
 

 

 

 

 انًُورج انشبيم نجٍبَبد اجلًعٍبد األههٍخ 

 ثبملًهكخ انعشثٍخ انغعودٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات يف حمافظة أحد املسارحة

(3348االجتامعية برقم )مسجلة بوزارة املوارد البرشية والتنمية   



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 2

 

 

 

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 
 

 ألاظاظُت للىمىرج الؽامل لبُاهاث الجمػُاث ألاهلُت  ثالبُاها -1

 د/ حمًذ عهً أمحذ قحم  اظم ممثل الجمػُت في حػبئت وصحت بُاهاث الىمىرج :  -1

 3131775050 سكم حىاٌ ممثل الجمػُت :  -2

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

خ باملُالدي ( :  -4  م2222بُاهاث الىمىرج لػام )الخاٍس

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

 للجمعيت(أهني مسٌى مً كبل مجلـ إلاصاعة بخعبئت بياهاث الىمىطج )إكغاع: أكغ أها املمثل أعاله 

 البُاهاث ألاظاظُت للجمػُت ألاهلُت  -2

 البُاهاث الدسجُلُت والذًمىغشافُت  - أ

  مجعٍخ انذعوح واإلسشبد وروعٍخ اجلبنٍبد يف حمبفظخ أحذ املغبسحخ: الشظمي للجمػُت الاظم -1

 دعوح املغبسحخ  : الشظمي لالظم مغاًش هىهه خالت في) للجمػُت/الفشع الؽهشة )اظم -2

  يُظًبد انذعوح واإلسشبد وانزعهٍى انذٌين  : الىىعي للجمػُت الخصيُف -3

  إهار/رهىس ( )   إهار(   )  رهىس (   )حيغ الفئاث املعتهذفت :  -4

 مجٍع انفئبد الفئاث املعتهذفت :  -5

ت للفئاث املعتهذفت -6    مجٍع انفئبد انعًشٌخ : الفئاث الػمٍش

 غير مىحىدة(  مىحىدة               )    (  )  :لجمػُتلدة حسجُل ؼهاهل ًىحذ  -7

 (0033) الجمػُت : سكم حسجُل  -8

ــــخ -9  هـ03/3/5340 : جأظِغ الجمػُت جـــــاٍس

خ اهتهاء ؼهادة الدسجُل :  -12  هـ55/3/5335 جاٍس

 ( وػم             )   ( الهل ًىحذ لىخت خاسحُت للجمػُت/الفشع:  ) -11

(اللىخت جىضح اظم الجمػُت/الفشع وامال هما هى مسجل في الىمىرج ) 

( )اللىخت جىضح سكم الدسجُل الخاص بالجمػُت/الفشع 

( اللىخت جىص غلى أن الجمػُت/الفشع خاطػت ).للمشهض الىػني لخىمُت اللؼاع غير الشبحي 
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 حمبفظخ أحذ املغبسحخ الىؼاق الجغشافي لخذماث الجمػُت :  -12

 انزًٍُخ االجزًبعٍخ جببصاٌ يشكض : مشهض الخىمُت الاحخماغُت املؽشف غلى الجمػُت   -13

 غلى الجمػُت    -14
ً
 وصاسح انشؤوٌ اإلعاليٍخ وانذعوح واإلسشبد  :الجهت املؽشفت فىُا

 بُاهاث الخىاصل  - ب

 بُاهاث الخىاصل 

 أحذ املغبسحخ ىىان الىػني ػال

 4413 سكم املبنى  

 املطهع اظم الؽاسع 

 جبصاٌ املىؼلت 

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

 املزنو الحي 

 أحذ املغبسحخ املذًىت 

ذي   35540 الشمض البًر

 5045 الشكم إلاطافي 

ذ   73 صىذوق البًر

 3113338513 سكم حىاٌ الجمػُت 

 3570583371 الهاجف 

 3570584334 الفاهغ 

 d-almusaraha.org.sa املىكؼ الالىترووي 

ذ الالىترووي   dawahahad2817@gmail.com البًر

 dawahahad1@روٌزش:  الاحخماعيخعاباث وظائل الخىاصل 

 maktab ahadفٍغجوك: 

 

 ( وػم    )     ( ال )   املىكؼ إلالُىترووي ٌػمل وكابل للذخىٌ أزىاء حػبئت الىمىرج ولِغ جدذ إلاوؽاء

ذ إلالُىترووي مفػل  ( وػم      )     ( ال )    البًر

 

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 4

 

 

 

 

 واملياجب الفشوع  - ث

 ال  (هل لذي الجمػُت فشوع ؟ )  ( وػم      )

 غذد الفشوع جدذ إداسة الجمػُت :  -

املىكؼ الجغشافي  الػىىان الفشع اظم 

ؼت(  )خٍش

سكم الخىاصل )  اظم مذًش الفشع 

 الهاجف/ الجىاٌ ( 

إسفاق مىافلت 

  الىصاسة

        

      

      

      

 

 ال  (؟ )  ( وػم      ) مياجب هل لذي الجمػُت 

 غذد املياجب جدذ إداسة الجمػُت :  -

ؼت( الػىىان الفشع اظم  سكم الخىاصل )  اظم معؤوٌ املىخب  املىكؼ الجغشافي )خٍش

 الهاجف/ الجىاٌ ( 

إسفاق مىافلت 

 الىصاسة 
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 البياهاث إلاصاعيت

ت :  -1  البُاهاث إلاداٍس

 ألاغظاء املؤظعىن :  - أ

 أمسبء األعضبء املؤعغني و

 عهً ثٍ حمًذ ثٍ عهً عطٍف 5

 أمحذ ثٍ عجذ اهلل ثٍ أمحذ عجذِ حكًً 4

 عهً ثٍ عجذ انشمحٍ ثٍ ثبثذ جنًً محذي 0

 حمًذ ثٍ عهً ثٍ أمحذ قحم 3

 حغٍ ثٍ حمًذ يُصوس دغشٌشي 1

 عٍغى ثٍ عهً حمًذ يذخهً 5

 عجذ اهلل ثٍ صبحل هبدي يذخهً 7

 

 الجمػُت الػمىمُت  بأغظاء بُان -ب 

ت الجيغ الجيعُت اظم الػظى خ املُالد سكم الهٍى خ الالخداق حهت الػمل جاٍس ذ الالىترووي سكم الجىاٌ جاٍس  البًر

هىغُت 

ت  الػظٍى

) غامل / 

مىدعب 

/فخشي/ 

 ؼهشي(

الاهخظام في 

دفؼ 

 الاؼتراواث

)مىخظم/غي

 س مىخظم/ ال 

ًىحذ سجل 

اؼتراواث 

 مدذر(

هل جم 

مىذ 

بؼاكت 

ت  غظٍى

 للػظى 

 ؟

 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 الجيغ الجيعُت اظم الػظى خ املُالد سكم الهٍى خ الالخداق حهت الػمل جاٍس ذ الالىترووي سكم الجىاٌ جاٍس  البًر

هىغُت 

ت  الػظٍى

) غامل / 

مىدعب 

/فخشي/ 

 ؼهشي(

الاهخظام في 

دفؼ 

 الاؼتراواث

)مىخظم/غي

س مىخظم/ ال 

ًىحذ سجل 

اؼتراواث 

 مدذر(

هل جم 

مىذ 

بؼاكت 

ت  غظٍى

 للػظى 

 ؟

قاسم حسني حممد 
 حمزري

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

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 
 حمزري

ه6/6/6336 متقاعد 1/7/1389 6733376444 ذكر سعودي  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 الجيغ الجيعُت اظم الػظى خ املُالد سكم الهٍى خ الالخداق حهت الػمل جاٍس ذ الالىترووي سكم الجىاٌ جاٍس  البًر

هىغُت 

ت  الػظٍى

) غامل / 

مىدعب 

/فخشي/ 

 ؼهشي(

الاهخظام في 

دفؼ 

 الاؼتراواث

)مىخظم/غي

س مىخظم/ ال 

ًىحذ سجل 

اؼتراواث 

 مدذر(

هل جم 

مىذ 

بؼاكت 

ت  غظٍى

 للػظى 

 ؟

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 
 22/4/1399 6731566644 ذكر سعودي شراحيلي

ىيئة األمر 
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 

 

 :  الجمػُت الػمىمُت املؤظعت مً كبل / املؤكخت اللجان الذائمت  - ث

ـــم الـلـجـىـــت ـــ  أظـ
 هىع اللجىت 

 )دائمت /مؤكخت(

اظم سئِغ 

 اللجىت

غذد 

 أغظائها
 اخخصاصها

خ بذاًت  جاٍس

 غمل اللجىت

خ نهاًت  غمل جاٍس

اللجىت ) في خاٌ واهذ 

 اللجىت مؤكخت(

هل ًىحذ غظى 

مجلغ إداسة في 

اللجىت الذائمت 

 )وػم/ال(

إسفاق 

حؽىُل 

 اللجىت

 دائمت لجىت إداسة املخاػش
دمحم غلي إبشاهُم 

 مدضسي
2 

وطؼ اظتراجُجُت ؼاملت إلداسة املخاػش بما ًدىاظب مؼ ػبُػت  -

ومشاحػتها وحجم أوؽؼت الجمػُت، والخدلم مً جىفُزها 

 وجدذًثها بىاء غلى املخاػش الذاخلُت والخاسحُت.

جلُُم فػالُت هظم وآلُاث جدذًذ وكُاط ومخابػت املخاػش التي  -

 كذ جخػشض لها الجمػُت لخدذًذ أوحه اللصىس بها.

ش مفصلت خٌى الخػشض للمخاػش والخؼىاث  - إغذاد جلاٍس

 امللترخت إلداسة هزه املخاػش، وسفػها ملجلغ إلاداسة.

جلذًم الخىصُاث للمجلغ خٌى املعائل املخػللت بئداسة  -

 املخاػش.

دساظت وجدلُل املخاػش التي كذ جيؽأ مً جىفُز الجمػُت لبػع  -

ػها، وسفؼ ما جخىصل إلُه ملجلغ إلاداسة.  مؽاَس

 وػم ---- م14/9/2222
غىذ 

اسة  الٍض
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ـــم الـلـجـىـــت ـــ  أظـ
 هىع اللجىت 

 )دائمت /مؤكخت(

اظم سئِغ 

 اللجىت

غذد 

 أغظائها
 اخخصاصها

خ بذاًت  جاٍس

 غمل اللجىت

خ نهاًت غمل  جاٍس

اللجىت ) في خاٌ واهذ 

 اللجىت مؤكخت(

هل ًىحذ غظى 

مجلغ إداسة في 

اللجىت الذائمت 

 )وػم/ال(

إسفاق 

حؽىُل 

 اللجىت

 دائمت اللجىت الػلمُت
د/ صلش أخمذ 

 غؼُف ػىهشي 
2 

جها مشاحػت  - ت وغىاٍو  ومداطشيها.البرامج الذغٍى

اكتراح بشامج الذوساث والىذواث الػلمُت املخخصصت  -

ً فحها.  واملحاطٍش

 إغذاد املعابلاث الػلمُت والىخب املىاظبت لها. -

ملابلت املترحمين الىاػلين بغير الػشبُت املخلذمين لىظائف في  -

 الجمػُت.

 وػم ---- م14/9/2222
غىذ 

اسة  الٍض

لجىت الخذكُم 

 واملشاحػت الذاخلُت
 دائمت

غلي دمحم خعً 

 ػىهشي 
2 

وطؼ وجؼبُم ظُاظه الخػامل مؼ مذكم الحعاباث الخاسجي  -

 وفم أهظمت وجىححهاث الىصاسة.

ت  - شها العىٍى مشاكبت ظالمت البُاهاث املالُت للجمػُت وجلاٍس

وهصف العىىي وسبؼ العىىي ومشاحػتها هجضء مً غملها 

 الػادي خالٌ العىت.

والشكابت الذاخلُت وإداسة املخاػش  مشاحػت أهظمت الشكابت املالُت -

 في الجمػُت.

مىاكؽت هظام الشكابت الذاخلُت مؼ إلاداسة والخأهذ مً ادائها  -

 لىاحبها في إوؽاء هظام فػاٌ للشكابت الذاخلُت.

 مشاحػت العُاظاث وإلاحشاءاث املالُت واملحاظبُت في الجمػُت. -

 وػم ---- م14/9/2222
غىذ 

اسة  الٍض

املالُت لجىت املىاسد 

 والاظدثماس
 دائمت

غلي غبذ الشخمً 

 زابذ هجمي
2 

ت للعىت املالُت الجذًذة  - إلاؼشاف غلى إغذاد املىاصهت الخلذًٍش

للجمػُت وسفػها ملجلغ إلاداسة ملشاحػتها والشفؼ للجمػُت 

 الػمىمُت إلكشاسها.

ت للجمػُت وغشطها غلى  - إغذاد وصُاغت العُاظت الاظدثماٍس

 ملشاحػتها والشفؼ للجمػُت الػمىمُت إلكشاسها.مجلغ إلاداسة 

- .
ً
 مخابػت إًشاداث ومصشوفاث ألاوكاف املؤحشة خالُا

ؼ الجمػُت املحخاحت للذغم لذي سحاٌ ألاغماٌ  - م مؽاَس حعٍى

 واملؤظعاث املاهدت.

 الىظش في كُمت جأحير ألاوكاف خعب املصلحت الشاجحت والشفؼ -

 وػم ---- م14/9/2222
غىذ 

اسة  الٍض

الخخؼُؽ  لجىت

ش  والخؼٍى
 دائمت

د/ دمحم حابش 

 غؼُفي ػىهشي 
2 

ت في مجلغ إلاداسة  - اكتراح ظُاظاث ومػاًير واضحت للػظٍى

 وإلاداسة الخىفُزًت.

ت مجلغ  - إغذاد وصف لللذساث واملؤهالث املؼلىبت لػظٍى

 إلاداسة وؼغل وظائف إلاداسة الخىفُزًت.

ف أغظاء املجلغ الجذد - بػمل  وطؼ إلاحشاءاث الخاصت بخػٍش

 الجمػُت خاصت الجىاهب املالُت واللاهىهُت.

ت الىىغُت. - ؼ والبرامج الذغٍى  إغذاد ومشاحػت املؽاَس

ؼ والبرامج الىىغُت. -  مخابػت جىفُز املؽاَس

ش ملجلغ إلاداسة. - ؼ وسفؼ بخلاٍس م الذوسي للبرامج واملؽاَس  الخلٍى

 وػم ---- م14/9/2222
غىذ 

اسة  الٍض

 دائمت اللجىت الخىفُزًت
خُذس ًديى أخمذ 

 خذادي
2 

جىفُز العُاظاث واللىائذ وألاهظمت الذاخلُت امللشة مً مجلغ   -

 .إلاداسة

ةمخابػت جىفُز كشاساث مجلغ إلاداس  -   

ت   إصذاس أوامش الصشف ومشاحػتها بصىسة ؼهٍش -    

 خػللتاجخار إلاحشاءاث واللشاساث املىاظبت خٌى املىاطُؼ امل  -

العشغت في اجخار اللشاسالجمػُت والتي جدخاج ب .  

 غشض أغماٌ اللجىت وكشاساتها في الاحخماغاث الذوسٍت للمجلغ -

 وػم ---- م14/9/2222
غىذ 

اسة  الٍض
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 بُان أغظاء مجلغ إداسة الجمػُت :  - ر

 (5) أعضبء اجملهظ

 د/ حمًذ عهً أمحذ قحم الاظم

ت  5357553515 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ   1/7/1392 املُالدجاٍس

 دكزوساح املؤهل

 وصاسح انزعهٍى حهت الػمل الشظمُت

 يششف رشثوي املعمى الىظُفي

 0505771363 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  mohdgohal@gmail.com البًر
 سئٍظ جمهظ اإلداسح الىظُفت باملجلغ

عُواد 3 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ5330/ 1/ 51 جاٍس  

 روجذ ال امليافأة إن وحذث

 َعى )وػم/ال( هل الػظى ملُم في مىؼلت امللش الشئِغ

لت الالخداق  اَزخبة )اهخخاب/حػُين مً الىصاسة( ػٍش

 ـــ في خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان العبب

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 

 (4) أعضبء اجملهظ

 عهً عجذ انشمحٍ ثبثذ جنًً الاظم

ت  5338553753 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ املُالد  1/7/1388 جاٍس

 ثكبنوسٌوط املؤهل

 يزقبعذ حهت الػمل الشظمُت

 يزقبعذ املعمى الىظُفي



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 10

 

 

 0504794060 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  ali-najmi2016@outlook.sa البًر
 سئٍظ جمهظ اإلداسحَبئت  الىظُفت باملجلغ

عُواد 3 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ5330/ 1/ 51 جاٍس  

 روجذ ال امليافأة إن وحذث

 َعى )وػم/ال( هل الػظى ملُم في مىؼلت امللش الشئِغ

لت الالخداق  اَزخبة )اهخخاب/حػُين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان 

 العبب
 ـــ

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 (0) أعضبء اجملهظ

 حٍذس ثٍ حيىي أمحذ حذادي الاظم

ت  5313113558 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ املُالد هـ44/5/5334 جاٍس  

 ثكبنوسٌوط املؤهل

 وصاسح انزعهٍى حهت الػمل الشظمُت

 يعهى املعمى الىظُفي

 3130833353 الجىاٌسكم 

ذ الالىترووي  hidarhadadi@gmail.com البًر
 املغؤول املبيل الىظُفت باملجلغ

عُخ 5 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ51/1/5330 جاٍس  

 ال روجذ امليافأة إن وحذث

 َعى )وػم/ال( هل الػظى ملُم في مىؼلت امللش الشئِغ

لت الالخداق  اَزخبة الىصاسة()اهخخاب/حػُين مً  ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان 

 العبب
 ـــ

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(
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 (3) أعضبء اجملهظ

 د/ صقش ثٍ أمحذ عطٍف طوهشي الاظم

ت  5353533338 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ املُالد هـ53/5/5338 جاٍس  

 دكزوساِ املؤهل

 جبيعخ جبصاٌ حهت الػمل الشظمُت

 حمبضش املعمى الىظُفي

 3187733338 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  saot85@hotmail.com البًر
 عضو الىظُفت باملجلغ

عُخ 5 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ51/1/5330 جاٍس  

 ال َوجذ امليافأة إن وحذث

 َعى )وػم/ال( الشئِغهل الػظى ملُم في مىؼلت امللش 

لت الالخداق  اَزخبة )اهخخاب/حػُين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان 

 العبب
 ـــ

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 

 (1) أعضبء اجملهظ

 د/ حمًذ ثٍ جبثش ثٍ عطٍفً طوهشي الاظم

ت  5313335433 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ املُالد هـ5/7/5335 جاٍس  

 دكزوساِ املؤهل

 وصاسح انزعهٍى حهت الػمل الشظمُت

 يعهى املعمى الىظُفي
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 3130738455 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  tohary.2009@hotmail.com البًر

 عضو الىظُفت باملجلغ

عُخ 5 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ51/1/5330 جاٍس  

 روجذ ال امليافأة إن وحذث

 َعى )وػم/ال( هل الػظى ملُم في مىؼلت امللش الشئِغ

لت الالخداق  اَزخبة )اهخخاب/حػُين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان 

 العبب
 ـــ

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 

 (5) أعضبء اجملهظ

 قبعى ثٍ أمحذ عهً طوهشي الاظم

ت  5305575334 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ املُالد هـ5/7/5075 جاٍس  

 ثكبنوسٌوط املؤهل

 وصاسح انزعهٍى حهت الػمل الشظمُت

 يعهى املعمى الىظُفي

 3131758073 سكم الجىاٌ

ذ الالىترووي  qassaimtohri@gmail.com البًر
 عضو باملجلغالىظُفت 

عُخ 5 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ51/1/5330 جاٍس  

 روجذ ال امليافأة إن وحذث

 َعى )وػم/ال( هل الػظى ملُم في مىؼلت امللش الشئِغ

لت الالخداق  اَزخبة )اهخخاب/حػُين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان 

 العبب
 ـــ

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(
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 (7) أعضبء اجملهظ

 قبعى ثٍ حغني حمًذ حمضسي الاظم

ت  5354383514 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ املُالد هـ5/7/5080 جاٍس  

 ثكبنوسٌوط املؤهل

 وصاسح انزعهٍى حهت الػمل الشظمُت

 يعهى املعمى الىظُفي

 3130383430 سكم الجىاٌ
ذ الالىترووي  q.mohzary@gmail.com البًر
 عضو الىظُفت باملجلغ

عُخ 5 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ51/1/5330 جاٍس  

 روجذ ال امليافأة إن وحذث

 َعى )وػم/ال( هل الػظى ملُم في مىؼلت امللش الشئِغ

لت الالخداق  اَزخبة )اهخخاب/حػُين مً الىصاسة( ػٍش

خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان في 

 العبب
 ـــ

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 

 (3) أعضبء اجملهظ

 عهً ثٍ حمًذ حغٍ طوهشي الاظم
ت  5353483503 سكم الهٍى
 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ املُالد هـ5/7/5038 جاٍس  

 ثكبنوسٌوط املؤهل

 يغزشفى صبيطخ انعبو الشظمُتحهت الػمل 

 صٍذيل املعمى الىظُفي

 3133173115 سكم الجىاٌ
ذ الالىترووي  altawhari1411@gmail.com البًر
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 عضو الىظُفت باملجلغ

عُواد 5 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ51/1/5330 جاٍس  

 روجذ ال امليافأة إن وحذث

 َعى )وػم/ال( هل الػظى ملُم في مىؼلت امللش الشئِغ

لت الالخداق  اَزخبة )اهخخاب/حػُين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان 

 العبب
 ـــ

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(

 (8) أعضبء اجملهظ

 حمًذ ثٍ عهً إثشاهٍى حمضسي الاظم
ت  5333335080 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت

 ركش الجيغ

خ املُالد هـ5/7/5038 جاٍس  

 ثكبنوسٌوط املؤهل

 يزقبعذ حهت الػمل الشظمُت

 يزقبعذ املعمى الىظُفي

 3105353073 سكم الجىاٌ
ذ الالىترووي  mohammedali83@gmail.com البًر
 عضو الىظُفت باملجلغ

عُخ 5 مذة الخذمت باملجلغ  

خ الالخداق هـ51/1/5330 جاٍس  

  روجذال وحذث امليافأة إن

 َعى )وػم/ال( هل الػظى ملُم في مىؼلت امللش الشئِغ

لت الالخداق  اَزخبة )اهخخاب/حػُين مً الىصاسة( ػٍش

في خالت هىن الالخداق بالخػُين مً الىصاسة ًشجى بُان 

 العبب
 ـــ

 َعى الػظى  معخلل )وػم/ال/ال ًمىً الخدلم(
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 :  مجلغ إلاداسة  املؤظعت مً كبل / املؤكخت اللجان الذائمت  - ث

أظـــــــم 

 الـلـجـىـــت

 هىع اللجىت

)دائمت 

 /مؤكخت(

اظم سئِغ 

 اللجىت

غذد 

 أغظائها
 اخخصاصها

خ بذاًت  جاٍس

 غمل اللجىت

خ نهاًت  جاٍس

غمل اللجىت 

) في خاٌ 

واهذ اللجىت 

 مؤكخت(

هل ًىحذ 

غظى مجلغ 

إداسة في 

اللجىت 

الذائمت 

 )وػم/ال(

إسفاق 

حؽىُل 

 اللجىت

 دائمت الػلمُتاللجىت 
د/ صلش  بً أخمذ 

 ػىهشي 
2 

ت مشاحػت  - جها ومداطشيها.البرامج الذغٍى  وغىاٍو

اكتراح بشامج الذوساث والىذواث الػلمُت املخخصصت  -

ً فحها.  واملحاطٍش

 إغذاد املعابلاث الػلمُت والىخب املىاظبت لها. -

لىظائف في ملابلت املترحمين الىاػلين بغير الػشبُت املخلذمين  -

 الجمػُت.

اسة وػم  م22/3/2222  غىذ الٍض

الخخؼُؽ لجىت 

ش  والخؼٍى
 2 د/ دمحم حابش ػىهشي  دائمت

ت في مجلغ إلاداسة  - اكتراح ظُاظاث ومػاًير واضحت للػظٍى

 وإلاداسة الخىفُزًت.

ت مجلغ  - إغذاد وصف لللذساث واملؤهالث املؼلىبت لػظٍى

 إلاداسة وؼغل وظائف إلاداسة الخىفُزًت.

ف أغظاء املجلغ الجذد  - وطؼ إلاحشاءاث الخاصت بخػٍش

 بػمل الجمػُت خاصت الجىاهب املالُت واللاهىهُت.

ت الىىغُت. - ؼ والبرامج الذغٍى  إغذاد ومشاحػت املؽاَس

ؼ والبرامج الىىغُت. -  مخابػت جىفُز املؽاَس

ش ملجلغ إلاداسة. - ؼ وسفؼ بخلاٍس م الذوسي للبرامج واملؽاَس  الخلٍى

 عىض الؼياعة وػم  م22/3/2222

لجىت الخذكُم 

واملشاحػت 

 الذاخلُت

 2 غلي دمحم ػىهشي  دائمت

وطؼ وجؼبُم ظُاظه الخػامل مؼ مذكم الحعاباث الخاسجي  -

 وفم أهظمت وجىححهاث الىصاسة.

ت  - شها العىٍى مشاكبت ظالمت البُاهاث املالُت للجمػُت وجلاٍس

وهصف العىىي وسبؼ العىىي ومشاحػتها هجضء مً غملها 

 الػادي خالٌ العىت.

مشاحػت أهظمت الشكابت املالُت والشكابت الذاخلُت وإداسة  -

 املخاػش في الجمػُت.

مىاكؽت هظام الشكابت الذاخلُت مؼ إلاداسة والخأهذ مً ادائها  -

 لىاحبها في إوؽاء هظام فػاٌ للشكابت الذاخلُت.

مشاحػت العُاظاث وإلاحشاءاث املالُت واملحاظبُت في  -

 الجمػُت.

 عىض الؼياعة وػم  م22/3/2222

لجىت إداسة 

 املخاػش
 2 دمحم غلي مدضسي دائمت

وطؼ اظتراجُجُت ؼاملت إلداسة املخاػش بما ًدىاظب مؼ  -

ػبُػت وحجم أوؽؼت الجمػُت، والخدلم مً جىفُزها 

 ومشاحػتها وجدذًثها بىاء غلى املخاػش الذاخلُت والخاسحُت.

ومخابػت املخاػش جلُُم فػالُت هظم وآلُاث جدذًذ وكُاط  -

 التي كذ جخػشض لها الجمػُت لخدذًذ أوحه اللصىس بها.

ش مفصلت خٌى الخػشض للمخاػش والخؼىاث  - إغذاد جلاٍس

 امللترخت إلداسة هزه املخاػش، وسفػها ملجلغ إلاداسة.

جلذًم الخىصُاث للمجلغ خٌى املعائل املخػللت بئداسة  -

 املخاػش.

مً جىفُز الجمػُت  دساظت وجدلُل املخاػش التي كذ جيؽأ

ػها، وسفؼ ما جخىصل إلُه ملجلغ إلاداسة.  لبػع مؽاَس

 عىض الؼياعة وػم  

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 16

 

 

 :  مجلغ إلاداسة  املؤظعت مً كبل / املؤكخت اللجان الذائمت  - ث

أظـــــــم 

 الـلـجـىـــت

 هىع اللجىت

)دائمت 

 /مؤكخت(

اظم سئِغ 

 اللجىت

غذد 

 أغظائها
 اخخصاصها

خ بذاًت  جاٍس

اللجىتغمل   

خ نهاًت  جاٍس

غمل اللجىت 

) في خاٌ 

واهذ اللجىت 

 مؤكخت(

هل ًىحذ 

غظى مجلغ 

إداسة في 

اللجىت 

الذائمت 

 )وػم/ال(

إسفاق 

حؽىُل 

 اللجىت

لجىت املىاسد 

املالُت 

 والاظدثماس

 دائمت
غلي غبذ الشخمً 

 هجمي
2 

ت للعىت املالُت الجذًذة  - إلاؼشاف غلى إغذاد املىاصهت الخلذًٍش

وسفػها ملجلغ إلاداسة ملشاحػتها والشفؼ للجمػُت للجمػُت 

 الػمىمُت إلكشاسها.

ت للجمػُت وغشطها غلى  - إغذاد وصُاغت العُاظت الاظدثماٍس

 مجلغ إلاداسة ملشاحػتها والشفؼ للجمػُت الػمىمُت إلكشاسها.

- .
ً
 مخابػت إًشاداث ومصشوفاث ألاوكاف املؤحشة خالُا

ؼ الجمػُت املحخاحت للذغ - م مؽاَس م لذي سحاٌ ألاغماٌ حعٍى

 واملؤظعاث املاهدت.

الىظش في كُمت جأحير ألاوكاف خعب املصلحت الشاجحت والشفؼ  -

 بالخىصُاث ملجلغ إلاداسة. 

ؼ مصادس جىمُت املىاسد املالُت. -  جىَى

اسة وػم  م22/3/2222  غىذ الٍض

 

  اللجىت الخىفُزًت املىىهت مً مجلغ إلاداسة  -ج

سئِغ   أظـــــــم

الـلـجـىـــت   

غذد 

 أغظائها
 صالخُاتها املهام املفىض فحها  كائمت بأغظاء اللجىت 

خ  جاٍس

بذاًت غمل 

 اللجىت

خ نهاًت  جاٍس

غمل اللجىت 

) في خاٌ 

واهذ اللجىت 

 مؤكخت(

إسفاق 

حؽىُل 

 اللجىت

خُذس ًديى 

 أخمذ خذادي
2 

  غلي غبذ

الشخمً 

 هجمي

  د/ دمحم غلي

 كدل

وألاهظمت الذاخلُت امللشة مً مجلغ  جىفُز العُاظاث واللىائذ( 1

 .إلاداسة

.مخابػت جىفُز كشاساث مجلغ إلاداسة 2)   

ت  (3 .إصذاس أوامش الصشف ومشاحػتها بصىسة ؼهٍش   

اجخار إلاحشاءاث واللشاساث املىاظبت خٌى املىاطُؼ املخػللت ( 4

.بالجمػُت والتي جدخاج العشغت في اجخار اللشاس 5 )  

وكشاساتها في الاحخماغاث الذوسٍت للمجلغغشض أغماٌ اللجىت  . 6)  

   م22/3/2222 
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   املذًش الخىفُزي -ج

 املذٌش انزُفٍزي

 خبنذ حيىي حيىي كشٌشي الاظم 

ت   5383440357 سكم الهٍى

 ععودي الجيعُت 

خ املُالد   هـ43/53/5357 جاٍس

 سجم الجيغ : سحل /امشأة 

 ثكبنوسٌوط املؤهل 

 5 ظىىاث الخبرة 

 كهً دوام )هلي /حضئي(

 33 ظاغاث الػمل ألاظبىغُت 

)
ً
 ـــ املعمى الىظُفي )في خاٌ وان الذوام حضئُا

 سٌبل 0333 الشاجب الؽهشي 

 اجلًعٍخ الجهت التي جخدمل الشاجب 

 عُخ مذة خذمخه في الجمػُت 

 ال الاحخماغُت )وػم/ال( بالخأمُىاثمسجل 

  حػُين املذًش الخىفُزيإسفاق مىافلت الىصاسة غلى 

 جبصاٌ الػىىان : املىؼلت 

 أحذ املغبسحخ املذًىت 

 حً انذغبسٌش الحي 

  الؽاسع 

 4355 سكم املبنى

ذ    صىذوق البًر

ذي   35088 الشمض البًر

 5585 الشكم إلاطافي 

 3103438343 سكم الجىاٌ 

ذ إلالىترووي   Khalidkariri22@gmail.com البًر

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 18

 

 

   املىظفىن بالجمػُت  -د

ت الاظم  املعمى الىظُفي املؤهل الجيعُت الجيغ سكم الهٍى
 الذوام  

 )هلي/حضئي(

ظاغاث 

الػمل 

 ألاظبىغُت

الشاجب 

 الؽهشي 

الجهت التي 

جخدمل 

 الشاجب

وعبت 

معاهمت 

الىصاسة في 

الشاجب إن 

 وحذث

مذة 

ظىىاث 

خذمخه 

 بالجمػُت

إحمالي 

ظىىاث 

 الخبرة

مسجل 

 بالخأمُىاث

 )وػم/ال(

خبنذ حيىي حيىي 

 ال 1 عُخ  اجلًعٍخ 3000 40 كهً يذٌش رُفٍزي ثكبنوسٌوط ععودي ركش 5383440357 كشٌشي

يبجذ جبثش عهً 

 انهغيب
 َعى 5 عُخ  اجلًعٍخ 4333 20 جضئً حمبعت دٌهوو ععودي ركش 5377533330

َغٍى أخزش أثو 

 انقبعى
  اجلًعٍخ 3000 40 كهً يزشجى ثكبنوسٌوط هُذي ركش 4401105373

51 

 عُخ
 َعى 15

مجٍم عهً حغني 

 خبٌ
  اجلًعٍخ 2600 40 كهً يزشجى دثهوو ثُغبيل ركش 4443054535

54 

 عُخ
 َعى 12

 

 ( غير وافي ) (  وافي     ) غذد الػاملين بالجمػُت:

 قهخ دعى املواسد املبنٍخ: ببعب

 الحىهمت وإلاداسة وإلافصاح .4

ت الهُئت - أ ت الخىظُماث و إلاداٍس  إلاداٍس

 :الػمىمُت الجمػُت .1

 .امشأة(       )      .( سحل07)   ػام  : الػذد إلاحمالي:ال بذاًت في الػمىمُت الجمػُت أغظاء غذد إحمالي

 .امشأة(     )       .( سحل43)   الػذد إلاحمالي: : ػامال نهاًت في الػمىمُت الجمػُت أغظاء غذد إحمالي

ادة/هلص )  :مً بذاًت العىت ألاغظاء غذد في احمالي الخغير  ( غظى9ٍص
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  : الػادياحخماع الجمػُت الػمىمُت   .2

 

عكم 

 الاجخماع 

الىكف  عضص الحظىع  جاعيسه

الخـصيلي 

بالحظىع 

واملىىبين ومً 

) ًبين  هاب عنهم

ؿيه جاعيش الخداق 

العظى وهىع 

 العظىيت (

إعؿاق  علض الاجخماع مً

دظغ م

 الاجخماع

إعؿاق 

مدظغ 

ؿغػ 

ألاصىاث 

في خاٌ  –

جم 

 الخصىيذ 

هل جم جؼويض 

الىػاعة بالىكىؾ 

واملحاطغ الخاصت 

 الجمعيتباجخماع 

العمىميت زالٌ 

 
َ
زمؿت عكغ ًىما

 مً جاعيش الاجخماع 

 الذغىة هُابت أصالت

 ألاولى

 الذغىة

 الثاهُت

لم 

 ًىخمل

 ـــ ـــ  عُذ انضٌبسح 1 53 و53/8/4344 5
عُذ 

 انضٌبسح
 َعى ـــ

 

ذ مً الجمػُت الػمىمُت أغظاء بػع مىؼ جم هل  شخصُت؟  مصلحت لىحىد ثاللشاسا بػع غلى الخصٍى

 ( ال)( وػم )

 

 مالخـاث الؿبب اؾم العظى

   

   

 

 (ال )( وػــــم             )  غادًت:   غير غمىمُت حمػُت احخماغاث هل غلذث .3

 

عكم 

 الاجخماع
 جاعيسه

عضص 

 الحاطغيً

إعؿاق الىكف 

بالحظىع  الخـصيلي

واملىىبين ومً هاب عنهم 

)ًبين ؿيه جاعيش الخداق 

 العظى وهىع العظىيت (

 الؼالبت الجهت

الىػاعة، )

 مجلـ

% 52إلاصاعة،

مً الجمعيت 

 العمىميت

 ؾبب الاجخماع
إعؿاق 

 املحظغ

إعؿاق 

مدظغ 

ؿغػ 

ألاصىاث 

في خاٌ جم 

 الخصىيذ

هل جم جؼويض الىػاعة 

بالىكىؾ واملحاطغ 

الخاصت باجخماع 

العمىميت زالٌ  الجمعيت

 مً 
َ
زمؿت عكغ ًىما

 جاعيش الاجخماع
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 :املىىهت مً كبل الجمػُت الػمىمُت   اللجان الذائمت  .4

لت الدؽغُل وفػالُت اللشاساث  ؟  )    ( وػم    )     ( ال خلذ اللجان الغشض مً جىفُزها مً خُث اهخظام الاحخماغاث وػٍش

عكم  اللجىت

 الاجخماع

 جم إعؿاق املحظغ أهم اللغاعاث جاعيسه

 )وعم/ال(

     

 

 :إلاداسة مجلغ .5

 لالئدت ألاظاظُت للجمػُت  
ً
  ( 9)غذد أغظاء مجلغ إلاداسة ػبلا

َ
 غظىا

 ( 5)املحلم للىصاب الىظامي لػلذ احخماغاث مجلغ إلاداسة  ألادوىالحذ 
ً
 غظىا

 ظىىاث( 4)دوسة مجلغ إلاداسة 

 جمهظ اإلداسح

ً مجلغ إلاداسة الحالي خ جىٍى  هـ51/1/5330 جاٍس

خ اهتهاء دوسة مجلغ إلاداسة الحالي  هـ51/1/5337 جاٍس

 8 غذد أغظاء مجلغ إلاداسة الحالي

 
ً
ادة/هلص(غظىا  . الخغير في غذد ألاغظاء غً الالئدت )ٍص

 . ظبب الخغير في غذد ألاغظاء

 8 املىخخبين مً الجمػُت الػمىمُت غذد

 . مً الىصاسة املػُىينغذد 

 َعى ؟ت باظخثىاء مً وافلذ لهم الىصاسةحمُؼ أغظاء مجلغ إلاداسة لِعىا مىظفين داخل الجمػُ

 قشاس رشكٍم جمهظ اإلداسح يٍ انوصاسح إسفاق مىافلت الىصاسة ليل مىظف مً مجلغ إلاداسة

 

 م(2222)الػام احخماغاث مجلغ إلاداسة خالٌ  .6

 أهم اللغاعاث إن وجضث جاعيسه عكم الاجخماع

جم 

جىـيظها 

 )وعم/ال(

ؾبب 

عضم 

 الخىـيظ

جم إعؿاق 

 املحظغ

 )وعم/ال(

 كائمت الحظىع 

 م55/3/5255 (1)

  جم الاػالع وإلاكغاع للخؼت الدكؼيليت للجمعيت

 .م5255لعام 

  الاؾتراجيجيت للجمعيت جم الاػالع وإلاكغاع للخؼت

 م(5255 –م 5251 –م 5252لألعىام )

  جم الاػالع على الخلغيغ الؿىىي للجمعيت لعام

 م، وأوص ى بؼياصة البرامج والـعالياث.5251

 .اللجىت  حكىيل اللجان الضائمت واملؤكخت للجمعيت(

 وعم وعم  وعم
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الخىـيظًت، اللجىت العلميت، لجىت إصاعة املخاػغ، 

ازليت، لجىت املىاعص لجىت الخضكيم واملغاجعت الض

 املاليت والاؾدثماع، لجىت الخسؼيؽ والخؼىيغ(.

  جم الاػالع واملىاؿلت على إوكاء املىكع إلالىترووي

 الخاص بالجمعيت.

  م5252جم الاػالع على الخلغيغ املالي لعام 

 م52/8/5255 2

  م.5251جم الاػالع على اللىائم املاليت لعام     

 علض اجخماع الجمعيت العمىميت ًىم  املىاؿلت على

 م.12/9/5255هـ املىاؿم 18/5/1222ألاعبعاء 

 على حعيين ألار/ زالض ًديى  املىاؿلت 
ً
هغيغي مضًغا

 
ً
، وألار/ ماجض جابغ علي اللؼبي مداؾبا

ً
جىـيظًا

  للجمعيت.

 جم اعخماص اللىائذ والؿياؾاث الخاصت بالجمعيت. 

 وعم وعم  وعم

 

 شخصُت؟  مصلحت الحظىس/الىلاػ/الخصىٍذ في بػع الاحخماغاث لىحىد مً إلاداسة مجلغ أغظاء بػع مىؼ جم هل

 ( ال)       ( وػم    )

 

 جاعيسه عكم الاجخماع
 هىع املىع

 خظىع/هلاف/جصىيذ

مىطىع اللغاع/الاجخماع الظي 

 خصل ؿيه املىع

اؾم 

 العظى
 الؿبب

      

 

ت الخىظُماث  -7  :إلاداٍس

أي مهمت مخػللت باخخصاصاث مجلغ إلاداسة هما هصذ غلحها الالئدت الخىفُزًت  ألشخاص خاسج الجمػُت أو هل جم جفىٍع 

 ( الؼشواث أخشي  )( وػم     )

 املهمت، والجهت املفىطت والعبب؟  جىطُذ ًجب وػم،إلاحابت  واهذ إرا

 جاعيش نهاًت الخـىيع  جاعيش بضاًت الخـىيع  ؾبب الخـىيع  الجهت املـىطت  املهام املـىطت ؿيه 
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 ( ال) وكؼ جدىٌ في صشف أو اظتهالن أصىٌ الجمػُت ظىاء الىلذًت أو الثابخت أو املخىللت؟     )       ( وػم هل

 حػبئت الجذٌو الخالي ليل خالت:  ًجب وػم،إلاحابت  واهذ إرا

 ٌ صغؾ أمىاٌ أو اؾخسضامها  في  / ازخالؽ ) هىع الخدى

صغؾ أمىاٌ أو اؾخسضامها في ػير  / مجاٌ ػير مصغح

 ( ما زصصها له املخبرع صون علمه

 ٌ ؾبب  املبلؽ املحٌى أو كيمخه جاعيش الخدى

 ٌ  الخدى

الاجغاء 

 املخسظ

     

 

 ( جدىٍل   )        ( هلذا   )     ( ؼُياث بىاظؼت: ) الجمػُت أمىاٌ مً الصشف ًخم

  الصشف خالت في
ً
 :الصشف وأوحه املىصشف املبلغ إحمالي ًىضح هلذا

 

 الجهت املعخفُذة مجاٌ الصشف املبلغ املصشوف هلذا

    

 

 اللىائذ  - ب

 إسفاق )وػم/ال( اللىائذ

  وعم الالئدت ألاظاظُت للجمػُت مدذزت ومػخمذة

ت بالجمػُت وحؽخمل غلى ظلم ألاحىس  جىحذ الئدت للمىاسد البؽٍش

 نهاًت الخذمت ةافأيوموالتركُاث  ثيافئاواملوالشواجب 
  وعم

الئدت لصشف املعاغذاث الػُيُت والىلذًت ، مػخمذة مجلغ  جىحذ

 إلاداسة
  ال

هل جىحذ آلُت مدذدة لخدذًذ ساجب املذًش الخىفُزي واملىظفين 

ارا واهذ إلاحابت ال، فما عي الالُت التي خذد  الجمػُت؟ اللُادًً في

 ي؟ الخىفُزبها ساجب املذًش 

  وعم

  وعم الئدت خفظ الىزائم واملياجباث والسجالث الخاصت

  وعم الالئدت املالُت
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ت :  السجالث -ث  إلاداٍس

 الخالُت:  السجالث الجمػُت حعخخذم

هل حؿخسضمه الجمعيت  السجل 

 )وعم/ال(

 مالخـاث

السجالث 

 إلاصاعيت

  وعم في الجمعيت العمىميت  العظىيت سجل

  وعم اجخماعاث الجمعيت العمىميت  سجل

  وعم اجخماعاث مجلـ إلاصاعة  سجل

  وعم اللجان الضائمت واملؤكخت  سجل

السجالث 

 الـىيت

  وعم سجل اليكاػاث

املؿخـيضًً مً املؿاعضاث املاليت سجل 

والعيييت ًخظمً الخالي : ) اؾم املؿخـيض ، 

وعكم هىيخه ، وجيؿيخه ، ومجاٌ املؿاعضة 

هـ"ؾضاص اًجاع /هـالت /جغميم" وجاعيش 

املؿاعضة ،وهىع الضعم " عيني أو ماصي " ومبلؽ 

املؿاعضة ، وػغيلت الدؿليم " قيً/هلض 

 (  /جدىيل / اؾخالم اطا وان الضعم
ً
 عيييا

 ال

ألن املؿاعضاث 

املاليت ليؿذ مً 

 ازخصاصها

 

 :ج ـ العُاظاث

 إعؿاق )وعم/ال( هل لضي الجمعيت ؾياؾت مىخىبت ومعخمضة مً مجلـ إلاصاعة ٌ: 

  وػم ؾياؾت حعاعض املصالح  

  وػم ؾياؾت إلابالغ عً املخالـاث وخماًت ملضمي البالػاث 

  وػم ؾياؾت زصىصيت البياهاث 

  وػم ؾياؾت الاخخـاؾ بالىثائم وإجالؿها 

  وػم ؾياؾت جمع الخبرعاث 

  وػم ؾياؾت آلياث الغكابت والاقغاؾ على املىـمت وؿغوعها ومياجبها وجلييمها 

  وػم ؾياؾت مصـىؿت الصالخياث بين مجلـ إلاصاعة وإلاصاعة الخىـيظًت 

  وػم ؾياؾت الخعامل مع الكغواء املىـظًً وألاػغاؾ الثالثت 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 24

 

 

  وػم ؾياؾت كىاعض الؿلىن 

  وػم ؾياؾت إصاعة املخؼىعين 

  وػم مؤقغاث الاقدباه بعملياث ػؿيل ألامىاٌ وجغائم جمىيل إلاعهاب 

  وػم ؾياؾت الىكاًت مً عملياث ػؿل ألامىاٌ وجغائم جمىيل إلاعهاب 

  وعم املخاػغؾياؾت إصاعة 

  وعم ؾياؾت الاقدباه بعملياث ػؿل ألامىاٌ وجغائم جمىيل إلاعهاب

   أزغي ......

 

 :د ـ إلافصاح

 :  هم الجمػُت أسصذة مً بالسحب املفىطين

 املُصت مبجهظ االداسح االعى

 سئِغ مجلغ إلاداسة دمحم بً علي أخمض كدلص/ 

 هائب الشئِغ علي بً عبض الغخمً ثابذ هجمي

 املعؤوٌ املالي خيضع بً ًديى أخمض خضاصي

 

 :الخالُت الىزائم غًإلافصاح  خمُف ًه

مىكع  

 الجمعيت

ـصح 
ُ
ج

مباقغة 

 عىض الؼلب

ال ًـصح 

 عنها

 ال جىجض

     بالجمعيت الخاصت الحىهمت و الخىـيم وثائم

     الىمىطج الكامل 

     املصالح جظاعب ؾياؾت

     املاليت اللىائم

     وإجالؿها بالىثائم الاخخـاؾ و الخصىصيت ؾياؾت

     إلاصاعة مجالــ أعظــاء أؾماء

     الخىـيظي  املضًغ عاجب

     أؾماء املىؿـين اللياصًين في الجمعيت

     الجمعيت وثائم و بسجالث الاخخـاؾ عً املؿؤوٌ الشخص وهاجف وعىىان اؾم
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     الخلغيغ الؿىىي 

 ( وػم   ) ( ال املخؼىغين ؟ ) لذي الجمػُت وخذة مخخصصت في إداسة هل

 عكم الجىاٌ اؾم املؿؤوٌ عً الىخضة
إجمالي عضص ؾاعاث  عضص املخؼىعين زالٌ هظا العام

 إهار رهىس  املخؼىعين

 1222 42 215 2524927992 عبض هللا دمحم مدؿً عغيش ي

 

ت او غائلُت غالكت هاملىظفين اللُادًين ل او املذساء مً أغظاء مجلغ إلاداسة أو أخذ ًىحذ هل غظى مجلغ إداسة أو مذًش  مؼ ججاٍس

 ( ال)       ( وػم           )  ؟ الجمػُت في اخش أو مىظف كُادي

 مىصبه اؾم املىؿف طي الصلت مىصبه اؾم املىؿف
 هىع العالكت

 )ججاعيه /عائليت(

جـصيل 

 العالكت

       

      

      

 

هظير خذماث أو مىخجاث كذمها للجمػُت )باظخثىاء مجلغ إلاداسة حمُؼ املبالغ املالُت التي جللاها أي غظى في  ًشجى إلافصاح غً 

 في مجلغ إلاداسة إن وحذث ( ورلً خالٌ العىىاث ألاسبػت املاطُت 
ً
 إن وحذ :   –حػىٍظاجه التي ًخللها باغخباس غمله غظىا

 الخاعيش  ؾببه  كيمت املبلؽ الظي جللاه  اؾم عظى املجلـ

    
 

ت حػامالث للاء الجمػُت مً مالُت حػىٍظاث جللذ التي ما الجهاث  .وحذث إن ، الجمػُت مؼ (الخ ،مىخجاث خذماث جلذًم) ججاٍس

 : إن وحذ  الخػىٍع كُمت رهش و الخذمت وصف مؼ 10000 فىق  التي املبالغ)

 

 الخعىيعكيمت  وصف الخضمت الجهت
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ت جمذ بين غظى مجلغ إلاداسة ومؤظغ أو غظى مجلغ أو مذًش مؤظعت ماهدت جمىذ ًشجى إلافصاح غً  أي صفلاث ججاٍس

 إن وحذ :  –الجمػُت خالٌ العىىاث ألاسبػت املاطُت 

 

عظى اؾم 

 املجلـ

اؾم الؼغؾ الثاوي 

 طي العالكت

اؾم الجهت الضاعمت اليذ ًغجبؽ 

 بها الؼغؾ الثاوي

جاعيش بضاًت 

 الصـلت

جاعيش اهتهاء 

 الصـلت

كيمت 

 الصـلت

      

 

 ( ال هل جللذ الجمػُت مبالغ مً حهاث خاسج  اململىت ؟ )    ( وػم   )

 إجمالي املبلؽ  الؼغض مً املبلؽ )إعاهت /زضمت/أزغي (  الضولت التي جلع ؿيها الجهت  الجهت  اؾم 
إعؿاق مىاؿلت 

 الىػاعة 

     

 

  إن وحذ :  –دولُت  مؤظعاثًشجى إلافصاح غً الخػاكذاث أو الؽشاواث أو الاجفاكُاث مؼ دٌو أو مىظماث أو 

التي  الجهتاؾم 

 جم الخعاكض معها
  العالكت الؼغض مً  الضولت التي جلع ؿيها الجهت 

إعؿاق مىاؿلت 

 الىػاعة 

إعؿاق مىاؿلت 

  الجهت املخخصت 

     

 

 إن وحذ :   –ًشجى إلافصاح غً الػلاساث والاظدثماساث الخاصت بالجمػُت  

 الليمت املاليت  هىع العلاع /الاؾدثماع
إعؿاق مىاؿلت الجمعيت العمىميت أو مجلـ إلاصاعة بخـىيع 

 الجمعيت العمىميت 

 )الصً مىجىص( أوكئذ كبل هـام الجمعيت العمىميت 1222222 مياجب إصاعيتمبنى 

 أوكئذ كبل هـام الجمعيت العمىميت )الصً مىجىص(  1522222 وكف ؾىنيمبنى 

 )الصً مىجىص( جدذ الخىـيظ 6222222 مكغوع الكهضاء )هماء(
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 البرامج وألاوؽؼت  .5
 ماهي مهمت )سظالت ( الجمػُت التي حػمل غلى جدلُلها : 

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

 لالئدت 
ً
  ألاظاظُت:ماهي أهذاف الجمػُت وفلا

 تعليم املسلمني أصول دينهم وتعميق روابط األخوة فيما بينهم. (1

 الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة ومحايتها.احملافظة على الفطرة بدعوة  (5

 العمل على حتقيق الطاعة هلل والطاعة لسولو صلى اهلل عليو وسلم وأويل األمر. (3

 االىتمام الدعوي باجلاليات والتواصل معهم. (2

 دعوة غري املسلمني للدخول يف اإلسالم، وتعريفهم بو، وبيان حماسنو هلم.  (2

 : ذماث التي جلذمها بُان بالبرامج وألاوؽؼت والخ

هىع البرهامج أو اليؽاغ أو 

 الخذمت
 وصف للبرامج والخضماث واليكاػاث

إحمالي غذد 

 املعخفُذًً
 املصشوفاث إلاًشاداث

هل 

البرهامج 

طمً 

هؼاكت 

الخذمت 

 الجغشافي 

في خاٌ وان 

البرهامج خاسج 

هؼاكت الخذمت 

الجغشافي ) إسفاق 

 مىافلت الىصاسة ( 

ؼشح الجهش الجاسي في 

 صحُذ 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، 

تتناسب مع  ومسابقة علمية مجيعها من صحيح البخاري 
 كافة شرائح اجملتمع.

200 
20000 

اٌ  ٍس

20000 

اٌ  ٍس
 وػم

 

 مفاجُذ الخير

يتم استهدف كل جالية خالل شهر كامل برباام  عوييربة عيويربة    

مربربربل ة اربربربة الؤ ربربربم ايربربربلي و شربربربرويا  لي يعربربربيا    05لتخربربربري  وربربربدع 

ا الشربربركة  ممفربايي  ل خربع و ربه ليربرباليهم ا ب ربداالم   مال هرب     

  ي يعيا ويعا  ل جمؤية ا الدوية اىل اهلل بو رفقا هم .

 سربربي يا الاعربربام   تربربيع و ربربه وربربدة فؤاليربرباس م ربربها الربربدر        

الؤ ميربربربة  اي تجربربرباس الدوييربربربة  ايتربربربابقاس التؤ يميربربربة  ال يربربرباراس  

اهلاعفربربة خربربالل فتربربرة الاقربربات ا مقربربراس التربرب ل بتربربا  جا  ربربة     

 كير عا.
 

500 
30000 

 لاير

30000 

 لاير
 وػم

 

مداطشاث ودسوط 

 وولماث في املعاحذ

املحاطغاث والضعوؽ واليلماث في مىاطيع وعىاويً 

 ًخم ازخياعها مً كبل ؿغع وػاعة الكؤون إلاؾالميت  
ــ ــ ـــ ـــ  وػم ـــ

 

 جأظِغ الفشع اليعائي

اخخياج مداؿـت أخض املؿاعخت لخأؾيـ هيان 

وؿائي هىعي لخـعيل صوع الضعىة اليؿائيت في أوؾاغ 

املجخمع لخمىين الـخياث مً الحصٌى على إثغاء 

معغفي وعلمي ًىؼلم مً ملغ مهيأ لهً على زضماث 

 وػم 198000 198000 60
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 هىعيت ووؾائل جلىيت خضًثت وبئصاعة وؿائيت مؤهلت
 

  املعاغذاث التي جلذمها الجمػُاث للمعخفُذًً وحجمهابُان بىىع 

إحمالي غذد  غذد املعخفُذًً هىع املعاغذاث

 املعخفُذًً

 احمالي مبلغ املعاغذاث

 غير ظػىدًىن  ظػىدًىن 

     معاغذاث أًخام

     أساملمعاغذاث 

     مؼللاثمعاغذاث 

     ظشوف خاصتمعاغذاث 

     غُيُتمعاغذاث 

     اخشي 

     املجمىع

 

ت ببُان بال جىغىٍت في اللىائذ وألاهظمت ، مخاػش غعل ألامىاٌ وحشائم ، رامج الذاخلُت امللذمت للػاملين في الجمػُت ) بشامج جؼىٍٍش

 :جمىٍل إلاسهاب ( 

 ملضم البرهامج  اؾم البرهامج 
جاعيش 

 البرهامج 

الـئت املؿتهضؿت ) الجمعيت العمىميت 

/مجلـ إلاصاعة / الاصاعاث اللياصًت / 

 العاملين ( 

 إعؿاق هكف الحظىع 

مساػغ ػؿل ألامىاٌ وجغائم 

 جمىيل إلاعهاب
شي    الػاملىن في الجمػُت هـ5/2/1444 أ/ أخمذ غلي أبى ؼملت هٍش

  الػاملىن في الجمػُت هـ5/2/1444 د/ دمحم غلي كدل ظُاظت حػاسض املصالح

 

خ  (  وػمهل جم اغخماد الىمىرج الاؼمل مً كبل مجلغ إلاداسة كبل حعلُمه ؟ )  ، )      ( ال       هـ 26/1/1444بخاٍس

 

 


