
م2019تقرير برامج وأنشطة جمعية أصدقاء البيئة لعام 



هـ من 1437: جاء تأسيس جمعية اصدقاء البيئة في المنطقة الشرقية في العام

ة من منطلق الواجب الوطني تجاه البيئة لتضع خطتها االستراتيجية ضمن باق

كافة البرامج التوعوية والتي تهدف  لرفع المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة ب

الل عناصرها سعياً لتحقيق االستدامة البيئية في المنطقة الشرقية، ومن خ

.  الشراكات المختلفة مع مختلف الجهات المعنية بحماية البيئة

مـن حنـن 



 الرؤية: 

 لقادمةللحفاظ على سالمة األجيال ا...  احلفاظ على سالمة البيئة.

 :الرسالة 
ة شـراح  اتتيـ    دمج االعتبارات البيئيـة   القاـاا الاـياعا جاالجتيـاعاع جاعتبـار  ا ـ      

 . شريك أساسا   العيل ليدعم الوصول لالستدامة البيئية 



بيئةالعلىللحفاظالجهودكافةدعمشأنهامنالتياألهدافمنالعديدالجمعيةتتبنى

:أهمهاومن،واستدامتها

عليهاالحفاظوبيئتهمبأهميةوتعريفهماألعمار،وبجميعالمجتمعشرائحجميعبينالبيئيالوعينشر.

الخاطئةالسلوكياتضدالبيئيوالضميرالرقيببدورالقيام.

البيئةبحمايةالمعنيةالرسميةالجهاتمعالتعاون.

السليمالبيئيالسلوكلتعليممتخصصمركزإنشاء.

عليهاوالحفاظالبيئةعنللدفاعجهودهوتوظيفالواعيالشبابمنجيلتربية.

أهداف اجليعية 





أعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة

 اإلدارةرئيس مجلس الرشيد                                   طالل بن سلطان

 رئيس مجلس اإلدارةنائب دليمعبد الناصر بن حسين آل

 الصندوقامين الزهراني                                    فهد بن سعيد

 عضوالعنزي                                         عيسى بن الفي

 البقعاوي                                     عضوفهد بن عبدالعزيز

 الهاجري                                          عضوحمد بن محمد

 عضوالدحيالن                              شعاع بنت عبدهللا



 قامت اجليعية باملشار ة حبيلة إ اار صاحم خالل سية

.   متاوا60مبشار ة ( م2019) 



ترول مشاركة الجمعية في المنتدى التاسع للتقدم البيئي في صناعة الب
في قاعة 2019في فبراير ( نحافظ عليها لننعم بها)والبتروكيماويات تحت شعار

السيف الخبر 

مشاركات وإنجازات 



  جزارة البيئة بالتعاجن مأسبوا البيئة مشار ة اجليعية بتفعيل

بيجاح جساهم  21/03/2019جاملياه جالزراعة    ورنيش الدمام 

متاوا خالل االسبوا150املشار ة  



 مشار ة أسبوا البيئة جاستقبال 

الل زاحر بني الاالب جالعواحل خ( االف5000)

املشار ة  



مشاركة الجمعية بفعالية مركزك صحتك بالتعاون مع التمكين 
28/03/2019المجتمعي بحديقة الفيصلية خالل عام 



 مشار ة اجليعية   إجناح مهرجان الساحل الشرقا 

متاوا     200زاحر ج 3,050م 2019الساب  



(  نرعاك السادس)شاركت الجمعية في ملتقى 
12/09/2019

في مركز األمير سلطان بن عبد العزيز بالخبر



في الواجهة البحرية خالل ( األغذية العالمي)مشاركة الجمعية بيوم 
14,15/10/2019



مبادرة تشجير محطة تحلية مياه الصرف الصحي بالتعاون 
14/03/2019مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عام 



غرب الدمام بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلكشتلة 250تشجير 
15/03/2019بمشاركة طالب المدارس خالل شهر نوفمبر عام  



6,7/12/2019اليوم العالمي للتطوع في ديسمبر 
(مضار استخدام البالستك) مول تحت شعار العثيمفي 

(  وزارة الصحة) بالشراكة مع



شتلة 20تشجير ساحة المحمدية عدد 
متطوع 53م بالتعاون مع 2019في ديسمبر عام 



مبادرة تنظيف الواجهة البحرية المرحلة األولى 
بمشاركة طالب المدارس خالل شهر ديسمبر  

م2019



مشاركة الجمعية بمبادرة أرامكو بمدينة بقيق 
في شهر ديسمبر عام ( CONSERVE TO SAVE)تحت شعار

10/12/2019



 شركاء العمل والنجاح:


