
 

 

 

 

 انًُىرج انشبيم نبٍبَبث اجلًؼٍبث األههٍت 

 ببدلًهكت انؼشبٍت انغؼىدٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات يف حمافظة أحد املسارحة

(3348االجتامعية برقم )مسجلة بوزارة املوارد البرشية والتنمية   
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النموذج االمشل لبيانات اجلمعيات األىلية باململكة العربية السعودية ىو منوذج إلفصاح 
اجلمعية لبيانتها ) العامة ، واإلدارية ، والربامج واألنشطة ( للتحقق من فعاليتها ومدى التزامها 

  .قبل أصحاب املصلحةل للمعلومة من مبمارسة احلوكمة الرشيدة وسهولة الوصو 
 

 ألاساسيت للىمىرج الضامل لبياهاث الجمعياث ألاهليت  ثالبياها -1

 د/ حمًذ ػهً أمحذ لحم  اسم ممثل الجمعيت في حعبئت وصحت بياهاث الىمىرج :  -1

 3131775050 سكم حىاٌ ممثل الجمعيت :  -2

ذ الالىترووي ملمثل الجمعيت :  -3  mohdgohal@gmail.com البًر

خ بامليالدي ( :  -4  م2222بياهاث الىمىرج لعام )الخاٍس

 ( ملش سئيس    )  ( فشع هىع امللش : ) -5

 للجمعيت(أهني مخٌى مً كبل مجلغ إلاداسة بخعبئت بياهاث الىمىرج )إكشاس: أكش أها املمثل أعاله 

 البياهاث ألاساسيت للجمعيت ألاهليت  -2

 البياهاث الدسجيليت والذًمىغشافيت  - أ

  مجؼٍت انذػىة واإلسشبد وحىػٍت اجلبنٍبث يف حمبفظت أحذ ادلغبسحت: الشسمي للجمعيت الاسم -1

 دػىة ادلغبسحت  : الشسمي لالسم مغاًش هىهه خالت في) للجمعيت/الفشع الضهشة )اسم -2

  يُظًبث انذػىة واإلسشبد وانخؼهٍى انذٌين  : الىىعي للجمعيت الخصييف -3

  إهار/رهىس ( )   إهار(   )  رهىس (   )حيس الفئاث املستهذفت :  -4

 مجٍغ انفئبث الفئاث املستهذفت :  -5

ت للفئاث املستهذفت -6    مجٍغ انفئبث انؼًشٌت : الفئاث العمٍش

 غير مىحىدة(  مىحىدة               )    (  )  :لجمعيتلدة حسجيل صهاهل ًىحذ  -7

 (0033) الجمعيت : سكم حسجيل  -8

ــــخ -9  هـ03/3/5340 : جأسيس الجمعيت جـــــاٍس

خ اهتهاء صهادة الدسجيل :  -12  هـ55/3/5335 جاٍس

 ( وعم             )   ( الهل ًىحذ لىخت خاسحيت للجمعيت/الفشع:  ) -11

(اللىخت جىضح اسم الجمعيت/الفشع وامال هما هى مسجل في الىمىرج ) 

( )اللىخت جىضح سكم الدسجيل الخاص بالجمعيت/الفشع 

( اللىخت جىص على أن الجمعيت/الفشع خاطعت إلصشاف )وصاسة العمل والخىميت الاحخماعيت. 
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 حمبفظت أحذ ادلغبسحت الىؼاق الجغشافي لخذماث الجمعيت :  -12

 انخًٍُت االجخًبػٍت جببصاٌ يشكض : مشهض الخىميت الاحخماعيت املضشف على الجمعيت   -13

 على الجمعيت    -14
ً
 وصاسة انشؤوٌ اإلعاليٍت وانذػىة واإلسشبد  :الجهت املضشفت فىيا

 بياهاث الخىاصل  - ب

 بياهاث الخىاصل 

 أحذ ادلغبسحت ىىان الىػني عال

 4413 سكم املبنى  

 ادلطهغ اسم الضاسع 

 جبصاٌ املىؼلت 

ؼت (  https://goo.gl/maps/tWWWYUEtYepy1Wkq9 املىكع الجغشافي )خٍش

 ادلزنو الحي 

 أحذ ادلغبسحت املذًىت 

ذي   35540 الشمض البًر

 5045 الشكم إلاطافي 

ذ   73 صىذوق البًر

 3113338513 سكم حىاٌ الجمعيت 

 3570583371 الهاجف 

 3570584334 الفاهس 

 d-almusaraha.org.sa املىكع الالىترووي 

ذ الالىترووي   dawahahad2817@gmail.com البًر

 dawahahad1@حىٌخش:  الاحخماعيخساباث وسائل الخىاصل 

 maktab ahadفٍغبىن: 

 

 ( وعم    )     ( ال )   املىكع إلاليىترووي ٌعمل وكابل للذخىٌ أزىاء حعبئت الىمىرج وليس جدذ إلاوضاء

ذ إلاليىترووي مفعل  ( وعم      )     ( ال )    البًر
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 واملياجب الفشوع  - ث

 ال  (هل لذي الجمعيت فشوع ؟ )  ( وعم      )

 عذد الفشوع جدذ إداسة الجمعيت :  -

املىكع الجغشافي  العىىان الفشع اسم 

ؼت(  )خٍش

سكم الخىاصل )  اسم مذًش الفشع 

 الهاجف/ الجىاٌ ( 

إسفاق مىافلت 

  الىصاسة

        

      

      

      

 

 ال  (؟ )  ( وعم      ) مياجب هل لذي الجمعيت 

 عذد املياجب جدذ إداسة الجمعيت :  -

ؼت( العىىان الفشع اسم  سكم الخىاصل )  اسم مسؤوٌ املىخب  املىكع الجغشافي )خٍش

 الهاجف/ الجىاٌ ( 

إسفاق مىافلت 

 الىصاسة 
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 البياهاث إلاداسيت

ت :  -1  البياهاث إلاداٍس

 ألاعظاء املؤسسىن :  - أ

 أمسبء األػضبء ادلؤعغني و

 ػهً بٍ حمًذ بٍ ػهً ػطٍف 5

 أمحذ بٍ ػبذ اهلل بٍ أمحذ ػبذِ حكًً 4

 ػهً بٍ ػبذ انشمحٍ بٍ ثببج جنًً محذي 0

 حمًذ بٍ ػهً بٍ أمحذ لحم 3

 حغٍ بٍ حمًذ يُصىس دغشٌشي 1

 ػٍغى بٍ ػهً حمًذ يذخهً 5

 ػبذ اهلل بٍ صبحل هبدي يذخهً 7

 

 الجمعيت العمىميت  بأعظاء بيان -ب 

ت الجيس الجيسيت اسم العظى خ امليالد سكم الهٍى خ الالخداق حهت العمل جاٍس ذ الالىترووي سكم الجىاٌ جاٍس  البًر

هىعيت 

ت  العظٍى

) عامل / 

مىدسب 

/فخشي/ 

 صهشي(

الاهخظام في 

دفع 

 الاصتراواث

)مىخظم/غي

 س مىخظم/ ال 

ًىحذ سجل 

اصتراواث 

 مدذر(

هل جم 

مىذ 

بؼاكت 

ت  عظٍى

 للعظى 

 ؟

 نعم منتظم عامل dahmanf@hotmail.com 7171005153 ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1387 6736666401 ذكر سعودي علي حممد علي عطيف
 نعم منتظم عامل mohdgohal@gmail.com 7171006464 ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1392 6760665616 ذكر سعودي حممد علي أمحد قحل
علي إبراىيم علي 

ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1398 6713444537 ذكر سعودي طوىري  7115111641 alitohari2@gmail.com نعم منتظم عامل 

حممد جابر عطيفي 
ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1401 6713576553 ذكر سعودي طوىري  7174054566 tohary.2009@hotmail.com نعم منتظم عامل 

جربان داحش علي 
ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1395 6746666467 ذكر سعودي حمزري  7164466656 gbgb.201219@gmail.com نعم منتظم عامل 

صقر أمحد عطيف 
ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 10/6/1409 6767633334 ذكر سعودي طوىري  7140033334 Saot85@hotmail.com نعم منتظم عامل 
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ت الجيس الجيسيت اسم العظى خ امليالد سكم الهٍى خ الالخداق حهت العمل جاٍس ذ الالىترووي سكم الجىاٌ جاٍس  البًر

هىعيت 

ت  العظٍى

) عامل / 

مىدسب 

/فخشي/ 

 صهشي(

الاهخظام في 

دفع 

 الاصتراواث

)مىخظم/غي

س مىخظم/ ال 

ًىحذ سجل 

اصتراواث 

 مدذر(

هل جم 

مىذ 

بؼاكت 

ت  عظٍى

 للعظى 

 ؟

قاسم حسني حممد 
 نعم منتظم عامل q.mohzary@gmail.com 7174747574 ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1393 6765543615 ذكر سعودي حمزري

عبد العزيز إبراىيم علي 
 نعم منتظم عامل abdulaziz45713@gmail.com 7173106447 ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1390 6730014535 ذكر سعودي طوىري

حممد قطابري حممد 
ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1394 6735135371 ذكر سعودي راجحي  7133154433 mamgatamr@gmail.com نعم منتظم عامل 

طاىر أمحد إبراىيم أبو 
ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1385 6735164655 ذكر سعودي السيل  7175414655 tah-50@hotmail.com نعم منتظم عامل 

أمحد عبد اهلل أمحد 
ىـ6/6/6336 متقاعد 1/7/1383 6731555655 ذكر سعودي حكمي  7173044451 ahmedhakmy@gmail.com نعم منتظم عامل 

قاسم أمحد علي 
ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1386 6746606535 ذكر سعودي طوىري  7171064403 gassaimtohri@gmil.com نعم منتظم عامل 

ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1396 6734766754 ذكر سعودي حممد حيىي حممد قحل  7166500761 mym.tek@hotmail.com نعم منتظم عامل 
حممد جربان ناصر 

ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/8/1394 6747511013 ذكر سعودي قحل  7174744406 mmgg44882@gmail.com نعم منتظم عامل 

أمحد حممد أمحد 
ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/1/1391 6735157645 ذكر سعودي العبديل  7173105545 alapdale@hotmail.com نعم منتظم عامل 

ىـ6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1388 6714065365 ذكر سعودي أمحد يوسف حمو غازي  7171060614 ksa.09@hotmail.co.uk نعم منتظم عامل 
ه6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1385 6734164556 ذكر سعودي حممد حممد عبده قحل  7170066550 abuemad1432@hotmail.com نعم منتظم عامل 
ه6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1384 6737576550 ذكر سعودي ناصر حممد عبده قحل  7171005660 nquhal122@gmail.com نعم منتظم عامل 
 نعم منتظم عامل  Majed.24agl@gmail.com 7177663547  وزارة التعليم 1/7/1395 6713567563 ذكر سعودي علي موسى حمو عقيلي
علي حممد حسن 

ه6/6/6336 وزارة الصحة 1/7/1389 6763543643 ذكر سعودي طوىري  7173105116 altawhri1411@gmail.com نعم منتظم عامل 

علي عبد الرمحن ثابت 
ه6/6/6336 متقاعد 1/7/1388 6734667065 ذكر سعودي جنمي  7173043767 ali-najmi2016@outlook.sa نعم منتظم عامل 

أمحد عطيف جابر 
ه6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1387 6717341615 ذكر سعودي طوىري  7111007146 saasoo1213@gmail.com نعم منتظم عامل 

حيدر حيىي أمحد 
 /22/6 6717113664 ذكر سعودي حدادي

ه6/6/6336 وزارة التعليم 1402  7174437765 hidarhadadi@gmail.com نعم منتظم عامل 

 /10/12 6756066451 ذكر سعودي خالد حيىي علي فرجي
ه6/6/6336 آرامكو 1413  7144656656 Khaldalfarjy@gmail.com نعم منتظم عامل 

حممد علي إبراىيم 
ه6/6/6336 متقاعد 1/7/1389 6733376444 ذكر سعودي حمزري  7146767405 moammedali83@gmail.com نعم منتظم عامل 

حسني حممد ناصر  
ه6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1387 6761551757 ذكر سعودي كريري  7136555744 hussienms@gmail.com نعم منتظم عامل 
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ت الجيس الجيسيت اسم العظى خ امليالد سكم الهٍى خ الالخداق حهت العمل جاٍس ذ الالىترووي سكم الجىاٌ جاٍس  البًر

هىعيت 

ت  العظٍى

) عامل / 

مىدسب 

/فخشي/ 

 صهشي(

الاهخظام في 

دفع 

 الاصتراواث

)مىخظم/غي

س مىخظم/ ال 

ًىحذ سجل 

اصتراواث 

 مدذر(

هل جم 

مىذ 

بؼاكت 

ت  عظٍى

 للعظى 

 ؟

عبد اللطيف موسى 
ه6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1390 6734646555 ذكر سعودي حاسر سهلي  7171006545 sahly1436@gmail.com نعم منتظم عامل 

جابر حممد حسن 
 جمممي

ه6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1391 6716554015 ذكر سعودي  7133356005 almostashar778@gmail.com نعم منتظم عامل 

ه6/6/6336 متقاعد 1/7/1391 6736644535 ذكر سعودي موسى عبده حمو عقيلي  7174744110 mwsygyly036@gmel.com نعم منتظم عامل 
ه6/6/6336 متقاعد 6/3/1399 6776415155 ذكر سعودي حيىي علي حممد حمزري  7116155417 ymahzari7@gmail.com نعم منتظم عامل 
أمحد علي أبو مشلة  

 /12/11 6736765456 ذكر سعودي كريري
1401 

ىيئة األمر 
ه6/6/6336 باملعروف  7164151646 ahmedali2817@gmail.com نعم منتظم عامل 

حسن حممد منصور 
ه6/6/6336 وزارة التعليم 1/7/1391 6716473563 ذكر سعودي دغريري  7174056637 hmmd1433@gmail.com نعم منتظم عامل 

علي موسى حممد 
ه6/6/6336 متقاعد 1/7/1387 6733444565 ذكر سعودي حنتول  7176050160 alimmhh2017@gmail.com نعم منتظم عامل 

حممد علي ناشب 
ىيئة األمر  22/4/1399 6731566644 ذكر سعودي شراحيلي

ه6/6/6336 باملعروف  7170044466 moha3191@hotmail.com نعم منتظم عامل 

حممد ىادي مصلع 
ه6/6/6336 وزارة العدل 1/7/1393 6714515447 ذكر سعودي شراحيلي  7174566015 aboamjd3354@gmail.com نعم منتظم عامل 

ه6/6/6336 متقاعد 1/7/1381 6751430135 ذكر سعودي حيىي حممد علي قحل  7174431771 d7omksa1121@hotmail.com نعم منتظم عامل 
علي حممد حسن 

ه6/6/6336 التعليموزارة  20/7/1398 6705373645 ذكر سعودي منقري  7143470041 Qaz14402003@gmail.com نعم منتظم عامل 

 

 

 :  الجمعيت العمىميت املؤسست مً كبل / املؤكخت اللجان الذائمت  - ث

ـــم الـلـجـىـــت ـــ  أسـ
 هىع اللجىت 

 )دائمت /مؤكخت(

اسم سئيس 

 اللجىت

عذد 

 أعظائها
 اخخصاصها

خ بذاًت  جاٍس

 عمل اللجىت

خ نهاًت عمل  جاٍس

اللجىت ) في خاٌ 

 واهذ اللجىت مؤكخت(

هل ًىحذ عظى 

مجلس إداسة في 

اللجىت الذائمت 

 )وعم/ال(

إسفاق حضىيل 

 اللجىت
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 بيان أعظاء مجلس إداسة الجمعيت :  - ر

 (5) أػضبء اجملهظ

 د/ ػهً حمًذ ػهً ػطٍف الاسم

ت  5335555071 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  1/7/1387 جاٍس

 دكخىساة املؤهل

 وصاسة انخؼهٍى حهت العمل الشسميت

 ببدلغبسحت واحلشديذٌش انخؼهٍى  املسمى الىظيفي

 0505772584 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  dahmanf@hotmail.com البًر
 سئٍظ جمهظ اإلداسة الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ   11/11/1437 الالخداقجاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت امللش الشئيس

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(العظى  

 

 (4) أػضبء اجملهظ

 أمحذ ػبذ اهلل أمحذ حكًً الاسم

ت  5331344544 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  1/7/1383 جاٍس

 بكبنىسٌىط املؤهل

 يخمبػذ حهت العمل الشسميت
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 يخمبػذ املسمى الىظيفي

 3133780841 سكم الجىاٌ

ذ   ahmedhakmy@gmail.com الالىتروويالبًر
 َبئب انشئٍظ الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ الالخداق  11/11/1437 جاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت امللش الشئيس

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان في خالت 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى العظى  مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 (0) أػضبء اجملهظ

 ػهً ػبذ انشمحٍ ثببج جنًً الاسم

ت  5338553753 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  1/7/1388 جاٍس

 بكبنىسٌىط املؤهل

 يخمبػذ حهت العمل الشسميت

 يخمبػذ املسمى الىظيفي

 0504794060 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  ali-najmi2016@outlook.sa البًر
 ادلغؤول ادلبيل الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ الالخداق  11/11/1437 جاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( في مىؼلت امللش الشئيسهل العظى مليم 

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى العظى  مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(
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 (3) أػضبء اجملهظ

 د/ حمًذ ػهً أمحذ لحم الاسم

ت  5357553515 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  1/7/1392 جاٍس

 دكخىساة املؤهل

 وصاسة انخؼهٍى حهت العمل الشسميت

 يششف حشبىي املسمى الىظيفي

 0505771363 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  mohdgohal@gmail.com البًر
 ػضى الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ الالخداق  11/11/1437 جاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت امللش الشئيس

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان 

 السبب
اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظال حىجذ   

 َؼى العظى  مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 

 (1) أػضبء اجملهظ

 أمحذ ػبذ اهلل حيىي ضبيشي الاسم

ت  5345370380 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  15/6/1395 جاٍس

 بكبنىسٌىط املؤهل

 وصاسة انخؼهٍى حهت العمل الشسميت

 ٌش جمًغ انخحفٍظ بأحذ ادلغبسحتيذ الىظيفياملسمى 
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 3184080353 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  Damry5@hotmail.com البًر

 ػضى الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ الالخداق  11/11/1437 جاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت امللش الشئيس

لت   حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( الالخداقػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى العظى  مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 

 (5) أػضبء اجملهظ

 ػهً إبشاهٍى ػهً طىهشيد/  الاسم

ت  5313888333 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  1/7/1398 جاٍس

 دكخىساة املؤهل

 جبيؼت جبصاٌ حهت العمل الشسميت

 حمبضش املسمى الىظيفي

 3113111501 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  alitohari2@gmail.com البًر
 ػضى الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ   11/11/1437 الالخداقجاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت امللش الشئيس

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(العظى  
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 (7) أػضبء اجملهظ

 أمحذ حمًذ أمحذ خبل انؼبذيل الاسم

ت  5333133583 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  1/1/1391 جاٍس

 بكبنىسٌىط املؤهل

 وصاسة انخؼهٍى حهت العمل الشسميت

 يؼهى املسمى الىظيفي

 3133173483 سكم الجىاٌ
ذ الالىترووي  alapdale@hotmail.com البًر
 ػضى الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ الالخداق  11/11/1437 جاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت امللش الشئيس

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان في خالت 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى العظى  مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 

 (3) أػضبء اجملهظ

 يىعى عهًبٌ يىعى خرباين الاسم

ت  5313353333 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد   جاٍس

 يبجغخري املؤهل

 فشع وصاسة انشؤوٌ اإلعاليٍت حهت العمل الشسميت

 َبئب ادلذٌش املسمى الىظيفي

 3111745333 سكم الجىاٌ
ذ الالىترووي   البًر
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 ػضى الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ الالخداق  11/11/1437 جاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( الشئيسهل العظى مليم في مىؼلت امللش 

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى العظى  مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 (8) أػضبء اجملهظ

أبى مشهت كشٌشيأمحذ بٍ ػهً  الاسم  

ت  5335353035 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  21/11/1431 جاٍس

 بكبنىسٌىط املؤهل

 هٍئت األيش ببدلؼشوف وانُهً ػٍ ادلُكش حهت العمل الشسميت

 يغبػذ ادلذٌش انؼبو املسمى الىظيفي

 3150141505 سكم الجىاٌ
ذ الالىترووي  ahmedali2817@gmail.com البًر
 ػضى الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ الالخداق  11/11/1437 جاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت امللش الشئيس

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان في خالت هىن الالخداق 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى العظى  مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(
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 (10) أػضبء اجملهظ

 حمًذ ػبذِ ػهً كشٌشي الاسم

ت  5331158038 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت

 ركش الجيس

خ امليالد  7/9/1397 جاٍس

 بكبنىسٌىط املؤهل

 فشع وصاسة انشؤوٌ اإلعاليٍت جببصاٌ حهت العمل الشسميت

 يىظف املسمى الىظيفي

 3135303357 سكم الجىاٌ
ذ الالىترووي  abuazzzam@hotmai.com البًر

 ػضى الىظيفت باملجلس

عُىاث 3 مذة الخذمت باملجلس  

خ الالخداق  11/11/1437 جاٍس

 ال امليافأة إن وحذث

 َؼى )وعم/ال( مىؼلت امللش الشئيسهل العظى مليم في 

لت الالخداق  حؼٍني يٍ انىصاسة )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان 

 السبب
 ال حىجذ اَخخبببث ولج االنخحبق ببجملهظ

 َؼى العظى  مسخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 

 :  مجلس إلاداسة  املؤسست مً كبل / املؤكخت اللجان الذائمت  - ث

أســـــــم 

 الـلـجـىـــت

 هىع اللجىت 

)دائمت 

 /مؤكخت(

اسم سئيس 

 اللجىت

عذد 

 أعظائها
 اخخصاصها

خ بذاًت  جاٍس

 عمل اللجىت

خ نهاًت عمل  جاٍس

اللجىت ) في خاٌ 

واهذ اللجىت 

 مؤكخت(

هل ًىحذ 

عظى مجلس 

إداسة في اللجىت 

الذائمت 

 )وعم/ال(

إسفاق حضىيل 

 اللجىت
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  اللجىت الخىفيزًت املىىهت مً مجلس إلاداسة  -ج

 سئيس   أســـــــم

 الـلـجـىـــت

عذد 

 أعظائها

كائمت بأعظاء 

 اللجىت 

املهام 

املفىض 

 فيها 

 صالخياتها
خ بذاًت  جاٍس

 عمل اللجىت

خ نهاًت عمل  جاٍس

اللجىت ) في خاٌ 

واهذ اللجىت 

 مؤكخت(

إسفاق حضىيل 

 اللجىت

        

        

 

   املذًش الخىفيزي -ج

 ادلذٌش انخُفٍزي

 أمحذ حغني إبشاهٍى يببسكً الاسم 

ت   5334875333 سكم الهٍى

 عؼىدي الجيسيت 

خ امليالد   هـ43/0/5353 جاٍس

 سجم الجيس : سحل /امشأة 

 بكبنىسٌىط املؤهل 

 5 سىىاث الخبرة 

 كهً دوام )هلي /حضئي(

 33 ساعاث العمل ألاسبىعيت 

)
ً
  املسمى الىظيفي )في خاٌ وان الذوام حضئيا

 سٌبل 0333 الشاجب الضهشي 

 اجلًؼٍت الجهت التي جخدمل الشاجب 

 5 مذة خذمخه في الجمعيت 

 ال الاحخماعيت )وعم/ال( بالخأميىاثمسجل 

  إسفاق مىافلت الىصاسة على حعيين املذًش الخىفيزي

 جبصاٌ العىىان : املىؼلت 

 أحذ ادلغبسحت املذًىت 

 ادلزنو الحي 

 ادلطهغ الضاسع 
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 4413 سكم املبنى

ذ   73 صىذوق البًر

ذي   35540 الشمض البًر

 5045 الشكم إلاطافي 

 3133431348 سكم الجىاٌ 

ذ إلالىترووي   ahmed.mobarki2@gmail.com البًر

 

   املىظفىن بالجمعيت  -د

ت الاسم  املسمى الىظيفي املؤهل الجيسيت الجيس سكم الهٍى
 الذوام  

 )هلي/حضئي(

ساعاث 

العمل 

 ألاسبىعيت

الشاجب 

 الضهشي 

الجهت التي 

جخدمل 

 الشاجب

وسبت 

مساهمت 

الىصاسة في 

الشاجب إن 

 وحذث

مذة 

سىىاث 

خذمخه 

 بالجمعيت

إحمالي 

سىىاث 

 الخبرة

مسجل 

 بالخأميىاث

 )وعم/ال(

أمحذ حغني 

يببسكًإبشاهٍى   
 ال 1 عُت  اجلًؼٍت 3000 40 كهً يذٌش حُفٍزي بكبنىسٌىط عؼىدي ركش 5334875333

مسري ػهً ػًش 

 كشٌشي
عُت 4  اجلًؼٍت 1500 20 جضئً حمبعب بكبنىسٌىط عؼىدي ركش 5355073173  ال 2 

ػبذ اهلل حمًذ 

 حمغٍ ػشٌشً
 بكبنىسٌىط عؼىدي ركش 5313533458

يىظف حًٍُت 

 ادلىاسد
 ال 1 عُت  اجلًؼٍت 3000 40 كهً

ػهً ػهً  حغٍ

 أيذاوٌت
  اجلًؼٍت 2000 40 كهً حبسط أيٍ ثبَىي عؼىدي ركش 5337113383

51 

 عُت
 َؼى 15

َغٍى أخخش أبى 

 انمبعى
  اجلًؼٍت 3000 40 كهً يخشجى بكبنىسٌىط هُذي ركش 4401105373

51 

 عُت
 َؼى 15

مجٍم ػهً حغني 

 خبٌ
  اجلًؼٍت 2600 40 كهً يخشجى دبهىو بُغبيل ركش 4443054535

54 

 عُت
 َؼى 12

 

 ( غير وافي ) (  وافي     ) عذد العاملين بالجمعيت:

 لهت دػى ادلىاسد ادلبنٍت: ببسب
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 الحىهمت وإلاداسة وإلافصاح .4

ت الهيئت - أ ت الخىظيماث و إلاداٍس  إلاداٍس

 :العمىميت الجمعيت .1

 .امشأة(       )      .( سحل07)   : العذد إلاحمالي:  عامال بذاًت في العمىميت الجمعيت أعظاء عذد إحمالي

 .امشأة(     )       .( سحل07)   العذد إلاحمالي: : عامال نهاًت في العمىميت الجمعيت أعظاء عذد إحمالي

ادة/هلص )     :مً بذاًت السىت ألاعظاء عذد في احمالي الخغير  ( عظى     ٍص

 

  : العادياحخماع الجمعيت العمىميت   .2

 

سكم 

 الاجخماع 

الىؽف  عذد الحظىس  جاسيخه

الخـصيلي 

بالحظىس 

واملىىبين ومً 

) ًبين  هاب عنهم

ؿيه جاسيخ 

الخداق العظى 

 وهىع العظىيت (

إسؿاق  علذ الاجخماع مً

دظش م

 الاجخماع

إسؿاق 

مدظش 

ؿشص 

ألاصىاث 

في خاٌ  –

جم 

 الخصىيذ 

هل جم جضويذ 

الىصاسة بالىؽىؾ 

واملحاطش الخاصت 

 الجمعيتباجخماع 

العمىميت خالٌ 

 
َ
خمعت عؽش ًىما

 مً جاسيخ الاجخماع 

 الذعىة هيابت أصالت

 ألاولى

 الذعىة

 الثاهيت

لم 

 ًىخمل

        1 41 هـ55/0/5334 5

           

 

ذ مً الجمعيت العمىميت أعظاء بعع مىع جم هل  شخصيت؟  مصلحت لىحىد ثاللشاسا بعع على الخصٍى

 ( ال)( وعم )

 

 مالخغاث العبب اظم العظى
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 (ال ( وعــــم             )  )عادًت:   غير عمىميت حمعيت احخماعاث هل علذث .3

 

سكم 

 الاجخماع
 جاسيخه

عذد 

 الحاطشيً

إسؿاق الىؽف 

بالحظىس  الخـصيلي

واملىىبين ومً هاب عنهم 

)ًبين ؿيه جاسيخ الخداق 

 العظى وهىع العظىيت (

 الطالبت الجهت

الىصاسة، )

 مجلغ

% 52إلاداسة،

مً الجمعيت 

 العمىميت

 ظبب الاجخماع
إسؿاق 

 املحظش

إسؿاق 

مدظش 

ؿشص 

ألاصىاث 

في خاٌ جم 

 الخصىيذ

هل جم جضويذ الىصاسة 

بالىؽىؾ واملحاطش 

الخاصت باجخماع 

العمىميت خالٌ  الجمعيت

 مً 
َ
خمعت عؽش ًىما

 جاسيخ الاجخماع

 انىصاسة  03 هـ55/0/5334 5
يُبلشت انالئحت 

 األعبعٍت نهجًؼٍت
   

 

 :املىىهت مً كبل الجمعيت العمىميت   اللجان الذائمت  .4

لت الدضغيل وفعاليت اللشاساث  ؟  )    ( وعم    )     ( ال خلذ اللجان الغشض مً جىفيزها مً خيث اهخظام الاحخماعاث وػٍش

سكم  اللجىت

 الاجخماع

 جم إسؿاق املحظش أهم اللشاساث جاسيخه

 )وعم/ال(

     

 

 

 :إلاداسة مجلس .5

 لالئدت ألاساسيت للجمعيت  
ً
  ( 9)عذد أعظاء مجلس إلاداسة ػبلا

َ
 عظىا

 ( 5)املحلم للىصاب الىظامي لعلذ احخماعاث مجلس إلاداسة  ألادوىالحذ 
ً
 عظىا

 سىىاث( 4)دوسة مجلس إلاداسة 
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 جمهظ اإلداسة

ً مجلس إلاداسة الحالي خ جىٍى  هـ55/55/5307 جاٍس

خ اهتهاء دوسة مجلس إلاداسة الحالي  هـ3/54/5334 جاٍس

 53 عذد أعظاء مجلس إلاداسة الحالي

 
ً
ادة/هلص(عظىا  (5صٌبدة ) الخغير في عذد ألاعظاء عً الالئدت )ٍص

 بغبب انخؼٍني يٍ انىصاسة ألاعظاءسبب الخغير في عذد 

 ال ٌىجذ عذد املىخخبين مً الجمعيت العمىميت

 53 مً الىصاسة املعيىينعذد 

 َؼى ؟ت باسخثىاء مً وافلذ لهم الىصاسةحميع أعظاء مجلس إلاداسة ليسىا مىظفين داخل الجمعي

 اإلداسة يٍ انىصاسةلشاس حشكٍم جمهظ  إسفاق مىافلت الىصاسة ليل مىظف مً مجلس إلاداسة

 

 م(2222)العام احخماعاث مجلس إلاداسة خالٌ  .6

 أهم اللشاساث إن وجذث جاسيخه سكم الاجخماع

جم 

جىـيزها 

 )وعم/ال(

ظبب 

عذم 

 الخىـيز

جم إسؿاق 

 املحظش

 )وعم/ال(

 كائمت الحظىس 

 هـ15/2/1441 (1)

  ػهى حؼًٍى يذٌش يشكض انخًٍُت  مت االطالع

 ببدلىائًت.وادلىافمت ػهى انبذء 

  مت االطالع ػهى انالئحت األعبعٍت ومتج

 ادلىافمت ػهٍهب.

  حكهٍف انذكخىس/ حمًذ ػهً لحم يذٌشًا

 ػبيب نهجًؼٍت بذوٌ يكبفأة يبنٍت.

 مىجىدة مىجىد  وعم

 هـ11/7/1441 (2)

  ادلىافمت ػهى إلبيت بشَبيج دلبئك

 سيضبٍَت.
  حكىٌ انهجُت انؼهًٍت يٍ انشٍخ أمحذ

أمحذ ضبيشي وانشٍخ ػهً حكًً وانشٍخ 

انُجًً ببخخٍبس اٌَبث ويغبئم اإلميبٌ يف 

 اٌَبث.

 مىجىدة مىجىد   وعم

 هـ51/1/1445 ( 3)

  ادلىافمت ػهى اخلطت انخشغٍهٍت نهجًؼٍت

 هـ.5334نؼبو 

  ًًحكهٍف ادلغؤول ادلبيل انشٍخ/ ػهً انُج

 بىضغ آنٍت نذػى يششوع انشهذاء.

 مىجىدة مىجىد  وعم

 

 شخصيت؟  مصلحت الحظىس/الىلاش/الخصىٍذ في بعع الاحخماعاث لىحىد مً إلاداسة مجلس أعظاء بعع مىع جم هل

 ( ال)       ( وعم    )

 

 جاسيخه سكم الاجخماع
 هىع املىع

 خظىس/هلاػ/جصىيذ

مىطىع اللشاس/الاجخماع الزي 

 خصل ؿيه املىع

اظم 

 العظى
 العبب
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ت الخىظيماث  -7  :إلاداٍس

جفىٍع أي مهمت مخعللت باخخصاصاث مجلس إلاداسة هما هصذ عليها الالئدت الخىفيزًت  ألشخاص خاسج الجمعيت أو هل جم 

 ( الصشواث أخشي  )( وعم     )

 املهمت، والجهت املفىطت والسبب؟  جىطيذ ًجب وعم،إلاحابت  واهذ إرا

 جاسيخ نهاًت الخـىيع  جاسيخ بذاًت الخـىيع  ظبب الخـىيع  الجهت املـىطت  املهام املـىطت ؿيه 

     

     

     

     

 

 ( ال) وكع جدىٌ في صشف أو استهالن أصىٌ الجمعيت سىاء الىلذًت أو الثابخت أو املخىللت؟     )       ( وعم هل

 حعبئت الجذٌو الخالي ليل خالت:  ًجب وعم،إلاحابت  واهذ إرا

 ٌ صشؾ أمىاٌ أو اظخخذامها  في  / اخخالط ) هىع الخدى

صشؾ أمىاٌ أو اظخخذامها في ػير  / مجاٌ ػير مصشح

 ( ما خصصها له املخبرع دون علمه

 ٌ ظبب  املبلؽ املحٌى أو كيمخه جاسيخ الخدى

 ٌ  الخدى

الاجشاء 

 املخخز

     

 

 ( جدىٍل   )        ( هلذا   )     ( صيياث بىاسؼت: ) الجمعيت أمىاٌ مً الصشف ًخم

  الصشف خالت في
ً
 :الصشف وأوحه املىصشف املبلغ إحمالي ًىضح هلذا

 

 الجهت املسخفيذة مجاٌ الصشف املبلغ املصشوف هلذا

    

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 21

 

 

 اللىائذ  - ب

 إسفاق )وعم/ال( اللىائذ

  وعم الالئدت ألاساسيت للجمعيت مدذزت ومعخمذة

ت بالجمعيت وحضخمل على سلم ألاحىس  جىحذ الئدت للمىاسد البضٍش

 نهاًت الخذمت ةافأيوموالتركياث  ثيافئاواملوالشواجب 
  وعم

الئدت لصشف املساعذاث العيييت والىلذًت ، معخمذة مجلس  جىحذ

 إلاداسة
  ال

هل جىحذ آليت مدذدة لخدذًذ ساجب املذًش الخىفيزي واملىظفين 

ارا واهذ إلاحابت ال، فما عي الاليت التي خذد  الجمعيت؟ الليادًً في

 ي؟ الخىفيزبها ساجب املذًش 

  وعم

   أخشي 

 

ت :  السجالث -ث  إلاداٍس

 الخاليت:  السجالث الجمعيت حسخخذم

هل حعخخذمه الجمعيت  السجل 

 )وعم/ال(

 مالخغاث

السجالث 

 إلاداسيت

  وعم في الجمعيت العمىميت  العظىيت سجل

  وعم اجخماعاث الجمعيت العمىميت  سجل

  وعم اجخماعاث مجلغ إلاداسة  سجل

  ال اللجان الذائمت واملؤكخت  سجل

السجالث 

 الـىيت

  وعم سجل اليؽاطاث

املعخـيذًً مً املعاعذاث املاليت سجل 

والعيييت ًخظمً الخالي : ) اظم املعخـيذ ، 

وسكم هىيخه ، وجيعيخه ، ومجاٌ املعاعذة 

هـ"ظذاد اًجاس /هـالت /جشميم" وجاسيخ 

املعاعذة ،وهىع الذعم " عيني أو مادي " ومبلؽ 

املعاعذة ، وطشيلت الدعليم " ؼيً/هلذ 

 (  /جدىيل / اظخالم ارا وان الذعم
ً
 عيييا

 وعم
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 :ج ـ السياساث

 إسؿاق )وعم/ال( هل لذي الجمعيت ظياظت مىخىبت ومعخمذة مً مجلغ إلاداسة ٌ: 

  وعم ظياظت حعاسض املصالح  

  وعم ظياظت إلابالغ عً املخالـاث وخماًت ملذمي البالػاث 

  وعم ظياظت خصىصيت البياهاث 

  وعم ظياظت الاخخـاظ بالىثائم وإجالؿها 

  وعم ظياظت جمع الخبرعاث 

  وعم ظياظت آلياث الشكابت والاؼشاؾ على املىغمت وؿشوعها ومياجبها وجلييمها 

  وعم ظياظت مصـىؿت الصالخياث بين مجلغ إلاداسة وإلاداسة الخىـيزًت 

  وعم ظياظت الخعامل مع الؽشواء املىـزًً وألاطشاؾ الثالثت 

  وعم ظياظت كىاعذ العلىن 

  وعم ظياظت إداسة املخطىعين 

  وعم مؤؼشاث الاؼدباه بعملياث ػعيل ألامىاٌ وجشائم جمىيل إلاسهاب 

  وعم ظياظت الىكاًت مً عملياث ػعل ألامىاٌ وجشائم جمىيل إلاسهاب 

   أخشي ......

 

 :د ـ إلافصاح

 :  هم الجمعيت أسصذة مً بالسحب املفىطين

 ادلُصب مبجهظ االداسة االعى

 سئيس مجلس إلاداسة علي دمحم علي عطيف د/

 هائب الشئيس أخمذ عبذ هللا أخمذ خىمي

 املسؤوٌ املالي علي عبذ الشخمً ثابذ هجمي
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 :الخاليت الىزائم عًإلافصاح  خميف ًه

مىكع  

 الجمعيت

ـصح 
ُ
ج

مباؼشة 

 عىذ الطلب

ال ًـصح 

 عنها

 ال جىجذ

     بالجمعيت الخاصت الحىهمت و الخىغيم وثائم

     الىمىرج الؽامل 

     املصالح جظاسب ظياظت

     املاليت اللىائم

     وإجالؿها بالىثائم الاخخـاظ و الخصىصيت ظياظت

     إلاداسة مجالـغ أعظــاء أظماء

     الخىـيزي  املذًش ساجب

     أظماء املىعـين الليادًين في الجمعيت

     الجمعيت وثائم و بسجالث الاخخـاظ عً املعؤوٌ الشخص وهاجف وعىىان اظم

     الخلشيش العىىي 

 ( وعم   ) ( ال املخؼىعين ؟ ) هل لذي الجمعيت وخذة مخخصصت في إداسة

 سكم الجىاٌ اظم املعؤوٌ عً الىخذة
إجمالي عذد ظاعاث  عذد املخطىعين خالٌ هزا العام

 إهار رهىس  املخطىعين

 465 33 95 2524927992 مدعً عشيش يعبذ هللا دمحم 
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ت او عائليت عالكت هاملىظفين الليادًين ل او املذساء مً أعظاء مجلس إلاداسة أو أخذ ًىحذ هل عظى مجلس إداسة أو مذًش  مع ججاٍس

 ( ال)       ( وعم           )  ؟ الجمعيت في اخش أو مىظف كيادي

 مىصبه ري الصلتاظم املىعف  مىصبه اظم املىعف
 هىع العالكت

 )ججاسيه /عائليت(

جـصيل 

 العالكت

       

      

      

 

هظير خذماث أو مىخجاث كذمها للجمعيت )باسخثىاء مجلس إلاداسة حميع املبالغ املاليت التي جللاها أي عظى في  ًشجى إلافصاح عً 

 في مجلس إلاداسة إن وحذث ( ورلً خالٌ السىىاث ألاسبعت املاطيت 
ً
 إن وحذ :   –حعىٍظاجه التي ًخللها باعخباس عمله عظىا

 الخاسيخ  ظببه  كيمت املبلؽ الزي جللاه  اظم عظى املجلغ

    

 

ت حعامالث للاء الجمعيت مً ماليت حعىٍظاث جللذ التي ما الجهاث  .وحذث إن ، الجمعيت مع (الخ ،مىخجاث خذماث جلذًم) ججاٍس

 : إن وحذ  الخعىٍع كيمت رهش و الخذمت وصف مع 10000 فىق  التي املبالغ)

 

 الخعىيعكيمت  وصف الخذمت الجهت
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ت جمذ بين عظى مجلس إلاداسة ومؤسس أو عظى مجلس أو مذًش مؤسست ماهدت جمىذ ًشجى إلافصاح عً  أي صفلاث ججاٍس

 إن وحذ :  –الجمعيت خالٌ السىىاث ألاسبعت املاطيت 

 

عظى اظم 

 املجلغ

اظم الطشؾ الثاوي 

 ري العالكت

اظم الجهت الذاعمت اليذ ًشجبط 

 بها الطشؾ الثاوي

جاسيخ بذاًت 

 الصـلت

جاسيخ اهتهاء 

 الصـلت

كيمت 

 الصـلت

      

 

 ( ال هل جللذ الجمعيت مبالغ مً حهاث خاسج  اململىت ؟ )    ( وعم   )

 إجمالي املبلؽ  الؼشض مً املبلؽ )إعاهت /خذمت/أخشي (  الذولت التي جلع ؿيها الجهت  الجهت  اظم 
إسؿاق مىاؿلت 

 الىصاسة 

     

 

  إن وحذ :  –دوليت  مؤسساثًشجى إلافصاح عً الخعاكذاث أو الضشاواث أو الاجفاكياث مع دٌو أو مىظماث أو 

التي  الجهتاظم 

 جم الخعاكذ معها
  العالكت الؼشض مً  الذولت التي جلع ؿيها الجهت 

إسؿاق مىاؿلت 

 الىصاسة 

إسؿاق مىاؿلت 

  الجهت املخخصت 

     

 

 إن وحذ :   –ًشجى إلافصاح عً العلاساث والاسدثماساث الخاصت بالجمعيت  

 الليمت املاليت  هىع العلاس /الاظدثماس
إسؿاق مىاؿلت الجمعيت العمىميت أو مجلغ إلاداسة بخـىيع 

 الجمعيت العمىميت 

 )الصً مىجىد( أوؽئذ كبل هغام الجمعيت العمىميت 1222222 مياجب إداسيتمبنى 

 أوؽئذ كبل هغام الجمعيت العمىميت )الصً مىجىد(  1522222 وكف ظىنيمبنى 

 أوؽئذ كبل هغام الجمعيت العمىميت )الصً مىجىد( 6222222 مؽشوع الؽهذاء )هماء(
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 البرامج وألاوضؼت  .5
 ماهي مهمت )سسالت ( الجمعيت التي حعمل على جدليلها : 

 .دعوة الناس إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة، وفق منهج السلف الصاحل، ودعوة غري املسلمني، ونشر مساحة اإلسالم والوسطية واالعتدال انشعبنت:

 لالئدت 
ً
  ألاساسيت:ماهي أهذاف الجمعيت وفلا

 تعليم املسلمني أصول دينهم وتعميق روابط األخوة فيما بينهم. -6
 ، و الطاعة لرسولو صلى اهلل عليو وسلم، وألويل األمر.العمل على حتقيق الطاعة هلل  -5
 احملافظة على الفطرة بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة ومفهومها، ومحايتها.  -4
 إحياء السنة، ونشرىا، وإماتة البدعة، والتحذير منها، وربط الناس مبنهج السلف الصاحل.  -3
 راط والتفريط.محاية اجملتمع من الغلو والتطرف، واإلف  -1
 نشر العلم النافع، وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقاً.  -6
 تعزيز روابط االنتماء واملواطنة بني أفراد اجملتمع.  -0
 العمل على مكافحة االحنراف الفكري وبيان آثاره وأضراره.  -5
 تأصيل معىن الوالء والرباء الشرعيني لدى املسلمني وفق املنهج الصحيح.  -4

 ، وإقامة الدروس واحملاضرات واللقاءات هلم.تعليم الوافدين من دول شىت مبادئ الدين والعقيدة  -67
 دعوة غري املسلمني للدخول يف اإلسالم، وتعريفهم بو، وبيان حماسنو هلم. -66
 سالم لدى غري املسلمني ورد الشبهات املثارة حولو.اإل نتصحيح املفاىيم املغلوطة ع  -65
 وغريىا. واملسابقات إقامة الدروس واحملاضرات والكلمات والزيارات والندوات والدورات وامللتقيات -64
 العناية باملسلمني اجلدد، وتعلميهم أصول الدين احلنيف، والتواصل معهم. -63
 .يسبق هلم ذلك من املسلمنيإقامة رحالت احلج والعمرة للمسلمني اجلدد، وملن مل  -61

 : بيان بالبرامج وألاوضؼت والخذماث التي جلذمها 

هىع البرهامج أو اليضاغ أو 

 الخذمت
 وصف للبرامج والخذماث واليؽاطاث

إحمالي عذد 

 املسخفيذًً
 املصشوفاث إلاًشاداث

هل 

البرهامج 

طمً 

هؼاكت 

الخذمت 

 الجغشافي 

في خاٌ وان 

البرهامج خاسج 

هؼاكت الخذمت 

الجغشافي ) إسفاق 

 مىافلت الىصاسة ( 

النهش الجاسي في صشح 

 صحيذ البخاسي 

برنامج علمي يقوم على بيان مكانة صحيح البخاري، وأنو 
أصح الكتب بعد كتاب اهلل، ويتحدث عن سرية مؤلفو، 
ومنهجو يف كتابة األحاديث، وجهده يف طلب احلديث، 
والربنامج مكون من حماضرات ودروس علمية، ودورات أولية، 
ومسابقة علمية مجيعها من صحيح البخاري تتناسب مع  

 كافة شرائح اجملتمع.

200 
49970 

اٌ  ٍس

49970 

اٌ  ٍس
 وعم

 

 هذاًت وسعاًت
قامج شعبت حىعيت اجلانياث باملكخب بإعذاد بزنامج هذايت 

انربنامج املخنىع يف ورعايت السخهذاف اجلانياث من خالل هذا 

.فعانياحه واهلادف يف خمزجاحه  
500 

25000 

 لاير

25000 

 لاير
 وعم

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 27

 

 

 مفاجيذ الخير

يخم اسخهذف كم جانيت خالل شهز كامم بربربامج دعىيربت نىعيربت    

مربربربن ةهبربربربت انعهربربربم املربربربلههو شربربربزعيا  نيكىنربربربىا    05نخخربربربزيج عربربربذد 

يف انشربربزكت  ممفرباحي  نهخربع عهربه لهربربانيهم يف بهربذاالم وسمال هرب     

 ويكىنىا عىنا  نهجمعيت يف انذعىة اىل اهلل بو رفقا هم .

وسربربيكىا انربنربربامج  خربربىع عهربربه عربربذة فعانيربرباث منربربها انربربذروص      

انعهميربربربت واملنخجربربرباث انذعىيربربربت واملتربربربابقاث انخعهيميربربربت وانشيربربرباراث  

اهلادفربربت خربربالل فخربربزة انبقربربات يف مقربربزاث انتربربكن بتربرببب جا  ربربت     

 كىرونا.
 

50 
30000 

 لاير

30000 

 لاير
 وعم

 

 مضشوع دعىحي

احتٌاج محافظة أحد المسارحة لتأسٌس كٌان 
نسائً نوعً لتفعٌل الدور الدعوة النسائٌة فً 
أوساط المجتمع وتمكٌن الفتٌات من الحصول 
على إثراء معرفً وعلمً ٌنطلق من مقر مهٌأ 
لهم ٌحتوي على خدمات نوعٌة ووسائل تقنٌة 

 حدٌثة وبإدارة نسائٌة مؤهلة

60 
198000 

 لاير

198000 

 لاير
اٌ  ٍس

 

 

 

  بيان بىىع املساعذاث التي جلذمها الجمعياث للمسخفيذًً وحجمها

إحمالي عذد  عذد املسخفيذًً هىع املساعذاث

 املسخفيذًً

 احمالي مبلغ املساعذاث

 غير سعىدًىن  سعىدًىن 

     مساعذاث أًخام

     أساملمساعذاث 

     مؼللاثمساعذاث 

     ظشوف خاصتمساعذاث 

     عيييتمساعذاث 

     اخشي 

     املجمىع

 

 

 

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 28

 

 

ت ببيان بال جىعىٍت في اللىائذ وألاهظمت ، مخاػش غسل ألامىاٌ وحشائم ، رامج الذاخليت امللذمت للعاملين في الجمعيت ) بشامج جؼىٍٍش

 :جمىٍل إلاسهاب ( 

 جاسيخ البرهامج  ملذم البرهامج  اظم البرهامج 

الـئت املعتهذؿت ) الجمعيت العمىميت 

/مجلغ إلاداسة / الاداساث الليادًت / 

 العاملين ( 

إسؿاق هؽف 

 الحظىس 

مخاطش ػعل ألامىاٌ وجشائم 

 جمىيل إلاسهاب

د/ دمحم علي أخمذ 

 كدل
  العاملىن في الجمعيت هـ19/8/1442

 

 (  وعم      )      ( ال  ، حسليمه ؟ )هل جم اعخماد الىمىرج الاصمل مً كبل مجلس إلاداسة كبل 

 

 


