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البــاد هــو حــرص قادتهــا  مــا يميــز هــذه 
علــى الخيــر والتشــجيع عليــه، ومــا نــراه مــن 
مؤسســات خيريــة فــي مختلــف المجــاالت، 
هــذه  ملــوك  أســماء  تحمــل  التــي  ســواًء 
مــن  واحــدًا  جانبــًا   إال  ســواها،  أو  البــاد 

الجوانب المشرقة لبادنا.
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أهــم عنصــر لدينــا هــو الشــعب الســعودي، 
ورغبــة وإرادة الشــعب الســعودي، واليــوم 
لدينــا شــعب مقتنــع نعمــل معــه بشــكل 
قــوي، للوصــــــــــــول بالممــلــكــــــة العربيــــــة 
السعوديــــة ومشاريعهــــــا وبرامجهــــا إلــى 

آفاق جديدة في العالم.
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صاحب السمو امللكي أمير منطقة الرياض

الرئيس الفخري لجمعية نقاء

العمــل  ويقــّدر  يقــّدس  وطــن  فــي  نحــن 
الخيــري، ونحظــى فيــه بــوالة أمــر يقومــون 
فنجــد  قيــام،  خيــر  الخيــري  العمــل  علــى 
تتســابق  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
يومــًا بعــد يــوم فــي تقديــم خدماتهــا ألبنــاء 
الوطــن، كٌل حســب اختصاصــه وتخصصــه، 
اللــه ســبحانه  وحســب احتياجــه، فلنشــكر 
هــذا  وعلــى  النعــم،  هــذه  علــى  وتعالــى 

التآلف وهذا التكاتف.
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أ. سليمان بن عبدالرحمن الصبي

رئيس مجلس اإلدارة

وتكاثــرت،  اإلنجــازات  توالــت  ومهمــا  لهــا،  نهايــة  ال  رحلــة  النجــاح 
فالغايــة ليســت بلــوغ النجــاح بــل اإلســتمرار فــي دربــه، للوصــول 
. المجتمــع  وســامة  والصحــة  النقــاء  ملؤهــا  ســعيدة,   لحيــاٍة 
هــذه هــي فلســفة نقــاء التــي تبلــور عملهــا ودورهــا المجتمعــي، 
وســّخرت كل إمكانياتها المادية والمعنوية لتحقيقها، منطلقًة من 
 رسالتها السامية الرامية للوصول إلى مجتمٍع نقي خاٍل  من التدخين.
إن مــن أعظــم المحّفــزات التــي ســاهمت فــي بنــاء كينونــة نقــاء 
إطــار  فــي  بــه  حظيــت  الــذي  الكريــم  الدعــم  هــو  ذاتهــا،  وبلــورة 
التوجــه العــام للمملكــة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود رعــاه اللــه، ومتابعــة ولــي عهــده 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  األميــن 
العمــل  ثقافــة  ترســيخ  نحــو  اللــه؛  آل ســعود حفظــه  العزيــز  عبــد 
فــي  رئيــس  كشــريك  بــه  واالعتــراف  المجتمــع،  فــي  التطوعــي 
التنميــة، وذلــك مــن خــال "رؤيــة 2030" والتــي منحــت القطــاع 
مشــروعها  فــي  بفعاليــة  للمســاهمة  كبيــرًة  مســاحًة  الثالــث 
 التنمــوي لتشــّكل بدايــة مرحلــة جديــدة فــي مســيرتها المباركــة.
الجمعيــة  تكــون  أن  إلــى  نقــاء  تســعى  الرؤيــة  هــذه  خــال  ومــن 
الرائــدة فــي مجالهــا، وأن تســاهم فــي تحصيــن المجتمــع مــن آفــة 
التدخيــن، وتنقيــة الحيــاة مــن لوثتهــا وخطرهــا، وتضــع نصــب أعينهــا 
المحافظــة علــى جــودة عملهــا لضمــان رضــى المســتفيدين ونيــل 
رايــة هــذا الوطــن  بيئــٍة نقيــٍة تظللنــا  ثقتهــم، لننعــم جميعــًا فــي 
المعطــاء، وتســير بنــا حكمــة قيادتنــا الرشــيدة نحــو مملكــة 2030.
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أ. سعد بن محمد بن عتيق

المدير التنفيذي

ال  اإلنجــازات  أن  كامــًا  إيمانــًا  نؤمــن  نقــاء،  جمعيــة  فــي  فإننــا 
المهــام. وأداء  والجّديـــــة  والتفانــي  بالــعـــمـــــــــــــــــــل  إال   تأتـــــي 
أهدافنــا،  ورســمنا  رســالتنا  وحددنــا  رؤيتنــا  وضعنــا  أن  ومــنــــــــذ 
جعبتهــا،  فــي  مــا  كل  تقديــم  فــي  تمــلُّ  وال  تــكلُّ  ال  ونقــاء 
ألولئــك  اللــه-  -بعــد  عونــًا  تكــون  أن  عاتقهــا  علــى  أخــذت  حيــث 
وشــباكه. الدخــان  حبائــل  مــن  النجــاة  طريــق  يتلّمســون   الذيــن 
والمشــاريع  البرامــج  مــن  كثيــرًا  ننجــز  أن  اســتطعنا  اللــه  وبفضــل 
الكبيــرة والعظيمــة علــى مســتوى المملكــة، تتــوزع مــا بيــن برامــج 
الوطنيــة،  المناســبات  عاجيــة وأخــرى توعويــة، ومشــاركات فــي 
وكانــت نقــاء حاضــرًة بخبرتهــا الكبيــرة فــي كثيــر مــن هــذه المناســبات 
حتــى وصــل عــدد المســتفيدين مــن خدماتهــا فــي عــام 2020م إلــى 
ــد عــن 10.523 مســتفيدًا وذلــك مــن خــال إدارة الخدمــات  مــا يزي
 3.522.492 يزيــد عــن  التوعيــة والعــاج ومــا  الطبيــة مــن خــال 
 مــن خــال التوعيــة اإللكترونيــة بــإدارة العاقــات العامــة واإلعــام،
إجــراءات واحتــرازات،  وفــي ظــل جائحــة كورونــا ومــا فرضتــه مــن 
كان لنقــاء دوٌر بــارز فــي إيصــال خدماتهــا بــكل الوســائل المتاحــة، 
واألهليــة. الحكوميــة  والمؤسســات  الجمعيــات  ببقيــة   أســوًة 
وال زالــت نقــاء تقــدم خدماتهــا فــي مكافحــة التدخيــن والحــّد منــه، 
الصحيحــة  بالوســائل  التدخيــن  مــن  التخلــص  أراد  مــن  كل  وتعيــن 
للعــاج، وتمضــي جاهــدًة فــي بنــاء وعــي مجتمعــي صحــي يحــدُّ مــن 

ــن ويقضــي عليهــا. ظاهــرة التدخي
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العمــل  وزيــر  قــرار  بموجــب  "نقــاء"  التدخيــن  لمكافحــة  الخيريــة  الجمعيــة  تأسســت 
والشــؤون االجتماعيــة رقــم 4046/ج وتاريــخ 26 / 12 / 1406هـــ وســجلت رســميًا برقــم 
)86(، وتعمــل طبقــًا ألحــكام الئحــة الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة الصــادرة بقــرار 
مجلــس الــوزارة رقــم )107( وتاريــخ 25 /6 / 1410هـــ وقواعدهــا التنفيذيــة الصــادرة بقرار 
وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعــيــــة رقــــــــم 760 وتاريــــخ 30 / 1 / 1412هـــ والتعليمــات 

الصــادرة بمقتضاهــا.
الريــاض كالدمــام واألحســاء وحائــل,  )5( مراكــز داخــل وخــارج مدينــة  الجمعيــة  تضــم 
باإلضافــة إلــى القســم النســائي، والحاجــة قائمــة للوصــول لــكل المــدن والقــرى والهجــر 

فــي مملكتنــا الحبيبــة.
1418هـــ نقلــة نوعيــة فــي عمــل الجمعيــة، مــن خــال توســيع نشــاطها  شــهد عــام 
وخدماتهــا, حيــث لــم يقتصــر دورهــا علــى التوعيــة فقــط مــن أضــرار هــذه اآلفــة, بــل تعــداه 
إلــى فتــح عيــادات متخصصــة وبكــوادر فنيــة ذات كفــاءة عاليــة لمســاعدة الراغبيــن فــي 

اإلقــاع عــن التدخيــن.

من نحن

التقرير السنوي 102020
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أ. سليمان بن عبدالرحمن الصبي
رئيس مجلس اإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
الرئيس الفخري لجمعية نقاء

أ. خليل بن جابر الجهني
عضو

د. بسام بن عبدالرحمن العمار
عضو

أ / سعد بن محمد بن عـتـيـق
المدير التنفيذي

اإلدارة التنفيذية

أ.د. محمد بن جابر اليماني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. عبدالرحمن بن عبدالكريم المشاري
عضو

أ. عبدالرحمن بن محمد الغامدي
عضو

أ. عبدالله بن عبدالرحمن المهيدب
أمين الصندوق

د. عبدالرحمن بن يحيى القحطاني
عضو

أ. فايز بن عبدالعزيز الفايز
عضو

أعضاء مجلس اإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
الرئيس الفخري لجمعية نقاء

أ. سليمان بن عبدالرحمن الصبي
رئيس مجلس اإلدارة

أ.د. محمد بن جابر اليماني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. عبدالله بن عبدالرحمن المهيدب
أمين الصندوق

أ. خليل بن جابر الجهني
عضو

أ. عبدالرحمن بن عبدالكريم المشاري
عضو

د. عبدالرحمن بن يحيى القحطاني
عضو

د. بسام بن عبدالرحمن العمار
عضو

أ. عبدالرحمن بن محمد الغامدي
عضو

أ. فايز بن عبدالعزيز الفايز
عضو
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رؤيتنا
الريــادة واإلبــداع فــي مكافحــة التدخيــن وصــواًل لحيــاة 
سعيدة ملؤهــــا النقــــاء والصحــــة وسالمــــة المجتمــــع.

رسالتنا
وتـفـعـيـــل  التدخـيــــن،  آفــة  مــن  الــمــجــتــمــــع  تـوعـيـــة 
أنــظــمــــــــة الـمـكـافـحـــة ، وتـقـلـيـــل عــــدد الـمـدخـنـيـــن 

نـقـيـــة. بالتقــــارب اإليجابـــي، وصــواًل لحيــاة 

التقرير السنوي 122020
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خدماتناخدماتنا

أهدافنا
مــع  االســتــراتــيــجــيــــة  الـشـــراكات  تـــــطـــــويـــر 
ومؤسســـــات  المعنيــة،  الحكومــيــــة  الجهــــات 
نحــو تحقيــق  المدنــي، والمســاهمة  المجتمــع 

التاليــة:  االســتراتيجية  األهــداف 

70%20%10%

أنـظـمــة عالجتوعية
وقوانين

1

3

2

الـتـدخـيــــن  نــــســـبــــــــــة  خـفــــض 
0% بنســبة  العامــة  باألماكــن 

مــســاعــــــدة  فــي  نجــــــاح  نـسـبــــة  تحقـيـــق 
المدخنيــن فــي اإلقــاع عــن التدخيــن بنســبة 
ال تـــقل عــن %40 مــن مراجعــي الجمعيــة 

ــااًل  تقليــل عــدد المدخنيــن رجــــــ
%1 ســنــويـــــًا بـنـسـبـــة  ونســاء 
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الملخــص
التنفيذي

التقرير السنوي 142020
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المستفيدون من 
الخدمات العالجية في 

العيادات الثابتة

المستفيدون من الخدمات 
التوعوية الميدانية

المستفيدون من 
الخدمات العالجية في 

العيادات المتنقلة

فعاليات الجمعية في 
المدارس والجامعات 

المستفيدون من التوعية 
اإللكترونية 

عدد
المتطوعين

المستفيدون من
فعاليات الجمعية في
الجامعات والمدارس 

الشراكـات 
المجتمعية 

األخبــار
الصحفية

فعاليات وأنشطة 
الجمعية العامة 

عدد اللقاءات 
التلفزيونية واإلذاعية

1.561 مستفيدًا

6,665 مستفيدًا

130 مستفيدًا

8 فعاليات

3,522,492 مستفيدًا

580 متطوعًا

2,253 مستفيدًا

28 شراكة 15 خبرًا

39 فعالية

6 لقاءات
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إدارة
الخدمات 
الطبية
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تقــوم الجمعيــة مــن خــال إدارة الخدمــات الطبيــة بتقديــم الخدمــات العاجيــة والتوعويــة واالستشــارات الطبيــة 
للراغبيــن فــي اإلقــاع عــن التدخيــن مــن خــال العيــادات الثابتــة فــي فــروع الجمعيــة أو العيــادات المتنقلــة.

العيادات الثابتة

الخدمات العاجية

1,561 مستفيدًا

الخدمات العاجية

130 مستفيدًا

الفحوص واالستشارات 

1,076 مستفيدًا

الفحوص واالستشارات 

1,091 مستفيدًا

العيادات المتنقلة
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10,523 مستفيدًا

إجـــــمـــــالــــــــي عــــــــــــدد 
الــمــســتــفــيــديــــــن من 
إدارة الخدمات الطبية 
)العاجية والتوعويــة(

الخدمــات العاجــيــة
في العيادات الثابته
1,561 مستفيدًا

الفحوص واالستشارات
في العيادات الثابته
1,076 مستفيدًا

المستفيدون من 
الخدمات التوعوية 

الميدانية
6,665 مستفيدًا

الخدمــــات العاجــيــــــة
في العيادات المتنقلة

130 مستفيدًا

الفحوص واالستشارات
في العيادات المتنقلة
1,091 مستفيدًا
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إدارة العالقات 
العامة واإلعالم
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تهــدف اإلدارة إلــى كســب تأييــد وإقنــاع الــرأي العــام بسياســات وأنشــطة وخدمــات الجمعيــة، وبنــاء وترســيخ 
صــورة إيجابيــة عــن الجمعيــة عبــر األنشــطة اإلعاميــة، واإلشــراف علــى حســابات الجمعيــة المختلفــة فــي مواقــع 
التواصــل االجتماعــي وإدارتهــا بشــكل احترافــي، واإلشــراف علــى المحتــوى العلمــي واإلعامــي واإلخبــاري، 

وتوثيــق العاقــات بيــن منســوبيها وتعزيــز روح االنتمــاء للجمعيــة لديهــم.
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المشاهداتالتغريداتالمتابعون

27,46510563,497,666

المنشوراتالمتابعون

1,952381

المشاهداتالفيديوهاتالمشتركون

7481724.826

وسائل التواصل
االجتماعي

إجمالي عدد المستفيدين من التوعية اإللكترونية 
3.522.492
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فعاليات نقاء بمناسبة اليوم الوطني

شــاركت الجمعيــة الخيريــة لمكافحــة التدخيــن نقــاء بمعرضيــن وعيــادة استشــارية 
قدمــت مــن خالهــا الجمعيــة خدماتهــا 

103 حالة ترغب بالعاج286 استشارة طبية1,172 زائرًا
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فعالية نقاء الرياض

فعالية شركة الكهرباء

حملــــــة  المتنقــل  معرضهــا  عبــر  الجمعيــة  أقامــت 
وأضــراره  التدخيــن   عــن  التوعويــة  الريــاض(  )نقــاء 
.) U Walk ( وســبل اإلقــاع عنــه فــي جــادة الجامعة

فعالية توعوية عاجية في الشــركة الســعودية للكهرباء  أقيمت في مقر الشــركة الرئيس حي العارض شــمال 
مدينــة الريــاض وقــد تــم تنفيذهــا بتاريــخ 2020/11/08م واســتمرت لمــدة 5 أيــام متتاليــة وللــه الحمــد اســتفاد 
ــة فــي المعــرض  ــة والتوعوي ــى 150 شــخصًا وقدمــت االستشــارات الطبي ــد عل ــة مــا يزي مــن برامجهــا التوعوي
وقــد أبــدى مــا يزيــد علــى 50 شــخصًا رغبتهــم فــي اإلقــاع عــن التدخيــن وقدمــت لهــم البروتوكــوالت العاجيــة 
المخصصــة والدعــم الســلوكي المعرفــي لإلقــاع عــن التدخيــن واالنطــاق إلــى حيــاة ملؤهــا الصحــة والنقــاء

3
أيام

450
زائرًا

89
حالة ترغب بالعاج
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اللقاءات اإلذاعية 
والــتــلــفــزيــونــيــــــة

6 لقاءات

مقاطع تعريفية 
وتــوعــويــة

17 مقطعًا

األخـبـــــــار
الصحفية
15 خبرًا

الشراكــــات 
المجتمعية
28 شراكة

التصاميـم 
اإلعامية

650 تصميمًا

الفعاليــات
واألنشطة

39 فعالية ونشاط
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إدارة التطوع
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يقــدم العديــد مــن الكــوادر الصحيــة والمهتميــن بالتطــوع خدماتهــم التطوعيــة فــي مجــال مكافحــة التدخيــن 
مــن خــال دعمهــم للبطاقــات العاجيــة التــي يقدمونهــا لمســتفيديهم أو مــن خــال المشــاركة باألنشــطة 

التــي تقيمهــا الجمعيــة.
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580
متطوعًا ومتطوعة

المتطوعون من الرجال 

315 متطوعًا

المتطوعون من النساء 

265 متطوعة

%46 من النساء%54 من الرجال
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naqa.org.sa

يـمــكــنــــك الـتــبــرع
عبر المتجر اإللكتروني
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SA6780000344608010000854 العام

SA9380000344608011100851 الوقف

SA1510000020157580000108 العام

SA2515000999300001650004 العام
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مقتطفات من برامج وفعاليات جمعية نقاء
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شركاء النجاح
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العمــل  مــن  كامــل  عــاٍم  جهــد  هــو  العزيــز،  شــريكنا  بــك  مــّر  مــا 
وصلنــا  حتــى  جــادة  ومســاٍع  دؤوبــة  حركــٍة  والعطــاء،  والبــذل 
اإلرتقــاء   فــي  نســتمر  ولكــي  التميــز،  مــن  المســتوى  لهــذا 
اإلســتفادة  فــي  جهــدًا  نألــو  ال  فإّنــا  أدائنــا،  فــي  ونتميــز  بعملنــا 
رســالتنا. صميــم  فــي  تصــب  التــي  والخبــرات  التجــارب  كل   مــن 
ــا نخــوض معركــًة شرســًة مــع عــدو شــرس، وهــذا يتطلــب تظافــر  إنن
الجهــود وتوحيــد الصــف واإللتفــاف المجتمعــي حتــى نخــرج منتصريــن 
ومقصدكــم؛  وجهتكــم  وأبــدًا  دومــًا  نقــاء  وســتظل  معركتنــا،  فــي 

لتكــون مملكتنــا صفــرًا مــن التدخيــن.

الخاتمة
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