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 النموذج الشامل لبیانات الجمعیات األھلیة

 

 

  البيانات �ساسية ل��معية ��لية .١
 

  الديموجرافية و ال���يلية البيانات  - أ

  ا2�معية ا012/ية بال-شائر:   للفرع 'امــال/الرس"! ل��معية  سم -١

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

 .........................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت

 

  جمعية ال-شائر:  .:الرس"!  لالسم مغاير كونھ حالة A@) الفرع/ل��معية الش<رة اسم( -٢

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

  ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

      فرع ()   مقر رئHس )Fعم : (نوع مقر ا2�معية -٣

  ١٤٩:  رقم �K�يل املقر الرئHس 

  ....................................................................الفروع /رقم �K�يل الفرع

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

  ...........................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت

 

  اجتماعية  خدمات  و  جمعية بر:   النوR@ ل��معية التصPيف -٤

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

  .......................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت

 

  FساYي /رجاF     ()@WساYي()    رجاF (@Wعم : (نوع ا2�معية -٥

  

ــار[ــــخ -٦   ١٤١٩   : الفرع/تأسHس ا2�معية تـــ

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

 .......................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت
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 النموذج الشامل لبیانات الجمعیات األھلیة

 

 

  رعالف/�K�يل ا2�معية تار[خ -٧

  ٤/٣/١٤١٩ ...: املالحظات املتعلقة إن وجدت

  .......................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  غ0/ موجودة(    )          موجودة       )    Fعم(    :الفرع/ش<ادة �K�يل ا2�معية -٨

 @e حالة عدم وجود الش<ادة، �سباب @A:  

١- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

٢- ............................................................................................................................................................................................................................................  

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

 .......................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  ال(   ) Fعم             )   Fعم توجد:  ( الفرع/�ل يوجد لوحة خارجية ل��معية -٩

 @e حالة عدم وجود اللوحة، �سباب @A : 

١- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

٢- ............................................................................................................................................................................................................................................  

  

  كما �و م��ل A@ النموذج      الفرع 'امال/توjk اسم ا2�معيةاللوحة ) Fعم(   

  الفرع/اللوحة توjk رقم ال���يل ا12اص با2�معية)   Fعم( 

  الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية  جتماعية/اللوحة تنص عop أن ا2�معية)    Fعم(

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

 .......................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  عس0/.:الفرع/منطقة ا2�معية -١٠

  بلقرن .: :اxyافظة -١١

  ال-شائر.: :املدينة -١٢

  41.911482 ,19.749609     عبد العز[زطر[ق امللك  -ال-شائر     : املوقع باإلحداثيات - ١٣

  مركز ال-شائر و ماجاور�ا.::  نطاق ا12دمة -١٤

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

 .......................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  )أ-١(  املرفق صفحة �كسل Kعبأ بملف: الفرع/عدد امل�اتب تحت إدارة املقر الرئHس -١٥
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 النموذج الشامل لبیانات الجمعیات األھلیة

 

 

  

  اسم مدير املكتب  بيانات التواصل  �حداثيات  املوقع ا2�غراA@  اسم املكتب

محافظة بلقرن مدینة البشائر  مكتب ال-شائر
  

19.749609, 41.911482
  دمحم عائض سعد الشمراFي  ٠٥٠٤٧٤٤٠٤٤  

      ٠١٧٦٣١٠٩٨٠    

  

 التواصل بيانات  - ب

  :للفرع/ل��معيةالعـــنــوان الوط�!  -١

  ال-شائر:   اx2ــــــي                                عبد العز[زشارع امللك  :      الشارع  اسم                   ٦٠٤٣       :املب�� رقم

�ضاA@ الرقم                                                    ٦١٩٩٥:   :  ال�/يدي الرمز                 ال-شائر:   :   املدينة :  ٣١١٩٠٦٧٥٧٣  

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

 .......................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

 ٠١٧٦٣٠٤٩١٨:   الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم                                         ٠٥٠٤٧٤٤٠٤٤:   ا2�معية جوال رقم

ـــم  ٦١٩٩٥:   ال�/يدي الرمز                                                              ٤:  البـر[د صنــــدوق  رقـــ

ــد ــ �لك�/ونـــي ال�/يـــــــ   :bshair0870@gmail.com                       ي  ملوقعاFلك�/و    :www.bshair.org 

  املوقع �ليك�/وFي ¡عمل وقابل للدخول أثناء Kعبئة النموذج ولHس تحت �Fشاء)Fعم(

  ال�/يد �ليك�/وFي مفعل) Fعم(

  ال() Fعم                                                ) Fعم(ال�/يد �لك�/وFي ا12اص با2�معية رس"! و لHس ¢£1¤!                           

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

 .......................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

 

 ائض سعد الشمراFيدمحم  ع:ا2�معية مدير اسم -٢

  .:ا2�معية مدير عنوان

  ا12الدية:   ال¥@     ال-شائر:  ملدينةا  عس0/  :املنطقة

  طر[ق املدارس:  الشارع

�ضاA@ الرقم.................................................................................................................................املب�� رقم......................................................................... 

  ٠١٧٦٣١٠٩٨٠   :رقم ال<اتف الثابت للمدير 

 ٠٥٥٩٩٩٥٨٩١ ..: املدير جوال رقم

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

 .....................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت
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 النموذج الشامل لبیانات الجمعیات األھلیة

 

 

 البيانات �دار�ة

�داري  ال<ي�ل  -  أ 

 ٦٣املؤسس0ن  �عضاء عدد -١
ً
   .عضوا

�دارةمجلس  أعضاء عدد -٢  
ً
  ١١ ل��معية  �ساسية لالئحة طبقا

ً
 .عضوا

   أعضاء  ٦  �دارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب اxyقق �دFى اx2د -٣

  سنة  ٤    �دارة مجلس دورة -٤

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

 .....................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  )ا�ع ملف �كسل املرفقت( ):أ -K٢عبأ A@ ملف  كسل املرفق ( ال��ان الدائمة املؤسسة من قبل ا2�معية العمومية  -٥

 

 
أســـــــم 

 الـلـجـنـــة

عدد 

 أعضا¯®ا

عدد  اختصاص<ا

 اجتماعا°®ا

كيفية 

 Kشغيل<ا

١ 
     

٢ 
     

٣      

٤      

٥      

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

 .....................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت

 )تا±ع ملف  كسل املرفق( :)ب -٢املرفق  �كسلKعبأ بملف (ا2�معية العمومية  بأعضاء بيان -٦

 .........................................................................................: ال<و[ة رقم..................................................................................................................................................:  سم

 ...................................................................................... :تار[خ  لتحاق.....................................................................................................................................: مل<نةا

  .............................................................................: ا2�وال رقم......   .............................................................................................................................:ال<اتف رقم

 ال يوجد ²�ل اش�/ا'ات(  )     غ0/ منتظم(   )   منتظم) : (    نتظام A@ دفع  ش�/ا'ات
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 النموذج الشامل لبیانات الجمعیات األھلیة

 

 

 )تا±ع ملف  كسل املرفق( :)ج -K٢عبأ بملف  كسل املرفق (: ا2�معية إدارة مجلس بأعضاء بيان -٧

ـــ...............................................................................................:  سم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ  ............................................................................................................................... : ال<و[ة رقمـــ

ــ...........................................: امل<نة ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ.........ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ......................................................................................،،،،،..................: باy�لس الوظيفة.........ـ

ــ..............................................................: املؤ�ل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ...........................................................................................................................: ا12دمة مدة...............ـ

حاق   . ..............................................................................................................: وجدت إن امل�افأة................................................................................................... .:تار[خ  لت

 ..........................................: ا2�وال رقم........................................................   : ال<اتف رقم............................................................... .........................:  لك�/وFي ال�/يد

  ................................................................................................................................................................................................................ ...............................................................: العنوان

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................: مقر الرئHس

  Kعي0ن من قبل الوزارة، ()     انتخاب ا2�معية العمومية:   () طر[قة Kعي0ن العضو

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................:  الس-ب

  ()   :م�ان إقامة العضو

حق و الس-ب (   )     غ0/ مستقل(   )     مستقل :  (   ) العضو  ال يمكن الت

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت
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املدير التنفيذي -٨  

 ٧/٦/١٤٠٥: تأر[خ امليالد                                               سعودي      :2�Pسية  ا                                              ١٠٣٩٦٠١١٧٢                 . : ال<و[ة رقم

 مدير تنفيذي:    العمل نوع                                    )والكث0/ من الدورات A@ مجال العمل ا012/ي         خ�/ة عشرة أعوام (    ثانوي :  لاملؤه

 ٤٥٠٠:     لش<ري  الراتب                                                                           كp@:    ساعات) جزYي/كp@( دوام

حمل ال·! ا2�<ة  ٥:  با2�معية خدمتھ مدة                                    ا2�معية  ا012/ية بال-شائر:  الراتب تت

  ٧٠٠١٤٠١٤٧٥:" اx2اسب رقم                                                                                                 ١٤٩:  ال���يل رقم

  ال (  ) Fعم                  ) Fعم:    (   م��ل بالتأمينات

  غ0/ متفرغ(   ) متفرغ           ) Fعم(  

  أخذ موافقة الوزارة عK opعي0ن املدير؟�ل تم 

حافظة بHشة:   ال، والس-ب  )   ال(        Fعم(     )     تم الرفع بھ ملركز التنمية  جتماعية بم

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

 .....................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  )و-٢(Kعبأ بملف  كسل املرفق                                                                  ثمانية                               : اجماW@ عدد العامل0ن

  ٢:  عدد املوظف0ن بدوام جزYي. مدرب حاسب  بمع<د اx2اسب ١+عمال  ٣+ موظف0ن   ٢: عدد املوظف0ن بدوام 'امل

  غ0/ 'اA@ )        (  'اA@ )       Fعم(      :عدد العامل0ن با2�معية

  أن العمل ¡س0/ بصورة طيبة بالعدد اx2اW@:  ±س-ب

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

@Wاسب0ن إجماxyعبأ بملف  كسل املرفق                واحد                                                                                      :     عدد اK)د-٢(  
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 النموذج الشامل لبیانات الجمعیات األھلیة

 

 

  
  اx2وكمة و�دارة و�فصاح .٢

�دار[ة والتنظيمات �دار[ة ال<يئة  -  أ 

 :العمومية ا2�معية -١

@Wمعية أعضاء عدد إجما�العمومية ا2 @A م  ٢٠١٦عام   بداية :@Wجما�  .امرأة)       صفر(     .رجل)    ٦٣(           :العدد 

@Wمعيةالعموميةفي½®ايةعام إجما�٢٠١٦عددأعضاءا2 @Wجما�  .امرأة)     صفر(       .رجل)    ٥٨(           :م العدد 

@Wالتغ0/ إجما @A عضو)     نقص(    نقص /ز[ادة  :من بداية السنة �عضاء عدد 

  النقص  ±س-ب  وفاة   �عضاء : املالحظات املتعلقة إن وجدت

 لم  يتم  أخذ إجراء حيال ذلك:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  :)املرفق �كسلKعبأ بملف (اجتماع ا2�معية العمومية السنوي  -٢

  

الكشف التفصي'&   عدد ا#"ضور   تار�خھ

با#"ضور واملنو/.ن 

  ومن ناب ع45م

  محضر �جتماع  عقد �جتماع من

  الدعوة  نيابة  أصالة

oWو�  

  الدعوة

  الثانية

لم 

  يكتمل

  مرفق    مرفق    

  

  ¤1صية؟  مص�xة لوجود القرارات ±عض عop التصو[ت من ا2�معية العمومية أعضاء ±عض منع تم �ل -٣

  ال) ال (                                                                                                                  Fعم() 

  )أ- ٣(Kعبأ بملف  كسل املرفق 

  مالحظات  الس@ب  اسم العضو

      

  

  تم رفع الكشوف واxyاضر ا12اصة باجتماع ا2�معية العمومية) Fعم(

باإلشراف املباشر ملركز التنمية  جتماعية   'ان  جتماع النتخاب  مجلس �دارة  وتمت 'ل �جراءات: املالحظات املتعلقة إن وجدت

   ببHشھ   وتم Kسليم<م اxyضر يدو[ا

 ملدة أر¾عة سنوات و�و مجلس �دارة اx2اW@   ٢٣/٨/١٤٣٦تم  انتخاب  مجلس �دارة  بتاأر[خ :  جراءات املتعلقة إن وجدت
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 ال)   ال لم ¡عقد (Fعــــم             (    ) :  عادية غ0/ عمومية جمعية اجتماعات �ل عقدت -٤

  

  :)ب -٣( Kعبأ بملف  كسل املرفق 

الوزارة،  الطالبة ا#FGة  عدد ا#"اضر�ن  تار�خھ  رقم �جتماع

 �دارة، مجلس

 ا#Gمعية ٪من25

  العمومية

  مالحظات  اQ"ضر  س@ب �جتماع

    مرفق          

  تم رفع اxyاضر ا12اصة بجميع اجتماعات ا2�معية العمومية غ0/ العادية() 

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

:ال��ان الدائمة -٥  

  يوجد عضو مجلس إدارة A@ 'ل 2�نة دائمة A@ ا2�معية)     Fعم  (  

حقت ال��ان الغرض )  ال��ان أ�داف<ا بصورة طيبة من حيث ال�شغيل وانتظام  جتماعات و فعالية القرارات±عض حققت (    

  من تنفيذ�ا من حيث انتظام  جتماعات وطر[قة ال�شغيل وفعالية القرارات

  ا012/ية بال-شائر�م �عضاء الغالب0ن A@ جميع 2�ان  ا2�معية    أعضاء مجلس �دارة: املالحظات املتعلقة إن وجدت

 ........................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  :) )ج-٣(Kعبأ بملف  كسل املرفق (اجتماعات ال��ان الدائمة 

 مرفق اQ"ضر أSم القرارات تار�خھ رقم �جتماع الGRنة

     

  تم رفع محاضر اجتماعات ال��ان الدائمة) ال  (

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت
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  :التنفيذي وا2�<از �دارة مجلس -٦

  ٢٨/٣/١٤٣٦.اx2ــالـي �دارة مجلــس أعضاء انتخاب تار[خ

�دارة مجلس دورة انÁ®اء  تار[خ  @Wاx2٢٨/٣/١٤٤٠ا  

�داري  اy�لس أعضاء عدد  
ً
 )   ١١(       :حاليا

ً
 عضوا

حة عن بز[ادة  )       ٠(  عضوا أو نقص )     ٠(      �ساسية  الالئ
ً
  عضوا

  .................................................................................................................................................................................................................. ..........................±س-ب 

  بالتعي0ن من قبل الوزارة)       ٠(      ة العمومية، وم½®م   باالنتخاب من قبل ا2�معي)      ١١(       م½®م 

  جميع أعضاء مجلس �دارة لHسوا موظف0ن داخل ا2�معية باستÂناء من وافقت عليھ الوزارة)      Fعم(    

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

 

 @e دارة املستقل0ن�  . اy�لس من سائر أعضاء% F١٠٠سبة أعضاء مجلس 

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  إنظر ملف �كسل املرفق :)د -K٣عبأ بملف  كسل املرفق (: ٢٠١٦اجتماعات مجلس �دارة خالل عام 

)ال/Vعم(تم تنفيذSا  أSم القرارات تار�خھ رقم �جتماع مرفق  س@ب عدم التنفيذ 

 اQ"ضر

      

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت
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  ¤1صية؟  مص�xة التصو[ت A@ ±عض  جتماعات لوجود/النقاش/اx2ضور  من  �دارة مجلس أعضاء ±عض منع تم �ل

  ال)        ال لم يتم منع عضو ( Fعم    (       ) 

  :)�ـ -٣املرفق  �كسلKعبأ بملف (

  نوع املنع  تار�خھ  رقم �جتماع

  تصو�ت/نقاش/حضور 

�جتماع الذي /موضوع القرار

  حصل فيھ املنع

اسم 

  العضو

  الس@ب

            

 

  )�قل متوزعة عop �رÅاعاجتماعات عop  ٤(تم عقد مجلس �دارة ±ش�ل منتظم ) Fعم(

  تم رفع اxyاضر ا12اصة بجميع اجتماعات مجلس �دارة) Fعم(

  ..لواحداجتماع ^& العام ا  ١٢و أقصاSا  يتم  عقد عشرة اجتماعات  مجلس إدارة  ^& العام ع'& [قل : املالحظات املتعلقة إن وجدت

حضر  : جراءات املتعلقة إن وجدت حافظة بHشةيتم الرفع ب�ل م وتتم متا±عة تنفيذ  قرارات   اجتماع ملركز التنمية  جتماعية بم

  جتماع

  

 +) %٨٥( Fسبة حضور اجتماعات مجلس �دارة املنعقدة 

حسب ) ٦( واحد+  بنصابھ القانوFي نصف �عضاء   داخل مقر ا2�معية يتم  عقد  جتماع  : املالحظات املتعلقة إن وجدت

 
ً
  .القانوFي �ساÆ¢!   ل��معية و[كون    جتماع قانونيا

  . يتم إطالع �عضاء املتغيب0ن لظروف خاصة عop بنود  جتماع  والقرارات املتخذة :  جراءات املتعلقة إن وجدت  
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�دار[ة التنظيمات  -٧: 

كما نصت علÈ®ا الالئحة التنفيذية  أل¤1اص خارج ا2�معية أو �ل تم تفو[ض أي م<مة متعلقة باختصاصات مجلس �دارة 

 ال) ال  لم يتم (Fعم     () شر'ات أخرى  

  )و -٣( Kعبأ بملف  كسل املرفق امل<مة، وا2�<ة املفوضة والس-ب؟  توضيح Fعم،يجب الجابة ا 'انت إذا

  س@ب التفو�ض  ا#FGة املفوضة  املFام املفوضة فيھ  �ختصاص

        

  

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

  ال(       ) Fعم)   Fعم(     :ا2�معية A@  القيادي0نواملوظف0ن  التنفيذي املدير راتب لتحديد محددة آلية توجد �ل

  

 ومقارنة مستقل0ن أ¤1اص مراجعة تتضمن القيادي0نواملوظف0ن  التنفيذي املدير راتب تحديد آلية إذا 'انت �جابة Fعم، ف<ل

  وجمعيات أخرى عاملة A@ اململكة  Fعم  من خالل مقارنة آلية ا2�معيات �خرى من حول ا2�معية (    التوثيق     مرجعية،مع

  ال(    )                          Fعم)

  إذا 'انت �جابة ال، فما Í @eلية ال·! حدد Ì®ا راتب املدير التنفيذي؟

 ...........................................................................................................................................................................................................................................Íلية  

  الالئحة �دار[ة ل��معية ا012/ية بال-شائر توجد آلية لسلم الرواتب و �جور متضمنة داخل:املالحظات املتعلقة إن وجدت

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

Kعمل   ال (     Fعم(       ) وقع تحول A@ صرف أو اسÁ®الك أصول ا2�معية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟      �ل

  ال)     ا2�معية ا012/ية وفق الئحة مالية واxkة تمنع حدوث املمارسات الواردة أدناه

  )ز-٣(Kعبأ بملف  كسل املرفق : Kعبئة ا2�دول التاW@ ل�ل حالة Fعم،يجب  جابة 'انت إذا

س@ب   املبلغ اQ"ول أو قيمتھ  تار�خ التحول   نوع التحول 

  التحول 

�جراء 

  املتخذ

  اختالس() 

  صرف أموال أو استخدامFا  ^& مجال غ.m مصرح() 

صرف أموال أو استخدامFا ^& غ.m ما خصصFا لھ () 
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  املتmqع دون علمھ

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

 ........................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت

 

  نقدا) Fعم  ألغراض النÐ/يات ا12اصة با2�معية(          شي�ات ) Fعم : (بواسطة  ا2�معية أموال من الصرف يتم

 للنÐ/يات فقط(  
ً
 تحو[ل) ال يتم الصرف � ±شيك  أو نقدا

@A الصرف حالة  
ً
 )ح -٣( Kعبأ بملف  كسل املرفق :الصرف وأوجھ املنصرف املبلغ إجماW@ يوjk نقدا

  املصروفب  املبلغ
ً
  نÐ/يات ا2�معية:   الصرف أوجھ  ال يتجاوز  ا12مسمائة ر[ال:  نقدا

تحتفظ ا2�معية بمحاضر �جتماعات  و1�PÅة ورقية م½®ا  وF    Ô�Fعم(   جتماعات؟     بمحاضر ا2�معية تحتفظ �ل

 @Õوسيط تخز[ن خار @A 1ة محفوظة�Pمعية باإلضافة ل�ج<از كمبيوتر داخل ا2 opلك�/ونية  ع�)  يتم الرجوع إليھ عند اx2اجة 

 ال(        )                                                                                                                                                                                                             Fعم

 ال(        )     مFع)    Fعم(:  سنو[ا  جتماR@ البحث يــتـــم

jkالس-ب  و. : opغ0/ات  عK املستفيدين  كمثال مطلقة  يتم رد�ا  أوضاعخالل العام  تحدث@Wحالة وفاة  الزوج  أو زوج<ا   إ @A

 أو قد ت�Öوج أحد البنات أو يحصل  أحد �والد عop وظيفة مما ¡غ0/ تصPيف  �سرة لدى ا2�معية   يحول امللف باسم الزوجة

  :البحث ملفات

يوجد ل�ل مستفيد ملف ور×@  داخل ا2�معية  وÔ�F إلك�/ونية من أوراقھ  تحفظ A@ ج<از حاسب داخل ا2�معية و  -  Fعم(

@Õوسيط تخز[ن خار @A غ0/ مستكملة()   مستكملة) يحفظ ايضا 

املستفيدين  مما يحقق �داء ا2�يد برنامج إلك�/وFي  إلدارة جميع ملفات   ا2�معية  تج<Ö0 أكملت  : املالحظات املتعلقة إن وجدت

  .و[تم حفظ امللفات جميع<ا بصورة إلك�/ونية    لعملية البحث  وحفظ امللفات و اس�/جاع<ا بصورة إلك�/ونية

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت
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  واملس�ندات �دار[ة السياسات واللوائح وال��الت  - ب

  :للوائح ال·! Kستخدم<ا ا2�معية أنواعا -١

  اعتماد�اوال·! تم  وال·! تحكم عالقة املوظف با2�معية من 'ل النواÙ@ ا12اصة بموظفي ا2�معية �دار[ة  الالئحة  -١

 . ١٨/٦/١٤٣٧و تأر[خ  ) ٤(رقم بال A@ اجتماعمن قبل مجلس إدارة ا2�معية  

 .وال·! تختص ±شروط قبول املستفيدين أو رفض<م  نالالئحة ا12اصة  باملستفيدي -٢

وال·! تم اعتماد�ا  من قبل مجلس إدارة ا2�معية  A@ اجتماع   الالئحة املالية  و  ال·! تحكم 'ل الشئون املالية ل��معية  -٣

 . ١٨/٦/١٤٣٧و تأر[خ  ) ٤(بالرقم 

مركز  إW@تم  الرفع بمحضر  جتماع ملركز التنمية  بمحافظة بHشة   وتم Kسليم الالئحة بصورة يدو[ة  :املالحظات املتعلقة إن وجدت

  التنمية   بواسطة نائب رئHس مجلس إدارة ا2�معية

 تفعيل  اللوائح  املعتمدة داخل ا2�معية : املتعلقة إن وجدت �جراءات

 –موظفو إدارة  –قسمت ا2�معية سلم الوظائف اW@ ثالث مستو[ات مدراء إدارة   Fعم:   (  يوجد نظام خاص للتوظيف با2�معية

مستخدمون  Kشغل �ذه الوظائف عند وجود شاغر  Ì®ا و[تم Kسك0ن املوظف حسب متطلبات الوظيفة وحسب مؤ�التھ 

  ال(        )         Fعم) ا12اصة

�جازات، ال�/قيات، امل�افآت، Kشتمل عop سلم �جور والرواتب، يوجد الئحة ملوظفي ا2�معية معتمدة من مجلس �دارة ،

الالئحة �دار[ة  تتضمن سلم �جور  والرواتب و املكفآت  و 'ل ما يختص  ±عالقة    Fعم:  (   وغ0/�ا........ م�افأة Ý®اية ا12دمة

  ال(        )       مFع)   املوظف با2�معية

الالئحة  �دار[ة  ا12اصة بموظفي ا2�معية وال·! تحكم عالقة املوظف با2�معية  وال·!    Fعم:   (  املوظف0ن  إلجازاتيوجد نظام 

  ال(        )       Fعم)   .  ١٨/٦/١٤٣٧و تأر[خ  ) ٤(تم اعتماد�ا  من قبل مجلس إدارة ا2�معية  A@ اجتماع بالرقم 

  ال) ال(Fعم   () موافق علÈ®ا من ا2�معية العمومية أو مجلس �دارة  ، الئحة أو معاي0/ مطبوعة لصرف املساعداتيوجد 

صرف املساعدات  2�ميع املستفيدين من اختصاص 2�نة البحث و الصرف  أما املساعدات  : املالحظات املتعلقة إن وجدت

  املقطوعة تتم بموافقة أعضاء مجلس �دارة

 ........................................................................................................................................................................................................:ءات املتعلقة إن وجدت جرا
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ال��الت -٢  

�دار[ة ال��الت - أ  

  

  )تا±ع ملف �كسل املرفق(    )ي-٣(،)ط-٣(Kعبأ بملف  كسل املرفق : التالية ال��الت ا2�معية Kستخدم

Sل sستخدمھ ا#Gمعية   الGrل  

  )ال/Vعم(

Sل uعبأ بطر�قة منتظمة 

  )ال/Vعم(

  مالحظات

      Fعم  العضو[ة ²�ل  الGrالت �دار�ة

      Fعم   ش�/ا'ات ²�ل

        ال��ان ²�ل

 مجلس اجتماعات ²�ل

�دارة  

    Fعم  Fعم

 ا2�معية اجتماعات ²�ل

  العمومية

    عند 'ل اجتماع  Fعم

        ²�الت أخرى 

        ²�ل الPشاطات  الGrالت الفنية

      Fعم  ²�ل املنتفع0ن

        ²�الت أخرى 

    Fعم  Fعم  دف�/ يومية عامة  الGrالت والدفاتر املالية

    Fعم  Fعم  ²�ل �صول الثابتة

    Fعم  Fعم  ²�ل الت�/عات العيPية

    Fعم  Fعم  النقديـة الت�/عات ²�ل

      ال  ²�ل املستودعات

    Fعم  Fعم  العام �ستاذ دف�/

    Fعم  Fعم  الصندوق  دفــ�/

    Fعم  Fعم  البنك حركــة دفـ�/

      ال  الع<دة سـجــل
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  .'افية غ0/(        )'افية        )    Fعم  'افية:    (  ا2�معية لدى واملس�ندات ال��الت

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

 ........................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت

 

 :ب ـ السندات و�يصاالت و�ذونات

  ونقدي عي�! ت�/عات استالم إيصال) يوجد( يومية قيد سند) يوجد(صرف سند  )يوجد(قبض سند) يوجد(

 أذونات أخر/إيصاالت/سندات أي) يوجد(إضافة إذن) يوجد(صرف إذن) يوجد(اش�/ا'ات استالم إيصال) يوجد(

 ........................................................................................................................................................:ىتذكر

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

 :ج ـ السياسات

A@ حالة وجود السياسة،   ال (        )       Fعم)      Fعم  توجد (        :املصاj2 لتضارب مكتوÅة سياسة لدß®ا ا2�معية �ل

  . نرجو إرفاق<ا

�طالع عop السياسة  بموقع(                                                          oÕمعية  ا012/ية بال-شائر   ير�ا2www.bshair.org(  

  

          ومعتمدة من قبل مجلس �دارة   Fعم  توجد سياسة حماية املبلغ0ن  :        (     املبلغ0ن x2ماية مكتوÅة سياسة لدß®ا ا2�معية �ل

                                                 .                                                                                        A@ حالة وجود السياسة، نرجو إرفاق<ا ال )    (          Fعم) 

�طالع  علÈ®ا   بموقع ا2�معية ا012/ية بال-شائر  (  oÕيرwww.bshair.org(  

Fعم   توجد  سياسة حفظ و إتالف للبيانات   (         :: بال��الت لالحتفاظ الزمنية املدة لبيان مكتوÅة سياسة لدß®ا ا2�معية �ل

  ال (      )       Fعم)      ومعتمدة من قبل مجلس �دارة 

  . A@ حالة وجود السياسة، نرجو إرفاق<ا

�طالع  علÈ®ا   بموقع ا2�معية ا012/ية بال-شائر  (  oÕيرwww.bshair.org(  

  Fعم  توجد سياسة سر[ة البيانات   :  (    للداعم0ن ال1áصية املعلومات سر[ة لضمان مكتوÅة سياسة لدß®ا ا2�معية �ل

  ال )   ال(           Fعم)              ومعتمدة من قبل مجلس �دارة 

  A@ حالة وجود السياسة، نرجو إرفاق<ا

�طالع  علÈ®ا   بموقع ا2�معية ا012/ية بال-شائر  (  oÕيرwww.bshair.org(  

  ال )     ال(          Fعم: (       ) الوط�! من قبل مجلس �دارة قبل Kسليمھ A@ الر¾ع �خ0/تم اعتماد النموذج  �ل

  ...................................................................................................................................................................................................................................طر[قة العرض  
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 –شروع اx2وكمة لم تكن ل��معية   سياسات مكتوÅة   بخصوص حماية املبلغ0ن عند بداية تنفيذ م:املالحظات املتعلقة إن وجدت

 j2عارض املصاK– تالف�   خصوصية البيانات    – اx2فظ و

  .تم إعداد   وكتابة و اعتماد السياسات من قبل مجلس إدارة  ا2�معية  :  جراءات املتعلقة إن وجدت

  

 :د ـ �فصاح

  )تا±ع ملف �كسل املرفق(  )ك-٣(املرفق  �كسلKعبأ بملف :�م ا2�معية أرصدة من بال�xب املفوض0ن

  رئHس مجلس �دارة :      بمجلس  امل<نة عبدهللا  عp@ عائض الشمراFي:   سم

  نائب رئHس مجلس �دارة :      بمجلس  امل<نة الشمراFي سعد مص�j عمار :   سم

 أم0ن الصندوق :      بمجلس  امل<نة الشمراFي عبدا لرحمنسعد عبدهللا :   سم

�دارة............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

  ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

jkالتالية الوثائق عن إلفصاح تما كيف و:  

فwx مباشرة عند   موقع ا#Gمعية  
ُ
ت

  الطلب

  ال توجد  ال يفwx ع45ا

  -   -   تفjã عند الطلب  موقع  ا2�معية  با#Gمعية ا#|اصة ا#"وكمة و التنظيم وثائق

          الوط�� البيانات نموذج

سة   -   -   تفjã عند الطلب  موقع ا2�معية   املصا#w تضارب سيا

      تفjã عند الطلب    املالية القوائم

سة       تفjã عند الطلب  موقع ا2�معية  إتالفFا و بالوثائق و�حتفاظ ا#|صوصية سيا

سماء   -   -   تفjã عند الطلب  موقع ا2�معية  �دارة مجالـس أعضــاء أ

  -   -   تفjã عند الطلب  -   املدير راتب

سماء املوظف.ن القيادي.ن ^& ا#Gمعية       تفjã عند الطلب  موقع ا2�معية  أ

سم  عن املسؤول ال�|ص وSاتف وعنوان ا

  ا#Gمعية ووثائق �Grالت �حتفاظ
  تفjã عند الطلب  موقع ا2�معية

    

      تفjã عند الطلب    موقع ا2�معية  بالبحث القائم

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

  ........................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت
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حد يوجد �ل مجلس إدارة أو مدير  عضو  مع تجار[ة أو عائلية عالقة ھاملوظف0ن القيادي0ن ل او املدراء من أعضاء مجلس �دارة أو أ

  )تا±ع ملف �كسل املرفق(    )ل- ٣(Kعبأ A@ ملف  كسل املرفق ا2�معية؟ A@ أخر أو موظف قيادي

  ال(       ) Fعم           )    Fعم(    

  نوع العالقة  منصبھ  اسم املوظف ذي الصلة  منصبھ  اسم املوظف

          

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت

 

�فصاح عن أي صفقات تجار[ة تمت ب0ن عضو  oÕدارة ير�حة تمنح مؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مان و  A@ مجلس 

  )م-٣(Kعبأ A@ ملف  كسل املرفق ا2�معية خالل السنوات �ر¾عة املاضية 

  

اسم عضو 

  اGQلس

الطرف الثاVي ^& 

  الصفقة

عالقة الطرف الثاVي 

 با#Gمعية

 تار�خ بداية

  الصفقة

  قيمة الصفقة  تار�خ ان�4اء الصفقة

            

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

 ........................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت

  

 .وجدت ا2�معية،إن مع (اÔ2 خدمات،منتجات تقديم) تجار[ة Kعامالت لقاء ا2�معية من مالية Kعو[ضات تلقت ال·! ما ا2�<ات

  )ن-٣(Kعبأ A@ ملف  كسل املرفق : التعو[ض قيمة وذكر ا12دمة وصف مع  10000فوق  ال·! املبالغ)

  

  قيمة التعو�ض  وصف ا#|دمة  ا#FGة

      

      

      

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

 ........................................................................................................................................................................................................:  جراءات املتعلقة إن وجدت
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�فصاح عن جميع املبالغ املالية ال·! تلقا�ا أي عضو A@ مجلس �دارة نظ0/ خدمات أو منتجات قدم<ا ل��معية  oÕناء (يرÂباست

Kعبأ A@ ملف : وذلك خالل السنوات �ر¾عة املاضية) Kعو[ضاتھ ال·! يتلقا�ا باعتبار عملھ عضوا A@ مجلس �دارة إن وجدت

      )ص- ٣(املرفق  �كسل

  

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

        

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

 ........................................................................................................................................................................................................: جراءات املتعلقة إن وجدت
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  البيانات املالية .٣
  

  )الرجاء مراجعة ملف �كسل"    )أ-٤(Kعبأ A@ ملف  كسل املرفق :م ٢٠١٦الت�/عات و يرادات خالل عام  -١

  مالحظات   املبلغ  البيان 

 النقدية العامة    التmqعات النقدية 

    افراد 

     مؤسسات مانحة 

     شر�ات وجFات 

     أخرى 

     التmqعات العي�ية 

     افراد 

     مؤسسات مانحة 

     شر�ات وجFات 

     أخرى 

     إعانات ومنح ح�ومية 

     منح ح�ومية نقدية 

     منح ح�ومية عي�ية 

     الز�اة 

    ز�اة نقدية 

     ز�اة عي�ية 

     تmqعات وايرادات [وقاف 

     تmqعات لبناء أوشراء أوقاف 

     ايرادات ور�ع أوقاف 

     )يتم تفصيلFا ( أخرى 

     ايرادات 

     اش�mا�ات [عضاء 

     مبيعات السلع وا#|دمات 

     ايرادات عقار�ة 

     ار/اح اس�ثمار 

     ار/اح بيع أصول ثابتة 
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     رسوم الmqامج 

  )يتم تفصيلFا ( إيرادات أخرى  

  

 

    

     يتم تفصيلFا ( إيرادات أو تmqعات أخرى 

      

      

      

     إجما�& التmqعات و�يرادات واملنح 
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  )تا±ع ملف �كسل(   )ب-٤(Kعبأ A@ ملف  كسل املرفق  :م ٢٠١٦املصروفات خالل عام  -٢

إجما�&  البيان 

  املصروف 

  توز�ع املصروفات 

مصار[ف 

�دارة   

مصار[ف 

مجلس �دارة 

  ) اx2وكمة ( 

مصار[ف 

  جمع �موال 

مصار[ف 

ال�شغيل اxyملة 

عop ال�/امج 

  و Fشطة 

مصار[ف 

ال�/امج 

  و�Fشطة 

             املصار�ف ال�شغيلية 

            الرواتب والبدالت 

             امل�افات وا#"وافز

             ت�اليف السفر 

             �يجارات 

             الصيانة و�صالحات 

             الكFر/اء واملياة 

             الFاتف والmqيد 

             ت�اليف �س�شارات 

             امللتقيات واملؤتمرات 

             الدعاية و�عالن 

            ضيافة 

يتم ( مصار�ف أخرى 

 ) تفصيلFا 

            

مصار�ف   

 1-رسوم و اش�mا�ات

            

اجور و   

 2-نقل عمال  تحميل و ت��يل

            

      

 3-مصار�ف  أخري 

            

             مصار�ف [Vشطة 

مصار�ف الmqامج و[Vشطة 

 العامة 

            

             مصار�ف الز�اة 

            مصار�ف التmqعات والFبات 
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 املقيدة 

مصار�ف التmqعات والFبات 

 غ.m املقيدة 

            

             مصار�ف [وقاف 

 أVشطة مصار�ف برامج و

 يتم تفصيلFا ( أخرى 

            

-1             

-2             

-3             

              

             إجما�& املصروفات 
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  ال�/امج و�Fشطة .٤
  :ا2�معية ال·! Kعمل عop تحقيق<ا) رسالة(مل<مة موجز نرجو  وضع وصف

.ا2�<ات   مع نقوم بتقديم برامج نوعية �ادفة ملن ¡ستحق وÅمشاركة مت�املة   

'ل �Fشطة ال·! تقوم Ì®ا ا2�معية من صميم Fعم     (                          :ا2�معية   أ�داف  مع �Fشطة و ال�/امج مطابقة تتم �ل

  اختصاص<ا  حسب النظام �ساÆ¢!  ل��معية  و  �Fشطة امل��لة A@  تقر[ر ا2�معية املاW@  واملعتمد من  قبل اxyاسب القانوFي  

 ال(            )   Fعم)

 ...............................................................................................................................................................:.........................................'ان ا2�واب ال اذكر الس-ب إذا

  

Kعبأ بملف املصار[ف  حسب تنازW@ ترتHب مرتبة عام خالل ا2�معية نفذ°®ا ال·! والPشاطات وا12دمات لل�/امج وصف اكتب

  )أ-٥( كسل املرفق 
  والPشاطات وا12دمات لل�/امج وصف ا12دمة أو الPشاط أو ال�/نامج نوع

  
  

  )ج-٥(،)ب-٥(املرفق  �كسلKعبأ بملف بيان بال�/امج و�Fشطة وا12دمات ال·! تقدم<ا ا2�معية 

نوع الmqنامج أو 

ال�شاط أو 

 ا#|دمة

إجما�& عدد   عدد املستفيدين

  املستفيدين

  رمز ال�شاط  املصروفات  �يرادات

عدد املستفيدين 

  السعوديون 

عدد املستفيدين غ0/ 

  سعودي0ن

برسوم   معفى

  مخفضة

برسوم   معفي  برسوم

  مخفضة

  برسوم
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   )ج-٥(املرفق  �كسلKعبأ بملف  بيان بنوع املساعدات ال·! تقدم<ا ا2�معيات للمستفيدين وå�م<ا

  مبلغ املساعدات إجما�&  إجما�& عدد املستفيدين  عدد املستفيدين املساعداتنوع 

  غ0/ سعوديون   سعوديون 

          مساعدات أيتام

         مساعدات أرامل

         مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف 

 خاصة

        

         مساعدات عي�ية

         أخرى 

         اGQموع

  

 


