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الجمعية   إلفصاح  نموذج  هو  السعودية  العربية  باململكة  األهلية  الجمعيات  لبيانات  االشمل  النموذج 

لبيانتها ) العامة ، واإلدارية ، والبرامج واألنشطة ( للتحقق من فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة  

 .  الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من قبل أصحاب املصلحة 
 

 األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية   تالبيانا -1

 نادر بن إبراهيم عذيبي    اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج :  -1

 0561003355 رقم جوال ممثل الجمعية :   -2

 fazzah.2030@gmail.com البريد االلكتروني ملمثل الجمعية :  -3

 م 2021 بيانات النموذج لعام )التاريخ بامليالدي ( :  -4

 )  ( فرع  ( مقر رئيس   مستأجر نوع املقر : )  -5

 .للجمعية( أنني مخول من قبل مجلس اإلدارة بتعبئة بيانات النموذج  )إقرار: أقر أنا املمثل أعاله  -6

 البيانات األساسية للجمعية األهلية   -2

افية   -أ  البيانات التسجيلية والديموغر

 جمعية التطوع األهلية باملدينة املنورة فزعة – الرسمي للجمعية/للفرع كامــال  االسم -7

 جمعية فزعة -الرسمي لالسم مغاير  كونه حالة في ) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -8

 جمعية أهلية   النوعي للجمعية التصنيف -9

   إناث/ذكور (      )        إناث(   )   ذكور (   ) جنس الفئات املستهدفة :  -10

ائح املجتمع في املدينة املنورة  الفئات املستهدفة :  -11  كافة شر

ائح املجتمع  الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -12  كافة شر

 )    (  غير موجودة       (  موجودة  )    :لجمعيةلشهادة تسجيل هل يوجد   -13

 ( 781)  الجمعية : رقم تسجيل  -14

   هـ 16/08/1437 : تأسيس الجمعية تـــــاريــــخ -15

 ه 13/01/1445تاريخ انتهاء شهادة التسجيل :  -16

 )   ( ال       ( نعم    هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  )  -17

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي :  

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

 ( اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع ) 

 (اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية ) 
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 ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت:  

 ال يوجد االجراءات املتعلقة إن وجدت:  

 املدينة املنورةالنطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :  -18

 مركز التنمية االجتماعية باملدينة املنورة .:  مركز التنمية االجتماعية املشرف على الجمعية   -19

 على الجمعية    -20
ً
 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  :الجهة املشرفة فنيا

 بيانات التواصل   -ب

   بيانات التواصل

 DMAK4329 نوان الوطين عال

 4329 رقم املبنى  

 جبار بن صخر اسم الشارع 

 املدينة املنورة املنطقة 

 42317 الخالدية، ،FM65+X2H املوقع اجلغرايف )خريطة (

 حي الخالدية احلي 

 املدينة املنورة املدينة 

 42317 الرمز الربيدي 

 7973 الرقم اإلضايف 

 3707 صندوق الربيد 

 0543017014 رقم جوال اجلمعية 

 920033475 اهلاتف 

 - الفاكس 

 https://fazzah.org.sa املوقع االلكرتوني 

 fazzah.2030@gmail.com الربيد االلكرتوني 

 Fazah_2030@  االجتماعيحسابات وسائل التواصل 

 

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

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

 (ال  هل لدى الجمعية فروع ؟ )  ( نعم      ) 

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية :   -

املوقع اجلغرايف  العنوان الفرع اسم 
 )خريطة(

 رقم التواصل  اسم مدير الفرع 
 ) اهلاتف/ اجلوال ( 

إرفاق موافقة 
  الوزارة

        

 

 

 (ال  ؟ )  ( نعم      )  مكاتب هل لدى الجمعية 

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية :   -

املوقع اجلغرايف  العنوان الفرع اسم 
 )خريطة(

رقم التواصل )  اسم مسؤول املكتب 
 اهلاتف/ اجلوال ( 

إرفاق موافقة 
 الوزارة 
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 البيانات اإلدارية 

 البيانات اإلدارية :  -1

 األعضاء املؤسسون :  

 أمساء األعضاء املؤسسني م  

 د. سعيد دليم مبارك القحطاني 1
 أ. نادر ابراهيم على العذييب 2

 أ.  تركي عبداهلل حممد املطوع 3
 أ. ياسر صاحل مصطفى راجح 4
 أ. ماهر عطا اهلل فائز اجلهين 5
 د. نايف هزاع سليمان الشريف 6
 حسن جعفر بن عبدالعزيزد.   7
 القحطانيم. عبد احلكيم سعيد   8
 أ. جنوى سعيد مبارك السحمان 9
 أ. فاطمة سعيد دليم السحمان 10
 فهد علي تركي احلربيأ.   11
 د. سامر مقبول حممد الشريف 12
 آل مانع عليد.  مشبب حممد  13
 عبداهلل علي أندجيانيأ.   14
 مثيب املطريي أ. عوض روجيي 15
 أ. رضوان أسامه اهلامشي عبد املالك 16
 السمرييعبداهلل سلمان  ابراهيمأ.  17
 أ.إياد نزار علي زللي 18
 أ.سعود مربوك املطريي 19
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 الجمعية العمومية    بأعضاء بيان -ب 
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 يوجد ال :  الجمعية العمومية املؤسسة من قبل املؤقتة  /اللجان الدائمة  - ت

 نوع اللجنة  أســـــــم الـلـجـنـــة
 )دائمة /مؤقتة(

اسم رئيس 
 اللجنة

عدد 
 أعضائها

تاريخ  اختصاصها
بداية 
 اللجنة

تاريخ نهاية عمل 
اللجنة ) يف حال كانت 

 مؤقتة(

هل يوجد عضو 
جملس إدارة يف 
 اللجنة الدائمة 

إرفاق تشكيل 
 اللجنة

         

 

 

 بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية : 
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 ال يوجد مجلس اإلدارة   : املؤسسة من قبل املؤقتة  /اللجان الدائمة  -ت 

أســـــــم 
 الـلـجـنـــة

 نوع اللجنة 
)دائمة 

 مؤقتة(/

اسم رئيس 
 اللجنة

عدد 
 أعضائها

تاريخ بداية  اختصاصها
 اللجنة

تاريخ نهاية 
 عمل اللجنة 

هل يوجد عضو جملس إدارة 
يف اللجنة الدائمة 

 )نعم/ال(

إرفاق تشكيل 
 اللجنة

         

 

 

   اللجنة التنفيذية املكونة من مجلس اإلدارة  -ج
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   املدير التنفيذي  -ج

 املدير التنفيذي
 نادر بن إبراهيم عذييب االسم 

 -  رقم اهلوية 
 سعودي اجلنسية 

 1983/07/09 تاريخ امليالد 

 رجل اجلنس : رجل /امرأة 
 بكالوريوس املؤهل 

 سنوات 5 سنوات اخلربة 
 جزئي دوام )كلي /جزئي(

 ساعة 20 ساعات العمل األسبوعية 
 املسمى الوظيفي 

 )يف حال كان الدوام جزئيًا(
 املدير العام

 -  الراتب الشهري 
 متطوع اجلهة اليت تتحمل الراتب 

 سنوات 5 مدة خدمته يف اجلمعية 
 نعم االجتماعية )نعم/ال( بالتأميناتمسجل 

 -  إرفاق موافقة الوزارة على تعيني املدير التنفيذي
 املدينة املنورة العنوان : املنطقة 

 املدينة املنورة املدينة 
 -  رقم املبنى

 3707 صندوق الربيد 

 41481 الرمز الربيدي 

 7973 الرقم اإلضايف 

 0561003355 رقم اجلوال 
 fazzah.2030@gmail.com الربيد اإللكرتوني 
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   املوظفون بالجمعية   -د
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 ( غير كافي  )  (  كافي       )  عدد العاملين بالجمعية: 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .4

 اإلدارية التنظيمات و  اإلدارية الهيئة - أ

 :العمومية  الجمعية .1

 .امرأة( 4)  .( رجل16)   عام  : العدد اإلجمالي:ال  بداية في  العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي 

 .امرأة ( 4)  .( رجل 16)    العدد اإلجمالي: :  عامال نهاية في  العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي 

 ( عضو1)  نقصزيادة/  :من بداية السنة  األعضاء  عدد  في  اجمالي التغير 

 
 :  العادياجتماع الجمعية العمومية   .2

رقم 
 االجتماع

 تارخيه

الكشف التفصيلي  عدد احلضور
باحلضور واملنوبني ومن 

  ناب عنهم
) يبني فيه تاريخ 

التحاق العضو ونوع 
 العضوية (

 عقد االجتماع من
إرفاق 

ضر حم
 االجتماع

إرفاق حمضر 
فرز األصوات  

يف حال مت 
 التصويت

هل مت تزويد الوزارة 
بالكشوف واحملاضر اخلاصة 

العمومية  اجلمعيةباجتماع 
خالل مخسة عشر يومَا من 

 تاريخ االجتماع

 الدعوة نيابة  أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

  ال يوجد احملضر   الكشف 1 9 9/2022/ 26 5
 

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

 ( ( نعم )    ال ) 

 مالحظات السبب اسم العضو
   

 

 (ال ( نعــــم             )     عادية:  )  غير  عمومية  جمعية اجتماعات هل عقدت  .3

رقم 
 االجتماع

 تارخيه

الكشف التفصيلي  عدد احلضور
باحلضور واملنوبني ومن 

  ناب عنهم
فيه تاريخ التحاق  ) يبني

 العضو ونوع العضوية (

 عقد االجتماع من
إرفاق 

ضر حم
 االجتماع

إرفاق حمضر 
فرز األصوات  

يف حال مت 
 التصويت

هل مت تزويد الوزارة 
بالكشوف واحملاضر اخلاصة 
باجتماع اجلمعية العمومية 
خالل مخسة عشر يومَا من 

 تاريخ االجتماع

 الدعوة نيابة  أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

          

 

https://drive.google.com/file/d/1E-68WD_xITLxN5ua3KcGY9cU37z6M8K6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-68WD_xITLxN5ua3KcGY9cU37z6M8K6/view?usp=sharing
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 ال يوجد  :املكونة من قبل الجمعية العمومية   اللجان الدائمة  .4

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

 القراراتأهم  تارخيه رقم االجتماع اللجنة
 مت إرفاق احملضر

 )نعم/ال(
     

 :اإلدارة مجلس .5

 لالئحة األساسية للجمعية  
ً
   ( 9) عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

َ
 عضوا

  ( 5) املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة   األدنىالحد 
ً
 عضوا

 .سنوات ( 4) دورة مجلس اإلدارة 

 للدورة الثانية جملس اإلدارة

 ـه1442/03/15 تاريخ تكوين جملس اإلدارة احلالي

 ـه1446/03/04 تاريخ انتهاء دورة جملس اإلدارة احلالي
 أعضاء (6)  عدد أعضاء جملس اإلدارة احلالي

 نقص  - (1)  زيادة (3) التغري يف عدد األعضاء عن الالئحة )زيادة/نقص(عضوًا

 العضوعدم تفرغ  سبب التغري يف عدد األعضاء
 عضوًا (18)  عدد املنتخبني من اجلمعية العمومية

 أعضاء (7)  عدد املعينني من الوزارة

 مجيع أعضاء جملس اإلدارة ليسوا موظفني داخل اجلمعية باستثناء 
 من وافقت هلم الوزارة ؟

 - 

 -  إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من جملس اإلدارة
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 :العام اجتماعات مجلس اإلدارة خالل   .6

رقم 
 االجتماع

 أهم القرارات إن وجدت تارخيه
مت تنفيذها 

 )نعم/ال(
سبب عدم 

 التنفيذ
 مت إرفاق احملضر

 )نعم/ال(
قائمة 
 احلضور

 نعم  نعم م2021اعتماد اخلطة التشغيلية جلمعية التطوع اخلريية فزعة لعام 2021/02/17 1
 

  نعم  نعم .املوافقة على انشاء متجر فزعة اإللكرتوني 2021/04/25 2
  نعم  نعم اعتماد عقود املوظفني باجلمعية للدورة الثانية للجمعية. 2021/04/25 3
  نعم  نعم التعاقد مع مراجع خمتص إلدارة وتأسيس إدارة اجلمعية الداخلية. 2021/08/22 4

  نعم  نعم .باالعرتاض على تقرير زيارة احلوكمةرفع خطاب  2021/11/22 5

 

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

 شخصية؟  

 ( ال   )       ( نعم    ) 

 

 السبب اسم العضو املنعموضوع القرار/االجتماع الذي حصل فيه  حضور/نقاش/تصويت نوع املنع تارخيه رقم االجتماع

      

 

 :اإلدارية التنظيمات  -7

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

الجمعية أو شركات أخرى  )( نعم     ) 


 ( ال 

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

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

     

 

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

 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:    يجب نعم، اإلجابة  كانت إذا

صرف  / صرف أموال أو استخدامها  يف جمال غري مصرح / اختالس ) نوع التحول
 ( أموال أو استخدامها يف غري ما خصصها له املتربع دون علمه

 االجراء املتخذ سبب التحول املبلغ احملول أو قيمته تاريخ التحول

     



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 14

 

 

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

  الصرف حالة في 
ً
 :الصرف وأوجه  املنصرف املبلغ  إجمالي  يوضح نقدا

 

 اجلهة املستفيدة جمال الصرف املبلغ املصروف نقدا

    

 

 اللوائح   -ب

 إرفاق )نعم/ال( اللوائح
 االساسية الالئحة نعم الالئحة األساسية للجمعية حمدثة ومعتمدة

 تواملكافئاوالرواتب توجد الئحة للموارد البشرية باجلمعية وتشتمل على سلم األجور 
 نهاية اخلدمة ةومكافأوالرتقيات 

 الئحة املوار البشرية نعم

 املساعدات صرف الئحة نعم الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ، معتمدة جملس اإلدارة توجد
اذا كانت  اجلمعية؟ هل توجد آلية حمددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفني القيادين يف

 التنفيذي؟ اإلجابة ال، فما عي االلية اليت حدد بها راتب املدير 
 املدير التنفيذي نعم

 

 اإلدارية :   السجالت -ت -ت

 التالية:   السجالت  الجمعية تستخدم

 
 السجل

هل تستخدمه اجلمعية 
 )نعم/ال(

 مالحظات

السجالت 
 اإلدارية

  نعم يف اجلمعية العمومية  العضوية سجل
  نعم اجتماعات اجلمعية العمومية  سجل
  نعم اجتماعات جملس اإلدارة  سجل
  نعم اللجان الدائمة واملؤقتة  سجل

السجالت 
 الفنية

  نعم سجل النشاطات
املستفيدين من املساعدات املالية والعينية يتضمن التالي : ) اسم سجل 

املستفيد ، ورقم هويته ، وجنسيته ، وجمال املساعدة كـ"سداد اجيار 
كفالة /ترميم" وتاريخ املساعدة ،ونوع الدعم " عيين أو مادي " ومبلغ /

 املساعدة ، وطريقة التسليم " شيك/نقد /حتويل / استالم اذا كان الدعم
 عينيًا ( 

 نعم

 

https://drive.google.com/file/d/1GA0rK-AiPFUs9PwUEGmec4Eyr2oSKMqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GA0rK-AiPFUs9PwUEGmec4Eyr2oSKMqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12JhfJnNj6Ix7khzrPSFAiLLqAnDzOJpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzODhbfj1IWWk09k--hISMeQ3vCO1V7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzODhbfj1IWWk09k--hISMeQ3vCO1V7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzODhbfj1IWWk09k--hISMeQ3vCO1V7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GA0rK-AiPFUs9PwUEGmec4Eyr2oSKMqA/view?usp=sharing
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 :ج ـ السياسات

 إرفاق )نعم/ال( هل لدى اجلمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من جملس اإلدارة ل: 

 السياسة نعم سياسة تعارض املصاحل  

 السياسة نعم سياسة اإلبالغ عن املخالفات ومحاية مقدمي البالغات 

 السياسة نعم سياسة خصوصية البيانات 

 السياسة نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

 السياسة نعم سياسة مجع التربعات 

 السياسة نعم سياسة آليات الرقابة واالشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

 السياسة نعم سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 السياسة نعم سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة 

 السياسة نعم سياسة قواعد السلوك 

 السياسة نعم سياسة إدارة املتطوعني 

 السياسة نعم مؤشرات االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهاب 

 السياسة نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب 

 السياسة نعم أخرى ......

 

 

 :د ـ اإلفصاح

 :    هم الجمعية  أرصدة  من بالسحب املفوضين

 املنصب مبجلس االدارة االسم
 رئيس جملس اإلدارة القحطانيد. سعيد دليم مبارك 

 نائب رئيس جملس اإلدارة أ. نادر ابراهيم على العذييب
 املشرف املالي أ.  تركي عبداهلل حممد املطوع

 

 

 

https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
https://fazzah.org.sa/gov.php
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 :التالية  الوثائق عناإلفصاح  تم يف يك

موقع  
 اجلمعية

ُتفصح 
مباشرة عند 

 الطلب

ال يفصح 
 عنها

 ال توجد

 باجلمعية اخلاصة احلوكمة و التنظيم وثائق
    

 النموذج الشامل 
    

 املصاحل تضارب سياسة
    

 املالية القوائم
    

 وإتالفها بالوثائق االحتفاظ و اخلصوصية سياسة
    

 اإلدارة جمالـس أعضــاء أمساء
    

 التنفيذي  املدير راتب
    

 أمساء املوظفني القياديني يف اجلمعية
    

 اجلمعية وثائق و بسجالت االحتفاظ عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم
    

 التقرير السنوي
    

 

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

 رقم اجلوال اسم املسؤول عن الوحدة
إمجالي عدد ساعات  عدد املتطوعني خالل هذا العام

 إناث ذكور املتطوعني
 34776 3830 4864 0558202340 أ.أجماد هاشم نزهة

 

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

( نعم           )     )    ؟  الجمعية في اخر  أو موظف قيادي


 ( ال

 منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف
 نوع العالقة

 )جتاريه /عائلية(
تفصيل 
 العالقة

       

 

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

 في مجلس اإلدارة إن وجدت ( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية 
ً
)باستثناء تعويضاته التي يتلقها باعتبار عمله عضوا

   إن وجد : –
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 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم عضو اجمللس

    
 

  ، الجمعية   مع  (الخ  ،منتجات خدمات   تقديم )تجارية تعامالت لقاء الجمعية من  مالية تعويضات تلقت  التي  ما الجهات

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

 

 التعويضقيمة  وصف اخلدمة اجلهة
   

 

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

 إن وجد :   –تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

 

عضو اسم 
 اجمللس

اسم الطرف الثاني 
 ذي العالقة

اسم اجلهة الداعمة اليت يرتبط بها 
 الطرف الثاني

تاريخ بداية 
 الصفقة

انتهاء تاريخ 
 الصفقة

 قيمة الصفقة

      

 

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

 إرفاق موافقة الوزارة  إمجالي املبلغ  الغرض من املبلغ )إعانة /خدمة/أخرى (  الدولة اليت تقع فيها اجلهة  اجلهة  اسم 
     

 

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

اليت مت  اسم اجلهة
 التعاقد معها

إرفاق موافقة   العالقة الغرض من  الدولة اليت تقع فيها اجلهة 
 الوزارة 

اجلهة إرفاق موافقة 
  املختصة 

     

 

 إن وجد :    –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية  

 القيمة املالية نوع العقار /االستثمار
إرفاق موافقة اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة بتفويض 

 اجلمعية العمومية 
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 البرامج واألنشطة  .5

 الجمعية التي تعمل على تحقيقها :   ماهي مهمة )رسالة ( 

 . نشر ثقافة التطوع-

 

 لالئحة 
ً
   :األساسيةماهي أهداف الجمعية وفقا

 ترسيخ رسالة التطوع في مختلف املجاالت، وتوضيح مسارات جديدة في منهجيات التطوع.  -1

 تمكين الشباب في املجاالت التطوعية ورفع كفاءة ممارساتهم التطوعية.  -2

 املساهمة في استدامة معيار التطوع اإلحترافي.  -3

 إبتكار الدراسات واألبحاث التي تخدم املجاالت التطوعية وتحديثها بشكل دوري.  -4

 م.2030تعزيز ثقافة العمل التطوعي املدروس لتحقيق رؤية اململكة  -5

 ها وزيادة نتائجها التنموية.رفع جودة املبادرات واملمارسات االجتماعية ونقلها إلى نطاف اإلبتكار لدعم إستدامت -6

 تمييز متطوعي موسمي الحج والعمرة وخدمة الحرمين الشرفين بآلية التطوع اإلحترافي.  -7

 مساندة املتطوعين من كافة الجهات بكل ما يخدم توجهاتهم التطوعية. -8

 :  بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها 

نوع الربنامج أو النشاط 
 أو اخلدمة

للربامج واخلدمات وصف 
 والنشاطات

إمجالي 
عدد 

 املستفيدين
 املصروفات اإليرادات

هل الربنامج ضمن 
نطاقة اخلدمة 

 اجلغرايف

يف حال كان الربنامج 
خارج نطاقة اخلدمة 

اجلغرايف ) إرفاق 
 موافقة الوزارة (

   63000.00 00 9000 افطار صائم مبادرة مد املدينة

   2532.00 00 3360 عبوات املياهتوزيع  مبادرة دعوة

 فرحة عيد
توزيع حلويات وهدايا العيد لألسر 

 املتعففة
725 00 36270.00   

 وجبات افطار صائم
 مع منصة احسان

   10343.00 00 13000 توزيع وجبات ساخة

 وجبات السحور
  توزيع 

 سحور ساخة للصائمني  
3000 00 21000.00   

 الغذايةالسالل 
توزيع السالل الغذائية لالسر 

املتعففة بدعم من جمموعة العطري 
 للتجارة والصناعة

304 00 60720.00   

   2725.00 00 45 صيانة مركبات كبار السن مبادرة 65
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 عمرة املتطوعني
حتمل تكاليف عمرة املتطوعني 

 املميزين لتحفيزهم
120 

00 
10223.00   

   3003860 00 152 صرف الزكاة زكاة الغارمني

   70505.00 00 35 صرف الزكاة لفقراء املدينة زكاة الفقراء

 االضاحي
توزيع االضاحي يف وقتها ألسر 

 مستفدي اجلمعية
28 

00 
5400   

   20300 00 10 تكاليف العالج اعانة املرضى

مؤمتر اليوم السعودي 
 والعاملي للتطوع

 210 االحتفال السنوي باملتطوعني
00 

167811.00   

 

  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

 نوع املساعدات
إمجالي عدد  عدد املستفيدين

 املستفيدين
 امجالي مبلغ املساعدات

 غري سعوديون سعوديون
 20300 10 7 3 ظروف خاصةمساعدات 

 34500 115 15 100 عينيةمساعدات 

 73500 20 15 5 ىآخر

 128300 145 37 108 اجملموع
 

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

ائم تمويل اإلرهاب (   : األموال وجر

 تاريخ الربنامج مقدم الربنامج اسم الربنامج
الفئة املستهدفة ) اجلمعية العمومية /جملس 

 اإلدارة / االدارات القيادية / العاملني (
 إرفاق كشف احلضور

 كشف احلضور العاملني 2021/01/03 مدير اجلمعية للموظفنياللقاء التعريفي السنوي 
خماطر غسل األموال وجرائم 

 متويل اإلرهاب
 كشف احلضور العاملني /062021/01 أ.عبداهلل املطريي

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

 . رةا الشامل بعد طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس االد

 

https://drive.google.com/file/d/1i-WAFePZecaAv2T0emGbb7QSdqy5yPci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tlGTnglyLppOY8SHSWSVmkgAIbGza1zn/view?usp=sharing

