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ية  النموذج 2  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 

 الشامل لبيانات الجمعيات األهلية البيانات األساسية للنموذج .1
 نجوى طلحة خطاب اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج:  .1

 0568236788رقم جوال ممثل الجمعية:  .2

 gm.shq26@gmail.comالبريد اإللكتروني لممثل الجمعية:  .3

 م 2020النموذج لعام )التاريخ بالميالدي(: بيانات  .4

 مقر رئيسي      )    ( فرع )نوع المقر: ) .5

 )إقرار: أقر أنا الممثل أعاله أنني مخول من قِبل مجلس اإلدارة بتعبئة بيانات النموذج للجمعية( 

 األساسية للجمعية األهليةالبيانات  .2

 والديموغرافية   التسجيلية البيانات  - أ
 جمعية الشقائق الخيرية  :  الرسمي للجمعية  االسم .1

  ـــ(: الرسمي لالسم مغايرا    كونه حالة للجمعية )في الشهرة  اسم .2

 الخدمات االجتماعية للجمعية: النوعي   التصنيف .3

 ال يوجد :  التصنيف الفرعي األول .أ

 ال يوجد : الفرعي الثانيالتصنيف  .ب

   ذكور وإناث(     )             إناث (  ✓  )            ذكور (     : )جنس الفئات المستهدفة .4

 المرأة والفتاة الفئات المستهدفة:  .5

 سنوات وأكبر  5من عمر  الفئات العمرية للفئات المستهدفة: .6

 ( نعم          )  ( ال  هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟ )  .7

 306رقم تسجيل الجمعية:  .8

ــ 1426/  10 / 20: تسجيل الجمعية تاريخ .9  ه

 هـ1444/ 13/6: تسجيلانتهاء شهادة ال تاريخ .10

 ....................................................  في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي:

 ( نعم             )   ( ال     للجمعية: )هل يوجد لوحة خارجية   .11

 ....................................................  في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي:

 ( نعم             )   ( ال    ) النموذجاللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو مسجل في 

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

 ( نعم             )   ( ال    ) اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 مكة المكرمة منطقة   :الجمعية النطاق الجغرافي لخدمات .12

 مركز التنمية االجتماعية بجدة   مركز التنمية االجتماعية المشرف على الجمعية: .13

 مركز التنمية االجتماعية بجدة   الجهة المشرفة فنيا  على الجمعية: .14
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 التواصل  بيانات -ب

 بيانات التواصل 

 23622-4001جدة  - 4النعيم  –أحمد ابو الفتح   6960 العنوان الوطني 

 6960 المبنىرقم 

 أحمد ابو الفتح  اسم الشارع 

 منطقة مكة المكرمة المنطقة 

 الموقع الجغرافي 
 )خريطة( 

 23621شارع سعود مختار، النعيم، جدة 

 
 4النعيم  الحي 

 جدة  المدينة 

 23622 الرمز البريدي

 4001 ضافي   الرقم اإل

 121391جدة  117011    دصندوق البري

 0566900011 الجمعية رقم جوال 

 012- 6900011 الهاتف 

 012- 6900087 الفاكس 

 www.shaqaiq.org.sa الموقع اإللكتروني 

    shaqaiq@shaqaiq.org.sa البريد اإللكتروني 

 حسابات وسائل التواصل االجتماعي 

 
 
 
 
 
 

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

 ( نعم             )   ( ال    ) البريد اإلليكتروني مفعل

 

www.shaqaiq.org.sa 

alshaqaiq 

shaqai

q 

 صفحة جمعية الشقائق الرسمية

shq26 

alshaqaiq 

   shaqaiq@shaqaiq.org.sa جمعية الشقائق 
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 الفروع والمكاتب  -ت

 ( ال ( نعم             )    الجمعية فروع؟ )هل لدى 

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية:-

 ( ال  ( نعم             )    هل لدى الجمعية مكاتب؟ )

 عدد المكاتب تحت إدارة الجمعية: -

 

 البيانات اإلدارية .3
 عضاء المؤسسون األ -أ

 اسم مدير الفرع  الموقع الجغرافي )خريطة( العنوان  اسم الفرع 
 رقم التواصل 

 )الهاتف/ الجوال( 
 إرفاق موافقة الوزارة 

      

 اسم مسؤول المكتب  الموقع الجغرافي )خريطة( العنوان  اسم المكتب 
 رقم التواصل 

 )الهاتف/ الجوال( 
 إرفاق موافقة الوزارة 

      

 أسماء األعضاء المؤسسون  م أسماء األعضاء المؤسسون  م

 الدكتور سمير بن أحمد بن جميل منصوري 17 الشيخ عبد هللا بن عبدالرحمن محمد العثيم  1

 الدكتور سعد بن صالح بن سعد الشهيب  18 الشيخ عبدهللا بن داود بن سليمان الفايز 2

 الدين بن الحاج حسين الدكتور ضياء بن تاج  19 المهندس عبدالعزيز بن عبدهللا محمد حنفي 3

 الدكتور جميل بن محمد بن علي شرقاوي 20 الشيخ عبدهللا بن دخيل هللا بن مسلم المحمدي 4

 الدكتور حمزة بن خليل محمد مالكي  ذ )رحمه هللا(الدكتور عدنان بن أحمد بن حسن البار 5

 طارق بن إبراهيم حسن مهنا الدكتور  22 الشيخ عبدهللا بن عبدالخالق بن رافعه )رحمه هللا( 6

 الدكتور عبدهللا بن سعيد بن أحمد الغامدي 23 الشيخ صالح بن إبراهيم بن سليمان العليان 7

 األستاذ أحمد بن حميد بن محمد الجهني  24 الدكتور عبدالعزيز بن حسين بن إبراهيم الصويغ  8

 جمال الدين بن أحمد بن هيجاناألستاذ علي  25 الشيخ خالد بن عبدهللا بن محمد الشبرمي 9

 األستاذ محمد بن صبيان بن بخيت الجهني 26 الشيخ عمر بن عبود بن محمد العمودي  10

 الشيخ فريد بن عثمان بن حبيب عبيد هللا 27 الشيخ حسن بن عايل بن أحمد يحيى  11

 عمر بن سلمانالمهندس محمد بن عبدهللا بن  28 الدكتور نبيل بن محمد بن صالح المشيقح 12

 األستاذ محمد بن حامد بن محمد الحازمي 29 العميد عبدهللا بن عبدالمعين بن عبدهللا العوفي 13

 الدكتور هيثم بن عبدهللا بن عبدالمطلب بوقس  30 الدكتور عبدالقادر بن طاش بن محمد طاش )رحمه هللا( 14

 سعدي المغذويبن عبد هللا بن سعد المهندس  31 الدكتور مازن بن عبدالرزاق بن محمد بليله  15

 سعد بن عبد هللا بن راجح القرشيالمهندس  32 الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد الصعب  16
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 بيانات أعضاء الجمعية العمومية  -ب

 اسم العضو  م

ية 
س
جن
ال

 

س 
جن
ال

 

 رقم الهوية 
تاريخ  

 الميالد 

ن  
كا
م

ال
مي
ال

د 
 

 جهة العمل 

تاريخ  

  االلتحاق 

بالجمعية  

 العمومية 

رقم 

 الجوال 
 البريد اإللكتروني 

رقم 

 العضوية 

نوعية 

 العضوية 
)عامل/ منتسب/  

 فخري/ شرفي( 

االنتظام في دفع  

 االشتراكات 
)منتظم/ غير منتظم/ ال يوجد  

سجل اشتراكات محدث/ ال  

 يوجد رسوم( 

هل تم منح  

بطاقة  

عضوية  

 ؟ للعضو

 1017550201 ذكر سعودي محمد العثيم عبد هللا بن عبد الرحمن  1
هـ 1376/7/1

 م 1957/1/31
 متقاعد بريدة 

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
555135858 salahgalal9889@gmail.com 101  نعم منتظم عامل 

 1003728506 ذكر سعودي نبيل بن محمد صالح المشيقح 2
هـ 1392/3/30

 م 1972/5/13
 بريدة 

عبدالعزيز  جامع الملك سلمان بن 
 بحي األندلس

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
505642393 nabil_moshaigeh@hotmail.com 103  نعم منتظم عامل 

 1005614183 ذكر سعودي عبد هللا بن سعيد أحمد الغامدي  3
 هـ1383/7/1

 م 1963/11/17
 جامعة الملك عبد العزيز  جدة

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
505661367 alghamdi@kau.edu.sa 106  نعم منتظم عامل 

 1028092060 ذكر سعودي سعد بن صالح سعد الشهيب  4
 هـ1376/7/1

 م 1957/1/31
 جدة

جامعة الملك عبد   -كلية الطب  
 العزيز 

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
505649463 saadshohaib@gmail.com 108  نعم منتظم عامل 

 1009180728 ذكر سعودي محمد بن عبد العزيز الصعب  5
 هـ1392/5/14

 م 1972/6/25
 جامعة جدة جدة

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
503356886 alsaabm@gmail.com 110  نعم منتظم عامل 

 1034192870 ذكر سعودي محمد بن حامد محمد الحازمي  6
 هـ1378/7/1

 م 1959/1/10
 جدة

صاحب مجموعة الحازمي للتجارة  
 والمقاوالت 

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
505654262 mohdalhazmi@gmail.com 111  نعم منتظم عامل 

 1022536815 ذكر سعودي ضياء بن تاج الدين حسين  7
 هـ1380/7/1

 م 1960/12/19
 مركز التخصصات الطبية الدقيقة  دمشق

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
506630838 dia@drdia.com 126  نعم منتظم عامل 

 1003968557 ذكر سعودي فريد عثمان بن حبيب ابراهيم عبيد هللا  8
ـ ه1375/7/1

 م 1956/2/12
مكة 

 المكرمة 
 الخطوط السعودية

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
505624157 faridoh@gmail.com 129  نعم منتظم عامل 

 1011097274 ذكر سعودي سعد بن عبد هللا بن راجح القرشي  9
 هـ1384/7/1

 م 1964/11/5
 متقاعد الطائف 

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
505650938 saadalgurashi@yahoo.com 112  نعم منتظم عامل 

 1000439958 ذكر سعودي عبد هللا بن سعد سعدي المغذوي  10
 هـ1371/7/1

 م 1952/3/26
 قطاع خاص جدة

  هـ1426/10/20

 م 2005/11/22
506667070 asaady@zfp.com 128  نعم منتظم عامل 

 1027300274 ذكر سعودي يزيد بن سعيد عبد الوهاب ابو ملحه 11
 هـ1384/7/6

 م 1964/11/10
 متقاعد أبها 

 هـ1428/6/14

 م 2007/6/29
505617899 yabomilha@yahoo.com 115  نعم منتظم عامل 

 1004082465 ذكر سعودي أيمن بن محمد حسين نوح 12
  هـ1388/11/13

 م 1969/1/31
 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة  الرياض 

 هـ1428/6/14

 م 2007/6/29
504607127 amn1388@hotmail.com 116  نعم منتظم عامل 

 1018350833 ذكر سعودي منصور بن أحمد كمال صبري  13
 هـ1378/7/1

 م 1959/1/10
مكة 

 المكرمة 
 شركة وقف رافد

 هـ1430/6/14

 م 2009/6/7
505906363 mansour@rafed.org 132  نعم منتظم عامل 

 1057107482 ذكر سعودي إبراهيم بن سليمان بن حمد الخميس  14
 هـ1389/10/5

 م 1969/12/14
سوق 
 الشيوخ

 ال يوجد
 هـ1433/6/14

 م 2012/5/5
566066091 ish1399@gmail.com 130  نعم منتظم عامل 

15 
عبدالعزيز بن ناصر عبدالعزيز  

 السريع 
 1017816024 ذكر سعودي

ـ ه1382/7/1

 م 1962/11/27
مكة 

 المكرمة 
شركة عبدالعزيز السريع  

 االستثمارية 

 هـ1433/6/14

 م 2012/5/5
505605085 abdulaziz@asic.com.sa 131  نعم منتظم عامل 

 1056909763 ذكر سعودي إيهاب بن فؤاد عبدالوهاب حلواني  16
 هـ1409/2/13

 م 1988/9/24
 القرى جامعة أم  جدة

  هـ1439/12/19

 م 2018/8/30
505585073 ehab.fh.lawyer@gmail.com 151  نعم منتظم عامل 

17 
كامل بن عبدالرزاق عبدالحميد  

 الساعاتي 
 1000404374 ذكر سعودي

هـ  1384/10/17

 م 1965/2/18
مكة 

 المكرمة 
مركز الهدى للدراسات الشرعية  

 للعمل الخيري 

هـ 1440/6/6

 م 2019/2/11
505663372 kamil@alsaati.com 152  نعم منتظم عامل 

 1034178192 ذكر سعودي يحيى بن عيد األحمديطالل بن محمد 18
هـ 1390/9/2

 م 1970/11/1
 ركة وقف رافد  جدة

هـ 1440/7/4

 م 2019/3/11
505674570 talal11430@hotmail.com 153  نعم منتظم عامل 
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 اسم العضو  م

ية 
س
جن
ال

 

س 
جن
ال

 

 الهوية رقم 
تاريخ  
 الميالد 

ال
مي
 ال
ن
كا
م

د 
 

 جهة العمل 

تاريخ  
  االلتحاق 
بالجمعية  
 العمومية 

رقم 
 الجوال 

 البريد اإللكتروني 
رقم 
 العضوية 

نوعية 

 العضوية 

)عامل/ منتسب/  
 فخري/ شرفي( 

االنتظام في دفع  

 االشتراكات 

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

 يوجد رسوم( 

منح  هل تم 
بطاقة  
عضوية  
 ؟ للعضو

 1007199282 أنثى  سعودية سوسن بنت احمد بن عبدهللا المنيعي  19
هـ 1381/1/11

 م 1961/6/24
مكة 

 المكرمة 
 متقاعدة 

هـ 1440/5/23

 م 2019/1/29
555607827 sawsanjaliat@hotmail.com 154  نعم منتظم عامل 

20 
محاسن بنت عباس محمدعلي  

 شرقاوي 
 1004517890 أنثى  سعودية

هـ 1368/5/5

 م 1949/3/4
 ال يوجد جدة

هـ 1440/5/23

 م 2019/1/29
505353554 Manal.mb@hotmail.com 155  نعم منتظم عامل 

 1003166970 أنثى  سعودية فوزية بنت أحمد بن إبراهيم صيام  21
هـ 1390/7/1

 م 1970/9/1
رجال المع  

 عسير
 متقاعدة 

هـ 1440/5/23

 م 2019/1/29
503828353 Foz.ahmad11@gmail.com 156  نعم منتظم عامل 

 1004050520 أنثى  سعودية امل بنت عباس بن عبدالغني جار  22
 هـ1383/7/1

 م 1963/11/17
 ة متقاعد جدة

هـ 1440/5/23

 م 2019/1/29
505353053 a.a.jar1383@gmail.com 159  نعم منتظم عامل 

 1100852142 أنثى  سعودية الحربي زينب بنت محمد بن رجاء هللا  23
هـ 1373/7/1

 م 1954/3/5
مكة 

 المكرمة 
 ة متقاعد

هـ 1440/5/23

 م 2019/1/29
560400018 zmharbi1@gmail.com 160  نعم منتظم عامل 

 1004072813 أنثى  سعودية إنعام بنت صالح بن سليم الحربي  24
هـ 1391/8/10

 م 1971/9/30
المدينة 
 المنورة 

 87ث/  -جدةإدارة تعليم 
هـ 1441/1/11

 م 2019/9/10
508711043 enaamh@hotmail.com 161  نعم منتظم عامل 

 1010724712 أنثى  سعودية عائشة بنت محمد بن دخيل هللا الكبيدي  25
هـ 1396/6/21

 م 1976/6/18
 ال يوجد جدة

هـ 1441/2/8

 م 2019/10/7
541517155 rzan-21@hotmail.com 162  نعم منتظم عامل 

 1011665393 أنثى  سعودية وفاء بنت محمد بن سالم شاهين  26
هـ 1375/7/1

 م 1956/2/12
 ال يوجد الظهران

هـ 1441/2/16

 م 2019/10/15
505685140 wafashaheen7@gmail.com 148  نعم منتظم عامل 

 1000915494 أنثى  سعودية هناء بنت غازي بن محمد مجدلي 27
هـ 1388/7/1

 م 1968/9/23
 حر بيروت 

هـ 1441/2/16

 م 2019/10/15
555679794 Hgmajdali@hotmail.com 163  نعم منتظم عامل 

28 
جوهرة بنت عبدالرحمن بن فهد  

 الصبيحي 
 1057882233 أنثى  سعودية

هـ 1389/7/29

 م 1969/10/10
مكة 

 المكرمة 
 جامعة أم القرى 

هـ 1441/2/24

 م 2019/10/23
567411003 joh-sob@hotmail.com 164  نعم منتظم عامل 

 1004053219 أنثى  سعودية وفاء بنت راشد بن إبراهيم الشبرمي  29
هـ 1396/4/29

 م 1976/4/28
 جامعة جدة جدة

هـ 1441/3/14

 م 2019/11/11
504634049 Wafa.rashed@gmail.com 140  نعم منتظم عامل 

30 
عزيزه بنت عبدهللا بن عبدالخالق  

 رافعه
 1026919546 أنثى  سعودية

هـ 1377/7/1

 م 1958/1/21
 ال يوجد جدة

هـ 1441/9/7

 م 2020/4/30
 نعم منتظم عامل  165 ال يوجد 555084948

 1009123199 أنثى  سعودية حنان بنت أمين بن عمر جاد 31
هـ 1381/7/1

 م 1961/12/8
مكة 

 المكرمة 
 ال يوجد

هـ 1441/9/15

 م 2020/5/8
505607377 Hajaad@gmail.com 166  نعم منتظم عامل 

 1004394274 أنثى  سعودية هدى بنت محمد بن ابراهيم السبيعي  32
هـ 1373/7/1

 م 1954/3/5
 شركة ماسك  عنيزة 

هـ 1441/9/16

 م 2020/5/9
555506887 huda.m.alsubeaei@gmail.com 167  نعم منتظم عامل 

33 
فاطمة بنت عبدالرحيم بن عبدالقادر  

 ولي 
 1006776312 أنثى  سعودية

هـ 1386/7/28

 م 1966/11/11
مكة 

 المكرمة 
 ال يوجد

هـ 1441/9/17

 م 2020/5/10
553551217 fnoorwali30@yahoo.com 168  نعم منتظم عامل 

 1019461522 أنثى  سعودية سلوى بنت عبدهللا بن إبراهيم السبيعي  34
هـ  1387/12/25

 م 1968/3/24
 ال يوجد الطائف 

هـ  1441/10/16

 م 2020/6/8
555598102 salwaa.sub@gmail.com 169  نعم منتظم عامل 

  1004378995 أنثى  سعودية ندى بنت عبدالرحمن الجميح  35
 ال يوجد  

هـ  1441/10/24

 م 2020/6/16
 نعم منتظم عامل  170  505629784

  أنثى  سعودية فوزية بنت عبدالرحمن الحناكي  36
 
 ال يوجد  

هـ  1441/10/25

 م 2020/6/17
 نعم منتظم عامل  171  505132000

 1009180710 أنثى  سعودية ألماس بنت محمد بن ابراهيم الهجن  37
هـ 1373/7/1

 م 1954/3/5
 جمعية الشقائق  دمشق

هـ 1442/2/25

 م 2020/10/12
556533999 almas.hj@gmail.com 172  نعم منتظم عامل 
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 ال يوجد اللجان الدائمة/ المؤقتة المكونة من قِبل الجمعية العمومية:  -ت

 اسم اللجنة 
 نوع اللجنة 

 )دائمة/ مؤقتة(؟ 
اسم رئيس 
 اللجنة 

عدد  
 أعضائها 

 اختصاصها 
تاريخ بداية عمل  

 اللجنة 
 تاريخ نهاية عمل اللجنة 

 )في حال كانت اللجنة مؤقتة(
 الدائمة؟هل يوجد عضو مجلس إدارة في اللجنة 

 )نعم/ ال(
إرفاق قرار تشكيل  

 اللجنة 

         

         
 

 بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية -ث

 

 

 

 5 4 3 2 1 عدد أعضاء المجلس 

 فوزية بنت أحمد بن إبراهيم صيام  شرقاوي محاسن بنت عباس محمدعلي  إبراهيم بن سليمان بن حمد الخميس  كامل بن عبدالرزاق عبدالحميد الساعاتي  منصور بن أحمد كمال صبري  سماال 

1000404374 1018350833 رقم الهوية
 

1057107482 1004517890 1003166970
 

 سعودية  سعودية  سعودي  سعودي  سعودي  الجنسية 

امرأة  رجل رجل رجل )رجل/امرأة(  الجنس
 

 امرأة 

م 1970/9/1هـ 1390/7/1 م 1949/3/4هـ 1368/5/5 م 1969/12/14هـ 1389/10/5 م 1965/2/18هـ 1384/10/17 م 1959/1/10هـ 1378/7/1 تاريخ الميالد
 

 فيزياء   -بكالوريوس علوم وتربية  علمي  -ثانوية معهد معلمات بكالوريوس ماجستير )أتمتة المكاتب وأنظمة المعلومات( بكالوريوس هندسة عمارة وتخطيط المؤهل

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري  رافد شركة وقف   جهة العمل الرسمية

 معلمة متقاعدة متقاعدة متقاعد المدير التنفيذي  المدير العام  المسمى الوظيفي

 503828353 505353554 0566066091 505663372 0505906363 رقم الجوال

 mansour@rafed.org kamil@alsaati.com ish1399@gmail.com Manal.mb@hotmail.com Foz.ahmad11@gmail.com كتروني يالبريد اإلل

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة  المشرف المالي  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة  الوظيفة بالمجلس 

عام واحد  مدة الخدمة بالمجلس 
 

عام واحد 
 

واحد عام  عام واحد 
 

عام واحد 
 

 م 2020/6/16هـ 1441/10/24 م 2020/6/16هـ 1441/10/24 م 2020/6/16هـ 1441/10/24 م 2020/6/16هـ 1441/10/24 م 2020/6/16هـ 1441/10/24 تاريخ االلتحاق 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد المكافأة إن وجدت 

 نعم نعم نعم نعم نعم هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس 

 انتخاب  انتخاب  انتخاب  انتخاب  انتخاب  )انتخاب/ تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق 
في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة  

 يرجى بيان السبب 
 ــ ــ ــ ــ ــ

 نعم نعم نعم نعم نعم )نعم/ ال/ ال يمكن التحقق( العضو مستقل 
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 ال يوجد المؤقتة المكونة من قبل مجلس اإلدارة:اللجان الدائمة/  -ج

 اسم اللجنة 
 نوع اللجنة 

 )دائمة/ مؤقتة(؟ 
اسم رئيس 
 اللجنة 

عدد  
 أعضائها 

 اختصاصها 
تاريخ بداية  
 عمل اللجنة 

 تاريخ نهاية عمل اللجنة 
)في حال كانت اللجنة  

 مؤقتة( 

هل يوجد عضو مجلس  
 إدارة في اللجنة الدائمة؟ 

 )نعم/ ال(

قرار تشكيل  إرفاق  
 اللجنة 

         

         

 ال يوجد اللجنة التنفيذية المكونة من قبل مجلس اإلدارة: -ح

 إرفاق قرار تشكيل اللجنة  تاريخ نهاية عمل اللجنة  تاريخ بداية عمل اللجنة  صالحياتها  المهام المفوضة فيه  قائمة بأعضاء اللجنة  عدد أعضائها  اسم رئيس اللجنة 

        

        

 
 المدير التنفيذي:  -خ

 
 

 المدير العام 

 مكة المكرمة العنوان: المنطقة  نجوى طلحة منصور خطاب  االسم 

 جدة  المدينة  1004502975 رقم الهوية 

 المطار  الحي  سعودية  الجنسية 

 المطار  الشارع  هـ09/12/1394 تاريخ الميالد 

 8498 رقم المبنى امرأة  ( رجل/امرأة)الجنس 

 ـ صندوق البريد  بكالوريوس نظم معلومات إدارية  المؤهل 

 23636 الرمز البريدي 31 سنوات الخبرة 

 4187 الرقم اإلضافي  كلي دوام )كلي/ جزئي(

 5682367880 رقم الجوال  ساعة 03 ساعات العمل األسبوعية 

 gm.shq26@gmail.com البريد اإللكتروني  ـ المسمى الوظيفي )في حال كان الدوام جزئيا(

   ـ جهة العمل )في حال كان الدوام جزئيا(

   لاير 10600 الراتب الشهري

   الجمعية  الجهة التي تتحمل الراتب 

   21 مدة خدمته في الجمعية 

   نعم مسجل بالتأمينات )نعم/ال( 

   مرفق إرفاق قرار تعيين المدير التنفيذي من مجلس اإلدارة 

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

   مرفق إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي
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 :وظفون في الجمعيةالم - د
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 نعم شهور 7سنة و12 شهور 4+ ة سن11 دال يوج الجمعية 10600 30 كلي المدير العام  بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية  سعودية  امرأة  1004502975 نجوى طلحة منصور خطاب  1

 نعم وم ي5+شهينسنوات+ 6 وم ي5+شهينسنوات+ 6 دال يوج الجمعية 6810 30 كلي مديرة الشؤون اإلدارية والمالية  ماجستير اإلدارة التربوية التعليمية  سعودية  امرأة  1039806136 سمية عدنان أحمد البار  2
بكالوريوس إدارة وتنظيم الموارد   سعودية  امرأة  1038863831 سالمة مسلم المحياوي  غادة 3

 البشرية 
 وم ي6شهور+ 4سنوات+4 دال يوج الجمعية 4515 30 كلي اخصائية موارد بشرية 

و ي 6شهور+4سنوات+ 11

 م
 نعم

 50% الجمعية 5600 30 كلي محاسبة بكالوريوس محاسبة  سعودية  امرأة  1007021957 سامية علي أحمد الغامدي  4
17شهور+ 6سنوات+4

 ومي
و ي 17شهور+ 2سنوات+6

 م
 نعم

دال يوج الجمعية 4110 30 كلي أمينة صندوق  بكالوريوس علوم ادارية  سعودية  امرأة  1002175253 هبه محمد حسين سمان  5  نعم يوم5شهر+  سنوات+5 يوم5شهر+  سنوات+5 
 4320 30 كلي مساعده إدارية  بكالوريوس علوم أحياء  سعودية  امرأة  1026455079 نسرين فايز صالح االنصاري  6

شركة نسما وشركاهم للمقاوالت  
 المحدودة

دال يوج  نعم يوم 9شهور+ 9سنوات+5 يوم 9شهور+ 9سنوات+5 
دال يوج مهندسون مقاولون شركة السيف  4320 30 كلي خدمة عمالء  بكالوريوس علوم ادارية  سعودية  امرأة  1087890578 دينا علي عبدهللا الرضيان 7  نعم يوم7سنوات+5 يوم7سنوات+5 

 4320 30 كلي سكرتير المدير العام  بكالوريوس ادارة اعمال  سعودية  امرأة  1007887662 مها عبدهللا مصلح الجهني 8
شركة نسما وشركاهم للمقاوالت  

 المحدودة
دال يوج  يوم 21شهور+9سنتين+ 

يو 21شهور+ 4+سنوات6

 م
 نعم

9 
إيمان عبدالمهمين محمد 

 الدباغ
 امرأة  2048165100

 سورية 
)زوجة 
 مواطن(

دال يوج الجمعية 4650 30 كلي أخصائية تقنية المعلومات  بكالوريوس علوم الحاسب   نعم يوم7سنوات+5 يوم7سنوات+5 

دال يوج الجمعية 7080 30 كلي استشارات المرأة مديرة مركز  بكالوريوس علم نفس  سعودية  امرأة  1001952660 مشاعل عواد محمد حامد  10  نعم ين شهر سنوات+ 10 ين شهر سنوات+ 10 
 اجتماع بكالوريوس علم  سعودية  امرأة  1034987089 عبير محمد أمين فالته 11

أخصائية برنامج مركز استشارات  
 المرأة 

 4320 30 كلي
شركة نسما وشركاهم للمقاوالت  

 المحدودة
دال يوج  نعم يوم5سنوات+6 يوم 5شهور+ 3سنوات+4 

 بكالوريوس علم نفس  سعودية  امرأة  1082205566 االء مسلم سعدي الجهني  12
أخصائية برنامج مركز استشارات  

 المرأة 
دال يوج شركة مهيل إلدارة المرافق 4320 30 كلي  نعم يوم 11شهر+10 يوم 11شهر+10 

 بكالوريوس علم نفس  سعودية  امرأة  1009631423 عهود فيصل مبارك باحيدر  13
أخصائية برنامج مركز استشارات  

 المرأة 
دال يوج شركة مهيل إلدارة المرافق 4320 30 كلي  يوم 11شهر+10 

يو 11شهر+ 10سنوات+7

 م
 نعم

 بكالوريوس علم نفس  سعودية  امرأة  1092895919 حليمة محمد الصغير  14
أخصائية نفسية ومرشدة زوجية  

 وأسرية 
جزئ 
دال يوج الجمعية 3840 12 ي  نعم يوم 6شهور+ 9سنوات+3 يوم 6شهور+ 6سنوات+3 

دال يوج الجمعية 7890 30 كلي مديرة قسم التدريب والتأهيل  بكالوريوس جغرافيا  سعودية  امرأة  1063430423 ابتسام عاتق عتيق الجدعاني 15  نعم شهور 9سنوات+ 16 شهور 9سنوات+9 
دال يوج الجمعية 4560 30 كلي مشرفة فعاليات  بكالوريوس تربية فنية  سعودية  امرأة  1013280696 هيفاء نوار مصلح الحارثي 16  نعم شهور 4سنوات+8 شهور 4سنوات+8 

دال يوج الجمعية 2710 30 كلي أخصائية تدريب وتأهيل  بكالوريوس تسويق  سعودية  امرأة  1093983284 لجين عبدهللا باربود  17  
سنتين +  

 وم ي12شهور+ 6
 نعم ومي12شهور+ 6سنتين + 

 4320 30 كلي أخصائية تسويق  بكالوريوس علوم ادارية  سعودية  امرأة  1080889825 والء سليمان العمري  18
شركة نسما وشركاهم للمقاوالت  

 المحدودة
دال يوج  نعم شهور 4سنتين+ شهور 4سنتين+ 

 4320 30 كلي اخصائية تنمية موارد مالية  بكالوريوس إدارة أعمال  سعودية  امرأة  1004314595 سالفة فؤاد أحمد ينبعاوي  19
شركة نسما وشركاهم للمقاوالت  

 المحدودة
دال يوج  نعم أيام 4سنوات+9 أيام4شهر+ 10سنوات+4 

دال يوج الجمعية 3705 30 كلي رئيسة قسم الخدمات  دبلوم حاسب آلي  سعودية  امرأة  1000998607 منال إبراهيم العوني  20  نعم وم ي16شهور+ 2 وم ي16شهور+ 2 
بكالوريوس إدارة وتنظيم الموارد   سعودية  امرأة  1021278682 مريم عبدهللا عمر بن سلمان 21

 البشرية 
دال يوج الجمعية 7080 30 كلي مديرة نادي دنيا بنات   نعم شهر  سنوات+ 19 شهر  سنوات+8 

 4320 30 كلي مديرة مكتب إدارة العمليات  فرنسي  -بكالوريوس لغات أوربية  سعودية  امرأة  1040374462 الزايدي  محمد صالحدالل  22
شركة اليمامة لألعمال التجارية  

 والمقاوالت 
دال يوج  

11شهور+ 8سنوات+6
 يوم

يو 11شهور+ 8سنوات+9

 م
 نعم

دال يوج الجمعية 5220 30 كلي والمشاريع رئيسة قسم التخطيط  علم حيوان - بكالوريوس العلوم والتربية  سعودية  امرأة  1000836609 عهود محمد عبدهللا  23  نعم يوم 14شهور+8+ سنة11 يوم 14شهور+ 8سنه+ 

دال يوج شركة مهيل إلدارة المرافق 4320 30 كلي أخصائية مشاريع  بكالوريوس تغذية وعلوم األطعمة  سعودية  امرأة  1065962662 مها حسن مانع  24  نعم وم ي21+سنوات5 وم ي21+سنوات5 

دال يوج شركة مهيل إلدارة المرافق 4320 30 كلي أخصائية مشاريع  بكالوريوس اقتصاد منزلي  سعودية  امرأة  1070412307 ساره محمد الحياني  25  نعم يوم5شهور+6سنتين+ يوم5شهور+6سنتين+ 

 سعودية  امرأة  1070775232 أسماء ملفي بن لفا العتيبي 26
الموارد  بكالوريوس إدارة وتنظيم 

 البشرية 
 4320 30 كلي أخصائية إدارية 

شركة اليمامة لألعمال التجارية  
 والمقاوالت 

دال يوج  نعم يوم5شهور+6سنتين+ يوم5شهور+6سنتين+ 



 

 

 

ية  النموذج 10  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 يتبع الموظفون في الجمعية:  - د

   ( غير كافي  ✓  ) (  كافي         )  عدد العاملين بالجمعية:
 توجد وظائف تحتاج تسكين.  بسبب:

 

 رقم الهوية  االسم م

ة( 
مرأ

/ا
جل

)ر
س 

جن
ال

 

ية 
س

جن
ال

 

 املسمى الوظيفي  املؤهل 

ي( 
جزئ

ي/ 
كل

م )
دوا

ال
ية  

وع
سب

األ
ل 

عم
 ال

ت
عا

سا
 

ي  ر
شه

 ال
ب

رات
ال

 

 الجهة التي تتحمل الراتب 

ة   ر
وزا

 ال
مة

اه
س

ة م
سب

ن

ت 
جد

 و
إن

ب 
رات

 ال
في

ه   
مت

خد
ت 

وا
سن

دة 
م

ية 
مع

لج
با

ت   
وا

سن
لي 

ما
ج

إ

رة 
خب

ال
 

ت  
ينا

أم
الت

ل ب
سج

م

ال( 
م/

نع
(

 

 دال يوج الجمعية 3150 30 كلي اخصائية مشتريات ودعم متوسط سعودية  امرأة  1007273319 صباح عبدهللا عمر بن سلمان  27
21شهور+ 3سنوات+6

 يوم
 نعم يوم21شهور+ 3+ةسن6

 نعم يوم 22سنوات+4 يوم 22سنوات+4 دال يوج شركة مهيل إلدارة المرافق 3780 30 كلي خدمة عمالء  دبلوم حاسب  سعودية  امرأة  1072258344 عهود سالمه مسلم المحياوي  28

 نعم يوم 27سنوات+5 يوم 27سنوات+5 دال يوج شركة مهيل إلدارة المرافق 4320 30 كلي أخصائية إعالمية  بكالوريوس إعالم )صحافة(  سعودية  امرأة  1072767351 منى عبدالعزيز الحربي  29

 4320 30 كلي خبرة  برامج لجنةمنسقة  بكالوريوس علم نفس  سعودية  امرأة  1066789155 دالل عيد علي الشريف  30
وشركاهم للمقاوالت  شركة نسما  

 المحدودة
دال يوج  نعم شهور 11سنوات+2 شهور 11سنوات+2 

دال يوج الجمعية 5000 30 كلي مشرف القسم الرجالي  ثانوية عامة  سعودي  رجل 1062512353 ياسر هاشم الغامدي  31  
شهور  11سنوات+3

 يوم13+
شهور  11سنوات+3

 يوم13+
 ال

 عالج أسري  دكتوراه سعودية  امرأة  1065415372 هيفاء علي السقاف  32
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  
ا 3شهور+2سنوات+ 10

 يام
ا 3شهور+2سنوات+ 10

 يام
 ال

 ماجستير اإلرشاد األسري  سعودية  امرأة  1006974867 عبدالقادر باعباد بثينة 33
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  
22شهور+ 8سنوات+7

 يوم
22شهور+ 8سنوات+7

 يوم
 ال

 ماجستير ارشاد نفسي  سعودية  امرأة  1009180710 الماس محمد الهجن 34
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  
سنوات  7

 يوم 11شهور+ 9+
سنوات  7

 يوم 11شهور+ 9+
 ال

 ماجستير في علم االجتماع سعودية  امرأة  1013615123 خديجة علوي بافقيه  35
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال شهور 2سنوات+7 شهور 2سنوات+7 

 صحة نفسية  -دكتوراه علم نفس  سعودية  امرأة  1003123047 عبدالرحمن مشاطهدى  36
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  
سنوات  7

 يوم 21شهور+ 8+
سنوات  7

 يوم 21شهور+ 8+
 ال

 وارشاد نفسي دكتوراه توجيه  سعودية  امرأة  1001848371 صباح قاسم الرفاعي  37
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال يوم 11شهور+8+ ةسن13 يوم 11شهور+8+ ةسن13 

 بكالوريوس علم اجتماع  سعودية  امرأة  1010879789 منى عبدالعزيز عباس بخاري  38
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  
14شهور+ 9سنوات+5

 يوم
14شهور+ 9سنوات+5

 يوم
 ال

 أسري دكتوراه ارشاد  سعودية  امرأة  1010760799 عمادية محمد زكري  39
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال شهر 11سنوات + 5 شهر 11سنوات + 5 

 بكالوريوس علم نفس  سعودية  امرأة  2069608947 اسماء حامد العطاس  40
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال سنوات 6 سنوات 6 

 وارشاد  توجيهماجستير   سعودية  امرأة  1096487887 جمانة محمد الببيلي 41
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال شهور 4سنتين+ شهور 4سنتين+ 

 بكالوريوس علم نفس  سعودية  امرأة  1026816106 االء عصام الحساني 42
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال يوم 18شهور+2+  ةسن يوم 18شهور+2+  ةسن 

 ماجستير إرشاد جماعي  سعودية  امرأة  1006692451 فاتن بكر محمد نايته  43
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال يوم 16شهور+ 8 يوم 16شهور+ 8 

 بكالوريوس علم نفس  سعودية  امرأة  1062397581 رفيدة يعقوب الفتني  44
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال يوم6شهور +6 يوم6شهور +6 

 بكالوريوس علم اجتماع  سعودية  امرأة  1042982965 سناء محمد سعد سويري  45
في مركز استشارات   استشارية

 المرأة 
جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال يوم6شهور +8 يوم6شهور +8 

ماجستير صعوبات التعلم في   سعودية  امرأة  1082574383 رنيم سليمان بلعوص  46
 الطفولة 

في مركز استشارات   استشارية
 المرأة 

جزئ 
 ي

حسب عدد  
 الحاالت 

100 
 الحالة 

دال يوج الجمعية  ال ةسن ةسن 



 

 

 

ية  النموذج 11  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .4
 اإلدارية والتنظيمات ةالهيئة اإلداري . أ
 :العمومية  ةالتغير في عدد أعضاء الجمعي-1

 امرأة.     (     11)    .    ( رجل   18 )        اإلجمالي:العدد  م:2020عام ال بداية في العمومية  الجمعية  أعضاء عدد إجمالي
 امرأة.     (    19)    .    ( رجل   18)      اإلجمالي:    م العدد  2020 عامال  نهاية يف  العمومية  الجمعية  أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو  8) نقص  / زيادة    :السنةمن بداية  األعضاء  عدد في اجمالي التغير
 

 اجتماعات الجمعية العمومية العادية: -2

 

 ( ال  ( نعم       )    )      الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟ بعض أعضاء هل تم منع 

 

 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  -3
 ( نعم             )  ( ال   )هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية: 

 
 ال يوجد  اللجان الدائمة المكونة من قبل الجمعية العمومية: -4

 ( نعم             )  ( ال   هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟ )
 اجتماعات اللجان الدائمة: 

 
 
 
 
 

رقم  
 االجتماع 

 تاريخ االجتماع 
إرفاق الكشف التفصيلي بالحضور   عدد الحضور 

ومن ناب عنهم )يبين فيه   نوالمناوبي
 تاريخ التحاق العضو ونوع العضوية(

إرفاق   عقد االجتماع من 
محضر  
 االجتماع 

إرفاق محضر فرز األصوات  
 في حال تم التصويت_ 

هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاضر  
الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خالل  
 الدعوة الثانية  الدعوة األولى  نيابة أصالة  خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع؟

 عاشرال
هـ24/10/1144  

م 16/6/2020  
 نعم ــ  مرفق   مرفق 1 28

الحادي  
 عشر

هـ 2/4/1442
م 17/11/2020  

 نعم ــ  مرفق   مرفق 2 22

 مالحظات  السبب  اسم العضو 

   

رقم 
 االجتماع 

 تاريخ االجتماع 
عدد  
 الحضور 

ومن   نوالمناوبيإرفاق الكشف التفصيلي بالحضور 
ناب عنهم )يبين فيه تاريخ التحاق العضو ونوع  

 العضوية(

الجهة الطالبة لالجتماع )الوزارة/  
من الجمعية   %25مجلس اإلدارة/  

 العمومية(
 سبب االجتماع 

إرفاق  
 المحضر 

إرفاق محضر فرز  
في حال تم  _ األصوات  

 التصويت 

هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع  
الجمعية العمومية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

 االجتماع؟ 

1 
هـ 24/10/1441
 م 16/6/2020

 مجلس اإلدارة  مرفق 29
خفض عدد  

أعضاء مجلس  
 اإلدارة 

 نعم ــ  مرفق

 المحضر إرفاق   أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع  اللجنة 

     



 

 

 

ية  النموذج 12  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 مجلس اإلدارة:  -5

 . أعضاء (5)إلدارة طبقًا لالئحة األساسية للجمعية اعدد أعضاء مجلس  
 . أعضاء( 5الحد األدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة )

 سنوات.  (4)دورة مجلس اإلدارة 

 
  

 الدورة الرابعة  مجلس اإلدارة:

 هـ24/10/4114 اإلدارة الحالي تاريخ تكوين مجلس 

 هـ32/10/5144 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 ( أعضاء 5)م 2020في  عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي 

 ال يوجد  التغير في عدد األعضاء عن الالئحة )زيادة/ نقص( عضوا 

 ــ  سبب التغير في عدد األعضاء 

 6 العمومية عدد المنتخبين من الجمعية 

 ـ عدد المعينين من الوزارة 

 % 100 نسبة األعضاء المستقلين من سائر المجلس 

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

 ) ( ال     ( نعم  

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

 مرفق إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة 



 

 

 

ية  النموذج 13  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 م 2020: عامالاجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -6

رقم  
 االجتماع 

 أهم القرارات  تاريخه 
تم تنفيذها 
 )نعم/ال(

سبب عدم  
 التنفيذ

إرفاق  
 المحضر 

قائمة  
 الحضور 

1 
-هـ29/6/4114
 م 32/2/2020

 تم اعتماد الئحة الموارد البشرية للجمعية. •

 تم عرض نتيجة الحوكمة "مكين"، وطلب وضع الخطة للتحسين.  •
 مرفق مرفق ـ نعم

2 
-هـ22/7/4114
 م 71/3/2020

 م.2018تم اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام  •

 الحالية )الرابعة(، لمدة ستة أشهر.تم إقرار تمديد دورة مجلس اإلدارة  •

 (.19تم اعتماد خطة مخاطر الوضع الحالي بسبب فيروس كورونا )كوفيد  •

 تم اعتماد خطة مبادرة )آمنة مطمئنة(.  •

 م.2019تم اعتماد خطة برنامج التحسين لتطوير األداء وفق نتائج تقرير الحوكمة لعام   •

 مرفق مرفق ـ نعم

3 
-هـ6/9/4114
 م 92/4/2020

 م واعتُمد.2020ُعرض التقرير المالي للربع االول لعام   •

م من بعد صالة المغرب،  2020يونيو  16هـ الموافق 1441شوال  24ُحدد موعد االجتماع االفتراضي للجمعية العمومية في  •
 هـ. 1441شعبان   5المقرر انعقاده سابقاً في 

 م واعتُمدت. 2019ُعرضت مسودة ميزانية الجمعية لعام  •

سماء مرشحين لالنضمام للجمعية العمومية واعتُمدت، وأثنى األعضاء على الجهود المبذولة في استقطاب أعضاء للجمعية  ُعرضت أ •
 العمومية. 

 مرفق مرفق ـ نعم

4 
-هـ2/11/4114

 م 32/6/2020

 تم إبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق.  •

 م.2019اعتماد ميزانية الجمعية للعام المالي  •

 الالئحة األساسية للجمعية. أُطلع المجلس على   •

 اعتمد المجلس مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته وفقًا لالئحة األساسية للجمعية. •

 اعتمد المجلس اختصاصات ومهام المشرف المالي وفقًا لالئحة األساسية للجمعية.  •

فصاح في سياسة تعارض أُطلع المجلس على ملفات الحوكمة وسياساتها، وأكد المجلس على توقيع كل عضو على نموذج اإل •
 المصالح. 

أُطلع المجلس على التعميم الصادر بخصوص منصة التطوع، وأكد المجلس على تسجيل كل عضو في المنصة وتسجيل ساعاتهم   •
 التطوعية. 

 م.2020حدد واعتمد المجلس جدول مواعيد اجتماعاته للنصف الثاني من عام  •

 م.2020الي للربع األول أُطلع المجلس على إنجازات الجمعية والتقرير الم •

م في يوم الثالثاء بتاريخ  2019اتفق المجلس مبدئيًا على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم لمصادقة الميزانية لعام  •
 م.29/12/2020هـ الموافق 14/5/1442

 جه برفع المشروع للداعمين.أقر المجلس البدء بمشروع التخطيط االستراتيجي للجمعية وتحديد مواعيد اجتماعاته، كما و  •

 مرفق مرفق ـ نعم

5 
 -هـ13/1/1442
 م 1/9/2020

 م، واعتُِمدت باإلجماع.2020ُعرضت تقارير إنجاز الجمعية، تقرير مبادرة آمنة مطمئنة، والوحدة الشبابية للربع الثاني  •

 م واعتُمد باإلجماع. 2020ُعرض التقرير المالي للربع الثاني لعام   •

وأكد على السعي في   عضو.36المجلس بجهود إدارة الجمعية في استقطاب أعضاء للجمعية العمومية ليبلغ عدد أعضائها أشاد  •
 استقطاب أعضاء ذَوو كفاءة وخبرة. 

م، 9/2020/ 13هـ الموافق 25/1/1442حدد المجلس موعد الدورة التعريفية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يوم األحد  •
 إلجماع. واعتُمد با

 مرفق مرفق ـ نعم

6 
-هـ24/3/1442  

 م 01/11/2020

 اعتمد المجلس باإلجماع الموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية في عدد من البنوك.  •

 أقر المجلس باإلجماع اعتماد الميثاق األخالقي لمقدمة خدمة اإلرشاد، وسيُرسل لتوقيعه من جميع األعضاء.  •

 باإلجماع الئحة االبتكار. اعتمد المجلس  •

 مرفق مرفق ـ نعم



 

 

 

ية  النموذج 14  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 

 ( ال   ✓)       ( نعم    )     شخصية؟   مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود  من  اإلدارة  مجلس أعضاء  بعض منع تم هل

 تاريخه  االجتماع رقم 
 نوع المنع

 حضور/نقاش/تصويت
 السبب  اسم العضو  موضوع القرار/االجتماع الذي حصل فيه المنع

      
 

  

 اعتمد المجلس باإلجماع الخطة التسويقية للتخطيط االستراتيجي للجمعية.  •

 اعتمد المجلس باإلجماع أسماء المرشحين لالنضمام لعضوية الجمعية العمومية والعضوية الفخرية بالجمعية.  •

 م.2020الشبابية للربع الثالث لعام  م، والوحدة2020اعتمد المجلس باإلجماع تقارير إنجاز الربع الثالث لعام  •

 م.2020اعتمد المجلس باإلجماع التقرير المالي للربع الثالث لعام  •

 م. 2021اعتمد المجلس باإلجماع الخطة التشغيلية للجمعية لعام  •

 م. 2021اعتمد المجلس باإلجماع الموازنة التقديرية للجمعية لعام  •

7 
-هـ7/5/2144
 م 22/12/2020

 اعتمد المجلس باإلجماع وثائق الجودة كوثائق ولوائح.  •

 م.2020-2019اعتمد المجلس باإلجماع التغيرات التي طرأت على عدد أعضاء الجمعية العمومية لعامي  •

واالستثمار، لجنة  اعتمد المجلس باإلجماع تشكيل اللجان الدائمة للجمعية )لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، لجنة الموارد المالية  •
 التخطيط والتطوير، ولجنة إدارة المخاطر(.

 اعتمد المجلس باإلجماع المراجع المالي الداخلي للجمعية.  •

 م، وأقر المجلس باإلجماع تحقق تنفيذها. 2020تم عرض توصيات اجتماعات الجمعية العمومية في عام  •

 المحدث. اعتمد المجلس باإلجماع ُسلم الرواتب الوظيفي  •

 تم عرض برنامج لتعريف أعضاء المجلس بالئحة الموارد البشرية التفصيلية وأقر المجلس باإلجماع على اعتمادها.  •

 تم عرض برنامج لتعريف أعضاء المجلس بالالئحة المالية التفصيلية وأقر المجلس باإلجماع على اعتمادها.  •

 المخاطر التفصيلية وأقر المجلس باإلجماع على اعتمادها. تم عرض برنامج لتعريف أعضاء المجلس بالئحة  •

 اعتمد المجلس باإلجماع اللوائح الالزمة للحوكمة.  •

 مرفق مرفق ـ نعم



 

 

 

ية  النموذج 15  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 

 التنظيمات اإلدارية:  -7

 ( ال. ✓  هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية ألشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى ) ( نعم )

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

 تاريخ نهاية التفويض  بداية التفويض تاريخ  سبب التفويض  الجهة المفوضة  المهام المفوضة فيه 

     
 

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

 إذا كانت اإلجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة: 

 نوع التحول:
مصرح/صرف أموال أو استخدامها في غير ما  )اختالس/صرف أموال أو استخدامها في مجال غير 

 خصصها له المتبرع دون علمه(
 اإلجراء المتخذ للتصحيح  سبب التحول  المبلغ المحول أو قيمته  تاريخ التحول 

     

 ( تحويل   ✓( نقدا  ) شيكات )(  ✓الصرف من أموال الجمعية بواسطة: )  ميت

 المنصرف وأوجه الصرف: في حالة الصرف نقدا يوضح إجمالي المبلغ 

 الجهة المستفيدة  أوجه الصرف  المبلغ المصروف نقدا 

   

 

  



 

 

 

ية  النموذج 16  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 

 اللوائح:  .ب

 

 

 إرفاق  )نعم/ال( اللوائح 

 مرفق نعم الالئحة األساسية للجمعية المحدثة والمعتمدة. 

 مرفق نعم الترقيات، اإلجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها. توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم األجور والرواتب، المكافآت، 

 ـ ال توجد الئحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة من مجلس اإلدارة. 

 هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية؟

 حدد بها راتب المدير التنفيذي؟ إذا كانت اإلجابة ال، فماهي اآللية التي  
 مرفق نعم

 أخرى..  

 الئحة تنظيم العمل للجمعية 

   الئحة مجلس الجمعيات األهلية 

 هـ 1440الالئحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها المحدثة 

 الئحة المخاطر 

 الميثاق األخالقي للعاملين في القطاع غير الربحي 

 قواعد حوكمة الجمعيات األهلية 

 النظام المالي للجمعية 

 آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية 

  مجلس االدارةالئحة عمل 

 مهام المشرف المالي  

 نظام الرقابة الداخلي 

 دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل األموال وتـــمــويل اإلرهـاب 

 تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة 

 الئحة دليل تنمية الموارد المالية 

 مرفق نعم



 

 

 

ية  النموذج 17  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 

 السجالت اإلدارية: .ت

 تستخدم الجمعية السجالت التالية: 

 

 السياسات:  .ث

 مالحظات  هل تستخدمه الجمعية )نعم/ال( السجل  

السجالت  

 اإلدارية 

  نعم في الجمعية العمومية   العضوية سجل

  نعم العمومية  الجمعية اجتماعات سجل

  نعم اإلدارة  مجلس اجتماعات سجل

 ال يوجد لجان  ـ والمؤقتة اللجان الدائمة سجالت 

السجالت  

 الفنية

  نعم سجل النشاطات 

ستفيدين من المساعدات المالية والعينية، ويتضمن التالي: )اسم المستفيد، رقم هويته،  سجل الم

جنسيته، ومجال المساعدة كـ"سداد إيجار/كفالة/ترميم"، وتاريخ المساعدة، ونوع الدعم "عيني أو  

 المساعدة، وطريقة التسليم "شيك/نقد/تحويل/استالم إذا كان الدعم عينيا"(مادي"، ومبلغ 

 ال يوجد مساعدات  ـ

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

 مرفق نعم سياسة تعارض المصالح 

 مرفق نعم البالغات سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي 

 مرفق نعم سياسة خصوصية البيانات 

 مرفق نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

 مرفق نعم سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين 

 مرفق نعم سياسة جمع التبرعات 

 مرفق نعم سياسة آليات الرقابة واالشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

 مرفق نعم مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سياسة 



 

 

 

ية  النموذج 18  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 
  

 مرفق نعم سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة 

 مرفق نعم سياسة قواعد السلوك 

 مرفق نعم سياسة إدارة المتطوعين 

 مرفق نعم سياسة جمعية الشقائق في إشراك المتطوعين

 مرفق نعم للجمعية سياسة الجودة 

 مرفق نعم مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب سياسة 

 مرفق نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

 مرفق نعم إجراءات تعريف األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة 

 مرفق نعم ( للمدرب) والمقبالت على الزواج الحقيبة الوطنية لتدريب المقبلين 

 مرفق نعم ( أنشطة المتدرب) الحقيبة الوطنية لتدريب المقبلين والمقبالت على الزواج 

   أخرى ... 



 

 

 

ية  النموذج 19  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 :فصاحاإل . ج
 ضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: المفو

 

 :الوثائق التالية عناإلفصاح  تم كيف

 

) لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين:  هل
 ( نعم   ) ( ال  ✓

 رقم الجوال  سؤول عن الوحدة اسم الم 
 عدد المتطوعين خالل هذا العام 

 إجمالي عدد ساعات المتطوعين 
 إناث ذكور 

 ساعة 269.8 339 17 0594242687 أحمد محمد مباركي إيمان 
 

 ؟  يادي آخر في الجمعيةيوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء أو الموظفين القياديين له عالقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف ق هل
 ( ال   ✓)       ( نعم    )    

 منصبه  اسم الموظف ذي الصلة  منصبه  اسم الموظف 
 نوع العالقة 

 )تجارية/عائلية( 
 تفصيل العالقة 

      
 

ه التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات  يُرجى اإلفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية )باستثناء تعويضات

 ال يوجد  إن وجد: –األربعة الماضية  

 التاريخ  سببه  المبلغ الذي تلقاه قيمة  اسم العضو 

    
 

 
 
 

 المنصب بمجلس اإلدارة  االسم 

 م( 23/6/2020م حتى 1/1/2020)من  أمين الصندوق  محمد حامد محمد الحازمي 

 م(2020نهاية عام م حتى 24/6/2020)من  المشرف المالي إبراهيم بن سليمان بن حمد الخميس 

 ال توجد  ال يفصح عنها  تُفصح مباشرة عند الطلب  موقع الجمعية  الوثائق 

    ✓ بالجمعية   الخاصةوالحوكمة  التنظيم  وثائق

    ✓ الشامل  نموذجال

    ✓ المصالح  بسياسة تضار 

    ✓ المالية   القوائم

    ✓ وإتالفها   بالوثائق ظ الخصوصية واالحتفا  سياسة

    ✓ اإلدارة  مجالس أعضاء أسماء

✓     التنفيذي  المدير راتب
  

    ✓ أسماء الموظفين القياديين في الجمعية 

✓  الجمعية   بسجالت ووثائق االحتفاظ  عن  المسؤول  الشخص وهاتف وعنوان اسم
   

✓ التقرير السنوي 
    



 

 

 

ية  النموذج 20  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجارية )تقديم خدمات، منتجات. إلخ( مع الجمعية، إن وجدت. 

 ال يوجد إن وجد:  – لاير( مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض   10000)المبالغ التي تتجاوز 

 قيمة التعويض  وصف الخدمة  الجهة 

   

 

 ال يوجدإن وجد:  –األربعة الماضية يُرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خالل السنوات 

 اسم عضو المجلس 
اسم الطرف الثاني ذي  

 العالقة 
المسمى الوظيفي للطرف  

 الثاني
اسم الجهة الداعمة التي  
 يرتبط بها الطرف الثاني 

 قيمة الصفقة  تاريخ انتهاء الصفقة  تاريخ بداية الصفقة 

       
 

 ( ال  ✓هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة؟ ) ( نعم ) 

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

     
 

 ال يوجدإن وجد:  –يُرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية  

 إرفاق موافقة الجهة المختصة  إرفاق موافقة الوزارة  الغرض من العالقة  الدولة التي تقع فيها الجهة  اسم الجهة التي تم التعاقد معها 

     
 

 إن وجد:  –يُرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية  

 إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية  القيمة المالية  نوع العقار / االستثمار 

 صك ملكية األرض لجمعية الشقائق  لاير  6.833.250 أرض 
 

  



 

 

 

ية  النموذج 21  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 البرامج واألنشطة  .5
 مهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها: ماهي  

 العناية بالمرأة والفتاة وتقديم برامج متنوعة ونوعية 
 . ي المجتمعجمعية اجتماعية ثقافية ترفيهية تمارس من خاللها الفتاة والمرأة أنشطة إبداعية بنهج متميز يحافظ على هويتها ليكون لها دور إيجابي ف  رسالتنا:

 ماهي أهداف الجمعية وفق ا لالئحة األساسية: 

 :األهداف االستراتيجية

 .المجتمع بما يحقق رسالة الجمعية وال يتعارض مع قيمهابناء تحالفات وشراكات وعالقات مع كافة شرائح   .1

 .بناء منظومة مشاريع وبرامج هادفة ومميزة للمرأة والفتاة وفق أولويات االحتياجات وتنوع الرغبات .2

 .تأهيل قيادات وكوادر نسائية محترفة .3

 .صناعة نموذج عمل متنوع ومتقن قابل للتسويق واالقتداء .4

 .المالي من خالل إيجاد مصادر مالية ثابتة ومتنوعةتحقيق االستقرار  .5

 :األهداف العامة

 .تكوين جيل متسق وفاعل مساهم في التنمية الوطنية .1

 .بناء برامج ومشاريع تنموية تعزز الفكر الواعي وتبني هوية تنهض بالمرأة والفتاة .2

 .ةتعزيز منظومة القيم المجتمعية بتأهيل وتمكين القيادات والكوادر النسائي .3

 .تحقيق التكافل االجتماعي واالنتماء الوطني بتمكين الفرص التطوعية وفق عمل مؤسسي .4

 .خلق الوعي االجتماعي والتأثير المعنوي القيمي بتفعيل اإلعالم الهادف .5

  .تعظيم األثر االجتماعي بالمشاركة في المؤتمرات والمعارض والفعاليات .6

 .اعمة لوطن حيوي طموحاستدامة المسؤولية المجتمعية بعقد شراكات د .7

 

 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

أو النشاط أو  نوع البرنامج 
 الخدمة 

 وصف للبرنامج والخدمات والنشاطات 
إجمالي عدد  
 المستفيدين

 المصروفات  اإليرادات 
هل البرنامج  
ضمن نطاق  
 الخدمة الجغرافي 

في حال كان البرنامج خارج  
الخدمة الجغرافي  نطاق 

 )إرفاق موافقة الوزارة( 

استشارات   إدارة برنامج
 المرأة 

للمرأة على أسس علمية ومهنية بكل   تربوية(  زوجية،   نفسية، أسرية، تقديم خدمات إرشادية )
 سرية من خالل فريق نسائي متميز وتخصص. 

 ـ نعم 112.923 56.100 1.534

 المرأة   تنمية إدارة
وتقديم   والمهارية،  االجتماعيةوتنميتها في المجاالت   المختلفة، تمكين المرأة من استثمار طاقاتها 

 . بالمستوى المعرفي والمهاري االرتقاءبرامج تدريب وتأهيل للمرأة بما يحقق 
 ـ نعم 250.639 350.068 7.559

 نادي دنيا بنات إدارة 
يسعى إلسعاد الفتاة وتربيتها وتحقيق ذاتها من خالل بيئة تربوية   وتربوي، نادي ترفيهي ومهاري 

 بدينها. وفريق عمل مؤهل إلخراج فتاة متميزة معتزة   جاذبة، 
 ـ نعم 350.243 217.835 2.834

 خبرة لجنة إدارة 
الخبرات المختلفة لصناعة بصمة  من  لالستفادةملتقى شهري يضم نخبة من سيدات المجتمع 

 االجتماعي وبرامج العمل   ت العمل التطوعي وتقديمها في فعالياإنجاز في  
 ـ نعم 9.460 57.500 56

  



 

 

 

ية  النموذج 22  م 2020الشامل لبيانات جمعية الشقائق الخير

 

 
 ليس من أنشطة الجمعية  بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها:

 نوع المساعدات 
 عدد المستفيدين 

 إجمالي مبلغ المساعدات  إجمالي عدد المستفيدين
 سعوديونغير  سعوديون

     مساعدات أيتام 

     مساعدات أرامل 

     مساعدات مطلقات 

     مساعدات ظروف خاصة 

     مساعدات عينية 

     أخرى

     المجموع 

 
 المقدمة للعاملين في الجمعية )برامج تطويرية، توعية في اللوائح واألنظمة، مخاطر غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب(:  ة بيان بالبرامج الداخلي

 تاريخ البرنامج  مقدم البرنامج  اسم البرنامج 
الفئة المستهدفة )الجمعية العمومية/ مجلس اإلدارة/  

 اإلدارات القيادية/ العاملين(
إرفاق كشف  
 الحضور 

لقاء قياس العائد من التدريب )تطوير  
 الكادر الوظيفي(

 د.راشد سعيد العلوي 
 ـ ه1441/ 7/  29الثالثاء 
 م2020/  3/  24الموافق 

 ✓ العاملين 

 د.سامي سفر الشهراني  دورة قياس األثر: المفهوم والممارسات 
 هـ1441/ 8/  7 - 6 والثالثاء اإلثنينيومي 

 م2020/  3/  31 - 30الموافق 
 ✓ العاملين 

لقاء احتراف برنامج الزوم وفي  
 خطوات يسيرة 

 أمل شاه بهاي  /األستاذة
 هـ 1441/  9/  10األحد 

 م 2020/  5/  3الموافق 
 ✓ العاملين والمدربات 

 - ZOOMعد آلية التواصل عن بُ 
Google Meet 

 يارا محمد المحمادي   األستاذة/
 هـ 1441/ 12/ 1االربعاء 
 م2020/ 7/ 22الموافق 

 ✓ العاملين 

برنامج الخطوات الخمس للشراكات  
 المجتمعية الناجحة 

 األستاذ / عمر بشير 
 هـ1442/ 1 /22 - 20الثالثاء حتى الخميس 

 م2020/ 9 /10 - 8الموافق 
 ✓ العاملين 

ورشة عمل تجربة جمعية الشقائق في  
  والتميزتطبيق مشروع الجودة 

 المؤسسي 

 األستاذة/ سمية عدنان البار 
 األستاذة / نجوى طلحة خطاب 
 الدكتورة / جواهر محمد مهدي 

 هـ 1442/ 1/ 29يوم الخميس 
 م2020/ 9/ 16الموافق 

الجمعية العمومية/ مجلس اإلدارة/ اإلدارات القيادية/  
 الجمعيات األهلية  /العاملين

✓ 

دورة مكافحة غسل األموال وتمويل  
 اإلرهاب 

 الدكتور/ أحمد عبدالرحمن القايدي 
 هـ 1442/ 2/ 10يوم األحد 
 م2020/ 9/ 27الموافق 

الجمعية العمومية/ مجلس اإلدارة/ اإلدارات القيادية/  
 العاملين 

✓ 

 
 )   ( ال     ( نعم ✓)    اإلدارة قبل تسليمه؟هل تم اعتماد النموذج الشامل من قِبل مجلس 

   )يرجى إرفاق النموذج الشامل بعد طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس اإلدارة(
 

 توقيع مجلس اإلدارة: 

 المهندس/ منصور بن أحمد صبري
 رئيس مجلس اإلدارة 

 األستاذة/ فوزية بنت أحمد صيام 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 المهندس/ كامل بن عبد الرزاق الساعاتي
 المشرف المالي 

 األحمدي يحيىحمدم األستاذ/ طالل بن 
 عضو مجلس اإلدارة 

 األستاذة/ محاسن بنت عباس شرقاوي
 عضو مجلس اإلدارة 

     

 


