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الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده
نحمــد اهلل تعالــى ونشــكره علــى مــا أنعــم بــه علينــا فــي هــذه البــالد المباركــة مــن نعــم جليلــة وعطايــا 

جســيمة تســتوجب شــكرًا متواصــاًل للمنعــم جــل وعــال لتــدوم ويحصــل المزيــد.

أال وإن مــن نعــم اهلل وجــود لجــان التنميــة االجتماعيــة األهليــة التــي تقــوم بــدور تنمــوي لجميــع شــرائح 
المجتمــع، ولجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالهــدار إحــدى هــذه اللجــان المباركــة التــي تســاهم وهلل 
الحمــد فــي بنــاء وتنميــة وتطويــر مجتمــع الهــدار مــن خــالل مــا تقــدم مــن برامــج متنوعــة، وبيــن يديــك 
أخــي القــارئ ملخــص تقريــر عــام 1441هـــ - 2020م، راجيــن مــن العلــي القديــر أن نكــون قــد وفقنــا فيمــا 
قدمنــا لخدمــة مجتمعنــا ووطننــا، ونتقبــل اآلراء والمقترحــات التــي تخــدم تطويــر العمــل ونجاحــه 

علــى أكمــل وجــه.

ونتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل مــن شــاركنا ودعمنــا وعلــى رأســهم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة وجميــع المؤسســات المانحــة واألفــراد وكذلــك المــدارس والجهــات الحكوميــة، كمــا نثنــي شــكرنا 
وتقديرنــا لمركــز التنميــة االجتماعيــة باألفــالج علــى حســن التوجيــه والمتابعة وســرعة التجاوب لالستفســارات 

ممــا ســاعد فــي نجــاح عمــل اللجنــة.

ــى  ــى اهلل عل ــروه، وصل ــوء ومك ــن كل س ــعبها م ــا وش ــال أمنه ــا ورج ــا وعلمائه ــا ووالة أمره ــا وإيمانه ــا أمنه ــظ اهلل لبالدن حف

ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم نبين

كلمة اللجنة:
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شركاء النجاح:

مؤسسة
آل الـجـمـيـــح الـخـيـريـــــة

جمـعـيــة الـدعـــوة اإلرشـــاد
وتوعية الجاليات في الهـدار

مركز هيئة األمر بالمعـروف 
والنهي عن المنكر بالهدار

مركــز اإلرشــــاد األســـــري
بـمـحـافظـــة األفـــــــــــــالج

جمعيـة بـهـــــاءلمكافحـة
التدخين بمحافظة األفــالج

مركـز الرعـايـــة الصـحـيــة 
األولـــيـــــــة بالــهــــــــدار

بـلــــديــــــــة الــهــــــــدار
إدارة التعليم بمحافظة األفالج
مــدرســة ثــانــويــة الـهــــدار

مؤسسة 
سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

جمعيـة التنمية األســريــة 
بمحافظــــــة األفـــــــــــــالج



البرامج 
الـرجـالـيـة
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إحصائيات:

25
البرامج المنفذة

4408
عدد المستفيدين

50
الفرص التطوعية
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البرامج الـــرجـــالــيــــة

شبابنا ... ثروتنا

برنامج

٢

برنامج ثروة الثاني:

بشراكة معبرعاية

ــوي تدريبــي تثقيفــي يخــدم جميــع شــرائح  برنامــج اجتماعــي تطوعــي ترب
المجتمــع، ينفــذه طــالب المرحلــة الثانويــة، موزعــون إلــى )3( مجموعــات، 
يشــرف علــى كل مجموعــة أحــد معلمــي المدرســة،  وتتولــى كل مجموعــة 
إعــداد وتنفيــذ برامجهــا مــن خــالل خطــة البرنامــج المعــدة تحــت إشــراف 

ــة تقييــم المشــاركات فــي البرنامــج. لجن

فــكـــرة البرنـامـج:

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )3000( مستفيد.

طالب المرحلة الثانوية.

الفئة المستهدفة:

ملتقيات ثقافية.لقاءات اجتماعية.توزيع منشورات.برامج توعوية.

مسابقات رياضية.ملتقيات طالبية.برامج خدمة المجتمع.ندوات ومحاضرات.

البرامـج المـنـفـذة:

تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الطالب.

تعزيز قيم االنتماء الوطني والمواطنة بين الطالب.

أهــداف البرنـامـج:

اكتشاف مواهب الطالب وصقلها ورعايتها.
تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. 
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توثيق | برنامج ثروة الثاني:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة

برظاطب
المطاصى الرطداظغ

٢

ملتقى الرمضاني:

برنامــج إجتماعــي يوجــه لفئــات المجتمــع كافــة إلســتغالل أوقــات الشــهر 
الفضيــل بمــا ينفــع دينيــً وإجتماعيــً.

فــكـــرة البرنـامـج:

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )120( مستفيد.

جميع فئات المجتمع.

الفئة المستهدفة:

مسابقة أحسن تالوة.

مسابقة أفضل خط عربي.

البرامـج المـنـفـذة:

توعية الشباب باستغالل الشهر الفضيل بما ينفع.

اإلستفادة من خدمة الشباب في األعمال التطوعية.

أهــداف البرنـامـج:

تعزيز القيم المجتمعية في الشهر الفضيل. 

شغل وقت الفراغ بما يفيد.

مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية.

مسابقة أفضل مقال وطني.

مسابقة مقطع وتعليق.

مسابقة كوفيد - 19.
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توثيق | ملتقى الرمضاني:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة

برظاطب

حملــة توعويــة تعمــل علــى زرع حــب الوطــن فــي قلــوب األطفــال، مــن خــالل 
تشــجيعهم علــى حبــه وتنميــة الفخــر الوطنــي لديهــم، مــع توضيــح فكــرة 

لمــاذا يجــب أن نحافــظ علــى وطننــا، وأن نحترمــه غايــة االحتــرام.

فــكـــرة البرنـامـج:

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )250( مستفيد.

جميع فئات المجتمع.

الفئة المستهدفة:

مسابقة أفضل رسمة.لوحات إرشادية.

رسائل إلكترونية.

البرامـج المـنـفـذة:

تعزيز مبدأ الطاعة لوالة األمر وواجبنا اتجاههم.

تعزيز قيم االنتماء والمواطنة بين أفراد المجتمع.

أهــداف البرنـامـج:

بيان سماحة هذا الدين و منهجه الوسطي.

تعزيز المسؤولية لدى المواطن كرجل األمن األول.

برنامج وطننا أمانة:
البرامج الـشـبــابــيــة
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توثيق | برنامج وطننا أمانة:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة
برنامج الهدار بال مخدرات )نبراس(:

برنامــج متنــوع لتثقيــف الشــباب حــول اخطــار المخــدرات واآلثــار المترتبــة 
علــى متعاطيهــا وبيــان ســبل المروجيــن إليقــاع الشــباب فيهــا وتوضيــح 

دور حكومتنــا الرشــيدة فــي مكافحتهــا..

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )1000( مستفيد.

جميع فئات المجتمع.

الفئة المستهدفة:

ملتقى شبابي.محاضرة توعوية.

رسائل إلكترونية.مسابقة.

البرامـج المـنـفـذة:

التوعية بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.
التحذير من المشكالت األسرية ودورها في انحراف الشباب.

أهــداف البرنـامـج:

بيان دور حكومتنا الرشيد في مكافحة المخدرات.
استشعار نعمة العقل الذي يميز اإلنسان والمحافظة عليه.

بشراكة مع

مركز هيئة األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالهدار

فــكـــرة البرنـامـج:
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توثيق | برنامج الهدار بال مخدرات )نبراس(:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة
مهرجان الطفل:

مهرجــان يهتــم بتنشــئة الطفــل تنشــئة ســليمة مــن خــالل مــا يقــدم مــن 
برامــج منوعــة هادفــة الكتشــاف مهــارات األطفــال وتعزيزهــا وتنميتهــا، 
ويشــتمل علــى مشــاركات وتدريــب وترفيــه ومســابقات وإيجــاد محضــن 

تربــوي لألطفــال. 

فــكـــرة البرنـامـج:

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )38( مستفيد.

األطفال من عمر 8 إلى 12 سنة.

الفئة المستهدفة:

أطفالنا فلذات أكبادنا.صوتي األجمل.

ن خطي وأعرف صحابي جليل.اقرأ معنا قصة. أحسِّ

البرامـج المـنـفـذة:

اكتشاف المواهب لدى األطفال.

إيجاد محضن تربوي ترفيهي لألطفال.

أهــداف البرنـامـج:

حصر المواهب وإعداد برامج مستقبلية للموهوبين.

تنشئة الطفل على القيم االجتماعية السليمة.
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توثيق | مهرجان الطفل:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة

فريق تطوعي نعمل على اســتثمار طاقات الشــباب والمختصين 
والوطــن ســعيا  الديــن  لخدمــة  وتوظيفهــا  عــدة  مجــاالت  فــي 

للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

من نـحـن:
تشــجيع كافــة أفــراد المجتمــع للمشــاركة فــي العمــل التطوعــي 
بإعتبــاره مســؤولية اجتماعيــة ُيعنــى بهــا كل فــرد علــى أرض 

ــكل مــن يحتاجهــا. ــم المســاعدة ل الوطــن، وتقدي

رسالـتـنـا:

 نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
هدفــنـــا:

 مجتمع متكامل غني بثقافة العمل التطوعي.
رؤيــتــنــا:

المتطوعين

41
الفرص التطوعية

334
فلنغرسها. 	
وقاية. 	
بعطائنا ندفئهم. 	
بيئتنا مسؤولية الجميع. 	
كذا أجمل. 	

ورشة عمل ) العمل  	
التطوعي حياة(.

زيارة جمعية بهاء لمكافحة  	
التدخين باألفالج.

برادات نظيفة. 	

إحصائيات: بعض من الفرص المنفذة:

فريق الهدار التطوعي:
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توثيق | فريق الهدار التطوعي:



البرامج 
النسائية
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لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

إحصائيات:

16
البرامج المنفذة

1316
عدد المستفيدين

32
الفرص التطوعية
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

برنامج المرأة وتنمية المجتمع:

ملتقــى إجتماعــي وثقافــي وتوعــوي لنســاء الهــدار مــن أمهــات وفتيــات 
يتلقيــن فيــه التوجيهــات اإلجتماعيــة والتوعيــة األســرية تحــت إشــراف تربوي 

متخصــص وفــق خطــط مدروســة ذات أهــداف ســامية.

فــكـــرة البرنـامـج:

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )1000( مستفيد.

المجتمع النسائي في الهدار.

الفئة المستهدفة:

البرامـج المـنـفـذة:

توعية المجتمع النسائي.
ربط الفتيات باألمهات لالستفادة من خبراتهن في الحياة.

أهــداف البرنـامـج:

المساهمة في رفع المستوى التعليمي لألمهات.

توجيه األمهات بطرق التربية السليمة لألبناء.

)3( دورات تطويرية)2( قيمي لألطفال.لقاء قصة نجاح.ملتقى جنى.

)1( دورة أسرية.)2( ندوة توعوية.صحتي ونظافتي.أسرتي وقتها ثمين.
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

توثيق | برنامج المرأة وتنمية المجتمع:
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

برنامج ملتقى األسرة:

ملتقــى إلبــراز دور األســرة االساســي فــي بنــاء المجتمــع، ومنهــا تأخــذ األجيال 
إرثهــا الثقافــي واالجتماعــي، وكيفيــة مســاعدتها لتخطــي الصعوبــات التي 

تواجههــا والتركيــز علــى ريــادة المــرأة فــي ادارة أســرتها.

فــكـــرة البرنـامـج:

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )200( مستفيد.

المجتمع النسائي في الهدار.

الفئة المستهدفة:

البرامـج المـنـفـذة:

المساهمة في بناء أسرة مستقرة اجتماعيا.
رفع مستوى التثقيف الصحي واالجتماعي لدى األسرة.

أهــداف البرنـامـج:

التوعية بأهمية الحماية المجتمعية لألبناء من العنف واإليذاء.

إبراز دور المرأة الريادي كأساس في بناء والمجتمع.

ملتقى )الصداقة مودة(.ورشة عمل )قضايا اجتماعية أسباب وحلول(.

برنامج توعوي )الحماية األجتماعية أمان من العنف واإليذاء(.
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

توثيق | برنامج ملتقى األسرة:
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

برنامج ذوقيات:

برنامــج يعمــل علــى اإلرتقــاء باألســرة إلــى الوعــي والقــدرة علــى التصــرف 
المالــي والتــوازن بيــن اإلســتهالك واإلســتثمار ألموالهــا وتخصيــص مبلــٍغ 
اتجاهــات ُمعّينــة  أو الســنوّي لصرفــه فــي  الدخــل الشــهرّي  محــدد مــن 

تؤمــن احتياجــات األســرة.

فــكـــرة البرنـامـج:

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )50( مستفيدة.

المجتمع النسائي في الهدار.

الفئة المستهدفة:

البرامـج المـنـفـذة:

اكساب المجتمع بعض الذوقية في التعامل.
نشر ثقافة الحوار الهادف.

أهــداف البرنـامـج:

تعزيز فنون التعامل مع أفراد األسرة.

مساعدة األسرة على التكيف مع التغيرات المالية.

توجيهات لألسرة.

مسابقة أفضل تلخيص لكتاب ذوقيات.
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

توثيق | برنامج ذوقيات:
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

برنامج الحي الدوري االجتماعي:

برنامــج تربــوي اجتماعــي ترفيهــي، يقــدم فيــه برامــج متنوعــة تخــدم أهــل 
الحــي وربطهــم ببعضهــم البعــض لتفاعلهــم مــع متطلبــات الحيــاة، مــع 
إبــراز دور النســاء وإكســابهن مهــارات حياتيــة تســهم فــي دفعهــن نحــو 

العمــل االجتماعــي بأســلوب جــذاب.

فــكـــرة البرنـامـج:

عدد المستفيدين:

استفاد من البرنامج )66( مستفيدة.

المجتمع النسائي في الهدار.

الفئة المستهدفة:

البرامـج المـنـفـذة:

االهتمام بالمرأة لتكون مواطنة فاعلة في أسرتها ومجتمعها. 

ربط الصغار بالكبار واالستفادة من خبراتهم.

أهــداف البرنـامـج:

ربط أبناء الحي مع بعضهم البعض.
رفع مستوى التثقيف الصحي واالجتماعي لدى األسرة.

ورشة عمل )ذوقيات التعامل مع الجيران(.

ورشة عمل )ذوقيات المناسبات والزيارات االجتماعية(.

بـرنامــج الـحــــــــي 
االجتماعي الدوري

مسابقة ثقافية.
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

توثيق | برنامج الحي الدوري االجتماعي:
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

فريــق تطوعــي نســائي تأســس عــام 1438هـ نعمل علــى تنمية كوادر 
نسائـيـــة قــــادرة علــى تـنـفـيـــذ مبــــادرات اجتمـاعيـــة وتنمويـــة تخدمـــة 
الديــن والوطــن وســعيا للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

من نـحـن:
النسائـــي بجميـــع فـئـاتـــه علــى المشاركـــة  المجتمــع  تشجـيـــع 
بفاعليــة فـــي المشــاريع التطوعيــة في شــتى المجــاالت المختلفة.

رسالـتـنـا:

تعزيز ثقافة العمل التطوعي النسائي وتطويره.
هدفــنـــا:

غرس قيم التطوع وبناء كوادر نسائية قادرة على خدمة المجتمع.
رؤيــتــنــا:

المتطوعين

24
الفرص التطوعية

49
إحصائيات:بعض من الفرص المنفذة:

فريق ريحانة النسائي التطوعي:

برنامج كنوز لألطفال. 	
ملتقى جنى النسائي. 	
أسرتي وقتها ثمين. 	
الديوانية النسائية. 	
تكريم أبطال الصحة. 	
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البرامج الـنـســائــيــة

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

توثيق:



اللجنة 
والمجتمع
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اللجـنــة والـمـجـتـمـع

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

يوم التطوع السعودي والعالمي:

التطــوع  يــوم  فــي  بالهــدار  األهليــة  االجتماعيــة  التنميــة  لجنــة  شــاركت 
الســعودي والعالمــي الــذي يوافــق »الخامــس مــن ديســمبر« مــن كل عــام، 
والمقــام فــي مركــز التنميــة االجتماعيــة باألفــالج علــى شــرف محافــظ األفــالج 
األســتاذ/ تركــي الهزانــي، كمــا شــاركت اللجنــة فــي المعــرض المصاحــب 
لعــرض أبــزر إنجــازات الفــرق التطوعيــة وبرامــج اللجنــة، وتــم تكريــم اللجنــة 

ــة التطوعــي )نســاء(. ــق ريحان ــق الهــدار التطوعــي )رجــال( وفري وفري
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اللجـنــة والـمـجـتـمـع

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

جمعية بهاء في زيارة للهدار:

كرمــت لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالهــدار الــدراج/ ســالم محمــد 
القاســم عنــد زيارتــه لمركــز الهــدار ضمــن جولتــه فــي المحافظــة لتوزيــع 
ــذي ترعــاه جمعيــة بهــاء لمكافحــة  ــة بأضــرار التدخيــن ال منشــورات توعوي
التدخيــن بمحافظــة األفــالج، وقــد كان فيــه تكريمــه رئيــس مركــز الهــدار 
األســتاذ/ مطــرف بــن فهــد آل نمشــان والمديــر التنفيــذي للجنــة األســتاذ/ 

محمــد بــن عبدالرحمــن النتيفــات.
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اللجـنــة والـمـجـتـمـع

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

تحديث بيانات المواطنين في الخدمات اإللكترونية للضمان االجتماعي:

مــن منطلــق أهــداف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي تلبيــة 
كبــار  وخاصــة  المواطنيــن  بعــض  لظــروف  ومراعــاة  المجتمــع  احتياجــات 
الســن ســعت لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة فــي الهــدار علــى تقديــم 
خدمــة تســجيل فــي الخدمــات اإللكترونيــة )تحديــث الضمــان - تحديــث 
حســاب المواطــن - تســجيل فــي الخدمــات اإللكترونيــة »أبشــر« - تســجيل 

الطــالب فــي اختبــارات المركــز الوطنــي قيــاس(.
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اللجـنــة والـمـجـتـمـع

لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1441 هـ - 2020م

ديوانية الهدار:

عبــارة عــن ديوانيــة عامــة تخــدم أفــراد المجتمــع )الرجــال( والــزوار، ويقــدم 
فيهــا برامــج منوعــة  وتهــدف إلــى:

توثيق العالقات بين أفراد المجتمع. 	
إقامة برامج لكبار السن والمتقاعدين. 	
تحقيق التعارف اإلجتماعي بين السكان. 	
ربط الشباب بكبار السن لإلستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية. 	
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لمزيد من المعلومات 
قـم بمسح الـبـاركــود


