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، اُؼبٓخ (ُج٤بٗبرٜباُغٔؼ٤خ  اُ٘ٔٞرط اُشبَٓ ُج٤بٗبد اُغٔؼ٤بد األ٤ِٛخ ثبٌُِٔٔخ اُؼشث٤خ اُسؼٞد٣خ ٛٞ ٗٔٞرط إلكظبػ

ُِزؾون ٖٓ كؼب٤ُزٜب ٝٓذٟ اُزضآٜب ثٔٔبسسبد اُؾًٞٔخ اُشش٤ذح  ٝسُٜٞخ اُٞطٍٞ  ) ٝاإلداس٣خ، ٝاُجشآظ ٝاألٗشطخ

 . ُِٔؼِٞٓخ ٖٓ هجَ أطؾبة أُظِؾخ

 اُج٤بٗبد األسبس٤خ ُِ٘ٔٞرط اُشبَٓ ُج٤بٗبد اُغٔؼ٤بد األ٤ِٛخ.1

يح :اُ٘ٔٞرطاسْ ٓٔضَ اُغٔؼ٤خ ك٢ رؼجئخ ٝطؾخ ث٤بٗبد  -1
ين
  الل  ييح اللرساا

 0503005151: اُغٔؼ٤خسهْ عٞاٍ ٓٔضَ  -2

 salehalsehani@gmail.com:  اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ ُٔٔضَ اُغٔؼ٤خ-3

 2019:ثب٤ُٔالد١ ُؼبّ اُزبس٣خ ث٤بٗبد اُ٘ٔٞرط 

 كشع()١ٓوش سئ٤س(    ):   ٗٞع أُوش  -4

 أهش أٗب أُٔضَ أػالٙ أ٢٘ٗ ٓخٍٞ ٖٓ هجَ ٓغِس اإلداسح ثزؼجئخ ث٤بٗبد اُ٘ٔٞرط ُِغٔؼ٤خ: إهشاس 

 اُج٤بٗبد األسبس٤خ ُِغٔؼ٤خ األ٤ِٛخ.2

 ٝاُذ٣ٔٞؿشاك٤خاُج٤بٗبد اُزسغ٤ِ٤خ -أ

 جمعية البر بأبها:ُِغٔؼ٤خاالسْ اُشس٢ٔ  -1

 عطاء وإرسسان :(١ اُشسْا ُالسْك٢ ؽبُخ ًٞٗٚ ٓـب٣ش )ُِغٔؼ٤خ اسْ اُشٜشح  -2

 ُِغٔؼ٤خ  اُزظ٤٘ق اُ٘ٞػ٢  -3

 :األٍٝاُزظ٤٘ق اُلشػ٢  . أ

 :اُلشػ٢اُزظ٤٘ق  . ة

   (إٗبس     )  (رًٞس   ): أُسزٜذكخع٘س اُلئبد  -4

 إناث-  ذكور : أُسزٜذكخاُلئبد  -5

 الجميع:  اُلئبد اُؼٔش٣خ ُِلئبد أُسزٜذكخ -6

    ( ٗؼْ      )ُِغٔؼ٤خ؟َٛ ٣ٞعذ شٜبدح رسغ٤َ  -7

  18: اُغٔؼ٤خسهْ رسغ٤َ  - 8

 هــ19/11/1394: اُغٔؼ٤خربس٣خ رسغ٤َ 

 هـ11/7/1441: ربس٣خ اٗزٜبء شٜبدح اُزسغ٤َ -9

 :  ك٢ ؽبُخ ػذّ ٝعٞد اُشٜبدح، األسجبة ٢ٛ

1.  

 

 :  ك٢ ؽبُخ ػذّ ٝعٞد اُِٞؽخ، األسجبة ٢ٛ  (ٗؼْ   ) :  ُِغٔؼ٤خَٛ ٣ٞعذ ُٞؽخ خبسع٤خ  -10

    (ٗؼْ)اُ٘ٔٞرط اُِٞؽخ رٞػؼ اسْ اُغٔؼ٤خ ًبٓال ًٔب ٛٞ ٓسغَ ك٢ 

 ٗؼْ(   )اُِٞؽخ رٞػؼ سهْ اُزسغ٤َ اُخبص ثبُغٔؼ٤خ 

 (ٗؼْ   )اُِٞؽخ ر٘ض ػ٠ِ إٔ اُغٔؼ٤خ خبػؼخ إلششاف ٝصاسح اُؼَٔ ٝاُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ     

 أبها :اُغٔؼ٤خاُ٘طبم اُغـشاك٢ ُخذٓبد  -11
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 مركز التنمية االجتماعية بأبها :  أُششف ػ٠ِ اُغٔؼ٤خاُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خٓشًض  -12

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية: اُغٔؼ٤خاُغٜخ أُششكخ ك٤٘ب ػ٠ِ  -13

 ث٤بٗبد اُزٞاطَ  - ة

 

بيانات التوا ل 

  انؼىىان انىطىً

 3636 رلم انمبىى

 ؽش٣ن أُِي ك٤ظَ  اسم انشارع

 ػس٤ش انمىطمت

 أثٜب 6G93+G5 (خرٌطت)انمىلغ انجغرافً 

 اُ٘ظت انحً

 أثٜب انمذٌىت

 62521 انرمس انبرٌذي

 8127 انرلم اإلضافً

 6 صىذوق انبرٌذ

 0538449911 رلم جىال انجمؼٍت

 920004439 انهاحف 

 0172262211 انفاكس 

 www.birabha.com انمىلغ اإلنكخرووً 

 albirabha@gmail.com انبرٌذ اإلنكخرووً 

 https://twitter.com/birabha?lang=arرسسابات وسائل التوا ل االجتماعيح 

 

 (ٗؼْ    )أُٞهغ اإلٌُزش٢ٗٝ ٣ؼَٔ ٝهبثَ ُِذخٍٞ أص٘بء رؼجئخ اُ٘ٔٞرط ٤ُٝس رؾذ اإلٗشبء 

 (ٗؼْ   )اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ ٓلؼَ  

 

 اُلشٝع ٝأٌُبرت   - د

 (   ٗؼْ)كشٝع؟َٛ ُذٟ اُغٔؼ٤خ 

 :  ػذد اُلشٝع رؾذ إداسح اُغٔؼ٤خ -

 سهْ اُزٞاطَ إسكبم ٓٞ اكوخ اُٞصاسح 

 (اُغٞاٍ/اُٜبرق

 اسْ اُلشع  اُؼ٘ٞإ  أُٞهغ اُغـشاك٢ خش٣طخ اسْ ٓذ٣ش اُلشع

يح  172410705 
 مركز مربة    أرسمم اللزمااين

فرع جمعية 
 البر بمربة

 

 (ال  ) َٛ ُذٟ اُغٔؼ٤خ ٌٓبرت ؟

  

http://www.birabha.com/
mailto:albirabha@gmail.com
https://twitter.com/birabha?lang=ar
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اُج٤بٗبد اإلداس٣خ  3.
 :أُؤسسٕٞاألػؼبء -أ

 سٔبء األػؼبء أُؤسس٤ٖأّ 

 ررسمه هللا عبمهللا بن يوسف الوابل /فضيلة الشيخ  .1

يح  / الشيخفضيلة  .2
 ررسمه هللا  براهيي الراام اللميييث

 ررسمه هللا عبمهللا الصالل العواد /فضيلة الشيخ  .3

 ررسمه هللا النععيح  هااي بن سعيم /فضيلة الشيخ  .4

 ررسمه هللا   بن  براهيي النععيح  /فضيلة الشيخ   .5

 ررسمه هللا أبومللة سعيم بن عبمالوهاب /سعادة الشيخ   .6

 ررسمه هللا   بن  براهيي اليليا /سعادة الشيخ   .7

ين بن عمر /سعادة الشيخ   .8  ررسمه هللا بن ملفوظ سالمي 

يح  /سعادة الشيخ   .9
 ررسمه هللا سعيم بن معيي الللطااين

 ررسمه هللا سعيم بن عليح بن مشيط /سعادة الشيخ   .10

 رسفظه هللا   براهيي بن   اليليا/الشيخ سعادة   .11

 رسفظه هللا  عبمهللا بن سعيم أبو مللة/ الشيخسعادة  .12

يح /فضيلة الشيخ  .13
  رسفظه هللا    بن  براهيي اللميييث

ًا
 رئيي مجلي اادارة رساليا

 

  



 

 

 

 (مرفق اكسل ):ث٤بٕ ثؤػؼبء اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ . ة

 

ٗخ ٖٓ هجَ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ/اُِغبٕ اُذائٔخ. ط ّٞ  أُؤهزخ أٌُ

إرفاق لرار حشكٍم  

 انهجىت
 هم ٌىجذ

 ػضى
مجهس إدارة 

فً  انهجىت 

 انذائمت
 ال/ وؼم 

 حارٌخ وهاٌت
 ػمم انهجىت

 فً حال )

كاوج  انهجىت 

 (مؤلخت 

حارٌخ بذاٌت  

 ػمم انهجىت
 ػذد اخخصاصها

 أػضائها
اسم رئٍس  

 انهجىت
وىع انهجىت  

 ؟(مؤلخت/دائمت)
 اسـم

 انـهـجـىـت

ذلضر اجتناع 

دللس اإلدارة 

اجللسة الرابعة  

 ٍـ1437لعاو 

دعه موارد اجلنعية العنل على  ٍـ11/7/1437  نعي 

 اهلدف امليشود مبا حيكل 

 .ملساعدة الفكراء واحملتاجني

رئيس  7

اجمللس 

الشيخ 

ذلند 

 احلديثي

جلية دعه  دائمة

موارد 

 اجلنعية

ذلضر اجتناع 

دللس اإلدارة 

اجللسة الرابعة  

 ٍـ1437لعاو 

التخطيط ألولويات اإلىفام  ٍـ11/7/1437  نعي

على الفئات املختلفة مً 

يتفل مع الئحة مبا احملتاجني 

 .املساعدات

 على بياىات االطالع          -     

البحث املكتيب وامليداىي 

 ٍولتوجيُ مبا لللنساعدات 

 . مياسبًا

 

رئيس  3

اجمللس 

الشيخ 

ذلند 

 احلديثي

جلية  دائمة

املساعدات 

ذلضر اجتناع 

دللس اإلدارة 

اجللسة الرابعة  

 ٍـ1437لعاو 

الكياو جبنيع ما خيص  ٍـ11/7/1437  نعي

العكارات مً إجياد األوقاف 

واحملافظة على العكارات 

 .وتينيتَا وبيائَا واستثنارٍا 

/ األستاذ  3

ذلند بً 

أمحد بً 

 عامر

  عكارالجلية  دائمة

وبياء الوقف 

  اخلريي 

ذلضر اجتناع 

دللس اإلدارة 

اجللسة الرابعة  

 ٍـ1437لعاو 

اإلشراف على أعنال اجلنعية  ٍـ11/7/1437  نعي

 .املالية واإلدارية 
/ األستاذ  3

ذلند بً 

أمحد بً 

 عامر

جلية الشئوٌ  دائمة

املالية 

واإلدارية 

 



 

 

 : أُذ٣ش اُز٘ل٤ز١  - د

 أُذ٣ش اُز٘ل٤ز١

103218 سهْ ا٣ُٜٞخ 2592 

 سؼٞد١ اُغ٘س٤خ

 15/11/1386 ربس٣خ ا٤ُٔالد

 سعَ آشأح/سعَ: اُغ٘س

 أُؼٜذ اُؼ٢ِٔ أُؤَٛ

 17 س٘ٞاد اُخجشح

 ٢ًِ  عضئ٢/ ٢ًِ دٝاّ

 8 سبػبد اُؼَٔ األسجٞػ٤خ

   ك٢ ؽبٍ ًبٕ اُذٝاّ عضئ٤ب((أُس٠ٔ اُٞظ٤ل٢ 

   ك٢ ؽبٍ ًبٕ اُذٝاّ عضئ٤ب- عٜخ اُؼَٔ 

                 29852 اُشارت اُشٜش ١

 اُغٔؼ٤خ اُغٜخ اُز٢ رزؾَٔ اُشارت

 17 ٓذح خذٓزٚ ك٢ اُغٔؼ٤خ

 ٗؼْ  )ال/ٗؼْ(ٓسغَ ثبُزؤ٤ٓ٘بد 

  إسكبم هشاس رؼ٤٤ٖ أُذ٣ش اُز٘ل٤ز١ ٖٓ ٓغِس اإلداسح

 ػس٤ش  أُ٘طوخ: اُؼ٘ٞإ 

 أثٜب أُذ٣٘خ

 أُ٘سي اُؾ٢

 أُ٘سي اُشبسع

  سهْ أُج٠٘

 25444 ط٘ذٝم اُجش٣ذ

 61466 اُشٓض اُجش٣ذ١

  اُشهْ اإلػبك٢

 0555755051 سهْ اُغٞاٍ

 Msf5051@hotmail.com اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ
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 (مرفق اكسل ) :أُٞظلٕٞ ك٢ اُغٔؼ٤خ  - ة

 

 

  (ًبك٢):  ػذد اُؼب٤ِٖٓ ثبُغٔؼ٤خ
 

 اُؾًٞٔخ ٝاإلداسح ٝاإلكظبػ .4

 :ا٤ُٜئخ اإلداس٣خ ٝاُز٘ظ٤ٔبد اإلداس٣خ -أ

 : اُزـ٤ش ك٢ ػذد أػؼبء اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ -1

 :اُؼذد اإلعٔب٢ُ: إعٔب٢ُ ػذد أػؼبء اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ ك٢ ثذا٣خ اُؼبّ   24 .   ()(.سعَ)

 :إعٔب٢ُ ػذد أػؼبء اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ ك٢ ٜٗب٣خ اُؼبّ اُؼذد اإلعٔب٢ُ 24 .   ()(.سعَ)

 (0  )ٗوض   /ص٣بدح: إعٔب٢ُ اُزـ٤ش ك٢ ػذد األػؼبء ٖٓ ثذا٣خ اُس٘خ عضو 

 :  اعزٔبػبد اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ اُؼبد٣خ -2

 

 هم حم حسوٌذ انىزارة

بانكشىف وانمحاضر 

 انخاصت باجخماع

انجمؼٍت انؼمىمٍت 

خالل خمست ػشر 

 ٌىما مه حارٌخ

 االجخماع؟

 

 إرفاق 

محضر 

فرز 

األصىا

فً – ث 

حال حم 

 انخصىٌج

 إرفاق 

 محضر 

 االجخماع 

 إرفاق  ػمذ االجخماع مه 

 انكشف 

انخفصٍهً 

 بانحضىر 

وانمىىبٍه 

ومه واب 

 ػىهم 

ٌبٍه فٍه (

حارٌخ 

انخحاق 

انؼضى 

ووىع 

 )انؼضىٌت

 

حارٌخ االجخماع  ػذد انحضىر 

2/8/2019 

رلم 

 االجخماع 

 اُذػٞح   

 اُضب٤ٗخ 

اُذػٞح 

 األ٠ُٝ 

 1 أطبُخ  ٤ٗبثخ 

         
 

 (  ال  )َٛ رْ ٓ٘غ ثؼغ أػؼبء اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ ٖٓ اُزظ٣ٞذ ػ٠ِ ثؼغ اُوشا ساد ُٞعٞد ٓظِؾخ شخظ٤خ؟  
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 : اعزٔبػبد اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ ؿ٤ش اُؼبد٣خ -3

     (ال     ):َٛ ػوذد اعزٔبػبد عٔؼ٤خ ػ٤ٓٞٔخ ؿ٤ش ػبد٣خ

ٗخ ٖٓ هجَ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ -4 ّٞ  : اُِغبٕ اُذائٔخ أٌُ

     (ٗؼـْ   ) َٛ ؽووذ اُِغبٕ اُـشع ٖٓ ر٘ل٤زٛب ٖٓ ؽ٤ش اٗزظبّ االعزٔبػبد ٝؽش٣وخ اُزشـ٤َ ٝكؼب٤ُخ اُوشاساد؟ 

 : اعزٔبػبد اُِغبٕ اُذائٔخ 

 إرفاق 

 انمحضر

  انهجىت  رلم االجخماع  حارٌخه  أهم انمراراث

     

 

 :اإلداسح ٓغِس  -5

 ػضىا(7)نهجمؼٍت  األساسٍت ا نالئحتػذد أػضاء مجهس اإلدارة طبك

 ػضىا  5 انحذ األدوى انمحمك نهىصاب انىظامً نؼمذ اجخماػاث مجهس اإلدارة

  سىىاث4 دورة مجهس اإلدارة

 

 :ٓغِس اإلداسح 

  . ربس٣خ ر٣ٌٖٞ ٓغِس اإلداسح اُؾب٢ُ 11/7/1437

  . ربس٣خ اٗزٜبء دٝسح ٓغِس اإلداسح اُؾب٢ُ 12/7/1441

 .  ػذد أػؼبء ٓغِس اإلداسح اُؾب٢ُ 7

 (.ػؼٞا )ٗوض/ اُزـ٤ش ك٢ ػذد األػؼبء ػٖ اُالئؾخ ص٣بدح 0

 . سجت اُزـ٤ش ك٢ ػذد األػؼبء -

 . ػذد أُ٘زخج٤ٖ ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ 7

 . ػذد أُؼ٤٘٤ٖ ٖٓ اُٞصاسح 0

.  ٗسجخ األػؼبء أُسزو٤ِٖ ٖٓ سبئش أُغِس 100%

 .(ٗؼْ)ُٞصاسح اع٤ٔغ أػؼبء ٓغِس اإلداسح ٤ُسٞا ٓٞظل٤ٖ داخَ اُغٔؼ٤خ ثبسزض٘بء ٖٓ ٝاكوذ ػ٤ِٚ  نعي

 َٛ أُٞظل٤ٖ ٖٓ ٓغِس اإلداسح رٔذ أُٞاكوخ ُْٜ ٖٓ اُٞصاسح ؟- ك٢ ؽبٍ ًبٕ اُغٞاة ال  

 .إسكبم ٓٞاكوخ اُٞصاسح ٌَُ ٓٞظق ٖٓ ٓغِس اإلداسح  
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 :  اعزٔبػبد ٓغِس اإلداسح خالٍ اُؼبّ -6

 إسكبم  هبئٔخ اُؾؼٞس
 أُؾؼش 

سجت ػذّ  

 اُز٘ل٤ز

 رْ 

ر٘ل٤زٛب 

 /ٗؼْ

 سهْ   ربس٣خٚ  أْٛ اُوشاساد

 االعزٔبع

ين العام باستالم  الة  نعي    تكليف أمب  المنطلة لألمي 
يح مهرجان الجنادرزة 

ين
 .المعارض لألرس المنتجة ف

الجلسة  ٛـ15/2/1440
 األوىل

ر٤ٌِق أ٤ٖٓ ػبّ اُغٔؼ٤خ ثزٞه٤غ االرلبه٤خ اإلؽبس٣خ  نعي   

 .ث٤ٖ االسٌبٕ اُز١ٞٔ٘ ٝعٔؼ٤خ اُجش ثؤثٜب 

الجلسة  ه18/3/1440
 الثانية 

اػززاس سٔٞ األ٤ٓش ك٤ظَ ثٖ خبُذ ثٖ ػجذاُؼض٣ض  نعي   

 .ػٖ ٓٞاطِخ اُؼَٔ ثٔغِس اإلداسح 

الجلسة  هـ23/4/1440
الثالثة  

الجلسة  هـ15/5/1440 .ّ 2018ٓ٘بهشخ ا٤ُٔضا٤ٗخ اُؼ٤ٓٞٔخ ُؼبّ  نعي   
الرابعة 

أُٞاكوخ ػ٠ِ ششاء س٤بسح ُِ٘وَ اُخ٤ش١ ُز١ٝ  نعي   

 .رؾَٔ شؼبس اُغٔؼ٤خ  (ػبصّ  )اإلػبهخ اُؾش٤ًخ 

الجلسة  هـ27/6/1440
الخامسة  

ٓ٘بهشخ اإل٣غبساد أُزؤخشح ػ٠ِ ثؼغ  نعي   

 أُسزؤعش٣ٖ ألٓالى اُغٔؼ٤خ 

الجلسة  هـ20/7/1441
السادسة 

اهشاس اُجشآظ ٝأُشبس٣غ أُ٘لزح ك٢ شٜش  نعي   

 ٛـ 1440سٓؼبٕ 

الجلسة  هـ29/10/1440
السابعة 

 

 

   (ال  )  اُزظ٣ٞذ ك٢ ثؼغ االعزٔبػبد ُٞعٞد ٓظِؾخ شخظ٤خ؟  /اُ٘وبش/َٛ رْ ٓ٘غ ثؼغ أػؼبء ٓغِس اإلداسح ٖٓ اُؾؼٞس

 

 : اُز٘ظ٤ٔبد اإلداس٣خ -7

 خبسط اُغٔؼ٤خ أٝ اُز٘ل٤ز٣خ ألشخبصَٛ رْ رل٣ٞغ أ١ ٜٓٔخ ٓزؼِوخ ثبخزظبطبد ٓغِس اإلداسح ًٔب ٗظذ ػ٤ِٜب اُالئؾخ 

       (ال   )ششًبد أخشٟ 

  

  - أ

  (ال  )َٛ ٝهغ رؾٍٞ ك٢ طشف أٝ اسزٜالى أطٍٞ اُغٔؼ٤خ سٞاء اُ٘وذ٣خ أٝ اُضبثزخ أٝ أُز٘وِخ؟      
 

 (رؾ٣َٞ  )      (ش٤ٌبد   ):    ٣زْ اُظشف ٖٓ أٓٞاٍ اُغٔؼ٤خ ثٞاسطخ

 

 : ك٢ ؽبُخ اُظشف ٗوذا  ٣ٞػؼ إعٔب٢ُ أُجِؾ أُ٘ظشف ٝأٝعٚ اُظشف

 انمبهغ انمصروف ومذا   أوجه انصرف  انجهت انمسخفٍذة 
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 :اُِٞائؼ  - ة

 :اُِٞائؼ   ٗؼْ إسكبم 

 .ٝأُؼزٔذحاُالئؾخ األسبس٤خ ُِغٔؼ٤خ أُؾذصخ  نعي 

، ٝأٌُبكآد ،  رٞعذ الئؾخ ُِٔٞاسد اُجشش٣خ ثبُغٔؼ٤خ ٝ رشزَٔ ػ٠ِ سِْ األعٞس ٝاُشٝارت نعي 

 ٌٝٓبكؤح ٜٗب٣خ اُخذٓخ ،  ٝؿ٤شٛب،  ٝاإلعبصاد، ٝاُزشه٤بد 

 رٞعذ الئؾخ ُظشف أُسبػذاد اُؼ٤٘٤خ ٝاُ٘وذ٣خ، ٓؼزٔذح ٓغِس اإلداسح    نعي 

إرا - َٛ رٞعذ آ٤ُخ ٓؾذدح ُزؾذ٣ذ سارت أُذ٣ش اُز٘ل٤ز١ ٝأُٞظل٤ٖ اُو٤بد٤٣ٖ ك٢ اُغٔؼ٤خ؟  نعي 

 ًبٗذ اإلعبثخ ال، كٔب ٢ٛ ا٤ُ٥خ اُز٢ ؽذد ثٜب سارت أُذ٣ش اُز٘ل٤ز١؟ 

 .أخشٟ  نعي 

 

 :اُسغالد اإلداس٣خ - ط 

 

 :  رسزخذّ اُغٔؼ٤خ اُسغالد اُزب٤ُخ

  اُسغَ  ٗؼْ/ اُغٔؼ٤خ َٛ رسزخذٓٚ  ٓالؽظبد 

 .سغَ اُؼؼ٣ٞخ ك٢ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ  نعي 

اُسغالد 

 اإلداس٣خ

 .سغَ اعزٔبػبد اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ  نعي 

 .سغَ اعزٔبػبد ٓغِس اإلداسح  نعي 

 .سغَ اُِغبٕ اُذائٔخ ٝأُؤهزخ  نعي 

 .سغَ اُ٘شبؽبد  نعي 

 اُسغالد اُل٤٘خ

سغَ أُسزل٤ذ٣ٖ ٖٓ أُسبػذاد أُب٤ُخ ٝاُؼ٤٘٤خ،  نعي 

اسْ أُسزل٤ذ ، ٝسهْ ٣ٞٛزٚ، ٝ  (: ٣ٝزؼٖٔ اُزب٢ُ 

/ ًلبُخ / سذاد إ٣غبس " ع٘س٤زٚ ، ٝٓغبٍ أُسبػذح ًـ 

ػ٢٘٤ أٝ " ، ٝ ربس٣خ أُسبػذح ، ٝٗٞع اُذػْ " رش٤ْٓ

/ ش٤ي " ، ٝ ٓجِؾ أُسبػذح ، ٝؽش٣وخ اُزس٤ِْ " ٓبد١ 

 "اسزالّ إرا ًبٕ اُذػْ ػ٤٘٤ب / رؾ٣َٞ / ٗوذ 
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 :اُس٤بسبد  - د 

 :َٛ ُذٟ اُغٔؼ٤خ س٤بسخ ٌٓزٞثخ ٝ ٓؼزٔذح ٖٓ ٓغِس اإلداسح ُـ  (ٗؼْ) إسكبم  

 .س٤بسخ رؼبسع أُظبُؼ  نعي 

 .س٤بسخ اإلثالؽ ػٖ أُخبُلبد ٝؽٔب٣خ ٓوذ٢ٓ اُجالؿبد  نعي 

 .س٤بسخ خظٞط٤خ اُج٤بٗبد نعي 

   .س٤بسخ االؽزلبظ ثبُٞصبئن ٝإرالكٜب نعي 

 .س٤بسخ عٔغ اُزجشػبد  نعي 

   .س٤بسخ آ٤ُبد اُشهبثخ ٝاإلششاف ػ٠ِ أُ٘ظٔخ ٝكشٝػٜب ٌٝٓبرجٜب ٝرو٤٤ٜٔب نعي 

 .س٤بسخ ٓظلٞكخ اُظالؽ٤بد ث٤ٖ ٓغِس اإلداسح ٝاإلداسح اُز٘ل٤ز٣خ  نعي 

 .س٤بسخ اُزؼبَٓ ٓغ اُششًبء أُ٘لز٣ٖ ٝاألؽشاف اُضبُضخ  نعي 

 .س٤بسخ هٞاػذ اُسِٞى  نعي 

 .س٤بسخ إداسح أُزطٞػ٤ٖ  نعي 

 .ٓؤششاد االشزجبٙ ثؼ٤ِٔبد ؿسَ األٓٞاٍ ٝعشائْ ر٣َٞٔ اإلسٛبة  نعي 

   .س٤بسخ اُٞهب٣خ ٖٓ ػ٤ِٔبد ؿسَ األٓٞاٍ ٝ عشائْ ر٣َٞٔ اإلسٛبة نعي 

 .أخشٟ  نعي 

 

 :اإلكظبػ - ٛـ 

 : أُلٞػ٤ٖ ثبُسؾت ٖٓ أسطذح اُغٔؼ٤خ ْٛ

 االسْ  أُ٘ظت ثٔغِس اإلداسح

 دمحم إثشا٤ْٛ ساشذ اُؾذ٣ض٢/ اُش٤خ  .سئ٤س ٓغِس اإلداسح 

 ػجذهللا ػ٢ِ دمحم أثٞ ػش٢  / اُذًزٞس  .ٗبئت سئ٤س ٓغِس اإلداسح 

 اؽٔذ ػبٓش ػجذهللا دمحم/ األسزبر  .ػؼٞ ٓغِس اإلداسح أ٤ٖٓ اُظ٘ذٝم 
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 :  ٤ًق رْ ا إلكظبػ ػٖ اُٞصبئن اُزب٤ُخ

 دٓجبششح ػٖرُلظؼ  ٜٗب عال ٣لظؼ  ال رٞعذ 

 اُطِت 

  ٓٞهغ اُغٔؼ٤خ 

  
  

  اُز٘ظ٤ْ ٝ اُؾًٞٔخ اُخبطخ اُغٔؼ٤خ مٝصبئ

  
  

 .اُ٘ٔٞرط اُشبَٓ 

  
  

   .س٤بسخ رؼبسة أُظبُؼ

  
  

 .اُوٞائْ أُب٤ُخ 

  
  

اُٞصبئن ةس٤بسخ اُخظٞط٤خ ٝ االؽزلبظ 

   .ٝإرالكٜب

  
  

 أسٔبء أػؼـبء ٓغبُـس اإلداسح 

  
  

 سارت أُذ٣ش اُز٘ل٤ز١ 

  
  

 أسٔبء أُٞظل٤ٖ اُو٤بد٤٣ٖ ك٢ اُغٔؼ٤خ 

  
  

 اُشخض أُسؤٍٝ ٝٛبرقاسْ ٝػ٘ٞإ 

 ػٖ االؽزلبظ ثسغالد ٝ ٝصبئن اُغٔؼ٤خ 

  
  

 ١ٝاُزوش٣ش اُسٖ

 

 (  ٗؼْ )َٛ ُذٟ اُغٔؼ٤خ ٝؽذح ٓزخظظخ ك٢ إداسح أُزطٞػ٤ٖ ؟  

 أُزطٞػ٤ٖ  إعٔب٢ُ ػذد سبػبد
 

 اسْ أُسؤٍٝ ػٖ اُٞؽذح  سهْ اُغٞاٍ  ػذد أُزطٞػ٤ٖ خالٍ ٛزا اُؼبّ 

 رًٞس  إٗبس 

 مهمد عليح   الصصب   0552656262 90  

 

  ٓغِس إداسح أٝ ٝأُذساء أٝ أُٞظل٤ٖ اُو٤بد٤٣ٖ ُخ ػالهخ ػبئ٤ِخ أٝ رغبس٣خ ٓغ ػغ َٛ ٣ٞعذ أؽذ ٖٓ أػؼبء ٓغِس اإلداسح أٝ

        (ال  )   ٓذ٣ش أٝ ٓٞظق ه٤بد١ آخش ك٢ اُغٔؼ٤خ؟ 
 

٣شع٠ اإلكظبػ ػٖ ع٤ٔغ أُجبُؾ أُب٤ُخ اُز٢ رِوبٛب أ١ ػؼٞ ك٢ ٓغِس اإلداسح ٗظ٤ش خذٓبد أٝ ٓ٘زغبد هذٜٓب ُِغٔؼ٤خ  - 

–  ٝرُي خالٍ اُس٘ٞاد األسثؼخ أُبػ٤خ  )ثبسزض٘بء رؼ٣ٞؼبرٚ اُز٢ ٣زِوبٛب ثبػزجبس ػِٔٚ ػؼٞا ك٢ ٓغِس اإلداسح إٕ ٝعذد

 - إٕ ٝعذ 
 

 ٓغ اُغٔؼ٤خ ،إٕ ٝعذد  ....( إُخخذٓبد، ٓ٘زغبد)ٓب اُغٜبد اُز٢ رِوذ رؼ٣ٞؼبد ٓب٤ُخ ٖٓ اُغٔؼ٤خ ُوبء رؼبٓالد رغب س٣خ روذ٣ْ - 

 -:  إٕ ٝعذ – ( ٝطق اُخذٓخ ٝرى س ه٤ٔخ اُزؼ٣ٞغٓغ)لاير 10000اُز٢ رزغبٝص أُجبُؾ 
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٣شع٠ اإلكظبػ ػٖ أ١ طلوبد رغبس٣خ رٔذ ث٤ٖ ػؼٞ ك٢ ٓغِس اإلداسح ٝٓؤسس أٝ ػؼٞ ٓغِس أٝ ٓذ٣ش ٓؤسسخ ٓبٗؾخ 

 إٕ ٝعذ – رٔ٘ؼ اُغٔؼ٤خ خالٍ اُس٘ٞاد األسثؼخ أُبػ٤خ
 

    (ال     )َٛ رِوذ اُغٔؼ٤خ ٓجبُؾ ٖٓ عٜبد خبسط أٌُِٔخ 
 

 - إٕ ٝعذ – ٣شع٠ اإلكظبػ ػٖ اُزؼبهذاد أٝ اُششاًبد أٝ االرلبه٤بد ٓغ دٍٝ أٝ ٓ٘ظٔبد أٝ ٓؤسسبد د٤ُٝخ 
 

 -: –٣شع٠ اإلكظبػ ػٖ اُؼوبساد ٝاالسزضٔبساد اُخبطخ ثبُغٔؼ٤خ

إسكبم ٓٞاكوخ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ أٝ ٓغِس اإلداسح 
م بالرزال 2018 د سمبر 31 إ٣شاداد ثزل٣ٞغ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ 

 االسزضٔبس /ٗٞع اُؼوبس السعودد

 (مركز تجارد  )سوق المها مول   3.000.000 

 ممارس األنملي  150.000 

 1عمارة ذره رقي  40.000 

 عمارة حيح الضباب 5000 

ين  8200   الة حيح الوردتي 

 عمارة ذرة رقي  ----- 

 ممارس الرواد األهلية للبنات بأبها ----- 

يح  5400 
 الة ذرة الشمالية دور أرضين

 الهالل األرسمر السعودد 238.611 

  1عمارة حيح المنسك الة  12.000 

 2عمارة حيح المنسك الة  12.000 

 مللق عمارة حيح المنسك 6000 

  النميص1الة رقي  1000 

  الضباب2الة رقي  3000 

  الضباب3الة رقي  5500 

ين  5000   2الة الوردتي 

  الضباب4الة رقي  7000 

  الضباب5الة رقي  6000 

 أرض الجمعية باللزام المائرد ------ 

 ممارس بناء الموهبة العالمية 200.000 
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 اُجشآظ ٝاألٗشطخ .5

 :اُغٔؼ٤خ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤وٜبسسبُخ  ٓب ٢ٛ ٜٓٔخ 

امج  ين جودة البر كيان اجتماعيح يهمف لتلليق بيئة مجتمعية تنموزة من خالل معالجة أسباب الفلر وتلسي 
 االجتماعية والمهنية والتعليمية لمجتمع أبها

 

 : ٓب ٢ٛ أٛذاف اُغٔؼ٤خ ٝكوب ُالئؾخ األسبس٤خ

ن فئات المجتمع -1  .العمل عىل نشر وتشجيع روح التكافل االجتماعي بي 
ن أوضاعهم  -2 ن للرعاية وتقديم الصدقات والزكاة لهم بما يساعد عىل تحسي  حرص األرس واألفراد المحتاجي 

 .االجتماعية والصحية
ي إنشاء المؤسسات االجتماعية اإلنسانية -3

ن
 .إنشاء أو المشاركة ف

ي الكوارث -4 ي مساعدة منكوب 
ن
 .المشاركة مع الهيئات األهلية والحكومية ف

ية -5 وعات موسمية خي   .القيام بمشر
. العمل عىل تأهيل األرس المحتاجة بالتعاون مع المؤسسات المختصة -6

 

 (مرفق  أكسل  ):ث٤بٕ ثبُجشآظ ٝاألٗشطخ ٝاُخذٓبد اُز٢ روذٜٓب اُغٔؼ٤خ 
 

 : ث٤بٕ ث٘ٞع أُسبػذاد اُز٢ روذٜٓب اُغٔؼ٤بد ُِٔسزل٤ذ٣ٖ ٝؽغٜٔب

 ٗٞع أُسبػذاد ػذد أُسزل٤ذ٣ٖ  إعٔب٢ُ ػذد أُسزل٤ذ٣ٖ  إعٔب٢ُ ٓجِؾ أُسبػذاد 

 سؼٞد٣ٕٞ  ؿ٤ش سؼٞد٣ٞ ٕ 

 ٓسبػذاد أ٣زبّ 775 8 783 

 ٓسبػذاد أسآَ ---- -----  

 ٓسبػذاد ٓطِوبد    

  ظشٝفد ٓسبػذا 31  31 

  خبطخ

 ٓسبػذاد ػ٤٘٤خ 3332  3332 

 أخشٟ    

 أُغٔٞع 4133 8 4166 
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 ك٢ اُِٞائؼ ٝاألٗظٔخ ، ٓخبؽش ؿسَ األٓٞاٍ رٞػ٣ٞخث٤بٕ ثبُجشآظ اُذاخ٤ِخ أُوذٓخ ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ اُغٔؼ٤خ  ثشآظ رط٣ٞش٣خ ، 

 : ٝعشائْ ر٣َٞٔ اإلسٛبة  

 إسكبم ًشق 

 س اُؾؼٞ

/ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ  (اُلئخ أُسزٜذكخ 

 اُؼب٤ِٖٓ / اإلداساد اُو٤بد٣خ / ٓغِس اإلداسح 

ربس٣خ 

 اُجشٗبٓظ 

 اسْ اُجشٗبٓظ  ٓوذّ اُجشٗبٓظ 

يح الجمعية  
كة التلول اللذيح   كافة موظفين

اتيجية رسرش  الخطة ااسبر

يح الجمعية 
كة التلول اللذيح   كافة موظفين

 عماد وبناء الخطط  رسرش
 التشصيلية

يح  دارة الجودة والتخطيط 
المراجعة الماخلية    موظفين

 للجودة 

كة التلول اللذيح   مجلي اادارة 
يح  رسرش

ين
وراة معايب  اللوكمة ف

 الجمعيات األهلية

يح الجمعية 
غسل )وراة سياسات  ترذيح  أرسمم مشهور  كافة موظفين

األموال و مكافلة 
يح الجمعيات 

ين
اارهاب ف

 األهلية

يح  دارة التخطيط   
يح العمل   موظفين

ين
ين ف جائزة التمب 

د  الخب 
د يح العمل الخب 

ين
ين ف  التمب 

  معهم اادارة  موظف قسي الرقابة 

  وزارة ااسكان  موظف الخممة االجتماعية 

يح الجمعية   
موظفين جمعية البر بالتعاون  

مع  مارة عسب  
ملتفر تعاون 

     

 

   (ٗؼْ)َٛ رْ اػزٔبد اُ٘ٔٞرط اُشبَٓ ٖٓ هجَ ٓغِس اإلداسح هجَ رس٤ِٔٚ ؟        
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