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السعودية هو نموذج   العربية  باململكة  الجمعيات األهلية  لبيانات  النموذج االشمل 

من  للتحقق   ) واألنشطة  والبرامج   ، واإلدارية   ، العامة   ( لبيانتها  الجمعية  إلفصاح 

فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من 

   .قبل أصحاب املصلحة 
 

 األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  البيانات  -1

 إبراهيم بن عبدالحميد بن حامد الشيخ   اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج :  -1

 0505647942 رقم جوال ممثل الجمعية :  -2

 ib.sh.1010@gmail.com البريد االلكتروني ملمثل الجمعية :  -3

 2022- 2021 بيانات النموذج لعام )التاريخ بامليالدي ( :  -4

 ( فرع  ال يوجد ( مقر رئيس    )  نعم  (نوع املقر : -5

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

 البيانات األساسية للجمعية األهلية   -2

افية   - أ  البيانات التسجيلية والديموغر

 ( العفاف للتوفيق بين الراغبين في الزواج بجدة جمعية)  الرسمي للجمعية/للفرع كامــال  االسم -1

 جمعية العفاف ()  الرسمي لالسم مغاير  كونه حالة في )للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -2

 (الخدمات االجتماعية ) التصنيف النوعي للجمعية   -3

 ( خدمات الفئات االجتماعية التصنيف الفرعي األول : )   .أ

 ) خدمات األسرة (  التصنيف الفرعي االلثاني : .ب

   إناث/ذكور (  نعم    )   إناث (   )  ذكور (   )جنس الفئات املستهدفة :  -4

األرامل/املطلقات/األيتام/السجناء/الشباب/الفتيات/املقبلين على الزواج/النساء/ذو االحتياجات الفئات املستهدفة :  -5

 الخاصة/العوانس/فئات أخرى. 

   سنة 60سنة حتى  36سنة ومن   35إلى 19من الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 (  موجودة               )    (  غير موجودة  نعم)   :هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية -7

 1365رقم تسجيل الجمعية :   -8

 هـ  1440/ 14/11: تأسيس الجمعية تـــــاريــــخ -9
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 هـ  18/11/1444تاريخ انتهاء شهادة التسجيل :   -10

 في حال عدم وجود الشهادة ، األسباب هي : 

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

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

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

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

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

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

 ( اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع  نعم  ) 

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

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

 املكرمة منطقة مكة  النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :  -12

 مركز التنمية االجتماعية بجدة : مركز التنمية االجتماعية املشرف على الجمعية    -13

 على الجمعية    -14
ً
 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  :الجهة املشرفة فنيا

 بيانات التواصل  -ب

 بيانات التواصل  

  نوان الوطني  عال

 3689 رقم املبنى   

 الدواسر وادي  اسم الشارع 

 مكة املكرمة  املنطقة  

 ٣٩٫1٩٠٠٥٠11٨٨٩٧٧٣ املوقع الجغرافي )خريطة (

,21٫٥٥٨٣٧1٥٧2٤٧٥1٥٣ 

 العزيزية  الحي 

 جدة املدينة  

 23337 الرمز البريدي  

 9194 الرقم اإلضافي 

 ال يوجد  صندوق البريد 

 0558299955 رقم جوال الجمعية 
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 0126177733 الهاتف 

 يوجد ال  الفاكس 

 www.alafaf.org.sa املوقع االلكتروني  

 info@alafaf.org.sa البريد االلكتروني  

 https://twitter.com/AlafafSa   االجتماعي حسابات وسائل التواصل 

 

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

 ( نعم      )     ( ال    نعم)      البريد اإلليكتروني مفعل 

 

 واملكاتب الفروع  -ت

 (ال   ال يوجدهل لدى الجمعية فروع ؟ )  ( نعم      )  

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية :   -

املوقع الجغرافي   العنوان  اسم الفرع 

 )خريطة(

رقم التواصل )  اسم مدير الفرع 

 الهاتف/ الجوال ( 

افقة   إرفاق مو

   الوزارة

        

 

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

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية :   -

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

 الهاتف/ الجوال ( 

افقة   إرفاق مو

 الوزارة  

       

 

 

 

http://www.alafaf.org.sa/
mailto:info@alafaf.org.sa
https://twitter.com/AlafafSa
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 البيانات اإلدارية

 البيانات اإلدارية :   -٣

 األعضاء املؤسسون :   - أ

 أسماء األعضاء املؤسسين م

 عبدهلل عبدالرحمن محمد العثيم 1

 محمد مجدوع ظافر الشهري  2

 إبراهيم عبدالحميد حامد الشيخ  3

 محمد ضبيان سعيد السلمي 4

 فهد عويض غنمان البشري الحربي 5

 عفيفعبدهلل حسين عمر بن   6

 سعيد بخيت بخيت الزهراني 7

 رشيد عبدهلل خشمان الدوسري  8

 فاتن فؤاد أحمد نجار  9

 أريج محمد عبدهلل طرموم  10

 نجوى محمد محمد املدني  11

 أناهيد عيد محمد السميري  12

 خيرية علي بن عبده الشاطر 13

 خالد علي بكر الثقفي  14
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 بيان بأعضاء الجمعية العمومية   -ب 

تاريخ  جهة العمل تاريخ امليالد  رقم الهوية  الجنس  الجنسية  اسم العضو 

 االلتحاق 

نوعية   البريد االلكتروني  رقم الجوال 

العضوية 

) عامل /  

منتسب  

فخري/  /

 شهري( 

االنتظام في دفع  

 االشتراكات 

)منتظم/غير  

منتظم/ ال يوجد  

سجل اشتراكات  

 محدث(

هل تم  

نح  م

بطاقة 

عضوية  

  للعضو 

 ؟

عبدهللا عبد  

الرحمن  

محمد 

 العثيم 

 نعم منتظم  عامل  othaim570j@gmail.com 0555135858 14/11/1440 مكتب محاماة  01/07/1367 1017550201 ذكر  السعودية 

محمد 

مجدوع 

ظافر  

 الشهري 

 نعم منتظم  عامل  mmmajdoo@gmail.com ٥٦٦٦٦٣٦٤٦ 14/11/1440 ال يعمل 01/07/1388 1012660427 ذكر  السعودية 

إبراهيم  

عبدالحميد  

 حامد الشيخ

 نعم منتظم  عامل  ib.sh.1010@gmail.com 505647924 14/11/1440 ال يعمل 01/07/1386 1010594784 ذكر  السعودية 

محمد 

ضبيان  

سعيد  

 السلمي

 15/02/1404 1059278943 ذكر  السعودية 

 

 505650453 14/11/1440 معلم

 

mdslm118@gmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

فهد عويض  

 غنام الحربي 

 1042353555 ذكر  السعودية 

 

01/07/1389 

 

 593303936 14/11/1440 ال يعمل

 

wzabuanas@gmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

عبدهللا  

حسين عمر  

 بن عفيف 

 1007429770 ذكر  السعودية 

 

1383/07/01 

 

 ٥٠٥٦٧٩٤٣٧ 14/11/1440 ال يعمل

 

a1007429770@gmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

سعيد بخيت  

بخيت 

 الزهراني 

 1٠1٩٤٤٣٨٨٤ ذكر  السعودية 

 

01/7/1380 

 

 ٥٠٥٦٠2٥٧٣ 14/11/1440 ال يعمل

 

bhr80@live.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

رشيد  

عبدهللا  

خشمان  

 الدوسري 

 1٠٤٧٨٥٤11٠ ذكر  السعودية 

 

01/07/1380 

 

 ٥٥٥٥2٤٨٣٥ 14/11/1440 ال يعمل

 

dosrira@gmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

فاتن فؤاد  

 نجارأحمد 

 1٠٠٩٥2٩٦٠1 ذكر  السعودية 

 

1٥ / 11 /1393 

 

مشرفة تربوية  

 بوزارة التعليم 

14/11/1440 564441409 

 

mfhra6@msn.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

أريج محمد 

عبدهللا  

 طرموم 

 1089156630 ذكر  السعودية 

 

1٧/ ٨/ 1٣٩٨ 

 

مديرة القسم  

النسائي  

 بجمعية نفع  

14/11/1440 567684454 

 

areejmohmd4@gmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

نجوى محمد  

 املدني 

 1٣٨٤/ ٧/ ٨ 1٠٠٨٥٨1٥٨٧ ذكر  السعودية 

 

املشرفة على  

 دار الحنان  

14/11/1440 ٥٠٥٦٩٩٣٦٩ 

 

najwa.madani55@gmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

أناهيد عيد  

محمد 

 السميري 

 1019037645 ذكر  السعودية 

 

29/12/1389 

 

 566531052 14/11/1440 سيدة أعمال 

 

maktab-omabrar@hotmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

خيرية علي 

بن عبده  

 الشاطر 

 1٠٣٦٧٧٠1٠٣ ذكر  السعودية 

 

06/02/1398 

 

أستاذ مشارك  

 بجامعة جدة 

14/11/1440 ٥٥٥٥2٦2٦٧ 

 

Khalishater@gmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

خالد علي  

 بكر الثقفي 

 1014679888 ذكر  السعودية 

 

01/07/1386 

 

معلم بوزارة  

 التعليم

14/11/1440 ٥٥٦٦٥٠11٠ 

 

kwwj2030@gmail.com 

 

 نعم منتظم  عامل 

mailto:othaim570j@gmail.com
mailto:mmmajdoo@gmail.com
mailto:ib.sh.1010@gmail.com
mailto:mdslm118@gmail.com
mailto:wzabuanas@gmail.com
mailto:a1007429770@gmail.com
mailto:bhr80@live.com
mailto:dosrira@gmail.com
mailto:mfhra6@msn.com
mailto:areejmohmd4@gmail.com
mailto:najwa.madani55@gmail.com
mailto:maktab-omabrar@hotmail.com
mailto:Khalishater@gmail.com
mailto:kwwj2030@gmail.com
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سعود  م د.      

محمد 

حسين  

 القحطاني 

عضو هيئة   1٣٨٧/   12/  1٧ 1٠٠2٤٩٧2٦٩ ذكر  السعودية 

التدريس  

بجامعة امللك  

 عبدالعزيز 

2٤ /1٠ /1٥٠٥٧٥٨ ٤٤٣1٣٠ msud40@gmail.com  نعم منتظم  عامل 

د. خالد  

محمد 

عبدهللا  

 الغيث 

 1027566783 ذكر  السعودية 

 

01/07/1378 

 

عضو هيئة  

 التدريس 

بجامعة أم  

 القرى 

2٤ /1٠ /1٤٤٣ 546462026 

 

kmghaith@uqu.edu.sa 

 

 نعم منتظم  عامل 

د. أحمد    

عبدهللا  

محمد 

 املرعب 

 نعم منتظم  عامل  dr.moreb@gmail.com ٥٤٧٧٧٩٩٩٥ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ متقاعد  1٣٧٤/ ٠٧/ 1 1٠٤٦٩2٣٦٨٤ ذكر  السعودية 

د. فوزان  

عبدالواحد  

عبد املعين  

 األنصاري 

عضو هيئة   1٤٠٠/ ٠٩/ 2٣ 1٠1٣٤٧٨٨٨٦ ذكر  السعودية 

التدريس  

بجامعة امللك  

 عبدالعزيز 

2٤ /1٠ /1٥٠٣٥٣ ٤٤٣2٧٨٦ fozan99@gmail.com  نعم منتظم  عامل 

أ. حسين  

محمد 

عبدالرب  

 السيالني 

 نعم منتظم  عامل  hossainmohmmad@gmail.com ٥٠٥٦1٠٤٣٨ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ تاجر  1٣٨٤/ ٠٩/ ٠٥ 1٠12٠٠2٩٣٥ ذكر  السعودية 

الشيخ /  

حمد بجاد 

وهطان  

 القحطاني 

 نعم منتظم  عامل   ٥٥٥٤٤٤٠٥٣ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ تاجر  1٣٩٠/ ٠٧/ ٠1 1٠٦٣٤2٠٧1٣ ذكر  السعودية 

أحمد   

عبدالعزيز  

 عبدهللا زارع 

 نعم منتظم  عامل  aazarea@yahoo.com ٥٠٥٩٣٥٩٥٩ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ محامي  1٣٨٦/ 1٠/ 1٥ 1٠٠1٧٤٧٨٦2 ذكر  السعودية 

د . منير  

عبدهللا  

 ظافر الشيخ

عضو هيئة   1٤٠٤/ ٥/ ٣٠ 1٠1٤٩٤٣٩٧٩ ذكر  السعودية 

التدريس  

 بجامعة جدة 

2٤ /1٠ /1٥٠٠٨٣٣٣٠ ٤٤٣2 Brightidea2011@gmail.com  نعم منتظم  عامل 

الشيخ /  

محمد 

مرزوق  

 الحارثي 

 نعم منتظم  عامل  ommmalharthi@windowslive.c ٥٠٥٦٨٩٧٤٧ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ متقاعد  1٣٧٠/ ٠٧/ ٠1 1٠1٠٠٨٤1٥٨ ذكر  السعودية 

الشيخ /  

فريح علي  

 العقال

 نعم منتظم  عامل  fereh1319@gmail.com ٥٠٤٥٩٩1٩٩ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ مال حره أع 1٣٧2/ ٠٧/ ٠1 1٠2٨2٦1٣٦٨ ذكر  السعودية 

الشيخ /  

عبدهللا  

سعيد حامد  

 الشيخي 

 نعم منتظم  عامل  zahras1l@gmail.com ٥٠٥٦٨٧٥٦٤ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ متقاعد  ٧/1/ 1٣٨٠ 1٠٠2٥٥٤٥٣1 ذكر  السعودية 

عبدهللا  

احمد محمد  

 أبو حسين 

 نعم منتظم  عامل  aaabuh@gmail.com ٥٠٦٦٦٠٠٠٣ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ متقاعد  1٣٨٠/ ٠٧/ ٠1 1٠٠٠٨٧٦2٥٨ ذكر  السعودية 

الشيخ / علي  

مقبول  

احمد  

 العمري 

 نعم منتظم  عامل  ali1014634305@gmail.com ٥٠٥٦٩٨٧٦٤ 1٤٤٣/ 1٠/ 2٤ متقاعد  1٣٨٤/ ٠٧/ ٠1 1٠1٤٦٣٤٣٠٥ ذكر  السعودية 

 

 

 

mailto:msud40@gmail.com
mailto:kmghaith@uqu.edu.sa
mailto:hossainmohmmad@gmail.com
mailto:aazarea@yahoo.com
mailto:Brightidea2011@gmail.com
mailto:mmalharthi@windowslive.com
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 :    الجمعية العمومية اللجان الدائمة / املؤقتة املؤسسة من قبل  - ت

 أســـــــم الـلـجـنـــة
 نوع اللجنة  

 )دائمة /مؤقتة( 

اسم رئيس  

 اللجنة

عدد 

 أعضائها 
 اختصاصها 

تاريخ بداية 

اللجنةعمل   

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال  

 كانت اللجنة مؤقتة( 

هل يوجد عضو  

مجلس إدارة في  

اللجنة الدائمة  

 )نعم/ال( 

إرفاق تشكيل  

 اللجنة

         ال يوجد 

 

 بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية :   -ث
 أعضاء املجلس 

 عبدهللا عبدالرحمن محمد العثيم االسم 

 1017550201 رقم الهوية

 السعودية  الجنسية  

 ذكر الجنس 

 01/07/1367 تاريخ امليالد

 دراسات عليا  املؤهل

 عمل خاص  جهة العمل الرسمية  

 محامي  املسمى الوظيفي 

 0555135858 رقم الجوال 

 othaim570j@gmail.com البريد االلكتروني

 رئيس مجلس اإلدارة  الوظيفة باملجلس 

 سنوات  3 مدة الخدمة باملجلس 

ه 14/11/1440 تاريخ االلتحاق   

 ال يوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة(طريقة االلتحاق 

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

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

 

  

mailto:othaim570j@gmail.com
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 أعضاء املجلس 

 محمد مجدوع ظافر الشهري  االسم 

 1012660427 رقم الهوية

 السعودية  الجنسية  

 ذكر الجنس 

 01/07/1388 امليالدتاريخ 

 دكتوراه  املؤهل

 ال يعمل  جهة العمل الرسمية  

 ال يعمل  املسمى الوظيفي 

 0566663646 رقم الجوال 

 mmmajdoo@gmail.com البريد االلكتروني

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  الوظيفة باملجلس 

 3 باملجلس مدة الخدمة 

 ه 14/11/1440 تاريخ االلتحاق 

 ال  يوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

 اليوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

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

 

  

mailto:mmmajdoo@gmail.com
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 أعضاء املجلس 

 إبراهيم عبدالحميد حامد الشيخ االسم 

 1010594784 رقم الهوية

 السعودية  الجنسية  

 ذكر الجنس 

 01/07/1386 تاريخ امليالد

 بكالريوس  املؤهل

 ال يعمل  جهة العمل الرسمية  

 ال يعمل  املسمى الوظيفي 

 0505647924 رقم الجوال 

 ib.sh.1010@gmail.com البريد االلكتروني

 املشرف املالي  الوظيفة باملجلس 

 3 مدة الخدمة باملجلس 

 ه 14/11/1440 تاريخ االلتحاق 

 ال يوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

 ال يوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

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

 

  

mailto:ib.sh.1010@gmail.com
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 أعضاء املجلس 

 عبدهللا حسين عمر بن عفيف االسم 

 1007429770 رقم الهوية

 السعودية  الجنسية  

 ذكر الجنس 

 1383/07/01 تاريخ امليالد

 بكالريوس  املؤهل

 ال يعمل  جهة العمل الرسمية  

 ال يعمل  املسمى الوظيفي 

 0505679437 رقم الجوال 

 a1007429770@gmail.com البريد االلكتروني

 عضو مجلس اإلدارة  الوظيفة باملجلس 

 شهرين  الخدمة باملجلس مدة 

 26/08/1443 تاريخ االلتحاق 

 ال يوجد  املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

 ال يوجد  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

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

 

  

mailto:a1007429770@gmail.com
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 أعضاء املجلس 

 رشيد عبدهللا خشمان الدوسري  االسم 

 1٠٤٧٨٥٤11٠ رقم الهوية

 السعودية  الجنسية  

 ذكر الجنس 

 01/07/1380 تاريخ امليالد

 ماجستير  املؤهل

 ال يعمل  جهة العمل الرسمية  

 ال يعمل  املسمى الوظيفي 

٥٥٥٥2٤٨٣٥٠ رقم الجوال   

 dosrira@gmail.com البريد االلكتروني

 عضو مجلس اإلدارة  الوظيفة باملجلس 

شهور  10 مدة الخدمة باملجلس   

 01/12/1442 تاريخ االلتحاق 

 ال يوجد   املكافأة إن وجدت 

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

 انتخاب  طريقة االلتحاق )انتخاب/تعيين من الوزارة(

ال يوجد   في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب   

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

 

  

mailto:dosrira@gmail.com
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 اللجان الدائمة / املؤقتة املؤسسة من قبل مجلس اإلدارة   :   -ت 

 ال توجد

 

   اللجنة التنفيذية املكونة من مجلس اإلدارة  -ج

 ال يوجد

 

 املدير التنفيذي    -ج

 ال يوجد

 املوظفون بالجمعية     -د

 ال يوجد
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .4

 اإلدارية التنظيمات و  اإلدارية  الهيئة  - أ

 :العمومية  الجمعية .1

 .امرأة(      5 )      .( رجل 9)     عام  : العدد اإلجمالي: ال بداية  في العمومية  الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(     5)        .( رجل   9)     العدد اإلجمالي: : عام ال  نهاية في العمومية  الجمعية أعضاء عدد إجمالي

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

 

 :    العادي اجتماع الجمعية العمومية   .2

 

رقم  

 االجتماع 

الكشف   عدد الحضور  تاريخه

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 

 الجمعيةباجتماع 

العمومية خالل 

  
َ
خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع  

 الدعوة  نيابة  أصالة 

 األولى 

 الدعوة 

 الثانية 

لم 

 يكتمل 

 نعم ال يوجد  مرفق - - نعم مرفق 0 12 01/12/1442 1

 نعم ال يوجد  مرفق - - نعم مرفق 0 11 1٤٤٣/ 2٦/٠٨ 2

 نعم ال يوجد  مرفق - - نعم مرفق 4 17 1٤٤٣/ 12/2٨ 3

 

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

 (    ال  ) 

 

 

 عادية:    غير  عمومية جمعية اجتماعات  هل عقدت .3

 توجد ال 
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 : املكونة من قبل الجمعية العمومية    اللجان الدائمة  .4

 ال يوجد

 

 :اإلدارة مجلس .5

 لالئحة األساسية للجمعية  
ً
   أعضاء  خمسةعدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

  ثالثة أعضاءاملحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة   األدنىالحد 

 سنوات 4دورة مجلس اإلدارة 

  مجلس اإلدارة  

 1٤٤٠/ 1٤/11 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي 

 1٤٤٤/ 1٨/11 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي 

 ٥ عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

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

 ال يوجد سبب التغير في عدد األعضاء  

 ٥ عدد املنتخبين من الجمعية العمومية  

 ال يوجد من الوزارة  املعينينعدد 

افقت لهم الوزارة ؟   نعم جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من و

افقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة    ال يوجد إرفاق مو



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 16

 

 

 

 :العام اجتماعات مجلس اإلدارة خالل  .6

رقم 

 االجتماع 
 أهم القرارات إن وجدت تاريخه

تم تنفيذها 

 )نعم/ال( 

سبب 

عدم  

 التنفيذ

تم إرفاق 

 املحضر 

 )نعم/ال( 

 قائمة الحضور 

1 
2٦/٥/1٤٤2 

1٠/٠1/2٠21 

 فسخ التعاقد مع مؤسسة القريش ي بالتراض ي  -1

 التعاقد مع مؤسسة فكرة الرقمية إلنشاء موقع الجمعية االلكتروني -2

 اختيار البرنامج املحاسبي للجمعية  -٣

 التعاقد مع مكتب املراجعة القانوني -٤

 مرفق  ال يوجد نعم

عبدهللا العثيم، محمد 

الشهري، فهد البشري، 

 إبراهيم الشيخ 

2 
2٥/٠٨/1٤٤2  

٠٧/٠٤/2٠21 

 م 2٠21عتماد التقرير املالي للربع األول من العام ا -1

التعريف  دليل، األخالقيامليثاق )اعتماد اللوائح اإلدارية الجديدة  -2

سياسية التعامل مع طلبات ، باألعضاء الجدد في مجلس اإلدارة

صرف املساعدات / سياسة  /االنضمام لعضوية الجمعية العمومية 

 الالئحة املاليةتحديث 

تكليف عضو الجمعية العمومية األستاذ / عبدهللا حسين بن عفيف  -٣

 ليتولى مهام املراجع الداخلي للجمعية 

 مرفق  ال يوجد نعم

العثيم، محمد  عبدهللا

الشهري، فهد البشري، 

 إبراهيم الشيخ 

3 
1٣/11/1٤٤2 

2٣/٠٦/2٠21 

 م2٠2٠اعتماد القوائم املالية للعام  .1

 تحديد موعد الجتماع الجمعية العمومية  .2

 متجر الجمعية االلكتروني موقع و  املوافقة على انشاء .٣

 2٠21اعتماد الخطة املالية والتشغيلية لعام  .٤

 مرفق  ال يوجد نعم

عبدهللا العثيم، محمد 

رشيد الشهري، 

، إبراهيم الدوسري 

 الشيخ 

4 
2٤/٠1/1٤٤٣  

٠1/٠٩/2٠21 

 لربع األول والثاني اعتماد التقرير املالي ل .1

 اعتماد تحديث تشكيل مجلس اإلدارة .2

تنفيذ توصية الجمعية العمومية بتوسيع نطاق عمل الجمعية ليشمل  .٣

 منطقة مكة املكرمة 

 للجمعيةلوائح وسياسات اعتماد  .٤

 تدقيق واملراجعة الداخليةتشكيل لجنة ال .٥

 مرفق  ال يوجد نعم

عبدهللا العثيم، محمد 

رشيد الشهري، 

، إبراهيم الدوسري 

 الشيخ 

5 
٠1/٠٦/1٤٤٣  

٠٤/٠1/2٠22  

 2٠21اعتماد التقارير املالية للربع الثالث والرابع من العام  -1

والخطة أوص ى املجلس املشرف املالي بإعداد امليزانية التقديرية  -2

 2٠22التشغيلية للعام 

 وغسل األموال   اإلرهابتمويل ل خاطراملقرارات احترازية من  -٣

 ستفيدينين رضا امل قرارا تحس -٤

أوكل املجلس مهمة متابعة الشركة املنفذة إلنشاء موقع  -٥

 الجمعية االلكتروني 

 مرفق  ال يوجد نعم

عبدهللا العثيم، محمد 

رشيد الشهري، 

، إبراهيم الدوسري 

 الشيخ 

 

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

 ال
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 :اإلدارية   التنظيمات  -7

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

 ؟ شركات أخرى  

 ال 

 وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟       هل

 ال

  بواسطة: شيكات   الجمعية أموال  من  الصرف يتم
 

 اللوائح 
 إرفاق )نعم/ال(  اللوائح

 مرفق  نعم الالئحة األساسية للجمعية محدثة ومعتمدة 

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم األجور 

 نهاية الخدمة  ومكافأةوالترقيات  والرواتب واملكافئات
 مرفق  نعم

توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ، معتمدة مجلس  

 اإلدارة
 مرفق  نعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفين 

القيادين في الجمعية؟ اذا كانت اإلجابة ال، فما عي االلية التي حدد  

 بها راتب املدير التنفيذي؟  

 مرفق  نعم

   أخرى 

 

 اإلدارية :    السجالت  -ت

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية   السجل 

 )نعم/ال( 

 مالحظات 

السجالت  

 اإلدارية 

  نعم سجل العضوية في الجمعية العمومية 

  نعم سجل اجتماعات الجمعية العمومية 

  نعم سجل اجتماعات مجلس اإلدارة  

  نعم سجل اللجان الدائمة واملؤقتة 

السجالت  

 الفنية

  نعم سجل النشاطات 

سجل املستفيدين من املساعدات املالية 

والعينية يتضمن التالي : ) اسم املستفيد ،  

  نعم
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ورقم هويته ، وجنسيته ، ومجال املساعدة  

كـ"سداد ايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ 

املساعدة ،ونوع الدعم " عيني أو مادي " ومبلغ  

املساعدة ، وطريقة التسليم " شيك/نقد 

 ( تحويل / استالم اذا كان ا/
ً
 لدعم عينيا

 

 :ج ـ السياسات 

 إرفاق  )نعم/ال(  هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة ل: 

 مرفق نعم سياسة تعارض املصالح   

 مرفق نعم سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات 

 مرفق نعم سياسة خصوصية البيانات  

 مرفق نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

 مرفق نعم سياسة جمع التبرعات  

 مرفق نعم سياسة آليات الرقابة واالشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

 مرفق نعم سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  

 مرفق نعم سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة 

 مرفق نعم سياسة قواعد السلوك  

 مرفق نعم سياسة إدارة املتطوعين 

 مرفق نعم مؤشرات االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  

 مرفق نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  

 مرفق  أخرى ......
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 :د ـ اإلفصاح

 :   هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس االدارة  االسم 

 رئيس املجلس  عبدالرحمن محمد العثيم  عبدهللا

 نائب رئيس املجلس محمد مجدوع ظافر الشهري 

 املشرف املالي  إبراهيم عبدالحميد حامد الشيخ 

 

 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تميف يك

موقع   

 الجمعية 

ُتفصح  

مباشرة  

 عند الطلب 

ال يفصح  

 عنها 

 ال توجد

    نعم بالجمعية  الخاصة  الحوكمة  و   التنظيم  وثائق

    نعم النموذج الشامل  

    نعم املصالح  تضارب سياسة 

    نعم املالية  القوائم 

    نعم وإتالفها  بالوثائق االحتفاظ و  الخصوصية  سياسة 

    نعم اإلدارة  مجالـس أعضــاء  أسماء

   نعم  التنفيذي  املدير راتب

    نعم أسماء املوظفين القياديين في الجمعية 

   نعم  الجمعية  وثائق و   بسجالت االحتفاظ عن  املسؤول  الشخص  وهاتف  وعنوان اسم 

    نعم التقرير السنوي 

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

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

 إناث  ذكور  املتطوعين 

 240 10 14 0505647924 إبراهيم عبدالحميد الشيخ 
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عضو مجلس إدارة أو مدير   مع تجارية او   عائلية عالقة هاملوظفين القياديين ل او  املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو  أحد يوجد هل

   ؟  الجمعية   في اخر  أو موظف قيادي 

 يوجد   ال  

 

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

 في مجلس اإلدارة إن وجدت ( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية 
ً
 إن وجد :    – تعويضاته التي يتلقها باعتبار عمله عضوا

 ال يوجد 

 

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

 :  إن وجد  التعويض  قيمة ذكر  و  الخدمة وصف مع  10000فوق  التي املبالغ)

 ال يوجد 

 

 

 

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

   إن وجد :  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

 اليوجد 

 

 هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج  اململكة ؟ 

 ال 

 

   إن وجد :   –دولية  مؤسساتيرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو 

 ال يوجد 

 

 إن وجد :    –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية   

 ال يوجد
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 البرامج واألنشطة   .5
 الجمعية التي تعمل على تحقيقها :   ماهي مهمة )رسالة (

: الوجهة اآلمنة واملوثوقة للراغبين في الزواجالرؤية  .  

: نمنح الّنصح واإلستشارة اآلمنة، بسرّية تاّمة حول اختيار الشريك الكفء من خالل معايير دقيقة وضوابطالرسالة  

  .شرعّية لتحقيق التوافق األمثل واالستدام ة األسرّية بين الطرفين

 لالئحة 
ً
   األساسية:ماهي أهداف الجمعية وفقا

 التوفيق بين الراغبين في الزواج وفق آلية تحافظ على السرية التامة . -1

 املساهمة في إعانة املقبلين على الزواج ماديا ومعنويا -2

 تقديم االستشارات األسرية التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية. -3

 الزواج تأهيل املقبلين على  -4

 

 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها 

نوع البرنامج أو النشاط أو 

 الخدمة 

وصف للبرامج والخدمات 

 والنشاطات

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 املصروفات  اإليرادات

هل البرنامج 

ضمن نطاقة  

الخدمة 

 الجغرافي 

في حال كان البرنامج  

خارج نطاقة  

الخدمة الجغرافي ) 

افقة   إرفاق مو

 الوزارة ( 

 التوفيق

 الجمع بين الراغبين في

 الزواج من املتقدمين

 للجمعية من خالل ثالث

 عمليات رئيسية تبدأ

 بقياس األهلية )االستعداد 

 الزواجي( ثم التوفيق بين 

 املتناسبين وبعد ذلك 

تأهيل ماالحاقهم ببرنامج   

 .قبل الزواج

 نعم 38525 50000 200

 ال

 الزواج الجماعي

 هي مبادرة تشمل عدة

 برامج متكاملة تعمل على 

 إقامة زواج جماعي 

 ملجموع ة من الشباب

 والفتيات من ذوي 

 . االحتياجات الخاصة 

 نعم 20000 200000 200

 ال
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 تأهيث منزل 
املساهمة في تأثيث بيت  

 الزوجية
 نعم 50000 50000 40

 ال

 طمئنة بيوت م 

 دعم وتحقيق االستقرار 

 االسري م ن خالل تقديم

 االستشارات واالرشادات 

 النفسية واالجتماعية

 والزوجية من قبل 

 . املتخصصين

 نعم 0 0 1344

 ال

 تيسير لتوفير األجهزة املنزلية 

 توفير األجهزة الكهربائية 

 املنزلية للمقبلين على 

واملستحقينالزواج   

 .للدعم

 نعم 0 0 40

 ال

 حملة مباهي 

 حملة ترويجية متنوعة

 تستهدف دعم جميع

 برامج وأنشطة الجمعية

 انطالقا من حديث 

 املصطفى صلى هلل عليه

 وسلم " تكاثروا فإني مباه

 " بكم االمم يوم القيامة

 نعم 0 0 200

 ال

 سنة أولى 

 زواج

 تقديم االستشارات

للمتزوجيناملتنوعة   

 حديثا ملساعدتهم على 

 تحقيق االستقرار األسري 

 وتجاوز الصعوبات خالل

 السنة األولى من الزواج

 نعم 0 0 800

 ال

 قادر 

 التخفيف من اآلثار

 السلبية املترتبة على فقد

 شريك الحياة وتعزيز 

 املفاهيم االيجابية للحياة 

 الزوجية وأهميتها وإعادة

 زرع الثقة لحياة زوجية

 .جديدة

 نعم 0 0 100

 ال

 حملة كفو 

 توعية وتثقيف أولياء

 االمور باآلثار االجتماعية

 والنفسية الناتجة عن

 .عضل الفتيات

 نعم 0 0 200

 ال
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  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها 

إجمالي عدد  عدد املستفيدين نوع املساعدات

 املستفيدين

 املساعداتاجمالي مبلغ 

 غير سعوديون  سعوديون 

     مساعدات أيتام 

     أرامل مساعدات  

     مطلقات مساعدات  

     ظروف خاصة مساعدات 

     مساعدات عينية 

     اخرى 

     املجموع

 

توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غسل األموال  ، رامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ) برامج تطويرية ببيان بال

 : وجرائم تمويل اإلرهاب ( 

 تاريخ البرنامج   مقدم البرنامج   اسم البرنامج  

الفئة املستهدفة ) الجمعية العمومية 

مجلس اإلدارة / االدارات القيادية / /

 العاملين (  

إرفاق كشف  

 الحضور  

من  التوعية 

مخاطر تمويل  

اإلرهاب وغسل  

 موالأل ا

 مرفق مجلس اإلدارة / العاملين   أعضاء 1443/ 05/ 29 إبراهيم الشيخ 

 

    نعم هل تم اعتماد النموذج االشمل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه ؟  

 اعتماد

 رئيس مجلس اإلدارة 

 

 عبدهللا بن عبدالرحمن العثيم


