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 البيانات ألاساسية للجمعية ألاهلية .1
 

افيةوالديموج التسجيلية البيانات -أ  ر

 جمعية البر بمحافظة الشماسية: الرسمي للجمعية كامــال الاسم-1

 .ي: ال يوجدالرسم الاسم مغاير  كونه حالة في) للجمعية/الفرع الشهرة اسم)-٢

   ( فرع     ) ( مقر رئيس  مقر الجمعية: ) نوع-٣

 99الرئيس: رقم تسجيل املقر 

      ( 99/٣فرع مركز أم طليحة       - 99/٢فرع مركز  أم حزم   - 99/1)فرع مركز النبقية رقم تسجيل الفرع/الفروع 

 خدمي: النوعي للجمعية التصنيف-٤

 ( رجالي/نسائي   )  ( نسائي   ) ( رجالي  الجمعية: ) نوع-٥

 هـ٢8/0٥/1٤08تأسيس الجمعية:  تـــــاريــــخ-٦

 ه1٤10/ ٢٥/10: تسجيل الجمعية تاريخ-٧

 (  موجودة               )    (  غير موجودة  تسجيل الجمعية/ )   شهادة-8

 ( نعم             )   ( ال   : )يوجد لوحة خارجية للجمعية هل-9

            ( اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في النموذج ). 

           (  اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية ). 

           (  اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ). 

 القصيمالجمعية/ منطقة-10

 الشماسية: املحافظة-11

 الشماسية :املدينة-1٢

 2xWscM6https://goo.gl/maps/ZVNfaباإلحداثيات:  املوقع-1٣

 الشماسية ومراكزها والهجر التابعة لها. الخدمة: محافظة نطاق-1٤

  أ(-1)  تعبأ بملف الاكسل املرفق صفحةاملكاتب تحت إدارة املقر الرئيس/الفرع:  عدد-1٥

 

 اسم مدير املكتب بيانات التواصل إلاحداثيات املوقع الجغرافي اسم املكتب

     ال يوجد

     

 

 

 التواصل بيانات -ب
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 الوطني للجمعية/للفرع: العـــنــوان-1

 ألاندلس:    الحــــــي                    عبدالعزيز : امللك الشارع اسم                    8٧٧٢ املبنى:   رقم

 ٣0٣٤:  إلاضافي الرقم                                       ٥191٢ :  البريدي الرمز                            الشماسية :    املدينة

 01٦٣٤01190: الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم                                        0٥٥٧88٥٥99ة: الجمعي جوال رقم

 ٥191٢       :البريدي الرمز                                                    10البـريد:    صنــــدوق  رقــــــم

ـــــد ـــ ــ  https://brshmasia.org.sa :الالكترونياملوقع                        shmasia@hotmail.com-Br  :إلالكترونـ البريـ

                     (  املوقع إلال) إلانشاءكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت 

                     (  البريد إلاليكتروني مفعل ) 

 

 علي بن عبدالرحمن بن سليمان السهلي :الجمعية مدير  اسم-٢

 الجمعية: مدير  :عنوان

 الرفيعة الحي:                : الشماسية               دينةامل                                    القصيم :املنطقة

 : طريق امللك عبدهللا      الشارع

 ٣٧٥٧:  إلاضافي الرقم                                                                                                ٧٢٤٥ :     املبنى رقم

 01٦٣٤01٧٧0 للمدير:رقم الهاتف الثابت 

 0٥٥٤881٧٧٤:           املدير  جوال رقم

Br-shmasia@hotmail.com
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إلاداريةالبيانات   

 إلاداري  الهيكل -أ

  ٢8املؤسسين  ألاعضاء عدد-1
 
  .عضوا

  مجلس إلادارة أعضاءعدد -٢
 
 .أعضاء 9للجمعية  ألاساسية لالئحة طبقا

 .أعضاء ٥     إلادارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق ألادنىالحد -٣

  .سنوات ٤ إلادارة   مجلسدورة -٤

 أ (:-٢) تعبأ في ملف الاكسل املرفق اللجان الدائمة املؤسسة من قبل الجمعية العمومية  -٥

 
أســـــــم 

 الـلـجـنـــة

عدد 

 أعضائها

عدد  اختصاصها

 اجتماعاتها

كيفية 

 تشغيلها

      ال يوجد 

 
     

      

      

      

 :ب (-٢املرفق تعبأ بملف الاكسل )الجمعية العمومية  بأعضاء بيان-٦

 رقم الجوال رقم الهاتف تاريخ االلتحاق المهنة رقم الهوية االسم
االنتظام في 

 دفع االشتراكات

 منتظم 0504431643 0163975255 1428/1/2 متقاعد 1011848239 المزيد عبدالعزيز بن محمد بن علي/د

 منتظم 0553138529 0163291436 1415/1/1 متقاعد 1002578506 المسيدي حمد بن دخيل بن حمد /الشيخ

 منتظم 0555142192 0163401085 1416/1/1 موظف حكومي 1033993781 الجارهللا دخيل بن سليمان بن جارهللا /أ

 منتظم 0554283475 0163401102 1424/1/1 موظف حكومي 1016565630 البازعي جارهللا بن عبدهللا بن محمد /أ

 منتظم 0503133839 0163401102 1410/10/25 متقاعد 1016565614 يالبازع عبدالعزيز بن جارهللا بن عبدهللا/ الشيخ

 منتظم 0553402206 0163402206 1412/1/1 موظف حكومي 1062727514 العثمان صالح بن سليمان بن عثمان /أ

 منتظم 0503146768 0163401113 1422/1/1 حكوميموظف  1048839326 الهميلي ابراهيم بن عبدهللا بن أحمد /أ

 منتظم 0554222817 0554222817 1428/1/1 متسبب 1085971016 السنيدي صالح بن عبدهللا بن خالد /أ
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 منتظم 0566618191 0566618191 1408/1/1 متسبب 1011029574 الفوزان فوزان محمد بن فيصل

 منتظم 0555147157 0555147157 1413/1/1 موظف حكومي 1061521835 العثمان محمد بن يحيى بن براك /أ

 منتظم 0503136044 0503136044 1427/1/1 موظف حكومي 1046247936 الحماد عبدهللا بن يحيى بن ابراهيم /أ

 منتظم 0503149818 0163401355 1422/1/1 موظف حكومي 1000240315 الحماد عبدهللا بن يحيى بن حماد /أ

 منتظم 0506131354 0506131354 1420/1/1 موظف حكومي 1002781548 المزيد العزيز عبد بن محمد بن حمد /أ

 منتظم 0536033344 0536033344 1436/7/21 متسبب 1038542930 اليوسف محمد بن صالح خالد /أ

 منتظم 0501555002 0501555002 1431/1/1 موظف حكومي 1040429506 المطير سليمان بن عبدهللا بن سليمان /أ

 منتظم 0506133987 0506133987 1431/2/3 موظف حكومي 1078246723 الصعب عبدهللا بن محمد بن سليمان /أ

 منتظم 0590068995 0590068995 1436/2/6 موظف حكومي 1016829405 الالحم حمود بن هللا عبد بن صالح /أ

 منتظم 0503141136 0503141136 1410/10/25 متقاعد 1019621190 العثمان صالح بن عبدهللا بن صالح /أ

 منتظم 0555146230 0555146230 1410/10/25 موظف حكومي 1017698661 اليحيى عبدالرحمن محمد بن صالح /أ

 منتظم 0505142251 0163401605 1412/3/15 موظف حكومي 1000626356 الجناح صالح بن عبدالكريم /أ

 منتظم 0505139518 0505139518 1413/1/1 متقاعد 1021205818 الفائز فائز بن محمد بن فائز /أ

 منتظم 0553402222 0553402222 1431/6/1 موظف حكومي 1029663083 المطرود سليمان بن عبدهللا بن مطير /أ

 منتظم 0505146572 0505146572 1410/10/25 موظف حكومي 1011978366 النويصر علي بن مطلق بن ناصر /أ

 منتظم 0553402255 0553402255 1410/10/25 موظف حكومي 1063636359 الدويحس براك بن عبدهللا بن براك

 منتظم 0555154506 0555154506 1410/10/25 متسبب 1030973737 البازعي سلطان بن حمود بن حمد

 منتظم 0555130678 0555130678 1427/1/1 موظف حكومي 1008012823 الوليعي سليمان بن حمد بن خالد

 منتظم 0555154654 0163243034 1410/10/25 متقاعد 1021336480 الالحم عبدهللا بن ابراهيم بن سليمان /د

 منتظم 0541351124 0541351124 1430/1/1 موظف حكومي 1003717483 الالحم عبدهللا بن عبدالرحمن بن ابراهيم /أ

 منتظم 0543087122 0543087122 1410/10/25 متسبب 1003550157 الدويحس سعد بن براك بن دويحس

 منتظم 0503145859 0503145859 1425/1/2 موظف حكومي 1087074413 المزيد عبدالعزيز بن محمد بن سعود

 منتظم 0553241212 0553241212 1410/10/25 متقاعد 1002990610 اللطيف العبد اللطيف عبد بن عبدهللا بن سعود/  الشيخ
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 منتظم 0505133839 0505133839 1416/1/1 موظف حكومي 1011622089 الفوزان فوزان بن محمد بن صالح/  الشيخ

 منتظم 0506444222 0506444222 1410/10/25 متقاعد 1011178538 اليحيى عيد بن صالح بن عيد/  الشيخ

 منتظم 0555141350 0163401369 1430/1/1 موظف حكومي 1019843976 السهلي عبدالرحمن بن علي بن سليمان/ أ

 منتظم 0555143933 0555143933 1425/1/2 موظف حكومي 1011777305 الفوزان راشد بن علي بن عبدالعزيز/ الشيخ

 منتظم 0503142536 0503142536 1410/10/25 متقاعد 1000559599 المطرودي المحسن عبد صالح هللا عبد /الشيخ

 منتظم 0503983378 0503983378 1410/10/25 متقاعد 1015595661 البليهي هللا العبد حمود بن صالح

 منتظم 0504891511 0504891511 1425/1/2 موظف حكومي 1006752685 اليحيى الرحمن عبد بن يحيى بن صالح

 منتظم 0554955256 0554955256 1419/1/1 موظف حكومي 1006663379 النويصر فهد بن زيد بن عبدالرحمن

 منتظم 0505139589 0505139589 1410/10/25 موظف حكومي 1011279682 السهلي سليمان بن عبدهللا بن عبدالرحمن

 منتظم 0504339959 0504339959 1410/10/25 متقاعد 1000403608 الدويحس سعد بن براك بن عبدالعزيز

 منتظم 0508021770 0508021770 1410/10/25 متقاعد 1007048406 السنيدي سليمان بن حمود بن عبدالعزيز

 منتظم 0504962931 0504962931 1410/10/25 موظف حكومي 1029556584 السنيدي حمود بن مبيريك بن عبدالعزيز

 منتظم 0505260263 0505260263 1425/1/1 موظف حكومي 1001587227 العقل عبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالكريم

 منتظم 0505145821 0163401763 1425/1/1 متقاعد 1011508593 الالحم عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدالكريم

 منتظم 0506158070 0506158070 1432/0/0 موظف حكومي 1004656755 األبوعلي علي بن عبدالرحمن بن عبدالكريم

 منتظم 0555133224 0555133224 1434/1/1 موظف حكومي 1009239615 السهلي محمد بن فهد بن عبدالكريم

 منتظم 0504191519 0504191519 1419/1/1 موظف حكومي 1091905061 الرشيد محمد بن رشيد بن عبداللطيف

 منتظم 0503982006 0163401744 1410/10/25 متقاعد 1034907285 الدويحس سعد بن براك بن عبدهللا

 منتظم 0507700530 0507700530 1410/10/25 متقاعد 1001568805 السنيدي سليمان بن حمود بن عبدهللا

 منتظم 0505135153 0163401948 1410/10/25 متقاعد 1002131645 الرشيد محمد بن رشيد بن عبدهللا

 منتظم 0598346478 0598346478 1410/10/25 متسبب 1033624709 الفعيم سليمان بن صالح بن عبدهللا

 منتظم 0505177394 0163401989 1429/1/1 خاص 1034646644 العثمان صالح بن عبدهللا بن عثمان

 منتظم 0500880222 0163164934 1422/1/1 موظف حكومي 1048839714 الهميلي ابراهيم بن عبدهللا بن علي
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 منتظم 0505140753 0505140753 1410/10/25 متسبب 1024835652 الفوزان فوزان بن محمد بن علي

 منتظم 0555171115 0163299990 1429/1/1 خاص 1019466356 السهلي عبدهللا بن محمد بن غالب

 منتظم 0555139265 0555139265 1410/10/25 متقاعد 1046706287 الفوزان فوزان بن راشد بن فوزان

 منتظم 0505142195 0163401602 1435/1/1 موظف حكومي 1003423967 الراضي عبدالرحمن بن راضي بن فهد/  المحافظ

 منتظم 0505145430 0163402241 1410/1/1 حكوميموظف  1027205556 العثمان صالح بن سليمان بن محمد

 منتظم 0556169988 0556169988 1427/1/1 موظف حكومي 1069010625 السهلي محمد بن عبدهللا بن محمد

 إبراهيم بن عطاهلل بن سليمان الالحم
1033935824 

 منتظم 0555137415 0163182553 1438/8/24 موظف حكومي

 السنيديعبدهللا بن حمد بن محمد 
1011317870 

 منتظم 0506165007 0506165007 1439/6/26 متقاعد

 منتظم 0554215487 0163401967 1440/4/24 موظف حكومي 1000223881 عبدالعزيز بن يحيى محمد العثمان

 

 :ج (-٢)تعبأ بملف الاكسل املرفق الجمعية:  إدارة مجلس بأعضاء بيان-٧

الوظيفة  املهنة رقم الهوية الاسم

 باملجلس

مدة الخدمة  املؤهل

 باملجلس

املكافأة  تاريخ الالتحاق

 إن وجدت

المزيد عبدالعزيز بن محمد بن علي/د  ال توجد هـ25/11/1431 سنة 7.5 دكتوراه الرئيس متقاعد 1011848239 

المسيدي حمد بن دخيل بن حمد /الشيخ سنة 7.5 بكالوريوس نائب الرئيس متقاعد 1002578506   ال توجد هـ25/11/1431 

الجارهللا دخيل بن سليمان بن جارهللا /أ سنة 7.5 ثانوي  أمين الصندوق  موظف حكومي 1033993781   ال توجد هـ9/2/1428 

البازعي جارهللا بن عبدهللا بن محمد /أ سنة 510. بكالوريوس أمين املجلس موظف حكومي 1016565630     ال توجد هـ9/2/1428 

السنيدي صالح بن عبدهللا بن خالد /أ  ال توجد هـ26/11/1435 سنة 4.5 بكالوريوس عضو متسبب 1085971016 

حماد بن يحيى بن عبد هللا الحماد   ال توجد هـ25/12/1439 أشهر 6 بكالوريوس عضو موظف حكومي 1000240315 

هـ25/12/1439 أشهر 6 بكالوريوس عضو موظف حكومي 1000626356 عبد الكريم بن صالح الجناح  ال توجد 

عبد هللا الالحم عبد الكريم بن عبد الرحمن هـ25/12/1439 أشهر 6 بكالوريوس عضو متقاعد 1011508593   ال توجد 

هـ25/12/1439 أشهر 6 دبلوم عالي عضو موظف حكومي 1019466356 غالب بن محمد بن عبد هللا السهلي  ال توجد 

 

هل العضو  العنوان الجوالرقم  رقم الهاتف البريد الالكتروني

مقيم في منطقة 

 املقر الرئيس ي
طريقة 

 الالتحاق

العضو 

 مستقل

ao1430@gmail.com 0163975255 0504431643 نعم انتخاب نعم الشماسية 

hamad0553138529@hotmail.com 0163291436 0553138529 نعم انتخاب ال النبقية 

jarallh2@gmail.com 0163401085 0555142192 نعم انتخاب نعم الشماسية 

moder1393@gmail.com 0163401102 0554283475 نعم انتخاب نعم الشماسية 

ao1430@gmail.com
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kaledok520@gmail.com 0163401615 0554222817 نعم انتخاب نعم الشماسية 

hamad9818@gmail.com 0163401355 0503149818 نعم انتخاب نعم الشماسية 

hdjd87hd@gmail.com 0163401605 0505142251 نعم انتخاب نعم الشماسية 

abdalkarem1382@gmail.com 0163401763 0505145821 نعم انتخاب نعم الشماسية 

gsahli1115@gmail.com 0163299990 0555171115 نعم انتخاب نعم الشماسية 

املدير التنفيذي -8  

 م1٣/1٢/19٥9:     سعودي              تاريخ امليالد:  الجنسية                                         10198٤٣9٤٣          :الهوية رقم

 :      إداري العمل نوع                                :      ثانويه عامة                         املؤهل

 ريال 10000:   لشهري  الراتب             ة في ألاسبوع                       ساع  ٤0  :)كلي( دوام

 شهر ٢ة وسن ٣:  بالجمعية خدمته مدة      الراتب:     الجمعية                      تتحمل التي الجهة

 ( ال  مسجل بالتأمينات:    )  ( نعم                  ) 

 ( غير متفرغ )   (           متفرغ ) 

افقة الوزارة على تعيين املدير؟  هل تم أخذ مو

افقة وفي انتظار الردال، والسبب (   )     )     (  نعم   :  تم طلب املو
 (و-٢الاكسل املرفق)تعبأ بملف ..........................................................................اجمالي عدد العاملين: 

 ٣ :عدد املوظفين بدوام جزئي                                                                     8: كاملعدد املوظفين بدوام 

( غير كافي        ) (  كافي        )  بالجمعية: عدد العاملين 

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

 د(-٢تعبأ بملف الاكسل املرفق ).                                 1: املحاسبيناجمالي عدد 
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 الحوكمة وإلادارة وإلافصاح .٢

 إلادارية والتنظيمات إلادارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعية-1

 .امرأة(  ×)  .( رجل    ٦8) العدد إلاجمالي: م: 8٢01عام  بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(      ×)      .( رجل    ٦٣)     م العدد إلاجمالي: 8٢01 عام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمال

 ( عضو   ٥)   نقص  :من بداية السنة ألاعضاء عدد في اجمالي التغير 

 :)تعبأ بملف الاكسل املرفق(الجمعية العمومية السنوي  اجتماع-٢

الكشف التفصيلي  عدد الحضور  تاريخه

بالحضور واملنوبين 

 ومن ناب عنهم

 محضر الاجتماع عقد الاجتماع من

 أصالة

٤٤ 

 نيابة

٧ 

 الدعوة

 ألاولى

 الدعوة

 الثانية

 لم يكتمل

 مرفق   مرفق ٥1 هـ91٤٣/1٢/٢٥

 

 شخصية؟  مصلحة لوجود القرارات بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل -٣

 ( ال)( نعم )

 أ(-٣تعبأ بملف الاكسل املرفق )

 مالحظات السبب اسم العضو

   ال يوجد                      

(تم رفع الكشوف واملحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية ) 

 

 (ال   )    ( نعــــم             ) عادية:   غير  عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت -٤

 :ب (-٣تعبأ بملف الاكسل املرفق ) 

الوزارة،  الطالبة الجهة عدد الحاضرين تاريخه رقم الاجتماع

 ٪ 25إلادارة، مجلس

 العمومية الجمعية من

 مالحظات املحضر سبب الاجتماع

  مرفق     ال يوجد

 الجمعية العمومية غير العادية)( تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات 

اللجان الدائمة: -٥  

   (   يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية ) 

    (  حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام الاجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات ) 
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 :ج( (-٣))تعبأ بملف الاكسل املرفق اجتماعات اللجان الدائمة 

 مرفق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم الاجتماع اللجنة

هـ3/6/1439 ٢018/1 املالية وإلادارية  
مقابلة املتقدمين لوظيفتي مساعد أمين 

 الصندوق ومساعد أمين املستودع للجمعية.

 

   إجراء مقابلة لوظيفتي باحث فرع النبقية 1٤٣9/٦/1٧هـ ٢018/٢ املالية وإلادارية

 1٤٣9/1٢/٢٢هـ ٢018/٣ املالية وإلادارية

استقالة باحث فرع النبقية واختيار بدل عنه 

 من الذين تم مقابلتهم من قبل اللجنة

 هـ.  1٧/٥/1٤٣9في    

 

 ٢018/٣/1٤م 18/٣ الرعاية ألاسرية
بموجب محضر  مساعدة تنفيس كربة 

 (.٣/18رقم )ش

 

 ٢018/٥/9م 18/٥ الرعاية ألاسرية
إضافة وإيقاف أسر بموجب تسجيل 

 (.٥/18محضر رقم )ش

 

 1٤٤0/٢/1٣هـ ٤0/٢ الرعاية ألاسرية
تسجيل إضافة وإيقاف أسر بموجب 

 (.٢/٤0محضر رقم )ش

 

 الدائمة )( تم رفع محاضر اجتماعات اللجان

 :التنفيذي والجهاز  إلادارة مجلس -٦

  ه٢٥/1٢/٣91٤: الحــالـي إلادارة مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ

 ه٤٢/1٢/٤٣1٤ الحالي: إلادارة مجلس دورة انتهاء تاريخ

 إلاداري  املجلس أعضاء عدد
 
 أعضاء  (    9  )  :حاليا

      0(عضوا أو نقص )        0ألاساسية )       الالئحة عن بزيادة
 
 ( عضوا

 ( بالتعيين من قبل الوزارة      0( باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم   )            9    ) منهم 

      (    جميع أعضاء مجلس إلادارة ليسوا موظفين داخل الجمعية ) 

  .املجلس % من سائر أعضاء 100نسبة أعضاء مجلس إلادارة املستقلين هي 

 

  .املجلس % من سائر أعضاء 0نسبة أعضاء مجلس إلادارة املستقلين هي 
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 :د (-٣)تعبأ بملف الاكسل املرفق : ٢01٦اجتماعات مجلس إلادارة خالل عام 

رقم 

 الاجتماع

تم  أهم القرارات تاريخه

 تنفيذها 

سبب 

عدم 

 التنفيذ

 مرفق املحضر

م8٢01/1٤/٣ 9٦٣/٣0/1
 

اعتماد نظام العمل فيما يخص املوظفين والنموذج املوحد  -1

خ ( وتاري8٤٤٤٧رقم ) الوزاري لالئحة تنظيم العمل بناء  على القرار 

  .هـ في سير العمل بالجمعية1٤٣9/  ٤ /٢٧

مناقشة واعتماد عضوية ألاخ/ عبدهللا بن حمد بن دمحم السنيدي   -٢

عامل في الجمعية  عضو  1011٣1٧8٧0سجل مدني رقم 

 .العمومية

 من:
 
 اعتماد كال

  م.٢018املوازنة التقديرية لعام 
  سياسة لجنة إلاصالح وإلارشاد ألاسري 
 .اتب وألاجور  الئحة الرو
  م٢01٧النموذج الشامل للجمعية لعام  

 اعتماد ما صدر من لجنة الرعاية ألاسرية. -٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م٢018 /٥/  9 ٢/٣1/٣٧0

تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثون تم  -1

إقرارهام ٢01٧ملناقشة ميزانية    و

اقع إقامة اعتماد -٢   في إلافطار  مو
 
 مسجد – سدرة أم     من كال

 طليحة أم - حزم أم مركز  - النبقية مركز  - العقل

اقع إلافطار وتحديد أسمائهم -٣  اعتماد تكليف املشرفين على مو

تعميد إلادارة باالتفاق مع املطاعم لتغطية النقص في الوجبات  -٤

 وصرف مستحقاتهم

 من لجنة الرعاية ألاسرية.اعتماد ما صدر  -٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م٢01٧/  ٢٥/٧ ٢/٣1/٣٧0

اعتماد عضوية: ألاخ/ إبراهيم بن عطا هللا بن سليمان الالحم  -1

 .عضو عامل في الجمعية العمومية

 تعميد إلادارة بتأثيث مبنى إلادارة الجديد. -٢

اعتماد طلب املساعدة املقدم من املشرف على امللتقى الدعوي  -٣

بالنبقية التابع للمكتب التعاوني للدعوة وإلارشاد الشبابي 

 وتوعية الجاليات بمحافظة الشماسية.

 اعتماد طلب إمام  -٤
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بتغيير ألاملونيوم الفاصل بين  بالشماسية–رحمه هللا -جامع ابن باز 

 مصلى الفروض ومصلى الجمعة لزجاج )سكوريت(.

 ( رشاد الاسري إلا إلاصالح و  لجنة)اعتماد تكوين -٥

 من التالي:-٦
 
 اعتماد كال

 النموذج الشامل لبيانات الجمعية )مكين( -أ

علي بن عبدالرحمن  ألاخ / واعتماد سياسة تضارب املصالح. -ب

عن تطبيق سياسة تضارب املصالح للجمعية  . مسؤولالسهلي

 على الجميع بال استثناء.

 سياسة حماية املبلغين. -ت

 سياسة حصر السجالت ومدة الحفظ. -ث

 إنشاء موقع إلكتروني للجمعية.اعتماد  -٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م8٢01/  9/٥ (٤/1/٣٧٢)

 تم اختيار الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وألامين العام.

:
 
 تقرر أن يكون الرئيس الدكتور/ علي بن دمحم املزيد. أوال

 
 
 : تقرر أن يكون نائب الرئيس الشيخ/ حمد بن دخيل املسيدي.ثانيا

 
 
الشيخ/ جار هللا بن سليمان  : تقرر أن يكون أمين الصندوق ثالثا

 دخيل الجار هللا

 
 
 هللا بن عبد هللا جار  : تقرر أن يكون ألامين العام ألاستاذ/ دمحمرابعا

 .البازعي

افقتهم.  وقد تم التواصل مع ألاخوة الغائبين وأخذ مو

 

 

 

 

 

 م٢01٧ /1٢/  10 ٥/٢9/٣٦8

اتب بالجمعية.اعتماد الئحة ألاجور  -1  وسلم الرو

تشكيل لجنة لجرد املستودع مكونة من أمين املستودع اعتماد  -٢

 وأثنين معه

مكونة من املحاسب وأمين اعتماد تشكيل لجنة لجرد الصندوق  -٣

 .الصندوق وعضو معهم

م وطلب ٣1/1٢/٢01٧إغالق حسابات الجمعية في اعتماد  -٤

 املحاسب القانوني

 ألاسرية. اعتماد ما صدر من لجنة الرعاية -٥

اعتماد توظيف ألاستاذ/ سعد بن علي بن سليمان الرشيد، سجل  -٦

 (  على وظيفة باحث اجتماعي.109٤8199٥8مدني )
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 شخصية؟  مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض الاجتماعات لوجود من إلادارة مجلس أعضاء بعض منع تم هل

 ( ال    )       ( نعم    )    

 :هـ (-٣)تعبأ بملف الاكسل املرفق  

 نوع املنع تاريخه رقم الاجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/الاجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      ال يوجد

 

(( تم عقد مجلس إلادارة بشكل منتظم )٤ )اجتماعات على ألاقل متوزعة على ألارباع 

( تم رفع )املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس إلادارة 

 

 +( % 80نسبة حضور اجتماعات مجلس إلادارة املنعقدة ) 

 

 :إلادارية التنظيمات-٧

    ( نعمأخرى )خارج الجمعية أو شركات  التنفيذية ألشخاصهل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس إلادارة كما نصت عليها الالئحة 

(ال ) 

 و (-٣تعبأ بملف الاكسل املرفق ) املهمة، والجهة املفوضة والسبب؟  توضيح نعم،يجبإلاجابة  إذاكانت

 سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه الاختصاص

    ال يوجد

 

 

 ( ال   (نعم)       ) :الجمعية في واملوظفين القيادين التنفيذي املدير  راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

 ، معمرجعية ومقارنة مستقلين أشخاص مراجعة تتضمن واملوظفين القيادين التنفيذي املدير  راتب تحديد آلية إذا كانت إلاجابة نعم، فهل

 (نعم)       ( ال       )  التوثيق 

  ي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟إذا كانت إلاجابة ال، فما هي آلالية الت

 ..............................................................................................................................................................................آلالية 

 

 ( ال     )     )       ( نعم    وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟  هل
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 ز(-٣تعبأ بملف الاكسل املرفق )تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  يجب نعم،إلاجابة  كانت إذا

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول  نوع التحول 

 التحول 

الاجراء 

 املتخذ

 )( اختالس

 مجال غير مصرح استخدامها في)( صرف أموال أو 

أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له )( صرف 

 املتبرع دون علمه

    

 

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

  الصرف حالة في
 
 ح (-٣تعبأ بملف الاكسل املرفق ) : الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

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

 )        ( ال     ( نعم   الاجتماعات؟    )     بمحاضر  الجمعية تحتفظ هل

 )        ( ال   ( نعم   سنويا:  )     الاجتماعي البحث ــميــتـ

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

 البحث: ملفات

( مستكملة ) غير مستكملة )( 

 

 واملستندات إلادارية السياسات واللوائح والسجالت -ب

 اللوائح التي تستخدمها الجمعية: أنواع-1

 الالئحة ألاساسية للجمعية -1

 الالئحة التنفيذية للجمعية -٢

  نظام الجمعيات واملؤسسات ألاهلية -٣

 سياسة تضارب املصالح.  -٤

 سياسة حماية املبلغين. -٥

 سياسة حصر السجالت ومدة الحفظ. -٦

 سياسة خصوصية البيانات -٧

 آلية تعيين املدير التنفيذي وتعويضاته. -8

اتب بالجمعية -9  .الئحة ألاجور وسلم الرو
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 )        ( ال     ( نعم    يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية:   )   

اتب،تشتمل على سلم ألاجور  إلادارة،يوجد الئحة ملوظفي الجمعية معتمدة من مجلس  ية املكافآت، الترقيات، إلاجازات، مكافأة نها والرو

 )        ( ال     ( نعم       وغيرها: )الخدمة........ 

 )        ( ال     ( نعم  )     املوظفين:   إلجازاتيوجد نظام 

افق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس  املساعدات،يوجد الئحة أو معايير مطبوعة لصرف   ( ال)  ( نعمإلادارة )مو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السجالت -٢  

 إلادارية السجالت -أ

 ي(-٣ط(،)-٣تعبأ بملف الاكسل املرفق )تستخدمالجمعيةالسجالتالتالية: 

هل تستخدمه  السجل 

 الجمعية )نعم/ال(

هل يعبأ بطريقة منتظمة 

 )نعم/ال(

 مالحظات
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  نعم نعم العضوية سجل السجالت إلادارية

  نعم نعم الاشتراكات سجل

  نعم نعم اللجان سجل

  نعم نعم إلادارة مجلس اجتماعات سجل

  نعم نعم العمومية الجمعية اجتماعات سجل

    سجالت أخرى 

  نعم نعم سجل النشاطات السجالت الفنية

  نعم نعم سجل املنتفعين

    سجالت أخرى 

 آلي نعم نعم دفتر يومية عامة السجالت والدفاتر املالية

 آلي نعم نعم سجل ألاصول الثابتة

  نعم نعم سجل التبرعات العينية

  نعم نعم النقديـة التبرعات سجل

  نعم نعم سجل املستودعات

 آلي  ال العام ألاستاذ دفتر 

 آلي  ال الصندوق  دفــتر 

 آلي  ال البنك حركــة دفـتر 

  نعم نعم العهدة سـجــل

 

 .كافية (كافية        )        (غير   الجمعية:    )     لدى واملستندات السجالت

 :ب ـ السندات وإلايصاالت وألاذونات

(   سند ) (قبض    سند ) (سندآلى  صرف ) قيد (يومية    إيصال ) ونقدي عيني تبرعات استالم 

(  إيصال ) اشتراكات استالم  (  إذن ) صرف   (   إذن ) سندات/إيصاالت/أذونات أخرى  ( أي   )   إضافة 

 ............................................................................................................................:............................تذكر

 :ج ـ السياسات

 حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقهافي  )        ( ال     ( نعم   )         :املصالح لتضارب مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها )        ( ال     ( نعم  )          املبلغين:   لحماية مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 )        ( ال    ( نعم   )        :بالسجالت:  لالحتفاظ الزمنية املدة لبيان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

 )        ( ال      ( نعم       للداعمين: ) الشخصية املعلومات سرية لضمان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل
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 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

 )        ( ال      ( نعم    تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس إلادارة قبل تسليمه في الربع ألاخير: )    هل

 ....................................العرض..............................................................................................................طريقة 

 

 :د ـ إلافصاح

 ك(-٣تعبأ بملف الاكسل املرفق )   :هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املهنة في مجلس إلادارة الاسم

 رئيس املجلس   المزيد عبدالعزيز بن محمد بن علي/د

 نائب رئيس املجلس المسيدي حمد بن دخيل بن حمد /الشيخ

 أمين الصندوق  الجارهللا دخيل بن سليمان بن جارهللا /أ

 

 :التالية الوثائق عنإلافصاح  تم كيف وضح

فصح مباشرة عند  موقع الجمعية 
ُ
ت

 الطلب

 ال توجد ال يفصح عنها

     بالجمعية الخاصة والحوكمة التنظيم وثائق

     الوطني البيانات نموذج

     املصالح تضارب سياسة

     املالية القوائم

     وإتالفها بالوثائق والاحتفاظ الخصوصية سياسة

     إلادارة مجالـس أعضــاء أسماء

     املدير راتب

     أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

 عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

 الجمعية ووثائق بسجالت الاحتفاظ

 
 

  

     بالبحث القائم

 

 موظف قيادي عضو مجلس إدارة أو مدير أو  مع تجارية او  عائلية عالقة لهاملوظفين القياديين  او  املدراء مجلس إلادارة أو من أعضاء  أحد يوجد هل

 ل(-٣تعبأ في ملف الاكسل املرفق ) الجمعية؟ في اخر 

 ( ال   )       ( نعم           )    

 ل(-٣تعبأ في ملف الاكسل املرفق )؟
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 نوع العالقة منصبه املوظف ذي الصلةاسم  منصبه اسم املوظف

     ال يوجد

 

يرجى إلافصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس إلادارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خالل 

 م(-٣تعبأ في ملف الاكسل املرفق )السنوات ألاربعة املاضية 

الطرف الثاني في  اسم عضو املجلس

 الصفقة

عالقة الطرف الثاني 

 بالجمعية

 قيمة الصفقة تاريخ انتهاء الصفقة تاريخ بدايةالصفقة

      ال يوجد

 

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

 ن(-٣تعبأ في ملف الاكسل املرفق )التعويض:  قيمة وذكر  الخدمة وصف مع10000-

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

   اليوجد

   

   
 

 

 

ي ضاته التيرجى إلافصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس إلادارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية )باستثناء تعوي

 ص(-٣تعبأ في ملف الاكسل املرفق )يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس إلادارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات ألاربعة املاضية: 

 التاريخ سببه قيمة املبلغ الذي تلقاه العضواسم 

    ال يوجد

 

 

 
 

 البيانات املالية .٣

 أ(-٤تعبأ في ملف الاكسل املرفق ) م: 8٢01والايرادات خالل عام  التبرعات-1
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 مالحظات  املبلغ  البيان 

٤09٧08 التبرعات النقدية   

٤80٢٧٥ افراد   

  1٦808٦ مؤسسات مانحة

  0000 شركات وجهات

  0000 أخرى 

  ٥889٦0 التبرعات العينية

  ٤19٦٥1 افراد

  98.٣٧٦ مؤسسات مانحة

  0000 شركات وجهات

  ٧09٣٣ )إفطار صائم( أخرى 

  ٧0٧٤00 إعانات ومنح حكومية

  ٧0٧٤00 منح حكومية نقدية

   00.00 منح حكومية عينية

  ٦8٣٧9٥ الزكاة

  ٦8٣٧9٥ زكاة نقدية

  00.00 زكاة عينية

  ٢٥٦00 تبرعات وايرادات ألاوقاف

  1٤٧٦٧ شراء أوقاف تبرعات لبناء أو

  108٣٣ ايرادات وريع أوقاف

  00.00 أخرى ) يتم تفصيلها (

  9٣٧٧٧9 ايرادات

  ٧٦٣08 اشتراكات ألاعضاء

  101٤0 مبيعات السلع والخدمات

  8٣٥98٣ ايرادات عقارية

  1٥٣٤8 أخرى إيرادات 

  0000 ارباح استثمار

  0000 ارباح بيع أصول ثابتة

  00.00  رسوم البرامج

 تفصيلها( أخرى )يتمإيرادات 

 الصدقات

 كفالة ألايتام

 

٦٢٤٦8٧ 

٧٧911 
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 كفارة 

 إعانة زواج

 مغسلة املوتى

 إفطار صائم

900 

٣00 

٦٥0 

1٣٦8٢٣ 

    إيرادات أو تبرعات أخرى ) يتم تفصيلها 

     

     

     

.٥٣9.0٦1٤ إجمالي التبرعات وإلايرادات واملنح    
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 ب(-٤م: تعبأ في ملف الاكسل املرفق ) ٢018املصروفات خالل عام  -٢

إجمالي  البيان 

 املصروف 

 توزيع املصروفات

مصاريف 

 إلادارة

مصاريف مجلس 

إلادارة 

 )الحوكمة(

مصاريف جمع 

 ألاموال

مصاريف التشغيل 

املحملة على البرامج 

 والانشطة

مصاريف البرامج 

 وألانشطة

 0000 0000 0000 0000 1٦990 املصاريف التشغيلية
1٦990 

اتب والبدالت   0000 0000 0000 0000 ٢88٥٥٦ ٢88٥٥٦ الرو

افزآاملكاف  0000 0000 0000 0000 0000 0000 ت والحو

 0000 0000 0000 0000 ٢9٥8 ٢9٥8 تكاليف السفر 

 0000 0000 0000 0000 0000 0000 إلايجارات 

 0000 0000 0000 0000 ٢9٥8.00 الصيانة والاصالحات 
٢9٥8.00 

01.٢8٣  واملياهالكهرباء   01.٢8٣  0000 0000 0000 0000 

0٧.8٢٦9 الهاتف والبريد   0٧.8٢٦9  0000 0000 0000 0000 

 0000 0000 0000 0000 191٣٥.٥0 تكاليف الاستشارات 
191٣٥.٥0 

 0000 0000 0000 0000 0000 0000 امللتقيات واملؤتمرات 

001800. الدعاية والاعالن   .001800  0000 0000 0000 0000 

٢٥.٤٧08 ونظافةضيافة   ٢٥.٤٧08  0000 0000 0000 0000 

٤.0110٥0  ( القيمة املضافة مصاريف أخرى )   ٤.0110٥0  0000 0000 0000 0000 

00٣٣18. قرطاسية ومطبوعات -1  .00٣٣18  0000 0000 0000 0000 

 0000 0000 0000 0000 ٢9٥٥1 ٢9٥٥1 تأمينات الاجتماعية -٢
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 0000 0000 0000 0000 312.00 312.00 مصروفات ترك الخدمة -٣

 0000 0000 0000 0000 0000 0000 تأمين طبي وعالج -٤

محروقات ومصروفات  -٥

 0000 0000 0000 0000 0000 0000 السيارات

0090٥. نثرية متنوعة -٦  0000 0000 0000 
00.00 90٥.00 

 0000 0000 0000 ٢٢٥٢٦0.٣٣ استهالكات ألاصول الثابتة -٧
٢٢٥٢٦0.٣٣ 0000 

 0000 0000 0000 0000 111٥10.٢9 مصاريف ألانشطة 
111٥10.٢9 

       مصاريف البرامج وألانشطة العامة 

 0000 0000 0000 0000 0000 0000 مصاريف الزكاة 

 0000 0000 0000 0000 1٣89٧٤٥.٧0 مصاريف التبرعات والهبات املقيدة 
1٣89٧٤٥.٧0 

 0000 0000 0000 0000 ٣٧٢٤٣9.91 مصاريف التبرعات والهبات غير املقيدة 
٣٧٢٤٣9.91 

 9180٥٤.٥٣ 0000 0000 0000 0000 9180٥٤.٥٣ مصاريف ألاوقاف 

مصاريف برامج وانشطة أخرى ) يتم 

 0000 0000 0000 0000 0000 0000 تفصيلها 

 0000 مصروفات سنوات سابقة -1
 

0000 0000 0000 0000 

٦.09٣٥080 ٣٤0٧80٥.٣٥ إجمالي املصروفات   0000 0000 ٢٢٥٢٦0.٣٣ 8.9٣1٧٣٢8٣  
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 البرامج وألانشطة .٤
 :تحقيقها على تعمل التي الجمعية( رسالة) ملهمة موجز  وصف وضع نرجو 

 .محفزة تنظيمية وبيئة فاعلة قيادة خالل من التكافل ملبدأ محققة خدماتها في متميزة برامجها في رائدة الجمعية تكون  أن

 ال)            (نعم(      )                              :الجمعية اهداف معوألانشطة  البرامج مطابقة تتم هل

 السبب:  اذكر  ال  الجواب كان اذا

 أ(-٥)تعبأ بملف الاكسل املرفق  املصاريف حسب تنازلي ترتيب مرتبة عام خالل الجمعية نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف الخدمة أو  النشاط أو  البرنامج نوع

 النقدية املساعدات برنامج خدمي

 الغذائية السلة برنامج خدمي

 الصائمين إفطار برنامج  خدمي

 برنامج ساند خدمي

 الكسوة برنامج خدمي

 برنامج مساعدات الزواج خدمي

 برنامج مساعدات إلايجار خدمي

 برنامج املساعدة النقدية لأليتام واملعاقين خدمي

 برنامج حفظ النعمة خدمي

 برنامج تحسين مسكن خدمي

 برنامج تكريم ألاموات خدمي

 املدرسية  الحقيبة برنامج خدمي

 واملريول  البدلةبرنامج  خدمي

تنفيس كرب برنامج خدمي  

 برنامج دوائي خدمي

 برنامج سداد فواتير الكهرباء خدمي

 برنامج التدريب والتأهيل خدمي

 العناية باملساجد خدمي

 برنامج امللتقى الرمضاني خدمي
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 ج(-٥ب(،)-٥املرفق )تعبأ بملف الاكسل بيان بالبرامج وألانشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية 

نوع البرنامج أو النشاط أو 

 الخدمة

 عدد املستفيدين

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 املصروفات إلايرادات

رمز 

 النشاط

عدد املستفيدين 

 السعوديون 

عدد املستفيدين غير 

 سعوديين

معف

 ى

برسوم 

 مخفضة

برسوم  معفي برسوم

 مخفضة

 برسوم

 أسرة      1٦٤ النقدية املساعدات برنامج

1٢٧٢٧٥٥ 

٤٤9100  
  ٢011٧٤ فرد       9٣8 الكسوة برنامج

  ٢٢000 أسر ٤       برنامج مساعدات إلايجار

  ٤٣8٤ أسرة ٢٣٧       برنامج حفظ النعمة
  ٢٤00٦ أسر ٤       ألاسر املنتجةبرنامج 
  ٢1000 طالب       10٧ املدرسية  الحقيبة برنامج

  ٧٢٧٢ طالب      10٧ واملريول  برنامج البدلة
  ٤٣٥0 مسجد       العناية باملساجد

        برنامج دوائي
 
  1٤٤٣ أسرة شهريا

  0 0 ٢       مرافق عامة
  0 0        برنامج امللتقى الرمضاني

         0 0 برنامج التدريب والتأهيل

  ٢٣01٢ 0 النبقيةمركز        مصروفات فرع النبقية
  ٢٥٣1٣ 0 مركز أم حزم       مصروفات فرع أم حزم

  19٦08 0 مركز أم طليحة       مصروفات فرع أم طليحة
  ٣9٥1٢٦ 0 أسرة ٢٣٧       الغذائية السلة برنامج
  ٢٥٢٧81 0 جمعيات ٤       التوازن الخيري برنامج 

 فرد        800 الصائمين برنامج إفطار
 
  1٤٣11٧ 1٣٦8٢٣ يوميا

  ٣0000 ٣00 شباب ٥       برنامج مساعدات الزواج
برنامج املساعدة النقدية لأليتام 

 واملعاقين
      ٣9000 ٧٧911 يتم ٥٥  

  ٧091 ٦٥0 محافظة الشماسية       برنامج تكريم ألاموات

  1800 1800        زكاة -مصروفات عينية 

 صروفات ألانشطة والبرامجإيرادات ومإجمالي 
1٤90٢٣9 1٦٧1٥٧٧  
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 ج(-٥تعبأ بملف الاكسل املرفق ) للمستفيدين وحجمهاة ع املساعدات التي تقدمها الجمعيبيان بنو 

 اجمالي مبلغ املساعدات إجمالي عدد املستفيدين عدد املستفيدين نوع املساعدات

غير  سعوديون 

 سعوديون 

 39000 49   49 مساعدات أيتام

 149016 210   210 مساعدات أرامل

 50559 55   55 مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف 

 خاصة
78   78 64751 

 583646 628 4  624 أسر فقيرة

 818867 938   938 مساعدات عينية

 0       أخرى 

 143117 950 600 350 إفطار صائم

٤جمعيات  برنامج ساند      252781 

 4384       محافظة الشماسية حفظ النعمة

 17465      محافظة الشماسية تكريم ألاموات

أسر ٤ ألاسر املنتجة    24006 

 4350   مسجد العناية باملساجد

     املجموع
 

2151942 

 


