 .1البيانات األساسية للجمعية األهلية
أ -البيانات التسجيلية والديموجرافية
 -1االسم الرسمي للجمعية/للفرع كامــال :جمعية البرباملنطقة الشرقية
( -2اسم الشهرة للجمعية/الفرع( يف حالة كونه مغاير لالسم الرمسي :بر الشرقية
.

 -٣نوع مقرالجمعية )√( :مقررئيس

() فرع

رقم تسجيل املقرالرئيس . 24(....
رقم تسجيل الفرع/الفروع () 24
 -4التصنيف النوعي للجمعية ( تقديم خدمات اجتماعية وتنموية )
 -٥نوع الجمعية )( :رجالي

( √) رجالي/نسائي

() نسائي

 -٦تـ ــاري ــخ تأسيس الجمعية/الفرع1٣97/٦/12 :هـ
 -7تاريخ ىتسجيل الجمعية/الفرع1٣97/٦/12ه
 -٨شهادة تسجيل الجمعية/الفرع ) √ ( :موجودة

( ) غيرموجودة

 -9هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع )√( :نعم

( ) ال

(√ ) اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج
( √) اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع
(√) اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 -1٠منطقة الجمعية/الفرع املنطقة الشرقية
 -11املحافظة :الدمام

..

 -12املدينة :الدمام
النموذج الشامل لبيانات اجلمعيات األهلية

2

 -1٣املوقع باإلحداثيات2٦.4٣.4٠4٠.٥٠.112417 :
 -14نطاق الخدمة :املنطقة الشرقية
 -1٥عدد املكاتب تحت إدارة املقر الرئيس/الفرع 1٠ :فروع

ب -بيانات التواصل
 -1الع ـنــوان الوطني للجمعية/للفرع:
رقماملبنى..........................................اسم الشارع األميرمنصور

الح ـ ـي محمد بن سعود

املدينة الدمام الرمزالبريدي ٣14٦1 .الرقم االضافي
رقم جوال الجمعية() ٠٥٠4947٥٥٠رقـ ـ ــم ال ـف ـ ــاكـ ــس٠1٣

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

رق ـ ــم صن ــدوق البـريد  2٦2٨الرمزالبريدي ٣14٦1

البريـ ـ ـ ــداإللكترونــي  ALBER@ALBER.ORG.SAاملوقع االلكتروني WWW.ALBERLIVE.NET
()املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء
(√) البريد اإلليكتروني مفعل

 -2اسم مديرالجمعية سمير بن عبدالعزيزالعفيصان
عنوان مديرالجمعية :.الدمام
املدينة  :الدمام ..
املنطقة  :الشرقية
الحي :حي األميرمحمد بن سعود
الشارع :األميرمنصور
رقم املبنى.................................................................................................................................الرقماالضافي
رقم الهاتف الثابت للمدير ٠1٣٨٠٦٠٠2٣

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

رقم جوال املدير٠٥٥٥٨4٨٨٣٥ :
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البيانات اإلدارية
أ-

الهيكل اإلداري

 -1عدد األعضاء املؤسسين( ) ٥٥عضوا .
 -2عددأعضاءمجلس اإلدارةطبقا لالئحة األساسية للجمعية ( .)12عضوا.
 -٣الحداألدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة(  4مرات)
 -4دورة مجلس اإلدارة(  ) 4سنوات
 -٥اللجان الدائمة املؤسسة من قبل الجمعية العمومية التفاصيل بالتقريرالسنوي
 -٦بيانات بأعضاءالجمعية العمومية موضحة بالتقريرالسنوي
 -٨املديرالتنفيذي
الجنسية ( سعودي )

رقم الهوية ) 1٠٠2٥4792٣ ( :

نوع العمل ( دوام( كلي/جزئي(

املؤهل بكالوريوس علوم

( )٨ساعات

الجهة التي تتحمل الراتب ( جمعية البرباملنطقة الشرقية ) مدة خدمته بالجمعية (  21سنة )
رقم الحاسب( )1٠٠22٥4792٣

رقم التسجيل ( ) 24
مسجل بالتأمينات )√ ( :نعم

( ) ال

هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟
والسبب

(√) متفرغ

( ) غيرمتفرغ
( )

( √ ) نعم

ال،

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

اجمالي عدد العاملين.......................................................................... :تعبأ بملف االكسل املرفق(-2و)
عدد املوظفين بدوام كامل..................................................................:عدد املوظفين بدوام جزئي

.............................................................................................................:

(

) كافي

(

) غيركافي

عدد العاملين بالجمعية:
بسبب............................................................................................................................................................................................................................................................................................
اجمالي عدد املحاسبين..............................................................................................................................:تعبأ بملف االكسل املرفق (-2د)
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 .2الحوكمة واإلدارة واإلفصاح

أ-

الهيئةاإلدارية والتنظيمات اإلدارية :

 -1الجمعيةالعمومية:
إجمالي عددأعضاءالجمعية العموميةفي بداية عام  2٠1٦م  :العدد اإلجمالي ٥٥٠ :عضو ( )2٣٠رجل ) ٣٠٠ ( .امرأة.
إجمالي عددأعضاءالجمعية العموميةفي نهايةعام 2٠1٦م العدد اإلجمالي ) 29٨( 929:رجل ) ٦٣1 ( .امرأة.
اجمالي التغيرفيعدداألعضاءمن بداية السنة:

زيادة/نقص (  ) ٣79عضو

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

 -2اجتماع الجمعية العمومية السنوي (تعبأ بملف االكسل املرفق):
تاريخه

عدد الحضور
أصالة

نيابة

الكشف التفصيلي

عقد االجتماع من

بالحضور واملنوبين

الدعوة

الدعوة

لم

ومن ناب عنهم

األولى

الثانية

يكتمل

مرفق

محضر االجتماع

مرفق

 -٣هل تممنع بعض أعضاءالجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارت لوجود مصلحة شخصية؟
() نعم () ال
تعبأ بملف االكسل املرفق (-٣أ)
اسم العضو

السبب

() تم رفع الكشوف واملحاضرالخاصة باجتماع الجمعية العمومية
 -4هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غيرعادية ) ( :نع ــم

مالحظات

( )ال

تعبأ بملف االكسل املرفق ( -٣ب ):
النموذج الشامل لبيانات اجلمعيات األهلية
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رقم االجتماع

تاريخه

عدد الحاضرين

الجهةالطالبةالوزارة،

املحضر

سبب االجتماع

مالحظات

مجلساإلدارة،
٪25منالجمعيةالعمومية
مرفق
() تم رفع املحاضرالخاصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية غيرالعادية

 -٥اللجان الدائمة:
(
( 

) يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية
) حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات

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

رقم االجتماع

أهم القرارات

تاريخه

مرفق املحضر

() تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

 -٦مجلس اإلدارة والجهازالتنفيذي:
تاريخ انتخاب أعضاء مجلــس اإلدارة الحــالـي14٣7/٠9/24 

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

تاريخ إنتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي .......................................................1441/٠9/2٣
عددأعضاء املجلس االداري حاليا ) 14 ( :عضوا
) عضوا

بزيادة عن الالئحة األساسية ( ) 2عضوا أو نقص (
بسبب .......................................................................................................................... ..................................................................................................................
) بالتعيين من قبل الوزارة

منهم (
) باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية ،ومنهم ( 
(  ) جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة

نسبة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين هي  % ..................من سائرأعضاءاملجلس.

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام ( :2٠1٦تعبأ بملف االكسل املرفق -٣د ):
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رقم االجتماع

تاريخه

تم تنفيذها (نعم/ال)

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

مرفق
املحضر

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

) نعم (

) ال

(تعبأ بملف االكسل املرفق -٣هـ ):
رقم االجتماع

تاريخه

نوع املنع

موضوع القرار/االجتماع الذي

اسم

حضور/نقاش/تصويت

حصل فيه املنع

العضو

السبب

() تم عقد مجلس اإلدارة بشكل منتظم ( 4اجتماعات على األقل متوزعة على األرباع)
() تم رفع املحاضرالخاصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدارة
نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة ( ) +
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 -7التنظيمات اإلدارية:
هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية ألشخاص خارج الجمعية أو
شركات أخرى () نعم ( )ال
إذاكانت االجابة نعم ،يجب توضيح املهمة ،والجهة املفوضة والسبب؟ تعبأ بملف االكسل املرفق ( -٣و )
االختصاص

الجهة املفوضة

املهام املفوضة فيه

سبب التفويض

هل توجدآلية محددة لتحديد راتب املديرالتنفيذي واملوظفين القيادين في الجمعية)  ( :نعم(

) ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،فهل آليةتحديد راتب املديرالتنفيذي واملوظفين القيادين تتضمن مراجعةأشخاص مستقلين
) ال

ومقارنةمرجعية ،مع التوثيق ( ) نعم(
إذا كانت اإلجابة ال ،فما هي اآللية التي حدد بها راتب املديرالتنفيذي؟
اآللية ...........................................................................................................................................................................................................................................
هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟ (
إذاكانتاالجابةنعم،يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة :تعبأ بملف االكسل املرفق (-٣ز)
نوع التحول

تاريخ التحول

) نعم

املبلغ املحول أو قيمته

(  ) ال
االجراء

سبب
التحول

املتخذ

() اختالس
() صرف أموال أو استخدامها في مجال غير مصرح
() صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له
املتبرع دون علمه

يتم الصرف من أموال الجمعيةبواسطة )( :شيكات

( )تحويل

() نقدا

في حالةالصرف نقدايوضح إجمالي املبلغ املنصرف وأوجه الصرف:تعبأ بملف االكسل املرفق ( -٣ح )
املبلغ املصروف نقدا..............................................................................................أوجه الصرف.............................. .........................................................
هل تحتفظ الجمعيةبمحاضراالجتماعات؟ (  ) نعم (
( ) ال
ي ـت ــم البحث االجتماع يسنويا ) ( :نعم
النموذج الشامل لبيانات اجلمعيات األهلية
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وضحالسبب

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

ملفاتالبحث:
() مستكملة

() غيرمستكملة

ب -السياسات واللوائح والسجالتواملستندات اإلدارية
 -1أنواعاللوائح التي تستخدمها الجمعية:
-1
-2
-٣
) ال

(

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

مكافأة نهاية الخدمة ........وغيرها )  ( :نعم (
( ) ال
يوجد نظام الجازات املوظفين ) ( :نعم
يوجد الئحة أو معاييرمطبوعة لصرف املساعدات ،موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة ( )نعم () ال

 -2السجالت
أ -السجالتاإلدارية
تستخدم الجمعيةالسجالت التالية :تعبأ بملف االكسل املرفق (-٣ط)-٣(،ي)
السجل
السجالت اإلدارية

هل تستخدمه

هل يعبأ بطريقة

الجمعية (نعم/ال)

منتظمة (نعم/ال)

سجاللعضوية



سجل االشتراكات



سجل اللجان



سجالجتماعاتمجلساإلدارة



مالحظات
يستخدم
آليا
يستخدم
آليا
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سجالجتماعاتالجمعيةالعمومية 
سجالت أخرى
السجالت الفنية

سجل النشاطات



سجل املنتفعين



يستخدم
آليا
يستخدم
آليا

سجالت أخرى
السجالت والدفاتر

دفتريومية عامة



املالية

يستخدم
آليا

سجل األصول الثابتة



سجل التبرعات العينية



سجاللتبرعاتالنقديـة



سجل املستودعات



دفتراألستاذالعام



دفــترالصندوق



دفـترحركــةالبنك



سـجــاللعهدة



يستخدم
آليا
يستخدم
آليا
يستخدم
آليا
يستخدم
آليا
يستخدم
آليا
يستخدم
آليا
يستخدم
آليا
يستخدم
آليا

السجالت واملستندات لدىالجمعية)  ( :كافية

(

)غيركافية.
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ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات:
( )سندقبض( )سندصرف( )سندقيديومية( )إيصاالستالمتبرعاتعينيونقدي
( )إيصاالستالم اشتراكات( )إذن صرف( )إذن إضافة( )أيسندات/إيصاالت/أذونات
أخرىتذكر:........................................................................................................................................................

ج ـ السياسات:
هل الجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلتضارباملصالح )  ( :نعم
هل الجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلحمايةاملبلغين:

(  ) نعم

(

) ال

في حالة وجود السياسة ،نرجو إرفاقها

(

) ال

في حالة وجود السياسة ،نرجو إرفاقها

هل الجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلبياناملدةالزمنيةلالحتفاظبالسجالت: :

) نعم

( 

( ) ال

في حالة وجود السياسة ،نرجو إرفاقها
هل الجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلضمانسريةاملعلوماتالشخصيةللداعمين )  ( :نعم
في حالة وجود السياسة ،نرجو إرفاقها

( ) ال

( ) ال

هل تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير )  ( :نعم
طريقة العرض ...................................................................................................................................................................................................................................

د ـ اإلفصاح:
املفوضين بالسحب من أرصدةالجمعيةهم:تعبأ بملف االكسل املرفق (-٣ك)
االسم...................................................................................................................املهنةبمجلس.....................................................................................................اإلدارة.......................
..................................................................................................................................................................................................................................

وضح كيف تم اإلفصاح عنا لوثائق التالية:
موقع

ُ
تفصح

الجمعية

مباشرة عند

ال يفصح عنها

ال توجد

الطلب
وثائق التنظيم والحوكمةالخاصةبالجمعية





نموذجالبياناتالوطني
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سياسةتضارباملصالح



القوائماملالية





سياسةالخصوصيةواالحتفاظبالوثائقوإتالفها





أسماءأعضــاءمجالـساإلدارة





راتباملدير



أسماء املوظفين القياديين في الجمعية





اسموعنوانوهاتفالشخصاملسؤولعناالحتفاظبسجالتووثائقالجمعي





ة
القائمبالبحث


هل يوجدأحدمن أعضاء مجلس اإلدارة أواملدراءاواملوظفين القياديين لةعالقةعائليةاوتجاريةمععضو مجلس إدارة أو مديرأو
موظف قيادياخرفيالجمعية؟تعبأ في ملف االكسل املرفق (-٣ل)
(

) نعم

(  ) ال

اسم املوظف

اسم املوظف ذي الصلة

منصبه

نوع العالقة

منصبه

يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مديرمؤسسة مانحة تمنح
الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية تعبأ في ملف االكسل املرفق (-٣م)
اسم عضو

الطرف الثاني في

عالقة الطرف الثاني

تاريخ

املجلس

الصفقة

بالجمعية

بدايةالصفقة

تاريخ انتهاء الصفقة

قيمة الصفقة

ما الجهاتالتيتلقتتعويضاتماليةمنالجمعيةلقاءتعامالتتجارية( تقديمخدمات،منتجاتالخ )معالجمعية،إنوجدت( .املبالغالتيفوق
1٠٠٠٠معوصفالخدمةوذكرقيمةالتعويض :تعبأ في ملف االكسل املرفق (-٣ن)
الجهة

وصف الخدمة
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يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظيرخدمات أو منتجات قدمها للجمعية (باستثناء
تعويضاته التي يتلقاها باعتبارعمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت) وذلك خالل السنوات األربعة املاضية :تعبأ في ملف
االكسل املرفق (-٣ص)
اسم العضو

قيمة املبلغ الذي تلقاه

التاريخ

سببه

 .٣البيانات املالية
 -1التبرعات وااليرادات خالل عام  2٠1٦م:تعبأ في ملف االكسل املرفق (-4أ)
البيان
التبرعات النقدية

املبلغ

مالحظات

38,759,684

افراد
مؤسسات مانحة
شركات وجهات
أخرى
التبرعات العينية

9,863,290
افراد
مؤسسات مانحة
شركات وجهات
أخرى
إعانات ومنح حكومية

1,800,000
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منح حكومية نقدية

1,800,000
منح حكومية عينية
الزكاة

38,468,652
زكاة نقدية

38,468,652
زكاة عينية
تبرعات وايرادات األوقاف
تبرعات لبناء أوشراء أوقاف
ايرادات وريع أوقاف
أخرى ( يتم تفصيلها )

555781.46
1938285.16

ايرادات
اشتراكات األعضاء

13,711,662
مبيعات السلع والخدمات
ايرادات عقارية
ارباح استثمار
ارباح بيع أصول ثابتة
رسوم البرامج
إيرادات أخرى ( يتم تفصيلها )

29٠42٠٠
٨2442
2٦22٣9٥1

إيرادات أو تبرعات أخرى ( يتم تفصيلها

إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح

147٨٥47٥4
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 -2املصروفات خالل عام  2٠1٦م :تعبأ في ملف االكسل املرفق (-4ب)
البيان

املصاريف التشغيلية
الرواتب والبدالت
املكافات والحوافز
تكاليف السفر
اإليجارات
الصيانة واالصالحات
الكهرباء واملياة
الهاتف والبريد
تكاليف االستشارات
امللتقيات واملؤتمرات
الدعاية واالعالن
ضيافة
مصاريف أخرى ( يتم
تفصيلها )
-1
-2
-3
مصاريف األنشطة
مصاريف البرامج واألنشطة
العامة
مصاريف الزكاة

إجمالي
املصروف

توزيع املصروفات
مصاريف
اإلدارة

مصاريف
مجلس اإلدارة
( الحوكمة )

مصاريف
جمع
األموال

مصاريف
التشغيل املحملة
على البرامج
واالنشطة

٣1٦٦4٠٣9
1٨1٥294٣
19٨٨٨2
1٦٨24٣
17٠٣119
1٣٦٣2٣٦
294٣9٨
44٣٥77

1٣٥٨٨1٥
7٦2771

٨4٣٨٣2٠

2٠٣٥1٥4٠
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مصاريف
البرامج
واألنشطة

مصاريف التبرعات والهبات
املقيدة
مصاريف التبرعات والهبات
غير املقيدة
مصاريف األوقاف
مصاريف برامج وانشطة
أخرى ( يتم تفصيلها
-1
-2
-3
إجمالي املصروفات

٣1٦٦4٠٣9

 .4البرامج واألنشطة
نرجو وضع وصف موجزملهمة(رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:
تنمية المستفيد وتمكينه من خالل منظومة متكاملة من البرامج واألنشطة بنهج مؤسسي قائم على الشراكة المجتمعية
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

هل تتم مطابقةالبرامج واالنشطةمع اهداف الجمعية :
اذا كان الجواب ال اذكرالسبب

(



)نعم(

)ال

........................................................................................................................................................................................................:

اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التينفذتهاالجمعيةخاللعاممرتبةترتيبتنازليحسباملصاريف تعبأ بملف االكسل
املرفق (-٥أ)

وصفللبرامجوالخدماتوالنشاطات
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بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية تعبأ بملف االكسل املرفق (-٥ب)-٥(،ج)
نوع البرنامج أو
النشاط أو
الخدمة

إجمالي عدد
املستفيدين

عدد املستفيدين

اإليرادات املصروفات

عدد املستفيدين غير
عدد املستفيدين
السعوديون
سعوديين
معفى برسوم برسوم معفي برسوم برسوم
مخفضة
مخفضة

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

عدد املستفيدين
سعوديون

إجمالي عدد املستفيدين

اجمالي مبلغ املساعدات

غيرسعوديون

مساعدات أيتام
6523953.5

مساعدات أرامل
مساعدات مطلقات
مساعدات ظروف
خاصة
مساعدات عينية

294٠2٠2
٣4٣4٦٦49

أخرى
املجموع
112571977.9
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رمز النشاط
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