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خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

يحفظه اهلل

صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع
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) المنطقــة الشــرقية أصبحــت منــارة للعمــل المجتمعــي 

ــذه  ــد ه ــد أح ــام« وهلل الحم ــة »إطع ــي، وجمعي النموذج

النمــوذج  قدمــت  فقــد   ، المشــرقة  اإليجابيــة  األمثلــة 

األمثــل للعمــل المتميــز فــي مجــال حفــظ النعمــة الــذي 

ــاج إليــه بالفعــل.( ــا نحت كن

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

 أمير المنطقة الشرقية
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صاحب السمو الملكي 
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

أمير المنطقة الشرقية
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يســيرا،  أمــرًا  االنجــاز  لــوكان 

ــا  ــت حياتن وطريقــً ممهــدًا لكان

ولكــن  باالنجــازات،  مليئــة 

األمــر يحتــاج إلــى ثقــة ، وبــذل ، 

 ، وأهــداف واضحــة   ، ومواصلــة 

للغايــات.  صحيــح  وســير 

خلــف كل إنجــاز أصحــاب همــم ، 

نســعى بــأن نكــون منهــم .

                                                                   
                          إطعام 2015
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ابتلينا في هذا الزمان باإلسراف , وما تقوم به إطعام عمل 

صالح ومن باب التعاون على البر والتقوى 

الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل ال الشيخ

مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء

حجم اإلنجاز في إطعام يعطي مؤشرات ايجابية عن 

تطور العمل الخيري وعن الريادة في حفظ النعم 

الشيخ عبداهلل بن سليمان المنيع

عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي
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قالوا عنا 

حفظ النعمة ثقافة اسالمية أصيلة ، وإطعام نجحت 

في أن تحولها إلى قناعة لدى المجتمع 

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

 أمير منطقة الرياض

النجاح الذي يتحقق لجمعية إطعام وباقي الجمعيات 

األخرى بالمملكة جاء ليجسد حقيقة مبدأ الشراكة الذي 

تتبناه وزارة الشؤون االجتماعية مع كل المبادرات الخالقة

معالي الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي

وزير الشؤون االجتماعية
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فــي الوقــت الــذي باتــت تشــكل فيــه 
كميــة الطعــام المهــدر فــي المملكــة 
هاجســا حقيقيــا للمجتمــع الســعودي 
المنغمــس بالعــادات والتقاليــد ، جــاءت 
للطعــام  بنــك  أول  تأســيس  فكــرة 
تجــارب  ليحاكــي  الســعودية  فــي 
وليســاهم   ، بالعالــم  الطعــام  بنــوك 
المهــدر  الغــذاء  نســبة  تقليــص  فــي 
الخيريــة  الجمعيــة  أتــت  ولذلــك   ،
للطعــام ) إطعــام ( لتســجل نفســها 
كأول مؤسســة اجتماعيــة متخصصــة 
بالطعــام وهدفهــا األساســي حفــظ 
  . النعمــة عبــر الغــذاء الغيــر ملمــوس 
إذ  البدايــة  كانــت  هـــ   1433 عــام  فــي 
عقــدت اللجنــة التأسيســية للمشــروع 
اجتماعهــا األول فــي محافظــة الخبــر 
أصحــاب  بحضــور  الســعودية  شــرق 
مجموعــة  وهــم  والمبــادرة  الفكــرة 
مــن أشــهر رجــال األعمــال بالمنطقــة 
، وتــم مــن خــالل االجتمــاع  الشــرقية 
بطريقــة  الفكــرة  طــرح  التأسيســي 
أعمــق مــع اســتعراض تجــارب العواصم 
بنــوك  فكــرة  تنفيــذ  فــي  العالميــة 
مســتمرة  مــداوالت  وبعــد   ، الطعــام 
، تــم اتخــاذ االجــراءات النظاميــة مــع 
الجهــات ذات العالقــة ، حتــى صــدرت 

، فتــم تشــكيل  الموافقــات الرســمية 
العموميــة  اإلدارة والجمعيــة  مجلــس 
بنــك  أول  مشــروع  أنطلــق  وهكــذا   ،
مــن  ليتخــذ   ، بالســعودية  للطعــام 

مدينــة الدمــام مقــرا رئيســيا لــه .
زائــد  حفــظ  علــى  إطعــام  وتعمــل 
ــادق  ــي الفن ــوس ف ــر ملم ــام الغي الطع
الكبــرى  األفــراح والمناســبات  وقاعــات 
مــن خــالل تعبئتــه عبــر علــب مخصصــة 
تغليفهــا  يتــم  ثــم  ومــن   ، بذلــك 
للمســتفيدين  مباشــرة  وإيصالهــا 
لهــذا  ومجهــزة  مبــردة  بســيارات 
الغــرض ، مــع مراعــاة تحقيــق الســالمة 
يتــم  التــي  الوجبــات  فــي  الغذائيــة 
 ، للمســتفيدين  وإيصالهــا  حفظهــا 
كمــا تعمــل إطعــام علــى نشــر ثقافــة 
حفــظ النعمــة مــن خــالل الفعاليــات 

 . إطالقهــا  يتــم  التــي  والمبــادرات 
خيريــة  جمعيــة  إطعــام  تعتبــر  و 
مســتقلة ، وتحمــل التصريــح رقــم ) 600 ( 
بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة ، ولعــل رقم 
مــع  ليتواكــب  جــاء  المميــز  التصريــح 
ومجلــس  التأسيســية  اللجنــة  طمــوح 
أن  اإلدارة والذيــن حرصــوا فعــال علــى 
تكــون ) إطعــام ( جمعيــة مختلفــة في 
ــون  ــوى والمضم ــي المحت ــيء ، ف كل ش

ومنتجاتهــا اليوميــة ، وهــذا مــا حــدث 
بالفعــل ابتــداء مــن تصميــم الشــعار ، 
ــار اللــون األخضــر الفرائحــي الــذي  واختي
 ، الجمعيــة  تخصــص  مــع  يتناســب 
باإلضافــة إلــى اعتمــاد التشــكيل اإلداري 
التنفيــذي والــذي تكــون فــي بدايــة األمــر 
ــور  ــل أن تتط ــط قب ــن فق ــن 10 موظفي م
المســؤوليات  وتكثــر  وتنمــو  األعمــال 
الرســميين  الموظفيــن  عــدد  ليصــل 
العامليــن فــي المشــروع إلــى أكثــر مــن 

  . 180 موظفــا وموظفــة 
الرابــع  عامهــا  تعيــش  التــي  إطعــام 
إلــى  واضــح  وبشــكل  تســعى  باتــت 
ــة  ــزات التنموي ــن القف ــر م ــق الكثي تحقي
مــن  مســتفيدة  القريــب  بالمســتقبل 
بهــا  تحيــط  التــي  النجــاح  عوامــل 
والمتمثلــة فــي مجلــس اإلدارة الداعــم ، 
وفريــق العامليــن والموظفيــن ، وقائمــة 
الشــركاء الذيــن يشــتركون معهــا  فــي 
ــن  ــك فم ــة ، ولذل ــظ النعم ــروع حف مش
المتوقــع أن يشــهد المســتقبل القريــب 
ومشــاريع   ، للتوســع  شــاملة  خطــة 
تثقيفيــة  وبرامــج   ، جديــدة  اســتثمارية 
مبتكــرة ، وعمــل ال يتوقــف فــي مجــال 

حفــظ النعمــة . 

مقدمة : 
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إطعام التي يعرفها الناس 
متخصصــة  ربحيــة  غيــر  مؤسســة  هــي 
حفــظ  األساســي  هدفهــا   ، بالطعــام 
رجــال  مــن  بمبــادرة  تأسســت   ، النعمــة 
المنطقــة الشــرقية بهــدف  أعمــال فــي 
عــن  وذلــك  الهــدر  مــن  النعمــة  حفــظ 
طريــق نقــل فكــرة بنــوك الطعــام فــي 
دول العالــم وتطبيقهــا بالمملكــة العربية 
تحفــظ  احترافيــة  وبطريقــة  الســعودية 
ــتفيد .  ــع والمس ــة المجتم ــا خصوصي فيه

الفكرة :
بــدأت عــام 1433 هـــ بمبــادرة مــن مجموعــة 
الشــرقية  المنطقــة  فــي  أعمــال  رجــال 
ــك  ــدر وذل ــن اله ــة م ــظ النعم ــدف حف به
عــن طريــق نقــل فكــرة بنــوك الطعــام 
بطريقــة  وتطبيقهــا  العالــم  دول  فــي 

. احترافيــة 

الرؤية:
فــي  عالميــً  الرائــدة  إطعــام  تكــون  أن 
توفيــر الطعــام المناســب للمســتفيدين 

احترافيــة. عمــل  منظومــة  عبــر 

الرسالة:
أطيــاف  بيــن  والتوعيــة  الشــراكة  ندعــم 
النعمــة  حفــظ  خــالل  مــن  المجتمــع 
الغــذاء  لتوفيــر  الخيريــة  المــوارد  وجــذب 
وتحقيــق  للمســتفيدين  المناســب 

. التكافــل  مفهــوم 

تــم تشــكيل أول مجلــس إدارة للجمعية 
بعــد اعتمــاد النظــام األساســي مــن وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة والــذي جــاء بعــد 
المتواصلــة  االجتماعــات  مــن  سلســلة 
والمهتميــن  التأسيســية  اللجنــة  بيــن 
بالعمــل االجتماعــي ، وبنــاء علــى ذلــك 
أول  تشــكيل  علــى  الموافقــة  جــاءت 
تولــى  والــذي  للجمعيــة  ادارة  مجلــس 
وتمويلــه  المشــروع  أعمــال  تأســيس 
كافــة  وتســهيل  عليــه  واإلشــراف 
ــة  ــي إعاق ــبب ف ــد تتس ــي ق ــات الت العقب

 . انطالقتــه 
للجمعيــة  األساســي  النظــام  ووضــع 

األهداف االستراتيجية للمشروع :
التوعية بأهمية حفظ النعمة

توزيــع الزائــد مــن الطعــام بأفضــل معاييــر 
الجــودة والســالمة العالميــة

خلــق فــرص عمــل جديــدة، تأهيــل وتدريــب 
عــدد مــن أبنــاء األســر المســتفيدة

علــى  المجتمــع  فئــات  كافــة  تحفيــز 
التطوعــي العمــل 

االرتقــاء بالعمــل الخيــري وتقديمــه بصــورة 
احترافيــة

الخاصــة  التنظيمــات  مــن  العديــد 
اإلقــرار  ضمنهــا  مــن  اإلدارة  بمجلــس 
واعضــاء  لرئيــس  الســنوية  بالرســوم 
المعاييــر  كافــة  ووضــع   ، المجلــس 
لجميــع  والتنظيميــة  والماليــة  اإلداريــة 
الئحــة  ترتيــب  الــى  باإلضافــة  األعضــاء 

 . العموميــة  الجمعيــة 
وشــهد الربــع األول مــن عــام 2015 انتخاب 
مجلــس اإلدارة فــي دورتــه الثانيــة ، حيــث 
ــض  ــروج بع ــد خ ــكيل الجدي ــهد التش ش
األعضــاء الســابقين ودخــول اعضــاء جدد 
المواقــع  فــي  تغييــرات  اجــراء  ومــع   ،

القياديــة برغبــة مــن اعضــاء المجلــس .
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مجلس اإلدارة

الجمعية العمومية واللجان التنفيذية:

األساســي  النظــام  الئحــة  اعتمــدت 
للجمعيــة ثالثــة هياكل تنظيميــة إلدارة 
عليــه  واإلشــراف  ومراقبتــه  المشــروع 
ــاكل  ــذه الهي ــل ه ــً ، وتتمث ــً وإداري مالي
والجمعيــة   ، اإلدارة  مجلــس  فــي 
فــي  التنفيذيــة  واللجــان   ، العموميــة 
المناطــق والتــي يتــم اعتمادهــا مــن 

. اإلدارة  مجلــس 
مــن  عشــر  الحاديــة  للمــادة  ووفقــً 
للمشــروع  األساســي  النظــام  الئحــة 
عــدا  )مــا  العموميــة  الجمعيــة  فــإن 
مــن  تتكــون  التأسيســية(  اللجنــة 
جميــع األعضــاء العامليــن الذيــن أوفــوا 
هــذا  ألحــكام  وفقــً  بالتزاماتهــم 
عضويتهــم  علــى  ومضــى   ، النظــام 
ــوب  ــع وج ــل ، م ــى األق ــدًا عل ــً واح عام
العموميــة  الجمعيــة  لعقــد  الدعــوة 
العاديــة فــي كل ســنة هجريــة لمــرة 
ــرور  ــد م ــك بع ــل وذل ــى األق ــدة عل واح
شــهر واحــد مــن تاريــخ االنتهــاء مــن 
ويجــوز   ، الماليــة  الحســابات  تدقيــق 
دعــوة الجمعيــة العموميــة الجتماعات 
غيــر عاديــة كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك.

مجلس اإلدارة في دورته الثانية :
 

عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان 
رئيس مجلس اإلدارة 

عبداهلل بن محمد الزامل
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

حمد بن محمد الضويلع
األمين العام 

فيصل بن صالح القريشي
أمين الصندوق

عصام بن عبدالقادر المهيدب
عضو مجلس اإلدارة 

طارق بن علي التميمي
عضو مجلس اإلدارة 

عبداللطيف بن عبداهلل الراجحي
 عضو مجلس اإلدارة 

عبداهلل بن علي المجدوعي
عضو مجلس اإلدارة 

سامي بن عبدالمحسن الحكير
 عضو مجلس اإلدارة 

سلمان بن محمد الجشي
عضو مجلس اإلدارة 

د . عقيل بن ناصر الطيار
عضو مجلس اإلدارة 

جاسم بن محمد الفرج 
عضو مجلس اإلدارة 

عصام بن عبداللطيف المال
عضو مجلس اإلدارة  

رئيس واعضاء لجنة إطعام الرياض

هشام بن عبدالعزيز الصغير                      د . محمد بن راشد الفقيه

م . عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى      د . ناصر بن عقيل الطيار

عبدالعزيز بن حمد الجميح                     عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

عادل بن عبدالعزيز القريشي                     عبدالعزيز بن محمد السبيعي

سالمة بن ملهي بن سعيدان      عبدالعزيز بن صالح الربدي

د . نواف بن بداح الفغم                     علي بن صالح العثيم

بندر بن خالد الحكير                                     ناصر بن عبدالرحمن الزامل

عبداهلل بن مطلق المطلق                     عامر بن عبدالرحمن البرجس

رئيس واعضاء لجنة إطعام جدة

خالد بن عبداللطيف الفوزان                   د . عبداهلل بن مرعي بن محفوظ

إبراهيم السبيعي                                   د . عماد بن عبدالقادر المهيدب

صالح بن علي التركي                                  إحسان بن صالح طيب

محمد بن عبداهلل الراجحي                  د . نصار بن عوض السلمي

م . حسن بن محمد الزهراني
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مركز رئيسي و 5  فروع  لحفظ الطعام

اســتطاعت إطعــام أن تنجــز خطــة التوســع خالل عــام 2015 كما تــم التخطيط لها 
مســبقا وذلــك مــن خــالل تدشــين فــروع الجمعيــة فــي كل مــن جــدة والقطيــف 
والجبيــل بنظــام التشــغيل التجريبــي ، فيمــا وضعــت الجمعيــة خطــة اســتراتيجية 
ــالق  ــً إط ــهد أيض ــا يش ــذي ربم ــام 2015 وال ــالل ع ــميا خ ــروع رس ــذه الف ــغيل ه لتش

فــرع الجمعيــة فــي محافظــة ينبــع غــرب المملكــة . 
وبعد افتتاح الفروع الجديدة في جدة 

والقطيف والجبيل أصبح إلطعام 
5 فروع بعد األحساء والرياض 
باإلضافة إلى المركز الرئيسي

 للجمعية في الدمام ، مما 
يعني ان الجمعية نجحت 

في تغطية المناطق الجغرافية 
الرئيسية بالمملكة ، 

وباتت تعمل على 
توسع نشاطها 

والوصول لمناطق 
ومدن أخرى 

والمساهمة بشكل 
جاد وفعال لحفظ النعمة من الهدر في 

مواقع مختلفة من المملكة .
 

الجمعية العمومية تنتخب مجلس اإلدارة 

بانتخــاب رئيــس واعضــاء مجلــس ادارة  قامــت الجمعيــة العموميــة إلطعــام 
الجمعيــة فــي دورتــه الثانيــة المســتمرة ألربــع ســنوات مقبلــة ، وذلــك مــن خــالل 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد فــي الرابع مــن ينايــر 2015 بفنــدق النوفيتيل 

ــام .  بالدم
وتســلم عبــداهلل الفوزان رئاســة مجلــس اإلدارة خلفــا للرئيس الســابق عبداللطيف 
الراجحــي فيمــا تــم انتخــاب 11 عضــوا مــن بيــن 30 شــخصية رشــحت نفســها 
للعضويــة  ، وضــم مجلــس إدارة الجمعيــة كل مــن : عبــداهلل الزامــل ) 25 صــوت ( 

الدمام
الجبيل

القطيف
جدةالرياضاألحساء

، عصــام المهيــدب ) 25 صــوت ( ، عبــداهلل المجدوعــي ) 25 صــوت ( ، عبداللطيــف 
الراجحــي ) 24 صــوت ( ، عبــداهلل الفــوزان ) 24 صــوت ( ، فيصــل القريشــي ) 23 صــوت 
( ، جاســم الفــرج ) 21 صــوت ( ، ســامي الحكيــر ) 20 صــوت ( ، طــارق التميمــي ) 19 

صــوت ( ، د . ناصــر الطيــار ) 18 صــوت ( ، و ســلمان الجشــي ) 16 صــوت ( .
وقــرر المجلــس تعييــن عبــداهلل الزامــل نائبــا لرئيــس مجلــس اإلدارة ، وفيصــل 
القريشــي أمينــا للصنــدوق ، واســتمرار معالــي نائــب وزيــر الصحــة حمــد الضويلــع 

ــة  . ــا للجمعي ــا عام أمين
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مجلس اإلدارة
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قرارات استراتيجية 
بعــد انتخــاب مجلــس اإلدارة الجديــد 
للــدورة الثانيــة ، صــوت أعضــاء الجمعيــة 
العموميــة إلطعــام علــى عــدد مــن 

ــي :  ــا يل ــا م ــي مقدمته ــرارات وف الق
اإلدارة  •  تمديــد فتــرة عمــل مجلــس 

مــن 3 ســنوات إلــى 4 .
وحــدات  مــع  للجمعيــة  مقــر  بنــاء    •

. المبنــى  فــي  اســتثمارية 
•  بنــاء الوقــف الخيــري ) ســكن عمــال 

اســتثماري ( بمدينــة الدمــام.
خدمــات  تقديــم  فــي  التوســع   •
إطعــام فــي جميــع مــدن المملكــة 
العموميــة. للجمعيــة  الرجــوع  دون 

الجوائز واالعتمادات واألوسمة 
شــهد عــام 2015 حصــول إطعــام علــى 
ــي  ــمة والت ــز واألوس ــن الجوائ ــد م العدي
الســابقة  لالعتمــادات  امتــدادا  تأتــي 
 ، الجمعيــة  عليهــا  حصلــت  التــي 
ومــن ضمــن الجوائــز واألوســمة التــي 
حققتهــا الجمعيــة خــالل 2015 مــا يلي  : 

•  جائزة المشاريع االجتماعية الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون – قطر 2015 
•  جائزة مجلة أربيان بيزنس كأفضل منشأة للمسؤولية االجتماعية بالمملكة – الرياض 2015

جائزة افضل مشروع خيري في ملتقى المسؤولية االجتماعية المستدامة للشركات – جدة 2015  •
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إدارة التشغيل
أهــم  مــن  واحــدة  اإلدارة  هــذه  تعتبــر 
اإلدارات التنفيذيــة فــي الجمعية ، إذ يرتبط 
عملهــا اليومــي بالمناســبات والحفــالت 
فــي  الطعــام  بحفــظ  يتعلــق  مــا  وكل 
والشــركات  األفــراح  وقاعــات  الفنــادق 
ــام  ــد طع ــا زائ ــة لديه ــازل وكل جه والمن
، ولذلــك تحظــى إدارة التشــغيل بعنايــة 
إداريــة فائقــة مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة 
بالمديــر  مباشــرة  وترتبــط   ، التنفيذيــة 

 . الشــرقية  إلطعــام  التنفيــذي 

األهداف :   
مطابقــة  التشــغيل  إدارة  أهــداف  تأتــي 
وخطتــه  المشــروع  أهــداف  مــع  تمامــً 
االســتراتيجية والتــي تتمثــل فــي حفــظ 
الجاهــزة  األطعمــة  وإيصــال  النعمــة 
ــتمرة  ــة مس ــتفيدين بصف ــة للمس والجاف
بعــد أن تتــم عمليــة التعبئــة بالطريقــة 
تضمــن  التــي  وبالمعاييــر  المالئمــة 
علــى  حفاظــا  وذلــك  المنتــج  جــودة 
صحــة المســتفيد ومراعــاة لخصوصيــة 

 . المجتمــع 

المهام والمسؤوليات :
التشــغيل  إدارة  مســؤولية  تكمــن 
غذائيــة  منتجــات  تقديــم  ضمــان  فــي 
للمواصفــات  طبقــا  الجــودة  عاليــة 
وتوقعــات  ورغبــات  والعالميــة  المحليــة 
المســتفيدين ، وتبــرز مهــام هــذه اإلدارة 

: التاليــة  النقــاط  فــي 

• وضــع وتنفيــذ خطــط وبرامــج التشــغيل 
ــة  ــداف الجمعي ــا أله ــنوي طبق ــكل س بش

ــتراتيجية . االس
العالميــة  بالمعاييــر  االلتــزام  ضمــان   •
ــام  ــالء إطع ــة لعم ــل خدم ــم أفض لتقدي

 .  ) المســتفيدون   (
• المشــاركة فــي اختيــار فريــق التعبئــة 
وتدريبــه ومتابعتــه لتقييــم ادائــه العــام . 

تطور إجراءات فريق التعبئة :
• بلــغ عــدد الفــرق التشــغيلية فــي إطعام 
إلــى 11 فريــق بــداًل عــن 4 ، ممــا يعنــي زيــادة 

عمليــات التعبئــة .
• ترتيــب عمليــة التخطيــط بشــكل أفضــل 

بوجــود منســقين وإدارييــن كثــر. 
• دخــول مركــز االتصــاالت تحــت مظلــة 
الوصــول  لتســهيل  التشــغيل  إدارة 

. للمناســبات 
واكثــر  جديــدة  نمــاذج  اســتحداث   •
فعاليــة خاصــة بتطبيــق نظــام »الهاســب« 

. الغذائيــة  للســالمة 
• تجديــد رخــص فريــق التعبئــة كمتــداول 
الملكيــة  الهيئــة  مــن  معتمــد  غــذاء 

 . بالجبيــل 
قيــاس  أجهــزة  و  الثالجــات  متابعــة   •
الحــرارة فــي أماكــن معتمــدة للتأكــد مــن 

دقــة العمــل .
المســتفيدين  بيانــات  قاعــدة  تحديــث   •
 . معهــم  والتواصــل   ، مســتمر  بشــكل 

وأخــرى  اســبوعية  إحصائيــة  تقديــم   •
المحفوظــة  الوجبــات  عــن  شــهرية 

. اإلعــالم  لقســم  وتقديمهــا 

رضا المستفيدين : 
أطلقــت إدارة التشــغيل وبالتعــاون مــع 
قســم اإلعــالم برنامجــا متكامــال لقيــاس 
رضــا المســتفيدين من خــالل تنفيــذ نماذج 
رســمية بهــذا الخصــوص وتوزيعهــا علــى 
المناســبات  فــي  إطعــام  معــارض  زوار 
اســتقبال  خــالل  مــن  وكذلــك   ، الكبــرى 
ــت  ــة » الدايرك ــر خاصي ــر عب ــات النظ وجه
مســج » فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــا  ــل معه ــم التعام ــات يت ، وكل المالحظ

ــريع .  ــل وس ــكل عاج ــتها بش ودراس

معدل الوجبات : 
شــهد عــام 2015 نمــوًا هائــاًل فــي عــدد 
تــم  بمــا  مقارنــة  المحفوظــة  الوجبــات 
تحقيقــه فــي 2014 ، إذ بلــغ مجمــوع مــا 
تــم حفظــه خــالل 2015 )1.246.765  ( وجبــة 
بمعــدل ارتفــاع بلغــت نســبته )  247 % ( عــن 

ــبقه .  ــذي س ــام ال الع

 وجبات
2015م

 % 247 
زيادة عن 2014م

انجاز تشغيلي وحصاد أوسمه 



22

الوجبات المحفوظة في 2015 ) مجمل ( 
م             الشهر                                  عدد الوجبات                                          االجمالي 

1             يناير                                  42.404     الربع األول                          193.233 
2            فبراير                                 60.513 
3            مارس                                 90.316 

4            إبريل                               81.575           الربع الثاني                         272.131 
5            مايو                                87.761 

6            يونيو                              102.795 
7            يوليو                              145.974          الربع الثالث                         414.166 

8            أغسطس                     145.909 
9            سبتمبر                             122.283 

10            أكتوبر                                 119.960          الربع األخير                         367.235

11            نوفمبر                         115.292 

12            ديسمبر                      131.983 

  1.246.765 اجمالي الوجبات المحفوظة في عام 2015 م                          
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حفل إطعام السنوي .. االحتفاء بمليون وجبة 
رعــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز – أميــر 
المنطقــة الشــرقية – حفــل إطعــام الســنوي لتكريــم الشــركاء والداعميــن الذيــن 
ــروع ،  ــس المش ــذ أن تأس ــة من ــون وجب ــظ ملي ــي حف ــر ف ــكل مباش ــاهموا وبش س
وحظــي الحفــل بحضــور رســمي وإعالمــي كبيــر جــدا تــوج جهــود كل مــن عمــل 

ــة .  ــظ النعم ــال حف ــي مج ــا ف ــعى لنجحاه ــة وس ــيس الجمعي ــى تأس عل

اتفاقيات تعاون على مدار السنة : 
ولعــل مــن األمــور التــي ســاعدت إطعــام فــي حفــظ هــذه الكميــة مــن األطعمــة 
حجــم االتفاقيــات التــي أبرمتهــا الجمعيــة مــع الجهــات ذات العالقــة خصوصــا 
ــة ،  ــة بالتغذي ــات المعني ــى الجه ــة ال ــراح إضاف ــات األف ــم وقاع ــادق والمطاع الفن
وهــذه االتفاقيــات ســهلت مهــام كثيــرة وجعلــت إطعــام تتواجــد بشــكل يومــي 
لتغطيــة الوجبــات العاديــة واالحتفــاالت ممــا أكســب إطعــام شــعبية بيــن أوســاط 

المجتمــع وجعلهــا مطلبــا فــي المناســبات . 

العام                                               الوجبات المحفوظة

108.259 وجبة 2012 م  الموافق 1433 هـ               

2013 م  الموافق 1434 هـ                      231.764 وجبة

2014 م الموافق 1435 هـ                      359.145 وجبة

1.246.765 وجبة 2015 م الموافق 1436 هـ                 

1.300.000 وجبة  متوقع حفظه في 2016 م–1437 هـ     

انجاز تشغيلي وحصاد أوسمه 
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االتفاقيــات التــي وقعتهــا إطعام 
منــذ التأســيس وحتــى نهاية 2051

أكثر من 80 اتفاقية تعاون عدد االتفاقيات 

الجهات التي تم التوقيع معها 
فنادق وقاعات افراح  •

مطاعم وشركات أغذية  •
مصانع ومصارف وبنوك  •

شركات عمالقة   •
جمعيات ومؤسسات خدمة مجتمع  •

مؤسسات صحفية وإعالمية  •
أندية رياضية وشبابية  •

جهات عسكرية  •
جامعات وجهات أكاديمية  •
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إدارة الجودة :

الجــودة  فريــق  إطعــام  إدارة  أولــت 
خــالل  مــن  بالغــة  أهميــة  بالجمعيــة 
ــات  ــر كافــة االحتياجــات والمتطلب توفي
التعبئــة  عمليــة  نجــاح  تكفــل  التــي 
اآلمــن  الطعــام  وايصــال  والتغليــف 
للمســتفيدين ، وبنــاء علــى ذلــك ســعى 
األســس  وضــع  فــي  الجــودة  فريــق 
التــي  الدقيقــة  المهنيــة  والمعاييــر 
تكفــل تقديــم الطعــام بأعلــى جــودة 
ممكنــة ، ومــن هــذا المنطلــق حصلــت 
الجمعيــة فــي العــام الماضــي علــى 
مــن  وغيرهــا   « الهاســب   « شــهادة 
الغــذاء  بجــودة  المختصــة  األوســمة 

 . وســالمته 
و فــي عــام 1435 هـــ تــم إجــراء 14 تحليل 
وبشــكل   ) شــهريا   ( ميكروبيولوجــي 
عشــوائي لعينــات مــن وجبــات إطعــام 
ــرات  ــر مختب ــادق عب ــن الفن ــدد م ــي ع ف
ــو  ــج خل ــرت النتائ ــد أظه ــدة ، وق معتم
المســببة  البكتيريــا  مــن  الوجبــات 
وجبــات  أن  يعنــي  ممــا  لألمــراض 

. البشــري  لالســتهالك  آمنــة  إطعــام 
تطوير وحدة التعبئة المركزية : 

ســاهمت عمليــة تطويــر وحــدة التعبئة 
أعمــال  تطويــر  فــي   CPU المركزيــة 
إطعــام التشــغيلية ممــا نتــج عــن ذلــك 
مليــون  حفــظ  فــي  الجمعيــة  نجــاح 
وجبــة مــن الطعــام الغيــر ملمــوس ، 
جلبتهــا  التــي  التحديثــات  وســاهمت 
ــن  ــر م ــر الكثي ــي تطوي ــدة ف ــذه الوح ه
ــات  ــك التحديث ــن تل ــن ضم ــال ، وم األعم

ــي : ــا يل م

المهنية                      المركزية                             الخصوصية

مراقبة العمل                      تسهيل عملية التدري         ساعات محددة للعمل

السرعة في اإلنجاز      عدد سيارات أقل             عدد موظفين أقل

تيسير جدول األعمال      تسهيل عملية التعبئة       وجبات متكاملة

توفير الوقت والجهد      تخفيض تكاليف النقل        األمان ، والراحة

احتفاء بانتاج وجودة
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أبــرز التحديــات التــي ســبقت تركيب 
: الوحدة 

• تكاليف شراء األجهزة
• تكاليف عمل دائم في المطبخ

لفريــق  الجــودة  تأميــن  خطــوات 
: التشــغيل 

• دورة النظافــة الشــخصية لمتداولــي 
تدريــب  شــركة  خــالل  مــن  األغذيــة 

 . متخصصــة 
والنظافــة  األغذيــة  ســالمة  دورة   •
ــركة  ــالل ش ــن خ ــة م ــي األغذي لمتداول

. متخصصــة  مهمــات 
• دورة معالــج الغــذاء وســالمة األغذيــة 

مــن الهيئــة الملكيــة بالجبيــل . 
• دورات تنشــيطية فــي ســالمة األغذيــة 
والنظافــة الصحيــة وتعليمــات العمــل ) 

نظــام إدارة الجــودة ( .
التشــغيل  فريــق  اعضــاء  إخضــاع   •
الفحــص  إلجــراء  الجــودة  ومســؤول 
بالجبيــل  الملكيــة  بالهيئــة   ( الطبــي 

إدارة العالقات العامة واإلعالم
تعنــى إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم 
بطــرح كل منتجــات إطعــام للمجتمــع 
تتناســب  التــي  بالطريقــة  وتســويقها 
مــع نشــاط الجمعيــة وأهدافهــا وفــق 
لتشــمل  بعنايــة  مدروســة  خطــط 
ــة  ــة واإلعالني ــات اإلعالمي ــة الخدم كاف
التــي مــن الممكــن أن تســاهم فــي 

إيصــال رســالة إطعــام للمجتمــع . 
الــى قســمين  اإلدارة  وتنقســم هــذه 

و   ،  ) وإعــالم   – شــركاء  عالقــات   (
يعمــالن بطريقــة متناغمــة ومتناســقة 
المرحلــة  مــع  تتناســب  وبطريقــة   ،
إليهــا  وصلــت  التــي  المتقدمــة 

 . الجمعيــة 
 ( بقســميها  اإلدارة  هــذه  وتتولــى 
عالقــات الشــركاء واإلعــالم ( مســؤولية 
التنســيق ومتابعــة الفعاليــات المتنوعة 
ــن  ــي األماك ــة ف ــا الجمعي ــي تقيمه الت
العامــة وتســويقها للشــركات ، ومــن 
،  باإلضافــة  الترويــج لهــا إعالميــا  ثــم 
الماليــة  الرعايــة  ملفــات  تجهيــز  الــى 
 ، التســويق   قســم  مــع  بالتنســيق 
ووضــع » الروزنامــة  » الســنوية لفعاليات 
الجمعيــة والدخــول فــي قطاعــات لــم 
يســبق للجمعيــة دخولهــا الســتهداف 

شــريحة جديــدة مــن المجتمــع .

في ضيافتنا : 
العــام  خــالل  إطعــام  اســتضافت 
الشــخصيات  مــن  العديــد  الماضــي 
وقفــوا  الذيــن  المهمــة  االجتماعيــة 
علــى مشــروع حفــظ النعمــة عــن قــرب 
ــرز الشــخصيات والوفــود التــي  ، ومــن أب
اســتضافتها الجمعيــة خــالل 2015 كل 

ــن :  م

الشيخ د . عائض القرني – الداعية المعروف   •

الشيخ صالح المغامسي  - الداعية المعروف   •

وفد جمعية حفظ النعمة بالرياض ) تحت التأسيس (   •

وفد جمعية حفظ النعمة بأبها ) تحت التأسيس (   •

رئيس واعضاء المجلس البلدي بمحافظة عنيزة  •

•  الشيخ عبداهلل ال منيع – عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي

خالد المالك – رئيس تحرير صحيفة الجزيرة   •

عبدالوهاب الفايز – رئيس تحرير صحيفة اليوم  •

الشيخ سعيد بن مسفر – الداعية المعروف   •

محمد البكر – الكاتب الصحفي والمعلق الرياضي السابق   •

خالد العلكمي – الناشط االجتماعي والمغرد المعروف   •

محمد البريك – العب نادي الهالل   •

احمد روزي – مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة   •

وفدا إعالميا من شركة أرامكو السعودية   •

وفود من مدارس المنطقة الشرقية على مدار السنة   •
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العالقات واالعالم
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اتفاقيات التعاون :  
وقعــت الجمعيــة خــالل العــام الماضــي أكثــر مــن 28  اتفاقيــة تعــاون فــي 
المركــز الرئيســي وباقــي الفــروع ، شــملت عــددا كبيــرا مــن الجهــات والمؤسســات 

القطاعيــن العــام والخــاص . 

المركز الرئيسي
 الدمام 

الفرع                    الجهة المتفق معها 

الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة ) كيل ( - تثقيف الغذائي 

شركة الصافي دانون لحفظ زائد الطعام ونشر الثقافة

الجمعية الخيرية لمرضى الزهايمر - لنشر ثقافة حفظ النعمة

البنك السعودي لالستثمار  - رعاية برامج 

البنك السعودي الهولندي - رعاية برامج

بنك البالد - رعاية برامج 

فندق موفنبيك الرياض - لحفظ النعمة 

جمعية النهضة النسائية لحفظ زائد الطعام  

جمعية الوفاء النسائية لحفظ زائد الطعام 

شركة دور لحفظ زائد الطعام

فندق سوفيتيل الحمراء جدة لحفظ زائد الطعام 

نادي األهلي الرياضي لنشر ثقافة حفظ النعمة

أمانة محافظة جدة لدعم مشروع حفظ النعمة

شركة الكفاح القابضة لدعم برامج حفظ النعمة

فندق راديسون بلو الخبر لحفظ زائد الطعام

فندق جولدن توليب الحمراء الدمام لحفظ زائد الطعام

فندق كورال الخبر لحفظ زائد الطعام

معهد الدراسات الفنية الجوية – القطاع الشرقي لحفظ زائد الطعام

شركة الرميح القابضة لدعم ورعاية برامج حفظ النعمة

نادي القادسية الرياضي لنشر ثقافة حفظ النعمة 

جامعة الدمام لتطوير أعمال مشروع حفظ النعمة 

شركة مهارة لدعم االستقدام والموارد البشرية 

شركة صافوال لرعاية برامج إطعام التشغيلية 

فندق كراون بالزا الخبر لحفظ زائد الطعام

الفرع                    الجهة المتفق معها 

الفرع                    الجهة المتفق معها 

إطعام 
الرياض 

إطعام 
جدة

اتفاقيات تعاون
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دخول القطاع الرياضي : 
عــززت الجمعيــة حضورهــا فــي قطــاع الشــباب والرياضــة خــالل العــام الماضــي 
ــة  ــت الجمعي ــث وقع ــام 2014 ، حي ــي ع ــج ف ــادي الخلي ــع ن ــة م ــة ناجح ــد تجرب بع
اتفاقيــات تعــاون جديــدة وشــاركت فــي فعاليــات وبرامــج شــبابية مهمــة وذلــك 

علــى النحــو التالــي : 
توقيع اتفاقية تعاون مع نادي القادسية الرياضي – الخبر .   •

توقيع اتفاقية تعاون مع نادي األهلي الرياضي – جدة  .   •
المشاركة كراع اجتماعي لدورة األلعاب الخليجية األولمبية – الدمام .   •

المشاركة كراع اجتماعي لدورة سبورتي الرمضانية األولى – الخبر .  •
المشاركة كراع اجتماعي لدورة سبورت يارد الرمضانية – الدمام .   •

المشاركة التثقيفية في افتتاح بطولة الخليج لرفع األثقال – الخبر  .  •

تسويق برنامج العضوية واالستقطاع  :
ســوق قســم التســويق فــي الجمعيــة لبرنامــج العضويــة واالســتقطاع وذلــك مــن 
خــالل تنفيــذ العديــد مــن البرامــج مــع الشــركات واألفــراد وهــو مــا جعــل إطعــام 
تســتقطب شــريحة جديــدة مــن أفــراد المجتمــع وإشــراكها ضمــن مشــروع 

حفــظ النعمــة . 
ــركة  ــع ش ــا م ــة اتفاقيته ــددت الجمعي ــد ج ــتقطاع فق ــج االس ــبة لبرنام وبالنس
المجدوعــي القابضــة لتعميــم هــذا البرنامــج علــى الموظفيــن ، وشــهد هــذا 
ــج  ــق ببرنام ــا يتعل ــا فيم ــركة ، ام ــل الش ــن قب ــر م ــع النظي ــال منقط ــج تفاع البرنام
العضويــات فقــد بلــغ اجمالــي االيــرادات مــن عضويــات الجمعيــة العموميــة خــالل 

ــال .  ــف ري ــي 327 ال ــام الماض الع

البيانات الخاصة بالعضوية واالستقطاع – قسم التسويق

اجمالي اعضاء الجمعية العمومية إلطعام    177 عضوًا

إيراد العضويات خالل عام 2015                                      327500 ريال

إيراد المبالغ المستقطعة 2015                                      25368 ريال
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فعاليات جديدة .. ومشاركات مبتكرة 
شــاركت الجمعيــة خــالل العــام الماضــي بفعاليــات متنوعــة شــهدت تجديــدا فــي التنفيــذ ، وابتــكارا فــي 

المضمــون ، ومــن ضمــن الفعاليــات التــي شــاركت فيهــا الجمعيــة مــا يلــي : 

اسم الفعالية                                 مقر الفعالية

حفل شركة شرق – الجبيل                    عائالت موظفي الشركة – الجبيل

مخيم روعة                                                     مركز التنمية االجتماعي – الدمام

حملة إطعام وبنك الرياض التوعوية   اجهزة الصرف اآللي – 15 يوم

ملتقى ألوان السياحي                                     الهيئة العامة للسياحة واالثار – الرياض

مؤتمر المواطنة المؤسسية                     ملتقى المواطنة المؤسسية – دبي

مؤتمر رواد حفظ النعمة                    غرناطة مول – الرياض

حملة نبيها تدوم – الظهران                    ارامكو السعودية

ملتقى ريادة األعمال 2015                    رواد األعمال – حائل

معرض الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة   مقر ) كيل ( – الرياض

مبادرة خير الشباب الرمضانية                   مبادرة تفاعلية في الخبر والدمام

مبادرة فريق مبادرون الرمضاني   توزيع 30.000 علبة في األسواق - الظهران

ملتقى القافلة النسائي                    شركة معارض الظهران – الدمام

مهرجان حكايا برعاية سمو أمير منطقة الرياض        الرياض

الحفل السنوي لرجال أعمال الرياض   غرفة الرياض

اسم الفعالية                                 مقر الفعالية

يوم الغذاء العالمي                                     مستشفى قوى األمن بالدمام

يوم التطوع العالمي                                     ارامكو السعودية

بطولة الخليج لرفع األثقال                    اتحاد رفع األثقال - مركيور الخبر

حملة نبيها تدوم – الخبر                    مهرجان الخبر السياحي - الكورنيش

الملتقى التوعوي األسري الثاني                    مركز حي الحزام الذهبي – توليب إن الخبر

مهرجان التراث واألسر المنتجة                    شاطئ الفناتير بالجبيل

ورشة عمل : فلينظر اإلنسان إلى طعامه   جامعة الدمام

معرض األعمال التطوعية                    الجامعة االلكترونية

عزاء أحداث القديح اإلرهابية                    فعالية تشغيلية لتوزيع الوجبات – القديح

عزاء أحداث العنود اإلرهابية                    فعالية تشغيلية لتوزيع الوجبات – الدمام

لقاء الثالثاء                                                      غرفة الشرقية

نعم لحفظ النعم – رمضان                    االتصاالت السعودية ) إعالنية (

لينوفو – رمضان                                     شركة لينوفو ) إعالنية (

يوم الغذاء العالمي                                     مستشفى الوالدة واألطفال

أمسية تجارب ناجحة في خدمة المجتمع    غرفة الشرقية

اليوم العالمي للطفل                                     الواحة داون تاون

فعاليات مبتكرة
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طعامنا ثروة .. الحملة األكثر رواجا 
مــن  واحــدة  إقامــة   2015 عــام  شــهد 
ــى  ــة عل ــالت التثقيفي ــر الحم ــم وأكب أضخ
مســتوى الجمعيــات الخيريــة ومؤسســات 
ــد  ــك بع ــة وذل ــع بالمملك ــة المجتم خدم
أن أطلقــت إطعــام حملــة ) طعامنــا ثــروة 
( ضمــن فعاليــات معــرض وملتقــى شــباب 
والــذي   2015 الشــرقية  أعمــال  وشــابات 
معــارض  فــي  الشــرقية  غرفــة  نظمتــه 
أميــر  ســمو  وتشــريف  برعايــة  الظهــران 

 . الشــرقية  المنطقــة 
تصميمــه  الــذي  إطعــام  ركــن  وحصــد 
أميــر  ســمو  إعجــاب  مبتكــرة  بطريقــة 
ــن  ــور الذي ــرقية وكل الحض ــة الش المنطق
زاروا ) طعامنــا ثــروة ( ممــا جعــل الركــن 
المعــرض  داخــل  كبيــرا  رواجــا  يحقــق 
وخارجــه ، وهــو مــا جعــل الجمعيــة تقفــر 
قفــزات تطويريــة غيــر مســبوقة فــي آليــة 

. واألركان  المعــارض  هــذه  مثــل  تنفيــذ 

الحصيلــة اإلعالميــة .. تواجــد تواكــب 
ــازات  ــع اإلنج م

ســجلت إطعــام حضــورًا جيدًا في وســائل 
ــن  ــك م ــي وذل ــام الماض ــي الع ــالم ف اإلع
تواكــب  الــذي  اإلعالمــي  التواجــد  خــالل 
مــع اإلنجــازات واألعمــال التشــغيلية ، حيــث 
تنــوع الحضــور اإلعالمــي للجمعيــة مــا بيــن 
الرقميــة  والصحافــة  الورقيــة  الصحافــة 
والقنــوات التلفزيونيــة واإلذاعــات المحليــة 
مواقــع  فــي  التواجــد  إلــى  باإلضافــة   ،
مشــروع  لدعــم  االجتماعــي  التواصــل 

إطعــام التثقيفــي . 

64 عدد المواد الصحفية  التي تم نشرها 

عدد المقاالت التي تناولت الجمعية ونشاطها             26

عدد اإلعالنات الصحفية المنشورة                         6

عدد المشاركات التلفزيونية                                     17

عدد المشاركات اإلذاعية                                     9

أكثر من 44.115 متابع عدد المتابعين – تويتر 

أكثر من          3539 متابع عدد المتابعين - انستغرام 

عدد األفالم الوثائقية التي تم تصويرها             3

عدد األفالم التي رعتها الجمعية                           1
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مجلة إطعام .. عدد أول .. وتدشين أمير  

بــن  نايــف  بــن  ســعود  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  دشــن 
عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية العــدد األول من مجلــة إطعام 
، حيــث أمضــى ســموه علــى غــالف العــدد األول للمجلــة والتــي 
ــص  ــي متخص ــاج صحف ــدث إنت ــا كأح ــة فصلي ــن الجمعي ــدر م تص
بالغــذاء والمســؤولية االجتماعيــة ، وســوف يشــهد الربــع األول مــن 

ــة .  ــن المجل ــي م ــدد الثان ــدار الع ــام 2016 إص ع

موقع  الكتروني بتقنية عالية 

متغيــرات  مــع  تماشــيا  االلكترونــي   موقعهــا  إطعــام  جــددت 
العصــر ، حيــث أصــدرت موقعهــا االلكترونــي المحــدث بأحــدث 
التقنيــات المســتخدمة فــي مجــال الخدمــة الرقميــة ليتواكــب 
مــع المرحلــة المتقدمــة التــي وصلــت إليهــا الجمعيــة فــي كافــة 
أن  متصفــح  ألي  ويمكــن   ، للمســتفيدين  المقدمــة  الخدمــات 
ســهلة  بطريقــة  بالجمعيــة  الخاصــة  المعلومــات  كل  يشــاهد 

وجذابــة . 

تطبيق إطعام .. يدعم الباقة اإلعالمية 

أطلقــت إطعــام تطبيقهــا علــى الهواتــف الذكيــة ليدعــم باقتهــا 
اإلعالميــة التــي تضــم مواقــع التواصــل اإلجتماعــي ، والموقــع 
االلكترونــي ، ومجلــة إطعــام الفصليــة ، ويأتــي التطبيــق الــذي بــارك 
إطالقــه ســمو أميــر المنطقــة الشــرقية ليتواكــب مــع المرحلــة 
ــل  ــة تواص ــهيل عملي ــال ولتس ــة واالتص ــال التقني ــي مج ــة ف المهم

ــة .  ــع الجمعي ــبات م ــاب المناس أصح
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إدارة الموارد البشرية :

فــي  البشــرية  المــوارد  إدارة  حققــت 
العــام  خــالل  جيــد  اداء  الجمعيــة 
تحســين  خــالل  مــن  وذلــك  الماضــي 
ــرص  ــر الف ــي وتوفي ــل الداخل ــة العم بيئ
المناســبة وتهيئــة قاعــدة  الوظيفيــة 
ــر  ــل وتوفي ــي الداخ ــتقرار اإلداري ف االس
كافــة االحتياجــات الوظيفيــة واإلداريــة 

 . واألقســام  اإلدارات  لمختلــف 
البشــرية  المــوارد  إدارة  وأنجــزت 
خــالل 2015 العديــد مــن األمــور وفــي 

 : يلــي  مــا  مقدمتهــا 
معتمــدة  عمــل  اليــة  توحيــد   •
الفــروع  جميــع  فــي  نماذجهــا  مــع 
•  اعتمــاد برنامــج إلدارة المــوارد 

ية لبشــر ا
دعــم الموظفيــن فــي صندوق   •

الشركات الداعمة : 

نظــرا لشــراكة إطعــام مــع شــركات 
برنامــج  تطويــر  تــم  الخــاص  القطــاع 
يقــوم  والــذي  المشــترك  التوظيــف 
بتســجيل بعــض موظفــي إطعــام لدى 
ــبة  ــق نس ــعيا لتحقي ــركات س ــك الش تل
ــى  ــركات عل ــة للش ــعودة المطلوب الس
أن تتحمــل تلــك الشــركات مرتباتهــم 

عدد موظفي إطعام حتى نهاية 2015

الشرقية   الرياض     جدة    الشركات   االجمالي

180                 66                 30                 33                51

شركة محمل الخليج                                           شركة مطاعم السنبوك

شركة مهارة لالستقدام                             شركة إساد لتأجير العمالة

مصنع العزاز ألوراق الكمبيوتر              مطبعة فهد العزاز

مستودع محمد عبداهلل العزاز للمواد الكيماوية        العزاز للخدمات التجارية

مؤسسة محمد عبداهلل العزاز للمقاوالت

علــى  والحصــول  البشــرية  المــوارد 
التوطيــن أجــور  مكافــأة 

مــن  الموظفيــن  بعــض  نقــل   •
إطعــام الــى شــركات داعمــة تحقيقــً 
الشــركات مــن  الوظيفــي  للدعــم 
ــركة  ــع ش ــات م ــع اتفاقي توقي  •
ــات  ــزاز للخدم ــتقدام والع ــارة لالس مه

يــة ر لتجا ا
انشــاء لجنــة حقــوق الموظــف   •
فــي  الوظيفيــة  البيئــة  لتحســين 

خــل ا لد ا
للموظفيــن  تدريبيــة  دورات   •
ــة  ــات الوظيفي ــف التخصص ــي مختل ف
الجمعيــات  منســوبي  تدريــب   •
الصديقــة مثــل  جمعيــة كنــف الخيرية 

الخيريــة ارتقــاء  وجمعيــة 

الشــهرية مقابــل أن يمارســوا أعمالهم 
فــي الجمعيــة ، وهــذه الشــراكة تــم 
بيــن  التعــاون  برنامــج  وفــق  تنفيذهــا 
وزارتــي العمــل و الشــؤون االجتماعيــة  .
فــي  إلطعــام  الداعمــة  والشــركات 
الجانــب الوظيفــي علــى النحــو التالــي : 

الداعمة
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فريــق إطعــام التطوعي .. مشــاركة 
وتكريم

ســاهم فريــق إطعــام التطوعــي فــي 
الفعاليــات  مــن  الكثيــر  تنفيــذ  إنجــاح 
قامــت  التــي  التثقيفيــة  والبرامــج 
 ، العــام  خــالل  بتنفيذهــا  الجمعيــة 
وذلــك مــن خــالل المشــاركة الحقيقيــة 
النعمــة  حفــظ  ثقافــة  نشــر  فــي 
للعمــل  النبيلــة  المبــادئ  وتكريــس 

 . المجتمــع  أفــراد  بيــن  التطوعــي 
للمشــروع  التنفيذيــة  اإلدارة  وكرمــت 
المشــاركين  المتطوعيــن  مــن  عــدد 

التخطيط والتطوير االستراتيجي :
الخطة االستراتيجية إلطعام : 

متخصصــة  إدارة  إطعــام  أسســت 
وقامــت   ، االســتراتيجي  بالتطويــر 
أعمــال  تطويــر  خطــة  بتقســيم 
زمنيــة  مراحــل  ثالثــة  إلــى  الجمعيــة 
 ، أخــرى  إلــى  مرحلــة  مــن  لالنتقــال 
تقييــم  خــالل  مــن  البدايــة  وكانــت 
ومــن  أهدافهــا  ودراســة  المنشــأة 
ثــم تحديــد توجهاتهــا االســتراتيجية 
وتحديــث لوائحهــا وانظمتهــا الداخليــة 
وتطويرهــا ومــن ثــم تطويــر الخطــة 
الخطــة  تنفيــذ  ودليــل  التســويقية 

 . للجمعيــة  االســتراتيجية 

شهادة االيزو 9001 :

ضمــن الخطــط التطويريــة للجمعيــة 
ــق  ــذ وتطبي ــي تنفي ــام ف ــرعت إطع ، ش
شــهادة نظــام إدارة الجــودة آيــزو 9001 
، حيــث تعاقــدت الجمعيــة مــع مــدرب 
لتولــي  البشــرية  بالتنميــة  متخصــص 
ــم  ــل ت ــف ، وبالفع ــذا المل ــؤولية ه مس
عقــد ورش عمــل متواصلــة مــع رؤســاء 
وكتابــة  المهــام  لتحديــد  االقســام 
العمــل  ويتــم   ، الوظيفيــة  الوصــوف 
والــذي  النظــام  تنفيــذ  علــى  حاليــا 
عنصــر  لتوفيــر  قــوة  عنصــر  ســيكون 
ــام  ــالت إطع ــة تعام ــي كاف ــودة ف الج

 . القادمــة 

الوظيفــي  الوصــف  نمــوذج  وتضمــن 
: كالتالــي  وجــاءت   ، واحــكام  شــروط 
مرشــدا  التوصيــف  هــذا  يعــد   •
ودليــاًل لمنســوبي القســم واالدارة فــي 

 . واتقــان  بجــودة  وظائفهــم  اداء 
هــو  التوصيــف  هــذا  يعــد   •
حقــوق  وحفــظ  للتقييــم  المرجــع 
. المنشــأة  و  القســم  منســوبي 
كتــب هــذا التوصيــف مشــاركة   •
بيــن الموظــف وادارتــه المباشــرة ومديــر 

. االدارة 
يســمح بإعادة وضــع التعديالت   •
علــى المهــام وطــرق تنفيذهــا لتفــادي 

 . االداء  وتطويــر  االخطــاء 
العــودة  الموظــف  علــى   •
لالستفســار عنــد الضــرورة الــى مرجعــه 
 . الغامضــة  المــواد  تعديــل  وطلــب 
مــن الناحيــة المثاليــة، ينبغــي   •
ســنويا  الوظيفــي  الوصــف  مراجعــة 
. ضروريــا  ذلــك  كان  كلمــا  وتحديثهــا 

مســتقبل إطعــام فــي 2016 .. كيــف 
ســيكون ؟

ــهده  ــذي ش ــتمر ال ــد المس ــد التصاع بع
 ، الجمعيــة  عمــل  فــي  العــام  االداء 
وخطــط التوســع والتنميــة التــي تبناهــا 
إنجــاز  مــن  بــد  ال  كان  اإلدارة  مجلــس 
وفــي  االســتثمارية  إطعــام  مشــاريع 
ومقــر  الســكني  الوقــف  مقدمتهــا 

الرمضانيــة  إطعــام  فعاليــات  فــي 
وذلــك مــن خــالل حفــل مبســط أقيــم 
تــم  بالدمــام  النوفيتيــل  فنــدق  فــي 
التطوعــي  الفريــق  شــكر  خاللــه  مــن 
إطعــام  فعاليــات  فــي  شــارك  الــذي 

 . الشــرقية  بالمنطقــة  الرمضانيــة 
وبلــغ عــدد فريــق إطعــام التطوعــي 
 1560 يقــارب  مــا  العــام  نهايــة  حتــى 
مختلــف  فــي  ومتطوعــة  متطــوع 

 . المملكــة  مناطــق 
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الجمعيــة وغيرهــا مــن المشــاريع التــي تضمــن اســتدامة المشــروع واســتمراريته 
ولهــذا تســارعت الخطــى إلنجــاز كل مــا تــم التخطيــط لــه فــي العــام الماضــي .

مشروع الوقف : 
ــس  ــوزان ورئي ــف الف ــن عبداللطي ــداهلل ب ــة عب ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــع رئي وق
ــام  ــف إطع ــر وق ــد تأجي ــل عق ــد الزام ــن محم ــداهلل ب ــة عب ــل للصناع ــركة الزام ش
الســكني لصالــح شــركة الزامــل للصناعــة بمباركــة ســمو أميــر المنطقــة الشــرقية 
، وجــاءت مراســم التوقيــع علــى هامــش حفــل إطعــام الســنوي والــذي تــم 
ــن  ــع األول م ــي الرب ــميا ف ــليمه رس ــروع وتس ــاز المش ــن إنج ــه ع ــن خالل ــالن م اإلع

ــام 2016 .  ع

بيانات مشروع وقف إطعام السكني

نوع المشروع                                 سكن عمال استثماري 

مسطح األرض                                 9045 متر مربع 

مسطح المباني                                 17497 متر مربع 

تكلفة المشروع                                21875000 ريال 

نسبة اإلنجاز                                       80 %

نظرة مستقبلية- اطعام 2016
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مشروع مقر إطعام:

فرغــت إدارة الجمعيــة مــن اســتخراج التصاميــم النهائيــة لبنــاء المبنــى الجديــد 
إلطعــام والــذي ســيتم انشــائه علــى األرض التــي منحتهــا امانــة المنطقــة 

ــريع .  ــام الس ــر الدم ــق الخب ــى طري ــة عل ــرقية للجمعي الش
وســوف يحتــوي المبنــى الجديــد علــى وحــدة تعبئــة مركزيــة ومكاتــب إداريــة 
وقاعــات متعــددة االســتخدام باإلضافــة الــى المرافــق الخاصــة بالجمعيــة ، 
ومــن المحتمــل أن يتــم العمــل ببنــاء المشــروع خــالل الربــع األول مــن عــام 2016 . 

إطالق 3 فروع في عام .. والتوسع مستمر 

شــهد عــام 2015 اضخــم عمليــة توســع منــذ أن تأسســت الجمعيــة وذلــك مــن 
خــالل إطــالق ثالثــة فــروع بنفــس العــام فــي كل مــن جــدة والجبيــل والقطيــف 
ــالل  ــع خ ــة ينب ــي محافظ ــة ف ــرع الجمعي ــالق ف ــى إط ــل عل ــم العم ــا يت ، فيم

الربــع الثالــث مــن 2016 . 
التشــغيل  بنظــام  والقطيــف  والجبيــل  جــدة  فــي  إطعــام  فــروع  وتعمــل 

  .  2016 عــام  خــالل  رســميا  تشــغيلها  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن   ، التجريبــي 
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