
لعــــــام 2019م

جمعيـة التطوع الصحيـة أثــر
ويبقــــــي األثـــــــر

التقــريــر
السنوي







إن مســتقبل المملكــة مبشــر وواعــد، بــإذن اللــه، وتســتحق 
بالدنــا الغاليــة أكثــر ممــا وصلــت إليــه. لدينــا قــدرات ســنقوم 
هــذا  تحقيــق  فــي  إســهامها  وزيــادة  دورهــا  بمضاعفــة 

المســتقبل.



ــروة مهمــا بلغــت. شــعب  ــي ال تعادلهــا ث ــى الت ــا األول ثروتن
ــا وضمــان  طمــوح، معظمــه مــن الشــباب، هــو فخــر بالدن

ــه مســتقبلها بعــون الل
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جــاءت فكــرة إنشــاء جمعيــة التطــوع الصحية أثــر لتكون أول 
جمعيــة أهليــة متخصصــة فــي بنــاء قــدرات المتطوعيــن 
والمبــادرات  البرامــج  فــي  للعمــل  وتمكينهــم  الصحييــن 
لرؤيــة  كان  ولقــد  أثرهــم.  وتعظيــم  التطوعيــة  الصحيــة 
المملكــة 2030 الدافــع والمحفــز لنشــأة الجمعيــة ونشــأة 
أغلــب الجمعيــات الصحيــة التــي يزيــد عددهــا عــن 94 جمعية 
منتشــرة فــي مناطــق ومحافظــات مملكتنــا الغالية.كمــا 
يوجــد مــا يزيــد عــن 95 جمعيــة صحيــة أخــرى قيــد اإلنشــاء. 
وعلــى الرغــم مــن حداثــة نشــأة جمعيــة أثــر الواعــدة غيــر 
أنهــا بــدأت بدايــة قويــة تســابق فيهــا الزمــن وتتزاحــم فــي 
خطتهــا االســتراتيجية األولويــات. فحاجــة المجــال الصحــي 
بقطاعاتــه الثــالث - الحكومــي والخــاص واألهلــي- إلــى 
الجهــود ال يمكــن تجاهلهــا.  التكامــل والتعــاون وتوحيــد 
ولكــون التدريــب وبنــاء القــدرات والتأهيــل ذو أولويــة عاليــة 
لــدى كثيــر مــن القطاعــات المهتمــة بالتطــوع الصحــي، 
كان لجمعيــة أثــر الســبق فــي طــرح المبــادرات والبرامــج 
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة. نســأل اللــه أن يبــارك 
فــي هــذه الجمعيــة الفتيــة ليكــون لهــا األثــر الملمــوس فــي 
ــا  ــن عليه ــب األجــر للقائمي ــة وخدمــة المجتمــع ويكت التنمي

ــق رســالتها الســامية. ــا لتحقي وكل مــن يدعمه

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
أ.د. خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن 
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أعضاء مجلس اإلدارة :
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عن الجمعية

ــة المملكــة 2030 علــى ثــالث محــاور وهــي مجتمــع حيــوي اقتصــاد  ارتكــزت رؤي
ــة  ــزات أهــداف شــاملة لتنمي مزهــر وطــن طمــوح وانطلقــت مــن هــذه المرتك
وطنيــة متكاملــة وكان للقطــاع الصحــي والقطــاع الغيــر ربحــي والتطوعي نصيب 
مــن هــذه التوجهــات وحيــث التقــى طمــوح مجموعــة مــن المهتميــن فــي المجــال 
الصحــي نحــو المســاهمة الفاعلــة فــي التطــوع فــي هــذا القطــاع استشــعارا منهم 

لمســؤولياتهم االجتماعيــة وعرفانــا منهــم لهــذا الوطــن المعطــاء . 
مــن هنــا نشــأت فكــرة إنشــاء جمعيــة تخصصيــة كمشــروع مؤسســي ومســتدام 

يعمــل علــى تمكيــن وتطويــر قــدرات المتطــوع الصحــي وتعظيــم أثــره . 
ــوزاري  ــخ 19/ 07/ 1440 هـــ الموافــق 26 مــارس 2019م صــدر القــرار ال وفــي تاري

ــر برقــم )1174( .  ــة أث ــة التطــوع الصحي ــى تأســيس جمعي بالموافقــة عل
وبذلــك نعمــل للتكامــل مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة ونكــون جــزًء فاعــالً  فــي 

هــذا الوطــن وتحقيــق رؤيتــه .
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الريـــــادة والتميـــــز فـــــي تأهيـــــل وتدريـــــب 
الصحــي المتطــوع 

الرؤيـــة

الرسالة

تمكيــن المتطــوع الصحــي مــن خــالل التأهيــل والتدريــب وابتــكار مبــادرات نوعيــة 
والمســاهمة فــي خلــق بيئــة تطــوع متميــزة لتعظيــم أثــر المتطــوع علــى مجتمعــه.
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قــيمنـــــــــا

الّشغـــــف 
واالبتــكار

الجــــــــــودة 
واالحترافية

الّتعلــــــــــم 
والمعرفــة

الشراكـــة 
ــة الفاعلـــ
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تأهيـــــــــــل وتمكيــــــــــــــن المتطوعيــــــــــــن فـــــــــــــي المجـــــــــال 
الصحـــــــــي

نشــــــــر ثقافــــــة وقيـــــــم التطـــــــوع الصحــــــــي وتعزيــــــــــز روح 
العطــــــاء والمبـــــــادرة

وبيئـــــــة محفــــــزة  نوعيــــــــة  فــــــرص ومشاريــــــع  إيجـــــــــاد  
الصحـــــــــي  للتطــــــــــــوع  

ــم  ــع ودعــ ــراد المجتمــ ــى أفــ ــي علــ ــوع الصحـ ــر التطـ ــز أث تعزيـ
واألبحـــــــاث الدراســــــــات 

تطويــــــر مجـــاالت التطـوع الصحــي وبرامجـــه ومـــوارده
المســاهمة فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة وبرامــج التثقيــف 

الصحــي

األهـــــداف



12

استــــالم شهــادة تسجيل 
الجمعيـــــــة رقــــــم )1174(
وتاريـخ 19 رجــب 1440 هـ

الموافــــــق 26 مـــــــــارس 
2019م

مـــــن  نسخــــــة  استــــــالم 
لتأسـيس  الـوزاري  القـرار 
 135603 برقـم  الجمعيـة 
هــ   1440 رجـب   19 وتاريـخ 

اسـتالم نسـخة من الالئحة 
للجمعيــــــــة  األساسيــــــــة 
مختمـة مـن مركـز التنميـة 

بالريـاض االجتماعيـة 

مسـرعة  اتفاقيـة  توقيـع 
األعمـال مـع جمعيـة تنامي 
بتاريـخ 25 شـعبان 1440هــ

تشكيل  اعتماد  استالم 
واستالم  اإلدارة  مجلس 
مــــن  التهنئـــــة  خطـــاب 
االجتماعية  التنمية  مركز 
 27 وتاريخ   141481 برقم 

رجب 1440هـ

طلب  خطاب  استالم 
فتح حسابات بنكية لعدد 
والبنوك  المصارف  من 
مـــــــن مركـــــــز التنميــــــة 

االجتماعية بالرياض 

البدايـــات والتأسيـــــس



13



14

االجتماعـــــــــات

عقــد أول اجتمــاع لمجلــس اإلدارة فــي دورتــه األولــى فــي مقــر جمعيــة تنامــي وذلــك 
يــوم األربعــاء 3 رمضــان 1440هـــ - 8 مايــو 2019م.

اجتمــاع مجلــس اإلدارة الثانـــــي وذلـــك يــــوم الخميــــس 27 محـــرم 1441هـ الموافــق 
26 سبتمبـــر 2019م بمقــر جمعيـــة تنامـــي.

اجتمـــــــاع مجلـــــس اإلدارة الثالـــــــث بمقـــــــر جمعيـــــــــة أثـــــر وذلــــــك يـــــوم السبــــــت 
بتاريــــــخ 26 أكتوبــــــــر 2019م.

اجتمـــــــاع الجمعيـــــــــة العموميـــــــة غيــــــــر العاديـــــة األول وذلــــك يـــــــــوم السبــــــــت 
ــر 2019م  ــخ 16 نوفمبــــ بتاريــــ
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ورش العمـــــــــل 

عقــد ورشــة عمــل لعــدد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وعــدد مــن األعضــاء المؤسســين 
ــو 2019م  ــوم الســبت 29 يوني ــك ي ــة وذل لمناقشــة التوجهــات االســتراتيجية للجمعي
وذلــك بمقــر جمعيــة تنامــي وبحضــور مستشــار المســرعة األســتاذ محمــد العجيمــي.

ورشــــة عمـــل ألعضـــــاء الجمعيـــــة العموميـــــة لمبـــادرات الجمعيــــة 2020 م

إستضافـــة ورشــــة العمـــل األثرائيــــة لتصويـر العمل التطوعي وفق رؤية 2030
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الحســــــــــاب  فتــــــــــح 
للجمعيـــــــة  البنكــــــي 
مصـــــــرف  لـــــــــــــدى 
اإلنمــــــــــــاء بتاريــــــــخ 
ــر 2019م . 5 سبتمبــــ

تدشيـــــــن الحســــــاب 
الرسمــــي للجمعيــــــة 
علــــــى موقـــــع تويتـــر 
وذلـــــــــــــــك يـــــــــــوم 
8 أكتوبــــــــــــر 2019 م

حســـــــــــاب  فتــــــــــــح 
المنشـــــأة لـــدى وزارة 
العمـــــــل والتنميــــــــة 
االجتمـاعية والحصول 
علــــــى رقــــم ) 700 (

فتـــــح حســــــــاب منشــــــأة 
لـدى المؤسســــة العامـــــة 
للتأمينـات االجتماعيـــــــــــــة 

علــــــــــى  الحصــــــــول 
الوطنـــــي  العنـــــــوان 
لـــــــدى  والتسجيـــــــل 
البريــــــد  مؤسســــــــة 

السعــــــــــــــــودي
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فتـــــح حســــــــاب منشــــــأة 
لـدى المؤسســــة العامـــــة 
للتأمينـات االجتماعيـــــــــــــة 

فتـــــــح حســــــاب لدى 
برنامــــــج طاقـــــــــــات

توقيــــــــــــع عقــــــــــــــد 
ــار المقـــــــــر  استئجــــــــ
ــار وذلــــك  ــي المنـــ بحـ
الخميــــــــس  يــــــــــوم 
2019م أكتوبـــــــر   24

بـــــــــــــدء مشـــــــــــروع 
ترميـــــــــــــم المقــــــــــر 
وتجهيــــــــــز قاعـــــــــــــة 
التدريب ونـــــادي أثــــر 

التسجيـــل فـــي هيئــــــة 
االتصـــــــاالت وحجـــــــــز 
Athar.org.sa النطاق
والبـــدء فــــي تصميـــــم 
الموقـــــع اإللكترونــــي.
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رعاية معالي وزير الصحة التفاقية شراكة مع مدينة الملك سعود الطبية في 5 ديسمبر 2019م

برعايــــة كريمــــة مــن معالـــي وزيــر الصحـــة د . توفيـــق الربيعــــة وقعــــت جمعيـــة التطــــوع 
ــود الطبيــة مذكــرة تفاهــم فــي تمكيــن المتطــوع  ــة الملــك سعـ ــع مدينــ ــر مــ ــة أثـــ الصحيـــ
الصحـــي وتبـــادل الخبـــرات فــي التدريـــب والتأهيــل وبنــاء القــدرات للمتطوعيــن الصحييــن. 
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المشاركــــة بجنــــاح تعريفـــي عن الجمعيــة في ملتقـــى التطـــوع الصحــي الثانـــي 
وزيــــارة معالــــي وزيــــر الصحـــــة للجنــــاح.

شاركــــــت جمعيــة أثــر بجنــــــاح تعريفـــــي عــن الجمعيـــــة فــي ملتقــــــى التطــــــوع الصحـــــــي 
الثانــــــي وزيـــــــارة معالــــي وزيــر الصحـــــة د. توفيــــق الربيعـــــة للجنـــــاح 
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ــة  ــدت الجمعيــــ أصــــ
دليــــــــــل معرفــــــــــي 
ــل  ــوان الدليـــــــ بعنــــــ
اإلجرائــــــي لتنفيـــــــذ 
ــة  ــادرة تطوعيـــــ مبـــــ
بمناســــــبة اليــــــــوم 
ــوع  ــي للتطـــ العالمــــ

م  2019
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شركاؤنــــا

KING SAUD MEDICAL CITY ACADEMY FOR 
POSTGRADUATE STUDIES IN FAMILY MEDICINE

الطبيـــة  سعـود  الملك  مـدينـــة  أكاديـميـــة 
األســــــرة طب  في  العليـــــــا  للـدراســـــات 
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