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بيانات الجمعية

االسم الرسمي للجمعية

جمعية تواّد للتنمية األسرية بمنطقة الجوف

 لالسم الرسمي)
ً
اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايرا

تواّد للتنمية األسرية

التصنيف النوعي

الخدمات االجتماعية

التصنيف الفرعي االول

خدمات الفئات االجتماعية

التصنيف الفرعي الثاني

خدمات األسرة

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

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

أل

 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

588

تاريخ تسجيل الجمعية (ميالدي)

03/01/2011

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد
(ميالدي)

03/07/2024

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 الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

النعم

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة الجƠƠƠوف

المدينة

سكاكا

الحي

الدهيمان

اسم الشارع

طريق األمير عبداالله بن عبدالعزيز

رقم المبنى

7909

الرمز البريدي

42421

صندوق البريد

3634

الرقم اإلضافي

0000

رقم الجوال

966550507037

الهاتف

0146247037

الفاكس

اختر الموقع الجغرافي من0146257075  
الخريطة

نوع المقر

ملك

الموقع االلكتروني

http://www.tawad.org.sa

البريد االلكتروني

jouftawad@gmail.com

بيانات التواصل االجتماعي

Twitter تويتر

https://twitter.com/tawad_jf

Instagram انستقرام

/https://www.instagram.com/tawad_jf

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 تبƠƠƠوك
منطقة جƠƠازان
منطقة حائƠƠƠƠل

منطقة عسيƠƠر
منطقة مكة المكرمƠة

منطقة نجƠƠƠران

مركز التنمية االجتماعية

مركز التنمية االجتماعية بدومةالجندل

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

14

الموظفين (إناث)

8

الموظفين
(سعوديون)

20

الموظفين (غير
سعوديون)

2

الموظفين (دوام
كلي)

11

الموظفين (دوام
جزئي)

11

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - سعوديون)

2

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - الغير سعوديون)

2

عدد أعضاء الجمعية العمومية

العدد الحالي (ذكور)

23

العدد الحالي (اناث)

2

العدد بداية العام
(ذكور)

23

العدد بداية العام
(اناث)

2

العدد نهاية العام
(ذكور)

23

العدد نهاية العام
(اناث)

2

التغير في عدد أعضاء عن الالئحة

هل يوجد تغيير في عدد أعضاء عن الالئحة؟

النعم

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2021)

1

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2021)

0

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (2021)

5

أخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2021

(عرض المرفق) إرفاق التقرير

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

  

جميع الحقوق محفوظة © 2022
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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 مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1031190992عبدالحكيم خالد الحميد
 

| عضو مؤسسذكر خالد سعود بادي الطريف
 

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1014414154هشام دخيل سالم الربيع
 

| عضو مؤسسذكر محمد علي ضاري المرشد
 

| عضو مؤسسذكر معتز نايف موسى العويضه الخالدي
 

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1016984344عبدالله عبدالرحمن شميريخ السويلم
 

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1013566623تركي عبيد سند الراشد
 

| المدير التنفيذيذكر1037126131نايف عبدالله مريحيل الحمد
 

| عضو جمعية عموميةذكر نواف ذويبان خليف الراشد
 

| عضو جمعية عموميةذكر خالد سعود بادي الطريف
 

| عضو جمعية عموميةذكر هشام دخيل سالم الربيع
 

| عضو جمعية عموميةذكر خالد اسماعيل عوده الشمردل
 

| عضو جمعية عموميةذكر علي مد الله علي الرويشد
 

| عضو جمعية عموميةذكر خليفة مفضي مسعر البرجس
 

| عضو جمعية عموميةذكر خالد علي عبداللطيف البديوي
 

الضحية حمدان أحمد عموميةذكرعبدالله جمعية عضو |

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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| عضو جمعية عموميةذكر عبدالله أحمد حمدان الضحية
 

| عضو جمعية عموميةانثى1031648775منى عبدالمحسن عطاء الكريع
 

| عضو جمعية عموميةذكر محمد علي ضاري المرشد
 

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارةذكر1050573805عادل مبارك عبدالرحمن الفالح
 

| عضو جمعية عموميةذكر معتز نايف العويضة
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالله عبدالرحمن السويلم
 

| عضو جمعية عموميةذكر تركي عبيد سند الراشد
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالله سعود زين العابدين
 

| عضو جمعية عموميةذكر أحمد مكيمن الرويلي
 

| عضو جمعية عموميةذكر خلف مفلح الشمري
 

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارةذكر1021650294حمود سعدون مفرح البحيران
 

| عضو جمعية عموميةذكر نايف عبدالله المريحيل
 

| عضو جمعية عموميةذكر عبدالحكيم خالد الحميد
 

| عضو جمعية عموميةذكر1014015208حمد حمود فلجي العريض
 

| عضو جمعية عموميةذكر1027213303عبدالهادي حسن حمد الحيزان
 

| عضو جمعية عموميةذكر1013609928محمد عبدالله فاضل الزقروطي
 

| عضو قياديذكر1049153768أحمد بن مكيمن الكويكبي
 

| محاسبذكر1047479371عبدالله بن سعود زين العابدين
 

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارةذكر1031225970رزق زيد قريطان الراشد
 

| عضو جمعية عموميةانثى1056218892بسمة الطرقي طرفه الرويلي

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل

حذفتعديل
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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
مجلس اإلدارة

مجلس الجودة و التميز
المؤسسي

د . حامد عمر
كنعان

عرض1101/02/2020
الملف

 

لجنة تنفيذية مكّونة من مجلس
اإلدارة

لجنة المسؤولية
المجتمعية

عرض510/01/2020 
الملف

 

حذفتعديل

حذفتعديل

  

جميع الحقوق محفوظة © 2022
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حفظ واستمرار السابق 

الرجاء تحديد نوع االجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية العادية
(2021)

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 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 المرفق01/29/201543
المرفق

عرض المرفق
 

عرضعرض المرفق05/28/201914
المرفق

عرض المرفق
 

عرضعرض المرفق06/08/202115
المرفق

عرض المرفق
 

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
(2021)

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 

تاريخ
االجتماع

محضر
االجتماع
و قائمة
الحضور

سبب
عدم

التنفيذ

  أهم القرارات

عرض01/16/2019
المرفق

استخراج سجل تجاري خاص باالنشطة التربوية 
والتعليمية

 

عرض02/19/2019
المرفق

ال
يوجد

الرفع لمقام الوزارة بطلب أراض لبعض مشاريع
الجمعية

 

عرض04/15/2019
المرفق

ال
يوجد

ترشيح رئيس مجلس اإلدارة لتمثيل الجمعية في
مجلس الجمعيات األهلية الفرعي

 

عرض05/12/2019
المرفق

ال
يوجد

المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات
الختامية للجمعية لعام 2018 م

 

عرض07/16/2019
المرفق

ال
يوجد

الموافقة على استخراج سجل تجاري فرعي
للجمعية خاص باألنشطة التربوية و التعليمية

 

عرض09/04/2019
المرفق

ال
يوجد

اعتماد وثيقة البناء االستراتيجي و الهيكل
التنظيمي الجديد للجمعية

 

عرض12/11/2019
المرفق

ال
يوجد

اعتماد موعد حفل اختتام مشروع إتقان
 

عرض02/01/2021
المرفق

ال
يوجد

ƠƠ 2021 إحاطة المجلس بخطة عمل الجمعية لعام
موافقة المجلس على تأسيس وحدة تطوعية

بالجمعية

 

عرض03/30/2021
المرفق

ال
يوجد

المصادقة على التقارير اإلدارية و المالية
لشهري يناير و فبراير ƠƠ اعتماد تشكيل بعض

اللجان الدائمة

 

عرض05/09/2021
المرفق

ال
يوجد

المصادقة على التقرير الختامي للقوائم المالية
لعام 2020 م ƠƠ تحديد موعد اجتماع الجمعية

العمومية لعام 2021

 

البشريةالعرض09/14/2021 وارد ال وزير عالي زيارة استعراض

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع
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حفظ واستمرار السابق 

عرض09/14/2021
المرفق

ال
يوجد

استعراض زيارة معالي وزير الموارد البشرية
للجمعية ƠƠ المصادقة على التقارير اإلدارية و

الفنية ألشهر يونية و يولية و أغسطس 2021

 

عرض11/21/2021
المرفق

ال
يوجد

المصادقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام
ƠƠ 2022 الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني

للجمعية

 

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع

حذفتعديلالممنوعين في االجتماع
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حفظ واستمرار السابق 

مجلس اإلدارة - حسب بيانات الالئحة األساسية

 لالئحة األساسية
ً
عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

للجمعية

7

الحد األدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات
مجلس اإلدارة

4

رقم دورة مجلس اإلدارة الحالي

3

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

01/03/2021

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي (ميالدي)

11/20/2024

عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

7

التغير في عدد األعضاء عن الالئحة

زيادة

سبب التغير في عدد األعضاء

ال يوجد

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

7

عدد المعينين من المركز

0

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

آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في
(عرض المرفق) الجمعية

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف

(عرض المرفق) تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

ّ
ّلم يتّم اختيار أّي ملف

ّ
اختيار ملف
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حفظ واستمرار السابق 

السجالت اإلدارية

سجل العضوية في الجمعية
العمومية

النعم

مالحظات

سجل إلكتروني

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

النعم

مالحظات

سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

النعم

مالحظات

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

النعم

مالحظات

السجالت الفنية

سجل النشاطات

النعم

مالحظات

برنامج إلكتروني 

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
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حفظ واستمرار السابق 

(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) 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

إناثذكوررقم الجوالاسم المسؤول عن الوحدة
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حفظ واستمرار السابق 

9665XXXXXXXXعدد المتطوعينعدد المتطوعين

إجمالي عدد ساعات المتطوعينالمسجلين في منصة التطوع

حفظجديد 

اسم المسؤول
عن الوحدة

عددالجوال
المتطوعين

ذكور

عدد
المتطوعين

اناث

المسجلين في
منصة التطوع

إجمالي عدد ساعات
المتطوعين

 

بشاير فارس
العويش

9665031685661133433254
حذفتعديل 

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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رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

ة ونتائج مؤثرة في االستقرار واإلسعاد األسري ة متعلمة ومستدامة تسعى لتنمية األسرة بإتقان مهني وأمانة أخالقيَّ يَّ

 لالئحة األساسية
ً
أهداف الجمعية التعاونية وفقا

تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين أبناء المجتمع .

تشجيع وإعانة الشباب على الزواج وتذليل ما يعترضهم من عقبات مادية ومعنوية .

المساهمة في الحد من الظواهر السلبية مثل : العزوبية والعنوسة والزواج من الخارج وغالء المهور بتوعية المجتمع بآثارها السلبية
عليها

القيام بالدور التوعوي والتثقيفي حول األسرة والزواج بالسبل الممكنة .

السعي للتوفيق بين راغبي الزواج لتكوين حياة أسرية على أساس ناجح .

المساهمة في تخفيف ما يتعرض األسرة من مشكالت تعيقها عن أداء وظائفها .

دعم الجهود الرامية إلجراء البحوث والدراسات الوثيقة المتعلقة باألسرة .

إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الطالق الناجم عن الزواج العشوائي .

توعية الشباب بحقوق وواجبات الحياة الزوجية بجميع الوسائل واألساليب العلمية والحضارية المناسبة

القيام باإلرشاد األسري وإصالح ذات البين .

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

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 )

ّ
ّ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

 

ج إلىبرا ية الرا ج البرا ن ة ن509150000014300000حز عرضض

اضافة رسالة

اضافة هدف
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حفظ واستمرار السابق 

برامج
االستثمار
االجتماعي

حزمة من البرامج الرامية إلى
المساهمة في بناء جيل واع و قادر

على تحقيق ذاته و تنمية مجتمعه و
وطنه

ضمن50915000.00143000.00
النطاق

عرض
المرفق

 

برامج
التنمية
األسرية

حزمة من البرامج الرامية إلى
المساهمة في تكوين و إرشاد و
تمكين األسر بشرائحها المختلفة
إلكسابها مزيًدا من االستقرار و

السعادة

ضمن9640115500.00264600.00
النطاق

عرض
المرفق

 

حذفتعديل

حذفتعديل

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين

نوع المساعدات

اختر ..

اجمالي مبلغعدد المستفيدين / غير سعودينعدد المستفيدين / السعودين
المساعدات

حفظجديد

 اجمالي مبلغ المساعداتمستفيدين / غير سعودينمستفيدين / سعوديننوع المساعدات

120120000أخرى
حذفتعديل 

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

 كشف الحضورالفئة المستهدفةتاريخ البرنامجمقدم البرنامجاسم البرنامج

عرض المرفقالعاملين02/08/2021جميل بن محمد المفرجتطبيقات برنامج الزووم في العمل
 

عرض المرفقمجلس اإلدارة02/16/2021د . حامد بن عمر كنعانمجلس اإلدارة الفعال
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