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 البياهاث ألاظاظيت للجمػيت ألاهليت .1
 

اقيت و الدسجيليت البياهاث - ؤ  الذًمىؾش

ًامــال: الاظم -1 ت حمػيت   الشظمي للجمػيت/للكشع  اقذ اليعائيت الخيًر  .سو

 ال ًىحذ اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذ    الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 

 .ال ًىحذ :الشظمي الظمل مؿاًش  يىهه دالتب) للجمػيت/الكشع الؽهشة )اظم -٢

 ال ًىحذاإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذ الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

   )( قشع  ( مهش سئيغ وػم  )   هىع مهش الجمػيت: -٣

 ٧٥٤ / سنم حسجيل اإلاهش الشئيغ

 /  ال ًىحذ.سنم حسجيل الكشع/الكشوع 

 :    ال ًىحذ اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ  الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 

 الىىعي للجمػيت الخصييل -٤

 : ال ًىحذ اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 

 )( سحالي/وعائي   ( وعائي* ) هىع الجمػيت: )( سحالي -٥

 

ــــخ -٦   هـ1٣/٦/1٤٣٧ جإظيغ الجمػيت/الكشع: جـــــاٍس

 ال ًىحذ  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ال ًىحذ  الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:
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خ -٧  حسجيل الجمػيت/الكشع جاٍس

 ال ًىحذاإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذالاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

 مىحىدة(  مىحىدة               )    (  ؾير   وػم  )   :ؼهادة حسجيل الجمػيت/الكشع -٨

 في خالت غذم وحىد الؽهادة، ألاظباب هي :

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

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

 ال ًىحذاإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذ.الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

 ( وػم             )   ( الًىحذ هل ًىحذ لىخت خاسحيت للجمػيت/الكشع:  )   -٩

 في خالت غذم وحىد اللىخت، ألاظباب هي : 

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

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

 

 ًامال يما هى مسجل في الىمىرج   اللىخت جىضح اظم الجمػيت/الكشع 

 اللىخت جىضح سنم الدسجيل الخاص بالجمػيت/الكشع 

 ت والخىميت الاحخماغيت اللىخت جىص غلى ؤن الجمػيت/الكشع خاطػت إلؼشاف  وصاسة اإلاىاسد البؽٍش

 ال ًىحذ      اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ ذث: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وح

 

 مىؼهت اإلاذًىت اإلاىىسة  مىؼهت الجمػيت/الكشع: -1١

 الػيص املحاقظت:  -11

 الػيص   اإلاذًىت: -1٢

 اإلاىنؼ باإلخذازياث:  -1٣

N 25.05807° 

E 38.13271° 
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 الػيص ونشاها هؼام الخذمت:   -1٤

 ال ًىحذاإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 حذال ًى الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

ٍاجب جدذ إداسة اإلاهش الشئيغ/الكشع:  -1٥  ال ًىحذ  ؤ(-1)  حػبإ بملل الايعل اإلاشقو صكدتغذد اإلا

 اظم مذًش اإلاٌخب بياهاث الخىاصل ؤلاخذازياث اإلاىنؼ الجؿشافي اظم اإلاٌخب

ت  اقذ الخيًر حمػيت سو

 اليعائيت

 N 25.05807° سن -الػيص

E 38.13271° 

١٥٥٦١٦١٩٣٢ 

١1٤٣٢٤٤٤٢٣ 

Rawafid.charity@hotmail.com 

 ابدعام معاغذ الجنهي

     

 

 الخىاصل بياهاث - ب

 الػـــىــىان الىػني للجمػيت/للكشع: -1

ــــيؾيالن بً حامؼ                                                             : الؽاسع  اظم                ٤٤1٥: اإلابنى سنم  سن الؽشقي   : الحــ

ذي الشمض                    الػيص  ذًىت /اإلا  ٦٨٤٣: الاطافي الشنم                                                                       ٤٦٩٥٢ :البًر

 ال ًىحذاإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذالاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

ــــ سنــــــــم                                                                                               ١٥٥٦١٦١٩٣٢: الجمػيت حىاُ سنم ــــايـ ــكــ  ال ًىحذغ : الـ

ذ صىــــذوم  سنــــــم ذ الشمض............................................ال ًىحذ..............................................البـٍش  ٤٦٩٥٢: يالبًر

ـــــــــــذ  Rawafid.org:الالٌترووي  اإلاىنؼ                                                  Rawafid.charity@hotmail.com  ؤلالٌتروهـــي البًر

 ج وليغ جدذ ؤلاوؽاءاإلاىنؼ ؤلاليٌترووي ٌػمل ونابل للذخُى ؤزىاء حػبئت الىمىر 

 ذ ؤلاليٌترووي مكػل  البًر

 ال ًىحذاإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذالاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

٢ 

 

 

 

mailto:Rawafid.charity@hotmail.com
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 ابدعام معاغذ الجنهي .الجمػيت مذًش اظم -

 اإلاذًىت اإلاىىسة   .:الجمػيت مذًش غىىان

 مصادس: الحياملحاقظت: الػيص      : اإلاذًىت اإلاىىسة    اإلاىؼهت

 ابي بصير الضهشي : الؽاسع

 ٤٦٩٥٢-٧٦٢٩: الاطافي الشنم                                                       ٣٤٤٥   :اإلابنى سنم

 ١٥٣١٢٩٥٤٧٦: اإلاذًش  حىاُسنم                      : ال ًىحذ سنم الهاجل الثابذ للمذًش 

 .ال ًىحذ  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ال ًىحذشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: الاح
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 البياهاث إلاداسيت

 ؤلاداسي  الهيٍل - ؤ

 29: اإلاؤظعين  ألاغظاء غذد -1
 
  .غظىا

  مجلغ ؤلاداسة ؤغظاء غذد -٢
 
 9:  للجمػيت  ألاظاظيت لالئدت ػبها

 
 .غظىا

 .٥-٤  ؤلاداسة مجلغ احخماغاث لػهذ الىظامي للىصاب املحهو  ألادوى الحذ -٣

 الثاهيتدوسجه  داسةؤلا  مجلغ دوسة -٤

 ال ًىحذ اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ال ًىحذالاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

  

 ) ال ًىحذ (  ؤ (:-٢) حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو اللجان الذائمت اإلاؤظعت مً نبل الجمػيت الػمىميت  -٥

 

 
ؤظـــــــم 

 الـلـجـىـــت

غذد 

 ؤغظائها

غذد  اخخصاصها

 احخماغاتها

يت ييك

 حؽؿيلها

1 
     

٢ 
     

٣      

٤      

٥      

 ال ًىحذ  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ال ًىحذ  الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 :ب (-٢حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )الجمػيت الػمىميت  بإغظاء بيان -٦

 .........................................................................................الهىٍت:  سنم..................................................................................................................................................الاظم: 

خ الالخدام:.....................................................................................................................................اإلاهىت:   ...................................................................................... جاٍس

 .............................................................................الجىاُ:  سنم...............................................................   ....................................................................:الهاجل سنم

ًاث: )    ًاث  )   ( ؾير مىخظم ( مىخظم*  الاهخظام في دقؼ الاؼترا  )  ( ال ًىحذ سجل اؼترا



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 7

 

 

 :ج (-٢)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو الجمػيت:  إداسة مجلغ بإغظاء بيان -٧

ــــ...............................................................................................الاظم:  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ............................................................................................................................... الهىٍت:  سنمــ

ـــ...........................................اإلاهىت:  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ.........ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ......................................................................................،،،،،..................باملجلغ:  الىظيكت.........ــ

ــ..............................................................اإلاؤهل:  ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ...........................................................................................................................الخذمت:  مذة...............ــ

خ الالخدام: ٍاقإة................................................................................................... .جاٍس  . ..............................................................................................................وحذث:  إن اإلا

ذ  ..........................................الجىاُ:  سنم.....................   ...................................الهاجل:  سنم............................................................... .........................الالٌترووي:  البًر

 .................................................................................................................................................. .............................................................................................................................الػىىان: 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................مهش الشئيغ: 

هت حػيين الػظى:   )  )( حػيين مً نبل الىصاسة،   ( اهخخاب الجمػيت الػمىميتوػمػٍش

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................العبب:  

ٍان إنامت الػظى:  )(  م

)   ( ال ًمًٌ الخدو و العبب   )   ( ؾير معخهل  ( معخهل الػظى :  )   

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 .....................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 
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  : ابدعام معاغذ الجنهي اإلاذًش الخىكيزي -٨

 ظػىدًت        :     الجيعيت                                                                                                         1١٦٣١٥٤٨٣٥        : الهىٍت سنم

ىط .اإلاؤهل ٍالىٍس  : الػمل هىع                                                   ب

 ٢٧١١: ي لؽهش  الشاجب                                                      ظاغاث   ٦ي إلاذة :  يلظاغاث) حضئي/دوام) يلي

 زالر ظىىاث: بالجمػيت خذمخه مذة                                              : الجمػيت    الشاجب جخدمل التي الجهت

 ..................................................................................................الحاظب سنم................................................................................... ..........................................الدسجيل سنم

 ( ال  *مسجل بالخإميىاث:    )   ( وػم                  ) 

 مخكشؽ           )   ( ؾير مخكشؽ(   *)

اقهت الىصاسة غلى حػيين اإلاذًش؟  هل جم ؤخز مى

 جم الشقؼ للىصاسة و باهخظاس الشد:  ال، والعبب (   *)     )     (  وػم

 ال ًىحذ .اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذ .الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 و(-٢بملل الايعل اإلاشقو)حػبإ  غاملين  7 احمالي غذد الػاملين:

ًامل  : ال ًىحذ غذد اإلاىظكين بذوام حضئيمىظكين        ٧    غذد اإلاىظكين بذوام 

ًافي      وػم)     غذد الػاملين بالجمػيت: ًافي بعبب  ) (    .( ؾير 

 ال ًىحذ      اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذ    الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 د(-٢حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )..      1     :املحاظبين احمالي غذد
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 الحىيمت وؤلاداسة وؤلاقصاح .٢

ت الهيئت - ؤ ت والخىظيماث ؤلاداٍس  :       ؤلاداٍس

 :الػمىميت الجمػيت -1

 .امشؤة(   ٢٦)     .)          ( سحل  م : الػذد ؤلاحمالي: ٢١٢١غام   بذاًت في الػمىميت الجمػيت ؤغظاء غذد إحمالي

 .امشؤة(  ٢٥ ) .)          ( سحل  م الػذد ؤلاحمالي:٢١٢١نهاًتغام في الػمىميت الجمػيت ؤغظاء غذد إحمالي

ادة/ههص )     * :مً بذاًت العىت ألاغظاء غذد في احمالي الخؿير  ( غظى   1ٍص

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

 :)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو(احخماع الجمػيت الػمىميت العىىي  -٢

 

الكؽف الخفصيلي  عذد الحضىس  جاسيخه

بالحضىس واملىىبين 

 ومً هاب عنهم

 مدضش الاحخماع اع مًعقذ الاحخم

 الذغىة هيابت ؤصالت

 ألاولى

 الذغىة

 الثاهيت

لم 

 ًٌخمل

 مشقو  مشقو  

 

ذ مً الجمػيت الػمىميت ؤغظاء بػع مىؼ جم هل -٣  شخصيت؟  مصلحت لىحىد ثالهشاسا بػع غلى الخصٍى

 ( ال*)( وػم )

 ؤ(-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )

 مالخظاث العبب اظم العضى

   

 

 جم سقؼ الٌؽىف واملحاطش الخاصت باحخماع الجمػيت الػمىميت( *)

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 
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 (ال  *)    ( وػــــم             )  غادًت:   ؾير غمىميت حمػيت احخماغاث هل غهذث -٤

 

 :ب (-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو ) 

الىصاسة،  العالبت الجهت عذد الحاضشيً جاسيخه سقم الاحخماع

 إلاداسة، مجلغ

 الجمعيت ٪م25ً

 العمىميت

 مالخظاث املحضش ظبب الاحخماع

  مشقو     

 جم سقؼ املحاطش الخاصت بجميؼ احخماغاث الجمػيت الػمىميت ؾير الػادًت)( 

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

اللجان الذائمت: -٥  

 ( ًىحذ غظى مجلغ إداسة في ًل لجىت دائمت في الجمػيت    وػم)  

هت الدؽؿيل وقػاليت الهشاساثه)   ( خه  ذ اللجان الؿشض مً جىكيزها مً خيث اهخظام الاحخماغاث وػٍش

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 

 :ج( (-٣)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )احخماغاث اللجان الذائمت 

 مشفق املحضش أهم القشاساث جاسيخه سقم الاحخماع اللجىت

     

 داطش احخماغاث اللجان الذائمت)( جم سقؼ م

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 
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 :الخىكيزي والجهاص ؤلاداسة مجلغ -٦

خ  ٌ ٢٧/٣/1٤٤٢   الحــالـي ؤلاداسة مجلــغ ؤغظاء اهخخاب جاٍس

خ  ٢٧/٣/1٤٤٦ٌ   الحالي ؤلاداسة مجلغ دوسة اهتهاء  جاٍس

  الاداسي  املجلغ ؤغظاء غذد
 
    ٩)       :خاليا

 
  (غظىا

ادة   الالئدت غً بٍض
 
 ألاظاظيت )           (غظىا ؤو ههص )( غظىا

 بعبب

 ( بالخػيين مً نبل الىصاسة    ١هخخاب مً نبل الجمػيت الػمىميت، ومنهم   )  ( باال  ٩   منهم ) 

اقهذ غليه الىصاسة  *   )  ( حميؼ ؤغظاء مجلغ ؤلاداسة ليعىا مىظكين داخل الجمػيت باظخثىاء مً و

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

 . املجلغ % مً ظائش ؤغظاء 1١١وعبت ؤغظاء مجلغ ؤلاداسة اإلاعخهلين هي 

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

 :د (-٣)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو : م٢١٢١احخماغاث مجلغ ؤلاداسة خالُ غام 

ىفيزظبب عذم الخ جم جىفيزها )وعم/ال( أهم القشاساث جاسيخه سقم الاحخماع مشفق  

 املحضش

      

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................حشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: الا 
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 شخصيت؟  مصلحت الحظىس/الىهاػ/الخصىٍذ في بػع الاحخماغاث لىحىد مً ؤلاداسة لغمج ؤغظاء بػع  مىؼ جم هل

 ( ال    *)       ( وػم    )   

 :هـ (-٣)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو 

 هىع املىع جاسيخه سقم الاحخماع

 خضىس/هقاػ/جصىيذ

مىضىع القشاس/الاحخماع الزي 

 خصل فيه املىع

اظم 

 العضى

 العبب

      

 

 احخماغاث غلى ألانل مخىصغت غلى ألاسباع( ٤جم غهذ مجلغ ؤلاداسة بؽٍل مىخظم )( وػم)

 ( جم سقؼ املحاطش الخاصت بجميؼ احخماغاث مجلغ ؤلاداسةوػم)

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 

  اكتب المعادلة هناوعبت خظىس احخماغاث مجلغ ؤلاداسة اإلاىػهذة ) ( 

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 
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ت الخىظيماث  -٧  :ؤلاداٍس

ألشخاص خاسج الجمػيت ؤو   هل جم جكىٍع ؤي مهمت مخػلهت باخخصاصاث مجلغ ؤلاداسة يما هصذ غليها الالئدت الخىكيزًت 

ًاث ؤخشي  )  ( ال*( وػم     ) ؼش

 و (-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو ) اإلاهمت، والجهت اإلاكىطت والعبب؟  جىطيذ ًجب وػم الاحابت ًاهذ إرا

 ظبب الخفىيض الجهت املفىضت املهام املفىضت فيه الاخخصاص

    

 

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

 (وػم)       ( ال*)         :الجمػيت في واإلاىظكين الهيادًً الخىكيزي اإلاذًش ساجب لخدذًذ مدذدة آليت جىحذ هل

 

ًاهذ ؤلاحابت وػم، قهل  ومهاسهت معخهلين ؤشخاص مشاحػت جخظمً واإلاىظكين الهيادًً الخىكيزي اإلاذًش ساجب جدذًذ آليت إرا 

 الخىزيو    )       (وػم)       ( ال مؼ مشحػيت

ًاهذ ؤلاحابت ال، قما هي آلاليت التي خذد بها ساجب اإلاذًش الخىكيزي؟  إرا 

 .آلاليت  

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

 ( ال       *)   ونؼ جدىُ في صشف ؤو اظتهالى ؤصىُ الجمػيت ظىاء الىهذًت ؤو الثابخت ؤو اإلاخىهلت؟     )       ( وػم هل

 ص(-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )حػبئت الجذُو الخالي لٍل خالت:  ًجب وػم، الاحابت ذًاه إرا

ظبب  املبلغ املحىل 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 

 برع دون علمهاملخ

    

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ........................................................................................................................................................................................................إلاخػلهت إن وحذث:الاحشاءاث ا
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ٍاث *     بىاظؼت: ) لجمػيت ؤمىالا مً الصشف ًخم  )( جدىٍل  )( ههذا /وػم( ؼي

  الصشف خالت في
 
 ح (-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو ) :الصشف وؤوحه اإلاىصشف اإلابلـ إحمالي ًىضح ههذا

  اإلاصشوف اإلابلـ
 
  .......................................................................................الصشف ؤوحه..............................................................................................ههذا

 )        ( ال     ( وػم    * ًىحذالاحخماغاث؟    )   بمداطش الجمػيت جدخكظ هل

 ال   ( وػم  *ظىىٍا:  )      الاحخماعي البدث ًــخـــم )        ( 

 .................................................................................................................................................................................................................................العبب  وضح

 البدث: ملكاث

 )( ؾير معخٌملت ( معخٌملت*   )

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاخػلهت إن وحذث: اإلاالخظاث 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 
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ت العياظاث واللىائذ والسجالث - ب  واإلاعدىذاث ؤلاداٍس

 اللىائذ التي حعخخذمها الجمػيت: ؤهىاع -1

 ظياظت حػاسض اإلاصالح. -1

 ظياظت الاخخكاظ بالىزائو و إجالقها. -٢

 ظياظت الابالؽ غً املخالكاث و خماًت مهذمي البالؾاث. -٣

 ظياظت اجالف الىزائو. -٤

 الئدت الػمل. -٥

 

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 )        ( ال     ( وػم   *ًىحذًىحذ هظام خاص للخىظيل بالجمػيت:   )    

ٍاقأث، الترنياث، ؤلاحاصاث، ًىحذ الئدت إلاىظكي الجمػيت مػخمذة مً مجلغ ؤلاداسة، حؽخمل غلى ظلم ألا  حىس والشواجب، اإلا

ٍاقإة نهاًت الخذمت........ وؾيرها:  )        )        ( ال     ( وػم* ًىحذم

 )        ( ال     ( وػم   *ًىحذاإلاىظكين:   )     إلحاصاثًىحذ هظام 

اقو غليها مً الجمػيت الػم  ( وػم   )( ال*ًىحذىميت ؤو مجلغ ؤلاداسة  )ًىحذ الئدت ؤو مػاًير مؼبىغت لصشف اإلاعاغذاث، مى

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:
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السجالث -٢  

ت السجالث -ؤ  : )  ًىحذ ( ؤلاداٍس

 

 ي(-٣غ(،)-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )الخاليت:  السجالث الجمػيت حعخخذم

هل حعخخذمه الجمعيت  السجل 

 )وعم/ال(

هل يعبأ بعشيقت مىخظمت 

 )وعم/ال(

 مالخظاث

     الػظىٍت سجل السجالث إلاداسيت

ًاث سجل      الاؼترا

     اللجان سجل

 مجلغ احخماغاث سجل

 ؤلاداسة

    

 الجمػيت احخماغاث سجل

 الػمىميت

    

     سجالث ؤخشي 

    سجل اليؽاػاث السجالث الفىيت

     سجل اإلاىخكػين

     سجالث ؤخشي 

 السجالث والذفاجش املاليت

 

 هظام مداظبي( )مىحىد

    دقتر ًىميت غامت

     سجل ألاصُى الثابخت

     يييتسجل الخبرغاث الػ

     الىهذًـت الخبرغاث سجل

     سجل اإلاعخىدغاث

     الػام ألاظخار دقتر

     الصىذوم  دقــتر

     البىَ خشيــت دقـتر

     الػهذة ظـجــل

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 17

 

 

 

ًاقيت        )        (ؾير  *الجمػيت:    )     لذي واإلاعدىذاث السجالث  .ًاقيت (

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 

 :ب ـ العىذاث وؤلاًصاالث وألاروهاث

 وههذي غيني جبرغاث اظخالم إًصاُ (ًىحذًىميت) نيذ ( ظىذًىحذصشف) ( ظىذًىحذنبع) ( ظىذًىحذ)

ًاث) اظخالم ( إًصاًُىحذ)  ظىذاث/إًصاالث/ؤروهاث ؤخشي  ( ؤي  إطاقت) ( إرنًىحذ صشف) ( إرناظخالم بعىذ الهبعاؼترا

 ........................................................................................................................................................:جزيش

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

 :ج ـ العياظاث

في خالت وحىد العياظت،  )        ( ال      ( وػم   ًىحذ)          :اإلاصالح لخظاسب مٌخىبت ظياظت لذيها الجمػيت هل

 هشحى إسقانها

 

في خالت وحىد العياظت،  )        ( ال      ( وػم   ًىحذاإلابلؿين:        )     لحماًت مٌخىبت ظياظت لذيها الجمػيت هل

 هشحى إسقانها

 

 )        ( ال      ( وػم    ًىحذ)          :بالسجالث:  لالخخكاظ الضمىيت اإلاذة لبيان مٌخىبت ظياظت لذيها جمػيتال هل

 في خالت وحىد العياظت، هشحى إسقانها

 

ت لظمان مٌخىبت ظياظت لذيها الجمػيت هل  )        ( ال      ( وػم    ًىحذللذاغمين:  )   الصخصيت اإلاػلىماث ظٍش

 لت وحىد العياظت، هشحى إسقانهافي خا

 

 )        ( ال      جم اغخماد الىمىرج الىػني مً نبل مجلغ ؤلاداسة نبل حعليمه في الشبؼ ألاخير: )       ( وػم هل

هت الػشض    ...................................................................................................................................................................................................................................ػٍش

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 
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 :د ـ ؤلاقصاح

 ى(-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو ):هم الجمػيت ؤسصذة مً بالسحب اإلاكىطين

صشي                                                   : الاظم  سئيغ مجلغ ؤلاداسة : بمجلغ الاداسةبمجلغ  اإلاهىتوعيم غؼاهللا الصٍش

 هائب سئيغ املجلغ اإلاهىت بمجلغ بمجلغ الاداسة:خىان غيذ الجنهي                                                                  الاظم : 

ت غاًع الجنهي                                                             الاظم :  امين الصىذوم  جلغ الاداسة:اإلاهىت بمجلغ بم قىٍص

 ..................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 :الخاليت الىزائو غً الاقصاح جم ييل وضح

فصح مباؼشة عىذ  مىقع الجمعيت 
ُ
ج

 العلب

 ال جىحذ ال يفصح عنها

      بالجمعيت الخاصت الحىكمت و الخىظيم وزائق

      الىظني البياهاث همىرج

      املصالح جضاسب ظياظت

      املاليت القىائم

      وإجالفها بالىزائق والاخخفاظ الخصىصيت ظياظت

      إلاداسة مجالـغ أعضــاء أظماء

      املذيش ساجب

      أظماء املىظفين القياديين في الجمعيت

 عً املعؤول الشخص وهاجف وعىىان اظم

 الجمعيت ووزائق بسجالث الاخخفاظ

     

      بالبدث القائم

 .......................................................................................................................................................................................................ظاث اإلاخػلهت إن وحذث:اإلاالخ

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 19

 

 

 

 

 

ت او غائليت غالنته ن الهيادًين لاإلاىظكي او  اإلاذساء مً ؤغظاء مجلغ ؤلاداسة ؤو ؤخذ ًىحذ هل غظى مجلغ إداسة ؤو  مؼ ججاٍس

 ُ(-٣حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو ) الجمػيت؟ اخشفي مذًش ؤو مىظل نيادي

 ( ال   *)       ( وػم           )    

 هىع العالقت مىصبه اظم املىظف ري الصلت مىصبه اظم املىظف

     

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 

ت جمذ بين غظى في مجلغ ؤلاداسة ومؤظغ ؤو غظى مجلغ ؤو مذًش  مؤظعت ماهدت جمىذ  ًشجى ؤلاقصاح غً ؤي صكهاث ججاٍس

 م(-٣حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو )الجمػيت خالُ العىىاث ألاسبػت اإلااطيت 

 

اظم عضى 

 املجلغ

العشف الثاوي في 

 الصفقت

عالقت العشف الثاوي 

 بالجمعيت

 جاسيخ بذايت

 الصفقت

 قيمت الصفقت جاسيخ اهتهاء الصفقت

      

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 

ت حػامالث لهاء الجمػيت مً ماليت حػىٍظاثى خلهج التي ما الجهاث  .ثوحذ إن يتالجمػ مؼ (الخ مىخجاث خذماث جهذًم) ججاٍس

 ن(-٣حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو )الخػىٍع:  نيمت ريش و الخذمت وصل مؼ  10000قىم  التي اإلابالـ)

 

 قيمت الخعىيض وصف الخذمت الجهت

   

   

   

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 
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ًشجى ؤلاقصاح غً حميؼ اإلابالـ اإلااليت التي جلهاها ؤي غظى في مجلغ ؤلاداسة هظير خذماث ؤو مىخجاث نذمها للجمػيت )باظخثىاء 

حػبإ في ملل لغ ؤلاداسة إن وحذث( ورلَ خالُ العىىاث ألاسبػت اإلااطيت: حػىٍظاجه التي ًخلهاها باغخباس غمله غظىا في مج

 ص(-٣الايعل اإلاشقو )

 

 الخاسيخ ظببه قيمت املبلغ الزي جلقاه اظم العضى

    

 .......................................................................................................................................................................................................اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

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

 

 ؤ(-٤حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو )م: ١٢١٢الخبرغاث والاًشاداث خالُ غام  -1

 مالخظاث  املبلغ  البيان 

     الخبرعاث الىقذيت 

   122248 افشاد 

   20000 ت مؤظعاث ماهد

    ؼشكاث وحهاث 

    أخشي 

    الخبرعاث العيييت 

   4250 افشاد 

   59940 مؤظعاث ماهدت 

    ؼشكاث وحهاث 

    أخشي 

    إعاهاث ومىذ خكىميت 

   371903 مىذ خكىميت هقذيت 

    مىذ خكىميت عيييت 

    الضكاة 

   1300 صكاة هقذيت 

    صكاة عيييت 

    ايشاداث ألاوقاف جبرعاث و 

    ؼشاء أوقاف  جبرعاث لبىاء أو

    ايشاداث وسيع أوقاف 

    أخشي ) يخم جفصيلها (

    ايشاداث 

   28200 اؼتراكاث ألاعضاء 
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    مبيعاث العلع والخذماث 

    ايشاداث عقاسيت 

    اسباح اظدثماس 

    اسباح بيع أصىل زابخت 

    سظىم البرامج 

 داث أخشي  ) يخم جفصيلها (إيشا

 

 

   

    إيشاداث أو جبرعاث أخشي ) يخم جفصيلها 

     

     

     

   607841 إحمالي الخبرعاث وإلايشاداث واملىذ 
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 ب(-٤حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو ) م: ١٢١٢اإلاصشوقاث خالُ غام  -٢

إحمالي  البيان 

 املصشوف 

 جىصيع املصشوفاث 

ل  مصاٍس

 ؤلاداسة 

ل  مصاٍس

مجلغ ؤلاداسة 

 ) الحىيمت ( 

ل  مصاٍس

 حمؼ ألامىاُ 

ل  مصاٍس

الدؽؿيل املحملت 

غلى البرامج 

 والاوؽؼت 

ل  مصاٍس

البرامج 

 وألاوؽؼت 

             املصاسيف الدؽغيليت 

           129450 الشواجب والبذالث 

           10000 والحىافض املكافأة

            فش جكاليف الع

            إلايجاساث 

           270 الصياهت والاصالخاث 

           3793 هالكهشباء وامليا

      1352 معخلضماث مٌخبيه

           5666 والشحًالهاجف والبريذ 

            جكاليف الاظدؽاساث 

      566 مىاد الخىظيل

            امللخقياث واملؤجمشاث 

            الذعايت والاعالن 

           223 ضيافت 

مصاسيف أخشي ) يخم 

 جفصيلها ( 

           

            1-ازار

            2-جأظيس ي

-3            

            مصاسيف ألاوؽعت 

مصاسيف البرامج وألاوؽعت 

 العامت 

303987           
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             مصاسيف الضكاة 

مصاسيف الخبرعاث والهباث 

 املقيذة 

            

مصاسيف الخبرعاث والهباث 

 غير املقيذة 

            

             مصاسيف ألاوقاف 

مصاسيف بشامج واوؽعت 

 أخشي ) يخم جفصيلها 

            

-1             

-2             

-3             

              

            فاث إحمالي املصشو 
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 البرامج وألاوؽؼت
إلاهمت)سظالت( الجمػيت التي حػمل غلى جدهيهها: مىحض هشحى  وطؼ وصل  

ٍاقل الاحخماعي و  ت وعائيت هلتزم بالخىميت املجخمػيت اليعائيت غبر مبادساث مبخٌشة حعهم في جدهيو الخ حمػيت خيًر

ًاث الكاغلتلخهىلاإلاػشقت مً خالُ الخىظيل الامثل   يت و بىاء الؽشا

 

 ال)            (وػم(     *)                              :الجمػيت اهذاف مؼ والاوؽؼت البرامج مؼابهت جخم هل

ًان الجىاب ال اريش العبب  .............................................................................................................:...........................................................................................ارا 

 

ل  خعب جىاصلي جشجيب مشجبت غام خالُ الجمػيت هكزتها التي واليؽاػاث والخذماث للبرامج وصل ايخب حػبإ بملل اإلاصاٍس

 ؤ(-٥الايعل اإلاشقو )

 هىع البرهامج ؤو اليؽاغ ؤو الخذمت ث واليؽاػاثوصل للبرامج و الخذما

ن السكن المالئم لألفراد ذوي اإلعاقة وذلك عن طريق ترميم المنازل وإعادة تأهيلها  ترميم المنازل تأمي 
 

ة   من األرس الفقي 
ً
ا ة واألرامل واأليتام حيث نجد عددا كبي  وع يهتم باألرس الفقي  المشر

ها ( ما  –مكيف  –الكهربائية ) ثالجة بالمحافظة ال تملك من األجهزة  غسالة وغي 
يعينها عىل العيش عيشة كريمة ، لذا رأت الجمعية أن من أولوياتها توفي  هذه األجهزة 

ة واأليتام حتى تتوفر لهم أبسط مقومات الحياة الكريمة  .أو بعضها لألرس الفقي 

المنازل تأثيث  
 

ورية للحياة اليومية، هو عبارة عن سلة غذائية من المواد التموين ية األساسية الضن
ي التخفيف من المعاناة اإلنسانية لهم

ن
 تغطي احتياج الفئة المستهدفة مساهمة منها ف

 السلة الرمضانية
 
 

ي محافظة العيص والقرى من خالل تركيب 
ن
 06توفي  المياه الصحية والعذبة لألرس ف

ي السنة والتكفل بصيانتها الدورية السنوي
ن
ةفليى ماء ف . 

 فالتر المياه
 
 

كفالة ورعاية األيتام رعاية شاملة )تعليمية، تربوية، اجتماعية( وذلك من خالل 
توفي  المتطلبات الرئيسية لهم ورفع الحاجة عنهم بما يضمن نشأتهم نشأة 

 صالحة وتحقيق العيش الكريم لهم

 علم يتيما

ن المستفيدات من خالل تدريب  هو برنامج تأهيىلي يتم فيه تمكي 
ّ
 بما يحقق لهن

ّ
هن
ي عجلة الحياة وتحقيق االكتفاء المالي 

ن
 .التوازن ف

ن التدريبية  حقيبة مكي 
 
 

ي حياة مالئمة
ن
 تفري    ج الكرب .تقديم المساعدات النقدية للفئات المستحقة لينعموا ف
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مبادرات مجتمعية تقدم من خالل نادي همام التطوعي تهدف لخدمة المستفيدين من 
. خدمات الجمعية وال ن متطوعي   

 مبادرات نادي همام التطوعي 
 
 

ن حياة األفراد ذوي اإلعاقة ودعم أرسهم و ل    من حرص الجمعية عىل تحسي 
ً
انطالقا

وع وهو عبارة عن تقديم  ي تطوير حياة األفراد، انبثقت فكرة هذا المشر
ن
أهمية التعليم ف

ي مرا
ن
حل التعليم دروس وحصص أسبوعية لرفع مستوى األفراد ذوي اإلعاقة الدراسي ف

 العام، وتقديم برامج لتطوير الذات لدى األفراد ذوي اإلعاقة

اإلعاقةاالفراد ذوي  لألرس المجلس الشهري   
 
 
 
 
 

فرٌق استشاري يتخصص فً كافح يجاالخ اإلعاقح ٌقىو عهى تقذٌى االستشاراخ انىاردج 

.نهجًعٍح عثر انًىقع اإلنكتروًَ أو انهاتف أو االستشاراخ انًثاشرج  

ستشاراخ االنكتروٍَحاال  
 
 

تسعى انًثادرج انى رفع انًشقح عٍ االفراد روي اإلعاقح وأسرهى يٍ خالل تٍسٍر تعقة 

 يعايالتهى فً انذوائر انحكىيٍح وانخاصح .

 يثادرج عىٌ

 

 

ٌهذف يشروع تًٍُح قذراخ يُسىتاخ انجًعٍح انى تطىٌر قذراخ يُسىتاخ انجًعٍح 

ًم انجًعٍحوتزوٌذهٍ تكم جذٌذ ٌخذو يجال ع  
 تًٍُح قذراخ انًُسىتاخ

 

 

 غيث استقطاب عضىٌاخ نهجًعٍح نتصرف رسىو اشتراكاتهى عهى يشارٌع انجًعٍح
 

ي مكان اقامته وتقديم الخدمة له من خالل 
ن
هي مبادرة تهدف ال الوصول للمستفيد ف

ي نطاق خدمة الجمعية
ن
ي كل حي وقرية ف

ن
ة للجمعية ف  وجود سفي 

 سفراء روافد
 
 

ن المستلزمات الشتوية أجهزة تدفئة ومالبس شتوية توفي   وتامي   كسوة الشتاء 
 

ديسمير من كل عام وذلك لتفعيل اليوم العالمي لإلعاقة 3يتم تفعليه بتاري    خ   
 واألهالي بتعليم ذوي 

ن وتم تفعيلة هذا العام من خالل مناقشة كيفية تعامل المعلمي 
 اإلعاقة خالل جائحة كورونا

 بسمتهم وطن

ي تفعيل األيام العالميةمشار 
ن
كة الجمعية للجهات الحكومية والمجتمع ف  تفعيل األيام العالمية 
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 ج(-٥ب(،)-٥حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )بيان بالبرامج وألاوؽؼت والخذماث التي جهذمها الجمػيت 

هىع البرهامج أو 

اليؽاط أو 

 الخذمت

إحمالي عذد  عذد املعخفيذيً

 املعخفيذيً

 سمض اليؽاط املصشوفاث شاداثإلاي

غذد اإلاعخكيذًً 

 العػىدًىن 

غذد اإلاعخكيذًً ؾير 

 ظػىدًين

بشظىم  مػكى

 مخكظت

بشظىم  مػكي بشظىم

 مخكظت

 بشظىم

 

 

 

 

 ج(-٥حػبإ بملل الايعل اإلاشقو ) بيان بىىع اإلاعاغذاث التي جهذمها الجمػياث للمعخكيذًً وحجمها

 احمالي مبلغ املعاعذاث إحمالي عذد املعخفيذيً ذيًعذد املعخفي هىع املعاعذاث

 ؾير ظػىدًىن  ظػىدًىن 

        معاعذاث أيخام

        معاعذاث أسامل

        معاعذاث معلقاث

معاعذاث ظشوف 

 خاصت

       

        معاعذاث عيييت

        أخشي 

        املجمىع

 

  سئيغ مجلغ الاداسة:                                                                                                                                                                            اإلاذًشة الخىكيزًت :                  

 وعيم غؼاهللا الصٍشصشي                                                                                                                                    معاغذ الجنهي                                             ابدعام


