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 ة األهلية للجمعية البيانات األساسي .1
 

افية التسجيلي البيانات -أ  ة والديموجر

.................................................................... الجمعية حاضنة االعمال السعودية مكين ................................. /للفرع كامــال:ة الرسمي للجمعي االسم -١

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

 .........................................................................................................................................................................................................: إن وجدتة املالحظات املتعلق

 ......................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 ......................................اليوجد.................................................................................. :الرسمي لالسم مغايرا كونهة حال في) /الفرعة للجمعية الشهر  )اسم -٢

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

  فرع ]   [ مقر رئيس [نعم]    : ة نوع مقر الجمعي -٣

 ........................................604............................رقم تسجيل املقر الرئيس 

 ....................................................................رقم تسجيل الفرع/الفروع 

 ........................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 ة النوعي للجمعي التصنيف -٤

 .............................................................................جمعية أهليه .......................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 رجالي/نسائي  ]   [  نسائي [ نعم]    رجالي ]   [  :ة نوع الجمعي -٥

 

 ................................5/7/1432............................................................................................................................................................./الفرع: ة تأسيس الجمعي تـــــاريــــخ -٦

 ....................................................................................................................................................................................................... وجدت: إنة املالحظات املتعلق

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 /الفرعة تسجيل الجمعي تاريخ -٧

 ........................................................اليوجد..............................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق
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 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 ة غير موجود ]   [  ةموجود [نعم]     :/الفرعة تسجيل الجمعية شهاد -٨

 األسباب هي : .ةوجود الشهادعدم ة في حال

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

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

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املتعلقاملالحظات 

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 ال ]   [   نعم [ نعم]    /الفرع:ة للجمعية خارجية هل يوجد لوح -٩

 ، األسباب هي : ة عدم وجود اللوحة في حال

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

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

 

 /الفرع كامال كما هو مسجل في النموذجة توضح اسم الجمعية اللوح [نعم]    

 /الفرعة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية اللوح [ نعم]  

 ة االجتماعية العمل والتنمية إلشراف وزار ة /الفرع خاضعة تنص على أن الجمعية اللوح [نعم]   

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املتعلقاالجراءات 

 

 ..............................................................................حي السفارات ................................................................................................................. /الفرع:ة الجمعية منطق -١٠

 ...............................................................................................................الرياض.................................................................................................................: ة املحافظ -١١

 .............................................................................................................................الرياض...................................................................................................:ة املدين -١٢

 .............................................70رقم  –عبدهللا السهمي  –حي السفارات  –الرياض ..........................................................املوقع باإلحداثيات:  -١٣

 70رقم  –عبدهللا السهمي  –حي السفارات  –الرياض  .................................................................:ة نطاق الخدم -١٤

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 أ(-1) ةتعبأ بملف االكسل املرفق صفحاملقر الرئيس/الفرع: ة عدد املكاتب تحت إدار  -١٥

 اسم مدير املكتب بيانات التواصل اإلحداثيات املوقع الجغرافي اسم املكتب

     

     

 

 التواصل بيانات -ب

 /للفرع:ة العـــنــوان الوطني للجمعي -١

 ...........................السفارات..........................الحــــــي............................عبدهللا السهمي ............................... .....................................الشارع  اسم..........................9................املبنى رقم

 ....................................االضافي الرقم..............................11614................................................................البريدي الرمز  ...........................الرياض....................ة املدين

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 ............................................اليوجد.............................................ـاكـــــسالـــفـــــ رقــــــــم..........0530239080........................ة الجمعي جوال رقم

 ..................................................11614............................................البريدي الرمز ..........................................................................94224................البـريد صنــــدوق  رقــــــم

ـــــد ـــ ــ  رونيااللكت ملوقعا ...........................info@makeen-sa.org..................................................................اإللكترونـــي البريـ

 .......................................................www.makeen-sa.info............................... 

 النموذج وليس تحت اإلنشاءة املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئ [  نعم] 

 البريد اإلليكتروني مفعل [ نعم]  

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 .........................................................................................................................................................................مها صالح الشهري ..........................................ة الجمعي مدير  اسم -٢

 ةالجمعي مدير  عنوان

 .......................................................................................ام الحمام.الحي..................الرياض....................................ة دينامل.........................الرياض......................................ة املنطق

 ...............................................................................................................................................................................شداد بن أوس ........ ..................................................الشارع

 .........................................................................االضافي الرقم.................................................................................................................................ىاملبن رقم

 ....................................................................................................................................................................................................رقم الهاتف الثابت للمدير 

 .........................................................................0555444731..............................................................................................................................................املدير  جوال رقم

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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ةالبيانات اإلداري   

 اإلداري  الهيكل -أ

  ........22...…………املؤسسين  األعضاء عدد -١
 
  .عضوا

 ة اإلدار  مجلس أعضاء عدد -٢
 
  ..........12.………… ةللجمعي ةاألساسية لالئح طبقا

 
 .عضوا

 ............…5………ة اإلدار  مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق ألدنى الحدا -٣

 ة سن ...........……2018ة اإلدار  مجلسة دور  -٤

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :(أ-2تعبأ في ملف االكسل املرفق )ة العمومية من قبل الجمعية املؤسسة اللجان الدائم -٥

 

 
أســـــــم 

ةالـلـجـنـــ   

عدد 

اأعضائه  

عدد  اختصاصها

ااجتماعاته  

ة كيفي

 تشغيلها

1 
     

2 
     

3      

4      

5      

 ..................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ..................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 :(ب-2تعبأ بملف االكسل املرفق )ة العمومية الجمعي بأعضاء بيان -٦

 .........................................................................................: ة الهوي رقم..................................................................................................................................................االسم: 

 ...................................................................................... تاريخ االلتحاق:.....................................................................................................................................: ة املهن

 .............................................................................الجوال:  رقم ...................................................................................................................................:الهاتف رقم

 ال يوجد سجل اشتراكات ]   [  غير منتظم ]   [ منتظم [نعم]   االنتظام في دفع االشتراكات: 
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 :(ج-2)تعبأ بملف االكسل املرفق : ة الجمعية إدار  مجلس بأعضاء بيان -٧

ـــ...............................................................................................االسم:  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ 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 ـــــــ ــ  ............................................................................................................................... :ة الهوي رقمـــ

ــ...........................................: ة املهن ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ 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 ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ 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 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ......................................................................................،،،،،..................باملجلس: ة الوظيف.........ـــ

ــ..............................................................املؤهل:  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ 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  ...........................................................................................................................: ة الخدمة مد...............ـ

 . ..............................................................................................................وجدت:  إنة املكافأ................................................................................................... .تاريخ االلتحاق:

 ..........................................الجوال:  رقم ........................................................الهاتف:  رقم............................................................... .........................االلكتروني:  البريد

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

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................مقر الرئيس: 

 ، ة تعيين من قبل الوزار  ]   [  ة العمومية انتخاب الجمعي : ]   [تعيين العضوة طريق

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ السبب:

  ]   [ العضو:ة مكان إقام

ال يمكن التحق و السبب  ]   [  غير مستقل ]   [  مستقل  ]   [ العضو :

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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املدير التنفيذي -٨  

 ....................................................سعودية...........................................................ة الجنسي..................................................................................................... :ة الهوي رقم

رئيس ........................العمل نوع......................................... ..................................................بكالوريوس تربية خاصة ..........................................املؤهل

 ......................................................................................تنفيذي

 .....................................................................................لشهري  الراتب......................................................كامل...................................ساعات )جزئي/كلي)دوام

 3.......................سنة و .........................................ة بالجمعي خدمتهة مد..................................... الجمعية ........................................................الراتب تتحمل التية الجه

 .................شهور 

 ..................................................................................................الحاسب رقم .............................................................................................................................التسجيل رقم

 ال  [  ال ]  نعم [: ]   مسجل بالتأمينات

 غير متفرغ ]   [ متفرغ [  نعم] 

افق  ....................................................والسبب ال، ]   [  نعم [  نعم]   على تعيين املدير؟ة الوزار ة هل تم أخذ مو

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 و(-2تعبأ بملف االكسل املرفق)..........................................................................اجمالي عدد العاملين: 

  ........................................5..........................: عدد املوظفين بدوام كامل

 ..................................................................................اليوجد...........................:عدد املوظفين بدوام جزئي

غير كافي  ]   [  كافي [  نعم]  :ة عدد العاملين بالجمعي

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................بسبب

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 د(-2تعبأ بملف االكسل املرفق )........................................................................................................1......................: اجمالي عدد املحاسبين
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 واإلفصاحة واإلدار ة الحوكم .2

 ة اإلداري والتنظيماتة اإلدارية الهيئ -أ

 :ة العمومية الجمعي -١

 .ة امرأ ]   [ .رجل ]   [  م : العدد اإلجمالي: 2018 عامة بداي فية العمومية الجمعي أعضاء عدد إجمالي

 .ة امرأ ]   [ .رجل ]   [  م العدد اإلجمالي: 2018 عامة نهاي فية العمومية الجمعي أعضاء عدد إجمالي

 عضو ]   [/نقص ة زياد :ة السنة من بداي األعضاء عدد في اجمالي التغير 

إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

لم يتم انقعاد ........................................................................................................................................

2018............................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :)تعبأ بملف االكسل املرفق(السنوي ة العمومية اجتماع الجمعي -٢

 

الكشف التفصيلي  عدد الحضور  تاريخه

بالحضور واملنوبين 

 ومن ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من

 ة الدعو  ة نياب ة أصال

 األولى

 ة الدعو 

 ة الثاني

لم 

 يكتمل

 مرفق  مرفق  

 

 ؟ ة شخصية مصلح لوجود تالقرارا بعض على التصويت منة العمومية الجمعي أعضاء بعض منع تم هل -٣

 ال [ال]      نعم ]   [

 أ(-3تعبأ بملف االكسل املرفق )

 مالحظات السبب اسم العضو

   

 

 ة العمومية باجتماع الجمعية تم رفع الكشوف واملحاضر الخاص [  نعم] 

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 لم يتم انعقاد ال [ ال ]    نعــــم ]   [  :ة عادي غير ة عمومية جمعي اجتماعات هل عقدت -٤

 

 :(ب-3)تعبأ بملف االكسل املرفق 

ة الوزار ة الطالبة الجه عدد الحاضرين تاريخه رقم االجتماع

 ،ة اإلدار  ، مجلس

ة الجمعي من25٪

 ة العمومي

 مالحظات املحضر سبب االجتماع

  مرفق     

 ة غير العادية العمومية بجميع اجتماعات الجمعية تم رفع املحاضر الخاص [  ال ] 

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املتعلقاملالحظات 

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

:ة اللجان الدائم -٥  

 ة في الجمعية دائمة في كل لجنة يوجد عضو مجلس إدار  [ ال ]  

 القراراتة التشغيل وفعالية ت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريققحق [ نعم]  

يوجد بعض من اعضاء مجلس ........................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ...............االدارة في لجنة وهي لجنة التدريب 

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة قاالجراءات املتعل

 

 :(ج(-3املرفق ))تعبأ بملف االكسل ة اجتماعات اللجان الدائم

 مرفق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع  اللجنة

     

 ة تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائم [ نعم]  

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 :التنفيذي والجهاز ة اإلدار  مجلس -٦

 2017...أكتوبر 3........................... ....................................................................................الحــالـية اإلدار  مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ

 2021أكتوبر 3..................................................... .....................................................................الحالي ة اإلدار  مجلسة دور  انتهاء تاريخ

 اإلداري  املجلس أعضاء عدد
 
 [ 9]   : حاليا

 
 عضوا

  [ 3]  نقص أو  عضوا[  0] ة األساسية الالئح عنة بزياد
 
 عضوا

 .................................................................................................................................................................................................. ..........................................بسبب 

 ة بالتعيين من قبل الوزار  ]   [ ، ومنهمة العمومية خاب من قبل الجمعيباالنت [  9] منهم 

افقت عليه الوزار ة ليسوا موظفين داخل الجمعية جميع أعضاء مجلس اإلدار  [ نعم]    ة باستثناء من و

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

  .املجلس ........... % من سائر أعضاء100املستقلين هي .......ة أعضاء مجلس اإلدار ة نسب

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املتعلقاملالحظات 

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :(د-3االكسل املرفق )تعبأ بملف :  2018 خالل عامة اجتماعات مجلس اإلدار 

مرفق  سبب عدم التنفيذ تم تنفيذها )نعم/ال( أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع

 املحضر

      

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 ؟ ة شخصية مصلح الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود منة اإلدار  مجلس أعضاء بعض منع تم هل

 ال [ال]      نعم ]   [

 :(هـ-3)تعبأ بملف االكسل املرفق 

 نوع املنع تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      

 

 على األرباع(ة اجتماعات على األقل متوزع 4بشكل منتظم )ة تم عقد مجلس اإلدار  [  نعم] 

 ة بجميع اجتماعات مجلس اإلدار ة تم رفع املحاضر الخاص [  نعم] 

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 + [%75]   ة املنعقدة حضور اجتماعات مجلس اإلدار ة نسب

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 :ة اإلداري التنظيمات -٧

أو  ةألشخاص خارج الجمعي ةالتنفيذية كما نصت عليها الالئحة باختصاصات مجلس اإلدار ة متعلقة هل تم تفويض أي مهم

 ال [ ال ]     نعم ]   [  شركات أخرى 

 (و-3)تعبأ بملف االكسل املرفق والسبب؟ ة املفوضة ، والجهة املهم توضيح يجب نعم،ة اإلجاب كانتإذا 

 التفويضسبب  ة املفوضة الجه فيهة املهام املفوض االختصاص

    

 

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املتعلقاالجراءات 

 

 ال ]   [  نعم[ نعم]   :ة الجمعي في واملوظفين القيادين التنفيذي ر املدي راتب لتحديدة محددة آلي توجد هل

 

ة ومقارن مستقلين أشخاصة مراجع تتضمن واملوظفين القيادين التنفيذي املدير  راتب تحديدة آلي نعم، فهلة كانت اإلجابإذا 

 ال ]   [ نعم[   نعم]  التوثيق مع ،ة مرجعي

 التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟ة ال، فما هي اآللية كانت اإلجابإذا 

اتب  ةاآللي  سلم الرو

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 ال [ال]     نعم ]   [ ؟ة املتنقلأو  ةالثابتأو  ةسواء النقدية استهالك أصول الجمعيأو  وقع تحول في صرف هل

 ز(-3تعبأ بملف االكسل املرفق ): ة الجدول التالي لكل حالة تعبئ يجب نعم،ة اإلجاب كانتإذا 

سبب  قيمتهأو  املبلغ املحول  تاريخ التحول  نوع التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ

 اختالس ]   [

 مجال غير مصرحفي  استخدامهاأو  صرف أموال ]   [

استخدامها في غير ما خصصها له أو  صرف أموال ]   [

 املتبرع دون علمه

    

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق
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 تحويل ]   [  نقدا [  نعم]  شيكات  [نعم]   : ة بواسطة الجمعي أموال من الصرف يتم

ي الصرفة حال في
 
 (ح-3)تعبأ بملف االكسل املرفق :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي وضح نقدا

  املصروف املبلغ
 
  .......................................................................................الصرف أوجه..............................................................................................نقدا

 ال ]   [  نعم [ نعم]    االجتماعات؟ بمحاضر ة الجمعي تحتفظ هل

 ال ]   [  نعم [نعم]     سنويا: االجتماعي البحث يــتـــم

 .................................................................................................................................................................................................................................السبب  وضح

 ة ملغير مستك ]   [ ة مستكمل [  نعم]   البحث: ملفات

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

  



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  14

 

 

 ة اإلداريواملستندات  السياسات واللوائح والسجالت -ب

 :ة اللوائح التي تستخدمها الجمعي أنواع -١

 الالئحة االدارية  -1

 الئحة السياسات العامة -2

 الهيكل التنظيمي والتنظيم واالداري ملجلس االدارة  -3

 الئحة نظام الحوكمة -4

 الالئحة املالية  -5

 االبالغ عن املخلفات وحماية مقدمي البالغات  -6

 سياسة احتفاظ بالوثائق واتالفها -7

 خصوصية البياناتسياسة  -8

 تعارض املصالح  -9

 ساسية تبليغ عن املخلفات وحماية املبلغين  -10

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................  إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 ال ]   [  نعم [ نعم]   : ة يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعي

اتب, املكافآت, الترقيات, اإلجازات, ة اإلدار من مجلس ة معتمدة ملوظفي الجمعية يوجد الئح , تشتمل على سلم األجور والرو

 ال ]   [  نعم [  نعم]   ........ وغيرها:ة الخدمة نهاية مكافأ

 ال ]   [  نعم [ نعم]   : املوظفين إلجازاتيوجد نظام 

افق عليها من الجمعية معايير مطبوعأو  ةيوجد الئح  ال [ ال ]   نعم ]   [ ةمجلس اإلدار أو  ةالعمومية لصرف املساعدات, مو

 .......................................................................................................................................................................................................  إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق
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السجالت -٢  

 ة اإلداري السجالت -أ

 

 ي(-3ط(,)-3)تعبأ بملف االكسل املرفق : ة التالي السجالتة الجمعي تستخدم

ة هل تستخدمه الجمعي السجل 

 )نعم/ال(

ة منتظمة هل يعبأ بطريق

 )نعم/ال(

 مالحظات

    ة العضوي سجل ة السجالت اإلداري

    االشتراكات سجل

    اللجان سجل

 مجلس اجتماعات سجل

 ة اإلدار 

   

ة الجمعي اجتماعات سجل

 ة العمومي

   

    سجالت أخرى 

    سجل النشاطات ة السجالت الفني

    سجل املنتفعين

    سجالت أخرى 

    ة عامة دفتر يومي ة السجالت والدفاتر املالي

    ة سجل األصول الثابت

    ة سجل التبرعات العيني

    ة النقديـ التبرعات سجل

    سجل املستودعات

    العام األستاذ دفتر 

    الصندوق  دفــتر 

    البنكة حركــ دفـتر 

    ة العهد سـجــل
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 .ة كافي غير ]   [ ةكافي[  كافيه]   :ة الجمعي لدى واملستندات السجالت

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات

 ونقدية عيني تبرعات استالم إيصال [نعم]    ة يومي قيد سند [ نعم]   صرف سند [   نعم] قبض سند [ نعم]  

 أيسندات/إيصاالت/أذونات  ]   [ ة إضاف إذن ]   [ صرف إذن ]   [  اشتراكات استالم إيصال [ نعم]  

 ....................................................................................................................................................................................................... :تذكر أخرى 

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :ج ـ السياسات

 ، نرجو إرفاقهاة السياسوجود ة في حال ال  ]   [  نعم [نعم]    :املصالح لتضاربة مكتوبة سياس لديهاة الجمعي هل

 

 ، نرجو إرفاقهاة وجود السياسة في حال  ال  ]   [  نعم [   نعم] املبلغين:ة لحماية مكتوبة سياس لديهاة الجمعي هل

 

وجود ة في حال ال  ]   [ نعم [ نعم]    بالسجالت: لالحتفاظة الزمنية املد لبيانة مكتوبة سياس لديهاة الجمعي هل

 إرفاقها، نرجو ة السياس

 

ة في حال ال  ]   [ نعم [  نعم]  للداعمين:ة الشخصي املعلوماتة سري لضمانة مكتوبة سياس لديهاة الجمعي هل

 الينطبق ، نرجو إرفاقهاة وجود السياس

 

 ال  ]   [  نعم [  نعم] قبل تسليمه في الربع األخير: ة تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس اإلدار  هل

 ...................................................................................................................................................................................................................................: العرضة طريق

 ....................................................................................................................................................................................................... وجدت: إنة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 :د ـ اإلفصاح

 ك(-3)تعبأ بملف االكسل املرفق  :همة الجمعية أرصد من بالسحب املفوضين

 ...................................................................................................................االسم

  ................................................................................................... :بمجلسة املهن

 .........................................................................................................................................................................................................................................................ة إلدار ا

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة ظات املتعلقاملالح

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :ة التالي الوثائق عناإلفصاح  تم كيف وضح

 ةموقع الجمعي 
فصح مباشر 

ُ
عند ة ت

 الطلب
 ال توجد ال يفصح عنها

   نعم  ة بالجمعية الخاصة والحوكم التنظيم وثائق

    نعم الوطني البيانات نموذج

   نعم  ملصالح تضارباة سياس

    نعم ة املالي القوائم

    نعم وإتالفها بالوثائق واالحتفاظة الخصوصية سياس

   نعم نعم ة اإلدار  مجالـس أعضــاء أسماء

   نعم  املدير راتب

    نعم ة أسماء املوظفين القياديين في الجمعي

 عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

 ة الجمعي ووثائق بسجالت الحتفاظا

   نعم 

   نعم  بالبحث القائم

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق
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 مدير أو  ةعضو مجلس إدار  معة تجاريأو  ةعائلية عالق هاملوظفين القياديين لأو  املدراءأو  ةمن أعضاء مجلس اإلدار  أحد يوجد هل

 ال [ال]    نعم ]   [ ؟ة الجمعي في اخر  موظف قياديأو 

 ل(-3تعبأ في ملف االكسل املرفق )

 

 ة نوع العالق منصبه ة اسم املوظف ذي الصل منصبه اسم املوظف

     

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

تمنح ة مانحة مدير مؤسسأو  عضو مجلسأو  ومؤسسة تمت بين عضو في مجلس اإلدار ة يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجاري

 م(-3تعبأ في ملف االكسل املرفق )ة املاضية خالل السنوات األربعة الجمعي

 

اسم عضو 

 املجلس

الطرف الثاني في 

 ة الصفق

الطرف الثاني ة عالق

 ة بالجمعي

ة تاريخ بداي

 ة الصفق

 ة الصفقة قيم ة تاريخ انتهاء الصفق

      

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 .وجدت ،إنة الجمعي مع خ(ال خدمات،منتجات تقديم) ةتجاري تعامالت لقاءة الجمعي منة مالي تعويضات تلقت التي ما الجهات

 ن(-3تعبأ في ملف االكسل املرفق ): التعويضة قيم وذكر ة الخدم وصف مع  10000فوق  التي املبالغ

 

 التعويضة قيم ة وصف الخدم ة الجه

   

   

   

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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)باستثناء ة منتجات قدمها للجمعيأو  نظير خدماتة في مجلس اإلدار  التي تلقاها أي عضو ة يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالي

تعبأ في ملف : ة املاضية إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدار 

 ص(-3االكسل املرفق )

 

 التاريخ سببه املبلغ الذي تلقاهة قيم اسم العضو

    

 .......................................................................................................................................................................................................  إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ....................................................................................................................................................................................................... . إن وجدت:ة االجراءات املتعلق
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 ة البيانات املالي .3

 أ(-4تعبأ في ملف االكسل املرفق ): م2018خالل عام التبرعات وااليرادات  -١

 مالحظات  املبلغ  البيان 

     ة التبرعات النقدي

     افراد 

     ة مؤسسات مانح

     شركات وجهات 

     أخرى 

     ة التبرعات العيني

     افراد 

     ة مؤسسات مانح

     شركات وجهات 

     أخرى 

     ة إعانات ومنح حكومي

     ة نقدية منح حكومي

     ة عينية منح حكومي

     ة الزكا

     ة نقدية زكا

     ة عينية زكا

     تبرعات وايرادات األوقاف 

     شراء أوقاف أو  تبرعات لبناء

     ايرادات وريع أوقاف 

     (يتم تفصيلها)أخرى 

     ايرادات 

     اشتراكات األعضاء 

     مبيعات السلع والخدمات 

     ة ايرادات عقاري

     ارباح استثمار 

     ة ارباح بيع أصول ثابت

     رسوم البرامج 
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 يتم تفصيلها() إيرادات أخرى 

 

 

    

     يتم تفصيلها )تبرعات أخرى أو  إيرادات

      

      

      

     إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح 
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 ب(-4تعبأ في ملف االكسل املرفق ) م: 2018عام املصروفات خالل  -٢

 البيان
إجمالي 

 املصروف

 توزيع املصروفات

مصاريف 

 ةاإلدار 

مصاريف 

ة مجلس اإلدار 

 (ةالحوكم)

مصاريف 

جمع 

 األموال

مصاريف 

ة التشغيل املحمل

على البرامج 

 ةواالنشط

مصاريف 

البرامج 

 ةواألنشط

             ة املصاريف التشغيلي

             الرواتب والبدالت 

             ت والحوافزآاملكاف

             تكاليف السفر 

             اإليجارات 

             واالصالحات ة الصيان

              هالكهرباء وامليا

             الهاتف والبريد 

             تكاليف االستشارات 

             امللتقيات واملؤتمرات 

             واالعالن ة الدعاي

             ة ضياف

              (يتم تفصيلها)مصاريف أخرى 

-1             

-2             

-3             

             ة مصاريف األنشط

             ة العامة مصاريف البرامج واألنشط

             ة الزكامصاريف 

             ة مصاريف التبرعات والهبات املقيد

             ة مصاريف التبرعات والهبات غير املقيد

             مصاريف األوقاف 

يتم )أخرى ة مصاريف برامج وانشط

 تفصيلها 

            

-1             
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-2             

-3             

              

             إجمالي املصروفات 
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 ة البرامج واألنشط -11
 نرجو  وضع وصف موجز  ملهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

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

إنجاح  ............................................................................................................................................................................................................................................................

 .قدم لها في السوق المحليالمشاريع اإلبداعية  بدعمها لوجستيا وإداريا لتحقيق موضع 

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

 

 ال]   [ نعم[نعم]     ةلجمعيأهداف ا معة واالنشط البرامجة مطابق تتم هل

 ........................................................................................................................................................................................................: اذكر السبب (ال)كان الجواب إذا 

 

تعبأ بملف املصاريف  حسبا تنازليا ترتيبة مرتب عام خاللة الجمعي نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

 أ(-5االكسل املرفق )

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف ة الخدمأو  النشاطأو  البرنامج نوع

  

 

 ج(-5ب(,)-5تعبأ بملف االكسل املرفق )ة والخدمات التي تقدمها الجمعية بيان بالبرامج واألنشط

أو  نوع البرنامج

أو  النشاط

 ةالخدم

 عدد املستفيدين

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 رمز النشاط املصروفات اإليرادات

عدد املستفيدين 

 السعوديون 

عدد املستفيدين غير 

 سعوديين

 معفى
برسوم 

 ةمخفض
 معفي برسوم

برسوم 

 ةمخفض
 برسوم
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 ج(-5تعبأ بملف االكسل املرفق )  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

 نوع املساعدات
 عدد املستفيدين

 اجمالي مبلغ املساعدات إجمالي عدد املستفيدين
 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام

         مساعدات أرامل

         مساعدات مطلقات

         ة مساعدات ظروف خاص

         ة مساعدات عيني

         أخرى 

         املجموع

 

 


