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 الجمػياث ألاهليت اثلىمىطج الكامل لبياهل ألاؾاؾيت بياهاثال .1
 صاوص مبره خؿً الفيفي..:ممثل الجمػيت في حػبئت وصحت بياهاث الىمىطجاؾم   -1

 2٥٩٩٥٩٩٤٥٢  :ممثل الجمػيت عكم حىاٌ -٢

ض إلالىترووي - ٣  gmail.com@daoode٥٩٩  ل الجمػيت:ملمث البًر

ش بامليالصي (بياهاث الىمىطج لػام  -٤  ٢2٢1/  ٣/  1٥  :) الخاٍع

  ( فغع     ) ( ملغ عئيـ  √  : )هىع امللغ  -٥

 البياهاث ألاؾاؾيت للجمػيت ألاهليت .٢
افيت الدسجيليت البياهاث - أ    والضًمىغغ

ت لخدفيظ الل: حمػيت الغؾمي للجمػيت الاؾم -1 م بفيفاءالخيًر  غان الىٍغ

  هىهه خالت في)للجمػيت الكهغة اؾم -٢
 
 .. حمػيت عقي لخدفيظ اللغان:(الغؾمي لالؾم مغاًغا

  مىظماث الضغىة وألاعقاص والخػليم الضًني وزضمت طيىف الغخمً: للجمػيتالىىعي  الخصييف -٣

 ..مىظماث الضغىة وإلاعقاص والخػليم الضًني...الخصييف الفغعي ألاٌو  . أ

م:  الثاويييف الفغعي الخص . ب  .. الػىاًت باللغان الىٍغ

 ( طهىع وإهار√)  ( طهىع  )  (إهار   )   : حيـ الفئاث املؿتهضفت -٤

 الفئاث املؿتهضفت : حميؼ فئاث املجخمؼ -٥

ت للفئاث املؿتهضفت : -٦ ؾىت  ٦2 الى ٣٦مً –ؾىت  ٣٥الى  1٩مً  -ؾىت 1٨مً ؾبؼ ؾىين الى  –اكل مً ؾبؼ ؾىين الفئاث الػمٍغ

 ؾىت  ٦2اهثر مً  –

 ( وػم             )   ( ال √)  هل ًىحض قهاصة حسجيل للجمػيت ؟  -٧

 ٣٢٣٥جمػيت  عكم حسجيل ال - ٨

ش -٩  1٩/1٢/٢21٩  حسجيل الجمػيت جاٍع

ش اهتهاء قهاصة الدسجيل -12  ٦/11/٢2٢٣ جاٍع

 ( ال ( وػم             )    √هل ًىحض لىخت زاعحيت للجمػيت:  )   -11

 ( وػم             )   ( ال  √)    اللىخت جىضح اؾم الجمػيت وامال هما هى مسجل في الىمىطج

 ( وػم             )   ( ال √)    اللىخت جىضح عكم الدسجيل الخاص بالجمػيت

 )   ( ال    ( وػم           √)   للىخت جىص غلى أن الجمػيت زاطػت إلقغاف وػاعة الػمل والخىميت الاحخماغيتا

 : مدافظت فيفاء واملغاهؼ الخابػت لها اث الجمػيتخضمالجغغافي لىطاق ال -1٢

 الاحخماغيت املكغف غلى الجمػيت : هغهؼ الخىميت الاحخماغيت بجاػان مغهؼ الخىميت   -1٣

 الجهت املكغفت فىيا غلى الجمػيت : وػاعة الكؤون إلاؾالميت  -1٤
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 الخىاصل بياهاث - ب

 صلبياهاث الخىا

  الػىىان الىطني

 <9?8 عكم املبنى

 قاعع الػام  اؾم الكاعع

 حاػان املىطلت

 املىكؼ الجغغافي 

طت (  ) زٍغ

جمعية تحفيظ القرآن الكريم 

              خرائط  -  بفيفاء
  

 املؼعغت الحي

  فيفاء املضًىت

ضي  ٨٣٥٨٨ الغمؼ البًر

 ٦٣٤٤ الغكم إلاطافي

ض  ٦2 صىضوق البًر

 ٩٦٦٥٤2٤٥٥٥٧٥ عكم حىاٌ الجمػيت

 الًىحض الهاجف

 ال ًىحض الفاهـ

 www.tqf.org.sa املىكؼ إلالىترووي

ض إلالىترووي  gmail.com@t.q.faifa٢ البًر

خؿاباث وؾائل 

 يعالخىاصل الاحخما

تر :   @Faifa٢Qجٍى

 

 ( وػم             )   ( ال√)   املىكؼ إلالىترووي ٌػمل وكابل للضزىٌ أزىاء حػبئت الىمىطج وليـ جدذ إلاوكاء

ض إلالىترووي مفػل   ( وػم             )   ( ال √)  البًر

  

https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1%E2%80%AD/@17.2677126,43.1264277,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15fd0bb9a44cc391:0x1eddab28cdff7fea!8m2!3d17.2677075!4d43.124239
https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1%E2%80%AD/@17.2677126,43.1264277,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15fd0bb9a44cc391:0x1eddab28cdff7fea!8m2!3d17.2677075!4d43.124239
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 الفغوع واملياجب   - ث

 ( ال  √)   ( وػم             ) هل لضي الجمػيت فغوع ؟ 

 ( وػم             )   ( ال √)  ل لضي الجمػيت مياجب ؟ ه

 : جمػيتغضص املياجب جدذ إصاعة ال -

طت( املىكؼ الجغغافي الػىىان اؾم املىخب عكم الخىاصل  املىخب مؿؤوٌاؾم  ) زٍغ

 )الهاجف/الجىاٌ(

افلت  إعفاق مى

 الىػاعة

مىخب ألاقغاف غلى 

 خللاث الىىع املبين 

ٍغف اؾػض فغخان ق  فيفاء 

 الفيفي

٩٦٦٥٩2٦٧٦٣٦٢  

مىخب الاقغاف غلى 

 خللاث غغب فيفاء 

ف   فيفاء  زالض خؿً قٍغ

 الفيفي 

٩٦٦٥٣12٣٨2٨1  

  



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 5

 

 

ت .٣  البياهاث إلاصاٍع
 : ألاغظاء املؤؾؿىن  - أ

 

 م   

 

 

 أؾماء ألاغظاء املؤؾؿين

 دمحم حبران ؾلمان الفيفي 1

 ًديى خؿً ًديى الفيفي ٢

 خؿً اخمض كاؾم الفيفي ٣

 ى ؾلمان الكغاخيلي الفيفيغيس  ٤

 اخمض ًديى خؿً الفيفي ٥

 خؿين ؾلمان حابغ املاليي ٦

 إبغاهيم اخمض غلي الفيفي ٧

 ؾليمان اخمض كاؾم الفيفي ٨

 خؿً حابغ خؿين الفيفي ٩

 ؾليمان مخػب خؿً الفيفي 12

 ؾلمان ًديى ؾلمان الفيفي 11

 ًديى حابغ ًديى الفيفي 1٢

 فيفيًديى ؾالم ًديى ال 1٣

 فغح ؾلمان ًديى الفيفي 1٤

 اخمض غلي حابغ الفيفي 1٥

 غبضهللا ملىؼ دمحم الفيفي 1٦



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 6

 

 

ض الفيفي 1٧ ض اؾػض ًٍؼ  ًٍؼ

 غلي اخمض دمحم الفيفي 1٨

 مىس ى دمحم غلي الفيفي 1٩

ف الفيفي ٢2  اخمض خؿً قٍغ

 خؿً مػؼي خؿً الفيفي ٢1

ضان الفيفي ٢٢  غلي اخمض ٍػ

 يفيًديى غلي خؿً الف ٢٣

 اخمض ؾليمان حابغ الفيفي ٢٤

 مفغح مؿػىص املاليي ٢٥

 غبضهللا دمحم ًديى الفيفي ٢٦

 غلي فغخان اخمض الفيفي ٢٧

 اخمض دمحم اخمض الفيفي ٢٨

 ًديى كاؾم اخمض الفيفي ٢٩

 دمحم ًديى ؾليمان الفيفي ٣2

 خؿً اؾػض مؿػىص الفيفي ٣1

 خؿً دمحم خؿً الفيفي ٣٢

 ًديى الفيفي غبضهللا فاٌؼ ٣٣

 ؾليمان خؿً ًديى الفيفي ٣٤

ض الفيفي ٣٥  غلي اؾػض ًٍؼ
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 :الجمػيت الػمىميت  بأغظاء بيان - ب
 

 

 

 العضْاضه 

 

 

 

اجليطٔ

ٗ 

 

 

 

 اجليظ

 

 

 

 زقه اهلْٓ٘

 

 

 

 تازٓخ املٔالد

 

 

 

املدٓي

ٗ 

 جَ٘ العنل

تازٓخ 

 االلتحاق

 

 

 

زقه 

 اجلْال

 الربٓد اإلللرتّىٕ

 

ىْعٔ٘ 

العضْٓ٘ ) 

عامل / 

ميتطب / 

فدسٖ / 

 غسيف (

االىتظاو 

يف دفع 

االغرتا

 كات

)ميتظه

/غري 

ميتظه/ 

ال ْٓجد 

ضحل 

اغرتاك

ات 

/ذلدث

الْٓجد 

 (زضْو

 

ٍل 

مت 

ميح 

بطاق

 ٗ

عضْ

 ٘ٓ

للع

 ضْ؟

 4144131131 ذكس  ضعْدٖ حيٕ حطً حيٕ الفٔفٕ

 جاشاٌ 96/49/4642

ّشازٗ 

 التعلٔه

9/41/9146 1264245661 @homail.co4114Alamaima

m  

 ال ميتظه عامل

مْضٙ ذلند علٕ 

 الفٔفٕ

414955501 ذكس ضعْدٖ

3 

ّشازٗ  جاشاٌ  94/4/4641

 التعلٔه 

9/41/9146 1211404012 @gmail.c01M.k.f.i.f.i

om 

 ال ميتظه عامل

 ضلناٌ ضامل حطً

 الفٔفٕ 

ّشازٗ  جاشاٌ  91/6/4646 4161252953 ذكس ضعْدٖ 

 التعلٔه 

9/41/9146 1210434440 @gmai0Abu.meshall.

l.com 

 ال ميتظه عامل

زجل  جاشاٌ  45/44/4630 4129631344 ذكس  ضعْدٖ  علٕ ٍادٖ حطً الفٔفٕ

 اعنال 

9/41/9146 1211243963 @gmail.c9140Ali_hadi

om 

 ال ميتظه عامل

ضلطاٌ حطً ذلند 

 الفٔفٕ 

gmail.c30995Sultan@ 1229242162 9/41/9146 متقاعد جاشاٌ  94/2/4646 4129216143 ذكس ضعْدٖ

om 

 ال هميتظ عامل

 ذلند

 جابس

 ذلند

 الفٔفٕ

gmail.c14Almamym@ 1204640542 9/41/9146 حلْمٕ جاشاٌ  2/5/4650 4146054319 ذكس ضعْدٖ

om 

 ال ميتظه عامل

ّشازٗ  جاشاٌ  4/6/4642 4145210914 ذكس ضعْدٖ جابس حيٕ حطً الفٔفٕ

 التعلٔه 

9/41/9146 122125459

6 

@hotmail.4062Aefkmj

com 

 ال ميتظه عامل

حئٙ ذلند أمحد 

 الفٔفٕ

413259344 ذكس ضعْدٖ

3 

hotmai.co43Krkrkr@ 1212436145 3/3/4653 متقاعد جاشاٌ 3/3/4653

m 

 ال ميتظه عامل

ند أمحد فسح ذل

 الفٔفٕ                                                                                    

ّشازٗ  جاشاٌ 6/49/4651 4131496155 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

0/41/9146 1201512091    @gmail.41129141Mafofh

com 

 ال ميتظه عامل

أمحد مصلح فسحاٌ 

 األبٔاتٕ الفٔفٕ                                                                      

411355594 ذكس ضعْدٖ

2 

121443600 0/41/9146 متفاعد جاشاٌ 45/4/4635

5 

@gmail.com0111Amf ال ميتظه عامل 

mailto:Alamaima1407@homail.com
mailto:Alamaima1407@homail.com
mailto:M.k.f.i.f.i34@gmail.com
mailto:M.k.f.i.f.i34@gmail.com
mailto:Abu.meshall.3@gmail.com
mailto:Abu.meshall.3@gmail.com
mailto:Ali_hadi2013@gmail.com
mailto:Ali_hadi2013@gmail.com
mailto:Sultan63228@gmail.com
mailto:Sultan63228@gmail.com
mailto:Almamym07@gmail.com
mailto:Almamym07@gmail.com
mailto:Aefkmj1395@hotmail.com
mailto:Aefkmj1395@hotmail.com
mailto:Krkrkr16@hotmai.com
mailto:Krkrkr16@hotmai.com
mailto:Mafofh14052014@gmail.com
mailto:Mafofh14052014@gmail.com
mailto:Amf3444@gmail.com
mailto:Amf3444@gmail.com
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ضلٔناٌ أضعد ْٓضف 

 الفٔفٕ                                                                           

ّشازٗ  جاشاٌ                                                             4/41/4643 4112364944 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

0/41/9146 126151520

0 

@gmail.com912Uosef ال ميتظه عامل 

 

عبدالعصٓص  حئٙ 

 ضلٔناٌ الفٔفٕ                                                                                   

 

 ضعْدٖ

 

 ذكس

 

4146114349 

 

42/2/4651 

 

 جاشاٌ

 

ّشازٗ 

 التعلٔه 

 

0/41/9146                                                                        

 

1213422423 

 

@gmail.12134Abobasel

com 

 

 عامل

 

 ميتظه

 

 ال

ذلند ضامل غسٓف 

 الفٔفٕ                                                                                  

ّشازٗ  جاشاٌ 4/49/4650 4116940544 ذكس ضعْدٖ

 العنل

0/41/9146 1224426152 @gmail.co244243Msh

m 

 ال ميتظه عامل

ذلند حئٙ جابس 

 الفٔفٕ                                                                                   

ّشازٗ  جاشاٌ                                                             93/0/4651 4115202699 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

0/41/9146 1214669555 @hotmail.44hd33Mo

com 

 ال ميتظه عامل

حطً مصلح فسحاٌ 

                                                        األبٔاتٕ الفٔفٕ                       

ّشازٗ  جاشاٌ                                                             94/4/4641 4199244155 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

0/41/9146                                                                  1210436254 abomalk@gmail.co

m 

 ال ميتظه عامل

خالد حئٙ ضلٔناٌ 

 الفٔفٕ                                                                                   

416064564 ذكس ضعْدٖ

6     

ّشازٗ  جاشاٌ                                                             99/41/4652

 التعلٔه

0/41/9146                                                        1214149034    @hotmail.co4113Kalid

m 

 ال ميتظه عامل

حئٙ أمحد حئٙ 

                                                        الداثسٖ الفٔفٕ                            

gmail.4192Yhyailfyfy@ 1222425316 0/41/9146 متقاعد جاشاٌ 41/4/4626 4143314463 ذكس ضعْدٖ

com       

 ال ميتظه عامل

عبداهلل ذلند شٓداٌ 

                                                                  الفٔفٕ                

gmail.co4195Goood@ 1211241259                                                                      2/41/9146 حلْمٕ جاشاٌ                                                            90/5/4644   4114046691 ذكس ضعْدٖ

m 

 ال ميتظه عامل

حطني مْضٙ حطني 

 الفٔفٕ                                                                                   

ّشازٗ  جاشاٌ 6/3/4654                                                                            4136444146 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

3/41/9146                                                                      1214261944 @gmail.co4196Hossn

m 

 ال ميتظه عامل

ضلٔناٌ حطً حئٙ 

                                                                        الفٔفٕ          

ّشازٗ  جاشاٌ                                                            94/4/4641 4191910354 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

2/41/9146                                                                     1201224994 @gmail.co4196Hossn

m 

 ال ميتظه عامل

مطعْد حئٙ علٕ 

 الفٔفٕ                                                                                  

ّشازٗ  جاشاٌ 0/6/4641   4122534499 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

3/41/9146                                                      1211420215 @gma49Alfyfymsood

il.com 

 ال ميتظه عامل

حطً مْضٙ العنسٖ 

 الفٔفٕ                                                                                 

l.cm@gmai401111Mose 1223465113                                                                    2/41/9146 متقاعد جاشاٌ                                                            95/44/4639    4102441512 ذكس ضعْدٖ

om 

 ال ميتظه عامل

غسٓف قاضه غسٓف 

 الفٔفٕ                                                                                 

121045465 3/41/9146 متقاعد جاشاٌ                                                            04/49/4626 4139435443 ذكس ضعْدٖ

1     

@gmail.2121Abdh.com

com 

 ال ميتظه عامل

عبداهلل حطً فسح 

 الفٔفٕ                                                                                   

ّشازٗ  جاشاٌ                                                            40/49/4646    4169064441 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

40/49/

4646                                                            

1211069646   Fkg.hzh@gmail.com   ال ميتظه عامل 

 ال ميتظه عاملgmail.co4444Faife@ 1211461416                                                                          3/41/9146 متقاعد جاشاٌ                                                            2/41/4634     4193221556 ذكس ضعْدٖعلٕ أمحد شٓداٌ 

mailto:Uosef205@gmail.com
mailto:Uosef205@gmail.com
mailto:Abobasel05067@gmail.com
mailto:Abobasel05067@gmail.com
mailto:Msh511576@gmail.com
mailto:Msh511576@gmail.com
mailto:Mo66hd77@hotmail.com
mailto:Mo66hd77@hotmail.com
mailto:abomalk@gmail.com
mailto:abomalk@gmail.com
mailto:Kalid1406@hotmail.com
mailto:Kalid1406@hotmail.com
mailto:Yhyailfyfy1425@gmail.com
mailto:Yhyailfyfy1425@gmail.com
mailto:Goood1428@gmail.com
mailto:Goood1428@gmail.com
mailto:Hossn1029@gmail.com
mailto:Hossn1029@gmail.com
mailto:Hossn1029@gmail.com
mailto:Hossn1029@gmail.com
mailto:Alfyfymsood72@gmail.com
mailto:Alfyfymsood72@gmail.com
mailto:Mose130000m@gmail.com
mailto:Mose130000m@gmail.com
mailto:Abdh.com5050@gmail.com
mailto:Abdh.com5050@gmail.com
mailto:Fkg.hzh@gmail.com
mailto:Fkg.hzh@gmail.com
mailto:Faife7777@gmail.com
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   m                                                       الفٔفٕ                              

ذلند أمحد حئٙ 

 الفٔفٕ                                                                               

ّشازٗ  جاشاٌ                                                            3/3/4653              4146112514 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه 

9/41/9146                                                                         1216334002 @gmail.0505Mhhmd

com 

 ال ميتظه عامل

حئٙ علٕ حطً 

                                                                الفٔفٕ                  

ّشازٗ  جاشاٌ                                                            01/49/4649    4122992945 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

3/41/9146   121045420

6 

il.cYaha_mf@hotma

om   

 ال ميتظه عامل

Yaha_mf@hotmail.c 1210439661                                                                    91/4/9191 متقاعد جاشاٌ 45/44/4630      4114139605 ذكس ضعْدٖ ٓصٓد أضعد ٓصٓد الفٔفٕ                                                                                

om 

 ال ميتظه عامل

ذلند حيٕ ضلٔناٌ 

 الفٔفٕ

ّشازٗ  جاشاٌ                                                             44/5/4649                                                                            4121119032 ذكس ضعْدٖ

 التعلٔه

0/41/9146                                                                     121243495

4 

M_alfaify@hotmail.c

om 

 ال ميتظه عامل

 

  

mailto:Faife7777@gmail.com
mailto:Faife7777@gmail.com
mailto:Mhhmd3838@gmail.com
mailto:Mhhmd3838@gmail.com
mailto:Yaha_mf@hotmail.com
mailto:Yaha_mf@hotmail.com
mailto:Yaha_mf@hotmail.com
mailto:Yaha_mf@hotmail.com
mailto:M_alfaify@hotmail.com
mailto:M_alfaify@hotmail.com
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 :مػيت الػمىميت مً كبل الج املىّىهت /املؤكختاللجان الضائمت - ث

ظـــــــم ا

 الـلـجـىـــت

هىع اللجىت 

 )دائمت/مؤقخت(؟

اظم سئيغ 

 اللجىت

عذد 

 ؤعظائها

جاسيخ بذاًت  اخخصاصها

 عمل اللجىت

جاسيخ نهاًت 

  عمل اللجىت

) في حال هاهذ 

(اللجىت مؤقخت   

ًىجذ عظى هل 

مجلغ إداسة في  

  الذائمت جىتللا

 )وعم / ال(

إسؾاف قشاس 

حؽويل 

 اللجىت

 ال ًىجذ

 : الجمػيت إصاعة مجلـ بأغظاء بيان - ر

 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 حئٙ حطً حئٙ الفٔفٕ                                                                            الاظم

 1>::>:=414 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 ;=?48/4/?8 يادجاسيخ اإلا

 ىطبىالىسي لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 معلم اإلاعمى الىؿيؿي

 :??<4;=?;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  hotmai.com7541Alamaima@ لوتروويالبًر

 سئيغ الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 :??<4;=?;1 جاسيخ الالخحاف

  وجذث اإلاىاؾإة إن

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  في حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 
 

mailto:Alamaima1407@hotmai.com
mailto:Alamaima1407@hotmai.com
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 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 مْضٙ ذلند علٕ الفٔفٕ الاظم

 >91<<<8=41 قم الهىيتس 

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 :=?4/=/84 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 مؽشؽ جشبىي  اإلاعمى الىؿيؿي

 ;9491=:1;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  l.com@gmai45M.k.f.i.f.i لوتروويالبًر

 هائب سئيغ الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?8/41/814 جاسيخ الالخحاف

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

 - العببفي حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان 

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:M.k.f.i.f.i34@gmail.com
mailto:M.k.f.i.f.i34@gmail.com
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 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 ضلناٌ ضامل حطً الفٔفٕ الاظم

 ><8;<;:?41 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 ?=?4/?/81 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 معلم اإلاعمى الىؿيؿي

 449=>=19;1 لجىالسقم ا

ذ ؤلا  .gmail.com4Abu.meshall@ لوتروويالبًر

 مؽشؽ مالي الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?8/41/814 جاسيخ الالخحاف

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  في حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Abu.meshall.3@gmail.com
mailto:Abu.meshall.3@gmail.com


 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 03

 

 

 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

               علٕ ٍادٖ حطً الفٔفٕ                                                         الاظم

 4=>:>?8;41 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 9>?44/4/<4 يادجاسيخ اإلا

 زاهىي  لاإلاؤه

 مدؿبب جهت العمل الشظميت

 سجل اعمال اإلاعمى الىؿيؿي

 >?8>=;:1;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  mail.com@g3474Ali_hadi لوتروويالبًر

 عظى الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?8/41/814 جاسيخ الالخحاف

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  ببفي حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان الع

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ali_hadi2013@gmail.com
mailto:Ali_hadi2013@gmail.com
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 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 ذلند أمحد فسح الفٔفٕ                                                                                     الاظم

 <<:?8=1>41 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 :<?48/4/? يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 مؽشؽ جشبىي  اإلاعمى الىؿيؿي

 981;:<91;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  gmail.com75463475Mafofh@ لوتروويالبًر

 عظى الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?9/41/814 جاسيخ الالخحاف

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  في حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mafofh14052014@gmail.com
mailto:Mafofh14052014@gmail.com
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 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 أمحد مصلح فسحاٌ األبٔاتٕ الفٔفٕ                                                                       الاظم

 ;=8<<<>:41 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 <>?4/4/<4 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 معلم مخكاعذ اإلاعمى الىؿيؿي

 <99?>==1;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  gmail.com4555Amf@ لوتروويالبًر

 عظى الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?9/41/814 جاسيخ الالخحاف

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  في حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Amf3444@gmail.com
mailto:Amf3444@gmail.com
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 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

                        ْٓضف ضلٔناٌ أضعد الفٔفٕ                                                     الاظم

 =484?>;:41 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 >=?4/41/4 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 معلم اإلاعمى الىؿيؿي

 99;<:<1?;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  gmail.com346efUos@ لوتروويالبًر

 عظى الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?9/41/814 جاسيخ الالخحاف

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  يان العببفي حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى ب

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Uosef205@gmail.com
mailto:Uosef205@gmail.com
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 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 عبدالعصٓص حئٙ ضلٔناٌ الفٔفٕ                                                                                    الاظم

 48>=::?414 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 1<?4/;/;4 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 مؽشؽ جشبىي  اإلاعمى الىؿيؿي

 >;=;;=>1;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  gmail.com46471Abobasel@ لوتروويالبًر

 عظى الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?9/41/814 يخ الالخحافجاس 

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  في حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Abobasel05067@gmail.com
mailto:Abobasel05067@gmail.com
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 لغ ؤلاداسةؤعظاء مج

 خالد حئٙ ضلٔناٌ الفٔفٕ                                                                                    الاظم

 ?=?<=?9?41 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 ;<?88/41/4 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 معلم مى الىؿيؿياإلاع

 4>89=:14;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  hotmail.com7547Kalid@ لوتروويالبًر

 عظى الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?9/41/814 جاسيخ الالخحاف

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم عم/ال()و هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  في حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kalid1406@hotmail.com
mailto:Kalid1406@hotmail.com
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 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 الاظم
                                         مطعْد حئٙ علٕ الفٔفٕ                                          

 

 4122534499 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 ?41/814/> يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 معلم اإلاعمى الىؿيؿي

 1211420215 سقم الجىال

ذ ؤلا  gmail.com13Alfyfymsood@ لوتروويالبًر

 عظى الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?41/814/> جاسيخ الالخحاف

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  ف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العببفي حالت هىن الالخحا

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Alfyfymsood72@gmail.com
mailto:Alfyfymsood72@gmail.com


 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 21

 

 

 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 ذلند أمحد حئٙ الفٔفٕ                                                                                الاظم

 =:<;11?=41 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش يغالج

 ><?4/>/> يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 وػاعة الخػليم جهت العمل الشظميت

 معلم اإلاعمى الىؿيؿي

 ;499>>?:;1 سقم الجىال

ذ ؤلا  gmail.com4343Mhhmd@ لوتروويالبًر

 عظى الىؿيؿت باملجلغ

 جذًذ مذة الخذمت باملجلغ

 ?8/41/814 اسيخ الالخحافج

 - اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخحاف

  في حالت هىن الالخحاف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

  (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخحكل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mhhmd3838@gmail.com
mailto:Mhhmd3838@gmail.com
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 مجلـ إلاصاعة :مً كبل  املىّىهت املؤكختالضائمت/ اللجان - ج

ظـــــــم ا

 الـلـجـىـــت

هىع اللجىت 

 )دائمت/مؤقخت(؟

اظم سئيغ 

 اللجىت

عذد 

 ؤعظائها

جاسيخ بذاًت  اخخصاصها

 عمل اللجىت

جاسيخ نهاًت 

 عمل اللجىت 

) في حال 

هاهذ اللجىت 

 مؤقخت (

ًىجذ عظى هل 

مجلغ إداسة في  

  الذائمت جىتللا

عم / ال()و  

إسؾاف قشاس 

حؽويل 

 اللجىت

 الًىجذ

 

 مً مجلـ إلاصاعة : املىّىهتاللجىت الخىفيظًت  - ح

اظم سئيغ 

 اللجىت

عذد 

 ؤعظائها

قائمت 

بإعظاء 

 اللجىت

اإلاهام 

 اإلاؿىطت ؾيه

جاسيخ بذاًت  صاحياتها

 عمل اللجىت

جاسيخ نهاًت عمل 

 اللجىت

إسؾاف قشاس 

 حؽويل اللجىت

 ال ًىجذ
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 : خىفيظياملضًغ ال - ر

 اإلاذًش الخىؿيزي

 داود مبره حعً الؿيؿي الاظم

 >:1<<4<?41 سقم الهىيت

 ظعىدي  الجيعيت

 =4:4/?/<8 جاسيخ اإلاياد

 سجل الجيغ: سجل/امشؤة

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 ظىت  ظىىاث الخبرة

 نلي ) جضئي/دوام) نلي

 ظاعت  1: ظاعاث العمل ألاظبىعيت 

 - هان الذوام جضئيا () في حال  اإلاعمى الىؿيؿي

 - جهت العمل ) في حال هان الذوام جضئيا (

 911; الشاجب الؽهشي 

  الجهت التي جخحمل الشاجب

 ؼهش  ?4 مذة خذمخه في الجمعيت

 وعم مسجل بالخإميىاث )وعم/ال(

 وعم إسؾاف قشاس حعيين اإلاذًش الخىؿيزي مً مجلغ ؤلاداسة

 - ن اإلاذًش؟)وعم/ال(هل جم ؤخز مىاؾكت الىصاسة على حعيي

 - إسؾاف مىاؾكت الىصاسة على حعيين اإلاذًش الخىؿيزي

 ؾيؿاء العىىان : اإلاىؼكت

 جاصان  اإلاذًىت 

 هيذ العادي  الحي

 العام الؽاسع

 ٢٧٦٤ سقم اإلابنى

ذ   صىذوف البًر

ذي  ٨٣٥٨٧ الشمض البًر

 ٦٤٧٦ الشقم ؤلاطافي

 2٥٩٩٥٩٩٤٥٢ سقم الجىال

ذ ؤلالوترو   gmail.com@Daoode٥٩٩ ويالبًر
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 :املىظفىن في الجمػيت  - ص

 زقه اهلْٓ٘ االضه

 

 

 

 اجليظ

 املؤٍل  اجليطٔ٘

 

 

املطنٙ 

 الْظٔفٕ

 الدّاو  

 

ضاعات العنل 

 األضبْعٔ٘ 

 الساتب الػَسٖ

اجلَ٘ اليت تتحنل 

 الساتب

ىطب٘ 

مطاٍن٘ 

الْشازٗ يف 

الساتب إٌ 

 ّجدت 

مدٗ ضيْات 

خدمتُ 

 باجلنعٔ٘

إمجالٕ 

ضيْات 

 ربٗاخل

مطحل 

 بالتأمٔيات

 )ىعه/ال(

عبداهلل ذلند 

 ٍادٖ الفٔفٕ

4144652259 

 

 بلالْزْٓع ضعْدٖ ذكس

 

امني 

 دللظ

 ال 3 3 - اجلنعٔ٘  3211 95 جصئٕ

داّد مربِ 

 حطً الفٔفٕ

4165455113 

 

 بلالْزْٓع ضعْدٖ ذكس

 

مدٓس 

 تيفٔرٖ

 ىعه 0 0 - اجلنعٔ٘ 2011 11 كلٕ

بيدز فسحاٌ 

 جرباٌ الفٔفٕ

 

4151522154 

 

 ذكس

 

 ضعْدٖ

 

 بلالْزْٓع

 

 ذلاضب

 

 كلٕ

 

11 

 

0611 

 

 اجلنعٔ٘

- 

2 2  

 ىعه

عنس اضعد 

 حطً الفٔفٕ

 

4135426113 

 

 ذكس

 

 ضعْدٖ

 

 دبلْو

 

غؤٌّ 

 ادازٓ٘

 

 جصئٕ

 

91 

 

9492 

 

 اجلنعٔ٘

- 

 ال 2 2

عبداحلنً 

فسحاٌ جرباٌ 

 الفٔفٕ

 

4132120264 

 

 ذكس

 

 ضعْدٖ

 

 بلالْزْٓع

 

غؤٌّ 

 اعالمٔ٘ 

 

 جصئٕ

 

91 

 

4511 

 

 اجلنعٔ٘

- 

 ال 1 1

ّائل جابس 

 ضلناٌ الفٔفٕ

 

4149966140 

 

 ذكس

 

 ضعْدٖ

 

 بلالْزْٓع

 

غؤٌّ 

 تقئ٘ 

 

 جصئٕ

91  

4511 

 

 اجلنعٔ٘

- 

 ال 0 0

امل علٕ قاضه 

 الفٔفٕ

مدٓسٗ  بلالْزْٓع ضعْدٓ٘ اىجٙ 419142360

قطه 

 ىطائٕ

 اجلنعٔ٘ 0011 91 جصئٕ

- 

 ال 49 49

لٔلٙ ٓصٓد 

 ٕذلند الفٔف

ّكٔل٘  بلالْزْٓع ضعْدٓ٘ اىجٙ 4141510049

قطه 

 اليطائٕ

 اجلنعٔ٘ 9111 91 جصئٕ

- 

 ال 1 1

عَْد مْضٙ 

ضلٔناٌ 

 الفٔفٕ

 اجلنعٔ٘ 4221 91 جصئٕ ادازٓ٘ بلالْزْٓع ضعْدٓ٘ اىجٙ  4134612524

- 

 ال 1 1

فاطن٘ امربِ 

 حطً الفٔفٕ

مدٓسٗ داز  ثاىْٖ ضعْدٓ٘ اىجٙ 4146124954

 االمياٌ

 اجلنعٔ٘  9921 91 جصئٕ

- 

 ال 41 41

 اجلنعٔ٘ 4321 91 جصئّٕكٔل٘  بلالْزْٓع ضعْدٓ٘  اىجٙ 4141999249ٍيد حطً 

- 

 ال 9 9
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داز  امحد الفٔفٕ

 االمياٌ

اماىٕ حيٕ 

 حطً الفٔفٕ

ادازٓ٘ داز  بلالْزْٓع ضعْدٓ٘ اىجٙ  4141103129

 االمياٌ

 اجلنعٔ٘ 4211 91 جصئٕ

- 

 ال 4 4

 

 ( غير وافي        ) (  وافي     √)      يت:غضص الػاملين بالجمػ
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 الحىهمت وإلاصاعة وإلافصاح .٤
ت الهيئت - أ ت والخىظيماث إلاصاٍع  : إلاصاٍع

 :الػمىميت الجمػيتالخغير في غضص أغظاء  -1

 .امغأة)          (  .( عحل    ٢٩)       : الػضص إلاحمالي: الػام بضاًت في الػمىميت الجمػيت أغظاء غضص إحمالي

 .امغأة)          (  .( عحل    ٢٩)         الػضص إلاحمالي: الػام نهاًت في الػمىميت الجمػيت أغظاء غضص إحمالي

اصة/هلص )     :مً بضاًت الؿىت ألاغظاء غضص في حمالي الخغيرإ  ( غظى   2ٍػ

 

  :الػاصًت الجمػيت الػمىميت اثاحخماغ -٢

ذ مً الجمػيت الػمىميت أغظاء بػع مىؼم ج هل  شخصيت؟  مصلحت لىحىص ثااللغاع  بػع غلى الخصٍى

 ( ال √( وػم )      )

 ماحـاث لعببا اظم العظى

   

   

   

سقم 

 الاجخماع

 جاسيخ

 الاجخماع

إسؾاف  س عذد الحظى 

الوؽـ 

الخؿصيلي 

بالحظىس 

واإلاىىبين 

ومً هاب 

)ًبين  عنهم

ؾيه جاسيخ 

الخحاف 

العظى وهىع 

 العظىيت(

 

إسؾاف  عكذ الاجخماع مً

محظش 

 الاجخماع

إسؾاف 

محظش ؾشص 

 –ألاصىاث 

في حال جم 

 الخصىيذ

 جضويذ الىصاسةجم هل 

الوؽىؽ واملحاطش ب

الخاصت باجخماع 

 الجمعيت العمىميت

عؽش خال خمعت 

ًىما مً جاسيخ 

 الاجخماع؟

 

 الضغىة هيابت أصالت 

 ألاولى

 الضغىة

 الثاهيت

  

 وػم مغفم مغفم - وػم  ٨ ٢2 1٤٤٢/1٤/٥ 4

8          

9        
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 احخماغاث الجمػيت الػمىميت غير الػاصًت: -٣

 ( وػــــم             )    (ال√غاصًت:  ) غير غمىميت حمػيت احخماغاث هل غلضث

سقم 

 الاجخماع

عذد  جاسيخه

 الحظىس 

إسؾاف 

الوؽـ 

الخؿصيلي 

بالحظىس 

واإلاىىبين 

ومً هاب 

)ًبين  عنهم

ؾيه جاسيخ 

الخحاف 

وهىع العظى 

 العظىيت(

 

 الجهت

 الؼالبت

 لاجخماع

/  الىصاسة)

 مجلغ

  / ؤلاداسة

 @مً;8

 الجمعيت

 (العمىميت

ظبب 

 الاجخماع

إسؾاف 

 املحظش

إسؾاف محظش 

ؾشص ألاصىاث 

في حال جم  –

 الخصىيذ

جضويذ جم هل 

الوؽىؽ ب الىصاسة

واملحاطش 

الخاصت باجخماع 

الجمعيت 

خال  العمىميت

خمعت عؽش ًىما 

مً جاسيخ 

 جخماع؟الا 

 

ذ    ٢2 1٤٤٢/1٤/٥ 4 الخصٍى

غلى 

اغخماص 

الالئدت 

 ألاؾاؾيت

 مرفق مغفم
 وػم

         

 :مً كبل الجمػيت الػمىميت املىّىهت اللجان الضائمت -٤

لت الدكغيل وفػاليت اللغاعاثلخلهل    )    (ال  )    ( وػــــم          ؟ ذ اللجان الغغض مً جىفيظها مً خيث اهخظام الاحخماغاث وطٍغ

 :احخماغاث اللجان الضائمت 

املحظش إسؾاف ؤهم الكشاساث جاسيخه سقم الاجخماع اللجىت  
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 : إلاصاعة مجلـ -٥

  مجلغ ؤلاداسة ؤعظاء عذد
 
 عظىا 44.للجمعيت ألاظاظيت لائحت ػبكا

 عظىا >.ؤلاداسة مجلغ اجخماعاث لعكذ الىـامي للىصاب املحكل ألادوى الحذ

  ) ظىت / ظىىاث (  ظىت   ؤلاداسة مجلغ دوسة
 

  مجلغ ؤلاداسة : 

48/8181/?8 جاسيخ جىىيً مجلغ ؤلاداسة الحالي  

:48/818/?8 جاسيخ اهتهاء دوسة مجلغ ؤلاداسة الحالي  

 44 عذد ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة الحالي

  الًىجذ الخػير في عذد ألاعظاء عً الائحت) صيادة/هكص( عظىا

ب الخػير في عذد ألاعظاءظب  ال ًىجذ 

 44 عذد اإلاىخخبين مً الجمعيت العمىميت

 11 عذد اإلاعيىين مً الىصاسة

 - وعبت ألاعظاء اإلاعخكلين مً ظائش املجلغ

جميع ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة ليعىا مىؿؿين داخل الجمعيت باظخثىاء مً واؾكذ عليه 

 (ال)    ( وعــــم            )         الىصاسة

 وػم

 هل اإلاىؿؿين مً مجلغ ؤلاداسة جمذ اإلاىاؾكت لهم مً الىصاسة ؟ -في حال هان الجىاب ال 
- 
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 إسؾاف مىاؾكت الىصاسة لىل مىؿـ مً مجلغ ؤلاداسة
- 

 : الػاماحخماغاث مجلـ إلاصاعة زالٌ  -٦

ظبب عذم  جم جىؿيزها )وعم/ال( ؤهم الكشاساث جاسيخه سقم الاجخماع

 الخىؿيز

 إسؾاف

  ملحظشا

 قائمت الحظىس 

4 ٤/1/1٤٤٢ اغخماص  

الئدت 

املىاعص 

ت  البكٍغ

اغخماص –

ؾياؾاث 

 الجمػيت

  مغفم - وػم

8 ٦/1/1٤٤٢ بضاًت الػام  

1٤٤٢الضعاس ي   

املؿابلت املحليت -  

حؿىٍم وكف -

 الػطاء 

  مغفم - وػم

9 ٥/٢/1٤٤٢ مؿخجضاث مغهؼ  

زيرهم وصاع الاًمان 

 اليؿائيت 

مىخب إلاقغاف -

للاث غغب غلى خ

 فيفاء

  مغفم - وػم
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 شخصيت؟  مصلحت الحظىع/الىلاف/الخصىٍذ في بػع الاحخماغاث لىحىص مً إلاصاعة مجلـ أغظاء بػع مىؼ جم هل 

 ( ال √)       ( وػم    )  

 

 هىع اإلاىع جاسيخه سقم الاجخماع

 حظىس/هكاػ/جصىيذ

مىطىع الكشاس/الاجخماع الزي 

 حصل ؾيه اإلاىع

اظم 

 العظى

 عببال

      

 

ت الخىظيماث -٧  :إلاصاٍع

هل جم جفىٍع أي مهمت مخػللت بازخصاصاث مجلـ إلاصاعة هما هصذ غليها الالئدت الخىفيظًت  ألشخاص زاعج الجمػيت أو 

 ( ال √  ( وػم     )      قغواث أزغي  )
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 ( ال√)    وكؼ جدىٌ في صغف أو اؾتهالن أصىٌ الجمػيت ؾىاء الىلضًت أو الثابخت أو املخىللت؟     )       ( وػم هل

 

 ( جدىٍل     ) ( هلضا      ) ث ( قييا√بىاؾطت: ) الجمػيت أمىاٌ مً الصغف ًخم

 

 

 :اللىائذ  - ب

 إسؾاف )وعم/ال(  : اللىائح

 مغفم نعم و اإلاعخمذة حذزتاملالائحت ألاظاظيت للجمعيت 

حؽخمل على ظلم و  بالجمعيتلمىاسد البؽشيت ل جىجذ الئحت

مىاؾإة و ؤلاجاصاث, و الترقياث, و اإلاىاؾأث, و ألاجىس والشواجب, 

 وغيرها,  نهاًت الخذمت 

  وػم

 معخمذة ,العيييت والىكذًت لصشؽ اإلاعاعذاثجىجذ الئحت 

 مجلغ ؤلاداسة  

 - ال

 الخىؿيزي اإلاذًش ساجب لخحذًذ محذدة آليت جىجذ هل

إرا هاهذ ؤلاجابت ال, ؾما  -؟ الجمعيت فيين الكيادً واإلاىؿؿين

 هي آلاليت التي حذد بها ساجب اإلاذًش الخىؿيزي؟

 مغفم وػم

   ؤخشي 

  

ت السجالث - ث  : إلاصاٍع

 

 الخاليت:  السجالث الجمػيت حؿخسضم

هل حعخخذمه الجمعيت  السجل 

 )وعم/ال(

 ماحـاث

  وػم ىميتفي الجمعيت العم العظىيت سجل السجاث ؤلاداسيت

  وػم العمىميت الجمعيت اجخماعاث سجل

  وػم ؤلاداسة مجلغ اجخماعاث سجل

  وػم الذائمت واإلاؤقخت اللجان سجل

  وػم سجل اليؽاػاث السجاث الؿىيت

  وػم /اإلاعخؿيذًًسجل اإلاىخؿعين
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   :  الؿياؾاث - ر

  إسؾاف )وعم/ال(  لـ : و معخمذة مً مجلغ ؤلاداسة هل لذي الجمعيت ظياظت موخىبت

  وػم اإلاصالححعاسض ظياظت 

  وػم مكذمي الباغاث حماًتو باع عً املخالؿاث ؤلا ظياظت 

  وػم ظياظت خصىصيت البياهاث

  وػم ظياظت الاحخؿاؾ بالىزائل وإجاؾها

  وػم جمع الخبرعاثظياظت 

آلياث الشقابت وؤلاؼشاؽ على اإلاىـمت وؾشوعها ومىاجبها ظياظت 

 وجكييمها

  وػم

  وػم مصؿىؾت الصاحياث بين مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىؿيزًتظياظت 

  وػم الخعامل مع الؽشهاء اإلاىؿزًً وألاػشاؽ الثالثتظياظت 

  وػم قىاعذ العلىمظياظت 

  وػم إداسة اإلاخؼىعينظياظت 

  وػم وجشائم جمىيل ؤلاسهاب الاؼدباه بعملياث غعل ألامىالمؤؼشاث 

  وػم ؤلاسهابعملياث غعل ألامىال و جشائم جمىيل مً الىقاًت ظياظت 

   ؤخشي ....

 

  : إلافصاح - ج

 :هم الجمػيت أعصضة مً بالسحب املفىطين

 اإلاىصب بمجلغ ؤلاداسة الاظم

 املكغف املالي ظلمان ظالم حعً الؿيؿي

 

 :الخاليت الىزائم غً فصاحإلا  جم هيف 

ؿصح مباؼشة  مىقع الجمعيت 
ُ
ج

 عىذ الؼلب

 ال جىجذ صح عنهاال ًؿ

    √ بالجمعيت الخاصت الحىنمت و الخىـيم وزائل

    √ الىمىرج الؽامل

    √ اإلاصالح جظاسب ظياظت
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    √ اإلااليت الكىائم

 بالىزائل الاحخؿاؾ و الخصىصيت ظياظت

 وإجاؾها

√    

    √ ؤلاداسة مجالـغ ؤعظــاء ؤظماء

    √ الخىؿيزي اإلاذًش ساجب

    √ ين الكيادًين في الجمعيتؤظماء اإلاىؿؿ

 عً اإلاعؤول الشخص هاجـ و وعىىان اظم

 الجمعيت وزائل و بسجاث الاحخؿاؾ

√    

    √ الخكشيش العىىي 

 

 لضي الجمػيت وخضة مخسصصت في إصاعة املخطىغين ؟ )  ( وػم    )  (  ال هل

إجمالي عذد  عذد اإلاخؼىعين خال هزا العام سقم الجىال اظم اإلاعؤول عً الىحذة

ظاعاث 

 إهار رهىس  اإلاخؼىعين

 1٧٦ ٧٧ ٩٩ 2٥٤2٤٥٥٥٧٥ عبذهللا دمحم هادي الؿيؿي
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ت وأ غائليت غالكت املىظفين اللياصًين لتأو  مً أغظاء مجلـ إلاصاعة أواملضعاء أخض ًىحض هل مجلـ إصاعة أو مضًغ   غظى مؼ ججاٍع

)       ( ال    ( وػم         √الجمػيت؟ ) في زغآ أو مىظف كياصي  

 هىع العاقت مىصبه اظم اإلاىؿـ ري الصلت مىصبه اظم اإلاىؿـ

 )ججاسيت/عائليت(

 جؿصيل العاقت

املضًغ  داوود مبره حعً الؿيؿي

 الخىفيظي

ًديى خؿً ًديى 

 الفيفي

عئيـ 

 املجلـ 

 ابً أزذ غائليت

غظى  خالذ ًحيى ظليمان الؿيؿي

 مجلـ

ؼ ًديى  غبضالػٍؼ

 ؾليمان الفيفي

 غظى 

 مجلي

 أر غائليت

 

ًغجى إلافصاح غً حميؼ املبالغ املاليت التي جللاها أي غظى في مجلـ إلاصاعة هظير زضماث أو مىخجاث كضمها للجمػيت )باؾخثىاء 

 :  -إن وحض  – حػىٍظاجه التي ًخللاها باغخباع غمله غظىا في مجلـ إلاصاعة إن وحضث( وطلً زالٌ الؿىىاث ألاعبػت املاطيت

 الخاسيخ ظببه قيمت اإلابلؼ الزي جلكاه ىاظم العظ

 ٢2/1/1٤٣٩ بىاء صاع الاًمان ٩٥٨٤٣٣ علي هادي حعً الؿيؿي

 

 .وحضث ،إن الجمػيت مؼ ( لخإ ،مىخجاث زضماث جلضًمٍت) ججاع  حػامالث للاء الجمػيت مً ماليت حػىٍظاث جللذ التي ما الجهاث

اٌ(12222 جخجاوػ  التي املبالغ)  : -إن وحض  –الخػىٍع كيمت طهغو  الخضمت وصف مؼ ٍع

 قيمت الخعىيع وصـ الخذمت الجهت

 الًىجذ
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ت جمذ بين غظى في مجلـ إلاصاعة ومؤؾـ أو غظى مجلـ أو مضًغ مؤؾؿت ماهدت جمىذ  ًغجى إلافصاح غً أي صفلاث ججاٍع

 :  -إن وحض  –الجمػيت زالٌ الؿىىاث ألاعبػت املاطيت

اظم عظى 

 املجلغ 

اظم الؼشؽ 

ري  الثاوي

 العاقت

اإلاعمى الىؿيؿي 

 للؼشؽ الثاوي

اظم الجهت الذاعمت التي 

 ًشجبؽ بها الؼشؽ الثاوي

جاسيخ بذاًت 

 الصؿكت

جاسيخ اهتهاء 

 الصؿكت

قيمت 

 الصؿكت

 الًىجذ

 

 الجمػيت مبالغ مً حهاث زاعج اململىت ؟  )   (  وػم   )   (  ال للذهل ج

 ػشض مً اإلابلؼ ) إعاهت / خذمت / ؤخشي(ال الذولت التي جكع ؾيها الجهت اظم الجهت 
إجمالي 

 اإلابلؼ

إسؾاف مىاؾكت 

 الىصاسة

 الًىجذ

 

 :-إن وحض  – الخػاكضاث أو الكغاواث أو الاجفاكياث مؼ صٌو أو مىظماث أو مؤؾؿاث صوليتًغجى إلافصاح غً 

اظم الجهت التي جم 

 الخعاقذ معها

الذولت التي جكع ؾيها 

 الجهت
 ؾاف مىاؾكت الىصاسة إس  الػشض مً العاقت

سؾاف مىاؾكت الجهت إ

 ملخخصتا

 الًىجذ

 

 :-إن وحض  –الػلاعاث والاؾدثماعاث الخاصت بالجمػيتًغجى إلافصاح غً 

 الكيمت اإلااليت هىع العكاس/الاظدثماس
إسؾاف مىاؾكت الجمعيت العمىميت ؤو مجلغ 

 ؤلاداسة بخؿىيع الجمعيت العمىميت

 الًىجذ

 

 

 البرامج وألاوكطت .٥
)عؾالت( الجمػيت التي حػمل غلى جدليلها: همتما هي م  

م بفيفاء تهخم ببىاء حيل كغاوي صالح في هفؿه ومجخمػه بيل وؾيلت ممىىه حمػيت عقي لخدفيظ اللغان  الىٍغ
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:وفلا لالئدت ألاؾاؾيتالجمػيت  أهضافما هي   

م  -1  جصحيذ جالوة اللغان الىٍغ

م  -٢  جدفيظ اللغان الىٍغ

م الػىاًت بخػليم ججٍى -٣  ض اللغان الىٍغ

م للفئاث الاحخماغيت  -٤  الخػليم املخسصص لخالوة وجدفيظ اللغان الىٍغ

م  -٥  اغضاص املػلمين واملػلماث للػمل في خللاث جدفيظ اللغان الىٍغ

م  -٦  الخأهيل الفني للمكغفين واملكغفاث غلى خللاث جدفيظ اللغان الىٍغ

 غغؽ حػظيم هخاب هللا لضي املجخمؼ  -٧

م وحصجيهم الػىاًت بدفظ اللغا -٨  ن الىٍغ

 وكغ غلم اللغاءاث بين الحفاظ  -٩

 

 

 : بيان بالبرامج وألاوكطت والخضماث التي جلضمها الجمػيت

هىع البرهامج 

ؤو اليؽاغ 

 ؤو الخذمت

 والخذماث للبرامج وصـ

 واليؽاػاث

إجمالي عذد 

 اإلاعخؿيذًً

هل  اإلاصشوؾاث ؤلاًشاداث

البرهامج 

طمً 

هؼاف 

الخذمت 

 الجػشافي؟

ن البرهامج في حال ها

خاسج هؼاف الخذمت 

)إسؾاف  الجػشافي

 مىاؾكت الىصاسة ( 

حػليم اللغآن ليافت أطياف  حعليم الكشآن

 املجخمؼ

طالبا  1٣11

 وطالبت

  وػم  

       

       

       

 

 

 

 ا :بيان بىىع املؿاغضاث التي جلضمها الجمػياث للمؿخفيضًً وحجمه
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 جمالي مبلؼ اإلاعاعذاثإ لي عذد اإلاعخؿيذًًإجما عذد اإلاعخؿيذًً هىع اإلاعاعذاث

 غير ظعىدًىن  ظعىدًىن 

 الًىجذ لعذم جؼابكها مً ؤوؽؼت الجمعيت معاعذاث ؤًخام

 معاعذاث ؤسامل

 معاعذاث مؼلكاث

معاعذاث ؿشوؽ 

 خاصت

 معاعذاث عيييت

 ؤخشي 

 املجمىع

 

ت ، جىغىٍت في اللىائذ وألاهظمت  الضازليت امللضمت للػاملين في الجمػيت )بيان بالبرامج  ، مساطغ غؿل ألامىاٌ بغامج جطىٍٍغ

 (  :وحغائم جمىٍل إلاعهاب

الؿئت اإلاعتهذؾت ) الجمعيت العمىميت  جاسيخ البرهامج مكذم البرهامج اظم البرهامج

/ مجلغ ؤلاداسة / ؤلاداساث الكيادًت / 

 العاملين (

إسؾاف نؽـ 

 الحظىس 

 الًىجذ

 

  )        ( ال     ( وػم√مً كبل مجلـ إلاصاعة كبل حؿليمه في الغبؼ ألازير: ) الكاملىمىطج جم اغخماص ال هل

 


