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 البُاهاث ألاظاظُت للجمػُت ألاهلُت .1
 

 اقُتش حوالذًمى  الدسجُلُت البُاهاث - ؤ

ًامــال الاظم -1  (حمػُت ايشام غابشي العبُل )    الشظمي للجمػُت/للكشع 

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ : الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

ٍاسم  (الشظمي لالظم مؿاًشا يىهه خالت في) للجمػُت/الكشع الؽهشة )اظم -٢  )م

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ : الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

   (  مهش سئِس ي هىع مهش الجمػُت: ) -٣

 ٨٦٥ /  سنم حسجُل اإلاهش الشئِغ

 ال ًىحذ/  سنم حسجُل الكشع/الكشوع

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 حمػُت اهلُت : الىىعي للجمػُت الخصيُل -٤

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

  (سحالي الجمػُت: )هىع  -٥

ــــخ -٦  هـ 1٤٣٨/  ٤/  ٣ .. جإظِغ الجمػُت/الكشع:  جـــــاٍس

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

خ -٧  هــ 1٤٣٨/    ٥/  1٧:    حسجُل الجمػُت/الكشع جاٍس

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
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 )    (  ؾير مىحىدة               مىحىدة(    وػم)    :ؼهادة حسجُل الجمػُت/الكشع -٨

 في خالت غذم وحىد الؽهادة، ألاظباب هي :

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

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

 .ال ًىحذ :  إن وحذثاإلاالخظاث اإلاخػلهت  -٣

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث -٤

 

 )   ( ال             وػم(   وػم ) هل ًىحذ لىخت خاسحُت للجمػُت/الكشع:   -٩

 في خالت غذم وحىد اللىخت، ألاظباب هي : 

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

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

 

ًامال يما هى مسجل في الىمىرجاللىخت جى  (  وػم)   ضح اظم الجمػُت/الكشع 

 اللىخت جىضح سنم الدسجُل الخاص بالجمػُت/الكشع (  وػم) 

 اللىخت جىص غلى ؤن الجمػُت/الكشع خاطػت إلؼشاف وصاسة الػمل والخىمُت الاحخماغُت (  وػم) 

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

اض .مىؼهت الجمػُت/الكشع: -1١  ..الٍش

اضاملحاقظت:  -11   الٍش

اض  :اإلاذًىت -1٢   الٍش

 ٤٦.٧١٢٩٥٢، ٢٤.٦٥1١٥٦اإلاىنؼ باإلخذاثُاث:  -1٣

  حمُؼ مىاػو اإلاملٌتهؼام الخذمت:   -1٤

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
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ٍاجب جدذ إداسة اإلاهش الشئِغ/الكشع:  -1٥  ؤ(-1)  حػبإ بملل الايعل اإلاشقو صكدتغذد اإلا

 

 اظم مذًش اإلاٌخب بُاهاث الخىاصل ؤلاخذاثُاث اإلاىنؼ الجؿشافي اظم اإلاٌخب

     

     

 

 الخىاصل بُاهاث - ب

 الػـــىــىان الىػني للجمػُت/للكشع: -1

 اإلاشبؼ حي : الحــــــي    العػادة  : الؽاسع اظم   6081اإلابنى سنم

ذي الشمض    الٍشاض اإلاذًىت   ٣٤٥٦.يالاطاف الشنم 1٢٦1٣ البًر

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

  ال ًىحذ  الـــكــــــايـــــغ سنــــــــم ١11٤١٥٥٦٦٦ سنم الهاجل :١٥٣٦٥1٥٥٢٢ الجمػُت حىاُ سنم

ذ صىــــذوم  سنــــــم ذي الشمض ٨٤٧١٨ البـٍش    11٦٨1:  البًر

ـــــذ ـــ ــ ًـ    sa.com/-http://www.mkarm الالٌترووي إلاىنؼا  EKRAM.SABEL@GMAIL.COM     ؤلالٌتروهـــي البر

 للذخُى ؤثىاء حػبئت الىمىرج ولِغ جدذ ؤلاوؽاء(اإلاىنؼ ؤلالٌُترووي ٌػمل ونابل  وػم)

ذ ؤلالٌُترووي مكػلوػم )  ( البًر

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

   معكش بً غاًع الهدؼاوي   :الجمػُت مذًش اظم -٢

اض : الجمػُت مذًش غىىان  حي ظهشة لبن  –الٍش

اض       اإلاىؼهت  اض ت:   إلاذًىاالٍش  الٍش

 ؼمائل/ ع الؽاس 

  ٤٢٣1 / الاطافي الشنم    ٧٤٥٥ / اإلابنى سنم

 ال ًىحذ /سنم الهاجل الثابذ للمذًش

 ١٥٥٥٢٦٤٧٤٦اإلاذًش  حىاُ سنم

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

mailto:EKRAM.SABEL@GMAIL.COM
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 البياهاث إلاداسيت

 ؤلاداسي  الهٍُل - ؤ

   13اإلاؤظعين  ألاغظاء غذد -1
 
 . غظىا

  مجلغ ؤلاداسة ؤغظاء غذد -٢
 
    9للجمػُت  ألاظاظُت لالئدت ػبها

 
 .غظىا

 4    :ؤلاداسة مجلغ احخماغاث لػهذ الىظامي للىصاب املحهو ألادوى الحذ -٣

 ىاثظى  4ؤلاداسة   مجلغ دوسة -٤

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 ؤ (:-٢) حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو اللجان الذائمت اإلاؤظعت مً نبل الجمػُت الػمىمُت  -٥

 

 
ؤظـــــــم 

 الـلـجـىـــت

غذد 

 ؤغظائها

غذد  اخخصاصها

 احخماغاتها

يُكُت 

 حؽؿُلها

1 
     

٢ 
     

٣      

٤      

٥      

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

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

 :ب (-٢حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )الجمػُت الػمىمُت  بإغظاء بُان -٦

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

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

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

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



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 6

 

 

 :ج (-٢)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو الجمػُت:  إداسة مجلغ بإغظاء بُان -٧

ـــ...............................................................................................الاظم:  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ 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  ............................................................................................................................... الهىٍت:  سنمـــ

ــ...........................................اإلاهىت:  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 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ.........ـ 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 ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ......................................................................................،،،،،..................باملجلغ:  الىظُكت.........ـ

ــ..............................................................اإلاؤهل:  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 ـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ...........................................................................................................................الخذمت:  مذة...............ـــ

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

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

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

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................مهش الشئِغ: 

هت حػُين الػظى:   )( اهخخاب الجمػُت الػمىمُت  )( حػُين مً نبل الىصاسة،   ػٍش

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

ٍان إنامت الػظى:  )(  م

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث: 
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اإلاذًش الخىكُزي -٨  

 ظػىدي       الجيعُت                                              1١1٣٤٥٧٥٤٢ : الهىٍت سنم

ىط:   اإلاؤهل ٍالىٍس  مذًش :       الػمل هىع   ب

   1١١١١         لؽهشي  الشاجب                          ٨    ظاغاث) ًاملدوام)

   ظىت  بالجمػُت خذمخه مذة                                             الجمػُت        الشاجب جخدمل التي الجهت

 ًىحذ ب / ال الحاظ سنم ًىحذ    ل / ال الدسجُ سنم

 ( ال مسجل بالخإمُىاث:    )   ( وػم                  )

 ( (           مخكشؽ )   ؾير مخكشؽ ) 

اقهت الىصاسة غلى حػُين اإلاذًش؟  هل جم ؤخز مى

 ...........................................................................................................................ال، والعبب (  )      (  وػم   )  

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ..........................................................................احمالي غذد الػاملين: 

 

 و(-٢حػبإ بملل الايعل اإلاشقو)

 

ًامل  .............................................................................................................:غذد اإلاىظكين بذوام حضئي..................................................................:غذد اإلاىظكين بذوام 

ًافي  غذد الػاملين بالجمػُت: ًافي        ) )         (   ( ؾير 

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

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

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

 ..............................................................................................................................:احمالي غذد املحاظبين
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 د(-٢حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )

 
 

 الحىيمت وؤلاداسة وؤلاقصاح .٢

ت الهُئت - ؤ ت والخىظُماث ؤلاداٍس  ؤلاداٍس

 :الػمىمُت الجمػُت -1

 .امشؤة(      ال ًىحذ)      .( سحل1٣)  م : الػذد ؤلاحمالي: ٢١1٨غام   بذاًت في الػمىمُت الجمػُت ؤغظاء غذد إحمالي

 .امشؤة(       ال ًىحذ)     .( سحل     1٣)      م الػذد ؤلاحمالي: ٢١1٨نهاًتغام في الػمىمُت الجمػُت ؤغظاء غذد إحمالي

ادة/ههص ) :العىتمً بذاًت  ألاغظاء غذد في احمالي الخؿير  ( غظى ال ًىحذٍص

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 :)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو(احخماع الجمػُت الػمىمُت العىىي  -٢

 

الكؽف الخفصيلي  عذد الحضىس  جاسيخه

بالحضىس واملىىبين 

 ومً هاب عنهم

 الاحخماعمدضش  عقذ الاحخماع مً

 الذغىة هُابت ؤصالت

 ألاولى

 الذغىة

 الثاهُت

لم 

 ًٌخمل

 مشقو  مشقو  
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ذ مً الجمػُت الػمىمُت ؤغظاء بػع مىؼ جم هل -٣  شخصُت؟  مصلحت لىحىد الهشاسث بػع غلى الخصٍى

 ( ال )( وػم )

 

 ؤ(-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )

 مالخظاث العبب اظم العضى

   

 

 جم سقؼ الٌؽىف واملحاطش الخاصت باحخماع الجمػُت الػمىمُت( وػم )

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 (ال  لم ًخم  )    ( وػــــم             )  غادًت:   ؾير غمىمُت حمػُت 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 بجمُؼ احخماغاث الجمػُت الػمىمُت ؾير الػادًتلم ًخم غهذ احخماع الجمػُت الػمىمُت ؾير الػادًت)

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

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

 ٥- اللجان الذائمت:

 في ًل لجىت دائمت في الجمػُت( ًىحذ غظى مجلغ إداسة     الًىحذ)  

هت الدؽؿُل وقػالُت    لم ًخم حؽٌُل لجان دائمت )   ( خهذ اللجان الؿشض مً جىكُزها مً خُث اهخظام الاحخماغاث وػٍش

 الهشاساث

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

 ........................................................................................................................................................................................................الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث:
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 :ج( (-٣)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )احخماغاث اللجان الذائمت 

 

 مشفق املحضش أهم القشاساث جاسيخه سقم الاحخماع اللجىت

     

 )( جم سقؼ مداطش احخماغاث اللجان الذائمت

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

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

 

 

 

 :الخىكُزي والجهاص ؤلاداسة مجلغ -٦

خ    هـ 1٤٣٨/  ٤/  ٣: الحــالـي ؤلاداسة مجلــغ ؤغظاء اهخخاب جاٍس

خ  .هـ   1٤٤1/  ٤/  ٣ الحالي ؤلاداسة مجلغ دوسةاهتهاء  جاٍس

  الاداسي  املجلغ ؤغظاء غذد
 
     ٩)      :خالُا

 
 (غظىا

ادة    ١(غظىا ؤو ههص )          ١ألاظاظُت )        الالئدت غً بٍض
 
 ( غظىا

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

 ( بالخػُين مً نبل الىصاسة      -ُت، ومنهم   )      ( باالهخخاب مً نبل الجمػُت الػمىم   ٩منهم )  

اقهذ غلُه الىصاسة وػم)   ( حمُؼ ؤغظاء مجلغ ؤلاداسة لِعىا مىظكين داخل الجمػُت باظخثىاء مً و

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

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

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
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 :د (-٣)حػبإ بملل الايعل اإلاشقو : ٢١1٩احخماغاث مجلغ ؤلاداسة خالُ غام 

 

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

 املحضش

      

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 

 

 شخصُت؟  مصلحت الحظىس/الىهاػ/الخصىٍذ في بػع الاحخماغاث لىحىد مً ؤلاداسة مجلغ ؤغظاء بػع مىؼ جم هل

 ( ال   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( ٤( جم غهذ مجلغ ؤلاداسة بؽٍل مىخظم )وػم  )

 ( جم سقؼ املحاطش الخاصت بجمُؼ احخماغاث مجلغ ؤلاداسةوػم  )

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

  (  % 1١١وعبت خظىس احخماغاث مجلغ ؤلاداسة اإلاىػهذة )

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
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ت الخىظُماث  -٧  :ؤلاداٍس

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

ًاث ؤخشي  )( وػم     )  ( ال لم ًخم الخكىٍع  ؼش

 اإلاهمت، والجهت اإلاكىطت والعبب؟ جىطُذ ًجب وػم، الاحابت ًاهذ إرا

 

 و (-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )  

 ظبب الخفىيض الجهت املفىضت املهام املفىضت فيه الاخخصاص

    

 

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 

 

 وػم)       ( ال (  وػم)    :الجمػُت في واإلاىظكين الهُادًً الخىكُزي اإلاذًش ساجب لخدذًذ مدذدة آلُت جىحذ هل

 

ًاهذ ؤلاحابت وػم، قهل  ومهاسهت معخهلين ؤشخاص مشاحػت جخظمً واإلاىظكين الهُادًً الخىكُزي اإلاذًش ساجب جدذًذ آلُت إرا 

 (وػم)       ( ال وػمالخىثُو    )  مؼ مشحػُت،

ًاهذ ؤلاحابت ال، قما هي آلالُت التي خذد بها ساجب اإلاذًش الخىكُزي؟  إرا 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................آلالُت  

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
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 ( ال    ال)      ونؼ جدىُ في صشف ؤو اظتهالى ؤصىُ الجمػُت ظىاء الىهذًت ؤو الثابخت ؤو اإلاخىهلت؟     )       ( وػم هل

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

 املخبرع دون علمه

    

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

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

 

ٍاث ؼيكاث بىاظؼت: ) الجمػُت ؤمىاُ مً الصشف ًخم  ( جدىٍلجدىٍل )  )( ههذا ( ؼُ

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

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

 )        ( ال     ( وػم    وػمالاحخماغاث؟    )    بمداطش الجمػُت جدخكظ هل

 ( ال       ال ًىحذ وال جىؼبو الجمػُت)       ظىىٍا:  )       ( وػم الاحخماعي البدث ًــخـــم

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

 

 

 

 

 البدث: ملكاث

        ًىحذ وال جىؼبو الجمػُت ال   )( ؾير معخٌملت )( معخٌملت

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
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ت العُاظاث واللىائذ والسجالث - ب  واإلاعدىذاث ؤلاداٍس

 اللىائذ التي حعخخذمها الجمػُت: ؤهىاع -1

 الالئدت الاظاظُت -1

 الئدت مالُت -٢

ت -٣  الئدت اداٍس

 ظُاظت الخؼىع  -٤

 ظُاظت إداسة املخاػش -٥

 ظُاظت الاخخكاظ بالىثائو وإجالقها  -٦

 ظُاظت غذم حػاسض اإلاصالح  -٧

 ظُاظت الخبلُـ غً الاغماُ ؾير الهاهىهُت  -٨

ت اإلاػلىماث   -٩  ظُاظت الخصىصُت وظٍش

 

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 )        ( ال     ( وػم   وػمًىحذ هظام خاص للخىظُل بالجمػُت:   )    

ٍاقأث، الترنُاث، ؤلاحاصاث،  ًىحذ الئدت إلاىظكي الجمػُت مػخمذة مً مجلغ ؤلاداسة، حؽخمل غلى ظلم ألاحىس والشواجب، اإلا

ٍاقإة نهاًت الخذمت........ وؾيرها:  )    )        ( ال     ( وػم     وػمم

 )        ( ال     ( وػم    وػماإلاىظكين:   )    إلحاصاثًىحذ هظام 

اقو غليها مً الجمػُت الػمىمُت ؤو مجلغ ؤلاداسة  )( وػم   ) ال ًىحذ وال ًىحذ الئدت ؤو مػاًير مؼبىغت لصشف اإلاعاغذاث، مى

 ( ال   جىؼبو الجمػُت

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: اإلاخػلهت إن وحذثالاحشاءاث 
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السجالث -٢  

ت السجالث -ؤ  ؤلاداٍس

 

 ي(-٣غ(،)-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )الخالُت:  السجالث الجمػُت حعخخذم

 

 

 السجل

هل حعخخذمه الجمعيت 

 )وعم/ال(

هل يعبؤ 

بعشيقت 

مىخظمت 

 )وعم/ال(

 مالخظاث

  وػم وػم الػظىٍت سجل السجالث إلاداسيت

ًاث سجل    وػم الاؼترا

   ال ًىحذ  اللجان سجل

  وػم وػم ؤلاداسة مجلغ احخماغاث سجل

  وػم وػم  الػمىمُت الجمػُت احخماغاث سجل

  وػم وػم  سجالث ؤخشي 

   ال جىؼبو غلى الجمػُت  سجل اليؽاػاث السجالث الفىيت

   ال جىؼبو غلى الجمػُت  سجل اإلاىخكػين

  وػم  وػم  سجالث ؤخشي 

السجالث والذفاجش 

 املاليت

  وػم وػم دقتر ًىمُت غامت

  وػم وػم سجل ألاصُى الثابخت

  وػم وػم سجل الخبرغاث الػُيُت

  وػم وػم الىهذًـت الخبرغاث سجل

  وػم وػم سجل اإلاعخىدغاث

  وػم وػم الػام ألاظخار دقتر

  وػم وػم الصىذوم  دقــتر

  وػم وػم البىَ خشيــت دقـتر

  وػم وػم الػهذة ظـجــل
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ًاقُت        )        (ؾيرالجمػُت:    )   لذي واإلاعدىذاث السجالث  .ًاقُت (

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 :ب ـ العىذاث وؤلاًصاالث وألاروهاث

 وههذي غُني جبرغاث اظخالم ( إًصاُوػم ًىمُت) نُذ ظىذ( وػمصشف) ظىذ( وػمنبع) ( ظىذوػم)

ًاث) اظخالم ( إًصاُال ًىحذ)  ظىذاث/إًصاالث/ؤروهاث ؤخشي  ( ؤيال ًىحذ  إطاقت) ( إرنال ًىحذصشف) ( إرن وػم اؼترا

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

 ال ًىحذ إرن صشف او إرن إطاقت ورلَ بعبب غذم وحىد معخىدع للجمػُتاإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث:

 ال ًىحذ : اإلاخػلهت إن وحذثالاحشاءاث 

 

 :ج ـ العُاظاث

 )        ( ال في خالت وحىد العُاظت، هشحى إسقانها     ( وػم وػم)        :اإلاصالح لخظاسب مٌخىبت ظُاظت لذيها الجمػُت هل

 

 العُاظت، هشحى إسقانهافي خالت وحىد  )     ( ال      ( وػموػم اإلابلؿين:        )   لحماًت مٌخىبت ظُاظت لذيها الجمػُت هل

 

 )        ( ال      ( وػم     وػم)         :بالسجالث:  لالخخكاظ الضمىُت اإلاذة لبُان مٌخىبت ظُاظت لذيها الجمػُت هل

 في خالت وحىد العُاظت، هشحى إسقانها

 

ت لظمان مٌخىبت ظُاظت لذيها الجمػُت هل  )        ( ال      وػم(    وػمللذاغمين:  )     الصخصُت اإلاػلىماث ظٍش

 في خالت وحىد العُاظت، هشحى إسقانها

 

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

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

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 :د ـ ؤلاقصاح

 ى(-٣حػبإ بملل الايعل اإلاشقو ):هم الجمػُت ؤسصذة مً بالسحب اإلاكىطين
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بمجلغ  اإلاهىت...................................................................................................................الاظم

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

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

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

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

 

 :الخالُت الىثائو غً الاقصاح جم يُل وضح

فصح مباؼشة عىذ  مىقع الجمعيت 
ُ
ج

 العلب

 ال جىحذ ال يفصح عنها

    وػم بالجمعيت الخاصت الحىكمت و الخىظيم وثائق

    وػم الىظني البياهاث همىرج

    وػم املصالح جضاسب ظياظت

    وػم املاليت القىائم

    وػم وإجالفها بالىثائق والاخخفاظ الخصىصيت ظياظت

    وػم  إلاداسة مجالـغ أعضــاء أظماء

   وػم  املذيش ساجب

    وػم  أظماء املىظفين القياديين في الجمعيت

 عً املعؤول الشخص وهاجف وعىىان اظم

 الجمعيت ووثائق بسجالث الاخخفاظ

 ال جىحذ   

ال ًىحذ وال ًىؼبو     بالبدث القائم

 غلى الجمػُت

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
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ت او غائلُت غالنته اإلاىظكين الهُادًين ل او اإلاذساء ؤخذمً ؤغظاء مجلغ ؤلاداسة ؤو ًىحذ هل غظى مجلغ إداسة ؤو مذًش  مؼ ججاٍس

 ُ(-٣حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو ) الجمػُت؟ في اخش نُاديؤو مىظل 

 ( ال   ال)       ( وػم           )    

 هىع العالقت مىصبه اظم املىظف ري الصلت مىصبه اظم املىظف

     

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: 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 )الجمػُت خالُ العىىاث ألاسبػت اإلااطُت 

 

اظم عضى 

 املجلغ

العشف الثاوي في 

 الصفقت

عالقت العشف الثاوي 

 بالجمعيت

جاسيخ 

 بذايتالصفقت

 قيمت الصفقت جاسيخ اهتهاء الصفقت

      

 لم ًخم غهذ صكهت /  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
 

ت حػامالث لهاء الجمػُت مً مالُت حػىٍظاث جلهذ التي ما الجهاث  .وحذث إن الجمػُت، مؼ (الخ مىخجاث خذماث، جهذًم) ججاٍس

 ن(-٣حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو )الخػىٍع:  نُمت وريش الخذمت وصل مؼ  10000قىم  التي اإلابالـ)

 

 قيمت الخعىيض وصف الخذمت الجهت

   

   

   

 .م ٢١1٩الػام لم ًخم الخػىٍع مً الجمػُت خالُ اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث: 

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث
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ًشجى ؤلاقصاح غً حمُؼ اإلابالـ اإلاالُت التي جلهاها ؤي غظى في مجلغ ؤلاداسة هظير خذماث ؤو مىخجاث نذمها للجمػُت )باظخثىاء 

حػبإ في ملل حػىٍظاجه التي ًخلهاها باغخباس غمله غظىا في مجلغ ؤلاداسة إن وحذث( ورلَ خالُ العىىاث ألاسبػت اإلااطُت: 

 ص(-٣الايعل اإلاشقو )

 

 الخاسيخ ظببه قيمت املبلغ الزي جلقاه العضىاظم 

    

 .ال ًىحذ :  اإلاالخظاث اإلاخػلهت إن وحذث

 ال ًىحذ: الاحشاءاث اإلاخػلهت إن وحذث

 

 

 البُاهاث اإلاالُت
 

 ؤ(-٤حػبإ في ملل الايعل اإلاشقو )م: ٢١1٩الخبرغاث والاًشاداث خالُ غام  -1

 مالخظاث  املبلغ  البيان 

     الخبرعاث الىقذيت 

     افشاد 

     مؤظعاث ماهدت 

     ؼشكاث وحهاث 

     أخشي 

     الخبرعاث العيييت 

     افشاد 

     مؤظعاث ماهدت 

     ؼشكاث وحهاث 

     أخشي 

     إعاهاث ومىذ خكىميت 

     مىذ خكىميت هقذيت 

     مىذ خكىميت عيييت 

     الضكاة 
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     صكاة هقذيت 

     صكاة عيييت 

     جبرعاث وايشاداث ألاوقاف 

     جبرعاث لبىاء أوؼشاء أوقاف 

     ايشاداث وسيع أوقاف 

     أخشي ) يخم جفصيلها (

     ايشاداث 

     اؼتراكاث ألاعضاء 

     مبيعاث العلع والخذماث 

     ايشاداث عقاسيت 

     اسباح اظدثماس 

     اسباح بيع أصىل ثابخت 

     سظىم البرامج 

 إيشاداث أخشي  ) يخم جفصيلها (

 

 

    

     إيشاداث أو جبرعاث أخشي ) يخم جفصيلها 

      

      

      

     إحمالي الخبرعاث وإلايشاداث واملىذ 
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 ب(-٤اإلاشقو ) حػبإ في ملل الايعل م: ٢١1٩اإلاصشوقاث خالُ غام  -٢

إحمالي  البيان 

 املصشوف 

 جىصيع املصشوفاث 

ل  مصاٍس

 ؤلاداسة 

ل  مصاٍس

مجلغ ؤلاداسة 

 ) الحىيمت ( 

ل  مصاٍس

 حمؼ ألامىاُ 

ل  مصاٍس

الدؽؿُل املحملت 

غلى البرامج 

 والاوؽؼت 

ل  مصاٍس

البرامج 

 وألاوؽؼت 

             املصاسيف الدؽغيليت 

             الشواجب والبذالث 

             والحىافض املكافآث

             جكاليف العفش 

             إلايجاساث 

             الصياهت والاصالخاث 

             الكهشباء واملياة 

             الهاجف والبريذ 

             جكاليف الاظدؽاساث 

             امللخقياث واملؤجمشاث 

             الذعايت والاعالن 

             ضيافت 

مصاسيف أخشي ) يخم 

 جفصيلها ( 

            

-1             

-2             

-3             

             مصاسيف ألاوؽعت 

مصاسيف البرامج وألاوؽعت 

 العامت 

            

             مصاسيف الضكاة 

            مصاسيف الخبرعاث والهباث 
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 املقيذة 

مصاسيف الخبرعاث والهباث 

 غير املقيذة 

            

             مصاسيف ألاوقاف 

مصاسيف بشامج واوؽعت 

 أخشي ) يخم جفصيلها 

            

-1             

-2             

-3             

              

             إحمالي املصشوفاث 
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 البرامج وألاوؽؼت .٣
إلاهمت)سظالت( الجمػُت التي حػمل غلى جدهُهها: مىحض هشحى  وطؼ وصل  

ت مخخصصت ً حمػُت خيًر ؼ  جدشص غلى جهذًم خذماث للمعاقٍش اقُتواإلاىهؼػين ورلَ مً خالُ مؽاَس وجهىُاث خذًثت  اختر

ت واإلاخخصصت  ًاث مثمشة مؼ الجهاث الخيًر  وؼشا

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

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

 

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

 ؤ(-٥الايعل اإلاشقو )

 واليؽاػاث والخذماث للبرامج وصل الخذمت ؤو اليؽاغ ؤو البرهامج هىع

  

 

 ج(-٥ب(،)-٥حػبإ بملل الايعل اإلاشقو )بُان بالبرامج وألاوؽؼت والخذماث التي جهذمها الجمػُت 

هىع البرهامج أو 

اليؽاط أو 

 الخذمت

إحمالي عذد  عذد املعخفيذيً

 املعخفيذيً

 سمض اليؽاط املصشوفاث إلايشاداث

غذد اإلاعخكُذًً 

 العػىدًىن 

غذد اإلاعخكُذًً ؾير 

 ظػىدًين

بشظىم  مػكى

 مخكظت

بشظىم  مػكي بشظىم

 مخكظت

 بشظىم

 

 

 

 

 

 ج(-٥حػبإ بملل الايعل اإلاشقو ) وحجمهابُان بىىع اإلاعاغذاث التي جهذمها الجمػُاث للمعخكُذًً 
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 احمالي مبلغ املعاعذاث إحمالي عذد املعخفيذيً عذد املعخفيذيً هىع املعاعذاث

 ؾير ظػىدًىن  ظػىدًىن 

         معاعذاث أيخام

         معاعذاث أسامل

         معاعذاث معلقاث

معاعذاث ظشوف 

 خاصت

        

         معاعذاث عيييت

         أخشي 

         املجمىع

 

 


