
 

 

 



 

 حتكٝل يف ادتُع١ٝ ضٓد ِٖ املتطٛعني إٔ ْؤَٔ بايباح١ ايدع٠ٛ ٚ االزشاد ٚ تٛع١ٝ ادتايٝات مجع١ٝ حنٔ

 .ٚزؤٜتٗا ادتُع١ٝ زضاي١ حتكٝل يف ايفاع١ً َشازنتِٗ خالٍ َٔ االضرتاتٝج١ٝٚاٖدافٗا  ايٓب١ًٝ زضايتٗا

 َٔ اجملتُع شسائح دتُٝع اذتط١ٓ ٚاملٛعظ١ باذته١ُ اهلل إىل بايدع٠ٛ تٗتِ دع١ٜٛ خري١ٜ َؤضط١

 نجُع١ٝ اعتُدتٗا ٚاييت االجتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ  ايبشس١ٜ املٛازد ٚشاز٠ بإشساف َطًُني ٚغري َطًُني

 ٚشاز٠ َٔ ٚاملاي١ٝ اإلداز١ٜ ادتٛاْب ع٢ً االشساف اْتكاٍ بعد ٖـ3/20/1441 ٚتازٜخ 3070 بسقِ دع١ٜٛ

 ايشؤٕٚ يٛشاز٠ ايفين االشساف إبكاء َع االجتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايبشس١ٜ املٛازد ٚشاز٠ اىل اإلضال١َٝ ايشؤٕٚ

 املتطٛعني ٚجٗٛد احملطٓني تربعات ع٢ً ٚاْشطتٗا بسازتٗا يف - اهلل بعد-ٚتعتُد ، االضال١َٝ

 . احرتايف عٌُ ٚفسٜل ْٛع١ٝ برباَج ايباح١ مبٓطك١ ايدع١ٜٛ ايسٜاد٠ 

 مبد١ٜٓ اجملتُع فئات دتُٝع ايٛاحد ايفسٜل بسٚح  اذتط١ٓ ٚاملٛعظ١ باذته١ُ تعاىل اهلل اىل ايدع٠ٛ

 . ٚاجتُاعٝا ٚفهسٜا عكائدٜا مبجتُعٓا يالزتكاء ايباح١

 

 



 

 

 

    ايتُٝص -1

    ايشفاف١ٝ -2

    ايتعإٚ -3

    املبادز٠ -4

 اإلتكإ -5

 

 . االَس ٚٚال٠ ٚزضٛي٘ اهلل طاع١ َٔ املبازن١ ايبالد ٖرٙ ع١ًٝ َا قاَت تسضٝخــ 1

 . املٓخسف١ ٚاالفهاز املٓاٖج َٔ ٚايتخرٜس ايٛضط١ٝ َٓٗج تسضٝخــ 2

 . املتطٛعني ٚاضتكطاب ايتطٛع ثكاف١ ْٚشس ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ زؤ١ٜ َٛانب١ــ 3

 ٚنبازا صػازا ْٚطاء زجاال ٚشٚاز َٚكُٝني َٛاطٓني) اجملتُع فئات دتُٝع اهلل إىل ايدع٠ٛ ْشســ 4

 ( َطًُني ٚغري َطًُني

 . ٚإزشادِٖ يتٛعٝتِٗ املٓطك١ ع٢ً ايطٝاح تٛافد اضتجُازــ 5

  ٚاالزشاد ايدع٠ٛ بساَج تٓفٝر يف ٚايتطٛع١ٝ ٚاال١ًٖٝ اذته١َٝٛ ٚاملؤضطات اهلٝئات َع ايشسان١ــ 6

  ٚاإلزشاد ايدع٠ٛ يف االتصاٍ ٚٚضائٌ ٚاذتدٜج١ ايتكًٝد١ٜ ٚايٛضائٌ األضايٝب مجٝع اضتجُازــ 7

 . هلِ املٓاضب١ االٚقات ٚيف اَانِٓٗ يف املطتفٝدٜٔ اىل ٚاإلزشاد ايدع٠ٛ إٜصاٍــ 8

 . ٚارتطباء ٚاألئ١ُ( ْٚطاء زجاال) ارتريٟ ايكطاع يف ٚايعاًَني ٚاملتطٛعني ايدعا٠ ٚتدزٜب تأٌٖٝــ 9

 

 



 

 

 يًُتطٛعني ايفعاٍ اإلشساى بإٔ قٓاع١ يدٜٓا بايباح١ ادتايٝات ٚتٛع١ٝ ٚاالزشاد ايدع٠ٛ مجع١ٝ يف حنٔ

 ، ادتايٝات ٚتٛع١ٝ ٚاالزشاد ايدع٠ٛ يف ايسئٝط١ٝ ٚأدٚازْا أٖدافٓا حتكٝل يف ٜطاعدْا ٚاملتطٛعات

 . يًطسفني بايٓفع ،ٚتعٛد ٚاملتطٛع ادتُع١ٝ بني تبادي١ٝ ع١ًُٝ ايتطٛع إٔ  ع٢ً ْٚؤند

 : رؤيتنا 

  ٚداع١ُ آ١َٓ بٝئ١ خالٍ َٔ ٚايدع١ٜٛ ايتٛع١ٜٛ  باملشازنات  ايتطٛعٞ ايعٌُ زٚح تعُٝل 

 : رسالتنا 

 ٚايتٛع١ٜٛ ايدع١ٜٛ ايرباَج خالٍ َٔ اجملتُع خد١َ يف يًُشازن١ ايتطٛعٞ ايعٌُ طاقات تفعٌٝ 

 :واملتطوعات املتطوعني إلشراك منطمقاتنا 

 . ٚايتطٛع ايتعإٚ عٌ حيح ايرٟ االضالَٞ دٜٓٓا قِٝ ٚفل ايعٌُ  -

 أفساد َشازن١ خالٍ َٔ املطتٗدف االثس تعصش تطٛع١ٝ فسص بتٛفس ايتطٛعٞ ايعٌُ ثكاف١ دعِ -

  ٚايتٛع١ٜٛ ايدع١ٜٛ ادتُع١ٝ بساَج َٔ املطتفٝدٜٔ يتُهني ايفعاي١ املطا١ُٖ يف اجملتُع

 . ٚايرتمج١ ٚاالزشاد ايدع٠ٛ زتاٍ يف ارترب٠ ذٟٚ احملرتفني املتطٛعني َٔ االضتفاد٠ -

 . بِٗ ارتاص١ األٖداف يتخكٝل املتطٛعني ٚزغبات قدزات مجٝع تٓاضب تطٛع١ٝ فسص طسح -

 . ٚاالزشاد ايدع٠ٛ زتاٍ يف ايتطٛعٞ ايعٌُ أضايٝب تطٜٛس -

 . بادتُع١ٝ املاي١ٝ ٚاملصسٚفات ايتٛظٝف تهايٝف ختفٝض -

 

 



 

 

 : قيمنا 

  ايتُٝص-

 االْتُاء -

  ايتعإٚ - 

  املبادز٠ -

   االيتصاّ -

 .االحرتاف١ٝ -

 َٛازد يريو ٚختصص،  املتطٛعني إلشساى نبري٠ أ١ُٖٝ تٛيٞ ادتُع١ٝ فإٕ ذيو يتخكٝل ٚضعًٝا*  

 .املتطٛعني  طُٛحات ٚتًب١ٝ ٚايسؤ١ٜ املٓطًكات ٖرٙ يتخكٝل َؤ١ًٖ بشس١ٜ

 



 



 

 

 0551911622،  0177253003اهلاتف ٚزقِ ادتٛاٍ : 

 hotmail.com1galyatbaha@ايربٜد االيهرتْٚٞ:  

 /https://www.galyatbaha.org.saاملٛقع االيهرتْٚٞ:  

 @galyatbahaحساب الجمعية على تويتر :  

 7413703350رقم جوال مدير التطوع : 

 

 

 :أحد ايطسم ايتاي١ٝ عرب املتطٛعني بربْاَج االيتخام ٜتِ

 .بايتطجٌٝ ارتاص ايُٓٛذج تعبئ١ -1

 (.َعٓا تطٛع) يًجُع١ٝ االيهرتْٚٞ املٛقع عرب ايتطجٌٝ -2

 َٓص١ ايعٌُ ايتطٛعٞ -3

 

  

 (.ايساجخٞ حتٌٜٛ َكابٌ األزضٞ ايدٚز فٗد املًو جاَع. ) ايٝ٘ ايٛصٍٛ طسٜك١ ٚ ادتُع١ٝ َٛقع

6USziR9ERBD4https://goo.gl/maps/TfnNi  

mailto:galyatbaha1@hotmail.com
https://www.galyatbaha.org.sa/
https://goo.gl/maps/TfnNi4ERBD9USziR6
https://goo.gl/maps/TfnNi4ERBD9USziR6

