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 األهليةالنموذج الشامل لبيانات ا�جمعيات 
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 األهليةالنموذج الشامل لبيانات ا�جمعيات 

بيانات التواصل  –ب   

 بيانات التواصل 

 الوط�ي  العنوان إطعام    -جمعية بنك الطعام السعودي  

 املب�ى  رقم 6298

 الشارع  اسم عمرو بن العاص 

 املنطقة الشرقية 

 ال��  ا�حسام 

 املدينة الدمام

 الرمز ال��يدي  32222

 اإلضا�� الرقم  3553

 صندوق ال��يد  32222

 الهاتف 920008110

 الفاكس  -
http://saudifoodbank.com/  املوقع االلك��و�ي 
info@saudifoodbank.com  ال��يد االلك��و�ي 

https://ar-ar.facebook.com/Saudifoodbank/  (Facebook) 

https://www.instagram.com/saudifoodbank/ ( Instagram) 

https://twitter.com/SaudiFoodBank   (twitter) 

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

 ما�� حسابات وسائل التواصل االجت

 

 ) �عم      ( ) ال  ( اإل�شاء تحت وليس النموذج  �عبئة أثناء للدخول  وقابل  �عمل اإللك��و�ي املوقع

 ) �عم      ( ) ال  ( مفعل اإللك��و�ي ال��يد

 وامل�اتب  الفروع -ت

 ) �عم      ( ) ال  (  فروع؟ ا�جمعية لدى هل

 :ا�جمعية إدارة  تحت الفروع عدد -

 العنوان  اسم الفرع 
 ( ا�خر�طة)  املوقع ا�جغرا��

 

 اسم مدير

 الفرع

 الر�اض  إطعام فرع
 مركز بوليفارد الر�اض   -B1مكتب 

 13513 �� حط�ن، الر�اض -طر�ق االم�� تر�ي االول 

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

 
 محمد فرحان

 جدة إطعام فرع
 طر�ق املدينة املنورة –�� الفيصلية 

 7137مب�ى رقم 
https://goo.gl/maps/9TPoQFnhTnJZqb4Z8   فواز السو�د 

املب�ى   –منطقة الصناعات املساندة الثانية  -ا�جبيل   ا�جبيل إطعام فرع

 د  5مر�ع  –قسم ي  –اإلداري 
https://goo.gl/maps/y3bNEpfTZRB2  ام��ة املري 

 نايف الدوسري  https://goo.gl/maps/98DTgdCrcn8vCNEb8 36361 الهفوف –طر�ق امللك خالد  9274 االحساء  إطعام فرع

 

http://saudifoodbank.com/
https://ar-ar.facebook.com/Saudifoodbank/
https://www.instagram.com/saudifoodbank/
https://twitter.com/SaudiFoodBank
https://www.snapchat.com/add/saudifoodbank
https://maps.google.com/?q=24.750813,46.612808
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 األهليةالنموذج الشامل لبيانات ا�جمعيات 

 3. البيانات اإلدار�ة: أ. األعضاء املؤسس�ن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م  األعضاء املؤسس�ن 

 1 عبداللطيف بن عبدهللا الراج��

 2 عبدهللا بن عبداللطيف الفوزان

 3 عصام بن عبدالقادر املهيدب 

 4 عبدهللا بن ع�� ا�جدو��

عبدهللا املبارك الوليد بن   5 

 6 خالد بن عبدالرحمن ال���ي 

 7 صا�ح بن عبدهللا السليم 

 8 سليمان بن عبدهللا القا��ي 

 9 ابراهيم بن عثمان العمودي

 10 احمد بن سليمان املهيدب 

 11 احمد بن صا�ح الرماح

 12 بدر بن حامد العوجان 

 13 جمال بن ابراهيم ا�جاسم 

الضو�لعحمد بن محمد   14 

 15 خالد بن عبدالعز�ز ا�حمدان 

 16 خالد بن محمد القر�ي 

 17 سالم بن احمد الدي�ي 

 18 سعدون بن ز�د الشمري 

 19 صا�ح بن ع�� ا�حميدان 

 20 عادل بن ابراهيم ا�حيسن 

 21 عبدا�حسن بن عبدالعز�ز العفالق

 22 عبدالرحمن بن عبدالعز�ز الرويسان 

صا�ح الفوازعبدهللا بن   23 

 24 عدنان بن ابراهيم ا�حيسن 

 25 عصام بن عبداللطيف املال 

 26 ع�� بن سعد القحطا�ي 

 27 ع�� بن سليمان السيف 

 28 فيصل بن صا�ح القري��ي 

 29 محمد بن حمد ا�خميس 

 30 مسفر بن ع�� القحطا�ي 

 31 عبدهللا بن محمد الزامل 

 32 عبدهللا بن حس�ن القا��ي 

بن ع�� التمي�ي طارق   33 

 34 محمد بن عبدالعز�ز السنيدي 
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 األهليةالنموذج الشامل لبيانات ا�جمعيات 

مدرجة �� �جالت ا�جمعية ب. بيان بأعضاء ا�جمعية العمومية:  

: بيان بأعضاء مجلس إدارة ا�جمعية –ت   

 أسم العضو  #

 عبد اللطيف بن عبدهللا الراج�� 1

 معدي مسعود الهاجري  2

 خالد جمال العتي�ي 3

 طارق بن ع�� التمي�ي 4

 جاسم محمد الفرج 5

 فارس سعران الشمري  6

 محمد خالد العتي�ي 7

 وليد عامر الرميح  8

 مس�� مهدي ال معمر  9

 عبدالعز�ز إبراهيم النغي�� 10

 راشد عبدالرحمن القا��ي 11
 

 

 التنفيذي: املدير -ث

 املدير التنفيذي 

محمد الشوشان فيصل بن  االسم   

 ceo@saudifoodbank.com ال��يد االلك��و�ي 
 

 مدرجة �� �جالت ا�جمعية  :ا�جمعية �� املوظفون  -ج 

 ) �ا��           (    ) غ�� �ا��  با�جمعية: (   العامل�ن عدد
 

 ا�حوكمة و اإلدارة و اإلفصاح   -4

  أ. الهيئة اإلدار�ة و التنظيمات اإلدار�ة :

                    60إجما�� عدد أعضاء ا�جمعية العمومية:     العدد اإلجما��:  

 اجتماعات ا�جمعية العمومية: 

 تار�خ االجتماع  رقم االجتماع 

 2022سبتم��  7 االجتماع العادي – 10

 مجلس اإلدارة:-5

 لالئحة األساسية ل�جمعية   
ً
 عضو  11عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

 اعضاء 6ا�حد األد�ى ا�حقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة    

 الدورة الثالثةاإلدارة: دورة مجلس 

 

 مجلس اإلدارة 

هــ 9/6/1441 تار�خ تكو�ن مجلس اإلدارة ا�حا��  

هـ 9/6/1445 تار�خ ان��اء دورة مجلس اإلدارة ا�حا��  
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 األهليةالنموذج الشامل لبيانات ا�جمعيات 

 

 
 اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام: -6

 تار�خھ رقم االجتماع 

2022 يناير  26 1  األر�عاء 

   2022 يونيو  1األر�عاء  2

 2022 أكتو�ر  20ا�خميس  3

2022د�سم��  26األثن�ن  4  
 

 التنظيمات اإلدار�ة:  – 7

ائح:  –ب   اللو

 (�عم / ال)  اللوائح: 

 �عم الالئحة األساسية ل�جمعية ا�حدثة واملعتمدة 

 �عم واالجازات، وم�افأة ��اية ا�خدمة، وغ��ها توجد الئحة للموارد البشر�ة با�جمعية و�شتمل ع�� سلم األجور والرواتب، وامل�افآت، وال��قيات،  

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

 

 

 ال�جالت اإلدار�ة:  –ت 

 �ستخدم ا�جمعية ال�جالت التالية: 

 ال�جل 
هل �ستخدمھ  

 ا�جمعية (�عم/ال) 
 مالحظات

 ال�جالت اإلدار�ة

    ا�جمعية العمومية �جل العضو�ة �� 

    �جل اجتماعات ا�جمعية العمومية 

    �جل اجتماعات مجلس اإلدارة 

    �جل ال�جان الدائمة واملؤقتة

 ال�جالت الفنية 

   �جل النشاطات 

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

املساعدة كـ " سداد إيجار/ كفالة ترميم “، وتار�خ  ورقم هو�تھ، وجنسيتھ، ومجال 

املساعدة ونوع الدعم" عي�ي أو مادي، ومبلغ املساعدة، وطر�قة التسليم " شيك / نقد /  

(
ً
 تحو�ل / استالم إذا �ان الدعم عينيا
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 األهليةالنموذج الشامل لبيانات ا�جمعيات 

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

 �عم سياسة �عارض املصا�ح  

 �عم سياسة اإلبالغ عن ا�خالفات وحماية مقدمي البالغات 

 �عم سياسة خصوصية البيانات  

 �عم سياسة االحتفاظ بالوثائق و�تالفها 

 �عم سياسة جمع الت��عات 

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

 �عم سياسة مصفوفة الصالحيات ب�ن مجلس اإلدارة والتنفيذية 

 �عم سياسة التعامل مع الشر�اء املنفذين واألطراف الثالثة 

 �عم سياسة قواعد السلوك

 �عم سياسة إدارة املتطوع�ن

 �عم مؤشرات االشتباه �عمليات غسيل األموال وجرائم تمو�ل اإلرهاب  

 �عم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمو�ل اإلرهاب  

 اإلفصاح:  –ج 

 املفوض�ن بال�حب من أرصدة ا�جمعية هم:

 املنصب بمجلس اإلدارة  االسم 

 اإلدارةرئيس مجلس  عبد اللطيف بن عبد هللا الراج��

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  معدي بن مسعود الهاجري 

 أم�ن الصندوق  خالد بن جمال العتي�ي
 

 كيف يتم االفصاح عن الوثائق التالية 

 

    هل لدى ا�جمعية وحدة متخصصة �� إدارة املتطوع�ن؟

 يوجد   �عم

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

 7,255 1123 هيلة محمد ا�حف�� 

 

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

     وثائق التنظيم وا�حوكمة ا�خاصة با�جمعية 

     النموذج الشامل 

     املالية القوائم 

     سياسة ا�خصوصية واالحتفاظ بالوثائق واتالفها  

     أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

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

     اسم وعنوان وهاتف ال�خص املسؤول عن االحتفاظ ��جالت ووثائق ا�جمعية  

     التقر�ر السنوي  
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 األهليةالنموذج الشامل لبيانات ا�جمعيات 

 

 

 

 

 

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

 نوع العقار / االستثمار  

 اطعام السك�ي  مجمع

 مركز إطعام لألعمال

 مطبخ إطعام املركزي  

 مؤسسة إطعام للتجارة ( تحت التأسيس) 

 

 . ال��امج واأل�شطة:  8

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

د  تحقيق الت�افل االجتما�� بمفهومھ الشامل ، من خالل توف�� الدعم الغذائي املناسب للمستفيدين ، و�ناء التحالفات الفعالة �حفظ املوار 

 . الغذائية من الهدر

 األساسية:ما �� أهداف ا�جمعية وفقا الالئحة 

 تقديم الدعم العي�ي الغذائي لألسر املستحقة وذوي الدخل ا�حدود  .1

 تقديم املساعدة ملن يتعرضون للكوارث واملقبل�ن ع�� الزواج وفق األطر ا�حددة  .2

 املساهمة �� حفظ املوارد الغذائية من الهدر واالستفادة القصوى من زوائد األطعمة  .3

 ن خالل توف�� الغذاء املستدام للمستفيديناملساهمة �� تحقيق االمن الغذائي م .4

 ��جيع الدراسات والبحوث ال�ي تخدم أهداف ا�جمعية املتخصصة بمجال األغذية  .5

 افية �� القطاع غ�� الر��� � االبت�ار �� تقديم أحدث النماذج التشغيلية االح� .6
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 األهليةالنموذج الشامل لبيانات ا�جمعيات 

   بيان بال��امج واأل�شطة وا�خدمات ال�ي تقدمها ا�جمعية:

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

 إجما�� عدد املستفيدين   عدد املستفيدين 

 االفراد  االسر

21,016  أسرة  فرد  1,055,688    21,016 أسرة     
 

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

 .اإلدارة مجلس من عليھ والتوقيع واعتماده

 

ال��نامج  هل 

ضمن نظاق  

ا�خدمة  

 ا�جغرا�� 

 اإليرادات  املصروفات
إجما�� عدد  

 املستفيدين 
 نوع النشاط او ال��نامج  وصف لل��امج و ا�خدمات والنشاطات

 �عم
�� �جالت  

 ا�جمعية

�� �جالت  

 ا�جمعية
أسرة  21,016 

برنامج التأم�ن الغذائي للسالل الغذائية ،  

 لتلبية رغبات 
ً
املساهم�ن  صمم خصيصا

أفراد للمساهمة �� تقديم  من مؤسسات و

 الدعم الغذائي لذوي الدخل ا�حدود.

ت�افل إطعام (السالل  

 الغذائية)

 �عم
�� �جالت  

 ا�جمعية

�� �جالت  

 ا�جمعية
 نادي إطعام لألعضاء  عضو�ات املطاعم والفنادق  جهة  19

 �عم
�� �جالت  

 ا�جمعية

�� �جالت  

 ا�جمعية

1,055,688 

 مستفيد  

وجبات طازجة يتم تنفيذها بناء ع��  

 ت��عات املساهم�ن 
 وجبات إطعام 

 �عم
�� �جالت  

 ا�جمعية

�� �جالت  

 ا�جمعية

دعم عام ألعمال 

 ا�جمعية 
 

 استقطاعات التطبيقات الرقمية 

باركود فود (التطبيقات  

 الرقمية )

 �عم
�� �جالت  

 ا�جمعية

�� �جالت  

 ا�جمعية

دعم عام ألعمال 

 ا�جمعية 
ت��عات األفراد عن طر�ق املساهمة برسالة 

 نصية ع�� شر�ات االتصاالت 
 SMS الت��ع من خالل رسائل

 �عم
�� �جالت  

 ا�جمعية

�� �جالت  

 ا�جمعية

دعم عام ألعمال 

 الت��ع ببا�� الهلل بالشراكة مع أسواق الهاي�� ماركت  ا�جمعية 

 �عم
�� �جالت  

 ا�جمعية

�جالت  �� 

 ا�جمعية

دعم عام ألعمال 

 ا�جمعية 
استقطاعات من املطاعم واملقا�� لدعم 

 أعمال ا�جمعية

برنامج دعم املطاعم  

 واملقا��


