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 ة األهلية للجمعية البيانات األساسي .1
 

افيةة التسجيلي البيانات -أ  والديموغر

                              للفرع كامــال:/ة الرسمي للجمعي االسم -١

 

 ........................................................................................................................ :الرسمي لالسم مغايرا كونهة حال في) الفرع/ة للجمعية الشهر  )اسم -٢

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

  فرع ]   [ مقر رئيس [ √]   : ة نوع مقر الجمعي -٣

 197 ي:رقم تسجيل املقر الرئيس 

 

 ج     صح   خد  ت  : ةالنوعي للجمعي التصنيف -٤

 

 رجالي/نسائي  [ √]    نسائي ]   [  رجالي ]   [  :ة نوع الجمعي -٥

 

 هـ 5/6/1423الفرع: /ة تأسيس الجمعي تـــــاريــــخ -٦

 هـ 5/6/1423: الفرع/ة تسجيل الجمعي تاريخ -٧

 ة غير موجود ]   [                     ةموجود [ √]    :الفرع/ة تسجيل الجمعية شهاد -٨

 ال ]   [   نعم [ √]    الفرع:/ة للجمعية خارجية هل يوجد لوح -٩

 الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج/ة توضح اسم الجمعية اللوح [√] 

 الفرع/ة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية اللوح [√] 

 ة االجتماعية العمل والتنمية إلشراف وزار ة خاضعالفرع /ة تنص على أن الجمعية اللوح [√] 

  الرياض الفرع:/ة الجمعية منطق -١٠

  ة: الرياضاملحافظ -١١

 ة: الرياضاملدين -١٢

 24.669976 , 46.668307املوقع باإلحداثيات:  -١٣

24°40'10.3"N 46°40'02.8"E 

 : الرياضةنطاق الخدم -١٤
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 أ(-1) ةتعبأ بملف االكسل املرفق صفحاملقر الرئيس/الفرع: ة عدد املكاتب تحت إدار  -١٥

 اسم مدير املكتب بيانات التواصل اإلحداثيات املوقع الجغرافي اسم املكتب

     

     

 

 التواصل بيانات -ب

 للفرع:/ة العـــنــوان الوطني للجمعي -١

 أم   ح  م  لشرقي: الحــــــي    أل ل  ز ل زيطريق  ال  م تركي بن عبد : عاسم الشار          8248: ىرقم املبن

 4530 :االضافي الرقم           12721 :البريدي الرمز              لري ضنة: املدي

 4421187-011 :الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم                              0506401767: الجمعية جوال رقم

 11454: البريدي الرمز                                            15515د: البـري صنــــدوق  رقــــــم

 www.dsca.org.sa: االلكتروني املوقع                        dsca@dsca.org.sa: البريد اإللكتروني

 النموذج وليس تحت اإلنشاءة املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئ [√] 

 البريد اإلليكتروني مفعل [√] 

 

  و    بنت  ل     لغ نم: ةالجمعي مدير  اسم -٢

 :ةالجمعي مدير  عنوان

  لشرقي   ح  م أم: الحي      لري ض :ملدينةا                             لري ض: املنطقة

  أل ل   ل زيز عبد بن تركي  أل    طريق: الشارع

 4530: اإلضافي لرقما                             3: املبنى رقم

  suzanne@dsca.org.sa: املدير ايميل

mailto:dsca@dsca.org.sa
mailto:dsca@dsca.org.sa
mailto:المديرsuzanne@dsca.org.sa
mailto:المديرsuzanne@dsca.org.sa
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    لب  ن ت  إل  ري

 اإلداري  الهيكل -أ

  110: املؤسسين األعضاء عدد -١
 
 .عضو 

 ة اإلدار  مجلس أعضاء عدد -٢
 
 .أعض ء 9: ةللجمعي ةاألساسية لالئح طبقا

 أعض ء. 5: ةاإلدار  مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق ألدنى الحدا -٣

   نو ت 4 ة:اإلدار  مجلسة دور  -٤

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :(أ-2تعبأ في ملف االكسل املرفق )ة العمومية من قبل الجمعية املؤسسة اللجان الدائم -٥

 

 
أســـــــم 

ةالـلـجـنـــ   

عدد 

 أعضائها

عدد  اختصاصها

 اجتماعاتها

ة كيفي

 تشغيلها

1 
     

2 
     

3      

4      

5      

 ..................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ..................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 :(ب-2تعبأ بملف االكسل املرفق )ة العمومية الجمعي بأعضاء بيان -٦

 .........................................................................................: ة الهوي رقم..................................................................................................................................................االسم: 

 ...................................................................................... تاريخ االلتحاق:.....................................................................................................................................: ة املهن

 .............................................................................الجوال:  رقم ...................................................................................................................................:الهاتف رقم

 ال يوجد سجل اشتراكات ]   [  غير منتظم ]   [ منتظم ]   [االنتظام في دفع االشتراكات: 
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 :(ج-2)تعبأ بملف االكسل املرفق : ة الجمعية إدار  مجلس بأعضاء بيان -٧

ـــ...............................................................................................االسم:  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ــ  ............................................................................................................................... :ة الهوي رقمـــ

ــ...........................................: ة املهن ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ.........ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ......................................................................................،،،،،..................باملجلس: ة الوظيف.........ـــ

ــ..............................................................املؤهل:  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ...........................................................................................................................: ة الخدمة مد...............ــ

 . ..............................................................................................................وجدت:  إنة املكافأ................................................................................................... .تاريخ االلتحاق:

 ..........................................الجوال:  مرق ........................................................الهاتف:  رقم............................................................... .........................االلكتروني:  البريد

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

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

 ، ة تعيين من قبل الوزار  ]   [  ة العمومية انتخاب الجمعي : ]   [تعيين العضوة طريق

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ السبب:

  ]   [ العضو:ة مكان إقام

ال يمكن التحق و السبب  ]   [  غير مستقل ]   [  مستقل  ]   [ العضو :

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 .....................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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املدير التنفيذي -٨  

   و ية: الجنسي                                                                                                                      :رقم الهوية

  إ  ري(إشر في ع م )فني ل: نوع العم                                                       تأه ل ص وب ت  ل و صل   جس   : املؤهل

 : لشهري ا الراتب                                                                                كليساعات:  )جزئي/كلي)دوام 

  ن  20 ة:بالجمعي خدمته مدة                     -                            : الراتب تتحمل التي الجهة

 ب: رقم الحاس                                                                                                                                                                                  التسجيل:رقم 

 ال  ]  [                  نعم [√]بالتأمينات: مسجل 

 غير متفرغ ]   [ متفرغ [√] 

افق  ....................................................والسبب ال، ]   [  نعم [√]  على تعيين املدير؟ة الوزار ة هل تم أخذ مو

 و(-2املرفق)تعبأ بملف االكسل ..........................................................................اجمالي عدد العاملين: 

 : عدد املوظفين بدوام كامل

 :عدد املوظفين بدوام جزئي

غير كافي  ]   [  كافي ]   [ بالجمعية:عدد العاملين 

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

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 د(-2تعبأ بملف االكسل املرفق )..............................................................................................................................: اجمالي عدد املحاسبين
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 واإلفصاحة واإلدار ة الحوكم .2

 ة اإلداري والتنظيماتة اإلدارية الهيئ -أ

 العمومية:ة الجمعي -١

 .ة امرأ [ 91]           رجل [ 38]     129ي: العدد اإلجمال م: 2018 عامة بداي فية العمومية الجمعي أعضاء عدد إجمالي

 .ة امرأ [  88]            رجل [ 34]       122 م العدد اإلجمالي: 2018 عامة نهاي فية العمومية الجمعي أعضاء عدد إجمالي

 عضو [ 7 ]  نقص/ة زياد ة:السنة من بداي األعضاء عدد في اجمالي التغير 

 سبب النقص في عدد األعضاء للتأخر في سداد العضوية أكثر من عامينإن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :املرفق()تعبأ بملف االكسل السنوي ة العمومية اجتماع الجمعي -٢

 

 لكشف  ل فص لي  عد    حضور  ت ريخه

ب  حضور    نوب   

   ن ن ب عنهم

  حضر  الج   ع عقد  الج   ع  ن

 ة الدعو  ة نياب ة أصال

 األولى

 ة الدعو 

 ة الثاني

لم 

 يكتمل

 مرفق  مرفق  

 

  ة؟شخصية مصلح لوجود تالقرارا بعض على التصويت منة العمومية الجمعي أعضاء بعض منع تم هل -٣

 ال [ √]     نعم ]   [

 أ(-3تعبأ بملف االكسل املرفق )

   حظ ت  لسبب   م  ل ضو

   

 

 ة العمومية باجتماع الجمعية تم رفع الكشوف واملحاضر الخاص [√]

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 ال]   [  نعــــم [√]  ة:عادي غير ة عمومية جمعي اجتماعات هل عقدت -٤

 

 :(ب-3)تعبأ بملف االكسل املرفق 

ة  لو  ر    لط لب     ه عد    ح ضرين ت ريخه رقم  الج   ع

 ،ة  إل  ر  ،  جلس

         ٪ ن25

    ل  و  

   حظ ت  ملحضر  بب  الج   ع

  مرفق     

 ة غير العادية العمومية بجميع اجتماعات الجمعية تم رفع املحاضر الخاص [√]

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

:ة اللجان الدائم -٥  

 ة في الجمعية دائمة في كل لجنة يوجد عضو مجلس إدار  [√]

 القراراتة التشغيل وفعالية تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقت اللجان الغرض من قحق [√]

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 :(ج(-3)تعبأ بملف االكسل املرفق )ة اجتماعات اللجان الدائم

  رفق  ملحضر أهم  لقر ر ت ت ريخه رقم  الج   ع   لل ن 

     

 ة تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائم [√]

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 :التنفيذي والجهاز ة اإلدار  مجلس -٦

 م  2018/  12/  19ي: الحــالـة اإلدار  مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ

 م 2022/  11 / 7ي: الحالة اإلدار  مجلسة دور  انتهاء تاريخ

 اإلداري  املجلس أعضاء عدد
 
  [9] : حاليا

 
 عضوا

  [ 0]  نقص أو  عضوا[  0] ة األساسية الالئح عنة بزياد
 
 عضوا

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

 ة بالتعيين من قبل الوزار  [ 0]   ومنهم ،ة العمومية باالنتخاب من قبل الجمعي [ 9]منهم 

افقت عليه الوزار ة ليسوا موظفين داخل الجمعية جميع أعضاء مجلس اإلدار  [√]  ة باستثناء من و

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 .املجلس من سائر أعضاء%  100املستقلين هي ة أعضاء مجلس اإلدار ة نسب

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :(د-3االكسل املرفق )تعبأ بملف :  2018 خالل عامة اجتماعات مجلس اإلدار 

 رفق   بب عدم  ل نف ذ تم تنف ذه  )ن م/ال( أهم  لقر ر ت ت ريخه رقم  الج   ع

  ملحضر

      

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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  ة؟شخصية مصلح الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود منة اإلدار  مجلس أعضاء بعض منع تم هل

 ال [√]    نعم ]   [

 :(هـ-3)تعبأ بملف االكسل املرفق 

 نوع   نع ت ريخه رقم  الج   ع

 حضور/نق ش/تصويت

 وضوع  لقر ر/ الج   ع  لذي 

 حصل ف ه   نع

  م 

  ل ضو

  لسبب

      

 

 على األرباع(ة اجتماعات على األقل متوزع 4بشكل منتظم )ة تم عقد مجلس اإلدار  [√]

 ة بجميع اجتماعات مجلس اإلدار ة تم رفع املحاضر الخاص [√]

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 %75ة املنعقدة حضور اجتماعات مجلس اإلدار ة نسب

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 :ة اإلداري التنظيمات -٧

أو  ةألشخاص خارج الجمعي ةالتنفيذية كما نصت عليها الالئحة باختصاصات مجلس اإلدار ة متعلقة هل تم تفويض أي مهم

 ال [√]    نعم ]   [  شركات أخرى 

 (و-3)تعبأ بملف االكسل املرفق والسبب؟ ة املفوضة ، والجهة املهم توضيح يجب نعم،ة اإلجاب كانتإذا 

  بب  ل فويض     فوض     ه ف ه    ه م   فوض  الخ ص ص

    

 

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 ال ]   [  نعم[ √]    ة:الجمعي في واملوظفين القيادين التنفيذي املدير  راتب لتحديدة محددة آلي توجد هل

ة ومقارن مستقلين أشخاصة مراجع تتضمن واملوظفين القيادين التنفيذي املدير  راتب تحديدة آلي نعم، فهلة كانت اإلجابإذا 

 ال ]   [                 نعم[ √]  التوثيق مع ة،مرجعي

 التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟ة ال، فما هي اآللية كانت اإلجابإذا 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... ةاآللي

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املتعلقاملالحظات 

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 ال [ √]    نعم ]   [ ؟ة املتنقلأو  ةالثابتأو  ةسواء النقدية استهالك أصول الجمعيأو  وقع تحول في صرف هل

 ز(-3تعبأ بملف االكسل املرفق ): ة الجدول التالي لكل حالة تعبئ يجب نعم،ة اإلجاب كانتإذا 

 بب  ق   هأ     بلغ  ملحول  ت ريخ  ل حول  نوع  ل حول 

  ل حول 

 الجر ء 

    خذ

  خ  س ]   [

 غ    صرحفي  ج ل     خد  ه أ   صرف أ و ل ]   [

   خد  ه  في غ      خصصه  له أ   صرف أ و ل ]   [

    ب ع     عل ه

    

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق
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 تحويل ]   [  نقدا ]   [ شيكات  [√] ة:بواسطة الجمعي أموال من الصرف يتم

ي الصرفة حال في
 
 (ح-3)تعبأ بملف االكسل املرفق :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي وضح نقدا

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

 ال ]   [           نعم [√]  االجتماعات؟ بمحاضر ة الجمعي تحتفظ هل

 ال ]   [  نعم [ √]    سنويا: االجتماعي البحث يــتـــم

من ذوي عليه يتم طرح الحلول وتقديم اإلرشادات و  لتقييم البيئة السكنية والحالة املادية واالجتماعية لألسرة: السبب وضح

 االختصاص.

 ة غير مستكمل ]   [ ة مستكمل [√]  البحث: ملفات

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 ة واملستندات اإلداري السياسات واللوائح والسجالت -ب

 ة:الجمعياللوائح التي تستخدمها  أنواع -١

 الالئحة األساسية  -1

 الالئحة املالية -2

 الئحة تنظيم العمل -3

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................  إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 ال ]   [  نعم [√] ة: بالجمعييوجد نظام خاص للتوظيف 

اتب،تشتمل على سلم األجور  ة،اإلدار من مجلس ة معتمدة ملوظفي الجمعية يوجد الئح  اإلجازات، الترقيات، املكافآت، والرو

 ال ]   [  نعم [√]  ........ وغيرها:ة الخدمة نهاية مكافأ

 ال ]   [  نعم [√] : املوظفين إلجازاتيوجد نظام 

افق عليها من الجمعي املساعدات،لصرف ة معايير مطبوعأو  ةيوجد الئح  ال ]   [ نعم [√] ةاإلدار مجلس أو  ةالعمومية مو

 .......................................................................................................................................................................................................  إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق
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السجالت -٢  

 ة اإلداري السجالت -أ

 

 ي(-3ط(,)-3تعبأ بملف االكسل املرفق ) ة:التالي السجالتة الجمعي تستخدم

  هل تس خد ه         لس ل 

 )ن م/ال(

   ن ظ   هل ي بأ بطريق

 )ن م/ال(

   حظ ت

    ة العضوي سجل    لس  ت  إل  ري

    االشتراكات سجل

    اللجان سجل

 مجلس اجتماعات سجل

 ة اإلدار 

   

ة الجمعي اجتماعات سجل

 ة العمومي

   

    سجالت أخرى 

    سجل النشاطات    لس  ت  لفن 

    سجل املنتفعين

    سجالت أخرى 

    ة عامة دفتر يومي    لس  ت   لدف تر    ل 

    ة سجل األصول الثابت

    ة سجل التبرعات العيني

    ة النقديـ التبرعات سجل

    املستودعاتسجل 

    العام األستاذ دفتر 

    الصندوق  دفــتر 

    البنكة حركــ دفـتر 

    ة العهد سـجــل
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 .ة كافي غير ]   [ كافية        [ √]  ة:الجمعي لدى واملستندات السجالت

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات

 ونقدية عيني تبرعات استالم إيصال [ √]   ة يومي قيد سند [ √]   صرف سند [ √]   قبض سند [ √]  

 سندات/إيصاالت/أذونات  أي [ √]   ة إضاف إذن [ √]   صرف إذن [ √]      اشتراكا استالم إيصال [  √] 

 رسوم عضوية / رسوم تسجيل األطفال / دفتر فواتير :تذكر أخرى 

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 :ج ـ السياسات

 ، نرجو إرفاقهاة السياسوجود ة في حال ال  ]   [  نعم [  √]  :املصالح لتضاربة مكتوبة سياس لديهاة الجمعي هل

 ، نرجو إرفاقهاة وجود السياسة في حال  ال  ]   [  نعم [ √]   املبلغين:ة لحماية مكتوبة سياس لديهاة الجمعي هل

وجود ة في حال ال  ]   [ نعم [  √]   بالسجالت: لالحتفاظة الزمنية املد لبيانة مكتوبة سياس لديهاة الجمعي هل

 ، نرجو إرفاقهاة السياس

ة في حال ال  ]   [ نعم [ √]   للداعمين:ة الشخصي املعلوماتة سري لضمانة مكتوبة سياس لديهاة الجمعي هل

 ، نرجو إرفاقهاة وجود السياس

 ال  ]   [  نعم [  √] قبل تسليمه في الربع األخير: ة تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس اإلدار  هل

 ...................................................................................................................................................................................................................................: العرضة طريق

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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 :د ـ اإلفصاح

 ك(-3تعبأ بملف االكسل املرفق ) :همة الجمعية أرصد من بالسحب املفوضين

 ...................................................................................................................االسم

  ................................................................................................... :بمجلسة املهن

 .........................................................................................................................................................................................................................................................ة إلدار ا

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة ظات املتعلقاملالح

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

 ة:التالي الوثائق عناإلفصاح  تم كيف وضح

   وقع        
فصح  ب شر 

ُ
عند ة ت

  لطلب
 ال توجد ال  فصح عنه 

       ب            ص     حوك   ل نظ م  ث ئق

      لوطني  لب  ن ت ن وذج

      ص  ح تض رب       

          ل   لقو ئم

      إت فه  ب لوث ئق   الح ف ظ     صوص       

     ة  إل  ر   ج لـس أعضــ ء أ   ء

       د ر ر تب

       أ   ء   وظف    لق       في       

 عن   سؤ ل  لش ص  ه تف  عنو     م

            ث ئق بس  ت الح ف ظ 

    

     ب لبحث  لق ئم

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق
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 مدير أو  ةعضو مجلس إدار  معة تجاريأو  ةعائلية عالق هاملوظفين القياديين لأو  املدراءأو  ةمن أعضاء مجلس اإلدار  أحد يوجد هل

 ال [ √]   نعم ]   [ ؟ة الجمعي في اخر  موظف قياديأو 

 ل(-3تعبأ في ملف االكسل املرفق )

 

   نوع  ل  ق  نصبه     م   وظف ذي  لصل  نصبه   م   وظف

     

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق

 

تمنح ة مانحة مدير مؤسسأو  عضو مجلسأو  ومؤسسة تمت بين عضو في مجلس اإلدار ة يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجاري

 م(-3تعبأ في ملف االكسل املرفق )ة املاضية خالل السنوات األربعة الجمعي

 

  م عضو 

  مل لس

 لطرف  لث ني في 

    لصفق

 لطرف  لث ني   ع ق

   ب      

  ت ريخ بد  

    لصفق

    لصفق  ق     ت ريخ  نته ء  لصفق

      

 ....................................................................................................................................................................................................... إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................ إن وجدت:ة االجراءات املتعلق

 

 .وجدت ،إنة الجمعي مع خ(ال خدمات،منتجات تقديم) ةتجاري تعامالت لقاءة الجمعي منة مالي تعويضات تلقت التي ما الجهات

 ن(-3تعبأ في ملف االكسل املرفق ): التعويضة قيم وذكر ة الخدم وصف مع 10000 فوق  التي املبالغ

 

  ل  ويض  ق      صف    د       ه

   

   

   

 .......................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة املالحظات املتعلق

 ........................................................................................................................................................................................................إن وجدت: ة االجراءات املتعلق
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)باستثناء ة للجمعيمنتجات قدمها أو  نظير خدماتة التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدار ة يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالي

تعبأ في ملف : ة املاضية إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدار 

 ص(-3االكسل املرفق )

 

  ل  ريخ  ببه   بلغ  لذي تلق ه  ق     م  ل ضو

    

 .......................................................................................................................................................................................................  إن وجدت:ة املالحظات املتعلق

 ....................................................................................................................................................................................................... . إن وجدت:ة االجراءات املتعلق
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 ة البيانات املالي .3

 أ(-4تعبأ في ملف االكسل املرفق ): م2018خالل عام التبرعات وااليرادات  -١

   حظ ت    بلغ   لب    

        ل ب ع ت  لنقد 

      فر   

        ؤ س ت   نح

     شرك ت  جه ت 

     أخرى 

        ل ب ع ت  ل  ن 

      فر   

        ؤ س ت   نح

     شرك ت  جه ت 

     أخرى 

       إع ن ت   نح ح و  

       نقد    نح ح و  

       ع ن    نح ح و  

     ة  لزك 

       نقد ة  ك 

       ع ن ة  ك 

     تب ع ت    ر   ت  أل ق ف 

     شر ء أ ق ف أ   تب ع ت لبن ء

       ر   ت  ريع أ ق ف 

     (  م تفص له )أخرى 

       ر   ت 

      شت  ك ت  ألعض ء 

      ب   ت  لسلع     د  ت 

         ر   ت عق ري

      رب ح   تث  ر 

        رب ح ب ع أصول ث ب 

     ر وم  لب   ج 
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   م تفص له () إ ر   ت أخرى 

 

 

    

       م تفص له  )تب ع ت أخرى أ   إ ر   ت

      

      

      

     إج  لي  ل ب ع ت   إل ر   ت    نح 
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 ب(-4تعبأ في ملف االكسل املرفق ) م: 2018عام املصروفات خالل  -٢

  لب   
إج  لي 

   صر ف

 تو يع   صر ف ت

مصاريف 

 ةاإلدار 

مصاريف 

ة مجلس اإلدار 

 (ةالحوكم)

مصاريف 

جمع 

 األموال

مصاريف 

ة التشغيل املحمل

على البرامج 

 ةواالنشط

مصاريف 

البرامج 

 ةواألنشط

                 ص ريف  لتشغ ل 

              لر  تب   لبدالت 

             ت    حو فزآ    ف

             ت  ل ف  لسفر 

              إل ج ر ت 

               الص ح ت    لص  ن

              ه لكهرب ء      

              له تف   لب  د 

             ت  ل ف  ال تش ر ت 

               ل ق  ت    ؤت ر ت 

               الع      لدع  

               ض  ف

              (  م تفص له ) ص ريف أخرى 

-1             

-2             

-3             

                ص ريف  ألنشط

                ل      ص ريف  لب   ج   ألنشط

             ة  لزك  ص ريف 

             ة  ص ريف  ل ب ع ت   لهب ت   ق د

             ة  ص ريف  ل ب ع ت   لهب ت غ     ق د

              ص ريف  أل ق ف 

  م )أخرى    ص ريف بر  ج   نشط

 تفص له  

            

-1             
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-2             

-3             

              

             إج  لي   صر ف ت 
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 ةالبرامج واألنشط -4

 
 نرجو  وضع وصف موجز  ملهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

 خ ل  ن              ذ ي   ن لألفر    الج   عي   الند  ج  لذ ت    ال  ق ل    ن   كن قدر أكب  تحق ق على  ل  ل

   ل خصص   ب ل    ل    ع   ؤ س ت ذ ت  ل  ق   و ء ح و    أ  خ ص . ل دريب     ل أه ل     لب   ج  تقد م تطوير

 

 ال]   [ نعم[ √]  ةلجمعيأهداف ا معة واالنشط البرامجة مطابق تتم هل

 ........................................................................................................................................................................................................: اذكر السبب (ال)كان الجواب إذا 

 

تعبأ بملف املصاريف  حسبا تنازليا ترتيبة مرتب عام خاللة الجمعي نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

 أ(-5االكسل املرفق )

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف ة الخدمأو  النشاطأو  البرنامج نوع

  

 

 ج(-5ب(,)-5تعبأ بملف االكسل املرفق )ة والخدمات التي تقدمها الجمعية بيان بالبرامج واألنشط

أ   نوع  لب ن  ج

أ    لنش ط

     د 

 عد    س ف د ن

إج  لي عد  

   س ف د ن
 ر ز  لنش ط   صر ف ت  إل ر   ت

عدد املستفيدين 

 السعوديون 

عدد املستفيدين غير 

 سعوديين

 معفى
برسوم 

 ةمخفض
 معفي برسوم

برسوم 

 ةمخفض
 برسوم
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 ج(-5تعبأ بملف االكسل املرفق )  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

 نوع   س عد ت
 عد    س ف د ن

  ج  لي  بلغ   س عد ت إج  لي عد    س ف د ن
 غير سعوديون  سعوديون 

          س عد ت أ   م

          س عد ت أر  ل

          س عد ت  طلق ت

            س عد ت ظر ف خ ص

            س عد ت ع ن 

         أخرى 

          مل  وع

 

 



اسم الجمعية

نوع التقرير
حصر جداول ملعلومات 

الجمعية الشاملة

بيانات اللجان (أ-2)  

الدائمة
دورة  التحديث

تاريخ اخر 

تحديث

املسؤول عن 

استكمال البينات

موعد 

التحديث 

القادم

ت 
ج الحوكمة للجمعيا

نماذ

:
مكين

خلية
شهرية دا

رير  تقا
( DSCAدسكا  )الجمعية الخيريه ملتالزمة داون 

2018بيانات النموذج الشامل 

 27/1/2019 اسم الجمعية - ملحق بيانات النموذج الشامل 



اإلحداثياتاملوقع الجغرافياسم املكتب
بيانات التواصل 

(الجوال/الهاتف)
اسم مسؤول املكتب

دسكا- الجمعية الخيرية ملتالزمة داون 
– طريق األمير تركي بن عبد العزيز األول 

أم الحمام الشرقي

24°40'15.1"N 46°40'05.8"E

24.670853 ,46.668270

11442106:ت

0506401767: ج

األمين العام 

سوزان بنت سلمان الغانم

 27/1/2019 (أ-1)/ بيانات املكتب- ملحق بيانات النموذج الشامل 



كيفية تشغيلهاعدد اجتماعاتهااختصاصهاعدد أعضائهاأســـــــم الـلـجـنـــة

3لجنة املوارد البشرية

تجنب مخاطر الناتجة من عدم االمتثال لألنظمة سواء • 

.عقوبات حكومية أو جزائات قضائية

تحديد مرجعية وآلية وتوزيع املسؤوليات لتطبيق القواعد • 

واإلجراءات الرسمية ملعالجة املسائل ذات العالقة باملوظفين في 

. مكان العمل، بما في ذلك حقوق املوظفين وواجباتهم

1

يشكل مجلس إدارة عند بداية دورته لجنة موارد بشرية بهدف القيام 

بأعمال الحوكمة ذات العالقة باملوظفين مدفوعي االجر، ترفع اللجنة 

تقرير سنوي بخصوص اعمالها ، تتشكل اللجنة من ثالثة افراد من 

.ذوي الخبرة في املجال 

إذا لم يتوفر في املجلس عضو من ذوي االختصاص أو الخبرة  في املجال 

يستعين رئيس اللجنة بمستشار مختص خارجي كعضو متطوع أو 

.محترف مدفوع األجر
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رقم الجوالرقم الهاتفتاريخ االلتحاقاملهنةرقم الهويةاالسم

االنتظام في دفع االشتراكات

ال يوجد سجل / غير منتظم/منتظم)

(اشتراكات محدث

Nov-08-26سيدة أعمال1037379656ابتسام زكي حسين الهاشمي
0114707971

0112494454
غير منتظم   0505401414

منتظمDec-16504459399-21إدارية1001523305ابتسام صالح محمد الصانع

منتظمMar-18504366687-27معلم تربية فكرية1026305431احمد سعود الحربي

1018988343احمد عبدهللا القحطاني

مستشار عميد معهد 

التنمية والخدمات 

االستشارية

27-Mar-18118226264505400266منتظم

منتظمSep-18568555595-25محامي ومستشار قانوني1059332575احمد محمد العويض الزهراني

منتظمFeb-12-104469033525اضواء سعد اليوسف

منتظمApr-11532292918-28ربة منزل1000913671الجوهرة مهنا املهنا

غير منتظمApr-13555773450555220004-14سيدة أعمال1029160304الدانة عبدالعزيز محمد النملة

Jul-15-10190326795اماني عبدالعزيز الراشد
جوال والدتها 

لطيفه العبدالقادر
غير منتظم

1023819103امل محمد السابق
استشارية تغذية وصحة 

عامة
3-Oct-17554479997منتظم

Oct-08-26أستاذ مشارك1007499492انتصار سليمان علي السحيباني
0112093799

0114767296
منتظم504474839

منتظمFeb-17-8دكتورة أسنان1032900209ايمان عبدالرحمن القفيدي

غير منتظمJan-06592918754-26طالب1072521725ايمان عيس ى املعيبد

Mar-12-17مديرة مؤسسة1076547411إحسان عبد املجيد خالد الزعيم
0114567750

0114559090
غير منتظم505415923

1003139340أحمد عبد الرحمن محمد املقبل
رئيس قسم التدريب 

املكلف
16-Oct-16534777777منتظم

غير منتظمFeb-12503260294-106594279725بدرية عبدهللا القبالن
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منتظمMar-16-10098582812بسمة سعد اليوسف

غير منتظمOct-08500980000-14رجل أعمال1041055516بندر ربيعان الربيعان

Jun-02-1عضو و متطوعة1007060963ثريا عابد محمد شيخ
0112102223

0114810333

0552995678 

0590646452
منتظم

Jan-01-1إدارية1012402093جواهر عثمان ناصر الصالح
0114119110

0114624343
منتظم0505446459

منتظمMar-04114544618505214654-23مستشارة تربوية مستقلة1003240593حصة محمد  آل الشيخ

منتظمApr-15114780459505402192-28ربة منزل1055449001خاتون مقباس عريب العادل

غير منتظمJun-16583409000-19معلم1063321127خالد محمد الغامدي
غير منتظمOct-05505473851-101030795515دينا محمد العنقري

منتظمNov-16114774770505215751-3الرئيس التنفيذي1001159142رانيا محمود نشار

منتظمJul-14555004354-10طالبة1012227482رند خالد النويصر

منتظمFeb-17-100838130128ريم سعد اليوسف

غير منتظمJan-11552155002-1طالبة1049674433ريم محمد الحنتوش ي

Dec-16-27مديرة تنفيذية1030489015ريم محمد عيس ى الرشيد
0114911155

0114748884
غير منتظم505150761

غير منتظمDec-16505128446-29معلمة1050995487زهور محمد بن هادي

منتظمFeb-17505459653-10145239536زينب عباس زاهد

غير منتظمOct-16541292827-23طالب1078325733زينب لطيف الخباز

غير منتظمMay-04505203688-13ال تعمل حاليا1014981920سارة صالح الراشد

غير منتظمJul-15114358717 0505408507-5سيدة اعمال1017512540سارة محمد صالح بن سلطان

Feb-07-4ساره عبدالعزيز الراشد
جوال والدتها 

لطيفه العبدالقادر
غير منتظم

سامي عبد الرحمن سعد 

البواردي
1010686671

عضو مجلس االدارة و 

نائب الرئيس التنفيذي
12-Jun-11

0114790000

Ext300 0505213300
منتظم

منتظمMar-09556622239-18مديرة املحتوى اإللكتروني1020877674سامية يوسف  البرقاوي
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1008736389سعد عبد هللا سعد أبو معطي
-رئيس مجلس اإلدارة

شركة أبو معطي
14-Oct-15112865131548121212منتظم

منتظمNov-154620292505270909-30رجل اعمال1013666415سعود محمد بن هاجد

غير منتظمMay-04582182828-103626067513سعيد بن ابراهم آل حسين

غير منتظمOct-161143587170505408509-25سيدة اعمال1017512557سلطانة محمد صالح بن سلطان
غير منتظمDec-13555180669-101621071611سلمى مريع العمري

غير منتظمApr-06545117755-1طالب1090845668سيف ابراهيم سعد الطخيس

غير منتظمApr-09114968603554443995-25ربة منزل1000136638شيخة محمد سعد الدريس

منتظمMay-15112058800555205551-10مهندس استشاري1039790231طارق زيد الفياض

غير منتظمMar-15505127156-11طالب طب1077288479عادل فؤاد يسقي

منتظمDec-15126274808504682296-101021842624عبد الصمد أبو بكر باوزير

منتظمMar-18505414707-12الرئيس1008931345عبدالسالم مزروع املزروع

1013383631عبدهللا احمد املانع
الرئيس - مهندس معماري

التنفيذي
4-Jun-11505405866منتظم

منتظمNov-99559662299-6طبيب1066506468عبدهللا عايض املطيري

غير منتظمApr-14114917549504260011-14مديرة املصرفية النسائية1003694583عبير عبد العزيز آل الشيخ

1002174173عفاف بنت عبدهللا صالح الدخيل
مديرة شؤون رياض 

أطفال
16-Oct-171148861000505479413غير منتظم

منتظمDec-17508984949-24مدير تطوير األعمال1009059187عالء عبد هللا محمد الهاشم

منتظمMay-048041134505456838-25استشاري طب اسرة1024345306علي إبراهيم الفرحان

1035505385علي سليمان املعارك

نائب الرئيس

   أستشار ي أول 

استثمارات الشركات

  ادارة الثروات

17-Mar-13508112112منتظم

منتظمJan-074355959 -4606294505450163-1وكيلة قسم التاريخ1004080311عواطف بنت أديب سالمة

غير منتظمJun-08540312466-23أستاذ جامعي1022493280عون عبدهللا شعالن الشعالن

منتظمMay-181149105050505487720-10ربة منزل1035900347فادية محي الدين الشواف

غير منتظمJul-1222966590503205658-10042575478فاطمة عبدهللا السيف
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منتظمMay-01505441141-102381908728فاطمة فهد العجاجي

منتظمMar-13555050102-4محامي1061553358فراس عبد الرحمن الدويش

1033989623فريدة عبدهللا الخيال
مديرة إدار ة الشؤون 

اإلدارية
9-May-06

4508757-4543917 

Ext.803-4564322
منتظم0505488871

منتظمNov-03114793000559698811-12رجل أعمال1007708884فواز فهد عبدالرحمن القصيبي

1053026702قماش محمد عبدالعزيز الدغيثر
مدير عام مساعد 

ً
لألشراف التربوي سابقا

4-Jun-1744209940555456711غير منتظم

1040858449لبنى سليمان صالح العليان

نائب رئيس مجلس 

اإلدارة و الرئيس 

مجموعة -التنفيذي

العليان املالية

5-Jul-154749000568379537منتظم

غير منتظمDec-05553444234-102741585824لطيفة سليمان الكليبي

غير منتظمk7814332-Apr-18505814499لطيفة صالح العبدالقادر

1002959110ملى عمر العقاد
- الرئيسة التنفيذية

مؤسسة امللتقى للتجارة
5-Jul-154783388505416117منتظم

منتظمMay-05507744333-108996921430لؤي وائل مناع القطان

Sep-17-105847161425ليلى عبدالعزيز الراشد
جوال والدتها 

لطيفه العبدالقادر
غير منتظم

1023649310لين محمد فليفل
مدير استثمارات الشرق 

األوسط
19-Apr-15114749000504331033منتظم

غير منتظمJun-15535784709-1صيدلي1068458056محمد صالح الخزاعي

غير منتظمNov-15 548789999-102536430611محمد عليان العليان

منتظمOct-054127777507181818-15استشاري أطفال1003592266محمد فهد الحكير

غير منتظمNov-1147667820505492497-25ربة منزل1001159126مرام بهاء الدين خاشقجي

غير منتظمFeb-18546728888-10504550458مرام عبدهللا الضلعان

غير منتظمOct-06505479608-5طبيبة1043176088مريم مراد الشربيني

منتظمMay-16505615166-10046775384مساعد عبدهللا العيس ى
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مضاوي محمد عبدالعزيز 

الدغيثر
10087513392-Sep-074421374-44213750555217728غير منتظم

1066401637معيض محمد وبران العجمي
نائب مدير دائرة 

العالقات العامة 

بالوسطى

25-Apr-170503444489غير منتظم

منتظمOct-14114933636509852616-27مساعدة مديرة1033835057منال محمد عبدالسالم القاض ي

غير منتظمOct-07552757700-10151206191منى حمد عبد هللا الطريف

منتظمJan-99540561959-6دكتورة1000220895منى صالح السديس

غير منتظمJul-0945658800506442933-2مديرة القسم اإلبتدائي1024653006منيرة بنت سعد الفهيد
منتظمApr-14504214346-14معلمة1006032963منيرة صالح عبدالعزيز الخضيري

منيرة عبد الرحمن أحمد 

الجعفري
10083541675-Jul-15558984949منتظم

غير منتظمJun-174931188505413555-4ربة منزل1029160411منيرة عبدالعزيز العمير

غير منتظمDec-15599487774-10679966921مها فهد الدغيثر

منتظمSep-06505487392-104633277920مها محمد الجميح

Apr-04 4804313-11سيدة أعمال1004966717موض ي راشد صالح البكر
0554411613

0505364636
منتظم

منتظمNov-15114884007502226661-11متقاعدة1005377773مي عبدالعزيز العيس ى

منتظمFeb-17507467536-24صيدالنية1069813218مي عوض الرشيدي

غير منتظمJan-99541115887-6مدربة1025198241نجالء محمد البطاح

1058439694نواف مساعد الدهمش

كبير املديرين في مركز 

تنمية اإليرادات غير 

(وزارة املالية )النفطية 

1-Jan-02500271919منتظم

منتظمJan-101147886520505405396-19أستاذ مساعد1035528130نوال سليمان صالح الثنيان

منتظمDec-0749178400505773939-24ربة منزل1001100369نوال عثمان العبدالجبار

1009640697نورة ابراهيم الناصر الصويان

وكيلة الدراسات العليا 

والبحث العلمي ألقسام 

الطالبات

10-Apr-13112520088505211712منتظم
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منتظمSep-06114740412505454692-102958098018نورة بنت عبدهللا الفايز

منتظمDec-0714561600505284008-27طالبة1092917853نورة ثالب مهنا السبيعي

Nov-12 4708191-28رئيس تنفيذي1090739754نورة خالد عبدهللا آل سعود
0505416699

0505465460
منتظم

منتظمOct-154642022505453921-12متقاعدة1008381574نورة عبدالعزيز العبيكان

L746614نورة عبدهللا ابراهيم الخلف
مدير عالقات كبار 

املكلفين
28-May-01557787700منتظم

غير منتظمMay-06543885102-3مشرفة تقنية معلومات1038943039نورة عبدهللا القحطاني

1012227482نورة عبدهللا النعيم
عضو هيئة تدريس 

استاذ مشارك
1-Oct-071143544000505429283منتظم

غير منتظمNov-161147845240505486141-1دكتورة1035388063نورة محمد السيف

منتظمMar-052320918505456051-30سيدة مجتمع1009298140هدى مكو عبد الرزاق بخش

غير منتظمOct-16503636134-19أخصائية جينات طبية1080936956هناء إبراهيم شرف

Jan-012758456-21سيدة أعمال1035531027هند راشد حسن آل طالب
0505460305

0532751392
غير منتظم

منتظمJan-17504472355-10296697184هند عبدالعزيز الحسيني

منتظمMay-04  4192815504452815-13أستاذ مساعد ووكيلة1009845049هند مبارك باخشوين

غير منتظمOct-03540501328-23طالبة1089187411هيفاء فيصل بن غشيان

غير منتظمMar-08114358717505461553-1سيدة أعمال107512565هيفاء محمد بن صالح بن سلطان

غير منتظمMar-144567504505167655-9سيدة مجتمع1000885937وفاء بنت عبدهللا املنيف

منتظم559222000سيدة أعمال1003713714وفاء عبدالعزيز الحكير

منتظم138442222563053000طبيب نفس ي أطفال1014530065ياسر عمار طاهر الدباغ
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املؤهلالوظيفة باملجلساملهنةرقم الهويةاالسم
مدة الخدمة 

باملجلس
تاريخ االلتحاق

املكافأة إن 

وجدت
العنوانرقم الجوالرقم الهاتفالبريد االلكتروني

هل العضو مقيم في 

منطقة املقر الرئيس

(ال/نعم)

طريقة 

االلتحاق

تعيين/انتخاب)

( من الوزارة

في حالة كون 

االلتحاق بالتعيين 

من الوزارة يرجى 

بيان السبب

ال يمكن /ال/نعم)العضو  مستقل 

(التحقق

راجع تفسير االستقاللية في الدليل 

االسترشادي لتعبئة النموذج 

الوطني

1003240593حصة محمد عبد الرحمن آل الشيخ

مستشارة تربوية 

.مستقلة

مكتب - رئيسة املكتب 

إثراءالخبرات 

درجة الدكتوراةرئيس مجلس اإلدارة
أكثر من 

 سنوات5
1-Jan-01hessahma@hotmail.com114544618505214654 نعمانتخابنعماالزدهار- شارع املكال

1010686671سامي عبد الرحمن سعد البواردي

عضو مجلس االدارة و 

-نائب الرئيس التنفيذي

مجموعة شركات 

البورادي

Feb-07sami@albawardi.com114790000505416986-4 سنوات4ماجستيرنائب رئيس مجلس اإلدارة
- شارع صالح الدين االيوبي 

امللز
نعمانتخابنعم

1023649310لين محمد فليفل

مدير استثمارات الشرق 

مجموعة - األوسط

العليان املالية

عضو مجلس اإلدارة 

و أمين الصندوق
نعمانتخابنعمالنرجس- كمباوند البستان504331033
 May-05L.Fleifel@olayangroup.com114749000-30 سنوات4ماجستير

1012227482نورة عبدهللا النعيم

عضو هيئة تدريس 

جامعة -استاذ مشارك

امللك سعود

نعمانتخابنعمالريان- شارع العين May-01nora_Al_naim@hotmail.com114354400505429283-28 سنوات 5أكثر من دكتوراةعضو مجلس اإلدارة

1007499492انتصار سليمان علي السحيباني
جامعة -أستاذ مشارك 

امللك سعود
نعمانتخابنعماملنار- شارع األصيل Oct-08ealsuhaibani@hotmail.com112093799504474839-26 سنوات4درجة الدكتوراةعضو مجلس اإلدارة

1058439694نواف مساعد الدهمش

كبير املديرين في مركز 

تنمية اإليرادات غير 

(وزارة املالية )النفطية 

Mar-15 naldahmash@outlook.com 500271919-1شهرماجستيرعضو مجلس اإلدارة
شارع األمير - النخيل 

عبدالعزيز بن ثنيان
نعمانتخابنعم

1009059187عالء عبد هللا محمد الهاشم
-مدير تطوير األعمال

شركة امللز املالية
نعمانتخابنعمحي السفارات- شارع ط Apr-14a.alhashem@gmail.com508984949-14شهرماجستيرعضو مجلس اإلدارة

1024345306علي إبراهيم الفرحان
-استشاري طب اسرة

مدينة امللك عبدالعزيز 
نعمانتخابنعمحي الريان- احمد االنسري Oct-17dralfarhan@yahoo.com80411345054568384265-16شهرزمالة طب األسرةعضو مجلس اإلدارة

1002959110ملى عمر العقاد
-الرئيسة التنفيذية 

مؤسسة امللتقى للتجارة
نعمانتخابنعمشارع السلوى- الربوة الغربيDec-05LOA@almultaka.com.sa505416117-24شهربكالورويسعضو مجلس اإلدارة
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الجنسيةرقم الهويةاالسم

املؤهل في 

مجال 

املحاسبة

الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات 

العمل 

األسبوعية هي

الجهة التي 

تتحمل الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في 

الراتب إن 

وجدت

مدة سنوات 

خدمته 

بالجمعية

إجمالي 

سنوات الخبرة 

في مجال 

املحاسبة

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

افقة من  هل هناك مو

الوزارة على تعيين 

املحاسب

(ال/نعم)

ندى منصور 

اليوسف
سعودية1108260264

شهادة 

جامعية 

- متوسطه

محاسبة

اليوجدالجمعية35كلي
 سنوات4

 شهر2  

 سنوات4

 شهر2  
نعمنعم
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املؤهلالجنسيةرقم الهويةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات العمل 

األسبوعية هي

الجهة التي 

تتحمل الراتب

نسبة 

مساهمة 

الوزارة في 

الراتب إن 

وجدت

مدة سنوات 

خدمته بالجمعية

إجمالي سنوات 

الخبرة في مجال 

البحث االجتماعي

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

سعودية1059861607عزيزة علي املالكي

بكالوريوس 

خدمة 

اجتماعية

نعم شهر1سنتين و شهر1 سنوات و 5الجمعية35كلي

سعودية1004649974رباب عبدالعزيز العمرو

بكالوريوس 

خدمة 

اجتماعية

نعم شهور4سنتين و  شهور4سنة و الجمعية35كلي

 27/1/2019 (ه-2)/بيانات باحثي الجمعية- ملحق بيانات النموذج الشامل 



املؤهلالجنسيةرقم الهويةاالسم
نوع 

العمل

الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعات 

العمل 

األسبوعية

الجهة التي 

تتحمل 

الراتب

مدة سنوات 

خدمته 

بالجمعية

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

سعودية1020584643سوزان سلمان سعود الغانم
تأهيل - ماجستير 

صعوبات التواصل
نعم20.5دسكا40كليتنفيذي

سعودية1025985324مها ابراهيم علي  القرعاوي
Intrl. Bus and 

management
نعم14.1دسكا35كليتنفيذي

نعم13.1دسكا35كلياداريمحاسبةاردني2154049221عالء خليل محمد الخاليفة

نعم12دسكا35كلياداريدبلوم ادارة اعمالسعودية1087149454نفالء سلطان مجري العتيبي

سعودية1007748294العنود سعد نافع الفضلية
بكالوريوس علم 

نبات
نعم10.2دسكا35كلياداري

ياسمين عبدالعزيز محمد 

املنيف
نعم7.3دسكا35كلياداريثانوية عامةسعودية1099861930

سعودية1031479627لطيفة محمد راض ي الراض ي
بكالوريوس اقتصاد 

منزلي
نعم6.7دسكا35كلياداري

لولوه عبدالعزيز عبدهللا 

العمران
سعودية1035263167

بكالوريوس دعوة 

واعالم
نعم5.2دسكا35كلياداري

سعودية1095301139هيا حسين حسن النفيسة
بكالوريوس نظم 

معلومات
نعم5دسكا35كلياداري

ندى منصور عبدالعزيز 

اليوسف
سعودية1108260264

شهادة جامعية 

محاسبة- متوسطه
نعم3.2دسكا35كلياداري

سعودية1020754550ريم عبدالعزيز ابراهيم الفهيد
بكالوريوس 

رياضيات
نعم2.9دسكا35كلياداري

نعم2.4دسكا35كلياداريثانوية عامةسعودية1096806730نوف محمد السبعان

سعودية1033981704نسيبة وليد الشبيكي
بكالوريوس سكن 

وإدارة منزل
نعم1.3دسكا35كلياداري
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سعودية1084007705االء مجدي اليحيوي
بكالوريوس إدارة 

مؤسسات واسكان
نعم1دسكا35كلياداري

نعم0.3دسكا35كلياداريبكالوريوس انجليزيسعودية1063740466ريما خالد السناني

سعودية1068168408الزهراء توفيق الشمس
هندسة تصميم 

داخلي
نعم0.2دسكا35كلياداري

سعودية1072772690حصه راشد الجويهل
بكالوريوس ادب 

انجليزي
نعم0.2دسكا35كلياداري

سعودية1020450431اماني مبارك الشهراني
بكالوريوس إدارة 

اعمال
نعم0.2دسكا35كلياداري

سعودية1034273183عهود سعود املقبل
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم0.2دسكا35كلياداري

سعودية1039853195ميثاء مبارك الدوسري
بكالوريوس إدارة 

اعمال
نعم0.2دسكا35كلياداري

نعم0.02دسكا35كلياداريبكالوريوس انجليزيسعودية1091142529أسماء فاهد الشهراني

سعودية1043169133نوف عبدالعزيز املنيف
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم17.3دسكا30كليتربوي

بدور عبدهللا عبدالعزيز  بن 

سليم
سعودية1035418878

بكالوريوس علم 

نفس
نعم13.9دسكا30كليتربوي

اردنية2218706758أمل نصر صبحي الفداوي
بكالوريوس نطق 

وتخاطب
نعم13.3دسكا30كليتربوي

مصرية2276838493أماني السيد عبداملقصود

ماجستيراقتصاد 

دبلوم تربية + منزلي 

خاصة

نعم7.8دسكا30كليتربوي

نعم6.9دسكا30كليتربويدبلوم تربية خاصةمصرية2242349542سميرة عبده عبدالعزيز احمد

سعودية1091606861عائشة عادل  محمد الحزيم
بكالوريوس 

رياضيات
نعم5دسكا30كليتربوي

نجد عبدهللا  عبدالرحمن 

الشايع
سعودية1071471757

بكالوريوس علم 

نفس
نعم4دسكا30كليتربوي

نعم4دسكا30كليتربويثانوية عامةسعودية1084184645فاطمة محمد  حسن هزازي
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2172360568ايمان يوسف  محمود العصيري
زوج/اردنية

ة مواطن

بكالوريوس عالج 

وظيفي
نعم3.1دسكا30كليتربوي

اردنية2127374052مي يوسف أبو فضالة
بكالوريوس نطق 

وتخاطب
نعم2.7دسكا30كليتربوي

سعودية1067017440سارة عبدالرحمن القباني
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم2.3دسكا30كليتربوي

سعودية1073659078سهام سعيد القحطاني
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم2.3دسكا30كليتربوي

سعودية1075310878نجالء إبراهيم غميان
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم2.3دسكا30كليتربوي

سعودية1065979567عبير عبدهللا العبدان
بكالوريوس علم 

نفس
نعم2.1دسكا30كليتربوي

سعودية1076147626أحالم العصيمي
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم1.8دسكا30كليتربوي

سعودية1085947974اثير احمد الزهراني
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم0.3دسكا30كليتربوي

سعودية1082775543خولة عبدهللا الزايد
بكالوريوس مناهج 

وطرق تدريس
نعم0.2دسكا30كليتربوي

سعودية1105728131اشواق مهنا الشبيكي
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم0.2دسكا30كليتربوي

سعودية1059861607عزيزة علي املالكي
بكالوريوس خدمة 

اجتماعية
نعم1.7دسكا35كليتربوي

سعودية1004649974رباب عبدالعزيز العمرو
بكالوريوس خدمة 

اجتماعية
نعم1.3دسكا35كليتربوي

2066611431بسمة نبيل باحميد
زوج/يمينة

ة مواطن

بكالوريوس علوم 

النطق واللغه 

والسمع

نعم1.3دسكا30كليتربوي

سعودية1107734699مي سعد الكثيري
بكالوريوس عالج 

علل نطق وسمع
نعم1.2دسكا30كليتربوي
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سعودية1084718376غادة إبراهيم املهناء
بكالوريوس تربية 

خاصة
نعم1.1دسكا30كليتربوي

سعودية1090630144شهد الفي العنزي
بكالوريوس عالج 

طبيعي
نعم0.9دسكا30كليتربوي

سعودية1082182278رند عبدهللا السويل
بكالوريوس عالج 

طبيعي
نعم2.2دسكا30كليتربوي

سعودية1085569869سارا فهد بن شلهوب
بكالوريوس عالج 

وظيفي
نعم0.3دسكا30كليتربوي

سعودية1081071092مشاعل خالد املعجل
بكالوريوس عالج 

علل النطق والسمع
نعم0.2دسكا30كليتربوي

يمني2187152927حميد احمد غانم سيف
خدمات 

مساندة
نعم15.7دسكا40كلي

ارتيريا2155891522زودي هايلي اوغباكريستوس
خدمات 

مساندة
نعم15دسكا40كلي

سوداني2187284787حسن محمد نصر صالح
خدمات 

مساندة
نعم10.8دسكا40كلي

مغربية2198760130نعيمة الرميلي
خدمات 

مساندة
نعم10.2دسكا40كلي

اثيوبيا2164957827زبيبة يوسف محمد
خدمات 

مساندة
نعم9.2دسكا40كلي

اثيوبيا2129489718قمرية سعيد
خدمات 

مساندة
نعم8.8دسكا40كلي

اثيوبيا2048838409تاريكو مسفن حقوس
خدمات 

مساندة
نعم6.5دسكا40كلي

متوسطسعودية1074810787فاطمة حسين سعيد باصويلح
خدمات 

مساندة
نعم5.3دسكا40كلي

يمني2259681274محمد احمد الباكري
خدمات 

مساندة
نعم2.1دسكا40كلي

ابتدائيسعودية1043612652مستورة حمدان الحربي
خدمات 

مساندة
نعم0.1دسكا40كلي
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مالحظاتالسبباسم العضو

ال يوجد

 27/1/2019 (أ-3)/استثناء اجتماع العمومية- ملحق بيانات النموذج الشامل 



عدد الحاضرينتاريخهرقم االجتماع

الجهة الطالبة 

الوزارة، (   )

25مجلس اإلدارة،  (   )

 من الجمعية العمومية25٪ (   )

سبب االجتماع
تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)
مالحظات

مجلس اإلدارة201822 /12 / 119
انتخاب مجلس اإلدارة 

للدورة السادسة
نعم

 27/1/2019 (ب-3)/العمومية الغير عادية- ملحق بيانات النموذج الشامل 



أهم القراراتتاريخهرقم االجتماعاللجنة
تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)

نعماعتماد تعيين ممثل للجمعية ملشروع املبنى2Sep-17اجتماع لجنةاملوارد البشرية

يرجى االسترشاد بمثال التعبئة املذكور باألسفل لترتيب إدخال بيانات اجتماعات اللجان

 27/1/2019 (ج-3)/اللجان الدائمة- ملحق بيانات النموذج الشامل 



رقم 

االجتماع
أهم القرارات إن وجدتتاريخه

تم تنفيذها 

(ال/نعم)

سبب عدم 

التنفيذ

تم إرفاق 

املحضر

(ال/نعم)

رة االول  س االدا
جل

جتماع م
ا

لعام 
2018

15
 فبراير 

2018

2018 و  امليزانية التقديرية لعام  2017اعتماد امليزانية الختامية لعام 

:اعتماد تفويض لكٍل من

سوزان الغانم. األمين العام أ. 1

مها القرعاوي . واملدير املالي واإلداري أ.  2

مجتمعين أو منفردين حسب اإلجراءات املطلوبة الستكمال ما يلزم لتفعيل خدمة سداد 

التسريع برفع البيانات الخاصة باألعضاء الواردة أسمائهم من مركز التنمية كمؤسسين للجمعية وطلب نسخة معتمدة ومختومة من 

الالئحة االساسية للجمعية على وجه السرعة وذلك حسب ما تم التمكن من الحصول عليه

نعمنعم

س 
جل

جتماع م
ا

رة الثاني لعام  اإلدا

2018

2
 مايو 

2018

نعمنعمتفويض األمين العام للجمعية لتوقيع خطابات جمع التبرعات للمبنى

س 
جل

جتماع م
ا

ث 
رة الثال اإلدا

لعام
2018

15
 مايو 

2018

تفويض االمين العام ملتابعة املستخلصات واعتماد التعديالت - أ

تشكيل فريق عمل ملتابعة تمويل املبنى وعقد الزيارات والتواصل مع الجهات املحتملة للتبرع - ب

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية الى شهر سبتمبر من السنة الحالية- ت 

2018 و املوازنات التقديرية لعام 2017التأكد من استالم كافة األعضاء للتقارير املالية لعام - ج 

نعمنعم

رة  س اإلدا
جل

جتماع م
ا

الرابع لعام 
2018

25
 نوفمبر 

2018

م2018اعتماد لجنة جرد الصندوق واملستودع إلقفال ميزانية عام - أ

 من- ب 
ً
– نورة الخلف / سعادة األستاذة– عالء الهاشم / سعادة األستاذ– محمد الحكير /سعادة الدكتور: تم قبول االلتحاق باملجلس كال

– هدى بخش /سعادة  األستاذة– نواف الدهمش /سعادة األستاذ–عواطف سالمة / سعادة الدكتورة– ملى العقاد / سعادة األستاذة

.علي الفرحان/ سعادة الدكتور

2019تم اعتماد امليزانية التقديرية لعام - ت 

نعمنعم
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تاريخهرقم االجتماع
نوع االستثناء

تصويت/نقاش/حضور

االجتماع الذي حصل فيه /موضوع القرار

االستثناء
السبباسم العضو

ال يوجد

 27/1/2019 (ه-3)/ استثناء مجلس اإلدارة- ملحق بيانات النموذج الشامل 



سبب التفويضالجهة املفوضةاملهام املفوضة فيهاالختصاص

اليوجد

 27/1/2019 (و-3)/تفويض اختصاصات املجلس- ملحق بيانات النموذج الشامل 



نوع التحول

صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصه املتبرع (     )

استخدام األموال في تقديم قروض للموظفين (     )

صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير مصرح (     )

اختالس (     )

االجراء املتخذسبب التحولاملبلغ املحول أو قيمتهتاريخ التحول

ال يوجد

 27/1/2019 (ز-3)/ التحويل في االصول- ملحق بيانات النموذج الشامل 



الجهة املستفيدةمجال الصرف#

ال يوجد

 27/1/2019 (ح-3)/ التحويل في االصول- ملحق بيانات النموذج الشامل 



السجلنوع
هل تستخدمه 

(ال/نعم)الجمعية 

يتم التحديث بطريقة 

(ال/نعم)منتظمة 
مالحظات

 نعم نعمسجل العضوية

نعمنعمسجل االشتراكات

نعمنعمسجل اجتماعات اللجان

نعمنعمسجل اجتماعات مجلس اإلدارة

نعمنعمسجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعمنعمسجل النشاطات

نعمنعمسجل املستفيدين
//سجالت أخرى

نعمنعمسجل النشاطات

نعمنعمسجل املنتفعين

//سجالت أخرى

السجالت اإلدارية

السجالت الفنية

السجالت اإلدارية

 27/1/2019 (ط-3)/ السجالت اإلدارية- ملحق بيانات النموذج الشامل 



السجل
هل تستخدمه الجمعية 

(ال/نعم)

يتم التحديث بطريقة منتظمة 

(ال/نعم)
مالحظات

نعمدفتر يومية عامة

نعمسجل األصول الثابتة

نعمسجل التبرعات العينية

نعمسجل التبرعات النقديـة

نعمسجل املستودعات

نعمدفتر األستاذ العام
نعمدفــتر الصندوق

نعمدفـتر حركــة البنك

نعمسـجــل العهدة

السجالت 

والدفاتر املالية

السجالت املالية

 27/1/2019 (ي-3)/ السجالت املالية- ملحق بيانات النموذج الشامل 



املنصب بمجلس االدارةاالسم

رئيس مجلس إدارةحصة محمد آل الشيخ.   د
نائب رئيسسامي عبدالرحمن البواردي. أ

أمين الصندوقلين محمد فليفل.  أ

:مالحظة
اقيع بشرط أن يكون أمين الصندوق أحد املوقعين3يتم السحب بموجب توقيعين من   تو

 27/1/2019 (ك-3)/ املخولون بالسحب- ملحق بيانات النموذج الشامل 



منصبهاسم عضو مجلس اإلدارة
اسم  عضو مجلس 

اإلدارة
تفصيل العالقةنوع العالقة2منصبه

ال يوجد
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اسم عضو املجلس
اسم الطرف الثاني ذي 

العالقة

املسمى الوظيفي للطرف 

الثاني

اسم الجهة الداعمة التي 

يرتبط بها الطرف الثاني
قيمة الصفقةتاريخ انتهاء الصفقةتاريخ بداية الصفقة

ال يوجد
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قيمة املبلغوصف الخدمةالجهة

748,245تصاميم داخلية(Boex)شركة  

537,500أعمال هندسية للمقر الجديددار التصاميم املعمارية

322,450تأمين طبي للموظفينشركة التعاونية للتأمين

20,544.8تأمين شامل للسياراتشركة التعاونية للتأمين

24,000أعمال مراجعة داخليةشركة املحاسبون السعوديون

400,000إيجار املقر الحاليمكتب الزامل العقاري

15,000إيجار مستودع للجمعيةمكتب األكلبي العقاري

2,941,960إستشاري هندس ي لبناء مقر الجمعيةاملكتب العربي للهندسية واإلستشارات

54,560,250مقاول منفذ ملشروع مقر دسكا الجديدالشركة األولى للمقاوالت السعودية

115,000أفالم تعليمية لذوي متالزمة داونوكالة عاصم لإلنتاج الفني

8,559.5تصميم موقع الكترونيشركة برسم

75,000أفالم تعليمية لذوي متالزمة داونمؤسسة أساطير لإلنتاج والتوزيع الفني
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التاريخسببهاقيمة املبالغ املتلقاةاسم العضو

ال يوجد
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مالحظات املبلغ البيان 

التبرعات النقدية 

961,295افراد 
0مؤسسات مانحة 
1,628,175شركات وجهات 

تبرعات مشروطة ومقيدة الصرف 466,656أخرى 

3,056,126مجموع التبرعات النقدية

التبرعات العينية 

600افراد 
0مؤسسات مانحة 
0شركات وجهات 

0أخرى 
600مجموع التبرعات العينية

إعانات ومنح حكومية 

وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية 1,096,000وزارة العمل والتنمية - منح حكومية نقدية 

0منح حكومية عينية 
1,096,000مجموع اإلعانات واملنح الحكومية

الزكاة 

0زكاة نقدية 

0زكاة عينية 
0مجموع الزكاة

تبرعات وايرادات األوقاف 

0تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 
0ايرادات وريع أوقاف 

0(يتم تفصيلها  )أخرى 
0مجموع تبرعات وإيرادات األوقاف

ايرادات متنوعة

61,100اشتراكات األعضاء 

التبرعات وااليرادات واملنح 
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25,340مبيعات السلع والخدمات 

29,965ارباح استثمار 
0تبرع خدمات التطوع

لغير السعوديين41,500إيرادات أنشطة توعوية

185,000وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية  (سداد )برنامج 
2,422,246رسوم االهالي  برنامج فصول التهيئة التعليمية 

12,600كفالة تعليمية لبرنامج فصول التهيئة التعليمية 
68,000كفالة تأهيلية لبرنامج فصول التهيئة التعليمية 

40,000  رسوم االهالي برنامج تدريب الرضع 
27,700كفالة تعليمية لبرنامج  تدريب الرضع 
58,075كفالة تأهيلية لبرنامج  تدريب الرضع 

137,000برنامج العالج الطبيعي 
فعاليات وأنشطة توعوية  95,633 رسوم برنامج تدريب األمهات 

3,204,159كفالة  برنامج تدريب األمهات 

(يتم تفصيلها  )إيرادات أخرى  

مجموع اإليرادات املتنوعة

0

7,356,885
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مصاريف اإلدارة

مصاريف 

مجلس اإلدارة 

(الحوكمة  )

مصاريف مشاريع
مصاريف

 جمع األموال

مصاريف التشغيل 

املحملة على البرامج 

واالنشطة

المصاريف التشغيلية 

6,296,177476,2960275,341272,7985,271,741أجور ومرتبات وتأمينات وما في حكمها
335,04530,627012,18114,668277,568تأمين صحى

27,8356,59901,999019,238مكافأة نهاية الخدمة
000000تدريب كوادر ومؤتمرات

417,50075,0000011,666330,834إيجار
1,073190001,054قرطاسية 

17,564000017,564مطبوعات رسمية
35,0668990016634,000صيانة 

62,53110,252002,65849,621أحبار وصيانة كمبيوتر
24,257000024,257صيانة سيارات 

15,1946050027714,312مصاريف إعالمية وإعالنات
24,5885,650004,44814,490بريد وهاتف
40,8727,306001,05632,511كهرباء ومياه

1,9234620001,461إجتماعات وضيافة 
24,000000024,000أتعاب مهنية وإستشارية

2,253000802,173سفر وإنتقاالت
7,53544000437,052نظافة

79,568000079,568مستلزمات تدريب أطفال
20,311000020,311محروقات

164,005660012163,927تأمين سيارات ورخص ورسوم
000000نثريات

إجمالي املصروفالبيان

توزيع املصروفات
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282119002161مصاريف بنكية

مصاريف  الفعاليات و املشاركات الخارجية

5,74900005,749حفل ختامي
137,3450080,868056,477مشاركات خارجية وتنفيذ مشاريع
7,740,673614,3390370,389307,8736,448,071إجمالي املصروفات 
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نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةوصف للبرامج والخدمات والنشاطاتاالسم#

فصول تعليم الطفولة املبكرة1

فصول تعليم نظامية للطالب  من عمر الثالثة حتى 

اثنا عشر سنه، يركز البرنامج على تطوير مستوى 

األطفال في كافة جوانب النمو املختلفة للوصول بهم 

الى مرحلة التعلم األكاديمي بالقراءة والكتابة 

والرياضيات و أثراء املعارف في العلوم و الدين و 

.الجغرافيا التطبيقية  كل حسب قدراته واحتياجاته

فصول التعليم  الوظيفي 2

فصول تعليم نظامي للطالب  في عمر الثانية عشر 

حتى الثامن عشر و يركز البرنامج على زيادة املحصلة 

األكاديمية التطبيقية  من قراءة و كتابة و رياضيات و 

التدريب على تطبيقاتها املعيشية و االجتماعية و 

املهنية باإلضافة الى استمرار البرنامج االثرائي للعلوم 

.و الدين

اإلعداد للوظيفة3

برنامج تأهيل منهي يلتحق به الطالب من عمر الثامنة 

عشر للحصول على التدريب املالئم للمهنة حسب 

.املهام الفردية والوظيفة املناسبة لكل فرد

خدمات املعلومات والتوجيه 4

توفير املعلومات التي تساعد أولياء األمور التخاذ 

القرارات املناسبة ألبنائهم و ذلك فيما يخص  

االحتياجات و الخدمات املتوفرة في املجتمع و توفير 

املعلومات في كافة الجوانب التعليمية و التأهيلية  

.التي تخص أطفالهم 

خدمات اإلرشاد 5

تقديم الدعم و االرشاد االجتماعي و النفس ي   لألسر  

للتعامل مع الضغوط األسرية و املعيشية الناتجة 

.عن وجود طفل ذو احتياج خاص
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خدمات الزيارات املنزلية 6

القيام بالزيارة املنزلية ألسرة الطفل و ذلك لفهم بيئة 

املنزل  و الظروف املعيشية التي تساعد في اعداد 

وتنفيذ الخطط التدريبية املناسبة و التي تسهم في 

.نجاحها حسب أفضل املمارسات العاملية

خدمات املكتبة املتخصصة 7

 وفرت دسكا مكتبة متخصصة ومصنفة تتيح لألهالي 

والكادر التعليمي وعموم أفراد املجتمع استعارة 

 لخدمة املجتمع 
ً
الكتب واالستفادة منها، و ذلك  سعيا

بما يحتاجه من كتب في مجاالت التربية الخاصة 

لذوي القصور الذهني بالعموم و  ذوي تثلث 

.21الصبغية

برنامج تعديل السلوك 8

برنامج فردي لتعديل األنماط السلوكية السلبية لدى 

األطفال و  يتم بالعمل مع األسرة لدراسة املشكلة و 

تطوير  و تنفيذ خطة لتطوير نمط تفاعلي بين أفراد 

األسرة و األطفال  لبناء السلوك اإليجابي لتحسين 

.قدرتهم على التعلم و التكيف

برنامج التدريب على استخدام الحمام 9

يوفر فريق التدريب األسري خدمة التدريب على 

الحمام لتحقيق مهارة االستقاللية الذاتية في الحمام 

.لألسر التي تواجه صعوبة في تدريب طفلها

خدمات العالج الطبيعي10

  برنامج تأهيلي متكامل من قبل اخصائيات العالج 

الطبيعي  لتحقيق النمو العضلي األمثل للطالب 

حسب احتياجاته سواء ملهارات ما قبل املش ي او ما 

األسرة على تنفيذ البرنامج /بعده كما يتم تدريب األم
ً
.منزليا

 27/1/2019 (أ-5)/ توصيف البرامج- ملحق بيانات النموذج الشامل 



برنامج التدريب  املنزلي 11

يتم إعداد برنامج منزلي منظم لألطفال حسب 

حاجتهم يشمل  توفير املواد التدريبية والواجبات 

 لظروف أسرهم و طبيعة 
ً
 تبعا

ً
الفردية دوريا

احتياجاتهم و يقدم للحاالت التي تسكن خارج اإلطار 

الجغرافي ملدينة الرياض او خالل االجازات املدرسية 

او حسب االحتياجات الفردية

برنامج الدعم والتدريب املكثف لألسر 12

دورة مكثفة من قبل فريق متعدد التخصصات تقدم 

لألمهات او الراعي الرئيس ي للطفل ألعمار من ستة 

أشهر حتى أربع سنوات تحتوي الدورة على شق نظري 

 من املعلومات والتوجيهات و شق عملي لتقييم 

مهارات التفاعل الوالدي و املستوى النمائي العام 

للطفل لتحدد أولويات التدريب لألسرة و الطفل و 

.تقديم التوصيات املناسبة 

"مجموعات الرضع"تدريب أمهات 13

برنامج تدريبي يومي ألمهات  األطفال منذ الوالدة حتى  

ثالث سنوات بهدف  الدعم لعملية التعلم لدى 

الطفل في إطار التفاعل الصحي بين الطفل و أفراد 

.أسرته ضمن النظام املعيش ي لألسرة

خدمات إعارة األلعاب 14
نقدم خدمة إستعارة األلعاب لتدريب الطفل حسب 

.إحتياجه وعمره لتطوير مهاراته النمائية

خدمات تطوير كفاءة التواصل اللغوي 15

يلتحق طالب دسكا   في هذا البرنامج  الفردي لتطوير  

املهارات اللغوية والتواصلية من خالل جلسات يومية 

أو  أسبوعية و كما يشمل البرنامج  تفعيل أهداف 

الطالب ضمن األنشطة الصفية او املنزلية من خالل 

.الواجبات املنزلية
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خدمات العالج الحركي الدقيق 16

يلتحق كافة الطالب في دسكا ببرنامج منظم لتطوير  

مهارات التآزر الحركي و الحس ي  لتحقيق  االستقاللية 

بشكل تدريجي مع تقدمهم في العمر  عن طريق بناء 

التدريب موجه و التحليل املنظم للمهام املعيشية 

.والعملية للفرد بما يناسبة

التدريب الفردي  لألمهات17

 برنامج تدريب فردي لألم  يقدم داخل املركز او في 

املنزل و يستهدف تطوير  مهارات التفاعل الوالدي او  

التدريب املوجه لالبن  لتحسين مستوى اداءه و 

متطلبات املعيشة اليومية املتالئمة مع طبيعة 

.االحتياج

خدمات التدريب على النطق  18

 تحسين قدرة الطفل على الكالم و وضوح مخارج 

الحروف من خالل التدريبات و البرامج الفردية 

املوجهة  لألطفال بعمر اربع سنوات فما فوق  و 

تشمل تدريب االسرة و توفير التوجيهات و التمارين 

.املنزلية
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معفى
برسوم 

مخفضة
معفيبرسوم

برسوم 

مخفضة
برسوم

17315,000توفير املعلومات والتوجيه

509020719141187,075434,643العالج الطبيعي
2145342130124759,248434,643التواصل اللغوي

012135030759,248434,643التدريب على النطق

020000238,3750تعديل السلوك

824021404838,375434,643التدريب على استخدام  الحمام

428488817113287,875434,643"العالج الوظيفي " العالج الحركي الدقيق 

0612009213,375434,643البرنامج املنزلي

50000005000الدعم والتدريب املكثف

22300703315,000اإلرشاد

5400200074166,375434,643الزيارات املنزلية

056646072120,600434,643"مجموعات الرضع"جماعي -تدريب أمهات

444246060195,075434,643"جلسات فردية"فردي -تدريب أمهات

48481,693,500(الوزارة  )سداد 

003015036156,5001,421,800فصول الطفولة املبكرة

00112101445,000541,638فصول التعليم  الوظيفي

007000725,000293,387فصول اإلعداد للوظيفة

00140013273500خدمات إعارة األلعاب

00119001813700املكتبة املتخصصة بالكتب

2300500280249,455نقل الطلبة

1,1782,992,4716,448,070

رمز النشاط

أجمالي املستفيدين حسب نوع الخدمة

عدد املستفيدين غير سعوديينعدد املستفيدين السعوديون
نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

عدد املستفيدين

إجمالي عدد 

املستفيدين

رسوم 

مستحقة 

برنامج سداد

املصروفاتاإليرادات
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غير سعوديونسعوديون

مساعدات أيتام

مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف خاصة

مساعدات عينية

أخرى

املجموع

ال يوجد

نوع املساعدات
إجمالي عدد 

املستفيدين

اجمالي مبلغ 

املساعدات

عدد املستفيدين
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