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 البيانات األساسية للجمعية األهلية .1
 

 افيةر الديموج و التسجيلية البيانات - أ

 أصدقاء مرضى السكري اخلريية جبدة مجعية الرسمي للجمعية/للفرع كامــال: االسم -１

 املالحظات املتعلقة إن وجدت:  

 االجراءات املتعلقة إن وجدت

 

 : الرسمي رالالسممغاي حالةكونه في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -٢

 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

   ( فرع  ) ( مقر رئيس نعمنوع مقر الجمعية: ) -٣

 303  رقم تسجيل املقر الرئيس 

 رقم تسجيل الفرع/الفروع 

 :املالحظات املتعلقة إن وجدت

 : االجراءات املتعلقة إن وجدت

 

 عيةالنوعي للجم التصنيف -٤

 املالحظات املتعلقة إن وجدت

 االجراءات املتعلقة إن وجدت

 

 ( رجالي/نسائي  نعم)  )( نسائي نوع الجمعية: )( رجالي -٥

 

 ..هـ01/03/1426تأسيس الجمعية/الفرع:  تـــــاريــــخ -٦

 :املالحظات املتعلقة إن وجدت

 :االجراءات املتعلقة إن وجدت

 

 

 هـ20/10/1426 تسجيل الجمعية/الفرع تاريخ -٧
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 املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

 (  موجودة               )    (  غير موجودةنعم)  :شهادة تسجيل الجمعية/الفرع -٨

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :

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

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

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

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

 

 )   ( ال          ( نعم   نعملوحة خارجية للجمعية/الفرع:  )هل يوجد  -٩

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

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

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

 

 ( اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذجنعم)

 ( اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرعنعم)

 ( اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةنعم)

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

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

 

  مكة املكرمة : منطقة الجمعية/الفرع -1٠

  جدة املحافظة:  -11

  جدة :املدينة -1٢

 9.181931.21.5586263املوقع باإلحداثيات:  -1٣
 جدة فقط حمافظةنطاق الخدمة:   -1٤

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

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

 

 أ(-1)  تعبأ بملف االكسل املرفق صفحةعدد املكاتب تحت إدارة املقر الرئيس/الفرع:  -1٥
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 اسم مدير املكتب بيانات التواصل اإلحداثيات املوقع الجغرافي اسم املكتب

جمعية أصدقاء مرض ى 

 السكر الخيرية بجدة

حي الفيصلية –التحلية  -ش

عمارة الكعكي الدور األول  –

 مدينة جدة
1.21.55862639.18193 

٠1٢٦٦٨٦٣٥٧ 
محمد محمود 

 الشنقيطي 

فرع مركز جامعة امللك 

 زعبد العزي

قسم الباطنة  –كلية الطب 

 ز جامعة امللك عبد العزي –

 بجدة

 حنان سرحان ٠1٢٦٤٠٨٠1٢ 

 

 التواصل بيانات - ب

 العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع: -1

  الفيصلية :  احلــــــيعبدالعزيز الفرعي االمري حممد بن :  الشارع اسم 3734:   املبىن رقم
 6309 :  االضايف الرقم 23441 الرمزالربيدي  جدة املدينة

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

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

 0126686347 الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم0599955454 اجلمعية جوال رقم
 21441 الرمزالربيدي21441  البـريد صنــــدوق رقــــــم

 diabetesf.org.sa ملوقعااللكرتوني ا info@diabetesf.org.saالربيـــــــــــداإللكرتونـــي
 املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء( نعم)

 ( البريد اإلليكتروني مفعلنعم)

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

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

 

 الشيخ نعبد احملس نعبد الرمحالربوفيسور /  الجمعية مدير اسم -٢

 سليمان فقيهمستشفى الدكتور  .:الجمعية مدير عنوان

  الفيصلية احلي جدة ملدينةا   مكة املكرمةاملنطقة 
  االمري حممد بن عبدالعزيز  الشارع
 6309 الرقماالضايف3734  املبىن رقم
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 0126686357  رقم اهلاتف الثابت للمدير 

 0555603976 املدير  جوال رقم
 .....................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 البيانات اإلدارية

 اإلداري  الهيكل - أ

  .عضوا   39 املؤسسين األعضاء عدد -1

  مجلس اإلدارة أعضاء عدد -٢
 
 .عضوا    9 للجمعية  األساسية لالئحة طبقا

 النصف + رئيس جملس اإلدارة اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق األدنى الحد -٣

 سنوات   4 اإلدارة  مجلس ةدور  -٤
 .....................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .....................................................................................................................................................................................................راءات املتعلقة إن وجدت: االج

 

 أ (:-٢) تعبأ في ملف االكسل املرفق الجمعية العمومية اللجان الدائمة املؤسسة من قبل  -٥

 
أســـــــم 

 الـلـجـنـــة

عدد 

 أعضائها

عدد  اختصاصها

 اجتماعاتها

 كيفية تشغيلها

1 
اللجنة 

 التنفيذية
تنفيذ ومتابعة القرارات والتعاميم  -1 ٣٩

الصادرة عن مجلس اإلدارة 

 والجمعية العمومية.

 الخططيتنفيذ ومتابعة األداء  -٢

 الستراتيجي والتشغيلي.وا

تنفيذ السياسات واللوائح  -٣

 الداخلية.

طرح ومناقشة >ميع املواضيع  -٤

املتعلقة باملوارد البشرية واملالية 

والعالقات العامة واإلعالم 

 والشركات.

اجتماع دوري عبر  -1 12

 الدعوة لالجتماع.

 متابعة دورية للقرارات. -٢

 

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

 .....................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:
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 :ب (-٢تعبأ بملف االكسل املرفق )الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -٦

 حالة السداد الجنس حالة العضو صفة العضو اقتاريخ االلتح السجل المدني االسم م

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1020398653  هاشم زواوي طريفد.  1

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1010697033  د. سراج عبد الغني صبرة 2

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1010695144  ميره إبراهيم يعبد الغند.  3

4 
عبد الرحمن عبد المحسن  د.

  الشيخ

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1019669876

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1058584358  الحضرميد. محمد سالم  5

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1012015341  د. حسين محمد مليباري 6

7 
د. خالد محمد حامد 

  المرزوقي

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1001350626

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1014269953  د. عبد المعين عيد األغا 8

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1037018205  د. طارق لطفي الخطيب 9

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1001216074  د. طه عبد الرحمن بخش 10

11 
 أبو د. محمد عبد الرؤوف

  الجدايل

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1066097997

  منتظم ذكر فعال عامل 03/01/1426 1010891779  أ. ناصر عبد هللا الزاحم 12

  منتظم ذكر فعال عامل 29/05/1429 1002785309  أ. سموئل عبد هللا بخش 13

  منتظم ذكر عالف عامل 29/05/1429 1036976601  الشيخ عبد العزيز شربتلي 14

  منتظم  أنثى فعال عامل 27/10/1431 1004130132  أ. ود حسين الحارثي 15

  منتظم ذكر فعال عامل 01/01/1432 1058914381  أ. ياسر محمد عبده يماني 16

  منتظم أنثى فعال عامل 01/01/1432 1044706750  د. وعد حسن أكبر 17

  منتظم ذكر فعال عامل 11/07/1434 1059422186  د. خالد هاشم زاوي 18

  منتظم أنثى فعال عامل 27/05/1437 1027766805  د. شادية محمد سعيد متبولي 19

  منتظم أنثى فعال عامل 27/05/1437 1020398663  د. سارة طريف زواوي 20

  منتظم أنثى فعال عامل 27/05/1437 1012184584  أ. لمياء سراج ميره 21

  منتظم أنثى فعال عامل 27/05/1437 1006420424  ان فطانيحس تارةد.  22

  منتظم أنثى فعال عامل 27/05/1437 1002755856  د. أماني معتوق الهذلي 23

24 
  منتظم ذكر فعال عامل 26/02/1439 1020398671  د. فيصل طريف زواوي

 منتظم انثى  فعال  عامل  2/3/2020 1010697066 أ/ لبنى سراج عبدالغني ميره  25

 منتظم  ذكر  فعال  عامل  11/10/2020 1012015366 د/ نديم حسين محمد مليباري  26

 منتظم انثى  فعال  عامل  4/10/2021 1079640999 أ/عائشة ابراهيم علي النعمي  27
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 منتظم  انثى  فعال  عامل  12/10/2021  د/ هيفاء منيف عامر النهدي  28

 منتظم انثى  فعال  عامل   100533891 وصلي د/ هال هشام احمد م 29

 

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

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

 

أ/ حممد حمود الشنقيطي: ياملدير التنفيذ -٨  

  السعودية اجلنسية1081632224  : الهوية رقم

 املدير التنفيذي   العمل نوع جامعي املؤهل

  17.000 لشهري ا الراتب ساعاات 8كلي  ساعات) جزئي/دوام) كلي

  أشهر 8  :بالجمعية مدةخدمته        مجعية اصدقاء مرضى السكر:    الراتب تتحمل التي الجهة

 ..................................................................................................الحاسب رقم .............................................................................................................................لتسجيلا رقم

 ( نعم                  )  ( ال    نعم:    ) مسجل بالتأمينات

 ( متفرغ           )   ( غير متفرغ  نعم) 

افقة الوزارة على تعيين املدير؟  هل تم أخذ مو

 ............................................................................................................................................................ال، والسبب )     (   (  نعم نعم)    

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

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

 و(-٢تعبأ بملف االكسل املرفق)   23اجمالي عدد العاملين: 

 :  عدد املوظفين بدوام جزئي 23 عدد املوظفين بدوام كامل

( غير كافي        ) (  كافي    نعم)       عدد العاملين بالجمعية:

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

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

 د(-٢تعبأ بملف االكسل املرفق ) 1:  اجمالي عدد املحاسبين

  
 

 واإلدارة واإلفصاح  الحوكمة .٢

 اإلدارية والتنظيمات ةاإلداري الهيئة - أ

 :العمومية الجمعية -1

 .امرأة( 8) .( رجل10) 18العدد اإلمجايل:م :  ٢٠٢1عام   بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي
 .امرأة( 9) .( رجل15)  24العدد اإلمجايل:م  ٢٠٢٠عددأعضاءالجمعيةالعموميةفينهايةعام إجمالي

 ( عضو  ٦زيادة/نقص )       :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير

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

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

 

 :)تعبأ بملف االكسل املرفق(جمعية العمومية السنوي اجتماع ال -٢

 

الكشف التفصيلي  عدد الحضور  تاريخه

بالحضور واملنوبين 

 ومن ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

حسب وصول 

 البيانات الحسابية 

 مرفق  مرفق 

 

 عضاءالجمعية العموميةمنالتصويتعلىبعضالقرارتلوجودمصلحةشخصية؟ تممنعبعضأ هل -٣

 ( ال ال)( نعم )

 أ(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق )



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 10

 

 

 مالحظات السبب اسم العضو

   

 

 ( تم رفع الكشوف واملحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العموميةنعم)

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

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

 

 

 

 ( نعــــم             )    (ال   نعم) عادية:   غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت -٤

 

 :ب (-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ) 

الجهةالطالبةالوزارة،  عدد الحاضرين تاريخه رقم االجتماع

 مجلساإلدارة،

 ٪منالجمعيةالعمومية25

 مالحظات املحضر سبب االجتماع

  مرفق     

 ( تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية غير العاديةنعم )

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

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

 

اللجان الدائمة: -٥  

 ( يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية   نعم)   

 الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات ( حقت اللجان   نعم)   

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

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

 

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

 مرفق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة
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 ( تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمةال)

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

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

 

 

 

 :التنفيذي والجهاز اإلدارة مجلس -٦

 هـ23/1/1442ي: الحــالـ اإلدارة مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ

 ـه23/1/1446 :الحالي اإلدارة مجلس دورة إنتهاء تاريخ
  االداري  املجلس أعضاء عدد

 
 9)   :حاليا

 
 (عضوا

  0 األساسية ) الالئحة عن بزيادة
 
 (عضوا أو نقص )        ( عضوا

 .................................................................................................................................................................................................................. ..........................بسبب 

 ( باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم   )            ( بالتعيين من قبل الوزارة 9منهم )  

افقت عليه الوزارة( جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية بنعم)  استثناء من و

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

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

 

 . املستقلين هي .................. % من سائر أعضاءاملجلسنسبة أعضاء مجلس اإلدارة 

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

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

 

 :د (-٣)تعبأ بملف االكسل املرفق : ٢٠٢1اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

رقم 

 االجتماع

تم  أهم القرارات تاريخه

تنفيذ

ها 

سبب 

عدم 

 التنفيذ

مرفق 

 املحضر
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)نعم/

 ال(

م٢٧/٣/٢٠٢1 98 أوال: العمل على إنفاذ قرار وزير الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بتعديل  
( أربعة 4000) رواتب أقل منن والسعوديين الذين يتقاض الموظفينرواتب 

( أربعة أالف 4000أالف لاير ، يتم رفع رواتبهم إلى الحد األدنى المقرر وهو )
م وبالتاكد من واقع سجالتهم 2021لاير وذلك إعتباراً من راتب شهر أبريل 

:ح أن عددهم ثالثة موظفين فقط وهمالنظامية أتض  
( 3605س أمن( الراتب الحالي )حارعمل على وظيفة )ي –أحمد داود فطاني 

 ( لاير.4000( ليصبح الراتب بعد التعديل )395لاير مقدار التعديل )
( لاير 3535يعمل على وظيفة )معقب( الراتب الحالي ) –علي عسيري بندر

 ( لاير.4000( لاير ليصبح الراتب بعد التعديل )465مقدار التعديل )
( الراتب الحالي ل على وظيفة )أخصائية إجتماعيةتعم –كوثر يوسف كلنتن

( 4000لراتب بعد التعديل ) ( لاير ليصبح ا99( لاير مقدار التعديل ) 3901)
 لاير

م وذلك إلدارة أعمال الجمعية 2021عتمد مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية لعام ا ثانيا:
ع تلك اللجنة بشكل بما يحقق األهداف التي انشات من أجلها ، حيث يتم عقد اجتما

باألسماء اللجنة  وقد شكلتا اتها على مجلس اإلدارة العتمادهدوري وتعرض قرار
 :المذكورة

 / أ/د: عبدالرحمن الشيخ   رئيس مجلس اإلدارة1
 نائب رئيس مجلس اإلدارة   عبد الغني إبراهيم ميرة.د/ / أ2
 األمين المالي   تاره حسان فطاني د//3
 المدير التنفيذي   شنقيطيمحمد محمود الأ/ / 4
 المنسقة الطبية   حنان أحمد سرحانأ/ / 5
 مجلس اإلدارة المستشار القانوني وأمين سر    غياث صالح النعماند/ / 6

 م:2021اعتماد اللجنة التنفيذية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام : ثالثا
 / ندوة صديقنا السكري الصائم لشهر رمضان الكريم.1
 رنامج الغذائي لمريض السكري( لمثقفي السكري./ دورة )الب2
 / البرنامج الغذائي لمريض السكري النوع الثاني.3
 / النشاط البدني لمريض السكري النوع الثاني.4
 / فعاليات السكري للسكريون النوع األول.5
 / فعاليات السكري لمريض السكري النوع الثاني.6
 م.2021ابعة عشر لعام / الدورة التثقيفية لمثقفي السكري الس7
 / التعليم على استخدام جهاز الليبري.8
فري  –في حال المررض–/ ماذا نفعل عندما يرتفع السكر في الدوام )النوع األول 9

 حال وجود الكيتون(.
 / حساب الكربوهيدات لمرضى السكري النوع األول.10
ي النرروع أهميررة المراقبررة المنزليررة لمسررتوف السرركر فرري الرردم لمرضررى السرركر /11

 الثاني. 
قررت اللجنرة إعتمراد دوام مروظفين الجمعيرة خرالل شرهر رمضران المبرارك : رابعا
 م .2021من عام 
/ مركز الجامعة: يكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد 1

 الظهر.
/ مركررز التحليررة: يكررون مررن السرراعة التاسررعة مسرراًء وحتررى السرراعة الواحررد بعررد 2

 ليل.منتصف ال
 

   نعم

م٥/٧/٢٠٢1 99 أوال: اعتمد المجلس على جميع السياسات واللوائح الخاصة بجمعية أصدقاء مرضى  
/سياسة اإلحتفاظ بالوثائق 2/سياسة تعارض المصالح1السكري الخيرية بجدة، وهي:

/سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية مقدمي 4/سياسة خصوصية البيانات3وإتالفها
/ سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم 6اسة جمع التبرعات/ سي5البالغات

/ دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل األموال وتمويل 7تمويل اإلرهاب

   نعم
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/ سياسة 9/ سياسة مصفوفة الصالحية بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية8اإلرهاب
/ سياسة تقييم 11بة واإلشراف/سياسة اليات الرقا10الميثاق األخالقي والمهني للعاملين
/سياسة قواعد 13/ سياسة إدارة المخاطر12المخاطر الكامنة والمتأصلة

/الئحة تنظيم العمل والموارد 15/الئحة صالحيات مجلس اإلدارة14السلوك
الئحة تعيين /18حة حقوق وواجبات المستفيدين/الئ17الئحة المتطوعين/16البشرية

شركات سياسة التعامل مع ال/20مشرف المالي/اختصاصات ال19المدير التنفيذي
 / نظام الرقابة الداخلي21المنفذين واألطراف الثالثة

 إعتماد تعيين مدير تنفيذي للجمعية .:ثانيا
تم تشكيل لجنه للترشيح علرى وظيفرة مردير تنفيرذي للجمعيرة فقرد شركلت مرن رئريس 

/ ناصررر الررزاحم مجلررس اإلدارة األسررتاذ الرردكتور / عبررد الرررحمن الشرريخ واألسررتاذ 
عضرو بمجلرس اإلدارة ، وتمرت مقابلرة عرردد مرن المتقردمين للوظيفرة وكران أفضررلهم 
لشرررغل هرررذه الوظيفرررة حسرررب المقابلرررة والسررريرة الذاتيرررة األسرررتاذ / محمرررد محمرررود 

 الشنقيطي .
مررردير تنفيرررذي  -قررررر مجلرررس اإلدارة تعيرررين األسرررتاذ / محمرررد محمرررود الشرررنقيطي 

م . وعليررره أن يرررتم 01/07/2021للجمعيرررة علرررى أن يرررتم مباشررررته للعمرررل بتررراريخ 
اإلطالع على جميرع السياسرات واللروائح الخاصرة بالجمعيرة وأن يرتم إضرافته عليهرا 

 .ة عن مجلس اإلدارة ذات العالقةوكذلك اللجان المنبثق
  إعتماد عقد إتفاقية تقديم خدمات المحاسبة ) لشركة تدبير ( . : ثالثا
عمال أطلع المجلس على إتفاقية تقديم خدمات شركة تدبير المتخصصة لخدمة األ 

 .، وتم إعتمادها من المجلس
  إعتماد الخطة التشغيلية للجمعية . : رابعا

ر بعردة محطرات تعمرل أطلع المجلس على مسارات العمل بالجمعية وهري رحلرة تمر
 عليها إدارة الجمعية بجودة مهنية عالية للفئة المستهدفة وهذه المحطات هي : 

محطررررة /3محطررررة المشرررراركة بررررالبحوث العلميررررة/2يررررة والتثقيررررفمحطررررة التوع/1
تررأمين المرروارد الماليررة /6محطررة الفعليررات واألنشررطة /5محطررة العررال /4الفحرر 

إعررداد برررامج تطوعيررة مناسرربة لمجررال /7للجمعيررة ببنرراء شررراكات إسررتراتجية فعالررة
 إعداد بحوث علمية متعلقة بمرض السكري /8عمل الجمعية 

م والترري 2021م كمررا أطلررع المجلررس علررى الموازنررة التقديريررة لتلررك المسررارات لعررا
م 2021لعررام  ( لاير وكررذلك المصررروفات التقديريررة 15.281.296مبلررغ )  تقرردر

  . ( لاير 10.216.681بمبلغ )  والتي تقدر
 أعتمد المجلس تلك الخطة التشغيلية للجمعية .

قرررر المجلررس إعتمرراد سررلم الرواتررب لمنسرروبي جمعيررة أصرردقاء مرضررى  :خامسااا
 السكري الخيرية بجدة .

قرر المجلس إعتماد المتجر األلكتروني لجمعية أصدقاء مرضى السكري  :سادسا
 الخيرية بجدة

م1٢/٧/٢٠٢1 100 م ، 2020تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية لعام  : اعتمد المجلساوال 
وأعتمادها من رئيس مجلس اإلدارة وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية حيث قرر 

 المجلس :
تحديد موعد إلنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ذلك يوم األربعاء -
حادية عشر م ، في تمام الساعة ال06/10/2021هـ الموافق 29/02/1443

شارع التحلية مركز الكعكي  –صباحاً في قاعة اإلجتماعات بمركز الجمعية 
 الدور األول .

م 2020إرسال ثالث نسخ من تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية لعام -
لسعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بجدة إلعتمادها 

اء مجلس اإلدارة بإجتماع الجمعية العمومية حسب ماذكر وذلك إلبراء ذمة أعض
 .أعاله 
توجيه خطاب بموعد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى -

األعضاء المؤسسين للجمعية لتأكيد حضورهم شخصياً ويجوز ألي منهم تفويض 
المفوض غيره من األعضاء المؤسسين كتابتاً لحضور اإلجتماع على أن ال يكون 

 .يجوز التفويض ألكثر من عضو واحد من أعضاء مجلس اإلدارة وال
خطاب لمكتب المحاسب القانوني األستاذ / خالد الرويس لتاكيد حضورهم  هتوجي-

 اإلجتماع .
: قرر المجلس إعتماد العرض المقدم من شركة والدة حلم إلعداد خطة ثانيا

   نعم
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 إستراتيجية للجمعية
ة هيكل سلم رواتب موظفين الجمعية المقترح مرن األسرتاذ أعتمد مجلس اإلدار:ثالثا

 المدير التنفيذي للجمعية .   –/ محمد محمود الشنقيطي 

101 1٠/11/٢٠٢1

 م

م حسررب الخررط القدمررة لمجلررس 2021إعتمرراد إقامررة فعاليررات اليرروم العررالمي للسرركر :والا
 اإلدارة

 -بدوام كامل–السلمي( إعتماد تعيين محاسب الجمعية )ندف بخيت صقر  :ثانيا
بردوام – اعتماد تعيين االستاذه/ مروه محمد عبدالستار منشي كأخصائية متطوعين :ثالثا
 -كامل

   نعم

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 ( الال)       ( نعم    )

 :هـ (-٣)تعبأ بملف االكسل املرفق 

 نوع املنع تاريخه رقم االجتماع

 ويتحضور/نقاش/تص

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      

 

 اجتماعات على األقل متوزعة على األرباع( ٤( تم عقد مجلس اإلدارة بشكل منتظم )نعم)

 ( تم رفع املحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدارةنعم)

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

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

 

 +(  %100نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة )

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

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 :اإلدارية التنظيمات  -٧

ذية  ألشخاص خارج الجمعية أو هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفي

 ( الالشركات أخرى  )( نعم     )

 و (-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ) املهمة، والجهة املفوضة والسبب؟  توضيح يجب نعم، االجابة كانت إذا

 سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه االختصاص

    

 

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

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

 

 ( الال)  (نعم)   :الجمعية في واملوظفين القيادين التنفيذي املدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

 

 ومقارنة مستقلين شخاصأ مراجعة نتتضمن واملوظفين القيادي التنفيذي املدير راتب تحديد آلية ة نعم، فهلإذا كانت اإلجاب

 ( ال  الالتوثيق    )       (نعم) مع مرجعية،

 إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟

 ة:اآللي
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 تكوين جلنة لعمل مسودة سلم رواتب التنفيذيني. -1

 هذه اللجنة من جملس اإلدارة.اعتماد  -2

 اعتماد توصيات اللجنة من قبل جملس اإلدارة. -3

 تطبيق التوصيات على املدير التنفيذي. -4

 

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

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

 

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

 ز(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق )يجبتعبئة الجدول التالي لكل حالة:  نعم، االجابة كانت إذا

سبب  املبلغ املحول أو قيمته يخ التحول تار  نوع التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ

 )( 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:

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

 

 )( تحويل  )( نقدا ( شيكات نعميتمالصرفمنأموااللجمعيةبواسطة: )

يوضحإجمالياملبلغاملنصرفوأوجهالصرف
 
 ح (-٣رفق ) تعبأ بملف االكسل امل:فيحالةالصرفنقدا

 
 
  .......................................................................................أوجهالصرف..............................................................................................املبلغاملصروفنقدا

 )        ( ال     ( نعمنعم) هلتحتفظالجمعيةبمحاضراالجتماعات؟   

 )        ( ال   ( نعم  نعميــتـــمالبحثاالجتماعيسنويا:  ) 

 .................................................................................................................................................................................................................................وضحالسبب 

 ملفاتالبحث:

 )( غير مستكملة ( مستكملةنعم)

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

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 السياسات واللوائح والسجالتواملستندات اإلدارية - ب

 أنواعاللوائح التي تستخدمها الجمعية: -1

 حسب النظام األساسي للجمعية. -1

 

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

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

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

املكافآت, الترقيات, اإلجازات, مكافأة  يوجد الئحة ملوظفي الجمعية معتمدة من مجلس اإلدارة, تشتمل على سلم األجور والرواتب,

 )        ( ال     ( نعمنعمنهاية الخدمة........ وغيرها:  ) 

 )        ( ال     ( نعم  نعميوجد نظام الجازات املوظفين:   )  

افق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة  )( ن  ( الالعم   )يوجد الئحة أو معايير مطبوعة لصرف املساعدات, مو

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

 ........................................................................................................................................................................................................لقة إن وجدت:االجراءات املتع

 

السجالت -٢  

 السجالتاإلدارية -أ

 

 ي(-٣ط(,)-٣تعبأ بملف االكسل املرفق )يةالسجالتالتالية: تستخدمالجمع

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

هل يعبأ بطريقة منتظمة 

 )نعم/ال(

 مالحظات

  نعم نعم سجاللعضوية السجالت اإلدارية

  نعم نعم سجالالشتراكات

  نعم نعم سجالللجان

  نعم نعم سجالجتماعاتمجلساإلدارة
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  نعم نعم عاتالجمعيةالعموميةسجالجتما

  نعم نعم سجالت أخرى 

  نعم نعم سجل النشاطات السجالت الفنية

  نعم نعم سجل املنتفعين

  نعم نعم سجالت أخرى 

السجالت والدفاتر 

 املالية

 إلكتروني نعم نعم دفتر يومية عامة

 إلكتروني نعم نعم سجل األصول الثابتة

 إلكتروني نعم عمن سجل التبرعات العينية

 إلكتروني نعم نعم سجاللتبرعاتالنقديـة

 إلكتروني نعم نعم سجل املستودعات

 إلكتروني نعم نعم دفتراألستاذالعام

 إلكتروني ال ال دفــترالصندوق 

 إلكتروني نعم نعم دفـترحركــةالبنك

 إلكتروني نعم نعم سـجــاللعهدة

 

 

 .(كافية        )        (غيركافية نعم)     السجالتواملستنداتلدىالجمعية: 

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

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

 

 :واإليصاالت واألذونات ب ـ السندات

 ( إيصاالستالمتبرعاتعينيونقدينعم( سندقيديومية)نعم( سندصرف)نعم( سندقبض)نعم)

( أيسندات/إيصاالت/أذونات نعم( إذنإضافة)نعم( إذنصرف)نعم( إيصاالستالماشتراكات)نعم)

 ........................................................................................................................................................:أخرىتذكر

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

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

 

 :ج ـ السياسات
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 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها )        ( ال      ( نعم      نعم)      :هاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلتضارباملصالح

 

 سة، نرجو إرفاقهافي حالة وجود السيا )        ( ال      ( نعم  نعمهاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلحمايةاملبلغين:        )

 

 )        ( ال      ( نعم نعم)         :هاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلبياناملدةالزمنيةلالحتفاظبالسجالت: 

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

 

 )        ( ال      ( نعم نعمهاللجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلضمانسريةاملعلوماتالشخصيةللداعمين:  )  

 جود السياسة، نرجو إرفاقهافي حالة و 

 

 )        ( ال      ( نعم  هلتم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :د ـ اإلفصاح

 ك(-٣تعبأ بملف االكسل املرفق ):املفوضينبالسحبمنأرصدةالجمعيةهم

املهنةبمجلس ...................................................................................................................االسم

.......................................................................................................................................................................................اإلدارة.....................................................................................................

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

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

 :وضحكيفتماالفصاحعنالوثائقالتالية

موقع  

 الجمعية

فصح مباشرة 
ُ
ت

 عند الطلب

 ال توجد ال يفصح عنها

     وثائقالتنظيموالحوكمةالخاصةبالجمعية

     نموذجالبياناتالوطني

     سياسةتضارباملصالح

     ملاليةالقوائما

     سياسةالخصوصيةواالحتفاظبالوثائقوإتالفها

     أسماءأعضــاءمجالـساإلدارة

     راتباملدير

     أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

     اسموعنوانوهاتفالشخصاملسؤولعناالحتفاظبسجالتووثائقالجمعية

     القائمبالبحث

     

     

     

     

     

     

     

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

 ........................................................................................................................................................................................................ءات املتعلقة إن وجدت:االجرا
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ارة أواملدراءاواملوظفين القياديين لةعالقةعائليةاوتجاريةمععضو مجلس إدارة أو مدير أو هليوجدأحدمن أعضاء مجلس اإلد

 ل(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )موظف قيادياخرفيالجمعية؟

 ( ال  ال)       ( نعم           )  

 نوع العالقة منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف

     

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

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

 

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

 م(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

 

اسم عضو 

 املجلس

الطرف الثاني في 

 الصفقة

عالقة الطرف الثاني 

 بالجمعية

تاريخ 

 بدايةالصفقة

 قيمة الصفقة تاريخ انتهاء الصفقة

      

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

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

 المبلغ  وصف للخدمة الشركة
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 املبالغالتيفوق ) .إنوجدتمعالجمعية، (تقديمخدمات،منتجاتالخ) ما الجهاتالتيتلقتتعويضاتماليةمنالجمعيةلقاءتعامالتتجارية

 ن(-٣تعبأ في ملف االكسل املرفق )معوصفالخدمةوذكرقيمةالتعويض:  10000

 

 

 

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

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

 

 

 

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

تعبأ في ملف ن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية: تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إ

 ص(-٣االكسل املرفق )

 

 التاريخ سببه قيمة املبلغ الذي تلقاه اسم العضو

    

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

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

 510589.29 عال  مستفيدي الجمعية شركة فاروق و مأمون تمر و شركاؤهما

 4991.8 عال  مستفيدي الجمعية شركة الزقزوق

 183850 عال  مستفيدي الجمعية شركة عبد الرؤوف بترجي

 144082 عال  مستفيدي الجمعية للتوريدات و الخدمات الطبيةشركة مدي سرف 

شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية 
 المحدودة

 76274 عال  مستفيدي الجمعية

 105771 عال  مستفيدي الجمعية مؤسسة دواء الغربية للتجارة

 36554 عال  مستفيدي الجمعية مؤسسات سقالة الطبية

 242392.52 عال  مستفيدي الجمعية شركة الصالحية التجارية

 171980 عال  مستفيدي الجمعية شركة فايتالير العربية
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 البيانات املالية .٣

 

 أ(-٤تعبأ في ملف االكسل املرفق )م: ٢٠1٦التبرعات وااليرادات خالل عام  -1

 مالحظات  املبلغ  البيان 

    1583348.53 التبرعات النقدية 

    - افراد 

   -  مؤسسات مانحة 
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   -  ات شركات وجه

   -  أخرى 

   456383.55 التبرعات العينية 

   -  افراد 

   -  مؤسسات مانحة 

   -  شركات وجهات 

   -  أخرى 

الوزارة + تبرع معالي سمو ولي  تبرع  3352000 إعانات ومنح حكومية 

 العهد
    - منح حكومية نقدية 

   -  منح حكومية عينية 

   120000  الزكاة 

   -  زكاة نقدية 

   -  زكاة عينية 

   -  تبرعات وايرادات األوقاف 

   -  ت لبناء أوشراء أوقاف تبرعا

   -  ايرادات وريع أوقاف 

   -  أخرى ) يتم تفصيلها (

   -  ايرادات 

   14000  اشتراكات األعضاء 

   59875  مبيعات السلع والخدمات 

   -  ايرادات عقارية 

   3066  ارباح استثمار 

   -  ارباح بيع أصول ثابتة 

   -  رسوم البرامج 

دوراتيرادات إ  19500 ا (إيرادات أخرى  ) يتم تفصيله  

    - إيرادات أو تبرعات أخرى ) يتم تفصيلها 

   5608173.08  إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح 
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 ب(-٤تعبأ في ملف االكسل املرفق ) م: ٢٠1٦املصروفات خالل عام  -٢

إجمالي  البيان 

 املصروف 

 توزيع املصروفات 

مصاريف 

 اإلدارة 

يف مصار 

مجلس اإلدارة 

 ) الحوكمة ( 

مصاريف 

جمع 

 األموال 

مصاريف 

التشغيل املحملة 

على البرامج 

 واالنشطة 

مصاريف 

البرامج 

 واألنشطة 

             املصاريف التشغيلية 

           769698.3  الرواتب والبدالت 

   املكافات والحوافز

271862.85 

 

          

             اإليجارات 
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120000 

   الصيانة واالصالحات 

6920.79 

          

   الكهرباء واملياة 

18686.35 

 

          

   الهاتف والبريد 

11585.69 

 

          

   تكاليف االستشارات 

104000 

          

           0  امللتقيات واملؤتمرات 

           0  الدعاية واالعالن 

   ضيافة 

851.68 

          

مصاريف أخرى ) يتم 

 تفصيلها ( 

  

90384 

          

قاماتتجديد اإل/1    

90384 

 

          

   مصاريف األنشطة 

179575.47 

 

          

مصاريف البرامج واألنشطة 

 العامة 

  

1323799.11 

 

          

التشغيل المحملة على  مصاريف
   النشاط

 

1088731.46      

برامج وأنشطة غير  مصروفات
  نقدية -مقيدة 

 

35750 

 

     

      110450  جمع االموال مصاريف
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 4132295.7 إجمالي املصروفات 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج واألنشطة .٤
تحقيقها: نرجو  وضع وصفموجزملهمة)رسالة( الجمعية التي تعمل على  

تتمثل رسالة مجعية أصدقاء مرضى السكري اخلريية جبدة يف توعية وتثقيف األسر واملرضى 
 واملصابني بالسكري للوصول بهم إىل طريق آمن ليتجنب مضاعفات داء السكري.

 ال)            (نعم(  نعم)                         :هلتتممطابقةالبرامجواالنشطةمعاهدافالجمعية
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 .............................................................................................................:...........................................................................................كان الجواب ال اذكر السبباذا 

 

 أ(-٥تعبأ بملف االكسل املرفق )اتالتينفذتهاالجمعيةخاللعاممرتبةترتيبتنازليحسباملصاريف اكتبوصفللبرامجوالخدماتوالنشاط

 أو النشاط أو البرنامج نوع املستفيدينعدد 

 الخدمة

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف

 ندوة ملريض السكري الصالم لشهر رمضان الكريم توعوي  مريض ٩٤

 ورشة عمل عن اإلسعافات األولية توعوي  موظف 1٤

 ورشة عمل عن كيفية استخدام أجهزة قياس السكر في الدم توعوي  موظف 1٤

 دورة مستجدات داء السكري وتأثيره في ظل أزمة كورونا توعوي  ممارس صحي 1٥٠

 ورشة عمل اإلسعافات األولية ملنسوبي اصدقاء مرض ي السكري  توعوي  موظف 1٤

عضاء أ ٨موظف  1٤

 دارةإ سمجل

 ورشة عمل عن مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب توعوي 

 ورشة عمل عن أهمية التمارين الرياضية ملريض السكري  توعوي  مريض ٦٠

 يب على استخدام مضخات االنسولين أكيو تشيك سولوالتدر  توعوي  موظفين ٥

 متابعة الطبيب ملرض ى السكري من خالل العيادات بالجمعية توعوي  مريض ٩٧٧٦

 فصول تثقيفية ملرض ى السكري  توعوي  مريض ٢٤٧

 فصول تثقيفية ملرض ى السكري عن الفحوصات املهمة توعوي  مريض ٣٨٥

 ورشة عمل عن كيفية استخدام جهاز االيبورت توعوي  مريض 1٠

 ورشة عمل عن كيفية استخدام جهاز فري ستايل لبيري  توعوي  مريض ٧٥

ورشة عمل عن كيفية استخدام مضخة االنسولين سواو ملريض  توعوي  مريض ٢٠

 السكري 

 ندوة تثقيفية عن مريض السكري واملدرسة توعوي  مريض 11٢

 الحملة التثقيفية والكشف املبكر عن داء السكري الردس ي مول  توعوي  1٦٦ :الفحص لعددتم 

 الحملة التثقيفية والكشف املبكر عن داء السكري العزيز مول  توعوي  ٥٥٦ :دالفحص لعدتم 

 اسمين مول الحملة التثقيفية والكشف املبكر عن داء السكري الي توعوي  ٦٥٠ :الفحص لعددتم 

 الحملة التثقيفية والكشف املبكر عن داء السكري جدة بارك توعوي  ٦1٦ :الفحص لعددتم 

 فعاليات شهر نوفمبر لليوم العالمي للسكري فندق كراون بالزا توعوي  1٧٠:الفحص لعددتم 

 

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

أو النشاط 

 الخدمة

إجمالي عدد  عدد املستفيدين

 املستفيدين

 رمز النشاط املصروفات اإليرادات

عدد املستفيدين 

 السعوديون 

عدد املستفيدين غير 

 سعوديين

برسوم  معفى

 مخفضة

برسوم  معفي برسوم

 مخفضة

 برسوم

برنامج 

املستلزمات 

 الطبية

٠ ٠ ٩٢٧ ٠ ٠ ٨٩٧ ٠ ٠ ٣٠  

برنامج العالج 

 الخيري 

٠ ٦٣ ٤٠٣ 11٨1٩ 1٠ ٨٧٦ 1٤1٥٢ 1٠ ٥٨٧٧٢  

 

 

 

 

 

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

 اجمالي مبلغ املساعدات إجمالي عدد املستفيدين عدد املستفيدين نوع املساعدات

 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام

         مساعدات أرامل

         مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف 

 خاصة

        

         مساعدات عينية

         أخرى 

         املجموع

 

 


