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 البيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية .1

  طارق عبداهلل احمد الغامدي:اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج   -1

 506050535٢.  رقم جوال ممثل الجمعية: -٢

 tariq.alghamdi@my.com.  البريد اإللكتروني لممثل الجمعية: - 6

 م٢5٢5 بيانات النموذج لعام ) التاريخ بالميالدي (: -0

  ( فرع  )   ( مقر رئيسنوع المقر : ) -0

 البيانات األساسية للجمعية األهلية .٢

   البيانات التسجيلية والديموغرافية -أ

 جمعية العون الخيرية بالطائف االسم الرسمي للجمعية : -1

 ....دال يوج/  سم الرسمي(اللالشهرة للجمعية)في حالة كونه مغايرًا  اسم -٢

  قطاع غير ربحي النوعي للجمعية : التصنيف -6

 إغاثي : التصنيف الفرعي األول .أ

 دال يوج/ التصنيف الفرعي الثاني .ب

 ( ذكور وإناث  )  ( ذكور  )  (إناث   ) : جنس الفئات المستهدفة -4

 االرامل والمطلقات وكبار السن والعاجزين واألسر الفقيرة بعمومها وااليتام الفئات المستهدفة :  -5

 .00الى  ٢5الفئات العمرية للفئات المستهدفة : .من  -6

 ( ال ( نعم             )     هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟ ) -7

 391: رقم تسجيل الجمعية - 8

 هـ٢6/8/1063تاريخ تسجيل الجمعية...  -9

 ه65/53/1000تاريخ انتهاء شهادة التسجيل  -10

 دال يوج في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :

 ( ال  ( نعم             )  هل يوجد لوحة خارجية للجمعية:  )  -11

 يوجد الفي حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

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

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

 ال ( ( نعم             ))اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

 وضواحيها  محافظة الطائف :النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية -12

  الطائف بمحافظةمركز التنمية :  مركز التنمية  االجتماعية المشرف على الجمعية  -13

  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةالجهة المشرفة فنيا على الجمعية:  -14
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 بيانات التواصل -ب

 بيانات التواصل

 081300610 العنوان الوطني

 0000 رقم المبنى

 طريق الشفاء اسم الشارع

 منطقة مكة المنطقة

 الموقع الجغرافي 

 ) خريطة (

 

 شهار الحي

 الطائف المدينة

 ٢3016 الرمز البريدي

 ٢56٢ الرقم اإلضافي

 ٢1900 صندوق البريد

 5000198005 رقم جوال الجمعية

 0059850 الهاتف

 101تحويلة رقم 1٢0059858 الفاكس

 alountaif.com اإللكترونيالموقع 

 alountaif@gmail.com البريد اإللكتروني

 Alountaif @ حسابات وسائل التواصل االجتماعي

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

 ( ال ( نعم             )    البريد اإللكتروني مفعل) 
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 الفروع والمكاتب   -ت

 ( ال ( نعم             )    )هل لدى الجمعية فروع ؟ 

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية:  -

الموقع الجغرافي )  العنوان اسم الفرع

 خريطة(

اسم مدير 

 الفرع

رقم التواصل 

 )الهاتف/الجوال (

إرفاق موافقة 

 الوزارة

 ******** ****** ****** ******* ****** ال يوجد

 

 ( ال( نعم             )    )  هل لدى الجمعية مكاتب ؟ 

 عدد المكاتب تحت إدارة الجمعية:  -

الموقع الجغرافي )  العنوان اسم المكتب

 خريطة(

اسم مسؤول 

 المكتب

رقم التواصل 

 )الهاتف/الجوال(

إرفاق 

موافقة 

 الوزارة

 **** **** **** **** **** ال يوجد
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 البيانات اإلدارية .6

 األعضاء المؤسسون : -أ
 

 االسم م

 أحمد عثمان سعيد باموسى 1

 د. محمد عبدالخالق القرني ٢

 د.هاني يوسف صالح صباغ 6

 سعيد أحمد كرات الزهراني 0

 شاكر حميد القرشي 0

 صالح عبدالغني محمد الغامدي 3

 صالح عطية أحمد الزهراني 0

 صالح محمد علي الزهراني 8

 عبدالحفيظ عبداللطيف   مرغالني 9

 عبدالحق قاري عبد القهار  تركستاني 15

 عبدالخالق جمعان ربيع الغامدي 11

 عبدالرحمن حوفان القرني 1٢

 عبدالعزيز فايز حسن المطري 16

 عبداللطيف عبدالقادر االنديجاني 10

 عبداهلل سعيد الزهراني 10

 عوض اهلل الجعيد عبداهلل 13

 عبدالهادي شافع القحطاني 10

 عصام عبدالعزيز الشايع 18

 علي أحمد علي القحطاني 19

 غرم اهلل أحمد الزهراني ٢5

 محمد أحمد عثمان الغامدي ٢1

 محمد عواض الحارثي ٢٢

 محمد هادي محمد شعبي ٢6

 محمد يوسف شمس الدين العالي ٢0

 نايف محمد العصيمي ٢0

 خالد سعيد الشهراني ٢3

 

 

  



 

 :بيان بأعضاء الجمعية العمومية  -ب

 االشرتاك النوع الربيد اإللكرتوني رقم اجلوال تاريخ االلتحاق جهة العمل املدينة تاريخ امليالد رقم اهلوية اجلنس اجلنسية اسم العضو
بطاقة 

 العضوية
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 التعليم الطائف 14/09/1393  ذكر  سعودي أمحد عثمان سعيد باموسى
 نعم  نعم  عامل    17/10/1440 متقاعد الطائف 01/07/1385  ذكر  سعودي  د . حممد سيحان الزهراني

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 متقاعد الطائف  01/07/1376  ذكر  سعودي د. حممد عبداخلالق القرني
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 طبيب الطائف  01/07/1385  ذكر  سعودي  د.هاني يوسف صاحل صباغ
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 متقاعد الطائف 28/11/62  ذكر  سعودي  سعيد أمحد كرات الزهراني

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 موظف  الطائف  02/05/1391  ذكر  سعودي شاكر محيد القرشي
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 متقاعد الطائف    ذكر  سعودي صاحل عبدالغين حممد الغامدي

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف  01/08/1394  ذكر  سعودي  الزهرانيصاحل عطية أمحد 
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 متقاعد الطائف    ذكر  سعودي صاحل حممد علي الزهراني

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 متقاعد الطائف  01/07/1375  ذكر  سعودي  عبداحلفيظ عبداللطيف   مرغالني
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف 15/06/1383  ذكر  سعودي  عبداحلق قاري عبد القهار  تركستاني

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 متقاعد الطائف  01/07/1374  ذكر  سعودي  عبداخلالق مجعان ربيع الغامدي
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 رجل اعمال  الطائف 01/07/1373  ذكر  سعودي عبدالرمحن حوفان القرني

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 موظف  الطائف  20/05/1382  ذكر  سعودي عبدالعزيز فايز حسن املطري
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 رجل اعمال  الطائف 01/07/1387  ذكر  سعودي  عبداللطيف عبدالقادر االندجياني

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 متقاعد الطائف  1386/07/01  ذكر  سعودي سعيد الزهراني عبداهلل
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف 02/01/1392  ذكر  سعودي  عبداهلل عوض اهلل اجلعيد

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف  17/02/1391  ذكر  سعودي  عبداهلادي شافع القحطاني
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436  معلم الطائف 2/11/1390  ذكر  سعودي  عصام عبدالعزيز الشايع
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف  05/04/1381  ذكر  سعودي علي أمحد علي القحطاني
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم الطائف 01/07/1385  ذكر  سعودي غرم اهلل أمحد الزهراني

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف  01/07/1374  ذكر  سعودي  حممد أمحد عثمان الغامدي
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف  20/04/1398  ذكر  سعودي حممد عواض احلارثي

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف  1387/01/09  ذكر  سعودي  حممد هادي حممد شعيب
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 رجل اعمال  الطائف  28/2/1885  ذكر  سعودي  حممد يوسف مشس الدين العالي

 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 معلم  الطائف  01/07/1391  ذكر  سعودي  نايف حممد العصيمي
 نعم  نعم  عامل    1/11/1441 معلم  الطائف  15/02/1390  ذكر  سعودي  سعد سامل ردة املالكي
 نعم  نعم  عامل    17/10/1436 الصحة الطائف  01/07/1385  ذكر  سعودي  خالد سعيد الشهراني
 نعم  نعم  عامل    08/06/1442 مهندس  الطائف 13/03/1389  ذكر  سعودي  مشعل مستور احلارثي

 نعم  نعم  عامل    08/06/1442  موظف قطاع خاص الطائف 16/05/1405  ذكر  سعودي  حممد امحد الغرييب 

 نعم  نعم  عامل    10/08/1442 مستشار اسري الطائف  13/07/1407  ذكر  سعودي  ماجد عواض حممد املالكي 
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 :بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية  -ت

 (1) أعضاء مجلس اإلدارة

 محمد سيحان الزهراني  االسم

 1016298101 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر  الجنس

 01/07/1385 تاريخ الميالد

 بكالوريوس المؤهل

 التعليم جهة العمل الرسمية

 مشرف تربوي متقاعد المسمى الوظيفي

 505708135 رقم الجوال

 sehan1385@hotmail.COM البريد اإللكتروني

 رئيس مجلس اإلدارة  الوظيفة بالمجلس

 وشهرسنة  الخدمة بالمجلسمدة 

 30/03/1441 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد المكافأة إن وجدت

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

 انتخاب طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

 **********  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

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

 (9) أعضاء مجلس اإلدارة

 عصام عبدالعزيز الشائع  االسم

 1002202164 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر  الجنس

 2/11/1390 تاريخ الميالد

 بكالوريوس المؤهل

 التعليم  جهة العمل الرسمية

 مشرف تربوي  المسمى الوظيفي

 504712058 رقم الجوال

 ES1111ES@HOTMAIL.COM البريد اإللكتروني

  رئيس مجلس اإلدارةنائب  الوظيفة بالمجلس

 سنة وشهر  مدة الخدمة بالمجلس

 30/03/1441 تاريخ االلتحاق

 يوجد ال المكافأة إن وجدت

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

 انتخاب طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

  ***** في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

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

 

 

mailto:sehan1385@hotmail.COM
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 (1) أعضاء مجلس اإلدارة

 عبداللطيف عبدالقادر االندجاني  االسم

  رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر  الجنس

 01/07/1382 تاريخ الميالد

 رجل اعمال  المؤهل

 بوجد  ال جهة العمل الرسمية

 بوجد  ال المسمى الوظيفي

  رقم الجوال

 bd5sot889@gamil.com البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة  الوظيفة بالمجلس

 سنة وشهر  الخدمة بالمجلس مدة

 30/03/1441 تاريخ االلتحاق

 بوجد  ال المكافأة إن وجدت

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

 انتخاب  طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

  ************** في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

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

 (4) أعضاء مجلس اإلدارة

 نايف محمد العصيمي  االسم

  رقم الهوية

 سعودي  الجنسية

 ذكر  الجنس

 01/07/1391 تاريخ الميالد

 بكالوريوس  المؤهل

 وزارة التعليم  جهة العمل الرسمية

 معلم  المسمى الوظيفي

  رقم الجوال

  البريد اإللكتروني

 مشرف مالي  الوظيفة بالمجلس

 سنة وشهر  مدة الخدمة بالمجلس

 30/03/1441 تاريخ االلتحاق

 يوجد  ال المكافأة إن وجدت

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

 انتخاب  طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

  ******************* بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السببفي حالة كون االلتحاق 

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

mailto:bd5sot889@gamil.com
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 (5) أعضاء مجلس اإلدارة

 سعيد احمد الزهراني  االسم

  رقم الهوية

 سعودي  الجنسية

 ذكر  الجنس

 01/07/1376 تاريخ الميالد

 معلم متقاعد  المؤهل

 متقاعد  الرسميةجهة العمل 

 معلم متقاعد  المسمى الوظيفي

  رقم الجوال

  البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة  الوظيفة بالمجلس

 سنة وشهر  مدة الخدمة بالمجلس

 30/03/1441 تاريخ االلتحاق

 يوجد  ال المكافأة إن وجدت

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

 انتخاب  االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(طريقة 

 ***************  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

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

 (8) أعضاء مجلس اإلدارة

 احمد عثمان باموسى  االسم

  رقم الهوية

 سعودي  الجنسية

 ذكر  الجنس

 14/06/1393 تاريخ الميالد

 بكالوريوس  المؤهل

 وزارة التعليم  جهة العمل الرسمية

 معلم  المسمى الوظيفي

  رقم الجوال

  البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة  الوظيفة بالمجلس

 سنة وشهر  مدة الخدمة بالمجلس

 30/03/1441 تاريخ االلتحاق

 يوجد  ال المكافأة إن وجدت

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

 انتخاب  طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

 ***************  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

  مستقل العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
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 (7) أعضاء مجلس اإلدارة

 عبد هللا سعيد الزهراني  االسم

  رقم الهوية

 سعودي  الجنسية

 ذكر  الجنس

 01/07/1386 تاريخ الميالد

   المؤهل

 رجل اعمال  جهة العمل الرسمية

 رجل اعمال  المسمى الوظيفي

  رقم الجوال

   البريد اإللكتروني

 عضو مجلس إدارة الوظيفة بالمجلس

 سنة وشهر  مدة الخدمة بالمجلس

 30/03/1441 تاريخ االلتحاق

 يوجد  ال المكافأة إن وجدت

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

 انتخاب  طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

 ***************  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق( العضو  مستقل
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 اللجان الدائمة/المؤقتة المكّونة من قبل مجلس اإلدارة : -ث

اســـــــم 

 الـلـجـنـــة

نوع 

اللجنة 

)دائمة

/مؤق

 تة(؟

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

أع

ض

 ائها

 اختصاصها
تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ 

نهاية عمل 

 اللجنة

حال  ) في

كانت 

اللجنة 

 مؤقتة (

هل يوجد 

عضو 

مجلس 

إدارة في  

اللجنة 

الدائمة  

 )نعم / ال(

إرفاق قرار 

تشكيل 

 اللجنة

لجنة التخطيط 

 والتطوير
 دائمة

محمد بن 

سيحان 

 القريني

6 

وضع الخطة 

وتطوير اللوائح 

 واألنظمة

21/54/2442

 نعم نعم *** هـ

لجنة األوقاف 

 والمشاريع
 دائمة

نايف محمد 

 العصيمي
6 

دراسة المشاريع 

ومتابعة أعمال 

 األوقاف

21/54/2442

 نعم نعم *** هـ

لجنة العالقات 

العامة 

 واإلعالم

 دائمة

عصام 

عبدالعزيز 

 الشايع

6 

يتعلق  دراسة ما

بأعمال العالقات 

 واإلعالم

21/54/2442

 نعم نعم *** هـ

اللجنة 

 التنفيذية
 مؤقته

حاسن حامد 

 العوفي
0 

الميدانية المتابعة 

لتنفيذ الخطة 

والمهام المكلف 

بها من مجلس 

 اإلدارة

 هـ50/50/2441

 

50/50/2441

 نعم ال هـ

 دائمة لجنة التوظيف
محمد سيحان 

 القريني
0 

كافة ما يخص 

التوظيف 

 والموظفين

21/54/2442

 هـ
**** 

 نعم نعم

 دائمة لجنة الصرف
نايف محمد 

 العصيمي
6 

تنفيذ أوامر الصرف 

 ومتابعتها

21/54/2442

 هـ
**** 

 نعم نعم
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 المدير التنفيذي : -ج

 المدير التنفيذي

 حاسن حامد العوفي االسم

  رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ٢0/1٢/100٢ تاريخ الميالد

 رجل الجنس: رجل/امرأة

 بكالوريوس المؤهل

 سنة سنوات الخبرة

 كلي ) جزئي/دوام) كلي

 ساعات 8 ساعات العمل األسبوعية 

 ****** المسمى الوظيفي ) في حال كان الدوام جزئيا (

 ****** جهة العمل ) في حال كان الدوام جزئيا (

  الراتب الشهري

 الجمعية الجهة التي تتحمل الراتب

 سنة مدة خدمته في الجمعية

 نعم مسجل بالتأمينات )نعم/ال(

 موجود إرفاق قرار تعيين المدير التنفيذي من مجلس اإلدارة

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

 نعم إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي

 مكة المكرمة العنوان : المنطقة

 الطائف المدينة 

 الحلقة الحي

 -- الشارع

 -- رقم المبنى

 3068 صندوق البريد

 ٢3611 الرمز البريدي

  الرقم اإلضافي

  الجوال رقم

  البريد اإللكتروني

 



 

 

 الموظفون في الجمعية : -ح

 المسمى الوظيفي المؤهل الجنسية الجنس رقم الهوية االسم
الدوام 

 )كلي/جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية

الراتب 

 الشهري

الجهة التي 

 تتحمل الراتب

نسبة 

مساهمة 

الوزارة في 

الراتب إن 

 وجدت

مدة 

سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

إجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مسجل 

بالتأمينات 

 )نعم/ال(

 نعم  سنة  سنة  اليوجد  الجمعية   ساعات 6 كلي  مدير تنفيذي  بكالوريوس  سعودي  ذكر   حاسن حامد العوفي

 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي  سكرتير  بكالوريوس  سعودي  ذكر   طارق عبدهللا الغامدي
 10سنة و9

 اشهر 

 10سنة و9

 اشهر 
 نعم 

 بكالوريوس  سعودي  ذكر   عادل محمد السليماني

رئيس قسم 

عالقات 

 المستفيدين 

 نعم  سنوات  5 سنوات 5 اليوجد  الجمعية   ساعات 5 جزئي 

 بكالوريوس  سعودي  ذكر   عبد هللا علي الغامدي
شؤون اداريو 

 وماليه 
 نعم  سنوات  5 سنوات 5 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي 

عبد العزيز متعب 

 الجعيد
 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي  حاسب الي  بكالوريوس  سعودي  ذكر  

 1سنة و1

 اشهر 

 1سنة و1

 اشهر
 نعم 

 تقنية  سعودي  ذكر   عادل علي هزازي
عالقات 

 مستفيدين 
 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي 

 1سنة و1

 اشهر 

 1سنة و1

 اشهر
 نعم 

 ال  سنوات  1 سنوات  1 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي  مراسل  متوسط   سعودي  ذكر   فهد دويس الزهراني

 ذكر   حسن ابراهيم االهدل
 يماني

 ال  سنوات  4 سنوات  4 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي  االستقبال متوسط   زوج مواطنة 

 دبلوم  سعودية  انثى   هيفاء هادي عسيري
عالقات 

 مستفيدات 
 ال  سنوات  5 سنوات  5 اليوجد  الجمعية   ساعات  5 جزئي 

 دبلوم    سعودية  انثى   بدور ظافر الثقفي
عالقات 

 مستفيدات 
 نعم  سنوات  5 سنوات  5 اليوجد  الجمعية   ساعات 5 جزئي 

 دبلوم  سعودية  انثى   مريم قاسم سحاري
عالقات عامة 

 واعالم 
 نعم  سنوات   4 سنوات   4 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي  

 نعم  سنوات  5 سنوات  5 اليوجد  الجمعية   ساعات 5 جزئي  عاملة  امية  سعودية  انثى   منيرة عيضة الجابري

 نعم  سنوات  4 سنوات  4 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي  عامل  اليوجد  اثيوبي  ذكر   حجي برقا دالو

 نعم  سنة 9 سنة 9 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي  عامل  اليوجد  بنغالدش  ذكر   جانغير محمد عالم

 نعم  سنوات  4 سنوات  4 اليوجد  الجمعية   ساعات  6 كلي  عامل  اليوجد  اثيوبي  ذكر   محمد نور سراج

 )       ( غير كافي  (  كافي )   عدد العاملين بالجمعية:

 

 

 



 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .0

 الهيئة اإلدارية والتنظيمات اإلدارية : -أ

 :التغير في عدد أعضاء الجمعية العمومية -1

)  65 إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام : العدد اإلجمالي:


 .امرأة)          (  .( رجل

) 65الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمالي: إجمالي عدد أعضاء 


 .امرأة)          (  .( رجل  

 ( عضو     5زيادة/نقص )    :إجمالي التغير في عدد األعضاء من بداية السنة

 اجتماعات الجمعية العمومية العادية:  -٢

 الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟ 

)      ( نعم )   


 ( ال   

 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية: -6

 هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية:  )    ( نعــــم             ) 


 (ال     

 

 

 

 

رقم 

 االجتماع

إرفاق  عدد الحضور تاريخ االجتماع

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

والمنوبين 

ومن ناب 

عنهم )يبين 

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية(

 

إرفاق  عقد االجتماع من

محضر 

 االجتماع

إرفاق 

محضر 

فرز 

األصوات 

في  –

حال تم 

 التصويت

هل تم تزويد الوزارة بالكشوف 

والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية 

ر يوما العمومية خالل خمسة عش

 من تاريخ االجتماع؟

 

 الدعوة نيابة أصالة 

 األولى

الدعوة 

 الثانية

  

1 65/56/1001 ٢5 6  
  مرفق  

 

٢ 50/5٢/100٢ ٢9 -  
  مرفق  

 

  مرفق  - ٢8 10٢9/٢3/5٢ 6
 

  مرفق   18 11/58/100٢ 0
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 الدائمة المكّونة من قبل الجمعية العمومية: اللجان -0

( نعــــم   هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟ )   

 )    (ال

 مرفق كشف اللجان اجتماعات اللجان الدائمة : 

 اللجنة
رقم 

 االجتماع
 إرفاق المحضر أهم القرارات تاريخه

 ترشيح الموظف سطام مقبول السعدي 31/02/2021 1 لجنة التوظيف
 مرفق

 26/06/2021 1 اللجنة التنفيذية
خطة الجمعية ٢5٢1 والية التنفيذ 

 مرفق والموازنة

 02/02/2021 2 اللجنة التنفيذية
البحث عن موقع بديل –تحديد موعد 

 مرفق اجتماع

 اتالف وبيع األصناف من المستودع 13/01/1442 1 لجنه االتالف
 مرفق
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 مجلس اإلدارة : -0

 (اعضاء0عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقًا لالئحة األساسية للجمعية )

 (.اعضاء0الحد األدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة)

 ) سنة / سنوات (   ( 0دورة مجلس اإلدارة )

  مجلس اإلدارة : 

 30/03/1441 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

 30/03/1445 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 7 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

  ال يوجد تغير التغير في عدد األعضاء عن الالئحة) زيادة/نقص( عضوا

 ال يوجد تغير سبب التغير في عدد األعضاء

 7 عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

 7 عدد المعينين من الوزارة

 7 نسبة األعضاء المستقلين من سائر المجلس

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من 

)  وافقت عليه الوزارة     


 ( نعــــم            )    (ال  

 نعم

الموظفين من مجلس اإلدارة تمت  هل -في حال كان الجواب ال 

 الموافقة لهم من الوزارة ؟

****** 

 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة

 

******** 
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 : م2020 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام -3

 أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع

تم 

تنفيذها 

 )نعم/ال(

سبب عدم 

 التنفيذ

إرفاق 

 المحضر

قائمة 

 الحضور

 13/4/1441 األول

تشكيل لجان مجلس 

اإلدارة –دراسة البناء 

المؤسسي للجمعية –

دراسة احتياجات 

الجمعية واالحتياج-

اعتماد توظيف المدير 

 التنفيذي

  **** نعم

أعضاء 

مجلس 

 اإلدارة

 26/05/1441 الثاني

استعراض الالئحة 

األساسية –الية تفعيل 

 العضوية

 ***** نعم
 

أعضاء 

مجلس 

 االدارة

 24/6/1441 الثالث

متابعة توصيات 

االجتماعات السابقة-

 استعراض سلم الرواتب

 **** نعم
 

أعضاء 

مجلس 

 االدارة

 13/01/1442 الرابع

مشروع الوقف 

االستثماري-تحديد 

 النسبة التشغيلية

  ***** نعم

أعضاء 

مجلس 

 االدارة

  

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

)       ( نعم    )


 ( ال  
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 :التنظيمات اإلدارية -0

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

أو شركات أخرى  )      ( نعم     )  


 ( ال    

 إذا كانت االجابة نعم ، يجب توضيح المهمة ، والجهة المفوضة والسبب؟ 

المهام 

 المفوضة فيه

الجهة 

 المفوضة
 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض سبب التفويض

***** **** *** *** *** 

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


 ( ال

 إذا كانت اإلجابة نعم يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:

 نوع التحول :

) اختالس/صرف أموال أو استخدامها  في 

مجال غير مصرح/صرف أموال أو استخدامها 

 ما خصصها له المتبرع دون علمه ( في غير

 تاريخ التحول
المبلغ المحول أو 

 قيمته

سبب 

 التحول

اإلجراء 

المتخذ 

 للتصحيح

**** *** *** *** *** 

 

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

 :وأوجه الصرففي حالة الصرف نقدًا يوضح إجمالي المبلغ المنصرف 

 الجهة المستفيدة أوجه الصرف المبلغ المصروف نقداً 

**** **** **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوائح : -ب
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 إرفاق )نعم/ال( اللوائح :

 مرفق نعم الالئحة األساسية للجمعية المحدثة و المعتمدة

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل 

والمكافآت،  على سلم األجور والرواتب،

والترقيات، واإلجازات، ومكافأة نهاية الخدمة ،  

 وغيرها

 مرفق نعم

توجد الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، 

 معتمدة مجلس اإلدارة
 مرفق نعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير 

 -التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية؟ 

هي اآللية التي حدد إذا كانت اإلجابة ال، فما 

 بها راتب المدير التنفيذي؟

 مرفق نعم

   أخرى

 السجالت اإلدارية : -ت

 تستخدم الجمعية السجالت التالية: 

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

 مالحظات

  نعم سجل العضوية في الجمعية العمومية السجالت اإلدارية

  نعم سجل اجتماعات الجمعية العمومية

  نعم اجتماعات مجلس اإلدارةسجل 

  نعم سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

  نعم المشاريعسجل  السجالت الفنية

  نعم سجل المنتفعين/المستفيدين

  نعم سجل الصادر العام 

  نعم سجل الوارد 

  نعم سجل تقارير االقسام

  نعم سجل التكاليف 

  نعم سجل الجمعية العمومية 

  نعم سجل رئيس مجلس اإلدارة 

  نعم سجل احاالت ووارد خطابات مركز التنمية 

  نعم  سجل التعاميم
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   :السياسات   -ث

هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة و معتمدة من مجلس 

 اإلدارة لـ :

 ال )نعم/ال( 

  نعم سياسة تعارض المصالح

  نعم البالغاتسياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي 

  نعم سياسة خصوصية البيانات

  نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

  نعم سياسة جمع التبرعات

سياسة آليات الرقابة واإلشراف على المنظمة وفروعها 

 ومكاتبها وتقييمها
 نعم

 

سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة 

 التنفيذية
 نعم

 

  نعم التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثةسياسة 

  نعم سياسة قواعد السلوك

  نعم سياسة إدارة المتطوعين

مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل 

 اإلرهاب
 نعم

 

سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل 

 اإلرهاب
 نعم

 

   أخرى ....

 

  :اإلفصاح  -ج

 :المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم

 المنصب بمجلس اإلدارة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة محمد سيحان القريني

 نائب رئيس مجلس اإلدارة عصام عبدالعزيز الشائع

 المشرف المالي نايف محمد العصيمي
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 :كيف تم اإلفصاح عن الوثائق التالية 

 
موقع 

 الجمعية

ُتفصح مباشرة 

 الطلبعند 
 ال توجد ال يفصح عنها

وثائق التنظيم و الحكومة الخاصة 

 بالجمعية


    

 النموذج الشامل
    

 سياسة تضارب المصالح
    

 القوائم المالية
    

سياسة الخصوصية و االحتفاظ 

 بالوثائق وإتالفها


    

 أسماء أعضــاء مجالـس اإلدارة
    

  راتب المدير التنفيذي
   

أسماء الموظفين القياديين في 

 الجمعية


    

اسم وعنوان و هاتف الشخص 

المسؤول عن االحتفاظ بسجالت و 

 وثائق الجمعية

 
   

 التقرير السنوي
    

 

 

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟ )


 ( نعم    )  (  ال 

 رقم الجوال اسم المسؤول عن الوحدة
 خالل هذا العامعدد المتطوعين 

إجمالي عدد 

ساعات 

 إناث ذكور المتطوعين

 5001890005 طارق عبد اهلل الغامدي
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عالقة عائلية أو تجارية مع عضو  مجلس  لهالمدراء أو الموظفين القياديين  هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو

( نعم    )  )إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟ )؟ 


 (  ال 

 

 منصبه اسم الموظف
اسم الموظف ذي 

 الصلة
 منصبه

نوع العالقة 

 )تجارية/عائلية(

تفصيل 

 العالقة

 *** *** *** *** *** ال يوجد

 

يرجى اإلفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية 

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

 :  -إن وجد  –

 التاريخ سببه تلقاه قيمة المبلغ الذي اسم العضو

 ***** ***** **** ال يوجد

 

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

 : -إن وجد  –مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض ريال( 10000)المبالغ التي تتجاوز  .وجدت

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

 165.555 بطائق ممغنطة العثيم

 ٢80.055 الف كرتون  ٢0ماء السبيل  مصنع مياه حياة

 1٢.055 متجر الكتروني –موقع  الموقع االلكتروني 

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

 :  -إن وجد  –مانحة تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة الماضية

اسم عضو 

 المجلس 

اسم الطرف 

الثاني ذي 

 العالقة

المسمى 

الوظيفي 

للطرف 

 الثاني

اسم الجهة الداعمة 

ا الطرف التي يرتبط به

 الثاني

تاريخ 

بداية 

 الصفقة

تاريخ 

انتهاء 

 الصفقة

قيمة 

 الصفقة

 *** *** *** *** *** *** ال يوجد
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هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟  )   (  نعم   )


 (  ال  

 اسم الجهة 
الدولة التي تقع فيها 

 الجهة

الغرض من المبلغ ) إعانة / خدمة 

 / أخرى(

إجمالي 

 المبلغ

إرفاق 

موافقة 

 الوزارة

 *** *** *** *** ال يوجد

 

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

اسم الجهة التي 

تم التعاقد 

 معها

الدولة التي تقع 

 فيها الجهة
 الغرض من العالقة

إرفاق موافقة 

 الوزارة 

موافقة إرفاق 

 الجهة المختصة

 *** **** *** *** ال يوجد

 

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

 القيمة المالية نوع العقار/االستثمار
إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس 

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية

  1.٢55.555 المقر بشارع الستين

  031.01٢ المستودعات بحي السداد
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 البرامج واألنشطة .0
 ما هي مهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 الشراكة
 العمل

 بروح الفريق
 الشفافية العدالة

 حفظ كرامة

 احملتاج
 االتقان

 

تقديم العون واملساعدة للمحتاجني وفق إمكانات اجلمعية ويف نطاقها اجلغرايف مع العناية بتحويل  
احملتاج من فئة الرعوية إىل التنموية وتنفيذ مشاريع نوعية خلدمة اجملتمع وإعانة املوسرين  

. إليصال صدقاتهم ملستحقيها مع إتاحة فرص التطوع خلدمة اجملتمع من خالل جماالت متعددة  

  2030خدمة نوعية مميزة للمستفيدين وحتول من الرعوية للتنموية وفق رؤية 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFuPXwutTdAhWjyoUKHTslAgEQjRx6BAgBEAU&url=https://ahsaber.org/?page_id=126050&psig=AOvVaw11xNk7zVbmrl9rBJhWU4TI&ust=1537906642618112
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii_YKZu9TdAhUInRoKHf1DA2EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.alferdous-schools.com/SiteContent.aspx?id=103&psig=AOvVaw0w7Gwqw6EzglSKCIZ86xEV&ust=1537906714592906
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic26vlztXdAhUCnRoKHS-BCrIQjRx6BAgBEAU&url=https://jamaiakf70.org.sa/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85/&psig=AOvVaw3nMiYvEmvqf_ASWwN3gJe_&ust=1537946334078367
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 ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية:

والسعي لتخفيف معاناتها بما يساعد على تحسين أوضاعهم المعيشية  رعاية االسر الفقيرة ،-1

 واالجتماعية والصحية 

 استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتبرعات العامة وتوزيعها على المحتاجين -٢

إقامة المشروعات الخيرية الموسمية مثل )الحقيبة المدرسية ، إفطار صائم ، زكاة الفطر ، -6

 ،االستفادة من لحوم االضاحي (كسوة العيد 

جمع فائض الطعام من قصور االفراح والفنادق والمطاعم ومن الحفالت الخاصة وحفظة -0

 وتوزيعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين 

إقامة برامج ودورات لتدريب الشباب على االعمال التطوعية باالشتراك مع الهيئات االهلية -0

 والحكومية 

 العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بين فئات المجتمع -3

 العناية بتأهيل االسر المحتاجة  -0

 فتح الباب للمسيرين من اهل المحافظة وخارجها لدعم االسر  -8

 تنفيذ البرامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه في النواحي -9
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 ها الجمعية :بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدم

نوع البرنامج أو النشاط 

 أو الخدمة

وصف للبرامج 

والخدمات 

 والنشاطات

إجمالي عدد 

 المستفيدين

هل  المصروفات اإليرادات

البرنامج 

ضمن نطاق 

الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان 

البرنامج خارج 

نطاق الخدمة 

الجغرافي )إرفاق 

 موافقة الوزارة (

1٢5.55 (اسرة1655) سالل غذائية سلة رمضانيةال

5 

  نعم 110.555

أطقم مالبس  كسوة وبطانية الشتاء

 وبطانيات

 10.5٢5 (اسرة1606)

 +

تبرعات 

 عينية

جميع 

التبرعات 

 العينية

  نعم

مساعدات مالية توزع  زكاة المال

 لمستحقيها

30٢.٢5 (اسرة٢30)

9 

  نعم ٢00.050

كوبونات توزع لألسر  الكفالة االسرية

 األشد حاجة

(اسرة  0٢5)

 كوبون

٢55.8٢

6 

  نعم ٢68.100

بطائق ممغنطة يتم  الكفالة االسرية

تغذيتها شهريًا لالسر 

 االشد حاجة

( اسرة 01)

 بطائق ممغنطة

٢55.8٢

6 

  نعم ٢68.100

  نعم 600.603 9٢.905 ( اسرة٢099) توزيع مواد غذائية  الكفارات

سداد فواتير الكهرباء  تفريج كربة

وااليجارات 

والمديونيات لالسر 

 األشد حاجة

155.55 ( اسرة6٢)

5 

  نعم 155.555

توكيلنا بإخراج زكاة  زكاة الفطر

الفطر وتوزيع على 

 مستحقيها

1٢8.88 ( اسرة355)

5 

  نعم 1٢8.885

التعاقد مع مركز  كسوة العيد

بمبالغ مخفظة وتوزيع 

 كوبونات ليلة العيد

  نعم 1111 6٢05 (اسرة٢30)
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 بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها :

إجمالي عدد  عدد المستفيدين نوع المساعدات

 المستفيدين

 إجمالي مبلغ المساعدات

غير  سعوديون

 سعوديون

 *** *** *** *** مساعدات أيتام

 *** *** *** *** مساعدات أرامل

 *** *** *** *** مساعدات مطلقات

 *** *** *** *** مساعدات ظروف خاصة

 مساعدات عينية


   


 2000   408.502 

 أخرى
 

 1300   1.540.088 

 المجموع


   


  2000  408.502 

تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غسل  بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية ) برامج

 األموال وجرائم تمويل اإلرهاب(  :

مقدم  اسم البرنامج

 البرنامج

الفئة المستهدفة ) الجمعية  تاريخ البرنامج

العمومية / مجلس اإلدارة / 

 اإلدارات القيادية / العاملين (

إرفاق كشف 

 الحضور

 مرفق مجلس اإلدارة م16/1٢/٢5٢5 عرض دورة مخاطر اإلرهاب وغسيل األموال

 مرفق منسوبي الجمعية م59/1٢/٢5٢5 عرض دورة مخاطر اإلرهاب وغسيل األموال

 مرفق العاملين م50/50/٢5٢5 عرض دورة اعداد دليل إدارة الموارد البشرية

 مرفق العاملين م10/53/٢5٢5 عرض دورة القيادة التنفيذية

 مرفق العاملين م56/11/٢5٢5 عرض دورة فالجمعيات األهليةالتوعية المالية 

دورة إدارة شؤون الموظفين 

 والتطوير اإلداري
 مرفق العاملين م50/59/٢5٢5 عرض دورة

 مرفق العاملين هـ٢0/51/100٢ عرض دورة حوكمة  الشركات

مقدمة في التسويق عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي
 مرفق العاملين م٢0/53/٢5٢5 عرض دورة

 مرفق العاملين م٢6/53/٢5٢5 عرض دورة مقدمة في مهام الموارد البشرية

 مرفق العاملين م٢0/53/٢5٢5 عرض دورة مقدمة في تصميم الجرافيك

 

هل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )   


 )        ( ال     ( نعم   


