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 الجمػُاث ألاهلُت اثلىمىطج الكامل لبُاهل ألاؾاؾُت بُاهاثال .1

 عاقض بً ؾػُض الهاحغي    :الىمىطجممثل الجمػُت في حػبئت وصخت بُاهاث اؾم  -1

 0504998665  :ممثل الجمػُت عنم حىاُ-2

ض إلالٌترووي-3  Jaleyatqtif@gmail.com    :ملمثل الجمػُت البًر

 ( م2021)بُاهاث الىمىطج لػام -4

  ( قغع       ) ( مهغ عبِـ     : )هىع املهغ -5

 البُاهاث ألاؾاؾُت للجمػُت ألاهلُت .2
اقُت الدسجُلُت البُاهاث - أ  والضًمىؾغ

 الجالُاث في الهطُل. حمػُت الضغىة وإلاعقاص وجىغُت الغؾمي للجمػُت: الاؾم -1

  يىهه خالت في) للجمػُت الكهغة اؾم -2
 
  -صغىة –حػاووي الهطُل  :(الغؾمي لالؾم مؿاًغا

 .أهلُتحمػُت :  الىىعي للجمػُت الخهيُل -3

 حمػُت .: الخهيُل الكغعي ألاُو  . أ

 .أهلُت:  الخهيُل الكغعي الثاوي . ب

 ( طيىع وإهار)  ( طيىع  )  (إهار   )   : حيـ الكئاث املؿتهضقت -4

اقضون  -مىاطىىن الكئاث املؿتهضقت :  -5  . و

ت للكئاث املؿتهضقت : -6  حمُؼ الكئاث . الكئاث الػمٍغ

 ( وػم             )   ( ال  ) هل ًىحض قهاصة حسجُل للجمػُت ؟  -7

 3004:    جمػُتعنم حسجُل ال -8

ش -9  هـ .14/03/1441:   حسجُل الجمػُت جاٍع

ش اهتهاء قهاصة الدسجُل -10  هـ .04/04/1444:   جاٍع

 في خالت غضم وحىص الكهاصة، ألاؾباب هي :

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

2- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ( وػم             )   ( ال  هل ًىحض لىخت زاعحُت للجمػُت:  )  -11

 في خالت غضم وحىص اللىخت، ألاؾباب هي : 

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

2- ............................................................................................................................................................................................................................................ 
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ًامال يما هى   ( وػم             )   ( ال  ) مسجل في الىمىطجاللىخت جىضح اؾم الجمػُت 

 ( وػم             )   ( ال  ) اللىخت جىضح عنم الدسجُل الخام بالجمػُت

 ( وػم             )   ( ال  ) للىخت جىو غلى أن الجمػُت زايػت إلقغاف وػاعة الػمل والخىمُت الاحخماغُتا

 مداقظت الهطُل . :اث الجمػُتخضمالجؿغافي لىطام ال-12

 مغيؼ الخىمُت بالهطُل .:   مغيؼ الخىمُت  الاحخماغُت املكغف غلى الجمػُت -13

 وػاعة الكؤون إلاؾالمُت  والضغىة وإلاعقاص .:  .الجهت املكغقت قىُا غلى الجمػُت  -14

 الخىانل بُاهاث - ب

 بُاهاث الخىانل

ؼ  الػىىان الىطجي و الظهغان الجبُل الؿَغ   -الىابُت  –طٍغ

 8864 عنم املبجى

ؼ اؾم الكاعع  الجبُل الظهغان الؿَغ

 الكغنُت املىطهت

طت (   https://goo.gl/maps/Zupz1o9Jmwyb1qns9 املىنؼ الجؿغافي ) زٍغ

 الىابُت الحي

 ؾيهاث املضًىت

ضي  32471 الغمؼ البًر

 3570 الغنم إلايافي

ض  عؾمي نىضوم البًر

 0558983304 عنم حىاُ الجمػُت

 0138548899-0138548150 الهاجل

 0138548650 الكايـ

 Jaleyatqtif.org املىنؼ إلالٌترووي

ض إلالٌترووي  jaleyatqtif@gmail.com البًر

 jaleyatqtif يخؿاباث وؾابل الخىانل الاحخماع

 

 ( وػم             )  ( ال )   املىنؼ إلالٌترووي ٌػمل ونابل للضزىُ أزىاء حػبئت الىمىطج ولِـ جدذ إلاوكاء

ض إلالٌترووي مكػل   ( وػم             )   ( ال)   البًر
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ٍاجب   الكغوع وامل

 ( ال )   ( وػم             )  هل لضي الجمػُت قغوع ؟ 

 : جمػُتجدذ إصاعة ال الكغوعغضص  -

طت( املىنؼ الجؿغافي الػىىان الكغعاؾم  عنم الخىانل  الكغعاؾم مضًغ  ) زٍغ

 )الهاجل/الجىاُ (

اقهت  إعقام مى

 الىػاعة

- - - - - - 

 

ٍاجب ؟   ( ال)   ( وػم             )   هل لضي الجمػُت م

ٍاجب جدذ إصاعة ال -  : جمػُتغضص امل

طت( املىنؼ الجؿغافي الػىىان اؾم املٌخب عنم الخىانل  املٌخب مؿؤوُاؾم  ) زٍغ

 )الهاجل/الجىاُ(

اقهت  إعقام مى

 الىػاعة

- - - - - - 

 البياهاث ؤلاداسيت
 :ألاغًاء املؤؾؿىن  - أ

 أؾماء ألاغًاء املؤؾؿين م

 ؿؤاد بً دمحم اإلااجذ  -1

 خالذ بً عبذهللا آٌ ظعيذ -2

 عبذالشخمً بً دمحم العـيجي -3

 عبذالحىيم بً خمذ العماس -4

 إبشاهيم بً دمحم العصيلي -5
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 :الػمىمُت  تبأغًاء الجمػُ بُان - ب
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Kzahrany@gmail.co 0505848988  وػاعة الخػلُم الخبر هـ23/7/1391 1006518821 طيغ ؾػىصي د. خالذ بً ؤخمذ الضهشاوي

m 

 وػم  غامل

معىذ بً مدعً بً عيذ 

 اللدؼاوي

وػاعة  الثهبت هـ1/7/1371 1025048834 طيغ ؾػىصي

الكؤون 

 إلاؾالمُت

 0505840245 Mesned 

800@hotmail.com 

 وػم  غامل

ظلؼان بً ظعىد بً ظلمان 

 الخالذي

هُئت ألامغ  غىَ هـ4/2/1399 1011742994 طيغ ؾػىصي

 باملػغوف 

 0503855661 Sskh661@gmail.com وػم  غامل 

حػلُم  الضمام هـ2/7/1398 1008873802 طيغ ؾػىصي ساؼذ بً ظعيذ الهاجشي 

 الكغنُت

  

0504998665 

Abosaed2008@hotm

ail.com 

 وػم  غامل

مشصوق بً ًىظف بً مثني 

 الحشبي

26/10/1403 1051678603 طيغ ؾػىصي

 هـ

اى  وػم  غامل q.m.k.@hotmail.com 05968118580  وػاعة الخػلُم الٍغ

ماجذ بً ساؼذ بً عبذهللا 

 الخالذي

الخغؽ  الىابُت هـ14/3/1401 1026798809 طيغ ؾػىصي

 الىطجي

 0503803004 Majed.MRK@gmail.

com 

 وػم  غامل

ظالم بً ظلمان بً ؤخمذ 

 الؽهشي 

Salemoo35@gmail.c 0546902254  وػاعة الصخت بجي ملُذ هـ24/1/1407 1043574480 طيغ ؾػىصي

om 

 وػم  غامل

zemamih@gmail.co 0505819772  أعامٌى غىَ هـ18/1/1383 1045975115 طيغ ؾػىصي اصمام خمىد عبذهللا الخالذي

m 

 وػم  غامل

عبذهللا بً ػاهم بً مباسن 

 الهاجشي 

ibnghanim@gmail.c 0555841047  أعامٌى الىابُت هـ1/7/1382 102464970 طيغ ؾػىصي

om 

 وػم  غامل

nashom2009@hotm 0506592465  ؾاجىعب الضمام هـ8/8/1411 1079611123 طيغ ؾػىصي ساؼذ بً دمحم بً ساؼذ الهاجشي 

ail.com 

 وػم  غامل

h.thukair@gmail.co 0505880539  وػاعة الػضُ الظهغان هـ22/3/1403 1003800081 طيغ ؾػىصي هؽام بً صالح الزهير

m 

 وػم  غامل

ماض ي بً ؿالح بً هىذي 

 الهاجشي 

خؼم أم  هـ1/10/1390 1027253986 طيغ ؾػىصي

 الؿاهَ

 وػم  غامل Mf2ensgs.com.sa 0505900384  ؾابَ

ؿاؿش بً عبذالشخمً بً مععىد 

 اللدؼاوي

12/11/1392 1021374143 طيغ ؾػىصي

 هـ

أم 

 الؿاهَ

dhafer92@hotmail.c 0505871769  وػاعة الخػلُم

om 

 وػم  غامل

مخعب بً عبذهللا بً عبذهللا 

 اللدؼاوي

اى هـ3/9/1396 1040241828 طيغ ؾػىصي  .O504816608@gmail 0504816608  وػاعة الخػلُم الٍغ

com 

 وػم  غامل

إلاصاعة  غىَ هـ1/7/1383 1009902170 طيغ ؾػىصي رًب بً خمىد بً جشوي الخالذي

الػامت 

 للخػلُم

 0505878300 Theed1965@gmail.c

om 

 وػم  غامل

ظؼام بً ظعذ العاصمي 

 اللدؼاوي

الخغؽ  الخبر 8/4/1392 1018013191 طيغ ؾػىصي

 الىطجي

 0509355551 Sattam551@icloud.c

om 

 وػم  غامل

عأؽ  هـ7/5/1397 1010040432 طيغ ؾػىصي عبذالشخمً بً عبذهللا الذهالوي 

 جىىعة

 وػم  غامل goolno@gmail.com 0565808018  وػاعة الخػلُم

حػلُم  الؿهباء هـ1/7/1408 1060191366 طيغ ؾػىصي مدعً بً معـش العبيعي

 الكغنُت

 0506608375 Mossh565@gmail.co

m 

 وػم  غامل

 وػم  غامل Mrz.o@hotmail.com 0544419122  وػاعة الػضُ الضمام هـ14/6/1408 1073316984 طيغ ؾػىصي دمحم بً جعـش بً عمير اللدؼاوي

خامذ بً ضحىي بً ؼيخان 

 العنزي 

Hamedd70@hotmail 0568547070  وػاعة الػضُ الضمام هـ13/2/1398 1040815514 طيغ ؾػىصي

.com 

 وػم  غامل

ساؼذ  بً خليىي بً علي 

 الخالذي

abomoad@hotmail.c 0505870280  وػاعة الخػلُم غىَ هـ1/7/1371 1050713898 طيغ ؾػىصي

om 

 وػم  غامل

ؤًمً بً خامذ بً خعين بً 

 ظشاج

15/10/1406 1055443533 طيغ ؾػىصي

 هـ

.aimnaisoahi@gmail 0505519088  وػاعة الخػلُم الظهغان

com 

 وػم  غامل

ALZU3BI13@gmail.c 0507345707  وػاعة الػضُ الجبُل هـ29/6/1409 1059648673 طيغ ؾػىصي دمحم بً خالذ بً عبذهللا الضعبي

om 

 وػم  غامل

حمػُت  الخبر هـ12/1/1394 1021270036 أهثى ؾػىصًت منى بيذ مىس ى بً علي الضهشاوي 

الضغىة 

 0506847464 Qatif.commuhities@

gmail.com 

 وػم  غامل
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 بالهطُل

حػاووي  الىابُت هـ25/6/1406 1023771973 أهثى ؾػىصًت مي بيذ هاصش بً ؼبيب الخالذي

 الهطُل

 وػم  غامل -- 0552248737 

سكيت بيذ عبذهللا بً كاظم 

 الذخيم

ROgih1874@gmail.c 0544102154  وػاعةالخػلُم الهطُل هـ4/11/1395 1019428877 أهثى ؾػىصًت

om 

 وػم  غامل

 

 :مً نبل الجمػُت الػمىمُت  املٌّىهت/املؤنختاللجان الضابمت - ث

ظـــــــم ا

 الـلـجـىـــت

هىع اللجىت 

 )دائمت/مؤكخت(؟

اظم سئيغ 

 اللجىت

عذد 

 ؤعظائها

جاسيخ بذاًت  اخخصاصها

 عمل اللجىت

جاسيخ نهاًت عمل 

 اللجىت

) في خاٌ واهذ 

(اللجىت مؤكخت   

ًىجذ عظى هل 

مجلغ إداسة في  

الذائمت  جىتللا

 )وعم / ال(

إسؿاق كشاس 

حؽىيل 

 اللجىت
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 بُان بأغًاء مجلـ إصاعة الجمػُت - ر

 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 د. خالذ بً ؤخمذ الضهشاوي الاظم

 1888110001 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رهش الجيغ
 هـ02/7/1231 يالدجاسيخ اإلا

 دهخىساه عليذة ومزاهب  لاإلاؤه
 وػاعة الخػلُم جهت العمل الشظميت

 مخلاعذ اإلاعمى الىؿيـي

 8181080300 سكم الجىاٌ
ذ ؤلا  Kzahrany@gmail.com لىتروويالبًر

 سئيغ  مجلغ ؤلاداسة الىؿيـت باملجلغ

 ظيخان مذة الخذمت باملجلغ

 هـ1888/  3/  11 جاسيخ الالخداق

 ال جىجذ مياؿإة اإلاياؿإة إن وجذث

 ال )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت اإلالش الشئيغ

 حعيين ػشيلت الالخداق)اهخخاب/حعيين مً الىصاسة(

 في خالت وىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب
الاهتهاء مً جم حعيين املجلغ مً ؤجل حعيير ؤعماٌ الجمعيت ختى ًخم 

 اإلاسح ألامني واجخماع الجمعيت العمىميت

 وعم (العظى  معخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم
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 مؿىض بً مدؿً بً غُض الهدطاوي الاظم

 1801880028 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رهش الجيغ
 هـ1/7/1271 يالدجاسيخ اإلا

 جامعي لاإلاؤه
 إلاؾالمُتوػاعة الكؤون  جهت العمل الشظميت

 داعيت اإلاعمى الىؿيـي

 8181088081 سكم الجىاٌ

ذ ؤلا  Mesned 800@hotmail.com لىتروويالبًر

 هائب الشئيغ الىؿيـت باملجلغ

 ظيخان مذة الخذمت باملجلغ

 هـ1888/  3/  11 جاسيخ الالخداق

 ال جىجذ مياؿإة اإلاياؿإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت اإلالش الشئيغ

 حعيين ػشيلت الالخداق)اهخخاب/حعيين مً الىصاسة(

 في خالت وىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب
جم حعيين املجلغ مً ؤجل حعيير ؤعماٌ الجمعيت ختى ًخم الاهتهاء مً 

 اإلاسح ألامني واجخماع الجمعيت العمىميت

 وعم (العظى  معخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم
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 ؾلطان بً ؾػىص بً ؾلمان الخالضي الاظم

 1811780338 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رهش الجيغ
 هـ8/0/1233 يالدجاسيخ اإلا

 زاهىي  لاإلاؤه
 هُئت ألامغ باملػغوف والىهي غً املىٌغ جهت العمل الشظميت

 سئيغ هيئت الذمام اإلاعمى الىؿيـي

 8182011881 سكم الجىاٌ

ذ   Sskh661@gmail.com لىتروويؤلاالبًر

 اإلاعؤوٌ اإلاالي الىؿيـت باملجلغ

 ظيخان مذة الخذمت باملجلغ

 هـ1888/  3/  11 جاسيخ الالخداق

 ال جىجذ مياؿإة اإلاياؿإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت اإلالش الشئيغ

 حعيين ػشيلت الالخداق)اهخخاب/حعيين مً الىصاسة(

 خالت وىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العببفي 
جم حعيين املجلغ مً ؤجل حعيير ؤعماٌ الجمعيت ختى ًخم الاهتهاء مً 

 اإلاسح ألامني واجخماع الجمعيت العمىميت

 وعم (العظى  معخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم
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 عاقض بً ؾػُض الهاحغي  الاظم

 1880072080 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رهش الجيغ
 هـ0/7/1230 يالدجاسيخ اإلا

 بيالىسيىط لاإلاؤه
 حػلُم الكغنُت جهت العمل الشظميت

 معلم اإلاعمى الىؿيـي

 8188330881 سكم الجىاٌ

ذ ؤلا  Abosaed2008@hotmail.com لىتروويالبًر

 اإلاذًش الخىـيزي الىؿيـت باملجلغ

 ظيخان مذة الخذمت باملجلغ

 هـ1888/  3/  11 الالخداقجاسيخ 

 جىجذ اإلاياؿإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت اإلالش الشئيغ

 حعيين ػشيلت الالخداق)اهخخاب/حعيين مً الىصاسة(

 في خالت وىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب
الاهتهاء مً جم حعيين املجلغ مً ؤجل حعيير ؤعماٌ الجمعيت ختى ًخم 

 اإلاسح ألامني واجخماع الجمعيت العمىميت

 وعم (العظى  معخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم
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 غبضهللا بً نالح بً هانغ الػىفي الاظم

 1821138880 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رهش الجيغ
 هـ7/0/1230 يالدجاسيخ اإلا

 بيالىسيىط لاإلاؤه
ت قغيت مهاصع  جهت العمل الشظميت  الػهاٍع

 اإلاذًش العام اإلاعمى الىؿيـي

 8111188888 سكم الجىاٌ

ذ ؤلا  abdulah@masadr.com.sa لىتروويالبًر

 عظى الىؿيـت باملجلغ

 ظيخان مذة الخذمت باملجلغ

 هـ1888/  3/  11 جاسيخ الالخداق

 ال جىجذ مياؿإة اإلاياؿإة إن وجذث

 ال )وعم/ال( الشئيغهل العظى مليم في مىؼلت اإلالش 

 حعيين ػشيلت الالخداق)اهخخاب/حعيين مً الىصاسة(

 في خالت وىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب
جم حعيين املجلغ مً ؤجل حعيير ؤعماٌ الجمعيت ختى ًخم الاهتهاء مً 

 اإلاسح ألامني واجخماع الجمعيت العمىميت

 وعم (الخدلمالعظى  معخلل )وعم/ال/ال ًمىً 
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 غبضالغخمً بً دمحم الػكُجي الاظم

 1882138100 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رهش الجيغ
 هـ1/7/1288 يالدجاسيخ اإلا

 الىـاءة اإلاخىظؼت لاإلاؤه
 وػاعة الػضُ جهت العمل الشظميت

 مخلاعذ اإلاعمى الىؿيـي

 8181008338 سكم الجىاٌ

ذ ؤلا  ofaijiam@hotmail.com لىتروويالبًر

 عظى الىؿيـت باملجلغ

 ظيخان مذة الخذمت باملجلغ

 هـ1888/  3/  11 جاسيخ الالخداق

 ال جىجذ مياؿإة اإلاياؿإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت اإلالش الشئيغ

 حعيين ػشيلت الالخداق)اهخخاب/حعيين مً الىصاسة(

 بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العببفي خالت وىن الالخداق 
جم حعيين املجلغ مً ؤجل حعيير ؤعماٌ الجمعيت ختى ًخم الاهتهاء مً 

 اإلاسح ألامني واجخماع الجمعيت العمىميت

 وعم (العظى  معخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم
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ض بً هانغ امللُحي الاظم  قالح بً ٍػ

 1882888837 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رهش الجيغ
 هـ07/7/1232 يالدجاسيخ اإلا

 جامعي لاإلاؤه
ض بً هانغ امللُحي جهت العمل الشظميت  قغيت ٍػ

 سجل ؤعماٌ اإلاعمى الىؿيـي

 8111011188 سكم الجىاٌ

ذ ؤلا   لىتروويالبًر

 عظى الىؿيـت باملجلغ

 ظيخان مذة الخذمت باملجلغ

 هـ1888/  3/  11 جاسيخ الالخداق

 ال جىجذ مياؿإة وجذث اإلاياؿإة إن

 وعم )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت اإلالش الشئيغ

 حعيين ػشيلت الالخداق)اهخخاب/حعيين مً الىصاسة(

 في خالت وىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب
جم حعيين املجلغ مً ؤجل حعيير ؤعماٌ الجمعيت ختى ًخم الاهتهاء مً 

 واجخماع الجمعيت العمىميتاإلاسح ألامني 

 وعم (العظى  معخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم
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 إبغاهُم بً دمحم الػهُلي الاظم

 1880718107 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رهش الجيغ
 هـ1/1/1231 يالدجاسيخ اإلا

 بيالىسيىط ؼشيعت وؤصٌى دًً لاإلاؤه
 حػلُم الكغنُت جهت العمل الشظميت

 مخلاعذ الىؿيـياإلاعمى 

 8181170303 سكم الجىاٌ

ذ ؤلا  Imso1@hotmail.com لىتروويالبًر

 عظى الىؿيـت باملجلغ

 ظيخان مذة الخذمت باملجلغ

 هـ1888/  3/  11 جاسيخ الالخداق

 ال جىجذ مياؿإة اإلاياؿإة إن وجذث

 ال )وعم/ال( هل العظى مليم في مىؼلت اإلالش الشئيغ

 حعيين الالخداق)اهخخاب/حعيين مً الىصاسة(ػشيلت 

 في خالت وىن الالخداق بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب
جم حعيين املجلغ مً ؤجل حعيير ؤعماٌ الجمعيت ختى ًخم الاهتهاء مً 

 اإلاسح ألامني واجخماع الجمعيت العمىميت

 وعم (العظى  معخلل )وعم/ال/ال ًمىً الخدلم
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 مجلـ إلاصاعة :مً نبل  املٌّىهت املؤنختالضابمت/ اللجان - ج

ظـــــــم الـلـجـىـــتا  هىع  

اللجىت 

 )دائمت

 /مؤكخت(؟

اظم سئيغ 

 اللجىت

عذد 

 ؤعظائها

جاسيخ  اخخصاصها

 بذاًت

عمل  

 اللجىت

جاسيخ نهاًت 

 عمل اللجىت 

) في خاٌ 

واهذ اللجىت 

 مؤكخت (

ًىجذ هل 

عظى مجلغ 

 جىتللاإداسة في  

الذائمت )وعم / 

 ال(

إسؿاق كشاس 

حؽىيل 

 اللجىت

الغنابت 

 الضازلُت

ص. زالض بً  

أخمض 

 الؼهغاوي

الغنابت  2

 الضازلُت

05  /

07 

 وػم وػم -

مؿىض بً   إصاعة املخاطغ

مدؿً 

 الهدطاوي

/  05 إصاعة املخاطغ 2

07 

 وػم وػم -

اث ؾلطان بً   إصاعة املكتًر

ؾػىص 

 الخالضي

اث 2 /  05 إصاعة املكتًر

07 

 وػم وػم -

عاقض بً   الخىظُل

ؾػُض 

 الهاحغي 

/  05 الخىظُل 2

07 

 وػم وػم -
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 اللجىت الخىكُظًت املٌّىهت مً مجلـ إلاصاعة : - ح

 عاقض ؾػُض الهاحغي  اؾم عبِـ اللجىت
  

 3 غضص أغًائها

 مدؿً مؿكغ الؿبُعي-1 نابمت بأغًاء اللجىت

 ماحض إبغاهُم الههػبي 2

ت ، وجهُُم ألاصاء ومغاحػت الاؾدثماعاث الجضًضة أو إغاصة الاؾدثماعاث  املكىيت قُهاملهام  غ إلاصاعة الضوٍع أ. مغاحػت جهاٍع

اقهت غليها  .واملهاصنت غليها نبل جهضًمها للمجلـ للمى

ت املخػلهت باملىاػهاث إن وحضث ن ب.  بل مغاحػت املىاػهاث والخطط الؿىىٍت والخدهُو في الكغوناث الجىهٍغ

 .أن ًخم غغيها غلى مجلـ إلاصاعة

ؼ إن وحضث غ خىُ جىكُظ وإهجاػ املكاَع  . ج. مخابػت واؾخالم جهاٍع

اقاث غً الخطط واملىاػهت والخىنػاث  ص. مخابػت أصاء الجمػُت والؿعي وعاء الخهُى غلى جكؿيراث ألي اهدغ

اقو غليها  .املى

لت إليها مً نبل الجمػُت هـ. مؿاغضة املجلـ في جىكُظ مؿؤولُاجه ، والؾُما  باليؿبت للمهام املًى

 . غىضما ًٌىن غامل الىنذ خاؾما  الػمىمُت

ت مً إصاعة الجمػُت غً غملُاث إصاعة املخاطغ في الجمػُت بما قيها جهُُم املخاطغ  غ صوٍع و . اؾخالم جهاٍع

 وإلاحغاءاث املىيىغت ملػالجت ومخابػت هظه املخاطغ

ت في خاُ وحىصها في الجمػُت حػمل بكٍل قػاُػ . الخأيض مً أن اللجان   إلاصاٍع

 

 جمعيتجلييم معخىي ؤلاهجاصاث التي ًلذمها ول مىؿف في ال/ 1 نالخُاتها

، وجيليف ول مىؿف بعمل معين بعذ وطع جلذًش إلاذي همىاظباًجىجيه ألاعماٌ للمىؿـين وجلعيمها بينهم بما /0

 .مىهكذسة رلً اإلاىؿف على إجمام العمل اإلاؼلىب 

ؤو ختى مع ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة لؽشح خؼؽ العمل  الزي ًذًشه العملالـشيم  علذ الاجخماعاث املخخلـت مع/2

 .وجىجيه اإلاهام واإلاالخـاث الالصمت في ظبيل إهجاص ألاعماٌ على ؤجم وجه

ؤو الزًً اسجىبىا ؤخؼاء ظببذ عشكلت في ظير  ىـام العملالعلىباث اإلاىاظبت للمىؿـين الؼير ملتزمين ب زجىـي /8

 .خؼؽ العمل
 

ش بضاًت غمل اللجىت  م1/7/0801 جاٍع

ش نهاًت غمل اللجىت  م1/7/0800 جاٍع

  إعقام نغاع حكٌُل اللجىت

  

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 18
 

 : املضًغ الخىكُظي - ر

 اإلاذًش الخىـيزي

 ظعيذ الهاجشي  ساؼذ بً الاظم

 1880072080 سكم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 هـ0/7/1230 جاسيخ اإلايالد

 سجل الجيغ: سجل/امشؤة

 بيالىسيىط  لاإلاؤه

 ظىت11 ظىىاث الخبرة

 جضئي ) جضئي/دوام) هلي

 ظاعت 18 ظاعاث العمل ألاظبىعيت 

 مخـشغمذًش جىـيزي ػير  ) في خاٌ وان الذوام جضئيا ( اإلاعمى الىؿيـي

 وصاسة الخعليم جهت العمل ) في خاٌ وان الذوام جضئيا (

 8288 الشاجب الؽهشي 

 جمعيت الذعىة باللؼيف الجهت التي جخدمل الشاجب

 ظىت 11 مذة خذمخه في الجمعيت

 ال مسجل بالخإميىاث )وعم/ال(

 وعم إسؿاق كشاس حعيين اإلاذًش الخىـيزي مً مجلغ ؤلاداسة

 ال الىصاسة على حعيين اإلاذًش؟)وعم/ال(هل جم ؤخز مىاؿلت 

 ال إسؿاق مىاؿلت الىصاسة على حعيين اإلاذًش الخىـيزي

 الؽشكيت العىىان : اإلاىؼلت

 الذمام اإلاذًىت 

 الـاخشيت الحي

 4895 عنم املبجى    الؽاسع

ذ  2 الغنم إلايافي _____________ صىذوق البًر

ض  0504998665 سكم الجىاٌ  Abosaedd2008@hotmail.com إلالٌتروويالبًر
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 :املىظكىن في الجمػُت  - ص
ت إلاؾم م الجي عنم الهٍى

 ؽ

الجيؿُ

 ة

 املؿمى املؤهل

 الىظُكي 

 الضوام

 يلي - 

 / حؼةي 

 ؾاغاث 

 الػمل 

 إلاؾبىغُت

 الغاجب 

 الكهغي 

الجهت التي 

 جخدمل

 الغاجب 

 وؿبت

 مؿاهمت 

 الىػاعة 

 إن وحضث

 مضة

 ؾىىاث  

الخضمت 

 بالجمػُت

 إحمالي 

ؾىىاث 

 الخبرة

 مسجل 

بالخأمُىا

 ث

) وػم / ال  

) 

ؾػىص طيغ 1008873802 عاقض بً ؾػُض الهاحغي  1

 ي

   15 15 ال جىحض الجمػُت  6,300 16 حؼةي املضًغ الخىكُظي حامعي

مدؿً مؿكغ مدؿً  2

 الؿبُعي

ؾػىص طيغ 1060191366

 ي

 مضًغ إصاعة الكؤون حامعي

ت واملالُت  إلاصاٍع

   7 7 ال جىحض الجمػُت  4,500 16 حؼةي

مىهىع حمػان بضخان  3

 الخمغاوي 

ؾػىص طيغ 1069346367

 ي

   11 11 ال جىحض الجمػُت  2,500 16 حؼةي أمين الهىضوم  زاهىي 

ؾػىص طيغ 1093783692 ماحض إبغاهُم الههػبي 4

 ي

مؿاغض مضًغ الكؤون  حامعي

ت  إلاصاٍع

   7 7 ال جىحض الجمػُت  3,000 16 حؼةي

ؾٌغجير جىمُت املىاعص  حامعي ًمجي طيغ 2028826770 دمحم ؾالم الضًجي 5

 املالُت

   14 14 ال جىحض الجمػُت  3,633 45 يلي

ؾىصا طيغ 2174591343 غبض الػظُم ميرؾجي غلي 6

 وي

   9 9 ال جىحض الجمػُت  6,474 45 يلي ًاجب خؿاباث حامعي

هللا غبض هللا خمير غبض  7

 الكهُه

   10 10 ال جىحض الجمػُت  3,503 45 يلي ؾٌغجير اصاعة الضغىة  حامعي ًمجي طيغ 2303407452

   7 7 ال جىحض الجمػُت  3,590 45 يلي ؾٌغجير جكُظي حامعي ًمجي طيغ 2321763266 ًىؾل دمحم غلي صهمل 8

مكاعي دمحم أخمض  9

 ألاخمغي 

ؾػىص طيغ 1059007946

 ي

   6 6 ال جىحض الجمػُت  3,296 45 يلي ؾٌغجير جىكُظي زاهىي 

1

0 

   7 7 ال جىحض الجمػُت  2,462 45 يلي غامل بضون  هِبالي طيغ 2305588556 ؾغاحل اههاعي إصَعـ

1

1 

   6 6 ال جىحض الجمػُت  2,044 45 يلي غامل بضون  هِبالي طيغ 2395712884 دمحم وػُم أههاعي 
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ت إلاؾم م الجي عنم الهٍى

 ؽ

الجيؿُ

 ة

 املؿمى املؤهل

 الىظُكي 

 الضوام

 يلي - 

 / حؼةي 

 ؾاغاث 

 الػمل 

 إلاؾبىغُت

 الغاجب 

 الكهغي 

الجهت التي 

 جخدمل

 الغاجب 

 وؿبت

 مؿاهمت 

 الىػاعة 

 إن وحضث

 مضة

 ؾىىاث  

الخضمت 

 بالجمػُت

 إحمالي 

ؾىىاث 

 الخبرة

 مسجل 

بالخأمُىا

 ث

) وػم / ال  

) 

1

2 

غمغ دمحم أخمض غبض 

 الغخمً

   8 8 ال جىحض الجمػُت  2,884 45 يلي ميؿو إصاعة الضغىة حامعي ًمجي طيغ 2313168730

1

3 

ي الخالضي ؾػىص طيغ 1001762234 بضع بً جًغ

 ي

أزهاةي الػالناث  زاهىي 

 الػامت

   1 1 ال جىحض الجمػُت  2,500 16 حؼةي

1

4 

عحاء غٌكان الخمغاوي 

 الهاحغي 

ؾػىص طيغ 1003086400

 ي

   3 3 ال جىحض الجمػُت  2,040 16 حؼةي مىظل إؾخهباُ حامعي

1

5 

مػٌُ بً أخمض 

 الىاصعي

ؾػىص طيغ 1062084429

 ي

   2 2 ال جىحض الجمػُت  2,500 16 حؼةي مداؾب صبلىم

1

6 

ؾػىص طيغ 1056840257 زالض بً زلل الكمغي 

 ي

   .mon. 5 mon 5 ال جىحض الجمػُت  1,500 16 حؼةي مضًغ وخضة الخطىع حامعي

1

7 

ؾػىص طيغ 1047155716 قالح بً ؾػض الهدطاوي

 ي

   .3mon. 3mon ال جىحض الجمػُت  3,000 16 حؼةي مضنو ومغاحؼ صازلي حامعي

1

8 

   14 14 ال جىحض الجمػُت  3,090 45 يلي مترحم حامعي هىضي طيغ 2258003918 بغقيز غلم

1

9 

   14 14 ال جىحض الجمػُت  3,090 45 يلي مترحم حامعي هىضي طيغ 2258309562 مؿُذ الضًً يكاًت هللا

2

0 

ال  طيغ 2320392265 اعقاص قجغ الضًً ؾيًر

 هٍي

   9 9 ال جىحض الجمػُت  3,090 45 يلي مترحم حامعي

2

1 

غبض الغخمً غبض هللا 

 الضهالوي 

ؾػىص طيغ 1010040432

 ي

   9 9 ال جىحض الجمػُت  5,000 16 حؼةي مؿاغض أمين نىضوم  حامعي

2

2 

قُهل غبض الغخمً 

 املغقىعي

ؾػىص طيغ 1020266118

 ي

مكغف ألاغماُ  زاهىي 

 الخهىُت

   9 9 ال جىحض الجمػُت  5,000 16 حؼةي

2

3 

   3 3 ال جىحض الجمػُت  4,500 45 يلي مكغف / اهخضًذ زاهىي  مهغي  طيغ 2028163927 ؾُض غلي الؿُض غلي
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ت إلاؾم م الجي عنم الهٍى

 ؽ

الجيؿُ

 ة

 املؿمى املؤهل

 الىظُكي 

 الضوام

 يلي - 

 / حؼةي 

 ؾاغاث 

 الػمل 

 إلاؾبىغُت

 الغاجب 

 الكهغي 

الجهت التي 

 جخدمل

 الغاجب 

 وؿبت

 مؿاهمت 

 الىػاعة 

 إن وحضث

 مضة

 ؾىىاث  

الخضمت 

 بالجمػُت

 إحمالي 

ؾىىاث 

 الخبرة

 مسجل 

بالخأمُىا

 ث

) وػم / ال  

) 

2

4 

ض الخاقظ ؾػىص طيغ 1034323459 أخمض بً قٍغ

 ي

   5 5 ال جىحض الجمػُت  1,600 16 حؼةي صاغُت / اهخضًذ حامعي

2

5 

ؾػىص طيغ 1064080961 جىقُو بً دمحم مهيري 

 ي

غًى مىاعص مالُت /  حامعي

 اهخضًذ

   .mon. 2 mon 2 ال جىحض الجمػُت  12,500 16 حؼةي

2

6 

غبض املجُض مدؿً 

 مػهاع

   2 2 ال جىحض الجمػُت  1,500 45 يلي الضغم واملؿاهضة بضون  ًمجي طيغ 2017228442

2

7 

ؼ حامعي ًمجي طيغ 2023614767 أخمض غمغ مضًحج     10 10 ال جىحض الجمػُت  14,074 45 يلي مضًغ مكاَع

2

8 

حي ؼ حامعي ًمجي طيغ 2049614395 أخمض دمحم هانغ الهٍغ    4 4 ال جىحض الجمػُت  7,604 45 يلي مؿؤوُ إصاعة املكاَع

2

9 

الضًً  أخمض غماص

 غبضالخالو مدمىص

صبلىم  مهغي  طيغ 2121879478

 غالي

ؾٌغجير املضًغ 

 الخىكُظي

   2 2 ال جىحض الجمػُت  7,047 45 يلي

3

0 

عػان أبىبٌغ غبضاللطُل 

 يغصي

ؾػىص أهثى 1090562073

 ًت

مؿؤولت إلاغالم  حامعي

 واليكغ

   2 2 ال جىحض الجمػُت  8,811 64 يلي

3

1 

خمىص بً قبِب خمىص 

 الؿضًغي 

ؾػىص طيغ 1085599411

 ي

غًى جىمُت املىاعص  حامعي

 باهخضًذ

   .mon. 2 mon 2 ال جىحض الجمػُت  2,000 16 حؼةي

 

ًافي  31) غضص الػاملين بالجمػُت: ًافي بؿبب       ) (    ........................................................................... ( ؾير 
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 الخىيمت وإلاصاعة وإلاقهاح .3
ت الهُئت - أ ت والخىظُماث إلاصاٍع  : إلاصاٍع

 :الػمىمُت الجمػُتالخؿير في غضص أغًاء  -1

 .امغأة(     3)       .( عحل     24)     : الػضص إلاحمالي: الػام بضاًت يف الػمىمُت الجمػُت أغًاء غضص إحمالي

 .امغأة)          (  .)          ( عحل   الػضص إلاحمالي: الػام نهاًت في الػمىمُت الجمػُت  أغًاء غضص إحمالي

اصة/ههو )        ( غًى : مً بضاًت الؿىت ألاغًاء غضص  في حمالي الخؿيرإ  ٍػ

 

 :الػاصًت الجمػُت الػمىمُت اثاحخماغ -2

ذ مً الػمىمُت الجمػُت أغًاء بػٌ مىؼم ج هل  شخهُت؟  مهلخت لىحىص ثاالهغاع  بػٌ غلى الخهٍى

 ( ال   ( وػم )    )

 مالخـاث العبب اظم العظى

- - - 

 

  

سكم 

 الاجخماع

 جاسيخ

 الاجخماع

الىؽف إسؿاق  عذد الحظىس 

الخـصيلي 

بالحظىس 

واإلاىىبين ومً 

)ًبين  هاب عنهم

ؿيه جاسيخ 

الخداق العظى 

 وهىع العظىيت(

 

إسؿاق  علذ الاجخماع مً

مدظش 

 الاجخماع

إسؿاق مدظش 

 –ؿشص ألاصىاث 

في خاٌ جم 

 الخصىيذ

 جضويذ جم هل 

 الىؽىؾ ب الىصاسة

 واملحاطش الخاصت 

 باجخماع الجمعيت 

 خالٌ  العمىميت

 خمعت عؽش ًىما 

 مً جاسيخ الاجخماع؟

 

 الضغىة هُابت أنالت 

 ألاولى

   الضغىةالثاهُت

- - - - - - - - - - 
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 الجمػُت الػمىمُت ؾير الػاصًت: احخماغاث -3

 غاصًت:  )    ( وػــــم             )    (ال ؾير غمىمُت حمػُت احخماغاث هل غهضث

سكم 

 الاجخماع

عذد  جاسيخه

 الحظىس 

الىؽف إسؿاق 

الخـصيلي 

بالحظىس 

واإلاىىبين ومً 

)ًبين  هاب عنهم

ؿيه جاسيخ 

الخداق العظى 

 وهىع العظىيت(

 الؼالبت الجهت

 لالجخماع

/  الىصاسة)

 ؤلاداسة مجلغ

 ٪م25ً/

 الجمعيت

 (العمىميت

ظبب 

 الاجخماع

إسؿاق 

 املحظش

إسؿاق مدظش 

 –ؿشص ألاصىاث 

في خاٌ جم 

 الخصىيذ

 جضويذ الىصاسةجم هل 

الىؽىؾ واملحاطش ب

الخاصت باجخماع 

 الجمعيت العمىميت

خالٌ خمعت عؽش 

ًىما مً جاسيخ 

 الاجخماع؟

 

        
 

         

 :مً نبل الجمػُت الػمىمُت املٌّىهت اللجان الضابمت -4

هت الدكؿُل وقػالُت الهغاعاثهخههل   )    ( وػــــم            )    (ال؟ ذ اللجان الؿغى مً جىكُظها مً خُث اهخظام الاحخماغاث وطٍغ

 :احخماغاث اللجان الضابمت 

املحظش إسؿاق ؤهم اللشاساث جاسيخه سكم الاجخماع اللجىت  
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 : إلاصاعة مجلـ -5

  مجلغ ؤلاداسة ؤعظاء عذد
 
 عظىا( 0) للجمعيت ألاظاظيت لالئدت ػبلا

 عظىا (1)  ؤلاداسة مجلغ اجخماعاث لعلذ الىـامي للىصاب املحلم ألادوى الحذ

  ظىىاث (8)  ؤلاداسة مجلغ دوسة
 

 8 مجلغ ؤلاداسة : 

 هـ1888/  0/  3 الحالي جاسيخ جيىيً مجلغ ؤلاداسة

 1888/  80/  83 جاسيخ اهتهاء دوسة مجلغ ؤلاداسة الحالي

 0 عذد ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة الحالي

 - الخؼير في عذد ألاعظاء عً الالئدت) صيادة/هلص( عظىا

 - ظبب الخؼير في عذد ألاعظاء

 - عذد اإلاىخخبين مً الجمعيت العمىميت

 8 عذد اإلاعيىين مً الىصاسة

 - وعبت ألاعظاء اإلاعخللين مً ظائش املجلغ

)       جميع ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة ليعىا مىؿـين داخل الجمعيت باظخثىاء مً واؿلذ عليه الىصاسة

  ـــم            )    (ال  ( وعـ

 وعم

 وعم هل اإلاىؿـين مً مجلغ ؤلاداسة جمذ اإلاىاؿلت لهم مً الىصاسة ؟ -في خاٌ وان الجىاب ال 

 إسؿاق مىاؿلت الىصاسة ليل مىؿف مً مجلغ ؤلاداسة
مشؿم كشاس حؽىيل مجلغ ؤلاداسة مً 

 الىصاسة
 

  



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 25
 

 :الػاماحخماغاث مجلـ إلاصاعة زالُ  -6

سكم 

 الاجخماع

جم  ؤهم اللشاساث جاسيخه

جىـيزها 

 )وعم/ال(

ظبب عذم 

 الخىـيز

 إسؿاق

  املحظش

كائمت 

 الحظىس 

1/19 م 06/05/2019  ت .إغاصة حكٌُل   املجلـ بمىانبه إلاصاٍع  مشؿم   وػم 

2/19 م 16/07/2019  ػه .   مشؿم   وػم اغخماص الخمالث الدؿىٍهُت للمٌخب ومكاَع

3/19 م 20/11/2019   

اغخماص الاؾخاط ؾلطان بً ؾػىص الخالضي  

.
 
 مالُا

 
 مكغقا

اغخماص مهكىقت نالخُاث املضًغ الخىكُظي ألاؾخاط 

 /عاقض بً ؾػُض الهاحغي 

 مشؿم   وػم

4/19 م 28/11/2019   
 الًىابط املالُت . 

 صوام املىظكين .

 مشؿم   وػم

5/19 م 15/12/2019   

 : اغخماص املجمىغت الؿػىصًت للمداؾبت واملغاحػت 
 
أوال

والضزُل جغزُو عنم  -( 74)الجاؾغ جغزُو عنم )

 (( يمغاحؼ زاعجي  .96)

 : اغخماص حػُين ألاؾخاط / مػٌُ بً أخمض 
 
الىاصعي  زاهُا

 بضوام حؼةي مؼ البدث غً مداؾب 
 
 ؾػىصًا

 
مداؾبا

 ؾػىصي مخكغؽ .

 مشؿم   وػم

1/20 م 03/02/2020   

 جغقُذ أؾماء حضًضة ملجلـ إلاصاعة . 

 اغخماص إقطاع نابم . 

 البدث غً صغم ملىاعص الجمػُت .

 مشؿم   وػم

2/20 م25/03/2020   مشؿم   وػم اوكاء مخجغ إلٌترووي للجمػُت . 

3/20 م 04/11/2020   مشؿم   وػم جدضًث نَ الىنل وجكىٌٍ املضًغ الخىكُظي . 

4/20 م19/11/2020   
جكىٌٍ الضيخىع / زالض الؼهغاوي لخىنُؼ الاجكانُت 

 املبرمت بكأن قهل عيً الخىاع .

 مشؿم   وػم

5/20 م 30/10/2020   مشؿم   وػم اغخماص لجىت الجغص املالي 

1/21 م 13/01/2021   
 حػُين املضًغ الخىكُظي . 

 اغخماص الالبدت ألاؾاؾُت .

 مشؿم   وػم

2/21 م 20/01/2021   

 إوكاء وخضة الخطىع . 

ٍاقأة الدؿىٍهُت .   آلُت امل

كُت  للجمػُت .  ًان حػٍغ  قخذ أع

 آلُت الخهُى غلى مىدت أعى .

 مشؿم   وػم

3/21 م 20/01/2021   مشؿم   وػم اغخماص ألاهضاف الاؾتراجُجُت 
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4/21 م 03/03/2021   

 : اغخماص املىاػهت الدكؿُلُت واملباصعاث املػخمضة لػام 
 
أوال

. 5٨086٨304م 2021
 
اال  ٍع

 
 
 : اغخماص ألاؾخاط / مدؿً بً مؿكغ الؿبُعي مضًغا

 
زاهُا

. 
 
 ومالُا

 
ا  إصاٍع

 مشؿم   وػم

5/21 م 05/07/2021   

اغخماص نغف مبلـ غكغة آالف لبرهامج  

للبرهامج الكبابي  في اهخضًذ وزمؿت آالف 

 اهخضًذ .

اغخماص املُثام ألازالقي للػاملين في الهطاع  

الخيري )مباصا وؾلىيُاث( و غغيه غلى 

ميؿىبي الجمػُت مً مىظكين وأغًاء 

انُؼ الجمُؼ غلُه .  املجلـ و أزظ جى

 –اغخماص حكٌُل اللجان  الخالُت : ) لجىت إصاعة املخاطغ 

اث  لجىت الغنابت  –ل لجىت الخىظُ –لجىت املكتًر

 الضازلُت (.

 مشؿم   وػم

6/21 م 05/07/2021   

 : اغخماص حكٌُل لجىت املىاءمت والخىيمت  
 
أوال

 الغخماص اللىابذ والؿُاؾاث .

 : اغخماص الؿُاؾاث مؼ بىىصها املػضة مً  
 
زالثا

و الخىيمت وهي:  قٍغ

و الخىيمت   : اغخماص اللىابذ ومىاصها املػضة مً قٍغ
 
زاهُا

 .  

 مشؿم   وػم

7/21 م 05/07/2021   

ٍاجب   -1 اغخماص خاحت  الجمػُت لكغع بالضمام  وم

ذ  كُت في مىاطو اململٌت والخىحُه بالبضء في الخهٍغ حػٍغ

 ﮼لظلَ 

اغخماص حػُين ألاؾخاط / قالح بً ؾػض الهدطاوي مضًغ  -2

إلصاعة إلاغالم زلكا للمهىضؽ مكػل بً دمحم الاخمغي و 

 زالُ الكترة الخالُت ختى حكٌُل 
 
مضنها ومغاحػا صازلُا

 ﮼املجلـ الجضًض 

بخٍلُل لجىت الاهخساباث اؾخػضاصا لخٌىًٍ املجلـ  -3

ٍلل املضًغ الخىكُظي بالخيؿُ و مؼ الاغًاء الجضًض ٍو

ألاؾخاط /دمحم بً حػكغ الهدطاوي وألاؾخاط/غبضالغخمً 

الضهالوي يىنهما مً أغًاء الجمػُت الػمىمُت ؾير 

 ﮼الغاؾبين بالترشح للمجلـ 

ًاء -4 اغخماص وكغ هخابج الاؾخبُاهاث مً املخبرغين والكغ

 ﮼واملىظكين واملخطىغين 

حكٌُل لجىت جىكُظًت بئقغاف املضًغ الخىكُظي  -5

/  وألاؾخاط الؿبُعي مؿكغ بً مدؿً/ ألاؾخاط وغًىٍت﮼

 مشؿم   وػم
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 . الههػبي إبغاهُم بً ماحض

غ املخاؾب الهاهىوي الخخامي لػام  -6 م  2020وكغ  جهٍغ

 باملىنؼ وعقؼ وسخت مىه ملغيؼ الخىمُت بالهطُل .

  

ذ في بػٌ  مً إلاصاعة مجلـ أغًاء بػٌ مىؼ جم هل   ( ال  )وػم     )( شخهُت؟  مهلخت الاحخماغاث لىحىصالخًىع/الىهاف/الخهٍى

 هىع اإلاىع جاسيخه سكم الاجخماع

 خظىس/هلاػ/جصىيذ

مىطىع اللشاس/الاجخماع الزي 

 خصل ؿيه اإلاىع

اظم 

 العظى

 العبب

      

 

ت الخىظُماث -7  :إلاصاٍع

ًاث أزغي  ) الخىكُظًت ألشخامهل جم جكىٌٍ أي مهمت مخػلهت بازخهاناث مجلـ إلاصاعة يما ههذ غليها الالبدت  (       زاعج الجمػُت أو قغ

 ( ال      وػم     )

 ، والجهت املكىيت والؿبب؟  املهمت جىيُذ ًجب ، وػم الاحابت ًاهذ إطا

 جاسيخ نهاًت الخـىيع جاسيخ بذاًت الخـىيع الخـىيعظبب  الجهت اإلاـىطت اإلاهام اإلاـىطت ؿيه

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ال    )      ونؼ جدىُ في نغف أو اؾتهالى أنىُ الجمػُت ؾىاء الىهضًت أو الثابخت أو املخىهلت؟     )       ( وػم هل

ًاهذ  :الخالي لٍل خالتحػبئت الجضُو  وػم،ًجب حابتإلا  إطا

 ٌ  : هىع الخدى

صشؾ ؤمىاٌ ؤو اظخخذامها  في مجاٌ ػير /اخخالط )

صشؾ ؤمىاٌ ؤو اظخخذامها في ػير ما خصصها /مصشح

 ( له اإلاخبرع دون علمه

 ٌ ٌ  اإلابلؽ املحٌى ؤو كيمخه جاسيخ الخدى  جشاء اإلاخخزؤلا  ظبب الخدى

 للخصحيذ

- - - - - 
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ٍاث      بىاؾطت: ) الجمػُت أمىاُ مً الهغف ًخم  ( جدىٍل     ) ( ههضا      ) ( قُ

  الهغف خالت في
 
 :الهغف وأوحه املىهغف املبلـ إحمالي ًىضح ههضا

  اإلاصشوؾ اإلابلؽ
 
 الجهت اإلاعخـيذة الصشؾ ؤوجه هلذا

   

   

   

 

 

 :اللىابذ  - ب

 إسؿاق )وعم/ال( اللىائذ :

  وػم الالئدت ألاظاظيت للجمعيت املحذزت و اإلاعخمذة

مياؿإة نهاًت و ؤلاجاصاث، و التركياث، و اإلاياؿأث، و حؽخمل على ظلم ألاجىس والشواجب، و  بالجمعيتجىجذ الئدت للمىاسد البؽشيت 

 وػيرها،  الخذمت 

  وػم

  وػم مجلغ ؤلاداسة   معخمذة العيييت والىلذًت، لصشؾ اإلاعاعذاثجىجذ الئدت 

إرا واهذ ؤلاجابت ال، ؿما هي آلاليت التي  -؟ الجمعيت فيين واإلاىؿـين الليادً الخىـيزي اإلاذًش ساجب لخدذًذ مدذدة آليت جىجذ هل

 خذد بها ساجب اإلاذًش الخىـيزي؟

  وػم

   ؤخشي 
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ت السجالث - ث  : إلاصاٍع

 

 الخالُت:  السجالث الجمػُت حؿخسضم

هل حعخخذمه الجمعيت  السجل 

 )وعم/ال(

 مالخـاث

  ال في الجمعيت العمىميت العظىيت سجل السجالث ؤلاداسيت

  ال العمىميت الجمعيت اجخماعاث سجل

  وػم ؤلاداسة مجلغ اجخماعاث سجل

  وػم الذائمت واإلاؤكخت اللجان سجل

  وػم سجل اليؽاػاث السجالث الـىيت

  ال /اإلاعخـيذًًسجل اإلاىخـعين

 

   :  الؿُاؾاث - ر

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

  وػم اإلاصالحظياظت حعاسض 

  وػم ملذمي البالػاث خماًتو بالغ عً املخالـاث ظياظت ؤلا 

  وػم ظياظت خصىصيت البياهاث

  وػم ظياظت الاخخـاؾ بالىزائم وإجالؿها

  وػم ظياظت جمع الخبرعاث

  وػم وؿشوعها ومياجبها وجلييمهاظياظت آلياث الشكابت وؤلاؼشاؾ على اإلاىـمت 

  وػم ظياظت مصـىؿت الصالخياث بين مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىـيزًت

  وػم ظياظت الخعامل مع الؽشواء اإلاىـزًً وألاػشاؾ الثالثت

  وػم ظياظت كىاعذ العلىن

  وػم ظياظت إداسة اإلاخؼىعين

  وػم جمىيل ؤلاسهابمؤؼشاث الاؼدباه بعملياث ػعل ألامىاٌ وجشائم 

  وػم ظياظت الىكاًت مً عملياث ػعل ألامىاٌ و جشائم جمىيل ؤلاسهاب

ًاء ؤخشي ....  ؾُاؾت الخػامل مؼ الكغ

 املؿخكُضًً مؼ الػالنت ىظُمج ؾُاؾت

 ؾُاؾت إصاعة املخاطغ
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  : إلاقهاح - ج

 :هم الجمػُت أعنضة مً بالسخب املكىيين

 اإلاىصب بمجلغ ؤلاداسة الاظم

 عبِـ مجلـ إلاصاعة د. خالذ بً ؤخمذ الضهشاوي

 هابب عبِـ املجلـ معىذ بً مدعً اللدؼاوي

 املؿؤوُ املالي ظلؼان بً ظعىد الخالذي

 

 :الخالُت الىزابو غً قهاحإلا  جم يُل 

ـصح مباؼشة  مىكع الجمعيت 
ُ
ج

 عىذ الؼلب

 ال جىجذ ال ًـصح عنها

     بالجمعيت الخاصت الحىهمت و الخىـيم وزائم

     الىمىرج الؽامل

     اإلاصالح جظاسب ظياظت

     اإلااليت اللىائم

     وإجالؿها بالىزائم الاخخـاؾ و الخصىصيت ظياظت

     ؤلاداسة مجالـغ ؤعظــاء ؤظماء

     الخىـيزي اإلاذًش ساجب

     ؤظماء اإلاىؿـين الليادًين في الجمعيت

 بسجالث الاخخـاؾ عً اإلاعؤوٌ الشخص هاجف و وعىىان اظم

 الجمعيت وزائم و

    

     الخلشيش العىىي 

 

 لضي الجمػُت وخضة مخسههت في إصاعة املخطىغين ؟ )  ( وػم    )  (  ال هل

إجمالي عذد  عذد اإلاخؼىعين خالٌ هزا العام سكم الجىاٌ اظم اإلاعؤوٌ عً الىخذة

 ظاعاث اإلاخؼىعين

 إهار روىس 

 5 0 5 0535477772 بً خلف الؽمشي خالذ 
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ت وأ غابلُت غالنت املىظكين الهُاصًين لتأو  مً أغًاء مجلـ إلاصاعة أواملضعاء أخض ًىحض هل مجلـ إصاعة أو مضًغ أو مىظل   غًى مؼ ججاٍع

 ( ال الجمػُت؟ )       ( وػم           ) في زغآ نُاصي

 هىع العالكت مىصبه اظم اإلاىؿف ري الصلت مىصبه اظم اإلاىؿف

 )ججاسيت/عائليت(

 جـصيل العالكت

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

التي  ًغجى إلاقهاح غً حمُؼ املبالـ املالُت التي جلهاها أي غًى في مجلـ إلاصاعة هظير زضماث أو مىخجاث نضمها للجمػُت )باؾخثىاء حػىًٍاجه

 :  -إن وحض  – إلاصاعة إن وحضث( وطلَ زالُ الؿىىاث ألاعبػت املايُتًخلهاها باغخباع غمله غًىا في مجلـ 

 الخاسيخ ظببه كيمت اإلابلؽ الزي جللاه اظم العظى

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 

 التي املبالـ) .وحضث ،إن الجمػُت مؼ ( لخإ ،مىخجاث زضماث جهضًمٍت) ججاع  حػامالث لهاء الجمػُت مً مالُت حػىًٍاث جلهذ التي ما الجهاث

اُ(10000 جخجاوػ   : -إن وحض  –الخػىٌٍ نُمت وطيغ الخضمت ونل مؼ ٍع

 كيمت الخعىيع وصف الخذمت الجهت

- - - 

- - - 

- - - 
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ت جمذ بين غًى في مجلـ إلاصاعة ومؤؾـ أو غًى مجلـ أو مضًغ مؤؾؿت ماهدت جمىذ الجمػُت زالُ  ًغجى إلاقهاح غً أي نكهاث ججاٍع

 :  -إن وحض  –ألاعبػت املايُتالؿىىاث 

اظم عظى 

 املجلغ 

اظم الؼشؾ الثاوي 

 ري العالكت

اإلاعمى الىؿيـي 

 للؼشؾ الثاوي

اظم الجهت الذاعمت التي ًشجبؽ بها 

 الؼشؾ الثاوي

جاسيخ بذاًت 

 الصـلت

جاسيخ اهتهاء 

 الصـلت

كيمت 

 الصـلت

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

 (  ال  هل جلهذ الجمػُت مبالـ مً حهاث زاعج اململٌت ؟  )   (  وػم   ) 

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

 الىصاسة

- - - - - 

 

ًاث أو الاجكانُاث مؼ صُو أو ًغجى إلاقهاح غً   :-إن وحض  – مىظماث أو مؤؾؿاث صولُت الخػانضاث أو الكغا

اظم الجهت التي جم 

 الخعاكذ معها
 إسؿاق مىاؿلت الىصاسة  الؼشض مً العالكت الذولت التي جلع ؿيها الجهت

إسؿاق مىاؿلت الجهت 

 املخخصت

- - - - - 

 

 :-إن وحض  –الػهاعاث والاؾدثماعاث الخانت بالجمػُتًغجى إلاقهاح غً 

 الليمت اإلااليت العلاس/الاظدثماسهىع 
إسؿاق مىاؿلت الجمعيت العمىميت ؤو مجلغ ؤلاداسة 

 بخـىيع الجمعيت العمىميت

اُ 3 مبجى الجمػُت الخالي في الىابُت   ملُىن ٍع

  مليىن سياٌ متر مغبؼ في الىابُت 820أعى بمؿاخت 

 البرامج وألاوكطت .4
جدهُهها:)عؾالت( الجمػُت التي حػمل غلى  همتما هي م  

 الضغىة إلى هللا بالخٌمت واملىغظت الخؿىت بطاناث واغضة ومجخمؼ مخػاون وبأخضر أؾالُب الخهىُت
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:وقها لالبدت ألاؾاؾُتالجمػُت  ما هي أهضاف  

 لى الػهُضة إلاؾالمُت الصخُدت ومكهىمها وخماًتها. إصغىة الىاؽ  (1

 ، وطاغت أولي الامغ . ملسو هيلع هللا ىلصجدهُو الطاغت هلل والطاغت لغؾىله  (2

ؼه في هكىؽ قبابىا وقخُاجىا.  (3  جأنُل ألامً الكٌغي وحػٍؼ

 إخُاء الؿىت ووكغها وإماجه البضغت والخدظًغ منها وعبط الىاؽ بمىهج الؿلل الهالح. (4

 وكغ الػلم الىاقؼ، وجبهير املؿلمين بأمىع صًنهم، غهُضة وغباصة، مػاملت وأزالنا.   (5

6)  ُ كهم به، وبُان مداؾىه لهم وجصخُذ املكاهُم املؿلىطت غىه.  صغىة ؾير املؿلمين للضزى  في الاؾالم، وحػٍغ

 حػمُو عوابط الازىة مؼ املؿلمين الجضص، وجأهُلهم ليكغ الضغىة في بالصهم.  (7

ً غلى جبلُـ الضغىة بالخٌمت واملىغظت الخؿىت.  (8  إغضاص وجأهُل الضغاة الهاصٍع

ؼ نُمت الخطىع في املجخمؼ واؾخهطاب ا (9  لغاؾبين في جىكُظ بغامج وأوكطت املٌخب. حػٍؼ

 م، وقو الًىابط الكغغُت. تهلطمىخا ىُت اخخُاحاث الكباب مً طيىع وإهار بخهضًم بغامج هىغُت لهم، جغقبجل (10

اصة في طلَ . (11  اؾدثماع الخهىُت في الضغىة، والٍغ

 

 : بُان بالبرامج وألاوكطت والخضماث التي جهضمها الجمػُت

هىع البرهامج ؤو 

اليؽاغ ؤو 

 الخذمت

إجمالي عذد  واليؽاػاث والخذماث للبرامج وصف

 اإلاعخـيذًً

هل البرهامج  اإلاصشوؿاث ؤلاًشاداث

طمً هؼاق 

الخذمت 

 الجؼشافي؟

في خاٌ وان البرهامج 

خاسج هؼاق الخذمت 

الجؼشافي )إسؿاق مىاؿلت 

 الىصاسة ( 

  وػم 20053 39300 ألل 50 خمالث جىغىٍت تهضف إلى جىغُت املجخمؼ  يُاء

ٍاع الهضامت  خماًت جدهين املجخمؼ مً ألاق

وجىغُتهم بأهمُت طاغت ولي ألامغ وخب 

 الىطً

  وػم 3663 ــــ ألل 20

صغىة 

 الجالُاث

جىغُت الجالُاث الظًً ٌؿٌىىن في 

مداقظت الهطُل وحػلُمهم أمىع الضًً 

إلاؾالمي الخىُل ، وصغىة ؾير املؿلمين 

 واملىغظت الخؿىتإلى إلاؾالم بالخٌمت 

  وػم 36778 8100 ألل 50

ججهيز بغامج حؿاغض املػلمين في املخاقظت  مضاص

 غلى جأصًت عؾالتهم الخػلُمُت

  وػم 113260 230102 300
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 ا :بُان بىىع املؿاغضاث التي جهضمها الجمػُاث للمؿخكُضًً وحجمه

إجمالي عذد  عذد اإلاعخـيذًً هىع اإلاعاعذاث

 اإلاعخـيذًً

 جمالي مبلؽ اإلاعاعذاثإ

 ػير ظعىدًىن  ظعىدًىن 

 - - - - معاعذاث ؤًخام

 - - - - معاعذاث ؤسامل

 - - - - معاعذاث مؼللاث

 - - - - معاعذاث ؿشوؾ خاصت

 - - - - معاعذاث عيييت

 - - - - ؤخشي 

 - - - - املجمىع

 

ت ، جىغىٍت في اللىابذ وألاهظمت ، مساطغ ؾؿل ألامىاُ وحغابم جمىٍل  الضازلُت املهضمت للػاملين في الجمػُت ) بغامجبُان بالبرامج  جطىٍٍغ

 إلاعهاب(  :

الـئت اإلاعتهذؿت ) الجمعيت العمىميت / مجلغ ؤلاداسة  جاسيخ البرهامج ملذم البرهامج اظم البرهامج

 / ؤلاداساث الليادًت / العاملين (

إسؿاق هؽف 

 الحظىس 

 قىُاث جأؾِـ خىيمت

ت  الجمػُت الخيًر

ص. زالض بً أخمض 

 الؼهغاوي

عبِـ مجلـ 

 إلاصاعة

عمًان  14

 هـ1442

 مغقو الػاملين

ٍاقدت ؾؿل ألامىاُ  م

 وجمىٍل إلاعهاب

أ. عاقض بً ؾػُض 

 الهاحغي 

 املضًغ الخىكُظي

 مغقو الػاملين هـ26/11/1442

     

     

 

  )        ( ال     ( وػم مً نبل مجلـ إلاصاعة نبل حؿلُمه في الغبؼ ألازير: )   الكاملجم اغخماص الىمىطج  هل
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