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 اتلواصل بيانات  -ب

 بيانات اتلواصل 
 23622-4001جدة   - 4 انلعيم – بو الفتح اأمحد  6960 العنوان الوطين 

 6960 رقم املبن 
 أمحد ابو الفتح اسم الشارع 

 منطقة مكة املكرمة املنطقة 

 املوقع اجلغرايف
 )خريطة(

 23621شارع سعود خمتار، انلعيم، جدة 

 
 4انلعيم  الح 

 جدة  املدينة 

 23622 الرمز الربيدي 
 4001 ضايف   الرقم اإل

 121391جدة  117011    د صندوق الربي
 0566900011 رقم جوال اجلمعية 

 012-6900011 اهلاتف
 012-6900087 الفاكس 
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 www.shaqaiq.org.sa اإللكرتوين املوقع  
    shaqaiq@shaqaiq.org.sa الربيد اإللكرتوين 

 حسابات وسائل اتلواصل االجتمايع

 

 ( نعم             )   ( ال     ) املوقع اإللكرتوين يعمل وقابل لدلخول أثناء تعبئة انلموذج وليس حتت اإلنشاء
 ( نعم             )   ( ال      ) الربيد اإليلكرتوين مفعل

 الفروع واملاكتب  -ت

 ( ال   نعم             )    (  )هل دلى اجلمعية فروع؟ 
 عدد الفروع حتت إدارة اجلمعية:-

 ( ال  ( نعم             )     )ماكتب؟  اجلمعيةهل دلى 
 إدارة اجلمعية: عدد املاكتب حتت -

 اسم مدير الفرع  املوقع اجلغرايف )خريطة( العنوان اسم الفرع 
 رقم اتلواصل

 إرفاق موافقة الوزارة )اهلاتف/ اجلوال( 

      
      

 رقم اتلواصل اسم مسؤول املكتب  املوقع اجلغرايف )خريطة( العنوان اسم املكتب 
 )اهلاتف/ اجلوال( 

 إرفاق موافقة الوزارة

      
      

www.shaqaiq.org.sa 

alshaqaiq 

shaqaiq صفحة مجعية الشقائق الرسمية 

shq26 

alshaqaiq 

   shaqaiq@shaqaiq.org.sa مجعية الشقائق 
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 اإلداريةابليانات  .3

 عضاء املؤسسون األ -أ

 

  

 أسماء األعضاء املؤسسي  م اء املؤسسي أسماء األعض م
 ادلكتور حممد بن عبدالعزيز بن حممد الصعب  16 الشيخ عبد اهلل بن عبدالرمحن حممد العثيم  1

 ادلكتور سمري بن أمحد بن مجيل منصوري  17 الشيخ عبداهلل بن داود بن سليمان الفايز 2

 صالح بن سعد الشهيب سعد بن  ادلكتور  18 املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل حممد حنيف 3

 ادلكتور ضياء بن تاج ادلين بن احلاج حسني 19 الشيخ عبداهلل بن دخيل اهلل بن مسلم املحمدي  4

 ادلكتور مجيل بن حممد بن عيل رشقاوي  20 ادلكتور عدنان بن أمحد بن حسن ابلار 5

 حممد مالك   زة بن خليلادلكتور مح 21 الشيخ عبداهلل بن عبداخلالق بن رافعه )رمحه اهلل(  6

 ادلكتور طارق بن إبراهيم حسن مهنا  22 الشيخ صالح بن إبراهيم بن سليمان العليان 7

 ادلكتور عبداهلل بن سعيد بن أمحد الغامدي 23 ادلكتور عبدالعزيز بن حسني بن إبراهيم الصويغ  8

 بن حممد اجلهيناألستاذ أمحد بن محيد  24 الشيخ خادل بن عبداهلل بن حممد الشربيم 9

 األستاذ عيل مجال ادلين بن أمحد بن هيجان 25 الشيخ عمر بن عبود بن حممد العمودي 10

 األستاذ حممد بن صبيان بن خبيت اجلهين 26 الشيخ حسن بن اعيل بن أمحد حيىي 11

 الشيخ فريد بن عثمان بن حبيب عبيد اهلل  27 ادلكتور نبيل بن حممد بن صالح املشيقح 12

 املهندس حممد بن عبداهلل بن عمر بن سلمان  28 عبداهلل بن عبداملعني بن عبداهلل العوف العميد  13

 األستاذ حممد بن حامد بن حممد احلازيم 29 ادلكتور عبدالقادر بن طاش بن حممد طاش )رمحه اهلل(  14

 داملطلب بوقس عب بن ادلكتور هيثم بن عبداهلل  30 ادلكتور مازن بن عبدالرزاق بن حممد بليله  15
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 بيانات أعضاء اجلمعية العمومية  -ب

 

 اسم العضو  م

ية 
س

جن
ال

 

س 
جن

ال
 

 تاريخ امليالد رقم الهوية

نة 
دي

امل
 

 البريد اإللكتروني  رقم الجوال تاريخ االلتحاق جهة العمل

نوعية 

 العضوية 
)عامل/ منتسب/ فخري/ 

 شرفي(

االنتظام في دفع 

 االشتراكات
يوجد سجل منتظم/ ال )منتظم/ غير 

 شتراكات محدث/ ال يوجد رسوم(ا

هل تم منح 

بطاقة عضوية 

 ؟ للعضو

 منتظم عامل salahgalal9889@gmail.com 555135858 هـ1426/10/20 متقاعد جدة هـ 1376/7/1 1017550201 ذكر سعودي عبد هللا بن عبد الرحمن محمد العثيم 1
 ال

2 
 منتظم عامل nabil_moshaigeh@hotmail.com 505642393 هـ1426/10/20 جامع امللك سلمان بن عبدالعزيز بحي األندلس جدة هـ 1392/3/30 1003728506 ذكر سعودي نبيل بن محمد صالح املشيقح

 ال

3 
 منتظم عامل alghamdi@kau.edu.sa 505661367 هـ1426/10/20 جامعة امللك عبد العزيز جدة هـ 1383/7/1 1005614183 ذكر سعودي عبد هللا بن سعيد أحمد الغامدي

 ال

4 
 منتظم عامل saadshohaib@gmail.com 505649463 هـ1426/10/20 جامعة امللك عبد العزيز  -كلية الطب  جدة هـ 1376/7/1 1028092060 ذكر سعودي سعد بن صالح سعد الشهيب

 ال

5 
 منتظم عامل alsaabm@gmail.com 503356886 هـ1426/10/20 جامعة جدة جدة هـ 1392/5/14 1009180728 ذكر سعودي محمد بن عبد العزيز الصعب

 ال

6 
 منتظم عامل mohdalhazmi@gmail.com 505654262 هـ1426/10/20 صاحب مجموعة الحازمي للتجارة واملقاوالت جدة هـ 1378/7/1 1034192870 ذكر سعودي محمد بن حامد محمد الحازمي

 ال

7 
 منتظم عامل mohnofi@yahoo.com 505606604 هـ1426/10/20 ال يوجد جدة هـ 1376/7/1 1036315644 ذكر سعودي عبد هللا بن عبد املعين عبد هللا العوفي 

 ال

8 
 منتظم عامل dia@drdia.com 506630838 هـ1426/10/20 التخصصات الطبية الدقيقةمركز  جدة هـ 1380/7/1 1022536815 ذكر سعودي ضياء بن تاج الدين حسين

 ال

9 
 منتظم عامل faridoh@gmail.com 505624157 هـ1426/10/20 الخطوط السعودية جدة هـ 1375/7/1 1003968557 ذكر سعودي يم عبيد هللا ن حبيب ابراهفريد عثمان ب

 ال

10 
 منتظم عامل drjamilsa@hotmail.com 504680675 هـ1426/10/20 الهيئة امللكية بالجبيل جدة هـ 1378/7/1 1005666761 ذكر سعودي جميل بن محمد علي شرقاوي 

 ال

11 
 منتظم عامل saadalgurashi@yahoo.com 505650938 هـ1426/10/20 متقاعد جدة هـ 1384/7/1 1011097274 ذكر سعودي سعد بن عبد هللا بن راجح القرش ي

 ال

12 
 منتظم عامل asaady@zfp.com 506667070 هـ1426/10/20 قطاع خاص جدة هـ 1371/7/1 1000439958 ذكر سعودي عبد هللا بن سعد سعدي املغذوي 

 ال

13 
 منتظم عامل yabomilha@yahoo.com 505617899 هـ 1428/6/14 متقاعد جدة هـ 1384/7/6 1027300274 ذكر سعودي يزيد بن سعيد عبد الوهاب ابو ملحه

 ال

14 
 منتظم عامل amn1388@hotmail.com 504607127 هـ 1428/6/14 ز الطبية بجدةمدينة امللك عبدالعزي جدة هـ1388/11/13 1004082465 ذكر سعودي أيمن بن محمد حسين نوح

 ال

15 
 منتظم عامل mansour@rafed.org 505906363 هـ 1430/6/14 شركة وقف رافد جدة هـ 1378/7/1 1018350833 ذكر سعودي منصور بن أحمد كمال صبري 

 ال

 منتظم عامل ish1399@gmail.com 566066091 هـ 1433/6/14 ال يوجد جدة هـ 1389/10/5 1057107482 ذكر سعودي إبراهيم بن سليمان بن حمد الخميس 16
 ال

 منتظم عامل abdulaziz@asic.com.sa 505605085 هـ 1433/6/14 شركة عبدالعزيز السريع االستثمارية جدة هـ 1382/7/1 1017816024 ذكر سعودي بن ناصر عبدالعزيز السريع  عبدالعزيز  17
 ال

 منتظم عامل ehab.fh.lawyer@gmail.com 505585073 هـ1439/12/19 جامعة أم القرى  جدة هـ1409/2/13 1056909763 ذكر سعودي فؤاد عبدالوهاب حلواني  ب بنإيها 18
 ال
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 ال يوجد اللجان ادلائمة/ املؤقتة املكونة من قِبل اجلمعية العمومية:  -ت

اسم  
 اللجنة 

 نوع اللجنة 
 )دائمة/ مؤقتة(؟ 

ئيس  اسم ر
 للجنة ا

عدد  
تاريخ بداية   اختصاصها  أعضائها

 عمل اللجنة 
 اللجنة تاريخ نهاية عمل  

 )يف حال اكنت اللجنة مؤقتة( 
 هل يوجد عضو جملس إدارة يف اللجنة ادلائمة؟ 

 )نعم/ ال( 
إرفاق قرار  

 تشكيل اللجنة 
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 بيان بأعضاء جملس إدارة اجلمعية  -ث

 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد أعضاء املجلس 

د أمحبن منصور  ابليان
 صربي كمال 

حسي  حممد بن أيمن 
 نوح

حامد حممد  بن  حممد
إبراهيم بن سليمان  عبداهلل راجح القرش بن سعد  احلازيم

 بن محد اخلميس 
عبد  بن  هللاعبد

 املعي عبداهلل العويف
عيل   حممدبن مجيل 

 رشقاوي عباس 
لعزيز بن نارص  اعبد

 عبدالعزيز الرسيع 
 1017816024 1005666761 1036315644 1057107482 1011097274 1034192871 1004082466 1018350833 رقم اهلوية

 سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  اجلنسية

 رجل  رجل  رجل  رجل  رجل  رجل  رجل  رجل  )رجل/امرأة( اجلنس

 ه1382/7/1 ه1378/7/1 ه1376/7/1 ه1389/10/5 ه1384/7/1 ه1378/7/1 ه1388/11/13 ه1378/7/1 تاريخ امليالد 

بكالوريوس هندسة  املؤهل 
 بكالوريوس  ماجستري+ الزمالة الكندية عمارة وختطيط 

بكالوريوس هندسة كهربائية/ 
ماجستري يف ادلعوة واثلقافة 

 اإلسالمية
دكتوراه جراحة وجه  بكالوريوس  بكالوريوس 

 ماجستري ادارة أعمال  وفكني

مدينة امللك عبدالعزيز  رشكة وقف رافد جهة العمل الرسمية 
 الطبية

صاحب جمموعة احلازيم  
 للتجارة واملقاوالت 

رشكة عبدالعزيز الرسيع   اهليئة امللكية باجلبيل ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 
 االستثمارية 

استشاري ورئيس قسم   املدير العام املسىم الوظيف 
 اسنان االطفال 

 رئيس جملس االدارة  استشاري  عميد متقاعد  متقاعد  متقاعد  املدير العام

 0505605085 0504680675 0505606604 0566066091 0505650938 0505654262 0504607127 0505906363 رقم اجلوال

 mansour@rafed.org amn1388@hotmail.com mohdalhazmi@gmail.com saadalgurashi@yahoo.com ish1399@gmail.com mohnofi@yahoo.com drjamilsa@hotmail.com abdulaziz@asic.com.sa الربيد اإللكرتوين 

 عضو جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة  أمني الصندوق واملرشف املال  نائب رئيس جملس اإلدارة  رئيس جملس اإلدارة  الوظيفة باملجلس

سنة 11 سنوات 4 اخلدمة باملجلسة مد
 

سنة 15
 

شهور   10سنوات و 9 سنوات 4 سنة 11
 

شهور  8سنة و 2
 

 شهور  8سنة و 2

ه1437/8/12 ه1430/6/14 ه1426/4/20 ه1430/6/14 ه1437/8/12 تاريخ االتلحاق 
 

 ه1437/8/12 ه1437/8/12 ه1430/6/14

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  املاكفأة إن وجدت 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل العضو مقيم يف منطقة املقر الرئيس 

 انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب )انتخاب/ تعيي من الوزارة(طريقة االتلحاق 
حالة كون االتلحاق باتلعيي من الوزارة يف 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يان السبب يرىج ب

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم )نعم/ ال/ ال يمكن اتلحقق(العضو مستقل 
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 ال يوجد  اللجان ادلائمة/ املؤقتة املكونة من قبل جملس اإلدارة: -ج

اسم  
 اللجنة 

 نوع اللجنة 
 مؤقتة(؟ )دائمة/ 

اسم رئيس  
 اللجنة 

عدد  
ة  تاريخ بداي  اختصاصها  أعضائها

 نة عمل اللج
 تاريخ نهاية عمل اللجنة 

 )يف حال اكنت اللجنة مؤقتة( 
 هل يوجد عضو جملس إدارة يف اللجنة ادلائمة؟ 

 )نعم/ ال( 
إرفاق قرار  

 تشكيل اللجنة 
         
         

 ال يوجد  جملس اإلدارة: اللجنة اتلنفيذية املكونة من قبل   -ح

 إرفاق قرار تشكيل اللجنة  تاريخ نهاية عمل اللجنة  تاريخ بداية عمل اللجنة  صالحياتها املهام املفوضة فيه  اء اللجنة قائمة بأعض عدد أعضائها  اسم رئيس اللجنة 
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 املدير اتلنفيذي: -خ

  

 املدير العام 
 مكة املكرمة العنوان: املنطقة  جنوى طلحة منصور خطاب االسم

 جدة  املدينة  1004502975 رقم اهلوية 
 املطار الح  سعودية اجلنسية 

 املطار الشارع  ه09/12/1394 تاريخ امليالد 
 8498 رقم املبن  امرأة ( رجل/امرأة) اجلنس 

ـ  صندوق الربيد  بكالوريوس نظم معلومات إدارية املؤهل
 23636 الربيدي الرمز  21 سنوات اخلربة 

 4187 الرقم اإلضايف  يلك دوام )يلك/ جزيئ( 
 5682367880 رقم اجلوال  ساعة  03 ألسبوعية سااعت العمل ا

 kattab.naj@gmail.com الربيد اإللكرتوين  ـ املسىم الوظيف )يف حال اكن ادلوام جزئيا( 
   ـ جهة العمل )يف حال اكن ادلوام جزئيا(

   ريال  10600 الراتب الشهري 
   اجلمعية  اجلهة اليت تتحمل الراتب
   11 مدة خدمته يف اجلمعية 

   نعم  باتلأمينات )نعم/ال(  جلمس
   مرفق إرفاق قرار تعيي املدير اتلنفيذي من جملس اإلدارة 

   نعم  هل تم أخذ موافقة الوزارة ىلع تعيي املدير؟ )نعم/ال( 
   مرفق تعيي املدير اتلنفيذي إرفاق موافقة الوزارة ىلع 
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 نعم شهور 7سنة و12 شهور 4+ة سن11 دال يوج  اجلمعية 10600 30 يلك املدير العام بكالوريوس نظم املعلومات اإلدارية سعودية امرأة 1004502975 جنوى طلحة منصور خطاب  1
 نعم ومي5+شهنيسنوات+ 6 ومي5+شهنيسنوات+ 6 دال يوج  ةاجلمعي 6810 30 يلك مديرة الشؤون اإلدارية واملايلة ماجستري اإلدارة الرتبوية اتلعليمية سعودية امرأة 1039806136 سمية عدنان أمحد ابلار  2
 نعم ومي6شهور+4سنوات+11 ومي6شهور+4سنوات+4 دال يوج  اجلمعية 4515 30 يلك اخصائية موارد برشية بكالوريوس إدارة وتنظيم املوارد البرشية سعودية امرأة 1038863831 سالمة مسلم املحياوي  اغدة 3
 نعم ومي17شهور+2سنوات+6 ومي17شهور+6سنوات+4 50% اجلمعية 5600 30 يلك حماسبة  بكالوريوس حماسبة سعودية امرأة 1007021957 سامية عيل أمحد الغامدي  4
دال يوج  اجلمعية 4110 30 يلك أمينة صندوق بكالوريوس علوم ادارية سعودية امرأة 1002175253 هبه حممد حسني سمان  5  نعم يوم5شهر+ سنوات+5 يوم5شهر+ سنوات+5 
دال يوج  للمقاوالت املحدودةرشكة نسما ورشاكهم  4320 30 يلك مساعده إدارية بكالوريوس علوم أحياء سعودية امرأة 1026455079 نرسين فايز صالح االنصاري  6  نعم يوم9شهور+9سنوات+5 يوم9شهور+9سنوات+5 
دال يوج  رشكة السيف مهندسون مقاولون 4320 30 يلك خدمة عمالء  داريةبكالوريوس علوم ا سعودية امرأة 1087890578 دينا عيل عبداهلل الرضيان  7  نعم يوم7سنوات+5 يوم7سنوات+5 
دال يوج  رشكة نسما ورشاكهم للمقاوالت املحدودة 4320 30 يلك سكرتري املدير العام بكالوريوس ادارة اعمال سعودية امرأة 1007887662 مصلح اجلهين  مها عبداهلل 8  نعم يوم21شهور+4+سنوات6 يوم21شهور+9سنتني+ 

 سورية  امرأة 2048165100 إيمان عبداملهمني حممد ادلباغ  9
 )زوجة مواطن(

دال يوج  اجلمعية 4650 30 يلك أخصائية تقنية املعلومات بكالوريوس علوم احلاسب  نعم يوم7سنوات+5 يوم7سنوات+5 

دال يوج  اجلمعية 7080 30 يلك مديرة مركز استشارات املرأة علم نفسبكالوريوس  سعودية امرأة 1001952660 مشاعل عواد حممد حامد  10  نعم ينشهر سنوات+10 ينشهر سنوات+10 
دوج ال ي رشكة نسما ورشاكهم للمقاوالت املحدودة 4320 30 يلك أخصائية برنامج مركز استشارات املرأة اجتماعبكالوريوس علم  سعودية امرأة 1034987089 عبري حممد أمني فالته  11  نعم يوم5سنوات+6 يوم5شهور+3سنوات+4 
دال يوج  رشكة مهيل إلدارة املرافق 4320 30 يلك أخصائية برنامج مركز استشارات املرأة بكالوريوس علم نفس سعودية امرأة 1082205566 االء مسلم سعدي اجلهين  12  نعم يوم11شهر+10 يوم11شهر+10 
أةامر 1009631423 عهود فيصل مبارك باحيدر  13 دال يوج  مهيل إلدارة املرافقرشكة  4320 30 يلك أخصائية برنامج مركز استشارات املرأة بكالوريوس علم نفس سعودية   نعم يوم11شهر+10سنوات+7 يوم11شهر+10 
دال يوج  معيةجلا 3840 12 جزيئ أخصائية نفسية ومرشدة زوجية وأرسية بكالوريوس علم نفس سعودية امرأة 1092895919 حليمة حممد الصغري 14  نعم يوم6شهور+9سنوات+3 يوم6شهور+6سنوات+3 
دال يوج  اجلمعية 7890 30 يلك مديرة قسم اتلدريب واتلأهيل بكالوريوس جغرافيا سعودية امرأة 1063430423 اجلداعن ابتسام اعتق عتيق  15  نعم شهور 9سنوات+16 شهور 9سنوات+9 
ةامرأ  1013280696 هيفاء نوار مصلح احلارث  16 دال يوج  اجلمعية 4560 30 يلك مرشفة فعايلات بكالوريوس تربية فنية سعودية   نعم شهور 4سنوات+8 شهور 4سنوات+8 
دال يوج  اجلمعية 2710 30 يلك أخصائية تدريب وتأهيل بكالوريوس تسويق سعودية امرأة 1093983284 جلني عبداهلل باربود  17 معن ومي12شهور+6سنتني +  ومي12شهور+6سنتني +    

دال يوج  رشكة نسما ورشاكهم للمقاوالت املحدودة 4320 30 يلك أخصائية تسويق اداريةبكالوريوس علوم  سعودية امرأة 1080889825 والء سليمان العمري  18  نعم شهور 4سنتني+ شهور 4سنتني+ 
دال يوج  املحدودةرشكة نسما ورشاكهم للمقاوالت  4320 30 يلك يلةية موارد مااخصائية تنم بكالوريوس إدارة أعمال سعودية امرأة 1004314595 سالفة فؤاد أمحد ينبعاوي  19  نعم أيام4سنوات+9 أيام4شهر+10سنوات+4 
دال يوج  اجلمعية 3705 30 يلك رئيسة قسم اخلدمات دبلوم حاسب آل سعودية امرأة 1000998607 منال إبراهيم العون  20  نعم ومي16شهور+2 ومي16شهور+2 
دال يوج  اجلمعية 7080 30 يلك مديرة نادي دنيا بنات بكالوريوس إدارة وتنظيم املوارد البرشية سعودية امرأة 1021278682 مر بن سلمان داهلل عمريم عب  21  نعم شهر سنوات+19 شهر سنوات+8 

 4320 30 يلك ة العملياتمديرة مكتب إدار فرنيس -بكالوريوس لغات أوربية  سعودية امرأة 1040374462 الزايدي  حممد صالحدالل  22
لألعمال اتلجارية رشكة ايلمامة 

 واملقاوالت
دال يوج   نعم يوم11شهور+8سنوات+9 يوم11شهور+8سنوات+6 

 سعودية امرأة 1000836609 عهود حممد عبداهلل 23
علم  -بكالوريوس العلوم والرتبية 

 حيوان
دال يوج  اجلمعية 5220 30 يلك واملشاريعرئيسة قسم اتلخطيط   نعم يوم14شهور+8+سنة11 يوم14شهور+8ه+سن 

دال يوج  رشكة مهيل إلدارة املرافق 4320 30 يلك أخصائية مشاريع بكالوريوس تغذية وعلوم األطعمة سعودية امرأة 1065962662 مها حسن مانع  24  نعم ومي21+سنوات5 ومي21+سنوات5 
دال يوج  رشكة مهيل إلدارة املرافق 4320 30 يلك أخصائية مشاريع صاد مزنيلبكالوريوس اقت سعودية امرأة 1070412307 ساره حممد احليان  25  نعم يوم5شهور+6سنتني+ يوم5شهور+6سنتني+ 
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بكالوريوس إدارة وتنظيم املوارد  سعودية امرأة 1070775232 أسماء مليف بن لفا العتييب 26
 البرشية

 4320 30 يلك أخصائية إدارية
لألعمال اتلجارية رشكة ايلمامة 

 واملقاوالت
 نعم يوم5شهور+6سنتني+ يوم5شهور+6سنتني+ دال يوج 

 نعم يوم21شهور+3+ةسن6 يوم21شهور+3سنوات+6 دال يوج  اجلمعية 3150 30 يلك اخصائية مشرتيات ودعم متوسط سعودية امرأة 1007273319 صباح عبداهلل عمر بن سلمان  27
 نعم يوم22سنوات+4 يوم22سنوات+4 دال يوج  رشكة مهيل إلدارة املرافق 3780 30 يلك خدمة عمالء  دبلوم حاسب سعودية امرأة 1072258344 املحياوي  عهود سالمه مسلم 28
املرافقرشكة مهيل إلدارة  4320 30 يلك أخصائية إعالمية بكالوريوس إعالم )صحافة( سعودية امرأة 1072767351 مىن عبدالعزيز احلرب  29  نعم يوم27سنوات+5 يوم27سنوات+5 دال يوج  
دال يوج  رشكة نسما ورشاكهم للمقاوالت املحدودة 4320 30 يلك خربة برامج جلنةمنسقة  بكالوريوس علم نفس سعودية امرأة 1066789155 دالل عيد عيل الرشيف  30  نعم شهور 11سنوات+2 شهور 11سنوات+2 

دي سعو رجل  1062512353 يارس هاشم الغامدي  31 دال يوج  اجلمعية 5000 30 يلك مرشف القسم الرجال ثانوية اعمة   
شهور 11سنوات+3

 يوم13+

شهور 11سنوات+3
 يوم13+

 ال

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية عالج أرسي دكتوراه سعودية امرأة 1065415372 هيفاء عيل السقاف  32
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال ايام3شهور+2سنوات+10 ايام3شهور+2ات+سنو10 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية ماجستري اإلرشاد األرسي سعودية امرأة 1006974867 عبدالقادر باعباد  بثينة 33
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال يوم22شهور+8سنوات+7 يوم22شهور+8سنوات+7 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية ماجستري ارشاد نفيس سعودية امرأة 1009180710 املاس حممد اهلجن  34
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   
سنوات 7

 يوم11شهور+9+

سنوات 7
 يوم11شهور+9+

 ال

 جزيئ شارات املرأةيف مركز است استشارية ماجستري يف علم االجتماع سعودية امرأة 1013615123 خدجية علوي بافقيه 35
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال شهور 2سنوات+7 شهور 2سنوات+7 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية صحة نفسية -دكتوراه علم نفس  سعودية امرأة 1003123047 هدى عبدالرمحن مشاط  36
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   
سنوات 7

 يوم21هور+ش8+

سنوات 7
 يوم21شهور+8+

 ال

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية دكتوراه توجيه وارشاد نفيس سعودية امرأة 1001848371 صباح قاسم الرفاع  37
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال يوم11شهور+8+ةسن13 يوم11شهور+8+ةسن13 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية بكالوريوس علم اجتماع سعودية امرأة 1010879789 مىن عبدالعزيز عباس خباري  38
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال يوم14شهور+9سنوات+5 يوم14شهور+9سنوات+5 

 جزيئ ملرأةيف مركز استشارات ا استشارية أرسيدكتوراه ارشاد  سعودية امرأة 1010760799 عمادية حممد زكري  39
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال شهر11سنوات +5 شهر11سنوات +5 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية بكالوريوس علم نفس سعودية امرأة 2069608947 اسماء حامد العطاس  40
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال سنوات6 سنوات6 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية وارشاد توجيهماجستري  سعودية امرأة 1096487887 حممد ابلبييل  مجانة 41
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال شهور 4سنتني+ شهور 4سنتني+ 

 جزيئ املرأة يف مركز استشارات  استشارية بكالوريوس علم نفس سعودية امرأة 1026816106 االء عصام احلسان  42
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال يوم18شهور+2+  ةسن يوم18شهور+2+  ةسن 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية ماجستري إرشاد مجاع سعودية امرأة 1006692451 فاتن بكر حممد نايته 43
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال يوم16شهور+8 يوم16شهور+8 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية بكالوريوس علم نفس سعودية امرأة 1062397581 رفيدة يعقوب الفتين  44
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال يوم6شهور +6 يوم6شهور +6 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية بكالوريوس علم اجتماع سعودية امرأة 1042982965 سناء حممد سعد سويري  45
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

دال يوج  اجلمعية احلالة   ال يوم6شهور +8 يوم6شهور +8 

 جزيئ يف مركز استشارات املرأة استشارية ماجستري صعوبات اتلعلم يف الطفولة سعودية امرأة 1082574383 سليمان بلعوص رنيم  46
حسب عدد  

 احلاالت 
100 

معيةاجل احلالة  دال يوج    ال ةسن ةسن 
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   ( غري اكيف   ✓   ) (  اكيف         )  عدد العاملي باجلمعية:
 تسكني. توجد وظائف حتتاج  بسبب:

 

 احلوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4
 اإلدارية واتلنظيمات ة اهليئة اإلداري .أ

 :العمومية   ة اتلغري يف عدد أعضاء اجلمعي-١

 امرأة.     (    0)    .    ( رجل    17 )         اإلمجال:العدد  م:2018عام ال ايةبد يف العمومية اجلمعية أعضاء عدد إمجال
 امرأة.     (     0)     .     ( رجل    18)       اإلمجال:    م العدد 2018 عامال نهاية يف العمومية اجلمعية أعضاء عدد إمجال

 ( عضو  1نقص )  /زيادة   :السنةمن بداية  األعضاء عدد يف امجال اتلغري
 

 اجتمااعت اجلمعية العمومية العادية:  -2

 
 ( ال  ( نعم       )     )       ن اتلصويت ىلع بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟اجلمعية العمومية م بعض أعضاءهل تم منع 

 

رقم  
 االجتماع 

تاريخ  
 االجتماع 

إرفاق الكشف اتلفصييل باحلضور  عدد احلضور
واملنوبي ومن ناب عنهم )يبي  
فيه تاريخ اتلحاق العضو ونوع  

 العضوية( 

 عقد االجتماع من 
إرفاق  
حمرض  

 االجتماع 

إرفاق حمرض فرز  
في حال تم _ األصوات 

 ويتالتص

هل تم تزويد الوزارة بالكشوف  
واملحارض اخلاصة باجتماع اجلمعية  

عرش يوما من العمومية خالل مخسة 
 تاريخ االجتماع؟ 

 ادلعوة األول  نيابة  أصالة 
ادلعوة  
 اثلانية 

 اتلاسع
ه 19/3/1440  
م 27/11/2018  6 6    نعم  ال يوجد مرفق 

 مالحظات السبب اسم العضو 
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 اجتمااعت اجلمعية العمومية غري العادية:  -3
 ( ال  ( نعم             )      )هل عقدت اجتمااعت مجعية عمومية غري اعدية:  

 اللجان ادلائمة املكونة من قبل اجلمعية العمومية: -4
 ( ال  )           ( نعم         هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتمااعت وطريقة التشغيل وفعايلة القرارات؟ )

 اجتمااعت اللجان ادلائمة: 

 جملس اإلدارة:  -5
 عضًوا. (9)إلدارة طبًقا لالحئة األساسية للجمعية اعدد أعضاء جملس 

 ( عضًوا. 5احلد األدىن املحقق للنصاب انلظايم لعقد اجتمااعت جملس اإلدارة )
 سنوات.  ( 4)ورة جملس اإلدارة د

عدد  تاريخ االجتماع  االجتماع رقم 
وراحلض  

إرفاق الكشف اتلفصييل باحلضور واملنوبي ومن ناب 
 عنهم )يبي فيه تاريخ اتلحاق العضو ونوع العضوية( 

اجلهة الطابلة لالجتماع )الوزارة/ جملس  
 من اجلمعية العمومية(  %25اإلدارة/ 

سبب 
 االجتماع 

إرفاق 
 املحرض 

_ إرفاق حمرض فرز األصوات 

 يف حال تم اتلصويت 

رة بالكشوف واملحارض اخلاصة باجتماع  هل تم تزويد الوزا 
 اجلمعية العمومية خالل مخسة عرش يوما من تاريخ االجتماع؟ 

         

خيه  رقم االجتماع  اللجنة  إرفاق املحرض  أهم القرارات  تار
     

 ادلورة الرابعة جملس اإلدارة:
 ه12/8/1437 تاريخ تكوين جملس اإلدارة احلايل

 ه11/8/1441 اإلدارة احلايلتاريخ انتهاء دورة جملس 
 (أعضاء 8)م 2018يف اعم  عدد أعضاء جملس اإلدارة احلايل

 نقص عضو واحد وا اتلغري يف عدد األعضاء عن الالحئة )زيادة/ نقص( عض
 اعتذار عضو عن عضوية اجلمعية العمومية سبب اتلغري يف عدد األعضاء

 9 عدد املنتخبي من اجلمعية العمومية
ـ  املعيني من الوزارةعدد 

 % 100 نسبة األعضاء املستقلي من سائر املجلس
 ) عليه الوزارة مجيع أعضاء جملس اإلدارة ليسوا موظفي داخل اجلمعية باستثناء من وافقت


 ) ( ال    ( نعم  

ـ  هل املوظفي من جملس اإلدارة تمت املوافقة هلم من الوزارة؟ –يف حال اكن اجلواب ال 
 مرفق إرفاق موافقة الوزارة للك موظف من جملس اإلدارة
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 م 2018: عامالاجتمااعت جملس اإلدارة خالل  -6

 

 ( ال    ✓)       ( نعم    )    شخصية؟   مصلحة احلضور/انلقاش/اتلصويت يف بعض االجتمااعت لوجود   من اإلدارة   جملس أعضاء  بعض  منع تم هل

خيه رقم االجتماع   نوع املنع  تار
 ب السب اسم العضو  موضوع القرار/االجتماع اذلي حصل فيه املنع  حضور/نقاش/تصويت 

      
 

رقم 
 االجتماع

خيه  أهم القرارات تار
ا تم تنفيذه
 )نعم/ال(

سبب عدم 
 اتلنفيذ

إرفاق 
 املحرض

قائمة 
 احلضور

1 
-ه13/5/1439
 م03/1/2018

 م اعتماد تعديل قيمة االشرتاك يف عضوية الشقائق ت -
 .ريال 180 من بدالً  ريال 100 فتيات عضوية•  .ريال 500 من بدالً  ريال 150 سيدات عضوية• 

 مرفق مرفقـ  نعم

2 
-ه10/7/1439
 م72/3/2018

 م.2018إلدارات اجلمعية لعام تم اعتماد اخلطط التشغيلية واملوازنات اتلقديرية  -
م ىلع حث أعضاء اجلمعية ىلع زيادة عدد 18/10/2017 ـهاملوافق 28/1/1439بناًء ىلع قرار اجتماع اجلمعية العمومية اذلي تم يوم األربعاء  -

 د للجمعية العمومية.األعضاء واستقطاب عضوات نساء، جاري ابلحث عن أعضاء جد
 األمومة بدعم من مؤسسة السبييع اخلريية.أقر املجلس برنامج  -

 مرفق مرفق ـ نعم

3 
-ه22/8/1439

 م8/5/2018
 مرفق مرفق ـ نعم ريال. 600ريال وبدل املواصالت  10.000تم اعتماد راتب املدير العام  -

4 
-ه24/12/1439

 م4/9/2018

 (10.000للجمعية بمؤهل )بكالوريوس نظم معلومات إدارية(، وراتب )يني األستاذة جنوى طلحة خطاب مدير اعم تم اعتماد املوافقة ىلع تع -
 ريال، دوام يلك.

 ( ريال، دوام يلك.5000تم اعتماد املوافقة ىلع تعيني األستاذة سامية امحد الغامدي حماسب للجمعية بمؤهل )بكالوريوس حماسبة(، وراتب ) -
 )األهلية( يف اسم اجلمعية تطبيقاً تلعميم وزارة العمل واتلنمية االجتماعية.ري مصطلح )اخلريية( إىل تم إقرار تغي -
 تم اعتماد املوافقة ىلع مرشوع وحدة تعزيز دور األم. -

 مرفق مرفق ـ نعم

5 
-ه13/2/1440
 م22/10/2018

 م.2017تم اعتماد مزيانية اجلمعية لعام  -
 واعتمادها من املجلس. اتلمزي املؤسيس وضع خطة حصول اجلمعية ىلع -
 سيتم رفع األهداف العامة للجمعية للوزارة تلجديد شهادة التسجيل حني االنتهاء منها. -

 مرفق مرفق ـ نعم

6 
-ه12/4/1440
 م91/12/2018

 مرفق مرفق ـ نعم القادم.ماع م للجمعية وطلب املجلس بعض اتلعديالت، وسيتم اعتمادها يف االجت2019مت مناقشة اخلطة التشغيلية ت -
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 اتلنظيمات اإلدارية:  -7
 ( ال. ✓  هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات جملس اإلدارة كما نصت عليها الالحئة اتلنفيذية ألشخاص خارج اجلمعية أو رشاكت أخرى ) ( نعم )

 نعم، جيب توضيح املهمة، واجلهة املفوضة والسبب؟ إذا اكنت اإلجابة 
 تاريخ نهاية اتلفويض  بداية اتلفويض تاريخ  سبب اتلفويض  ملفوضة اجلهة ا املهام املفوضة فيه 

     
 

 ( ال  ✓هل وقع حتول يف رصف أو استهالك أصول اجلمعية سواء انلقدية أو اثلابتة أو املتنقلة؟ ) ( نعم )  
 تعبئة اجلدول اتلال للك حالة: إذا اكنت اإلجابة نعم، جيب 

 نوع اتلحول: 
مرصح/رصف أموال أو استخدامها  خدامها يف جمال غري )اختالس/رصف أموال أو است 

 يف غري ما خصصها هل املتربع دون علمه( 
 اإلجراء املتخذ للتصحيح  سبب اتلحول  املبلغ املحول أو قيمته  تاريخ اتلحول 

     
 

 ( حتويل   ✓( نقدا  )   شياكت )(  ✓الرصف من أموال اجلمعية بواسطة: )   ميت
 املنرصف وأوجه الرصف: مجال املبلغ يف حالة الرصف نقدا يوضح إ

 اجلهة املستفيدة  أوجه الرصف  املبلغ املرصوف نقدا 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 م2018النموذج الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخيرية  18

 

 اللوائح: .ب

 

 السجالت اإلدارية: .ت

 تستخدم اجلمعية السجالت اتلايلة:

 

 إرفاق )نعم/ال(  اللوائح
 مرفق نعم  الالحئة األساسية للجمعية املحدثة واملعتمدة. 

 مرفق نعم  الرتقيات، اإلجازات، وماكفأة نهاية اخلدمة، وغريها.  توجد الحئة للموارد البرشية باجلمعية وتشتمل ىلع سلم األجور والرواتب، املاكفآت،
ـ  ال توجد الحئة لرصف املساعدات العينية وانلقدية، معتمدة من جملس اإلدارة.

 هل توجد آيلة حمددة تلحديد راتب املدير اتلنفيذي واملوظفني القياديني يف اجلمعية؟ 
 مرفق نعم  بها راتب املدير اتلنفيذي؟ حدد إذا اكنت اإلجابة ال، فمايه اآليلة اليت 

 مرفق نعم  "يف الرابط "تم رفع الحئة تنظيم العمل فقط حسب املتاح الالحئة اتلنفيذية. - الحئة جملس اجلمعيات األهلية - للجمعية أخرى.. الحئة تنظيم العمل

 مالحظات عية )نعم/ال( اجلمهل تستخدمه   السجل  

السجالت  
 اإلدارية 

  نعم  يف اجلمعية العمومية العضوية سجل
  نعم  العمومية اجلمعية اجتمااعت سجل

  نعم  اإلدارة  جملس اجتمااعت سجل
 ال يوجد جلانـ  اللجان ادلائمة واملؤقتة سجالت 

السجالت  
 الفنية 

  نعم  سجل النشاطات
املايلة والعينية، ويتضمن اتلال: )اسم املستفيد،    ستفيدين من املساعداتسجل امل

رقم هويته، جنسيته، وجمال املساعدة كـ"سداد إجيار/كفالة/ترميم"، وتاريخ 
املساعدة، ونوع ادلعم "عيين أو مادي"، ومبلغ املساعدة، وطريقة التسليم  

 "شيك/نقد/حتويل/استالم إذا اكن ادلعم عينيا"( 

 وجد مساعداتال يـ 
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 واحد"  PDFرفعها يف ملفدجمها وتم سياسة  15" ات:السياس .ث

 
  

 إرفاق )نعم/ال(  هل دلى اجلمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من جملس اإلدارة لـ: 
 مرفق نعم  سياسة تعارض املصالح

 مرفق نعم  سياسة اإلبالغ عن املخالفات ومحاية مقديم ابلالاغت 
 مرفق نعم  ابلياناتسياسة خصوصية 
 مرفق نعم  الوثائق وإتالفها سياسة االحتفاظ ب

 مرفق نعم  سياسة مجع اتلرباعت 
 مرفق نعم  سياسة آيلات الرقابة واالرشاف ىلع املنظمة وفروعها وماكتبها وتقييمها 

 مرفق نعم  سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلدارة اتلنفيذية 
 مرفق نعم  اتلعامل مع الرشاكء املنفذين واألطراف اثلاثلةسياسة 

 مرفق نعم  سياسة قواعد السلوك 
 مرفق نعم  سياسة إدارة املتطوعني 

 مرفق نعم  مؤرشات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
 مرفق نعم  سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

 مرفق نعم    سياسة مجعية الشقائق يف إرشاك املتطوعني - سياسة اجلودة للجمعية   –أخرى ... انلظام املال للجمعية  
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 : فصاحاإل . ج

 ضي بالسحب من أرصدة اجلمعية هم: املفو

 

 :اتلايلةالوثائق   عناإلفصاح  تم  كيف

 

)  دلى اجلمعية وحدة متخصصة يف إدارة املتطوعي:  هل
 ( نعم   ) ( ال  ✓

 رقم اجلوال  سؤول عن الوحدة اسم امل 
 عدد املتطوعي خالل هذا العام 

 مجايل عدد سااعت املتطوعي إ
 إناث ذكور

 8867 499 2 0594242687 إيمان أمحد حممد مبارك 
 

 املنصب بمجلس اإلدارة  االسم
 أمني الصندوق  حممد حامد حممد احلازيم 

 وجدال ت  ال يفصح عنها  تُفصح مبارشة عند الطلب موقع اجلمعية  
    ✓ باجلمعية  اخلاصةواحلوكمة  اتلنظيم وثائق

    ✓ الشامل موذجانل
    ✓ املصالح ب سياسة تضار

✓  املايلة  القوائم
   

    ✓ وإتالفها  بالوثائق ظاخلصوصية واالحتفا  سياسة
    ✓ اإلدارة جمالس أعضاء أسماء
✓  الرابط" يف ذكري"لم  اتلنفيذي  املدير راتب

   
    ✓ وظفني القياديني يف اجلمعية أسماء امل

✓  اجلمعية  بسجالت ووثائق االحتفاظ عن املسؤول الشخص وهاتف  وعنوان اسم
   

✓  اتلقرير السنوي 
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 ؟  يادي آخر يف اجلمعيةيوجد أحد من أعضاء جملس اإلدارة أو املدراء أو املوظفي القياديي هل عالقة اعئلية أو جتارية مع عضو جملس إدارة أو مدير أو موظف ق هل
 ( ال    ✓   )       ( نعم    )

 منصبه  اسم املوظف ذي الصلة  منصبه  اسم املوظف 
 نوع العالقة 

 تفصيل العالقة  )جتارية/اعئلية( 

      
 

ه عضوا يف جملس اإلدارة إن وجدت(  ه اليت يتلقاها باعتبار عمليُرىج اإلفصاح عن مجيع املبالغ املايلة اليت تلقاها أي عضو يف جملس اإلدارة نظري خدمات أو منتجات قدمها للجمعية )باستثناء تعويضات 
 ال يوجد  إن وجد: –وذلك خالل السنوات األربعة املاضية  

 اتلاريخ  سببه املبلغ اذلي تلقاه قيمة  اسم العضو 
    

 

 ما اجلهات اليت تلقت تعويضات مايلة من اجلمعية لقاء تعامالت جتارية )تقديم خدمات، منتجات. إلخ( مع اجلمعية، إن وجدت. 
 ال يوجد إن وجد:  – ريال( مع وصف اخلدمة وذكر قيمة اتلعويض  10000لغ اليت تتجاوز )املبا

 قيمة اتلعويض  وصف اخلدمة  اجلهة 
   

 

 ال يوجد إن وجد:   – األربعة املاضية يُرىج اإلفصاح عن أي صفقات جتارية تمت بي عضو يف جملس اإلدارة ومؤسس أو عضو جملس أو مدير مؤسسة ماحنة تمنح اجلمعية خالل السنوات 

اسم الطرف اثلاين ذي   اسم عضو املجلس 
 العالقة 

املسىم الوظيف للطرف 
 اثلاين 

اجلهة ادلاعمة اليت  اسم 
 قيمة الصفقة  تاريخ انتهاء الصفقة  تاريخ بداية الصفقة  يرتبط بها الطرف اثلاين 
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 ( ال ✓؟ ) ( نعم )  تلقت اجلمعية مبالغ من جهات خارج اململكةهل 
 إرفاق موافقة الوزارة  املبلغ إمجايل  الغرض من املبلغ )إاعنة/ خدمة/ أخرى( ادلولة اليت تقع فيها اجلهة  اسم اجلهة 

     
 

 ال يوجد : إن وجد –يُرىج اإلفصاح عن اتلعاقدات أو الرشااكت أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دويلة  
 اجلهة املختصة إرفاق موافقة  إرفاق موافقة الوزارة  الغرض من العالقة  ولة اليت تقع فيها اجلهة ادل اسم اجلهة اليت تم اتلعاقد معها 

     
 

 د:إن وج –يُرىج اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات اخلاصة باجلمعية 
 معية العمومية إرفاق موافقة اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة بتفويض اجل القيمة املايلة  نوع العقار / االستثمار 

 صك ملكية األرض جلمعية الشقائق ريال  6.833.250 أرض
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 الربامج واألنشطة  .5
 مايه مهمة )رسالة( اجلمعية اليت تعمل ىلع حتقيقها: 

 العناية باملرأة والفتاة وتقديم برامج متنوعة ونوعية 
 . رأة أنشطة إبداعية بنهج متمزي حيافظ ىلع هويتها يلكون هلا دور إجيايب يف املجتمعمجعية اجتماعية ثقافية ترفيهية تمارس من خالهلا الفتاة وامل رساتلنا:

ا لالحئة األساسية:  مايه أهداف اجلمعية وفق 
 فقط األهداف االسرتاتيجية( تم رفعأهداف، ذلا    5)املتاح يف الرابط لإلضافة فقط 

 :األهداف االسرتاتيجية 
 .رشائح املجتمع بما حيقق رسالة اجلمعية وال يتعارض مع قيمها بناء حتالفات ورشااكت وعالقات مع اكفة  .1
 .أولويات االحتياجات وتنوع الرغباتبناء منظومة مشاريع وبرامج هادفة وممزية للمرأة والفتاة وفق  .2
 .تأهيل قيادات وكوادر نسائية حمرتفة .3
 .صناعة نموذج عمل متنوع ومتقن قابل للتسويق واالقتداء .4
 .ال من خالل إجياد مصادر مايلة ثابتة ومتنوعةحتقيق االستقرار امل .5

 :األهداف العامة
 .تكوين جيل متسق وفاعل مساهم يف اتلنمية الوطنية .1
 .مج ومشاريع تنموية تعزز الفكر الواع وتبين هوية تنهض باملرأة والفتاةبناء برا  .2
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 : بيان بالربامج واألنشطة واخلدمات اليت تقدمها اجلمعية

أو النشاط أو  نوع الربنامج 
 وصف للربنامج واخلدمات والنشاطات اخلدمة 

إمجايل عدد  
 املرصوفات اإليرادات املستفيدين

هل الربنامج  
ضمن نطاق  

 اخلدمة اجلغرايف

يف حال اكن الربنامج  
خارج نطاق اخلدمة  

غرايف )إرفاق موافقة  اجل
 الوزارة( 

 مركز استشارات املرأة
للمرأة ىلع  تربوية(  زوجية، نفسية، أرسية،تقديم خدمات إرشادية )

أسس علمية ومهنية بكل رسية من خالل فريق نسايئ متمزي  
 وختصص. 

 ـ نعم  302.030 172.495 2131

 املرأة تلنمية مركز آتال 
وتنميتها يف املجاالت  ملختلفة،اتمكني املرأة من استثمار طاقاتها 

وتقديم برامج تدريب وتأهيل للمرأة بما  واملهارية،  االجتماعية
 .باملستوى املعرف واملهاري  االرتقاءحيقق 

 ـ نعم  350.597 114.814 6918

 نادي دنيا بنات 
يسىع إلسعاد الفتاة وتربيتها وحتقيق   وتربوي،نادي ترفييه ومهاري  

وفريق عمل مؤهل إلخراج فتاة   جاذبة، بوية ذاتها من خالل بيئة تر
 بدينها. متمزية معزتة 

 ـ نعم  889.528 606.630 19976

 نادي خربة 
اخلربات  من  لالستفادةملتىق شهري يضم خنبة من سيدات املجتمع 

اتلطوع وتقديمها يف  املختلفة لصناعة بصمة إجناز يف العمل 
 االجتماعوبرامج العمل  تفعايلا 

 ـ نعم  31.214 101.880 580
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 ليس من أنشطة اجلمعية   بيان بنوع املساعدات اليت تقدمها اجلمعيات للمستفيدين وحجمها:

 نوع املساعدات 
 عدد املستفيدين 

 إمجايل مبلغ املساعدات إمجايل عدد املستفيدين
 سعوديونغري  سعوديون

     مساعدات أيتام
     مساعدات أرامل

     مساعدات مطلقات
     اعدات ظروف خاصةمس

     مساعدات عينية 
     أخرى 

     املجموع
 املقدمة للعاملي يف اجلمعية )برامج تطويرية، توعية يف اللوائح واألنظمة، خماطر غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب(:  ةبيان بالربامج ادلاخلي 

)اجلمعية العمومية/ جملس  الفئة املستهدفة  تاريخ الربنامج  مقدم الربنامج  اسم الربنامج 
 اإلدارة/ اإلدارات القيادية/ العاملي(

إرفاق كشف  
 احلضور

 ✓ العاملني م 10/5/2018 األستاذة/ جناة حسني عقاب  اإلبداع اإلداري  دورة

 ✓ العاملني م2018/ 1/8-م30/7/2018 املهندس/ أمحد عبدالوهاب قرميل  دورة كتابة اتلقارير اإلدارية

 ✓ العاملني م2018/ 29/8 األستاذة/ أروى خادل حبان  العمل  ورشة حتسني بيئة

 
 )   ( ال      ( نعم  ✓)      الشامل من قِبل جملس اإلدارة قبل تسليمه؟هل تم اعتماد انلموذج  

 )يرىج إرفاق انلموذج الشامل بعد طباعته واعتماده واتلوقيع عليه من جملس اإلدارة( 




