
الجمعية النسائية الخيرية األولى بجدةاسم الجمعية



Column1Column2Column3Column4Column5

اسم مسؤول املكتب(الجوال/الهاتف)بيانات التواصل اإلحداثياتاملوقع الجغرافياسم املكتب

اليوجد مكاتب



Column1Column2Column3Column4Column5

كيفية تشغيلهاعدد اجتماعاتهااختصاصهاعدد أعضائهاأســـــــم الـلـجـنـــة

3اللجنة التنفيذية

تحمل 

مسؤولية 

املؤسسة 

الخيرية 

ومراجعة 

اقبة  ومر

أعمالها بصفة 

منتظمة وعمل 

التوصيات 

للمجلس

1

اعداد ومراجعة سياسة املنظمة وعرضها على املجلس لإلقرار، 

تعيين املدير التنفيذي وتتقديم املشورة له، صالحية اتخاذ 

.القرارات الالزمة والطارئة نيابة عن املجلس

9لجنة االستثمار

الرقابة املالية 

والتخطيط 

املالي الفعال

4

التخطيط املالي قصير وطويل املدى، مراجعة امليزانية 

التشغيلية للمنظمة ووضع التوصيات بشأنها للمجلس، تبليغ 

املجلس عن أي مخالفات أو مخاوف أو فرص مالية، العمل على 

تحديث طرق عرض التقارير املالية، التأكدمن صحة التقارير 

املالية وتسليمها في الوقت املحدد، التحقق من مصداقية 

وشفافية األعمال املالية، االشراف على االستثمارات قصيرة 

وطويلة املدى، العمل مع املحاسب القانوني وتطبيق توصياته، 

.وضع خطة إلدارة املخاطر

9لجنة البنية التحتية
تطوير البنية 

التحتية
3

تحديد احتياجات البنية التحتية،استقطاب عروض لتنفيذ 

املشروع، مراجعة العروض واعتماد عقد املشروع، متابعة 

.املشروع والتحقيق من تنفيذه



14لجنة التخطيط االستراتيجي

وضع خطط 

استراتيجية 

تضمن تحقيق 

رؤية ورسالة 

املنظمة 

ومتابعتها

5

اجراء تحليل شامل لبيئة املنظمة الداخلية والخارجية كل 

سنوات،وضع خطة استراتيجية، تحديد مؤشرات األداء، 3

التحليل املستمر للتغيرات في البيئة وتعديل الخطة 

.االستراتيجية حسب الحاجة

5لجنة الجرد واالتالف

متابعة آلية 

حفظ الوثائق 

و اتالفها

2

تحديد مواعيد مخصصة للجرد واالتالف مع كل قسم، يتم 

معاينة الوثائق وفرزها وحصر كل ماينلغي اتالفه، عمل محضر 

موضح فيه الوثائق التي سيتم اتالفها، عمل تقارير سنوية بما تم 

.اتالفه ورفعها لقسم املحاسبة



Column2Column3Column6

تاريخ االلتحاقاملهنةاسم العضوةم
االنتظام في دفع االشتراكات

(ال يوجد سجل اشتراكات محدث/ غير منتظم/منتظم)

1

ي االموي
لجيهان الديجان  09/06/26ربة من  

منتظم

2

ي عىلي رضا
لليىل النعمان  28/04/63ربة من  

منتظم

3

لرسية ابراهيم مصطف  اسالم 02/07/26ربة من  
منتظم

4

07/10/68سيدة اعمالهالة عىلي حسن الشاعر/ د
منتظم

5

يف لمها مالك بن رفيق الشر 06/04/65ربة من  
منتظم

6

ي طب األطفالسعاد محمد حسن جابر/ د
 
24/08/66أستاذ مشارك ف

منتظم

7

لنوال عبدالرحمن  الموىس  16/05/64ربة من  
منتظم

8

02/01/60سيدة اعماللينه اعبدالرؤوف محمد ابو زنادة
منتظم

9

28/09/10موظفةهاجر جار هللا الغامدي
منتظم

10

لوداد يوسف عىلي افندي 21/06/78ربة من  
منتظم

11

ي سعيد محجوب
06/07/00كاتبة وروائيةنبيله حسن 

منتظم

12

21/09/74سيدة اعمالندى عبدالعزيز احمد حماد
منتظم

13

06/07/00موظفةضىح محمد احمد ابو السعود
منتظم

14
 عىلي

25/04/12موظفةماجدة كمال الدين حسي  
منتظم

15

16/01/08دكتورةعائشة حسن عبدالقادر متولي 
منتظم

16

لصباح عبدالعزيز يوسف ياسي   21/05/08ربة من  
منتظم

17

لسلىم ابراهيم زينل عىلي رضا 09/07/85ربة من  
منتظم

18
ي
18/02/85موظفةنجاة محمد خليل عنان 

منتظم

19

03/01/02موظفةهدى صالح حامد مؤمنة
منتظم

20

لتولي   فاروق محمد سعيد تمر 11/11/97ربة من  
منتظم

21

04/02/13سيدة اعمالالهام  عبدهللا باعشن
منتظم

22

لرحمه محضار عبدهللا عقيل 27/11/04ربة من  
منتظم

23

لفاطمة  نارص راشد الثمران 30/09/79ربة من  
منتظم

24

ي/د
24/10/10طبيبةندى عمر عبدهللا بن ماض 

منتظم

25

لسلىم عبدالسالم القطب 28/04/63ربة من  
منتظم

26
ي
05/05/03موظفةعبن  عمر بن ماض 

منتظم

27

15/05/12متقاعدةبلقيس عبدهللا محمد الدباغ
منتظم

28

16/05/12موظفةرناء عبدهللا  سالم باحمدان
منتظم

29

27/11/04موظفةمها مصطف  محمد عقيل
منتظم

30

15/02/99سيدة اعمالهند عىلي حسن الشاعر
منتظم

31

27/11/04موظفةسلوى عمر عبدهللا عقيل
منتظم

32

لمريم عقيل صالح عقيل 27/11/04ربة من  
منتظم

33

لمها جدعان مقحم المهيد 29/05/06ربة من  
منتظم



34
28/02/12طبيبةديمة جميل محمد فارىسي

منتظم

35

03/05/15طبيبةتغريد محمد سليمان الشاج 
منتظم

36

08/02/12موظفةفيفيان احمد بانات
منتظم

37

09/12/06موظفةهالة خالد مالك ال غالب
منتظم

38

لسلىم صادق ال غالب 23/05/99ربة من  
منتظم

39

لبسمة  خالد مالك ال غالب 09/12/06ربة من  
منتظم

40
ي
01/11/12موظفة رشا هشام صبىحي نويالن 

منتظم

41

لحميدة ابراهيم رضوان 09/01/98ربة من  
منتظم

42
كي
للطيفة احمد درويش الن  29/03/77ربة من  

منتظم

43

لفتحية محمد اديب االعىم 08/11/70ربة من  
منتظم

44

لبتول سليمان عبدالقادرباناجة 22/12/97ربة من  
منتظم

45

لفايزة  إبراهيم رضوان 31/07/73ربة من  
منتظم

46
لسميحة احمد درويش ربة من  

منتظمهـ18/3/1397

47
ي
لهيفاء سعيد عبدهللا الجشر 13/06/15ربة من  

منتظم

48

لديما عبدالعزيز السليمان 14/04/03ربة من  
منتظم

49

06/07/00موظفةدينا محمد أحمد ابوالسعود
منتظم

50

للمياء فيصل محسن ال غالب 27/11/18ربة من  
منتظم

51
ي 18/09/18خاصمي إبراهيم حسن كتن 

منتظم

52

20/03/19أستاذ مشاركسمر محمد عمر السقاف
منتظم

53

08/07/15سيدة اعمالمنال خالد إبراهيم جليدان
منتظم

54

05/07/00موظفةرشا محمد احمد أبو السعود
منتظم

55
ي
لسمر حسي   داود فطان  17/12/17ربة من  

منتظم

56

16/01/18موظفةسارة خالد عبدالرحيم ال معينا
منتظم

57

19/09/18موظفةبدور مازن محمد  باحارث
منتظم

58

04/02/19عضوةلينة خالد عبدالرحيم ال معينا
منتظم

59

لدالية مازن محمد باحارث 19/09/18ربة من  
منتظم

60

02/06/19مدير عام ابرار وديع شلية
منتظم

61

02/06/19متقاعدةلمياء فضل محضار عقيل
منتظم

62

02/06/19متقاعدةابتسام فضل محضار عقيل
منتظم

63
25/04/19مديرةلطيفة محمد محمد عزمي

منتظم

64

04/02/18موظفةدانية سعود عبدالمنعم عقيل
منتظم

65

يف لدينا وائل مالك ال غالب الشر 18/09/18ربة من  
منتظم

66

13/09/07موظفةسلطانة عبدالكريم أبو النرص
منتظم

67

06/01/18دعاء محمد محمود عزت
منتظم

68

01/07/19هوازن يوسف محمد الطويل
منتظم



69

02/06/19مذيعةسحر عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا
منتظم

70

يف لرولي طالب رفيق الشر 02/06/19ربة من  
منتظم

71

ةنورا نافذ مصطف  الجندي 30/05/19محارص 
منتظم

72

لامنية عبدهللا طه بخش 03/10/19ربة من  
منتظم

73

15/02/20مهندسةديمة صفوان جميل عطار
منتظم

74

ليارا محمد حامد فائز 20/09/19ربة من  
منتظم

75

09/02/20الرئيس التنفيذيسارة ابراهيم محمد العيش 
منتظم

76

06/11/01مصممة أزياءاميمة محمود عىلي عزوز
منتظم

77
06/03/17اكاديميةضىح عبدالحميد محمد الهاشىمي

منتظم

78

لليىل عبدالعظيم احمد محسن 17/06/19ربة من  
منتظم

79
ي
 
ف 06/05/20سيدة اعمالهنيدة محمد صالح صن 

منتظم

80

01/02/19سيدة اعمالنسيبة هشام عىلي حافظ
منتظم

81
 المشالي

لمي انيس امي   21/12/20ربة من  
منتظم

82

لليىل صالح الدين يوسف عبدالجواد 26/05/98ربة من  
منتظم

83

لدينا يوسف محمود زاهد 26/05/98ربة من  
منتظم

84
ي 01/02/11سيدة اعمالمن  حمزة مصطف  قم قم ج 

منتظم

85

لنادية عىلي عبدهللا عىلي رضا 01/02/11ربة من  
منتظم

86

لغادة صالح الدين يوسف عبدالجواد 05/12/07ربة من  
منتظم

87

لفاطمة امي   عبدهللا أبو الحسن 01/12/97ربة من  
منتظم

88

07/03/75فنانةتشكيليةصفية سعيد محمد عبيد بن زقر
منتظم

89

لسهام عبدهللا محمد أبو الحسن 15/08/63ربة من  
منتظم

90

02/01/21سيدة اعمالليىل محمد ابراهيم الشاعر
منتظم

91

02/01/21طالبةنىه طالل عىلي الشاعر
منتظم

92

02/01/21طالبةرانيا محمد عمر شمس
منتظم

93

04/01/21طالبةغالية جميل احمد أبو سليمان 
منتظم

94

04/01/21مصممة أزياءربا محمد صالح باحارث
منتظم

95

لسلطانة محمد عبدهللا عىلي رضا 05/01/21ربة من  
منتظم

96

 عىلي رضا
لهالة حسي   08/02/21ربة من  

منتظم

97

لمريم حسن عبدهللا أبو الحسن 01/02/21ربة من  
منتظم

98

لميمونة إبراهيم يوسف زينل عىلي رضا 01/02/21ربة من  
منتظم

99

لسارة فريد حسن خجا 23/11/21ربة من  
منتظم

100

لسلوى محمود سعيد االنصاري  25/04/21ربة من  
منتظم

101

لأسماء محضار عقيل  هـ12/9/1390ربة من  
منتظم



Column1Column3Column4Column5Column6Column7

املؤهلالوظيفة باملجلساملهنةاالسم
مدة الخدمة 

باملجلس
تاريخ االلتحاق

2000مايو16سنة21دكتوراة رئيسة الجمعيةسيدة أعمالهاله علي الشاعر.د

2009يونيو14سنة12دكتوراةأمينة الصندوقأستاذ مشارك طب األطفال واستشارية طب األطفالسعاد محمد جابر.د

2004نوفمبر27سنة17بكالوريوس  نائبة مجلس إدارةربة منزلمها مالك الشريف.أ

سنوات4بكالوريوسعضوة مجلس إدارةرئيسة مركز حي الشاطئ التابعة لجمعية مراكز األحياء ندا عبدالعزيز حماد.أ 2017مارس27 

سنة13ثانوية عامة عضوة مجلس إدارةسيدة أعمالصباح عبدالعزيز ياسين  2004نوفمبر27 

م2021يناير19سنة بكالوريوسعضوة مجلس إدارةمستشارة استثمار/ متقاعدةرشا هشام نويالتي 

م2021يوليو7شهور7ماجستير عضوة مجلس إدارةمستشارةدانية سعود عقيل 

م2021يوليو7شهور7ماجستير عضوة مجلس إدارةمديرة خدمات عمالء دينا وائل آل غالب الشريف 

م2021يوليو7شهور7بكالوريوس  عضوة مجلس إدارةسيدة أعمالهنيدة محمدصالح صيرفي

م2021يوليو7شهور7ماجستير عضوة مجلس إدارةرئيسة قسم التسويق بدار الحكمة نورا نافذ الجندي

م2021يوليو7شهور7بكالوريوسعضوة مجلس إدارةمصممة أزياء نسيبة هشام حافظ



Column8Column12Column13Column14Column15Column16

املكافأة إن 

وجدت
العنوان

هل العضو مقيم 

في منطقة املقر 

الرئيس

(ال/نعم)

طريقة 

االلتحاق

تعيي/انتخاب)

(ن من الوزارة

في حالة كون 

االلتحاق بالتعيين 

من الوزارة يرجى 

بيان السبب

ال /ال/نعم)العضو  مستقل 

(يمكن التحقق

راجع تفسير االستقاللية في 

الدليل االسترشادي لتعبئة 

النموذج الوطني

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 

مستقل ـــانتخابنعمجدهاليوجد 



Column1Column3Column4Column5Column6Column8Column9Column10Column11Column12Column13

الجنسيةاالسم

املؤهل في 

مجال 

املحاسبة

الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات 

العمل 

األسبوعية هي

الجهة التي تتحمل الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في الراتب 

إن وجدت

مدة سنوات خدمته بالجمعية
إجمالي سنوات الخبرة في مجال 

املحاسبة

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

افقة من  هل هناك مو

الوزارة على تعيين 

املحاسب

(ال/نعم)

النعمشهورة3سنه و23شهور5سنو و2ال يوجدالجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمحاسبةسعوديةعبير حسين محمد األنصاري

سنوات وشهرين9شهرينال يوجدالجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمحاسبةسعوديةبسمه حامد صالح الجابري  النعم  

النعمشهور6شهور6ال يوجدالجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمحاسبةسعوديةمنار محمد هالل الثبيتي 

النعمشهور10سنةو8سنوات8ال يوجدالجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليأمينة خزنةسعوديةسحر نجاح أحمد فؤاد البراشي



Column1Column3Column4Column5Column6Column8Column9Column10Column11Column12

املؤهلالجنسيةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات العمل 

األسبوعية هي
الجهة التي تتحمل الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في الراتب 

إن وجدت

مدة سنوات خدمته 

بالجمعية

إجمالي سنوات الخبرة 

في مجال البحث 

االجتماعي

مسجل بالتأمينات

(ال/نعم)

نجاح عبد هللا سعد الحربي
سعودية

بكالوريوس علم 

اجتماع
اليوجدالجمعية النسائية الخيرية األولي ساعة48كلي

سنة 27

شهور7و

سنة 27

شهور7و
نعم

هيا سالم عبد الرحمن العيدان
سعودية

بكالوريوس علم 

اجتماع
نعمسنة20سنوات7ال يوجدالجمعية النسائية الخيرية األولي ساعة48كلي

فوزية عبد المؤمن فرج  زويد
سعودية

بكالوريوس علم 

اجتماع
اليوجدالجمعية النسائية الخيرية األولي سنة48كلي

سنة 21

شهور7و

سنة 21

شهور7و
نعم

ناهد عبد هللا علي مغربي
سعودية

بكالوريوس علم 

اجتماع
نعمشهور6سنة11شهور6سنة11اليوجدالجمعية النسائية الخيرية األولي سنة48كلي



عمود

1
Column1Column3Column4Column5Column6Column7Column9Column10Column11

نوع العملاملؤهلالجنسيةاالسمم
الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعات العمل 

األسبوعية

الجهة التي تتحمل 

الراتب
مدة سنوات خدمته بالجمعية

مسجل بالتأمينات

(ال/نعم)

نعم شهر11سنوات 4الجمعية النسائية الخيرية األولي ساعة48كليمديرو التنفيذية للجمعيةماجستير صحة نفسيةسعودية دانيه خالد  عبد الرحيم ال معينا1

نعم  شهور10سنوات و4الجمعية النسائية الخيرية األولي ساعة 48كليسكرتيرة تنفيذية وسكرتير مجلس اإلدارةبكالوريوس دراسات اسالميةسعودية تهاني عبد الحميد علي طميحي2

شهور6سنةو15الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليسكرتيرة  بكالوريوس دراسات اسالميةسعودية مها فوزي سعد اليماني 3 نعم 

نعمسنة24الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمديرة إدارة المالية والتشغيل بكالوريوس محاسبةسعودية عبير حسين محمد األنصاري 4

نعم شهور9سنوات و3الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليرئيسة قسم الموارد البشريةبكالوريوس علم اجتماعسعودية منى عبد هللا محمد البيومي5

نعمشهور3سن و20الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة قسم الموارد البشريةبكالوريوس علم اجتماعسعودية خديجة محمد أحمد العمودي6

شهور8الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 49كليمحاسبةبكالوريوس محاسبة سعوديةمنار محمد هالل الثبيتي 7

نعمشهور10سنوات و8الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليأمينة خزنةبكالوريوس محاسبة سعودية سحر نجاح أحمد فؤاد البراشي8

نعمشهور3سنوات و10الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة الخدمات المساندةثانوية عامةسعودية نوال مفريح فريح عابد9

نعم سنة 27الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليسنترالابتدائيةسعودية فايزة سعد سالم الغامدي10

نعمشهور5سنةو13الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليعاملةمحو امية سعودية شريفة حجي محمد الشمراني12

سنة وتسعة شهورالجمعية النسائية الخيرية األوليساعة48كليمديرة التواصلماجستير إدارة عامةسعودية عاليا جميل أحمد أبو سليمان 13

نعمشهور9سنوات و12الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة التواصل وتنمية الموارد بكالوريوس علم اجتماعسعودية نور صالح عبد هللا الغامدي 14

نعمسنة23الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة التواصل وتنمية الموارد بكالوريوس إدارة عامةسعودية نجالء عبد الحميد عبد الرحمن كاكا15

نعمسنة 21الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة هداياثانوية عامةسعودية فاطمة أحمد عيسي شوكي16

نعمسنةوشهرين23الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمديرة البرامج بكالوريوس علم اجتماعسعودية تهاني صالح أحمد سلمان17

نعمسنة 27الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليرئيسة برنامج الدعم بكالوريوس علم اجتماعسعودية نجاح عبد هللا سعد الحربي18

نعمسنوات  7الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كلياخصائية بمشروع الدعم المادي واالجتماعيبكالوريوس علم اجتماعسعودية هيا سالم عبد الرحمن العيدان19

نعمسنة 21الجمعية النسائية الخيرية األولي ساعة 48كلياخصائية بمشروع الدعم المادي واالجنماعيبكالوريوس علم اجتماعسعودية فوزية عبد المؤمن فرج زويد 20

نعم شهور6سنوات و11الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كلياخصائية بمشروع الدعم المادي واالجنماعي بكالوريوس علم اجتماعسعودية ناهد عبد هللا علي مغربي21

نعمسنة 27الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة48كلياخصائية بمشروع الدعم المادي واالجتماعي/ ممتوسطسعودية هيا عبيد ناجم البيشي 22

نعمشهور4سنة و12الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كلياخصائية بمشروع الدعم المادي واالجتماعي/ مثانوية عامةسعودية فاطمة إبراهيم أحمد الغامدي 23

شهور8سنة و12 الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة بمشروع المهاراتبكالوريوس جغرافياسعودية وفاء محمد عبد هللا المسعري24 نعم 

نعمسنة 27الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة بمشروع المهاراتثانوية عامةسعودية شريفة عبيد ناجم البيشي25

نعمشهور9سنة و12الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة بمشروع االميرة فوزية للمراة والطفل بكالوريوس اقتصاد منزلي سعودية سلطانة سالم صالح الجهني 26

سنةوشهر11الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة بمشروع االميرة فوزية للمراة والطفل بكالوريوس إدارة عامةسعودية جيهان سعيد آمان المولد27 نعم 

نعمسنة وشهرالجمعية النسائية الخيرية األوليساعة48كليرئيسة مركز االميرة فوزية للمراه والطفل بكالوريوس علم نفسسعودية نسيم يحي حسن علوي28

نعمسنة وشهر17الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة 48كليمنسقة إدارية بمشروع االميرة فوزية للمراة والطفلثانوية عامةسعودية ليلي علي محمد الرفاعي29

نعمسنوات4الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة48كليمدربة ومنقذة سباحة متوسطفلسطينيةآمال محمد محمود مشة30

نعمسنة22 الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة48كليمساعدة صحية دبلومفلبينةروسالي باربون جيرنيمو31

شهور5سنةو الجمعية النسائية الخيرية األوليساعة48كليسائقمتعلم يمانيخالد حسن شاذلي مغبش 32

نعمسنوات5الجمعية النسائية الخيرية األولي ساعة48كليحارسمتعلميمانيرمضان سعيد عبد هللا مليسان 33



لم يكتملالدعوةالدعوةنيابةأصالة

الثانيةاألولى

تم ارفاقه للوزارةمرفق بالكشف5323م2021يوليو7

تاريخه

عدد الحضور

الكشف التفصيلي بالحضور واملنوبين ومن ناب عنهم

عقد االجتماع من

محضر االجتماع



Column1Column2Column3

مالحظاتالسبباسم العضو

اليوجد



عدد الحاضرينتاريخهرقم االجتماع

الجهة الطالبة 

الوزارة، (   )

25مجلس اإلدارة،  (   )

٪ من الجمعية العمومية25 (   )

سبب االجتماع
تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)
مالحظات

اليوجد



Column1Column2Column3Column4Column5

أهم القراراتتاريخهرقم االجتماعاللجنة
تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)

الاستحداث مسؤولة التطوعم2021ديسمبر12اللجنة التنفيذية

يرجى االسترشاد بمثال التعبئة املذكور باألسفل لترتيب إدخال بيانات اجتماعات اللجان



2

3



لجنة تنمية الموارد المالية



 



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

سبب عدم التنفيذ(ال/نعم)تم تنفيذها تاريخهرقم االجتماع
تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)

نعمنعمتولي مديرة البرامج والمشاريع  التنموية األستاذة تهاني صالح منصب نائبة المديرة التنفيذيةم2021يناير17

م2021يونيو 527
نعم

م2021سبتمبر87
نعم

2

نعم تكليف األستاذة منى عبد اهلل البيومي بمهام التطوير التنظيمي في الجمعية

نعمرفع خطاب للوزارة اعتماد توقيع نائبة المديرة التنفيذية األستاذة تهاني صالح على جميع الصالحيات في إدارة شؤون الجمعية



3

4



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

تاريخهرقم االجتماع
نوع االستثناء

تصويت/نقاش/حضور

االجتماع الذي حصل /موضوع القرار

فيه االستثناء
السبباسم العضو

اليوجد



Column1Column2Column3Column4

سبب التفويضالجهة املفوضةاملهام املفوضة فيهاالختصاص

اليوجد



Column1Column2Column3Column4Column5

نوع التحول

صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصه املتبرع (     )

استخدام األموال في تقديم قروض للموظفين (     )

صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير مصرح (     )

اختالس (     )

االجراء املتخذسبب التحولاملبلغ املحول أو قيمتهتاريخ التحول

اليوجد



Column1Column2Column3

الجهة املستفيدةمجال الصرفاملبلغ املصروف نقدا

اليوجد



مالحظات(ال/نعم)يتم التحديث بطريقة منتظمة (ال/نعم)هل تستخدمه الجمعية السجل

نعمنعمسجل العضوية

نعمنعمسجل االشتراكات

نعمنعمسجل اجتماعات اللجان

نعمنعمسجل اجتماعات مجلس اإلدارة

نعمنعمسجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعمنعمسجل النشاطات

نعمنعمسجل املستفيدين

نعمخاصة باالقسامسجالت أخرى



Column1Column2Column3Column4

هل تستخدمه 

الجمعية 

(ال/نعم)

يتم التحديث 

بطريقة 

منتظمة 

(ال/نعم)

مالحظات

نعمنعم0

نعمنعمسجل األصول الثابتة

نعمنعمسجل التبرعات العينية

نعمنعمسجل التبرعات النقديـة

نعمنعمسجل املستودعات

نعمنعمدفتر األستاذ العام

نعمنعمدفــتر الصندوق

نعمنعمدفـتر حركــة البنك

نعمنعمسـجــل العهدة



Column1Column2

املنصب بمجلس االدارةاالسم

أمين الصندوقسعاد بنت محمد جابر/ الدكتورة 

نائبة رئيسة الجمعيةهالة بنت علي الشاعر/ الدكتورة 

عضوة مجلس إدارةلينا بنت عبدالرؤوف أبو زناده/ ’ األستاذ



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

منصبهاسم املوظف ذي الصلةمنصبهاسم املوظف
نوع العالقة

(عائلية/تجارية)
تفصيل العالقة

اليوجد



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7

اسم الطرف الثاني ذي العالقةاسم عضو املجلس
املسمى الوظيفي للطرف 

الثاني

اسم الجهة الداعمة 

التي يرتبط بها الطرف 

الثاني

تاريخ بداية 

الصفقة

تاريخ انتهاء 

الصفقة

قيمة 

الصفقة

اليوجد



Column1Column2Column3

قيمة املبلغوصف الخدمةالجهة

20,010عمالةمؤسسة الجرسة التجارية

27,600حراسات أمنيةفرع مؤسسة درع املدينة للحراسات األمنية

3,780مبيدات حشريةمؤسسة الريم لخدمات النظافة

46,000خدمات قانونيةشركة النويصر والسويلمي محامون ومستشارون قانونيون

%10نسبة إدارة أمالك وصيانة العقاراتمؤسسة وجهاء جدة العقارية

18,400صيانة مسابحشركة رضا لالستثمار املحدودة

18,400صيانة مصاعدشركة مصاعد أوتيس العربية السعودية املحدودة

7,850صيانة أنظمة اإلنذا ر والحرائقمركز اإلطفاء والسالمة

14,482صيانة برامجمجموعة عالم اإلتحاد للتجارة

10,000محروقاتشركة خدمات نفط املحدودة

2,760 تتبع للسياراتمؤسسة موجه للمالحة

14,650تجديد رخص األوفيسمؤسسة نبيل للتدريب

237,326التأمين الصحيالشركة الخليجية للتأمين التعاوني

2,300صيانة ألجهزة النادي الرياض يشركة دلتا فتنس

3,258,203ترميم مسرح الجمعيةمؤسسة األمتار السعودية للمقاوالت

126,500تنفيذ الخطة االستراتيجيةمكتب القطاع الثالث لإلستشارات

11,040عمالة سيداتمؤسسة أعمدة التقدم للمقاوالت

20,700برنامج القرن  برنامج تعليمي تدريبيمنصة نون األكاديمية

33,350برنامج أقدر  برنامج تعليمي تدريبيشركة نواة الجادة للتعليم

21,096تأمين سياراتأليانز السعودي الفرنس ي

3,400استضافة موقع الجمعية والبريد اإللكترونيمؤسسة حسن احمد بجيلي

29,325برنامج تعليمي تدريبيمؤسسة مصباح املعرفة التجارية

78,384برنامج تدريبي تعليميمعهد البحوث واالستشارات- جامعة امللك عبدالعزيز

46,000تقييم عقارات ودراسةأبعاد للتقييم العقاري



Column1Column2Column3Column4

التاريخسببهاقيمة املبالغ املتلقاةاسم العضو

اليوجد



المبلغ البيان 

التبرعات النقدية 

2,118,463التبرعات النقدية العامة

3,225,084التبرعات النقدية المقيدة

1,083,091التبرعات العينية

82,000إيرادات األشتراكات

3,599,950تبرعات الزكاة

1,544,928أعانات وزارة الشؤون األجتماعية

1,000,000منصة احسان

109,876عائد أستثمارات

674,780ايرادات العقارات واالراضي مشروطه

1,383,272إيرادات منوعه ونثريات وفعاليات

703,405(دار الرحاب ودار األمان و النادي  )استثمار 

440,000ايرادات األنشطة

15,964,848

التبرعات وااليرادات والمنح 





مالحظات 

15,964,848

التبرعات وااليرادات والمنح 





مصاريف مجلس مصاريف اإلدارة 

 )اإلدارة 

(الحوكمة 

مصاريف جمع األموال 

مصاريف 

التشغيل 

المحملة على 

البرامج 

واالنشطة

مصاريف البرامج 

واألنشطة

المصاريف التشغيلية 

0المساعدات النقدية العامة

3,069,474المساعدات النقدية المقيدة

1,113,088المساعدات العينية

762,213مساعدات الزكاة

3,108,4422,600,608507,834المصروفات العمومية واإلدارية

1,375,152مصاريف المنح الحكوميه

436,199مصاريف منصة احسان

إهالك األصـول الثابتة

976,717863,304113,413مصروفات األنشطة

607,877مصاريف االستثمار

11,449,163507,834863,304113,413

إجمالي المصروف البيان 

توزيع المصروفات 





Column1Column2

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةوصف للبرامج والخدمات والنشاطات

تشرف الجمعيه على رباط زينب رضا اشراف كلي وتساهم 

 اربطه4بمساعدة النزيالت في عدد 
خدمة األربطة وسكانها

معارض وأسواق وأطباق خيريةلزيادة دخل الجمعية

برنامج لتحقيق التكافل من خالل املساهمه في توفير عائد مادي 

لليتيم واالسره عن طريق الكفاله
وأيتام/ كفالة أسر 

صرف كوبونات مواد غذائيةيتم توزيعها على املستفيدين من خدمات الجمعيه

تصرف الكسوه للمستفيدين من خدمات الجمعيه وجزء منها تبرع 

عيني وجزء كوبونات نقديه
صرف كسوة

صرف االدوات املدرسيه البناء االسر املستفيده من خدمات 

الجمعيه
األدوات املدرسية

(سكني )سداد االيجار يتم سداد جزء من ايجارات االسر املستفيده واملسجله بالجمعيه

لتدريب أطفال االمستفيدين وتطوير مهاراتهم التعليميه والعلميه 

21والفكريه والتركيز على مهارات القرن 
برنامج مهارات

برنامج العالجتقديم  جزء من تكاليف العالج ملرض ى السرطان وامراض الكلى

يهدف الى تعزيز املقومات الصحيخ ورفع اللياقه البدنيه البناء 

وبنات املستقيدين من الجمعيه
البرنامج الرياض ي

الحمالت التسويقيهلتوفير الدعم للبرامج واملساعدات



برسومبرسوم مخفضةمعفيبرسومبرسوم مخفضةمعفى

 مساعدات متنوعة
 أسرة 379

 مستفيد2168

 أسرة         21

 مستفيد141

 أسرة      400

 مستفيد2309
2,193,052860,000

مساعدة املنتقلين من االحياء 

العشوائية

 أسرة  200

 مستفيد1033

 أسر    9 

مستفيد60

 أسر        209

 مستفيد1093
2,306,9002,078,886

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نزيلة52 نزيلة14 نزيلة38خدمة األربطة وسكانها

وجبة إفطار صائم
 أسرة   379

 مستفيد2168

 أسرة          21

 مستفيد141

 أسرة       400

 مستفيد2309
33,41533,415

صرف كسوة
 أسرة   344

 مستفيد1945

 أسرة         21

 مستفيد141

 أسرة      365

 مستفيد2086
145,498111,750

11,41011,200ة/  طالب975ة/  طالب 200ة/  طالب 775األدوات املدرسية

صرف كوبونات من العثيم
 أسرة         58 

 مستفيد343

 أسرة         14

 مستفيد126

 أسرة           72  

 مستفيد469
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساعدة في ايجار السكن
 أسرة   314

 مستفيد1758

 أسرة          18

 مستفيد100

 أسرة      332

 مستفيد1858
3,835,221783,213

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستفيدة300 مستفيدة20 مستفيدة280محاضرات وندوات

453,792نقدي 318,422نقدي 

42,860عيني 42,550عيني 

542,782نقدي 560,000نقدي 

3100عيني 3100عيني 

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

عدد املستفيدين

رمز النشاطاملصروفاتاإليرادات
عدد املستفيدين غير سعوديينعدد املستفيدين السعوديون

إجمالي عدد 

املستفيدين

ة/  طالب 257

 مستفيد53 مستفيد48 مستفيدات5مساعدة في العالج

توفير أجهزة كمبيوتر

 الب توب  232

 جهاز مكتبي   3

ة/  طالب 235

 2 الب توب    25

 27جهاز مكتبي  

ة/طالب 







غير سعوديونسعوديون

 مساعدات متنوعة
 2168 أسرة 379

مستفيد

 أسرة         21

 مستفيد141

 أسرة      400

 مستفيد2309
860,000

مساعدة املنتقلين من 

االحياء العشوائية

 1033 أسرة  200

مستفيد

 أسر    9 

مستفيد60

 أسر        209

 مستفيد1093
2,078,886

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نزيلة52 نزيلة14 نزيلة38خدمة األربطة وسكانها

وجبة إفطار صائم
 2168 أسرة   379

مستفيد

 أسرة          21

 مستفيد141

 أسرة       400

 مستفيد2309
33,415

صرف كسوة
 1945 أسرة   344

مستفيد

 أسرة         21

 مستفيد141

 أسرة      365

 مستفيد2086
111,750

11,200ة/  طالب975ة/  طالب 200ة/  طالب 775األدوات املدرسية

صرف كوبونات من العثيم
 أسرة         58 

 مستفيد343

 أسرة         14

 مستفيد126

 أسرة           72  

 مستفيد469
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساعدة في ايجار السكن
 1758 أسرة   314

مستفيد

 أسرة          18

 مستفيد100

 أسرة      332

 مستفيد1858
783,213

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستفيدة300 مستفيدة20 مستفيدة280محاضرات وندوات

453,792نقدي 

42,860عيني 

542,782نقدي 

3100عيني 

نوع املساعدات
إجمالي عدد 

املستفيدين

اجمالي مبلغ 

املساعدات

عدد املستفيدين

 مستفيد53مساعدة في العالج

ة/  طالب 257 توفير أجهزة كمبيوتر

 مستفيدات5

ة/  طالب 235 

 مستفيد48

ة/ طالب 27  


