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 الجمعيات األهلية  اتلنموذج الشامل لبيان ل األساسية بياناتال .1
 سردي ال  عسل نورة:      ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج اسم   -1

 054466108٢          :  ممثل الجمعية رقم جوال  -٢

 n.alasmri@kayan.org.sa    لمثل الجمعية:   البريد اإللكتروني - ٣

 ٢0٢0/ ٢019     :.) التاريخ باليالدي (بيانات النموذج لعام  -4

  )    ( فرع   ( مقر رئيس  √ نوع القر : )    -5

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .٢

افية التسجيلية البيانات -أ    والديموغر

 جمعية كيان لأليتام  للجمعية:   الرسمي  االسم  -1

  كونه  حالة في )للجمعية الشهرة اسم -٢
 
 جمعية كيان     : (الرسمي لالسم مغايرا

 التنمية واإلسكان :       النوعي للجمعية التصنيف -٣

 .التنمية االجتماعية واالقتصادية املجتمعيةل:     التصنيف الفرعي األو 

 االجتماعية خدمات التنمية   الثاني:   التصنيف الفرعي  . أ 

 ( ذكور وإناث  √ )  ( ذكور  )  (إناث   )  :الستهدفةجنس الفئات  -4

 االيتام ذوي الظروف الخاصة     . الستهدفة:الفئات  -5

 الجميع   الستهدفة:الفئات العمرية للفئات  -6

 ( نعم             )   ( ال  √)  هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟  -7

 787  رقم تسجيل الجمعية  - 8

 ه14٣7/ 9/ 11   -م   6/٢016/ 4 :    تسجيل الجمعية تاريخ -9

 ه1444/ 9/ 9التسجيل:   تاريخ انتهاء شهادة  -10

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي : 

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

 ( نعم             )   ( ال  √هل يوجد لوحة خارجية للجمعية:  )     -11

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي :  

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

 

 ( نعم             )   ( ال  √)      جمعية كامال كما هو مسجل في النموذجاللوحة توضح اسم ال

 ( نعم             )   ( ال   √)     اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

 ( نعم             )   ( ال    √)    للوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا

   الرياض          :ات الجمعيةخدمالجغرافي لنطاق ال -12
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 مركز الرياض :      الشرف على الجمعية التنمية االجتماعية مركز  -13

 وزارة الوارد البشرية والتنمية االجتماعية       الجمعية:الجهة الشرفة فنيا على  -14

 التواصل  بيانات -ب

 بيانات التواصل

  العنوان الوطني 

 ٢968 رقم املبنى 

 شارع طنجة اسم الشارع

 الوسطى املنطقة

 املوقع الجغرافي  

 ) خريطة ( 

 1٣٣14، الفالح، الرياض طنجةشارع  ٢954

QPR4+H4 الدرعية 

 الفالح  الحي 

 الرياض املدينة

 11465 الرمز البريدي 

 6700 الرقم اإلضافي 

 ٢088٣ البريد صندوق 

 05٣٣15558٢ رقم جوال الجمعية 

 011٢9٢5559 الهاتف 

ــــ  الفاكس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     (www.kayan.org.sa)  املوقع اإللكتروني 

 info@kayan.org.sa البريد اإللكتروني 

  ي حسابات وسائل التواصل االجتماع

 

 ( نعم             )   ( ال √ )   اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاءالوقع 

 ( نعم             )   ( ال  √)   البريد اإللكتروني مفعل  
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 الفروع والكاتب    -ت

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

 :  جمعيةعدد الفروع تحت إدارة ال -

اسم مدير  املوقع الجغرافي ) خريطة(  العنوان اسم الفرع

 الفرع

رقم التواصل 

 )الهاتف/الجوال (

إرفاق موافقة  

 الوزارة

 اليوجد 

 

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

 : جمعيةعدد الكاتب تحت إدارة ال -

رقم التواصل  اسم مسؤول املكتب  خريطة( املوقع الجغرافي )  العنوان اسم املكتب 

 )الهاتف/الجوال( 

إرفاق موافقة  

 الوزارة

 اليوجد 
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 البيانات اإلدارية  .٣
 الؤسسون: األعضاء  -ث

 

 م    

 

 

 أسماء األعضاء الؤسسين

 صاحبة السمو األميرة نوره بنت محمد بن سعود بن عبد الرحمن ال سعود   (1

 األستاذة سمها بنت سعيد الغامدي  (2

 الدكتورة حصة بنت سيف السيف   (3

 الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل   (4

 األستاذة خيريه بنت علي العلي  (5

 األستاذة نوره بنت علي الصقري    (6

 معالي األستاذة نوره بنت عبد هللا الفايز   (7

 األستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي  (8

 الدكتورة منيره بنت حمدان العصيمي   (9

 صالح سيالن األستاذة هدى بنت   (10

 األستاذة جوزه بنت عبد املحسن الرشيد   (11

 األستاذة ايمان بنت فهد السعدون   (12

 األستاذة نوره بنت فهد املري    (13

 الدكتورة مي بنت عبد العزيز العيس ى   (14

 األستاذة سماره بنت مصطفى ظاظا   (15

 األستاذ سعيد بن عثمان الغامدي  (16
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 األستاذ علي بن عبد هللا الغامدي  (17

 املستشار القانوني ناصر بن علي كدسه    (18

 الدكتور إبراهيم بن داؤود الداؤود  (19

 األستاذ حمد بن محمد بن سعيدان  (20

 األستاذ حمد بن علي الصقري   (21

 األستاذ محمد بن علي الصقري   (22

 األستاذ خالد بن حمد السعدون   (23

 األستاذ علي بن سعيد الغامدي  (24

 

 



 

 

 :الجمعية العمومية   بأعضاء بيان -ج
 

رقم  م

 العضوية

 تاريخ االلتحاق  الجنس  الجنسية  االسم

 2019\06\27 ذكر  سعودي  حازم عبدالرحمن بن صالح ضيف هللا  94 1

 2015\12\08 ذكر  سعودي  سعيد عثمان صالح الغامدي   23 2

 2018\04\17 ذكر  سعودي  عبداالله محمد مساعد الشريف  102 3

 2019\10\27 ذكر  سعودي  عبدالعزيز حمد ابو عباة  99 4

 2019\03\16 ذكر  سعودي  عبدهللا ابراهيم عبدالعزيز املعجل   105 5

 2017\06\05 ذكر  سعودي  عبداملحسن محمد عبداملحسن التويجري   49 6

 2019\04\1 ذكر  سعودي  علي يحيى عبدهللا فقيهي   71 7

 2019\12\30 ذكر  سعودي  فهد ماطر كسار العريفي العنزي   125 8

 2019\10\30 ذكر  سعودي  فؤاد محمد غزات داغستاني   101 9

 2018\02\11 ذكر  سعودي  مسفر صالح مسفر الغامدي   62 10

 2019\02\27 ذكر  سعودي   سعد محمد سعد ال جلبان الشهراني   76 11

 2019\03\31 ذكر  سعودي   علي عبدالرحمن الجاسر   70 12

 2015\12\21 ذكر  سعودي   ناصر علي موس ى كدسة  14 13

 2017\12\16 ذكر  سعودي    علي سعيد عثمان الغامدي   12 14

 2016\01\06 ذكر  سعودي    علي عبدهللا حمود الغامدي  11 15

 2019\06\16 أنثى سعودية  حسناء محمد علي الفايز   93 16

 2019\04\14 أنثى سعودية  فاطمة مخلف عليق العنزي  90 17

 2015\12\21 أنثى سعودية  هدى صالح صالح  سيالن  24 18

 2019\12\04 أنثى سعودية  هند علي عبدهللا الناصر   125 19

 2019\04\30 أنثى سعودية   حنان ياسين أحمد الحمد  69 20

 2018\04\16 أنثى سعودية   ابتسام ابراهيم عبدهللا املقرن   32 21

 2019\12\24 أنثى سعودية   االبنة منى عبدالجبار عبدالرحمن علي   126 22
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 2019\09\29 أنثى سعودية   االميرة الجوهرة فيصل مساعد ال سعود  111 23

 2019\10\01 أنثى سعودية   االميرة موض ي بدر فهد ال سعود  110 24

 2019\09\29 أنثى سعودية   االميرة نوف بدر فهد ال سعود   107 25

 2017\05\15 أنثى سعودية   البندري حسن محمد الجميل  95 26

 2018\03\18 أنثى سعودية   أسماء محمد عبدهللا الدهالوي  39 27

 2019\05\12 أنثى سعودية   أمل ابراهيم بن محمد بن سعيدان  89 28

 2019\09\04 أنثى سعودية   أمل عايض حسن العمري   96 29

 2018\11\14 أنثى سعودية   محمد عبدالوهاب بنيس أمل  122 30

 2019\10\16 أنثى سعودية   آمنة صالح جمعان الغامدي  100 31

 2019\06\20 أنثى سعودية   بدرية عبدالعزيز زومان الزومان    91 32

 2019\04\30 أنثى سعودية   بدرية محمد صالح العيس ى   68 33

 2019\11\21 أنثى سعودية   بلقيس اسماعيل عبداملجيد داغستاني   118 34

 2019\04\30 أنثى سعودية   بهية عبدالحميد يوسف أبو علي   67 35

 2015\12\21 أنثى سعودية   ثريا سعيد يحيى الغامدي  4 36

 2019\02\21 أنثى سعودية   جواهر عبدالرحمن صالح الدبيس  77 37

 2015\12\21 أنثى سعودية   حصة سيف عبدالعزيز السيف   8 38

 2017\10\26 أنثى سعودية   حصة فهيد علي الظاهري  28 39

 2017\06\09 أنثى سعودية   خديجة عبدالرحمن صالح الصغير  43 40

 2015\12\20 أنثى سعودية   خيرية علي أمان العلي   7 41

 2017\01\03 أنثى سعودية   رائدة عبدهللا  راشد أبونيان  26 42

 2019\03\17 أنثى سعودية   رائدة محمد عبدهللا الشريف   74 43

 2019\01\29 أنثى سعودية   ربيعه الحبيب بن العربي باعس ي   83 44

 2019\09\29 أنثى سعودية   ريم ابراهيم عبدالعزيز العرفج  108 45

 2019\01\06 أنثى سعودية   سعد أبو السعود سارة ممدوح  84 46

 2017\05\15 أنثى سعودية   ساره عيس ى  59 47

 2017\04\14 أنثى سعودية   سعداء محمد العرف   29 48

 2017\02\11 أنثى سعودية   سماح أحمد عبدهللا جحفلي  64 49

 2016\12\08 أنثى سعودية   سمارة مصطفى محمد ظاظا 19 50

 2015\12\03 أنثى سعودية   سمها سعيد عثمان الغامدي   1 51
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 2016\01\20 أنثى سعودية   سميرة عبدالعزيز محمد آل فوزان   42 52

 2017\06\05 أنثى سعودية   شهد محمد عبداملحسن التويجري   48 53

 2017\06\18 أنثى سعودية   شيماء علي عبدهللا الغامدي   46 54

 2019\02\05 أنثى سعودية   صيتة سعد مشرف القحطاني   80 55

 2017\09\29 أنثى سعودية   عزة سعيد عثمان الغامدي  34 56

 2019\11\25 أنثى سعودية   عيدة سليمان عبدهللا القحطاني   119 57

 2016 أنثى سعودية   غادة يوسف عبدهللا الليل   128 58

 2019\12\17 أنثى سعودية   غيداء علي عبدهللا الغامدي 123 59

 2016\10\31 أنثى سعودية   فاطمة إبراهيم عبداللطيف الفارس 65 60

 2019\06\09 أنثى سعودية   فاطمة سعيد عثمان الغامدي   92 61

 2018\04\11 أنثى سعودية   فاطمة عثمان حمد القاض ي  45 62

 2017\11\23 أنثى سعودية   فاطمة علي عوجة املغذوي  31 63

 2018\04\12 أنثى سعودية   فاطمة محمد علي عسيري   66 64

 2018\04\12 أنثى سعودية   فاطمة ناصر صالح النويصر  35 65

 2017\02\13 أنثى سعودية   فايزة عبدهللا علي الغامدي   203 66

 2019\01\05 أنثى سعودية   فائزة أحمد سعد العجروش   85 67

 2019\09\29 أنثى سعودية   فهد ناصر حمد الراجحي   112 68

 2019\09\26 أنثى سعودية   فوزية سليمان حمد السعيد  98 69

 2019\03\25 أنثى سعودية   فوزية عبدهللا عبدالعزيز الصقر   73 70

 2017\01\03 أنثى سعودية   فوزية علي محمد آل سيف   25 71

 2019\03\12 أنثى سعودية   لطيفة حمد محمد السعيدان    75 72

 2019\02\05 أنثى سعودية   لين سعد مشرف القحطاني   79 73

 2017\01\03 أنثى سعودية   منى ناصر محمد الغامدي   37 74

 2019\02\05 أنثى سعودية   منيرة فيصل مذكر  العجمي   81 75

 2017\03\20 أنثى سعودية   مي عبدالعزيز إبراهيم العيس ى   9 76

 2019\01\05 أنثى سعودية   نادية أحمد عبدالرحمن وعامو  82 77

 2017\03\17 أنثى سعودية   نجاح صالح صالح سيالن  38 78

 2018\09\29 أنثى سعودية   نجوى مسفرصالح الغامدي 33 79

 2017\06\14 أنثى سعودية   نجوى منصور اسماعيل جوهرجي   41 80
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 2018\04\12 أنثى سعودية   ندى سليمان عبدهللا القاض ي   30 81

 2017\05\15 أنثى سعودية   ندى ناصر علي كدسة   58 82

 2019\09\26 أنثى سعودية   نهلى أسعد عبدالعزيز الزهير   97 83

 2019\03\28 أنثى سعودية   نورة حجيالن ضيف هللا املطيري   72 84

 2017\01\03 أنثى سعودية   نورة حسن عبدالعزيز السلطان   167 85

 2017\01\04 أنثى سعودية   نورة راشد ابراهيم الدحام  78 86

 2015\11\05 أنثى سعودية   نورة عبدهللا مساعد الفايز  3 87

 2015\12\21 أنثى سعودية   نورة علي سعود الصقري   6 88

 2015\12\02 أنثى سعودية   نورة فهاد حماد املري  16 89

 2017\02\12 أنثى سعودية   هدى عبدالرحمن سعد العيد    61 90

 2018\02\15 أنثى سعودية   هدى عبدالعزيز سعد بن عيد  87 91

 2018\01\01 أنثى سعودية   هناء أحمد محمد باجنيد  60 92

 2019\05\12 أنثى سعودية   هند عتيبي معيض الزهراني   88 93

 2017\01\03 أنثى سعودية   هيا ابراهيم ملحم العبدهللا  27 94

 2017\06\05 أنثى سعودية   وفاء حمد عبدهللا التويجري  47 95

 2019\11\14 أنثى سعودية   وفاء حمد عبدهللا الصالح  117 96

 2017\06\08 أنثى سعودية   وفاء محمود عبدهللا طيبة  40 97

 2017\01\22 أنثى سعودية    بدرية سعد سليمان التركي   86 98

 2017\05\24 أنثى سعودية  امل علي أحمد الغامدي 63 99

 2017\09\11 أنثى سعودية  عبدالعزيز بن عكرش  أسماء عبدهللا 127 100

 2017\06\12 أنثى سعودية  فادية محيي الدين الشواف  36 101

 



 

 العمومية: من قبل الجمعية  الكّونة الؤقتة/اللجان الدائمة -ح

اســـــــم 

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة  

 )دائمة/مؤقتة(؟ 

اسم 

رئيس  

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها

تاريخ بداية   اختصاصها

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية  

   عمل اللجنة

حال كانت   )في

مؤقتة( اللجنة   

هل يوجد عضو  

في  مجلس إدارة 

الدائمة   اللجنة

نعم / ال( )  

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

لجنة 

 الحوكمة
أ.فاطمة   مؤقته

 النويصر

  ال 10/11/1442 10/11/1441 الحوكمة  3

 الجمعية: إدارة  مجلس بأعضاء بيان -خ
 

 تاريخ االلتحاق  البريد االلكتروني  الحي  املهنة الجنسية  االسم 

 S.Alghamdi@kayan.org.sa 03\12\2015 الوادي   رئيس  سعودية   سمها سعيد عثمان الغامدي  

 N.alfayez@kayan.org.sa 05\11\2015 االزدهار نائب رئيس   سعودية   نورة عبدهللا مساعد الفايز 

 Th.alghamdi@kayan.org.sa 21\12\2015 حي الواحة  مشرف املالي  سعودية   ثريا سعيد يحيى الغامدي 

 S.Zaza@kayan.org.sa 08\12\2016 حي العليا   عضو  سعودية   سمارة مصطفى محمد ظاظا 

 H.alhamad@kayan.org.sa 30\04\2019 حي العارض  عضو  سعودية   حنان ياسين أحمد الحمد  

 Kh.Alali@kayan.org.sa 20\12\2015 حي الربيع  عضو  سعودية   خيرية علي أمان العلي  

 M.alghamdi@kayan.org.sa 03\01\2017 حي الورود  عضو  سعودية   منى ناصر محمد الغامدي  

 H.alsaif@kayan.org.sa 21\12\2015 حي الورود  عضو  سعودية   حصة سيف عبدالعزيز السيف  

 H.sylan@kayan.org.sa 21\12\2015 حي امللز  عضو  سعودية  هدى صالح صالح  سيالن 

 

 اإلدارة:من قبل مجلس   الكّونةالؤقتة الدائمة/ اللجان -د

نوع اللجنة   اســـــــم الـلـجـنـــة 

 )دائمة/مؤقتة(؟ 

اسم رئيس  

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها

تاريخ بداية   اختصاصها

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية عمل  

 اللجنة  

) في حال كانت  

 اللجنة مؤقتة ( 

هل يوجد عضو  

مجلس إدارة في   

اللجنة الدائمة   

 )نعم / ال( 

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

لجنة 

 االستثمار 

نورة  .أ  دائمة

 الفايز

 مرفق نورة الفايز  .أ  - م٢/9/٢0٢0 مرفق 6

لجنة الدعم  

 والؤازرة

هدى   .أ  دائمة

 سيالن 

هدى   .أ  - م٢/1٢/٢0٢0 مرفق 9

 سيالن 

 مرفق

لجنة الوارد 

 الالية

نورة  .أ  دائمة

 الفايز

 مرفق نورة الفايز  .أ  - م٢/1٢/٢0٢0 مرفق 8
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لجنة التدقيق 

والراجعة  

 الداخلية

أ.خيرية   دائمة

بنت علي  

 العلي 

أ.خيرية بنت علي   - م1/1٢/٢0٢0 مرفق 5

 العلي 

 مرفق

 

 من مجلس اإلدارة :  الكّونةاللجنة التنفيذية  -ذ

عدد   اسم رئيس اللجنة

 أعضائها

املهام  قائمة بأعضاء اللجنة 

املفوضة 

 فيه 

تاريخ بداية   صالحياتها

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية عمل  

 اللجنة 

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

 سمها سعيد عثمان الغامدي - 4 أ.سمها الغامدي 

 مساعد الفايز  هللاعبدنورة -

 ثريا سعيد يحيى الغامدي -

 شيخة بنت نادر العتيبي -

 تم ٢0٢٢/ 0٢/ ٢5 ٢0٢1/ 0٢/ ٢5  
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 :  الدير التنفيذي -ر 

 املدير التنفيذي 

 شيخة بنت نادر العتيبي  االسم 

 سعودية  الجنسية 

 امرأة  الجنس: رجل/امرأة 

 يرت اجسم املؤهل

 10 سنوات الخبرة 

 كلي  ) جزئي /دوام) كلي

 اشهر 7 مدة خدمته في الجمعية 

 نعم مسجل بالتأمينات )نعم/ال( 

 تم إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة 

 تم طلب املوافقة هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟)نعم/ال( 

 - إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي 

 الرياض  العنوان : املنطقة 

 الرياض  املدينة  

 عرقة  الحي 

 S.Alotaibi@kayan.org.sa االيميل /رقم الجوال



 

 الوظفون في الجمعية :  -ز 

  االسم 

 

 

 الجنس 

  املؤهل   الجنسية 

 

 املسمى الوظيفي 

 الدوام   

 )كلي/جزئي( 

مدة سنوات خدمته  

 بالجمعية 

 إجمالي سنوات الخبرة 

 سنوات  7 اشهر ٣أربعة سنوات و كلي اخصائية اجتماعية  بكالوريوس سعودية  انثى محمد أحالم عبد هللا 

 سنتين  ثمانية شهور  كلي اخصائية مشاريع بكالوريوس سعودية  انثى نورة عسل السردي

 نائب الدير  بكالوريوس سعودية  انثى سارة سليمان الدحام

 امين سر املجلس 

 سنوات  5 اشهر 4ثالث سنوات و كلي

 سنة  سنة وشهر  كلي عالقات عامة  بكالوريوس سعودية  انثى منى سلطان عبدهللا 

 سنة  اشهر  7سنتين و كلي سكرتير تنفيذي  دبلوم سعودية  انثى نورة احمد الثنيان

 سنوات 5 سنة و ست شهور  كلي محاسبة  بكالوريوس سعودية  انثى منال خالد الغانم 

 مأمور عهدة بكالوريوس سعودية  انثى مي عبد العزيز السلطان

 ومسؤول عضوية 
 سنوات  5 سنتين ونصف  كلي

 سنوات٣ سنتين وشهرين  كلي اخصائية اجتماعية  ماجستير  سعودية  انثى نوال موس ى االسمري 

 

)       ( غير كافي   (  كافي     9)       عدد العاملين بالجمعية: 

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

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



 

 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4
 :  اإلدارية والتنظيمات  اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعيةالتغير في عدد أعضاء  -1

 .امرأة(   86)    .( رجل 1٣)     : العدد اإلجمالي:  العام  بداية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 .امرأة( 106)      .( رجل18)       العدد اإلجمالي:  العام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 ( عضو  ٢5نقص ) / زيادة :من بداية السنة األعضاء عدد في جمالي التغير إ

 

   :العادية الجمعية العمومية ات اجتماع -٢

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

 ( ال   √)      ( نعم )    

 

 

 

 

 

 

 

 

إرفاق  الحضور عدد  تاريخ االجتماع رقم االجتماع

الكشف 

التفصيلي  

بالحضور  

واملنوبين ومن  

ناب عنهم 

)يبين فيه 

تاريخ التحاق  

العضو ونوع 

 العضوية( 

 

إرفاق   عقد االجتماع من 

محضر 

 االجتماع

إرفاق  

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم  

 التصويت

هل تم تزويد الوزارة  

بالكشوف واملحاضر  

الخاصة باجتماع  

العمومية  الجمعية 

خالل خمسة عشر  

يوما من تاريخ  

 االجتماع؟ 

 

 الدعوة نيابة  أصالة 

 األولى

الدعوة 

 الثانية

  

 √    √ √ 7 5٢ الثالث 1
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  -٣

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

رقم 

 االجتماع 

عدد   تاريخه 

 الحضور 

إرفاق  

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين  

ومن ناب 

عنهم )يبين  

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع  

 العضوية(

 

الجهة 

الطالبة  

 لالجتماع 

)الوزارة /  

مجلس  

   اإلدارة /

٪من 25

الجمعية  

 العمومية( 

سبب  

 االجتماع 

إرفاق 

 املحضر 

إرفاق 

محضر فرز  

األصوات – 

في حال تم  

 التصويت 

هل تم تزويد  

الوزارة بالكشوف  

واملحاضر 

الخاصة باجتماع  

الجمعية  

العمومية خالل 

خمسة عشر 

يوما من تاريخ  

 االجتماع؟ 

 

مجلس  √ 55 ٢0٢0/ 04/ 11 3

 اإلدارة

 √ مرفق
 

√ 

 : من قبل الجمعية العمومية الكّونة اللجان الدائمة -4

( نعــــم            )       √؟ )   ت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتق حقهل  

 (ال

 : اجتماعات اللجان الدائمة 

 إرفاق املحضر  أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع  اللجنة 

√ 

 :  اإلدارة  مجلس -5

 لالئحة األساسية للجمعية
ً
 عضوا............9...........عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

 ..............عضوا5................الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة

 ) سنة / سنوات (    .......................4.................... دورة مجلس اإلدارة
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  مجلس اإلدارة :  

 18/3/1442 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي 

 18/3/1446 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 9 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي 

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

 انتخابات الجمعية العمومية  سبب التغير في عدد األعضاء 

 15 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

 9 عدد املعينين من الوزارة 

 - نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه  

 ( نعــــم            )    (ال    √)        الوزارة

- 

 - هل املوظفين من مجلس اإلدارة تمت املوافقة لهم من الوزارة ؟   -في حال كان الجواب ال 

 - إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة 

 :  العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -6

رقم 

 االجتماع 

سبب عدم   تم تنفيذها )نعم/ال(  أهم القرارات  تاريخه 

 التنفيذ 

إرفاق 

 املحضر  

قائمة  

 الحضور 

1.  01/27/2019
 

استقالة د/منيرة  

العصيمي
 

 √ √  نعم
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2.  02/24/2019
 

تحديد قيمة كفالة  -

لليتيم
 

 √ √  نعم

3.  03/24/2019
 

مناقشة في  -

الميزانية التنفيذية 

واعادة النظر  

للمصروفات
 

 √ √  نعم

4.  04/21/2019
الية  االطالع على  - 

تعيين المدير 

التنفيذي
 

 √ √  نعم

5.  05/14/2019
مناقشة وضع  - 

 ةاإللكترونيالخدمات 

للجمعية
 

 √ √  نعم

6.  06/19/2019
 

تعيين األخصائيات  -
 √ √  نعم 

7.  09/01/2019
 

اعتماد خطة   -

البرامج واالنشطة
 

 √ √  نعم

8.  10/07/2019
 

اطالع على   -

مسودة استراتيجية  

مؤسسة الملك خالد  

و ارسال التعديالت 
 

 √ √  نعم

9.  11/19/2020
تشكيل لجنة   - 

الستكمال ترتيبات  

خاصة 
 

 √ √  نعم
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10.  12/15/2020
 

تنفيذ برنامج   -

المواطنة الفاعلة 
 

 √ √  نعم

  

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

 ( ال      √)       ( نعم    )     

 

 نوع املنع  تاريخه  رقم االجتماع 

 حضور/نقاش/تصويت 

موضوع القرار/االجتماع الذي  

 حصل فيه املنع 

اسم 

 العضو 

 السبب 

 اليوجد 

 

 :اإلدارية  التنظيمات -7

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

 ( ال   √     ( نعم     )       شركات أخرى  )

 ، والجهة الفوضة والسبب؟   الهمة توضيح يجب  ،   نعم االجابة كانت إذا

 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه

 يوجد  ال
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 ( ال      √)     في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو التنقلة؟     )       ( نعم وقع تحول  هل

 : تعبئة الجدول التالي لكل حالة  نعم،يجب  جابةاإل  إذاكانت

 :  نوع التحول 

) اختالس/صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير  

خصصها  مصرح/صرف أموال أو استخدامها في غير ما 

 له املتبرع دون علمه ( 

سبب   املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

جراء اإل 

  املتخذ 

 للتصحيح 

 يوجد  ال

 

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

  الصرف حالة  في
 
 :الصرف وأوجه النصرف البلغ إجمالي يوضح نقدا

 
ً
 الجهة املستفيدة  أوجه الصرف  املبلغ املصروف نقدا

 يوجد  ال

 

 

 : اللوائح  -ب

 إرفاق )نعم/ال(   : اللوائح 

  √ و املعتمدة  حدثةاملالالئحة األساسية للجمعية 

و تشتمل على سلم   بالجمعيةلموارد البشرية ل توجد الئحة

مكافأة  و اإلجازات, و الترقيات, و املكافآت, و األجور والرواتب, 

 نهاية الخدمة ،  وغيرها 

 

√ 

 

  معتمدة، العينية والنقدية  لصرف املساعداتتوجد الئحة 

 مجلس اإلدارة   
√  

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي  

إذا كانت اإلجابة ال، فما   - واملوظفين القياديين في الجمعية؟ 

 املدير التنفيذي؟ هي اآللية التي حدد بها راتب 

√  

   أخرى 

  

 : اإلدارية  السجالت -ت
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 التالية:   السجالت  الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية   السجل 

 )نعم/ال( 

 مالحظات

  √ في الجمعية العمومية سجل العضوية السجالت اإلدارية

  √ سجل اجتماعات الجمعية العمومية

  √ سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

  √ اللجان الدائمة واملؤقتة سجل 

  √ سجل النشاطات  السجالت الفنية

  √ سجل املنتفعين/املستفيدين 

 

    :  السياسات -ث

  إرفاق )نعم/ال(   لـ :   و معتمدة من مجلس اإلدارة  هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة

  √ تعارض املصالح سياسة 

  √ مقدمي البالغات اإلبالغ عن املخالفات وحماية سياسة 

  √ سياسة خصوصية البيانات 

  √ سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

  √ جمع التبرعات سياسة 

آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها  سياسة 

 وتقييمها
√  

  √ واإلدارة التنفيذية مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة سياسة 

   التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة سياسة 

  √ قواعد السلوك سياسة 

  √ إدارة املتطوعين سياسة 

  √ وجرائم تمويل اإلرهاب  االشتباه بعمليات غسل األموالمؤشرات 

  √ اإلرهابعمليات غسل األموال و جرائم تمويل الوقاية من سياسة 

   أخرى .... 

 
 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 22

 

 

   : اإلفصاح  -ج

 :هم الجمعية أرصدة من  بالسحب الفوضين 

 املنصب بمجلس اإلدارة االسم 

 الشرف الالي  الغامدي   ثريا 

 رئيس مجلس اإلدارة  الغامدي  سمها  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  الفايز   نورة 

 

 :التالية  الوثائق  عن  فصاحاإل  تم كيف  

فصح مباشرة   موقع الجمعية   تُ

 عند الطلب 

 ال توجد  ال يفصح عنها 

    √ بالجمعية  الخاصة  والحوكمة التنظيم  وثائق 

    √ النموذج الشامل

    √ املصالح   تضارب سياسة 

    √ املالية القوائم 

    √ وإتالفها  بالوثائق واالحتفاظ  الخصوصية   سياسة 

    √ اإلدارة   مجالـس  أعضــاء  أسماء

   √  التنفيذي  املدير   راتب

    √ أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

  عن املسؤول  الشخص   وهاتف  وعنوان   اسم

 الجمعية وثائق  و  بسجالت  االحتفاظ 

 √   

    √ التقرير السنوي 

 

 ( نعم    )  (  ال  √هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة التطوعين ؟ )  

إجمالي عدد   عدد املتطوعين خالل هذا العام  اسم املسؤول عن الوحدة 

 ساعات املتطوعين 
 إناث ذكور 

 ٣٢40 ٢16 9٢ نوال موس ى االسمري   
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هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أوالدراء أو الوظفين القياديين لة عالقة عائلية أو تجارية مع عضو  مجلس إدارة أو مدير  

 أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟ )       ( نعم           )   √     ( ال 

نوع العالقة   منصبه  اسم املوظف ذي الصلة منصبه  اسم املوظف 

 )تجارية/عائلية( 

 تفصيل العالقة 

 يوجد  ال

 

يرجى اإلفصاح عن جميع البالغ الالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية )باستثناء  

 :   - إن وجد  – الاضيةتعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة 

 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم العضو 

 يوجد  ال

 

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

 :  -إن وجد  –مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض ريال( 10000)البالغ التي تتجاوز  

 قيمة التعويض وصف الخدمة  الجهة

 يوجد  ال
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صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح  يرجى اإلفصاح عن أي 

 :    -إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة الاضية

اسم عضو  

 املجلس  

اسم الطرف  

الثاني ذي  

 العالقة

املسمى الوظيفي  

 للطرف الثاني 

اسم الجهة الداعمة التي  

 الثاني يرتبط بها الطرف 

تاريخ بداية  

 الصفقة

تاريخ انتهاء  

 الصفقة

قيمة  

 الصفقة

 يوجد  ال

 

 (  ال   √الجمعية مبالغ من جهات خارج الملكة ؟  )   (  نعم   )   لقتهل ت

إجمالي   الغرض من املبلغ ) إعانة / خدمة / أخرى( الدولة التي تقع فيها الجهة  اسم الجهة 

 املبلغ 

إرفاق موافقة 

 الوزارة

 اليوجد 

 

 : -إن وجد  –يرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية 

اسم الجهة التي تم  

 التعاقد معها 

الدولة التي تقع فيها  

 الجهة

رفاق موافقة الجهة  إ إرفاق موافقة الوزارة   الغرض من العالقة 

 ملختصةا

 اليوجد 

 

 : -إن وجد  –العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعيةيرجى اإلفصاح عن 

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

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية

 اليوجد 
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 البرامج واألنشطة .5
 ما هي مهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها: 

ء تحســين جــودة حيــاة األيتام ذوي الظــروف الخاصــة وتمكينهــم مــن خــال برامــج تنمويــة وشــراكات نوعيــة ليكونــوا أعضــا

 .فاعليــن فــي املجتمــع 

 

 ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية: 

  الساهمةمن  الناحية الوقائية والنمائية والتأهيلية وتمكينهممساندة االيتام ذوي الظروف الخاصة مجهولي االبوين من 

 العرفة والتنمية الوطنية بفعالية في مجتمع  

 

 :  بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج  

أو النشاط  

 أو الخدمة

وصف للبرامج والخدمات  

 والنشاطات 

إجمالي عدد  

 املستفيدين 

هل   املصروفات  اإليرادات

البرنامج  

ضمن  

نطاق  

الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان البرنامج  

خارج نطاق الخدمة  

)إرفاق   الجغرافي

 موافقة الوزارة (  

حفل اليوم 

 الوطني

 √ 9700.00 0.00 40 حفل اليوم الوطني
 

دورة املواطنة 

 الفاعلة

 √ 36750.00 0.00 25 دورة املواطنة الفاعلة
 

 √ 78800.00 0.00 6 شراء اثاث منازل  تأثيث 
 

 √ 271200.00 0.00 7 تسكين ودفع اجار سكن 
 

 √ 12213.00 0.00 4 دفع اقساط جامعات  دراسة 
 

بطاقات  

 العثيم

 √ 79200.00 0.00 500 توزيع بطاقات العثيم
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 ا : بيان بنوع الساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمه 

 جمالي مبلغ املساعداتإ إجمالي عدد املستفيدين  عدد املستفيدين  املساعدات نوع 

 غير سعوديون  سعوديون 

 609000 248    248 مساعدات أيتام 

         مساعدات أرامل 

  80000  20    20 مساعدات مطلقات 

مساعدات ظروف  

 خاصة 

        

 29382099  92     92 مساعدات عينية 

 209000        أخرى 

 30280099       املجموع 
 

، مخاطر غسل األموال  بيان بالبرامج الداخلية القدمة للعاملين في الجمعية ) برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة 

 (  : وجرائم تمويل اإلرهاب

العمومية  الفئة املستهدفة ) الجمعية  تاريخ البرنامج  مقدم البرنامج  اسم البرنامج 

مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية /   /

 العاملين ( 

إرفاق كشف  

 الحضور 

     

     

     

     

 

 )        ( ال       هل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )       ( نعم 

 


