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النموذج االشمل لبيانات الجمعيات األهلية باململكة العربية السعودية هو نموذج 

إلفصاح الجمعية لبيانتها ) العامة ، واإلدارية ، والبرامج واألنشطة ( للتحقق من 

فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة 

  .من قبل أصحاب املصلحة 
 

 األساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية  تالبيانا -1
 المطرفيرده أحمد حربي   اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج :  -1

 0555543537 رقم جوال ممثل الجمعية :  -2

 info@ekram.org.sa :البريد االلكتروني ملمثل الجمعية  -3

 2019بيانات النموذج لعام )التاريخ بامليالدي ( :  -4

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

 للجمعية(أنني مخول من قبل مجلس اإلدارة بتعبئة بيانات النموذج )إقرار: أقر أنا املمثل أعاله 

 البيانات األساسية للجمعية األهلية  -2

 البيانات التسجيلية والديموغرافية  - أ

 جمعية إكرام لحفظ الطعام:  الرسمي للجمعية/للفرع كامــال االسم -1

 جمعية إكرام لحفظ الطعام الرسمي لالسم مغاير كونه حالة في) للجمعية/الفرع الشهرة )اسم -2

 الخدمات االجتماعية  النوعي للجمعية التصنيف -3

  إناث/ذكور (   √  )   إناث(   )  ذكور (   )جنس الفئات املستهدفة :  -4

 الفقراء واألسر المحتاجةالفئات املستهدفة :  -5

 جميع الفئات العمريةالفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 (  موجودة               )    (  غير موجودة √  )  :لجمعيةلدة تسجيل شهاهل يوجد  -7

 1024 الجمعية : رقم تسجيل  -8

ـــخ -9 ـــاريـ  30/05/2017 : تأسيس الجمعية تــ

 16/04/2021 تاريخ انتهاء شهادة التسجيل :  -11

 ( نعم             )   ( ال  √ هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  ) -11

 ( اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كامال كما هو مسجل في النموذج  √ ) 

 ( اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع  √ ) 

 الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية( اللوحة تنص على أن   √ ) 
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 منطقة مكة المكرمة النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :  -12

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

 على الجمعية    -14
ً
 والتنمية االجتماعيةوزارة الموارد البشرية  :الجهة املشرفة فنيا

 

 بيانات التواصل  - ب

 بيانات التواصل 

  نوان الوطني عال

 3934 رقم املبنى  

 شارع االربعين اسم الشارع 

 مكة املكرمة املنطقة 

 https://goo.gl/maps/MDaeJHh5b6s3zy5S9 املوقع الجغرافي )خريطة (

 جبل النور  الحي 

 مكة املكرمة املدينة 

 24238 الرمز البريدي 

 6748 الرقم اإلضافي 

 3934 صندوق البريد 

 1551322213 رقم جوال الجمعية 

 1125778114 الهاتف 

 اليوجد الفاكس 

 www.Ekram.org.sa املوقع االلكتروني 

 info@ekram.org.sa البريد االلكتروني 

https://twitter.com/ekram_makkah  االجتماعيحسابات وسائل التواصل 
 

https://instagram.com/ekram_makkah 

https://facebook.com/ekrammakkah1
 

 ( نعم    )     ( ال   √)     ع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاءاملوق

 ( نعم      )     ( ال   √ )     البريد اإلليكتروني مفعل

 واملكاتب الفروع  - ت

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

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

https://twitter.com/ekram_makkah
https://twitter.com/ekram_makkah
https://instagram.com/ekram_makkah
https://instagram.com/ekram_makkah
https://facebook.com/ekrammakkah1
https://facebook.com/ekrammakkah1
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 البيانات اإلدارية

 البيانات اإلدارية :  -1

 األعضاء املؤسسون :  - أ

 أسماء األعضاء املؤسسين م

 وليد ين محمد عبدهللا العبدلي املالكي  .1

 د/ محمد بن سراج بن محمد الناصري   .2

 هاني بن مقبل محمد السباعي القرش ي  .3

 سلطان عبدالعزيز عواض املسعودي  .4

 شاكر بن احمد حميد الريش ي  .5

 سعود بن هليل خضر الزويهري   .6

 عبدهللا بن علي أحمد الهيج  .7

 صالح عبدالرحمن صالح الغامديد/   .8

 محمد بن جابر محمد حكمي  .9

 أحمد بن حربي رده املطرفي  .11
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 الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -ب 

 تاريخ امليالد رقم الهوية الجنس الجنسية اسم العضو
جهة 

 العمل
 البريد االلكتروني رقم الجوال تاريخ االلتحاق

 نوع

 العضوية 

االنتظام 

في دفع 

 االشتراكات

هل تم 

منح 

بطاقة 

عضوية 

 ؟ للعضو 

وليد ين محمد عبدهللا 

 العبدلي املالكي
هـ04/09/1438 رجل أعمال هـ1402/05/30 1014310724 ذكر سعودي  555555433 Alsakab1@hotmail.com نعم منتظم عضو عامل 

سراج بن د/ محمد بن 

 محمد الناصري 
 هـ1386/07/01 1003438452 ذكر سعودي

مساعد 

مدير إدارة 

التعليم 

 بمكة

هـ04/09/1438  555547053 Dr.mohamad@foodkeeping.org نعم منتظم عضو عامل 

هاني بن مقبل محمد 

 السباعي القرش ي
 هـ1398/09/01 1016978007 ذكر سعودي

معلم إدارة 

التربية 

 والتعليم

هـ04/09/1438  555560712 Aboslom1@gmail.com نعم منتظم عضو عامل 

سلطان عبدالعزيز 

 عواض املسعودي
هـ04/09/1438 أعمال حرة هـ1391/03/02 1007709833 ذكر سعودي  551669639 soltan@foodkeeping.org نعم منتظم عضو عامل 

شاكر بن احمد حميد 

 الريش ي
 هـ1401/07/10 1008829440 ذكر سعودي

موظف 

جامعة أم 

 القرى 

هـ04/09/1438  556777063 shakir@gmail.com نعم منتظم عضو عامل 

سعود بن هليل خضر 

 الزويهري 
هـ04/09/1438 رجل أعمال هـ1397/10/16 1066829167 ذكر سعودي  505527703 saud@foodkeeping.org نعم منتظم عضو عامل 

عبدهللا بن علي أحمد 

 الهيج
هـ04/09/1438 رجل أعمال هـ1388/01/29 1000510436 ذكر سعودي  505524848 abdullah@foodkeeping.org نعم منتظم عضو عامل 

د/ صالح عبدالرحمن 

 صالح الغامدي
 هـ1385/07/01 1035869560 ذكر سعودي

معلم إدارة 

التربية 

 والتعليم

هـ04/09/1438  556550252 saleh@foodkeeping.org نعم منتظم عضو عامل 

محمد بن جابر محمد 

 حكمي
 هـ1399/03/19 1041839026 ذكر سعودي

معلم إدارة 

التربية 

 والتعليم

هـ04/09/1438  500100872 altwwn@hotmail.com نعم منتظم عضو عامل 

أحمد بن حربي رده 

 املطرفي
هـ04/09/1438 رجل أعمال هـ1392/12/02 1070972110 ذكر سعودي  555543537 Ahmed143041@hotmail.com نعم منتظم عضو عامل 

خالد بن علي عبدان 

 الغامدي
 ه01/07/1388 1002360491 ذكر سعودي

اما وخطيب 

 الحرم املكي
هـ16/09/1438  555526370 kaled@foodkeeping.org 

عضو 

 منتسب
 نعم منتظم

خالد بن رده معيض 

 الحارثي
أعمالرجل  ه17/12/1402 1088173586 ذكر سعودي هـ24/06/1439   505558422 kaledr@foodkeeping.org 

عضو 

 منتسب
 نعم منتظم

فيصل رده معيض 

 الحارثي
هـ24/06/1439 رجل أعمال ه23/08/1411 1051147559 ذكر سعودي  504700155 fisal@foodkeeping.org 

عضو 

 منتسب
 نعم منتظم

عبد هللا رده معيض 

 الحارثي
هـ24/06/1439 رجل أعمال ه23/08/1411 1051147542 ذكر سعودي  555538885 aallah@foodkeeping.org 

عضو 

 منتسب
 نعم منتظم

د/ سالم جعفر سليمان 

 باجعيفر
 ه19/04/1383 1021250046 ذكر سعودي

وزارة 

 الصحة
هـ13/02/1440  55508840 hamed@foodkeeping.org 

عضو 

 منتسب
 نعم منتظم
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 بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية :  - ث
 أعضاء املجلس

 وليد محمد عبدهللا املالكي االسم

 1114311724 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

هـ31/15/1412 تاريخ امليالد  

 لغة عربية – بكالوريوس املؤهل

 شركة معاد جهة العمل الرسمية

 الرئيس التنفيذي املسمى الوظيفي

 1555555433 الجوالرقم 

 Alsakab1@hotmail.com البريد االلكتروني

 رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

سنوات   مدة الخدمة باملجلس 4  

هـ14/19/1438 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب من الوزارة( )انتخاب/تعيين طريقة االلتحاق

 مستقل العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

 
 أعضاء املجلس

 محمد بن سراج بن محمد الناصري  االسم

 1113438452 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

هـ11/17/1386 تاريخ امليالد  

 فقه -دكتوراه  املؤهل

 بمنطقة مكة املكرمةاإلدارة العامة للتعليم  جهة العمل الرسمية

 مساعد مدير إدارة اإلشراف التربوي  املسمى الوظيفي

 1555547153 رقم الجوال

 Alnasri_ms@hotmail.com البريد االلكتروني

 نائب رئيس مجلس االدارة الوظيفة باملجلس

سنوات   مدة الخدمة باملجلس 4  

هـ14/19/1438 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 مستقل العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
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 أعضاء املجلس

 السباعي القرش ي محمد بن مقبل بن هاني االسم

 1116978117 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

   هـ11/19/1398 تاريخ امليالد

 كيمياء - بكالوريوس املؤهل

 إدارة تعليم مكة جهة العمل الرسمية

 معلم املسمى الوظيفي

 1555561712 رقم الجوال

 hani@dcm.org.sa البريد االلكتروني

 املشرف املالي الوظيفة باملجلس

سنوات   باملجلسمدة الخدمة  4  

هـ14/19/1438 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 مستقل العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

 
 أعضاء املجلس

 الهذليشاكر احمد حميد  االسم

 1118829441 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

هـ11/17/1411 تاريخ امليالد  

 هندسة كهربائية وحاسبات - ماجستير املؤهل

 جامعة أم القرى  جهة العمل الرسمية

 باحث علمي املسمى الوظيفي

 1556777163 رقم الجوال

 Shakir@mail.net.sa البريد االلكتروني

 عضو باملجلسالوظيفة 

سنوات   مدة الخدمة باملجلس 4  

هـ14/19/1438 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 مستقل العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(

 

 

mailto:hani@dcm.org.sa
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 أعضاء املجلس

 سلطان عبدالعزيز عوض املسعودي االسم

 1117719833 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

هـ12/13/1391 تاريخ امليالد  

 ثانوية عامة املؤهل

 عمل حر جهة العمل الرسمية

 اليوجد املسمى الوظيفي

 1551669639 رقم الجوال

 soltan@foodkeeping.org البريد االلكتروني

 عضو باملجلسالوظيفة 

سنوات   مدة الخدمة باملجلس 4  

هـ14/19/1438 تاريخ االلتحاق  

 اليوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 مستقل العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق(
 

 :  مجلس اإلدارة  املؤسسة من قبل / املؤقتة اللجان الدائمة  - ت

 أســـــــم الـلـجـنـــة
نوع 

 اللجنة
 اسم رئيس اللجنة

عدد 

 أعضائها
 اختصاصها

تاريخ بداية 

 عمل اللجنة

هل يوجد عضو 

إدارة في مجلس 

 اللجنة الدائمة 

إرفاق 

تشكيل 

 اللجنة

هـ5/1/1439 املقابالت الشخصية و التوظيف 3 هاني بن مقبل القرش ي دائمة التوظيف  نعم 
 عرض املرفق

 

 3 هاني بن مقبل القرش ي دائمة تنفيذ املشاريع

 ملقدمة لتنفيذ الوجبات وتسويقها دارسة العروض ا .1

 رفع تصويت للمجلس العتماد افضل العروض . .2

 اعداد التقرير الختامي للمشاريع املنفذة . .3

هـ11/11/1439   عرض املرفق نعم 

هـ17/4/1441 الجرد السنوي  4 هاني بن مقبل القرش ي دائمة الجرد السنوي   عرض املرفق نعم 

 3 هاني بن مقبل القرش ي دائمة تقيم املوظفين

 اعتماد مكافاة التميز . .1

 تقييم أداء املوظفين . .2

.( 3اختيار ) .3
ً
 موظفين متميزين شهريا

هـ17/4/1441  عرض املرفق نعم 

 اإلدارية الـالئحة اعداد

 املنظمة
هـ17/4/1441 دارسة الالئحة وعرضها على املجلس العتمادها 4 د /محمد بن سراج الناصري  دائمة  عرض املرفق نعم 

 التصرف

الزكاة بمبالغ  
القرش يهاني بن مقبل  دائمة هـ29/8/1441 صرف املبالغ للمستفيدين حسب آلية الصرف املعتمدة بالجمعية 3   عرض املرفق نعم 

التدقيق واملراجعة 

 الداخلية
 3 د /محمد بن سراج الناصري  دائمة

التـــــدقيق واملراجعـــــة الداخليـــــة ومراجعـــــة اوامـــــر وقـــــرارات الصـــــرف 

الداخلية ومراجعة تطابق قرارات االدارة التنفيذيـة مـع السياسـات 

 واللوائح الداخلية املعتمدة

هـ11/15/1442  عرض املرفق نعم 

صرف مكافآت للعاملين في 

 جمع التبرعات
 3 هاني بن مقبل القرش ي دائمة

بالجمعيـــة وقيـــاس أثـــر تقيـــيم أداء العـــاملين فـــي جمـــع التبرعـــات  .1

 عملهم على املردود املالي للجمعية

 تحديد مبالغ املكافآت. .2

 اعتماد صرف املكافآت. .3

هـ12/14/1441  عرض املرفق نعم 

https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EY1ptiQDo1dOjvjD72qtzz0BCmcdWCtTHOczkimdEUlt_w?e=i4X8Nu
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EWZ4dfyGizpOib8ushB8VTABGGRBsJoL3B-1Z4ytWLsnxQ?e=x3zOm5
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/Ea3X3a4Xr65GlyaMG6ys6cIBORXL-rcK88mG5Qx2ZutfoA?e=wYA44B
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/Ea3X3a4Xr65GlyaMG6ys6cIBORXL-rcK88mG5Qx2ZutfoA?e=wYA44B
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/Ea3X3a4Xr65GlyaMG6ys6cIBORXL-rcK88mG5Qx2ZutfoA?e=wYA44B
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EWKIfhbunMpMqC9qmRT9kbwBWZYBiYTzDPRHPqW4gGkecQ?e=pScKAe
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EZmLZrDzKSpNrbTqzGAyqksBm7KtXDhP37uQTzWAV8j-Qg?e=7Ey6pD
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EZV3FxADBYlNoGykRaCyzYYB07u3fWYSzS3k0wnyLCK5fw?e=HyBHTT
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   املدير التنفيذي -ج

 املدير التنفيذي

 احمد بن حربي بن رده املطرفي االسم 

 1171972111 رقم الهوية 

 سعودي الجنسية 

 هـ12/12/1392 تاريخ امليالد 

 رجل الجنس : رجل /امرأة 

 فقه -ماجستير  املؤهل 

 سنوات 11 سنوات الخبرة 

 كلي دوام )كلي /جزئي(

 ساعة 44 ساعات العمل األسبوعية 

 15.111 الراتب الشهري 

 الجمعية الجهة التي تتحمل الراتب 

 سنوات 3 مدة خدمته في الجمعية 

 نعم االجتماعية )نعم/ال( بالتأميناتمسجل 

  إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي

 مكة العنوان : املنطقة 

 مكة املدينة 

 العدل الحي 

 اليوجد الشارع 

 9217 رقم املبنى

 9217 صندوق البريد 

 24249 الرمز البريدي 

 5188 الرقم اإلضافي 

 1555543537 رقم الجوال 

 Ahmed143141@hotmail.com البريد اإللكتروني 
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   املوظفون بالجمعية  -د

 املسمى الوظيفي املؤهل الجنسية الجنس رقم الهوية االسم
 الدوام  

 )كلي/جزئي(

ساعات 

العمل 

 األسبوعية

 الراتب الشهري 

الجهة التي 

تتحمل 

 الراتب

سنوات 

 خدمةال

 بالجمعية

إجمالي 

سنوات 

 الخبرة

مسجل 

 بالتأمينات

 )نعم/ال(

ساعة44 كلي مدير الشؤون االدارية ثانوي  سعودي ذكر 1029257829 فهد سعد سعيد العتيبي  ال  سنتين الجمعية  

ساعة44 كلي مدير االعالم بكالوريوس سعودي ذكر 1082774314 مقبول عثمان املالكيخالد  سنوات 3 سنتين الجمعية    ال 

ساعة44 كلي مدير الحركة ابتدائي سعودي ذكر 1030730202 مشعل عبيد عبدهللا املطرفي  نعم   الجمعية  

ساعة44 كلي محاسب بكالوريوس سعودي ذكر 1084991445 نايف عبيد نماس العبود  ال   الجمعية  

ساعة44 كلي مدير تنمية املوارد واملشاريع ثانوي  سعودي ذكر 1085532230 املطرفيرده صالح حربي   نعم   الجمعية  

ساعة44 كلي مدير التطوع ثانوي  سعودي ذكر 1056966334 نواف طالل منش ي  ال   الجمعية  

ساعة44 كلي تنمية املوارد واملشاريع  سعودي أنثى 1016721233 صباح بنت حمود املسعودي     الجمعية  

ساعة44 كلي تنمية املوارد واملشاريع  سعودي أنثى 1012407951 عزيزه بنت حسين الغامدي     الجمعية  

ساعة44 كلي مساعد مدير تنمية املوارد واملشاريع ثانوي  موريتاني ذكر 2018610705 اإلدريس يمحمد  محمد فال   15 4 الجمعية  

ساعة44 كلي مساعد محاسب بكالوريوس مصري  ذكر 2425663454 أحمد سمير عبد هللا غانم   5 3 الجمعية  

ساعة44 كلي مضيف ثانوي  مالي ذكر 2134299458 خالد زكريا   5 4 الجمعية  

ساعة44 كلي مضيف ثانوي  اندونيسيا ذكر 2376642696 غوس وانتا بن هرسونا   5 4 الجمعية  

ساعة44 كلي مضيف دبلوم الهند ذكر 2374221469 عبد اللطيف كودا كادان   5 4 الجمعية  

ساعة44 كلي مصور ومصمم ثانوي  أرتيريا ذكر 2124538048 فؤاد  سيد   3 2 الجمعية  

ساعة44 كلي مصور ومونتير املتوسطة بورما  ذكر 2350220436 إلياس أوال مياه يوسف علي جان   3 2 الجمعية  

ساعة44 كلي مضيف املتوسطة الهند ذكر 2374220917 ساجا خان واداكات حسن   5 4 الجمعية  

  5 4 الجمعية  30ساعة جزئي ميداني مراقب املتوسطة مينمار ذكر 2220304394 نذير أحمد   نعبد املنا

  10 4 الجمعية  30ساعة جزئي مدخل بيانات املستودع  ثانوي  مينمار  ذكر 2104021528 هارون إسماعيل معلمي

  5 4 الجمعية  30ساعة جزئي مدخل بيانات بإدارة الحركة ثانوي  مينمار  ذكر 2055322248 معلميعبد الباصر إسماعيل 

  5 4 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف إبتدائي مالي ذكر 2134731153 مختار ابالكاشيو

  4 3 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف املتوسطة بوركينافاسو ذكر 2162606921 عبد اإلله حميدو هاما  تيكو

  5 4 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف إبتدائي مينمار ذكر 2305582526 احمد عبد املنان  نذير أحمد

  4 3 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف إبتدائي باكستان ذكر 2125117776 يعقوب  محمد  يار

  5 4 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف توسطةامل الهند ذكر 2415970025 برمتهبراميتا منهاج جيريا 

  6 4 الجمعية  30ساعة جزئي مصمم ثانوي  مينمار ذكر 2045954456 أحمد حافظ جالل جان علي

  5 4 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف املتوسطة النيجر ذكر 2157088465 عبده عبد هللا سالويا مبينا

  2 3 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف ثانوي  أفغاني ذكر 2060471899 أحمد خوجة روح خوجة

  1 2 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف ثانوي  اليمن ذكر 2135348486 مصطفى عبد الرحمن عاقل

  5 4 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف إبتدائي مالي ذكر 2134629134 فيصل أمهاس الحسن

  2 2 الجمعية  30ساعة جزئي سيارات ميكانيكي إبتدائي باكستان ذكر 2001347976 عبد الرحمن فتح  محمد

    الجمعية  30ساعة جزئي مضيف متوسط مينمار ذكر 2198421931 ريان محمد غالم حسين

  2 2 الجمعية  30ساعة جزئي مضيف بكالوريوس اليمن ذكر 2448066023 احمد عبدهللا مستور زين

    الجمعية  30ساعة جزئي عالقات عامة واعالم بكالوريوس مينمار ذكر 2079512980 عبدهللا عبدالقادر حيات

    الجمعية  30ساعة جزئي مضيف متوسط باكستان ذكر 2133692943 احمد صديق محمد شريف

    الجمعية  30ساعة جزئي مضيف ثانوي  السودان ذكر 2091098141 محمد عبدالجليل سعيداي

    الجمعية  30ساعة جزئي مضيف ثانوي  السودان  ذكر 2098690353 علي احمد ابراهيم  ادم

    الجمعية  30ساعة جزئي مضيف ثانوي  مينمار  ذكر 2049066646 احمد محمد غالم

    الجمعية  30ساعة جزئي مساعد محاسب   ذكر 2095243966 مصطفى طه الشامي

    الجمعية  30ساعة جزئي مضيف ثانوي  مالي ذكر 2134726187 سعد مختار االنصاري 

 

 ( غير كافي  ) كافي  (  √   ) العاملين بالجمعية:عدد 
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .4

 اإلدارية التنظيمات و اإلدارية الهيئة - أ

 :العمومية الجمعية .1

 .امرأة(       1)      .( رجل 15)     عام  : العدد اإلجمالي:ال بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة(       1   )   .( رجل 15  )   العدد اإلجمالي: : عامال نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو   1  زيادة/نقص )  :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير

 

  : العادياجتماع الجمعية العمومية   .2

 

رقم 

 االجتماع 

الكشف  عدد الحضور  تاريخه

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين ومن 

) يبين  ناب عنهم

فيه تاريخ 

التحاق العضو 

 ونوع العضوية (

إرفاق  عقد االجتماع من

حضر م

 االجتماع

إرفاق 

محضر 

فرز 

األصوات 

في  –

حال تم 

 التصويت 

هل تم تزويد 

الوزارة بالكشوف 

واملحاضر الخاصة 

 الجمعيةباجتماع 

العمومية خالل 

 
َ
خمسة عشر يوما

 من تاريخ االجتماع 

 الدعوة نيابة أصالة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

 نعم ال يوجد عرض املرفق   √ عرض املرفق 1 11 22/15/2119 3/41

 

 شخصية؟  مصلحة لوجود تالقرارا بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل 

 ( ال √ نعم ))( 

 (ال√( نعــــم             )  )عادية:   غير عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت .3

  

https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EY3b_zQ0N9JDqrS9zYkNhUMB2TzM5II1t_wxWLRn63iksQ?e=pdQDX9
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EY3b_zQ0N9JDqrS9zYkNhUMB2TzM5II1t_wxWLRn63iksQ?e=pdQDX9
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EY3b_zQ0N9JDqrS9zYkNhUMB2TzM5II1t_wxWLRn63iksQ?e=pdQDX9
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EY3b_zQ0N9JDqrS9zYkNhUMB2TzM5II1t_wxWLRn63iksQ?e=pdQDX9
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 :اإلدارة مجلس .4

 لالئحة األساسية للجمعية  
ً
  5عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

َ
 عضوا

   3 املحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة  األدنىالحد 
ً
 عضوا

 األولى دورة مجلس اإلدارة 

 مجلس اإلدارة

 30/05/2017 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي

 16/04/2021 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي

 5 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

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

 ال يوجد تغيير  سبب التغير في عدد األعضاء

 5 عدد املنتخبين من الجمعية العمومية

 0 من الوزارة املعينينعدد 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت لهم الوزارة 

 ؟
 نعم

 عرض املرفق إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/info_ekram_org_sa/ESO-ayX3KNpOr61pVuWcr80Bxa-tRlT2YK1B_1rexRecLQ?e=JbKmn2
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/info_ekram_org_sa/ESO-ayX3KNpOr61pVuWcr80Bxa-tRlT2YK1B_1rexRecLQ?e=JbKmn2
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 :العام اجتماعات مجلس اإلدارة خالل  .5

رقم 

 االجتماع
 أهم القرارات إن وجدت تاريخه

تم 

تنفيذها 

 )نعم/ال(

 سبب عدم التنفيذ

تم إرفاق 

 املحضر

 )نعم/ال(

قائمة 

 الحضور 

13/41/17 
13/11/

2119 

 دراسة انشاء تطبيق ) اكرام ( .  1-

 االستفادة من مشاريع تدوير فائض النعمة . -2

 تفعيل دور متطوعات القسم النسائي -3

 نعم  نعم
عرض 

 املرفق

14/41/18 
21/13/

2119 

 تكوين مجلس استشاري للجمعية1-

 . عقد شراكة مع شركة بن دبيس للتجارة-2
 نعم تكوين مجلس استشاري للجمعية تم تأجيل قرار  ال

عرض 

 املرفق

15/41/19 
12/15/

2119 

 .2119اعتماد القوائم املالية لسنة - 1

 على تطبيق اكراماملوافقة  -2

 املوافقة على استقدام عمالة -3

 نعم لم يسمح النظام باستقدام عمالة ال
عرض 

 املرفق

16/41/21 
25/15/

2119 

 رح مكافأة العاملين بالجمعيةدراسة مقت -1

 عية في أبراج املنطقة املركزيةفتح فرع للجم -2

 . شراء سيارات للجمعية -3

 ال
تحت  ،تم الرفع للوزارة لفتح فرع املنطقة املركزية

 اإلجراء
 نعم

عرض 

 املرفق

17/41/21 
24/16/

2119 
 نعم  نعم االطالع على مشاريع موسم الحج

عرض 

 املرفق

18/41/22 
11/18/

2119 

املساهمة في مبادرة مركز التنمية بشأن خطة الطوارئ بموسم حج 

 هـ1441
 نعم  نعم

عرض 

 املرفق

11/41/24 
14/11/

2119 

 املوافقة على تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية ملشاريع الجمعية - 1

 والسياسات اإلدارية للجمعيةاعتماد اللوائح -2

 تشكيل إدارات الجمعية -3

 تعين مراجع ومدقق اللوائح والسياسات الداخلية -4

 م2119املوافقة على التقارير املالية الربعية للعام -5

 نعم  نعم
عرض 

 املرفق

12/41/25 
19/12/

2119 

 تعيين الباحث االجتماعي -1

 استكمال اعمال الوقف -2

 صرف املكافآت التحفيزية -3

 الرواتب للموظفين حسب الالئحةالتدرج في سلم  -4

 نعم  نعم
عرض 

 املرفق

 

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

 ( ال  √ )       ( نعم    )

 :اإلدارية التنظيمات  -7

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

 ( ال √  الجمعية أو شركات أخرى  )( نعم     )

 ( ال   √)    ( نعموقع تحول في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     )        هل 

 ( تحويل   )        ( نقدا   )     ( شيكات  √  بواسطة: ) الجمعية أموال من الصرف يتم 

 

https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EYWgPAxN8ctEiKNFimJgMB8B_4RRBEE_8gYMOS4urqKzIQ?e=4h4kyY
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https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EZDq5ln5ZUtPkVs_EMpBHg0Ba1VdBU-iSNubKnBxK4Rzxg?e=zuH8dM
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EZDq5ln5ZUtPkVs_EMpBHg0Ba1VdBU-iSNubKnBxK4Rzxg?e=zuH8dM
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https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EV9BP3d2JO9HnBqlpoPEjHwBlZ8VdooSAicjvgE0HmfLNg?e=5JSbTo
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EWeLJ1EKoCNNiks2aGMv1xABw3YdXdkZgcF3hi4NYH3YRw?e=jLCVNH
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EWeLJ1EKoCNNiks2aGMv1xABw3YdXdkZgcF3hi4NYH3YRw?e=jLCVNH
https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/Ed4vQAyKiuVNlVo2eJHQUNEBG8CT6lc_KPwAdh2Osrif8g?e=16qMpH
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 اللوائح  - ب

 إرفاق )نعم/ال( اللوائح

 عرض املرفق نعم ومعتمدةالالئحة األساسية للجمعية محدثة 

توجد الئحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم األجور 

 نهاية الخدمة ةافأكوموالترقيات  تكافئاواملوالرواتب 
 عرض املرفق نعم

الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية ، معتمدة  توجد

 مجلس اإلدارة
 عرض املرفق نعم

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب املدير التنفيذي واملوظفين 

عي االلية التي اذا كانت اإلجابة ال، فما  الجمعية؟ القيادين في

 ي؟ التنفيذحدد بها راتب املدير 

 عرض املرفق نعم

   أخرى 

 

 اإلدارية :  السجالت -ت

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

 مالحظات

السجالت 

 اإلدارية

  نعم في الجمعية العمومية  العضوية سجل

  نعم اجتماعات الجمعية العمومية  سجل

  نعم اجتماعات مجلس اإلدارة  سجل

  نعم اللجان الدائمة واملؤقتة  سجل

السجالت 

 الفنية

  ال سجل النشاطات

املستفيدين من املساعدات املالية سجل 

والعينية يتضمن التالي : ) اسم املستفيد ، 

ورقم هويته ، وجنسيته ، ومجال املساعدة 

كـ"سداد ايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ 

املساعدة ،ونوع الدعم " عيني أو مادي " 

ومبلغ املساعدة ، وطريقة التسليم " 

ان الدعم شيك/نقد /تحويل / استالم اذا ك

 ) 
ً
 عينيا

 نعم

 

 

https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/ER24klXisV5OptzAPKAbJXkBM6G420qfrC25s8kX4fGkbg?e=TTCiRz
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 :ج ـ السياسات

 إرفاق )نعم/ال( هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة ل: 

 عرض املرفق نعم سياسة تعارض املصالح  

 عرض املرفق نعم سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات 

 عرض املرفق نعم سياسة خصوصية البيانات 

 عرض املرفق نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

 عرض املرفق نعم سياسة جمع التبرعات 

 عرض املرفق نعم سياسة آليات الرقابة واالشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 

 عرض املرفق نعم سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 عرض املرفق نعم سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة 

 عرض املرفق نعم سياسة قواعد السلوك 

 عرض املرفق نعم سياسة إدارة املتطوعين 

 عرض املرفق نعم مؤشرات االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

 عرض املرفق نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

   أخرى ......

 :د ـ اإلفصاح

 ( ال  √ )       ( نعم    )؟  الجمعية أرصدة من بالسحب فوضينهل هناك م 
 

 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تميف يك

فصح مباشرة عند الطلب الجمعيةموقع  
ُ
 التوجد ال يفصح عنها ت

    √ بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وثائق

    √ النموذج الشامل 

    √ املصالح تضارب سياسة

    √ املالية القوائم

    √ وإتالفها بالوثائق االحتفاظ و الخصوصية سياسة

    √ اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

    √ التنفيذي  املدير  راتب

    √ أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

   √  الجمعية وثائق و بسجالت االحتفاظ عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

    √ التقرير السنوي 

https://ekrammakkah-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_ekram_org_sa/EeU69n1wf0FIvzVRrbD-wxEBdSdqotlJkbylfIVGXFeNuw?e=9Fd6wj
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 ( نعم   ) ( ال  √ املتطوعين ؟ ) هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة

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

 إناث ذكور  املتطوعين

 21214 245 153 1552444219 نواف طالل منش ي

 

 عضو مجلس  مع تجارية او عائلية عالقة هاملوظفين القياديين ل او املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد يوجد هل

 ( ال   √)       ( نعم           )     ؟ الجمعية في اخر إدارة أو مدير أو موظف قيادي
 

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

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

 ال يوجدإن وجد :   –
 

 الجمعية مع (الخ ،منتجات خدمات تقديم) تجارية تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات ، 

 ال يوجد: إن وجد  التعويض قيمة ذكر و الخدمة وصف مع 10000 فوق  التي املبالغ) .وجدت إن
 

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

 ال يوجدإن وجد :  –تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية 
 

 (   نعم )    ( ال  √ هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج  اململكة ؟ ) 
 

  ال يوجد إن وجد :  –دولية  مؤسساتيرجى اإلفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو 
 

   ال يوجدإن وجد :  –يرجى اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعية 

 

 

 البرامج واألنشطة  .5

 ماهي مهمة )رسالة ( الجمعية التي تعمل على تحقيقها : 

معايير السالمة الغذائية بأفضلجمعية خيرية تلتزم بجمع فائض الطعام وتوزيعه اكراماً للنعمة وسد حاجة فقراء مكة وقاصديها 
 

 

 لالئحة 
ً
  األساسية:ماهي أهداف الجمعية وفقا

 .والبعد عن اإلسراف والتبذيرالتوعية بأهمية حفظ النعم  -1
 .االستفادة من فائض الوالئم -2
 . م الطعام للمحتاجين وفقا لالشتراطات الصحيةيتقد -3
 .تقديم مشاريع إفطار صائم ووجبة حاج وسقيا الماء و إطعام الطعام -4



 

 النموذج الشامل لبيانات الجمعيات األهلية 17

 

 

 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها 

 نوع البرنامج

 أو النشاط 

 أو الخدمة

 للبرامج والخدمات والنشاطاتوصف 
إجمالي عدد 

 املستفيدين
 املصروفات اإليرادات

هل البرنامج 

ضمن نطاقة 

الخدمة 

 الجغرافي

 افطار صائم
وإلكــــرام الــــزوار واملعتمــــرين   موائــــد االفطــــار بوجبــــات وســــالل ملســــاعدة االســــر تهيئــــة

 باملساجد وموائد االفطار
100000 846798.00 596726.00 

ضمن 

 النطاق

 السقيا
تأمين السقيا املبردة عبر امليادين املحيطة بالحرم املكـي وأحيـاء مكـة ، تحقيقـا لر يـة 

 م في العناية بضيوف الرحمن2030اململكة 
1500000 798084.00 414578.00 

ضمن 

 النطاق

 1280949.00 1700943.00 50000 تأمين متطلبات األسر من السالل الغذائية والوجبات الساخنة االطعام الخيري 
ضمن 

 النطاق

 347877.00 473016.00 40000 . إعداد وجبة ساخنة إلكرام ضيوف الرحمن وزوار املسجد الحرام وجبة حاج
ضمن 

 النطاق

 االوقاف
 
ً
يعتبــر الوقــف مــن املشــاريع التنمويــة اليــي تســاهم فــي تطــوير العمــل الخيــري ، وســـبيال

 للحاجة لدى 
ً
 أبنائهلترابط املجتمع واستقراره وسدا

1500000 142152.00 285000.00 
ضمن 

 النطاق

احفظها لتدوم 

من محرم الى 

 شعبان

جمــــــــع وإكــــــــرام فــــــــائض الطعـــــــــام بالتعــــــــاون مــــــــع شـــــــــركاء الجمعيــــــــة كقصــــــــور األفـــــــــرا  

واالســــتراحات والفنــــادق ومؤسســــات االعاشــــة واملنــــازل واملنشــــ ت الحكوميــــة وتهي تــــه 

رام ،بأفضـل معـايير األمـن والسـالمة وتوزيعه على املحتـاجين بمكـة وزوار املسـجد الحـ

 . الغذائية

650000 391343.00 222602.00 
ضمن 

 النطاق

احفظها لتدوم 

 برمضان

جمـع وإكـرام فـائض الطعـام بالتعـاون مـع شـركاء الجمعيـة وكالرئاسـة العامـة لشـؤون 

املســـجد الحـــرام واملســـجد النبـــوي ولجنـــة الســـقاية والرفـــادة باألمـــارة واملنظمـــات غيـــر 

الربحيـــــة واملنــــــازل ومؤسســــــات االعاشــــــة املتعاقــــــدة مــــــع املنشــــــ ت الحكوميــــــة وتهي تــــــه 

 وتوزيعه على األسر املحتاجة وفقراء ال

200000 100649.00 68819.00 
ضمن 

 النطاق

احفظها لتدوم 

من شوال الى ذي 

 الحجة

جمـــــع وإكـــــرام فـــــائض الطعـــــام بالتعـــــاون مـــــع شـــــركاء الجمعيـــــة كمؤسســـــات وشـــــركات 

حجـــاج الـــداخل ومؤسســــات االعاشـــة املتعاقـــدة مــــع املنشـــ ت الحكوميـــة واإلعاشــــات 

الحكومية في موسم الحج وتهي ته وتوزيعه على فقراء املسـلمين مـن ضـيوف الـرحمن 

 باملشاعر املقدسة واألسر املحتاجة بمكة بأفضل معايير

332000 786034.00 678789.00 
ضمن 

 النطاق

 

  بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

 نوع املساعدات
 عدد املستفيدين

 اجمالي مبلغ املساعدات إجمالي عدد املستفيدين
 غير سعوديون  سعوديون 

عينيةمساعدات   10353 15342 25695 17713305 
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