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بطاقة
تعريفية

رقم الترخيص : 600 

تاريخ الترخيص : 1432/06/15هـ 

حالة الترخيص : 2020 - 2024  

درجة تقرير الحوكمة : %91.30 

المركز الرئيسي : الدمام 

الفروع : الرياض - جدة - األحساء - الجبيل 

الجمعية األهلية للطعام

جهة اإلشراف المالي واإلداري

المراجع الداخلي

جهة اإلشراف الفني

المراجع الخارجي

رياض بن بليهد
محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون

جهة التعيين : جهة التعيين : مجلس إدارة الجمعية
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في سطور
الجمعية األهلية للطعام ) إطعام ( ، جمعية أهلية متخصصة بالغذاء ، مرخصة من وزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ) ترخيص رقم 600 ( ، تأسست في عام 2011م بمدينة 

الدمام بمبادرة من رجال أعمال بالمنطقة الشرقية كأول بنك للطعام بالمملكة ومنطقة 

الخليج ، ودشنت »إطعام« أولى عملياتها التشغيلية في عام 2012 ، واستمرت - بفضل 

هللا - تنفيذ عملياتها اللوجستية بكفاءة عالية وإتقان .
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الرؤية

المناسب  الطعام  توفير  عالميًا في  الرائدة  إطعام  أن تكون 

احترافية. عمل  منظومة  خالل  من  للمستفيدين 

الرسالة

األهداف االستراتيجية للمشروع
نشــر الوعـي في المجتمـع حول أهميــة حفظ النعمة.. 1

مكافحــة االسـراف الغذائي ومحاربـة هـــدر الطعام.. 2

توزيع الزائد من الطعام وايصاله للمستفيدين بأعلى . 	

معايير الجودة والسالمة الغذائية.

تحفيز العمل التطوعي، واتاحة الفرصة للشباب . 	

السعودي لاللتحاق بالبرامج التطوعية.

تأمين فرص عمل للشباب والفتيات ضمن إطار عمل . 	

حفظ النعمة.

دعم الشراكة والتوعية بين أطياف المجتمع من خالل حفظ 

للمستفيدين  المناسب  الغذاء  لتوفير  الموارد  وجذب  النعم 

االجتماعي. التكافل  وتحقيق مفهوم 
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األخوة أعضاء الجمعية العمومية وشركاء الجمعية المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

يطيب لي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على دعمكم الكريم الذي تلقته 

واللوجستية  التشغيلية  القفزات  العديد من  تحقيق  عز وجل  بتوفيق هللا  والذي شهد   2020 العام  الجمعية خالل 

والتسويقية وبمخرجات غير مسبوقة ولله الحمد والمنة.

لقد شهد عام 2020 تحديات صعبة وكثيرة أوجدتها جائحة كورونا المستجد ، واستطاعت »إطعام« بتوفيق من هللا 

عز وجل ثم بدعم قيادتنا الرشيدة في تحويل هذه التحديات بالغة الصعوبة إلى قصة نجاح جديدة سطرتها »إطعام« 

بمهنية عالية ، واستطاعت من خاللها أن تسجل حضورها المميز  في مشهد العمل الخيري واإلنساني في مملكة 

الحب والخير والعطاء في ظل حكومة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا وسمو 

ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه هللا - . 

إن هذه الجائحة والتي جاءت في وقت مبكر من العام منحتنا الثقة في إمكانياتنا البشرية واللوجستية والتسويقية 

، فقد سّطر الكادر البشري في الجمعية واحدة من أجمل قصص اإللهام والعطاء ، وهذه هي »إطعام« الحاضرة دومًا 

بأبنائها المخلصين . 

جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية - حفظه هللا - 

ولصاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية - حفظه هللا - على 

الرعاية الكريمة التي تتلقاها الجمعية من لدن سموهما.

تمنياتنا لجمعيتنا العزيزة دوام التقدم والتوفيق ، ومن تقدم إلى آخر إن شاء هللا . 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

عبداللطيف بن عبدهللا الراجحي

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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الدمام

جدة

الرياض
االحساء

رأس الخير
الجبيل

المركز الرئيسي

خارطة الفروع
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خطوط إنتاجنا

فائض الطعام المطبوخ »الوالئم والبوفيهات«

زائد اللحوم الطازجة »لحوم - دجاج - أسماك«

زائد الحلويات المبردة واأليسكريم ومشتقاتها

فاقد الفواكه والخضار الطازجة

زائد األغذية الجافة »المعلبات«

زائد المخبوزات والحلويات الطازجة

زائد التوابل والبهارات والمكسرات

السالل الغذائية
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المؤشرات الرئيسية
للعام 2020

85

42

100,000 +

8

155

49+34+

35

من العمل
اليومي المتواصل

فروعسنوات

سيارة

مليون ريالمليون ريال

مدينة ومحافظة وقرية
تمت تغطيتها

أسرة مستفيدة
من خدمات الجمعية

خطوط إنتاج
تعمل على مدار العام

موظف وموظفة
يعملون بأجور مميزة

إجمالي إيرادات
العام 2020

في 	 مدن
بالمملكة

في أسطول
النقل والتوزيع

إجمالي مصروفات
العام 2020
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باقة متنوعة
من المنتجات

تعتز »إطعام« بأن تكون الخيار األول لكبرى شركات األغذية في المملكة العربية السعودية ، وقد 

2020 بناء تحالفات مميزة بين إطعام وشركاءها ، أثمر عن توفير تنوع غذائي مميز  شهد العام 

استفادت منه األسر المدرجة في سجل الجمعية . 

أنقى قيراط سكر

شركة ابن حيــــان التجــارية
IBN HAYYAN TRADING CO.
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االشتراك  الجهات  لتلك  يتيح   ، األفراح  والمقاهي وقصور  والفنادق  للمطاعم  أطلقتها »إطعام«   باقة مستحدثة 
السنوي مع الجمعية مقابل تقديم خدمة حفظ زائد األطعمة لديهم ، على أن تقتصر الخدمة لألعضاء المشتركين 

في هذه الباقة . 

مبادرة أطلقتها »إطعام« لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في جميع مناطق المملكة ، تضمنت مشاركة شركاء 

الجمعية في تقديم الدعم الغذائي لألسر المتضررة من الجائحة . 

حملة تكافلنا سعادتنا

مبادرة مؤقتة وطارئة أطلقتها »إطعام« لتقديم الدعم الغذائي العاجل للمقيمين غير السعوديين في المملكة إبان 

المرحلة األولى لجائحة كورونا المستجد ، وحقق البرنامج أهدافه اللوجستية بنجاح .  

مبادرة مؤقتة وطارئة أطلقتها »إطعام« لتقديم الدعم الغذائي العاجل للعمالة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام 

أثناء فترات الحجر الكامل على الموقع جراء االحترازات الصحية المفروضة على الموقع ، وتمثل البرنامج في توفير 

food truck متنقل لتأمين االحتياجات الغذائية للعمالة ، وحقق البرنامج أهدافه اللوجستية بنجاح . 

برنامج التموين الغذائي المتنقل

برنامج إطعام للتغذية الخارجية

وحدة التعبئة المركزية الرديفة بالدمام
مبادرة مؤقتة وطارئة أطلقتها »إطعام«  لزيادة الطاقة التشغيلية لتنفيذ عمليات التعبئة واإلمداد والتموين لألسر 

الجوسق  قاعة  استئجار  في  وتمثلت   ، الشرقية  بالمنطقة  الكلي  الحجر  نطاق  ضمن  المدرجة  األحياء  في  القاطنة 
لالحتفاالت لتكون مقرًا رديفًا لعمليات اللوجستية لمدة 		 يومًا متواصلة.

المشاريع النوعية
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جائحة كورونا
CORONAVIRUS

COVID-19
أم األزمات
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نظرا لتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد ) Covid-19 ( وما تتطلبه 

المصلحة العامة لوطننا الغالي ، قررت »إطعام« والمصنفة كأول بنك 

للطعام بمنطقة الخليج تغيير نشاط عملها مؤقتًا ، لتقوم باألعمال 

اإلغاثية الغذائية وتقديم األطعمة الجافة األساسية للمتضررين جراء 

هذه الجائحة عوضًا عن حفظ النعمة من الهدر .

وقررت  سعادتنا«  »تكافلنا  حملة  »إطعام«  أطلقت  ذلك  على  وبناًء 

توجيهها بشكل مباشر وفوري للعمالء المستفيدين والمتضررين في 

كافة مناطق المملكة.

حملة
تكافلنا سعادتنا
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35,438
سلة غذائية

14,000
سلة غذائية

13,054
سلة غذائية

8,000
سلة غذائية

5,000
سلة غذائية

2,000
سلة غذائية

1,400
سلة غذائية

550
سلة غذائية

510
سلة غذائية

500
سلة غذائية

500
سلة غذائية

500
سلة غذائية

400
سلة غذائية

400
سلة غذائية

150
سلة غذائية

150
سلة غذائية

150
سلة غذائية

150
سلة غذائية

150
سلة غذائية

150
سلة غذائية

150
سلة غذائية

150
سلة غذائية

150
سلة غذائية

100
سلة غذائية

100
سلة غذائية

30
سلة غذائية

80
سلة غذائية

29
سلة غذائية

111,560
سلة غذائية
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1,200
سلة غذائية

1,046
سلة غذائية

1,000
سلة غذائية

800
سلة غذائية

645
سلة غذائية

600
سلة غذائية

560
سلة غذائية

400
سلة غذائية

400
سلة غذائية

291
سلة غذائية

200
سلة غذائية

200
سلة غذائية

200
سلة غذائية

166
سلة غذائية

240
سلة غذائية

300
سلة غذائية

120
سلة غذائية

113
سلة غذائية

100
سلة غذائية

66
سلة غذائية

55
سلة غذائية

50
سلة غذائية

40
سلة غذائية

20
سلة غذائية

2,300
سلة غذائية

12,399
سلة غذائية

المتجر االلكتروني

5,108
سلة غذائية

فاعل خير

3,600
كجم دقيق

82,653
أسرة مستفيدة

الجهات المساهمة
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جمعية مضر الخيرية
للخدمات االجتماعية

197 سلة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بالجبيل

220 سلة

جمعية القطيف
الخيرية

191 سلة

جمعية الجش
الخيرية

47 سلة

جمعية مليجة
الخيرية

250 سلة

جمعية حزم
أم الساهك الخيرية

112 سلة

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف

650 سلة

الجمعية النسائية الخيرية
درة بحفر الباطن

600 سلة

جمعية البر األهلية
بالرفيعة

190 سلة

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام
إخاء - فرع األحساء

22 سلة

جمعية البر الخيرية
بالخفجي

50 سلة

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام
إخاء

60 سلة

جمعية اليمامة األهلية
بالرياض

100 سلة

جمعية طيبة النسائية
للتنمية االجتماعية

300 سلة

جمعية البر الخيرية
بالدوادمي

100 سلة

جمعية البر الخيرية
في محافظة ثار

432 سلة

الجمعية الخيرية
بالمسيجيد

300 سلة

الجمعية األهلية لمكافحة التدخين
بمنطقة المدينة المنورة

100 سلة

جمعية الجفر الخيرية
للخدمات االجتماعية باالحساء

147 سلة

جمعية األوجام الخيرية
للخدمات االجتماعية

51 سلة

جمعية البر الخيرية
باألحساء

249 سلة

جمعية الكالبية الخيرية
للخدمات االجتماعية باالحساء

74 سلة

جمعية الطرف الخيرية
باألحساء

214 سلة

الجمعية السعودية ألصدقاء
مرضى الثالسيميا واألنيميا المنجلية

155 سلة

جمعية حفظ النعمة
الخيرية بمنطقة حائل

432 سلة
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جمعية البر بالمنطقة الشرقية
فرع أم الساهك

200 سلة

جمعية البر الخيرية
بمحافظة قرية العليا

350 سلة

جمعية الجبيل
الخيرية

200 سلة

جمعية أيتام الشرقية
تمكين

84 سلة

جمعية البر بالمنطقة الشرقية
فرع رأس تنورة

150 سلة

جمعية البر بالمنطقة الشرقية
فرع محافظة بقيق

200 سلة

جمعية البر بالمنطقة الشرقية
فرع النعيرية

50 سلة

مستفيدو
محافظة بقيق

50 سلة

المركز التطوعي
بالخفجي

50 سلة

جمعية المراح الخيرية
للخدمات االجتماعية

117 سلة

جمعية البر
بحفر الباطن

2,552 سلة

جمعية البر باألحساء
مركز الفيصلية

1,041 سلة

جمعية عنك الخيرية
للخدمات االجتماعية

269 سلة

جمعية النابية
الخيرية

513 سلة

جمعية دارين الخيرية
للخدمات االجتماعية

151 سلة

جمعية أيتام
الجبيل

176 سلة

الجمعية السعودية الخيرية
لمرض الزهايمر

12 سلة

جمعية فائض للمساعدات العينية
بمحافظة عنيزة

1,000 سلة

الجمعية السعودية الخيرية
لمرضى الفصام

200 سلة

جمعية مستودع
المدينة المنورة الخيري

300 سلة

لجنة السقاية والرفادة
بمنطقة مكة المكرمة

1,500 سلة

جمعية البر
بمحافظة تثليث

600 سلة

جمعية البر
بالمشعلية

600 سلة

جمعية وهج النسائية
الخيرية في الجبيل الصناعية

69 سلة

جمعية
العوامية الخيرية

127سلة

الجمعية الخيرية
بمحافظة بحرة

240 سلة

جمعية البر الخيرية
بمركز الجهراء

600 سلة

جمعية كفو
للتوظيف والتأهيل

200 سلة

جمعية وجد الخير
لحفظ النعمة

432 سلة

لجنة المسؤولية المجتمعية
بغرفة جازان

600 سلة

19,438
سلة غذائية تم توزيعها

الجمعيات الخيرية المستفيدة
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نطاق توزيع
السالل الغذائية

منطقة حائلالمنطقة الشرقية

منطقة المدينة المنورة

منطقة مكة المكرمة

منطقة عسير

منطقة جازان

منطقة نجران

منطقة القصيم

منطقة الرياض

منطقة تبوك

الدمام ، الجبيل ، األحساء ، القطيف ، بقيق ، 
حفر الباطن أم الساهك ، عنك ،الرفيعة ،النابية 
، جزيرة دارين ، رأس تنورة ، النعيرية ، الخفجي ، 

مليجة ، المراح ، الجش ، قرية العليا ، الطرف.

حائل ، حي الشفاء

المدينة المنورة
المسيجيد

مكة المكرمة ، جدة ، بحرة

تثليث

جازان ، غرفة جازان ، العارضية

المشعلية ، ثار

عنيزة

الرياض ، الدوادمي

الجهراء
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235
وحدة سكنية مستفيدة

نقاط البيع

200
ساعة عمل

25
يوم عمل

	2 مايو - 20 يونيو 2020

3
وحدات متنقلة

6
موزعون

Google Mapsالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

التموين الغذائي المتنقل للعمالة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المنطقة السكنية ( 34334 )
بجانب مجمع إطعام السكني

شارع 67 - ( 34327 )
بجانب صراف األهلي

المدخل الرئيسي
للمدينة الصناعية
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وحدة التعبئة
المركزية المؤقتة

احتياجات  تلبية  على  القادرة  الشراكات  وتوفر   ، الغذائية  اإلعانات  على  الطلب  حجم  الرتفاع  نظرًا 
المناسبة من خالل إنشاء وحدة تعبئة مركزية رديفة  ، بادرت »إطعام« في تهيئة األرضية  المجتمع 
للوحدة الرئيسية بالمنطقة الشرقية من خالل استئجار قاعة الجوسق بالدمام لتكون مركزًا للعمليات 

 . الغذائية  بالسالل  المملكة  الهادفة إلمداد مناطق ومدن  المؤقتة 

إجمالي إنتاج المشروعاإلنتاج اليوميمدة المشروع

4578735,438
سلة غذائيةسلة غذائيةيوم
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باقة جديدة أطلقتها إطعام لتقديم الخدمات التموينية الغذائية للمتضرريـــن من األســـر واألفـراد التابعين 
للسفارات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

برنامج إطعام للتغذية الخارجية

األسر المستفيدةاألفراد المستفيدونالوجبات الطازجةالسالل المنفذةالسفارة

المفوضية السامية لألمم
27756278المتحدة لشؤون الالجئين

سفارة جمهورية
9081,328الصومال الفيدرالية

سفارة
352325المملكة المغربية

سفارة جمهورية اثيوبيا
1,2006003,220الفيدرالية الديمقراطية

سفارة جمهورية سريالنكا
7502001,200الديمقراطية االشتراكية

سفارة جمهورية
2,0002,000بنغالديش الشعبية

سفارة
1,2507,2008,300جمهورية كينيا

6,7378,05614,7201,931اإلجمالي

السفارات المشمولة في البرنامج

المبادرة

المستهدفون

فترة البرنامج

واألفـراد  األســـر  من  للمتضرريـــن  الغذائية  التموينية  الخدمات  لتقديم  إطعام  أطلقتها  جديدة  باقة 
السعودية. العربية  المملكة  في  المعتمدة  الرسمية  للسفارات  التابعين 

األسر واألفراد من المقيمين النظاميين ومخالفي نظام اإلقامة.

من 8 مايو   وحتى   	1 يوليو 2020م
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األداء التشغيلي
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السالل الغذائية

زائد اللحوم الطازجة

زائد الحلويات والمخبوزات

الخضار والفواكه الطازجة

التمور

زائد الطعام المطبوخ

المعلبات والطعام الجاف

فاقد األرز غير المطبوخ

الوجبات الجاهزة

الطحين

سلة  112,903

كجم  9,339

سلة  13,101

سلة  71,505

كجم  11,036

وجبة  345,599

كرتون  10,159

كجم  4,970

وجبة  77,815

كجم  7,500

السكر

األجبان

مياه

زيت

البيض الطازج

الكيك المثلج

المكسرات

قسائم شرائية

كجم  25,000

كجم  432

كرتون  1,000

كرتون  834

حبة  36,000

3,834 علبــة

كجم  90

45 قســيمة
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للعام 1		1هـ - 2020مموسم إطعام الرمضاني

اإلعانات الغذائية

50,385
سلة غذائية

728,987
وجبة طازجة

1,000
كرتون ماء

36,000
بيضة طازجة

40,000
عبوة لبن متنوعة

400
كرتون دجاج

المستفيدون

شركاء الموسم

44,385
أسرة مستفيدة

728,987
إنسان مستفيد

84
جمعية خيرية مستفيدة

بيتزا الخرياطلب لهم

عمالء إطعام
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إليزيه
لالحتفاالت والمؤتمرات

ليلتي
لالحتفاالت والمؤتمرات

باقة مستحدثة أطلقتها »إطعام« للمطاعم والمقاهي والفنادق وقصور األفراح ، يتيح لتلك الجهات 
االشتراك السنوي مع الجمعية مقابل تقديم خدمة حفظ زائد األطعمة لديهم ، على أن تقتصر الخدمة 

لألعضاء المشتركين في هذه الباقة . 

شركاء النادي
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35
سيارة مبردة

455
موقع تم زيارته

2,629
زيارة ميدانية

مخرجات عمليات حفظ النعمة
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العمل التطوعي
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شركاء التطوع

السالم مول
Al Salaam Mall
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احصائيات التطوع

البرامج التطوعيةالساعات التطوعيةالمتطوعونالمنطقة

1,2574,8575المنطقة الشرقية

3587,88020منطقة الرياض

9412,2018منطقة مكة المكرمة

2,556
متطوع ومتطوعة

14,938
ساعة تطوعية

33
برنامج تطوعي
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الموارد البشرية
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153
موظف وموظفة

55

%22%78

98
تشغيلاداري

النطاق األخضر المرتفع »نسبة فعلية«

غير سعوديسعودي

%1	

%86

92
الشرقية

34
الرياض

27
جدة

الجمعية األهلية للطعام إطعام | التقرير السنوي 482020



شركاء التوظيف

شركة عزم االنجاز للمنتجات البترولية
determination performance petroleum Co.

شركة عزم االنجاز للمنتجات البترولية
determination performance petroleum Co.
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األداء التسويقي
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الرعاة الرئيسيون للعام 2020
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جدة

الجبيل الصناعية
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إعادة تأهيل فروع ومرافق الجمعية

جهة التمويلالفرع

الرياض

الجبيل الصناعية

جــدة

االحساء
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بناء التحالفات الفعالة مع القطاع المصرفي
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شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

شكرًا لكم

4 سنوات من العطاء

كثر هللا خيركم
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الناقل االستراتيجي
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بناء التحالفات الفعالة مع قطاعي التقنية والتجزئة
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عن طريق التبرع لصالح

يمكنك اآلن
المساهمة

في توفير السالل الغذائية
للمحتاجين

الجمعية الخيرية للطعام

في حال الرغبة بالمساهمة

يمكنك إضافة مبلـغ التبــرع

إلى فاتورتك عند طلبك
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أكثر من

بفضل هللا ثم بمساهمتكم

وجبة تم توزيعها

63 الجمعية األهلية للطعام إطعام | التقرير السنوي 2020



الجمعية األهلية للطعام إطعام | التقرير السنوي 642020



بناء التحالفات الفعالة مع األندية الرياضية
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بناء التحالفات الفعالة مع قطاع الغاز والبتروكيماويات
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أرسل 1 إىل 5152

للمساهمة بحفظ زائد الطعام

بـ 12 ريال شهرياً

نسعد بتواصلكم

92000 8110

شكرًا لكم

راعي قطاع التعبئة والتغليف

بناء التحالفات مع قطاع االتصاالت
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بناء التحالفات مع قطاع االتصاالت
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رعاية قطاع النقل والتوزيع
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شركة دواجن رحيمة

تساهم بعدد

36,000 بيضة
لتدعيم السالل الغذائية
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أبرز الصحف والقنوات والبرامج اإلعالمية
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اعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام )إطعام( عبداللطيف بن عبدالله الراجحي الخطة االستراتيجية لعمل الجمعية للسنوات الخمس 
المقبلة. وجاءت هذه الخطوة مواكبة للمتغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع غير الربحي بشكل عام، والمؤسسات العاملة في مجال الغذاء على 

وجه الخصوص، وذلك في سبيل تحقيق التوازن والثبات ومن ثم االنطالق نحو تحقيق االستدامة والنمو المالي والتشغيلي.

وتضمنت االستراتيجية الجديدة لجمعية إطعام العديد من المحاور والبرامج والمشروعات التنظيمية واالستثمارية والتسويقية والهادفة إلشراك 
الغذاء، وصناعة  النوعية في مجال  المشروعات  وتبني  الهدر،  الغذائية من  الموارد  الحفاظ على  المجتمع ومؤسساته في مسؤولية  أفراد  كافة 

المؤهلة والمدربة. الوطنية  المناسبة للكفاءات  الوظيفية  الفرص  عشرات 

للجمعية،  الجديدة  للخطة االستراتيجية  اعتماده  الجمعية على  إدارة  الشوشان شكره لمجلس  للجمعية فيصل  التنفيذي  الرئيس  من جهته، قدم 
مؤكدًا بأن »إطعام« تتجه نحو أهدافها بشكل أوضح وأدق في سبيل تكون »بنك الطعام السعودي« بمفهومه الشامل.

وأشار الشوشان بأن »إطعام« تستعد بمشيئة الله تعالى خالل الربع الثالث من العام الجاري للكشف عن البرامج والمبادرات المستحدثة والتي تم 
العمل عليها خالل الشهور الثالثة الماضية، إذ سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع للكشف عن المشروعات الجديدة والتي ولدت من رحم المتغيرات 
التي أحدثتها تداعيات جائحة كورونا على العالم، والتي مكنت »إطعام« من تحويل بعض المعوقات إلى فرص سانحة لتحسين كفاءتها التشغيلية، 

وتطوير عمليتها اللوجستية وبرامجها الموجهة للمجتمع.



احصائيات إدارة اإلعالم والعالقات اإلعالمية
خالل عام 2020

تويتر

فيسبوك

إعالنات على االنترنت

انستقرام

سناب شات

إعالنات طرق

يوتيوب

فيديو

أخبار صحفية

77,706 متابعًا

1,826 متابعًا

5 إعالنات

10,200 متابعًا

100 متابع

5 إعالنات

3,220 متابعًا

45 فيديو

48 خبر
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التنظيم والحوكمة
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المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2019. 	

التصور الذي  	 التنمية االجتماعي وفق  الموافقة باألغلبية على مقترح إنشاء أوقاف جديدة بالشراكة مع بنك 
االدارة. مجلس  يقترحه 

الموافقة على تفويض مجلس االدارة بتنويع مصادر دخل الجمعية من خالل المشاريع االستثمارية.  	

الموافقة باألغلبية على تفويض مجلس االدارة باتخاذ اإلجراءات النظامية حيال فروع الجمعية وتشمل: )التوسع  	
-االندماج – فصل الفروع بمجالس إدارات منفصلة وبمسمى مختلف عن إطعام( ، بناء على ما تقتضيه المصلحة 

العامة.

االقتراح بإجراء تحديث دوري على قنوات التواصل ألعضاء الجمعية العمومية. 	

الموافقة باألغلبية على تعديل الئحة النظام األساسي للجمعية لتتضمن )يحق للجمعية االقتراض – االقرار او  	
التمويل والرهن من أي جهة وفق برنامج االستدامة المالية )دائم( بالشراكة مع بنك التنمية االجتماعية.

	202( ، وذلك بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية  	 انتخاب مجلس اإلدارة للدورة الثالثة )2020 - 
االقتراع. االجتماعية، حيث جرت مراسم 

أبرز مخرجات االجتماع

اجتماع
الجمعية العمومية

فندق النوفوتيل
الدمام

االثنين 	 فبراير 2020م
06:00 مساًءالموافق 9 جمادى األخرى 1		1هـ
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انتخاب مجلس اإلدارة
الدورة »2020 - 	202«

طارق بن علي التميمي
عضو مجلس اإلدارة

جاسم بن محمد الفرج
عضو مجلس اإلدارة

وليد بن  عامر الرميح
عضو مجلس اإلدارة

مسلي بن مهدي آل معمر
عضو مجلس اإلدارة

فارس بن سعران الشمري
عضو مجلس اإلدارة

عبد اللطيف بن عبد هللا الراجحي
رئيس مجلس اإلدارة

معدي بن مسعود الهاجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن ابراهيم النغيثر
عضو مجلس اإلدارة

راشد بن عبد الرحمن القاضي
عضو مجلس اإلدارة

محمد بن خالد العتيبي
عضو مجلس اإلدارة

خالد بن جمال العتيبي
عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي

فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي
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جدول اجتماعات مجلس اإلدارة
الدورة الثالثة »2020 - 	202«

الوقتالموافقاليوماالجتماع#

07:00م - 08:00م	0 فبراير 2020ماالثنيناجتماع تشكيل مجلس اإلدارة للدورة الثالثة1

10:00ص - 11:30ص	0 مارس 2020مالثالثاءاجتماع دوري2

10:00م - 11:30م	1 مايو 2020مالخميساجتماع دوري	

10:00ص - 11:30ص22 أكتوبر 2020مالخميساجتماع دوري	
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معيار االلتزام واالمتثال

معيار الشفافية واإلفصاح

%96

%82

2020

%91.38
2018 - 2017

%46
2020

%91.38
2018 - 2017

%46

رفع معدل تقييم جمعية إطعام
لعام 2020
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تعيين مراجع داخلي
للجمعية
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تطبيق أعلى معايير المراجعة والرقابة الداخلية وتطبيق معايير الشفافية واالفصاح ، وااللتزام واالمتثال بما يتماشى مع 
االنظمة الرسمية المعمول بها لدى الجهات االشرافية . 

المراجعة الدورية والمستمرة للهيكلة العامة للجمعية ، وتجديد االحتياجات االدارية والوظيفية وأداء الفروع بما يتوافق 
مع الخطط التشغيلية السنوية . 

توطين الوظائف ، وصناعة المزيد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية المؤهلة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد 
البشرية »هدف« والشراكة مع القطاع الخاص .

الحوكمة والتنظيم

المراجعة الدورية للهيكلة العامة

التدريب والتوظيف

التركيز على االبتكار في صناعة  ، مع  ، ورفع عدد خطوط االنتاج لتشمل جميع أصناف األغذية  تحسين كفاءة التشغيل 
حفظ  نشاط  عن  االستغناء  دون  المستفيدين  واحتياجات  الخاص  القطاع  تطلعات  مع  تتواكب  جديدة  غذائية  منتجات 

 . الوحيد  إنتاجها  وليس خط  للجمعية  الرئيسية  الخطوط  أحد  ليكون  الجمعية  والذي تستهدفه  الهدر  النعمة من 

تقليص العمليات التقليدية واستبدالها بأدوات تقنية حديثة تساهم في تقديم أفضل الخدمات وبجودة فائقة .  

إعادة دراسة مشروع التوسع الجغرافي للفروع ، وإيجاد البدائل اللوجستية البديلة ، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات وفي 
نطاقات جغرافية أوسع  .

التحول إلى بنك طعام بمفهومه الشامل

التحول الرقمي للعمليات

التوسع البديل

صندوق ادخاري مستدام ، تم تأسيسيه بمستهدفات نقدية سنوية تصل إلى 6,000,000 ريال، خصص لبناء احتياطي نقدي 

عام لتمويل المصروفات العمومية للجمعية في األوقات التي تتطلب التمويل . 

صندوق استثماري مستدام ، يساهم في تمويل وتنمية مشاريع االستثمار ، واالوقاف ، والتملك ، وادارة وصيانة المرافق 
واألصول العائدة للجمعية . 

ضخ حزمة من المبادرات التسويقية الهادفة لتنويع مصادر الدخل من خالل بناء العديد من التحالفات مع القطاعين العام 
والخاص واألفراد ، مع االستمرار في تقليص معدل االعتماد على التبرعات بشكلها التقليدي وفق سلسلة من االجراءات 

والتي تتخذ بشكل فصلي .

تأسيس صندوق مستدام لالدخار

تأسيس صندوق مخصص لالستثمار 

تنويع مصادر الدخل وبناء التحالفات الفعالة
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أبرز مالمح الخطة االستراتيجية العامة
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األداء المـــالي
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020م
جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي

٢٠١٩م٢٠٢٠مإيضاح
األصول

األصول المتداولة
٣١٩٬٣٨٧٬٣٩٣٢٬١٠٩٬٩٧٤النقد وما في حكمه

٤١٢٤٬٠٨٨١٩٥٬٩١٢المخزون
٥٣٥١٬٣٢٠٤٠٣٬٩٩٣مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

١٩٬٨٦٢٬٨٠١٢٬٧٠٩٬٨٧٩إجمالي األصول المتداولة

األصول غير المتداولة
٦٢٩٬٦١٨٬٤٩٣٣٢٬٠٦٨٬٥٤٧ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
٧١٧٩٬٠٤٤٢٢٣٬٢٠٢األصول غير الملموسة، بالصافي
               -٩٠٬٠٠٠إضافات مشروعات تحت التنفيذ
٢٩٬٨٨٧٬٥٣٧٣٢٬٢٩١٬٧٤٩إجمالي األصول غير المتداولة

٤٩٬٧٥٠٬٣٣٨٣٥٬٠٠١٬٦٢٨إجمالي األصول

المطلوبات وصافي األصول
المطلوبات المتداولة

٨٣٬٢٠٤٬١٨٣٣٬٤٥٩٬٦٥٥مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٩٨٬١٩٢٣٣٨٬٥٠١مخصص بدل إجازة وتذاكر سفر

٣٬٣٠٢٬٣٧٥٣٬٧٩٨٬١٥٦إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
٩١٬٢٤٨٬٨٥٨١٬٠٥٣٬٧٨٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة

١٬٢٤٨٬٨٥٨١٬٠٥٣٬٧٨٩إجمالي المطلوبات غير المتداولة

صافي األصــول
(١٬٩٧٢٬٩٤٦ )٢٢٬٨٠٠٬٦٨٥صافي األصول غير المقيدة

٢١٬٢٧٧٬٦٢١١٩٬٥١٦٬٠٢٨صافي األصول المقيدة
١٬١٢٠٬٧٩٩١٢٬٦٠٦٬٦٠١صافي أصول األوقاف
٤٥٬١٩٩٬١٠٥٣٠٬١٤٩٬٦٨٣إجمالي صافي األصول

٤٩٬٧٥٠٬٣٣٨٣٥٬٠٠١٬٦٢٨إجمالي المطلوبات وصافي األصــول

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) بالمنطقة الشرقية وفروعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم (٦٠٠)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

 
«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»

-٣-
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قائمة األنشطة الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي

٢٠١٩م٢٠٢٠مأنشطة أوقافأنشطة مقيدة أنشطة غير مقيدة إيضاح

اإليرادات والمكاسب
٨٩٬٠٠٠ ١١٠٬٠٠٠                 -                -١١٠٬٠٠٠ إشتراكات األعضاء

٤٬٧٨٨٬٩٨٧ ٢٤٬٨٤٥٬٤٩٩                 -   ٩٬٨٢٥٬٢٢٤١٥٬٠٢٠٬٢٧٥ التبرعات النقدية

٢٬٠٠٤٬٣٨٤ ٣٬٨٠٣٬٣٩٤                 -                -٣٬٨٠٣٬٣٩٤ تبرعات اإلستقطاعات

٢٬٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠                 -                -٢٠٠٬٠٠٠ مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة

٧٬٣٢٤٬٤٤٠ ٦٬١٦٣٬١٩٢                 -     ٦٢٠٬٣٩٧٥٬٥٤٢٬٧٩٥ تبرعات الخدمات العامة

٢٠٠٬٠٠٠                 -                -                -                  -تبرعات لشراء أصول ثابتة

١٤٬٦٧٢٬٥٢٧ ٣٬٧٤٥٬٢٩٧                 -     ١٬٠٨٥٬٥٢٠٢٬٦٥٩٬٧٧٧ التبرعات العينية ( تبرعات الفنادق والصاالت )

٣٬٣١٢٬٧١٢ ٣٬٣٩٤٬٠٩٣                 -     ١٬٠٨٣٬٥٩٥      ٢٬٣١٠٬٤٩٨تبرعات الداعمين ( رواتب وإجازات )

٥٬١٩١ ٤٬٧٢٨٬٦٦٠                 -                -      ٤٬٧٢٨٬٦٦٠إيرادات الوقف ( إيجارات )

٥٬٦١٣٬٦٣٧     ١٤٬١٩٨١٤٬١٩٨٫٠٠                 -                  -تبرعات أوقاف

    ٢٬٤٩١٬٢٢٠١٬٧٦٠٬٣٠٠                 -     ٢٬٤٩١٬٢٢٠                  -تبرعات فعاليات وأنشطة

١٣٬٤٠٢                 -                -                -                  -اإليرادات األخرى

٦٨٬٠٠٠ ١٢٬٧٢١                 -                -            ١٢٬٧٢١أرباح رأسمالية

٤٢٬٠٥٢٬٥٨٠ ٤٩٬٥٠٨٬٢٧٤ ١٤٬١٩٨ ٢٦٬٧٩٧٬٦٦٢ ٢٢٬٦٩٦٬٤١٤ إجمالي اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر
(١٤٬٦٢٥٬٩٨٦ )(٣٬٦٧٧٬٥١٢ )                -(١٬١٥٠٬٢١٢ )(٢٬٥٢٧٬٣٠٠ )١٠المساعدات العينية

(١٬١٠٠٬٣٣٠ )(١٬٨٩٧٬٥٤٤ )                -                -(١٬٨٩٧٬٥٤٤ )١١مصروفات التوعية المجتمعية

(١٤٬٢٨٧٬٣٨٣ )(١٩٬١٣٤٬٢٨٤ )                -(١٩٬١٣٤٬٢٨٤ )                  -١٢مصروفات األنشطة

(٣٬٦٣٤٬٠٥٦ )(١٨٥٬٦٥٩ )                -                -(١٨٥٬٦٥٩ )مصروفات عالقات عامة وفعاليات

(٧١٢٬٩٥٦ )                -                -                -                  -مصروفات األمانة العامة

(٨٬٢٨٥٬٤٣٠ )(٩٬٥٦٣٬٨٥٣ )                -                -(٩٬٥٦٣٬٨٥٣ )١٣المصروفات العمومية واإلدارية

(٤٢٬٦٤٦٬١٤١ )(٣٤٬٤٥٨٬٨٥٢ )                -(٢٠٬٢٨٤٬٤٩٦ )(١٤٬١٧٤٬٣٥٦ )إجمالي المصروفات والخسائر

 

(٥٩٣٬٥٦١ )١٥٬٠٤٩٬٤٢٢ ١٤٬١٩٨ ٦٬٥١٣٬١٦٦ ٨٬٥٢٢٬٠٥٨ التغير في صافي األصول خالل السنة

٣٠٬٧٤٣٬٢٤٤ ٣٠٬١٤٩٬٦٨٣ ١٢٬٦٠٦٬٦٠١ ١٩٬٥١٦٬٠٢٨ (١٬٩٧٢٬٩٤٦ )صافي األصول في بداية السنة

              -                -(١١٬٥٠٠٬٠٠٠ )(٤٬٧٥١٬٥٧٣ )١٦٬٢٥١٬٥٧٣ التحويل بين فئات األصول

٣٠٬١٤٩٬٦٨٣ ٤٥٬١٩٩٬١٠٥ ١٬١٢٠٬٧٩٩ ٢١٬٢٧٧٬٦٢١ ٢٢٬٨٠٠٬٦٨٥ صافي األصول في نهاية السنة

قائمة األنشطة الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) بالمنطقة الشرقية وفروعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم (٦٠٠)

  
«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»

-٤-
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٢٠١٩م٢٠٢٠م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(٥٩٣٬٥٦١ )١٥٬٠٤٩٬٤٢٢ التغير في صافي األصول

تسويات مطابقة صافي األصول مع صافي النقد المتوفر من 
األنشطة التشغيلية:

٢٬٧٧٣٬٢٥٨ ٢٬٦٥٥٬٣٥٢ استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

٤٩٬٩٨٢ ٧٥٬٦٢٠ إطفاء األصول الغير ملموسة

(٥٣٬٥٦٧ )(١٢٬٧٢١ )أرباح رأسمالية

٤٦٣٬٠٩٣ ٣٠٣٬٦٠٥ مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون

٢٬٦٣٩٬٢٠٥ ١٨٬٠٧١٬٢٧٨ التغير في صافي األصول بعد إضافة وخصم البنود غير النقدية

التغيرات في األصول والمطلوبات المتداولة
٣٢٬٣٨٥ ٧١٬٨٢٤ المخزون

(٤٥٤٬٠٨٤ )               -مستحق من أطراف ذات عالقة

٢٬٦١٣          ٥٢٬٦٧٣مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

(٩٤٤٬٣٤١ )(٢٥٥٬٤٧٢ )مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

(٤٦٣٬٣٤٩ )(٢٤٠٬٣٠٩ )مخصص بدل إجازة وتذاكر سفر

(١٧٤٬٣٦١ )(١٠٨٬٥٣٦ )المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٦٣٨٬٠٦٨ ١٧٬٥٩١٬٤٥٨ صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
(٦٥٧٬٩٧٣ )(٢٦٤٬٤٧٥ )المدفوع لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

٦٨٬٠٠٠ ٤٠٬٤٣٦ المحصل من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات

(٦٩٬٠٠٠ )               -إضافات أصول غير ملموسة

                -(٩٠٬٠٠٠ ) إضافات مشروعات تحت التنفيذ

(٦٥٨٬٩٧٣ )(٣١٤٬٠٣٩ )صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

(٢٠٬٩٠٥ )١٧٬٢٧٧٬٤١٩ صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

٢٬١٣٠٬٨٧٩ ٢٬١٠٩٬٩٧٤ رصيد النقد وما في حكمه في بداية السنة

٢٬١٠٩٬٩٧٤ ١٩٬٣٨٧٬٣٩٣ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) بالمنطقة الشرقية وفروعها

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم (٦٠٠)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

 
«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»

-٥-

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي
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اإليرادات والمصروفات

إجمالي اإليرادات
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إجمالي المصروفات صافي الفائض / العجز

جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي

النسبة معدل التغيير20192020البيان

18%80.7149,508,274.147,455,693.43	,2	2,0	اجمالي اإليرادات

-19%-	34,458,853.508,187,287.1	0.6	6,1	2,6	اجمالي المصروفات

2,635%15,049,420.6415,642,980.57-593,559.93صافي الفائض / العجز

2019 2020
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التبرعات المالية المقدمة
من أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2020

التقييدالمبلغالصفةاالسم

رئيسعبداللطيف عبدهللا الراجحي
مجلس اإلدارة

1,000,000
ريال سعودي

نقدي
لرعاية فرع الرياض

عضوطارق علي التميمي
مجلس اإلدارة

200,000
ريال سعودي

نقدي
تبرع عام

نائب رئيسمعدي مسعود الهاجري
مجلس اإلدارة

50,000
ريال سعودي

نقدي
لشراء سالل غذائية

عضوفارس سعران الشمري
مجلس اإلدارة

12,500
ريال سعودي

نقدي
لشراء سالل غذائية

45,984.17الرئيس التنفيذيفيصل محمد الشوشان
ريال سعودي

نقدي
تبرع عام

شراء سالل غذائية

91 الجمعية األهلية للطعام إطعام | التقرير السنوي 2020



مركز إطعام لألعمال

اإلجماليالبيان

16عدد الوحدات المتاحة

8 عدد الوحدات المؤجرة

8عدد الوحدات غير المؤجرة

0	%نسبة اإلشغال

برج اتصالالمرافق

		26,6	 ريالإجمالي اإليرادات
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العميل المستأجر

المدينة الصناعية الثانيةالعنوان

100%نسبة اإلشغال

	 سنواتمدة التعاقد

اإليجار السنوي
تم تخفيض اإليجار بنسبة 6	%
جراء ظروف الشركة بسبب الجائحة

مجمع إطعام السكني
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تكريم األمم المتحدة
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إطعام في األمم المتحدة

حفاوة وتكريم
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السادة / الشركات الراعية وشركاء الجمعية المحترمين 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 

 2020 العام  الجمعية خالل  التي حققتها  المميزة  بالنتائج  أن نهنئكم  للطعام »إطعام«  األهلية  الجمعية  لنا في  يطيب 
والتي شهدت ولله الحمد والمنة نموًا هائاًل في المخرجات التشغيلية و اللوجستية والتسويقية والمالية ، فالشكر لله أواًل 
، ثم للدعم الحكومي الكريم للقطاع غير الربحي من لدن حكومة موالي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده 
،  ومساهماتكم  اللوجستية  ، والشكر موصول لكم على ثقتكم في إمكانيات إطعام وقدراتها   - - حفظهما هللا  األمين 

الكريمة التي صنعت أثرًا مميزًا على المستفيدين . 

إن »إطعام« والتي واجهت جائحة كورونا المستجد منذ ساعاتها األولى في الربع األول من العام 2020 ، قد تمكنت ولله 
 ، وقرية  		 مدينة  أكثر من  الحبيب شملت  الغذائية في كافة مناطق وطننا  اإلغاثية  تقديم خدماتها  والمنة في  الحمد 
استفاد منها أكثر من 100,000 أسرة ومستفيد بمشاركة كبرى المصارف والبنوك والشركات والمصانع وعدد كبير من 

األفراد والمساهمين الذين آمنوا برسالة الجمعية ووضوح أهدافها . 

الحكومية وفي  الجهات  التنفيذية لعدد من  اللوجستية  بأن تكون أحد أهم األذرعة  الجائحة  لقد تشرفت »إطعام« خالل 
مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وصندوق الدعم المجتمعي ، وقد أثبتت »إطعام« كفاءتها التشغيلية 
العالية من خالل حزمة البرامج العاجلة التي تم اعتمادها إلدارة األزمة والتي أثبتت ولله الحمد نجاحها الباهر عبر سالسل 
اإلمداد التي انطلقت من مدينة الدمام وجابت مناطق المملكة لخدمة المستفيدين والمتضررين من الجائحة ، والتي على 

أثرها حظيت الجمعية بتكريم األمم المتحدة في الرياض . 

 أما النتائج المالية للعام 2020 فقد بّينت حجم األداء التسويقي والتحالفات التي أبرمتها الجمعية مع شركاءها ، والتي 
ساهمت في بناء موقف مالي أكثر استقرارًا وثبات ونماء . 

ويسرني أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية 
الشرقية على دعم سموهما  المنطقة  أمير  نائب  األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز  الملكي  السمو  ، وصاحب 
ألعمال للجمعية ، كما اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية على الثقة التي منحها لنا في الجهاز التنفيذي 
لقيادة ملف الجائحة ، والشكر موصول لجميع الزمالء في كافة االدارات واالقسام والفروع والذين اثبتوا بأنهم عند حسن 

الظن . 

أدام هللا العطاء في وطن العطاء
وتقبلوا أطيب تحية ،،،

فيصل بن محمد الشوشان

كلمة
الرئيس التنفيذي
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تكريم عالمي ،، يزيدنا فخرًا


