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بيانات الجمعية

االسم الرسمي للجمعية

الجمعية الخيرية اإللكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايرًا لالسم الرسمي)

الجمعية الخيرية اإللكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

التصنيف النوعي

منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني وخدمة ضيوف الرحمن

التصنيف الفرعي االول

منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني

التصنيف الفرعي الثاني

العناية بالقرآن الكريم

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

جنس الفئات المستهدفة

هل لدى الجمعية فروع ؟

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

ذكور وإناث

النعم

النعم

 الفئات المستهدفة

الكل

األرامل
أسر السجناء

أسر المرابطين
أسر المرضى

أسر شهداء الواجب
الفقراء واألسر المحتاجة

أصحاب المشاريع
األطفال
األيتام

 الفئات العمرية للفئات المستهدفة

الكل

أقل من سبع سنين
من سبعة إلى 18 سنة

من 19 إلى 35 سنة
من 36 إلى 60 سنة
أكبر من 60 سنة

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

النعم

رقم شهادة التسجيل

3298

تاريخ تسجيل الجمعية (ميالدي)

11/18/2019

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد
(ميالدي)

09/25/2024

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

النعم

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

النعم

اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو
مسجل

النعم

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

النعم

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة الريـــاض

المدينة

الرياض

الحي

العقيق

اسم الشارع

طريق اإلمام سعود بن فيصل

رقم المبنى

3307

الرمز البريدي

13515

صندوق البريد

8380

الرقم اإلضافي

8380

رقم الجوال

966500909709

الهاتف

0114894353

الفاكس

اختر الموقع الجغرافي من1044894353  
الخريطة

نوع المقر

اخرى

الموقع االلكتروني

ps://maqraa.islamacademy.net

البريد االلكتروني

maqraa2016@gmail.com

بيانات التواصل االجتماعي



2021/ 3/ 17 منصة االفصاح - وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة

https://www.areeb.co/Makeen/Pages/PrivateAssociations 3/3

Twitter تويتر

https://twitter.com/maqraa2016

Instagram انستقرام

/https://www.instagram.com/maqraa2016

Facebook فيسبوك

https://www.facebook.com/maqraa2016

الموقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التعبئة وليس تحت اإلنشاء

النعم

البريد اإللكتروني مفعل

النعم

النطاق الجغرافي

 النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

الكل

منطقة الحدود الشمالية
المنطقة الشرقيـــة

منطقة الباحــة
منطقة الجـــوف
منطقة الريـــاض
منطقة القصيـــم

مركز التنمية االجتماعية

مركز التنمية االجتماعية بالرياض

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

8

الموظفين (إناث)

4

الموظفين
(سعوديون)

10

الموظفين (غير
سعوديون)

2

الموظفين (دوام كلي)

12

الموظفين (دوام
جزئي)

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - سعوديون)

10

الموظفين (المسجلين في التأمينات اإلجتماعية - الغير سعوديون)

2

عدد أعضاء الجمعية العمومية

العدد الحالي (ذكور)

15

العدد الحالي (اناث)

0

العدد بداية العام
(ذكور)

15

العدد بداية العام
(اناث)

0

العدد نهاية العام
(ذكور)

15

العدد نهاية العام
(اناث)

0

التغير في عدد أعضاء عن الالئحة

هل يوجد تغيير في عدد أعضاء عن الالئحة؟

النعم

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2019)

0

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2019)

0

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (2019)

0

أخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2020

(عرض المرفق) إرفاق التقرير

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  بيانات األعضاء 

 

الرجاء تحديد صفة العضو المراد إضافته

عضو جمعية
عمومية

عضو مجلس ادارة
الجمعية

المدير
التنفيذي

عضو
مؤسس

موظف
قيادي

المحاسب

حفظجديد

 الصفةالجنسرقم الهويةاسم العضو

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1036880365صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
 

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1013376189إبراهيم سعيد حمد الدوسري
 

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1039425713راشد بن عثمان بن أحمد الزهراني
 

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1011041058عثمان محمد أسلم الصديقي
 

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1023312299ناصر علي ناصر القطامي
 

| عضو جمعية عموميةذكر1077000014عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن العمر
 

| عضو جمعية عموميةذكر1103957880تميم بن ماجد بن محمد الماجد
 

| عضو جمعية عموميةذكر1094329073عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بن عزاع
 

| عضو جمعية عموميةذكر1082679950بدر بن عبدا بن إبراهيم المسعود
 

| عضو جمعية عموميةذكر1092977006عبدهللا بن صالح بن احمد الغامدي
 

| عضو جمعية عمومية | عضو مجلس إدارة | عضو مؤسسذكر1017235134محمد بن علي بن شيبان عامري
 

| عضو جمعية عموميةذكر1807225287اسامة بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن الزبن
 

| عضو جمعية عموميةذكر1087872543أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز العبدالسلم
 

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض
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| عضو جمعية عموميةذكر1044214482ريان محمد مسفر الدوسري
 

| عضو جمعية عموميةذكر1090012319عبدهللا ناصر بن عبدالمحسن المانع
 

| محاسبذكر1110802318عبدالعزيز بن عبدهللا شبيب المطيري
 

| المدير التنفيذي | عضو قياديذكر1103787105عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الصبيحي
 

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض

حذفعرض
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  اإلفصاح 

اإلفصاح عن الوثائق

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةوثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةالنموذج الشامل

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةسياسة تضارب المصالح

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةالقوائم المالية

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةسياسة الخصوصية و االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةأسماء أعضــاء مجالـس اإلدارة

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةأسماء الموظفين القياديين في الجمعية

بيانات الشخص المسؤول عن االحتفاظ
بالسجالت و الوثائق

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعية

ال توجدال يفصح عنهاُتفصح مباشرة عند الطلبموقع الجمعيةالتقرير السنوي

االفصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

النعم

هل وقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة ؟

النعم

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقدُا ؟

النعم

هل هناك مبالغ المالية تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية وذلك خالل السنوات األربعة الماضية ؟

النعم

هل هناك جهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعامالت تجارية مع الجمعية ؟ (المبالغ التي تتجاوز 10000ريال)

النعم

هل هناك أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة
الماضية ؟

النعم

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

النعم

االفصاح االداري

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

النعم

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟
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حفظ واستمرار السابق 

؟ ين و م ر إ ي و ي جم ى ل

النعم

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لـعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة األولى؟

النعم

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء أو الموظفين القياديين له عالقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في
الجمعية؟

النعم

هل هناك تعاقدات أو شراكات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟

النعم

االفصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

النعم

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

النعم
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( jpg - .png - .pdf.: حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (2) ميجا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي)  البرامج و األنشطة 

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

ايصال القرآن الكريم وتعليمه على الوجه الصحيح لجميع المسلمين حفظ وتالوة
حذف

أهداف الجمعية التعاونية وفقًا لالئحة األساسية

تصحيح تالوة القرآن الكريم

تحفيظ القرآن الكريم

العناية بتعليم تجويد القرآن الكريم

التعليم المتخصص لتالوة وتحفيظ القرآن الكريم الكريم للفئات االجتامعية

اعداد المعلمين و المعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم

التأهيل الفني للمشرفين والمشرفات على حلقات القرآن الكريم

غرس تعظيم كتاب هللا لدى المجتمع

العناية بحفاظ كتاب كتاب هللا وتشجيعهم

نشر علم القراءات بين الحفاظ

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

إجمالي عدد المستفيدينوصف للبرامج والخدمات والنشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

 المقصود عدد األفراد وليس األسر 

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمةالمصروفاتاإليرادات
الجغرافي؟

النعم

في حال كان البرنامج خارج نطاق الخدمة الجغرافي (إرفاق
موافقة الوزارة )

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

اضافة رسالة

اضافة هدف
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حفظ واستمرار السابق 

حفظجديد

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين

نوع المساعدات

اختر ..

اجمالي مبلغعدد المستفيدين / غير سعودينعدد المستفيدين / السعودين
المساعدات

حفظجديد

 اجمالي مبلغ المساعداتمستفيدين / غير سعودينمستفيدين / سعوديننوع المساعدات

000أخرى
حذفتعديل 

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية (برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة ، مخاطر غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب )

تاريخ البرنامج (ميالدي)مقدم البرنامجاسم البرنامج

الفئة المستهدفة

اختر ..

إرفاق كشف الحضور

ّلم يتّم اختيار أّي ملّف اختيار ملّف

حفظجديد


