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 البيانات األساسية للجمعية األهلية .1

  الديموجرافية و التسجيلية البيانات - أ

 جمعية رؤية التنموية الخيرية النسائية بالبكيرية : الرسمي للجمعية/للفرع كامــال االسم -1

 جمعية رؤية الرسمي: لالسم مغايرا كونه حالة في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -٢

   )( فرع  ( مقر رئيسنوع مقر الجمعية: ) -٣

 759  :رقم تسجيل المقر الرئيس          

 ال يوجد :رقم تسجيل الفرع/الفروع          

 غير ربحية جمعية خيرية: النوعي للجمعية التصنيف -٤

 ( رجالي/نسائي   )  ( نسائي)       رجالي(    نوع الجمعية: ) -٥

 هـ1437\6\18تأسيس الجمعية/الفرع:  تـــــاريــــخ -٦

 هـ1437\6\18: تسجيل الجمعية/الفرع تاريخ -٧

 (  غير موجودة  (  موجودة               ))  :شهادة تسجيل الجمعية/الفرع -٨

 )  ( ال           ( نعم  هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  ) -٩

 (اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج ) 

 (اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع ) 

 ( اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف )وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 القصيم منطقة الجمعية/الفرع: -1٠

 البكيريةالمحافظة:  -11

 البكيرية المدينة: -1٢

 26.131008,43.652004الموقع باإلحداثيات:  -1٣

 .البكيرية، الهاللية، الشيحيةنطاق الخدمة:   -1٤
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 أ(-1)  تعبأ بملف االكسل المرفق صفحة  ال يوجد عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيس/الفرع: -1٥

 اسم مدير المكتب بيانات التواصل اإلحداثيات الموقع الجغرافي اسم المكتب

 ------ ------ ------ ------ يوجد ال

 

 التواصل بيانات  - ب

 العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع: -1

 الصالحي   لحــــــيا  هشام بن عبدالملك الشارع اسم.      9307   المبنى رقم

  ال يوجد االضافي الرقم  51941البريدي الرمز  البكيرية  المدينة

 ال يوجد الـــفــــــاكـــــس رقــــــــم 0554350025ة الجمعي جوال رقم

 51941 الرمزالبريديال يوجد  البـريد صنــــدوق رقــــــم

   Royah.Buk@gmail.com البريـــــــــــداإللكترونـــي

 ال يوجد االلكتروني  الموقع

 (الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء×)

(البريد اإلليكتروني مفعل ) 

 

 العيد أفراح عبدهللا محمد  الجمعية مدير اسم -٢

   البكيرية .:الجمعية مدير عنوان

  حي الزهراء  الحي  البكيرية  المدينة   القصيم   المنطقة

    عبدالرحمن بن عواد الشارع

 ********** رقم الهاتف الثابت للمدير 

 **********المدير  جوال رقم

mailto:Royah.Buk@gmail.com
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 البيانات اإلدارية - ت

 اإلداري الهيكل - أ

  .عضوا  29 المؤسسين األعضاء عدد -1

 .عضوا   9للجمعية  األساسية لالئحة طبقا   مجلس اإلدارة أعضاء عدد -٢

 اتاجتماع10  اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب المحقق األدنى الحد -٣

 واتسن  4اإلدارة   مجلس دورة -٤

 أ (:-٢) تعبأ في ملف االكسل المرفق اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية  -٥
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عددددددددددددددددددددد  أســـــــم الـلـجـنـــة 

 أعضائها

عددددددددددددددددددددددددد  اختصاصها

 اجتماعاتها

 كيفية تشغيلها

حثثثثاالت  بحثثثث  4 اللجنة االجتماعية 1

 المسثثثثثثثثثثثثت يدين

وتقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثديم 

اقتراحثثثثثثثثثثثثثثثات 

التثثثثثثثثثثثثثثثثثثدري  

والتأهيثثثثثثثثثثثثثثثثث  

لتمكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثين 

المست يدات مثن 

 العم 

اجتمثثثثال اللجنثثثثة  6

تحديثثثثثثثد خ ثثثثثثثة 

زمنيثثة لزيثثارات 

البحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  

االجتمثثثثثثثثثثثثثثثاعي 

الميثثداني دراسثثة 

احتياجات األسر 

وتلبيتهثثثثثثثا مثثثثثثثن 

خثثثثثثال  الثثثثثثرب  

بينهثثثثثثثثا وبثثثثثثثثين 

المثثثانحين ايجثثثاد 

بثثرامت ت ويريثثة 

 ومشثثثثثاري  

تتناسثثثثثثث  مثثثثثثث  

 احتياجاتهم

المشثثثاركة فثثثي  3 اللجنة الثقافية ٢

األنشثثثثثثثثثثثثثثثثثث ة 

الثقافيثثة وتنمثثيم 

اللقثثثثثثثثثثثثثثثثثثاءات 

 الثقافية

 ذقيد التن ي جديدة

٣ 

 

 لجنة االنش ة والبرامت

 

المشثثثاركة فثثثي  3

األنشثثثثثثثثثثثثثثثثثث ة 

المجتمعيثثثثثثثثثثثثثثة 

 قيد التن يذ جديدة
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وتنمثثيم بثثرامت 

تنموية ترفيهيثة 

لمسثثثثثثثثثثثثثثثت يد  

 الجمعية 

٤  

 لجنة المشاري  واالستثمار

المثثثثثن    لثثثثث  3

وإدارة مشثثاري  

الجمعيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

  اواستثماراته

 قيد التن يذ جديدة

٥  

 لجنة القروض وريادة األعما  

دراسثثثثة أفكثثثثار  4

المشثثثثثثثثثثثثثثثثاري  

الم روحثثثثثثثثثثثثة 

وتقثثثثثدير قيمثثثثثة 

القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرض 

المناسثثثثثثثثثثثثثثثثثثبة 

 للمشرول

اعتمثثثثاد  لثثثث  

القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرض 

 ومتابعة تن يذه

 قيد التن يذ جديدة

 لجنة الدعم والمساعدات ٦

 

مثثن  لثث  دعثثم  3

وإدارة  األعيثثان

صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر  

 المساعدات

 قيد التن يذ جديدة
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 :الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -٦

                  المهنة:           لهوية: ا رقم                              :   االسم

  الجوال:  رقم               تاريخ االلتحاق: 

 )  ( ال يوجد سجل اشتراكات غير منتظم)   (  ( منتظم    االنتظام في دفع االشتراكات: ) 
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االنتظام في دفع  الجوال: رقم تاريخ االلتحاق المهنة لهويةا رقم االسم

 االشتراكات

1 

 

نورة منصور 

 العريني

 منتمم ********** 15/5/1437 متقاعدة **********

٢ 
مشرفة  ********** هدى ثويني الثويني

 تربوية

 منتمم ********** 15/5/1437

٣ 
مزنة ابراهيم 

 المقوشي

 منتمم ********** 15/5/1437 متقاعدة **********

٤ 
مزنة عبدهللا 

 المحمود

 منتمم ********** 15/5/1437 متقاعدة **********

٥ 
 منتمم ********** 15/5/1437 متقاعدة ********** مزنة محمد المقب 

٦ 
مزنة عبدهللا 

 الدغماني

مشرفة  **********

 تربوية

 منتمم ********** 15/5/1437

٧ 
هدى ابراهيم 

 الخضير 

 منتمم ********** 15/5/1437 معلمة **********

٨ 
منيرة عبدهللا 

 الحربي

 منتمم ********** 15/5/1437 معلمة **********

٩ 
حصة عبدهللا 

 اللحيدان

 منتمم ********** 15/5/1437 متقاعدة **********

1٠ 
نورة عبدهللا 

 السويلم

 منتمم ********** 15/5/1437 متقاعدة **********
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11 
نورة محمد 

 العبداني

 منتمم ********** 15/5/1437 متقاعدة **********

1٢ 
نورة عبدهللا 

 السلمي

 منتمم ********** 15/5/1437 معلمة **********

1٣ 
موضي ابراهيم 

 السحيباني

********** 

 
 

 منتمم ********** 15/5/1437 معلمة

1٤ 
هيلة عبدهللا 

 التويجر 

 منتمم ********** 15/5/1437 معلمة **********

1٥ 
نورة عزيز 

 الحربي

 منتممغير  ********** 15/5/1437 اليوجد **********

1٦ 
نورة سليمان 

 الوهابي

 منتممغير  ********** 15/5/1437 اليوجد **********

1٧ 
هيا سليمان 

 البصيلي

 منتمم ********** 15/5/1437 معلمة **********

1٨ 
ريم عبدالرحمن 

 السحيباني

 منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد **********

1٩ 
وفاء عيسى 

 الحربي

 منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد **********

٢٠ 
نورة ابراهيم 

 التركي

 منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد **********

٢1 
نورة محمد 

 الربيعان

 منتمم ********** 15/5/1437 ربة منز  **********
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٢٢ 
 منتمم ********** 15/5/1437 معلمة ********** هيلة محمد الدريبي

٢٣ 
منيرة ابراهيم 

 المحمود

 منتمم ********** 15/5/1437 ربة منز  **********

٢٤ 
لولوة سليمان 

 النغيمشي

 منتمم ********** 10/8/1437 اليوجد **********

٢٥ 
سامية امام محمد 

 قندي 

 غير منتمم ********** 10/8/1437 اليوجد **********

٢٦ 
ل ي ة سليمان 

 الحميد

 غير منتمم ********** 10/8/1437 اليوجد **********

٢٧ 
سارة عميش 

 العتيبي

 

********** 

 غير منتمم ********** 13/8/1437 اليوجد

٢٨ 
بدرية محمد 

 العنيزان

 منتمم ********** 8/11/1437 معلمة **********

٢٩ 
عائشة سليمان 

 الحربي

 غير منتمم ********** 13/8/1437 اليوجد **********

٣٠ 
سليمان ابراهيم 

 المحمود

 منتمم ********** 12/10/1437 متسب  **********

٣1 
 منتمم ********** 18/9/1437 مديرة مركز ********** مها محمد السويلم
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٣٢ 
شاهناز محمد 

 سليمان النملة

 منتمم ********** 13/8/1437 اليوجد **********

٣٣ 
فوزية محمد 

 السوي 

 منتمم ********** 13/8/1437 اليوجد **********

٣٤ 
روان عبدهللا 

 صال  السويلمي

 منتمم ********** 13/8/1437  البة **********

٣٥ 
أفنان عبدالعزيز 

 صال  السويلمي

 منتمم ********** 13/8/1437 ربة منز  **********

٣٦ 
أروى عبدالعزيز 

 صال  السويلمي

 منتمم ********** 13/8/1437 اليوجد **********

٣٧ 
أروى حمدان 

 الحربي

 منتممغير  ********** 13/8/1437  البة **********

٣٨ 
العنود محمد 

عبدالرحمن 

 الربيعان

 منتممغير  ********** 13/8/1437 اليوجد **********

٣٩ 
 منتمم ********** 2/2/1438 ربة منز  ********** سلمى حمد الحربي

٤٠ 
هيلة علي محمد 

 الجمعة

 منتمم ********** 1/1/1438 متقاعدة **********

٤1 
ميثاء صال  يوس  

 الدخي  هللا

 منتمم ********** 10/2/1438 ربة منز  **********
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٤٢ 
  13/8/1437 اليوجد ********** آالء محمد السديس

********** 

 غير منتمم

٤٣ 
بدرية جاز  

 الحربي

 منتمم ********** 15/11/1437 ادارية **********

٤٤ 
علياء صال  عمر 

 الربيعان

 منتمم ********** 22/11/1437 رئيسة لجنة **********

٤٥ 
كوثر عبدالرحمن 

 الصقير 

 غير منتمم ********** 13/8/1437 اليوجد **********

٤٦ 
حصة صال  

 الحضي 

 غير منتمم ********** 13/8/1437 ربة منز  **********

٤٧ 
صال  عبدالعزيز 

 صال  السويلمي

موم   **********

 حكومي

 منتمم ********** 13/8/1437

٤٨ 
شروق عبدهللا 

 الحضي 

 منتمم ********** 6/2/1438 محاضرة **********

٤٩ 
مزنة حسن 

 السحيباني

 منتمم ********** 1/1/1438 متقاعدة **********

٥٠ 
منار صال  

 اللحيدان

مساعد  **********

 ادار 

 منتمم ********** 19/1/1438

٥1 
 منتمم ********** 26/1/1438 ربة منز  ********** نورة متع  العوفي
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٥٢ 
منيرة صال  راشد 

 الحديثي

 منتمم ********** 29/1/1438 ربة منز  **********

٥٣ 
منا  سليمان 

 عبدالعزيز الحديثي

 منتمم ********** 29/1/1438 معلمة **********

٥٤ 
أم  عبدهللا 

 الحواس

 منتمم ********** 17/1/1438 ربة منز  **********

٥٥ 
****  10/1/1438 متقاعدة ********** مزنة محمد النملة

**************** 

 منتمم

٥٦ 
مريم صال  

 الحديثي

 منتمم 555221601 25/1/1438 ربة منز  **********

٥٧ 
 منتمم ********** 6/2/1438 اليوجد ********** هند محمد العمرو

٥٨ 
فا مة محمد حمد 

 اللحيدان

 منتمم ********** 15/3/1438 اليوجد **********

٥٩ 
مزنة محمد حمد 

 اللحيدان

 منتمم ********** 28/2/1438 معلمة **********

٦٠ 
لولوة محمد حمد 

 اللحيدان

مشرفة  **********

 تربوية

 منتمم ********** 1/3/1438

٦1 
خديجة محمد 

 الناصر

 

********** 

  ********** 26/3/1438 ربة منز 

 غير منتمم
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٦٢ 
حصة عبدهللا 

 الهويريني

 غير منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد **********

٦٣ 
منيرة صال  

 المحسن

 غير منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد **********

٦٤ 
 غير منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد ********** مريم محمد الخزيم

٦٥ 
منى محمد 

 السويلمي

 غير منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد **********

٦٦ 
نورة عبدهللا 

 اللحيدان

 غير منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد **********

٦٧ 
ابتهاج صال  

 المحسن

 غير منتمم ********** 15/5/1437 اليوجد **********
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 الجمعية:  إدارة مجلس بأعضاء بيان -

 **********لهوية: ا رقم     نورة منصور علي العريني:   االسم

 سنة ة:الخدم مدة سبكالوريو المؤهل  رئيسة الجمعية بالمجلس:  الوظيفة  متقاعد المهنة: 

 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 0533565353الجوال:  رقم  aw.ac99@gmail.comااللكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      المشتركحي  العنوان: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   ( انتخاب الجمعية العمومية)   طريقة تعيين العضو:

 يوجد ال السبب:

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 ق و السبب ق)   ( ال يمكن التح  )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 

 

 

 

 **********لهوية: ا رقم     هدى ثويني الثويني:   االسم

 سنةة: الخدم مدة سبكالوريو المؤهل  رئيسة الجمعية نائبةبالمجلس:  الوظيفة  تربويةمشرفة  المهنة: 

 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 **********الجوال:  رقم  h.t.t-5@hotmail.comااللكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      النهضةحي  العنوان: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   ( انتخاب الجمعية العموميةالعضو:   )طريقة تعيين 

 يوجد الالسبب:  

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 و السبب  ق)   ( ال يمكن التحق  )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 
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 **********لهوية: ا رقم     حيدانلحصة عبد هللا حمود ال:   االسم

 سنةة: الخدم مدة معهد معلمات المؤهل  عضوة مجلس بالمجلس:  الوظيفة  متقاعد المهنة: 

 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 **********الجوال:  رقم  ال يوجد االلكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      المنارحي  العنوان: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   ( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   )

 يوجد الالسبب:  

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 و السبب  ق)   ( ال يمكن التحق  )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 

 

 **********لهوية: ا رقم     مزنة ابراهيم المقوشي:   االسم

 سنةة: الخدم مدة سبكالوريو المؤهلأمينة صندوق  بالمجلس:  الوظيفة  متقاعد المهنة: 

 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 **********الجوال:  رقم  ال يوجد االلكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      حي المشترك العنوان: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   العمومية ( انتخاب الجمعيةطريقة تعيين العضو:   )

 يوجد الالسبب:  

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 )   ( ال يمكن التحق و السبب   )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 
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 **********لهوية: ا رقم     مزنة عبد هللا محمد المحمود:   االسم

 سنةة: الخدم مدة سبكالوريو المؤهلعضوة مجلس   بالمجلس:  الوظيفة  متقاعد المهنة: 

 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 **********الجوال:  رقم  Mam_144@hotmail.com االلكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      حي الزهرة العنوان: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   الجمعية العمومية( انتخاب طريقة تعيين العضو:   )

 يوجد الالسبب:  

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 )   ( ال يمكن التحق و السبب   )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 

 

 **********لهوية: ا رقم     مزنة عبد هللا سعود الدغماني:   االسم

 سنةة: الخدم مدة سبكالوريو المؤهلعضوة مجلس   بالمجلس:  الوظيفة  مشرفة تربوية المهنة: 

 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 **********الجوال:  رقم  al-amal-27@hotmail.com االلكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      حي الزهرة العنوان: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   انتخاب الجمعية العمومية( طريقة تعيين العضو:   )

 يوجد الالسبب:  

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 )   ( ال يمكن التحق و السبب   )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 

 

 **********لهوية: ا رقم     محمد علي المقب مزنة :   االسم

 سنةة: الخدم مدة دبلوم تربو   المؤهلعضوة مجلس   بالمجلس:  الوظيفة  متقاعد المهنة: 
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 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 **********الجوال:  رقم omalanod@gmail.com االلكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      الجنو حي  العنوان: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   ( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   )

 يوجد الالسبب:  

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 )   ( ال يمكن التحق و السبب   )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 

 

 **********لهوية: ا رقم     هدى ابراهيم الخضير :   االسم

 سنةة: الخدم مدة سبكالوريو المؤهلعضوة مجلس   بالمجلس:  الوظيفة  متقاعد المهنة: 

 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 **********الجوال:  رقم  ال يوجد االلكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      حي الزهرة العنوان: 

 )( تعيين من قبل الوزارة،   ( انتخاب الجمعية العموميةطريقة تعيين العضو:   )

 يوجد الالسبب:  

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 )   ( ال يمكن التحق و السبب   )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 

 

 **********لهوية: ا رقم     منيرة عبدهللا سليم الحربي:   االسم

 سنةة: الخدم مدة سبكالوريو المؤهلعضوة مجلس   بالمجلس:  الوظيفة  متقاعد المهنة: 

 ال يوجد وجدت: إن المكافأة   1437/5/15 تاريخ االلتحاق:  

 **********الجوال:  رقم  ال يوجد  االلكتروني: البريد

 البكيرية مقر الرئيس:      حي الزهرة العنوان: 

mailto:omalanod@gmail.com
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 )( تعيين من قبل الوزارة،   ( انتخاب الجمعية العموميةالعضو:   )طريقة تعيين 

 يوجد الالسبب:  

 ( البكيرية /القصيم) مكان إقامة العضو:

 )   ( ال يمكن التحق و السبب   )   ( غير مستقل  ( مستقل   العضو :  ) 

 

 المدير التنفيذي -٨

 سعودية   الجنسية  ********** :  الهوية رقم

 ادار  العمل نوعثانو  المؤهل

 4000 لشهريا الراتبكلي ساعات) جزئي/دوام) كلي

       ية  والموارد البشريةعالجم الراتب تتحمل التي الجهة

 سنة    بالجمعية خدمته مدة  

 387837426   التسجيل رقم

 ( نعم                  )  ( ال مسجل بالتأمينات:    )

  (           متفرغ )غير متفرغ )   ( 

 هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟

( نعم  )   )     ( ال 

 و(-٢تعبأ بملف االكسل المرفق) 6اجمالي عدد العاملين: 

 ال يوجد  عدد الموظفين بدوام جزئي 6 عدد الموظفين بدوام كامل

 ( غير كافي  )    (  كافي ) عدد العاملين بالجمعية:

 الجمعية لموم ات في قسم القروض والبح  االجتماعيحاجة   بسبب 

 د(-٢تعبأ بملف االكسل المرفق )   1 اجمالي عدد المحاسبين:
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .٢

 اإلدارية والتنظيمات اإلدارية الهيئة - أ

 :العمومية الجمعية -1
 م : ٢٠1٦عام   بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة( ٢٩) .( رجل٠)  العدد اإلجمالي: 

 ٢٠1٦عام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(   ٦٤)   .( رجل ٢)    العدد اإلجمالي: 

 ( عضو  ٣٩زيادة/نقص ) :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير

 ............................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 :)تعبأ بملف االكسل المرفق( اجتماع الجمعية العمومية السنوي -٢

الكشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   عدد الحضور تاريخه

الت صثثثثثثثثثثثثثثثثيلي 

بالحضثثثثثثثثثثثثثثثور 

والمنوبين ومثن 

 نا  عنهم

 محضر االجتمال عقد االجتمال من

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لددددددددددم 

 يكتمل
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 1٢مرفق  11مرفق ٩       1٨ 15/5/1437

 

 

 

 

 

 شخصية؟  مصلحة لوجود تاالقرار بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل -

 أ(-٣تعبأ بملف االكسل المرفق )  ( ال)( نعم )

 مالحمات السب  اسم العضو

 ----------- ---------- ال يوجد

( تم رفع الكشوف )والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية 
 .............................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت: 

 

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

 :ب (-٣المرفق )  تعبأ بملف االكسل

رقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم 

 االجتمال

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدد  تاريخه

 الحاضرين

 ال البثثثثثثة الجهثثثثثثة

 الثثثوزارة، مجلثثثس

 ٪مثن25 اإلدارة،

 العمومية الجمعية

سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب  

 االجتمال

 مالحمات المحضر

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ال يوجد

 غير العادية( تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية --)

 اللجان الدائمة: -٥

(يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية ) 

( حقددت اللجددان الغددرض مددن تنفيددذها مددن حيددا انتظددام االجتماعددات ) وطريقددة التشددغيل وفعاليددة

 القرارات
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 :ج( (-٣)تعبأ بملف االكسل المرفق )اجتماعات اللجان الدائمة 

رقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم  اللجنة

 االجتمال

مرفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   أهم القرارات تاريخه

 المحضر

 ------ ---------- ------- ------ ال يوجد

 ( تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة×)

 :التنفيذي والجهاز اإلدارة مجلس -٦

 ـه15/5/1437الحــالـي اإلدارة مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ

  هـ15/5/1440الحالي  اإلدارة مجلس دورة انتهاء تاريخ

 (عضوا  ٧)  :حاليا   االداري المجلس أعضاء عدد

 ( عضوا   ٢األساسية )        (عضوا أو نقص )   الالئحة عن بزيادة

  ل  تقليص العدد وموافقة الجهة االشرافية بسبب 

 ( بالتعيين من قبل الوزارة---( باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم   )  ٢منهم )  

 (  جميددع أعضدداء مجلددس اإلدارة ليسددوا مددوظفين داخددل الجمعيددة باسددتثناء مددن وافقددت عليدده )

 الوزارة

 . المجلس من سائر أعضاء %40نسبة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين هي 

 

 :د (-٣)تعبأ بملف االكسل المرفق  :٢٠1٦اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

سدددددددبب عددددددددم  تنفيذها )نعم/ال(تم  أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع

 التنفيذ

مرفددددددددددددق 

 المحضر

وض  هيكلة تم  هـ25/8/1437 1

للجمعيثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 وتوزي  اللجان

 1محضر  ال يوجد نعم

تم اعتماد تن يذ  هـ18/11/1437 2

المشثثثثثثثثثثثثثثاري  

 2محضر  ال يوجد نعم
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الم روحثثثثثثثثثثثة 

ووضثثثثث  آليثثثثثة 

 للعم 

رفثثثثثثث   لثثثثثثث   هـ18/12/1437 3

 منحة أرض

 3محضر  ال يوجد نعم

وضثثثثث  خ ثثثثثة  هـ15/1/1438 4

عمثثثث  لتنمثثثثيم 

العمثثثثثثث  فثثثثثثثي 

حاضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنة 

 مشاري 

 4محضر  ال يوجد نعم

اعثثثثادة توزيثثثث   هـ29/1/1438 5

اللجثثثثثثان بعثثثثثثد 

انسحا  بعض 

العضثثثثثثثثثثثثثوات 

وتكليثثثثثثثثثثثثثثثثثث  

عضثثثثثثثثثثثثثثثوات 

أخريثثثثثثثثثثثثثثثثثات 

  برئاسة اللجان

 5محضر  ال يوجد نعم

اعتمثثاد جهثثات  هـ15/3/1438 6

تدريبثثثة لتن يثثثثذ 

برامت الجمعية 

واعتمثثثثثثثثثثثثثثثثثاد 

توميثثثثثثثثثثثثثثثثثث  

موم ثثثثات فثثثثي 

 أقسام الجمعية

 6محضر  ال يوجد نعم
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اعتمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاد  هـ22/3/1438 7

انسثثثثثثثثثثثثثحابات 

العضثثثثثثثثثثثثثوات 

الراغبثثثثثثثثثثثثثثات 

والبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدء 

بتثثثثثثثثثثثثراخيص 

النثثثثثثثثثثثثثثثثثثدوات 

 الثقافية

 7محضر  ال يوجد نعم

اعتمثثثثاد لجنثثثثة  هـ26/3/1438 8

جثثثثثثثثرد مثثثثثثثثن 

 مجلس االدارة

 8محضر ال يوجد نعم

اعتمثثثثاد أمينثثثثة  هـ13/4/1438 9

صثثثثثثثثثثثثثثثثثندوق 

للجمعيثثثثة مثثثثن 

عضثثثثثثثثثثثثثثثوات 

مجلثثس االدارة 

واعتمثثثثثثثثثثثثثثثثثاد 

التوقيثثثث  علثثثثى 

مذكرة التعاون 

مثثثثثثثثثثثثثثث  ادارة 

 التعليم 

 9محضر  ال يوجد نعم

اعتمثثاد تشثثغي   هـ19/7/1438 10

قسثثم القثثروض 

 في الجمعية

محضثثثثثثثثثر  ال يوجد نعم

10 
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 بعددض االجتماعددات لوجددودالحضور/النقاش/التصددويت فددي  مددن اإلدارة مجلددس أعضدداء بعددض منددع تددم هددل

 :هـ (-٣)تعبأ بملف االكسل المرفق شخصية؟  مصلحة

 ( ال   )       ( نعم    )     

 نول المن  تاريخه رقم االجتمال

 حضور/نقاش/تصويت

موضثثول القرار/االجتمثثال 

 الذ  حص  فيه المن 

اسثثثثثثثثثثثم 

 العضو

 السب 

 ---- ---- ---- ---- ---- ال يوجد

( تم عقد مجلس )( ٤اإلدارة بشكل منتظم )اجتماعات على األقل متوزعة على األرباع 

(تم رفع المحاضر الخ )اصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدارة 

 ( %٩٠نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة ) 

 

 :اإلدارية التنظيمات  -٧

الالئحدة التنفيذيدة  هل تم تفويض أي مهمدة متعلقدة باختصاصدات مجلدس اإلدارة كمدا نصدت عليهدا 

 ( الألشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى  )( نعم     )

تعبأ بملف االكسل المرفدق )  المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ توضيح ،يجب نعم االجابة كانت إذا

 و (-٣

 سب  الت ويض الجهة الم وضة المهام الم وضة فيه االختصاص

 ---- ---- ---- ال يوجد

 .......................................................................المتعلقة إن وجدت:المالحظات 
 

  :الجمعية في والموظفين القيادين التنفيذي المدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

 () ( ال)   نعم 

 مراجعدة تتضدمن القيدادينوالمدوظفين  التنفيدذي المدير راتب تحديد آلية اإلجابة نعم، فهلإذا كانت 

 ( ال  ) نعم التوثيق    )  ( ،مع مرجعية ومقارنة مستقلين أشخاص

 ي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية الت



 

 النموذج الشامل لجمعية رؤية التنموية الخيرية النسائية بالبكيرية 26

 

 

 :اآللية 

 بحس  النمام المتب  في وزارة العم  وحس  الجمعيات األخرى

 .......................................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 

 

 

 

 

  وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة؟ )  ( نعم هل

(  ال ) 

 ز(-٣: تعبأ بملف االكسل المرفق )تعبئة الجدول التالي لكل حالة يجب نعم، االجابة كانت إذا

تثثثثثثثثثثثثثثثثاري   التحو نول 

 التحو 

المبلثثثل المحثثثو  

 أو قيمته

سثثثثثثثثب  

 التحو 

االجثثراء 

 المتخذ

 )( اختالس

)( صر  أموا  أو استخدامها  فثي 

 مجا  غير مصرح

)( صر  أمثوا  أو اسثتخدامها فثي 

غير مثا خصصثها لثه المتبثرل دون 

 علمه

    

 

 ............................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

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

تعبأ بملدف االكسدل المرفدق ) :الصرف وأوجه المنصرف المبلغ إجمالي يوضح نقدا   الصرف حالة في

 ح (-٣

 لاير 167058  نقدا   المصروف المبلغ
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  / عمومية إداريةمساعدات عينية/ أنش ة     الصرف أوجه

 ( ال  )    ( نعم  االجتماعات؟    ) بمحاضر الجمعية تحتفظ هل

 ( ال     )  ( نعم  سنويا:  )   االجتماعي البحا يــتـــم

 -------------------------السبب  وضح

 البحا: ملفات

(مستكملة ) ( غير مستكملة )  

 

 

 والمستندات اإلدارية واللوائح والسجالتالسياسات  - ب

 اللوائح التي تستخدمها الجمعية: أنواع -1

 الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية . -1

 الئحة مجلس اإلدارة . -2

 األساسية للجمعية . ةالالئح -3

 الئحة التوصي  الومي ي . -4

 الئحة الصالحيات . -5

 الئحة تنميم العم  . -6

 )  ( ال     ( نعميوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية:   ) 

يوجددد الئحددة لمددوظفي الجمعيددة معتمدددة مددن مجلددس اإلدارة، تشددتمل علددى سددلم األجددور والرواتددب، 

 وغيرها: المكافآت، الترقيات، اإلجازات، مكافأة نهاية الخدمة

 نعتمد على نمام وزارة العم  في ذلك :السبب ( ال     )        )       ( نعم  

 ( ال  )     ( نعمالموظفين:   ) إلجازاتيوجد نظام 

لصرف المساعدات، موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس  يوجد الئحة أو معايير مطبوعة

 ( نعم   )( الاإلدارة  )

 ............................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 السجالت -٢
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 اإلدارية السجالت -أ

 ي(-٣ط(،)-٣تعبأ بملف االكسل المرفق )التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هثثثثثثثثث  تسثثثثثثثثثتخدمه  السج  

 الجمعية )نعم/ال(

هثثثثث  يعبثثثثثأ ب ريقثثثثثة 

 منتممة )نعم/ال(

 مالحمات

  نعم نعم العضوية سجل السجالت اإلدارية

  نعم نعم االشتراكات سجل

  ال ال اللجان سجل

 مجلدس اجتماعدات سجل

 اإلدارة

  نعم نعم

 الجمعية اجتماعات سجل

 العمومية

  ال ال

  ال ال سجالت أخرى

  نعم نعم سجل النشاطات السجالت ال نية

  نعم نعم سجل المنتفعين

  ال ال سجالت أخرى

والثثثثثدفاتر السثثثثثجالت 

 المالية

  نعم نعم دفتر يومية عامة

  نعم نعم سجل األصول الثابتة

  ال ال سجل التبرعات العينية

  ال ال النقديـة التبرعات سجل

  نعم نعم سجل المستودعات

  نعم نعم العام األستاذ دفتر

  ال ال الصندوق دفــتر

  ال ال البنك حركــة دفـتر

  نعم نعم العهدة سـجــل
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 .كافية (غير   )     الجمعية:    )     (كافية   لدى والمستندات السجالت

 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات

(سند ) قبض (سند ) (سند×صرف ) ونقدي عيني تبرعات استالم ( إيصال×يومية) قيد 

(إيصددال ) اشددتراكات اسددتالم (إذن ) (صددرفإذن ) (أي×إضددافة ) سندات/إيصدداالت/أذونات أخددرى 

 تذكر

 ............................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 

 :ج ـ السياسات

   :المصالح لتضارب مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها   ( ال)     ( نعم )

 المبلغين:     لحماية مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها ( ال )     ( نعم  )

 

  :بالسجالت:  لالحتفاظ الزمنية المدة لبيان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها ( ال  )     ( نعم  )         

 

 للداعمين:  الشخصية المعلومات سرية لضمان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها ( ال  )    ( نعم  )         

 

  تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: هل 

 ( ال   )     )  ( نعم 

 .................................................طريقة العرض     

 :د ـ اإلفصاح

 ك(-٣تعبأ بملف االكسل المرفق ):هم الجمعية أرصدة من بالسحب المفوضين

  رئيسة المجلس بمجلس المهنةمنصور العريني  نورة   االسم
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  نائبة رئيسة المجلس بمجلس المهنةهدى ثويني الثويني   االسم

  أمينة صندوق بمجلس المهنةحصه عبدهللا الحيدان   االسم

 ...................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 

 

 

 

 :التالية الوثائق عن االفصاح تم كيف وضح

موقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   

 الجمعية

تُ صثثث  مباشثثثرة 

 عند ال ل 

 ال توجد ال ي ص  عنها

 الخاصثثثثثثة والحوكمثثثثثثة التنمثثثثثثيم وثثثثثثثائ 

 بالجمعية

     

      الو ني البيانات نموذج

      بالمصال  تضار سياسة

      المالية القوائم

 بالوثثثائ  واالحت ثثام الخصوصثثية سياسثثة

 وإتالفها

    

     إلدارة مجالـسا أعضــاء أسماء

     المدير رات 

     أسماء الموم ين القياديين في الجمعية

  المسثؤو  الشثخص وهثات  وعنثوان اسم

 الجمعية وثائ  و بسجالت االحت ام عن

      

      بالبح  القائم

 ............................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:
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 مدع تجارية او عائلية عالقةه الموظفين القياديين ل او المدراء أعضاء مجلس اإلدارة أو من أحد يوجد هل

 ل(-٣تعبأ في ملف االكسل المرفق )؟ الجمعية في اخر عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي

   (       (           نعم )     ال ) 

 نوع العالقة منصبه اسم الموظف ذي الصلة منصبه اسم الموظف

مزنثثثثثثثثة عبثثثثثثثثد هللا محمثثثثثثثثد  مدير تن يذ  أفراح عبد هللا محمد العيد

 المحمود

 قرابة عضو مجلس 

 قرابة مجلس رئيسة نورة منصور العريني باحثة اجتماعية هاجر ابراهيم العريني

شخصية المتقدمة وكفاءتها لشغل منصب مديرة بسبب )أفراح العيد(   المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 . تنفيذية وأيضا اجماع المجلس على قرار منح منصب المديرة لخريجة ثانوي لضمان بقائها

 تشغيل منصب )باحثة اجتماعية( غيرها وعدم وجود متقدمات بالتخصصات المطلوبة ل)هاجر العريني( ل

لكفاءتها وخبرتها في العديد من االعمال الموكلة لها خالل عملها متطوعة مع دار الهاللية لتحفيظ القران 

 وجمعية البر بالهاللية )فريق لمسة عطاء التطوعي( .

 

أي صفقات تجارية تمت بين عضدو فدي مجلدس اإلدارة ومؤسدس أو عضدو مجلدس أو يرجى اإلفصاح عن 

 م(-٣تعبأ في ملف االكسل المرفق )مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة الماضية 

 

اسثثثثثم عضثثثثثو 

 المجلس

ال ثثثثر  الثثثثثاني 

 في الص قة

عالقثثثثثة ال ثثثثثر  

 الثاني بالجمعية

 تثثثثثاري  بدايثثثثثة

 الص قة

تثثثثثثاري  انتهثثثثثثاء 

 الص قة

 قيمة الص قة

 ----- ------- -------- ------ ال يوجد

 ............................................................المالحظات المتعلقة إن وجدت:

 

 مدع (الدخ ،منتجدات خددمات تقديم( تجارية تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

تعبدأ فدي ملدف التعدويض:  قيمدة وذكدر الخدمدة وصدف مدع 10000 فدوق التدي المبالغ) .وجدت إن الجمعية،

 ن(-٣االكسل المرفق )

 قيمة التعويض وص  الخدمة الجهة
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 ------ ------ ال يوجد 

 

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

قدمها للجمعية )باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجددت( وذلدك 

 ص(-٣تعبأ في ملف االكسل المرفق )خالل السنوات األربعة الماضية: 

 التاري  سببه قيمة المبلل الذ  تلقاه ضواسم الع

 --------- ----------- -------- ال يوجد

 

 البيانات المالية

 أ(-٤تعبأ في ملف االكسل المرفق )م: ٢٠1٦التبرعات وااليرادات خالل عام  -1

 مالحمات  المبلل  البيان 

 التبرعات النقدية 

 ال يوجد 31353 افراد 

 ال يوجد 151000  مؤسسات مانحة 

 ال يوجد ال يوجد  شركات وجهات 

 ال يوجد  ال يوجد أخرى 

 التبرعات العينية 

 ال يوجد 45700 افراد 

 ال يوجد ال يوجد  مؤسسات مانحة 

 ال يوجد ال يوجد  شركات وجهات 

 ال يوجد ال يوجد  أخرى 

 إعانات ومنح حكومية 

 ال يوجد 250000  من  حكومية نقدية 
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 ال يوجد ال يوجد  من  حكومية عينية 

 الزكاة 

 ال يوجد ال يوجد  زكاة نقدية 

 ال يوجد  ال يوجد زكاة عينية 

 تبرعات وايرادات األوقاف 

 ال يوجد ال يوجد  شراء أوقا   تبرعات لبناء أو

 ال يوجد ال يوجد ايرادات وري  أوقا  

 ال يوجد  ال يوجد أخرى ) يتم ت صيلها (

 ايرادات 

 ال يوجد 14400  اشتراكات األعضاء 

 ال يوجد ال يوجد  مبيعات السل  والخدمات 

 ال يوجد  ال يوجد ايرادات عقارية 

 ال يوجد  ال يوجد ارباح استثمار 

 ال يوجد ال يوجد  ارباح بي  أصو  ثابتة 

 ال يوجد  15000 رسوم البرامت 

 ايرادات بي  اي ون 3200 إيرادات أخرى  ) يتم ت صيلها (

 (إيرادات أو تبرعات أخرى ) يتم تفصيلها 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد  507453 إجمالي التبرعات واإليرادات والمنح 

 

 ب(-٤تعبأ في ملف االكسل المرفق ) م: ٢٠1٦المصروفات خالل عام  -٢
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إجمثثثثثثثثثثثثثثثثثالي  البيان 

 المصرو  

 توزي  المصروفات 

مصددددددداريف 

 اإلدارة 

مصددددددداريف 

مجلددددددددددددددس 

اإلدارة ) 

 الحوكمة ( 

مصددددداري

ف جمدددع 

 األموال 

مصددددددددددددددداريف 

التشدددددددددددددددددددغيل 

المحملدددة علدددى 

البددددددددددددددددددددرام  

 واالنشطة 

مصددداريف 

البددددددددرام  

 واألنشطة 

 المصاريف التشغيلية 

 ال يوجد يوجد ال ال يوجد ال يوجد ال يوجد ٤٤٠٠٠  الروات  والبدالت 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  والحوافز المكافآت

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  تكالي  الس ر 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ٢٥٠٠٠  اإليجارات 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1050  الصيانة واالصالحات 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 575  والمياهالكهرباء 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1146  الهات  والبريد 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  تكالي  االستشارات 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال  ال يوجد ال يوجد  الملتقيات والمؤتمرات 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 450  الدعاية واالعالن 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 770 ضيافة 

 مصاريف أخرى ) يتم تفصيلها ( 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 100   مصاري  متنوعة     

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 4694  قر اسية     

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 4618  مكافئة نهاية الخدمة     

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 156 نظافة 
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 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  4000 برام 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  يوجدال   ال يوجد  4063 استهالك اصول 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1121  مصاريف األنشطة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  مصاري  البرامت واألنش ة العامة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  مصاري  الزكاة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  1690  مصاري  التبرعات والهبات المقيدة 

مصثثاري  التبرعثثات والهبثثات غيثثر 

 المقيدة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  مصاري  األوقا  

 مصاريف برام  وانشطة أخرى  يتم تفصيلها 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  41772 مصاري  برنامت الخيا ة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  8300  مصاري  دورات وأخرى 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  74746 إجمالي المصروفات 

 

 

 البرام  واألنشطة .٣

 :يقها)رسالة( الجمعية التي تعمل على تحق لمهمة موجز وضع وصف نرجو

التميز بالتأهيث   والتثدري  والتمكثين ، مثن خثال  تثوفير فثرص عمث  والمسثاعدة ب ثت  المشثاري  التثي تك ث  

 العيش الكريم وتحمي أسر الجمعية وتمنحهم األمان االجتماعي.

 ال( )     نعم()  :الجمعية هدافأ مع واالنشطة البرام  مطابقة تتم هل

 ترتيددب مرتبددة عددام خددالل الجمعيددةا نفددذته التددي والنشدداطات والخدددمات للبددرام  وصددف اكتددب

 أ(-٥تعبأ بملف االكسل المرفق ) المصاريف حسب تنازل

 والنشاطات والخدمات للبرام  وصف الخدمة أو النشاط أو البرنام  نوع
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 الليلة الرمضانية لقاء تعريفي ترفيهي

سيدة على الخياطة لمدة ستةة شهتهر  تو تت فير  40تدريب 

بتدعو نتن  فرص عمل للمةدربات وتحقيق دخل  ابت لهن

 .نؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

 

 برنام  اكتفاء للخياطة

 ج(-٥ب(،)-٥تعبأ بملف االكسل المرفق )بيان بالبرام  واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية 

نثثثثثثثثثثثثثثثثثثول 

البرنثثثثثثثامت 

أو النشثثثثثا  

 أو الخدمة

إجمثثثثثثثثثثالي  عدد المست يدين

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثدد 

 المست يدين

رمثثثثثثثثثز  المصروفات اإليرادات

عددددددددددددددددد المسدددددددددددددددتفيدين  النشا 

 السعوديون

عدددددددد المسددددددتفيدين غيددددددر 

 سعوديين

برسددددوم  معفى

 مخفضة

برسددددوم  معفي برسوم

 مخفضة

 برسوم

الليلثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 الرمضانية

 ال يوجد 1121 0 100 ---- --- --- ---- ---- 100

برنثثثثثثثثثثثامت 

 اكت اء 

 ال يوجد 41772 15000 40 --- ---- --- 19 14 7

 ج(-٥تعبأ بملف االكسل المرفق ) بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

إجمثثثثثثثثثثثالي عثثثثثثثثثثثدد  عدد المست يدين نول المساعدات

 المست يدين

 اجمالي مبلل المساعدات

غيددددددددددددددددددددر  سعوديون

 سعوديون

 ال يوجد ال يوجد  يوجدال   يوجدال   مساعدات أيتام

 ال يوجد ال يوجد   يوجدال  يوجدال   مساعدات أرام 

مسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاعدات 

 م لقات

 ال يوجد ال يوجد  يوجدال   يوجدال  

 ال يوجد ال يوجد  يوجدال   يوجدال  مساعدات مرو  
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 خاصة

 1٦٩٠ ٢٦  ال يوجد  ٢٦   مساعدات عينية

 ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد   أخرى

 1٦٩٠ ال يوجد  ال يوجد  ٢٦  المجموع

 


