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الخير مّنا وفينا

"ال شك أننا بخير ما دمنا نخدم من يحتاج إلى الخدمة منا في هذا 

والمحبة  الخير  على  قام  الذي  العظيم،  المجتمع  الكبير،  المجتمع 
والتعاون، والتي هي من أسس ديننا الحنيف"

٣٣



طموح بال حدود

"طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه"

٤



الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وبعد،

فإن من نعم الله علينا في هذه البالد المباركة، وجود جمعيات التنمية األهلية في أحياء ومحافظات ومراكز مملكتنا الغالية، حيث تقوم هذه الجمعيات بدور 

الجمعيات جمعية  بجميع فئاته، ومن هذه  األحياء  برامج تطويرية وتنموية ألهالي  المجتمع، وتقديم  أفراد  بين  العالقة االجتماعية  تعزيز  حضاري وحيوي في 

التنمية األهلية بحي الملقا بالرياض. 

ويطيب لنا أن نهنئ أهالي حي الملقا على تأسيس هذه الجمعية بالحي، والتي ستكون لبنة ـ إن شاء الله ـ في العمل مع أهالي الحي على تطويره، من 

خالل مشاركة الجميع في أعمالها وبرامجها، هذه البرامج التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، ألنها تقوم على تشجيع روح العمل االجتماعي والتطوعي 

كما تلبي المتطلبات االجتماعية والثقافية والتنموية. 

وفي ظل الدعم المتواصل من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي 

الله عند تطلعات أهالي الحي  الربحي فإننا نطمح لتنمية وتطوير أعمال الجمعية لتكون بإذن  ــ للعمل التطوعي غير  الله  ــ حفظهما  األمير محمد بن سلمان 

الطموحة، حيث نسعى لتقديم األفضل بمشاركة ومساهمة من كافة أفراد مجتمع الحي.

ومن البرامج والمشاريع التي تخطط الجمعية لتنفيذها المركز االجتماعي األسري للرجال والنساء، وديوانية الحي، ونادي الحي الشبابي ومركز تنمية الطفولة 

ونادي لالبتكار العلمي، ومراكز ضيافة الطفل، مع حزمة من البرامج األخرى المتنوعة.

ختامًا نثمن لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ممثلة بمركز التنمية االجتماعية بمدينة الرياض والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الترخيص 

للجمعية ودعمهما لها ومساعدتها لبدء أعمالها وتذليل الصعاب لتحقيق األهداف المرجوة من تأسيسها في تنمية مجتمع الحي وتحقيق تطلعات ساكنيه، 

كما نشكر كذلك شركاء النجاح المؤسسات المانحة واإلدارات الحكومية والخدمية واألفراد المتطوعين والفرق التطوعية، فلهم منا جميعا الشكر والتقدير.

سائلين الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.

  رئيس مجلس إدارةوصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه أجمعين.
جمعية التنمية األهلية بحي الملقا

ناصر بن عبد اهلل اليمين

كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية
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مقدمة

حضاري  بناء  لصياغة  موجهة  واعية  عملية  التنمية  تعتبر 

وذاتيته  هويته  المجتمع  فيه  يؤكد  متكامل  اجتماعي 

المشاركة  مبدأ  على  أساسا  تقوم  والتنمية  وإبداعه، 

ومرورًا  القرار  واتخاذ  بالتخطيط  بدءًا  اإليجابية  الجماعية 

بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء باالنتفاع بمردودات 

وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها.

احتياجات  تلمس  مسؤولية  عاتقنا  على  وضعنا  هنا  من 

تنفيذ  في  وبشريًا  ومعنويًا  ماديًا  ومشاركتهم  األهالي 

والتدريبية  والثقافية  االجتماعية  التنموية  البرامج  مختلف 

احتياجات  سد  في  تساهم  التي  والرياضية  والترفيهية 

المجتمع وتحقيق أمنه وسالمته.
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بدايات جمعية التنمية األهلية بحي الملقا تعود إلى تأسيس 
لجنة التنمية األهلية االجتماعية بحي الملقا بتاريخ 1442/2/21 
هـ بموجب الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية الصادرة 
على  الموافقة  صدرت  حيث   ،181 رقم  الوزراء  مجلس  بقرار 
تحت  الملقا)  (بحي  األهلية  االجتماعية  التنمية  لجنة  تكوين 

إشراف مركز التنمية االجتماعية بالرياض.

عن الجمعية

الوصول إلى مجتمع واٍع ومثقف ومترابط.

رسالتنا

االرتقاء بمستوى الحي وسكانه على 
جميع األصعدة.

رؤيتنا
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أهدافنا

إقامة البرامج واألنشطة الثقافية واالجتماعية والمهارية والتعليمية 

والرياضية التي تعود بالنفع على المجتمع.

تقوية الروابط االجتماعية بين أفراد الحي.

تشجيع السكان على تطوير الحي والمحافظة 
على مكتسباته.

استثمار طاقات الشباب من الجنسين وذوي الخبرات في 

الحي للمشاركة في برامج وأنشطة الحي التابعة للجمعية.

التعاون والشراكة مع الجهات الرسمية لخدمة الحي وأفراده.
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قيمنا

التميز

المسؤوليةالشفافية

المشاركة

التطوير واإلبداع

٩



رجال

نساء

الفئات المستهدفة

شهادة تسجيل الجمعية ١٠

كبار السن

شباب

أطفال
كبار السن

فتيات

أطفال



الهيكل اإلداري
 مجلس
اإلدارة

الدعم 
المؤسسي 
والشراكات

المحاسبة

وحدة
التطوع

القسم
 النسائي

الشؤون 
المالية 

واإلدارية

وحدة
التطوع

االدارة 
التنفيذية 
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مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ . ناصر بن عبد الله اليمني

المشرف الماليالشيخ . شبيب بن مبارك الدوسري

عضوالدكتور . محمد بن حسين البسامي

عضواألستاذ . ابراهيم بن عبدالله البعيجان

نائب الرئيس عميد متقاعد . سعيد بن عثمان  الزهراني 

١٢



البرامج
والفعاليات



دوري كرة الطائرة

الفكرة
تنظيم دوري كرة طائرة يشارك فيه شباب الحي.

الفئة المستهدفة
الشباب

احصائيات

المكان
مالعب الملقا

١٤

مشاركًا
٥٠٠

جائزة
٨٠

ميدالية
٣٦



حوامة العيد

الفكرة
فعالية معايدة ألهالي حي الملقا مليئة بالهبجة والتفاعل 

أقامتها الجمعية بالتعاون مع جهات رسمية لرعاية الفعالية 

وتوفير االجواء المناسبة من أمن وسالمة.

احصائيات

ممشى تالل الموسى 

في حي الملقا
١٥

متطوعا
٨٠

عيدية
٤٨٠٠

عربات غذاء
٥

أسرة مشاركة

٤٠

المكان

زائرا
٥٠٠٠



أمسية ثقافية

الفكرة
برنامج اجتماعي تربوي يتناول سلوكيات المراهقين وكيفية 
الحداد،  بندر  د.  البرنامج  ويقدم  السليم،  بشكل  توجيهها 
جامعة  في  مساعد  واستاذ  النفسي  الطب  استشاري 

االمام محمد بن سعود االسالمية

سلوكيات المراهقين على قارعة الطريق

احصائيات

المكان
عبر الزوم

١٦

مشاركًا
٤٠

شهادة حضور

٤٠



احصائيات

المكان
ستوديو كيراموس 

إلنتاج الفنون والخزف 

والسيراميك

مبادرة كفيف

الفكرة
استضافة أطفال مكفوفين من جمعية المكفوفين األهلية 

بمنطقة الرياض، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي ٩٢.

برنامج أقيم لألطفال المكفوفين في الحي

الفئة المستهدفة
األطفال من عمر ٧ إلى ١٠ سنوات من 

جمعية كفيف

عدد المتطوعين

١٠
١٧

أطفال مستفيدين

١٠



مبادرة اليوم العالمي للمسنين

الفكرة
تقوم المبادرة على استضافة األجداد والجدات بروضة سدير 
في بيت السويح التراثي وإقامة وجبة عشاء لهم، بالتزامن 

مع اليوم العالمي للمسنين.

األهداف
تعزيز قيمة التطوع والعطاء•
تنمية الوعي حول أهمية تقدير هذه الفئة •

الغالية بمنحهم المزيد من االهتمام
إدخال الفرح والسرور على قلوب المسنين •

ورسم االبتسامة.

احصائيات
عدد المستفيدين

الفئة المستهدفة
المسنين (األجداد والجدات)

١٨
مشاركا ومشاركة

٥٠



برنامج توعية بسرطان الثدي في الحي 

الفكرة
مبادرة للمشاركة في حملة التوعية بسرطان الثدي، تضامنًا 
وردي  شريط  توزيع  على  تقوم  الثدي،  سرطان  مرضى  مع 
على مرتادي المقهى وكتابة عبارات توعوية على األكواب 

المقدمة لهم.

احصائيات

المكان
NOC عدد المتطوعينمقهى

١٠
١٩

عدد المستفيدين

مشاركا ومشاركة

١٠٠٠



عدد المستفيدين

مستفيدة
٢٥

احصائيات

ديوانية ديباجة

الفكرة
لقاء عن بعد تناول مواضيع ثقافية تهم النساء والفتيات

الفئة المستهدفة
نساء وفتيات الحي

عدد المتطوعينعبر الزوومالمكان

١٠
٢٠



برنامج اإلسعافات األولية

الفكرة
اإلسعافات  على  الطالب  لتدريب  برنامج  الجمعية  قّدمت 
المرضية  والحاالت  اإلصابات  مع  التعامل  وكيفية  األولية 

الطارئة.

المكان
مدرسة جعفر بن أبي طالب

عدد المتطوعين

١٠

٢١



توزيع سجادات الصالة في حج عام ١٤٤٣ هـبرنامج لغة اإلشارة

عدد المتطوعين

٢٨

عدد المتطوعين

١٠

الفئة المستهدفة
المنظمات والقطاعات 

الغير ربحية

٢٢



٢٣

مشروع كسوة الشتاء النسائية

الفكرة
تنظيم مبادرة الكسوة النسائية وذلك بتوفير كسوة شتوية للمقيمات في مركز التأهيل 

الشامل لإلناث بالدرعية، واألسر المتعففة التابعة لجمعية النهضة، وجمعية بنيان.

المكان

مركز التأهيل الشامل 
لإلناث بالدرعية

آلية العمل
تحديد عدد المستفيدين من المبادرة1.

تحديد الفئة المستفيدة من المبادرة2.

اختيار مكان التنفيذ3.

التواصل والتنسيق مع الجهة المسؤولة عن التوزيع 4.

على المستهدفين

توفير الكسوة النسائية 5.

تجهيز وترتيب محتوى الكسوة داخل أكياس مغلفة6.

تسليم الكسوة للجهة في اليوم المحدد7.

.8 cc المشاركة في وسائل التواصل االجتماعي وعمل

لحساب الفريق والجهات المشاركة

األهداف
تعزيز ثقافة العمل الخيري والواجب •

الديني واإلنساني
إدخال السرور على الفئة •

المستهدفة

مستفيدة

٨٧

جمعية بنيان

مستفيدة

٧٤

جمعية النهضة

مستفيدة

٧٤



٢٤

مشروع كسوة الشتاء النسائية



٢٥

اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة

الفكرة
استضافة أطفال مركز عبور وهو مركز لتأهيل وتعليم ذوي اإلعاقة في أكاديمية ماكنزي 

لتعليم الفروسية (عروض على الخيول – تجربة األطفال لركوب الخيول .. إلخ)

آلية العمل
تحديد عدد المستفيدين من المبادرة1.

تحديد الفئة المستفيدة من المبادرة2.

التنسيق مع الجهتين وتحديد موعد واالتفاق عليه3.

الموافقة من إدارة الجمعية على تنفيذ المبادرة4.

.5 cc المشاركة في وسائل التواصل االجتماعي وعمل

لحساب الفريق والجهات المشاركة

األهداف
تعزيز قيمة التطوع والعطاء•
دعم أطفال ذوي اإلعاقة وترسيخ •

مفهوم تكافؤ الفرص بين األصحاء 
وذوي االحتياجات الخاصة مهما 

اختلفت احتياجاتهم

المكان
أكاديمية ماكنزي لتعليم الفروسية

عدد المستفيدين

طفل
٥٠



ترقبوا قادمنا في عام ٢٠٢٣ م 

البرامج والمبادرات

ملقا رقراقة

أمسيات شعرية

التوعية بسرطان الثدي

 (اليوم العالمي للمرأة)

توعية الحجاج وااللتزام بالتصاريح

رحالت العمرة

الحج

عيدهم عيدنا للمستشفيات

مساجدنا خضراءلها حق علينا (صيانة المساجد)

(تشجير المساجد)

نظافتها سعادتنا

(تنظيف الحقيبة)

تصير أحسن

(طمس الكتابة العشوائية)

فود ترك الملقا 

(لخدمة الحي ولألسرة المنتجة)

العناية بالمساجد 

(تنظيف تعطير اللوحات)

مخيم للعاملين مع الطفل

ملتقى ملقا اإلبداعي 

أنا كالغيث

ديوانية اللقاءات الشهرية

تطوع معنا 

(تأهيل المتطوعين)

مخيم األطفال الصيفي

تعليم رياض األطفال

عرفني عليها 

(زيارة الجامعات والتخصصات)

مشاة الملقا

دوري أبطال الملقا

 (كرة القدم)

دوري صقور الملقا 

(كرة الطائرة)

حوامة العيد

(ما نسيناكم)

 زيارة مرضى السرطان

حقيبة ملقا الخير

 (كسوة أو حقائب الشتاء والصيف)

٢٥



ترقبوا قادمنا في عام ٢٠٢٣ م 

الدورات والورش المهارية

دورة تأهيل الزواج 
(قبل الزواج / بعد الزواج)

أدورة القلب والعناية به

دورات خصائص المراحل العمرية 

هندسة الربوتات

الذكاء االصطناعي

تفطير اإلشارات

دورات التحذير من خطر 
(المخدرات / اإلدمان / التدخين) 

بالتعاون مع مركز نبراس

دورة صيانة الجواالت

يمينك عنوانك 
(تحسين الخط)

دورة تسلم يديك
 (الطبخ / المكياج)

دورة الفن في لوحة الرسم

دورة صلح بيتك
 (الكهرباء والبيت)

دورة مهارات كشفية 
(القيادة الكشافية)

دورة صناعة الحلويات

دورة وثق بأبسط األشياء 
(التصوير)

تعلم كيف تصنع اختبار قدراتك
 (القدرات والتحصيل)

دورة وين رايح 
(اختيار التخصص)

دورة الرخصة للمعلمين

دورة األمن السيبراني

دورة صناعة البائع 
(مصنع / جملة / تجزئة)

دورة اإلسعافات األولية

دورة السكرتارية 
(صياغة الخطابات)

دورات اللغة اإلنجليزية

دورات لغة اإلشارة

كيف تصمم

دورة التنمر

فن صناعة الشوكوالتة

المعسكر التقني

دورة فن الباريستا

دورة فن التغليف

دورة صناعة العطور

الكتابة على الزجاج

دورات الدفاع المدني

٢٦



شركاء النجاح والداعمون



شركاء النجاح 

فريق مسرة•جمعية كفيف•

جمعية زهرة•

بيت السويح التراثي•

•NOC مقهى

نادي الربيع الكشفي•

٢٨



الداعمون

سعد باشماخجمعية الحمدان الخيرية

٢٩



جمعية التنمية األهلية بحي الملقا

� � � � � � � � � �

رقم حساب الجمعية (بنك اإلنماء)

� � 1 5 0 5 0 0 0 0 6 8 2 0 3 0 8 4 3 2 3 0 0 0

� _ � � � � � � �

https://chat.whatsapp.com/HiKXtHJfwl0GweovkwmCem
https://www.facebook.com/tanmyh.almalga
https://www.instagram.com/challenge/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ft_almalqa%2F%3F__coig_challenged%3D1
https://t.me/+i50Ky2yFdc0yMjlk
https://twitter.com/t_almalqa

