






خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

ملك المملكة العربية السعودية - رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع



6
لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالهدار التقرير السنوي لعام 1440 هـ - 2019 م

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده 
نحمــد اهلل تعالــى ونشــكره علــى مــا أنعــم به علينــا في هذه 
البــالد المباركــة مــن نعــم جليلــة وعطايا جســيمة تســتوجب 

شــكرًا متواصــاًل للمنعــم جــل وعــال لتدوم ويحصــل المزيد.

أال وإن مــن نعــم اهلل وجــود لجــان التنميــة االجتماعيــة األهلية 
التــي تقــوم بــدور تنمــوي لجميــع شــرائح المجتمع.                          

هــذه  إحــدى  بالهــدار  األهليــة  االجتماعيــة  التنميــة  ولجنــة 
اللجــان المباركــة التــي تســاهم وهلل الحمــد فــي بنــاء وتنميــة 
برامــج  مــن  تقــدم  مــا  مــن خــالل  الهــدار  وتطويــر مجتمــع 
 ،2019 تقريــر  ملخــص  القــارئ  أخــي  يديــك  وبيــن  متنوعــة، 
راجيــن مــن العلــي القديــر أن نكــون قــد وفقنــا فيمــا قدمنــا 
لخدمــة مجتمعنــا ووطننــا، ونتقبــل اآلراء والمقترحــات التــي 

ــى أكمــل وجــه. ــر العمــل ونجاحــه عل تخــدم تطوي

شــاركنا  مــن  لــكل  والتقديــر  بالشــكر  ونتقــدم 
والتنميــة  العمــل  وزارة  رأســهم  وعلــى  ودعمنــا 
ــراد  ــة واألف ــات المانح ــع المؤسس ــة وجمي االجتماعي
كمــا  الحكوميــة،  والجهــات  المــدارس  وكذلــك 
نثنــي شــكرنا وتقديرنــا لمركــز التنميــة االجتماعيــة 
ــرعة  ــة وس ــه والمتابع ــن التوجي ــى حس ــاج عل باألف
التجــاوب لاستفســارات ممــا ســاعد فــي نجــاح عمــل 

اللجنــة.

حفــظ اهلل لبالدنــا أمنهــا وإيمانهــا ووالة أمرهــا وعلمائهــا 
ورجــال أمنهــا وشــعبها مــن كل ســوء ومكــروه، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.                      

كلمة 
اللجنة
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الرؤية

الرسالة

األهداف

تكوين عالقات إيجابية بين الفرد والمجتمع وتشجيع مشاركة أفراده لتنمية الهدار وتطويرها والمحافظة على 
مكتسباتها المادية واالجتماعية.

إيجاد مناشط إجتماعية وثقافية وترفيهية مفيدة ونافعة، واستثمار طاقات أفراد الهدار حسب إهتماماتهم 
وقدراتهم ورغباتهم، تحت شعار )نحو مجتمع متعاون(.

اقتــراح المشــروعات والبرامــج الالزمــة لتنميــة المجتمــع المحلــي والمشــاركة )الماليــة( أو )العينيــة( أو )البشــرية( فــي  �
تنفيذهــا وتقويمهــا ومتابعتهــا. 

اكتشاف احتياجات المواطنين وحثهم على المشاركة في تلبيتها. �
المســاهمة فــي تنميــة المــوارد البشــرية للمجتمــع المحلــي واكتشــاف القيــادات الجتماعيــة واســتثمارها لتحقيــق  �

التنميــة المســتدامة.
العمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي االجتماعــي بيــن ســكان الهــدار وتنميــة روح التفاعــل االجتماعــي وتطويــر بيئتهــا  �

للمحافظــة علــى المكتســبات الحضاريــة للوطــن. 
العنايــة بالشــباب مــن الجنســين وتلمــس احتياجاتهــم وتوفيــر اإلمكانــات واألجــواء المناســبة لممارســة هواياتهــم  �

فــي بيئــة اجتماعيــة وتربويــة ســليمة.
اســتثمار الطاقــات النســائية فــي الهــدار لممارســة أنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة هادفــة فــي جــو تطمئــن إليــه  �

النســاء وأســرهن.
إنشاء األندية االجتماعية ومقرات األنشطة وتجهيز المالعب والصاالت المناسبة. �
تنمية مهارات األطفال وقدراتهم البدنية والعقلية واللغوية وزرع القيم اإلسالمية واالجتماعية والعادات الحميدة. �
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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية إدارة التعليم بمحافظة األفالجمؤسسة آل الجميح الخيرية

شركاء النجاح

جمعية البر الخيرية بالهدارلجنة التنمية االجتماعية األهلية باألفالججمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالهدار

بلدية الهدارمركز اإلرشاد األسري باألفالج
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قالوا عنا

   ســررت بزيــارة لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالهــدار ببرامجهــا المفيــدة التــي تقــوم علــى بنــاء المجتمــع الصالــح لدينــه ووطنه، 
ورايــت مــا يبهــج النفــس ســائاًل اهلل تعالــى لهــم التوفيــق والســداد، وإنــي أهيــب بالداعميــن، فالبرامــج تحتــاج الوقــوف والمســاندة 

وســيرون خيرهــا عنــد رب العالميــن بــإذن اهلل تعالــى يــوم نلقــاه.

القاضي بالمحكمة التجارية بالرياض ورئيس الدائرة الخامسة عشر 
د.ماجد بن قينان النتيفات

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد، أما بعد:
  زرت لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالهــدار، واطلعــت علــى بعــض البرامــج التــي أقامهــا اإلخــوة فــي اللجنــة، فوجــدت مــا يســر 
ــى مــد  الخاطــر ويفــرح المؤمــن مــن جهــود مذكــورة مشــكورة خاصــة أن هــذه الجهــود قامــت خــالل ســنتين وإن اإلخــوة  بحاجــة إل

العــون معهــم ماديــً ومعنويــً.
بارك اهلل في الجهود وأنجح المساعي.

إمام وخطيب جامع الملك عبداهلل باألفالج
سلطان بن محمد السلطان

ســعدت بزيــارة اللجنــة التنميــة اإلجتماعيــة األهليــة بالهــدار، فقــد شــاهدت برامــج اللجنــة فــي الحــرص علــى حفــظ أوقــات الشــباب 
بالهــدار بوضــع عــدة برامــج متنوعــة ثقافيــة واجتماعيــة وأهمهــا مــا الحظنــاه عــن برنامــج ))ثــروة(( الــذي يهــدف إلــى تعزيــز األمــن 
ومســؤليته، وحيــث أن اللجنــة فــي بدايــات العمــل وبحاجــة إلــى الدعــم المــادي حتــى تتمكــن مــن القيــام بعملهــا علــى الوجــه المطلــوب 

والمنــاط بهــا.
اشكر رئيس اللجنة واشكر جميع العاملين معه على اهتمامهم في إنجاح مهام اللجنة واهلل ولي التوفيق. 

رئيس مركز الهدار
مطرف بن فهد آل نمشان



البرامج 
الشبابية



اإلحصاءات

عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذة

عدد الفرص التطوعية

319220

191
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فكرة البرنامج

مشــروع اجتماعــي دعــوي تربــوي تدريبــي تثقيفــي يخــدم جميــع شــرائح المجتمــع، ينفــذه نخبــة مــن طــالب المرحلــة الثانوية، 
موزعــون إلــى ثــالث مجموعــات كل مجموعــة مكونــة مــن )10( طــالب يشــرف علــى كل مجموعــة أحــد معلمــي المدرســة، 

وتتولــى كل مجموعــة إعــداد وتنفيــذ برامجهــا مــن خــالل خطــة المشــروع المعــدة تحــت إشــراف لجنــة المشــروع.

ثـــروة الثاني

طالب المرحلة الثانوية. �
جميع شرائح المجتمع. �

تحقيق الطاعة هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم المحافظة على الفطرة والعقيدة الصحيحة
ولولي األمر

تفعيل طاقات الشباب في األعمال التطوعية 
وتشجيعهم في فعل الخيرات 

خدمة المجتمع والوطن وتعزيز االنتماء الوطني

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

هذا البرنامح بشراكة  هذا البرنامح برعاية 
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صور من برامج ثروة الثاني
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برنامــج تربــوي إجتماعــي ترفيهــي، يقــدم فيــه برامــج متنوعــة تخــدم أهــل الحــي وربطهــم ببعضهــم البعــض لتفاعلهــم مــع 
متطلبــات الحيــاة، مــع إبــراز دور الشــباب وإكســابهم مهــارات حياتيــة تســهم فــي دفعهــم نحــو العمــل اإلجتماعــي بأســلوب 

جــذاب.

الحي االجتماعي الدوري الثاني

مجتمع الهدار.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

هذا البرنامح بشراكة 

رفع المستوى الثقافي، والصحي، إكتشاف المواهب وتطويرها ورعايتها
وتطوير العادات والسلوك بين أفراد المجتمع

تفعيل دور المجتمع المحلي ليسهم بفاعلية
 في مجاالت التنمية اإلجتماعية

ربط أبناء الحي مع بعضهم البعض
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صور من برامج الحي االجتماعي الدوري الثاني
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عبارة عن ديوانية عامة تخدم أفراد المجتمع الرجالي والزوار، ويقدم فيها برامج منوعة حسب السن واإلحتياج.                  

ديوانية الهدار

كبار السن والمتقاعدين. �
شباب الهدار. �

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

هذا البرنامح بشراكة 

تحقيق التعارف اإلجتماعي بين السكانتوثيق العالقات بين أفراد المجتمع

ربط الشباب بكبار السن لإلستفادة من 
إيجاد محضن إجتماعيخبراتهم وتجاربهم الحياتية
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صور من برامج ديوانية الهدار
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برنامج إجتماعي يوجه لفئات المجتمع كافة إلستغالل أوقات الشهر الفضيل بما ينفع دينيً وإجتماعيً.

ملتقانا الرمضاني

مجتمع الهدار.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

هذا البرنامح بشراكة 

إيجاد مناشط توعية للشباب لتعزيز قيم
 شهر رمضان المبارك

تفعيل دور الشباب الشباب في األعمال التطوعية

شغل أوقات الفراغ بما يفيدالتوعية بأهمية شهر رمضان المبارك
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صور من برامج ملتقانا الرمضاني
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ــى مجتمعهــم، وتحمــل بعــض المســؤوليات التــي  برنامــج ينظــم العمــل التطوعــي ويكســب الشــباب شــعور االنتمــاء إل
تســهم فــي تلبيــة احتياجــات اجتماعيــة ملحــة أو خدمــة قضيــة مــن القضايــا التــي يعانــي منهــا المجتمــع، فــي إطــار عمــل 

تطوعــي جماعــي منظــم.

فريق الهدار التطوعي

مجتمع الهدار.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

هذا البرنامح بشراكة 

االستفادة من خبرات ومهارات الشباب 
لخدمة المجتمعات المحلية في مواقعها

تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى
 فئات الشباب

غرس روح التعاون بين المتطوعينحث الشباب على التطوع وعمل الخير
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صور من برامج فريق الهدار التطوعي



البرامج 
النسائية



اإلحصاءات

عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذة

عدد الفرص التطوعية

261554

18
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عبــارة عــن مــكان اجتماعــي، دينــي، تربــوي يســتقطب عــدد مــن شــرائح المجتمــع مــن امهــات وفتيــات ُيطــرح 
فيــه مواضيــع معينــة تخــص المجتمــع ويقــدم فيــه برامــج منوعــة ويســاهم فــي معالجــة الكثيــر مــن األخطــاء 

والمشــكالت المنتشــرة فــي مجتمعنــا. 

الديوانية النسائية

نساء وفتيات الهدار.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

ربط الفتيات باألمهات لالستفادة منتوثيق العالقات بين أفراد المجتمع
 خبراتهن وتجاربهن الحياتية

إيجاد محضن اجتماعيتحقيق التعارف االجتماعي بين السكان
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صور من برامج الديوانية النسائية
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هو نادي يهتم بفئة الطالبات في المرحلة االبتدائية والمتوسطة ويسعى لتوفير بيئة ترفيهية تربوية آمنة تعنى 
بالمجاالت الترفيهية والتعليمية والمهارات الحياتية لهن بأسلوب تربوي علمي. 

نادي الفتاة

الفتيات من سن 10 - 15.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

تدريب الفتيات على إدارة أوقاتهن غرس القيم اإلسالمية النبيلة في نفوس الفتيات
وحياتهن بصورة مميزة

االهتمام بالموهوبات والمتميزات 
ودعمهن وتشجيعهن

تنمية حب الوطن لدى الفتيات

هذا البرنامح برعاية
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صور من برامج نادي الفتاة
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هو ملتقى إجتماعي وثقافي وتوعوي لنساء الهدار من أمهات وفتيات يتلقين فيه التوجيهات اإلجتماعية والتوعية 
األسرية تحت إشراف تربوي متخصص وفق خطط مدروسة ذات أهداف سامية. 

املرأة وتنمية املجتمع

أمهات وفتيات الهدار.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

توجيه األمهات للتربية الصحيحة 
والتعامل النفسي والتربوي السليم مع األبناء

توجيه الفتيات التوجه السليم وإبعادهن 
عن مواطن الفساد

تحسين الوضع النفسي وانعكاساته على تخفيض نسبة األمية في أوساط النساء
العالقات االجتماعية لألسرة

هذا البرنامح برعاية 
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صور من برامج املرأة وتنمية املجتمع
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برنامج يعمل على اإلرتقاء باألسرة إلى الوعي والقدرة على التصرف المالي والتوازن بين اإلستهالك واإلستثمار ألموالها 
وتخصيص مبلٍغ محدد من الدخل الشهرّي أو السنوّي لصرفه في اتجاهات ُمعّينة تؤمن احتياجات األسرة.

األسرة املتوازنة

مجتمع الهدار.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

زيادة اإلدخار لألسرةمساعدة األسرة في استثمار مواردها بشكل جيد

التمييز بين االحتياجات الضرورية وغير الضروريةتنمية الشعور بااللتزام نحو التوازن في الحياة

هذا البرنامح برعاية 
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صور من برامج األسرة املتوازنة
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انطلق فريق ريحانة التطوعي في العام 1438هـ لتكون بذرًة تنمو في مجال العمل الخيري، لُتزهر أفكار وبرامج 
تخدم المجتمع بجميع فئاته.  

فريق ريحانة التطوعي

الفتيات.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

تفعيل دور المرأة في العمل التطوعيتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتطويره

المساهمة في تنمية المجتمعإكتشاف المواهب وتنميتها

هذا البرنامح برعاية 
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صور من برامج فريق ريحانة التطوعي



برامج 
األطفال



اإلحصاءات

عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذة

عدد الفرص التطوعية

12610

10
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حملة توعوية تعمل على زرع حب الوطن في قلوب األطفال، من خالل تشجيعهم على حبه وتنمية الفخر الوطني 
لديهم، مع توضيح فكرة لماذا يجب أن نحافظ على وطننا، وأن نحترمه غاية االحترام.

وطننا أمانة

فتيان وفتيات.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

معرفة دور والة األمر وما يقومون به تجاه 
هذا البلد وبلدان المسلمين

معرفة دور رجال األمن وما يقومون به من تضحيات 
لدينهم ووطنهم

بيان صفات الفرق الضالة المتلبسة بإسم اإلسالم 
وكشف خططها وأهدافها

بيان أن من الواجبات أن نكون كلنا عيونً ساهرة 
لهذا الوطن ودينه

هذا البرنامح بشراكة  هذا البرنامح برعاية 
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صور من برامج وطننا أمانة
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مشروع كشفي لغرس القيم والمهارات المتنوعة في شخصية الكشاف وتأهيل القيادات الكشفية وتنميتها 
وتشجيعها على العطاء.

ركائز وطن

الطالب الثانوية والمتوسطة.

فكرة البرنامج

الفئة املستهدفة

أهداف البرنامج

استثمار أوقات الشباب بما يخدم أداء الواجبات نحو اهلل ثم الملك والوطن والكشاف
المصلحة الوطنية

اإلسهام في مشروعات الخدمة العامةتنمية الروح الوطنية لدى الكشافين
 والبرامج التوعوية

هذا البرنامح بشراكة  هذا البرنامح برعاية 
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صور من برامج ركائز وطن
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الجهات الداعمة ومبالغ الدعم

24.300 ريال72.000 ريال 275.000 ريال



41 لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالهدار التقرير السنوي لعام 1440 هـ - 2019 م

ُشكر وِعرفان

مؤسـســـــــــة آل الجــمــيـــــــــــح الخـيـــريـــــــــــة 
مؤسسة سليمـان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
إدارة الــتعـــليـــــــم بمحـــــــــافـظــــة األفـــــــــالج
الجهـــــات الحــكوميــــــة والخيريــــــة بالهـــــدار

ولكل من ساهم معنا ماديً أو معنويً 
ثبت اهلل أجرنا وأجرهم، وبارك اهلل في جهود الجميع، ونفع بها العباد والبالد 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

يتقدم أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالهدار بالشكر 
والعرفان لكل من:








