


 
 
 

 البیانات األساسیة للجمعیة األهلیة
 

 البیانات التسجیلیة والدیموجرافیة1-

 ١- االسم الرسمي للجمعیة/للفرع كامــال: ..... ......................جمعیة رفیدة لصحة المرأة ................................

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

 اإلجراءات المتعلقة إن
وجدت: ......................................................................................................................................................................................................

... 

 
 ٢- (اسم الشهرة للجمعیة/الفرع (في حالة كونه مغایر االسم الرسمي :...............جمعیة رفیدة لصحة المرأة ..............................

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

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

 

  () فرع٣- نوع مقر الجمعیة: () مقر رئیس
 رقم تسجیل المقر الرئیس  ....................................................................
 رقم تسجیل الفرع/الفروع  ....................................................................

 المالحظات المتعلقة إن وجدت: ...الیوجد مقر و حالیًا الجمعیة مستضافة من مؤسسة الملك خالد الخیریة في أم الحمام .................

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

..... 

 
 ٤- التصنیف النوعي للجمعیة

 المالحظات المتعلقة إن وجدت: .........................جمعیة توعویة صحیة  ..................

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

. 

 
  (X) رجالي/نسائي() نسائي٥- نوع الجمعیة: () رجالي

 
 ٦- تـــــاریــــخ تأسیس الجمعیة/الفرع:  ......................................١ مایو  ٢٠١٦..................................

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

. 
 االجراءات المتعلقة إن

وجدت: ......................................................................................................................................................................................................
. 

 
 

 ٧- تاریخ تسجیل الجمعیة/الفرع
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 المالحظات المتعلقة إن وجدت:  ......................................الیوجد فروع...........

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

 
 ٨- شهادة تسجیل الجمعیة/الفرع:  (   x )  موجودة               (    )  غیر موجودة

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :
-1............................................................................................................................................................................. 
-2........................................................................................................................................................................................................

. 
 المالحظات المتعلقة إن وجدت:

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

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

 
 ٩- هل یوجد لوحة خارجیة للجمعیة/الفرع:  ( X ) نعم             (  ) ال

  في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي :
 ...........مستضافین في مؤسسة الملك خالد و موجود على مكتبنا لوحة باسم الجمعیة ..........................................................................................1-
-2........................................................................................................................................................................................................

. 
 

 (  X ) اللوحة توضح اسم الجمعیة/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج
 (  X ) اللوحة توضح رقم التسجیل الخاص بالجمعیة/الفرع

 ( X  ) اللوحة تنص على أن الجمعیة/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة
 المالحظات المتعلقة إن وجدت:

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

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

 
 ١٠- منطقة الجمعیة/الفرع: ...............ا لریاض  - أم الحمام  .............

 ١١- المحافظة:  ...............الریاض..........

 ١٢- المدینة: ..........................ا لریاض ........................................

 ١٣- الموقع باإلحداثیات:
............................................................................................................................................................................................................... 

 ١٤- نطاق الخدمة:   .............................................الریاض..............................

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

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

 
 ١٥- عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئیس/الفرع:  تعبأ بملف االكسل المرفق صفحة   (1-أ)

 
 اسم مدیر المكتب بیانات التواصل اإلحداثیات الموقع الجغرافي اسم المكتب

     

     الیوجد
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 بیانات التواصل2-

 ١- الـعـنـوان الوطني للجمعیة/للفرع:
 رقم المبنى .........................3683.................اسم الشارع /    طریق الملك خالد .....................................

 ............الحــــــي ...........................أم الحمام  ..................

 المدینة ..............................الریاض.................  الرمز البریدي 1272  ..........الرقم اإلضافي .................8309......

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

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

 رقم جوال الجمعیة .............................0508808299..........................رقــــــــم
 الـــفــــــاكـــــس .........................الیوجد.....................................

رقــــــم صنـــدوق البـرید ...................................واصل.................................. الرمز البریدي ..................١٢٧٢٣
................................................ 

.................... www.rofaida.org ...................  ا لموقع اإللكتروني ............info@rofaida.org....... البریـــــــــــد اإللكترونـــي 

 (X)الموقع اإللكتروني یعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج ولیس تحت اإلنشاء
 (X) البرید اإللكتروني مفعل
 المالحظات المتعلقة إن وجدت:

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

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

 
 ٢- اسم مدیر الجمعیة ...............................................ضیاء بنت مانع العجمي .............................................................

 عنوان مدیر الجمعیة: .

 المنطقة  ...........الوسطى................................................  ا لمدینة .............الریاض................ الحي ..........النرجس .............................

 الشارع ................................................................................................

 رقم المبنى ....................................الرقم االضافي ............................... ..................

 رقم الهاتف الثابت للمدیر  ..........................الیوجد......................................

 رقم جوال المدیر  .....................عند الطلب.................................................................................

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

 االجراءات المتعلقة إن وجدت:
..................................................................................................................................................................................................... 
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 البیانات اإلداریة
 الهیكل اإلداري1-

  ١- عدد األعضاء المؤسسین ………25…........... عضوًا.
 ٢- عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبق ًالالئحة األساسیة للجمعیة  ……9… عضوًا.
 ٣- الحد األدنى المحقق النصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة……5......

 ٤- دورة مجلس اإلدارة  ………4…........... سنة
 المالحظات المتعلقة إن وجدت:

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

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

 

 ٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعیة العمومیة  ( عبأت في ملف االكسل المرفق 2-أ ):
 

 
 أســـــــم

 الـلـجـنـــة
 عدد

 أعضائها
 عدد اختصاصها

 اجتماعاتها
 كیفیة تشغیلها

1 
     

2 
     

3      
4      
5      

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

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

 ٦- بیان بأعضاء الجمعیة العمومیة  ( عبأت بملف االكسل المرفق 2-ب ):

.........................................................................................
رقم الهویة:  

.............................................................................
االسم:  

 

االلتحاق: تاریخ
..................................................................................

   المهنة:
 

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

الجوال: رقم
 ..........................................................................................

الهاتف:   رقم
 

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

 (   ) غیر منتظم        (  ) ال یوجد سجل اشتراكاتاالنتظام في دفع االشتراكات: (   ) منتظم
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 ٧- بیان بأعضاء مجلس إدارة الجمعیة:  ( عبأت بملف االكسل المرفق 2-ج ):
 

 ٨- المدیر التنفیذي

...........................( تم تعبئتها بالنموذج المرفق   )
رقم الهویة :  

  
 
 
 

 اجمالي عدد العاملین: ............................................  عبأت بملف االكسل المرفق(2-و)

 عدد الموظفین بدوام كامل :.......................................عدد الموظفین بدوام جزئي :......................................................

 (  X  ) غیر كافي (         )  كافيعدد العاملین بالجمعیة:

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

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

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

اجمالي عدد المحاسبین :..........................................................................تعبأ بملف االكسل المرفق (2-د)
 

 
 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح1.

 الهیئة اإلداریة والتنظیمات اإلداریة1-

 ١- الجمعیة العمومیة:
 إجمالي عدد أعضاء الجمعیة العمومیة فیبدأ عام  ٢٠١٦ م : العدد اإلجمالي: (     ٦     ) رجل. (      ١٩    )

 امرأة.

  (      ٦    ) رجل. (    ١٩إجمالي عدد أعضاء الجمعیة العمومیة في نهایةعام٢٠١٦  م العدد اإلجمالي:

 ) امرأة.

 زیادة/نقص (    ٠    ) عضوإجمالي التغیر في عدد األعضاء من بدایة السنة:

 المالحظات المتعلقة إن وجدت:  ................................................لم یتم عقد اجتماع جمعیة عمومیة بعد .................

 االجراءات المتعلقة إن وجدت:  ......
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 ٢- اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي  (تعبأ بملف االكسل المرفق):

 

 الكشف التفصیلي عدد الحضور تاریخه

 بالحضور

 والمنوبین ومن

 ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من

 الدعوة نیابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانیة

 لم یكتمل

 مرفق  مرفق  

 

 ٣- هل تم منع بعض أعضاء الجمعیة العمومیة من التصویت على بعض القرارات لوجود مصلحة

  شخصیة؟

 () نعم (X) ال

 تعبأ بملف االكسل المرفق (3-أ)

 مالحظات السبب اسم العضو

   

 

 () تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعیة العمومیة

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

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

 

 ٤- هل عقدت اجتماعات جمعیة عمومیة غیر عادیة:   (    ) نعــــم             (  X )ال

 

 تعبأ بملف االكسل المرفق ( 3-ب ):

 
 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 7

 
 



 
 رقم

 االجتماع

 عدد تاریخه

 الحاضرین

 الجهة الطالبة الوزارة،

مجلس اإلدارة، 25

 ٪من الجمعیة العمومیة

 سبب

 االجتماع

 مالحظات المحضر

  مرفق     

 () تم رفع المحاضر الخاصة بجمیع اجتماعات الجمعیة العمومیة غیر العادیة

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

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

 

 :٥- اللجان الدائمة
 (     X ) یوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعیة

 (   X   ) حقت اللجان الغرض من تنفیذها من حیث انتظام االجتماعات وطریقة التشغیل وفعالیة القرارات

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

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

 

 اجتماعات اللجان الدائمة  (تعبأ بملف االكسل المرفق (3-ج) ):

 مرفق المحضر أهم القرارات تاریخه رقم االجتماع اللجنة

     

 () تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

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

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

 
 
 

 ٦- مجلس اإلدارة والجهاز التنفیذي:

....................................................................................
تاریخ انتخاب أعضاء مجلــس اإلدارة الحــالـي 

 
...............................................................................
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.....................................................................
تاریخ إنتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي  

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

 عدد أعضاءالمجلس االداري حالیًا:  (     9   )عضوًا

 بزیادة عن الالئحة األساسیة (       0    )عضوا أو نقص (  0      ) عضوًا

..........................
بسبب  

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

 منهم (      9      ) باالنتخاب من قبل الجمعیة العمومیة، ومنهم   (       0     ) بالتعیین من قبل الوزارة

 (    X     ) جمیع أعضاء مجلس اإلدارة لیسوا موظفین داخل الجمعیة باستثناء من وافقت علیه الوزارة

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

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

 

 نسبة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین هي ........100.. % من سائر أعضاء المجلس .

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

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

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2017 : (تعبأ بملف االكسل المرفق 3-د ):

 مرفق سبب عدم التنفیذ (تم تنفیذها (نعم/ال أهم القرارات تاریخه رقم االجتماع

 المحضر

      

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

 االجراءات المتعلقة إن وجدت:
........................................................................................................................................................................................................ 
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 هل تم منع بعض أعضاء مجلس اإلدارة من الحضور/النقاش/التصویت في بعض االجتماعات لوجود مصلحة

  شخصیة؟

 (       ) نعم    (        ) ال

 (تعبأ بملف االكسل المرفق 3-هـ ):

 نوع المنع تاریخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصویت

 موضوع القرار/االجتماع

 الذي حصل فیه المنع

 اسم

 العضو

 السبب

      

 

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

 (X) تم رفع المحاضر الخاصة بجمیع اجتماعات مجلس اإلدارة

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

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

.. 

 

 +نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة (  80%  معدل  ) 

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

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

 ٧-  التنظیمات اإلداریة:
 هل تم تفویض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت علیها الالئحة التنفیذیة  ألشخاص خارج

 الجمعیة أو شركات أخرى  () نعم     (X) ال

 إذاكانت االجابةنعم،یجب توضیح المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟  تعبأ بملف االكسل المرفق ( 3-و )

 سبب التفویض الجهة المفوضة المهام المفوضة فیه االختصاص
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 المالحظات المتعلقة إن وجدت:

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

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

 

  هل توجد آلیة محددة لتحدید راتب المدیر التنفیذي والموظفین القیادیین في الجمعیة:

  (   X    )نعم(      ) ال

 

 إذا كانت اإلجابة نعم، فهل آلیة تحدید راتب المدیر التنفیذي والموظفین القیادین تتضمن مراجعة أشخاص مستقلین

 ومقارنة مرجعیة،مع التوثیق    (       )نعم(       ) ال

 إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللیة التي حدد بها راتب المدیر التنفیذي؟

 اآللیة
..................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعیة سواء النقدیة أو الثابتة أو المتنقلة؟   (    ) نعم(   X   ) ال

 إذا كانت اإلجابة نعم،یجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  تعبأ بملف االكسل المرفق (3-ز)

 المبلغ المحول أو تاریخ التحول نوع التحول

 قیمته

 سبب

 التحول

 االجراء

 المتخذ

 () اختالس

 () صرف أموال أو استخدامها  في مجال غیر

 مصرح

 () صرف أموال أو استخدامها في غیر ما

 خصصها له المتبرع دون علمه

    

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

. 
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 االجراءات المتعلقة إن

وجدت: ......................................................................................................................................................................................................
.. 
 

 (X) تحویل() نقدا یتم الصرف من أموال الجمعیة بواسطة: () شیكات

 في حالةالصرف نقدًایوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف: تعبأ بملف االكسل المرفق ( 3-ح )

أوجه
..............................................................................................

 المبلغ المصروف نقداً 

.......................................................................................
الصرف 

 
 

     (        ) الهل تحتفظ الجمعیة بمحاضر االجتماعات؟    (    X   ) نعم

   (    X    ) الیــتـــم البحث االجتماعي سنویا:  (       ) نعم

..................................................لیس لدى الجمعیة مستفیدین ......................................
 وضح السبب  

 ملفات البحث:

 () غیر مستكملة() مستكملة

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

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

 

 

 

 
 

 السیاسات واللوائح والسجالت والمستندات اإلداریة2-

 ١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعیة:

  الئحة النظام األساسي للجمعیة1-
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-2 

-3 

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

. 
 االجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

     (      ) الیوجد نظام خاص للتوظیف بالجمعیة:   (   X    ) نعم

 یوجد الئحة لموظفي الجمعیة معتمدة من مجلس اإلدارة, تشتمل على سلم األجور والرواتب, المكافآت, الترقیات,

     (      ) الاإلجازات, مكافأة نهایة الخدمة........ وغیرها:  (   X   ) نعم

     (       ) الیوجد نظام الجازات الموظفین:   (    X    ) نعم

 یوجد الئحة أو معاییر مطبوعة لصرف المساعدات, موافق علیها من الجمعیة العمومیة أو مجلس اإلدارة  () نعم

 (ال ینطبق ) ال

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

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

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢- السجالت
 أ- السجالت اإلداریة

 
 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 13

 
 



 
 

 تستخدم الجمعیةالسجالت التالیة:  تعبأ بملف االكسل المرفق (3-ط),(3-ي)

 هل تستخدمه السجل 

 الجمعیة (نعم/ال)

 هل یعبأ بطریقة

 منتظمة (نعم/ال)

 مالحظات

  لم یتم فتح باب العضویة بعد   سجل العضویة السجالت اإلداریة

 لم یتم فتح باب العضویة بعد   سجل االشتراكات

  نعم نعم سجل اللجان

 سجل اجتماعات مجلس

 اإلدارة

  نعم نعم

 سجل اجتماعات الجمعیة

 العمومیة

  نعم نعم

   ال سجالت أخرى

  نعم نعم سجل النشاطات السجالت الفنیة

   ال سجل المنتفعین

   ال سجالت أخرى

 السجالت والدفاتر

 المالیة

   نعم دفتر یومیة عامة

   نعم سجل األصول الثابتة

   ال سجل التبرعات العینیة

   نعم سجل التبرعات النقدیـة

   الینطبق سجل المستودعات

   نعم دفتر األستاذ العام

   نعم دفــتر الصندوق

   نعم دفـتر حركــة البنك
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   نعم سـجــل العهدة

 

 

 السجالت والمستندات لدى الجمعیة:    (    X  )كافیة        (        )غیر كافیة.

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

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

.. 
 

 ب ـ السندات واإلیصاالت واألذونات:

 (X) سند قبض(وسند صرف() سندقیدیومیة() إیصال استالم تبرعات عیني ونقدي

 () إیصال استالم اشتراكات(X) إذن صرف() إذن إضافة() أي سندات/إیصاالت/أذونات أخرى

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

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

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

 

 ج ـ السیاسات:

 في حالة وجود     (       ) الهل الجمعیة لدیها سیاسة مكتوبة لتضارب المصالح:      (     X   ) نعم

 السیاسة، نرجو إرفاقها

 

 في حالة وجود     (       ) الهل الجمعیة لدیها سیاسة مكتوبة لحمایة المبلغین:        (   X     ) نعم

 السیاسة، نرجو إرفاقها

 

     (هل الجمعیة لدیها سیاسة مكتوبة لبیان المدة الزمنیة لالحتفاظ بالسجالت: :       (    X    ) نعم

  ) ال

 في حالة وجود السیاسة، نرجو إرفاقها
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      (       ) الهل الجمعیة لدیها سیاسة مكتوبة لضمان سریة المعلومات الشخصیة للداعمین:  (    X    ) نعم

 في حالة وجود السیاسة، نرجو إرفاقها

 

      (        ) الهل تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس اإلدارة قبل تسلیمه في الربع األخیر: (       ) نعم

 طریقة العرض
..................................................................................................................................................................................................................

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

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

. 
 االجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

 

 

 د ـ اإلفصاح:

 المفوضین بالسحب من أرصدة الجمعیة هم: تعبأ بملف االكسل المرفق (3-ك)

.............................................
اإلدارة 

.....................................................
المهنة بمجلس  

...............................................
 االسم 

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

. 
 االجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

 وضح كیف تم االفصاح عن الوثائق التالیة:

 موقع 

 الجمعیة

 ُتفصح

 مباشرة

 عند

 الطلب

 ال یفصح

 عنها

 ال توجد

   X  وثائق التنظیم والحوكمة الخاصة بالجمعیة

   X  نموذج البیانات الوطني

    X  سیاسة تضارب المصالح

 
 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 16

 
 



 
   X  القوائم المالیة

     X سیاسة الخصوصیة واالحتفاظ بالوثائق وإتالفها

    X أسماء أعضــاء مجالـس اإلدارة

   X  راتب المدیر

     X أسماء الموظفین القیادیین في الجمعیة

 اسم وعنوان وهاتف الشخصا لمسؤول عن االحتفاظ بسجالت

 ووثائق الجمعیة

 X    

     القائم بالبحث

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

. 
 االجراءات المتعلقة إن

وجدت: ......................................................................................................................................................................................................
.. 
 
 
 
 
 
 
 

 هل یوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء والموظفین القیادیین لة عالقة عائلیة او تجاریة مع عضو

  مجلس إدارة أو مدیر أو موظف قیادیا اخر في الجمعیة؟ تعبأ في ملف االكسل المرفق (3-ل)

 (       ) نعم           (   X    ) ال

 نوع العالقة منصبه اسم الموظف ذي الصلة منصبه اسم الموظف

     

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

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

 
 یرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجاریة تمت بین عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدیر

 مؤسسة مانحة تمنح الجمعیة خالل السنوات األربعة الماضیة  تعبأ في ملف االكسل المرفق (3-م)
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 اسم عضو

 المجلس

 الطرف الثاني

 في الصفقة

 عالقة الطرف

 الثاني بالجمعیة

 تاریخ

 بدایةالصفقة

 تاریخ انتهاء

 الصفقة

 قیمة الصفقة

      

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

. 
 االجراءات المتعلقة إن

وجدت: ......................................................................................................................................................................................................
.. 
 

 ما الجهات التي تلقت تعویضات مالیة منا لجمعیة لقاء تعامالت تجاریة (تقدیم خدمات،منتجات الخ) مع الجمعیة،إن

 وجدت. (المبالغ التي فوق 10000 مع وصف الخدمة وذكر قیمة التعویض:  تعبأ في ملف االكسل المرفق (3-ن)

 

 قیمة التعویض وصف الخدمة الجهة

 ١١٥٠٠ شهریا  إدارة حسابات التواصل االجتماعي مؤسسة المشاركة السریعة لالتصاالت

   

   

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

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

 

 

 

 یرجى اإلفصاح عن جمیع المبالغ المالیة التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظیر خدمات أو منتجات قدمها

 للجمعیة (باستثناء التعویضات التي یتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت) وذلك خالل

 السنوات األربعة الماضیة:  تعبأ في ملف االكسل المرفق (3-ص)

 

 التاریخ سببه قیمة المبلغ الذي تلقاه اسم العضو

    الیوجد
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 المالحظات المتعلقة إن

 وجدت: ..........................................................................................................................................................................

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

 

 

 

 
 البیانات المالیة2.

 

  التبرعات واإلیرادات خالل عام ٢٠١٦ م: تعبأ في ملف االكسل المرفق (4-أ)1-

   بدأت جمعیة رفیدة المصروفات واستقبال التبرعات في فبرایر ٢٠١٧

  مالحظات  المبلغ  البیان

      التبرعات النقدیة
      افراد

      مؤسسات مانحة
      شركات وجهات

      أخرى
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      التبرعات العینیة
      افراد

      مؤسسات مانحة
      شركات وجهات

      أخرى
      إعانات ومنح حكومیة

      منح حكومیة نقدیة
      منح حكومیة عینیة

      الزكاة
      زكاة نقدیة
      زكاة عینیة

      تبرعات وایرادات األوقاف
      تبرعات لبناء أوشراء أوقاف

      ایرادات وریع أوقاف
     أخرى ( یتم تفصیلها )

      ایرادات
      اشتراكات األعضاء

      مبیعات السلع والخدمات
      ایرادات عقاریة
      ارباح استثمار

      ارباح بیع أصول ثابتة
      رسوم البرامج

 إیرادات أخرى  ( یتم تفصیلها )
 
 

    

      إیرادات أو تبرعات أخرى ( یتم تفصیلها
      
      
      

      إجمالي التبرعات واإلیرادات والمنح
 
 
 
 

 المصروفات خالل عام ٢٠١٦ م:  تعبأ في ملف االكسل المرفق (4-ب)2-
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 بدأت جمعیة رفیدة المصروفات واستقبال التبرعات في فبرایر ٢٠١٧

 إجمالي  البیان
  المصروف

  توزیع المصروفات

 مصاریف
  اإلدارة

 مصاریف
 مجلس

 اإلدارة (
  الحوكمة )

 مصاریف
 جمع

  األموال

 مصاریف
 التشغیل المحملة

 على البرامج
  واالنشطة

 مصاریف
 البرامج

  واألنشطة

              المصاریف التشغیلیة
              الرواتب والبدالت
             المكافات والحوافز

              تكالیف السفر
              اإلیجارات

              الصیانة واالصالحات
              الكهرباء والمیاة
              الهاتف والبرید

              تكالیف االستشارات
              الملتقیات والمؤتمرات

              الدعایة واالعالن
              ضیافة

 مصاریف أخرى ( یتم
  تفصیلها )

            

-1             
-2             
-3             

              مصاریف األنشطة
 مصاریف البرامج

  واألنشطة العامة
            

              مصاریف الزكاة
 مصاریف التبرعات

  والهبات المقیدة
            

 مصاریف التبرعات
  والهبات غیر المقیدة

            

              مصاریف األوقاف
 مصاریف برامج وانشطة

  أخرى ( یتم تفصیلها
            

-1             
-2             
-3             
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              إجمالي المصروفات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرامج واألنشطة3.
 :نرجو  وضع وصف موجز لمهمة(رسالة) الجمعیة التي تعمل على تحقیقها

 نلتزم بتعزيز صحة المرأة من خالل تقديم المعلومات الموثوقة و البرامج الفعالة و المساهمة 
 االستراتيجية في توجيه السياسات التي تخدم صحة المرأة في المملكة

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

 

 

 هل تتم مطابقة البرامج واالنشطة مع اهداف الجمعیة:                      (      x        )نعم(            )ال

 اذا كان الجواب ال اذكر

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

 اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التي نفذتها الجمعیة خالل عام مرتبة ترتیب تنازل یحسب المصاریف

 تعبأ بملف االكسل المرفق (5-أ)
 وصف للبرامج والخدمات والنشاطات نوع البرنامج أو النشاط أوالخدمة
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 بیان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعیة  تعبأ بملف االكسل المرفق (5-ب),(5-ج)

 نوع البرنامج أو
 النشاط أو
 الخدمة

 إجمالي عدد عدد المستفیدین
 المستفیدین

 رمز النشاط المصروفات اإلیرادات

 عدد المستفیدین غیر سعودیین عدد المستفیدین السعودیون
 برسوم معفى

 مخفضة
 برسوم معفي برسوم

 مخفضة
 برسوم

 

 

 

 

 

 بیان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعیات للمستفیدین وحجمها  تعبأ بملف االكسل المرفق (5-ج)
 اجمالي مبلغ المساعدات إجمالي عدد المستفیدین عدد المستفیدین نوع المساعدات

 غیر سعودیون سعودیون

         مساعدات أیتام

         مساعدات أرامل

         مساعدات مطلقات

         مساعدات ظروف خاصة

         مساعدات عینیة

         أخرى

         المجموع
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