 

في حال تم 

 التصويت 

هل تم تزويد الوزارة 

بالكشوف واملحاضر 

الخاصة باجتماع 

العمومية  الجمعية

ة عشر خالل خمس

 من تاريخ 
َ
يوما

 االجتماع 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 

 :املكونة من قبل الجمعية العمومية   اللجان الدائمة  .4

 ؟  )    ( نعم    )     ( ال حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات

تم إرفاق  أهم القرارات اريخهت رقم االجتماع اللجنة

 املحضر

 )نعم/ال(

ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اإلدارة مجلس .5

 لالئحة األساسية للجمعية  
ً
  7عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

َ
 عضوا

  4املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة  األدنىالحد 
ً
 عضوا

 ) سنة/سنوات( 4دارة دورة مجلس اإل 

  مجلس اإلدارة 

 هـ 28/10/1440 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي 

 هـ 1/11/1444 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي 

 5 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

 
ً
 0 التغير في عدد األعضاء عن الالئحة )زيادة/نقص(عضوا

 وجدال ي سبب التغير في عدد األعضاء 

 5 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية 

 0 من الوزارة  املعينينعدد 

افقت لهم الوزارة ؟  نعم جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من و

افقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة   مرفقة  إرفاق مو
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 : 2020 العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  .6

 أهم القرارات إن وجدت تاريخه رقم االجتماع

تم 

تنفيذها 

 )نعم/ال(

سبب 

عدم 

 التنفيذ

تم إرفاق 

 املحضر

 )نعم/ال(

 قائمة الحضور 

 9/3/2020 ثامنال
 على شراء سيارات للجمعيةاملوافقة 

 البحث عن شركة لتسويق مشاريع الجميعة
 دارةإل عضاء مجلس اأجميع  نعم  نعم

 العاملين بالجمعية بالعمل عن بعد بسبب الجائحةتكليف  م16/4/2020 التاسع
 دارةإل عضاء مجلس اأجميع  نعم  نعم

 دارةإل عضاء مجلس اأجميع  نعم  نعم مبالغ مالية للمستفيدين من الزكاةتوزيع  م23/7/2020 العاشر 

 دارةإل عضاء مجلس اأجميع  نعم  نعم ــــــــــــــــــــــ م30/11/2020 عشرالحادي 

       

       

 

 ( ال )    ( نعم  )شخصية؟  ةمصلح الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس أعضاء بعض منع تم هل

 

 تاريخه رقم االجتماع
 نوع املنع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو
 السبب

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اإلدارية التنظيمات  -٧

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

 ( الشركات أخرى  )( نعم     )

 املهمة، والجهة املفوضة والسبب؟  توضيح يجب نعم،اإلجابة  كانت إذا

 تاريخ نهاية التفويض  تاريخ بداية التفويض  سبب التفويض  الجهة املفوضة  املهام املفوضة فيه 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ال   )   وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     )       ( نعم هل

 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  يجب نعم،اإلجابة  كانت إذا

صرف أموال أو استخدامها  في  / اختالس ) نوع التحول 

صرف أموال أو استخدامها في غير  / مجال غير مصرح

 ( ما خصصها له املتبرع دون علمه

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ( تحويل   )        ( نقدا   )     ( شيكات بواسطة: ) الجمعية أموال من الصرف يتم

  الصرف حالة في
ً
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

 

 الجهة املستفيدة جال الصرفم املبلغ املصروف نقدا

ــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اللوائح  - ب

 إرفاق )نعم/ال( اللوائح

  نعم  الالئحة األساسية للجمعية محدثة ومعتمدة

موارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم األجور توجد الئحة لل

 نهاية الخدمة ةافأك وموالترقيات  تكافئاواملوالرواتب 
  نعم

الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ، معتمدة مجلس  توجد

 اإلدارة
  نعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفين 

انت اإلجابة ال، فما عي االلية التي حدد اذا ك  الجمعية؟ القيادين في

 ي؟ التنفيذبها راتب املدير 

  نعم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخرى 

 

 اإلدارية :  السجالت -ت

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

 مالحظات

السجالت 

 اإلدارية

  نعم الجمعية العمومية في  العضوية سجل

  نعم اجتماعات الجمعية العمومية  سجل

  نعم اجتماعات مجلس اإلدارة  سجل

  نعم اللجان الدائمة واملؤقتة  سجل

السجالت 

 الفنية

   سجل النشاطات

املستفيدين من املساعدات املالية سجل 

والعينية يتضمن التالي : ) اسم املستفيد ، 

نسيته ، ومجال املساعدة ورقم هويته ، وج

كـ"سداد ايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ 

املساعدة ،ونوع الدعم " عيني أو مادي " ومبلغ 

املساعدة ، وطريقة التسليم " شيك/نقد 

 ) 
ً
 /تحويل / استالم اذا كان الدعم عينيا

 نعم

 

 

 :ج ـ السياسات
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 إرفاق )نعم/ال( هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة ل: 

  نعم سياسة تعارض املصالح  

  نعم سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات 

  نعم سياسة خصوصية البيانات 

  نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

  نعم سياسة جمع التبرعات 

  نعم ييمها سياسة آليات الرقابة واالشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتق

  نعم سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

  نعم سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة 

  نعم سياسة قواعد السلوك 

  نعم سياسة إدارة املتطوعين 

  نعم مؤشرات االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

  نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

 

 

 :د ـ اإلفصاح

 :  هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس االدارة االسم

 رئيس الجمعية  مناحي ذعار مناحي لؤي الشريف

 نائب الرئيس  محمد مفرح مسفر السبيعي 

 ين املالي األم سعيد مبارك فهد الدوسري 
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 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تميف يك

موقع  

 الجمعية

فصح 
ُ
ت

مباشرة 

 عند الطلب

ال يفصح 

 عنها

 ال توجد

     بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وثائق

     النموذج الشامل 

     املصالح تضارب سياسة

     املالية القوائم

     وإتالفها ثائقبالو  االحتفاظ و الخصوصية سياسة

     اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

     التنفيذي  املدير راتب

     أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

     الجمعية وثائق و بسجالت االحتفاظ عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

     التقرير السنوي 

 ( ال    ( نعم  ) تطوعين ؟ )امل هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة

 رقم الجوال اسم املسؤول عن الوحدة
إجمالي عدد ساعات  عدد املتطوعين خالل هذا العام

 إناث ذكور  املتطوعين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نجالء علي ابراهيم القرعيط
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عضو مجلس إدارة أو  مع تجارية او عائلية عالقة هاملوظفين القياديين ل او املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد يوجد هل

 ( ال )       ( نعم           )   ؟ الجمعية في اخر مدير أو موظف قيادي

 منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف
 نوع العالقة

 )تجاريه /عائلية(

تفصيل 

 العالقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 

نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية )باستثناء مجلس اإلدارة جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في  يرجى اإلفصاح عن 

 في مجلس اإلدارة إن وجدت ( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية تعويض
ً
 إن وجد :   –اته التي يتلقها باعتبار عمله عضوا

 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم عضو املجلس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 

 .وجدت إن ، الجمعية مع (الخ ،منتجات خدمات تقديم) تجارية تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

 : إن وجد  التعويض قيمة ذكر و الخدمة وصف مع 10000 فوق  التي املبالغ)

 

 التعويضقيمة  ف الخدمةوص الجهة
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أي صفقات تجارية تمت بين عضو مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح يرجى اإلفصاح عن 

 إن وجد :  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

 

عضو اسم 

 املجلس

اسم الطرف الثاني 

 ذي العالقة

الداعمة اليت يرتبط اسم الجهة 

 بها الطرف الثاني

تاريخ بداية 

 الصفقة

تاريخ انتهاء 

 الصفقة

قيمة 

 الصفقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 

 ( ال  هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج  اململكة ؟ )    ( نعم   )

 إجمالي املبلغ  الغرض من املبلغ )إعانة /خدمة/أخرى (  الدولة التي تقع فيها الجهة  الجهة  اسم 
موافقة  إرفاق

 الوزارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 

  إن وجد :  –دولية  مؤسساتالشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو  يرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو 

التي  الجهةاسم 

 تم التعاقد معها
  العالقة الغرض من  الدولة التي تقع فيها الجهة 

إرفاق موافقة 

 الوزارة 

إرفاق موافقة 

  الجهة املختصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 

 إن وجد :   –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية  

 ية القيمة املال نوع العقار /االستثمار
إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة بتفويض 

 الجمعية العمومية 

ريال 180.000 وقف االيتام بحي الروضة   

ريال 40.000 مبنى الجمعية بحي الحزم   
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 البرامج واألنشطة  .5
 ماهي مهمة )رسالة ( الجمعية التي تعمل على تحقيقها : 

     فقراء والمحتاجين وتأهيل المستفيدين لالعتماد على أنفسهم مستقباًل.تقديم الرعاية والدعم والمساعدة لل

 

 لالئحة 
ً
  األساسية:ماهي أهداف الجمعية وفقا

 تقديم الخدمات واملساعدات النقدية والعينية والطارئة واملقطوعة وحاالت الحوادث والكوارث . -1

 اليتيم .تنفيذ برامج رعاية األمومة والطفولة كرياض األطفال وكفالة  -2

 املساعدة في رقع املستوى االجتماعي والثقافي والصحي واالقتصادي ألفراد املجتمع بتنفيذ برامج متخصصة . -3

 االشتراك مع الجمعيات األهلية والحكومية في تنمية املجتمع وخدمة البيئة . -4

 أنواعها . اختالففيذ البرامج واملشروعات الخيرية على نت -5

 

 : والخدمات التي تقدمها بيان بالبرامج واألنشطة 

نوع البرنامج أو النشاط أو 

 الخدمة

وصف للبرامج والخدمات 

 والنشاطات

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 املصروفات اإليرادات

هل البرنامج 

ضمن نطاقة 

الخدمة 

 الجغرافي 

في حال كان البرنامج 

خارج نطاقة 

الخدمة الجغرافي ) 

افقة  إرفاق مو

 الوزارة ( 

 كفالة األيتام

برنامج يقوم على إيجاد كافيلين لأليتام 

وذلك بدعم شهري حيث يتم ربط 

الكافل مع اليتم عبر برنامج البركة ويتم 

 صرف بطافة صراف آلي لليتيم

    

 

 الفقيرة األسر  مساعدات

برنامج يقوم على إيجاد كافيلين لألسر 

وذلك بدعم شهري حيث يتم ربط 

ويتم  الكافل مع األسرة عبر برنامج البركة

 صرف بطافة صراف آلي لرب األسرة 

    

 

 املساعدات الغذائية 

برنامج يقوم على تأمين احتياجات هذه 

األسر  من املواد الغذائية عبر قسائم 

 شرائية .

    
 

 الحقيبة املدرسية

 أبناءبرنامج يقوم على تأمين احتياجات 

عبر  املستلزمات املدرسيةاألسر  من 

 لعام الدراس ي .خالل اقسائم شرائية 

    
 

 كسوة الشتاء

 الشتاء كسوة توزيع على يقوم برنامج

 وأسر أيتام من الجمعية مستفيدي على

أفراد محتاجة  . محتاجين و
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  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

 نوع املساعدات
إجمالي عدد  عدد املستفيدين

 املستفيدين
 غ املساعداتاجمالي مبل

 غير سعوديون  سعوديون 

األســر الفقيرةمساعدات   234 0 234 618444.5 

 303830.7 59 0 59 أسر بدون عائلمساعدات 

األيتاممساعدات   12 0 12 215663.7 

األراملمساعدات    093 0 093 527581.7 

أســر السجناءمساعدات    9 0 9 34024.8 

المطلقاتمساعدات    090 0 090 762693.7 

المهجوراتمساعدات    50 0 50 248201 

 2712442 863 2 863 المجموع
 

توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غسل األموال ، رامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ) برامج تطويرية ببيان بال

 :وجرائم تمويل اإلرهاب ( 

 تاريخ البرنامج  مقدم البرنامج  نامج اسم البر 

الفئة املستهدفة ) الجمعية العمومية 

/مجلس اإلدارة / االدارات القيادية / 

 العاملين ( 

إرفاق كشف 

 الحضور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد

 

يرجى إرفاق النموذج الشامل بعد (  نعم      )      ( ال  ،  تم اعتماد النموذج االشمل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه ؟ ) هل

  رةاطباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس االد


