
دلیل املستخدم

نظام تأسیس مؤسسة أهلیة

« دلیل املواطن - 
الجهة االعتباریة »

رقم اإلصدار 1.0

التاريخ  16 / 10 / 1438 هـ

           10 / 07 / 2017 م





3 / 21 



جدول المحتويات

رقم الصفحةالموضوع

4المقدمة

5سير الخدمة اإللكترونية لتأسيس مؤسسة أهلية
6الخطوة األولى (فتح حساب جديد)

6   - الدخول على الخدمة

6   - التسجيل كمستخدم جديد

7- استعادة كلمة المرور

7- فتح حسابات تلقائية لألعضاء المؤسسين

8الخطوة الثانية (تعبئة نموذج طلب تأسيس مؤسسة أهلية)

8   - فتح نموذج طلب تأسيس مؤسسة أهلية

8   - تعبئة نموذج الطلب

12الخطوة الثالثة (اإلقرار من قبل األعضاء المؤسسين)

12   - تسجيل الدخول على الخدمة

12   - إقرار العضو المؤسس

خصائص إضافية في الخدمة:
   أوًال: خاصية التعديل على بيانات المؤسسة

 

17

13 الخطوة الرابعة (متابعة مقدم الطلب إلقرارات األعضاء وتقديمه للوزارة)

14 الخطوة الخامسة (متابعة الطلب)

15 الخطوة السادسة (طباعة وثائق المؤسسة)

16 الخطوة السابعة (تعريف الحساب البنكي)

19    ثالثًا: خاصية االطالع على رد الوزارة لألعضاء المؤسسين

20    رابعًا: خاصية الرد على طلب استفسار من قبل الوزارة

20    خامسًا: خاصية الرد على طلب تعديل من قبل الوزارة 

18 ثانيًا: خاصية تعديل أرقام الجوال والبريد االلكتروني لألعضاء المؤسسين 



يعتبــر تقـديم الخدمـات الموجهة إلى المواطن من األولويات التي تسعى لها الجهات الحكومية 
والخــاصة ، لذا كــان السعي إلى ذلك من خالل التحول اإللكتروني في تقديم هذه الخدمات 

وتسهيــل الحصول عليها بعيدًا عن المؤثرات الزمانية والمكانية.

ومــن هـــذا المنطلق سعـــت وزارة العمــل والتنمية االجتماعية إلى تقديم خدماتهـا إلكترونيًا مــن 
خـالل البوابــة اإللكترونيـة (HTTPS://SD.MLSD.GOV.SA) وذلــك إسهامـًا منها في خدمة 

مستفيديها ومراجعيها.

وهذا الدليل يوضح كيفية تأسيس مؤسسة أهلية إلكترونيًا.

املقدمة
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تقديم الطلب 1

2

دراسة الطلب في 
مركز التنمية 3

دراسة الطلب في الوزارة 4

القرار الوزاري

فايرفوكسكروم

5

فتح الحساب البنكي من قبل
 المؤسســـة والتحقق منه من 

قبل الوزارة

الخدمة متوافقة مع المتصفحات التالية:

سير الخدمة اإللكترونية  
لتأسيس مؤسسة أهلية 

إقرار األعضاء
المؤسسين
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الدخول على الخدمة:

يمكن الدخول على خدمة تأسيس مؤسسة أهلية من خالل الرابط 

     (                                                    )

                                                                                                  

التسجيل كمستخدم جديد « إذا لم تكن مسجًال مسبقًا »:

    النقر على                                         صورة رقم (1)

    تعبئة نموذج «تسجيل حساب جديد». صورة رقم (2) 

https://sd-eservices.mosa.gov.sa

الخطوة األولى (فتح حساب جديد)

أوًال

ثانیًا

1
2

صورة رقم 2      صورة رقم 1

فتح حساب جديد

اسم المستخدم-رقم الهوية-البريد اإللكتروني

كلمة المرور

تسجيل الدخول

فتح حساب جديد

هل تواجه مشكلة؟دخول الموظفين

تسجيل حساب جديد

البيانات الشخصية

بيانات التسجيل

بيانات االتصال

رقم الهوية*

تاريخ الميالد*

االسم*

المؤهل العلمي*

--اختر--

--اختر--

اللقب*

أقر بأني اطلعت على اتفاقية االستخدام و أوافق عليها

(*) تعني أن الحقل إلزامي

تسجيل
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استعادة كلمة المرور:

      الدخول على صفحة تسجيل الدخول.

      النقر على رابط (نسيت كلمة المرور). صورة رقم (1)

      تحديد أحد خيارات استعادة كلمة المرور (استخدام البريد اإللكتروني أو    
استخدام رقم الجوال). صورة رقم (3)

      في حال استعادة كلمة المرور عبر البريد اإللكتروني سيصل إشعار على 
البريد اإللكترونـي الخاص بالمستخدم يحتوي على رابط يمكن من خالله 
الدخول وتغيير كلمة المرور علمًا أن مدة صالحية الرابط 72 ساعة فقط.

      في حال استعــادة كلمة المرور عبر رقم الجوال ستفتح صفحة إلدخــال 
كلمة المرور الجديدة وسيصل رمز تحقق للجوال المسجل.

                                                                                                    

ثالثًا

رابعًا

1
2
3

4

5

فتح حسابات بـ (اسم المستخدم - كلمة المرور) لألعضاء المؤسسين:

عند إضافة عضو بواسطــة مقدم الطلب وهذا العضو غير مسجل مسبقًا يتم 
اتباع الخطوات التالية من العضو الجديد: 

      ستصلك كلمة المرور المؤقتة عبر بريدك اإللكتروني وتستمر صالحيتهــــا 
لمدة 72 ساعة فقط.

      يلزم إضافة آخر أربعة أرقام من الهوية الوطنية لكلمة المرور المرسلة من 
النظام، كما في المثال اآلتي:

 E8MBNX :كلمة المرور المرسلة من النظام

ورقم الهوية الوطنية: 1234567899

E8MBNX7899 :تصبح كلمة المرور

1

2

صورة رقم 3

استخدام رقم الجوالاستخدام البريد اإللكتروني

قم بإدخال بريدك اإللكتروني الستعادة كلمة المرور*

إرسال
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فتح نموذج طلب تأسيس مؤسسة أهلية:

النقر على عالمة      يمين الشاشة من خالل الشاشة الرئيسية.  صورة رقم (4)                                                                                                                      
أوًال

ثانیًا

1

صورة رقم 4

صورة رقم 5

الخطوة الثانية (تعبئة نموذج طلب تأسيس مؤسسة أهلية)

تعبئة نموذج الطلب:

تعبئة الحقول اإللزامية للشاشات الخمس التالية [من صورة رقم (5) إلى صورة رقم (9)]:

نوع مقدم الطلب بحسب طبيعة مقدم الطلب (طبيعي/اعتباري): صورة رقم (5)

+

مرحبًا: نادر صالح رأفت عبدالله

+ال يوجد لديك أي جهات وإلضافة جهة جديدة اضغط على عالمة          باألسفل

لوحة التحكم

إنشاء جمعية أهلية

إنشاء مؤسسة أهلية

حسابي

تغيير كلمة المرور

تسجيل خروج

+
+

+

إنشاء مؤسسة أهلية

1
نوع مقدم الطلب

2
البیانات األساسیة

3
مناطق عمل الخدمات

4
بیانات األعضاء

5
مناصب األعضاء

!ھـل أنت ممثل لجھة اعتباریة في طلب التأسیس؟ (جھة حكومیة، مؤسسة، شركة)* 

النعم

رجوع

(*) تعني أن الحقل إلزامي

التاليحفظ مؤقت
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2

صورة رقم 6

ويمثل  عامًا،   18 عن  عمره  واليقل  األهلية،  كامل  سعودي  مواطن  كل  الطبيعية:  الصفة 
نفسه.

الصفة االعتبارية: هي كيان يحمل صفة اعتبارية وليست شخصية أو فردية ولكل جهة اعتبارية 
مرجٌع من إحدى الجهات الحكومية بناء على اختصاصها ومجال عملها مثل (الجهات الحكومية – 
المؤسسات الفردية – الشركات ذات المسؤولية المحدودة – الشركات المساهمة – الجهات 

األهلية ...)

بالتقديم  المفوض  الموظف  وهو  قبلها  من  ممثل  بتفويض  االعتبارية  الجهة  وتقوم 
كمؤسس للمؤسسة األهلية وممثٍل عن الجهة لتقديم طلب تأسيس مؤسسة تحمل صفة 

اعتبارية.

البيانات األساسية التي تتعلق بهوية المؤسسة. صورة رقم (6)

تصنيف الجهةاالسم المقترح
 األنشطة

أهداف المؤسسة
الشهادة البنكية للمؤسسة

1
نوع مقدم الطلب

2
البیانات األساسیة

3
مناطق عمل الخدمات

4
بیانات األعضاء

5
مناصب األعضاء

إنشاء مؤسسة أهلية

!االسم المقترح كامالً للمؤسسة باللغة العربیة*

مثال مؤسسة العطاء الخيرية

--اختر--

تصنیف الجھة*

!الجھة المشرفة:
!

االسم المقترح باللغة اإلنجلیزیة*

التصنیف الفرعي الثاني*التصنیف الفرعي األول*
--اختر----اختر--

األنشطة*

أدخـل األھداف وانقر على عالمة (+) بعد كل ھدف

التحليل و التفكير

+ إضافة

صورة الشھادة البنكیة*أتعھد بتحویل المبلغ إلى حساب المؤسسة أو األصول بإسم المؤسسة بعد التأسیس
Choose FileNo file chosen

(*) تعني أن الحقل إلزامي

التاليحفظ مؤقت رجوع

أھداف المؤسسة*
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3

صورة رقم 7

صورة رقم 8

مناطق عمل الخدمة. صورة رقم (7)

المنطقةالمقر الرئيسي
النطاق الجغرافي لخدمات المؤسسة المدينة أو المحافظة

بيانات األعضاء. صورة رقم (8)4

طبيعة العاملين 
شروط تعيين المدير التنفيذي

األعضاء المؤسسين ومجلس األمناء
عدد أعضاء مجلس األمناء

إنشاء مؤسسة أهلية

1
نوع مقدم الطلب

2
البیانات األساسیة

3
مناطق عمل الخدمات

4
بیانات األعضاء

5
مناصب األعضاء

المقر الرئیسي

المركز أو الحي*المدینة أو المحافظة*المنطقة األساسیة*

المنطقة األساسیة*

المركز أو الحيالمدینة أو المحافظةالمنطقة األساسیةم

المركز أو الحي*المدینة أو المحافظة*

--اختر----اختر----اختر--

--اختر----اختر----اختر--

!النطاق الجغرافي لخدمات المؤسسة (انقر على عالمة (+) بعد كل نطاق)*

مسحالھجرة أو القریة

+ إضافة

(*) تعني أن الحقل إلزامي

التاليحفظ مؤقت رجوع

جمیع مناطق المملكة 1

الھجرة أو القریة*

!مركز التنمیة*الھجرة أو القریة*

--اختر----اختر--

--اختر--

إنشاء مؤسسة أهلية

1
نوع مقدم الطلب

2
البیانات األساسیة

3
مناطق عمل الخدمات

4
بیانات األعضاء

5
مناصب األعضاء

طبیعة العاملین في المؤسسة*

نساءرجال

شروط تعیین المدیر التنفیذي

عدد سنوات الخبرة في مجال العمل اإلداري*المؤھل العلمي*
--اختر--

عدد أعضاء مجلس األمناء

أعضاء المؤسسة* (عدد األعضاء المؤسسین بحد أدنى عضو واحد وكذلك عدد أعضاء مجلس األمناء بحد أدنى ثالثة أعضاء)

ھل یمثل جھة اعتباریة؟*
النعم

1002320954

1002320954

1002320954

1420/05/01

1382/07/01

1404/01/18

االسم*تاریخ المیالد*رقم الھویة*م
نوع العضویة*

عضو مؤسس
عضو مجلس األمناء

البرید اإللكتروني*رقم الجوال*

+ إضافة05--------

-1

-2

-3

ال

ال

ال

نادر صالح رأفت عبدهللا

عبدالعزیز ابراھیم محمد

أحمد موسى مجدود

0503426781

0503426781

0503426781

عضو مؤسس
عضو مجلس األمناء

عضو مؤسس
عضو مجلس األمناء

عضو مؤسس
عضو مجلس األمناء

nama.noti@gmail.com

test.nama@nama.net.sa

test.nama+14@nama.net.sa

(*) تعني أن الحقل إلزامي

التاليحفظ مؤقت رجوع
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صورة رقم 9

صورة رقم 10

مناصب األعضاء. صورة رقم (9)5
تحديد مناصب: 

بعد تعـــبئة مــــقــــدم الـــطــــلــب لجــمــيـــع البيانات

يتـــــــم الــنــقر عــلـى            وســـــــيــــــــظــهــر لــــــه 

رســـــالـــــة تفــــيـد باإلقـــــرار عــــلى صـــحة البيانات

المدخلة. صورة رقم (10)

مع اثنين احتياطيين لكل منصب. (اختياري) 

رئيس مجلس األمناء  
المشرف المالي 

نائب رئيس مجلس األمناء 

صورة رقم 11

ستظــــــهـــر لـــه رســــــالــــة بإرســــــال الـــطلـــب إلـى

األعضــــــــــــــاء المـــــــــؤســــــســـيــن للـــبـــدء بعـــملية

اإلقرارات. صورة رقم (11)

إرسال

إنشاء مؤسسة أهلية

1
نوع مقدم الطلب

2
البیانات األساسیة

3
مناطق عمل الخدمات

4
بیانات األعضاء

5
مناصب األعضاء

منصب رئیس مجلس األمناء
رئیس مجلس األمناء*

منصب نائب رئیس مجلس األمناء*

منصب المشرف المالي*

المشرف المالي*

نائب رئیس مجلس اإلدارة

االحتیاطي األول لرئیس مجلس األمناء

االحتیاطي األول للمشرف المالي

االحتیاطي األول لنائب رئیس مجلس اإلدارة

!

!

!

االحتیاطي الثاني لرئیس مجلس األمناء

االحتیاطي الثاني للمشرف المالي

االحتیاطي الثاني لنائب رئیس مجلس اإلدارة

!

!

!

--اختر----اختر----اختر--

--اختر----اختر----اختر--

--اختر----اختر----اختر--

(*) تعني أن الحقل إلزامي

التاليحفظ مؤقترجوع

أقر أنا مقدم الطلب بالموافقة على النضمام للمؤسسة وأن جميع البيانات التي قمت

بإدخالها صحيحة وال تتعارض مـــع نظــام الجمعيات والمــؤسســات األهلية والئحـته

التنفيذية والتعــليمات الصـــادرة بمـــقتضاها، ويجوز للــوزارة التعديل على البيانات 

واالشتراطات في حال تعارضها مع النظام أو الآلئحة التنفيذيــة أو التعليمات مع إشعار

مقدم الطلب بذلك.

أقررجوع

إغالق

تم تقديم طلبك بنجاح وسوف يتم رفعه للوزارة بعد إتمام إقرار جميع األعضاء
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1

أوًال

ثانیًا

1

1

2

صورة رقم 12

الخطوة الثالثة (اإلقرار من قبل األعضاء المؤسسين)

تسجيل الدخول على الخدمة:

  سيتم إرسال إشعار للعضو المؤسس يتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور في 
حال أن العضو لم يسبق له التسجيل بنفس رقم الهوية. 

 دخول العضو لحسابه من خالل البوابة الرئيسية على رابط الخدمة 

(HTTPS://SD-ESERVICES.MOSA.GOV.SA) باسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة له.

إقرار العضو المؤسس:

اختيار مهمة (إقرار إنضمام عضو) من خالل النقر على أيقونة       . صورة رقم (12)

2

3

صورة رقم 13

االطالع على بيانـات المؤسسـة 

و التأكد من البيانات الخاصة بك.

الدخول على تبويب إقرار  العضو

والقيـــام بالنقــــــــر عــلى   

أو             في حالة عدم قبولك

 لإلنضمام للمؤسسة.

صورة رقم (13) 

رفض

1

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: انتظار اقرار األعضاءالمهمة الحالية: اقرار انضمام عضومؤسسة العطاء الخيريةم م

األلوان التي ترمز لحاالت الطلب:
اقرار انضمام عضو

عرض بيانات الجهة

حفظ مؤقت

إقرار االنضمام إلى تأسيس مؤسسة أهلية

(لإلقرار اضغط على آخر تبويب)

رقم الجوال (٠٥)*رقم الهوية*االسم*

تاريخ المؤهلمصدر المؤهلتاريخ الميالد*

عدد سنوات الخبرةالمهنةاألعمال التطوعية الحالية

الحالة االجتماعيةمكان الميالد*المستوى التعليمي

رقم الهاتف (٠١)البريد اإللكتروني*العنوان*

صورة من الخبراتصورة المؤهلاللقب

عبدالجواد خالد عبدالوهاب محمود

--اختر--الرياض

١٠٤٠٠٩٠٨٥٢٠٥٤٣٨٦٥٩٤٣

١٣٨٠/٠٧/٠١

--اختر--

nama@nama.net.saال

األستاذ

(*) تعني أن الحقل إلزامي

Choose Fileno �le selectedChoose Fileno �le selected

رفضإقرار

إقرار العضوبيانات األعضاءبيانات المؤسسة

إقرار

رفض
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2 صورة رقم 14

1
2

3

4

الخطوة الرابعة (متابعة مقدم الطلب إلقرارات األعضاء وتقديمه للوزارة)

تسجيل الدخول (لمقدم الطلب فقط)

اختیار مهمة (انتظار إقرار األعضاء) من خالل النقر علی أیقونة       بجانب الطلب 
في الشاشة الرئيسية. صورة رقم ( 14 )

تقديم

متابعة  استكمال إقرارات جمیع األعضاء المؤسسین. صورة رقم ( 15 )

يقوم مقدم الطلب بإرسال طلب التأسیس بعد إقرار جميع األعضاء من خالل النقر علی

زر            لیتم إرسال الطلب إلی الوزارة لدراسته.

مؤسسة العطاء األهلية (١)

مؤسسة العطاء األهلية (٢)

مؤسسة العطاء األهلية (٣)

م ء

م ء

م ء

انتظار اقرار األعضاء

عرض بيانات الجهة

المهمة الحالية: اقرار انضمام عضو

المهمة الحالية: تعريف الحساب البنكي

رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: انتظار اقرار األعضاء

رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: تم اإلنشاء

رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: تم اإلنشاء

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43

صورة رقم 15

انتظار إقرار األعضاء

االسم المقترح كامًال للمؤسسة باللغة العربية

مؤسسة العطاء الخيرية

االسم المقترح  باللغة االنجليزية

GIVING ESTIBLASHMENT

عدد أعضاء مجلس االمناء

7

أسماء األعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس األمناء

عبدالجواد طارق عبدالجواد صالح١

عبدالله طارق محسن عبدالجواد٢

رأفت آحمد محمود عبالله٣

ابراهيم راشد صالح المجادعة٤

عبدالوهاب محمد أحمد عبدالجواد٥

عبدالجواد أحمد أحمد رأفت٦

أحمد صالح عبدالله صالح٧

عبدالجواد خالد عبدالوهاب محمود٨

أحمد رأفت مصطغى عبدالجواد٩

خالد محسن رأفت نادر١٠

اإلجراءاتحالة إقرار العضويمثل جهة اعتباريةالبريد اإللكترونيرقم الجوالتاريخ الميالدرقم الهويةالمنصباالسمم

رئيس مجلس األمناء

نائب رئيس مجلس األمناء

المشرف المالي

االحتياطي األول لنائب رئيس مجلس األمناء

االحتياطي األول لرئيس مجلس األمناء

االحتياطي الثاني لرئيس مجلس األمناء

عضو مؤسس

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

عضو مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء

عضو مؤسس

عضو مؤسس

عضو مؤسس

عضو مؤسس

عضو مؤسس

١٣٨٢/٠٧/٠١

١٣٩٧/١١/٠٣

١٣٨٦/٠٥/١٦

١٣٦٩/٠٧/٠١

١٤٠٤/٠١/١٨

١٣٨٦/٠٧/٢٦

١٣٨٥/٠٧/٠١

١٣٨٠/٠٧/٠١

١٣٨٩/٠٢/١٣

١٣٩١/٠٧/٠١

nama.test+40@nama.net.sa

nama.test+43@nama.net.sa

nama.test+45@nama.net.sa

nama.test+456@nama.net.sa

nama.test+456@nama.net.sa

4565nama.test@nama.net.sa

4365nama.test@nama.net.sa

4385nama.test@nama.net.sa

4389nama.test@nama.net.sa

4189nama.test@nama.net.sa

تعديل بيانات المؤسسة

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

تقديمتعديل بيانات المؤسسة إغالق
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1
2
3
4
5
6
7

صورة رقم 16

الخطوة الخامسة (متابعة الطلب)

الحفظ المؤقت: لون بني فاتح

انتظار إقرارات األعضاء: لون أزرق

االستفسار: لون رمادي

تحت الدراسة: لون برتقالي

تم اإلنشاء: لون أخضر

تم الرفض: لون أحمر

طلب التعديل: لون بنفسجي

في هـــــذه الخطوة يقتصر دور مقدم الطلب علــــــى مـــــــتابعة حالة الطلب والقيام باإلجراء المناسب

في حــــــال وجود اســـــــــتفسارات أو طلبات تعديل من قــبل الوزارة،  علمًا أن كل لـــون يرمز إلى حالة

مختلفة. صورة رقم (16) 

ألوان حاالت الطلب:

األلوان التي ترمز لحاالت الطلب:

حفظ مؤقت

إنتظار إقرار األعضاء

استفسار

تحت الدراسة

تم اإلنشاء

تم رفض الطلب

طلب تعديل
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1
2
3
4

صورة رقم 17

الخطوة السادسة (طباعة وثائق المؤسسة)

طباعة القرار الوزاري 

طباعة الالئحة األساسية للمؤسسة.

طباعة خطاب التهنئة ألعضاء مجلس األمناء والنشر في البوابة اإللكترونية للوزارة.

طباعة شهادة تسجيل المؤسسة. (ترسل لرئيس مجلس األمناء فقط)

وهي المستندات التي ستقوم الخدمة اإللكترونية بإرسالها إلى األعضاء المؤسسين  بعد 

الموافقة على الطلب من قبل الوزارة وهي كالتالي:

ويمكن لرئيس مجلس األمناء طباعة وتحميل األوراق الرسمية  من خالل النقر على أيقونة       

بجانب الطــــلب في الـــشاشة الرئيسية. صورة رقم ( 17 )

مؤسسة العطاء األهلية (١)

مؤسسة العطاء األهلية (٢)

مؤسسة العطاء األهلية (٣)

مؤسسة العطاء األهلية (٤)

مؤسسة العطاء األهلية (٥)

مؤسسة العطاء األهلية (1)

مؤسسة العطاء األهلية (2)

مؤسسة العطاء األهلية (3)

م ء

م ء

م ء

مؤسسة العطاء األهلية (4) م ء

مؤسسة العطاء األهلية (5) م ء

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: تم اإلنشاءالمهمة الحالية: تعريف الحساب البنكي

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: انتظار إقرار األعضاءالمهمة الحالية: اقرار انضمام عضو

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: انتظار إقرار األعضاءالمهمة الحالية: اقرار انضمام عضو

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: انتظار إقرار األعضاءالمهمة الحالية: اقرار انضمام عضو

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: تم رفض الطلب
تحميل القرار الوزاري

عرض بيانات الجهة

تحميل الآلئحة األساسية

تحميل شهادة التسجيل

تحميل خطاب تشكيل المجلس

تعريف الحساب البنكي
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یتم بعدها التحقق واالعتـــــماد للحساب البنكي من قبل موظف الوزارة وتسجیل الحساب البنكي

كحساب رئیسي للمؤسسة األهلیة.

1

الخطوة السابعة (تعريف الحساب البنكي )

تتیح الخــدمة فــقط لرئیـس مجلس األمناء أو المشرف المــــــالـــــي بالمؤســـــــسـة القــــــــیـام بتعریف 

الحــــــــــســـــاب الـبــنــــکي للــــمؤســـــسة بموجـــب القــــرار الــــوزاري والـــذي يشمــل إفـادة بإيداع مبلغ 

خمسة ماليين ريال لحساب المؤسسة أو صـــــورة من صكـوك األصول التي سيتم وقفها لحسـاب 

المؤسسة وذلك مـن خـــــــــــــالل اختیـــار مهمــة (تعريف الحساب البـــنكــــي).وذلـــــك بـــــالنــــقـــر عــــلی 

أیـــــــــقـــــــــونــــــة          بجــــانــب الطلب في الشاشة الرئيسية. صورة رقم (  19،18  )

صورة رقم 18

مؤسسة العطاء األهلية (١)

مؤسسة العطاء األهلية (٢)

مؤسسة العطاء األهلية (٣)

مؤسسة العطاء األهلية (٤)

مؤسسة العطاء األهلية (٥)

مؤسسة العطاء األهلية (1)

مؤسسة العطاء األهلية (2)

مؤسسة العطاء األهلية (3)

م ء

م ء

م ء

مؤسسة العطاء األهلية (4) م ء

مؤسسة العطاء األهلية (5) م ء

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: تم اإلنشاءالمهمة الحالية: تعريف الحساب البنكي

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: انتظار إقرار األعضاءالمهمة الحالية: اقرار انضمام عضو

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: انتظار إقرار األعضاءالمهمة الحالية: اقرار انضمام عضو

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: انتظار إقرار األعضاءالمهمة الحالية: اقرار انضمام عضو

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: تم رفض الطلب
تحميل القرار الوزاري

عرض بيانات الجهة

تحميل الآلئحة األساسية

تحميل شهادة التسجيل

تحميل خطاب تشكيل المجلس

تعريف الحساب البنكي

صورة رقم 19

تعريف الحساب البنكي

اسم البنك*رقم الحساب البنكي آيبان*

اسم الجهة في البنك*

تم تسجيل أصول برسم المؤسسة

صورة الشهادة البنكية*

صورة اثبات تسجيل األصول بإسم المؤسسة*

(*) تعني أن الحقل إلزامي

تأكيد رجوع

Choose File

Choose File

No �le Choosen

No �le Choosen
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1

1
2

3

4

أوًال

صورة رقم 20

خاصية التعديل على بيانات المؤسسة: صورة رقم (20)

خصائص إضافية في الخدمة:

یمكن لمقدم الطلب التعدیل علی بیانات المؤسسة.

في حالة طلب التعدیل من قبل الوزارة فإنه یتاح لمقدم الطلب تعدیل الطلب دون

الحاجة إلعادة اإلقرار ألي عضو قام باإلقرار سابقًا.

إذا تطلب التعديل إضافة عضو جدید، فعليه -وحده- اإلقرار دون األعضاء الذين أقروا

سابقًا.

تقوم الخدمة بإشعار األعضاء بالتعدیالت وکذلك بإشعار العضو الجدید 

المضاف لیقوم باإلقرار.

انتظار إقرار األعضاء

االسم المقترح كامًال للمؤسسة باللغة العربية

مؤسسة العطاء الخيرية

االسم المقترح  باللغة االنجليزية

GIVING ESTIBLASHMENT

عدد أعضاء مجلس االمناء

7

أسماء األعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس األمناء

عبدالجواد طارق عبدالجواد صالح١

عبدالله طارق محسن عبدالجواد٢

رأفت آحمد محمود عبالله٣

ابراهيم راشد صالح المجادعة٤

عبدالوهاب محمد أحمد عبدالجواد٥

عبدالجواد أحمد أحمد رأفت٦

أحمد صالح عبدالله صالح٧

عبدالجواد خالد عبدالوهاب محمود٨

أحمد رأفت مصطغى عبدالجواد٩

خالد محسن رأفت نادر١٠

اإلجراءاتحالة إقرار العضويمثل جهة اعتباريةالبريد اإللكترونيرقم الجوالتاريخ الميالدرقم الهويةالمنصباالسمم

رئيس مجلس األمناء

نائب رئيس مجلس األمناء

المشرف المالي

االحتياطي األول لنائب رئيس مجلس األمناء

االحتياطي األول لرئيس مجلس األمناء

االحتياطي الثاني لرئيس مجلس األمناء

عضو مؤسس

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

لم يتم الــرد

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

عضو مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء

عضو مؤسس

عضو مؤسس

عضو مؤسس

عضو مؤسس

عضو مؤسس

١٣٨٢/٠٧/٠١

١٣٩٧/١١/٠٣

١٣٨٦/٠٥/١٦

١٣٦٩/٠٧/٠١

١٤٠٤/٠١/١٨

١٣٨٦/٠٧/٢٦

١٣٨٥/٠٧/٠١

١٣٨٠/٠٧/٠١

١٣٨٩/٠٢/١٣

١٣٩١/٠٧/٠١

nama.test+40@nama.net.sa

nama.test+43@nama.net.sa

nama.test+45@nama.net.sa

nama.test+456@nama.net.sa

nama.test+456@nama.net.sa

4565nama.test@nama.net.sa

4365nama.test@nama.net.sa

4385nama.test@nama.net.sa

4389nama.test@nama.net.sa

4189nama.test@nama.net.sa

تعديل بيانات المؤسسة

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

تقديمتعديل بيانات المؤسسة إغالق
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خاصية تعديل أرقام الجوال والبريد اإللكتروني لألعضاء المؤسسين. ثانیًا

صورة رقم 21

يمكن لمقدم الطلب تغيير البريد اإللكتروني أورقم الجوال ألحد األعضاء المؤسسين في 
العمود المخصص لذلك وذلك بالنقر على رمز (       ) وهذه الخاصية متاحة فقط للعضو 
القيام  فبإمكانهم  بالتسجيل  قاموا  الذين  األعضاء  أما  بعد،  الدخول  يسجل  لم  الذي 
بتعديل بياناتهم من داخل حسابهم مباشرة، كما يمــكن لمقدم الطلب النـــقر على رمــــــز 

(          ) إلعادة إرسال إشعار باإلقرار للبريد اإللكتروني لألعضاء. صورة رقم (21)

انتظار إقرار األعضاء

االسم المقترح كامًال للمؤسسة باللغة العربية

مؤسسة العطاء الخيرية

االسم المقترح  باللغة االنجليزية

GIVING ESTIBLASHMENT

عدد أعضاء مجلس االمناء

4

أسماء األعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس األمناء

عبدالجواد طارق عبدالجواد صالح١

عبدالله طارق محسن عبدالجواد٢

رأفت آحمد محمود عبالله٣

ابراهيم راشد صالح المجادعة٤

اإلجراءاتحالة إقرار العضويمثل جهة اعتباريةالبريد اإللكترونيرقم الجوالتاريخ الميالدرقم الهويةالمنصباالسمم

رئيس مجلس األمناء

نائب رئيس مجلس األمناء

المشرف المالي

االحتياطي األول لنائب رئيس مجلس األمناء

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

لم يتم الرد عضو مجلس األمناء

عضو مؤسس

١٣٨٢/٠٧/٠١

١٣٩٧/١١/٠٣

١٣٨٦/٠٥/١٦

١٣٦٩/٠٧/٠١

nama.test+40@nama.net.sa

nama.test+43@nama.net.sa

nama.test+45@nama.net.sa

nama.test+456@nama.net.sa

تعديل بيانات المؤسسة

ال

ال

ال

ال

تقديمتعديل بيانات المؤسسة إغالق
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خاصية االطالع على رد الوزارة لألعضاء المؤسسين.  ثالثًا

في حال تمت موافقة الوزارة على العضو فيرمز أمام اسمه بالرمز                 وفي حــال 

لم يتم الرد فيرمز له بالرمز                ، أما في حال الرفض فيرمز بالرمز                .

صورة رقم ( 22)

في حال تم اإلعتذار عن أحد األعضاء المؤسسين فيمكن لمقدم الطلب استبدال العضو

 بعضو آخر، وإعادة الطلب للوزارة مرة أخرى. صورة رقم ( 23)

تم الموافقة

تم االعتذارلم يتم الرد

صورة رقم 22

صورة رقم 23

بيانات المؤسسة

اسم مقدم الطلب: صالح حمد صالح المرزوق

البريد اإللكترونيرقم الجوالتاريخ الميالدرقم الهويةالمنصباالسمم
يمثل جهة

اعتبارية
حالة إقرار

حالة العضوالعضو

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

عبدالجواد طارق عبدالجواد صالح

عبدالله طارق محسن عبدالجواد

رأفت آحمد محمود عبالله

ابراهيم راشد صالح المجادعة

عبدالوهاب محمد أحمد عبدالجواد

عبدالجواد أحمد أحمد رأفت

أحمد صالح عبدالله صالح

عبدالجواد خالد عبدالوهاب محمود

أحمد رأفت مصطغى عبدالجواد

خالد محسن رأفت نادر

سليمان أحمد غرمالله الحمراني

أحمد يحيى علي الجبيلي

تم الموافقةرئيس مجلس األمناء

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقةتم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم الموافقة

تم االعتذارتم الموافقة

لم يتم الردلم يتم الرد

نائب رئيس مجلس األمناء

االحتياطي األول لرئيس مجلس األمناء

المشرف المالي

االحتياطي الثاني لرئيس مجلس األمناء

االحتياطي الثاني لنائب رئيس مجلس األمناء

االحتياطي األول للمشرف المالي

االحتياطي الثاني للمشرف المالي

االحتياطي األول لنائب رئيس مجلس األمناء

١٣٨٢/٠٧/٠١

١٣٩٧/١١/٠٣

١٣٨٦/٠٥/١٦

١٣٦٩/٠٧/٠١

١٤٠٤/٠١/١٨

١٣٨٦/٠٧/٢٦

١٣٨٥/٠٧/٠١

١٣٨٠/٠٧/٠١

١٣٨٩/٠٢/١٣

١٣٩١/٠٧/٠١

١٣٩١/٠٧/٠١

١٣٩١/٠٧/٠١

nama.test+40@nama.net.sa

nama.test+43@nama.net.sa

nama.test+45@nama.net.sa

nama.test+456@nama.net.sa

nama.test+456@nama.net.sa

4565nama.test@nama.net.sa

4365nama.test@nama.net.sa

4385nama.test@nama.net.sa

4389nama.test@nama.net.sa

4189nama.test@nama.net.sa

4189nama.test@nama.net.sa

4189nama.test@nama.net.sa

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

إقرار العضوبيانات األعضاءبيانات المؤسسة

ھل یمثل جھة اعتباریة؟م
النعم

االسم*تاریخ المیالد*رقم الھویة*

---------1

ال

ال

-1

-2

1403/09/06

1385/07/01

طالل محمد علي الشمري

عامر عوده عمار الشمري

qnaa14384@gmail.com

qnaa14384@gmail.com

qnaa14384@gmail.com

qnaa14384@gmail.com

--------05
+ إضافة

األسماء التي تم االعتذار عنھا:

تاریخ المیالدرقم الھویةاالسمم

البرید اإللكتروني*رقم الجوال*

حالة العضوالبرید اإللكترونيرقم الجوال

تم االعتذار

تم االعتذار

عبیكة عبدالكریم عیادة بن عبیكة

حزوم حمود خلف الشمري

1392/07/01

1389/07/01

1

2
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خاصية الرد على طلب استفسار من قبل الوزارةرابعًا

خاصية الرد على طلب تعديل من قبل الوزارةخامسًا

صورة رقم 24

صورة رقم 25

بإمكان مقدم  رماديًا ويصبح  المؤسسة  لون  الوزارة يصبح  عند وجود استفسار من قبل   
الطلب الضغط عليها لمشاهدة االستفسار والرد عليه. صورة رقم ( 24)

بإمكان  بنفسجيًا ويصبح  المؤسسة  لون  الوزارة يصبح  قبل  تعديل من  عند وجود طلب 
مقدم الطلب الضغط عليها لمشاهدة طلب التعديل ومن ثم التعديل على الطلب. صورة 

رقم ( 25)

رد على استفسار

رد على تعديل

مؤسسة العطاء األهلية تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: استفسارالمهمة الحالية: رد مقدم الطلب على استفسارم ء

رد مقدم الطلب على استفسار

عرض بيانات الجهة

حفظ مؤقت

إنتظار إقرار األعضاء

استفسار

تحت الدراسة

تم اإلنشاء

تم رفض الطلب

طلب تعديل

األلوان التي ترمز لحاالت الطلب:

مؤسسة العطاء األهلية (١) م ء

انتظار اقرار األعضاء

عرض بيانات الجهة

تاريخ التقديم: 1438/05/03 13:43رقم الطلب:2017-01-31-46حالة المؤسسة: طلب تعديلالمهمة الحالية: اقرار انضمام عضو



صورة رقم 26

خاصية البحث السريعسادسًا

الصفحة  أعلى  في  الموجود  السريع  البحث  محرك  من  االستفادة  للمواطن  يتاح 
الستعراض الطلبات التي ينتسب إليها، وذلك لجميع الخدمات (جمعيات - مؤسسات - 

مراكز - صناديق عائلية ...الخ )

كما يمكن البحث في األسئلة المتكررة، وكذلك البحث من خالل إدخال الكلمة المراد البحث 
عنها أو جزء منها، ويمكن البحث بأكثر من كلمة مثل (البحث باسم المؤسسة  - اسم عضو 

في المؤسسة - الجهة المشرفة) في آن واحد.. صورة رقم (26)
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