
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حمعيت البر الخيريت بدىذخت



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 2

 

 

البياهاث ألاساسيت للجمليت ألاهليت  .1
 

والذًمىحشاًيت  الدسجيليت البياهاث - ؤ

ٔامــال/ للجمليتالاسم الشسمي- 1 ت بدىذخت : للٌشق   حمليت البر الخيًر

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ  ال: اإلاخللِت إن وحذثؤلاحشاءاث

 

ت بدىذخت: الشسمي ؤلالسم مواًش ٓىههًبدالت ) الٌشق/للجمليت الضهشة اسم)- ٢  حمليت البر الخيًر

 .ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

ًشق     (           )يمِش سئيس (    ): هىق مِش الجمليت- ٣

م حسجيل اإلاِش الشئيس   508: ُس

م حسجيل الٌشق  ًىحذ ال: الٌشوق /ُس

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

الىىعي للجمليت  الخصييٍ- ٤

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

وسائي  /سحالي () وسائي   (   )سحالي  (  ): هىق الجمليت- ٥

 

ــــخ- ٦   هـ1430 /7 / 15: : الٌشق/جإسيس الجمليت جـــــاٍس

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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خ- ٧ الٌشق /حسجيل الجمليت جاٍس

 ًىحذ ال: : اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: : الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

هير مىحىدة )   (  مىحىدة                 (    )  :الٌشق/صهادة حسجيل الجمليت- ٨

: في خالت كذم وحىد الضهادة، ألاسباب هي 

 ًىحذ  ال -1

 ًىحذ ال: : اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: : الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

ال )   ( ولم              (   ):  الٌشق/هل ًىحذ لىخت خاسحيت للجمليت- ٩

 : في خالت كذم وحىد اللىخت، ألاسباب هي 

 ًىحذ ال -1

 ًىحذ  ال  -٢

  ( ) ٔامال ٓما هى مسجل في الىمىرج /اللىخت جىضح اسم الجمليت الٌشق 

 ( ) م الدسجيل الخاص بالجمليت الٌشق /اللىخت جىضح ُس

 (  ) الٌشق خاطلت إلصشاي وصاسة اللمل والخىميت الاحخماكيت /اللىخت جىص كلى ؤن الجمليت

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 كسير-  اإلاىؼِت الجىىبيت : :الٌشق/مىؼِت الجمليت- 1٠

 خميس مضيؽ: اإلاداًـت- 11

 جىذخت- خميس مضيؽ  :اإلاذًىت- 1٢

 tendha  62621: اإلاىُم باإلخذاثياث- 1٣

ض جىذخت: :  هؼاَ الخذمت- 1٤  مٓش

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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ٖاجب جدذ إداسة اإلاِش الشئيس- 15 ّ صٌدت: الٌشق/كذد اإلا  (ؤ-1  )حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

 

م الجوشافي اسم اإلإخب  اسم مذًش اإلإخب بياهاث الخىاصل ؤلاخذاثياث اإلاُى

 ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ ال يىحذ ال

     

 

 الخىاصل بياهاث - ب

: للٌشق/اللـــىــىان الىػني للجمليت- 1

م    خميس مضيؽالحــــــي      صاسق ؤبها    الضاسق  اسم             8038اإلابنى ُس

ذي  الشمضخميس مضيؽ    : اإلاذًىت م        61951: البًر  3889  الاطافي الُش

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث 

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

م ــــــــم    0552237665: الجمليت ٘ حىا ُس  0172602227:  الـــٌــــــآـــــس  ُس

ــــــم َ  ُس ذ صىــــذو ذي     33:         البـٍش          61951:  الشمضالبًر

ـــــذ ــ ــ ــ  tandha.com الالٕترووي إلاىُما     albertendha@gmail.com ؤلالٕتروهـــي البًر

ابل للذخ٘ى ؤثىاء حلبئت الىمىرج وليس جدذ ؤلاوضاء () اإلاىُم ؤلاليٕترووي ٌلمل ُو

()  ذ ؤلاليٕترووي مٌلل البًر

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 خالذ بً مشصَو بً كىن الضهشاوي:   مذًشالجمليت اسم- ٢

 .:مذًشالجمليت كىىان

   جىذخت الحي– خميس مضيؽ إلاذًىت اكسير    : اإلاىؼِت 

اض:  الضاسق ّ الٍش  ػٍش

م م    ًىحذ ال:      اإلابنى ُس  ًىحذ ال: الاطافي الُش

م الهاجٍ الثابذ للمذًش   0172602228: ُس

م  0540774955اإلاذًش  حىا٘ ُس
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 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث 

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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 البياهاث إلاداسيت

 ؤلاداسي  الهيٖل - ؤ

 33اإلاؤسسين  ألاكظاء كذد- 1
ًا
  . كظىا

  مجلس ؤلاداسة ؤكظاء كذد- ٢
ًا
 11 للجمليت  ألاساسيت لالئدت ػبِا

ًا
 . كظىا

  اشخاص    6ؤلاداسة مجلس احخماكاث للِذي الىـام للىصاب اإلادِّ ألادوى الحذ- ٣

 سىت سبمؤلاداسة   مجلس دوسة- ٤

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

ّ  )اللجان الذائمت اإلاؤسست مً ُبل الجمليت اللمىميت - ٥  :(ؤ -2حلبإ في ملٍ الآسل اإلاًش

 

 
ؤســـــــم 

 الـلـجـىـــت

كذد 

 ؤكظائها

كذد  اخخصاصها

 احخماكاتها

ٓيٌيت 

 حضويلها

1 
     

2 
     

3      

4      

5      

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

ّ )الجمليت اللمىميت  بإكظاء بيان- ٦  :(ب -2حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

م..................................................................................................................................................: الاسم  .........................................................................................: الهىٍت ُس

خ الالخداَ.....................................................................................................................................: اإلاهىت   ......................................................................................:جاٍس

م م...................................................................................................................................   :الهاجٍ ُس  .............................................................................: الجىا٘ ُس

ٔاث ٔاث)  ( هير مىخـم  )   ( مىخـم  (   ): الاهخـام في دًم الاصترا  ال ًىحذ سجل اصترا
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ّ ): الجمليت إداسة مجلس بإكظاء بيان- ٧  :(ج -2حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...............................................................................................: الاسم  ...................................... .........................................................................................: الهىٍت ُس

 ......................................................................................،،،،،..................: باإلاجلس الىؿيٌت.........ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...........................................: اإلاهىت

 ...........................................................................................................................: الخذمت مذة...............ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..............................................................: اإلاؤهل

خ الالخداَ ٖاًإة............................................................................. .......................:جاٍس .  ..............................................................................................................: وحذث إن اإلا

ذ م............................................................... .........................: الالٕترووي البًر م........................................................   : الهاجٍ ُس  ..........................................: الجىا٘ ُس

 ...................................................................................................................................... .........................................................................................................................................: اللىىان

.................................................................................................................................................................................................................................................................... : مِش الشئيس

ِت حليين اللظى حليين مً ُبل الىصاسة،  )( اهخخاب الجمليت اللمىميت   ():   ػٍش

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................:  السبب

ٖان إُامت اللظى (  جىذخت- خميس مضيؽ ): م

ال ًمًٕ الخدّ و السبب )   ( هير مسخِل  )   ( مسخِل    (   ):  اللظى 

 ......................................................................................................................................... ................................... ......................................................................................................

..................................................................... ......................................................................................................................................... 

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 8

 

 

اإلاذًش الخىٌيزي- ٨  

م     سلىديالجيسيت                  10747413271 :               الهىٍت ُس

     مذًش جىٌيزياللمل هىق        ثاهىٍت كامت اإلاؤهل

      4325 لضهشي  الشاجب    ٓليساكاث) حضئي/ٓلي )دوام

ت بدىذخت  : الشاجب جخدمل التي الجهت  خمس سىىاث:         بالجمليت خذمخه  مذةحمليت البر الخيًر

م م                                                                               الدسجيل ُس    الحاسب  ُس

ال   (  )ولم                   (  ):    مسجل بالخإميىاث

 ( )            هير مخٌشن )   ( مخٌشن

هل جم ؤخز مىاًِت الىصاسة كلى حليين اإلاذًش؟ 

م الهه مخلين خذًث  :   ال، والسبب (  )    ولم   (     )  لم ًخم الًش

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

ّ        :  كذد اللاملينإحمالي  (و-2)حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

ٔامل  0: كذد اإلاىؿٌين بذوام حضئي                             4:            كذد اإلاىؿٌين بذوام 

ٔافي )       ( ٔافي    (         ): كذد اللاملين بالجمليت هير 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................بسبب

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

ّ     واخذ     :احمالي كذد اإلاداسبين  (د-2)حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش
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مت وؤلاداسة وؤلاًصاح  .٢ الحٓى

ت الهيئت - ؤ ت والخىـيماث ؤلاداٍس  ؤلاداٍس

 :اللمىميت الجمليت- 1

 .امشؤة )          ( .سحل (      33)    : اللذد ؤلاحمالي:  م ٢٠1٦كام   بذاًت في اللمىميت الجمليت ؤكظاء كذد إحمالي

 .امشؤة )          ( .سحل (   33)       :   م اللذد ؤلاحمالي٢٠1٦كذدؤكظاءالجمليتاللمىميتًينهاًتكام إحمالي

ادة:مً بذاًت السىت ألاكظاء كذد في  الخويرإحمالي  كظى (    0    )هِص / ٍص

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

ّ)احخماق الجمليت اللمىميت السىىي - ٢  :(حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

 

الكؽف الخفصيلي عذد الحضىس جاسيخه 

بالحضىس واملىىبين 

ومً هاب عنهم 

مدضش الاحخماع عقذ الاحخماع مً 

الذكىة هيابت ؤصالت 

ألاولى 

الذكىة 

الثاهيت 

لم 

ًٕخمل 

   ّ ّ  مًش مًش

 

ذ مً الجمليت اللمىميت ؤكظاء بلع مىم جم هل- ٣ شخصيت؟   مصلحت لىحىد الِشاسث بلع كلى الخصٍى

ال  ()ولم  ()

 ّ  (ؤ-3)حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

مالخظاث العبب اظم العضى 

   

 

م الٕضىي واإلاداطش الخاصت باحخماق الجمليت اللمىميت  () جم ًس

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 

 

 ال(    )ولــــم              (    ):  هيركادًت كمىميت حمليت احخماكاث هل كِذث- 4
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 ّ  :(ب -3 )حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

الىصاسة،  العالبت الجهتعذد الحاضشيً جاسيخه سقم الاحخماع 

 إلاداسة، مجلغ

 الجمعيت ٪م25ً

العمىميت 

مالخظاث املدضش ظبب الاحخماع 

      ّ  مًش

()  م اإلاداطش الخاصت بجميم احخماكاث الجمليت اللمىميت هير اللادًت جم ًس

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

:اللجان الذائمت- ٥  

   (   )  ًىحذ كظى مجلس إداسة في ٔل لجىت دائمت في الجمليت

   (   ) ّلاليت الِشاساث َخ ِت الدضويل ًو ث اللجان الوشض مً جىٌيزها مً خيث اهخـام الاحخماكاث وػٍش

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ  الالاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

ّ )احخماكاث اللجان الذائمت   : ((ج-3)حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

 مشفق املدضش أهم القشاساث جاسيخه سقم الاحخماع اللجىت

     

(  )  م مداطش احخماكاث اللجان الذائمت جم ًس

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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 :الخىٌيزي والجهاص ؤلاداسة مجلس- ٦

خ  1436       23 /     2   /    الحــالـي ؤلاداسة مجلــس ؤكظاء اهخخاب جاٍس

خ  1443     11 /      2  /    الحالي  ؤلاداسة مجلس دوسة اهتهاء جاٍس

  ؤلاداسي اإلاجلس ؤكظاء كذد
ًا
 (      11 )   :خاليا

ًا
 كظىا

ادة كع  (        )كظىا ؤو هِص (           )ألاساسيت  الالئدت كً بٍض

\ 
ًا
وا

 .................................................................................................................................................................................................................. ..........................بسبب 

بالخليين مً ُبل الىصاسة  (       0)     باالهخخاب مً ُبل الجمليت اللمىميت، ومنهم    (    11        )منهم 

    (     )  حميم ؤكظاء مجلس ؤلاداسة ليسىا مىؿٌين داخل الجمليت باسخثىاء مً واًِذ كليه الىصاسة

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 . اإلاجلس مً سائش ؤكظاء % 0وسبت ؤكظاء مجلس ؤلاداسة اإلاسخِلين هي 

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

ّ ): ٢٠1٦احخماكاث مجلس ؤلاداسة خال٘ كام   :(د -3حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

(ال/وعم)جم جىفيزها  أهم القشاساث جاسيخه سقم الاحخماع مشفق  ظبب عذم الخىفيز 

 املدضش

      

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 

 

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 12

 

 

 

شخصيت؟   مصلحت الخصىٍذ في بلع الاحخماكاث لىحىد/الىِاش/الحظىس  مً ؤلاداسة مجلس ؤكظاء بلع مىم جم هل

ال  (        )ولم     (       )

( ّ  :(هـ -3حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

هىع املىع جاسيخه سقم الاحخماع 

جصىيذ /هقاػ/خضىس 

الاحخماع الزي /مىضىع القشاس

خصل فيه املىع 

اظم 

العضى 

العبب 

      

 

()  ( احخماكاث كلى ألاُل مخىصكت كلى ألاسباق4)جم كِذ مجلس ؤلاداسة بضٖل مىخـم 

()  م اإلاداطش الخاصت بجميم احخماكاث مجلس ؤلاداسة جم ًس

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ  الالاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 +(  7 )وسبت خظىس احخماكاث مجلس ؤلاداسة اإلاىلِذة 

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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ت الخىـيماث-  ٧  :ؤلاداٍس

هل جم جٌىٍع ؤي مهمت مخللِت باخخصاصاث مجلس ؤلاداسة ٓما هصذ كليها الالئدت الخىٌيزًت  ألشخاص خاسج الجمليت ؤو 

ٔاث ؤخشي    ال (   ) ولم      ()صش

ٔاهخاالحابتولم،ًجبخىطيداإلاهمت، والجهت اإلاٌىطت والسبب؟  ّ إرا  (و -3 )حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

ظبب الخفىيض الجهت املفىضت املهام املفىضت فيه الاخخصاص 

    

 

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال:  اإلاخللِت إن وحذثؤلاحشاءاث

 

ال )       ( ولم(     )    :الجمليت في واإلاىؿٌين الِيادًً اإلاذًشالخىٌيزي ساجب لخدذًذ مدذدة آليت جىحذ هل

 

ٔاهذ ؤلاحابت ولم، ًهل  ومِاسهت مسخِلين ؤشخاص مشاحلت جخظمً واإلاىؿٌين الِيادًً الخىٌيزي اإلاذًش ساجب جدذًذ آليت إرا 

ال )       ( ولم(       )الخىثيّ     مشحليت،مم

ٔاهذ ؤلاحابت ال، ًما هي آلاليت التي خذد بها ساجب اإلاذًش الخىٌيزي؟  إرا 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................آلاليت  

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

م جد٘ى في صشي ؤو استهالْ ؤص٘ى الجمليت سىاء الىِذًت ؤو الثابخت ؤو اإلاخىِلت؟      هل ال  (         )ولم  (       )ُو

ّ : حلبئت الجذ٘و الخالي لٖل خالت ولم،ًجب الاحابت ٔاهذ إرا  (ص-3)حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

ظبب املبلغ املدىل أو قيمخه جاسيخ الخدىل هىع الخدىل 

الخدىل 

الاحشاء 

املخخز 

اخخالط  ()

صشف أمىال أو اظخخذامها  في مجال غير مصشح  ()

صشف أمىال أو اظخخذامها في غير ما خصصها له  ()

املخبرع دون علمه 

    

 ًىحذ ال :اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال :الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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ٖاث   ( ): بىاسؼت الجمليت ؤمىا٘ مً الصشي ًخم  جدىٍل ( )هِذا   (    )صي

  الصشي خالت في
ًا
ّ :لصشي وؤوحها اإلاىصشي إلابلى إحماليا ًىضح هِذا  (ح -3 )حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

  اإلاصشوي اإلابلى
ًا
  .......................................................................................الصشي ؤوحه..............................................................................................هِذا

 ال)        ( ولم      (       )الاحخماكاث؟     بمداطش الجمليت جدخٌف هل

ا الاحخماعي البدث ًــخـــم  ال)        ( ولم    (       ):  سىٍى

 .................................................................................................................................................................................................................................السبب  وضح

: البدث ملٌاث

()  هير مسخٕملت)( مسخٕملت 

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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ت  السياساث واللىائذ والسجالث - ب واإلاسدىذاث ؤلاداٍس

: اللىائذ التي حسخخذمها الجمليت ؤهىاق- 1

 الئدت جىـيميت لللاملين  -1

 الئدت ماليت -٢

 الئدت للمسخٌيذًً -٣

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

ال )        ( ولم      (       ):   ًىحذ هـام خاص للخىؿيٍ بالجمليت

ٖاًأث، حضخمل كلى سلم ألاحىس والشواجب، ًىحذ الئدت إلاىؿٌي الجمليت ملخمذة مً مجلس ؤلاداسة ياث، اإلا ، ؤلاحاصاث، التُر

ٖاًإة نهاًت الخذمت ال )        ( ولم      (       ):  وهيرها........ م

ال )        ( ولم      (       ):   ًىحذ هـام الحاصاث اإلاىؿٌين

ال )( ولم    ( )مىاًّ كليها مً الجمليت اللمىميت ؤو مجلس ؤلاداسة  ، ًىحذ الئدت ؤو ملاًير مؼبىكت لصشي اإلاساكذاث

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ  ال :الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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السجالث- ٢  

ت - ؤ السجالجاإلداٍس

 

ّ : حسخخذمالجمليتالسجالجالخاليت  (ي-3)،(غ-3)حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

هل حعخخذمه الجمعيت السجل  

 (ال/وعم)

هل يعبأ بعشيقت مىخظمت 

 (ال/وعم)

مالخظاث 

 ولم ولم اللظىٍت  سجلالسجالث إلاداسيت 

ٔاث  سجل  ولم ولم الاصترا

   اللجان  سجل

 ولم ولم ؤلاداسة  مجلس احخماكاث سجل

 ولم ولم اللمىميت  الجمليت احخماكاث سجل

   سجالث ؤخشي 

   سجل اليضاػاث السجالث الفىيت 

 ولم ولم سجل اإلاىخٌلين 

   سجالث ؤخشي 

  ولم ولمدًتر ًىميت كامت السجالث والذفاجش املاليت 

  ولم ولمسجل ألاص٘ى الثابخت 

  ولم ولمسجل الخبركاث الليييت 

  ولم ولمالىِذًـت  الخبركاث سجل

  ولم ولمسجل اإلاسخىدكاث 

  ولم ولماللام  ألاسخار دًتر

  ولم ولمالصىذَو  دًــتر

ــت دًـتر   ولم ولمالبىٗ  خٓش

  ولم ولماللهذة  سـجــل

 

 

 .ٔاًيت هير)        (ٔاًيت        (      ):    الجمليت لذي واإلاسدىذاث السجالث

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال : الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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 :ب ـ السىذاث وؤلاًصاالث وألاروهاث

() سىذُبع() سىذصشي() سىذُيذًىميت() ٘وهِذي  كيني جبركاث اسخالم إًصا

() ٘ٔاث اسخالم إًصا   ال ًىحذًخزٓش ؤروهاث ؤخش/إًصاالث/سىذاث ؤي ()إطاًت إرن ()صشي إرن ()اصترا

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 :ج ـ السياساث

اُها)        ( ولم      (         )    :اإلاصالح لخظاسب مٕخىبت سياست لذيها الجمليت هل  ال  في خالت وحىد السياست، هشحى إًس

 

اُها )        ( ولم      (       ):        اإلابلوين لحماًت مٕخىبت سياست لذيها الجمليت هل ال  في خالت وحىد السياست، هشحى إًس

 

ال  )        ( ولم      (           )   :: بالسجالث لالخخٌاؾ الضمىيت اإلاذة لبيان مٕخىبت سياست لذيها الجمليت هل

اُها  في خالت وحىد السياست، هشحى إًس

 

ت لظمان مٕخىبت سياست لذيها الجمليت هل ال  )        ( ولم      (       ):  للذاكمين الصخصيت اإلاللىماث سٍش

اُها  في خالت وحىد السياست، هشحى إًس

 

ال  )        ( ولم      (       ): جم اكخماد الىمىرج الىػني مً ُبل مجلس ؤلاداسة ُبل حسليمه في الشبم ألاخير هل

ِت اللشض    ؤثىاء ؤلاحخماقػٍش

 ًىحذ  ال:اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

 

 

 :د ـ ؤلاًصاح

ّ  :هم الجمليت ؤسصذة مً بالسحب اإلاٌىطين  (ْ-3)حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

 .......................................................................................اإلاهىتبمجلس ...................................................................الاسم

 .......................................................................................................................................................................ؤلاداسة
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 ًىحذ  ال:اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 :الخاليت الىثائّ كً ؤلاًصاح جم ٓيٍ وضح

مىقع  

الجمعيت 

فصح مباؼشة عىذ 
ُ
ج

العلب 

ال جىحذ ال يفصح عنها 

    بالجمعيت  الخاصت والحىكمت الخىظيم وثائق

    الىظني  البياهاث همىرج

    املصالح  جضاسب ظياظت

    املاليت  القىائم

    وإجالفها  بالىثائق والاخخفاظ الخصىصيت ظياظت

    إلاداسة  مجالـغ أعضــاء أظماء

    املذيش  ساجب

    أظماء املىظفين القياديين في الجمعيت 

 بسجالث الاخخفاظ عً املعؤول الشخص وهاجف وعىىان اظم

الجمعيت  ووثائق

    

    بالبدث  القائم

 ًىحذ  ال:اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ  ال:الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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ت او كائليت كالُت اإلاىؿٌين الِيادًين لت او مً ؤكظاء مجلس ؤلاداسة ؤواإلاذساء ؤخذ ًىحذ هل كظى مجلس إداسة ؤو  مم ججاٍس

ّ الجمليت؟ في اخش مذًش ؤو مىؿٍ ُيادي  (٘-3)حلبإ في ملٍ الآسل اإلاًش

ال  (       )ولم            (       )

هىع العالقت مىصبه اظم املىظف ري الصلت مىصبه اظم املىظف 

     

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

ت جمذ بين كظى في مجلس ؤلاداسة ومؤسس ؤو كظى مجلس ؤو مذًش مؤسست ماهدت جمىذ  ًشجى ؤلاًصاح كً ؤي صٌِاث ججاٍس

ّ الجمليت خال٘ السىىاث ألاسبلت اإلااطيت   (م-3)حلبإ في ملٍ الآسل اإلاًش

 

اظم عضى 

املجلغ 

العشف الثاوي في 

الصفقت 

عالقت العشف الثاوي 

 بالجمعيت

جاسيخ 

بذايتالصفقت 

قيمت الصفقت جاسيخ اهتهاء الصفقت 

      

 ًىحذ ال :اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ  ال:الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث

 

ت حلامالث لِاء الجمليت مً ماليت حلىٍظاث جلِذ التي ما الجهاث  .وحذث الجمليت،إن مم (الخ خذماث،مىخجاث جِذًم) ججاٍس

َ  التي اإلابالى) ّ : الخلىٍع ُيمت ورٓش الخذمت وصٍ مم 10000 ًى  (ن-3)حلبإ في ملٍ الآسل اإلاًش

 

قيمت الخعىيض وصف الخذمت الجهت 

   

   

   

 ًىحذ ال: اإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ ال: الاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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باسخثىاء )ًشجى ؤلاًصاح كً حميم اإلابالى اإلااليت التي جلِاها ؤي كظى في مجلس ؤلاداسة هـير خذماث ؤو مىخجاث ُذمها للجمليت 

حلبإ في ملٍ : ورلٗ خال٘ السىىاث ألاسبلت اإلااطيت (حلىٍظاجه التي ًخلِاها باكخباس كمله كظىا في مجلس ؤلاداسة إن وحذث

 ّ  (ص-3)الآسل اإلاًش

 

الخاسيخ ظببه قيمت املبلغ الزي جلقاه اظم العضى 

    

 ًىحذ  الاإلاالخـاث اإلاخللِت إن وحذث

 ًىحذ  الالاحشاءاث اإلاخللِت إن وحذث
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البياهاث اإلااليت  .٣
 

ّ : م٢٠1٦الخبركاث والاًشاداث خال٘ كام - 1  (ؤ-4)حلبإ في ملٍ الآسل اإلاًش

مالخظاث  املبلغ   البيان 

    الخبرعاث الىقذيت  

    4106346 افشاد 

     مؤظعاث ماهدت 

     ؼشكاث وحهاث 

     أخشي 

     الخبرعاث العيييت 

      أفشاد

    مؤظعاث ماهدت  

     ؼشكاث وحهاث 

     أخشي 

     إعاهاث ومىذ خكىميت 

   270000  مىذ خكىميت هقذيت 

     مىذ خكىميت عيييت 

     الضكاة 

   2706143 صكاة هقذيت  

     صكاة عيييت 

      ألاوقاف وإيشاداثجبرعاث 

   1440181  جبرعاث لبىاء أوؼشاء أوقاف 

    49350 ايشاداث وسيع أوقاف 

     (يخم جفصيلها  )أخشي 

     ايشاداث 

   11400 اؼتراكاث ألاعضاء  

    مبيعاث العلع والخذماث  

     ايشاداث عقاسيت 

     اسباح اظدثماس 

    اسباح بيع أصىل ثابخت  
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     سظىم البرامج 

 (يخم جفصيلها  )إيشاداث أخشي  

 

 

    

     يخم جفصيلها  )إيشاداث أو جبرعاث أخشي 

      

      

      

   8583420  إحمالي الخبرعاث وإلايشاداث واملىذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ : م٢٠1٦اإلاصشوًاث خال٘ كام - 2  (ب-4) حلبإ في ملٍ الآسل اإلاًش
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إحمالي  البيان 

املصشوف  

جىصيع املصشوفاث  

 ٍ مصاٍس

ؤلاداسة  

 ٍ مصاٍس

مجلس ؤلاداسة 

مت  )   (الحٓى

 ٍ مصاٍس

حمم ألامىا٘  

 ٍ مصاٍس

الدضويل اإلادملت 

كلى البرامج 

  وألاوضؼت

 ٍ مصاٍس

البرامج 

وألاوضؼت  

            املصاسيف الدؽغيليت  

         273750  273750  الشواجب والبذالث 

         8500  8500  املكافاث والحىافض

         4654  4654  جكاليف العفش 

         30000  30000  إلايجاساث 

         3669  3669  الصياهت والاصالخاث 

             الكهشباء واملياة 

         8311  8311  الهاجف والبريذ 

             جكاليف الاظدؽاساث 

             امللخقياث واملؤجمشاث 

         96510  96510  الذعايت والاعالن 

         9770  9770  ضيافت 

يخم  )مصاسيف أخشي 

  (جفصيلها 

            

ادواث 

 1-كخابيت ومعبىعاث

 4680  4680         

 2   -

 جاميىاث احخماعيت

 8831 8831          

 

 3-مصشوفاث اخشي 

 27632 27632         

             مصاسيف ألاوؽعت 

مصاسيف البرامج وألاوؽعت 

 العامت 

            

 3646033          3646033  مصاسيف الضكاة 

مصاسيف الخبرعاث والهباث 

 املقيذة 

 1670636          1670636 

 1182655         1182655 مصاسيف الخبرعاث والهباث 
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غير املقيذة  

 1585568          1585568  مصاسيف ألاوقاف 

مصاسيف بشامج واوؽعت 

يخم جفصيلها   )أخشي 

            

-1             

-2             

-3             

              

            8561199 إحمالي املصشوفاث 
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البرامج وألاوضؼت  .٤
:الجمليت التي حلمل كلى جدِيِها (سسالت)إلاهمت مىحض هشحى  وطم وصٍ  

ٌاءة اللاملين بها وجىاصلها مم اإلاجخمم ت سائذة في بشامجها وخذمت مسخٌيذيها ٓو  ؤن هٕىن مؤسست خيًر

 

 

 ال)            (ولم    (                 )      :الجمليت ي هذا ؤمم ألاوضؼت و البرامج مؼابِت جخم هل

ٔان الجىاب ال ارٓش السبب  :........................................................................................................................................................................................................ارا 

 

٘  جشجيب مشجبت كام خال٘ الجمليت هٌزتها التي واليضاػاث والخذماث للبرامج وصٍ آخب ٍ  ًدسب جىاص حلبإ بملٍ اإلاصاٍس

 ّ  (ؤ-5)الآسل اإلاًش

 واليضاػاث والخذماث للبرامج وصٍ الخذمت ؤو اليضاغ ؤو البرهامج هىق

  

 

ّ بيان بالبرامج وألاوضؼت والخذماث التي جِذمها الجمليت   (ج-5)،(ب-5)حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

هىع البرهامج أو 

اليؽاط أو 

 الخذمت

إحمالي عذد عذد املعخفيذيً 

املعخفيذيً 

سمض اليؽاط املصشوفاث إلايشاداث 

كذد اإلاسخٌيذًً 

السلىدًىن 

كذد اإلاسخٌيذًً هير 

سلىدًين 

بشسىم ملٌى 

مخٌظت 

بشسىم ملٌي بشسىم 

مخٌظت 

بشسىم 
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ّ بيان بىىق اإلاساكذاث التي جِذمها الجملياث للمسخٌيذًً وحجمها  (ج-5) حلبإ بملٍ الآسل اإلاًش

احمالي مبلغ املعاعذاث إحمالي عذد املعخفيذيً عذد املعخفيذيً  هىع املعاعذاث

هير سلىدًىن سلىدًىن 

        معاعذاث أيخام 

         معاعذاث أسامل

         معاعذاث معلقاث

معاعذاث ظشوف 

 خاصت

        

         معاعذاث عيييت

         أخشي 

         املجمىع

 

 


