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 البيانات األساسية للجمعية األهلية .1

 جرافية والدميو التسجيلية البيانات - أ

 مجعية الرب بأبها   :الرمسي للجمعية/للفرع كامــال االسم -١

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت: اإلجراءات

 ي :    عطاء وإحسانالرمس سمالا مغاير كونه حالة يف) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -٢

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

    ( مقر رئيس *   نوع مقر اجلمعية: ) -٣

  11       س       رقم تسجيل املقر الرئي

 11           رقم تسجيل الفرع/الفروع

 ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت

 ال يوجد .املتعلقة إن وجدت: اءاتاإلجر

 النوعي للجمعية التصنيف -٤

  ال يوجد ت : املالحظات املتعلقة إن وجد

 ال يوجد ت : املتعلقة إن وجد اإلجراءات

    ( رجالي *   نوع اجلمعية: ) -٥

 هـ  11/11/1911  تأسيس اجلمعية تـــــاريــــخ -٦

 ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت: راءاتاإلج

 11/11/1911لفرع      تسجيل اجلمعية/ا تاريخ -٧

 ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت: اإلجراءات

 (  موجودة  نعم )   :شهادة تسجيل اجلمعية/الفرع -٨

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد وجدت:املتعلقة إن  اإلجراءات
 ( نعم    *   هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  ) -٩

 ( اللوحة توضح اسم اجلمعية/الفرع كامال كما هو مسجل يف النموذج *)  

 ( اللوحة توضح رقم التسجيل اخلاص باجلمعية/الفرع *)  

 ية االجتماعية( اللوحة تنص على أن اجلمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنم *)  

 ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 3

 

 

 عسريمنطقة  منطقة اجلمعية/ -١١

 :     أبها   املدينة -11

 11511طريق امللك فيصل ، النصب ، أبها ،   املوقع باإلحداثيات: -11

  ع اجلمعية يف مركز مربة هلا وفر اجملاورةا والقرى مدينة أبهنطاق اخلدمة:  -19

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 عدد املكاتب حتت إدارة املقر الرئيس/الفرع:  -11

 مشرف الفرعاسم  بيانات التواصل اإلحداثيات املوقع اجلغرايف اسم املكتب

 1171111715  مركز مربة  فرع اجلمعية مبربة
 مد امحد الزيدانيحم

 

 التواصل بيانات - ب

 العـــنــوان الوطين للجمعية/للفرع: -١

 .ي / وسط املدينة احلــ      11511/ طريق امللك فيصل ، النصب ، أبها الشارع  اسم  9191املبنى رقم

 1117  اإلضايف لرقما    11111:  الربيدي الرمز أبها  املدينة
 يوجدال املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد  املتعلقة إن وجدت: اإلجراءات

  1171111111س:     الـــفــــــاكـــــ رقــــــــم   1591111111ة : اجلمعي جوال رقم

  11111: ي الربيد الرمز             1د :         البـري صنــــدوق رقــــــم

   www.birabha.comي : االلكرتون املوقع ..albirabha@gmail.comي : اإللكرتونـــ الربيـــــــــــد

 (املوقع اإلليكرتوني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس حتت اإلنشاءنعم  )

 ( الربيد اإلليكرتوني مفعلنعم )

  يوجدالاملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد  املتعلقة إن وجدت اإلجراءات

 ة /   حممد بن سعيد بن فحاس اجلمعي مدير اسم -٢

 .أبها     :اجلمعية مدير عنوان

 .ي  وسط البلد    احلنة  أبها ملديا  ة  عسري  املنطق

       11511طريق امللك فيصل ، النصب ، أبها  الشارع

  1117 اإلضايف الرقم ال يوجد املبنى رقم

   1171111111/ ر رقم اهلاتف الثابت للمدي

    1555755151 /  ر املدي جوال رقم
 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

mailto:albirabha@gmail.com
http://www.birabha.com/
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 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 

 

 

 

 

 البيانات اإلدارية
ياهليكل اإلدار - أ

 

  .عضوًا 19 املؤسسني األعضاء عدد -١

 .عضوًا 7ة للجمعي األساسية لالئحةاً طبق جملس اإلدارة أعضاء عدد -٢
 ة اإلدار لسجم اتاجتماع لعقد النظامي للنصاب احملقق األدنى احلد -٣

 ة أربع سنوات اإلدار جملس دورة -٤

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 
 :  جملس اإلدارةاللجان املؤسسة من قبل  -٥

 اللجنة  رقم اجلوال ـــــــــماألســــ م

1 
 5050501050 الشيخ / حممد بن إبراهيم احلديثي

 املساعدات

2 
 5005221550 الدكتور / عبداهلل بن علي أبو عشي

 املساعدات

3 
 5000505551 املهندس/ حممد بن عبداهلل القرني

 عقارال املساعدات و

5 
 5050252255 األستاذ / سليمان بن حممد بن حبرت

 ملالية واإلداريةا

0 
 5050503353 األستاذ / حممد بن أمحد بن عامر

 واملالية واإلدارية  عقارال

6 
 5053550101 األستاذ/ صاحل بن حييى السرحاني

 املالية واإلدارية و  عقارال

 ال يوجدن وجدت : املالحظات املتعلقة إ

 ال يوجدن وجدت : املتعلقة إ اإلجراءات

 عية العمومية اجلم بأعضاء بيان -٦

 رقم اجلوال  األســـــــــــــم  م
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1 
 5152205555 صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

2 
 5050501050 الشيخ / حممد بن إبراهيم احلديثي

3 
 5000500501 الشيخ / حممد بن سعيد بن فحاس 

5 
 5050505055 الشيخ / علي بن سعد بن مفرح

0 
 5050500635 عبدالصمد بن مداوي آل جابر/  الشيخ

6 
 5005221550 الدكتور / عبداهلل بن علي أبو عشي

5 
 5000506550 األستاذ / عامر عبداهلل عامر العسريي

5 
 5050500255 الدكتور / سعيد بن سعيد عبيد

0 
 5055521212 الدكتور / أمحد بن إبراهيم احلديثي

1
5 

 5000505551 القرنياملهندس/ حممد بن عبداهلل 

1
1 

 5050503353 األستاذ / حممد بن أمحد بن عامر

1
2 

 5055505555 األستاذ / سليمان بن حممد بن حبرت

1
3 

 5055555550 األستاذ / عبداحلكيم بن جربان الشهراني

1
5 

 5053550101 األستاذ/ صاحل بن حييى السرحاني

1
0 

 5000505665 األستاذ / غازي بن سعيد أبو حكمة
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1
6 

 5055502020 الشيخ / عبداهلل بن عبدالعزيز مشبب االمسري 

1
5 

 5050503660 األستاذ / عبداهلل بن إبراهيم صاحل العواد

1
5 

 5000500532 األستاذ / حممد ناصر الكودري

1
0 

 5005655555 الشيخ / سعد سعيد عبداهلل احلجري 

2
5 

 5050505061 الشيخ / عوضه حسني سعيد آل قبيل االمحري

2
1 

 5050505565 األستاذ / صاحل امحد حممد بن زياد

2
2 

 5050502105 األستاذ / صاحل فؤاد حممد سعد 

2
3 

 5055321612 مين احلسن حسن النعميأالشيخ / 

 . يوجد سجل اشرتاكاتو  ( منتظم *االنتظام يف دفع االشرتاكات: ) 

 

 

 

 اجلمعية:  إدارة جملس بأعضاء بيان -٧

 رقم اجلوال ــــــــماألســـــ م

1 
 5152255555 صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

1 
 5050501050 الشيخ / حممد بن إبراهيم احلديثي
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2 
 5005221550 الدكتور / عبداهلل بن علي أبو عشي

3 
 5000505551 املهندس/ حممد بن عبداهلل القرني

5 
 5050252255 حممد بن حبرتاألستاذ / سليمان بن 

0 
 5050503353 األستاذ / حممد بن أمحد بن عامر

6 
 5053550101 األستاذ/ صاحل بن حييى السرحاني

 طريقة تعيني العضو:   انتخاب اجلمعية العمومية

 مدينة أبها  مكان إقامة العضو:

  ( مستقل   19   العضو :  )

 . ال يوجد  : املالحظات املتعلقة إن وجدت

 ال يوجد . املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 املدير التنفيذي -٨

 1191111511 :   اهلوية رقم
ة /       سعودياجلنسي

.
 

 اجلمعية عام أمنيل /  العم نوع           العلمي ل /        املعهداملؤه

                 11151ي /  لشهرا الراتبساعات       1كلي     دوام

ب /    اجلمعيةالرات ملتتح اليت اجلهة
                    

 سنة                     عشر ة /   أربعةباجلمعي خدمته مدة  

      11ل    التسجي رقم
                                                                             

    7111111511ب / احلاس رقم

 .عم  ( ن *مسجل بالتأمينات:    )  

 .( متفرغ * )  

 هل مت أخذ موافقة الوزارة على تعيني املدير؟

 .  (  نعم  *)   

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

  موظف                       عدد العاملني:  إمجالي
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 :   املوظفني بدوام جزئي عددل / مجيع املوظفني دوام كلي عدد املوظفني بدوام كام

 .كايف    عدد العاملني باجلمعية:

 ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

              1 /   عدد احملاسبني إمجالي

 اجلوال الربيد االلكرتوني املؤهل األسم م

1 
ل بكالوريوس إدارة أعما سعد ناصر سعد ابوشريفة

 + دبلوم سنتني حماسبة

sharefah@hotmail.com-Abo 656555000

5 

2 
hotmail.com-Sa 656606066@555 ثانوية + دبلوم حاسب  سعيد عايض حممد حنش

0 

 

 احلوكمة واإلدارة واإلفصاح .1

اإلدارية والتنظيمات اإلدارية اهليئة - أ
 

 :العمومية اجلمعية -١

 .( رجل   17)      م : العدد اإلمجالي: 1117عام   بداية يف العمومية اجلمعية أعضاء عدد إمجالي

  .( رجل     15)      م العدد اإلمجالي: 1117نهايةعام يف العمومية اجلمعية أعضاء عدد إمجالي

 ( عضو    1نقص )     : من بداية السنة ضاءاألع عدد يف التغري إمجالي
 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 

وحضر االجتماع النصاب هـ 2/5/9341يوم األربعاء املوافق  اجلمعية العمومية السنوي عقد يف   -2

عضوا من  61ق هلم احلضور والتصويت وعددهم القانوني من أعضاء اجلمعية العمومية العاملني الذين حي

عضوا  32
 

   شخصية مصلحة لوجود تاالقرار بعض على التصويت من اجلمعية العمومية أعضاء بعض منع مت هل -٣

 ال

 مت رفع الكشوف واحملاضر اخلاصة باجتماع اجلمعية العموميةو

 . ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .ال يوجد وجدت: املتعلقة إن  اإلجراءات
 

 

mailto:Abo-sharefah@hotmail.com
mailto:Abo-sharefah@hotmail.com
mailto:Sa-555@hotmail.com
mailto:Sa-555@hotmail.com
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 : اللجان الدائمة -٥

 . دارة يف كل جلنة دائمة يف اجلمعيةاإلجملس ثالثة أعضاء من يوجد 

 حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات و

ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 
 

   يوجدال ن وجدت : املتعلقة إ اإلجراءات

 

 اجتماعات اللجان الدائمة

 أهم القرارات تارخيه رقم االجتماع اللجنة

 هـ1/1/1191 األوىل املساعدات 
 أقرار مساعدات شهرية لبعض األسر

 هـ 15/7/1191 األوىل العقار
بشأن استئجار أرض وقف  املقدمةمناقشة العروض 

 115/1اجلمعية اململوكة بالصك 

 اللجان الدائمةمت رفع حماضر اجتماعات 

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 :التنفيذي واجلهاز اإلدارة جملس -٦

    هـ 11/7/1197ي /احلــال اإلدارة جملــس أعضاء انتخاب تاريخ

هـ 11/7/1111ي / احلال اإلدارة جملس دورةانتهاء  تاريخ
 

 

 (عضوًا    7)      :حاليًا ارياإلد اجمللس أعضاء عدد
مجيع أعضاء جملس اإلدارة ليسوا موظفني داخل وباالنتخاب من قبل اجلمعية العمومية، مجيعهم 

 .اجلمعية 

 اليوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 . لساجمل من سائر أعضاء%  111ي نسبة أعضاء جملس اإلدارة املستقلني ه

 ال يوجد  املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد    املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 

  هـ1191اجتماعات جملس اإلدارة خالل عام 

 مت تنفيذها )نعم/ال( أهم القرارات تارخيه رقم االجتماع

 هـ11/1/1191 األول
  نعمخمصصة إنشاء جممع عيادات املوافقة على 
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 مبكافحة التدخني 

 هـ11/1/1191 الثاني
املوافقة على معرض األسر املنتجة 

 واحلرفني بقرية عسري باجلنادرية 

 نعم 

 هـ91/9/1191 الثالث
ة على تشكيل جلنة جلرد موجودات قاملواف

 اجلمعية 

 نعم

 هـ 1/1/1191 الرابع 
مناقشة وإقرار امليزانية العمومية لعام 

 م1117

 نعم 

 هـ 1/7/1191 اخلامس 
 نعم  ة على إقامة مشاريع شهر رمضان املوافق

 هـ 11/1/1191 السادس
املوافقة على دعم مبنى مركز األمري فيصل 

 بن خالد للدراسات والتطوير يف الرتبية 

 نعم 

 هـ 1/11/1191 السابع 
 نعم  املوافقة على سياسة احلوكمة 

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 .مت عقد جملس اإلدارة بشكل منتظم (نعم ) 

 ( مت رفع احملاضر اخلاصة جبميع اجتماعات جملس اإلدارةنعم )

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد ن وجدت : املتعلقة إ اإلجراءات

 (  %111  نسبة حضور اجتماعات جملس اإلدارة املنعقدة )
 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 :اإلدارية التنظيمات  -٧
هل مت تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات جملس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية  

 ال ؟ ألشخاص خارج اجلمعية أو شركات أخرى  
  يوجدالاملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات
  

إذا كانت  (    نعم)     :اجلمعية يف واملوظفني القيادين التنفيذي املدير راتب لتحديد حمددة آلية توجد هل

 مستقلني أشخاص مراجعة تتضمن واملوظفني القيادين التنفيذي املدير راتب حتديد آلية اإلجابة نعم، فهل

 ( ال   الالتوثيق    )       (نعم)    معمرجعية، ومقارنة

 إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية اليت حدد بها راتب املدير التنفيذي؟

 ة مبوجب قرار جملس اإلدارة اآللي
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 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات
 ال ؟  سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة وقع حتول يف صرف أو استهالك أصول اجلمعية هل

 ال يوجد ن وجدت : املالحظات املتعلقة إ

 ال يوجد   :ن وجدت  املتعلقة إ اإلجراءات

 .  حتويل وبواسطة: شيكات  اجلمعية أموال من الصرف يتم
 .  االجتماعات؟  نعم مبحاضر اجلمعية حتتفظ هل

 .  سنويا:  نعم االجتماعي البحث يــتـــم
  شكل دوري .بب / لدراسة حالة املستفيد السب وضح

 .( مستكملةنعم ) 
 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 

 واملستندات اإلدارية السياسات واللوائح والسجالت - ب

 اللوائح اليت تستخدمها اجلمعية: أنواع -١

 .تماعية التى ختص العمال لوائح وزارة العمل والتنمية االج -1
 . لوائح وزارة العمل والتنمية االجتماعية التى ختص اجلمعيات -1

 ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 . نعميوجد نظام خاص للتوظيف باجلمعية:     

سلم األجور والرواتب, املكافآت,  يوجد الئحة ملوظفي اجلمعية معتمدة من جملس اإلدارة, تشتمل على

   نعموغريها:     الرتقيات, اإلجازات, مكافأة نهاية اخلدمة

  نعماملوظفني:    إلجازاتيوجد نظام 

  ؟ يوجد الئحة أو معايري مطبوعة لصرف املساعدات, موافق عليها من اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة 

 نعم 

 يوجدال املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجد ن وجدت :  املتعلقة إ اإلجراءات

 السجالت -٢
 اإلدارية السجالت -أ

 التالية:  السجالت اجلمعية تستخدم

هل تستخدمه  السجل 

 اجلمعية )نعم/ال(

هل يعبأ بطريقة 

 منتظمة )نعم/ال(

 مالحظات

  نعم نعم العضوية سجل السجالت اإلدارية

  نعم نعم االشرتاكات سجل

  نعم نعم جانالل سجل

  نعم نعم جملس تااجتماع سجل
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 اإلدارة

 اجلمعية اجتماعات سجل

 العمومية

  نعم نعم

  نعم نعم سجالت أخرى

  نعم نعم سجل النشاطات السجالت الفنية

  نعم نعم سجل املنتفعني

  نعم نعم سجالت أخرى

السجالت والدفاتر 

 املالية

  نعم نعم دفرت يومية عامة

  نعم نعم ألصول الثابتةسجل ا

  نعم نعم سجل التربعات العينية

  نعم نعم النقديـة التربعات سجل

  نعم نعم سجل املستودعات

  نعم نعم العام األستاذ دفرت

  نعم نعم الصندوق دفــرت

  نعم نعم البنك حركــة دفـرت

  نعم نعم العهدة سـجــل

 

 . كافية  نعمة:   اجلمعي لدى واملستندات السجالت

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 وجديال املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات
 ونقدي عيين تربعات استالم ( إيصالنعم  ) يومية قيد ( سندنعم  صرف) ( سندنعم قبض) ( سندنعم  )

 . ( نعم  رف)ص ( إذننعم  اشرتاكات) استالم ( إيصالنعم  )

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات
 

 :ج ـ السياسات

 .(   نعم )      :املصاحل لتضارب مكتوبة سياسة لديها مجعية هالل
 . (   نعم املبلغني:     )   حلماية مكتوبة سياسة لديها اجلمعية هل

 .(  نعم)   :بالسجالت:  لالحتفاظ الزمنية املدة لبيان مكتوبة سياسة لديها اجلمعية هل

 .( نعم للداعمني:  )   الشخصية املعلومات سرية لضمان مكتوبة سياسة لديها معيةاجل هل

 ( طريقة العرض نعم مت اعتماد النموذج الوطين من قبل جملس اإلدارة قبل تسليمه يف الربع األخري: )   هل

 ال يوجد تاملالحظات املتعلقة إن وجد

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 :د ـ اإلفصاح
  اجلمعية أرصدة من بالسحب املفوضني
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رئيس جملس إدارة اجلمعية مسو 

أمري منطقة عسري األمري فيصل 

 بن خالد بن عبدالعزيز

نائب رئيس جملس اإلدارة الشيخ 

 حممد بن إبراهيم احلديثي

عضو جملس اإلدارة أمني 

ستاذ / حممد بن الصندوق األ

 أمحد بن عامر 

 

 

 ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت

 ال يوجد املتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

 :التالية الوثائق عن اإلفصاح مت كيف وضح

موقع  

 اجلمعية

 ال توجد ُتفصح مباشرة عند الطلب

 اخلاصة واحلوكمة التنظيم وثائق

 باجلمعية

  نعم نعم

  نعم نعم وطينال البيانات منوذج

  نعم نعم املصاحل تضارب سياسة

  نعم نعم املالية القوائم

 بالوثائق واالحتفاظ اخلصوصية سياسة

 وإتالفها

  نعم نعم

  نعم نعم اإلدارة جمالـس أعضــاء أمساء

  نعم نعم املدير راتب

  نعم نعم أمساء املوظفني القياديني يف اجلمعية

 عن سؤولامل الشخص وهاتف وعنوان اسم

 اجلمعية ووثائق بسجالت االحتفاظ

  نعم نعم

  نعم نعم بالبحث القائم

 ال يوجد ت : املالحظات املتعلقة إن وجد

 ال يوجدن وجدت :   املتعلقة إ اإلجراءات

 

عضو  مع جتارية او عائلية عالقة هاملوظفني القياديني ل او املدراء من أعضاء جملس اإلدارة أو أحد يوجد هل

 ال  اجلمعية؟ يف أخر إدارة أو مدير أو موظف قيادي جملس

 ال يوجداملالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ال يوجداملتعلقة إن وجدت:  اإلجراءات

يرجى اإلفصاح عن أي صفقات جتارية متت بني عضو يف جملس اإلدارة ومؤسس أو عضو جملس أو مدير 

اضيةمؤسسة ماحنة متنح اجلمعية خالل السنوات األربعة امل
  

 . ال يوجد املالحظات املتعلقة إن وجدت

 . ال يوجد املتعلقة إن وجدت: اإلجراءات
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 (اخلجهات  خدمات،من قديماو ت جتارية تعامالت لقاء اجلمعية من مالية تعويضات تلقت جهاتال يوجد 

 .  10000 فوق اليت املبالغ) .وجدت اجلمعية،إن مع

جملس اإلدارة نظري خدمات أو منتجات قدمها للجمعية  مبالغ مالية تلقاها أي عضو يفال يوجد 
. 

 

 

 البيانات املالية .9

 م: 2610التربعات واإليرادات خالل عام  -١

 مالحظات  املبلغ  البيان 

     التربعات النقدية 
    14296330.25  أفراد

    0 مؤسسات ماحنة 
   0  شركات وجهات 

   0  أخرى 
   14296330.25  جمموع التربعات النقدية 

     التربعات العينية 
   0   أفراد

   0  مؤسسات ماحنة 
   0  شركات وجهات 

   0  أخرى 
   12184736 جمموع التربعات العينية

     إعانات ومنح حكومية 
   0  منح حكومية نقدية 
   0  منح حكومية عينية 

   208200  جمموع اإلعانات واملنح احلكومية  
     الزكاة 

   0  زكاة نقدية 
   0  زكاة عينية 

   2374210.24  جمموع الزكاة 
     األوقاف  وإيراداتتربعات 
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   4913899  شراء أوقاف  تربعات لبناء أو
    0 وريع أوقاف  إيرادات

   0  أخرى ) يتم تفصيلها (
   4913899  تربعات وإيرادات األوقاف    جمموع
    0  إيرادات

    0 اشرتاكات األعضاء 
    0 مبيعات السلع واخلدمات 

    0 عقارية  إيرادات
    0 استثمار  أرباح
    0 بيع أصول ثابتة  أرباح

    0 رسوم الربامج 
    0 إيرادات أخرى  ) يتم تفصيلها (

    0 إيرادات أو تربعات أخرى ) يتم تفصيلها 
   33977375.49  واملنح إمجالي التربعات واإليرادات 

 

 م: 1117املصروفات خالل عام  -٢

إمجالي  البيان 

 املصروف 

 توزيع املصروفات 

مصاريف 

 اإلدارة 

مصاريف 

جملس اإلدارة 

 ) احلوكمة ( 

مصاريف 

 مجع األموال 

مصاريف التشغيل 

احململة على 

 واالنشطة   الربامج

مصاريف 

الربامج 

 واألنشطة 

            ية املصاريف التشغيل

           1564724   الرواتب والبدالت 

           0  واحلوافز املكافآت
           8587  تكاليف السفر 

           0  اإليجارات

           148761   واإلصالحاتالصيانة 
           32720   واملياهالكهرباء 

           55145  اهلاتف والربيد 

           0 ف االستشارات تكالي

           0 امللتقيات واملؤمترات 
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           188399   واإلعالنالدعاية 

           2784  ضيافة 

              أخرى  يتم تفصيلها مصاريف 

           55565  مصروفات سيارات  -1

           253381   تأمينات اجتماعية  -1

           43140 زويمصروفات اآل -9
             مصاريف األنشطة 

           21819113  مصاريف الربامج واألنشطة العامة 

           2369066  مصاريف الزكاة 

           9822491  مصاريف التربعات واهلبات املقيدة 

           1249197  مصاريف التربعات واهلبات غري املقيدة 

           2438901  وقاف مصاريف األ

أخرى ) يتم  وأنشطة  مصاريف برامج

 ) تفصيلها
 0           

           40051974  إمجالي املصروفات 

 

 الربامج واألنشطة .4

 :ملهمة)رسالة( اجلمعية اليت تعمل على حتقيقها موجز نرجو  وضع وصف

 وية من خالل معاجلة أسباب الفقر وحتسني جودة الربامج االجتماعية واملهنية والتعليمية" بر أبها " كيان اجتماعي يهدف لتحقيق بيئة جمتمعية تنم

.
  

 ( ال ---)         نعم(      )                           :اجلمعيةأهداف  مع واالنشطة الربامج مطابقة تتم هل

املصاريف  حسب تنازلي ترتيب مرتبة عام خالل اجلمعية نفذتها اليت والنشاطات واخلدمات للربامج وصف اكتب
: 

والنشاطات واخلدمات للربامج وصف
 

 اخلدمة أو النشاط أو الربنامج نوع

 مساعدات دورية مساعدات مالية للمستفيدين املسجلني يف اجلمعية شهريًا

 مساعدات الزواج مساعدات مالية للشباب املقبلني على الزواج

 مساعدات أسر السجناء ءمساعدات مالية وعينية ألسر السجنا

 مساعدات طارئة مساعدات مالية تصرف مرة واحدة للحاالت الطارئة من احملتاجني

 مساعدات مرضى مساعدات مالية تصرف للمرضى ومن هم حباجة إلجراء عمليات جراحية
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 مساعدات أيتام مساعدات نقدية تصرف لأليتام املكفولني شهريًا

 مساعدات تدريب وتأهيل األسر املنتجة ملستفيدين من اجلمعيةدورات تدريب وتأهيل ألبناء ا

 مساعدات ترميم وتأثيث مساعدات لرتميم منازل الفقراء وتأثيثها حسبما هم حباجة

 مساعدات الزكاة مساعدة مالية تصرف لألسر الفقرية واملستحقة للزكاة

 مساعدات العناية ببيوت اهلل نامجبناء املساجد وجتهيزها وترميمها حسبما يتوفر من دعم هلذا الرب

 مساعدات السقيا توفري املياه والثالجات للمساجد

 املساعدات العينية صرف املواد الغذائية والكسوة واألثاث لألسر املسجلة باجلمعية

 

 بيان بنوع املساعدات اليت تقدمها اجلمعيات للمستفيدين وحجمها
 

 مبلغ املساعدات إمجالي عدد املستفيدينإمجالي  عدد املستفيدين نوع املساعدات

 غري سعوديون سعوديون

 15095539.46 1348  1348 املساعدات العينية

املساعدات الدورية 

 النقدية
908 - 908 2121432 

 2071000 1654 - 1654 مساعدات األيتام

 1544464 12 - 12 برنامج مساكن

 1354800 2042 - 2042 املساعدات الطارئة

 1172288.16 528 - 528 ساعدات املرضىم

مساعدات أسر 

 السجناء
116 - 116 530000 

 450835 29 - 29 األسر املنتجة

 388750 85 - 85 السقيا

 236000 165 - 165 مساعدات الزواج

 100000 16 - 16 الرتميم والتأثيث

 97000 38 - 38 العناية ببيوت اهلل
 25.162.108.62     اجملموع

 


