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جمعية الدعوة واالرشاد وتوعية  )  الجمعيات األهلية  اتلنموذج الشامل لبيانل األساسية بياناتال .1

 (  الجاليات بمكة املكرمة
 موس ى بن سلمان املالكي   :ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج اسم   -1

 0509519015 :ممثل الجمعية رقم جوال -٢

 mosa05095@gmail.com  ملمثل الجمعية: البريد اإللكتروني - ٣

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

  ( فرع      ) ( مقر رئيس ✓: )نوع املقر  -5

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  .٢
افية التسجيلية البيانات -أ     والديموغر

 جمعية الدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات بمكة املكرمة الرسمي للجمعية: االسم  -1

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

 دعوة وارشاد : النوعي للجمعية التصنيف -٣

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

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

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

   مختلف فئات املجتمع من الذكور واالناث  والجاليات واملسلمين الجدد وغير املسلمين الفئات املستهدفة : -5

 إلى أكثر من ستين سنة  سنة 15من الفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 نعم هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟  -7

     ٣198جمعية:   رقم تسجيل ال - 8

 هـ 1٤٤1/ 0٤/ 15: تسجيل الجمعية تاريخ -9

 هـ 1٤٤6/ 05/ 16:  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  ✓)      سجل في النموذجاللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو م

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

mailto:mosa05095@gmail.com
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 ( ال     ( نعم             ) ✓)  للوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا

 مكة املكرمة  :الجمعيةات خدمالجغرافي لنطاق ال -12

 بمكة املكرمةمركز التنمية االجتماعية : مركز التنمية  االجتماعية املشرف على الجمعية  -13

 واالرشاد والدعوة االسالمية الشؤون وزارة: الجهة املشرفة فنيا على الجمعية -14

 التواصل  بيانات -ب

 بيانات التواصل

 فعال  العنوان الوطني

 6316 رقم املبنى 

 طريق املدينة املنورة اسم الشارع

 مكة املكرمة  املنطقة 

 املوقع الجغرافي 

 ) خريطة ( 

 

 البحيرات حي  الحي

 مكة املكرمة  املدينة

 ٢٤٢11 الرمز البريدي 

 5٣٢6 الرقم اإلضافي

 ٣77٤ صندوق البريد 

 05555٤501٢ رقم جوال الجمعية

 01٢/ 557٤٢٤٤ الهاتف

 5570٢٣٤/01٢ الفاكس

 /https://dm.org.sa املوقع اإللكتروني 

 jaliataltn3im@gmail.com البريد اإللكتروني 

حسابات وسائل  

 يالتواصل االجتماع

jalyatmakkah@
 

 

 ( نعم             )   ( ال ✓)  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  -

اسم مدير  ) خريطة(  املوقع الجغرافي العنوان  الفرع اسم 

 الفرع

التواصل رقم 

 )الهاتف/الجوال (

افقة   إرفاق مو

 الوزارة

      

      

      

      

 

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

 : جمعيةعدد املكاتب تحت إدارة ال -

رقم التواصل  املكتب  مسؤولاسم  ) خريطة(  املوقع الجغرافي العنوان  اسم املكتب 

 )الهاتف/الجوال(

افقة   إرفاق مو

 الوزارة
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 البيانات اإلدارية  .٣
 :  األعضاء املؤسسون  -أ

 

 م    

 

 

 أسماء األعضاء املؤسسين 

 سليمان عبدهللا سليمان السلومي  1
 يوسف عبدهللا يوسف الوابل ٢
 صاحل يوسف أمحد الزهران  ٣

احلقبان خالد بن عبدهللا امحد  ٤  

 صاحل بن عبدهللا العساف  5

 عبداحلفيظ خال حممد تركستان  6
 محد بن حممد عبدهللا الغماس 7
 عبدالعزيز بن داود سليمان الفايز  8
 يوسف بن عوض أمحد األمحدي  9
 عبدالعزيز عبدهللا شالش الشالش  10

 علي بن حممد بن سعيد بن حممد إمام  11

مسلم القرشيخالد بن عبدهللا بن   1٢  

 سعد موسى محد املوسى  1٣
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 :الجمعية العمومية   بأعضاء بيان -ب

 

 

 

اسم 

 العضو 

 

 

 

 الجنسية 

 

 

 

 الجنس 

 

 

 

 رقم الهوية 

 

 

 

تاريخ  

 امليالد 

 

 

 

جهة  املدينة

 العمل

تاريخ  

االلتحا 

 ق

 

 

 

رقم 

 الجوال 
البريد  

 اإللكتروني 

 

نوعية  

العضوية  

) عامل /  

منتسب  

فخري   /

 شرفي (  /

االنتظام في دفع  

 االشتراكات 

)منتظم/غير  

منتظم/ ال  

يوجد سجل  

اشتراكات  

اليوجد  /محدث

 (رسوم

 

هل تم  

منح  

بطاقة  

عضوية  

للعضو 

 ؟

سليمان  
عبدهللا  
سليمان  
 السلومي 

 رجل  سعودي
1014441420 1/7/

1370 
 الرس 

  
05055
عضو    07109

 عامل 

 نعم منتظم 

يوسف 
عبدهللا  

 يوسف الوابل

 رجل  سعودي
1025067909 1/7/

1375 
 ابها

  
05555
عضو    11453

 عامل 

 نعم منتظم 

عبدالعزيز  
عبدهللا  
شالش 
 الشالش

 رجل  سعودي
1004916498 1/7/

1381 
 الرياض

  
05054
عضو    18511

 عامل 

 نعم منتظم 

صالح يوسف  
أحمد 

 الزهراني 

 رجل  سعودي
1023402983 1/7/

1374 
 سمعة

  
05055
عضو    25902

 عامل 

 نعم منتظم 

عبدالحفيظ  
خال محمد 
 تركستاني 

 رجل  سعودي
1005218936 12/4/

1378 
 مكة

  
05555
عضو    12311

 عامل 

 نعم منتظم 

علي محمد  
سعيد محمد 

 إمام

 رجل  سعودي
1002017406 1/7/

1381 
 مكة

  
05055
عضو    47424

 عامل 

 نعم منتظم 

سعد موسى  
 حمد الموسى 

 رجل  سعودي
1016833582 1/7/

1378 
 الرياض

  
05555
عضو    24162

 عامل 

 نعم منتظم 

طالل فراج 
 عيد الحازمي

 رجل  سعودي
1005110505 1/7/

1383 
 مكة

  
05555
عضو    96070

 عامل 

 نعم منتظم 

عبدالرحمن 
 رجل  سعودياحمد محمد 

1009508183 1/7/
1383 

 النصباء
  

05055
 نعم منتظم عضو    28641
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 الزهراني 
 عامل 

هاشم علي 
 رجل  سعودي احمد االهدل 

1032652909 1/7/
1380 

 مكة
  

05555
عضو    23242

 عامل 

 نعم منتظم 

عبدالرزاق 
محمد عبدهللا  

 هوساوي 

 رجل  سعودي
1002485462 1/7/

1366 
 مكة

  
05094
عضو    52587

 عامل 

 نعم منتظم 

نواف صالح  
 رجل  سعودي حسنى خياط

1009610062 19/
10/

1395 

 جدة
  

05555
عضو    46469

 عامل 

 نعم منتظم 

عبدالهادي  
سعيد سعيد  

 الغامدي

 رجل  سعودي
1046936702 1/7/

1388 
 جدرة

  
05556
عضو    63077

 عامل 

 نعم منتظم 

هاني حامد 
سعد الحسيني 

 المفلحي

 رجل  سعودي
1002027686 21/3/

1393 
 مكة

  
05555
عضو    30998

 عامل 

 نعم منتظم 

ناصر عبدهللا  
سليمان  
 السلومي 

 رجل  سعودي
1012661110 1/7/

1379 
 الشنانة

  
05555
عضو    06736

 عامل 

 نعم منتظم 

عبدالعزيز  
عبدهللا  
سليمان  
 السلومي 

 رجل  سعودي
1023011289 1/7/

1377 
 الشنانة

  
05555
عضو    09632

 عامل 

 نعم منتظم 

سمير مردد 
حمدان 
 السرواني 

 رجل  سعودي
1019645637 4/8/

1401 
 مكة

  
05505
عضو    35544

 عامل 

 نعم منتظم 

ممدوح عمر 
عبدالغفور 

 فرحان

 رجل  سعودي
1054132418 15/9/

1391 
 مكة

  
05045
عضو    13458

 عامل 

 نعم منتظم 

سعيد معلث  
معال 

 الصاعدي 

 رجل  سعودي
1010871877 1/2/

1383 
 مكة

  
05953
عضو    42913

 عامل 

 نعم منتظم 

عبدهللا صالح  
يوسف 
 الزهراني 

 رجل  سعودي
1023403007 19/7/

1395 
 مكة

  
05555
عضو    00861

 عامل 

 نعم منتظم 

عبدالسالم  
عبدالعزيز  

عبدهللا  
 الشالش

 رجل  سعودي
1063016677 6/1/

1409 
 الرياض

  
05537
عضو    77702

 عامل 

 نعم منتظم 
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 :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

) في حال كانت  

( اللجنة مؤقتة   

يوجد عضو  هل  

مجلس إدارة في   

    الدائمة جنةلل ا

 )نعم / ال( 

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

         اليوجد 

         

 : الجمعية إدارة  مجلس بأعضاء بيان -ث

 أعضاء مجلس اإلدارة 

  االسم 

  رقم الهوية 

  الجنسية 

  الجنس 

  يالد تاريخ امل

  لاملؤه

  جهة العمل الرسمية 

  املسمى الوظيفي 

  رقم الجوال 

  لكتروني البريد اإل

  الوظيفة باملجلس 

  مدة الخدمة باملجلس 

  تاريخ االلتحاق 

  املكافأة إن وجدت 

  )نعم/ال(  العضو مقيم في منطقة املقر الرئيسهل 

  )انتخاب/تعيين من الوزارة(  طريقة االلتحاق

  في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب 

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

ســـــــم الـلـجـنـــة ا  

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  

إدارة في  

  جنةللا

)نعم   الدائمة

ال( /  

إرفاق قرار  

تشكيل  

 اللجنة 

سعيد بن   دائمة  الموظفين ادارة شؤون 

معلث  

 الصاعدي 

ادارة شؤون   3

 الموظفين 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1

ناصر بن   دائمة  ادارة الشؤون االدارية 

عبدهللا  

 السلومي 

ادارة الشؤون   3

 االدارية 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1

ادارة المشاريع  

 والحوكمة 

عبدالرزاق   دائمة 

بن محمد  

 هوساوي 

المشاريع  ادارة  3

 والحوكمة 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1

احمد بن   دائمة  ادارة الشؤون المالية 

محمود  

 عسيري 

ادارة الشؤون   3

 المالية 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1

خالد بن علي   دائمة  ادارة التطوع 

 شافعي 

ادارة المشاريع   3

 والحوكمة 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 10

 

 

عبدالعزيز   دائمة  والمشتريات لجنة العقود 

بن عبدهللا  

 الشالش 

متابعة العقود   3

والشراكات  

والرفع  

بعروض  

وفتح  االسعار  

 المظاريف 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1

صالح بن   دائمة  لجنة التوظيف 

يوسف  

 الزهراني 

متابعة كل ما   3

يتعلق بشؤون  

 الموظف 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1

ممدوح بن   دائمة  لجنة تعارض المصالح 

 عمر فرحان 

تطبيق سياسة   3

تعارض  

 المصالح 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1

لجنة التدقيق والمراجعة  

 الداخلية 

طالل بن   دائمة 

فراج  

 الحازمي 

متابعة وتقيم   3

سير العمل  

ومراجعة  

النتائج  

والرقابة  

 الداخلية 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1

 لجنة الشؤون القانونية 
 

عبدالعزيز   دائمة 

بن عبدهللا  

 الشالش 

مراجعة   3

الدوائر  

الحكومية  

والقضايا وكل  

ما يتعلق  

 بالقانون 

 مرفق نعم دائمة  1443/ 2/ 1
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 من مجلس اإلدارة :  املكّونةاللجنة التنفيذية  -ح

اسم رئيس  

 اللجنة 

عدد  

 أعضائها

قائمة  

بأعضاء  

 اللجنة 

املهام 

 املفوضة فيه 

تاريخ بداية   صالحياتها

اللجنة عمل   

تاريخ نهاية عمل  

 اللجنة 

إرفاق قرار  

 تشكيل اللجنة

        

        

        

 :  املدير التنفيذي -خ

 املدير التنفيذي 

 موس ى بن سلمان محمد املالكي  االسم 

 1046664189 رقم الهوية 

 سعودي  الجنسية 

 هــ 05/11/1391 تاريخ امليالد 

 رجل  الجنس: رجل/امرأة 

 بكالوريوس  لاملؤه

 سنة 30 سنوات الخبرة 

 كلي  ) جزئي /دوام) كلي

 ساعة 40 ساعات العمل األسبوعية  

  ) في حال كان الدوام جزئيا (  املسمى الوظيفي 

  جهة العمل ) في حال كان الدوام جزئيا ( 

 ريال 10.000 الراتب الشهري 

 الجمعية  الجهة التي تتحمل الراتب 

 أشهر 6 الجمعية مدة خدمته في 

 نعم مسجل بالتأمينات )نعم/ال( 

 مرفق  إرفاق قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارة 

  هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟)نعم/ال( 

  إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي 

 مكة املكرمة العنوان : املنطقة 

 املكرمةمكة  املدينة  
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 الشوقية  الحي 

 حي امللك فهد رحمه للا  الشارع

 6٣٤1 رقم املبنى 

 ٣77٤ صندوق البريد 

 ٢1955 الرمز البريدي 

  الرقم اإلضافي 

 0509519015 رقم الجوال 

 Mosa05095@gmail.com البريد اإللكتروني 

 

 : املوظفون في الجمعية  -د

 رقم الهوية االسم

 

 

 

الجن

 س

 املؤهل   الجنسية

 

 

املسمى  

 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(

موس ى بن 

سلمان محمد  

 املالكي

 بكالوريوس  سعودي  ذكر  1046664189
املدير  

 التنفيذي 
 نعم  سنة 30 أشهر  6 -- الجمعية 10.000 40 كلي 

احمد محمود 

 عسيري 
 سعودي  ذكر  1059734325

الثانوية 

 العامة 
 نعم  سنة 14 سنة 14 - الجمعية 5,000 45 كلي  حاسب م

احمد سالم 

عطية  

 الغامدي 

 بكالوريوس  سعودي  ذكر  1098315359

تنمية مدير 

املوارد 

 املالية 

 نعم  سنوات  5 شهرين  - الجمعية 5,000 45 كلي 

عبد للا محمد 

 املالكيحسين 
 بكالوريوس  سعودي  ذكر  

مدير وحدة  

 التطوع 
 نعم   شهرين  - الجمعية 5,000 45 كلي 

هادي يحيى 

محمد 

 الصامطي

 سعودي  ذكر  1015034067
الثانوية 

 العامة 

مراسل 

 ومعقب 
 نعم   سنوات  6 - الجمعية 4,100 40 كامل 

مطلق محمد 

 يحيى العبدلي 
 ال  سنوات  6 - الجمعية 2,200  جزئي   سعودي  ذكر  1015385675

 نعم    - الجمعية 4,300 45 كامل  سكرتير  ثانوي  سعودي  ذكر  1000438398 فهد احمد  
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 نعم   شهرين  - الجمعية 4,000 45 كامل  سكرتير  بكالوريوس  سعودي  ذكر  1105545980 عمر الحارثي

عالء الدين  

بكري محمد 

 عثمان

 نعم   10 - الجمعية 3,450 45 كلي  مدقق  بكالوريوس  سوداني  ذكر  2335142127

سوتريسنو ابن  

 ديرسان جنادي 

 نعم   سنة 14 - الجمعية 2,630 45 كلي  مترجم  بكالوريوس  اندنوس ي  ذكر  2260503178

غالم  منصور 

 مياه

 عبدالستار

 نعم   سنوات  10 - الجمعية 2,630 45 كلي  معلم  دكتوراه  بنغالديش ي  ذكر  2011555873

جميل الرحمن 

قاري 

  عبدالحميد

 نعم   سنة 13 - الجمعية 2,630 45 كلي  مترجم  بكالوريوس  مترجم  ذكر  2321269488

جواد علي 

 محمد عبده
 نعم   سنة 17 - الجمعية 1900 45 كلي  عامل  متوسط  اليمن  ذكر  2051322598

سليم محمد 

صابر 

 امدادالحق

 نعم   سنة 18 - الجمعية 1900 45 كلي  عامل  ثانوي  ميانمار  ذكر  2025017027

عبدالرحمن 

 عزيز الرحمن
 نعم   سنوات  10 - الجمعية 1900 45 كلي  عامل   بنجالدش  ذكر  2197920198

سليمان سالم  

 يحيى جماعي 
 نعم   سنة 18 - الجمعية 1900 45 كلي  عامل  ثانوي  اليمن  ذكر  2042120861

طاهر أبو 

 القاسم حاج
  بنجالديش  ذكر  2016314441

سائق 

عموم  

 املركبات 

 نعم   سنوات  10 - الجمعية 2100 45 كلي 

محمد 

إسماعيل  

 محمد زياد

 سريالنكا  ذكر  2013078826
دار  

 الحديث 
 نعم    - الجمعية 2630 45 كلي  مترجم 

محمد ثاني 

 احمد 
 نعم   سنة 19 - الجمعية 2630 45 كلي  معلم  بكالوريوس  اثيوبيا  ذكر  2084078977

عبدالقادر 

 مودي
 نعم     الجمعية 2100       
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 نعم    - الجمعية 2,630      ذكر   اخيار راشدي

لؤوي اولفري 

 الياس
 نعم    - الجمعية 3,500      ذكر  

 

( 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(    0)    .( رجل  ٢1)     : العدد اإلجمالي:  العام  بداية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 .امرأة(    0)    .( رجل  ٢1)      العدد اإلجمالي:  العام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء  عدد إجمالي

 ( 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

   ( نعم )       )
 ( ال     ✓

 مالحظات السبب  اسم العضو 

   

   

رقم  

 االجتماع

إرفاق  عدد الحضور  االجتماع تاريخ

الكشف 

التفصيلي  

بالحضور  

واملنوبين  

ومن ناب 

)يبين  عنهم

فيه تاريخ  

التحاق  

العضو ونوع 

 العضوية( 

 

إرفاق   عقد االجتماع من 

محضر 

 االجتماع

إرفاق  

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم  

 التصويت

  تزويد الوزارةتم هل 

الكشوف واملحاضر  ب

الخاصة باجتماع  

  الجمعية العمومية

خالل خمسة عشر  

يوما من تاريخ  

 االجتماع؟ 

 

 الدعوة نيابة  أصالة 

 األولى

 الدعوة

 الثانية

  

مرفق  6 15 01/1٤٤٣/1٤ 1

 املحضر 

 نعم مرفق مرفق  نعم

2          

3        
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 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:  -٣

عادية:  ) غير  عمومية جمعية  اجتماعات هل عقدت
✓

 (ال    ( نعــــم             )      

رقم 

 االجتماع 

عدد   تاريخه 

 الحضور 

إرفاق  

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين  

ومن ناب 

)يبين   عنهم

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع  

 العضوية(

 

 الجهة

  الطالبة

 لالجتماع 

/   الوزارة)

  مجلس

   / اإلدارة

 ٪من25

  الجمعية

 ( العمومية

سبب  

 االجتماع 

إرفاق 

 املحضر 

إرفاق محضر  

فرز األصوات 

– في حال تم  

 التصويت 

تزويد  تم هل 

الكشوف  ب الوزارة 

واملحاضر 

الخاصة باجتماع  

الجمعية  

خالل  العمومية

خمسة عشر يوما 

من تاريخ  

 االجتماع؟ 

 

1 1٤/01/1٢ ٤٤٣1   

اعتماد 

الالئحة  

االساسية  

بعد  

اعتماد 

املجلس 

 الجديد

 نعم  مرفق مرفق

         

 : من قبل الجمعية العمومية املكّونة اللجان الدائمة -٤

)  ؟ حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتت اللجان الغرض من تنفيذها من ق حقهل  
✓
 (ال    )     ( نعــــم    

 : اجتماعات اللجان الدائمة 

 إرفاق املحضر  أهم القرارات  تاريخه  رقم االجتماع  اللجنة 
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 :  اإلدارة  مجلس -5

   مجلس اإلدارة أعضاء عدد
 
 أعضاء  7 للجمعية األساسية  لالئحة طبقا

 أعضاء   5 اإلدارة  مجلس اجتماعات  لعقد النظامي  للنصاب املحقق  األدنى  الحد

   ) سنة / سنوات ( 4  اإلدارة  مجلس دورة
 

  مجلس اإلدارة :  

 هــ 1٤/01/1٤٤٣ تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي 

 هــ 1٤/01/1٤٤7 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 7 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي 

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

 ال يوجد  سبب التغير في عدد األعضاء 

 7 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

 0 عدد املعينين من الوزارة 

 0 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس 

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

)    ( نعــــم            )     الوزارة
✓
 (ال  

 ال يوجد 
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 هل املوظفين من مجلس اإلدارة تمت املوافقة لهم من الوزارة ؟   -في حال كان الجواب ال 
 ال يوجد  موظفين من مجلس االدارة 

 الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة إرفاق موافقة 
 ال يوجد 

 :  العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -6

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

 التنفيذ 

إرفاق 

 املحضر  

 قائمة الحضور 

 1- اعتماد اللجان 24/06/2021 الجلسة الخامسة

افقة على   ٢- املو

تعيين محاسبا  

 للجمعية 

  نعم   نعم 

1-عرض الخطة   08/09/2021 الجلسة السادسة 

االستراتيجية  

 للجمعية 

٢- عرض الخطة  

التشغيلية 

 للجمعية. 

  نعم   نعم 

1-طلب نائب رئيس   15/09/2021 الجلسة السابعة 

مجلس اإلدارة 

افقة على   املو

برنامج تسويق 

 رواتب الدعاة 

٢-طلب نائب رئيس  

مجلس اإلدارة على  

عقد الرسائل  

النصية وانشاء  

 املتجر االلكتروني 

  نعم   نعم 
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1-طلب عقد   26/10/2021 الجلسة الثامنة

 الجمعية العمومية 

افقة   ٢-طلب املو

على اعداد الخطة  

االشتراتيجية  

 والتشغيلية

 

  نعم   نعم 

افقة   24/11/2021 الجلسة التاسعة 1-طلب املو

على فتح سجل  

 تجاري 

٢-طلب نعيين مدير  

موارد مالية ومدير 

تطوع  ومدير 

 املشاريع الدعوية 

  نعم   نعم 

1-مناقشة لوائح   30/12/2021 الجلسة العاشرة 

 املوارد البشرية

افقة   ٢-طلب مو

مجلس اإلدارة على  

فتح وإدارة 

الحساب وتفعيل  

الدفع االلكتروني  

وتحديد املفوضون  

 بفتح الحساب

  نعم   نعم 

  

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

)       ( نعم    )   
✓

 ( ال    

 

 نوع املنع  تاريخه  رقم االجتماع 

 حضور/نقاش/تصويت 

موضوع القرار/االجتماع الذي  

 حصل فيه املنع 

اسم 

 العضو 

 السبب 

      



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 20

 

 

 

 :اإلدارية  التنظيمات -7

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

( نعم     )      شركات أخرى  )
✓
 ( ال 

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

املهام املفوضة  

 فيه 

 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض التفويضسبب  الجهة املفوضة 
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)    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  /مصرح

 (  له املتبرع دون علمه

سبب   املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

جراء اإل 

  املتخذ 

 للتصحيح 

     

 

بواسطة: ) الجمعية أموال  من  الصرف يتم
✓
) ( نقدا       ) ( شيكات   

✓
 ( تحويل

  الصرف حالة  في
 
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

  املصروف  املبلغ 
 
 الجهة املستفيدة  الصرف  أوجه نقدا

   

   

   

 

 

 : اللوائح  -ب

 إرفاق )نعم/ال(   : اللوائح 

 مرفق نعم  و املعتمدة  حدثةاملالالئحة األساسية للجمعية 

تشتمل على سلم  و   بالجمعيةتوجد الئحة للموارد البشرية 

مكافأة  و اإلجازات, و الترقيات, و املكافآت, و األجور والرواتب, 

 وغيرها ،  نهاية الخدمة 

 مرفق نعم 

  معتمدة العينية والنقدية،  لصرف املساعداتتوجد الئحة 

 مجلس اإلدارة   

 مرفق نعم 

  التنفيذي املدير  راتب لتحديد  محددة  آلية توجد  هل 

إذا كانت اإلجابة ال، فما   -؟ الجمعية في ين واملوظفين القيادي 

 هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟ 

 مرفق نعم 

   أخرى 
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 : اإلدارية  السجالت -ت

 

 التالية:   السجالت  الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية   السجل 

 )نعم/ال( 

 مالحظات

  نعم  في الجمعية العمومية العضوية سجل اإلداريةالسجالت 

  نعم  العمومية الجمعية اجتماعات سجل

  نعم  اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

  نعم  الدائمة واملؤقتة  اللجان سجل

  نعم  سجل النشاطات  السجالت الفنية

  نعم  املستفيدين /سجل املنتفعين

 

    :  السياسات -ث

  إرفاق )نعم/ال(   لـ :   و معتمدة من مجلس اإلدارة  سياسة مكتوبةهل لدى الجمعية 

  نعم  املصالح تعارض سياسة 

  نعم  مقدمي البالغات  حمايةو إلبالغ عن املخالفات  اسياسة 

  نعم  سياسة خصوصية البيانات 

  نعم  سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

  نعم  جمع التبرعات سياسة 

الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها  آليات سياسة 

 وتقييمها

  نعم 

  نعم  مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سياسة 

  نعم  التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة سياسة 

  نعم  قواعد السلوك سياسة 

  نعم  إدارة املتطوعين سياسة 

  نعم  وجرائم تمويل اإلرهاب  االشتباه بعمليات غسل األموالمؤشرات 

  نعم  اإلرهابعمليات غسل األموال و جرائم تمويل الوقاية من سياسة 

   أخرى .... 
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   : اإلفصاح  -ج

 :هم الجمعية أرصدة من  بالسحب املفوضين 

 املنصب بمجلس اإلدارة االسم 

 رئيس الجمعية  صالح بن يوسف الزهراني 

 نائب الرئيس  حامد الشريف هاني بن 

 أمين الصندوق  عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش 

 

 :التالية  الوثائق  عن  فصاحاإل  تم كيف  

ُتفصح مباشرة   موقع الجمعية  

 عند الطلب 

 ال توجد  ال يفصح عنها 

    نعم بالجمعية  الخاصة   الحوكمة و  التنظيم  وثائق 

    نعم النموذج الشامل

    نعم املصالح   تضارب سياسة 

    نعم املالية القوائم 

  بالوثائق  االحتفاظ  و  الخصوصية   سياسة 

 وإتالفها 

    نعم

    نعم اإلدارة   مجالـس  أعضــاء  أسماء

   نعم  التنفيذي  املدير   راتب

    نعم أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

  عن املسؤول   الشخص  هاتف  و  وعنوان   اسم

 الجمعية وثائق  و  بسجالت  االحتفاظ 

   نعم 

    نعم التقرير السنوي 

 

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

إجمالي عدد   عدد املتطوعين خالل هذا العام  رقم الجوال  اسم املسؤول عن الوحدة 

ساعات  

 إناث ذكور  املتطوعين 

 ٣0 0 70 0566٢88705 محمد املالكي 
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مجلس إدارة أو مدير    عضو  مع تجارية  و أ  عائلية عالقة هاملوظفين القياديين لأو  املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو  أحد   يوجد هل

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

 ( ال    

  نوع العالقة منصبه  اسم املوظف ذي الصلة منصبه  اسم املوظف 

 )تجارية/عائلية( 

 تفصيل العالقة 

      

      

      

 

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

 :   -إن وجد  – تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية

 التاريخ  سببه  قيمة املبلغ الذي تلقاه  اسم العضو 

    

    

    

 

 .وجدت  ،إن  الجمعية مع (  لخإ  ،منتجات  خدمات تقديم ية) تجار  تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات  تلقت التي ما الجهات

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

 قيمة التعويض وصف الخدمة  الجهة
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اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح  يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس 

 :    -إن وجد  –الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

اسم عضو  

 املجلس  

اسم الطرف  

الثاني ذي  

 العالقة

املسمى الوظيفي  

 للطرف الثاني 

اسم الجهة الداعمة التي  

 يرتبط بها الطرف الثاني 

تاريخ بداية  

 الصفقة

تاريخ انتهاء  

 الصفقة

قيمة  

 الصفقة

       

       

       

 

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

 الغرض من املبلغ ) إعانة / خدمة / أخرى( الدولة التي تقع فيها الجهة  اسم الجهة 
إجمالي  

 املبلغ 

إرفاق موافقة 

 الوزارة

     

 

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

اسم الجهة التي تم  

 التعاقد معها 

الدولة التي تقع فيها  

 الجهة
 إرفاق موافقة الوزارة   الغرض من العالقة 

رفاق موافقة الجهة  إ

 ملختصةا

     

 

 : -إن وجد  –العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعيةيرجى اإلفصاح عن 

 القيمة املالية  نوع العقار/االستثمار
إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس  

 اإلدارة بتفويض الجمعية العمومية
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 البرامج واألنشطة .5
 ما هي م همة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها: 

  فريق خالل من ،  ومتنوعة متطورة تقنية وأساليب  مؤثرة نوعية ببرامج الحق إلى  وترشد اإلسالم إلى  تدعو  دعوية،  أهلية جمعية

 . جاذبة بيئة في إبداعي عمل

 

 ما هي  أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية: 

 .الصحيحةاملحافظة على الفطرة السليمة , بدعوة الناس إلى العقيدة اإلسالمية  .1

 .تحقيق الطاعة هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وألولي األمر .٢

 .إحياء السنة , ونشرها , وإماتة البدعة , وربط الناس بمنهج السلف الصالح .٣

 .تأصيل معنى الوالء والبراء الشرعيين وإحياء روح االعتزاز لدى املسلمين باإلسالم ، وتقوية صلتهم بالتاريخ والحضارة اإلسالمية .٤

 .تعزيز روابط االنتماء واملواطنة بين أفراد املجتمع من خالل البرامج املتنوعة والدورات الهادفة .5

6.  
 
 .نشر العلم النافع ، وتبصير املسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة معاملة وأخالقا

 .ملغلوطة عنهدعوة غير املسلمين للدخول في اإلسالم ،وتعريفهم به ، وبيان محاسنة لهم وتصحيح املفاهيم ا .7

 .العناية بضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الثقافية واإلغاثية لهم وتعريفهم بثقافة اململكة العربية السعودية .8

الدا .9 في   , اإلسالمية  واملؤسسات  باملراكز  وتعريفهم   ، معهم  والتواصل   ، بهم  واالعتناء   ، أصوله  وتعليمهم   ، اإلسالم  في  يدخلون  من  خل  رعاية 

  .والخارج 
 .ق روابط األخوة مع املسلمين الجددتعمي .10
 .اإلسهام في توعية الشباب في مكة املكرمة واستثمار طاقاتهم .11
 .تطوير وتنويع الوسائل الدعوية واالستفادة من التقنية الحديثة في الدعوة إلى هللا  .1٢

 

 :  بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج  

أو النشاط  

 الخدمةأو 

  والخدمات للبرامج وصف

 والنشاطات 

إجمالي عدد  

 املستفيدين 

هل   املصروفات  اإليرادات

البرنامج  

ضمن  

نطاق  

الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان البرنامج  

خارج نطاق الخدمة  

)إرفاق   الجغرافي

 موافقة الوزارة (  
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 ا : تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمه بيان بنوع املساعدات التي 

 جمالي مبلغ املساعداتإ إجمالي عدد املستفيدين  عدد املستفيدين  نوع املساعدات 

 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام 

         مساعدات أرامل 

         مساعدات مطلقات 

مساعدات ظروف  

 خاصة 

        

         مساعدات عينية 

         أخرى 

         املجموع 

 

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

 (  : وجرائم تمويل اإلرهاب

العمومية  الفئة املستهدفة ) الجمعية  تاريخ البرنامج  مقدم البرنامج  اسم البرنامج 

مجلس اإلدارة / اإلدارات القيادية /   /

 العاملين ( 

إرفاق كشف  

 الحضور 

     

     

     

     

 

من قبل مجلس اإلدارة قبل تسليمه في الربع األخير: )   الشامل تم اعتماد النموذج  هل
✓
   )        ( ال      ( نعم  

 


