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السادة  /أعضاء الجمعية العمومية وشركاء النجاح
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
م ــع نهاي ــة الس ــنة المالي ــة للع ــام  ،2018يس ــرني ونياب ــة ع ــن كاف ــة أعض ــاء اإلدارة العلي ــا ومنس ــوبي الجمعي ــة الخيري ــة
للطعـــام «إطعـــام» أن نتقـــدم لكـــم بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر علـــى كل الدعـــم الـــذي وجدتـــه الجمعيـــة مـــن قبلكـــم،
والت ــي كان له ــا األث ــر الواض ــح ف ــي اس ــتكمال قص ــة النج ــاح الت ــي بدأته ــا إطع ــام ف ــي حف ــظ النعم ــة م ــن اله ــدر.
وباإلشـــارة إلـــى قـــرار معالـــي وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة رقـــم ( )49783والصـــادر بتاريـــخ (1440/03/11ه)
والمتضم ــن تعيي ــن مجل ــس إدارة مؤق ــت لتس ــيير أعم ــال الجمعي ــة ،فق ــد كان لزامــاً عل ــي أن أكت ــب كلم ــة مجل ــس اإلدارة
للع ــام  ،2018ألتق ــدم م ــن خالله ــا بجزي ــل الش ــكر والتقدي ــر للس ــادة أعض ــاء مجل ــس اإلدارة بع ــد انته ــاء الفت ــرة النظامي ــة
ألعم ــال ال ــدورة الثاني ــة للمجل ــس ،وألرح ــب أيضــاً بالس ــادة أعض ــاء مجل ــس اإلدارة المؤق ــت ال ــذي تول ــى المهم ــة ف ــي
منتص ــف الرب ــع األخي ــر م ــن الع ــام.
إن المتغي ــرات اإلداري ــة والمالي ــة والتنظيمي ــة الت ــي ش ــهدتها «إطع ــام» ف ــي الع ــام  2018ج ــاءت لتؤك ــد م ــدى ق ــدرة
الجمعي ــة وكفاءته ــا العالي ــة لمواجه ــة تل ــك التحدي ــات ،ف ــي واح ــدة م ــن أكث ــر قص ــص التح ــدي واإلص ــرار ف ــي قط ــاع
التنميـــة االجتماعيـــة.
لق ــد ضرب ــت «إطع ــام» وه ــي تواج ــه انخف ــاض حج ــم اإلنف ــاق عل ــى القط ــاع غي ــر الربح ــي مث ــاالً حي ـاً للعم ــل المؤسس ــي
الممنه ــج ،فق ــد ش ــهد الع ــام  2018حف ــظ  3,924,113وجب ــة م ــن اله ــدر و  699,413س ــلة غذائي ــة اس ــتفادت منه ــا 2,448
أس ــرة دع ــم ذل ــك تنوي ــع أدوات التس ــويق الحدي ــث.
أم ــا ال ــكادر الوظيف ــي العام ــل بالجمعي ــة فق ــد أثب ــت بأن ــه كان وم ــا زال وس ــيظل -إن ش ــاء الل ــه -ه ــو حج ــر الزاوي ــة ف ــي
كل نج ــاح يتحق ــق للجمعي ــة ،فل ــكل الزم ــاء جزي ــل الش ــكر واإلمتن ــان.
إنن ــا الي ــوم وم ــع انته ــاء الس ــنة المالي ــة لع ــام  2018نطوع ــي عامــاً حافــاً بالمنج ــزات ،لنس ــتقبل عامــاً جدي ــد ،ب ــرؤى
جدي ــدة ،وطم ــوح مختل ــف ،وبظ ــروف تس ــتدعي مواجه ــة تحدياتن ــا القادم ــة بمزي ــد م ــن اإلص ــرار والثب ــات .إطع ــام مقبل ــة
عل ــى نجاح ــات قادم ــة ف ــي الع ــام الق ــادم - 2019إن ش ــاء الل ــه  -فالطم ــوح يكب ــر أكث ــر م ــن أي وق ــت مض ــى.
وتقبلوا أطيب تحية ،،،
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الجمعية الخيرية للطعام إطعام
الرؤية
أن تكــون إطعــام الرائــدة عالميــاً فــي توفيــر الطعــام المناســب
للمســتفيدين مــن خــال منظومــة عمــل احترافيــة.

الرسالة
دعــم الشــراكة والتوعيــة بيــن أطيــاف المجتمــع مــن خــال حفــظ النعــم
وجــذب المــوارد لتوفيــر الغــذاء المناســب للمســتفيدين وتحقيــق
مفهــوم التكافــل االجتماعــي.

األهداف االستراتيجية للمشروع
¿نشر الوعي في المجتمع حول أهمية حفظ النعمة.
¿مكافحة االسراف الغذائي ومحاربة هدر الطعام.

التعريف بالجمعية

¿توزيــع الزائــد مــن الطعــام وايصالــه للمســتفيدين بأعلــى معاييــر
الجــودة والســامة الغذائيــة.
¿تحفيــز العمــل التطوعــي ،واتاحــة الفرصــة للشــباب الســعودي
لاللتحــاق بالبرامــج التطوعيــة.
¿تأميــن فــرص عمــل للشــباب والفتيــات ضمــن إطــار عمــل حفــظ
النعمــة.
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قصة التأسيس
لــم تكــن بدايــة إطعــام كغيرهــا مــن البدايــات  ،وإنمــا إنطالقــة
مختلفــة فــي كل شــيء  ،فــي الشــكل والمحتــوى والتأثيــر  ،وفــي
صناعــة الرؤيــة الحديثــة لمؤسســات القطــاع الثالــث فــي وطــن الخير

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﺎم

والنمــاء ،مســتمدة قوتهــا مــن اللــه عــز وجــل ثــم بدعــم القيــادة
الرشــيدة  ،وبجهــود المخلصيــن مــن رجــال األعمــال وأصحــاب التجــارب

اﻟﺪﻣﺎم

الملهمــة فــي القطــاع الملــيء بقصــص النجــاح .
إطعــام التــي ولــدت فــي الدمــام عــام  ، 2012جــاءت لتــرى النــور
فــي مجتمــع ملــيء بالمتغيــرات  ،مؤرخــة بذلــك مــا قبلهــا ومــا
بعدهــا  ،ومســتمدة قوتهــا مــن ســواعد شــباب الوطــن وفتياتــه  ،فــي واحــدة مــن أهــم وأحــدث
وأجمــل التجــارب فــي العمــل الخيــري .
إطعــام المرخصــة رســمياً مــن وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة ( ترخيــص رقــم  ) 600والتــي قدمهــا
المجتمــع كنمــوذج مختلــف فــي العمــل الخيــري  ،تؤكــد علــى اســتمرارها فــي تبنــي مواقفهــا النبيلة
تجــاه الطعــام  ،وبســواعد وطنيــة مدربــة وفــق أحــدث الممارســات .

14

التقرير السنوي 2018م

15

التقرير السنوي 2018م

الوجبات المحفوظة حتى ديسمبر 2018

3,924,113
الشهر

التشغيل

الشرقية

يناير

124,818

34,920

58,596

16068

120,691

فبراير

164,174

20,415

40,987

14,630

64,313

44,353

مارس

217,124

19,505

41,186

16,230

72,300

72,446

أبريل

93,223

8,633

4,263

15,012

63,024

7,5487

مايو

81,696

9,181

54,315

16,337

105,750

94,569

يونيو

99,183

8,070

43,074

13,968

96,841

131,302

يوليو

99,183

8,070

43,074

13,968

96,841

131,302

أغسطس

55,172

5,506

29,288

13,501

88,094

74,500

سبتمبر

61,504

5,719

27,051

12,265

86,191

67,793

أكتوبر

58,426

7,710

39,423

13,902

111,629

63,032

نوفمبر

50,589

6,780

43,470

16,920

84,815

67,938

ديسمبر

66,094

9,705

45,865

18,830

87,214

59,330

1,144,890

141,675

502,276

183,797

1,059,382

892,093

1,972,638

كمية الطعام المحفوظ
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69,886

الدمام

األحساء

الجبيل

القطيف

اإلجمالي

17

الرياض

جـدة

 1,570طن
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سالل الخضار المحفوظة حتى ديسمبر 2018

3,924,113
وجبة تم حفظها من الهدر

699,413

2018
الشهر

17%

نسبة النمو بين العامين

الشرقية

الرياض

جدة

%50

%27

%23

1,972,638

1,059,382

892,093

الدمام

األحساء

يناير

36,400

25,767

فبراير

108,400

13,649

مارس

127,500

10,878

أبريل

79,550

4,582

مايو

85,000

12,695

يونيو

32,500

3,743

يوليو

28,700

9,925

أغسطس

19,500

11,796

سبتمبر

29,700

7,140

أكتوبر

11,229

9,140

نوفمبر

5,756

5,763

ديسمبر

11,743

6,357

575,978

121,435

اإلجمالي

2017

698,913

كمية الخضروات المحفوظة

3,226,057
وجبة تم حفظها من الهدر

الشرقية
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 3,500طن
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القطيف

1,500

1500

الرياض

500

500

السالل الغذائية المحفوظة حتى ديسمبر 2018
سالل غذائية

رز غري مطبوخ

شوكوالتة

متور

252,127

 10طن

 500كيلو

 1,612كرتون

شاي

مكرونة وصلصة

حلويات وبسكويت

أضاحي لحم

 732كرتون

 498كرتون

 150كرتون

 12كيلو

مطاحن ومحامص

املسبح

كمية السالل الغذائية المحفوظة
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 900طن
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تحديث أسطول السيارات

السيارات المبردة

35
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

5

سيارات مربدة

22

20

9

6

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

ﺟﺪة
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23

1

سيارة مربدة

1

وانيت مربدة
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2

دينا مربدة

1

ركاب  -الجبيل

األسر المستفيدة

الشرقية

907
جــدة

الرياض

854

610
عدد األسر المستفيدة في
المملكة

2,448

المجمعات السكنية المستفيدة من زائد الطعام

املستفيدون
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البرامج والفعاليات

247

200

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
2017

109

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

77

اﻟﺮﻳـــﺎض

الربامج والفعاليات
14

26

التقرير السنوي 2018م

27

2018

ﺟــﺪة
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121

50

76

البرامج والفعاليات  -المنطقة الشرقية

28

البرامج والفعاليات  -المنطقة الشرقية

برنامــج «إحتــرم النعمــة» بالتعــاون مــع شــركة داو والهيئــة
الملكيــة بالجبيــل

اليــوم العالمــي للدفــاع المدنــي «المؤسســات التعليميــة
وثقافــة الســامة»

اليوم العالمي لإلعاقة «جمعية سواعد»

برنامج «أكرمها» بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل

يوم األغذية العالمي بالتعاون مع شركة صدف

زيــارة ســمو األميــر ســعود بــن نايــف فــي مهرجــان تســويق
التمــور باالحســاء «ويــا التمــر أحلــى»

برنامج إطعام وسانيتا

برنامج إطعام المدرسي
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البرامج والفعاليات  -الرياض

30

البرامج والفعاليات  -جدة

برنامــج تثقيفــي لموظفــي بنــك ســاب بهــدف نشــر ثقافــة
حفــظ النعمــة

مشاركة إطعام في مدارس رياض األطفال

مشاركة إطعام في معرض فودكس السعودية

برنامج ترفيهي لذوي االحتياجات الخاصة

مشاركة موظفو بنك الجزيرة في حملة حفظ النعمة

مشاركة إطعام في المنتدى السعودي األول ألعمال التطوع

اليوم العالمي للتطوع بالتعاون مع شركة الكهرباء

مشاركة إطعام باليوم الهندسي بجامعة الملك عبد العزيز
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البرامج واألنشطة خالل شهر رمضان المبارك

ﺗﻮزﻳــﻊ  100ﺳــﻠﺔ ﻏﺬاﺋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻷﺳــﺮ اﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪة  ،ﺑﻤﺒﻠــﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ  50,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
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اتفاقيات التعاون

الشراكات واتفاقيات التعاون
2017

2018

 54اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون

 35اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون

29

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

12

16

توقيع اتفاقية شراكة مع شركة نابكو الوطنية «سانيتا»

10
اﻟﺮﻳـــﺎض

13

ﺟــﺪة

8

توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع االتحــاد الســعودي للرياضــة
ا لمجتمعيــة

34
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توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع صنــدوق موظفــي شــركة ســابك
«بروشــرق»

35
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توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة أوان العقارية

اتفاقيات التعاون

36

اتفاقيات التعاون

توقيع اتفاقية شراكة مع تطبيق هنغرستيشن

توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الجبيل الجامعية

توقيع إتفاقية شراكة بين إطعام وفندق الريتز كارلتون

توقيع اتفاقية تعاون مع أمانة مدينة جدة

توقيع اتفاقية بين إطعام وشركة النافع للحديد

توقيع اتفاقة تعاون بين دايكن وإطعام

توقيع إتفاقية تعاون بين إطعام وجنى

توقيع إتفاقية شراكة بين إطعام وبلدية القطيف
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شراكات مجتمعية

شراكات مجتمعية

أسواق القرية
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أعمال الجمعية الخيرية للطعام في قمة القدس
10
أيام عمل
21,230
وجبة تم حفظها

2,695
عصائر وألبان

156
ساعة تطوعية
21
متطوع
ومتطوعة
160
ساعة عمل

42
موظف
8
سيارات

40
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41

 480أسرة

 1620فرد

استفادت من زائد الطعام

استفاد من زائد الطعام

التقرير السنوي 2018م

تدشين وقف إطعام السكني

تدشين وقف إطعام السكني

دشــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز  -أميــر المنطقــة الشــرقية -

المشــروع عبــارة عــن مبنــى ســكني للعمالــة  ،تــم تشــييده علــى أرض مملوكــة للهيئــة الســعودية

مبنــى وقــف إطعــام الخيــري فــي مكتــب ســموه باإلمــارة .

للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ( مــدن ) بنظــام االســتثمار طويــل المــدى  ،ويتكــون المبنــى مــن
 10مبانــي متصلــة  ،يخــدم المســتفيدين منــه عبــر أحــدث الخدمــات الســكنية .

وتأتــي رعايــة ســموه لتدشــين مبنــى وقــف الجمعيــة امتــدادا ً للرعايــة الكريمــة التــي حظيــت بهــا
إطعــام منــذ أن تأسســت .
نوع المشروع

الموقع

المساحة

مدة العقد

مبنى سكني

المدينة الصناعية

للعمالة

الثانية بالدمام

 9045م

 20سنة

نسبة العائد
%20
الدخل السنوي
5,500,000

التكلفة االجمالية
26,500,000
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افتتاح المبنى اإلداري الرئيسي للجمعية

“

دشــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز  -أميــر
المنطقــة الشــرقية  -المبنــى اإلداري
الرئيســي فــي حــي الحســام بالدمــام.

44

افتتاح المبنى اإلداري الرئيسي للجمعية
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”
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181

إجاميل عدد املوظفني

106
75

موظف

موظفة

152

موظف سعودي

تفخر الجمعية بوجودهم
ضمن فريق العمل

املوارد البرشية
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الشركات الداعمة
ســاهم القطــاع الخــاص برعايــة  %41مــن الوظائــف التشــغيلية بالجمعيــة وذلــك بمعــدل  75وظيفــة
للســعوديين مــن أصــل  181وظيفــة  ،وبذلــك تحقــق إطعــام شــراكتها الفعالــة مــع شــركاء حفــظ
النعمــة.

48
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المتطوعون
ســعي ًا لمواكبــة رؤيــة الســعودية  ، 2030عــززت إطعــام قدراتهــا التطوعيــة مــن خــال تمكيــن أبنــاء
المجتمــع فــي خــوض تجربــة التطــوع وااللتحــاق بفريــق إطعــام التطوعــي عبــر ســاعات مــن العمــل
الممتــع فــي مجــاالت حفــظ النعمــة.

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

2,097
اﻟﺮﻳـــﺎض

ﺟـــــــﺪة

441

488
عدد املتطوعني
يف الجمعية

3,026

التطوع

50
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متطوع ومتطوعة
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القنوات اإلعالمية

5

7

67,600+

برامج إذاعية

برامــج تلفزيونية

متا بع

350+

3,038+

7,787+

متا بع

مشتر ك

متا بع

الحصاد اإلعالمي

52
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53

4

25

6

إعالنات

خبر صحفي

مقال صحفي
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الحصاد اإلعالمي

الحصاد اإلعالمي
أمير الشرقية يدشن مبنى «إطعام»

نابكــو

الجديــد للجمعيــة ،مشــيرا ً خــال كلمتــه فــي حفــل التدشــين

المعيبــد يقدمــان ســيارة حفــظ

إلــى أن الهــدف األســمى لــكل عمــل خيّــر هــو اســتدامته

نعمــة

وتطــوره وهــذا مــا دعانــا ليكــون إلطعــام وقفهــا اإلداري

الرياض  -الدمام  -عوض المالكي

والتشــغيلي لكــي تســتمر فــي أداء رســالتها بــكل احترافيــة

وســلَّم جمــال المعيبــد نائــب رئيــس شــركة

مــن الخضــار والفواكــه الطازجــة علــى مــدار العــام بعــد اكتمــال

نابكــو الوطنيــة ورئيــس فنــدق كارلتــون

كافــة التجهيــزات ،وســيكون مقــرا ً الحتضــان مــا يقــارب 100

عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية االثنيــن مبنــى جمعيــة
حفــظ الطعــام «إطعــام» والتــي تبلــغ تكلفتــه  8مالييــن ريــال
تبــرع بكامــل تكلفتــه رجــل األعمــال عبداللــه عبداللطيــف الفــوزان
كوقــف خيــري.

جمعيــة إطعــام بالمنطقــة والهادفــة
لحفــظ النعمــة وإيقــاف الهــدر الغذائــي.

لمســاعدتها فــي جمــع وتوصيــل األطعمــة.

بطاقــة انتاجيــة تبلــغ  3.500.000وجبــة ســنوياً و  150,000ســلة

دشــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن

مبــادرة ثلــث لطعامــك التــي تنظمهــا

مبــردة موديــل  2018إلــى جمعيــة «إطعــام»

متــر مربــع ســيلبي االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية للجمعيــة

والمتطوعــات القائميــن علــى إعــداد الوجبــات وفرزهــا

األميــر عبــد اللــه بــن بنــدر أمــس (األحــد)،

قدّمــت شــركة نابكــو الوطنيــة وفنــدق

والشــركاء والداعميــن.

الرئيســية لحفــظ النعمــة ،كمــا التقــى ســموه بالمتطوعيــن

«إطعــام»

عكاظ  -جدة

دشــن نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة

كارلتــون المعيبــد ،ســيارة حفــظ نعمــة

وأضــاف الفــوزان إن هــذا الوقــف الــذي تبلــغ مســاحته 4.325

للمبنــى وتجــول ســموه فــي أقســام المبنــى اإلداريــة والصالة

لجمعيــة

لطعامــك» إليقــاف الهــدر الغذائــي

اليوم

ومهنيــة ،وبجهــود المخلصيــن مــن المؤسســين والمو ِ
قفيــن

وفــور وصــول ســموه أزاح الســتار عــن اللوحــة التذكاريــة

الوطنيــة

وكارلتــون

نائــب أميــر مكــة يدشــن «ثلــث

المعيبــد؛ مفتــاح الســيارة إلــى األميــن العــام

برنامــج تثقيفــي ألبنائنــا وبناتنــا فــي كل عــام ونســعى ليكــون

لجمعيــة «إطعــام» فيصــل الشوشــان ،وذلــك

مقــرا ً للعمــل التطوعــي بالمنطقــة ،كمــا نخطــط ألن نصــل بحــول

خــال الزيــارة التــي قــام بهــا المعيبــد إلــى

اللــه فــي عــام  2020لتكــون إطعــام ســعودية بالكامــل فــي

مقــر جمعيــة «إطعــام» فــي الدمــام ،حيــث

كافــة األنشــطة والعمليــات.

وأطلــق خــال حفلــة التدشــين وقــف
قــدم األميــن العــام للجمعيــة برنامجــاً
ق
تعريفيــاً لشــريكي حفــظ النعمــة فنــد 
كارلتــون المعيبــدونابكــو الوطنيــة ،أطلعهمــا
مــن خاللــه علــى خطــوط إنتــاج الجمعيــة فــي

للقائميــن عليــه التوفيــق.

برعايــة

ا لنعمــة .

مــن جهتــه ،قــدم رئيــس مجلــس إدارة إطعــام عبداللــه

نائــب

أميــر

منطقــة

«إطعــام»

الريــاض جمعيــة «إطعــام» تنظــم

الفــوزان الشــكر لســمو أميــر المنطقــة الشــرقية علــى دعمــه

الطعــام

مبــادرة إحيــاء ذكــرى ســنة الجــوع

واهتمامــه ببرامــج وأنشــطة إطعــام وتدشــين ســموه المبنــى

االتفــاق بيــن الجانبيــن علــى إطــاق جائــزة تحمــل اســم االتحــاد

النعمــة ،والتــي تســتهدف أكثــر مــن  ١٠٠فنــدق ومطعــم فــي

الســعودي للرياضــة المجتمعيــة وجمعيــة إطعــام لحفــظ

المملكــة.

«إطعــام» بمنطقــة الريــاض للمشــاركة
فــي النســخة الثامنــة لمعــرض األغذيــة
والمشــروبات والضيافــة «هوريــكا ،»2018
الــذي تشــارك فيــه كبــرى الشــركات مــن

للطعــام «إطعــام» فــي الريــاض اليــوم

مختلــف الــدول العربيــة المتخصصــة فــي

مبــادرة إحيــاء ذكــرى ســنة الجــوع بعنــوان

القطــاع الغذائــي ،خــال الفتــرة مــن 27

« 100عــام مــن الجــوع إلــى الهــدر» ,وذلــك

إلــى  29نوفمبــر 2018م فــي مركــز الريــاض

فــي مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطني.
وعــد رئيــس لجنــة «إطعــام» الريــاض هشــام
بــن عبــد العزيــز الصغيــر ,أن دعــم ورعايــة

الســعودي للرياضــة المجتمعيــة ،اتفاقيــة تعــاون مــع بنــك

ســمو نائــب أميــر منطقــة الريــاض ,فــي إحيــاء

الطعــام الســعودي (جمعيــة إطعــام) ،وتمــت مراســم

هــذه المبــادرة سيســهم بشــكل قــوي فــي

التوقيــع اليــوم الخميــس مــن قبــل صاحبــة الســمو الملكــي

تميــز الفعاليــة ,مؤكــدا أن هــذه المبــادرة

األميــرة ريمــا بنــت بنــدر بــن ســلطان رئيــس االتحــاد الســعودي

تأتــي انطالقــاً مــن تحقيــق رؤيــة المملكــة

للرياضــة المجتمعيــة ،واألســتاذ فيصــل بــن محمــد الشوشــان

 2030وبهــدف إطــاع المجتمــع بجميــع فئاتــه

المديــر التنفيــذي لبنــك الطعــام الســعودي ،فــي مقــر

علــى الممارســات الســلبية فــي التعامــل مــع

الهيئــة العامــة للرياضــة بمجمــع األميــر فيصــل بــن فهــد

زائــد الطعــام ،ولتعريفــه بأفضــل الممارســات

األولمبــي بمدينــة الريــاض.

اإليجابيــة لالســتفادة منــه ،وأخــذ العبــرة

وتأتــي هــذه االتفاقيــة المبرمــة بيــن الطرفيــن لحــث المجتمــع

مــن ســنة الجــوع .مــن جانبــه ,قــدم المديــر

علــى حفــظ النعمــة ،وذلــك مــن خــال فعاليــات وبرامــج االتحــاد

التنفيــذي لـ«إطعــام» الريــاض عامــر بــن عبــد

الســعودي للرياضــة المجتمعيــة المتنوعــة ،باإلضافــة إلــى

الرحمــن البرجــس ,الشــكر والعرفــان لســمو

تدريــب المشــاركين فــي برنامــج «حفــظ النعمــة» علــى أســس
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أن إحيــاء ذكــرى ســنة الجــوع بعنــوان «100
عــام مــن الجــوع إلــى الهــدر» ســتتضمن
مجموعــة مــن المحــاور أبرزهــا اآلثــار الســلبية
االقتصاديــة

واالجتماعيــة

نتيجــة

هــدر

الطعــام ،باإلضافــة إلــى إبــرام اتفاقيــات
تعــاون وشــراكة مــع القطــاع الخــاص ،وتكريــم
الشــركات الراعيــة.
وأشــار إلــى أن إحيــاء ذكــرى ســنة الجــوع
وربطهــا بمــا نعانيــه اليــوم مــن إســراف
وهــدر فــي النعمــة جــاء كمحاولــة جادة لنشــر
ثقافــة شــكر النعــم ،وترشــيد اســتخدامها
وبقائهــا لألجيــال القادمــة المتعاقبــة.

األميــر محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز

وطــرق حفــظ النعمــة وإيصالهــا إلــى المحتاجيــن ،حيــث تــم

علــى رعايتــه ودعمــه المتواصــل ,موضحــا
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فــي

«هوريــكا

»2018

الرياض

منطقــة الريــاض ,تنظــم الجمعيــة الخيريــة

وقعــت الهيئــة العامــة للرياضــة ممثلــ ً
ة فــي االتحــاد

تنشــر

ثقافــة

حفــظ

تســتعد الجمعيــة الخيريــة للطعــام

الجزيرة  -وهيب الوهيبي :

الهيئة العامة للرياضة :
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إطعــام لوقــف الهــدر الغذائــي وحفــظ

للمســتفيدين مشــيدا ً ســموه بهــذا المشــروع الخيــري ومتمنيــا

بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز نائــب أميــر

المجتمعيــة وبنــك الطعــام الســعودي

توقيــع  7شــركات وطنيــة مــع جمعيــة

مجــال حفــظ النعمــة.

برعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد

توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن اتحــاد الرياضــة

جمعيــة إطعــام رســمياً ،كمــا شــهد
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الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض.
أوضــح ذلــك المديــر التنفيــذي إلطعــام
الريــاض عامــر البرجــس ،قائــا :إن
المشــاركة فــي هــذا المعــرض فرصــة
لتبــادل الخبــرات ومواكبــة أحــدث مــا وصلــت
إليــه التكنولوجيــا فــي هــذا القطــاع علــى
مســتوى العالــم والمنطقــة العربيــة
ذات التنافســية الغذائيــة الكبيــرة ،فضــاً
عــن عقــد اتفاقيــات مــع المختصيــن فــي
القطــاع الغذائــي.
ونــوه البرجــس إلــى نســب الهــدر فــي
الطعــام والتــي يُعلــن عنهــا يوميــاً بأنهــا

مفزعــة وال بــد مــن اســتيعاب مفهــوم
ُ

حفــظ النعمــة الــذي تســعى جمعيــة

إطعــام إلــى تعزيــزه منــذ البدايــة

حيــث يُعــد الدافــع إلــى التوســع فــي

هــذا المشــروع ،وإيصــال الطعــام إلــى
المســتفيدين بصــورة تراعــي خصوصيــة
المجتمــع ،وبالتعــاون مــع الجمعيــات
الخيريــة.
وحــول مشــاركة «إطعــام» بالمعــرض،
أوضــح البرجــس :أنهــا تتمثــل بإقامــة ركــن
تعريفــي يهــدف إلــى نشــر ثقافــة حفــظ
النعمــة بيــن زوار المعــرض ،وســيحتوي
علــى عــدد مــن الصــور تبــرز عمــل فريــق
تشــغيل إطعــام ،باإلضافــة إلــى توزيــع
مطويــات تعريفيــة حــول إحصائيــات الهــدر،
مشــيرا ً إلــى أنــه ســيتم فتــح أبــواب
التطــوع للراغبيــن باالنضمــام إلــى فريــق
إطعــام خــال فتــرة المعــرض.

الجوائز واألوسمة
قــادة المركــز الثالــث لجائــزة مؤسســة األميــر محمــد
بــن فهــد العالميــة
المجال اإلنساني التنموي لفريق إطعام التطوعي

في قصة نجاح وتميز جديد
شــراكة إطعــام والردســي مــول ،تحقــق جائــزة  reconفئــة
التســويق الهادف على مســتوى الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا فــي مبــادرات خدمــة المجتمع(مشــروع اجيالنــا)

الجوائز واألوسمة

56

التقرير السنوي 2018م

كمــا ترشــحت للحصــول علــى جائزة «البــرت سوســمان»لدعم
المجتمــع فــي مدينــة الس فيغاس.
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قائمة المركز المالي في 2018/12/31
األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول-:

إيضاح

 2018م
ريال سعودي

 2017م
ريال سعودي

األصــــــــــــــــــــــــــــــول المتداولة:
النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

()3

1,603,034

1,141,204

المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون

()4

140,940

99,544

األطـــراف ذات العــــــــالقة المـــدينة

()5

1,818,175

1,488,121

األرصــــــــــــــــــــدة المدينة األخرى

()6

198,627

136,658

إجمالي األصــــــــــــــــــول المتداولة

3,760,775

2,865,527

تكلفــــــــــــــــــــــــــة األصول الثابتة

37,293,853
-4,338,772

29,530,870

()2,837,846

صــــافــي األصـــــــــــــــــــــول الثابتة

()7

32,955,082

26,693,024

صافي األصول غير الملموسة

()8

107,464

120,833

األصـــــــــــــــــــــول غير المتداولة :

يخصم /مجمـــــــــــــــــــــــــع اإلهالك

مشروعات تحت التنفيذ

0

0

إجمالي األصــــــــــــــول غير المتداولة

33,062,546

26,813,857

مجمــــــــــــــــــــوع األصــــــــــــــول

36,823,321

29,679,384

اإللتزامات وصـــــــــــافي األصــــــول -:
اإللتــــــــــــــــزامات المتــــــــــــداولة:

القوائم املالية

األطـــــــــــــــــراف ذات العالقة الدائنة

()5

األرصــــــــــــــــــــــدة الدائنة األخرى

()9

مخصـــــــــــــــــــــــــــــص بدل إجازة
مخصـــــــــــــــــــــــــــــص تذاكر سفر
إجمالى اإللتـــــــــــــــــزامات المتداولة

كام هي بتاريخ  31ديسمرب 2018

844,561.08

1,462,100

3,630,821.35

4,681,166

343,057.00

251,422

2,057.34

2,057

4,820,496.77

6,396,745

اإللتـــــــــــــــــــــزامات غير المتداولة:
()10

مخصــــص مكافأة نهاية الخدمة
إجمالى اإللتـــــــــزامات غير المتداولة

358,880.00

288,419

358,880.00

288,419

صــــــــافي األصــــــــــول غير المقيدة

3,218,530

3,218,530

صـــــــــــــــــــافي األصول المقيــــــــدة

16,925,414

8,275,690

صـــــــــــــــــافي أصول األوقـــــــــــاف

11,500,000

11,500,000

مجموع صـــــــــــــــــافي األصــــــــول

31,643,944

22,994,220

صـــــــــــــــــافــي األصــــــــــــــــول :

مجموع اإللتزامات وصــــــافي األصول
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36,823,321

29,679,384

قائمة المركز المالي في 2018/12/31

قائمة األنشطة عن السنة المالية من 2018/1/1م إلى 2018/12/31م
البيـــــــــان

إيضاح

أنشطة غير مقيدة
ريال سعودي

أنشطة مقيدة
ريال سعودي

أنشطة أوقاف
ريال سعودي

 2018م
ريال سعودي

 2017م
ريال سعودي

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 2018م
ريال سعودي

 2017م
ريال سعودي

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية -:

اإليردات والمكاسب:
إشتراكات األعضاء

49,000.00

0

0

49,000

218,100

التبرعات النقدية

1,546,107.20

0

0

1,546,107

2,911,267

تبرعات اإلستقطاعات

1,608,401.28

0

0

1,608,401

1,157,217

8,649,723

التغير في صـــــــــــــافي األصـــــــــول

3,000,728.00

التعـــــــــــــــديالت للبنود غير النـــقدية
( )+إستهالك األصــــــــــــــــــول الثابتة

1,500,926.00

1,216,042.00

()+إطفاء األصول غير الملموسة

13,369

4,167.00

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة

1,800,000.00

0

0

1,800,000

1,800,000

( )-اربــــــــــــــــــــاح راســــــــماليـــة

-27,520

-34,997.00

تبرعات الخدمات العامة

0.00

7,785,885.00

0

7,785,885

814,416

المكون من مخصص نهاية الخدمة ()+

82,356

117,669.00

تبرعات لشراء أصول ثابتة

0.00

500,000.00

0

500,000

185,000

التغير في صافي األصول بعد إضافة البنود في النقدية

10,218,854

4,303,609.00

تبرعات الفنادق والصاالت (عينية)

0.00

11,744,785.00

0

11,744,785

6,874,275

تبرعات الداعمين رواتب واجازات

1,765,360.00

0

0

1,765,360

1,823,900

تبرعات األوقاف

0.00

0

التغير في األصول وااللتزامــــــــــــــات
المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون

-41,396

10,986.00

األطــــــــــراف ذات العــــــــالقة المدينة

-330,054

-1,197,719.00

0

300,000

االرصــــــــــــــــــــــــــدة المدينة األخرى

-61,969

221,311.00

إيرادات الوقف (إيجارات)

5,500,000.00

0

0

5,500,000

2,979,167

األطـــــــــــــــــــــراف ذات العالقة الدائنة

-617,539

1,008,016.00

اإليرادات األخرى (دعم صندوق تنمية الموارد البشرية)

264,244.11

0

0

264,244

97,750

االرصـــــــــــــــــدة الدائنة االخـــــــــرى

-1,050,344

-1,404,850.00

أرباح رأسمالية

27,520.00

0

0

27,520

34,997

مخصــــــــــــــــــــــــــــــص بدل إجازة

91,635

79,565.00

إجمالي اإليرادات والمكاسب

12,560,632.59

20,030,670

0

32,591,303

19,196,089

مخصـــــــــــــــــــــــــــــص تذاكر سفر

0

-12,802.00

المنصرف من مخصـــص نهاية الخدمة

-11,895

-55,816.00

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

8,197,292

2,952,300.00

:المصروفات والخسائر
المساعدات العينية

()11

0

-11744785

0

()11,744,785

()6,874,275

مصروفات األنشطة

()12

-6,604,319.00

0

0

()6,604,319

()6,136,653

المصروفات العمومية واإلدارية

()13

-5,592,476

0

0

()5,592,476

()3,184,433

إجمالي المصروفات والخسائر

-12,196,795.00

-11,744,785

0

-23941580

-16195361

التغير في صافي األصول خالل العام

363,837.59

8,285,885

0

8649722.59

3000728

صافي األصول في بداية العام

3,218,530.00

8,275,690.00

11,500,000

22,994,220

19,993,492

صافي األصول في نهاية العام

3,582,367.59

16,561,575.00

11,500,000.00

22,994,220 31,643,942.59
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التدفق النقدي من األنشطة األستثمارية -:
شـــــــــــــراء األصــول الثابتــــــــــــــــة

-7,766,462

-507,907.00

المحصل من بيع أصـــــــــول ثابتـــــــــة

31,000

35,000.00

إضــــــــــــــــــــافات مشاريع تحت التنفيذ

0

-1,980,402.00

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

-7,735,462

-2,453,309.00

صافي التغير في رصيد النقدية خالل العام

461,830

498,991.00

رصــــــــــــــــــــيد النقدية أول العام

1,141,204

642,213.00

رصــــــــــــــــــيد النقدية آخر العام
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1,603,034

1,141,204.00

تبرعات نقدية عامة
اسم المتبرع

رشكاء
حفظ النعمة
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اسم المتبرع

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

المبلغ

عبدالله عبداللطيف الفوزان

200,000

خالد علي عبدالرحمن التركي

200,000

فاعل خير

6,600

عبدالله محمد الزامل

200,000

شركة المعادن والفوسفات

102,780

يوسف سليمان بالغنيم

5,500

فيصل صالح القريشي

200,000

طارق عبدالرحمن الرميح

70,000

شركة المجدوعي القابضة المحدودة

5,188

جاسم محمد الفرج

200,000

شركة راشد عبدالرحمن الراشد

50,000

مؤسسة حلواني للصوتيات

5,000

عصام عبدالقادر المهيدب

200,000

علي ابراهيم صالح المجدوعي

50,000

فيصل عبدالله الرشيد

5,000

عبدالله علي المجدوعي

200,000

تبرع شركات

25,050

اثير عبدالعزيز الكليبي

5,000

عبداللطيف عبدالله الراجحي

200,000

احمد بن فهد بن سلمان ال سعود

25,000

ندى عبدالعزيز الغامدي

5,000

طارق علي التميمي

200,000

توفيق بخيت علي البخيت

20,000

احمد عبدالعزيز العوهلي

5,000

سامي عبدالمحسن الحكير

200,000

خالد سعيد القحطاني

15,000

خالد سالم بابدر

5,000

هشام عبداالعزيز الصغير

200,000

مؤسسة الحيدر التجارية

15,000

علي ابراهيم صالح المجدوعي

5,000

عبدالسالم عبدالرحمن العقيل

200,000

علي صنهات العتيبي

12,000

ابراهيم عبدالله الخريجي

5,000

عادل عبدالعزيز القريشي

200,000

شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني

10,000

عبدالله غرم الله الغامدي

5,000

سالمة ملهي بن سعيدان

200,000

مازن الغامدي

10,000

نواف عبدالله سعد

5,000

ناصر عبدالرحمن الزامل

200,000

محمد الجندان

10,000

سعود بن منصور بن متعب

5,000

عبدالعزيز حمد الجميح

200,000

حامد محمد احمد هنيدي

10,000

هشام محمد الرويض

5,000

محمد عبالقادر الفضل

200,000

أضوى عبدالله

10,000

عادل عبدالرحمن عبدالله

5,000

ماجد سليمان النافع

200,000

انس عبدالله مرشد

10,000

مشاعل فيصل يزيد

5,000

صالح علي التركي

200,000

شركة سعيد جبران القحطاني

10,000

محمد منصور ناصر خواجي

5,000

خالد عبداللطيف الفوزان

200,000

تبرع ابراهيم محمد النجران

10,000

مشاعل بنت فبصل بن يزيد

5,000

سليمان عبدالله الخريجي

200,000

السيد علي احمد محارب السويد

10,000

رفيعة عيسى سليمان القرطاس

5,000

عماد عبدالقادر المهيدب

200,000

رائد إبراهيم القضيب

10,000

سمية احمد ابوبكر باعشن

5,000

ابراهيم عبدالله السبيعي

200,000

احمد سليمان الرميح

10,000

يوسف سليمان محمد بالغنيم

5,000

صالح بن ناصر السريع

200,000

وليد الرميح

8,894

الوليد عبدالله المبارك

5,000

مجموعة سامبا المالية

200,000

حسين علي المطيري

6,750

الوليد عبدالله المبارك

5,000
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تبرعات نقدية عامة
اسم المتبرع
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تبرعات نقدية عامة
اسم المتبرع

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

المبلغ

محمد احمد الغامدي

5,000

زياد عبدالله بن عتيق

2,500

فهد سليمان المسند

2,000

تبرع أفراد

1,700

العامر

1,264

يوسف بالغنيم

1,000

احمد ناصر السويدان

5,000

يزيد عبدالله إبراهيم

2,500

منصو ناصر محمد النابت

2,000

امل خميس الزهراني

1,600

علي محمد منصور

1,200

ريا عطية الحارثي

1,000

احمد عبدالعزيز العوهلي

5,000

محمد خليل إبراهيم

2,500

سعود محمد السيهان

2,000

اماني عبدالله الملحم

1,575

فيصل نزار شريف

1,200

سعود منصور متعب

1,000

ورثة عثمان عمر سعيد العمودي

5,000

سعود عبدالله الرويلي

2,500

محمد طارق محمد

2,000

أحمد سيد أحمد

1,500

احمد عبيد احمد حمد

1,200

هدى محمد هوساوي

1,000

فاعل خير

4,500

مشاعل فيصل يزيد

2,500

محمد طارق محمد الزاهد

2,000

أماني عبدالله الملحم

1,500

نجوى رمضان الزهراني

1,200

عماش يحيى العيثاني

1,000

بدر عبداللطيف بوسبيت

4,028

تنسيم طالل جمال

2,500

محمد طارق محمد الزاهد

2,000

محمد عمرو محمد بازيد

1,500

سعود عبدالله الرويلي

1,200

هبة عبدالرحمن الزهراني

1,000

صيدلية رعاية بال حدود

4,000

شركة خاليا االبداع

2,000

سالم عبدالله سالم

2,000

منصور ناصر

1,500

سارة عبدالرحمن سالم المنتاخ

1,200

حال فؤاد الدريمي

1,000

محمد يوسف الربيعة

4,000

مؤسسة شبكة سماء العالمية

2,000

صفاء مقبول

2,000

فيصل نزار شريف

1,500

علي الغامدي

1,100

فوزية عبدالعزيز التويجري

1,000

فواز صالح عبدالعزيز الراجحي

3,650

شركة ميار لألغذية

2,000

محمد طارق محمد الزاهد

2,000

سعود عبدالله الرويلي

1,500

مهند عبدالرحمن

1,100

وليد خالد االبراهيم

1,000

سعود عبدالله الرويلي

3,600

مطعم شبكة سما العالمية

2,000

ايمن حسن العنزي

2,000

سعود عبدالله الرويلي

1,500

عبدالله سليمان عبدالعزيز

1,100

وليد خالد االبراهيم

1,000

فاعل خير

3,200

خالد عبدالكريم

2,000

منى سيد

2,000

يوسف سليمان محمد بالغنيم

1,500

فاعل خير

1,050

فوزية عبدالعزيز التويجري

1,000

ابراهيم عبدالله الخريجي

3,000

محمد طارق الزاهد

2,000

عبدالرحمن إبراهيم الخليل

2,000

معاذ ابراهيم فهد النوفل

1,500

شركة البرتقان الدولية للتجارة

1,000

محمد منصور خواجي

1,000

اماني عبدالله الملحم

3,000

نورة علي مسرحي

2,000

يوسف سليمان محمد بالغنيم

2,000

خالد احمد الحميد

1,500

هيا علي عبسي

1,000

محمد معيض الزهراني

1,000

منصور ناصر النابت

3,000

ندى أسامة خياط

2,000

عبدالله مهنا

2,000

عائشه ابراهيم محمد عسيري

1,500

الشيخة يزيد

1,000

فاطمة سعد الدوسري

1,000

عامر أحمد حسن

3,000

منصور ناصر

2,000

عبود سعيد احمد

2,000

محمد الجندان

1,500

منصور ناصر

1,000

فادية عوض الجبرتي

1,000

ياسر عبيد عبدالله ال عويقله

3,000

عبدالمحسن عبدالرحمن القضيب

2,000

محمد طارق الزاهد

2,000

عبدالله

1,500

محمد منصور خواجي

1,000

فاعل خير

1,000

يوسف سليمان بالغنيم

3,000

منصور ناصر النابت

2,000

يوسف سليمان محمد بالغنيم

2,000

عمر عبدالرحمن الكثير

1,500

فوزية عبدالعزبز الطويرقي

1,000

منصور ناصر

1,000

نوره عبدالله العتيبي

3,000

خالد عبدالكريم العبدالكريم

2,000

وليد الرميح

2,000

حمزة وليد كعبلي

1,500

طه ابراهيم

1,000

امجد سعيد عثمان الغامدي

1,000

يوسف سليمان بالغنيم

3,000

مشعل عبدالله فهد السعود

2,000

هايل عبدالله الطاشكندي

1,800

فاعل خير

1,500

يوسف بالغنيم

1,000

منصور ناصر النابت

1,000

ناصر محمد عبدالعزيز العمير

3,000

منصور ناصر النابت

2,000

سلطان عبدالله العتيبي

1,800

خالد فالح حجاب

1,410

يوسف بالغنيم

1,000

مها صالح القحطاني

1,000

مهند عبدالمحسن محمد هالل

2,690

سمية محمد أبوبكر باعشن

2,000

خالد فالح حجاب

1,800

سعود عبدالله الرويلي

1,400

حمود القصير

1,000

فاعل خير

1,000

محمد منصور خواجي

2,500

خالد عبدالكريم العبدكريم

2,000

سعود عبدالله الرويلي

1,800

عبدالرحمن محمد عسيري

1,300

نورة عادل العبدالجبار

1,000

رسيس فواز العتيبي

1,000

خالد بندر فهد السعود

2,500

خالد محمد االحمري

2,000

علي يحيى شلبي

1,800

هيفاء محمد عبدالرحمن البدر

1,300

محمد عبدالمحسن القناوي

1,000

هدى محمد هوساوي

1,000

مؤيد عمر

2,500

محمد زيدان التميمي

2,000

مشاري عزيز المالكي

1,800

عبدالله سالم هاشم الجريس

1,276

سعود منصور متعب

1,000

فرح حسن

1,000
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تبرعات نقدية عامة
اسم المتبرع

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

المبلغ

اسم المتبرع

المبلغ

هدا محمد هارون

1,000

امنة فاروق عباس

1,000

فهد مشعل سعود ال سعود

1,000

علي

1,000

نوف منصور العنزي

1,000

عبدالعزيز النغيثر

1,000

سكينة حسين حكمي

1,000

سلطان جلوي سعود

1,000

ماجد عبدالله محمد البواردي

1,000

مرام

1,000

سعد عبدالله

1,000

ثابت بندر السبيعي

1,000

هنادي محمد ابو النصر

1,000

هدى محمد هوساوي

1,000

افنان سمير محمد سنبل

1,000

هيا

1,000

سعود عبدالله الرويلي

1,000

سعد أحمد الشمراني

1,000

فاعل خير

1,000

محمد فيصل محمد

1,000

بتول عبدالله

1,000

محمود محمد رمضان عرابي

1,000

مضاوي خالد عبدالله ال سعود

1,000

سارة عامر الرميح

1,000

اروى عبدالله الكثيري

1,000

شبالن

1,000

محمد احمد الوكيل

1,000

محمد احمد علي المعشي

1,000

عامر الرميح

1,000

نورة عامر الرميح

1,000

آمنة فهد العتيق

1,000

عبدالرحمن حمد الحزيمي

1,000

هيفاء عبدالله صالح الغماس

1,000

إبراهيم علي الدليجان

1,000

سعود السبهان

1,000

منيرة عبدالرحمن

1,000

منصور ناصر النابت

1,000

محمد عبدالعزيز العنقري

1,000

بشائر حسن زويد القثامي

1,000

عبدالهادي سعد دعجم

1,000

عبدالله سالم المشجري

1,000

رياض عبدالله القحطاني

1,000

منى محمد الزامل

1,000

حمد احمد حمد

1,000

غاده فهد الزهراني

1,000

مضاوي خالد عبدالله ال سعود

1,000

احمد مصطفى

1,000

طارق عبدالرحمن الرميح

1,000

منصور ناصر النابت

1,000

فاعل خير

1,000

فيصل عالم حامد

1,000

احمد محمد عبدالحي مقداد

1,000

بهاء فاروق جعفر بسيسو

1,000

خالد عبدالرحمن

1,000

بدر ناصر المنصور

1,000

منال الفايز

1,000

احمد العبيد

1,000

محمد احمد علي المعشي

1,000

عبدالله إبراهيم الخليل

1,000

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن

1,000

مها صالح القحطاني

1,000

سميره عبدالرحمن الشمراني

1,000

منصور ناصر

1,000

خالد رداد عبدالله المالكي

1,000

موضي عبدالرحمن الرميح

1,000

منيرة طارق الرميح

1,000

عواطف عبدالرحمن غرامه

1,000

عهود محيميد الوهيبي

1,000

عبدالعزيز سليمان

1,000

محمد منصور ناصر خواجي

1,000

يوسف الغنيم

1,000

ذكريات خالد المزروع

1,000

سعيد محمد سعيد الغامدي

1,000

صالحه محمد سليم العمري

1,000

منصور ناصر

1,000

محمد منصور ناصر خواجي

1,000

محمد

1,000

عبدالله ابراهيم الخليل

1,000

علي حمد آل زباره

1,000

خالد حمد الربيعة

1,000

علي محمد منصور

1,000

بهاء فاروق جعفر بسيسو

1,000

محمد عبدالمحسن مساعد القناوي

1,000

نور عبدالله الخليل

1,000

فائقة سعدالدين شومان

1,000

سعد احمد علي الشمراني

1,000

منصور ناصر

1,000

وليد خالد االبراهيم

1,000

هيفاء عبدالرحمن الحميدان

1,000

موضي عبدالرحمن

1,000

راشد عبدالرحمن القاضي

1,000

عبدالله خالد الرشيد

1,000

صالح يوسف السليمان

1,000

نورة سعد العبداللطيف

1,000

نور ظفر ال دريس

1,000

عادل المحيسن

1,000

مصعب ناصر عبدالعزيز العويس

1,000

فيصل علي

1,000

خالد طاهر ادم

1,000

طالل سعيد جودت

1,000

محمد سيف السعود

1,000

غسان عبدالرحمن الشديد

1,000

ناصر عبدالعزيز ناصر الفهيد

1,000

ابراهيم حمد الهوشان

1,000

فاعل خير

1,000

رول صالح النزهه

1,000

البندري حمد الصالح

1,000

احمد النعيم

1,000

ابرار الشهراني

1,000

عبدالوهاب محمد الخطيب

1,000

هويدا محمد هوساوي

1,000

عالء دحمان الشهري

1,000

محمد علي محد الشهري

1,000

حمد محمد حمد

1,000

هدى محمد هارون

1,000

اسماء عبدالعزيز مهيدب

1,000

مشاعل بنت فيصل بن يزيد

1,000

هيا عبدالعزيز العبدالكريم

1,000

مشعل عبدالرزاق

1,000

مشعل عبدالله الفوزان

1,000

محمد فهد عاشور

1,000

ندى غنام محمد الدوسري

1,000

خالد صالح داهم

1,000

تبرع حسن

1,000

ماهر حامد صالح

1,000

ساهرة الدخيل

1,000

تسنيم طالل جمال الدين

1,000

نورا مبارك العجمي

1,000

طالل سعيد جودت

1,000

معتصم

1,000

فاطمة صدقة محمد هندي

1,000

محمد ظافر القحطاني

1,000

وائل حسن محمد

1,000

شهد حسين ملباري

1,000

عبدالعزيز عبدالمحسن

1,000

ضيف الله رجب العجمي

1,000

إبراهيم عبدالرحمن الحقيل

1,000

تبرعات أقل من  1000ريال

طارق محمد عبدالعزيز

1,000

محمد صالح احمد محجوب

1,000

كمال احمد

1,000

نور عبدالمحسن الرميح

1,000

موزا الحقيل

1,000
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1,608,401

امسح الكود لالطالع على النسخة االلكترونية من التقرير
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