
 � اك المتطوع�� منطلقات ورؤ�ة جمع�ة اإلس�ان األهل�ة إل��

جمع�ة اإلس�ان األهل�ة �� جمع�ة غ�� ر�ح�ة تأسست عام ١٤٣٧ه تمكن األ� المتعففة لمسكن مالئم من خالل بناء 
وحدات سكن�ة – دعم اال�جار- ترم�م بيوت.

ونهدف إ�:

من خالل تقد�م خدمات سكن�ة لفئة األرامل والمطلقات وااليتام.
� جمع�ة اإلس�ان:

منهج�ه العمل التطو�� ��
ظاهرة  التطو��  فالعمل  وسلم    عل�ه  � ص� هللا  الن�� إليها  ودعا  اإلسالم  عليها  � حث  ال�� األعمال  من  التطو��  لعمل 
وسلم  عل�ه  هللا  ص�  الرسول  وصف  �ما  �كون  ح��  المجتمع  أفراد   � ب��  �

والتآ�� والتآلف  ا�ط  ال�� تحقق  اجتماع�ة 
� توادهم وتعاطفهم وتراحمهم �الجسد الواحد إذا اشت� منه عضو تدا� له سائر الجسد �الح� 

�� � �قوله:(مثل المؤمن��
والسهر)

� خطتها السن��ة ولديها أهداف �س�ند ع� 
� تعت�� بها جمع�ة االس�ان   و تدرجها  �� فالعمل التطو�� من األعمال ال��

� ص� هللا عل�ه وسلم  ( السا�� ع� االرملة  � المجتمع وانطالقا من حد�ث الن��
�� � استقطاب واس�ثمار طاقات المتطوع��

اك  � جمع�ة اإلس�ان ال �مكن أن نحقق أهدافنا وأدوارنا الرئ�س�ة إال من خالل إ��
� س��ل هللا ) فإننا ��

� �المجاهد �� والمسك��
، ولذا فإن  � � الجمع�ة والمتط�ع، وتعود �النفع ع� �ال الطرف�� � ح�ث نؤمن أن التط�ع عمل�ة ت�ادل�ة ب�� فعال للمتطوع��

� ترتكز ع�: اك المتطوع�� منطلقاتنا إل��

توف�� مسا�ن م��ة 
لأل� المحتاجة

� المستوى  تحس��
� لأل� 

المع���
المستف�دة

تنم�ة أفراد األ� 
المستف�دة لالعتماد ع� 

أنفسهم
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ا��شاف الطاقات الش�اب�ة 
وتوجيهها.

رفع ال�فاءة وز�ادة 
اإلنتاج.

تع��ز المسؤول�ة 
االجتماع�ة لدى 
افراد المجتمع 

ومؤسساته.

تأه�ل فرق العمل 
التطوع�ة .

تنظ�م العمل التطو�� 
وتط��رە و��� ثقافته.

 � تنظ�م العالقة ب��
أطراف التط�ع 

وتحد�د حقوقهم 
وواج�اتهم.

تحقيق رؤ�ة 
الممل�ة ٢٠٣٠ 
�الوصول ا� 

مليون متط�ع.



� الجمع�ة:
رؤ�ة وحدة التط�ع ��

 � � خلق الفرص التطوع�ة المتنوعة و�جد فيها المتطوعون الب�ئة المناس�ة ال��
ة �� � �س� لـ "أن نكون جمع�ة فاعلة ومتم��

� نهضة مجتمعهم".
� تنم�ة قدراتهم ومهاراتهم و�ش�د �جهودهم، و�ساهم ��

�ساعدهم ��

: � اك المتطوع�� آل�ة إ��
�ة مؤهلة لتحقيق  ، وتخصص لذلك موارد ��� � اك المتطوع�� ة إل��  لتحقيق هذە الرؤ�ة فإن جمعي�نا تو�� أهم�ة كب��

�
سع�ا

� التط�ع ع�� قنوات التواصل الرسم�ة التال�ة:
�� � ، وتفتح أبوابها لجميع الراغب�� � هذە الرؤ�ة وتلب�ة طموحات المتطوع��

الجوال: ٠٥٠٦٩٤٩٨٥٩   
info@nhq.org.sa :اإل�م�ل   

www.nhq.org.sa : الموقع الرس��   
@NHQsaudi : مواقع التواصل االجتما��   

� العام                                                                                                                       األم��
�
محمد صالح العو��            


