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بسم الله والحمد لله ... والصالة والسالم على نبي الهدى وعلى  آله وصحبه أجمعين 
وبعد ...

إننا إذ نقف اليوم على مشارف عامين من االنطالقة المباركة لجمعية قادر في مجتمعنا ، 
نحمد الله على ما من به من إنجازات متميزة شهد لها متخصصون في مجال الشباب. 

فالشباب مرحلة يمتد أثرها ويعلو شأنها ، حيث تتشكل أعلى المراحل العملية للشباب 
وتطور قدراته على التعلم وتغرس القيم في فترة وجيزة. 

فاالستثمار في تنمية الشباب من أولى العمليات وأهمها ألنها المرحلة الحرجة التي ترتكز 
عليها مقومات الشخصية, ألن مرحلة الشباب مليئة بالمغريات الدنيوية . 

المهارات والقدرات  الشباب وبناء  تنمية وتطوير  بالمساهمة في  لذل نسعى في قادر 
الشباب  فيه  يقييس  جاذب  نموذج  لنكون  متنوعة  فعاليات  في  ونشاركهم  للشباب 

مهاراتهم ومعرفة قدراتهم . 
وبحمد الله فقد انطلقت الجمعية بعزيمة ومثابرة لتحقق أرقام مميزة مع عمرها الوجيز .. 
حيث تجدون أرقامًا قياسية حققتها خالل عامها ٢٠١٩ م - ٢٠٢٠ م نسأل الله أن يجعل هذا 
وفاعليته  الوطنية  بهويته  معتز  قادر  شباب  تنشئة  في  ومباركًا  موفقًا  خالصًا  العمل 

المجتمعية.
رئيس مجلس اإلدارة

د. تميم بن عبدالله العنقري





الدورة األولى 1440 - 1444
أعضاء مجلس اإلدارة

د. تميم بن عبدالله العنقري

رئيس مجلس االدارة

د. سعيد بن عبدالرحمن العمودي

نائب رئيس مجلس االدارة

ا. عبدالله بن سعد الصفار

أمين الصندوق و عضو مجلس االدارة

د. فايز بن عبدالعزيز الفايز

عضو مجلس االدارة

د. ياسر بن عبدالرحمن السحيباني

عضو مجلس االدارة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجاسر

عضو مجلس االدارة

د. سعيد بن محمد الشمراني

عضو مجلس االدارة



تاريخ الجمعية  26 / 03 / 2019
أعضاء الجمعية العمومية

تاريخ العضويةنوع العضويةالعضوتاريخ العضويةنوع العضويةالعضو

26  /03 / 2019مؤسسعبدالعزيز عبدالرحمن الجاسر

26  /03 / 2019مؤسسسلطان سعد القحطاني

26  /03 / 2019مؤسسسعيد محمد الشمراني

26  /03 / 2019مؤسسسعد بن عبد الرحمن آل حمود

26  /03 / 2019مؤسستوفيق عبدالعزيز سعد الحماد

26  /03 / 2019مؤسسياسر بن عبدالرحمن السحيباني

26  /03 / 2019مؤسسأنور بن علي العسيري

26  /03 / 2019مؤسسفايز عبدالعزيز الفايز

26  /03 / 2019مؤسسسعيد بن عبد الرحمن العمودي

26  /03 / 2019مؤسسخالد عبدالعزيز المبارك

26  /03 / 2019مؤسستميم بن عبدالله السليمان

26  /03 / 2019مؤسسعبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ

26  /03 / 2019مؤسسسلطان محمد العيسى26  /03 / 2019مؤسسعبدالله سعد الصفار



للتنمية  الشباب  جمعية  تأسيس  فكرة  جاءت 
وأصحاب  المهتمين  من  مجموعة  قبل  من  الذاتية 
الخبرة في مجال تنمية الذات بهدف المساهمة في 
تنمية الشاب في مجاالت الحياة و تأهيل العاملين مع 
تقديم  و  بأهميتها  المجتمع  توعية  و  الفئة  هذه 
إشراف  تحت  لتعمل  الشباب.  مجال  الدراسات في  
الرياض  بمنطقة  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
في  الجمعية  ترخيص  صدر  1175.وقد  رقم:  بترخيص 

يوم الثالثاء 19 / 07 / 1440 هـ



رؤيتنا

شباب قادر على التغيير



رسالتنا

بيت خبرة لبناء مبادرات ملهمة لشباب 
معتز بهويته الوطنيـــــه و فاعليته المجتمعية



قيمنا

الريادة 

االلهام

االبتكار

التأثير

الفاعلية اإلستدامة

نؤمن بأن اإللهام 
من أهم مرتكزات 
طـــرق المعرفــــــة 

والتميز

نتميز باالبتكار واإلبداع 
في عملنا المؤسسي 
المـــــــــواد  وكذلك في 

المقدمة للمستفيد

استدامة  على  نعمل 
برامجنا ومبادراتنـــــــــــا 
أثرها على  واستدامة 

المستفيد

الريــــــــادة  نحو  نهدف 
قادر  شاب  جيل  لخلق 
التغيير  إحداث  على 
في نفسه ومن حوله

التأثير  الى  نسعى 
من خالل برامجنا في 
الشباب الساعي نحو 

التغيير

أن تكون  أجل  نعمل من 
البرامج والمبادرات التي 
وشيقة  فاعلة  نقدمها 
ومقبولة لدى المستفيد



01أهداف تأسيس الجمعية

02

03

التي  المهارية  بالبرامج  الشباب  تزويد 
وثقافيا  وعمليا  وأكاديميا  فكريا  تؤهلهم 

واجتماعيا ورياضيا

والغلو  التطرف  ضد  برامج  تقديم 
واألفكار الهدامة لحماية الشباب منها

تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم



أهداف عام 2021
األهداف التشغيليةاألهداف االستراتيجيةم

صناعة منتج إعالمي شهرياصناعة منتجات إعالمية تحفيزية2

اقامة دبلوم تطبيقي لتأهيل أخصائي تطوير وتأهيل العاملين مع الشباب 1
العاملين مع الشباب

تمكين شباب االسر3
األشد احتياجا من قادر

إقامة 4 برامج حول احتياج الشباب
 + التعاقد مع مركز تدريب

ابتكار وتنفيذ 6 مبادرات مجتمعيةابتكار وتبني المبادرات المجتمعية4
تستهدف الشباب



مقر الجمعية ونطاق خدماتها

الرياض

الشبــــاب والفتيــات
15 سنة إلى 35 سنة

في وقف الحزم الخيري



الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

التطوير والجودةاالتصال المؤسسي

إدارة الشراكات والتطوع إدارة الشئون اإلداريةوالماليةإدارة تمكين الشباب

استكشاف 
الطاقات

المبادرات 
والبرامج

تطوير 
التطوعالشراكاتاألعمال

السكرتارية

الشئون المالية
اإلدارية

الموارد 
البشرية



خدماتنا

استشارات تدريب

توعية
استكشاف 
الطاقات 
وتمكينها

تأهيل العاملين
مع الشباب



برامج الجمعية

برنامج اخصائي العاملين مع الشباب 

ديوانية شباب

شباب أهالينا

01

02

03



شركاؤنا



SA0305000068202383835000للمساهمة معنا

SA6515000999131413660008

SA2480000611608010354356




