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لـأجـل أن تـبـقـى النعم بين أيدينا 
ويــبـيـت الــجـائـع مكتفيًا نحن هنا 

خيرات



،، خادم الحرمين الشريفين

حفظه الله

ولي العهد

حفظه الله

                            

أمير منطة الرياض (الرئيس الفخري لجمعية خيرات)

حفظه الله
           



،،
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السيُر نحو النجاح رحلة ال نهاية لها ، وسُر ذلك النجاح هو الثباُت على الهدِف ،،

من خالل تصفحكم لهذا التقرير سيكون بإمكانكم التعرف على تاريخنا وأبرز إنجازاتنا 
وكذلك االطالع على أحدث الخدمات واألنشطة التي نقّدمها. كما يتيح لكم هذا 
التقرير إلقاء نظرة عن كثب على القيم التي انتهجتها جمعيتنا منذ تأسيسها عام 
(1437 هـ)، والتي إنبثقت عن التزامنا الراسخ بدعم وتنمية العمل الخيري. إّن هذا 
في  قدمًا  للمضي  لها  الطريق  مهد  نفسها  على  خيرات  قطعته  الذي  االلتزام 
الجمعيات  أكبر  من  خيرات  لتصبح  سنوات؛  منذ خمس  المستمرة  نجاحها  مسيرة 
(47) حي في منطقة  1,803) أسرة موزعة عبر   ) يزيد عن  الخيرية حيث تضم ما 
الرياض.إننا نفخر دائما بكل ما حّققناه من إنجازات ونجاحات، ونسعى إلى مواصلة 
إلى مجموعة  أعيننا ومستندين  المستقبل نصب  التقدم والنمو واضعين  مسيرة 
الممارسات مع  الخيري وأفضل  للعمل  السليمة  المبنية على األسس  الركائز  من 
التركيز على تحقيق النمو المستدام. ومن هذا المنطلق فإننا نسّخر كافة إمكانياتنا 
مع  األساسي  رأسمالنا  هي  التي  و  فئاتها  بكافة  البشرية  كوادرنا  وتطوير  لدعم 
استمرار إلتزامنا الكامل تجاه مستفيدنا ومساهمينا والمجتمع الذي نخدمه. و ها 
الخيري؛ مختطين نهجًا  العمل  الريادة والتمّيز في  اليوم نواصل وضع معايير  نحن 

جوهره االستدامة وركيزته التطور والنماء لمواصلة مسيرة التقدم والنجاح.

رئيس مجلس اإلدارة
 أ. نورة بنت عبدالعزيز العجمي
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فهرس المحتويات

010203
أرقام واحصائياتاألهدافالرؤية والرسالة

040507
الحصاد االعالميالمشاريع والبرامجالبحث االجتماعي

0809
المواردالبشرية

12
الشركاء قياس األثر
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1

جمعية خيرات

االبتكار

رؤيتنا

التميز في العمل المؤسسي في حفظ النعمة وابتكار برامج 
توعوية مجتمعية بحلول عام ٢٠٢٤

رسالتنا

قيمنا

جمعية خيرية مشاركة في التنمية المستدامة بحفـظ فائــض 
واســاليب   أدوات  بأفضـل  للمــحتاجين  وإيصاله  النعمة 

ومعايير الجودة الصحية والغذائية

التميز1 2

السالمة الجودة3 4

المشاركة  الطموح5 6
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1

جمعية خيرات

2

أهدافنا

1
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

2

34

5
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أرقام واحصائيات

الوجبات
 1,655,777

اجمالي الوجبات المحفوظة من الجمعية

السالت الغذائية
2,767

عدد السالت التي تم توزيعها

األسر
275,967

األسر المستفيدة من الوجبات

المياه
 8,235

كرتون 

المستفيدين
 1,655,777

االفراد المستفيدين من الوجبات

الحجوزات
9,343

عدد الحجوزات التي تم جمع
فائض الطعام منها 

3

عدد االسر المستفيدة : 24,105

افطار صائم
144,767

الخضار والفواكة
 399,716

وجبة من الخضار والفواكة

اللحوم
63,548

وجبة

الرز
1,600

وجبة

التمور
 67,980

وجبة
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4

البحث اإلجتماعي

األسر
1,803

عدد األسر التابعة للجمعية

هدايا العيد
1,300

حقيبة شتوية 
5,030

عدد االسر المستفيدة : 280عدد االسر المستفيدة : 900

عدد االسر المستفيدة : 1880

الكوبونات
15,000

األحياء
47

عدد األحياء التي تم تغطيتها 
في مدينة الرياض
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المشاريع والبرامج

5

المشاريع

23
عدد المشاريع خالل عام

٢٠٢١

الداعمين

40
عددالداعمين لمشاريع الجمعية

الشركاء

37
عددا شركاء النجاح

الزيارات التوعوية

60
عدد الزيارات الميدانية التوعوية
 للتوعية بأهمية حفظ النعمة

المتطوعين

270
عدد المتطوعين التابعين للجمعية

المستفيدين

650
عدد المستفيدين من الزيارات

 الميدانية للجمعية في التوعية 
بحفظ النعمة

العضويات

29
عدد العضويات المسجلة 

بالجمعية

المبادرات

6
عدد المبادرات التطوعية 

برنامج لنحفظها
برنامج توعوي وتثقيفي لإلرشاد نحو السلوكيات والطرق الصحيحة 

لحفظ النعمة ووقايتها من الهدر وتعزيز ثقافة ترشيد استهالك النعمة
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6

المشاريع والبرامج

المبادرة
عدد 

المكانالهدفالمتطوعين

مبادرة توصيل 
االدوية

حفظناها فوجدناها

اليوم العالمي
 للسعادة

ورشة عمل الباحث 
االجتماعي

دورة تدريبية 
للمتطوعات 

5

2

15

8

15

بالمشاركة مع وزارة الصحة 
توصيل االدوية لمنازل المرضى

فرز وتغليف فائض
 الطعام

توزيع هدايا على أطفال 
االسر المستفيدة

ممارسة عمل الباحث 
االجتماعي واجراء مسح لألسر 

المسجلة لدى الجمعية

احياء الرياض

احدى
 المناسبات

احياء االسر المسجلة 
في الجمعية

احياء االسر المسجلة 
في الجمعية

احياء االسر المسجلة 
في الجمعية

عن بعد دورة (بعنوان دور الباحث 
االجتماعي في الجمعيات الخيرية)

جمع وفرز وتوزيع مالبس 61كسوة خيرات
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الحصاد االعالمي 

الجهات اإلعالمية
23

عدد  الجهات اإلعالمية 
المتعاونة مع وحدة اإلعالم 

األخبار والتغطيات
16

عدد األخبار الصحفية التي
 حصلت عليها الجمعية خالل العام

األفكار المطورة
7

عدد األفكار المطورة لحفظ 
النعمة الصادرة عن المجتمع

الترويج
74

عدد األفكار التطويرية 
لترويج ثقافة حفظ النعمة

المتابعين
19,533 18,600 عدد المتابعين في مواقع

 التواصل اإلجتماعي للجمعية 

تقارير إعالمية
13

عدد المواد الدعائية الصادرة من الجمعية 
في ترويج حفظ النعمة للمجتمع

نتيجة استطالع الرأي المجتمعي حول
 ثقافة المجتمع عن قضية حفظ النعمة

عدد األفكار التطويرية 
لترويج ثقافة حفظ النعمة

7

المحتوى اإلعالمي
1153

ثقافة حفظ النعمة
70%
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الموارد البشرية

األسر المستفيدة من وجبات المهرجانالوجبات المحفوظة من المهرجان

16,638
األسر

99,813
الوجبات

عدد المناسبات 

3,112
المناسبات

عدد الموظفين في االدارة 
التنفيذية للجمعية 

عدد الموظفين في الفرق
 الميدانية للجمعية

28
الموظف الميداني

16
الموظف اإلداري

عدد الساعات التدريبية

349
الساعات التدريبية

عدد الدورات والورش واللقاءات
لتأهيل وتدريب الموظفين

25
الدورات والورش

مهرجان الملك عبدالعزيز لالبل
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ثقة الداعمين

0

20

40

60

80

%100
100

%100
%97

%3

غير راضيراضي تماما

الخدمات
المقدمة

تحقيق األهداف
المرجوة

تحقيق التواصل 
الفعال

نسبة الرضا العامة

%99
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مع  التواصل  سهولة 
لطلب  الجمعية 
سيارة حفظ االطعمة

اثناء  المشرف  تعامل 
حجزسيارة  استقبال 
من  الفائض  جمع 

الطعام ؟

االلتزام  مدى 
والوقت  بالمواعيد 
علية  المتفق 
من  الفائض  الستالم 

تعامل الفريق الميداني 
الفائض  استالم  اثناء 

من الطعام ؟

مدى  ما  عام  بشكل 
خدمات  عن  رضاكم 
خيرات لحفظ النعمة 

80

60

40

مرضي جدا مرضي بشكل معتدلمرضي قليال غير مرضي

92%

95%

82%

12%

4% 4%

94%

4%
1%

8%

2%1%

94%

4%

1%1% 1%

رضا المستفيدين من خدمة 
حفظ النعمة من المناسبات
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رضا االسر المستفيدة

مدى  ما  عام  بشكل 
خدمات  عن  رضاكم 
خيرات لحفظ النعمة 

19%12%

1%

مع  التواصل  سهولة 
الجمعــــــية لــلــتسجيل 

واالستفسار

االلـــــــــتــــــزام  مـــــــــدى 
والــــــوقت  بالمواعيد 
عليــــــه  المــــــــتـــــــفق 

الستالم الوجبات

اثناء  السائق  تعامل 
تسليم الوجبات

الــــــــــوجــــبـــــات  جـــــــودة 
المقدمة من حــــــــــيـــــث 

الترتيب

مع  الجمعية  تفاعل 
المستفيدة  االســــــر 
المناسبات  خــــــــــــالل 

العامة واالعياد

80

60

40

73%

14%

51% 54%

25%
14%

24%

2%

10%

73%

66%
68%

18%11%

5%
3%

11% 17%
26%

7%
6%

11

مرضي جدا مرضي بشكل معتدلمرضي قليال غير مرضي



شركاء الخير والعطاء
(بكم صنعنا الفارق)

12
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SA1305000068200000733000
SA0980000501608010220543

SA6360100001695007112001

حسابات المشاريع

حساب الوقف

SA2280000622608010087771
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