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الــتــقــــريــر الســـنـــوي



األثر ويبقى 





خادم الحرمين الشريفين

حفظه الله

المملكة العربية الســـعودية ماضية نحو تحقيق كل ما 
يعـــزز رخـــاء المواطـــن وازدهـــار الوطـــن وتقدمـــه وأمنه 
واســـتقراره، والتيســـير على المواطـــن لتحقيق مختلف 

المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة بإذن الله.
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صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الدفاع

حفظه الله

طمـــــوحنا أن نبنــي وطنًا أكثر ازدهــارا، يجد فيــه كل 
مواطـــــن ما يتمناه. فمســـتقبل وطننـــا الذي نبنيه 
معـــا لـــن نقـــــــبل إال أن نجـــــعله في مقـــــدمة دول 

العــــالــم .



رئيس مجلس إدارة الجمعية
أ.د. خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن 

الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، 
فيســـتمر العطـــاء ويحلو البذل لخدمـــة المجتمع والمشـــاركة في تنمية 
الوطـــن. وهكـــذا تواصل جمعية التطوع الصحية أثر فـــي تنفيذ مبادراتها 
ومشـــروعاتها االســـتراتيجية بتوفيق الله ثم بأيدي أبطالها المتطوعون 

في المجال الصحي.
وتشـــرفت جمعية أثر بإطالق عدد من المبادرات والبرامج النوعية التي 

كان لها األثر الفّعال.
واستمرت مسيرة العطاء لجمعية أثر لتسابق الزمن وتتزاحم في خطتها 

االستراتيجية األولويات.
وبمناســـبة إصـــدار التقريـــر الســـنوي لعـــام 2021 ، نتقدم بجزيل الشـــكر 
واالمتنـــان لجميـــع شـــركاؤنا فـــي النجـــاح الذين دعمونـــا و عملنا ســـويًا 
لتحقيـــق مبادراتنـــا. كمـــا نتقـــدم بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان للمتطوعين 

الصحيين الذين هم أبطال الميدان ونقول لهم شكرًا من القلب.
ونســـأل اللـــه أن يبارك فـــي الجهـــود وأن ويكتب األجر لجميـــع من دعم 

وساهم لتحقيق رسالة جمعيتنا الواعدة.
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ارتكــــــزت رؤيــــــة المملكــــــة 2030 على ثالث محاور وهي مجتمــــــع حيوي اقتصاد مزدهر وطن طمـــوح 
وانطلقت من هذه المرتكـــزات أهداف شـــاملة لتنمية وطنية متكاملـــة وكان للقطاع الصحي والقطاع 
غيـــر الربحــــــي والتطوعي نصيب من هـــذه التوجهات وحيث التقى طموح مجموعـــة من المهتمين في 
المجال الصحي نحو المســـاهمة الفاعلة في التطوع في هذا القطاع استشـــعارًا منهم لمســـؤولياتهم 
االجتماعيـــة وعرفانـــا منهـــم لهـــذا الوطـــن المعطاء, نشــــــأت فكرة إنشـــاء جمعية متخصصة كمشـــروع 
مؤسســـي ومســـتدام يعمـــل علـــى تمكيـــن وتطوير قـــدرات المتطوع الصحـــي وتعظيم أثـــره من خالل 

مبادرات وحمالت مجتمعية مبتكرة.
وفـــي تاريـــخ 19 /7/ 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019م صدر القرار الوزاري بالموافقة على تأســـيس 
جمعية التطوع الصحية أثر وتم تســــــجيلها بوزارة الموارد البشــــــرية والتنمية االجتماعية برقم ( 1174) 
ويشرف عليها فنيًا وزارة الصحة، وتعمل للتكامل مع جميع الجهات ذات العالقة لتكون جزًء فاعال في 

هذا الوطن وتحقيق رؤيته,
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عـــــــن أثـــر



رؤيـتـنـا
الريـــادة والتميـــز في تأهيـــل وتدريب 

المتطوع الصحي 

رسالتنا
تمكيـــن المتطـــوع الصحـــي من خالل 
التأهيـــل والتدريـــب وابتـــكار مبـــادرات 
نوعيـــة والمســـاهمة فـــي خلـــق بيئـــة 
تطـــوع متميزة لتعظيم أثـــــر المتطوع 

على مجتمعه.

الــّشــــغـــــــف 
واالبـــتـــكــــار 

قيـمنــا
الـــتــــــعــــلـــم
والمعــرفــــة

الـــشــراكــــة
الـــفــاعـــلـــة

الـــــــــجـــــودة
واالحترافية

المتطوع الصحي..
مــحــور اهــتــمــامـنـا 
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تطويـــر مجـــاالت التطـــوع الصحـــي 
وبرامجــه ومــوارده

تعزيـــز أثـــر التطـــوع الصحــــــي علـــى 
أفـــراد المجتمـــع ودعـــم الدراســـات 

واألبحاث

تأهيل وتمـكـــــين المتــــطوعين في 
المجال الصحي

إيجاد فرص ومشـــاريع نوعية وبيئة 
محفزة للتطوع الصحي

نشـــر ثقافة وقيم التطـــوع الصحي 
وتعزيز روح العطاء والمبادرة
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أهــدافـنــا



01

02

03

04

05

06

يهــــــدف إلـــى تأهيل متطوع صـــــحي 
قادر على التطوع واالرتقاء بمستوى 
الــجـــــودة والــــتــمــكــــيـــــن الــــمــهــــاري 
للــمتــطـــــوع، كـــــذلك بـــــناء وتطــويـــــر 

المعايير واإلجراءات التدريبية.

المحـاور الـرئيسيـة
السـتـراتيـجـيــة أثر

المتطوع الصحي المؤهل

ويـهدف إلى تحقيق أثر تطوعي متميز 
وإلى تطـــويـــر مـــمـــارســـات المـــتطـــوع 

الصحي.

األثر التطوعي

يــــهــــــدف إلى تـــأهيـــل متـــطوع 
صـــحي قــــــادر عــــــلى التــــــطـــوع 
واالرتـــقــــــاء بـــمستـــوى الـــجودة 
والتمكـــين المـــهاري للمتطـــوع، 
كـــذلك بــــــناء وتطويـــر المعاييـــر 

واإلجراءات التدريبية.

بيئة التطوع

يهــدف إلى بنـــــــاء صورة ذهنيــــة 
تنموية اجتماعية.

الصورة الذهنية

الـتــشـغيــليــة  الكـفــــاءة  تـحـقــيـق 
واالستدامة المالية واالستثمار.

االستدامة المالية

يهدف إلى بناء بيئة عمل جاذبة 
ومحفـــزة كذلـــك إدارة البرامـــج 
والمشاريع وتطوير واستقطاب 

الكوادر المتميزة.

التعليم والنمو
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أعضاء مجلس اإلدارة 

د. سلطان علي الزهراني 
األمين العام

عضو مجلس اإلدارة

د. خالد إبراهيم القميزي
عضو مجلس اإلدارة

أ.مقبول غرم الله العلياني 
المشرف المالي 

عضو مجلس اإلدارة

د.أيمن عبدالرحمن العياضي
عضو مجلس اإلدارة

د. ممدوح فالح العتيبي
عضو مجلس اإلدارة

أ.د. خالد حسان المالكي
عضو مجلس اإلدارة

د. هاشم محمد بن صليح
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

د. محمد عبدالله العتيق 
عضو مجلس اإلدارة

د.خضر علي الزهراني
عضو مجلس اإلدارة

د. عمرو عطاف السالمي
عضو مجلس اإلدارة

أ.دخالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن 
رئيس مجلس اإلدارة
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ملخص بيانات التطوع

أثــــــر فـــــي أرقـــــــام 

عـــدد المـــتـطـــوعيــن 
المسجلين بالجمعية

 2000+
متطوع 

عــدد  المتطـــوعيــن الذيـــن تـــم 
تمكينهم من العمل التطوعي

1740
متطوع

عــدد  الساعـــات التــطـــوعـــيــــة 
الـمـقــدمـة مـن الــمـتـطــوعـيــن

35810
ساعة

القيمة االقتصادية البديلة 
التطــــوعــــــية  للــــــساعــــــات 

2,000,000+
ريال

10 
مبادرات 

عـــــدد الـمــبــــادرات

5
اتفاقيات 
عـــدد االتـفـاقـيــات 

8
برامج

عـدد البرامج التدريبية

326000+
مستفيد

إجمالي المستفيدين

2
بحث

األبحاث والدراسات

إجمالي المستفيدين
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01
حملة مجتمع حريص

حملـــة مجتمعية أطلقها ســـمو أمير منطقة الريـــاض امتدادًا للحملة 
السابقة حملة مجتمع واعي وتهدف في هذا العام لتعزيز اإلجراءات 

الوقائية للوقاية وزيادة عدد المحصنين ضد فيروس كورونا



تـــاريـــخ الحدث
مستمر طوال العام

عدد المستفيدين
325900 مستفيد

11 مركز لقاح

بموافقـــة كريمـــة من ســـمو أميـــر منطقـــة الرياض صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير فيصل بن بندر انطلقت حملة مجتمع حريص لزيادة 
أعـــداد المحصنيـــن بلقاح كوفيد 19 يأتي ذلـــك بالتعاون مع اللجنة 
النســـائية للتنميـــة المجتمعيـــة ولجنـــة شـــؤون األســـرة بمجلـــس 

المنطقة وبمشاركة من تجمع الرياض الصحي األول

 01حملة مجتمع حريص

التنظيم والمساهمة في تقديم 
اللقاح في المراكز المعتمدة للقاح

عدد مراكز اللقاح
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تـــاريـــخ الحدث
مستمر طوال العام

عدد المستفيدين
+15000اتصال توعوي

كأحـــد الوســـائل الســـريعة للوصـــول للمســـتفيد 
قامـــت الجمعيـــة وبالتعـــاون مـــع أحـــد الجهـــات 
المتخصصـــة بإنشـــاء مركـــز اتصـــال بحيـــث نقـــوم 
بالتواصـــل الهاتفـــي مـــع المســـتفيدين من خالل 
فريق مـــدرب إليصال الرســـائل التوعوية الصادرة 

من وزارة الصحة حول لقاح كوفيد 19 

 01حملة مجتمع حريص

االتصاالت الهاتفية 
التوعوية
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تـــاريـــخ الحدث
مستمر طوال العام

عدد المستفيدين
+ 15000مستفيد

قامـــت الجمعيـــة بحمـــالت ميدانيـــة متنوعـــة عبـــر 
متطوعيـــن صحييـــن مؤهليـــن بنشـــر وتعـــزز الوعي 

الصحي وتوزيع الحقائب الوقائية للمستفيدين

عدد الحقائب الوقائية 
+10000حقيبة وقائية

 01حملة مجتمع حريص

العيادة الطبية المتنقلة
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02
البرامج والدورات التدريبة

هي البرامج التدريبـــة المتخصصة التي تعد وفق أحدث المنهجيات 
التدريبية المحكمة تعزز اكتساب مهارات المتدرب ومعارفه.



تـــاريـــخ إقــامــتــه
طوال العام

عدد المشاركين
100متطوع

الفرق التطوعية
5 فرق

برنامـــج( مّكن ) برنامج متخصـــص لتأهيل وتمكين 
الفـــرق التطوعية الصحية من خالل دورات تدريبية 

وتطبيق ميداني 

02 البرامج والدورات التدريبة

بــرنـــامــــج مــــّكــــن
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تـــاريـــخ إقــامــتــه
طوال العام

عدد المستفيدين
50700 متدرب

دورة بعنـــوان التطوع الصحي في األزمات
دورة وســـائل الوقاية من فيـــروس كورونا

تقديم الدورات
عن بعد عبر منصة دروب

02 البرامج والدورات التدريبة

الدورات القصيرة المستمرة
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تـــاريـــخ إقــامــتــه
2021/1/26م

عدد المستفيدين
20 متدرب

دورة متخصصة بعنوان ( مكافحة غسيل االموال 
و تمويل اإلرهاب ) قدمها سعادة الدكتور/ سالم 
باهمـــام وذلك بالتعاون مع جمعيـــة حياتنا وكانت 

حضوريا بمقر أثر وعن بعد

02 البرامج والدورات التدريبة

دورة متخصصـــة
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03
المؤتمرات والملتقيات

أبـــرز المشـــاركات النوعية التي تلقت فيهـــا جمعية أثر 
دعوات للمشاركة فيها



تـــاريــــــخ الحـــدث
2021/12/5م

عدد الحضور
+2200 شخص

شاركت جمعية التطوع الصحية أثر ممثلة بسعادة 
رئيـــس مجلـــس إدارتهـــا أ.د.خالـــد آل عبدالرحمـــن 
كرئيـــس للجنة العلمية للملتقى كما شـــارك عضو 
مجلـــس اإلدارة د.خالد القميزي بورقة عمل ضمن 

الملتقى

03 المؤتمرات والملتقيات

الملتقى العلمي 
الثالث للتطوع الصحي
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تـــاريــــــخ الحـــدث
2021/2/22م

عدد الحضور
+4000 شخص

شـــاركت جمعية أثر في ملتقى عصامي وهو ملتقى 
افتراضي لتوظيف المســـتفيدين مـــن جمعيات رعاية 
األيتـــام فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتكمـــن 
مشاركتها في تطوير مستفيدي الملتقى من الناحية 

المهنية ودور التطوع الصحي 

03 المؤتمرات والملتقيات

ملتقى عصامي لتوظيف 
أيتام المملكة 2021
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04
اتفاقيات الشراكة

انطالقا من أهمية الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العالقة 
حرصت جمعية أثر على توقيع عدد من االتفاقيات الفاعلة



ضمـــن التنســـيق الطبـــي لحملة مجتمـــع حريص تم 
توقيـــع اتفاقيـــة مـــع تجمـــع الرياض الصحـــي األول 
تهـــدف للتعـــاون الطبـــي بيـــن الطرفين لمـــا يحقق 

أهداف الحملة 

04 اتفاقيات الشراكة

توقيع مذكرة تفاهم مع 
تجمع الرياض الصحي األول

تـــاريـــخ الحدث
2021/5/26م
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تـــاريـــخ الحدث
2021/9/12م

تـــم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشـــرية 
والتنمية االجتماعيـــة وتهدف اإلتفاقية إلى تقديم 
خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة والتطوعية لمســـتفيدي 
البشـــرية  المـــوارد  بـــوزارة  لأليتـــام  العامـــة  اإلدارة 
والتنمية االجتماعية وتبادل الخبرات بين الطرفين .

04 اتفاقيات الشراكة

توقيع مذكرة تفاهم مع 
وزارة الموارد البشرية
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تـــاريـــخ الحدث
2021/3/4م

تـــم توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع الجمعيـــة 
الســـعودية لمكافحـــة الســـرطان ، بحضـــور 
رئيســـي مجلـــس إدارة الجمعيتيـــن وتهدف 
االتفاقية إلـــى تبادل الخبرات واســـتقطاب 

المتطوعين وتدريبهم.

04 اتفاقيات الشراكة

اتفاقية جمعية 
السرطان
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04 اتفاقيات الشراكة
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تـــاريـــخ الحدث
2021/9/20 م

تـــم توقيـــع اتفاقيـــة مـــع  جمعيـــة الدرعيـــة؛ 
وذلك بهدف توفيـــر خدمات الدعم والرعاية 

لكبار السن من مستفيدي الجمعية.

توقيع مذكرة تفاهم 
مـــع جمعيـــة الدرعية
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04 اتفاقيات الشراكة

تـــاريـــخ الحدث
2021/4/6 م

مبـــادرة مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع  تـــم 
#فينا_خيـــر والتي تهدف إلـــى التعاون في 
تطوعيـــة صحيـــة  وأنشـــطة  برامـــج  تنفيـــذ 

لخدمة المجتمع .

توقيع مذكرة تفاهم 
مـــع مبـــادرة فينا خير



05
التميز المؤسسي

تسعى دومًا جمعية أثر في رحلة التميز المؤسسي 
لتحقيق استراتيجيتها في خدمة المجتمع



05 التميز المؤسسي

تـــاريـــخ الحدث
2021/3/15م

تلقـــت جمعية التطوع الصحية أثر شـــهادة شـــكر 
وتقديـــر مـــن األمانـــة العامة فـــي جائـــزة األميرة 
صيتـــة لبلوغهـــا مراحـــل متقدمة فـــي التميز عن 
وبهـــذه  واعـــي  مجتمـــع  الوطنـــي  مشـــروعها 
واالمتنـــان  الشـــكر  بجزيـــل  نتقـــدم  المناســـبة 

للمتطوعين وجميع شركاء النجاح

جائزة األميرة صيته 
بنت عبدالعزيز 
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05 التميز المؤسسي

شـــاركت جمعيـــة أثـــر بجائـــزة وزيـــر الصحـــة 
للتطـــوع الصحـــي ضمـــن مســـار المبـــادرات 
المتميزة وحصلت على مراحل متقدمة من 
التقييـــم ويأتـــي هذا ضمن الجهـــود الحثيثة 

للتميز في تنفيذ المبادرات المجتمعية

جائزة وزير الصحة 
للتطوع الصحي
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06
البرامج والمشاركات اإلعالمية
شـــاركت ونفذت جمعية أثر عدد مـــن البرامج اإلعالمية في عدد 

من الوسائل المختلفة للوصول لمستفيديها



هي عبارة عن سلسلة تغريدات توعوية تنشر في 
الحساب الرسمي للجمعية حول إرشادات الغذاء 
الصحي في شـــهر رمضان الكريم بمشـــاركة عدد 

من المتطوعين المتخصصين

تـــاريـــخ الحدث
طوال شهر رمضان

عدد المستفيدين
+900.000 مشاهدة

عدد التغريدات 
30 تغريدة

06 البرامج والمشاركات اإلعالمية

سلسلة تغريدات
نصائح رمضانية
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تـــاريـــخ الحدث
طوال شهر رمضان

مســـابقة تحفيزيـــة عبـــر حســـاب الجمعيـــة 
بتويتر للتعريف عن الجمعية ومشاريعها  

عدد المتفاعلين
12700تفاعل

06 البرامج والمشاركات اإلعالمية

مسابقه أثر الرمضانية 



تـــاريـــخ البث
2021/2/3 م

شارك أمين عام جمعية أثر د.سلطان الزهراني 
فـــي إذاعة القـــرآن الكريم متحدثا عـــن إنجازات 

الجمعية  وجهودها في خدمة الوطن

06 البرامج والمشاركات اإلعالمية

برنامج نبض وطن
إذاعة القران الكريم
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عدد المتفاعلين
+20 ألف مستمع



تـــاريـــخ البث
2021/5/5 م

مشـــاركة األميـــن العـــام د.ســـلطان الزهراني 
فـــي برنامـــج من هنـــا عبر أثيـــر إذاعـــة الرياض  
للتعريف عن جمعية أثر وخدماتها االجتماعية  

عدد المتفاعلين
+23 ألف مستمع

06 البرامج والمشاركات اإلعالمية

برنامج من هنا
اذاعه الرياض 
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الحلقـــة 23 مـــن برنامج #القرار في قناة الرســـالة 
للحديث حول مشاريع وأنشطة الجمعية.

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  ســـعادة  اللقـــاء  ضيـــف 
أ.د.خالد آل عبدالرحمن.

تـــاريـــخ البث
2021/5/5م

06 البرامج والمشاركات اإلعالمية

برنامج القرار
 قناة الرسالة
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07
الدراسات واألبحاث

كأحـــد المبادرات النوعية ومن خـــالل وحدة األبحاث وقياس األثر 
بالجمعية من خالل فريق متخصص للمساهمة باألبحاث الطبية 



تـــاريـــخ الحدث
2021/2/3 م

شـــاركت جمعيـــة أثـــر وعبر فرقهـــا التطوعية في نشـــر 
دراســـة مـــا قبـــل اإلصابـــة بالســـكري والغـــدة الدرقية 

وذلك في عدد من األماكن العامة والجامعات

07 الدراسات واألبحاث

دراسة ما قبل اإلصابة 
بالسكري والغدة الدرقية 

عدد المشاركين
+250.000 مشارك
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تـــاريـــخ الحدث
2021/6/30م

إكمـــال دراســـة إكلينيكيـــة بحثيـــة لدراســـة أثـــر الحبـــة 
السوداء في زيادة مناعة مرضى كوفيد 19 بالتعاون 
مـــع اإلدارة العامة لألبحاث بـــوزارة الصحة ومع كلية 
الطـــب بجامعة اإلمام محمد بن ســـعود اإلســـالمية 

ومع عدد من المستشفيات.

عدد المشاركين
240 حالة

07 الدراسات واألبحاث

أثر الحبة السوداء في زيادة 
مناعة مرضى كوفيد – 19
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08
الزيارات الميدانية

تعزيـــزا للتواصل مع الجهات الصديقـــة تقوم الجمعية 
بعدة زيارات لعدد من الكيانات



08 الزيارات الميدانية

تعزيزًا للشـــراكات الفاعلة زارت جمعية أثر أوقاف 
نـــورة المالحـــي وتـــم خـــالل الزيـــارة بحـــث ُســـُبل 
التعـــاون بيـــن الجهتيـــن بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى 

القطاع غير الربحي وخدمة المستفيد.

تـــاريـــخ الزيارة
2021/2/22م

زيارة أوقاف نورة المالحي
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تـــاريـــخ الزيارة
2021/4/27م

اســـتقبلت جمعية األطفـــال ذوي اإلعاقة وفدا 
مـــن جمعيـــة أثـــر ومبـــادرة فينـــا خير حيـــث اطلع 
الوفـــد علـــى منجـــزات الجمعيـــة وأهـــم أعمالها 
وقام الوفد بتوزيع الهدايا على أطفال الجمعية.

عدد المستفيدين
143مستفيد

08 الزيارات الميدانية

زيارة جمعية األطفال 
ذوي االعاقة
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تـــاريـــخ الزيارات
ربع سنوي 

قامـــت الفـــرق الميدانية لجمعية أثـــر بزيارة 
عـــدد من المدارس بمدينة الرياض وقدمت 
لهـــم عـــدد مـــن المحاضـــرات واإلرشـــادات 

الصحية لطالب والمعلمين

08 الزيارات الميدانية

زيارة عدد من المدراس
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09
أبرز األحداث العامة

ضمن مســـيرة الجمعية التي تميزت فيها األعمال والمبادرات 
نفذت وشاركت الجمعية بعدد من األنشطة التي تعزز أداءها 

وتحقق رسالتها



مجلس استشـــاري تم تشـــكيله مـــن عدد من 
المهتميـــن والفاعليـــن مـــن وجهـــاء المجتمع 
يســـعون للتطوع بخبراتهـــم لخدمة المجتمع 

من خالل جمعية أثر

09 أبرز األحداث العامة

تشكيل المجلس 
االستشاري لجمعية أثر
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تـــاريـــخ الحدث
2021/6/29م



تـــاريـــخ الحدث
2021/2/10م

تـــم انتخـــاب ســـعادة رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية أثر 
البروفيســـور خالـــد آل عبدالرحمـــن عضـــوًا بالمجلـــس 
التخصصـــي للجمعيات الصحية األهلية ورئيســـًا للجنة 
البحوث والدراســـات على مســـتوى المملكة لمدة 4 

سنوات.

09 أبرز األحداث العامة

انتخاب رئيس مجلس اإلدارة 
أ.د.خالد آل عبدالرحمن
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