
2019

لمرضىالسعوديةالجمعية
)الرعاشيالشلل(الباركنسون
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اإلحداثياتالجغرافي الموقعالمكتب اسم

التواصل بيانات

/الهاتف(

)الجوال

مسؤول اسم

المكتب

يوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال
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تشغيلها كيفيةاجتماعاتها عدداختصاصهاأعضائها عددةـــنـجـلـال مـــــــأس

3البحوث لجنة
خطة وضع

البحوث
الحاجة حسبواحد إجتماع



Column1Column12Column2Column3Column4Column5Column6

الجوال رقمالهاتف رقمااللتحاق تاريخالمهنةاإلسمالهوية رقم

دفع في االنتظام

االشتراكات

ال /منتظم غير/منتظم(

اشتراكات سجل يوجد

)محدث

 منتظم غيراليوجد3/9/1435طبيببوحليقة إبراهيم عبدالله سعيد1027364239
منتظم505292714اليوجد6/9/1435 حكومي موظفالريس إبراهيم عبدالكريم1001911393
 منتظم غير554104098اليوجد4/9/1435مدرسالباللي عبدالله يوسف1000186112
منتظم504145385اليوجد3/9/1435متسببالخاني الفضل محمد أحمد1031367830
منتظم505393940اليوجد3/9/1435أعمال رجلالضويلع علي أحمد خالد1029081831
منتظم555497379اليوجد29/6/1435خاص موظفخنين خالد بن فهد1012101976
منتظم505493192اليوجد4/9/1435أعمال رجلالمقيط إبراهيم عبدالله راشد1001579257
منتظم505262957اليوجد2/9/1435 خاص موظفالقضيب توفيق يوسف1013180185
 منتظم غير505464306اليوجد5/9/1435شركة مدير حسين أبا عبدالله عثمان1013947484
 منتظم غير505267723اليوجد2/9/1435 مدرسالفريح عبدالكريم مازن1000247211
منتظم504419651اليوجد5/9/1435أعمال رجل ناصر بن عبدالكريم خليل1004126437
 منتظم غير504419651اليوجد1/9/1435خاص موظفالفريح محمد عبدالرحمن1021257124
منتظم505409798اليوجد5/9/1435متقاعدالعساف حسين عساف حمد1009728849
منتظم555235517اليوجد3/9/1435 حكومي موظفالباللي سليمان صالح1028136271
منتظم505429040اليوجد5/9/1435أعمال رجلالفيز عبدالله يوسف1008725986
منتظم505420125اليوجد4/9/1435متقاعد الباللي سليمان1028136255
منتظم505453738اليوجد3/9/1435أعمال رجل القصبي طارق1012015218
منتظم505402389اليوجد5/9/1435متقاعد الفارس عبدالرحمن1000451714
منتظم505482312اليوجد4/9/1435متقاعد العنقري إبراهيم1046452536
منتظم505472060اليوجد3/9/1435 حكومي موظف المزروعي يعقوب1032106096
منتظم505449684اليوجد5/9/1435 محامي العقيل خالد1004247308
منتظم555300232اليوجد5/9/1435 جامعي دكتور أستاذالصائغ عبدالعزيز1023930090
منتظم554444205اليوجد3/9/1435 وأعصاب مخ إستشاري العتيبي فيصل1036734034
منتظم505469966اليوجد30/8/1435 أعمال رجل العبداني عبدالله1036249702

منتظم505140900اليوجد متقاعد العامود محمد حامد
منتظم505446274اليوجدمتقاعدالقديمي حمود ياسين
منتظم554415577اليوجدالعمري محمد على

منتظم505448366اليوجدالمديهيم عبدالرحمن
منتظم505479010اليوجدالعميرة فهد

منتظم555444866اليوجدالسديري عبدالرحمن
منتظم506202095اليوجدمتقاعدالشيخ آل عبدالعزيز

منتظم505615166اليوجدأعمال رجل العيسى عبدالله مساعد
منتظم504561746اليوجدالعامر محمد سليمان
منتظم505415464اليوجد الجدعان إبراهيم

منتظم505413442اليوجدالسويلم علي
منتظم555402141اليوجدالمديهيم سعود

منتظم504142785اليوجدالمهيدب عبدالوهاب
منتظم507473641اليوجدالمهيدب عبداللطيف خالد

منتظم555443651اليوجدالفارس عبدالمجيد
منتظم505455476اليوجد أعمال رجلالتويجري عبدالعزيز محمد
منتظم505456276اليوجد الربيعان محمد
منتظم555480022اليوجدالمديهيم جمال
منتظم506238836اليوجدالريس صباح

منتظم505150102اليوجدالقصبي عثمان سعد
منتظم556790777اليوجدالسنيدي عبدالله عمر

منتظم555558848اليوجدالقصبي طارق عثمان
منتظم505227950اليوجدالقصبي عثمان خالد

منتظم555552272اليوجدالقصبي طارق عبدالله
منتظم5552220931اليوجدالقصبي خالد عثمان

منتظم505461717اليوجد الخير ابو عبدالله بكر
منتظم554433791اليوجدالحيدر عبدالرحمن محمد
منتظم565202477اليوجدمهندسةشامان سالم ندي

منتظم503456996اليوجد114840188جامعيالحربي عبدالهادي أيمن1081802843
منتظماليوجدالقصبي خالد مثنى
منتظمالعامود محمد أمل
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المؤهلبالمجلس الوظيفةالمهنةالهوية رقماالسم
الخدمة مدة

بالمجلس
االلتحاق تاريخ

إن المكافأة

وجدت
العنوانالجوال رقمالهاتف رقمااللكتروني البريد

منطقة في مقيم العضو هل

الرئيس المقر

)ال/نعم(

االلتحاق طريقة

من تعيين/انتخاب(

)الوزارة

كون حالة في

االلتحاق

من بالتعيين

يرجى الوزارة

السبب بيان

)التحقق يمكن ال/ال/نعم( مستقل  العضو

الدليل في االستقاللية تفسير راجع

الوطني النموذج لتعبئة االسترشادي

نعمالأنتخابنعمالرياضdr.albilali@htmail.com505420125اليوجد2/12/1436التأسيس منذجامعي عضومتقاعد1028136255الباللي سليمان
نعمالأنتخابنعمالرياضtokasabi@gmail.com505453738اليوجد2/12/1436التأسيس منذجامعي رئيسأعمال رجل1012015218 القصبي طارق

نعمالأنتخابنعمالرياضabdulrahman_alfaris@hotmail.com505402389اليوجد2/12/1436التأسيس منذجامعي عضومتقاعد1000451714 الفارس عبدالرحمن
نعمالأنتخابنعمالرياضibrahim.alangari@hotamil.com505482312اليوجد2/12/1436التأسيس منذجامعي عضوأعمال رجل1046452536 العنقري إبراهيم
نعمالأنتخابنعمالرياضyalmazrou@hotmail.com505472060اليوجد2/12/1436التأسيس منذجامعيالرئيس نائب حكومي موظف1032106096 المزروع يعقوب
نعمالأنتخابنعمالرياضattomey.ksa@gmail.com505449684اليوجد2/12/1436التأسيس منذجامعي عضومحامي1004247308العقيل خالد

نعمالأنتخابنعمالرياضprof.alsaigh@gmail.com555300232اليوجد2/12/1436التأسيس منذدكتوراة عضو حكومي موظف1023930090الصائغ عبدالعزيز
نعمالأنتخابنعمالرياضfaisalruwais@gmail.com554444205اليوجد2/12/1436التأسيس منذدكتوراة عضوطبيب1036734034 العتيبي فيصل
نعمالأنتخابنعمالرياضabdani1@hotmail.com505469966اليوجد2/21/1436التأسيس منذجامعي عضوأعمال رجل1036249702 العبداني عبدالله

mailto:dr.albilali@htmail.com
mailto:tokasabi@gmail.com
mailto:abdulrahman_alfaris@hotmail.com
mailto:ibrahim.alangari@hotamil.com
mailto:yalmazrou@hotmail.com
mailto:attomey.ksa@gmail.com
mailto:prof.alsaigh@gmail.com
mailto:faisalruwais@gmail.com
mailto:abdani1@hotmail.com
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الجنسيةالهوية رقماالسم
مجال في المؤهل

المحاسبة

 الدوام

)جزئي/كلي(

العمل وساعات

هي األسبوعية
الشهري الراتب

تتحمل التي الجهة

الراتب

مساهمة نسبة

إن الراتب في الوزارة

وجدت

خدمته سنوات مدة

بالجمعية

سنوات إجمالي

مجال في الخبرة

المحاسبة

بالتأمينات مسجل

)ال/نعم(

المحاسب تعيين على الوزارة من موافقة هناك هل

)ال/نعم(

الال5ونصف أعوام ثالثصفرالجمعية94000جزئيبكالوريوس سعودي1067725463المسفر خالد إبراهيم
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المؤهلالجنسيةالهوية رقماالسم
 الدوام

)جزئي/كلي(

العمل وساعات

هي األسبوعية
الشهري الراتب

تتحمل التي الجهة

الراتب

مساهمة نسبة

الراتب في الوزارة

وجدت إن

خدمته سنوات مدة

بالجمعية

سنوات إجمالي

مجال في الخبرة

االجتماعي البحث

بالتأمينات مسجل

)ال/نعم(

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجديوجد الاليوجد



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7Column8Column9Column10Column11

العمل نوعالمؤهلالجنسيةالهوية رقماالسم
 الدوام

)جزئي/كلي(

العمل ساعات

األسبوعية
الشهري الراتب

تتحمل التي الجهة

الراتب

خدمته سنوات مدة

بالجمعية

بالتأمينات مسجل

)ال/نعم(

 نعمونصف أعوام ثالث الجمعية4020000 كلي تنفيذي مدير أعمال إدارة ماجستير سعودي1006286379 العيسى عبدالله بن عدنان
 الونصف أعوام ثالث الجمعية94000جزئي محاسب محاسبة سعودي1067725463 المسفر خالد إبراهيم

 نعمونصف أعوام ثالث الجمعية404000 كلي سكرتير حقوق ليسانس مصري2402862292 المنجي محمد السيد علي
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مالحظاتالسببالعضو اسم

يوجد اليوجد اليوجد ال



الحاضرين عددتاريخهاالجتماع رقم

الطالبة الجهة

،الوزارة)   (

25 ،اإلدارة مجلس )   (

العمومية الجمعية من 25٪ )   (

االجتماع سبب
المحضر إرفاق تم

)ال/نعم(
مالحظات

اليوجداليوجداليوجديوجد الاليوجداليوجداليوجد



اللجان اجتماعات بيانات إدخال لترتيب باألسفل المذكور التعبئة بمثال االسترشاد يرجى

Column1Column2Column3Column4Column5

القرارات أهمتاريخهاالجتماع رقماللجنة
المحضر إرفاق تم

)ال/نعم(

11/15/2018البحوث لجنةأ لجنة
سليمان.د الئحة اقرار

الباللي
نعم

الالاليوجد2 اجتماعأ لجنة
الالاليوجد3 اجتماعأ لجنة
الالاليوجد1 اجتماعب لجنة
الالاليوجد2اجتماعب لجنة
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وجدت إن القرارات أهمتاريخهاالجتماع رقم
تنفيذها تم

)ال/نعم(

عدم سبب

التنفيذ

إرفاق تم

المحضر

)ال/نعم(

نعمنعمالرابع الملتقى موعد تحديد25

 نعم نعم2018 المالية القوائم اعتماد264/3/2019
 نعم نعم2019 لعام التقديرية الموازنة إعتماد275/15/2019



Column1Column2Column3Column4Column5
Colum

n6

تاريخهاالجتماع رقم
االستثناء نوع

تصويت/نقاش/حضور

االجتماع/القرار موضوع

االستثناء فيه حصل الذي

اسم

العضو
السبب

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد
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التفويض سببالمفوضة الجهةفيه المفوضة المهاماالختصاص

اليوجداليوجداليوجداليوجد
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التحول نوع

ما غير في استخدامها أو أموال صرف )     (

المتبرع خصصه

قروض تقديم في األموال استخدام )     (

للموظفين

غير مجال في  استخدامها أو أموال صرف )     (

مصرح

اختالس )     (

التحول تاريخ
أو المحول المبلغ

قيمته
المتخذ االجراءالتحول سبب

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد
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المستفيدة الجهةالصرف مجالنقدا المصروف المبلغ

اليوجداليوجداليوجد



)ال/نعم( الجمعية تستخدمه هلالسجل

التحديث يتم

منتظمة بطريقة

)ال/نعم(

مالحظات

اليوجدنعمنعمالعضوية سجل

اليوجدنعمنعماالشتراكات سجل

اليوجدنعمنعماللجان اجتماعات سجل

اليوجدنعمنعماإلدارة مجلس اجتماعات سجل

اليوجدنعمنعمالعمومية الجمعية اجتماعات سجل

اليوجدنعمنعمالنشاطات سجل

اليوجداليوجداليوجدالمستفيدين سجل

اليوجداليوجداليوجدأخرى سجالت
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الجمعية تستخدمه هل

)ال/نعم(

بطريقة التحديث يتم

)ال/نعم( منتظمة
مالحظات

اليوجدنعمنعمعامة يومية دفتر

اليوجدنعمنعمالثابتة األصول سجل

اليوجداليوجداليوجدالعينية التبرعات سجل

اليوجدنعمنعمةـالنقدي التبرعات سجل

اليوجداليوجداليوجدالمستودعات سجل

اليوجدنعمنعمالعام األستاذ دفتر

اليوجدنعمنعمالصندوق ترــدف

اليوجدنعمنعمالبنك ةــحرك ترـدف

اليوجدنعمنعمالعهدة لــجـس
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االدارة بمجلس المنصباالسم

اإلدارة مجلس رئيسالقصبي عثمان طارق

اإلدارة مجلس رئيس نائبالمزروع يوسف يعقوب

 اإلدارة مجلس عضو الفارس إبراهيم عبدالرحمن
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اسم

الموظف
منصبهالصلة ذي الموظف اسممنصبه

العالقة نوع

)عائلية/تجارية(
العالقة تفصيل

يوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال
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عضو اسم

المجلس
الثاني للطرف الوظيفي المسمىالعالقة ذي الثاني الطرف اسم

التي الداعمة الجهة اسم

الثاني الطرف بها يرتبط
الصفقة بداية تاريخ

انتهاء تاريخ

الصفقة
الصفقة قيمة

يوجد اليوجد اليوجد  اليوجد  اليوجد البوجد اليوجد ال
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المبلغ قيمةالخدمة وصفالجهة

للتبرع وتذكيرية إقتحامية رسائلالنصية للرسائل إيدكس شركة

للجمعية

تبرعات



Column1Column2Column3Column4

التاريخسببهاالمتلقاة المبالغ قيمةالعضو اسم

اليوجداليوجداليوجديوجد ال



 والمنح وااليرادات التبرعات

 مالحظات المبلغ البيان
 النقدية التبرعات

  95,050.00 افراد
 مانحة مؤسسات
131,112.00 وجهات شركات
 أخرى

النقدية التبرعات مجموع
 العينية التبرعات

 افراد
 مانحة مؤسسات
 وجهات شركات
 أخرى

-العينية التبرعات مجموع
 حكومية ومنح إعانات

270,000.00 نقدية حكومية منح
 عينية حكومية منح

الحكومية والمنح اإلعانات مجموع
 الزكاة

 نقدية زكاة
 عينية زكاة

-الزكاة مجموع
 األوقاف وايرادات تبرعات

 أوقاف أوشراء لبناء تبرعات
 أوقاف وريع ايرادات
) تفصيلها يتم ( أخرى

-األوقاف وإيرادات تبرعات مجموع
متنوعة ايرادات
 األعضاء اشتراكات

 والخدمات السلع مبيعات
 عقارية ايرادات

 استثمار ارباح
 ثابتة أصول بيع ارباح
 البرامج رسوم

) تفصيلها يتم (  أخرى إيرادات
المتنوعة اإليرادات مجموع

 تفصيلها يتم ( أخرى تبرعات أو إيرادات

-المجموع
- والمنح واإليرادات التبرعات إجمالي



 المصروف إجمالي البيان

 المصروفات توزيع

مجلس مصاريف اإلدارة مصاريف
( اإلدارة

) الحوكمة

التشغيل مصاريف األموال جمع مصاريف
على المحملة

واالنشطة البرامج

البرامج مصاريف
واألنشطة

 التشغيلية المصاريف
322,044.00 والبدالت الرواتب
والحوافز المكافات

 السفر تكاليف
57,083.33 اإليجارات

520.00 واالصالحات الصيانة
1,857.00 والمياة الكهرباء

3,792.00 والبريد الهاتف
 االستشارات تكاليف

 والمؤتمرات الملتقيات
 واالعالن الدعاية
1,461.00 ضيافة

 ) تفصيلها يتم ( أخرى مصاريف
1284.00- قرطاسية

348.00نظافة
6,787.00اإلجتماعية التأمينات

1,535.00الحكومية الخدمات رسوم
507.00الي حاسب مستلزمات
965.00تنقالت مصاريف

4,039.00أخرى
5,143.18اهالك مصاريف

376.12أصول بيع خسائر
 األنشطة مصاريف
89,025.00 العامة واألنشطة البرامج مصاريف
 الزكاة مصاريف
 المقيدة والهبات التبرعات مصاريف
 المقيدة غير والهبات التبرعات مصاريف
 األوقاف مصاريف
 تفصيلها يتم ( أخرى وانشطة برامج مصاريف

-1
-2
-3

495,766.63 المصروفات إجمالي



Column1Column2

الخدمة أو النشاط أو البرنامج نوعوالنشاطات والخدمات للبرامج وصف

توعوية وندوات ملتقياتالمجتمع ألفراد توعوية برامج

الباركنسون مرضى رعاية على القائمين تدريبالتدريب برامج



الخدمة أو النشاط أو البرنامج نوع

المستفيدين عدد

عدد إجمالي

المستفيدين
اإليرادات

مصروفات

ال

رمز

النشاط
غير المستفيدين عددالسعوديون المستفيدين عدد

سعوديين
مخفضة برسوممعفى

رسوم

ب
مخفضة برسوممعفي

رسوم

ب

إيوائية حضانة
يوجد

ال
يوجد ال

أطفال روضة
يوجد

ال
يوجد ال

نهارية رعاية مركز
يوجد

ال
يوجد ال

أطفال نادي
يوجد

ال
يوجد ال

والخياطة التفصيل تعليم
يوجد

ال
يوجد ال

الكاتبة اآللة على النسخ تعليم
يوجد

ال
يوجد ال

اآللي الحاسب إستعمال
يوجد

ال
يوجد ال

الكلمات منسق
يوجد

ال
يوجد ال

اللغات تعليم
يوجد

ال
يوجد ال

خياطة مشاغل
يوجد

ال
يوجد ال

الكريم القران تحفيظ
يوجد

ال
يوجد ال

عامة مكتبات
يوجد

ال
يوجد ال

500معفينعممعفيوندوات محاضرات

مدارس
يوجد

ال
اليوجد

للطلبة تقوية دروس
يوجد

ال
اليوجد

أطفال روضة
يوجد

ال
اليوجد

صفات ومستو طيبة عيادات
يوجد

ال
اليوجد

طبيعي عالج
يوجد

ال

المستشفيات نزالء خدمات
يوجد

ال
اليوجد

إسعاف سيارات
يوجد

ال
اليوجد

المعاقين لرعاية إيوائية مراكز
يوجد

ال
اليوجد

المسنين لرعاية إيوائية مراكز
يوجد

ال
اليوجد

للمعاقين خاصة تعليم مراكز
يوجد

ال
اليوجد

للمعاقات خياطة مشاغل
يوجد

ال
اليوجد

للمعاقين خدمة مركز
يوجد

ال
اليوجد

متنوعة مساعدات  *
يوجد

ال
اليوجد

اليتيم كافل مشروع
يوجد

ال
اليوجد

وسكانها األربطة خدمة
يوجد

ال
اليوجد

الوالئم فائض وتوزيع جمع 
يوجد

ال
اليوجد

الضيافة دور
يوجد

ال
اليوجد

متنوعة تدريبية دورات
يوجد

ال
اليوجد

أطفال مربيات إعداد
يوجد

ال
اليوجد

خيرية وأطباق وأسواق معارض
يوجد

ال
اليوجد

متنوعة حفالت
يوجد

ال
اليوجد

عامة وخدمات مرافق
يوجد

ال
اليوجد

مساكن وتحسين إسكان
يوجد

ال
اليوجد

الشباب مراكز
يوجد

ال
اليوجد

الطلبة نقل
يوجد

ال
اليوجد

عمرة / خيري حج
يوجد

ال
اليوجد

عيد وليمة / إفطار وجبة
يوجد

ال
اليوجد

صيدليات
يوجد

ال
اليوجد

المفتوح القلب عمليات
يوجد

ال
اليوجد

التدخين مكافحة
يوجد

ال
اليوجد

الصحية الرعاية
يوجد

ال
اليوجد

المقصف
يوجد

ال
اليوجد

الريفية الرائدة
يوجد

ال
اليوجد

لألسر مياه تأمين
يوجد

ال
اليوجد

أسر كفالة
يوجد

ال
اليوجد

ميت إكرام
يوجد

ال
اليوجد

معاق كفالة
يوجد

ال
اليوجد

الجمعيات بين التنسيق لجنة
يوجد

ال
اليوجد

رىـــأخ
يوجد

ال
اليوجد



المساعدات نوع
عدد إجماليالمستفيدين عدد

المستفيدين
المساعدات مبلغ اجمالي

سعوديون غيرسعوديون

اليوجداليوجداليوجديوجد الأيتام مساعدات

اليوجداليوجداليوجداليوجدأرامل مساعدات

اليوجداليوجداليوجداليوجدمطلقات مساعدات

اليوجداليوجداليوجداليوجدخاصة ظروف مساعدات

اليوجداليوجداليوجداليوجدعينية مساعدات

اليوجداليوجداليوجداليوجدأخرى

اليوجداليوجداليوجديوجد الالمجموع


