
ة محافظة الطوالاسم الجمع ة  ة ال الخ جمع

كتابة اسم الجمعیة األھلیة یرجى





Column1Column2Column3Column4

بیانات التواصل اإلحداثیاتالموقع الجغرافياسم المكتب
(الھاتف/الجوال)



Column5

اسم مسؤول المكتب



Column1Column2Column3Column4Column5

كیفیة تشغیلھاعدد اجتماعاتھااختصاصھاعدد أعضائھااللجنة

ـ اللجنة المالیة 1
2ـ اللجنة اإلجتماعیة
ـ اللجنة  واإلداریة 3



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7

رقم الجوالرقم الھاتفتاریخ االلتحاقالمھنةرقم الھویةاسم العضو

االنتظام في دفع االشتراكات
(منتظم/غیر منتظم/ ال یوجد 

سجل اشتراكات محدث)

منتظم24/02/1431505771673معلم1037294699محمد عبده محمد طواشي
منتظم24/02/1431506766739 معلم 1035277035حسین بن یحیى محمد عواف

مة 1067184745عصام عبده عبدهللا ظافري المح منتظم24/02/1431506784946موظف 
منتظم24/02/1431504563235معلم1045970504عبده بن احمد عبده عواف

منتظم24/02/1431504572389متقاعد1044711776 محمد محمد یحیى عریشي
منتظم24/02/1431503766196معلم1044748307عبده علي حسین جابري

1022118929عبدالعزیز علي حسن ظافري
24/02/1431544417799معلم

منتظم
عبدالرحمن بن علي احمد 

ناشب
1046978288

24/02/1431543559555دكتور
منتظم

منتظم24/02/1431566056099قا متقاعد1044934287علي بن محمد علي مشھور
منتظم24/02/1431504749844قا متقاعد1011663463محمد بن ابراھیم الحزیمى

منتظم24/02/143154571082معلم متقاعد1014757288حسین بن علي حسن ظافري
منتظم24/02/1431503094601معلم1047056435عبدهللا بن علي حسن ظافري

منتظم24/02/1431505768219معلم1066048784حسن عبده عبده عواف
منتظم24/02/1431561230999دكتور1028295895محمد بن حسن یحي مشھور

منتظم24/02/1431500193143معلم1051988960علي عبدهللا احمد ناشب
غ منتظم24/02/1431565694239معلم1014748303محمد عبدهللا علي ظافري
غ منتظم24/02/1431503095085معلم1025076249محمد حمد مھدي عواف
منتظم24/02/1431505767285معلم1027558814یحي عبده محمد مھدي

1031410341عبدالرحمن علي یحي مقھري
معلم

24/02/1431
منتظم555246186

غ منتظم24/02/1431504795297معلم1059983708ناصر محمد ناصر بشیري
منتظم24/02/1431503092752معلم1028211140عبدهللا محمد حواس مشھور
منتظم24/02/1431555798343معلم1022358106احمد شوعي عبدهللا حمدي

غ منتظم24/02/1431555769824معلم1025224153یحي احمد یحي عكور
غ منتظم24/02/1431505798435معلم1064042334علي عبدالرحمن محمد مشھور

غ منتظم24/02/1431505768177معلم1040887927احمد یحي احمد عواف
منتظم24/02/1431567834673معلم1047810799محمد بوبح عللھ حمدي

غ منتظم24/02/1431508999691موظف 1026779379ابراھیم علي جحشور صلوي
منتظم24/02/1431553488664معلم1047345697عبده عبدهللا محمد حمدي
منتظم24/02/1431556789190معلم1020974281علي ابراھیم علي عواف

منتظم24/02/1431556788101موظف1048030066عبدهللا عبدالقادر محمد صمیلي
غ منتظم24/02/1431503090828معلم1046283246علي ربیع محمد عواف

غ منتظم24/02/1431506784162موظف1066042613عبدالرحیم یحي احمد عواف
منتظم24/02/1431503477204دكتور1045726229خالد یحي احمد عواف

عبدالرحمن محمد ابراھیم 
الحزیمي

1011663497
موظف

24/02/1431
غ منتظم504749844

د ع عواف م ع غ منتظم24/02/1431503727706معلم1070048002ابرا
غ منتظم24/02/1431542117735موظف1026307668احمد  احمد عوا 

ف محمد مهدي حمدي داللط غ منتظم24/02/1431متو 1013424732ع
منتظم24/02/1431506788312معلم1039804461محمد احمد ع عواف

د مشهور دە ع منتظم24/02/1431551855333معلم1060894498مال ع
د ع عواف غ منتظم24/02/1431507762954معلم1054986177مو ع



Column1Column2Column
3Column4Column

5Column6

مدة الخدمة المؤھلالوظیفة بالمجلسالمھنةرقم الھویةاالسم
بالمجلس

505771673كرروس24/02/1431معلم1037294699محمد عبده محمد طواشي
506766739كرروس24/02/1431 معلم 1035277035حسین بن یحیى محمد عواف

مة 1067184745عصام عبده عبدهللا ظافري المح ه24/02/1431موظف  506784946ثان
504563235كرروس24/02/1431معلم1045970504عبده بن احمد عبده عواف

504572389كرروس24/02/1431متقاعد1044711776 محمد محمد یحیى عریشي
503766196كرروس24/02/1431معلم1044748307عبده علي حسین جابري

1022118929عبدالعزیز علي حسن ظافري
24/02/1431معلم

كرروس
544417799



Column
7

Column
8Column9Column1

0
Column1

1Column12

تاریخ 
االلتحاق

المكافأة إن 
العنوانرقم الجوالرقم الھاتفالبرید االلكترونيوجدت

ةabu77721@gmail.com566977600اليوجدمنتظم ارك الم
ة505793176اليوجدمنتظم ارك الم
الطوال507764372اليوجدمنتظم
ة555771127اليوجدمنتظم ارك الم
ة السف503784678اليوجدمنتظم الشمهان
المجنه563197491اليوجدمنتظم

منتظم
الطوال561014189اليوجد



Column13Column14Column15Column16

ھل العضو مقیم في 
منطقة المقر الرئیس

(نعم/ال)

طریقة االلتحاق
(انتخاب/تعیین 
من الوزارة)

في حالة كون 
االلتحاق بالتعیین من 
الوزارة یرجى بیان 

السبب

العضو  مستقل (نعم/ال/ال یمكن 
التحقق)

راجع تفسیر االستقاللیة في الدلیل 
االسترشادي لتعبئة النموذج الوطني

نعمأنتخاب نعم 
نعمإنتخاب نعم 
نعمإنتخاب نعم 
نعمإنتخاب نعم 
نعمإنتخاب نعم 
نعمإنتخاب نعم 

نعمإنتخاب نعم 



Column1Column2Column
3

Column
4

Column
5Column6Column

7

الجنسیةرقم الھویةاالسم
المؤھل في 

مجال 
المحاسبة

الدوام  
(كلي/جزئي)

وساعات 
العمل 

األسبوعیة ھي

الراتب 
الشھري

صل مو محد ع  ةسعودي1054284532ف لوم محاس 3000 د



Column8Column9Column1
0

Column1
1

Column1
2Column13

الجھة التي 
تتحمل الراتب

نسبة مساھمة 
الوزارة في 

الراتب إن وجدت

مدة سنوات 
خدمتھ 
بالجمعیة

إجمالي 
سنوات 

الخبرة في 
مجال 

المحاسبة

مسجل 
بالتأمینات
(نعم/ال)

ھل ھناك موافقة من 
الوزارة على تعیین 

المحاسب
(نعم/ال)

ة  الالال يوجد1ال يوجدالجمع



Column
1

Column
2

Column
3

Column
4

Column
5Column6Column7Column8

الدوام  المؤھلالجنسیةرقم الھویةاالسم
(كلي/جزئي)

وساعات العمل 
األسبوعیة ھي

الراتب 
الشھري

الجھة التي 
تتحمل الراتب

حسن احمد 
الجمعیة3000كليجامعيسعودي1.1E+09یحیى ربیع



Column9Column10Column11Column12

نسبة مساھمة 
الوزارة في 
الراتب إن 

وجدت

مدة سنوات 
خدمتھ بالجمعیة

إجمالي سنوات 
الخبرة في مجال 
البحث االجتماعي

مسجل 
بالتأمینات
(نعم/ال)

الال یوجد1ال یوجد



Column1Column2Column
3

Column
4

Column
5

Column
6Column7

الدوام  نوع العملالمؤھلالجنسیةرقم الھویةاالسم
(كلي/جزئي)

ساعات العمل 
األسبوعیة

ف ع احمد حمدي   ام الصندوقكفاءة سعودي1047520026نا
ح حسن ناشب م   ثانويسعودي1059150951إبرا



Column
8Column9Column10Column1

1
الراتب 
الشھري

الجھة التي 
تتحمل الراتب

مدة سنوات 
خدمتھ بالجمعیة

مسجل 
بالتأمینات
(نعم/ال)

ة3600 نعم5الجمع
ة6308 نعم5الجمع



Column1Column2Column3
مالحظاتالسبباسم العضو



عدد الحاضرینتاریخھرقم االجتماع

الجھة الطالبة 
(   )الوزارة، 

(   ) مجلس اإلدارة، 25
(   ) ٪25 من الجمعیة العمومیة

مجلس ادارة الجمعیة127



تم إرفاق المحضرسبب االجتماع
مالحظات(نعم/ال)

نعمشراء عقارات



Column
1Column2Column3Column4Column5

تم إرفاق المحضرأھم القراراتتاریخھرقم االجتماعاللجنة
(نعم/ال)

 ـ اللجنة 1
15/14/2016المالیة

ایداع مبالغ 
مساعدات وقدره 

196800
نعم

 2ـ اللجنة
ة 28/24/2016اإلجتماعیة ة العموم دة المعتمدة من الجمع نعمتطبيق الئحة النظام الجد

  ـ اللجنة 3
واإلداریة

یرجى االسترشاد بمثال التعبئة المذكور باألسفل لترتیب إدخال بیانات اجتماعات اللجان



Column
1

Column
2Column3Column4Column5Column6

تم إرفاق المحضرسبب عدم التنفیذتم تنفیذھا (نعم/ال)أھم القرارات إن وجدتتاریخھرقم االجتماع
(نعم/ال)



Column
1

Column
2Column3Column4Column5Column6

نوع االستثناءتاریخھرقم االجتماع
حضور/نقاش/تصویت

موضوع القرار/االجتماع الذي 
السبباسم العضوحصل فیھ االستثناء



Column1Column2Column3Column4
سبب التفویضالجھة المفوضةالمھام المفوضة فیھاالختصاص



Column1Column2Column3

نوع التحول
(     ) صرف أموال أو استخدامھا في غیر ما خصصھ المتبرع

(     ) استخدام األموال في تقدیم قروض للموظفین
(     ) صرف أموال أو استخدامھا  في مجال غیر مصرح

(     ) اختالس

المبلغ المحول أو تاریخ التحول
قیمتھ



Column4Column5

االجراء المتخذسبب التحول



Column1Column2Column3
الجھة المستفیدةمجال الصرفالمبلغ المصروف نقدا



یتم التحدیث بطریقة منتظمة (نعم/ال)ھل تستخدمھ الجمعیة (نعم/ال)السجل
نعمنعمسجل العضویة

نعمنعمسجل االشتراكات
الالسجل اجتماعات اللجان

نعمنعمسجل اجتماعات مجلس اإلدارة

نعمنعمسجل اجتماعات الجمعیة العمومیة

الالسجل النشاطات
الالسجل المستفیدین

الالسجالت أخرى



مالحظات



Column1Column2Column3Column4
ھل تستخدمھ الجمعیة 

(نعم/ال)
یتم التحدیث بطریقة 

مالحظاتمنتظمة (نعم/ال)

نعمدفتر یومیة عامة
نعمسجل األصول الثابتة

نعمسجل التبرعات العینیة
السجل التبرعات النقدیـة

نعمسجل المستودعات
الدفتر األستاذ العام
نعمدفــتر الصندوق

نعمدفـتر حركــة البنك
السـجــل العھدة



Column1Column2
المنصب بمجلس االدارةاالسم

رئیس مجلس االدارةمحمد عبده محمد طواشي
نائب رئیس مجلس االدارةحسین یحي محمد عواف

د ظافري دە ع أم الصندوق عصام ع



Column
1

Column
2Column3Column

4Column5Column6

نوع العالقةمنصبھاسم الموظف ذي الصلةمنصبھاسم الموظف
تفصیل العالقة(تجاریة/عائلیة)

رئیس 
مجلس 
اإلدارة

مدیر تنفیذي

 



Column
1Column2Column3Column4Column5

اسم عضو 
المسمى الوظیفي للطرف اسم الطرف الثاني ذي العالقةالمجلس

الثاني

اسم الجھة الداعمة 
التي یرتبط بھا 
الطرف الثاني

تاریخ بدایة 
الصفقة



Column
6

Column
7

تاریخ 
انتھاء 
الصفقة

قیمة الصفقة



Column1Column2Column3
قیمة المبلغوصف الخدمةالجھة



Column1Column2Column3Column
4

التاریخسببھاقیمة المبالغ المتلقاةاسم العضو



ان  لغ الب الم
ة  عات النقد الت

افراد 
مؤسسات مانحة 

ات وجهات 
0أخرى 

ة عات النقد ع الت 0مجم
ة  عات العي الت

افراد 
مؤسسات مانحة 

ات وجهات 
0أخرى 

ة عات العي ع الت 0مجم
ة  إعانات ومنح حكوم

ة  ة نقد 0منح حكوم
ة  ة عي 0منح حكوم

ة ع اإلعانات والمنح الحكوم 0مجم
اة  الز

ة  زاة نقد
ة  زاة عي

ع الزاة 0مجم
عات وايرادات األوقاف  ت
اء أوقاف  عات لبناء أو 0ت

ــــع أوقاف  0ايرادات ور
لها ) 0أخرى ( يتم تفص

يرادات األوقاف عات و ع ت 0مجم
ايرادات متنوعة

ات األعضاء  ا اش
عات السلع والخدمات  0مب

ايرادات عقارة 
ثمار  اح اس 0ار

اح بيع أصول ثابتة  0ار
امج  0رسوم ال

لها ) 0إيرادات أخرى  ( يتم تفص
ع اإليرادات المتنوعة 0مجم

لها  عات أخرى ( يتم تفص إيرادات أو ت

عات وااليرادات والمنح  الت



ع 0المجم

عات واإليرادات والمنح  0إجما الت



مالحظات 

عات وااليرادات والمنح  الت





مصاریف مجلس اإلدارة ( مصاریف اإلدارة 
الحوكمة )

مصاریف جمع األموال 
مصاریف التشغیل 

المحملة على البرامج 
واالنشطة

مصاریف البرامج 
واألنشطة

المصاریف التشغیلیة 
الرواتب والبدالت 

المكافات والحوافز
تكالیف السفر 

اإلیجارات 
الصیانة واالصالحات 

الكھرباء والمیاة 
الھاتف والبرید 

0تكالیف االستشارات 
0الملتقیات والمؤتمرات 

الدعایة واالعالن 
ضیافة 

التحمیل والتنزیل 
0مصاریف أخرى ( یتم تفصیلھا ) 

     المطبوعات 
أدوات قرطاسیة ومكتبة 

استحقاقات التأمینات اإلجتماعیة 
النظافة 

استحقاقات البدل ادارة 
زي للحراس
محروقات 

بناء مستودع مؤقت للجمعیة 
رسوم 

ھدایا
السعي لشراء أرض سكنیة بجازان 

إنشاء موقع إلكتروني للجمعیة 
مستحقات انهاء خدمة 

مصروفات إنشاءات تحت التنفیذ 
مصاریف األنشطة 

0مصاریف البرامج واألنشطة العامة 
مصاریف الزكاة 

0مصاریف التبرعات والھبات المقیدة 
0مصاریف التبرعات والھبات غیر المقیدة 

0مصاریف األوقاف 
0مصاریف برامج وانشطة أخرى ( یتم تفصیلھا 

0إجمالي المصروفات 

إجمالي المصروف البیان 
توزیع المصروفات 



Column1Column2
وصف للبرامج والخدمات 

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةوالنشاطات



معف
ى

برسوم 
مخفضة

برسو
م

معف
ي

برسوم 
مخفضة

برسو
م

حضانة إیوائیة
روضة أطفال

مركز رعایة نھاریة
نادي أطفال

تعلیم التفصیل والخیاطة
تعلیم النسخ على اآللة 

الكاتبة
إستعمال الحاسب اآللي

منسق الكلمات
تعلیم اللغات

مشاغل خیاطة
تحفیظ القران الكریم

مكتبات عامة
محاضرات وندوات

مدارس
دروس تقویة للطلبة

روضة أطفال

عیادات طیبة ومستو صفات

عالج طبیعي
خدمات نزالء المستشفیات

سیارات إسعاف
مراكز إیوائیة لرعایة 

المعاقین
مراكز إیوائیة لرعایة 

المسنین
مراكز تعلیم خاصة للمعاقین

مشاغل خیاطة للمعاقات
مركز خدمة للمعاقین
*  مساعدات متنوعة

مشروع كافل الیتیم
خدمة األربطة وسكانھا

 جمع وتوزیع فائض الوالئم

دور الضیافة
00دورات تدریبیة متنوعة

إعداد مربیات أطفال
معارض وأسواق وأطباق 

خیریة
حفالت متنوعة

مرافق وخدمات عامة
إسكان وتحسین مساكن

مراكز الشباب

نوع البرنامج أو النشاط أو 
الخدمة

عدد المستفیدین
اإلیرادا

ت
المصرو

فات
رمز 

النشاط
عدد المستفیدین 

السعودیون
عدد المستفیدین غیر 

سعودیین
إجمالي عدد 
المستفیدین



نقل الطلبة
حج خیري / عمرة

وجبة إفطار / ولیمة عید
صیدلیات

عملیات القلب المفتوح
مكافحة التدخین
الرعایة الصحیة

المقصف
الرائدة الریفیة

00تأمین میاه لألسر
كفالة أسر
إكرام میت

كفالة معاق

لجنة التنسیق بین الجمعیات

أخـــرى



غیر سعودیونسعودیون
مساعدات أیتام
مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات
مساعدات ظروف 

خاصة
مساعدات عینیة

أخرى
00المجموع

إجمالي عدد نوع المساعدات
المستفیدین

اجمالي مبلغ 
المساعدات

عدد المستفیدین
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