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 البيانات األساسية للجمعية األهلية .1

 

 ةجرافي والديمو  التسجيلية البيانات -أ

 .تنمية األسرية بخميس مشيطال جمعية الرسمي للجمعية/ االسم -1

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

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

 .(آمال  الرسمي: لالسم مغايرا كونه حالة يف/للجمعية الشهرة )اسم -٢

 إضافة كلمة )آمال( ملسمى الجمعية.املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

والتنميررررة االجتماعيررررة ع رررر   لرررر   موافقررررة و ا ة املرررروا   ال شرررررية ( و 5/7/4٢القرررررا  )وفرررر   موافقررررة مالررررس اال ا ة  االجررررراءات املتعلقررررة إن وجرررردت:

 اسية.وإضافة  ل  في الالئحة األس

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

 ( 566 :)قر الرئيس قم تسجيل امل

 ................................................................................................................... ........ ........ ......................... . قم تسجيل الفرع/الفروع

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

 ....................................... ........ ........................................................................................................ ..االجراءات املتعلقة إن وجدت

 (جمعية أهلية): النوعي للجمعية التصنيف -4

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

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

 (  جالي/نسائي )  )( نسائي نوع الجمعية: )(  جالي -5

 ه 14٣1/  04/  ٢1 تأسيس الجمعية/الفرع: ترررررا يررررخ -6

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

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

 م.05/04/٢010املواف   ه 14٣1/  04/  ٢1   :تسجيل الجمعية تا يخ -7

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

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

 (  موجو ة               )    (  غير موجو ة  )    :شها ة تسجيل الجمعية -٨

 سباب هي :في حالة عدم وجو  الشها ة  األ 

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

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

 ( نعم             )   ( ال  هل يوجد لوحة خا جية للجمعية/الفرع:  )  -٩

 في حالة عدم وجو  اللوحة  األسباب هي : 

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

٢- ............................................................................................................................. .......................................... ..................... 

(اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في النمو ج ). 

( اللوحة )توضح  قم التسجيل الخاص بالجمعية. 

(اللوحة تنص ع   أن الجمعية ) :والتنمية االجتماعية وا   ال شريةخاضعة إلشراف و ا ة امل. 

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

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

 .عسير: منطقة الجمعية -10

 .خميس مشيط املحافظة: -11

 .خميس مشيط :املدينة -1٢

 (1٨.٣٢45٨٣0خط العرض /)               (4٢.71٨٩٣٣0خط الطول /   )  املوقع باإلحداثيات: -1٣

 والقرى التابعة لها. خميس مشيطنطاق الخدمة:   -14

 ............................................... ...........................................................................................................حظات املتعلقة إن وجدت:املال 

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

 ( تمت تعبئة امللف)  أ(-1)  تعبأ بملف االكسل املرف  صفحةالفرع: عد  املكاتب تحت إ ا ة املقر الرئيس/ -15

 اسم مدير املكتب واصلبيانات الت اإلحداثيات املوقع الجغرافي اسم املكتب

 عامر بن محمد البا قي 05٣77٩٩٩41 مشيط خميس ٨PF9+RH خميس مشيط مركز تمكين للتد يب الرجالي

 مركز تمكين للتد يب النسائي
 آمنة سعد الفهري  0546٨054٣٨ أبها 7H8V+F6 خميس مشيط

مركز  حمة لإل شا  األسري 

 واالصالح وبرنامج شمل

 مشيط خميس ٨P39+J7 خميس مشيط
05٣1٣6٢٢66 

017٢٢1٣005 

 سعيد آل مستو  عبدهللا 

 فتياتنا ي الجمانة لل
 حسين آل قبيلن إيما 056٣77٩0٩0 أبها 7H8V+F6 خميس مشيط

 منتدى النخبة
 ع ي سلمان آل سالم 0554٩45665 مشيط خميس ٨PHG+2X خميس مشيط

 التواصل بيانات -ب

 العرررنرروان الوطني للجمعية/للفرع: -1

 املعمو ة :املخطط الحرررررري / ابو بكر الصدي                شا ع الستين: العام الشا ع اسم       (٣٣50) :  املبنى  قم

 (7547)     :االضافي الرقم      (6٢45٨: )البريدي لرمز ا                      خميس مشيط :املدينة

...........................................................................................................املتعلقة إن وجدت: االجراءات و  املالحظات  .................. 
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 017٢٢1٩6٩6 :  سالرررفرررررراكررررر  قررررررررم           017٢٢1٩5٩5 قم الهاتف:                    050٢554040  / واتساب:الجمعية جوال  قم

 61٣11 البريدي الرمز                             50٩٢5  البرريد صنرررردوق  ررررررم ق

 www.family-development.net  االلكتروني املوقع                         osariyh1427@hotmail.com :ياإللكترونررر البريرررررررررررد

() املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النمو ج وليس تحت اإلنشاء 

() البريد اإلليكتروني مفعل. 

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

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

 القرني ل عجالنآ ع ي بن خصيف :    الجمعية مدير  اسم -٢

  .:الجمعية مدير  عنوان

 ......................... العام الشا ع       ................. :املخطط      ............: الحي                    .: خميس مشيطاملدينة عسير               :املنطقة

  ال يوجد    : قم الهاتف الثابت للمدير                       .................ياالضاف الرقم                    .............. املبنى  قم

 050٢554040      :جوال  قم

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

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

 البيانات اإل ا ية

 اإل ا ي  الهيكل -أ

  (٣7)املؤسسين  األعضاء عد  -1
 
  .عضوا

  مالس اإل ا ة أعضاء عد  -٢
 
 .اءعض( أ5)للجمعية  األساسية لالئحة طبقا

    أعضاء.( ٣)    اإل ا ة مالس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحق  األ نى الحد -٣

  .واتسن  (4)  :: الدو ة األول اإل ا ة مالس  و ة -4

...........................................................................................................ن وجدت:املالحظات املتعلقة إ  ............................................... 

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

  أ (:-٢) تعبأ في ملف االكسل املرف  اللجان الدائمة املؤسسة من قبل الجمعية العمومية  -5

 
عد   أسرررررررم الرلرارنرررة

اأعضائه  

عد   اختصاصها

ااجتماعاته  

كيفية 

 تشغيلها

1 
     

 ) ال توجد لجان  ائمة مؤسسة من قبل الجمعية العمومية (

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

..........................................................................................................علقة إن وجدتاالجراءات املت  ..........................................: ...... 
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 )تمت تعبئة املرفق(  :ب (-٢)تعبأ بملف االكسل املرف  الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -6

  قررم...........................   :الهرراتف  قررم........... تررا يخ االلتحرراق:........................املهنررة: ........................الهويررة:   قررم...................سررم: اال 

 )  ( ال يوجد سجل اشتراكات  )   ( غير منتظم ( منتظم االنتظام في  فع االشتراكات: )  ..........................الجوال: 

 .تا يخ االلتحاق:............الخدمة:  مدة...............املؤهل:...................باملالس:  الوظيفة..................املهنة: ............................... الهوية: 

الجوال:   قم.............   الهاتف:   قم .........................االلكتروني:  البريد. ...........................وجدت:  إن املكافأة.......................

 .........................مقر الرئيس: ........................العنوان: ..................

 ( تعيين من قبل الو ا ة    )  ( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   )

 .......................................................................................................................................................................الس ب:  

 ( خميس مشيط ) مكان إقامة العضو:

  يمكن التح  و الس ب )   ( ال   )   ( غير مستقل  العضو :  )   ( مستقل 

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

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

 : ع ي بن خصيف بن سعيد آل عجالن القرنياملدير التنفيذي -٨

 : سعو ية الجنسي                                                            (10٣141٣٨٩٩)  : الهوية  قم 

 ا ا ي  :العمل نوع                                                                   : بكالو يوس        ل املؤه

 ................................:  ي لشهر ا الراتب                                      :   ) وام ك ي (            ساعات )جزئي/ وام) ك ي

 م.01/07/٢01٩تا يخ املباشرة في  : ةبالجمعي خدمته مدة                                                      الجمعية  : بالرات تتحمل التي الجهة

 70016411٩5 :بالحاس  قم      566  :لالتسجي  قم

 )  ( ال                   ( نعم:    ) مسجل بالتأمينات

  (متفرغ )           غير متفرغ )   ( 

 هل تم أخذ موافقة الو ا ة ع   تعيين املدير؟

   (  نعم  )        )  (   والس ب                   ال .................................................. ....................... ................................ 

...........................................................................................................املتعلقة إن وجدت: االجراءات و  ملالحظاتا  .......................... 
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 )تمت تعبئة املرف ( و(-٢تعبأ بملف االكسل املرف ).......................................................  :جمالي عد  العاملينا

 ( 51: ) يعد  املوظفين بدوام جزئ (                         71)  :لكامعد  املوظفين بدوام 

 توسع نشاط الجمعية. :( غير كافي بس ب)                        (  كافي   )  عد  العاملين بالجمعية:

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

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

 )تمت تعبئة املرف (   (-٢تعبأ بملف االكسل املرف  )..........................................................ناجمالي عد  املحاسبي

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 الحوكمة واإل ا ة واإلفصاح .٢

 اإل ا ية والتنظيمات اإل ا ية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعية -1

 .امرأة(    0)        .(  جل   54)       جمالي:م العد  اإل  ٩٢01نهايةعام في العمومية الجمعية أعضاء عد  إجمالي

 .امرأة(    0)        .(  جل   55)       م العد  اإلجمالي: ٢0٢0نهايةعام في العمومية الجمعية أعضاء عد  إجمالي

 ( عضو   1 يا ة )     :من بداية السنة األعضاء عد  في اجمالي التغير 

 )تمت تعبئة املرف ( :تعبأ بملف االكسل املرف ()اجتماع الجمعية العمومية السنوي  -٢

 

الكشف التفصيلي  عدد الحضور  تاريخه

بالحضور واملنوبين 

 ومن ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من

 الدعوة نيابة أصالة

 األول 

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

     

 شخصية؟  مصلحة لوجو  تاالقرا   بعض ع   التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل -٣

 ( ال))( نعم 

 أ(-٣تعبأ بملف االكسل املرف  )

 مالحظات السبب اسم العضو

   

              ( نعررررم): ( تم  فع الكشوف واملحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العموميةى) 

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

 ال ( )             ( نعررررم)عا ية:   غير  عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت -4
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 )تمت تعبئة املرف (  :ب (-٣تعبأ بملف االكسل املرف  ) 

الوزارة،  الطالبة الجهة عدد الحاضرين خهتاري رقم االجتماع

 من٪ 25اإلدارة، مجلس

 العمومية الجمعية

 مالحظات املحضر سبب االجتماع

  مرف      

() تم  فع املحاضر الخاصة باميع اجتماعات الجمعية العمومية غير العا ية. 

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

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

اللجان الدائمة: -5  

() يوجد عضو مالس إ ا ة في كل لجنة  ائمة في الجمعية. 

( )قت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرا اتقح. 

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

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

 )تمت تعبئة املرف (    :ج( (-٣)تعبأ بملف االكسل املرف  )اجتماعات اللجان الدائمة 

 مرفق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

     

 

( ) تم  فع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة. 

...........................................................................................................تعلقة إن وجدت:املالحظات امل  ............................................... 

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

 :التنفيذي والجها   اإل ا ة مالس -6

 (.٨5٢٩4وف  الخطاب  قم )م 1٩/11/٢01٩املواف   هر ٢٢/0٣/1441 :الحررالري اإل ا ة مالررس أعضاء انتخاب تا يخ

 م.06/10/٢0٢٣هر  املواف   5144/ ٢٢/0٣  :الحالي اإل ا ة لسما  و ةانتهاء  تا يخ

  اال ا ي  املالس أعضاء عد 
 
 اء.عضأ (5)  :حاليا

 0(عضوا أو نقص )0األساسية ) الالئحة عن بزيا ة
 
 .            ( عضوا

 . ة( بالتعيين من قبل الو ا0) ن قبل الجمعية العمومية  ومنهمم ( باالنتخاب5منهم )

(جميع أعضاء مالس اإل ا ة ليسوا موظفين  اخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الو ا ة ). 
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...........................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:  ............................................... 

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

  .املالس اءمن سائر أعض %  100نسبة أعضاء مالس اإل ا ة املستقلين هي 

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

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

 )تمت تعبئة املرف ( :  (-٣)تعبأ بملف االكسل املرف   :م٢0٢0اجتماعات مالس اإل ا ة خالل عام 

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

      

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

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

 شخصية؟  مصلحة الحضو /النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجو  من اإل ا ة مالس أعضاء بعض منع تم هل

 ( ال    )    ( نعم        )   

 :هر (-٣)تعبأ بملف االكسل املرف  

 نوع املنع تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      

 ()  اجتماعات ع   األقل متو عة ع   األ باع( 4)تم عقد مالس اإل ا ة بشكل منتظم. 

() فع املحاضر الخاصة باميع اجتماعات مالس اإل ا ة تم . 

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

..........................................................................................................تاالجراءات املتعلقة إن وجد ..........................................: ...... 

 + (% ٩5) نسبة حضو  اجتماعات مالس اإل ا ة املنعقدة 

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

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

هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مالس اإل ا ة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية  ألشخاص  :اإل ا ية التنظيمات  -7

 ( ال)( نعم       خا ج الجمعية أو شركات أخرى  )

 و (-٣تعبأ بملف االكسل املرف  ) املهمة  والجهة املفوضة والس ب؟  يحتوض ياب نعم  االجابة كانت إ ا

 سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه االختصاص
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 ............................................... ...........................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

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

 ( ال)  (نعم )  :الجمعية في واملوظفين القيا ين التنفيذي املدير   اتب لتحديد محد ة آلية توجد هل

 مرجعية  ومقا نة مستقلين أشخاص مراجعة تتضمن واملوظفين القيا ين التنفيذي املدير   اتب تحديد آلية إ ا كانت اإلجابة نعم  فهل

 ( ال)       نعم التوثي     )       ( مع

 (.مع الجهات املشابهة مقا نة مرجعية) اآللية التي حد  بها  اتب املدير التنفيذي؟ فما هيإ ا كانت اإلجابة ال  

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

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

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

  (-٣تعبأ بملف االكسل املرف  )تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  ياب نعم  االجابة كانت إ ا

 االجراء املتخذ سبب التحول  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول  نوع التحول 

 )( اختالس

 )( صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير مصرح

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

    

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

..........................................................................................................ت املتعلقة إن وجدتاالجراءا  ..........................................: ...... 

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

 ن الصرف حالة في
 
 ح (-٣تعبأ بملف االكسل املرف  ) :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح قدا

  املصروف املبلغ
 
 ................................................................................................... .......................................... ........................نقدا

 )        ( ال     ( نعم)االجتماعات؟     بمحاضر  الجمعية تحتفظ هل

 ( ال)    نعم         )  (  سنويا:   االجتماعي البحث يررترررم

 لعدم حاجته في نشاط الجمعية. : الس ب وضح

 البحث: ملفات

 )( غير مستكملة ( مستكملة)

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

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

 واملستندات اإل ا ية السياسات واللوائح والسجالت -ب

 (/development.net-http://family)جميع اللوائح معتمدة وتم  فعها ع   املوقع الرسمي  

 

http://family-development.net/
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 الالئحة االساسية لجمعية آمال اتالبيان خصوصية سياسة

 صالحيات مجلس إدارةالئحة  السلوك قواعد سياسة

 الئحة صالحيات المشرف المالي التبرعات جمع سياسة

 نظام الرقابة الداخلية المتطوعين إدارة سياسة

 الئحة الموارد البشرية البالغات مقدمي وحماية المخالفات عن اإلبالغ سياسة

 الالئحة المالية المنظمة على واإلشراف لرقابةا آليات سياسة

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس بين الصالحيات مصفوفة سياسة المصالح تعارض سياسة

 التنفيذي المدير تعيين الئحة وإتالفها بالوثائق االحتفاظ سياسة

 المستفيدين مع ةالعالق تنظيم سياسة الثالثة واألطراف المنفذين الشركاء مع التعامل سياسة

 سياسة إدارة المخاطر سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
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 اللوائح التي تستخدمها الجمعية: أنواع -1 

 

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

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

 ( ال   )          ( نعم       يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية:   )

يوجد الئحة ملوظفي الجمعية معتمدة من مالس اإل ا ة  تشتمل ع   سلم األجو  والرواتب  املكافآت  الترقيات  اإلجا ات  مكافأة نهاية 

 ( ال    )         الخدمة........ وغيرها:  )       ( نعم

 ( ال    )         املوظفين:   )       ( نعم إلجا اتيوجد نظام 

 يوجد الئحة أو معايير مطبوعة لصرف املساعدات  مواف  عليها من الجمعية العمومية أو مالس اإل ا ة  )( نعم   )( ال

 ال توجد مساعدات عينية او نقدية.  املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 

 

 

 

 

السجالت -٢  

 اإل ا ية السجالت -أ

 )مرفق ملف اكسل على الرابط املباشر للنموذج( ي(-٣ط( )-٣تعبأ بملف االكسل املرف  ) التالية: السجالت الجمعية تستخدم

 السجل 
هل تستخدمه الجمعية 

 )نعم/ال(

هل يعبأ بطريقة منتظمة 

 )نعم/ال(
 مالحظات

 السجالت اإلدارية

    العضوية سجل

    االشتراكات سجل

    اللجان سجل

    مالس اجتماعات سجل

 والكامنة المتأصلة المخاطر سياسة تقييم اإلرهاب تمويل وجرائم األموال غسل عمليات من الوقاية سياسة

 الموحد  المحاسبي يلالدل اإلرهـاب وتـــمــويل األموال غسيل عمليات وإجراءات مؤشرات دليل

 االموال غسيل مكافحة ظامن )لم يرفع( معتمد للمستفيدين الخدمات تقديم نموذج

 وتمويله االرهاب  جرائم نظام الئحة تنظيم عمل مجلس اإلدارة

 العمل تنظيم لالئحة الموحد النظام للجمعيات الموحد النظام نموذج

 الميثاق االخالقي للعاملين االهلية الجمعيات لنظام التنفيذية الالئحة

 النظام األساسي لجمعية آمال 2021 الوطني التحول وثيقة
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 اإل ا ة

 الجمعية اجتماعات سجل

 العمومية
   

    سجالت أخرى 

 السجالت الفنية

    سجل النشاطات

    سجل املنتفعين

    سجالت أخرى 

 السجالت والدفاتر املالية

     فتر يومية عامة

    سجل األصول الثابتة

    سجل التبرعات العينية

    النقديرة التبرعات سجل

    سجل املستو عات

    العام األستا   فتر 

    الصندوق   فررتر 

    البن  حركررة  فرتر 

    العهدة سراررل

 .كافية (كافية        )        (غير    الجمعية:    )    لدى واملستندات السجالت

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

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

 

 :األ وناتب ر السندات واإليصاالت و 

(  ) قبض سند (  ) ونقدي عيني تبرعات استالم )( إيصال يومية قيد سند)(     صرف سند 

 ....:.....................تذكر أخرى       سندات/إيصاالت/أ ونات  إضافة)( أي صرف)( إ ن اشتراكات)( إ ن استالم )( إيصال

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

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

 جميع السياسات معتمدة وتم  فعها ع   املوقع الرسمي. :ج ر السياسات

 في حالة وجو  السياسة  نرجو إ فاقها      ال   )(     ( نعم )   :املصالح لتضا ب مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجو  السياسة  نرجو إ فاقها )( ال     ( نعم)   املبلغين:  لحماية مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 ( ال ( نعم  ))  :بالسجالت:  لالحتفاظ الزمنية املدة لبيان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل
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 في حالة وجو  السياسة  نرجو إ فاقها

 )( ال     م( نعللداعمين:  ) الشخصية املعلومات سرية لضمان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 و  السياسة  نرجو إ فاقهافي حالة وج

 ( ال     )       ( نعم : )تم اعتما  النمو ج الوطني من قبل مالس اإل ا ة هل

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

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

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

 :  ر اإلفصاح

 ك(-٣تعبأ بملف االكسل املرف  ):هم الجمعية أ صدة من بالسحب املفوضين

 ....... ا ةاإل  بمالس املهنة...................................................................................................................االسم

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

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

 :التالية الوثائ  عن االفصاح تم كيف وضح

فصح مباشرة عند  موقع الجمعية 
ُ
ت

 الطلب

 ال توجد ال يفصح عنها

     بالجمعية الخاصةة والحوكم التنظيم وثائق

     الوطني البيانات نموذج

     املصالح تضارب سياسة

     املالية القوائم

     وإتالفها بالوثائق واالحتفاظ الخصوصية سياسة

     اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

     املدير راتب

     أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

 عن ملسؤولا الشخص وهاتف وعنوان اسم

 الجمعية ووثائق بسجالت االحتفاظ

 سب التخصصح   

     بالبحث القائم

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

االجراءات املتعلقة إن 

  .............................................................................................................................................................وجدت:
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عضو مالس إ ا ة أو مدير أو  مع تاا ية او  عائلية عالقةه ين القيا يين لاملوظف او أو املد اء من أعضاء مالس اإل ا ة  أحد يوجد هل

 ل(-٣تعبأ في ملف االكسل املرف  ) الجمعية؟ في اخر  موظف قيا ي

 ( ال))       ( نعم           

 نوع العالقة منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه   اسم املوظف

       

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

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

ة تمت بين عضو في مالس اإل ا ة ومؤسس أو عضو مالس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية يرج  اإلفصاح عن أي صفقات تاا ي

 م(-٣تعبأ في ملف االكسل املرف  )خالل السنوات األ بعة املاضية 

 

اسم عضو 

 املجلس

الطرف الثاني في 

 الصفقة

عالقة الطرف الثاني 

 بالجمعية

 تاريخ بداية

 الصفقة

 فقةقيمة الص تاريخ انتهاء الصفقة

      

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

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

 املبالغ) .وجدت إن الجمعية  مع (الخ منتاات خدمات  تقديم )تاا ية تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

 ن(-٣بأ في ملف االكسل املرف  )تعالتعويض:  قيمة و كر  الخدمة وصف مع  10000فوق  التي

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

   

   

   

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

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

استثناء يرج  اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مالس اإل ا ة نظير خدمات أو منتاات قدمها للجمعية )ب

تعبأ في ملف االكسل تعويضاته التي يتلقاها باعتبا  عمله عضوا في مالس اإل ا ة إن وجدت( و ل  خالل السنوات األ بعة املاضية: 

 ص(-٣املرف  )

 

 التاريخ سببه قيمة املبلغ الذي تلقاه اسم العضو

    

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

 البيانات املالية .٣

 )مرفق ملف اكسل على الرابط املباشر للنموذج( أ(-4تعبأ في ملف االكسل املرف  )م: ٢0٢0التبرعات وااليرا ات خالل عام  -1

 مالحظات  املبلغ  البيان 

     التبرعات النقدية

     افراد

     مؤسسات مانحة

     شركات وجهات

     أخرى 

     تبرعات العينيةال

     افراد

     مؤسسات مانحة

     شركات وجهات

     أخرى 

     إعانات ومنح حكومية

     منح حكومية نقدية

     منح حكومية عينية

     الزكاة

     زكاة نقدية

     زكاة عينية

     تبرعات وايرادات األوقاف

     شراء أوقاف تبرعات لبناء أو 

     وريع أوقاف ايرادات

     أخرى ) يتم تفصيلها (

     ايرادات

     اشتراكات األعضاء

     مبيعات السلع والخدمات

     ايرادات عقارية

     ارباح استثمار

     ارباح بيع أصول ثابتة

     رسوم البرامج

     إيرادات أخرى  ) يتم تفصيلها (
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     لهاإيرادات أو تبرعات أخرى ) يتم تفصي

     إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح

 )مرفق ملف اكسل على الرابط املباشر للنموذج( ب(-4تعبأ في ملف االكسل املرف  ) م: ٢0٢0املصروفات خالل عام  -٢

 البيان
إجمالي 

 املصروف

 توزيع املصروفات

مصا يف 

 اإل ا ة

مصا يف 

مالس اإل ا ة 

 ) الحوكمة (

مصا يف 

 والجمع األم

مصا يف التشغيل 

املحملة ع   

 البرامج واالنشطة

مصا يف 

البرامج 

 واألنشطة

 املصاريف التشغيلية
      

 الرواتب والبدالت
      

 والحوافز املكافآت
      

 تكاليف السفر
      

 اإليجارات
      

 الصيانة واالصالحات
      

 واملياهالكهرباء 
      

 الهاتف والبريد
      

 تكاليف االستشارات
      

 امللتقيات واملؤتمرات
      

 الدعاية واالعالن
      

 ضيافة
      

 مصاريف أخرى ) يتم تفصيلها (
      

-1 
      

-2 
      

-3 
      

 مصاريف األنشطة
      

 مصاريف البرامج واألنشطة العامة
      

 مصاريف الزكاة
      

 هبات املقيدةمصاريف التبرعات وال
      

 مصاريف التبرعات والهبات غير املقيدة
      

 مصاريف األوقاف
      

 مصاريف برامج وانشطة أخرى ) يتم تفصيلها
      

-1 
      

-2 
      

-3 
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 إجمالي املصروفات

      
 البرامج واألنشطة .4

 نرجو  وضع وصف موجز  ملهمة) سالة( الجمعية التي تعمل ع   تحقيقها:

 . الريا ة في تقديم الخدمات املتكاملة ملاتمعنا وأن نضع املستفيد ع   طري  االكتفاء الذاتي

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

ا ا كان الجواب ال ا كر 

 ...............................................................................................................................................................:...............الس ب

تعبأ بملف االكسل  املصا يف حسب تنا لي ترتيب مرتبة عام خالل الجمعية نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

 )مرفق ملف اكسل على الرابط املباشر للنموذج( أ(-5املرف  )

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف الخدمة أو  النشاط أو  البرنامج نوع

  

املباشر )مرفق ملف اكسل على الرابط  ج(-5ب( )-5تعبأ بملف االكسل املرف  )بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية 

 للنموذج(

نوع البرنامج أو 

النشاط أو 

 الخدمة

 عدد املستفيدين

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 رمز النشاط املصروفات اإليرادات

عد  املستفيدين 

 السعو يون 

عد  املستفيدين غير 

 سعو يين

 معفى
برسوم 

 مخفضة
 معفي برسوم

برسوم 

 مخفضة
 برسوم

 

    ج(-5تعبأ بملف االكسل املرف  ) قدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمهابيان بنوع املساعدات التي ت

 ( وف  الالئحة األساسية ) ليس من اختصاص الجمعية تقديم املساعدات العينية والنقدية

 نوع املساعدات
  عدد املستفيدين

 اجمالي مبلغ املساعدات إجمالي عدد املستفيدين
  غير سعو يون  سعو يون 

 تاممساعدات أي
  

 
  

 مساعدات أرامل
  

 
  

 مساعدات مطلقات
  

 
  

مساعدات ظروف 
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 خاصة

 مساعدات عينية
  

 
  

 أخرى 
  

 
  

 املجموع
  

 
  

 

 

 م:٢0٢0اعتما  مالس اإل ا ة للنمو ج الشامل لعام 

هر   قم 17/06/1441  بتا يخ ( 4)  قم  هذه السياسة في االجتماع آمال للتنمية األسرية بخميس مشيط  اعتمد مالس إ ا ة جمعية

 (.1/4/41القرا  )

 

 


