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 البيانات األساسية للجمعية األهلية .1
 

افية -أ  البياناتالتسجيليةوالديموجر

   الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء            :االسمالرسمي للجمعية/للفرع كامــال -١

 .........................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:

 

 ال يوجد ي :      فيحالةكونهمغايرالالسمالرسم) لشهرةللجمعية/الفرع)اسما -٢

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

   )( فرع  )( مقر رئيسنوع مقر الجمعية:  -٣

   111س ي :                 رقم تسجيل المقر الرئي

 ....................................................................رقم تسجيل الفرع/الفروع 

 ...........................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 ...........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:

 

  جمعية خيرية باملجال الصحية : التصنيفالنوعي للجمعي -٤

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:

 

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

 

 ه04/14/1001اما تاريخ الترخيص  سنة على هيئة نادي للسكر  04تم تأسيسها قبل ع :   ـــاريــــختأسيس الجمعية/الفر تــ -٦

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 هـ1001/  14/  04تم تسجيلها كجمعية رسمية بتاريخ ع : تاريختسجيل الجمعية/الفر  -٧

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

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

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :

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

0- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

 )   ( ال             )   ( نعمهل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:   -٩

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

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

0- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

  نعمج :  كامال كما هو مسجل في النموذفرع )   ( اللوحة توضح اسم الجمعية/ال

 نعم ع :  رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفر )   ( اللوحة توضح 

  نعمة :  وزارة العمل والتنمية االجتماعي )   ( اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

 المنطقة الشرقيةع:   منطقة الجمعية/الفر  -١١

 .محافظة الخبر :    ةاملحافظ -١١

 الخبر ة : المدين -١٢

 North             .50.207321 East 26.355381الموقع باإلحداثيات -١٣
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 .المملكة العربية السعودية ة :     نطاق الخدم -١٤

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 أ(-1)  تعبأ بملف االكسل المرفق صفحةعدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيس/الفرع:  -١٥

 

 بياناتالتواصل -ب

 العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع: -١

 الراكة ي :  الحــــــ        طارق بن زياد:  عاسمالشار ..        مجموعة الوليد لالستثمارى :   رقمالمبن

 .....11410........الرقماالضافي.....................................1041..................الرمزالبريدي                            الخبرة :              المدين

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

    4111131314:   س رقــــــــمالـــفــــــاكـــــ                       404414001ة :    رقمجوااللجمعي

   11410ي:      الرمزالبريد.                                      1041د :       رقــــــمصنــــدوقالبـري

ـــــداإللكترونـــالبر  ـــ ــ  WWW.SDEA.ORG.SA ي : لموقعااللكتروناSDEA@SDEA.ORG.SA          ي: يـ

  نعمء        ء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشا)(الموقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثنا

 نعم ل          )( البريد اإلليكتروني مفع

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .......................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

  خديجة منصور الحنوةة:   مديرالجمعي اسم -٢

 الخبرة:  لجمعيعنوانمديرا

 العقربيةي: الح                 الخبر ة : لمدينا        الشرقية المنطقةة:  المنطق

  الشارع الثاني والعشرونع: الشار 

 10113ي :   الرقماالضاف    0111ى:   رقمالمبن

 اليوجدر:   رقم الهاتف الثابت للمدي

  4141113441ر:     رقمجوااللمدي

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 اسم مدير المكتب بيانات التواصل اإلحداثيات الموقع الجغرافي اسم المكتب

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

mailto:SDEA@SDEA.ORG.SA
mailto:SDEA@SDEA.ORG.SA
http://www.sdea.org.sa/
http://www.sdea.org.sa/
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 البيانات اإلدارية

 الهيكالإلداري  -أ

  .......01……عدداألعضاءالمؤسسين  -١
 
  .عضوا

لالئحةاألساسيةللجمعية  -٢
 
  ........3…… عددأعضاءمجلس اإلدارةطبقا

 
 .عضوا

 .من االعضاء %14………الحداألدنىاملحققللنصابالنظاميلعقداجتماعاتمجلساإلدارة -٣

 سنة ..........1………دورةمجلساإلدارة   -٤

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

    أ (:-0) تعبأ في ملف االكسل المرفق اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية  -٥

 

 أســـــــم الـلـجـنـــة
عدد 

 أعضائها

كيفية  عدد اجتماعاتها اختصاصها

 تشغيلها

 تاسيسها

 اليوجد
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:

 

 

 

 

 مرفق  :ب (-0تعبأ بملف االكسل المرفق )بيانبأعضاءالجمعية العمومية  -٦

 .........................................................................................رقمالهوية: ..................................................................................................................................................االسم: 

 ...................................................................................... تاريخ االلتحاق:.....................................................................................................................................المهنة: 

 .............................................................................رقمالجوال: ......   .............................................................................................................................:رقمالهاتف

 )  ( ال يوجد سجل اشتراكات  )   ( غير منتظم منتظم االنتظام في دفع االشتراكات: )   (
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 مرفق  :ج (-0)تعبأ بملف االكسل المرفق بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية:  -٧

 1440441113 رقمالهوية:     عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي ...االسم: 

 ..................... االدارةرئيس مجلس .............الوظيفةباملجلس: .........رجل اعمال المهنة: 

 دورة جديدة  مدةالخدمة:    بكالوريوس المؤهل: 

 . .......................................................ال.......................................المكافأةإنوجدت: ..           م4/14/0414........ .تاريخ االلتحاق:

 4111414444 .رقمالجوال:    ..1441414 ...............رقمالهاتف:       aturki@rawabiholding.comالبريدااللكتروني: 

 ........................................................الخبر...................العنوان: 

 مجموعة روابي القابضة بالخبرمقر الرئيس: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   الجمعية العمومية)( انتخاب طريقة تعيين العضو:   

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

 ( الخبر ) مكان إقامة العضو:

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 مرفق  :ج (-0)تعبأ بملف االكسل المرفق بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية:  -

 1403401111 ......... رقمالهوية:     فيصل عبدالله فؤاد بوبشيت ...االسم: 

 ...................................... نائب رئيس مجلس االدارة...............الوظيفةباملجلس: .........رجل اعمالالمهنة: 

 ........................................... جديدة دورة............................مدةالخدمة: ............... لوريوسبكاالمؤهل: 

 . ..........................................................ال............................................المكافأةإنوجدت: .....................................م4/14/0414............................ .تاريخ االلتحاق:

 4111100101 ...رقمالجوال: ....................................   رقمالهاتف:         fouad.com-eihab.ganawa@abdullaالبريدااللكتروني: 

 .................................................................................................................................................................... ......................................................الدمام ........................العنوان: 

 ................................................................................................................................................................. شركة فؤاد عبدالله فؤاد............................مقر الرئيس: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   )( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   

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

 (  الدمام ) مكان إقامة العضو:

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 مرفق  :ج (-0ق )تعبأ بملف االكسل المرفبيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية:  -

 .1400113401 رقمالهوية:  له بن خليفة الضبيب  عبدال ...االسم: 

 ....................................المشرف المالي )امين الصندوق(،،،..................الوظيفةباملجلس: .........رجل اعمال ...........................................المهنة: 

 .......................................................دورة جديدة.......................مدةالخدمة:           .بكالوريوس..............................................المؤهل: 

 . ......................................................ال.......................................المكافأةإنوجدت: ......م4/14/0414............................... .تاريخ االلتحاق:

 4141111014 ...رقمالجوال: ........................................................   رقمالهاتف:  abdullah@dsca.com.saالبريدااللكتروني: 

 ........................................................................................................................ ............................................................................الخبر ........................................العنوان: 

 ........شركة الضبيب والسليم ............................مقر الرئيس: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   )( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   

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

 )(  مكان إقامة العضو:

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

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................... المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 مرفق  :ج (-0)تعبأ بملف االكسل المرفق بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية:  -

 1441013011 ... رقمالهوية:     كييالتر للهعبدا محمدعبدالعزيز  ...االسم: 

 ........دورة جديدة................................مدةالخدمة: ............... بكالوريوسالمؤهل: 

   ال            :المكافأةإنوجدت........................... م4/14/0414................................. .تاريخ االلتحاق:

  4141141101رقمالجوال: ........................................................   رقمالهاتف:  aziz_p@aptc.com.saالبريدااللكتروني: 

 ......................................................................................... ................................................................الدمام .......................................العنوان: 

 ..........................................................................................شركة أبتك للمقاوالت بالدمام ...........................مقر الرئيس: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   )( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   

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

 ( الدمام  ) مكان إقامة العضو:

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 مرفق  :ج (-0فق )تعبأ بملف االكسل المر بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية:  -

 .1441001344 ... رقمالهوية:     يوسف علي المجدوعي ...االسم: 

ــرجل اعمال  ...........................................المهنة:  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ......................................عضو مجلس إدارة ........،،،،،..................الوظيفةباملجلس: .........ـ

 دورة جديدة  ............................مدةالخدمة: بكالوريوس     المؤهل: 

 . ...............................................ال .........................................المكافأةإنوجدت: .......................................م4/14/0414 ............................ .تاريخ االلتحاق:

 4141143331   رقمالجوال: ........................................................   رقمالهاتف:          yousef@almajdouie.comالبريدااللكتروني: 

 .................................................................................................................................. ......................................................................الخبر.........................................العنوان: 

 .ركة املجدوعيش.........................................مقر الرئيس: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   )( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   

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

 ( الخبر) مكان إقامة العضو:

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 مرفق  :ج (-0)تعبأ بملف االكسل المرفق بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية:  -

 1410130110 .. رقمالهوية:     مساعد بن زامل الزامل  ...االسم: 

 ...............................عضو مجلس إدارة ،،،..................الوظيفةباملجلس: .........رجل اعمالالمهنة: 

 ...............................................دورة جديدة ...................................مدةالخدمة: ...............بكالوريوس      المؤهل: 

 ال   ...............................المكافأةإنوجدت: .............................................م4/14/0414 ......................... .تاريخ االلتحاق:

 .4111111110 ...رقمالجوال: ........................................................   رقمالهاتف:        om.com-m.oddah@zamilالبريدااللكتروني: 

 ..................................................................................................................................................الخبر....................................العنوان: 

 ................................................................................................................................................................... مجموعة الزامل................................مقر الرئيس: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   )( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   

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

 ( الخبر) مكان إقامة العضو:

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 مرفق  :ج (-0)تعبأ بملف االكسل المرفق بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية:  -

 1441104333 رقمالهوية:     د. راشد بن عمر الجوير ...االسم: 

 عضو مجلس إدارة  ....،،،،،..................الوظيفةباملجلس: .........طبيب استشاري غدد صماء ...........................................المهنة: 

 ...................................................دورة جديدة .........................................مدةالخدمة: ...............دكتوراة المؤهل: 

 . ..........................................................ال ........................................المكافأةإنوجدت: ......................................م4/14/0414 ................................... .تاريخ االلتحاق:

 4141114101 ...رقمالجوال: ........................................................   رقمالهاتف:       rshdomr@yahoo.comالبريدااللكتروني: 

 ..................................................................................................................................................الخبر...........................................العنوان: 

 مستشفى الملك فهد العسكري ................................مقر الرئيس: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   )( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   

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

 ( الخبر ) مكان إقامة العضو:

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

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................... المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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المدير التنفيذي -٨  

 سعودية ة:          الجنسي                  1414134111ة:               رقمالهوي

 إداري ل :        نوعالعم          بكالوريوس إدارة اعمالل :        المؤه

  ريال 11444ي:      لشهر الراتب                       كلي ت:   ساعا )جزئي/دوام) كلي

  سنوات 1ة:   مدةخدمتهبالجمعي              الجمعية ب:  الجهةالتيتتحماللرات

 1414134111ب:   رقمالحاس         111414101ل رقمالتسجي

 )  ( ال                   )   ( نعممسجل بالتأمينات:    

 )   ( غير متفرغ           )  ( متفرغ

افقة الوزارة على تعيين المدير؟  هل تم أخذ مو

 ب : ، والسبال )     (   (  نعم     )

 .....................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 و(-0تعبأ بملف االكسل المرفق) موظفين      1:    اجمالي عدد العاملين

  االمين العام (د. كامل محمد سالمة( 

 )أ.خديجة منصور الحنوة ) المدير التنفيذي 

 ) د.محمد عبدالله حبيب ) العالقات العامه 

 ) أ.علياء محمد القحطاني ) مثقفة صحية 

 ) أ.عبدالله السليم ) محاسب 

 )أ.عادل امين )مدقق مالي 

 )بشاير العرفج )مسؤولة الموقع االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي 

 يم ال شيبان )اعالمي(أ.ابراه 

 )أ.سامر مقبول ادريس )سائق 
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  موظفين 1ي :         عدد الموظفين بدوام جزئ.       موظفين  1ل:   عدد الموظفين بدوام كام

  ( غير كافي       ) )         (  كافي  عدد العاملين بالجمعية:

افقة من مجلس االدارة على عمل مقابالت لتعين كثرة اعمال الجمعية االدارية وتعدد البرامج ب: بسب والفعاليات وتم اخذ المو

  الكفاءات الالزمة

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 د(-0تعبأ بملف االكسل المرفق )...............................................................0 .................................................:اجمالي عدد املحاسبين

 ) أ.عبدالله السليم ) محاسب 

 )أ.عادل امين )مدقق مالي 
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .0

 الهيئةاإلداريةوالتنظيماتاإلدارية -أ

 :الجمعيةالعمومية -١

 .امرأة)          (  .)          ( رجل  م : العدد اإلجمالي: ٢١١٦إجماليعددأعضاءالجمعيةالعموميةفيبدايةعام  

 .امرأة)          (  .)          ( رجل  م العدد اإلجمالي: ٢١١٦إجماليعددأعضاءالجمعيةالعموميةفينهايةعام

 زيادة/نقص )        ( عضو :اجمالي التغيرفيعدداألعضاءمن بداية السنة

 .......................................................................................................................................................................................................ت: المالحظات المتعلقة إن وجد

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

 :مرفق()تعبأ بملف االكسل الاجتماع الجمعية العمومية السنوي  -٢

 

الكشف التفصيلي  عدد الحضور  تاريخه

بالحضور والمنوبين 

 ومن ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

 مرفق االولى مرفق 91   91 م72/3/7102

 مرفق االولى مرفق 91   74 م2/01/7102

 

 لوجودمصلحةشخصية؟  القرارت بعض على التصويت أعضاءالجمعية العموميةمن بعض منع تم هل -٣

 )( ال)( نعم 

 أ(-1تعبأ بملف االكسل المرفق )

 مالحظات السبب اسم العضو

 اليوجد اليوجد اليوجد

 

 نعم ة:   الخاصة باجتماع الجمعية العمومي )( تم رفع الكشوف واملحاضر 

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 )    (ال)    ( نعــــم             جمعيةعموميةغيرعادية:   اجتماعات هل عقدت -٤
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 :ب (-1بملف االكسل المرفق )  تعبأ

الجهةالطالبةالوزارة،  عدد الحاضرين تاريخه رقم االجتماع

 مجلساإلدارة،

 منالجمعيةالعمومية25٪

 مالحظات املحضر سبب االجتماع

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

  اليوجدة       العادي عات الجمعية العمومية غير )( تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتما

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

اللجان الدائمة: -٥  

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

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

 ............................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:

 

 :ج( (-1)تعبأ بملف االكسل المرفق )اجتماعات اللجان الدائمة 

 مرفق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

  اليوجد   )( تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة
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 :التنفيذي والجهاز اإلدارة مجلس -٦

 م 0414اكتوبر  4بتاريخ ي : نتخابأعضاءمجلــساإلدارةالحــالـتاريخا

 م 0401اكتوبر  4بتاريخ ي : اريخإنتهاءدورةمجلساإلدارةالحالت

 
 
  3)     :عددأعضاءاملجلساالداريحاليا

 
 (عضوا

   1(عضوا أو نقص )       بزيادةعنالالئحةاألساسية )        
 
   ( عضوا

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

 ( باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم   )            ( بالتعيين من قبل الوزارة     3 منهم )      

افقت عليه الوزارة    3)       ( جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من و

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

  .ئر أعضاءاملجلسمن سا %  144.     نسبة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين هي 

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 :د (-1)تعبأ بملف االكسل المرفق : 4041عام اجتماعات مجلس اإلدارة خالل 

مرفق  سبب عدم التنفيذ تم تنفيذها )نعم/ال( أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع

 املحضر

 االجتماع األول 

 

 

 

 االجتماع الثاني  

 4 اكتوبر 0414م

 

 

 

 1 نوفمبر 0414

اعتماد عدد 

اعضاء املجلس 3 

 اعضاء بدل 4

رفع العهدة من 

مبلغ 10444 ريال 

 إلى 11444 ريال

اعتماد سياسات 

والنموذج 

 الشامل

 نعم

 

 

 

 ال

 

 

 

 

   نعم 

 

 

 

 

ننتظر موافقة 

 الوزارة

 نعم  .

 

 

 

 

 نعم       

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجودمصلحةشخصية؟  من اإلدارة أعضاءمجلس بعض منع تم هل

 )        ( ال)       ( نعم    

 :هـ (-1)تعبأ بملف االكسل المرفق 

 نوع المنع تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه المنع

اسم 

 العضو

 السبب

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 

  نعم( :   ات على األقل متوزعة على األرباعاجتماع 0)( تم عقد مجلس اإلدارة بشكل منتظم )

 نعم  ة :   خاصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدار )( تم رفع املحاضر ال

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:

 

 +(  %14  نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة )

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 :اإلدارية التنظيمات  -٧

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

 )( الشركات أخرى  )( نعم     

 و (-1تعبأ بملف االكسل المرفق ) المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟  توضيح إذاكانتاالجابةنعم،يجب

 سبب التفويض الجهة المفوضة المهام المفوضة فيه االختصاص

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 )       ( ال)       (نعم  :الجمعية في والموظفين القيادين المديرالتنفيذي اتبر  توجدآليةمحددةلتحديد هل

 

 مستقلين مراجعةأشخاص تتضمن والموظفين القيادين آليةتحديدراتبالمديرالتنفيذي إذا كانت اإلجابة نعم، فهل

 ( ال)       )       (نعمالتوثيق     ومقارنةمرجعية،مع

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

 ة :اآللي

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

 )         ( ال وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة؟     )       ( نعم هل

 ز(-1تعبأ بملف االكسل المرفق )إذاكانتاالجابةنعم،يجبتعبئة الجدول التالي لكل حالة: 

سبب  المبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول  نوع التحول 

 التحول 

االجراء 

 المتخذ

 )( اختالس

 )( صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير مصرح

ما خصصها له  )( صرف أموال أو استخدامها في غير

 المتبرع دون علمه

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

يوضح حالةالصرف في
 
 ح (-1تعبأ بملف االكسل المرفق ) :الصرف وأوجه المنصرف المبلغ إجمالي نقدا

 
 
  ......اليوجد ........أوجهالصرف...................اليوجد ....................المبلغالمصروفنقدا

 )        ( ال     )       ( نعمبمحاضراالجتماعات؟     الجمعية تحتفظ هل

 )        ( ال   ( نعم   سنويا:  )     االجتماعي البحث يــتـــم

 البحث االجتماعي  وتخصصها  ليس من مجال الجمعيةب:   وضحالسب

 البحث االجتماعي وتخصصها  ليس من مجال الجمعية    ملفاتالبحث:

 )( غير مستكملة )( مستكملة

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 والمستندات اإلدارية السياسات واللوائح والسجالت -ب

 اللوائح التي تستخدمها الجمعية: أنواع -١

 اللوائح واالنظمة من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -1

 الئحة تنظيم العمل -0

 الئحة مجلس االدارة  -1

 الالئحة المالية  -0

 الئحة الهيكل التنظيمي -1

 لوائح إدارية وتنظيمة سواء للموظفين او المستفيدين او المتطوعين -1

 اللوائح المطبقة من هيئة الخبراء  -3

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 )        ( ال     )       ( نعميوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية:   

يوجد الئحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس اإلدارة, تشتمل على سلم األجور والرواتب, المكافآت, الترقيات, اإلجازات, 

 )        ( ال     )       ( نعممكافأة نهاية الخدمة........ وغيرها:  

 )        ( ال     )       ( نعميوجد نظام الجازات الموظفين:   

افق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة  يوجد الئحة أو   )( ال)( نعم   معايير مطبوعة لصرف المساعدات, مو

 ....المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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السجالت -٢  

 السجالتاإلدارية -أ

 ي(-1ط(,)-1تعبأ بملف االكسل المرفق )التالية:  الجمعيةالسجالت تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

هل يعبأ بطريقة 

 منتظمة )نعم/ال(

 مالحظات

  نعم نعم العضوية سجل السجالت اإلدارية

  نعم نعم االشتراكات سجل

  اليوجد لجان اليوجد لجان اللجان سجل

  نعم نعم اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

 اجتماعات سجل

 الجمعيةالعمومية

  نعم نعم

    سجالت أخرى 

  نعم نعم سجل النشاطات السجالت الفنية

  نعم نعم سجل المنتفعين

    سجالت أخرى 

السجالت والدفاتر 

 المالية

 

تستخدم الجمعية 

الكتروني برنامج 

 محاسبي 

  نعم نعم دفتر يومية عامة

  نعم نعم الثابتة سجل األصول 

  اليوجد اليوجد سجل التبرعات العينية

يتم التبرع بالحساب  النقديـة التبرعات سجل

 البنكي مباشرة

  

    سجل المستودعات

  نعم نعم األستاذالعام دفتر

    دفــترالصندوق 

  نعم نعم دفـترحركــةالبنك

  نعم نعم سـجــاللعهدة

 

 .)        (غيركافية        )      (كافيةالسجالتوالمستنداتلدىالجمعية:    

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات

 ونقدي عيني تبرعات الستالمل )( سندقبض)( سندصرف)( سندقيديومية)( إيصا

)( إذنصرف)( إذنإضافة)( أيسندات/إيصاالت/أذونات )( إيصاالستالماشتراكات

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

 .......................................................................................................................................................................................................ن وجدت: المالحظات المتعلقة إ

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

 :ج ـ السياسات

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

 

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها )        ( ال      )       ( نعمهاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلحمايةالمبلغين:        

 

 )        ( ال      )       ( نعم       :هاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلبيانالمدةالزمنيةلالحتفاظبالسجالت: 

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

 

 )        ( ال      )       ( نعمهاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلضمانسريةالمعلوماتالشخصيةللداعمين:  

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

 

 )        ( ال      )       ( نعمليمه في الربع األخير: هلتم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس اإلدارة قبل تس

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

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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 :د ـ اإلفصاح

 ك(-1تعبأ بملف االكسل المرفق ):أرصدةالجمعيةهم من بالسحب المفوضين

 م: أ.عبدالعزيز بن علي التركي االس

 س االدارة : رئيس مجلس اإلدارة )توقيعه البد ان يكون مشترك مع امين الصندوق(المهنةبمجل

 م: أ.فيصل عبدالله فؤاد بوبشيت االس

 س االدارة : نائب رئيس مجلس اإلدارة )توقيعه البد ان يكون مشترك مع امين الصندوق(المهنةبمجل

 ليفة الضبيب م: أ.عبدالله خاالس

)توقيعه اساس ي مع احد توقيعي رئيس املجلس أو وعضو مجلس ادارة س االدارة : أمين الصندوق او المشرف المالي المهنةبمجل

 نائب الرئيس(

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 :التالية الوثائق عن الفصاح تما كيف وضح

فصح مباشرة عند  موقع الجمعية 
ُ
ت

 الطلب

 ال توجد ال يفصح عنها

   نعم نعم والحوكمةالخاصةبالجمعية التنظيم وثائق

   نعم  الوطني البيانات نموذج

   نعم نعم سياسةتضاربالمصالح

   نعم نعم القوائمالمالية

   نعم نعم الفهاوإت بالوثائق سياسةالخصوصيةواالحتفاظ

   نعم نعم اإلدارة أسماءأعضــاءمجالـس

   نعم  راتبالمدير

   نعم نعم القياديين في الجمعية أسماء الموظفين

 عن المسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

 الجمعية ووثائق بسجالت االحتفاظ

   نعم 

 اليوجد وظيفة باحث اليوجد وظيفة باحث اليوجد وظيفة باحث اليوجد وظيفة باحث بالبحث القائم

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:
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يوجدأحدمن أعضاء مجلس اإلدارة أوالمدراءاوالموظفين القياديين  هل

ي تعبأ فإدارة أو مدير أو موظف قيادياخرفيالجمعية؟عضو مجلس  لةعالقةعائليةاوتجاريةمع

 اليوجد  ل(-1ملف االكسل المرفق )
 )       ( ال)       ( نعم           

 نوع العالقة منصبه اسم الموظف ذي الصلة منصبه اسم الموظف

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 

 

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

 اليوجد  م(-1تعبأ في ملف االكسل المرفق )الجمعية خالل السنوات األربعة الماضية 

 

اسم عضو 

 املجلس

الطرف الثاني في 

 الصفقة

عالقة الطرف الثاني 

 بالجمعية

تاريخ 

 بدايةالصفقة

 قيمة الصفقة تاريخ انتهاء الصفقة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

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

   ن(-1تعبأ في ملف االكسل المرفق )الخدمةوذكرقيمةالتعويض:  وصف مع  10000فوق  المبالغالتي)

 

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

 10144 برنامج محاسبي االستاذ العام  مؤسسة دائرة النظم لتقنية المعلومات

 حبة مع 1144قيمة تيشيرتات  شركة صمت العمل التجارية

 الطباعه

10444 

 00144 اجهزة سكر وشرائح للفحص شركة عبدالرؤوف ابراهيم بترجي واخوانه

 14144 مطبوعات  مطابع الرجاء

 10144 اجهزة سكر وشرائح للفحص شركة عبدالرؤوف ابراهيم بترجي واخوانه

 10101 مطبوعات مطابع الرجاء

 40113 تكاليف حملة ايادي الخير  مؤسسة رغد الرعاية للتجارة

 11414 تكاليف حملة رمضانك صحي مؤسسة رغد الرعاية للتجارة

 03144 السيارة جائزة ابادي الخير  الشركة االولى المتقدمة للسيارات

 14144 تامين السيارات  شركة اتحاد الخليج للتامين التعاوني

 13444 ايجار مستودع  ثابت مبارك االمير 

 013444 ورشة عمل التحالف  شركة دال الرقمية لتقنية المعلومات 

 11444 تنفيذ اعمال التوثيق المرئي  المعالي

 11411 اقامة ضيوف ورشة العمل  فندق الميريديان 

 11100 تنظيم مبادرة نادي الشباب السكري  مؤسسة محور الماس لتنظيم المعارض

 10143.14 مطبوعات وبنرات مطابع الرجاء

 01114 ايجار المقر شركة محمد عبدالعزيز الراجحي

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت: 
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يرجى اإلفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية 

عبأ في ت)باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة الماضية: 

 اليوجد   (ص-1ملف االكسل المرفق )

 

 التاريخ سببه قيمة المبلغ الذي تلقاه اسم العضو

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 .......................................................................................................................................................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات المتعلقة إن وجدت:

 

 البيانات المالية .1

 أ(-0تعبأ في ملف االكسل المرفق )م: 0411التبرعات وااليرادات خالل عام  -١

 مالحظات  المبلغ  البيان 

     التبرعات النقدية 

   4 افراد 

   110.341  مؤسسات مانحة 

    4 شركات وجهات 

   4  أخرى 

     التبرعات العينية 

   4  افراد 

    4 مؤسسات مانحة 

   4  شركات وجهات 

    4 أخرى 

     إعانات ومنح حكومية 

1044144  منح حكومية نقدية     

   4  منح حكومية عينية 

     الزكاة 

    4 زكاة نقدية 

   4  زكاة عينية 

     تبرعات وايرادات األوقاف 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 27

 

 

   4  تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 

   4  ايرادات وريع أوقاف 

   4  أخرى ) يتم تفصيلها (

     ايرادات 

   11044  اشتراكات األعضاء 

   4  مبيعات السلع والخدمات 

    4 ايرادات عقارية 

   4  ارباح استثمار 

   4  ارباح بيع أصول ثابتة 

    4 رسوم البرامج 

    4 إيرادات أخرى  ) يتم تفصيلها (

    4 إيرادات أو تبرعات أخرى ) يتم تفصيلها 

    1111.141 إجمالي التبرعات واإليرادات والمنح 
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 ب(-0تعبأ في ملف االكسل المرفق ) م: 0411المصروفات خالل عام  -٢

إجمالي  البيان 

 المصروف 

 توزيع المصروفات 

مصاريف 

 اإلدارة 

مصاريف 

مجلس 

اإلدارة ) 

 الحوكمة ( 

مصاريف 

جمع 

 األموال 

مصاريف 

التشغيل املحملة 

على البرامج 

 واالنشطة 

مصاريف 

البرامج 

 واألنشطة 

       المصاريف التشغيلية 

14111111. 4 4 111010.14 143.101 الرواتب والبدالت   4 

 4 4 4 4 4 144.44 المكافات والحوافز

 11011 00441 4 4 4 11133 تكاليف السفر 

 113.311 04410 4 4 4 113.111 اإليجارات 

 1104 01401 4 4 0441 10131 الصيانة واالصالحات 

 4 4 4 4 4 4 الكهرباء والمياة 

 4 11411 4 4 4   11411 الهاتف والبريد 

 4 4 4 4 4 4 تكاليف االستشارات 

 110111 4  4 4 110111 الملتقيات والمؤتمرات 

 4 4 4 4 4 00.111 الدعاية واالعالن 

 4 11411 4 4 4 11411 ضيافة 

مصاريف أخرى ) يتم 

 تفصيلها ( 

      

 4 4 4 4 4 101.111 -مطبوعات

-2 4 4 4 4 4 4 

-3 4 4 4 4 4 4 

 1114011 4 4 4 4 1114011 مصاريف األنشطة 

مصاريف البرامج واألنشطة 

 العامة 

4 4 4 4 4 4 

 4 4 4 4 4 4 مصاريف الزكاة 

مصاريف التبرعات والهبات 

 المقيدة 

4 4 4 4 4 4 

مصاريف التبرعات والهبات 

 غير المقيدة 

4 4 4 4 4 4 
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 4 4 4 4 4 4 مصاريف األوقاف 

مصاريف برامج وانشطة 

 أخرى ) يتم تفصيلها 

      

-1 4 4 4 4 4 4 

-2 4 4 4 4 4 4 

-3 4 4 4 4 4 4 

  4 4 4 4 4 4 

       إجمالي المصروفات 
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 البرامج واألنشطة .0
 نرجو  وضع وصف موجز لمهمة)رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

 ”دعم تطبيق أفضل الممارسات الصحية في الرعاية والوقاية من السكري وأمراض الغدد الصماء األخرى“

 

 ال)            (نعم)              (                      :الجمعية اهداف واالنشطةمع مطابقةالبرامج تتم هل

 .............................................................................................................:...........................................................................................اذا كان الجواب ال اذكر السبب

 

بملف  تعبأالمصاريف  حسب تنازلي ترتيب مرتبة عام خالل الجمعية نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

 أ(-1االكسل المرفق )

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف أوالخدمة أوالنشاط البرنامج نوع

المؤتمر العالمي الرابع )تسليط الضوء على مستجدات 

 السكر(

 مؤتمر طبي يلقي الضوء على اخر المستجدات في عالج السكر

مبادرة تقدم المساعدات العينية من اجهزة ومستلزمات  مبادرة ايادي الخير في رمضان

 للمرض ى

 حملة تهتم بالكشف المبكر عن السكر  والسمنه حملة رمضانك صحي

 مخيم لالطفال لتعليمهم وتثقيفهم بالتعايش مع السكر نادي االبتسامات الحلوة

 المش ي لتكون سلوك يوميلقاء شهري لممارسة رياضة  نادي المش ي
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مرفق وجميع المستفيدين     ج(-1ب(,)-1تعبأ بملف االكسل المرفق )بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية 

 معفيون من الرسوم 

نوع البرنامج أو 

النشاط أو 

 الخدمة

إجمالي عدد  عدد المستفيدين

 المستفيدين

المصروف اإليرادات

 ات

 رمز النشاط

عدد المستفيدين 

 السعوديون 

عدد المستفيدين غير 

 سعوديين

برسوم  معفى

 مخفضة

برسوم  معفي برسوم

 مخفضة

 برسوم

 

 ج(-1تعبأ بملف االكسل المرفق ) بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

 اجمالي مبلغ المساعدات المستفيدينإجمالي عدد  عدد المستفيدين نوع المساعدات

 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام

         مساعدات أرامل

         مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف 

 خاصة

        

1.144.444حوالي   1110  1100   3411 مساعدات عينية  

         أخرى 

1.144.444حوالي   1110  1100   3411 املجموع  

 

 

 

أ.عبدالعزيز بن علي التركي                                                                                                                 

رئيس مجلس إدارة الجمعية                                                                                                 

 السعودية للسكر والغدد الصماء        
 


