
جمعية البر األهلية بمحافظة رابغإسم الجمعية

كتابة إسم الجمعية األهليةيرجى



Column1Column2Column3Column4Column5

اإلحداثياتاملوقع الجغرافياسم املكتب
بيانات التواصل 

(الجوال/الهاتف)
اسم مسؤول املكتب

إدارة جمعية البر الخيرية برابغ
- محافظة رابغ - منطقة مكة املكرمة 

رابغ

شمال          "24.30'22°47                     

شرق"7.76'2 39°           
0554606251

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ 

صالح محمد صالح آل مبيريك 

الغانمي

املستودع الخيري
- محافظة رابغ - منطقة مكة املكرمة 

رابغ

شمال  "5.40'°48 22                               

شرق"26.60'2 39°                         
0506646519

املشرف على املستودع الخيري 

األستاذ عيد ردة فرج الخال



Column1Column2Column3Column4Column5

كيفية تشغيلهاعدد اجتماعاتهااختصاصهاعدد أعضائهاأســـــــم الـلـجـنـــة

جرد املستودع3لجنة جرد املستودع الخيري

3لجنة متابعة قسم االيتام

متابعة 

االيرادات 

وتحديث امللفات

3لجنة املتابعة
متابعة اعمال 

الجمعية

3لجنة  التوظيف

استقبال 

طلبات 

التوظيف 

ودراستها

3لجنة الصرف املالية والعينية

امر الصرف 

واستقبال 

التبرعات

3لجنة تنمية املوارد املالية
تنمية موارد 

الجمعية



Column1Column2Column3Column4

تاريخ االلتحاقاملهنةرقم الهويةاإلسمم

و رابغ1033014323صالح محمد صالح الغانمي1 كة بتر 21/1/1432موظف شر

و رابغ1032822262نبيل دخيل جودهللا الصبحي2 كة بتر 25/4/1433موظف شر

ي3 كة أرامكو السعودية1038707244خالد محمد حمدان الحرب  13/1/1431موظف شر

20/4/1433موظف المؤسسة العامة للتحلية 1034736429نعيم سالمه عوده الشماسي4

ي5
6/9/1429مدير الغرفة التجارية برابغ1038554984حامد عبدهللا عيد الجهن 

و رابغ1026035533محمد حمدان محمد الصبحي6 كة بتر 10/4/1433موظف شر

11/7/1417رجل أعمال1034076834زاكي عبدالمحسن الغانمي7

11/7/1417أعمال حرة1031991266منسي محمد معال البالدي8

 علي عطية الغانمي9
11/7/1417أعمال حرة1033933217حسي  

ي10 11/7/1417رجل أعمال1010477030محمد علي عبدهللا الجدين 

11/7/1417أعمال حرة1022984585محمد سعيد ردة الغانمي11

وك ردة بركة الغانمي  12 11/7/1417أعمال حرة1036081659مت 

11/7/1417معلم1035867298حمدي معتق البالدي13

25/1/1420رجل أعمال1033807916حسي   محمد باقيس14

 علي آل علي15
11/7/1417رجل أعمال1034070977حامد الحسي  

كة أرامكو السعودية1012119846عثمان صالح الغانمي. م 16 23/1/1435موظف شر

1/1/1436رجل أعمال1019562618عاتق محمد سعيد الغانمي17

ي. م 18
ي محمد مهنا الزنبقر

 
15/7/1435نائب مدير تحلية المياه برابغ1043294816هاب

1/1/1436موظف المؤسسة العامة للتحلية 1051660486حامد صالح األنصاري19

10/5/1438متقاعد1034466076حامد حميد حمد الغانمي20

3/9/1437وزارة المياه1052941539محمد مبارك الصبحي21

10/5/1438موظف1087235592حسام محمد حافظ الغانمي22

10/5/1438موظف1068114717جابر حماد الغانمي23

ي24
 
10/5/1438موظف1097737645عبدالرحمن علي العصالب

10/5/1438موظف1082591734نايف احمد الغانمي25

 علي حميد الغانمي26
10/5/1438موظف1089675688حسي  



10/5/1438موظف1089279903أنس يحي الحازمي27

10/5/1438موظف1068114725محمد جابر الغانمي28

ي29
 
10/5/1438موظف1126607249أحمد أسعد العصالب

ي30
 
1/1/2019أعمال حرة1000472470عابد داخل الجدعاب

ي31
1/1/2019مدير ادارة االوقاف برابغ1026125136محمد عبدالرحمن الروين 

32



Column6Column7

الجوال رقم
االنتظام في دفع االشتراكات

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

منتظم0554606251

منتظم0505689430

منتظم0504605611

منتظم0504635956

منتظم0504606025

غير منتظم0505360691

منتظم0504615147

منتظم0505640291

منتظم0504600959

منتظم0505350719

منتظم0503668820

منتظم0504619379

منتظم0500582919

منتظم504698292

منتظم0504606305

منتظم0599540777

منتظم0505357257

منتظم0504824629

منتظم0503682028

منتظم504670304

منتظم508355417

منتظم

منتظم

منتظم

منتظم

منتظم



منتظم

منتظم

منتظم

منتظم505610965

منتظم504605980



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7Column8

املؤهلالوظيفة باملجلساملهنةرقم الهويةاالسم
مدة الخدمة 

باملجلس
تاريخ االلتحاق

املكافأة إن 

وجدت

و رابغ1033014323صالح محمد صالح الغانمي كة بتر ال يوجد21/1/1432أرب  ع سنواتثانويرئيس مجلس اإلدارةموظف شر

و رابغ1032822262نبيل دخيل جودهللا الصبحي كة بتر ال يوجد25/4/1433أرب  ع سنواتثانوينائب الرئيسموظف شر

ال يوجد10/5/1438أرب  ع سنواتثانويامي   الصندوقمتقاعد1034466076حامد حميد حمد الغانمي

ال يوجد20/4/1433أرب  ع سنواتثانويعضوموظف المؤسسة العامة للتحلية 1034736429نعيم سالمه عوده الشماسي

 علي عطية الغانمي
ال يوجد11/7/1417أرب  ع سنواتثانويعضواعمال حرة1033933217حسي  

ي كة أرامكو السعودية1038707244خالد محمد حمدان الحرب  ال يوجد13/1/1431أرب  ع سنواتثانويعضوموظف شر

ال يوجد1/1/1436أرب  ع سنواتثانويعضواعمال حرة1019562618عاتق محمد سعيد الغانمي

ال يوجد1/1/1436أرب  ع سنواتثانويعضوموظف المؤسسة العامة للتحلية 1051660486حامد صالح األنصاري



Column11Column12Column13Column14Column15Column16

العنوانرقم الجوال

هل العضو مقيم في 

منطقة املقر الرئيس

(ال/نعم)

طريقة االلتحاق

تعيين /انتخاب)

(من الوزارة

في حالة كون االلتحاق 

بالتعيين من الوزارة 

يرجى بيان السبب

ال يمكن /ال/نعم)العضو  مستقل 

(التحقق

راجع تفسير االستقاللية في الدليل 

االسترشادي لتعبئة النموذج الوطني

نعمانتخابنعمرابغ0554606251

نعمانتخابنعمرابغ0505689430

نعمانتخابنعمرابغ504670304

نعمانتخابنعمرابغ0504635956

نعمانتخابنعمرابغ504600959

نعمانتخابنعمرابغ0504605611

نعمانتخابنعمرابغ505357257

نعمانتخابنعمرابغ503682028



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7Column8Column9Column10

الجنسيةرقم الهويةاالسم

املؤهل في 

مجال 

املحاسبة

الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات العمل 

األسبوعية هي

الراتب 

الشهري

الجهة التي 

تتحمل الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في الراتب 

إن وجدت

مدة سنوات 

خدمته 

بالجمعية

ي2136112147عمران الزين علي مصطق 
 
21ال يوجدالجمعية4356ثمان ساعاتكليبكالوريوسسوداب



Column11Column12Column13

إجمالي سنوات 

الخبرة في مجال 

املحاسبة

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

افقة من  هل هناك مو

الوزارة على تعيين 

املحاسب

(ال/نعم)

الال26



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7

املؤهلالجنسيةرقم الهويةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات العمل 

األسبوعية هي

الراتب 

الشهري

4017ثمان ساعاتكليثانويسعودي1072148214عيد ردة فرج الخال

4905ثمان ساعاتكليثانويسعودية1028876415حنان حسن حمود املخلفي

4165ثمان ساعاتكليبكالوريوسسعودية1037063813سهى عبيد عبيدهللا العوفي



Column8Column9Column10Column11Column12

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)

ال1212ال يوجدالجمعية

نعم1212ال يوجدالجمعية

نعم55ال يوجدالجمعية



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

نوع العملاملؤهلالجنسيةرقم الهويةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

كليمحاسببكالوريوسسوداني2136112147عمران الزين علي مصطفى

كليباحث إجتماعيثانويسعودي1072148214عيد ردة فرج الخال

كليعاملأّميبنغالديش2003797855شهيد مياه مذكر مياه

كليمديربكالوريوسسعودي1032822643سالم محمد سالم الصبحي

كليحارسثانويسعودي1034035228مشعل حميد حميد الواسطي

كليسكرتيرثانويميانمار2068830153محمد صالح أحمد محمد

كليباحثة ميدانيةثانويسعودية1028876415حنان حسن حمود املخلفي

بكالوريوسسعودية1037063813سهى عبيد عبيدهللا العوفي
باحثة 

إجتماعية
كلي

كليحارسة ثانويسعودية1081300186ناهد مسعود محمد عيد املولد

كليسكرتيرةثانويسعودية1071748873سارة عبداملنعم عاطي املحمدي

كليموظف ثانويأريتري2029315914موس ى عمر حامد

كليحارس املستودعأّميسعودي1025770759بريك سفر بركي البالدي



Column7Column8Column9Column10Column11

ساعات العمل 

األسبوعية

الراتب 

الشهري

الجهة التي تتحمل 

الراتب

مدة سنوات 

خدمته بالجمعية

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

ال21الجمعية4356ثمان ساعات

ال12الجمعية4017ثمان ساعات

نعم25الجمعية2824ثمان ساعات

نعم9الجمعية5500ثمان ساعات

نعم6الجمعية4437ثمان ساعات

ال5الجمعية3500ثمان ساعات

نعم12الجمعية4905ثمان ساعات

نعم4الجمعية4165ثمان ساعات

نعم4الجمعية3672ثمان ساعات

نعم3الجمعية3575ثمان ساعات

ال3الجمعية3200ثمان ساعات

ال4الجمعية2600ثمان ساعات



Column1Column2Column3

مالحظاتالسبباسم العضو



رقم 

االجتماع
تاريخه

عدد 

الحاضري

ن

سبب االجتماعالجهة الطالبة 

تم 

إرفاق 

املحضر

(ال/نعم)

مالحظا

ت

مجلس االدارة15هـ11435/7/15

االطالع على تقرير املجلس عن . 1

اعمال الجمعية للسنة املالية 

مناقشة امليزانية للعام . 2هـ 1434

.           هـ واملصادقة عليها 1434املالي 

االطالع على امليزانية . 3             

هـ 1435التقديرية للعام املالي 

مالحظات . 4واملصادقة عليها 

.الوزارة 

نعم

مجلس االدارة19هـ31437/2/13

االطالع على تقرير املجلس عن . 1

اعمال الجمعية للسنة املالية 

اقعة . 2هـ 1435 طلب بيع االرض الو

.        بحي القلة او اعادة بناء املسكن 

طلب ترميم مبنى االيتام . 3               

اقع بحي الفريسينية الشرقية  .    الو

.مالحظات الوزارة . 4                        

نعم

مجلس االدارة17هـ51437/8/22

االطالع على تقرير املجلس عن . 1

اعمال الجمعية للسنة املالية 

افقة على شراء عقار . 2ه 1436 املو

افقة على بيع . 3استثماري  املو

ابي  افقة على . 4.     الفلة بالرو املو

.بيع سيارة وايت ماء التابع للجمعية 

نعم



مجلس االدارة28هـ71439/1/14

االطالع على تقرير املجلس عن . 1

اعمال الجمعية للسنة املالية 

مناقشة بيع سيارة . 2م 2016

.  الجمعية دينا وشراء سيارة جديدة 

مناقشة . 3                                    

اكمال بناء ملحق مشروع ابي و امي 

ما . 4.    الف ريال 30.000بكلفة 

.يستجد 

نعم

مجلس االدارة33هـ91440/2/8

االطالع على تقرير املجلس عن . 1

اعمال الجمعية للسنة املالية 

م واملصادقة عليها من املجلس 2017

التصويت الختيار . 2.                  

. 3. اعضاء مجلس االدارة الجديد 

.مالحظات الوزارة 

نعم

مجلس االدارة111441/2/1716

االطالع على تقرير املجلس عن . 1

اعمال الجمعية للسنة املالية 

م واملصادقة عليها من املجلس 2018

. 3. مالحظات الوزارة . 2.               

ابي  مناقشة موضوع تاجير فيال الرو

مناقشة موضوع . 4.                     

. 5. تاجير وترميم عمارة االيتام 

مناقشة موضوع استخراج سجل 

مناقشة . 6.         تجاري للجمعية 

. 7.        موضوع بيع السيارات 

مناقشة موضوع فتح مكتب 

.                  للجمعية في قرية الجحفة 

مناقشة موضوع بناء . 8       

استراحة على االرض الجديدة 

مناقشة . 9.   للجمعية في النعيم 

موضوع فتح معهد لذوي 

االحتياجات الخاصة والرعاية 

النهارية

نعم





رقم 

االجتماع
تاريخه

عدد 

الحاضرين
سبب االجتماعالجهة الطالبة 

تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)
مالحظات

نعمانتخاب مجلس ادارة جديدمجلس االدارة12هـ21430/6/6

نعمانتخاب مجلس ادارة جديدمجلس االدارة18هـ41435/1/23

نعم سنوات4تمديد فترة املجلس الى مجلس االدارة20هـ61436/6/30

نعماحمد عمار الزنبقي/ بخصوص العضو مجلس االدارة6هـ81438/3/21



Column1Column2Column3Column4Column5

أهم القراراتتاريخهرقم االجتماعاللجنة
تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)

لجنة جرد 

املستودع
111/27/2019

تم جرد محتويات 

املستودع بعد عملية 

الصرف

نعم

يرجى االسترشاد بمثال التعبئة املذكور باألسفل لترتيب إدخال بيانات اجتماعات اللجان



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

أهم القرارات إن وجدتتاريخهرقم االجتماع
تم تنفيذها 

(ال/نعم)

سبب عدم 

التنفيذ

تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)

111/27/2018

 ألف ريال 550.000اعتمد املجلس صرف مبلغ .1

افق املجلس . 2.   لصالح مشروع كفالة االيتام  و

على اقامة مشروع االستفادة من املالبس 

قرر املجلس . 3املستخدمة حسب أنظمة الوزارة 

بأنه ال مانع من استخراج السجل التجاري 

للجمعية وما يترتب على ذلك من مصاريف من 

اعتمد املجلس مشروع . 4حساب الجمعية    

 50.000كسوة الشتاء بامليزانية املقدرة وقدره 

قرر املجلس تفويض رئيس . 5.       ألف ريال 

الجمعية وامين الصندوق بالصرف في الحاالت 

تكليف رئيس الجمعية بالقيام . 6.       الطارئة 

بأعمال ادارة اجمعية حتى يتم اعتماد مدير 

.             الجمعية من الوزارة وله كامل الصالحيات 

تاجيل اعتماد مشاريع امليزانية الى . 7                

.جلسة اخرى ليكون له جلسة مستقلة 

نعمنعم



21/21/2019

م 2019اعتمد املجلس امليزانية التقديرية للعام .1

افق املجلس على اكمال مشروع الخطة . 2.  و

 الف ريال 27.300االستراتيجية ودفع مبلغ 

. 3.                                لصالح مركز بناء الطاقات 

افق املجلس على تصفية نهاية الخدمة  و

للموظفين ذوي العقود قصيرة املدة حسب 

. 4توصيات املراجع القانوني ومركز التنمية بجدة 

 الف ريال 109.872اعتمد املجلس صرف مبلغ 

. 5.                    لصالح مشروع السلة الغذائية 

افق املجلس على استئناف تشطيب مبنى وقف  و

افق املجلس على صرف العالوة . 6. ابي وامي  و

السنوية للموظفين و استمرار بدل املعيشة ملدة 

ستة أشهر قابلة للتجديد بحسب قرار املجلس 

.بذلك 

نعمنعم



33/12/2019

اعتمد املجلس اقفال املشاريع املتوقفة . 1

قرر املجلس شراء السلة الرمضانية . 2. وتسويتها  

اعتمد املجلس . 3 ريال 75000م بمبلغ 2019للعام 

 2019مشروع افطار صائم لشهر رمضان لعام 

قرر املجلس بناء على . 4 ريال       80000بمبلغ 

مصلحة املستفيدتوقيع شراكة مع وزارة االسكان 

. 5.          وتزويدهم بأسماء املستفيدين املحتاجين 

قرر املجلس توقيع اتفاقية مع مؤسسة معالم 

العصر للتجارة واملقاوالت لسحب الصرف الصحي 

 ريال للرد 150باالسكان الخيري التنموي مقابل 

قرر املجلس توقيع اتفاقية عمل . 6.            الواحد 

مع شركة والدة حلم وذلك للقيام بتجهيز مبادرات 

افق املجلس على شراء سيارة . 7. الجمعية  و

جديدة من نوع دينا بحس الشروط واللوائح

نعمنعم



45/15/2019

اعتمد املجلس امليزانية الختامية للعام املالي .1

اعتمد املجلس مبلغ . 2. م بعد املراجعة 2018

 ريال لشراء كسوة العيد لنزالء السجن العام 5000

اعتمد املجلس مشروع كسوة . 3.  بمحافظة رابغ 

العيد للمستفيدين من خدمات الجمعية بمبلغ 

اعتمد املجلس شراء زكاة الفطر . 4.   ريال 15000

اعتمد املجلس صرف . 5 ريال   17000بمبلغ 

 500االعانة السنوية ملرض ى الفشل الكلوي بمبلغ 

اعتمد املجلس صرف شهر اضافي . 6.             ريال 

قرر املجلس عمل . 7. للموظفين كمكافأة سنوية 

تقرير هندس ي لحالة السكن الخيري لرفعها 

قرر املجلس رفع ميزانية . 8. للجهات الداعمه 

 80000 الف الى 30000مشروع ترميم املنازل من 

الف بناء على الدعم الواصل للجمعية لهذا 

املشروع واعطاء فرصة االستفادة من هذا املبلغ 

قرر . 9الكبير الكبر عدد ممكن من املستفيدين 

 الف ريال لصالح 15000املجلس صرف مبلغ 

قرر . 10.نشاط احتفال االيتام وابناء االسر 

افقة على صرف مبلغ   الف ريال 6000املجلس املو

كسلفة للموظفة حنان حسن املولد على ان 

تخصم منها شهريا الف ريال

نعمنعم



58/26/2019

تم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية .1

م بيوم 2018للمصادقة على امليزانية للعام املالي 

افق   والرفع للجهة 18/9/2019االربعاء املو

قرر املجلس عمل الصيانة . 2.  املشرفة لتاكيده 

الالزمة ملجاري املنازل باالسكان الخيري التنموي 

افق املجلس . 3.                 بحي املرجانية برابغ  و

 الف ريال وهي امليزانية 62000على صرف مبغ 

املقررة لتشطيب املرحلة الحالية من وقف ابي و 

قرر املجلس دراسة جميع الحاالت . 4. امي 

للجاليتين السورية واليمنية واستمرار الدعم ملن 

افقة على فتح . 5. تستدعي ذلك  قرر املجلس املو

فرع لجمعية البر الخيرية برابغ في ميقات الجحفة 

افق املجلس على القيام بعمليات . 6.                    و

.الترميم لعمارة األيتام وتأجيرها 

نعمنعم



612/18/2019

اعتمد املجلس عضو الجمعية العمومية . 1

محمد مبارك / االحتياطي في املجلس االستاذ 

الصبحي وذلك بسبب تواجده في املحافظة ليكون 

 للمرحوم عضو املجلس الشيخ 
ً
حماد / خلفا

قرر املجلس اعتماد . 2.         لغانمي رحمه هللا 

اعتمد . 3.  م 2020امليزانية التقديرية للعام 

املجلس نسبة تشغيلية من دخل املشاريع 

. 4.      واالنشطة لتغطية التكاليف التشغيلية 

اعتمد املجلس بعد االطالع اللجان التالية وهي 

لجنة املتابعة و لجنة متابعة قسم االيتام ولجنة 

.       املوارد املالية ولجنة التوظيف ولجنة الصرف 

افق املجلس على مشروع تجميع وتدوير . 5      و

اعتمد . 6.  املخلفات بالتعاون مع شركة بترو رابغ 

املجلس صرف الدفعة الثانية من املرحلة الثانية 

 الف ريال 30.000م تشطيب وقف ابي وامي بمبلغ 

اعتمد املجلس صرف مستحقات االيتام . 7.    

قرر املجلس صرف بدل . 8.  الف ريال 215بمبلغ 

 مع األمر السامي حتى نهاية 
ً
غالء املعيشة تمشيا

 ريال 5250قرر املجلس اعتماد مبلغ . 8. م 2020

لصالح برنامج االمتياز املحاسبي لصالح قسم 

قرر املجلس وبناء على طلب . 9.    املحاسبة 

حنان حسن املخلفي ونظرا لظروفها / املوظفة 

الصعبة تصفية حقوقها وصرف ما لها لدى 

قرر . 10.م 2019/12/31الجمعية حتى تاريخ 

املجلس بعد االطالع على اآلليات واللوائح التالية 

نعمنعم



Column1Column2Column3Column4Column5

تاريخهرقم االجتماع
نوع االستثناء

تصويت/نقاش/حضور

االجتماع الذي /موضوع القرار

حصل فيه االستثناء
اسم العضو



Column6

السبب



Column1Column2Column3Column4

سبب التفويضالجهة املفوضةاملهام املفوضة فيهاالختصاص



Column1Column2Column3

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 (     )

املبلغ املحول أو قيمتهتاريخ التحول



Column4Column5

االجراء املتخذسبب التحول



Column1Column2Column3

الجهة املستفيدةمجال الصرفاملبلغ املصروف نقدا



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

نعمنعمسجل العضوية

نعمنعمسجل االشتراكات

سجل اجتماعات اللجان

نعمنعمسجل اجتماعات مجلس اإلدارة

نعمنعمسجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعمنعمسجل النشاطات

نعمنعمسجل املستفيدين

سجالت أخرى



Column1Column2Column3Column4

هل تستخدمه الجمعية 

(ال/نعم)

يتم التحديث بطريقة 

(ال/نعم)منتظمة 
مالحظات

نعمنعمدفتر يومية عامة

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

رئيس مجلس اإلدارةصالح محمد صالح آل مبيريك الغانمي

أمين الصندوقحامد حميد حمد الغانمي

نائب رئيس مجلس اإلدارةنبيل دخيل جود هللا الصبحي



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

منصبهاسم املوظف ذي الصلةمنصبهاسم املوظف
نوع العالقة

(عائلية/تجارية)
تفصيل العالقة



Column1Column2Column3Column4Column5

اسم عضو 

املجلس
اسم الطرف الثاني ذي العالقة

املسمى الوظيفي للطرف 

الثاني

اسم الجهة الداعمة التي 

يرتبط بها الطرف الثاني
تاريخ بداية الصفقة



Column6Column7

تاريخ انتهاء 

الصفقة
قيمة الصفقة



Column1Column2Column3

قيمة املبلغوصف الخدمةالجهة

 ريال1440ارسال رسائل جوال نصية للمستفيدينمؤسسة مالذ التميز للتجارة

 ريال2500 تصميم ملدة سنة كاملة100عمل عدد عين االبداع لتقنية املعلومات

 الف ريال90000 تشطيب وقف ابي وامي املرحلة الثالثةمؤسسة املصيف االول التجارية

ادم احمد امبده/ السيد 
ترميم منزل املستفيدة مانعة البالدي 

الكائن بالسكن الخيري بحي املرجانية
 ريال1300

عالء منشاوي عبدالعزيز/ السيد 

شفط الصرف الصحي بواسطة 

كمبروسر بالسكن الخيري بحي املرجانية 

اقع   رد حيث يكون سعر الرد 12بو

 ريال500الواحد 

 الف ريال6000

نبيل عبده رسام/ السيد 
اعمال ترميم في مبنى الجمعية شاملة 

املؤونة
 ريال3400

علي خالد علي/ السيد 

صيانة غرف التفتيش الخاص بالصرف 

الصحي وازالة الرواسب عنها بالسكن 

الخيري بحي املرجانية

 ريال2500

نبيل عبده رسام/ السيد 
بناء غرفة لحارس الجمعية شاملة 

املؤونة
 ريال4155

ادم احمد امبده/ السيد 
ترميم منزل املستفيدة ليلى العصالني 

الكائن بحي الصفا الغربي
 الف ريال11950

ادم احمد امبده/ السيد 
ترميم منزل ايتام عاتق ضفيدع الغانمي 

الكائن بحي املرجانية
 الف ريال12486

ادم احمد امبده/ السيد 
ترميم منزل املستفيدة سعاد املولد 

الكائن بحي املحجر اثر سقوط املنزل
 الف ريال4000

مطعم الكرم للرز البخاري
عمل وجبات افطار صائم بحيث يكون 

سعر الوجبة الواحدة خمسة رياالت
 الف ريال18000

مطبخ الضيافة للمناسبات
عمل وجبات افطار صائم بحيث يكون 

سعر الوجبة الواحدة خمسة رياالت
 الف ريال4000



Column1Column2Column3Column4

التاريخسببهاقيمة املبالغ املتلقاةاسم العضو



مالحظات المبلغ البيان 

عات النقدية  التت 
افراد 

مؤسسات مانحة 

كات وجهات  شر

0أخرى 

عات النقدية 1344839مجموع التت 

عات العينية  التت 
افراد 

مؤسسات مانحة 

كات وجهات  شر

0أخرى 

عات العينية 2335825مجموع التت 

إعانات ومنح حكومية 
0منح حكومية نقدية 

0منح حكومية عينية 

0مجموع اإلعانات والمنح الحكومية

الزكاة 
154556زكاة نقدية 

0زكاة عينية 

154556مجموع الزكاة

عات وايرادات األوقاف  تت 
اء أوقاف  عات لبناء أوشر 96123تت 

0ايرادات وري    ع أوقاف 

0(يتم تفصيلها  )أخرى 

عات وإيرادات األوقاف 96123مجموع تت 

ايرادات متنوعة
اكات األعضاء  34200اشتر

0مبيعات السلع والخدمات 

عات العينية2335825 مجموع التير

عات وااليرادات والمنح لعام  م2019التبر

عات النقدية1344839 مجموع التير



0ايرادات عقارية 

0ارباح استثمار 

0ارباح بيع أصول ثابتة 

امج  0رسوم الت 

0(يتم تفصيلها  )إيرادات أخرى  

34200مجموع اإليرادات المتنوعة

عات أخرى  يتم تفصيلها  )إيرادات أو تت 

100إيجارات مقبوضة

100المجموع

عات واإليرادات والمنح  3965643إجمالي التت 



 )مصاريف مجلس اإلدارة مصاريف اإلدارة 

(الحوكمة 

المصاريف التشغيلية 

597388الرواتب والبدالت 

46751المكافات والحوافز

0تكاليف السفر 

0اإليجارات 

15086الصيانة واالصالحات 

25845الكهرباء والمياة 

15600الهاتف والبريد 

0تكاليف االستشارات 

0الملتقيات والمؤتمرات 

13160الدعاية واالعالن 

0ضيافة 

88856مصاريف أخرى  

72376التأمينات اإلجتماعية

21723أدوات مكتبية و مطبوعات

2938وقود ومحروقات

مصاريف األنشطة 

1496151مصاريف البرامج واألنشطة العامة 

0مصاريف الزكاة 

0مصاريف التبرعات والهبات المقيدة 

0مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة 

104958مصاريف األوقاف 

0يتم تفصيلها  )مصاريف برامج وانشطة أخرى 

-10

-20

-30

0

2500832إجمالي المصروفات 

إجمالي المصروف البيان 

توزيع المصروفات 



مصاريف جمع األموال 

مصاريف التشغيل 

المحملة على البرامج 

واالنشطة

مصاريف البرامج 

واألنشطة

توزيع المصروفات 



Column1Column2

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةوصف للبرامج والخدمات والنشاطات

رعاية مالية وعينيةبرنامج كفالة األيتام

رعاية مالية وعينيةبرنامج كفالة األسر

إعانة عينيةبرنامج كسوة العيد

تنمويبرنامج ترميم وتحسين مساكن

إعانة عينيةبرنامج كسوة الشتاء

اعانة عينيةبرنامج السلة الغذائية

خيريبرنامج إفطار صائم

اعانة عينيةبرنامج زكاة الفطر

طبيبرنامج إعانة مريض

اجتماعيبرنامج حفل االسر



معفى
برسوم 

مخفضة
معفيبرسوم

برسوم 

مخفضة
برسوم

حضانة إيوائية

روضة أطفال

مركز رعاية نهارية

نادي أطفال

تعليم التفصيل والخياطة

تعليم النسخ على اآللة الكاتبة

إستعمال الحاسب اآللي

منسق الكلمات

تعليم اللغات

مشاغل خياطة

تحفيظ القران الكريم

مكتبات عامة

محاضرات وندوات

مدارس

دروس تقوية للطلبة

روضة أطفال

عيادات طيبة ومستو صفات

عالج طبيعي

خدمات نزالء املستشفيات

سيارات إسعاف

مراكز إيوائية لرعاية املعاقين

مراكز إيوائية لرعاية املسنين

مراكز تعليم خاصة للمعاقين

مشاغل خياطة للمعاقات

مركز خدمة للمعاقين

مساعدات متنوعة*  

مشروع كافل اليتيم

خدمة األربطة وسكانها

 جمع وتوزيع فائض الوالئم

دور الضيافة

دورات تدريبية متنوعة

إعداد مربيات أطفال

معارض وأسواق وأطباق خيرية

حفالت متنوعة

افق وخدمات عامة مر

إسكان وتحسين مساكن

مراكز الشباب

نقل الطلبة

عمرة/ حج خيري 

وليمة عيد/ وجبة إفطار 

صيدليات

نوع البرنامج أو النشاط أو 

الخدمة

عدد املستفيدين

اإليرادات
املصروفا

ت
رمز النشاط عدد املستفيدين غير سعوديينعدد املستفيدين السعوديون

إجمالي عدد 

املستفيدين



عمليات القلب املفتوح

مكافحة التدخين

الرعاية الصحية

املقصف

الرائدة الريفية

تأمين مياه لألسر

كفالة أسر

إكرام ميت

كفالة معاق

لجنة التنسيق بين الجمعيات

أخـــرى



غير سعوديونسعوديون

275253001069800مساعدات أيتام

32010330مساعدات أرامل

11618134مساعدات مطلقات

8108133500مساعدات ظروف خاصة

850509002353696مساعدات عينية

0000أخرى

164210317453931178املجموع

نوع املساعدات
إجمالي عدد 

املستفيدين
اجمالي مبلغ املساعدات

عدد املستفيدين

44400


