
 

 

 

 

 

بمنطقة المدينة المنورة) رؤية(  األهليةجمعية المكفوفين   
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لية .١ معية  ساسية ل   البيانات 

 

يلية البيانات  -  أ افية ال   والديموجر

معية سم - ١ امــال/الرس ل ن   :للفرع  ة(  لية جمعية املكفوف   ) رؤ

  

رة اسم( - ٢ معية الش ة(     .:الرس لالسم مغاير كونه حالة ) الفرع/ل   ) رؤ

  

معية - ٣ سمقر ر ) ؆: (نوع مقر ا       فرع ()   ئ

س  يل املقر الرئ   ٦٦٣.رقم 

يل الفرع   ....................................................................الفروع /رقم 

املالحظات املتعلقة إن 

:وجدت

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

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

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت

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

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

 

يف - ٤ معية التص   النو ل

املالحظات املتعلقة إن 

:وجدت

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

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



 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 3

 

 

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت

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

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

 

معية - ٥ ي()   رجا: () نوع ا ي /رجا) ؆(    سا   سا

  

ــــخ معية تـــــار س ا   ـ٢٦/١١/١٤٣٥..: الفرع/تأس

املالحظات املتعلقة إن 

:وجدت

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

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

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت

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

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

خ - ٧ معية تار   الفرع/يل ا

  ـ٢٦/١١/١٤٣٥.: املالحظات املتعلقة إن وجدت

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

معية - ٨ يل ا ادة    غ موجودة(    )  موجودة               )    ؆(    :الفرع/ش

سباب ادة،    :   حالة عدم وجود الش

١ - ..............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

معية - ٩   ال(   ) عم             )  ؆:  (  الفرع/ل يوجد لوحة خارجية ل

سباب    حالة عدم وجود  : اللوحة، 

١ - ..............................................................................................................................................

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

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

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

معيةاللوحة ت)  ؆(   ل  النموذج/و اسم ا و م امال كما    الفرع 

معية(   )  اص با يل ا   الفرع/اللوحة تو رقم ال

معية(   )  جتماعية/اللوحة تنص ع أن ا   الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية 

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

معية -١٠   املدينة املنورة .:الفرع/منطقة ا

افظة -١١   املدينة .: ا

  املدينة املنورة ...:املدينة -١٢

 N 39°39'38.9"E"48.5'27°24   : املوقع باإلحداثيات - ١٣
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دمة -١٤   منطقة املدينة املنورة .:  نطاق ا

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

س -١٥ اتب تحت إدارة املقر الرئ   ) ال يوجد(  )أ- ١(  املرفق صفحة كسلعبأ بملف : الفرع/عدد امل

  

غرا  اسم املكتب   اسم مدير املكتب  بيانات التواصل  حداثيات  املوقع ا

          

          

  

 لتواصل بيانات  -  ب

معية - ١   :للفرع/العـــنــوان الوط ل

ر            الشارع  اسم..........................................املب رقم ــــــيشارع جبار بن  الدية   ا   ا

يدي املدينة املنورة     املدينة  ....................................ضا الرقم   ٤١٥٢١   الرمز ال

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

 0148488233 الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم0545731464   معية جو رقم

د صنــــدوق  رقــــــم يدي الرمز41115 البـر  41521 ال
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ـــــد يــــــ ونـــي ال ي  املوقع blindroya@gmail.com لك و   www.blindroya.comلك

شاء)؆( س تحت  عبئة النموذج ول عمل وقابل للدخول أثناء  ي  و ليك   املوقع 

ي مفعل) ؆( و ليك يد    ال

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

 

معية مدير اسم - ٢  ياسر بن صا را  .ا

معية مدير عنوان   .:ا

رة الشرقية  ال               املدينة املنورة  املدينة           املدينة املنورة املنطقة    ا

ز   الشارع   دمحم بن عبدالعز

 رقم

 الرقم.................................................................................................................................املب

 .........................................................................ضا

اتف الثابت للمدير   0148488222/444رقم ال

 0545731464 املدير  جوال رقم

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

................................................ 
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ة دار  البيانات 

ل  -  أ ي  داري  ال

ن  عضاء عدد - ١   31املؤسس
ً
   .عضوا

دارة أعضاء عدد - ٢   مجلس 
ً
معية  ساسية لالئحة طبقا   7 ل

ً
 .عضوا

د - ٣ ى ا قق د    4دارة مجلست  اجتماعا لعقد النظامي للنصاب ا

  سنوات 4دارة   مجلس دورة - ٤

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

ان الدائمة املؤسسة  - ٥ معية العمومية ال   ):أ - ٢املرفق  كسلعبأ  ملف ( من قبل ا

 

 
ـــــم  أســ

 الـلـجـنـــة

عدد 

ا  أعضا

ا عدد  اختصاص

ا  اجتماعا

كيفية 

ا شغيل  

١ 
     

٢ 
     

٣      

٤      

٥      

  ال يوجد  :املالحظات املتعلقة إن وجدت
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املتعلقة إن  جراءات

:وجدت

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

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

معية العمومية  بأعضاء بيان - ٦ كسل املرفق (ا  :)ب -٢عبأ بملف 

ـــم ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ : ســ

رق..................................................................................................................................................

ة م و  .........................................................................................: ال

ـــة ـــــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ نــ : امل

خ ..................................................................................................................................... ـــار ــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ـــ تــ

 ...................................................................................... :لتحاق

ــم ــاتف رقــ ــ .......................................................................................................................   ............:ال

وال رقم   .............................................................................: ا

ات ا ش ات(  )     غ منتظم) (     منتظم: (   ) نتظام  دفع  ا ل اش  ال يوجد 

معية إدارة سبأعضاء مجل بيان - ٧  :)ج - ٢املرفق  كسلعبأ بملف (: ا

ــــــــ...............................................................................................: سم ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـــــ ـــــــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ةـ و  : رقم ال

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

نة ــــــ...........................................: امل ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـ ــــــ ـ ــــــ ـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــ.........ـ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــ ـــــ ــ الوظيفة .........ــــ

لس   ......................................................................................،،،،،..................: با

ل ـــــــــ..............................................................: املؤ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـ ــــــ ـ ــــــ ـ ـــــــ ـــــــ ـ ــــــ ـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــــــ ـــــــــ ـ مدة ...............ــــ

دمة   ...........................................................................................................................: ا
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لتحاق خ  افأة................................................................................................... .:تار : وجدت إن امل

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

ي و لك يد  اتف..................................................................... ...................: ال : رقم ال

وال........................................................     ..........................................: رقم ا

.......... ...................................................................................................................: العنوان

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

س : مقر الرئ

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

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

ن العضو عي قة  معية العمومية:   () طر ن من قبل الوزارة، ()     انتخاب ا   عي

ب   :الس

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

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

ان إقامة العضو   ()   :م

ب (   )     غ مستقل(   )     مستقل :  (   ) العضو  ال يمكن التحق و الس

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

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

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

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

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

................................................  
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: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

  

  

  

  

املدير التنفيذي - ٨  

ة و سية                                 ١٠٠٨٦٩٠٤٦١. : رقم ال    سعودي ا

ل وس                                               املؤ الور   مدير تنفيذي .نوع العملب

ي/ك( دوام ي      ساعات) جز ري                 جز  ٦٩٠٠ الراتب لش

ة ال  معية    الراتب تتحملا مع خدمته مدة                   ا تان ونصف  يةبا  س

يل رقم                   ٦٦٣رقم ال

اسب   ..................................................................................................ا

ل بالتأمينات   ال ) ؆(  عم                  :    (   ) م

  غ متفرغ)    ؆(متفرغ           (  ) 

ن املدير؟ ل تم عي افقة الوزارة ع    أخذ مو
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ال،   (     )      عم)     ؆(  

ب .........................................................................................................................................والس

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

دارة   :املالحظات املتعلقة إن وجدت ة حسب مرئيات مجلس  ر افأة  ش ل املدير التنفيذي يتلقى م

ر   .اية الش

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

ن إجما - ٢(املرفق كسلعبأ بملف ..........................................................................: عدد العامل

  )و

امل ن بدوام  ن بدوام ..................................................................:عدد املوظف عدد املوظف

ي   .............................................................................................................:جز

معية ن با ا )        (  ا (         )    :عدد العامل غ 

ب ............................................................................................................................................س

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

: وجدتاملالحظات املتعلقة إن 

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

عدد  إجما

ن اسب عبأ ..............................................................................................................................:ا

كسل املرفق    )د-٢(بملف 
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فصاح .٢ دارة و وكمة و   ا
يئة  -  أ ة ال ة والتنظيمات دار  دار

معية - ١  :العمومية ا

معية أعضاء عدد إجما جما: م  ٢٠١٦عام   بداية  العمومية ا  .رجل)       ٢٦(        :العدد 

  .امرأة)      ٥(     

ايةعام إجما معيةالعموميةفي جما ٢٠١٦عددأعضاءا        ٥(    .رجل)      ٢٦(         :م العدد 

  .امرأة) 

ادة  :من بداية السنة عضاء عدد  التغ إجما  عضو(        ) نقص /ز

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

معية العمومية السنوي  - ٢   :)املرفق كسلعبأ بملف (اجتماع ا

  

خه ضور   تار الكشف   عدد ا

ي التفص

ضور  با

ن ومن  واملنو

م   ناب ع

جتماع من جتماع  عقد    محضر 

  الدعوة  نيابة  أصالة

  و

  الدعوة

  الثانية

لم 

  يكتمل

  مرفق    مرفق    
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معية العمومية أعضاء عض منع تم ل - ٣ ت من ا ة لوجود القرارات عض ع التصو  مص

  صية؟ 

  ال) ؆(عم () 

  )أ- ٣(رفق امل كسلعبأ بملف 

ب  اسم العضو   مالحظات  الس

      

  

معية العمومية()  اصة باجتماع ا اضر ا   تم رفع الكشوف وا

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

  

  

 ال)  ؆(  عــــم             :  (    ) عادية غ عمومية جمعية اجتماعات ل عقدت - ٤

  

  :)ب - ٣( املرفق  كسلعبأ بملف 

رقم 

  جتماع

خه عدد   تار

ن اضر   ا

ة  الطالبة ا

 الوزارة، مجلس

 ٪من25 دارة،

معية  ا

  العمومية

ب  س

  جتماع

ضر   مالحظات  ا
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    مرفق          

معية العمومية غ العادية()  اصة بجميع اجتماعات ا اضر ا   تم رفع ا

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

ان الدائمة - ٥ :ال  

معية(      )  نة دائمة  ا ل    يوجد عضو مجلس إدارة  

شغيل وفعالية (      )  قة ال جتماعات وطر ا من حيث انتظام  ان الغرض من تنفيذ حقت ال

  القرارات

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت

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

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

  

ان الدائمة    :) )ج- ٣(املرفق  كسلعبأ بملف (اجتماعات ال

نة جتماع ال خه رقم  م القرارات تار ضر أ  مرفق ا
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ان الدائمة()    تم رفع محاضر اجتماعات ال

  ال يوجد: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

  

 

از دارة مجلس - ٦   :التنفيذي وا

خ ــالـي دارة مجلــس أعضاء انتخاب تار   ـ١٢/١١/١٤٣٥ا

خ اء   تار ا  دارة مجلس دورةان   ـ١٢/١١/١٤٣٥ا

لس أعضاء عدد  داري  ا
ً
 )  ٧(        :حاليا

ً
 عضوا

ادة  (        ) عضوا أو نقص (           )ساسية  الالئحة عن بز
ً
  عضوا

ب   ..........................س

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

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

م  م   )       ٧(      م معية العمومية، وم ن من قبل الوزارة(            ) باالنتخاب من قبل ا   بالتعي

افقت عليه الوزارة(         )  ناء من و معية باست ن داخل ا سوا موظف دارة ل   جميع أعضاء مجلس 

: وجدتاملالحظات املتعلقة إن 

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

 

ن   دارة املستقل لس من سائر أعضاء%  ٧سبة أعضاء مجلس    . ا

: تعلقة إن وجدتاملالحظات امل

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

دارة خالل عام    :)د - ٣املرفق  كسلعبأ بملف (: ٢٠١٦اجتماعات مجلس 

جتماع خه رقم  م القرارات تار ا  أ )ال/عم(تم تنفيذ ب عدم   س

 التنفيذ

مرفق 

ضر  ا

      

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

..................................  
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: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

  

  

  

  

  

  

ضور  من دارة مجلس أعضاء عض منع تم ل جتماعات لوجود/النقاش/ا عض  ت    التصو

ة   صية؟  مص

  ال)      ؆(   عم    (       ) 

  :)ـ - ٣املرفق  كسلعبأ بملف (

جتماع خه  رقم    نوع املنع  تار

ت/نقاش/حضور    تصو

جتماع /القرار موضوع

  الذي حصل فيه املنع

اسم 

  العضو

ب   الس

            

 

ل منتظم ) ؆( ش دارة  اع ٤(تم عقد مجلس  ر قل متوزعة ع    )اجتماعات ع 

دارة) ؆( اصة بجميع اجتماعات مجلس  اضر ا   تم رفع ا

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت
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.....................................................................................................................................................

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

  

دارة املنعقدة   ) % ٩٠( سبة حضور اجتماعات مجلس 

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ة التنظيمات  - ٧  :دار

ا الالئحة التنفي دارة كما نصت عل مة متعلقة باختصاصات مجلس  ض أي م ذية  ل تم تفو

ات أخرى   معية أو شر اص خارج ا  ال) ؆(عم     () أل
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ب؟  توضيح عم،يجبجابة  انت إذا ة املفوضة والس مة، وا   )و - ٣( املرفق  كسلعبأ بملف امل

ام املفوضة فيه  ختصاص ة املفوضة  امل ض  ا ب التفو   س

        

  

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

ن  التنفيذي ملدير راتبا لتحديد محدد آلية توجد ل ن واملوظف معية القيادي   ال)    (    عم)   ؆(      :ا

  

ل عم، ف جابة  انت  ن  التنفيذي املدير راتب تحديد آلية إذا  ن واملوظف  مراجعة تتضمنالقيادي

اص ن أ   ال(       ) عم)    ؆(   التوثيق     مرجعية،مع ومقارنة مستقل

ا راتب املدير التنفيذي؟ لية ال حدد  جابة ال، فما   انت    إذا 

لية  

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

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

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

................................................... 
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معية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     ل الك أصول ا عم(       )  وقع تحول  صرف أو اس

  ال)     ؆(       

ل حالة عم،يجبجابة  انت إذا دول التا ل   )ز-٣(املرفق  كسلعبأ بملف : عبئة ا

خ التحول   نوع التحول  ول أو   تار املبلغ ا

  قيمته

ب  س

  التحول 

 جراء

  املتخذ

  اختالس() 

ا   مجال غ ()  صرف أموال أو استخدام

  مصرح

ا  غ ما  صرف أموال()  أو استخدام

ع دون علمه ا له املت   خصص

        

املالحظات املتعلقة إن 

................:وجدت

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

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

جراءات املتعلقة إن 

:وجدت

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

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

 

معية أموال من الصرف تمي ات ) ؆(  : بواسطة ا ل()      نقدا()      شي  تحو

  الصرف حالة 
ً
 )ح - ٣( املرفق  كسلعبأ بملف :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجما يو نقدا

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

  .......................................................................................الصرف

معية حتفظت ل  ال(        )       عم)  ؆(      جتماعات؟     بمحاضر ا

ا جتما البحث يــتـــم  ال(        )     عم)     ؆:  (   سنو
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ب  و الس

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

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

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

  :البحث ملفات

 غ مستكملة) ؆(  مستكملة() 

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

: ملتعلقة إن وجدتا جراءات

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

................................................... 
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الت  -  ب ةو  السياسات واللوائح وال دار ندات    املس

معية أنواع - ١ ا ا ستخدم   :اللوائح ال 

داري  - ١  النظام 

 النظام املا - ٢

٣ -  

املالحظات املتعلقة إن 

................:وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

معية   ال(        )       عم)   ؆:   (     يوجد نظام خاص للتوظيف با

دارة معية معتمدة من مجلس  اتب، يوجد الئحة ملوظفي ا جور والرو افآت، شتمل ع سلم  ، امل

قيات دمة، جازات، ال اية ا افأة  ا........ م   ال(        )       عم)    ؆:  (    وغ

ن إلجازاتيوجد نظام    ال(        )       عم)    ؆:   (    املوظف

دارة  ، يوجد الئحة أو معاي مطبوعة لصرف املساعدات معية العمومية أو مجلس  ا من ا افق عل مو

  ال() عم   ) ؆ (

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت
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.....................................................................................................................................................

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الت - ٢ ال  

الت - أ ة ال   دار

  

معية ستخدم الت ا   )ي- ٣(،)ط- ٣(املرفق  كسلعبأ بملف : التالية ال

ل   ستخدمه   ال ل 

معية  ا

  )ال/عم(

قة  عبأ بطر ل 

منتظمة 

  )ال/عم(

  مالحظات

ة دار الت  ة ل  ال         العضو

ات ل ا         ش

ان ل         ال
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 مجلس اجتماعات ل

  دارة

      

معية اجتماعات ل  ا

  العمومية

      

        الت أخرى 

الت الفنية شاطات  ال         ل ال

ن         ل املنتفع

        الت أخرى 

الت والدفاتر  ال

  املالية

        دف يومية عامة

صول الثابتة         ل 

ية عات العي         ل الت

عات ل         النقديـة الت

        ل املستودعات

        العام ستاذ دف

        الصندوق  دفــ

        البنك حركــة دفـ

دةا سـجــل         لع

  

  

الت ندات ال معية لدى واملس   .افية غ(        )افية        )  ؆:    (    ا

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت
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.....................................................................................................................................................

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

 

ذونات يصاالت و  :ب ـ السندات و

عات استالم إيصال) ؆(يومية قيد سند) ؆(صرف سند) ؆(قبض سند) ؆(   ونقدي عي ت

ات استالم إيصال) ؆( ا   أذونات /إيصاالت/سندات أي() إضافة إذن() صرف إذن() اش

 أخرى 

ذكرت

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

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

 :ج ـ السياسات

معية ل ا ا ة سياسة لد  حالة وجود   ال (        )       عم)   ؆(          :املصا لتضارب مكتو

ا  السياسة، نرجو إرفاق

  

معية ل ا ا ة سياسة لد ن ماية مكتو  حالة وجود   ال (        )       عم)    ؆ :        (   املبلغ

ا   السياسة، نرجو إرفاق

  

معية ل ا ا ة سياسة لد الت لالحتفاظ الزمنية املدة لبيان مكتو (              عم)  ؆(             :: بال

  ال ) 

ا    حالة وجود السياسة، نرجو إرفاق
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معية ل ا ا ة سياسة لد ة لضمان مكتو صية علوماتامل سر ن ال (              عم)   ؆:  (     للداعم

  ال ) 

ا    حالة وجود السياسة، نرجو إرفاق

  

خ ل ع  سليمه  الر دارة قبل  (              عم)     ؆: (   تم اعتماد النموذج الوط من قبل مجلس 

  ال ) 

قة العرض   طر

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

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

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

املالحظات املتعلقة إن 

................:وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  

  

  

  

  

  

فصاح  :د ـ 

ن ب املفوض معية أرصدة من بال   )ك- ٣(املرفق  كسلعبأ بملف :م ا

  ...................................................................................................................سم
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نة بمجلس  امل

............................................................................................................................................دارة

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

املالحظات املتعلقة إن 

................:وجدت

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

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

: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

  :التالية الوثائق عنفصاح  تم كيف و

موقع   

معية   ا

ف مباشرة 
ُ
ت

  عند الطلب

ا   ال توجد  ال يف ع

وكمة التنظيم وثائق اصة وا  ا

معية   با

  ؆      

      ؆    الوط البيانات نموذج

      ؆    املصا تضارب سياسة

      ؆    املالية القوائم

صوصية سياسة حتفاظ ا  و

ا بالوثائق تالف   و

  ؆      

        ؆  دارة مجالـس أعضــاء أسماء

      ؆    املدير راتب

معية ن  ا ن القيادي         ؆  أسماء املوظف

اتف وعنوان اسم ص و املسئول  ال

 ووثائق الت حتفاظ عن

معية   ا

  ؆      

      ؆    بالبحث القائم
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علقة إن املالحظات املت

................:وجدت

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

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

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

دارة أو أحد يوجد ل ن القيادأو  املدراء من أعضاء مجلس  ن املوظف ةأو  عائلية عالقةله ي  مع تجار

معية؟ أخر  عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي   )ل-٣(املرفق  كسلعبأ  ملف ا

  ال)  ؆(      عم           (       ) 

  نوع العالقة  منصبه  اسم املوظف ذي الصلة  منصبه  اسم املوظف

          

: املالحظات املتعلقة إن وجدت

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

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

..................................  
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: املتعلقة إن وجدت جراءات

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

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

 

دارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير  ن عضو  مجلس  ة تمت ب فصاح عن أي صفقات تجار ير 

عة املاضية مؤسسة م ر معية خالل السنوات    )م-٣(املرفق  كسلعبأ  ملف انحة تمنح ا

  

اسم عضو 

لس   ا

ي  الطرف الثا

   الصفقة

عالقة الطرف 

معية ي با  الثا

خ  بداية تار

  الصفقة

اء  خ ان تار

  الصفقة

  قيمة الصفقة

            

    يوجدال   :املالحظات املتعلقة إن وجدت

تعلقة إن امل جراءات

:وجدت

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

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

  

ات ضات تلقت ال ما ا ة عامالت لقاء معيةا من مالية عو  مع ( خدمات،منتجات تقديم) تجار

معية،إن دمة وصف مع 10000 فوق  ال املبالغ) .وجدت ا ض قيمة وذكر ا عبأ  ملف : التعو

  )ن- ٣(املرفق  كسل

  

ة دمة  ا ض  وصف ا   قيمة التعو

      

      

      

   ال  يوجد.: املالحظات املتعلقة إن وجدت
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: لقة إن وجدتجراءات املتع

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

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

  

فصاح عن جميع املبالغ املالية ال دارة نظ خدمات أو منتجات  ير  ا أي عضو  مجلس  تلقا

معية  ا ل دارة إن وجدت(قدم ا باعتبار عمله عضوا  مجلس  ضاته ال يتلقا عو ناء  وذلك ) باست

عة املاضية ر   )ص- ٣(املرفق  كسلعبأ  ملف : خالل السنوات 

  

به  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم العضو خ  س   التار

        

  ......................ال يوجد  :املالحظات املتعلقة إن وجدت

املتعلقة إن  جراءات

:وجدت

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

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

  البيانات املالية .٣

  

عات  - ١ يراداتالت   )أ-٤(املرفق  كسلعبأ  ملف :م ٢٠١٦خالل عام  و

  مالحظات   املبلغ  البيان

عات النقدية       الت

     أفراد

     مؤسسات مانحة

ات ات وج      شر

     أخرى 

ية عات العي      الت
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     أفراد

     مؤسسات مانحة

ات ات وج      شر

     أخرى 

     إعانات ومنح حكومية

     منح حكومية نقدية

ية      منح حكومية عي

اة      الز

اة نقدية      ز

ية اة عي      ز

عات  يراداتت      وقاف و

عات لبناء أو      شراء أوقاف ت

ع أوقاف إيرادات      ور

ا يت( أخرى       )م تفصيل

     إيرادات

عضاء ات  ا      اش

دمات      مبيعات السلع وا

ة إيرادات      عقار

اح ثمار أر      اس

اح      بيع أصول ثابتة أر

امج      رسوم ال

ا ( إيرادات أخرى     )يتم تفصيل

  

 

    

عات أخرى  ا( إيرادات أو ت      يتم تفصيل
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يرادات واملنح عات و      إجما الت

  

كسل املرفق  :م ٢٠١٦املصروفات خالل عام    )ب- ٤(عبأ  ملف 

إجما  البيان

  املصروف 

ع املصروفات    توز

ف  مصار

  دارة 

ف  مصار

مجلس 

( دارة 

وكمة    ) ا

ف  مصار

جمع 

  موال 

ف  مصار

شغيل  ال

ملة ع  ا

امج  ال

شط    ةو

ف  مصار

امج  ال

شطة    و

شغيلية ف ال               املصار

اتب والبدالت              الرو

افآت افز امل و              وا

اليف السفر              ت

             يجارات

الصيانة 

صالحات  و

            

اء  ر              واملياهالك

يد اتف وال              ال

شارات س اليف               ت

امللتقيات 

 واملؤتمرات

            

عالنالدعاية               و

             ضيافة
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ف أخرى  ( مصار

ا   )يتم تفصيل

            

-1             

-2             

-3             

شطة ف               مصار

امج  ف ال مصار

 شطة العامةو

            

اة ف الز              مصار

عات  ف الت مصار

بات املقيدة  وال

            

عات  ف الت مصار

بات غ املقيدة  وال

            

وقاف ف               مصار

ف برامج  مصار

شطة ا( أخرى  وأ  يتم تفصيل

            

-1             

-2             

-3             

             

             إجما املصروفات

  

  

شطة - ٤ امج و   ال

مة موجز نرجو  وضع وصف ا) رسالة(مل عمل ع تحقيق معية ال  :ا  
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نسعى حثيثا لتحقيق كافة الخدمات لجميع المكفوفين والمكفوفات وبتميز وابداع، وتوعية 
ة، ومن خالل التواصل فيما بيننا ومع المجتمع، نكون المجتمع بامكانيات وطاقات هذه الفئ
  .أعضاء فاعلين في مدينة الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص

 

امج مطابقة تتم ل دشطة  و  ال معية معا  ال(            )عم)       ؆(                             :فا

واب ال اذكر  إذا ان ا

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

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

تنازليحسبامل معيةخاللعاممرتبةترتي اا نفذ شاطاتالت دماتوال امجوا ف اكتبوصفلل عبأ صار

كسل املرفق    )أ-٥(بملف 
نامج نوع شاط أو ال دمة أو ال امج وصف ا دمات لل شاطات وا  وال

  

  

معية  ا ا دمات ال تقدم شطة وا امج و   )ج- ٥(،)ب- ٥(املرفق  كسلعبأ بملف بيان بال

نوع 

نامج  ال

أو 

شاط  ال

أو 

دمة  ا

إجما   عدد املستفيدين

عدد 

  ستفيدينامل

رمز   املصروفات  يرادات

شاط   ال
عدد املستفيدين 

  السعوديون 

عدد املستفيدين غ 

ن   سعودي

برسوم   معفى

  مخفضة

برسوم   معفي  برسوم

  مخفضة

  برسوم

  

ا م معيات للمستفيدين و ا ا   )ج- ٥(املرفق  كسلعبأ بملف  بيان بنوع املساعدات ال تقدم

إجما عدد   د املستفيدينعد نوع املساعدات

  املستفيدين

  مبلغ املساعدات إجما

غ   سعوديون 
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  سعوديون 

          مساعدات أيتام

         مساعدات أرامل

مساعدات 

 مطلقات

        

مساعدات 

 ظروف خاصة

        

ية          مساعدات عي

         أخرى 

موع          ا

  

 


