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إلفصاح نموذج النموذج الشامل لبيانات ا��معيات األ�لية باململكة العر�ية السعودية �و 
ال��ام�ا  ، وال��امج واأل�شطة) للتحقق من فعالي��ا ومدىواإلدار�ة العامة،( �ابيانا�ل ا��معية

املص��ة.من قبل أ��اب س�ولة الوصول للمعلومة بممارسات ا��وكمة الرشيدة و 

ا��معيات األ�لية اتلنموذج الشامل لبيانل األساسية بياناتال .1
 .......................................................................................................................................................:ممثل ا��معية �� �عبئة و��ة بيانات النموذج اسم -١

 ....................................................................................................................................................................................................................  :ممثل ا��معية رقم جوال -٢

 ....................................................................................................................................................................................................  ملمثل ا��معية: ال��يد اإللك��و�ي - ٣

.................................................................................................................................................................................:( التار�خ بامليالدي )بيانات النموذج لعام  -٤

) فرع     ( ) مقر رئ�س    : (نوع املقر  -٥
)ل��معية  النموذج بياناتبتعبئة من قبل مجلس اإلدارة ( إقرار : أقر أنا املمثل أعاله أن�� مخول 

البيانات األساسية ل��معية األ�لية .2
افية ال���يلية البيانات -أ  والديموغر
 ....................................................................................................................................................................................الرس�� ل��معية: االسم -١

........................................................................................................................:)الرس�� لالسم مغايراً  كونھ حالة ��(ل��معية الش�رة اسم -٢

.......................................................................................................................................................................................................النو�� ل��معية التص�يف -٣

..............................................................................................................................................................................................التص�يف الفر�� األول  .أ

..............................................................................................................................................................................................التص�يف الفر�� الثا�ي .ب

�ناث : ج�س الفئات املس��دفة -4 (  ) ذكور  (  )إناث   (  ) ذكور و
...................................................................................الفئات املس��دفة :  -5
الفئات العمر�ة للفئات املس��دفة : .............................................................. -6
 (   ) �عم             (   ) ال�ل يوجد ش�ادة ���يل ل��معية ؟  -7
 .................................................................... �معيةرقم ���يل ا� - 8

.........................................................................���يل ا��معية تار�خ -9
................................................................ تار�خ ان��اء ش�ادة ال���يل -10

�� حالة عدم وجود الش�ادة، األسباب �� :

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

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

جابر بن خميس صبيح الشراري

جمعية البر الخيرية بطبرجل

أعمال ( بر ) وخدمات اجتماعية

جميع األعمار

U724@hotmail.com
٠٥٣٦٤٢١ ١ ١ ١

١هـ ٤٢٣ /٠٧ /٢١
١هـ ٤ ٤ ٤ /٠٢ /١٤

٢٣٤
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2- .............................................................................................................................................................

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

يوجد لوحة خارجية ل��معية:  (   ) �عم             (   ) ال �ل -11
 �� حالة عدم وجود اللوحة، األسباب �� : 

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

2- ............................................................................................................................................................................................................................................

 (   ) �عم             (   ) ال   معية �امال كما �و م��ل �� النموذجاللوحة تو�� اسم ا��
 (   ) �عم             (   ) ال  اللوحة تو�� رقم ال���يل ا��اص با��معية

(   ) �عم             (   ) ال  للوحة تنص ع�� أن ا��معية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا
..................................................................................................................................................................................................:ات ا��معية�دما��غرا�� �نطاق ال -12

.......................................................................................................................................................................مركز التنمية  االجتماعية املشرف ع�� ا��معية  -13

.......................................................................................................................................................................ا���ة املشرفة فنيا ع�� ا��معية  -14

التواصل بيانات -ب
بيانات التواصل

العنوان الوط��

رقم املب��

اسم الشارع

املنطقة

املوقع ا��غرا�� 

خر�طة 

ال��

املدينة

ال��يديالرمز 

الرقم اإلضا��

صندوق ال��يد

رقم جوال ا��معية

ال�اتف

الفاكس

املوقع اإللك��و�ي

ال��يد اإللك��و�ي

محافظة طبرجل - قرية النباج - قرية الفياض
مركز التنمية اإلجتماعية بالقريات

وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

رقم الوحدة

المنتزه
محافظة طبرجل

www.ber-tabarjal.org.sa
alkiria-tebarjl@hotmail.com

٢٤٨٦

٧٥٩٣١

٨٨
٠٥٠٦٢٨١ ١٣٧
٠١٤٦٢٨١ ١٣٧
٠١٤٦٢٨١ ١٣٧

١١

3 0 . 4 7 6 2 6 5
3 8 . 2 4 6 2 2 7

احداثية موقع جمعية 
البر الخيرية بمحافظة 

طبرجل 
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حسابات التواصل االجتما��

(   ) �عم             (   ) ال املوقع اإللك��و�ي �عمل وقابل للدخول أثناء �عبئة النموذج ول�س تحت اإل�شاء
 (   ) �عم             (   ) الال��يد اإللك��و�ي مفعل 

bertebarjl

966506281137وا�ساب

تو��� / ا�ستقرام / سناب شات / ف�س بوك

http://ber-tabarjal.org.sa/موقع ا��معية
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الفروع وامل�اتب   -ت
(   ) �عم             (   ) ال�ل لدى ا��معية فروع ؟ 

: �معيةتحت إدارة ا� الفروععدد  -

اسم مدير  ( خر�طة) املوقع ا��غرا��العنوان الفرعاسم 

الفرع

رقم التواصل 

(ال�اتف/ا��وال )

افقة  إرفاق مو

الوزارة

   

(   ) �عم             (   ) ال�ل لدى ا��معية م�اتب ؟ 

: �معيةعدد امل�اتب تحت إدارة ا� -

رقم التواصل  املكتب مسؤولاسم  ( خر�طة) املوقع ا��غرا��العنوان اسم املكتب

(ال�اتف/ا��وال)

افقة  إرفاق مو

الوزارة

طالل عطاهللاجمعية البر بالفياض قرية الفياض
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البيانات اإلدار�ة .3
: األعضاء املؤسسون  -أ

أسماء األعضاء املؤسس�نم   

:ا��معية العمومية  بأعضاء بيان -ب

اسم 
العضو

رقم  ا���س ا���سية
ال�و�ة

تار�خ 
امليالد

ج�ة  املدينة
العمل

تار�خ 
االلتحاق

رقم 
ا��وال

ال��يد 
اإللك��و�ي

نوعية 
العضو�ة 
( عامل / 
من�سب / 
فخري / 
شر�� )

االنتظام �� دفع 
االش��ا�ات

(منتظم/غ�� 
منتظم/ ال 

يوجد ��ل 
اش��ا�ات 

اليوجد /محدث
)رسوم

�ل تم 
منح 

بطاقة 
عضو�ة 
للعضو؟

  
  

مرفق

مرفق



لجنة
سعد ملفيالمساعدة

سليمان ضيف اهللا

نافع مقبول
عبدالرحمن شطيط

لجنة
التخطيط

لجنة الموارد

لجنة االعالم
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مجلس اإلدارة :من قبل  املكّونة املؤقتةالدائمة/ ال��ان -ج
ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة
نوع ال��نة 

(دائمة/مؤقتة)؟
اسم رئ�س 

 ال��نة
عدد 

 أعضا��ا
تار�خ بداية  اختصاص�ا

 عمل ال��نة
تار�خ ��اية 
  عمل ال��نة
( �� حال 

�انت ال��نة 
)مؤقتة   

يوجد عضو �ل 
مجلس إدارة �� 

 الدائمة �نة�لا
 (�عم / ال)

إرفاق قرار 
�شكيل 
 ال��نة

من مجلس اإلدارة : املكّونةال��نة التنفيذية  -ح
اسم رئ�س 

 ال��نة
عدد 

 أعضا��ا
قائمة 

بأعضاء 
 ال��نة

امل�ام 
املفوضة فيھ

تار�خ بداية  صالحيا��ا
 عمل ال��نة

تار�خ ��اية عمل 
 ال��نة

إرفاق قرار 
 �شكيل ال��نة
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: املدير التنفيذي -خ
املدير التنفيذي

 االسم

رقم ال�و�ة
ا���سية

تار�خ امليالد
ا���س: رجل/امرأة

لاملؤ�
سنوات ا����ة

) جز�ي/دوام( ك��
ساعات العمل األسبوعية 

( �� حال �ان الدوام جزئيا ) املس�� الوظيفي
ج�ة العمل ( �� حال �ان الدوام جزئيا )

الراتب الش�ري 

ا���ة ال�� تتحمل الراتب
مدة خدمتھ �� ا��معية

م��ل بالتأمينات (�عم/ال)

�عي�ن املدير التنفيذي من مجلس اإلدارةإرفاق قرار 

�ل تم أخذ موافقة الوزارة ع�� �عي�ن املدير؟(�عم/ال)

إرفاق موافقة الوزارة ع�� �عي�ن املدير التنفيذي

العنوان : املنطقة

املدينة 
ال��

الشارع
رقم املب��

صندوق ال��يد

الرمز ال��يدي

الرقم اإلضا��

ا��والرقم 

U724@hotmail.com ال��يد اإللك��و�ي

١٠٥٧٢٦٨٩٧٩

١هـ ٤ ٠٥ /٠٨ /١٩

٤ ســاعة ٠

٦ ســنوات

٨٨
٧٥٩٣١

٨٨

٠٥٣٦٤٢١ ١ ١ ١

نعــم

١ ريــال ٠ ,٦ ٠ ٠

جابر بن خميس صبيح الشراري

رجل

مرفق
تم الرفع للوزارة

لم يتم الرد
منطقة الجوف

محافظة طبرجل
المنتزه

مشاريع المنتزه

جامعي

الجمعية

سنه ونصف
كلي

سعودي
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:املوظفون �� ا��معية  -د

االسم
رقم 

ال�و�ة
املؤ�ل  ا���سية ا���س

املس�� 
الوظيفي

الدوام 
(ك��/جز�ي)

ساعات 
العمل 

األسبوعية 

الراتب 
الش�ري 

ا���ة 
ال�� 

تتحمل 
الراتب

�سبة 
مسا�مة 
الوزارة 

 ��
الراتب 

إن 
وجدت 

مدة 
سنوات 
خدمتھ 

با��معية

إجما�� 
سنوات 

ا����ة

م��ل 
بالتأمينات
(�عم/ال)

) غ�� �ا��        ( (         )  �ا��  عدد العامل�ن با��معية:
..................................................................................................................................................................�س�ب

..........................................................................................................................
لكثرة برامجها وضعف رواتبها
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ا��وكمة واإلدارة واإلفصاح .4
: اإلدار�ة والتنظيمات اإلدار�ة ال�يئة -أ
:العمومية ا��معيةالتغ�� �� عدد أعضاء  -١

.امرأة(          )  .(          ) رجل  : العدد اإلجما��: العام بداية �� العمومية ا��معية أعضاء عدد إجما��
.امرأة(          )  .(          ) رجل   العدد اإلجما��: العام ��اية �� العمومية ا��معية أعضاء عدد إجما��

ز�ادة/نقص (        ) عضو :من بداية السنة األعضاء عدد �� جما�� التغ�� إ

 :العادية ا��معية العمومية اتاجتماع -٢

��صية؟  مص��ة لوجود تاالقرار  �عض ع�� التصو�ت من ا��معية العمومية أعضاء �عض منعم ت �ل
) ال      ) �عم (      (

مالحظاتالس�باسم العضو

رقم 

االجتماع

 تار�خ

االجتماع

إرفاق عدد ا��ضور 

الكشف 

التفصي�� 

با��ضور 

واملنو��ن ومن 

 ناب ع��م

(يب�ن فيھ 

تار�خ التحاق 

العضو ونوع 

العضو�ة)

إرفاق  عقد االجتماع من

محضر 

 االجتماع

إرفاق 

محضر فرز 

 –األصوات 

�� حال تم 

 التصو�ت

 تزو�د الوزارةتم �ل 

الكشوف وا��اضر ب

باجتماع ا��اصة 

 ا��معية العمومية

خالل خمسة عشر 

يوما من تار�خ 

االجتماع؟

الدعوة نيابة أصالة

األو��

 الدعوة

الثانية

1

2

3
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اجتماعات ا��معية العمومية غ�� العادية: -٣

عادية:  (    ) �عــــم             (    )ال غ��  عمومية جمعية اجتماعات �ل عقدت

رقم 
االجتماع

عدد  تار�خھ
ا��ضور 

إرفاق 

الكشف 

التفصي�� 

با��ضور 

واملنو��ن 

ومن ناب 

(يب�ن  ع��م

فيھ تار�خ 

التحاق 

العضو ونوع 

العضو�ة)

 ا���ة
 الطالبة

لالجتماع
/  الوزارة(

 مجلس
  / اإلدارة

 ٪من25
 ا��معية
)العمومية

س�ب 
االجتماع

إرفاق 
ا��ضر

إرفاق محضر 
فرز األصوات 
– �� حال تم 

 التصو�ت

 تزو�د الوزارةتم �ل 

الكشوف ب

وا��اضر ا��اصة 

باجتماع ا��معية 

خالل  العمومية

خمسة عشر يوما 

من تار�خ االجتماع؟

 :من قبل ا��معية العمومية املكّونة ال��ان الدائمة -٤

(    ) �عــــم            (    )ال؟ ت ال��ان الغرض من تنفيذ�ا من حيث انتظام االجتماعات وطر�قة ال�شغيل وفعالية القراراتقحق�ل  
 :اجتماعات ال��ان الدائمة 

 إرفاق ا��ضر أ�م القرارات تار�خھ رقم االجتماع ال��نة
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: اإلدارة مجلس -٥

عضوا.......................ل��معية األساسية لالئحة طبقاً  مجلس اإلدارة أعضاء عدد
..............................عضوااإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب ا��قق األد�ى ا��د
 ( سنة / سنوات )  ...........................................اإلدارة مجلس دورة

 مجلس اإلدارة : 

  تار�خ ت�و�ن مجلس اإلدارة ا��ا��

  تار�خ ان��اء دورة مجلس اإلدارة ا��ا��

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة ا��ا��

 التغ�� �� عدد األعضاء عن الالئحة( ز�ادة/نقص) عضوا

 س�ب التغ�� �� عدد األعضاء

 عدد املنتخب�ن من ا��معية العمومية

 عدد املعين�ن من الوزارة

 �سبة األعضاء املستقل�ن من سائر ا��لس

باست�ناء من وافقت عليھ جميع أعضاء مجلس اإلدارة ل�سوا موظف�ن داخل ا��معية 
(    ) �عــــم            (    )ال     الوزارة

�ل املوظف�ن من مجلس اإلدارة تمت املوافقة ل�م من الوزارة ؟ -�� حال �ان ا��واب ال 

إرفاق موافقة الوزارة ل�ل موظف من مجلس اإلدارة

١هـ ٤٣٧ /٠٣ /٠٤

١هـ ٤٣٧ /٠٣ /٠٤

٧

٧

٧

٧

٪١٠ ٠

٤
٤
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: العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -٦

س�ب عدم  تم تنفيذ�ا (�عم/ال) أ�م القرارات تار�خھ رقم االجتماع
 التنفيذ

إرفاق 
 ا��ضر 

 قائمة ا��ضور 

��صية؟  مص��ة ا��ضور/النقاش/التصو�ت �� �عض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس أعضاء �عض منع تم �ل 
(       ) �عم    (        ) ال

 نوع املنع تار�خھ رقم االجتماع
حضور/نقاش/تصو�ت

موضوع القرار/االجتماع الذي 
 حصل فيھ املنع

اسم 
العضو

الس�ب

 :اإلدار�ة التنظيمات -٧

التنفيذية  أل��اص خارج ا��معية أو �ل تم تفو�ض أي م�مة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عل��ا الالئحة 
 ) ال      ) �عم     (      شر�ات أخرى  (

 ، وا���ة املفوضة والس�ب؟  امل�مة توضيح يجب ، �عم االجابة �انت إذا

تار�خ ��اية التفو�ض تار�خ بداية التفو�ض س�ب التفو�ض ا���ة املفوضة امل�ام املفوضة فيھ

٢٠ ١٩
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(         ) ال وقع تحول �� صرف أو اس��الك أصول ا��معية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     (       ) �عم �ل
 :�عبئة ا��دول التا�� ل�ل حالة �عم،يجب جابةاإل  إذا�انت

: نوع التحول 
صرف أموال أو استخدام�ا  �� مجال غ�� /اختالس (

استخدام�ا �� غ�� ما خصص�ا صرف أموال أو /مصرح
) لھ املت��ع دون علمھ

س�ب  املبلغ ا��ول أو قيمتھ تار�خ التحول 
التحول 

جراء اإل 
 املتخذ

للت��يح

) تحو�ل     ( ) نقدا      ( ) شي�ات      بواسطة: ( ا��معية أموال من الصرف يتم
 :الصرف وأوجھ املنصرف املبلغ إجما�� يو�� نقداً  الصرف حالة ��

ا���ة املستفيدةالصرف أوجھنقداً  املصروف املبلغ

:اللوائح  -ب
إرفاق(�عم/ال) : اللوائح

و املعتمدة �دثةا�الالئحة األساسية ل��معية 

�شتمل ع�� سلم و  با��معيةلموارد ال�شر�ة ل توجد الئحة
م�افأة و اإلجازات, و ال��قيات, و امل�افآت, و األجور والرواتب, 

 وغ���ا،  ��اية ا��دمة 

 معتمدة ،العي�ية والنقدية لصرف املساعداتتوجد الئحة 
 مجلس اإلدارة  

 التنفيذي املدير راتب لتحديد محددة آلية توجد �ل
�انت اإلجابة ال، فما إذا  -؟ ا��معية ���ن واملوظف�ن القيادي

 �� اآللية ال�� حدد ��ا راتب املدير التنفيذي؟

أخرى 
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 : اإلدار�ة ال��الت -ت

التالية:  ال��الت ا��معية �ستخدم
�ل �ستخدمھ ال��ل

ا��معية (�عم/ال)
مالحظات

�� ا��معية العمومية العضو�ة ��ل ال��الت اإلدار�ة

العمومية ا��معية اجتماعات ��ل

اإلدارة مجلس اجتماعات ��ل

الدائمة واملؤقتة ال��ان ��ل

��ل ال�شاطات ال��الت الفنية

من املساعدات املالية  املستفيدين��ل 
، و�تضمن التا�� : ( اسم املستفيد ، والعي�ية

ورقم �و�تھ، و ج�س�تھ ، ومجال املساعدة كـ " 
سداد إيجار / كفالة / ترميم" ، و تار�خ 
" ، و املساعدة ، ونوع الدعم " عي�� أو مادي 

مبلغ املساعدة ، وطر�قة ال�سليم " شيك / 
نقد / تحو�ل / استالم إذا �ان الدعم عي�يا " )

 :  السياسات -ث
 إرفاق (�عم/ال)  لـ : و معتمدة من مجلس اإلدارة �ل لدى ا��معية سياسة مكتو�ة

املصا���عارض سياسة 

مقدمي البالغات حمايةو إلبالغ عن ا��الفات اسياسة 

سياسة خصوصية البيانات

سياسة االحتفاظ بالوثائق و�تالف�ا

جمع الت��عاتسياسة 

آليات الرقابة واإلشراف ع�� املنظمة وفروع�ا وم�ات��ا سياسة 
 وتقييم�ا

مصفوفة الصالحيات ب�ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةسياسة 

التعامل مع الشر�اء املنفذين واألطراف الثالثةسياسة 

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
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قواعد السلوكسياسة 

إدارة املتطوع�نسياسة 

وجرائم تمو�ل اإلر�اب �عمليات غسل األموالاالش�باه مؤشرات 

اإلر�ابعمليات غسل األموال و جرائم تمو�ل الوقاية من سياسة 

أخرى ....

 : اإلفصاح -ج
:�م ا��معية أرصدة من بال��ب املفوض�ن

املنصب بمجلس اإلدارةاالسم

:التالية الوثائق عن فصاحاإل  تم كيف 
ُتف�� مباشرة ا��معيةموقع 

عند الطلب
ال توجد ال يف�� ع��ا

با��معية ا��اصة ا��وكمة و التنظيم وثائق

النموذج الشامل

املصا�� تضارب سياسة

املالية القوائم

 بالوثائق االحتفاظ و ا��صوصية سياسة
 و�تالف�ا

اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

التنفيذي املدير راتب

أسماء املوظف�ن القيادي�ن �� ا��معية

 عن املسؤول ال��ص �اتف و وعنوان اسم
 ا��معية وثائق و ���الت االحتفاظ

التقر�ر السنوي 

عبدالرحمن بن شطيط عيد
سعد ملفي سليم

سليمان ضيف اهللا مسلم

رئيس المجلس
المشرف المالي

نائب الرئيس

�عم �عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم �عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم

�عم
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لدى ا��معية وحدة متخصصة �� إدارة املتطوع�ن ؟ (  ) �عم    (  )  ال �ل

إجما�� عدد  عدد املتطوع�ن خالل �ذا العام ا��والرقم  اسم املسؤول عن الوحدة
ساعات 

املتطوع�ن  إناث ذ�ور 

٢٧٤ محمد هليل
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�ل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أواملدراء أو املوظف�ن القيادي�ن لة عالقة عائلية أو  تجار�ة مع عضو   مجلس إدارة أو مدير 

 أو موظف قيادي آخر  �� ا��معية؟ (       ) �عم           (       ) ال

 نوع العالقة منصبھ اسم املوظف ذي الصلة منصبھ اسم املوظف
(تجار�ة/عائلية)

تفصيل العالقة

ير�� اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية ال�� تلقا�ا أي عضو �� مجلس اإلدارة نظ�� خدمات أو منتجات قدم�ا ل��معية (باست�ناء 
 :  -إن وجد  – �عو�ضاتھ ال�� يتلقا�ا باعتبار عملھ عضوا �� مجلس اإلدارة إن وجدت) وذلك خالل السنوات األر�عة املاضية

التار�خ س�بھ قيمة املبلغ الذي تلقاه اسم العضو

 .وجدت ،إن ا��معية مع ) ��إ ،منتجات خدمات تقديم�ة( تجار  �عامالت لقاء ا��معية من مالية �عو�ضات تلقت ال�� ما ا���ات
: -إن وجد  –التعو�ض قيمة وذكر  ا��دمة وصف مع ر�ال) 10000تتجاوز  ال�� املبالغ(

قيمة التعو�ضوصف ا��دمةا���ة
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مؤسسة مانحة تمنح ير�� اإلفصاح عن أي صفقات تجار�ة تمت ب�ن عضو �� مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير 
 :  -إن وجد  –ا��معية خالل السنوات األر�عة املاضية

اسم عضو 
ا��لس 

اسم الطرف 
الثا�ي ذي 

العالقة

املس�� الوظيفي 
للطرف الثا�ي

اسم ا���ة الداعمة ال�� 
 يرتبط ��ا الطرف الثا�ي

تار�خ بداية 
الصفقة

تار�خ ان��اء 
الصفقة

قيمة 
الصفقة

ا��معية مبالغ من ج�ات خارج اململكة ؟  (   )  �عم   (   )  ال لقت�ل ت

الغرض من املبلغ ( إعانة / خدمة / أخرى) الدولة ال�� تقع ف��ا ا���ة اسم ا���ة 
إجما�� 

املبلغ
إرفاق موافقة 

الوزارة

:-إن وجد  – االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دوليةالتعاقدات أو الشرا�ات أو ير�� اإلفصاح عن 
اسم ا���ة ال�� تم 

 التعاقد مع�ا
الدولة ال�� تقع ف��ا 

 ا���ة
إرفاق موافقة الوزارة  الغرض من العالقة

رفاق موافقة ا���ة إ
 ��تصةا

:-إن وجد  –العقارات واالس�ثمارات ا��اصة با��معيةير�� اإلفصاح عن 

القيمة املاليةنوع العقار/االس�ثمار
إرفاق موافقة ا��معية العمومية أو مجلس 

 اإلدارة بتفو�ض ا��معية العمومية

تم ارفاق البيان ع�� رابط خار�� ( اضغط هنا )

https://cuu.me/4dr

https://drive.google.com/open?id=1VWEKr_2-6o6V1F6-REEQv0UXPUqJwDHc
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ال��امج واأل�شطة .5
 ما �� م�مة (رسالة) ا��معية ال�� �عمل ع�� تحقيق�ا:

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

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

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

 ما �� أ�داف ا��معية وفقا لالئحة األساسية:

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

2-.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3-......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4-......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5-.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

: ا��معيةبيان بال��امج واأل�شطة وا��دمات ال�� تقدم�ا 

نوع ال��نامج 
أو ال�شاط 
أو ا��دمة

 وا��دمات لل��امج وصف
 وال�شاطات

إجما�� عدد 
املستفيدين

هل ال��نامج اإليرادات        املصروفات  

ضمن نطاق 

ا��دمة 

ا��غرا��؟

 ��حال� ان البرنامج خارج 
نطاق ا��دمة ا��غرا�� 

( ارفاق موافقة الوزارة )

استقبال الت��عات , استقبال الز�اة , توز�ع املواد الغذائية

ت ,   توز�ع املوارد النقدية , كسوة العيد , استقبال الصدقا

ا��قيبة املدرسية , مشروع إفطار الصائم , ترميم املنازل

 استقبال كفارة اليم�ن , مساعدة أسر ال��ناء , مساعدة املطلقات

بذل املعروف و�عانة ا��تاج ومد يد العون وفتح الباب ألهل ال�� واإلحسان إليصال صدقا��م ملستحق��ا

�عم941,342 ر�ال سلة غذائية     توز�ع سالت غذائية عن طر�ق بطائق ذكية

�عم239,000 ر�المساعدات الز�اةمساعدات األسر

 ل�ل ي�يمكفالة األيتام
ً
�عم599,550 ر�ال200 ر�ال شهر�ا 512,409 ر�ال

�عم64,221 ر�ال48,133 ر�الافطار الصائم�ن طوال شهر رمضانإفطار صائم

�عمدعم 20 الف ملن ي��وج �عا�ساعانة الزواج

�عمدعم املشار�ع الصغ��ة للمستفيدينمشروع اغناء

1,060,000 ر�ال

170,000 ر�ال

�عمتوف�� ا��قيبة املدرسية للمحتاج�نا��قيبة املدرسية

�عمكسوة األيتام والزي املدر���كسوة العيدين

138,600 ر�ال

253,750 ر�ال

�عمتدر�ب وتأهيل ابناء املستفيدين وموظف�ن ا��معيةتدر�ب وتأهيل

�عممساعدات للمر��� وفق �شروط معينةمساعدات ��ية

38,600 ر�ال

35,000 ر�ال

�عمترميم منازل وسداد إيجارات املستفيدينسداد إيجارات وترميم منازل

�عممساعدات طارئةمساعدات متنوعة

11,000 ر�ال

17,707 ر�ال

�عمغذاء , تمور , ��وم , اجهزة كهر�ائية , كسوة شتاءمساعدات عي�ية 2,228,000 ر�ال �ال 2,122,533 ر

18

250
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ا :بيان بنوع املساعدات ال�� تقدم�ا ا��معيات للمستفيدين و��م�

جما�� مبلغ املساعداتإ إجما�� عدد املستفيدين عدد املستفيدين نوع املساعدات

غ�� سعوديون  سعوديون 
مساعدات أيتام
مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات
مساعدات ظروف 

خاصة
مساعدات عي�ية

أخرى 
ا��موع

ائح واألنظمة بيان بال��امج  ، مخاطر غسل األموال الداخلية املقدمة للعامل�ن �� ا��معية ( برامج تطو�ر�ة ، توعو�ة �� اللو

 )  :وجرائم تمو�ل اإلر�اب

املس��دفة ( ا��معية العمومية الفئة  تار�خ ال��نامج مقدم ال��نامج اسم ال��نامج
مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية /  /

 العامل�ن )

إرفاق كشف 
ا��ضور 

ير�� إرفاق النموذج ،  (        ) ال      (       ) �عم ؟من قبل مجلس اإلدارة قبل �سليمھ  الشاملتم اعتماد النموذج  �ل
طباعتھ واعتماده والتوقيع عليھ من مجلس اإلدارة.الشامل �عد 

599,550 ر�ال

2,228,000 ر�ال

35,000 ر�ال 1818

250250

2,932,420 ر�الجميع املستفيدين




