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 البيانات األساسية

مرحبا : حسين حكمي الملف الشخصي االدلة 
خروج


تحميل كل المرفقات

بيانات الجمعية

االسم الرسمي للجمعية

الجمعية الخيرية بمحافظة أحد المسارحة

 لالسم الرسمي)
ً
اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايرا

الجمعية الخيرية بأحد المسارحة

التصنيف النوعي

الخدمات االجتماعية

التصنيف الفرعي االول

خدمات الفئات االجتماعية

التصنيف الفرعي الثاني

خدمات األسرة

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

جنس الفئات المستهدفة

هل لدى الجمعية فروع ؟

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

ذكور وإناث

النعم

النعم

 الفئات المستهدفة

الكل

األرامل
أسر السجناء

أسر المرابطين
أسر المرضى

أسر شهداء الواجب
الفقراء واألسر المحتاجة

أصحاب المشاريع
األطفال

أل

 الفئات العمرية للفئات المستهدفة

الكل

أقل من سبع سنين
من سبعة إلى 18 سنة

من 19 إلى 35 سنة
من 36 إلى 60 سنة

أكبر من 60 سنة

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

النعم

رقم شهادة
التسجيل

229

تاريخ تسجيل الجمعية (ميالدي)

09/27/2002

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد
(ميالدي)

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

النعم

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

النعم

اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو
مسجل

النعم

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

النعم

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة جƠƠازان

المدينة

أحد المسارحة

الحي

الحامضه

اسم الشارع

طريق الملك عبدالله

رقم المبنى

7572

الرمز البريدي

86223

صندوق البريد

138

الرقم اإلضافي

4628

رقم الجوال

966534999147

الهاتف

0555788857

الفاكس

اختر الموقع الجغرافي من0173190304  
الخريطة

نوع المقر

ملك

الموقع االلكتروني

ww.ahad-masarha-ber.org.sa

البريد االلكتروني

khairia-ahad@hotmail.com

بيانات التواصل االجتماعي

https://ncnp.gov.sa/ar/services
https://areeb.co/Pages/UserProfile.aspx
https://areeb.co/Pages/Guides.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$lbtnLogout','')
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Twitter تويتر

https://twitter.com/berahadmsarha

Instagram انستقرام

https://instagram.com/XXXXX

Facebook فيسبوك

https://facebook.com/XXXXX

الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التعبئة وليس تحت اإلنشاء

النعم

البريد اإللكتروني مفعل

النعم

النطاق الجغرافي

 النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

الكل

منطقة الحدود الشمالية
المنطقة الشرقيƠƠƠة

منطقة الباحƠƠة
منطقة الجƠƠƠوف
منطقة الريƠƠƠاض

م القصي منطقة

مركز التنمية االجتماعية

مركز التنمية االجتماعية بجازان

Map data ©2022 Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

8

الموظفين (إناث)

5

الموظفين
(سعوديون)

13

الموظفين (غير
سعوديون)

0

الموظفين (دوام
كلي)

13

الموظفين (دوام
جزئي)

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية)

13

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - الغير سعوديون)

0

عدد أعضاء الجمعية العمومية

العدد الحالي (ذكور)

66

العدد الحالي (اناث)

0

العدد بداية العام
(ذكور)

66

العدد بداية العام
(اناث)

0

العدد نهاية العام
(ذكور)

66

العدد نهاية العام
(اناث)

0

التغير في عدد أعضاء عن الالئحة

هل يوجد تغيير في عدد أعضاء عن الالئحة؟

النعم

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2021)

1

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2021)

0

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (2021)

9

أخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2021

(عرض المرفق) إرفاق التقرير

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

https://maps.google.com/maps?ll=16.750427,42.926588&z=5&t=m&hl=ar&gl=US&mapclient=apiv3
javascript:__doPostBack('ctl00$body$ucRepAssociations$lbFinalReport','')
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 بيانات األعضاء

 الصفةالجنسرقم الهويةاسم العضو

| عضو مؤسسذكر عبده حسن حكمي

| عضو مؤسسذكر محمد هادي درويش

| عضو مؤسسذكر علي أحمد علي فقيهي

| عضو مؤسسذكر إبراهيم يحيى محمد عطيف

| عضو مؤسسذكر يحيى أبو القاسم حسن حكمي

| عضو مؤسسذكر حسن محمد حسن حكمي

| عضو مؤسسذكر يحيى عبده حسن حكمي

| عضو مؤسسذكر خالد عبده حسن حكمي

| عضو مؤسسذكر حسن علي شيخ حلوي

| المدير التنفيذيذكر1028600391أحمد محمد محمد قشيش

| عضو جمعية عموميةذكر1057930883علي محمد حسن محزري

| عضو جمعية عموميةذكر1062536758ايمن عبده احمد محزري

| عضو جمعية عموميةذكر يحيى موسى علي عبده حكمي

| عضو جمعية عموميةذكر1048360315عبدالله علي احمد مجممي

| عضو جمعية عموميةذكر1064279258حمود علي علي طوهري

| عضو جمعية عموميةذكر1044053922عبدالله علي علي طوهري

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض

عرض
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| عضو جمعية عموميةذكر1041470178محمد ضيف الله عيسى جدع

| عضو جمعية عموميةذكر1040051136إدريس داوود يحيى محزري

| عضو جمعية عموميةذكر1024432260محمد موسى يحي كليبي

| عضو جمعية عموميةذكر1047380272يحيى ضعافي ناصر شراحيلي

| عضو جمعية عموميةذكر1040051144احمد داوود يحي محزري

| عضو جمعية عموميةذكر1065521179محمد هادي فتحي شريفي

| عضو جمعية عموميةذكر1052737010شبيلي أحمد يحيى حامظي

| عضو جمعية عموميةذكر1021866858حسين أحمد يحيى مباركي

| عضو جمعية عموميةذكر محمد هادي أحمد درويش

| عضو جمعية عموميةذكر1026008449ابراهيم صديق احمد هاشمي

| عضو جمعية عموميةذكر1048128704احمد عيسى يحيى فقيهي

| عضو جمعية عموميةذكر1106656521عبدالرحمن حسين محمد فقيهي

| عضو جمعية عموميةذكر1065776195سعود مكبش محمد جعفري

| عضو جمعية عموميةذكر علي ابراهيم هادي حنتول

| عضو جمعية عموميةذكر محمد صديق عبدالله سويدي

| عضو جمعية عموميةذكر عماد حسن علي زعله

| عضو جمعية عموميةذكر1039648686يحيى عبده احمد صفحي

| عضو جمعية عموميةذكر1019167855يحيى منصور حسن عطيف
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| عضو جمعية عموميةذكر1030265563مريع عبده احمد شراحيلي

| عضو جمعية عموميةذكر1005661598عبدالعزيز موسى عبده حنتول

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالرحمن محمد الدريبي

| عضو جمعية عموميةذكر1046644066محمد علي يحيى عجيبي

| عضو جمعية عموميةذكر حسن احمد محمد مجممي

| عضو جمعية عموميةذكر محمد علي هادي مروحي

| عضو جمعية عموميةذكر زيد حسين محمد طالبي

| عضو جمعية عموميةذكر1027845211علي ثابت عيسى حكمي

| عضو جمعية عموميةذكر جابر احمد محمد منقري

| عضو جمعية عموميةذكر علي محمد علي طوهري

| عضو جمعية عموميةذكر عبده محمد علي دغريري

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالله محمد يحيى عطيف

| عضو جمعية عموميةذكر علي حسين عيسى كريري

| عضو جمعية عموميةذكر محمد صديق سويدي

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالرحمن جابر محمد مجممي

| عضو جمعية عموميةذكر عثمان يحيى احمد حدادي

| عضو جمعية عموميةذكر أحمد عال الله العنبري

| عضو جمعية عموميةذكر محمد عماش طوهري
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| عضو جمعية عموميةذكر سلطان موسى منقري

| عضو جمعية عموميةذكر محمد دهل حلوي

| عضو جمعية عموميةذكر علي محمد كريري

| عضو جمعية عموميةذكر محمد عيسى غازي

| عضو جمعية عموميةذكر علي علي قاسم طوهري

| عضو جمعية عموميةذكر عيسى احمد خبراني

| عضو جمعية عموميةذكر1085081667أحمد حاسر أحمد طوهري

| عضو جمعية عموميةذكر1054178957حسن علي عبده فرجي

| عضو جمعية عموميةذكر1041864602محمد علي عياشي شراحيلي

| عضو جمعية عموميةذكر1053865794حسين محمد حسن عجيبي

| عضو جمعية عموميةذكر1082946706احمد صديق محة مخاي

| عضو جمعية عموميةذكر1025501618خالد احمد حسن محزري

| عضو جمعية عموميةذكر1041686534جابر محمد جابر حامظي

| عضو جمعية عموميةذكر1028554499يحي محمد علي ابوطويل

| عضو جمعية عموميةذكر1077147427فيصل عالء ابو طويل

| عضو مجلس إدارةذكر1040051078يحيى داود يحيى محزري

| عضو مجلس إدارةذكر1040671974علي أحمد حنتول

| عضو مجلس إدارةذكر1058959949عامر محمد حسن عجيبي
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| عضو مجلس إدارةذكر1045033196عبدالله عيسى محمد أبو طويل

| عضو مجلس إدارةذكر1045811633محمد علي ناشب شراحيلي

| عضو مجلس إدارةذكر1068426111عبدالله علي إبراهيم عسيري

| عضو مجلس إدارةذكر1053613764عبده إبراهيم محمد كريري

| عضو مجلس إدارةذكر1074441070أحمد محمد علي شراحيلي

| عضو مجلس إدارةذكر1019107620يحيى هادي يحيى شراحيلي

| عضو مجلس إدارةذكر1065801621جالل أحمد علي عواجي

| عضو مجلس إدارةذكر1055011447محمد موسى يحيى فقيهي

| عضو جمعية عموميةذكر1047217334عبداالله محمد موسى منقري

| عضو جمعية عموميةذكر1065303313فيصل موسى علي صفحي

| عضو جمعية عموميةذكر1035832151حسين محمد مضيع فقيهي

| عضو جمعية عموميةذكر1042938843محمد يحيى هادي محزري

| عضو جمعية عموميةذكر1044188587حسين محمد إسماعيل كريري

| عضو جمعية عموميةذكر1040051094مهدي داود يحيى محزري

| عضو جمعية عموميةذكر1047044969نوح أحمد إبراهيم مجممي

| عضو جمعية عموميةذكر1001200243عيسى حسين أحمد حامظي

| عضو جمعية عموميةذكر1041193242موسى عبده محه عقيلي

| عضو جمعية عموميةذكر1068421591يحيى حسن ناشب شراحيلي
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 اجتماعات الجمعية العمومية العادية

 اجتماعات مجلس اإلدارة

| عضو جمعية عموميةذكر1061592810عبداللطيف أحمد علي حنتول

| عضو جمعية عموميةذكر1044429486محمد إبراهيم محمد قوفشي

| عضو جمعية عموميةذكر1065948927يحيى موسى علي حكمي

| عضو جمعية عموميةذكر1022039141ابراهيم محمد عواجي راجحي

| عضو مؤسسذكر علي محمد حسن طوهري

| عضو مؤسسذكر صديق محمد عمر طوهري

| عضو مؤسسذكر مهدي حسن محمد شراحيلي

| عضو مؤسسذكر إبراهيم يحيى عبد الله فقيهي

| عضو قياديذكر1046134654يوسف موسى علي قوفشي

| محاسبذكر1058966217علي حمد محمد صميلي

| عضو مؤسسذكر موسى علي حسين قوفشي
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 محضر فرز األصواتمحضر االجتماعكشف االحضور والمناوبينإجمالي عدد الحضورتاريخ االجتماع

عرض المرفقعرض المرفقعرض المرفق11/17/202140
الممنوعين في االجتماع

تاريخ
االجتماع

إجمالي
عدد

الحضور

كشف
االحضور

والمناوبين

محضر
االجتماع

محضر
فرز

األصوات

سبب
االجتماع

 أهم القرارات
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 اجتماعات اللجان الدائمة

عرض02/13/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

1- إعتماد سياسة صرف المساعداتال يوجد
2- إعتماد سياسة آلية تعيين المدير

التنفيذي 3- إعتماد الئحة الموارد
البشرية

عرض03/24/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

1- صرف السالل الغذائيةال يوجد
للمستفيدين 2- صرف برنامج كسوة

العيد لأليتام المكفولين 3- صرف
األجهزة الكهربائية المدعومة من

الوزارة

عرض04/12/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

1- إعتماد الئحة صالحية مجلسال يوجد
اإلدارة 2- إعتماد سياسة التدقيق

والمراجعة الداخلية 3- إعتماد
سياسة تنظيم العالقة مع

المستفيدين 4- إعتماد سياسة
حفظ الوثائق والمكاتبات والسجالت

الخاصة

عرض05/02/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

1- تنفيذ برنامج إفطار أسرةال يوجد
المدعومة من علي عبدالعزيز الضويان

2- الموافقة على لجنة التدقيق
والمراجعة

عرض05/20/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

الموافقة على تدشين مقر الجمعيةال يوجد
الجديد

عرض07/06/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

رد الفائض على حساب الصندوقال يوجد
المجتمعي في مصرف الراجحي البالغ

19839.69 ريال

عرض08/31/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

إعتماد جميع المصروفات للبرامجال يوجد
واألنشطة وجميع أعمال الجمعية

لعام 2020م والنصف األول من عام
2021م

عرض10/31/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

1- تحويل المبلغ الموجود في حسابال يوجد
الوقف للحساب العام وقفل

الحساب 2- إقرار السياسة المالية
وسياسة صرف النثريات

عرض12/07/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

1- إعتماد صرف المبالغ الخاصةال يوجد
 من

ً
باأليتام وكفالة األسر إعتبارا

01/07/2021 إلى 30/12/2021 2-
الموافقة على صرف الدفعة الثانية

من دعم إيجار منصة جود بمبلغ
وقدره 41800 ريال

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

الممنوعين في االجتماع

تاريخ
االجتماع

إجمالي
عدد

الحضور

كشف
االحضور

والمناوبين

محضر
االجتماع

محضر
فرز

األصوات

سبب
االجتماع

أهم القرارات

عرض01/19/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

 عن كل كيس حب ( 150 ) ريال تودع في
ً
استقبال الزكاة نقدا

حساب الزكاة
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 اللجان

عرض01/28/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 2145 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض04/01/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 2175 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية ويضاف عليها الدقيق واألررز

عرض05/09/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 1161 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض05/09/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 3021 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض08/03/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 985 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض08/16/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

تدقيق ملفات المستفيدين وعددهم 23 من منصة جود وثبوت
استحقاق 14 مستفيد منهم

عرض08/19/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 752 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض09/10/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

الوقوف على حالتين تم تقديم بياناتهم لطلب المساعدة ورأت
اللجنة بتسجيلهم من ضمن المستفيدات بالجمعية

عرض09/21/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 929 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض10/22/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 655 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض10/25/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف عدد 210 كرتون أضاحي على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض11/08/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 655 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض12/02/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 705 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض12/02/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 125 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض12/13/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 711 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض12/20/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 528 على الباحثين لتسليمها
للمستفيدين من خدمات الجمعية

عرض12/21/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

صرف السالت الغذائية وعددها 500 سلة و 500 قطمة دقيق و
500 قطمة سكر على الباحثين لتسليمها للمستفيدين من

خدمات الجمعية

عرض12/27/20210
المرفق

عرض
المرفق

عرض
المرفق

اللجنة
اإلجتماعية

تكليف القسم النسائي بالجمعية بحصر الحاالت المحتاجة لكسوة
الشتاء
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 مجلس اإلدارة - حسب بيانات الالئحة األساسية

 اللوائح

تاريخ بدءالعددرئيس اللجنةاسم اللجنةنوع اللجنة
العمل

تاريخ نهاية
العمل

قرار
التكوين

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

محمد موسىلجنة الشراكة المجتمعية
فقيهي

عرض602/13/202106/28/2022
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

محمد موسىلجنة الجرد
فقيهي

عرض502/13/202106/28/2022
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

عرض402/13/202106/28/2022عامر محمد عجيبيلجنة المتابعة والقضايا
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

عرض505/02/202106/28/2022علي أحمد حنتوللجنة التدقيق والمراجعة
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل
مجلس اإلدارة

عرض401/11/202108/30/2022علي أحمد حنتولاللجنة اإلجتماعية
الملف

لجنة تنمية المواردلجنة تنفيذية مكّونة من مجلس اإلدارة
المالية

عرض501/11/202011/11/2023 
الملف

اللجنة الماليةلجنة تنفيذية مكّونة من مجلس اإلدارة
والمشتريات

عرض501/11/202011/11/2023 
الملف

لجنة العالقات العامةلجنة تنفيذية مكّونة من مجلس اإلدارة
والإلعالم

عرض401/11/202011/11/2023 
الملف

عرض501/11/202011/11/2023 اللجنة اإلداريةلجنة تنفيذية مكّونة من مجلس اإلدارة
الملف

 لالئحة
ً
عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

األساسية للجمعية

11

الحد األدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات
مجلس اإلدارة

6

رقم دورة مجلس اإلدارة الحالي

1

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

12/25/2019

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

11/11/2023

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

11

التغير في عدد األعضاء عن الالئحة

اختر ..

سبب التغير في عدد األعضاء

ال يوجد

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

14

عدد المعينين من المركز

0

هل يوجد أقارب من الدرجة األولى في المجلس
؟

النعم

هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل
الجمعية ؟

النعم
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 السياسات

 السجالت اإلدارية

(عرض المرفق) هل الالئحة األساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

النعم

(عرض هل توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب, والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها
المرفق)

النعم

(عرض المرفق) هل توجد الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس اإلدارة

النعم

(عرض المرفق) هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

النعم

(عرض المرفق) هل تم تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

النعم

(عرض المرفق) سياسة تعارض المصالح

النعم

(عرض المرفق) سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

النعم

(عرض المرفق) سياسة خصوصية البيانات

النعم

(عرض المرفق) سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

النعم

(عرض المرفق) سياسة جمع التبرعات

النعم

(عرض المرفق) سياسة صرف المساعدات

النعم

(عرض المرفق) آلية إدارة المتطوعين

النعم

(عرض مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
المرفق)

النعم

(عرض إجراءات الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب
المرفق)

النعم

سجل العضوية في الجمعية
العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات الجمعية
العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

النعم

مالحظات

مالحظاتسجل اللجان الدائمة والمؤقتة
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 اإلفصاح

النعم

السجالت الفنية

سجل النشاطات

النعم

مالحظات

سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية، ويتضمن التالي :( اسم المستفيد ، رقم هويته، جنسيته ، مجال المساعدة كƠ ‘سداد إيجار/ كفالة/
ترميم’ ، تاريخ المساعدة، نوع الدعم عيني أو مادي، مبلغ المساعدة، وطريقة التسليم شيك/نقد/تحويل/استالم إذا كان الدعم عينيا)

النعم

مالحظات

اإلفصاح عن الوثائق

موقعوثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعنموذج اإلفصاح
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعسياسة تضارب المصالح
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالقوائم المالية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق
وإتالفها

موقع
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعأسماء أعضƠƠاء مجالƠس اإلدارة
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعأسماء الموظفين القياديين في الجمعية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

بيانات الشخص المسؤول عن االحتفاظ
بالسجالت و الوثائق

موقع
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالتقرير السنوي
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

االفصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

النعم

منصب المفوضاسم المفوض

رئيس مجلس اإلدارةيحيى داود محزري

نائب رئيس مجلس اإلدارةعلي أحمد حنتول

أمين الصندوقعامر محمد عجيبي

هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة ؟

النعم
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 البرامج و األنشطة

 ؟
ُ
هل يتم صرف من أموال الجمعية نقدا

النعم

هل هناك مبالغ المالية تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية وذلك خالل السنوات األربعة الماضية ؟

النعم

هل هناك جهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجارية مع الجمعية ؟ (المبالغ التي تتجاوز 10000ريال)

النعم

هل هناك أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة
الماضية ؟

النعم

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

النعم

االفصاح االداري

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

النعم

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

النعم

اسم المسؤول عن
الوحدة

عدد المتطوعينالجوال
ذكور

عدد المتطوعين
اناث

المسجلين في منصة
التطوع

إجمالي عدد ساعات
المتطوعين

966534999147723135180عبدالله محمد فرجي

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لƠعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة األولى؟

النعم

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء أو الموظفين القياديين له عالقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في
الجمعية؟

النعم

هل هناك تعاقدات أو شراكات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟

النعم

االفصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

النعم

شهادة العقار/االستثمارالقيمة الماليةنوع العقار/االستثمار

عرض المرفق72000.00محل تجاري عبارة عن (كوفي)

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

النعم

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها
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Ơ1 تقديم المساعدات النقدية والعينية لألفراد واألسر المحاجة . Ơ 2 تقديم المساعدات العاجلة في حاالت الطواري والكوارث والحوادث . 3- مساعدة
المرضى وتسهيل تقديم المساعدة لهم . Ơ 4 تنفيذ البرامج واألنشطة المختلفة . 5- تأهيل وتدريب أسر المستفيدين

 لالئحة األساسية
ً
أهداف الجمعية التعاونية وفقا

المساعدات النقدية

المساعدات العينية

كفالة أيتام

مساعدات تأهيل و تدريب ابناء االسر

مساعدات االجهزة الكهربائية

البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو النشاط أو
الخدمة

وصف للبرامج والخدمات
والنشاطات

إجمالي عدد
المستفيدين

نطاقالمصروفاتاإليرادات
الخدمة

الجغرافي

كشف
الحضور

ضمن2928358687900.00371487900.00تبرعات عينية على المستفيدينتبرعات عينية
النطاق

عرض
المرفق

ضمن300146523.00143800.00كفالة يتيمتبرعات كفالة يتيم
النطاق

عرض
المرفق

تبرعات كفالة أيتام
مؤسسة سعود بن فهد

ضمن9072000.0053400.00كفالة يتيم
النطاق

عرض
المرفق

ضمن36015000.0011149.00افطار صائمتبرع افطار صائم
النطاق

عرض
المرفق

ضمن224000.0024000.00دعم رواتب مغسلة الموتىدعم رواتب مغسلة الموتى
النطاق

عرض
المرفق

ضمن2138900.0037000.00كفاالت لألسر المحتاجةتبرع كفاالت األسر المحتاجة
النطاق

عرض
المرفق

منح حكومية دعم إجتماعي
- أجهزة كهربائية

دعم أجهزة كهربائية
للمستفيدين

ضمن252312000.00256508.00
النطاق

عرض
المرفق

تبرعات إيجارات للمستفيدينتبرعات إيجارات - منصة جود
المسجلين في منصة جود

ضمن23285467.00157400.00
النطاق

عرض
المرفق

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين

اجمالي مبلغ المساعداتمستفيدين / غير سعودينمستفيدين / سعوديننوع المساعدات

3900197200مساعدات أيتام
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292803714879مساعدات عينية

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

كشف الحضورالفئة المستهدفةتاريخ البرنامجمقدم البرنامجاسم البرنامج

عرض المرفقمجلس اإلدارة01/12/2021علي ن حمادي أحمد زايدبرنامج التميز المؤسسي

عرض المرفقالعاملين01/12/2021علي ن حمادي أحمد زايدبرنامج التميز المؤسسي
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