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 مجعية الدعوة بالطائف
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 الجمعياث ألاهليت اثلىمىطج الكامل لبياهل ألاؾاؾيت بياهاثال .1
 ص. دمحم بً إبغاهيم الصىاط: ممثل الجمعيت في حعبئت وصخت بياهاث الىمىطجاؾم   -1

 0540000359      :ممثل الجمعيت عكم جىاٌ -2

ض ؤلالىترووي - 3  alsuwat@gmail.com     إلامثل الجمعيت: البًر

ش باإلايالصي (بياهاث الىمىطج لعام  -4  م 2021     :) الخاٍع

  ( فغع     ) ( ملغ عئيـ: )هىع اإلالغ  -5

 البياهاث ألاؾاؾيت للجمعيت ألاهليت .2
افيت الدسجيليت البياهاث- أ    والضًمىغغ
 جمعيت الضعىة وإلعقاص وجىعيت الجالياث بمدافظت العائف  الغؾمي للجمعيت: الاؾم -1

  هىهه خالت في)للجمعيت الكهغة اؾم -2
 
 جمعيت الضعىة بالعائف :(الغؾمي لالؾم مغاًغا

  مىظماث الضعىة وؤلاعقاص والخعليم الضًني وزضمت ضيىف الغخمً : تالىىعي للجمعي الخصييف -3

 مىظماث الضعىة وؤلاعقاص والخعليم الضًنيالخصييف الفغعي ألاٌو :  . أ

 الضعىٍت  : الخصييف الفغعي الثاوي . ب

 ( طهىع وإهار)  ( طهىع  )  (إهار   ) : جيـ الفئاث اإلاؿتهضفت -4

هباع الؿً، ألاظفاٌ، اليؿاء، ، اإلاليمين، الؼواع، الكباب، الفخياث، اإلاىظماث الغير عبديت، الضوائغ الخىىميت ،اللعاع الخاصالفئاث اإلاؿتهضفت :  -5

 أزغي اإلاخعىعين.  ،آلاباء، الخأهيل الكامل اإلاغض ى، السجىاء، اإلاضزىين، طوي الاخخياجاث الخاصت، ،ظالب العلمالعاملين، اللعاع اإلاالي، 

ت للفئاث اإلاؿتهضفت :  -6  ؾىت 60 أكل مً ؾبع ؾىين إلى أهبر مًالفئاث العمٍغ

 ( وعم             )   ( ال) هل ًىجض قهاصة حسجيل للجمعيت ؟  -7

 3293   جمعيتعكم حسجيل ال - 8

ش -9  م2020/  2/  1 -  هـ7/5/1441  حسجيل الجمعيت جاٍع

ش اهتهاء قهاصة الدسجيل -10  م2024/  8/   11 - هـ7/5/1446  جاٍع

 في خالت عضم وجىص الكهاصة، ألاؾباب هي :

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

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

 وعم             )   ( ال (هل ًىجض لىخت زاعجيت للجمعيت:  )  -11

 في خالت عضم وجىص اللىخت، ألاؾباب هي : 

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

 ( وعم             )   ( ال)    اللىخت جىضح اؾم الجمعيت وامال هما هى مسجل في الىمىطج

 ( وعم             )   ( ال)   اللىخت جىضح عكم الدسجيل الخاص بالجمعيت

 ( وعم             )   ( ال)  العمل والخىميت الاجخماعيتللىخت جىص على أن الجمعيت زاضعت إلقغاف وػاعة ا
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 مدافظت العائف:  اث الجمعيتخضمالجغغافي لىعاق ال -12

 مغهؼ الخىميت الاجخماعيت بالعائف :جخماعيت اإلاكغف على الجمعيتمغهؼ الخىميت  الا   -13

 وؤلاعقاص وػاعة الكؤون ؤلاؾالميت والضعىة : الجهت اإلاكغفت فىيا على الجمعيت -14

 الخىاصل بياهاث- ب

 بياهاث الخىاصل

  العىىان الىظني

 0347 عكم اإلابنى

م الكفا  اؾم الكاعع  قاعع الؿخين –ظٍغ

 مىعلت مىت اإلاىغمت اإلاىعلت

عت (  https://goo.gl/maps/J9xnKsTncoanUXyVA اإلاىكع الجغغافي ) زٍغ

 أم العغاص الحي

 العائف اإلاضًىت

ضي  26522 الغمؼ البًر

 5559 الغكم ؤلاضافي

ض  4155 صىضوق البًر

 0540000359 عكم جىاٌ الجمعيت

 0127373727 الهاجف

 0127360822 الفاهـ

 dawahtaif.org.sa اإلاىكع ؤلالىترووي

ض ؤلالىترووي  dawahtaif@hotmail.com البًر

 dawahtaif يخؿاباث وؾائل الخىاصل الاجخماع

 

 ( ال( وعم             )  )للضزىٌ أزىاء حعبئت الىمىطج وليـ جدذ ؤلاوكاءاإلاىكع ؤلالىترووي ٌعمل وكابل 

ض ؤلالىترووي مفعل   ( وعم             )   ( ال) البًر
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 الفغوع واإلاياجب  - ث
 ( ال)   ( وعم             ) هل لضي الجمعيت فغوع ؟ 

 : جمعيتجدذ إصاعة ال الفغوععضص  -

عت( الجغغافياإلاىكع  العىىان الفغعاؾم  اؾم مضًغ  ) زٍغ

 الفغع

عكم الخىاصل 

 )الهاجف/الجىاٌ (

افلت  إعفاق مى

 الىػاعة

      

      

      

      

 

 ( ال)   ( وعم             ) هل لضي الجمعيت مياجب ؟ 

 : جمعيتعضص اإلاياجب جدذ إصاعة ال -

عت( اإلاىكع الجغغافي العىىان اؾم اإلاىخب عكم الخىاصل  اإلاىخب مؿؤوٌاؾم  ) زٍغ

 )الهاجف/الجىاٌ(

افلت  إعفاق مى

 الىػاعة
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ت .3  البياهاث ؤلاصاٍع
 : ألاعضاء اإلاؤؾؿىن - ر

 

 م   

 

 

 أؾماء ألاعضاء اإلاؤؾؿين

 خالد بن دمحم يحيى الشيخ .1

 دمحم بً إبغاهيم الصىاط .2

 إبراهيم بن مسعهد المالكي .3

 خالد بن حاضر العريفي .4

 عبد هللا بن حماد القرشي .5
 فيصل بن عبهد المشعبي .6
 أحمد بن مهسى السهلي .7
 عابد بن عبد هللا الثبيتي .8
 عبد هللا بن دخيل هللا الحارثي .9
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 :الجمعيت العمىميت  بأعضاء بيان- ج

 برٌد إلكترونً 1جوال  تارٌخ العضوٌة جهة العمل المدٌنة المٌالد  تارٌخ السجل المدنً الجنس الجنسٌة االسم
نوع 

 العضوٌة

نتظام فً اال
 عدف

 شتراكاتاال

ٌوجد 
سجل 

 شتراكاتا

هل تم منح 
 العضوٌة بطاقة

 هـ21/20/1701 1220120001 ذكر سعودي بن مسعود المالكً مد. إبراهٌ
بنً 
 مالك

 تم محدث منتظم عامل dr.2111@hotmail.com 2111020012 هـ 1441/  11/ 11 متقاعد

 تم محدث منتظم عامل hsm.595@gmail.com 2121212011 هـ 1441/  11/ 11 معلم الرٌاض هـ21/20/1724 1220212124 ذكر سعودي د. حسٌن سفر العصٌمً

 الطائف هـ21/20/1722 1242101004 ذكر سعودي د. أحمد بن موسى السهلً
رئٌس جمعٌة 

 فرقان
 تم محدث منتظم عامل comqt1@gmail.com 2124022222 هـ 1441/  11/ 11

 تم محدث منتظم عامل alswat@hotmail.com 2121012114 هـ 1441/  11/ 11 الطائف صحة الطائف هـ24/27/1727 1207710171 ذكر سعودي عبٌد هللا بن منٌر مطرالصواط

 الطائف هـ21/21/1722 1204111402 ذكر سعودي أ.د. عبد هللا بن حماد القرشً
برفسور فً 
 جامعة الطائف

 تم محدث منتظم عامل abq806@gmail.com 2121022121 هـ 1441/  11/ 11

 تم محدث منتظم عامل kmalshaikh@gmail.com 2144044224 هـ 1441/  11/ 11 متقاعد جدة هـ21/20/1714 1201220001 ذكر سعودي أ،خالد بن دمحم ٌحٌى الشٌخ

 تم محدث منتظم عامل ال ٌوجد 2121011111 هـ 1441/  11/ 11 رجل أعمال الطائف هـ21/20/1721 1242212224 ذكر سعودي أخالد بن حاضر العرٌفً

 الطائف هـ200/24/1727 1227102141 ذكر سعودي د.دمحم بن إبراهٌم الصواط
جمعٌة مدٌر 

 الدعوة بالطائف
 تم محدث منتظم عامل alsuwat@gmail.com 2142222712 هـ 1441/  11/ 11

م.عبد هللا بن دخٌل هللا 
 الحارثً

 تم محدث منتظم عامل adharthy@gmail.com 2121020711 هـ STC 11 /11  /1441 الطائف هـ207/22/1720 1242722422 ذكر سعودي

 الطائف هـ21/22/1721 1240201212 ذكر سعودي د.عابد بن عبد هللا الثبٌتً
دكتور بجامعة 

 الطائف
 تم محدث منتظم عامل Abed1429@gmail.com 2124021001 هـ 1441/  11/ 11

 الطائف هـ21/21/1422 1214040721 ذكر سعودي أ.سلطان بن عبد هللا القرشً
واعظ بالقوات 

 المسلحة
 تم محدث منتظم عامل sultan1q2@gmail.com 2121010110 هـ 1441/  11/ 11

 الطائف هـ20/27/1721 1221220711 ذكر سعودي أ.ناٌف بن سعد الحارثً
 مشرف تربوي
 تعلٌم الطائف

 تم محدث منتظم عامل nn123ssm@gmail.com 2122211112 هـ 1441/  11/ 11

 الطائف هـ01/22/1714 12211201017 ذكر سعودي د.فٌصل بن عبود المشعبً
 مشرف تربوي
 تعلٌم الطائف

 تم محدث منتظم عامل faisal6484@yahoo.com 2121022010 هـ 1441/  11/ 11

 تم محدث منتظم عامل alsuwat@hotmail.com 2122212470 هـ 1441/  11/ 11 معلم الطائف هـ00/20/1724 1227102111 ذكر سعودي أ.عبد هللا بن إبراهٌم الصواط

 تم محدث منتظم عامل mjahed15@gmail.com 2124011727 هـ 1441/  11/ 11 معلم الطائف هـ22/21/1727 1221201421 ذكر سعودي أ.دمحم بن عبد الرحٌم القرشً

 الطائف هـ02/22/1722 1200000107 ذكر سعودي م.مهنا بن دمحم العصٌمً
رئٌس 

التخطٌط 
 مستشفى الهدا

 تم محدث منتظم عامل mohanaalosaimi@gmail.com 2127474474 هـ 1441/  11/ 11

 تم محدث منتظم عامل khldhalabi@gmail.com 2121027112 هـ 1441/  11/ 11 رجل أعمال الطائف هـ12/21/1711 1241222104 ذكر سعودي أ.خالد بن دمحم حلبً

mailto:adharthy@gmail.com
mailto:adharthy@gmail.com
mailto:sultan1q2@gmail.com
mailto:sultan1q2@gmail.com
mailto:nn123ssm@gmail.com
mailto:nn123ssm@gmail.com
mailto:faisal6484@yahoo.com
mailto:faisal6484@yahoo.com
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 : الجمعيت إصاعة مجلـ بأعضاء بيان- ح

 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 إبشاهيم بً مععىد اإلاالىي د. الاظم

 9770910001 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 9/0/9430 يادجاسيخ اإلا

 دنخىساه لاإلاؤه

 مخكاعذ جهت العمل الشظميت

  اإلاعمى الىؿيؿي
 
 سئيغ قعم الثكاؾت بجامعت الؼائـ ظابكا

 7111070037 سقم الجىال

ذ ؤلا  dr.2111@hotmail.com لوتروويالبًر

 سئيغ مجلغ ؤلاداسة الىؿيؿت باملجلغ

 9 مذة الخذمت باملجلغ

 هـ 9330/  6/  01 جاسيخ الالخداف

 ال ًىجذ اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخداف

  في خالت هىن الالخداف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

 وعم (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخدكل
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 ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة

 د. خعين بً ظؿش العصيمي الاظم

 1220212124 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 9/0/9413 يادجاسيخ اإلا

 دنخىساه لاإلاؤه

 زاهىيت ؤلامام عاصم جهت العمل الشظميت

 معلم اإلاعمى الىؿيؿي

 7119696039 سقم الجىال

ذ ؤلا  hsm.595@gmail.com لوتروويالبًر

 هائب سئيغ مجلغ ؤلاداسة الىؿيؿت باملجلغ

 9 مذة الخذمت باملجلغ

 هـ 9330/  6/  01 جاسيخ الالخداف

 ال ًىجذ اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخداف

  في خالت هىن الالخداف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

 وعم (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخدكل
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 ؤلاصاعة أعضاء مجلـ

 د. ؾيصل بً عبىد اإلاؽعبي الاظم

 9799109094 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 09/0/9433 يادجاسيخ اإلا

 دنخىساه لاإلاؤه

 إداسة الخعليم بالؼائـ جهت العمل الشظميت

 مؽشؽ جشبىي  اإلاعمى الىؿيؿي

 7171071030 سقم الجىال

ذ ؤلا  faisal6484@yahoo.com لوتروويالبًر

 اإلاالي اإلاؽشؽ الىؿيؿت باملجلغ

 9 مذة الخذمت باملجلغ

 هـ 9330/  6/  01 جاسيخ الالخداف

 ال ًىجذ اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخداف

  في خالت هىن الالخداف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

 وعم (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخدكل

 

  

mailto:faisal6484@yahoo.com
mailto:faisal6484@yahoo.com
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 أعضاء مجلـ ؤلاصاعة

 دمحم بً عبذ الشخيم الكشش ي . ؤ الاظم

 1221201421 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 9/0/9407 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط لاإلاؤه

 زاهيت الؿيصل بالؼائـ جهت العمل الشظميت

  معلم اإلاعمى الىؿيؿي

 0504715363 سقم الجىال

ذ ؤلا  mjahed15@gmail.com لوتروويالبًر

 عظى مجلغ ؤلاداسة الىؿيؿت باملجلغ

 9 مذة الخذمت باملجلغ

 هـ 9330/  6/  01 جاسيخ الالخداف

 ال ًىجذ اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخداف

  في خالت هىن الالخداف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

 وعم (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخدكل
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 أعضاء مجلـ ؤلاصاعة

 هللا بً إبشاهيم الصىاغ ؤ.عبذ الاظم

 1227102111 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 00/9/9413 يادجاسيخ اإلا

 ماجعخير لاإلاؤه

 زاهىيت قشػبت بالؼائـ جهت العمل الشظميت

 معلم اإلاعمى الىؿيؿي

 7166691340 سقم الجىال

ذ ؤلا  alsuwat@hotmail.com لوتروويالبًر

 عظى مجلغ ؤلاداسة الىؿيؿت باملجلغ

 9 مذة الخذمت باملجلغ

 هـ 9330/  6/  01 جاسيخ الالخداف

 ال ًىجذ اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخداف

  في خالت هىن الالخداف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

 وعم (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخدكل
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 أعضاء مجلـ ؤلاصاعة

 م.مهىا بً دمحم العصيمي الاظم

 1200000107 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 06/1/9411 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط  لاإلاؤه

 معدؽؿى الكىاث اإلاعلحت بالهذا جهت العمل الشظميت

 سئيغ قعم الخخؼيؽ اإلاعمى الىؿيؿي

 7164343343 سقم الجىال

ذ ؤلا  mohanaalosaimi@gmail.com لوتروويالبًر

 عظى مجلغ ؤلاداسة الىؿيؿت باملجلغ

 9 مذة الخذمت باملجلغ

 هـ 9330/  6/  01 جاسيخ الالخداف

 ال ًىجذ اإلاىاؾإة إن وجذث

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( الالخدافػشيكت 

  في خالت هىن الالخداف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

 وعم (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخدكل
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 أعضاء مجلـ ؤلاصاعة

 ؤ.خالذ بً دمحم خلبي الاظم

 1241222104 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 رنش الجيغ

 96/1/9431 يادجاسيخ اإلا

 بىالىسيىط  لاإلاؤه

 سجل ؤعمال جهت العمل الشظميت

 سجل ؤعمال اإلاعمى الىؿيؿي

 7171074111 سقم الجىال

ذ ؤلا  khldhalabi@gmail.com لوتروويالبًر

 عظى مجلغ ؤلاداسة الىؿيؿت باملجلغ

 9 مذة الخذمت باملجلغ

 هـ 9330/  6/  01 جاسيخ الالخداف

 ال ًىجذ وجذثاإلاىاؾإة إن 

 وعم )وعم/ال( هل العظى مكيم في مىؼكت اإلاكش الشئيغ

 اهخخاب )اهخخاب/حعيين مً الىصاسة( ػشيكت الالخداف

  في خالت هىن الالخداف بالخعيين مً الىصاسة ًشجى بيان العبب

 وعم (العظى  معخكل )وعم/ال/ال ًموً الخدكل
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 مجلـ ؤلاصاعة :مً كبل  اإلاىّىهت اإلاؤكختالضائمت/ اللجان- ر

ظـــــــم ا

 الـلـجـىـــت

هىع اللجىت 

 )دائمت/مؤقخت(؟

اظم 

سئيغ 

 اللجىت

عذد 

 ؤعظائها

جاسيخ بذاًت  اخخصاصها

 عمل اللجىت

جاسيخ نهاًت 

 عمل اللجىت 

) في خال 

هاهذ اللجىت 

 مؤقخت (

ًىجذ عظى هل 

مجلغ إداسة في  

  الذائمت جىتللا

 )وعم / ال(

إسؾاف 

قشاس 

 حؽويل

 اللجىت

اللجىت 

ت  الاؾدكاٍع
 صائمت

 بً دمحمص. 

إبغاهيم 

 الصىاط

6 

مخابعت 

جىفيظ 

الخعغ 

ت  الؿىٍى

غ  وعفع جلٍغ

عبع ؾىىي 

ملجلـ 

ؤلاصاعة عً 

اإلاىاقغ 

غ  وجعٍى

عمل 

الجمعيت 

وفم 

ألاهظمت 

 والخعليماث

28  /1 /

 هـ 1440
  وعم 
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 : اإلاضًغ الخىفيظي- ص

 اإلاذًش الخىؿيزي

 بً إبشاهيم الصىاغ د.دمحم الاظم

 9774107933 سقم الهىيت

 ظعىدي الجيعيت

 00/3/9414 جاسيخ اإلاياد

 سجل الجيغ: سجل/امشؤة

 دنخىساه لاإلاؤه

 01 ظىىاث الخبرة

 نلي ) جضئي/دوام) نلي

 37 ظاعاث العمل ألاظبىعيت

 - اإلاعمى الىؿيؿي ) في خال هان الذوام جضئيا (

 - الذوام جضئيا (جهت العمل ) في خال هان 

 00911 الشاجب الؽهشي 

 جمعيت الذعىة بالؼائـ الجهت التي جخدمل الشاجب

 ظىت مذًش مخعاون  96مذًش سظمي /  ظىىاث 3 مذة خذمخه في الجمعيت

 وعم مسجل بالخإميىاث )وعم/ال(

 مشؾل إسؾاف قشاس حعيين اإلاذًش الخىؿيزي مً مجلغ ؤلاداسة

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

 - إسؾاف مىاؾكت الىصاسة على حعيين اإلاذًش الخىؿيزي

 موت اإلاوشمت العىىان : اإلاىؼكت

 الؼائـ اإلاذًىت

 العذاد الحي

 ؼاسع الحذائل الؽاسع

 3974 سقم اإلابنى

ذ  - صىذوف البًر

ذي  - الشمض البًر

 - الشقم ؤلاطافي

 71377774711 سقم الجىال

ذ ؤلالوترووي  alsuwat@gmail.com البًر
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 :اإلاىظفىن في الجمعيت - ط

 الدّاو ىْع الْظٔفٕ املصنٙ املؤٍل اجليصٔ٘ اجليض اهلْٓ٘ رقه االشه و

 إمجالٕ

 شاعات

 العنل

 االشبْعٔ٘

 الراتب

 العَرٖ
 الراتب تتحنل اليت ٘اجلَ

 مصاٍن٘ ىصب٘

 الراتب يف الْزارٗ

 ّجدت إٌ

 شيْات مدٗ

 اخلدم٘

 باجلنعٔ٘

 إمجالٕ

 اخلربٗ شيْات

 مصجل

 بالتأمٔيات

 ىعه شي٘ 13 شي٘ 13 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ املدٓر العاو بلالْرْٓط شعْدٖ ذكر 1003570148 ذلند بً ابرأٍه عْض الصْاط 0د .1

 ىعه شي٘ 13 شي٘ 13 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مدرط بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2052585672 عصاو علٕ عبد اهلل   .2

 ىعه شيْات 5 شيْات 5 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ أمني الصيدّق ثاىْٓ٘ عام٘ شعْدٖ ذكر 1000841484 ماجد عائض عْض اخلالدٖ .3

 ىعه شي٘ ّىصف شي٘ ّىصف ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ ذلاشب بلالْرْٓط شعْدٖ ذكر 1092769825 فٔصل بيدر شعْد اجلعٔد .4

 ىعه شي٘ 13 شيْات 4 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مدٓر إدارٖ بلالْرْٓط شعْدٖ ذكر 1008057067 مجال بً عٔضُ مفلح احلنٔاىٕ   .5

 ىعه شيْات 5 شيْات 5 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ عامل بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 20418279077 أمحد ذلند ذلند ىْر .6

 ىعه شيْات 4 شيْات 4 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ رئٔض قصه بلالْرْٓط شعْدٖ ذكر 1027291234 عبد احملصً ذلند الععابٕ احلارثٕ .7

 ىعه شيْات 8 شيْات 8 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ عامل عادٖ ثاىْٓ٘ عام٘ غري شعْدٖ ذكر 2057551844 ميصْر غالو فرٓد .8

 ىعه شيْات 8 شيْات 8 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف معرض متْشط٘ شعْدٖ ذكر 1054567118 ذلند اخلدٓدٖحصً صاحل  .9

 ىعه شي٘ ّاحدٗ شي٘ ّاحدٗ ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف معرض ثاىْٓ٘ عام٘ شعْدٖ ذكر 1099330324 مالم ذٓب حصني العتٔيب .10

 ىعه شي٘ 13 شي٘ 13 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2019691142 ابرأٍه ذلند علٕ .11

 ىعه شيْات 5 شيْات 5 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف اشتقبال ثاىْٓ٘ عام٘ شعْدٖ ذكر 1080077868 شعد بيدر شعد العتٔيب .12

 ىعه شيْات 7 شيْات 7 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف اشتقبال بلالْرْٓط شعْدٖ ذكر 1096487564 ثابت ٍلٔل عْض اهلل العٔلٕ .13

 ىعه شيْات ّىصف 3 شيْات ّىصف 3 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف اشتقبال بلالْرْٓط شعْدٖ ذكر 1090029297 محد عآغ شعد احلارثٕ .14

 ىعه شي٘ ّاحدٗ شي٘ ّاحدٗ ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ عامل ثاىْٓ٘ عام٘ غري شعْدٖ ذكر 2054061342 ماجد صاحل عبْد بً شلناٌ .15

 ىعه شي٘ 14 شي٘ 14 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه ثاىْٓ٘ عام٘ غري شعْدٖ ذكر 2119448286 ضٔاء الدًٓ عسٓس الدًٓ .16

 ىعه شيْات 3 شيْات 3 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ املالٔ٘ ّاإلدارٓ٘ مدٓر بلالْرْٓط شعْدٖ ذكر 1062776214 رائد بً شعٔد عبد اهلل السٍراىٕ .17

 ىعه شيْات 9 شيْات 9 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مصْر تلفسْٓىٕ ثاىْٓ٘ عام٘ غري شعْدٖ ذكر 2054151432 ٓعقْب أمحد ذلند عبدِ   .18

عام٘ثاىْٓ٘  غري شعْدٖ ذكر 2052939499 ذلند علٕ ابرأٍه صاحل    .19  ىعه شيْات 9 شيْات 9 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ دعآ٘مصنه  

 ىعه شي٘ 17 شي٘ 17 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف٘ تصْٓق بلالْرْٓط شعْدٓ٘ أىجٙ 1022318594 فاطن٘ ذلند أمحد العاصنٕ .20

 ىعه شيتني شيتني ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف٘ تصْٓق بلالْرْٓط شعْدٓ٘ أىجٙ 1136042270 ىْال ابْ فارع .21

 ىعه شيْات 4 شيْات 4 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف٘ برامج دعْٓ٘ بلالْرْٓط شعْدٓ٘ ذكر 1001014016 تركٔ٘ مطلق علٕ املاللٕ .22

 ىعه شي٘ 20 شي٘ 20 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مدرط ثاىْٓ٘ عام٘ غري شعْدٖ ذكر 2015613504 شٔد ىقٔب اهلل شٔد دلتبٙ   .23

 ىعه شيْات 7 شيْات 7 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2013696055 د.عجناٌ عبد اهلل آدو العرّشٕ .24
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 الدّاو ىْع الْظٔفٕ املصنٙ املؤٍل اجليصٔ٘ اجليض اهلْٓ٘ رقه االشه و

 إمجالٕ

 شاعات

 العنل

 االشبْعٔ٘

 الراتب

 العَرٖ
 الراتب تتحنل اليت ٘اجلَ

 مصاٍن٘ ىصب٘

 الراتب يف الْزارٗ

 ّجدت إٌ

 شيْات مدٗ

 اخلدم٘

 باجلنعٔ٘

 إمجالٕ

 اخلربٗ شيْات

 مصجل

 بالتأمٔيات

 ىعه شيْات 9 شيْات 9 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ عامل دبلْو غري شعْدٖ ذكر 2010179469 ذلند دٍّا شالٕ   .25

 ىعه شي٘ 15 شي٘ 15 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2232170007 بين جٌْ أّلٔيدّ اشفٔيْزا .26

 ىعه شيْات 10 شيْات 10 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2180445971 أْٓب الرمحً شفري الدًٓ .27

 ىعه شي٘ 23 شي٘ 23 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2148990308 رمح٘ اهلل بالٕ ذلند اشحاق بالٕ   .28

 ىعه شي٘ 15 شي٘ 15 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2232169249 عسمٕ عبد الصالو .29

 ىعه شي٘ ّاحدٗ شي٘ ّاحدٗ ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2155111525 ذلند عبد القادر دالْ .30

 ىعه شي٘ 15 شي٘ 15 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ رئٔص٘ قصه  الدعْٗ بلالْرْٓط شعْدٓ٘ أىجٙ 1018911964 تَاىٕ ذلند أمحد الصاملٕ .31

 ىعه شيتني شيتني ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف٘ برامج دعْٓ٘ بلالْرْٓط شعْدٓ٘ أىجٙ 1056644436 شَاو ذلند رمٔح الصفٔاىٕ .32

 ىعه شي٘ ّاحدٗ شي٘ ّاحدٗ ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ اختصاصٕ تصْٓق ثاىْٓ٘ عام٘ غري شعْدٖ ذكر 2114714294 عبد اهلل أمحد عبدِ .33

 ىعه شيْات 4 شيْات 4 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مْظف٘ برامج دعْٓ٘ بلالْرْٓط شعْدٓ٘ أىجٙ 1022465981 السٍراىٕظرٓف٘ عبد الرزاق دلحْد  .34

 ىعه شيْات 9 شيْات 9 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ عامل ثاىْٓ٘ عام٘ غري شعْدٖ ذكر 2038746794 ذلند ذلند عبدِ ذلند .35

 ىعه شي٘ 24 شي٘ 24 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مدرط بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2024183739 ذلنْد اكراو أمحد   .36

 ىعه شيْات 8 شيْات 8 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ عامل عادٖ بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2113260281 حئٙ عبد اهلل مْشٙ خلٔل    .37

 ىعه شي٘ 15 شي٘ 15 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ عامل متْشط شعْدٖغري  ذكر 2105048538 ذلند حئٙ علٕ زاٍر   .38

 ىعه شي٘ 23 شي٘ 23 ال ْٓجد اجلنعٔ٘  شاع٘ 40 الللٕ مرتجه بلالْرْٓط غري شعْدٖ ذكر 2038298366 بعري اهلْشاٖ   .39

 

( غير وافي        ) (  وافي   )   عضص العاملين بالجمعيت:

..............................................................................................................................................................................................................................................................بؿبب

..............................
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 الخىهمت وؤلاصاعة وؤلافصاح .4
ت الهيئت - أ ت والخىظيماث ؤلاصاٍع  : ؤلاصاٍع

 :العمىميت الجمعيتالخغير في عضص أعضاء  -1

 .امغأة(   0) .( عجل18)   : العضص ؤلاجمالي: العام بضاًت في العمىميت الجمعيت أعضاء عضص إجمالي

 .امغأة( 0)  .( عجل17)   العضص ؤلاجمالي: العام نهاًت في العمىميت الجمعيت أعضاء عضص إجمالي

 ( عضى1هلص ) :مً بضاًت الؿىت ألاعضاء عضص في جمالي الخغيرإ

 

  :العاصًت الجمعيت العمىميت اثاجخماع -2

ذ مً الجمعيت العمىميت أعضاء بعض مىعم ج هل  شخصيت؟  مصلخت لىجىص ثااللغاع  بعض على الخصٍى

) ( وعم       )


 ( ال

 ماخـاث العبب العظى اظم

   ال ًىجذ

 

  

سقم 

 الاجخماع

الوؽـ إسؾاف  عذد الحظىس  الاجخماع جاسيخ

الخؿصيلي بالحظىس 

واإلاىىبين ومً هاب 

)ًبين ؾيه جاسيخ  عنهم

الخداف العظى وهىع 

 العظىيت(

 

إسؾاف  عكذ الاجخماع مً

مدظش 

 الاجخماع

إسؾاف 

مدظش ؾشص 

 –ألاصىاث 

في خال جم 

 الخصىيذ

 جضويذ الىصاسةجم هل 

الوؽىؽ واملحاطش ب

باجخماع الخاصت 

 الجمعيت العمىميت

خال خمعت عؽش 

ًىما مً جاسيخ 

 الاجخماع؟

 

 الضعىة هيابت أصالت 

 ألاولى

 الضعىة

 الثاهيت

  

 جم 3 14 25/6/1442 9
 وعم جم جم  
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 اجخماعاث الجمعيت العمىميت غير العاصًت: -3

عاصًت:  ) غير عمىميت جمعيت اجخماعاث هل علضث


 ( وعــــم             )(ال   

سقم 

 الاجخماع

عذد  جاسيخه

 الحظىس 

الوؽـ إسؾاف 

الخؿصيلي 

بالحظىس 

واإلاىىبين ومً 

)ًبين  هاب عنهم

ؾيه جاسيخ 

الخداف العظى 

 وهىع العظىيت(

 

 الجهت

 الؼالبت

 لاجخماع

/  الىصاسة)

 مجلغ

  / ؤلاداسة

 ٪م25ً

 الجمعيت

 (العمىميت

ظبب 

 الاجخماع

إسؾاف 

 املحظش

إسؾاف مدظش 

ؾشص ألاصىاث 

في خال جم  –

 الخصىيذ

جضويذ جم هل 

الوؽىؽ ب الىصاسة

واملحاطش 

الخاصت باجخماع 

الجمعيت 

خال  العمىميت

خمعت عؽش ًىما 

مً جاسيخ 

 الاجخماع؟

 

9 25/6/1442 17 

 جم

مجلـ 

 الاصاعة

اعخماص 

الالئدت 

 الاؾاؾيت 

 وعم باإلجماع جم
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 :اجخماعاث اللجان الضائمت

 :ؤلاصاعة مجلـ -5

  مجلغ ؤلاداسة ؤعظاء عذد
 
 عضىا 7 :  للجمعيت ألاظاظيت لائدت ػبكا

 عضىا4:   ؤلاداسة مجلغ اجخماعاث لعكذ الىـامي للىصاب املحكل ألادوى الحذ

  ؾىىاث 4 :  ؤلاداسة مجلغ دوسة
 

  مجلغ ؤلاداسة : 

هـ 01/6/9330 جاسيخ جىىيً مجلغ ؤلاداسة الحالي  

هـ 03/6/9336 جاسيخ اهتهاء دوسة مجلغ ؤلاداسة الحالي  

 7 عذد ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة الحالي

الائدت) صيادة/هكص( عظىاالخػير في عذد ألاعظاء عً   - 2 

ختى ًىىن عذد ؾشدي اعخزاس عظى وػلب مشنض الخىميت ظبب الخػير في عذد ألاعظاء  

 7 عذد اإلاىخخبين مً الجمعيت العمىميت

 0 عذد اإلاعيىين مً الىصاسة

 % 100 وعبت ألاعظاء اإلاعخكلين مً ظائش املجلغ

الجمعيت باظخثىاء جميع ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة ليعىا مىؿؿين داخل 

 )    ( وعــــم            )    (ال     مً واؾكذ عليه الىصاسة

 وعم

هل اإلاىؿؿين مً مجلغ ؤلاداسة جمذ اإلاىاؾكت  -في خال هان الجىاب ال 

 لهم مً الىصاسة ؟

 ال ًىجض

 إسؾاف مىاؾكت الىصاسة لىل مىؿـ مً مجلغ ؤلاداسة
 ال ًىجض
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 شخصيت؟  مصلخت الخضىع/الىلاف/الخصىٍذ في بعض الاجخماعاث لىجىص مً ؤلاصاعة مجلـ أعضاء بعض مىع جم هل 

)   )       ( وعم  


 ( ال

 

 هىع اإلاىع جاسيخه سقم الاجخماع

 خظىس/هكاػ/جصىيذ

مىطىع الكشاس/الاجخماع الزي 

 خصل ؾيه اإلاىع

اظم 

 العظى

 العبب

      ال ًىجذ

ت الخىظيماث -7  :ؤلاصاٍع

ألشخاص زاعج الجمعيت أو  هما هصذ عليها الالئدت الخىفيظًتهل جم جفىٍض أي مهمت مخعللت بازخصاصاث مجلـ ؤلاصاعة 

 )       ( وعم      قغواث أزغي  )

 ال (

 ، والجهت اإلافىضت والؿبب؟  اإلاهمت جىضيذ ًجب ، وعم الاجابت واهذ إطا

 جاسيخ نهاًت الخؿىيع جاسيخ بذاًت الخؿىيع ظبب الخؿىيع الجهت اإلاؿىطت اإلاهام اإلاؿىطت ؾيه

     ال ًىجذ

 

)    هل وكع جدىٌ في صغف أو اؾتهالن أصىٌ الجمعيت ؾىاء الىلضًت أو الثابخت أو اإلاخىللت؟     )       ( وعم


  ( ال   

 :حعبئت الجضٌو الخالي ليل خالت وعم،ًجب جابتؤلا  إطاواهذ

 : هىع الخدىل 

اظخخذامها  في مجال غير صشؽ ؤمىال ؤو /اخخاط )

صشؽ ؤمىال ؤو اظخخذامها في غير ما خصصها /مصشح

 ( له اإلاخبرع دون علمه

ظبب  اإلابلؼ املحىل ؤو قيمخه جاسيخ الخدىل 

 الخدىل 

جشاء ؤلا 

 اإلاخخز

 للخصحيذ

     ال ًىجذ

 

 ) بىاؾعت:  الجمعيت أمىاٌ مً الصغف ًخم


 ( جدىٍل     ) ( هلضا      ) ( قيياث 

  الصغف خالت في
 
 :الصغف وأوجه اإلاىصغف اإلابلغ إجمالي ًىضح هلضا

  اإلاصشوؽ اإلابلؼ
 
 الجهت اإلاعخؿيذة الصشؽ ؤوجه هكذا

   ال ًىجذ
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 :اللىائذ  - ب

 إسؾاف )وعم/ال(  : اللىائذ

 و اإلاعخمذة حذزتاملالائدت ألاظاظيت للجمعيت 

 وعم

 في اإلاىكع ؤلالىترووي

https://dawahtaif.org.sa

/ 

حؽخمل على ظلم و  بالجمعيتجىجذ الئدت للمىاسد البؽشيت 

مىاؾإة و ؤلاجاصاث, و الترقياث, و اإلاىاؾأث, و ألاجىس والشواجب, 

 وغيرها,  نهاًت الخذمت 

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم

 معخمذة العيييت والىكذًت, لصشؽ اإلاعاعذاثجىجذ الئدت 

 مجلغ ؤلاداسة  
 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم

 الخىؿيزي اإلاذًش ساجب لخدذًذ مدذدة تآلي جىجذ هل

إرا هاهذ ؤلاجابت ال, ؾما  -؟ الجمعيت فيين واإلاىؿؿين الكيادً

 هي آلاليت التي خذد بها ساجب اإلاذًش الخىؿيزي؟

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم

    ؤخشي 

 : ؤلاداسيت السجاث-ث 

 الخاليت:  السجالث الجمعيت حؿخسضم

 

 

  

هل حعخخذمه الجمعيت  السجل 

 )وعم/ال(

 ماخـاث

  وعم في الجمعيت العمىميت العظىيت سجل السجاث ؤلاداسيت

  وعم العمىميت الجمعيت اجخماعاث سجل

  وعم ؤلاداسة مجلغ اجخماعاث سجل

  وعم الذائمت واإلاؤقخت اللجان سجل

  وعم سجل اليؽاػاث السجاث الؿىيت

  وعم /اإلاعخؿيذًًسجل اإلاىخؿعين
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   :  الؿياؾاث - ث

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

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم اإلاصالحظياظت حعاسض 

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم مكذمي الباغاث خماًتو باع عً املخالؿاث ظياظت ؤلا 

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم ظياظت خصىصيت البياهاث

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم بالىزائل وإجاؾها ظياظت الاخخؿاؾ

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم ظياظت جمع الخبرعاث

ظياظت آلياث الشقابت وؤلاؼشاؽ على اإلاىـمت وؾشوعها ومىاجبها 

 وجكييمها

 وعم
 اإلاىكع ؤلالىترووي

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم ظياظت مصؿىؾت الصاخياث بين مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىؿيزًت

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم ظياظت الخعامل مع الؽشهاء اإلاىؿزًً وألاػشاؽ الثالثت

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم ظياظت قىاعذ العلىم

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم ظياظت إداسة اإلاخؼىعين

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم مؤؼشاث الاؼدباه بعملياث غعل ألامىال وجشائم جمىيل ؤلاسهاب

 اإلاىكع ؤلالىترووي وعم مً عملياث غعل ألامىال و جشائم جمىيل ؤلاسهابظياظت الىقاًت 

 https://bit.ly/2OKlxjP  مشؾكاث الىمىرج الؽامل  ؤخشي ....

  : ؤلافصاح - ر

 :هم الجمعيت أعصضة مً بالسخب اإلافىضين

 اإلاىصب بمجلغ ؤلاداسة الاظم

 عئيـ مجلـ ؤلاصاعة د.إبشاهيم بً مععىد اإلاالىي

 هائب عئيـ مجلـ ؤلاصاعة بً ظؿش العصيمي د.خعين

 وعضى مجلـ ؤلاصاعة اإلاالي اإلاكغف د.ؾيصل بً عبىد اإلاؽعبي
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 :الخاليت الىزائم عً فصاحؤلا  جم هيف 

 الىزيكت
مىقع 

 الجمعيت

ؿصح مباؼشة 
ُ
ج

 عىذ الؼلب

ال ًؿصح 

 عنها
 ال جىجذ

     بالجمعيت الخاصت الحىنمت و الخىـيم وزائل

     الؽاملالىمىرج 

     اإلاصالح جظاسب ظياظت

     اإلااليت الكىائم

     وإجاؾها بالىزائل الاخخؿاؾ و الخصىصيت ظياظت

     ؤلاداسة مجالـغ ؤعظــاء ؤظماء

     الخىؿيزي اإلاذًش ساجب

     ؤظماء اإلاىؿؿين الكيادًين في الجمعيت

     الجمعيت وزائل و بسجاث الاخخؿاؾ عً اإلاعؤول الشخص هاجـ و وعىىان اظم

     الخكشيش العىىي 

 

لضي الجمعيت وخضة مخسصصت في إصاعة اإلاخعىعين ؟ ) هل


 )  (  ال    ( وعم  

إجمالي عذد  عذد اإلاخؼىعين خال هزا العام سقم الجىال اظم اإلاعؤول عً الىخذة

ظاعاث 

 إهار رهىس  اإلاخؼىعين

 2303 12 53 0582841596 سائذ بً ظعيذ الضهشاوي

ت مع عضى  مجلـ إصاعة أو مضًغ    هل ًىجض أخض مً أعضاء مجلـ ؤلاصاعة أواإلاضعاء أو اإلاىظفين اللياصًين لت عالكت عائليت أو ججاٍع

)  )   (  وعم         أو مىظف كياصي آزغ في الجمعيت؟


 (  ال

 هىع العاقت مىصبه اظم اإلاىؿـ ري الصلت مىصبه اظم اإلاىؿـ

 )ججاسيت/عائليت(

 جؿصيل العاقت

      ال ًىجذ

ًغجى ؤلافصاح عً جميع اإلابالغ اإلااليت التي جللاها أي عضى في مجلـ ؤلاصاعة هظير زضماث أو مىخجاث كضمها للجمعيت )باؾخثىاء 

 :  -إن وجض  – اإلااضيتحعىٍضاجه التي ًخللاها باعخباع عمله عضىا في مجلـ ؤلاصاعة إن وجضث( وطلً زالٌ الؿىىاث ألاعبعت 

 الخاسيخ ظببه قيمت اإلابلؼ الزي جلكاه اظم العظى

    ال ًىجذ
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 .وجضث ،إن الجمعيت مع ( لخإ ،مىخجاث زضماث جلضًمٍت) ججاع  حعامالث للاء الجمعيت مً ماليت حعىٍضاث جللذ التي ما الجهاث

اٌ(10000 جخجاوػ  التي اإلابالغ)  : -إن وجض  –الخعىٍض كيمت وطهغ الخضمت وصف مع ٍع

 قيمت الخعىيع وصـ الخذمت الجهت

   ال ًىجذ

 

ت جمذ بين عضى في مجلـ ؤلاصاعة ومؤؾـ أو عضى مجلـ أو مضًغ مؤؾؿت ماهدت جمىذ  ًغجى ؤلافصاح عً أي صفلاث ججاٍع

 :  -إن وجض  –الجمعيت زالٌ الؿىىاث ألاعبعت اإلااضيت

اظم عظى 

 املجلغ 

اظم الؼشؽ 

الثاوي ري 

 العاقت

اإلاعمى الىؿيؿي 

 للؼشؽ الثاوي

اظم الجهت الذاعمت التي 

 ًشجبؽ بها الؼشؽ الثاوي

جاسيخ بذاًت 

 الصؿكت

جاسيخ اهتهاء 

 الصؿكت

قيمت 

 الصؿكت

       ال ًىجذ

الجمعيت مبالغ مً جهاث زاعج اإلاملىت ؟  )   (  وعم   ) للذهل ج


 (  ال

 الػشض مً اإلابلؼ ) إعاهت / خذمت / ؤخشي( الذولت التي جكع ؾيها الجهت اظم الجهت 
إجمالي 

 اإلابلؼ

إسؾاف مىاؾكت 

 الىصاسة

     ال ًىجذ

 :-إن وجض  – الخعاكضاث أو الكغاواث أو الاجفاكياث مع صٌو أو مىظماث أو مؤؾؿاث صوليتًغجى ؤلافصاح عً 

اظم الجهت التي جم 

 الخعاقذ معها

الذولت التي جكع ؾيها 

 الجهت
 إسؾاف مىاؾكت الىصاسة  العاقتالػشض مً 

إسؾاف مىاؾكت الجهت 

 املخخصت

     ال ًىجذ

 :-إن وجض  –العلاعاث والاؾدثماعاث الخاصت بالجمعيتًغجى ؤلافصاح عً 

 الكيمت اإلااليت هىع العكاس/الاظدثماس
إسؾاف مىاؾكت الجمعيت العمىميت ؤو مجلغ 

 ؤلاداسة بخؿىيع الجمعيت العمىميت

  10000000 مبنى

  300000 مبنى

  78000 مبنى

  1500000 مبنى

  660000 مبنى
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 البرامج وألاوكعت
)عؾالت( الجمعيت التي حعمل على جدليلها: همتما هي م  

ت جلىم بىاجب الضعىة إلى هللا  مخعضصة مً زالٌ صعاة مؤهلين وفم زعغ مدىمت وآلياث وأصواث خضًثت  بلغاثجمعيت زيًر

 ومؤزغة

:وفلا لالئدت ألاؾاؾيتالجمعيت  أهضافما هي   

 حعليم اإلاؿلمين أصٌى صًنهم وحعميم عوابغ ألازىة فيما بينهم . .1

 الضعىة اإلاخسصصت للفئاث الاجخماعيت ) عجاٌ، وؿاء، قباب، فخياث، أظفاٌ ( . .2

 الاهخمام الضعىي بالجالياث والخىاصل معهم. .3

 الصخيدت وخماًتها.املخافظت على الفعغة بضعىة الىاؽ إلى العليضة ؤلاؾالميت  .4

 العمل على جدليم العاعت هلل وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص ولىلي ألامغ خفظه هللا . .5

 العمل على ميافدت الاهدغاف الفىغي وبيان آزاعه وأضغاعه . .6

 العىاًت بالؿىت الىبىٍت الصخيدت وعلىمها. .7

غ. .8  خماًت املجخمع مً الغلى والخعغف وؤلافغاط والخفٍغ

 ووكغها والخدظًغ مً البضع وإماجتها وعبغ الىاؽ بمىهج الؿلف الصالح .إخياء الؿىت  .9

10. . 
 
 وكغ العلم الىافع وجبصير اإلاؿلمين بأمىع صًنهم عليضة وعباصة ومعاملت وازالكا

 جأصيل معنى الىالء والبراء الكغعيين لضي اإلاؿلمين وفم اإلاىهج الصخيذ. .11

فهم ب .12  ه وبيان مداؾىه لهم .صعىة غير اإلاؿلمين للضزٌى في ؤلاؾالم وحعٍغ

 الخلىيت الخضًثت في الضعىة إلى هللا حعالى ووكغ العلم الكغعي.اؾخسضام  .13

 جصخيذ اإلافاهيم اإلاغلىظت عً ؤلاؾالم وعص الكبهاث اإلاثاعة ضضه. .14

ً على جبليغ الضعىة بالخىمت واإلاىعظت الخؿىت  .15  مً الغجاٌ واليؿاء.إعضاص وجأهيل الضعاة اللاصٍع
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 : وألاوكعت والخضماث التي جلضمها الجمعيتبيان بالبرامج 

هىع 

البرهامج ؤو 

اليؽاغ ؤو 

 الخذمت

 والخذماث للبرامج وصـ

 واليؽاػاث

إجمالي عذد 

 اإلاعخؿيذًً

هل البرهامج  اإلاصشوؾاث ؤلاًشاداث

طمً هؼاف 

الخذمت 

 الجػشافي؟

في خال هان 

البرهامج خاسج 

هؼاف الخذمت 

)إسؾاف  الجػشافي

 مىاؾكت الىصاسة ( 

  وعم 38995 101330 1500 بغهامج الجمعت للجالياث دعىي 

  وعم 68712 49895 3000 صعىة غير اإلاؿلمين دعىي 

  وعم 42778 49991 1200 اإلاؿلم الجضًض دعىي 

  وعم 8667 13403 150000 اإلاصلياث اإلاخىللت دعىي 

  وعم 71954 80000 250 بىاء وهماء (صعىة الكباب )  دعىي 

 دعىي 
 مداضغاث وبغامج اإلاؿاجض 

) 
 
 ) ومً أخؿً كىال

  وعم 9454 11200 500000

 دعىي 
 بغهامج الفخياث 

 ) ػزاث معغ (
  وعم 11178 72900 70

  وعم 8100 8100 500 مؿابلت كؿم الضعىة اليؿائي معابكت

  وعم 25000 25000 50 وفاء لخضمت الضاعياث دعىي 

 جىعىي 
 الخىعيت بجائدت هىعوها 

 بيىجىا جىت () 
  وعم 11600 30000 1000000

اعة مىت واإلاضًىت صياسة   وعم 36980 28865 300 ٍػ

 ا :بيان بىىع اإلاؿاعضاث التي جلضمها الجمعياث للمؿخفيضًً وحجمه

 جمالي مبلؼ اإلاعاعذاثإ إجمالي عذد اإلاعخؿيذًً عذد اإلاعخؿيذًً هىع اإلاعاعذاث

 غير ظعىدًىن  ظعىدًىن 

         ؤًخاممعاعذاث 

         معاعذاث ؤسامل

         معاعذاث مؼلكاث

معاعذاث ؿشوؽ 

 خاصت

        

         معاعذاث عيييت

 919777    0311 7 ظلت الخير في هىسوها

 919777    0311   املجمىع



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 28

 

 

ت ، جىعىٍت في اللىائذ وألاهظمت بيان بالبرامج  ، مساظغ غؿل ألامىاٌ الضازليت اإلالضمت للعاملين في الجمعيت ) بغامج جعىٍٍغ

 (  :وجغائم جمىٍل ؤلاعهاب

الؿئت اإلاعتهذؾت ) الجمعيت العمىميت  جاسيخ البرهامج مكذم البرهامج اظم البرهامج

/ مجلغ ؤلاداسة / ؤلاداساث الكيادًت / 

 العاملين (

إسؾاف نؽـ 

 الحظىس 

 الللاء الكهغي 
العالكاث العامت 

 بالجمعيت
 جم العاملين 10/9/2020

ت للاء ًىم الثالزاء  جم العاملين أؾبىعي البرامج الضعٍى

 

مً كبل مجلـ ؤلاصاعة كبل حؿليمه في الغبع ألازير: ) الكاملجم اعخماص الىمىطج  هل


  )        ( ال     ( وعم    

 


