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، واإلدارية، والبرامج لبياناتها( العامةالجمعية  النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج إلفصاح

 للتحقق من فعاليتها ومدى التزامها بممارسات الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من قبل أصحاب املصلحة. ) واألنشطة

  البيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية .1

 حامد حنيف حياد العتيبي النموذج:اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات  -1

 0580484444الجمعية:رقم جوال ممثل  -2

 hamed@jmihdom.sa  : البريد اإللكتروني ملمثل الجمعية - ٣

 م2018: بامليالدي التاريخلعام بيانات النموذج 

 فرع () يرئيس  مقر  )رئيس ي(: نوع املقر -4

   للجمعيةإقرار: أقر أنا املمثل أعاله أنني مخول من قبل مجلس اإلدارة بتعبئة بيانات النموذج 

 البيانات األساسية للجمعية األهلية .2

افالبيانات التسجيلية  -أ      ةيوالديموغر

 جمعية البر الخيرية بأم الدوم للجمعية:االسم الرسمي  -1

 تنمية :(يالرسم ا لالسمفي حالة كونه مغاير )للجمعية اسم الشهرة  -2

 جمعية البرللجمعية: التصنيف النوعي  -3

 استفسار :األول التصنيف الفرعي  .أ

  الفرعي:التصنيف  .ب

 ذكور وإناث: )إناث(   ()ذكور املستهدفة: جنس الفئات  -4

 ات خاصة_ أيتام أرامل _ مطلقات _ ذوي احتياجأسر فقيرة _ املستهدفة: الفئات  -5

 جميع الفئات العمرية:   الفئات العمرية للفئات املستهدفة -6

  نعم    للجمعية؟هل يوجد شهادة تسجيل  -7

 413 الجمعية:رقم تسجيل  - 8

 1429/2/26الجمعية: تاريخ تسجيل 

 1444/4/19: تاريخ انتهاء شهادة التسجيل -9

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي:  

1.   
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  نعمللجمعية: هل يوجد لوحة خارجية  -10

   نعم :النموذج اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في 

    نعم :اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية 

 ( ال( )نعم)اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 كشب_ نمرا ن _ مقرشنيف _ جفر  مران _ دغيبجة _ أم الدوم  الجمعية:النطاق الجغرافي لخدمات  -12

 مركز التنمية االجتماعية بالطائف : املشرف على الجمعية التنمية االجتماعيةمركز  -13

 الجمعية: الجهة املشرفة فنيا على  -14

 بيانات التواصل   -ب

 

 بيانات التواصل 

  العنوان الوطني

 4404 رقم املبنى 

 العام  اسم الشارع 

 مكة املكرمة  املنطقة

  املوقع الجغرافي )خريطة( 

 مشرفة الحي

 أم الدوم املدينة

 27536 الرمز البريدي

 6522 الرقم اإلضافي

 11 صندوق البريد

 0507036999 رقم جوال الجمعية

 012840600 الهاتف 

  الفاكس 

 املوقع اإللكتروني 

Jmihdom.sa 

 

 Info@jmihdom.sa البريد اإللكتروني 

 jmihdom@ حسابات وسائل التواصل االجتماع  

   نعم:  املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء 

  نعم:البريد اإللكتروني مفعل 
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 الفروع واملكاتب    -ت

  فروع؟هل لدى الجمعية 

 ال

 هل لدى الجمعية مكاتب؟   

   ال
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 البيانات اإلدارية  3.

  املؤسسون: األعضاء-أ
 سماء األعضاء املؤسسين أ م

 الذيابي  ضويان  صالح سعد  .1

 الذيابي سفير  سهل عائض   .2

 الذيابي  شعوف عويض عطا هللا  .3

 صقر سعود مخضار العريفي   .4

 عواد مطلق ثائب العتيبي    .5

   يعامر سرور العتيب  .6

 عقاب سويف   .7

 نادر سعيد صائل العتيبي   .8

 صالح مرزوق نهار العتيبي   .9

 هالل عقيل هالل العتيبي   .10

 سفر مشعل طليميس العتيبي   .11



 

  

 

 )مرفق اكسل( بيان بأعضاء الجمعية العمومية:ب.  

 



  

  

المؤهل  تاريخ الميالد  السجل المدني اسم العضو
 العلمي

مكان العمل  مكان الميالد 
 والمسمى

الدورات بالمجلس  تاريخ العضوية االيميل الجوال
 بالتاريخ

 الرمز البريدي 
 ص.ب 

االنتظام في دفع   نوع العضوية 
 االشتراكات 

هل تم منح بطافة 
 عضوية 

صالح سعد ضويان 
 العتيبي 

 ام الدوم ام الدوم بكالوريوس 3/3/1388 1049209560
 معلم 

 20/3/1429من  10/11/1428  500505121

 الى 
20/3/1433 

 ومن 
20/3/1433 

 الى 
20/3/1436 

 
  22/4/1436من 

 
  22/4/1440الى 

 

15878 

 ص.ب 
11 

   عامل  

 رجل اعمال  الطائف  ثانوي  1/7/1378 1019729878 نمر حديجان الذيابي 
 ام الدوم 

 20/3/1429من  10/11/1428  504706482

 الى 
20/3/1433 

 و من 
20/3/1433 

 الى 
20/3/1436 

 
  22/4/1436من 

 
 22/4/1440الى 

   عامل  

 معلم     سبكالوريو   هالل عقيل الذيابي 
 ام الدوم 

 20/3/1429من  10/11/1428  

 الى 
20/3/1433 

 و من 
20/3/1433 

 الى 
20/3/1436 

 
 

   عامل 

 موظف    سبكالوريو 1/7/1393 1064031444 ماجد شراع العتيبي
 المويه 

   عامل   10/11/1438  554447102



 

  

عويض  عطاهللا
 العتيبي  

 معلم    ماجستير  1/7/1396 1072750597
 ام الدوم 

 
556720755 

 20/3/1429من  10/11/1428 

 الى 
20/3/1433 

 و من 
20/3/1433 

 الى 
20/3/1436 

 
  22/4/1436من 

 
 22/4/1440الى 

   عامل 

مشعل فارس 
 العتيبي

 متقاعد  ام الدوم  ثانوي  1/7/1388 1033621440

542799106 

  22/4/1436من  10/11/1428 

 
 22/4/1440الى 

   عامل 

عبيد نور بخيت  
 العتيبي

 متقاعد    سبكالوريو 1/7/1388 1032989109
555722223 

   عامل   1/1/1438 

سعود فضيض هالل 
 الذيابي

 متقاعد    ثانوي  1/7/1383 1003041587
547610460 

   عامل   1/1/1438 

سعد مسلط سفر 
 الذيابي

 معلم     سبكالوريو 25/3/1397 1024419087
 503051838 ام الدوم 

   عامل   1/1/1438 

 فايز شميس العتيبي

 عسكري     سبكالوريو 1/9/1396 1039760184
 554333030 ام الدوم 

   عامل   10/11/1428 

عبدهللا نور بخيت  
 الذيابي

 متقاعد   ثانوي  1/7/1386 1070144678
555715803 

   عامل   1/1/1438 

عطاهللا راشد بخيت 
 العتيبي

 متقاعد   ثانوي  1/7/1389 1023556515
504553360 

   عامل   10/11/1438 

 احمد عبدهللا العتيبي

 معلم     سبكالوريو 1/4/1402 1018926400
 ahmad426@hotmail.com 554000426 ام الدوم 

   عامل   10/11/1438

   عامل   10/11/1438  504727639 متقاعد   بكالوريوس  1/7/1400 1051413027 بندر عايش العتيبي

   عامل   10/11/1438  505307854   ثانوي  15/6/1385 101185754 فهد سعد ضويان
سهل عائض 

 العتيبي
 معلم    بكالوريوس  1/7/1384 101505683

 506542208 ام الدوم 
   عامل   10/11/1428 

محمد عبدهللا غالب  
 العتيبي

 رجل اعمال   ثانوي  29/2/1402 1018926384
552428555 

   عامل   10/11/1438 

   عامل   10/11/1438  559173082 موظف   ثانوي  1/7/1394 1029691175 عيد مرزوق الذيابي

 ماجد منير العتيبي
 معلم     سبكالوريو 13/6/1402 1054210339

 569702779 ام الدوم 
   عامل   10/11/1438 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدر فيحان العتيبي

 معلم   مقر شيف   سبكالوريو 15/9/1406 1067295715
         ام الدوم 

555915114 

  22/4/1436من  10/11/1434 

 
 22/4/1440الى 

   عامل 

 رازن حمود العتيبي

 معلم   رضوان  سبكالوريو 2/3/1401 1028929436
 ام الدوم 

 

  22/4/1436من  10/11/1434 

 
 22/4/1440الى 

   عامل 

منصور مرزوق 
 العتيبي

 موظف  الحفر   1/1/1399 1083499549

546039903 

  22/4/1436من  10/11/1434 

 
 22/4/1440الى 

   عامل 

عوض سعيد 
 العتيبي

 موظف  ام الدوم  سبكالوريو 10/2/1394 1058973114
 ام الدوم 

558667755 

Awad-s-1394@hotmail.com 10/11/1434  22/4/1436من  

 
 22/4/1440الى 

   عامل 

 سعد سعيد العازمي

 متقاعد   ثانوي  1/7/1366 1040229534

505714477 

  10/11/1434من  10/11/1434 

 
 22/4/1440الى 

   عامل 

سلطان عبدهللا 
 العتيبي

 موظف ام الدوم   سبكالوريو 30/5/1411 1088770993

546424885 

Zzz8516@gmail.com 
 

   عامل   10/11/1439

 ذيب حمدان العتيبي 

 موظف   سبكالوريو 21/3/1391 1046167175

543475559 

tthh888@hotmail.com 
 

   عامل   10/11/1439

 سفير سعود العتيبي
 موظف   سبكالوريو 15/1/1409 1069777009

 506721650 ام الدوم 
   عامل   10/11/1439 

   عامل   10/11/1439  0556639074 عسكري    ثانوي  28/12/1402 1052637657 عايد مطلق العتيبي

نايف صنهات 
 العتيبي 

ضواحي  ثانوي  1/7/1478 1049850074
 المويه 

  22/4/1436من   10/11/1438  543475559 متقاعد 

 
 22/4/1440الى 

   عامل 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل الجمعية العموميةج. 

إرفاق قرار 

تشكيل 

 اللجنة

 هل يوجد عضو 

مجلس إدارة في  

 اللجنة الدائمة 

 )  نعم / ال (

 تاريخ نهاية 

 عمل اللجنة 

 ( في حال كانت اللجنة مؤقتة)

تاريخ بداية  

 عمل اللجنة 

 عدد  اختصاصها 

 أعضائها

اسم رئيس  

 اللجنة

نوع اللجنة  

 ؟ (دائمة/مؤقتة)

 اسـم

 الـلـجـنـة 

 12/ 1440  نعم 
 / 21 

مراجعة  
الحسابات 
واالطالع  
 عليها 

عطا هللا  6
عويض 
شعوف  
 العتيب   

 اللجنة المالية دائمة

 

 

 

 



  

  

 

 مرفق اكسل   : بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية -ب

 

 الميالدتاريخ  السجل المدني اسم العضو
المؤهل 
 العلمي

مكان 
 الميالد

المسمى 
 الوظيفي  

 الوظيفية بالمجلس  تاريخ االلتحاق  االيميل الجوال
مدة الخدمة 
 بالمجلس  

هل العضو 
مقيم في 
منطقة  
المقر 

 الرئيسي 

طريقة  
 االلتحاق 

العضو 
 مستقل 

 ام الدوم بكالوريوس 3/3/1388 1049209560 صالح سعد ضويان العتيبي
 الدومام 

 نعم  انتخاب  نعم  سنوات 10 الرئيس  10/11/1428   500505121

 معلم

 الطائف  ثانوي  1/7/1378 1019729878 نمر حديجان الذيابي

رجل 
 نعم  انتخاب  نعم  سنوات 10 عضو  10/11/1428   504706482 اعمال 

 ام الدوم 

   ماجستير  1/7/1396 1072750597 عطاهللا عويض العتيبي 
   معلم 

 نعم  انتخاب  نعم  سنوات 10 امين الصندوق  10/11/1428  
 556720755 ام الدوم 

 نعم  انتخاب  نعم  سنوات 10 عضو  10/11/1428   542799106 متقاعد  ام الدوم  ثانوي  1/7/1388 1033621440 مشعل فارس العتيبي

 مقر شيف   بكالوريوس 15/9/1406 1067295715 بدر فيحان العتيبي
 معلم 

 نعم  انتخاب  نعم  سنوات  6 عضو  10/11/1434   555915114
 ام الدوم 

 رضوان  بكالوريوس 2/3/1401 1028929436 رازن حمود العتيبي
 معلم 

 نعم  انتخاب  نعم  سنوات  6 عضو  10/11/1434    
 ام الدوم 

 نعم  انتخاب  نعم  سنوات  6 عضو  10/11/1434   546039903 موظف  الحفر    1/1/1399 1083499549 منصور مرزوق العتيبي

 ام الدوم  بكالوريوس 10/2/1394 1058973114 عوض سعيد العتيبي 
 موظف 

558667755 
Awad-s-

1394@hotmail.com 
 نعم  انتخاب  نعم  سنوات  6 نائب رئيس  10/11/1434

 ام الدوم 

 ثانوي  1/7/1478 1049850074 نايف صنهات العتيبي 
ضواحي 

 المويه 
 نعم  انتخاب  نعم  سنين  عضو   10/11/1438   543475559 متقاعد 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل مجلس اإلدارة:  -ت

إرفاق قرار  

تشكيل 

 اللجنة

هل يوجد 

 عضو 

مجلس إدارة 

في اللجنة 

 الدائمة  

 ) نعم / ال ( 

 تاريخ نهاية  

عمل  

 اللجنة 

( في حال  

كانت 

اللجنة 

 مؤقتة ) 

تاريخ  

بداية عمل 

 اللجنة

 عدد  اختصاصها  

 أعضائها  

اسم رئيس  

 اللجنة

(  نوع اللجنة

 )؟ دائمة/مؤقتة

 اسـم 

 الـلـجـنـة 

 / 10/ 18  نعم 

2018 

قبول ملفات 

  المستفيدين

صالح  3

سعيد  

 العتيب   

 اللجنة االجتماعية دائمة

         

 

  

 اللجنة التنفيذية املكّونة من مجلس اإلدارة:   -ث

 إرفاق قرار 

 تشكيل اللجنة

عمل  تاريخ نهاية 

 اللجنة

بداية تاريخ 

 اللجنة عمل

 املهام صالحياتها 

 املفوضة فيه 

قائمة  

بأعضاء 

 اللجنة

 عدد

 أعضائها 

 رئيس اللجنة اسم 
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 املدير التنفيذي:   -ج

 املدير التنفيذي 

 1060863998  الهويةرقم 
 سعودي   الجنسية
 1409/9/1  تاريخ امليالد 
 رجل  الجنس: رجل/امرأة
 بكالوريوس   املؤهل
 سنوات  6  سنوات الخبرة
 كلي    (دوام( كلي/جزئي
 40   ساعات العمل األسبوعية

   في حال كان الدوام جزئيا ((املسمى الوظيفي 

  (جزئياجهة العمل( في حال كان الدوام 

اتب الشهر ي  9000  الر
اتب  الجمعية  الجهة التي تتحمل الر
 سنوات  5  مدة خدمته في الجمعية

 نعم  )نعم/ال( مسجل بالتأمينات
  إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة 

 مكة املكرمة العنوان: املنطقة
 أم الدوم   املدينة
  نمران  الحي

 العام  الشارع
   رقم املبنى

 11  صندوق البريد 
 27538  الرمز البريدي
   الرقم اإلضافي

 0580484444  رقم الجوال
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 hamed@jmihdom.sa  البريد اإللكتروني

 

 

 

 

 

 املوظفون في الجمعية:   -ح

 املؤهل الجنسية الجنس رقم الهوية االسم
 الدوام   

 )كلي/جزئي(
 املسمى الوظيفي

ساعات العمل 

 األسبوعية

الراتب  

 الشهري 

الجهة التي 

 تتحمل الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في الراتب أن  

 وجدت

اجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مدة سنوات خدمته 

 بالجمعية

مسجل  

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

ناصر رجاء 

 عميش العتيبي
 نعم    الجمعية  5500 48 املسؤول املالي كلي ثانوي   ذكر 1042742237

مخلد غازي 

 صالح العازمي
 نعم 4 4  الجمعية  3000 48 مسؤول االيتام  كلي ثانوي   ذكر 1019076056

حراز سعيد 

 عايض العتيبي

 

 جزئي سبكالوريو   ذكر 1006504698
الباحث  

 االجتماعي 
 ال    الجمعية  1500 24

خالد نشاط 

 سلطان العتيبي
 ال    الجمعية  1500 24 مسؤول االعالم جزئي ثانوي   ذكر 1101427639

سهيل سهل  

 عائض الذيابي

 

 كلي سبكالوريو   ذكر 1087050025
مسؤول  

 الشركات 
 نعم    الجمعية   48

مجهولة مفرس 

 فارس العتيبي
 جزئي سبكالوريو   انثى 1058174739

الباحثة  

 االجتماعية 
 ال    الجمعية  1500 24

بدر نغيمش ريم 

 العتيبي
 جزئي   انثى 1078117627

مسؤولة البرامج  

 النسائية
 ال    الجمعية  1500 24

محمد فهيد 

 طليمس العتيبي
 جزئي سبكالوريو   ذكر 1062161599

مسؤول  

 العالقات العامة 
 ال    الجمعية  2000 24

جمال حنيف 

 صنيتان العتيبي
 ال    الجمعية  1500 24 مسؤول البرامج  جزئي   ذكر 1025684760

عياد  يعبد الهاد 

 ذعار العتيبي
 جزئي سبكالوريو   ذكر 1038381396

مسؤول تقنية  

 املعلومات
 ال    الجمعية  1500 24

محمد مطلق 

 حسين العتيبي
 ال    الجمعية  1500 24 األوقاف مسؤول  جزئي ثانوي   ذكر 1054001860

mailto:hamed@jmihdom.sa
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ماجد مناحي 

 ناحي السميري 
1056658790       1500      

 

  (غير كافي)   )كافي(  عدد العاملين بالجمعية:  

توسع نشاطات الجمعية    بسببغير كافي    

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

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4

 الهيئة اإلدارية والتنظيمات اإلدارية:   -أ

 التغير في عدد أعضاء الجمعية العمومية:   •

 العدد اإلجمالي: :إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام 30   (.)امرأة          )رجل.( 

    إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمالي: 30   (.)امرأة          رجل.() 

 (  0)زيادة/نقص   التغير في عدد األعضاء من بداية السنة: إجمالي  عضو 

 

_ 

 

 

 

 

 

  

 اجتماعات الجمعية العمومية العادية:   •

 

 

 هل تم تزويد الوزارة

بالكشوف واملحاضر 

 الخاصة باجتماع 

الجمعية العمومية 

خالل خمسة عشر يوما 

 من تاريخ

 االجتماع؟

  

 إرفاق 

محضر 

فرز 

األصوات 

في حال  –

تم 

  التصويت

 إرفاق 

 محضر 

 االجتماع  

 عقد االجتماع من  

 إرفاق 

 الكشف 

التفصيلي  

 بالحضور  

واملنوبين 

ومن ناب 

 عنهم 

تاريخ    ر الحضو عدد 

 االجتماع 

رقم  

 االجتماع  
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يبين فيه   (  

تاريخ  

التحاق  

العضو  

ونوع 

   ) العضوية

  

  

 الدعوة    

 الثانية 

الدعوة 

 األولى 

  أصالة  نيابة  

الدعوة     نعم

 االولى

  14 12/19  /

2018 11 

         
 

         
 

 هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرا رات لوجود مصلحة شخصية؟   

 ال  (ال))نعم(        

 اسم العضو  السبب  مالحظات  
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  •

   (    )ال (هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غي ر عادية: )نعـم

هل تم تزويد  

الوزارة 

 بالكشوف 

واملحاضر  

الخاصة 

باجتماع  

الجمعية 

 العمومية خالل  

خمسة عشر  

 يوما 

من تاريخ  

 االجتماع؟  

  

إرفاق 

محضر فرز 

 األصوات 

في حال   –

تم 

 التصويت

 إرفاق 

 املحضر  

 سبب  

       االجتماع 

 الجهة  

الطالبة  

   لالجتماع

الوزارة /  (

 مجلس 

 اإلدارة /  

٪من  25

الجمعية  

 العمومية) 

 إرفاق 

 الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين 

 ومن ناب 

يبين  ( عنهم

فيه تاريخ 

 التحاق 

العضو 

ونوع 

 العضوية

(  

  

عدد 

  ر الحضو 

 ر 

رقم                                   تاريخه 

                 االجتماع 

تعديل    نعم

 الالئحة

مجلس 

 االدارة

 23 2018/3/11  12 
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 اللجان الدائمة املكّونة من قبل الجمعية العمومية:  •

 هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟  

               نعـم                                                                                                                            

 

 

 اللجان الدائمة:   

 اللجنة  رقم االجتماع   تاريخه  أهم القرارات  إرفاق املحضر  

 الماليةاللجنة  1 22/  8/  2019  

 

 

 

  اإلدارة:مجلس   •

 عضوا    (11)للجمعية  األساسية    ا لالئحة  عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبق

 عضوا 5        الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة

 سنوات  4دورة مجلس اإلدارة.

  

 مجلس اإلدارة: 

 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي   1436/4/22
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 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي   1441/4/8

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي   10

 (التغير في عدد األعضاء عن الالئحة زيادة/نقص)عضوا  عضو 2

 سبب التغير في عدد األعضاء  الوفاة

 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية  19

 عدد املعينين من الوزارة   2

 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس   %100

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

    (الوزارة )ال

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

 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة   

 

 

 

 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام:   •

قائمة  

 الحضور 

  إرفاق 

  املحضر 

  سبب 

عدم 

 التنفيذ 

تم  

تنفيذها  

 نعم/ال

( ) 

القراراتأهم أهم  

 القرارات

 

 تاريخهتاريخه

رقم  

االجتماعرقم  

 االجتماع 
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د .   - 1

صالح بن 

حمود 

  التويجري

 

صالح بن  - 2

  سعد العتيب   

 

عطا هللا   - 3

عويض 

  العتيب   

 

مشعل   - 4

فارس 

  العتيب   

 

منصور    - 5

مرزوق  

  العتيب   

اعتماد فتح بنك سامبا   نعم  

 وبنك الرياض 
2018 / 3 / 

12 

10 

بدر   - 1

فيحان 

 الذياب   

 

نايف  - 2

صنهات 

  الذياب   

 

مخلد   - 3

 غازي العازم  

 

منصور    -4

مرزوق  

  العتيب   

 نعم  

 

 

تم االطالع على التقرير  

الخاص بالخطة  

  التشغيلية

2018 / 5 / 

12 

11 

د .   - 1

صالح بن 

حمود 

  التويجري

صالح بن  - 2

  سعد العتيب   

 

ينظر في وقف تحفيظ   نعم  

القران ليكون مقر للقسم 

 النسائي

2018 / 10 / 18 7 
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عطا هللا   - 3

عويض 

  العتيب   

 

مشعل   - 4

فارس 

  العتيب   

 

منصور    - 5

مرزوق  

  العتيب   

د .   - 1

صالح بن 

حمود 

  التويجري

صالح بن  - 2

  سعد العتيب   

 

عطا هللا   - 3

عويض 

  العتيب   

 

مشعل   - 4

فارس 

  العتيب   

 

منصور    - 5

مرزوق  

  العتيب   

ريال   100استقطاع شهري  نعم  

 ألعضاء املجلس

2018 / 10 / 11 12 

 

 

 

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

 ال
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  :التنظيمات اإلدارية:   •

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

  ال : شركات أخرى 

 

  

    

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

 

 

 

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

 

  

ائح:  -ب  اللو

 اللوائح:   () نعم/ال  إرفاق 

   واملعتمدة.الالئحة األساسية للجمعية املحدثة  نعم  

موجود عىل 
OneDrive 

دليل  
سياسات 
وقواعد 
الموارد 
ية  البشر
v1.01 
2019 

على سلم   وتشتملتوجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية  نعم  

  ،واإلجازات ،والترقيات ،واملكافآت  ،األجور والرواتب

 وغيرها   ،ومكافأة نهاية الخدمة

توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية، معتمدة   نعم 

 مجلس اإلدارة    

 نعم  

 

 هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي  

إذا كانت اإلجابة ال، فما   -واملوظفين القياديين في الجمعية؟ 

 هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟  
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 أخر ى    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السجالت اإلدارية:  -ت

  

 تستخدم الجمعية السجالت التالية:  

هل تستخدمه  مالحظات  

 ( ) ال/الجمعية نعم

   السجل 

 سجل العضوية في الجمعية العمومية   نعم 

 السجالت اإلدارية

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية   نعم 

 سجل اجتماعات مجلس اإلدارة   نعم 

 سجل اللجان الدائمة واملؤقتة   نعم 

 سجل النشاطات   نعم 

 السجالت الفنية 

سجل املستفيدين من املساعدات   نعم   

اسم   :(ويتضمن التالياملالية والعينية، 

،  وجنسيتهاملستفيد، ورقم هويته، 

ومجال املساعدة كـ " سداد إيجار /  

املساعدة،   وتاريخ "،كفالة / ترميم

 ومبلغ “،ونوع الدعم " عيني أو مادي 

املساعدة، وطريقة التسليم " شيك / 

نقد / تحويل / استالم إذا كان الدعم 

 عينيا " )  
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 السياسات:     -ث

 من مجلس اإلدارة لـ:   ومعتمدةهل لدى الجمعية سياسة مكتوبة   (نعم/ال) إرفاق   

 سياسة تعارض املصالح   نعم 

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات   نعم 

 OneDriveموجود عىل 

Data Privacy Policy 
 سياسة خصوصية البيانات   نعم

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها  نعم 

 سياسة جمع التبرعات   نعم 

سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها   نعم 

 وتقييمها  

 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   نغم 

 سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة   نعم 

 OneDriveموجود عىل 
_القطاع  

_قن ن _للعاملي   
 الميثاق_األخالق 

 سياسة قواعد السلوك  نعم 

 سياسة إدارة املتطوعين   نعم 

 مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب   نعم 

 تمويل اإلرهاب  وجرائمسياسة الوقاية من عمليات غسل األموال  نعم 

 أخرى ....    

 



 

  

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية   26

  

   

 اإلفصاح:    -ج

 املفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم:  

 االسم    املنصب بمجلس اإلدارة 

 رئيس
 صالح سعد العتيبي

 

 عوض سعيد العتيبي الرئيس نائب 

 عطا هللا عويض العتيبي أمين الصندوق 

  

 

 

 كيف تم ا إلفصاح عن الوثائق التالية:   

 ُتفصح مباشرة  ال يفصح عنها  ال توجد 

 عند الطلب 

   موقع الجمعية  

      
 

الخاصة   والحوكمةالتنظيم  قوثائ

 بالجمعية  

      
 

 النموذج الشامل 

      
 

 سياسة تضارب املصالح  

      
 

 القوائم املالية  

      
 

  واالحتفاظ سياسة الخصوصية 

 بالوثائق وإتالفها 

      
 

 أسماء أعضـاء مجالـس اإلدارة  

      
 

 راتب املدير التنفيذي  

      
 

 أسماء املوظفين القياديين في الجمعية  

      
 

الشخص املسؤول   وهاتفاسم وعنوان 

 الجمعية   ووثائقعن االحتفاظ بسجالت 
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 وي التقرير السن

  

 

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

إجمالي عدد  

ساعات  

 املتطوعين  

 اسم املسؤول عن الوحدة  رقم الجوال   عدد املتطوعين خالل هذا العام 

 ذكو ر  إناث 

 خالد نشاط سلطان العتيب     966590479005 10 15 114

 

مجلس إدارة أو مدير أو   و مع عض وتجاريةعالقة عائلية أ  لهأو املوظفين القياديين  واملدراءهل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة 

 ال  موظف قيادي آخر في الجمعية؟ 

  

باستثناء  (  عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعيةيرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي 

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

 اسم العضو  قيمة املبلغ الذي تلقاه   سببه   التاريخ  

    

  

إن ، مع الجمعية ....( إلخ )خدمات، منتجاتية تقديم ر تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجاما الجهات التي 

 وجدت.

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

 الجهة   وصف الخدمة  قيمة التعويض  

 مؤسسة سعود فضيض  وأملنيوم الوقف تركيب أبواب وشبابيك  52000

 مؤسسة محمد فايز  دفعة تركيب مصادر للوقف الخيري  16000

 محالت علي نافل  قيمة بوية للوقف الخيري  17000

  مؤسسة شاطي الخليج دفعة تركيب مطابخ  25000

اقع + تطبيق جوال 40500  معهد الدراسات للتدريب  دورة أساسيات حاسب + تصاميم مو

 معهد الدراسات للتدريب دورة انجليزي  13000
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 الشركة السعودية للكهرباء  دخولية كهرباء الوقف  181837

  شركة مبادرة الخير قسط قرض الزواج  397221

 صندوق استدامة الراجحي قسط الوقف الخيري  600000

 معهد الدراسات للتدريب دورة حاسب آلي  50500

  مؤسسة املبرمج األول  تركيب نظام حلول  15000

افيك وتصوير  27000   معهد الدراسات دورة جر

 ريادة املستقبل  برنامج عناية لأليتام  28200

 وكالة النخبة للدعاية  دعاية وإعالن  15315

 مؤسسة املعايير التقنية تصميم متجر إلكتروني 20003

 ريادة املستقبل  برنامج سواعد 62826

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ال يوجد   :-إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

  

 ال  ؟هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج اململكة

  

 ال يوجد   : -إن وجد  –تفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية يرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو اال 

  

 : -إن وجد  –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية

إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس  

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية  
 نوع العقار/االستثمار   القيمة املالية  

 محالت تجارية 1.500.000 
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ي 7.000.000   وقف خي 

 بنمران وقف اليتيم  4.500.000 

 عمارة تجارية + ورش 1.250.00 

  

 
 

  

 البرامج واألنشطة  .5

 ؟  الجمعية التي تعمل على تحقيقهارسالة ما هي مهمة  

 لتحقيق األهداف املجتمعيةوبمصداقية عالية ومستدامة في بيئة عمل محفزة فيذ برامج تنموية تن

 

   ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساس ي 

 املساهمة في بناء مجتمع واعي   – 1

 تنمية املوارد املالية للجمعية  2

 ياجات الضرورية للمستفيدين تاملساهمة في توفير االح  3

 قيق االكتفاء الذاتي لهمحلتحتاجين املتأهيل وتمكين  4

 توفير بيئة عمل مؤسس ي  – 5

 (أكسل مرفق  ) :بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية
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  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها: 

   نوع املساعدات عدد املستفيدين  إجمالي عدد املستفيدين   إجمالي مبلغ املساعدات 

 سعوديو ن  غير سعوديو ن 

  مساعدات أيتام 270 0 270 696.200

 وأرامل ومطلقات

أسر مساعدات   120 0 120 147.900

 فقيرة

 زواجمساعدات   15 0 15 75.000

 طارئة مساعدات      

 مساعدات عينية  930 0 930 176.624

 أخر ى    

 املجموع 1335 0 1335 1.095.724

  

ائح واألنظمة، مخاطر غسل األموال   بيان بالبرامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية( برامج تطويرية، توعوية في اللو

ائم تمويل اإلرهاب:   وجر
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 إرفاق كشف  

 ر  الحضو 

الفئة املستهدفة( الجمعية  

 العمومية 

مجلس اإلدارة / اإلدارات  /

القيادية / العاملين  

  ( 

 اسم البرنامج   مقدم البرنامج   تاريخ البرنامج  

ي  اعداده] ن بالقطاع الخبر  / 12 / 2018 العاملير
13  

د. سالم  
  
 القحطانن

دورة إدارة 
المشاري    ع 
افية  اإلحبر

pmp 

  

الشامل بعد   يرجى إرفاق النموذجال،  )نعم(  )       ؟(اإلدارة قبل تسليمههل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس 

  طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس اإلدارة.

  

 [: AA2R1] تعليق عليه

المطلوب هو مايخص @عياد عبدالهادي [: 3R1يب] تعليق عليه
 .م فقط2018عام 

لست موجود بالجمعية و ال اعلم عنها   2018[: AA4R1] تعليق عليه
  لعدم وجود سجالت يمكن الرجوع لها 

 شر

نأمل منكم تزويدنا بإرفاق  @حنيف جمال [: 5يب] تعليق عليه
افيةكشف   نامج ) دورة إدارة المشاري    ع االحي   أسماء الحضور لهذا الي 

pmp )  وشكرا لكم 2018لعام  
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