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معمومات عن الجمعية

اسم المؤسسة  :جمعية أهل السنة أنصار آل البيت واألصحاب ـ قطاع غزة
سنة التأسيس  7002 :م
عنوان المؤسسة :قطاع غزة
غزة ـ الرمال الشمالي – مفترق شارع الصحابة وشارع اليرموك
تمفاكس "غزة"+970 8 2889499 :

البريد اإللكترونيahlusunna.ps@hotmail.com :
موقعwww.ahlusunna.ps :
الحساب البنكي :البنك الوطني اإلسالمي حساب رقم 80088
مسؤول االتصال :أ.د .محمود يوسف الشوبكي

المنصب :رئيس الجمعية

جوال0598942200 :
نبذة عن جمعية أهل السنة أنصار آل البيت واألصحاب:

التعريف بالجمعية:
ّ
ئْ اٌؾّذ هللٔ ،ؾّذٖ ٔٚسزؼٍٓ ثٗ ٔٚسزغفشٖ ٔٚؼٛر ثبهلل ِٓ ششٚس أٔفسٕب  ِٓٚسٍئبد أػّبٌٕبّ ٌٙ ِٓ ،ذٖ هللا فال
أْ ال ئٌٗ ئال هللاٚ ،أشٙذ ّ
ِع ًّ ٌٌٗ ِٓٚ ،عًٍ فال ٘بدي ٌٗٚ.أشٙذ ّ
أْ ِؾّذاً ػجذٖ ٚسسٚ.ٌٗٛثؼذ..
فمذ رأسسذ ثؾّذ هللا ٚفعٍٗ ثّذٌٕخ غضح عّؼٍخ أً٘ اٌسٕخ أٔصبس اَي ٚاألصؾبة ثّٛعت لبٔ ْٛاٌغّؼٍبد
اٌخٍشٌخ اٌفٍسطًٍٕ.
مقز انجمعيت انزئيس وعنىانهبِ :ؾبفظخ غضح.
ميدان عمل الجمعية:
 اٌغّؼٍخ دػٌٛخ صمبفٍخ ػٍٍّخ دٌٍٕخٌٚ ،ىِ ْٛغبي ػٍّٙب اٌّؾبفظبد اٌفٍسطٍٍٕخ اٌغٕٛثٍخ (لطبع غضح). رزّزغ اٌغّؼٍخ األٍٍ٘خ ثبٌشخصٍخ االػزجبسٌخ ٌٚىٌٙ ْٛب رِخ ِبٌٍخ ِسزمٍخٌٙٚ ،ب ؽك رٍّه األِٛاي إٌّمٌٛخٚغٍش إٌّمٌٛخ ٚاٌزصشف فٍٙب فً ؽذٚد رؾمٍك أ٘ذافٙب.
أهداف الجمعية:
ٔ .8شش ػمٍذح أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخٚ ،فك ِٕٙظ اٌسٍف اٌصبٌؼٔٚ ،شش اٌٛػً اإلسالًِ ٚفك سؤٌخ ٚسطٍخ.

 .4ثٍبْ ِىبٔخ ِٕٚضٌخ آي اٌجٍذ ٚاٌصؾبثخ سظً هللا ػٕٚ ،ُٙغشط ِؾجز ُٙفً ٔفٛط اٌّسٍٍّٓٚ ،اٌزأسً ثُٙ
فً ٔفٛط اٌّسٍٍّٓ.
 .3رى ٌٓٛعًٍ ِسٍُ ٌشؼش ثبٔزّبئٗ اٌؾمٍمً َي اٌجٍذ ٚاألصؾبة سظً هللا ػٕٚ ،ُٙئػذادٖ وبِالً ِٓ ؽٍش
اٌؼمٍذح ٚاألخالق ٚاٌسٍٛن ٚفك ٔٙظ أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخ.
 .2رؾصٍٓ اٌشجبة اٌّسٍُ ِٓ اٌؼمبئذ ٚاألفىبس اٌّخبٌفخ الػزمبد اٌسٍف ٚأً٘ اٌسٕخٚ .رٛػٍزٌّ ُٙب ٌخطػ أػذاء
هللا رؼبٌى ِٓ ئثؼبد اٌّسٍٍّٓ ػٓ دٌٕٚ ُٙئفسبد ػمبئذُ٘.
 .5وشف ثذع ٚظالالد اٌفشق اٌّؼبدٌخ ٌٍذٌٓ ٚإٌّزسجخ ٌإلسالَ صٚسا ٚثٙزبٔب ،ؽزى ال ٌمغ اٌشجبة اٌّسٍُ فً
شجبن ٘زٖ اٌفشق.
 .6رأًٍ٘ اٌذػبح ٚغٍجخ اٌؼٍُ اٌششػً ػٍٍّب ٌٍذفبع ػٓ ػمٍذح أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخ فً ِٛاعٙخ اٌؼمبئذ اٌجبغٍخ
ٚاألفىبس إٌّؾشفخ.
الوسائل-:
 .8ئلبِخ إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد اٌذػٌٛخ ٚئٌمبء اٌذسٚط ٚاٌّؾبظشاد ٚػمذ اٌذٚساد اٌزذسٌجٍخٚ ،اٌؼٍٍّخ
اٌضمبفٍخ.
ٔ .4شش ٚرٛصٌغ اٌىزت ٚاٌىزٍجبد ٚإٌششاد ٚاألششغخٚ ،ئلبِخ اٌّخٍّبد اٌصٍفٍخ اٌذػٌٛخ.
ٚ .3سبئً اإلػالَ اٌّسّٛػخ ٚاٌّشئٍخٚ ،شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذٌٍٚخٚ ،ػمذ اٌّسبثمبد ٚاألٔشطخ اٌضمبفٍخ.

مجمس اإلدارة-:
يتكون مجمس اإلدارة كاآلتي:

 .8أ .د .صالح حسين الرقب

 .4أ .د .محمود يوسف الشوبكي
 .3أ .محمود سالم مصمح

 .2د .شحادة سعيد السويريكي

 .5د .عماد الدين عبداهلل الشنطي
 .6أ .د .زكريا إبراهيم الزميمي
 .7أ .اسامة ياسين اسميم

مهخص انمشزوع-:
ححصين انمسهمين من انعقبئذ واألفكبر انمخبنفت العخقبد أهم انسنت وانجمبعت
ثذاٌخ ٔسأي هللا ػض ٚعً أْ ٌؾفظىُ ٚأْ ٌغضٌىُ خٍشا ٚأْ ٌٛفمىُ ٌذػُ ٌغّؼٍزٕب فً رؾمٍك أ٘ذافٙب ،سبئٍٍٓ هللا
أْ ٌغؼٍٗ فً صؾبئف أػّبٌىُٚ ،أْ ٌضمً ثٗ ِٛاصٌٕىُ ٌ َٛاٌمٍبِخٚ ،ثؼذ....

ٌمذ رؼشض أثٕبء اٌشؼت اٌفٍسطًٍٕ ِٚب صاي ئٌى ؽٍّخ ظبٌّخ ِٓ لجً ِىش اٌغشة اٌصٍٍجً (اٌغض ٚاٌفىشي
ٚاٌّإسسبد اٌزجشٍشٌخ) ٚاٌؾمذ اٌٍٛٙديٚ ،أصؾبة إٌؾً ٚاٌفشق ٚاٌّمبالد اٌىفشٌخ ،رسزٙذف رٍه اٌؾٍّخ اٌظبٌّخ
ػمٍذح اٌشؼت اٌفٍسطًٍٕ اٌّسٍُٚ ،فىشٖ ٚلٍجٗ ،ؽٍّخ فىشٌخ رٕبٌٚذ ؽشِبد اٌؼمٍذحٚ ،سسبٌزٙب فً اٌؾٍبح ،وّب رٕبٌٚذ
ِمذسبد أخ اللٙب ٚلٍّٙب اٌذٌٍٕخ األصٍٍخ ،ثبٌٙذَ ٚاٌزمٌٛطٚ ،اٌزشٚ ٌٗٛئصبسح اٌشجٙبد ٚاٌشىٛنِٕ ِٓٚ .طٍك
شؼٛسٔب ثؼظُ اٌّسإٌٍٚخ أسدٔب أْ رىٛٔٛا ِؼٕب ِٚغ اٌخٍش ؽٍش وبْٔ .مذَ ئٌٍىُ أؽذ ِششٚػبرٕب اٌؼٍٍّخ ٚاٌذػٌٛخ
ٚاٌزي أغٍمٕب ػٍٍٗ اسُ (ِششٚع ثصبئش اٌذػٛي) ساعٍٓ ِٕىُ أْ رزىشِٛا ٚرزفعٍٛا ثزمذٌُ ٌذ اٌّسبػذح.

مذة انمشزوع-:
 3شٛٙس.

مىاقع عمم انمشزوع-:
ِؾبفظبد لطبع غضح (اٌشّبي  -غضح  -اٌٛسطى  -اٌغٕٛة)

انفئت انمسخهذفت-:
 -عٍّغ سىبْ لطبع غضح.

حبريخ بذء انخنفيذ-:
فٛس اٌؾصٛي ػٍى اٌزّ ًٌٛاٌّطٍٛة.

انمىاسنت اإلجمبنيت-:
 4000شٍىً (أٌفً شٍىً).

مبزراث انمشزوع-:
رم َٛثؼط اٌغّبػبد اٌزً رذػً أزّبئٙب ٌٍذٌٓ اإلسالًِ ثزش ٌٗٛصٛسح اٌصؾبثخ سظً هللا ػٕٚ ُٙآي ثٍذ
سسٛي هللا ِٓ خالي ثؼط اٌغّؼٍبد اٌزً اسزؾذصذ ٌٕشش ٘زا اٌفىش اٌّغٍٛغ ،فإٔب فً اٌغّؼٍخ  ِٓٚأ٘ذافٕب أْ ٔمَٛ
ثّؾبسثخ ٘زٖ اٌفئخ ِٓ خالي إٌذٚاد  ٚدسٚط اٌؼٍُ ٚؽٍمبد اٌمشآْ ٚاٌّإرّشاد اٌؼٍٍّخ ٚٚسش اٌؼًٌّ ،زٌه لّٕب
ثؼًّ ٘زا اٌّششٚع ِٓ أعً ٔشش اٌصٛسح اٌصؾٍؾخ ػٓ اٌصؾبثخ ٚآي اٌجٍذ سظً هللا ػٕ.ُٙ
أهذاف انمشزوع-:
ٔٙذف ِٓ ٚساء ٘زٖ اٌّششٚع ئٌى رؾمٍك األ٘ذاف اٌزبٌٍخ-:
.8

اٌّسبّ٘خ فً ئػذاد عًٍ فٍسطًٍٕ ِزّسه ثؼمٍذرٗ اإلسالٍِخِ ،ؼزض ثذٌٕٗ ٚؽعبسرٗ اإلسالٍِخٚ ،اع
ٌؾبظشِٖٚ ،ب ٌؾبن رغب٘ٗ ِٓ ِإاِشاد ِٚىبئذ دٌٍٕخِ ،سزششف ٌّسزمجٍٗ ،لبدس ػٍى ؽًّ سسبٌخ اإلسالَ
اٌؼبٌٍّخ.

.4

رشسٍخ اٌؼمٍذح اإلسالٍِخ فً ٚالغ ؽٍبح إٌبط ٚفك ِز٘ت اٌسٍف اٌصبٌؼٚ ،ثٕبء شخصٍخ اٌفشد اٌفٍسطًٍٕ
ثٕبء ِزىبِالً ِزٛاصٔب ً ٚفمب ً ٌٍزصٛس اإلسالًِ.

.3

رٍّٕخ اٌمذساد اٌؼٍٍّخ ٌٍذػبح ٚاٌٛػبظِّ ،ب ٌؼضص لذسر ُٙػٍى اٌزأصٍش اإلٌغبثً فً اٌّغزّغ اٌفٍسطًٍٕ.

وصف انمشزوع -:
ٌعّبْ رؾمٍك وبًِ أ٘ذاف اٌّششٚع اٌّمزشػ ٚاٌخشٚط ثٕزٍغخ ػٍٍّخ سٛف ٌزُ ِب ًٌٍ-:
.8

غجبػخ وزٍجبد ػٓ اٌصؾبثخ ٚاٌخٍفبء اٌشاشذٌٓ ٚرٛصٌؼٙب ِغبٔبً.

.4

ػًّ ٚغجبػخ ِطٌٛبد رزؾذس ػٓ فعبئً اٌصؾبثخ ٚآي اٌجٍذ ٚرٛصٌؼٙب ِغبٔب.

.3

غجبػخ آالف إٌششاد اٌذػٌٛخ ٚرٛصٌؼٙب ِغبٔب فً اٌّسبعذ ٚاٌّذاسط اٌضبٌٔٛخ.

.2

اٌذػٛح ِٓ خالي ِٛالغ االٔزشٔذ  ِٓٚخالي اٌجشٌذ اإلٌىزشٚ ًٔٚإٌّزذٌبد.

انمسخفيذين-:
ثارْ هللا رجبسن ٚرؼبٌى سٍجٍ ئعّبًٌ ػذد اٌّسزفٍذٌٓ ِٓ اٌّششٚع :آالف اٌّٛاغٍٕٓ اٌّسٍٍّٓ اٌفٍسطٍٍٍٕٓ.

انمىاسنت انمقخزحت نهمشزوع-:
جدول-:
انبنذ
ِطٌٛبد
وزٍجبد
ٔششاد دػٌٛخ

انعذد

 80أٌف
8000
 80أٌف
انمجمىع

انمجمىع
500
8000
500

انسعز ببنشيكم
0.084
0.45
0.04

 1000شيكم

فً إٌٙبٌخ "ِٓ ال ٌشىش إٌبط ال ٌشىش هللا" ٚوٍٕب أًِ ثبهلل ػض ٚعً أْ ٌزُ لجٛي
٘زا اٌّششٚع ٌّب فٍٗ ِٓ خٍش وضٍش سٍؼٛد ػٍى اٌّغزّغ أٚالً ٚػٍى اٌّسزفٍذٌٓ
ِٓ اٌّششٚع صبٍٔبً.
مع فبئق االحخزاو،،،
جمعيت أهم انسنت أنصبر آل انبيج واألصحبة
3417هـ 1036 -و

