
 

 

 

 

 

  

  

 الىمىرج الؽامل

 لبياهاث الجمعياث ألاَليت

 باإلاملىت العشبيت الععىدًت

 مجعٍت أصدقاء يزضى انسكزي اخلريٌت جبدة
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البياهاث ألاظاظيت للجمعيت ألاَليت  .1
 

البياهاجالدسجيليتوالذًمىحشاؿيت  -ؤ

مجعٍت أصدقاء يزضى انسكزي اخلريٌت جبدة:للـشع وامــال/الاظمالشظمي للجمعيت-1

...:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 .:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

 

..:ؿيدالتهىنهمؼاًشالالظمالشظمي) الـشع/اظمالؽهشةللجمعيت)-٢

....:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

......:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث



ؿشع    )(ملش سئيغ (َعى):هىع ملش الجمعيت-٣

(303)سكم حسجيل اإلالش الشئيغ 

....................................................................الـشوع /سكم حسجيل الـشع

.............................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث ..............................................................................

...........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

 

تالخصييـالىىعي للجمعيت-٤ خاطىت ؤعماٌ خيًر

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ......................................

 

وعائي  /سحالي(َعى)وعائي  ()سحالي ():هىع الجمعيت-٥



ــــخخإظيغ الجمعيت-٦ ..َـ01/03/1426.الـشع/جـــــاٍس

.............................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث ..........................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث
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خدسجيل الجمعيت-٧ َـ20/10/1426:الـشع/جاٍس

.:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

...:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث



ػير مىحىدة )(مىحىدة               (َعى):الـشع/ؼهادة حسجيل الجمعيت-٨

:في خالت عذم وحىد الؽهادة، ألاظباب هي 

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

٢- ............................................................................................................................. ...............................................................................................................

.............................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث ..........................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث



ال )(وعم             (َعى):الـشع/َل ًىحذ لىخت خاسحيت للجمعيت-٩

 :في خالت عذم وحىد اللىخت، ألاظباب هي 

1- ............................................................................................................................. ............................................................................................................... 
٢- ............................................................................................................................. ...............................................................................................................



الـشع وامال هما َى مسجل في الىمىرج /اللىخت جىضح اظم الجمعيت(َعى)

الـشع /اللىخت جىضح سكم الدسجيل الخاص بالجمعيت(َعى)

الـشع خاطعت إلؼشاؾ وصاسة العمل والخىميت الاحخماعيت /اللىخت جىص على ؤن الجمعيت(َعى)

.............................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث ..........................................................................

.......................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

يكت املكزيت:الـشع/مىؼلت الجمعيت-1٠

جدة:اإلاداؿظت-11

جدة:اإلاذًىت-1٢

 39.181931.21.558626:اإلاىكع باإلخذازياث-1٣

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

مداؿظت حذة ؿلؽ :هؼاق الخذمت-1٤

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 .......................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث
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(ؤ-1)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم صـدت:الـشع/عذد اإلاياجب جدذ إداسة اإلالش الشئيغ-1٥



اظم مذًش اإلاىخب بياهاث الخىاصل ؤلاخذازياث اإلاىكع الجؼشافي اظم اإلاىخب 

حمعيت اصذكاء مشض ى 

ت بجذة العىشي الخيًر

حي –الخدليت -ػ

 عماسة الىعيي –الـيصليت 

الذوس ألاٌو مذًىت حذة
39.181931.21.558626

مدمذ هاصش مباسن 0126686357

ؿشع مشهض حامعت اإلالً 

ض عبذالعٍض

 كعم الباػىت –وليت الؼب 

ض –  حامعت اإلالً عبذالعٍض

بجذة

خىان ظشخان0126408012

ؿشع مشهض مذائً الـهذ

مذائً الـهذ ملابل -ػ

مخابض بذس آلاليت بجىاس 

الخذًلت اإلاائيت بجذة

عبير سطا0126871352



 بياهاجالخىاصل -ب

:للـشع/العـــىــىان الىػني للجمعيت-1

انفٍصهٍت:الخــــــياأليري حمًد بٍ عبدانعشٌش انفزعً:اظمالؽاسع ..3734سكماإلابنى

ذيجدة : اإلاذًىت  6309:الشكماالطافي.23441.الشمضالبًر

..:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

ــــاهـــــغ.0500001073.......سكمجىالالجمعيت ــ ـــ ــــــمالـ 6686347.سكــ

ذ ذي112141:سكــــــمصىــــذوكالبـٍش  .جدة21371........الشمض البًر

ــــــذؤلالىتروهـــي ــ ــ ًـ   :www.diabfriendsj.comإلاىكعااللىترووي ا..:SDPFJ2015@GMAIL.COM..البر

اإلاىكع ؤلاليىترووي ٌعمل وكابل للذخٌى ؤزىاء حعبئت الىمىرج وليغ جدذ ؤلاوؽاء (َعى)

ذ ؤلاليىترووي مـعل (َعى) البًر

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 .......................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث



http://www.diabfriendsj.com/
http://www.diabfriendsj.com/
http://www.diabfriendsj.com/
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 طزٌف هاشى سواوي/ انربوفٍسىر :اظممذًشالجمعيت-٢

يستشفى اندكتىر عبد انزمحٍ طه خبش.:عىىاهمذًشالجمعيت

انشزقٍت.الخي.........جدة.........إلاذًىتا...يكت املكزيت..اإلاىؼلت 

...........................الؽاسع

 .الشكماالطافي.......................................................................................................................................................سكماإلابنى

 0126686357........سكم الهاجف الثابذ للمذًش 

 .0505649491.............سكمجىالاإلاذًش 

.............................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث ........................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث
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 البياهاث إلاداسيت

 الهيىالإلداسي -ؤ

...28……عذدألاعظاءاإلاؤظعين-1
ًا
 . عظىا

لالئدتألاظاظيتللجمعيت-٢
ًا
 .ععىاًا .9عذدؤعظاءمجلغ ؤلاداسةػبلا

رئٍس جمهس اإلدارة+ انُصف :مجلعاإلداسةلعلذ احخماعاثالخذألادهىاإلادللللىصابالىظامي-٣

. سُىاث4:ؤلاداسةدوسة مجلغ-٤

.....................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 .....................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث



:(ؤ -2حعبإ في ملف الاهعل اإلاشؿم ):انهجاٌ اندائًت املؤسست يٍ قبم اجلًعٍت انعًىيٍت-٥

 

 
ــــم  ــ ؤظـ

الـلـجـىـــت  

عذد 

 ؤعظائها

اخخصاصها عذد  

 احخماعاتها

هيـيت حؽؼيلها  

1
اللجىتالخىـي

 رًت
جىـيز ومخابعت اللشاساث  -1 4

والخعاميم الصادسة عً مجلغ 

 .ؤلاداسة والجمعيت العمىميت 

جىـيز ومخابعت ألاداء الخؼؼي  -٢

 .والاظتراجيجي والدؽؼيلي 

جىـيز العياظاث واللىائذ  -٣

 .الذاخليت

ميع اإلاىاطيع >ػشح ومىاكؽت  -٤

ت واإلااليت  اإلاخعللت باإلاىاسد البؽٍش

والعالكاث العامت وؤلاعالم 

.والؽشواث

احخماع دوسي عبر -1 25

.الذعىة لالحخماع

.مخابعت دوسٍت لللشاساث-2

.....................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.....................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث
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:(ب -2حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم ):بٍاَبأععاءاجلًعٍت انعًىيٍت-٦

 حالة السداد الجنس حالة العضو صفة العضو تاريخ االلتحاق السجل المدني االسم م

 غٛش يُتظى ركش غٛش فعبل عبيم 03/01/1426 ..................... يحًذ عجذِ عجذهللا ًٚبَٙ/ د .أ 1

 غٛش يُتظى ركش غٛش فعبل عبيم 03/01/1426 ..................... عجذانشحًٍ طّ ثخش/ د 2

 غٛش يُتظى ركش غٛش فعبل عبيم 03/01/1426 ..................... حغبٌ حغٍٛ فطبَٙ/ د.أ 3

 غٛش يُتظى ركش غٛش فعبل عبيم 03/01/1426 ..................... عبيٙ أيٍٛ حًذ٘/ د 4

 غٛش يُتظى ركش غٛش فعبل عبيم  03/01/1426 ..................... عجذهللا طّ ثخش/ انشٛخ  5

 يُتظى ركش فعبل عبيم  03/01/1426 1020398655 طشٚف ْبشى صٔأ٘/د.أ 6

 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1010697033 عشاج عجذ انغُٙ يٛشِ/ د.أ 7

 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1010695144 عجذ انغُٙ إثشاْٛى يٛشِ/د.أ 8

9 
عجذ انشحًٍ عجذ انًحغٍ /د.أ

 انشٛخ
 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1019669876

 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1058584358 يحًذ عبنى انحضشيٙ/د.أ 10

 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1012015341 حغٍٛ يحًذ يهٛجبس/د.أ 11

12 
خبنذ يحًذ حبيذ /د.أ

 انًشصٔقٙ
 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1001350626

13 
عجذ انًعٍٛ عٛذ ععٛذ / د.أ

 األغب
 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1014269953

14 
طبسق نطفٙ عجذ انكشٚى /د.أ

 انخطٛت
 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1037018205

 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1001216074 طّ عجذانشحًٍ ثخش/د 15

16 
يحًذ عجذ انشؤٔف أععذ /د.أ

 أثٕ انجذاٚم
 يُتظى ركش فعبل عبيم  03/01/1426 1066097997

17 
عجذ انقبدس ثكش٘ / انشٛخ 

 يحًذ انجكش٘
 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1031725532

 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1010891479 َبصش عجذ هللا انضاحى/ االعتبر 18

19 
ٕٚعف يحًذ أحًذ /انهٕاء

 فبضم
 غٛش يُتظى ركش غٛش فعبل عبيم 03/01/1426 1000632602

 يُتظى ركش فعبل عبيم 03/01/1426 1052323787 عهٛى عهٕو انجشش٘/االعتبر 20

21 
يحًذ عجذ انكشٚى / انًُٓذط 

 يحًذ ششٚف
 يُتظى ركش فعبل عبيم  03/01/1426 1032826909

 غٛش يُتظى ركش غٛش فعبل عبيم  29/05/1429 1022230781 يحًذ أيٍٛ أحًذ انجفش٘/ د 22

23 
عًٕئم عجذهللا طّ / االعتبر 

 ثخش
 يُتظى ركش فعبل عبيم 29/05/1429 1002785309

24 
عجذانعضٚض عجذهللا / انشٛخ 

 ششثتهٙ
 يُتظى ركش فعبل عبيم 29/05/1429 1036976601

 يُتظى أَثٗ فعبل عبيم 27/10/1431 1004130132 ٔد حغٍ انحبسثٙ/االعتبرح 25

26 
ٚبعش يحًذ عجذِ / االعتبر

 ًٚبَٙ
 يُتظى ركش فعبل عبيم 01/01/1432 1058914381
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 يُتظى أَثٗ فعبل عبيم 01/01/1432 1044706750 دعذ حغٍ أكجش/ د.أ 27

 يُتظى ركش فعبل عبيم 11/04/1434 1059422186 خبنذ ْبشى ٕٚعف صٔأ٘/د 28

 يُتظى أَثٗ فعبل عبيم 27/05/1437 1027766805 شبدٚخ يحًذ ععٛذ يتجٕنٙ/ د 29

 يُتظى أَثٗ فعبل عبيم 27/05/1437 1020398663 عبسح طشٚف ْبشى صٔأ٘/ د 30

 يُتظى أَثٗ فعبل عبيم 27/05/1437 1012184584 نًٛبء عشاج عجذ انغُٙ يٛشح/ أ 31

 

:(ج -2حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم ):بٍاَبأععاءجمهسئدارةاجلًعٍت-٧

 انًُٓخ سقى انٕٓٚخ االعى
انٕظٛفخ 

 ثبنًجهظ

يذح 

انخذيخ 

 ثبنًجهظ

تبسٚخ 

 االنتحبق
 انعُٕاٌ سقى انجٕال

ْم انعضٕ 

يقٛى ثًُطقخ 

انًقش 
 انشئٛغٙ

طشٚقخ 

 االنتحبق

َٕع 

 انعضٕٚخ

طشٚف ْبشى / د .أ

 صٔأ٘
1020398655 

عضٕ يجهظ انشٕسٖ 

 انًذٚش انطجٙ –عبثقب

نًغتشفٗ انًهك خبنذ 

ثبنحشط انٕطُٙ عبثقب 

 ٔكٛم كهٛخ انطت –

نشئٌٕ يغتشفٗ جبيعخ 
انًهك عجذانعضٚض عبثقب 

 اعتبر األيشاض –

انجبطُٛخ ٔانغذد انصًبء 

ثكهٛخ طت جبيعخ انًهك 

 عجذانعضٚض

سئٛظ 

 انًجهظ
 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0505649491 1426 15

 1010269144 عجذ انغُٙ يٛشِ/ د .أ
عًٛذ كهٛخ طت األعُبٌ 

 ثجبيعخ انًهك عجذانعضٚض 

َبئت 

 انشئٛظ
 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0506655512 1426 15

 1010697033 عشاج يٛشِ/ د .أ

عضٕ يجهظ انشٕسٖ 

 اعتبر األيشاض –عبثقب

انجبطُٛخ ٔانغذد انصًبء 

ثكهٛخ انطت جبيعخ 

 انًهك عجذانعضٚض 

أيٍٛ 

 انصُذٔق
 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0505600195 1426 15

عجذ انشحًٍ / د .أ

 انشٛخ
1019669876 

أعتبر أيشاض انجبطُخ 

جبيعخ انًهك عجذ 

 انعضٚض ثجذح

 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0555603976 1426 15 عضٕ

 1001350626 خبنذ انًشصٔقٙ/د.أ

أعتبر أيشاض انقهت 

جبيعخ انًهك عجذ 

 انعضٚض ثجذح

 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0554888141 1426 15 عضٕ

 1059422186 خبنذ صٔأ٘/ د .أ

اعتبر ثكهٛخ طت األعُبٌ 

جبيعخ انًهك عجذ 

 انعضٚض ثجذح

 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0556111847 1434 7 عضٕ

 1012015341 حغٍٛ يهٛجبس٘/ د .أ

أعتبر أيشاض انًخ 

ٔاألعصبة جبيعخ 
 انًهك عجذ انعضٚض ثجذح

 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0505527300 1426 15 عضٕ

 1004130132 ٔد انحبسثٙ/ أ 
انًذٚش انعبو نهًشكض 

 انذٔنٙ نهعُبٚخ ثبنغكش٘
 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0505357517 1431 10 عضٕ

 1058914381 ٚبعش ًٚبَٙ/ أ 
َبئت انشئٛظ انتُفٛز٘ 

 نًجًٕعخ دنخ انجشكخ
 يغتقم اَتخبة َعى جذح 0555486269 1432 9 عضٕ
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  حمًد َاصز يبارك/ؤ :اإلاذًش الخىـيزي-٨

ت   انسعىدٌت:وعيت الج:1004285274: سكمالهٍى

ل  املدٌز انتُفٍذي:هىعالعملانثاَىٌت/اإلاَؤ

 10000الشاجبلؽهشي.42:ظاعاث) حضئي/كهً)دوام

 سُت:مذةخذمتهبالجمعيت.ال ٌىجد:الجهتالخيدخدماللشاجب

.........................................سكمالخاظب...........................................................سكمالدسجيل

ال  )(وعم                  (َعى):مسجل بالخإميىاث

ػير مخـشغ )(مخـشغ           (َعى)

َل جم ؤخز مىاؿلت الىصاسة على حعيين اإلاذًش؟ 

............................................................................................................................................................ال، والعبب)(وعم   (َعى)

:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.......................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث .............................. 

(و-2)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم....................26............:احمالي عذد العاملين

........................3................عذد اإلاىظـين بذوام حضئي..............................23....................................:عذد اإلاىظـين بذوام وامل

ػير وافي )(وافي (َعى):عذد العاملين بالجمعيت

............................................................................................................................................................................................................................................................................................بعبب

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

(د-2)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم 1احمالي عذد اإلاداظبين
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الخىهمت وؤلاداسة وؤلاؿصاح  .٢

ت -ؤ توالخىظيماجاإلداٍس  الهيئتؤلاداٍس

 :الجمعيتالعمىميت-1

.امشؤة(5).سحل(23):العذد ؤلاحمالي: م 2017إحماليعذدؤعظاءالجمعيتالعمىميتؿيبذاًتعام  

.امشؤة(5).سحل(23): م العذد ؤلاحمالي2016إحماليعذدؤعظاءالجمعيتالعمىميتؿينهاًتعام

ادة:احمالي الخؼيرؿيعذدألاعظاءمً بذاًت العىت  عظى(صـش)هلص/ ٍص

:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث
 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث



:(حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم)احخماع الجمعيت العمىميت العىىي -٢



الىؽف الخفصيلي عذد الحضىس جاسيخه 

بالحضىس واملىىبين 

ومً هاب عنهم 

مدضش الاحخماع علذ الاحخماع مً 

الذعىة هيابت ؤصالت 

ألاولى 

الذعىة 

الثاهيت 

لم 

ًىخمل 

مشؿمالذعىة ألاولىمشؿم18 02/03/1439

مشؿمالذعىة الاولىمشؿم 17 12/11/1439



خعلىبعظاللشاسجلىحىدمصلختشخصيت؟  -٣ َلخممىعبعظإعظاءالجمعيت العمىميتمىالخصٍى

ال (ال)وعم ()

(ؤ-3)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم 

مالخظاث العبب اظم العضى 

 



جم سؿع الىؽىؾ واإلاداطش الخاصت باحخماع الجمعيت العمىميت (َعى)

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

 ال)(وعــــم             (َعى):َل علذجاحخماعاججمعيتعمىميتػيرعادًت-٤
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:(ب -3)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم 

عذد جاسيخه سكم الاحخماع 

الحاضشيً 

الجهتالعالبتالىصاسة، 

 مجلعاإلداسة،

٪مىالجمعيتالعمىميت 25

مالخظاث املدضش ظبب الاحخماع 

ش  -1مجلغ ؤلاداسة14َـ12/06/1436  مىاكؽت الخلٍش

العىىي الخاص 

بإعماٌ وؤوؽؼت 

الجمعيت خالٌ 

 .َـ1435عام 

إكشاس اإلايزاهيت  -٢

ت لعام  الخلذًٍش

 ..َـ1436

ش  -٣ مىاكؽت جلٍش

اإلاداظب 

اللاهىوي 

والخصذًم على 

اللىائم اإلااليت 

هما في 

.َـ30/12/1435

مشؿم 

جم سؿع اإلاداطش الخاصت بجميع احخماعاث الجمعيت العمىميت ػير العادًت (َعى)

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

:اللجان الذائمت-٥  

ًىحذ عظى مجلغ إداسة في ول لجىت دائمت في الجمعيت (َعى)

لت الدؽؼيل وؿعاليت اللشاساث قخم(َعى) ث اللجان الؼشض مً جىـيزَا مً خيث اهخظام الاحخماعاث وػٍش

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

..........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث .............................. 



:((ج-3)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم )احخماعاث اللجان الذائمت 
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مشفم املدضش أهم اللشاساث جاسيخه سكم الاحخماع اللجىت  

     

جم سؿع مداطش احخماعاث اللجان الذائمت (ال)

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ...............................

:مجلعاإلداسةوالجهاصالخىـيزي-٦

خاهخخابإعظاءمجلــعاإلداسة َـ23/01/1438:الخــالـيجاٍس

خ َـ23/01/1442:الخاليدوسةمجلعاإلداسةاهتهاءجاٍس


ًا
داليا (9) :عذدؤعظاءاإلاجلعاالداٍس

ًا
 عظىا

ادةعىالالئدتألاظاظيت   (4)عظىا ؤو هلص (0)بٍض
ًا
عظىا

.................................................................................................................................................................................................................. ..........................بعبب 

بالخعيين مً كبل الىصاسة (0)باالهخخاب مً كبل الجمعيت العمىميت، ومنهم   (9)منهم 

حميع ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة ليعىا مىظـين داخل الجمعيت باظخثىاء مً واؿلذ عليه الىصاسة (َعى)    

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ............................... 

 

. مً ظائش ؤعظاءاإلاجلغ.....%100.......وعبت ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة اإلاعخللين هي 

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث













:(د -3حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم ):٢٠1٦احخماعاث مجلغ ؤلاداسة خالٌ عام 
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سكم 

 الاحخماع

جم جىفيزها  أهم اللشاساث جاسيخه

(ال/وعم)  

ظبب عذم 

 الخىفيز

مشفم 

 املدضش

 .حعذًل دوام مشهض الجمعيت ؿشع الخدليت -1 10/01/2018 80

اػالع مجلغ ؤلاداسة على جلييم اإلاىظـين لعام  -٢

 .م واعخمادَا2017

ت  -٣ اػالع اإلاجلغ على اإلايزاهيت العامت الخلذًٍش

.2018إلاصشوؿاث الجمعيت لعام 

 وعم  وعم

 .مىاكؽت مىطىع بيع العيادة اإلاخىللت  -1 12/03/2018 81

مىاكؽت مىطىع حعذًل اللىخت الشئيعيت لـشع  -٢

 .الجمعيت بؽاسع الخدليت 

)اعخماد بعع الاصالخاث لـشع الجمعيت  -٣

 .(مذائً الـهذ 

 .مىاكؽت حعيين الذهخىس ظلؼان الهبيلي  -٤

اعخماد مياؿإة ملؼىعت ول ظخت ؤؼهش  -٥

 .للمىظـت مها ععيري 

ساهيت مدمذ البيش ي /مىاكؽت طم الاظخارة  -٦

.14للذوسة الخثليـيت سكم 

 وعم  وعم

 مىاكؽت جبرئت رمت ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة  -1 25/06/2018 82

اػالع مجلغ ؤلاداسة على بياهاث إًشاداث  -٢

 .2018الجمعيت للشبع ألاوٌ والشبع الثاوي لعام 

اػالع اإلاجلغ على الخـىٍع الصادس إلاشاحعت  -٣

هخابت العذٌ ألاولى بؼشض اظخخشاج صً 

 .ألاسض اإلامىىخت للجمعيت 

مىاكؽت مىطىع الخؼاب اإلاىحه إلاصلخت  -٤

 .الضواة والذخل 

اػالع اإلاجلغ على الخعميم الىاسد مً مشهض  -٥

الخىميت الاحخماعيت بخصىص اظخىماٌ 

ت التي ٌؽشؾ عليها  بياهاث الجمعياث الخيًر

 وعم  وعم
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 .مشهض الخىميت بجذة 

اػالع اإلاجلغ على الخعميم الىاسد مً مشهض  -٦

الخىميت الاحخماعيت بخصىص البياهاث 

.الخـصيليت للجمعياث الاَليت 

اإلاىاؿلت على الخملت الخىعىٍت لذاء العىشي  -1 17/09/2018 83

 .والىؽف اإلابىش في بعع مىالث حذة 

الىظش في اإلاخلذمين بىظيـت مداظب للجمعيت  -٢

 .(ظعىدي الجيعيت )



 وعم  وعم

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ............................... 

الخصىٍذ في بعع الاحخماعاث لىحىدمصلختشخصيت؟  /الىلاػ/َلخممىعبعظإعظاءمجلعاإلداسةمىالخظىس

ال (ال)وعم  ()

:(َـ -3حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم )

هىع املىع جاسيخه سكم الاحخماع 

جصىيذ /هلاػ/خضىس 

الاحخماع الزي /مىضىع اللشاس

خصل فيه املىع 

اظم 

العضى 

العبب 

 

 

( احخماعاث على ألاكل مخىصعت على ألاسباع4)جم علذ مجلغ ؤلاداسة بؽيل مىخظم (َعى)

جم سؿع اإلاداطش الخاصت بجميع احخماعاث مجلغ ؤلاداسة (َعى)

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث



 +(%100)وعبت خظىس احخماعاث مجلغ ؤلاداسة اإلاىعلذة 

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث
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ت-٧  :الخىظيماجاإلداٍس

َل جم جـىٍع ؤي مهمت مخعللت باخخصاصاث مجلغ ؤلاداسة هما هصذ عليها الالئدت الخىـيزًت  ألشخاص خاسج الجمعيت ؤو 

 ال(ال)وعم     ()ؼشواث ؤخشي  

(و -3)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم إراواهخاالحابتوعم،ًجبخىطيداإلاهمت، والجهت اإلاـىطت والعبب؟ 

ظبب الخفىيض الجهت املفىضت املهام املفىضت فيه الاخخصاص 

 



.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ............................... 



ال )(وعم(َعى):َلخىحذآليتمدذدةلخدذًذساجباإلاذًشالخىـيزًىاإلاىظـين الليادًىـيالجمعيت



إرا واهذ ؤلاحابت وعم، ؿهآلليتجدذًذساجباإلاذًشالخىـيزًىاإلاىظـين 

ال (ال)وعم()الليادًىدخظمىمشاحعتؤشخاصمعخلليىىملاسهتمشحعيتمعالخىزيم    

إرا واهذ ؤلاحابت ال، ؿما هي آلاليت التي خذد بها ساجب اإلاذًش الخىـيزي؟ 

:آلاليت  

 .جىىًٍ لجىت لعمل معىدة ظلم سواجب الخىـيزًين  -1

 .اعخماد َزٍ اللجىت مً مجلغ ؤلاداسة  -٢

 .اعخماد جىصياث اللجىت مً كبل مجلغ ؤلاداسة  -٣

 .جؼبيم الخىصياث على اإلاذًش الخىـيزي  -٤

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ............................... 
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ال (ال)وعم ()َلىكع جدٌى في صشؾ ؤو اظتهالن ؤصٌى الجمعيت ظىاء الىلذًت ؤو الثابخت ؤو اإلاخىللت؟     

(ص-3)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم :إراواهخاالحابتوعم،ًجبخعبئت الجذوٌ الخالي ليل خالت

ظبب املبلغ املدىل أو كيمخه 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 



.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

..........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث .............................. 

 

 جدىٍل)(هلذا  )(ؼيياث  (َعى):بىاظؼتالجمعيتٌ ًخمالصشؿمىإمى

ًىضخئحمالياإلابلؼاإلاىصشؿىؤوحهالصشؾ
ًا
 (ح -3)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم :ؿيدالتالصشؿىلذا


ًا
  .......................................................................................ؤوحهالصشؾ..............................................................................................اإلابلؼاإلاصشوؿىلذا

 ال)(وعم     (َعى)َلخدخـظالجمعيتبمداطشالاحخماعاث؟    

 ال)(وعم   (َعى):ًــخـــمالبدثاالحخماعيعىىٍا

وضخالعبب 

:ملـاجالبدث

 ػير معخىملت)(معخىملت (وعم)

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ............................... 
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ت  -ب العياظاث واللىائذ والسجالجىاإلاعدىذاث ؤلاداٍس

:ؤهىاعاللىائذ التي حعخخذمها الجمعيت-1

 .حسب انُظاو األساسً نهجًعٍت  -1
.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

ال )(وعم     (َعى):ًىحذ هظام خاص للخىظيف بالجمعيت

،ؤلاحاصاث،التركياث،اإلاياؿأث،حؽخمل على ظلم ألاحىس والشواجب،ًىحذ الئدت إلاىظـي الجمعيت معخمذة مً مجلغ ؤلاداسة

ا........مياؿإة نهاًت الخذمت ال )(وعم     (َعى):وػيَر

ال )(وعم     (َعى):ًىحذ هظام ألحاصاث اإلاىظـين

ال (ال)وعم   ()مىاؿم عليها مً الجمعيت العمىميت ؤو مجلغ ؤلاداسة  ،ًىحذ الئدت ؤو معاًير مؼبىعت لصشؾ اإلاعاعذاث

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

..........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث .............................. 



























 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 18

 

 

السجالث-٢  

ت -ؤ السجالجاإلداٍس

(ي-3)،(غ-3)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم :حعخخذمالجمعيتالسجالجالخاليت

هل السجل  

حعخخذمه 

الجمعيت 

 (ال/وعم)

هل يعبأ بعشيلت مىخظمت 

 (ال/وعم)

مالخظاث 

وعموعمسجاللعظىٍت السجالث إلاداسيت 

وعموعمسجالالؼتراواث 

وعموعمسجالللجان 

وعموعمسجالحخماعاجمجلعاإلداسة 

وعموعمسجالحخماعاجالجمعيتالعمىميت 

وعموعمسجالث ؤخشي 

وعموعمسجل اليؽاػاث السجالث الفىيت 

وعموعمسجل اإلاىخـعين 

وعموعمسجالث ؤخشي 

إلىتروويوعموعمدؿتر ًىميت عامت السجالث والذفاجش املاليت 

 إلىتروويوعموعمسجل ألاصٌى الثابخت 

 إلىتروويوعموعمسجل الخبرعاث العيييت 

ًـت   إلىتروويوعموعمسجاللخبرعاجالىلذ

 إلىتروويوعموعمسجل اإلاعخىدعاث 

 إلىتروويوعموعمدؿترألاظخارالعام 

 إلىتروويالالدؿــترالصىذوق 

 إلىتروويوعموعمدؿـترخشهــتالبىً 

 إلىتروويوعموعمظـجــاللعهذة 
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.ػيرواؿيت)(واؿيت        (َعى):السجالجىاإلاعدىذاجلذًالجمعيت

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

..........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث .............................. 

 :ب ـ العىذاث وؤلاًصاالث وألاروهاث
إًصاالظخالمخبرعاحعيييىهلذي (َعى)ظىذكيذًىميت(َعى)ظىذصشؾ(َعى)ظىذكبع(َعى)

ؤروهاث /إًصاالث/ؤٌعىذاث(َعى)إرهئطاؿت(َعى)إرهصشؾ(َعى)إًصاالظخالماؼتراواث(َعى)

 ........................................................................................................................................................:ؤخشًخزهش

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث



 :ج ـ العياظاث
 في خالت وحىد العياظت، هشحى إسؿاكها.ال)(وعم(َعى):َاللجمعيتلذيهاظياظتمىخىبتلخظاسباإلاصالح

في خالت وحىد العياظت، هشحى إسؿاكها .ال )(وعم(َعى):َاللجمعيتلذيهاظياظتمىخىبتلخماًتاإلابلؼين

.ال )(وعم(َعى)::َاللجمعيتلذيهاظياظتمىخىبتلبياهاإلاذةالضمىيتلالخخـاظبالسجالث

في خالت وحىد العياظت، هشحى إسؿاكها 

تاإلاعلىما ال  )(وعم(َعى):الصخصيتللذاعمينث َاللجمعيتلذيهاظياظتمىخىبتلظماوعٍش

في خالت وحىد العياظت، هشحى إسؿاكها 

ال  ()وعم ():َلخم اعخماد الىمىرج الىػني مً كبل مجلغ ؤلاداسة كبل حعليمه في الشبع ألاخير

لت العشض .................................................................................................................................ػٍش

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ............................... 
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 :د ـ ؤلاؿصاح

(ن-3)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم :اإلاـىطيىبالسخبمىإسصذةالجمعيتَم

اإلاهىتبمجلغ ...................................................................................................................الاظم

.......................................................................................................................................................................................ؤلاداسة.....................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث

:وضخىيـخماالؿصاخعىالىزائلالخاليت

فصح مباؼشة مىكع الجمعيت  
ُ
ج

عىذ العلب 

ال يفصح 

عنها 

ال جىحذ 

وثائلالخىظيمىالحىهمتالخاصتبالجمعيت 

همىرحالبياهاجالىظني 

ظياظتجضاسباملصالح 

اللىائماملاليت 

ظياظتالخصىصيتوالاخخفاظبالىثائلىئجالفها 

أظماءأعضــاءمجالـعاإلداسة 

ساجباملذيش 

أظماء املىظفين اللياديين في الجمعيت 

اظمىعىىاهىهاجفالشخصاملعإولعىاالخخفاظبسجالجىوثائلالجمعيت 

اللائمبالبدث 

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

..........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث .............................. 
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تمععظى مجلغ إداسة ؤو مذًش ؤو  ؤعالكتعائليتٌ واإلاىظـين الليادًين ٌ ؤَليىحذؤخذمً ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة ؤواإلاذساء وججاٍس

(ٌ-3)حعبإ في ملف الاهعل اإلاشؿم مىظف كيادًاخشؿيالجمعيت؟

ال (ال)وعم           ()

هىع العالكت مىصبه اظم املىظف ري الصلت مىصبه اظم املىظف 

 

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ............................... 

 

ت جمذ بين عظى في مجلغ ؤلاداسة ومؤظغ ؤو عظى مجلغ ؤو مذًش مؤظعت ماهدت  ًشجى ؤلاؿصاح عً ؤي صـلاث ججاٍس

(م-3)حعبإ في ملف الاهعل اإلاشؿم جمىذ الجمعيت خالٌ العىىاث ألاسبعت اإلااطيت 



اظم عضى 

املجلغ 

العشف الثاوي في 

الصفلت 

عالكت العشف الثاوي 

 بالجمعيت

جاسيخ 

بذايتالصفلت 

كيمت الصفلت جاسيخ اهتهاء الصفلت 

 

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

..........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث .............................. 



ت  .معالجمعيت،إهىحذث (لخحاث اجلذًمخذماث،مىذ) ما الجهاجالخيخللخخعىٍظاجماليتمىالجمعيتللاءحعامالجخجاٍس

(ن-3)حعبإ في ملف الاهعل اإلاشؿم :معىصـالخذمتورهشكيمتالخعىٍع 10000 اإلابالؼالخيـىق)



 املبلغكيمتوصف الخذمت الجهت 

 82620 عالج معخـيذي الجمعيت الؽشهت الععىديت للصىاعاث الذوائيت 

 606071.77 عالج معخـيذي الجمعيت ؼشهت فاسوق ومأمىن جمش وؼشواهما

 55934 عالج معخـيذي الجمعيت املإظعت الصالحيت

 119976.61 عالج معخـيذي الجمعيت مإظعت ظلالت 

 26500 عالج معخـيذي الجمعيت ؼشهت الحياة العبيت

 235400 عالج معخـيذي الجمعيت وأخىاجهؼشهت عبذالشؤوف ابشاهيم بترجي 

 106650.97 عالج معخـيذي الجمعيت مخضن أدويت حمجىم

 195750 عالج معخـيذي الجمعيت الؽشهت الععىديت العامليت للخجاسة

 16500 عالج معخـيذي الجمعيت ؼشهت جبىن الصىاعيت الذوائيت
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 16500 عالج معخـيذي الجمعيت ؼشهت العشفج للخجاسة والاظخيراد

 62475 عالج معخـيذي الجمعيت ؼشهت مصىع حمجىن للصىاعاث العبيت املدذودة

 67130.16 عالج معخـيذي الجمعيت مإظعت دواء الغشبيت 

 8754.4 عالج معخـيذي الجمعيت ؼشهت الحمائذ العبيت الخجاسيت

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

.........................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث ...............................

ًشجى ؤلاؿصاح عً حميع اإلابالؽ اإلااليت التي جللاَا ؤي عظى في مجلغ ؤلاداسة هظير خذماث ؤو مىخجاث كذمها للجمعيت 

حعبإ :ورلً خالٌ العىىاث ألاسبعت اإلااطيت(باظخثىاء حعىٍظاجه التي ًخللاَا باعخباس عمله عظىا في مجلغ ؤلاداسة إن وحذث)

(ص-3)في ملف الاهعل اإلاشؿم 



الخاسيخ ظببه كيمت املبلغ الزي جللاه اظم العضى 

 

.......................................................................................................................................................................................................:اإلاالخظاث اإلاخعللت إن وحذث

 ........................................................................................................................................................................................................:الاحشاءاث اإلاخعللت إن وحذث
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البياهاث اإلااليت  .٣

(ؤ-4)حعبإ في ملف الاهعل اإلاشؿم : م2017الخبرعاث والاًشاداث خالٌ عام -1

مالخظاث  املبلغ   البيان 

    الخبرعاث الىلذيت  

     افشاد 

     مإظعاث ماهدت 

     ؼشواث وحهاث 

     أخشي 

     الخبرعاث العيييت 

     افشاد 

     مإظعاث ماهدت 

     ؼشواث وحهاث 

     أخشي 

     ئعاهاث ومىذ خيىميت 

     مىذ خيىميت هلذيت 

     مىذ خيىميت عيييت 

     الضواة 

     صواة هلذيت 

     صواة عيييت 

     جبرعاث وايشاداث ألاوكاف 

     جبرعاث لبىاء أوؼشاء أوكاف 

     ايشاداث وسيع أوكاف 

     (يخم جفصيلها  )أخشي 

     ايشاداث 

     اؼتراواث ألاعضاء 

     مبيعاث العلع والخذماث 

     ايشاداث علاسيت 

     اسباح اظدثماس 

     اسباح بيع أصىل ثابخت 

     سظىم البرامج 
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 (يخم جفصيلها  )ئيشاداث أخشي  

 

 

    

     يخم جفصيلها  )ئيشاداث أو جبرعاث أخشي 

      

      

      

     ئحمالي الخبرعاث وإلايشاداث واملىذ 
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(ب-4) حعبإ في ملف الاهعل اإلاشؿم : م2017اإلاصشوؿاث خالٌ عام -٢

ئحمالي  البيان 

املصشوف  

جىصيع املصشوفاث  

ف  مصاٍس

ؤلاداسة  

ف  مصاٍس

مجلغ ؤلاداسة 

(الخىهمت )

ف  مصاٍس

حمع 

ألامىاٌ  

ف  مصاٍس

الدؽؼيل اإلادملت 

على البرامج 

والاوؽؼت  

ف  مصاٍس

البرامج 

وألاوؽؼت  

            املصاسيف الدؽغيليت  

             الشواجب والبذالث 

             امليافاث والحىافض

             جياليف العفش 

             إلايجاساث 

             الصياهت والاصالخاث 

             الىهشباء واملياة 

             الهاجف والبريذ 

             جياليف الاظدؽاساث 

             امللخلياث واملإجمشاث 

             الذعايت والاعالن 

             ضيافت 

يخم  )مصاسيف أخشي 

  (جفصيلها 

            

-1             

-2             

-3             

             مصاسيف ألاوؽعت 

مصاسيف البرامج وألاوؽعت 

 العامت 

            

             مصاسيف الضواة 

مصاسيف الخبرعاث والهباث 

 املليذة 

            

مصاسيف الخبرعاث والهباث 

 غير املليذة 
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             مصاسيف ألاوكاف 

مصاسيف بشامج واوؽعت 

 يخم جفصيلها  )أخشي 

            

-1             

-2             

-3             

              

             ئحمالي املصشوفاث 
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البرامج وألاوؽؼت  .٤
 

:الجمعيت التي حعمل على جدليلها(سظالت)هشحى  وطع وصـمىحضإلاهمت  

تتًثم رسانت مجعٍت أصدقاء يزضى انسكزي اخلريٌت جبدة يف تىعٍت وتثقٍف األسز واملزضى 
.واملصابني بانسكزي نهىصىل بهى إىل طزٌق آيٍ نٍتجُب يعاعفاث داء انسكزي   

 ال)(وعم(َعى)     :جممؼابلتالبرامجىالاوؽؼتمعاَذاؿالجمعيت ثَل

 :........................................................................................................................................................................................................ارا وان الجىاب ال ارهش العبب



ف  (ؤ-5)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم اهخبىصـللبرامجىالخذماجىاليؽاػاجالخيىـزتهاالجمعيتخاللعاممشجبتجشجيبخىاصليدعباإلاصاٍس

عذد 

 اإلاعخـيذًً

هىعالبرهامجإواليؽا

 ػإوالخذمت

 وصـللبرامجىالخذماجىاليؽاػاث

 الذوسة الخثليـيت الثالثت عؽش إلاثلـي العىشي جىعىي 34

ت  جىعىي 280 هذوة سمظان الخىعٍى

 اإلاعدؽـى الجامعي–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي  جىعىي 245

ؿشع حذة– الهيئت الؼبيت للخخصصاث الصخيت –ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي  جىعىي 51

 حمعيت ألاػـاٌ اإلاعاكين–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي  جىعىي 57

 بىً الشاحخي–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي  جىعىي 57

 مشهض صخي الخشط الىػني–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي  جىعىي 320

434 صخي ميذاوي اسة مشض ى العىشي في اإلاشاهض الصخيت الخابعت لللشي  ٍص

415 جىعىي ٌ–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي  ض مى عٍض

21 صخي ميذاوي  مشهض اإلالً ؿهذ للبدىر الؼبيت–وسػ عمل حعليميت إلاشض ى العىشي 

49 صخي ميذاوي ( للبىاث بجذة 97+19مذسظت اإلاخىظؼت )هذوة جثليـيت لؼالباث ومعلماث 

8 صخي ميذاوي بشهامج مخذسبين دبلىم العىاًت الللبيت 

14 صخي ميذاوي بي ألخصائي الخؼزًت بشهامج جذٍس

290 جىعىي ٌ–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي   العشب مى

290 جىعىي ٌ–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي   الياظمين مى

565 جىعىي ٌ–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي  ألاهذلغ مى
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39 صخي ميذاوي هذوة جثليـيت ألػباء العىشي بمعدؽـى خليص العام ومعشض جثليـي إلاشض ى 

العىشي اإلاشاحعين 

415 جىعىي ٌ–ؿعالياث اليىم العاإلاي للعىشي  ض مى عٍض

21 صخي ميذاوي الللاء العلمي ألػباء اإلاعخىصـاث الخاصت بجذة 



(ج-5)،(ب-5)حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم بيان بالبرامج وألاوؽؼت والخذماث التي جلذمها الجمعيت 

هىع البرهامج أو 

اليؽاط أو 

 الخذمت

ئحمالي عذد عذد املعخفيذيً 

املعخفيذيً 

سمض اليؽاط املصشوفاث إلايشاداث 

عذد اإلاعخـيذًً 

الععىدًىن 

عذد اإلاعخـيذًً ػير 

ظعىدًين 

بشظىم معـى 

مخـظت 

بشظىم معـي بشظىم 

مخـظت 

بشظىم 

بشهامج 

املعخلضماث 

 العبيت

300089700927 0 0  

بشهامج العالج 

 الخيري 

4036301181918760141521587720 



(ج-5) حعبإ بملف الاهعل اإلاشؿم بيان بىىع اإلاعاعذاث التي جلذمها الجمعياث للمعخـيذًً وحجمها

احمالي مبلغ املعاعذاث ئحمالي عذد املعخفيذيً عذد املعخفيذيً  هىع املعاعذاث

ػير ظعىدًىن ظعىدًىن 

        معاعذاث أيخام 

         معاعذاث أسامل

         معاعذاث معللاث

معاعذاث ظشوف 

 خاصت

        

         معاعذاث عيييت

         أخشي 

         املجمىع




