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مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

ترخيص رقم: 1312





» ثروتنــا األولــى التــي ال تعادلهــا ثــروة مهمــا بلغــت شــعُب طمــوح، 
ــا وضمــان مســتقبلها بعــون اهلل « معظمــه مــن الشــباب، هــو فخــر بالدن

صاحب السمو الملكي األمير 
محمــــد بن سلمــان آل سعود 

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
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إن للشــباب دورًا كبيــرًا ومهمــًا فــي تنميــة المجتمعــات وبنائهــا، 

هــي  الغالبيــة  الشــابة  الفئــة  فيهــا  يشــكل  التــي  فالمجتمعــات 

ــي  ــة هــي الت ــك كــون طاقــة الشــباب الهائل ــة، وذل مجتمعــات قوي

ــاء  ــاس اإلنم ــة وأس ــز أي أم ــباب ركائ ــك فالش ــا .لذل ــا وترفعه تحركه

والتطــور فيهــا ، كمــا أنهــم بنــاة لمجدهــا وحضارتهــا وحماتهــا.

جمعية طاقات الشباب
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طاقات
الشباب
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فكرة تأسيس جمعية طاقات الشباب
ــل  ــة طاقــات الشــباب مــن قب جــاءت فكــرة تأســيس جمعي
مجموعــة مــن المهتميــن وأصحــاب التجربــة فــي مجــال 
البنــاء القيمــي بهــدف المســاهمة في بنــاء قدرات الشــباب 
عبــر بيئــات قيميــة جاذبــة مــع تأهيــل العامليــن مــع الشــباب 
لتعمــل تحــت إشــراف وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 

ــص رقــم: 1312. ــاض بترخي بمنطقــة الري
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أعضاء مجلس إدارة الجمعية
الدورة األولى | 1441 – 1445 هـ

سامي عبدالرحمن محمد المهناء
رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز عبداهلل ناصر اليحيى
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عزام سعود عبدالعزيز الشثري
عضو مجلس إدارة

سحيم سعيد سويلم القحطاني
عضو مجلس إدارة

سلمان محمد بن غشام الشبانات
المشرف المالي

سالم فهيد سالم القحطاني
عضو مجلس إدارة

فهد سعود ناصر ابوخليل عضو 
عضو مجلس إدارة
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المســاهمة فــي بنــاء قــدرات الشــباب وفــق 
والمجتمعيــة. الشــخصية  االحتياجــات 

ــات  ــتثمار أوق ــادرات الس ــج والمب ــم البرام تقدي
ــي. ــكل إيجاب ــباب بش الش

مــن  المنتجــة  الشــبابية  الطاقــات  تمكيــن 
االكتفــاء  وتحقيــق  التنميــة  فــي  المشــاركة 

الذاتــي.

معالجــة قضايــا الشــباب فــي ايجــاد الحلــول 
االجتماعيــة. لمشــاكلهم  المناســبة 

أهداف تأسيس الجمعية



حاضنة جاذبة لشباب قيمي.

ــى باكتشــاف طاقــات الشــباب وتمكينهــا  ــة تعن جمعي
ــات نوعيــة وشــراكات فاعلــة. مــن خــالل حاضن

رؤيتنا

رسالتنا
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االبتكار

الشراكةالوسطية

اإلحساناالحترافية

قيمنا
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خدماتنا

تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية. 	

استكشاف الطاقات الشبابية وتمكينهم. 	

تكوين بيئات شبابية مبتكرة. 	

صناعة المبادرات القيمية. 	

تعزيز الوعي القيمي. 	
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مقر الجمعية الرئيسي حي السويدي الغربي - الرياض
النطاق الجغرافي منطقة الرياض

العاملون مع الشباب

الشباب والفتيات

مقر الجمعية ونطاق خدماتها

الفئة المستهدفة

منطقة
 الرياض



األهداف االستراتيجية

المشكالت التي تعالجها الجمعيةاألهـــــــــــــــــداف

ندرة وجود البيئة القيمية المحفزة 	بناء الحاضنات الشبابية النوعية

الفراغ الزائد لدى الشباب 	

ابتعاد الشباب عن القيم 	

ضعف التعامل مع المتغيرات 	

غياب الهوية واألهداف 	

قلة الكفاءات والخبرات لدى العاملين  	

بالميادين الشبابية

صناعة المبادرات القيمية

تعزيز الوعي القيمي

استكشاف الطاقات الشبابية وتمكينهم

تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية
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أبرز نتائج مرحلة التأسيس خالل العام األول من الجمعية

إنجــاز مشــروع مســرعة أعمــال تنامــي 
الشــباب طاقــات  جمعيــة  لتأســيس 

تصميم وطباعة هوية الجمعية

إطالق الموقع اإللكتروني

صناعــة  فــي  ورشــة  عقــد 
الشــبابية المجتمعيــة  المبــادرات 

استئجار مقر للجمعية

تنفيذ 5 مبادرات متنوعة

إنجاز التوظيف للمهام الرئيسية في 
الجمعية عقد 3 شراكات
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نسبة اإلنجاز في المراحل الثمانية للتأسيس

التراخيص

تنمية الموارد

التنظيم اإلداري

التخطيط

التعلم

التوظيف

التواصل المؤسسي

التجهيزات

01

03

05

07

%100

%100

%100

%100

02

04

06

08%100

%100

%95

%100

نسبة اإلنجاز اإلجمالية %99.2
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التوقيع مع مسرعة أعمال تنامي للجمعيات الشبابية الناشئة

موجز نتائج مسرعة األعمال:

ــة  ــة طاقــات الشــباب مــع جمعي ــة مــن مؤسســة الراجحــي اإلنســانية ، وقعــت جمعي برعاي
تنامــي عقــد االنضمــام إلــى مســرعة أعمــال الجمعيــات الشــبابية الناشــئة والتــي ســاهمت 

بشــكل كبيــر فــي تســريع إجــراءات تأســيس الجمعيــة.

بناء التوجه االستراتيجي والذي يحوي: 
الرؤية، الرسالة، القيم، األهداف 

االستراتيجية والتنفيذية

بناء الهيكل التنظيمي

بناء  الخطة التشغيلية

تصميم الموقع التعريفي للجمعية

صناعة مبادرة »مخيم القيم«

بناء اللوائح األساسية )الئحة الصالحيات، 
السياسات المالية والمحاسبية، الئحة 
تنظيم العمل، نماذج العمل، الوصف 

الوظيفي (

تصميم الهوية البصرية

دعم استشاري خالل المسرعة

01

03

05

02

04

06

07

08
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مبادرات الجمعية

حملة وعي لتوعية المجتمع

برنامج المؤثر القيمي

تدريبك في بيتك

برنامج رائد

لقاء حول الدور المنشود للقطاع
 الخيري في األزمات

التمكين الشخصي

بودكاست طاقة

 930+
مستفيد
 مباشر 

 930+
مستفيد
 مباشر 

 5000
مستفيد

 غير مباشر 

 5000
مستفيد

 غير مباشر 
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مجلس اإلدارة

إدارة التسويـــــــــق والشراكات

التسويق

االتصال المؤسسي

المبادرات والبرامج

إدارة المبادرات والبرامج

الدراسات وتطوير 
األعمال

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

المالية
المواردالشراكات والتطوع

 البشرية
الشؤون
 اإلدارية

المدير الـــــــتنفيذي

السكرتارية

الهيكل التنظيمي للجمعية
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شركاؤنا



الحسابات البنكية للجمعية

SA1580000537608019999921SA2105000068202496674000SA2415000999131115620001



شريكنا العزيز ــ في العمل التنموي مع الشباب

ر  ــة طاقــات الشــباب وُنقــدِّ ــى جمعي ــم بالتعــرف إل ر اهتمامكــم الكري ُنقــدِّ
ــون  ــعى لنك ــا نس ــم أنن ــد لك ــا، ونؤك ــراكتكم معن ــز ش ــي تعزي ــم ف رغبتك
شــركاءكم الموثوقيــن والفاعليــن فــي العمــل التنمــوي مــع الشــباب 
ــه. ــذي تتطلعــون إلي ــز ال ــادرات ذات الجــودة والتمي ــم البرامــج والمب بتقدي

شكرًا 
لكــم  

لــذا .. نحــن بعــد اهلل وبفريــق عمــل ذو خبــرة ثريــة ومعرفــة متخصصــة نعمــل 
ــدة  ــز فري ــر أداء وتمي ــق معايي ــة ووف ــة عالي ــد بمهني ــدًا بي ــم ي ــم وبك معك
ونضــع خبراتنــا وتجاربنــا وإمكاناتنــا بيــن أيديكــم لتمكيــن وتســخير قدراتكــم 

ــز تنافســيتكم. وتعظيــم مكاســبكم وتعزي
فريق جمعية طاقات الشباب



الرياض - حي السويدي الغري
 شارع حمزة ب - مجمع ميركاتو بالز- الدور األول




