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 الجمعيات األهلية اتلنموذج الشامل لبيانل األساسية بياناتال .1
 قاطع رضا شاهر الشمري  :النموذجممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات اسم   -١

  0505125000 :  ممثل الجمعية رقم جوال -٢

 bribnshrim@hotmail.com لممثل الجمعية:   البريد اإللكتروني - ٣

   :) التاريخ بالميالدي (بيانات النموذج لعام  -٤

  ( فرع     ) ( مقر رئيس    : )نوع المقر  -٥

 األهليةالبيانات األساسية للجمعية  .2

   والديموغرافية التسجيلية البيانات -أ

  جمعية البر الخيرية بقرية ابن شريم الرسمي للجمعية: االسم -١

  :(الرسمي لالسم مغايرا   كونه حالة في)للجمعية الشهرة اسم -٢

  خيري ..  .النوعي للجمعية التصنيف -٣

 خيريالتصنيف الفرعي األول  .أ

  التصنيف الفرعي الثاني .ب

 ( ذكور وإناث)  ( ذكور  )  (إناث   )   : الفئات المستهدفةجنس  -4

 ذكور وإناثالفئات المستهدفة :  -5

 الفئات العمرية للفئات المستهدفة :  -6

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

 473 جمعيةرقم تسجيل ال - 8

 1430/2/19 تسجيل الجمعية تاريخ -9

 هـــ23/12/1447  تاريخ انتهاء شهادة التسجيل -10

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :

1- - 

2- - 

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

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

1- - 

2- - 

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

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

 ( نعم             )   ( ال  )   للوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا

  هجرة ابن سوقي –هجرة الطويريق  –مركز ابن شريم    :ات الجمعيةخدمالجغرافي لنطاق ال -12

  مركز التنمية االجتماعية بعرعر  ..   مركز التنمية  االجتماعية المشرف على الجمعية  -13

  مركز التنمية االجتماعية بعرعر   الجهة المشرفة فنيا على الجمعية -14
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 التواصل بيانات -ب

 بيانات التواصل

  العنوان الوطني

 - المبنىرقم 

 الشارع العام  اسم الشارع

 الحدود الشمالية  المنطقة

 الموقع الجغرافي 

 ) خريطة (

- 

 ابن شريم  الحي

 ابن شريم  المدينة

 588 الرمز البريدي

 - الرقم اإلضافي

 91911 صندوق البريد

 0505125000 رقم جوال الجمعية

 0500196065 الهاتف

  الفاكس

  www.biribinshreim.com  اإللكترونيالموقع 

 bribnshrim@hotmail.com البريد اإللكتروني

حسابات وسائل التواصل 

 ياالجتماع

twitter.com/bribnshrim  

 

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

 ( نعم             )   ( ال )  البريد اإللكتروني مفعل 

  

http://www.biribinshreim.com/
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 الفروع والمكاتب   -ت
 ( ال  )   ( نعم             ) هل لدى الجمعية فروع ؟ 

 : جمعيةتحت إدارة ال الفروععدد  -

)  الموقع الجغرافي العنوان الفرعاسم 

 خريطة(

اسم مدير 

 الفرع

التواصل رقم 

 )الهاتف/الجوال (

إرفاق موافقة 

 الوزارة

 ال يوجد 

 

 ( ال )   ( نعم             )  هل لدى الجمعية مكاتب ؟ 

 : جمعيةعدد المكاتب تحت إدارة ال -

)  الموقع الجغرافي العنوان اسم المكتب

 خريطة(

رقم التواصل  المكتب مسؤولاسم 

 )الهاتف/الجوال(

إرفاق موافقة 

 الوزارة

 ال يوجد 
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 البيانات اإلدارية .3

 : األعضاء المؤسسون -أ

 

   

 م

 

 

 أسماء األعضاء المؤسسين

 ماجد بن ممدوح نواف الشريم  1

 فايز بن سعود عقيل الشمري  2

 فيصل بن محمد فاضل الشمري 3

 سطم بن عواد سعود الشمري 4

 بندر بن عبدهللا بندر الشمري  5

 مطني بن فداع نواف الشريم  6

 درك بن الفي هليل الشمري  7

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -ب
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 العضواسم 

 

 

 

 الجنسية

 

 

 

 الجنس

 

 

 

 رقم الهوية

 

 

 

 تاريخ الميالد

 

 

 

 المدينة

 تاريخ االلتحاق جهة العمل

 

 

 

 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؟

 ذكر سعودي ماجد بن ممدوح نواف الشريم
 

1062663859 
 555443012 29/12/1429 ابن شريم رفحاء 1/7/1384

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 سعودي فايز بن سعود عقيل الشمري
 ذكر

 503380664 29/12/1429 ابن شريم رفحاء 7/9/1403 1036327805
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 50000846 29/12/1429 ابن شريم رفحاء 2/9/1405 1048302887 ذكر سعودي مطني بن ممدوح نواف الشريم
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 559552924 29/12/1429 ابن شريم رفحاء 6/7/1393 1036327755 ذكر سعودي النشمي بن سعود عقيل الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 501864461 29/12/1429 ابن شريم رفحاء 8/2/1404 1032888909 ذكر سعودي فيصل بن محمد فاضل الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 532331534 29/12/1432 بلدية ابن شريم عرعر 23/8/1410 1123994830 ذكر سعودي فيصل بن بندر عبدهللا الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 1066770148 ذكر سعودي فارس بن موقد عقيل الشمري
29/12/141

0 
 552533338 29/12/1432 بلدية ابن شريم رفحاء

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 557936001 29/12/1429 ابن شريم رفحاء 1/7/1371 1048890568 ذكر سعودي درك بن الفي هليل الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 558959398 29/12/1429 بلدية ابن شريم رفحاء 1/7/1401 1122569930 ذكر سعودي عجالن بن عبدهللا بندر الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 557303125 18/8/1437 بلدية ابن شريم رفحاء 25/6/1404 1077599676 ذكر سعودي علي بن دحام عواد الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 554466744 18/8/1437 الحرس الوطني رفحاء 1/7/1391 1058853357 ذكر سعودي متعب بن ممدوح نواف الشريم
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 533178725 29/12/1429 ابن شريم رفحاء 1/7/1381 1035615382 ذكر سعودي فاضل بن معيي عقيل الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

مركز صحي  رفحاء 1/7/1394 1109169803 ذكر سعودي سطم بن عواد سعود الشمري

 الشريم
29/12/1429 503385664 

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 555767787 29/12/1429 ابن شريم رفحاء 2/8/1407 1048302903 ذكر سعودي علي بن ممدوح نواف الشريم
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 500247973 29/12/1432 ابن شريم رفحاء 1/7/1384 1123994822 ذكر سعودي بندر بن عبدهللا بندر الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 1123994871 ذكر سعودي دخيل بن بندر عبدهللا الشمري
19/11/141

1 
 503302694 29/12/1432 بلدية ابن شريم رفحاء

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

عبدالمحسن بن خليفة خزعل 

 الشمري
 590019005 29/12/1432 بلدية ابن شريم رفحاء 25/7/1389 1050127222 ذكر سعودي

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 546764487 29/12/1432 ابن شريم رفحاء 1/7/1391 1122532813 ذكر سعودي عايد بن نمش صياح الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 557355794 18/8/1437 الجبيل رفحاء 24/1/1412 1072387275 ذكر سعودي سعود بن فاضل معي الشمري
bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 هايس بن درك الفي الشمري
 1056040320 ذكر سعودي

29/1/1409 

 رفحاء
 بلدية ابن شريم

29/1/1409 541114379 

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 بندر بن ممدوح نواف الشريم
 1089529679 ذكر سعودي

13/9/1415 

 رفحاء
 مدرس

13/9/1415 540006012 

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 عطية بن طارش عطية الشمري
 1027858107 ذكر سعودي

1/7/1388 

 رفحاء
 متقاعد

1/7/1388 582444464 

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 علوان بن دحام عواد الشمري
  ذكر سعودي

 

 رفحاء
 

  

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 بن دحام عواد الشمريعايد 
 1082207992 ذكر سعودي

7/4/1414 

 رفحاء
 

7/4/1414 551757813 

bribnshrim@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل
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 :من قبل الجمعية العمومية  المكّونة المؤقتة/اللجان الدائمة -ت

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة 

 )دائمة/مؤقتة(؟

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

اختصاصه

 ا

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية 

  عمل اللجنة

) في حال 

كانت اللجنة 

(مؤقتة   

يوجد عضو هل 

مجلس إدارة في  

  الدائمة جنةللا

 )نعم / ال(

إرفاق قرار 

تشكيل 

 اللجنة

 اليوجد
 

 مجلس اإلدارة :المكّونة من قبل  الدائمة/المؤقتة اللجان -أ

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة 

 )دائمة/مؤقتة(؟

اسم رئيس 

 اللجنة
 اختصاصها عدد أعضائها

تاريخ بداية عمل 

 اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

 اللجنة

) في حال كانت 

 اللجنة مؤقتة (

يوجد عضو مجلس هل 

 الدائمة جنةللاإدارة في  

)نعم / ال(   

إرفاق قرار تشكيل 

 اللجنة

التدقيق   لجنة 

 والمراجعة
 فرعية

فيصل بندر 

 الشمري
3 

مراجعة  التقارير 

الربعية   المالية

 والحسابات الختامية

 تم نعم - 1437/05/13

 دائمة العامة
فايز سعود 

 الشمري
3 

خاصة بتوزيع 

 المساعدات
1437/05/13 

- 
 نعم

 تم

 دائمة الطارئة

النشمي 

سعود 

 الشمري

3 
خاصة بصرف  

 االعانات الطارئة
1437/05/13 

- 
 نعم

 تم

 دائمة االيتام

فيصل 

محمد 

 الشمري

3 
خاصة بصرف 

 اعانات االيتام
1437/05/13 

- 
 نعم

 تم

 

 اللجنة التنفيذية المكّونة من مجلس اإلدارة : -ب

 عدد أعضائها اسم رئيس اللجنة
قائمة بأعضاء 

 اللجنة
 المهام المفوضة فيه

 إرفاق قرار تشكيل اللجنة تاريخ نهاية عمل اللجنة تاريخ بداية عمل اللجنة صالحياتها

 3 اللجنة التنفيذية

محمد فيصل 

 الشمري

 

 

األشراف والمتابعة 

وتنفيذ القرارات الخاصة 

 باستثمارات الجمعية

1437/05/13 - 
 تم

 لجنه التوظيف
3 

ميس محمد  

  الشمري

االهتمام ب عقود 

التوطيف وعمل 

المقابالت مع الموظفين 

 الجدد

 تم - 1437/05/13

فايز سعود  3 لجنة الزكاة      

 الشمري

 
 صرف الزكاة

 تم  

معاينة المنازل  النشمي سعود  3 لجنة الترميم

المتضررة وعمل تقارير 

 تم نعم -
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 بحالة المنازل الشمري

 

 

 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -ت

 

 المدة المنصب جهة العمل المهنة تاريخ الميالد تاريخ االنتهاء السجل المدني األسم

رئيس مركز ابن  1/7/1384 18/7/1447 1062663859 ماجد بن ممدوح نواف الشريم 

 شريم

 4 رئيس المجلس ابن شريم

 4 نائب رئيس ابن شريم متقاعد 1/7/1391 20/9/1445 1058853357 متعب بن ممدوح نواف الشريم 

 4 امين الصندوق ابن شريم معلم 7/9/1403 4/5/1444 1036327805 فايز بن سعود عقيل الشمري

الشريمبندر بن ممدوح نواف   4 عضوا ابن شريم معلم 13/9/1415 18/12/1444 108952979 

النشمي بن سعود عقيل 

 الشمري

 4 عضوا ابن شريم معلم 6/7/1393 5/7/1449 1036327755

فيصل بن محمد فاضل 

 الشمري

 4 عضوا ابن شريم معلم 8/2/1404 25/10/1445 1032888909

 4 عضوا بلدية ابن شريم موظف 23/8/1410 27/7/1446 1123994830 فيصل بن بندر عبدهللا الشمري
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 عضاء مجلس اإلدارةا

 االسم
 ماجد بن ممدوح نواف الشريم

 رقم الهوية
1062663859 

 الجنسية
 سعودي

 الجنس
 ذكر

 ميالدتاريخ ال

1/7/1384 

 لالمؤه

 بكالوريوس 

 امير القرية جهة العمل الرسمية

 امير القرية المسمى الوظيفي

 0555443012   رقم الجوال

 bribnshrim@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 رئيس المجلس الوظيفة بالمجلس

 دورات  4 مدة الخدمة بالمجلس

 29/12/1429 تاريخ االلتحاق

 - المكافأة إن وجدت

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

 انتخاب الوزارة()انتخاب/تعيين من  طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
 نعم مستقل 
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 : المدير التنفيذي -ث

 المدير التنفيذي

 االسم
 ميس محمد األشرم 

 رقم الهوية
 1061458731 

 الجنسية
 سعودي

 تاريخ الميالد
 

 رجل/امرأةالجنس: 
 رجل 

 لالمؤه
 ثانوي

 سنوات الخبرة
 سنوات  6

 ) جزئي/دوام) كلي
 كلي 

 ساعات العمل األسبوعية 
45 

 - ) في حال كان الدوام جزئيا ( المسمى الوظيفي

 جهة العمل ) في حال كان الدوام جزئيا (
- 

 الراتب الشهري
 األف 6000

 الجهة التي تتحمل الراتب
 الجمعية 

 خدمته في الجمعيةمدة 
7 

 مسجل بالتأمينات )نعم/ال(
- 

 إرفاق قرار تعيين المدير التنفيذي من مجلس اإلدارة
 نعم

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

 إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي
 نعم 

 العنوان : المنطقة
 الحدود الشمالية  

 ابن شريم  المدينة 

 ابن شريم الحي

 العام  الشارع

 رقم المبنى
- 

 صندوق البريد
588 

 الرمز البريدي
91911 

 - الرقم اإلضافي

 رقم الجوال
0505125000 

 bribnshrim@hotmail.com البريد اإللكتروني
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 :الموظفون في الجمعية  -ج

 رقم الهوية االسم
 

 الجنس
 المؤهل الجنسية

 

 

 المسمى

 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 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

ميس محمد 

 االشرم
 - 7 7 - - 6300 50 كلي المدير ثانوية سعودي ذكر 1061458731

علي ركاد 

 الشمري
 - 4 5 - - 3683 50 كلي مراسل ثانوية سعودي ذكر 2048348151

محمد شعبان 

 خليفة
 مصري ذكر 2123619583

 عامل بكالوريوس
 كلي

 نعم 10 12 - - 4143 50

 مصري ذكر 2351003344 احمد محمد دراز
 عامل بكالوريوس

 كلي
50 

4170 

 
 نعم 10 11 - -

 سعودي ذكر 1100965274 الشريمحاتم متعب 
 محاسب دبلوم

 كلي
50 5100 - - 3 3 

 ن

 عم

زيد راضي 

 الشمري
 سعودي ذكر 1113086464

 باحث بكالوريوس
 كلي

50 3000 - - - - --- 
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( غير كافي        ) (  كافي      )     عدد العاملين بالجمعية:

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

........               

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .4

 : اإلدارية والتنظيمات اإلدارية الهيئة -أ
 :العمومية الجمعيةالتغير في عدد أعضاء  -١

 .امرأة)          (  .( رجل     24)       : العدد اإلجمالي: العام بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة)          (  .( رجل     24)        العدد اإلجمالي: العام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو    2زيادة/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

 ال يوجد

 

رقم 

 االجتماع

 تاريخ

 االجتماع

الكشف إرفاق  عدد الحضور

التفصيلي 

بالحضور 

والمنوبين ومن 

)يبين  ناب 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 والمحاضر ب

الخاصة باجتماع الجمعية 

خالل خمسة عشر  العمومية

 يوما من تاريخ االجتماع؟

 

 الدعوة نيابة أصالة 

 األولى

   الثانية الدعوة

مرفق  3 21 1443/2/12 1

 بالموقع 

 - نعم
مرفق  

 بالموقع 

مرفق  

 بالموقع 
 نعم 
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية: -٣

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

رقم 

 االجتماع

عدد  تاريخه

 الحضور

الكشف إرفاق 

التفصيلي 

بالحضور 

والمنوبين 

ومن ناب 

)يبين  عنهم

فيه تاريخ 

التحاق العضو 

ونوع 

 العضوية(

 

 الطالبة الجهة

 لالجتماع

/  الوزارة)

 اإلدارة مجلس

 ٪من25  /

 الجمعية

 (العمومية

سبب 

 االجتماع

إرفاق 

 المحضر

إرفاق محضر 

فرز األصوات 

– في حال تم 

 التصويت

 تزويد الوزارةتم هل 

الكشوف والمحاضر ب

الخاصة باجتماع 

 الجمعية العمومية

خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ 

 االجتماع؟

 

 ال يوجد

 

 :من قبل الجمعية العمومية المكّونة اللجان الدائمة -4

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

 :اجتماعات اللجان الدائمة 

 إرفاق المحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

 ال يوجد
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 : اإلدارة مجلس -5

 عضوا 24   للجمعية األساسية لالئحة طبقا   اإلدارةمجلس  أعضاء عدد

 عضوا   اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب المحقق األدنى الحد

  ) سنة / سنوات (   4   اإلدارة مجلس دورة
 

  مجلس اإلدارة : 

 12/2/1443 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

 12/2/1447 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 24 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

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

 تقديم استقالة سبب التغير في عدد األعضاء

 7 عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

 - عدد المعينين من الوزارة

 - نسبة األعضاء المستقلين من سائر المجلس

  )       أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارةجميع 

 ( نعــــم    )    (ال

- 

 نعم هل الموظفين من مجلس اإلدارة تمت الموافقة لهم من الوزارة ؟ -في حال كان الجواب ال 
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 بالموقع إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة

 

 

 

 : العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -6

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

 التنفيذ

إرفاق 

 المحضر 

 قائمة الحضور

 توزيع السالل 14/4/2021 1

 وكفالة االيتام

 يوجد يوجد - نعم

 توزيع الكسوة 14/4/2021 2
 يوجد يوجد - نعم

 صرف الزكاة 14/4/2021 3
 يوجد يوجد - نعم

 مناقشة مشروع الشقق السكنية 14/4/2021 4
 يوجد يوجد - نعم

 توزيع السالل 14/4/2021 5

 

 يوجد يوجد - نعم

6 14/4/2021 
 يوجد يوجد - نعم وكفالة االيتام

 اضافة مستفيدين جدد  14/4/2021 7
 يوجد يوجد - نعم

 مناقشة مخطط الشقق السكنية 14/4/2021 8
 يوجد يوجد - نعم

 مناقشة اختيار مراجع داخلي  14/4/2021 9
 يوجد يوجد - نعم
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 مناقشة الخطة التشغيلية  14/4/2021 10
 يوجد يوجد - نعم

  

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

 ( ال     )       ( نعم    )   

 نوع المنع تاريخه االجتماعرقم 

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه المنع

 السبب اسم العضو

 ال يوجد

 

 :اإلدارية التنظيمات -٧

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

 ( ال      ( نعم     )      شركات أخرى  )

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

 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض سبب التفويض الجهة المفوضة المهام المفوضة فيه

 ال يوجد

 

 

 ( ال    )      الثابتة أو المتنقلة؟     )       ( نعموقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو  هل

 :تعبئة الجدول التالي لكل حالة نعم،يجب جابةاإل إذاكانت

 : نوع التحول

صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير /اختالس )

صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له /مصرح

 ( المتبرع دون علمه

 جراء المتخذاإل سبب التحول المحول أو قيمتهالمبلغ  تاريخ التحول

 للتصحيح

 ال يوجد

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

 :الصرف وأوجه المنصرف المبلغ إجمالي يوضح نقدا   الصرف حالة في

 الجهة المستفيدة الصرف أوجه نقدا   المصروف المبلغ

 ال يوجد

 

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

 نعم الالئحة األساسية للجمعية المحدثة و المعتمدة
 مرفق  بالموقع االلكتروني  

تشتمل على سلم األجور و  بالجمعيةتوجد الئحة للموارد البشرية 

،  مكافأة نهاية الخدمة واإلجازات, والترقيات, والمكافآت, ووالرواتب, 

 وغيرها

 نعم
 مرفق  بالموقع االلكتروني  

 نعم مجلس اإلدارة   معتمدة العينية والنقدية، لصرف المساعداتتوجد الئحة 
 مرفق  بالموقع االلكتروني  

 فيين والموظفين القيادي التنفيذي المدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

راتب المدير إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية التي حدد بها  -؟ الجمعية

 التنفيذي؟

 نعم
 مرفق  بالموقع االلكتروني  

 نعم أخرى
 مرفق  بالموقع االلكتروني  

  

 : اإلدارية السجالت -ت

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

 مالحظات

 - نعم في الجمعية العمومية العضوية سجل السجالت اإلدارية

 - نعم العمومية الجمعية اجتماعات سجل

 - نعم اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

 - نعم الدائمة والمؤقتة اللجان سجل

 - ال سجل النشاطات السجالت الفنية

 - نعم المستفيدين/سجل المنتفعين

 

   :  السياسات -ث

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

 المصالحسياسة تعارض 
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 مقدمي البالغات حمايةوإلبالغ عن المخالفات سياسة ا
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 سياسة خصوصية البيانات
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 سياسة جمع التبرعات
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم
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 سياسة آليات الرقابة واإلشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 سياسة قواعد السلوك
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 سياسة إدارة المتطوعين
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 تمويل اإلرهابمؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم 
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 أخرى ....
 مرفق  بالموقع االلكتروني   نعم

 

  : اإلفصاح -ج

 :هم الجمعية أرصدة من بالسحب المفوضين

 المنصب بمجلس اإلدارة االسم

 رئيس المجلس  ماجد ممدوح   الشريم 

 نائب رئيس مجلس االدارة متعب ممدوح   الشريم 

 المشرف المالي  فايز سعود الشمري

 

 

 :التالية الوثائق عن فصاحاإل تم كيف 

ال  تُفصح مباشرة عند الطلب موقع الجمعية 

يفصح 

 عنها

 ال توجد

 بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وثائق
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب

 النموذج الشامل
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب

 المصالح تضارب سياسة
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب

 المالية القوائم
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب

 وإتالفها بالوثائق االحتفاظ و الخصوصية سياسة
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب

 اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب

 التنفيذي المدير راتب
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب

 أسماء الموظفين القياديين في الجمعية
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب
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 عن المسؤول الشخص هاتف و وعنوان اسم

 الجمعية وثائق و بسجالت االحتفاظ

 نعم
   تُفصح مباشرة عند الطلب

 التقرير السنوي
 نعم

   تُفصح مباشرة عند الطلب

 

 

 

 

 

 

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

إجمالي عدد  عدد المتطوعين خالل هذا العام رقم الجوال اسم المسؤول عن الوحدة

 ساعات المتطوعين

 إناث ذكور

 51 7 44 0505125000 ميس محمد األشرم 

 

 

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أوالمدراء أو الموظفين القياديين لة عالقة عائلية أو تجارية مع عضو  مجلس إدارة أو 

 مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية)   ( نعم   )7  ( ال

 نوع العالقة منصبه اسم الموظف ذي الصلة منصبه اسم الموظف

 )تجارية/عائلية(

 العالقةتفصيل 

نائب رئيس  متعب ممدوح الشريم

 المجلس

  عائلية محاسب حاتم متعب الشريم

 

 

 

 

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

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

 التاريخ سببه قيمة المبلغ الذي تلقاه اسم العضو

 ال يوجد 
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 .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 لاير( 10000تتجاوز  التي المبالغ)

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

 ال يوجد

 

 

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

 :  -إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة الماضية

اسم عضو 

 المجلس 

اسم الطرف الثاني 

 ذي العالقة

المسمى الوظيفي 

 للطرف الثاني

اسم الجهة الداعمة التي يرتبط 

 بها الطرف الثاني

تاريخ بداية 

 الصفقة

تاريخ انتهاء 

 الصفقة

قيمة 

 الصفقة

 ال يوجد

 

 

 الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟  )   (  نعم   )   (  ال لقتهل ت

 إجمالي المبلغ الغرض من المبلغ ) إعانة / خدمة / أخرى( الدولة التي تقع فيها الجهة اسم الجهة 
إرفاق موافقة 

 الوزارة

 ال يوجد

 

 

 

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

اسم الجهة التي تم 

 التعاقد معها
 إرفاق موافقة الوزارة  الغرض من العالقة الدولة التي تقع فيها الجهة

رفاق موافقة الجهة إ

 لمختصةا
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 ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-إن وجد  –العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعيةيرجى اإلفصاح عن 

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

 بتفويض الجمعية العمومية

 يتم االفصاح عنها عند الطلب  3500000 وقف األم برفحاء 

 يتم االفصاح عنها عند الطلب  1800000 قصر االفراح 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الرؤية

 .عبر منظومة استراتيجية ذات كفاءة وفاعلية للمجتمع لتقديم خدمات وبرامج الريادة واإلبداع والمبادرة في األداء

  الرسالة

في المجاالت االجتماعية والخيرية  للمجتمع في تقديم برامج وخدمات مختلفة ومتعددة أن نكون جمعية متميزة ورائدة

والمشاركة في تفعيل   ذات تميز وجودة عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية واألهلية   والتنموية

وأهداف الجمعية من  االجتماعية بما يحقق أهداف وأنشطة الجمعية غير الربحية وفقاً لمجاالت عملنا بما يحقق المسؤولية دور

 .استراتيجي ونموذج عمل رائد وفعالخالل منهج 
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 :وفقا لالئحة األساسيةالجمعية  أهدافما هي  .6
تقديم المساعدات النقدية والعينية  .1

 لألسر  

 استقبال زكاة المال و الصدقات و الكفارات و توزيعها على المحتاجين

 إقامة المشروعات الخيرية الموسمية 

 كفالة األيتام وتحسين أحوالهم المعيشة واالجتماعية والتعليمية والصحية 

 تحمل جميع مصاريف األيتام اليومية والشهرية والسنوية 

  المساعدة في رفع المستوي الصحي و الثقافي و التعليمي و االجتماعي 

 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج 

النشاط أو أو 

 الخدمة

 والخدمات للبرامج وصف

 والنشاطات

إجمالي عدد 

 المستفيدين

هل البرنامج  المصروفات اإليرادات

ضمن نطاق 

الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان البرنامج 

خارج نطاق الخدمة 

)إرفاق  الجغرافي

 موافقة الوزارة ( 

  نعم - - - ترميم المنازل  ترميم 

  نعم - - - كفالة  ايتام 

  نعم - -  اعانة زواج  زواج 

  نعم - - -- اعانات طارئة اعانات طارئة

 

 

 

 ا :بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمه

 جمالي مبلغ المساعداتإ إجمالي عدد المستفيدين عدد المستفيدين نوع المساعدات

 غير سعوديون سعوديون

    22   سعوديون مساعدات أيتام

       سعوديون مساعدات أرامل

       سعوديون مساعدات مطلقات

       سعوديون مساعدات ظروف خاصة

    160   سعوديون مساعدات عينية

   -      أخرى

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

 (  :وجرائم تمويل اإلرهاب

الفئة المستهدفة ) الجمعية العمومية / مجلس  تاريخ البرنامج مقدم البرنامج اسم البرنامج

 اإلدارة / اإلدارات القيادية / العاملين (

 إرفاق كشف الحضور

     

     

 

 )        ( ال      ( نعم    من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )    الشاملتم اعتماد النموذج  هل
 


