
 

  

مجعية النور الإسالمية   

صندوق الرمحة لنقل جثامني موىت  مرشوع  

مية ببال   افراد     املهجر   د اجلالية الصحراوية املق

تعريف امجلعية , اهداف وبرامج , تفاصيل  )   

   ( مرشوع صندوق الرمحة 

 



 

 جمعية   النور  اإلسالمية 

 ) تعريف , أهداف , برامج ( 

أنشأتها نخبة من أفراد    جمعية النور تمثل  أول تنظيم  صحراوي للعمل اإلسالمي  الخيري  المنظم  والمشترك ,  
برامج     الجالية الصحراوية  المقيمة في مقاطعة الباسك اإلسبانية  لتكون الجهة  الراعية و المشرفة على تنظيم  

تستهدف جميع مكونات وشرائح افراد الجالية الصحراوية  والمسلمة  ذكوراً  وإناثاً   وإجتماعية  تكافلية دينية   

 دونما تمييٍز بما يحفظ لهم كرامتهم اإلنسانية . 

لدى  وزارة الداخلية اإلسبانية شهر   تم  إعتمادها  رسميا مستقلة  جمعية النور اإلسالمية  جمعية   
مسجلة    2018السلطات الباسكية شهر  سبتمبر    و   024165تحت الرقم المركزي    2018يونيو 

 تحت الرقم المركزي 

R 0100596 F 

 اإلسبانية .الباسكية و وهي عضو كامل الحقوق في رابطة الجمعيات اإلسالمية 

من خالل نشر قيم و مبادئ  ثقافة في الحياة بالمهجر   بناء وتأصيل المنهج اإلسالمي المتزن  من ابرز أهدافها   
ور الحضاري اإلسالمي , و تمتين  و توثيق  اإلرتباط  بالثقافة ظ ون والسالم  والتعايش  وفقا للمنالمحبة والتعا

 أنجزته الجمعية خالل تجربتها هو : ما  همولعل أ الصحراوية األصيلة .

الذي يعد    (     ocaNanclares de laبمدينة  ننكالرس  الباسكية )    مسجد   حصولها على ترخيص لشراء •
أبناء  لتعليم  ومدرسة  الدينية  الشعائر  إلقامة  مصلى  من  يحتويه  بما  اإلستراتيجية   المكاسب   أكبر  من  واحداً  

 الجالية المسلمة .

 إعداد و تنفيذ مشروع صندوق الرحمة لنقل الجثامين . •

 لألطفال و الشباب . المجتمع الصحراوي  قيم اإلسالمية وتربية وع تعليم اللغة العربية والمشرإعداد وتنفيذ  •

 متميز يعتني  باألسرة الصحراوية بالمهجر ويساهم في معالجة موضوع الزواج  إعداد مشروع  إجتماعي •
 و الظواهر السلبية المعاشة . 

 خيرية موجهة  لألسر الصحراوية المقيمة بالمخيمات .  إجتماعية تكافلية  التفكير في إعداد مشاريع •

الذي تقوم   الحضن  كانت  ولطالما  الصحراوية  الجالية  أفراد  تهم   التي  والفعاليات  األنشطة  من  بالعديد  الجمعية 
يجمع  أفرادها ويحمي مصالحهم ايماناً من القائمين عليها بأن قوتنا في وحدتنا  . والشك ان مبادرة القائمين على  

بدافع طلب الرضا من هللا تع النور اإلسالمية  أفراد مجتمعهم  تؤكد على توفير إنشاء جمعية  , وخدمة  الى أوال 
شاملة تساهم في توفير    ل إقامة مشاريع إجتماعية إصالحيةقنوات التعاون الوثيق فيما بين أفراد الجالية من أج

 شبابنا.ون مستقبل مشرق ألبنائنا ضماواألمن األسري 

فيما  ماسكها ويتوقف مدى نجاحها على مدى قوتها وت,  وإستمرارها التعاون واإلحسان ضرورة لبقاء الجماعة 
بينها , الشئ الذي يفرض على كل المخلصين من أفراد الجالية الصحراوية والسلطات الرسمية تقديم يد العون  
والمساعدة في إنجاح هذه التجربة الرائدة  وتحمل المسؤولية الجماعية للمضي قدما في سبيل تحقيق األهداف  

 المنشودة . 

بنية صادقة تتعهد أمام هللا و أمامكم  بحرصها على تسيير هذا المشروع  الدعوي   وة مجلس إدارة الجمعية  هيئ
 لمجتمعنا االصيل واإلجتماعي  بمسؤولية وإخالص خدمة لديننا الحنيف و
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 مشروع  صندوق الرحمة لنقل جثامين موتى افراد الجالية الصحراوية المقيمة ببالد المهجر 

 أَْينََما تَكُونُوا يُْدِرْككُُم اْلَمْوُت َولَْو كُْنتُْم فِي بُُروجٍ ُمَشيََّدٍة َوإِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا َهِذهِ  هللا الرحمن الرحيم:بسم 

ِ فََماِل َهُؤالَ  ِ َوإِْن تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُْل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ اْلقَْوِم اَل يََكاُدوَن  ِء ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .صدق هللا العظيم    يَْفقَُهوَن َحِديثًا

ياتي مشروع  صندوق الرحمة لنقل جثمان المتوفي الى بلده اآلصلي تلبية لحاجة ماسة  

يشعر بها المسلمون المقيمين ببالد المهجر و الذين تمنعهم قناعاتهم الدينية و ثقافتهم من  

وعيا منها باهمية الموضوع وصعوبته  تقدم جمعية النور  دفن موتاهم في بالد الغربة ,و  

اإلسالمية  حال لكل أآلسر الصحراوية التي لها  رغبة  نقل جثمان أحد أفرادها  الذي وافته  

 المنية في اسبانيا إلى مكان دفنه عبر اإلشتراك في مشروع صندوق الرحمة التكافلي . 

 ية الكبيرة  المترتبة عن نقل االموات من إسبانيا إلى المخيمات هو التخفيف من التكاليف الماد هدف الصندوق :

 أهداف الصندوق و خدماته  (1
التكفل باعداد اإلجراءات اإلدارية القانونية  والشرعية الالزمة  لنقل  المتوفي واعداد شهادة وفاة من طرف   ➢

 إدارة جمعية النور  

 التكفل بنقل جثة الميت من اسبانيا إلى مكان دفنه .  ➢

 التكفل بتوفير تذكرة سفر ذهابا و إيابا آلحد أفراد أسرة المتوفي  لمرافقته .  ➢

 ط اإلنخراط إجراءات و شرو (2

لكل صحراوي مقيم على التراب اإلسباني حق اإلشتراك في الصندوق بعد دفع المبلغ  و تعبئة اإلستمارة   ➢

 والتوقيع عليها  

أُورو للمشترك وافراد اسرته ,  تبدا عملية  اإلستفادة بعد مرور خمسة أشهر على   50تحدد قيمة اإلشتراك السنوية ب  ➢

 تاريخ اإلنخراط . 
سنة , البنات   18أفراد اآلسرة المستفيدون من الصندوق هم ) الزوجة , االم اآلرملة , اآلبناء الذكور اقل من   ➢

 الى ان يتزوجن(  

تسقط خدمة الصندوق عن من لم يلتزم بهذا ي شهري أبريل و ماي من كل سنة وف يتم موعد تسديد المبلغ  ➢

 ..  الموعد  

 دارة الصندوق و عدم التوقيع  على أية وثيقة من طرف اسرة الميت . أثناء الوفاة يجب اإلتصال مباشرة بإ ➢

جهة  الى في حالة توفي المشترك خارج اسبانيا )  أوروبا ( يتحمل  الصندوق بتكاليف نقل الجثة من اسبانيا  ➢

 . الدفن 

 

 إدارة صندوق الرحمة  



 

 صندوق تسيير وضبط عمل ال  الرسمية المشرفة علىالهيئة  إدارة  جمعية النور اإلسالمية  تعتبر  

المسؤولة عن تعيين  هي الجهة و مع الجهات الرسمية الصحراوية   قانونيا و إداريا  بالتنسيق

 لمكلفة بتسيير عمل المشروع .ااعضاء إدارة الصندوق 

 

 مهام  ال 

 ضبط قوائم المشتركين و اعداد بطاقات العضوية . ➢

 متابعتها .ضبط ملف المساهمات المالية للمنخرطين و   ➢

 التنسيق مع شركات التأمين  المتخصصة في نقل الجثث .  و متابعة موضوع الوفيات  ➢

 و إطالع المنخرطين على مضمونه . عن سير عمل الصندوق نصف سنوي إعداد تقرير  ➢

 اسماء اعضاء مجلس إدارة جمعية النور اإلسالمية 

بشرايا إسكنة  /  ابا سالم فكو /  احمد الداه  , المحفوظ احمد جدواللود أحمد فال  /  حمدي الهراس  / سيداحمد  الطالب / 

 محمد األمين سالمة  /  محميدي  لمام /  الداهي عالي  /  الكنتي القاظي  جودة /  اباي

 هام جدا  

 ( إرسال نسخة من بطاقة اإلقامة . يطلب من كل منخرط ) ة  •

 عبر الواتساب أو البريد اآلكتروني   عليها التوقيع عد  أرسال نسخة اإلستمارة ب •

أورو( عبر   50) كتابة اإلسم الكامل في الحساب البنكي مع المبلغ  إصال بيان  لارسال صورة  •

 الواتساب أو البريد اآلكتروني 

 .  المحددالمبلغ  اإلستمارة دون توقيع المشترك و دفع   ال تقبل  •

 Caixa ES   00427494 3301 21002723 36مسجد جمعية النور  رقم الحساب البنكي : ❖

 

 I3tigaaf@gmail.com      //fadellamin1966@hotmail.com        البريد اآللكتروني : ❖

 631281143/ اباي محمد اآلمين :602315338: محمد مولود احمد فال  لإلتصال  ❖

 

 

 

 

 

Sociedad Islámica Al-Nour (Asociación de Todos los Saharauis 
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La Asociación Al-Nour representa un marco para el trabajo islámico y caritativo organizado y conjunto,  fue 

aprobado formal y legalmente por las autoridades españolas como una asociación independiente en el  19 

de septiembre de 2018, y registrado con el número central R 0100596 F. Incluye a todos los miembros de la 

comunidad musulmana que residen en la ciudad y sus alrededores. 

Objetivos 

➢ La asociación es propietaria del edificio (la sede de la mezquita) en el que se realizan actividades religiosas 

y educativas. 

➢ La contribución de la asociación en la introducción del Islam y la iluminación de las mentes de los 

musulmanes con respecto a los principios de su religión. 

➢ Enseñar a los Niños el idioma árabe, la educación islámica y el Sagrado Corán. 

➢ Preparar proyectos de caridad que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los refugiados en los 

campamentos y que a su vez cubran los costos de transporte de los cadáveres al extranjero. 

➢  Hacer de la asociación un espacio religioso, cultural y caritativo para que todos participen en su 

construcción. 

➢ Involucrar a los jóvenes de la comunidad en los programas y actividades de la asociación  

Actividades 

➢ Preparar algunos documentos administrativos sociales para los miembros de la comunidad en coordinación 

con las autoridades oficiales    

➢ Celebrar las cinco oraciones diarias en la mezquita y las oraciones de los viernes, y realizar la oración ritual 

en el mes de Ramadán. 

➢ Organización de conferencias religiosas y culturales, foros y sesiones de sensibilización para jóvenes. 

➢ Enseñar a los niños árabe, educación islámica y memorización del Corán. 

➢ Enseñar a los adultos el idioma local. 

➢ Recolectar donaciones financieras para cubrir los costos de transporte de los cuerpos y brindar asistencia a 

las familias necesitadas en los campamentos. 

Sociedad Islámica Al-Noor (Fondo de la Misericordia) 

El proyecto, des del fondo de la misericordia,  llega para transferir el cuerpo del difunto a su país de origen 

en respuesta a una necesidad urgente que sienten los musulmanes que residen en los países europeos y 

cuyas convicciones religiosas y cultura les impiden enterrar a sus muertos en el exilio, y consciente de la 

importancia y la dificultad del tema, la Sociedad Islámica Al-Nour ofrece una solución a todas las familias 

del Sáhara que lo deseen. El cuerpo de uno de el familiar muerto en España será  trasladado al lugar de su 

entierro en los campos de refugiados al participar en el proyecto del Fondo Takaful Mercy. 

El objetivo del fondo es reducir los costos materiales significativos de transportar a los muertos desde 

España a los campamentos del Sáhara. 

 

 

Los objetivos y servicios del fondo. 



 

1. El suscriptor recibe una tarjeta de membresía aprobada por la Asociación Al-Nour. 

2. Asegurar la preparación de procedimientos administrativos (legales ) para el fallecido y la preparación de 

un certificado de defunción por parte de la gerencia de una asociación. 

3. Asegúrese de que el cadáver de la persona muerta sea transportado en avión desde España al 

aeropuerto de Tinduf (campamentos). 

4. Asegúrese de proporcionar un boleto de viaje de ida y vuelta a un miembro de la familia del fallecido/a 

del suscriptor que se benefician del servicio del fondo son (esposa, madre viuda, hijos varones menores de 

18 años, niñas hasta que se casen). 

 Procedimientos y condiciones de inscripción 

1. Todos los saharauis que residen en suelo español tienen derecho a participar en el fondo después de 

adherirse a los términos del compromiso  y completar el formulario de suscripción especial. 

3. Cada participante paga por sí mismo y los miembros de su familia una cantidad de 75 euros en el primer 

año y (una cantidad de 50 euros por año a partir del segundo año de la suscripción). 

4. El suscriptor, junto con su familia, se beneficia de los servicios del fondo cinco meses después de la 

fecha de inscripción y el pago de la cantidad especificada. 

5.  Los miembros de la familia del suscriptor que se benefician del servicio del fondo son (esposa, madre 

viuda, hijos varones menores de 18 años, niñas hasta que se casen). 

6. En caso de retraso en el pago de la nueva cantidad anual después del lapso de tres meses a partir de la 

fecha del primer pago, el participante será privado del beneficio. 

7. Durante la muerte, debe comunicarse directamente con la administración del fondo y no firmar ningún 

documento de la familia del fallecido.8. En caso de que el participante muera fuera de España, el fondo 

otorgará solo los costos de transporte del cuerpo desde España a Tinduf(Argelia). 

 

 

 

 

 

 

 

س امترة منخرط      مجعية النور الإسالمية ) صندوق الرمحة (         Inscripción          اإ



 

وتسهيل من إسبانيا لجثامين  ا نقلل باهضةالتكاليف المادية التبعات فيف من التخ هدف الصندوق :

   .طبقا لما ينص عليه الشرع  عملية نقل موتانا ودفنهم

 أهداف الصندوق و خدماته

  جمعية النور  إدارة طرف من وفاة شهادة اعدادوة( ) المتوفي الالزمة  لنقل  والشرعيةالقانونية   اإلدارية باإلجراءات التكفل ➢
 . من اسبانيا إلى مكان دفنه  الميت جثة بنقل التكفل ➢
 المتوفي  لمرافقته   أسرة أفراد آلحد وإيابا ذهابا سفر  تذكرة بتوفير  التكفل ➢

 اإلنخراط  شروط و إجراءات
 اإلشتراك والتوقيع عليها .   إستمارة  بعد دفع المبلغ  و تعبئة الصندوق في اإلشتراك حق اإلسباني التراب على مقيممشترك   لكل ➢
 . تبدا عملية  اإلستفادة بعد مرور خمسة أشهر على تاريخ اإلنخراط  ,  افراد اسرته أُورو للمشترك و 50اك السنوية ب تحدد قيمة اإلشتر   ➢
 الذكور اآلبناء, المقيمة مع المشترك )ة(  و  سنة    60التي يتجاوز عمرها   اآلرملة االم,  لزوجةا)  هم الصندوق من المستفيدون اآلسرة أفراد ➢

 ( , الربيب و الربيبة اي ابناء امراة الزوج من عيره  حالة عدم وجود األب البيولوجي   يتزوجن ان الى البنات,  سنة 18 من اقل
 .  موعد تسديد المبلغ حدد في شهري أبريل و ماي من كل سنة  و تسقط خدمة الصندوق عن من لم يلتزم بهذا الموعد .  ➢
 . الميت اسرة طرف من وثيقة أية  على التوقيع وعدم الصندوق  بإدارة مباشرة اإلتصال يجب الوفاة أثناء ➢
 جهة الدفن . الى اسبانيا من الجثة نقل تكاليف ب  يتحمل  الصندوقأوروبا (  ) اسبانيا خارج )ة( المشترك توفي حالة في ➢

 I3tigaaf@gmail.com                          /  fadellamin1966@hotmail.com          البريد اآللكتروني :      

 631281143اباي محمد اآلمين :                     /          602315338محمد مولود احمد فال           :   لإلتصال 

 

 

 ) صندوق الرحمة (    جمعية النور اإلسالمية

Nombre                   أإلسم                                                                                    D.N.I./Pasaporte 

   

        Apellidos               اللقب                                                                 Fecha de nacimiento         تاريخ اإلزدياد  
Primero:   Día Mes Año 

Segundo:      

            Estado civil           الحالة    اإلجتماعية 
Casado/a: 

 متزوج / ة   
 Soltero/a 

 أعزب
 Viudo/a: 

 أرملة
  Numero de hijos menores de 18 

 عدد اآلبناء  الذكور
 Num de hijas sorteras 

 عدد البنات
 

Dirección: Calle/Piso/Puerta                                                               Población:    c.postal                        Provincia:  
   

Teléfonos:                            رقم  الهاتف                                                       Correo electrónico: 

(1  (2   

Fecha de Inscripción: تاريخ اإلنخراط                                                                    
       

  20  La firma del titular: 
  توقيع المشترك)ة(

 
 

Numero de cuenta                  رقم الحساب البنكي  للصندوق 

       Caixa  ES 36 21002723 3301 00427494           مسجد جمعية النور  
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الصحراوي  نداء  الجالية  أفراد  الرحمة  )  بالمهجر  ةلكل  صندوق  لننمي  معا 

 (   اإلجتماعي

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل  : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .  والحمى   ذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهراالجسد 

  وبركاته هللا رحمة و عليكم السالمأألخوة واألخوات األعزاء  

  قللن  المادية الباهضة    كاليفلتا  تبعات  من  التخفيف  هدفه  تكافلي    إجتماعي    مشروع  الرحمة  صندوق

 .  الكريم  ن وتسهيل عملية نقل موتانا ودفنهم طبقا  لما ينص عليه الشرعثاميلجا

   ة المواطن الصحراوي حيا  و ميتا   كرام وصيانة    فظلح بسعيهكما يعتبر مشروعا وطنيا متميز , ا 

تكافلي   إنشاء صندوق  المتمثل في ضرورة  الجالية  أفراد  لمطلب  يستجيب  عمل   الرحمة  صندوق 

 يساهم في معالجة موضوع نقل الجثامين وتجاوز كل الصعوبات المترتبة عن الوفاة في المهجر  . 

وعيا منها بأهمية و ضرورة إنشاء صندوق  الرحمة رغم تعقيداته بادرت جمعية النور بأخذ زمام 

ادرة تبني إعداد و تنفيذ هذا المشروع  ال  لشئ  سوى لتجسيد روح التكافل و التراحم فيما بين   مب

 ولىاأل  المرحلة   في   أعبائه  و  المادية    الصندوق  لظروف  ظراأبناء المجتمع الصحراوي  الواحد , ون

مع عملية    بمسؤولية  ناسال  تجاوب    ومدى  المشاركة الواسعة للمنخرطين  على   المعتمدة  تجربته  من

 اإلنخراط  

 الضمير الوطني    أصحاب  و   لكل أفراد الجالية    طلب  بتقديم   التكافلي  الرحمة  صندوق  إدارة  تتشرف  

 المشروع   إلنطالقة  الداعم نداء  اإلشتراك   لتلبية  اإلستجابة و  ةالرحم صندوق دعم في بالمساهمة

 .  المنشود  اإلنساني هدفه تحقيقو  

 تنمية مشروع صندوق الرحمة التكافلي مسؤولية كل من له محبة و رحمة ألبناء  الوطن الواحد   

 الكرم احلقيقي هو أ ن تفعل فعاًل محموداً لشخص لن يعرف أ بداً مبا فعلته 
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 تقرير حول مامت اجنازه يف مرشوع صندوق الرمحة التاكفيل  منوذج ال 

 بسم هللا الرمحن الرحي 

قدير والعرفان لكل  املشرتكني  إمياان من مجعية النور اإلسالمية أبمهية الدور الذي يقوم به املسامهون  يف  دعم مشروع صندوق الرمحة  فإهنا  تتوجه أبمسى معاين الت
يسعد إدارة مجعية النور املشرفة على تسيري مشروع صندوق الرمحة ان تضع بني ايديكم  , اليت أسهمت يف دعم صندوق الرمحة  مالياً ومعنواي   واجلهات الوطنية

 تقرير عن منجزات املشروع .

 مشترك ومشتركة .   …في الصندوق  هو ) المنخرطين (  عدد المشتركين والمشتركات  اوال :

 ( نخرطين في الصندوق عائالت المأفراد من   فرد   .… آكثر من  المشروع خدمة  يستفيد من)          

  :  تفاصيل اإليرادات ) المداخيل ( المالية لمشروع صندوق الرحمة ثانيا :

 :   ) تكلفة اإلنخراط(  ين المالية  مساهمة المنخرط ❖

   من فاعلين للخيرفردية تبرعات  ❖

   وجمعيات وطنيةتبرعات جهات رسمية  ❖

 

 €  ل ( : ) مجموع المداخيإجمالي اإليرادات 

 المصاريف المالية لصندوق الرحمة  خالل الفترة المنصرمة :   ثالثا :

 دفع تذكرة مرافق الميت ) الشئ ( , نقل الجثامين : ) ال شئ (  ❖

 ……  ) مجموع المصاريف(اجمالي المصاريف 

  €.……    :   الرحمة حاليااجمالي المبلغ المتوفر في صندوق 

تعد اإلدارة بطاقة و مع شركات نقل الجثامين المختصة تنسيق إدارة صندوق الرحمة تتولى عملية اإلشراف على نقل الجثامين بال رابعا :

 مشترك لكل فرد منخرط في المشروع , 

. 
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