جمعية سند الخيرية لدعم األطفال
المرضى بالسرطان

 .1البيانات األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
 -1اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج :أ.أسماء الراشد
 -٢رقم جوال ممثل الجمعية0554424007 :
 - ٣البريد اإللكتروني ملمثل الجمعيةasma.alrashed@sanad.org.sa :
 -٤بيانات النموذج لعام ( التاريخ بامليالدي ) ٢019 :م
( ) فرع
 -٥نوع املقر ) * ( :مقررئيس

 .٢البيانات األساسية للجمعية األهلية
أ -البيانات التسجيلية والديموغرافية
 -1االسم الرسمي للجمعية  :جمعية سند الخيرية لدعم االطفال املرض ى بالسرطان
 -٢اسم الشهرة للجمعية(في حالة كونه مغايرا لالسم الرسمي)  :ال يوجد
 -٣التصنيف النوعي للجمعية  :صحة
أ .التصنيف الفرعي األول  :خدمة صحية اخرى
ب .التصنيف الفرعي الثاني  :خدمة دعم املرض ى وذويهم

.

 -4جنس الفئات املستهدفة ) ( :ذكور ( )إناث ( * ) ذكور وإناث
 -5الفئات املستهدفة  :االطفال املرض ى بالسرطان
 -6الفئات العمرية للفئات املستهدفة . :من الوالدة الى  1٥سنة
 -7هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟ ( * ) نعم
 - 8رقم تسجيل الجمعية ٢٥٥ :

( ) ال

.

 -9تاريخ تسجيل الجمعية  1٤٢٥ /0٢ / ٢٤ :هـ
 -10تاريخ انتهاء شهادة التسجيل  1٤٤٤/0٥/٣0 :هـ
في حالة عدم وجود الشهادة ،األسباب هي :
-1

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

-٢

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

 -11هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ) * ( :نعم

( ) ال

في حالة عدم وجود اللوحة ،األسباب هي :
-1

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

-٢

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

اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في النموذج ( * ) نعم
اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية ( * ) نعم

( ) ال

( ) ال

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية ( * ) نعم
النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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 -12النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية  :جميع مناطق اململكة

 -13مركزالتنمية االجتماعية املشرف على الجمعة :

مركز التنمية االجتماعية بالرياض ..

 -14الجهة املشرفة فنيا على الجمعية  :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

ب -بيانات التواصل
بيانات التواصل
العنوان الوطني
رقم املبنى

3956ابن بردي-ام الحمام الغربي الرياض 8445-12328
3956

اسم الشارع

ابن بردي

املنطقة

الرياض

املوقع الجغرافي

https://goo.gl/maps/v8uAujW9pC3DhsdF9

( خريطة )
الحي

ام الحمام الغربي

املدينة

الرياض

الرمزالبريدي

12328

الرقم اإلضافي

8445

صندوق البريد

ص.ب 66962

رقم جوال الجمعية

0559911426

الهاتف

0114809939

الفاكس

0114812332

املوقع اإللكتروني

https://sanad.org.sa/

البريد اإللكتروني

info@sanad.org.sa

حسابات وسائل

تويتر@sanadccsa :

التواصل االجتماعي

انستقرام sanadccsa :
سنابشاتsanad-ccsa :
يوتيوب Sanad org :

املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء( * ) نعم
البريد اإللكتروني مفعل( * ) نعم
النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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( ) ال
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ت -الفروع واملكاتب
هل لدى الجمعية فروع ؟ ( * ) نعم

( ) ال

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية:اسم الفرع

العنوان

املوقع الجغرافي ( خريطة)

جمعية سند –

اسم مدير

رقم التواصل

إرفاق موافقة

الفرع

(الهاتف/الجوال )

الوزارة

ريم الحجيالن

املنطقة الشرقية

هل لدى الجمعية مكاتب ؟ ( ) نعم

( * ) ال

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية:اسم املكتب

العنوان
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املوقع الجغرافي ( خريطة) اسم مسؤول املكتب

رقم التواصل

إرفاق موافقة

(الهاتف/الجوال)

الوزارة
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 .٣البيانات اإلدارية
أ -األعضاء املؤسسون :
م

أسماء األعضاء املؤسسين

1

ص.س.م .األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز

٢

ص.س.م .األميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز

٣

ص.س.م .األميرة لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز

٤

ص.س.م .األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز

٥

أ .مها بنت أحمد عبدالجبار

6

أ .وفاء بنت عبدهللا املنيف

7

أ .مشاعل بنت محمد العنبر

8

أ .وفاء بنت محمد السديري

9

أ .ثريا بنت سعيد الغامدي

10

أ .حنان بنت مطلق املطلق

11

أ .الجوهرة بنت عبدالرحمن املوس ى

1٢

أ .أفراح بنت محمد الشمري

1٣

أ .منيرة بنت حمد القنيبط

1٤

د .آمال بنت محمد بدرالدين السناري

1٥

د .ناديا عوني سقطي

16

د .أماني بنت عبدالرحمن القفيدي
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17

د .هيفاء بنت عبدالكريم الوطبان

18

أ .نبيلة بنت محمد الغرابلي

19

أ .بيري عمرالعقاد

٢0

أ .هناء بنت محمد الجويسر

٢1

د .منيرة الناهض

٢٢

أ .نهلة بنت أسعد الزهير

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

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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ت -اللجان الدائمة/املؤقتة ّ
املكونة من قبل الجمعية العمومية  :ال يوجد*
اس ـ ــم
الـلـجـن ــة

اسم رئيس
نوع اللجنة
اللجنة
(دائمة/مؤقتة)؟

عدد
أعضائها

اختصاصها

تاريخ بداية
عمل اللجنة

تاريخ نهاية
عمل اللجنة
( في حال كانت
اللجنة مؤقتة )

إرفاق قرار
تشكيل
اللجنة

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

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

اسم رئيس
نوع اللجنة
اللجنة
(دائمة/مؤقتة)؟

عدد
أعضائها

اختصاصها

تاريخ بداية
عمل اللجنة

تاريخ نهاية
عمل اللجنة
( في حال
كانت اللجنة
مؤقتة )

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

أ.مشاعل

 30عضو

الشبيلي

من داخل

 تقديمالدراسات
والبحوث حول
احتياجات
األطفال
املرض ى
بالسرطان .

 2008م

--

نعم

دائمة

الجمعية
وخارجها

إرفاق قرار
تشكيل
اللجنة

أ.مشاعل الشبيلي

 إستحداثبرامج
وخدمات
جديدة تحقق
أهداف اللجنة

لجنة
الخدمة
االجتماعية

.
 مساندةالطفل املريض
بالسرطان
وذويه وتقديم
البرامج
والخدمات
اإلجتماعية
املباشرة
لضمان تلقية
العالج في
ظروف مالئمة.
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 تقييموتطوير
البرامج
والخدمات بما
يتماش ى مع
احتياجات
املستفيدين
من األطفال
وذويهم .
دائمة

د.حسان
الصلح

13

 تقييماألبحاث

 2008م

--

نعم
د.مالك الثقفي

املمنوحة
واملمولة من
الجمعية من
مجال سرطان
األطفال .
 املساهمة فيتطوير البرامج
اللجنة
العلمية

املقدمة
لألطفال
املرض ى
بالسرطان
وذويهم من
الجانب العلمي
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لجنة تنمية

ص.س.م

دائمة

تقديم الدعم

5

نعم االميرة عادلة

2019

املوارد

االميرة

واملساندة

واالستاذ حمود

واالستثمار

عادلة بنت

ملجلس اإلدارة

التويجري

عبدهللا

في اإلشراف
على ومراجعة
تشريعات
واستراتيجيات
وخطط
وآليات
وسياسات
ومعامالت
اإلستثمار
وإدارة األوقاف
وتدوير املبالغ
بشكل
اكتواري
لتنمية أوقاف
الجمعية,

ح -اللجنة التنفيذية ّ
املكونة من مجلس اإلدارة  :ال يوجد *
اسم رئيس
اللجنة

عدد
أعضائها

قائمة
بأعضاء
اللجنة
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املهام
املفوضة فيه

صالحياتها

تاريخ بداية
عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل
اللجنة

إرفاق قرار
تشكيل اللجنة

10

خ -املديرالتنفيذي :
املدير التنفيذي
االسم

ريم بنت صالح الحجيالن

رقم الهوية

1021093685

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

1398/12/21

الجنس :رجل/امرأة

امرأه

املؤهل

بكالوريس

سنوات الخبرة

8سنوات

دوام( كلي/جزئي(

كلي

ساعات العمل األسبوعية

 8ساعات

املسمى الوظيفي ( في حال كان الدوام جزئيا )

-

جهة العمل ( في حال كان الدوام جزئيا )

-

الراتب الشهري
الجهة التي تتحمل الراتب

جمعية سند الخيرية

مدة خدمته في الجمعية

9سنوات

مسجل بالتأمينات (نعم/ال)

نعم

إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة

مرفق

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

نعم

إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي
العنوان  :املنطقة

الوسطى

املدينة
الحي
الشارع
رقم املبنى

الرياض

صندوق البريد
الرمز البريدي
الرقم اإلضافي
رقم الجوال

0551230077

البريد اإللكتروني

reem.alhegelan@sanad.org.sa

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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د -املوظفون في الجمعية  :مرفق *

رقم
االسم
الهوية

الجنس

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

( ) غيركافي
عدد العاملين بالجمعية ) * ( :كافي
بسبب................................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................. ........................

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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 .٤الحوكمة واإلدارة واإلفصاح
أ -الهيئة اإلدارية والتنظيمات اإلدارية :
 -1التغيرفي عدد أعضاء الجمعية العمومية:
إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام  :العدد اإلجمالي:

1٢1

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد اإلجمالي:

1٢1

إجمالي التغيرفي عدد األعضاء من بداية السنة :زيادة/نقص (

(  ) ٢9رجل ) 9٢ ( .امرأة.
( ٢9

) رجل ) 9٢ ( .امرأة.

) عضو

 -٢اجتماعات الجمعية العمومية العادية :ال يوجد اجتماع في سنة ٢019
رقم

تاريخ

االجتماع

االجتماع

عدد الحضور

إرفاق

إرفاق

هل تم تزويد الوزارة

الكشف

محضر

محضر فرز

بالكشوف واملحاضر

التفصيلي

االجتماع

األصوات –

الخاصة باجتماع

بالحضور

في حال تم

الجمعية العمومية

واملنوبين ومن

التصويت

خالل خمسة عشر

إرفاق

عقد االجتماع من

ناب عنهم

يوما من تاريخ

(يبين فيه

االجتماع؟

تاريخ التحاق

أصالة نيابة

العضو ونوع

الدعوة

الدعوة

العضوية)

األولى

الثانية

1
2
3

هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟
( ) نعم ( ) ال
اسم العضو
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مالحظات
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 -٣اجتماعات الجمعية العمومية غيرالعادية :ال يوجد اجتماع في ٢019
هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية ) ( :نع ــم
رقم
االجتماع

تاريخه

( )ال
إرفاق محضر
فرز األصوات
– في حال تم
التصويت

عدد

إرفاق

الجهة

سبب

إرفاق

الحضور

الكشف

الطالبة

االجتماع

املحضر

التفصيلي

لالجتماع

بالحضور

(الوزارة /

واملنوبين

مجلس

العمومية خالل

ومن ناب

اإلدارة /

خمسة عشر يوما

عنهم (يبين

٪25من

من تاريخ االجتماع؟

فيه تاريخ

الجمعية

التحاق

العمومية)

هل تم تزويد
الوزارة بالكشوف
واملحاضر الخاصة
باجتماع الجمعية

العضو ونوع
العضوية)

 -٤اللجان الدائمة ّ
املكونة من قبل الجمعية العمومية :ال يوجد
( )ال

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

اجتماعات اللجان الدائمة :
اللجنة

رقم االجتماع
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أهم القرارات

إرفاق املحضر

14

 -٥مجلس اإلدارة :
عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا لالئحة األساسية للجمعية 9 :أعضاء
الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة ٥ :أعضاء
دورة مجلس اإلدارة  ( ٤ :سنة  /سنوات )
مجلس اإلدارة :
تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

ابريل 2015

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

فبراير 2019

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

9

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

-

سبب التغير في عدد األعضاء

-

عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

9

عدد املعينين من الوزارة

-

نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس

9

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه
( )ال
الوزارة ( * ) نع ــم
في حال كان الجواب ال  -هل املوظفين من مجلس اإلدارة تمت املوافقة لهم من الوزارة ؟
إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة
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 -6اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام:
رقم

أهم القرارات

تاريخه

االجتماع

تم تنفيذها

سبب

إرفاق

قائمة

(نعم/ال)

عدم

املحضر

الحضور

التنفيذ
1

03-03-2019

2

- 07-04-2019إعتماد إقامة نشاط العودة للمدارس بميزانية
تقدر بقيمة (  200.000لاير )
إعتماد تعيين موظفة من الجمعية تتولىمنصب مدير الشركة
الموافقة -إعتماد ميزانية المنطقة الشرقيةعلى تخصيص ميزانية بالمناقلة بين البنود
لمشاركة مقهى الرياض في معرض دكاكين
- 05-05-2019إعتماد التعديل على سياسة اتالف الوثائق
بالجمعية كما ورد من مكتب التنمية
االجتماعية
إعتماد القوائم المالية حسب تقرير مراجعالحسابات
اعتمد المجلس باإلجماع إزالة من لم تكتملبياناتهم من قائمة المؤسسين وذلك لعدم تعطل
أعمال الجمعية وتعامالت البنوك
- 15-09-2019قرر المجلس اإلعتذار عن مشروع
الصناعات االسالمية بمكة المكرمة حيث أنة
اليتناسب مع اهداف الجمعية وغير واضح
إعتماد تشكيل اللجان الدائمة من قبلاألعضاء
التوجيه بإعتماد تكوين لجنة االستثمار كلجنةدائمة وتعيين عضو مجلس إدارة لرئاسة
اللجنة.
إعتماد آلية الصرف للمساعدات على ان يتممراجعتها كل نهاية سنة للتحديثات
-إعتماد خطة تدريب التميز المؤسسي

5

- 10-11-2019الموافقة على ترشيح العضو األستاذ /أحمد
ال ملداح بدآل من العضوة وفاء الطجل في
مجلس اإلدارة

-إعتماد قائمة المرشحين لعضوية المجلس

نعم

مرفق

مرفق

للدورة المقبلة

إعتماد املوافقة على جمع التبرعات منبواقي الهلل في جميع مراكزالتسوق

3

4
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مرفق

نعم

مرفق
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نعم
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تم اعتماد النسب الواردة بالتقريراملاليللموازنة للعام  ٢0٢0على النحو التالي (
اإليرادات  ، %6برامج وأنشطة ، %8
العالقات العامة  ، %6اإلداري 0
6

نعم

- 10-11-2019تم اعتماد ميزانية اللجنة العلمية للدورة

مرفق

مرفق

الحادية عشرلعام ٢019م
تم اعتماد سياسة جمع التبرعات وتمالتوجية بآن يتم رفعها باملوقع االلكتروني
للجمعية.
7

نعم

- 01-12-2019اعتماد ميزانية ٢0٢0

مرفق

مرفق

اعتماد رصد ميزانية بقيمة 1,500,000لبرنامج دعم البحوث العلمية.

الموافقة على ربط وديعه بقيمة  10مليون -في بنك األهلي.

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

تاريخه

) نعم (

* ) ال

نوع املنع

موضوع القرار/االجتماع الذي

اسم

حضور/نقاش/تصويت

حصل فيه املنع

العضو

السبب

 -7التنظيمات اإلدارية:
هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية ألشخاص خارج الجمعية أو
شركات أخرى ( ) نعم ( * ) ال

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟ (
إذاكانت اإلجابة نعم،يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:
نوع التحول :

تاريخ التحول

) نعم

املبلغ املحول أو قيمته

( اختالس/صرف أموال أو استخدامها في مجال غير

( * ) ال
اإلجراء

سبب
التحول

املتخذ

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

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة ) * ( :شيكات

للتصحيح

( ) نقدا

( * ) تحويل

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

أوجه الصرف

الجهة املستفيدة

ب -اللوائح :
اللوائح :

(نعم/ال)

الالئحة األساسية للجمعية املحدثة و املعتمدة

نعم

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم

نعم

إرفاق

األجور والرواتب ,واملكافآت ,والترقيات ,واإلجازات ,ومكافأة
نهاية الخدمة  ,وغيرها
توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ,معتمدة

نعم

مجلس اإلدارة
هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي

نعم

واملوظفين القياديين في الجمعية؟  -إذا كانت اإلجابة ال ,فما
هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟
أخرى

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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ت -السجالت اإلدارية :
تستخدم الجمعية السجالت التالية:
هل تستخدمه الجمعية

السجل

مالحظات

(نعم/ال)
السجالت اإلدارية

السجالت الفنية

سجل العضوية في الجمعية العمومية

نعم

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعم

سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

نعم

سجل اللجان الدائمة واملؤقتة

نعم

سجل النشاطات

نعم

سجل املنتفعين/املستفيدين

نعم

ث -السياسات :
(نعم/ال)

هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة و معتمدة من مجلس اإلدارة لـ :
سياسة تعارض املصالح

نعم

سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات

نعم

سياسة خصوصية البيانات

نعم

سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

نعم

سياسة جمع التبرعات

نعم

سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها

ال

إرفاق

وتقييمها
سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

نعم

سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة

ال

سياسة قواعد السلوك

نعم

سياسة إدارة املتطوعين

نعم

مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

نعم

سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب

نعم

أخرى ....

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية

19

ج -اإلفصاح :
املفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم:
املنصب بمجلس اإلدارة

االسم

رئيس مجلس إدارة

األميرة عادلة بنت عبدهللا آل سعود

نائب رئيس مجلس إدارة

األستاذة  /جوهرة بنت عبدالرحمن املوس ى
األستاذ  /عبدهللا السميري

املشرف املالي

كيف تم اإلفصاح عن الوثائق التالية:

ُ
تفصح مباشرة

موقع الجمعية

ال يفصح عنها

ال توجد

عند الطلب
وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية

*

النموذج الشامل

*

سياسة تضارب املصالح

*

القوائم املالية

*

سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق

*

وإتالفها
أسماء أعضــاء مجالـس اإلدارة

*

راتب املدير التنفيذي
أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

*
*
*

اسم وعنوان و هاتف الشخص املسؤول عن
االحتفاظ بسجالت و وثائق الجمعية
التقرير السنوي

*

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة املتطوعين ؟ ( ) نعم ( ) ال
اسم املسؤول عن الوحدة

رقم الجوال

عدد املتطوعين خالل هذا العام

إجمالي عدد
ساعات

ذكور
حصة الهزاع
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املتطوعين
8017
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هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أواملدراء أو املوظفين القياديين لة عالقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير
أو موظف قيادي آخرفي الجمعية؟ (
اسم املوظف

) نعم
منصبه

(

) ال
اسم املوظف ذي الصلة

منصبه

نوع العالقة

تفصيل العالقة

(تجارية/عائلية)

يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظيرخدمات أو منتجات قدمها للجمعية (باستثناء
تعويضاته التي يتلقاها باعتبارعمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت) وذلك خالل السنوات األربعة املاضية – إن وجد : -
اسم العضو

قيمة املبلغ الذي تلقاه

سببه

التاريخ

ال يوجد
ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجارية( تقديم خدمات ،منتجات إلخ) مع الجمعية ،إن وجدت .
(املبالغ التي تتجاوز  10000ريال) مع وصف الخدمة وذكرقيمة التعويض– إن وجد :-
الجهة

وصف الخدمة

قيمة التعويض

ال يوجد

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مديرمؤسسة مانحة تمنح
الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية– إن وجد : -
اسم الطرف
املسمى الوظيفي
اسم عضو
الثاني ذي
للطرف الثاني
املجلس
العالقة

اسم الجهة الداعمة التي
يرتبط بها الطرف الثاني

تاريخ بداية
الصفقة

تاريخ انتهاء
الصفقة

قيمة
الصفقة

ال يوجد

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

الدولة التي تقع فيها الجهة

الغرض من املبلغ ( إعانة  /خدمة  /أخرى)

إجمالي
املبلغ

إرفاق موافقة
الوزارة

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

يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية– إن وجد :-
نوع العقار/االستثمار

القيمة املالية

إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس
اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية

محفظة جدوى اإلستثمارية

٢٥.000.000

مرفق

سامبا العقاري

٣.9٣0.000

مرفق

أسهم شركة جبس القصيم

1.989.000

مرفق

محفظة الخيرات اإلستثمارية (ربط
وديعة)

10.000.000

مرفق

مقر الجمعية ام الحمام

٤,٥00,000

مرفق

أرض النرجس

٢,70٢,96٢.٥0

مرفق
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 .٥البرامج واألنشطة
ما هي مهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

نحن جمعية خيرية سعودية تسعى إلى خلق البيئة الداعمة وتجنيد املوارد املساندة الالزمة لتحقيق الدعم الشامل
لألطفال املصابين بالسرطان من خالل توظيف املوارد والخدمات املتميزة بكفاءة وفاعلية لتخفيف اآلثارالنفسية
واالجتماعية على األطفال وأسرهم .
ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية:

.1

.٢
.٣
.٤

حشد أوجه الدعم واملساندة ملراكزسرطان األطفال باململكة العربية السعودية و ذلك عن طريق الدعم النفس ي
واالجتماعي و املادي لألطفال املرض ى بالسرطان و ذويهم و الوقوف على احتياجات األسرة و تأمين الخدمات املباشرة
خالل فترة عالج األطفال املرض ى (السكن – اإلعاشة – النقل).
تقديم البرامج التدريبية والتوعوية لألطفال املرض ى وأسرهم حول مرض السرطان وكيفية التعامل معه  ،و نشرالوعي
في املجتمع حول مرض السرطان و طرق مكافحته و الوقاية منه.
تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث في مجال سرطان الطفولة.
التنسيق والتكامل مع القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة.

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية :
نوع
البرنامج أو
النشاط أو
الخدمة

وصف للبرامج والخدمات والنشاطات

إجمالي
عدد
املستفيدين

كفالة
الطفل
املريض
بالسرطان

تم اعتماد برنامج كفالة الطفل املريض بالسرطان (املحتاج) لتوفير
َ
احتياجاته األساسية من غذاء وملبس ومسكن .وهي عبارة عن كفالة
َ
اجتماعية بقيمة تتراوح بين إثنى عشرة ألف ريال سنويا بمعدل ألف
ريال شهريا .

796
مستفيد من
الكفالة
السنوية
142
مستفيد من
الكفالة
الشهرية

( املحتاج )

عالج طفل
مقيم

االسكان
الخيري

السكن
حسب
املواعيد
االعانة
املقطوعة
تذاكر
الطيران

َ
أو كفالة شهرية بقيمة ثـمانمائة أو ستمائة ريال شهريا ملدة ستة
َّ
املفصلة للوضع األسري واالقتصادي
أشهر بحسب دراسة الحالة
.للطفل املريض بالسرطان
َ
نقوم في جمعية سند بتغطية تكاليف عالج األطفال املقيمين في
اململكة الغير قادرين على دفع تكاليف العالج في مستشفيات
القطاعين الحكومي ويتم تغطية بعض الخدمات العالجية في القطاع
الخاص.
َ
نتكفل في جمعية سند بتكاليف تشغيل اإلسكان الخيري الستضافة
الحاالت من األطفال وذويهم في املدن الرئيسية وذلك بالتعاقد مع
شركة فندقية لتشغيل اإلسكان واإلشراف على أعمال الصيانة
والنظافة .يحوي السكن عدد ( )42غرفة ,باإلضافة إلى غرف انتظار
سيدات ورجال وغرفه ألعاب وصاله للقاءات العائلية.
ُ
نوفر في جمعية سند السكن للحاالت التي تفد إلى املدينة التي يتلقى
فيها الطفل الرعاية الصحية والعالجية من جميع أنحاء اململكة,
وذلك بالتعاقد مع الشقق الفندقية القريبة من املستشفيات في حال
عدم توفر سكن لألطفال وذويهم باملستشفى.
تقوم الجمعية بتقديم مساعدات املالية للحاالت حسب دراسة الحالة
وذلك ملساعدة األسر املحتاجة أثناء فترة عالج الطفل.
َ
نقوم في جمعية سند بتوفير تذاكر السفر لألطفال املرض ى ومرافقيهم
من وإلى مدينة العالج.
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اإليرادات

2,468,070

في حال كان
املصروفات هل البرنامج
ضمن نطاق البرنامج خارج
نطاق الخدمة
الخدمة
الجغرافي؟ الجغرافي (إرفاق
موافقة الوزارة )

4,695,800

نعم

44

352,000

5,670,584

نعم

517

--

1,080,000

نعم

638

--

512,410

نعم

11

--

58,322

نعم

19

170,742

172,717

نعم
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ُ
نوفر في جمعية سند املواصالت للطفل ومرافقيه من وإلى املستشفى,
ملتابعة مواعيد العالج وبرامج التعليم في فصول سند التعليمي,
مواصالت
باإلضافة إلى توفير املواصالت لألسر لحضور جلسات الدعم النفس ي
واملعنوي.
َ
نسعى في جمعية سند لتحقيق أمنيات يحلم بها األطفال من هم في
مراحل حرجة من املرض ,محاولة ّ
منا إلسعادهم وإدخال البهجة على
تحقيق
قلوبهم مما يساهم في رفع الروح املعنوية للطفل وأسرته ,وفق شروط
أمنية
خاصة.
ُ
لعبة ترسم نقدم في جمعية سند الهدايا واأللعاب لألطفال ,أثناء وبعد تلقيهم
العالج الكيميائي َّ
للتخفيف من تبعات العالج.
بسمه
ُ ّ
نوفر في جمعية سند األدوية واألجهزة الطبية الالزمة التي ال يتم
اجهزة
توفيرها من قبل املستشفى مثل السماعات الطبية والكراس ي
وأدوية
املتحركة واألسرة وغيرها من احتياجات الطفل املريض.
طبية
َ
نتكفل في جمعية سند بدفع تكاليف الرسوم الدراسية لبعض
الحاالت من األطفال املرض ى؛ وذلك حسب توصية الطبيب املعالج
رسوم
دراسية بإلحاقه في مدارس خاصة,
تتناسب مع الوضع الصحي للحالة.
نتكفل في جمعية سند بتغطية كافة احتياجات الطفل وأسرته ,حيث
مساعدات تشمل مساعدات سند العينية :بطاقات َّ
التموين الغذائي
واملستلزمات الشخصية لألطفال
عينية
(شعر مستعار ,ربطات شعر ,قبعات) والحقائب املدرسية واملالبس
واألجهزة املنزلية باإلضافة إلى هدايا رمزية لألطفال وذويهم.
ُ
ُ
نقدم في جمعية سند خدمات الترميم والتأثيث لغرف املحتاجين من
برنامج
األطفال املرض ى في منازلهم لضمان البيئة الصحية املالئمة لهم
غرفتي
وتحسين وضعهم النفس ي.
نعمل في جمعية سند للسعي إلى دعم ومساندة األطفال املتعافين
وتمكينهم من خالل العمل على تنمية مهاراتهم واستثمارها ,ويقوم
البرنامج على مشاركة األطفال لعدد من البرامج واألنشطة التعليمية
برنامج
املتعافين والترفيهية لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإثبات ذواتهم عبر تنمية مهارات
التواصل الفعال والقدرة على التخلص من املشاعر السلبية
واستبدالها بأخرى إيجابيه ,بمشاركة عدد من املراكز واملؤسسات
الداعمة.
َ
الزيارات نحرص في جمعية سند أن نكون قريبين من الطفل وأسرته ,وذلك
من خالل الزيارات املنزلية لإلطالع على بيئة منزل الطفل والتعرف عن
املنزلية
قرب على الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة.
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تأثيث غرف نقــوم فــي جمعيــة ســند بتأثيــث غــرف األلعــاب فــي مراكــز األورام
األلعاب وتزويدهــا بكافــة الوســائل التعليميــة والترفيهيــة ضمــن إطــار خدماتنــا
املســاندة التــي نقدمها للتخفيف مــن معانــاة األطفــال وإضافــة البهجــة
أجنحة
التنويم في لرفــع روحهــم املعنويــة أثناء فتــرة إقامتهــم باملستشــفى؛ باإلضافــة إلــى
خدمــات التصميــم والتأثيـث لغـرف اإلنتظـار وممـرات أجنحـة التنويـم
مراكز
وتنفيـذ الرسـومات الجداريـة التـي تسـاهم فـي الترويـح عـن الطفـل
اورام
االطفال ومرافقيـه أثنـاء فتـرة إقامتهـم الطويلة.
• مرافقة األطفال
ُ
ُ
َّ
نوفر في جمعية سند خدمة املرافقين لألطفال أثناء فترات التنويم؛
ملُ َؤ َ
وتسليتهم ,وذلك باالستعانة بمتطوعين من كلية التمريض
انستهم
م
م
ملساندة األسر والتخفيف عنهم.
• حقيبة سند
ُ
ُ
نقدم في جمعية سند حقيبة تحتوي على املستلزمات واألدوات
الشخصية َّ
َّ
الضرورية التي قد يحتاجها املرافق خالل فترة اإلقامة
َّ
األولية في املستشفى بمعدل (  ) 60حقيبة.
َ
َج ِميل ِتي
•
َ َ
ُ
َ
نقدم في جم معية سند خدمة ج مميل متي لفئة البنات من عمر الثالثة مإلى
َ
الخامسة عشرة  ,لتنمية مهارات ّ
قص الشعر وتزيين الوجه ,أثناء
م
وبعد فترة العالج الكيميائي ,وذلك ملا له من تأثير إيجابي في التعامل
برنامج
َّ
مع هذه املرحلة الحرجة وزيادة الثقة بالنفس ,من خالل االستعانة
الدعم
املعنوي بمجموعة تطوعية متخصصة باملجال  ,بمعدل ( ) 38شعر مستعار.
واملعنوية للفئات املستهدفة بناء على الخطط االستراتيجية
 البرنامج التدريبي :
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل األخصائيين االجتماعين والنفسيين
 ,ومنحهم القدرة على ممارسة وظيفة أخصائي اجتماعي ونفس ي في
مجال دعم األطفال املرض ى بالسرطان
 يوم االم :
تكريم االمهات بمناسبة يوم االم العالمي تحت رعاية رئيس مجلس
إدارة الجمعية صاحبة السمو امللكي األميرة /عادلة بنت عبدهللا ,
بمعدل (  ) 179هدية .

برنامج
سند
التعليمي

برنامج متخصص يتضمن عددا من الفصول الدراسية داخل
املستشفيات  ,واملجهزة بكافة الوسائل التعليمية املتطورة  ,والكوادر
البشرية املؤهلة  ,ملساعدة األطفال املرض ى بالسرطان املنقطعين عن
الدراسة واملتاخرين دراسيا خالل فترة تنويمهم وإقامتهم في مراكز
النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية
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االورام  ,ملواكبة اقرانهم في التحصيل الدراس ي  ,يخدم البرنامج جميع
مراحل التعليم العام من رياض االطفال وحتى املرحلة الثانوية .
تقــوم الجمعيــة بتنظي ـم وإقامــة أنشــطة ترفيهيــة لألطفــال املرضــى
برنامج
املنوميــن باملستشــفيات فــي املناســبات املختلفــة ,حيــث تقــدم لهــم
سند
الهدايــا واأللعــاب  ,باإلضافــة إلــى تنظيــم حف ـالت إنهــاء ع ـالج األطفــال
الترفيهي
ملشــاركة الطفــل وأســرته فرحتهــم.
برنامج منح تدعم الجمعية الكوادر العلمية من خالل تشجيع واستثمار املعرفة
االبحاث العلمية والدراسة البحثية للحاالت املتعلقة بأورام االطفال باململكة
العلمية في العربية السعودية .
تأسس البرنامج عام  2008م حيث دعم عدد (  ) 41بحث حتى دورتة
مجال
سرطان الحادية عشر .
االطفال

--

29.583

406,195

نعم

--

--

1,108,000

نعم

بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها :
نوع املساعدات

عدد املستفيدين
سعوديون

مساعدات أيتام
مساعدات أرامل
مساعدات مطلقات
مساعدات ظروف
خاصة
مساعدات عينية

--

أخرى
املجموع
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إجمالي عدد املستفيدين

إجمالي مبلغ املساعدات

غير سعوديون

--

704
704

355,024
355,024
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بيان بالبرامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ( برامج تطويرية  ،توعوية في اللوائح واألنظمة  ،مخاطرغسل األموال وجرائم
تمويل اإلرهاب) :
اسم البرنامج

مقدم البرنامج

 101قيادة مصغرة

أسماء الراشد

ورشة عمل اكسل
2013

سارة الحربي

تاريخ البرنامج

-٢019/1٢/08
٢019/1٢/11
٢019/07/11

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

مرفق كشف
الحضور القيادة

العاملين

مرفق كشف
حضور اكسل

هل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير ) * ( :نعم
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إرفاق كشف
الحضور

(

) ال
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