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 األهلية للجمعية األساسية البيانات .1

 

 والديموجرافية التسجيلية البيانات -أ

 الخيرية الساهك أم حزم جمعية            :كامــال للفرع/للجمعية الرسمي االسم -١

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 

 الخيرية الساهك أم حزم جمعية  :الرسمي لالسم مغايرا فيحالةكونه) الفرع/للجمعية الشهرة اسم) -٢

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

    فرع)(  رئيس مقر(     : )الجمعية مقر نوع -٣

 336 الرئيس املقر تسجيل رقم

 .................................................................... الفروع/الفرع تسجيل رقم

 إن املتعلقة املالحظات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

................................................. 
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 االجتماعية للخدمات خيرية بر جمعية   للجمعية النوعي التصنيف -٤

 إن املتعلقة املالحظات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

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

ـــخ -٦ ـــاريـ  هـ5/6/1427     :الفرع/الجمعية تأسيس تــ

 إن املتعلقة املالحظات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 هـ5/6/1427  الفرع/الجمعية تسجيل تاريخ -٧

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

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

 : هي األسباب الشهادة، وجود عدم حالة في

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

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

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

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

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 ال)   (              نعم:  )   ( الفرع/للجمعية خارجية لوحة يوجد هل -٩

 :  هي األسباب اللوحة، وجود عدم حالة في

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

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

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

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

 

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

 الفرع/بالجمعية الخاص التسجيل رقم توضح اللوحة(      )

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

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 .............................................الشرقية املنطقة........................................:الفرع/الجمعية منطقة -١٠

: املحافظة -١١

......................................................................القطيف..................................................................................

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

 أم حزم............................................................................     :املدينة -١٢

 ........................................................................الساهك

 https://maps.google.com/?q=26.634018,49.916077     : باإلحداثيات املوقع -١٣
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 حولها وما الساهك أم  : الخدمة نطاق -١٤

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 (أ-1)  صفحة املرفق االكسل بملف تعبأ: الفرع/الرئيس املقر إدارة تحت املكاتب عدد -١٥

 املكتب مدير اسم التواصل بيانات اإلحداثيات الجغرافي املوقع املكتب اسم

   الجمعية  مقر الساهك أم حزم 1

     

 

 التواصل بيانات -ب

 :للفرع/للجمعية الوطني العـــنــوان -١

ــــي...........................العام..... ..................................... الشارع اسم..........................................املبنى رقم  أم حزم     الحــ

  الساهك

 ....................................االضافي الرقم.....................31931........................البريدي الرمز ......الساهك أم....املدينة

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

ــــم.............0506946609..........الجمعية جوال رقم ــ ـــاكــ رقــ ــفـــ       0138122723           ـــسالـ

ـــم ــ  ...................31931..........................الرمزالبريدي...........................500...البـريد صنــــدوق  رقـ

ـــد ـــ ــ  االلكتروني املوقع ...................kairia-hzm@hotmail.com............اإللكترونـــي البريـــ

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

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



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 6

 

 

 مفعل اإلليكتروني البريد(           )

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 ..........................القحطاني لرحمنا عبد بن ظافر.......................الجمعية مدير اسم -٢

 .:الجمعية مدير عنوان

حزم أم ............................الحي........أم الساهك......املدينة..............................  الشرقية....املنطقة

 ...............................الساهك

 ..................................................الشارع

 ...............................................................................................................العام............

 الرقم.................................................................................................................................املبنى رقم

 .........................................................................االضافي

 للمدير الثابت الهاتف رقم

....................................................................0138022463........................................................................ 

 املدير جوال رقم

....................................................................................................0505871769........................................

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

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

................................... 
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اإلدارية البيانات  

 الهيكالإلداري  -أ

  ........38…… عدداألعضاءاملؤسسين -١
 
  .عضوا

لالئحةاألساسيةللجمعية عددأعضاءمجلس -٢
 
  ..........11…  اإلدارةطبقا

 
 .عضوا

 ............6…الحداألدنىاملحققللنصابالنظاميلعقداجتماعاتمجلساإلدارة -٣

 سنوات ...........4……  دورةمجلساإلدارة -٤

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 (: أ-2 املرفق االكسل ملف في تعبأ)  العمومية الجمعية قبل من املؤسسة الدائمة اللجان -٥

 

 
ــــم  أســـ

 الـلـجـنـــة

 عدد

 أعضائها

 عدد اختصاصها

 اجتماعاتها

 كيفية

 تشغيلها

1 
     

2 
     

3      

4      

5      

 إن املتعلقة املالحظات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

........................................... 
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 :( ب-2 املرفق االكسل بملف تعبأ) العمومية بيانبأعضاءالجمعية -٦

: االسم

..................................................................................................................................................
: رقمالهوية

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

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

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

......   .............................................................................................................................:رقمالهاتف
: رقمالجوال

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

 اشتراكات سجل يوجد ال)  (   منتظم غير)   (  منتظم : )   (االشتراكات دفع في االنتظام

 :( ج-2 املرفق االكسل بملف تعبأ): بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية -٧

ــــ...............................................................................................: االسم ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ  : رقمالهويةـ

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

ــــ...........................................: املهنة ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــ.........ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـــ ـــ ــ .........ـــ
: الوظيفةباملجلس

..................،،،،،...................................................................................... 

ــــ..............................................................: املؤهل ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ...............ـ
: مدةالخدمة

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

................................................................................................... .:االلتحاق تاريخ
: املكافأةإنوجدت

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

............................... .........................................................: البريدااللكتروني
: رقمالهاتف

   ........................................................
 ..........................................: رقمالجوال

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

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

: الرئيس مقر

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

.................................................................................................. 
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  الوزارة، قبل من تعيين)(   العمومية الجمعية انتخاب:   )( العضو تعيين طريقة

:  السبب

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

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

 )(  :العضو إقامة مكان

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

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

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

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

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

 :وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 

 

 

 

التنفيذي املدير -٨  

  :رقمالهوية

...........................................................................................................................
الجنسية

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

.................................................................................. 
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املؤهل
 .................................................................................

....................................................
نوعالعمل

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

........... 

 جزئي/كلي) مدوا

ساعات)
.........................................................................................

..................................................لشهري الراتب

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

الجهةالتيتتحماللراتب
............... ..............................................................................

مدةخدمتهبالجمعية
................................................................................. 

رقمالتسجيل
............................................................................................................................. 

رقمالحاسب
.................................................................................................. 

  ال)  (                   نعم(   :    ) بالتأمينات مسجل

 متفرغ غير)   (            متفرغ)  ( 

 املدير؟ تعيين على الوزارة موافقة أخذ تم هل

 ال، )     (   نعم)     (  

.........................................................................................................................................................والسبب

... 

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 (و-2)املرفق االكسل بملف تعبأ..........................................................................: العاملين عدد اجمالي

 بدوام املوظفين عدد..................................................................:كامل بدوام املوظفين عدد

 .............................................................................................................:جزئي
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 كافي غير(        )  كافي)         (   :بالجمعية العاملين عدد

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

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

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 تعبأ..............................................................................................................................:املحاسبين عدد اجمالي

 (د-2) املرفق االكسل بملف

 

 

 واإلفصاح واإلدارة الحوكمة .2

 الهيئةاإلداريةوالتنظيماتاإلدارية -أ

 :الجمعيةالعمومية -١

 .امرأة(     2)       .رجل(      49)      51 :اإلجمالي العدد:  م ٢٠١٦  إجماليعددأعضاءالجمعيةالعموميةفيبدايةعام

 .امرأة)       (  .رجل(     42)       42 :اإلجمالي العدد م ٢٠١٦إجماليعددأعضاءالجمعيةالعموميةفينهايةعام

 عضو(      9)    /نقص :السنة بداية التغيرفيعدداألعضاءمن اجمالي

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

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

 

 االجتماع محضر من االجتماع عقد الحضور  عدد تاريخه
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 التفصيلي الكشف نيابة أصالة

 واملنوبين بالحضور 

 عنهم ناب ومن

 الدعوة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

 لم

 يكتمل

 مرفق االولى مرفق 13              33 21/3/1438

 

  العموميةمنالتصويتعلىبعضالقرارتلوجودمصلحةشخصية؟ هلتممنعبعضأعضاءالجمعية -٣

 ال( ال    ) نعم)( 

 (أ-3) املرفق االكسل بملف تعبأ

 مالحظات السبب العضو اسم

   

 

 العمومية الجمعية باجتماع الخاصة واملحاضر الكشوف رفع تم)( 

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 

 

 ال)    (             نعــــم(   *:  )  عقدتاجتماعاتجمعيةعموميةغيرعادية هل -٤

 

 :( ب-3)  املرفق االكسل بملف تعبأ

 الجهةالطالبةالوزارة، الحاضرين عدد تاريخه االجتماع رقم

 مجلساإلدارة،

 ٪منالجمعيةالعمومية25

 مالحظات املحضر االجتماع سبب

طلب الموافقة  مجلس اإلدارة 33 هـ21/4/1436 8

على شراء 

 أراضي للجمعية

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

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

:الدائمة اللجان -٥  

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

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

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 

 :( (ج-3) املرفق االكسل بملف تعبأ) الدائمة اللجان اجتماعات

 مرفق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

     

 الدائمة اللجان اجتماعات محاضر رفع تم)( 

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

...................................... 
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 :مجلساإلدارةوالجهازالتنفيذي -٦

تاريخانتخابأعضاءمجلــساإلدارةالحــالـي
.......................................... 

...................................................21/3/1438............................ 

تاريخإنتهاءدورةمجلساإلدارةالحالي
.......................................................................20/3/1442.................. 

 
 
 (    11)      :عددأعضاءاملجلساالداريحاليا

 
 عضوا

 (     -)     نقص أو عضوا(    -)        بزيادةعنالالئحةاألساسية
 
 عضوا

 .......................... بسبب

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

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

 الوزارة قبل من بالتعيين(        -)        ومنهم العمومية، الجمعية قبل من باالنتخاب(       11)       منهم

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

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

  .أعضاءاملجلس سائر من.. % 100..... هي املستقلين اإلدارة مجلس أعضاء نسبة

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

...................................... 
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 :( د-3 املرفق االكسل بملف تعبأ): ٢٠١٦ عام خالل اإلدارة مجلس اجتماعات

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

      

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 

 

 

 

 

 

  لوجودمصلحةشخصية؟ االجتماعات بعض في التصويت/النقاش/هلتممنعبعضأعضاءمجلساإلدارةمنالحضور 

 ال(   *)          نعم(      )  

 :( هـ-3 املرفق االكسل بملف تعبأ)

 املنع نوع تاريخه االجتماع رقم

 تصويت/نقاش/حضور 

 حصل الذي االجتماع/القرار موضوع

 املنع فيه

 اسم

 العضو

 السبب

      

 

 (األرباع على متوزعة األقل على اجتماعات 4) منتظم بشكل اإلدارة مجلس عقد تم( نعم       )

 اإلدارة مجلس اجتماعات بجميع الخاصة املحاضر رفع تم( نعم      )

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

..................................... 
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 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 

( %   92   )  املنعقدة اإلدارة مجلس اجتماعات حضور  نسبة
+

 

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التنظيماتاإلدارية  -٧

     نعم)(   أخرى  شركات أو الجمعية خارج ألشخاص  التنفيذية الالئحة عليها نصت كما اإلدارة مجلس باختصاصات متعلقة مهمة أي تفويض تم هل

 ال( *   )

 ( و-3)  املرفق االكسل بملف تعبأ والسبب؟ املفوضة والجهة إذاكانتاالجابةنعم،يجبتوضيحاملهمة،

 التفويض سبب املفوضة الجهة فيه املفوضة املهام االختصاص
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: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

 ال)       ( نعم(    *)     :القيادينفيالجمعية يذيواملوظفينهلتوجدآليةمحددةلتحديدراتباملديرالتنف

 

)       نعم(   *)        القيادينتتضمنمراجعةأشخاصمستقلينومقارنةمرجعية،معالتوثيق فهآلليةتحديدراتباملديرالتنفيذيواملوظفين نعم، اإلجابة كانت إذا

 ال( 

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

........................................................................................................................................................التوظيف

.... 

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

 

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

 (ز-3) املرفق االكسل بملف تعبأ: حالة لكل التالي الجدول  إذاكانتاالجابةنعم،يجبتعبئة

 املتخذ االجراء التحول  سبب قيمته أو املحول  املبلغ التحول  تاريخ التحول  نوع

 اختالس)( 

 مصرح غير مجال في  استخدامها أو أموال صرف)( 

 املتبرع له خصصها ما غير في استخدامها أو أموال صرف)( 

 علمه دون 
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 إن املتعلقة املالحظات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 

 تحويل)(   نقدا)(   شيكات( *    : )يتمالصرفمنأموااللجمعيةبواسطة

يوضحإجمالياملبلغاملنصرفوأوجهالصرف
 
 ( ح-3)  املرفق االكسل بملف تعبأ:فيحالةالصرفنقدا

 
 
املبلغاملصروفنقدا

..............................................................................................
أوجهالصرف

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

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

 ال)        (      نعم(    *)        هلتحتفظالجمعيةبمحاضراالجتماعات؟

 ال)        (    نعم(    *:  )    يــتـــمالبحثاالجتماعيسنويا

 ..................لتحديث البيانات ومعرفة إنجازات الجمعية في تنمية وتطوير المستفيدين............................................. وضحالسبب

 :ملفاتالبحث

 مستكملة غير)(  مستكملة( نعم   )

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

...................................... 
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 اإلدارية والسجالتواملستندات واللوائح السياسات -ب

 :الجمعية تستخدمها التي اللوائح أنواع -١

 إدارية -1

 مالية -2

 تنفيذية -3

 إن املتعلقة املالحظات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

: وجدت إن املتعلقة االجراءات

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

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

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

........ الخدمة نهاية مكافأة, اإلجازات, الترقيات, املكافآت, والرواتب األجور  سلم على تشتمل, اإلدارة مجلس من معتمدة الجمعية ملوظفي الئحة يوجد

 :  وغيرها

 ال)        (      نعم(   *)    

 ال)        (      نعم(     *)   :   املوظفين الجازات نظام يوجد

 ال)(    نعم( *      )  اإلدارة مجلس أو العمومية الجمعية من عليها موافق, املساعدات لصرف مطبوعة معايير أو الئحة يوجد

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 20

 

 

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السجالت -٢  

 السجالتاإلدارية -أ

 

 (ي-3(,)ط-3) املرفق االكسل بملف تعبأ: تستخدمالجمعيةالسجالتالتالية

 الجمعية تستخدمه هل السجل 

 (ال/نعم)

 منتظمة بطريقة يعبأ هل

 (ال/نعم)

 مالحظات

 نعم سجاللعضوية اإلدارية السجالت
  نعم

 سجالالشتراكات
  نعم نعم

 سجالللجان
  نعم نعم

 سجالجتماعاتمجلساإلدارة
  نعم نعم

 سجالجتماعاتالجمعيةالعمومية
  نعم نعم

 أخرى  سجالت
  نعم نعم

 النشاطات سجل الفنية السجالت
  نعم نعم
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 املنتفعين سجل
  نعم نعم

 أخرى  سجالت
  نعم نعم

 عامة يومية دفتر املالية والدفاتر السجالت
  نعم نعم

 الثابتة األصول  سجل
  نعم نعم

 العينية التبرعات سجل
  نعم نعم

 سجاللتبرعاتالنقديـة
  نعم نعم

 املستودعات سجل
  نعم نعم

 دفتراألستاذالعام
  نعم نعم

 دفــترالصندوق 
  نعم نعم

 دفـترحركــةالبنك
  نعم نعم

 سـجــاللعهدة
  نعم نعم

 

 

 .غيركافية)        (        كافية(  نعم:    )    السجالتواملستنداتلدىالجمعية

: وجدت إن املتعلقة املالحظات

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

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

 إن املتعلقة االجراءات

..........................................................................................................................................................:وجدت

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

 

 :واألذونات واإليصاالت السندات ـ ب

 إيصاالستالمتبرعاتعينيونقدي( نعم  )سندقيديومية( نعم  )سندصرف( نعم  )سندقبض( نعم  )

 أذونات/إيصاالت/أيسندات( نعم  )إذنإضافة( نعم  )إذنصرف)( إيصاالستالماشتراكات( نعم  )

............................................................................................................................:..........................أخرىتذكر

.. 

: وجدت إن المتعلقة المالحظات

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

..................................... 
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: وجدت إن المتعلقة االجراءات

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

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

 

 :السياسات ـ ج

 إرفاقها نرجو السياسة، وجود حالة في  ال(    *)          نعم)       (       :الجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلتضاربالمصالح هل

 

 إرفاقها نرجو السياسة، وجود حالة في  ال(     *)         نعم:        )       ( هاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلحمايةالمبلغين

 

  ال(    *)          نعم)       (        :: هاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلبيانالمدةالزمنيةلالحتفاظبالسجالت

 إرفاقها نرجو السياسة، وجود حالة في

 

  ال(  *)           نعم:  )       ( هاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلضمانسريةالمعلوماتالشخصيةللداعمين

 إرفاقها نرجو السياسة، وجود حالة في

 

  ال)        (      نعم(    *: )    األخير الربع في تسليمه قبل اإلدارة مجلس قبل من الوطني النموذج اعتماد هلتم

داخل اجتماع ..........................................................................................  العرض طريقة

 .................................................................................المجلس

 إن المتعلقة المالحظات

.........................................................................................................................................................:وجدت

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

: وجدت إن المتعلقة االجراءات

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

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

 

 

 

 :اإلفصاح ـ د

 (ك-3) المرفق االكسل بملف تعبأ:المفوضينبالسحبمنأرصدةالجمعيةهم

 المهنةبمجلس...................................................................................................................االسم

.....................................................اإلدارة.....................................................................................................
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..................................................................................................................................................................

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

 إن المتعلقة المالحظات

.........................................................................................................................................................:وجدت

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

: وجدت إن المتعلقة االجراءات

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

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

 :وضحكيفتماالفصاحعنالوثائقالتالية

 مباشرة تُفصح الجمعية موقع 

 الطلب عند

 توجد ال عنها يفصح ال

   *  وثائقالتنظيموالحوكمةالخاصةبالجمعية

    * نموذجالبياناتالوطني

   *  سياسةتضاربالمصالح

   *  القوائمالمالية

   *  سياسةالخصوصيةواالحتفاظبالوثائقوإتالفها

    * أسماءأعضــاءمجالـساإلدارة

   *  راتبالمدير

   *  الجمعية في القياديين الموظفين أسماء

   *  اسموعنوانوهاتفالشخصالمسؤولعناالحتفاظبسجالتووثائقالجمعية

  *   القائمبالبحث

 إن المتعلقة المالحظات

.........................................................................................................................................................:وجدت

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

 إن المتعلقة االجراءات

.........................................................................................................................................................:وجدت

............................................... 
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 موظف أو مدير أو إدارة مجلس لةعالقةعائليةاوتجاريةمععضو القياديين أوالمدراءاوالموظفين اإلدارة مجلس أعضاء هليوجدأحدمن

 (ل-3) المرفق االكسل ملف في تعبأقيادياخرفيالجمعية؟

 ال(     *)              نعم)       ( 

 العالقة نوع منصبه الصلة ذي الموظف اسم منصبه الموظف اسم

     

: وجدت إن المتعلقة المالحظات

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

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

: وجدت إن المتعلقة االجراءات

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

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

 

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

 (م-3) المرفق االكسل ملف في تعبأ الماضية األربعة السنوات خالل

 

 عضو اسم

 المجلس

 في الثاني الطرف

 الصفقة

 الثاني الطرف عالقة

 بالجمعية

 الصفقة قيمة الصفقة انتهاء تاريخ بدايةالصفقة تاريخ

      

 إن المتعلقة المالحظات

.........................................................................................................................................................:وجدت

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

 إن المتعلقة االجراءات

.........................................................................................................................................................:وجدت

............................................... 
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 10000 المبالغالتيفوق) .معالجمعية،إنوجدت (تقديمخدمات،منتجاتالخ )الجهاتالتيتلقتتعويضاتماليةمنالجمعيةلقاءتعامالتتجارية ما

 (ن-3) المرفق االكسل ملف في تعبأ: معوصفالخدمةوذكرقيمةالتعويض

 

 التعويض قيمة الخدمة وصف الجهة

   ال يوجد ---------

   

   

: وجدت إن المتعلقة المالحظات

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

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

: وجدت إن المتعلقة االجراءات

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

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

 

 

 

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

 (ص-3) المرفق االكسل ملف في تعبأ: الماضية األربعة السنوات خالل وذلك( وجدت إن اإلدارة مجلس في عضوا عمله باعتبار يتلقاها التي

 

 التاريخ سببه تلقاه الذي المبلغ قيمة العضو اسم

    ال يوجد

 إن المتعلقة المالحظات

.........................................................................................................................................................:وجدت

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

 إن المتعلقة االجراءات

.........................................................................................................................................................:وجدت

............................................... 
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 املالية البيانات .3

 

 (أ-4) المرفق االكسل ملف في تعبأ:م ٢٠١٦ عام خالل وااليرادات التبرعات -١

  مالحظات  المبلغ  البيان

      النقدية التبرعات

      افراد

      مانحة مؤسسات

      وجهات شركات

      أخرى

      العينية التبرعات

      افراد

      مانحة مؤسسات

      وجهات شركات

      أخرى

      حكومية ومنح إعانات

      نقدية حكومية منح

      عينية حكومية منح

      الزكاة

      نقدية زكاة

      عينية زكاة

      األوقاف وايرادات تبرعات

      أوقاف أوشراء لبناء تبرعات

      أوقاف وريع ايرادات

     ( تفصيلها يتم)  أخرى

      ايرادات

      األعضاء اشتراكات

      والخدمات السلع مبيعات

      عقارية ايرادات

      استثمار ارباح

      ثابتة أصول بيع ارباح

      البرامج رسوم
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 ( تفصيلها يتم)   أخرى إيرادات

 

 

    

      تفصيلها يتم)  أخرى تبرعات أو إيرادات

      

      

      

لاير 6444096    والمنح واإليرادات التبرعات إجمالي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ب-4) المرفق االكسل ملف في تعبأ :م ٢٠١٦ عام خالل المصروفات -٢

  المصروفات توزيع  البيان
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 إجمالي
  المصروف

 مصاريف
  اإلدارة

 مصاريف
 اإلدارة مجلس

 (  الحوكمة) 

 مصاريف
  األموال جمع

 التشغيل مصاريف
 على المحملة
  واالنشطة البرامج

 مصاريف
 البرامج

  واألنشطة

              التشغيلية المصاريف

              والبدالت الرواتب

             والحوافز المكافات

              السفر تكاليف

              اإليجارات

              واالصالحات الصيانة

              والمياة الكهرباء

              والبريد الهاتف

              االستشارات تكاليف

              والمؤتمرات الملتقيات

              واالعالن الدعاية

              ضيافة

             (  تفصيلها يتم)  أخرى مصاريف

-1             

-2             

-3             

              األنشطة مصاريف

 واألنشطة البرامج مصاريف
  العامة

            

              الزكاة مصاريف

 والهبات التبرعات مصاريف
  المقيدة

            

 غير والهبات التبرعات مصاريف
  المقيدة

            

              األوقاف مصاريف

 أخرى وانشطة برامج مصاريف

  تفصيلها يتم) 
            

-1             

-2             

-3             

              

              المصروفات إجمالي

 واألنشطة البرامج .4

 نرجو  وضع وصفموجزلمهمة)رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:
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االجتماعية من خالل تقديم خدمات  العمل والتنميةفي تحقيق أهداف الخطط التنموية للدولة وأهداف وزارة المشاركة 

 اجتماعية ذات جودة عالية ترقى إلى تطلعات المستفيدين منها . 

 

 

 ال)            (نعم(      *)                              :هلتتممطابقةالبرامجواالنشطةمعاهدافالجمعية

 اذكر ال الجواب كان اذا

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

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

 

 (أ-5) المرفق االكسل بملف تعبأ اممرتبةترتيبتنازليحسبالمصاريفاكتبوصفللبرامجوالخدماتوالنشاطاتالتينفذتهاالجمعيةخاللع

 وصفللبرامجوالخدماتوالنشاطات نوعالبرنامجأوالنشاطأوالخدمة

  

 

 (ج-5(,)ب-5) المرفق االكسل بملف تعبأ الجمعية تقدمها التي والخدمات واألنشطة بالبرامج بيان

 أو البرنامج نوع
 أو النشاط
 الخدمة

 عدد إجمالي المستفيدين عدد
 المستفيدين

 النشاط رمز المصروفات اإليرادات

 غير المستفيدين عدد السعوديون المستفيدين عدد
 سعوديين

 برسوم معفى
 مخفضة

 برسوم معفي برسوم
 مخفضة

 برسوم

 

 

 

 

 

 (ج-5) المرفق االكسل بملف تعبأ وحجمها للمستفيدين الجمعيات تقدمها التي المساعدات بنوع بيان

 المساعدات مبلغ اجمالي المستفيدين عدد إجمالي المستفيدين عدد المساعدات نوع

 سعوديون غير سعوديون
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         أيتام مساعدات

         أرامل مساعدات

         مطلقات مساعدات

 ظروف مساعدات
 خاصة

        

         عينية مساعدات

         أخرى

         المجموع

 

 


