
 

  

 

 

 

 

  

 جمعية وعي لصحة المجتمع



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 2

 

 

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .1
 

افية  التسجيلية البيانات -أ  والديموغر

 جمعية وعي لصحة املجتمع    الرسمي للجمعية/للفرع كامــل  االسم  -1

 ال يوجد . الرسمي االسم مغاير  كونه حالة  في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -٢

 ال يوجد رقم تسجيل الفرع/الفروع   1405   تسجيل املقر الرئيسرقم      )( فرع  مقر رئيس( ✓ ): نوع مقر الجمعية -٣

 صحية   النوعي للجمعية التصنيف -4

 رجالي/نسائي   (✓)     )( نسائي  نوع الجمعية: )( رجالي  -5

 هـ 1441/ 0٢/ 09 .تأسيس الجمعية/الفرع: تـــــاريــــخ -٦

 هـ1441/ 0٢/ 09       تسجيل الجمعية/الفرع تاريخ -٧

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

 )   ( النعم             ( ✓)  هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:   -9

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

 رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع اللوحة توضح (  نعم)  

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

 لرياضا منطقة الجمعية/الفرع: -10

 الرياض املحافظة:  -11

 الرياض  املدينة -1٢

 ٢4.٨٣99٢.4٦.٦٧٦0٧باإلحداثيات: املوقع  -1٣

 الرياض الخدمة:  نطاق  -14

 عدد املكاتب تحت إدارة املقر الرئيس/الفرع:  -15

 

 اسم مدير املكتب  بيانات التواصل اإلحداثيات  املوقع الجغرافي  اسم املكتب 

     حاليا ال يوجد 
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 التواصل  بيانات -ب

 العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع:-1

 بيانات التواصل

 فعال  العنوان الوطني

 ٧٦٣0 املبنى رقم 

 طريق عثمان بن عفان الفرعي اسم الشارع

 الرياض  املنطقة 

 ٢4.٨٣99٢.4٦.٦٧٦0٧ املوقع الجغرافي 

 النرجس الحي

 الرياض     املدينة

 1٣٣٢٧ الرمز البريدي 

 45٣5 الرقم اإلضافي

 د ال يوج صندوق البريد 

 05509٨4٦٦٦ رقم جوال الجمعية

 د ال يوج الهاتف

 د يوجال  الفاكس

 https://waey.org.sa املوقع اإللكتروني 

 info@waey.org.sa البريد اإللكتروني 

حسابات وسائل  

 التواصل االجتماعي

twitter / @waeysociety 

 

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

 البريد اإلليكتروني مفعل ( نعم )
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 :   اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج   -٢

 عبدالرزاق عبداللطيف التركي  : االسم

 050050599٢ :رقم جوال ممثل الجمعية

 r-alturki@hotmail.com الجمعية:البريد اإللكتروني ملمثل 

 م ٢0٢1 بامليلدي (:  )التاريخبيانات النموذج لعام 

  ( فرع      ) مقر رئيس (✓) املقر: نوع 

 

 البيانات اإلدارية  

 اإلداري  الهيكل  - أ

 ٢٨ املؤسسين  األعضاء  عدد -1
 
 ٢9والجمعية العمومية    .عضوا

   مجلس اإلدارة أعضاء  عدد -٢
 
 11للجمعية  األساسية   للئحة طبقا

 
 .عضوا

 اعضاء  4  اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب  املحقق األدنى الحد -٣

 واتسن 4اإلدارة   مجلس  دورة -4

 ومجلس االدارةاللجان الدائمة املؤسسة من قبل الجمعية العمومية  -5

عدد  أســـــــم الـلـجـنـــة  

 أعضائها 

عدد  اختصاصها 

 اجتماعاتها 

كيفية 

 تشغيلها 

  ٣ التنفيذية املهام  ٣ اللجنة التنفيذية  1

اقبة سلمة البيانات املالية واإلدارية  ٣ لجنة املراجعة الداخلية ٢ مر

التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل  

 عام

1  

اإلشراف على األنشطة والبرامج العلمية  5 اللجنة العلمية  ٣

 .الخاصة بالجمعية

1  

اإلشراف على مبادرات ومشاريع   5 لجنة املبادرات واملشاريع  4

الجمعية واإلشراف على وضع الخطط 

 .الخاصة بها ومتابعة تنفيذها

1  

اإلشراف على إجراءات وضوابط تنمية   4 لجنة تنمية املوارد 5

املوارد املالية بالجمعية واإلشراف على  

 .أدائها وتقييمها
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 الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -٦

االنتظام في دفع   رقم الجوال  المنصب  رقم الهوية  االسم 

 االشتراكات 

 تاريخ االلتحاق 

محمود عبد الرحمن  

 محمود 

رئيس مجلس   1141308864

 اإلدارة 

هـ 09/02/1441 منتظم 0504699931  

نائب رئيس مجلس   1027680832 بدر عبد الرحمن الجاسر 

 اإلدارة 

هـ 09/02/1441 منتظم 0506677770  

أمين العام   1058628221 سفر سعد  بن بتار

 والمشرف المالي 

هـ 09/02/1441 منتظم 0543818541  

هـ 09/02/1441 منتظم 0591212455 عضو مجلس إدارة  1017681444 محمد جمال الخالوي   

عبد المحسن حمدان 

 الزلباني

هـ 09/02/1441 منتظم 0505654549 عضو مجلس إدارة  1046155188  

هـ 09/02/1441 منتظم 0555171673 عضو مجلس إدارة  1063633687 احمد ناصر السعيدان   

هـ 09/02/1441 منتظم 0505490952 عضو مجلس إدارة  1017142868 عبد الرحمن يحيى اليماني   

هـ 09/02/1441 منتظم 0501010400 عضو مجلس إدارة  1076061314 أشرف عبدالقيوم امير   

هـ 09/02/1441 منتظم 0545771662 عضو مجلس إدارة  1025455864 هادى بن احمد آل شيخ    

هـ 09/02/1441 منتظم 0564426267 عضو مجلس إدارة  1062627136 فايز مرزوق العمري   

هـ 09/02/1441 منتظم 0505474870 عضو مجلس إدارة  1021575368 عبد هللا محمد الربيعه  

سعد العتيبي ثامر  هـ 09/02/1441 منتظم 0540850992 عضو مؤسس  1036543989   

هـ 09/02/1441 منتظم 0554699931 عضو مؤسس  1086288543 بثينه عبد القادر باعامر   

هـ 09/02/1441 منتظم 0551154980 عضو مؤسس  1044426623 امل مساعد النفيسي  

هـ 09/02/1441 منتظم 0505702459 عضو مؤسس  1013487929 امينه ادم برقاوي   

هـ 09/02/1441 منتظم 0546404061 عضو مؤسس  1022616526 احمد علي االحمري   

هـ 09/02/1441 منتظم 0505252333 عضو مؤسس  1089959884 مالك خالد البصير  

هـ 09/02/1441 منتظم 0504636417 عضو مؤسس  1029221320 وليد خالد مارديني  

الغامديعبد الملك علي  هـ 09/02/1441 منتظم 0554429255 عضو مؤسس  1017693175   

هـ 09/02/1441 منتظم 0508652220 عضو مؤسس  1088054828 ديمه عبد هللا زربان  

هـ 09/02/1441 منتظم 0508175603 عضو مؤسس  1035388469 محمد عامر العتيبي   

هـ 09/02/1441 منتظم 0556215400 عضو مؤسس  1053072052 زهراء عبد هللا آل احمد   

هـ 09/02/1441 منتظم 0530183594 عضو مؤسس  1084552908 عمر مستور اليزيدي  

هـ 09/02/1441 منتظم 0562552506 عضو مؤسس  1001408929 عبد الرحمن عبد هللا حجر   

هـ 09/02/1441 منتظم 0538556333 عضو مؤسس  1058429794 عبد هللا محمد العريفي  

هـ 09/02/1441 منتظم 0537007005 عضو مؤسس  1000916997 عال معصوم جواد   

هـ 09/02/1441 منتظم 0504203731 عضو مؤسس  1058397991 راكان سالم الخطابي  

هـ 09/02/1441 منتظم 0538678415 عضو عامل  1063273989 صالح علي العيسى  

هـ 09/02/1441 منتظم 0560838777 عضو مؤسس  1056907858 عبدالحميد محمد قشقري   
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 الجمعية:   إدارة مجلس  بأعضاء بيان -٧

محمود عبد الرحمن محمود د  االسم  هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق    

 

 

  طريقة تعيين العضو

 انتخاب الجمعية العمومية 

االلكتروني البريد 1141308864 الهوية:     drmhmod@gmail.com 

أستاذ مشارك بجامعة االمام   المهنة

استشاري الطب  محمد بن سعود 

   الوقائي والصحة العامة

الجوال  رقم  0504699931 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 الرياض العنوان رئيس مجلس االدارة 

 

بدر عبد الرحمن الجاسر د  االسم  هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق    

 

  العضوطريقة تعيين 

 انتخاب الجمعية العمومية 

االلكتروني البريد 1027680832 الهوية:     draljasir@yahoo.com 

أكاديمي واستشاري الطب   المهنة

 الوقائي  

الجوال  رقم  0506677770 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 جدة  العنوان نائب رئيس مجلس االدارة 

 

سفر سعد بن بتارد  االسم  االلتحاقتاريخ   هـ 09/02/1441    

 

  طريقة تعيين العضو

 انتخاب الجمعية العمومية 

االلكتروني البريد 1058628221 الهوية:     sbattar@moh.gov.sa 

دكتوراة الطب الوقائي والصحة   المهنة

  العامة

الجوال  رقم  0543818541 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 الرياض العنوان األمين العام والمشرف المالي 

 

محمد جمال الخالوي د  االسم  هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق    

 

  طريقة تعيين العضو

 انتخاب الجمعية العمومية 

االلكتروني البريد 1017681444 الهوية:     mjalkhalawi@moh.gov.sa 

استشاري الطب الوقائي   المهنة

   والصحة العامة

الجوال  رقم  0591212455 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 المدينة العنوان عضو مجلس االدارة 

 

  عبد المحسن حمدانأ د  االسم 

 الزلباني

هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق   

 

  طريقة تعيين العضو

 انتخاب الجمعية العمومية 
االلكتروني البريد 1046155188 الهوية:     aalzalabani@gmail.com 

الجوال  رقم استشاري طب المجتمع المهنة  0505654549 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 المدينة العنوان عضو مجلس االدارة 

 

احمد ناصر السعيدان أ  االسم  هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق    

 

  طريقة تعيين العضو

 انتخاب الجمعية العمومية 

االلكتروني البريد 1063633687 الهوية:     Aalsaidan08@gmail.com 

الخدمة  أخصائي اول في  المهنة

 االجتماعية

الجوال  رقم  0555171673 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 الرياض العنوان عضو مجلس االدارة 
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عبد الرحمن يحيى د  االسم 

قحطاني ال  

هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق   

 

  طريقة تعيين العضو

 انتخاب الجمعية العمومية 
االلكتروني البريد 1017142868 الهوية:     algahttani@hotmail.com 

مستشار االتصال الصحي   المهنة

وتعزيز الصحة بوزارة  

 الصحة 

الجوال  رقم  0505490952 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 الرياض العنوان عضو مجلس االدارة 

 

أشرف عبدالقيوم امير د  االسم  هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق    

 

  طريقة تعيين العضو

العمومية انتخاب الجمعية   

الهوية:     االلكتروني البريد 1076061314   doctoramir@gmail.com 

الجوال  رقم استشاري طب االسرة  المهنة  0501010400 

  الوظيفة

 بالمجلس 

جدة - الرياض العنوان عضو مجلس االدارة   

 

شيخ  آل هادى بن احمد د  االسم 

 ناصر

هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق   

 

  العضوطريقة تعيين 

 انتخاب الجمعية العمومية 
االلكتروني البريد 1025455864 الهوية:     hadi.saihat@gmail.com 

زمالة الطب الوقائي وطب   المهنة

 االسرة 

الجوال  رقم  0545771662 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 الشرقية  العنوان عضو مجلس االدارة 

 

فايز مرزوق العمري م  االسم  هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق    

 

  طريقة تعيين العضو

 انتخاب الجمعية العمومية 

الهوية:     االلكتروني البريد 1062627136   Fayez.alamry@hotmail.com 

متخصص في هندسة النقل   المهنة

 والمرور 

الجوال  رقم  0564426267 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 المدينة العنوان عضو مجلس االدارة 

 

الربيعهعبد هللا محمد د  االسم  هـ 09/02/1441 تاريخ االلتحاق    

 

  طريقة تعيين العضو

 انتخاب الجمعية العمومية 

االلكتروني البريد 1021575368 الهوية:     alrabeah1@yahoo.com 

عضو هيئة التدريس بقسم   المهنة

الصحة العامة جامعة االمام  

 محمد بن سعود اإلسالمية  

الجوال  رقم  0505474870 

  الوظيفة

 بالمجلس 

 الرياض العنوان عضو مجلس االدارة 
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املدير التنفيذي  -٨  

 

الهوية  رقم 1085833935 الجنسية  سعودي  محمد علي هندي  

 العلياني 

 االسم  

ساعات  8كلي   جزئي/دوام) كلي  
 ساعات )

 نوع مدير تنفيذي 

              العمل

بكالوريوس إدارة  

 االعمال 
 المؤهل 

  خدمته مدة 1

     بالجمعية

  تتحمل التي الجهة الجمعية + الوزارة 

 الراتب

اير  14688   الراتب 

        لشهريا

    رقم -

            الحاسب

التسجيل  رقم 1405 بالتأميناتمسجل  نعم   

هل تم أخذ موافقة   نعم تاريخ الميالد  21/12/1414

الوزارة على تعيين 

 المدير؟

 

 التفرغ متفرغ

 الجوال  0503032858    

 

 5اجمالي عدد العاملين: 

 4     عدد املوظفين بدوام جزئي                1           .:عدد املوظفين بدوام كامل

)  بالجمعية:عدد العاملين 
✓

 ( غير كافي         ) (  كافي  

                                                  1         :اجمالي عدد املحاسبين
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .٢

 اإلدارية والتنظيمات  اإلدارية الهيئة - أ

 :العمومية الجمعية  -1

 9٢ م : العدد اإلجمالي: ٢0٢1عام   بداية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 9٢ م العدد اإلجمالي: ٢0٢1نهايةعام في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 1 :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير 

 تم إضافة عضو عامل األستاذ صالح العيس ى 

 

 اجتماع الجمعية العمومية السنوي  -٢

 

الكشف التفصيلي  عدد الحضور  تاريخه

بالحضور واملنوبين  

 ومن ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من 

 الدعوة نيابة  أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل 

 مرفق الدعوة االولى  مرفق ٢٢ م ٣0/0٦/٢0٢1

 

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

) )( نعم 
✓

 ( ال

 

 مالحظات السبب  اسم العضو 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 

  ( تم رفع الكشوف واملحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية نعم)
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)   عادية:    غير    عمومية جمعية  اجتماعات هل عقدت -4
✓
 )    (ال ( نعــــم              

 

  الطالبة الجهة عدد الحاضرين  تاريخه  رقم االجتماع 

  الوزارة، مجلس 

  ٪من 25اإلدارة، 

 لعمومية  الجمعيةا

 مالحظات املحضر  سبب االجتماع 

مناقشة القوائم   نعم  ٢٢ م ٢0٢1/ 10/ 0٦ 2

املالية والخطة 

 االستراتيجية 

  مرفق

 العاديةتم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية غير ( نعم )

اللجان الدائمة:  -5  

 يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية (   نعم)    

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

 اجتماعات اللجان الدائمة 

 مرفق املحضر  أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع  اللجنة 

     

 )( تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

 :التنفيذي  والجهاز  اإلدارة  مجلس -٦

 هـ 1441/ 0٢/ 09ي الحــالـ اإلدارة مجلــس أعضاء انتخاب  تاريخ

 هـ1445/ 0٢/ 09  الحالي  اإلدارة مجلس دورة    إنتهاء تاريخ

  االداري  املجلس أعضاء عدد
 
 11)   :حاليا

 
 (عضوا

 0(عضوا أو نقص ) 0األساسية )  اللئحة عن بزيادة
 
   ةاللئحنفس عدد  ( عضوا

 .................................................................................................انسحابهم...................... ..........................بسبب 

 بالتعيين من قبل الوزارة ( 0) باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم    (11) منهم 

افقت عليه ( نعم)   الوزارةجميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من و

  .املجلس  % من سائر أعضاء 100نسبة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين هي 
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 :  ٢0٢1اجتماعات مجلس اإلدارة خلل عام 

تم تنفيذها   أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع 

 )نعم/ال( 

سبب عدم  

 التنفيذ 

مرفق  

 املحضر 

مناقشة الخطة االستراتيجية وبعض   ٢5/ 01/ ٢0٢1م  1

 القرارات 

 مرفق - نعم 

عرض القوائم املالية واعتماد  ٢1/ 0٦/ ٢0٢1م  2 

 املحاسب القانوني وبعض القرارات  

 مرفق - نعم 

استعراض الخطة التشغيلية   0٧/ 10/ ٢0٢1م  3

وتشكيل بعض اللجان وبعض  

 القرارات 

نعم
 -

 
مرفق 

 

عرض التقارير املالية ومناقشة   ٢٢/ 1٢/ ٢0٢٢م  4

 خطط عام ٢0٢٢م وبعض القرارات
 مرفق  - نعم

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

)( نعم         )  
✓

 ( ال

 

 نوع املنع  تاريخه  رقم االجتماع 

 حضور/نقاش/تصويت 

موضوع القرار/االجتماع الذي  

 حصل فيه املنع 

اسم 

 العضو 

 السبب 

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

 

 األرباع(اجتماعات على األقل متوزعة على  4تم عقد مجلس اإلدارة بشكل منتظم )( نعم )

 تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدارة ( نعم )

 

 (  %   +٨0) نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة 
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 :اإلدارية  التنظيمات  -٧

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

)شركات أخرى  )( نعم     
✓

 ( ال

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

 التفويضسبب  الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه االختصاص 

 د ال يوج د ال يوج د ال يوج د ال يوج

 

 

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

 )       ( ال    (نعم

 

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

)التوثيق     مع مرجعية، 
✓

 توجد الية لتعيين املدير التنفيذي                )       ( ال (نعم

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

 اآللية  

) وقع تحول في صرف أو استهلك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     )       ( نعم  هل
✓

 ( ال 

 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:   نعم يجب  االجابة كانت إذا

سبب   املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول  نوع التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ 

 د ال يوج د ال يوج د يوجال  د ال يوج د ال يوج

)بواسطة:  الجمعية أموال  من  الصرف يتم
✓

( شيكات )
✓

( نقدا)
✓

 ( تحويل

  الصرف حالة  في
 
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

  املصروف املبلغ
 
  مصروفات أنشطة  الصرف أوجهخمسة االف   نقدا

)االجتماعات؟     بمحاضر  الجمعية تحتفظ هل
✓

 )        ( ال      ( نعم 

) سنويا:   االجتماعي  البحث يــتـــم
✓

 )        ( ال    ( نعم

 البحث:  ملفات

(
✓

 )( غير مستكملة ( مستكملة 
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 واملستندات اإلدارية السياسات واللوائح والسجلت -ب

 اللوائح التي تستخدمها الجمعية:  أنواع  1

 دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل األموال  آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية                                  

 سياسة ادارة املخاطر  سياسة إدارة املتطوعين                                   

 سياسة االحتفاظ بالوثائق  سياسة االبالغ عن املخالفات 

 سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين سياسة االشتباه بعمليات غسيل األموال                                  

  سياسة آليات الرقابة واالشراف سياسة الوقاي ة من عملية غسيل األموال

سياسة تعارض  

 املصالح                                                                 

 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدي ن 

   سياسة خصوصية البيانات  سياسة جمع التبرعات 

 سياسة مصفوفات صالحيات  بين مجلس االدارة واالدارة التنفيذي ة  سياسة قواعد السلوك 

   الئحة السياسات املالية  صالحيات مجلس اإلدارة   

 الئحة تعيين املدير التنفيذي  الئحة املوارد البشرية                                                                    

 نظام الرقابة الداخلية  مهام املشرف املالي 

) يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية:   
✓

 )        ( ال      ( نعم 

يوجد الئحة ملوظفي الجمعية معتمدة من مجلس اإلدارة, تشتمل على سلم األجور والرواتب, املكافآت, الترقيات, اإلجازات, مكافأة  

)نهاية الخدمة........ وغيرها:  
✓

 )        ( ال      ( نعم 

)  املوظفين:    إلجازاتيوجد نظام 
✓

 )        ( ال      ( نعم

افق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة  يوجد الئحة أو معايير مطبو  )عة لصرف املساعدات, مو
✓

 )( ال ( نعم   
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السجلت  -٢  

 اإلدارية   السجلت  - أ

 

 التالية:   السجلت  الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية   السجل 

 )نعم/ال( 

هل يعبأ بطريقة منتظمة  

 )نعم/ال( 

 مالحظات

  نعم  نعم  العضوية  سجل السجالت اإلدارية

  نعم  نعم  االشتراكات  سجل

  نعم  نعم  اللجان  سجل

  مجلس اجتماعات سجل

 اإلدارة

  نعم  نعم 

الجمعية   اجتماعات سجل

 ة العمومي

  نعم  نعم 

  نعم  نعم  سجلت أخرى 

  نعم  نعم  سجل النشاطات  السجالت الفنية

  نعم  نعم  سجل املنتفعين 

  نعم  نعم  سجلت أخرى 

السجالت والدفاتر  

 املالية 

  نعم  نعم  دفتر يومية عامة

  نعم  نعم  سجل األصول الثابتة

  نعم  نعم  سجل التبرعات العينية 

  نعم  نعم  التبرعات النقدية سجل

  نعم  نعم  سجل املستودعات 

  نعم  نعم  الصندوق  دفــتر 

  نعم  نعم  البنك حركــة دفـتر 

  نعم  نعم  العهدة  سـجــل

 

 

)الجمعية:     لدى واملستندات  السجلت
✓

 .)        (غيركافية(كافية        
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 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات 

 ونقدي   عيني تبرعات  استلم إيصال( نعم )                يومية قيد سند( نعم )              صرف سند(  نعم )     قبض سند( نعم )

إيصاالت/أذونات  / تأي سندا  (نعم )             إضافة إذن ( نعم )                  صرف  إذن( نعم )                اشتراكات استلم إيصال ( نعم )

 ............................................................................................................................:............................أخرىتذكر

 

 :ج ـ السياسات
)      :املصالح لتضارب مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

✓
 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها  )        ( ال       ( نعم 

 

)املبلغين:         لحماية مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل
✓

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها  )        ( ال       ( نعم 

 

)       :بالسجلت:  للحتفاظ الزمنية املدة  لبيان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل
✓

 )        ( ال       نعم ( 

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها 

 

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

 )        ( ال       ( نعم 

 إرفاقها  في حالة وجود السياسة، نرجو  

 

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

 )        ( ال       ( نعم 

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

 :د ـ اإلفصاح

 :هم ةالجمعي أرصدة من  بالسحب املفوضين 

 س املهنة باملجل االسم 

 رئيس مجلس اإلدارة  د محمود عبدالرحمن محمود 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة د بدر عبدالرحمن الجاسر 

 املشرف املالي  د سفر سعد بن بتار 
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 :تاليةلا الوثائق عن   االفصاح تم كيف  وضح

ُتفصح مباشرة   موقع الجمعية 

 عند الطلب 

 توجد ال   ال يفصح عنها

    نعم بالجمعية  الخاصة  والحوكمة التنظيم  وثائق 

   نعم  الوطني  البيانات  نموذج 

    نعم املصالح   تضارب سياسة 

    نعم املالية القوائم 

    نعم وإتالفها  بالوثائق واالحتفاظ  الخصوصية   سياسة 

    نعم اإلدارة   مجالـس  أعضــاء  أسماء

   نعم  املدير   راتب

   نعم  املوظفين القياديين في الجمعيةأسماء  

  عن املسؤول  الشخص   وهاتف  وعنوان   اسم

 الجمعية  ووثائق  بسجالت  االحتفاظ 

   نعم 

   نعم  بالبحث  القائم 

 

عضو مجلس إدارة أو مدير   مع  تجارية  او  عائلية علقة لهاملوظفين القياديين  او  ءأو املدراأحدمن أعضاء مجلس اإلدارة   يوجد هل

  الجمعية؟ اخرفي أو موظف قيادي

))       ( نعم           
✓

 ( ال

 نوع العالقة  منصبه  اسم املوظف ذي الصلة منصبه  اسم املوظف 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 

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

 الجمعية خلل السنوات األربعة املاضية  

 

اسم عضو  

 املجلس 

الطرف الثاني في  

 الصفقة

عالقة الطرف الثاني  

 بالجمعية 

تاريخ  

 بدايةالصفقة

 الصفقةقيمة  تاريخ انتهاء الصفقة

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

 التعويض:    قيمة وذكر  الخدمة وصف مع 10000 فوق  التي املبالغ)

 

 التعويضقيمة  وصف الخدمة  الجهة

 100000+ تعاقدي  شركة الرعاية املنزلية

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

 ملاضية:  تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خلل السنوات األربعة ا

 

 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم العضو 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 
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 البيانات املالية  . ٣
 

 م:  ٢0٢1التبرعات وااليرادات خلل عام  -1

 مالحظات  املبلغ  البيان  

   686,636.06  التبرعات النقدية

    0 افراد

   0  مؤسسات مانحة

   0  وجهات شركات 

   0  أخرى 

   0  التبرعات العينية 

   0  افراد

   0  مؤسسات مانحة

   0  شركات وجهات 

   427,733.00  إعانات ومنح حكومية 

   427,733.00  منح حكومية نقدية

   0  منح حكومية عينية 

   0  الزكاة 

    0 زكاة نقدية

   0  زكاة عينية 

   0  األوقاف تبرعات وايرادات 

   0  شراء أوقاف   تبرعات لبناء أو

   0 ايرادات وريع أوقاف

   0 ايرادات

   46,301.00  اشتراكات األعضاء 

   0  مبيعات السلع والخدمات 

   0 ايرادات عقارية 

   0 ارباح استثمار 

   0 ارباح بيع أصول ثابتة 

   0  رسوم البرامج  

   0  إيرادات أو تبرعات أخرى ) يتم تفصيلها  

 1,160,670  إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح  
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   م:٢0٢1املصروفات خلل عام  -٢

إجمالي   البيان 

 املصروف

 توزيع املصروفات 

مصاريف  

 اإلدارة

مصاريف  

مجلس اإلدارة  

 ) الحوكمة ( 

مصاريف  

جمع 

 األموال

مصاريف  

املحملة التشغيل 

على البرامج 

 واالنشطة

مصاريف  

البرامج 

 واألنشطة

 0 0 0 0 ٢59,٢40 ٢59,٢40 املصاريف التشغيلية 

 0 0 0 0 1٢٣,1٦٧ 1٢٣,1٦٧ الرواتب والبدالت 

 0 0 0 0 5,59٧ 5,59٧ والحوافز  املكافآت 

 0 0 0 0 0 0 تكاليف السفر 

 0 0 0 0 ٣٢,0٨٣ ٣٢,0٨٣ اإليجارات

 0 0 0 0 155.00 155.00 واالصالحاتالصيانة 

 0 0 0 0 1,٣0٦ 1,٣0٦ الكهرباء واملياة 

 0 0 0 0 ٣,9٦٧ ٣,9٦٧ الهاتف والبريد 

 0 0 0 0 0 0 تكاليف االستشارات 

 0 0 0 0 0 0 امللتقيات واملؤتمرات

 0 0 0 0 14,٨٦٣ 14,٨٦٣ الدعاية واالعالن 

 0 0 0 0 1,1٢9 1,1٢9 ضيافة 

 0 0 0 0 ٧٦,9٧٢ ٧٦,9٧٢ مصاريف أخرى ) يتم تفصيلها ( 

 0 0 0 0 54٧,٣٣4 54٧,٣٣4 مصاريف األنشطة 

 0 54٧,٣٣4 0 0 0 54٧,٣٣4 مصاريف البرامج واألنشطة العامة

 0 0 0 0 0 0 مصاريف الزكاة 

 0 0 0 0 0 0 مصاريف التبرعات والهبات املقيدة 

 0 0 0 0 0 0 املقيدة مصاريف التبرعات والهبات غير 

 0 0 0 0 0 0 مصاريف األوقاف 

مصاريف برامج وانشطة أخرى ) يتم 

 تفصيلها 

0 0 0 0 0 0 

 0 54٧,٣٣4 0 0 ٢59,٢40 ٨0٦,5٧4 إجمالي املصروفات
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 البرامج واألنشطة
 ما هي م همة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها: 

 تقديم الخدمات الصحية التطوعية الوقائية لعموم أفراد املجتمع من خلل  كوادر مؤهلة وبرامج فعالة وشراكات مؤثرة 

 ما هي أهداف الجمعية وفقا للئحة األساسية: 

 .نشر ثقافة التطوع الصحي في أوساط املمارسين الصحيين

 .املساهمة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والتثقيفية والتأهيلية للمجتمع

 .تنمية مهارات الكوادر الفنية الشابة من خريجي التخصصات الصحية

 .املساهمة في البحوث والدراسات الصحية امليدانية والوقائية

 .املساهمة في الحد من انتشار األمراض املزمنة واألوبئة في أوساط املجتمع

 رفع مستوى الوعي الصحي في املجتمع من خلل كوادر صحية وطنية مؤهلة

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

 املصاريف   حسب تنازلي  ترتيب مرتبة عام خلل   الجمعية نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

 والنشاطات   والخدمات  للبرامج وصف الخدمة أو   النشاط أو  البرنامج  نوع

 مشروع نحن نرعاكم   خدمي صحي 

 نادي وعي  خدمي صحي 

 املراسل الصحي املوثوق  خدمي صحي 

 برامج التطوع الصحي خدمي صحي 
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 بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية  

نوع البرنامج أو النشاط أو  

 الخدمة

إجمالي عدد   عدد املستفيدين

 املستفيدين

 

 

  
 

  يالماج

 اإليرادات 

 
 

 املصروفاتاجمالي 

 
 

عدد املستفيدين غير   عدد املستفيدين السعوديون 

 سعوديين 

برسوم  معفى

 مخفضة 

برسوم  معفي برسوم

 مخفضة 

 برسوم

 54٧,٣٣4 1,1٦0,٦٧0 ٢00 0 0  0 0 0 ٢00 مشروع نحن نرعاكم 

 ٢٧٢٦ 0 0 0 0 0 ٢٧٢٦ نادي وعي

 4٣٢٢ 0 0 0 0 0 4٣٢٢ املراسل الصحي املوثوق 

 ٢٨٨٨٣      ٢٨٨٨٣ برامج التطوع الصحي  

 


