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 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج إلفصاح

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

 لمعلومة من قبل أصحاب املصلحة.الوصول ل الرشيدة وسهولة

 البيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  .1

 امل مبخوت ال مبارك النموذج:اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات  -1

  0507729507: الجمعيةرقم جوال ممثل  -2

 pim@waqar.org.sa: الجمعيةالبريد اإللكتروني ملمثل   -3

   م2021بامليالدي: ذج لعام التاريخ بيانات النمو  -4

   مقر رئيس املقر:نوع  -5

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

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .2

 افية   البيانات التسجيلية والديموغر  -أ

  "لسعودية ملساندة كبار السن "وقارالجمعية اللجمعية: االسم الرسمي  -1

 ""وقار الرسمي: لالسم حالة كونه مغاير  يللجمعية فاسم الشهرة  -2

 للجمعية النوعي  التصنيف -3

  0 التصنيف الفرعي األول 

 0 التصنيف الفرعي الثاني

 وإناث  ذكور املستهدفة: جنس الفئات  -1

 كبار السن  املستهدفة:الفئات  -2

 وأكثرسنة  60من عمر  :دفةالفئات العمرية للفئات املسته -3

              نعم  للجمعية؟هل يوجد شهادة تسجيل  -4

  (782)رقم تسجيل الجمعية  - 8

 0تاريخ انتهاء شهادة التسجيل  -9

 0هي: في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب 

   هي:في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب  )ال(للجمعية: هل يوجد لوحة خارجية  -10

 بنىرفض إدارة امل -1



  

  

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية   3

  

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

 بالجمعية )نعم( اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص 

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

  جميع مناطق اململكة الجمعية: النطاق الجغرافي لخدمات -12

  بالرياض ةمركز التنمية االجتماعي املشرف على الجمعية التنمية االجتماعيةركز م -13

  والتنمية االجتماعيةاملوارد البشرية وزارة الجهة املشرفة فنيا على الجمعية  -14

 بيانات التواصل  -ب

 بيانات التواصل 

 العنوان الوطني   7164 

 رقم املبنى  171 

 م الشارع اس شارع ابي بكر الصديق )الفرعي( 

 املنطقة   الرياض

https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1+W

aqar%E2%80%AD/@24.7471528,46.7012903,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7889c471a2307de1!8m2!3d24.7471528!4d46.7012903  (خريطة )املوقع الجغرافي  

 الحي   حي املرسالت

 املدينة   الرياض

 الرمز البريدي   12462

 الرقم اإلضافي   4488

 صندوق البريد  0 

 رقم جوال الجمعية   0507242220

 الهاتف   0114566532

 الفاكس  0114566481 

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

waqar@waqar.org.sa  ي البريد اإللكترون 

@waqarorg  وسائل التواصل االجتماعي  حسابات 

              نعماإلنشاء: املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت 

            نعم  :البريد اإللكتروني مفعل
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 الفروع واملكاتب   -ت

 ال     فروع؟هل لدى الجمعية 

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية:   -

افقةإرفاق   مو

 الوزارة 

رقم التواصل 

 (لهاتف/الجوالا)

 اسم مدير 

 الفرع 

 اسم الفرع  العنوان  (خريطة)املوقع الجغرافي 

0  0  0  0  0  0  
  

  ال  مكاتب؟هل لدى الجمعية 

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية:   -

افقةإرفاق   مو

 الوزارة 

رقم التواصل 

  (الهاتف/الجوال)

 اسم املكتب العنوان   (خريطة )املوقع الجغرافي كتب اسم مسؤول امل

 0 0   0 0  0  0 
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 البيانات اإلدارية .3 

 : ن املؤسسو ء األعضا -أ    

 م    أسماء األعضاء املؤسسين 

  1  أحمد بن إبراهيم عبدالعزيز البكري  أ.

 2   أحمد بن سعد أبو دهمان أ.

 3   أحمد العيس ى أحمد بن محمدمعالي الدكتور 

 4 أسامه بن علي القباني أ.

 5 بدر بن صالح العيادة أ.

 6 حسام بن عطا البيوك أ.

 7 حمدة بنت خلف العنزي  د.

 8 خالد بن عمر بن عبدالرحمن الرديعان د.

 9 خضر بن عليان القرش يالدكتور معالي 

 10 خليفة بن أحمد الدوسري  أ.

 11 د. سعدون بن سند السعدون 

 12 د. صالح بن عبد العزيز الربيعان

 13 أ. عبد الرحمن بن راشد الراشد

 14 أ. عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق

 15 د. عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان

 16 أ. عبد العزيز بن عبد الكريم العيس ى

 17 د. عبدهللا بن حمد الخنيزان

 18 د. عبدهللا بن علي املنيف

 19 بو ثنينأ. عساف بن سالم أ

 20 د. علي بن محمد النجعي

 21 أ. غسان بن حسين بادكوك

 22 د. فردوس سعود الصالح

 23 د. فهد بن حمود العنزي 

 24 أ. ماجد بن صالل املطلق

 25 م. محمد بن حامد النقادي
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 26 أ. محمد بن عبدالعزيز العصيمي

 27 د. محمد بن مطلق املطلق

 28 أ. محمد بن ناصر األسمري 

 29 د. محمد بن هذلول الهذلول 

 30 د. منيرة بنت ناهض الناهض

افق بن فواز الرويلي  31 د. مو

 32 د. ندا بنت عبدهللا الياس

 33 د. نورة بنت عبد العزيز املبارك

 34 أ. نهار بن مزكي العازمي

 35 أ. هاشم بن علي راجح

 36 د. وفاء بنت محمود طيبه

 37 لكد. وليد بن عبدهللا املا

 38 د. يوسف بن عبد الستار امليمني
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  العمومية:بيان بأعضاء الجمعية  -ب

 
 هل تم منح

 بطاقة
عضوية 
 للعضو؟

االنتظام في دفع 

 االشتراكات

غير /ممنتظ (
 منتظم/ ال

يوجد سجل 
 اشتراكات

يوجد  محدث/ال
 )رسوم

 
نوعية 
 )العضوية 
عامل / 

منتسب / 
فخري / 

 (شرفي 

  البريد اإللكتروني
 
 
 رقم الجوال

 تاريخ
 االلتحاق

 جهة
 العمل

 
 
 

 المدينة

 
 
 
تاريخ 
 الميالد

 
 
 
 رقم الهوية

 
 
 

 الجنس

 
 
 

 الجنسية

 
 
 

اسم 
 العضو

 ahalbakri@hotmail.com 0551100669 عضو عامل غير منتظم ال
 

احمد بن  سعودي ذكر 1004170385 1386/7/1 الرياض  1437/2/18
ن إبراهيم ب

عبدالعزيز 
 البكري

abodehman2014@gmail.co عضو عامل غير منتظم ال
m 

0551559557 
 

أحمد  سعد  سعودي ذكر 1055216962 1388/7/21 الرياض  1437/2/19
 أبو دهمان

amaleisa@englishgate.edu عضو عامل غير منتظم ال
.sa 

0556633603 
 

مد  محمد أح سعودي ذكر 1013467632  الرياض  1437/2/20
 أحمد العيسى

alkabbani.group@yahoo.c عضو عامل منتظم ال
om 

أسامه  علي  سعودي ذكر 1045900758 1373/7/1 الرياض  1437/2/21  0555424275
 ماجد  القباني

رئيس  baleyadah@gmail.com 0505416556  1437/2/22 عضو عامل منتظم ال
مجلس 
 االدارة

بدر  صالح  سعودي ذكر 1037588793 1378/7/1 الرياض
 عياده الرجاء

حامد  ضافي  سعودي ذكر 1032066183 1389/6/15 الرياض  hamed_100@hotmail.com 0553390004 1437/2/23 عضو عامل غير منتظم ال
محمد 
 الشراري

Hussam@albayoukaudit.c عضو عامل منتظم ال
om 

حسام  عطا  سعودي ذكر 1004746358 1383/12/1 الرياض  1437/2/24  0505456784
 البيوك

حمدة  خلف  سعودية أنثى 1057173377 1395/1/1 الرياض  h.alanazy@hotmail.com 0543248080  1437/2/25 عضو عامل منتظم نعم
 مقبل العنزي

خالد بن  سعودي ذكر 1039551575 1377/7/1 الرياض  aboloai@hotmail.com 0504260775  1437/2/26 عضو عامل منتظم ال
عمرعبد 
الرحمن  
 الرديعان

خضر  عليان   سعودي ذكر 1009913276 1370/7/1 جدة متقاعد k.o.q.261@gmail.com 0555261261  1437/2/27 عضو عامل منتظم ال
 علي القرشي

خليفة  احمد  سعودي ذكر 1011707997  الرياض  khalifa@aldossary.biz 0505811100  1437/2/28 عضو عامل منتظم ال
 الدوسري

رشاد  سعيد  سعودي ذكر 1009320324 1374/7/1 الرياض  rashadharoon@yahoo.com 0505243636  1437/2/29 عضو عامل غير منتظم ال
 احمد هارون

سعدون  سعد  سعودي كرذ 1013974058 1376/7/1 االحساء  saadounss@yahoo.com 0505922766  1437/2/30 عضو عامل منتظم ال
سعدون  
 السعدون

ئب رئيس نا engsaeed22@gmail.com 0555882710 1437/2/31 عضو عامل منتظم ال
مجلس إدارة 
 جمعية وقار

سعيد  دخيل  سعودي ذكر 1039707813 1404/4/10 الرياض
 شنان اليزيدي

صالح  عبد  سعودي ذكر 1050254000  الرياض  salehrbn@gmail.com 0505164653  1437/2/32 عضو عامل غير منتظم ال
العزيز 
 الربيعان

abdlrahman@alrashed.co عضو عامل منتظم ال
m 

عبد الرحمن   سعودي ذكر 1013879182 1381/7/1 الرياض  1437/2/33  0505815560
راشد عبد 
الرحمن 
 الراشد

عبد العزيز   سعودي ذكر 1035351905 1380/12/8 الرياض  hadlaqaz@yahoo.com 0550322211  1437/2/34 عضو عامل منتظم نعم
إبراهيم سعد 

 الهدلق

مجلس  alhargan@gmail.com 0550000043  1437/2/35 عضو عامل منتظم نعم
 الشورى

عبدالعزيز  سعودي ذكر 1028815445  1384/4/4 الرياض
إبراهيم عبد 



 

  

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية   8

  

العزيز 
 الحرقان

alissaa75@gmail.com 5029001350 عضو عامل منتظم ال عبد العزيز   سعودي ذكر 1013272560  الرياض  1437/2/36 
عبد الكريم 

 العيسى

 alkhenizan@hotmail.com 0506430109 عضو عامل منتظم نعم
 

عبدهللا حمد  سعودي ذكر 1022458648 1391/7/4 الرياض  1437/2/37
بن محمد 
 الخنيزان

عبدهللا علي  سعودي ذكر 1012470967  الرياض  1437/2/38  0555557714  عضو عامل غير منتظم ال
 محمد  المنيف

assafsalem@hotmail.com 0200050120 عضو عامل منتظم نعم عضو  1437/2/39  
مجلس 

 ىالشور

عساف سالم   سعودي ذكر 1051336855 1375/7/1 الرياض
فيصل أبو 

 ثنين

علي  محمد   سعودي ذكر 1002156279 1360/7/1 الرياض  ali.alnajai@alnajaei.com 0505400023  1437/2/40 عضو عامل منتظم ال
 علي النجعي

غسان حسين  سعودي ذكر 1002195079 1379/7/1 جدة  gbadkook@yahoo.com 0505643645  1437/2/41 عضو عامل منتظم ال
 محمد بادكوك

ferdoasalsaleh@hotmail.c عضو عامل منتظم ال
om 

4773905054 فردوس سعود  سعودية انثى 1000868842  1371/6/8 الرياض  1437/2/42  
 محمد الصالح

فهد  حمود  سعودي ذكر 1054217227 1385/10/2 الرياض  fahad@enizylaw.com.sa 0505208901  1437/2/43 عضو عامل غير منتظم نعم
 صالح العنزي

majmut56@hotmail.com 5053848450 عضو عامل منتظم ال ماجد  صالل  سعودي ذكر 1010302725  1374/7/1 عرعر  1437/2/44  
خشان  
 المطلق

 mnagadi@yahoo.com 0505259944 عضو عامل منتظم ال
 

محمد  حامد   سعودي ذكر 1052020029 1369/7/1 جدة  1437/2/45
 احمد النقادي

osaimin143@gmail.com 4505053848 عضو عامل غير منتظم ال محمد عبد  سعودي ذكر 1010302725  الدمام  1437/2/46  
العزيز 
 العصيمي

mohammmed.alkabi@gmai عضو عامل منتظم ال
l.com 

محمد عوض  سعودي ذكر 1035826807 1373/7/1 جدة  1437/2/47 0505611172  
عياش  
 الكعبي

محمد  مطلق  سعودي ذكر 1014779811 1375/7/1 جدة  mmutlak@gmail.com 0505618197  1437/2/48 عضو عامل غير منتظم ال
 المطلق

محمد ناصر  سعودي ذكر 1003756317 1366/7/1 الرياض  yosr46@hotmail.com 0504216458  1437/2/49 عضو عامل منتظم ال
ظافر  
 األسمري

محمد  هذلول  سعودي ذكر 1011171681 1370/7/1 الرياض  hathloul@ksu.edu.sa 0565115098  1437/2/50 عضو عامل منتظم ال
 الهذلول

 malnahedh@gmail.com 0505293382 عضو عامل غير منتظم ال
  

منيرة ناهض   سعودية أنثى 1028246963  الرياض  1437/2/51
 الناهض

موافق  فواز  سعودي رذك 1038453914 1371/7/1 الرياض  muwafig@gmail.com 0555389938  1437/2/52 عضو عامل منتظم نعم
حالف 
 الرويلي

المدينة   nada.elyas@outlook.com 0555740636  1437/2/53 عضو عامل منتظم ال
 المنورة

ندا عبدهللا  سعودية أنثى 1046879837 1389/1/1
مصطفى 

 الياس

نورة عبد  سعودية أنثى 1011171103 1373/7/1 الرياض  n_almobarak@yahoo.com 0505415932  1437/2/54 عضو عامل منتظم ال
العزيز عبد 
الرحمن  

 المبارك

نهار  مزكي  سعودي ذكر 1022627275 1386/2/15 الرياض  naharazmi@yahoo.com 0504869587  1437/2/55 عضو عامل منتظم ال
 عايد العازمي

اشمـ علي ه سعودي ذكر 1012826069  الرياض  1437/2/56  0500391188  عضو عامل منتظم ال
 راجح
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عضو مجلس  منتظم نعم
إدارة وعضو 

 عامل

wafamt@gmail.com 0505301230  1437/2/57 وفاء  محمود سعودية أنثى 1021784788 1375/7/1 الرياض متقاعد 
 عبدهللا  طيبه

عضو مجلس  منتظم نعم
إدارة وعضو 

 عامل

almalik.w@hotmail.com 0505214915  1437/2/58 ك مدينة المل
عبدالعزيز 

 الطبية
وزارة 
الحرس 
 الوطني

وليد عبدهللا   سعودي ذكر 1001821022 ـ1386/9/25 الرياض
 محمد المالك

المدينة   yam@maimani.com 0551179419  1437/2/59 عضو عامل غير منتظم ال
 المنورة

يوسف عبد  سعودي ذكر 1018130177 1386/7/1
الستار 
 الميمني

   

  العمومية:املؤقتة املكّونة من قبل الجمعية اللجان الدائمة/ -ت

إرفاق قرار 

تشكيل  

 اللجنة

 هل يوجد عضو 

في مجلس إدارة 

 الدائمة   اللجنة

 (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)

 اسم اللجنة

0  0  0 0 0 0  0  0  0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجمعية:بيان بأعضاء مجلس إدارة  -ث 



 

  

1
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم بدر بن صالح العيادة

 رقم الهوية ١٠٣٧٥٨٨٧٩٣

 الجنسية سعودي

 الجنس ذكر

 تاريخ امليالد ه١/٧/١٣٧٨

 لاملؤه ماجستير هندسة مدنية

كة النموذجية لالستثمار والتطوير  الشر
 العقاري

 جهة العمل الرسمية

 املسمى الوظيفي مستشار

 رقم الجوال ٠٥٠٥٤١٦٥٥٦

baleyadah@gmail.com البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو

 مدة الخدمة باملجلس ونص سنتان

 تاريخ االلتحاق هـ1441/6/19

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)ل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس ه نعم

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  0

 السبب

 (نعم/ال/ال يمكن التحقق)العضو  مستقل  نعم
 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة



  

  

1

1

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 االسم سعيد بن دخيل اليزيدي

 رقم الهوية ١٠٣٩٧٠٧٨١٣

 الجنسية سعودي

 الجنس ذكر

 تاريخ امليالد ه١/٤/١٤٠٤

 املؤهل ماجستير إدارة اعمال

 جهة العمل الرسمية اوقاف نورة المالح  

 املسمى الوظيفي مدير تنفيذي

 رقم الجوال ٠٥٥٥٨٨2٧١٠

Engsaeed22@gmail.com البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو

 الخدمة باملجلسمدة  ونص سنتان

 تاريخ االلتحاق هـ1441/6/19

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس  نعم

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  0

 السبب

 (التحقق نعم/ال/ال يمكن)العضو  مستقل  نعم
 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة



 

  

1

2

   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 االسم عساف بن سالم ابواثنين

 رقم الهوية 1051336855

 الجنسية سعودي

 الجنس ذكر

 تاريخ امليالد هـ1/7/1375

 املؤهل سبكالوريو 

 جهة العمل الرسمية مجلس شورى

 املسمى الوظيفي عضو مجلس شورى

 رقم الجوال 0501200200

assafsalem@hotmail.com البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو مجلس ادارة

 مدة الخدمة باملجلس سنوات ونص 6

 تاريخ االلتحاق هـ1437/3/3

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس  نعم

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

اق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان في حالة كون االلتح 0

 السبب

 (نعم/ال/ال يمكن التحقق)العضو  مستقل  نعم
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 

 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق

 رقم الهوية 1035351905

 الجنسية سعودي

 الجنس ذكر

 تاريخ امليالد هـ28/12/1380

 املؤهل ماجستير

 سميةجهة العمل الر  متقاعد

 املسمى الوظيفي 0

 رقم الجوال 0550322211

ceo@waqar.org.sa البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو

 مدة الخدمة باملجلس سنوات ونص6

 تاريخ االلتحاق هـ1437/3/3

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس  نعم

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  0

 السبب

 (نعم/ال/ال يمكن التحقق)العضو  مستقل  نعم

 أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم وليد بن عبدهللا المالك

 رقم الهوية ١٠٠١٨2١٠22

 الجنسية سعودي

 الجنس ذكر

 تاريخ امليالد هـ1386/9/25

 املؤهل دكتوراه

 جهة العمل الرسمية مدينة الملك عبدهللا الطبية للحرس الوطني

 املسمى الوظيفي استشاري

 رقم الجوال 0551179419

almalik.w@hotmail.com البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو

 مدة الخدمة باملجلس سنوات ونص 6

 تاريخ االلتحاق هـ1437/3/3

 إن وجدتاملكافأة  ال

 (نعم/ال)هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس  نعم

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  0

 السبب

 (نعم/ال/ال يمكن التحقق)العضو  مستقل  نعم
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 

 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم يموافق بن فواز الرويل

 رقم الهوية ١٠٣٨٤٥٣٩١٤

 الجنسية سعودي

 الجنس ذكر

 تاريخ امليالد ١/٧/١٣٧١

 املؤهل دكتوراه

 جهة العمل الرسمية متقاعد

 املسمى الوظيفي ٠

 رقم الجوال ٠٥٥٥٣٨٩٩٣٨

muwafig@gmail.com البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو

 مدة الخدمة باملجلس سنوات ونص6

 تاريخ االلتحاق هـ1437/3/3

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس  ال

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  0

 السبب

 (نعم/ال/ال يمكن التحقق)العضو  مستقل  نعم
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 

 

 

 ء مجلس اإلدارةأعضا

 االسم سعود بن حميد السبيعي

 رقم الهوية ١٠١٠٩2٧٣٦٤

 الجنسية سعودي

 الجنس ذكر

 تاريخ الميالد هـ19/7/1367

 المؤهل دكتوراه

 جهة العمل الرسمية مجلس الشورى

 املسمى الوظيفي عضو مجلس شورى

 رقم الجوال ٠٥٠٥٥١٤٥٣٠

mahaassubaiai@gmail.com كترونيالبريد اإلل 

 الوظيفة باملجلس عضو

 مدة الخدمة باملجلس ونص سنتان

 تاريخ االلتحاق هـ1441/6/19

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس  نعم

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

يان في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى ب 0

 السبب

 (نعم/ال/ال يمكن التحقق)العضو  مستقل  نعم
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان

 رقم الهوية ١٠2٨٨١٥٤٤٥

 الجنسية سعودي

 الجنس ذكر

 تاريخ امليالد هـ٤/٤/١٣٨٤

 املؤهل ماجستير 

 جهة العمل الرسمية مجلس الشورى

 الوظيفي املسمى عضو مجلس شورى

 رقم الجوال ٠٥٥٠٠٠٠٠٤٣

ahargan@gmail.com البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو

 مدة الخدمة باملجلس سنوات ونص 6

 تاريخ االلتحاق هـ1437/3/3

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس  نعم

 (من الوزارة انتخاب/تعيين)طريقة االلتحاق  انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  0

 السبب

 (نعم/ال/ال يمكن التحقق)العضو  مستقل  نعم
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم فردوس بنت سعود الصالح

 رقم الهوية ١٠٠٠٨٦٨٨٤2

 الجنسية سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 1952/  3/ 5

 املؤهل دكتوراه

 جهة العمل الرسمية مجلس الشورى

 املسمى الوظيفي عضو 

 رقم الجوال 0505447739

ferdousalsaleh@yahoo.com البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو

 مدة الخدمة باملجلس ونص سنتان

 تاريخ االلتحاق هـ1441/6/19

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)قر الرئيس هل العضو مقيم في منطقة امل ال

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  0

 السبب

 (نعم/ال/ال يمكن التحقق)العضو  مستقل  نعم
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم ندا عبدهللا الياس

 رقم الهوية ١٠٤٦٨٧٩٨٣٧

 يةالجنس سعودية

 الجنس انثى

 تاريخ امليالد 19-3-1969

 املؤهل دكتوراه

 جهة العمل الرسمية جامعة طيبة

أستاذ مساعد بقسم العلوم االجتماعية، 
 كلية اآلداب والعلوم

 املسمى الوظيفي

 رقم الجوال ٠٥٥٥٧٤٠٦٣٦

Nada.elyas@outlook.com البريد اإللكتروني 

 الوظيفة باملجلس عضو

 دة الخدمة باملجلسم ونص سنتان

 تاريخ االلتحاق هـ1441/6/19

 املكافأة إن وجدت ال

 (نعم/ال)هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس  ال

 (انتخاب/تعيين من الوزارة)طريقة االلتحاق  انتخاب

في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  0

 السبب

 (كن التحققنعم/ال/ال يم)العضو  مستقل  نعم
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 

 

 

 

  اإلدارة:اللجان الدائمة املكّونة من قبل مجلس  -ث
إرفاق قرار تشكيل  

 اللجنة

  هل يوجد عضو
مجلس إدارة في 

   اللجنة الدائمة
 (ال / نعم ) 

  تاريخ نهاية
  عمل اللجنة 
في حال كانت )

 ( اللجنة  مؤقتة

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

عدد  اختصاصها

 اعضائها

اسم رئيس 

 نةاللج

نوع 

 اللجنة

اسم 

 اللجنة

إلشراف على أعمال ا هـ10/11/1441 0 نعم 

اللجان الدائمة( 

الدراسات والبرامج، 

العالقات العامة 

واإلعالم، االستثمار 

وتنمية الموارد( 

واإلشراف على عمل 

 .اإلدارة التنفيذية

م. سعيد بن  5

 دخيل اليزيدي

اللجنة  دائمة

 التنفيذية

 

 

  اإلدارة:اللجنة التنفيذية املكّونة من مجلس  -ج
اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 اعضائها

قائمة بأعضاء 

 اللجنة

تاريخ بداية  صالحياتها المهام المفوضة فيها

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية 

 عمل اللجنة

 ارفاق تشكيل اللجنة

م. سعيد بن دخيل 

 اليزيدي

متابعة أعمال وشؤون .1 د.وليد المالك 5

مة العاملة في اللجان الدائ

 الجمعية.

. متابعة وتيسير اعمال 2

 الجمعية.

.متابعة أعمال وشؤون 3

 اإلدارة التنفيذية.

.رفع التقارير لمجلس 4

اإلدارة عن العمل في 

اللجان الدائمة واإلدارة 

التنفيذية والتوصية بما 

يخدم مصلحة العمل 

 بالجمعية.

.اقتراح أعضاء اللجان 5

الدائمة للجمعية وعرضها 

لى مجلس اإلدارة ع

 العتمادها

اإلشراف على أعمال 

اللجان الدائمة( 

الدراسات والبرامج، 

العالقات العامة 

واإلعالم، االستثمار 

وتنمية الموارد( 

واإلشراف على عمل 

 اإلدارة التنفيذية.

  0 هـ10/11/1441

 عبدالعزيز الهدلق.أ

د.عبدالعزيز 

 الحرقان

 فردوس الصالحد. 



  

 

  التنفيذي:املدير  -ح

 املدير التنفيذي  

 االسم  جانيعبدالرحمن العر حسن  

 رقم الهوية  1007164732 

 الجنسية  سعودي 

 اريخ امليالد ت هـ23/6/1400 

 الجنس: رجل/امرأة  رجل 

 املؤهل  سبكالوريو  

 سنوات الخبرة  0 

 كلي/جزئي(  )دوام كامل 

 ساعات العمل األسبوعية   40 

  (في حال كان الدوام جزئيا  )املسمى الوظيفي  املدير التنفيذي 

  (في حال كان الدوام جزئيا  )جهة العمل  . 

 الراتب الشهر ي  18000 

 الجهة التي تتحمل الراتب  الجمعية 

 مدة خدمته في الجمعية  سنه 

  (نعم/ال)مسجل بالتأمينات نعم 

 https://top4top.io/downloadf-2368plzws1-pdf.html  إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة 

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

 https://top4top.io/downloadf-2368d35592-pdf.html  إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي 

 ان : املنطقة العنو  الرياض 

 املدينة   الرياض 

 الحي  املرسالت 

 الشارع  شارع ابي بكر الصديق )الفرعي( 

 رقم املبنى  171 

 صندوق البريد  0

 الرمز البريدي  12462

 الرقم اإلضافي  4488

 رقم الجوال    0509449444 

 ceo@waqar.org.sa  البريد اإللكتروني 
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شاملال   لبيانات   الجمعيات   األهلية      النموذج   

  

   الجمعية:املوظفون في  -خ

 االسم امل آل مبارك رشا الشيب العمريطالل 

 رقم الهوية 106521685 1077177242 1071072837
 الجنس انثى انثى ذكر

 الجنسية سعودية سعودية سعودي
 المؤهل دبلوم دبلوم كالوريس
رئيس وحدة  محاسب

المحتوى والتوثيق 
 الرقمي

رامج رئيس قسم الب
 والمبادرات

 المسمى الوظيفي

 كلي/جزئي()الدوام  كلي كلي كلي
 ساعات العمل 40 40 40

 األسبوعية
 الشهر ي الراتب 6055 4650 6642.90

تتحمل  الجهة التي الجمعية الجمعية الجمعية
 الراتب

الوزارة  مساهمة نسبة 0 0 0
   وجدت الراتب إن في

 سنوات خدمته مدة سنوات 6 سنوات 6 سنتان
 بالجمعية

 بالتأمينات مسجل نعم نعم نعم
 )نعم/ال(

 

  (كافي )غيرعدد العاملين بالجمعية: 

 محدودي الموارد المالية للجمعية بسبب
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

  الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .4

  اإلدارية:الهيئة اإلدارية والتنظيمات  -أ

 ضاء الجمعية العمومية: التغير في عدد أع -1

 

 

 اجتماعات الجمعية العمومية العادية:   -2

 

 

 ال رات لوجود مصلحة شخصية؟  عمومية من التصويت على بعض القرامنع بعض أعضاء الجمعية ال هل تم

 

 اسم العضو  السبب  مالحظات 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

  

 امرأة(6 )      رجل (     36)        عضو 42   :  إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام : العدد اإلجمالي

 امرأة(6 )  رجل (         36)         عضو42        إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمالي:

 ال يوجدفي عدد األعضاء من بداية السنة: ير مالي التغيإج

رقم 
 االجتماع

ارفاق الكشف التفصيلي  عدد الحضور تاريخ االجتماع
بالحضور والمنوبين ومن 

ناب عنهم ) يبين فيه تاريخ 
التحاق العضو ونوع 

 العضوية(

ارفاق  ارفاق محضر االجتماع عقد االجتماع من
محضر 

فرز 
األصوات 

ل في حا –
تم 

 التصويت

هل تم تزويد 
الوزارة 

بالكشوف 
والمحاضر 

الخاصة 
باجتماع 
الجمعية 

العمومية خالل 
خمسة عشر 

يوما من تاريخ 
 االجتماع؟

الدعوة  نيابة اصالة
 االولى

الدعوة 
 الثانية

 نعم يوجد ال  0 نعم  0 7 م            8/ 12 / 2021  الخامس



 

  

2

3

شاملال   لبيانات   الجمعيات   األهلية      النموذج   

  

 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  -3

  ال ر عادية: ل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غيه

هل تم تزويد الوزارة 

 بالكشوف 

ة واملحاضر الخاص

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 

ملنوبين وا

 ومن ناب 

 عنهم( يبين

فيه تاريخ 

 التحاق 

العضو ونوع 

 (العضوية

  

عدد 

  الحضور 

رقم  تاريخه 

 االجتماع 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 اللجان الدائمة املكّونة من قبل الجمعية العمومية:  -4

 ()ال )نعم(رارات؟ هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية الق 

  الدائمة:اجتماعات اللجان 

 اللجنة  رقم االجتماع  تاريخه  أهم القرارات  إرفاق املحضر 

0 0 0 0 0 
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

  اإلدارة:مجلس  -5

  ( اعضاء9)للجمعية األساسية  الالئحة عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبق

 أعضاء( 5)ة ر اإلدا نصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلسالحد األدنى املحقق لل

    (سنوات 4)  دورة مجلس اإلدارة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مجلس اإلدارة : 

 اريخ تكوين مجلس اإلدارة الحاليت هـ 19/6/1441

هـ 192/6/5144  تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي  

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي  9

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

 التغير في عدد األعضاءسبب   0

 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية  9

 عدد املعينين من الوزارة  0

 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس  9

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

 )نعم ()ال(عليه الوزارة 

ملوظفين من مجلس اإلدارة تمت املوافقة لهم من هل ا -في حال كان الجواب ال  0

  الوزارة؟

 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة  
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شاملال   لبيانات   الجمعيات   األهلية      النموذج   

  

 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام:   -6

 إرفاق قائمة الحضور

 المحضر

 سبب
عدم  
 التنفيذ

تم 
تنفيذها 

 (نعم/ال)

رقم  تاريخه أهم القرارات
 االجتماع

ي مؤتمر وقار  1 منع 0   نامجر الموافقة عىل فك القيد عن المبالغ المقيدة لبر
 وبرنامج أكرموا كبارنا

 توجيه هذه المبالغ وفق احتياجات الجمعية

08/ 01 / 2021 
 م

(21/1) 

  بدر العيادة-1
  سعود السبيعي-2
 فردوس الصالح-3
ن -4  عساف أبو اثني 
 عبدالعزيز الحرقان-5
 وليد المالك-6
 

 

شكر نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية 1 نعم 0 
ح منهجية تنم يدي عىل عرض مقبر ن ية الموارد المهندس سعيد الب 

 المالية
ي لموقع الجمعية الرسمي 

ن
ون الموافقة عىل إضافة المتجر االلكبر

 وتتوىل اإلدارة التنفيذية الرفع للوزارة للحصول عىل الموافقة
تأكيد المجلس عىل العمل عىل توفب  موارد مالية للجمعية خالل 

هذا العام مع إعطاء أولوية لتوفب  المبالغ التشغيلية للجمعية لمدة 
 أشهر عىل األقل 3

تكليف اإلدارة التنفيذية استكمال اإلجراءات الالزمة لمقابلة امب  
ية والتنمية االجتماعية  منطقة الرياض ووزير الموارد البشر
ي  تويبر وسائل التواصل 

ن
االستفادة من حساب الجمعية ف

ن وذلك  ي العمل عىل  زيادة عدد المتابعي 
ن
االجتماعي األخرى ف

ها  بإقامة مسابقات وغب 
اكد المجلس عىل أهمية وجود موظف لتنمية الموارد المالية 
واخر للتسويق ويكون ذلك أولوية بعد تحسن وضع الجمعية 

 الماىلي 
اير تم االطالع عىل  الوضع الماىلي للجمعية لشهري يناير وفبر

 )المرصوفات وااليردات(

25/3/2018 (21/2) 

 بدر العيادة -1
 سعود السبيعي -2
 فردوس الصالح-3
ن -4  عساف أبو اثني 
 عبدالعزيز الحرقان-5
 وليد المالك-6

ي تواجهها الجمعية قرر مجلس اإلدارة  نعم 0 
نظرا للضائقة المالية التر

 :  -التاىلي
ريال من حساب الوقف اىل  60000الموافقة عىل تحويل مبلغ   -1

ن وتسديد فواتب   حساب الجمعية العام وذلك لدفع رواتب الموظفي 
 الخدمات ومرصوفات الجمعية

ي حساب الجمعية   -2
ن
إعادة المبلغ لحساب الوقف فور توفره ف

 العام 
 

01/ 03 / 2021 
 م

(21/3) 

 بدر العيادة -1
 سعود السبيعي -2
 فردوس الصالح-3
ن -4  عساف أبو اثني 
 عبدالعزيز الحرقان-5
 وليد المالك-6

ة عمله       شكر المدير التنفيذي عىل جهوده خالل فبر
 قة عىل استقالة المدير التنفيذي بناء عىل رغبتهالمواف

ي الجمعية سواء 
ن
أهمية االستفادة من األستاذ عبدالعزيز الهدلق ف

ه  مستشار او غب 
يدي  ن  من المهندس بدر العيادة و المهندس سعيد الب 

ً
تكليف كال

ن )  ( أسابيع وعرضه  4بالبحث عن مدير تنفيذي خالل أسبوعي 
 عىل المجلس

يدي بإدارة الجمعية )بشكل تطوعي (  تكليف المهندس ن سعيد الب 
ن مدير تنفيذي جديد ن تعيي   لحي 

يدي والمدير التنفيذي الجديد  ن  من المهندس سعيد الب 
ً
تكليف كال

 بعمل خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية

09/ 06 / 2021 
 م

(21/4) 

 بدر العيادة --1

 سعود السبيعي -2

 فردوس الصالح-3

 عساف أبو اثنين -4

 عبدالعزيز الحرقان-5

 وليد المالك-6

   ) ن ن لمخرجات الحوكمة )مكي   الموافقة عىل  خطة التحسي 
 الموافقة عىل اعداد خطة للعمل عىل زيادة عضوية الجمعية

ي 
ن
 اعتماد التقرير الماىلي للرب  ع الثان

 م2020االطالع عىل إقرار الحساب الختامي للجمعية لعام 
فقة عىل تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الخامس الموا

 بعد شهر من تاريخه
ن األستاذ عبدالعزيز الهدلق مستشارا للجمعية  الموافقة عىل تعيي 

 حسب الالئحة االستشارية
 مراجع داخىلي للجمعية

ن  تكليف اللجنة التنفيذية باختيار و تعيي 

14/ 07 / 2021 
 م

(21/5) 
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

 

 

  )ال(الجتماعات لوجود مصلحة شخصية؟ هل تم منع بعض أعضاء مجلس اإلدارة من الحضور/النقاش/التصويت في بعض ا 

 

 

 التنظيمات اإلدارية:  -7

خارج الجمعية أو  لتنفيذية ألشخاصاهل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة 

 ال() أخرى شركات 

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

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

0 0 0 0 0 

 )ال(  املتنقلة؟  ة سواء النقدية أو الثابتة أو هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعي

 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  نعم يجبا إلجابة  تإذا كان 

ا إلجراء 

 املتخذ 

 للتصحيح 

 سبب 

  التحول 

تاريخ  املبلغ املحول أو قيمته 

 ل التحو 

  :ل نوع التحو 

اختالس/صرف أموال أو استخدامها  في  )

استخدامها  مجال غير مصرح/صرف أموال أو

  (في غير ما خصصها له املتبرع دون علمه 

0 0 0 0 0 

 تحويل( - )شيكاتبواسطة: يتم الصرف من أموال الجمعية  
 إجمالي املبلغ املنصرف وأوجه الصرف:  نقدا يوضحفي حالة الصرف 

 ا   املبلغ املصروف نقد أوجه الصرف  الجهة املستفيدة 

 0  0 0  

  

  

 اسم  السبب 

 العضو 

موضوع القرار/االجتماع 

 الذي حصل فيه املنع 

 نوع املنع 

 حضور/نقاش/تصويت 

 رقم االجتماع  تاريخه 

0 0 0 0 0 0 
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شاملال   لبيانات   الجمعيات   األهلية      النموذج   

  

 

  :اللوائح -ب

 اللوائح :   (نعم/ال)  إرفاق 

 الالئحة األساسية للجمعية املحدثة و املعتمدة  نعم 

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب,   نعم 

 واملكافآت , والترقيات , واإلجازات,  ومكافأة نهاية الخدمة ,  وغيرها 

ال يوجد   

 مساعدات

 لصرف املساعدات العينية والنقدية, معتمدة مجلس اإلدارة    توجد الئحة

 هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي  نعم 

إذا كانت اإلجابة ال, فما هي اآللية التي حدد  -واملوظفين القياديين في الجمعية؟ 

 بها راتب املدير التنفيذي؟ 

 أخر ى     

   اإلدارية:السجالت  -ت

 الجمعية السجالت التالية:  تستخدم 

هل تستخدمه  مالحظات 

  (نعم/ال)الجمعية 

   السجل 

 السجالت اإلدارية  سجل العضوية في الجمعية العمومية  نعم  

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية  نعم  

 سجل اجتماعات مجلس اإلدارة  نعم  

 سجل اللجان الدائمة واملؤقتة  نعم  

 السجالت الفنية  نشاطات سجل ال نعم  

يوجد مستفيدين ال    سجل املستفيدين من املساعدات املالية والعينية, ويتضمن  

اسم املستفيد , ورقم هويته, و جنسيته , ومجال  )التالي : 

املساعدة كـ " سداد إيجار / كفالة / ترميم" , و تاريخ 

اعدة , املساعدة , ونوع الدعم " عيني أو مادي " , و مبلغ املس

وطريقة التسليم " شيك / نقد / تحويل / استالم إذا كان 

  (الدعم عينيا " 
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    السياسات: -ث

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

 سياسة تعارض املصالح  نعم 

 

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات  وحماية مقدمي البالغات  نعم

 

 سياسة خصوصية البيانات  نعم

 

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها  نعم

 سياسة جمع التبرعات  نعم  

سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها  ال  

 وتقييمها 

 

 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  نعم

 مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة سياسة التعامل  نعم  

 سياسة قواعد السلوك  نعم  

 

 سياسة إدارة املتطوعين  نعم

 مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  نعم  

 سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب  نعم  

 أخرى ....     

  
   اإلفصاح: -ج

 فوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: امل

 االسم  املنصب بمجلس اإلدارة 

 بن صالح العيادةبدر   رئيس مجلس االدارة 

 بن دخيل اليزيديسعيد  نائب رئيس مجلس االدارة 
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شاملال   لبيانات   الجمعيات   األهلية      النموذج   

  

 الحرقان إبراهيمبن عبدالعزيز  املشرف املالي

  

  كيف تم ا إلفصاح عن الوثائق التالية: 

فصح مباشرة  صح عنها ال يف ال توجد 
ُ
 ت

 عند الطلب 

   موقع الجمعية 

 وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية  نعم     

 النموذج الشامل  نعم     

 سياسة تضارب املصالح  نعم     

 القوائم املالية  نعم     

سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق  نعم     

 وإتالفها 

 أعضاء مجالـس اإلدارة أسماء  نعم     

 راتب املدير التنفيذي   نعم    

 أسماء املوظفين القياديين في الجمعية  نعم     

اسم وعنوان و هاتف الشخص املسؤول عن  نعم     

 االحتفاظ بسجالت و وثائق الجمعية 

 وي التقرير السن نعم      

 نعم املتطوعين؟هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة 

 اسم املسؤول عن الوحدة  رقم الجوال  عدد املتطوعين خالل هذا العام  إجمالي عدد ساعات املتطوعين 

 ذكو ر  إناث 

 امل مبخوت آل مبارك 0507729507 56 140 ساعة 7867

 مدير أو إدارة أو  مجلس و عض وتجارية مععالقة عائلية أ  لهأو املوظفين القياديين  واملدراءهل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة 

 الفي الجمعية؟  ر موظف قيادي آخ

 اسم املوظف  منصبه  اسم املوظف ذي الصلة  منصبه  (تجارية/عائلية)نوع العالقة  تفصيل العالقة 
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0 0 0 0 0 0 

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

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

 اسم العضو  قيمة املبلغ الذي تلقاه  سببه  التاريخ 

0 0 0 0 

 وجدت  الجمعية، إنمع  (إلخ خدمات، منتجات تقديم)ية تجار ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت  

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

 الجهة  وصف الخدمة  قيمة التعويض 

0 0 0 

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

  :-إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

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  

0 0 0 0 0 0 0 

 ال     اململكة؟هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج 

إرفاق موافقة 

 الوزارة 

إجمالي 

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

0 0 0 0 0 

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

إرفاق موافقة الجهة 

 املختصة 
 الغرض من العالقة  إرفاق موافقة الوزارة  

الدولة التي تقع فيها 

 الجهة 

اسم الجهة التي تم 

 التعاقد معها 

0 0 0 0 0 

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

 نوع العقار/االستثمار  القيمة املالية  لعمومية أو مجلس اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية إرفاق موافقة الجمعية ا

0 0 0 
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شاملال   لبيانات   الجمعيات   األهلية      النموذج   

  

  البرامج واألنشطة .5

  تعمل عىل تحقيقها:  (رسالة)ما ه  مهمة  
 الجمعية الت 

 حياة كريمة ومستقرة وامنة
ّ
ر لكبار السن

ّ
ة توف ن  تهيئة بيئة مناسبة ومتمب 

 
 معية وفقا لالئحة األساسية: ما ه  أهداف الج 

ي رعايتهم ورفع مستوى االهتمام بمكانتهم ودورهم بالمجتمع
ن
  مساندة كبار السن ودعم حقوقهم والمساعدة ف

  الجمعية:بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها 

في حال كان 

البرنامج خارج 

نطاق الخدمة 

إرفاق )الجغرافي 

 (موافقة الوزارة 

 هل

مج البرنا

ضمن 

 نطاق

الخدمة 

 الجغرافي؟

إجمالي عدد  اإليرادات املصروفات

 املستفيدين

وصف للبرامج والخدمات 

 والنشاطات

نوع 

البرنامج أو 

النشاط أو 

 الخدمة

رفع نسبة الوعي المعرفي  1167 0 0 نعم  
والمهارى بمجال كبار السن

  

نتعلم لنسعدهم

  

وتعمل على تلقى طلبات  791 0 0 نعم  
االستشارات الهاتفية بالمجاالت 

االجتماعية  –النفسية  –)الطبية 
القانونية( من جميع مناطق –

ها ارشاد المملكة، يتم من خالل
المتصلين من )كبار السن 

واسرهم وغيرهم( وتوعيتهم 
وتقديم النصح لهم والمساعدة 

على مواجهة مشكالتهم، ويقدم 
  االستشارة نخبة مت

وحدة وقار 
لالستشارات 
الهاتفية لكبار 

  السن

تعزيز التواصل االجتماعي مع  24477 0 0 نعم  
افراد المجتمع، وإعداد محتوى 

توعوي وتثقيفي يهدف الى رفع 
قوق مستوى الوعي للمجتمع بح

كبار السن واحترامهم وإبراز 
قضاياهم. إضافة الى نشر 

وتوجيه رسائل بطرق متنوعة 
من خالل برامج التواصل 

االجتماعي والحمالت اإلعالمية

  

  وقار الرقمي

تفعيل هدف الجمعية )توظيف  374 0 0 نعم  
طاقات المتطوعين بشكل امثل 

لمساندة وخدمة كبار السن(
  

  تطوع معنا

  

  

 

  



 

  

3
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   النموذج   الشامل   لبيانات   الجمعيات   األهلية  

  

  فيدين وحجمها: بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمست

إجمالي عدد  إجمالي مبلغ املساعدات 

 املستفيدين 

 نوع املساعدات  عدد املستفيدين 

 سعوديو ن  غير سعوديو ن 

 مساعدات أيتام  0 0 0 0

 مساعدات أرامل  0 0 0 0

 مساعدات مطلقات  0 0 0 0

 خاصة  مساعدات ظروف 0 0 0 0

 مساعدات عينية  0 0 0 0

 خر ى أ 0 0 0 0

 املجموع  0 0 0 0

  

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

  (:وجرائم تمويل اإلرهاب

العمومية / مجلس  )الجمعيةالفئة املستهدفة   الحضور إرفاق كشف 

  (املين اإلدارة / اإلدارات القيادية / الع

مقدم  تاريخ البرنامج 

 البرنامج 

 اسم البرنامج 

0 0 0 0 0 

 (        )نعم       تسليمه؟هل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل 

  الشامل بعد طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس اإلدارة. يرجى إرفاق النموذج، 

  

 نائب رئيس جملس اإلدارة                                                                                         
 

 بن صاحل العيادةبدر                                                                                            

 


