
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت بمدافظت سابغلهييحمعيت البر لا   
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 إلٖؿوا  هموىج  َوى الطوُىيًت الُزبُوت باإلامل٠وت ألاَلُوت الجمُُواث لبُاهواث الاغوم  الىموىج 

ت ، الُامت ( لبُاهتها الجمُُت  التزامها ومدي ُٖالُتها مً للخحٜٛ ) وألاوػهت والبرامج ، وؤلاياٍر

مت بممارضت  . اإلاؿلحت ؤصحاب مً ٚب  للمُلىمت الىؾى٣  وضهىلت الزغُدة الحٞى

 البياهاث لاظاظيت للجمعيت لالهييت .1

 ضالم دمحم ضالم الؿبحي : الىمىج  بُاهاث وصحت حُبئت في الجمُُت ممث  ضما

م  :8786868:5:  الجمُُت ممث  جىا٣ ٚر

د   info@rabighbr.org.sa / الجمُُت إلامث  الال٠ترووي البًر

خ(  لُام الىمىج  بُاهاث   م0802:  )  باإلاُاليي الخاٍر

 ) للجمُُت الىمىج  بُاهاث بخُبئت ؤلايارة مجلظ ٚب  مً مخى٣  ؤهجي ؤَالٍ اإلامث  ؤها ؤٚز)   :إٚزار

اُٖت و الدسجُلُت البُاهاث - ؤ ز  : الدًمْى

ٟامووال / الزضمي للجمُُت الاضم  -2  . ت بمحاًٖت رابٔجمُُت البر ألاَلُ : للٍٗز 

 : جمُُت البر بزابٔ الزضمي ضمالا  مٓاًز ٞىهه حالت في)    الٍٗز / للجمُُت الػهزة اضم )  -0

   ( ٍٖز  ) ( مٛز رئِظ  : ) هٍى مٛز الجمُُت -5

م حسجُ  اإلاٛز الزئِظ   ( 280)  : ٚر

م   :الٗزٍو  / حسجُ  الٍٗزٚر

 تؤَلُ:  الىىعي للجمُُت الخؿيُ٘ -6

 ( رجالي/وطائي  )  ( وطائي ) ( رجالي هٍى الجمُُت: ) -7

ووووخ -8  2629ٌ/;/27:  الٍٗز / جإضِظ الجمُُت جووووواٍر

خ -9  2608ٌ/:/;0 الٍٗز /  حسجُ  الجمُُت جاٍر

 (  مىجىية               )    (  ْير مىجىية  )    :الٍٗز / غهاية حسجُ  الجمُُت -:

 ، ألاضباب هي : في حالت َدم وجىي الػهاية

 ( وُم             )   ( ال  :  ) الٍٗز / َ  ًىجد لىحت خارجُت للجمُُت -;

 ، ألاضباب هي :  في حالت َدم وجىي اللىحت

  ( اللىحت جىضح اضم الجمُُت )  /   ٟامال ٞما َى مسج  في الىمىج الٍٗز 

(    م الدسجُ  الخاؽ بالجمُُت  الٍٗز /  ( اللىحت جىضح ٚر

(    اللىحت جىـ َلى ؤن الجمُُت ) / ت و الٍٗز خاقُت إلغزإ وسارة اإلا  الخىمُت الاجخماَُتىاري الشػٍز

 م٠ت اإلا٠زمت مىهٛت : الٍٗز / مىهٛت الجمُُت -28

 رابٔ : املحاًٖت -22

 : رابٔ اإلادًىت -20
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ِ باإلحدازُاث -25 ٙ 9.98'0° ;5"غما٣                     06.58'69°00                     : اإلاٚى  "غز

 . محاًٖت رابٔ و الٛزي الخابُت لها  : ههاٙ الخدمت -26

ش -27 ش : الجمُُت َلى اإلاػٕز الاجخماَُت الخىمُت مٞز  بجدة الاجخماَُت الخىمُت مٞز

ت َلى الجهت -28 ت اإلاىاري وسارة : ٖىُا الجمُُت اإلاػٖز  الاجخماَُت الخىمُت و  الشػٍز

ٜ ؾٗحت:  الٍٗز / َدي اإلا١اجب جحذ إيارة اإلاٛز الزئِظ -29  ؤ(-2)  حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

 

ِ الجٓزافي اضم اإلا٠خب  اضم مدًز اإلا٠خب بُاهاث الخىاؾ  ؤلاحدازُاث اإلاٚى

مىهٛت م٠ت اإلا٠زمت   جمُُت البر ألاَلُت بزابٔ

 محاًٖت رابٔ

"غما٣                     06.58'00°69   

5; °0'9.98 ٙ  "غز

رئِظ مجلظ ؤلايارة ألاضخاج  8776888072

 ؾالح دمحم ؾالح الٓاهمي

مىهٛت م٠ت اإلا٠زمت   اإلاطخىيٍ الخيري 

 محاًٖت رابٔ

"غما٣                   7.68':°6 00      

5; °0'08.88 ٙ  "غز

اإلاطخىيٍ الخيري اإلاػٕز َلى  ;878886872

 ألاضخاج َُد رية ٖز  الخا٣

 : الخىاؾ  بُاهاث - ب

 : /للٍٗز الُوووىووىان الىنجي للجمُُت -2

م طُي : الػاٍر اضم.  0057 : اإلابجى ٚر  الؿمد :  الحووووووي . ت الٓزبُتُالَٗز

د الزمش . رابٔ : تاإلادًى م 07975 :ي البًر  787: : يالاقاف الٚز

م ووووووووم :878877668 : تالجمُُ جىا٣ ٚر ووووووم ::82060057:   الوووٗوووووواٞوووووظ ٚر ٙ  ٚر د ؾىوووودو دي لزمشا :06 :  البوٍز  : البًر

ووووووووووود 22;02  www.rabighbr.org.sa : الال٠ترووي اإلاىِٚ    info@rabighbr.org.sa: يؤلال٠تروهووو البًر

(  اب  للدخى٣ ِ ؤلال٠ُترووي ٌُم  ٚو  ؤزىاء حُبئت الىمىج  ولِظ جحذ ؤلاوػاء(اإلاٚى

(  ُٗد ؤلال٠ُترووي م  ( البًر

 ضالم دمحم ضالم الؿبحي : الجمُُت مدًز اضم -0

 ت : رابٔالجمُُ مدًز َىىان

 : الؿبى  . الحيمحاًٖت رابٔ .  : اإلادًىت . م٠ت اإلا٠زمت : اإلاىهٛت

م.  ٍ : اإلال٢ َبدهللاالػار  م  ;::5 : اإلابجى ٚر  :869 : الاقافي الٚز

م الهاج٘ الثابذ للمدً لت 8206005826 : زٚر م ، 280:  جحٍى  :8786868:5 : اإلادًز جىا٣ ٚر

 

 

 

 البياهاث إلاداسيت
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 ؤلاياري  اله١ُ  - ؤ

كاء َدي -2   .ؤَكاء  حطُت اإلاؤضطين  ألَا

  مجلظ ؤلايارة ؤَكاء َدي -0
 
 .ؤَكاء  حطُت للجمُُت  ألاضاضُت لالئحت نبٛا

 خمطت ؤَكاء . ؤلايارة مجلظ اجخماَاث لُٛد الىًامي للىؿاب املحٜٛ ألايوى الحد -5

 ىاث .ضىؤربِ  ؤلايارة  مجلظ يورة -6

ٜ اللجان الدائمت اإلاؤضطت مً ٚب  الجمُُت الُمىمُت  -7  ؤ (:-0) حُبإ في مل٘ الاٞط  اإلاٖز

 

حػُٓلهاُُٞٗت  َدي اجخماَاتها اخخؿاؾها َدي ؤَكائها ؤضوووووووم الولوجوىوووت  

  5 جزي اإلاطخىيٍ 3 لجىت جزي اإلاطخىيٍ الخيري 

 3 لجىت مخابُت ٚطم الاًخام
مخابُت الاًزاياث 

 وجحدًث اإلالٗاث
3 

 

 3 لجىت اإلاخابُت
مخابُت اَما٣ 

 الجمُُت
0 

 

 3 لجىت  الخىيُ٘
اضخٛبا٣ نلباث 

 الخىيُ٘ ويراضتها
5 

 

 3 لجىت الؿٕز اإلاالُت والُُيُت 
 امز الؿٕز واضخٛبا٣

اث  الخبَر
4 

 

  0 جىمُت مىاري الجمُُت 3 لجىت جىمُت اإلاىاري اإلاالُت

 3 لجىت البحث الاجخماعي

مخابُت نلباث 

الدسجُ  لدي 

 الجمُُت

4 
 

ٜ الجمُُت الُمىمُت  بإَكاء بُان -8  :ب (-0)حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

ت ؤلاضم م م الهٍى خ الالخحاٙ اإلاهىت ٚر م الجىا٣ جاٍر  ٚر
ٟاثالاهخًام في  يِٖ الاغترا  

محدر( /ْير مىخًم/ ال ًىجد سج )مىخًم  

 مىخًم 506554408 11/7/1425 ؤَما٣ حزة 1035379047 حماي دمحم حمد الٓاهمي 1

ت بترو رابٔ 1033014323 ؾالح دمحم ؾالح الٓاهمي 2  مىخًم 0554606251 21/1/1432 مىي٘ غٞز

ت  1032822262 هشُ  يخُ  جىيهللا الؿبحي 3  مىخًم 0505689430 25/4/1433 بترو رابٔمىي٘ غٞز

ت ؤرام٠ى الطُىيًت 1038707244 خالد دمحم حمدان الحزبي 4  مىخًم 0504605611 13/1/1431 مىي٘ غٞز

 مىخًم 0504635956 20/4/1433 مىي٘ اإلاؤضطت الُامت للخحلُت  1034736429 وُُم ضالمه َىيٍ الػماس ي 5

ت بزابٔ 1038554984 حامد َبدهللا َُد الجنهي 6 ت الخجاٍر  مىخًم 0504606025 6/9/1429 مدًز الٖٓز
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 مىخًم 504609090 15/7/1435 رج  ؤَما٣ 1012512479 ٖهد ؾالح دمحم اإلا٠يرع 7

 مىخًم 0504615147 11/7/1417 رج  ؤَما٣ 1034076834 ساٟي َبداملحطً الٓاهمي 8

 مىخًم 0505640291 11/7/1417 حزةؤَما٣  1031991266 ميس ي دمحم مُال الباليي 9

 مىخًم 0504600959 11/7/1417 ؤَما٣ حزة 1033933217 حطين َلي َهُت الٓاهمي 10

 مىخًم 0505350719 11/7/1417 رج  ؤَما٣ 1010477030 دمحم َلي َبدهللا الجدًبي 11

 مىخًم 0503668820 11/7/1417 ؤَما٣ حزة 1022984585 دمحم ضُُد رية الٓاهمي 12

ت الٓاهمي   13  مىخًم 0504619379 11/7/1417 ؤَما٣ حزة 1036081659 مبرٝو رية بٞز

 مىخًم 0500582919 11/7/1417 مُلم 1035867298 حمدي مُخٜ الباليي 14

 مىخًم 504698292 25/1/1420 رج  ؤَما٣ 1033807916 حطين دمحم باِٚظ 15

 مىخًم 0504606305 11/7/1417 رج  ؤَما٣ 1034070977 حامد الحطين َلي آ٣ َلي 16

ت ؤرام٠ى الطُىيًت 1012119846 م . َثمان ؾالح الٓاهمي 17  مىخًم 0599540777 23/1/1435 مىي٘ غٞز

 مىخًم 0505357257 1/1/1436 رج  ؤَما٣ 1019562618 َاجٜ دمحم ضُُد الٓاهمي 18

 مىخًم 0504824629 15/7/1435 اإلاُاٍ بزابٔهائب مدًز جحلُت  1043294816 م . َاوي دمحم مهىا الشهبٛي 19

 مىخًم 0503682028 1/1/1436 مىي٘ اإلاؤضطت الُامت للخحلُت  1051660486 حامد ؾالح ألاهؿاري  20

 مىخًم 504670304 10/5/1438 مخٛاَد 1034466076 حامد حمُد حمد الٓاهمي 21

 مىخًم 508355417 3/9/1437 وسارة اإلاُاٍ 1052941539 دمحم مباٝر الؿبحي 22

 مىخًم 560206517 10/5/1438 مىي٘ 1087235592 حطام دمحم حاٌٖ الٓاهمي 23

 مىخًم 559001163 10/5/1438 مىي٘ 1068114717 جابز حماي الٓاهمي 24

 مىخًم 567990733 10/5/1438 مىي٘ 1097737645 َبدالزحمً َلي الُؿالوي 25

 مىخًم 546367510 10/5/1438 مىي٘ 1082591734 هاً٘ احمد الٓاهمي 26

 مىخًم 564805357 10/5/1438 مىي٘ 1089675688 حطين َلي حمُد الٓاهمي 27

 مىخًم 565889174 10/5/1438 مىي٘ 1089279903 ؤوظ ًحي الحاسمي 28

 مىخًم 506181192 10/5/1438 مىي٘ 1068114725 دمحم جابز الٓاهمي 29

 مىخًم 549291917 10/5/1438 مىي٘ 1126607249 ؤحمد ؤضُد الُؿالوي 30

 مىخًم 505610965 01/01/2019 ؤَما٣ حزة 1000472470 َابد ياخ  الجدَاوي 31

ثي 32 إ بزابٔ 1026125136 دمحم َبدالزحمً الزٍو  مىخًم 504605980 01/01/2019 مدًز ايارة الاٚو
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ٟاث  : ) الاهخًام في يِٖ الاغترا
   ٟاث)    )   ( ْير مىخًم ( مىخًم  ( ال ًىجد سج  اغترا

ٜ :  الجمُُت إيارة مجلظ بإَكاء بُان -9  :  (-0)حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

ت الاضم م الهٍى  الىيُٗت باملجلظ اإلاهىت ٚر

مدة 

الخدمت 

 باملجلظ

خ الالخحاٙ م الجىا٣ جاٍر  الُىىان ٚر

ت بترو رابٔ 1033014323 ؾالح دمحم ؾالح الٓاهمي  مىي٘ غٞز
رئِظ مجلظ 

 ؤلايارة

ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 0554606251 21/1/1432

ت بترو رابٔ 1032822262 هشُ  يخُ  جىيهللا الؿبحي  هائب الزئِظ مىي٘ غٞز
ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 0505689430 25/4/1433

ٙ  اَما٣ حزة 1033933217 حطين َلي َهُت الٓاهمي  امين الؿىدو
ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 504600959 11/7/1417

 َكى مخٛاَد 1034466076 الٓاهميحامد حمُد حمد 
ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 504670304 10/5/1438

 1034736429 وُُم ضالمه َىيٍ الػماس ي
مىي٘ اإلاؤضطت الُامت 

 للخحلُت
 َكى

ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 0504635956 20/4/1433

 1038707244 خالد دمحم حمدان الحزبي
ت ؤرام٠ى  مىي٘ غٞز

 الطُىيًت
 َكى

ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 0504605611 13/1/1431

 َكى اَما٣ حزة 1019562618 َاجٜ دمحم ضُُد الٓاهمي
ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 505357257 1/1/1436

 1051660486 حامد ؾالح ألاهؿاري 
مىي٘ اإلاؤضطت الُامت 

 للخحلُت
 َكى

ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 503682028 1/1/1436

 َكى وسارة اإلاُاٍ 1052941539 دمحم مباٝر الؿبحي
ؤربِ 

 ضىىاث
 رابٔ 508355417 3/9/1437

 َ  الُكى مُٛم في مىهٛت اإلاٛز الزئِظ

 )وُم/ال(

ٛت الالخحاٙ  نٍز

 )اهخخاب/حُُين مً الىسارة(

في حالت ٞىن الالخحاٙ بالخُُين 

 مً الىسارة ًزجى بُان الطشب

الُكى  مطخٛ  )وُم/ال/ال ًم٠ً 

 حٜٛ(الخ

 وُم   اهخخاب وُم

 وُم   اهخخاب وُم

 وُم   اهخخاب وُم

 وُم   اهخخاب وُم

 وُم   اهخخاب وُم

 وُم   اهخخاب وُم

 وُم   اهخخاب وُم

 وُم   اهخخاب وُم

 اهخخاب وُم
 

 وُم
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: ضالم دمحم ضالم الؿبحي . اإلادًز الخىُٗذي -:  

م ت ٚر  -: مدًز الجمُُت  الُم  هٍى. َالٚاث َامت جخؿـ   : جامعي اإلاَؤ  – : ضُىيي الجيطُت 2850:00865 : الهٍى

ا٣  7:88:  لػهزي ا الزاجبضاَاث ) ٞلي (  ::  ضاَاث) جشئي/يوام) ٞلي  ٍر

  – ضىىاث 20:  بالجمُُت خدمخه مدة: الجمُُت .  الزاجب جخحم  التي الجهت

م م . 280:  الدسجُ  ٚر   – ;98825:779:  الحاضب ٚر

 )مخّٗز لُم  الجمُُت :  - ( وُم                  )  ( ال  :    )   مسج  بالخإمُىاث

 ( مخّٗز           )   ( ْير مخّٗز 

اٖٛت الىسارة َلى حُُين اإلادًز؟  َ  جم ؤخذ مى

)     )     (  وُم


اٖٛت بُد  :  والطشب  ال،  (    ِ الهلب ولم ًإجِىا اإلاى  جم ٖر

ٜ):   مىي٘ 27 : اجمالي َدي الُاملين  و(-0حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

م الهىٍت الاضم  هٍى الُم  اإلاؤَ  الجيطُت ٚر
 الدوام  

 )ٞلي/جشئي(

ضاَاث الُم  

 ألاضبىَُت

ً َلي مؿهٗى  زمان ضاَاث ٞلي محاضب ب١الىٍرىص ضىياوي 2136112147 َمزان الٍش

 زمان ضاَاث ٞلي مامىر مطخىيٍ زاهىي  ضُىيي 1072148214 َُد رية ٖز  الخا٣

 زمان ضاَاث ٞلي َام  ؤّمي بىٓاليٌؼ 2392668352 ٟان باع

 زمان ضاَاث ٞلي مدًز  ب١الىٍرىص ضُىيي 1032822643 ضالم دمحم ضالم الؿبحي

 زمان ضاَاث ٞلي حارص زاهىي  ضُىيي 1034035228 مػُ  حمُد حمُد الىاضهي

 زمان ضاَاث ٞلي باحثت مُداهُت زاهىي  ضُىيًت 1028876415 حىان حطً حمىي املخلٗي

 زمان ضاَاث ٞلي باحثت إجخماَُت ب١الىٍرىص ضُىيًت 1037063813 ضهى َبُد َبُدهللا الُىفي

 زمان ضاَاث ٞلي حارضت  زاهىي  ضُىيًت 1081300186 هاَد مطُىي دمحم َُد اإلاىلد

 زمان ضاَاث ٞلي ض٠زجيرة زاهىي  ضُىيًت 1071748873 ضارة َبداإلاىُم املحمدي

تري  2029315914 مىس ى َمز حامد  زمان ضاَاث ٞلي مىي٘  زاهىي  ؤٍر

ي الباليي ٢ ضٗز بٟز  زمان ضاَاث ٞلي حارص اإلاطخىيٍ ؤّمي ضُىيي 1025770759 بٍز

 زمان ضاَاث ٞلي مىي٘ زاهىي  باٞطخان 2068830153 دمحم ؾالح ؤحمد دمحم إيَرظ

 زمان ضاَاث ٞلي باحث اجخماعي ب١الىٍرىص ضُىيي 1033029495 رجا حمدان رجاء البُكاوي

ت ب١الىٍرىص ضُىيًت 1056722919 هىٖ٘ مىؿىر ْالب الجنهي  زمان ضاَاث ٞلي مدًزة مىاري بػٍز

 زمان ضاَاث ٞلي محاضب ب١الىٍرىص ضُىيي 1074461961 مزوان حمُد الؿبحي

ٟام   8:  َدي اإلاىيٗين بدوام جشئي 27:   َدي اإلاىيٗين بدوام 
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)     : َدي الُاملين بالجمُُت


ٟافي       ٟافي       ) (    : بطشب   ( ْير 

ٜ )ٖٛو .  0 اجمالي َدي املحاضبين  ي(-0حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

ت الاضم م الهٍى  الجيطُت ٚر

اإلاَؤ  في 

مجا٣ 

 املحاضبت

 الدوام  

 )ٞلي/جشئي(

وضاَاث الُم  

ُت هي   ألاضبَى

الزاجب 

 الػهزي 

ً َلي مؿهٗى  4356 زمان ضاَاث ٞلي ب١الىٍرىص ضىياوي 2136112147 َمزان الٍش

 5000 زمان ضاَاث ٞلي ب١الىٍرىص ضُىيي 1074461961 مزوان حمُد َهُه هللا الؿبحي

مت وؤلايارة وؤلاٖؿا  .2  الحٞى
ت الهُئت - ؤ ت الخىًُماث و ؤلاياٍر  : ؤلاياٍر

 :الُمىمُت الجمُُت -2

 .امزؤة(      )     .( رج      50)      : م : الُدي ؤلاجمالي 0802َام   بداًت في الُمىمُت الجمُُت ؤَكاء َدي إجمالي

 .امزؤة)         (  .( رج     :0)       : م الُدي ؤلاجمالي 0802 َام نهاًت في الُمىمُت الجمُُت ؤَكاء َدي إجمالي

اية : مً بداًت الطىت َكاءألا  َدي في اجمالي الخٓير  ( َكى  6هٛـ )   / ٍس

ٜ(اجخماٍ الجمُُت الُمىمُت الطىىي  -0  :)حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

ال٠ػ٘ الخٗؿُلي  عذد الحضىس  جاسيخه 

 اإلاىاوبين بالحكىر و

 ومً هاب َنهم

 مدضش الاحخماع عقذ الاحخماع مً

 الدَىة هُابت ؤؾالت

 ألاولى

 الدَىة

 الثاهُت

لم 

 ٠ًخم 

ٜ 9 : لهـ91/4/9441 ٜ الدَىة الاولى مٖز  مٖز

ذ مً الجمُُت الُمىمُت ؤَكاء بُل مىِ جم َ  -5  شخؿُت؟  مؿلحت لىجىي ثاالٛزار  بُل َلى الخؿٍى

)( وُم )


ٜ )   ( ال  ؤ(-5حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

 مالخظاث العبب اظم العضى

   

 

(


ِ ال٠ػىٕ واملحاقز الخاؾت باجخماٍ الجمُُت الُمىمُت  ( جم ٖر

:  )   َايًت ْير َمىمُت جمُُت اجخماَاث َ  َٛدث -6

 ( وُووووم             )    (ال  

 ( ٜ  :ب (-5حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

 الطالبت الجهت عذد الحاضشيً جاسيخه سقم الاحخماع

 مجيغ  الىصاسة

 مالخظاث املحضش ظبب الاحخماع
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 ٪م25ً إلاداسة،

 العمىميت الجمعيت

بخؿىؽ الُكى  مجلظ الايارة 28 َو:02/5/265 8

 الشهبٛياحمد 

ٜ   مٖز

(


ِ املحاقز الخاؾت بجمُِ اجخماَاث الجمُُت الُمىمُت ْير الُايًت  ( جم ٖر

: اللجان الدائمت -7  
    (

 ( ًىجد َكى مجلظ إيارة في ٟ  لجىت يائمت في الجمُُت  

   (


ُالُت ٛ( حٛ    ٛت الدػُٓ  ٖو  الٛزاراثذ اللجان الٓزف مً جىُٗذَا مً حُث اهخًام الاجخماَاث ونٍز

ٜ )اجخماَاث اللجان الدائمت   : ( -5)حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

م الاجخماٍ اللجىت خه ٚر ٜ املحكز ؤَم الٛزاراث جاٍر  مٖز

 86/07/0802 2 لجىت البحث الاجخماعي

الاناٍل َلى نلباث الدسجُ  الجدًدة اإلاٛدمت مً 

اإلاىانىين واَخمايَا والاناٍل َلى نلباث اإلاطخُٗدًً 

 الجمُُت واَخمايَا .مً 

 وُم

 0802/:8/:8 0 لجىت البحث الاجخماعي

الاناٍل َلى نلباث الدسجُ  الجدًدة اإلاٛدمت مً 

اإلاىانىين واَخمايَا والاناٍل َلى نلباث اإلاطخُٗدًً 

 مً الجمُُت واَخمايَا .

 وُم

 22/82/0802 5 لجىت البحث الاجخماعي

اإلاٛدمت مً الاناٍل َلى نلباث الدسجُ  الجدًدة 

اإلاىانىين واَخمايَا والاناٍل َلى نلباث اإلاطخُٗدًً 

 مً الجمُُت واَخمايَا .

 وُم

 20/80/0802 6 لجىت البحث الاجخماعي

الاناٍل َلى نلباث الدسجُ  الجدًدة اإلاٛدمت مً 

اإلاىانىين واَخمايَا والاناٍل َلى نلباث اإلاطخُٗدًً 

 مً الجمُُت واَخمايَا .

 وُم

اإلاالُت  لجىت الؿٕز

 والُُيُت
2 80/22/0802 

ت للمىيٗين  اية الطىٍى مخابُت  -مخابُت مىقٍى الٍش

 ً مخابُت الهلب  -مىقٍى هٛ  ٞٗالت الطُد َمزان الٍش

 اإلاٛدم مً اإلاىيٗت ضهى الُىفي .

 وُم

لجىت الؿٕز اإلاالُت 

 والُُيُت
0 86/07/0802 

مخابُت ؾٕز ٞٗاالث الاًخام والاضز ومخابُت ؾٕز 

مػزٍو ٞطىة الُُد و مخابُت ؾٕز الطال٣ مبالٔ 

 الٓذائُت الزمكاهُت للمطخُٗدًً .

 وُم

لجىت الؿٕز اإلاالُت 

 والُُيُت
5 89/2:/0802 

مخابُت ؾٕز ٞٗاالث الاًخام والطز للزبِ الثاوي مً 

م ، و مخابُت ؾٕز الطال٣ الٓذائُت 0802الُام 

للمطخُٗدًً ، ومخابُت الهلب اإلاٛدم مً اإلاىي٘ 

 الىاضهي .مػُ  

 وُم

لجىت الؿٕز اإلاالُت 

 والُُيُت
6 28/06/0802 

مخابُت ؾٕز ٞٗاالث الاًخام والطز للزبِ الثالث مً 

م ، ومخابُت الهلب اإلاٛدم مً اإلاىي٘ 0802الُام 

ً  َمزان الٍش

 وُم
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لجىت مخابُت ٚطم 

 ألاًخام
2 86/0:/0802 

بُد حؿز إًزاياث ٞٗاالث الاًخام وجحدًث ملٗاتهم 

اٖٛذ اللجىت َلى  ام َىاجٗهم مِ ال٠ٗالء حُث و وؤٚر

م 0802ؾٕز مطخحٛاث الاًخام للزبِ ألاو٣ مً الُام 

خماي اإلابلٔ ِ ملجلظ الايارة إَل  والٖز

 وُم

لجىت مخابُت ٚطم 

 ألاًخام
0 88/58/0802 

بُد حؿز إًزاياث ٞٗاالث الاًخام وجحدًث ملٗاتهم 

اٖٛذ اللجىت َلى  ام َىاجٗهم مِ ال٠ٗالء حُث و وؤٚر

م 0802ؾٕز مطخحٛاث الاًخام للزبِ الثاوي مً الُام 

خماي اإلابلٔ ِ ملجلظ الايارة إَل  والٖز

 وُم

لجىت مخابُت ٚطم 

 ألاًخام
5 8:/2:/0802 

بُد حؿز إًزاياث ٞٗاالث الاًخام وجحدًث ملٗاتهم 

اٖٛذ اللجىت َلى  ام َىاجٗهم مِ ال٠ٗالء حُث و وؤٚر

م 0802ؾٕز مطخحٛاث الاًخام للزبِ الثالث مً الُام 

خماي اإلابلٔ ِ ملجلظ الايارة إَل  والٖز

 وُم

 0802/;0/;8 2 لجىت الخىيُ٘

م  الاناٍل َلى الطيرة الذاجُت للمخٛدم َلى الىيُٗت  َو

مٛابلت شخؿُت مُه مً ٚب  اللجىت املخخؿت والبذ في 

كه . ه مً ٚبىله او ٖر  مىقَى

 وُم

 11/09/2021 0 لجىت الخىيُ٘

م   الاناٍل َلى الطيرة الذاجُت للمخٛدم َلى الىيُٗت َو

مٛابلت شخؿُت مُه مً ٚب  اللجىت املخخؿت والبذ في 

كه . ه مً ٚبىله او ٖر  مىقَى

 وُم

 11/10/2021 5 لجىت الخىيُ٘

م   الاناٍل َلى الطيرة الذاجُت للمخٛدم َلى الىيُٗت َو

مٛابلت شخؿُت مُه مً ٚب  اللجىت املخخؿت والبذ في 

كه . ه مً ٚبىله او ٖر  مىقَى

 وُم

 11/11/2021 6 لجىت الخىيُ٘

م   الاناٍل َلى الطيرة الذاجُت للمخٛدم َلى الىيُٗت َو

املخخؿت والبذ في مٛابلت شخؿُت مُه مً ٚب  اللجىت 

كه . ه مً ٚبىله او ٖر  مىقَى

 وُم

 22/02/0802 7 لجىت الخىيُ٘

م   الاناٍل َلى الطيرة الذاجُت للمخٛدم َلى الىيُٗت َو

مٛابلت شخؿُت مُه مً ٚب  اللجىت املخخؿت والبذ في 

كه . ه مً ٚبىله او ٖر  مىقَى

 وُم

اث  0802/:82/0 2 لجىت جزي اإلاطخىيٍ   وُم اإلاطخىيٍ بُد َملُت الؿٕزجم جزي محخٍى

اث اإلاطخىيٍ بُد َملُت الؿٕز 86/07/0802 0 لجىت جزي اإلاطخىيٍ   وُم جم جزي محخٍى

اث اإلاطخىيٍ بُد َملُت الؿٕز 06/08/2021 5 لجىت جزي اإلاطخىيٍ   وُم جم جزي محخٍى

اث اإلاطخىيٍ بُد َملُت الؿٕز 07/07/2021 6 لجىت جزي اإلاطخىيٍ   وُم جم جزي محخٍى

اث اإلاطخىيٍ بُد َملُت الؿٕز 26/0802/;8 7 لجىت جزي اإلاطخىيٍ   وُم جم جزي محخٍى

(

ِ محاقز اجخماَاث اللجان الدائمت   ( جم ٖر

 

 : الخىُٗذي الجهاس و ؤلايارة مجلظ -8

خ  َو27/0/2668 : الحووالوي ؤلايارة مجلووظ ؤَكاء اهخخاب جاٍر

خ  َو27/0/2666 : الحالي ؤلايارة مجلظ يورة اهتهاء جاٍر

  الاياري  املجلظ ؤَكاء َدي
 
  (   ;)       :حالُا
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اية      8(َكىا ؤو هٛـ )          8ألاضاضُت )      الالئحت ًَ بٍش
 
 ( َكىا

 ( بالخُُين مً ٚب  الىسارة       8، ومنهم   )      ( باالهخخاب مً ٚب  الجمُُت الُمىمُت      ;منهم )      

اٖٛذ َلُه الىسارة   8)        ( جمُِ ؤَكاء مجلظ ؤلايارة لِطىا مىيٗين ياخ  الجمُُت باضخثىاء مً و

 . املجلظ % مً ضائز ؤَكاء 288اإلاطخٛلين هي  وطبت ؤَكاء مجلظ ؤلايارة

ٜ :  م0802اجخماَاث مجلظ ؤلايارة خال٣ َام   :ي (-5)حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

م الاجخماٍ خه ٚر ٜ املحكز ضشب َدم الخىُٗذ جم جىُٗذَا )وُم/ال( ؤَم الٛزاراث جاٍر  مٖز

1 
80/8;/0802 

2 ٜ ارة ٍٖز ز ٍس . انلِ املجلظ َلى جٍٛز

مت ) م٠ين ( حُث حؿلذ الجمُُت  الحٞى

% مِ جحٌٗ املجلظ َلى 2.72;َلى وطبت 

بُل الىٛام الىارية َلى الجمُُت مً 

ز .  اٖٛت َلى 0الخٍٛز . رّحب املجلظ باإلاى

 
 
ا حُُين ألاضخاج / حطين َلي الٓاهمي مػٖز

 َلى ؾىدٙو الجمُُت وغ٠ز املجلظ
 
 مالُا

  وُم

 وُم

2 
86/02/0802  

ا٣ لؿالح  029988اَخماي ؾٕز مبلٔ  ٍر

اَخماي ؾٕز مبلٔ  -مػزٍو ٞٗالت الاًخام 

ا٣ لؿالح مػزٍو ٞٗالت ألٍاضز  20288  -ٍر

ا٣ لؿالح  68888اَخماي ؾٕز مبلٔ  ٍر

اَخمد املجلظ ؾٕز  -مػزٍو ٞطىة الُُد 

اِٚ راجب  م١اٖئت غهز رمكان اإلاباٝر بى

 واحد .

 وُم

 

 وُم

3 
89/26/0802  

الخخامُت للُام اإلاالي اَخمد املجلظ اإلايزاهُت 

اَخماي ؾٕز مبلٔ  -م وؾايٙ َليها 0808

ا٣ لؿالح مػزٍو ٞٗالت الاًخام  2:2:88 ٍر

اَخماي  -م 0802للزبِ الثاوي مً الُام 

ا٣ لؿالح مػزٍو  20288ؾٕز مبلٔ  ٍر

م . 0802ٞٗالت ألٍاضز للزبِ الثاوي مً الُام 

 اَخمد املجلظ َلى اللجان

 وُم

 

 وُم

4 
28/2;/0802  

م 0800اَخماي الخهت الدػُٓلُت للُام 

د إٚامت  -واإلاؿايٚت َليها  جحدًد مَى

اَخماي ؾٕز  -الجمُُت الُمىمُت الُايًت 

ا٣ لؿالح مػزٍو ٞٗالت  2:8588مبلٔ  ٍر

 -م 0802الاًخام للزبِ الثالث مً الُام 

ا٣ لؿالح  20288اَخماي ؾٕز مبلٔ  ٍر

 مػزٍو ٞٗالت ألٍاضز للزبِ الثالث مً الُام

ُمو  

 

 وُم
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5 
20/0;/0802  

 اَخماي حُُين اإلاىي٘ مزوان الؿبحي

اَخماي ؾٕز مبلٔ  -ٞمحاضب للجمُُت 

ا٣ لؿالح مػزٍو ٞٗالت الاًخام  2:8588 ٍر

اَخماي  -م 0802للزبِ الزابِ مً الُام 

ا٣ لؿالح مػزٍو  20288ؾٕز مبلٔ  ٍر

 -م 0802ٞٗالت ألٍاضز للزبِ الزابِ مً الُام 

ا٣ لؿالح  228888اَخماي ؾٕز مبلٔ  ٍر

 مػزو 

 وُم

 

 وُم

ذ في بُل الاجخماَاث لىجىي مً ؤلايارة مجلظ ؤَكاء بُل مىِ جم َ   مؿلحت الحكىر/الىٛاع/الخؿٍى

)       ( وُم    )     شخؿُت؟ 


 ( ال   

 ٜ  :َو (-5)حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

 هىع املىع جاسيخه سقم الاحخماع

 خضىس/هقاػ/جصىيذ

مىضىع القشاس/الاحخماع الزي 

 خصل فيه املىع

اظم 

 العضى

 العبب

      

(


ت َلى ألارباٍ( 6جم َٛد مجلظ ؤلايارة بػ١  مىخًم )(   اجخماَاث َلى ألاٚ  مخىَس

(


ِ املحاقز الخاؾت بجمُِ اجخماَاث مجلظ ؤلايارة  ( جم ٖر

  (  % 8; وطبت حكىر اجخماَاث مجلظ ؤلايارة اإلاىُٛدة )

ت الخىًُماث  -9  :ؤلاياٍر

ل ؤي مهمت مخُلٛت باخخؿاؾاث مجلظ ؤلايارة ٞما هؿذ َليها الالئحت الخىُٗذًت  ألشخاؽ خار   َ  جم جٍٗى

ٟاث ؤخزي  )( وُم     ) الجمُُت ؤو غز


 ( ال

ٜ ) الطشب؟  اإلاهمت، والجهت اإلاٗىقت و جىقُح ًجب ، وُم الاجابت ٟاهذ إجا  و (-5حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

 ظبب الخفىيض الجهت املفىضت املهام املفىضت فيه الاخخصاص

    

)      : الجمُُت في واإلاىيٗين الُٛايًً الخىُٗذي اإلادًز راجب لخحدًد محدية آلُت جىجد َ 


 )       ( ال   وُم (   

ٟاهذ ؤلاجابت وُم  و مطخٛلين ؤشخاؽ مزاجُت جخكمً واإلاىيٗين الُٛايًً الخىُٗذي اإلادًز راجب جحدًد آلُت ، ٖه  إجا 

الخىزُٜ    )     مِ ، مزجُُت مٛارهت


 ( ال )       وُم (   

ٟاهذ ؤلاجابت ال، ٖما هي آلالُت التي حدي بها راجب اإلادًز الخىُٗذي؟  إجا 

ِ جحى٣ في ؾٕز ؤو اضتهالٝ ؤؾى٣ الجمُُت ضىاء الىٛدًت ؤو الثابخت ؤو اإلاخىٛلت َ  )      م )       ( وُ : ٚو


 ( ال   

ٜ )حُبإ بمل٘ :  حُبئت الجدو٣ الخالي ل١  حالت وُم،ًجب الاجابت ٟاهذ إجا  س(-5الاٞط  اإلاٖز

ظبب  املبيغ املحىل أو قيمخه جاسيخ الخدىل  هىع الخدىل 

 الخدىل 

الاحشاء 

 املخخز



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 13   

 

 

 )( اخخالط

 )( صشف أمىال أو اظخخذامها  في مجال غير مصشح

)( صشف أمىال أو اظخخذامها في غير ما خصصها 

 له املخبرع دون عيمه

    

  : ) بىاضهت الجمُُت ؤمىا٣ مً الؿٕز ًخم

 )  ( هٛدا ) ( غ١ُاث  

  جحٍى ) 

  الؿٕز حالت في
 
ٜ ) :الؿٕز وؤوجه اإلاىؿٕز اإلابلٔ إجمالي ًىضح هٛدا    (-5حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

  اإلاؿزٕو اإلابلٔ
 
  : الؿٕز ؤوجه :  هٛدا

؟    )    الاجخماَاث بمحاقز الجمُُت جحخٌٗ َ 


 )        ( ال     ( وُم    

ا الاجخماعي البحث ًووخوووم :  )      ضىٍى

 )        ( ال   ( وُم  

 : البحث ملٗاث

(


 ( ْير مطخ٠ملت ) ( مطخ٠ملت

ت و السجالث اللىائح و الطُاضاث و - ب  اإلاطدىداث ؤلاياٍر

 اللىائح التي حطخخدمها الجمُُت: ؤهىاٍ -2

اث والاوػهت . 5. الالئحت اإلاالُت . 0 .ضاضُت للجمُُت الئحت ألا ال .2 . ضُاضت الاحخٗاى 6. الئحت ايارة اإلاػزَو

ابت والاغزإ . 7 بالىزائٜ واجالٖها  . ضُاضت الاباّل ًَ 9. ضُاضت خؿىؾُت البُاهاث . 8. ضُاضت آلُاث الٚز

اًت . ال ;. ضُاضت حُارف اإلاؿالح للجمُُاث الاَلُت . :املخالٗاث وحماًت مٛدمي البالْاث .  ئحت الَز

اث . 28 الاجخماَُت . . 25. ضُاضت ايارة اإلاخهىَين . 20. ضُاضت ؾٕز اإلاطاَداث . 22. ضُاضت جمِ الخبَر

. ضُاضت الىٚاًت مً َملُاث ْطُ  الامىا٣ وجزائم 27. ضُاضت ايارة املخانز . 26ضُاضت ٚىاَد الطلٝى . 

اب .  اب . . ضُاضت الاغدباٍ بُملُاث ْطُ  الام28جمٍى  الاَر . اللجىت الخىُٗذًت . 29ىا٣ وجزائم جمٍى  الاَر

ٟاء اإلاىٗذًً وألانزإ الثالزت . ;2. اللجىت الاجخماَُت . :2 ت 08. ضُاضت الخُام  مِ الػز . ضُاضت مؿٖٗى

ت .00. آلُت حُُين اإلادًز الخىُٗذي . 02 الؿالحُاث بين مجلظ ؤلايارة والايارة الخىُٗذًت .  . الئحت اإلاىاري الشػٍز

  . الئحت حٌٗ الىزائٜ واإلا١اجباث والسجالث الخاؾت وآلُت ايارة الهلباث .05

:   )    ًىجد هًام خاؽ للخىيُ٘ بالجمُُت


 )        ( ال     ( وُم   

ُاث ، اإلا١اٖأث الزواجب ، حػخم  َلى ضلم ألاجىر و ًىجد الئحت إلاىيٗي الجمُُت مُخمدة مً مجلظ ؤلايارة ،  ، التٚر

ا ، ؤلاجاساث يَر :  )     م١اٖإة نهاًت الخدمت........ ْو


 )        ( ال     ( وُم   

:   )     جاساث اإلاىيٗينًىجد هًام إل 


 )        ( ال     ( وُم   

اٖٜ َليها مً الجمُُت الُمىمُت ؤو مجلظ ؤلايارة  ) ًىجد الئحت ؤو مُاًير مهبىَت لؿٕز اإلاطاَداث ، مى


 ( وُم   )( ال

 الاجزاءاث اإلاخُلٛت إن وجدث:  اإلاالحًاث اإلاخُلٛت إن وجدث: 
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السجالث -0  
ت السجالث -ؤ  ؤلاياٍر
ٜ ):  الخالُت السجالث الجمُُت حطخخدم  ي(-5م(،)-5حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

َ  حطخخدمه الجمُُت  السج  

 )وُم/ال(

ٛت مىخًمت  َ  ٌُبإ بهٍز

 )وُم/ال(

 مالحًاث

ت ت سج  السجالث ؤلاياٍر   وُم وُم الُكٍى

ٟاث سج    وُم وُم الاغترا

  وُم وُم اللجان سج 

  وُم وُم ؤلايارة مجلظ اجخماَاث سج 

 الجمُُت اجخماَاث سج 

 الُمىمُت

  وُم وُم

  وُم وُم سجالث ؤخزي 

  وُم وُم سج  اليػاناث السجالث الٗىُت

  وُم وُم سج  اإلاىخُٗين

  وُم وُم سجالث ؤخزي 

السجالث والدٖاجز 

 اإلاالُت

  وُم وُم يٖتر ًىمُت َامت

  وُم وُم سج  ألاؾى٣ الثابخت

اث الُُيُت   وُم وُم سج  الخبَر

اث سج    وُم وُم الىٛدًوت الخبَر

  وُم وُم سج  اإلاطخىيَاث

  وُم وُم الُام ألاضخاج يٖتر

ٙ  يٖووتر   وُم وُم الؿىدو

ووت يٖوتر   وُم وُم البى٢ حٞز

  وُم وُم الُهدة ضوجوو 

 

:    )     الجمُُت لدي واإلاطدىداث السجالث

ٟاُٖت        )        (ْير    .ٟاُٖت (

  :  ألاجوهاث ب و الطىداث وؤلاًؿاالث و
(


) ٚبل ( ضىد


) ؾٕز ضىد ( 

ًىمُت) ُٚد ضىد  (


اث اضخالم إًؿا٣ (   وهٛدي َُجي جبَر

(


ٟاث اضخالم ( إًؿا٣ ) اغترا


) إجن(  ؾٕز


 جذٞز ؤجوهاث ؤخزي  إًؿاالث/ ضىداث/ إقاٖت)( ؤي ( إجن

 :  و الطُاضاث
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)        :اإلاؿالح لخكارب م٠خىبت ضُاضت لديها الجمُُت َ 

في حالت وجىي الطُاضت،  )        ( ال      ( وُم   

اٚها  هزجى إٖر

 :        )   اإلابلٓين لحماًت م٠خىبت ضُاضت لديها الجمُُت َ 

في حالت وجىي الطُاضت،  )        ( ال      ( وُم  

اٚها  هزجى إٖر

)            :بالسجالث:  لالحخٗاى الشمىُت اإلادة لبُان م٠خىبت ضُاضت لديها الجمُُت َ 

 )        ( ال      ( وُم  

اٚها  في حالت وجىي الطُاضت، هزجى إٖر

ت لكمان م٠خىبت ضُاضت لديها الجمُُت َ  :  )     للداَمين الصخؿُت اإلاُلىماث ضٍز


 )        ( ال      ( وُم   

اٚها  في حالت وجىي الطُاضت، هزجى إٖر

 )        ( ال      : )       ( وُم جم اَخماي الىمىج  الىنجي مً ٚب  مجلظ ؤلايارة ٚب  حطلُمه في الزبِ ألاخير َ 

ٛت الُزف    نٍز

 :ي و ؤلاٖؿا 
ٜ ): َم الجمُُت ؤرؾدة مً بالسحب اإلاٗىقين  ٝ(-5حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

 اإلاىؿب بمجلظ الايارة الاضم

٢ الٓاهمي  رئِظ مجلظ ؤلايارة ؾالح دمحم ؾالح آ٣ مبيًر

ٙ  حطين َلي َهُت الٓاهمي  ؤمين الؿىدو

 هائب رئِظ مجلظ ؤلايارة هشُ  يخُ  جىي هللا الؿبحي

 :الخالُت الىزائٜ ًَ الاٖؿا  جم ُٞ٘ وضح

فصح مباؼشة عىذ الطيب مىقع الجمعيت 
ُ
 ال جىحذ ال ًفصح عنها ج

 بالجمعيت الخاصت الحىلمت و الخىظيم وثائق
 


   

 الىطني البياهاث همىرج
 


   

 املصالح جضاسب ظياظت
 


   

 املاليت القىائم
 


   

 و بالىثائق الاخخفاظ و الخصىصيت ظياظت

 إجالفها


 


   

 إلاداسة مجالـغ أعضــاء أظماء
 


   

 ملذًشا ساجب
 


   

 أظماء املىظفين القيادًين في الجمعيت
 


   

 عً املعؤول الشخص ولهاجف وعىىان اظم

 الجمعيت وثائق و بسجالث الاخخفاظ


 


   

     بالبدث القائم
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ت او َائلُت َالٚت لهاإلاىيٗين الُٛايًين  او اإلادراء مً ؤَكاء مجلظ ؤلايارة ؤو ؤحد ًىجد َ  َكى مجلظ  مِ ججاٍر

ٜ )؟ الجمُُت في اخز إيارة ؤو مدًز ؤو مىي٘ ُٚايي  ٣(-5حُبإ في مل٘ الاٞط  اإلاٖز

)       ( وُم           )    


 ( ال   

 هىع العالقت مىصبه اظم املىظف ري الصيت مىصبه اظم املىظف

     

ت جمذ بين َكى في مجلظ ؤلايارة ومؤضظ ؤو َكى مجلظ ؤو مدًز مؤضطت ماهحت  ًزجى ؤلاٖؿا  ًَ ؤي ؾٗٛاث ججاٍر

ٜ )جمىح الجمُُت خال٣ الطىىاث ألاربُت اإلااقُت   م(-5حُبإ في مل٘ الاٞط  اإلاٖز

 

اظم عضى 

 املجيغ

الطشف الثاوي في 

 الصفقت

عالقت الطشف الثاوي 

 بالجمعيت

 جاسيخ بذاًت

 الصفقت

جاسيخ اهتهاء 

 الصفقت

 قيمت الصفقت

      

كاث جلٛذ التي ما الجهاث ت حُامالث لٛاء الجمُُت مً مالُت حٍُى  ، الجمُُت مِ (الخ ،مىخجاث خدماث جٛدًم) ججاٍر

ٙ  التي اإلابالٔ) .وجدث إن ل ُٚمت جٞز و الخدمت وؾ٘ مِ 10000 ٖى  : الخٍُى

 ( ٜ  ن(-5حُبإ في مل٘ الاٞط  اإلاٖز

 

 قيمت الخعىيض وصف الخذمت الجهت

   

   

   

 

ًزجى ؤلاٖؿا  ًَ جمُِ اإلابالٔ اإلاالُت التي جلٛاَا ؤي َكى في مجلظ ؤلايارة هًير خدماث ؤو مىخجاث ٚدمها للجمُُت 

كاجه التي ًخلٛاَا باَخبار َمله َكىا في مجلظ ؤلايارة إن وجدث( وجل٢ خال٣ الطىىاث ألاربُت  )باضخثىاء حٍُى

ٜ )اإلااقُت:   ؽ(-5حُبإ في مل٘ الاٞط  اإلاٖز

 الخاسيخ ظببه قيمت املبيغ الزي جيقاه ضىاظم الع

    

 البُاهاث اإلاالُت .0

اث و -2 ٜ ): م0802الاًزاياث خال٣ َام  الخبَر  ؤ(-6حُبإ في مل٘ الاٞط  اإلاٖز

 مالخظاث  املبيغ  البيان 

     الخبرعاث الىقذًت 

   1435835 افشاد 
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   50000 مؤظعاث ماهدت 

   100000 ؼشماث وحهاث 

   55800 أخشي 

    الخبرعاث العيييت 

   74144 افشاد 

   123074 مؤظعاث ماهدت 

   3660445 ؼشماث وحهاث 

   0 أخشي 

    إعاهاث ومىذ خهىميت 

   722756 مىذ خهىميت هقذًت 

   0 مىذ خهىميت عيييت 

    الضماة 

   278606 صماة هقذًت 

   13200 صماة عيييت 

    اًشاداث لاوقاف  جبرعاث و

   34229 ؼشاء أوقاف  جبرعاث لبىاء أو

   47600 اًشاداث وسيع أوقاف 

    أخشي ) ًخم جفصييها (

    اًشاداث 

   12700 اؼتراماث لاعضاء 

   57200 مبيعاث العيع والخذماث 

   0 اًشاداث عقاسيت 

   0 اسباح اظدثماس 

   0 اسباح بيع أصىل ثابخت 

   0 سظىم البرامج 

اظخخشاج بطائق  إًشاداث أخشي  ) ًخم جفصييها (

 بذل فاقذ ليمعخفيذًً

400   

    إًشاداث أو جبرعاث أخشي ) ًخم جفصييها 
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   6665989 إحمالي الخبرعاث وإلاًشاداث واملىذ 

اث خال٣ َام  -0 ٜ ) :م0802اإلاؿزٖو  ب(-6حُبإ في مل٘ الاٞط  اإلاٖز

إحمالي  البيان 

 املصشوف 

 جىصيع املصشوفاث 

مصاسيف 

 إلاداسة 

مصاسيف 

مجيغ إلاداسة 

 ) الحىلمت ( 

مصاسيف 

حمع 

 لامىال 

مصاسيف الدؽغيل 

املحميت على البرامج 

 الاوؽطت  و

مصاسيف 

البرامج 

 ولاوؽطت 

           632598 املصاسيف الدؽغيييت 

           18191 الشواجب والبذالث 

           1000 والحىافض املهافآث

           0 جهاليف العفش 

           13388 إلاًجاساث 

           23223 الاصالخاث  الصياهت و

           16362  هامليا النهشباء و

ذ             0 الهاجف والبًر

           0 جهاليف الاظدؽاساث 

           4978 امليخقياث واملؤجمشاث 

           9968 الاعالن  الذعاًت و

           632598 ضيافت 

           76499 مصاسيف أخشي 

           100468 الخؤميىاث إلاحخماعيت

           5142 أدواث منخبيت و مطبىعاث

           3224 وقىد ومدشوقاث

 1036220 67165       1103385 مصاسيف لاوؽطت 

           278606 مصاسيف البرامج ولاوؽطت العامت 

           3881743 مصاسيف الضماة 

           0 مصاسيف الخبرعاث والهباث املقيذة 

           0 مصاسيف الخبرعاث والهباث غير املقيذة 

           0 مصاسيف لاوقاف 

            0 اوؽطت أخشي  مصاسيف بشامج و

           23235 وجدميل لبرهامج العيت الغزائيتهقل 
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           57641 جذسيب وجؤلهيل

           11848 حعبئت وحغييف لبرهامج العيت الغزائيت

           751 الىقاًت الصحيت

      74683 الهالك اصىل الاوقاف

      106193 الهالك العقاساث وآلاالث

           6443126 إحمالي املصشوفاث 

 : البرامج وألاوػهت .5
: ( الجمُُت التي حُم  َلى جحُٛٛها رضالت ) إلاهمت مىجش هزجى  وقِ وؾ٘  

ب الالسم للمطخُٗدًً  ير  الدَم والخدٍر اًت والدَم الالسم لجمُِ الٗئاث اإلاطخحٛت لخدماث الجمُُت  مِ جٖى جٛدًم الَز

ت . ت إلى الخىمٍى ٍى  للخحى٣ مً الَز

)                            :الجمُُت اَدإ مِ الاوػهت و البرامج مهابٛت جخم َ 


 ال )            ( وُم (    

حُبإ اإلاؿاٍر٘  حطب جىاسلي جزجِب مزجبت َام خال٣ الجمُُت هٗذتها التي واليػاناث والخدماث للبرامج وؾ٘ اٞخب

( ٜ  ؤ(-7بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

 اليػاناث و الخدماث و للبرامج وؾ٘ الخدمت ؤو اليػام ؤو البرهامج هٍى

ُيُت بزهامج ٞٗالت ألاًخام اًت مالُت َو  َر

ُيُت بزهامج ٞٗالت ألاضز اًت مالُت َو  َر

 إَاهت َُيُت بزهامج ٞطىة الُُد

 جىمىي  بزهامج جزمُم وجحطين مطاًٞ

 إَاهت َُيُت بزهامج ٞطىة الػخاء

 اَاهت َُيُت بزهامج الطلت الٓذائُت

 خيري  ؾائمبزهامج إٖهار 

ٟاة الٗهز  اَاهت َُيُت بزهامج س

 نبي بزهامج إَاهت مٍزل

ب وجإَُ   حُلُمي -اجخماعي  -جىمىي  بزهامج جدٍر
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ٜ )بُان بالبرامج وألاوػهت والخدماث التي جٛدمها الجمُُت    (-7ب(،)-7حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

هٍى 

البرهامج ؤو 

اليػام ؤو 

 الخدمت

َدي  إجمالي َدي اإلاطخُٗدًً

 اإلاطخُٗدًً

اث ؤلاًزاياث  رمش اليػام اإلاؿزٖو

َدي اإلاطخُٗدًً 

 الطُىيًىن 

َدي اإلاطخُٗدًً ْير 

 ضُىيًين

بزضىم  مُٗى

 مخٗكت

بزضىم  مُٗي بزضىم

 مخٗكت

 بزضىم

ٜ ) بُان بىٍى اإلاطاَداث التي جٛدمها الجمُُاث للمطخُٗدًً وحجمها   (-7حُبإ بمل٘ الاٞط  اإلاٖز

 اجمالي مبلٔ اإلاطاَداث إجمالي َدي اإلاطخُٗدًً َدي اإلاطخُٗدًً اإلاطاَداثهٍى 

 ْير ضُىيًىن  ضُىيًىن 

 774900 245 5 240 مطاَداث ؤًخام

 21000 405 5 400 مطاَداث ؤرام 

 21000 165 10 155 مطاَداث مهلٛاث

 12276 25 0 25 مطاَداث يزٕو خاؾت

 3881743 870 20 850 مطاَداث َُيُت

 0 0 0  0 ؤخزي 

 4689919 1710 40 1670 املجمٍى

 


