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 األمیر د.فیصل بن مشعل بن سعود
بن عبد العزیز آل سعود

أمير منطقة القصيم

 ويل العهد رئيس مجلس الوزراء



•
•
•

•

لجان مجلس اإلدارة

المدير التنفيذيالسكرتارية

املوارد البرشية
التوظيف

التطوع

الشؤون املالية
املحاسبة

تنمية املوارد املالية

األنشطة والربامج

السالمة والصحة املهنيةالخدمات املساندة

الجودة والتطوير

٥



 فهد عبدالعزیز العوهلي
رئیس مجلس اإلدارة

 عادل حمد الحدیبي
نائب رئیس مجلس اإلدارة

 عبدالله عبدالرحمن املانع
املشرف املالي

 عبدالله محمد املانع
عضو مجلس اإلدارة

 سعد خالد املطیري
عضو مجلس اإلدارة

 عبدالله فهد السعید
عضو مجلس اإلدارة

 صالح محمد القرعاوي
عضو مجلس اإلدارة

أعـضــاء  مجلــس اإلدارة

٤



 تحقيق مبدأ االستدامة والنماء واألمان .. وتأدية حق
الشكر للمنعم بارتفاع الوعي واالستثمار األمثل للنعم.ر

 مجتمع يتعامل مع نعم الطاقة والماء والطعام
 وغيرها بمسؤولية ونبذ اإلسراف واستثمار الفائض
 وفق أحدث التقنيات بما يعود على الوطن بالنفع

والبناء.ل
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  جمعیة خیریة
بتصریح رقم-اتأسست يف 

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
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األهداف االسرتاتيجية
تحقيق مبدأ االستقرار واألمان في بيئة العمل

الحصول على تدفقات مالية تغطي النفقات التشغيلية والبرامج المستقبلية

إعداد قاعدة بيانات إحصائية وشاملة عن استهالك األفراد للطاقة والماء والطعام

المساهمة مع المجتمع لتحقيق سلوك الترشيد وحسن استخدام الطاقة والمياه

المساهمة مع المجتمع لتحقيق سلوك عدم اإلسراف في الطعام واالستفادة من الفائض

العمل على تطبيق التقنيات الرقمية واألنظمة اإللكترونية في اعمال الجمعية

استثمار رأس المال البشري لتحقيق رؤية وأهداف الجمعية



 ها هي جمعية عنيزة لحفظ النعم تختم عامها الرابع منذ إنطالقة برامجها، حققت فيام مىض العديد من
 اإلنجازات، وال زالت تستحث الخطى يف السعي إىل تحقيق أعىل معايري الجودة يف العمل املؤسيس،ويف

 تقديم الخدمات للمستفيدين، واليوم نضع بني أيديكم حصاد عام ٢٠٢٢م لتباركو اإلنجازات التي ما كانت إال
 بفضل الله ثم بفضل الداعمني الكرام والرشكاء األوفياء وفريق العمل املعطاء من العاملني واملتطوعني

والثناء الوارف والدعاء املمتد بأن يجزل لهم الكريم األجر ويغدق عليهم الفضل



المحتويات

11اجتامع الجمعية العمومية
12املسابقــــات

20املبــادرات
21اتفاقيات متميزة

22املوسم الرمضاين
23خري األيــام

االتصال املؤسيس

االنتاج اإلعالمي

عدسة نعــم
التطـــوع

التحول التقني

البيان املايل

رشكاء حفظ النعم
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 الجمعية
العمومية

مخرجات االجتامع

اجتماع الجمعية العمومية اجتماع الجمعية العمومية
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المسابقات

لتـــــدوم النــعم

لتدوم النعم

أشكروهـ
أطلقــت جمعيـة عنيـزة لحفـظ النعـم

 خالل شهررمضان مسابقة اشكـــروهـ تهدف 
لتوعية املجتمع بتقليـل هدر الطعام و حفظ النعمة 

برعاية من مدارس النخبة الرتبوية ومدارس عنيزة العاملية

أطلقت الجمعية مسابقة"لتدوم النعم"ل
 بهدف نرش الوعي وتثقيف املجتمع بأهمية  ترشيد

استهالك  الكهرباء و  املاء والتقليل من  هدر  الطعام
 برعاية رشكة ركيزة و مؤسسة العوهيل الخريية



مبادرة

سؤال وجواب
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سؤال
وجواب

 ضمن جهود  جمعية عنيزة لحفظ النعم يف توعية املجتمع 
 بأهمية  ترشيد استهالك الكهرباء و املاء أقامت الجمعية

 وبالرشاكة مع رشكة ركيزة بـعنيزة برنامج (توعوي) عبارة عن سؤال
وجواب حول موضوع ترشيد استهالك الطاقة.ب

 بالرشاكة مع لجنة التنمية االجتامعية بـعنيزة وضمن سلسلة
 التعريف بأنشطة الجمعية أقامت الجمعية  برنامج سؤال وجواب

 يف كايف روشان آند كيان  لتوعية املجتمع بأهمية  حفظ النعمة



مبادرة
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مبادرة

فـــكــرة الــمـبــادرة

انطالًقا من مبادئ االستدامة وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وامتدادا لرسالة جمعية عنيزة لحفظ النعم
ونشر ثقافة الترشيد بالحفاظ على النعم 

أقامت جمعية عنيزة لحفظ النعم مبادرة: وفــر.  وهي عبارة عن حملة توعوية لجميع أفراد المجتمع
لنشر ثقافة الترشيد وذلك بفحص شبكات الكهرباء والماء في منازل ومنشأت الراغبين، وتقديم تقرير فني 

يحدد نقاط الهدر وآلية عالجها. الجمعية نجحت بعقد شراكات مع عدة موردين للمواد الكهربائية 
ومستلزمات السباكة، وحصلت على خصومات للمستفيدين تصل لــ٢٠ � لمشترياتهم. 

رفـع أهــمــيـة الــوعـــي
بأهمية الكشف املستمر

٤

 الــمــحافظــة
 عــىل املوارد

 

١

تحقيق مستهدفات
رؤية ٢٠٣٠ 

ترشيد استهالك
الطــاقة والـامء 

٢

٣
 تخفيف األعباء املرتتبه

عىل األرس

٥

مــبـررات المــبــادرة
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 تحقيق مستهدفات رؤية المملكة  ٢٠٣٠مبادرة

الهدف الرئيسي للمبادرة

والمحافظة على الموارد 
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مبادرة
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مبادرة



 بالرشاكة مع لجنة التنمية االجتامعية بـعنيزة وضمن سلسلة
 التعريف بأنشطة الجمعية أقامت الجمعية  برنامج سؤال وجواب

 يف كايف روشان آند كيان  لتوعية املجتمع بأهمية  حفظ النعمة
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 التق��ر
اإلعالمي
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 ا�فاقيات
متميزة

الشراكات المجتمعية
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 الموسم
الرمضاني

هـلشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣

السـلـة 
الرمضانية

وجبـات السحور

المتطوعين
سقيا الماء التمر

إجمـــــــالـــــــي
 ٥٥,١٨٤ عدد الوجبـــــات

إفطـار صائـم

وجبة

سلة ���

�وجبة���حبة��

�كرتون���كيلو��

���أسرة
األسر المستفيدة حال وكعك

متـطـوع
��ومتطوعة 
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خير
األيام

مــشــــــــروع
استقبال لحوم    إحصائيات
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استقبال لحوم األضاحي 

احــصــائــيـــات مــشـــروع
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 اال�تاج
اإلعالمي
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اصدا�ا�نا
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@neam_unaizah

٠٥٥٤٢٤٧٧٧٠ www.neam.org.sa
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055 067 8788 055 629 8788
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Unaizah Association for Graces Conservation

Unaizah Association for Graces Conservation

َ ِ

 مشاركة المجتمع لرفع مستوى الوعي باحترام النعم وبأهمية
 الترشيد وخطورة اإلسراف

تحقيق االستفادة المثلى من فائض النعم وفضالتها
 معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن سوق الخضار والفواكه

 والمطاعم والفنادق واالستراحات وشركات توريد األغذية
تمكين األفراد من االستفادة من فائض النعم ومعالجة فضالتها

في

©ƒªA

-

-

-

-

Unaizah Association for Graces Conservation

َ النعمِ
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التطوع
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 عدسة
ِنعــم

 
�� א� �	א� א������ ��� 300 ��� ´±א»
��������� �� ����� א�¤���� א��

���§�¹ 170 ��	� �·א� ��¯ א��² א��� ���� �א����� 
�« א��א��º ��¤±א� ���א��� �� �א����א�	� א���:  

�א�א� ��� ,��� , ����א� א�	�³ , כ� � ��כ���

�( ���§�¹ א�	א£א� א��כ ���� �·�א� ( א���� א�¤±א»� 
½. ����¯ א��² א��� ���� �º א����

 º�����א
 ����א� א��� ����
א� ����·�� 



٢٠٢٢

 عدسة
ِنعــم
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 عدسة
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 التحول
التقني

 تم تفعيل جميع تعامالت الجمعية الداخلية إلكرتونيًا من خالل
�� ¾�א�º �	����استخدام برامج خري لتقنية املعلومات لتصبح الجمعية منوذج رقميًا��� �� 
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 ال�يان
02المالي 0103

تربعات عامة

تربعات مقيدة

دعم الوزارة
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 خطابات
الشكــر
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حلوى ايوان مطعم ديوانيات عمر  شعار
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كن عضًوا معنا
لماذا؟

200
100

 التصويت عىل قرارات الجمعية العمومية إذا أمىض
ستة أشهر منالتحاقه بالجمعية

 الرتشيح لعضوية ملجلس اإلدارة وذلك بعد مدة ال تقل عن
ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده االشرتاك



ًً
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بدعمكم تنمو الجمعية وتواصل عطاءها

����������
ل�تــواصل

SA   9315000999

SA   5205000068

SA   5080000372

128912120005

202708775000

608018880013

588048
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