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كلمة الرئيسة

على الدرب ماضون ...
خـــال  النهضـــة  جمعيـــة  واصلـــت 
المـــرأة  تنميـــة  فـــي  دورهـــا   2013 عـــام 
ســـجلها  إلـــى  مضيفـــة  الســـعودية، 
مزيـــد مـــن اإلنجـــازات، التـــي توجـــت بهـــا 
مســـيرة نصف قـــرن مـــن الخيـــر والعطاء.
رافق هـــذا العام االحتفـــاء باليوبيل الذهبي 
لتأســـيس النهضـــة فـــي مســـيرة العمـــل 
والتي  المملكـــة،  والتنمـــوي فـــي  الخيـــري 
حفلت طيلة الســـنوات الخمســـين الماضية 
بســـجل من اإلنجازات النوعيـــة التي أضاءت 
الطريـــق أمـــام قائمـــة ال حصـــر لهـــا مـــن 
وتمكينهـــن   ، تحفيزهـــن  عبـــر  الســـيدات 
تحقيـــق  فـــي  المباشـــرة  للمســـاهمة 
التنمية الشـــاملة المســـتدامة المنشـــودة، 
واألخـــذ بأيديهـــن نحو مســـتقبل مشـــرق.
وممـــا ال شـــك فيـــه، أن جهـــود النهضـــة 
التنمية الشـــاملة المســـتدامة،  في تحقيق 
البرامـــج  مـــن  العديـــد  أثمـــرت  قـــد 
فلســـفلتها  عكســـت  التـــي  والمبـــادرات 
وبلـــورت رؤيتهـــا بأننـــا جـــزء ال يتجـــّزأ مـــن 
نســـيج مشـــترك تتشـــابك خالـــه األيـــدي، 
وتتآلـــف فيـــه العزائـــم أمـــًا بغـــٍد واعـــد.
احتفائنـــا  ذورة  فـــي  ونحـــن  لنـــا  بـــد  وال 
بطـــي صفحـــة نصـــف قـــرن من مســـيرة 
لمقـــام نرفـــع  أن  والعطـــاء،  الخيـــر 
 خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك عبداهلل 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود حفظه اهلل ورعاه، 
بأســـمى آيات الشـــكر والتقدير على ُنصرته 
وبتشـــريفي  الســـعودية،  للمـــرأة  الدائمـــة 
للعمل  الملك عبدالعزيز  بوســـام  وتكريمي 

االجتماعي مـــن الدرجة األولـــى، والذي كان 
لـــه أعمق األثر وأبلـــغ المعانـــي للداللة على 
ما تحّتلـــه المرأة مـــن مكانة رفيعـــة لديه.
المناســـبة  هـــذه  النهضـــة  وتنتهـــز  كمـــا 
للتعبير عن عظيـــم امتنانها لكافة الجهات 
األيـــادي  وألصحـــاب  ألنشـــطتها،  الداعمـــة 
الدائم  البيضاء مـــن شـــركائنا لشـــغفهم 
النهضـــة والدفع بها  في مســـاندة أعمال 
نحـــو األمـــام، في الوقـــت الذي لن ننســـى 
فيـــه أن نبعـــث بباقـــات التحيـــة والتقديـــر 
لعضـــوات و أعضـــاء النهضة ومنســـوبيها 
الـــدور  المســـتمر  لتفانيهـــم  كان  الذيـــن 
الكبيرر فـــي تمكين النهضة مـــن مواصلة 
اإلنســـانية  رســـالتها  وتحقيـــق  مشـــوارها 
جهودهـــم  تّوجـــت  والتـــي  الســـامية، 
النهضـــة علـــى المركـــز الثانـــي  بحصـــول 
لجائـــزة الملـــك خالـــد للتميـــز فـــي العمل 
اإلداري للمنظمات غيـــر الربحية لعام 2013.
ونحـــن إذ نقـــف على أعتـــاب عهـــٍد جديٍد 
والتنميـــة  والعطـــاء  الخيـــر  رحلـــة  مـــن 
أنـــه ورغم  نـــدرك تمامـــً  الشـــاملة؛ فإننـــا 
تحقيقهـــا،  جـــرى  التـــي  اإلنجـــازات  كل 
فإننـــا نضع نصـــب أعيننـــا أن أمامنـــا المزيد 
مـــن اإلنجـــاز، الـــذي نطمـــح إلـــى تحقيقه 
بحماســـة عاليـــة ومثابـــرة ال تعـــرف الكلل، 
ســـعيً وراء تفعيـــل دور المرأة الســـعودية 
فـــي بنـــاء مجتمعهـــا وترســـيخ مكانتهـــا.

رئيسة مجلس اإلدارة 
سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم



نتميزنتميز

جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية 1434هـ - 2013م

بدعم من مؤسســـة الملك خالـــد الخيرية، قامت النهضة خال شـــهر أكتوبر 2012م  بتقييم شـــامل لمخرجات الخطة 
االســـتراتيجية لعـــام 2010-2012م . ومـــن خال هـــذا التقييم، اســـتطاعت النهضة تحديـــد اإلنجـــازات والتحديات التي 
واجهتها خال الثاث سنوات الماضية ، وبناء على هذا التقييم، قامت بوضع خطة استراتيجية جديدة لعام 2013-  2015م .
وضعـــت النهضـــة أهـــداف اســـتراتيجية واضحـــة تعكـــس رســـالتها لتكـــون خارطـــة الطريـــق لتنفيـــذ هذه الرســـالة .
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رئيســة الجمعيــة  صاحبة السمو الملكي األميرة سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

األمينـــة العامـــــة  صاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

نائبـــة الرئيســــــــة  السيدة فوزية راشد الراشد

عضوة مجلس إدارة  السيدة حصة صالح الشعيبي

عضوة مجلس إدارة  السيدة حصة عبداهلل الزامل

عضوة مجلس إدارة  صاحبة السمو األميرة نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود

عضوة مجلس إدارة  السيدة نوال محمد  بابقي

عضوة مجلس إدارة  السيدة فوزية راشد الرويشد

عضوة مجلس إدارة  السيدة عبير عبدالمحسن بن سعيد

عضوة مجلس إدارة  السيدة نجالء ابراهيم السلطان

عضوة مجلس إدارة  السيدة فاطمة عبدالرحمن الموسى

مجلس اإلدارة



الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

المديرة التنفيذية
أ. رشا التركي

المستشار القانوني

سكرتيرة مجلس اإلدارة

مديرة إدارة تنمية الموارد
المالية والعالقات العامة

مديرة إدارة الشؤون 
المالية واإلدارية

مديرة إدارة
المشاريع التنموية

الهيكل التنظيمي

أ. ريم الشويعر

أ. شيخة السديريأ. إيناس أبو حجيرأ. هبة الزامل

9



من نحن؟
النهضــة جمعيــة خيريــة نســائية نعمــل علــى تأهيــل المــرأة الســعودية اقتصاديــً واجتماعيــً وذلــك بتنفيــذ عــدد من مشــاريع وبرامــج تنموية 
ــع ثقافــي واجتماعــي لتمكيــن  ــا مؤسســة ذات طاب ــر، فأصبحن ــر فأكث ــا أكث ــا جهــود تطوعيــة لخدمــة المجتمــع ثــم تطورن هادفــة. بدايتن
المــرأة بمــا يتناســب مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية معتمديــن  بذلــك علــى مبــدأ التنميــة كرســالة ســامية واإلســتدامة فيهــا كهــدف ثابــت.

الرسالــة
نحــن منظمــة غيــر ربحيــة تهــدف لتمكيــن المــرأة اقتصاديــً 
ــً مــن خــال الدعــم المــادي والتدريــب وخدمــات  واجتماعي

التوظيــف .

الرؤيـــــة 
أن تكــون المــرأة شــريك فعــال فــي تنميــة المجتمــع 

ــعودي . الس

جميع خدمات النهضة تقدم مجانًا

القــيــــم
ــع.  ــي المجتمـ ــي فـ ــر إيجابـ ــداث تغييـ ــن بإحـ  نؤمـ
 الجـــودة والشـــفافية واألمانـــة محـــور التزامنـــا. 
 نعمل بروح الفريق الواحد ونقدر من يتعاون معنا.
المسـؤولية. ونتحمـل  الوقـت  بأهميـة  نؤمـن   

عن النهضة



بدعم من مؤسســـة الملك خالد الخيرية، قامت النهضة خال شـــهر أكتوبر 2012م  بتقييم شـــامل لمخرجات الخطة 
االســـتراتيجية لعـــام 2010-2012م . ومـــن خال هذا التقييم، اســـتطاعت النهضـــة تحديد اإلنجـــازات والتحديات التي 
واجهتها خال الثاث سنوات الماضية ، وبناء على هذا التقييم، قامت بوضع خطة استراتيجية جديدة لعام 2013-  2015م .
وضعـــت النهضـــة أهـــداف اســـتراتيجية واضحـــة تعكس رســـالتها لتكـــون خارطـــة الطريق لتنفيـــذ هذه الرســـالة .

ملخص الخطة االستراتيجية

زيادة الموارد المالية.      
تطوير أداء النهضة.      

تفعيل التواصل الداخلي.      

رفع قدرات المرأة.      
قياس تأثير المشاريع التنموية.      

تفعيل التواصل الخارجي.      
العمل على إزالة المعوقات أمام تمكين المرأة.      

األهداف االستراتيجية التنظيمية ) الداخلية ( :

األهداف االستراتيجية االجتماعية ) الخارجية ( :
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صاحبة السمو الملكي األميرة 
البنـــدري بنت عبـــد الرحمـــن الفيصل بن عبـــد العزيز 

سعود آل 

صاحبة السمو الملكي األميرة
لولوة بنت فهد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة
موضي بنت فيصل بن بندر بن خالد آل سعود

السيدة إحسان عبدالمجيد الزعيم

السيدة البندري محمد بن بطي

السيدة ألمى بهاء الدين رسالن

السيدة أماني حسن النعيمي

السيدة جواهر سعد بن جوهر

السيدة حسن سعد بن سعيد

السيدة حصة عبد اهلل الزامل

السيدة حنان عبد اهلل باحمدان

السيدة خاتون مقباس العادل

السيدة خالد عبدالمحسن بن سعيد

السيدة خلود عبد الرحمن الموسى

السيدة رجاء بشير هاشم

السيدة ريما حسن بن سعيد

السيدة سارة عبداهلل باحمدان

السيدة سارة عبدالمحسن بن سعيد

الدكتورة سالي التركي

السيدة سارة حسن بن سعيد

السيدة سلمى راشد الراشد

السيدة سلوى عبدالرحمن الراشد

السيدة شهد عبدالرحمن عطار

السيدة عبير عبدالمحسن بن سعيد

السيدة غادة عبدالرحمن الموسى

السيدة فادية محي الدين الشواف

السيدة فاطمة عبدالرحمن الموسى

السيدة فاطمة محمد خليفة

السيدة فاطمة صالح السلوم

السيدة فريدة عبدالمحسن بن سعيد

السيدة فوزية راشد الرويشد

السيدة النه حسن بن سعيد

السيدة مشاعل ناصر المقيرن

السيدة منى عبدالمحسن بن سعيد

السيدة منيرة خالد السديري

السيدة منيرة صالح بن دوس

السيدة منيرة عبدالعزيز الشلهوب

السيدة مها محمد السويلم

السيدة نجالء ابراهيم السلطان

السيدة نوال محمد بابقي

السيدة نورة عبدالمنعم الراشد

السيدة هناء عبد اهلل الرشيد

السيدة وداد إبراهيم الحجيالن

السيدة وفاء عبداهلل الرشيد

السيد أحمد حسن بن سعيد

السيد أنس عبدالمحسن بن سعيد

السيد رياض عبدالمحسن بن سعيد

السيد سعد  عبدالعزيز بن سعيد

السيد سعود حسن بن سعيد

 السيد سلطان حسن بن سعيد

الشيخ عبد المحسن سعد بن سعيد

السيد فهد عبد المحسن بن سعيد

السيد فواز عبدالمحسن بن سعيد

السيد مصعب عبدالمحسن بن سعيد

السيد هشام عبدالمحسن بن سعيد

السيد وليد عبدالمحسن بن سعيد

العضوات واألعضاء الداعمين
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التنمية رسالتنا ، االستدامة هدفنا





مشاريعنـا
التنمويـــة
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ُنعايش



نورة ... ســـيدة أربعينيـــة، متزوجة وأم لتســـعة أبنـــاء، تعاني من 
الفقـــر المدقع، وتكافح في ســـبيل توفير لقمـــة العيش ألفراد 
أســـرتها وتلبيـــة احتياجاتهـــم فـــي ظـــل واقـــٍع قـــاس ، وبيئة 

متردية.  معيشـــية 
وأمـــام وطـــأة الفقـــر، وعجز زوجهـــا الدائـــم، وضيـــق ذات اليد، 
وتحت ســـقف مســـكٍن متهالك، كادت نـــورة أن تذهب ضحية 
لظلمة واقعها، وكاد أبناؤها أمام وحشـــة ظروفهم أن يذهبوا 
ضحية للمرض، وأن يمســـوا فريســـة سهلة للتشـــرد والضياع ...  

* جميع القصص حقيقية، تم تغير األسماء فقط حفاظً على خصوصية المستفيدات

مشاريع الدعم المادي

تخصص أموال الزكاة بنسبة 100% لدعم مشاريع الدعم  المادي
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والتموينيـــة  الغذائّيـــة  المـــواد  يقـــدم 
للمحتاجيـــن مـــن أســـر النهضـــة ، وذلك عن 
طريـــق بطاقـــات ممغنطـــة تتـــم تغذيتها 

. شـــهريً 

توفير االحتياجات األساسية
مشاريع الدعم المادي

بقيمة 150  ريال شهريً للفرد
رعوي نوعه

أكبر من 18 الفئة العمرية
أيتام، أرامل، مطلقات، 
ذوي الدخل المحدود الفئة المستهدفة

1559 فرد العدد المستهدف

1559 فرد عدد المستفيدين

الداعـــــم 



رنيـــم ... بعد أن تكّفلـــت النهضة بتوفير االحتياجات األساســـية 

ألســـرة نورة الســـيدة الجـــادة في المضـــي قدمً علـــى طريق 

توفير الحيـــاة الكريمة ألبنائهـــا وتغيير واقعهـــم نحو األفضل؛ 

عمـــدت النهضـــة كذلـــك إلـــى تبّنـــي موهبـــة رنيم ابنـــة نورة 

وتحفيـــز مهارتها فـــي صنع األثاث البســـيط، ودعـــم طموحها 

في تطويـــر حرفتهـــا، والتحّول إلى ســـيدة منتجة قـــادرة على 

تأميـــن دخل مـــادي باالعتماد علـــى ذاتها.

تغيرت حياة رنيم و أسرتها فقط بـ 1,100 ريال* شهريً ..
َمن دعم رنيم، دعم حياة أسرة
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يقوم المشروع بســـداد إيجارات، شراء منازل، 

شـــراء أجهزة كهربائّية منزليـــة وأثاث منزلي.

رعوي نوعه
أكبر من 18 الفئة العمرية

ذوي  مطلقات،  أرامل، 
المحدود الدخل  الفئة المستهدفة

157 أسرة العدد المستهدف

257 أسرة عدد المستفيدين

إسكان ومساكن
مشاريع الدعم المادي

الداعـــــم 



شـــروق ... لم تعد شـــروق أســـيرة منزلها المتهالك، وحبيســـة 
الخـــوف على أفـــراد أســـرتها من وحشـــة بيئتهم التـــي تفتقد 
ألبســـط متطلبـــات الطمأنينـــة واألمـــان. بـــل أصبح لهـــا وألفراد 
أســـرتها مســـكنهم الخاص اآلمـــن، الـــذي تعينهـــم النهضة 
علـــى دفـــع إيجـــاره. وأكثـــر مـــن ذلـــك؛ فـــإن طموح شـــروق 
لتغييـــر واقعها، وثقتهـــا المتنامية بذاتها وبقدرتهـــا على تجاوز 
الصعـــاب، كل ذلـــك أّهلها لتملك شـــقة باســـمها اعتمادًا على 
دخلهـــا المـــادي وثمرات جهدهـــا، ولتنطلـــق بذلك نحـــو رحلة 

أمًا وإشـــراقً. جديدة فـــي حياتها أكثـــر 

تغيرت حياة شروق و أسرتها فقط بـ 2,500 ريال* شهريً  ..
َمن دعم شروق، دعم حياة أسرة

شراء أجهزة كهربائية

سداد ايجاراتشراء منازل

7150

100

إسكان و مساكن لعام  2013م
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يقدم  المســـاعدات المالية الخاصة بتسديد 

الطارئة. والمســـاعدات  والمواصات،  الديون، 

رعوي نوعه
أكبر من 18 الفئة العمرية 

ذوي  مطلقات،  أرامل، 
المحدود الدخل  الفئة المستهدفة

تفـريــج كــربـــة
مشاريع الدعم المادي

الداعـــــم 



فتـــون .. التي تحمل شـــهادة الثانويـــة العامة، حالـــت تحديات 
أســـرتها المعيشـــية وضعـــف مواردهـــا الماليـــة، دون تمكينها 
مـــن تحقيـــق حلمهـــا بمواصلـــة تحصيلهـــا العلمـــي والمضي 
بدراســـتها، نتيجة عـــدم قدرتها علـــى دفع المصاريـــف الازمة 
لتنقلهـــا من وإلـــى جامعتها.  رغـــم كل تلك الصعوبـــات؛ إال أن 
كربة فتـــون لم تلبـــث أن انفرجـــت، لينتعش األمـــل من جديد 
في نفســـها وتتجـــدد الفرصة أمامها بإمكانيـــة تحقيق حلمها 
بإكمال تعليمهـــا، بعد أن أخـــذت النهضة بيدهـــا، وتكّفلت لها 

بتوفير وســـيلة مواصات مناســـبة. 

فتـــون اليوم، وعبر مشـــروع تفريـــج كربة تأخـــذ موقعها على 
مقاعد الدراســـة وتســـتعد لنيل درجة دبلوم المحاســـبة، لتضع 
قدمها بذلـــك على أولى خطوات مســـتقبلها المهنـــي، وتتهّيأ 
لتكـــون عضوًا فاعـــل في المجتمـــع، ويكون لهـــا بصماتها في 

إحـــداث التغيير المأمول لحياة أســـرتها. 

تغيرت حياة فتون و أسرتها فقط بـ 1,500 ريال* شهريً ..
َمن دعم فتون، دعم حياة أسرة

مواصات

مساعدات طارئة

تسديد ديون

1

59

280

تفريـــج الكربـــات لعـــام 2013 م
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يســـاهم المشـــروع فـــي شـــراء الســـيارات 
تمكينهـــم  بهـــدف  المســـتفيدات  ألســـر 
مواقـــع  إلـــى  والوصـــول  التنّقـــل  مـــن 
والصحّيـــة. التعليميـــة  والمنشـــآت  العمـــل 

رعوي نوعه
أكبر من 18 الفئة العمرية 

ذوي  مطلقات،  أرامل، 
المحدود الدخل  الفئة المستهدفة

شراء السيارات
مشاريع الدعم المادي

الداعـــــم 



لطيفـــة .. أرملة تبلـــغ من العمر 66 عامـــً، وأم لــــ 10 أبناء. ُعرف 
عنهـــا حرصهـــا الشـــديد علـــى تشـــجيع أبنائها علـــى مواصلة 
مســـيرتهم التعليمية، وتحفيزهم الدائم نحـــو التفوق واإلبداع 
كطريق لبناء مســـتقبل زاهـــر . فكان لها مـــا أرادت. حيث ابتعث 
ابنهـــا األكبـــر ســـامي إلكمـــال دراســـته الجامعيـــة فـــي إدارة 
األعمـــال بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، والتحق ابنهـــا الثاني 
ناصـــر عبر مشـــروع فرصـــة بالكليـــة التقنيـــة بالرياض لدراســـة 
تقنية المعلومات، فـــي حين اختار ابنها عبداهلل البدء بمســـيرته 
العمليـــة بعـــد إنهائـــه المرحلة الثانوية لمســـاعدة أســـرته في 
تحمـــل أعبـــاء المعيشـــة من خـــال العمل في إحدى شـــركات 

المقاوالت. 
وأمـــام طموح هذه األســـرة ومثابـــرة أفرادهـــا، وإصرارهم على 
تجاوز التحديـــات وتحقيـــق تطلعاتهم بمســـتقبل واعد وحياة 
هانئة، فـــإن النهضة بـــادرت إلى تقديم ســـيارة لألســـرة إلعانة 
أفرادهـــا علـــى الوصـــول إلى مواقـــع عملهم ومؤسســـاتهم 

وســـهولة.  براحة  التعليمية 

تغيرت حياة لطيفة و أسرتها فقط بـ 2,000 ريال* شهريً ..
َمن دعم لطيفة، دعم حياة أسرة
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ُجزء



حصـــة ... رغم احتضان النهضـــة لها، وما ســـّخرته من إمكانات 
لتحقيـــق االســـتقرار األســـري لهـــا وألفـــراد أســـرتها، وتمكينها 
مـــن تجاوز معضاتهـــا الماديـــة، ودعمها في تلبيـــة متطلباتها 
المعيشـــية األساســـية، إال أن جهـــود النهضة لـــم تتوقف عند 

الحّد.  هذا 
إذ أن أســـرة حصـــة مـــا زالـــت تعاني مـــن اآلثـــار النفســـية التي 
ألقت بهـــا تجربتهـــم الحياتية المريـــرة، وما خّلفتـــه من تبعات 
ســـلوكية حـــاّدة، كان آخرهـــا إقدام أحـــد األبناء علـــى محاولة 
االنتحـــار جزعً على أختـــه التي توفيـــت نتيجة عجز األســـرة عن 

توفيـــر العاج الـــازم لها جـــّراء مرض ألـــّم بها. 

مشاريع الدعم االجتماعي
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الجوانـــب  بمعالجـــة  المشـــروع  يهتـــم 
االجتماعيـــة والصحية والنفســـية والقانونية 
المحـــدود،  الدخـــل  ذوي  مـــن  لألســـر 
ومرنة  إيجابيـــة  فلســـفة  علـــى  معتمديـــن 
والتنمـــوي. التأهيلـــي  البنـــاء  اتجـــاه  فـــي 

رعوي نوعه

أكبر من  18 الفئة العمرية

ذوي  مطلقات،  أرامل، 
المحدود الدخل  الفئة المستهدفة

التأهيل االجتماعي
مشاريع الدعم االجتماعي

شركاء منفذين

مكتب حواء 
للخدمات العامة



عبيـــر .. متزوجـــة وأم لولديـــن. تتعرض عبيـــر ذات الــــ 24 ربيعً 
لعنـــف لفظي وجســـدي من قبل زوجها بشـــكل دائم وشـــبه 
يومي، ممـــا تســـبب لها بحالـــة ال وعي تطـــورت بمـــرور الوقت 

لتصـــل ذروتهـــا مع اكتئـــاب ما بعـــد الوالدة. 
النفســـية  ظروفهـــا  لصعوبـــة  عبيـــر  النهضـــة  احتضنـــت 
واالجتماعيـــة، وعملـــت علـــى تنظيم جلســـات نقـــاش مطّولة 
معهـــا لتوعيتهـــا بحقوقها الشـــرعية، وتعزيز ثقتها بنفســـها، 
وإعـــادة تأهيلهـــا نفســـيً وتوجيه النصائـــح واإلرشـــادات الازمة 
لها التـــي تدعـــم شـــخصيتها، وتعينها علـــى حماية نفســـها. 
بمضي الوقت؛ تاشـــى شـــعور الضعف وإحســـاس الفشل لدى 
عبيـــر وتمّكنت بفضـــل إرادتهـــا من التغلـــب علـــى االنهزامية 
فـــي داخلهـــا، واإلصرار علـــى حمايـــة ذاتها عبر رفض االنكســـار 

والتصـــّدي للعنف. 
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التعليـــم  بأهميـــة  المـــرأة  وتنويـــر  تبصيـــر 

ومواصلتـــه فـــي كل مجاالت الحيـــاة خاصة 

فـــي مجـــال التمكيـــن وتنميـــة المرأة.

تعليمي نوعه
أكبر من  30  الفئة العمرية 

امرأة أمية الفئة المستهدفة

العدد المستهدف 38  

عدد المستفيدين 38 

النهضة بال أمية
مشاريع الدعم االجتماعي

شركاء منفذين

إدارة تعليم الكبيرات



زهـــرة ..  التـــي وّفـــرت لهـــا النهضـــة فـــي وقت ســـابق فرصة 
عمل كمســـتخدمة في إحـــدى المدارس بما يناســـب إمكاناتها 
وعـــدم قدرتها على القـــراءة والكتابـــة، دفعها إيمانها بســـاح 
العلـــم وطموحهـــا بتغييـــر واقعها المعيشـــي، إلـــى االلتحاق 
بمراكـــز تعليـــم الكبيرات بالصـــف األول ضمن حملـــة  النهضة 

بـــال أمية . 
أبـــدت  زهرة  خـــال الدورة تفوقً دراســـيً ملحوظـــً، حيث أنهت 
جميـــع مســـتويات محـــو األمية الثـــاث بتمّيـــز وكفـــاءة عالية، 
وتمكنـــت بفضـــل مثابرتهـــا الافتـــة مـــن مواصلة مشـــوارها 
الدراســـي الذي بدأتـــه من الخطـــوة األولى، حتـــى وصلت اليوم 
إلى المرحلة األولى المتوســـطة، فيمـــا ال تخفي زهرة  طموحها 
باالســـتمرار في مســـيرتها التعليميـــة رغبة فـــي الحصول على 

درجتهـــا الجامعية فـــي التربية .

تغيرت حياة زهرة و أسرتها فقط بـ 150 ريال* 
َمن دعم زهرة، دعم حياة أسرة
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شركاء منفذين

حملة توعوية توضح أهمية الكشـــف المبكر 
عـــن ســـرطان الثـــدي تقـــدم لمســـتفيدات 
النهضـــة بالتعـــاون مع جهـــات متخصصة.

توعوي نوعه

أكبر من  30 الفئة العمرية 

السيدات الفئة المستهدفة

العدد المستهدف 150  

185 عدد المستفيدين

حملة حياتك باختيارك
مشاريع الدعم االجتماعي

اإلدارة العامة لمكافحة
 األمراض الوراثية و المزمنة



كريمـــة .. وقف خوفهـــا حائـــًا دون قيامها بالكشـــف المبكر 
عن ســـرطان الثـــدي. ورغـــم النصائـــح المتعددة التـــي وجّهتها 
صديقـــات كريمـــة لهـــا تحفيـــزًا لهـــا إلجـــراء الفحـــص، إال أن 
هاجســـها الســـلبي المســـبق تجاه نتيجة الفحـــص منعها من 

التجربة. خـــوض 
لكـــن حملة حياتك باختيـــارك كان لها وقعهـــا الخاص لدى 
كريمـــة التـــي لّبت نـــداء الحملـــة وســـارعت إلى إجـــراء فحص 
الكشـــف المبّكر، وأكثـــر من ذلك فقد حّولـــت مخاوف  كريمة 
مـــن المرض و الرافضـــة إلجراء الفحـــص، إلى داعيـــة إلى أهمية 
إجرائـــه، ومتطوعة نشـــطة مـــع جمعية زهرة لســـرطان الثدي.

تغيرت حياة كريمة و أسرتها فقط بـ 150 ريال* 
َمن دعم كريمة، دعم حياة أسرة
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لـــم  الذيـــن  لألطفـــال  تعويضـــي  برنامـــج 
األطفـــال  بريـــاض  االلتحـــاق  مـــن  يتمكنـــوا 
باكســـابها  األم  لتمكيـــن  يهـــدف  حيـــث 
يضمـــن  بمـــا  وحياتيـــة  تربويـــة  مهـــارات 
تهيئـــة طفلهـــا لالتحـــاق بالتعليـــم العام.

شركاء منفذين

تثقيفي نوعه

أكبر من  18 الفئة العمرية 

أطفال  لديهـــن  أمهات 
بعمـــر الطفولة المبكرة الفئة المستهدفة

العدد المستهدف 125  

عدد المستفيدين 117 

برنامج تثقيف األم والطفل
مشاريع الدعم االجتماعي



ســـلطانة .. مطلقة  لديهـــا أربعة أطفال، كانـــت حياتها مليئـــة بالخيبات والعثـــرات التي أورثتها 
فقـــدان األمل والرغبة في إيجاد العمل.  قســـوة الحيـــاة تلك، وما رافقها من مشـــقات دفعتها 
للقســـوة على أطفالها وحرمانهم مـــن عاطفتها وحنّوهـــا، ليكتمل ُيتمهم بفقـــدان األب من 

ناحية، وتعّطشـــهم لحنان األم مـــن ناحية أخرى. 
بعـــد فترة وجيـــزة من التحـــاق ســـلطانة ببرامج تثقيـــف األم والطفـــل التابع للنهضـــة، بدأت 
نفســـية ســـلطانة بالتغّير، واســـتيقظت روحهـــا اإليجابيـــة من جديـــد إيذانً بمرحلـــة أخرى من 

حياتهـــا عنوانها األمـــل والتفاؤل وحـــب اآلخرين. 
وما لبثت ســـلطانة أن أكملت دراســـتها الجامعية، بعد أن اســـتجمعت قواها، واستعادت ذاتها، 
وضّمت إليهـــا أبنائها، لتمنحهم مـــا فاتهم من حنـــان األم واألب. ونجحت ســـلطانة وعبر بوابة 
توظيفكـــم في الحصـــول علـــى وظيفة في شـــركة تؤمـــن لها مصـــدر دخل مائـــم لتوفير 
حيـــاة كريمة لها وألفراد أســـرتها، بـــل ودفعت بها طاقتهـــا اإليجابية للعمل علـــى تطوير ذاتها 

وإمكاناتها من خال التحاقها المســـتمر بالـــدورات التدريبية لتحســـين مكانتها. 

تغيرت حياة سلطانة و أسرتها فقط بـ 4,000 ريال* 
َمن دعم سلطانة، دعم حياة أسرة
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ُننمي



مشاريع التدريب و التوظيف

قامـــت النهضـــة بتصميـــم مشـــاريع التدريـــب والتوظيـــف 
لتطويـــر المهـــارات الذاتيـــة والمهنية للســـيدات ، مما يســـاهم 
في زيـــادة فرصتهن للحصول علـــى عمل إضافًة إلـــى الوصول 
لمســـتويات عاليـــة مـــن االحترافيـــة واإلنتاجيـــة بعـــد االلتحاق 

. ظيفة لو با

التدريـــب  النهضـــة فـــي تخطيـــط وتنفيـــذ مشـــاريع  تعتمـــد 
التطويـــري علـــى خبرتها المتميزة في دراســـة احتياجات ســـوق 
العمـــل ومن ثم تصميم الحقائـــب التدريبية باحتـــراف بناًء على 
أســـس علميـــة وعملية صحيحـــة بالتعـــاون مع شـــركائها من 
الجهات العلمية واإلشـــرافية ذات االختصـــاص ، وتلتزم النهضة 
بجـــودة األداء واالبتكار في متابعة وتقييم مخرجات المشـــاريع.
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األكاديمـــي  والتوجيـــه  لإلرشـــاد  برنامـــج 
حيث يســـعى إلـــى تقليص التعثر الدراســـي 
والتخبـــط في اختيار التخصصـــات الجامعية.

تدريبي نوعه

الفئة العمرية   15 -  18

طالبات المرحلة 
الثانوية من األسر 

التابعة للنهضة
الفئة المستهدفة

العدد المستهدف 60 

عدد المستفيدين 60 

مستقبلي
مشاريع التدريب والتوظيف

شركاء داعمين



ســـارة ... فتاة متفوقة في مدرســـتها، طموحة وبارعة. لكـــن اإلحباط من إمـــاءات غيرها باختيار 
تخصصهـــا الجامعي ورســـم طريـــق حياتها، دفعهـــا إلى التخلي عـــن حلمها، وترك المدرســـة 
قبـــل إنهـــاء مرحلتهـــا الثانويـــة. لتختار الجلـــوس في المنـــزل، والطلب إلـــى أمها التـــي أصابتها 

الصدمـــة من قرار ابنتها بمســـاعدتها فـــي تحمل أعبـــاء المنزل، وتربية أشـــقائها. 
ِحـــرص األم على مســـتقبل ابنتها دفعهـــا إلى البحث بـــكل االتجاهات عن حـــل لمصابها، فكان 
برنامـــج مســـتقبلي هو الحل، الـــذي التحقت به ســـارة لتعـــرض أزمتها بشـــفافية ووضوح أمام 
األخصائيـــات اللواتـــي لـــم يبخلـــن عليها في دراســـة حالتهـــا، وتقديـــم اإلرشـــادات الازمة لها 

ولذويهـــا، مع مراعـــاة أن يكون لها حرية تـــرك البرنامج متـــى أرادات. 
لكـــن المفاجـــأة كانت، أن البرنامـــج نجح في إقناع ســـارة بالعـــدول عن فكرتها بترك المدرســـة 
والعـــودة إلـــى مقاعدة الدراســـة، لتنهـــي مرحلتهـــا الثانوية بتفـــوق، وتمضي بإكمال دراســـتها 

الجامعيـــة في التخصـــص الذي طالمـــا رغبت بااللتحـــاق به وهـــو القانون . 
ســـارة التي تطمح اآلن إلنهـــاء دراســـتها الجامعية وإكمال دراســـاتها العليا لتدعم كل النســـاء 
وتســـاعدهن في تحطيـــم الحواجز التـــي تعرقل نجاحاتهن واختياراتهن، ليســـت ســـوى نموذج 

للعديد مـــن الفتيات اللواتـــي انضممن لبرنامج مســـتقبلي . 

تغيرت حياة سارة  و أسرتها فقط بـ 5,000 ريال* 
َمن دعم سارة، دعم مستقبل أسرة
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اللغـــة اإلنجليزية لدى  البرنامج بتقوية  يقوم 

النهضة. طالبات الثانوية العامة من أســـر 

تعليمي نوعه

الفئة العمرية   16 -  18

طالبات الثانوية 
العامة من أسر 

النهضة
الفئة المستهدفة

العدد المستهدف 40 

عدد المستفيدين 41

التدريب الصيفي للغة اإلنجليزية
مشاريع التدريب والتوظيف



اكفلهن لتعلم اللغة اإلنجليزية فقط بـ 3,000 ريال* 
َمن دعمهن، دعم مستقبل أسرة

اختبار نجاح برنامج التدريب الصيفي للغة اإلنجليزية

94 %6%

لم يجتازاجتاز
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ُيعنـــى البرنامـــج بكفالـــة طلبـــة العلـــم حيـــث 
ــط  ــاندة و الربـ ــات المسـ ــاب والطالبـ ــدم  للطـ يقـ
عاليـــة  جـــودة  ذات  موجـــودة  تعليميـــة  بمنـــح 
ـــة ) مواصـــات  باإلضافـــة إلـــى دفـــع البـــدالت المادي
و مســـتلزمات دراســـية ( التـــي ال تشـــملها المنـــح.

رعوي نوعه

الفئة العمرية   18 -  23

خريجي الثانوية 
العامة 

الفئة المستهدفة

90 العدد المستهدف

132 عدد المستفيدين

فرصة 
مشاريع التدريب والتوظيف

شركاء منفذين



اكفل طالب علم فقط بـ 2,000 ريال* شهريً ..
َمن دعمهم، دعم مستقبل أسرة
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لتدريب المســـتفيدات على مهنـــة » موظفة 
التجزئـــة  قطـــاع  مجـــاالت  فـــي  مبيعـــات« 
التســـوق. ومراكز  التجاريـــة  المحـــات  فـــي 

تدريبي نوعه

أكبر من  20 الفئة العمرية 

حامات شهادات 
الدبلوم و الثانوية 
العامة و الكفاءة 

المتوسطة

الفئة المستهدفة

60 العدد المستهدف

43 عدد المستفيدين

إعداد موظفة المبيعات
مشاريع التدريب والتوظيف

شركاء داعمين



نجـــاح .. خريجـــة الثانويـــة العامة، لم تســـتطع اســـتكمال دراســـتها الجامعية بســـبب معدلها 
المتدنـــي، فاتجهت للبحـــث عن فرصة عمـــل، لتلتحـــق ببرنامج التدريـــب التابـــع للنهضة ضمن 

مســـاق مهارات بيع المســـتلزمات النســـائية .

وبمجـــرد تخرجها من البرنامج، تمّكنـــت نجاح من الحصول على عرض وظيفـــي عبر  توظيفكم 
وذلـــك كموظفة مبيعات في إحدى متاجـــر التجزئة الكبرى. 

ورغـــم اعتراضات أســـرتها في بداية مســـيرتها العمليـــة على طبيعـــة العمل؛ إال أن إصـــرار نجاح 
وقـــوة عزيمتها ، مّكنها مـــن االرتقاء الوظيفي بســـرعة حتى وصلت اليوم إلى منصب مشـــرفة 

على موظفـــات المبيعات .

تغيرت حياة نجاح  و أسرتها فقط بـ 5,500 ريال* 
َمن دعم نجاح، دعم مستقبل أسرة
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برنامج متخصص في مجال ســـلوك وثقافة 
العمـــل حيث يتـــم التدريـــب علـــى مهارات 
التعامـــل مـــع زمـــاء العمل والتعـــرف على 
الســـلوك التنظيمي ومهارات خدمة العماء.

تدريبي نوعه

الفئة العمرية   18- 40

ذوي الدخل المحدود 
وحامات الثانوية 

العامة فما دون
الفئة المستهدفة

80 العدد المستهدف

84 عدد المستفيدين

السلوك الوظيفي
مشاريع التدريب والتوظيف

شركاء داعمين



علمهن مهارات العمل والحياة فقط بـ 7,000 ريال* 
َمن دعمهن، دعم مستقبل أسرة
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تطويـــر  علـــى  يعمـــل  تدريبـــي  مشـــروع 
واإلداريـــة  والســـلوكية  الذاتيـــة  المهـــارات 

العمـــل. لســـوق  األساســـية 

تدريبي نوعه

35 - 22 الفئة العمرية

حامات البكالوريوس 
و الدبلوم الفئة المستهدفة

140 العدد المستهدف

130 عدد المستفيدين

تطوير المهارات اإلدارية والذاتية
مشاريع التدريب والتوظيف

شركاء داعمين

فاعلة خير



منيـــرة .. مـــن هي؟ ومـــاذا تريد ؟ وأين هـــو الطريق الصحيح؟ كل تلك األســـئلة جعلتها تســـعى 
بشـــغف وجّد للبحث عـــن ذاتها. فحّبهـــا للعمل دفعها لالتحـــاق بالكثير من المؤسســـات أمًا 
فـــي العثور على موقعها المناســـب. لكن إحساســـها الدائـــم بعدم االنتمـــاء ألي منها كان وراء 

محاوالتها المتكررة لانســـحاب والبـــدء من جديد. 

إال أن الحـــد الفاصل في رحلة منيـــرة  كان عندما قررت االلتحاق بإحـــدى دورات تطوير المهارات 
اإلداريـــة والذاتيـــة التابعة للنهضـــة والتي تمكنت خالها من اكتشـــاف ذاتهـــا، وتحديد رؤيتها، 
وبناء شـــخصيتها وفق أســـس ســـليمة كفلت لها تعزيـــز قدرتها فـــي اتخاذ قراراتها المناســـبة 

ورســـم مسار مســـتقبلها بدقة ووضوح. 
التجربـــة أْثرت خبرة منيـــرة ووّجهتها لتحديد أهدافها والســـعي بجد لتحقيقهـــا والوصول إلى 
طموحاتهـــا، فـــكان أن التحقت بإحدى المؤسســـات التي وجـــدت من خالهـــا تكافؤ في فرص 
االرتقـــاء الوظيفي، وبيئـــة مهنية محّفـــزة تمكنها مـــن تحقيـــق تطلعاتها وتفعيـــل إنتاجيتها، 
بعد أن تبلـــورت قدراتهـــا، وأصبحت أكثر قـــدرة على تنظيم الوقـــت، وأعمق دراية فـــي التعامل 

مع بيئـــة العمل ومفرداتهـــا، وإدارة الضغـــوط المصاحبة لها.

تغيرت حياة منيرة و أسرتها فقط بـ 5,500 ريال* 
َمن دعم منيرة، دعم مستقبل أسرة
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ثـــاث  مـــن  مكـــون  تدريبـــي  مشـــروع 
مســـتويات فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة ، ويتـــم 
ـــتوى.  ـــد المس ـــارات تحدي ـــب اختب ـــاق حس اإللح

تدريبي نوعه

35 - 22 الفئة العمرية 

حامات البكالوريوس 
و الدبلوم الفئة المستهدفة

100 العدد المستهدف

101 عدد المستفيدين

تدريب اللغة اإلنجليزية
مشاريع التدريب والتوظيف

شركاء داعمين



منـــى.. بعد تخرجهـــا من الجامعـــة التحقت  ببرنامـــج تهيئـــة الباحثات عن عمل ليســـاعدها 
علـــى الحصـــول على الوظيفـــة المناســـبة. وقد كان لـــدورة اللغـــة اإلنجليزية التـــي التحقت بها 
منـــى األثر الكبير في تطوير مســـتوى لغتها بعـــد أن اجتيازها لمســـتويين، وتمّكنها من اإلحاطة 

وأساســـياته.  العمل  بمهارات 
وســـاهم تفاني منى ومثابرتهـــا ومواظبتها على حضور الحلقـــات التدريبية طيلة مـــدة الدورة، 
إلى جانـــب ما لقيته مـــن اهتمام وإخاص مـــن قبل المدربـــات المؤهات واللواتـــي أبدين حرص 
الفـــت علـــى تقديم مـــا يمّكـــن المتدربات مـــن اجتيـــاز صعوبـــات اللغـــة اإلنجليزية وســـط بيئة 
تعليميـــة محّفـــزة ومفعمة بالـــود والمـــرح؛ على إشـــاعة روح الحماســـة لدى منـــى وغيرها من 
الملتحقـــات بالـــدورة، للتفاعل مع إرشـــادات وتوجيهـــات المدربـــات، وتطوير مهاراتهن بشـــكل 
ملحـــوظ ومتســـارع، لتصبح منـــى أكثر ثقـــة في اســـتخدام اللغة، وقـــدرة على إلقـــاء العروض 
التقديميـــة وأداء األنشـــطة التفاعليـــة باســـتخدام اللغـــة اإلنجليزية التي شـــّكلت لهـــا مدخًا 

للحصـــول على وظيفـــة الئقة. 

تغيرت حياة منى و أسرتها فقط بـ 4,000 ريال* 
َمن دعم منى، دعم مستقبل أسرة
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تطويـــر  علـــى  يعمـــل  تدريبـــي  مشـــروع 
اســـتخدام  فـــي  االحترافيـــة  المهـــارات 
التطبيقـــات المكتبيـــة علـــى الحاســـب اآللـــي.

تدريبي نوعه
35 - 22 الفئة العمرية 

حامات البكالوريوس 
و الدبلوم

الفئة المستهدفة

80 العدد المستهدف

82 عدد المستفيدين

شركاء داعمين

تطبيقات الحاسب اآللي
مشاريع التدريب والتوظيف



خلـــود .. فتاة حديثة التخـــّرج، حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاســـبة، ورغم مســـاعيها 
الدؤوبـــة للحصول على وظيفة تناســـب تخصصها، إال أن عدم إتقانها اســـتخدام الحاســـب اآللي 
فـــي تنفيذ المهـــام المحاســـبية وتنفيـــذ العمليات الحســـابية المطولـــة واعتمادهـــا على اآللة 

الحاســـبة التقليدية عوضـــً عنه، فـــّوت عليها الحصول علـــى العديد من الفـــرص الوظيفية. 

بعـــد التحاقها بـــدورة تطبيقات الحاســـب اآللـــي، وتمّكنها مـــن توظيف تلـــك التطبيقات بما 
يدعـــم قدراتهـــا المحاســـبية و بما يناســـب المعاييـــر الحديثة لســـوق العمل، فقد انعكســـت 
المهـــارات الجديدة التي اكتســـبتها خلـــود على نحو إيجابي فـــي آلية تفكيرهـــا، ومنحها قدرة 
أوســـع إلنجـــاز وأداء مهامهـــا العملية بشـــكل أســـرع وأكثـــر دقة، حيث ســـهل عليهـــا إتقانها 

لبرنامـــج اإلكســـل المخصص للجـــداول والعمليـــات المحاســـبية الكثير من الوقـــت والجهد. 

تغيرت حياة خلود و أسرتها فقط بـ 4,000 ريال* 
َمن دعم خلود، دعم مستقبل أسرة
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توظيفكم
مشاريع التدريب والتوظيف

ُيعنـــى البرنامـــج بتوفيـــر فـــرص عمـــل للمـــرأة 
الريـــاض وتوفيـــر  الســـعودية فـــي مدينـــة 

ــل. ــوق العمـ ــة لسـ ــرية مائمـ ــوادر بشـ كـ

تدريب و توظيف نوعه

أكبر من  20 الفئة العمرية 

باحثة عن عمل 
سعودية الفئة المستهدفة

345 العدد المستهدف

256 عدد المستفيدين

1045 المرشـــحات  عـــدد 
ئـــف ظا لو

شركاء منفذين



ساعدهم في إيجاد وظيفة فقط بـ 2,600 ريال* 
َمن دعمهن، دعم مستقبل أسرة
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َنقدر



مبادرات تطوعية محتضنة

احتضنـــت النهضـــة مبـــادرات مجتمعيـــة نســـائية شـــابة 

إللهـــام وتحفيـــز ســـيدات المجتمع  من أجل رفع ســـقف 

المعاييـــر المهنية ســـواًء فـــي مجـــال التطـــوع أو العمل 

لتحقيق التنمية الشـــاملة المســـتدامة ، بمايعكس رؤيتها 

ورســـالتها في العمـــل التنمـــوي والخيري  .
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مبـــادرة مجتمعيـــة طموحـــة، بغيـــة إلهام 
وتحفيـــز ســـيدات المجتمـــع مـــن مختلـــف 
الفئـــات العمرية نحو العمـــل التطوعي الذي 
يمثل إحدى األذرع الحيويـــة لتنمية المجتمع 
والنهـــوض به، وذلـــك عبر تســـخير خبراتهن 
في  للمســـاهمة  وإمكاناتهـــن  وقدراتهـــن، 
تنفيـــذ المبـــادرات واألعمـــال التطوعية التي 

تتبناهـــا المنظمـــات المحلية غيـــر الربحية. 

تطوعي نوعه

مفتوح الفئة العمرية 

كل من يرغب في 
التطوع الفئة المستهدفة

أكثر من 250 متطوع 
ومتطوعة عدد المستفيدين

قدرة
مبادرات تطوعية محتضنة



 تمكنت قدرة من تحقيق اإلنجازات التالية : 

 مســـاندة مدرســـة : حملة جمع تبرعـــات عينية،  وفرز مســـتلزمات نظافة شـــخصية ألكثر من 
400 طالبة ابتدائية.  

   عيديـــة طفـــل : حيث تم إشـــراك 125 متطـــوع ومتطوعة لتلبيـــة أمنيات أكثر مـــن  50 طفل 
وتوصيلهـــا إلى منازلهم في شـــهر رمضـــان المبارك. 

   اليـــوم العالمـــي للمتطوعيـــن : تم االحتفـــال بحضور أكثر مـــن 100 متطوعـــة بالفعاليات 
التي ُنظمـــت احتفاًء بهذه المناســـبة. 
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المهنيـــات  للســـيدات  ربحيـــة  غيـــر  مبـــادرة 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية تهـــدف 
إلـــى تمكيـــن ودعـــم الســـيدات المهنيـــات 
ــن  ــج مـ ــق مزيـ ــن طريـ ــض عـ ــن البعـ لبعضهـ
المهنيـــة  والبرامـــج  واألنشـــطة  الخدمـــات 

التـــي ُتعنـــى بالمـــرأة العاملـــة.

تطوعي نوعه

أكبر من 18 الفئة العمرية

السيدات المهنيات الفئة المستهدفة

10 عدد الفعاليات

200 لكل فعالية متوسط عدد 
الحضور

صلة
مبادرات تطوعية محتضنة



تعمـــل صلـــة علـــى تفعيـــل مجتمـــع الســـيدات المهنيـــات فـــي جميـــع المراحـــل المهنيـــة 
مـــن  محيـــط  فـــي  النجاحـــات  ومشـــاركة  والتوجيـــه،  القيـــادة،  أدوار  تبنـــي  خـــال  مـــن 
االحترافيـــة عـــن طريـــق ربـــط العضـــوات بشـــبكة تثـــري الجوانـــب المهنيـــة، وذلك مـــن خال:

   تطوير المهارات.
   خلق فرص التعلم والنمو المهني.

   تبادل الموارد المهنية.
   إلهام جيل المستقبل من الشابات الواعدات .

   توفير برامج اإلرشاد والتوجيه المهني.
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أنشـطــــة
وفعاليات



لقاء تعريف وتعارف
القيـــادة  توجهـــات  مـــع  تماشـــيً 
الحكيمـــة لتفعيـــل دور المـــرأة فـــي 
المجتمـــع، وعلـــى ضوء صـــدور القرار 
فـــي  ســـيدة   30 بتعييـــن  الســـامي 
عضويـــة مجلـــس الشـــورى، نّظمـــت  
اســـتضافت  تعريفيً  لقـــاًء  النهضـــة 
الشـــورى  مجلـــس  عضـــوات  خالـــه 

االحتفال
باليوبيل الذهبي 
النطالقة النهضة 

برعايـــة كريمـــة مـــن صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
رئيس  نائـــب  العهد  آل ســـعود ولـــي 
الدفـــاع،  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
 14 األحـــد  يـــوم  النهضـــة  أقامـــت 
أبريـــل 2013 ، وعلـــى شـــرف صاحبـــة 

الســـعودي، بحضـــور رئيســـة النهضة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة ســـارة الفيصل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، في أول لقـــاء من نوعه 
بعـــد صـــدور قـــرار التعيين.  واســـتهدف اللقاء الـــذي أقيم تحت عنـــوان تعريف وتعـــارف في مقـــر النهضة ، التعـــرف وعن قـــرب على خبرات 
العضـــوات، وإلقاء الضوء علـــى تطلعاتهن ورؤيتهن لـــدور المرأة المأمول مـــن خال عضويتها في مجلس الشـــورى، إلى جانب مـــا تخلله اللقاء 

مـــن جلســـة نقاشـــية للـــرد علـــى استفســـارات الحضـــور. وأدارت اللقـــاء اإلعاميـــة منـــى أبو ســـليمان. 

الســـمو الملكـــي األميـــرة نـــوف بنـــت عبدالعزيز آل ســـعود احتفاليـــة نصف قرن مـــن اإلنجـــازات، وذلك بمناســـبة مـــرور 50 عامً على تأســـيس 
النهضـــة. وحضـــر الحفل عضوات مجالـــس اإلدارات والعضوات ورئيســـات الجمعيات الخيرية النســـائية في المملكة وبعض ســـيدات المجتمع.

أنشطة عامة



لجنة تواصل

أهداف اللجنة 

إقامة فعاليات خاصة بالعضوات  للتعريف برسالة ورؤية النهضة .   
استقطاب أعضاء جدد  والتواصل الفعال معهم .   

إقامة أنشطة متنوعة لتنمية الدخل دعمً النهضة .   

رئيسة اللجنة 
السيدة فوزية راشد الراشد   

 الدكتورة الجازي محمد الشبيكي

السيدة اقبال بنت حسن مال

السيدة ألمى بهاء الدين رسالن

السيدة أماني حسن النعيمي

السيدة أمل محمد بنيس

السيدة آمال جميل قطان

السيدة ثريا سعيد الغامدي

عضوات لجنة تواصل

السيدة خاتون مقباس العادل

السيدة خلود عبد الرحمن الموسى

السيدة ريم  بازر باشي

السيدة سلوى عبد الرحمن الشهراني

السيدة سناء عبد القادر صائب

السيدة شما محمد الشنيفي

السيدة عائشة مبروك الراشد

السيدة عنايات إبراهيم بن تركي

السيدة غالية فؤاد العظم

الدكتورة فاطمة محمد خليفة

السيدة فوزية راشد الرويشد

السيدة قمر محمد راضي

السيدة لطيفة ابراهيم آل عبيد

السيدة مشاعل محمد العنبر

السيدة نعيمة عبد اهلل عرب

السيدة فادية محي الدين الشواف

السيدة هدى مكو بخش
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الفطور الخيري 
بتنظيم من عضـــوات لجنة تواصـــل ، أقامت النهضة 
الفطـــور الخيري في مركز المملكـــة التجاري، بهدف 
دعـــم جهود وبرامـــج النهضة، حيث بلغـــت اإليرادات 
61,400 ريـــال، كمـــا نشـــكر الســـيدة نـــدى العتيقـــي
) الرئيســـة التنفيذيـــة لمركز وبـــرج المملكـــة ( لرعاية 

. ر لفطو ا

ليلة الشالكي
علـــى شـــرف أمهاتنـــا وجداتنـــا نظمت لجنـــة تواصل 
يـــوم الثاثاء 19 فبراير 2013، نشـــاط )تراثي – شـــعبي( 
أكات  وتقديـــم  تراثيـــة  وعـــروض  جلســـات  تخللـــه 
شـــعبية، وعـــاد ريعـــه لدعـــم النهضة، حيـــث بلغت 
إيـــرادات النشـــاط 151,200 ريـــال ، كما نشـــكر األميرة  
هالـــة آل الشـــيخ ، حرم أميـــر منطقة حائـــل لرعايتها 

. ط لنشا ا

صحتي حياتي
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للمـــرأة نظمـــت النهضة 
ســـباق المشـــي الثالـــث صحتـــي حياتـــي وذلك في 
يـــوم الخميـــس 14 مـــارس 2013 ســـباق علـــى ثاثة 
فتـــرات فـــي مضمـــار مـــدارس المملكـــة،  وبلغـــت 
اإليـــرادات 143,746 ريـــال ، كما نشـــكر الســـيدة لمى 

العقـــاد لرعايـــة النشـــاط بمبلـــغ  100,000 ريـــال . 

أنشطة لجنة تواصل



السحور الخيري 
بتنظيـــم مـــن عضـــوات لجنـــة تواصـــل، أقامـــت النهضـــة 
ـــاء  ـــوم األربع ـــى ي ـــز الملتق ـــي مرك ـــري ف ـــحور الخي الس
ــال ،  ــو 2013، والـــذي بلغـــت إيراداتـــه 49,800 ريـ 17 يوليـ
الســـحور. لرعايـــة  الملتقـــى  مركـــز  نشـــكر  كمـــا 

اليوم الوطني
نّظمـــت عضـــوات لجنـــة تواصـــل ، وبمناســـبة اليوم 
حفـــًا  الســـعودية،  العربيـــة  للمملكـــة  الوطنـــي 
للعضوات  بمقر النهضة، يـــوم الثاثاء 1 أكتوبر 2013، 
اشـــتمل على تقديم المأكوالت الشـــعبية، والفقرات 

التراثية. الغنائيـــة 

ليلة سعودية
علـــى شـــرف حـــرم أميـــر منطقـــة الريـــاض ســـمو األميرة 
الدكتورة مشـــاعل بنت محمد بن ســـعود بـــن عبدالرحمن 
آل ســـعود نظمـــت لجنة تواصل ، يوم الســـبت 14 ســـبتمبر 
2013 ، األمســـية الفلكلورية ليلة ســـعودية، والتي أقيمت 
وســـط أجـــواء تراثيـــة مميـــزة جمعـــت بيـــن عـــرض لألزياء 
الشـــعبية واألثـــواب التراثيـــة المرتبطـــة بمناطـــق مختلفة 
من المملكـــة، وحملت توقيـــع مصممة األزيـــاء المعروفة 
ليلـــى البســـام وبالتعـــاون مـــع طالبـــات جامعـــة الملك 
ســـعود. واشـــتمل الحفل كذلك على ركن خاص باألطباق 
الشـــعبية من مختلف مناطـــق المملكة، وبلغـــت اإليرادات 
181,000 ريـــال ، كما نشـــكر الشـــيخ ناصر الرشـــيد واألميرة 
موضـــي بنـــت عبد العزيـــز  بن جلـــوي لرعايتهم للنشـــاط .

67



لجنة العطاء

أهداف اللجنة 

تنمية الموارد المالية لتحقيق أهداف النهضة .   
استقطاب أعضاء جدد  والتواصل الفعال معهم .   

رئيسة اللجنة
السيدة فاطمة عبدالرحمن الموسى

السيدة الجوهرة عبد العزيز المعجل

السيدة  خلود عبد الرحمن الموسى

السيدة عبير عبدالمحسن بن سعيد

السيدة غادة عبدالرحمن الموسى

السيدة فوزية راشد الراشد

السيدة منيرة خالد السديري

السيدة  مها أحمد الكحيمي

السيدة نوال محمد الرميزان

السيدة هناء عبد اهلل الرشيد

عضوات لجنة العطاء



أنشطة لجنة العطاء

غداء تفريج كربة 
برعاية حرم خادم الحرمين الشـــريفين صاحبة الســـمو  األميرة حصة الشـــعان، نظمـــت لجنة العطاء الغـــداء الخيري في مزرعة 
الملـــك خالـــد المغترة يوم األحـــد 1 ديســـمبر 2013، وذلك بهدف دعم مشـــروع تفريج كربـــة ، وتوفير اإليـــرادات الازمة للتعامل 
مع المشـــكات والكرب التي يعنى المشـــروع بحّلها وتذليلها، حيث ســـاهمت المناســـبة في توفير ما مجموعه 2,603,000  ريااًل 
كإيرادات موجهة لصالح المشـــروع ، كما  نتوجه بالشـــكر  لصاحب الســـمو الملكي األمير فيصل بن خالد آل سعود لرعايته الغداء.
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داعمينــــا



التبرعـــات التـــي تتلقاهـــا النهضة مـــن الداعميـــن ذات تأثيـــر دائم فـــي تحقيق النمـــو االجتماعي واإلنســـاني 
واالقتصادي على حد ســـواء، فحس المســـئولية االجتماعية يعزز مفهوم وحدة المجتمع ومســـئولية الجميع 
في البنـــاء ويلبى االحتيـــاج الحقيقي لدعـــم الجهات الغيـــر ربحية ذات النفع العام فشـــكرًا لجميـــع داعمينا.

داعمينــــــا 
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القوائم 
الماليــة



القوائم المالية
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القوائم المالية



القوائم المالية

اإلرادات والتبرعات لعام 2013

المصروفات والمساعدات لعام 2013
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83

التبرعات 
النقديـــة



اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

500,000 500,000 خادم الحرمين الشريفين الملك/ 
عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 1150 001

1,826,904 97,924 1,047,205 681,775 فاعل خير 1494 002

650,000 500,000 150,000 صاحبة السمو الملكي األميرة/
البندري بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود 76 003

604,680 54,680 50,000 500,000  صاحبة السمو الملكي األميرة/
20 موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود 004

500,000 500,000 سمو األميرة/ الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز البراهيم 3014 005

500,000 500,000 589 المهندس/ راشد سعد عبدالرحمن الراشد 006

500,000 500,000 صاحب السمو الملكي األمير/
596 عبد الرحمن الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود 007

500,000 500,000 صاحبة السمو الملكي األميرة/ 
مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود 232 008

494,690 494,690 632 الشيخ/ عبد المحسن بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد 009

417,700 7,500 10,200 400,000 257  السيدة/ فوزية راشد عبد الرحمن الراشد 010

400,000 400,000 صاحبة السمو الملكي األميرة/
60 نوف بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود 011

300,000 200,000 100,000  صاحبة السمو الملكي األميرة/ 
سارة الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود 2 012

300,000 300,000 صاحب السمو الملكي األمير/ 
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود 1882 013

300,000 300,000 635 سمو األميرة/ لمياء محمد بن عبدالرحمن آل شيخ 014

295,571 295,571 السادة/ هيزر ليمتد 2891 015

263,320 263,320 2698 السادة/ متبرعين إفطار صائم 016

200,000 200,000 صاحبة السمو األميرة/ حصة بنت طراد الشعالن 4995 017

200,000 200,000 السيد/ خالد بن علي التركي 2983 018

200,000 200,000 فاعلة خير 1325 019

200,000 100,000 100,000 765 صاحبة السمو األميرة/ فهدة بنت فالح بن سلطان بن حثلين 020

149,997 149,997 السادة/ متبرعين الخدمات اإللكترونية 2582 021

130,000 50,000 80,000 261 صاحبة السمو الملكي األميرة/ الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود 022

130,000 130,000 السيدة/ هناء علي الصقير 3076 023

119,500 119,500 3065 السيدة/ موضي الصقير 024

التبرعات النقدية



اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

108,248 108,248 السادة/ متبرعين االستقطاع الشهري 2637 025

100,000 100,000 السادة /البنك العربي الوطني 32 026

100,000 100,000 صاحبة السمو الملكي األميرة/ 
الجوهرة بنت سعد بن عبد العزيز آل سعود 557 027

100,000 100,000 1150 السيد / بدر راشد سعد الراشد 028

100,000 100,000 السيد / خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز البراهيم 1893 029

100,000 100,000 108 السيدة / حياة عبد اللطيف جميل 030

100,000 100,000 1059 الشيخ / سعد محمد بن الدن 031

100,000 100,000 السيد / سليمان محمد الربيعة 1810 032

100,000 100,000 1262 الشيخ / صالح علي التركي 033

100,000 100,000 صاحبة السمو الملكي األميرة /
735 طرفة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 034

100,000 100,000 الشيخ / عبد العزيز بن عبدالرحمن العمران 1780 035

100,000 100,000 الشيخ علي عبداهلل ابراهيم الوافلي 2853 036

100,000 100,000 1585 السيدة / فوزية الجفالي 037

100,000 100,000 515 صاحبة السمو الملكي األميرة / لطيفة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود 038

100,000 100,000 السيدة / محاسن سعسع 1061 039

100,000 100,000 السيدة / منيرة عبدالرحمن المقيرن 2990 040

100,000 100,000 1234 السيدة / نجالء عبد الرحمن محمد العمران 041

100,000 100,000 1153 السيدة / هناء عبداهلل رشيد الرشيد 042

92,000 92,000 الدكتورة / هند ابراهيم الفارس 2909 043

84,000 84,000 السادة / مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية 2921 044

80,000 80,000 3068 السيدة / الجوهرة عبدالعزيز المعجل  045

80,000 80,000 السيد / عبد الملك عبداهلل الصانع 1806 046

70,000 70,000 صاحب السمو الملكي األمير/ 
202 سطام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 047

60,000 60,000 أبناء صاحب السمو الملكي األمير/ 
عبدالعزيز بن فهد بن عبداهلل بن محمد آل سعود 3000 048

60,000 50,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / 
الجوهرة بنت فيصل بن تركي العبد اهلل آل سعود 82 049
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التبرعات النقدية



اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

60,000 60,000 1771 السيدة / سلوى حمد الجاسر 050

59,500 10,000 49,500 السيدة / فاطمة عبد الرحمن الموسى 2264 051

59,000 59,000 السيد / هشام أحمد محمد طاشكندي 3030 052

50,000 50,000 2964 السيدة / اقبال حسن صباح منال 053

50,000 50,000 السادة/ مؤسسة إبراهيم بن عبد المحسن السلطان 2728 054

50,000 50,000 السيد / سعد سالم أحمد الغامدي 3024 055

50,000 50,000 السيد / سليمان صالح البسام 2212 056

50,000 50,000 السيدة / شيخة عبد اهلل إبراهيم الدغفق 549 057

50,000 50,000 صاحب السمو الملكي األمير / خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن آل سعود 2706 058

50,000 50,000 السيد / عبد اهلل بن سعد الراشد 163 059

50,000 50,000 1602 صاحبة السمو الملكي األميرة / لطيفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود 060

50,000 50,000 السيد / ماجد إبراهيم عبد العزيز البراهيم  841 061

50,000 50,000 2948 السيدة / منال محمد منصور الرميح 062

50,000 50,000 2971 السيدة / منى محمد منصور الرميح 063

50,000 50,000 السيدة / منيرة محمد الرميح 2949 064

50,000 50,000 2970 السيدة / مي محمد منصور الرميح 065

50,000 50,000 السادة / ورثة صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة بنت عبدالعزيز آل سعود 2862 066

41,000 41,000 السيد / محمد أحمد عبداهلل باشيبه 3042 067

40,000 40,000 السادة / أوالد األمير نواف بن محمد بن عبداهلل  2986 068

40,000 40,000 سمو األميرة / عايدة محمد فستق 426 069

40,000 40,000  صاحبة السمو الملكي األميرة /
224 نوف بنت فيصل بن تركي العبد اهلل آل سعود 070

37,500 37,500 السيد / عبدالمحسن فهد إبراهيم المقيل 2955 071

30,000 30,000 980 صاحبة السمو الملكي األميرة / جواهر بنت نايف بن عبد العزيز آل سعود 072

30,000 30,000 السيدة / رجاء بشير عثمان هاشم 220 073

30,000 20,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / 
سارة بنت سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 474 074

التبرعات النقدية



اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

30,000 30,000 صاحبة السمو الملكي األميرة /
سارة بنت محمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن آل سعود 1579 075

30,000 30,000 صاحب السمو الملكي األمير /
3008 تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 076

30,000 30,000 السيد / علي إبراهيم محمد الربيشي 305 077

30,000 30,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / 
لطيفة بنت سلطان بن عبد العزيز آ ل سعود 491 078

30,000 30,000 176 الشيخ / محمد بن صالح العذل 079

30,000 30,000 سمو األميرة / منيرة بنت تركي بن أحمد السديري 1359 080

30,000 30,000 1592 السيدة / نجالء ابراهيم عبد المحسن السلطان 081

27,076 27,076 السادة / البنك السعودي الهولندي 2255 082

25,500 25,500 السيد / باسل محمد سعود القضيب 1275 083

25,000 25,000 سمو األميرة / الجوهرة عبدالرحمن آل الشيخ 1681 084

25,000 25,000 السيد / أيمن عامر 3041 085

25,000 25,000 صاحب السمو الملكي األمير/  سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 39 086

25,000 25,000 السيد / عبد العزيز بن علي الشويعر 225 087

25,000 25,000 السيدة / نورة بنت محمد حسين الموسى 857 088

23,610 23,610 السيد/  أحمد عباس أحمد فاضل 3023 089

20,343 20,343 2727 السادة / متبرعين زكاة فطر 090

20,000 20,000 السادة / أبناء األمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز 3004 091

20,000 20,000 السيد / أحمد إبراهيم البحيري 870 092

20,000 20,000 126  السادة / الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 093

20,000 20,000 صاحبة السمو الملكي األميرة /
2845 العنود بنت تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود 094

20,000 20,000 السيد / أمين محمد أمين شاكر 2846 095

20,000 20,000 2997 السيد / بدر محمد السلمان  096

20,000 20,000 2961 السيدة / بسمة محمد عبدالعزيز العنقري 097

20,000 20,000 السيد / جواد محمد الدخيل 2952 098

20,000 20,000 151 السيد / حمزة بهي الدين الخولي 099
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اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

20,000 20,000 116 السيد /  خالد بن مساعد السيف 100

20,000 20,000 3005 السيد سامي محمد أياز 101

20,000 20,000 السادة / شركة عبد اهلل محمد بن سعيدان وأوالده العقارية 2096 102

20,000 20,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 1063 103

20,000 20,000 171 السيد / عبد اهلل سالم سعيد باحمدان 104

20,000 20,000 175 السيد / عبد المحسن بن عبد الرحمن المحيسن 105

20,000 20,000 السيد / عبد العزيز بن سلطان بن جبر 2844 106

20,000 20,000 السيد / عبدالعزيز بن عبداهلل العبد العزيز 1959 107

20,000 20,000 سمو األميرة / فهدة بنت تركي أحمد السديري 626 108

20,000 10,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود 281 109

20,000 20,000 السادة / مؤسسة بازار للتجارة  3082 110

20,000 20,000 397 السيدة / موضي إبراهيم عبد العزيز البراهيم 111

20,000 20,000 السيد / نايف الفهادي 2993 112

20,000 20,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / نوف بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود 284 113

19,000 19,000 السيدة / عبير عبد الرحمن حسن العمران 1249 114

18,500 18,500 1056 السيدة / زهرة إبراهيم السلطان 115

17,000 17,000 السيدة / نايله محمد 2933 116

16,500 16,500 السيدة / سهى عيسى السبيتان 2122 117

15,500 15,500 السيدة / خلود عبد الرحمن محمد الموسى 661 118

15,000 15,000 السيد / أحمد جواد محمد علمدار 128 119

15,000 15,000 السادة / شركة افاق الحكمة للتنمية المحدودة 2841 120

15,000 15,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / 
عبير بنت فيصل بن تركي العبداهلل آل سعود 245 121

15,000 15,000 السيدة / النا بن سعيد 3031 122

15,000 15,000  صاحبة السمو الملكي األميرة / 
لولوة بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود 1264 123

15,000 15,000 السيد / محمد بجاد حيالن المرشدي العتيبي 3050 124

التبرعات النقدية



اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

15,000 15,000 السيد / محمد سعيد اليزيدي 3037 125

15,000 15,000 السيد / يوسف صالح الراجحي 2984 126

13,113 13,113 السيد / خالد حسن عبدالحفيظ سمان 485 127

13,000 3,000 10,000 السيدة / عبير بنت عبدالمحسن بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد 1552 128

12,500 12,500 السيد / علي عبدالوهاب الخضيري 2866 129

12,300 12,300 السيد / تحسين حسن عسيري 3074 130

10,333 10,333 السيد / فيصل محمد المطلق 2972 131

10,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / الجوهرة بن سعود بن عبداهلل آل سعود 2922 132

10,000 10,000 السيد / جبرين محمد إبراهيم جبرين 3018 133

10,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / جواهر بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود 267 134

10,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة /
501 جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 135

10,000 10,000 3054 السيدة / حياة سلمان غرام الميموني 136

10,000 10,000 السيد / رائد مساعد خالد السديري 3034 137

10,000 10,000 السادة / سليمان و عبداهلل و محمد الحماد  2982 138

10,000 10,000 السادة / شركة كودو للتغذية و اإلعاشة 837 139

10,000 10,000 السيد / عبداإلله محمد صالح كعكي 335 140

10,000 10,000 السيد / عبداهلل حسن 3011 141

10,000 10,000 السيد / علي حسين بن حمران 868 142

10,000 10,000 السيد / فهد بن محمد بن صالح العذل 979 143

10,000 10,000 صاحب السمو الملكي األمير/  فيصل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود 285 144

10,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة/ 
لطيفة بنت عبد الرحمن بن عبداهلل الفيصل آل سعود 1700 145

10,000 10,000 790 صاحبة السمو الملكي األميرة / لولوة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود 146

10,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / لولوة بنت سلطان بن عبد العزيز آ ل سعود 489 147

10,000 10,000 السيدة / ليلى حمد الحمودي 1788 148

10,000 10,000 السيدة / لينا سليمان بابان  339 149
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اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

10,000 10,000 السيد / محمد عبد الرحمن عثمان الفريح 96 150

10,000 10,000 صاحب السمو الملكي األمير / 
محمد بن نواف بن محمد بن عبداهلل آل سعود 2966 151

10,000 10,000 2262 السيدة / مرام بهاء الدين خاشقجي 152

10,000 10,000 السيدة / مريم أحمد يوسف زينل علي رضا 328 153

10,000 10,000 السيدة / نوال محمد عمر بابقي 158 154

10,000 10,000 صاحبة السمو الملكي األميرة /
نوف بنت سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 495 155

10,000 10,000 السيدة / هيا محمد سعد المهنا 1802 156

9,000 9,000 صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة / دنــى بنــت فيصــل بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن 
عبدالرحمــن آل ســعود 3002 157

8,000 8,000 السيد / أحمد محمد مقداد 2717 158

8,000 8,000 السيدة / عزة كنه 1953 159

7,700 1,000 6,700 2581 السيدة / أروى عبداهلل أحمد األفندي 160

7,000 7,000 السيد/ عبداللطيف محمد ابراهيم العبداللطيف 2833 161

6,200 2,500 3,700 السيدة / هيفاء عدنان العيسى  2963 162

6,130 6,130 السيدة / رشا خالد التركي 2851 163

6,000 6,000 السيد/ عبدالمحسن عبد العزيز اليحيى 1077 164

5,000 5,000 السيد / إبراهيم الداوود 630 165

5,000 5,000 السادة / أبناء األميرة حصة بنت خالد السديري 3003 166

5,000 5,000 األميرة / موضي محمد النمر  3062 167

5,000 5,000 المرحوم / خالد تركي السديري 3001 168

5,000 5,000 1550 السيدة / ألمى بهاء الدين رفيق رسالن 169

5,000 5,000  صاحبة السمو الملكي األميرة /
جواهر بنت فهد بن عبد اهلل بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود 649 170

5,000 5,000 صاحبة السمو األميرة / حصة بنت خالد بن تركي السديري 1075 171

5,000 5,000 السيدة / خديجة عبدالغفور محمد صديق 2874 172

5,000 5,000 د/ ثريا عبيد 3064 173

5,000 5,000 1629 السيدة / دالل حسن غنام العجمي 174

التبرعات النقدية



اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

5,000 5,000 السيدة / رجاء الربيعه  3007 175

5,000 5,000 2926 السيد / سليمان ضحيان الضحيان 176

5,000 5,000 السيدة / سميحة أحمد عبد العزيز كامل 1444 177

5,000 5,000 السادة / شركة مؤسسة العيسائي للتجارة 222 178

5,000 5,000 السيد / عبد الرحمن محمد السدحان 833 179

5,000 5,000 السيد / عدنان بغدادي 2008 180

5,000 5,000 السيدة / عفاف عبداهلل عبدالرحمن بن خثالن 3017 181

5,000 5,000 السيد / علي عبداهلل طالب الخضيري 2989 182

5,000 5,000 سمو األميرة / عواطف بنت عبد اهلل بن عبد الرحمن آل الشيخ 804 183

5,000 5,000 السيد / فهد عبد الرحمن عبد العزيز الثنيان 280 184

5,000 5,000 السيد / محمد السابق 2999 185

5,000 5,000 السيد / مصطفى طالل عبدالرحمن الصبان 2954 186

5,000 5,000 السيد / مطلق صالح مطلق الحناكي 1899 187

5,000 5,000 السيدة / نوف عبدالرحمن العجالن 3022 188

5,000 5,000 السيدة / هند محمد قيروان 3032 189

4,000 4,000 السيد / عيضه بن سعيد عمر مخاشن 1276 190

4,000 4,000 السيدة / فاطمة سعيد صالح الدباغ 1086 191

4,000 4,000 السيد / محمد عمر ناصر الضويان 279 192

4,000 4,000 السيدة / نجود صاطي نور العتيبي 2953 193

3,300 3,300 السيدة / أمل محمد السابق 2023 194

3,190 3,190 السيد / عطا الرحمن محمد عارف محمد 3013 195

3,000 3,000 السيد / إبراهيم محمد المالك 196 196

3,000 3,000 السيد / أحمد بكر عبداهلل باحويرث 1914 197

3,000 3,000 صاحبة السمو الملكي األميرة / العنود بن عبد الرحمن آل سعود 2174 198

3,000 3,000 السيدة / خالصة فيصل المحمد الهويدي 1162 199

3,000 3,000 السيد / سعيد حامد جمعان بن جمعان 291 200
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اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
المتبرع التسلسل

3,000 3,000 السيد / طالب عبدالوهاب الخضيري 3057 201

3,000 3,000 السيد / عادل إبراهيم صالح مالئكه 3010 202

3,000 3,000 السيدة / فاطمة صالح جاسر القبيسي  3029 203

3,000 3,000 السيدة / ناهد التونسي 2985 204

2,500 2,500 السادة / شركة عبد اهلل سعيد بقشان وإخوانه 44 205

2,310 2,310 السادة / بندر رفاعي علي الدغيلبي 3012 206

2,000 2,000 السيدة / االء يوسف مرزا 2867 207

2,000 2,000 صاحبة السمو الملكي األميرة /
274 البندري بنت سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود 208

2,000 2,000 السيدة /سارة عبداهلل سعد البلوشي 2889 209

2,000 2,000 السيد / سليمان القبالن 2994 210

2,000 2,000 السادة / شركة يوسف كانو 125 211

2,000 2,000 السيد / عبداهلل فهد الشبرمي 2767 212

2,000 2,000 السيد / فواز هاشم رضوان 2166 213

2,000 2,000 2244 السيدة / مريم ابراهيم علي الميمان 214

2,000 2,000 السيدة / نورة حسين العساف 1298 215

2,000 2,000 السيدة / نورة عبداهلل الحسين 2936 216

1,200 1,200 السادة / الشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم )بترومين( 180 217

1,000 1,000 السيد /  إبراهيم عبدالعزيز عبداهلل السعد 3033 218

1,000 1,000 السيدة / تمارا الجندي 2919 219

1,000 1,000 السيد / خالد مطلق شافي القحطاني 2714 220

1,000 1,000 819 صاحب السمو الملكي األمير / فيصل بن فرحان الفيصل آل سعود 221

1,000 1,000 السيد / فيصل فهد جريس العتيبي 3025 222

1,000 1,000 السيدة / لمياء عبد السالم 2943 223

1,000 1,000 السيدة / مشاعل محمد السليمان العنبر 260 224

1,000 1,000 السيد / ممدوح بن حجاب بن طردي الحبردي العتيبي 3035 225
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اإلجمالي مشروط نقدي زكاة األســـــــــم رقم 
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1,000 1,000 السيدة / ندى النهدي 2275 226

1,000 1,000 السيدة / هبة عبدالعزيز الزامل  2932 227

1,000 1,000 السيد / يزيد يحيى آل عائض 2991 228

740 740 السيدة / مستورة المشيخي  2958 229

600 600 السيد / لؤي يحيى آل عائض 2992 230

500 500 السيدة / ريم عبدالفتاح المحروق 2987 231

500 500 السيدة / شاهة الذويب* 1913 232

500 500 السيدة / كاميران ميرزا 2920 233

500 500 السيدة / ندى العتيقي 3016 234

500 500 السيدة / نورة محمد عمر الشريف 3015 235

300 300 السيدة / ليلى حموضه 2988 236

250 250 السيدة / شما محمد يوسف الشنيفي 86 237

250 250 السيدة / لطيفة سلمان السديري 2995 238

100 100 السيدة / فلك السعدي 3049 239

14,867,154 3,551,348 2,671,140 8,644,667 اإلجمالي الكلي بالريال السعودي
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SA 33 4000 0000 0015 0780 0401 زكاة
SA 81 4000 0000 0015 0780 0410 تبرعات

SA 07 2000 0002 0914 9100 9953 زكاة
SA 58 2000 0002 0914 9300 9951 تبرعات

SA 02 3040 0108 0004 5100 0018 زكاة
SA 02 3040 0108 0004 5100 0025 تبرعات

SA 86 1000 0020 5233 0200 0100 زكاة
SA 52 1000 0020 5233 0300 0200 تبرعات

SA 56 5500 0000 0518 8010 0121 زكاة
SA 56 5500 0000 0518 8010 0218 تبرعات

SA 68 4500 0000 0180 3391 0001 زكاة
SA 41 4500 0000 0180 3391 0002 تبرعات

SA 33 6000 0000 0161 0334 4001 تبرعات

يمكنكم دعم مشاريع النهضة عبر أحد الوسائل التالية :

  التحويل أو اإليداع البنكي إلى أحد الحسابات البنكية والخاصة بالتبرعات والزكاة.

*يفضل استخدام حساب البنك السعودي الفرنسي للتبرعات  وحساب البنك العربي الوطني للزكاة.

أرقام الحسابات

ادعمونــــــا



  التبرع مباشرة :

التبرع مباشرة بالمقر الرئيسي لجمعية النهضة النسائية الخيرية على العنوان التالي :

شارع العبيلة - حي السليمانية - الرياض 
ص.ب 7 الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 

هاتف : 29 00 465 11 966+ فاكس : 23 91 465 11 966+
والمسجلة بوازارة الشؤون االجتماعية برقم 2

  خدمات سداد : 

عن طريق السداد في موقع الخير الشامل www.gg.otg.sa  التابع لوزارة الشؤون االجتماعية. 

  الخدمات اإللكترونية لعمالء بنك الرياض :
- خدمة الهاتف المصرفي.

- الصراف اآللي.
- شبكة اإلنترنت.

  رسالة قصيرة : 

عن طريق إرسال رسالة لشركة االتصات السعودية كالتالي : 
- إرسال رسالة فارغة إلى الرقم 806650  للتبرع بقيمة 10 ريال.

- إرسال رسالة برقم 1 إلى الرقم 806650 للتبرع الشهري بقيمة 12 ريال.

*حسابات وميزانيات النهضة تخضع لرقابة ومراجعة دقيقة ربع سنوية من قبل مكتب محاسبون ومراجعون قانونيون .
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