
 

 

 

 

 



 

 

 الترحيب

ي إطار رسالة وأهداف جمعية قمم الشبابية ورؤيتها االستراتيجية ف

المتمثلة في أن تكون الجمعية هي الوجهة األوىل للشباب القيمي والمتميز، 

بمختلف مستوياتهم الوظيفية أنه  جمعيتنايدرك القائمون عىل العمل في 

من ال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل إشراك فّعال للمتطوعين وتمكينهم 

المساهمة بكفاءة وفاعلية، ألن هناك إيمان كامل أن التطوع عملية تبادلية 

 مطلقاتنابين المنظمة والمتطوع، تعود بالنفع عىل كال الطرفين، ولذا فإن 

تأهيل المؤثرين إلشراك المتطوعين منطلقة أساًسا من جوهر عملنا وهو 

موعة من مجفي أوساط الشباب ومن ضمنهم فئة الشباب المتطوع وفق 

  :وهياألهداف 

 التدريب عىل المهارات التطوعية وتطبيقها عىل أرض الواقع. .1

 إبراز نماذج إيجابية في التطوع ملهمة للشباب يحتذى بها. .2

 تمليك أدوات التأثير وصناعة القادة التطوعيين. .3

 تشجيع المبادرات الشبابية التطوعية في مختلف المجاالت وصقلها. .4

 والمواطنة لدى الشباب المتطوعين.تنمية روح االنتماء  .5

 

 

 



 

 

 طبيعة المنظمة

جمعية قمم الشبابية بمحافظة جدة، جمعية رسمية مصرحة برقم 

دشنها معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية  هـ،1440/  11/  14وتاريخ  1337

هـ، تعنى بتنمية 1441/  2/  19المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتاريخ 

 ً ً الشباب اجتماعيا ً ومهنيا وتعزيز القيم والسلوكيات اإليجابية  ومهاريا

لديهم مع استثمار أوقاتهم ومواهبهم وقدراتهم بما يحقق النفع والفائدة 

 معهم.لهم ولمجت

 

 موجز السياق التاريخي للمنظمة

تركز أهدافنا عىل ترسيخ القيم لدى الشباب وتنمية روح االنتماء 

والمواطنة لديهم ، وتهتم كــذلــك بـخـلـق بـيـئـة مالئمة لتمكين الـشـبـاب،  

الـــكـــفـــاءات كما نــهــتــم بـتـنـمـيـة مــــهــــارات الـــشـــبـــاب وتــأهــيــل 

الــشــبــابــيــة الــــرائــــدة فـــي الـعـديـد مــن المجاالت الـتـنـمـويـة ، ودائًما ما 

نـسـعـى إلـى إيــجــاد فــرص عـمـل لـالكـتـفـاء الــذاتــي للشباب وشــــــق 

عــلــى تــوعــيــة   مـــســـيـــرتـــهـــم نـــحـــو ريـــــــــادة األعمال، وحرصنا الدائم

الــشــبــاب تـــجـــاه أهـمـيـة المسؤولية وتحملها في حياتهم وتجاه وطنهم 

ونتبنى تفعيل الشباب في  . ومجتمعهم في أعمالهم وتعامالتهم كافة

 مجاالت التطوع وخـدمـة المجتمع عبر عــدة مــبــادرات مجتمعية وتنموية. 



 

 

 المهمة 

والخدمات التي تقدمها جمعية قمم الشبابية ترتكز بشكل كبير  البرامج 

 كل ما يلبي االحتياجات التنموية للشباب، عبر مجموعة من المسارات وهي:

 من خالل تقديم خدمات اإلرشاد واالستشارات:  اإلرشاد

واالستشارات للشباب عبر عدة وسائل نوعية تسهم في التواصل 

 مشكالتهم.الفعال مع الشباب وحل 

 من خالل مبادرات تسهم في توعية وتثقيف والتثقيف:  التوعية

 الشباب فكريا وسلوكيا وتنمويا.

 من خالل إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية والتدريب:  التأهيل

للشباب لتنميتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتعزيز قدراتهم 

 وإمكاناتهم.

 الفعاليات المتنوعة، والتي تسهم عبر مجموعة من الفعاليات:  إقامة

في بناء وتوعية الشباب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع 

 وإيجاد بيئات جاذبة ومتميزة لهم.

 من خالل إعداد ونشر الدراسات التي تساهم واألبحاث:  الدراسات

 في تنمية الشباب وإيجاد الحلول الفعالة لمشكالتهم.

 هم في تنمية الشباب تربويا ومهاريا والتي تسالنوعية:  البرامج

  واجتماعًيا.



 

 

 

 ألهدافا

 تتلخص أهداف الجمعية االستراتيجية في اآلتي:

 إبراز النماذج اإليجابية والملهمة للشباب التي يحتذى بها. -

 تمليك أدوات التأثير وصناعة القادة.  -

 

 القيم  .1

 .التأثير

 .والمشاريع وأثرهامن ناحية نوعية المبادرات 

 .الثقة

 .تجاه المستفيدين وفريق العمل

 .تنمية الخبرات

 .بتبني أفكار الشباب والعمل عىل تطويرها

 .اإلبداع والتجديد

 .في المشاريع والمبادرات

 .العمل بروح الفريق

 .بدعم وتشجيع العمل الجماعي للشباب



 

 

 قسم التطوع ودوره وأثره في إشراك المتطوعين 

 المتطوعين أنجمعية قمم الشبابية من خالل رؤيتنا إلشراك نسعى في 

نكون منظمة فاعلة في تحقيق إشراك مستدام للمتطوعين، ويجد 

المتطوعون لدينا بيئة جاذبة، وتنمية لقدراتهم، وإشادة بجهودهم، 

 وإسهاماً لنهضة مجتمعهم"

لوصول إىل ، في ا2030وأن نكون أحد الروافد المحققة لرؤية المملكة  

 مليون متطوع.

 ذلك:  فيمنطلقاتنا و
إبراز النماذج القيمية الشابة والمتميزة من خالل المشاركات  .1

 التطوعية المبتكرة.

تنمية المسؤولية المجتمعية والمواطنة الفاعلة لدى الشباب لتبني  .2

 مبادرات تطوعية مجتمعية. 

استثمار إعداد البرامج التأهيلية للمتطوعين بالجمعية من خالل  .3

 شراكات الجمعية.

العمل  –المجتمع  -الجمعيات )المتطوع عن تحسين تجربة  .4

 التطوعي(

البرامج  تصميم وإدارةاستثمار القيادات الشبابية المؤثرة في  .5

 التطوعية.

 



 

 

 

 التطوير والجودة

قامت جمعية قمم الشبابية، بعرض وشرح أهمية إدارة التطوع لجميع 

الجمعية، حرًصا منها عىل تبيان أهمية االستفادة من خدمات إدارات 

المتطوعين للوصول إىل أقصى طاقات اإلنتاج مما يسهم مباشرًة في 

 .تحسين جودة العمل

تحديد االحتياجات التدريبية  بشكل مستمر عىلقسم التطوع يعمل  

حيث ب ،للمتطوعين، وفق نموذج تحديد االحتياج التدريبي للمتطوعين

متخصصة في المجاالت التي تمثل ل المتطوع عىل دورات تدريبية يحص

احتياجًا للجمعية إما لسبب نقص الكوادر الوظيفية أو عند وجود ضغط   

كبير في اإلنتاجية يتطلب مجموعة أقراد أكثر إلنجاز المهام، وتسند المهام 

عن  التدريبية الخاصة بتدريب المتطوعين غالبًا إىل قسم البرامج بالجمعية

طريق المشرف الفني للتطوع، للوصول إىل الغاية المحددة من التدريب، 

 للعمل عىل إنجاز المهام المتطلب إنهائها في أسرع وقت وأعىل جودة.

 

 

 



 

 

 

أثر المنظمة في المجتمع بعامة، وأثر قسم التطوع 

 بخاصة )المشروعات والثمرات(

بنشر إسهامات وإنجازات المتطوعين عىل قنوات  الجمعيةتقوم 

، لإلسهام في رفع الوعي بأهمية لكترونيإلالتواصل االجتماعي وموقعها ا

اإليجابي والتنموي الذي  ثر ألاالعمل التطوعي للشباب في المجتمع، و

 يعكسه التطوع عىل الفرد والقطاع الغير ربحي وتنمية المجتمع والوطن.

 وع عىل المتطوع من خالل:وينعكس عمل قسم التط

صميم نظام عادل وشفاف الحتساب الساعات الفعلية التي ت -

 عمل فيها المتطوعون. 

وضع آلية واضحة وفق معايير محددة وأدوات متنوعة لتكريم  -

لجهودهم وتشجيًعا لهم لجذب  المتطوعين بصفة دورية تقديرًا

 متطوعين جدد.

هودهم واعترافا لج تقديم شهادات إنجاز للمتطوعين تقديرًا -

 بإنجازاتهم وفق نموذج شهادة متطوع.

 إقامة فعاليات لتكريم المتطوعين بشكل سنوي. -



 

 الهيكل التنظيمي

 



 

 

 

 

المنظمة بشكل عام ومع قسم التطوع التواصل مع  .2

 بشكل خاص

 0534578798: رقم الجوال -

  info@shababtops.com :البريد االلكتروني -

  https://shababtops.com: الموقع االلكتروني -

 shababtops: حسابات المنظمة عىل مواقع التواصل اإللكتروني -

 جوال:متعب حسن المالكي / ورقم  :رقم جوال مدير التطوع -

0555660463 

 

 انضم إلينا .3

يمكن االنضمام كمتطوع من خالل تعبئة النماذج الخاصة باالنضمام في 

وااللتحاق بالفرص  التطوع،قسم التطوع، أو من خالل التسجيل في منصة 

  التطوعية المتاحة عبر المنصة.
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 خريطة مكان المنظمة .4

https://goo.gl/maps/CJcx6fuHBjmYMmxi6 
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