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 هـ  05/06/1442

 اعتماد النموذج الشامل 

 قرار إداري

 م 2020اعتماد النموذج الشامل لعام 

 

إدارة   مجلس  لرئيس  الممنوحة  الصالحيات  على  الشباب  بناء  طاقات  جمعية 

 ( ولما تقتضيه المصلحة، فقد تقرر ما يلي: 1312)ترخيص رقم: 

 

الشامل على منصة  أواًل:   النموذج  الجمعيات اعتماد  الخاصة بحوكمة  اإلفصاح 

 )أريب(. 

 .جمعيةلل اإللكتروني موقع الت النموذج الشامل على بيانانشر  ثانيًا:

 سائلين اهلل التوفيق والسداد

 

 دارة  اإلرئيس مجلس  
 

 
 سامي بن عبدالرحمن المهنا  
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  البيانات األساسية 

بيانات الجمعية

االسم الرسمي للجمعية

طاقات شباب

اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايرًا لالسم الرسمي)

طاقات الشباب

التصنيف النوعي

الخدمات االجتماعية

التصنيف الفرعي االول

خدمات الفئات االجتماعية

التصنيف الفرعي الثاني

خدمات الشباب والنشء

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

المشاريع أصحاب

 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

1312

تاريخ تسجيل الجمعية
(ميالدي)

09/16/2019

تاريخ انتهاء الشهادة - إن
وجد (ميالدي)

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 وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

النعم

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة الريـــاض

المدينة

الرياض

الحي

السويدي الغربي

اسم الشارع

طريق حمزة بن عبد المطل

رقم المبنى

9013

الرمز البريدي

12991

صندوق البريد

0

الرقم اإلضافي

3934
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رقم الجوال

966536460646

الهاتف

0114060616

الفاكس

0

اختر الموقع الجغرافي  
من الخريطة

نوع المقر

ايجار

الموقع االلكتروني

/https://tshabab.sa

البريد االلكتروني

info@tshabab.sa

بيانات التواصل االجتماعي

Twitter تويتر

https://twitter.com/TShababSA

Instagram انستقرام

s://www.instagram.com/tshababsa

Facebook فيسبوك

https://facebook.com/XXXXX

الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التعبئة وليس
تحت اإلنشاء

النعم

البريد اإللكتروني مفعل

النعم

النطاق الجغرافي

 النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

الكل

منطقة الحدود الشمالية
المنطقة الشرقيـــة

منطقة الباحــة
منطقة الجـــوف
اض الري منطقة

مركز التنمية االجتماعية

مركز التنمية االجتماعية بالرياض

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

3

الموظفين (إناث)

0

الموظفين
(سعوديون)

2

الموظفين (غير
سعوديون)

1

الموظفين (دوام
كلي)

3

الموظفين (دوام
جزئي)

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - سعوديون)

2

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - الغير
سعوديون)

1

عدد أعضاء الجمعية العمومية

العدد الحالي
(ذكور)

18

العدد الحالي
(اناث)

0

العدد بداية العام
(ذكور)

18

العدد بداية العام
(اناث)

0

العدد نهاية العام
(ذكور)

18

العدد نهاية العام
(اناث)

0

التغير في عدد أعضاء عن الالئحة

هل يوجد تغيير في عدد أعضاء عن
الالئحة؟

النعم
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حفظ واستمرار

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية
العادية (2019)

0

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير
العادية (2019)

0

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (2019)

4

أخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية
للجمعية

2020

إرفاق التقرير

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  بيانات األعضاء 

 

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 مؤسسذكر1047491558سامي عبد الرحمن محمد المهنا

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1087997035عبدالمجيد بدر العسكر

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1050708047سلطان سعد منصور القحطاني

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1052753538سالم فهيد سالم القحطاني

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1083881159حسن احمد عبدهللا الشمراني

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1085097465عبد المحسن خالد إبراهيم البكيري

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1096742166ابراهيم بن علي بن قعود

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف
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| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1070867740ظافر بن فهد بن مانع الشبوي

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1045559950سحيم سعيد سويلم القحطاني

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1073272104أحمد عوض خلف الجمعه

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1086597273عمر سعد بن حمد ال الشيخ

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1080627944فهد سعود ناصر ابوخليل

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1084789757سعد محمد عبدهللا الزعاقي

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1083411874سلطان بن ثاني عبيد العتيبي

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1096390651سلمان محمد بن غشام الشبانات

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1037883871عبدالعزيز عبدهللا ناصر اليحيى

| عضو جمعية عمومية | عضو مؤسسذكر1082268648عبدهللا محمد عبدهللا الراجح

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف
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حفظ واستمرار السابق 

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1088477193عزام سعود عبدالعزيز الشثري

| عضو قياديذكر1088603392عبدالمحسن بن يحيى الحسيني

| محاسبذكر2192556351رشيد محمد ملهي قائد

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  (الجمعيات االهلية) اللجان 

 

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

رئيساسم اللجنةنوع اللجنة
اللجنة

تاريخ بدءالعدد
العمل

قرار
التكوين

 

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل مجلس اإلدارة

لجنة تنمية الموارد
المالية للجمعية

سحيم
القحطاني

عرض202/13/2020
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل مجلس اإلدارة

فهد أبولجنة الحوكمة
خليل

عرض202/13/2020
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل مجلس اإلدارة

سلمانلجنة الضبط المالي
الشبانات

عرض202/13/2020
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل مجلس اإلدارة

فهد أبولجنة التوظيف
خليل

عرض202/13/2020
الملف

لجنة دائمة/ مؤقتة مكّونة من
قبل مجلس اإلدارة

لجنة المشاريع
والمبادرات

عبد العزيز
اليحيى

عرض302/13/2020
الملف

لجنة تنفيذية مكّونة من
مجلس اإلدارة

عرض202/13/2020 اللجنة التنفيذية
الملف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  اإلجتماعات 

الرجاء تحديد نوع االجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية
العادية (2019)

اجتماعات الجمعية العمومية غير
العادية (2019)

اجتماعات مجلس اإلدارة
(2019)

اجتماعات اللجان
الدائمة

تاريخ االجتماع
(ميالدي)

محضر االجتماع و قائمة الحضور

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

هل تم تنفيذ القرارات

النعم

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظجديد 

تاريخ
االجتماع

محضر
االجتماع
و قائمة
الحضور

سبب
عدم

التنفيذ

  أهم القرارات

عرض02/03/2020
المرفق

ال
يوجد

اعتماد نتائج مسرعة األعمال مع
جمعية تنامي- متابعة جمعية تنامي

إلتمام مشروع مسرعة األعمال
وتسليم المتبقي من األعمال- اعتماد
رقم الجوال (0536460646) ليكون
وسيلة االتصال الرئيسية للجمعية،
مع اعتماد البريد اإللكتروني الرسمي

ومواقع التواصل االجتماعي للجمعية
-

عرض07/06/2020
المرفق

ال
يوجد

اعتمد المجلس اللوائح األساسية
للجمعية: • الئحة تنظيم العمل •

الئحة السياسات المالية
والمحاسبية • الئحة الصالحيات •

الوصف الوظيفي • النماذج وأوصى
بمراعاة إخراجها على الهوية

اإلعالمية للجمعية مع نشرها على
الموقع اإللكتروني للجمعية- اعتمد

المجلس مقر الجمعية

تعديلالممنوعين في االجتماع

حذف

تعديلالممنوعين في االجتماع

حذف
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حفظ واستمرار السابق 

عرض10/25/2020
المرفق

ال
يوجد

وافق المجلس على تعيين األستاذ
عبد الرحمن البعداني في وظيفة

مساعد إداري متفرغ. - اطلع
المجلس على نتائج المقابالت

الوظيفية لوظيفة المدير التنفيذي
ووافق على تعيين األستاذ: راكان بن
تركي النفيعي مديرًا تنفيذيا متفرغًا
للجمعية. وأوصى المجلس بالرفع

للوزارة الست

عرض12/20/2020
المرفق

ال
يوجد

أوصى المجلس بإنجاز إقفال السنة
المالية 2020 وبدء التنسيق مع

المراجع القانوني المعين من الوزارة.
كما أوصى المجلس بتفعيل

الخدمات اإللكترونية للبنوك الحالية
مع فتح حساب للجمعية في بنك

الجزيرة. - أوصى المجلس بالتحضير
واإلعداد للجمعية العمومية وتحديد

األسبوع ا

تعديلالممنوعين في االجتماع

حذف

تعديلالممنوعين في االجتماع

حذف
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  تفاصيل مجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة - حسب بيانات الالئحة األساسية

عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقًا لالئحة
األساسية للجمعية

7

الحد األدنى المحقق للنصاب لعقد
اجتماعات مجلس اإلدارة

4

رقم دورة مجلس اإلدارة الحالي

1

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي
(ميالدي)

09/16/2019

تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي
(ميالدي)

09/16/2023

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

18

عدد المعينين من الوزارة

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 ملّف اختيار ملّف

الئحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم األجور
والرواتب, والمكافآت, والترقيات, واإلجازات, ومكافأة نهاية

(عرض المرفق) الخدمة ، وغيرها
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حفظ واستمرار السابق 

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

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

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

(عرض المرفق) تفعيل الميثاق األخالقي للجمعية

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  السجالت اإلدارية 

حفظ واستمرار السابق 

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 المستفيدين من المساعدات المالية والعينية، ويتضمن التالي :( اسم المستفيد ، رقم هويته، جنسيته ، مجال المساعدة
كـ ‘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

الجمعية ال تقدم مساعدات مالية وعينية للمستفيدين وإنما برامج وأنشطة
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  السياسات 

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 ملّف اختيار ملّف

(عرض سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات
المرفق)

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

(عرض المرفق) سياسة خصوصية البيانات

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

(عرض المرفق) سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

(عرض المرفق) سياسة جمع التبرعات

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

(عرض المرفق) آلية إدارة المتطوعين

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

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

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

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

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  اإلفصاح 

اإلفصاح عن الوثائق

وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة
بالجمعية

موقع
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالنموذج الشامل
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعسياسة تضارب المصالح
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالقوائم المالية
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

سياسة الخصوصية و االحتفاظ
بالوثائق وإتالفها

موقع
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعأسماء أعضــاء مجالـس اإلدارة
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

أسماء الموظفين القياديين في
الجمعية

موقع
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

بيانات الشخص المسؤول عن
االحتفاظ بالسجالت و الوثائق

موقع
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
الطلب

ال يفصح
عنها

ال
توجد

موقعالتقرير السنوي
الجمعية

ُتفصح مباشرة عند
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 نقدُا ؟

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
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حفظ واستمرار السابق 

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

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لـعضو 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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( 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 

 

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

تمكين طاقات الشباب من خالل بيئات نوعية وشراكات فاعلة
حذف

أهداف الجمعية التعاونية وفقًا لالئحة األساسية

المساهمة في بناء قدرات الشباب وفق االحتياجات الشخصية والمجتمعية

تقديم البرامج والمبادرات الستثمار أوقات الش باب بشكل إيجاب ي

تمكين الطاقات الشبابية المن تجة من المشاركة في التنمية وتحقيق االك تفاء الذات ي

معالجة قضايا الشباب في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم االجتماعية

حذف

حذف

حذف

حذف

البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو النشاط أو
الخدمة

إجمالي عدد المستفيدينوصف للبرامج والخدمات والنشاطات

 المقصود عدد األفراد وليس األسر 

هل البرنامج ضمن نطاقالمصروفاتاإليرادات
الخدمة الجغرافي؟

النعم

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

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

حفظجديد

اضافة رسالة

اضافة هدف
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نوع
البرنامج

أو
النشاط

أو الخدمة

وصف للبرامج
والخدمات

والنشاطات

إجمالي عدد
المستفيدين

نطاقالمصروفاتاإليرادات
الخدمة

الجغرافي

كشف
الحضور

 

بودكاست
طاقة

6 حلقات صوتية
ومرئية تناقش عدة
مواضيع متفرقة
للشباب والفتيات

ويتم نشرها في جميع
مواقع التواصل

االجتماعي

ضمن3000040000.0040000.00
النطاق

عرض
المرفق

التمكين
الشخصي

مبادرة تسعى
الكتشاف مجال
شغف الشاب

ومواهبه وتحديد
أهدافه ورسم رؤية
شخصية تساعده

على التمكين
الشخصي والقيام
بدوره في تنمية

المجتمع وتحقيق
تأثيره االجتماعي من

خالل مقاييس
وجلسات إرشادية

ونماذج عمل محكمة.

ضمن3350000.0050000.00
النطاق

عرض
المرفق

اللقاءات
المعرفية

دراية

عقد لقاءات افتراضية
ودورية للكفاءات
المتخصصة في
الجهات المهتمة
بالشباب بمختلف

شرائحهم
وقطاعاتهم ومناطق
عملهم، تعرض من
خاللها الموضوعات

والتقارير واإلسهامات
العلمية والعملية
المتعلقة بالعمل

التنموي مع الشباب،
ويتاح عبرها النقاش

والحوار بين
المشاركين.

ضمن60044250.0044250.00
النطاق

عرض
المرفق

مشروع
رائد

الصيفي

برنامج يهتم بالشباب
كونهم رواد

المستقبل من خالل
طرح برامج مخصصة

وفعالية تهتم
بجوانبهم الريادية

ضمن18030000.0030000.00
النطاق

عرض
المرفق

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف

تعديل

حذف
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حفظ واستمرار السابق 

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين

نوع المساعدات

اختر ..

عدد المستفيدين /
السعودين

عدد المستفيدين / غير
سعودين

اجمالي مبلغ
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 ملّف اختيار ملّف

حفظجديد
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 إرسال النموذج الشامل

إرسال النموذج الشامل 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 المرفقات والمستندات التي تم إرفاقها من الفيروسات
الضارة أو مواد أو بيانات أو معلومات تتضمن تشويهًا للسمعة أو انتهاكًا للقوانين، كما أبدي موافقتي دون قيد أو

شرط على تحميل أو نقل أي ملفات
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