
 

 

 

 

 



 

 (21( من )2 ) ص ....................................................الشاملة جلمعية حفظ النعمة بعسري ) شكر (البيانات 
 

  

 البيانات األساسية للجمعية األهلية .1
 والديموغرافية التسجيلية البيانات - أ

 .( سري مجعية حفظ النعمة مبنطقة ع)   للفرع كامــال / الرسمي للجمعية االسم -1
 .........................................................................................................................................................................................................: املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

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

  ( مجعية شكر)  : الرسمي لالسم مغايرا كونه حالة في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -٢
 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................دت: االجراءات املتعلقة إن وج

   ( فرع    )  رئيس ( مقر ✓نوع مقر الجمعية: ) -٣

 ( 716 : ) تسجيل املقر الرئيس رقم
 ...........................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

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

 النوعي للجمعية التصنيف -٤

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

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

 ( رجالي/نسائي ✓)  )( نسائي نوع الجمعية: )( رجالي -٥

 هـ1437حمرم  15تأسيس اجلمعية/الفرع:  تـــــاريــــخ -6
 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

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

 هـ1437حمرم  15 تسجيل اجلمعية/الفرع تاريخ -7
 .......................................................................................................................................................................................................علقة إن وجدت: املالحظات املت

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

 موجودة               )    (  غير موجودة  (  ✓)  :شهادة تسجيل الجمعية/الفرع -٨

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :

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

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

 ( نعم             )   ( ال✓هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  ) -٩

 اللوحة، األسباب هي :  في حالة عدم وجود

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 
٢- ............................................................................................................................................................................................................................................ 



 

 (21( من )3 ) ص ....................................................الشاملة جلمعية حفظ النعمة بعسري ) شكر (البيانات 
 

 ة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج( اللوح✓)

 اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع(✓)

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

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

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

 / منطقة عسري منطقة اجلمعية/الفرع -1٠
 ................................................................................................................................................................................................................................املحافظة:  -11

 /أبهااملدينة -1٢

 18.213869/42.499512املوقع باإلحداثيات:  -13

 منطقة عسرينطاق اخلدمة:   -1٤

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

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

 

 أ(-1)  تعبأ بملف االكسل املرفق صفحةاملقر الرئيس/الفرع: عدد املكاتب تحت إدارة  -1٥

 

 اسم مدير املكتب بيانات التواصل اإلحداثيات املوقع الجغرافي اسم املكتب

 عبدالوهاب ناصر أحمد N 18° 12' 57" E 42° 30' 2" 0546990883 مدينة أبها فرع مدينة أبها

 جبريل أحمد حكمي N 19° 18' 37" E 41° 50' 6" 0505286433 محايل عسير فرع محايل عسير

 التواصل بيانات - ب
 العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع: -1

 جبوار اجملمع احلكومي ( –) وسط البلد  : الحــــــيشارع االمارة منطقة عسري الشارع اسم
 (                                                            79٠: )   البـريد صنــــدوق(  61421: )  الربيدي الرمز مدينة أبها . : املدينة

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

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

 (  ٠172282٠٠٠: ) الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم      ( ٠5٠3232266) :  اجلمعية جوال رقم

  shukraseer.com  : االلكرتوني املوقع     shukr@shukr.org.sa: اإللكرتونـــي الربيـــــــــــد

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

 البريد اإلليكتروني مفعل ( ✓)

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

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

   حممد احلمادي بن حممد  : جابر   اجلمعية مدير اسم -2
 .:الجمعية مدير عنوان

 طريق ال يوسف الحي                           : ) أبها (    ملدينةا  : ) عسير ( املنطقة 

mailto:shukr@shukr.org.sa


 

 (21( من )4 ) ص ....................................................الشاملة جلمعية حفظ النعمة بعسري ) شكر (البيانات 
 

 .........................................................................االضافي الرقم.................................................................................................................................املبنى رقم

 ( ٠5٠564163٠:  )   املدير  جوال رقم (  ٠72269375)   رقم اهلاتف الثابت للمدير
 .....................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

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

 البيانات اإلدارية
 اإلداري  الهيكل - أ

 (  59  ( املؤسسين  األعضاء عدد -1
 
  .عضوا

  مجلس اإلدارة أعضاء عدد -٢
 
  (  9 ( للجمعية  األساسية لالئحة طبقا

 
 .عضوا

 ال يقل عن أربع اجتماعات في السنة (  (اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق األدنى الحد -٣

 .( سنوات   4) اإلدارة   مجلس دورة -٤

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

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

 أ (:-٢) تعبأ في ملف االكسل املرفق اللجان الدائمة املؤسسة من قبل الجمعية العمومية  -٥

 
ـــــــم الـلـجـنـــةأس عدد  

 أعضائها

 كيفية تشغيلها عدد اجتماعاتها اختصاصها

1 
اجتماعات شهري ٨ االشراف التنفيذ واملتابعة 2 اإلدارة التنفيذية  رئيس الجمعية 

2 
تاملصروفات وتامين املستلزما 2 الشؤون املالية  

 صرف رواتب املوظفين

 امين الصندوق  اجتماعات شهري 4

االداريةالشؤون  3  مدير الجمعية اجتماعات شهرية 2 تنفيذ قرارات اإلدارية التنفيذية 3 

اسبوعين ٢اجتماعات  التنسيق واالشراف على املتطوعين 2 قسم املتطوعين 4  مدير الجمعية 

اجتماع اسبوعي٢ متابعة املوظفين وتوزيع املهام 3 شؤون املوظفين 5  مدير الجمعية 

واملشترياتقسم الصيانة  6 تصيانة جميع العهد وتامين كل املستلزما 3  اجتماع في االسبوع٢   امين الصندوق  

اسبوعي1 دعاية واعالنات 4 معمل شكر 7  مدير الجمعية 

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

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

 : ب ( -٢تعبأ بملف االكسل املرفق )الجمعية العمومية  بأعضاءبيان – 6

 الجوال رقم الهاتف رقم االلتحاقتاريخ  املهنة رقم الهوية
)منتظم/غير منتظم/  االنتظام في دفع االشتراكات

 ال يوجد سجل اشتراكات محدث(

 8/1/1437 أمير المنطقة 1011802714

  

 منتظم

 8/1/1437 رجل اعمال 1001397353

 

 منتظم 0505448104

 8/1/1437 رجل اعمال 1015765264

 

 منتظم 0555755500

 8/1/1437 رجل اعمال 1081426601

 

 منتظم 0552011525

 8/1/1437 موظف 1042084432

 

 منتظم 0504739697



 

 (21( من )5 ) ص ....................................................الشاملة جلمعية حفظ النعمة بعسري ) شكر (البيانات 
 

1052015938 
عضو مجلس 

 8/1/1437 الشورى

 

 منتظم 0505724244

 8/1/1437 مهندس كهرباء 1076516291

 

 منتظم 0503887653

 8/1/1437 اعمال حرة 1028301099

 

 منتظم 0505641630

 8/1/1437 طالب 1059768760

 

 منتظم 0503055770

 8/1/1437 طالب جامعي 1086419080

 

 منتظم 0554552426

 8/1/1437 معلم متقاعد 1000727063

 

 منتظم 0503062262

 8/1/1437 متقاعد 1008254953

 

 منتظم 0505751955

 8/1/1437 موظف 1048751919

 

 منتظم 0550221479

 8/1/1437 متقاعد 1004613186

 

 منتظم 0505750385

 8/1/1437 موظف 10644979162

 

 منتظم 0507752525

 8/1/1437 رجل اعمال 1039082019

 

 منتظم 0555755554

 8/1/1437 موظف 1123264382

 

 منتظم 0501707271

 منتظم 0546990883  8/1/1437 موظف 1066216811

 8/1/1437 رجل اعمال 1029334511

 

 منتظم 0555755050

 8/1/1437 موظف 1023070335

 

 منتظم 0505745043

 8/1/1437 موظف 1031819012

 

 منتظم 0505755537

 8/1/1437 موظف 1018850683

 

 منتظم 0553757149

 8/1/1437 موظف 1009986009

 

 منتظم 0555824321

 8/1/1437 موظف 1047341688

 

 منتظم 0557720505

 8/1/1437 موظف 1023054396

 

 منتظم 0553352202

 8/1/1437 موظف 1009512219

 

 منتظم 0591669972

 8/1/1437 موظف 1029956909

 

 منتظم 0504741954

 8/1/1437 رجل اعمال 1039512395

 

 منتظم 0505751544

 8/1/1437 موظف 1032182592

 

 منتظم 0555755051

 8/1/1437 رجل اعمال 1001510161

 

 منتظم 0504742235

 8/1/1437 اعمالرجل  1025358365

 

 منتظم 0508085858



 

 (21( من )6 ) ص ....................................................الشاملة جلمعية حفظ النعمة بعسري ) شكر (البيانات 
 

 8/1/1437 موظف 1039512403

 

 منتظم 0555754550

 8/1/1437 موظف 1021836430

 

 منتظم 0501278888

 8/1/1437 موظف 1023832262

 

 منتظم 0556514545

 8/1/1437 متقاعد 1004813729

 

 منتظم 0505751405

 8/1/1437 طالب 1079945794

 

 منتظم 0541814400

 8/1/1437 رجل اعمال 1005297294

 

 منتظم 0548042222

 8/1/1437 موظف 1019096138

 

 منتظم 0555044336

 8/1/1437 طالب 1082445121

 

 منتظم 0551648390

 8/1/1437 موظف 1000649689

 

 منتظم 0502424767

 8/1/1437 طالب 1077370391

 

 منتظم 0546677161

 8/1/1437 طالب 1087274005

 

 منتظم 0500968848

 8/1/1437 موظف 1008150581

 

 منتظم 0557017179

 8/1/1437 موظف 1040138347

 

 منتظم 0504740789

 8/1/1437 رجل اعمال 1042829257

 

 منتظم 0505755657

 8/1/1437 قاضي 1048357170

 

 منتظم 0505759637

 8/1/1437 موظف 1028384145

 

 منتظم 0505648273

 8/1/1437 موظف 1060488218

 

 منتظم 0509464600

 8/1/1437 موظف 1022464869

 

 منتظم 0555759281

 8/1/1437 موظف 1065698886

 

 منتظم 0541814400

 8/1/1437 متقاعد 1000959575

 

 منتظم 0505751405

 8/1/1437 موظف 1030877698

 

 منتظم 0555544642

 8/1/1437 موظف 1042281764

 

 منتظم 0505753373

 8/1/1437 موظف 1033061910

 

 منتظم 0555755544

 8/1/1437 موظف 1032749333

 

 منتظم 0555750401

 8/1/1437 دكتور في الجامعة 1024389981

 

 منتظم 0540961210

 8/1/1437 موظف 1015014598

 

 منتظم 0555501100

  



 

 (21( من )7 ) ص ....................................................الشاملة جلمعية حفظ النعمة بعسري ) شكر (البيانات 
 

االنتظام في دفع االشتراكات: )  
✓
 يوجد سجل اشتراكات)  ( ال   )   ( غير منتظم ( منتظم 

 :ج (-٢)تعبأ بملف االكسل املرفق الجمعية:  إدارة مجلس بأعضاء بيان -٧

 املهنة رقم اهلوية االسم
الوظيفة 

 باجمللس

مدة 

اخلدمة 

 باجمللس

تاريخ 

 االلتحاق
 العنوان رقم اجلوال

هل العضو مقيم 

يف منطقة املقر 

 الرئيس

 

طريقة 

 االلتحاق

 ()انتخاب

 عثمان محمد محمد
 البشري

 رجل أعمال 1029334511
رئيس 
 المجلس

 تانتخابا نعم ابها 0555755050 1/1/1437 سنوات4

 موظف 1028384145 عبد العزيز سعيد محمد 
نائب 
 الرئيس

 نعم أبها 0505648273 1/1/1437 سنوات4
تانتخابا  

 معلم متقاعد 1000727063 عبد الرحمن طالع عامر 
أمين 

 الصندوق
 نعم أبها 0503062262 1/1/1437 سنوات4

تانتخابا  

تانتخابا نعم أبها 0505751405 1/1/1437 سنوات4 عضو متقاعد 1000959575 عبدهللا بن على عفتان   

عبدالرحمن على 
 القحطاني

 نعم أبها 0505751955 1/1/1437 سنوات4 عضو متقاعد 1008254953
تانتخابا  

عبد الصمد مداوي 
 العلكمي

 نعم أبها 0505759673 1/1/1437 سنوات4 عضو قاضي 1048357170
تانتخابا  

تانتخابا نعم أبها 0505755657 1/1/1437 سنوات4 عضو رجل أعمال 1042829257 عبدالرحمن أحمد المفرح  

محمد بن خالد محمد 
 قديمي

 نعم ابها 0505751544 1/1/1437 سنوات4 عضو رجل أعمال 1039512395
تانتخابا  

تانتخابا نعم أبها 0591669972 1/1/1437 سنوات4 عضو موظف 1009512219 مانع بن موسي مانع   

 مدينة أبهامقر الرئيس:
طريقة تعيين العضو:   )

✓
 )( تعيين من قبل الوزارة،   ( انتخاب الجمعية العمومية

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................السبب:  

 )(  مكان إقامة العضو:

العضو :  )
✓

)   ( ال يمكن التحق و السبب   )   ( غير مستقل  ( مستقل    

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

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

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

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



 

 (21( من )8 ) ص ....................................................الشاملة جلمعية حفظ النعمة بعسري ) شكر (البيانات 
 

 

حممد احلمادي بن حممد جابر  :املدير التنفيذي -٨   : 

املؤهل : ) ماجستري علوم عسكرية (                                               1٠283٠1٠99 :اهلوية رقم
  (اجلنسية : ) سعودي :  نوع العمل : ) احلايل : املدير التنفيذي جلمعية حفظ النعمة (                 

 ......................................................................................................لشهري ا الراتب    يف اليوم ساعات  8ساعات) جزئي/دوام) كلي

 .................................................................................بالجمعية خدمته مدة............................................................................................. الراتب تتحمل التي الجهة

 ..................................................................................................الحاسب رقم .............................................................................................................................التسجيل رقم

مسجل بالتأمينات:    )   ( نعم                  )  
✓

 ( ال 

(
✓
 ( متفرغ           )   ( غير متفرغ 

 هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟

(  نعم  ✓ )   ال،  )     (   

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

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

 

 و(-٢املرفق) تعبأ بملف االكسل  (٢٢) اجمالي عدد العاملين

:عدد املوظفين بدوام جزئي(22).:عدد املوظفين بدوام كامل  

    ) )         (  كافي  عدد العاملين بالجمعية:
✓

 ( غير كافي    

 نوع العمل املؤهل الجنسية رقم الهوية االسم
 الدوام  

 كلي/جزئي

ساعات 

العمل 

 األسبوعية

الراتب 

 الشهري 

مدة 

سنوات 

 خدمته 

مسجل 

 بالتأمينات

 

جابربن حممد 

 حممد احلمادي
1028301099 

 بكالوريوس سعودي

مدير 

 ال عامني 12000 48 كلي اجلمعية

الوهاب ناصر  عبد

 أمحد مداري
1066216811 

 سعودي

 

 ال عامني 5000 35 كلي باحث

عبداهلل عوضه 

 الشهراني
1032969477 

 سعودي

 

 ال عامني 4000 35 كلي حماسب

 حسن حممد التوم
1071712473 

 بكالوريوس سعودي

مشرف 

 كلي التقنية 

 

 ال عامني 3220

 نعم عامني 3000 30 كليعالقات  بكالوريوس سعودية 1080738071ساترة فرحان امحد 



 

 (21( من )9 ) ص ....................................................الشاملة جلمعية حفظ النعمة بعسري ) شكر (البيانات 
 

 عامة عسريي

أمل منصور عبداهلل 

 شريم

1080738071 

 بكالوريوس سعودية

اإلدارة 

االكرتوني

 نعم عامني 3000 30 كلي ة

سارة عثمان حممد 

 البشري
1055973372 

 بكالوريوس سعودية

عالقات 

 نعم عامني 4000 30 كلي عامة

صباح حممد امحد 

 العسريي

1076951720 

 بكالوريوس سعودية

مسوق 

مالي 

 ال 0عام 1000 24 كلي واجتماعي

منريه تركي دخيل 

 القحطاني
1076312410 

 بكالوريوس سعودية

مسوق 

 ال عام 1000 24 كلي مالي 

حييى صباح جابر 

 القاعدي

1010286159 

 بكالوريوس سعودية

مسوق 

مالي 

 ال عام 1000 24 كلي واجتماعي

هدى حممد سامل 

 عسريي

1069282349 

 بكالوريوس سعودية

مسوق 

مالي 

 ال غام 1000 24 كلي واجتماعي

عبداهلل مجال 

 عبداهلل إبراهيم
2286602194 

 مصري

 

مشرف 

 ال عام 2000 49 كلي خدمات 

 اهلند 2409052533 اتري)عبدالرؤوفبار 

 

سائق 

 ال عامني 1450 49 كلي خاص

اسك حسني 

 دار)عاشق(
 اهلند 2409052863

 

سائق 

 ال عامني 1300 49 كلي خاص

 اهلند 2409053291 ساجد امحد خان

 

سائق 

 ال عامني 1300 49 كلي خاص

 نيبال 2414264206 ديل بهادور داودى

 

عامل 

 ال عامني 1000 49 كلي مطعم

عبد الباقى عبد 

 اوال)عبدالباقى(
 اهلند 2395127950

 

عامل 

 ال عامني 1350 49 كلي مطعم

 نيبال 2412968956 بارنا تينغ

 

عامل 

 ال عامني 1000 49 كلي مطعم

ريم بهادور 

 كامى)راشم(
 نيبال 2412968204

 

عامل 

 ال عامني 1000 49 كلي مطعم

 اهلند 2413305471غفران غاريبا 

 

 ال عامني 1000 49 كليعامل 
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تنظيف  انصارى

 مبانى

 اهلند 2413307097 جماهد ممتاز

 

عامل 

 تنظيف

 ال عامني 1000 49 كلي  مباني

سليمان عبداهلل 

 احلمادي
 سعودي 1093020064

 طالب جامعي

العالقات 

 ال عام 2000 30 كلي العامة

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

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

 د(-٢بأ بملف االكسل املرفق )تع.....                     (  1): اجمالي عدد املحاسبين

 

 واإلدارة واإلفصاح الحكومة .٢

 اإلدارية والتنظيمات اإلدارية الهيئة - أ
 :العمومية الجمعية -1

 .امرأة(      22)      .( رجل    57    )   : م : العدد اإلجمالي ٢٠16عام   يةبدا في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(   33 )        .( رجل    88)        : م العدد اإلجمالي ٢٠16نهايةعام في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو   زيادة 42زيادة/نقص )      :من بداية السنة عدد األعضاء يف امجايل التغري
 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

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

 :)تعبأ بملف االكسل املرفق(اجتماع الجمعية العمومية السنوي  -٢

الكشف التفصيلي  عدد الحضور  تاريخه

 واملناوبينبالحضور 

 ومن ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

 مرفق  مرفق  

 شخصية؟  مصلحة لوجود  القرارت بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل -٣

 ( ال✓)( نعم )

 أ(-٣بملف االكسل املرفق )تعبأ 

 مالحظات السبب اسم العضو

   

 ( تم رفع الكشوف واملحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية✓)

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

 (ال  ✓ـــم             )  )    ( نعـعادية:   غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت -٤

 :ب (-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ) 

الوزارة،  الطالبة الجهة عدد الحاضرين تاريخه رقم االجتماع

 اإلدارة، مجلس

 الجمعية ٪من25

 العمومية

 مالحظات املحضر سبب االجتماع

  مرفق     

       

 العمومية غير العادية)( تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات الجمعية 

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

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

اللجان الدائمة: -٥  

 جد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية( يو  ✓) 

 ( حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات✓)  

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

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

 

 :ج( (-٣)تعبأ بملف االكسل املرفق )اجتماعات اللجان الدائمة 

 تم إرفاق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

 )نعم/ال(

اإلدارة 

 التنفيذية

 نعم فتح فرع في خميس مشيط 1٨/1/1٤٣٨ 1اجتماع 

 نعم شراء وفق في جده 22/2/1438 2اجتماع  اإلدارة المالية

 نعم متابعة التليفات المجلس 5/3/1438 3اجتماع  اإلدارة التنفيذية

 نعم محايلتأسيس مقر  18/4/1438 4اجتماع  اإلدارة المالية

 نعم تدشين مقر محايل 22/5/1438 5اجتماع إدارة التنفيذية

 نعم تاهيل المتطوعين 15/6/1438 6اجتماع اإلدارة التنفيذية

     

 ( تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمةنعم)

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

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 :التنفيذي والجهاز اإلدارة مجلس -6

 .هـ1/1/1437..الحــالـي اإلدارة مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ

 .هـ3٠/12/1442:الحالي  اإلدارة مجلس دورة انتهاء تاريخ

  االداري  املجلس أعضاء عدد
 
  (    9)      :حاليا

 
 عضوا

  الالئحة عن بزيادة
 
 األساسية )       (عضوا أو نقص )        ( عضوا

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

 ( باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم   )            ( بالتعيين من قبل الوزارة      9 منهم )     

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

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

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

 . من سائر أعضاءاملجلس %65نسبة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين هي 

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

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

 :د (-٣)تعبأ بملف االكسل املرفق : ٢٠16اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

رقم 

 االجتماع

تم تنفيذها  أهم القرارات إن وجدت تاريخه

 )نعم/ال(

سبب عدم 

 التنفيذ

تم إرفاق 

 املحضر

 )نعم/ال(

صنع الهيكل ٢.اختيار هوية وشعار للجمعية.1 ٢٠16/٠1/٠1 ٢/٧16

 واللوتئح واألنظمة للجمعية

 نعم  نعم

 نعم  نعم .زيارة األمير وتعين مدير تنفيذى للجمعية1 ٢٢/٠٣/٢٠16 1٨/٧16

دراسة الجدوى االقتصادية ملشروع حفظ  1٤/٠٥/٢٠16 ٢٣/٧16

 النعمة

 نعم  نعم

تخطيط مركز التعبئة والتوزيع فتح فرع في  ٣٠/٠٧/٢٠16 ٤٢/٧16

 خميس

 نعم  نعم

دراسة إيجاد اوقاف للجمعية؟؟شراء سيارات  ٢٤/٠٩/٢٠16 ٤٥/٧16

 الجمعية

 نعم  نعم

سيارات  ٤تامين  تسويق مشروع ٢٠16/11/٢٣ ٧16/٥1

للجمعية...دراسة مشروع مطعمنا مشارك في 

 حفظ النعمة

 نعم  نعم

 نعم  نعم افتتاح مقر محايل....استالم مقر من البلدية 1٢/٢٠16/٢٥ ٥٥/٧16
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 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

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

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

 ( ال   ✓)       ( نعم    )    

 :هـ (-٣)تعبأ بملف االكسل املرفق 

 نوع املنع تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      

 اجتماعات على األقل متوزعة على األرباع( ٤( تم عقد مجلس اإلدارة بشكل منتظم )نعم)

 ( تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدارةنعم)

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

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

 

 ( %85نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة ) 

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

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

 :اإلدارية التنظيمات  -٧

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

 ( ال✓شركات أخرى  )( نعم     )

 و (-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ) املهمة، والجهة املفوضة والسبب؟  توضيح يجب نعم، االجابة كانت إذا

 سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه االختصاص

    

 

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

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

 

 (نعم)       ( ال  ✓)      :الجمعية في واملوظفين القيادين التنفيذي املدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

 

 ومقارنة مستقلين أشخاص مراجعة تتضمن واملوظفين القيادين التنفيذي املدير راتب تحديد آلية إذا كانت اإلجابة نعم، فهل

 (نعم)       ( ال✓التوثيق    )     مع مرجعية،

 إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟

 ...........................................................................................................................................................................................................................................اآللية  

 .......................................................................................................................................................................................................ن وجدت: املالحظات املتعلقة إ
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 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

 ( ال ✓)   تنقلة؟     )       ( نعموقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو امل هل

 ز(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق )تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  يجب نعم االجابة كانت إذا

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول  نوع التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ

 )( اختالس

 )( صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير مصرح

أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له )( صرف 

 املتبرع دون علمه

    

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

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

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

  الصرف حالة في
 
 ح (-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ) :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

  املصروف املبلغ
 
  .......................................................................................الصرف أوجه..............................................................................................نقدا

 )        ( ال     ( نعم  ✓االجتماعات؟    )     بمحاضر الجمعية تحتفظ هل

 )        ( ال   ( نعم  ✓سنويا:  )     االجتماعي البحث يــتـــم

 .................................................................................................................................................................................................................................السبب  وضح

 البحث: ملفات

 )( غير مستكملة ( مستكملة✓)

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

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

 واملستندات اإلدارية السياسات واللوائح والسجالت - ب

 اللوائح التي تستخدمها الجمعية: أنواع -1

 املالية ةالالئح .1

 االدارية ةالالئح .2

 املتطوعني ةالالئح .٣

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

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

 ( ال    )         ( نعم  ✓ام خاص للتوظيف بالجمعية:   )  يوجد نظ
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يوجد الئحة ملوظفي الجمعية معتمدة من مجلس اإلدارة، تشتمل على سلم األجور والرواتب، املكافآت، الترقيات، اإلجازات، 

 )        ( ال     ( نعم ✓الخدمة........ وغيرها:  )  مكافأة نهاية

 )        ( ال     ( نعم     ✓املوظفين:   )  إلجازاتيوجد نظام 

 ( ال✓يوجد الئحة أو معايير مطبوعة لصرف املساعدات، موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة  )( نعم   )

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

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

السجالت -٢  
 اإلدارية السجالت -أ

 

 ي(-٣) ، ط(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق )التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

 السجل 
هل تستخدمه الجمعية 

 )نعم/ال(

هل يعبأ بطريقة منتظمة 

 )نعم/ال(
 مالحظات

 السجالت اإلدارية

  نعم نعم العضوية سجل

  نعم نعم االشتراكات سجل

  نعم نعم اللجان سجل

 مجلس اجتماعات سجل

 اإلدارة

  ال نعم

 الجمعية اجتماعات سجل

 العمومية

  نعم نعم

  نعم نعم سجالت أخرى 

 السجالت الفنية

  نعم نعم سجل النشاطات

  نعم نعم سجل املنتفعين

  نعم نعم سجالت أخرى 

 السجالت والدفاتر املالية

  نعم نعم دفتر يومية عامة

  نعم نعم سجل األصول الثابتة

  نعم نعم سجل التبرعات العينية

  نعم نعم النقديـة التبرعات سجل

  نعم نعم املستودعاتسجل 

  ال نعم العام األستاذ دفتر

  نعم نعم الصندوق  دفــتر

  نعم نعم البنك حركــة دفـتر

  نعم نعم العهدة سـجــل
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 .كافية (كافية        )        (غير نعم الجمعية:    )     لدى واملستندات السجالت

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

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

 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات
 ونقدي عيني تبرعات استالم ( إيصالال) يومية قيد ( سندنعم) صرف سند( نعم) قبض ( سندنعم)

 سندات/إيصاالت/أذونات أخرى  ( أينعم) إضافة ( إذننعم) صرف ( إذننعم) اشتراكات استالم ( إيصالنعم)

 ........................................................................................................................................................:تذكر

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

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

 :ج ـ السياسات
 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها )        ( ال     م( نع✓)        :املصالح لتضارب مكتوبة سياسة لديها جمعية هالل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها )        ( ال      ( نعم     ✓) املبلغين:     لحماية مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 )        ( ال      ( نعم✓)         :بالسجالت:  لالحتفاظ الزمنية املدة لبيان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

 )        ( ال      ( نعم   ✓للداعمين:  )    الشخصية املعلومات سرية لضمان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

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

 ...................................................................................................................................................................................................................................طريقة العرض  

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

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

 :د ـ اإلفصاح
 ك(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ):هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 االدارةاملنصب بمجلس  االسم

 رئيس الجمعية عثمان بن محمد محمد البشري 

 نائب الرئيس عبدالعزيز بن سعيد محمد املطوع

 أمين الصندوق  عبدالرحمن بن طالع عامر آل حسين
 .........................................................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

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

 :التالية الوثائق عن االفصاح تم كيف وضح

فصح مباشرة عند  موقع الجمعية 
ُ
 ال توجد ال يفصح عنهات
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 الطلب

       بالجمعية الخاصة والحكومة التنظيم وثائق

      الوطني البيانات نموذج

      املصالح تضارب سياسة

       املالية القوائم

      وإتالفها بالوثائق واالحتفاظ الخصوصية سياسة

      اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

      املدير راتب

      أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

 عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

 الجمعية ووثائق بسجالت االحتفاظ
     

      بالبحث القائم

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

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

مجلس إدارة أو مدير عضو  مع تجارية او عائلية عالقة لهاملوظفين القياديين  او واملدراءأحدمن أعضاء مجلس اإلدارة  يوجد هل

 ل(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )؟ الجمعية اخرفي أو موظف قيادي

 ( ال    ✓)       ( نعم           )  

 نوع العالقة منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف

     

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

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

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

 م(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

اسم عضو 

 املجلس

الطرف الثاني في 

 الصفقة

عالقة الطرف الثاني 

 بالجمعية

تاريخ 

 بدايةالصفقة

 قيمة الصفقة تاريخ انتهاء الصفقة

      

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

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

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

 ن(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )التعويض:  قيمة وذكر الخدمة وصف مع  10000فوق  التي املبالغ)

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

   

   

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

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

تعبأ في ملف تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية: 

 ص(-٣االكسل املرفق )

 التاريخ سببه قيمة املبلغ الذي تلقاه اسم العضو

    

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

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

 البيانات املالية .٣
 

 أ(-٤تعبأ في ملف االكسل املرفق )م: ٢٠16التبرعات وااليرادات خالل عام  -1

 مالحظات  املبلغ  البيان 

     التبرعات النقدية 

     افراد 

     مؤسسات مانحة 

     شركات وجهات 

     أخرى 

     التبرعات العينية 

     افراد 

     مؤسسات مانحة 

     شركات وجهات 

     أخرى 

     إعانات ومنح حكومية 

     منح حكومية نقدية 

     منح حكومية عينية 

     الزكاة 

     زكاة نقدية 

     زكاة عينية 

     تبرعات وايرادات األوقاف 

     شراء أوقاف  تبرعات لبناء أو

     ايرادات وريع أوقاف 

     أخرى ) يتم تفصيلها (
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     ايرادات 

     اشتراكات األعضاء 

     مبيعات السلع والخدمات 

     ايرادات عقارية 

     ارباح استثمار 

     ارباح بيع أصول ثابتة 

     رسوم البرامج 

 إيرادات أخرى  ) يتم تفصيلها (

 

 

    

     إيرادات أو تبرعات أخرى ) يتم تفصيلها 

      

      

      

     إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح 

 ب(-٤تعبأ في ملف االكسل املرفق ) م: ٢٠16املصروفات خالل عام  -٢

إجمالي  البيان 

 املصروف 

 توزيع املصروفات 

مصاريف 

 اإلدارة 

مصاريف 

مجلس اإلدارة 

 (  الحكومة) 

مصاريف 

جمع 

 األموال 

مصاريف 

التشغيل املحملة 

على البرامج 

 واالنشطة 

مصاريف 

البرامج 

 واألنشطة 

             املصاريف التشغيلية 

             الرواتب والبدالت 

             ت والحوافزآاملكاف

             تكاليف السفر 

             اإليجارات 

             الصيانة واالصالحات 

              واملياهالكهرباء 

             الهاتف والبريد 

             تكاليف االستشارات 

             امللتقيات واملؤتمرات 

             الدعاية واالعالن 
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             ضيافة 

             مصاريف أخرى ) يتم تفصيلها ( 

-1             

-2             

-3             

             مصاريف األنشطة 

             مصاريف البرامج واألنشطة العامة 

             مصاريف الزكاة 

             مصاريف التبرعات والهبات املقيدة 

             مصاريف التبرعات والهبات غير املقيدة 

             مصاريف األوقاف 

مصاريف برامج وانشطة أخرى ) يتم 

 تفصيلها 

            

-1             

-2             

-3             

              

             إجمالي املصروفات 

 البرامج واألنشطة .٤
الجمعية التي تعمل على تحقيقها: ملهمة)رسالة( موجز نرجو  وضع وصف  

بناء نموذج خيري متميز ومتخصص للحد من هدر النعمة أوال ثم االستفادة املثلى من فائض الطعام في املجتمع وفق معايير آدا  

 متميزة وأساليب إدارية حديثة .

 ال (         ) نعم (  ✓)           :الجمعية اهداف مع واالنشطة مطابقة البرامج تتم هل

 .............................................................................................................:...........................................................................................السبباذا كان الجواب ال اذكر 
تعبأ بملف املصاريف  حسب تنازلي ترتيب مرتبة عام خالل لجمعيةا نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

 أ(-٥االكسل املرفق )
 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف الخدمة أو النشاط أو البرنامج نوع

 بناء مركز التعبئة والتوزيع  قاعات تدريب _ صالة طعام مجاني _ االدارة النسائية 

برامج الجمعية  فريق مختص ومتخصص في االعالم عن أهم

 وانشطتها .

 تدشين فريق شكر االعالمي 

لطلب خدمة حفظ النعمة _ للتسجيل املتطوعين _ الستقطاب   اعتماد خدمات شكر الكترونية 
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 املتقاعدين 

 توقيع اتفاقية مع جامعة امللك خالد بعسير  شراكة وتعاون لترشيد استخدام النعمة وحفظها 

من اعضاء شكر  تهدف لنشر  ثقافة قافلة متنقلة يعمل بها بعض 

 حفظ النعمة .

 اعتماد قافلة شكر 

معرض متنقل تشارك شكر به في املعارض يحتوي على أهم نشرات 

 شكر لنشر ثقافة حفظ النعمة 

 اعتماد معرض شكر املتنقل  

 معرض شكر في خيمة أبها الثامنة   معرض لنشر ثقافة ورسالة شكر .

دورات للتنمية البشرية والرقي بمستوى العاملين في الجمعية 

 لتحقيق الهدف السامي للجمعية .

 عدة دورات تدريبية ملوظفي ومتطوعي شكر  

عدة جهود تدريبية من اعضاء شكر في املرافق الحكومية للتوعية 

 واالرشاد .

 دورات تدريبية وورش عمل توعوية في عدة مرافق 

عمل مسابقات وبجوائز قيمة تهدف لنشر ثقافة حفظ النعمة بكل 

 الطرق .

 مسابقات شكر 

اقامة حمالت في مواقع التواصل االجتماعي باستخدام موشن 

 جرافيك خاص بشكر لطرح عدة مواضيع تخص حفظ النعمة .

 اقامة حمالت الكترونية توعوية 

لكترونية مثل يحتوي على حسابات شكر البنكية وأهم الخدمات اال

 : خدمة طلب حفظ النعمة وتسجيل املتطوعين .

 اطالق تطبيق ) شكر ( للهواتف الذكية 

رسالة الجمعية وهدفها  أهم معلومات الجمعية و  تحتوي على

 .السامي 

 والسيديات نشر أعداد كبيرة من التقاويم الهجرية واملنشورات 

 فتح حسابات بنكية في بنوك مختلفة ومتعددة  .لتسهيل الخدمة للمتطوعين 

املشاركة في لقاءات ومعارض متعددة في مناطق مختلفة داخل 

 اململكة وخارجها .

 اللقاءات واملعارض 

 ج(-٥ب(،)-٥تعبأ بملف االكسل املرفق )بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية 

نوع البرنامج أو 

النشاط أو 

 الخدمة

إجمالي عدد  عدد املستفيدين

 املستفيدين

 رمز النشاط املصروفات اإليرادات

عدد املستفيدين 

 السعوديون 

عدد املستفيدين غير 

 سعوديين

برسوم  معفى

 مخفضة

برسوم  معفي برسوم

 مخفضة

 برسوم

 ج(-٥تعبأ بملف االكسل املرفق ) بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

 اجمالي مبلغ املساعدات إجمالي عدد املستفيدين عدد املستفيدين نوع املساعدات

 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام
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         مساعدات أرامل

         مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف 

 خاصة

        

         مساعدات عينية

         أخرى 

         املجموع

 

 


