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لـأجـل أن تـبـقـى النعم بين أيدينا 
ويــبـيـت الــجـائـع مكتفيًا نحن هنا 

خيرات
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خادم الحرمين الشريفين

حفظه الله

ولي العهد

حفظه الله

                            

أمير منطة الرياض (العضو الفخري لجمعية خيرات)

حفظه الله
           



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مناكبها..  في  الساعين  ُخطى  ُتكتب  الحياة  رحلة  في 
الطبيب  منهم  ويكون  العالم،  الناس  من  فيكون 
لدروب  الله  كتب  لذا  والتاجر..  واألستاذ  والمهندس 
السديدة،  الرؤية  ذوي  بخطى  إال  تقترن  ال  أن  المجد 
والعزيمة األكيدة من صناع الحضارة ومشيدي أركانها، 
فقط بأمثال هؤالء َيعـُمـر الله األرض ومن عليها لتستقر 
البدايات  هي  اإلنسان.وكما  بظاللها  ويستقر  الحياة، 
دومًا صغيرة، وكما هو الغرس يبدأ ببذرة، فهاهو اليوم 
ثمار  النعمة  لحفظ  خيرات  بجمعية  فيه  نقطف  الذي 
غرسنا المبارك ذاك قد آن أوانه، لنتوج وإياكم رحلة نجاح 

على دروب المجد لعام 2019م
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االبتكار الطموحالمشاركةالجودةالسالمةالتميز

حفظ النعمة و وقايتها من الهدر

إبراز دور العمل التطوعي في خدمة المجتمع

خلـــــق فــــــــرص عمل بالجمعية

توعية المجتمع ونشــر ثــقافة حفظ النعمة

التخفيف على الشريحة المستهدفة ومحاولة القضاء على الفقر

أهدافنا

قيمنا

رؤيتنا
التميــز فــي العمــل المؤسســي فــي حفــظ النعمــة وابتــكار 

برامج توعوية مجتمعية بحلول عام 2024

رسالتنا
جمعيــة خيريــة مشــاركة فــي التنميــة المســتدامة بحفـــظ 
أدوات  بأفضـــل  للمــــحتاجين  وإيصالــه  النعمــة  فائــــض 

واســاليب  ومعايير الجودة الصحية والغذائية

123456



الثالجات 
39

عدد الثالجات التابعة للجمعية

السيارات 
23

عدد السيارات التابعة للجمعية

أرقام واحصائيات

2

خيرات
لحفظ النعمة

األسر
 676,216 

األسر المستفيدة من الوجبات

الخضار والفواكة
1,090,867

الكمية المقدرة من امانة منطقة 
الرياض لجمعية خيرات بالكيلو

الوجبات
1,806,105

الوجبات المحفوظة من الجمعية

المناسبات
14,848

عدد المناسبات التي تم جمع
فائض الطعام منها 

سالت رمضانية
673

عدد السالت التي تم توزيعها
خالل شهر رمضان

هدايا العيد
520

عدد الهدايا التي تم اعدادها 
وتوزيعها لعيد الفطر المبارك

أضحية
2000

عدد االضاحي التي تم توزيعها 
على االسر المستفيدة

إفطار صائم
1157

عدد الوجبات المقدمة إلفطار 
الصائمين خالل شهر رمضان



البحث اإلجتماعي
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األسر
740

عدد األسر التابعة للجمعية

حقيبة مدرسية
375

عدد الحقائب المدرسية التي تم
 توزيعها بمناسبة بدايةالسنة 

الدراسية

كسوة شتوية 
3013

عدد الكسوة الشتوية التي
 تم توزيعها على االسر 

األحياء
42

عدد األحياء التي تم تغطيتها 
في مدينة الرياض

المشاريع والبرامج

المشاريع

21
عدد المشاريع خالل عام

٢٠١٩

وقف خيرات
تم بحمد الله شراء واكتمال وقف خيرات خالل عام ٢٠١٩ م

الداعمين

20
عددالداعمين لمشاريع الجمعية

االسر

 676,216 
عدد  االسر المستفيدة من 

مشاريع الجمعية

6,735,000 ريالتكلفة الوقف



المشاريع والبرامج

4

الزيارات التوعوية

91
عدد الزيارات الميدانية التوعوية
 للتوعية بأهمية حفظ النعمة

المدارس

26
عدد الزيارات الميدانية التوعوية

 لمدارس منطقة الرياض

الجامعات

9
عدد الزيارات الميدانية التوعوية 

للجامعات الحكومية 
في منطقة الرياض

المتطوعين

520
عدد المتطوعين التابعين للجمعية

المستفيدين

6110
عدد المستفيدين من الزيارات

 الميدانية للجمعية في التوعية 
بحفظ النعمة

العضويات

95
عدد العضويات المسجلة 

بالجمعية

برنامج لنحفظها
برنامج توعوي وتثقيفي لإلرشاد نحو السلوكيات والطرق الصحيحة 

لحفظ النعمة ووقايته من الهدر وتعزيز ثقافة ترشيد استهالك النعمة



المشاريع والبرامج
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حملة بركة

Giving is a door to blessings
عــطــائــك بــاب الــبــركـــة

المبالغ
 30,484 

الوجبات
2,090

مبلغ الدعم من الحملةعدد الوجبات خالل الحملة



التسويق
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ابرز الشراكات المجتمعية

الشركات الغذائية 

42
عدد اإلتفاقيات لكل من القاعات 

والفنادق لحفظ الفائض من الطعام

القاعات والفنادق

19
عدد اإلتفاقيات لكل من الشركات

 الغذائية لحفظ الفائض من الطعام

الشراكات المجتمعية 

26
عدد الشراكات المجتمعية لكل من

 الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية 
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الحصاد االعالمي 

الجهات اإلعالمية

٤٠
عدد  الجهات اإلعالمية 

المتعاونة مع وحدة اإلعالم 

عدد األخبار الصحفية 
التي تم نشرها

عدد األخبار الصحفية 
التي تم نشرها

األخبار والتغطيات

١١٤

٢١٧

عدد األخبار الصحفية التي
 حصلت عليها الجمعية خالل العام

المتابعين
١٨,٧٠٠ ١٧,٤٠٠ عدد المتابعين في مواقع

 التواصل اإلجتماعي للجمعية 

اإلعالميين

١٢
عدد  المتعاونين اإلعالميين

 مع الجمعية 

١٨,٧٠٠
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تم تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات في مجاالت شتى منها :

الموارد البشرية

األسر المستفيدة من وجبات المهرجانالوجبات المحفوظة من المهرجان

23,238
األسر

436,443
الوجبات

عدد الموظفين في االدارة 
التنفيذية للجمعية 

الموارد البشريةالجودة والتطوير  سالمة الجودة الغذائية

تطوير الذاتمهارات السكرتارية

عدد الموظفين في الفرق
 الميدانية للجمعية

41
الموظف الميداني

22
الموظف اإلداري

التطوع

مهرجان الملك عبدالعزيز لالبل



شركاء النجاح
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هذا ونسأل الله االخالص والقبول
 والتوفيق والسداد في القول والعمل

 اللهم تقبل صالح العمل وتجاوز عن السيئات 


