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 الجمعيات األهلية اتلنموذج الشامل لبيانل األساسية بياناتال .1
 سهى بنت صالح الغلث .:ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذجاسم  .1

 4333105520   :ممثل الجمعية رقم جوال .2

 uwca1@yahoo.com  لممثل الجمعية: البريد اإللكتروني .5

 م 2424 :الدي () التاريخ بالميبيانات النموذج لعام  .0

  ( فرع     ) ( مقر رئيس  نعم  : )نوع المقر  - .3

 البيانات األساسية للجمعية األهلية .6
افية التسجيلية البيانات -أ    والديموغر

 جمعية عنيزة النسائية الخيرية)قطرة( الرسمي للجمعية: االسم-1

  كونه حالة في)للجمعية الشهرة اسم -2
 
  )قطرة( :(الرسمي لالسم مغايرا

  الخدمات االجتماعية  :النوعي للجمعية التصنيف -5

 خدمات الفئات االجتماعية :التصنيف الفرعي األول  -0

 جمعيات خدمات األسرة والمرأة : التصنيف الفرعي الثاني-3

 ( ذكور وإناث    نعم   (إناث   )   )  ( ذكور  ) : جنس الفئات المستهدفة-6

  األرامل والمطلقاتالفئات المستهدفة : -7

 سنة  64أكثر من -11من فئات العمرية للفئات المستهدفة :ال -8

 ( نعم             )   ( ال √) هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟  -1

 . 041 جمعيةرقم تسجيل ال - 14

 هـ 26/2/1021.تسجيل الجمعية تاريخ -11

 هـ 22/14/1000 تاريخ انتهاء شهادة التسجيل -14

 هادة، األسباب هي :في حالة عدم وجود الش

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

2- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 ( نعم             )   ( ال √ارجية للجمعية:  )  هل يوجد لوحة خ  -11

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

2- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 ( نعم             )   ( ال √)     اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في النموذج

 ( نعم             )   ( ال √)    اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

 ( ال  ( نعم             )  √)    للوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا
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  وتوابعها  محافظة عنيزة :ات الجمعيةخدمالجغرافي لنطاق ال -12

 مركز التنمية االجتماعية بعنيزة : مركز التنمية  االجتماعية المشرف على الجمعية  -15

 : وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةالجهة المشرفة فنيا على الجمعية  -10

 التواصل بيانات -ب

 لبيانات التواص

 جمعية عنيزة النسائية الخيرية قطرة العنوان الوطني

 0022 رقم المبنى

 الطريق الدائري الداخلي  اسم الشارع

 عنيزة  المنطقة

 الموقع الجغرافي 

 ) خريطة (

 )مدرج في الموقع االلكتروني للجمعية (

 

 حي المروج  الحي

 القصيم  المدينة

 36055 الرمز البريدي

 6517 الرقم اإلضافي

 - صندوق البريد

 4342426667 رقم جوال الجمعية

 4341114115 الهاتف

 - الفاكس

 Qatrh.sa الموقع اإللكتروني

  Uwca1@hotmail.com البريد اإللكتروني

حسابات وسائل 

 يالتواصل االجتماع

 تويتر

uwca1 

 سناب شات

qatrh 

 انستقرام

Uwca37 

 يوتيوب

 النسائية الخيرية قطرة جمعية عنيزة اسم القناة:

 

 

mailto:Uwca1@hotmail.com
mailto:Uwca1@hotmail.com
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 ( نعم             )   ( ال  √) الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء

 ( نعم             )   ( ال  √) البريد اإللكتروني مفعل 
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 الفروع والمكاتب   -ت

 ( ال √)  ( نعم             )  فروع ؟ هل لدى الجمعية 

 : جمعيةتحت إدارة ال الفروععدد  -

)  الموقع الجغرافي العنوان الفرعاسم 

 خريطة(

اسم مدير 

 الفرع

رقم التواصل 

 )الهاتف/الجوال (

افقة  إرفاق مو

 الوزارة

      

      

       

      

 

 ( ال √  )   ( نعم             )هل لدى الجمعية مكاتب ؟ 

 : جمعيةعدد المكاتب تحت إدارة ال -

)  الموقع الجغرافي العنوان اسم المكتب

 خريطة(

 مسؤولاسم 

 المكتب

رقم التواصل 

 )الهاتف/الجوال(

افقة  إرفاق مو

 الوزارة
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 البيانات اإلدارية .0
 : األعضاء المؤسسون  -أ

 االسم الرقم االسم الرقم

أ حمد العيدأ عياد  000  مضاوي علي السبيل 000 

 منيرة سليمان العبيكي 000 بدرية عبد العزيز الشريف 000

 منيرة علي التميمي 01 بدور عبد الله المرزوقي 000

براهيم الطاسان 000  مها محمد الرقيعي 000 تغريد ا 

 موضي سليمان الجبالي 000 حصة صالح العبيد 000

 نهى  علي الرقيعي 000 رهام عبد الرحمن العمرو 000

براهيم اليحيى  000  نوال محمد الرقيعي 000 ريم ا 

 نورة علي الرقيعي 000 سلوى عبد الرحمن العتيبىي 001

 نورة علي المقيطيب 000 عبير حمد الحبيب 000

 هاله محمد الحبيب 000 فاطمة سليمان الجبيري 000

 هدى صالح الحش يان 000 فاطمة صالح التركي 000

وزية انصر النعيمف 000  هدى صالح البطحي 000 

 وفاء محمد العتيبىي 001 لمياء صالح المطرودي 000

 يسرى ايسر العتيبىي 000 لولوة عبدالعزيز المس ند 000

 مزيون ضويحي الحبردي 000

 

  

 :الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -ب

 

 

 

اسم 

 العضو

 

 

 

 الجنسية

 

 

 

 الجنس

 

 

 

رقم 

 الهوية

 

 

 

تاريخ 

الميل 

 د

 

 

 

المدي

 نة

جهة 

 العمل

تاريخ 

 االلتحاق

 

 

 

رقم 

 الجوال

البريد 

 اإللكتروني

 

نوعية 

العضوية 

) عامل / 

منتسب / 

فخري / 

 شرفي (

االنتظام في دفع 

 االشتراكات

)منتظم/غير 

منتظم/ ال 

يوجد سجل 

اشتراكات 

/اليوجد محدث

 (رسوم

 

هل تم 

منح 

بطاقة 

عضوية 

 للعضو؟

 جل خاص بالعضوياتجميع البيانات محفوظة في س
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 :من قبل الجمعية العمومية  المكّونة /المؤقتةاللجان الدائمة

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة 

 )دائمة/مؤقتة(؟

 اسم رئيس

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

ااختصاصه ة تاريخ بداي 

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية 

  عمل اللجنة

 ) في حال كانت

( اللجنة مؤقتة  

يوجد عضو هل 

إدارة في  مجلس 

  الدائمة جنةللا

 )نعم / ال(

إرفاق قرار 

تشكيل 

 اللجنة

 اليوجد

 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -ت

 أعضاء مجلس اإلدارة

 سهى بنت صالح الغلث االسم

 1200843301 رقم الهوية

 سعودية الجنسية

 انثى الجنس

 4/4/1842 ميلدتاريخ ال

 بكالوريوس لالمؤه

 مدارس منارات القصيم ة العمل الرسميةجه

 قائدة مدرسة المسمى الوظيفي

 2333180008 رقم الجوال

 Soha1400@windowslive.com لكترونيالبريد اإل

 رئيس مجلس اإلدارة  الوظيفة باملجلس

 سنوات 7 مدة الخدمة باملجلس

 هـ00/1/1803 تاريخ االلتحاق

 - المكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( م في منطقة المقر الرئيسهل العضو مقي

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 ال  يمكن التحقق (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 فوزية بنت ناصر النعيم االسم

 1200321040 الهويةرقم 

 سعودية الجنسية

 انثى الجنس

 1/7/1047 ميلدتاريخ ال

 دبلوم لالمؤه

 صحة القصيم جهة العمل الرسمية

 مديرة مركز التدريب النسائي  المسمى الوظيفي

 2323101837 رقم الجوال

 F_n_aln3eem@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 اإلدارةمجلس  نائب رئيس الوظيفة باملجلس

 سنة 10 مدة الخدمة باملجلس

 هـ00/0/1808 تاريخ االلتحاق

 - المكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 ال  يمكن التحقق ()نعم/ال/ال يمكن التحققالعضو  مستقل 
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 حنان بنت إبراهيم البواردي  االسم

 1223312730 رقم الهوية

 سعودية الجنسية

 انثى الجنس

 هـ00/10/1088 ميلدتاريخ ال

 بكالوريوس لالمؤه

 إدارة تعليم القصيم جهة العمل الرسمية

 دةقائ المسمى الوظيفي

 2307374040 رقم الجوال

 Hnan.bawardi@gmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس والمشرف المالي  الوظيفة باملجلس

 سنوات 7 مدة الخدمة باملجلس

 هـ00/1/1803 تاريخ االلتحاق

 - المكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس

 انتخاب خاب/تعيين من الوزارة()انت طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 ال  يمكن التحقق (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 جميلة بنت سليمان المتروك  االسم

 1231310107 رقم الهوية

 سعودية الجنسية

 انثى الجنس

 هـ1/7/1041 ميلدريخ التا

 ثانوي  لالمؤه

 مركز الجفالي جهة العمل الرسمية

  مديرة علقات المسمى الوظيفي

 2333101000 رقم الجوال

 Jameelah.s.99@gmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس ورئيس العلقات العامة  الوظيفة باملجلس

 اشهر  0سنة و مدة الخدمة باملجلس

 هـ0/4/1882 لتحاقتاريخ اال

 - المكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 ال  يمكن التحقق (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 حصة بنت سعد الهويش  االسم

 1223800810 رقم الهوية

 سعودية الجنسية

 انثى الجنس

 هـ1/7/1008 ميلدتاريخ ال

 دبلوم لالمؤه

 اليوجد جهة العمل الرسمية

 اليوجد  المسمى الوظيفي

 2381112480 رقم الجوال

 Hessah19069@gmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس ورئيس الخدمة االجتماعية   الوظيفة باملجلس

 سنة مدة الخدمة باملجلس

 هـ0/0/1881 تاريخ االلتحاق

 - المكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - لوزارة يرجى بيان السببفي حالة كون االلتحاق بالتعيين من ا

 ال  يمكن التحقق (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 هدى إبراهيم الحشيان  االسم

 122480008 رقم الهوية

 سعودية الجنسية

 انثى الجنس

 هـ10/12/1800 ميلدتاريخ ال

 - لالمؤه

 سيدة اعمال جهة العمل الرسمية

 اليوجد  لمسمى الوظيفيا

 2320011080 رقم الجوال

 hudaibrahim@windowslive.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس  الوظيفة باملجلس

 اشهر 8 مدة الخدمة باملجلس

 هـ10/0/1880 تاريخ االلتحاق

 - المكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( حاقطريقة االلت

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 ال  يمكن التحقق (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 فوزية بنت محمد الشبيلي  االسم

 1218810823 رقم الهوية

 سعودية الجنسية

 نثىا الجنس

 هـ1/7/1024 ميلدتاريخ ال

 بكالوريوس لالمؤه

 متقاعدة جهة العمل الرسمية

 اليوجد  المسمى الوظيفي

 2323108308 رقم الجوال

 Om-mazin@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس ورئيس التدريب   الوظيفة باملجلس

 سنوات 4 مدة الخدمة باملجلس

 هـ00/0/1808 تاريخ االلتحاق

 - المكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 ال  يمكن التحقق (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق

 

 مجلس اإلدارة :من قبل  المكّونة مؤقتةالالدائمة/ اللجان -ث

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة 

 )دائمة/مؤقتة(؟

 اسم رئيس

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

ة تاريخ بداي اختصاصها

 عمل اللجنة

ة تاريخ نهاي

 عمل اللجنة 

) في حال 

ة كانت اللجن

 مؤقتة (

يوجد عضو هل 

  مجلس إدارة في

  الدائمة جنةللا

 )نعم / ال(

فاق قرار إر 

تشكيل 

 اللجنة

 جداليو 
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 من مجلس اإلدارة : المكّونةاللجنة التنفيذية  -ج

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

قائمة 

بأعضاء 

 اللجنة

المهام 

المفوضة 

 فيه

تاريخ بداية  صلحياتها

 عمل اللجنة

مل تاريخ نهاية ع

 اللجنة

إرفاق قرار 

نةتشكيل اللج  

 اليوجد
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 : المدير التنفيذي -ح

 المدير التنفيذي

 وسمية قاعد العتيبي  االسم

 127203082 رقم الهوية

 سعودية  الجنسية

 هـ1/7/1812 تاريخ الميلد

 امرأة الجنس: رجل/امرأة

 بكالوريوس  لالمؤه

 ال يوجد  سنوات الخبرة

 كلي  ) جزئي/دوام) كلي

 اتساع 84 ساعات العمل األسبوعية 

  ) في حال كان الدوام جزئيا ( المسمى الوظيفي

  جهة العمل ) في حال كان الدوام جزئيا (

 0222 الراتب الشهري 

 الجمعية  الجهة التي تتحمل الراتب

 سنة مدة خدمته في الجمعية

 نعم  مسجل بالتأمينات )نعم/ال(

 *مرفق إرفاق قرار تعيين المدير التنفيذي من مجلس اإلدارة

 نعم  هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟)نعم/ال(

 *مرفق إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي

 القصيم  العنوان : المنطقة

 عنيزة  المدينة 

 الشفاء  الحي

 شارع الشفاء العام  الشارع

 7871 رقم المبنى

 - صندوق البريد

 36063 الرمز البريدي

 5164 اإلضافيالرقم 

 4352304356 رقم الجوال

  Labeeh.meme@hotmail.com البريد اإللكتروني

mailto:Labeeh.meme@hotmail.com
mailto:Labeeh.meme@hotmail.com
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 :الموظفون في الجمعية  -خ

 رقم الهوية االسم

 

 

 

الجن

 س

 المؤهل  الجنسية

 

 

المسمى 

 الوظيفي

 الدوام  

)كلي/

 جزئي(

ساعات العمل 

 األسبوعية

تب الرا

 الشهري 

الجهة التي 

 تتحمل الراتب

نسبة 

مساهمة 

الوزارة في 

الراتب إن 

 وجدت 

مدة 

سنوات 

خدمته 

 بالجمعية

إجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

وسمية قاعد 

 العتيبي 
1474538614 

 

 أنثى
 بكالوريوس سعودية 

 

 مدير تنفيذي 
  نعم سنة  سنة   4 الجمعية  5444 ساعة 08 كلي 

اسماء متعب 

 الوهبي 
1467117813 

 أنثى 
 دبلوم  سعودية 

 سكرتيرة 
 5444 ساعة 08 كلي 

أفضل شركة 

 طاقة 
 نعم  سنة  سنة  4

اشواق نايف 

 العصاي 

مديرة الخدمة  بكالوريوس  سعودية  انثى  1457560203

 اإلجتماعية 

 نعم  3 سنوات  3 4 شركة كفاءات  0524 ساعة 08 كلي 

سعيد هويدا 

 المرشود 

مسؤولة نزول  بكالوريوس  سعودية  أنثى  1443827137

 ميداني 

شركة أفضل  5444 ساعة 08 كلي 

 طاقة 

 نعم  سنة  سنة  4

العنود سعود 

 المطيري 

مديرة الجودة  بكالوريوس  سعودية  انثى  1478004421

 والتطوير 

 نعم  سنوات  5 سنوات  5 4 شركة كفاءات  0524 ساعة 08 كلي 

يم سليمان رن

 الخلف 

مديرة العالقات  بكالوريوس  سعودية  أنثى  1414065533

 العامة والتطوع 

شركة أفضل  5444 ساعة 08 كلي 

 طاقة 

 نعم  سنوات  0 سنة  4

يسرا ياسر 

 العتيبي 

مسؤولة الموارد  دبلوم  سعودية  أنثى  1416285165

 البشرية 

  ال سنة  10 4 4 الجمعية  1344 ساعة 08 كلي 

خواطر 

معجب 

 المطيري 

 نعم  4 4 4 الجمعية  5444 ساعة 08 كلي  محاسبة  بكالوريوس  سعودية  أنثى  1413034787

طيف مهل 

 المطيري 

مسؤولة العهدة  ثانوي  سعودية  أنثى  1416380811

 والمشتريات 

 ال  سنوات  0 سنوات  0 4 الجمعية  1344 ساعة 08 كلي 

بدرية إبراهيم 

 الصيرم 

شركة أفضل  5444 ساعة 08 كلي  مستخدمة  ثانوي  سعودية  أنثى  4777125881

 طاقة 

 نعم  سنة  13 سنوات  5 4

عبدالله عمر 

 العمري 

 ال  سنوات  5 4 4 الجمعية  1344 ساعة 08 كلي  حارس  دبلوم  سعوي  ذكر  1475304110

سحر عبدالله 

 السلوم 

ديرة مصنع م بكالوريوس  سعودية  أنثى  1413336835

 الفحم 

 نعم  سنوات  0 سنة  4 شركة سال  5344 ساعة 08 كلي 

 نعم  سنة  سنة  4 شركة سال  5444 ساعة 08 كلي  موظفة انتاج  بكالوريوس  سعودية  انثى  1436016126آمال عايض 
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 المطيري 

بيان راشد 

 العقيل 

 نعم  سنة  سنة  4 شركة سال  5444 ساعة 08 كلي  موظفة انتاج  بكالوريوس  سعودية  انثى  1471277776

نوف محمد 

 السلوم 

 نعم  سنة  سنة  4 شركة سال  5444 ساعة 08 كلي  موظفة انتاج  ثانوي  سعودية  انثى  1470666841

نادية لزام 

 العتيبي 

 ال  سنة  سنة  4 الجمعية  1344 ساعة 08 كلي  مستخدمة  ثانوي  سعودية  انثى  1154516651

أسماء فيحان 

 المطيري 

 نعم  سنوات  7 سنوات  0 4 الجمعية  5444 ساعه 08 كلي  مديرة زكن  بكالوريوس  سعودية  أنثى  1452474140

أمينة سعود 

 الشمري 

 نعم  سنة  سنة  4 الجمعية  5444 ساعة 08 كلي  معلمة  بكالوريوس  سعودية  أنثى  1411661473

مزون سالم 

 المطيري 

 نعم  ستة  سنة  4 الجمعية  5444 ساعة 08 كلي  معلمة  بكالوريوس  سعودية  انثى 0148112364

عادل محمد 

 العبيد 

 نعم  سنة  سنة  4 الجمعية  5444 ساعة 08 كلي  حارس  ثانوي  سعودي  ذكر  1405316151

مهناء متعب 

 المطيري 

 ال  4 4 ية الجمع 1344 ساعة 08 كلي  موزع مشكور   سعودي  ذكر  1434617248

بشاير ماجد 

 المطيري 

مديرة ملتقى  بكالوريوس  سعودية  انثى  1481121206

 الطفولة 

 نعم  سنوات  5 سنوات  5 4 شركة كفاءات  0524 ساعة 08 كلي 

مروا نايف 

 العتيبي 

 نعم  4 سنة 4 الجمعية  5444 ساعة 08 كلي  حاضنة  بكالوريوس  سعودية  أنثى  1146657426

لي منار ع

 الريس 

 نعم  سنة سنتين 4 الجمعية  5444 ساعة 08 كلي  حاضنة  بكالوريوس  سعودية  أنثى  

لطيفة حسين 

 المطيري 

 نعم  4 سنة 4 الجمعية  5444 ساعة 08 كلي  مستخدمة  اليوجد  سعودية  أنثى  1415112864

غيداء صالح 

 الطويرب 

 نعم 4 سنوات5 4 شركة كفاءات   ساعة 80 كلي  حاضنة  ثانوي  سعودية  انثى  1470275813

وضحاء سعيد 

 المطيري 

 نعم 4 سنوات 0 4 شركة كفاءات   ساعة 08 كلي  مستخدمة  ثانوي  سعودية  أنثى  1143565458
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حمد  عائشة

 الشتوي 

 نعم 4 سنوات 3 4 شركة كفاءات   ساعة 08 كلي  حاضنة  بكالوريوس  سعودية  أنثى  1408772014

فهد سند 

 لعتيبي ا

 نعم  سنوات 5 سنوات 5 4 شركة كفاءات   ساعة 08 كلي  حارس  بكالوريوس سعودي  ذكر  1402147200

غير  ذكر  2027871138 محمد 

 سعودي 

 نعم    4 الجمعية  844 ساعة 08 كلي  عامل مشكور  

غير  ذكر  2027884015 واصف 

 سعودي 

 نعم    4 الجمعية  844 ساعة 08 كلي  عامل مشكور  

 

( غير كافي        ) (  كافي      √)     عدد العاملين بالجمعية:

..................................................................................................................................................................بسبب

.......................................................................................................................... 
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .3
 : اإلدارية والتنظيمات اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعيةالتغير في عدد أعضاء  -1

 .امرأة(     51)      .)          ( رجل  : العدد اإلجمالي: مالعا بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(    51)        .( رجل  1)           العدد اإلجمالي: العام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو     زيادة 8زيادة/نقص )    :من بداية السنة األعضاء عدد في جمالي التغيرإ

 

  :العادية الجمعية العمومية تااجتماع -2

 خصية؟ ش مصلحة لوجود تاالقرار  بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منعم ت هل

    ( نعم )      )
√
 ( ال  

 ملحظات السبب اسم العضو

   

   

   

 

رقم 

 االجتماع

 تاريخ

 االجتماع

إرفاق  عدد الحضور 

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

والمنوبين 

ومن ناب 

)يبين  عنهم

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية(

 

إرفاق  عقد االجتماع من

محضر 

 االجتماع

إرفاق 

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم 

 التصويت

 لوزارةتزويد اتم هل 

الكشوف واملحاضر ب

الخاصة باجتماع 

 الجمعية العمومية

خلل خمسة عشر 

يوما من تاريخ 

 االجتماع؟

 

 الدعوة نيابة أصالة 

 األولى

 الدعوة

 الثانية

  

 الجمعية العمومية  باجتماعاتومحتفظ به في سجالت خاصة مرفق 
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية: -5

عادية:  )   غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت
√
 ( نعــــم             )    (ال  

رقم 

 االجتماع

عدد  تاريخه

 الحضور 

إرفاق 

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

نوبين والم

ومن ناب 

)يبين  عنهم

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية(

 

 الجهة

 الطالبة

 للجتماع

/  الوزارة)

 مجلس

  / اإلدارة

 من25٪

 الجمعية

 (العمومية

سبب 

 االجتماع

إرفاق 

 املحضر

إرفاق محضر 

فرز األصوات 

– في حال تم 

 التصويت

 تزويد الوزارةتم هل 

الكشوف ب

واملحاضر الخاصة 

ع الجمعية باجتما

خلل  العمومية

خمسة عشر يوما 

 من تاريخ االجتماع؟

 

 الجمعية العمومية باجتماعاتومحتفظ به في سجالت خاصة  مرفق

 :من قبل الجمعية العمومية المكّونة اللجان الدائمة -0

 )    ( نعــــم            )    (ال؟ ت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتقحقهل  

 :ان الدائمة اجتماعات اللج

 إرفاق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

 اليوجد

 : اإلدارة مجلس -3

  مجلس اإلدارة أعضاء عدد
 
 عضوا..............7.........للجمعية األساسية للئحة طبقا

 ..............عضواالنصف ................اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق األدنى الحد

  ) سنة / سنوات (  ......................8.....................اإلدارة مجلس دورة
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  مجلس اإلدارة : 

 1880/0/14هـ  تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

 1888/0/00 هـ  تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 7 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

 0 التغير في عدد األعضاء عن اللئحة) زيادة/نقص( عضوا

 وفاة – انسحاب  سبب التغير في عدد األعضاء

 1 عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

 7 عدد المعينين من الوزارة

 0 نسبة األعضاء المستقلين من سائر املجلس

من وافقت عليه جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء 

 ( نعــــم            )    (ال  √)       الوزارة

 

 هل الموظفين من مجلس اإلدارة تمت الموافقة لهم من الوزارة ؟ -في حال كان الجواب ال 
- 

 إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة
 مرفق

 : العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -6

سبب عدم  تم تنفيذها )نعم/ال( أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع

 التنفيذ

إرفاق 

 املحضر 

 قائمة الحضور 

 مرفق
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 شخصية؟  مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس أعضاء بعض منع تم هل 

 ( ال   √)       ( نعم    )     

 

 نوع المنع تاريخه رقم االجتماع

 ش/تصويتحضور/نقا

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه المنع

اسم 

 العضو

 السبب

      

 

 :اإلدارية التنظيمات -7

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

 ( ال   √   ( نعم     )      شركات أخرى  )

 ، والجهة المفوضة والسبب؟  المهمة توضيح يجب ، نعم جابةاال  كانت إذا

المهام المفوضة 

 فيه

 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض سبب التفويض الجهة المفوضة
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 ( ال  √)   ( نعم     لمتنقلة؟     )  وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو ا هل

 :تعبئة الجدول التالي لكل حالة نعم،يجب جابةاإل  إذاكانت

 : نوع التحول 

صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير /اختلس )

صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها /مصرح

 ( له المتبرع دون علمه

سبب  المبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

جراء اإل 

 لمتخذا

 للتصحيح

     

 

 ( تحويل     ) ( نقدا      ) ( شيكات  √    بواسطة: ) الجمعية أموال من الصرف يتم

  الصرف حالة في
 
 :الصرف وأوجه المنصرف المبلغ إجمالي يوضح نقدا

  المصروف المبلغ
 
 الجهة المستفيدة الصرف أوجه نقدا

   

   

   

 

 

 اللوائح: -ب

 فاقإر  )نعم/ال(  : اللوائح

  نعم   و المعتمدة حدثةاملاللئحة األساسية للجمعية 

تشتمل على سلم و  بالجمعيةلموارد البشرية ل توجد الئحة

مكافأة و اإلجازات, و الترقيات, و المكافآت, و األجور والرواتب, 

 وغيرها,  نهاية الخدمة 

 
 نعم 

 

 معتمدة ,العينية والنقدية لصرف المساعداتتوجد الئحة 

 دارة  مجلس اإل 

  نعم

 التنفيذي المدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

إذا كانت اإلجابة ال, فما  -؟ الجمعية فيين والموظفين القيادي

 هي اآللية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟

من الوزارة )المدير التنفيذي  نعم

 املحاسب ( –

   أخرى 

  



 

 لبيانات الجمعيات األهلية النموذج الشامل 24

 

 

 : اإلدارية السجالت -ت

 التالية:  سجالتال الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

 ملحظات

  نعم في الجمعية العمومية العضوية سجل السجلت اإلدارية

  نعم العمومية الجمعية اجتماعات سجل

  نعم اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

  ال الدائمة والمؤقتة اللجان سجل

  ال سجل النشاطات السجلت الفنية

  نعم /المستفيدينالمنتفعين سجل

 

   :  السياسات -ث

  إرفاق )نعم/ال(  لـ : و معتمدة من مجلس اإلدارة هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة

  نعم المصالحتعارض سياسة 

  نعم مقدمي البلغات حمايةو إلبلغ عن املخالفات اسياسة 

  نعم سياسة خصوصية البيانات

  نعم فهاسياسة االحتفاظ بالوثائق وإتل 

  نعم جمع التبرعاتسياسة 

آليات الرقابة واإلشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها سياسة 

 وتقييمها

  نعم

  ال مصفوفة الصلحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةسياسة 

  ال التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثةسياسة 

  نعم قواعد السلوكسياسة 

  نعم إدارة المتطوعيناسة سي

  ال وجرائم تمويل اإلرهاب االشتباه بعمليات غسل األموالمؤشرات 

  ال اإلرهابعمليات غسل األموال و جرائم تمويل الوقاية من سياسة 

   أخرى ....

 

  : اإلفصاح -ج
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 :هم الجمعية أرصدة من بالسحب المفوضين

 المنصب بمجلس اإلدارة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة غلثسهى بنت صالح ال

 المشرف المالي حنان بنت إبراهيم البواردي

 عضو هدى بنت إبراهيم الحشيان

 

 :التالية الوثائق عن فصاحاإل  تم كيف 

فصح مباشرة  موقع الجمعية 
ُ
ت

 عند الطلب

 ال توجد ال يفصح عنها

√ بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وثائق
 

√
   

√ النموذج الشامل
 

√
   

√ المصالح تضارب سياسة
 

√
   

√ المالية القوائم
 

√
   

 بالوثائق االحتفاظ و الخصوصية سياسة

 وإتلفها

√
 

√
   

√ اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء
 

√
   

√ التنفيذي المدير راتب
 

√
   

√ أسماء الموظفين القياديين في الجمعية
 

√
   

 عن المسؤول الشخص هاتف و وعنوان اسم

 الجمعية وثائق و جلتبس االحتفاظ

√
 

√
   

√ التقرير السنوي 
 

√
   

 

لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟ )   هل
√

 ( نعم    )  (  ال

إجمالي عدد  عدد المتطوعين خلل هذا العام رقم الجوال اسم المسؤول عن الوحدة

ساعات 

 إناث ذكور  المتطوعين

 1406 10 11 8665343435 رنيم بنت سليمان الخلف
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هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء أو الموظفين القياديين له عالقة عائلية أو تجارية مع عضو  مجلس إدار ة أو 

 مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟ )    √   ( نعم           )       ( ال

 قةنوع العل منصبه اسم الموظف ذي الصلة منصبه اسم الموظف

 )تجارية/عائلية(

 تفصيل العلقة

مديرة  يسرا بنت ياسر العتيبي

الموارد 

 البشرية 

نائب  فوزية بنت ناصر النعيم 

رئيس 

مجلس 

 اإلدارة 

 والدتها عائلية

 

يرجى اإلفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية 

إن  – ناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة الماضية)باستث

 :  -وجد 

 التاريخ سببه قيمة المبلغ الذي تلقاه اسم العضو

 اليوجد

 

 .وجدت ،إن الجمعية مع ( لخإ ات،منتج خدمات تقديمية) تجار  تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

 : -إن وجد  –التعويض قيمة وذكر الخدمة وصف مع ريال( 10000تتجاوز  التي المبالغ)

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

 اليوجد
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يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح 

 :  -إن وجد  –معية خالل السنوات األربعة الماضيةالج

اسم عضو 

 املجلس 

اسم الطرف 

الثاني ذي 

 العلقة

المسمى 

الوظيفي للطرف 

 الثاني

اسم الجهة الداعمة التي 

 يرتبط بها الطرف الثاني

تاريخ بداية 

 الصفقة

تاريخ انتهاء 

 الصفقة

قيمة 

 الصفقة

 اليوجد

 

خارج المملكة ؟  )  الجمعية مبالغ من جهات  لقتهل ت
 

  (  نعم   ) 
√
 (  ال  

 الغرض من المبلغ ) إعانة / خدمة / أخرى( الدولة التي تقع فيها الجهة اسم الجهة 
إجمالي 

 المبلغ

إرفاق موافقة 

 الوزارة

 اليوجد

 

 :-إن وجد  – التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دوليةيرجى اإلفصاح عن 

اسم الجهة التي تم 

 التعاقد معها

الدولة التي تقع فيها 

 الجهة
 إرفاق موافقة الوزارة  الغرض من العلقة

رفاق موافقة الجهة إ

 ملختصةا

 اليوجد

 

 :-إن وجد  –العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعيةيرجى اإلفصاح عن 

 القيمة المالية نوع العقار/االستثمار
ية العمومية أو مجلس إرفاق موافقة الجمع

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية

 فلة)  حي العونية(
 للدور العلوي  140444

 للدور السفلي 130444
 مرفق)محضر(

مصنع جمعية عنيزة النسائية الخيرية 

 قطرة 
1340444 
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 البرامج واألنشطة .6
 ما هي مهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

 عليها وعلى أسرتها ومساعدتها لبناء إنسان ومواطن صالح ونموذج تحسين حياة 
َ
األرامل والمطلقات للتصدي للتحديات التي تواجهها وقد تسبب خطرا

  2454ناجح تشارك به املجتمع في تحقيق رؤية 

 

 ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية:

حسب  االحتياجقيرات والمساكين والغارمين في غير معصية الله وسد هذا الفعلي األساس ي للمطلقات واألرامل والف االحتياجبحث  .1

 قدرات الجمعية من غذاء وكساء وملبس ومسكن .

إلى اإلنتاج ومن الرعوية إلى التنموية واكتشاف مهارتهن وصقلها  االحتياجنقل املحتاجات من المطلقات واألرامل والفقيرات من  .2

 ريع متناهية الصغر لهن . وتطويرها ومساعدتهن على تأسيس مشا

 النفس ي واألسري في جميع مناحي حياتهن . االستقرار تقديم اإلرشاد األسري بأنواعه الذي يساعد المطلقات واألرامل على  .5

 تدريب وتأهيل المطلقات واألرامل وبناتهن العاطالت عن العمل على حرف ومهنة تنموية . .0

 الفكرية|".-الصحية-الحقوقية-من النواحي "النظامية محو أمية المرأة المطلقة واألرملة وأطفالهم .3

 تحسين صحة المطلقات واألرامل وأطفالهم "البدنية والنفسية "  .6

 تحسين جودة البيئة التي تسكن فيها المطلقة واألرملة "منازلهن".  .7

 

 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج 

أو النشاط 

 أو الخدمة

 والخدمات للبرامج وصف

 والنشاطات

إجمالي عدد 

 المستفيدين

هل البرنامج  المصروفات اإليرادات

ضمن نطاق 

الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان البرنامج 

خارج نطاق الخدمة 

)إرفاق  الجغرافي

 موافقة الوزارة ( 

  نعم 272174 114.044 5132 غذائية موادتوزيع  سلة غذائية

 -الشتاء -)العيدكسوة توزيع كسوة

 (الصيف

  نعم 143534 63344 1265

 مساعدات عينيةصرف  مساعدات

 ونقدية مقيدة وغير مقيدة

 أجهزة -حاسب أجهزة)

سداد –ايجار سداد -منزلية

–ومياه  فواتير كهرباء

 – واصالحمساعدات صيانة 

 مستلزمات-اسر دعم 

  نعم 200218.08 117005.17 117
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 ( وصحية  مدرسية

المستفيدة  سر لل زيارات  ميدانينزول 

 للبحث الميداني في حاالتهم 

  نعم - - 06

  نعم 3434 - 15  بناء االسر أل تقوية دروس  تعليمي

 

 دورات

 تدريبية

  نعم - - 274 سر تطويرية لل دورات 

 

 ا :اعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمهبيان بنوع المس

 جمالي مبلغ المساعداتإ إجمالي عدد المستفيدين عدد المستفيدين نوع المساعدات

 غير سعوديون  سعوديون 

  - -  -  -  مساعدات أيتام

 007004.84  108     √ مساعدات أرامل

 007   √  مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف 

 خاصة
√     03 

 1002     √ مساعدات عينية

 0130     أخرى 

 

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

 (  :وجرائم تمويل اإلرهاب

معية الفئة المستهدفة ) الج تاريخ البرنامج مقدم البرنامج اسم البرنامج

العمومية / مجلس اإلدارة / اإلدارات 

 القيادية / العاملين (

إرفاق كشف 

 الحضور 

 مرفق

 

 من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )    الشاملتم اعتماد النموذج  هل
√

  )        ( ال     ( نعم   

 


