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بيانات الجمعية

االسم الرسمي للجمعية

جمعية الرضاعة الطبيعية

 لالسم الرسمي)
ً
اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايرا

جمعية الرضاعة الطبيعية

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 ؟

إناث

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

1624

تاريخ تسجيل الجمعية (ميالدي)

12/23/2019

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد
(ميالدي)

02/12/2026

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 الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

النعم

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة الريƠƠƠاض

المدينة

الرياض

الحي

حي المصيف

اسم الشارع

طريق االمام سعود

رقم المبنى

3936

الرمز البريدي

12466

صندوق البريد

6572

الرقم اإلضافي

6572

رقم الجوال

966556660586

الهاتف

112108176

الفاكس

اختر الموقع الجغرافي من112108176 
الخريطة

نوع المقر

ايجار

الموقع االلكتروني

Breastfeeding Association

البريد االلكتروني

breastfeedksa1@gmail.com

بيانات التواصل االجتماعي

Twitter تويتر

https://twitter.com/SBFA2020

Instagram انستقرام

/https://www.instagram.com/sbfa2020

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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 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 بالرياض

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

0

الموظفين (إناث)

5

الموظفين
(سعوديون)

5

الموظفين (غير
سعوديون)

0

الموظفين (دوام
كلي)

5

الموظفين (دوام
جزئي)

0

إجمالي رواتب
الموظفين

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - سعوديون)

5

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - الغير
سعوديون)

0

عدد أعضاء الجمعية العمومية

العدد الحالي (ذكور)

7

العدد الحالي (اناث)

47

العدد بداية العام
(ذكور)

7

العدد بداية العام
(اناث)

47

العدد نهاية العام
(ذكور)

7

العدد نهاية العام
(اناث)

47

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)

1

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (2021)

4

أخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2021

(عرض المرفق) إرفاق التقرير

No file chosen Choose File
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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 مؤسسانثى1066587419د.فاطمة يوسف الجعوان
 

| عضو مجلس إدارةانثى1016160051د. لولوة محمد المحيطيب
 

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسانثى1021239668د. منال محمد خورشيد
 

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسانثى1039197544أ. هيفاء بكر البكر
 

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسانثى1018746089د. مريم سالم النويمي
 

| عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسانثى1051432019د. نورة حمد الخرجي
 

| عضو مجلس إدارةانثى1032297259د. وفاء حمد التويجري
 

| محاسبانثى1065376111وئام محمد الركف
 

| عضو جمعية عموميةانثى1013598972د. عهود سليمان العريفج
 

| عضو جمعية عموميةانثى1024791111د. صافيناز محمد سالمة
 

| عضو جمعية عموميةانثى1041315076أ. ليلى دخيل الثبيتي
 

| المدير التنفيذي | عضو مؤسس | عضو قياديانثى1045792510البندري عبدالرحمن ال الشيخ
 

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض
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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

قرار التكوينتاريخ بدء العملالعددرئيس اللجنةاسم اللجنةنوع اللجنة

عرض الملف301/03/2022اللجنة التنفيذيةلجنة تنفيذية مكّونة من مجلس اإلدارة
حذفعرض 
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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
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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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رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

رضاعة طبيعية تعزز سالمة األم والطفل من خالل برامج نوعية وشراكات استراتيجية
حذف

 لالئحة األساسية
ً
أهداف الجمعية األهلية وفقا

تعزيز ثقافة الرضاعة الطبيعية في المجتمع

تمكين األمهات المرضعات وتعزيز دورهن في سالمة المجتمع

تأهيل العاملين والمهتمين في مجال الرضاعة الطبيعية

اعداد الدراسات المتخصصة في مجال الرضاعة الطبيعية

تطوير البنية المؤسسية وتعزيز االستدامة المالية

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 )

No file chosen Choose File

حفظجديد

نوع البرنامج
أو النشاط أو

الخدمة

إجمالي عددوصف للبرامج والخدمات والنشاطات
المستفيدين

نطاقالمصروفاتاإليرادات
الخدمة

الجغرافي

كشف
الحضور

تمكني
حولين

محاضرات تثقيفية للعامة تقدم
عن بعد على منصة زووم تقدم

مرة اسبوعيا

ضمن654144000.002000.00
النطاق

عرض
المرفق

 

دورة اعداد
المرشدات

دورات تدريبية مكونة من محاضرات
وورش عمل مقدمة لسيدات

وفتيات المجتمع الدورات تعتمد
منهج منظمة الصحة العالمية

واليونيسيف في المشورة في
الرضاعة الطبيعية وتغذية صغار

األطفال

ضمن77216000.001500.00
النطاق

عرض
المرفق

 

صحيةدورة نشأة أي تطلبات ن ن2916000000166600هي عرضض

حذفتعديل

حذفتعديل

اضافة رسالة

اضافة هدف
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حفظ واستمرار السابق 

دورة
مستشفيات

صديقة
الطفولة

هي من متطلبات أي منشأة صحية
تقدم الخدمة لألمهات واألطفال

عند التقييم كمستشفى صديق
للطفل

ضمن29160000.001666.00
النطاق

عرض
المرفق

حذفتعديل 

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين

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

No file chosen Choose File

حفظجديد
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