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السعودية هو نموذج   العربية  باململكة  الجمعيات األهلية  لبيانات  النموذج االشمل 

لبيانتها   الجمعية  من   واألنشطة(والبرامج    واإلدارية،  )العامة،إلفصاح  للتحقق 

فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من 

  املصلحة.قبل أصحاب 
 

 األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية   تالبيانا -1

 خميس صبيح الشراري  جابر بن النموذج: اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات  -1

 0506281137 الجمعية:رقم جوال ممثل  -2

 الجمعيةالبريد االلكتروني ملمثل  -3

 م2022: بامليالدي(بيانات النموذج لعام )التاريخ  -4

 فرع   رئيس )(مقر  (✓) املقر:نوع  -5

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

 البيانات األساسية للجمعية األهلية   -2

افية   - أ  البيانات التسجيلية والديموغر

 جمعية البر الخيرية بمحافظة طبرجل  :كامــالالرسمي للجمعية/للفرع  االسم -1

 ................................................  الرسمي لالسم مغاير  كونه حالة في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -2

 اجتماعية  وخدمات بر اعمال  :للجمعيةالنوعي  التصنيف -3

  إناث/ذكور  (✓)   إناث  )(  ذكور  () املستهدفة:جنس الفئات   -4

 ................................................  املستهدفة:الفئات  -5

 جميع األعمار  املستهدفة:الفئات العمرية للفئات  -6

 (  غير موجودة    )              موجودة(✓) :لجمعيةلدة تسجيل شهاهل يوجد  -7

 234الجمعية: رقم تسجيل  -8

 هـ 21/7/1423:تأسيس الجمعية تـــــاريــــخ -9

 هـ 2/1444/ 14التسجيل:  تاريخ انتهاء شهادة  -10

  هي:األسباب  الشهادة،في حال عدم وجود 

1-......................................................................................................................................................................................................................................... .................................................... 
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 )   ( ال       نعم         (✓الفرع: )هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/ -11

  هي:في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب 

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

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

 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  (✓)

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 بعة لها طبرجل والقري التا محافظةالجمعية: النطاق الجغرافي لخدمات   -12

 مركز التنمية االجتماعية بالقريات الجمعية:مركز التنمية االجتماعية املشرف على   -13

 على   -14
ً
 وارد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة امل الجمعية:الجهة املشرفة فنيا

 بيانات التواصل  -ب

 بيانات التواصل  

 11رقم الوحدة -2486 نوان الوطني  عال

     6413  - 74763طبرجل 

 2486 رقم املبنى   

  اسم الشارع 

 الجوف املنطقة  

 5 6 2 6 7 4 .0 3 خريطة(املوقع الجغرافي ) 

3 8. 2 4 6 2 2 7 

  الخيرية البر ة جمعي موقع احداثية

 طبرجل  بمحافظة

 املنتزه  الحي 

 طبرجل  املدينة  

 74763 الرمز البريدي  

 6413 الرقم اإلضافي 

 88 صندوق البريد 

 0506281137 رقم جوال الجمعية 

 0146281137 الهاتف 
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 ( 103تحويلة ) 0146281137 الفاكس 

 tabarjal.org.sa-https://www.ber املوقع االلكتروني  

 tebarjl@hotmail.com-alkiria البريد االلكتروني  

 Bertebarjl   االجتماعي حسابات وسائل التواصل 

 966506281137 واتساب 

 ال  نعم       )( (✓)  اإلنشاءاملوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت 

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

 نعم      )(ال    (✓) فروع؟هل لدى الجمعية 

   الجمعية:عدد الفروع تحت إدارة  -

املوقع الجغرافي   العنوان  الفرع اسم 

 )خريطة(

رقم التواصل   اسم مدير الفرع 

  الجوال( /)الهاتف

افقة   إرفاق مو

   الوزارة

✓ 0568877760 طالل عطا هللا سليم الفياض  قرية الفياض   فرع الفياض  
 

      

      

      

 

 

 

 (ال  ✓نعم      ) )( مكاتب؟هل لدى الجمعية 

  الجمعية:عدد املكاتب تحت إدارة   -

 /)الهاتفرقم التواصل  اسم مسؤول املكتب  املوقع الجغرافي )خريطة( العنوان  الفرع اسم 

  الجوال(

افقة   إرفاق مو

 الوزارة  
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 البيانات اإلدارية

   اإلدارية:البيانات  -3

   املؤسسون:األعضاء  - أ

 أسماء األعضاء املؤسسين م

  

 مرفق 

  

 

 الجمعية العمومية   بأعضاء بيان -ب 

اسم  

 العضو

رقم  الجنس  الجنسية 

 الهوية 

تاريخ 

 امليالد 

تاريخ  جهة العمل

 االلتحاق 

رقم 

 الجوال 

البريد 

 االلكتروني 

نوعية  

العضوية )  

عامل /  

منتسب  

فخري/  /

 شهري( 

االنتظام في دفع  

 االشتراكات 

)منتظم/غير منتظم/ ال  

يوجد سجل اشتراكات  

 محدث(

هل تم منح  

بطاقة 

عضوية  

 ؟  للعضو 

            

     
 مرفق

      

            

            

 

   العمومية:الجمعية  املؤسسة من قبل املؤقتة   / اللجان الدائمة  - ت

 أســـــــم الـلـجـنـــة
 نوع اللجنة  

مؤقتة( /)دائمة   

اسم رئيس  

 اللجنة

عدد 

 أعضائها 
 اختصاصها 

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

حال    )فياللجنة 

 كانت اللجنة مؤقتة( 

هل يوجد عضو  

مجلس إدارة في  

اللجنة الدائمة  

 )نعم/ال( 

إرفاق تشكيل  

 اللجنة
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   الجمعية:بيان أعضاء مجلس إدارة  -ث
    املجلس أعضاء    

عبد الرحمن  االسم 

 شطيط عيد 

سليمان ضيف  

 هللا مسلم

مفلح محمد 

 مفلح الشراري 

صيف هللا 

 مبارك حمدان

صباح فرحان 

 منيع الشراري 

نافع مقبول  

 عقيل الشراري 

سعيد جحليش 

 قبالن الشراري 

 1036976361 1042967255 1036539680 1040602029 1019143906 1024883157 1041359512 رقم الهوية

 سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  الجنسية  

 ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر الجنس 

 1372/07/01هـ 1387/02/17هـ 1393/01/16هـ 1404/11/07هـ 1386/07/28هـ 1392/07/25هـ 1392/08/13هـ تاريخ امليالد

كفاءة   دبلوم صحي  بكالوريوس سبكالوريو  بكالوريوس سبكالوريو  ماجستير  املؤهل

 )املتوسطة( 

جهة العمل 

 الرسمية  

مستشفى  وزارة العدل  التعليموزارة   وزارة التعليم  شركة الكهرباء  شركة الكهرباء 

 طبرجل العام

 رجل أعمال 

املسمى 

 الوظيفي 

 مدير فرع

 طبرجل

نائب مدير فرع  

 طبرجل

الشؤون املالية  

واإلدارية 

بمكتب التعليم 

 بطبرجل

 عمل حر اداري   معلم 

 0504895475 0504864812 0502246120 0556789484 0553394339 0504972527 0535813559 رقم الجوال 

البريد  

 االلكتروني 

       

الوظيفة 

 باملجلس 

نائب رئيس   رئيس املجلس 

 املجلس

 عضو  األمين العام عضو  عضو  املشرف املالي 

مدة الخدمة  

 باملجلس 

2 2 1 1 1 2 2 

 1437 1437 1442 1441 1442 1437 1437 تاريخ االلتحاق 

املكافأة إن 

 وجدت 

       

هل العضو 

مقيم في منطقة 

  املقر الرئيس

 )نعم/ال( 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

طريقة 

  االلتحاق

)انتخاب/تعيين 

 من الوزارة( 

 انتخاب  انتخاب  انتخاب  انتخاب  انتخاب  انتخاب  انتخاب 

في حالة كون  

االلتحاق  

بالتعيين من  
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الوزارة يرجى 

 بيان السبب 

  العضو مستقل

)نعم/ال/ال 

 يمكن التحقق( 

       

 

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

أســـــــم  

 الـلـجـنـــة 

 نوع اللجنة  

)دائمة 

مؤقتة( /  

اسم رئيس  

 اللجنة 

عدد 

 أعضائها 
 اختصاصها 

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية عمل  

حال  )فياللجنة 

كانت اللجنة  

 مؤقتة( 

هل يوجد  

عضو مجلس  

إدارة في اللجنة  

الدائمة 

 )نعم/ال( 

إرفاق تشكيل  

 اللجنة 

لجنة 

 املساعدات 
 نعم نعم  هـ 6/5/1441 صرف املساعدات  3 نافع مقبول  دائمة

لجنة 

التخطيط  

 واملوارد

 دائمة
سليمان ضيف  

 هللا
3 

  التخطيط وتنمية

 موارد الجمعية 
 نعم نعم  هـ 6/5/1441

اللجنة  

 االعالمية
 دائمة

عبد الرحمن  

 شطيط 
 نعم نعم  هـ 6/5/1441  3

 

 

   اللجنة التنفيذية املكونة من مجلس اإلدارة  -ج

أســـــــم رئيس 

 الـلـجـنـــة 

عدد 

 أعضائها 

قائمة بأعضاء  

 اللجنة  

املهام 

املفوض  

 فيها 

 صالحياتها 
تاريخ بداية 

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية عمل  

اللجنة ) في حال 

كانت اللجنة  

 مؤقتة( 

إرفاق  

تشكيل  

 اللجنة 
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    املدير التنفيذي -ج

 املدير التنفيذي 

 جابر بن خميس صبيح الشراري  االسم  

 1057268979 رقم الهوية 

 سعودي الجنسية 

 هـ 19/08/1405 تاريخ امليالد 

 رجل  رجل /امرأة  الجنس:

 جامعي  املؤهل 

 سنوات 5 سنوات الخبرة  

 كلي دوام )كلي /جزئي( 

 ساعة 40 ساعات العمل األسبوعية  

 )
ً
  املسمى الوظيفي )في حال كان الدوام جزئيا

 11.490 الراتب الشهري  

 الجمعية الجهة التي تتحمل الراتب  

 سنوات 9 مدة خدمته في الجمعية 

 نعم االجتماعية )نعم/ال( بالتأميناتمسجل 

افقة الوزارة على تعيين املدير   نعم التنفيذي إرفاق مو

 الجوف املنطقة   العنوان:

 طبرجل  املدينة  

 املنتزه  الحي 

 املنتزه   الشارع 

 8476 رقم املبنى 

 88 صندوق البريد 

 74766 الرمز البريدي  

 3991 الرقم اإلضافي 

 0536421111 رقم الجوال 

 hotmail.com724U @ البريد اإللكتروني  
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    املوظفون بالجمعية  -د

 االسم 
رقم 

 الهوية 
 املؤهل الجنسية  الجنس 

املسمى  

 الوظيفي 

 الدوام   

 )كلي/جزئي( 

ساعات  

العمل 

 األسبوعية 

الراتب  

 الشهري 

الجهة  

التي  

تتحمل 

 الراتب 

نسبة  

مساهمة  

الوزارة في  

الراتب إن  

 وجدت 

مدة سنوات  

خدمته  

 بالجمعية

إجمالي  

سنوات  

 الخبرة 

مسجل 

 بالتأمينات 

 )نعم/ال( 

              

       
 مرفق

      

              

              

 

)  كافي () عدد العاملين بالجمعية: 
✓
 غير كافي (

 عدم خبرة للموظفين في مجال األعمال الحديثة ب بسب
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح . 4

 اإلدارية التنظيماتو  اإلدارية  الهيئة  - أ

 :العمومية  الجمعية .1

 .امرأة(       )      .( رجل53 )     العدد اإلجمالي: عام:ال بداية  في العمومية  الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(     )       .( رجل53  )      اإلجمالي: العدد: عام ال  نهاية في العمومية  الجمعية أعضاء عدد إجمالي

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

 

   العادي:اجتماع الجمعية العمومية   . 2

 

رقم  

 االجتماع 

الكشف   عدد الحضور  تاريخه

التفصيلي  

بالحضور  

واملنوبين ومن  

 )يبين ناب عنهم

فيه تاريخ 

التحاق العضو 

 العضوية( ونوع 

إرفاق   عقد االجتماع من 

حضر م

 االجتماع

إرفاق  

محضر 

فرز 

األصوات 

في حال   –

تم  

 التصويت  

هل تم تزويد  

الوزارة بالكشوف  

واملحاضر الخاصة 

 الجمعيةباجتماع 

العمومية خالل 

  
َ
خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع  

 الدعوة  نيابة  أصالة 

 األولى 

 الدعوة 

 الثانية 

لم 

 يكتمل 

 نعم  نعم   نعم  21 26 هـ 06/05/1441 االول 

           

 

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

)( نعم )
✓

 ( ال 

 

 مالحظات  السبب  اسم العضو 

   

   

  



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 12

 

 

 

 

 

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

 

رقم 

 االجتماع 

عدد   تاريخه

 الحاضرين 

إرفاق الكشف  

  التفصيلي

بالحضور  

واملنوبين ومن  

ناب عنهم )يبين 

فيه تاريخ التحاق  

العضو ونوع 

   العضوية(

 الطالبة  الجهة

الوزارة، )

  مجلس

  % 25اإلدارة،

من الجمعية  

  العمومية 

سبب 

 االجتماع 

إرفاق  

 املحضر  

إرفاق  

محضر فرز  

األصوات في 

حال تم 

 التصويت  

هل تم تزويد  

الوزارة بالكشوف  

واملحاضر الخاصة 

 الجمعيةباجتماع 

العمومية خالل 

  
َ
خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع  

تعديل   الوزارة  نعم 17 هـ 02/04/1442 1

 الالئحة

 نعم نعم نعم

         

 

 العمومية: املكونة من قبل الجمعية   اللجان الدائمة  .4

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

رقم   اللجنة 

 االجتماع

 تم إرفاق املحضر  أهم القرارات تاريخه

 )نعم/ال(
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 :اإلدارة مجلس .5

 لالئحة األساسية 
ً
  7    للجمعية عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

 
   عضوا

  4اإلدارة  املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس  األدنىالحد 
ً
 عضوا

 سنوات(/)سنة4 :دورة مجلس اإلدارة

  مجلس اإلدارة  

 هـ 6/5/1441 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي 

 هـ 6/5/1445 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي 

 7 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

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

  سبب التغير في عدد األعضاء  

 7 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية  

  من الوزارة  املعينينعدد 

افقت لهم   نعم الوزارة؟جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من و

افقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة    نعم إرفاق مو
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 العام:اجتماعات مجلس اإلدارة خالل  .6

 أهم القرارات إن وجدت تاريخه رقم االجتماع 

تم 

تنفيذها 

 )نعم/ال( 

سبب 

عدم  

 التنفيذ

تم إرفاق 

 املحضر 

 )نعم/ال( 

 قائمة الحضور 

       

     مرفق  

       

 

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

)( نعم    )
✓

 ( ال 

 

 تاريخه رقم االجتماع 
 نوع املنع

 حضور/نقاش/تصويت 

القرار/االجتماع الذي  موضوع 

 حصل فيه املنع 

اسم 

 العضو 
 السبب 

      

 

 :اإلدارية التنظيمات -7

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

)  ( نعم أخرى )شركات 
✓

 ( ال 

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

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

 ( ال

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

 استخدامها فيصرف أموال أو  / اختالس) نوع التحول 

صرف أموال أو استخدامها في غير  / مجال غير مصرح 

 ( علمهما خصصها له املتبرع دون 

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

االجراء  

 املتخذ 

     

 

 

بواسطة: ) الجمعية أموال  من  الصرف يتم
✓

)         ( نقدا   )     ( شيكات 
✓

 ( تحويل

   الصرف حالة في
ً
 :الصرف وأوجه املنصرف  املبلغ إجمالي يوضح نقدا

 

 الجهة املستفيدة مجال الصرف  املبلغ املصروف نقدا

    

 

 

 اللوائح   -ب

 إرفاق )نعم/ال(  اللوائح

  نعم الالئحة األساسية للجمعية محدثة ومعتمدة 

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم األجور 

 نهاية الخدمة  ةافأ ك وم والترقيات  تكافئا واملوالرواتب 
  نعم

معتمدة مجلس   والنقدية،الئحة لصرف املساعدات العينية  توجد

 اإلدارة
  نعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفين 

كانت اإلجابة ال، فما عي االلية التي حدد   إذا الجمعية؟ القيادين في

 ي؟  التنفيذبها راتب املدير 

  نعم
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   أخرى 

 

  اإلدارية:  السجالت  -ت

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية   السجل 

 )نعم/ال( 

 مالحظات 

السجالت  

 اإلدارية 

  نعم في الجمعية العمومية  العضوية سجل

  نعم اجتماعات الجمعية العمومية  سجل

  نعم اجتماعات مجلس اإلدارة   سجل

  نعم اللجان الدائمة واملؤقتة  سجل

السجالت  

 الفنية

  نعم سجل النشاطات 

املستفيدين من املساعدات املالية سجل 

ورقم  املستفيد، )اسم  التالي: والعينية يتضمن  

ومجال املساعدة كـ"سداد   وجنسيته، هويته،

  املساعدة، ونوعايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ 

  املساعدة،الدعم " عيني أو مادي " ومبلغ  

وطريقة التسليم " شيك/نقد /تحويل / 

(استالم اذا كان الدعم 
ً
  عينيا

 نعم

 

 

 :ج ـ السياسات 

 إرفاق  )نعم/ال(  هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة ل: 

  نعم  سياسة تعارض املصالح   

  نعم  سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات 

  نعم  سياسة خصوصية البيانات  

  نعم  سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

  نعم  سياسة جمع التبرعات  

  نعم  سياسة آليات الرقابة واالشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

  نعم  سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  
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  نعم  سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة 

  نعم  سياسة قواعد السلوك  

  نعم  سياسة إدارة املتطوعين 

  نعم  مؤشرات االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  

  نعم  سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  

   أخرى ......

 

 

 :د ـ اإلفصاح

   :هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 االدارة املنصب بمجلس   االسم 

 رئيس املجلس  عبد الرحمن بن شطيط عيد 

 نائب رئيس املجلس سليمان بن ضيف هللا مسلم 

 املشرف املالي  مفلح بن محمد مفلح الشراري 

 

 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تميف يك

موقع   

 الجمعية 

ُتفصح  

مباشرة  

 عند الطلب 

ال يفصح  

 عنها 

 ال توجد

   نعم نعم بالجمعية  الخاصة  الحوكمة و   التنظيم  وثائق

   نعم نعم النموذج الشامل  

   نعم نعم املصالح  تضارب سياسة 

   نعم نعم املالية  القوائم 

   نعم نعم   وإتالفها  بالوثائق االحتفاظو  الخصوصية  سياسة 

   نعم نعم اإلدارة  مجالـس أعضــاء  أسماء

   نعم نعم التنفيذي  املدير راتب

   نعم نعم املوظفين القياديين في الجمعية أسماء  

   نعم نعم الجمعية  وثائقو  بسجالت االحتفاظ عن  املسؤول  الشخص  وهاتف  وعنوان اسم 
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   نعم نعم التقرير السنوي 

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

 رقم الجوال  اسم املسؤول عن الوحدة
إجمالي عدد ساعات   املتطوعين خالل هذا العامعدد 

 إناث  ذكور  املتطوعين 

  4 27 0502637996 محمد هليل
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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  قيادي أو موظف  
✓

 ( ال

 منصبه اسم املوظف ذي الصلة  منصبه اسم املوظف 
 نوع العالقة

 )تجاريه /عائلية( 

تفصيل 

 العالقة

       

      

      

 

نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية )باستثناء  مجلس اإلدارة املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في    جميععن يرجى اإلفصاح 

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

 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم عضو املجلس

    

 

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

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

 

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

  وجد:إن  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

 

عضو  اسم 

 املجلس 

اسم الطرف الثاني 

 ذي العالقة 

اسم الجهة الداعمة اليت يرتبط  

 بها الطرف الثاني

تاريخ بداية  

 الصفقة

تاريخ انتهاء  

 صفقةال

قيمة 

 الصفقة

      

 

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

 ( ال 

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

 الوزارة  

     

 

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

التي   الجهةاسم 

 تم التعاقد معها 
  العالقة الغرض من  الدولة التي تقع فيها الجهة  

إرفاق موافقة  

 الوزارة  

إرفاق موافقة  

   الجهة املختصة 

     

 

    وجد:إن  – بالجمعية  يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة 

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

 الجمعية العمومية 

من البلدية    مستأجرةارض 

 عليها استثمارات الجمعية
157.816.80  

  3.740.000 فندق طيبة

وقف املليون زيتونة )صك 

 زراعي( 
5.000.000  

  35.000 مستودع 

  1.300.000 ارض علي الطريق الدولي 
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 البرامج واألنشطة   . 5

  تحقيقها:الجمعية التي تعمل على  رسالة(ماهي مهمة )

 إليصال صدقاتهم ملستحقيها البر واالحسانبذل املعروف وإعانة املحتاج ومد يد العون وفتح الباب ألهل  

 

 لالئحة 
ً
   األساسية:ماهي أهداف الجمعية وفقا

 توزيع املواد الغذائية  –استقبال الزكاة  –استقبال التبرعات  -1

 استقبال الصدقات  –كسوة العيد   – توزيع املساعدات النقدية  -2

 ترميم املنازل  –مشروع إفطار الصائم   –الحقيبة املدرسية  -3

 مساعدة املطلقات –مساعدة آسر السجناء   –استقبال كفارة اليمين  -4

  تقدمها:بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي 

نوع البرنامج أو النشاط أو 

 الخدمة 

وصف للبرامج والخدمات 

 والنشاطات

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 املصروفات  اإليرادات

هل البرنامج 

  نطاقهضمن 

الخدمة 

 الجغرافي 

في حال كان البرنامج  

الخدمة   نطاقخارج 

  )إرفاقالجغرافي 

افقة    الوزارة(مو

  نعم   320  مساعدات ايتام

  نعم   1130  سلة غذائية 

  نعم   1130  مساعدات عينية 
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