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الجنسيترقم الهىيتالاسم
املؤهل في مجال 

املحاسبت

الدوام  

(جسئي/كلي)

وساعاث العمل 

ألاسبىعيت هي

الراجب 

الشهري

الجهت التي 

جخحمل الراجب

نسبت مساهمت 

الىزارة في الراجب 

إن وجدث

مدة سنىاث 

خدمخه باللجنت

إجمالي سنىاث 

الخبرة في مجال 

املحاسبت

مسجل 

بالخأميناث

(ال/نعم)

هل هناك 

مىافقت من 

الىزارة على 

حعيين 

املحاسب

(ال/نعم)

ًعن ال سٌتاى ثالث سٌوات%100اللجٌة 252500جزئيدبلوم سعودي 1011423405هحود بي عبد الرحوي الٌتيفات 
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اسم مسؤول املكتب(الجوال/الهاتف)بيانات التواصل إلاحداثياتاملوقع الجغرافياسم املكتب

الهدار- محافظة ألافالج- منطقة الرياضلجنة التنمية إلاجتماعية ألاهلية بالهدار
21°59'34.1"N 45°57'33.2"E - 

21.992808 ,45.959230
011/6831331 -0506418862 

tanmiah_haddar"hotmail.com
خلف بن حسن آل وحيد
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نىع العملاملؤهلالجنسيترقم الهىيتالاسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعاث العمل 

ألاسبىعيت
الراجب الشهري

الجهت التي 

جتحمل الراجب

مدة سنىاث خدمته 

باللجنت

مسجل 

بالتأميناث

(ال/نعم)

ال سٌتاى اللجٌة242500كلي الوديز التٌفيذي دبلىم سعىدي 1011423405هحود بي عبد الزحوي الٌتيفات 

ًعن ثالث سٌىاتاللجٌة 243000كلي سكزتارية وإعالم دبلىم سىداًي 2407363361أيوي يحي آدم شيي 

ًعن سٌة اللجٌة241200كلي هٌسقة القسن الٌسائي دبلىم سعىدية1036726220ًىرٍ فهد ًاصز 
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املؤهلالوظيفت باملجلساملهىتركم الهويتالاسم
مذة الخذمت 

باملجلس
جاريخ الالخحاق

املكافأة إن 

وجذث

ال يىجذ20/11/1437سٌريي دتلىم كليح إعذاد الوعلوييرئيس الوجلسهرقاعذ 1047282759خلف تي حسي آل وحيذ 

ال يىجذ20/11/1437سٌريي تكالىريىسًائة الرئيس هعلن 1033497700صالح حشر عايض الذوسري

ال يىجذ20/11/1437سٌريي هاجسرير أهيي الصٌذوق هعلن 1036420915عثذ اهلل سالن عثذ اهلل الٌريفاخ 

ال يىجذ20/11/1437سٌريي الكفاءج الورىسطحعضى هرقاعذ 1030481194فهذ تي راشذ تي هحوذ الٌريفاخ 

ال يىجذ20/11/1437سٌريي تكالىريىسعضى هعلن 1038790844قيٌاى تي هقيد تي قيٌاى الٌريفاخ 

ال يىجذ20/11/1437سٌريي تكالىريىس عضى هعلن 1037389127سعذ تي ترال تي حشاى 

ال يىجذ20/11/1437سٌريي تكالىريىس عضى هعلن 1068955184فهذ تي حسيي تي راشذ الٌريفاخ

ال يىجذ20/11/1437سٌريي تكالىريىس عضى هعلن 1029610597هحوذ تي عايض سالن الٌريفاخ 

ال يىجذ20/11/1437سٌريي دتلىم هعهذ إعذاد الوعلويي عضى هعلن 1046895171هعيض تي حسيي تي راشذ الٌريفاخ 
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ذ الالكترووي العىوانركم الجوالركم الهاجفالبًر

هل العضو مليم في 

مىطلت امللر الرئيس

(ال/وعم)

طريلت 

الالخحاق

حعي/اهخخاب)

ًن من 

(الوزارة

في حالت كون 

الالخحاق بالخعيين 

من الوزارة ًرجى 

بيان السبب

العضو  مسخلل 

ال ًمكن /ال/وعم)

(الخحلم

راجع جفسير الاسخلالليت 

في الذليل الاسترشادي 

لخعبئت الىمورج الوطني
tanmiah_haddar@hotmail.com1.17E+08506418862ًعن إًرخاب ًعن هقر اللجوح- الهذار

abomaha2010@hotmail.com1.17E+08566669261 ًعن إًرخاب ًعن الهذار تاألفالج

asn31732@gmail.com544490080 ًعن إًرخاب ًعن الهذار تاألفالج

alnetaifat@hotmail.com556466818ًعن إًرخاب ًعن الهذار

alnetaifat@hotmail.com503464532ًعن إًرخاب ًعن ثاًىيح الهذار - الهذار

s.1444@hotmail.com555999854ًعن إًرخاب ًعن الهذار

nmrf_2008@hotmail.com546424084 ًعن إًرخاب ًعن هذرسح الحسيي تي علي اإلترذائيح تالهذار

mmas194103@outlook.com1.17E+08555194103 ًعن إًرخاب ًعن الهذار تاألفالج

hmh605@gmail.com553213382 ًعن إًرخاب ًعن هذرسح ذحفيظ القرآى الكرين تالهذار
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mailto:hmh605@gmail.com


مصاريف مجلس اإلدارة مصاريف اإلدارة 

(الحوكمت)
مصاريف جمع األموال 

مصاريف 

التشغيل المحملت 

على البرامج 

مصاريف 

البرامج 

واألنشطت

المصاريف التشغيليت 
80400الرواحب والبدالث 

2500المكافاث والحىافس

0Pحكاليف السفر 

20000اإليجاراث 

0الصيانت واالصالحاث 

2801الكهرباء والمياة 

3000الهاحف والبريد 

0حكاليف االسخشاراث 

0الملخقياث والمؤحمراث 

0الدعايت واالعالن 

0ضيافت 

24950P (يخم حفصيلها  )مصاريف أخري 

11843- إنخرنج

-20
-30

مصاريف األنشطت 
185360مصاريف البرامج واألنشطت العامت 

0مصاريف السكاة 

0مصاريف الخبرعاث والهباث المقيدة 

0مصاريف الخبرعاث والهباث غير المقيدة 

0مصاريف األوقاف 

5013يخم حفصيلها  )مصاريف برامج وانشطت أخري 

2500 حجديد أقاماث 1-  

20- قيمت برنامج محاسبت

-30

328367إجمالي المصروفاث 

إجمالي المصروف البيان 

حىزيع المصروفاث 
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املنصب بمجلس الادارةالاسم

رئيس مجلس إلادارةخلف بن حسن آل وحيد

أمين الصندوقعبد هللا بن سالم النتيفات
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تاريخ بداية الصفقةاسم الجهة الداعمة التي يرتبط بها الطرف الثانياملسمى الوظيفي للطرف الثانياسم الطرف الثاني ذي العالقةاسم عضو املجلس
تاريخ انتهاء 

الصفقة

قيمة 

الصفقة

2017مؤسسة السبيعي الخيرية

2018مؤسسة الشويعر

2018مؤسسة آل الجميح الخيرية

2018مؤسسة وقف سعد عبد هللا املوس ى

2018الندوة العاملية للشباب إلاسالمي
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(ال/نعم)هل تستخدمه الجمعية 
يتم التحديث بطريقة 

(ال/نعم)منتظمة 

نعمنعمدفتر يىمية عامة

سجل ألاصىل الثابتة

سجل التبرعات العينية

سجل التبرعات النقديـة

سجل املستىدعات

دفتر ألاستاذ العام

دفــتر الصندوق

نعمنعمدفـتر حركــة البنك

نعمنعمسـجــل العهدة



Column4

مالحظات



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

نعمنعمسجل العضوية

سجل الاشتراكات

سجل اجتماعات اللجان

نعمنعمسجل اجتماعات مجلس إلادارة

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعمنعمسجل النشاطات

سجل املستفيدين

نعمنعمسجالت أخرى



مالحظاث المبلغ البيان 

التبرعاث النقديت 
6000افراد 

176350هؤسساث هانذت 

10000شركاث وجهاث 

أخري 

192350هجوىع التبرعاث النقذيت

التبرعاث العينيت 
افراد 

هؤسساث هانذت 

شركاث وجهاث 

أخري 

0هجوىع التبرعاث العينيت

إعاناث ومنح حكىميت 
275925هنخ دكىهيت نقذيت 

هنخ دكىهيت عينيت 

275925هجوىع اإلعاناث والونخ الذكىهيت

الزكاة 
زكاة نقذيت 

زكاة عينيت 

0هجوىع السكاة

تبرعاث وايراداث األوقاف 
تبرعاث لبناء أوشراء أوقاف 

ايراداث وريع أوقاف 

(يتن تفصيلها  )أخري 

0هجوىع تبرعاث وإيراداث األوقاف

ايراداث متنىعت
اشتراكاث األعضاء 

هبيعاث السلع والخذهاث 

التبرعات وااليرادات والمنح 



ايراداث عقاريت 

ارباح استثوار 

ارباح بيع أصىل ثابتت 

رسىم البراهج 

(يتن تفصيلها  )إيراداث أخري  

0هجوىع اإليراداث الوتنىعت

يتم تفصيلها  )إيراداث أو تبرعاث أخري 

0الوجوىع

468275إجمالي التبرعاث واإليراداث والمنح 
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(ال/وعم)جم جىفيرها ؤهم اللسازاث بن وحدثجازيخهزكم الاحخماع
طبب عدم 

الخىفير

جم بزفاق املحضس

(ال/وعم)

نعم وعم.املىافلت على الخعت الاطتراجيجيت.113/01/20171

نعم .املىافلت على بوشاء الفسكت الكشفيت. 2

نعم نعم املىافلت على الدسجيل في حظاب املىاظً. 212/02/20171

نعم إلاعالن للمىاظىين بإوكاث الدسجيل. 2

نعم نعم .املىافلت على خعت الصيازة. 314/03/20171

نعم نعم املىافلت على شيازة املدًس الخىفيري للجهاث املاهحت. 411/04/20171

نعم .حث العاملين في اللجىت على الصيازاث وإلاطخفادة مً خبراث اللجان ألاخسي. 2

نعم نعم .لظداد مصسوفاث طابلت حظب الفىاجير املسفلت (12950)املىافلت على صسف مبلغ . 511/05/20171

نعم .املىافلت على الشساكت. 2

نعم نعم .هـ1438 لعام 2، 1للمىظف ؤًمً مً الحظاب عً شهس (5500)صسف مبلغ . 611/06/20171

نعم .جإًيد خعت املخابعت. 2

نعم نعم ثالثت آالف طلفت للصىدوق  (3000 )صسف . 710/07/20171
نعم واحد وعشسون ؤلف زيال (21000 )هـ للمىظفين بمبلغ وكدزه 1438لعام  (5،6)املىافلت على صسف زاجب شهسيً . 2

نعم نعم .املىافلت على علد بًجاز اللجىت. 808/08/20171

نعم .املىافلت على جىفير إلاهخلال. 2

نعم نعم .املىافلت على عمل اللىحاث والبنراث. 906/09/20171

نعم نعم .املىافلت على ما جم حصسه مً بحخياحاث جإطيع اللجىت. 1005/10/20171

نعم .املىافلت على الفسيم الخعىعي. 2

نعم نعم .حصس بحخياحاث الدًىاهيت وجىفيرها بجهىد ذاجيت. 1103/11/20171

نعم .جىشيع معىيت حعسيفيت عً اللجىت. 2

نعم نعم .عسض إلاًساداث واملصسوفاث على ألاعضاء. 1218/12/20171

نعم نعم .م2018املىافلت على بعخماد امليزاهيت الدشغيليت لعام . 2



نعم نعم .جخفيض امليزاهيت الجدًدة وإلاخخصاز على العلىد الجصئيت لبعض املىظفين. 3

نعم نعم .حصس البرامج املهمت والظعي في بًجاد داعمين وزعاة لها. 4

ت لهرا الفصل مً العام الدزاس ي. 1302/01/20181 نعم نعم .املىافلت على جىفير بسهامج ثسوة املدعىم مً ماطظت آل اللجميح الخيًر

نعم نعم .جفىيض املدًس الخىفيري بالخعاكد مع محاطب كاهىوي. 2

نعم نعم .زفع بعض املشازيع للجهاث املاهحت. 3

نعم نعم .الظعي في بًجاد داعم إلكامت ملس الدًىاهيت. 1404/02/20181

ت. 2 نعم نعم .جىفير بسهامج العفل املدعىم حصئيا مً ماطظت الظبيعي الخيًر

نعم نعم .بعخماد صسف ميزاهياث املشازيع املدعىمت. 1505/03/20181

نعم نعم .بعخماد صسف طخت ؤشهس مً مظخحلاث املدًس الخىفيري. 2

نعم نعم .(بسهامج الحي إلاحخماعي الدوزي- ملخلى ألاطسة- ثسوة)جىفير املشازيع . 3

نعم نعم املىافلت على زفع ملفاث الحىكمت للمسكص. 4

نعم نعم .بعخماد الالئحت الخىظيميت. 5

نعم نعم .املىافلت على صسف زاجب شهسيً مً مخإخساث املىظفين. 1616/04/20181

نعم نعم .املىافلت على صسف بًجاز ملس اللجىت. 2

نعم نعم .املىافلت على بكامت الحفل الخخامي ملشسوع ثسوة. 3

نعم نعم .بخخياز ميظلت لللظم اليظائي. 1724/06/20181

نعم نعم .حسجيل امليظلت في الخاميىاث إلاحخماعيت. 2

نعم نعم .(بزجلاء الخعىيسي- ملخلى ألاطسة- هبراض)جىفير بسامج . 3

نعم نعم .املىافلت على بكامت الدًىاهيت اليظائيت. 1810/09/20181

نعم نعم .إلاطخعداد والخيظيم مع البلدًت لخفعيل اليىم الىظني. 2

نعم نعم .بكامت هادي شبابي بالخعاون مع لجىت الخىميت باألفالج. 3

نعم نعم .املىافلت على بكامت للاء شهسي للفسكت الكشفيت. 4

نعم نعم .املىافلت على جعىيس الفسيم الخعىعي. 5

نعم نعم .مً بحخياط مجلع إلادازة (2)املىافلت على ضم . 6

نعم نعم دمحم هرال عبد السحمً- زاشد مليذ عبد السحمً/ املىافلت على بطخلالت ألاعضاء. 1901/10/20181



بخال طعيد بخال - وهم دمحم عبد هللا الجسيع (الثاوي والثالث)مً بحخياط مجلع إلادازة  (2) املىافلت على ضم 02

نعم نعم الصعبي

نعم نعم املىافلت على جىفير البرامج املخبليت املدعىمت مً الىشازة. 2014/11/20181

نعم نعم املىافلت على ظلب طكسجير اللجىت وبععائه حصء مً إلاًجاز الظىىي. 2

نعم نعم املىافلت على الهيكل الخىظيمي املسفم. 2104/12/20181

نعم نعم .ججدًد العلىد وحعدًل ما ًلصم حظب الهيكل الجدًد وطياطت اللجىت. 2

نعم نعم حشكيل فسيم جىفيري ال ًلل عً خمظت مً املاهلين في بدازة وجىفير البرامج بمكافأث ملعىعت حظب كل بسهامج. 3

نعم نعم ججهيز ملس إلدازة الخعىع وجإمين مكخب. 4

نعم نعم جعيم خعت فسيم العمل في كل بسهامج ومبادزة وعسضها على زئيع اللجىت للمىافلت عليها حظب طياطت اللجىت. 5

نعم نعم صسف املظخحلاث الظابلت للمىظفين الظابلين على دفعاث حظب جىفس زصيد لرلك مً ميزاهيت الدشغيل. 6

نعم نعم ثالثت آالف زيال الغير (3000)صسف بدل طكً طىىي للمىظف ؤًمً ًحي آدم بمبلغ . 7

نعم نعم زيال (15000)مفاوضت الجمعيت إلمكاهيت جخفيض بًجاز امللس ليصل ملبلغ . 8

نعم نعم البحث عً محاطب طعىدي ماهل له خبرة في املحاطبت. 9

نعم نعم م2019املىافلت على الخعت الظىىيت للعام . 2206/01/20191

نعم نعم م2019ؤكساز امليزاهيت الظىىيت للعام . 2

نعم نعم م2019املىافلت على ججدًد الخعاكد مع املحاطب اللاهىوي للعام . 3

نعم نعم املىافلت على ؤن جكىن إلاحخماعاث الشهسيت ًىم ألاحد بداًت كل شهس ميالدي. 4

نعم نعم .جكليف املدًس الخىفيري ملفاوضت الجمعيت لخفض إلاًجاز الظىىي. 2303/02/20191

نعم نعم جفىيض املدًس الخىفيري إلنهاء بحساءاث بطدئجاز دًىاهيت الهداز وما ًخعلم برلك. 2

نعم نعم .بعخماد صسف ؤحعاب مهمت كما هى مىضح في حدول ألاعمال. 3

نعم نعم زيال حظب الحاحت (2000)صسف مبلغ . 4





بداية العام المالي


