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العربية السعودية هو نموذج   باململكة  لبيانات الجمعيات األهلية  النموذج االشمل 

من  للتحقق   ) واألنشطة  والبرامج   ، واإلدارية   ، العامة   ( لبيانتها  الجمعية  إلفصاح 

فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من  

  .قبل أصحاب املصلحة 
 

 األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية   تالبيانا -1

 .أ/ طالل زاهر جبريل الزبيدي   اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج :  -1

 0505780710   رقم جوال ممثل الجمعية :  -2

     البريد االلكتروني ملمثل الجمعية :   -3

 م 2020 انات النموذج لعام )التاريخ بامليالدي ( : يب -4

 ( مقر رئيس    )  ( فرع    √نوع املقر : )  -5

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

 البيانات األساسية للجمعية األهلية   -2

افية   -أ   البيانات التسجيلية والديموغر

 جمعية حفظ التراث بالقنفذة )تراث(   الرسمي للجمعية/للفرع كامــال  االسم  -1

 ................................................  الرسمي لالسم  مغاير  كونه حالة  في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -2

 فنون الثقافة وال –الثقافة والترفيه  –العناية باملجتمعات التاريخية   النوعي للجمعية التصنيف -3

   إناث/ ذكور (  √  )   إناث (   )  ذكور (   )جنس الفئات املستهدفة :  -4

 املجتمع الفئات املستهدفة :  -5

   جميع الفئات العمرية الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 (  غير موجودة  (  موجودة               )√    )  :لجمعيةلدة تسجيل شهاهل يوجد   -7

   1326الجمعية :  رقم تسجيل  -8

 هـ 1441/ 11/ 1: تأسيس الجمعية اريــــخـــتــ -9

 هـ  01/11/1440 تاريخ انتهاء شهادة التسجيل :  -10

 في حال عدم وجود الشهادة ، األسباب هي :  

1-................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 
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 )  ( ال           ( نعم   √    هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  )  -11

 ي :  في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب ه

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج ح اسم( اللوحة توض √)

 ( اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع √)

 ( اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية √)

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 .......................... ...................... النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :  -12

 ................................................ :  ية املشرف على الجمعيةمركز التنمية االجتماع  -13

 على الجمعية    -14
ً
 ................................................  :الجهة املشرفة فنيا

 بيانات التواصل   - ب

 بيانات التواصل  

  نوان الوطني  عال

 7393 رقم املبنى   

 امللك فيصل اسم الشارع 

 مكة املكرمة   طقة املن

  املوقع الجغرافي )خريطة ( 

 الخالدية  الحي 

 القنفذة  املدينة 

 28821 الرمز البريدي  

 4848 الرقم اإلضافي 

  صندوق البريد  

 0550054792 رقم جوال الجمعية 

  الهاتف 

  الفاكس 

 www.turath.sa املوقع االلكتروني  

 alqunfudahturath@gmail.com البريد االلكتروني  

   االجتماعيحسابات وسائل التواصل 

 ( نعم    )     ( ال   √ )   املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء

 ( نعم      )     ( ال  √)    البريد اإلليكتروني مفعل
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 واملكاتب  الفروع  - ت

 (ال  √)  هل لدى الجمعية فروع ؟ )  ( نعم     

 عدد الفروع تحت إدارة الجمعية :   -

املوقع الجغرافي  العنوان  الفرع  اسم 

 )خريطة( 

رقم التواصل )  اسم مدير الفرع  

 الهاتف/ الجوال (  

افقة   إرفاق مو

  الوزارة

       ال يوجد   

 

 

 

 (ال   √؟ )  ( نعم      )  مكاتب هل لدى الجمعية 

 عدد املكاتب تحت إدارة الجمعية :   -

رقم التواصل )  اسم مسؤول املكتب   املوقع الجغرافي )خريطة(  العنوان  الفرع   اسم

 الهاتف/ الجوال (  

افقة   إرفاق مو

 الوزارة 

      ال يوجد   
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 البيانات اإلدارية 

 اإلدارية :  البيانات  -2

 األعضاء املؤسسون :   -أ 

 أسماء األعضاء املؤسسين  م

 األستاذ/إبراهيم علي بلقاسم الفقيه  1

 الدكتور/ محمد علي محمد املسعري  2

 األستاذ/ طالل زاهر جبريل الزبيدي  3

 األستاذ/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بامهدي 4

 األستاذ/ سعيد احمد عبدالرحيم باسندوة 5

 األستاذ/ علي إبراهيم محمد الشيخي  6

 املهندس/ عبده محمد عبده بنان  7

 يسعود أبو بكر صالح الزيلع الدكتور/  8

 األستاذ/ محمد عبدالرحمن احمد بامهدي 9

 األستاذ/ مناجي ابوطالب عبده الغبيش ي  10

 األستاذ/ علي حسن احمد الفقيه  11

 األستاذ/ يوسف حسن يوسف الخيري  12

 األستاذ/ خالد محمد حسين العامري  13

 األستاذ/ عبيد عبده غرم هللا الفقيه 14

 األستاذ/ علي محمد علي العيس ي 15

 األستاذ/ علي محمد إسماعيل السيد 16

 السيد/ شيبان احمد عوض الراشدي 17

 األستاذ/ حسن يحيى إبراهيم الزبيدي 18

 الكيادياألستاذ/ خليل عبدالرحمن علي  19

 األستاذ/ عبدهللا عبود احمد باسندوه     20
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 األستاذ/ بلغيث بحران زين شقيفي  21

 م باسندوهاألستاذ/ سقاف محمد عبدالرحي 22

 األستاذ/ حامد عبدهللا محمد الزبيدي 23

 سعادة الشيخ/ محمد احمد عبدالكريم الناشري  24

 األستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم الفقيه 25

 األستاذ/ وائل علوي هاشم بابيضان  26

 األستاذ/ علي محمد يوسف الفقيه 27

 االستاذ/ عبدهللا محمد علي الزبيدي  28

 حسن القوزي مد إبراهيمالسيد / مح 29

 الدكتور/ احمد زيد عبده املقعدي  30

 االستاذ/ محمد احمد شامي الصحبي  31

 االستاذ/ عبدهللا حسن حنش الرزقي 32

 األستاذ/ عبدالرحيم عبدهللا سني العلوي  33

 

 الجمعية العمومية  بأعضاء بيان  -ب 

ــــم رباع   ــــ ـــ جهة  تاريــــخ الميالد ويةرقم اله الجنس  الجنسية  االســــــ
 العمل

ــوال  تاريــــخ العضوية  مكان  رقم الجـــــ
 اإلقامة 

صفة  
 العضوية 

    المدينة
االنتظام ف 
دقع 

اكات  االلشتر

هل تم  
منح  
بطاقة 
عضوية  
 للعضو

ابراهيم بن عل  بلقاسم  
 الفقيه 

 هـ 1/2/1441 متقاعد 1365 5 1 1027054194 ذكر سعودي
 

رئيس   القوز 
 المجلس 

 نعم متظمن القنفذة

د. محمد عل  محمد  
 المسعري 

مكة   506522883 هـ 1/2/1441 متقاعد 1377 7 1 1013541808 ذكر سعودي
 مكرمة 

 نعم منتظم القنفذة نائب الرئيس 

يل   طالل زاهر جتر
 الزبيدي 

صبيا  505780710 هـ 1/2/1441 متقاعد 1376 7 1 1006519704 ذكر سعودي
 لومه 

ف   المشر
 المال  

 نعم منتظم القنفذة

عبدالرحمن محمد  
 بامهدي

 نعم منتظم القنفذة أمي   الجمعية  القنفذة 5037704416 هـ 1/2/1441 متقاعد 1399 5 9 1008238105 ذكر سعودي

سعيد أحمد عبدالرحيم  
 باسندوة 

عضو مجلس   القنفذة 505696309 هـ 1/2/1441 متقاعد 1380 7 1 1019893641 ذكر سعودي
 إدارة

 نعم منتظم القنفذة

هيم  محمد  ابرا  د.عل  
  
 الشيخ 

عضو مجلس   حل   504528980 هـ 1/2/1441 متقاعد 1376 7 1 1013894348 ذكر سعودي
 إدارة

 نعم منتظم القنفذة

المدير   القنفذة 504508865 هـ 1/2/1441 متقاعد 1376 7 1 1016135491 ذكر سعودي م. عبده محمد عبده بنان
 التنفذي

 نعم منتظم القنفذة

صالح    د. سعود أبو بكر 
 الزيلع  

عضو مجلس   الصالخ   505677620 هـ 1/2/1441 متقاعد 1375 7 1 1006694093 ذكر سعودي
 إدارة

 نعم منتظم القنفذة

محمد عبدالرحمن أحمد  
 بامهدي

عضو مجلس   القنفذة 505687764 هـ 1/2/1441 متقاعد 1378 7 1 1008238063 ذكر سعودي
 إدارة

 نعم منتظم القنفذة

بده  مناجر  أبوطالب ع
  
 الغبيشر

عضو مجلس   حل   504587748 هـ 1/2/1441 متقاعد 1378 7 1 1040010611 ذكر سعودي
 إدارة

 نعم منتظم القنفذة

يوسف حسن يوسف  
ي   الخت 

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  دوقة  503597886 هـ 1/2/1441 متقاعد 1365 5 13 1012267918 ذكر سعودي

خالد محمد حسي    
 العامري

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  عنيكر 504517804 هـ 1/2/1441 متقاعد 1394 1 13 1030025165 ذكر سعودي

عبده غرم هللا  عبيد 
 الفقيه 

  زيد  505613812 هـ 1/2/1441 متقاعد 1377 7 1 1046606602 ذكر سعودي
 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  بن 
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    504508063 هـ 1/2/1441 دمتقاع 1389 7 1 1026667178 ذكر سعودي عل  محمد عل  العيش  
بن 

 عيش 
 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس 

شيبان أحمد عوض  
 الراشدي 

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  الرياض  504230401 هـ 1/2/1441 متقاعد 1376 7 1 1043204203 ذكر سعودي

حسن يخ  ابراهيم  
 الزبيدي 

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  المظيلف  508535843 هـ 1/2/1441 متقاعد 1382 7 1 103001312 ذكر سعودي

خليل عبدالرحمن عل   
 الكيادي

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  حل   504585024 هـ 1/2/1441 متقاعد 1389 7 1 1095019966 ذكر سعودي

عبدهللا عبود أحمد  
 باسندوة 

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  القنفذة 569051876 هـ 1/2/1441 متقاعد 1389 7 23 1017015742 ذكر سعودي

سقاف محمد عبدالرحيم  
 باسندوة 

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  القنفذة 505713878 هـ 1/2/1441 متقاعد 1384 7 1 1015432147 ذكر سعودي

حامد عبد هللا محمد  
 الزبيدي 

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  المظيلف  509624265 هـ 1/2/1441 متقاعد 1383 7 1 1045155601 ذكر سعودي

ابراهيم عل  ابراهيم  
 الفقيه 

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  الحبيل 504508762 هـ 1/2/1441 متقاعد 1374 7 1 1017629039 ذكر سعودي

وائل علوي هاشم  
 بابيضان

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  القنفذة 504510620 هـ 1/2/1441 متقاعد 1394 7 25 1015165671 ذكر سعودي

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  الحبيل 505780906 هـ 1/2/1441 متقاعد 1385 7 1 1022813040 ذكر سعودي ف الفقيه عل  محمد يوس 

عبدهللا محمد عل   
 الزبيدي 

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  المظيلف  554508414 هـ 1/2/1441 متقاعد 1381 7 1 1019538311 ذكر سعودي

محمد ابراهيم حسن  
 القوزي

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  القوز  504926598 هـ 1/2/1441 متقاعد 1375 7 1 1027938347 ذكر سعودي

 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  الحبيل 504508744 هـ 1/2/1441 متقاعد 1373 7 1 1014871063 ذكر سعودي أحمد زيد عبده المقعدي

   
عبد الرحيم عبدهللا سن 

 العلوي 
 نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  حل   506524950 هـ 1/2/1441 متقاعد 1374 7 1 1022785115 ذكر سعودي

عيدروس أحمد عثمان  
 باوهاب

 نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 555782638 هـ 7/5/1441 متقاعد 1370 7 1 1015166281 ذكر سعودي

الشيخ يخ  ابراهيم  
  
 العجالن 

شيخ   1377 6 9 1007817362 ذكر سعودي
 قبيلة

10/5/1441  نعم منتظم القنفذة عامل العجالي    555509745 هـ

   
ابراهيم محمد الحسن 

يف   الشر
10/5/1441 حارس 1388 7 1 1007472366 ذكر سعودي  نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 536466697 هـ

  
10/5/1441 متقاعد 1364 7 1 1013381239 ذكر سعودي عل  سالم مبط  العريان   نعم منتظم القنفذة عامل دوقة  505641613 هـ

العميد زيد بلقاسم  
 الصحنر  

10/5/1441 متقاعد 1378 7 1 1001510252 ذكر سعودي  نعم منتظم القنفذة عامل الرياض  504435298 هـ

العميد عبدالكريم بلقاسم  
 الصحنر  

10/5/1441 متقاعد 1372 7 1 1015252503 ذكر سعودي  نعم منتظم القنفذة عامل الرياض  505243150 هـ

11/5/1441 متقاعد 1375 7 1 1028432581 ذكر سعودي لخالدي الحسي   اابراهيم   نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 555776395 هـ

11/5/1441 متقاعد 1392 8 28 1025930056 ذكر سعودي عل  حسي   أحمد الفقيه   نعم منتظم القنفذة عامل القوز  555784347 هـ

ي  12/5/1441 متقاعد 1396 4 15 1027531605 ذكر سعودي د حسي   حسن الناشر  نعم منتظم القنفذة عامل القوز  504509423 هـ

ي  13/5/1441 متقاعد 1375 7 1 1012610448 ذكر سعودي محمدعبيد الخت   نعم منتظم القنفذة عامل دوقة  504589355 هـ

ي  17/5/1441 معلم 1397 7 1 1018252344 ذكر سعودي سالم عل  الحق الناشر  نعم منتظم القنفذة عامل وز الق 531922570 هـ

17/5/1441 معلم 1387 9 5 1021769938 ذكر سعودي محمد عل  هادي السيد   نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 565445578 هـ

  
17/5/1441 معلم 1386 7 1 1063908642 ذكر سعودي يخ  محمد الحادن   نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 592244336 هـ

18/5/1441 معلم 1385 6 5 1016683193 ذكر سعودي بعبده عمر باوها   نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 505776524 هـ

أحمد عبدالرحمن أحمد  
 باوهاب

18/5/1441 معلم 1397 7 1 1015119082 ذكر سعودي  نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 504740829 هـ

18/5/1441 معلم 1397 8 10 1030715146 ذكر سعودي يخ  خض  يخ  المتحم    نعم منتظم القنفذة عامل الصالخ   540313053 هـ

19/5/1441 معلم 1386 7 1 1013542905 ذكر سعودي ابراهيم محمد المتحم    نعم منتظم القنفذة عامل عاجة 554508801 هـ

20/5/1441 موظف  1388 9 12 1021220619 ذكر سعودي أمي   مصطف  شنقيط    نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 505781210 هـ

  
25/5/1441 متقاعد 1377 7 1 1016875559 ذكر سعودي العميد عل  أحمد الكنان   نعم منتظم القنفذة عامل حل   505419387 هـ

26/5/1441 متقاعد 1365 7 1 1065615278 ذكر سعودي يخ  عبدهللا أبكر نول    نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 530057098 هـ

عل   بهلول بهلول 
 الماجدي 

 نعم منتظم القنفذة عامل القوز  555672378 هـ 3/6/1441 معلم 1383 7 1 1022695710 ذكر سعودي

 نعم منتظم القنفذة عامل جدة 555287834 هـ 4/6/1441 معلم 1398 1 30 1060870902 ذكر سعودي حسن ردة العيش  

 نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 505796163 هـ 4/6/1441 متقاعد 1375 7 1 102243196 ذكر سعودي محمد عل  سعيد الرويل  

 نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 554458963 هـ 4/6/1441 متقاعد 1401 10 5 1017415983 ذكر سعودي عل  عمر الزيادي 
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حسن ابراهيم   عبدهللا
 الفقيه 

 نعم منتظم القنفذة لعام القوز  590773604 هـ 4/6/1441 متقاعد 1386 12 27 1045895636 ذكر سعودي

عبده شام  أحمد  
 الصحنر  

 نعم منتظم القنفذة عامل حل   541312887 هـ 5/6/1441 موظف  1406 11 6 1064124629 ذكر سعودي

الشيخ محمد جابر أحمد  
 األحمري 

شيخ   1368 7 1 1015327800 ذكر سعودي
 قبيلة

 نعم منتظم القنفذة عامل حل   504493384 هـ 5/6/1441

 نعم منتظم القنقذة عامل القنفذة 504544761 هـ 5/6/1441 متقاعد 1380 7 1 1018128353 ذكر سعودي الماجديمنصور عوض 

  السحاري 
 نعم منتظم القنفذة عامل القوز  552544311 هـ 7/6/1441 متقاعد 1381 7 1 1022986028 ذكر سعودي محمد حبشر

 نعم منتظم القنفذة عامل الحبيل 504507804 هـ 8/6/1441 متقاعد 1377 7 1 1022249831 ذكر سعودي موىس عل  الفقيه 

10/6/1441 متقاعد 1375 7 1 1029491394 ذكر سعودي يوسف احمد يخ  العلوي   نعم منتظم القنفذة عامل حل   503956307 هـ

  
11/6/1441 متقاعد 1380 7 1 1040834218 ذكر سعودي عل  محمد العجالن   نعم منتظم فذةالقن عامل العجالي    509283323 هـ

13/6/1441 متقاعد 1388 1 5 1057222331 ذكر سعودي هادي عل  مخضور البيه   نعم منتظم القنفذة عامل حل   534711383 هـ

13/6/1441 متقاعد 1377 7 1 1009949387 ذكر سعودي الكديش  عل  محمد   نعم منتظم القنفذة عامل الكدسة  558826603 هـ

  
مسا  1385 7 1 1026456291 ذكر ديسعو  د. محمود عبده العلوان 

 تعليم
16/6/1441  نعم منتظم القنفذة عامل دوقة  504526492 هـ

يوسف عل  بلقاسم  
 الفقيه 

24/6/1441 متقاعد 1372 7 1 1004601470 ذكر سعودي  نعم منتظم القوز  عامل الحبيل 504809426 هـ

العميد يخ  أحمد سعيد  
  
 العذيفر

24/6/1441 متقاعد 1384 7 1 1022835712 ذكر سعودي  نعم منتظم القنفذة عامل الحبيل 550861491 هـ

د.سعيد عبد هللا مبارك  
 الزبيدي 

30/6/1441 موظف  هـ 1395 7 1 1019193125 ذكر سعودي  نعم منتظم جدة عامل المظيلف  504614728 هـ

عادل مشعمل أحمد  
 الشهري

 نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 547613333 هـ 1/7/1441 موظف  1405 6 6 1076858891 ذكر سعودي

العميد محمد عل   
 بابيضان

 نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 505621679 هـ 6/7/1441 متقاعد 1383 7 1 1026396851 ذكر سعودي

  
 نعم منتظم القنفذة عامل العجالي    569732320 هـ 7/7/1441 متقاعد 1394 3 1 1008703199 ذكر سعودي عل  أحمد عبده العجالن 

حسن ابراهيم حسن  
ي  الناشر

 نعم منتظم القوز  عامل القوز  536956809 هـ 9/7/1441 متقاعد 1378 7 1 1050532306 ذكر سعودي

15/7/1441 متقاعد 1376 7 1 1013385271 ذكر سعودي صالح عل  مرزوق   نعم منتظم القنفذة عامل المظيلف  504762149 هـ

محمد أحمد شام   
 الصحنر  

16/7/1441 متقاعد 1395 7 1 1046615645 ذكر سعودي  نعم منتظم القنفذة عضو مؤسس  حل   555521089 هـ

  خليل 
خليل حبشر

 السحاري
 نعم منتظم القنفذة عامل القوز  504589344 هـ 4/8/1441 متقاعد 1375 7 1 1022592404 ذكر سعودي

عل  صاحب ياسي    
 المقعدي

 نعم منتظم القنفذة عامل الحبيل 503521511 هـ 5/8/1441 متقاعد 1358 7 1 1014137176 ذكر سعودي

بروجر  أحمد بروجر   
 الزبيدي 

 نعم منتظم القنفذة عامل الحليفة  555373055 هـ 8/1441/ 5 متقاعد 1387 7 1 1049589714 ذكر سعودي

ي   عل  الخت 
 نعم منتظم ةنفذالق عامل دوقة  5053500860 هـ 7/8/1441 متقاعد 1364 5 17 1013774680 ذكر سعودي عل  ياسي  

أحمد محمد جابر  
 المقعدي

10/8/1441 معلم 1399 7 1 1045138482 ذكر سعودي  نعم منتظم القنفذة عامل القوز  506522952 هـ

 نعم منتظم القنفذة عامل جدة 505644673 هـ 18/10/1441 متقاعد 1368 7 1 1006692469 ذكر سعودي أحمد موىس الزيلع  

 نعم منتظم القنقذة عامل القنفذة 504778271 هـ 10/11/1441 موظف  م 1974 7 20 1064087347 ذكر سعودي محمد عيدان العيش  

هادي بن أحمد محمد  
 الزيادي 

موظف   م 1973 6 7 1021316953 ذكر سعودي
 ح

قية  503856451 هـ 12/11/1441 قية  عامل الشر  نعم منتظم الشر

محمد بن عل  بن حسن  
 الحليش  

قية  565549503 هـ 12/11/1441 متقاعد م 1992 10 3 1049668799 ذكر سعودي قية  عامل الشر  نعم منتظم الشر

  
 هـ 12/11/1441 متقاعد هـ 1372 7 1 1023373184 ذكر سعودي بشت  عل  الكنان 

 
قية  عامل الدمام  نعم منتظم الشر

 ذكر سعودي محمد عل  الفقيه 
     

 هـ 12/11/1441
  

قية  عامل  نعم منتظم الشر

  لرحمنمحمد أحمد  عبدا
يف   الشر

رجل  هـ 1384 7 1 1017730035 ذكر سعودي
 اعمال

 هـ 12/11/1441
 

قية  عامل الختر   نعم منتظم الشر

فتح الدين ابراهيم 
يف   الشر

قية  عامل جازان  505110867 هـ 12/11/1441 متقاعد 1384 7 1 1021035330 ذكر سعودي  نعم منتظم الشر

بلقاسم بن عبد هللا  
يف   الزاهري الشر

موظف   هـ 1393 12 21 1016298059 رذك سعودي
 مؤسسة 

قية  569308038 هـ 12/11/1441  نعم منتظم جدة عامل الشر

حليمة سعيد أحمد  
 باسندوة 

موظف   م 1994 6 5 1088308588 انن   سعودي
 خاص

 نعم منتظم الباحة عامل القنفذة 549249603 هـ 27/11/1441

4/12/1441 متقاعد هـ 1381 7 1 1025853977 ذكر سعودي عل  محمد جابر األحمري   نعم منتظم القنفذة عامل حل   504504015 هـ

 عل  هادي الفقيه 
 نعم منتظم القنفذة عامل القوز  504539974 هـ 23/12/1441 متقاعد م 1979 10 9 1018403947 ذكر سعودي حسي  

 نعم منتظم القنفذة عامل حل   553697786 هـ 22/12/1441 معلمة 1392 7 1 1048099533 انن   سعودي جمعة عبده الصلنر  



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 9

 

 

 انن   سعودي مريم ابراهيم الجعفري 
     

 500350149 هـ 22/12/1441
 

 نعم منتظم القنفذة عامل

ي   ذكر سعودي د. عوض بكري السمت 
     

 505428494 هـ 24/12/1440
 

 نعم منتظم القنفذة عامل

العميد ذاكرابراهيم عل    
  
 الحسن 

 نعم منتظم القنفذة عامل القوز  555610744 هـ 25/12/1441 اعدمتق 1379 7 1 1019755402 ذكر سعودي

 نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 540783355 هـ 27/12/1441 موظف  1396 1 5 1066950021 ذكر سعودي عبده محمد الزيلع  

عزيز محمد عبده  
 الزبيدي 

 نعم منتظم القنفذة لعام الرياض  505781126 هـ 27/12/1441 موظف  1389 7 1 1056285636 ذكر سعودي

الشيخ محمد حمد  
 العمري

شيخ   1377 7 1 1026302610 ذكر سعودي
يخ  
 قبيلة

 نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 505614887 هـ 28/12/1441

حسن محمد حمد  
 العمري

 نعم منتظم القنفذة عامل حل   543060044 هـ 28/12/1441 معلم 1403 3 25 1026302651 ذكر سعودي

م ح ابراهيحسنة صال
 الزبيدي 

17/2/1442 أخرى 1394 7 1 1028209011 ذكر سعودي  نعم منتظم القنفذة عامل المظيلف  508614805 هـ

 نعم منتظم القنفذة عامل حل   504669527 هـ 21/12/1441 متقاعد 1372 7 1 1008267740 ذكر سعودي طالع  محمد السالم  

 نعم منتظم القنفذة عامل القنفذة 508802205 هـ 23/12/1441 موظف  1398 8 17 1019762754 ذكر سعودي مشهور زين السيد 

 

 

 

 :   الجمعية العمومية املؤسسة من قبل املؤقتة   /اللجان الدائمة   - ت

ــم الـلـجـنـــة  ـــ  أســ
 نوع اللجنة 

 )دائمة /مؤقتة( 

اسم رئيس 

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها
 اختصاصها

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة 

عمل تاريخ نهاية 

اللجنة ) في حال 

 كانت اللجنة مؤقتة(

هل يوجد عضو  

مجلس إدارة في 

اللجنة الدائمة 

 )نعم/ال( 

إرفاق تشكيل 

 اللجنة 

         اليوجد 
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 بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية :   - ث

 االسم  
علي ابراهيم بن 

 بلقاسم الفقيه 

د. محمد علي 

 محمد املسعري 

طالل زاهر جبريل  

 الزبيدي 

عبدالرحمن محمد 

 بامهدي

سعيد أحمد  

عبدالرحيم 

 باسندوة

 1019893641 1008238105 1006519704 1013541808 1027054194 رقم الهوية 

 سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي الجنسية 

 ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  الجنس

 01/07/1380 09/05/1399 01/07/1376 01/07/1377 01/05/1365 تاريخ امليالد  

       دكتواره    املؤهل

 متقاعد متقاعد متقاعد متقاعد متقاعد املسمى الوظيفي  

 505696309 5037704416 505780710 506522883     رقم الجـــــــوال 

 عضو مجلس إدارة  أمين الجمعية املشرف املالي نائب الرئيس  رئيس املجلس   صفة العضوية

 هـ 1/2/1441 هـ 1/2/1441 هـ 1/2/1441 ـ ه1/2/1441 هـ 1/2/1441 تاريخ االلتحاق 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  املكافأة إن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة 

 املقر الرئيس )نعم/ال( 
 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 

 متقاعد  متقاعد  متقاعد  متقاعد  متقاعد  جهة العمل 

 القنفذة القنفذة لومه صبيا  مكة مكرمة  القوز  مكان اإلقامة

 القنفذة القنفذة القنفذة القنفذة القنفذة املدينة

طريقة االلتحاق 

 )انتخاب/تعيين من الوزارة(
 انتخاب  انتخاب  انتخاب  انتخاب  انتخاب 

االلتحاق  في حالة كون 

بالتعيين من الوزارة يرجى بيان  

 السبب

          

العضو  مستقل )نعم/ال/ال 

 ( يمكن التحقق
 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 
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 االسم  
د.علي ابراهيم  

 محمد الشيخي 

م. عبده محمد 

 عبده بنان 

د. سعود أبو بكر 

 صالح الزيلعي

محمد عبدالرحمن 

 أحمد بامهدي

مناجي أبوطالب  

 عبده الغبيش ي

 1040010611 1008238063 1006694093 1016135491 1013894348 رقم الهوية 

 سعودي سعودي سعودي يسعود سعودي الجنسية 

 ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  الجنس

 01/07/1378 01/07/1378 01/07/1375 01/07/1376 01/07/1376 تاريخ امليالد  

           املؤهل

 متقاعد متقاعد متقاعد متقاعد متقاعد املسمى الوظيفي  

 504587748 505687764 505677620 504508865 504528980 رقم الجـــــــوال 

 عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة  املدير التنفذي  عضو مجلس إدارة  صفة العضوية

 هـ 1/2/1441 هـ 1/2/1441 هـ 1/2/1441 هـ 1/2/1441 هـ 1/2/1441 تاريخ االلتحاق 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  املكافأة إن وجدت 

هل العضو مقيم في منطقة املقر 

 ئيس )نعم/ال(الر 
 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 

 متقاعد  متقاعد  متقاعد  متقاعد  متقاعد  جهة العمل 

 حلي القنفذة الصالحي القنفذة حلي مكان اإلقامة

 القنفذة القنفذة القنفذة القنفذة القنفذة املدينة

طريقة االلتحاق 

 )انتخاب/تعيين من الوزارة(
 انتخاب  ب انتخا انتخاب  انتخاب  انتخاب 

في حالة كون االلتحاق بالتعيين  

 من الوزارة يرجى بيان السبب 
          

)نعم/ال/ال  العضو  مستقل

 يمكن التحقق( 
 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 
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 :   مجلس اإلدارة   املؤسسة من قبل املؤقتة   /اللجان الدائمة   - ت

أســـــــم  

 الـلـجـنـــة 

 نوع اللجنة  

)دائمة  

قتة(مؤ /  

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(

إرفاق تشكيل  

 اللجنة 

 اليوجد 
  

  
    

 

 

   كونة من مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية امل -ج

 رئيس   أســـــــم

 الـلـجـنـــة 

عدد 

 أعضائها 

قائمة بأعضاء  

 اللجنة  

املهام  

املفوض  

 فيها 

 صالحياتها 
تاريخ بداية  

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

اللجنة ) في حال  

كانت اللجنة  

 مؤقتة(

إرفاق 

تشكيل  

 اللجنة 

        ال يوجد 
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    املدير التنفيذي -ج

 ملدير التنفيذي ا

 وليد عمر محمد الرحماني   االسم  

 1091568764 رقم الهوية  

 سعودي  الجنسية 

 هـ  5/7/1414 تاريخ امليالد  

 رجل  الجنس : رجل /امرأة 

 بكالوريوس املؤهل 

  سنوات الخبرة  

 كامل  دوام )كلي /جزئي(

 ساعات   8 ساعات العمل األسبوعية 

( املسمى الوظيفي )في حا
ً
  ل كان الدوام جزئيا

 ر.س4000 الراتب الشهري 

 الجمعية الجهة التي تتحمل الراتب  

  مدة خدمته في الجمعية 

 نعم  االجتماعية )نعم/ال(  بالتأميناتمسجل 

افقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي    إرفاق مو

 مكة املكرمة   العنوان : املنطقة 

 القنفذة  املدينة 

 خالدية ال الحي 

 الرياض   الشارع  

 7964 رقم املبنى 

 28821 صندوق البريد  

 28821 الرمز البريدي  

 4230 الرقم اإلضافي 

 0544413771 رقم الجوال 

 waleedalrhmani@gmail.com  البريد اإللكتروني  

 

mailto:waleedalrhmani@gmail.com
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    املوظفون بالجمعية  -د

املسمى   املؤهل الجنسية  الجنس رقم الهوية االسم

 الوظيفي

 الدوام   

 )كلي/جزئي( 

ساعات  

العمل  

 األسبوعية 

الراتب 

 الشهري 

الجهة التي 

تتحمل 

 الراتب

نسبة 

مساهمة 

الوزارة في  

الراتب إن 

 وجدت 

مدة سنوات  

خدمته 

 بالجمعية 

إجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مسجل  

 بالتأمينات

 )نعم/ال( 

وليد عمر  

 الرحماني

مدير  بكالوريوس  سعودي  ذكر  1091568764

 تنفيذي 

 نعم  -- -- -- الجمعية   4.000 8 كامل 

 

 ( غير كافي √) (  كافي      ) عدد العاملين بالجمعية:

 ضعف املوارد املالية   ب بسب
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .4

 اإلدارية التنظيمات و  اإلدارية الهيئة - أ

 :العمومية  الجمعية .1

 .امرأة(         )      .( رجل33  )    33 عام  : العدد اإلجمالي: ال بداية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 .امرأة(     4)        .( رجل  )     70  العدد اإلجمالي:  :  عامال نهاية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 ( عضو    41   )     زيادة :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير 

 
  : العادياجتماع الجمعية العمومية   .2

 

رقم  

 االجتماع 

الكشف   عدد الحضور  تاريخه

التفصيلي  

بالحضور 

واملنوبين ومن  

) يبين   ناب عنهم

فيه تاريخ التحاق  

العضو ونوع  

 العضوية (

إرفاق   عقد االجتماع من 

حضر م

 االجتماع

إرفاق  

محضر 

فرز 

األصوات 

في حال   –

تم 

  التصويت

هل تم تزويد  

الوزارة بالكشوف 

واملحاضر الخاصة  

  الجمعيةباجتماع 

العمومية خالل 

 
َ
خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع 

 الدعوة نيابة  أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل 

هـ  29/3/1442 1

افق   املو

 م 15/11/2020

نعم  - - نعم  مرفق  4 16

 مرفق 

 نعم  -

           

 

 شخصية؟   مصلحة لوجود ت القرارا بعض على  التصويت من  الجمعية العمومية أعضاء  بعض منع  تم هل

 ( ال√)( نعم )

 

 مالحظات السبب  اسم العضو 
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 (ال  √( نعــــم             )    )عادية:   غير  عمومية  جمعية اجتماعات هل عقدت  .3

 

رقم 

 االجتماع 

عدد   تاريخه 

 الحاضرين

ف  إرفاق الكش

  التفصيلي

بالحضور واملنوبين  

ومن ناب عنهم  

)يبين فيه تاريخ  

التحاق العضو  

 ونوع العضوية (  

  الطالبة الجهة

الوزارة،  )

  مجلس

 %25اإلدارة، 

من الجمعية  

  العمومية  

سبب  

 االجتماع 

إرفاق 

 املحضر  

إرفاق محضر  

فرز األصوات 

في حال تم  

 التصويت  

هل تم تزويد الوزارة  

بالكشوف واملحاضر 

الخاصة باجتماع  

العمومية   الجمعية

خالل خمسة عشر  

 من تاريخ 
َ
يوما

 االجتماع 

         

         

 

 : املكونة من قبل الجمعية العمومية   اللجان الدائمة  .4

 ؟  )    ( نعم    )     ( ال  تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتحقت اللجان الغرض من 

رقم   اللجنة

 االجتماع

 تم إرفاق املحضر أهم القرارات تاريخه

 )نعم/ال(

     

     

 

 

 

 

 :اإلدارة مجلس .5

 لالئحة األساسية للجمعية  
ً
   10عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

َ
 عضوا
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  األدنىالحد 
ً
 املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة ..............عضوا

 سنة/سنوات( اربع ) ورة مجلس اإلدارة د

  مجلس اإلدارة 

 هـ 10/11/1440 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي  

   12/11/1444 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي  

 9 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي 

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

 طلب استقالة بناًء على طلبه   عدد األعضاء  سبب التغير في 

  عدد املنتخبين من الجمعية العمومية  

 10 من الوزارة   املعينينعدد 

افقت لهم الوزارة ؟   ال يوجد   جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من و

افقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة    ال يوجد   إرفاق مو
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  2020 :العام  اجتماعات مجلس اإلدارة خالل  .6
تم  أهم القرارات إن وجدت  تاريخه  رقم االجتماع

تنفيذها  

 )نعم/ال( 

سبب 

عدم 

 التنفيذ 

تم إرفاق  

 املحضر 

 )نعم/ال( 

 قائمة الحضور 

 هرجان الربيع  م إقامةقةعلى املواف 15/01/1441 1             

 تحديد موعد االجتماع بأعضاء الشرف 

 عمل مطوية للتعريف بالجمعية 

عدم  ال 

وجود 

 دعم 

 نعم   م  نع

علي بن حسن  اإلدارةمجلس  ضواملوافقة على استقالة ع هـ 29/04/1441 2

 له  يح العضو يوسف بن حسن الخيري الفقيه وترش
ً
 خلفا

 نعم   م  نع  نعم  

فهد   التاريخي بمناسبة زيارة الدكتور محمد بنمناقشة امللتقى  هـ 05/05/1441 3

 املالي للمحافظة  

 قشة جدول اجتماع الجمعية العمومية  منا

 نعم    نعم   نعم  

 نعم   نعم    نعم   العنصر النسوي  إضافةموضوع  ودراسةن  تحديد مهام اللجا هـ 12/06/1441 4

تحديد موعد الجمعيةالعمومية و دراسة الوصع املالي للجمعية  هـ 30/11/1441 5

 م  2020نصف للعام و خطة ال

 حاسب للجمعية تعيين م

 نعم  

 

 ال

عدم 

وجود 

دعم 

 مادي  

 نعم   نعم  

 نعم   نعم    نعم   تعيين املدير التنفيذي   هـ 20/01/1442 6

 ة  تدقيق والرقاباعتماد لجنة ال 10/02/1441 7

 راقب الداخلي  اعتماد امل

 اعتماد اللوائج والسياسيات  

 نعم   نعم    نعم  

 

 شخصية؟   مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من دارةاإل  مجلس أعضاء  بعض منع تم هل

 ( ال √    )       ( نعم    )

 

 نوع املنع  تاريخه  رقم االجتماع 

 حضور/نقاش/تصويت 

القرار/االجتماع الذي  موضوع 

 حصل فيه املنع 

اسم 

 العضو 

 السبب 
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 :اإلدارية  التنظيمات  -7

تعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية  ألشخاص خارج الجمعية أو  هل تم تفويض أي مهمة م

 ( ال  √   شركات أخرى  )( نعم     )

 املهمة، والجهة املفوضة والسبب؟   توضيح يجب نعم، اإلجابة  كانت إذا

 نهاية التفويض   تاريخ تاريخ بداية التفويض   سبب التفويض   الجهة املفوضة  املهام املفوضة فيه  

     

     

     

     

 

 

 

 

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

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

مها  في  صرف أموال أو استخدا /  اختالس )  نوع التحول 

صرف أموال أو استخدامها في غير   /  مجال غير مصرح

 (  ما خصصها له املتبرع دون علمه

سبب   املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ 

     

 

 تحويل (  √   )         ( نقدا    )     ( شيكات    √ بواسطة: )  الجمعية أموال  من  الصرف يتم

 نق الصرف حالة  في
ً
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح دا

 

 الجهة املستفيدة  مجال الصرف  املبلغ املصروف نقدا 
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 اللوائح   -ب

 إرفاق  )نعم/ال(  اللوائح

  نعم  الالئحة األساسية للجمعية محدثة ومعتمدة

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم األجور  

 نهاية الخدمة  ةافأك وموالترقيات  تكافئاواملوالرواتب 

  نعم

الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ، معتمدة مجلس   توجد

 اإلدارة

  ال 

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفين  

اذا كانت اإلجابة ال، فما عي االلية التي حدد   الجمعية؟ القيادين في

 ي؟ التنفيذبها راتب املدير 

  نعم

   أخرى 

 

 اإلدارية :  السجالت -ت

 التالية:   السجالت  الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية   السجل 

 )نعم/ال( 

 مالحظات

السجالت 

 اإلدارية

  نعم في الجمعية العمومية   العضوية سجل

  نعم اجتماعات الجمعية العمومية   سجل

  نعم اجتماعات مجلس اإلدارة   سجل

  نعم الدائمة واملؤقتة  اللجان  سجل

السجالت 

 الفنية

  نعم سجل النشاطات

املستفيدين من املساعدات املالية والعينية يتضمن التالي : ) اسم املستفيد ، ورقم هويته  سجل 

، وجنسيته ، ومجال املساعدة كـ"سداد ايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ املساعدة ،ونوع الدعم " 

 ساعدة ، وطريقة التسليم " شيك/نقد /تحويل / استالم اذا كان الدعمعيني أو مادي " ومبلغ امل

 ) 
ً
 عينيا

  نعم
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 :ج ـ السياسات

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

  نعم سياسة تعارض املصالح   

  نعم سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات 

  نعم خصوصية البيانات  سياسة

  نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها  

  نعم سياسة جمع التبرعات 

  نعم سياسة آليات الرقابة واالشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

  نعم سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  

  نعم ملنفذين واألطراف الثالثة  سياسة التعامل مع الشركاء ا

  نعم سياسة قواعد السلوك 

  نعم سياسة إدارة املتطوعين  

  نعم مؤشرات االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  

  نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  

   أخرى ......

 

 

 :د ـ اإلفصاح

 :   هم الجمعية أرصدة من السحبب  املفوضين

 املنصب بمجلس االدارة  االسم

 رئيس مجلس اإلدارة   ابراهيم بن علي الفقيه

 نائب الرئيس    د. محمد علي املسعري   

 املشرف املالي   طالل زاهر     جبريل الزبيدي

 

 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تميف ي ك

موقع   

 الجمعية 

ُتفصح  

مباشرة عند  

 الطلب 

يفصح   ال 

 عنها 

 ال توجد 

    √ بالجمعية الخاصة الحوكمة  و  التنظيم  وثائق

    √ النموذج الشامل  

    √ املصالح  تضارب سياسة

    √ املالية  القوائم 

    √ وإتالفها  بالوثائق  االحتفاظ و  الخصوصية سياسة
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    √ اإلدارة  مجالـس  أعضــاء  أسماء

   √  التنفيذي   املدير  راتب

    √ ملوظفين القياديين في الجمعية أسماء ا

   √  الجمعية  وثائق  و  بسجالت االحتفاظ عن  املسؤول الشخص  وهاتف وعنوان   اسم 

    √ التقرير السنوي 

 

 

 ( نعم   ) ( ال    املتطوعين ؟ ) هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة

إجمالي عدد ساعات  عدد املتطوعين خالل هذا العام  رقم الجوال  اسم املسؤول عن الوحدة

 إناث  ذكور  املتطوعين 

     

 

 

عضو مجلس إدارة أو مدير   مع تجارية  او  عائلية عالقة هاملوظفين القياديين ل او  املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو  أحد   يوجد هل

 ( ال  √ )       ( نعم           )     ؟  الجمعية في اخر  أو موظف قيادي

 نوع العالقة  منصبه  اسم املوظف ذي الصلة منصبه  اسم املوظف 

 عائلية( / )تجاريه 

تفصيل  

 العالقة

       

 

نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية )باستثناء  مجلس اإلدارة جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في  يرجى اإلفصاح عن  

 في مجلس اإلدارة إن 
ً
 إن وجد :    –وجدت ( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية تعويضاته التي يتلقها باعتبار عمله عضوا

 التاريخ   سببه   قيمة املبلغ الذي تلقاه   اسم عضو املجلس 

    

 

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

 :  إن وجد   التعويض قيمة ذكر  و  الخدمة صفو   مع  10000فوق  التي املبالغ)

 

 التعويضقيمة  وصف الخدمة  الجهة
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أي صفقات تجارية تمت بين عضو مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح يرجى اإلفصاح عن  

 إن وجد :   –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 

 

عضو  اسم 

 املجلس 

اسم الطرف الثاني  

 ذي العالقة 

اسم الجهة الداعمة اليت يرتبط  

 بها الطرف الثاني 

تاريخ بداية  

 الصفقة

انتهاء  تاريخ 

 الصفقة

قيمة  

 الصفقة

      

 

 ( ال √ هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج  اململكة ؟ )    ( نعم   ) 

إرفاق موافقة  إجمالي املبلغ   غ )إعانة /خدمة/أخرى (  الغرض من املبل  الدولة التي تقع فيها الجهة   الجهة   اسم 

 الوزارة  

     

 

   إن وجد :  –دولية  مؤسسات يرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو 

التي   الجهةاسم 

 تم التعاقد معها

 إرفاق موافقة   العالقة الغرض من  الدولة التي تقع فيها الجهة  

 الوزارة  

إرفاق موافقة 

   الجهة املختصة  

     

 

 إن وجد :    –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية  

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

 الجمعية العمومية  
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 البرامج واألنشطة  .5

 الجمعية التي تعمل على تحقيقها :   ي مهمة )رسالة (ماه

 تعزيز التراث الوطني ملحافظة القنفذة ونقله بين األجيال وتأصيل قيم التراث في املجتمع.

 ، وعالم 
ً
إقليميا ، و

ً
 التعريف بتراث محافظة القنفذة محليا

 لالئحة 
ً
   األساسية:ماهي أهداف الجمعية وفقا

 حافظة القنفذة تفعيل القطاع السياحي في م  -1

 املساهمة في الحفاظ على االثار التاريخية والثقافية   -2

افق السياحية  -3  توعية املجتمع باملر

 

 :  بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها  

نوع البرنامج أو النشاط أو 

 الخدمة

وصف للبرامج والخدمات  

 والنشاطات 

إجمالي عدد  

 املستفيدين

البرنامج  هل  املصروفات اإليرادات 

ضمن نطاقة  

الخدمة  

 الجغرافي 

في حال كان البرنامج 

خارج نطاقة 

الخدمة الجغرافي )  

افقة  إرفاق مو

 الوزارة ( 

       

       

       

       

 

  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها 

إجمالي عدد   عدد املستفيدين  نوع املساعدات 

 املستفيدين 

 مالي مبلغ املساعدات اج

 غير سعوديون  سعوديون 

     مساعدات أيتام 

     أرامل مساعدات 

     مطلقاتمساعدات 
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     ظروف خاصة مساعدات 

     عينيةمساعدات 

     اخرى 

     املجموع 

 

واألنظمة ، مخاطر غسل األموال  توعوية في اللوائح ، رامج الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ) برامج تطويرية ببيان بال

 : وجرائم تمويل اإلرهاب ( 

الفئة املستهدفة ) الجمعية العمومية   تاريخ البرنامج   مقدم البرنامج   اسم البرنامج  

مجلس اإلدارة / االدارات القيادية /  /

 (   العاملين 

إرفاق كشف  

 الحضور  

دورة تعريفية عن غسيل  

 األموال وتمويل اإلرهاب

سن  عبدهللا ح

 الزبيدي 
 مجلس اإلدارة واالدارت القيادية 2021/ 02/ 01

 

ورشة تعريفية ملهام  

 مجلس اإلدارة

أ.طالل زاهر  

 الزبيدي 
 مجلس اإلدارة هـ1442/ 06/ 21

 

 

 م 2020خالل عام  التبرعات  وااليرادات -1

 مالحظات   املبلغ  البيان التبرعات النقدية  

 التبرعات النقدية

  61880 افراد 

  ال يوجد  سسات مانحة  مؤ 

  ال يوجد   شركات وجهات 

  ال يوجد  أخرى 

   التبرعات العينية  

  4500 افراد 

  ال يوجد  مؤسسات مناحة 

  ال يوجد  شركات وجهات 

  ال يوجد  أخرى 
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   إعانات ومنح حكومية

 خمسون الف ريال دعم منحه تأسيس  ر.س   50.000 منح حكومية نقدية  

   دات األوقاف تبراعات وايرا

 الزكاة

     زكاة نقدية 

     زكاة عينية 

   تبرعات وايرادات األوقاف 

   تبرعات لبناء او شراء أوقاف  

   إيرادات وربع اوقاف  

   يتم تفصيلها  أخرى  )

   إيرادات  

 اشتراكات األعضاء 

   ميبعات السلع الخدمات  

   إيرادات عقارية 

   أرباح استثمار  

   بيع أصول ثابتة   أرباح

   رسوم البرامج

  ال يوجد   إيرادات أخرى يتم تفصيلها  

  ال يوجد   إيرادات او تبرعات اخر يتم تفصليها 

وست وثالثون الف وخمست مائة  مائة  ر.س 136.585ه00 وااليرادات  إجمالي التبرعات  

 وخمست ثمانون ريال  
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 م   2020املصروفات  خالل عام  -2

 ن                                 البيا

إجمالي   املصاريف التشغيلية

 املصروفات 

 

مصاريف  

البرامج  

 واألنشطة

مصاريف  

 اإلدارة

مصاريف  

مجلس 

 اإلدارة

 )حوكمة(

مصاريف  

جمع 

 األموال

مصاريف  

التشغيل  

املحملة على 

البرامج 

 واألنشطة

      .رس 7200 الرواتب والبدالت   

      .رس 3724 املكافات والحوافز 

       تكاليف سفر 

      ر.س 4657 اإليجارات

      ر.س 460 الصيانة والتشغيل

      ر.س 6539 الكهرباء واملياه والهاتف 

       البريد 

       تكاليف االستثمارات 

       امللتقيات واملؤتمرات

       الدعاية و اإلعالن 

      ر.س 1500 الضيافة

      ر.س 18453 مصاريف عمومية 

 


