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 البيانات األساسية للجمعية األهلية .1
 

 والديموجرافية التسجيلية البيانات -أ

 جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام الرسمي للجمعية/للفرع كامــال: االسم -1
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
 
 جمعية جود: الرسمي لالسم مغايرا   كونه حالة في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -٢

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
 
   ( فرع     ) ( مقر رئيس √ )   نوع مقر الجمعية:  -٣

  هـ 1٣31/  11/  ٢٣: رقم تسجيل المقر الرئيسي
 ٢1: عرقم تسجيل الفرع/الفرو 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
 
  ةخيريجمعية  :النوعي للجمعية التصنيف -٤

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
 
 ( رجالي/نسائي     )  نسائي ( √ ) ( رجالي   نوع الجمعية: ) -٥
 
  هـ 1٣31 تأسيس الجمعية/الفرع:  تـــــاريــــخ -٦

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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  هـ 1٣31/  11/  ٢٣: تسجيل الجمعية/الفرع تاريخ -1
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
 
 غير موجودة(     موجودة               )  ( √ )  :شهادة تسجيل الجمعية/الفرع -1

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :
1.  ...................................................................................................................................................................... 

٢. ...................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... تعلقة إن وجدت:االجراءات الم

 
 ( ال   نعم             ) (  √ )هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:   -3

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي: 
1. ...................................................................................................................................................................... 

٢. ...................................................................................................................................................................... 

 
 اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج(  √ )
 اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع(  √ )
 الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية اللوحة تنص على أن(  √ )

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 ةالشرقيالمنطقة : منطقة الجمعية/الفرع -11
 الدمامالمحافظة:  -11
 الدمام: المدينة -1٢
 26.411938,50.074844الموقع باإلحداثيات:  -1٣
 مدينة الدمامنطاق الخدمة:  -1٤

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 (٤٢) ةصفح( 1) رقم المرفقمعبأ بعدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيس/الفرع:  -1٥
 

 اسم مدير المكتب بيانات التواصل اإلحداثيات الموقع الجغرافي اسم المكتب
     
     

 
 التواصل بيانات -ب
 العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع: -1

 الروضةي: لحــــــا                      األريج: ارعالش اسم                          -ى: لمبنا رقم
 -: االضافي الرقم    ٣1٤٤٢ :البريدي الرمز             الدمام :المدينة

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

  11٣1٤٢3٥٢٢: الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم         1٥1٥٣٥11٣1ة: الجمعي جوال رقم
 ٣1٤٤٢ :البريدي الرمز            ٦111: البـريد صنــــدوق  رقــــــم

 www.joud.org: االلكتروني الموقع          info@joud.org.sa: اإللكترونـــي البريـــــــــــد
 الموقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء(  √ )
 اإلليكتروني مفعلالبريد (  √ )

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
 
 سميرة عبدالعزيز الفايز: الجمعية مدير اسم -٢

  الشرقية المنطقة :الجمعية مدير عنوان
 الدوحة :الحي          ظهرانال: المدينة
 األريج :الشارع

 -: االضافي الرقم                 -ى: المبن رقم
 11٣1٤٢1٢13: رقم الهاتف الثابت للمدير

 1٥1٥31٢٣31: المدير جوال رقم
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

mailto:info@joud.org.sa
mailto:info@joud.org.sa
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 البيانات اإلدارية

 اإلداري  الهيكل -أ
  .عضوا   ٤1: المؤسسين األعضاء عدد -1
 .عضوا   11 :للجمعية األساسية لالئحة طبقا   مجلس اإلدارة أعضاء عدد -٢
 ٦: اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب المحقق األدنى الحد -٣
 سنوات ٤: اإلدارة مجلس دورة -٤

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 (٥٢( صفحة )٢رقم ) المرفقمعبأ ب  :اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية -٥

 كيفية تشغيلها عدد اجتماعاتها اختصاصها عدد أعضائها ســـــــم الـلـجـنـــةا 

1      
٢      
٣      
٤      
٥      

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 (٦٢( صفحة )٣عبأ بالمرفق رقم )م :الجمعية العمومية بأعضاء بيان -٦
 ........................................................................................................................................................ االسم:

 .................................................................................................................................................الهوية:  رقم
 .......................................................................................................................................................المهنة: 

 .......................................................................................................................................... تاريخ االلتحاق:
 ................................................................................................................................................ :الهاتف رقم
 ...............................................................................................................................................الجوال:  رقم

 ( ال يوجد سجل اشتراكات )   )   ( غير منتظم )   ( منتظم االنتظام في دفع االشتراكات: 
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 (1٣( صفحة )٤معبأ بالمرفق رقم )الجمعية:  إدارة مجلس بأعضاء بيان -1
 ...................................................................................................................................................................االسم: 

 ................................................................................................................................................................ الهوية: 

 .................................................................................................................................................................المهنة: 

 .............................................................................................................................................الوظيفة في المجلس: 

 .................................................................................................................................................................المؤهل: 

 ..........................................................................................................................................................الخدمة:  مدة

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

 .................................................................................................................................................وجدت:  إن المكافأة

 ...................................................................................................................................................االلكتروني:  البريد

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

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

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

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

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

 (               ) مكان إقامة العضو:

السبب )   ( ال يمكن التحق و   ير مستقل)   ( غ  العضو :  )   ( مستقل 
............................................................................................................................................................................. 

 
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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المدير التنفيذي -1  
 سعودية :الجنسية                 111311٤11٦: الهوية رقم

 مديرة تنفيذية: العمل نوع                            بكالوريوس: المؤهل

 ريال ( 111٦) : لشهري ا الراتب                   ساعات 1 )جزئي/كلي دوام)

 م13/11/٢111منذ : بالجمعية خدمته مدة           الجمعية  :الراتب تتحمل التي الجهة

   ٢1  :التسجيل رقم

 ( 111113٥٥1٣) : الحاسب رقم

 ( ال   نعم                  ) (  √ )مسجل بالتأمينات:    

 ( غير متفرغ  متفرغ           )  (  √ )

 تعيين المدير؟ هل تم أخذ موافقة الوزارة على

 ............: ال، والسبب (   )   ( نعم√ )

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 (٣1( صفحة )٥معبأ بالمرفق رقم ) (3٣) :اجمالي عدد العاملين

 يوجدال : عدد الموظفين بدوام جزئي     3٣ عدد الموظفين بدوام كامل:

 ..........................................................................: ( غير كافي بسبب    ) كافي (  √ ) عدد العاملين بالجمعية:

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 (٥٣( صفحة )٦معبأ بالمرفق رقم ) (1) اجمالي عدد المحاسبين:
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .٢
 اإلدارية والتنظيمات اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعية -1
 .امرأة(  ٣11)  .( رجل ٣) : العدد اإلجمالي:  م 1٢11 عام يةبدا في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي
 .امرأة(  ٣٢٢)  .( رجل ٣) م العدد اإلجمالي:   1٢11 عام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو 1٤ زيادة/نقص )ة:      من بداية السن األعضاء عدد في اجمالي التغير
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
 
 (٦٣( صفحة )1معبأ بالمرفق رقم )اجتماع الجمعية العمومية السنوي  -٢
 

 تاريخه

الكشف  عدد الحضور
التفصيلي 
بالحضور 

ومن  والمنوبين
 ناب عنهم

 عقد االجتماع من

 أصالة محضر االجتماع
 

 نيابة
 

 الدعوة
 األولى

* 

 الدعوة
 الثانية

لم 
 يكتمل

     هـ 0410/  2/  51
 
 شخصية؟  مصلحة لوجود تاالقرار  بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل -٣
 ال(  √ )       ( نعم     )
 

 مالحظات السبب اسم العضو
- - - 

 
 تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية(  √ ) 
 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 ال(  √ ) عادية:  )    ( نعــــم              غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت -٤
 

 عدد الحاضرين تاريخه االجتماعرقم 

 الطالبة الجهة
 الوزارة، مجلس

 من ٪25 اإلدارة،
 العمومية الجمعية

 مالحظات المحضر سبب االجتماع

- - - - - - - 
 ( تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية    )

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

اللجان الدائمة: -٥  

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

 انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث قح(  √ )
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 :اجتماعات اللجان الدائمة

 مرفق المحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

اللجنة 
 االجتماعية

 مرفقة في الملفات الخاصة باللجنة 

 مرفقة في الملفات الخاصة باللجنة  لجنة كافل يتيم

 .( تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة   )
 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 :التنفيذي والجهاز اإلدارة مجلس -٦
 هـ  ٣31٤/  ٢ / ٥: الحــالـي اإلدارة مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ
  هـ ٤٣1٤/  ٢/  ٥ي: الحال اإلدارة مجلس دورة انتهاء تاريخ

 عضوا   ( 11) : حاليا   االداري  المجلس أعضاء عدد
 عضوا أو نقص )        ( عضوا   (      )األساسية  الالئحة عن بزيادة
 .....................................................................................................................................................................  بسبب

 ( باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم   )            ( بالتعيين من قبل الوزارة          منهم )  
 )         ( جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

  .المجلس . % من سائر أعضاءاإلدارة المستقلين هي ..... نسبة أعضاء مجلس
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 (٣1( صفحة )1معبأ بالمرفق رقم ): م1٢11اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

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

      

 
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 شخصية؟  مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس أعضاء بعض منع تم هل
 ال (  √ )        ( نعم      )  

 

 نوع المنع تاريخه رقم االجتماع
 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 
 حصل فيه المنع

اسم 
 السبب العضو

- - - - - - 
 

 اجتماعات على األقل متوزعة على األرباع( ٤تم عقد مجلس اإلدارة بشكل منتظم )(  √ )

 تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدارة (  √ )
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 + ( % 31) نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة 
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 12

 

  

 :اإلدارية التنظيمات  -1
و ألشخاص خارج الجمعية أ كما نصـت عليها الالئحة التنفيذيةهل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصـاصـات مجلس اإلدارة 

 ال(  √ )      ( نعم    شركات أخرى  )
 المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟  توضيح يجب نعم، االجابة كانت إذا

 سبب التفويض الجهة المفوضة المهام المفوضة فيه االختصاص
- - - - 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 ال ( √ )       نعم (    )  :الجمعية في والموظفين القيادين التنفيذي المدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل
 

 ومقارنة نمســتقلي أشــخاص مراجعة تتضــمن والموظفين القيادين التنفيذي المدير راتب تحديد آلية اإلجابة نعم، فهلإذا كانت 
 ( ال  )           نعم (  التوثيق    )  مع مرجعية،

 إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟
  ( ريال بناء  على اإلعانة الوزارية 111٦) راتب المديرة  ليةاآل

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 ال ( √ )     ( نعم  )     نقدية أو الثابتة أو المتنقلة؟  وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء ال هل
 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  يجب نعم، االجابة كانت إذا

 تاريخ التحول نوع التحول
المبلغ المحول أو 

 قيمته
سبب 
 التحول

االجراء 
 المتخذ

 ( اختالس   )
( صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير    )

 مصرح
( صرف أموال أو استخدامها في غير ما    )

 خصصها له المتبرع دون علمه

- - - - 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 ( تحويل    )        ( نقدا   )      شيكات  ( √ )   بواسطة:  الجمعية أموال من الصرف يتم
 : الصرف وأوجه المنصرف المبلغ إجمالي يوضح نقدا   الصرف حالة في

  ف ................................الصر  أوجه......................  نقدا   المصروف المبلغ
 ( ال   )       نعم  ( √ )   االجتماعات؟   بمحاضر الجمعية تحتفظ هل

 ( ال  )          نعم ( √ )    سنويا:  االجتماعي البحث يــتـــم
 ...................................................................................................................................................................السبب  وضح

 
 ( غير مستكملة    )   مستكملة ( √ )   البحث: ملفات

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 والمستندات اإلدارية السياسات واللوائح والسجالت -ب

 اللوائح التي تستخدمها الجمعية: أنواع -1
 .األساسيحة النظام الئ .1
 داخلية .الئحة  .٢

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 ( ال    )     نعم ( √ )يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية:   
تشتمل على سلم األجور والرواتب، المكافآت، الترقيات، اإلجازات،  يوجد الئحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس اإلدارة،

 ( ال   )      نعم ( √ )مكافأة نهاية الخدمة........ وغيرها:  
 ( ال    )     نعم ( √ )         الموظفين: إلجازاتيوجد نظام 

 ( ال  نعم ) ( √ ) العمومية أو مجلس اإلدارةلجمعية يوجد الئحة أو معايير مطبوعة لصرف المساعدات، موافق عليها من ا
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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السجالت -٢  
 اإلدارية السجالت -أ

 
 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 
 )نعم/ال(

هل يعبأ بطريقة 
 منتظمة )نعم/ال(

 مالحظات

 السجالت اإلدارية

  √ √ العضوية سجل
  √ √ االشتراكات سجل

  √ √ اللجان سجل
  √ √ اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

 الجمعية اجتماعات سجل
  √ √ العمومية

    سجالت أخرى 

 السجالت الفنية
    سجل النشاطات
    سجل المنتفعين
    سجالت أخرى 

السجالت والدفاتر 
 المالية

  √ √ دفتر يومية عامة
  √ √ سجل األصول الثابتة
  √ √ سجل التبرعات العينية

  √ √ النقديـة التبرعات سجل
  √ √ سجل المستودعات

  √ √ العام األستاذ دفتر
  √ √ الصندوق  دفــتر

  √ √ البنك حركــة دفـتر
  √ √ العهدة سـجــل

 
 .كافية غير (  كافية        )  ( √ )الجمعية:     لدى والمستندات السجالت

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات
 ونقدي عيني تبرعات استالم إيصال ( √ )        يومية قيد سند ( √ )        صرف سند ( √ )        قبض سند ( √ )

   سندات/إيصاالت/أذونات  أي (    )      إضافة إذن ( √ )      صرف إذن ( √ )     اشتراكات استالم إيصال ( √ )
 ...................................................................................................................................................................... تذكر أخرى 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 :ج ـ السياسات
 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها   ال  (   )   ( نعم √ )  :المصالح لتضارب مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 
 السياسة، نرجو إرفاقهافي حالة وجود    ال  (   )    م( نع √ المبلغين:  ) لحماية مكتوبة سياسة هالدي الجمعية هل

 
 ال  (   )         ( نعم √)     :بالسجالت لالحتفاظ الزمنية المدة لبيان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 نتبع التعميم الصادر من اإلشراف االجتماعي بالشرقية( )   في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها
 

 ال  ( √ )         ( نعم )    للداعمين: الشخصية المعلومات سرية لضمان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل
 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

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

 .................................................................................................................................................................طريقة العرض 
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 :د ـ اإلفصاح
 (1٤( صفحة )3معبأ بالمرفق رقم ): هم الجمعية أرصدة من بالسحب المفوضين

 ................................................... بمجلس إلدارة المهنة                          ................................................... االسم
 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 :التالية الوثائق عن االفصاح تم كيف وضح

ُتفصح مباشرة  موقع الجمعية 
 ال توجد ال يفصح عنها عند الطلب

   √  بالجمعية الخاصة والحوكمة التنظيم وثائق
   √  الوطني البيانات نموذج
  √   المصالح تضارب سياسة

  √   المالية القوائم
 بالوثائق واالحتفاظ الخصوصية سياسة

  √   وإتالفها

   √ √ اإلدارة لـسجم أعضــاء أسماء
   √  المدير راتب

   √  أسماء الموظفين القياديين في الجمعية
 عن المسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

   √  الجمعية ووثائق بسجالت االحتفاظ

   √  بالبحث القائم
 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

عضــــو مجلس  مع تجارية وأ عائلية عالقةه الموظفين القياديين ل وأ المدراء من أعضــــاء مجلس اإلدارة أو أحد يوجد هل
  الجمعية؟ في اخر إدارة أو مدير أو موظف قيادي

 ( ال   نعم           )(  √ )
 نوع العالقة منصبه ذي الصلة العضواسم  منصبه اسم الموظف

 آمال عبدالعزيز الفايز المدير التنفيذي سميرة عبدالعزيز الفايز
عضو مجلس 

 اإلدارة
 أخت

 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة 
 لسنوات األربعة الماضية تمنح الجمعية خالل ا

 
اسم عضو 

 المجلس
الطرف الثاني في 

 الصفقة
عالقة الطرف 
 الثاني بالجمعية

 تاريخ بداية
 الصفقة

تاريخ انتهاء 
 قيمة الصفقة الصفقة

- - - - - - 
 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

 إن الجمعية، مع( الخ منتجات خدمات، تقديمة )تجاري تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضـــــات تلقت التي ما الجهات
 التعويض:  قيمة وذكر الخدمة وصف مع  10000فوق  التي المبالغت. وجد

 
 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

- - - 
- - - 
- - - 

 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

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

يرجى اإلفصــــاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضــــو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية 
 تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة الماضية: )باستثناء 

 
 التاريخ سببه قيمة المبلغ الذي تلقاه اسم العضو

- - - - 
 

 ........................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ......................................................................................................................................... االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 البيانات المالية .٣
 

  :م ٢111التبرعات وااليرادات خالل عام  -1

 مالحظات  المبلغ  البيان 

    التبرعات النقدية 
    فراد أ

   ٣93319٢3٣ مؤسسات مانحة 
     وأفراد شركات وجهات

    أخرى 
    التبرعات العينية 

    افراد 
    مؤسسات مانحة 
   191٦39٢11 وأفرادشركات وجهات 

    أخرى 
    إعانات ومنح حكومية 

   1٥19111 منح حكومية نقدية 
    منح حكومية عينية 

    الزكاة 
   ٢9٢٥٦911٣ زكاة نقدية 
    زكاة عينية 

    تبرعات وايرادات األوقاف 
   119٤11 شراء أوقاف  تبرعات لبناء أو

    ايرادات وريع أوقاف 
    (أخرى )يتم تفصيلها

    ايرادات 
   ٥191٥1 اشتراكات األعضاء 

    مبيعات السلع والخدمات 
   ٥119٣11 ايرادات عقارية 
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   1٢19111 ارباح استثمار 
   ٣٤9٣٣٣ ارباح بيع أصول ثابتة 

   ٥9٣11911٣ رسوم البرامج 
   ٢٣9٢٤٢ (إيرادات أخرى  )يتم تفصيلها

   3193٤1 (ات أو تبرعات أخرى )يتم تفصيلهاإيراد
     

   1٥9٢٢٤9٢٢٢ إجمالي التبرعات واإليرادات والمنح 
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  م: ٢111المصروفات خالل عام  -٢

إجمالي  البيان
 المصروف

 توزيع المصروفات

مصاريف 
 اإلدارة

مصاريف 
مجلس اإلدارة 

 ) الحوكمة (

مصاريف 
جمع 
 األموال

مصاريف التشغيل 
المحملة على 

 البرامج واالنشطة

مصاريف 
البرامج 
 واألنشطة

       المصاريف التشغيلية
      191٣193٦1 الرواتب والبدالت

      119131 ت والحوافزآالمكاف
      ٥9111 تكاليف السفر

      ٥٢9٢11 تأمينات اجتماعية
      1٥393٣٥ الصيانة واالصالحات

      1٣19٢31 هالكهرباء والميا
      ٤191٢٦ الهاتف والبريد

      ٥39٣1٥ سيارات ومحروقات
      3٥9111 نظافة

      151٥٥ الدعاية واالعالن
      ٤9111 ضيافة

       مصاريف أخرى )يتم تفصيلها(
      11931٣ مكافأة نهاية الخدمة 1-
      ٣٥91٤1 قرطاسية 2-
      ٣911٥ مصاريف بنكية وعموالت 3-
      ٤9٥٤1 إقامات 4-

       مصاريف األنشطة
      ٦911٢9311 مصاريف البرامج واألنشطة العامة

      19٣٢٤93٦٢ مصاريف الزكاة
       التبرعات والهبات المقيدة مصاريف

مصاريف التبرعات والهبات غير 
       المقيدة
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       مصاريف األوقاف
مصاريف برامج وانشطة أخرى )يتم 

       (تفصيلها

      ٣913٢٢9٢٤٥ المساعدات 1-
      3319٤٢3 استهالك أصول ثابته 2-
-3       

       
      1٤911191٦٣ إجمالي المصروفات
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 البرامج واألنشطة .٤
 )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها: لمهمة موجز وضع وصفنرجو 

وعلميا  لتصــبح أســرة منتجة فعالة بدال  من مســتهلكة مع العمل على  واجتماعيا  األســرة مهنيا   نعمل جاهدين لتمكين أفراد    

نشر أعلى مستوى من ثقافة العمل التطــــوعي للوصــــول ألفضل الخدمات المتبادلة ،، التي ُتسهم في بناء المجتمع المــــنشود 

 لدعم مسيرتنا. واجتماعيا  وأن نجتهد في إيصال صوتنا إلى المقتدرين مـاديا  وثقافيا  

 
 ال(    )            نعم ( √ ):      الجمعية هدافأ مع نشطةواأل  البرامج مطابقة تتم هل

 .................................................................................................................................... :ذا كان الجواب ال اذكر السببإ
 

عبأ م :المصــــاريف حســــب تنازلي ترتيب مرتبة عام خالل الجمعية نفذتها التي والنشــــاطات والخدمات للبرامج وصــــف اكتب
 (٢٤( صفحة )11بالمرفق رقم )

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف الخدمة أو النشاط أو البرنامج نوع
  

 

 (٣٤( صفحة )11رقم )معبأ بالمرفق  :بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج 
أو النشاط أو 

 الخدمة

 عدد المستفيدين

إجمالي عدد 
 رمز النشاط المصروفات اإليرادات المستفيدين

عدد المستفيدين 
 السعوديون 

عدد المستفيدين غير 
 سعوديين

 معفى
برسوم 
 معفي برسوم مخفضة

برسوم 
 برسوم مخفضة
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 (٤٤( صفحة )1٢معبأ بالمرفق رقم ) :المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمهابيان بنوع 

 نوع المساعدات
 عدد المستفيدين

إجمالي عدد 
 المستفيدين

 اجمالي مبلغ المساعدات
 سعوديون 

غير 
 سعوديون 

     مساعدات أيتام
     مساعدات أرامل

     مساعدات مطلقات
مساعدات ظروف 

     خاصة

     مساعدات عينية
     أخرى 

     المجموع
 

 


