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 حفظ النعمة مبنطقة عسري)شكر(امللف التعريفي جلمعية 

 

 قممةامل
صمور قرار تأسيس أول مجعية خمصصة حلفظ النعمة يف منطقة عسري)شكر ( هـ مت 4141حمرم  41يف 

عبمالعزيز ال سعود ,و تسعى  و امللكي األمري فيصل بن خالم بنالرئيس الفخري للجمعية صاحب السم

.اجلمعية ان تكون متميزة و رائمة يف جماهلا

 التوجهات االسرتاتيجية 

 رؤيتنـا

 حنو جمتمع بال إسراف أو تبذير

 رســالتنا

, ثم االستفادة املثلى من فائض الطعام يف اجملتمع  والبناء منوذج خريي متميز ومتخصص للحم من اهلمر أ

.وفق معايري أداء متميزة وأساليب إدارية حميثة

 أهمافنــا

الربامج وتقمم خمماتها للمستفيمين وفق خطط واضحة  حفظ النعمة مبنطقة عسري)شكر(تنفذ مجعية 

تساعمها على حتقيق األهماف التالية:

 . توعية اجملتمع بأهمية حفظ النعمة

 . توزيع الزائم من الطعام وإيصاله إىل املستفيمين بأفضل معايري اجلودة والسالمة العاملية

  , ومنها تأهيل وتمريب عمد من أبناء خلق فرص عمل جميمة يف جماالت حفظ النعمة وغريها

 األسر املستفيمة حتى تتمكن من االعتماد على نفسها مستقباًل .

  مجع الفائض من األطعمة اجليمة من الفنادق واملطاعم وقصور األفراح , بواسطة فريق عمل

 ممرب وبإشراف صحي دقيق .
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 جماالت العمل االسرتاتيجية
 

على أن تكون األنشطة واملشاريع اليت تنفذها تعمل  مبنطقة عسري)شكر(حفظ النعمة حترص مجعية 

لول لتحقيق تطلعات املتربعن احلبشكل مباشر على حتقيق أهماف ورسالة اجلمعية يف تطوير وابتكار 

جماالت  مخسةواملستفيمين من خالل فريق عمل حمرتف وهلذا الغرض فقم مت تقسيم جماالت العمل إىل 

التشغيل ,  االستفادة املثلى من فائض الطعام , ,تنمية املوارد املالية, مية الوعي اجملتمعيتنرئيسية هي: 

 .تصميم بمائل تقنية

 حفظ النعمة مبنطقة عسري)شكر(السرتاتيجية مجعية ااإلطار العام 

 تنمية الوعي اجملتمعي

 والتبذير. تنمية الوعي اجملتمعي بأهمية احلفاظ على النعمة والتوعية خبطورة االسراف

 تنمية املوارد املالية

 تنمية املوارد املالية لمعم اجلمعية وحتقيق استمامتها.

 االستفادة املثلى من فائض الطعام

 احملتاجة خلممة شرائح اجملتمع االستفادة املثلى من فائض الطعام

 التشغيل

 التشغيل وفق معايري متميزة واساليب ادارية حميثة وكوادر بشرية متخصصة.

 صميم بمائل تقنية ت

 تصميم بمائل تقنية متخصصة لالستفادة من فائض األطعمة من خالل التموير والتصنيع.
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 9102عام أهم إجنازات اجلمعية خالل 

      حصلت اجلمعية على املركز االول على مستوى اململكة عن دراسـة قـممتها اىل املسسسـة العامـة

يف الغذاء(.للحبوب بعنوان ) احلم من اهلمر والفقم 

 .افتتاح مبنى اجلمعية اجلميم

  نسخة من قصص شكر لألطفال 00555توزيع أكثر من

  زيارة ممرسية 05معارض و 1إقامة. 
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 اهتمام اجلمعية بالتطوع

هو من أهماف  "نظيم آليات العمل التطوعي يف اجلمعية وتفعيله وتطويره مبختلف اجملاالت يف بيئة منة لتحقيق أهمافه"ت

بأنه ال ميكننا حتقيق اهمافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشراك فّعال للمتطوعن اجلمعية. ولمى قيادة اجلمعية إميان 

فإن منطلقاتنا إلشراك  ابالنفع لكال الطرفن, ولذ دحيث نعتقم ان التطوع عملية تبادلية بن مجعية منازل واملتطوع, وتعو

 على: املتطوعن ترتكز

 واإلسالمية. تلتزم إدارة التطوع يف مجيع أنشطتها وبراجمها بقيم اإلدارة واجلمعية والضوابط األخالقية -4

 التطوعي.نلتزم بتوفري بيئة عمل تطوعية حمفزة آمنة وابتكاريه لتشجيع العمل  -0

 اجلمعية.تسكن املتطوعن على الفرص التطوعية من خالل مشاريع وبرامج  -4

 للجمعية.تطوعن حسب نوعية املشاريع والربامج املختلفة تمريب وتأهيل امل -1

 اجلمعية.مجيع الراغبن يف العمل التطوعي وفق أنظمة وضوابط حماولة استيعاب  -0

 منهم.نلتزم بتكريم املتطوعن وتقمير جهودهم وإبراز املتميزين  -6

وسائل املتاحة مثل وسائل ال ربتعمل اجلمعية على استقطاب املتطوعن وتشجيع ثقافة التطوع والتسويق لذلك ع -1

 وغريها.التواصل االجتماعي 

 مشاكلهم. نلتزم بفتح قنوات تواصل فاعلة مع املتطوعن والسماع ملقرتحاتهم وآرائهم وحل -8

 باجلمعية.تعمل اجلمعية على توفري الفرص املتكافئة جلميع املتطوعن  -9

 .او حماباة التعامل مع كافة املتطوعن دون متييزتلتزم اجلمعية بتطبيق قيم العمالة والشفافية يف -45

 

 

بيئة جاذبة, املتطوعون  ليجموا فاعلة يف حتقيق إشراك مستمام للمتطوعن, ة"أن نكون مجعي ورؤيتنا للتطوع...

 معنا يف نهضة جمتمعنا. اومساهمة يف تنمية قمراتهم, وتشيم جبهودهم, ليساهمو

مجعيتنا تولي أهمية كبرية إلشراك املتطوعن, وختصص لذلك موارد بشرية مسهلة وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية فإن 

 لتطوع عرب قنوات التواصل الرمسية.لتحقيق هذه الرؤية لتليب طموحاتهم ولذلك فإننا نفتح أبوابنا جلميع الراغبن يف ا
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 وحدة التطوع باجلمعية

 

إنشاء وحمة ضمن هيكل اجلمعية متخصصة يف إدارة شئون العمل ويف سياق اهتمام اجلمعية بالعمل التطوعي, فقم مت 

 التطوعي. تعمل هذه الوحمة على تنفيذ هذه املهام:

  االحتياج التطوعي يف اجلمعية. ختطيط االشراف على 

 تصميم األدوار التطوعية وتسويقها. 

 املساهمة يف إعماد موازنة املنظمة. 

  والرتشيح حسب املعايري بالتعاون مع اإلدارات املعنيةإجراء املقابالت الشخصية مع املتطوعن 

 تسكن املتطوعن وتسجيلهم رمسيًا باجلمعية. 

 توجيه للمتطوعن وتهيئتهم للعمل باإلدارات املعنية. 

 وتنظيم الربامج التمريبية  حتميم االحتياج التمرييب للمتطوعن 

 زمةاملشاركة يف تقويم أداء املتطوعن وإعماد التقارير الال.  

 االشراف والمعم وضمان سريهما بالطريقة املتفق عليها. 

 التقمير والتكريم للمتطوعن 

  التحسينية.وقياس مستوى رضا املتطوعن, وحصر مالحظاتهم ووضع اخلطط 

 .إدارة حساب اجلمعية على منصة التطوع 
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 اهليكل االداري باجلمعية

 

 
 

 شكرالتطوع مع مجعية 
 

, يرجى التكرم بزيارة منصة العمل التطوعي وإنشاء حساب حفظ النعمة بعسري إىل فريق التطوع مع مجعية  نضماملإل

 خاص بك. ثم االطالع على الفرص التطوعية التابعة للجمعية وطلب االنضمام.

 تعمل منصة العمل التطوعي لتحقيق األهماف التالية:  

 الربط )التكامل( مبركز املعلومات الوطين 

 وصول املتطوعن للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة 

 احلصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات املتطوع 

 رصم وتوثيق الساعات التطوعية 

 توفري فرص تطوعية ختصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي 
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 عنوان منصة التطوع

https://nvg.gov.sa/ 
 

 

 التواصل مع اجلمعية

 /http://www.shukr.org.sa -موقع :

 جوال : 

 shukraseer@gmail.comإمييل : 

 

https://nvg.gov.sa/
https://nvg.gov.sa/
http://www.shukr.org.sa/

