
إعداد: إدارة التط�ع 

�
الملف التع����

 لجمع�ة اإلس�ان االهل�ة 
�القص�م 



من نحن؟

رســالتــنـــا

� عام ١٤٣٧ه. 
�ة والتنم�ة االجتماع�ة برقم ٩٠١ �� � وزارة الموارد ال���

جمع�ة رسم�ة مسجلة ��

� منطقة القص�م من تملك المسا�ن.
� اال� المتعففة �� � تمك��

متخصصة ��

 �
� منطقة القص�م من الحصول ع� السكن للمساهمة ��

� األ� السعود�ة األ��� احت�اجا �� تمك��

. �اء وفق منظور مؤس�� تحقيق التنم�ة الشاملة �التعاون مع ال��

رؤ�ــتــنــا

� منطقة القص�م بنها�ة عام ٢٠٢١.
� الحصول ع� مسكن الئق ��

� ١٠٠٠أ�ة محتاجة �� تمك��

قــ�ــمـــنــا

ا�ة-الشفاف�ة.  العدالة- األمانة-الت�افل-ال��

؟



أهداف الجمع�ة

١

٢
٣

٤

٥

٦
توف�� ١٠٠٠ وحدة 

سكن�ة لأل� اال��� 

احت�اجا. 

امج  تنف�ذ �اقة من ال��

� األ�  التأه�ل�ة لتمك��

السعود�ة من الحصول 

ا�ات فاعلة ع� السكن.  بناء ��

مع الجهات ذات 

العالقة.

االتصال الفعال مع 

االطراف ذات العالقة 

واإلعالم �أ�شطة 

الجمع�ة. 

استقطاب 

وتط��رال�فاءات 

�ما �حقق أهداف 

الجمع�ة. 

� ق�ادات الجمع�ة  تمك��

و�دارتها التنف�ذ�ة من تحقيق 

األهداف �فعال�ة وكفاءة.



أعضاء 
مجلس 
االدارة

صاحب السمو المل�� 
األم�� � ف�صل بن مشعل بن سعود بن ع�دالع��ز ال سعود

 ( رئ�س) 

صاحب السمو المل��
 األم�� � فهد بن تر�� بن ف�صل بن تر��

األول بن ع�دالع��ز ال سعود   (نائب رئ�س ) 

 �
األستاذ � محمد بن صالح العو��

� صندوق ) (أم��
� الوزان  الدكتور � ع�دالرحمن بن حس��

(عضو)

المهندس � ع�� بن محمد الس��لم
(عضو)

األستاذ� إبراه�م بن مو� الزو�د
(عضو)

األستاذ � إبراه�م بن احمد الض��ب
األستاذ � ع�دهللا بن متعب النوم��(عضو)

( عضو)

�
األستاذ � عسم بن إبراه�م الرم��

عضو



إنجازات الجمع�ة

�عد عدة اجتماعات، 
وهللا الحمد 

احتض�ت مؤسسة 
ي  الملك خالد الخ��
رحمه هللا الجمع�ة 
 
�
لبناء بناء مؤسس�ا

والتعاقد مع م�اتب 
اس�شار�ة خاصة 

للجمع�ة، وتدر�ب 
موظفيها.

اجتمعت اللجنة 
التنف�ذ�ة مع مكتب 
الضمان االجتما�� 

ووزارة االس�ان 
إلتمام اتفاق�ة تصب 

� مصلحة جميع 
��

األطراف

تم عمل دراسة 
 � ومفاضلة ب��

الم�اتب االس�شار�ة 
نتج عنه التعاقد مع 

مكتب اس�شاري 
(منار اال�شاءات) 

اف والتصم�م  لال��
� ل�ل  � � � مقا�ل 

مسكن

م�اركة من مؤسسة 
الملك خالد تم 

كة  التعاقد مع ��
� لالس�شارات  رك��
و�ناء القدرات لبناء 
 
�
الجمع�ة مؤسس�ا
� يوليو � بتار�ــــخ 

�م � � �

شاركت الجمع�ة 
�جناح خاص 

�معرض هاب�ات 
و�معرض ال�تاب 
وذلك عن ط��ق 

�اون�� متنقل وتوز�ــــع 
كت��ات و�روشورات 

عن الجمع�ة



اله��ل التنظ��� للجمع�ة

الجمع�ة العموم�ة

مجلس اإلدارة

� العام األم��

المدير
التنف�ذي

ف العا�� الم��

السكرت��
التنف�ذي

السكرت��
الخاص

المشار�ــــعالتط�ع
امج وال��

االتصال
المؤس��

خدمة
ا�اتالمستف�دين الشئونال��

اإلدار�ة
والمال�ة

تنم�ة
الموارد
المال�ة

المشار�ــــع
االس�ان�ة

المشار�ــــع
التنم��ة

ترام�م

المؤتمرات
والفعال�ات

اإلعالم
وال���

العالقات

الموارد
�ة ال���

الشئؤن
المال�ة



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

- منهج�ه العمل التطو�� ��
� ص� هللا عل�ه وسلم   فالعمل التطو�� ظاهرة  � حث عليها اإلسالم ودعا إليها الن�� إن العمل التطو�� من األعمال ال��
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).

ع�  �س�ند  أهداف  ولديها  السن��ة  خطتها   �
�� وتدرجها  اإلس�ان  جمع�ة  بها  تعت��   � ال�� األعمال  من  التطو��  فالعمل 

� 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  � � المنظمة 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��

ا��شاف الطاقات الش�اب�ة وتوجيهها.  .١
رفع ال�فاءة وز�ادة اإلنتاج.  .٢

تع��ز المسؤول�ة االجتماع�ة لدى افراد المجتمع ومؤسساته.  .٣
تأه�ل فرق العمل التطوع�ة.  .٤

تنظ�م العمل التطو�� وتط��رە و��� ثقافته.  .٥
� أطراف التط�ع وتحد�د حقوقهم وواج�اتهم. تنظ�م العالقة ب��  .٦

تحقيق رؤ�ة الممل�ة ٢٠٣٠ �الوصول ا� مليون متط�ع.  .٧

� 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��

www.nhq.org.sa
info@nhq.org.sa
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