saudifoodbank
saudifoodbank.com

التقـرير السنـوي

2014

لو كان ( اإلنجاز) أمرًا يسيرًا
وطريقًا ممهدًا لكانت حياتنا
مليئة باإلنجازات ،ولكن األمر
يحتاج إلى ثقة وبذل ومواصلة
وسير صحيح وأهداف واضحة،
وخلف كل إنجاز أصحاب همم
نسعى بأن نكون منهم.
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 وقف إطعام المستدام -المقر الرئيسي للجمعية

~ األعمال التي تقوم بها إطعام
تؤك���د عل���ى م���دى التالح���م
والتعاون بين أبناء هذا الوطن {.

قالــوا عنــا
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~ إطع���ام – وهلل الحم���د تجعل
اإلنس���ان يشعر بالس���عادة بأن
ال يك���ون هن���اك إه���دار لنعمة
رب العالمي���ن ،وأن تذهب لمن
يحتاجها {.
• األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير المنطقة الشرقية

• األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس أمناء مؤسسة األميرة
العنود الخيرية

~ إطعام تنفذ أوامر رب العالمين
ف���ي الحف���اظ عل���ى النعم���ة،
وعملها محل تقدير {.
• األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز
رئيس االستخبارات السعودية
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~ العاملون في إطعام يقدمون
عمال رائعا للمجتمع ،والجميع
مطالب بدعمهم لحفظ نعمة
اهلل {.
• األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
أمير منطقة نجران

~ دع���م إط��ع��ام واج����ب ديني
وانساني تحثنا عليه شريعتنا
اإلسالمية {.
• األمير نواف بن فيصل بن فهد
الرئيس العام لرعاية الشباب سابقا

المقدمة
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سجل بنك الطعام السعودي " إطعام " حضورا مميزا على مستوى
الجمعيات الخيرية ومؤسسات خدمة المجتمع بالمملكة ودول
مجلس التعاون الخليجي مما جعل هذا المشروع نموذجا فريدا من
نوعه وتجربة تختلف عن كل التجارب التي شهدها القطاع الخيري
واالجتماعي بالمنطقة.
تجربة إطعام التي بدأت من المنطقة الشرقية في  3من ربيع األول
 1433ه��ـ ،نجحت في أن تصنع تغييرًا جذريًا في مفاهيم العمل
التطوعي واالجتماعي بمنطقة الخليج ،وذل��ك من خ�لال الفكرة
المبتكرة للمشروع والرؤية المختلفة التي دخل بها للقطاع الخيري،
إضافة الى العمل التنفيذي المختلف والذي ساهم في أن تدخل قصة
إطعام لكل بيت .
وبعد نجاح إطعام في حفظ أكثر من  700الف وجبة منذ أن تأسست

وحتى نهاية  1435هـ توصل مجلس اإلدارة لقناعة تامة بضرورة انتشار
المشروع وتوسعه الجغرافي  ،ال سيما وأن خطوة التوسع في األحساء
والرياض ساهمت وبشكل مباشر في زيادة عدد الوجبات المحفوظة
وارتفاع معدل حفظ النعمة  ،ولذلك تم وضع الخطوط العريضة لتوسع
إطعام وإنتشارها في كل من الجبيل والقطيف وجدة وينبع إذ من
المتوقع ان يشهد عام  1436هـ افتتاح كل هذه الفروع ابتداء من فرع
جدة والذي تم االنتهاء من تشكيل لجنته التنفيذية.
ويحظى مشروع إطعام باهتمام رسمي على جميع األصعدة إذ
قام صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير
المنطقة الشرقية بتدشين هذا المشروع والتوقيع على الوجبة
التشغيلية رقم ( )200.000وذلك أثناء استقبال سموه لمجلس ادارة
المشروع والعاملين فيه في امارة المنطقة الشرقية.
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دراسة جدوى
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أعد مجلس اإلدارة دراسة جدوى
بخصوص المشاريع المستقبلة
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة وف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا
م��ش��روع ال��وق��ف ال��م��س��ت��دام ،
وال��ذي سيضمن م���ردودًا ماليًا
يتراوح بين  20%إلى  % 30وهو
عائد ممتاز جدًا ويحقق جزء كبير
ج��دًا م��ن متطلبات المشروع
بعيدًا عن الحصة السنوية الثابتة
ال��ت��ي يقدمها رئ��ي��س وأع��ض��اء
مجلس اإلدارة ،مما يعني أن
ال��م��ش��روع ب���دأ يتجه بالطريق
الصحيح لصناعة تنظيم مالي
وإداري وأيضًا تشغيلي جديد.

أين ستكون
إطعام بعد 5
سنوات؟
بعد توقيع عقد مشروع الوقف
مع هيئة المدن الصناعية " مدن
" ت��م وض��ع الخطوط العريضة
للمشروع ،وبعد فترة وجيزة
ج��دًا ت��م تأجير المشروع على
أحد المستثمرين وبقيمة مالية
تحقق جزء من طموح إطعام.
وبما أن مشروع الوقف سيضمن
دخ�ل�ا س��ن��وي��ا ي��ت��راوح ب��ي��ن 20%
إل���ى  % 30ف���ان إط��ع��ام ق���ادرة
على االكتفاء ال��ذات��ي وتمويل
مشاريعها من خالل هذا الوقف
بعد السنوات الخمسة المقبلة
لكن بشرط أن ينتهي مشروع
بناء المقر الجديد ف��ي الوقت
ال���م���ح���دد ك���ي ي��س��اه��م مع
مشروع الوقف في ايجار موارد
اضافية.

إطعام التي يعرفها
الناس
ه����ي م���ؤس���س���ة غ���ي���ر رب��ح��ي��ة
متخصصة ب��ال��ط��ع��ام ،هدفها
الرئيسي حفظ النعمة ،ب��دأت
م���ب���ادرة م���ن م��ج��م��وع��ة رج���ال
أعمال في المنطقة الشرقية
بهدف حفظ النعمة من الهدر،
وذل����ك ع��ن ط��ري��ق ن��ق��ل فكرة
بنوك الطعام في دول العالم
وتطبيقها في المملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة بطريقة احترافية
تحفظ فيها خصوية المجتمع
والمستفيد.

الرسالة

الرؤية

ندعم الشراكة والتوعية بين
أط���ي���اف ال��م��ج��ت��م��ع م���ن خ�لال
ح��ف��ظ ال��ن��ع��م وج����ذب ال��م��وارد
الخيرية لتوفير الغذاء المناسب
للمستفيدين وتحقيق مفهوم
التكافل االجتماعي.

أن تكون إطعام الرائدة عالميًا
ف��ي توفير الطعام المناسب
ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن خ�ل�ال
منظومة عمل احترافية.

األهداف
االستراتيجية
للمشروع
• نشر الوعي في المجتمع حول
أهمية حفظ النعمة.
• مكافح���ة االس���راف الغذائ���ي
ومحاربة هدر الطعام.
• توزيع الزائد من الطعام وايصاله
للمس���تفيدين بأعلى معايير
الجودة والسالمة الغذائية.
• تقدي���م المس���اعدات الغذائية
للمستفيدين ،وتنظيم العمل
الخيري في مجال حفظ النعمة.
• إنش���اء قاع���دة بيان���ات خاص���ة
بالمحتاجين م���ن خالل التعاون
مع الجهات المختصة.
• تحفيز العمل التطوعي ،واتاحة
الفرص���ة للش���باب الس���عودي
لاللتحاق بالبرامج التطوعية.
• تأمي���ن ف���رص عمل للش���باب
والفتيات ضمن إطار عمل حفظ
النعمة.
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مجلس اإلدارة
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تم تشكيل أول مجلس ادارة لبنك الطعام السعودي بعد اعتماد
النظام االساسي للجمعية الخيرية للطعام وذلك بعد اجتماعات
متواصلة لمؤسسي المشروع ،وح��رص أصحاب الفكرة على أن
يتألف المجلس من مجموعة مختلفة من رجال األعمال والمختصين
بالمسؤولية االجتماعية وع��دد من التنفيذيين المهتمين بأعمال
خدمة المجتمع ،وبناء على ذل��ك ج��اءت الموافقة الرسمية على
تشكيل أول مجلس إدارة لبنك الطعام السعودي وال��ذي تولى
مسؤولية تأسيس المشروع وتمويله واالشراف عليه وتسهيل كل
العقبات التي قد تتسبب في عرقلة انطالقته.

عبداللطيف بن عبداهلل الراجحي
رئيس المجلس

عصام بن عبدالقادر المهيدب
عضــو

طارق بن علي التميمي
عضــو

عبداهلل بن محمد الزامل
عضــو

سلمان بن محمد الجشي
عضــو
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عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان
نائب رئيس

عصام بن عبداللطيف المال
عضــو

سامي بن عبدالمحسن الحكير
عضــو

عبداهلل بن علي المجدوعي
عضــو

ووضع النظام األساسي للجمعية العديد من التنظيمات الخاصة
بمجلس االدارة من ضمنها اإلقرار بالرسوم السنوية لرئيس واعضاء
المجلس ووضع كافة المعايير االدارية والمالية والتنظيمية لجميع
األع��ض��اء باإلضافة ال��ى ترتيب الئحة الجمعية العمومية للجمعية
وتقسيمها إلى  4أقسام وهي عضو عامل ،وعضو منتسب ،وعضو
ش��رف  ،وعضو فخري  ،وتضم الجمعية العمومية مجموعة من
شخصيات النخب بالمجتمع.
حمد بن محمد الضويلع
األمين العام

فيصل بن صالح القريشي
عضــو

عبداهلل بن حسين القاضي
عضــو

عبداهلل بن ناصر الثنيان
المدير التنفيذي

حمد بن صالح الرماح
أمين الصندوق

إطعام تجوب
المملكة
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بعد أن شهد عام  1435هـ افتتاح فرع الرياض ،
من المتوقع أن يشهد عام  1436هـ افتتاح فروع
إطعام في كل من القطيف وجدة وينبع  ،إذ يتم
العمل على التأسيس ووضع اللمسات األخيرة
على آلية تشغيل تلك الفروع  ،وبذلك تحقق
إطعام قفزات واثبة في مشروعها ليصل إلى
أكبر قدر ممكن من مناطق المملكة .
وتسعى إطعام من خالل هذا التوسع للوصول
ال��ى اكبر ق��در ممكن من مناطق المملكة
وحفظ الطعام من الهدر وف��ق أعلى معايير
الجودة  ،ولعل نجاح تجربة إطعام الرياض جاءت
مشجعة للوصول لمناطق أخرى لالستمرار في
التوسع الجغرافي .
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أسماء لجنة
" إطعــام الريــاض"
اعتمدت الئحة النظام األساسي لبنك الطعام السعودي ثالثة هياكل اداري��ة مختلفة
لتأسيس المشروع وادارته واالشراف عليه ماليًا وإداريًا ،وتتمثل هذه الهياكل الثالثة في
الجمعية العمومية ،ومجلس االدارة ،واللجان التنفيذية التي تشكلها الجمعية العمومية
أو مجلس االدارة على أن يتحدد اختصاص كل لجنة ومسماها وفق القرار الصادر بتشكيلها.

الجمعية العمومية
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ووفقا للمادة الحادية عشر من الئحة النظام األساسي للمشروع ،فإن الجمعية العمومية
إلطعام " ما عدا الجمعية العمومية التأسيسية " تتكون من جميع األعضاء العاملين
الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا ألحكام هذا النظام  ،ومضى على عضويتهم عاما واحدا
على األقل  ،مع وجوب الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لالجتماع كل سنة هجرية
لمرة واحدة على األقل وذلك بعد مرور شهر واحد من تاريخ االنتهاء من تدقيق الحسابات
المالية  ،ويجوز دعوة الجمعية العمومية الجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة
لذلك .

لجنة " إطعــام الريــاض"

لجنة " إطعــام جــدة"

 • 1أ .خالد بن عبداللطيف الفوزان

 • 1أ .خالد بن عبداللطيف الفوزان

 • 2م .حسن بن محمد الزهراني

 • 2م .حسن بن محمد الزهراني

 • 3أ .أسامة بن يحيى فاللي

 • 3أ .أسامة بن يحيى فاللي

 • 4أ .فيصل بن عبدالرحمن الحميد

 • 4أ .فيصل بن عبدالرحمن الحميد

 • 5أ .دالل بنت عبداهلل السحيلي

 • 5أ .دالل بنت عبداهلل السحيلي

 • 6م .رائدة بنت محمد بن الدن

 • 6م .رائدة بنت محمد بن الدن

 • 7م .جواهر بنت حسن القرشي

 • 7م .جواهر بنت حسن القرشي

 • 8د .ناصر بن عوض اهلل أحمد السلمي

 • 8د .ناصر بن عوض اهلل أحمد السلمي

 • 9د .عماد بن عبدالقادر المهيدب

 • 9د .عماد بن عبدالقادر المهيدب

 • 10أ .إبراهيم بن عبداهلل السبيعي

 • 10أ .إبراهيم بن عبداهلل السبيعي

 • 11م /إحسان بن شكور أبو غزالة

 • 11م /إحسان بن شكور أبو غزالة

 • 12أ .صالح بن علي التركي

 • 12أ .صالح بن علي التركي

 • 13د .محمد بن عبد اهلل الراجحي

 • 13د .محمد بن عبد اهلل الراجحي

 • 14د .عبداهلل بن مرعي بن محفوظ

 • 14د .عبداهلل بن مرعي بن محفوظ
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الجوائز واالعتمادات
واألوسمة
 المركز األول على مستوى الخليج في برنامج
" أنا إيجابي" .

21

 من أفضل ثالث مشاريع على مستوى الشرق
األوسط في مسابقة كامبدن ألفضل مشروع
خيري في أبوظبي.
 الحصول على شهادة نظام تحليل المخاطر
ونقاط التحكم الحرجة (. )HACCP
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المهام والمسؤوليات

إدارة التشغيــل
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تعتبر هذه االدارة هي أحد أهم االدارات التنفيذية
في إطعام ،إذ يصب عملها اليومي في حفظ
زائد الطعام بالفنادق وقاعات األفراح وفي كل
المناسبات األخرى التي تستدعي وجود فريق
إطعام ،ولذلك تحظى إدارة التشغيل بعناية
اداري���ة خاصة م��ن قبل مجلس االدارة واالدارة
التنفيذية للمشروع.

األهداف:
اه��داف ادارة التشغيل تأتي طبقا أله��داف
المشروع والخطة االستراتيجية إلطعام
وال��ت��ي تتمثل ف��ي حفظ النعمة وإيصال
األطعمة الجاهزة والجافة للمستفيدين
ب��ص��ف��ة م��س��ت��م��رة ب��ع��د أن ي��ت��م تعبئتها
بالطريقة المالئمة وبمعايير تضمن جودة
المنتج وذلك حفاظا على صحة المستفيد
ومراعاة لخصوصية المجتمع.

تكمن مسؤولية هذه االدارة في ضمان تقديم منتجات
غذائية عالية الجودة طبقا للمواصفات المحلية والعالمية
ورغبات وتوقعات المستفيد ،فيما تبرز مهام هذه االدارة
المهمة فيما يلي:
• وضع وتنفيذ خطط وبرامج التتشغيل السنوية طبقًا
لألهداف االستراتيجية للجمعية.
• ضمان االلتزام بالمعايير العالمية لتقديم أفضل خدمة
لعمالء إطعام «المستفيدين».
• المشاركة في اختيار فريق التعبئة ،وتدريبه ،ومتابعته
لتقييم ادائه العام.

تطور إجراءات فريق التعبئة
• أصبح هناك  4فرق بدال من  2مما أضاف عمليات تعبئة في
مواقع أكثر وبشكل يومي.
• ترتيب عملية التخطيط بشكل أفضل  -منسقين إداريين.
• إدخال الكول سنتر تحت إدارة التشغيل.
• استحداث نماذج جديدة تبع الهاس.
• فريق التشغيل مرخص كمتداول غذاء معتمد من الهيئة
الملكية بالجبيل.
• معايرة الثالجات وأجهزة قياس الحرارة في أماكن معتمدة
للتأكد من دقة أجهزتنا.
• في السابق كان عدد المستفيدين غير دقيق ،صعوبة جمع
المعلومات ،استجابة المستفيد ،الدقة في النتيجة واآلن
تم استحداث قاعدة بيانات خاصة بإطعام للمسفيدين.
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يرجى ارسال الملف األصلي «نص»
ألن الصورة غيــر واضــح

إدارة التشغيــل
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٪7

• اعداد قاعدة بيانات محدثة تشمل االسر المستفيدة التي

359145

يان

• استعانت اإلدارة بشركة متخصصة لجمع اراء المستفيدين
من خالل استبيانات استطالعية.

شهد عام  1435هـ نموا جيدا في عدد الوجبات المحفوظة
إذ بلغ مجموع ما تم حفظه  699.168وجبة في كل من
المنطقة الشرقية والرياض .

ا6
٪1

رضا المستفيدين

معدل الوجبات

مقارنة بين وجبات إطعام
خالل السنوات الماضية

الرضا عن إطعام

ماذا تفعل بالطعام
الزائد من الوجبة
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إدارة التشغيــل

فنادق ٪5

المط

3

اعم ٪5

ال��م��ن��اس��ب��ات ال��خ��اص��ة تشمل
ال���ح���ف�ل�ات ال���خ���اص���ة ب��ال��م��ن��ازل
والمنتجعات والجامعات والعزاء
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ال

نسب الوجبات المعبأة
من مواقع الزيارت

مناسبات خاصة ٪60

وجبات إطعام خالل  1435هـ
الشهر
محرم  1435 -هـ
صفر  1435 -هـ
ربيع ( 1435 - )1هـ
ربيع ( 1435 - )2هـ
جمادى ( 1435 - )1هـ
جمادى ( 1435 - )2هـ
رجب  1435 -هـ
شعبان  1435 -هـ
رمضان  1435 -هـ
شوال  1435 -هـ
ذو الحجة  1435 -هـ
ذو القعدة  1435 -هـ
المجموع

الدمام الرياض األحساء إجمالي المناطق
14558
3184
11374
15710
2863
12847
21156
9653
11503
21511
8158
13353
21582
5653
396
15533
25306
8781
5456
11069
33157
8889
12019
12249
34842
9463
13027
12352
50873
2484
26317
22072
43975
7403
18797
17775
46172
3494
22655
20023
30303
4845
16128
9330
359145
74870 114795 169480

وحدة التعبئة المركزية  CPUالميزات:
• المهنية
• المركزية
• مراقبة العمل
• الخصوصية
• صحة
• تسهيل عملية التدريب
• ساعات محددة
• زيادة عدد الزيارات
• السرعة

• عدد موظفين أقل
• عدد سيارات أقل
• تسير جدولة األعمال
• سهولة التعبيئة
• وجبات متكاملة
• توفير الوقت والجهد
• تخفيض تكاليف النقل
• األمان
• الراحة

المعوقات
• تكاليف شراء األجهزة
• تكاليف عامل دائم في المطبخ
• ترخيص عمل 34/7

44%

توصيل الوجبات الحالي

مقارنة بين وجبات إطعام خالل السنوات
الماضية

29%

الدراسة أوضحت لنا االحتياج الفعلي للمستفيدين وآرائهم في
الوجبات المقدمة من "إطعام" ..وبالتالي خدمتهم بشكل
أفضل.

15%

(متوسط عدد األفراد  / 10-8واألغلبية العظمى أعمارهم )55-46

10%
2%

2%
أخرى

الكل

غذاء وعشاء

عشاء

غذاء

51%

استالم الوجبات الحالي

احتياج الوجبات الفعلي

16%

15%
13%

شهري

آخــر

38%

16%

16%

أخرى

أخرى

18%
11%

يومي

اسبوعي

 3مرات
يوميا

مرتين
يوميا

مرة باليوم

فطور
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إدارة الجــودة
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ف��ي ع��ام  1435ه��ـ ت��م إج���راء ع��دد  14تحليل
ميكروبيولوجي (شهريا) بشكل عشوائي
لعينات من وجبات إطعام من عدة فنادق وذلك
من خالل مختبرات معتمدة وقد أظهرت النتائج
خلو الوجبات من البكتيريا المسببة لألمراض
وأنها امنة لالستهالك البشري.

معـــــــــــــــــايير
الجـــــــــــــــــودة
واستخداماتها

30
شهد عام  1435هـ تطور إلجراءات عمل
فريق التعبئة ،وذلك على النحو التالي:
• أصبح هناك  4فرق بدال من  2مما أضاف عمليات تعبئة في
مواقع أكثر وبشكل يومي.
• انشاء وحدة التعبئة المركزية والتي تتيح تعبئة الوجبات
في مقر التعبئة بالدوحة وفيه استفادة من عامل الوقت
كي تنتهي عملية التعبئة بالوقت المناسب .
• استبدال مقياس الحرارة العادي اإللكتروني (أدق وأسرع
وأنظف).
• استحداث نماذج جديدة خاصة "بالهاسب".

خطوات تأمين الجودة لفريق التشغيل:
خضع فريق التشغيل للدورات التالية:
• دورة النظافة الشخصية لمتداولي األغذية (من خالل شركة
فحص)
• دورة سالمة األغذية والنظافة لمتداولي األغذية (من خالل
شركة مهمات)
• دورة معالج الغذاء سالمة األغذية (الهيئة الملكية ،الجبيل)
• دورات تنشيطية «سالمة األغذية والنظافة الصحية
وتعليمات العمل (نظام إدارة الجودة)»
• تم إرسال كافة فريق التشغيل ومسئول الجودة (عدد )41
لعمل الفحص الطبي للحصول على بطاقة الرخصة من
الهيئة الملكية بالجبيل.

إدارة االتصــال
والتســويق
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تعنى ادارة االت��ص��ال وال��ت��س��وي��ق ب��ط��رح كل
منتجات إطعام الى المجتمع والتواصل مع
جميع افراده وتسويق الدور الذي يقوم به وفق
خطط مدروسة بعناية لتشمل كافة الخدمات
االعالمية واالعالنية التي من الممكن ان تساهم
في إيصال رسالة المشروع للمجتمع  ،ولذلك
يرتكز عمل ه��ذه االدارة على صناعة هوية
اعالمية مختلفة للمشروع من خالل التواجد
عبر وسائل التواصل االجتماعي «”social media
والمشاركة بطريقة غير تقليدية في كل من
يوتيوب ،تويتر ،انستغرام ،فيس بوك.
وشهد حساب إطعام في تويتر خ�لال العام
الهجري الماضي نموا واضحا في الربع الثالث
والربع األخير ،إذ بلغت نسبة زيادة المتابعين ما
يقارب  40%قياسا بنسبة النمو في الربع األول
والثاني ،وهذا االرتفاع جاء ليتواكب مع الحمالت
التوعوية االلكترونية التي أطلقتها إطعام خالل
الربع األخير من العام الهجري المنصرم.

فعاليات متنوعة  ..وأصداء مرضية
وتتولى ادارة االتصال والتسويق مسؤولية االشراف على الفعاليات
المتنوعة التي تقيمها الجمعية في االماكن العامة  ،وتسويق
بعض الفعاليات للشركات  ،وتجهيز ملف الرعاية المالية لها ،
وكذلك وض��ع « رزنامة « المشاركات السنوية بما يتوافق مع
احتياجات الجمعية  ،وتقام ه��ذه الفعاليات غالبًا في األماكن
العامة والمجمعات التجارية وفي بعض الفعاليات الضخمة التي
تقيمها شركة ارامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية في
الجبيل وينبع  ،وشاركت إطعام في فعاليات متعددة شملت وفي
مقدمتها مهرجان ربيع الزهور بالجبيل  ،واليوم العالمي للغذاء
في مستشفى قوى األمن بالدمام ،واليوم الوطني في سايتك
بالخبر  ،والمشاركة في مباريات دوري عبداللطيف جميل بالتعاون
مع نادي الخليج.
كما شاركت إطعام الرياض في عدد من البرامج والمهرجانات ومن
ضمنها اقامة حملة « دام خيرك يا وطن « والتي تواكبت في اليوم
الوطني للمملكة  ،وكذلك المشاركة في معرض المسؤولية
االجتماعية بالرياض  ،وكذلك في معرض السمنة وال��غ��ذاء  ،إذ
عملت إطعام الرياض على نشر ثقافة حفظ النعمة لدى جميع
افراد المجتمع بمختلف فئاتهم ومكوناتهم  ،فيما سجلت إطعام
الرياض حضورا اعالميا مميزا من خالل التواجد عبر عددا من االذاعات
المحلية والقنوات الفضائية وكذلك عبر معظم الصحف المحلية
والمواقع االخبارية.

32

إدارة االتصال والتسويق

تواجد إعالمي رسمي
بثت إطعام ط��وال عام  1435هـ ما يقارب  18خبر صحفي
رسمي عبر وكالة االنباء السعودية وبعض الصحف والمواقع
االخبارية ،وتمركز النشر االعالمي في بداية السنة على
الجانب التسويقي  ،فيما ك��ان الظهور في الربع الثالث
واالخير يتمحور حول الجانب التشغيلي وزيادة عدد الوجبات
للمستفيدين.
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وبالنسبة للتلفزيون فقد سجلت إطعام حضورا جيدا ممثال
في التواجد عبر عدد من القنوات كان من ضمنها ظهور
األمين العام إلطعام االستاذ حمد الضويلع عبر قناة المجد
وحديثه عن انجاز إطعام في شهر رمضان ونجاح المشروع
في حفظ  16طن من الغذاء.

اتفاقيات التعاون
تدير ادارة االتصال والتسويق جميع مذكرات االتفاقيات مع
الفنادق والقاعات وكل الجهات الخارجية  ،وشهد عام  1435هـ
ابرام العديد من االتفاقيات مع جهات مختلفة كانت وال تزال
شريكة إلطعام في الكثير من البرامج  ،كما انظمت إلطعام
الكثير من الشركات والمؤسسات المهمة عبر العديد من
االتفاقيات المختلفة ومن ضمنها اتفاقية إطعام الرياض مع
األمانة العامة لدول مجلس التعاون  ،وهيئة السياحة واآلثار ،
اضافة الى العديد من الشركات والفنادق وقاعات األفراح التي
شكلت جزء مهم من نجاح مشروع حفظ النعمة وانتشاره
بين افراد المجتمع .

برنامج االستقطاع
نجحت ادارة االتصال والتسويق في تنفيذ
السنة األول��ى من برنامج االستقطاع
مع شركة المجدوعي ،وساهم هذا
البرنامج ف��ي اض��اف��ة م��دخ��ول إضافي
للجمعية ،فيما تم العمل على تجديد
ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج للسنة ال��ث��ان��ي��ة على
التوالي ومن ثم سيتم نقل الفكرة
لعدد من الشركات األخرى.

صورة تناسب الموضوع
 صور من التغطيات الخبرية مثال -أو صور من اتفاقيات التعاون
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شؤون الموظفين

إدارة الموارد البشرية
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قياسًا على االداء العامل إلطعام فقد سجل
معدل توطين الوظائف ارتفاعا جيدا مقارنة
مع عدد الموظفين بالعام الهجري 1434
ه��ـ ،إذ ك��ان اجمالي ع��دد موظفي إطعام
حتى نهاية  1435هـ  92موظفًا في مختلف
الفروع واالدارات واالقسام ،فيما بلغت نسبة
التوطين في إطعام حتى نهاية العام .٪62
وتقوم إطعام بمكافأة فريقها التطوعي
بشهادات رسمية تحسب فيها الساعات
التطوعية ،وهذا النوع من الشهادات يلقى
ترحيبا كبيرا من المتطوعين كونه يدعم
مستقبلهم األك��ادي��م��ي ف��ي الجامعات
والكليات من خالل احتساب ساعات التطوع

خصصت إطعام قسما خاصا لشؤون الموظفين لمتابعة
احتياجاتهم وتطبيق السياسات المهنية المتعلقة بهم
وتقديم الخدمات الوظيفية التي توفرها جميع الشركات
والمؤسسات ،وساهم وجود هذا القسم في حل الكثير
من االشكاليات المتعلقة سابقا  ،وهو ما أنعكس ايجابا
على اداء الموظفين بالفترة الماضية .

التدريب
عملت إطعام على تدريب موظفيها وتأهيلهم من خالل
العديد من ال��دورات التي تقام بين الفينة واألخ��رى  ،وتمت
االستفادة من بعض االتفاقيات التي تبادر في التدريب واقامة
بعض ورش العمل وال����دورات المتخصصة بالمسؤولية
االجتماعية وكذلك تطوير الكادر الوظيفي في جميع الفروع
و االدارات واألقسام  ،وعلى هذا األساس عمدت إطعام على
التدريب والتأهيل .

التوظيف
ي��ق��وم بتهيئة ال��وظ��ائ��ف وط��رح��ه��ا  ،وم���ن ث��م استقبال
المتقدمين واجراء المقابالت الشخصية لهم وفق متطلبات
ك��ل وظيفة م��ع م��راع��اة احتياجات العمل ط���وال العام
ومقارنتها بنسبة التوطين ودخولها ضمن برنامج نطاقات
 ،وبناء على كل ذلك نجحت إطعام في تقنين الوظائف
وتحديد احتياجاتها الوظيفية وفق دراس��ة شاملة لجميع

الشركات الداعمة
قامت إطعام بالتعاون مع ع��ددا من الشركات الداعمة
لمشروع حفظ النعمة وذلك من خالل االشتراك في برنامج
التوظيف المشترك بحيث تتم عملية تسجيل بعض
موظفي إطعام لدى تلك الشركات لتحقيق نسبة السعودة
المطلوبة للشركات على أن تتحمل مرتباتهم الشهرية
وأن يمارسوا عملهم في إطعام .
محمل الخليج
مطاعم السنبوك
شركة الكفاح القابضة
مجموعة العزاز القابضة

فريق التطوع  750 ..شمعة تضيء لآلخرين
حقق قسم التطوع حضورا مميزا على مدى  12شهر وذلك
من خ�لال مشاركة المتطوعين والمتطوعات مع جميع
فروع وادارات واقسام إطعام المختلفة وفي كافة مناطق
المملكة التي شهدت برامج وفعاليات عن حفظ النعمة ،
خصوصا في الدمام والرياض .
ويملك قسم التطوع في إطعام قاعدة بيانات تضم أكثر
من  750متطوع ومتطوعة ساهموا في إنجاح فعاليات
إطعام على جميع المجاالت والتخصصات وهو ما جعل فريق
إطعام التطوعي يضع له بصمة تختلف عن اآلخرين.
وساهم عدد كبير من المتطوعين  ،وفي الرياض على وجه
الخصوص بقيادة مجموعة من الفعاليات المميزة إلطعام
وايصالها للمجتمع بطريقة الئقة ومميزة وذل��ك في ظل
اقبال طالب وطالبات الجامعات على المشاركة والتواجد
ضمن برامج إطعام المتنوعة .
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مطلوب صورة درجة وضوح عالية
كيف تبني إطعام
مستقبلها؟
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بعد التصاعد المستمر ال��ذي شهده األداء
العام إلطعام وخطة التوسع التي تبناها
مجلس اإلدارة كان ال بد من إيجاد موارد ثابتة
تضمن استمرارية المشروع وتوفر مصاريفه
اإلدارية والتشغيلية بطريقة تتجه بالمشروع
إلى االستمرارية ومن ثم لالستدامة.

مستقبلنا
ُيبنى مستقبل إطعام على عدد من المشاريع التي يتم
انشائها في الوقت الحالي وفي مقدمتها مشروعي « الوقف
« و « المبنى الدائم للجمعية « وهما اللذان سيضمنان دخال
سنويا مستداما لتمويل هذا المشروع الكبير .
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وقف إطعام
اسم المشروع

سكن عمال استثماري

مسطح األرض

 9045م2

مسطح المباني

 17.497م2

تكلفة المشروع

 21.875.000ريال سعودي

مدة المشروع

 14شهر تبدأ من ( 2014/11/15م)

مكونات المشروع

عدد  2مبنى سكني (كل مبنى من أربع ادوار وكل دور  70غرفة  +الخدمات)

المقر الجديد
للجمعية
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قامت أم��ان��ة المنطقة الشرقية بتقديم
م��ن��ح��ة أرض ل��ب��ن��اء م��ق��ر ال��ج��م��ع��ي��ة في
المنطقة الشرقية  ،وبدأ العمل على وضع
اللمسات األولى للمشروع والذي سيحتوي
على وحدة تعبئة مركزية  ،ومكاتب ادارية
 ،وم��ح�لات استثمارية  ،وس���وف يساهم
هذا المشروع في توفير مداخيل اضافية
ومستدامة للجمعية ويمنحها المزيد من
االستقرار لبناء خططها طويلة المدى .
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