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، واإلدارية، والبرامج لبياناتها( العامةالجمعية  النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج إلفصاح

 الوصول للمعلومة من قبل أصحاب املصلحة.  الرشيدة وسهولةمن فعاليتها ومدى التزامها بممارسات الحوكمة  للتحقق)واألنشطة 

   البيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية .1

 خالد حممد حييى الشيخ  النموذج: اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات  -1

 0506669579الجمعية: .رقم جوال ممثل  -2

 kmalshaikh@soqia.org.saالجمعية: البريد اإللكتروني ملمثل  - ٣

 م 2021 بامليالدي:   التاريخلعام بيانات النموذج 

 ( فرع)رئيس ي مقر (    *املقر: )نوع  -4

    أقر أنا املمثل أعاله أنني مخول من قبل مجلس اإلدارة بتعبئة بيانات النموذج للجمعية إقرار: 

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .2

افالبيانات التسجيلية  -أ      ةيوالديموغر

 جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة  للجمعية: االسم الرسمي  -1

  : (ي الرسم ا لالسمفي حالة كونه مغاير )للجمعية اسم الشهرة  -2

 بيئية للجمعية: التصنيف النوعي  -٣

 الحفاظ عىل الموارد المائية  : األول التصنيف الفرعي  . أ 

   الفرعي: التصنيف  . ب

 الجميع  إناث()ذكور( )املستهدفة: جنس الفئات  -4

    جميع من يحتاج للماءاملستهدفة: الفئات  -5
  منطقة مكة المكرمة ف 

 الجميع : للفئات املستهدفةالفئات العمرية  -6

 (   نعم)    للجمعية؟هل يوجد شهادة تسجيل  -7

  1287 الجمعية: رقم تسجيل  - 8

 هـ  1440/ 11/ 1الجمعية: تاريخ تسجيل 

 هـ   1444/ 11/ 1: تاريخ انتهاء شهادة التسجيل -9

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي:   

   هي: في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب ( نعم)للجمعية: هل يوجد لوحة خارجية  -10

     (نعمالنموذج )اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في 



  

 

    )( ال  نعم(   *)اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية 

 (    نعم   االجتماعية )والتنمية املوارد البشرية اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة 

 منطقة مكة المكرمة  الجمعية:النطاق الجغرافي لخدمات  -12

 جده: املشرف على الجمعية التنمية االجتماعيةمركز  -1٣

 وزارة البيئة والمياه والزراعة الجمعية: الجهة املشرفة فنيا على  -14

 التواصل: بيانات  -ب

 

 (  )نعماملوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء 

   نعم( مفعل ) اإللكتروني  لبريدا
 

 الفروع واملكاتب    -ت

     ()ال فروع؟هل لدى الجمعية 

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية:   -

 اسم الفرع   العنوان   ( )خريطة املوقع الجغرافي  الفرع اسم مدير   الجوال(الهاتف/)رقم التواصل  افقة الوزارة  و إرفاق م

      

 

  

 العنوان الوطني

 8047 رقم املبنى 

 راجح بن قتادة اسم الشارع 

املكرمة مكة  املنطقة   

  املوقع الجغرافي )خريطة( 

 أبرق الرغامة الحي 

 جده املدينة 

 22261 الرمز البريدي 

 2661 الرقم اإلضافي 

 ال يوجد  صندوق البريد 

 05٣٣٣15706 رقم جوال الجمعية

 0126599331 الهاتف 

 0126599331 الفاكس 

 www.soqia.org.sa املوقع اإللكتروني 

 info@soqia.org.sa البريد اإللكتروني 

 Soqia_almaa@ حسابات وسائل التواصل االجتماع  

http://www.soqia.org.sa/
mailto:info@soqia.org.sa
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 ( )ال   مكاتب؟هل لدى الجمعية 

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية:    -

افقة الوزارة  ا  لرقم التواص رفاق مو

 الهاتف/الجوال   

اسم مسؤول  

 املكتب 

الجغرافي املوقع 

   خريطة()

 اسم املكتب   العنوان  

      

    
 البيانات اإلدارية  3.

   املؤسسون: األعضاء  -أ
 سماء األعضاء املؤسسين أ  م 

سعيد درهم  أ/ عايض عبد هللا  .1  1037873922 

2.    
 1031981150 د/ أحمد عل  محسن الزهران 

3.    
 1039463375 أ/ سعيد إبراهيم احمد الزهران 

4.    
 1022900201 د/ راشد محمد سعيد الزهران 

  د/ رمزي سالم سيحان   .5
الزهران   1031752098 

هللا الشهري  عميد متقاعد/ حامد عل  عبد   .6  1001756251 

العزيز محمد مسفر الغامدي  د/ عبد   .7  1024135103 

هللا الشهري م/ سلمان عل  عبد   .8  1010130118 

وفيسور/ محمد فوزي عل  حمزة   .9  1001991486 البر

10.    
وفيسور/ صالح يح  مفرح الزهران   1001814654 البر

هللا الشهري هللا عل  عبد  د/ عبد   .11  1013433105 

/مسفر عبد هللا  .12  
مسفر بدران   محاسب قانون   1005179450 

حسي   محمد العمري   مم/ عبد الرحي  .13  1060512033 

يف    .14  1010058285 الشيخ/ متعب فيصل محسن الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  العمومية:بيان بأعضاء الجمعية ب. 

 

 

 

 الجمعية العموميةسماء أعضاء أ 

سعيد درهم  أ/ عايض عبد هللا  1 نحاوي الجامع  السلم   ز أ/ عبد العزي 27   

2    
 أ/ حياة أبراهيم محمد المطوع  28 د/ أحمد عل  محسن الزهران 

3    
 حميد حمدان الحرنر    29 أ/ سعيد إبراهيم احمد الزهران 

 أ/ من 

4    
عبدالحفيظ قدوري   ههنيدة نزيأ/  30 د/ راشد محمد سعيد الزهران   

مها معتوق حمود األزوري أ/  31 عميد م/ حامد عل  عبد هللا الشهري   5  

 د. نجاة حسي   إبراهيم عقاب  32 د/ عبد العزيز محمد مسفر الغامدي   6

سلوى محمود سعيد األنصاريأ/  33 م/ سلمان عل  عبد هللا الشهري   7  

وفيسور/ محمد فوزي عل  حمزة  8  د. عصمت محمد عثمان عرفات  34 البر

9    
وفيسور/ صالح يح  مفرح الزهران  بخيت المالك   ةمحمد عيض 35 البر  

   36 د/ عبد هللا عل  عبد هللا الشهري   10
 م. عاصم عبد هللا تركستان 

/مسفر عبد هللا  11  
بدران  محاسب قانون  ه أبو غبر  عل   . موىس يحن  أ  37   

حسي   محمد العمري  مم/ عبد الرحي  12   أ.  38 
عل  عطية يحن  الزهران   

يف   أ/   13 متعب فيصل محسن الشر  39   
 اللواء متقاعد/ محمد فري    ح الحارن 

باجمال  د. خالد زين عبد هللا 40 أ/ سعيد حامد احمد الغامدي    14  

الشهري  د/ حمدان عل  عبد هللا  15    اللواء احمد بن عبد هللا 41 
الشهران   

16    
  42 أ/ أحمد عل  عيىس الكنان 

17    
  43 د/ عبد الواحد سعود سعيد الزهران 

  44 أ/ فهد فرج فرحان العتينر    18

  45 أ/ أحمد عبده عل  فقيه    19

  46 أ/نايف عل  عمر باعشن   20

يدي   21   47 أ/ ماجد حامد جميعان الب  

الكريم النور أحمد  أ/صادق عبد   22  48  

  49 م/ متعب فهد محمد الطعيس    23

هللا احمد الغامدي  أ/أحمد عبد   24  50  

25    
  51 أ/ سفر سلطان الحارن 

  52 أ/ صديق يوسف خوجة    26
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  :اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل الجمعية العموميةج. 

 

 

    الجمعية:بيان بأعضاء مجلس إدارة  -ب

سعيد درهم  أ/ عايض عبد هللا   .1  

2.    
 د/ أحمد عل  محسن الزهران 

3.    
 أ/ سعيد إبراهيم احمد الزهران 

4.    
 د/ راشد محمد سعيد الزهران 

 عميد متقاعد/ حامد عل  عبد هللا الشهري  .5

العزيز محمد مسفر الغامدي د/ عبد   .6  

الشهري عبد هللا بن عل   عبد هللا د/   .7  
 

 

 

 

 

 

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

 هل يوجد عضو 

في مجلس إدارة 

 الدائمة  اللجنة

 (نعم / ال)

 تاريخ نهاية

 عمل اللجنة 

  كانت اللجنةحال  في)

 مؤقتة(

تاريخ  

 بداية عمل

 اللجنة 

 عدد اختصاصها

 أعضائها

رئيس  اسم 

 اللجنة 

اللجنة نوع 

 ؟ (دائمة/مؤقتة)

 اسـم

 الـلـجـنـة 

  12 مستمرة  نعم  
سبتمبر  
 م2020

إعداد 
التقرير  
السنوي  
 للجمعية 

أ. هنيدة   6
حسن  
قدوري  
)عضو  
الجمعية  
 العمومية( 

توثيق   دائمة 
منجزات  
 الجمعية 



  

 

   اإلدارة:اللجان الدائمة/املؤقتة املكّونة من قبل مجلس   -ت

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

هل يوجد  

 عضو  

مجلس إدارة  

  في اللجنة

 الدائمة   

 ( نعم / ال)

 تاريخ نهاية  

عمل   

 اللجنة  

( في حال  

كانت  

اللجنة  

 )  مؤقتة

بداية  تاريخ  

  عمل

 اللجنة 

 عدد   اختصاصها  

 أعضائها 

رئيس  اسم 

 اللجنة 

 اللجنةنوع 

 ؟ مؤقتة(/)دائمة

 اسـم 

 الـلـجـنـة  

         

  

   اإلدارة:اللجنة التنفيذية املكّونة من مجلس  -ث

 إرفاق قرار

 تشكيل اللجنة

عمل  تاريخ نهاية  

 اللجنة 

بداية  تاريخ  

 اللجنة  عمل

 املهام صالحياتها

 املفوضة فيه 

قائمة  

بأعضاء  

 اللجنة 

 عدد 

 أعضائها

 رئيس اللجنةاسم 
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   التنفيذي:املدير   -ج

 املدير التنفيذي

 1021907728  رقم الهوية
 سعودي  الجنسية

 1384/7/1  تاريخ امليالد
 رجل  الجنس: رجل/امرأة

 بكالوريوس علوم إدارية   املؤهل

سنة في وزارة التعليم )متقاعد( ٣0 /في العمل الخيري  سنة ٣٣  سنوات الخبرة  
 كلي   (دوام( كلي/جزئي

 48   ساعات العمل األسبوعية
الوظيفي(املسمى  ) في حال كان الدوام جزئيا     

جزئيافي حال كان الدوام    العمل(جهة  )  

 8000  الراتب الشهر ي
 الجمعية  الجهة التي تتحمل الراتب

 سنة   مدة خدمته في الجمعية

ال/بالتأمينات( نعم مسجل   ال  )

 نعم إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة 

املنطقة  العنوان:  مكة املكرمة  

 جده   املدينة

٣طيبه   الحي  

 شيخ اإلسالم النووي   الشارع

 7157  رقم املبنى
 54200  صندوق البريد
 23831  الرمز البريدي
 3430  الرقم اإلضافي
 0544744004  رقم الجوال

 kmalshaikh@gmail.com  البريد اإللكتروني
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   الجمعية:املوظفون في  -ح

 

 المؤهل  الجنسية الجنس رقم الهوية االسم 
 الدوام   

 )كلي/جزئي( 

المسمى 

 الوظيفي

ساعات 

العمل  

 األسبوعية 

الراتب  

 الشهري 

الجهة 

التي  

تتحمل 

 الراتب 

نسبة مساهمة  

الوزارة في الراتب  

 ن وجدت إ

اجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مدة 

سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

مسجل 

 بالتأمينات 

 )نعم/ال( 

 خالد محمد يحيى الشيخ 
1021907728 

 
 كلي بكالوريوس سعودي ذكر 

املدير  

 التنفيذي
48 

8000 

 
ء ال ش ي الجمعية   ال شهر  19 ٣٣ 

 بندر معيض عايض القحطاني
1021671019 

 
 كلي ثانوي  سعودي ذكر 

نائب املدير  

 التنفيذي
ء ال ش ي الجمعية  6000 48  9 

 سنة

 أشهر  6 
 ال

 أحمد صالح احمد الزهراني
1091520351 

 
 كلي بكالوريوس سعودي ذكر 

مدير 

الشؤون  

 اإلدارية 

ء ال ش ي الجمعية  6000 48  
٣  

 سنوات

 سنتان

 
 نعم

 علي الشهري  عبد للا علي  
1084958535 

 
 كلي بكالوريوس سعودي ذكر 

مدير 

الخدمات  

 االلكترونية 

ء ال ش ي الجمعية  6000 48  نعم سنة سنتين 

 محمد رجب حسين السحاري 
1082471465 

 
 كلي ثانوي  سعودي ذكر 

سكرتير 

 تنفيذي
ء ال ش ي الجمعية  4000 48  نعم سنة سنة  11 

 جزئي بكالوريوس سعودي ذكر  1062122476 الحناس أحمد علي احمد 
أخصائي  

 جودة
ء ال ش ي الجمعية  2500 48  ال سنة ٣0 

 جزئي بكالوريوس سعودي ذكر  1007664863 ن أبو حساأحمد سعيد 
محرر  

 صحفي 
ء ال ش ي الجمعية  1500 48  ال شهر  14 27 

 معجب راشد الخميسي
1102987789 

 
ء ال ش ي الجمعية  4000 48 سائق كلي ثانوي  سعودي ذكر   ال سنة سنة 

 خالد إبراهيم المغبش
2445460500 

 
ء ال ش ي الجمعية  3000 48 سائق كلي ابتدائي  يمني  ذكر   نعم سنتان - 

 لقمان صفة للا 
2149529659 

 
ء ال ش ي الجمعية  1700 48 عامل كلي  بنقالي ذكر   نعم سنة سنة  24 

 السلمي عطية منيره 
1036432050 

 
 كلي بكالوريوس سعودية انثى 

اخصائية  

شؤون 

 إدارية 

ء ال ش ي الجمعية  5000 48  نعم سنة - 

 سمية سعيد الزهراني
 

1107990580 
 

 كلي سبكالوريو  سعودية انثى 
مديرة 

 مشاريع 
ء ال ش ي الجمعية  4000 48  نعم أشهر  8 - 

 محمد يحيى قيسي
 كلي ثانوي  سعودي ذكر  1049160490 

رئيس 

برنامج 

 سقيا

ء ال ش ي الجمعية  4320 48  نعم أشهر  7 سنة  15 

 معبد الرحيعثمان  معبد الرحي
 

2411355627 
 

ء ال ش ي الجمعية  2500 48 محاسب  جزئي بكالوريوس سوداني  ذكر   ال سنتان سنة  17 

ء ال ش ي الجمعية  6450 48 محاسب  كلي بكالوريوس سعودي ذكر  1098953605 باسالم  عبد للا دعبد المجي  ال شهر  2 سنة 
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 كافي( غير )  عدد العاملين بالجمعية:  

 : الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4

  اإلدارية:الهيئة اإلدارية والتنظيمات  -أ

 التغير في عدد أعضاء الجمعية العمومية:   -1

 اإلجمالي:  العام: العددإجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية  30  .  امرأة()          )رجل.(  

    إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمالي: 41 .  )امرأة(          رجل.( ) 

 عضو ( 11) إجمالي التغير في عدد األعضاء من بداية السنة: زيادة 

 اجتماعات الجمعية العمومية العادية:    -2

 

 هل تم تزويد الوزارة 

بالكشوف واملحاضر الخاصة  

الجمعية العمومية خالل   باجتماع

 االجتماع؟  يوما من تاريخ 15

 إرفاق 

محضر فرز  

األصوات  

في حال   –

تم  

 لتصويت ا

 إرفاق  

 محضر 

 االجتماع

 عقد 

 االجتماع

 من

  التفصيلي إرفاق الكشف

 واملنوبين ومن ناب عنهم لحضور با

فيه تاريخ التحاق العضو   ن)يبي

 العضوية( ونوع 

 

 تاريخ  ر الحضو عدد 

 االجتماع

رقم  

 االجتماع

    نعم  
 الدعوة األولى 

   أصالة  نيابة  

         
 

 )ال( هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرا رات لوجود مصلحة شخصية؟  

 

 

 اسم العضو   السبب   مالحظات  
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:   -٣

 (  )نعـمهل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية: 

 هل تم تزويد الوزارة بالكشوف 

واملحاضر الخاصة باجتماع 

 الجمعية العمومية خالل

 خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع 

 

إرفاق محضر  

 فرز األصوات

في حال   –

تم  

 التصويت 

 إرفاق

 املحضر 

 سبب 

 االجتماع 

 الجهة

الطالبة  

 لالجتماع 

/   ة)الوزار 

 مجلس 

 اإلدارة / 

٪من 25

الجمعية  

 ( العمومية

 إرفاق 

 الكشف

التفصيلي بالحضور 

 واملنوبين ومن ناب

فيه تاريخ  عنهم( يبين 

العضو  التحاق

 العضوية( ونوع 

 

عدد  

 ر الحضو 

رقم  تاريخه 

 االجتماع 

         

 اللجان الدائمة املكّونة من قبل الجمعية العمومية:   -4

 )نعـم(  هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟  

   الدائمة:اجتماعات اللجان 

 اللجنة  رقم االجتماع  تاريخه   أهم القرارات  إرفاق املحضر  

السنوي األول للمنجزات.. التقرير 1   

. التقرير السنوي الثاني للمنجزات  2  
 

 

 مستمرة طوال 

 العام 

لها قروب خاص  

يتم من خالله  

 التواصل  

توثيق  
منجزات  
 الجمعية 
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   اإلدارة: مجلس  -5

   ا( عضو 7)للجمعية األساسية  ا لالئحة   عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبق 

   ( أعضاء4) النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارةالحد األدنى املحقق للنصاب  

 سنوات  4دورة مجلس اإلدارة.

 

  

 اإلدارة: مجلس 

 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي   1440/9/16

 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي  1444/9/16

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي   7

دال يوج  ( نقص)عضواالتغير في عدد األعضاء عن الالئحة زيادة/   

 سبب التغير في عدد األعضاء   

 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية  7

 عدد املعينين من الوزارة   0

 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس   100%

  باستثناء من وافقت عليهجميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية   نعم 

 الوزارة  

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

 
 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة  
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 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام:    -6

 إرفاق  قائمة الحضور 

 املحضر  

 سبب  

عدم  

 التنفيذ 

تم   

تنفيذها  

 نعم/ال 

رقم    تاريخه   أهم القرارات 

 االجتماع 

 مرفق جميع محاض  االجتماعات 

 

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

  

القرار/االجتماع    موضوع اسم العضو  السبب  

فيه   حصل  الذي 

 املنع  

 رقم االجتماع   تاريخه   صويت  ت   املنع:نوع 

املوظف ابن  

 أخيه 

موظف  تعيين العميد حامد الشهري   محضر تمريري  31/05/2021 تصويت  

تهابن ةاملوظف  محضر تمريري  22/11/2021 تصويت  تعيين موظفة   سعيد الزهراني 

 

 التنظيمات اإلدارية:   -6

  أو شركاتخارج الجمعية    التنفيذية ألشخاصهل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة  

        )ال(أخرى 

 والجهة املفوضة والسبب؟    املهمة،يجب توضيح  نعم، إذا كانت االجابة 

املهام املفوضة   الجهة املفوضة  سبب التفويض   تاريخ بداية التفويض   تاريخ نهاية التفويض  

 فيه  

     

 

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

 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:   نعم يجبا إلجابة   تإذا كان

ا إلجراء 

 املتخذ  

 للتصحيح  

 سبب 

 ل التحو 

   :ل التحو نوع   ل التحو تاريخ  املبلغ املحول أو قيمته 

أو  ) أموال  في اختالس/صرف  أو   استخدامها  أموال  مصرح/صرف  غير  مجال 

   (استخدامها في غير ما خصصها له املتبرع دون علمه
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 ( تحويل( )شيكاتبواسطة: ) يتم الصرف من أموال الجمعية 

 إجمالي املبلغ املنصرف وأوجه الصرف:  نقدا يوضحفي حالة الصرف 

 ا    املبلغ املصروف نقد أوجه الصرف   الجهة املستفيدة  

   

   

 

 اللوائح:   -ب

   اللوائح: ( نعم/ال)  إرفاق 

   واملعتمدة. الالئحة األساسية للجمعية املحدثة  نعم  

على سلم    وتشتمل توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية   نعم  

واملكافآت،األجور   واإلجازات،    والترقيات،  والرواتب، 

   الخدمة، وغيرها نهاية  ومكافأة

توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية، معتمدة   نعم  

 مجلس اإلدارة    

ية     الئحة الموارد البشر
 هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي   مضمنة ف 

إذا كانت اإلجابة ال، فما   - واملوظفين القياديين في الجمعية؟ 

 هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟  

 أخر ى    
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  اإلدارية:السجالت -ت

 تستخدم الجمعية السجالت التالية:   

هل تستخدمه   مالحظات  

 ال /الجمعية نعم

   السجل  

 سجل العضوية في الجمعية العمومية   نعم  

 السجالت اإلدارية

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية  نعم  

 سجل اجتماعات مجلس اإلدارة   نعم  

 سجل اللجان الدائمة واملؤقتة   نعم  

 سجل النشاطات   نعم  

 السجالت الفنية

 نعم    
 بواسطة  
 نظام رافد

 باإلضافة إىل 
  
 سجل ورف 

والعينية،   املالية  املساعدات  من  املستفيدين  سجل 

و    املستفيد،   )اسم  التالي:ويتضمن   هويته،  ورقم 

ومجال املساعدة كـ " سداد إيجار / كفالة /    جنسيته،

أو   عيني   " الدعم  ونوع   ، املساعدة  تاريخ  و   ، ترميم" 

مادي " ، و مبلغ املساعدة ، وطريقة التسليم " شيك /  

   (م إذا كان الدعم عينيا "نقد / تحويل / استال 
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     السياسات : -ت

   لـ:من مجلس اإلدارة   ومعتمدة هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة     (نعم/ال) إرفاق   

 سياسة تعارض املصالح   نعم  

 مقدمي البالغات   املخالفات وحمايةسياسة اإلبالغ عن  نعم  

 سياسة خصوصية البيانات   نعم  

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها   نعم  

 سياسة جمع التبرعات   نعم  

 سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها  نعم  

 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   نعم  

 سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة   نعم  

 سياسة قواعد السلوك   نعم  

 سياسة إدارة املتطوعين   نعم  

 مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب   نعم  

 تمويل اإلرهاب   وجرائمسياسة الوقاية من عمليات غسل األموال  نعم  

 أخرى ....    
 

   
    اإلفصاح:  -ث

 املفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: 

 االسم    املنصب بمجلس اإلدارة

 درهم عايض عبد هللا بن  رئيس مجلس اإلدارة 

 احمد علي الزهراني نائب رئيس مجلس اإلدارة

 سعيد إبراهيم الزهراني املشرف املالي 
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 كيف تم ا إلفصاح عن الوثائق التالية:   

 ُتفصح مباشرة   ال يفصح عنها   ال توجد  

 عند الطلب  

   موقع الجمعية  

      
 

الخاصة    والحوكمةالتنظيم    ق وثائ 

 بالجمعية  

      
 

 النموذج الشامل  

      
 

 سياسة تضارب املصالح  

      
 

 القوائم املالية  

      
 

الخصوصية    واالحتفاظسياسة 

 بالوثائق وإتالفها  

      
 

 أسماء أعضـاء مجالـس اإلدارة  

      
 

 أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

     
 

الشخص املسؤول عن   وهاتفاسم وعنوان 

الجمعية ووثائقاالحتفاظ بسجالت   

      
 

 وي التقرير السن 

  
 

 (   )نعم   املتطوعين؟هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة 

إجمالي عدد  

ساعات  

 املتطوعين  

 اسم املسؤول عن الوحدة   رقم الجوال   عدد املتطوعين خالل هذا العام  

 ذكو ر   إناث  

5200 244 419 0506669729   
 بندر معيض القحطان 
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مدير  إدارة أو  عضو مجلس عالقة عائلية أ و تجارية مع  لهاملدراء أو املوظفين القياديين  هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 (    )نعمموظف قيادي آخر في الجمعية؟  أو 

العالقة(  نوع  تفصيل العالقة  

   (عائلية/تجارية

 اسم املوظف   منصبه   ذي الصلة  العضو   اسم منصبه  

 عائلية  عمه 
 

عضو  
مجلس  
 اإلدارة

مدير   حامد عىل  الشهري 
الخدمات  
ونية   االلكب 

 عىل  عبد هللا الشهري 

 عائلية  والدها 
 

ف   المشر
 الماىل  

  سعيد 
إبراهيم الزهران  رئيسة قسم    

المحتوى  
  
ون   االلكب 

  
 سمية سعيد الزهران 

قريبه تم اإلفصاح عن ذلك بموجب محض  موقع من أعضاء مجلس اإلدارة وتم منع العضو من التصويت عىل تعيي     مالحظة:   

  
باستثناء  )للجمعية يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها 

     (يوجد ال ) -إن وجد  –خالل السنوات األربعة املاضية  (عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدتتعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله 

 اسم العضو   قيمة املبلغ الذي تلقاه   سببه   التاريخ  

    

 

 وجدت.   الجمعية، إن   ع .... م  إلخ   )خدمات، منتجات ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجارية تقديم  

     (يوجد ال : )-إن وجد  – التعويض( وصف الخدمة وذك ر قيمة  مع)ريال  10000املبالغ التي تتجاوز 

 الجهة  وصف الخدمة   قيمة التعويض 

   

   

 

في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح   يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو 

     (يوجد ال )إن وجد:  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

قيمة  

 الصفقة 

تاريخ انتهاء  

 الصفقة 

تاريخ بداية  

 الصفقة 

 اسم الجهة الداعمة التي  

 يرتبط بها الطرف الثاني  

املسمى  

 الوظيفي  

 للطرف الثاني  

اسم الطرف  

الثاني ذي  

 العالقة  

اسم عضو  

 املجلس   
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     ال() اململكة؟هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج 

إرفاق موافقة 

 الوزارة  

إجمالي  

 املبلغ  
 اسم الجهة    الدولة التي تقع فيها الجهة    (/ خدمة / أخرى  إعانة)املبلغ الغرض من 

     

  

     ( يوجد ال ): -إن وجد  –يرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية 

إرفاق موافقة الجهة  

 املختصة  
 الغرض من العالقة   إرفاق موافقة الوزارة   

الدولة التي تقع فيها  

 الجهة 

اسم الجهة التي تم  

 التعاقد معها  

     

  
     (يوجد ال ): -إن وجد  –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية

إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس  

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية 
 نوع العقار/االستثمار   القيمة املالية  
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   :البرامج واألنشطة .5

 الجمعية التي تعمل على تحقيقها: رسالة ما هي مهمة  

، وإيصاله    الماء بدعم من المحسني  
شيد استهالكه وتنمية مصادره. نسق   للمستفيد، والتوعية بب 

 ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية: 

ها للفئات المستهدفة.  -1  تقديم خدمات سقيا الماء وتوفب 
 توعية المجتمع بالترشيد في استهالك الماء. -2

 صيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية.  -3
 

 أكسل( مرفق )الجمعية: بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها 

 

   وحجمها: م 2021حتى نهاية العام للمستفيدين  ةالجمعي  قدمتها بيان بنوع املساعدات التي 

   نوع املساعدات عدد املستفيدين   إجمالي عدد املستفيدين   إجمالي مبلغ املساعدات  

 سعوديو ن   غير سعوديو ن  

بمعدل   كراتي   ماء  
  ( كراتي   ماء شهريا 10)

   ( كرتون120)
ً
 سنويا

 ( ريال 1800بقيمة ) 
 لألرسة الواحدة 

 ( أرسة 52)
 ( ريال 93600بقيمة ) 

 مساعدات أيتام  22 7 29

 مساعدات أرامل  26 7 33

 مساعدات مطلقات  18 4 22

ظروف   17 3 20 مساعدات 

 خاصة 

 )يعول محتاج( أخرى  1 1 2

 مساعدة مالية من الزكاة  7 6 13 50,500

 املجموع  84 22 106 144,100
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مخاطر غسل األموال   واألنظمة، توعوية في اللوائح  تطويرية، برامج  الجمعية(بيان بالبرامج الداخلية املقدمة للعاملين في 

   اإلرهاب: ائم تمويل ر وج

 إرفاق كشف  

 ر  الحضو 

مجلس  )  املستهدفةالفئة    / العمومية  الجمعية 

   العاملين(اإلدارة / اإلدارات القيادية / 

تاريخ  

 البرنامج  

 اسم البرنامج   مقدم البرنامج  

  وموظفات الجمعية  
الشيخ   خالد محمد أ.  6/10/2021 جميع موظف  اإلرهاب   تمويل  مكافحة 

 لوغسيل األموا
 

 (  نعم)        تسليمه؟هل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل 

   بعد طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس اإلدارة. الشامل  النموذج يرجى إرفاق  
 

 
 

 


