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لنعمة رقمية تدوم

recycle IT

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات اآللية -  ارتقاء 

التقرير السنوي للعام 2021 م
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شركاء التأسيس
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المانح: هي كل شخصية اعتبارية تقوم بالتبرع بأجهزة الحاسب اآللي أوملحقاتها.

المستفيد: هي كل جهة خيرية أو تعليمية أو اجتماعية حصلت على أجهزة الحاسب اآللي.

األجهزة المؤهلة: هي أجهزة الحاسب اآللي المعاد تأهيلها، وجاهزة لالستخدام من قبل المستفيدين.

األجهزة المعاد تدويرها: هي األجهزة القديمة والتالفة، غير القابلة للتأهيل.

ــى  ــة، تهــدف إل ــام بمهــام مّعين ــدون أجــر للقي ــاري يتضمــن قضــاء وقــت محــدد ب ــي: أي نشــاط اختي ــل التطوع العم

ــة لطــرف آخــر. إضافــة قيمــة اجتماعي

التطوع: الشخص الراغب بتقديم جهد معين مع منظمة ما بدون مقابل أو إكراه.

الــدور التطوعــي بعــد تطويــره ليكــون مالئًمــا مــع شــريحة محــددة مــن المتطوعيــن  هــو  الفرصــة التطوعيــة: 

الــدور فــي فتــرة زمنيــة محــددة.  المحتمليــن، لغــرض اســتقطابهم واعتمادهــم فــي هــذا 

العائــد االقتصــادي: احتســاب القيمــة االقتصاديــة مــن التطــوع لفتــرة زمنيــة محــددة، عــن طريــق احتســاب تكاليــف 

التطــوع وقيمــة اإلســهامات التطوعيــة والقيمــة اإلضافيــة المضافــة.   

مصطلحات التقرير
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حفظ النعمة الرقمية من خالل 
تمكين التعليم و المعرفة
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أعضاء مجلس اإلدارة

عبدهللا الفوزان

الدورة الثانية ) 2020 م - 2023 م (

فيصل بن عبدهللا فؤادحمد الضويلع

عبدهللا المديفر محمد العقيلسلمان الدوسري

جمال الدبل

عبداللطيف الفوزان

محمود الشامي

ماهر الراجحي
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اللجنة التنفيذية

محمود الشاميجمال الدبل حمد الضويلع
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فريق ارتقاء

مشاعل بنت خالد السهلي

منسقة قسم المانحين 
والمستفيدين 

علي بن عبدهللا باطرفي

تركي بن عامر الغامدي

مشرف إدارة االتصال 
المؤسسي 

محاسب
عبدالعزيز بن توفيق خجا

مشرف قسم المعمل

سارة بنت محمد المسعد

محمد بن راكان السبيعي

منسقة إدارة االتصال 
المؤسسي 

منسق الخدمات 
اللوجستية 

فتح الرحمن بن حامد النعيمة

المدقق المالي 

عمر بن خالد الشيباني

المشرف العام 

هادي بن شبيب السبيعي

مسؤول الموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

عبير بنت عبدهللا العتيبي

مشرفة قسم المانحين 
والمستفيدين

خالد بن عبدالكريم

مشرف إدارة التطوير 
المؤسسي والجودة 

مصعب بن محمد هشام سالم

مشرف قسم 
المستودع والخدمات 

اللوجستية

أبوبكر بن سعيد بادغيش

مشرف إدارة تقنية 
المعلومات 

د.صالح بن أحمد القوم

المدير التنفيذي 



10

أهدافنا:

نشر مفهوم 
حفظ النعمة 

الرقمية.

نشر ثقافة 
إعادة التدوير 
وحماية البيئة.

دعم برامج 
الرقي الفكري 
والعلمي.   

نشر ثقافة 
االستخدام 

األمثل لتقنية 
المعلومات.

قيمنا:
تلتــزم جمعيــة ارتقــاء بجميــع منســوبيها بقيمهــا الراســخة فــي جميــع أنشــطتها وممارســاتها ومــع جميــع المعنييــن 
بمبادراتهــا، وتتأكــد كل قيمــة بمــا يتناســب مــع المعنييــن بهــا كل فــي مجــال عملــه، ومــع ذوي االختصــاص علــى 

النحــو التالــي:
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آلية عمل ارتقاء

استالم األجهزة

فحــص الجهـاز

مرحلة التأهيل

التنظيف
الــداخلـي

التنظيف
الخارجـي

مراجعة
التغليفالـجـودة

مــــســح
البيانات
وتثبيــت
البرامـج

التسليم للمستفيد

مرحلة التدوير
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إحصائيات ارتقاء 2014 - 2021م:

األجهزة المستلمة 

األجهزة المعاد تدويرها

األجهزة الموزعة 

طن من النفــــــايات 
اإللـــكــــتـــــرونــيــــــة

األجهزة المعاد تأهيلها

الجهات المستفيدة

110,843

46,650

53,005

1,368.56

53,384

1922
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 أرقام ارتقاء 2021م:

األجهزة المعاد تأهيلهااألجهزة المستلمة

25,60312,822
األجهزة الموزعة

12,806

الجهات المستفيدة األجهزة المعاد تدويرها

400 10,635
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   ارتقاء 2020م - 2021م:

25,603
االستالم

2021

12,806
التأهيل

2021

12,822
التوزيع

2021

10,635
التدوير

2021

24,970
االستالم

2020
%2.5

10,858
التأهيل

2020
%15.2

10,654
التوزيع

2020
%17

8,720
التدوير

2020
%18

10,858 24,970 2020

 

642 2021 

848 2020 

 2021

03 
25,000  

06 12,500

22
12,500
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 القطاع
الخاص

 شركات
 النفط
 والغاز

 القطاع
الخيري

 القطاع
الصحي

 القطاع
التعليمي

17%

10%

14%

جــهــازجــهــازجــهــاز

7%4%

17%

2%

األفراد

البنوك

25,603 جهاز

3777340718,419

 جهاز
لوحي

 جهاز
محمول

 جهاز
مكتبي

 جهات
حكومية

29%

المانحون  2021م:
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 1.32%المستفيدون 2021م:
الحدود الشمالية

% 0.45
الجوف

% 0.86
تبوك % 9.5

حائل

% 5.39 
القصيم

% 3.91
المدينة المنورة

% 13.93
مكة المكرمة

% 3.22
الباحة

%3.95 
عسير

%3.29 
جازان

%22.03 
الرياض

%29.73 
المنطقة الشرقية 

% 2.41
نجران

طالب وطالبات

أعمال إدارية

معامل تدريبية

جهاز

%80 

 %12 

 %8 

12,822
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أكثر 3 قطع غيار 
مستخدمة

نوع األجهزة المؤهلة

256

974

8506

10,606

137

3044

1,089

HDD

Desktop

Tablet

RAM

Laptop

Battery

All in One

معمل الحاسب اآللي 2021م:

12,669 4163



الخدمات اإللكترونية 2021م:

56,903

4219

2023 
80 % من خدماتنا إلكترونية

عدد زوار الموقع

 عدد المستخدمين

 طلب تبرع الجهات المانحة

طلب للجهات المستفيدة 

 طلب تبرع األفراد

111

646

690

4,480

عدد مرات
تحميل التطبيق
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أبرز الشراكات
2021م
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم(

أبرز معالم الشراكة:

شــراكة اســتراتيجية ســتقوم مــن خاللهــا ســبكيم برعايــة كامــل قطــاع 
التطــوع بارتقــاء ولمــدة خمــس ســنوات تحــت مســمى )واحــة ســبكيم 

للتطــوع(.

رعاية وحدة التطوع بالجمعية. 	 
دعم  نشاط التطوع في ارتقاء.	 
نشر ثقافة العمل التطوعي.	 
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شركة ساتورب 

أبرز معالم الشراكة:

شــراكة اســتراتيجية ســتقوم مــن خاللهــا ســاتورب برعايــة كامــل قطــاع 
الخدمــات المســاندة للمانحيــن والمســتفيدين ولمــدة خمــس ســنوات. 

رعاية الخدمات المساندة للمانحين والمستفيدين.	 
التبرع بأجهزة الحاسب اآللي.	 
مشاركة موظفي ساتورب بالتطوع في ارتقاء.	 
التعاون في إطالق المبادرات والحمالت.	 
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 STC شركة االتصاالت السعودية

أبرز معالم الشراكة:

ســعياً لتحقيــق التعــاون فــي المحافظــة علــى البيئــة وحمايــة المجتمــع 
مــن اآلثــار الضــارة للمخلفــات االلكترونيــة، وتقديم الحلــول البديلة واآلمنة 
بيئيــاً وصحيــاً للتخلــص منهــا، وقعــت جمعيــة ارتقــاء مذكــرة تعــاون مــع 

شــركة االتصــاالت الســعودية STC لمــدة 3 ســنوات.

نشــر ثقافــة الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل إقامــة حمــالت ومبــادرات 	 
توعويــة وتثقيفيــة.

إقامــة الحمــالت التوعويــة تهــدف إلــى اســتقبال أجهــزة الحاســب اآللــي 	 
وملحقاته.

المســاهمة فــي دعــم الجهــات الخيريــة والتعليميــة باألجهــزة الفائضــة 	 
عــن الحاجــه لــدى الشــركة والصالحــة لإلســتخدام.
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 شركة إسمنت الرياض

أبرز معالم الشراكة:

ا لتحقيــق هــدف نشــر ثقافــة حفــظ النعمــة الرقميــة وقعــت ارتقــاء  ســعيً
مذكــرة تفاهــم مــع شــركة إســمنت الريــاض وذلــك فــي مقــر الشــركة 

لمــدة ســنة.

التبرع بـأجهزة الحاسب اآللي لجمعية ارتقاء بصفة دورية.	 
إقامة الحمالت التوعوية لتعزيز أهمية إعادة التدوير للحفاظ على البيئة.	 
تفعيل المبادرات لنشر ثقافة حفظ النعمة الرقمية.	 
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جامعة الملك خالد

أبرز معالم الشراكة:

برعايــة معالــي رئيــس جامعــة الملــك خالــد األســتاذ الدكتــور فالــح بــن 
رجــاء هللا الســلمي،  وقعــت ارتقــاء مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة الملــك 

خالــد وذلــك لتأهيــل وتدويــر األجهــزة االلكترونيــة ولمــدة ســنتين.

التبرع بأجهزة الحاسب اآللي الرتقاء.	 
دعم طالب الجامعة ذوي الدخل المحدود بأجهزة الحاسب اآللي. 	 
إقامة الحمالت التوعوية والتثقيفية.	 
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جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

أبرز معالم الشراكة:

بحضــور معالــي رئيــس الجامعــة الدكتور عبــدهللا الربيش،وقعت جمعية 
ارتقــاء مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، بمقــر 

الجامعة،ولمــدة ســنتين.

االســتفادة مــن خبــرات منســوبي الجامعــة فــي تعليــم وتدريــب الفئــات 	 
المستهدفة من خالل تقنيات التعلم اإللكتروني. 

تشــجيع مشــاركة كافــة جهــات الجامعة في دعم المبــادرات والبرامج 	 
التطوعية.

الحفــاظ علــى النعمــة الرقميــة بنشــر ثقافــة إعــادة التدويــر وحمايــة 	 
البيئــة.

التبرع بـأجهزة الحاسب اآللي الرتقاء.	 
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 الجامعة السعودية اإللكترونية

أبرز معالم الشراكة:

بحضور رئيســة الجامعة الســعودية اإللكترونيه الدكتورة ليلك الصفدي 
وعضــو الجمعيــة العموميــة األســتاذ فــوزان الفــوزان. وقعــت  ارتقــاء 
مذكــرة تفاهــم لمــدة ســنة مــع الجامعــة الســعودية االلكترونيــة، وذلــك 

بمقــر الجامعــة.

التبرع بـأجهزة الحاسب اآللي بصفة دورية.	 
توفيــر أجهــزة الحاســب اآللــي لطــالب الجامعــة لدعــم العمليــة التعليميــة 	 

عــن بعــد.
إقامــة الحمــالت التوعويــة لتعزيــز أهميــة إعــادة التدويــر للحفــاظ علــى 	 

البيئــة.



27

شركة تدوير البيئة األهلية )تدوير(

أبرز معالم الشراكة:

ا لتحقيــق األهــداف البيئيــة وقعــت ارتقــاء مذكــرة تفاهــم مــع شــركة  ســعيً
تدويــر البيئــة األهليــة )تدويــر(، وذلــك بمقــر الجمعيــة بمدينــة الخبــر، ولمــدة 

ثالث ســنوات.

إعــادة تدويــر المخلفــات االلكترونيــة الناجمــة عــن أجهــزة الحاســب 	 
وملحقاتهــا. اآللــي 

الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة في المملكة العربية السعودية.	 
نشــر ثقافــة الحفــاظ علــى النعمــة الرقميــة والبيئيــة مــن خــالل إطــالق 	 

الحمــالت والمبــادرات.
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الـــــــتـــــطــــــوع
2021م

147
307متطوع ومتطوعة

فرصة تطوعية

84,455
العائد االقتصادي
ريال

4411
ساعة تطوعية
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147
307متطوع ومتطوعة

فرصة تطوعية

84,455
العائد االقتصادي
ريال

4411
ساعة تطوعية
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أبرز الفرص التطوعية
2021م
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حملة 691 جهاز وإنجاز
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تأهيل الحاسب اآللي
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مبادرة نبني مستقبل
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أبرز الحمالت والمبادرات
2021م
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نبذة عن الحملة:

الجهات المستفيدة: 

حملة 691 جهاز وإنجاز 

حققــت ارتقــاء رقــم قياســي عالمــي فــي موســوعة غينيــس 
لألرقــام  القياســية، عبــر توزيــع 691 جهــاز حاســب آلــي معــاد 
ــا مــع اليــوم الوطنــي الســعودي  تأهيلــه خــالل 24 ســاعة، تزامنً

 .91
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نبذة عن المبادرة:

مبادرة ضوء

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن 
عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، تم إطالق المبادرة 
التــي نظمهــا فــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
لعــرض مبــادرات وتجــارب عــدد مــن الجهات الخيريــة خالل جائحة 
كورونــا، والتكامــل بيــن القطاعــات الثالثــة فــي مواجهــة الجائحــة، 
وشــاركت ارتقــاء تجربتهــا فــي مبــادرة )تعليمهــم اليوقــف( والتــي 

اســتهدفت دعــم أبنائنــا الطــالب فــي عمليــة التعليــم عــن بعــد. 
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مبادرة نبني مستقبل
بالتعاون مع شركة أرامكو.

نبذة عن المبادرة:
أطلقــت أرامكــو الســعودية مبــادرة نبنــي مســتقبل بالتعــاون مــع 
ارتقــاء، وتبرعــت مــن خــالل المبــادرة بـــ 3000 جهــاز لوحــي جديــد، 
تــم توزيعهــا علــى الطــالب والطالبــات مــن مســتفيدي الجمعيات 

الخيريــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة.
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نبذة عن المبادرة:

رها بإبداع  ورشة دوّ

رها بإبداع(فــي مقــر الجمعيــة ضمــن  قدمــت ارتقــاء ورشــة)دوّ
مبــادرة الشــرقية تبــدع، التــي أطلقهــا مركــز الملــك عبــد العزيــز 
الثقافــي العالمــي )إثــراء( اســتهدفت الورشــة تنفيــذ أعمــال فنيــة 
لالســتخدام،  قابلــة  الغيــر  الحاســب  باســتخدام قطــع  إبداعيــة 

وبمشــاركة الــزوار و متطوعــي ارتقــاء. 

بالتعاون مع مبادرة الشرقية تبدع.
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نبذة عن الحملة:

الوسائل المستخدمة:

حملة التبرع عبر الرسائل النصية

تهــدف الحملــة إلــى مشــاركة أفــراد المجتمــع ممــن اليمكنهــم 
التبــرع بأجهــزة الحاســب اآللــي فــي التبــرع عــن طريــق رســائل 
الحاســب  أجهــزة  وتأهيــل  صيانــة  عمليــات  لدعــم  الجــوال 
اآللــي، و التــي يتــم توزيعهــا علــى المســتفيدين مــن الجمعيــات 
الخيريــة و الجهــات التعليميــة. والخدمــة توفــر إرســال رســالة 
نصيــة فارغــة إلــى الرقــم »5624« للتبــرع بمبلــغ 10 ريــاالت لمــرة 

. واحــدة, أو إرســال الرقــم  ) 1( للتبــرع بمبلــغ 12 ريــال شــهرياً

وسائل التواصل االجتماعي. 	 
إعالنات الشوارع.	 

الشاشات الداخلية في مقر ارتقاء.	 
 	.SMS رسائل
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تقرير حفظ النعمة الرقمية
#تقارير_هيثم

عدد التغريدات 

8
مشاهدات التقرير في تويتر 

254,992

17,054,670

طلب األفراد 
أكثـر
مــن

الـــرتــويـــت 

1،442
االعجاب

3855
عدد طلبات التبرع بعد التقرير 

 100
00:48 / 0:01

مجموع ظهور التقرير في جميع المنصات

طلب الجهات

عدد طلبات التبرع بعد التقرير 

5
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نبذة عن الحملة:

حملة تبرع فيه ال ترميه
بالتعاون مع  الشريك االستراتيجي اكسترا.

تهــدف الحملــة إلــى نشــر ثقافــة الحفــاظ علــى النعمــة الرقميــة، 
مــن خــالل التبــرع بأجهــزة الحاســب اآللــي المحمولــة فــي جميــع 
فــروع اكســترا بالمملكــة، وحصــول المتبــرع علــى كوبــون خصم 

بقيمــة 500 ريــال علــى أي جهــاز محمــول جديــد. 
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نبذة عن الحملة:

حملة  أجرك يدوم
بالتعاون مع آيفادي.

تــم إطــالق حملــة )أجــرك يــدوم( خــالل شــهر رمضــان، حيــث 
 : اســتهدفت  تفعيــل ثالثــة جوانــب رئيســية، وهــي 

- التبــرع بأجهــزة الحاســب اآللــي مقابــل الحصــول علــى خصــم 
مــن المتجــر.

- تحفيــز أفــراد المجتمــع علــى التطــوع عبــر تقديــم مزايــا وهدايــا 
للمتطوعين. 

- نشر ثقافة االستخدام األمثل لتقنية المعلومات. 
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نبذة عن المبادرة:

مبادرة إعادة
بالتعاون مع شركة إعادة السعودية للتأمين. 

بالتعــاون بيــن الطرفيــن، تــم إطــالق مبــادرة تثقيفيــة لتعزيــز 
مفهــوم حفــظ النعمــة الرقميــة، وتــم مــن خاللهــا جمــع أجهــزة 

الحاســب اآللــي الخاصــة بموظفــي الشــركة. 
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أبرز الظهــور اإلعــالمـــي
2021م
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https://twitter.com/alresalahnet/status/1447965299815456769?s=20
https://twitter.com/Studioekhbariy/status/1442764474281349124?s=20
https://twitter.com/1Ertiqa/status/1466109962036387848
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https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2294395
https://www.kku.edu.sa/ar/node/100923
https://sabq.org/HvxKGm
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وسائل التواصل االجتماعي
2021م
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إحصائيات منصة تويتر:

عدد
التغريدات

465

عدد زيارات 
الملف الشخصي 

158,068

 عدد مرات
ظهور التغريدات 

6,769,126

إجمالي عدد
المتابعون

41,400
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أبرز التغريدات:

1,811,626

1442

3855

394,649

282

174

93,101

76

65

330,393

66

105



50

قــــــيــــــــــاس األثـــــــــــــــر
2021م
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أبرز المؤشرات:

1%
1%

30%68%

 تاذ ةيعمجلا اهمدقت يتلا تامدخلا
 ةيلاع ةدوج

   قفاوم ريغ  يردا ال

 ةدشب قفاوم  قفاوم

1%
1%

17%

81%

 يتلا تامدخلل لوصولا يننكمي
 رسيو ةلوهسب ةيعمجلا اهمدقت

   قفاوم ريغ  يردا ال

 ةدشب قفاوم  قفاوم

4%
1%

17%

78%

 لمعلا ةمظنأل تاميلعتلاو تاءارجالا
 ةحضاو ةيعمجلا يف تامدخلاو

 ةفافشو

   قفاوم ريغ  يردا ال

 ةدشب قفاوم  قفاوم
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أبرز المؤشرات:

14%

18%

68%

 نيعب ذخؤت نيديفتسملا ىواكش
عيرس لكشب جلاعتو رابتعالا

 ةدشب قفاوم قفاوم يردأ ال

9% 1%

16%

74%

 تازيمملاو تامدخلا حنمت ةيعمجلا
 فالتخا ىلع عمتجملا تائف ةفاكل

 ةاواسملاو لدعلاب مهعقاوم

   قفاوم ريغ  يردا ال

 ةدشب قفاوم  قفاوم

7%

43%
50%

 نم ةملتسملا ةزهجألل كمييقت وه ام
؟ءاقترا

ً ادج ةديج ةفيعض  ةزاتمم

98%

2%

 بساح ةزهجأل جايتحا كانه ناكول
 بلط عفر متيس له ، مكتهج دنع يلآ

؟ىرخا ةرم ءاقترال

 ال معن
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شركـــاء التأســيـــس

الشريك التقني شريك البيئةشريك الخدمات اللوجستيةشــــريــك الـــتـــطــــوع
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شركاء العطاء لعام 2021م

لنعمة رقمية تدوم
recycle IT
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لنعمة رقمية تدوم
recycle IT


