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 الجمعيات األهلية اتلنموذج الشامل لبيانل األساسية بياناتال .1
 :طالل عبدالرحمن عثمان الثابتممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذجاسم   -1

 4555٢11550:  الجمعيةممثل  رقم جوال -٢

 Talal@sapf.org.saمثل الجمعية:  مل البريد اإللكتروني - ٣

 م ٢4٢4(: ) التاريخ بامليالدي بيانات النموذج لعام  -0

 مقر رئيس: نوع املقر  -5

 البيانات األساسية للجمعية األهلية .٢
افية التسجيلية البيانات -أ    والديموغر

 نماءجمعية سدير لألسر املنتجة  :الرسمي للجمعية االسم -1

  كونه حالة في)للجمعية الشهرة اسم -٢
 
 (: جمعية سدير  لألسر املنتجة نماءالرسمي لالسم مغايرا

 ة:النوعي للجمعي التصنيف -٣

 . خدمات تعزيز االعتماد على الذات -التصنيف الفرعي األول : خدمات الفئات االجتماعية  .أ

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

 ذكور وإناث : جنس الفئات املستهدفة -4

 األسر املنتجة الفئات املستهدفة :  -5

 11>الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 نعمهل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟  -7

 1٢10جمعية رقم تسجيل ال - 8

 هـ ٣4/14/1004تاريخ تسجيل الجمعية  -9

 هـ 41/11/1000تاريخ انتهاء شهادة التسجيل  -10

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :

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

٢- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 نعم هل يوجد لوحة خارجية للجمعية:  -11

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

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

٢- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 نعم   اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في النموذج

 نعم   اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

 نعم  للوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا
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  : محافظة املجمعةات الجمعيةخدمالجغرافي لنطاق ال -12

 مركز التنمية بروضة سدير االجتماعية املشرف على الجمعية:ة  مركز التنمي  -13

 الجهة املشرفة فنيا على الجمعية مركز التنمية االجتماعية بروضة سدير -14

 التواصل بيانات -ب

 بيانات التواصل

  العنوان الوطني

 9864 رقم املبنى

 طريق امللك عبدالعزيز اسم الشارع

 حوطة سديراملجمعة/محافظة منطقة الرياض/ املنطقة

 املوقع الجغرافي 

 ) خريطة (

SA-https://www.google.com/maps/@25.5903746,45.6360101,203m/data=!3m1!1e3?hl=ar 

 

 الشفاء الحي

 حوطة سدير املدينة

 15٣٣٣ البريديالرمز 

 1408 الرقم اإلضافي

 - صندوق البريد

 454104٣401 رقم جوال الجمعية

 - الهاتف

 - الفاكس

 www.sapf.org.sa املوقع اإللكتروني

 info@sapf.org.sa البريد اإللكتروني

https://www.google.com/maps/@25.5903746,45.6360101,203m/data=!3m1!1e3?hl=ar-SA
http://www.sapf.org.sa/
mailto:info@sapf.org.sa
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وسائل  حسابات

 يالتواصل االجتماع

https://twitter.com/sapf1284 

https://www.instagram.com/sapf1284 

https://www.snapchat.com/add/sapf1284 

 

 نعم للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاءاملوقع اإللكتروني يعمل وقابل 

 نعم البريد اإللكتروني مفعل 

  

https://twitter.com/sapf1284
https://www.instagram.com/sapf1284
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 الفروع واملكاتب   -ت
 الهل لدى الجمعية فروع ؟ 

 البيانات اإلدارية .٣
 : األعضاء املؤسسون  -أ

 

 م   

 

 

 أسماء األعضاء املؤسسين

 عبدالرحمن بن حمد العيد 1

 فيصل بن سعد املويجد ٢

 مشاري املشاري عبدالعزيز بن  ٣

 عبدهللا بن سليمان املهيدب 0

 خالد بن عبدالعزيز النصار 5

 عبدهللا بن عبدالعزيز املعيوف 4

 هيلة بنت إبراهيم الطويل 7
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 :الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -ب
 

 

 

 العضواسم 

 

 

 

 الجنسية

 

 

 

 الجنس

 

 

 

 رقم الهوية

 

 

 

 تاريخ امليالد

 

 

 

 املدينة

 تاريخ االلتحاق العملجهة 

 

 

 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني

 

نوعية العضوية ) عامل / 

 منتسب / فخري / شرفي (

االنتظام في 

دفع 

 االشتراكات

)منتظم/غير 

منتظم/ ال 

يوجد سجل 

اشتراكات 

/اليوجد محدث

 (رسوم

 

هل تم 

منح 

بطاقة 

عضوية 

 للعضو؟

بن  زعبد العزي

مشاري عبد 

المشاري هللا  
 ذكر سعودي

80/80/0440 معلم عودة سدير هـ49/46/9944 8040810601  0700000018 Amm-800  
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

فيصل بن سعد 

 ذكر سعودي صالح المويجد

80/80/0440 وكيل مدرسة حوطة سدير هـ91/40/9948 8006770011  0777001660 sudeer_news 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

 ماجد بن عبد

الرحمن حمد 

 العثمان
 ذكر سعودي

8060114084 

 هـ72/27/2931

80/80/0440 معلم اجلنيفي  0700480400  Aa_864 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

بندر بن صالح 

عبد العزيز 

 الدجين
 ذكر سعودي

8004010067 

 هـ21/93/2932

80/80/0440 معلم روضة سدير  0776600100 Bssssd  
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

عبد هللا بن عبد 

العزيز ناصر 

 المعيوف 
 ذكر سعودي

العالقات العامة  حوطة سدير هـ49/46/9941 8064040007

 ببلدية حوطة سدير

80/80/0440  0701464171 e3sar22  
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

عبد العزيز بن 

محمد فواز 

 الفواز
 ذكر سعودي

80/80/0440 جامعة امللك سعود الرياض هـ80/80/8607 8040604704  0706000076  abalfawaz 
@ksu.edu.sa 

 عضو عامل

 نعم 

إبراهيم بن 

محمد بن حمد 

 الشبيعان 
 ذكر سعودي

8008111140 

 هـ73/97/2097

80/80/0440 معلم حوطة سدير  0700681178  hawtat_sudair-Ber 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

عمر بن فهد 

عبد العزيز 

 الوهيب
 ذكر سعودي

8017146770 

 هـ23/91/2022

80/80/0440 معلم حوطة سدير  0700780074 Omar.f.w7 
@gmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

خالد بن عبد 

العزيز سليمان 

 النصار
 ذكر سعودي

8006111676 

 هـ41/47/1٣11

80/80/0440 متقاعد حوطة سدير  0706600460 Khalid-nassar 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

محمد بن 

إبراهيم عبد هللا 

 السويح
 ذكر سعودي

80/80/0440 معلم روضة سدير هـ00/88/8006 8001446160  0776600174  msoeeh 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

محمد بن عبد 

العزيز سليمان 

 النصار
 ذكر سعودي

جامعة اإلمام حممد  حوطة سدير هـ08/01/8011 8078071106

 بن سعود

80/80/0440  0707011606  alnassar-m 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

سعد بن حمد 

 ذكر سعودي محمد الحماد

8000778718 

 هـ92/92/2939

80/80/0440 متقاعد حوطة سدير  0706608401 Alhammad.saa7 
@gmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

عبد هللا بن 

سليمان عبد 

الرحمن 

 المهيدب

 ذكر سعودي

8040111070 

 هـ1041/٢0/4٣

80/80/0440 معلم حوطة سدير  0706000167 vcfvgg@gmail.com عضو عامل 

 نعم 

عبد الرحمن 

بن حمد عبد 

 الرحمن العيد
 ذكر سعودي

8060400004 

 

80/80/0440 مجعية سواعد جالجل  0700800180 ah.al3id@gmail.com عضو عامل 

 نعم 

عبير بنت 

إبراهيم محمد 

 الخميس
 أنثى سعودية

80/80/0440 روضة التنمية جالجل هـ08/80/8000 8004880148  0704600410 Amabrahymalzyd 
@gmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

هيله بنت 

إبراهيم عبد 

الرحمن 

 الطويل

 أنثى سعودية

80/80/0440 معلمة جالجل هـ19/46/9948 2990119092  0760600110 haila_74 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

سعاد بنت 

مخيمر عبد هللا 

 المخيمر
 أنثى سعودية

8000041044 

 هـ21/99/2933

80/80/0440 جلنة التنمية روضة سدير  0706808840 soadas20- 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم 

 

 

 

mailto:Aa_864@hotmail.com
mailto:Aa_864@hotmail.com
mailto:abalfawaz@ksu.edu.sa
mailto:abalfawaz@ksu.edu.sa
mailto:Ber-hawtat_sudair@hotmail.com
mailto:Ber-hawtat_sudair@hotmail.com
mailto:msoeeh@hotmail.com
mailto:msoeeh@hotmail.com
mailto:m-alnassar@hotmail.com
mailto:m-alnassar@hotmail.com
mailto:Alhammad.saa7@gmail.com
mailto:Alhammad.saa7@gmail.com
mailto:vcfvgg@gmail.com
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 :من قبل الجمعية العمومية  املكّونة /املؤقتةاللجان الدائمة -ت

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع 

 اللجنة 

 )دائمة/

 مؤقتة(؟

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

تاريخ  اختصاصها

بداية 

عمل 

 اللجنة

يوجد هل 

عضو مجلس 

 جنةللاإدارة في  

)نعم /   الدائمة

 ال(

إرفاق 

قرار 

تشكيل 

 اللجنة

        

        
 

 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -ث

 أعضاء مجلس اإلدارة

 عبدالرحمن بن حمد عبد الرحمن العيد االسم

 2903137391 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 94/44/9949 يالدتاريخ امل  

 جامعي لاملؤه

 جمعية سواعد جهة العمل الرسمية

 مدير تنفيذي املسمى الوظيفي

 0700800180 رقم الجوال

 ah.al3id@gmail.com لكترونياإل البريد

 رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 سنة واحدة مدة الخدمة باملجلس

 80/80/0440 تاريخ االلتحاق

 اليوجد املكافأة إن وجدت

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

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

  كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السببفي حالة 

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -أ

 أعضاء مجلس اإلدارة

 فيصل بن سعد صالح المويجد االسم

 2990113923 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 12-5-1396 يالدتاريخ امل

 جامعي لاملؤه

 مدرسة عثمان بن عفان في حوطة سدير جهة العمل الرسمية

 وكيل مدرسة املسمى الوظيفي

 0777001660 رقم الجوال

 Sudeer_news@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 سنة مدة الخدمة باملجلس

80/80/0440 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

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

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -أ

 أعضاء مجلس اإلدارة

المشاري بن مشاري عبد هللا زعبد العزي االسم  

 2919237092 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 49/46/9944 يالدتاريخ امل

 جامعي لاملؤه

 وزارة التعليم جهة العمل الرسمية

 معلم املسمى الوظيفي

 0700000018 رقم الجوال

 Amm-800@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 املشرف املالي الوظيفة باملجلس

 سنة مدة الخدمة باملجلس

80/80/0440 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

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

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

  بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السببفي حالة كون االلتحاق 

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -أ

 أعضاء مجلس اإلدارة

 عبد هللا بن عبد العزيز ناصر المعيوف  االسم

 2901719991 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

49/46/9941 يالدتاريخ امل  

  لاملؤه

 بلدية حوطة سدير جهة العمل الرسمية

 منسق عالقات عامة املسمى الوظيفي

 0701464171 رقم الجوال

 E3sar22@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو الوظيفة باملجلس

 سنة مدة الخدمة باملجلس

80/80/0440 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

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

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -أ

 أعضاء مجلس اإلدارة

 خالد بن عبد العزيز سليمان النصار االسم

 2990223010 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 9/1/9969 يالدتاريخ امل

 جامعي لاملؤه

 متقاعد مرور جهة العمل الرسمية

 - املسمى الوظيفي

 0706600460 رقم الجوال

 Khalid-nassar@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو باملجلسالوظيفة 

 سنة مدة الخدمة باملجلس

80/80/0440 تاريخ االلتحاق  

  املكافأة إن وجدت

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

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم ()نعم/ال/ال يمكن التحققالعضو  مستقل 
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 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -أ

 أعضاء مجلس اإلدارة

 عبدهللا بن سليمان عبد الرحمن المهيدب االسم

 2919332717 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 19/49/9949 يالدتاريخ امل

 جامعي لاملؤه

 وزارة التعليم جهة العمل الرسمية

 معلم املسمى الوظيفي

 0706000167 رقم الجوال

 vcfvgg@gmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو الوظيفة باملجلس

 سنة مدة الخدمة باملجلس

80/80/0440 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

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

 انتخاب من الوزارة()انتخاب/تعيين  طريقة االلتحاق

  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

  (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -أ

 أعضاء مجلس اإلدارة

 هيله بنت إبراهيم عبد الرحمن الطويل االسم

 2990119092 رقم الهوية

 سعودية الجنسية

 أنثى الجنس

 19/46/9948 يالدتاريخ امل

 بكالورويس لاملؤه

 وزارة التعليم جهة العمل الرسمية

 معلمة املسمى الوظيفي

 0760600110 رقم الجوال

 Haila_74@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو الوظيفة باملجلس

 سنة مدة الخدمة باملجلس

80/80/0440 تاريخ االلتحاق  

 - املكافأة إن وجدت

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

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 مجلس اإلدارة :من قبل  املكّونة املؤقتةالدائمة/ اللجان -ب

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع 

 اللجنة 

 )دائمة/

 مؤقتة(؟

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

تاريخ بداية  اختصاصها

 عمل اللجنة

يوجد هل 

عضو مجلس 

إدارة في  

 جنةللا

)نعم   الدائمة

 / ال(

إرفاق 

قرار 

تشكيل 

 اللجنة

اللجنة 

اإلعالمية 

 واإلتصال

أ.عبدهللا بن  دائمة

عبدالعزيز 

 املعيوف

اإلشراف على قسم العالقات العامة  -1 ٢

 واإلعالم.

تحسين مخرجات الجهه وعقد إجتماعات  -٢

 دورية مع القسم.

عقد اجتماعات دورية حسب مايراه رئيس  -٣

اللجنة بالوقت واملكان املناسبين ملناقشة 

مستجدات األعمال واملعوقات وإيجاد 

 الحلول املناسبة لها.

7/1/1001 

 

1/8/٢418 

  نعم

لجنة 

املوارد 

البشرية 

والشؤون 

 املالية

أ.عبدالعزيز  دائمة

بن مشاري 

 املشاري 

اإلشراف على قسم الشؤون  -1 ٢

 املالية وقسم الشؤون اإلدارية.

ترأس لجنة املقابالت الوظيفية  -٢

مع املتقدمين لوظائف 

 الجمعية.

عقد اجتماع ربع سنوي ملناقشة  -٣

الربعي للجمعية التقرير املالي 

واستخراج املالحظات وتالفيها 

ا ومن ثم  ومن ثم اعتماده مبدئي 

عرضه على مجلس اإلدارة 

 لإلطالع واإلعتماد.

االعتماد املبدئي للموازنة املالية  -0

 السنوية.

7/1/1001 

 

1/8/٢418 

  نعم
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عقد إجتماعات دورية حسب  -5

مايراه رئيس اللجنة بالوقت 

واملكان املناسبين ملناقشة 

ت مستجدات األعمال واملعوقا

 وإيجاد املناسبة لها.

 

لجنة 

التنمية 

 والتدريب

نائب رئيس  دائمة

مجلس 

اإلدارة 

أ.فيصل بن 

 سعد املويجد

اإلشراف على متابعة التدريب  -4 0

 والتنمية .

إعداد الخطط التطويرية  -7

ملشاريع الجمعية وإبداء 

 املالحظات عليها . 

اعتماد مبدئي ملشاريع ومبادرات  -1

وبرامج تخدم املجتمع وتحقق 

 أهداف الجمعية . 

االعتماد املبدئي للخطط  -8

التشغيلية ومن ثم عرضها على 

مجلس اإلدارة ليتم مناقشتها 

واعتمادها من قبل الجمعية 

 العمومية للجمعية . 

إعداد تقرير نصف سنوي  -14

يوضح عملية سير وتنفيذ 

 لتشغيليةالخطط التطويرية وا

للجمعية وعرضه على مجلس 

 اإلدارة.

عقد اجتماعات دورية حسب ما  -11

يراه رئيس اللجنة بالوقت 

واملكان املناسبين ملناقشة 

مستجدات األعمال واملعوقات 

 وإيجاد املناسبة لها .

7/1/1001 

 

1/8/٢418 
 

  

  نعم
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لجنة 

الشراكات 

والتطوير 

 والجودة

رئيس مجلس  دائمة

اإلدارة 

أ.عبدالرحمن 

بن حمد 

 العيد

اإلشراف العام على استثمارات  -1٢ 0

 الجمعية .

 اقتراح استثمارات للجمعية .  -1٣

إعداد تقرير نصف سنوي  -10

يوضح اإليرادات املالية التي ترد 

من األوقاف واستثمارات 

الجمعية واملصاريف التي 

 تصرف عليها.

عقد اجتماعات دورية حسب ما  -15

يراه رئيس اللجنة بالوقت 

واملكان املناسبين ملناقشة 

مستجدات األعمال واملعوقات 

 وإيجاد املناسبة لها .

7/1/1001 

 

1/8/٢418 

  

 

 من مجلس اإلدارة : املكّونةاللجنة التنفيذية  -ت

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

قائمة 

بأعضاء 

 اللجنة

املهام 

 املفوضة فيه

تاريخ بداية  صالحياتها

 عمل اللجنة

 تاريخ نهاية عمل

 اللجنة

إرفاق قرار 

 تشكيل اللجنة
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 : املدير التنفيذي -ث

 املدير التنفيذي

 طالل عبدالرحمن عثمان الثابت االسم

 9449946688 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 19/48/9991 تاريخ امليالد

 رجل الجنس: رجل/امرأة

 جامعي لاملؤه

 9 سنوات الخبرة

 كلي ) جزئي/كليدوام) 

 ساعة 94 ساعات العمل األسبوعية 

 - ) في حال كان الدوام جزئيا ( املسمى الوظيفي

 - جهة العمل ) في حال كان الدوام جزئيا (

 6444 الراتب الشهري 

 - الجهة التي تتحمل الراتب

 حديث مدة خدمته في الجمعية

 حساب التأميناتيجري العمل على تفعيل  مسجل بالتأمينات )نعم/ال(

 1419في عام محضر مجلس اإلدارة  إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة

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

  إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي

 املجمعةمنطقة الرياض/محافظة املجمعة/مدينة  العنوان : املنطقة

 املجمعة املدينة 

 الجامعيين الحي

 توفيق بن زريق الشارع

 4500 رقم املبنى

 040 صندوق البريد

 1185٢ الرمز البريدي

 ٢140 الرقم اإلضافي

 4555٢11550 رقم الجوال

 Talal@sapf.org.sa البريد اإللكتروني
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 :املوظفون في الجمعية  -ج

 

 

 بيانات المتطوعون العاملين في الجمعية

 

 

 كافي عدد العاملين بالجمعية:

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

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

  

 املؤهل  الجنسية الجنس رقم الهوية االسم -ح
املسمى 

 الوظيفي

 الدوام  

)كلي/

 جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية 

الراتب 

 الشهري 

 الجهة 

 التي 

تتحمل 

 الراتب

نسبة 

مساهمة 

الوزارة في 

الراتب 

 إن وجدت 

مدة 

سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

إجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مسجل 

بالتأمينا

 ت

 )نعم/ال(

طالل 

عبدالرحمن 

 الثابت

 بكالوريوس سعودي ذكر 148٣141144
مدير 

 تنفيذي
 ال 0 حديث - - 1444 ساعة ٢4 كلي

مسعود 

عبدالرحمن 

 بك

 ال 1 ٢ - الجمعية 1544 ساعة ٢4 جزئي سكرتير بكالوريوس سوري ذكر ٢٢1411٢٢8٢

يوسف 

إبراهيم 

 الخميس

مسؤول وحدة  بكالوريوس سعودي ذكر 1487441144

 التطوع

مسجل في املنصة  1 أشهر 4 - عن بعد

الوطنية للعمل 

 التطوعي

بشاير  

حسين 

 القحطاني

 حديثة  حديثه 4 عن بعد محاسبة متطوعة بكالوريوس سعودية أنثى 1144784711

 التخرج

مسجله في املنصة 

الوطنية للعمل 

 التطوعي
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .0
 : اإلدارية والتنظيمات اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعيةالتغير في عدد أعضاء  -1

 .امرأة( 0)  .( رجل14)   : العدد اإلجمالي: العام بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(  ٣)  .( رجل10)    العدد اإلجمالي: العام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 (اعضاء 0نقص لـ زيادة/نقص ) :من بداية السنة األعضاء عدد في جمالي التغيرإ

 

  :العادية الجمعية العمومية اتاجتماع -٢

 شخصية؟  مصلحة لوجود تاالقرار  بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منعم ت هل

 ( ال      ( نعم )      )

 مالحظات السبب اسم العضو

   

   

   

رقم 

 االجتماع

 تاريخ

 االجتماع

إرفاق  عدد الحضور 

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين 

ومن ناب 

)يبين  عنهم

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية(

 

إرفاق  عقد االجتماع من

محضر 

 االجتماع

إرفاق 

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم 

 التصويت

 تزويد الوزارةتم هل 

الكشوف واملحاضر ب

الخاصة باجتماع 

 الجمعية العمومية

خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ 

 االجتماع؟

 

 الدعوة نيابة أصالة 

 األولى

 الدعوة

 الثانية

  

     األولى  ٣ 14 100٢/٢/٢7 9

1          

9        
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 الجمعية العمومية غير العادية:اجتماعات  -٣

 ( نعمعادية:  )  غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت

رقم 

 االجتماع

عدد  تاريخه

 الحضور 

إرفاق 

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين 

ومن ناب 

)يبين  عنهم

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية(

 

 الجهة

 الطالبة

 لالجتماع

/  الوزارة)

 مجلس

  / اإلدارة

 من25٪

 الجمعية

 (العمومية

سبب 

 االجتماع

إرفاق 

 املحضر

إرفاق محضر 

فرز األصوات 

– في حال تم 

 التصويت

تزويد تم هل 

الكشوف ب الوزارة

واملحاضر 

الخاصة باجتماع 

الجمعية 

خالل  العمومية

خمسة عشر يوما 

من تاريخ 

 االجتماع؟

 

مجلس   1٣ 100٢/٢/٢7 9

 اإلدارة

إضافة 

قرار 

 اإلقتراض

 نعم  

         

 :من قبل الجمعية العمومية املكّونة اللجان الدائمة -0

 )    ( نعــــم            )    (ال؟ ت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتقحقهل  

 :اجتماعات اللجان الدائمة 

 إرفاق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة
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 : اإلدارة مجلس -5

  مجلس اإلدارة أعضاء عدد
 
 أعضاء. 1 للجمعية األساسية لالئحة طبقا

 اعضاء 9 اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق األدنى الحد

  ) سنة / سنوات (  9 اإلدارة مجلس دورة
 

  مجلس اإلدارة : 

 11/01/1441 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

 30/10/1444 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 1 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

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

 - سبب التغير في عدد األعضاء

 0 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

 0 عدد املعينين من الوزارة

  نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس

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

 )    ( نعــــم            )    (ال     الوزارة

 نعم

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

 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة
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 : العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -4

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

 التنفيذ

إرفاق 

 املحضر 

 قائمة الحضور 

  1001/5/٣4 األول 

 

 

 

 

 كافة املحاضر  منشوره في املوقع اإللكتروني

 1001/4/٢0 الثاني

 1001/1/1٣ الثالث

 1001/8/11 الرابع

 1001/14/5 الخامس

 1001/14/11 السادس

 1001/1٢/٢7 السابع

 100٢/1/18 الثامن

 100٢/٢/٢4 التاسع

 100٢/٣/8 العاشر

 100٢/٣/٢1 الحادي عشر

 100٢/0/٢٢ الثاني عشر
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 شخصية؟  مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس أعضاء بعض منع تم هل 

 ال

 

 نوع املنع تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      

 

 :اإلدارية التنظيمات -7

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

 ( ال      ( نعم     )      شركات أخرى  )

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

 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه
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 )         ( ال وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     )       ( نعم هل

 :تعبئة الجدول التالي لكل حالة نعم،يجب جابةاإل  إذاكانت

 : التحول نوع 

صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير /اختالس )

صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها /مصرح

 ( له املتبرع دون علمه

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

جراء اإل 

 املتخذ

 للتصحيح

     

 

 شيكات / تحويلبواسطة:  الجمعية أموال من الصرف يتم

  الصرف حالة في
 
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

  املصروف املبلغ
 
 الجهة املستفيدة الصرف أوجه نقدا

   

   

   

 

 

 :اللوائح  -ب

 إرفاق )نعم/ال(  : اللوائح

  نعم و املعتمدة حدةةاملالالئحة األساسية للجمعية 

 تشتمل على سلمو  بالجمعيةلموارد البشرية ل توجد الئحة

أة مكافو اإلجازات, و الترقيات, و املكافآت, و األجور والرواتب, 

 وغيرها,  نهاية الخدمة 

  نعم

 معتمدة ,العينية والنقدية لصرف املساعداتتوجد الئحة 

 مجلس اإلدارة  

  ال

 التنفيذي املدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

ما كانت اإلجابة ال, ف إذا -؟ الجمعية فيين واملوظفين القيادي

 هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟

  ال / اجتماع مجلس اإلدارة

   أخرى 
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 : اإلدارية السجالت -ت

 

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

 مالحظات

   في الجمعية العمومية العضوية سجل السجالت اإلدارية

   العمومية الجمعية اجتماعات سجل

   اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

   الدائمة واملؤقتة اللجان سجل

   سجل النشاطات السجالت الفنية

   /املستفيدينسجل املنتفعين

 

   :  السياسات -ث

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

   املصالحتعارض سياسة 

   مقدمي البالغات حمايةو إلبالغ عن املخالفات اسياسة 

   سياسة خصوصية البيانات

   سياسة االحتفاظ بالوةائق وإتالفها

   جمع التبرعاتسياسة 

آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها سياسة 

 وتقييمها

  

   بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مصفوفة الصالحياتسياسة 

   التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثةسياسة 

   قواعد السلوكسياسة 

   إدارة املتطوعينسياسة 

   وجرائم تمويل اإلرهاب االشتباه بعمليات غسل األموالمؤشرات 

   اإلرهابعمليات غسل األموال و جرائم تمويل الوقاية من سياسة 

   أخرى ....
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  : اإلفصاح -ج

 :هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس اإلدارة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن بن حمد العيد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة فيصل بن سعد املويجد

 أمين الصندوق  عبدالعزيز بن مشاري املشاري 

 

 :التالية الوثائق عن فصاحاإل  تم كيف 

فصح مباشرة  موقع الجمعية 
ُ
ت

 عند الطلب

 ال توجد ال يفصح عنها

 بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وةائق
    

 النموذج الشامل
    

  املصالح تضارب سياسة
   

 املالية القوائم
    

 بالوةائق االحتفاظ و الخصوصية سياسة

 وإتالفها


    

 اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء
    

 التنفيذي املدير راتب
    

 أسماء املوظفين القياديين في الجمعية
    

 عن املسؤول الشخص هاتف و وعنوان اسم

 الجمعية وةائق و بسجالت االحتفاظ

    

 التقرير السنوي 
    

 

 نعملدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة املتطوعين ؟  هل

إجمالي عدد  عدد املتطوعين خالل هذا العام الجوالرقم  اسم املسؤول عن الوحدة

ساعات 

 إناث ذكور  املتطوعين

 5501  7 0508109808 يوسف بن إبراهيم الخميس
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مجلس إدارة أو مدير   عضو مع تجارية وأ عائلية عالقة املوظفين القياديين لةأو  من أعضاء مجلس اإلدارة أواملدراء أحد يوجد هل

الجمعية؟ )       ( نعم           ) في خرآ أو موظف قيادي


 ال( 
 نوع العالقة منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف

 )تجارية/عائلية(

 تفصيل العالقة

      

      

      

 

تثناء للجمعية )باسيرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها 

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

 التاريخ سببه قيمة املبلغ الذي تلقاه اسم العضو

    

    

    

 

 .وجدت ،إن الجمعية مع ( لخإ ،منتجات خدمات تقديمية) تجار  تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

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

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

 :  -إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

اسم عضو 

 املجلس 

اسم الطرف 

الثاني ذي 

 العالقة

املسمى الوظيفي 

 للطرف الثاني

اسم الجهة الداعمة التي 

 يرتبط بها الطرف الثاني

تاريخ بداية 

 الصفقة

 تاريخ انتهاء

 الصفقة

قيمة 

 الصفقة

       

       

       

 

 الجمعية مبالغ من جهات خارج اململكة ؟  ال لقتهل ت

 الغرض من املبلغ ) إعانة / خدمة / أخرى( الدولة التي تقع فيها الجهة اسم الجهة 
إجمالي 

 املبلغ

إرفاق موافقة 

 الوزارة

     

 

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

اسم الجهة التي تم 

 التعاقد معها

الدولة التي تقع فيها 

 الجهة
 إرفاق موافقة الوزارة  الغرض من العالقة

رفاق موافقة الجهة إ

 ملختصةا

     

 

 :-إن وجد  –العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعيةيرجى اإلفصاح عن 

 املاليةالقيمة  نوع العقار/االستثمار
إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس 

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية
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 البرامج واألنشطة .5
 :ما هي مهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها

تميز مجمعية تخصصية تعنى بتنمية أعمال األسر املنتجة لتمكينهم من حياة كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية وأسلوب 

 . يكسبها ثقة املجتمع

 

 :أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسيةما هي 

 تفعيل املبادارت واملشاريع التي تعود بالنفع على تنمية املجتمع
 تمويل املشاريع االنتاجية لألفراد

 ايجاد منافذ تسويق للمنتج اليدوي 
 تعزيز استراتيجيات االعتماد على الذات

 لألسر املحتاجةرفع املستوى املعيش ي 
 

 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو 

النشاط أو 

 الخدمة

إجمالي عدد  والنشاطات والخدمات للبرامج وصف

 املستفيدين

هل البرنامج  املصروفات اإليرادات

ضمن نطاق 

الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان البرنامج خارج 

 الجغرافينطاق الخدمة 

 )إرفاق موافقة الوزارة ( 

مبادرة 

 الكمامات

  نعم ريال 11147 ريال ٢815 أسر 7 

مبادرة 

الدورات 

 التدريبية

شراكة مع شركة اوشن اكس لتقديم 

 دورات تدريبية اثناء فترة الحجز.
  عن بعد - - شخص 570

اسرة منتجة 

 لكل شتلة

برعاية هيئة األوقاف تم عقد شراكة 

سدير الخضراء لتوزيع مع جمعية 

شتالت زراعية ملستفيدي الجمعية 

سم يتم إعادة 15وبعد وصولها لطول 

 بيعها من قبل جمعية سدير الخضراء.

  نعم - - أسر 14

اتفاقية مع وزارة البيئة واملياه والزراعة  مبادرة ريف

لدعم األسر املنتجة للقيمة املضافة بمبالغ 

 رز األسر مادية ،كان دور الجمعية ترشيح وف

املؤهله للتسجيل في املنصة الخاصة 

 بمبادرة ريف

   - - أسرة ٢1
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 ا :بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمه

 جمالي مبلغ املساعداتإ إجمالي عدد املستفيدين عدد املستفيدين نوع املساعدات

 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام

         مساعدات أرامل

         مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف 

 خاصة

        

         مساعدات عينية

         أخرى 

         املجموع

 

ال ، مخاطر غسل األمو الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ) برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة بيان بالبرامج 

 (  :تمويل اإلرهابوجرائم 

الفئة املستهدفة ) الجمعية العمومية  تاريخ البرنامج مقدم البرنامج اسم البرنامج

/ مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية / 

 العاملين (

إرفاق كشف 

 الحضور 

  مجلس اإلدارة / العاملين ٢4٢4-48-4٢ رئيس املجلس ورشة عمل

 –السكرتارية  –املدير التنفيذي  ٢4٢4-11-٢4 املشرف املالي ورشة عمل

 مجلس اإلدارة

 

   – املدير التنفيذي –مجلس اإلدارة  ٢4٢4-1٢-4٢ محمد السلمان ورشة عمل
 

 .٢4٢1لعام  1تم اعتماد النموذج الشامل في محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم 


