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 سبهُذ .0

 

0-0 "ُّ ثٚ  َوىّ ٓب وَرؼُذ ُظبحلهب، َؼَٔ شخض  " خظىطَُخ ًَ  اخلريَخ ُِؼَٔ اُزغىػٍ دب٘غوخ رجىىجلٔؼُخ ا ربزش

َّ اجلٔؼُخ ،ئال اٛزٔبٓهب ٖٓ ُُس اُؼَٔ ئعبس خبسَج رظشكبد ٖٓ  ُظبحلهب أث٘بَء َؼَٔ دلٖ اُشخظُخ ادلظبحل إٔ رشي أ

ٌّ شلبسسِخ َُ أو ؿريٛب، هذ ٓبيل ،أو اخزٔبػٍُخ ِأٗشغٍخ أ  أو ، ،ٓغ ٓىضىػُزٚ جبششٍحٓ  ؿري أو ٓجبششٍح ،ثظىسٍح رزذاخ

ِٚ  .ادلظبحل رؼبسع يف ٓؼٚ َ٘شُأ هذ شلب ُِدٔؼُخ والئ

ُرإٖٓ اجلٔؼُخ ثؤُهب وٓجبدئهب ادلزٔثِِخ يف اُزناِٛخ واُؼَٔ اجلٔبػٍ واُؼ٘بَِخ وادلجبدسِح واإلصلبِص، ورأيت سُبسخ  0-8

رؼبسع ادلظبحل اُظبدسح ػٖ اجلٔؼُخ؛ ُزؼضَض رِي اُوُْ ومحبَزهب، ورُي ُزلبدٌ إٔ رإّثش ادلظِسخ اُشخظُخ أو 

ٌّ اُؼبئُِخ ، أو شخٍض َؼَٔ ُظبحل اجلٔؼُخ ػًِ أداء واخجبرٚ ذببٙ اجلٔؼُخ ،أو إٔ ََزّسظَ ٖٓ خالٍ رِي  ادلهُ٘خ أل

 .ادلظبحل ػًِ ٌٓبست ػًِ زسبة اجلٔؼُخ

 ٗغبم وأٛذاف اُسُبسخ .8

8-0 ٌُْ  ٓغ ػذّ اإلخالٍ دبب خبء يف اُزششَؼبد واُوىاٗني ادلؼٔىٍ هبب يف ادلٌِٔخ اُؼشثُخ اُسؼىدَخ اُيت رب

واُالئسخ اُذاخُِخ  وٗظبّ اجلٔؼُبد وادلإسسبد األُِٛخ والئسزٚ اُز٘لُزَخ، واُالئسخ األسبسُخرؼبسع ادلظبحل، 

َّ زلِهب واُزأسُسُخ َٕ إٔ رب  .ُِدٔؼُخ، رأيت ٛزٙ اُسُبسخ اسزٌٔباًل ذلب، دو

ُرغجن ٛزٙ اُسُبسخ ػًِ ًَ شخض َؼَٔ ُظبحل اجلٔؼُخ، وَشَٔ رُي أػضبء اجلٔؼُخ اُؼٔىُٓخ وأػضبء  8-8

 .ِس اإلداسح، وأػضبء اُِدبٕ ادل٘جثوخ ٖٓ رلِس اإلداسح، وٓذَشٌ اجلٔؼُخ اُز٘لُزَني، ومجُغ ٓىظلُهب وٓزغىػُهبرل

َشَٔ رؼبسع ادلظبحل، ٓب َزؼِن ثبألشخبص أٗلسهْ ادلزًىسَٖ يف اُلوشح اُسبثوخ وٓظبحل أٌ شخض آخش رٌىٕ  3-2

 .ىاُذَٖ، األشوبء، أو ؿريْٛ ٖٓ أكشاد اُؼبئِخذلْ ػالهخ شخظُخ هبْ، وَشَٔ ٛإالء اُضوخخ، األث٘بء، اُ

ُرؼذُّ ٛزٙ اُسُبسخ خضءًا ال َزدضُأ ٖٓ اُىثبئن اُيت رشثظ اجلٔؼُخ ثبألشخبص اُؼبِٓني ُظبحلهب سىاء ًبٗذ رِي  8-4

 .اُىثبئن هشاساد رؼُني أو ػوىد ػَٔ

ٗظىطًب ر٘ظْ رؼبسع ادلظبحل دبب َزلن ٖٔ اجلٔؼُخ اُؼوىد اُيت رربٓهب ٓغ اسزشبسَُهب اخلبسخُني أو ؿريْٛ، ضر 8-5

  .ٓغ أزٌبّ ٛزٙ اُسُبسخ

هتذف ٛزٙ اُسُبسخ ئىل محبَخ اجلٔؼُخ ومسؼزهب وٖٓ َؼَٔ ُظبحلهب ٖٓ أٌ أشٌبٍ رؼبسع ادلظبحل اُسِجُخ اُيت  8-6

  .هذ ر٘شأ ثسجت ػذّ اإلكظبذ
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  ر٘ظُْ رؼبسع ادلظبحلٓسئىُُبد وطالزُبد رلِس اإلداسح واإلداسح اُز٘لُزَخ اخلبطخ ثسُبسخ  .3

 
  .ئداسح رؼبسع ادلظبحل أزذ االخزظبطبد اُشئُسخ جملِس اإلداسح 3-0

جيىص ُِٔدِس رٌىَٖ جلبٕ زلذدح او رٌُِق ازذ جلبٗٚ ادل٘جثوخ ٖٓ اجملِس ُِ٘ظش يف ادلسبئَ اُيت ٖٓ احملزَٔ إٔ  3-8

  .ر٘غىٌ ػًِ رؼبسع ٓظبحل ٓغ ٓشاػبح ٓزغِجبد اسزوالُُخ رِي اُِدبٕ

ال ٌَىٕ اُشخض يف زبُخ رؼبسع ٓظبحل ئال ارا هشس رلِس ئداسح اجلٔؼُخ كُٔب خيض رؼبٓالد اجلٔؼُخ ٓغ  3-3

اُـري أو رؼبٓالد أػضبء اجملِس وًجبس اُز٘لُزَني يف اجلٔؼُخ إٔ احلبُخ ر٘ضىٌ ػًِ رؼبسع ٓظبحل، ورٌىٕ طالزُخ 

  .شاس ٓغ ادلسإوٍ اُز٘لُزٌ خبظىص ثبهٍ ٓىظلٍ اجلٔؼُخواُ

االػلبء ٖٓ ادلسئىُُخ ػ٘ذ  –ثشإٔ ًَ زبُخ ػًِ زذح  –جيىص جملِس اإلداسح وكوًب ُسِغزٚ اُزوذَشَخ إٔ َوشس  3-4

رؼبسع ادلظبحل اُزٌ هذ َ٘شأ ػشضًب ٖٓ زني ِخش يف سُبم ٗشبعبد اُشخض وهشاسارٚ ادلؼزبدح، أو اُزٌ هذ َ٘شأ يف 

أو دبظبحل رؼُوٚ ػٖ اُوُبّ ثىاخجٚ يف اُزظشف ػًِ أًَٔ وخٚ سُبم ػِٔٚ ٓغ اجلٔؼُخ، سىاء ٓب َزؼِن دبظبحل ٓبُُخ 

  .دبب َزىاكن ٓغ ٓظبحل اجلٔؼُخ

ػ٘ذٓب َوشس رلِس اإلداسح إٔ احلبُخ رؼبسع ٓظبحل، َِزضّ طبزت ادلظِسخ ادلزؼبسضخ ثزظسُر وضؼٚ وجبُٔغ  3-5

  .اإلخشاءاد اُيت َوشسٛب رلِس اإلداسح وئرجبع االخشاءاد ادل٘ظٔخ ُزُي

ػًِ سلبُلٍ ٛزٙ اُسُبسخ، وسكغ اُوضبَب اجل٘بئُخ واحلوىهُخ  اجلضائبدجملِس ئداسح اجلٔؼُخ طالزُخ ئَوبع  3-6

  .ُِٔغبُجخ ثبألضشاس اُيت هذ ر٘دْ ػٖ ػذّ اُزضاّ مجُغ روٌ اُؼالهخ هبب

 

بسَخ واُالئسخ اُس األٗظٔخرلِس اإلداسح ٛى ادلخىٍ يف رلسري أزٌبّ ٛزٙ اُسُبسخ ػًِ إٔ ال َزؼبسع رُي ٓغ  3-7

  .األسبسُخ ُِدٔؼُخ وأٗظٔخ اجلهبد ادلششكخ

 .َؼزٔذ رلِس اإلداسح ٛزٙ اُسُبسخ، وَجِؾ مجُغ ٓىظلٍ اجلٔؼُخ ورٌىٕ ٗبكزح ٖٓ ربسَخ اإلثالؽ 3-8

  .َزىىل رلِس اإلداسح اُزأًذ ٖٓ ر٘لُز ٛزٙ اُسُبسخ واُؼَٔ دبىخجهب وئخشاء اُزؼذَالد اُالصٓخ ػُِهب 3-9
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  د رؼبسع ادلظبحلزبال .4

 

ال َؼين وخىد ٓظِسٍخ ُشخض َؼَٔ ُظبحل اجلٔؼُخ يف أٌ ٗشبط َزؼِن سىاء ثشٌَ ٓجبشش أو ؿري ٓجبشش ثبجلٔؼُخ،  4-0

هُبّ رؼبسع يف ادلظبحل ثني اُغشكني. وٌُٖ هذ َ٘شأ رؼبسع ادلظبحل ػ٘ذٓب َغِت شلٖ َؼَٔ ُظبحل اجلٔؼُخ إٔ َجذٌ سأًَب، 

َّب ٓظِسخ رزؼِن ثشٌَ ٓجبشش أو ؿري أو َزخز هشاسًا، أو  َوىّ ثزظشف دلظِسخ اجلٔؼُخ، ورٌىٕ ُذَٚ يف ٗلس اُىهذ ئ

ٓجبشش ثبُشأٌ ادلغِىة ٓ٘ٚ ئثذاؤٙ، أو ثبُزظشف ادلغِىة ٓ٘ٚ ازببرٙ، أو إٔ ٌَىٕ ُذَٚ اُزضاّ ذببٙ عشف آخش ؿري اجلٔؼُخ 

ع ادلظبحل ػًِ اٗزهبٍى ُِسشَخ، وئسبءٍح السزؼٔبٍ اُثوخ، َزؼِن هبزا اُشأٌ أو اُوشاس أو اُزظشف. ئر ر٘غىٌ زبالد رؼبس

  .وربوٍُن دلٌبست شخظُخ، وصػضػٍخ ُِىالء ُِدٔؼُخ

دلؼبَري سِىًُخ ُؼذد ٖٓ ادلىاهق ئال أهنب ثبُضشوسح ال رـغً مجُغ ادلىاهق األخشي احملزَٔ  أٓثِخٛزٙ اُسُبسخ رضغ   4-8

اُزظشف ٖٓ رِوبء أٗلسهْ ثظىسح رزٔبشً ٓغ ٛزٙ اُسُبسخ، وذب٘ت ٓب  زذوثهب، وَزسزْ ػًِ ًَ ٖٓ َؼَٔ ُظبحل اجلٔؼُخ

  :ػًِ زبالد اُزؼبسع ٓب ٍَِ األٓثِخهذ َجذو أٗٚ سِىى خيبُق ٛزٙ اُسُبسخ وٖٓ 

  َ٘شأ رؼبسع ادلظبحل ٓثاًل يف زبُخ إٔ ػضى رلِس اإلداسح أو ػضى أٌ جل٘خ ٖٓ جلبٗٚ أو أٌ ٖٓ ٓىظلٍ اجلٔؼُخ

ثأٌ ٗشبط، أو ُٚ ٓظِسخ شخظُخ أو ٓظِسخ ر٘ظُُٔخ أو ٓهُ٘خ يف أٌ ػَٔ أو ٗشبط هذ  ٓشبسًًب يف أو ُٚ طِخ

َإثش ثشٌَ ٓجبشش أو ؿري ٓجبشش ػًِ ٓىضىػُخ هشاساد رُي اُؼضى أو ادلىظق أو ػًِ هذسارٚ يف رأدَخ واخجبرٚ 

  .وٓسئىُُبرٚ ذببٙ اجلٔؼُخ

 سح أو أزذ ًجبس اُز٘لُزَني َزِوً أو حيظَ ػًِ َ٘شأ اُزؼبسع يف ادلظبحل أَضًب يف زبُخ إٔ ػضى رلِس اإلدا

ٌٓبست شخظُخ ٖٓ أٌ عشف آخش سىاء ًبٕ رُي ثغشَوخ ٓجبششح أو ؿري ٓجبششح ٓسزلُذًا ٖٓ ٓىهؼخ وٓشبسًزٚ 

  .يف ئداسح شإوٕ اجلٔؼُخ

 اُششاء أو  هذ َ٘شأ اُزؼبسع يف ادلظبحل ٖٓ خالٍ االسزلبدح ادلبدَخ ٖٓ خالٍ اُذخىٍ يف ٓؼبٓالد ٓبدَخ ثبُجُغ أو

 .اُزأخري ُِدٔؼُخ

 اُـري. هذ َ٘شأ اُزؼبسع يف ادلظبحل ٖٓ خالٍ رؼُني األث٘بء أو األهشثبء يف اُىظبئق أو رىهُغ ػوىد ٓغ أَضب 

 ٖٓ  ئزذي طىس رؼبسع ادلظبحل رٌىٕ يف زبٍ اسرجبط ٖٓ َؼَٔ ُظبحل اجلٔؼُخ يف خهخ أخشي وٌَىٕ ثُ٘هب

 .رؼبٓالد ٓغ اجلٔؼُخ
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  واإلًشآُبد اُيت حيظَ ػُِهب ػضى رلِس اإلداسح أو ٓىظق اجلٔؼُخ ٖٓ أٓثِخ رؼبسع ادلظبحلاذلذاَب. 

   ٖاالسزثٔبس أو ادلٌُِخ يف ٗشبط ذببسٌ أو ٓ٘شأح روذّ خذٓبد أو رسزوجَ خذٓبد زبُُخ ٖٓ اجلٔؼُخ او رجسث ػ

 .اُزؼبَٓ ٓغ اجلٔؼُخ

   ًٌب  خبًطب ُِدٔؼُخ، واُيت َغِغ ػُِهب حبٌْ اُؼضىَخ أو اُىظُلخئكشبء األسشاس أو ئػغبء ادلؼِىٓبد اُيت رؼزرب ِٓ

 .، وُى ثؼذ رشًٚ اخلذٓخ

  هجىٍ أزذ األهبسة ذلذاَب ٖٓ أشخبص أو خهبد رزؼبَٓ ٓغ اجلٔؼُخ هبذف اُزأثري ػًِ رظشكبد اُؼضى أو ادلىظق

 .ثبجلٔؼُخ هذ َ٘زح ػ٘ٚ رؼبسع ادلظبحل

 اد ػبئِزٚ ٖٓ أٌ خهخ دلجبُؾ أو أشُبء راد هُٔخ ثسجت رؼبَٓ رِي رسِْ ػضى رلِس اإلداسح أو ادلىظق أو أزذ أكش

 .اجلهخ ٓغ اجلٔؼُخ أو سؼُهب ُِزؼبَٓ ٓؼهب

  ٚهُبّ أٌ خهخ رزؼبَٓ أو رسؼً ُِزؼبَٓ ٓغ اجلٔؼُخ ثذكغ هُٔخ كىارري ٓغِىثخ ٖٓ ادلىظق أو أزذ أكشاد ػبئِز. 

  َُِٚٗظهَش رؼبسضًب يف ادلظبحل كؼًُِب أو زلزٔاًل، اسزخذاّ أطىٍ وشلزٌِبد اجلٔؼُخ ُِٔظِسخ اُشخظُخ ٖٓ شأ  ْٕ أ

ًبسزـالٍ أوهبد دواّ اجلٔؼُخ، أو ٓىظلُهب، أو ٓؼذاهتب، أو ٓ٘بكؼهب ُـري ٓظبحل اجلٔؼُخ أو أٛذاكهب، أو ئسبءِح 

ِّ ادلؼِىٓبد ادلزسظِِخ ٖٓ خالٍ ػالهِخ اُشخِض ثبجلٔؼُِخ؛ ُزسوُن ٌٓبست شخظُخ، أو ػبئُِخ، أو ٓهُ٘خ ، اسزخذا

َّ ٓظبحل أخشي  .أو أ
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  االُزضآبد .5

 :ػًِ ًَ ٖٓ َؼَٔ ُظبحل اجلٔؼُخ إٔ َِزضّ ثبُزبيل 5-0

 اإلهشاس ػًِ سُبسخ رؼبسع ادلظبحل ادلؼزٔذح ٖٓ اجلٔؼُخ ػ٘ذ االسرجبط ثبجلٔؼُخ. 

   ٓظِسخ اُ٘لس أو االُزضاّ ثوُْ اُؼذاُخ واُزناٛخ وادلسإوُُخ واألٓبٗخ وػذّ احملبثبح أو اُىاسغخ أو روذمي

 .اِخشَٖ ػًِ ٓظبحل اجلٔؼُخ

   ِٚٔػذّ االسزلبدح ثشٌَ ؿري هبٗىين ٓبدَب أو ٓؼ٘ىًَب ٛى أو أٌ ٖٓ أِٛٚ وأطذهبئٚ وٓؼبسكٚ ٖٓ خالٍ أداء ػ

 .ُظبحل اجلٔؼًُخ

  ذب٘ت ادلشبسًخ يف ازببر اُوشاساد اُيت رإدٌ ُزؼبسع ٓظبحل أو رىزٍ ثزُي. 

  بإلكظبذ ػٖ ادلظبحل س٘ىَبرؼجئخ منىرج اجلٔؼُخ اخلبص ث. 

  إلكظبذ ُشئُسٚ ادلجبشش ػٖ أٌ زبُخ رؼبسع ٓظبحل أو شجهخ رؼبسع ٓظبحل عبسئخ سىاء ًبٗذ ٓبُُخ أو ؿري ٓبُُخا. 

   ؿريٙ شلٖ َؼَٔ ُظبحل اجلٔؼُخػاإلثالؽ ػٖ أٌ زبُخ رؼبسع ٓظبحل هذ ر٘زح ػ٘ٚ أو ٖ. 

   ٍوخىدٙ، أو يف زبٍ عِت اجلٔؼُخ رُيروذمي ٓب َثجذ ئهنبء زبُخ رؼبسع ادلظبحل، يف زب. 

 

 ٓزغِجبد اإلكظبذ .6

ادلسإوُني اُز٘لُزَني وؿريْٛ ٖٓ ادلىظلني وادلزغىػني اُزوُذ اُزبّ ثبإلكظبذ  َزؼني ػًِ أػضبء رلِس اإلداسح و 6-0

سىاء اٗغىد ُِدٔؼُخ ػٖ احلبالد اُزبُُخ، زُثٔب اٗغجن، واحلظىٍ ػًِ ٓىاكوزهب يف ًَ زبُخ، زُثٔب اهزضذ احلبخخ، 

 :ػًِ رؼبسع كؼٍِ أو زلزَٔ ُِٔظبحل أّ ال

 ادلسإوٍ اُز٘لُزٌ وؿريْٛ ٖٓ ادلىظلني وادلزغىػني اإلكظبذ ػٖ أَخ وظبئق  رؼني ػًِ أػضبء رلِس اإلداسح و

  .َشـِىهنب، أو اسرجبط شخظٍ ذلْ ٓغ مجؼُخ أو ٓإسسخ خبسخُخ، سىاء ًبٗذ داخَ ادلٌِٔخ أّ خبسخهب

 ادلسإوٍ اُز٘لُزٌ وؿريْٛ ٖٓ ادلىظلني وادلزغىػني اإلكظبذ ػٖ أَخ زظض  ِس اإلداسح وَزؼني ػًِ أػضبء رل

 .رزؼبَٓ ٓغ اجلٔؼُخ أو رسؼً ُِزؼبَٓ ٓؼهباُيت  ٌُِٓخ ذلْ يف ادلإسسبد اُشحبُخ



 

                                            المملكت العربيت السعوديت

 مـنـطـقـت تــبــوك

 الجمعيت الخيريت للعمل التطوعي بمنطقت تبوك

     408 برقم اإلجتماعيت والتنميت العمل بوزارة مسجلت 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلسإوٍ اُز٘لُزٌ وؿريْٛ ٖٓ ادلىظلني وادلزغىػني اإلكظبذ ػٖ أَخ وظُلخ أو  َزؼني ػًِ أػضبء رلِس اإلداسح و

ٓظِسخ ٓبُُخ أو زظخ ٌُِٓخ زبض أٌ ٖٓ أكشاد أسشْٛ )اُىاُذإ واُضوخخ/اُضوخبد/اُضوج واألث٘بء/اُج٘بد( يف 

 .أَخ مجؼُبد أو ٓإسسبد سحبُخ رزؼبَٓ ٓغ اجلٔؼُخ أو رسؼً ُِزؼبَٓ ٓؼهب

  ذ ُِدٔؼُخ ادلسإوُني اُز٘لُزٌ وؿريْٛ ٖٓ ادلىظلني وادلزغىػني اإلكظب َزؼني ػًِ ًَ أػضبء رلِس اإلداسح و

واحلظىٍ ػًِ ٓىاكوزهب ػًِ أَخ زبُخ ديٌٖ إٔ ر٘غىٌ ػًِ رؼبسع زلظىس يف ادلظبحل. وزبضغ مجُغ ٛزٙ 

احلبالد ُِٔشاخؼخ واُزوُُْ ٖٓ هجَ رلِس ئداسح اجلٔؼُخ وازببر اُوشاس يف رُي. ػ٘ذ اٗزوبٍ ادلىظق ئىل وظُلخ 

ُي ٖٓ اُىظبئق اُيت سدبب ر٘غىٌ ػًِ رؼبسع يف سئبسُخ يف اجلٔؼُخ أو ئىل وظُلخ يف ئداسح أخشي أو ؿري ر

ادلظبحل، سدبب َزؼني ػًِ ادلىظق ئػبدح رؼجئخ منىرج رؼبسع ادلظبحل وأخالهُبد اُؼَٔ وثُبٕ اإلكظبذ يف ؿضىٕ 

َىٓب ٖٓ رـُري اُىظُلخ. ًٔب روغ ػًِ ػبرن اُشئُس ادلجبشش ُِٔىظق ٓسإوُُخ اُزأًذ ٖٓ هُبّ ادلىظق ثزؼجئخ  31

  .كظبذ ػًِ ضلى ربّاسزٔبسح اإل

 

َؼّشع اُزوظري يف اإلكظبذ ػٖ ٛزٙ ادلظبحل واحلظىٍ ػًِ ٓىاكوخ اجلٔؼُخ ػُِهب ادلسإوٍ اُز٘لُزٌ وؿريٙ ٖٓ  6-8

ادلىظلني وادلزغىػني ُإلخشاءاد اُزأدَجُخ عجوب ُ٘ظبّ اُؼَٔ واُزُ٘ٔخ االخزٔبػُخ يف ادلٌِٔخ اُؼشثُخ اُسؼىدَخ واُالئسخ 

  .خاألسبسُخ يف اجلٔؼُ

 

 

 

  روبسَش رؼبسع ادلظبحل .7

 . رؼبسع ادلظبحل  جل٘خرىدع مجُغ منبرج ئكظبذ أػضبء رلِس اإلداسح ُذي  7-0

 . اُز٘لُزَخ اإلداسحرىدع مجُغ منبرج ئكظبذ ٓىظلٍ أو ٓزغىػٍ اجلٔؼُخ ُذي  7-8

ُظبحل اجلٔؼُخ واُيت ر٘غىٌ َُوذّ ٓشاخغ زسبثبد اجلٔؼُخ اخلبسخٍ روشَشًا خبطًب ثبألػٔبٍ واُؼوىد ادلربٓخ  7-3

َُضٖٔ رُي ٓغ روشَشٙ اُس٘ىٌ  ػًِ ٓظِسخ ٓجبششح أو ؿري ٓجبششح ُؼضى اجملِس، زبٍ عِِت سئُِس رلِس اإلداسح، و

  .ألداء اجلٔؼُخ اُزٌ َوذٓٚ ُِدٔؼُخ اُؼٔىُٓخ



 

                                            المملكت العربيت السعوديت

 مـنـطـقـت تــبــوك

 الجمعيت الخيريت للعمل التطوعي بمنطقت تبوك

     408 برقم اإلجتماعيت والتنميت العمل بوزارة مسجلت 

 

 

 

 

 

 

 

َُؼشع ػًِ رلِس اإلداسح  7-4 َُىّضر رلبطَُ األػٔبٍ أو ُرظذس اإلداسح ادلخىُخ ثبدلشاخؼخ اُذاخُِخ روشَشًا س٘ىًَب 

  .اُؼوىد اُيت اٗغىد ػًِ ٓظِسخ دلىظلٍ اجلٔؼُخ وكوًب ُ٘ٔبرج اإلكظبذ ادلىدػخ ُذَهب

 

ِّ ٛزٙ اُسُبسخ ُرؼذ خضءًا ال َزدضأ ٖٓ اُىثبئن اُيت رشثظ اجلٔؼُخ ثبألشخبص اُؼبِٓني ُظبحلهب، كاٗٚ ال  زُث ئ

 .جيىص سلبُلَخ أزٌبٓهب واالُزضآبد اُىاسدح هبب

 

 رؼهذ وئهشاس .8

 ___________________  أهش وأرؼهذ أٗب ________________________ وثظليت

"، وث٘بء ػُِٚ اجلٔؼُخ اخلريَخ ُِؼَٔ اُزغىػٍ دب٘غوخ رجىىثأٗين هذ اعِؼذ ػًِ سُبسخ رؼبسع ادلظبحل اخلبطخ ثـ "

خظُخ ثغشَوخ ٓجبششح أو ٓجبششح ٓسزلُذا أواكن وأهش وأُزضّ دبب كُهب وأرؼهذ ثؼذّ احلظىٍ ػًِ أٌ ٌٓبست أو أسثبذ ش

ٖٓ ٓىهؼٍ ًؼضى رلِس ئداسح أو ٓىظق يف اجلٔؼُخ وثؼذّ اسزخذاّ أٌ ٓؼِىٓبد زبض اجلٔؼُخ أو أطىذلب أو ٓىاسدٛب 

 .ألؿشاضٍ اُشخظُخ أو أهبسيب أو أطذهبئٍ أو اسزـالذلب ألٌ ٓ٘لؼخ أخشي

 

 ..................................................... اُزىهُغ

 اُزبسَخ ....../...../........... ٛـ

  ادلىاكن ....../...../........... ّ

 

 

  



 

                                            المملكت العربيت السعوديت

 مـنـطـقـت تــبــوك

 الجمعيت الخيريت للعمل التطوعي بمنطقت تبوك

     408 برقم اإلجتماعيت والتنميت العمل بوزارة مسجلت 

 

 

 

 

 

 

 

 (: منىرج ئكظبذ ٓظِسخ0ِٓسن )

 

 مجؼُخ أو ٓإسسخ سحبُخ رزؼبَٓ ٓغ اجلٔؼُخ؟ َٛ سبِي أٌ ٓظِسخ ٓبُُخ يف أٌ

 ٗؼْ

 ال 

 

ٌَُّ ٓظِسًخ ٓبًُُخ ٌُُّ كشٍد ٖٓ أكشاد ػبئِزي أ ٌُِّ  َٛ ديِي أ  مجؼُخ أو ٓإسسخ سحبُخ رزؼبَٓ ٓغ اجلٔؼُخ؟يف أ

 ٗؼْ

 ال

 

ٌُِّ ػَٔ ذببسٌ أو يف زبُخ اإلخبثخ ث٘ؼْ ػًِ أٌ ٖٓ األسئِخ اُسبثوخ، ك أٗٚ جيت ػُِي اإلكظبذ ػٖ اُزلبطَُ اخلبطخ ثزِٔي أ

ٌٍُّ ٖٓ أكشاد ػبئِزي. ٌُِّ أػٔبٍ ذببسَخ ٖٓ هجِي أو ٖٓ هجَ أ  وخىد ٓظِسخ ٓبُُخ يف أ

 

اإلطذاس ربسَخ     

 اذلدشٌ

    ربسَخ اإلطذاس ادلُالدٌ

ٗىع  اسْ اُ٘شبط

 اُ٘شبط

سهْ اُسدَ  ادلذَ٘خ

أو سخظخ 

 اُؼَٔ

َٛ زظِذ  اُس٘خ اُشهش اُُىّ اُس٘خ اُشهش اُُىّ

ػًِ 

ٓىاكوخ 

 اجلٔؼُخ؟

َٛ رشرجظ اُششًخ 

ثؼالهخ ػَٔ ٓغ 

 اجلٔؼُخ؟

 ادلظِسخ ادلبُُخ اإلمجبُُخ

)%( 

             

 

 أو ُذَي ػضىَخ ٓ٘ظًجب )ٓثَ ٓ٘ظت ػضى يف رلِس ئداسح أو جل٘خ أو أٌ خهخ أخشي( أو رشبسى يف أػٔبٍ أو أٗشغخَٛ رزوِذ  

ِّ خهخ أخشي ؿري   اجلٔؼُخُذي أ

 ٗؼْ

 ال

 

 

 



 

                                            المملكت العربيت السعوديت

 مـنـطـقـت تــبــوك

 الجمعيت الخيريت للعمل التطوعي بمنطقت تبوك

     408 برقم اإلجتماعيت والتنميت العمل بوزارة مسجلت 

 

 

 

 

 

 

 

َٛ َزوِذ أٌ ٖٓ أكشاد أسشري )اُىاُذإ/اُضوخخ/اُضوخبد/اُضوج/األث٘بء واُج٘بد( ٓ٘ظًجب )ٓثَ ٓ٘ظت ػضى يف رلِس ئداسح أو 

ٌِّ خهخ أخشي ؿري  أو أٗشغخ أو ُذَٚ ػضىَخ يف شبسى يف أػٔبٍَجل٘خ أو أٌ خهخ أخشي( أو   اجلٔؼُخ؟أ

 ٗؼْ

 ال

 

أٗٚ جيت ػُِي اإلكظبذ ػٖ اُزلبطَُ اخلبطخ ثشـَ أٌ ٓ٘ظت و / أو اُسبثوخ، كيف زبُخ اإلخبثخ ث٘ؼْ ػًِ أٌ ٖٓ األسئِخ 

ٌُِّ أػٔبٍ خبسخُخ )ٓغ ششًبء  ٌٍُّ ٖٓ أكشاد ػبئِزياجلٔؼُخادلشبسًخ يف أ  .، احلٌىٓخ أو اُوغبع اخلبص( ٖٓ هجِي أو ٖٓ هجَ أ

 

اسْ 

 اجلهخ 

ٗىع 

 اجلهخ

َٛ رشرجظ  ادلذَ٘خ

اجلهخ ثؼالهخ 

ػَٔ ٓغ 

 اجلٔؼُخ؟

زظِذ ػًِ َٛ 

ٓىاكوخ 

 اجلٔؼُخ؟

طبزت 

 ادل٘ظت 

َٛ رزسظَ ػًِ ٌٓبست ٓبُُخ  ادل٘ظت

 ٗظري رىُُي ٛزا ادل٘ظت؟

        

 

َٛ هذٓذ ُي أو ألٌ أزذ ٖٓ أكشاد ػبئِزي ٛذَخ أو أًثش ٖٓ خهخ خبسج اجلٔؼُخ وذلب طِخ زبُُخ أو ٓسزوجُِخ ثبجلٔؼُخ 

 سىاء هجِزهب أّ مل روجِهب؟

 ٗؼْ

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            المملكت العربيت السعوديت

 مـنـطـقـت تــبــوك

 الجمعيت الخيريت للعمل التطوعي بمنطقت تبوك

     408 برقم اإلجتماعيت والتنميت العمل بوزارة مسجلت 

 

 

 

 

 

 

 

ٌٍُّ اذلذَخ ػ٘ذ هجىذلب ٖٓ ٗٚ جيت ػُِي اإلكظبذ ػٖ رلبطَُ زبُخ اإلخبثخ ث٘ؼْ ػًِ اُسإاٍ اُسبثن، كا يف هجِي أو ٖٓ هجَ أ

 .ٖٓ أكشاد ػبئِزي

 

ربسَخ روذمي اذلذَخ   

 اذلدشٌ

ربسَخ روذمي اذلذَخ 

 ادلُالدٌ

    

اسْ 

ٓوذّ 

 اذلذَخ

 َٛ اُس٘خ اُشهش اُُىّ اُس٘خ اُشهش اُُىّ اجلهخ

هجِذ 

 اذلذَخ؟

 َٛ

رشرجظ 

اجلهخ 

ثؼالهخ 

ػَٔ ٓغ 

 اجلٔؼُخ؟

هُٔخ اذلذَخ  ٗىع اذلذَخ

 روذَشَب

            

 

 

 أهش أٗب ادلىهغ أدٗبٙ أٗب مجُغ ادلؼِىٓبد أػالٙ زلذثخ وطسُسخ وٓزٔبشُخ ٓغ سُبسخ رؼبسع ادلظبحل ادلؼزٔذح ٖٓ اجلٔؼُخ.

 

 االسْ:

 ادلسًٔ اُىظُلٍ:

 اُزبسَخ:

 اُزىهُغ

 

     


