
 

 

 طلبات العطْٓ٘  آلٔ٘ إدارٗ

 يف اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘

 

 

 

 

 

 

 



 استنارٗ طلب عطْٓ٘ باجلنعٔ٘ اخلريٓ٘ لتحفٔظ القزآٌ الكزٓه مبحافظ٘ القْٓعٔ٘
 

 

 االسه رباعٕ : .......................................................... تارٓخ املٔالد :        /             /            

 ....................................... عيْاٌ العنل : .............املَي٘ :.....................جَ٘ العنل : ..........    

 ٍـ        مصدرٍا : ...........................11رقه البطاق٘ الشخصٔ٘ : )                                    (   تارخيَا :       /         /           

............... رقه اجلْال : ...........................    مكاٌ اإلقام٘ : ............................ احلٕ : ........   

 .......... الربٓد اإللكرتّىٕ : ................................................العيْاٌ الربٓدٖ : .......................

 ميتسب        أرغب االىطناو لعطْٓ٘ اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ :    ىْع العطْٓ٘ :                   عامل                                       -

 ّقد اطلعت علٙ أحكاو العطْٓ٘ باجلنعٔ٘ الْاردٗ خلف الْرق٘ ّما تطنيتُ مً شزّط للعطْٓ٘ ّاستنزارٍا .  

 

 االسه : ................................................                                                                                                                            

 التْقٔع : ...............................................                                                                                                                           

 ٍـ11/      /         التارٓخ :                                                                                                                                             

 خاص باجلنعٔ٘  
 

 ٍـ11قزر دللس إدارٗ اجلنعٔ٘ يف جلستُ رقه )                     ( ّتارٓخ :              /            /                   

 عدو قبْل العطْٓ٘                                    قبْل عطْٓ٘ املذكْر بعالُٔ                  

 ّسجل يف سجل العطْٓ٘ بزقه : .................................    عطْ : ....................................... 

 

 رئٔس دللس اإلدارٗ                                                   ا خلته                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                

 التْقٔع : ..............................................                                                                                                              

 

 



 " اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ يفعطْٓ٘  اعتذار عًاستنارٗ " 

 

 اخلريٓ٘ لتحفٔظ القزآٌ الكزٓه مبحافظ٘ القْٓعٔ٘                         سلنُ اهلل ،،سعادٗ رئٔس اجلنعٔ٘ 

 السالو علٔكه ّرمح٘ اهلل ّبزكاتُ     ّبعد :

 بٔاىات العطْٓ٘

  االسه

  السجل املدىٕ

  رقه العطْٓ٘  تارٓخ بدآ٘ العطْٓ٘

  التْاصل

أعالٙ بعدّ زغبيت يف االضتُساز يف عض١ٜٛ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ بطبب   ٞأؾٝدنِ أْا املٛضخ١ بٝاْات

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

 ايتٛقٝع : ......................................                                . ايتٛؾٝل ٚأمت٢ٓ يهِ ٚدتُٝع األعضا٤

 

 –قزار دللس اإلدارٗ   -                                     :      الستخداو اجلنعٔ٘ 

كاط إضٖـ  14يكد قسز زتًظ اإلداز٠ يف جًطت٘ زقِ )            (  ٚتازٜذ       /        /       

 عض١ٜٛ املرنٛز٠ أعالٙ .

 رئٔس اجلنعٔ٘                                                                                                   

 



 " ٘ مً اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘استنارٗ إسال٘ عطْٓ" 

 سلنُ اهلل ،،               سعادٗ رئٔس اجلنعٔ٘ اخلريٓ٘ لتحفٔظ القزآٌ الكزٓه مبحافظ٘ القْٓعٔ٘          

 السالو علٔكه ّرمح٘ اهلل ّبزكاتُ     ّبعد :

 ْأٌَ اطالع ضعادتهِ ٚايتٛجٝ٘ مبا تسْٚ٘ حٝاٍ إشاي١ عض١ٜٛ املٛضح بٝاْات٘ أدْاٙ

 ( .  ............................................................................................................................................................بطبب )  

 بٔاىات العطْٓ٘

  االسه

  السجل املدىٕ

  رقه العطْٓ٘  تارٓخ بدآ٘ العطْٓ٘

  التْاصل

 . ٚاهلل حيؿعهِ ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘

 

 ٍـ11             /        /     التارٓخ :                                                  التْقٔع :                 ..........................................................مدٓز اجلنعٔ٘ : 

 

 –لس اإلدارٗ قزار دل  -                                                 الستخداو اجلنعٔ٘ : 

ٖـ  إشاي١ عض١ٜٛ 14يكد قسز زتًظ اإلداز٠ يف جًطت٘ زقِ )            (  ٚتازٜذ       /        /       

 املرنٛز أعالٙ .

 رئٔس اجلنعٔ٘                                                                                                   

 



 لعطْٓ٘ دللس اإلدارْٗج  طلب تزشٔ  من

 باجلنعٔ٘ اخلريٓ٘ لتحفٔظ القزآٌ الكزٓه مبحافظ٘ القْٓعٔ٘

 

              ..............   امل١ٓٗ : ............................... ...............اضِ ايعضٛ زباعًٝا : ................................................

ٖـ                                                          14     /           تازخيٗا :        /         ......................................................زقِ ايبطاق١ : ...........

ٖـ                                                                   14       /           /         ........    تازٜذ ايعض١ٜٛ :     ..........................زقِ ايعض١ٜٛ : ..........

ٖـ                                         14ق١ُٝ االشرتاى ايطٟٓٛ : ...................................... تازٜذ تطدٜد االشرتاى :        /     /    

 ................................................  جٛاٍ : ...............................................   ت : ...........ايعٓٛإ : .......

 فطٔل٘ / رئٔس دللس إدارٗ اجلنعٔ٘                                                         سلنُ اهلل ،، 

 ّبعد :السالو علٔكه ّرمح٘ اهلل ّبزكاتُ .. 

ع٢ً ايرتشٝح يعض١ٜٛ زتًظ إداز٠       بعدّ َٛاؾكيت            مبٛاؾكيت                 :أبًػهِ 

 يف اجتُاع ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايرٟ ضٝعكد بٗرا ايػسض  . ادتُع١ٝ

 امسٞ إىل قا١ُ٥ املسشخني  بعدّ إدزاج                بإدزاج        آًَني اختاذ ايالشّ  

 ..................................................................ايتٛقٝع :            ٖـ      14ايتازٜذ :      /       /      
  

 -الستعنال اجلنعٔ٘ الزمسٕ :

 غري صحٔح٘                      ّبالتالٕ :                     ٔح٘                      صح                 إٌ البٔاىات املْضح٘ بعالُٔ     

 .....................................عدّ ايرتشٝح           ٚذيو بطبب :          ايرتشٝح           ؾإْ٘ حيل ي٘:

 تصدٓق رئٔس  اجلنعٔ٘                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 .......................التْقٔع :                                                                                                                                   



 العطْٓ٘أحكاو 

 :العاشزٗ املادٗ 

 شسيف.-ؾدسٟ-َٓتطب-عاٌَ:  ٖٚٞ أزبع١ أْٛاعإىل  ادتُع١ٝ يف ايعض١ٜٛ تتٓٛع-1

 ايرتشح املطتخدث١ ايعضٜٛات أْٛاع َٔ ألٟ حيل ٚال يًعض١ٜٛ، أخس٣ أْٛاع اضتخداث يًحُع١ٝ جيٛش-2

  ايعضٜٛات . تًو مبٛجب اإلداز٠ زتًظ يعض١ٜٛ

 .( َؿتٛح١) ادتُع١ٝ يف ايعض١ٜٛ-3

 :احلادٓ٘ عشزٗ املادٗ 

ذا اشرتى يف تأضٝظ ادتُع١ٝ، أٚ ايتخل بٗا بعد قٝاَٗا ٚقبٌ زتًظ إ ادتُع١ٝ يف عاَاًل ايعضٛ ٜهٕٛ-1

 املُازضني يتدصص ادتُع١ٝ.اإلداز٠ عضٜٛت٘، ٚنإ َٔ املتدصصني أٚ املٗتُني أٚ 

 :ادتُع١ٝ يف ايعاٌَ ايعضٛ ع٢ً جيب-2

 ( زٜاٍ.300 دؾع اشرتاى ضٟٓٛ يف ادتُع١ٝ َكدازٙ )-أ

 ايتعإٚ َع ادتُع١ٝ َٚٓطٛبٝٗا يتخكٝل أٖداؾٗا.-ب

 عدّ ايكٝاّ بأٟ أَس َٔ شأْ٘ إٔ ًٜخل ضسزًا بادتُع١ٝ.-ج

 االيتصاّ بكسازات ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ.-د

 :ٜأتٞ َا ايعاٌَ يًعضٛ حيل-3

 االشرتاى يف أْشط١ ادتُع١ٝ.-أ

االطالع ع٢ً َطتٓدات ادتُع١ٝ ٚٚثا٥كٗا َٚٓٗا ايكسازات ايصادز٠ يف ادتُع١ٝ ضٛا٤ ناْت َٔ ادتُع١ٝ -ب

 ايع١َُٝٛ أٚ زتًظ اإلداز٠ أٚ املدٜس ايتٓؿٝرٟ أٚ غريِٖ.

ادتُع١ٝ ٚقبٌ عسضٗا ع٢ً ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ  االطالع ع٢ً املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ يًحُع١ٝ َٚسؾكاتٗا يف َكس-ج

 بٛقت ناف.

 حضٛز ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ.-د

 ايتصٜٛت ع٢ً قسازات ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ إذا أَض٢ ضت١ أشٗس َٔ تازٜذ ايتخاق٘ بادتُع١ٝ.-ٖـ

 تًكٞ املعًَٛات األضاض١ٝ عٔ ْشاطات ادتُع١ٝ بشهٌ دٚزٟ.-ٚ

 يف َكس ادتُع١ٝ.االطالع ع٢ً احملاضس ٚاملطتٓدات املاي١ٝ -ش

% َٔ األعضا٤ ايرٜٔ هلِ حل حضٛز 25دع٠ٛ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكاد الجتُاع غري عادٟ بايتضأَ َع -ح

 ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ.



اطب ادتُع١ٝ خبطاب ٜصدز َٓ٘ ٜٛجٗ٘ إىل زتًظ اإلداز٠، ٚيًحُع١ٝ إٔ ختاطب ايعضٛ يًعضٛ إٔ خي-ط

اجملًظ ٜطًِ إىل ايعضٛ شدصًٝا، أٚ ٜسضٌ ي٘ عرب أٟ َٔ  خبطاب ٜصدز َٔ زتًظ اإلداز٠ أٚ ممٔ ٜؿٛض٘

 عٓاٜٚٓ٘ املكٝد٠ يف ضحٌ ايعض١ٜٛ.

 .ايع١َُٝٛ ادتُع١ٝ حضٛز يف يتُجًٝ٘ األعضا٤ ألحد نتاب١ً اإلْاب١-ٟ

ايرتشح يعض١ٜٛ زتًظ اإلداز٠، ٚذيو بعد َد٠ً ال تكٌ عٔ ضت١ أشٗس َٔ تازٜذ ايتخاق٘ بادتُع١ٝ ٚضدادٙ -ى

 االشرتاى.

 ادتٛاب تكدِٜ ٜؿٛض٘ َٔ أٚ اإلداز٠ زتًظ ٚع٢ً َتاح١، ٚض١ًٝ أٟ عرب ادتُع١ٝ شتاطب١ ايعاٌَ يًعضٛ-4

 .ايعض١ٜٛ ضحٌ يف املكٝد عٓٛاْ٘ عرب أٚ ذاتٗا ايٛض١ًٝ عرب

 الثاىٔ٘ عشزٗ :املادٗ 

يف ادتُع١ٝ إذا تكدّ بطًب عض١ٜٛ يًحُع١ٝ ٚظٗس عدّ اْطبام أحد شسٚط ايعض١ٜٛ  َٓتطًبا ايعضٛ ٜهٕٛ-1

 ايعا١ًَ عًٝ٘ ٚصدز قساز َٔ زتًظ اإلداز٠ بكبٛي٘ عضًٛا َٓتطبًا، أٚ تكدّ بطًب ايعض١ٜٛ َٓتطًبا.

 :ادتُع١ٝ يف املٓتطب ايعضٛ ع٢ً جيب-2

 ( زٜاٍ.25) َكدازٙ ادتُع١ٝ يف ضٟٓٛ اشرتاى دؾع-أ

 ُع١ٝ َٚٓطٛبٝٗا يتخكٝل أٖداؾٗا.ادت َع ايتعإٚ-ب

 .بادتُع١ٝ ضسزًا ًٜخل إٔ شأْ٘ َٔ أَس بأٟ ايكٝاّ عدّ-ج

 .ايع١َُٝٛ ادتُع١ٝ بكسازات االيتصاّ-د

 يًعضٛ املٓتطب َا ٜأتٞ: حيل-3

 االشرتاى يف أْشط١ ادتُع١ٝ.-أ

 تًكٞ املعًَٛات األضاض١ٝ عٔ ْشاطات ادتُع١ٝ بشهٌ دٚزٟ نٌ ض١ٓ َاي١ٝ.-ب

 االطالع ع٢ً َطتٓدات ادتُع١ٝ ٚٚثا٥كٗا.-ج

 ادتٛاب تكدِٜ ٜؿٛض٘ َٔ أٚ اإلداز٠ زتًظ ٚع٢ً َتاح١، ٚض١ًٝ أٟ عرب ادتُع١ٝ شتاطب١ املٓتطب يًعضٛ-د

 ايعض١ٜٛ . ضحٌ يف املكٝد عٓٛاْ٘ عرب أٚ ذاتٗا ايٛض١ًٝ عرب

 :ٗعشزالثالث٘ املادٗ 

ًٛا ٜهٕٛ-1 ١ ؾٝٗا ْعري َطاُٖت٘ ؾدسٜ عض١ٜٛ َٓخ٘ ايع١َُٝٛ ادتُع١ٝ تس٣ َٔ ادتُع١ٝ يف ؾدسًٜا عض

 املاد١ٜ أٚ املع١ٜٛٓ يًحُع١ٝ.

 .اجملًظ اجتُاعات حضٛز ايؿدسٟ يًعضٛ حيل ال-2



 ايع١َُٝٛ ادتُع١ٝ حضٛز ٚال ٚٚثا٥كٗا ادتُع١ٝ َطتٓدات َٔ ٟأ ع٢ً االطالع طًب ايؿدسٟ يًعضٛ حيل ال-3

 .االْعكاد صخ١ حبضٛزٙ ٜجبت ٚال اإلداز٠، زتًظ يعض١ٜٛ ْؿط٘ تسشٝح ٚال

ايؿدسٟ شتاطب١ ادتُع١ٝ عرب أٟ ٚض١ًٝ َتاح١، ٚع٢ً زتًظ اإلداز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ تكدِٜ ادتٛاب  يًعضٛ-4

 عرب ايٛض١ًٝ ذاتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ املكٝد يف ضحٌ ايعض١ٜٛ.

 :ٗ عشز الزابع٘املادٗ 

ًٛا ٜهٕٛ-1  ْعري اإلداز٠ مبحًظ شسؾ١ٝ عض١ٜٛ َٓخ٘ ايع١َُٝٛ ادتُع١ٝ تس٣ َٔ ادتُع١ٝ يف شسؾًٝا عض

  زتاٍ عٌُ ادتُع١ٝ.يف متٝصٙ

 .ايتصٜٛت حل ي٘ ٜهٕٛ إٔ دٕٚ اجملًظ اجتُاعات يف ايشسيف ايعضٛ دع٠ٛ اإلداز٠ جملًظ جيٛش-2

ال حيل يًعضٛ ايشسيف طًب حضٛز ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚال تسشٝح ْؿط٘ يعض١ٜٛ زتًظ اإلداز٠ ٚال ٜجبت -3

 .زتًظ اإلداز٠حبضٛزٙ صخ١ اْعكاد 

أٟ ٚض١ًٝ َتاح١، ٚع٢ً زتًظ اإلداز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ تكدِٜ ادتٛاب  عرب ادتُع١ٝ شتاطب١ ايشسيف يًعضٛ-4

 . عرب ايٛض١ًٝ ذاتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ املكٝد يف ضحٌ ايعض١ٜٛ

 : ٗ عشزاخلامس٘ املادٗ 

ٚال حيل ي٘   جيب ع٢ً نٌ عضٛ يف ادتُع١ٝ إٔ ٜدؾع االشرتاى احملدد حطب ْٛع ايعض١ٜٛ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، 

 ممازض١ أٟ َٔ حكٛق٘ يف حاي١ إخالي٘ بطداد االشرتاى، ٚتهٕٛ أحهاّ االشرتاى حطب اآلتٞ:

َٚا ٜكسزٙ زتًظ ٜؤد٣َّ اشرتاى ايعض١ٜٛ َس٠ يف ايط١ٓ، أٚ بٓا٤ ع٢ً جدٚي١ شٗس١ٜ ٚحطب طًب ايعضٛ -1

 اإلداز٠، َع َساعا٠ اآلتٞ:

 .املاي١ٝ ايط١ٓ ْٗا١ٜ قبٌ ايطٟٓٛ االشرتاى أدا٤ ٚجٛب-أ

 ٜعؿ٢ ايعضٛ َٔ ضداد املبايؼ املطتخك١ عًٝ٘ يف ادتُع١ٝ يف حاٍ اْتٗا٤ عضٜٛت٘ بٗا. -ب

ْطب١ َا ٜٛاشٟ املد٠ إذا اْضِ أحد األعضا٤ إىل ادتُع١ٝ خالٍ ايط١ٓ املاي١ٝ، ؾال ٜؤدٟ َٔ االشرتاى إال  -2

 املتبك١ٝ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ يًحُع١ٝ.

 جيٛش يًُحًظ إَٗاٍ أعضا٤ ادتُع١ٝ غري املطددٜٔ إىل َٛعد اْعكاد أقسب مجع١ٝ ع١َُٝٛ.-3

 : ٗعشزالسادس٘ املادٗ 

 تصٍٚ صؿ١ ايعض١ٜٛ عٔ ايعضٛ بكساز َطبب ٜصدز َٔ زتًظ اإلداز٠ ٚذيو يف أٟ َٔ اذتاالت اآلت١ٝ:

االْطخاب َٔ ادتُع١ٝ، ٚذيو بٓا٤ ع٢ً طًب خطٞ ٜكدَ٘ ايعضٛ إىل زتًظ اإلداز٠، ٚال حيٍٛ ذيو دٕٚ -1

 حل ادتُع١ٝ يف َطايبت٘ بأٟ َطتخكات عًٝ٘ أٚ أَٛاٍ تهٕٛ حتت ٜدٜ٘.

 ايٛؾا٠.-2



 ط ايعض١ٜٛ.إذا ؾكد شسطًا َٔ شسٚ-3

َٔ اذتاالت اآلت١ٝ ٚحطب تكدٜس إذا صدز قساز َٔ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ بطخب ايعض١ٜٛ، ٚذيو يف أٟ -4

 ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ:

 إذا أقدّ ايعضٛ ع٢ً تصسف َٔ شأْ٘ إٔ ًٜخل ضسزًا َادًٜا أٚ أدبًٝا بادتُع١ٝ.-أ

 إذا قاّ ايعضٛ باضتػالٍ عضٜٛت٘ يف ادتُع١ٝ يػسض شدصٞ.-ب

 عشس٠. ط١ارتاَإذا تأخس ايعضٛ عٔ أدا٤ االشرتاى عٔ َٛعد اضتخكاق٘ ٚؾًكا ملا ٚزد يف املاد٠ -5

 : ٗعشز السابع٘املادٗ 

عشس٠ َٔ ٖرٙ  ايطادض١( َٔ املاد٠ 5( ٚ)4( ٚ)3جيب ع٢ً زتًظ اإلداز٠ يف حاالت شٚاٍ ايعض١ٜٛ زقِ )-1

 ايال٥خ١ إبالؽ َٔ شايت عضٜٛت٘ خطًٝا بصٚاٍ عضٜٛت٘ ٚحك٘ باالعرتاض.

اإلداز٠ يسد ايعض١ٜٛ إيٝ٘، ٚع٢ً جيٛش يًعضٛ بعد اْتؿا٤ ضبب شٚاٍ ايعض١ٜٛ إٔ ٜكدّ طًبًا إىل زتًظ -2

 اجملًظ إٔ ٜبت يف ايطًب بكساز َطبب ٜٚبًػ٘ إىل ايعضٛ.

ال جيٛش يًعضٛ أٚ َٔ شايت عضٜٛت٘ ٚال يٛزثت٘ املطايب١ باضرتداد أٟ َبًؼ دؾع٘ ايعضٛ يًحُع١ٝ ضٛا٤ نإ -3

 اشرتانًا أٚ ٖب١ً أٚ تربعًا أٚ غريٖا.

 :العشزٌّ املادٗ 

يٓعس يف طًب ايعض١ٜٛ يًحُع١ٝ ٚايبت ؾٝ٘، ٜٚتعاٌَ َع ايطًب ٚؾكًا يًخاالت ٚايشسٚط خيتص زتًظ اإلداز٠ با

 اآلت١ٝ:

 إذا نإ طايب ايعض١ٜٛ شدصًا َٔ ذٟٚ ايصؿ١ ايطبٝع١ٝ ؾٝشرتط ؾٝ٘ اآلتٞ:-1

 إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٟ ادتٓط١ٝ.-أ

 ٜكٌ عُسٙ عٔ ايجا١َٓ عشس٠. أال-ب

 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ. -ج

 ايطري٠ ٚايطًٛى.إٔ ٜهٕٛ حطٔ -د

 ٜهٕٛ قد صدز حبك٘ حهِ ْٗا٥ٞ بإداْت٘ يف جسمي١ شت١ً بايشسف أٚ األَا١ْ، ٚمل ٜسدَّ ي٘ اعتبازٙ. أال-ٖـ

 االيتصاّ بطداد اشرتاى ايعض١ٜٛ.-ٚ

إٔ ٜكدّ طًبًا يالْضُاّ ٜتضُٔ امس٘ حطب ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚيكب٘، ٚضٓ٘ ٚجٓطٝت٘ ٚزقِ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ -ش

ت٘، ٚبٝاْات ايتٛاصٌ مبا ٜشٌُ ايربٜد اإليهرتْٚٞ ٚزقِ اهلاتـ ادتٛاٍ، ٜٚسؾل بطًب٘ صٛز٠ ٚستٌ إقاَت٘ َٚٗٓ

 َٔ ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ.



ؿ١ االعتباز١ٜ َٔ ادتٗات األ١ًٖٝ أٚ ارتاص١ ؾٝشرتط ؾٝ٘ إذا نإ طايب ايعض١ٜٛ شدصًا َٔ ذٟٚ ايص-2

 اآلتٞ:

 إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٜا.-أ

 االيتصاّ بطداد اشرتاى ايعض١ٜٛ.-ب

ٜكدّ طًبًا يالْضُاّ ٜتضُٔ امس٘ حطب ايٛثٝك١ ايسمس١ٝ ٚجٓطٝت٘ ٚزقِ ايتطحٌٝ أٚ ايرتخٝص ٚعٓٛاْ٘  إٔ-ج

ايٛطين، ٚبٝاْات ايتٛاصٌ مبا ٜشٌُ ايربٜد اإليهرتْٚٞ ٚزقِ اهلاتـ، ٜٚسؾل بطًب٘ صٛز٠ َٔ ايطحٌ ايتحازٟ 

 ذتانِ ي٘، ٜٚهٕٛ ضازٟ املؿعٍٛ.أٚ ايرتخٝص أٚ صو ايٛقؿ١ٝ، أٚ َا ٜجبت حايت٘ ايٓعا١َٝ ٚؾكًا يًٓعاّ ا

١ٜٛ ايشدص َٔ إٔ ٜعني ممجاًل ي٘ َٔ ذٟٚ ايصؿ١ ايطبٝع١ٝ، ٚجيب إٔ تتٛؾس ؾٝ٘ ايشسٚط ايٛاجب١ يف عض-د

 . ذٟٚ ايصؿ١ ايطبٝع١ٝ

 

 

 

 

 اآللٔ٘ ضنً الالئح٘ األساسٔ٘اعتندت ٍذِ 

 ٍـ14/9/1111 ( ّتارٓخ 104 دللس اإلدارٗ رقه )يف ذلطز  



 تاريذ العضوية ٌوع العضوية
رقي 

 العضوية
 ً االشي

 الشيذ / حمىد بَ عبدالرمحَ بَ عبداهلل اهلومين 0 0419-ذو القعدة-10 عضو عاون
0 

 عبدالعسيس بَ عبداهلل الصمطاُالشيذ / عبداهلل بَ  2 0419-ذو القعدة-10 عضو عاون
2 

 حمىد بَ شعد بَ ٌاصر الشواي اهلومين 3 0419-ذو القعدة-10 عضو عاون
3 

 عبداهلل بَ إبراِيي بَ حمىد الصعداُ 4 0419-ذو القعدة-10 عضو عاون
4 

 شعود بَ عبداهلل بَ إبراِيي العضفور 5 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
5 

 القىيشعبدالعسيس بَ عبداهلل بَ حمىد  6 0419-احلجةذو -10 عضو عاون
6 

 شعد بَ عبداهلل بَ قىيش اهلومين 7 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
7 

 عبدالرمحَ بَ عبداهلل بَ شعد القىيش اهلومين 8 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
8 

 محد بَ عبداهلل بَ ٌاصر العومير 01 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
9 

 شعد بَ عبدالعسيس بَ شعد المّيب 00 0419-ذو احلجة-10 عاونعضو 
01 

 الشيذ / عبداهلل بَ عبدالرمحَ بَ عبدالعسيس احلضييب 5 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
00 

 شعود بَ شعد بَ عبداهلل اهلومين 02 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
02 

 الشواي اهلومينحمىد بَ شعود بَ حمىد  04 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
03 

 حمىد بَ شعد الدليبح الصّمي 20 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
04 

 بداح بَ عبداهلل بَ شعد البداح 06 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
05 

 شعد بَ شعود بَ حمىد الشقرياُ 08 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
06 

 بَ جباد آه شعد القحطاٌي الشيذ / شعيد بَ عبداهلل 09 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
07 

 عبدالعسيس بَ إبراِيي التوجيري 21 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
08 

 

 سجل أعضاء الجمعية العمومية )محدث(    
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 إبراِيي بَ عبداهلل بَ حميىيد اهلومين 07 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
09 

 عبدالعسيس بَ شعود بَ حمىد الشواي اهلومين 03 0419-ذو احلجة-10 عضو عاون
21 

 عبدالعسيس بَ حمىد بَ عبدالعسيساهلومين 22 0407-االوىلمجادى -12 عضو عاون
20 

 عبداهلل بَ ٌاصر بَ عبداهلل العريفي 29 0421-رجب-27 عضو عاون
22 

 شعد بَ عبداهلل بَ جربيَ اجلربيَ 23 0421-رجب-27 عضو عاون
23 

 عبدالعسيس بَ حمىد بَ شعداُ اجلٍاحي اخلالدي 24 0421-رجب-27 عضو عاون
24 

 حمىد بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس اجلٍاحي 32 0421-رجب-27 عاونعضو 
25 

 اهلومينحمىد بَ عبداهلل بَ حمىد  26 0421-رجب-27 عضو عاون
26 

 إبراِيي بَ شعود بَ حمىد اهلومين 28 0421-رجب-27 عضو عاون
27 

 الشيذ / عبدالعسيس بَ شعود بَ حمىد اهلومين 31 0421-رجب-27 عضو عاون
28 

 شعد بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس اجلٍاحي 30 0421-رجب-27 عضو عاون
29 

 عبدالرمحَ بَ شعود بَ حمىد اهلومين 27 0421-رجب-27 عضو عاون
31 

 عبدالرمحَ بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس اجلٍاحي 33 0420-ذو القعدة-29 عضو عاون
30 

 الشقرياُإبراِيي بَ شعود بَ حمىد  34 0422-حمرً-10 عضو عاون
32 

 محد بَ عبدالعسيس بَ عبداهلل بَ محادة اجلربيَ 36 0422-صفر-13 عضو عاون
33 

 حمىد بَ عبداهلل بَ حمىد الوحر العريفي 37 0422-صفر-13 عضو عاون
34 

 شعد بَ عبداهلل بَ شعد املطوع اجلربيَ 38 0422-صفر-13 عضو عاون
35 

 محد بَ حمىد بَ محد الربيعْ 39 0422-ربيع االوه-23 عضو عاون
36 

 عبدالرمحَ بَ شعود بَ ٌاصر الطيار 41 0422-شواه-23 عضو عاون
37 



 محد بَ عبداهلل بَ حمىد العريفي اجلربيَ 40 0423-رجب-17 عضو عاون
38 

 الدكتور / شعد بَ عبداهلل بَ شعد العريفي 42 0424-رجب-22 عضو عاون
39 

 حمىد بَ شعد بَ عبدالرمحَ بَ محيد 52 0424-ذو القعدة-24 عضو عاون
41 

 عبدالرمحَ بَ حمىد بَ عبدالرمحَ اهلومين 50 0424-ذو القعدة-24 عضو عاون
40 

 عبدالعسيس بَ حمىد بَ محيد احلىيد 49 0424-ذو القعدة-24 عضو عاون
42 

 حمىد بَ عمي بَ ٌاصر اخلتالُ 48 0424-ذو القعدة-24 عضو عاون
43 

 عىر بَ عبداهلل بَ حمىد المّيب 47 0424-القعدة ذو-24 عضو عاون
44 

 عبداهلل بَ شعود بَ حمىد الشقرياُ 44 0424-ذو القعدة-24 عضو عاون
45 

 عبدالعسيس بَ إبراِيي بَ عبدالعسيس المّيب 46 0424-ذو القعدة-24 عضو عاون
46 

 عبدالعسيس بَ شعد بَ حمىد اهلومين 53 0424-ذو القعدة-24 عضو عاون
47 

 شعد بَ عبداهلل بَ حمىد القىيسي 45 0424-ذو القعدة-24 عضو عاون
48 

 شعد بَ عبدالرمحَ بَ عبداهلل اهلومين 54 0425-ربيع االوه-15 عضو عاون
49 

 خالد بَ حمىد بَ شعداُ اخلالدي 55 0426-ربيع االوه-10 عضو عاون
51 

 عبدالرمحَ احلضاُعبداهلل بَ صاحل بَ  56 0426-ربيع االوه-27 عضو عاون
50 

 حمىد بَ عبداهلل بَ حمىد اجلربيَ 57 0426-ربيع االوه-27 عضو عاون
52 

 عبدالرمحَ بَ شعد بَ حمىد القىيش اهلومين 58 0428-صفر-26 عضو عاون
53 

 ٌاصر بَ حمىد بَ ٌاصر اهلويشن 59 0428-صفر-26 عضو عاون
54 

 حمىد بَ عبدالعسيس اخلالديفّد بَ  66 0428-مجادى االوىل-10 عضو عاون
55 

 شميىاُ بَ حمىد بَ عبدالرمحَ احلضاُ 61 0428-مجادى االوىل-10 عضو عاون
56 



 إبراِيي بَ شعد بَ حمىد اهلومين 60 0428-مجادى االوىل-10 عضو عاون
57 

 حليداُ بَ عمي بَ عبداهلل المحيداُ 62 0428-مجادى االوىل-10 عضو عاون
58 

 الدكتور / شعود بَ حمىد بَ ٌاصر الشواي اهلومين 71 0428-مجادى االوىل-10 عضو عاون
59 

 عبدالرمحَ بَ شعد بَ محود اخلالدي 65 0428-مجادى االوىل-10 عضو عاون
61 

 شميىاُ بَ جربيَ بَ عبدالرمحَ اجلربيَ 64 0428-مجادى االوىل-10 عضو عاون
60 

 حمىد بَ محد بَ ٌاصر الشقاوي 63 0428-مجادى االوىل-10 عضو عاون
62 

 حساً بَ حمىد بَ وصفر القحطاٌي 76 0428-مجادى االوىل-25 عضو عاون
63 

 بٍدر بَ إبراِيي بَ حمىد اجلبريي 67 0428-مجادى االوىل-25 عضو عاون
64 

 عبدالرمحَ بَ محد بَ ٌاصر اهلومين 75 0428-مجادى االوىل-25 عضو عاون
65 

 خالد بَ حمىد بَ شعد العريفي 77 0428-االوىلمجادى -25 عضو عاون
66 

 عبداهلل بَ حمىد بَ عبدالعسيس العريفي 74 0428-مجادى االوىل-25 عضو عاون
67 

 خالد بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس العريفي 78 0428-مجادى االوىل-25 عضو عاون
68 

 اجلربيَ رشيد بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس 70 0428-مجادى االوىل-25 عضو عاون
69 

 حصَ بَ عبداهلل بَ حمىد العوشَ 86 0428-مجادى االوىل-25 عضو عاون
71 

 حمىد بَ شعد بَ إبراِيي اجلىاز 72 0428-مجادى االوىل-25 عضو عاون
70 

 شعد بَ حمىد بَ إبراِيي املطوع 87 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
72 

 وبارك بَ جازع القحطاٌي خالد بَ 88 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
73 

 عبداهلل بَ عبدالعسيس بَ عبداهلل احلويض 89 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
74 

 حمىد بَ شعيد بَ محد آه قري القحطاٌي 86 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
75 



 الشيذ / شميىاُ بَ عبدالرمحَ بَ شعود العريفي 83 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
76 

 حمىد بَ عبدالرمحَ بَ حمىد اليابض 82 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
77 

 عبدالرمحَ بَ شميىاُ بَ جربيَ اجلربيَ 80 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
78 

 حمىد بَ عبداهلل بَ عبدالكريي اهلومين 91 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
79 

 ٌايف بَ حمىد بَ ِساع العريفي 92 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
81 

 شعد بَ عبدالعسيس بَ حمىد المّيب 010 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
80 

 تركي بَ عبداهلل بَ حمىد المّيب 90 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
82 

 اهلومينالشيذ / عبدالعسيس بَ حمىد بَ عبدالعسيس  93 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
83 

 جربيَ بَ عبداهلل بَ جربيَ اجلربيَ 011 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
84 

 حمىد بَ شامل بَ حمىد الدعجاٌي 85 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
85 

 عبداهلل بَ إبراِيي بَ حمىد الشقرياُ 81 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
86 

 عبداهلل بَ ٌاصر بَ عبداهلل العومير 98 0428-الثاٌيةمجادى -24 عضو عاون
87 

 شعد بَ حمىد بَ عبداهلل راجح العريفي 97 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
88 

 عبدالمطيف بَ ٌاصر بَ عبداهلل العومير 96 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
89 

 شميىاُ املطوعشميىاُ بَ شعود بَ  95 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
91 

 عبداهلل بَ حمىد بَ شعد الدليبح الصّمي 94 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
90 

 حمىد بَ شعد بَ حمىد بَ دريد اهلومين 97 0428-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
92 

 حمىد بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس اجلربيَ 014 0428-رجب-31 عضو عاون
93 

 إبراِيي بَ عبداهلل بَ عبدالكريي اهلومين 015 0428-رجب-31 عضو عاون
94 



 عبداهلل بَ حمىد بَ عبدالرمحَ املقري اجلربيَ 016 0428-ذو القعدة-12 عضو عاون
95 

 الشيذ رياض بَ صاحل عمي الفواز 017 0428-ذو احلجة-10 عضو عاون
96 

 اهلومين حمىد بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس القىيش 018 0429-حمرً-26 عضو عاون
97 

 إبراِيي بَ عبداهلل شعد الشقرياُ 019 0430-ربيع االوه-29 عضو عاون
98 

 عبداهلل بَ عبدالعسيس بَ شعد المّيب 001 0430-ربيع الثاٌي-21 عضو عاون
99 

 خالد عبدالرمحَ بَ ابراِيي املوشى 000 0432-حمرً-28 عضو عاون
011 

 عبداهلل بَ إبراِيي بَ حمىد المّيب 006 0434-ربيع الثاٌي-29 عضو عاون
010 

 عبداهلل بَ حمىد بَ شعود عيشاُ 004 0434-ربيع الثاٌي-29 عضو عاون
012 

 شعد بَ عبدالعسيس بَ عبداهلل اهلومين 005 0434-ربيع الثاٌي-29 عضو عاون
013 

 عبدالكريي بَ ٌاصر بَ شعود الشواي اهلومين 003 0434-ربيع الثاٌي-29 عضو عاون
014 

 شعد بَ عبدالعسيس بَ شعود الشواي 007 0434-مجادى االوىل-27 عضو عاون
015 

 ٌاصر بَ حمىد بَ شعود اهلومين 008 0434-ذو احلجة-27 عضو عاون
016 

 عبدالعسيس بَ شعد بَ عبدالعسيس آه جٍاح اخلالدي 009 0435-حمرً-10 عضو عاون
017 

 عبدالرمحَ بَ ٌاصر اخلتالُحمىد بَ  021 0435-صفر-27 عضو عاون
018 

 حمىد بَ عبداهلل حمىد املصّر 022 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
019 

 شعود بَ حمىد بَ عبدالرمحَ اهلومين 035 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
001 

 عبدالرمحَ بَ ٌاصر الشواي اهلومين 023 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
000 

 عبداهلل بَ حمىد بَ صاحل البضري 020 0435-الثاٌي ربيع-24 عضو عاون
002 

 عبداهلل بَ حمىد بَ عبدالرمحَ بَ ِومين 032 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
003 



 يوشف بَ صاحل بَ حمىد العويد 029 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
004 

 الشىراٌيحمىد بَ عبداخلالق بَ جابر  031 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
005 

 عبداهلل بَ إبراِيي بَ حمىد الرويضاُ القحطاٌي 026 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
006 

 خالد بَ عبداهلل بَ عبيد اهلومين 030 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
007 

 عبدالمطيف بَ شعد بَ محد حويض اخلالدي 034 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
008 

 عبدالعسيس بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس البداح 028 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
009 

 الدكتور / إبراِيي بَ عبدالرمحَ بَ حمىد احلضييب 027 0435-ربيع الثاٌي-24 عضو عاون
021 

 حمىد بَ وصاعد عبدالعسيس اهلومين 036 0436-مجادى االوىل-25 عضو عاون
020 

 شعود بَ حمىد بَ شعود المّيب 037 0436-مجادى االوىل-25 عضو عاون
022 

 محود بَ شعد بَ عمي الشّري 041 0437-مجادى االوىل-27 عضو عاون
023 

 وشعن بَ إبراِيي عبداهلل اهلومين 040 0437-مجادى االوىل-27 عضو عاون
024 

 عضاً بَ شعداُ عبداهلل الصعداُ 039 0437-مجادى االوىل-27 عضو عاون
025 

 فّد بَ حصني حمىد املديسيي 038 0437-مجادى االوىل-27 عضو عاون
026 

 ٌايف بَ وتعب عبدالعسيس العريفي 042 0438-حمرً-31 عضو عاون
027 

 وٍضور بَ عبداهلل بَ حمىد البضيالُ 043 0438-ربيع الثاٌي-25 عضو عاون
028 

 صاحل بَ حمىد عبدالعسيس اهلومين 044 0438-مجادى االوىل-06 عضو عاون
029 

 عبداملمك بَ حمىد عبدالعسيس اهلومين 045 0438-مجادى االوىل-06 عضو عاون
031 

 فواز بَ ٌاصر حمىد بَ ِومين 048 0438-ذو القعدة-29 عضو عاون
030 

 عبدالعسيس بَ عبداهلل إبراِيي بَ شعداُ 047 0438-ذو القعدة-29 عضو عاون
032 



 عبداهلل حمىد اجلربيَشعد بَ  046 0438-ذو القعدة-29 عضو عاون
033 

 عبدالرمحَ بَ عبداهلل عبدالرمحَ احلضاُ 049 0438-ذو القعدة-29 عضو عاون
034 

 شعد بَ حمىد شعد اهلومين 051 0438-ذو القعدة-29 عضو عاون
035 

 ٌايف بَ عبدالرمحَ حمىد املٍقاش 052 0439-حمرً-26 عضو عاون
036 

 عبدالعسيس بَ محد عبداهلل العومير 053 0439-مجادى الثاٌية-24 عضو عاون
037 

 عبداهلل بَ عبدالعسيس بَ عبداهلل العريفي 058 0439-شعباُ-28 عضو عاون
038 

 عبدالعسيس بَ ٌاصر عبداهلل العومير 056 0439-شعباُ-28 عضو عاون
039 

 عبدالعسيس بَ عبداهلل حمىد العىريي 054 0439-شعباُ-28 عضو عاون
041 

 شمطاُ بَ عبدالعسيس عبداهلل القىيش 057 0439-شعباُ-28 عضو عاون
040 

 حمىد بَ ٌاصر عبداهلل العومير 055 0439-شعباُ-28 عضو عاون
042 

 عبدالعسيس بَ عبداهلل بَ شعد العريفي 059 0441-حمرً-28 عضو عاون
043 

 عبداهلل بَ حمىد بَ عبدالعسيس القىيش اهلومين 061 0441-صفر-27 عضو عاون
044 

 شابر بَ عبداهلل حمىد القحطاٌي 060 0441-ذو احلجة-25 عضو عاون
045 

 حمىد بَ رشاً عبداهلل القحطاٌي 062 0440-صفر-10 عضو عاون
046 

 شامل بَ عايض حمىد القحطاٌي 063 0440-صفر-10 عضو عاون
047 

 حمىد بَ صاحل بَ حمىد املالكي 064 0440-ربيع الثاٌي-28 عضو عاون
048 

 عىاد بَ شعد محد اخلالدي 068 0440-مجادى االوىل-25 عضو عاون
049 

 بٍدر بَ عبداهلل عبدالعسيس الغشاً اجلٍاحي 067 0440-مجادى االوىل-25 عضو عاون
051 

 بدر بَ عبداهلل عبدالرمحَ احلضييب 066 0440-مجادى االوىل-25 عضو عاون
050 



 

 عبداهلل حمىد آه وتعب حمىد بَ 065 0440-مجادى االوىل-25 عضو عاون
052 

 عبداحملصَ بَ عمي حمىد القحطاٌي 069 0440-روضاُ-24 عضو عاون
053 

 ٌاصر بَ حمىد بَ ٌاصر الشواي اهلومين 070 0442-مجادى االوىل-07 عضو عاون
054 

 تركي بَ عمي بَ ابراِيي احلكىي 071 0442-مجادى االوىل-07 عضو عاون
055 

 يسيد بَ حمىد بَ عبداهلل اه وصّر 074 0443-حمرً-10 عضو عاون
056 

 عبدالعسيس بَ حمىد بَ عبداهلل اه وصّر 073 0443-حمرً-10 عضو عاون
057 

 عبداهلل بَ حمىد بَ عبداهلل اه وصّر 072 0443-حمرً-10 عضو عاون
058 

 عبداهلل بَ شعد بَ ٌاصر اهلومين 075 0443-مجادى االوىل-23 عضو عاون
059 

 ٌايف بَ عبداهلل بَ عبدالعسيس اجلٍاحي 076 0443-رجب-18 عضو عاون
061 


