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 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج إلفصاح  

الجمعية لبياناتها (العامة، واإلدارية، والبرامج واألنشطة) للتحقق من فعاليتها ومدى التزامها 

 بممارسات الحوكمة الرشيدة  وسهولة الوصول للمعلومة من قبل أصحاب املصلحة.  
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 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي:   

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

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

 (   ) ال في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي :                نعمهل يوجد لوحة خارجية للجمعية:  (   )  -11

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

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

(   ) ال اللوحة توضح رقم التسجيل  نعم              اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في النموذج   (   )

 خاص بالجمعية  (   ) نعم             (   ) ال  ال

 (   ) ال             نعم اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية  (   ) 

    ........................................................................منطقة الرياض...........النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية: -12

   .......................مركز التنمية بالرياض......مركز التنمية  االجتماعية املشرف على الجمعية -13

 وزارة الصحة ...................الجهة املشرفة فنيا على الجمعية   -14

 بيانات التواصل   -ب

 التواصل  بيانات   

 العنوان الوطني    

 رقم املبنى   6997 

 اسم الشارع   االمام الشافعي

 املنطقة   حي املنار

  
 املوقع الجغرافي 

 ( خريطة ) 

 الحي   املنار

 املدينة   الرياض

 الرمز البريدي    14221

 الرقم اإلضافي   2520

 صندوق البريد    

 رقم جوال الجمعية   0550882969
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 الهاتف   

 الفاكس   

https://athar.org.sa/    املوقع اإللكتروني 

info@athar.org.sa    البريد اإللكتروني 
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@atharorg  
حسابات وسائل  

 التواصل االجتماعي 

  

(   ) ال  نعم               املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء (   )

 (   ) ال  نعم              البريد اإللكتروني مفعل(   ) 
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 الفروع واملكاتب    -ت

 ال  هل لدى الجمعية فروع ؟ (   ) نعم             (   ) 

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية:   -

إرفاق مو افقة  

 الوزارة 

رقم التواصل 

(الهاتف/الجوال 

 ( 

 اسم مدير 

 الفرع 

املوقع الجغرافي (  

 خريطة) 

 اسم الفرع   العنوان  

            

            

            

            
  

 ) ال  هل لدى الجمعية مكاتب ؟ (   ) نعم             (   

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية:    -

إرفاق مو افقة  

 الوزارة 

رقم التواصل 

 (الهاتف/الجوال) 

 اسم املكتب   العنوان   املوقع الجغرافي ( خريطة)   اسم مسؤول املكتب  

            

            

            

                
البيانات اإلدارية  .3

 األعضاء املؤسسو ن :   -أ
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 أسماء األعضاء املؤسسين  

  
    

 م 

  

عضوا في مجلد األعضاء املؤسسين 22األعضاء املؤسسين      

    

    

  
   

 بيان بأعضاء الجمعية العمومية :   -ب

  
هل تم  

 منح  

 بطاقة  

عضوية  

 للعضو؟  

االنتظام في دفع  

االشتراكات 

   

(منتظم/غير  

 منتظم/ ال  

يوجد سجل  

 اشتراكات  

محدث/اليوجد  

 رسوم) 

  
نوعية  

العضوية  

( عامل /  

منتسب /  

فخري /  

 شرفي )  

البريد  

 اإللكتروني  

  
  
  

رقم 

 تاريخ   الجوال  

 االلتحاق  

 جهة 

 العمل  

  
  
  

 املدينة  

  
  
  

تاريخ  

 امليالد  

  
  
  

رقم 

 الهوية  

  
  
  

 الجنس  

  
  
  

 الجنسية  

  
  
  

اسم 

 العضو  

  موجودة في املوقع عن الجمعية                  
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 اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل الجمعية العمومية :   -ت

إرفاق قرار  

تشكيل   

 اللجنة 

 هل يوجد عضو  

مجلس إدارة في   

 اللجنة الدائمة   

 (نعم / ال)  

 تاريخ نهاية  

 عمل اللجنة   

( في حال كانت   

 اللجنة مؤقتة ) 

تاريخ بداية   

 عمل اللجنة 

 عدد   اختصاصها  

 أعضائها 

رئيس   اسم 

 اللجنة 

نوع اللجنة   

 (دائمة/مؤقتة)؟ 

 اس ـم  

 الـلـجـنـة  

                  

                  

 موضح في املوقع األسماء وأيضا موجود في مجلد االعضاء  بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية :  -ث

 أعضاء مجلس اإلدارة  

 االسم   

 رقم الهوية    

 الجنسية    

 الجنس    

 تاريخ امليالد    

 املؤهل    

 جهة العمل الرسمية    

 املسمى الوظيفي    

 رقم الجوال    

 البريد اإللكتروني    

 الوظيفة باملجلس    

 مدة الخدمة باملجلس    

 تاريخ االلتحاق    

 املكافأة إن وجدت    

 هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس (نعم/ال)    
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 طريقة االلتحاق (انتخاب/تعيين من الوزارة)    

  
 في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب  

 العضو  مستقل (نعم/ال/ال يمكن التحقق)    

  
 اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل مجلس اإلدارة :   -ج

إرفاق قرار  

تشكيل   

 اللجنة 

 هل يوجد عضو  

مجلس إدارة في   

 اللجنة الدائمة   

 (نعم / ال)  

 تاريخ نهاية  

 عمل اللجنة   

( في حال  

كانت اللجنة   

 مؤقتة ) 

تاريخ بداية   

 عمل اللجنة 

 عدد   اختصاصها  

 أعضائها 

اسم رئيس   

 اللجنة 

نوع اللجنة   

 (دائمة/مؤقتة)؟ 

 اس ـم  

 الـلـجـنـة  

                  

                  

                  

  

 اللجنة التنفيذية املكّونة من مجلس اإلدارة :   -ح

 إرفاق قرار  

تشكيل   

 اللجنة 

تاريخ نهاية عمل   

 اللجنة 

تاريخ بداية   

 عمل اللجنة 

 املهام  صالحياتها 

 املفوضة فيه  

قائمة  

بأعضاء   

 اللجنة 

 عدد  

 أعضائها 

اسم رئيس   

 اللجنة 

                

                

                

  

    



  

 

 املدير التنفيذي :   -خ

 املدير التنفيذي   

 االسم  متعب عقيل العنزي  

 رقم الهوية   1063277972 

 الجنسية   سعودي  

 7/3/1408  تاريخ امليالد   

 الجنس: رجل/امرأة   ذكر  

 املؤهل   بكالوريوس 

 سنوات الخبرة   13 

 دوام( كلي/جزئي(    كلي 

 ساعات العمل األسبوعية    39 

 املسمى الوظيفي ( في حال كان الدوام جزئيا )    

 جهة العمل ( في حال كان الدوام جزئيا )    

 الراتب الشهر ي   13999 

 الجهة التي تتحمل الراتب   الجمعية  

 مدة خدمته في الجمعية   سنه 

 مسجل بالتأمينات (نعم/ال)   نعم 

 إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة   موجود في املحاضر  

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

 إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي    

 العنوان : املنطقة   الرياض  

 املدينة    الرياض  

 الحي   الندوة 

 الشارع  الجابر  

 رقم املبنى   5 

 صندوق البريد     
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  22111  الرمز البريدي   

 الرقم اإلضافي     

 رقم الجوال   0550727749  

  m.aqil@athar.org.sa   البريد اإللكتروني 
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 املوقع ذية في موجودة في اإلدارة التنفياملوظفون في الجمعية :  -د

 مسجل  

 بالتأمينات 

 (نعم/ال)  

 إجمالي  

سنوات  

 الخبرة  

 مدة  

سنوات  

خدمته 

 بالجمعية  

 نسبة  

مساهمة 

الوزارة  

 في  

الراتب  

 إن  

 وجدت   

الجهة 

 التي  

تتحمل  

 الراتب  

 الراتب  

الشهر  

 ي  

ساعات  

العمل  

 األسبوعية  

الدوام   

  

 (كلي/جزئي)  

  
  

املسمى  

 الوظيفي  
 الجنسية   املؤهل  

  
  
  

رقم    الجنس 

 الهوية  
  االسم 

                            

                            

                            

                            
  

 (       ) غير كافي    كافي   (         )   عدد العاملين بالجمعية: 

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

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

    

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح   .4

 الهيئة اإلدارية والتنظيمات اإلدارية :  -أ
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 التغير في عدد أعضاء الجمعية العمومية:   -1

 اإلجمالي: إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام : العدد    . (          ) امرأة.  (          ) رجل 22

 إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمالي:     . (          ) امرأة.  (          ) رجل 22

 زيادة/نقص (        ) عضو    إجمالي التغي ر في عدد األعضاء من بداية السنة:  

  

 موثقة في مجلد االجتماعاتاجتماعات الجمعية العمومية العادية:   -2

 هل تم تزويد الوزارة  

بالكشوف واملحاضر  

 الخاصة باجتماع  

الجمعية العمومية  

خالل خمسة عشر  

 يوما من تاريخ  

 االجتماع؟ 

  

 إرفاق  

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم  

  التصويت

 إرفاق  

 محضر 

 االجتماع 

 عقد االجتماع من  

 إرفاق 

 الكشف 

التفصيلي  

 بالحضور  

واملنوبين ومن 

 ناب عنهم 

(يبين فيه 

تاريخ التحاق  

العضو ونوع 

   العضوية)

  

عدد الحضو 

 ر 

تاريخ 

 االجتماع 

رقم  

 االجتماع 

 الدعوة     

 الثانية  

الدعوة 

 األولى 

   أصالة  نيابة  

                   1 

                   2 

               3 

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

 (      ) نعم(       ) ال  

 اسم العضو   السبب   مالحظات  
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 موثق في مجلد االجتماعات  اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  -3

 (    )ال  ) نع ـم             هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غي ر عادية:  (    

هل تم تزويد الوزارة 

 بالكشوف  

واملحاضر الخاصة  

باجتماع الجمعية  

 العمومية خالل 

 خمسة عشر يوما 

 من تاريخ االجتماع؟  

  

إرفاق محضر  

 فرز األصوات 

في حال تم    –

 التصويت 

 إرفاق 

 املحضر  

 سبب  

 االجتماع  

 الجهة 

الطالبة  

   لالجتماع 

(الوزارة /  

 مجلس  

 اإلدارة /   

٪من 25

الجمعية  

 العمومية)  

 إرفاق  

 الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين  

 ومن ناب 

عنهم (يبين  

فيه تاريخ 

 التحاق 

العضو ونوع  

  العضوية)

  

عدد  

الحضو  

 ر 

رقم  تاريخه  

 االجتماع  

  
                

                  

 اللجان الدائمة املكّونة من قبل الجمعية العمومية:   -4

هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟ (    ) نع ـم            (    )ال   

 اجتماعات اللجان الدائمة :  

 اللجنة  رقم االجتماع  تاريخه   أهم القرارات  إرفاق املحضر  
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 مجلس اإلدارة :   -5

 ........عضوا 11...............ا  لالئحة األساسية للجمعية  عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبق 

..............عضوا  6.........الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة

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

  

 مجلس اإلدارة :     

 19/7/1440  تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي   

 19/7/1444  تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي  

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي   11 

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

 سبب التغير في عدد األعضاء   اليوجد  

 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية  11 

 عدد املعينين من الوزارة   اليوجد  

 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس   -  

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

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

  
 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة  

 موثقة في مجلد االجتماعات اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام:   -6

قائمة الحضو   

 ر

 إرفاق 

 املحضر   

سبب عدم   

 التنفيذ 

 رقم االجتماع  تاريخه   أهم القرارات  تم تنفيذها (نعم/ال)  

              

              

              

   

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

 ال  (       ) نعم    (        ) 

  

 اسم  السبب  

 العضو  

موضوع القرار/االجتماع 

 الذي حصل فيه املنع  

 نوع املنع  

 حضور/نقاش/تصويت  

 رقم االجتماع   تاريخه  

            

  

 التنظيمات اإلدارية:   -7

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

 ) ال شركات أخرى  (      ) نعم(           

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

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

 فيه  
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) ال  (           هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     (       ) نعم 

 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:   إذاكانت ا إلجابة نعم،يجب 

ا إلجراء 

 املتخذ  

 للتصحيح  

 سبب  

 التحو ل  

   نوع التحو ل : تاريخ التحو ل   املبلغ املحول أو قيمته  

( اختالس/صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير  

مصرح/صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها  

 له املتبرع دون علمه )  

          

  

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

  
 في حالة الصرف نقدا  يوضح إجمالي املبلغ املنصرف وأوجه الصرف:  

 ا    املبلغ املصروف نقد أوجه الصرف   الجهة املستفيدة  

      

      

      

  

 

  

 موثقة في قسم اللوائح في املوقع اللوائح :  -ب
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 اللوائح :   (نعم/ال)    إرفاق 

 الالئحة األساسية للجمعية املحدثة و املعتمدة      

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم      

واإلجازات,     , والترقيات   , واملكافآت  والرواتب,   األجور 

 ومكافأة نهاية الخدمة ،  وغيرها  

توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية، معتمدة      

 مجلس اإلدارة    

 هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي      

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

 هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟  

 أخر ى      

   

 السجالت اإلدارية :   -ت

  

 تستخدم الجمعية السجالت التالية:   

هل تستخدمه   مالحظات  

 الجمعية (نعم/ال)  

   السجل  

 السجالت اإلدارية   سجل العضوية في الجمعية العمومية      

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية     

 سجل اجتماعات مجلس اإلدارة      

 سجل اللجان الدائمة واملؤقتة      

 السجالت الفنية   سجل النشاطات      
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سجل املستفيدين من املساعدات املالية      

والعينية، ويتضمن التالي : ( اسم املستفيد ،  

ورقم هويته، و جنسيته ، ومجال املساعدة كـ "  

سداد إيجار / كفالة / ترميم" ، و تاريخ  

املساعدة ، ونوع الدعم " عيني أو مادي " ، و  

مبلغ املساعدة ، وطريقة التسليم " شيك /  

 استالم إذا كان الدعم عينيا " )  نقد / تحويل / 

  

 موثقة في قسم السياسات في املوقع السياسات  :     -ث

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

 سياسة تعارض املصالح      

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات  وحماية مقدمي البالغات      

 سياسة خصوصية البيانات      

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها      

 سياسة جمع التبرعات      

سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها      

 وتقييمها  

 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية      

 سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة      

 سياسة قواعد السلوك      

 سياسة إدارة املتطوعين      

 مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب      

 سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب     

 أخرى ....      
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 اإلفصاح :    -ج

 املفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: 

 االسم  املنصب بمجلس اإلدارة  

  أ . د . خالد عبدالغفار ال عبدالرحمن  رئيس مجلس االدارة  

بن محمد الصليحد . هاشم  نائب رئيس مجلس االدارة     

  أ . مقبول بن غرم هللا العلياني املشرف املالي وعضو مجلس االدارة 

  
 كيف تم ا إلفصاح عن الوثائق التالية:   

فصح مباشرة   ال يفصح عنها   ال توجد    تُ

 عند الطلب  

   موقع الجمعية  

وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة          

 بالجمعية  

 النموذج الشامل          

 سياسة تضارب املصالح          

 القوائم املالية          

سياسة الخصوصية و االحتفاظ          

 بالوثائق وإتالفها  

 أسماء أعضـاء مجالـس اإلدارة          

 راتب املدير التنفيذي          

 أسماء املوظفين القياديين في الجمعية          

اسم وعنوان و هاتف الشخص املسؤول          

 عن االحتفاظ بسجالت و وثائق الجمعية  

 التقرير السنو ي          

  
 

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

ساعات  

 املتطوعين  

 اسم املسؤول عن الوحدة   رقم الجوال   عدد املتطوعين خالل هذا العام  

 ذكو ر   إناث  
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عالقة عائلية أ و تجارية مع عض و  مجلس إدارة أو   هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أواملدراء أو املوظفين القياديين لة

 (       ) ال نعم            مدير  أو موظف قيادي آخ ر في الجمعية؟ (       )

تفصيل  

 العالقة  

نوع العالقة  

 (تجارية/عائلية)  

اسم املوظف   منصبه  

 ذي الصلة  

 اسم املوظف   منصبه  

علي الزهراني د.سلطان  األمين العام      عائلية     

  د.خضر علي الزهراني عضو مجلس         عائلية  

            

  
يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية (باستثناء  

 :    - إن وجد  –تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت) وذلك خالل السنوات األربعة املاضية 

 اسم العضو   قيمة املبلغ الذي تلقاه   سببه   التاريخ  

        

        

        

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

. 

 :   -إن وجد  –ريال) مع وصف الخدمة وذك ر قيمة التعويض 10000(املبالغ التي تتجاوز 

 الجهة  وصف الخدمة   قيمة التعويض  

      

      

      

  
  

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

 :    -إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية
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قيمة  

 الصفقة 

تاريخ انتهاء  

 الصفقة 

تاريخ بداية  

 الصفقة 

 اسم الجهة الداعمة التي  

 يرتبط بها الطرف الثاني  

املسمى  

 الوظيفي  

 للطرف الثاني  

اسم الطرف  

الثاني ذي  

 العالقة  

اسم عضو  

 املجلس   

              

              

              

  

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

إرفاق موافقة 

 الوزارة  

إجمالي  

 املبلغ  

الغرض من املبلغ ( إعانة / خدمة /  

 أخرى) 
 اسم الجهة    الدولة التي تقع فيها الجهة  

          

  

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

إرفاق موافقة الجهة  

 املختصة  
 الغرض من العالقة   إرفاق موافقة الوزارة   

الدولة التي تقع فيها  

 الجهة 

اسم الجهة التي تم  

 التعاقد معها  

          

  
 :  -إن وجد  –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية

إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس  

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية 
 نوع العقار/االستثمار   القيمة املالية  
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 البرامج واألنشطة   .5

 ما هي مهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:  

جتمعه تمكين املتطوع الصحي من خالل التأهيل والتدريب وابتكار مبادرات نوعية واملساهمة في خلق بيئة تطوع متميزة لتعظيم اثر املتطوع على م  

 ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية: 

..................................................................................ثقافة وقيم التطوع الصحي وتعزيز روح العطاء واملبادرة .........................................................................نشر   -1 

...............................................................................................................................................................................................تأهيل وتمكين املتطوع في املجال الصحي  -2 

 . ...........................................................................................................................................................تقديم الخدمات الصحية التطوعية وبرامج التثقيف الصحي  -3 

...........................................................................................................تعزيز أثر التطوع الصحي على أفراد املجتمع ودعم الدراسات واألبحاث .................................. -4 

..................................................................................إيجاد فرص ومشاريع نوعية وبيئة محفزة للتطوع الصحي ............................................................................ .-5 

  

 موثقة في التقارير السنوية بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية : 

في حال كان  

البرنامج خارج  

نطاق الخدمة  

الجغرافي (إرفاق  

 موافقة الوزارة )   

 هل  

البرنامج  

ضمن  

 نطاق  

الخدمة 

 الجغرافي؟ 

إجمالي عدد   اإليرادات  املصروفات  

 املستفيدين  

وصف للبرامج والخدمات  

 والنشاطات  

نوع البرنامج  

أو النشاط  

 أو الخدمة  

              

              

              

              

  

  

  
   بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها: 

   نوع املساعدات عدد املستفيدين   إجمالي عدد املستفيدين   إجمالي مبلغ املساعدات  
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غير سعوديو  

 ن  

 سعوديو ن  

 مساعدات أيتام              

 مساعدات أرامل              

 مساعدات مطلقات              

مساعدات ظروف              

 خاصة  

 مساعدات عينية              

 أخر ى              

 املجموع              

  

ائح واألنظمة ، مخاطر غسل األموال   بيان بالبرامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ( برامج تطويرية ، توعوية في اللو

 في التقارير السنويةوجرائم تمويل اإلرهاب)  : 

 إرفاق كشف  

 الحضو ر  

 الفئة املستهدفة ( الجمعية العمومية  

مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية  /

 العاملين )   /

 اسم البرنامج   مقدم البرنامج   تاريخ البرنامج  

          

          

          

          

  

وهذي النسخة من النموذج تخص املوقع    نعم هل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه ؟ (       ) 

   الشامل بعد طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس اإلدارة. يرجى إرفاق النموذج (        )  ال ،       اإللكتروني  

  


