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كلمة الرئيسة 

اإن�سائها وت�ستعد  50 عاما على  الن�سائية اخلريية مرور  النه�سة  اأكملت جمعية   2012 انقضاء عام  مع 

العمل  من  طويلة  ومرحلة  رحلة  الراهنة،  واللحظة  البداية  نقطة  بني  وما  الذهبي،  باليوبيل  لالحتفاء 
والإجنازات  التي تفخر بها اجلمعية يف خدمة جمتمعها، وب�سكل خا�ص املراأة ال�سعودية من حيث تطوير 

م�ستوى الوعي والإدراك بحقوقها ومتكينها من امل�ساهمة الفاعلة يف التنمية امل�ستدامة للمجتمع.
            َحِفل هذا العام اأي�ساً مبجموعة من الإجنازات على م�ستوى التدريب  وتنمية القدرات واملهارات 
املعايري يف  اأف�سل  الأداء يف اخلدمة وفق  التاأهيلية لرفع م�ستوى  العاملة، وتنوع الربامج  الالزمة للمراأة 
نظام اإدارة اجلودة  املتبعة ، اإىل جانب م�ساريع الدعم املادي والجتماعي وخدمات التوظيف التي تتميز بها 

اجلمعية من خربتها الطويلة والتقييم امل�ستمر مل�ساريعها املتنوعة.  
        و تنتهز النه�سة هذه املنا�سبة  لتعرب عن بالغ امتنانها وغاية تقديرها خلادم احلرمني ال�سريفني 
الذين  اخلري  عمل  ملحبي  وكذلك   ، للمراأة  الكبري  ودعمه  مل�ساندته  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
قدموا الدعم املايل ب�سخاء وال�سكر مو�سول اأي�ساً ل�سركاوؤنا وداعمينا ، و نخ�ص موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية 
على دعمها املتوا�سل يف تبني و تنفيذ  وتقييم نتائج اخلطة الإ�سرتاتيجية لالأعوام 2010-2012، وكذلك 

اأع�ساوؤنا وع�سواتنا اللذين بذلوا جهوداً كبرية يف اإجناز وحتقيق ر�سالة اجلمعية واأهدافها.
           تتطلع النه�سة اإىل املزيد من العمل يف خدمة وحتقيق التنمية امل�ستدامة كر�سالة وهدف من خالل 
والنبيلة  امل�سرتكة  الأهداف  اإطار  نتمنى  ويف  �ساملة مبعيتكم، كما  وروؤية م�ستقبلية  اإ�سرتاتيجية وا�سحة 
للجمعيات اخلريية اأن ن�سل اإىل التخ�س�ص يف جمالت اخلدمة و الحتياجات املجتمعية  يف �سبيل التكامل 
وروؤيتها  الدولة  توجهات  مع  يتوافق  ومبا  وعلمي   متني  اأ�سا�ص  على  للمجتمع  املتنوعة  الحتياجات  و�سد 

. التنموية ال�ساملة 
جزاكم اهلل جمعيا خري اجلزاء،،

رئي�س جمل�س الإدارة
�سارة الفي�سل بن عبد العزيز اآل �سعود



9 / 8 التقرير ال�سنوي اخلم�سون

عن النهضة

من نحن؟

امل�ساريع  من  عدد  بتنفيذ  وذلك  واجتماعياً  اقت�سادياً  ال�سعودية  املراأة  تاأهيل  على  تعمل  ن�سائية  خريية  جمعية  هي  النه�سة 
والربامج التنموية الهادفة. كانت بدايتنا جهود تطوعية خلدمة املجتمع ثم تطورنا اأكرث فاأكرث، فاأ�سبحت النه�سة موؤ�س�سة 
ذات طابع ثقايف واجتماعي لتمكني املراأة مبا يتنا�سب مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية معتمدة بذلك على مبداأ التنمية كر�سالة 

�سامية والإ�ستدامة فيها كهدف ثابت.

الرؤية 

اأن تكون املراأة �سريك فعال يف تنمية املجتمع ال�سعودي .

الرسالة

نحن منظمة غري ربحية تهدف لتمكني املراأة اقت�سادياً واجتماعياً من خالل الدعم املادي والتدريب وخدمات التوظيف .

القــيـــم

• نوؤمن باإحداث تغيري اإيجابي يف املجتمع .	
• اجلودة وال�سفافية والأمانة حمور التزامنا .	
• نعمل بروح الفريق الواحد ونقدر من يتعاون معنا .	
•  نوؤمن باأهمية الوقت ونتحمل امل�سوؤولية .	

النشأة

تاأ�س�ست النه�سة عام 1382هـ املوافق 1962م و�سجلت يف وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية برقم )2( يف 02-03-1383 هـ 
املوافق 32-07-1963م

كانت الفكرة منذ البدايات بدافع الرغبة يف خدمة املجتمع بطريقة منظمة وهادفة وفعالة دون توقع ربح مادي من هذه 
اجلهود املبذولة التي ا�س�ستها نخبة كرمية من ال�سيدات ال�سعوديات اإمياناً منهن باأهمية تطوير دور املراأة يف تنمية املجتمع.

الرئيسة الفخرية 

امللكة عفت الثنيان رحمها اهلل حرم املغفور له جاللة امللك في�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود طيب 
اهلل ثراه

المؤسسات

•  �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة الفي�سل بنت عبد العزيز اآل �سعود حفظها اهلل	
•  �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة الفي�سل بنت عبد العزيز اآل �سعود حفظها اهلل	
•  ال�سيدة �سمرية خا�سقجي رحمها اهلل	
•  ال�سيدة مظفر اأدهم رحمها اهلل	
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مجلس اإلدارة

رئي�سة اجلمعية�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة الفي�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود
نائبة الرئي�سةال�سيدة فوزية را�سد الرا�سد

الأمينة العامة�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية مو�سي بنت خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود
ع�سوة جمل�ص اإدارةال�سيدة ح�سة �سالح ال�سعيبي
ع�سوة جمل�ص اإدارةال�سيدة ح�سة عبداهلل الزامل

ع�سوة جمل�ص اإدارة�ساحبة ال�سمو الأمرية نوف بنت في�سل بن تركي اآل �سعود
ع�سوة جمل�ص اإدارةال�سيدة نوال حممد عمر بابقي

ع�سوة جمل�ص اإدارةال�سيدة فوزية را�سد الروي�سد
ع�سوة جمل�ص اإدارةال�سيدة عبري عبداملح�سن بن �سعيد

ع�سوة جمل�ص اإدارةال�سيدة جنالء ابراهيم ال�سلطان
ع�سوة جمل�ص اإدارةال�سيدة فاطمة عبدالرحمن املو�سى

العضوات الداعمات 

ع�سوداعم�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية/  لولوة بنت فهد بن حممد اآل �سعود
ع�سو داعمال�سيدة/  رجاء ب�سري عثمان ها�سم

ع�سو داعمال�سيدة/  فادية حمي الدين عبداهلل ال�سواف
ع�سو داعمال�سيدة/ خلود عبدالرحمن حممد املو�سى

ع�سو داعمال�سيدة/ هناء عبد اهلل ر�سيد الر�سيد
ع�سو داعمال�سيدة/ خاتون مقبا�ص عريب العادل

ع�سو داعمالدكتورة/ لنا ح�سن �سعد بن �سعيد
ع�سو داعمال�سيدة/ اأملى بهاء الدين رفيق ر�سالن

ع�سو داعمال�سيدة/ �سلمى را�سد �سعد الرا�سد
ع�سو داعمال�سيدة/ اح�سان عبداملجيد خالد الزعيم

ع�سو داعمال�سيدة/ اأماين ح�سن حمد الطحان النعيمي
ع�سو داعمال�سيدة/ منرية خالد احمد ال�سديري

ع�سو داعمال�سيدة/ م�ساعل نا�سر �سليمان املقرين
ع�سو داعمال�سيدة/ جواهر �سعد عبداهلل بن جوهر

ع�سو داعمال�سيدة/ مها حممد العلي ال�سويلم
ع�سو داعمال�سيدة/ �سهد عبدالرحمن ح�سني عطار

ع�سو داعمال�سيدة/  فاطمة �سالح ريفان ال�سلوم
ع�سو داعمالدكتورة/  فاطمة حممد حمزة خليفة

ع�سو داعمال�سيدة/  غادة عبدالرحمن حممد املو�سى
ع�سو داعمال�سيدة/  رميا ح�سن �سعد بن �سعيد

ع�سو داعمال�سيدة/  ح�سن �سعد عبدالعزيز بن �سعيد
ع�سو داعمال�سيد/  �سعود ح�سن �سعد بن �سعيد
ع�سو داعمال�سيدة/  �سارة ح�سن �سعد بن �سعيد
ع�سو داعمال�سيد/  اأحمد ح�سن �سعد بن �سعيد

ع�سو داعمال�سيد/  �سلطان ح�سن �سعد بن �سعيد
ع�سو داعمال�سيدة/  البندري حممد را�سد بن بطي

ع�سو داعمال�سيدة/  �سلوى عبدالرحمن الرا�سد
ع�سو داعمالدكتورة/  وفاء عبداهلل ر�سيد الر�سيد
ع�سو داعمال�سيدة/  نورة عبداملنعم را�سد الرا�سد

ع�سو داعمالأمرية /  مو�سي بنت في�سل بن بندر بن خالد
ع�سو داعمالدكتورة/  �سايل الرتكي

ع�سو داعمال�سيدة/  وداد اإبراهيم �سالح احلجيالن
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إدارة النهضة

التخطيط وال�سراف والتنفيذ واملتابعة والتقييم جلميع اإدارات النه�سة بكل دقة وجودة وكفاءة .

اإلدارة العليا 

• املديرة التنفيذية    - الدكتورة / هند ابراهيم الفار�ص   	

إدارة الشؤون المالية واإلدارية 

• مديرة اإدارة ال�سوؤون املالية والإدارية  - ال�ستاذة / اينا�ص ف�سل اأبو حجري 	
• رئي�سة ق�سم املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية	
• رئي�سة ق�سم املحا�سبة	

إدارة المشاريع التنموية

• مديرة اإدارة امل�ساريع التنموية – ال�ستاذة / ر�سا خالد الرتكي	
• رئي�سات امل�ساريع	
• اأخ�سائيات اجتماعيات	

إدارة تنمية الموارد المالية والعالقات العامة 

• مديرة اإدارة تنمية املوارد املالية والعالقات العامة – ال�ستاذة / هبة عبدالعزيز الزامل	
• من�سقات الإدارة 	

  الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية

مجلس االدارة

المدير التنفيذي

المستشار القانوني

سكرتير مجلس 
االدارة

مديرة إدارة تنمية الموارد 
المالية والعالقات العامة

مديرة إدارة الشؤون 
المالية واالدارية

مديرة إدارة 
المشاريع التنموية
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الخطة 
االستراتيجية
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تقييم الخطة االستراتيجية لعام 2010-2012م

بدعم من موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية، قامت النه�سة خالل �سهر اأكتوبر 2012م بتقييم �سامل ملخرجات اخلطة ال�سرتاتيجية لالأعوام 
2010-2012م . ومن خالل هذا التقييم ا�ستطاعت النه�سة حتديد الإجنازات والتحديات التي واجهتها خالل الثالث �سنوات املا�سية ، 

وبناء على هذا التقييم قامت بو�سع خطة ا�سرتاتيجية جديدة لالأعوام -2013  2015م .
      اإلتزاماً منها بتنفيذ ر�سالتها التي " تهدف لتمكني املراأة ال�سعودية اقت�سادياً واجتماعياً " فقد و�سعت النه�سة اأهداف ا�سرتاتيجية 

وا�سحة تعك�ص ر�سالتها لتكون خارطة الطريق لتنفيذ هذه الر�سالة .

اآلية تقييم �ساملة لقيا�ص مدى  و�ستقوم النه�سة بتوفري جميع الطاقات الب�سرية و املادية لتطبيق الأهداف، كما �ست�سعى اإىل تطبيق 
تاأثري خدماتها على املجتمع .

بداأت عملية التخطيط ال�سرتاتيجي بت�سكيل جلنة التخطيط ال�سرتاتيجي )والتي متثل جمموعة من امل�ستفيدين واملوؤثرين الداخليني 
واخلارجيني( ، وتولت اللجنة باإ�سراف امل�ست�سارة مهمة تقييم النه�سة وو�سع خطة اإ�سرتاتيجية لالأعوام 2013 – 2015م.

تقلي�ص امل�سروفات العمومية والإدارية مقابل زيادة دعم امل�ساريع التنموية والفعاليات
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مشاريع النهضة 
التنموية



مشاريع النهضة التنموية

، وبالتايل  امللحة  املجتمع  املجتمع ومعرفة حاجاته احلقيقية، من خالل تلم�ص حاجات  الريادي يف خدمة  اأهمية دورها  النه�سة  تعي 
ت�سميم وتخطيط م�ساريعها التنموية على الأ�س�ص والتجارب العاملية يف تنمية املجتمعات، لتحقيق مبداأ الإ�ستدامة ال�ساملة، ومن هذا 
املنطلق �سعت اإىل ابتكار نوعية نادرة من اخلدمات التي وفرت احتياجات املراأة لتمكينها اجتماعياً واقت�سادياً من خالل هذه امل�ساريع 

التنموية .

فيما يلي مشاريع عام 2012 م:

مشاريع الدعم المادي )من أموال الزكاة والتبرعات(

اأُ�س�ست م�ساريع الدعم املادي يف النه�سة عام 1396هـ املوافق 1976م 
يهدف اإىل تاأمني احلاجات الفيزلوجية و لتحقيق م�ستوى من الأمان 
وللحد من الفقر وم�سكالته وبالتايل م�ساعدة امل�ستفيدة على تخطي 

العوائق التي تقف يف طريق م�ساركتها يف التنمية املجتمعية.

تنموية  وخطط  منهجية  على  امل�ساريع  تنفيذ  يف  النه�سة  تنتهج  و 
تعتمد على الدرا�سة املكتبية والبحث امليداين باإ�سراف كوادر خمت�سة 

مشروع توفير االحتياجات األساسية :

     يقدم هذا امل�سروع كافة الحتياجات الأ�سا�سية للم�ستفيدة من املواد الغذائية التموينية ومالب�ص بالإ�سافة اإىل املنتجات ال�ستهالكية الأخرى 
عن طريق بطاقة �سراء ممغنطة  يتم تغذيتها �سهرياً عرب عدد من املوؤ�س�سات واجلهات التجارية التي تتعاقد معها النه�سة .

�سهر  املمغنطة يف  البطاقات  تغذية  للم�ستفيدات من خالل  و �سرفها  املالية ل�سدقات تفطري �سائم  التربعات  ا�ستقبال  امل�سروع  ي�سمل هذا  كما 
رم�سان املبارك ، اإ�سافة اإىل مبالغ الزكاة امل�سروطة النقدية التي يتم تخ�سي�ص �سرفها من قبل املتربع مل�ستفيدات النه�سة.

مشروع إسكان ومساكن:

املتهالكة  امل�ستفيدات  امل�ساهمة يف ترميم م�ساكن  اإىل  امل�ستفيدات الغري قادرات على دفعها، بالإ�سافة  اإيجارات م�ساكن  امل�سروع قيمة  يتحمل هذا 
املنا�سبة مل�ستفيداتها ممن تنطبق عليها �سروط لئحة  امل�ساكن يف الأحياء  ب�سراء عدد من  اآمن ومريح. كما تقوم النه�سة �سنوياً  لتاأمني م�سكن 
متليك امل�ساكن ول تقف النه�سة عند هذا احلد بل تعمل اأي�ساً على توفري م�ستلزمات امل�ساكن من الأجهزة الكهربائية والأثاث ح�سب الحتياج مما 

ي�ساهم يف حت�سني امل�ستوى املعي�سي للم�ستفيدة واأفراد اأ�سرتها .

مشروع شراء سيارات:

تعترب و�سائل النقل من اأهم �سروريات احلياة املدنية وحتى لتقف م�سكلة املوا�سالت عائقاً اأمام تنمية امل�ستفيدة  واأفراد اأ�سرتها ،لذا قدمت النه�سة 
هذا امل�سروع للمرة الأوىل للم�ساهمة يف �سراء �سيارات للم�ستفيدات ليتمكن من التنقل داخل وخارج املدينة للو�سول اإىل مواقع العمل واملن�ساآت 

ال�سحية والتعليمية وغريها .

مشروع تفريج كربة:

 تتنوع وتتزايد متطلبات احلياة للفرد وقد ي�سعب توفريها من قبل الأفراد الذين يعانون من الفقر  والدخل ال�سئيل واملتقطع ، لذا قامت النه�سة 
بتطبيق م�سروع تفريج كربة لتقدمي امل�ساعدات املالية للم�ستفيدة لتوفري احتياجاتها الطارئة كالعالج وامل�ستلزمات الطبية اأو املوا�سالت وغريها 

، اإ�سافة اإىل تقدمي امل�ساعدة لها يف حال تعر�سها لأزمة مالية  وت�سديد الديون املثبتة.

يف العمل الإجتماعي للتاأكد من ا�ستحقاق طالبات اخلدمة من هم دون خط الفقر  وبالتايل و�سع خطة عمل مدرو�سة لتوفري 
كافة الإحتياجات الأ�سا�سية لرفع م�ستوى معي�ستها وفق لوائح واأنظمة حمددة. كما مت طي قيد 64 اأ�سرة اإما ب�سبب الوفاة اأو 

النتقال اىل العي�ص خارج منطقة الريا�ص اأو حت�سن ظروفهم املادية  وتبقى لدينا 336ما زالوا بحاجة اإىل خدمات امل�سروع.
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موضوع التعاونالجهة الخارجية

ممار�سة جامعة امللك �سعود ــ كلية الآداب ق�سم اخلدمة الجتماعية. على  الجتماعية  اخلدمة  لطالبات  ميداين  تدريب 
وتطبيق اخلدمات الجتماعية والأبحاث امليدانية.

حتويل الأ�سر من قبل اجلمعيات لدرا�سة حالتهم وت�سجيلهم يف اجلمعيات اخلريية واملربات.
اجلمعية يف حالة انطباق لئحة امل�ساعدات عليها.

ت�سهيل اإجراءات امل�ستفيدة.املحكمة ال�سرعية ـــ الأحوال املدنية ــ ال�سمان الجتماعي

حتويل الأ�سر من قبل اجلمعيات لدرا�سة حالتهم وت�سجيلهم يف مكتب الت�سول
اجلمعية يف حالة انطباق لئحة امل�ساعدات عليها.

ا�ستقبال اأ�سر حمولة لدرا�سة اأو�ساعها وت�سجيلها يف امل�سروع.مكتب الإ�سراف

النه�سة جامعة امللك �سعود ــ كلية الآداب ق�سم اخلدمة الجتماعية. وجمعية  �سعود  امللك  جامعة  بني  التفاقية  تفعيل 
الن�سائية.

وذلك  املهني  اجلانب  يف  العلمية  الكوادر  من  لال�ستفادة  منا  �سعياً 
وو�سع  الجتماعي  العمل  يف  املهنية  املمار�سات  اإتقان  اإىل  للو�سول 

ا�سرتاتيجيات للتعاون.

مشاريع التوجيه االجتماعي:
اإىل  فقدانها  يوؤدي  التي  الأ�سا�سية  الإجتماعية  احلاجات  من  الأبناء  م�ستقبل  �سمان  و  والجتماعي  الأ�سري  بالأمان  الإح�سا�ص 
ا�سطراب حياة الفرد وبالتايل التاأثري على �سلوكه. لذا عملت النه�سة على  تنفيذ م�سروع التوجيه الجتماعي مل�ستفيداتها ممن 
هن بحاجة اإىل مثل هذا التوجيه من خالل تاأ�سي�ص عالقة وطيدة بني الأخ�سائية الجتماعية وبني امل�ستفيدة لتقدمي التوجيهات 

املنا�سبة حلل م�ساكلها واأفراد اأ�سرتها بالتعاون مع اجلهات الر�سمية ذات الخت�سا�ص وم�ساريع النه�سة التنموية ذات العالقة.
يهدف هذا امل�سروع اإىل متكني امل�ستفيدات من التغلب على امل�سكالت الأ�سرية والتعليمية والأخالقية وال�سلوكية وال�سحية والقانونية 

التي تعيق دورها جتاه اأ�سرتها وبالتايل حتد من م�ساركتها يف التنمية الإجتماعية .

نتائج المشروع:

 رفع �سلوكيات الأفراد ونف�سياتهم ونظرتهم لذواتهم وجمتمعهم للو�سول بها حلد الإكتفاء عن الإعانات املادية.. 1
 اإيجاد حلول للحد من امل�ساكل الناجتة عن العوز والفقر وقلة العلم واملعرفة.. 2
 �سمولية اخلدمات املقدمة لتنمية طاقات الأفراد وتوجيهها.. 3
 تب�سري الفئات امل�ستهدفة من اخلدمات املقدمة واجلهات التي تخدمها وطرق الو�سول لها والإ�ستفادة منها.. 4
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األنشطة

الهدفالنشاط
احلقيبة  لتوفري  تكافل  �ساب  �سركة  قبل  من  الجتماعي  الن�ساط 

الغذائية اخلا�سة باإفطار �سائم.
تكافل  �ساب  �سركة  قبل  من  الجتماعية  امل�سوؤولية  دور  تفعيل 

بالتعاون مع جمعية النه�سة.
وم�ساريع  املادي  الدعم  م�ساريع  مل�ستفيدات  التعريفي  الن�ساط 

تب�سري امل�ستفيدات يف خدمات م�ساريع جمعية النه�سة.التوجيه الجتماعي.

تثقيف وتوعية م�ستفيدات النه�سة قانونياً ودينياً.

اإعداد ا�ستبيان لقيا�ص جودة اخلدمات املقدمة من قبل اجلمعية.
احل�سول على املعلومات املطلوبة لتح�سني اخلدمات مبا يتالءم 
مع الحتياجات الفعلية للم�ستفيدات الالتي هن اأ�سا�ص وحمور 

تلك امل�ساريع.

اأن�سطة مركز التنمية الجتماعي. 44 م�ستفيدة بناء على رغبتهم لوجود  تزويدهم بعدد 
يرغنب من بنات امل�ستفيدات ال�ستفادة منها.

مشاريع التدريب 

ن�ساأت م�ساريع النه�سة للتدريب منذ ن�سوء النه�سة لرفع وتطوير مهارات ال�سيدات ال�سعوديات الباحثات عن عمل يف مدينة الريا�ص يف 
عدد من املجالت التدريبية لزيادة فر�ص ح�سولهن على وظائف يف من�ساآت القطاع اخلا�ص بالتعاون مع م�سروع التوظيف. 

يتم ت�سميم امل�ساريع التدريبية �سواًء كان التدريب التطويري اأو املهني بناًء على خربات فريق عمل النه�سة يف درا�سة احتياجات �سوق 
ت�سعى  بالتعاون مع جهات متخ�س�سة،  اأ�س�ص علمية وعملية �سحيحة  بناًء على  التدريبية باحرتاف  العمل ومن ثم ت�سميم احلقائب 
تقييم  يف  امل�ستمرة  املتابعة  اإىل  اإ�سافة  والعملي  النظري  للتدريب  �سموليتها  خالل  من  التدريبية  م�ساريعها  يف  للتميز  دوماً  النه�سة 

خمرجات امل�ساريع ومن ثم تطويرها ح�سب التطورات امل�ستمرة يف احتياجات �سوق العمل .

نتائج المشروع 

مت تنفيذ �سبع م�ساريع تدريبية خالل �سنة 2012 ا�ستفاد منها 638 م�ستفيدة من ال�سيدات الباحثات عن عمل اللواتي قدمن طلب 
التوظيف ملوقع " توظيفكم " اخلا�ص بالنه�سة ،اإ�سافة اإىل التعاون مع اجلهات الأخرى لرت�سيح من تنطبق عليهن �سروط التدريب 

ح�سب الإح�سائية التالية : 
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تنفيذ دورات يف اللغة الجنليزية�سركة رفاة
تنفيذ برامج تدريبية يف جمال تطوير الذات�سركة خرباء الرتبية

جمعية مودة

تر�سيح متدربات للم�ساريع التدريبية

جمعية ان�سان
جمعية كفو

حافز
�سندوق تنمية املوارد الب�سرية

دار رعاية الفتيات – وزارة ال�سوؤون الجتماعية
طاقات

جامعة امللك �سعود
جامعة الأمرية نورة
متويل جزئي مل�سروع التدريب على مهارات تطبيقات احلا�سب الآيل�سركة مايكرو�سوفت

متويل م�سروع التدريب على بيع امل�ستلزمات الن�سائيةموؤ�س�سة الوليد بن طالل اخلريية
متويل م�سروع التدريب ال�سيفيامل�ست�سفى التخ�س�سي الطبي
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مشروع توظيفكم 

يهدف م�سروع توظيفكم يف �سنته ال�سابعة ع�سر على التوايل اإىل زيادة ن�سبة م�ساركة املراأة يف 
قوة العمل الوطنية. ولذلك يقوم فريق العمل على اإيجاد فر�ص وظيفية منا�سبة للمراأة يف 
من�ساآت القطاع اخلا�ص يف مدينة الريا�ص، ومن ثم اإجراء مقابالت �سخ�سية وتر�سيح من 

تنطبق عليهن �سروط جهات العمل.
اأي جهة عمل  اأي �سيدة �سعودية تبحث عن وظيفة يف مدينة الريا�ص و  ي�ستهدف امل�سروع 
حمرتمة  عمل  بيئة  لتوفري  ا�ستعداد  لديها  و  الريا�ص  مدينة  يف  وقانونية  ر�سمية  خا�سة 

ومنا�سبة للموظفات. 

نتائج المشروع 

متكن امل�سروع من توظيف 314 �سعودية يف القطاع اخلا�ص مبدينة الريا�ص وتعاون مع 109 جهة عمل لتوظيف ال�سعوديات. بالإ�سافة، 
متكن طاقم امل�سروع من م�ساركة بع�ص النتائج و الإقرتاحات على اأ�سحاب القرار للم�ساعدة يف ر�سم خطط الدولة فيما يخ�ص العمل.

دورات  – خريجات  الغامق  الأحمر  باللون  – املو�سح  %39 منهن  �سعودية،  �سيدة   314 كان  2012م  للتوظيف يف  الإجمايل  العدد 
التدريب يف النه�سة:

اأنواع وظائف الـ314 م�ستفيدة مق�سمة باجلدول اأدناه:

مت تر�سيح 1288 باحثة عن عمل خالل عام 2012م
اجلدول اأدناه يو�سح ن�سبة الرت�سيحات التي قام بها توظيفكم ح�سب الأ�سهر: 

�سكر للجهات التالية على تقدمي بيئة مميزة للتوظيف و الإ�ستدامة يف 2012م: 
مركز امللتقى الن�سائي �سركة فر�سان لالأغذية                 	• �سركة ال�سايع الدولية املحدودة                  	• •	      
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مشروع مستقبلي " لإلرشاد األكاديمي والتوجيه المهني للطالبات" :

يهدف م�ستقبلي لل�سنة الثانية على التوايل اإىل تنمية قدرات طالبات املرحلة الثانوية  من 
م�ستفيدات النه�سة واجلمعيات الأخرى من ذوي الدخل املحدود يف اكت�ساف الذات وحتديد 
بتدريب  يقوم  متخ�س�ص  عمل  فريق  مب�ساعدة  واملهنية  الأكادميية  امل�ستقبلية  الأهداف 
التي  املهنة  اأو  الدرا�سة  نوع  حتديد  ثم  ومن  كاملة.  �سنة  ملدة  امل�ستفيدة  واإر�ساد  وتوجيه 
تنا�سب ميولها و قدراتها وتتوافق مع احتياجات �سوق العمل.وبالتايل ُيحِدث م�ستقبلي منو 
يف معدلت م�ساركة املراأة ال�سعودية يف �سوق العمل و زيادة فر�ص التمكني القت�سادي لها 
والعمل على ك�سر دائرة الفقر يف ا�سر امل�ستفيدات من م�ساريع الدعم املادي و الجتماعي  و 

الذي يتم من خالل: 
• جل�سات اإر�سادية	
• اختبارات اكت�ساف امليول والقدرات	
• برامج تدريبية يف تطوير الذات	
• حت�سري جامعي	
• ت�سهيل عملية اللتحاق بالقطاعات التعليمية الأكادميية واملهنية	

نتائج المشروع 

عدد الطالبات الالتي تخرجن من امل�سروع 26 طالبة، والتحقن باجلهات التالية:

الشراكات والتعاون مع الجهات الخارجية

مهارات النجاح كيف اأكون قياديا�سركة اجناز ال�سعودية دورات تدريبية
اختبار اكت�سافمركز الأمثل للتدريب

درو�ص تقوية و تدريب على اختبار قيا�صمدار�ص واحة العلم
اتفاقيةجامعة المرية نورة

اتفاقيةجامعة امللك �سعود
اتفاقيةجامعة الأمري �سلطان

اتفاقيةاملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
اتفاقيةال�سندوق اخلريي الجتماعي
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مشروع المنح الدراسية التعليمية :

تنمية وتطوير املوارد الب�سرية من اأولويات اخلطط التنموية للحكومة الر�سيدة ، فهي الركيزة الأ�سا�سية للتنمية ال�ساملة يف املجتمع 
ال�سعودي.للتعليم دور اأ�سا�سي يف رقي حياة الفرد ومن ثم تطور وتنمية املجتمعات، لذا قامت النه�سة باإجراء درا�سة حول م�ستفيدات 
م�ساريع الدعم املادي والجتماعي لقيا�ص ن�سبة امل�ستفيدات احلا�سالت على �سهادات عليا بعد املرحلة الثانوية ممن ترتاوح اأعمارهن ما 
وظيفة  على  يح�سلن  مل  منهن   83% و  العامة  الثانوية  بعد  درا�ستهن  يكملن  مل  بني )18-40 �سنة(. فوجدت النه�سة اأن 93% 
الطالبات  من  عدد  م�ساندة  على  النه�سة  تعمل  لذلك  احتياجهن،   ل�سد  تكفي  ل  متدنية  اأجور  ذات  بوظائف  توظيفهن  مت  و17% 

وتقدمي منح تعليمية ذات جودة عالية والعمل على اإزالة معوقات ا�ستمرارهن بالدرا�سة.

نتائج المشروع : 

 ن�سبة التحاق امل�ستفيدات باملوؤ�س�سات التعليمية 100% .. 1
 ل تزيد ن�سبة الت�سرب بعد اللتحاق عن %15 خالل العام الأول. . 1
 متابعة امل�ستفيدات  يف بداية العام الدرا�سي و بعد �ستة اأ�سهر و يف نهاية ال�سنة الدرا�سية الأوىل.. 2

�سركاء النجاح
ال�سندوق اخلريي الإجتماعي

جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام

جامعة الأمرية نورة 
جامعة الأمري �سلطان

مشروع الصحة النفسية :

انبثقت فكرة م�سروع ال�سحة النف�سية بناًء على مالحظة بع�ص امل�ساكل وال�سطرابات النف�سية التي تواجهها بع�ص م�ستفيدات النه�سة 
من م�ساريع الدعم املادي والجتماعي والتي حتد من م�ستوى م�ساركة امل�ستفيدة يف امل�ساريع التنموية .

اأقيم هذا امل�سروع لي�ساعد امل�ستفيدة على تخطي هذه العقبات ال�سحية والنف�سية حيث ت�ستعني النه�سة بذوي اخلربة والتخ�س�ص يف هذا 
املجال لتقدمي اأف�سل احللول لهم بو�سائل علمية،  منتهجني مبداأ ال�سرية والعالقة املهنية.

أهداف المشروع : 

 حل امل�ساكل النف�سية لدى امل�ستفيدة و اأفراد اأ�سرتها.. 1
 حل امل�ساكل الأ�سرية والجتماعية. . 2
 ال�سعور بالأمان والطماأنينة والهدوء النف�سي لدى امل�ستفيدات.. 3
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)MOCEP( مشروع التثقيف المنزلي لألم والطفل

برنامج التثقيف املنزيل لالأم والطفل انطلق من موؤ�س�سة )ACEV( برتكيا )موؤ�س�سة التعلم 
لالأم والطفل( وهو يقوم بالأ�سا�ص على الأبحاث اخلا�سة باإثراء املعلومات املتعلقة بالطفولة 
اأن برنامج  20 عاماً  املبكرة. فقد اأظهرت الأبحاث الرتكية التي متت على مدار اأكرث من 
التعليمي وح�سن  الآداء  ارتفاع  الأمد ظهرت يف  نتائج ق�سرية و طويلة  )MOCEP(  حقق 
الرتبية واكت�ساب الأمهات للمهارات الرتبوية الالزمة لرتبية الأطفال وذلك اإذا ماقورنت 

مبجموعة الأطفال الذين مل ي�ساركوا يف الربنامج.
لقد اثبتت الدرا�سات العلمية املوثقة اأن ال�سنوات الأوىل من عمر الإن�سان هي اأهم فرتات 
العمر التي توؤثر على �سخ�سيته ومهاراته ول �سك اأن الأم هي اأكرث النا�ص تاأثرياًً على الطفل 

يف �سنوات عمره الأوىل ، اإ�سافة لقلة الوعي الجتماعي باأهمية هذه املرحلة التمهيدية )ماقبل املدر�سة( حيث بلغت ن�سبة ريا�ص الأطفال 
يف املجتمع ال�سعودي %8 فقط يف عام 2008م ومن بني م�ستفيدات م�ساريع النه�سة للدعم املادي فقط 1 % من الأطفال مابني 6-5 

�سنوات من العمرالتحقوا ريا�ص الأطفال يف عام 2011م.
يعنى برنامج التقيف املنزيل لالأم والطفل ) مو�سيب MOCEP( مبرحلة ماقبل املدر�سة كربنامج تعوي�سي لالأطفال الذين مل يتمكنوا 

من اللتحاق بريا�ص الأطفال وهو يهدف اإىل تثقيف جيلني معاً الأم والطفل.

نتائج المشروع:

قامت النه�سة بتبني الربنامج منذ عام 2008 م وم�ستمرة فيه وقد ت�ساعفت اأعداد الأمهات امللتحقات بالربنامج مع ازدياد تعدد اأماكن 
التطبيق ويت�سح ذلك من خالل اجلدول التايل

يقدم امل�سروع جمانا لالأمهات املر�سحات للربنامج من قبل مدربات متخ�س�سات اجتماعيا ومرخ�سات من موؤ�س�سة )MOCEP( للعمل يف 
الربنامج.

اأثر الربنامج على الأمهات امللتحقات بالربنامج وابنائهن على املدى الق�سري  والطويل

شركاؤنا في المشروع

نوع ال�سراكةاجلهة
الإ�سراف و تدريب املدربات على تطبيق الربنامججمعية رعاية الطفولة املبكرة

وزارة ال�سئون الجتماعية
)مركز التنمية الجتماعية +دار احل�سانة الجتماعية(

يف مواقع التطبيق + م�ستفيدات الربنامج جمعية ان�سان بفروعها
)ال�سمال + الرو�سة + ال�سرق(

جمعية الأمري �سلمان لالإ�سكان اخلريي

مدى ا�ستفادة الأمهات 
على املدى الق�سري

مدى ا�ستفادة الأطفال 
على املدى الطويل
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جمعية النهضة النسائية الخيرية تتبنى صلة

مت  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  خالد  بنت  مو�سي  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  من  بدعم 
تبني �سبكة �سلة حتت مظلة جمعية النه�سة الن�سائية اخلريية يف 28 يناير 2012.تقدم 

اجلمعية الدعم اللوج�ستي والقانوين لل�سبكة.
اإىل      �سلة هي مبادرة غري ربحية لل�سيدات املهنيات يف اململكة العربية ال�سعودية تهدف 
متكني ودعم ال�سيدات املهنيات لبع�سهم البع�ص عن طريق مزيج من اخلدمات، والأن�سطة، 

والربامج والعالقات.
     الهدف الرئي�سي وراء خلق �سبكة ك�سبكة �سلة هو ربط اأع�سائها يف جميع اأنحاء اململكة 

العربية ال�سعودية من خالل توفري بيئة مهنية لتمكنهم من:
• التطور املهني يف القيم واملهارات.	
• خلق فر�ص جديدة للتعلم والنمو.	
• م�ساركة املوارد املتنوعة بني اأع�ساء ال�سبكة.	
• اإلهام الأجيال اجلديدة.	
• خلق الوعي املتعلق بال�سيدات املهنيات يف اململكة العربية ال�سعودية.	

اللقاءات

عدد احل�سوراملتحدثاتعنوان اللقاءاملدينةالتاريخ

التحديات الإقت�ساديةالريا�ص26-02-2012م
د.ناهد طاهر

100موؤ�س�ص والرئي�ص التنفيذي لبنك قلف ون الإ�ستثماري

ال�سقف الزجاجي )اإزالة الريا�ص2012-04-14
احلواجز(

املهند�سة نبيلة التون�سي
مديرة قطاع الهند�سة يف م�سفاة راأ�ص تنورة.

اأ.غادة بن باز
مديرة اإدارة املوارد الب�سرية –مدينة امللك فهد الطبية

اأ.ر�سا الهو�سان
املديرة العامة ملجموعة الهو�سان لالأثاث، ع�سو جمل�ص 

الإدارة ل�سركة اململكة القاب�سة
اأ.هاله قدوه 

مدير عام الربامج الإ�سرتاتيجية-جمموعة �سامبا املالية

180

املوازنة بني احلياة العملية الريا�ص2012-05-27
واحلياة ال�سخ�سية

د.خوله الكريع
100رئي�ص مركز الأبحاث يف مركز امللك فهد الوطني لالأورام

اأهمية ال�سبكات املهنية جده2012-05-28
للمراأة العاملة

د.ناهد طاهر
موؤ�س�ص والرئي�ص التنفيذي لبنك قلف ون الإ�ستثماري

اأ.غادة العريفي
ع�سو موؤ�س�ص –رئي�ص جمل�ص اإدارة �سبكة �سلة

80

ماراثون التوا�سل  عريف الريا�ص2012-08-05
عن نف�سك يف دقيقة

اأ.ملى ن�سري
مدير �سندوق التنمية للمبادرين –جامعة امللك عبداهلل 

90للعلوم والتقنية

جده2012-08-25
ماراثون التوا�سل
50وا�سطتك اجلاية

اأ.لبنى العلياناإمراأة على القمةالريا�ص2012-10-08
402الرئي�ص التنفذي ملجموعة العليان املالية

جدة2012-12-16
املراأة ال�سعودية يف املنظمات 

الدولية ..من ال�سعودية 
اإىل العاملية

د. رثيا عبيد
املدير التنفذي ال�سابق ل�سندوق ال�سكان التابع لالأمم 

املتحدة
200

فن العطاءالريا�ص2013-02-10

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية مو�سي بنت خالد بن 
عبدالعزيز اآل �سعود

ع�سو جمل�ص ال�سورى والأمني العام جلمعية النه�سة 
الن�سائية اخلريية وموؤ�س�سة امللك خالد اخلريية.

د.ثريا عبيد 
ع�سو جمل�ص ال�سورى واملدير التنفيذي ال�سابق ل�سندوق 

الأمم املتحدة لل�سكان.

220
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أنشطة وفعاليات
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 تواصل

الفريق  روح  خلق  بهدف  تعريفية  لقاءات  النه�سة  اأقامت  الروي�سد،  فوزية  ال�سيدة  من  وا�سراف  الع�سوية  جلنة  ع�سوات  من  بتنظيم 
الواحد ودعم التوا�سل بني النه�سة وع�سواتها واإطالعهم على امل�ساريع التنموية ، وتفعيل دورهن كم�ساهمات يف نه�سة املراأة ال�سعودية :

• اليراد 	 بلغ  2012م،  10ابريل  املوافق  األولى1433هـ  15جمادي  الثالثاء  يوم  امللتقى  مركز  يف  �ساي  حفل  "توا�سل1" 
35.250 ريال.

• 9 ذي القعده 1433هـ املوافق 25 �سبتمرب 2012م.	 الأحد  يوم  للنه�سة  الرئي�سي  باملقر  الوطني  باليوم  "توا�سل2" والحتفال 

اجتماع الجمعية العمومية )49(

 29 املوافق  1433هـ  الآخر  8 جماد  الأحد  يوم  النه�سة  بن عبدالعزيز، عقدت  الفي�سل  �سارة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  برئا�سة �ساحبة 
ابريل 2012م، اجتماع اجلمعية العمومية التا�سع والأربعني ال�سنوي يف املقر الرئي�سي لها بح�سور ع�سوات جمل�ص الإدارة ومندوبة 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية وع�سوات النه�سة، وقد مت خالل هذا الجتماع ، عر�ص ومناق�سة ال�سعوبات التي واجهت العمل والتطلعات 

امل�ستقبلية، والجنازات وامل�ساريع  وامليزانية خالل العام املن�سرم.

السوق الخيري ألشهر الماركات العالمية المخفضة

اأقامت النه�سة »Out Let« لأ�سهر املاركات العاملية املخف�سة يف املقر الرئي�سي لها مرتني 
خالل هذا العام بهدف تر�سيخ املفهوم التعاوين للم�سوؤولية الجتماعية لدى جميع اأفراد 

املجتمع ،بالإ�سافة لتنمية موارد مالية لها، حيث يعود جزء من ريعهما دخالً للنه�سة.

• 21 اإىل 26 جمادى الآخر 1433هـ املوافق 	 تاريخ  ال�سوق اخلريي "اوت ليت1" من 
من 12 اإىل 17 مايو 2012م ، وبلغ اإجمايل الإيراد 62.672 ريال.

• 2012م ، وبلغ اإجمايل 	 06 دي�سمرب  01 اإىل  1434هـ املوافق من  23 حمرم  18 اإىل  تاريخ  من  "اوت ليت2"  ال�سوق اخلريي 
الإيراد 80.000 ريال.

الحفل الختامي لبرنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل

اأقامت النه�سة يف نهاية )التطبيق الرابع( يوم الأحد 15 جمادي اآلخر1433هـ املوافق 06 مايو 2012م لربنامج التثقيف املنزيل 
لالأم والطفل حفل ختامي لعدد 293 م�ستفيدة، مت خالله توزيع �سهادات التخرج عليهن.
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نشاط أسر النهضة الترفيهي

اأقامت  الرئي�سة،  – نائبة  الرا�سد  ال�سيدة فوزية  بدعم ورعاية من 
1433هـ  الآخر  ربيع   22 اخلمي�ص  يوم  الرئي�سي  باملقر  النه�سة 
وبنات  لأبناء  الرتفيهي  الن�ساط  2012م،  15مارس  املوافق 
لالأم  املنزيل  التثقيف  برنامج  يف  وامل�سجالت  النه�سة  م�ستفيدات 
والطفل حيث بلغ عدد احل�سور 47 اأم و90 طفل. وتخلل الن�ساط 
برامج ترفيهية واألعاب وت�سايل ووجبات غذائية، بهدف اإدخال الفرح 

وال�سرور يف قلوب الأطفال وتقوية الروابط الأ�سرية.

حفل تخريج محو األمية

بدعم واإ�سراف ال�سيدة فوزية الرا�سد – نائبة الرئي�سة، احتفلت النه�سة يوم الأحد  24 شوال1433ه املوافق: 11 سبتمبر2012م ،  
بتخريج 34 م�ستفيدة، ورحبت بـ 45 م�ستجدة يف برنامج حمو الأمية، وقدمت النه�سة مكافاآت مالية حتفيزية وت�سجيعية لهن ملوا�سلة 

تعليمهن ولت�سجيع امل�ستجدات، وذلك �سمن ا�سرتاتيجية  تهدف من خاللها اإىل الق�ساء على الأمية لدى م�ستفيداتها.

حفل تخريج طالبات مشروع مستقبلي

اأقامت النه�سة حفل تخريج طالبات م�سروع م�ستقبلي »الإر�ساد الأكادميي والتوجيه املهني »للطالبات يوم الإثنني 16 ابريل 2012م لـ 
26 طالبة بح�سور عميدات اجلامعات والكليات ومن�سوبات وزارة الرتبية والتعليم وال�سركاء و الداعمون وع�سوات النه�سة و العالميات.

ورشة عمل التحرش الجنسي

الأمان  وبرنامج  �سعيد  بن  لنا  الدكتوره  الع�سوة  بني  بالتعاون 
الأ�سري اأقامت النه�سة ور�سة عمل التحر�ص اجلن�سي يف مقرها بحي 
ال�سليمانية ، ا�ستهدف الن�ساط ابناء امل�ستفيدات من عمر 5 - 9 �سنوات 

والبنات من عمر 5 - 12 �سنه

عدد البناتعدد البناءعدد الأمهات
33 بنت16 ولد17 م�ستفيدة

الفطور الخيري

بتنظيم من ع�سوات جلنة الع�سوية اأقامت النه�سة ن�ساط الإفطار اخلريي بفندق 
نوفمرب   15 املوافق  1434هـ   حمرم   1 اخلمي�ص  يوم  العليا«  اإن  »الهوليدي 

2012م، ويعود ريعه لدعم النه�سة. اإذا بلغ اإجمايل الإيراد )30.750( ريال.
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ساب تكافل

لبع�ص  ريال   30,000 بقيمة  غذائية  �سالت  يقدم  تكافل  �ساب 
م�ستفيدات النه�سة وذلك مبنا�سبة قرب �سهر رم�سان املبارك.

بوتيك التي

مت  خالد  بنت  مو�سي  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  رعاية  حتت 
وقد   2012-12-12 بتاريخ  املراأة  مملكة  يف  لتي  بوتيك  افتتاح 
مت تخ�سي�ص %20من دخل املبيعات ل�سالح جمعية النه�سة وملدة 

ع�سرة اأيام .حيث بلغ اليراد32,723 ريال

معرض آلم آرت غاليري

وزارة  وكيل  رعاية  حتت  و  امل�ساري  �سيتة  الع�سوة  وتنظيم  باإ�سراف 
اأقام  احلجيالن  نا�سر  د.  معايل  الثقافية  لل�سوؤون  الإعالم  و  الثقافة 
وذلك  ال�ساعدين  ال�سباب  الفنانني  معر�ص  غالريي  اآرت  لآم  معر�ص 
من13 دي�سمرب 2012م  اإىل  23 دي�سمرب 2012م خ�س�ص املعر�ص 

النه�سة اخلريية حيث  ل�سالح جمعية  املعر�ص  ريع  ن�سبة %25 من 
بلغ الإيرادات 7000 ريال.

عيدية طفل

اأطفال م�ستفيدات النه�سة تربعت جمموعة احلكري الرتفيهية ببطاقات لالألعاب مت توزيعها على الأطفال  بهدف ر�سم الب�سمه على 
مبنا�سبة  عيد الأ�سحى املبارك.
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حملة الزكاة

اأقامت النه�سة حملة اإعالمية للزكاة يف عام  2012 وذلك لزيادة وعي املجتمع باأهمية تقدمي الزكاة  اىل املوؤ�س�سات اخلريية 
امل�سهود لها مبهنيتها ليتم اي�سالها مل�ستحقيها من اموال الزكاة ولي�ص لراغبيها .
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الداعمين

 التربعات التي تتلقاها النه�سة من الداعمني ذات تاأثري دائم يف حتقيق النمو الجتماعي والإن�ساين والقت�سادي على حد �سواء، فح�ص 
امل�سئولية الجتماعية يعزز مفهوم وحدة املجتمع وم�سئولية اجلميع يف البناء ويلبى الحتياج احلقيقي لدعم اجلهات الغري ربحية ذات 

النفع العام ف�سكراً لهم على دعمهم.

شركاء النجاح

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

�سركة فر�سان لالأغذية 
واملنتجات ال�ستهالكية

مدار�ص واحة العلم
املركز 

التخ�س�سي 
الطبي
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االستثمارات
قال تعالى }  وافعلوا الخير لعلكم تفلحون {
 اآلية 2 سورة المائدة
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المحفظة االستثمارية: 

العوائد، وذلك من خالل تكوين  اأف�سل  لتنميتها لتحقيق  النه�سة  ا�ستثمارات  ادارة  لليمتد" لال�ست�سارات يف  "هيزر  ا�ستمر مكتب      
حققت  التي  الإ�سالمية  الوديعة  باأداء  مقارنة  م،   2012 لعام   3.92% اأداء  ن�سبة  حققت  املخاطر،  قليلة  متنوعة  ا�ستثمارية  حمفظة 

ن�سبة 0.61% . 

االتفاقيات والشراكات:

• �سراكة ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سة الوليد بن طالل اخلريية لدعم م�سروع بيع امل�ستلزمات الن�سائية.	
• اتفاقيه تعاون م�سرتك مع جمعية رعاية الطفولة لتنفيذ برنامج تثقيف الم والطفل. 	

وقف األم التنموي: 

 انطلق وقف الأم التنموي يف عام 2006م، برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود .
بحمد من اهلل مت يف عام 2012 �سداد اخر ق�سط م�ستحق لوقف الأم وحتويل �سك ملكية املبنى باإ�سم جمعية النه�سة الن�سائية 

لي�سبح عالمة فارقة تزين م�سرية النه�سة التنموية خالل اخلم�سني عام.
املبلغ  ال�سخ�سي  لكمال  با�سمها  و  القر�س  لتحملها كامل  النه�سة  رئي�سة جمعية  نائبة  الرا�سد  ال�ستاذة فوزية  بال�سكر  نخ�س 

املتبقي ل�سراء الوقف.
كما نتقدم بال�سكر اىل اللجنة التي تولت عملية البحث وايجاد الوقف املنا�سب وجمع التربعات الالزمة وهي ت�سم �سخ�سيات  

ذات اأهمية وفاعليه وموثوق بها يف العمل اخلريي وهم:

• �ساحب ال�سمو الأمري/ تركي بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود.             	
• الدكتور/ ماجـد بن عبـداهلل الق�سـبي- مديـر عـام موؤ�س�سة المري �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلريية- ممثل عن جمعية 	

النه�سة الن�سائية اخلريية.
• ال�ستاذ/ حمد بن �سعيدان- رجل اأعمال.    	
• ال�ستاذ/ ح�سني العذل- اأمني عام  للغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س. 	
• الدكتور/ عبدالعزيز القا�سم - م�ست�سار قانوين.     	
• الأ�ستاذ/ عبدالوهاب الفائز- رئي�س حترير �سحيفة الإقت�سادية.	

ون�ساأل اهلل اأن يجزي املتربعني والداعمني خري اجلزاء على وقفتهم وم�ساندتهم لتحويل حلم الته�سة اىل حقيقة وواقع ملمو�س 
�سوف توؤتى ثمارها باإذن اهلل مل�ساعدة النه�سة لإكمال م�سريتها التنموية لبناء جمتمع اأف�سل.

�سورة من وقف الم التنموي
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القوائم المالية
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اإليرادات والمصروفات 

التبرعات

قال تعاىل  {وما اأنفقتم من �سيء فهو يخلفه وهو خري الرازقني } الآية 39 �سورة �سباأ

الإيرادات لعامي 2012/2011 م
1432 هـ / 2011 م1433 هـ / 2012 مالإيرادات

1,852,414 1,949,482 تربعات نقدية 
2,455,660 2,474,308 تربعات نقدية م�سروطة

358,576 451,378 تربعات عينية
7,151,786 7,029,617 متح�سالت الزكاة

الإيرادات لعامي 2012/2011 م*
1432 هـ / 2011 م1433 هـ  / 2012 مالإيرادات

228,800 264,100 اإ�سرتاكات الأع�ساء
2,026,014 1,389,919 متويل امل�ساريع

1,609،526 295,852 اإيرادات الأن�سطة
1,479,200 5,200,000 العانات احلكومية
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امل�سروفات لعامي 2012/2011 م
  1432 هـ / 2011 م1433 هـ / 2012 مامل�ســـــروفات

8,897,424 8,259,406 مدفوعات الزكاة 
819,249 644,810 م�ساعدات م�سروطة

5,004,958 3,573,059 م�سروفات عمومية واإدارية
3,135,183 5,701,623 م�سروفات امل�ساريع التنموية

48,261 1,079 م�سروفات الأن�سطة 
1,004,960 894,213 م�سروفات اأخرى - م�سروطة
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فعاليات وأنشطة500,000*مرتبات وأجور5,453,000

تأمينات إجتماعية890,000

اشتراكات العضوية400,000مخصصات وظيفية550,000

تدريب موظفات100,000

التبرعات النقدية2,000,000اإلجمالي6,993,000

أوقاف وعوائد ممتلكات200,000

إعانة وزارة الشؤون االجتماعية1,000,000
اإلجمالي591,000

هاتف وبرق وبريد43,170

دوائر مؤجرة وانترنت90,000

أدوات كتابية وقرطاسية3,000

تراخيص برامج كمبيوتر54,000

كهرباء ومياه104,000

مواد نظافة15,000

صيانة وترميم مباني وديكور130,000

عقود إصالح وصيانة238,000

أخرى12,000

اإلجمالي689,170

محروقات5,000

صيانة سيارات15,000

تأمين ، تجديد استمارات11,830

اإلجمالي31,830

دعاية وعالقات عامة ومطبوعات 591,000

 م2013 هـ الموافق 1434الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات الجمعية لعام 

        عـــالقــات عامــة وتسـويـق

            خــــــــدمـــــات

اإليـــــــــراداتالـــمـــصـــروفــــات

            الـــمـــوظــفــين

(بالريال سعودي)ا

            مــــواصـــالت

1

.م.ب ، ر.أ/ أ
. م 2012موازنة 

19/05/2013

استشارات خارجية200,000

اإلجمالي200,000

إجمالي المصروفات8,505,000

سيارات60,000
أثاث35,500

أجهزة وعدد وآالت107,500
تحسينات وتمديدات35,000

إجمالي األصول الثابتة238,000

4,200,000
القسط السنوي الستهالك األصول 

**الثابتة

اإلجمالي الكلي لإليرادات4,100,000اإلجمالي الكلي للمصروفات8,743,000

.المرتبات واألجور تشمل رواتب اإلدارة التنفيذية، اإلدارة المالية واإلدارية، العالقات العامة، مديرة المشاريع وسكرتيرتها، وموظفات الدعم المادي واالجتماعي*ا

.القسط السنوي الستهالك األصول الثابتة غير مدرج في اإلجمالي **ا

عجز اإليرادات عن المصروفات(4,643,000)

          مــصــروفــات أخـــرى

           األصـــول الـثـابـتـــة

(بالريال سعودي)ا
 م2013 هـ الموافق 1434الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات الجمعية لعام 

2

.م.ب ، ر.أ/ أ
. م 2012موازنة 

19/05/2013

12
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متبرعين الجمعية لعام 2012 م

رقم 
اإلجماليمشروطنقديزكاةاألســـــــــــــــــــــــمالمتبرع

1,500,0001,500,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية مو�سي بنت خالد بن عبد العزيز اآل �سعود20

963,25794,34515,2001,072,802فاعلني خري1494

400,000109,200509,200ال�سيدة فوزية را�سد عبد الرحمن الرا�سد275

500,0001,000501,000املهند�ص را�سد �سعد عبدالرحمن الرا�سد589

500,000500,000�سمو الأمرية اجلوهرة بنت اإبراهيم بن عبد العزيز الرباهيم136

450,000450,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية م�ساوي بنت م�ساعد بن عبد العزيز اآل �سعود232

400,000400,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة الفي�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود4

100,000200,000300,000�ساحبة ال�سمو الأمرية فهدة بنت فالح بن �سلطان بن حثلني765

295,057295,057متربعني اإفطار �سائم2698

250,000250,000�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود931

250,000250,000ال�سيد �سليمان �سالح الب�سام2212

200,000200,000�سمو الأمرية غادة بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الرباهيم725

150,000150,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية البندري بنت خالد بن عبد العزيز اآل �سعود76

150,000150,000ال�سيخ عبدالعزيز اجلدوع2901

150,000150,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية نوف بنت خالد بن عبد العزيز اآل �سعود60

100,00050,000150,000ال�سيدة هيفاء بنت حمود اجلرب الفهد الر�سيد659

التبرعات النقديه

زكاة مشروطة100,000مشروع توفير االحتياجات األساسية3,113,000

متحصالت الزكاة6,400,000مرتبات وأجور812,000

مساعدات مقابل زكاة مشروطة100,000

مشروع إسكان ومساكن2,000,000

مشروع تفريج كربة100,000

مشروع شراء السيارات100,000

مشاريع أخرى275,000

اإلجمالي6,500,000اإلجمالي6,500,000

التبرعات المشروطة500,000مساعدات مقابل تبرعات مشروطة500,000

7,000,000
اإلجمالي الكلي لمدفوعات الزكاة 

والمساعدات
7,000,000

اإلجمالي الكلي لمتحصالت الزكاة 
والتبرعات المشروطة

 م2013 هـ الموافق 1434الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات الزكاة ، والزكاة والتبرعات المشروطة لعام 
(بالريال سعودي) 

اإليـــــــــراداتالـــمـــصـــروفــــات

.م.ب ، ر.أ/ أ
12الموازنة التقديرية 

12الموازنة العامة 
19/05/2013

3
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149,949149,949متربعني اخلدمات الإلكرتونية2582

100,601100,601متربعني ال�ستقطاع ال�سهري2637

100,000100,000ال�سادة البنك العربي الوطني32

100,000100,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت �سعد بن عبد العزيز اآل �سعود557

100,000100,000ال�سيدة اإح�سان عبد املجيد خالد الزعيم840

100,000100,000ال�سيدة حياة عبد اللطيف جميل108

100,000100,000ال�سيخ �سعد حممد بن لدن1059

100,000100,000ال�سيخ �سالح علي الرتكي1262

100,000100,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية طرفة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود735

100,000100,000ال�سيخ عبد العزيز بن عبدالرحمن العمران1780

100,000100,000ال�سيخ علي عبداهلل ابراهيم الوافلي2853

100,000100,000ال�سيدة فوزية اجلفايل1858

100,000100,000ال�سادة جمموعة �سامبا املالية130

100,000100,000ال�سيدة حما�سن �سع�سع1061

100,000100,000�ساحبة ال�سمو الأمرية مها بنت عبد اهلل بن حممد اآل �سعود2071

100,000100,000ال�سيدة جنالء عبد الرحمن حممد العمران1234

91,40691,406ال�سادة بنك الريا�ص415

80,00080,000ال�سيد عبد امللك عبداهلل ال�سانع1806

70,00070,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن �سعود بن عبد العزيز اآل �سعود202

70,00070,000ال�سيدة �سال مالك عبد اللطيف املنديل594

61,69561,695ال�سادة هيزر ليمتد2891

50,00050,000اأ�سحاب ال�سمو امللكي ابناء �ساحب ال�سمو امللكي المري خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز2859

50,00050,000اأ�سحاب ال�سمو ابناء الأمري نواف بن حممد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود678

50,00050,000ال�سادة/ موؤ�س�سة اإبراهيم بن عبد املح�سن ال�سلطان2728

50,00050,000�سمو الأمرية جواهر بنت عبد امللك اآل ال�سيخ264

50,00050,000�ساحب ال�سمو الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود2706

50,00050,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية رميا بنت �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود442

50,00050,000ال�سيدة �سعاد �سعيد بن حممد بن زقر190

50,00050,000ال�سيد �سليمان حممد الربيعة1810

50,00050,000ال�سيدة �سيخة عبد اهلل اإبراهيم الدغفق549

50,00050,000ال�سيخ عبداهلل بن عبد امللك اآل ال�سيخ2242

50,00050,000ال�سيد عبداملح�سن اإبراهيم عبداملح�سن ال�سلطان2102

50,00050,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت تركي بن عبد العزيز اآل �سعود1647

50,00050,000ال�سيد علي حافظ وهبه59

50,00050,000ال�سادة موؤ�س�سة عبد الرحمن عبد اهلل املو�سى للمقاولت205

50,00050,000ال�سيدة هدى مكو عبد الرزاق بخ�ص1083

2768Gulf Digital Media45,72945,729

40,00040,000�سمو الأمرية جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود501

40,00040,000ال�سيدة عزة كنه1953

38,00038,000�ساحبة ال�سمو الأمرية نورة بنت عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل �سعود1726

37,50037,500ال�سيدة �سهد العطار2775
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36,00036,000ال�سيدة عبري عبد الرحمن ح�سن العمران1249

33,00033,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز اآل �سعود1602

30,00030,000ال�سادة البنك الأهلي التجاري10

20,00010,00030,000�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود1755

30,00030,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية جواهر بنت نايف بن عبد العزيز اآل �سعود980

30,00030,000ال�سيدة رجاء ب�سري عثمان ها�سم220

30,00030,000ال�سيد عبداملح�سن عبدالرحمن ال�سالح املحي�سن2838

30,000300033,000ال�سيدة فاطمة عبد الرحمن املو�سى2264

30,00030,000ال�سيخ حممد بن �سالح العذل176

30,00030,000�سمو الأمرية منرية بنت تركي بن اأحمد ال�سديري1359

25,00025,000�سمو الأمرية �سارة بنت حممد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل �سعود1579

25,00025,000�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن فهد بن عبد العزيز اآل �سعود39

25,00025,000ال�سادة �سركة الرا�سد للتجارة واملقاولت152

25,00025,000ال�سيد عبد العزيز بن علي ال�سويعر225

25,00025,000ال�سيد عبد اهلل بن �سعد الرا�سد163

25,00025,000ال�سيدة نورة بنت حممد ح�سني املو�سى857

20,00020,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت عبد العزيز اآل �سعود261

20,00020,000ال�سادة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(126

20,00020,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية العنود بنت تركي بن عبدالعزيز اآل �سعود2845

20,00020,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمري العنود بنت في�سل بن م�سعل بن عبدالعزيز اآل �سعود2852

20,00020,000اأبناء �ص.�ص.م.الأمريفي�سل بن �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود905

20,00020,000ال�سيد اأحمد اإبراهيم البحريي870

20,00020,000اأوقاف والدة �ص.�ص.م.الأمري خالد الفي�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود153

15,0005,00020,000ال�سيد با�سل حممد �سعود الق�سيب1275

20,00020,000ال�سيد خالد بن م�ساعد ال�سيف116

20,00020,000�ساحب ال�سمو امللكي الأمري راكان بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود1756

20,00020,000ال�سادة �سركة العثيم القاب�سة317

20,00020,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود1063

20,00020,000�سمو الأمرية عايدة حممد ف�ستق426

20,00020,000ال�سيد عبد اهلل �سامل �سعيد باحمدان171

20,00020,000ال�سيد علي عبدالوهاب اخل�سريي2866

20,00020,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة بنت �سلطان بن عبد العزيز اآ ل �سعود491

20,00020,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لولوة بنت بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود2811

20,00020,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لولوة بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز اآل �سعود1264

20,00020,000ال�سيدة جنالء ابراهيم عبد املح�سن ال�سلطان1592

20,00020,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية نوف بنت �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود284

20,00020,000ال�سادة ورثة الأمرية لولوة بنت عبدالعزيز اآل �سعود2862

19,20019,200الدكتورة هند ابراهيم الفار�ص2909

18,75018,750ال�سيدة لبانه �سياء الدين قباين2091

15,75015,750ال�سيدة �سباأ عبدالفتاح علي حافظ2827

15,21015,210ال�سيدة تهاين العبالين2734

15,00015,000ال�سيد اأحمد جواد حممد علمدار128
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15,00015,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية خلود بنت عبد املح�سن بن �سعود اآل �سعود1786

15,00015,000ال�سيدة �سهى عي�سى ال�سبيتان2122

15,00015,000ال�سادة �سركة افاق احلكمة للتنمية املحدودة2841

15,00015,000ال�سيد علي اإبراهيم حممد الربي�سي305

15,00015,000�ساحبة ال�سمو الأمرية نوف بنت في�سل بن تركي العبد اهلل اآل �سعود224

12,70012,700ال�سيدة افنان غامن الغامن2856

12,50012,500ال�سيد خالد ح�سن عبد احلفيظ �سمان485

11,36411,364ال�سيدة ابت�سام اأحمد نا�سر البنعلي587

11,00011,000ال�سيدة فائزة عبد اهلل عبد العزيز اخليال503

10,00010,000ال�سادة البنك ال�سعودي الفرن�سي150

10,00010,00020,000�سمو الأمرية اجلوهرة بنت في�سل بن تركي العبد اهلل اآل �سعود82

10,00010,000ال�سيد اأجمد ع�سام �ساكر2161

10,00010,000ال�سيد اأمني حممد اأمني �ساكر2846

10,00010,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية جواهر بنت �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود267

10,00010,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية دمي بنت في�سل بن خالد بن �سلطان  اآل �سعود1305

10,00010,000ال�سيدة ر�سا خالد الرتكي2851

10,00010,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة بنت �سلطان بن فهد بن عبد العزيز اآل �سعود474

10,00010,000ال�سادة �سركة ابناء حمد احلماد العقارية2705

10,00010,000ال�سادة �سركة عبد اهلل حممد بن �سعيدان واأولده العقارية2096

10,00010,000ال�سيد عبدالإله حممد �سالح كعكي335

10,00010,000ال�سيد عبدالعزيز بن �سلطان بن جرب2844

10,00010,000ال�سيد عبداملح�سن حممد عبدالرحمن ال�سالح2840

10,00010,000ال�سيد علي ح�سني بن حمران868

10,00010,000�سمو الأمري فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن عبداهلل بن حممد اآل �سعود2888

10,00010,000ال�سيد فهد بن حممد بن �سالح العذل979

10,00010,000�سمو الأمرية فهدة بنت تركي اأحمد ال�سديري626

10,00010,000�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود285

5,0005,00010,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة بنت عبد العزيز اآل �سعود281

2077
العزيز بن فهد بن عبد اهلل بن  لنا بنت عبد  الأمرية  ال�سمو  �ساحبة 

10,00010,000حممد اآل �سعود

2075
�ساحبة ال�سمو الأمرية لولو بنت عبد العزيز بن فهد بن عبد اهلل بن 

10,00010,000حممد اآل �سعود

10,00010,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لولوة بنت �سلطان بن عبد العزيز اآ ل �سعود489

10,00010,000ال�سيدة لينا �سليمان بابان339

10,00010,000ال�سيد حممد عبد الرحمن عثمان الفريح96

10,00010,000ال�سيد حممد علي القحطاين2902

10,00010,000ال�سيدة مرمي اأحمد يو�سف زينل علي ر�سا328

10,00010,000ال�سادة موؤ�س�سة اأبناء ال�سيخ فهد العوي�سة2900

10,00010,000ال�سيدة نوال حممد عمر بابقي158

10,00010,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية نوف بنت �سلطان بن فهد بن عبد العزيز اآل �سعود495

10,00010,000�ساحبة ال�سمو الأمرية هيفاء بنت عبد العزيز بن فهد بن عبداهلل اآل �سعود1744

9,7009,700ال�سيدة ليلى علي وهبه2711
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9,0009,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة بنت م�سعل بن عبدالعزيز اآل �سعود2858

9,0009,000ال�سيدة نوف �سعد العجالن2155

8,0001,0009,000ال�سيدة هيا حممد �سعد املهنا1802

7,0007,000ال�سيد عبداللطيف حممد ابراهيم العبداللطيف2833

519
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن حممد بن �سعود بن عبد العزيز 

7,0007,000اآل �سعود

6,0006,000اأ�سحاب ال�سمو ابناء �ساحب ال�سمو المري عبدالعزيز بن خالد ال �سعود2857

5,5005,500ال�سيدة عو�ص �سليمان باين احلربي2809

5,4005,400ال�سيدة �سميحة اأحمد عبد العزيز كامل1444

5,0005,000ال�سيد اأحمد حممد مقداد2717

5,0005,000ال�سيدة ثريا ع�سام قطان2870

5,0005,000�ساحبة ال�سمو الأمرية ح�سة بنت خالد بن تركي ال�سديري1075

5,0005,000ال�سيخ خالد بن تركي ال�سديري1785

5,0005,000ال�سيدة �سارة عبداهلل �سعد البلو�سي2889

5,0005,000ال�سادة �سركة الربيعة والن�سار و�سركائهم487

5,0005,000ال�سادة �سركة كودو للتغذية و الإعا�سة837

5,0005,000ال�سادة �سركة موؤ�س�سة العي�سائي للتجارة222

5,0005,000ال�سيد ظافر ال�سهراين2703

5,0005,000معايل ال�سيخ عبد الرحمن حممد ال�سدحان833

5,0005,000ال�سيخ عبدالعزيز بن خالد بن تركي ال�سديري710

5,0005,000ال�سيد عبداملح�سن عبد العزيز اليحيى1077

5,0005,000ال�سيد عدنان بغدادي2008

5,0005,000ال�سيد عطية عبد ال�سمد علي خوجة1154

5,0005,000ال�سيد عي�سه بن �سعيد عمر خما�سن1276

5,0005,000ال�سيد فهد عبد الرحمن عبد العزيز الثنيان280

5,0005,000ال�سيد مطلق �سالح مطلق احلناكي1899

4,5004,500ال�سيد �سيف رداد �سعد القثامي العتيبي2774

4,2004,200فاعلي وفاعالت خري وقف الأم التنموي1881

4,0004,000ال�سيدة خديجة عبدالغفور حممد �سديق2874

4,0004,000ال�سيدة فاطمة �سعيد �سالح الدباغ1086

4,0004,000ال�سيد حممد عمر نا�سر ال�سويان179

3,5003,500�سمو الأمرية عواطف بنت عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل ال�سيخ804

3,3003,300ال�سيدة اأمل حممد ال�سابق2023

3,0003,000�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية العنود بن عبد الرحمن اآل �سعود2174

3,0003,000ال�سيد اأحمد بكر عبداهلل باحويرث1914

3,0003,000ال�سيد خالد �سلمان ال�سديري2773

3,0003,000ال�سيدة دلل ح�سن العجمي1629

3,0003,000�ساحبة ال�سمو الأمرية دنا بنت في�سل بن عبد اهلل اآل �سعود1708

3,0003,000ال�سيد �سعيد حامد جمعان بن جمعان291

2,5002,500ال�سيد خالد بن في�سل بن �سعد ال�سديري2860

2,5002,500ال�سادة �سركة عبد اهلل �سعيد بق�سان واإخوانه44

2,4002,400ال�سيد نا�سر �سالح حممد الغامدي2808

2,4002,400ال�سيد وليد حممد �سالح ال�سميت2731
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2,0002,000ال�سيدة الء يو�سف مرزا2867

2,0002,000ال�سيدة اأمل را�سد هندي العر�سي2890

2,0002,000ال�سيدة رمي ال�سكيت2869

2,0002,000ال�سادة �سركة يو�سف كانو125

2,0002,000ال�سيد عبداهلل فهد ال�سربمي2767

2,0002,000ال�سيدة ماجدة �سالح التميمي2863

2,0002,000ال�سيدة مرمي ابراهيم علي امليمان2244

2,0002,000ال�سيدة م�ساعل حممد ابراهيم العبدالعايل2813

1,9601,960ال�سادة متربعني زكاة فطر2727

1,5501,550ال�سيد �سليمان علي احلناكي2839

1,5001,500ال�سيد اأحمد را�سد �سعد الرا�سد1222

1,5001,500ال�سيد عبدالعزيز بدر خلف العنزي2881

1,3731,373ال�سيد و�سام �سامي حممد ق�ستي2877

1,2001,200ال�سادة ال�سركة العربية ال�سعودية لزيوت الت�سحيم )برتومني(180

1,1501,150ال�سيدة عنايات اإبراهيم حممد الرتكي450

1,1001,100ال�سيدة ح�سة عبدالعزيز نا�سر عبدالعزيز2814

1,0001,000ال�سيدة ا�سماء عابد عبداهلل الزوري2878

1,0001,000ال�سيد بدر را�سد �سعد الرا�سد1133

1,0001,000ال�سيدة بدرية عبد اهلل �سليمان العمري1054

1,0001,000ال�سيد خالد مطلق �سايف القحطاين2714

1,0001,000ال�سيد �سالح عبدالعزيز حممد احلو�سان2879

1,0001,000ال�سيد عبد املح�سن عبدالرحمن املو�سى1987

1,0001,000ال�سيدة ليلى �سليمان عبدالرحمن القويز2880

1,0001,000ال�سيدة ليلى �سالح حركاتي2644

1,0001,000ال�سيد مازن مر�سد حممد2756

1,0001,000ال�سيدة مي عبدالرووؤف عبداملجيد2882

1,0001,000ال�سيدة هبه عبداهلل حممد بكر2873

1,0001,000ال�سيدة و�سحى را�سد �سعد الرا�سد1035

500500ال�سيد اأحمد عبد العزيز الر�سيد2735

500500ال�سيدة حنان مبارك احل�سيم2765

500500ال�سيد خالد �سالح البكر2708

500500ال�سيد �سعد حممد املفلح2868

500500ال�سيد كموان مرزا2816

500500ال�سيد حممد ال�سلعان2788

500500ال�سيدة نادية اجلرب1551

300300ال�سيد ع�سمت اإبراهيم با�سا1847

300300ال�سيدة عفاف بازر با�سا2897

250250ال�سيد حممد �ساهر ق�سار2872

200200ال�سيد جمدي نبيه امام2861

150150ال�سيد عالء ح�سن بارجاء2871

6161ال�سيدة عائ�سة ال�سويدان2899

7,029,6171,949,4822,474,30811,453,407اإلجمالي الكلي بالريال السعودي
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التبرعات العينية

و�سلت قيمة التربعات العينية للعام 2012م اىل 451,378 ريال �سعودي ، نتقدم بال�سكر لل�سيخ عبداملح�سن بن �سعيد على تربعة 
بحافلة نقل تت�سع لعدد 12 راكب مل�ساعدة الخ�سائيات الجتماعيات على البحوث امليدانية اخلا�سة بامل�ستفيدين من اأ�سر النه�سة.
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للتواصل معنا
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الموقع االلكتروني للنهضة

مما ل �سك فيه اأن التقنية اأ�سبحت جزءاً اأ�سا�سيا من منظومة الأعمال يف اأي قطاع يتطلع اإىل التميز والدقة يف اأعمالة، لذا حر�ست 
النه�سة على تطوير موقعها اللكرتوين لإي�سال روؤيتها ور�سالتها واأهدافها وم�ساريعها التنموية واأن�سطتها باللغتني العربية والإجنليزية 
ب�سفافية اإىل املانحني ولأكرب عدد من اجلمهور لي�ص املحلي فقط بل العاملي باأ�سره، وفتح باب القرتاحات وتبادل الآراء لتطوير العمل 

اخلريي ولتحفيز النا�ص على عمل اخلري عرب ت�سهيل عملية التربع ل�سالح النه�سة. 

www.alnahda-ksa.org

+966 1 4650029 
+966 1 4659132 

www.alnahda-ksa.org

مواقع التواصل االجتماعية

ملواكبة التطور التقني املنت�سر وبخا�سة بني ال�سباب ارتاأت النه�سة اأهمية تواجدها على مواقع التوا�سل الجتماعية ت�ستطيع من خاللها 
تقدمي املعلومة واخلرب ب�سكل اأ�سرع واأكرث انت�ساراً بني النا�ص. 

@alnahda_ksa

Alnahda

ان�ستقرام

Alnahda_ksa

+966 1 4650029 
+966 1 4659132 

www.alnahda-ksa.org

+966 1 4650029 
+966 1 4659132 

www.alnahda-ksa.org

+966 1 4650029 
+966 1 4659132 

www.alnahda-ksa.org
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ادعمونا

لدعم م�ساريع النه�سة ميكنكم ذلك عن طريق اأحد الو�سائل التالية:
• التحويل اأو اليداع البنكي اىل اأحد احل�سابات البنكية واخلا�سة بالتربعات والزكاة  	

أرقام الحسابات

جمموعة �سامبا املالية
SA33 4000 0000 0015 0780 0401زكاة

SA81 4000 0000 0015 0780 0410    تربعات
بنك الريا�ص

SA07 2000 0002 0914 9100 9953زكاة
SA58 2000 0002 0914 9300 9951تربعات

البنك العربي الوطني
SA02 3040 0108 0004 5100 0018زكاة

SA02 3040 0108 0004 5100 0025تربعات
البنك الأهلي

SA86 1000 0020 5233 0200 0100زكاة
SA52 1000 0020 5233 0300 0200تربعات

البنك ال�سعودي الفرن�سي
SA56 5500 0000 0518 8010 0121زكاة

SA56 5500 0000 0518 8010 0218تربعات
بنك �ساب

SA68 4500 0000 0180 3391 0001زكاة
SA41 4500 0000 0180 3391 0002تربعات

بنك اجلزيرة
SA33 6000 0000 0161 0334 4001تربعات

• التربع مبا�سرة :	
التربع مبا�سرة باملقر الرئي�سي جلمعية النه�سة الن�سائية اخلريية على العنوان التايل :

�سارع العبيلة – حي ال�سليمانية – الريا�ص 
�ص.ب 7 الريا�ص 11411 - اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف : 4650029 009661  فاك�ص : 4659123 009661   
وامل�سجلة بوزارة ال�سوؤون الجتماعية برقم 2

• خدمات �سداد:	
 عن طريق خدمة ال�سـداد يف موقــع اخلري ال�سامل www.gg.org.sa التابع لوزارة ال�سوؤون الجتماعية 

ولعمالء بنك الريا�ص ميكن التربع من خالل اخلدمات اللكرتونية اما عن طريق :
• خدمة الهاتف امل�سريف 	
• ال�سراف الآيل  	
• �سبكة النرتنت 	

• ر�سالة ق�سرية:	
 عن طريق اإر�سال ر�سالة ل�سركة الت�سالت ال�سعودية كالتايل:

اإر�سال ر�سالة فارغة بالرقم 806650  للتربع بقيمة )10( ريال 
اإر�سال ر�سالة برقم 1 اإىل الرقم 806650 للتربع ال�سهري بقيمة )12( ريال 

*  ح�سابات وميزانيات النه�سة تخ�سع لرقابة ومراجعة دقيقـــة ربع �سنوية من قبل مكتب حما�سبون ومراجعون قانونيون.
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