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ؤلاخذازياثاإلاىكؼ الجغشافياظم اإلاىخب
بياهاث الخىاصل 

(الجىاٌ/الهاجف)
اظم معؤوٌ اإلاىخب
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هيفيت حؽغيلهاغذد احخماغاتهااخخصاصهاغذد أغضائهاأظـــــــم الـلـجـىـــت

4ألاغماٌ الػلميت6اللجىت الػلميت

4اللجىت الخىفيزًت

ألاغماٌ 

الخىفيزًت 

للجمػيت

4
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الجىاٌ سكمالهاجف سكمجاسيخ الالخداقاإلاهىتسكم الهىيت

الاهخظام في دفؼ الاؼتراواث

(ال ًىحذ سجل اؼتراواث مدذر/ غير مىخظم/مىخظم)

ينتظى555311121دكتىراه1017832252

550731111دكتىراه1003709886

590902616دكتىراه1063317646

553007039دكتىراه1120364276

537373762دكتىراه1014914467

599990416دكتىراه1017116359

543853212طثيثح1064364100

555300340رجم اػًال1002445177

505305967طثيثح1063054306

568348888رجم اػًال1066368505

555305149هنذسح1057599712

505301035يتقاػذ1011706734

505309942نائة انًشرف ػهً انذراساخ انؼهيا تطة االسرج1022589251

555302354طثية1002524369

503880150يذير جايؼح طيثح1002492526

555304012يتقاػذ1002261723

505301706يتقاػذ1009599828

555344992استار يساػذ1022994196

505306242طثيثح1061612279

532222202رجم اػًال1081543166

565111154يىظف1048751349

505687186دكتىراه1046757736
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اإلاؤهلالىظيفت باإلاجلغاإلاهىتسكم الهىيتالاظم
مذة الخذمت 

باإلاجلغ
جاسيخ الالخداق

اإلايافأة إن 

وحذث

ذ  البًر

الالىترووي
الػىىانسكم الجىاٌسكم الهاجف

هل الػضى مليم في 

مىعلت اإلالش الشئيغ

(ال/وػم)

ظشيلت الالخداق

حػيين /اهخخاب)

(مً الىصاسة

في خالت هىن الالخداق 

بالخػيين مً الىصاسة ًشجى 

بيان العبب

(ال ًمىً الخدلم/ال/وػم)الػضى  معخلل 

ساحؼ جفعير الاظخلالليت في الذليل 

الاظترؼادي لخػبئت الىمىرج الىظني

نؼىإنتخابنؼى41437سئيغ مجلغ ؤلاداسةصالح بً ظليمان بً غاًض الشدادي/ الذهخىس 

نؼىإنتخابال41437ألامين الػامهىيذ بً ظيذ خليل الضمان بً ظيذ خعين الضمان/ الذهخىس 

نؼىإنتخابال41437هائب سئيغ مجلغ ؤلاداسةغبذهللا بً مدمذ بً خىيان الخشبي/ الذهخىس 

نؼىإنتخابال41437أمين الصىذوقمىض ي بيذ رًاب بً غىض الخشبي/ الذهخىسة 

نؼىإنتخابال41437غضى مجلغ ؤلاداسةغمش بً مىصىس بً مدمذ النزهت الضغيبي/ الذهخىس 

نؼىإنتخابال41437غضى مجلغ ؤلاداسةغبذهللا بً مىىس بً فهذ الجميلي الخشبي/ الاظخار 

نؼىإنتخابال41437غضى مجلغ ؤلاداسةأخالم بيذ غىاد بً غىادة الجنهي/ الذهخىسة 

نؼىإنتخابال41437غضى مجلغ ؤلاداسةظامي بً غبذهللا بً ضفيذع الشخيلي/ الذهخىس 

نؼىإنتخابال41437غضى مجلغ ؤلاداسةخالذ بً ضيف هللا غىاد الغيذاوي الخشبي/ الذهخىس 
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الجيعيتسكم الهىيتالاظم
اإلاؤهل في مجاٌ 

اإلاداظبت

الذوام  

(حضئي/هلي)

وظاغاث الػمل 

ألاظبىغيت هي
الشاجب الؽهشي

الجهت التي جخدمل 

الشاجب

وعبت معاهمت 

الىصاسة في الشاجب إن 

وحذث

مذة ظىىاث 

خذمخه بالجمػيت

إحمالي ظىىاث 

الخبرة في مجاٌ 

اإلاداظبت

مسجل 

بالخأميىاث

(ال/وػم)

هل هىان مىافلت مً 

الىصاسة غلى حػيين اإلاداظب

(ال/وػم)
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اإلاؤهلالجيعيتسكم الهىيتالاظم
الذوام  

(حضئي/هلي)

وظاغاث الػمل 

ألاظبىغيت هي
الشاجب الؽهشي

الجهت التي جخدمل 

الشاجب

وعبت معاهمت 

الىصاسة في الشاجب 

إن وحذث

مذة ظىىاث خذمخه 

بالجمػيت

إحمالي ظىىاث الخبرة 

في مجاٌ البدث 

الاحخماعي

مسجل بالخأميىاث

(ال/وػم)

باظم الجنهي

آظيا خىحت

ظماح الشدادي
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هىع الػملاإلاؤهلالجيعيتسكم الهىيتالاظم
الذوام  

(حضئي/هلي)

ظاغاث الػمل 

ألاظبىغيت
الشاجب الؽهشي

الجهت التي جخدمل 

الشاجب

مذة ظىىاث 

خذمخه بالجمػيت

مسجل بالخأميىاث

(ال/وػم)

وػم40907501هليمذًش جىفيزيزاهىيظػىدي1034382380بىذس لىيفي الخبيش ي
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مالخظاثالعبباظم الػضى



غذد الخاضشيًجاسيخهسكم الاحخماع

الجهت العالبت 

الىصاسة، (   )

25مجلغ ؤلاداسة،  (   )

٪ مً الجمػيت الػمىميت25 (   )

ظبب الاحخماع
جم إسفاق اإلادضش

(ال/وػم)
مالخظاث
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أهم اللشاساثجاسيخهسكم الاحخماعاللجىت
جم إسفاق اإلادضش

(ال/وػم)

ًشجى الاظترؼاد بمثاٌ الخػبئت اإلازهىس باألظفل لترجيب إدخاٌ بياهاث احخماغاث اللجان
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ظبب غذم الخىفيز(ال/وػم)جم جىفيزها أهم اللشاساث إن وحذثجاسيخهسكم الاحخماع
جم إسفاق اإلادضش

(ال/وػم)

--وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع127/010/2016

--وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع226/12/2016

وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع310/03/2017

وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع411/06/2017

وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع505/09/2027

وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع624/01/2018

وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع707/03/2018

وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع802/05/2018

وػمجم جذوينها في مدضش إحخماع929/08/2018

حاسي الػمل غليهاجم جذوينها في مدضش إحخماع1026/09/2018
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جاسيخهسكم الاحخماع
هىع الاظخثىاء

جصىيذ/هلاػ/خضىس

الاحخماع الزي خصل /مىضىع اللشاس

فيه الاظخثىاء
العبباظم الػضى
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ظبب الخفىيضالجهت اإلافىضتاإلاهام اإلافىضت فيهالاخخصاص
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هىع الخدٌى

صشف أمىاٌ أو اظخخذامها في غير ما خصصه اإلاخبرع (     )

اظخخذام ألامىاٌ في جلذًم كشوض للمىظفين (     )

صشف أمىاٌ أو اظخخذامها  في مجاٌ غير مصشح (     )

اخخالط (     )

الاحشاء اإلاخخزظبب الخدٌىاإلابلغ اإلادٌى أو كيمخهجاسيخ الخدٌى
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الجهت اإلاعخفيذةمجاٌ الصشفاإلابلغ اإلاصشوف هلذا



مالخظاث(ال/وػم)ًخم الخدذًث بعشيلت مىخظمت (ال/وػم)هل حعخخذمه الجمػيت السجل

سجل الػضىيت

سجل الاؼتراواث

سجل احخماغاث اللجان

سجل احخماغاث مجلغ ؤلاداسة

سجل احخماغاث الجمػيت الػمىميت

سجل اليؽاظاث

سجل اإلاعخفيذًً

سجالث أخشي
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هل حعخخذمه الجمػيت 

(ال/وػم)

ًخم الخدذًث بعشيلت 

(ال/وػم)مىخظمت 
مالخظاث

دفتر ًىميت غامت

سجل ألاصٌى الثابخت

سجل الخبرغاث الػيييت

سجل الخبرغاث الىلذًـت

سجل اإلاعخىدغاث

دفتر ألاظخار الػام

دفــتر الصىذوق

دفـتر خشهــت البىً

ظـجــل الػهذة
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اإلاىصب بمجلغ الاداسةالاظم
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مىصبهاظم اإلاىظف ري الصلتمىصبهاظم اإلاىظف
هىع الػالكت

(غائليت/ججاسيت)
جفصيل الػالكت
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اظم غضى 

اإلاجلغ
اإلاعمى الىظيفي للعشف الثاوياظم العشف الثاوي ري الػالكت

اظم الجهت الذاغمت التي 

ًشجبغ بها العشف الثاوي
جاسيخ بذاًت الصفلت

جاسيخ اهتهاء 

الصفلت
كيمت الصفلت
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كيمت اإلابلغوصف الخذمتالجهت
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الخاسيخظببهاكيمت اإلابالغ اإلاخللاةاظم الػضى



مالحظاث المبلغ البيان 

التبرعاث النقديت 
104905.58افراد 

يؤسساخ يانذح 

شركاخ وجهاخ 

أخري 

104905.58يجًىع انتثرػاخ اننقذيح

التبرعاث العينيت 
افراد 

يؤسساخ يانذح 

شركاخ وجهاخ 

أخري 

0يجًىع انتثرػاخ انؼينيح

إعاناث ومنح حكىميت 
200000ينخ دكىييح نقذيح 

ينخ دكىييح ػينيح 

200000يجًىع اإلػاناخ وانًنخ انذكىييح

الزكاة 
زكاج نقذيح 

زكاج ػينيح 

0يجًىع انسكاج

تبرعاث وايراداث األوقاف 
31752.33تثرػاخ نثناء أوشراء أوقاف 

ايراداخ وريغ أوقاف 

(يتى تفصيهها  )أخري 

31752.33يجًىع تثرػاخ وإيراداخ األوقاف

ايراداث متنىعت
اشتراكاخ األػضاء 

يثيؼاخ انسهغ وانخذياخ 

ايراداخ ػقاريح 

ارتاح استثًار 

ارتاح تيغ أصىل ثاتتح 

رسىو انثرايج 

(يتى تفصيهها  )إيراداخ أخري  

0يجًىع اإليراداخ انًتنىػح

يتم تفصيلها  )إيراداث أو تبرعاث أخري 

0انًجًىع

336657.91إجمالي التبرعاث واإليراداث والمنح 

التبرعات وااليرادات والمنح 



 )مصاريف مجلس اإلدارة مصاريف اإلدارة 

(الحوكمت 
مصاريف التشغيل المحملت مصاريف جمع األموال 

على البرامج واالنشطت

مصاريف البرامج 

واألنشطت

المصاريف التشغيليت 
5426054260الرواتب والبدالث 

0المكافاث والحىافس

100100تكاليف السفر 

00اإليجاراث 

2828الصيانت واالصالحاث 

0الكهرباء والمياة 

3266.823266.82الهاتف والبريد 

00تكاليف االستشاراث 

0الملتقياث والمؤتمراث 

21102110الدعايت واالعالن 

100100ضيافت 

0 (يتم تفصيلها  )مصاريف أخري 

463463استهالكاث

0وقىد

838838ادواث مكتبيت وخدماث

مصاريف األنشطت 
0مصاريف البرامج واألنشطت العامت 

0مصاريف السكاة 

0مصاريف التبرعاث والهباث المقيدة 

0مصاريف التبرعاث والهباث غير المقيدة 

0مصاريف األوقاف 

0يتم تفصيلها  )مصاريف برامج وانشطت أخري 

0خدماث الكشف المبكر

0دعم ومساندة مستشفياث

0دعم مؤتمراث وفاعلياث

0دػى اجهسج طثيح نهًرضً

61165.82إجمالي المصروفاث 

إجمالي المصروف البيان 

تىزيع المصروفاث 
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هىع البرهامج أو اليؽاط أو الخذمتوصف للبرامج والخذماث واليؽاظاث



بشظىمبشظىم مخفضتمػفيبشظىمبشظىم مخفضتمػفى

خضاهت إًىائيت

سوضت أظفاٌ

مشهض سغاًت نهاسيت

هادي أظفاٌ

حػليم الخفصيل والخياظت

حػليم اليسخ غلى آلالت الياجبت

إظخػماٌ الخاظب آلالي

ميعم اليلماث

حػليم اللغاث

مؽاغل خياظت

جدفيظ اللشان الىشيم

مىخباث غامت

مداضشاث وهذواث

مذاسط

دسوط جلىيت للعلبت

سوضت أظفاٌ

غياداث ظيبت ومعخى صفاث

غالج ظبيعي

خذماث هضالء اإلاعدؽفياث

ظياساث إظػاف

مشاهض إًىائيت لشغاًت اإلاػاكين

مشاهض إًىائيت لشغاًت اإلاعىين

مشاهض حػليم خاصت للمػاكين

مؽاغل خياظت للمػاكاث

مشهض خذمت للمػاكين

معاغذاث مخىىغت*  

مؽشوع وافل اليديم

خذمت ألاسبعت وظيانها

 حمؼ وجىصيؼ فائض الىالئم

دوس الضيافت

دوساث جذسيبيت مخىىغت

إغذاد مشبياث أظفاٌ

ت مػاسض وأظىاق وأظباق خيًر

خفالث مخىىغت

مشافم وخذماث غامت

إظيان وجدعين معاهً

مشاهض الؽباب

هلل العلبت

غمشة/ حج خيري 

وليمت غيذ/ وحبت إفعاس 

صيذلياث

غملياث الللب اإلافخىح

ميافدت الخذخين

الشغاًت الصخيت

اإلالصف

الشائذة الشيفيت

جأمين مياه لألظش

هفالت أظش

إهشام ميذ

هفالت مػاق

لجىت الخيعيم بين الجمػياث

أخـــشي

هىع البرهامج أو اليؽاط أو الخذمت

غذد اإلاعخفيذًً

سمض اليؽاطاإلاصشوفاثؤلاًشاداث إحمالي غذد اإلاعخفيذًًغذد اإلاعخفيذًً غير ظػىدًينغذد اإلاعخفيذًً العػىدًىن



غير ظػىدًىنظػىدًىن

معاغذاث أًخام

معاغذاث أسامل

معاغذاث معللاث

معاغذاث ظشوف خاصت

معاغذاث غيييت

أخشي

اإلاجمىع

هىع اإلاعاغذاث
إحمالي غذد 

اإلاعخفيذًً
احمالي مبلغ اإلاعاغذاث

غذد اإلاعخفيذًً


