الجمعية الخيرية لتنشيط التبرع
باألعضاء(إيثار)

 .1البيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
 -1اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج:وعد بنت حسن شراحيلي
 -٢رقم جوال ممثل الجمعية054 755 1577 :
 - ٣البريد اإللكتروني ملمثل الجمعيةw.hassan@eithar.net :
 -٤بيانات النموذج لعام ( التاريخ بامليالدي )7/11/2021 .:
 -٥نوع املقر( :

) مقررئيس

( ) فرع

 .٢البيانات األساسية للجمعية األهلية
أ -البيانات التسجيلية والديموغر افية
 -1االسم الرسمي للجمعية:الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء (ايثار)
 -٢اسم الشهرة للجمعية(في حالة كونه مغايرا لالسم الرسمي)(:إيثار)

 -٣التصنيف النوعي للجمعية
أ .التصنيف الفرعي األول  :الخدمات الصحية
ب .التصنيف الفرعي الثاني دعم املرض ى وذويهم
 -4جنس الفئات املستهدفة ) ( :ذكور( ) إناث (
 -5الفئات املستهدفة :مرض ى الفشل العضوي

) ذكوروإناث

 -6الفئات العمرية للفئات املستهدفة :جميع الفئات العمرية
 -7هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟ (

) نعم

( ) ال

 - 8رقم تسجيل الجمعية ()٥77
 -9تاريخ تسجيل الجمعية 29/6/1431
 -10تاريخ انتهاء شهادة التسجيل29/6/1445
في حالة عدم وجود الشهادة ،األسباب هي :
-1

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

-٢

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

 -11هل يوجد لوحة خارجية للجمعية( :

) نعم

( ) ال

في حالة عدم وجود اللوحة ،األسباب هي :
-1

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

-٢

............................................................................................................................................................................................................................................
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اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في النموذج (
اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية (

) نعم

) نعم

( ) ال

( ) ال
) نعم

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية (

( ) ال

 -12النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :املنطقة الشرقية
 -13مركز التنمية االجتماعية املشرف على الجمعية :مركزالتنمية االجتماعية بالدمام
 -14الجهة املشرفة فنيا على الجمعية :وزارة الصحة

ب -بيانات التواصل
بيانات التواصل
العنوان الوطني
رقم املبنى

اململكه العربية السعودية
٤61٢

اسم الشارع

طريق امللك سعود

املنطقة

املنطقة الشرقية

املوقع الجغرافي

https://goo.gl/maps/MDZcQsScEwWdcjyQ6

( خريطة )
الحي

حي النورس

املدينة

الدمام

الرمزالبريدي

٣٢٢1٤

الرقم اإلضافي

6٥0٥

صندوق البريد

-

رقم جوال الجمعية

013 882 7992

الهاتف

013 882 7992

الفاكس

8878710

املوقع اإللكتروني

/https://eithar.net

البريد اإللكتروني

info@eithar.net

حسابات وسائل

تويتر @EitharSA

التواصل االجتماعي

انستغرام /https://www.instagram.com/eitharsa

املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء(
البريد اإللكتروني مفعل(

) نعم
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) نعم

( ) ال

( ) ال
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ت -الفروع واملكاتب
هل لدى الجمعية فروع ؟ ( ) نعم

) ال

(

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية:اسم الفرع

العنوان

هل لدى الجمعية مكاتب ؟ ( ) نعم

املوقع الجغرافي ( خريطة)

(

اسم مدير

رقم التواصل

إرفاق مو افقة

الفرع

(الهاتف/الجوال )

الوزارة

) ال

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية:اسم املكتب

العنوان

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية

املوقع الجغرافي ( خريطة) اسم مسؤول املكتب

رقم التواصل

إرفاق مو افقة

(الهاتف/الجوال)

الوزارة
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 .٣البيانات اإلدارية
أ -األعضاء املؤسسون :
أسماء األعضاء املؤسسين

م
1

أ .عبد العزيز بن علي التركي

2

د .فيصل بن عبد الرحيم محمد شاهين

3

د .إبراهيم بن فهد الشنيبر

4

عبد الرحمن بن عبد الكريم هوساوي

5

أ .خالد بن عبد اللطيف عبد هللا الملحم

6

أ .عبد العزيز بن محمد عبد العزيز الفياض

7

سعيد بن عبد هللا حمدان الغامدي

8

بداح بن مجدل مسعود القحطاني

9

حنان بنت مسفر سعد الغامدي

10

نوف بنت عبد العزيز علي التركي

11

ثيا بنت احمد صالح المرشوش الغامدي

12

حصة بنت راشد خلف السلمان

13

مشعل بن فهد جارهللا الجويرة

14

محمد بن عبد هللا عبد العزيز المنصور

15

أمل بنت خلف محمد الشراري

16

عبد العزيز بن عبد الرزاق محمد االنصاري

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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17

علي بن حسين علي المال

18

عبد هللا بن عبد الستار عبد هللا العلمي

19

خالد بن عبد هللا الزامل

20

خليفة بن محمد الضبيب

21

عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان

22

سلمان بن محمد حسن عبد هللا الجشي

23

ابراهيم بن علي السيهاتي

24

عبد اللطيف بن حمد الجبر

25

سعود بن عبد العزيز عبد الرحمن الحافظ

26

عبد العزيز بن مناع عبد الرحمن المناع

27

عبد الرحمن بن عبد هللا محمد الشهراني

28

عدنان بن طالب سمارة السمارة

29

عبد هللا بن عيد ناصر الهدباء

30

نعيم محمد صيبح محمد علي

31

عون بن يوسف الهاجري

32

ابراهيم بن توفيق الدغيثر

33

خالد بن محمد صالح الحسين الشهري

34

عبد هللا بن يوسف الزغيبي

35

علي بن حسن عبد رب الرسول الناصر

36

خالد بن ابراهيم عثمان القعير

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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ب -بيان بأعضاء الجمعية العمومية :توجد
االنتظام في دفع
هل تم
االشتراكات
نوعية
منح
العضوية (منتظم/غير
بطاقة
منتظم /ال
( عامل /
البريد
رقم
تاريخ
اسم الجنسية الجنس رقم تاريخ املدينة جهة
العمل االلتحاق الجوال اإللكتروني منتسب  /يوجد سجل عضوية
الهوية امليالد
العضو
للعضو؟
اشتراكات
فخري /
شرفي ) محدث/اليوجد
رسوم)

ملف اعضاء الجمعية العمومية باملوقع االلكتروني

ت -اللجان الدائمة/املؤقتة ّ
املكونة من قبل الجمعية العمومية  :توجد
اس ـ ــم
الـلـجـن ــة

نوع اللجنة
(دائمة/مؤقتة)؟

اسم
رئيس
اللجنة

لجنة ايثار
للتبرع
بالدم

دائمة

عبداللة
مطر
العتيبي

عدد
أعضائها
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اختصاصها

تاريخ بداية
عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل
اللجنة
( في حال كانت
اللجنة مؤقتة )

هل يوجد عضو
مجلس إدارة في
اللجنة الدائمة
(نعم  /ال)

إرفاق قرار
تشكيل اللجنة

إقامة حمالت
للتبرع بالدم
واالشراف

2015

بعد انتهاء دورة
مجلس اإلدارة

نعم

محاضر
اجتماعات
الجمعية
العمومية
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اس ـ ــم
الـلـجـن ــة

لجنة
الشفاعة
الحسنة

عدد
أعضائها

نوع اللجنة
(دائمة/مؤقتة)؟

اسم
رئيس
اللجنة

دائمة

الدكتور
عبدهللا
بالخير

اختصاصها

تاريخ
بداية
عمل
اللجنة

تاريخ نهاية عمل
اللجنة
( في حال كانت
اللجنة مؤقتة )

هل يوجد عضو
مجلس إدارة في
اللجنة الدائمة
(نعم  /ال)

زيارة العنايات
املركزه وإقناع
ذوي املتوفين
دماغيا

2010

بعد انتهاء دورة
مجلس اإلدارة

ال

إرفاق قرار
تشكيل اللجنة

ث -بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية  :توجد
أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

توجد باملوقع االلكتروني مجلس ادارة الجمعية

رقم الهوية
الجنسية
الجنس
تاريخ امليالد
املؤهل
جهة العمل الرسمية
املسمى الوظيفي
رقم الجوال
البريد اإللكتروني
الوظيفة باملجلس
مدة الخدمة باملجلس
تاريخ االلتحاق
املكافأة إن وجدت
هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس (نعم/ال)
طريقة االلتحاق (انتخاب/تعيين من الوزارة)
في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب
العضو مستقل (نعم/ال/ال يمكن التحقق)
النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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ج -اللجان الدائمة/املؤقتة ّ
املكونة من قبل مجلس اإلدارة :
اس ـ ــم
الـلـجـن ــة

اسم رئيس
نوع اللجنة
اللجنة
(دائمة/مؤقتة)؟

عدد
أعضائها

اختصاصها

تاريخ بداية
عمل اللجنة

تاريخ نهاية
عمل اللجنة
( في حال
كانت اللجنة
مؤقتة )

إرفاق قرار
تشكيل
اللجنة

هل يوجد عضو
مجلس إدارة في
اللجنة الدائمة
(نعم  /ال)

توجد باملوقع االلكتروني هيكلة اللجان

ح -اللجنة التنفيذية ّ
املكونة من مجلس اإلدارة :
اسم رئيس
اللجنة

عدد
أعضائها

قائمة
بأعضاء
اللجنة

املهام
املفوضة فيه

صالحياتها

تاريخ بداية
عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل
اللجنة

إرفاق قرار
تشكيل اللجنة

توجد باملوقع االلكتروني هيكلة اللجان
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خ -املديرالتنفيذي :
املدير التنفيذي
االسم

وعد حسن شراحيل ي

رقم الهوية

1072484163

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

1408/9/8

الجنس :رجل/امرأة

امرأة

املؤهل

دبلوم

سنوات الخبرة

 10سنوات

دوام( كلي/جزئي(

كلي

ساعات العمل األسبوعية

 48ساعه

املسمى الوظيفي ( في حال كان الدوام جزئيا )

-

جهة العمل ( في حال كان الدوام جزئيا )

-

الراتب الشهري

15000

الجهة التي تتحمل الراتب

الجمعية

مدة خدمته في الجمعية

 7سنوات

مسجل بالتأمينات (نعم/ال)

نعم

إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة

نعم

هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟(نعم/ال)

نعم

إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي

االرفاق في موقع الوزارة

العنوان  :املنطقة

الشرقية

املدينة
الحي
الشارع

الدمام
حي القادسية
-

رقم املبنى

1٥77 7٥٥ 0٥٤

الرمز البريدي
الرقم اإلضافي
رقم الجوال
البريد اإللكتروني
النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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د -املوظفون في الجمعية 10 :

رقم
االسم
الهوية

الجنس

نسبة
مساهمة
مدة
الجهة
إجمالي مسجل
الوزارة
ساعات
املسمى
سنوات
الراتب التي
الدوام
سنوات بالتأمينات
في
العمل
الجنسية املؤهل الوظيفي
خدمته
الشهري تتحمل
(كلي/جزئي)
الخبرة (نعم/ال)
الراتب
األسبوعية
بالجمعية
الراتب
إن
وجدت
توجد باملوقع االلكتروني منسوبي الجمعية

عدد العاملين بالجمعية( :

) كافي (

) غيركافي

بسبب......

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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 .٤الحوكمة واإلدارة واإلفصاح
أ -الهيئة اإلدارية والتنظيمات اإلدارية :
 -1التغيرفي عدد أعضاء الجمعية العمومية91 :
(  ) 6٢رجل ) ٢9 ( .امرأة.

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام  :العدد اإلجمالي:

(  ) 6٤رجل( .

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمالي:

 ) ٣٢امرأة.

إجمالي التغيرفي عدد األعضاء من بداية السنة :زيادة (  ) ٥عضو

 -٢اجتماعات الجمعية العمومية العادية:
رقم

تاريخ

االجتماع

االجتماع

1

٢0٢1/٤/٢٥

عدد الحضور

إرفاق

إرفاق

هل تم تزويد الوزارة

الكشف

محضر

محضر فرز

بالكشوف واملحاضر

التفصيلي

االجتماع

األصوات –

الخاصة باجتماع

بالحضور

في حال تم

الجمعية العمومية

واملنوبين

التصويت

خالل خمسة عشر

إرفاق

عقد االجتماع من

ومن ناب

يوما من تاريخ

عنهم (يبين

االجتماع؟

فيه تاريخ

أصالة نيابة

التحاق

الدعوة

الدعوة

العضو ونوع

األولى

الثانية

العضوية)

٤6

٥

مرفق

الدعوه

مرفق

مرفق

نعم

االولى
2
3

هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟
) ال
( ) نعم (
اسم العضو

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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مالحظات
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 -٣اجتماعات الجمعية العمومية غيرالعادية:
هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية ) ( :نع ــم
رقم
االجتماع

تاريخه

(

)ال
إرفاق محضر
فرز األصوات
– في حال تم
التصويت

عدد

إرفاق

الجهة

سبب

إرفاق

الحضور

الكشف

الطالبة

االجتماع

املحضر

التفصيلي

لالجتماع

بالحضور

(الوزارة /

واملنوبين

مجلس

العمومية خالل

ومن ناب

اإلدارة /

خمسة عشر يوما

عنهم (يبين

٪25من

من تاريخ االجتماع؟

فيه تاريخ

الجمعية

التحاق

العمومية)

هل تم تزويد الوزارة
بالكشوف
واملحاضر الخاصة
باجتماع الجمعية

العضو ونوع
العضوية)

 -٤اللجان الدائمة ّ
املكونة من قبل الجمعية العمومية:
هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟ (

) نع ــم

(

)ال

اجتماعات اللجان الدائمة :
اللجنة

رقم االجتماع

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية

تاريخه

أهم القرارات

إرفاق املحضر
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 -٥مجلس اإلدارة :
عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا لالئحة األساسية للجمعية..9.....عضوا
الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة.......5.....عضوا
دورة مجلس اإلدارة االولى
السنة األولى ( .سنة  /سنوات )
مجلس اإلدارة :
تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

 1442/9/21ه

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 1446/9/21ه

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

9

التغير في عدد األعضاء عن الالئحة( زيادة/نقص) عضوا

اليوجد تغير

سبب التغير في عدد األعضاء

اليوجد تغير

عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

14

عدد املعينين من الوزارة

اليوجد

نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس
جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه
الوزارة (

) نع ــم

اليوجد موظفين داخل الجمعية

( )ال

في حال كان الجواب ال  -هل املوظفين من مجلس اإلدارة تمت املوافقة لهم من الوزارة ؟

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة

 -6اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام:
رقم االجتماع

تاريخه

أهم القرارات

تم تنفيذها (نعم/ال)

سبب عدم

إرفاق

التنفيذ

املحضر

قائمة الحضور

توجد باملوقع االلكتروني محاضر اجتماع مجلس االدارة

هل تم منع بعض أعضاء مجلس اإلدارة من الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود مصلحة شخصية؟
) ال
( ) نعم (
رقم االجتماع

تاريخه

نوع املنع

موضوع القرار/االجتماع الذي

اسم

حضور/نقاش/تصويت

حصل فيه املنع

العضو

السبب

 -7التنظيمات اإلدارية:
هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية ألشخاص خارج الجمعية أو
) ال
شركات أخرى ( ) نعم (
إذا كانت االجابة نعم  ،يجب توضيح املهمة  ،والجهة املفوضة والسبب؟
املهام املفوضة فيه

الجهة املفوضة

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟ (

) نعم

(

) ال

إذاكانت اإلجابة نعم،يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:
تاريخ التحول

نوع التحول :

املبلغ املحول أو قيمته

( اختالس/صرف أموال أو استخدامها في مجال غير

اإلجراء

سبب
التحول

املتخذ

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

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة( :

) شيكات ( ) نقدا

للتصحيح

( ) تحويل

في حالة الصرف نقدا يوضح إجمالي املبلغ املنصرف وأوجه الصرف:
املبلغ املصروف نقدا

أوجه الصرف

الجهة املستفيدة

ب -اللوائح :
اللوائح :

(نعم/ال)

إرفاق

الالئحة األساسية للجمعية املحدثة و املعتمدة
توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم
األجور والرواتب ,واملكافآت ,والترقيات ,واإلجازات ,ومكافأة
نهاية الخدمة  ,وغيرها
توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ,معتمدة
مجلس اإلدارة
هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي
واملوظفين القياديين في الجمعية؟  -إذا كانت اإلجابة ال ,فما
هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟
آلية التقدم بطلب الحصول على العضوية
النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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قرارات االستثمار والتملك
الئحة صالحيات مجلس االدارة والصالحيات املمنوحة
للمجلس
الالئحة التنفيذية
الئحة الصالحيات املالية واإلدارية
الئحة عمل اللجنة التنفيذية
الئحة حفظ الوثائق واملكتبات والسجالت الخاصة
الئحة السياسات املالية

ت -السجالت اإلدارية :
تستخدم الجمعية السجالت التالية:
السجل

هل تستخدمه الجمعية

مالحظات

(نعم/ال)
السجالت اإلدارية

سجل العضوية في الجمعية العمومية
سجل اجتماعات الجمعية العمومية
سجل اجتماعات مجلس اإلدارة
سجل اللجان الدائمة واملؤقتة

السجالت الفنية

سجل النشاطات
سجل املنتفعين/املستفيدين

ث -السياسات :
هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة و معتمدة من مجلس اإلدارة لـ :

(نعم/ال)

إرفاق

سياسة تعارض املصالح
سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات
سياسة خصوصية البيانات
سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
سياسة جمع التبرعات

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها
وتقييمها
سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة
سياسة قواعد السلوك
سياسة إدارة املتطوعين
سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب
دليل ومؤشر واجراءات عمليات غسل االموال وجرائم تمويل
االرهاب
سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم الخدمات
سياسة ادارة املخاطر
تقييم ادارة املخاطر املتأصلة والكامنة
اجراءات تعريف عضو مجلس االدارة الجديد
السياسات واألجراءات املالية لالستثمار
اختصاصات رئيس مجل االدراة ونائبة
دليل املتطوع
امللف التعريفي للتطوع
سياسة الحاسب االلي
اختصاصات املشرف املالي

ج -اإلفصاح :
املفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم:
االسم

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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كيف تم اإلفصاح عن الوثائق التالية:
موقع الجمعية

ُ
تفصح مباشرة

ال يفصح عنها

ال توجد

عند الطلب
وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية
النموذج الشامل
سياسة تضارب املصالح
القوائم املالية
سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق
وإتالفها
أسماء أعضــاء مجلس اإلدارة
راتب املدير التنفيذي
أسماء املوظفين القياديين في الجمعية
اسم وعنوان و هاتف الشخص املسؤول عن
االحتفاظ بسجالت و وثائق الجمعية
التقرير السنوي
هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة املتطوعين ؟ (
اسم املسؤول عن الوحدة

رقم الجوال

) نعم ( ) ال
عدد املتطوعين خالل هذا العام

إجمالي عدد
ساعات

ذكور
عبدالرحمن جهاد السلمان
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هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أواملدراء أو املوظفين القياديين لة عالقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير
أو موظف قيادي آخرفي الجمعية؟ (
اسم املوظف

) نعم
منصبه

(

) ال
اسم املوظف ذي الصلة

منصبه

نوع العالقة

تفصيل العالقة

(تجارية/عائلية)

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 – إن وجد  : -ال
يوجد
اسم العضو

قيمة املبلغ الذي تلقاه

سببه

التاريخ

ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجارية( تقديم خدمات ،منتجات إلخ) مع الجمعية ،إن وجدت .
(املبالغ التي تتجاوز 10000ريال) مع وصف الخدمة وذكرقيمة التعويض– إن وجد  :-ال يوجد
الجهة
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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– إن وجد  : -ال يوجد
اسم الطرف
اسم الجهة الداعمة التي
املسمى الوظيفي
اسم عضو
الثاني ذي
يرتبط بها الطرف الثاني
للطرف الثاني
املجلس
العالقة

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج اململكة ؟ ( ) نعم (
اسم الجهة

الدولة التي تقع فيها الجهة

تاريخ بداية
الصفقة

تاريخ انتهاء
الصفقة

قيمة
الصفقة

) ال

الغرض من املبلغ ( إعانة  /خدمة  /أخرى)

إجمالي
املبلغ

إرفاق موافقة
الوزارة

يرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية – إن وجد  :-ال توجد
إرفاق موافقة الجهة
الدولة التي تقع فيها
اسم الجهة التي تم
إرفاق موافقة الوزارة
الغرض من العالقة
املختصة
الجهة
التعاقد معها

يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية– إن وجد  :-ال توجد
نوع العقار/االستثمار
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 .٥البرامج واألنشطة
ما هي مهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

تحقيق التفاعل المجتمعي مع التبرع باألعضاء من خالل التوعية الدينية واألعالمية
والمجتمعية لمساعدة مرضى الفشل العضوي ,نشر ثقافة التبرع باألعضاء وإزالة أي غموض
متعلق بها ,حث كافة فئات المجتمع على التبرع باألعضاء

ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية:
 -1تنشيط التبرع باألعضاء لتلبية احتياجات مرض ى الفشل العضوي وكذلك توعية أفراد املجتمع بأهمية التبرع باألعضاء وتنظيم الحلقات
التدريبية للمتطوعين

بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية :
نوع البرنامج
أو النشاط
أو الخدمة

وصف للبرامج والخدمات
والنشاطات

إجمالي عدد
املستفيدين

اإليرادات

املصروفات

هل
البرنامج
ضمن
نطاق
الخدمة
الجغرافي؟

في حال كان البرنامج
خارج نطاق الخدمة
الجغرافي (إرفاق
موافقة الوزارة )

يوجد باملوقع االلكتروني برامج وانشطة الجمعية
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بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها :
نوع املساعدات

عدد املستفيدين
سعوديون

مساعدات أيتام
مساعدات أرامل
مساعدات مطلقات
مساعدات ظروف
خاصة

إجمالي عدد املستفيدين

إجمالي مبلغ املساعدات

غير سعوديون

توجد بتقارير برامج الجمعية على املوقع االلكتروني

مساعدات عينية
غسيل كلوي
املجموع
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بيان بالبرامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ( برامج تطويرية  ،توعوية في اللوائح واألنظمة  ،مخاطرغسل األموال
وجرائم تمويل اإلرهاب) :
اسم البرنامج

مقدم البرنامج

دورة غسل االموال
وتمويل االرهاب

أ.يوسف العياض ي.

تاريخ البرنامج
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الفئة املستهدفة ( الجمعية العمومية
 /مجلس اإلدارة  /اإلدارات القيادية /
العاملين )

إرفاق كشف
الحضور

جميع العاملين في قطاع االعمال

في املوقع االلكتروني

هل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير( :
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(

) ال
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