
 

 

  

  

  

  

  

    

 جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان 
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لوضع مربع النص هذا في أي . اجذب انتباه القارئ باستخدام اقتباس كبير من المستند أو استخدام هذه المساحة للتأكيد على نقطة أساسية]

 .[مكان بالصفحة، فقط قم بسحبه

 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج إلفصاح 

الجمعية لبياناتها (العامة، واإلدارية، والبرامج واألنشطة) للتحقق من فعاليتها ومدى التزامها 

 بممارسات الحوكمة الرشيدة  وسهولة الوصول للمعلومة من قبل أصحاب املصلحة. 

  

 البيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  .1

 سهير سعيد بركي الجحدلي  ..اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج: -1

 0800850250  رقم جوال ممثل الجمعية: -2

 .....  البريد اإللكتروني ملمثل الجمعية: - ٣

jamaiakf70@hotmail.com  

  م2018:بيانات النموذج لعام ( التاريخ بامليالدي  -4

 (     س يي) مقر رئينوع املقر : (     -8

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

البيانات األساسية للجمعية األهلية  .2

 البيانات التسجيلية والديموغر افية    -أ

  جمعية امللك فهد الخيرية النسائية بجازان  االسم الرسمي للجمعية: -1

  جمعية امللك فهد  -:اسم الشهرة للجمعية(  -2

  : جمعية خيرية .التصنيف النوعي للجمعية -3

  ..............................................................................................................................................................................................التصنيف الفرعي األول  .أ

  ..............................................................................................................................................................................................التصنيف الفرعي الثاني .ب

 جنس الفئات املستهدفة:  (  )إناث   (   -4

 االرامل /املطلقات /االيتام الفئات املستهدفة :  -8



 

 

   -:الفئات العمرية للفئات املستهدفة -6

 (هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟ (   ) نعم   -0

   00:..رقم تسجيل الجمعية  - 8

 هــ81/4/8441 :تاريخ تسجيل الجمعية -8

 هـ04/6/8444تاريخ انتهاء شهادة التسجيل _10

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي:  

 عية:  (   ) نعم  يوجد لوحة خارجية للجمهل  -10

ص (   ) ال اللوحة توضح رقم التسجيل الخا  ي النموذج   (   ) نعم  اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل ف

 (     بالجمعية  (   ) نعم  

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

   .. جازان وقراها لنطاق الجغرافي لخدمات الجمعية:.ا -12

   جتماعية بمنطقة جازان: مركز التنمية اإل .الجمعيةاملشرف على  التنمية االجتماعيةمركز  -13

  :مركز التنمية االجتماعية بمنطقة جازان الجهة املشرفة فنيا على الجمعية  -14

 بيانات التواصل  -ب

 بيانات التواصل   

 العنوان الوطني 82724

 رقم املبنى 6895

 اسم الشارع شارع األمير سلطان

 املنطقة جازان

 جازان حي الروضة 16.899302.42.56211

 ( خريطة ) املوقع الجغرافي 

 الحي حي الروضة

 املدينة جازان

 الرمز البريدي 82724

 الرقم اإلضافي 3735
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 صندوق البريد 282

 رقم جوال الجمعية 0556181228

 الهاتف 3220517

 الفاكس 3224546

Jamaiakf70@hotmail.com املوقع اإللكتروني 

www.jamaiakf70 البريد اإللكتروني 
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@jamaiakf702/تويتر 
 حسابات وسائل التواصل االجتماعي 

  

 (       ) نعم   اإلنشاء(املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت 

 (       مفعل(   ) نعم)البريد اإللكتروني  
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 الفروع واملكاتب   -ت

  فروع للجمعية اليوجد (   عدد الفروع تحت إدارة الجمعيةال هل لدى الجمعية فروع ؟ (   )

إرفاق مو افقة 

 الوزارة 

رقم التواصل 

(الهاتف/الجوال 

 ( 

 اسم مدير 

 الفرع 

 اسم الفرع  العنوان  املوقع الجغرافي ( خريطة) 

            

            

            

            
  

 (     الهل لدى الجمعية مكاتب ؟ (   )

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية:   -

إرفاق مو افقة 

 الوزارة 

رقم التواصل 

 (الهاتف/الجوال) 

 اسم املكتب  العنوان  املوقع الجغرافي ( خريطة)  اسم مسؤول املكتب 

            

            

            

                
البيانات اإلدارية  .3

 األعضاء املؤسسو ن :  -أ
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 أسماء األعضاء املؤسسين

 
 م

 

 1 شيخة محمد السديري 

 2 حياة بنت إبراهيم بديوي 

 3 أميرة عبده علي

شعروايفلة محمد   4 

 5 صفية محمد هاشم

 6 نجوى محمد هاشم

 7 صالحة محمد موس ى

 8 غصون علي األحمر

  
   

  تم تعبئته في االكسل بيان بأعضاء الجمعية العمومية :  -ب

  
 هل تم منح 

 بطاقة 

عضوية 

 للعضو؟ 

االنتظام في دفع 

االشتراكات

   

(منتظم/غير 

 منتظم/ ال 

يوجد سجل 

 اشتراكات 

اليوجد محدث/

 رسوم) 

  
نوعية 

العضوية 

( عامل / 

منتسب 

/ فخري 

 / شرفي ) 

البريد 

 اإللكتروني 

  
  
  

رقم 

 تاريخ  الجوال 

 االلتحاق 

 جهة 

 العمل 

  
  
  

 املدينة 

  
  
  

تاريخ 

 امليالد 

  
  
  

رقم 

 الهوية 

  
  
  

 الجنس 

  
  
  

 الجنسية 

  
  
  

اسم 

 العضو 
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 اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل الجمعية العمومية :  -ت

إرفاق قرار 

تشكيل  

 اللجنة

هل يوجد 

 عضو
مجلس 

إدارة في  

اللجنة 

 الدائمة
 (نعم / ال)

تاريخ 

 نهاية
عمل 

 اللجنة
( في 

حال 

كانت  

اللجنة 

 مؤقتة )

تاريخ بداية  

 عمل اللجنة
 عدد اختصاصها

 أعضائها
اللجنة  نوع  اسم رئيس  اللجنة

 (دائمة/مؤقتة)؟
 اس م

 الـلـجـن ة

 دائمة نعم 

1
4

4
0

-1
-2

5
وهو تقديم  

خدمات نوعية 

ن للمستفيدين م

 خالل فريق عمل

 ذو كفاءة وبجودة

الل عالية ومن خ

منظومة تعمل 

عمال مؤسسيا 

 مميز

 /عاشةبنتأ 140

هعلي الفقي  
ر لجنة تطوي دائمة

 الجمعية

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية :  -ث

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم عائشة بنت علي الفقيه

1073619445 
 

 رقم الهوية

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 

 املؤهل دبلوم الكلية املتوسطة

 جهة العمل الرسمية مديرة مدرسة متقاعدة

 املسمى الوظيفي مديرة سابقة

 
503761536 

 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس رئيسة مجلس اإلدارة
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 مدة الخدمة باملجلس  32 سنة

  
ه04/2/8441  

 تاريخ االلتحاق 

 املكافأة إن وجدت  - 

هل العضو مقيم في   نعم

منطقة املقر الرئيس 

 (نعم/ال) 

طريقة االلتحاق   انتخاب

(انتخاب/تعيين من 

 الوزارة) 

في حالة كون االلتحاق   -

بالتعيين من الوزارة 

 يرجى بيان السبب 

العضو  مستقل   نعم

(نعم/ال/ال يمكن 

 التحقق) 

  
 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 مفضلة بنت احمد محمد صالح عبد الحق 
  

 االسم 

1073646885 
 

 رقم الهوية 

 الجنسية   سعودية 

 الجنس   انثى 

 تاريخ امليالد   

 بكالوريوس لغة عربية 
 

 املؤهل 

 جهة العمل الرسمية  مديرة مدرسة متقاعدة 
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 املسمى الوظيفي  مديرة سابقة 

  
505769844 

 
 

 رقم الجوال 

 البريد اإللكتروني   

 الوظيفة باملجلس  امينة الصندوق

 سنة 31
 

 مدة الخدمة باملجلس 

  
28/12/1425 

 

 تاريخ االلتحاق 

 املكافأة إن وجدت  - 

هل العضو مقيم في   نعم

منطقة املقر الرئيس 

 (نعم/ال) 

طريقة االلتحاق   انتخاب

(انتخاب/تعيين من 

 الوزارة) 

في حالة كون االلتحاق  -

بالتعيين من الوزارة 

 يرجى بيان السبب

العضو  مستقل  نعم

(نعم/ال/ال يمكن 

 التحقق)

 

 

 

 

 



 

  

1

0
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 جميع محمد أحمد رزيق
 

 االسم

1044100178 
 

 رقم الهوية

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 

 بكالوريوس رياضيات
 

 املؤهل

 جهة العمل الرسمية معلمة سابقة

 املسمى الوظيفي معلمة سابقة

 
504791822 

 
 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس نائبة رئيسة مجلس اإلدارة

 سة31
 

 مدة الخدمة باملجلس

 
هـ0/6/8481  

 تاريخ االلتحاق

 املكافأة إن وجدت -

هل العضو مقيم في  نعم

منطقة املقر الرئيس 

 (نعم/ال)

طريقة االلتحاق  انتخاب

(انتخاب/تعيين من 

 الوزارة)

في حالة كون االلتحاق  -

بالتعيين من الوزارة 



  

  

1

1
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 يرجى بيان السبب

العضو  مستقل  نعم

(نعم/ال/ال يمكن 

 التحقق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 غادة محمد احمد بريك
 

 االسم

1086717657 
 

 رقم الهوية

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 

 رياضيات بكالوريوس
 

 املؤهل

 جهة العمل الرسمية مديرة مدرسة

 املسمى الوظيفي مديرة



 

  

1

2
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555768488 

 
 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو مجلس 

 مدة الخدمة باملجلس سنة31

26/8/1419 
 
 

 تاريخ االلتحاق

 املكافأة إن وجدت -

هل العضو مقيم في منطقة  نعم

 املقر الرئيس (نعم/ال)

طريقة االلتحاق  انتخاب

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)

في حالة كون االلتحاق  -

بالتعيين من الوزارة يرجى 

 بيان السبب

العضو  مستقل (نعم/ال/ال  نعم

 يمكن التحقق)

 أعضاء مجلس اإلدارة

 صالحة علي العريشي 
 

 االسم

 رقم الهوية 



  

  

1

3
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1008572859 
 

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 

 دراسات إسالمية  بكالوريوس
 

 املؤهل

التربويالتعليم االشراف   جهة العمل الرسمية 

 املسمى الوظيفي مشرف تربوي

 
0505787177 

 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو مجلس 

 مدة الخدمة باملجلس سنوات 7

 
 هــ1/1/1431

 

 تاريخ االلتحاق

 املكافأة إن وجدت -

هل العضو مقيم في منطقة  نعم

 املقر الرئيس (نعم/ال)

طريقة االلتحاق  انتخاب

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)

في حالة كون االلتحاق  -

بالتعيين من الوزارة يرجى 

 بيان السبب

العضو  مستقل (نعم/ال/ال  نعم

 يمكن التحقق)



 

  

1
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 عفاف محمد عباس غفوري 
 

 االسم

1004452072 
 
 

 رقم الهوية

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 

 دراسات إسالمية  بكالوريوس
 

 املؤهل

 جهة العمل الرسمية التعليم 

 املسمى الوظيفي معلمة

 
50133531 

 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو مجلس 

 مدة الخدمة باملجلس 

 
28/5/1428 

 تاريخ االلتحاق

 املكافأة إن وجدت -

العضو مقيم في منطقة هل  نعم

 املقر الرئيس (نعم/ال)



  

  

1
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طريقة االلتحاق  انتخاب

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)

في حالة كون االلتحاق  -

بالتعيين من الوزارة يرجى 

 بيان السبب

العضو  مستقل (نعم/ال/ال  نعم

 يمكن التحقق)

 أعضاء مجلس اإلدارة

 حواء بالل زيلع 
 

 االسم

 
1059452498 

 

 رقم الهوية

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى



 

  

1
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 تاريخ امليالد 

  بكالوريوس
 

 املؤهل

 جهة العمل الرسمية التعليم االشراف التربوي متقاعدة

 املسمى الوظيفي مشرف تربوي سابقا 

555770675 
 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو مجلس 

 الخدمة باملجلسمدة  سنوات 7

 
17/3/1419 

 تاريخ االلتحاق

 املكافأة إن وجدت -

هل العضو مقيم في منطقة  نعم

 املقر الرئيس (نعم/ال)

طريقة االلتحاق  انتخاب

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)

في حالة كون االلتحاق  -

بالتعيين من الوزارة يرجى 

 بيان السبب

العضو  مستقل (نعم/ال/ال  نعم

 التحقق)يمكن 



  

  

1
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 اشواق صالح عمر هاشم  
 

 االسم

1090785377 
 
 

 رقم الهوية

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 

  بكالوريوس
 

 املؤهل

 جهة العمل الرسمية التعليم االشراف التربوي 

 املسمى الوظيفي مشرف تربوي 

558706661 
 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو مجلس 

 مدة الخدمة باملجلس سنوات 7

 
 هــ11/1/1431

 

 تاريخ االلتحاق

 املكافأة إن وجدت -

هل العضو مقيم في منطقة  نعم

 املقر الرئيس (نعم/ال)

طريقة االلتحاق  انتخاب

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)



 

  

1
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في حالة كون االلتحاق  -

من الوزارة يرجى بالتعيين 

 بيان السبب

العضو  مستقل (نعم/ال/ال  نعم

 يمكن التحقق)

 أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم رعنا بنت محمد علي عبد الحق 

 
 

 رقم الهوية

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 

  بكالوريوس
 

 املؤهل

 جهة العمل الرسمية التعليم 

 املسمى الوظيفي مديرة مدرسة سابقا  

 رقم الجوال 0505793268

 البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو مجلس 

 مدة الخدمة باملجلس سنوات 7

26/1/1434 
 

 تاريخ االلتحاق

 املكافأة إن وجدت -



  

  

1
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هل العضو مقيم في  نعم

منطقة املقر الرئيس 

 (نعم/ال)

طريقة االلتحاق  انتخاب

(انتخاب/تعيين من 

 الوزارة)

في حالة كون االلتحاق  -

بالتعيين من الوزارة يرجى 

 بيان السبب

العضو  مستقل  نعم

(نعم/ال/ال يمكن 

 التحقق)



 

  

2

0
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 اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل مجلس اإلدارة : -ج 

إرفاق قرار 

تشكيل  

 اللجنة

 هل يوجد عضو 

مجلس إدارة في  

 اللجنة الدائمة  

 (نعم / ال) 

 تاريخ نهاية 

 عمل اللجنة  

( في حال 

كانت اللجنة  

 مؤقتة )

تاريخ بداية  

 عمل اللجنة

 عدد  اختصاصها 

 أعضائها 

اسم رئيس  

 اللجنة

نوع اللجنة  

 (دائمة/مؤقتة)؟

 اس م 

 الـلـجـن ة 

                  

                  

                  

  

 اللجنة التنفيذية املكّونة من مجلس اإلدارة :  -ج

 إرفاق قرار 

تشكيل  

 اللجنة

تاريخ نهاية عمل  

 اللجنة

تاريخ بداية  

 عمل اللجنة

 املهام  صالحياتها 

 املفوضة فيه 

قائمة 

بأعضاء  

 اللجنة

 عدد 

 أعضائها 

اسم رئيس  

 اللجنة

                

                

                

  

    



  

 

 املدير التنفيذي :  -ح

 املدير التنفيذي  

أحمد رزيقمنى بنت ابكر    االسم  

 رقم الهوية  8481484402 

 الجنسية  سعودية 

 2/4/8016  تاريخ امليالد  

 الجنس: رجل/امرأة  انثى 

 املؤهل  بكالوريوس دراسات إسالمية 

سنة81   سنوات الخبرة  

 دوام( كلي/جزئي(   كلي 

ساعات1   ساعات العمل األسبوعية   

 املسمى الوظيفي ( في حال كان الدوام جزئيا )  - 

 جهة العمل ( في حال كان الدوام جزئيا )  - 

 الراتب الشهر ي  1416 

لجمعيةا   الجهة التي تتحمل الراتب  

سنة81   مدة خدمته في الجمعية  

 مسجل بالتأمينات (نعم/ال)  نعم 

 إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة  نعم 

 هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟(نعم/ال)  نعم 

 إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي  نعم 

 العنوان : املنطقة  جازان حي املطار 

 املدينة   جازان 

 الحي  حي المطار 

 الشارع  شارع المطار 

 رقم املبنى  41116 

 صندوق البريد   12122 
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 الرمز البريدي  2014  

 الرقم اإلضافي  41116  

 رقم الجوال  0506785097  

 Monaate19@gmail.com  البريد اإللكتروني 
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 .تم تعبئته اكسل املوظفون في الجمعية :  -خ

 مسجل

 بالتأمينات

 (نعم/ال)

الي
جم

إ
رة 
خب
ال
ت 

وا
سن

 

دة
م

 

ه 
مت
خد

ت 
وا
سن

ية
مع

لج
با

 

بة
س
ن

 

في
ة  ر

زا و
 ال
مة

اه
س
م

 

إن
ب 

رات
ال

 

ت
جد

و
 

ة 
جه

ال
تي
ال

ب 
رات

 ال
مل

ح
تت

 

ب
رات

ال
ي 

ر 
شه

ال
ل  
عم

 ال
ت
عا

سا

ية
وع

سب
األ

 

م  
دوا

ال
  

ي)
زئ
ج
ي/

كل
)

 

  
في

ظي
لو

ى ا
سم

امل
 

هل
ملؤ

ا
ية 

س
جن

ال
 

   
س

جن
ال

ية 
هو

 ال
قم

ر
 

سم
اال

 

انص     

 الراتب  
ك 40 

ل

 ي

بكالوريو مديرة

 س
 منى ابكر رزيق  انثى سعودية

ك 40  الجمعية     

ل

 ي

ليسعيد  بركي الجحدسهير   انثى سعودية بكالوريوس سكرتيرة  

 محاسبة كلي 40      

 انثى سعودية بكالوريوس

شروانيناصر مديحة علي    

      
4
 محاسبة كلي 0

 انثى سعودية بكالوريوس
 

جميله درويش عبده 
 أحمد شيبه

      
4
 كلي 0

مديرة قسم 

 الموارد المالية

 انثى  بكالوريوس

 
 

نوره عيسى 
 غريب عيسى

      
4
 كلي 0

مديرة قسم 

 البحث

 انثى  بكالوريوس

 

ليلى علي 
 ناصر شرواني

 كلي       
باحثة 

 اجتماعية
 انثى  بكالوريوس

 
سلمى عبده أحمد 

 عقيل

      
4
 كلي 0

رئيسة قسم 

البرامج 
 واالنشطة

 انثى  بكالوريوس

 
جواهر درويش عبده 

 أحمد شيبه

      
4
 كلي 0

رئيسة قسم 

وحدة التطوع 

والعالقات 
 العامة

 انثى  بكالوريوس

 
 عزيزه حسن عبدهللا

 قادري

      
4
 كلي 0

باحثة 

 اجتماعية

 انثى  بكالوريوس
 أمنيه محمد علي عقيل 

      
4
 سائق كلي 0

 انثى  ابتدائي
 

حسين محمد حسين 

 أبو مشعاب
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4
 كلي 0

رئيسة قسم 

 التسويق

 انثى  بكالوريوس
 

 عافية يحى عبدهللا

 جعفري

 عامل صيانة  كلي       
 انثى  دبلوم

 محمد نصير بابول 

         
 انثى  ابتدائي

 
محمد كشموع دومان 

 مجملي

         
 انثى  ابتدائي

 
ح فاطمة عبد هللا صال

 خليل

 

 

 

 

  

 (       )  كافي(          16 عدد العاملين بالجمعية:

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

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

    

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4

 الهيئة اإلدارية والتنظيمات اإلدارية :  -أ

 التغير في عدد أعضاء الجمعية العمومية:  -1

 اإلجمالي:إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام : العدد    (          ) رجل. (          ) امرأة.  

 إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمالي:    (          ) رجل. (          ) امرأة.  

 زيادة/نقص (        ) عضو   في عدد األعضاء من بداية السنة: ر إجمالي التغي  

  

 اجتماعات الجمعية العمومية العادية:   -2
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 هل تم تزويد الوزارة 

بالكشوف 

واملحاضر الخاصة 

 باجتماع 

الجمعية العمومية 

خالل خمسة عشر 

 يوما من تاريخ 

 االجتماع؟ 

  

 إرفاق 

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم 

  التصويت

 إرفاق 

 محضر 

 االجتماع 

 عقد االجتماع من 

 إرفاق 

 الكشف 

التفصيلي 

 بالحضور 

واملنوبين ومن 

 ناب عنهم 

(يبين فيه 

تاريخ التحاق 

العضو ونوع 

  العضوية)

  

تاريخ  الحضو ر  عدد 

 االجتماع 

رقم 

 االجتماع 

 الدعوة     

 الثانية 

الدعوة 

 األولى 

   أصالة  نيابة 

                   1 

                   2 

               3 

 رات لوجود مصلحة شخصية؟   هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرا

 (      ) نعم(       ) ال 

 اسم العضو  السبب  مالحظات 

      

      

      

  

 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  -3

 (     ال     )هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية:  (    
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هل تم تزويد 

الوزارة 

 بالكشوف 

واملحاضر الخاصة 

باجتماع الجمعية 

 العمومية خالل 

 خمسة عشر يوما 

 من تاريخ االجتماع؟ 

  

إرفاق محضر 

 فرز األصوات 

في حال تم   –

 التصويت

 إرفاق 

 املحضر 

 سبب 

 االجتماع 

 الجهة 

الطالبة 

  لالجتماع

(الوزارة / 

 مجلس 

 اإلدارة /  

من 25٪

الجمعية 

 العمومية) 

 إرفاق 

 الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين 

 ومن ناب 

عنهم (يبين 

فيه تاريخ 

 التحاق 

العضو ونوع 

  العضوية)

  

عدد 

الحضو 

 ر 

رقم  تاريخه 

 االجتماع 

  
                

                  

 اللجان الدائمة املكّونة من قبل الجمعية العمومية:  -4

م            (    )ال ) نعهل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟ (     

 اجتماعات اللجان الدائمة : 

 اللجنة  رقم االجتماع  تاريخه  أهم القرارات  إرفاق املحضر 

ير طوتلجنة  1      

  الجمعية

         

          

          

 مجلس اإلدارة :  -8
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 أعضاء 9لالئحة األساسية للجمعية..ا عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبق

 الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة.

 .....  ( سنوات اربع سنوات عضوا دورة مجلس اإلدارة......... 

  

 مجلس اإلدارة :    

هـ 21/6/8046  تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي  

هـ21/6/8044  تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي  

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي  9

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

 سبب التغير في عدد األعضاء   -

 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية   

 عدد املعينين من الوزارة   

 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس   

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه  نعم

  م            (    )ال) نعالوزارة     (    

  
 هل املوظفين من مجلس اإلدارة تمت املوافقة لهم من الوزارة ؟  -في حال كان الجواب ال 

  
 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة 

 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام:   -6
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 إرفاق  قائمة الحضو ر 

 

 املحضر 

سبب عدم  

 التنفيذ

 تم تنفيذها () 

 نعم/ال

 أهم القرارات 

خه
ي ار

ت
 

رقم  

 االجتماع

         1- اية االطالع على انتهاء صرف مستحقات نه

دار الخدمة ملوظفات دار الحنان لرعاية االيتام و 

ة الحماية االجتماعية وبعض موظفات الجمعي

( ريال001180,400,1بمبلغ وقدره )  

2- ة في تمت املوافقة على إقتراح مديرة الجمعي

باي إلنشاء متجر  التعاقد مع شركة هايبر

 –) فيزا  الكتروني لجمعية بالبطاقات االئتمانية

 ماستر كارد ( بنسبة 

3- ية تمت املوافقة على اعتماد العالوة السنو 

م9109للموظفات   

4- لحماية تم االنتهاء من املخاصة النائية ملبنى ا

ة وصر وقيماالجتماعية بتسديد شهري محرم 

011101إصالحات ودهانات بمبلغ وقدره )  

تمت املوافقة بإنعقاد اجتماع الجمعية -5

ق العمومية الغير عادي مساء يوم الجمعة املواف

هـ بمقر الجمعية 98/6/0881  

تم اعتماد املصاريف العمومية واالدارية -6

ل ربيع االو  –صفر  –محرم  –للشهور ذو الحجة 

جماد الثاني (  –ربيع الثاني  –  

7- لل الديونيةتم إعتماد تسدسد نصف مبلغ   
1

4
4

0
/5

L3
0

 

1  

              

              

   

 هل تم منع بعض أعضاء مجلس اإلدارة من الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود مصلحة شخصية؟   

 ( ) ال      

  

 اسم  السبب 

 العضو 

موضوع القرار/االجتماع 

 الذي حصل فيه املنع 

 نوع املنع 

 حضور/نقاش/تصويت 

 رقم االجتماع  تاريخه 
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 التنظيمات اإلدارية:  -0

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

 شركات أخرى  (      ) نعم(           ) ال 

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

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

 فيه 

          

          

          

          

  

  
    

 (         ) ال إذا  سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     (       ) نعمهل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية 

 يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  كانت ا إلجابة نعم،

ا إلجراء 

 املتخذ 

 للتصحيح 

 سبب 

 التحو ل 

  نوع التحو ل : تاريخ التحو ل  املبلغ املحول أو قيمته 

( اختالس/صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير 

مصرح/صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها 

 له املتبرع دون علمه ) 

          

  

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

  

 في حالة الصرف نقدا  يوضح إجمالي املبلغ املنصرف وأوجه الصرف: 

 ا   املبلغ املصروف نقد أوجه الصرف  الجهة املستفيدة 
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 اللوائح :  -ب

 اللوائح :  (نعم/ال)   إرفاق 

 الالئحة األساسية للجمعية املحدثة و املعتمدة     

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على     

سلم األجور والرواتب0  واملكافآت 0 والترقيات 0 واإلجازات0  

 ومكافأة نهاية الخدمة ،  وغيرها 

توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية، معتمدة     

 مجلس اإلدارة   

 هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي     

إذا كانت اإلجابة ال، فما  -واملوظفين القياديين في الجمعية؟ 

 هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟ 

 أخر ى     

   

 السجالت اإلدارية :  -ت

  

 تستخدم الجمعية السجالت التالية:  

هل تستخدمه  مالحظات 

 الجمعية (نعم/ال) 

   السجل 

 السجالت اإلدارية  سجل العضوية في الجمعية العمومية  نعم  

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية  نعم  

 سجل اجتماعات مجلس اإلدارة  نعم  
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 سجل اللجان الدائمة واملؤقتة  نعم  

 السجالت الفنية  سجل النشاطات  نعم  

سجل املستفيدين من املساعدات املالية     

والعينية، ويتضمن التالي : ( اسم املستفيد ، 

ورقم هويته، و جنسيته ، ومجال املساعدة كـ 

" سداد إيجار / كفالة / ترميم" ، و تاريخ 

املساعدة ، ونوع الدعم " عيني أو مادي " ، و 

مبلغ املساعدة ، وطريقة التسليم " شيك / 

 استالم إذا كان الدعم عينيا " ) نقد / تحويل / 

  

 السياسات  :    -ث

 هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة و معتمدة من مجلس اإلدارة لـ :  (نعم/ال)   إرفاق  

 سياسة تعارض املصالح   نعم  تم

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات  وحماية مقدمي البالغات   نعم  تم

 سياسة خصوصية البيانات   نعم  تم

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها   نعم  تم

 سياسة جمع التبرعات   نعم  تم

سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها   نعم  تم

 ومكاتبها وتقييمها 

 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   نعم  تم

 سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة   نعم  تم

 سياسة قواعد السلوك   نعم  تم

 سياسة إدارة املتطوعين   نعم  تم 

 مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب   اليوجد  اليوجد

 سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب     
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 أخرى ....     

  
 اإلفصاح :   -ج

 املفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: 

 االسم املنصب بمجلس اإلدارة

 عائشة بنت علي الفقيه رئيسة مجلس اإلدارة

 جميع بنت محمد رزيق نائبة رئيسة مجاس اإلدارة

 مفضلة بنت محمد عبد الحق امينة الصندوق 

  
  

 

 

 

 

 كيف تم ا إلفصاح عن الوثائق التالية: 

 

فصح مباشرة ال يفصح عنها ال توجد
ُ
 ت

 عند الطلب

  موقع الجمعية

 وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية نعم نعم - -

 النموذج الشامل نعم نعم - -

 سياسة تضارب املصالح نعم نعم - -

 القوائم املالية نعم نعم - -

سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق  نعم نعم - -

 وإتالفها

 أسماء أعضاء مجالـس اإلدارة نعم نعم - -

 راتب املدير التنفيذي ال نعم نعم -
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 أسماء املوظفين القياديين في الجمعية نعم نعم - -

اسم وعنوان و هاتف الشخص املسؤول عن  نعم نعم - -

 االحتفاظ بسجالت و وثائق الجمعية

 التقرير السنو ي نعم نعم - -

 

 (هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة املتطوعين ؟ (  ) نعم    

إجمالي عدد ساعات 

 املتطوعين

 اسم املسؤول عن الوحدة رقم الجوال عدد املتطوعين خالل هذا العام

 ذكو ر إناث

حسن عبدهللا قادري  عزيزة  0507237595 اليوجد 200 ساعة لكل متطوع35  
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و  مجلس إدارة أو ة عالقة عائلية أ و تجارية مع عضاملدراء أو املوظفين القياديين ل هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو

 (          مدير  أو موظف قيادي آخ ر في الجمعية؟ (       ) نعم

تفصيل 

 العالقة
نوع العالقة 

 (تجارية/عائلية)
اسم الموظف  منصبه

 ذي الصلة
 اسم الموظف منصبه

جميع محمد  أمينة صندوق المجلس عائلية أبناء عم

 رزيق
رزيق منى ابكر مديرة الجمعية  

قسم مديرة  عائلية أخوات

 البحث
علي  ليلي

 شرواني
رئيسة قسم 

 المحاسبة

مديحة على 

 شرواني

جميلة درويش  أمينة عهد عائلية أخوات

 شيبه
رئيسة قسم 

البرامج 

 واألنشطة

جواهر درويش 

 شيبه

  

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

 :   -إن وجد  –تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت) وذلك خالل السنوات األربعة املاضية 

 يوجد ال

 اسم العضو  قيمة املبلغ الذي تلقاه  سببه  التاريخ 

        

        

        

  

ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجا رية( تقديم خدمات ،منتجات إلخ)  مع الجمعية ،إن وجدت 

. 

 يوجد ال:  -إن وجد  –ريال) مع وصف الخدمة وذك ر قيمة التعويض 10000(املبالغ التي تتجاوز 

 الجهة  وصف الخدمة   قيمة التعويض 
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يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح 

 يوجد  ال:   -إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

قيمة 

 الصفقة 

تاريخ انتهاء 

 الصفقة 

تاريخ بداية 

 الصفقة 

 اسم الجهة الداعمة التي 

 يرتبط بها الطرف الثاني 

املسمى 

 الوظيفي 

 للطرف الثاني 

اسم الطرف 

الثاني ذي 

 العالقة 

اسم عضو 

 املجلس  

              

              

              

  

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

إرفاق موافقة 

 الوزارة 

إجمالي 

 املبلغ 

الغرض من املبلغ ( إعانة / خدمة / 

 أخرى) 
 اسم الجهة   الدولة التي تقع فيها الجهة 

 ال   ال ال ال   ال 

  

 : -إن وجد  –يرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية 

إرفاق موافقة الجهة 

 املختصة 
 الغرض من العالقة  إرفاق موافقة الوزارة  

الدولة التي تقع فيها 

 الجهة 

اسم الجهة التي تم 

 التعاقد معها 

يوجد  ال  يوجد  ال  يوجد ال    يوجد ال  يوجد ال    

  

 : -إن وجد  –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية

إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس 

 العموميةاإلدارة بتفويض الجمعية 
 نوع العقار/االستثمار القيمة املالية

 روضة أطفال 911.111 

 مبنى مؤجر 61.111 
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 البرامج واألنشطة  .5

 ما هي مهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها: 

ات مجتمعية من خالل شراكوخدمات مجتمعية تلبي خدمات الطفولة واالسرة واملجتمع  برامج تنموية تقديم 

 وكوادر مؤهلة .

 ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية: 

 /تهدف الجمعية الي تقديم خدمات اجتماعية ورعاية االسر املحتاجة واالرامل واملطلقات 0

 إقامة مشاريع استثمارية لتحقيق االستدامة المالية /2

 تطوير البرامج والنظم التسويقية /0

 تحقيق رضا المستفيدين /4

 تقديم برامج مجتمعية /1

 بناء شراكات مجتمعية مع جهات مختلفة /6

  إقامة الدورات التدريبية/1

 بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية : 

في حال كان البرنامج 

نطاق الخدمة  خارج

الجغرافي (إرفاق 

 موافقة الوزارة )  

 هل 

البرنامج 

ضمن 

 نطاق 

الخدمة 

 الجغرافي؟ 

إجمالي عدد  اإليرادات  املصروفات 

 املستفيدين 

وصف للبرامج والخدمات 

 والنشاطات 

نوع البرنامج أو النشاط 

 أو الخدمة 
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  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها: 

  نوع املساعدات عدد املستفيدين  إجمالي عدد املستفيدين  إجمالي مبلغ املساعدات 

غير سعوديو 

 ن 

 سعوديو ن 

 مساعدات أيتام             

 مساعدات أرامل             

 مساعدات مطلقات             

 مساعدات ظروف خاصة             

 مساعدات عينية             

 أخر ى             

 املجموع             

  

بيان بالبرامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ( برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غسل األموال 

 وجرائم تمويل اإلرهاب)  : 

 إرفاق كشف 

 ر الحضو 

 الفئة املستهدفة ( الجمعية العمومية 

/ مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية 

 / العاملين ) 

 اسم البرنامج  مقدم البرنامج  تاريخ البرنامج 
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 (          عم) نهل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه ؟ (       

  


