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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 2020ملخص تقرير العام 
 2021وقرارات وخطط المجلس للعام 

 
 

 
 السادة أعضاء مجتمع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية المحترمين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 ومراجعتها وتحليلها، حسب جداولها المقررة 2020بحمد هللا اجتماعات نهاية العام  تتم

،  ارتيستكفي كل عام ميالدي لمناقشة واتخاذ القرارات فيما يخص مجتمع الطهاة، 
 . 2021إبريل إلى شهر  2020وامتدت فترتها من شهر أكتوبر 

 

 األعضاء المشاركين في االجتماعات: 
 
 ة المجتمع.أعضاء مجلس إدار - 1
 النشطين.  رؤساء ومستشاري المناطق- 2
 للشؤون ذات العالقة بالبرامج الطهوية.  أعضاء من المنظمات الطهوية الدولية- 3
 

 :نقاط التركيز في االجتماعات هي 
 أوال: القيم والمبادئ

 
السعودية على تبني القيم والمبادئ  يةيشدد مجتمع تطوير طهاة المملكة العري

الحسنة والعمل على تهذيب وتطوير الذات ونقل الخبرة ضمن المجتمع  واألخالقيات 
 المتخصص والعام. 

نحن نعتز بخططنا لتطوير خبراتنا المهنية والعلمية والثقافية والنمو ضمن مجتمع مبادر  
 ينمو باستمرار.

وليصنع للحاضر بيئته الخصبة الثرية بالمهارات والعقول المتخصصة والمتقدمة والمنافسة  
ن أقرانها مهنيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا لتصميم مستقبل نامي ومتقدم مبني ضم

على الكوادر المهنية المحلية المتميزة بإنتاجها وأعمالها الخالقة والمؤثرة القادمة من  
 موروثها الثقافي المادي والالمادي.

 
الوالء والطاعة لخادم نحن في مجتمع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية، نجدد 

ونعد أهلنا ومجتمعنا أن   الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
 .2030نكون خير عون لتحقيق أهداف ورؤى المملكة الحالية والمستقبلية 
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ن المجتمع واألعضاء والعاملين تطوعياً على خدمة شؤ ارتيستكإن أعضاء مجتمع 

المشاركين بكل حب وعطاء وشغف كلهم يدركون أن العمل مع الجماعة بروح الفريق  
 هو أساس األداء األفضل لنا جميعا.

وقد أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وانهم من خيرة الطهاة أصحاب الوفرة، حملوا 
 ل واإلخالص فيه. جميعا على عاتقهم أمانة العم

ورسموا طريق النجاح لمجتمعنا، فلوال تضافر جهودكم أيها السيدات والسادة وتعاونكم 
 واخالصكم لما حققنا أي نجاح أو تقدم.

فأقبلوا منا عبارات الثناء البسيطة التي ال توفيكم حقكم لكنها تعبر لكم عن مدى 
 افتخارنا بالعمل مع فريق شغوف ناجح مثلكم. 

 
 

في طريق النمو، ونعلم تماماً أن العمل الجماعي  اً درب نيرم جيدا أن المعرفة تنحن نعل
هو القدرة على العمل معاً برؤية مشتركة وأن هذا يمنحنا القدرة على توجيه اإلنجازات 
الفردية باتجاه األهداف، ذلك هو الوقود الذي يسمح للناس العاديين بتحقيق نتائج غير 

 عادية.
نا نستطيع أن ننجز القليل جدا، لكن معا يمكننا أن نفعل الكثير، وندرك نعلم أننا بمفرد

جيدا أن الموهبة تجعلك تفوز باأللعاب، لكن العمل الجماعي يجعلنا نحصد البطوالت،  
ونعي أنه عندما نكون معا هذه هي البداية، والبقاء معا هو التقدم، والعمل معا هو  

 النجاح.
ائج جهد مشترك لكل فرد فيها، والشيء الجميل في ألن اإلنجازات المنظمة هي نت

العمل الجماعي هو أن اآلخرين دائما يكونون بجانبك ويفوزون معك، األفراد تلعب اللعبة  
لكن الفريق يتغلب على الصعاب، ونحن نعيد التذكير أن سلوك كل فرد يتوقف عليه  

 مصير جميع الفريق.
 

 ثانياً: األهداف والرؤى
 

 ارتيستكع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية تنفيذ خطة سوف يواصل مجتم
االستراتيجية لتحقيق أهدافها وطموحاتها، والتي تريد تكوين وتطوير مجتمعات طهويه  

متخصصة نشطة ومتطورة لتمرير الخبرة في مختلف جوانب التخصص والتخصصات ذات  
األفراد والكيانات السعودية  العالقة، وتنمية وخلق بيئة معرفية تطويرية خصبة لتنمية 

المتخصصة، والمنافسة باأليدي والعقول المبدعة والمنتجة للمنافسة دوليا ضمن 
 .مختلف فئات التخصص
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 2020-قرارات المبادرات ثالثاً: 
 

 :تم إصدار القرارات العامة التالية

 التعامل مع الجائحة 
تأمين راعي صحي -1  

 خالد إدريس الطبي مجمع عيادات محمد أحمد 
تأمين العيادة اونالين -2  

 عيادة أونالين مع الدكتور محمد أحمد إدريس 
تأمين راعي قانوني  -3  

 شبكة خبراء الخليج للمحاماة 
تأمين محامي اونالين -4  

 مع سعادة المحامي وديع فيصل بنجابي
 

 تحويل البطولة لمسارات سحابية وإيقاف التنافس العملي.
 تنفيذ البرامج المقررة واستمرارية العمل بمنهج جديد. إعادة جدولة خطط 

 

 أندية المناطق واالنشطة 
تنشيط نادي مجتمع طهاة الرياض وتسجيل خمسة وعشرون عضو نشط. -1  
وتسجيل خمسة أعضاء نشطين.  تأسيس نادي مجتمع المدينة المنورة-2  
دينة المنورة متعيين رئيس نادي مجتمع طهاة ال-3  

ديوليالشيف يوسف   
تحضير تأسيس نادي مجتمع طهاة جازان. -4  
تسجيل عضوية مسؤول تنشيط طهاة المنطقة الجنوبية  -5  

 مسؤول تنشيط طهاة المنطقة الجنوبية حسين حسن خبراني.
تفعيل خطة األنشطة المشتركة بين القطاعات المتعاونة والمجتمع. -6  

 .2020إعالن انتهاء منافسات أندية ارتيستك للعام -7
 إحصاء وتحديد نقاط الترقي ألعضاء المجتمع.-8
 . 2020بدء تفعيل نادي مجتمع المدينة المنورة منتصف العام -9

 تفعيل ترتيبات تنشيط المنطقة الجنوبية والشرقية. -10
إنشاء نادي التغذية الصحي الثقافي ليصبح عدد أندية الطهي المتخصصة خمسة  -11

 . 2020خالل العام 
 .المدربين الطهوين في المجتمعرفع عدد -12
 .عن بٌعدتفعيل حقيبة المشاركات -13
 البدء بتنفيذ أنشطة نادي الخبة. -14
 . (WICS) استمرارية دعم لجنة التعليم ولجنة األبحاث والتطوير -15
للطهاة -16 الدولية  اللجنة  في  عضوا  الصغار،  الطهاة  لجنة  رئيسة  عضوية  تسجيل 

 ((WICSهي االسالمية الصغار في اتحاد منظمات الط
تنشيط لجنة الطهاة الصغار برئاسة الشيف دارين السدة وتسجيل اثنا عشرة    -17

 عضو تتراوح أعمارهم ما بين تسعة إلى ثمانية عشر عاما.
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لجنة حالل    -18 في  للمجتمع  ممثالً  إيناس خضري  الشيف  العضو  تسجيل  اعتماد 
 . (WICS) الدولية في

 بعد المتخصصة في المجتمع. تنشيط برامج التعليم عن  -19
اعتماد إستراتيجية لجنة التعليم الدولية في اتحاد منظمات الطهي اإلسالمية.    -20

(EDU) 
ولجان -21 اندية  في  الرمادي  الفريق  والمسجلين ضمن  المستجدين  عدد  إجمالي 

 المجتمع هو اثنان وثمانون عضو. 
مجتمع للعمل على حفظ  تكوين فريق متخصص مكون من نخبة الطهاة في أندية ال-22

 التراث الطهوي. 
 
 

 خالل الجائحة  قرارات نافذة من الرئيس
 ترشيح النائب األول والمثل الدولي

 
تعيين الشيف عالء داوود القائم بأعمال األمين العام سابقاً، نائباً أول وممثالً  •

 لمجلس إدارة المجتمع في المنظمات واللجان الدولية.   
ترشيح الشيف محمد فاروق مسؤول شؤون األعضاء سابقاً، للقيام بمهام   •

 التنفيذي.  ويسجل ضمن سجالت أعضاء مجلس إدارة المجتمع ,األمين العام
 توكيل مهام شؤون األعضاء إلى الشيف هيفاء عبد الهادي مديراً لشؤون األعضاء •

 التنفيذي.  وتسجل ضمن سجالت أعضاء مجلس إدارة المجتمع بالتزكية،
 
 

 كما تم اإلعالن عن الترقيات التالية: 
مجتمع   • نادي  رئيس  مهام  توكيل  األداء  ومستوى  المعايير  على   ارتيستك بناء 

 . 2021ي بدأ من العام لويالمنطقة الغربية الى الشيف يوسف د - المدينة المنورة
بناء على المعايير ومستوى األداء ترقية الشيف أريج عبد هللا فتح الدين إلى       •

بدأ من العام   التخصص )مأكوالت المنطقة الغربية(شيف تنفيذي خبير في مجال  
ويحق لها التنفيذي  وتسجل ضمن سجالت أعضاء مجلس إدارة المجتمع    2021

         التصويت.
عين الشيف معتز بنتن مسؤول الموارد  بناء على المعايير ومستوى األداء ت •

ويسجل ضمن سجالت أعضاء مجلس   2021بدأ من العام  البشرية في المجتمع
 التنفيذي.  إدارة المجتمع

 . (EDUتعيين األستاذ عاصم جان مسؤوالً عن تنشيط لجنة التعليم الدولية) •
 

   2021مواعيد اإلعالن عن برامج 
بجانب رؤساء األندية واللجان بإعادة تقييم سوف يقوم النائب األول واألمين العام  •

 وتجديدها.  وتوزيع عضويات األندية
 سيتم إعادة قرأه كتاب العضوية في مجتمع ارتيستك وبحث خطط تطويره.  •
سيتم إعادة تقييم المستوى المهني والحرفي في مجاالت فنون وعلوم الطهي  •

 قنوات المجتمع.لجميع أعضاء المجتمع، حسب جداول سيتم اإلعالن عنها عبر 
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2020المبادرات واالتفاقيات   
مبادرة إفطار رمضان -1  

وتوزيع أكثر من الفان   وشركة ساديا إطعام بنك الطعامتنفيذ وجبات رمضانية بالتعاون مع 
 وخمسمائة وجبة إفطار صائم.

 
اتفاقيات متعددة في مجال االستشارات المتخصصة مع عدد من الجهات الخاصة  -2

 والحكومية. 
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٢٠٢٠خالل الجائحة( العام )بطولة   
 

وهي:  عدد األندية المشاركة في البطولة هو خمسة أندية  
 األخباز والحلويات األول 

 نادي الجزارة الثاني 

 النادي الصحي الثقافي  الثالث

 نادي فنون المطبخ السعودي الرابع

 نادي فنون التقديم  الخامس 

 
 

تم ايقاف المنافسات العملية واعتماد حساب نقاط منافسات األنشطة عن بعد مثل  
األبحاث المتخصصة والنشاطات التي تم االنتهاء منها قبل الجائحة وبعض المبادرات 

 التي شارك فيها منتسبي األندية.
 

 عدد األنشطة  المشاركينعدد األعضاء   عدد الساعات  المجتمع

2020 4944 52-60 204 

2019 2640 80-95 57 

 
 نتائج البطولة كانت على النحو التالي: 

 
مجموع نقاط   أفضل نادي  المركز

النادي خالل  
 2020العام 

مجموع عدد    
مهام النادي  
خالل العام 

2020 

مجموع عدد  
ساعات عمل  
النادي خالل  

 2020العام 

 2457 68 +100 800 األخباز والحلويات األول 

 985 69   750 نادي الجزارة الثاني 

 238 37   490 النادي الصحي الثقافي  الثالث

 814 16   425 نادي فنون المطبخ السعودي الرابع

 450 14 +100 75 نادي فنون التقديم  الخامس 

  4944 204   2540 أداء المجتمع  إجمالي 
 PBC - 2019نقطة النادي البطل   100

 FPC - 2019 - نقطة الشيف البطل 100

 
 

أعلى عدد   أنشط ثالثة أعضاء   أفضل رئيس 
ساعات عمل لكل  

 عضو 

 أفضل بحث متخصص 

 أماني منكابو  405 هيفاء عبد الهادي  معتز بنتن

بحث وصفي مقارن ألنواع    300 هيا المسعري  

الحليب، مصادره، فوائده  

 واستخداماته
 276 جيهان الحوت   
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         إدارات األندية  المستفيدين 

         الخامل  األنشط  المجتمع  

         PBC FPC العام و الخاص 

             
النشاط خالل  

         عن ُبعد  العملية فترة الوباء 

 المبادرات  
الدورات 

         واالجتماعات 
لبنك  إنتاج وجبات 
 وجبة2500 الطعام

مع شركاء  
         المجتمع 

              

         الرياض جدة   المدن األنشط 

  
المدينة  
         مكة المكرمة  المنورة

              

   جوائز المجتمع  جوائز مستحدثة 
Culinarian Researcher 

Award Most Active Chef Heroes Club   

   النادي البطل  أنشط طاهي  الباحث الطهوي جائزة 

     PBCنادي األخباز والحلويات  الشيف هيفاء عبدالهادي  الشيف أماني منكابو 

بحث وصفي مقارن ألنواع الحليب،  
 مصادره، فوائده واستخداماته  

        

Hero Member Best Club President   

   أفضل رئيس نادي  العضو البطل     

   الشيف معتز بنتن  أحمد بن راشد     

            

            

              

              

              

             

            

             

              

              

              

              

 
, وذلك لتداعيات الجائحة. 2021الجوائز واحتفالية التسليم تم تأجيلها إلى العام    

 على جميع األعضاء مراجعة رؤساء انديتهم لمعرفة تفاصيل نقاط البطولة والخطط العامة 
 .انتهى

050100150200250

األداء العام

0246

عدد المناطق

األندية المتنافسه

أندية تحت التأسيس

المدن النشطة

2020-2019نتائج 

2020 

2019 


