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النموذج االشمل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج 

إلفصاح الجمعية لبيانتها ) العامة ، واإلدارية ، والبرامج واألنشطة ( للتحقق من 

فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من 

  .قبل أصحاب املصلحة 
 

 األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  تالبيانا -1

  لف حامد محمد الغامديخ اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج :  -1

 0777557555 رقم جوال ممثل الجمعية :  -2

 hotmail.com@00khmdiن البريد االلكتروني ملمثل الجمعية :  -5

 م 2015بيانات النموذج لعام )التاريخ بامليالدي ( :  -4

 ( فرع     ( مقر رئيس    )    نوع املقر : )   -7

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

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  -2

افية البيانات التسجيلية والد -أ  يموغر

 : جمعية البر األهلية ببالشهم  الرسمي للجمعية/للفرع كامــال االسم -1

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

   النوعي للجمعية التصنيف -5

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

 ــ املحتاجين األيتام ــ األرامل ــ املطلقات ــ املعلقات ــ أسر السجناء الفئات املستهدفة :  -7

 جميع األعمال الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 (  موجودة               )    (  غير موجودة   )  :لجمعيةلدة تسجيل شهاهل يوجد  -5

 551 الجمعية : رقم تسجيل  -0

 هـ1420/ 5/  10 :تأسيس الجمعية تـــــاريــــخ -5

 هـ  1445/  12/  27 تاريخ انتهاء شهادة التسجيل :  -10
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 ( نعم             )   ( ال   هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  ) -11

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

 (   اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع ) 

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

 

 منطقة بالشهم والبوادي املحيطة بها  النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :  -12

 بالباحة  االجتماعيةمركز التنمية : مركز التنمية االجتماعية املشرف على الجمعية   -15

 على ا  -14
ً
 مركز التنمية االجتماعية بالباحة :لجمعية  الجهة املشرفة فنيا

 بيانات التواصل  -ب

 بيانات التواصل 

 العنوان الوطني

 2251 رقم املبنى  

 امللك عبدالعزيز  اسم الشارع 

 الباحة  املنطقة 

 5oynenXn2https://maps.app.goo.gl/PezNgmhq املوقع الجغرافي )خريطة (

 الحميد الحي 

  لجرش يبا املدينة 

 67671 الرمز البريدي 

 6505 الرقم اإلضافي 

 1005 صندوق البريد 

 0774055670 رقم جوال الجمعية 

 0155252577 الهاتف 

 0155252577 الفاكس 

 ber.com-www.al املوقع االلكتروني 

 j.alber.sh@hotmail.org البريد االلكتروني 

 alberorg@  االجتماعيحسابات وسائل التواصل 

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

 ( نعم      )     ( ال  )        البريد اإلليكتروني مفعل
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 واملكاتب الفروع  -ت

 (ال   هل لدى الجمعية فروع ؟ )  ( نعم      )  

  عدد الفروع تحت إدارة الجمعية : -

املوقع الجغرافي  العنوان الفرع اسم 

 )خريطة(

رقم التواصل )  اسم مدير الفرع 

 الهاتف/ الجوال ( 

افقة  إرفاق مو

  الوزارة

ـــــــــــــــــــــد  ال يوجـــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 (ال   ؟ )  ( نعم      ) مكاتب هل لدى الجمعية 

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية :  -

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

 الهاتف/ الجوال ( 

افقة  إرفاق مو

 الوزارة 

ـــــــــــــــــــــد  ال يوجـــــــــــــــــــــــ
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 البيانات اإلدارية

 البيانات اإلدارية :  -1

 األعضاء املؤسسون :  -أ

 لرقم اجلوا القرية اسم العضو م
نوع 

 العضوية
 تاريخ العضوية

 1420/4/6 مؤسس 707550565 قذانة جمعان بن علي جمعان 1

 1420/4/6 مؤسس 707555550 الحلية  عثمان أحمد الفقيه  2

 1420/4/6 مؤسس 777557555 الحميد خلف بن حامد محمد 5

 1420/5/15 مؤسس 707504614 الحميد مسفر سعيد حسين  4

 1425/2/15 مؤسس 707557402 الفرح عيد درويش غرم هللا س 7

 1425/5/5 مؤسس 741515256 حواله  احمد صالح هزاع 6

 1425/5/17 مؤسس 741777445 القمع محمد أحمد عبيد  5

 1455/4/5 مؤسس 777660024 عبدان  علي بن أحمد اللخمي  0
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 الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -ب 

 تارخيها رقم العضوية نوع العضوية القرية اسم العضو م

1241/2/6 1 مؤسس قذانة مجعان بن علي مجعان 1  

1241/2/6 4 مؤسس احللية  عثمان أمحد الفقيه  4  

1241/2/6 3 مؤسس احلميد خلف بن حامد حممد 3  

ية  أمحد صاحل علي آل صاف 2 1241/2/6 2 عامل  بين كبري   

1241/6/43 5 عامل  احلميد علي سعيد حممد آل سامل 5  

1241/6/43 6 منتسب احلميد  حسني علي سعيد آل سامل 6  

1241/6/43 7 منتسب احلميد  هاني علي سعيد آل سامل 7  

1241/6/43 1 منتسب احلميد  سعيد علي سعيد آل سامل 1  

1241/6/43 9 عامل  احلميد حممد سعيد ذياب  9  

1241/9/13 11 مؤسس احلميد مسفر سعيد حسني  11  

1241/9/13 11 عامل  احلميد رمضان بن سامل 11  

1249/1/3 14 عامل  الفرية حامد دايل 14  

1249/4/5 12 عامل  احلميد حممد علي جهمان 13  

1249/4/9 15 عامل  احلميد علي سعيد الزيادي 12  

1249/4/9 16 عامل  القمع  علي عبداهلل أبو شنب 15  

1249/4/17 17 مؤسس الفرح غرم اهلل سعيد درويش  16  

1249/4/45 11 عامل  احلميد حممد حييى سعيد 17  

1249/3/7 19 مؤسس حواله  امحد صاحل هزاع 11  

1249/3/41 41 عامل  حواله  مصلح عبداهلل العاتي 19  

1231/9/46 43 عامل  احلميد عبداهلل شينان سعيد  41  

1231/9/46 42 عامل  احلميد سعيد شينان سعيد  41  

د علي أمحدخال 44 1231/9/46 45 عامل  الفرح    

1231/1/42 46 منتسب قذانة امحد عبداهلل حكيم 43  

1231/1/46 47 منتسب قذانة مسفر خمزوم علي 42  

  1234/  9/ 1 31 منتسب الفرح  عبداهلل امحد ال عياش 45

ق علي عبداهلل عبداخلال 46   1234/  9/ 7 34 عامل  األزاهرة 

ش دعشوعبداهلل علي  47   1234/  9/ 12 33 منتسب احللية  

  1234/  9/ 12 32 منتسب احللية  مجعان حممد قحيط  41

  1234/  9/ 12 35 منتسب احللية  امحد علي دعشوش  49
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ي حممد امحد صاحل اللخم 31 1234/  9/ 12 36 منتسب احللية    

1234/  9/ 12 31 منتسب احللية  صاحل حممد امحد مدشه 31  

  1234/  9/ 11 39 منتسب الفرح صاحل امحد عياش 34

1234/  9/ 16 21 منتسب احللية  شائع حممد خبزان 33  

1234/  9/ 16 21 منتسب احللية  عبداهلل حممد خبزان  32  

1234/  9/ 16 24 منتسب احللية  صاحل أمحد اللخمي  35  

ل شائعغرم اهلل سعيد أمحد آ 36 1234/  9/ 43 23 منتسب احللية    

ءأمحد مجعان أمحد سهوا 37 1234/  9/ 41 22 منتسب احللية    

1234/  9/ 41 26 عامل  آل زارع  عبداهلل حامد الزارعي 31  

اهلل  سعداهلل صاحل آل دخيل 39 1234/  11/  3 21 عامل  حواله    

1234/  11/  3 29 عامل  حواله  عبدالرمحن صاحل الغامن 21  

1234/  11/  3 51 عامل  حواله  ماجد علي عبداهلل  21  

1234/  11/  5 54 عامل  القمع  حممد عبداهلل دخيل اهلل 24  

  1234/  7/  42 51 عامل  احلميد خالد خلف حامد  23

نسعد حممد سعد آل سلما 22 1233/  4/  11 53 عامل  األزاهرة   

دي مسفر سعيد حممد الغام 25    1233/  3/  1 52 عامل  احلميد 

62    1233/  1/  1 55 منتسب الفرح عوضه سعيد عبدالرحيم  

  1233/  6/  3 56 منتسب األزاهرة  صاحل عزيز عبداهلل  27

  1233/  9/  49 57 عامل  الفرح  حممد مسفر الدماك  21

   1233/  11/  7 59 منتسب األزاهرة  علي محدان حسن  29

م عبدالرمحن سعيد القطي 51   1233/ 11/ 11 61 منتسب احلميد 

   1232/  1/  4 61 منتسب احلميد علي سعيد حممد درمان   51

عامل  احلميد  علي سعيد آل عزيزة  54  63 1235/11/43  

1236/9/41 62 عامل  احلميد حامد خبزان علي  53  

1236/9/45 65 عامل  احلميد مشعل محدان مشعل  52  

1236/9/45 66 منتسب حواله  أمين عبدالرمحن صاحل  55  

1236/9/46 67 منتسب احلميد  علي حممد سعيد حسني 56  

1236/9/46 61 عامل  احلميد  حممد علي حممد بكريي 57  

  1237/  7/  42 41 عامل  احلميد خليل عبداهلل مصامد  51

  1237/  7/  42 49 عامل  احلميد مسفر عبداهلل مصامد 59

نتسبم احلميد علي سعيد حممد أبولسه 61  69 1239/9/15  

1231/9/11 71 عامل  احللية  مجيع حامد حممد  61  



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 8

 

 

دينسعيد أمحد عبداهلل مح 64 1239/2/13 73 عامل  احلميد   

1239/2/17 72 عامل  األزاهرة  عبداخلالق علي عبداهلل 63  

امديأمحد علي عبداهلل الغ 62 1239/2/17 75 عامل  األزاهرة   

مدياخليل علي عبداهلل الغ 65 1239/2/17 76 عامل  األزاهرة   

امديسامل علي عبداهلل الغ 66 1239/2/17 77 عامل  األزاهرة   

امديعمرو علي عبداهلل الغ 67 1239/2/17 71 عامل  األزاهرة   

1239/2/7 71 منتسب األزاهرة  حممد عبدالعزيز علي  61  

1239/5/16 74 عامل  األبناء  سعيد عبداهلل آل مشين 69  

بداهلل امحد خزيم ع 71   1234/  9/ 6 31 منتسب اجلحافني 

1234/  9/ 41 25 منتسب احلميد  سامل علي حممد مجعان 71  

1239/2/7 71 مؤسس عبدان  علي بن أمحد اللخمي  74  

1235/9/17 61 منتسب احللية  علي حممد مجيع 73  

1221/9/11 11 عامل  األزاهرة  عبدالرمحن  حسن سعد  72  

د علي غرسان سعي 75 1221/9/11 79 عامل  احلميد   

 

 

 

 

 :  الجمعية العمومية املؤسسة من قبل / املؤقتة اللجان الدائمة  - ت

ـــم الـلـجـنـــة ـــ  أسـ
 نوع اللجنة 

 )دائمة /مؤقتة(

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها
 اختصاصها

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال 

اللجنة مؤقتة( كانت  

هل يوجد عضو مجلس إدارة 

 في اللجنة الدائمة )نعم/ال(
 إرفاق تشكيل اللجنة

يو جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال  
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 بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية :  -ث
 أعضاء املجلس

 أحمد صالح هزاع الغامدي علي أحمد خالد  مسفر سعيد حسين خلف حامد محمد  سعد محمد سعد  بدهللا أبو شنبعلي ع غرم هللا سعّيد درويش االسم

 1015512015 1055765526 1040206627 1016572555 1015067007 1044055147 1010555405 رقم الهوية

 سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي الجنسية 

 ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر الجنس

1/5/1564 تاريخ امليالد  1/5/1554  5/10/1555  1/5/1550  1/5/1500  10/10/1551 ـ17/5/1401   

 جامعي جامعي جامعي جامعي  جامعي جامعي  معهد املؤهل

جهة العمل 

 الرسمية 
مإدارة التعلي إدارة التعليم متقاعد متقاعد متقاعد متقاعد متقاعد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املسمى الوظيفي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مدير اإلدارة القانونية معلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       0707557402 رقم الجوال

 عضو عضو عضو عضو أمين الصندوق  نائب الرئيس الرئيس الوظيفة باملجلس

مدة الخدمة 

 باملجلس
سنوات 0 سنوات 0  سنوات 4  سنوات 0  سنوات 0  سنوات 4   4 سنوات   

        تاريخ االلتحاق

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد املكافأة إن وجدت

هل العضو مقيم 

في منطقة املقر 

 )نعم/ال( الرئيس

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 طريقة االلتحاق

)انتخاب/تعيين 

 ة(من الوزار 

 انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب 

في حالة كون 

االلتحاق بالتعيين 

من الوزارة يرجى 

 بيان السبب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العضو  مستقل 

)نعم/ال/ال يمكن 

 التحقق(

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 
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 :  مجلس اإلدارة  املؤسسة من قبل / املؤقتة اللجان الدائمة  - ت

نـــةأســـــــم الـلـجـ  

 نوع اللجنة 

)دائمة 

 /مؤقتة(

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها
 اختصاصها

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال 

كانت اللجنة 

 مؤقتة(

هل يوجد عضو مجلس 

إدارة في اللجنة الدائمة 

 )نعم/ال(

 إرفاق تشكيل اللجنة

ـــديـوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال   

 

 

  اللجنة التنفيذية املكونة من مجلس اإلدارة  -ج

الـلـجـنـــة رئيس   أســـــــم  
عدد 

 أعضائها

قائمة بأعضاء 

 اللجنة 

املهام 

املفوض 

 فيها 

 صالحياتها
تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال 

كانت اللجنة 

 مؤقتة(

 إرفاق تشكيل اللجنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــديـوجـــــــ ال   
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   املدير التنفيذي -ج

 املدير التنفيذي

 صالح محمد عبدهللا املانع  االسم 

 1016572555 رقم الهوية 

 سعودي الجنسية 

 هـ 1550/  5/  1 تاريخ امليالد 

 رجل الجنس : رجل /امرأة 

 سبكالوريو  املؤهل 

 17 سنوات الخبرة 

 كلي كلي /جزئي(دوام )

 50 ساعات العمل األسبوعية 

)
ً
  املسمى الوظيفي )في حال كان الدوام جزئيا

 ال يوجد الراتب الشهري 

 ال يوجد الجهة التي تتحمل الراتب 

 سنة 15 مدة خدمته في الجمعية 

 ال االجتماعية )نعم/ال( بالتأميناتمسجل 

افقة الوزارة على تعيين املدير الت   يذينفإرفاق مو

 الباحة العنوان : املنطقة 

 بالجرش ي املدينة 

 الحميد الحي 

 امللك عبدالعزيز الشارع 

 5525 رقم املبنى

 1  رقم الوحدة

 22445 الرمز البريدي 

 5551 الرقم اإلضافي 

 0777557555 رقم الجوال 

 .hotmail.com50a.h@ البريد اإللكتروني 
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   املوظفون بالجمعية  -د

 

 

 ( غير كافي  ) (  كافي     ) عدد العاملين بالجمعية:

 ...............................................................................................................................................................................ببسب

 

 

 

 

 

 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .4

 الوظيفة الجنس االســــــــــم م
 الدوام  

 )كلي/جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية

مدة 

سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

إجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

 نعم 2 2 04 كلي ــ املستودعاملدير التنفيذي  ذكر صالح عبدهللا محمد املانع 1

 ال 22 8 04 جزئي املركز اإلعالمي ذكر ـــدغـــــــرم هللا صـــــالح سعيــــــ 2

 نعم 11 1 04 كلي محاسب ذكر باسم عبدالوهاب الحذيفي  5

 نعم 11 10 04 كلي متابعة املشاريع ــ التقنية ذكر علي عبدهللا حسن محمد 4

 نعم 11 10 04 كلي مشرف مشاريع  ذكر عايض عبدهللا علي  7

 نعم 20 1 04 كلي بال ــ معقباستق ذكر آل عيدان محمد يحيى سعيد 6

 نعم 7 1 04 كلي املستودع ــ إيصال املساعدات ذكر يحيىعبدالرزاق حسن محمد  5

 القســـــــــــــم  النســــــائي

 نعم 0 1 24 جزئي باحثــــــــــــــة أنثى لطيفة محمد عبدهللا الغامدي 1

شهور  0 24 جزئي إدارية أنثى سوسن عبدهللا أحمد 2  نعم 1 

 روضـــــــــــــــــــــــــــة األطفال

 نعم 1 شهور  0 24 جزئي قائدة الروضة أنثى سهام عبدهللا سعيد 1
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 اإلدارية التنظيمات و اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعية .1

 .امرأة(       )      .( رجل 121)   العدد اإلجمالي:م 2015عام  : ال بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(     )       .( رجل   55)   العدد اإلجمالي: م  2015 : عامال نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو     42زيادة/نقص )     :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير

 
  : العادياجتماع الجمعية العمومية   .2

 

الكشف  عدد الحضور  تاريخه تماع رقم االج

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين ومن 

) يبين  ناب عنهم

فيه تاريخ التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية (

إرفاق  عقد االجتماع من

حضر م

 االجتماع

إرفاق 

محضر 

فرز 

األصوات 

في حال  –

تم 

 التصويت 

هل تم تزويد 

الوزارة بالكشوف 

واملحاضر الخاصة 

 الجمعيةباجتماع 

لعمومية خالل ا

 
َ
خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع 

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

           

 

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

 ( ال    ( نعم )  )

 

 مالحظات السبب اسم العضو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـوج ال

  

 

 

 

 (ال ( نعــــم             )    )عادية:   غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت .5



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 04

 

 

 

رقم 

 االجتماع

عدد  تاريخه

 الحاضرين

إرفاق الكشف 

 التفصيلي

بالحضور واملنوبين 

ومن ناب عنهم 

)يبين فيه تاريخ 

التحاق العضو 

 ونوع العضوية ( 

 الطالبة هةالج

الوزارة، )

 مجلس

 %21اإلدارة،

من الجمعية 

  العمومية 

سبب 

 االجتماع

إرفاق 

 املحضر 

إرفاق محضر 

فرز األصوات 

في حال تم 

 التصويت 

هل تم تزويد الوزارة 

بالكشوف واملحاضر 

الخاصة باجتماع 

العمومية  الجمعية

خالل خمسة عشر 

 من تاريخ 
َ
يوما

 االجتماع 

         

         

 

 :املكونة من قبل الجمعية العمومية   اللجان الدائمة  .4

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

رقم  اللجنة

 االجتماع

 تم إرفاق املحضر أهم القرارات تاريخه

 )نعم/ال(

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 :اإلدارة مجلس .7

 لالئحة األساسية للجمعية 
ً
 أعضاء (  5 ) عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا
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  ( أعضاء 7 )  املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة األدنىالحد 

 ) سنة/سنوات((    4) دورة مجلس اإلدارة 

 مجلس اإلدارة

 هـ  1001/  11/  11 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي 

 هـ 1001/  1/  18 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي 

 أعضاء 7 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

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

 ال يوجد سبب التغير في عدد األعضاء 

 أعضاء 7 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية 

 أعضاء 7 من الوزارة  عينيناملعدد 

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

افقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة  إرفاق مو

 

 

 

 

 :العام اجتماعات مجلس اإلدارة خالل  .6
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رقم 

 االجتماع
 أهم القرارات إن وجدت تاريخه

تم 

تنفيذها 

 م/ال()نع

سبب 

عدم 

 التنفيذ

تم إرفاق 

 املحضر

 )نعم/ال(

 قائمة الحضور 

  نعم   نعم تنفيذ مشروع التوعية بأضرار التدخين واملخدرات واملدعوم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية . م   20/41/2411 11/  1

2  /11   نعم  نعم مل الجمعيةتنظيم جديد للقسم النسائي وآليات الجديدة املنظمة لسير ع م21/42/2411 

0  /11   نعم  نعم  إكمال إجراءات فتح روضة وحاضنة أطفال مع إدارة التعليم بالباحة   م 21/40/2411 

0  /11   نعم  نعم تنفيذ مشروع حفظ النعمة قبل شهر رمضان املبارك م   14/40/2411 

1  /11  
م   20/40/2411  

رات التي تتفق مع أهداف الجمعية املدعومة من الشراكة مع نادي الحي ودعم األنشطة والدو 

  نعم  نعم   مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

1  /11   نعم  نعم  .  وتوزيع اللجان الستقبال زكاة الفطر وتهيئة املكان املناسب لذلك االستعداد    م 27/41/2411 

7  /11   نعم  نعم     لجمعيةأقر املجلس الخطة السنوية واالستراتيجية ل م   20/47/2411 

8  /11   نعم  نعم 1001اعتمد املجلس البرامج واألنشطة التي سيتم تنفيذها خالل العام  م   0/41/2411 

1  /11   نعم  نعم أعتمد املجلس اللوائح والسياسات الجديدة املنظمة للجمعية وحوكمتها .   م 22/14/2411 

14  /11    م 11/2411/ 0 
ية أعضائه موعد اجتماع الجمعية العمومية بناء على قائمة املرشحين الذين تمت أقر املجلس بغالب

 من قبل الوزارة املوافقة عليهم
  نعم  نعم 

 

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

 ( ال   )       ( نعم    )

 

 يخهتار  رقم االجتماع
 نوع املنع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو
 السبب

 ال  يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 :اإلدارية التنظيمات  -5

و جمعية أهل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية  ألشخاص خارج ال

 ( ال   شركات أخرى  )( نعم     )

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

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

 ال  يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 ( ال   )   في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     )       ( نعم وقع تحول  هل
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 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  يجب نعم،اإلجابة  كانت إذا

صرف أموال أو استخدامها  في  / اختالس ) نوع التحول 

صرف أموال أو استخدامها في غير  / مجال غير مصرح

 ( صها له املتبرع دون علمهما خص

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ

 ال  يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

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

  الصرف حالة في
ً
 :الصرف وأوجه املنصرف بلغامل إجمالي يوضح نقدا

 

 الجهة املستفيدة مجال الصرف املبلغ املصروف نقدا

 ال  يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

 اللوائح  -ب

 إرفاق )نعم/ال( اللوائح

  نعم الالئحة األساسية للجمعية محدثة ومعتمدة

والرواتب ور توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم األج

 نهاية الخدمة ةافأك وموالترقيات  تكافئاوامل
  نعم

  نعم الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ، معتمدة مجلس اإلدارة توجد

 هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفين القيادين في

 ي؟التنفيذراتب املدير  اذا كانت اإلجابة ال، فما عي االلية التي حدد بها الجمعية؟
  نعم

  نعم أخرى 

 

 اإلدارية :  السجالت -ت

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم
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 مالحظات هل تستخدمه الجمعية )نعم/ال( السجل 

السجالت 

 اإلدارية

  نعم  في الجمعية العمومية  العضوية سجل

  نعم اجتماعات الجمعية العمومية  سجل

  نعم إلدارة اجتماعات مجلس ا سجل

  نعم اللجان الدائمة واملؤقتة  سجل

السجالت 

 الفنية

  نعم سجل النشاطات

املستفيدين من املساعدات املالية سجل 

والعينية يتضمن التالي : ) اسم املستفيد ، 

ورقم هويته ، وجنسيته ، ومجال املساعدة 

كـ"سداد ايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ 

" عيني أو مادي " ومبلغ  املساعدة ،ونوع الدعم

املساعدة ، وطريقة التسليم " شيك/نقد 

 ) 
ً
 /تحويل / استالم اذا كان الدعم عينيا

 نعم

 

 

 :ج ـ السياسات

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

  نعم سياسة تعارض املصالح  

  نعم قدمي البالغات سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية م

  نعم سياسة خصوصية البيانات 

  نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

  نعم سياسة جمع التبرعات 

  نعم سياسة آليات الرقابة واالشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

  نعم سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

  نعم سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة 
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  نعم سياسة قواعد السلوك 

  نعم سياسة إدارة املتطوعين 

  نعم مؤشرات االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

  نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

  نعم أخرى ......

 

 

 :د ـ اإلفصاح

 :  هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس االدارة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة  غرم هللا سعّيد درويش الغامدي 

 نائب الرئيس  أحمد صالح عبدهللا هزاع

 أمين الصندوق  سعد محمد سعد آل سليمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تميف يك

موقع  

 الجمعية

فصح مباشرة 
ُ
ت

 عند الطلب

 ال توجد ال يفصح عنها

     بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وثائق

     النموذج الشامل 
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     املصالح تضارب سياسة

     املالية القوائم

     وإتالفها بالوثائق االحتفاظ و الخصوصية سياسة

     رةاإلدا مجالـس أعضــاء أسماء

     التنفيذي  املدير راتب

     أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

     الجمعية وثائق و بسجالت االحتفاظ عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

     التقرير السنوي 

 

 

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

 رقم الجوال املسؤول عن الوحدة اسم
 عدد املتطوعين خالل هذا العام

 إجمالي عدد ساعات املتطوعين
 إناث ذكور 

  0 25 0745412006 عبدالرحمن حسن الغامدي

 

عضو مجلس إدارة أو  مع تجارية او عائلية عالقة هاملوظفين القياديين ل او املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد يوجد هل

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

 منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف
 نوع العالقة

 )تجاريه /عائلية(
 تفصيل العالقة

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

 

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

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

 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم عضو املجلس

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

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

 

 التعويضقيمة  وصف الخدمة الجهة

 ـــــــــــــــــــــــــــدال يوجـــــــــ

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

 إن وجد :  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

عضو اسم 

 املجلس

اسم الطرف الثاني 

 ذي العالقة

اسم الجهة الداعمة اليت يرتبط 

 لطرف الثانيبها ا

تاريخ بداية 

 الصفقة

تاريخ انتهاء 

 الصفقة
 قيمة الصفقة

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

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

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

 الوزارة 

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

  إن وجد :  –دولية  مؤسساتيرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو 

التي  الجهةاسم 

 تم التعاقد معها
  العالقة الغرض من  الدولة التي تقع فيها الجهة 

إرفاق موافقة 

 الوزارة 

إرفاق موافقة 

  الجهة املختصة 

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 إن وجد :   –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية  

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

 الجمعية العمومية 

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 البرامج واألنشطة  .7

 ماهي مهمة )رسالة ( الجمعية التي تعمل على تحقيقها : 

 بما يحفظ كرامتهم ويكسبهم مهارات النجاح في الحياة 
ً
 وعينيا

ً
.مساعدة الفئات املحتاجة ماليا  
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 لالئحة ماهي أهداف الجمعية وفق
ً
  األساسية:ا

 رعاية األسر املحتاجة واملتعففة وتوزيع املواد الغذائية عليهم . -1

 القيام على بناء املساجد وحفر اآلبار . -2

 القيام على إقامة املخيمات الصيفية واملناشط الدعوية . -5

 تقديم اإلعانة الالزمة كإعانة الزواج والخدمات العامة . -4

 ينية لألسر املستحقة في نطاق الجمعية .تقديم املساعدات املالية والع -7

 للكوراث كحادث حريق أو تهدم البيوت وتحسين املساكن القيام بما تيسر من مشروعات خيرية ومساعدة من يتعرضون  -6

 

 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها 

 

نوع البرنامج أو النشاط أو 

 الخدمة

وصف للبرامج والخدمات 

 والنشاطات

الي عدد إجم

 املستفيدين
 املصروفات اإليرادات

هل البرنامج 

ضمن نطاقة 

الخدمة 

 الجغرافي 

في حال كان البرنامج 

خارج نطاقة 

الخدمة الجغرافي ) 

افقة  إرفاق مو

 الوزارة ( 

  نعم  214070 277655 55 كسوة ـــ مساعدة نقدية كفالة األيتام 

مساكين  10إطعام  كفارات اليمين    نعم 21000 14075 140 

  نعم 244566 54700 420 مواد غذائية  السالل الغذائية 

  نعم  74457 52565 غير محدد تأمين املياه  هامليامشروع السقيا وتحلية 

  نعم  2500 1520 2 تأمين أضاحي ألسر أشد حاجة شراء أضاحي

  نعم  20000 20772 4000 تأمين وجبات إفطار الصائمين  إفطار صائم 

 يم وتأثيث ترم
املساهمة في ترميم وتأثيث 

 مساكن املحتاجين 
 نعم 170027 0 54

 

  نعم 1255510 1205054 575 زكاة مال لألسر األشد حاجة  مساعدات نقدية 

  نعم 71600 50000 غير محدد برامج توعوية وتدريبية  أنشطة اجتماعية 

 

 

 

 دين وحجمها بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفي

 اجمالي مبلغ املساعدات عدد املستفيدين نوع املساعدات
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إجمالي عدد  غير سعوديون  سعوديون 

 املستفيدين

 214070 45 0 55 مساعدات أيتام

 175000 120 1 125 أراملمساعدات 

 45600 25 0 25 مطلقاتمساعدات 

 1654516 565 5 570 ظروف خاصةمساعدات 

 244566 575 4 545 عينيةمساعدات 

 51160 11 0 11 اخرى 

 2560700 551  املجموع

 

 

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

 :وجرائم تمويل اإلرهاب ( 

 تاريخ البرنامج  مقدم البرنامج  اسم البرنامج 

هدفة ) الجمعية العمومية الفئة املست

/مجلس اإلدارة / االدارات القيادية / 

 العاملين ( 

إرفاق كشف 

 الحضور 

 ال يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

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

  رةاطباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس االد

 

 

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 24

 

 

 م  5120نموذج الشامل لبيانات جمعية البر ببالشهم للعام املالي : ال مجلس اإلدارة  اعتماد

 التوقيع صفته االســــــــــــــــم م

  رئيس مجلس اإلدارة غرم اهلل سعيد درويش 1

رئيسنائب ال على عبداهلل أبو شنب 2  
 

 أمين الصندوق سعد محمد سعد آل سلمان 3
 

 األمين العام خلف حامد محمد 4
 

 عضــــــو مسفر سعيد حسين 5
 

 عضــــــو خالد علي أحمد 6
 

 عضــــــو أحمد صالح هزاع 7
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  شكر وتقدير

 

نتقدم بالشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة 

ية االجتماعية لجهودهم المباركة  ومتابعتهم  العمل والتنم

 ودعهم المستمر لألعمال الخيرية بمملكتنا الغالية .. 

كما نشكر كل من ساهم في دعمنا من مؤسسات مانحة 

 وأفراد الذي بدعمهم تحقق الجمعية رسالتها ..

 

 

 سائلين اهلل تعالى التوفيق والسداد

 

 

 


