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بيانات الجمعية

االسم الرسمي للجمعية

جمعية نماء للخدمات الوقفية بمنطقة الحدود الشمالية (أوقافنا)

 لالسم الرسمي)
ً
اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايرا

نا).
ُ

(أوقاف

التصنيف النوعي

منظمات دعم العمل الخيري

التصنيف الفرعي االول

المنظمات الوسيطة

التصنيف الفرعي الثاني

الخدمات االستشارية الوقفية

الجهة المشرفة فنيا

الهيئة العامة لألوقاف

جنس الفئات المستهدفة

هل لدى الجمعية فروع ؟

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

ذكور وإناث

النعم

النعم

الفئات المستهدفة

الكل

األرامل
أسر السجناء

أسر المرابطين
أسر المرضى

أسر شهداء الواجب
الفقراء واألسر المحتاجة

أصحاب المشاريع
األطفال

تا األ

الفئات العمرية للفئات المستهدفة

الكل

أقل من سبع سنين
من سبعة إلى 18 سنة

من 19 إلى 35 سنة
من 36 إلى 60 سنة

أكبر من 60 سنة

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

النعم

رقم شهادة
التسجيل

1561

تاريخ تسجيل الجمعية (ميالدي)

10/18/2020

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد
(ميالدي)

09/27/2026

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

النعم

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

النعم

اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو
مسجل

النعم

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف المركز / الوزارة الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

النعم

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة الحدود الشمالية

المدينة

عرعر

الحي

حي المنصورية

اسم الشارع

طريق االمير متعب بن عبدالعزيز

رقم المبنى

7856

الرمز البريدي

73244

صندوق البريد

2620

الرقم اإلضافي

2620

رقم الجوال

966555385432

الهاتف

0555385432

الفاكس

اختر الموقع الجغرافي من0555385432  
الخريطة

نوع المقر

ايجار

الموقع االلكتروني

tp://www.namaawaqf.org.sa

البريد االلكتروني

amaa.waqf2020@gmail.com

بيانات التواصل االجتماعي

Twitter تويتر

https://twitter.com/Namawaqf2020

Instagram انستقرام

ttps://www.instagram.com/namaawaqf

Facebook فيسبوك

https://facebook.com/XXXXX

الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التعبئة وليس تحت اإلنشاء

النعم

البريد اإللكتروني مفعل

النعم

النطاق الجغرافي
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حفظ واستمرار

النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

الكل

منطقة الحدود الشمالية
المنطقة الشرقيƠƠƠة

منطقة الباحƠƠة
منطقة الجƠƠƠوف
منطقة الريƠƠƠاض

م القصي منطقة

مركز التنمية االجتماعية

مركز التنمية االجتماعية بعرعر

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

0

الموظفين (إناث)

0

الموظفين
(سعوديون)

0

الموظفين (غير
سعوديون)

0

الموظفين (دوام
كلي)

0

الموظفين (دوام
جزئي)

0

إجمالي رواتب
الموظفين

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - سعوديون)

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - الغير
سعوديون)

0

عدد أعضاء الجمعية العمومية

العدد الحالي (ذكور)

15

العدد الحالي (اناث)

0

العدد بداية العام
(ذكور)

13

العدد بداية العام
(اناث)

0

العدد نهاية العام
(ذكور)

15

العدد نهاية العام
(اناث)

0

التغير في عدد أعضاء عن الالئحة

هل يوجد تغيير في عدد أعضاء عن الالئحة؟

النعم

عدد الزيادة او النقصان

5

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2021)

2

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2021)

0

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (2021)

6

أخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2021

(عرض المرفق) إرفاق التقرير

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية

بمنطقة الحدود
الشمالية (أوقافنا)

الملف الشخصي االدلة 
خروج
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الرجاء تحديد صفة العضو المراد إضافته

عضو جمعية
عمومية

عضو مجلس ادارة
الجمعية

المدير
التنفيذي

عضو
مؤسس

موظف
المحاسبقيادي

حفظجديد

 الصفةالجنسرقم الهويةاسم العضو

| عضو مؤسسذكر الدكتور/ خلف بن علي بن حسين العنزي
 

| عضو مؤسسذكر األستاذ/ عبدالعزيز بن خليف بن جميعان العنزي
 

| عضو مؤسسذكر فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن سبتي منادي العنزي
 

| عضو مؤسسذكر األستاذ/ خالد بن محمد بن علي البلوي
 

| عضو مؤسسذكر األستاذ/ فيصل بن بندر بن ذياب الحربي
 

| عضو مؤسسذكر األستاذ/ منوي بن دخيل بن باقي العنزي
 

| عضو مؤسسذكر األستاذ/ رائد بن خلف بن فرج العنزي
 

| عضو مجلس إدارة | عضوذكر١١٢١٥٣٩٠٠٩األستاذ/ نايف بن عبدالله بن علي العياشي العنزي
مؤسس

 

| عضو جمعية عموميةذكر1001875606فهد بن عبدالعزيز بن مسعود المسعود
 

| عضو جمعية عموميةذكر1037347596مشعل بن ناوي بن عبدالرزاق العنزي
 

فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد أبا
الخيل

| عضو جمعية عموميةذكر1011235866
 

| عضو جمعية عموميةذكر1043360401األستاذ/ محمد بن شمسي بن شطيط العنزي
 

| عضو مجلس إدارةذكر1035314705الدكتور/ خلف بن علي بن حسين العنزي
 

| عضو مجلس إدارةذكر1018168854األستاذ/ عبدالعزيز بن خليف بن جميعان العنزي
 

| عضو مجلس إدارةذكر1014910119فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن سبتي منادي العنزي
 

العنزي فريج بن حمود بن عبدالرحمن عموميةذكر1059540631األستاذ/ جمعية عضو |

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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حفظ واستمرار السابق 

| عضو جمعية عموميةذكر1059540631األستاذ/ عبدالرحمن بن حمود بن فريج العنزي
 

| عضو جمعية عموميةذكر1025020288األستاذ/ سامي بن مفضي بن محمد العطيفي
 

| عضو قياديذكر1011111101ال يوجد
 

| محاسبذكر1011111101ال يوجد
 

| عضو جمعية عموميةذكر1001269586األستاذ/ هاني بن مرفوع بن االسود الشمالني
 

| عضو جمعية عموميةذكر1044862181األستاذ/ رضى بن عافي بن الشكري الرويلي
 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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للخدمات الوقفية
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الملف الشخصي االدلة 
خروج
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حفظ واستمرار السابق 

الرجاء تحديد نوع اللجنة المراد إضافتها

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل الجمعية
العمومية

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من قبل مجلس
اإلدارة

لجنة تنفيذية مكّونة من مجلس
اإلدارة

حفظجديد

تاريخ بدءالعددرئيس اللجنةاسم اللجنةنوع اللجنة
العمل

قرار
التكوين

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل الجمعية العمومية

لجنة االستثمار
واالستدامة المالية

الدكتور/خلف بن
علي العنزي

عرض304/06/2021
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل الجمعية العمومية

األستاذ/عبدالعزيز بنلجنة التوظيف
خليف العنزي

عرض304/06/2021
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق
والمراجعة الداخلية

األستاذ/عبدالعزيز بن
خليف العنزي

عرض310/17/2022
الملف

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل مجلس اإلدارة

الدكتور/خلف بنلجنة المقر
علي العنزي

عرض310/17/2022
الملف

 

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

  

جميع الحقوق محفوظة © 2022
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية
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الملف الشخصي االدلة 
خروج
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حفظ واستمرار السابق 

الرجاء تحديد نوع االجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2022)

اجتماعات الجمعية العمومية غير
العادية (2021)

اجتماعات مجلس اإلدارة
(2021)

اجتماعات اللجان
الدائمة

تاريخ االجتماع
(ميالدي)

الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبينعدد الحضور (نيابة)عدد الحضور (أصالة)

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

محضر فرز األصوات

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

محضر االجتماع

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

عقد االجتماع من :

اختر ..

هل تم تزويد المركز / الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ االجتماع؟

النعم

حفظجديد 

تاريخ
االجتماع

إجمالي عدد
الحضور

كشف االحضور
والمناوبين

محضر
االجتماع

محضر فرز
األصوات

  

عرضعرض المرفق04/06/20219
المرفق

عرض المرفق
 

عرضعرض المرفق12/05/20218
المرفق

عرض المرفق
 

عرضعرض المرفق08/31/20229
المرفق

عرض المرفق
 

عرضعرض المرفق12/12/202210
المرفق

عرض المرفق
 

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

  

جميع الحقوق محفوظة © 2022
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الرجاء تحديد نوع االجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2022)

اجتماعات الجمعية العمومية غير
العادية (2021)

اجتماعات مجلس اإلدارة
(2021)

اجتماعات اللجان
الدائمة

تاريخ االجتماع
(ميالدي)

محضر االجتماع و قائمة الحضور

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

هل تم تنفيذ القرارات

النعم

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظجديد 

القراراتسببمحضرتاريخ أه
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حفظ واستمرار السابق 

تاريخ
االجتماع

محضر
االجتماع و

قائمة
الحضور

سبب
عدم

التنفيذ

  أهم القرارات

عرض03/08/2021
المرفق

تكليف: نائب رئيس مجلس اإلدارة، الشيخ/ال يوجد
عبدالعزيز بن خليف العنزي، بعمل المدير

 وبصفة مؤقتة.
ً
التنفيذي للجمعية، متطوعا

 

عرض03/24/2021
المرفق

1- الموافقة على اعتماد خطة البرامج للسنةال يوجد
األولى لعام 2021م. 2- الموافقة على اعتماد
الموازنة التقديرية للسنة األولى لعام 2021م.
3- الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح

للجمعية. 5- الموافقة على إنشاء موقع
إلكتروني، وقنوات تواصل اجتماعي للجمعية،

وتفويض ا

 

عرض05/17/2021
المرفق

1-الموافقة على اعتماد سياسات العملال يوجد
للجمعية، والتي قام بإعدادها وجمعها

وترتيبها وتنسيقها وتنظيمها، رئيس مجلس
إدارة الجمعية، وعددها(17) سياسة 2- تم

عرض التقرير الدوري للجمعية لثالثة أشهر (1،
2 ،3 ) من العام 2021م، واالطالع عليه

ومناقشته. 3- الموافقة على اع

 

عرض08/29/2021
المرفق

1- الموافقة على صرف مبلغ (7,475) ريالال يوجد
لصالح شركة والدة حلم، لقاء إعداد الخطة
السنوية للجمعية. 2- الموافقة على صرف
مبلغ (3,450) ريال لصالح شركة والدة حلم،
لقاء إعداد خطة استراتيجية لتنمية الموارد

المالية في الجمعية. 3- تم عرض التقرير
الدوري الثاني للجمعي

 

عرض09/30/2021
المرفق

1- الموافقة على قبول عضوية اثنين، أعضاءال يوجد
عاملين بالجمعية.

 

عرض11/11/2021
المرفق

1)- الموافقة باإلجماع على اعتماد: الخطةال يوجد
السنوية للجمعية للعام 2022م، ورفعها

للجمعية العمومية، العتمادها. 2)- الموافقة
باإلجماع على اعتماد: الموازنة التقديرية

للجمعية للعام 2022م، ورفعها للجمعية
العمومية، العتمادها. 3)- الموافقة باإلجماع

على اعتماد: خطة

 

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية

بمنطقة الحدود
الشمالية (أوقافنا)

الملف الشخصي االدلة 
خروج
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حفظ واستمرار السابق 

الرجاء تحديد نوع االجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2022)

اجتماعات الجمعية العمومية غير
العادية (2021)

اجتماعات مجلس اإلدارة
(2021)

اجتماعات اللجان
الدائمة

تاريخ االجتماع
(ميالدي)

محضر االجتماع و قائمة الحضور

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

أهم القرارات

اللجنة

حفظجديد 

تاريخ
االجتماع

محضر
االجتماع و

قائمة الحضور

 أهم القراراتاللجنة

وأهم القرارات المتخذة، ما يلي:- 1)- التوصية بإرجاء الموضوع، حتى ُيعمل تعريفدائمةعرض المرفق12/12/2022
للجمعية في المجتمع، عن طريق إنشاء حمالت إعالمية، أو معرض تعريفي،

وتفعيل وسائل التواصل االجتماعي، حتى تكون الجمعية معروفة لدى أوساط
المجتمع ورجال األعمال، ويكون ذلك أدعى للتبرع لل

حذفتعديل 

  

جميع الحقوق محفوظة © 2022
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية

بمنطقة الحدود
الشمالية (أوقافنا)

الملف الشخصي االدلة 
خروج
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مجلس اإلدارة - حسب بيانات الالئحة األساسية

 لالئحة األساسية
ً
عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

للجمعية

5

الحد األدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات
مجلس اإلدارة

3

رقم دورة مجلس اإلدارة الحالي

1

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

10/18/2021

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

10/04/2026

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

5

التغير في عدد األعضاء عن الالئحة

زيادة

سبب التغير في عدد األعضاء

0

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

0

عدد المعينين من المركز / الوزارة

5

هل يوجد أقارب من الدرجة األولى في المجلس ؟

النعم

هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل
الجمعية ؟

النعم

(يرجى الرد على جميع األسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)اللوائح

هل الالئحة األساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

النعم

هل توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب, والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

النعم

هل توجد الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس اإلدارة

النعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

النعم

هل تم تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

النعم

المرفقات

(عرض المرفق) إرفاق الالئحة األساسية للجمعية المحدثة

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور والرواتب,
(عرض والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

المرفق)

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس اإلدارة
المرفق)

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض المرفق) تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف
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السجالت اإلدارية

سجل العضوية في الجمعية
العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

النعم

مالحظات

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

النعم

مالحظات

السجالت الفنية

سجل النشاطات

النعم

مالحظات

سجل للبرامج واألنشطة التي تنفذها الجمعية

سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية، ويتضمن التالي :( اسم المستفيد ، رقم هويته، جنسيته ، مجال المساعدة كƠ ‘سداد إيجار/ كفالة/
ترميم’ ، تاريخ المساعدة، نوع الدعم عيني أو مادي، مبلغ المساعدة، وطريقة التسليم شيك/نقد/تحويل/استالم إذا كان الدعم عينيا)

النعم

مالحظات

سجل حضور المستفيدين من البرامج التي تقدمها الجمعية، حيث أن الجمعية ال توزع مساعدات عينية أو نقدية.

  

جميع الحقوق محفوظة © 2022
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية

بمنطقة الحدود
الشمالية (أوقافنا)

الملف الشخصي االدلة 
خروج
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(يرجى الرد على جميع األسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)

سياسة تعارض المصالح

النعم

سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

النعم

سياسة خصوصية البيانات

النعم

سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

النعم

سياسة جمع التبرعات

النعم

سياسة صرف المساعدات

النعم

آلية إدارة المتطوعين

النعم

مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

النعم

إجراءات الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب

النعم

المرفقات

(عرض المرفق) سياسة تعارض المصالح

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض المرفق) سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض المرفق) سياسة خصوصية البيانات

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض المرفق) سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض المرفق) سياسة جمع التبرعات

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض المرفق) سياسة صرف المساعدات

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض المرفق) آلية إدارة المتطوعين

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
المرفق)

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض إجراءات الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب
المرفق)

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف
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اإلفصاح عن الوثائق

موقعوثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعنموذج اإلفصاح
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعسياسة تضارب المصالح
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالقوائم المالية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

سياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق
وإتالفها

موقع
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعأسماء أعضƠƠاء مجالƠس اإلدارة
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعأسماء الموظفين القياديين في الجمعية
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

بيانات الشخص المسؤول عن االحتفاظ بالسجالت
و الوثائق

موقع
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالتقرير السنوي
الجمعية

فصح مباشرة عند
ُ
ت
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

االفصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

النعم

هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة ؟

النعم

 ؟
ُ
هل يتم صرف من أموال الجمعية نقدا

النعم

هل هناك مبالغ المالية تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية وذلك خالل السنوات األربعة الماضية ؟

النعم

هل هناك جهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجارية مع الجمعية ؟ (المبالغ التي تتجاوز 10000ريال)

النعم

هل هناك أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة
الماضية ؟

النعم

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

النعم

االفصاح االداري

هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية ألشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى ؟

النعم

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

النعم



20 /1 /2023 1:01 ص منصة االفصاح - المركز الوطني لتنمیة القطاع غیر الربحي

https://gov.ncnp.gov.sa/Pages/PrivateAssociations 3/3

حفظ واستمرار السابق 

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لƠعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة األولى؟

النعم

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء أو الموظفين القياديين له عالقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في
الجمعية؟

النعم

هل هناك تعاقدات أو شراكات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟

النعم

االفصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

النعم

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

النعم
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية

بمنطقة الحدود
الشمالية (أوقافنا)

الملف الشخصي االدلة 
خروج


( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  البرامج و األنشطة 
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رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

الرؤية: ريادة وقفية نحو تنمية مستدامة. الرسالة: نسعى إلبƠƠراز الوقف ونشر ثقافته ودوره الحضاري فƠƠي المجتمƠع، وتقديƠم
االستشƠارات والخدمƠات الوقفيƠة، والعنايƠƠة باألوقاف والواقفيƠƠن والعامليƠƠن فيها وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم بمبادرات إبداعية

وطرق مبتكرة. القيم: 1-الريادة: نسعى لتحقيق سبق ريادي نوعي في جميع أعمالنا. 2-المهنية: نسعى إلى التمسك بأعلى المعايير
المهنية والقيمية. 3-االبتكار: تبني االبتكار الداعم إلى التميز إليجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات ومحفزة لإلبداع. 4-الفاعلية: الفاعلية

والتشاركية والتواصل مع األطراف ذات العالقة واالستثمار األمثل لإلمكانات وتكامل الطاقات. 5-الثقة: نعزز الثقة في جميع أعمالنا
قدمها. األهداف االستراتيجية: 1-نشر الوعي باألوقاف وإحياء سنتها وتعزيز دورها

ُ
ونسعى لترسيخ مفهومها في المبادرات التي ن

المجتمعي. 2-تأهيل الجهات المعنية باألوقاف وخلق بيئة داعمة ومحفزة. 3-تمكين نظار األوقاف والعاملين فيها وتطوير قدراتهم. 4-
بناء شراكات فاعلة ومستدامة. 5-تطوير البنية المؤسسية. وأهداف الجمعية وتوجهاتها االستراتيجية، منسجمة ومتوائمة مع

األولويات االستراتيجية الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030، حيث ركزت على تمكين وتطوير الكيانات الوقفية والعاملين فيها
والمنتمين لها، وعلى تطوير وتأهيل العنصر البشري، واستدامة األوقاف والتي هي جزء أصيل من القطاع غير الربحي، وهما مستهدفان

من أهم المستهدفات في رؤية 2030، ليساهم الوقف في الناتج المحلي لالقتصاد.

حذف

 لالئحة األساسية
ً
أهداف الجمعية األهلية وفقا

تهدف الجمعية إلى تحقيق اآلتي: 1-نشر ثقافة الوقف والتوعية بأهميته وأثره التنموي. 2-تقديم الخدمات واالستشارات الوقفية
بجميع مجاالتها. 3-اإلسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الوقفية، وإجراء البحوث والدراسات في مجال األوقاف وما يتعلق
بها. 4-إدارة الوقف، وتطوير وتنمية واستدامة وتمكين األوقاف والكيانات الوقفية. 5-تأهيل منسوبي الجهات الوقفية ومن له عالقة

بالوقف ونظاره. 6-العناية بالوثائق والصكوك الوقفية، وبمصارف الوقف وبالواقفين والنظار والمنظمات والمؤسسات الوقفية.

حذف

البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

إجمالي عدد المستفيدينوصف للبرامج والخدمات والنشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

 المقصود عدد األفراد وليس األسر 

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمةالمصروفاتاإليرادات
الجغرافي؟

النعم

في حال كان البرنامج خارج نطاق الخدمة الجغرافي (إرفاق
موافقة المركز / الوزارة )

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

حفظجديد

نوع
البرنامج أو

النشاط
أو الخدمة

إجمالي عددوصف للبرامج والخدمات والنشاطات
المستفيدين

نطاقالمصروفاتاإليرادات
الخدمة

الجغرافي

كشف
الحضور

 

ورشة
عمل

ورشة عمل بعنوان: أوقاف الجهات
الخيرية (الواقع والمأمول).-أقيمت

4 - Ơمساء يوم األحد 24 / 11 /1442ه
/7 يوليو/2021م

ضمن330.000.00
النطاق

عرض
المرفق

 

ورشة
عمل

تم تنفيذه بالشراكة مع جمعية
تمكين األوقاف، ورشة عمل (عن بعد

عبر الزوم) ، لمراجعة مشروع نظام
األوقاف الصادر من الهيئة العامة
لألوقاف، وذلك يوم الثالثاء 29/

11/1443هƠ - 28 /6يونيو /2022م
(الوقت من: 30، 4 م إلى 00، 6م).،
وذلك لتحقيق التكامل والتعاون بين

الجم

ضمن80.000.00
النطاق

عرض
المرفق

 

حذفتعديل

حذفتعديل

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين

اضافة رسالة

اضافة هدف
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حفظ واستمرار السابق 

نوع المساعدات

اختر ..

اجمالي مبلغعدد المستفيدين / غير سعودينعدد المستفيدين / السعودين
المساعدات

حفظجديد

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية (برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب )

تاريخ البرنامج (ميالدي)مقدم البرنامجاسم البرنامج

الفئة المستهدفة

اختر ..

إرفاق كشف الحضور

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

حفظجديد

الفئةتاريخ البرنامجمقدم البرنامجاسم البرنامج
المستهدفة

كشف
الحضور

 

جرائم غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

األستاذ/ عبدالله بن حسن
الزبيدي

الجمعية06/26/2022
العمومية

عرض المرفق
حذفتعديل 
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية

بمنطقة الحدود
الشمالية (أوقافنا)

الملف الشخصي االدلة 
خروج
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إرسال نموذج اإلفصاح السابق 

اإلقرار بصحة البيانات المدخلة

أتعهد و أقر بالمسؤولية والخضوع للسلطات القضائية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالبيانات المدخلة أو مخالفات قد تنشأ عن
استخدامي لهذا الموقع ، وااللتزام بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة العربية السعودية لألنظمة اإللكترونية ، كما أتعهد بخلو كافة

 للقوانين، كما
ً
 للسمعة أو انتهاكا

ً
المرفقات والمستندات التي تم إرفاقها من الفيروسات الضارة أو مواد أو بيانات أو معلومات تتضمن تشويها

أبدي موافقتي دون قيد أو شرط على تحميل أو نقل أي ملفات
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية

بمنطقة الحدود
الشمالية (أوقافنا)

الملف الشخصي االدلة 
خروج
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تهانينا .. لقد انتهيت من تعبئة نموذج اإلفصاح بنجاح


رأيك يهمنا .. ماهو تقييمك لمنصة أريب ؟

حفظ

مقبولجيدجيد جداممتاز
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مرحبا : جمعية نماء 
للخدمات الوقفية

بمنطقة الحدود
الشمالية (أوقافنا)

الملف الشخصي االدلة 
خروج
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تهانينا .. لقد انتهيت من تعبئة نموذج اإلفصاح بنجاح


 لوقتك .. و رأيك محل اهتمامنا

ً
شكرا
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