
األول العام حصاد
2021 هـ لعام التطوعية نماء جمعية برامج





والطاقة عددًا، األغلبية فهم أمة، كل في الحقيقية الثروة هم الشباب إن
وذخيرتها التنمية عصب تمثل التي دومًا، المتجددة الناشطة

سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك -

سعود آل عبدالعزيز بن سلمان بن محمد األمير -

سعود آل سلطان بن خالد بن فيصل األمير -

تعاليـــم من استمـدوها راسخـة أخالقيـة قيـم مـن يحملونه وبمـا الوطـن أبنــاء إن
الظــروف بجميـع المسؤوليــة قدر على أنهم أثبتوا السمحـة اإلسالمية الشريعة
والتضحية والعطاء المبادرة بروح نوعها كان أًيا التطوعية األعمال على بإقبالهم

حاضـرها تبني التـي واأليدي ، شعلتها حمـلة وهم ، البلدان كـل قاعـدة هم الشباب
تنمـوي حراك أي األساسفي وهم ، عليهم التركيز كان فلذلك ، مستقبلها وقادة

ورفعتها وعزها الدول لنهضة وخطططموحة

مقوالت



التطوعي. بالعمل غني مجتمع لنبني بيدا يدًا

التطوعي. العمل أدوات من المجتمع تمكين
المجتمع. في التطوعي العمل ثقافة نشر

وتنظيمه. التطوعي العمل تطوير
اجتماعيًا. واستثمارها الفردية المبادرات تبني

الرؤيـــــة

التطوعي والعمل الوطني اإلنتماء قيم تعزيز
ومؤسساته. المجتمع أفراد لدى واالجتماعي

الرســــالة

هــــداف نشطــــةا ا

التوعوية. الحمالت وتشمل والتثقيف التوعية
واالستشارات. اإلرشاد

والتدريب. التأهيل
الفعاليات. إقامة

واألبحاث. الدراسات
التطوعية. البرامج إقامة

واالعتماد. القياسوالتقويم



رؤية مستهدفات إحدى لتحقيق سعيًا مضى عاٍم قبل التطوعية نماء جمعية تأسيس تم
التطوعي. العمل تشجيع في والمتمثلة ٢٠٣٠ المملكة

األمير الملكي السمو صاحب قبل من والتشجيع الدعم تأسيسها منذ الجمعية القت وقد
الشمالية. الحدود منطقة أمير سعود آل سلطان بن خالد بن فيصل

بعض مع اتفاقيات عدة توقيع سموه وشهد الجمعية افتتاح ورعاه الله حفظه دشن فقد
بالفرق يلتقي رفحاء لمحافظة الكريم سموه زيارة وعند المنطقة، في الحكومية اإلدارات

تواجههم. التي العقبات ويذلل ويشجعهم التطوعية
تحقيق من وجيز وبوقت الله بفضل استطاعت أنها إال ناشئة تعتبر الجمعية كانت وإن
وزيادة التطوعي العمل على اإلقبال في ساهمت التي التطوعية المبادرات من مجموعة
في المشاركة من أطيافه بمختلف المجتمع وتمكين لهم منصة وإنشاء المتطوعين أعداد
المعتمدة التدريبية البرامج من بعدد وتأهيلهم تدريبهم مع المتنوعة، التطوعية األعمال

والمهني. التقني للتدريب العامة المؤسسة من
رعايته على المنطقة أمير لسمو الدعاء وخالص والعرفان الشكر بجزيل نتقدم ختامًا
ولجميع رفحاء محافظ لسعادة موصول والشكر الجمعية، لبرامج ودعمه وتشجيعه
ولجميع العمومية، الجمعية وألعضاء أعمال ورجال مانحة مؤسسات من الداعمين
الجمعية وبرامج مبادرات تنفيذ في المشاركة في بادروا الذين والمتطوعات المتطوعين

منها. المرجوة األهداف تحقيق في ساهم مما
مجتمعنا. وخدمة أمرنا والة تطلعات لتحقيق يوفقنا أن الله سائلين

مقدمــة

رئيسمجلساإلدارة
الشيحي سمير بن منور



دارة أعضاء مجلس ا

الشيحي سمير بن منور
اإلدارة رئيسمجلس

الشمري حماد بن الله ضيف
اإلدارة رئيسمجلس نائب

الشمري فالح بن صالح
المالي المشرف

الشمري نايف بن مشاري
اإلدارة مجلس عضو

الشمري رجيعان بن رضا
اإلدارة مجلس عضو

الشمري إبراهيم بن أنس
التنفيذي المدير



األمير الملكي السمو صاحب قبل من الجمعية تدشين تم
سعود  آل عبدالعزيز بن سلطان بن خالد بن فيصل األمير

الشمالية الحدود منطقة أمير
٢٠٢٠/٢/٣م.   الموافق ١٤٤١/٦/٩هـ األثنين يوم

تدشين جمعية نماء التطوعية



مبادرة #ملتزمون

برفحــاء االجتماعيــة التنميـة ــة لجن مـع بالتعــاون
عبدالعزيز بـن سلطــان بن خالــد بن فيصــل األميـر الملكـي السمـو صاحــب أطلقهــا  الفكــرة: مبــادرة

#نتعــاون_وال_نتـهــاون شعــار تحت الشماليــة الحـدـود منطقــة أميـر سعـود آل
الجميع صحـة على حفاظـًا االحترازيـة اإلجراءات واتبـاع الصحية باإلرشادات العـام: التقيد  الهـدف
اللوحات ووضع التجارية واألسواق والمساجد الحكومية اإلدارات على الكمامات توزيع خالل  من

التجارية واألسواق الجوامع عند التوعوية

المتطوعين: عدد
١٥

المستفيدين: عدد
٦٠٠٠

التطوعية: الساعات عدد
تطوعية ساعة ٣٠

.



تدشين منصة العمل التطوعي الخاصة بالجمعية

رفحاء. محافظة في والمتطوعات المتطوعين لتمكين محلية وطنية نافذة
العشوائية. من للحد التطوعي العمل تنظيم

رفحاء. محافظة في التطوعية الفرص على التعرف
التطوعية. ساعاته بعدد شهادة على وحصوله التطوع وثيقة خالل من المتطوع حقوق حفظ

للمتطوعين. معتمدة تدريبية دورات توفير
 

المنصة أهداف

المنصة فكرة

الحدود منطقة أمير سعود آل سلطان بن خالد بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب  دشن
٢٠٢١/١/١٧م الموافق ١٤٤٢/٦/٤هـ األحد يوم بالجمعية الخاصة التطوعي العمل منصة .الشمالية

عام بحلول متطوع مليون إلى الوصول مؤشراتها ضمن من والتي ٢٠٣٠ المملكة رؤية من  إنطالقًا
العمـــل وتمكيــن تنظيــم في الـوطنيــة للجهــود داعمــًا ليكــون المشــروع هــذا تصميـم تـــم  ٢٠٣٠م،

التطوعي
 

.



استقبال المتطوعين والفرق التطوعية

وأهدافهـا ورسالتها ورؤيتها بالجمعيــة للتعريف الجدد للمتطوعيـن تعريفـي لقــاء تصميم  يتم
دليـــل على واالطالع التطوعي، العمل وإجراءات سياسات على واالطالع التنظيمي،  وهيكلها
التطوعي للعمل الجمعية من المقدم الدعم ومعرفة للجمعية، األخالقي والميثاق  المتطوع

 

الكيفية

العام الهدف

الجمعية في التطوع بإدارة وربطهم التطوعي للعمل الحديثة بالمفاهيم . التعريف

.



مشروع نكمل بعض (الشراكات)

التطوعي. العمل أدوات من المجتمع تمكين
وتنظيمه. التطوعي العمل تطوير

التطوعية. للفرص الموفرة والجهات المتطوعين بين التواصل مستوى رفع
ومؤسساته. المجتمع أفراد بين التطوعي العمل ثقافة نشر

 

المنصة أهداف

المنصة فكرة

الحدود منطقة أمير سعود آل سلطان بن خالد بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب  شهد
من وكل برفحاء، التطوعية نماء جمعية بين " بعض نكمل " الشراكات مشروع توقيع  الشمالية

بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة وفرع ، للتعليم العامة واإلدارة ، الصحية  الشؤون

.

.

التي ٢٠٣٠ المملكة رؤية ولمواكبة بالمملكة، التنمية عجلة دفع في التطوعي العمل ألهمية  نظرًا
والقطاع الحكومي القطاع بين المجتمعية للشراكة وتحقيقًا التطوعي، العمل تشجيع أهدافها  من
المجتمع منها يستفيد فاعلة شراكة لتقديم بعض) (نكّمل الشراكات مشروع فكرة أتت الربحي،  غير

المحلي
 



المشاركة في نقاط الفرز البصري على مداخل رفحاء
بالتعاون مع القطاع الصحي برفحاء

التطوعية: الساعات عدد
٢٧٠

تطوعية ساعة

المتطوعين: عدد
٣٧

متطوع ممارسصحي

المستفيدين: عدد
٨٧٤٠
مســـافـــــر



مبادرة المسح الصحي للعمالة في محافظة رفحاء
بالتعاون مع القطاع الصحي برفحاء

التطوعية: الساعات عدد
٤٨

تطوعية ساعة

المتطوعين: عدد
١٢

متطوع

من أكثر فحص تم
٢٥٠٠
عامل



الحملة التعريفية بمنصة العمل التطوعي

العام الهدف
أعداد لزيادة وذلك التطوعي العمل منصة في التسجيل كيفية وشرح التطوع ثقافة  نشر

المحافظة في .المتطوعين



اليوم العالمي للتطوع ٢٠٢٠

العام الهدف
التطوعية مسيرتهم الستمرار وتحفيزهم جهودهم على المتطوعين وتقدير . شكر

برامـج في المشاركين المتطوعين العماني سعود بن فراج األستاذ/ رفحاء محافظ سعادة  كَرم
للوطــن خدمــات من ومايقدمونـه المتطوعين بجهـود مشيدًا للتطوع العالم اليوم في  الجمعية

. والمواطن



العام الهدف
المصلين. الستقبال استعدادًا الله بيوت وتعقيم تنظيف

حملة (تعظيم) لتنظيف الجوامع والمساجد
رشاد برفحاء بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة وا

التطوعية: الساعات عدد
٢٨

تطوعية ساعة

المتطوعين: عدد
١٨

المساجد: عدد
١٥٠

وجامع مسجد



مبادرة: دواؤك يوصلك
بالتعاون مع إدارة الرعاية الصيدالنية والرعاية الصحية

بمستشفى رفحاء المركزي

التطوعية: الساعات عدد
٣١٠

تطوعية ساعة

المتطوعين: عدد
١٥

متطوع ممارسصحي

المستفيدين: عدد
٦٠٠
مستفيد



مبادرة: تنظيم العمل في مركز لقاحات كورونا كوفيد ١٩
بالتعاون مع القطاع الصحي برفحاء

التطوعية: الساعات عدد
١٥٠

تطوعية ساعة

المتطوعين: عدد
٥٠

ومتطوعه متطوع

المستفيدين: عدد
٥٠٠٠
مستفيد



الحملة التوعوية بأهمية أخذ اللقاح
بالتعاون مع القطـاع الصحي برفحـاء

العام الهدف
المطويات توزيع خالل من وذلك كورونا، فيروس ضد التحصين أخذ بأهمية المجتمع  توعية

برفحاء الصحي القطاع مع بالتعاون .التوعوية



مبادرة التشجير
بالشراكة مع مكتب البيئة والمياه والزراعة برفحاء

العام الهدف
مكتب مع بالتعاون المناسبة الزراعية الشتالت وزراعة البيئة أسبوع في المتطوعين  مشاركة

بالمحافظة والزراعة والمياه .البيئة









ول الملتقى التدريبي التطوعي ا
بالتعاون مع لجنة التنمية االجتماعية برفحاء

العام الهدف
والوصول التطوعي العمل تشجع في المتمثلة ٢٠٣٠ المملكة رؤية مستهدفات إحدى  تحقيق

٢٠٣٠ عام خالل متطوع مليون   إلى



ول الملتقى التدريبي التطوعي ا
بالتعاون مع لجنة التنمية االجتماعية برفحاء

الرئيسية المحاور
التطوعي. العمل لثقافة األساسية المفاهيم معرفة

الجمهور. مع التعامل كيفية
التطوعية. الفرص تصميم

المدة
أيام. أربعة

التدريبية الساعات عدد
تدريبية ساعة ٢٠.



إحصائيات خالل عام

٦٤

٢٦٣٢٣

٣١٦

١٩٠٫٢٤٠

١٦٫٤٩

تطوعيــــــة ساعــــــة

تطوعيــــــة فرصـــــة

الملتحقين المتطوعين عدد
التطوعية الفرص في

للتطوع االقتصادية القيمة

الرضــــــا مقيــــــاس



.. ه اللَّ بحمد تم



@namaorgsa

www.nma.org.sa

info@nma.org.sa

0146785311

169608014422445

004094101010001

مصرف الراجحي:

بنك الجزيرة:


