
  

  

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية   1

  

  

  

  

  

  

  

    

ية لتطويــر العمل ا  لتنمويالجمعية الخير

 (تنام  )



 

  

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية   2

  

، واإلدارية، والبرامج لبياناتها( العامةالجمعية  النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج إلفصاح

 من فعاليتها ومدى التزامها بممارسات الحوكمة الرشيدة  وسهولة الوصول للمعلومة من قبل أصحاب املصلحة.  واألنشطة) للتحقق

   ألساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهليةنات االبيا .1

 عبد العزيز عبد هللا العواد  دخال  النموذج: اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات  -1

 0505450925الجمعية: .رقم جوال ممثل  -2

 sg@dnpo.org.saالبريد اإللكتروني ملمثل الجمعية:   -3

    م 2021/ 04/ 15: بامليالدي   التاريخلعام بيانات النموذج  -4

 فرع    ((    ) ي مقر رئيس نوع املقر :   )  -5

    أقر أنا املمثل أعاله أنني مخول من قبل مجلس اإلدارة بتعبئة بيانات النموذج للجمعية إقرار : 

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .2

افالبيانات التسجيلية  -أ      ةيوالديموغر

   لتطوير العمل التنموي  يريةالخ ةالجمعي للجمعية: االسم الرسمي  -1

  جمعية تنامي : (ي الرسم ا لالسمفي حالة كونه مغاير )للجمعية اسم الشهرة  -2

 منظمات دعم العمل الخيري للجمعية: التصنيف النوعي  -3

  الوسيطة املنظمات : األول التصنيف الفرعي  . أ 

   الدعم اإلداري والفني  خدمات الفرعي: التصنيف  . ب

   (ذكور وإناث)إناث   (  )  ر  ( ) ذكو املستهدفة: جنس الفئات  -4

 القطاع الثالث بشكل عام  املستهدفة: الفئات  -5

 جميع مؤسسات القطاع  :   الفئات العمرية للفئات املستهدفة -6

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

 (807) الجمعية: رقم تسجيل  - 8

  هـ1437/ 28/11الجمعية: تاريخ تسجيل  -9

   هـ22/01/1446: التسجيل هاء شهادةتاريخ انت -10

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي:   

 ال يوجد   .1
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 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي :     (  ) ال (   نعم  )    للجمعية:  هل يوجد لوحة خارجية  -11

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

  ال  (  (   )  )نعمتسجيل الخاص بالجمعية ضح رقم الاللوحة تو 

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

  جميع مناطق اململكة العربية السعودية  الجمعية:النطاق الجغرافي لخدمات  -12

 بالدرعية مركز التنمية االجتماعية  : املشرف على الجمعية التنمية االجتماعيةمركز  -13

 بالدرعيةمركز التنمية االجتماعية الجمعية: الجهة املشرفة فنيا على  -14

 بيانات التواصل   -ب

 

 بيانات التواصل 

 اململكة العربية السعودية   العنوان الوطني

 6211  رقم املبنى 

امللقا الحــــــي-عبد العزيز   طريق األمير محمد بن سعد بن  اسم الشارع    

  الرياض  املنطقة 

 املوقع الجغرافي )خريطة(

N24 48 48 9  E46 35 54 6 _ 

https://goo.gl/maps/B18PdHvKwT92  

  امللقا  الحي

  الرياض  املدينة

  11375 الرمز البريدي 

  2822 الرقم اإلضافي 

  395208 صندوق البريد 

  00966500024213 الجمعيةرقم جوال 

 920009081_ 0118107095 الهاتف 

  ---- الفاكس 

 tanami.org.sa _dnpo.org. sa املوقع اإللكتروني  

 Info@dnpo.org.sa البريد اإللكتروني  

 TANAMI807@ حسابات وسائل التواصل االجتماع  

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

 ( ) ال ) نعم  (   اإللكتروني مفعل  

 

 

 



 

  

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية   4

  

 الفروع واملكاتب    -ت

 (     ) ال (      )نعم  فروع؟هل لدى الجمعية 

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية:   -

 اسم الفرع   العنوان   ( املوقع الجغرافي خريطة) اسم مدير الفرع   الجوال(الهاتف/)رقم التواصل  إرفاق مو افقة الوزارة  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  

 ( ) ال    )نعم (هل لدى الجمعية مكاتب ؟   

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية:    -

 لرقم التواص إرفاق مو افقة الوزارة  

 الهاتف/الجوال   

اسم مسؤول  

 املكتب 

املوقع الجغرافي  

   خريطة()

 اسم املكتب   العنوان  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد جدال يو  ال يوجد ال يوجد
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 البيانات اإلدارية  3.

   املؤسسون: األعضاء  -أ
 سماء األعضاء املؤسسين أ  م 

  علي بن عبد هللا الدوسري   .1

  الحميدي بن محمد ضيدان الضيدان  .2

  زيد بن فالح ناصر الخمش ي  .3

  خالد بن محمد عبد العزيز نقيه  .4

فرانسلطان بن عبد الرحمن سلطان س  .5   

  خالد بن عبد العزيز الفاضل   .6

العوادخالد بن عبد العزيز بن عبد هللا   .7   

  فهد بن محمد ناصر القحطاني   .8

  وافي بن محمد مبارك السليس   .9

  ثامر بن عبد هللا الصالح   .10

  محمد بن عبد هللا الحلوان   .11

  سالم بن فرح عبد هللا ترابه   .12

السبيت  خالد بن عبد هللا سبيت  .13   

ن عبد العزيز محمد الحسيني د بمحم  .14   

الغامدي عبد هللا بن محمد ال يحيى   .15   

  فيصل عبدهللا ال برغش التميمي  .16

  أحمد بن ذعار خالد الطريس ي  .17

  أديب بن محمد املحيذيف   .18

  محمد بن فهد حماد السبيعي  .19

رة يمشاري بن فهد جار هللا الجو   .20   

  إبراهيم بن سليمان الحيدري   .21

ع العزيز املطو عادل بن عبد   .22   

  عبد الرحمن بن محمد العقيل  .23

  خالد بن عبد امللك راشد السريبي  .24

  محمد بن عبد الرحمن املشاري   .25

  عبد املجيد بن عبدهللا حمد الحسين  .26

  سلطان بن عمر سلطان الهيضل   .27

  فؤاد بن عبد الكريم عبد العزيز العبد الكريم  .28



 

  

 

 )مرفق اكسل (  بيان بأعضاء الجمعية العمومية :ب. 

 

 

 

 

 

الصفة بريد الكتروني رقم الجوالجهة العمل المدينة االسم م 

املشرف املالي  580901119salm.15233@gmail.comوزارة التعليم الرياض سالم فرج عبد هللا ترابه1

عضو عمومية 505271023fapt28@hotmail.comمؤسسة الدعوة للصم الرياض فيصل عبد هللا ال برغش التميمي2

عضو عمومية  541280909alwafyy1@hotmail.comوزارة التعليم الرياض وافي محمد مبارك السليس3

عضو مجلس إدارة  554443256thameralsaleh@gmail.comوزارة التعليم الرياض ثامر بن عبدهللا بن محمد بن صالح4

رئيس مجلس إدارة  590450501dr252525@gmail.comمركز دراسات املراة الرياض فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم5

نائب رئيس مجلس إدارة 504401896aaghanimt@gmail.comالكلية التقنية الرياض علي بن عبدهللا الدوسري 6

عضو عمومية  555545476alkhmoshi@gmail.comوزارة التعليم الرياض زيد بن فالح بن ناصر الخمش ي7

عضو عمومية   505450925Kalawad@gmail.comجمعية تنامي الرياض خالد بن عبدالعزيز العواد8

عضو مجلس إدارة 500121100sultan-800@hotmail.comمكتب الدعوة بالرين الرياض سلطان بن عبدالرحمن  سفران9

عضو مجلس إدارة 543745500A.alturesi@gmail.comوزارة التعليم الرياض أحمد ذعار خالد الطريس ي10

11
عضو مجلس إدارة 561000515Kh_ksa@hotmail.comجامعة االمام محمد بن سعودالرياض خالد بن محمد بن نقيه

12
عضو مجلس إدارة 505460970Abumalk11@hotmail.comوزارة الشئون اإلسالمية الرياض عادل بن عبد العزيز املطوع 

13
عضو مجلس إدارة  555484442Dmaz1404@gmail.comاملؤسسة العامة لتحلية املياه الرياض عبد املجيد عبد هللا حمد الحسين 

14
عضو عمومية  505242192Turki395@hotmail.comأواقاف الجميح الرياض تركي عبد هللا بن عبد العزيز التركي  

15
عضو عمومية  505290804Kh.alothman@qhr.saموظف قطاع خاص الرياض خالد عثمان سعد العثمان 

16
عضو عمومية  555222478Shalan421@gmail.comموظف قطاع خاص الرياض شعالن بن عثمان  الشعالن 



  

  

اللجان  ج. 

 الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل الجمعية العمومية 

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   م اس

 اللجنة 

نوع اللجنة  

 ؟ (دائمة/مؤقتة)

 اسـم

 الـلـجـنـة 

 د ال يوج د ال يوج د ال يوج د ال يوج د ال يوج د ال يوج د ال يوج د ال يوج د ال يوج

 

 مرفق اكسل   : بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية  -ب

 

 

املهنةرقم الهويةاالسم
الوظيفة 

باملجلس
املؤهل

مدة الخدمة 

باملجلس
العنوانرقم الجوالرقم الهاتفالبريد االلكترونياملكافأة إن وجدتتاريخ االلتحاق

هل العضو مقيم في 

منطقة املقر الرئيس

)نعم/ال(

طريقة االلتحاق

)انتخاب/تعيين من 

الوزارة(

في حالة كون االلتحاق 

بالتعيين من الوزارة يرجى 

بيان السبب

العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

راجع تفسير االستقاللية في الدليل 

االسترشادي لتعبئة النموذج الوطني

مستقل ال يوجد انتخاب نعمالرياض590450501ال يوجد  06/11/14370dr252525@gmail.comسنوات 5دكتوراهالرئيسمتقاعد1005461569فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم

مستقل ال يوجد انتخاب نعم الرياض 504401896ال يوجد  06/11/14370aaghanimt@gmail.com سنوات 5بكالوريس نائب الرئيسموظف1045841481علي بن عبدهللا الدوسري 

مستقل ال يوجد انتخاب نعم الرياض 580901119ال يوجد  13/05/14420salm.15233@gmail.comأقل من سنة بكالوريس المشرف المالي متقاعد 1040281451سالم فرج عبد هللا ترابه

مستقل ال يوجد انتخاب نعمالرياض561000515ال يوجد 06/11/14370Kh_ksa@hotmail.com سنوات 5دكتوراهعضوأستاذ جامعي 1029344239خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن نقيه

مستقل ال يوجد انتخاب نعمالرياض500121100ال يوجد 13/05/14420sultan-800@hotmail.comأقل من سنة بكالوريس عضوموظف1011588298سلطان بن عبدالرحمن  سفران

مستقل ال يوجد انتخاب نعمالرياض555484442ال يوجد  06/11/14370Dmaz1404@gmail.com سنوات 5دكتوراهعضومتقاعد 1032537811عبدالمجيد بن عبدهللا بن حمد الحسين

مستقل ال يوجد انتخاب نعمالرياض554443256ال يوجد  06/11/14370thameralsaleh@gmail.com سنوات 5بكالوريس عضومعلم 1048956203ثامر بن عبدهللا بن محمد بن صالح

مستقل ال يوجد انتخاب نعمالرياض543745500ال يوجد 13/05/14420A.alturesi@gmail.comأقل من سنة بكالوريس عضوموظف1012695464أحمد ذعار خالد الطريس ي

مستقل ال يوجد انتخاب نعمالرياض505460970ال يوجد 13/05/14420Abumalk11@hotmail.comأقل من سنة بكالوريس عضوموظف1055531683عادل بن عبد العزيز املطوع 



  

 

 

 

 اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل مجلس اإلدارة :   -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 

اسم رئيس   

 اللجنة 

نوع اللجنة   

 (دائمة/مؤقتة)؟ 

 اسـم 

 الـلـجـنـة  

التدقيق   دائمة خالد نقيه 2 مرفق 18/04/2021 دائمة نعم   مرفق
 والرقابة

 

 

 

  

 اللجنة التنفيذية املكّونة من مجلس اإلدارة :   -ث

 إرفاق قرار

 تشكيل اللجنة

عمل  تاريخ نهاية  

 اللجنة 

بداية  تاريخ  

 اللجنة  عمل

 املهام صالحياتها

 املفوضة فيه 

قائمة  

بأعضاء  

 اللجنة 

 عدد 

 أعضائها

 رئيس اللجنةاسم 

 يوجد ال  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  د ال يوج ال يوجد 
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 املدير التنفيذي :   -ج

 خالد عبد العزيز عبد هللا العواد

 1000541233  رقم الهوية
 سعودي  الجنسية

  هـ23/08/1387   تاريخ امليالد
 ذكر   الجنس: رجل/امرأة

  بكالوريوس  املؤهل
  سنوات 12  سنوات الخبرة

جزئيكلي/  دوام(  كلي   (
األسبوعيةساعات العمل     30 

(املسمى الوظيفي  ) في حال كان الدوام جزئيا    --- 
  --- ( جهة العمل ( في حال كان الدوام جزئيا

 34000  الراتب الشهر ي
 الوزارة   الجهة التي تتحمل الراتب

  3  مدة خدمته في الجمعية
 نعم  )مسجل بالتأمينات (نعم/ال

 مرفق التنفيذي من مجلس اإلدارة قرار تعيين املدير اق إرف

 الرياض  العنوان : املنطقة 
 الرياض    املدينة
 شبرا  الحي

 قرطاجة  الشارع
 3597  رقم املبنى

 ال يوجد   صندوق البريد

 12798  الرمز البريدي
 7051  الرقم اإلضافي
 00966505450925  رقم الجوال

 Kalawad@gmail.com  البريد اإللكتروني
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 املوظفون في الجمعية :   -ح

 املؤهل الجنسية  الجنس رقم الهوية االسم
 الدوام  

 )كلي/جزئي( 

املسمى  

 الوظيفي

ساعات العمل 

 األسبوعية

الراتب 

 الشهري 

الجهة التي 

 تتحمل الراتب 

نسبة مساهمة 

الوزارة في الراتب أن 

 وجدت

اجمالي  

 سنوات الخبرة 

خدمته مدة سنوات 

 جمعية بال

مسجل 

 بالتأمينات 

 )نعم/ال( 

خالد بن عبد  

 العزيز العواد 
 كلي سبكالوريو  سعودي ذكر 1000541233

املدير  

 التنفيذي
 نعم أشهر  سنة وخمسة  سنوات10 %100 الجمعية  30000 30

فتحي علي عبد  

 الحميد السيد 
 كلي سبكالوريو  مصري  ذكر 2418732430

محاسب 

 تكاليف
 نعم أشهر سنة وثالثة  واتسن3 %100 الجمعية  4200 40

عبد الرحمن 

إبراهيم عبد  

 الرحمن السعيد

 كلي سبكالوريو  سعودي ذكر 1086790399

العالقات 

العامة 

 واالعالم 

 نعم أقل من سنة أقل من سنة %100 الجمعية  4000 30

محمد خالد محمد 

 بن نقيه 
 كلي سبكالوريو  سعودي ذكر 1083437739

موارد  منسق 

 بشرية
40  

اءت  شركة كف

 عرفةامل
 نعم أقل من سنة سنة ونصف 0%

 

)    ( غير كافي                      )كافي(   عدد العاملين بالجمعية:  

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

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح   .4

 الهيئة اإلدارية والتنظيمات اإلدارية :  -أ

 التغير في عدد أعضاء الجمعية العمومية:   -1

 العدد اإلجمالي:    إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام : 16  .       امرأة(  )          .( رجل) 

    اإلجمالي:إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد   16 .       رأة(  ما)          رجل.( ) 

 (  0 )  نقص    / زيادة   إجمالي التغير في عدد األعضاء من بداية السنة: عضو  
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 اجتماعات 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)

  

تاريخ  حضو ر ال عدد

 االجتماع

رقم  

 االجتماع 

 الدعوة    

 الثانية  

الدعوة 

 األولى 

   أصالة  نيابة  

 07/12/2020 15 1 مرفق   مرفق مرفق نعم
01/2020 

 28/12/2020 15 2 مرفق   مرفق مرفق نعم
02/2020 

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

 ( ) ال ) نعم(             

 اسم العضو   السبب   مالحظات  

 ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد   
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:   -3

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

هل تم تزويد  

الوزارة 

 بالكشوف  

واملحاضر 

صة باجتماع  الخا

جمعية  ال 

 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  

 االئحة مرفق  مرفق  نعم 

 االساسية

 03/2020 28/12/2020 17 مرفق  مجلس االدارة 

 اللجان الدائمة املكّونة من قبل الجمعية العمومية:   -4

(      )ال ماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟ ) نعـم  (    نفيذها من حيث انتظام االجتهل حققت اللجان الغرض من ت 

 اجتماعات اللجان الدائمة :  

 اللجنة  رقم االجتماع  تاريخه   أهم القرارات  إرفاق املحضر  

 ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد   

 

 

 

 

 



 

  

13 
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   اإلدارة: مجلس  -5

 عضوا  (9) للجمعية األساسية  ا لالئحة   رة طبق مجلس اإلدا عدد أعضاء 

 عضوا  5       الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة

 سنوات  4دورة مجلس اإلدارة.

  

 مجلس اإلدارة : 

 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي   13/05/1442 

 ارة الحاليتاريخ انتهاء دورة مجلس اإلد  13/05/1446 

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي   9 

 (التغير في عدد األعضاء عن الالئحة زيادة/نقص) عضوا   0

 سبب التغير في عدد األعضاء    0

 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية  9

 عدد املعينين من الوزارة   0

 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس   100% 

أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه   يعجم ) نعـم ( 

  (      الوزارة )ال 

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

 ال يوجد
 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة  
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 خالل العام:   اجتماعات مجلس اإلدارة  -6

 إرفاق   قائمة الحضور 

 املحضر 

 سبب  

عدم  

 التنفيذ

تم تنفيذها   

 (نعم/ال)

 رقم االجتماع  تاريخه  أهم القرارات  

 د/ فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم 
 أ/علي بن عبد هللا الدورسي  

ي أ
 سلطان بن عبد الرحمن القحطان 

 أ/ثامر عبد هللا الصالح 
 د /خالد محمد النقية 

 المجيد عبد هللا الحسي    عبد د/ 

االطالع عل تقرير الجمعية   • نعم   ال يوجد   مرفق 
 م.  2019لعام 

دراسة خطة توسيع النطاق   •
ي مبادرات  

 
ي ف

 
الجغراف

الجمعية لتشمل جميع  
 مناطق المملكة. 

مناقشة إضافة أعضاء جدد   •
عاملي   لمجلس الجمعية  

 العمومية. 

مناقشة استخراج الرقم   •
عا  ت  الموحد لجمع التبر

 بالرسائل النصية. 

مناقشة فتح حساب بنكي   •
 لراجحي والبالد.  ببنك ا 

مناقشة ترشيح األستاذ خالد   •
عبد العزيز العواد لمنصب  

 األمي   العام. 

11/03/2020 (01/2020)  

 د/ فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم 
 أ/علي بن عبد هللا الدورسي  
 د /الحميدي محمد الضيدان 

ي أ/ 
 سلطان بن عبد الرحمن القحطان 

 أ/ثامر عبد هللا الصالح 
 عبد العزيز الفاضل أ/خالد  

 د /خالد محمد النقية 
 د/ عبد المجيد عبد هللا الحسي   
 أ/محمد بن عبد الرحمن المشاري 

مناقشة تعيين األستاذ / نواف بن   • نعم   ال يوجد   مرفق 

محمد بن ناصر بن دليله  

 كمحاسب عام للجمعية متفرغ 

05/06/2020 (02/2020) 

 د/ فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم 
 أ/علي بن عبد هللا الدورسي  
 د /الحميدي محمد الضيدان 

ي أ/ 
 سلطان بن عبد الرحمن القحطان 

 أ/ثامر عبد هللا الصالح 
 أ/خالد عبد العزيز الفاضل 

 د /خالد محمد النقية 
 د/ عبد المجيد عبد هللا الحسي   

 لمشاري أ/محمد بن عبد الرحمن ا 

البرامج واألنشطة،  االطالع على منحة  • نعم  ال يوجد   مرفق 

إعانة املدير واملحاسب املالي، ومنحة  

 دعم املقرات. 

استعراض املوازنة التقديرية للعام املالي   •

 م. 2020

 استعراض مبادرة: منصة تنامي تك.  •

استعراض تقرير املحاسب القانوني لعام   •

 م. 2019

نوني  استعراض تقرير املحاسب القا •

 . م2020الربعي األول والثاني لعام 

20/10/2020 (03/2020)  
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تشكيل لجنة تتوىل إدارة انتخابات  
ي 
 
أعضاء مجلس إدارة جمعية تنامي ف
 دورته الثانية  تتكون من : 

1.  . ي
 زيد بن فالح بن نارص الخمش 

 خالد بن عبد العزيز العواد 

ة انتخاب تكوين لجنة االنتخابات لإلدار  • نعم   ال يوجد   مرفق  

 مجلس اإلدارة في دورته الثانية   

27 /02/2020  04 /2020  

 

 

 

 

 

   

 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 

 ملنع  الذي حصل فيه ا

 نوع املنع  

 حضور/نقاش/تصويت  

 رقم االجتماع   تاريخه  

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….  

 

 التنظيمات اإلدارية:   -7

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

 (        ) ال  شركات أخرى ) نعم(           

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

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

 فيه  

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

  

  
    

إذاكانت ا إلجابة  (  ) ال  (            ية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟           ) نعم هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمع

 نعم،يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  



 

  

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية   16

  

ا إلجراء 

 املتخذ  

 للتصحيح  

 سبب  

 التحو ل  

   التحو ل :نوع  تاريخ التحو ل   املبلغ املحول أو قيمته  

في مجال غير   ( اختالس/صرف أموال أو استخدامها 

مصرح/صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها  

 له املتبرع دون علمه )  

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

 

 

 

 

 

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

  
 لصرف:  في حالة الصرف نقدا  يوضح إجمالي املبلغ املنصرف وأوجه ا

 ا    املبلغ املصروف نقد أوجه الصرف   الجهة املستفيدة  

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

  

  

 اللوائح :   -ب

 اللوائح :   ( نعم/ال)  إرفاق 

   واملعتمدة. الالئحة األساسية للجمعية املحدثة  نعم    مرفق 

حة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على  توجد الئ  نعم    مرفق 

واملكافآت , والترقيات , واإلجازات,     سلم األجور والرواتب,

 ومكافأة نهاية الخدمة ،  وغيرها  

توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية، معتمدة     ال  نعم 

 مجلس اإلدارة    
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ير التنفيذي  هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املد  نعم   مرفق   

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

 هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟  

 .الالئحة املالية .1 مرفق 

  .دليل الجودة  .2

  .دليل العمليات .3

 .دليل الوصف الوظيفي .4

  .ةاملوارد البشريدليل سياسات وإجراءات  .5

 .الئحة املدير التنفيذي .6

 ى   أخر

 

 

 

 

 السجالت اإلدارية :   -ت

  

 تستخدم الجمعية السجالت التالية:   

هل تستخدمه   مالحظات  

 ( ال)/الجمعية نعم

   السجل  

 سجل العضوية في الجمعية العمومية   نعم 

 السجالت اإلدارية

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية  نعم   

 سجل اجتماعات مجلس اإلدارة   نعم   

 ان الدائمة واملؤقتة  سجل اللج نعم   

 السجالت الفنية سجل النشاطات   نعم 
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سجل املستفيدين من املساعدات    نعم    

(   املالية والعينية، ويتضمن التالي : 

اسم املستفيد ، ورقم هويته، و  

جنسيته ، ومجال املساعدة كـ " سداد  

إيجار / كفالة / ترميم" ، و تاريخ  

أو  املساعدة ، ونوع الدعم " عيني 

مادي " ، و مبلغ املساعدة ، وطريقة 

التسليم " شيك / نقد / تحويل /  

 استالم إذا كان الدعم عينيا " )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 السياسات  :     -ث

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

 سياسة تعارض املصالح   نعم   مرفق 

 بالغ عن املخالفات  وحماية مقدمي البالغات  سياسة اإل  نعم  مرفق 

 سياسة خصوصية البيانات   نعم  مرفق 

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها   نعم  مرفق 

 سياسة جمع التبرعات   نعم  مرفق 

 سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها  نعم  مرفق 

 يات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  سياسة مصفوفة الصالح نعم  مرفق 
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 سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة   نعم  مرفق 

 سياسة قواعد السلوك   نعم  مرفق 

 سياسة إدارة املتطوعين   نعم  مرفق 

 مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب   نعم  مرفق 

 ة من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب سياسة الوقاي  نعم  مرفق 

 أخرى ....    ..………………… ..………………

 

   
 اإلفصاح :    -ج

 املفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: 

 االسم    املنصب بمجلس اإلدارة

 فؤاد عبد الكريم العبد الكريم   رئيس مجلس اإلدارة  

 دوسري  علي بن عبد هللا ال نائب رئيس مجلس اإلدارة  

   سالم فرج ال ترابه  املشرف املالي  

  
 

 

 كيف تم ا إلفصاح عن الوثائق التالية:   

فصح مباشرة   ال يفصح عنها   ال توجد  
ُ
 ت

 عند الطلب  

   موقع الجمعية  

      
 

الخاصة    قوثائ  الحوكمة  و  التنظيم 

 بالجمعية  

      
 

 النموذج الشامل  

      
 

 سياسة تضارب املصالح  

      
 

 القوائم املالية  
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االحتفاظ  و  الخصوصية  سياسة 

 بالوثائق وإتالفها  

      
 

 أسماء أعضـاء مجالـس اإلدارة  

      
 

 راتب املدير التنفيذي  

      
 

 أسماء املوظفين القياديين في الجمعية  

      
 

الشخص املسؤول   وهاتفاسم وعنوان 

 ثائق الجمعية  عن االحتفاظ بسجالت و و 

      
 

وي التقرير السن   

  
 

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

إجمالي عدد  

ساعات  

 املتطوعين  

 اسم املسؤول عن الوحدة   رقم الجوال   عدد املتطوعين خالل هذا العام  

 ذكو ر   إناث  

العيس ى   عبد العزيز سعد 0566114798 8 14 707  

 

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

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

نوع العالقة   تفصيل العالقة  

 (تجارية/عائلية)  

 اسم املوظف   منصبه   ملوظف ذي الصلة  اسم ا منصبه  

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد 

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

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

 اسم العضو   قيمة املبلغ الذي تلقاه   سببه   التاريخ  

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد 
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مع الجمعية ،إن  ....( لخإ )خدمات، منتجات ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجا رية تقديم 

 وجدت . 

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

قيمة  

 التعويض  

 الجهة  وصف الخدمة  

 مؤسسة ذرة اكسجين للتكييف واألجهزة الكهربائية  مكيفات ملكتب املسرعة 9شراء عدد   17600

 شركة أبناء محمد السعد العجالن العقارية  C -10مبنى الخير ( املعرض رقم إيجار مبنى الجمعية )  37850

  شركة ذكاء الحلول لتقنية املعلومات  مشروع جدير  60000

  الشركة التعاونية للتأمين   التأمينات الطبيةاشتراك في  49032.55

   سسة كذا لون للدعاية واإلعالن مؤ   اعمال دعاية و إعالن للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي  30676

 

 

  
 

 

 

 

 

 

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

قيمة  

 الصفقة 

تاريخ انتهاء  

 الصفقة 

تاريخ بداية  

 الصفقة 

 جهة الداعمة التي  اسم ال

 يرتبط بها الطرف الثاني  

املسمى  

 الوظيفي  

 للطرف الثاني  

اسم الطرف  

الثاني ذي  

 العالقة  

اسم عضو  

 املجلس   

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

  

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

 الوزارة  

إجمالي  

 املبلغ  

الغرض من املبلغ ( إعانة / خدمة /  

 أخرى) 
 اسم الجهة    الدولة التي تقع فيها الجهة  

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

  

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

ق موافقة الجهة  إرفا

 املختصة  
 الغرض من العالقة   إرفاق موافقة الوزارة   

الدولة التي تقع فيها  

 الجهة 

اسم الجهة التي تم  

 التعاقد معها  

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

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

العمومية أو مجلس  إرفاق موافقة الجمعية 

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية 
 نوع العقار/االستثمار   القيمة املالية  

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

  

 

  

 البرامج واألنشطة   .5

 الجمعية التي تعمل على تحقيقها: رسالة ما هي مهمة  

اكات  التنموي عبر عمل مؤسشي ومبادرات اجمعية متخصصة تسىع إىل تطوير القطاع  افية وبناء رس  حبر
ة.   متمب  

 ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية: 

وعات االستشارية التنموية للقطاعات الثالثة.   .1  تنفيذ المش 
 التعاون مع الجمعيات القائمة بالمجال التنموي واالستشاري .2
ي المنظمات التنموية للقطاعات اتطوير المهارات اإلدارية للقيادات  .3

 لثالثة. والموظفي   ف 
 المشاركة بالمسؤولية االجتماعية بالمجال التنموي .4
ي شتر مجاالت التنمية للقطاعات الثالثة.  .5

 تقديم البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية ف 
 تقديم الدراسات المسحية واالستطالعية الخاصة بالمجال التنموي.  .6
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  نشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية : بيان بالبرامج واأل 
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   بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها: 

   نوع املساعدات عدد املستفيدين   إجمالي عدد املستفيدين   إجمالي مبلغ املساعدات  

 سعوديو ن   غير سعوديو ن  

 مساعدات أيتام    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد 

يوجد ال   مساعدات أرامل    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد    

 مساعدات مطلقات    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد 

ظروف     ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد  مساعدات 

 خاصة 

 مساعدات عينية    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد 

 أخر ى    ال يوجد    ال يوجد     ال يوجد   ال يوجد 

 املجموع    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد    ال يوجد 

  

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

 وجرائم تمويل اإلرهاب  :  

 إرفاق كشف  

 الحضو ر  

 ملستهدفة ( الجمعية العمومية  الفئة ا

مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية  /

 العاملين )   /

 اسم البرنامج   مقدم البرنامج   تاريخ البرنامج  

2020/ 11/ 10 العمومية _ مجلس اإلدارة_ املوظفين  مرفق  علي عبد هللا   

 الدوسري 

غسيل األموال  

 وتمويل اإلرهاب

الشامل بعد   يرجى إرفاق النموذج )  ال ، (        )نعمقبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه ؟ (   هل تم اعتماد النموذج الشامل من 

   اإلدارة.طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس 

  

ي محض  اجتماع مجلس اإلدارة رقم 2020أعتمد مجلس إدارة الجمعية النموذج الشامل للعام 
م ف 

م  2021/ 04/ 18م وتاري    خ 2021/ 03  

                رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                        

 دكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم 


