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 النموذج الشامل لبیانات الجمعیات األھلیة  

 إلفصاح الجمعیة نموذج ھو السعودیة العربیة بالمملكة األھلیة الجمعیات لبیانات الشامل النموذج
 بممارسات التزامھا ومدى فعالیتھا من للتحقق )واألنشطة والبرامج واإلداریة، ،العامة (لبیاناتھا

 .المصلحة أصحاب قبل من للمعلومة الوصول وسھولة الرشیدة الحوكمة
 

 األھلیة الجمعیات لبیانات الشامل للنموذج األساسیة البیانات -۱

 فیصل بن محمد الشوشان.  :النموذج بیانات  وصحة تعبئة في الجمعیة ممثل  اسم  - ۱

 faisal@saudifoodbank.com: الجمعیة لممثل اإللكتروني  البرید - ۲

 ۲۰۲۰: ) بالمیالدي التاریخ (لعام  النموذج بیانات - ۳

 ) مقر رئیسي      ( ) فرع  : ( المقر نوع - ٤

  )للجمعیة  النموذج بیانات بتعبئة  اإلدارة مجلس  قبل من مخول  أنني  أعاله الممثل أنا  أقر : إقرار (

 البیانات األساسیة للجمعیة االھلیة -۲

 والدیموغرافیة  التسجیلیة  البیانات -أ
 الجمعیة الخیریة للطعام " إطعام " للجمعیة:  الرسمي  االسم .۱
 إطعام  :) الرسمي  لالسم مغایرا  كونھ حالة ي ف (للجمعیة  الشھرة اسم .۲
 الغذائي. جمعیة خیریة متخصصة بحفظ النعمة و نشر ثقافتھا و محاربة الھدر  :للجمعیة النوعي لتصنیف .۳
 ال یوجد األول:  الفرعي التصنیف .أ

 ال یوجد الثاني:  الفرعي التصنیف .ب
 وإناث  ذكور         (  )  إناث( )    ذكور ( )   :المستھدفة الفئات جنس  -٤ 

 جمیع أطیاف المجتمع   :المستھدفة الفئات -٥
 ال یوجد عمر محدد   :المستھدفة للفئات العمریة الفئات - ٦
 ) نعم   ( ) ال (   ؟للجمعیة  تسجیل شھادة  یوجد ھل -۷
 ٦٠٠ :الجمعیة تسجیل رقم  -  ۸

 هـ ١٥/٠٦/١٤٣٢ :الجمعیة تسجیل تاریخ -۹

  هـ ٢٦/٠٢/١٤٤٤ :ل التسجی شھادة  انتھاء  تاریخ -۱۰

 ) نعم      ( ) ال (   :للجمعیة خارجیة لوحة یوجد  ھل -۱۱

 ) نعم     ( ) ال (     النموذج  في مسجل ھو  كما كامال  الجمعیة  اسم  توضح اللوحة

 ) نعم      ( ) ال   (    بالجمعیة  الخاص  التسجیل رقم توضح اللوحة

 ) نعم      ( ) ال (     االجتماعیة والتنمیة  العمل وزارة إلشراف خاضعة الجمعیة أن على  تنص اللوحة

 جدة  -الریاض   –االحساء   –الجبیل –الدمام   :الجمعیة لخدمات  الجغرافي النطاق - ۱۲

 مركز التنمیة االجتماعیة بالدمام   :الجمعیة على  المشرف االجتماعیة التنمیة مركز - ۱۳

 والتنمیة االجتماعیة  الموارد البشریة وزارة  :الجمعیة على فنیا المشرفة الجھة - ۱٤
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بیانات التواصل  – ب   
 

 بیانات التواصل 
 الوطني العنوان الجمعیة الخیریة للطعام "إطعام" 

 المبنى  رقم ٦۲۹۸
 الشارع اسم األمیر سعود الفیصل 

 المنطقة الشرقیة 
 الحي الحسام 
 المدینة الدمام 

 الرمز البریدي    ۳۲۲۲۲
 الرقم اإلضافي  ۳٥٥۳
 صندوق البرید  ۳۲۲۲۲

 الھاتف  ۹۲۰۰۰۸۱۱۰
 الفاكس  ۹٦٦۱۳۸٤۷۹٦۹٦ +

http://saudifoodbank.com/ الموقع االلكتروني 
info@saudifoodbank.com  البرید االلكتروني 

https://ar-ar.facebook.com/Saudifoodbank/  (Facebook) 
https://www.instagram.com/saudifoodbank/ ( Instagram) 

https://twitter.com/SaudiFoodBank   (twitter) 
https://www.snapchat.com/add/saudifoodbank  (snapchat) 

 حسابات وسائل التواصل االجتماعي

 
 

 ) نعم      ( ) ال  ( اإلنشاء تحت ولیس النموذج تعبئة  أثناء للدخول وقابل یعمل اإللكتروني الموقع
 ) نعم      ( ) ال  ( مفعل اإللكتروني البرید

 
 والمكاتب  الفروع  -ت
 ) نعم      ( ) ال (  ؟ فروع الجمعیة لدى ھل
 :الجمعیة إدارة تحت الفروع عدد -

 العنوان  اسم الفرع 
 الموقع الجغرافي 

 ( الخریطة) 
 اسم مدیر 

 الفرع 

 الریاض  إطعام فرع

 B1مكتب 

 مركز بولیفارد الریاض  

 طریق االمیر تركي االول  

 ۱۳٥۱۳ حي حطین، الریاض 

https://maps.google.com/?q=24.750813,46.612808 

 عبدالرحمن الحزیمي  

 جدة   إطعام فرع
بجوار   ٥٤رقم المبنى  -شارع محمد المعصومي   –جدة 

 ۳حي النعیم   -مدرسة شجرة العلم 
https://goo.gl/maps/K3qXozwSrkq  فواز السوید   

 الجبیل  إطعام فرع
المبنى  –منطقة الصناعات المساندة الثانیة   -الجبیل  

 د  ٥مربع   –قسم ي  –اإلداري  
https://goo.gl/maps/y3bNEpfTZRB2 امیرة المري 

 الدوسري   نایف https://goo.gl/maps/fXD6YWReNM92 بجوار جامع المرشد  –القریة الشعبیة  –االحساء  االحساء  إطعام فرع

 
 

http://saudifoodbank.com/
https://ar-ar.facebook.com/Saudifoodbank/
https://www.instagram.com/saudifoodbank/
https://twitter.com/SaudiFoodBank
https://www.snapchat.com/add/saudifoodbank
https://maps.google.com/?q=24.750813,46.612808
https://goo.gl/maps/K3qXozwSrkq
https://goo.gl/maps/fXD6YWReNM92
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أ. األعضاء المؤسسین :اإلداریة . البیانات٣  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م األعضاء المؤسسین 

 ١ عبداللطیف بن عبدهللا الراجحي 

 ٢ عبدهللا بن عبداللطیف الفوزان 

 ٣ عصام بن عبدالقادر المھیدب 

 ٤ عبدهللا بن علي المجدوعي 

 ٥ الولید بن عبدهللا المبارك 

 ٦ خالد بن عبدالرحمن التركي 

 ٧ صالح بن عبدهللا السلیم 

 ٨ سلیمان بن عبدهللا القاضي 

 ٩ ابراھیم بن عثمان العمودي 

 ١٠ احمد بن سلیمان المھیدب 

 ١١ احمد بن صالح الرماح 

 ١٢ بدر بن حامد العوجان 

 ١٣ جمال بن ابراھیم الجاسم 

 ١٤ حمد بن محمد الضویلع 

 ١٥ خالد بن عبدالعزیز الحمدان 

 ١٦ خالد بن محمد القرني 

 ١٧ سالم بن احمد الدیني 

 ١٨ سعدون بن زید الشمري 

 ١٩ صالح بن علي الحمیدان 

 ٢٠ عادل بن ابراھیم المحیسن 

 ٢١ عبدالمحسن بن عبدالعزیز العفالق 

 ٢٢ عبدالرحمن بن عبدالعزیز الرویسان

 ٢٣ عبدهللا بن صالح الفواز 

 ٢٤ عدنان بن ابراھیم المحیسن 

 ٢٥ عصام بن عبداللطیف المال 

 ٢٦ علي بن سعد القحطاني 

 ٢٧ علي بن سلیمان السیف 

 ٢٨ فیصل بن صالح القریشي 

 ٢٩ محمد بن حمد الخمیس 

 ٣٠ مسفر بن علي القحطاني 

 ٣١ عبدهللا بن محمد الزامل 

 ٣٢ عبدهللا بن حسین القاضي 

 ٣٣ طارق بن علي التمیمي 

 ٣٤ محمد بن عبدالعزیز السنیدي 
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مدرجة في سجالت الجمعیة   ب. بیان بأعضاء الجمعیة العمومیة:  
   :الجمعیةبیان بأعضاء مجلس إدارة  –  ت

 أسم العضو #
 عبد اللطيف بن عبدهللا الراج�� ۱

الهاجري  مسعود معدي ۲  

العتي�ي جمال خالد ۳  

التمي�ي ع�� بن طارق  ٤  

الفرج محمد جاسم ٥  

الشمري  سعران فارس ٦  

العتي�ي خالد محمد ۷  

الرميح  عامر  وليد ۸  

معمر  ال مهدي مس�� ۹  

النغي�� إبراهيم عبدالعز�ز  ۱۰  

القا��ي عبدالرحمن راشد ۱۱  
 

 

 : التنفیذي المدیر -ث

 المدیر التنفیذي 
 فيصل بن محمد الشوشان  االسم 

 faisal@saudifoodbank.com البرید االلكتروني 
 

 مدرجة في سجالت الجمعیة  : الجمعیة في الموظفون  -ج

 ) كافي           (    ) غیر كافي : (  بالجمعیة العاملین عدد
 . الحوكمة و اإلدارة و اإلفصاح ٤

   أ. الھیئة اإلداریة و التنظیمات اإلداریة :

                     ۱۱۰إجمالي عدد أعضاء الجمعیة العمومیة:     العدد اإلجمالي:  

 اجتماعات الجمعیة العمومیة العادیة: 

 تاریخ االجتماع  رقم االجتماع 
 ٢٠٢٠ف��اير  ٣ – ٩/٠٦/١٤٤١ ٧

 

 مجلس اإلدارة: -٥
 عضو  ۱۱عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقاً لالئحة األساسیة للجمعیة    

 اعضاء  ٥الحد األدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة    
 سنوات   ٤اإلدارة:  دورة مجلس 

 مجلس اإلدارة 

هــ١٤٤١/ ٦/ ٩ تار�خ تكو�ن مجلس اإلدارة ا�حا��   

هـ ١٤٤٥/ ٦/ ٩ تار�خ ان��اء دورة مجلس اإلدارة ا�حا��   



 

5 
 النموذج الشامل لبیانات الجمعیات األھلیة  

 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام: -٦

 تار�خھ االجتماع رقم 

٢٠٢٠ف��اير  ٣ ١  

٢٠٢٠مارس  ٣ ٢  

٢٠٢٠مايو  ١٤ ٣  

 جاري  ٤

 جاري  ٥
 

 التنظیمات اإلداریة:  – ۷
 اللوائح: – ب 

 (�عم / ال)  اللوائح: 

 �عم الالئحة األساسية ل�جمعية ا�حدثة واملعتمدة 

، واالجازات،  توالرواتب، وامل�افآت، وال��قياتوجد الئحة للموارد البشر�ة با�جمعية و�شتمل ع�� سلم األجور 

 وم�افأة ��اية ا�خدمة، وغ��ها
 �عم

 �عم توجد الئحة لصرف املساعدات العينية والنقدية املعتمدة من مجلس اإلدارة 
 

 

 السجالت اإلداریة:   – ت 
 �ستخدم ا�جمعية ال�جالت التالية:  

 ال�جل  
هل �ستخدمھ ا�جمعية  

 (�عم/ال)
 مالحظات

 ال�جالت اإلدار�ة 

    �جل العضو�ة �� ا�جمعية العمومية 

    �جل اجتماعات ا�جمعية العمومية 

    �جل اجتماعات مجلس اإلدارة 

    �جل ال�جان الدائمة واملؤقتة 

 ال�جالت الفنية 

   �جل النشاطات 

(اسم  �جل املستفيدين من املساعدات املالية والعينية، و�تضمن التا��: 

املستفيد، ورقم هو�تھ، وجنسيتھ، ومجال املساعدة كـ " سداد إيجار/ كفالة  

ترميم “، وتار�خ املساعدة ونوع الدعم" عي�ي أو مادي، ومبلغ املساعدة،  

 (
ً
 وطر�قة التسليم " شيك / نقد / تحو�ل / استالم إذا �ان الدعم عينيا
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 :السیاسات – ث 

 (�عم / ال)  هل لدى ا�جمعية سياسة مكتو�ة ومعتمدة من مجلس اإلدارة 

 �عم �عارض املصا�ح   ةسياس

 �عم سياسة اإلبالغ عن ا�خالفات وحماية مقدمي البالغات  

 �عم سياسة خصوصية البيانات  

 �عم سياسة االحتفاظ بالوثائق و�تالفها 

 �عم سياسة جمع الت��عات 

 �عم سياسة آليات الرقابة واالشراف ع�� املنظمة وفروعها وم�ات��ا وتقييمها  

 �عم سياسة مصفوفة الصالحيات ب�ن مجلس اإلدارة والتنفيذية 

 �عم سياسة التعامل مع الشر�اء املنفذين واألطراف الثالثة 

 �عم اسة قواعد السلوك يس

 �عم سياسة إدارة املتطوع�ن 

ائم تمو�ل اإلرهاب   �عم مؤشرات االشتباه �عمليات غسيل األموال وجر

ائم تمو�ل اإلرهاب   �عم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجر

 اإلفصاح:  – ج 
 : املفوض�ن بال�حب من أرصدة ا�جمعية هم 

 املنصب بمجلس اإلدارة االسم 

 اإلدارةرئيس مجلس   عبد اللطيف بن عبد هللا الراج�� 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة معدي بن مسعود الهاجري 

 أم�ن الصندوق  خالد بن جمال العتي�ي 
 

 كيف يتم االفصاح عن الوثائق التالية

 ال يف�ح ع��ا   تف�ح مباشرة عند الطلب موقع ا�جمعية  

     وثائق التنظيم وا�حوكمة ا�خاصة با�جمعية  

     النموذج الشامل 

ائم        املالية القو

     سياسة ا�خصوصية واالحتفاظ بالوثائق واتالفها  

     أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  

     أسماء املوظف�ن القيادي�ن �� ا�جمعية  

اسم وعنوان وهاتف ال�خص املسؤول عن  

 االحتفاظ ��جالت ووثائق ا�جمعية 

 
  

 

     التقر�ر السنوي  
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    هل لدى ا�جمعية وحدة متخصصة �� إدارة املتطوع�ن؟

   يوجد �عم

 إجما�� عدد ساعات املتطوع�ن  عدد املتطوع�ن خالل العام  أسم املسؤول عن الوحدة 

 ١٢٬٢٧٠ ٤١٤   هيلة محمد ا�حف�� 

 

 . إن وجد –ير�� اإلفصاح عن العقارات واالستثمارات ا�خاصة با�جمعية 

 نوع العقار / االستثمار  

 مب�ى اطعام السك�ي 

 مركز إطعام لألعمال 

 

 . البرامج واألنشطة:  ٥

 ما�� رسالة ا�جمعية ال�ي �عمل ع�� تحقيقها:  

�عز�ز الشراكة والتوعية اإليجابية ب�ن أطياف ا�جتمع للمساهمة �� تحقيق مفهوم الت�امل والت�افل ا�جتم�� من خالل حفظ 

 الطعام و�يئة محفزة لالبت�ار.   

 الالئحة األساسية:  وفقا ا�جمعية أهداف  ��  ما

 توعية ا�جتمع بأهمية حفظ النعمة  .١

 ستفيدين  جمع الزائد من الطعام و�يصالھ ا�� امل  .٢

 خلق فرص عمل جديدة وتأهيل وتدر�ب عدد من أبناء االسر املستفيدة   .٣

 تحف�� �افة فئات ا�جتمع ع�� العمل التطو��  .٤

افية   .٥  االرتقاء بالعمل ا�خ��ي وتقديمة بصورة اح��

 بناء وتفعيل الشرا�ات املتم��ة   .٦
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 : ا�جمعية تقدمها ال�ي  وا�خدمات واأل�شطة بال��امج  بيان

 

 

 :وحجمها للمستفيدين ا�جمعيات تقدمها ال�ي املساعدات بنوع بيان

 إجما�� عدد املستفيدين   عدد املستفيدين 

 االفراد  االسر

٨١١,٤٥٨ ٧٥٠,٤٦٦ ٦٠,٩٩٢ 

 

 �عد الشامل    النموذج إرفاق ير��  ،    ) �عم     (     ) ال (           ؟�سليمھ قبل اإلدارة مجلس قبل من الشامل  النموذج اعتماد تم هل

 .اإلدارة مجلس من عليھ والتوقيع  واعتماده طباعتھ

 

ال��نامج  هل 

ضمن نظاق 

ا�خدمة  

 ا�جغرا�� 

إجما�� عدد   اإليرادات  املصروفات 

 املستفيدين 

وصف لل��امج و ا�خدمات  

 والنشاطات 

 نوع النشاط او ال��نامج 

�� �جالت   �عم

 ا�جمعية 

�� �جالت  

 ا�جمعية 

٢,٥٩٣ 

 مستفيد 

يتم حفظ الطعام من املناسبات و  

 �غليفها و تقديمها لألسر ا�حتاجة

 الطعام حفظ  

 

�� �جالت   �عم

 ا�جمعية 

�� �جالت  

 ا�جمعية 

١٠٠٬٠٠٠  

 مستفيد 

 تقديم الطعام الغذائي املستدام

 (الطعام ا�جاف) 

تقديم االعانات  

 الغذائية 


