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 الجمعيات األهلية  اتلنموذج الشامل لبيان ل األساسية  بيانات ال .1
  بصفر سالم  محمد     :ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج اسم   -1
 0505643663              :ممثل الجمعية رقم جوال -٢

 msb@islamic-ef.org       ملمثل الجمعية: البريد اإللكتروني  - ٣

 م 2021  :) التاريخ بامليالدي (بيانات النموذج لعام  -٤

  ( فرع          ) ( مقر رئيس   ✓   : )نوع املقر  -٥

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .٢
    والديموغرافية التسجيلية البيانات -أ

  جدة  وغرب بوسط الجاليات  وتوعية  واإلرشاد  الدعوة جمعية    الرسمي للجمعية: االسم -1

  كونه حالة في)للجمعية الشهرة اسم -٢
 
 ........................................................................................................................:(الرسمي لالسم مغايرا

 ......... ..............................................................................................................................................................................................النوعي للجمعية التصنيف -٣

 ..............................................................................................................................................................................................التصنيف الفرعي األول  . أ 

 ..............................................................................................................................................................................................التصنيف الفرعي الثاني . ب

 ( ذكور وإناث  ✓  )  ( ذكور  )  (إناث   ) : جنس الفئات املستهدفة -4

  والنساء الرجال     الفئات املستهدفة :  -5

  العمرية  الفئات جميع الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 ( نعم             )   ( ال  ✓) هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟  -7

 3197   : جمعية رقم تسجيل ال - 8

 هـ 1442/04/15    : تسجيل الجمعية تاريخ -9

 هـ  1446/03/29  : تاريخ انتهاء شهادة التسجيل -10

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي : 

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

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

 ( نعم             )   ( ال   ✓  هل يوجد لوحة خارجية للجمعية:  )   -11

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

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

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

 ( نعم             )   ( ال ✓ )   مسجل في النموذج اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو 

 ( نعم             )   ( ال   ✓)    اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

 ( نعم             )   ( ال   ✓  )   للوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا
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  جدة  وغرب وسط      :الجمعيةات خدمالجغرافي لنطاق ال -12

  بجدة االجتماعية التنمية مركز:  مركز التنمية  االجتماعية املشرف على الجمعية  -13

 جدة  بمحافظة واإلرشاد الدعوة مركز:     الجهة املشرفة فنيا على الجمعية -14

 التواصل  بيانات -ب

 بيانات التواصل 

  العنوان الوطني

 3274 رقم املبنى 

   الشعر بحور  الشارعاسم 

  المكرمة مكة  املنطقة 

املوقع الجغرافي )  

 خريطة (

https://g.page/IEFMIDWEST 

  األندلس الحي

  جــدة املدينة

 21453 الرمز البريدي

 7808 الرقم اإلضافي

 11203 صندوق البريد 

 0558845030 رقم جوال الجمعية

 920008669 الهاتف

 6632478012 الفاكس

 ef.org-http://islamic املوقع اإللكتروني

 ef.org-info@islamic البريد اإللكتروني 

حسابات وسائل  

 التواصل االجتماعي 

 اليوتوب الفيس بوك تويتر 

https://twitter.com/iefmidwest https://www.facebook.com/IEFMIDWEST / https://www.youtube.com /iefalhamra 

 سناب شات  تلجرام انستقرام

https://www.instagram.com/iefmidwest https://telegram.me/iefmidwest / https://www.snapchat.com/add/iefmidwest 

 

 ( ال  ( نعم             )      ✓  )  املوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء

 ( نعم             )   ( ال    ✓  )   البريد اإللكتروني مفعل 
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 الفروع واملكاتب    -ت

 ( ال    ✓   ( نعم             )   )  هل لدى الجمعية فروع ؟ 

 :  جمعيةتحت إدارة ال الفروععدد  -

)   املوقع الجغرافي العنوان  الفرع اسم 

 خريطة(

رقم التواصل  الفرع اسم مدير 

 )الهاتف/الجوال (

 إرفاق موافقة الوزارة 

      

      

      

      

 

 ( ال     ✓  ( نعم             )    )  هل لدى الجمعية مكاتب ؟ 

 :  جمعيةعدد املكاتب تحت إدارة ال -

)   املوقع الجغرافي العنوان  اسم املكتب 

 خريطة(

رقم التواصل  املكتب  مسؤولاسم 

 )الهاتف/الجوال(

 إرفاق موافقة الوزارة 
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 البيانات اإلدارية  .٣
 :  األعضاء املؤسسون  -أ

 

 م    

 

 

 أمساء األعضاء املؤسسني

  القرني اهلل عبد محمد عوض 1

  فايز حسين حامد محمد 2

  الجواد عبد محمد محمود سعيد محمد 3

  أفندي علي محمد صالح محمد 4

  الغامدي رمزي اهلل عبد سعد 5

  باصرة اهلل عبد محسن هاشم 6

  العليان  العزيز عبد أحمد بدر 7

  الرميح  سليمان رميح خالد 8

  بايزيد محمد احمد عمر 9

  الخريجي الكريم عبد محمد العزيز عبد 10

  الخريجي  الكريم عبد اهلل عبد أسامة 11
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 :الجمعية العمومية  بأعضاء  بيان -ب

 اسم العضو 
 

 الجنسية 
 

 الجنس 
 

 رقم الهوية 
 المدينة  تاريخ الميالد 

جهة  
 العمل 

 رقم الجوال  االلتحاق تاريخ 
 البريد 

 اإللكتروني 

نوعية  
 :العضوية
عامل   

منتسب   
فخري   

 شرفي

النتظام ا

 في
دفع  

 االشتراكات
 )منتظم/
غير  

منتظم/ 
 اليوجد
 سجل 

اشتراكات  
 محدث/
اليوجد 
 رسوم( 

هل تم 
منح 
بطاقة  

عضوية  
 للعضو؟ 

عبد اهلل  
سليمان محمد  

 المنيع 
 الرياض  هـ01/07/1349 1034401818 ذكر سعودي 

الديون 
 الملكي 

05/11/1437 0504235740 info@islamic-ef.org  نعم منتظم عامل 

محمد حامد  
 حسين فايز 

 جدة  هـ01/07/1360 1006432098 ذكر سعودي 
شركة  

 زهير فايز  
 نعم منتظم عامل  mfayez@zfp.com 0555787842 هـ05/11/1437

خالد رميح  

سليمان  

 الرميح 

 جدة  هـ01/07/1381 1002520201 ذكر سعودي 
وزارة  

 التعليم 
 نعم منتظم عامل  kromaih@islamic-ef.org 0505676399 هـ05/11/1437

محمد صالح  
 محمد أفندي 

 جدة  هـ01/07/1375 1014783391 ذكر سعودي 
مؤسسة  
األفندي 
 للتجارة

 نعم منتظم عامل  saleh@al-afandi.com 0505621095 هـ05/11/1437

هاشم محسن  
عبد اهلل  
 باصرة 

 جدة  هـ26/02/1382 1005048879 ذكر سعودي 

مركز  
النبالء 
الشامل 
 للتدريب 

 نعم منتظم عامل  hhossene@gmail.com 0590086991 هـ05/11/1437

أسامة يحيى  
 عمر فياللي 

 جدة  هـ25/06/1378 1026767960 ذكر سعودي 
مركز  
الباشا  
 بالزا

 نعم منتظم عامل  - 0590086991 هـ05/11/1437

بدر أحمد عبد  
 العزيز العليان 

 جدة  هـ01/07/1379 1003116603 ذكر سعودي 
متقاعد/  
الخطوط  
 السعودية

 نعم منتظم عامل  B777200r@gmail.com 0505622549 هـ05/11/1437

أسامة عبد  
 اهلل الخريجي 

 1032299529 ذكر سعودي 
 

24/01/1379 
 جدة 

محاسب  
 قانوني 

01/02/1441 0505622740 osama@oakcpa.com  نعم منتظم عامل 

سعد عبد اهلل  
رمزي  
 الغامدي 

 جدة  هـ01/07/1374 1008443515 ذكر سعودي 
محكمة  
األحوال  
 الشخصية

 نعم منتظم عامل  Sarsa7@yahoo.com 0505682355 هـ05/11/1437

صادق عبد  
الحميد عبد  
الرحمن  
 مالكي 

 1031630823 ذكر سعودي 
 

01/07/1374 
 جدة 

جامعة  
الملك عبد  

 العزيز
01/02/1441 0509700263 M.H.B.NOBLE@hotmail.com  نعم منتظم عامل 

أسامة زكريا  
 محمد جمجوم 

 1026014587 ذكر سعودي 
 

28/10/1383 
 جدة 

رجل  
 أعمال

01/02/1441 0505591151 ozjamjoom@gmail.com  نعم منتظم  عامل 

محمد بن عبد  
اهلل بن عمر  

 نصيف 
 جدة  هـ28/09/1391 1004096622 ذكر سعودي 

جامعة  
الملك عبد  

 العزيز
 نعم منتظم  عامل  manassief@kau.edu 0566607070 هـ05/11/1437

خالد بن  
حسن عبد  
 الكافي مقبول

 جدة  هـ07/07/1391 1002116182 ذكر سعودي 

الهيئة 
العالمية  
للكتاب  
 والسنة

 نعم منتظم  عامل  Kham323@gmail.com 0505699754 هـ05/11/1437

حسين عبد  
الحميد حسين  

 شرواني 

 1014384554 ذكر سعودي 
 

20/01/1384 
 نعم منتظم عامل  Aboahmed1384@gmail.com 0505694462 01/02/1441 متقاعد جدة 
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محمد سالم  
عبد اهلل  
 بصفر 

 جدة  هـ01/07/1381 1002360350 ذكر سعودي 
متقاعد/  
الخطوط  
 السعودية

 نعم منتظم عامل  msb@islamic-ef.org 0505643663 هـ05/11/1437

عبد اإلله  
 أحمد أكبر 

 1023431636 ذكر سعودي 
 

21/02/1391 

 جدة 
رجل  
 أعمال

01/02/1441 0505680249 Amt.akbar@gmail.com  نعم منتظم عامل 

عمر أحمد  
 محمد بايزيد 

 1011314554 ذكر سعودي 
 

1/7/1379 

 
 جدة 

رجل  
 أعمال

01/02/1441 0554456356 info@islamic-ef.org  نعم منتظم  عامل 

محمد صالح  
 يسلم بن حلي 

 1003481239 ذكر سعودي 
 

24/06/1385 
 جدة 

مؤسسة  
األندلسية 
 للطباعة

01/02/1441 0565809999 mbnhli@live.com  نعم منتظم عامل 

إبراهيم حامد  
 غازي صالح 

 1010690996 ذكر سعودي 
 

18/12/1382 
 جدة 

مدير عام  
متالزمة  
 النجاح 

01/02/1441 0504595042 
Ibrahimghazi@yahoo.com 

 
 نعم منتظم عامل 

عثمان محمد  
 عثمان فالته 

 1008743666 ذكر سعودي 
 

01/07/1376 

 نعم منتظم عامل  - 0506620419 01/02/1441 متقاعد جدة 

محمد صالح  
عبد اهلل  
 بامنيف 

 1004773808 ذكر سعودي 
 

06/09/1384 

 جدة 
الخطوط  
 السعودية

01/02/1441 0565667397 bamuneefe@gmail.com  نعم منتظم عامل 

عبد الواحد  
 محمد فالته 

 1008616342 ذكر سعودي 
 

01/07/1377 

 نعم منتظم عامل  Abubander3000@gmail.com 0505679726 01/02/1441 متقاعد جدة 

إبراهيم علي  
عبد اهلل  
 السيود 

 1047728975 ذكر سعودي 
 

26/12/1391 
 جدة 

البنك 
 االسالمي

01/02/1441 0559770044 sawadd@hotmail.com  نعم منتظم عامل 

مازن بن  
صالح بن  
 سالم نصير 

 1040752253 ذكر سعودي 
 

28/11/1390 
 جدة 

مشرف 
مدارس  

 منارات جدة 
01/02/1441 0563318609 Munsair80@gmail.com  نعم منتظم عامل 

حظاظ عبداهلل  
 السلمي 

 1023626235 ذكر سعودي 
 

28/06/1396 
 جدة 

مدير 
شركة  
فحص  
المباني 
 المعمارية

01/02/1441 0555602846 Hazaz22@hotmail.com  نعم منتظم عامل 

خالد سعيد  
محسن  
 العمودي 

 1047169931 ذكر سعودي 
 

01/09/1388 
 جدة 

ابتدائية  
عقبة بن  

 نافع
01/02/1441 0555529669 K_S_amoudi@hotmail.com  نعم منتظم عامل 

سعيد أحمد  
 سعيد بالبيد 

 1010806311 ذكر سعودي 
 

28/12/1386 
 جدة 

رجل  
 أعمال

01/02/1441 0555602837 ss.balubaid@gmail.com  نعم منتظم عامل 

عبد الرحمن  
 أحمد فقيه 

 1007805888 ذكر سعودي 
 

01/07/1381 
 جدة 

متقاعد /  
الخطوط  
 السعودية

01/02/1441 0561414042 
Fageeh-ab@hotmail 

.com 
 نعم منتظم عامل 

عبد اهلل  
أسامة يحيى  

 فياللي
 1026767986 ذكر سعودي 

 

26/02/1402 

 جدة 
رجل  
 أعمال

01/02/1441 0555359191 abdullahfelali@gmail.com  نعم منتظم عامل 

نبيل علي سالم 
 بابيضان 

 1059832640 ذكر سعودي 
 

01/07/1385 

 نعم منتظم عامل  nabilbabidan@gmail.com 0505318717 01/02/1441 متقاعد جدة 

محمد محمود  
ابراهيم  
 عــون 

 1001827656 ذكر سعودي 
 

22/01/1381 
 جدة 

متقاعد /  
الخطوط  
 السعودية

01/02/1441 0505684920 Mohd.oun1@gmail.com  نعم منتظم عامل 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  8

 

 

ياسر محمد  
عبد اهلل  
الجامعي  
 السلمي 

 15/08/1400 1045501135 ذكر سعودي 
 جدة 

هيئة 
األمر  

 بالمعروف
01/02/1441 0599862060 Yaser14000@gmail.com  نعم منتظم عامل 

حسين علوي  
 محمد باعقيل 

 1036858882 ذكر سعودي 
 

29/01/1385 

 جدة 
متقاعد /  
 التعليم  

01/02/1441 0549904826 Hab.habeb@gmail.com  نعم منتظم عامل 

فيصل محمد  
عبد القادر  

 عتباني 
 1015142985 ذكر سعودي 

 

01/07/1385 

 جدة 

جامعة  
 الملك

عبد   
 العزيز

01/02/1441 0555605037 famaat@gmail.com  نعم منتظم عامل 

إبراهيم عبد  
المجيد  
 األبادي 

 1046596381 ذكر سعودي 
 

07/10/1385 
 نعم منتظم عامل  ibrahim@alabadilaw.com 0503334330 01/02/1441 محامي   جدة 

عبد اهلل محمد  
 الخشرمي 

 1005654775 ذكر سعودي 
 

18/11/1399 
 جدة 

معلم/ 
مدرسة  
عقبة بن  

 نافع

01/02/1441 0504629537 alkashrmi@hotmail.com  نعم منتظم عامل 

جميل معتوق  
عبد الرحمن  

 خان
 1006422784 ذكر سعودي 

 

01/07/1382 
 جدة 

الخطوط  
 السعودية

01/02/1441 0554772660 Alzubairi424@gmail.com  نعم منتظم عامل 

محمد هاشم  
محسن  
 باصرة 

 1095877252 ذكر سعودي 
 

23/03/1417 
 جدة 

نائب مدير 
مركز  
النبالء 
الشامل 
 للتدريب 

01/02/1441 0555608992 M.H.B.NOBLE@hotmail.com  نعم منتظم عامل 

أحمد يوسف  
محمد بن  

 سمها 
 1013845043 ذكر سعودي 

 

01/07/1388 
 جدة 

المحكمة  
العامة 
 بجدة

01/02/1441 0504321015 Aymg2004@gmail.com  نعم منتظم عامل 

أسامة عبد  
الغفور صالح  

 تركستاني 
 1002108288 ذكر سعودي 

 

14/02/1383 
 جدة 

متقاعد /  
 معلم 

01/02/1441 0566800300 Oturki001@gmail.com  نعم منتظم عامل 

صالح الدين  
محي الدين  
 أحمد قناة 

 1002573952 ذكر سعودي 
 

04/02/1385 

 جدة 
الهيئة 
العالمية  
 لالغاثة 

01/02/1441 0505355440 Qamat27@gmail.com  نعم منتظم عامل 

 

 ال يوجد      :من قبل الجمعية العمومية  املكّونة املؤقتة/اللجان الدائمة -ت

ســـــــم  ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة  

 )دائمة/مؤقتة(؟ 

اسم  

رئيس  

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها

تاريخ بداية  اختصاصها

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية 

   عمل اللجنة

حال كانت  ) في

(اللجنة مؤقتة   

يوجد عضو  هل 

مجلس إدارة في  

  الدائمة جنةلل ا

 )نعم / ال( 

إرفاق قرار 

تشكيل  

 اللجنة 
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 : الجمعية  إدارة مجلس بأعضاء  بيان -ث

 اإلدارة  مجلس أعضاء

  المنيع محمد  سليمان اهلل عبد  االسم 
 1034401818 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 01/07/1349 يالد تاريخ ال 
  دكتوراه لالؤه

  الملكي الديوان جهة العمل الرسمية 

  العلماء كبار هيئة وعضو الملكي بالديوان مستشار السمى الوظيفي 

 0504235740 رقم الجوال

 info@islamic-ef.org لكتروني البريد ال 
  اإلدارة مجلس رئيس الوظيفة باملجلس 

 سنوات  5 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 05/11/1437 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  هل العضو مقيم في منطقة القر الرئيس

   انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

  السبب في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

   نصيف عمر اهلل عبد  محمد  االسم 
 1004096622 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 28/09/1391 يالد تاريخ ال 
   دكتوراه لالؤه

   العزيز عبد  الملك جامعة جهة العمل الرسمية 

   مساعد  أستاذ  السمى الوظيفي 

 0566607070 رقم الجوال

 manassief@kau.edu لكتروني البريد ال 
  اإلدارة مجلس رئيس نائب  الوظيفة باملجلس 

 سنوات  5 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 05/11/1437 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  منطقة القر الرئيسهل العضو مقيم في 

   انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

   عتباني القادر عبد  محمود  فيصل االسم 
 1015142985 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 01/07/1385 يالد تاريخ ال 
   دكتوراه لالؤه

  العزيز عبد  الملك جامعة جهة العمل الرسمية 

   التدريس هيئة عضو السمى الوظيفي 

 0555605037 رقم الجوال

 famaat@gmail.com لكتروني البريد ال 
  المالي المسؤول الوظيفة باملجلس 

 سنوات  4 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 25/11/1442 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  هل العضو مقيم في منطقة القر الرئيس

  انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب في حالة كون االلتحاق 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

  باصرة اهلل عبد  محسن هاشم االسم 
 1005048879 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 26/02/1382 يالد تاريخ ال 
   ماجستير لالؤه
  للتدريب  الشامل النبالء مركز الرسمية جهة العمل 

  العام المدير السمى الوظيفي 

 0590086991 رقم الجوال

 hhossene@gmail.com لكتروني البريد ال 
  المجلس عضو الوظيفة باملجلس 

 سنوات  5 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 05/11/1437 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  منطقة القر الرئيسهل العضو مقيم في 

  انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

  العليان العزيز عبد  أحمد  بدر االسم 
 1003116603 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 01/07/1379 يالد تاريخ ال 
 الطيران  علوم دبلوم لالؤه

 السعودية  الخطوط/ متقاعد  جهة العمل الرسمية 

 سلطان  األمير أكاديمية رئيس السمى الوظيفي 

 0505622549 رقم الجوال

 B777200r@gmail.com لكتروني البريد ال 
  المجلس عضو الوظيفة باملجلس 

 سنوات  5 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 05/11/1437 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  هل العضو مقيم في منطقة القر الرئيس

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب في حالة كون 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 مالكي  الرحمن عبد  الحميد  عبد  صادق االسم 
 1031630823 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 01/07/1374 يالد تاريخ ال 
    دكتوراه لالؤه

  العزيز عبد  الملك جامعة جهة العمل الرسمية 

 (  مشارك أستاذ )  متقاعد  السمى الوظيفي 

 0509700263 رقم الجوال

 Sadigmalk@gmail.com لكتروني البريد ال 
  المجلس عضو الوظيفة باملجلس 

 سنوات  5 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 25/11/1442 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  هل العضو مقيم في منطقة القر الرئيس

  انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

  السلمي بطحان اهلل عبد  حظاظ االسم 
 1023626235 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 28/06/1396 يالد تاريخ ال 
  دكتوراه لالؤه

  المعمارية المباني فحص  شركة جهة العمل الرسمية 

  الشركة عام مدير السمى الوظيفي 

 0555602846 رقم الجوال

 Hazaz22@hotmail.com لكتروني البريد ال 
  المجلس عضو الوظيفة باملجلس 

 سنوات  4 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 25/11/1442 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  هل العضو مقيم في منطقة القر الرئيس

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب في حالة كون االلتحاق 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

  اكبر جعفر احمد  الله عبد  االسم 
 1023431636 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 21/02/1391 يالد تاريخ ال 
   ماجستير لالؤه
 لالستثمار  الفا الرسمية جهة العمل 

 تنفيذي  رئيس السمى الوظيفي 

 0505680349 رقم الجوال

 Amt.akbar@gmail.com لكتروني البريد ال 
  المجلس عضو الوظيفة باملجلس 

 سنوات  5 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 25/11/1442 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  الرئيسهل العضو مقيم في منطقة القر 

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

  نصير سالم صالح مازن االسم 
 1040752253 رقم الهوية
 سعودي  الجنسية 
 ذكر الجنس 

 هـ 28/11/1390 يالد تاريخ ال 
   دكتوراه لالؤه

  األهلية جدة منارات  مدارس جهة العمل الرسمية 

 األهلية  جدة منارات  مدارس عام مدير السمى الوظيفي 

 0563318609 رقم الجوال

 Mnusair80@gmail.com لكتروني البريد ال 
  المجلس عضو باملجلس الوظيفة 

 سنوات  4 مدة الخدمة باملجلس 

 هـ 25/11/1442 تاريخ االلتحاق 

 - الكافأة إن وجدت 

 ل  )نعم/ال(  هل العضو مقيم في منطقة القر الرئيس

 انتخاب  )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 - السبب في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان 

 نعم  ( العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 ال يوجد    مجلس اإلدارة :من قبل  املكّونة املؤقتةالدائمة/  اللجان -ج

ســـــــم  ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة  

 )دائمة/مؤقتة(؟ 

اسم  

رئيس  

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها

تاريخ بداية  اختصاصها

عمل  

 اللجنة 

تاريخ نهاية 

 عمل اللجنة  

) في حال 

كانت اللجنة  

 مؤقتة (

يوجد  هل 

عضو مجلس  

 جنةلل اإدارة في  

)نعم /    الدائمة

 ال(

إرفاق قرار تشكيل 

 اللجنة 

         

         

         

 

 ال يوجد      : من مجلس اإلدارة  املكّونةاللجنة التنفيذية   -ح

عدد   اسم رئيس اللجنة

 أعضائها

قائمة  

بأعضاء  

 اللجنة 

الهام 

 الفوضة فيه

تاريخ بداية  صالحياتها

 عمل اللجنة 

تاريخ نهاية 

 عمل اللجنة 

 إرفاق قرار تشكيل اللجنة
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 :  املدير التنفيذي -خ

 المدير التنفيذي 

 محمد سالم عبد اهلل بصفر  السم

 1002360350 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 هـ 01/07/1381 تاريخ الميالد 

 رجل  الجنس: رجل/امرأة

 جامعي   المؤهل

 10 سنوات الخبرة

 كلي   ) جزئي/دوام) كلي

 ساعات 9 ساعات العمل األسبوعية  

 - المسمى الوظيفي ) في حال كان الدوام جزئيا ( 

 - حال كان الدوام جزئيا (  جهة العمل ) في

 17,000 الراتب الشهري 

 الجمعية  الجهة التي تتحمل الراتب 

 10 مدة خدمته في الجمعية

 نعم   مسجل بالتأمينات )نعم/ل( 

  إرفاق قرار تعيين المدير التنفيذي من مجلس اإلدارة

 نعم هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟)نعم/ل( 

  إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي 

 مكة المكرمة   العنوان : المنطقة 

 جدة   المدينة  

 االندلس   الحي 

 بحور الشعر   الشارع 

 3274 رقم المبنى 

 11203 صندوق البريد 

 21453 الرمز البريدي 

 7808 اإلضافيالرقم 

 0505643663 رقم الجوال 

 msb@islamic-ef.org البريد اإللكتروني
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 : املوظفون في الجمعية  -د

 رقم الهوية  االسم 
 

 الجنس 
 المؤهل  الجنسية 

 
 المسمى الوظيفي

 الدوام   
 كلي 

 جزئي 

ساعات  
العمل  

 األسبوعية 

الراتب  
 الشهري 

الجهة التي  
تتحمل  
 الراتب 

نسبة  
مساهمة 

الوزارة في  
الراتب إن  

 وجدت 

مدة  
سنوات  
خدمته  
 بالجمعية 

إجمالي  
سنوات  
 الخبرة 

مسجل  
 بالتأمينات 
 )نعم/ال(

خالد رميح سليمان  
 الرميح 

 جامعي  سعودي ذكر 1002520201
مدير الشؤون  

 المالية والمحاسبية
 نعم 10 3 ال يوجد  الجمعية  12000 40 كلي

أسامة عبد اهلل  
 نعم 8 1 ال يوجد  الجمعية  3000 20 جزئي  مشرف الحسابات جامعي  سعودي ذكر 1011878822 الغامدي

معاذ خالد رميح 
جامعي  سعودي ذكر 1081091819 سليمان الرميح 

مشرف قسم   
الجاليات 

ال يوجد  الجمعية  2500 20 جزئي  
 ال  1 1 

ثانوية يمني  ذكر 2044647655 سامر خميس النهدي 
 

مبرمج حاسب آلي
 

يوجد ال  الجمعية  7000 40 كلي
 نعم 11 8 

 محمد علي  
 بن ثابت

 نعم 10 8 ال يوجد  الجمعية  3000 40 كلي مندوب ثانوية يمني  ذكر 2133968194

حفيظ الرحمن حبيب  
 الرحمن

 نعم 20 23 ال يوجد  الجمعية  5500 40 كلي مترجم   ثانوية هندي  ذكر 2063491654

إسحاق أمير بن 
 حمزة 

   ميانمار  ذكر 2084545660
 باكستاني بجواز 

 نعم 13 12 ال يوجد  الجمعية  5000 40 كلي   مشغل كمبيوتر بكالوريوس 

 نعم 23 22 ال يوجد  الجمعية  4000 40 كلي عامل  ثانوية يمني  ذكر 2069502272 نجيب علي درمان 

 نعم 14 8 ال يوجد  الجمعية  3500 40 كلي عامل  ثانوية ارتيريا  ذكر 2040821379 ناصر علي ابراهيم 

 ميانمار   ذكر 2123728152 عبد الرحمن منير اهلل  
 بجواز بنغالي

 نعم 23 22 ال يوجد  الجمعية  4000 40 كلي مشغل كمبيوتر   ثانوية

 نعم 5 4 ال يوجد  الجمعية  4000 40 كلي باحث  ثانوية فلبيني   ذكر 2138322140 آالن لومانغ 

 نعم 27 27 ال يوجد  الجمعية  5000 40 كلي مترجم   ثانوية فلبيني   ذكر 2115356921 روبير تو جور البار 

عبد اهلل نابوليون  
 ساليس 

 نعم 6 6 ال يوجد  الجمعية  4000 40 كلي باحث  ثانوية فلبيني   ذكر 2013797630

 نعم 8 6 ال يوجد  الجمعية  3500 40 كلي عامل عادي   ثانوية باكستاني   ذكر 2062072141 عبد اهلل عباس عيد 

 نعم 10 1 ال يوجد  الجمعية  3000 40 كلي مترجم  ثانوية فلبيني ذكر 2036315303 دومينجوز أروزالبينر 

 نعم 7 7 ال يوجد  الجمعية  2500 40 كلي عامل  متوسط  ارتيريا   ذكر 2038650566 حامد عثمان عمر 

 متوسط  هندي  ذكر 2224214821 عبد المجيد تشيريل 
صانع قهوة  وشاي  

 نعم 8 1 ال يوجد  الجمعية  2700 40 كلي وغيرها 

يونس غالم رسول  
 حاجي الل 

 نعم 15 12 ال يوجد  الجمعية  7000 40 كلي فني حاسب آلي متوسط  باكستاني   ذكر 2041393162

 جامعية   سعودية  انثى  1006077224 أبرار حامد البار 
مشرفة قاعدة  

 بيانات 
 نعم 8 5 ال يوجد  الجمعية  3000 20 كلي

 نعم 3 3 ال يوجد  الجمعية  3000 20 كلي سكرتيرة   جامعية   سعودية  انثى  1055873309 حفظي أسماء نبيل 

 نعم 2 2 ال يوجد  الجمعية  3000 20 كلي كاتبة إدارية   ثانوية    سعودية  انثى  1120560089 فاطمة أمير حمزة ارشاد 

 نعم - - ال يوجد  الجمعية  3000 20 كلي موظفة إدارية   جامعية   سعودية  انثى  1084204716 فوزية مريع القحطاني 

 نعم - - ال يوجد  الجمعية  3000 20 كلي موظفة إدارية   جامعية   سعودية  انثى  1085677142 وضحى مريع القحطاني 

 

( غير كافي         )  (  كافي      ✓)       عدد العاملين بالجمعية: 

..................................................................................................... ...............................................................بسبب

............................................................................................ ............................ 
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح  .٤
 :  اإلدارية والتنظيمات اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعيةالتغير في عدد أعضاء  -1

 .امرأة )          (  .( رجل      40)       : العدد اإلجمالي:  العام بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

)          (       .رجل  (    40)       العدد اإلجمالي:  العام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة

 ( عضو     0زيادة/نقص )     :من بداية السنة األعضاء عدد في جمالي التغير إ

 

                    :العادية الجمعية العمومية ات اجتماع -٢

 شخصية؟  مصلحة لوجود تاالقرار  بعض على التصويت  من الجمعية العمومية أعضاء بعض منعم ت هل

 ( ال  ✓   ( نعم )      )

 مالحظات السبب  اسم العضو

   

 

 

 

 رقم االجتماع

 

 

 تاريخ

 االجتماع

 

 

 عدد الحضور 

 الكشف إرفاق

 التفصيلي 

 بالحضور

 ومن والمنوبين

 يبين) عنهم ناب

 تاريخ فيه

 العضو التحاق

 (العضوية ونوع

 

 

 عقد االجتماع من

إرفاق  

محضر 

 االجتماع

إرفاق  

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم  

 التصويت

  تزويد الوزارةتم هل 

الكشوف واملحاضر  ب

باجتماع  الخاصة 

  الجمعية العمومية

خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ  

 االجتماع؟ 

 الدعوة نيابة  أصالة 

 األولى

 الدعوة

 الثانية

  

 نعم مرفق مرفق  1  2 38 17/11/1442 األول 
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  -٣

عادية:  )    غير  عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت
✓

 ( نعــــم             )    (ال   

 

 

 رقم االجتماع

 

 

 تاريخه 

 

 

 الحضور عدد 

الكشف  إرفاق  

التفصيلي  

  بالحضور والنوبين

  ومن ناب عنهم

)يبين فيه تاريخ  

التحاق العضو  

 ونوع العضوية( 

  الطالبة الجهة

 لالجتماع

/   الوزارة)

 الدارة مجلس

  ٪من25  /

 الجمعية

 ( العمومية

 

 

سبب  

 االجتماع 

 

 

 املحضر إرفاق 

 

 
إرفاق محضر 

فرز األصوات  

– في حال تم 

 التصويت 

تزويد  تم هل 

  الوزارة 

الكشوف  ب

واملحاضر 

باجتماع  الخاصة 

الجمعية  

خالل  العمومية

خمسة عشر  

يوما من تاريخ 

 االجتماع؟ 

 24 27/10/2020 األول 
 مع مدمج

 المحضر 
 االدارة  مجلس

 الالئحة اعتماد
 األساسية 

 

 مرفق 
 

يوجد  ال  
 

 نعم



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  26

 

 

 



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  27

 

 

 ال يوجد          :من قبل الجمعية العمومية املكّونة اللجان الدائمة -4

)    ( نعــــم             ؟ تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتت اللجان الغرض من قحقهل  

 (ال     )   

 : اجتماعات اللجان الدائمة 

 إرفاق املحضر  أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع اللجنة 

     

     

 :  اإلدارة  مجلس -٥

  مجلس اإلدارة  أعضاء  عدد
 
 عضوا   11    للجمعية األساسية لالئحة طبقا

 عضوا     7    اإلدارة مجلس اجتماعات   لعقد النظامي للنصاب  املحقق   األدنى الحد 

    ) أربع سنوات (      اإلدارة  مجلس دورة

 

  مجلس الدارة : 

 1442/11/25 تاريخ تكوين مجلس الدارة الحالي 

 1446/11/25 تاريخ انتهاء دورة مجلس الدارة الحالي 

 9 عدد أعضاء مجلس الدارة الحالي 

 التغير في عدد األعضاء عن الالئحة) زيادة/نقص( عضوا 
 ال يوجد

 سبب التغير في عدد األعضاء 
 ال يوجد

 عدد النتخبين من الجمعية العمومية
9 
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 ال يوجد عدد العينين من الوزارة 

 نسبة األعضاء الستقلين من سائر املجلس 
%111 

مجلس الدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه  جميع أعضاء 

 )       الوزارة
✓

 ( نعــــم            )    (ال  
- 

هل الوظفين من مجلس الدارة تمت الوافقة لهم من الوزارة   -في حال كان الجواب ال 

 ؟
- 

 - إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس الدارة 

 :  العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل   -٦

سبب عدم   تم تنفيذها )نعم/ال(  أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع

 التنفيذ 

إرفاق 

 املحضر  

 قائمة الحضور 

1 1442/6/27 
حسب المرفق 

 ادناه 
 نعم - نعم

حسب المرفق 
 ادناه 
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 شخصية؟  مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس  أعضاء بعض منع تم هل

)       ( نعم    )      
✓

 ( ال    

 

 نوع النع  تاريخه  رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت 

موضوع القرار/االجتماع الذي  

 حصل فيه النع 

اسم  

 العضو 

 السبب 
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 :اإلدارية  التنظيمات -٧

هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية  ألشخاص خارج الجمعية أو 

   ( نعم     )      شركات أخرى  )
✓

 ( ال    

 ، والجهة املفوضة والسبب؟  املهمة توضيح يجب ،   نعم االجابة كانت إذا

الهام الفوضة  

 فيه 

 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض التفويضسبب  الجهة الفوضة 

     

     

     

     

 

 

)       وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     )       ( نعم هل
✓

 ( ال     

 :تعبئة الجدول التالي لكل حالة نعم،يجب جابةاإل  إذاكانت

 :  التحول نوع 

صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير  /اختالس )

صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له التبرع /مصرح

 (  دون علمه

سبب   البلغ املحول أو قيمته  تاريخ التحول 

 التحول 

جراء  ال 

  التخذ

 للتصحيح 

     

 

   بواسطة: ) الجمعية أموال من الصرف يتم
✓

     ) ( شيكات   
✓

   ) ( نقدا   
✓

 ( تحويل  

  الصرف حالة في
 
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

 الجهة المستفيدة أوجه الصرف  المبلغ المصروف نقدًا
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40,000 
 

عهدة مستديمة للبرامج 

األنشطة المعتمدة في 

 الخطة السنوية 

 إدارات الجمعية 

 نثريات البرامج واألنشطة 

 

 

 

 

 : اللوائح  -ب

 إرفاق )نعم/ال(   :  اللوائح

 على موقع الجمعية  نعم  و العتمدة  حدثةاملالالئحة األساسية للجمعية 

تشتمل على سلم األجور و  بالجمعيةتوجد الئحة للموارد البشرية 

،  مكافأة نهاية الخدمة و الجازات, و الترقيات,  و الكافآت,  و والرواتب, 

 وغيرها 

 

 نعم 

 

 على موقع الجمعية 

مجلس   معتمدة العينية والنقدية،  لصرف الساعداتتوجد الئحة 

 الدارة
 - ال

والوظفين   التنفيذي الدير  راتب لتحديد محددة آلية توجد هل 

إذا كانت الجابة ال، فما هي اآللية التي   -؟ الجمعية فيين القيادي 

 حدد بها راتب الدير التنفيذي؟ 

 

 نعم 

 

 على موقع الجمعية 

   أخرى 

  

 :  اإلدارية  السجالت -ت

 

 التالية:   السجالت  الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال( 

 مالحظات

  نعم  في الجمعية العمومية العضوية سجل  السجالت الدارية 

  نعم  العمومية الجمعية اجتماعات سجل 

  نعم  الدارة  مجلس اجتماعات سجل 

  ال الدائمة والؤقتة اللجان سجل 
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  نعم  سجل النشاطات  السجالت الفنية 

  نعم  الستفيدين /سجل النتفعين

 

 

 

 

 

     :  السياسات -ث

  إرفاق )نعم/ال(   لـ : و معتمدة من مجلس الدارة هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة 

 على موقع الجمعية  نعم  الصالح تعارض سياسة 

 على موقع الجمعية  نعم  مقدمي البالغات  حمايةو لبالغ عن املخالفات سياسة ا

 على موقع الجمعية  نعم  سياسة خصوصية البيانات 

 على موقع الجمعية  نعم  سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

 على موقع الجمعية  نعم  سياسة جمع التبرعات

 على موقع الجمعية  نعم  سياسة آليات الرقابة والشراف على النظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

 موقع الجمعية على  نعم  سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الدارة والدارة التنفيذية 

 على موقع الجمعية  نعم  سياسة التعامل مع الشركاء النفذين واألطراف الثالثة 

 على موقع الجمعية  نعم  سياسة قواعد السلوك 

 على موقع الجمعية  نعم  سياسة إدارة التطوعين 

 على موقع الجمعية  نعم  مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل الرهاب 

 على موقع الجمعية  نعم  سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل الرهاب

   أخرى .... 

 

   : اإلفصاح  -ج

 :هم الجمعية أرصدة  من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس اإلدارة االسم 

  اإلدارة مجلس  رئيس   المنيع سليمان اهلل  عبد  الشيخ معالي 

  اإلدارة مجلس  رئيس  نائب   نصيف اهلل عبد محمد

 المالي  المسؤول   عتباني  محمود  فيصل
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 :التالية  الوثائق عن   فصاحاإل  تم كيف  

فصح مباشرة   موقع الجمعية   تُ

 عند الطلب 

 ال توجد ال يفصح عنها 

 بالجمعية   الخاصة الحوكمة  و   التنظيم   وثائق 
✓

    

     النموذج الشامل

 الصالح  تضارب  سياسة 
✓

    

 الالية  القوائم 
✓

    

 وإتالفها  بالوثائق  االحتفاظ و   الخصوصية سياسة 
✓

    

 الدارة  مجالـس   أعضــاء أسماء
✓

    

  التنفيذي   الدير  راتب
✓

   

 أسماء الوظفين القياديين في الجمعية
✓

    

 االحتفاظ عن  السؤول   الشخص  هاتف   و   وعنوان  اسم

 الجمعية  وثائق   و   بسجالت
✓

    

 التقرير السنوي 
✓

    

 

 لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة املتطوعين ؟ )   هل
✓
 ( نعم    )  (  ال   

إجمالي عدد ساعات   عدد التطوعين خالل هذا العام  رقم الجوال اسم السؤول عن الوحدة 

 التطوعين 

 إناث ذكور 

 360 2 15 0558845068 إسحاق بن حمزة  
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مجلس إدارة أو   عضو  مع تجارية و أ  عائلية عالقة املوظفين القياديين لةأو  من أعضاء مجلس اإلدارة أواملدراء أحد يوجد هل

الجمعية؟ )       ( نعم           )     في خر آ مدير أو موظف قيادي
✓

 ( ال     

 نوع العالقة منصبه  اسم الوظف ذي الصلة  منصبه  اسم الوظف 

 )تجارية/عائلية( 

 تفصيل العالقة 

      

      

      

 

يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية  

إن  – وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية)باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن 

 :   -وجد 

 التاريخ  سببه  قيمة البلغ الذي تلقاه  اسم العضو

 ال يوجد 

 

  ،إن الجمعية مع ( لخإ ،منتجات  خدمات تقديمية) تجار  تعامالت لقاء الجمعية  من مالية  تعويضات تلقت التي ما الجهات

 :  -إن وجد  –التعويض قيمة  وذكر  الخدمة وصف مع لاير( 10000تتجاوز   التي املبالغ) .وجدت

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

 ال يوجد 

 

يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح  

 :  -إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

 اسم عضو املجلس  

اسم الطرف 

الثاني ذي  

 العالقة

السمى الوظيفي  

 للطرف الثاني 

اسم الجهة الداعمة التي 

 يرتبط بها الطرف الثاني 

تاريخ بداية 

 الصفقة

تاريخ انتهاء  

 الصفقة
 قيمة الصفقة

 ال يوجد 
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(  نعم   )   الجمعية مبالغ من جهات خارج اململكة ؟  )   لقتهل ت
✓
 (  ال    

 الدولة التي تقع فيها الجهة اسم الجهة  
الغرض من البلغ ) إعانة / خدمة / 

 أخرى(

إجمالي 

 البلغ 
 إرفاق موافقة الوزارة

     

 

 :-إن وجد  – التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دوليةيرجى اإلفصاح عن 

التي تم التعاقد  اسم الجهة 

 معها

الدولة التي تقع فيها  

 الجهة
 ملختصةارفاق موافقة الجهة  إ إرفاق موافقة الوزارة  الغرض من العالقة

 ال يوجد 

 

 :-إن وجد  –العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعيةيرجى اإلفصاح عن 

 القيمة الالية نوع العقار/االستثمار 
العمومية أو مجلس الدارة إرفاق موافقة الجمعية 

 بتفويض الجمعية العمومية 

  2360000 ( بجدة مالك بني حي)  سكني وقف

  4725000 (  بجدة الرحاب  حي)  سكني وقف
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 البرامج واألنشطة  .٥
 ما هي مهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها: 

 وعدم األمر ولة وطاعة ، بالحكمة اهلل إلى دعوةال  تحقيق إلى تهدف ، دعوية تعاونية خيرية جمعية نحن

 ابداعي عمل فريق طريق عن ، المختلفة الحديثة التقنيات  وسائل واستخدام مؤثرة ببرامج  الجماعة عن الخروج

   . جاذبه وبيئة

 

 ما هي أهداف  الجمعية وفقا لالئحة األساسية: 

 .  بينهم فيما األخوة روابط وتعميق دينهم أصول الجدد المسلمين تعليم -1

 .  الجتماعية للفئات المتخصصة الدعوة -2

 .  معهم والتواصل ، بالجاليات  الّدعوي الهتمام -3

 . وحمايتها ، الصحيحة اإلسالمية العقيدة إلى الناس بدعوة ، الفطرة على المحافظة -4

 . األمر وألولي ، وسلم عليه اهلل صلى – لرسوله والطاعة ، هلل عةالطا تحقيق على العمل -5

 . وأضراره آثاره وبيان الفكري النحراف مكافحة على العمل -6

 .  وعلومها الصحيحة النبوية بالسنة العناية -7

 .  والتفريط واإلفراط ، والتطرف الغلو من المجتمع حماية -8

 .  الشرعي العلم ونشر ، تعلى اهلل إلى الدعوة في الحديثة التقنية استخدام -9

1   الصالح السلف  بمنهج الناس وربط ، وإماتتها البدع من والتحذير ، ونشرها ، السنة إحياء  -0
1  .   وأخالقًا ومعاملًة وعبادة عقيدًة دينهم بأمور المسلمين وتبصير  ، النَّافع العلم نشر  -1

1  . لهم محاسنه وبيان ، به وتعريفهم ، اإلسالم  في للدُّخول المسلمين غير دعوة  -2

1  .  وأضراره آثاره وبيان الفكري النحراف مكافحة على العمل -3

1  . عليه المثارة الشبهات ورد اإلسالم عن المغلوطة المفاهيم تصحيح -4

1  . الصحيح المنهج وفق المسلمين لدى الشرعّيين والبراء الولء معنى تأصيل  -5

1  . اإلسالمي الدين على لتثبيتهم الجدد المسلمين من المحتاجين وإعانة دعم -6
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 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

 

نوع البرنامج أو النشاط أو  

 الخدمة

 

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف

 

إجمالي عدد  

 الستفيدين

 

 اليرادات

 

 الصروفات 

هل البرنامج ضمن  

نطاق الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان 

البرنامج خارج 

نطاق الخدمة  

)إرفاق   الجغرافي

 موافقة الوزارة (  

 عن الجديد المسلم لتعليم مكثفة دورة فعلمني أسلمت دورة
 اإلسالمي  الدين أساسيات

  نعم 20,000  1500

 بالتصال الجديد المسلم مع التواصل الجديد المسلم متابعة
 ودعوته  علمية مواد وارسال

 التعليمية  البرامج لحضور

2400  
1200 

  نعم

 ألداء الجدد  للمسلمين برنامج اعداد االيمانية الرحالت
 النبوي المسجد وزيارة العمرة

  نعم 11,000  1020

 قصار بحفظ الجدد  للمسلمين مسابقة القرآنية المسابقة
 السور

  نعم 3,000  50

 الفريضة حج  الجدد  المسلمين تحجيج الجديد  المسلم حج
 الحج حمالت مع بالتنسيق

  نعم 100,000  20

 القلوب لتأليف تحفيزية هدية تقدم الجدد المسلم هدية
  المواد فيه وتسجل تابلت جهاز

 المفيدة العلمية

  نعم 0 0 300

 وغير الجدد نيللمسلم رحلة ترفيهية  رحلة
 رياضية أنشطة يتخللها المسلمين

 اإلسالم  عن تعريفية وكلمات

  نعم 2500  80

 الجاليات تجمعات أماكن على جولة الدعوية الجوالت
 وتوزيع لتوعيتهم العمال وسكن

 العلمية المواد

  نعم 10,000  1000

 المواد ونشر المسلمين غير دعوة االلكترونية  الدعوة
 والتثقيفية  العلمية

  نعم 1800  600

 الشركات مع تعاونية شراكة  عقد الشركات  زيارة
 العلمية المواد وتوزيع العمال لتوعية

 وغيرها

  نعم 4800  14,000

 مع بالتنسيق توعوية محاضرة تقدم الدعوية المحاضرات
 بعد والدراية  العلم ذوي من مشايخ

 اإلسالمية الشؤون وزارة موافقة اخذ
 عنها اإلعالن ويتم

  نعم 20,000  6000

 
 العلمي البناء

 .. العلمي البناء
 . العلمية البرنامج من العام الهدف

 نعم 150,000  2400
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 وطالبات طالب  لتأهيل متكامل برنامج
 بالعلوم جدة محافظة في  الشرعي العلم

 خالل من العلماء عن والتلقي الشرعية
 مية لالع والمسابقات  الشرعية البرامج

 . السنة مدار على

 
 الوعظية الكلمات

 بعد المصلين لعوام توجيهية كلمات
 مشايخ مع بالتنسيق صالة كل

 الشؤون  وزارة من وبموافقة
 اإلسالمية 

 نعم 0 0 12000

 

 الوطني  األمن مهرجان
 احدى في معرض عن  عبارة
 الدولة جهود عن للتعريف المولت

 األمن  حفظ في
 نعم 0 0 1000

 

 
 تآخينا 

 دار لنزلء شامل برنامج تقديم
  دور  و المل ومستشفى المالحظة

 مسابقاتو دورات يتخلله اليتام
 مع بالتنسيق ترفيهية وأنشطة

 المعنية الجهات

 نعم 75000 0 1050

 

 
 الرحمة  سفراء

 للتخفيف المستشفيات مرضى زيارة
 توزيع ويتخلله ومواساتهم عليهم
 لغير اإلسالم عن بالتعريف مواد

 رمزية هدايا وتقديم المسلمين

 نعم 4000  60

 

 الخير  سفينة
 وتوعوي  توجيهي ترفيهي برنامج

 بحرية  رحلة عبر للشباب
 نعم 15000  300

 

   ال يوجد                 ا :بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمه

 جمالي مبلغ الساعدات إ إجمالي عدد الستفيدين  عدد الستفيدين  نوع الساعدات

 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام 

         مساعدات أرامل 

         مطلقات مساعدات 

         مساعدات ظروف خاصة 

         مساعدات عينية 

         أخرى 

         املجموع 

 

، مخاطر غسل األموال  الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ) برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة بيان بالبرامج 

 ال يوجد وجاري العمل على ذلك    (  :وجرائم تمويل اإلرهاب
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الفئة الستهدفة ) الجمعية  تاريخ البرنامج مقدم البرنامج اسم البرنامج

العمومية / مجلس الدارة / 

 الدارات القيادية / العاملين ( 

 إرفاق كشف الحضور 

     

     

     

     

 

من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )      الشاملتم اعتماد النموذج  هل
✓

   )        ( ال      ( نعم   

 
 عضو المجلس  

 مازن صالح نصير 

 عضو المجلس 

 بدر أحمد العليان

 عضو المجلس 

 هاشم محسن باصرة

 عضو المجلس 

 حظاظ  عبد اهلل السلمي 

 المسؤول المالي 

 فيصل محمود عتباني 

 المجلس نائب رئيس  

 محمد عبداهلل نصيف  د.

 
  

   

 عضو المجلس 

 صادق عبد الحميد مالكي 

 عضو المجلس  
 عبد اهلل االله احمد اكبر  

  

 

 


