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خادم الحرم� ال�يف�

ا�لك سل�ن بن عبدالعزيز آل سعود 

حفظه هللا 

صاحب السمو ا�ل� 

ا�م محمد بن سل�ن بن عبدالعزيز آل سعود

و� العهد و رئيس مجلس الوزراء حفظ هللا



صاحب السمو ا�ل� 

ا�م محمد بن نا� بن عبد العزيز آل سعود

أم منطقة جازان 

صاحب السمو ا�ل� 

ا�م محمد بن عبد العزيز آل سعود 

نائب أم منطقة جازان   



ُيديم  الشكر  أن  الراسخة  قناعتنا  من  النعمة  لحفظ  زائد  جمعية  في  عملنا  ينطلق 
النعم , وقد حرصنا على القيام بدورنا في الحفاظ على فائض الطعام بمنطقة جازان 
وتوفير الوسائل المتاحة لالستفادة منه من خالل التنسيق بين فريق الجمعية وبين 
األفراد والمؤسسات كالفنادق والمطاعم وقاعات األفراح واالستراحات , ومن ثم إعادة 
الفائض وتوزيعه على األسر المتعففة التي تكون في أمّس الحاجة إليه وغيرهم , 
وإننا في جمعية زائد لحفظ النعمة نشكر كل الداعمين والشركاء  معنا في إنجاح 
تعالى في  الله  للقيام بحق  والشراكات  الدعم  إلى مزيد من  ونتطلع   , العمل  هذا 
الشريفين  الحرمين  خادم  ظل  في  ذلك  على  المعينة  الوسائل  وتطوير  النعم  شكر 
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  وصاحب  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

عبدالعزيز  رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله

محمد علي شوعي فقيهي
رئيس مجلس االدارة



جمعية زائد لحفظ النعمة  
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الريادة في مجال حفظ  النعمة واالستفادة من فائض الطعام 
بطريقة صحية وتوزيعها على الفئة المحتاجة 

الـرؤيــة

تأسست الجمعية في تاريخ ـ  ٢٨/ ١٤٤٠/٦ هـ الموافق   ٢٠١٩/٣/٠٥م ومقرها محافظة 
أحد المسارحة بمنطقة جازان وهي جمعية  تعني بحفظ النعمة  وتوزيعه على المستفيدين 

من االرامل والفقراء والمحتاجين تشمل خدماتها عموم المحافظات بمنطقة جازان مسجلة بالمركز 
الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  (برقم ١١٢٢ )  .  

نشأة  الجمعية

السعي في تقديم  برامج وخدمات متكاملة ذات جودة عالية 
وعبر شركات مع الجهات ذات العالقة  

الرسالة 
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اهداف للجمعية 

توعية المجتمع 
بأهمية حفظ النعمة 

استقبال فائض 
األطعمة 

توزيع فائض األطعمة 
على المحتاجين 

استقبال السالل 
الغذائية والكفارات 

تدوير فائض النعم بكافة 
انواعها  وإعادة توزيعها على 

المستفيدين المحتاجين
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األمانة

نلتزم تجاه
الجمعية

العمل يروح 
الفريق

نلتزم تجاه
كوادرنا

رضا 
المستفيد

نلتزم تجاه
المستفيد

بالوضوح

نلتزم تجاه شركاؤنا
 من الداعمين وغيرهم

االتقان والتطوير 
المستمر

نلتزم تجاه خدماتنا 
وآليات عملنا

قيم  الجمعية  
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2,998 مستفيد

فائض ا��ضار و الفواكھ

23984.5 كيلو
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2,176 مستفيد

فائض الوجبات

2176 وجبة
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272 مستفيد 

فائض ال��وم بانواعها

544 كيلو
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100 مستفيد

200  كيلو

فائض التوابل و ال��ارات
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90 مستفيد

90  كرتون  900 كيلو

مبادرة ال��وم املدعوم من مشروع اململكة 
العر�ية السعودية لإلفادة من الهدي واألضا��
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2022تقرير  لـــــعـــــام               م  مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (برقم ١١٢٢ )    

الدورات التدريبية التطويرية
 ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين 

اقامت دورة تدريبية  ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في 
مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب التى نفذها مركز التطوير 

التقني للتدريب عن بعد عبر برنامج الزوم
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توقيع شراكات مع المطاعم 
والجهات الحكومية والخاصة

وقعت جمعية زائد لحفظ النعمة بـاحــد 
الـمـسارحـة  اتفاقية مع بنك التنمية 

االجتماعية بمنطقة جازان لإلنضمام لبوابة 
الجهات الحكومية التابعة لبنك التنمية 
االجتماعية لتمويل منسوبي الجمعية 
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 شاركت الجمعية في االجتماع الخامس لجمعيات حفظ النعمة بالمنطقة 
الشرقية والذي شاركت فيه ٣٠ جمعية لحفظ النعمة من مختلف مناطق 

المملكة 
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توعية المجتمع باهمية 
حفظ النعمة

تم توزيع ٢٠٠ برشور   و٢٠ استاند 
 لتوعيه المجتمع باهمية حفظ النعمة

(1122  

بالشكر تدوم النعم 

في حال وجود فائض طعام بادر با�تصال 

عدم ا�سراف في الطعام دليل وعيك  

 
0550803006 على الرقم 

http://zaaed-namh.sa
+ hefz1440@gmail.com

0550803006
@hefz1440

(1122  

بالشكر تدوم النعم 

في حال وجود فائض طعام بادر با�تصال 

عدم ا�سراف في الطعام دليل وعيك  

 
0550803006 على الرقم 
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(1122  

بالشكر تدوم النعم 

في حال وجود فائض طعام بادر با�تصال 

عدم ا�سراف في الطعام دليل وعيك  

 
0550803006 على الرقم 

http://zaaed-namh.sa
+ hefz1440@gmail.com

0550803006
@hefz1440
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حصلت الجمعية على نسبة ٩٨,٦٦٪ في تطبيق معايير الحوكمة 
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة
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عدد ساعات التطوع

5750

القيمة االقتصادية للتطوع 

201250
عدد الفرص التطوعية 

145

اجما�� املتطوع�ن 

115

احصائية التطوع با��معية 
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اجما�� املستفيدين
ً
5,636 تراكميا

القيمة االجمالية التقدير�ة للفائض

614090ر�ال

اجما�� الرحالت

148 رحلة

التغطيات

119 �غطية
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الجهات المشرفه والداعمة

حصلت الجمعية على نسبة ٩٨,٦٦٪ في تطبيق معايير الحوكمة 
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة



SA0680000350608010933337
SA1105000068290888900000

0550803006 @hefz1440 http://zaaed-namh.sa

hefz1440@gmail.com

0173195831

حــســابــات الـجـمــعــيــة

اقامت دورة تدريبية  ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في 
مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب التى نفذها مركز التطوير 

التقني للتدريب عن بعد عبر برنامج الزوم
  


