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 الخيرية للطعام " إطعام" البيانات األساسية للجمعية  .1
 

 الديموجرافية و  التسجيلية البيانات -أ

  الخيرية للطعام " إطعام "الجمعية    :الرسمي للجمعية/للفرع كامــال االسم -1

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

   )( فرع  ( مقر رئيسنوع مقر الجمعية: ) -٣

 600: رقم تسجيل املقر الرئيس 

 600: رقم تسجيل الفرع/الفروع 

 صصة بحفظ النعمة و نشر ثقافتها و محاربة الهدر الغذائي . : جمعية خيرية متخ النوعي للجمعية التصنيف -٤

 ( رجالي/نسائي )  )( نسائي نوع الجمعية: )( رجالي -٥

 .هـ 1٥/06/1٤٣٢تأسيس الجمعية/الفرع:  تـــــاريــــخ -6

 هـ1٥/06/1٤٣٢:  الفرعتسجيل الجمعية/ تاريخ -٧

 (  موجودة               )    (  غير موجودة )     :شهادة تسجيل الجمعية/الفرع -٨

 ( نعم             )   ( ال  هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع:  )   -٩

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

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

  (  اللوحة توضح رقم التسجيل )الخاص بالجمعية/الفرع 

   (اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية ) 

 املقر الرئيس ي   :.منطقة الجمعية/الفرع -10

 املنطقة الشرقيةاملحافظة:  -11

  الدمام املدينة: -1٢

 https://goo.gl/maps/CVjB3zs1FaG2املوقع باإلحداثيات:  -1٣

  تملك الجمعية ترخيص ملزاولة نشاطها في جميع انحاء اململكة . نطاق الخدمة:  -1٤
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 :  عدد املكاتب تحت إدارة املقر الرئيس/الفرع -1٥

 

 اسم مدير املكتب بيانات التواصل اإلحداثيات املوقع الجغرافي اسم املكتب

 الدمام  -املقر الرئيس ي 
 –ي البرج الثان –النوفوتيل بزنس بارك  –الدمام 

 الدور الرابع 
https://goo.gl/maps/CVjB3zs1FaG2 

/   111-8450612هاتف : 

هاتف :  -05020121144

 8479696فاكس :  - 920008110

ا/ فيصل بن  -املدير التنفيذي 

 محمد الشوشان 

 فرع إطعام الرياض 
 شارع الستين – امللز -شركة الصغير القابضة 

 بجانب قزاز   -طريق صالح الدين االيوبي  
https://goo.gl/maps/zAozC2NUYWM2 

فاكس :    0112066060هاتف / 

0114317898 
 ا/ عامر البرجس   -املدير التنفيذي 

 فرع إطعام جدة 
 54رقم املبنى  -شارع محمد املعصومي  –جدة 

 3حي النعيم  -بجوار مدرسة شجرة العلم 
https://goo.gl/maps/K3qXozwSrkq  : ا/ عبدهللا ال دربة -املدير التنفيذي   920008110هاتف 

 الفرع في مرحلة التأسيس الفرع في مرحلة التأسيس فرع إطعام ينبع 
هاتف : 110/ 111-8450612هاتف : 

 8479696فاكس :  - 920008110
 الفرع في مرحلة التأسيس

 الجبيل  -املكتب الفرعي 
 –منطقة الصناعات املساندة الثانية  -الجبيل  

 د  5مربع  –قسم ي  –املبنى اإلداري 
https://goo.gl/maps/y3bNEpfTZRB2 

/  0133400047هاتف :  

 8479696فاكس :  0133400147
 ا/ عبدالرحمن بن صنت الحزيمي 

 القطيف  -املكتب الفرعي 
بناية مستوصف  –شارع القدس  –القطيف  

 الدور األول   –الفرابـــــــــي 
https://goo.gl/maps/vTPqSfsPwnM2 

فاكس  771تحويلة  8450612هاتف : 

 :8479696 
 ا/ شذى منصور العليو 

 االحساء  -املكتب الفرعي 
بجوار جامع  –القرية الشعبية  –االحساء 

   املرشد
https://goo.gl/maps/fXD6YWReNM92 

فاكس :  -  0548199998هاتف : 

8479696 
 ا/ مصعب بن مبارك الدوسري 

 

 التواصل بيانات -ب
 العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع: -1

  : الخالدية الشماليةالحي  طريق الكباري   –طريق امللك فهد ع : الشار  اسم    ٤٢٩٢ى : املبن رقم

 61٤0اإلضافي  لرقما  ٣٢٢٣٢ي البريد الرمز  الدمامة : املدين

 ٨٤٧٩6٩6س الـــفــــــاكـــــ رقــــــــم 0٥6٢٢٢٥٢٩٢/   ٩٢000٨110ة : الجمعي جوال رقم

   ٣٢٢٣٢: البريدي الرمز     ٤٢٩٢البـريد صنــــدوق  رقــــــم

ـــــد ـــ ــ  comwww.saudifoodbank.ي : االلكترون ملوقعا info@saudifoodbank.com ي : اإللكترونـــ البريـ

(املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء) . 

(البريد اإلليكتروني مفعل ). 

 . فيصل بن محمد الشوشانمدير الجمعية :  اسم -٢

  :مدير الجمعية عنوان

 .الخالدية الشمالية الحي الدمام ملدينةا  الشرقيةة : املنطق

 .طريق الكباري   –طريق امللك فهد : الشارع

 61٤0االضافي الرقم     ٤٢٩٢املبنى رقم

 .111التحويلة  ٨٤٥061٢ير : رقم الهاتف الثابت للمد

 0٥0٢01٢1٤٤: املدير جوال رقم

https://goo.gl/maps/K3qXozwSrkq
https://goo.gl/maps/fXD6YWReNM92
mailto:info@saudifoodbank.com
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 البيانات اإلدارية

 اإلداري  الهيكل -أ
  1٣املؤسسين  األعضاء عدد -1

 
  .عضوا

  مجلس اإلدارة أعضاء عدد -٢
 
  11 للجمعية  األساسية لالئحة طبقا

 
 .عضوا

 حسب الالئحة اكثر من النصف:  اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق األدنى الحد -٣

   سنوات ٤كل  : اإلدارة  مجلس دورة -٤

 : اللجان الدائمة املؤسسة من قبل الجمعية العمومية  -٥

 اختصاصها عدد أعضائها أســـــــم الـلـجـنـــة 
عدد 

 اجتماعاتها
 كيفية تشغيلها

1 
اللجنة التنفيذية 

 باملركز الرئيس ي 
٥ 

 :يأتيوتختص اللجنة التنفيذية بما 

 تغذية الحسابات البنكية اعتماد الشيكاتواعتماد . اإلذن بالصرف 1

 ) فقط املفوضين بالتوقيع على املعامالت البنكية (  

. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات واالقتراحات الجديدة وكذا مشروع ٢

امليزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من مالحظات قبل 

 تقديمها ملجلس اإلدارة .

 اعتماد قرارات اللجان األخرى قبل عرضها على مجلس اإلدارة.. ٣

. عرض قرارات اللجنة على مجلس اإلدارة لالعتماد فيما يستلزم قرار ٤

 تفويضها عرضها عليه .

 يفوضها فيها مجلس اإلدارة. التيجميع املسائل  في. اتخاذ القرارات الالزمة ٥

٣ 

جنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق واألمين العام لال

)السكرتير( ومن ينتخبه املجلس من بين أعضائه على أال يزيد عدد أعضاء 

 ٤اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على األقل كل 

اختصاصها ويكون  فياشهر  الستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل 

اجتماعها صحيحا متى حضره ثالثة أعضاء على األقل وتدون قرارات اللجنة 

 سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة أوال بأول. في

٢ 

اللجنة التنفيذية 

 -الرياض  إلطعام

اللجنة التنفيذية 

 إلطعام جدة 

أعضاء                  ٨الرياض /    

 أعضاء  ٩جدة  -

دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات واالقتراحات الجديدة وكذا مشروع  

امليزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من مالحظات قبل 

 تقديمها ملجلس اإلدارة .

 اعتماد قرارات اللجان األخرى قبل عرضها على مجلس اإلدارة. 

لالعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرض قرارات اللجنة على مجلس اإلدارة  

 عرضها عليه .

 يفوضها فيها مجلس اإلدارة. التيجميع املسائل  فياتخاذ القرارات الالزمة 

٣ 

جنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق واألمين العام لال

)السكرتير( ومن ينتخبه املجلس من بين أعضائه على أال يزيد عدد أعضاء 

 ٤اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على األقل كل 

اختصاصها ويكون  فيحالة العمل بالجمعية مما يدخل  أشهر الستعراض

جتماعها صحيحا متى حضره ثالثة أعضاء على األقل وتدون قرارات اللجنة ا

 سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة أوال بأول. في

٣ 
لجنة أعمال املوازنة 

 التقديرية 

رئيس  -املراقب املالي 

الحسابات + مدراء 

اإلدارات و رؤساء 

 األقسام 

لجنة سنوية تباشر اعمالها بناء  على طلي املدير التنفيذي و اختصاصاتها انجاز 

 6 املسودة األولية للموازنة التقديرية للعام الجديد 

االجتماع برئاسة املدير التنفيذي واألعضاء و عرض جميع احتياجات 

مقارنة املصروفات للسنة السابقة  باالحتياجات  -اإلدارات و الفروع  

التقديرية لكل اإلدارات و الفروع من  امليزانيةوضع   -دة للسنة القادمة الجدي

 خالل املعطيات . 

 لجنة الجرد السنوي  ٤

 -رئيس الحسابات 

 -الحاسب االلي  مسؤول

 منسق موارد بشرية 

لجنة سنوية تباشر اعمالها بناء  على طلب املدير التنفيذي و اختصاصاتها  

األصول الخاصة بالجمعية و األصناف املوجودة باملخازن للتأكد  حصر  لجميع

من سالمة العهدة  و يكون للمخازن و  للعهد الشخصية املسلمة  للموظفين 

 
 
واملستخدمين ويتم اخذ إقرار موقع منهم بان األصناف بعهدتهم موجودة فعال

 وسليمة.

٣ 

 -عدة لذلك:أ. استخدام املستندات الالزمة للجرد وفقا للنماذج امل

 محاضر الجرد• 

 كشوف الجرد• 

هاية ن في الفعليب. ال يجوز إنهاء اجتماع اللجنة إال بعد تحرير كشف الجرد 

 كل يوم من واقع مسودات الجرد الذى تم إعداده خالل اليوم.

ج. اللجنة مسئولة مسئولية كاملة عن إنفاذ العمل بالصورة املطلوبة وبدون 

 أخطاء

 مسئول عن صحة األصناف من حيث مسمياتها وأنواعها. يالفند. العضو 

 ه. على جميع القائمين بالجرد إثبات جميع املخالفات أوال بأول دون تقصير

 يفأخر السنة املالية بتقديم إقرار بما  فيو. مطالبة أصحاب العهد الشخصية 

 عهدتهم وسالمتها ومراجعتها.
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 : الجمعية العمومية  بأعضاء بيان -6

 رقم الجوال رقم الهاتف تاريخ االلتحاق املهنة رقم الهوية

 االنتظام في دفع االشتراكات

)منتظم/غير منتظم/ ال يوجد سجل اشتراكات 

 محدث(

 جميع بيانات أعضاء الجمعية العمومية مكتملة في سجالت الجمعية

 

 الجمعية:  إدارة مجلس بأعضاء بيان -٧

 

 باملجلسالوظيفة  املهنة االسم
مدة الخدمة 

 باملجلس

تاريخ 

 االنضمام
 املكافأة 

طريقة 

 االلتحاق

مقيم 

 باملنطقة

تعيين 

 الوزارة 

عضو 

 مستقل 

 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 19/06/1432  سنوات  ٧ ئيس مجلس إدارةر  الفوزان القابضة رئيس  عبدهللا بن عبداللطيف الفوزان

 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 27/05/1432  سنوات  ٧ ضو مجلس االدارةع الراجحي القابضة رئيس  عبد اللطيف بن عبدهللا الراجحي

 عبدهللا بن محمد الزامل 
جموعة التنفيذي ملالرئيس 

 الزامل
 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 27/05/1432  سنوات  ٧ رئيس مجلس إدارةنائب 

 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 19/06/1432  سنوات  ٧ عضو مجلس االدارة رئيس مجموعة املجدوعي بن علي املجدوعي عبدهللا

 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 19/06/1432  سنوات  ٧ عضو مجلس االدارة رئيس مجموعة التميمي طارق بن علي التميمي

 املهيدب عصام بن عبدالقادر 
رئيس تنفيذي مجموعة 

 املهيدب
 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 19/06/1432  سنوات  ٧ عضو مجلس االدارة

 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 19/06/1432 سنوات ٥ ضو مجلس االدارةع لمانسرئيس مجموعة  سلمان بن محمد الجش ي

 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 19/06/1432  سنوات ٥ عضو مجلس االدارة مجموعة الحكير ئيسر  الحكير سامي بن عبداملحسن

 فيصل صالح القريش ي
رئيس مجلس إدارة مجموعة 

 القريش ي
 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 19/06/1432 سنوات 6 عضو مجلس االدارة

 نعم ال نعم انتخاب ال يوجد 01/05/1436  سنوات ٣ عضو مجلس االدارة  مؤسسة الفرج التجارية دير م جاسم بن محمد الفرج 

 نعم ال نعم عيين ت ال يوجد 01/02/2018 سنوات  ٥ األمين العام املدير التنفيذي و األمين العام  فيصل بن محمد الشوشان 
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التنفيذي املدير  -٨  

 .. سعودية : الجنسي  10٥٢٥6601٣الهوية :   رقم

  املركز الرئيس ي –املدير التنفيذي إلطعام الشرقية ل : العم نوع دبلومل : املؤه

 في سجالت الجمعية .ي : لشهر  الراتب كليت : ساعا )جزئي/دوام) كلي

  سنوات ٥ة : بالجمعي خدمته مدة  الجمعيةب : الرات تتحمل التي الجهة

 ٧00166٧661ب : الحاس رقم 600ل : التسجي رقم

 ( نعم                  )  ( ال  مسجل بالتأمينات:    )   

  ( غير متفرغ )   (           متفرغ ) 

 هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟

  (   نعم  )   )     (  ،ال

 ............................ ............................................................................................................................والسبب

 

 

 العاملين

اجمالي عدد 

 العاملين

اجمالي عدد  عدد العاملين بالجمعية عدد املوظفين عدد املوظفين

 غير كافي كافي بدوام جزئي بدوام كامل املحاسبين

1٨٣ 1٤ ٤٣0   ٤ 
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 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح .٢

 اإلدارية التنظيمات و  اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعية -1

 ٢٧٤ م : العدد اإلجمالي: ٢01٧عام   بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

  ٢٧٤م العدد اإلجمالي:  ٢01٧نهايةعام في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو   ٢/نقص )     زيادة :من بداية السنة األعضاء عدد في اجمالي التغير 

 : اجتماع الجمعية العمومية السنوي  -٢

 

 تاريخه

الكشف التفصيلي  عدد الحضور 

 ومن املناوبين بالحضور و 

 ناب عنهم

 محضر االجتماع عقد االجتماع من

 نيابة أصالة
 الدعوة

 األولى

 الدعوة

 الثانية

لم 

 يكتمل

 الدعوة الثانية  -  ٢01٧/06/1٥
تم ارفاقه ملركز 

 التنمية االجتماعية 

 

 شخصية؟  مصلحة لوجود القرارت بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منع تم هل -٣

 ( ال( نعم )    )

 

 مالحظات السبب اسم العضو

   

 

(    تم رفع الكشوف واملحاضر )الخاصة باجتماع الجمعية العمومية. 

 (ال  )    ( نعــــم             )عادية:   غير  عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت -٤

عدد  تاريخه رقم االجتماع

 الحاضرين

 الوزارة، مجلس الطالبة الجهة

 العمومية الجمعية من٪ 25اإلدارة،

سبب 

 االجتماع

 مالحظات املحضر
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اللجان الدائمة:  -٥  

(     يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية ). 

  (   حق )ت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتق 

 

 :اجتماعات اللجان الدائمة 

 مرفق املحضر القراراتأهم  تاريخه رقم االجتماع اللجنة

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 05/2010 /11 1االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 08/2011/ 22 ٢االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة  2012 / 01 30  ٣االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 04/04/2012 ٤االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 2012/ 04 29 ٥االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 2012 05 / 09 6االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة  2012 / 06/ 03 ٧االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة  2012 / 08 / 05 ٨االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة  2012/ 09 / 24 ٩االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 2012 / 12 24  10االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 2013 / 05/ 05 11االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة  2014 / 11 /01 1٢االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 02/2015/ 28 1٣االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة  2016 / 04 09 1٤االجتماع  اللجنة التنفيذية

 نعم مسبقا به املركز  تزويد تم الذي االجتماع بمحضر  مذكورة 6 201 / 06 / 18 1٥االجتماع  اللجنة التنفيذية

 

(  ) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة. 

 :التنفيذي  الجهاز  و  اإلدارة مجلس -6

  هـ1٤٣6/  0٣/  1٣ي : الحــالـ اإلدارة مجلــس أعضاء انتخاب تاريخ

  سنوات ٤مدة املجلس الحالي : اإلدارة الحالي مجلس دورة انتهاء تاريخ

 اإلداري  املجلس أعضاء عدد
 
 11)    :حاليا

 
 (عضوا
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  الالئحة عن بزيادة
 
 األساسية )           (عضوا أو نقص )        ( عضوا

 .................................................................................................................................................................................................. ..........................................بسبب 

 ( باالنتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم   )            ( بالتعيين من قبل الوزارة 11منهم )   

 ( جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من واف )قت عليه الوزارة 

  جميع أعضاء مجلس االدارة تم انتخابهم  من خالل الجمعية العمومية .املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

  .املجلس من سائر أعضاء % 100نسبة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين هي 

 : ٨٢01اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 

تنفيذها تم  أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع

 )نعم/ال(

سبب عدم 

 التنفيذ

 مرفق املحضر

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا ٢0/10/٢01٧ 18محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا ٢1/01/٢01٧ 17محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 16/01/2016 16اجتماع املجلس  محضر

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 01/10/2016 15محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  الذي تم تزويد املركز به مسبقا مذكورة بمحضر االجتماع 30/04/2016 14محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 02/01/2016 13محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 04/07/2015 12محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 04/04/2015 11محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 28/02/2015 10محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقامذكورة بمحضر  18/10/2015 9محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 30/05/2014 8محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 31/12/2013 7محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 12/09/2013 6محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 17/02/2013 5محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقامذكورة بمحضر  24/09/2012 4محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 19/03/2012 3محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 09/08/2011 2محضر اجتماع املجلس 

 نعم  اليوجد نعم  مذكورة بمحضر االجتماع الذي تم تزويد املركز به مسبقا 01/05/2011 1محضر اجتماع املجلس 

 

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

 ( ال  )       ( نعم    )

 

 املنعنوع  تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع الذي 

 حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب
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(( تم عقد مجلس اإلدارة بشكل منتظم )٤ )اجتماعات على األقل متوزعة على األرباع. 

(تم رفع املحاضر الخ )اصة بجميع اجتماعات مجلس اإلدارة. 

 + .( % ٨٥نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة ) 

 

 :اإلدارية التنظيمات  -٧

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

 ( الأخرى  )( نعم     )

 املهمة، والجهة املفوضة والسبب؟  توضيح ،يجب نعماإلجابة  كانت إذا

 سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه االختصاص

    

 

 (نعم)       ( ال )  :الجمعية في واملوظفين القيادين التنفيذي املدير  راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

 مرجعية نةومقار  مستقلين أشخاص مراجعة تتضمن واملوظفين القيادين التنفيذي املدير  راتب تحديد آلية إذا كانت اإلجابة نعم، فهل

 )       ( ال (نعمالتوثيق    ) ،مع

 إذا كانت اإلجابة ال، فما هي اآللية التي حدد بها راتب املدير التنفيذي؟

 ...........................................................................................................................................................................................................................................اآللية  

 .......................................................................................................................................................................................................ن وجدت: املالحظات املتعلقة إ

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

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

 تعبئة الجدول التالي لكل حالة:  ،يجب نعماإلجابة  كانت إذا

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول  نوع التحول 

 التحول 

االجراء 

 املتخذ

 )( اختالس

 )( صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير مصرح

خصصها له املتبرع )( صرف أموال أو استخدامها في غير ما 

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

  الصرف حالةي ف
 
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

  املصروف املبلغ
 
  .......................................................................................الصرف أوجه..............................................................................................نقدا

 )        ( ال     ( نعم االجتماعات؟    )   بمحاضر  الجمعية تحتفظ هل

 ( ال )     سنويا:  )       ( نعم االجتماعي البحث يــتـــم

 لدى الجمعية آلية متبعة بأشراف إدارة التشغيل يتم من خاللها متابعة االسر املستفيدة  :  السبب وضح
 
ية و وبحث أوضاعها االجتماعاسبوعيا

  حاجتها للوجبات املقدمة من الجمعية .

 البحث: ملفات

(مستكملة ) غير مستكملة )( 

 واملستندات اإلدارية السياسات واللوائح والسجالت -ب

 اللوائح التي تستخدمها الجمعية: أنواع -1

 الالئحة األساسية الصادرة من وزارة العمل و  التنمية االجتماعية .  -1

 الالئحة الداخلية املعتمدة إلطعام .  -٢

 الالئحة املالية الداخلية املعتمدة .  -٣

 الالئحة الداخلية املعتمدة إلطعام تم اعتمادها من وزارة العمل و التنمية االجتماعية . ت :  املالحظات املتعلقة إن وجد

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 ( ال    )         ( نعم  يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية:   )  

يوجد الئحة ملوظفي الجمعية معتمدة من مجلس اإلدارة، تشتمل على سلم األجور والرواتب، املكافآت، الترقيات، اإلجازات، مكافأة 

 ( ال)     نهاية الخدمة........ وغيرها:  )       ( نعم

 )        ( ال     ( نعم  املوظفين:   )      إلجازاتيوجد نظام 

 ( اليوجد الئحة أو معايير مطبوعة لصرف املساعدات، موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة  )( نعم   )

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ............................................................................ ............................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:
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السجالت -٢  

 اإلدارية السجالت -أ

 

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

هل يعبأ بطريقة منتظمة 

 )نعم/ال(

 مالحظات

  نعم نعم العضوية سجل السجالت اإلدارية

  نعم نعم االشتراكات سجل

  نعم نعم اللجان سجل

  نعم نعم اإلدارة مجلساجتماعات  سجل

  نعم نعم العمومية الجمعية اجتماعات سجل

  نعم نعم سجالت أخرى 

  نعم نعم سجل النشاطات السجالت الفنية

  نعم نعم سجل املنتفعين

  نعم نعم سجالت أخرى 

  نعم نعم دفتر يومية عامة املاليةالسجالت والدفاتر 

  نعم نعم سجل األصول الثابتة

  نعم نعم سجل التبرعات العينية

  نعم نعم النقديـة التبرعات سجل

  نعم نعم سجل املستودعات

  نعم نعم العام األستاذ دفتر 

  نعم نعم دفتر الصندوق 

  نعم نعم البنك حركــة دفـتر 

  نعم نعم العهدة سـجــل

 

 .غير كافية(كافية        )        (  :    )    الجمعية واملستندات السجالت

 :ب ـ السندات واإليصاالت واألذونات

(سند ) قيد صرف)( سند قبض)( سند (يوميةإيصال ) ونقدي عيني تبرعات استالم 

(إيصال ) استالم (اشتراكاتإذن ) سندات/إيصاالت/أذونات أخرى  إضافة)( صرف)( إذن 

 ............................................................................................................................:............................تذكر

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 :ج ـ السياسات

  االلكتروني للجمعيةمرفقة في املوقع  )       ( ال      ( نعم   )          :املصالح لتضارب مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 مرفقة في املوقع االلكتروني للجمعية )       ( ال      ( نعم    املبلغين:        )   لحماية مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 مرفقة في املوقع االلكتروني للجمعية  ( نعم )        ( ال  بالسجالت:       )   لالحتفاظ الزمنية املدة لبيان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

 مرفقة في املوقع االلكتروني للجمعية  عم )        ( ال ن(   للداعمين:  )   الشخصية املعلومات سرية لضمان مكتوبة سياسة لديها الجمعية هل

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

 ...................................................................................................................................................................................................................................طريقة العرض  

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 :د ـ اإلفصاح

 : هم الجمعية أرصدة منب السحب املفوضين

 اإلدارة بمجلس املهنة االسم

 املجلس - اإلدارة العليا رئيس مجلس اإلدارة عبدهللا بن عبداللطيف الفوزان

 املجلس -اإلدارة العليا نائب رئيس مجلس اإلدارة عبدهللا بن محمد الزامل

 املجلس -اإلدارة العليا أمين الصندوق  القريش ي  صالحفيصل بن 

 

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 
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 :التالية الوثائق عناإلفصاح  تم كيف وضح

فصح مباشرة عند الطلب الجمعيةموقع  
ُ
 ال توجد ال يفصح عنها ت

     بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وثائق

     الوطني البيانات نموذج

     املصالح تضارب سياسة

     املالية القوائم

     وإتالفها بالوثائق واالحتفاظ الخصوصية سياسة

     اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

     املدير راتب

     أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

 بسجالت االحتفاظ عن املسؤول الشخص وهاتف وعنوان اسم

 الجمعية ووثائق

    

     بالبحث القائم

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:

عضو مجلس إدارة أو مدير أو  مع تجارية او  عائلية عالقة لهاملوظفين القياديين  او  املدراء من أعضاء مجلس اإلدارة أو  أحد يوجد هل

  الجمعية؟ في اخر  موظف قيادي

 ( ال  )       ( نعم           )     

 نوع العالقة منصبه اسم املوظف ذي الصلة منصبه اسم املوظف

     

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 منح الجمعيةيرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة ت

 خالل السنوات األربعة املاضية 

اسم عضو 

 املجلس

الطرف الثاني في 

 الصفقة

عالقة الطرف الثاني 

 بالجمعية

 تاريخ بداية

 الصفقة

 قيمة الصفقة تاريخ انتهاء الصفقة

      

 

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:
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 املبالغ) .وجدت الجمعية إن مع (الخ خدمات منتجات تقديم )تجارية تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

 التعويض:  قيمة وذكر  الخدمة وصف مع  10000فوق  التي

 ال يوجد 

 قيمة التعويض وصف الخدمة الجهة

   

   

   

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت: 

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت: 

 

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

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

 ال يوجد 

 التاريخ سببه تلقاهقيمة املبلغ الذي  اسم العضو

    

 .......................................................................................................................................................................................................املالحظات املتعلقة إن وجدت:

 ........................................................................................................................................................................................................االجراءات املتعلقة إن وجدت:
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 البيانات املالية .٣
 م: 2017التبرعات وااليرادات خالل عام  -1

 مالحظات  املبلغ  البيان 

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   التبرعات النقدية

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   افراد

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   مؤسسات مانحة

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   شركات وجهات

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   أخرى 

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   التبرعات العينية

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   افراد

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   مؤسسات مانحة

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   شركات وجهات

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   أخرى 

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   إعانات ومنح حكومية

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   منح حكومية نقدية

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   منح حكومية عينية

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   الزكاة

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   زكاة نقدية

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   زكاة عينية

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   تبرعات وايرادات األوقاف

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   شراء أوقاف تبرعات لبناء أو

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   ايرادات وريع أوقاف

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   أخرى ) يتم تفصيلها (

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   ايرادات

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   اشتراكات األعضاء

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   مبيعات السلع والخدمات

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   ايرادات عقارية

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   ارباح استثمار

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   ارباح بيع أصول ثابتة

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   رسوم البرامج

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   إيرادات أخرى  ) يتم تفصيلها (

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   إيرادات أو تبرعات أخرى ) يتم تفصيلها

 تم ذكرها في القوائم املالية للجمعية التي تم ادراجها في املوقع االلكتروني للجمعية   إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح
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   : م 2017املصروفات خالل عام  -٢

  . جميع البيانات ادناه في القوائم املالية املدرجة باملوقع اإللكتروني للجمعية باإلمكان االطالع على 

إجمالي  البيان 

 املصروف 

 توزيع املصروفات 

مصاريف 

 اإلدارة 

مصاريف مجلس اإلدارة 

 ) الحوكمة ( 

مصاريف جمع 

 األموال 

مصاريف التشغيل 

املحملة على البرامج 

 واالنشطة 

مصاريف البرامج 

 واألنشطة 

             املصاريف التشغيلية 

             الرواتب والبدالت 

             والحوافز املكافات 

             تكاليف السفر 

             اإليجارات 

             الصيانة واالصالحات 

              واملياهالكهرباء 

             الهاتف والبريد 

             تكاليف االستشارات 

             امللتقيات واملؤتمرات 

             الدعاية واالعالن 

             ضيافة 

             مصاريف أخرى ) يتم تفصيلها ( 

-1             

-2             

             مصاريف األنشطة 

             مصاريف البرامج واألنشطة العامة 

             مصاريف الزكاة 

             مصاريف التبرعات والهبات املقيدة 

             مصاريف التبرعات والهبات غير املقيدة 

             مصاريف األوقاف 

             مصاريف برامج وانشطة أخرى ) يتم تفصيلها 

-1             

             إجمالي املصروفات 
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 البرامج واألنشطة .٤
 نرجو  وضع وصف موجز  ملهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

ندعم الشراكة والتوعية بين أطياف املجتمع من خالل حفظ النعمة وجذب املوارد الخيرية لتوفير الغذاء املناسب للمستفيدين 

 .االجتماعيوتحقيق مفهوم التكافل 

 ال)            (نعم(   )                          :الجمعية اهداف معواألنشطة  البرامج مطابقة تتم هل

 .............................................................................................................:...........................................................................................اذا كان الجواب ال اذكر السبب
 املصاريف حسب تنازلي ترتيب مرتبة عام خالل الجمعية نفذتها التي والنشاطات والخدمات للبرامج وصف اكتب

  

 النشاطات و  والخدمات للبرامج وصف الخدمة أو  النشاط أو  البرنامج نوع

 ي الطعامال لإلسراف ف حملة توعوية تثقيفية للتعريف بأهداف الجمعية و إنجازاتها و تثقيف املجتمع بثقافة حفظ النعمة

 وطننا_نعمة حملة توعوية تثقيفية للتعريف بأهداف الجمعية و إنجازاتها و تثقيف املجتمع بثقافة حفظ النعمة

 حفظ النعمة قيمة تتوارثها األجيال حملة توعوية تثقيفية للتعريف بأهداف الجمعية و إنجازاتها و تثقيف املجتمع بثقافة حفظ النعمة

 شكر شركاء حفظ النعمة اف الجمعية و إنجازاتها و تثقيف املجتمع بثقافة حفظ النعمةحملة توعوية تثقيفية للتعريف بأهد

 أدمها_نعمة حملة توعوية تثقيفية للتعريف بأهداف الجمعية و إنجازاتها و تثقيف املجتمع بثقافة حفظ النعمة

 اركان تثقيفية توعوية للتعريف بالجمعية و تثقيف املجتمع بثقافة حفظ النعمة

ظهور إطعام في املجمعات التجارية من جديد في ) العثيم 

الرد س ي  -غرناطة مول  -الرياض غاليري  -الراشد  -مول 

 مول (

 شراكات حفظ النعمة م ٢01٧اتفاقية تعاون مع عدة جهات بغرض حفظ النعمة خالل العام  ٥٤أبرمت إطعام عدد 

املوارد املالية للجمعية و ذلك بعد موافقة وزارة برنامج التبرع من خالل الرسائل النصية و يعد احد 

 العمل و التنمية االجتماعية
 اطالق برنامج الرسائل النصية

برنامج التبرع بالهلل و يعد احد املوارد املالية للجمعية و ذلك بعد موافقة وزارة العمل و التنمية 

 االجتماعية
 برنامج إطعام املدرس ي و التثقيفي

 برنامج استقبال الوفود و طالب املدارس اقامت إطعام عدد من البرامج التثقيفية التوعوية لطالب املدارس و الجامعات

استقبلت إطعام عدد من الوفود و الزيارات و طالب املدارس بغرض تثقيف املجتمع بثقافة حفظ 

 النعمة
 نبيها تدوم
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 :بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية 

 

نوع البرنامج أو 

النشاط أو 

 الخدمة

 عدد املستفيدين

إجمالي عدد 

 املستفيدين
 رمز النشاط املصروفات اإليرادات

عدد املستفيدين 

 السعوديون 

عدد املستفيدين غير 

 سعوديين

برسوم  معفى

 مخفضة

برسوم  معفي برسوم

 مخفضة

 برسوم

تقديم وجبات 

 الطعام
√ × × √ × × ٥0٤٩ --- --- --- 

 

 : بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

 نوع املساعدات
 عدد املستفيدين

 اجمالي مبلغ املساعدات إجمالي عدد املستفيدين
 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام

         أراملمساعدات 

         مساعدات مطلقات

         مساعدات ظروف خاصة

   وجبات طعام        مساعدات عينية

        أخرى 

    ٥0٤٩     املجموع

 


