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 البيانات األساسية للجمعية األهلية 
 

افية التسجيلية البيانات -أ  والديموغر

 جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة املكرمة  للجمعية/للفرع كامــال: الرسمي االسم-١

 املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 االجراءات املتعلقة إن وجدت:

 ال يوجد :الرسمي لالسم مغايرا هحالة كون في) الفرع/ةالشهرة للجمعي اسم)-٢

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

   ( فرع  )                 رئيسمقر ( √)     الجمعية:مقر  نوع-٣

 ( 6٣9)    رقم تسجيل املقر الرئيس 
 ال يوجد فرع   رقم تسجيل الفرع/الفروع 

 املالحظات املتعلقة إن وجدت

 االجراءات املتعلقة إن وجدت

 خيري     :للجمعيةالنوعي  التصنيف-٤

 املالحظات املتعلقة إن وجدت

 االجراءات املتعلقة إن وجدت

 رجالي/نسائي (   √    )  ( نسائي              ) ( رجالي                       الجمعية: ) نوع-٥

 ٢7/١0/١٤٣٤  تأسيس الجمعية/الفرع:  تـــــاريــــخ  -6

 املالحظات املتعلقة إن وجدت

 االجراءات املتعلقة إن وجدت

 هـ١0/١٤٣٤/  ٢7  تسجيل الجمعية/الفرع تاريخ -7

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 )    (  غير موجودة                            موجودة          (    √    )                        :شهادة تسجيل الجمعية/الفرع -٨

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :

١- 

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 ( ال                 )                    نعم             (     √   )                 هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  -9

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

١- 

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

 اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع(   √   )

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

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 جدة : الفرعمكة املكرمة                                                               منطقة الجمعية/   -١0

 جدة املحافظة:    -١١

 جدة : املدينة  -١٢

 املوقع باإلحداثيات:   -١٣

            * شماال ٣٣*"٢٨*٢١        شرقا* ٥٣"١٥*٣9

 ( رابغ - القنفذة –الليث  –الطائف  –مكة  –منطقة مكة املكرمة ) جدة نطاق الخدمة:   -١٤

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 أ(-١)  تعبأ بملف االكسل املرفق صفحةعدد املكاتب تحت إدارة املقر الرئيس/الفرع:  -١٥

 مدير املكتب بيانات التواصل  اإلحداثيات  املوقع الب
 جمعان السهيمي 583599642 39.2986372'  21.4117856 األجاويد األجاويد

 مساعد املالكي 566999368 39.3296727'  21.4803390 الحرازات الحرازات

 أحمد الزهراني 540054687 39.2480490'  21.4549855 الوزيرية الوزيرية

 غازي العلياني 566810026 39.2474646'  21.5022306 السليمانية السليمانية

 حسين بن عفيف 598478136 39.265781'  21.480589 الروابي الروابي

 عبدهللا الشريف 506662885 39.2390110'  21.5806706 السامر ١السامر 

 عناد السهلي 599142119 39.2310653'  21.5149697 النسيم النسيم

 علي محمد الزهراني 542661232 39.8979359'  21.3524733 العوالي  العوالي بمكة

 نايف العمري  501845942 39.2364783'  21.5913877 السامر ٢السامر 

 عبدالوهاب عاشور  555588033 39.105423'  21.692549 املرجان املرجان

 عبدالكريم بامهير 540994599 39.214878'  21.583710 الصفا الصفا

 هزاع الحربي 560207171 39.161209'  21.615021 حراء حراء

 علي الزهراني 504686684 39.159153'  21.570107 الروضة الروضة
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 التواصل بيانات -ب

 العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع: -١

 جدة /مدينة    / الروابي          الحــــــيالرئيس ي   /   عبدهللا السويدي  الشارع اسم              ١املبنى رقم

            ٢٢٣٤٥     يالرمز البريد                             جدة / املدينة

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

                                                                                 ( ٤9٥١)        صنــــدوق  رقــــــم  0١٢6٢٣6٣7٣ -   الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم         0٥٣60٣60٨     الجمعية جوال رقم

 (  ٢٢٣٤٥)     البريدي الرمز  البـريد

 www.nafa.sa  -االلكتروني  ملوقعا                                              nafa.ovg.sa@info         البريد اإللكتروني

 املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء (√)

 البريد اإلليكتروني مفعل( √)

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

                                                                                   الجنهي  مسعود  عبدالرحمن سعد : مدير الجمعية اسم-٢

 :مدير الجمعية عنوان

 الحي / أبرق الرغامة                                            / جدة    ملدينةامكة املكرمة                                      املنطقة 

 أبو سعد البغدادي  /    العام   الشارع

 7٨٨6 -اإلضافي       الرقم                                                                                               ٣9٣7    -    املبنى رقم

 -     رقم الهاتف الثابت للمدير 

 ( 0٥٥9٣٥٤6٤٨)     املدير  جوال رقم

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
 
 

mailto:%20%20%20%20info@nafa.ovg.sa%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20الموقع
mailto:%20%20%20%20info@nafa.ovg.sa%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20الموقع
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 البيانات اإلدارية

 اإلداري  الهيكل -أ

     (٣٨)  املؤسسين األعضاء عدد   -١
 
  .عضوا

  مجلس اإلدارة أعضاء عدد  -٢
 
              (9)          للجمعية  األساسية لالئحة طبقا

 
 .عضوا

 (   ٥)  اإلدارة مجلس تلعقد اجتماعا النظامي للنصاب املحقق ىالحد األدن  -٣

 نواتس     (   ٤)           اإلدارة سدورة مجل  -٤

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

 أ (:-٢) تعبأ في ملف االكسل املرفق اللجان الدائمة املؤسسة من قبل الجمعية العمومية  -٥

 املالحظات املتعلقة إن وجدت

 االجراءات املتعلقة إن وجدت

 مرفق :ب (-٢تعبأ بملف االكسل املرفق )الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -

 .........................................................................................الهوية:  رقم..................................................................................................................................................االسم: 

 ...................................................................................... تاريخ االلتحاق:.....................................................................................................................................املهنة: 

 .............................................................................الجوال:  رقم......   .............................................................................................................................:الهاتف رقم

)االنتظام في دفع االشتراكات: 
√

 )  ( ال يوجد سجل اشتراكات  )   ( غير منتظم منتظم( 

 مرفق :ج (-٢)تعبأ بملف االكسل املرفق الجمعية:  إدارة مجلس بأعضاء بيان -7

ـــ...............................................................................................االسم:  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ــ  الهوية:  رقمـــ

............................................................................................................................... 

كيفية تشغيلهاعدد اجتماعتهااختصاصهاعدد أعضائهااسم اللجنة

من خالل االجتماعات والخطابات الصلدرة1العمل على متابعة تنفيذ القرارات 4اللجنة التنفيذية

دراسة جميع األعمال التي يتم من خاللها تنمية موارد الجمعية المالية وتسويقها1متابعة الموارد المالية للجمعية 4لجنة الموارد المالية

استقبال الحاالت التي تتقدم للجمعية بطلب المساعدة وبحثها وتقديم المساعدة لها1تجهيز النماذج وتنظيم الملفات المستفيدين -وبحث الحاالت ومساعدتها4لجنة الرعاية والتنمية االجتماعية

ر الالزمة1تقديم المساعدة في تطوير العمل اليومي وتجويده4لجنة الجودة والتطوير متابعة تنفيذ الخطط وجودة العمل وتقديم التقييم المطلوب ورفع التقاري

استقبال العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع الجمعية ودراستها واخنيار العرض المستوفي للشروط5دراسة العروض واختيار العرض المناسب5لجنة المناقصات

اللجان الدائمة            2 / أ
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ــ...........................................املهنة:  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ......................................................................................،،،،،..................باملجلس:  الوظيفة.........ـــ

ــ..............................................................املؤهل:  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ  ....................................................................................................................الخدمة:  مدة...............ــ

 . ....................................................................................................وجدت:  إن املكافأة................................................................................................... .:  االلتحاق تاريخ 

 ..........................................الجوال:  رقم........................................................   الهاتف:  رقم..... .......................................................................االلكتروني:  البريد

 .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................العنوان: 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................... مقر الرئيس:

)طريقة تعيين العضو:   
√

 )( تعيين من قبل الوزارة،   انتخاب الجمعية العمومية( 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................السبب:  

 )(  مكان إقامة العضو:

 )   ( ال يمكن التحق و السبب   )   ( غير مستقل  مستقل (   √العضو :  ) 

 .....................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

يوجد /   فيذيناملدير الت -٨  

 / سعودي  الجنسية                                                                          ١0٤6٨٥٣٤٤٤         :الهوية رقم

 / املدير التنفيذي  العمل نوع                                                                                      كالوريوسب    املؤهل

 ١٥000/   لشهري ا الراتب                                                                        ................ساعات )جزئي/كليدوام) 

 / شهر من تاريخ تعبئة النموذج  بالجمعية همدة خدمت                                 / الجمعية    الراتب تتحمل يالجهة الت

 : الحاسب رقم                                                                 ....................التسجيل رقم

 متفرغ           )   ( غير متفرغ(  √)                                           نعم                  )  ( ال (  √مسجل بالتأمينات:    )  

افقة   الوزارة على تعيين املدير؟هل تم أخذ مو

  )     (   نعم(   √)    
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 .....................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 مرفق  و(-٢تعبأ بملف االكسل املرفق)           (   7٢)    . اجمالي عدد العاملين: 

 0          عدد املوظفين بدوام جزئي(6)عدد املوظفين بدوام كامل

    ) كافي                   (    7٢)       عدد العاملين بالجمعية:
√

    )غير كافي                          (    
  

    )

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................بسبب

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 د(-٢تعبأ بملف االكسل املرفق )............................................................................(   ١)   ......:اجمالي عدد املحاسبين

 د ( /2بيانات المحاسب       )

 الجوال  المباشرةتاريخ  المؤهل السجل المدني  االسم         

 542102707 12/12/2019 بكالوريوس 1072221417 سلمان رده احمد المالكي

 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح

 اإلدارية الهيئةاإلداريةوالتنظيمات -أ

 :العمومية الجمعية -١

 .امرأة(       0)     .( رجل   ٨٣)     م : العدد اإلجمالي: ١9٢0عام   بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(    0     ) .( رجل    ٣٨)      ي    م العدد اإلجمال ١9٢0نهايةعام في        العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو   ----زيادة/نقص )   :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير 

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 :)تعبأ بملف االكسل املرفق(اجتماع الجمعية العمومية السنوي  -٢

 

الكشف التفصيلي  عدد الحضور  تاريخه

بالحضور واملنوبين 

 ومن ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل
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 شخصية؟  مصلحة لوجود تالقرارا بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل -٣

))( نعم 
√

 ال( 

 أ(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق )

 مالحظات السبب اسم العضو

   

 

(
0

 ( تم رفع الكشوف واملحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

)    ( نعــــم             )  عادية:   غير  عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت -٤
√
 ال(

 

 :ب (-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ) 

 الطالبة الجهة عدد الحاضرين تاريخه رقم االجتماع

 الوزارة، مجلس

 ٪من 25اإلدارة،

 العمومية الجمعية

 مالحظات املحضر سبب االجتماع

  مرفق     

 )( تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

اللجان الدائمة: -٥  

 يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية(   √)    

    (
√
 حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات(   

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:
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 :ج( (-٣)تعبأ بملف االكسل املرفق )اجتماعات اللجان الدائمة 

 مرفق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

 تمت تعبئته بملف اكسل

(
√

 تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة( 

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

 :التنفيذي والجهاز  اإلدارة مجلس -6

 ١6/٨/١٤٣6    الحــالـي اإلدارة مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ

 ١/١/٣١٤٤              الحالي  اإلدارة مجلس دورة انتهاء تاريخ

  االداري  املجلس أعضاء عدد
 
    9)       :حاليا

 
 (عضوا

   0(عضوا أو نقص )         0األساسية )        الالئحة عن  بزيادة
 
 ( عضوا

 ................................................................................................ ............................................................................................................................................بسبب 

 ( بالتعيين من قبل الوزارة   ----( باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم   )       9منهم )         

    (
√

افقت عليه الوزارة(        جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من و

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

  .املجلس ء% من سائر أعضا ١00نسبة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين هي 

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

 مرفق :د (-٣)تعبأ بملف االكسل املرفق : 9٢0١عام  اجتماعات مجلس اإلدارة خالل

 مرفق املحضر سبب عدم التنفيذ تم تنفيذها )نعم/ال( أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع

      مرفق

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 شخصية؟  مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس أعضاء بعض منع تم هل

)       ( نعم    )     
√

 ال(    

 :هـ (-٣)تعبأ بملف االكسل املرفق 

 نوع املنع تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      ال يوجد

 (
√

 األرباع(اجتماعات على األقل متوزعة على (  9تم عقد مجلس اإلدارة بشكل منتظم )( 

(
√

 تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدارة( 

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت

 (  %١00نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة )

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 :اإلدارية التنظيمات  -7

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

)شركات أخرى  )( نعم     
√

 ال( 

 و (-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ) املهمة، والجهة املفوضة والسبب؟  توضيح نعم يجباإلجابة  تإذا كان

 سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه االختصاص

    ال يوجد

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

(نعم)         ) :الجمعية في واملوظفين القيادين ياملدير التنفيذ راتب لتحديد محددة آلية توجد هل
√

 ال( 

 إذا كانت اإلجابة نعم، 

التوثيق     مرجعية مع ومقارنة مستقلين صمراجعة أشخا تتضمن واملوظفين القيادين التنفيذي املدير  راتب تحديد آلية فهل

)       (نعم)      
√
 ال(  

 إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟

    :.عن طريق مجلس اإلدارة وتوثيق ذلك بعقد مبرم والرفع للوزارة  :   ةاآللي

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 
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 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

) وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     )       ( نعم هل
√

 ال( 

 ز(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق )تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  االجابةنعم،يجب إذاكانت

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول  نوع التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ

 )( اختالس

 )( صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير مصرح

خصصها له )( صرف أموال أو استخدامها في غير ما 

 املتبرع دون علمه

    

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:

)بواسطة:  الجمعية أموال من الصرف يتم
√

 تحويل( √)  )( نقدا شيكات ( 

  الصرف حالة في
 
 ح (-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ) :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

  املصروف املبلغ
 
  .......................................................................................الصرف أوجه..............................................................................................نقدا

االجتماعات؟    )     بمحاضر  الجمعية تحتفظ هل
√

 )        ( ال     نعم(    

سنويا:  )     االجتماعي البحث يــتـــم
√

 )        ( ال   نعم(    

 .................................................................................................................................................................................................................................السبب  وضح

 البحث: ملفات

(
√

 )( غير مستكملة مستكملة( 

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 واملستندات اإلدارية واللوائح والسجالتالسياسات  -ب

 اللوائح التي تستخدمها الجمعية: أنواع -１

 الالئحة االساسية للجمعية -١

 الالئحة املالية -٢

 الئحة املوارد البشرية -٣

 الئحة املساعدات املالية -٤

 املالحظات املتعلقة إن وجدت
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 االجراءات املتعلقة إن وجدت 

  :   )      يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية
√
 ( ال       )     نعم(   

يوجد الئحة ملوظفي الجمعية معتمدة من مجلس اإلدارة، تشتمل على سلم األجور والرواتب، املكافآت، الترقيات، اإلجازات، 

   مكافأة نهاية الخدمة........ وغيرها:  )
√

 ( ال       )        نعم(     

املوظفين:   )     إلجازاتيوجد نظام 
√
 )        ( ال     نعم(      

افق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة   )يوجد الئحة أو معايير مطبوعة لصرف املساعدات، مو
√

 نعم   )( ال( 

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:

 

السجالت -٢  

 اإلدارية السجالت -أ

 

 ي(-٣ط(،)-٣تعبأ بملف االكسل املرفق )التالية:  الجمعيةالسجالت تستخدم

 مالحظات هل يعبأ بطريقة منتظمة )نعم/ال( هل تستخدمه الجمعية )نعم/ال( السجل 

 

 

السجالت 

 اإلدارية

  نعم نعم العضوية سجل

  نعم نعم االشتراكات سجل

  نعم نعم اللجان سجل

  نعم نعم اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

  نعم نعم ةالجمعية العمومي اجتماعات سجل

  نعم نعم سجالت أخرى 

 السجالت

 الفنية 

  نعم نعم سجل النشاطات

  نعم نعم العمالءسجل 

  نعم نعم سجالت أخرى 

السجالت 

 والدفاتر 

 املالية

  نعم نعم دفتر يومية عامة

  نعم نعم سجل األصول الثابتة

  نعم نعم دفتر إيجارات املكاتب التعريفية

  نعم نعم دفتر صور الشيكات البنكية

  نعم نعم دفتر امليزانيات والقوائم املالية
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الجمعية:    )     لدى واملستندات السجالت
√
 .كافية (كافية        )        (غير   

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:

 

 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات
(

√
) قبض سند( 

√
) صرف سند  ( 

√
 ونقدي عيني تبرعات استالم إيصال( 

(
√

)    عضوية  اشتراكات استالم إيصال( 
√

)        صرف إذن( 
√

     إضافة إذن( 

 ............................................................................................................................:............................تذكر

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

 :ج ـ السياسات

 املصالح لتضارب مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل:         (
√

حالة وجود السياسة، نرجو في  نعم )   ( ال (         

 إرفاقها

 

 املبلغين:   )  لحماية مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل  
√
 حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقهافي )   ( ال  منع(   

 بالسجالت: لالحتفاظ الزمنية املدة لبيان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل :    ( 
√
حالة وجود في ( ال  نعم )  (  

 نرجو إرفاقهاالسياسة، 

 للداعمين الشخصية املعلومات سرية لضمان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل      (  :
√

 ( ال   )   منع(       

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها                   

 تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )   هل
√
 )    ( ال      نعم(    

 ...............................................................................................................................................................................................................طريقة العرض                    

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 :د ـ اإلفصاح

 ك(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ):هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس االدارة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة محمد أحمد دعيوه

 نائب الرئيس سعيد بن إبراهيم الزهراني

 مين الصندوق أ مساعد السريحيحامد 

 

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تم كيف وضح

موقع  

 الجمعية

فصح مباشرة 
ُ
ت

 عند الطلب

ال يفصح 

 عنها

 ال توجد

   نعم نعم بالجمعية الخاصة والحوكمة التنظيم وثائق

   نعم نعم الوطني البيانات نموذج

   نعم نعم املصالح تضارب سياسة

   نعم نعم املالية القوائم

   نعم نعم وإتالفها بالوثائق واالحتفاظ الخصوصية سياسة

   نعم نعم اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

   نعم  املدير راتب

   نعم  أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

   نعم  الجمعية ووثائق بسجالت االحتفاظ عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوانأسماء 

   نعم  بالبحث القائم

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:

مجلس إدارة أو عضو  مع وتجارية عائلية  عالقةه واملوظفين القياديين ل  املدراء أحدمن أعضاء مجلس اإلدارة أو  يوجد هل

 ل(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )    ؟ةخرفي الجمعي مدير أو موظف قياديا

))       ( نعم           
√

 ال( 

 نوع العالقة منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف

     يوجد ال
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 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح 

 م(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

 

اسم عضو 

 املجلس

الطرف الثاني في 

 الصفقة

عالقة الطرف الثاني 

 بالجمعية

تاريخ 

 بدايةالصفقة

 قيمة الصفقة تاريخ انتهاء الصفقة

      يوجد ال

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:

 

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

 ن(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )التعويض:  قيمة وذكر  الخدمة وصف مع 10000 فوق  التي املبالغ) .وجدت

 

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

 0 0 يوجد ال

 ....................................................................................................................................................................................................…املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................…االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

جمعية يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها لل

تعبأ )باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية: 

 ص(-٣في ملف االكسل املرفق )

 

 التاريخ سببه قيمة املبلغ الذي تلقاه اسم العضو

    يوجد ال                    

 ....................................................................................................................................................................................................…املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 .....................................................................................................................................................................................................…االجراءات املتعلقة إن وجدت:
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 البيانات املالية ٣
 

   مرفق  أ(-٤تعبأ في ملف االكسل املرفق )م: ١9٢0التبرعات وااليرادات خالل عام  -１

 البيان 
 المبلغ

 مالحظات 

 

 مرفق ب(-٤تعبأ في ملف االكسل املرفق ) م: ١9٢0املصروفات خالل عام  -٢

 إجمالي المصروف البيان

 توزيع المصروفات

 مصاريف اإلدارة
مصاريف مجلس اإلدارة 

 ) الحوكمة (

 مصاريف جمع األموال
    مصاريف التشغيل المحملة 

 على البرامج واالنشطة

مصاريف البرامج 

 واألنشطة

 

 

     
   

    
   

    
   

    

       

 

 البرامج واألنشطة
 نرجو  وضع وصف موجز  ملهمة)رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

 )    نسعى لدفع املجتمع لتنمية مستدامة واستثمار قوي ورعاية شاملة للمستفيدين ضمن نطاقنا الجغرافي   (

 

)                            :الجمعية اهداف واألنشطة جمطابقة البرام تتم هل
√

 ال   )            (       نعم     (    

 .............................................................................................................:........................................................................................... اذا كان الجواب ال اذكر السبب
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تعبأ بملف املصاريف  حسب تنازلي ترتيب مرتبة عام خالل الجمعية نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

 أ(-٥االكسل املرفق )

 / أ 5والنشاطات والخدمات         وصف للبرامج 
 نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة وصف للبرامج والخدمات والنشاطات 

 الكفالة مساعدات كفالة االيتام

 كسوة اليتم مساعدات كسوة االيتام

 الشهرية الغذائيةالسلة  مساعدات ماليه السلة الغذائية

 ل الغذائيةالسال مساعدات مالية مشروع السلة الغذائية

 األرامل مساعدات االرامل

 إفطار صائم مساعدات مشروع إفطار صائم

 سقيا الحاج مساعدات مشروع سقيا الحاج

 وجبة الحاج  مساعدات مشروع وجبة الحاج

 الهدي والفدية مساعدات مشروع الهدي والفدية

 الكسوة مشروع الكسوة 

 األضاحي مساعدات مشروع االضاحي

 الزواج الزواجمساعدات 

 العالج مساعدات عالجيه

 األسر المنتجة مساعدات ماليه لألسر المنتجة

 الغارمين مساعدات الغارمين

 كفارة اليمين مساعدات مشروع كفارة اليمين

 كفارة الصيام مساعدات مشروع كفارة صيام

 السلة الغذائية مساعدات سلة غذائية

 الذبائح مساعدات عينية مشروع ذبائح

 أجهزة كهربائية مساعدات عينيه اغراض

 مالبس  مساعدات عينيه مالبس واحذيه

 أجهزة منزلية مساعدات عينيه أجهزة
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 ج(-٥تعبأ بملف االكسل املرفق ) بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها                 

 / ج 5       م      2019تقرير البرامج واألنشطة لعام 
 إجمالي المساعدات إجمالي المستفيدين غير السعوديين نالسعوديي البرامج

 لاير 3.771.536 1048 45 1003 مساعدات كفالة االيتام

 لاير 417.000 2085 101 1984 مساعدات كسوة االيتام

 لاير 149.000 745 92 653 مساعدات ماليه السلة الغذائية

 لاير 158.681 794 13 781 السلة الغذائيةمساعدات مالية مشروع 

 لاير 140.900 94 10 84 مساعدات االرامل

 لاير 912.700 91.27 6166 8510104 مساعدات مشروع إفطار صائم

 لاير 424.942 424.942 209410 215532 مساعدات مشروع سقيا الحاج

 لاير 95.250 9525 1035 8490 مساعدات مشروع وجبة الحاج

 لاير 20.400 82 6 76 مساعدات مشروع الهدي والفدية

 لاير 98.000 490 108 382 مشروع الكسوة 

 لاير 555.053 2220 826 1394 مساعدات مشروع االضاحي

 لاير 1.500 1 - 1 مساعدات الزواج

 لاير 231.435 143 56 87 مساعدات عالجيه

 لاير 210.000 140 47 93 مساعدات ماليه لألسر المنتجة

 لاير 2.495 2 - 2 مساعدات الغارمين

 لاير 201.385 20139 807 19332 مساعدات مشروع كفارة اليمين

 لاير 144.265 14427 2033 12394 مساعدات مشروع كفارة صيام

 لاير 196.717 984 90 894 مساعدات سلة غذائية

 لاير 120.600 483 101 382 مساعدات عينية مشروع ذبائح

 لاير 36.678 25 2 23 مساعدات عينيه اغراض

 لاير 230.783 1154 213 941 مساعدات عينيه مالبس واحذيه

 لاير  187.850 188 35 153 مساعدات عينيه أجهزة

  لاير9.396.934  اإلجمالي
 


