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من هـي النهضة؟
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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
صاحبة السمو الملكي األمرية مويض بنت خالد

الحمد لله الذي أتم علينا عام آخر من النهضة والتمكني لدعم المرأة وتفعيل دورها في المجتمع  
 تطوي النهضة اليوم صفحة من اإلنجازات العظيمة لتكمل بها عامها التاسع والخمسون واليت حققتها بجهود جميع منسوبيها وأعضاءها

ورشكاءها. 
 العامني خلف هذه اإلنجازات تحديات شهدتها النهضة بشكل خاص والقطاع الثالث بشكل عام منها انطالق المنصات الوطنية للتربعات في بداية

 الماضية واليت بدورها أثرت عىل الدعم المادي المعتاد عليه لتشغيل الربامج والمشاريع، وبحمد هللا اآلن وبمطلع العام الحايل أصبحت هذه
المنصات أحد األذرع الداعمة لتمويل الجمعيات الخريية.  

   وال يخفى عىل الجميع جائحة كورونا وأثرها عىل استمرارية برامج الجمعية مما الزمنا بتمديد الخطة االسرتاتيجية لألعوام 2017- 2020 عام
 إضافي لتنتهي بعام 2021. وحفاظُا عىل نجاح النهضة وعملها تم إطالق الخطة االسرتاتيجية لألعوام 2022-2025 متمثلة باألهداف

االسرتاتيجية التالية:  
1- تحقيق تصور إيجابي تجاه إنجازات المرأة وقدراتها. 

2- تمكني المرأة لتصبح صانعة قرار فعالة. 
3- النهوض بالمرأة لتحقيق االستقالل المايل. 

4- إيجاد رواد التغيري عىل المستوى المؤسيس والمجتمعي. 
5- متابعة سياسات المرأة والتوصية بها، حسب الرضورة، لتحقيق التوازن بني الجنسني. 

 ختامًا، نيابة عن المؤسس والرئيس األعىل سمو األمرية سارة الفيصل ال يسعدني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل شخص آمن برسالة النهضة
وسعى في تحقيقها. 
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من هي النهضة؟
النهضة منظمة نسائية غري ربحية تأسست عام 1962م تعمل عىل 
تأهيل المرأة السعودية اقتصادًيا واجتماعًيا وذلك بتنفيذ عدد من 

المشاريع والربامج التنموية الهادفة، فنحن نمكن المرأة لنهضة 
الوطن.

بدايتنا جهود تطوعية لخدمة المجتمع ثم تطورنا لنصبح مؤسسة ذات 
طابع ثقافي واجتماعي لتمكني المرأة، معتمدين بذلك عىل مبدأ 

التنمية كرسالة سامية واالستدامة فيها كهدف ثابت.

رؤيتنا
أن تكون المرأة رشيك فّعال في

 تنمية المجتمع السعودي.

رسالتنا

نعمل لضمان بيئة مجتمعية تعزت 
 بمشاركة المرأة، وتحفظ كرامتها، 

ونبين قدراتها لتصل لمواقع قيادية.

كيف بدأت النهضة؟
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image

مبادئنا التوجيهية
01  استهداف احتياجات المرأة الغري مستوفاة.

02  الجودة والشفافية واألمانة.
03  االعتماد عىل الدراسات والرباهني لبناء المشاريع.

04  الديناميكية والتطوير المستمر.
05  التعاون مع الجهات الداعمة لتحقيق أهداف النهضة االسرتاتيجية.

منهجيتنا

نبادر بتلمس احتياجات المجتمع ودراسة العوائق اليت تحد 
التنمية المستدامة للمرأة.

نصمم ونخطط مشاريعنا التنموية، ووضع خطة عمل مدروسة 
إليجاد الحلول المناسبة.

نتابع ونقيم مخرجات المشاريع لقياس األداء والتأكد من تحقيق 
األهداف في تمكينها اجتماعًيا واقتصادًيا وقانونًيا.

التحسني والتطوير المستمر لرفع مستوى أثر المشاريع 
عىل

األفراد والمجتمع.
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مسريتنا

1962 نادي 
فتيات الجزيرة

1967 إطالق برنامج الدعم 
المادي والتوجيه االجتماعي

1968 الحضانة 
اإليوائية

1976 إنشاء أول مكتبة 
نسائية في مدينة الرياض

1981 مشغل النهضة 
للتأهيل المهين

1987 مركز التعليم 
الخاص لمتالزمة داون

1990 إطالق برنامج 
التأهيل المهين و التوظيف

2008 الحمالت 
التوعوية

         2011 بدء 
مرشوع مستقبيل

2012 احتضان 
مرشوع صلة

2013 إطالق 
مرشوع فرصة

2015 حملة إنتخابات 
المجالس البلدية

2017 تأسيس مركز 
النهضة لألبحاث

2020 قيادة 
#مجموعة_المرأة_العرشين

الحوارات الوطنية

1963 الرتخيص 
بسجل رقم 2

2019 الصفة االستشارية 
كمنظمة غري حكومية

تأسيس إدارة كسب التأييد
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مجلس اإلدارة

صاحبة السمو الملكي األمرية سارة الفيصل
المؤسس والرئيس األعىل

صاحبة السمو الملكي األمرية مويض بنت خالد بن 
عبد العزيز

رئيسة مجلس اإلدارة

السيدة فوزية راشد عبد الرحمن الراشد
نائبة الرئيسة

السيدة لولوة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الحمدان
أمينة الصندوق

السيدة عبري عبد المحنس سعد بن سعيد
عضوة مجلس إدارة

السيدة فاطمة عبد الرحمن محمد الموىس
عضوة مجلس إدارة

السيدة منرية إبراهيم عبد العزيز الطوق
عضوة مجلس إدارة

السيدة هناء عبد هللا رشيد الرشيد
عضوة مجلس إدارة

الدكتور  ياسمني أحمد إبراهيم التويجري
عضوة مجلس إدارة

الدكتورة ثريا بنت أحمد بن عبيد
عضوة مجلس إدارة

السيدة عبري بنت عبداإلله بن محمد كعكي
عضوة مجلس إدارة

السيدة حصة صالح سليمان الشعييب
عضوة مجلس إدارة
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 الهيكل التنظيمي

 رشا خالد الرتكي

الهنوف تركي العومي

إيناس أبو حجريرشا خالد الرتكي  ياد السديريرشا خالد الرتكي  سلمى راشد الراشدجواهر ز

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

المديرة التنفيذية

المستشار 
القانوني

مديرة مكتب اإلدارة العليا 

مديرة إدارة الربامج 
التنموية بالتكليف

مديرة إدارة الرشاكات 
اإلسرتاتيجية بالتكليف 

مديرة مركز 
النهضة لألبحاث

مديرة إدارة 
كسب التأييد

 مستشارة إدارة الشؤون
المالية واإلدارية
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 أهداف التنمية المستدامة
ورؤية 2030

تبذل النهضة جهود كبرية لتقديم خدمات متمزية لتحول رؤيتها 
وأهدافها االسرتاتيجية المتمثلة في تمكني المرأة بصورة 

مستدامة إىل واقع حيث تعمل تماشيًا مع أهداف تنموية 
مستديمة دولية ومحلية.

تعد أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة بمثابة مخطط 
عالمي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وهي عبارة عن سبعة 
عرش هدفًا تخاطب التحديات العالمية اليت تواجهها كمكافحة 

الفقر وعدم المساواة والتدهور البييئ من جهة وتحقيق االزدهار 
والسالم والعدالة من جهة أخرى. أما عىل الصعيد المحيل فإن 
رؤية المملكة 2030 تعمل وفق ركائز تؤدي إىل مجتمع حيوي، 

اقتصاد مزهر ووطن طموح.

 رؤية 2030 وما يتوافق
منها مع مشاريع النهضة

 أهداف التنمية المستدامة وما
يتوافق منها مع مشاريع النهضة

تخفيض معدل البطالة من 11.6% إىل %7.

رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إىل %30.

رفع نسبة مدخرات األرس من إجمايل دخلها من 6 %  إىل 10%.

رفع مساهمة القطاع غري الربحي في إجمايل الناتج 

المحيل

من أقل من 1% إىل %5. 
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مجاالت عملنا
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حمالت تعريفية و توعوية

برنامج الدعم المادي واالجتماعي

برنامج تنمية القدرات

برنامج التأهيل المهين

مجال تنموي ميداني

معًا
نداء

أمان
تفريج

ناقل
ثابر

تقين
خزنة

حقوقي
همة

 مرشوع التوعية
 والتثقيف لألم

 والطفل

مستقبيل
فرصة

ثابر

مجال بحيث تحلييل

خزنة
 سنرشي – منصة التعلم الرقمي المدعوم

بالذكاء االصطناعي
 تقييم أثر تكلفة التنقل عىل الوصول للعمل

مجال كسب التأييد

  المشاركة في الملتقيات الدولية

ويبينار #قد_الثقة
ورشة عمل حول اتفاقية القضاء عىل 

جميع أنواع التميزي ضد المرأة: 
الحوار التشاوري الوطين لمناقشة 
مسودة البيان الختامي لمجموعة 

تواصل المرأة العرشين للعام 2021

 يوم المرأة العالمي #اختار_التمكني
حملة 16 يوم للقضاء عىل العنف ضد 

المرأة بالتعاون مع مجلس شؤون األرسة.
 

تمثيل وفد المملكة في قمة مجموعة 
المرأة العرشين 2021 في إيطاليا 

مجاالت عملنا

تكافؤ – مبادرة  تكافؤ الفرص
التحرش في النقل التشاركي

مشاريع اقتصادية واجتماعية

مراجعة و تنظيم البيانات

مشاريع  قياس األثر

  المشاركة في الملتقيات المحلية

 مرشوع تهيئة و تطوير قاعدة البيانات
المحصلة من برامج النهضة

https://www.alnahda.org/programs/
https://www.alnahda.org/research_center/
https://www.alnahda.org/advocacy/
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01

02

03

برنامج الدعم المادي واالجتماعي

برنامج تنمية القدرات

برنامج التأهيل المهين

 

مجال تنموي
ميداني
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الفئة المستهدفة
المطلقة، المهجورة (لديها قضية في المحكمة)، األرملة 

           (أبناؤها فوق نس 18 سنة)، المزتوجة، أرسة السجني، 
عزباء مع أرستها .

عدد المشاريع: 6

برنامج الدعم المادي
والتوجيه االجتماعي

مجال تنموي ميداني
  

01

مجموعة مشاريع تنتهج فيها النهضة أسلوب العمل التنموي 
مبتدئة في مبادرتها في تحديد احتياجات المستفيدة اليت تعاني 

من الفقر    هي وأفراد أرستها ووضع خطة التدخل المهين 
لتوفري كافة احتياجاتها األساسية لرفع معيشتها لتفعيل برنامج 

التحول الوطين 2020 والذي يركز عىل رفع أعداد المستغنني 
عن المعاش الضماني، والمساهمة في تفعيل رؤية المملكة 
2030 والعمل عىل رفع مدخرات األرس من إجمايل دخلها، يتم 

الرصف في هذا المرشوع من أموال الصدقات والزكاة 
والتربعات اليت تتلقاها النهضة.

كما تعمل المشاريع عىل تمكني المستفيدات من التغلب عىل 
المشكالت األرسية والتعليمية واألخالقية والسلوكية والصحية 

والقانونية اليت تعيق دورها تجاه أرستها وبالتايل تحد من 
مشاركتها   في التنمية االجتماعية.
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مرشوع نداء
 توفري كافة االحتياجات األساسية من مواد غذائية

 تموينية ومالبس باإلضافة إىل المنتجات
 االستهالكية األخرى عن طريق بطاقة رشاء

ممغنطة يتم تغذيتها آليًا في كل شهر.

المستفيدين
المطلقة، المهجورة (لديها قضية في المحكمة)، 

األرملة (ابناؤها فوق نس 18 سنة) ، المزتوجة، 
أرسة السجني ، عزباء مع أرستها.

زكاة الفطرالتغذية الشهرية

فرد

كسوة العيد

فرد
340

كسوة الشتاء

فرد

فرد

أرسة أرسة

أرسةأرسة

تفطري صائم 

مجال تنموي ميداني
برنامج الدعم المادي والتوجيه االجتماعي

  

01
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مرشوع أمان
 تأمني مسكن آمن ومريح للمساهمة في تحسني

 المستوى المعييش للمستفيدة وأفراد أرستها من
 خالل تقديم خدمات دفع اإليجار وترميم المنازل

  المتهالكة وتوفري المستلزمات مثل األجهزة
الكهربائية واألثاث حسب االحتياج.

32
تحسني المسكن

أرسة
156

 تسديد اإليجار 

أرسة
2

ترميم المنازل 

أرسة

154
رشاء أجهزة 

كهربائية

أرسة
 1 

المساهمة 
في رشاء مزنل

أرسة

مجال تنموي ميداني
برنامج الدعم المادي والتوجيه االجتماعي

  

02
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مرشوع تفريج
20

تسديد الديون

29
مساعدات طارئة

فرد

106
مساعدات طبية

فرد
2

مساعدات  تعليمية

فرد

فرد

كفالة أرسة رسوم إقامة

            خدمات 
 قانونية 

2
فرد

5
فرد

مجال تنموي ميداني
برنامج الدعم المادي والتوجيه االجتماعي

  

03

تقديم المساعدات المالية للمستفيدة 
لتوفري احتياجاتها الرضورية كالعالج 

والمستلزمات الطبية والمواصالت وغريها، 
باإلضافة إىل تقديم المساعدة لها في حال 
تعرضها ألزمة مالية من خالل تسديد الديون 

المثبتة.
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مرشوع ناقل

172

توفري مبلغ 
المواصالت

أرسة
17

رشاء سيارات

فرد

تدريب القيادة

17
فرد

مجال تنموي ميداني
برنامج الدعم المادي والتوجيه االجتماعي

  

رشاء السيارات لعائلة المستفيدة مما 
يمكنها من التنقل داخل وخارج المدينة 

للوصول إىل مواقع العمل أو المنشآت 
الصحية أو التعليمية وغريها باإلضافة إىل 

دفع قيمة المواصالت.

04
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128
تسجيل أرس جديدة 

لعام 2021

31
 مرشوع انطالقة 

(برامج تأهيلية للمعنفني)

فرد

ارشاد أرسي

أرسة

121
ارشاد نفيس

141

    تدريب طالبات 
الخدمة االجتماعية

جلسة

145

ارشاد مهين

جلسة

جلسة

110
ارشاد تعليمي

44
ارشاد قانوني

جلسة

6

ارشاد صحي

طالبة

جلسة

           اإلرشاد 
االجتماعي

مرشوع معًا

166
جلسة

مجال تنموي ميداني
برنامج الدعم المادي والتوجيه االجتماعي

  

 لتدخالت مهنية لحل المشاكل األرسية،
 التعليمية، النفسية، االجتماعية، القانونية

 والصحية وإقامة لقاءات وأنشطة مثل:
 حلقات النقاش، المقابالت الفردية ومقابالت

لكافة أفراد األرسة

05
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برنامج تنمية القدرات

برنامج التأهيل المهين
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مجال تنموي
ميداني
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عدد المشاريع: 4

مجال تنموي ميداني
  

برنامج تنمية القدرات
يقدم برنامج تنمية القدرات مشاريع ودورات تدريبية 
ولقاءات توعوية ذات جودة عالية تهدف إىل تطوير 

قدرات ومهارات المرأة واألرسة وبالتايل تمكينها 
اقتصاديًا واجتماعيًا.

02
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مرشوع خزنة

مجال تنموي ميداني
برنامج تنمية القدرات

  

متدربة

اإلنجازات

6128
متدرب/ة من أصل 

المستهدف 120 
متدرب/ة

40
95

جلسات التدريب 
الشخيص

جلسة فردية

دورات تدريبية 
بمعدل 54 ساعة 

تدريبية

دورة العمل التجاري 
ليومني بمعدل  4 

ساعات تدريبية لـ

يهدف لرفع وتعزيز مستوى الوعي المايل بني أفراد المجتمع 
وخاصًة النساء لضمان حياة كريمة ومستقلة ماديًا لهن، 

وذلك من خالل إكسابهم المهارات التالية:

•  مهارة التخطيط المايل.
• مهارة تحديد طرق بديلة لالقرتاض.

• مهارة االدخار وطرق استثمار المدخرات.
• مهارة تطبيق طرق التعامل مع األبناء من النواحي 

المادية.

الفئة المستهدفة
• الفئة العمرية من 18 – 55 سنة 

                • مستفيدات النهضة وبعض الجمعيات األخرى المتقدمات 
لطلب تسديد ديون. 

•  الذكور من أرس النهضة (الزوج _ االبن) 

01
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استدامة أثر النهضة عىل المستفيدات ليصبحن سفريات
ورائدات مؤثرات في مجتمعاتهن المحلية من خالل العمل

عىل إكساب المستفيدة المهارات التالية:

•  تنمية المهارات القيادية للملتحقات.
•  تدريب الملتحقات عىل مهارات التفاوض والتأثري وحل المشكالت.

•  تدريب الملتحقات عىل تخطيط وتنفيذ المبادرات المجتمعية.

الفئة المستهدفة:
•  ملتحقة بربنامج الدعم المادي واالجتماعي. 

•  الفئة العمرية من 25 _ 60 سنة. 
•  ملتحقة بمرشوع تنموي واحد عىل األقل. 

•  تقيمها في الورش من تقدير ممتاز إىل جيد. 
•  حاصلة عىل تزكية من قبل األخصائية االجتماعية المسؤولة

عن المستفيدة. 
• تم إغالق ملفها بعد إتمام خطتها التنموية وتحقيق أهدافها. 

مجال تنموي ميداني
برنامج تنمية القدرات

  

33
مستفيدة

33
جلسة فردية

من أبرز المشاركني المتعاونني في تقديم اللقاءات 
(جمعية تكاتف، مكافحة المخدرات)

12
لقاء توعوي بمجاالت 

مختلفة بمعدل 24 
ساعة تدريبية

اإلنجازات

مرشوع همة
02
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يهدف المرشوع إىل تزويد الملتحقني بمهارات تقنية أساسية تضمن لهم 
مواكبة العرص الحديث واالستعداد للمستقبل واستغالل اإلنرتنت لتسخري 

التكنولوجيا من أجل الحصول عىل الخدمات المختلفة اليت أصبحت من أساسيات 
الحياة اليومية منها القانونية والتعليمية واالستفادة من خدمات الحكومة 

اإللكرتونية. وذلك من خالل تدريب المتدربات عىل المهارات التقنية األساسية:  

• أساسيات الحاسب اآليل. 
• استخدام الهواتف الذكية. 

• إنشاء الربيد االلكرتوني. 
• استخدام خرائط غوغل. 

• السالمة االلكرتونية.  
• التسجيل في بوابات الحكومية االلكرتونية.

الفئة المستهدفة:
· مستفيدات النهضة حسب الرشوط التالية: 

· العمر بني 25-60 سنة. 
· االستفادة من مرشوع تنموي واحد عىل األقل.

 

مجال تنموي ميداني
برنامج تنمية القدرات

  

تم التعاون مع أكاديمية الفيصل في تجهزي المحتوى 
وتقديم التدريب.

 

4
بمعدل 48 ساعة 

تدريبية

دورات تدريبية
55
متدربة

من أصل المستهدف 
50 متدربة تم تدريب

اإلنجازات  

مرشوع تقين
03
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مرشوع نسعى

مجال تنموي ميداني
برنامج تنمية القدرات

  

3

دورات تدريبية، 
بمعدل 108

ساعة تدريبية

59
متدرب/ة

59
المستفيدين

 40 متدربة 
19متدرب

42
جلسة فردية

فردية

من أصل 
المستهدف 55 

متدرب/ة  تم تدريب

دورات تدريبية

اإلنجازات

يهدف المرشوع لتهيئة أبناء وبنات مستفيدات النهضة 
للحصول فرص دراسية أو وظيفية أو تطوعية من خالل 

إكسابهم مهارات ذاتية وسلوكية وإدارية.
ومن أهم المهارات:

• الثقة بالنفس. 
•  االتصال الفعال.

•  إدارة الوقت. 
•  إدارة الضغوط.

•  مفاتيح سوق العمل.

                                                           الفئة المستهدفة: 
                                   مستفيدين النهضة حسب الرشوط التالية:  

• للفئة العمرية ما بني 18-35 سنة.                                            • 
خريجي برنامج مستقبيل وفرصة الغري                            ملتحقي 

بدراسة او عمل.                                                               • ابناء 
وبنات مستفيدي النهضة الغري ملتحقي                بدراسة أو 

عمل. 

04
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يهدف المرشوع إىل تزويد المستفيدات بالمعلومات والمعرفة فيما 
يخص الحقوق اإلنسانية وتحديًدا حقوق المرأة في جميع مجاالت 

الحياة من خالل اللقاءات واالستشارات والحمالت. ويهدف إىل:

•  رفع مستوى الوعي الحقوقي ونرش الثقافة القانونية. 
•  تمكني المستفيدات من صون حقوقهم والمحافظة عليها. 

•  تفعيل الخدمات المقدمة من الجهات المختصة.
•  مواكبة الحراك الرسيع في القوانني المتجددة. 

الفئة المستهدفة:

• مستفيدين النهضة حسب الرشوط التالية: 
• للفئة العمرية ما بني 18-50 سنة.

• مزتوجات، مطلقات، ارامل. 

مجال تنموي ميداني
برنامج تنمية القدرات

  

13
استشارة قانونية

48
مستفيدة

5
لقاءات توعوية

بمعدل (10) ساعة
 تدريبية

من أبرز المشاركني المتعاونني جمعية مودة في تقديم 
لقاء + تقديم االستشارات القانونية.

اإلنجازات
05
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تم ضم فئة جديدة (بنني)

مرشوع مستقبيل

مجال تنموي ميداني
 برنامج التأهيل المهين 

133 171

25

68
+

         جلسة إرشادية 
فردية للطالب/الطالبات 

عن بعد

     

طالبةطالب

تجربة مكان العمل

طالبة من جمعية 
الجنوب (أبها)

يقدم برنامج "مستقبيل" اإلرشاد المهين والتوجيه 
األكاديمي لطالب وطالبات المرحلة الثانوية. من خالل 

اكتشاف ميول الطالب وتعزيز الوعي الذاتي والثقة 
بالنفس لديهم، كما يصقل الربنامج قدراتهم في 

التخطيط لمستقبلهم ويساعدهم في تحديد األهداف 
واختيار المسار التعليمي والمهين المناسب بهدف 

الوصول إىل االستقالل المادي وليصبحوا أعضاء 
فعالني في المجتمع. 

في 2021 تم إطالق برنامج مستقبيل بحلته الجديدة

01
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تم تأمني زيارات تجربة
مكان العمل لـ

طالب وطالبة

تجربة مكان العمل

الرشكات اليت تم زيارتها

0102

مجموعة رشكات عصام قباني، مصنع بيبسيكو، 
فودكس  (foodics)، منشآت

إطالق منصة مستقبيل

                يستمر برنامج مستقبيل بتقديم المزيد 
من الخدمات حىت نهاية السنة األكاديمية 

2021-2022  في منتصف سنة 2022

122
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إنجاز

254 184

المهين

تأهيل توظيفترشيح وظائف

األكاديمي

101724

43

المواصالتالرسوم الدراسيةالكلية التقنية

التخرجالسكن

دعمدعمقبول 

دعم

مجال تنموي ميداني
 برنامج التأهيل المهين 

ورشمستفيدين مستفيد

مستفيدين مستفيدين مستفيدين 

مستفيدينمستفيدين

مرشوع فرصة
   تمكني مستفيدين النهضة في الفئة العمرية من 18 حىت 
35 سنة الحاصلني عىل الشهادة الثانوية فأعىل العاطلني 

ومن هم عىل رأس عمل والطالب الجامعيني 
ليصبحوا أفراد فاعلني مساهمني في عملية تنمية أرسهم 

والمجتمع من خالل كادر وظيفي مؤهل يمكنهم من 
الحصول عىل فرص أكاديمية وتدريبية ووظيفية وتطويرية.
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340
عدد أجهزة 

الالب توب

35
عدد أجهزة 

تابلت

180
عدد 

السماعات 

27
عدد 

الطوالت

250
عدد اشرتاكات 

إنرتنت خالل السنة

91
عدد

 الكرايس

24
عدد 

الورش

44
عدد المكتب 
مع الكريس

17
عدد حلقات 

صوت ثابر 

تم استحداث هذا المرشوع الطارئ لتعزيز قدرة 
الطالب والطالبات من مستفيدي النهضة 

باالستمرار والنجاح في التعلم في ظل جائحة 
فايروس كورونا المستجد والتعلم عن بعد.

+8900
ساعة استفادة من 

المنصات األكاديمية  

40
ساعة لـ 30 طالبة 
في مخيم صيفي

 code for girls

مجال تنموي ميداني
 برنامج التأهيل المهين 

مرشوع ثابر
03
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مجال بحيث
تحلييل
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أهداف الربنامج

يقوم الربنامج بتنفيذ 4 انشطة رئيسية 

01 تنفيذ المشاريع البحثية الداعمة لربامج وأولويات جمعية النهضة.
02 التعاون مع الهيئات الحكومية والمؤسسات األكاديمية والمراكز 

البحثية اليت لها عالقة بمجال عمل النهضة.
03 مراجعة وتنظيم بيانات النهضة وتهيئتها لتكون متاحة لمشاريع 

األبحاث، وكذلك القيام بالمسوح وجمع البيانات بشكل دوري.
04 مشاركة المعرفة وإعداد تقارير وورش عمل لنرش مخرجات 

األبحاث. 

برنامج النهضة لألبحاث

برنامج النهضة لألبحاث، أحد مبادرات جمعية النهضة تم اطالقه في 
عام 2017 م. يهدف الربنامج إىل دعم رؤية النهضة و تعزيز عملها في 

البحوث مجايل كسب التأييد والتنمية الميدانية من خالل التخصص في 
االقتصادية واالجتماعية  ودراسات تقييم األثر. حيث يقوم الربنامج 
بإجراء أبحاث في المواضيع المرتبطة بعمل النهضة مثل الشمول 
المايل، والرقمي، والمشاركة سوق العمل وصنع القرار، وتقديم 

األدلة العملية اليت تسلط الضوء عىل القضايا اليت تتطلب تدخل صناع 
السياسات. باإلضافة إىل ذلك، يعمل الربنامج عىل تحديد نتائج برامج 
التنمية لدى جمعية النهضة وتحديد الفرص لرفع من كفاءتها في 

إحداث اآلثار المرجوة.
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01

02

مشاريع اقتصادية واجتماعية

مشاريع قياس األثر

مراجعة و تنظيم البيانات 

مجال بحيث
تحلييل

03



التقرير السنوي التاسع والخمسون النهضة 2021

•  تحليل بيانات القطاع الخاص من خالل قاعدة بيانات 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و قياس فجوة 
المشاركة، والتطور الوظيفي واألجور حسب القطاعات 

وأحجام الرشكات, عىل أن يتم نرش تقرير النسخة الثانية من 
المبادرة في العام 2022م

· نرش نتائج التجربة المنضبطة العشوائية اليت تهدف إىل تقييم 
التحزي الجندري ألصحاب العمل عند تفاوض المرشحني عىل 

 [CAD1] العروض الوظيفية
جلسة نقاش بعنوان "تحفزي السلوك: توظيف منهجية التدخالت 
السلوكية في تصميم السياسات والربامج في المملكة العربية 

السعودية "بمشاركة نخبة من المتحدثني من ووزارة الموارد البرشية 
والتنمية االجتماعية ووزارة الصحة ورشكة هوز لالستشارات 

وجمعية النهضة.

رشكاء المرشوع
•   المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

   •   مركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل 
في وزارة الموارد البرشية والتنمية االجتماعية

                                                                                  المرصوفات 
261,300

هدف المبادرة:

مبادرة تكافؤ الفرص

مجال بحيث تحلييل
المشاريع البحثية

اقتصادية واجتماعية

تكافؤ

تهدف مبادرة تكافؤ إىل نرش تقرير دوري لتكافؤ الفرص بني 
الجنسني في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في 

ثالث مجاالت: المشاركة والتطوير الوظيفي واألجور. وتماشًيا مع 
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 اليت تمثل مقياًسا لنمو 

ورخاء المملكة في المستقبل وتعزز حصول النساء والرجال عىل 
فرص اقتصادية متكافئة، تهدف مبادرة تكافؤ أيضًا إىل دعم الرؤية 

وتحديد المجاالت اليت يمكن لصناع القرار التدخل فيها وتحسني 
ظروف العمل للرجال والنساء.

المخرجات
تنفيذ دراسة استقصائية باستخدام أداتني للمسح: 

االستطالع األول (استطالع صاحب العمل) موجه 
لمدراء الموارد البرشية والثاني (استطالع العاملني) 

موجه للعاملني من نساء ورجال في منشآت القطاع 
الخاص، واستهدف المسح أكرث من 50 رشكة و 100 

عامل وعاملة وتم استكمال االستبيانات عرب روابط 
الكرتونية
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مراجعة محتوى التدريب المقدم من رشكة أوبر وموائمته مع السياق 
المحيل. ويتضمن المحتوى دورة تدريبية وفيديو حول كيفية خلق 
التفاعالت اآلمنة والمحرتمة بني الركاب والرشكاء السائقني الذين 
يستخدمون النقل التشاركي. ويهدف التدريب بشكٍل أسايس إىل 
تقديم نصائح للرشكاء السائقني حول ما عليهم فعله أو ما يجب 
تفاديه في النقل التشاركي، باإلضافة إىل نصائح تساعدهم عىل 

تفادي الوقوع في مواقف خطرة.

 

مجال بحيث تحلييل
المشاريع البحثية

اقتصادية واجتماعية

التحرش في 
النقل التشاركي

هدف المبادرة:

                                                                                                     المخرجات 
• المحتوى التدرييب المزمع نرشه في العام 2022م

• تقييم أثر المادة التدريبية عىل زيادة وعي السائقني 
باستخدام استبانات قبلية وبعدية عىل أن يتم مشاركة 

النتائج في العام 2022م

رشكاء المرشوع
• رشكة أوبر

                                                                        المرصوفات 
14,000
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02

مشاريع اقتصادية واجتماعية01

مشاريع قياس األثر

مراجعة و تنظيم البيانات 

مجال بحيث
تحلييل
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مرشوع خزنة

 

هدف الدراسة: 
أجرى برنامج األبحاث تجربة منضبطة عشوائية لتقييم أثر برنامج 

خزنة وكانت األهداف من هذا التقييم هي تحديد التأثريات 
قصرية ومتوسطة المدى للربنامج عىل مستوى المعرفة، 

والتصورات والممارسات المالية للمشاركني في الربنامج. 
كذلك، هدفت التجربة إىل المقارنة بني نسختني من الربنامج، 

وذلك للوصول ألفضل تصميم ممكن للدورات التدريبية 
المقدمة للمستفيدين. وتخترب المقارنة أثر تقديم جلسات ارشاد 

فردية باإلضافة اىل المحارضات التقليدية بالمقارنة مع تقديم 
المحارضات التقليدية فقط.

المخرجات
   • موجز سياسة يعرض النتائج قصرية المدى 

عىل مستوى المعرفة بمبادئ اإلدارة المالية 
والتصورات والممارسات المالية

• جلسة مناقشة بعنوان "الوعي والشمول 
المايل" بمشاركة متحدثني من وقف الحصالة 

ورشكة ثقة لخدمات األعمال وجمعية النهضة.

رشكاء المرشوع

                                                        المرصوفات 
103,500
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منصة التعلم الرقمي 
المدعوم بالذكاء 

االصطناعي

سنرشي

بالتعاون مع مركز نمو للتعليم، نفذ برنامج النهضة لألبحاث دراسة 
لتقييم أثر منصة سنرشي تك عىل تحسني التحصيل األكاديمي 

للطالب خاصة في مادة اللغة العربية، وكذلك فحص مدى تفاعل 
الطالب ورضاهم عن المنصة. تُم دعم التقييم الكمية بمدخالت 

نوعية من المعلمني الذين يستخدمون منصة سنترشي تك بهدف 
إلقاء الضوء عىل تصوراتهم وخرباتهم مع المنصة واستكشاف طرق 

المرحلة فعالة لدمج المنصة في المدارس. استهدفت الدراسة طالب 
االبتدائية في عدة مدارس خاصة في المملكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية المتحدة. تم تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدرايس 
الثاني من العام الدرايس 2020-2021، والذي تزامن مع الوقت 

الذي اضطرت فيه المدارس لإلغالق واالنتقال إىل التعلم عن بعد 
بسبب جائحة كوفيد 19.

هدف الدراسة: 

                                                    المخرجات 
• تقرير سنرشي – تأثري منصة التعليم الرقمي 

المدعوم بالذكاء االصطناعي 
• جلسة مناقشة بعنوان " التعليم 

عن بعد الفرص والممكنات 
والتحديات" بمشاركة متحدثني من 

مدارس الظهران األهلية و أكاديمية 
نون ومنصة أعناب وجمعية النهضة.

رشكاء المرشوع 
مركز نمو التعليمي

                                   المرصوفات 
150,000
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تقييم أثر تكلفة التنقل 
عىل الوصول للعمل
بالتعاون مع جامعة ديوك ينفذ برنامج األبحاث دراسة تهدف 

اىل تقييم أثر رفع الحظر عن قيادة المرأة عام 2018 عىل 
تطلعات ومواقف وسلوكيات النساء، حيث تقوم الدراسة 
البحثية بتقييم أثر القيادة عىل استقاللية المرأة وتمكينها 

اقتصاديًا واجتماعيًا بما في ذلك انخراطها في األنشطة 
االجتماعية واالقتصادية والمدنية والسياسية، وتطلعات 

النساء للمستقبل سلوكياتهن وتصوراتهن حول المساواة 
بني الجنسني. تم تنفيذ هذا المرشوع في إطار التعاون البحيث 
بني صندوق الموارد البرشية في المملكة السعودية وبرنامج 

"تصميم السياسات القائمة عىل األدلة والرباهني" في كلية 
كينيدي بجامعة هارفارد.

هدف الدراسة: 

                                                                                المخرجات 
  • استطالعات تقييم نهائية لتحديد النتائج طويلة المدى عىل 

سلوكيات القيادة ومواقف النساء وتطلعاتهن ومشاركتهن 
في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتمكينهن داخل األرسة 

• موجز سياسة يعرض المعوقات األساسية أمام قيادة 
 [CAD2]المرأة 

•  جلسة نقاش بعنوان "تنقل المرأة وأثره عىل التمكني 
االقتصادي واالجتماعي في المملكة العربية السعودية" 

بمشاركة متحدثني من رشكة أوبر والهيئة العامة للنقل 
وجمعية النهضة. 

رشكاء المرشوع 
•  جامعة ديوك 

•  المدرسة السعودية لتعليم القيادة 
•  رشكة اوبر 

المرصوفات
67,100 
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مشاريع اقتصادية واجتماعية01

مشاريع قياس األثر

مراجعة و تنظيم البيانات 

مجال بحيث
تحلييل

02
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مرشوع تهيئة 
وتطوير قاعدة البيانات 

المحصلة من برامج 
النهضة

مراجعة وتنظيم البيانات

مراجعة تصميم برامج النهضة للتأكد من ارتباطها 
باألهداف االسرتاتيجية لجمعية النهضة، ومساهمتها 

الربامج في تحقيق المؤرشات التابعة لها، وتعزيز قدرة 
عىل قياس اثرها، ومراجعة اإلطار المنطقي للربامج 

ووضع خطة واضحة لجمع البيانات مع تصميم أدوات 
جمع البيانات بحيث تفيد عمل الربنامج وسائر أقسام 

جمعية النهضة.

 هدف المرشوع:

                                                                                                 المخرجات 
                             • اطار منطقي مستكمل ل14 برنامج 

وقسم معين في جمعية النهضة
• استكمال خطة تطوير البيانات لربنامج فرصة وتضمن 

مراجعة اإلطار المنطقي، لتحديد المؤرشات الرئيسية 
والفجوات في البيانات المحصلة ومراجعة تصميم 

الربنامج ومراجعة االسرتاتيجية وتصميم آليات لجمع 
البيانات

• استكمال الجزء األول من خطة تطوير البيانات 
لربنامج اإلرشاد األرسي وتضمن مراجعة اإلطار 

المنطقي، لتحديد المؤرشات الرئيسية والفجوات 
في البيانات المحصلة ومراجعة تصميم الربنامج

                                                                             المرصوفات: 
98,600
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مجال كسب
التأييد
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بتفاعل وفهم عميق للسياسات االقتصادية واالجتماعية 
المحلية والعالمية وتأثريها عىل المرأة، تشارك النهضة في 

مبادرات هامة تعين في كسب التأييد ألمور تدعم المرأة بما 
فيها من تبادل المعلومات مع أصحاب القرار، تقديم حمالت 

والمشاركة توعوية، المشاركة في اللجان الوطنية والحوارات 
في المنتديات واالتفاقيات الدولية. ولعل أبرزها في العام 

2019 حصول النهضة عىل الثقة الملكية لتويل مهمة 
.W20 اإلرشاف عىل مجموعة تواصل المرأة العرشين

مجال كسب التأييد
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حمالت تعريفية وتوعوية

المشاركة في الملتقيات المحلية

المشاركة في الملتقيات  الدولية03

01

 مجال كسب
التأييد
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حملة يوم المرأة العالمي #اختار_التمكني

مجال كسب التأييد
حمالت تعريفية وتوعوية

بالزتامن مع يوم المرأة العالمي 2021 أطلقت النهضة 
حملة #اختار _التمكني واليت تسلط الضوء عىل تمكني 

المرأة و اعتبارها رشيك أسايس في صنع القرار، تم التعاون 
مع عدد من الفنانات السعوديات لرسم جداريات تعرب عن 

تمكني المرأة. 
من خالل الحملة حصلت النهضة عىل جائزتني عالمية 

• Muse Awards / الفئة البالتينية.
• Luum Award / الفئة الذهبية.
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               حملة 16 يوم للقضاء عىل العنف ضد 
المرأة بالتعاون مع مجلس شؤون األرسة.

شاركه النهضة في حملة الـ 16 يومًا وهي حملة دولية سنوية أطلقتها 
منظمة األمم المتحدة عام 1991، وتنطلق في 25 نوفمرب وهو اليوم 
الدويل للقضاء عىل العنف ضد المرأة، وتستمر حىت 10 ديسمرب الذي 

يصادف اليوم العالمي حقوق اإلنسان. وتهدف هذه الحملة اليت تقام 
سنويًا لمناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول 

العالم، مع تخصيص اللون الربتقايل ألنشطة هذه الحملة حيث يرمز إىل 
مستقبل أكرث إرشاقًا وعالم خال من العنف ضد النساء وموضوع هذا 

العام المعلن عىل موقع األمم المتحدة هو "العالم برتقايل: لوقف 
العنف ضد النساء اآلن!" حيث تركز حملة 16 يوم هذا العام عىل العنف 

ضد المرأة في أبعاده المختلفة وليس عىل شكل معني من الرضر.

من خالل الحملة نظمت النهضة ورشة عمل توعوية ل 60 مستفيدة من 
مرشوع انطالقة حول العنف ضد المرأة بالتعاون مع مركز 

توافق النفس،ايضًا تم تنظيم ورشة عمل لطالب مرشوع مستقبيل.
وضمن الفعاليات واألنشطة لهذه الحملة تم إعداد كتيب إرشادي لتوعية 

بأنواع العنف وأساليبه وكيفية التعامل مع حاالت العنف ضد المرأة 
ونرشها في الموقع اإللكرتوني للنهضة ووسائل التواصل االجتماعي 

الخاصة بها.
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حمالت تعريفية وتوعوية

المشاركة في الملتقيات المحلية

المشاركة في الملتقيات  الدولية03

01

02

 مجال كسب
التأييد
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بالزتامن مع حملة #من_وعد_إىل_فعل تم عمل 
ويبينار #قد_الثقة

إقامة ورشة عمل حول اتفاقية القضاء عىل جميع 
أنواع التميزي ضد المرأة: 

مجال كسب التأييد
المشاركة في 

الملتقيات المحلية 
الحوار التشاوري الوطين لمناقشة مسودة البيان 

الختامي لمجموعة تواصل المرأة العرشين للعام 2021
•  استعداًدا لمشاركة الوفد السعودي في قمة مجموعة 
تواصل المرأة العرشين ٢٠٢١ في إيطاليا، وإيماًنا من جمعية 

النهضة بأهمية التشاور واالسزتادة بالخربات الوطنية تم هذا 
الحوار بحضور ٥٠ من المختصني من القطاعات المختلفة 

لمناقشة مسودة البيان الختامي للمجموعة.
ندوة  مجلس شؤون األرسة بعنوان "نحو صنع القرار 

العامة" والمشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في الحياة 
(8  مارس 2021)

ندوة جامعة عفت "المرأة تبتكر من أجل مرونة برشية 
مستدامة" (8  مارس 2021)

جلسة حوار مع بنك ساب بمناسبة يوم المرأة العالمي 
(8  مارس 2021)

التحدث في ساعة حوار في مؤسسة  مسك الخريية "دور 
االبتكار في حل تحديات القطاع غري الربحي"

تم تقديم الورشة بالرشاكة مع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبمشاركة 

متحدثني من الجهات المحلية المختصة في قضايا المرأة 
وممثلني من منظمات المجتمع المدني والقطاع غري 

الربحي في المملكة.

 من الجهات التالية: جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن،
 مجلس شؤون األرسة، هيئة اإلحصاء، المركز الوطين

للتنافسية، و المرصد الوطين للمرأة.
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المشاركة في الملتقيات المحلية

 مجال كسب
التأييد

حمالت تعريفية وتوعوية

المشاركة في الملتقيات  الدولية03

01

02
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تمثيل وفد المملكة في قمة مجموعة المرأة 
العرشين 2021 في إيطاليا 

 ندوة معهد االقتصادات النامية و منظمة التجارة الخارجية 
اليابانية بعنوان "المشاركة االقتصادية واالجتماعية للمرأة 

في الرشق األوسط" ( 3 مارس 2021)

 جلسة حوار بعنوان "تسخري المنصات العالمية إلحداث التأثري 
وتحقيق العدالة" لموظفي رشكة بوينج (30  مارس 2021)

الفعالية الموازية  للجنة وضع المرأة في األمم المتحدة 
للدورة الخامسة والستني بعنوان: "ترسيع مشاركة المرأة 

في صنع القرار في منطقة الخليج العربي" في 22 مارس 
2021

مجال كسب التأييد
المشاركة في 

الملتقيات الدولية 

image
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الفعاليات 
والمستجدات
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 بوب اب تجار الخري األول

 يناير
استكما

ًا لمشاريع النهضة المدرة للدخل وتعزيزًا لدور أفراد المجتمع في ذلك نظمت النهضة بوب أب تجار الخري األول وهو أحد مشاريع جمعية النهضة المستحدثة الذي يدعم توسيع دور القطاع غري الربحي في المملكة،تجار الخري هم أصحاب المشاريع التجارية الذين برز شغفهم بالمسؤولية المجتمعية و مشاركتهم الفعالة في تنمية المجتمع السعودي.ل

وفق اإلجراءات االحرتازية جمعت النهضة في مطلع يناير 2021 ثالثة وعرشين تاجر 
وتاجرة ذو أنشطة متنوعة وتحت سقف واحد، صاَحب الحدث أربعة لقاءات مرثية 

لمتحدثني ملهمني وعىل مدى األربعة أيام.

رعى هذا الحدث رشكاء النهضة: STC PAY  كراعي رسمي، و معرض ذا فينيو 
راعي إستضافة، أيضًا رشكة سهم لتنظيم الحفالت كراعي ضيافة، وقد كان لذلك 

دورًا  بارزًا  في نجاح البوب أب.

بوب تجار الخري الثاني
سبتمرب- أكتوبر

نظمت النهضة بوب اب تجار الخري الثاني للعام 2021 بالتعاون مع مركز المملكة 
و classy event، حيث شارك 18 تاجر وتاجرة في المعرض.

حملة تجار الخري 2021
الحملة االلكرتونية تصوير 14 من تجار الخري و عرض مقابالتهم عىل 

مدى 15 يوما تنتهي باإلعالن عن بوب أب تجار الخري األول. 

 يناير
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الجمعية العمومية 58

image

 تطبيقًا لإلجراءات االحرتازية عقدت جمعية النهضة في الرابع
 والعرشين من إبريل 2021 لقاء الجمعية العمومية 58

 افرتاضيًا، والذي يمارس فيه عضوات وأعضاء النهضة حقهم
 بإبداء الرأي من خالل التصويت عىل القرارات المطروحة في

 جدول األعمال كذلك مناقشة تقرير المحاسب القانوني
  والتصديق عىل القوائم المالية للسنة المالية المنتهية

 وإعتماد الخطة المقرتحة للسنة المالية الجديدة. و استعراض
 أهم إنجازات النهضة للعام 2020 واليت كانت أبرزها إنطالق

 مجموعة تواصل المرأة العرشين، حملة يوم المرأة العالمي
 #جيل_المساواة، مرشوع ثابر ، حمالت #من_وعد_إىل_فعل

اليت تقام سنويًا خالل شهر رمضان المبارك.

إبريل
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حملة من وعد إىل فعل
مشاوير الخري

سلة الخري
إبريل

تحت مظلة حملة  #من_وعد_إىل_فعل تم التعاون مع فريق 
خطوة خري التطوعي وتسليم 350 سلة غذائية تم توزيعها عىل 

175 أرسة. 

أبريل /ماي 
للسنة الثالثة عىل التوايل في شهر الخري نظمت النهضة حملة 

مشاوير الخري، تم فيها زيارة 6 أرس مستفيدة ومعرفة احتياجاتهم 
من خالل مقابلتهم و عرض هذا االحتياج في وسائل التواصل 

االجتماعي الخاصة بالنهضة، بالتعاون مع 
سفراء النهضة.

المبلغ االجمايل 
432,724.00 ريال 
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تجار الخري في شهر الخري

عيدية طفل

إبريل
في شهر الخري والعطاء تربع مجموعة من تجار الخري و أصحاب 
المطاعم و المقاهي و استقطاع جزء من أرباحهم خالل شهر 

رمضان المبارك ليكون ريعها لصالح النهضة.

المبلغ االجمايل
 151,434.35 ريال

حملة من وعد إىل فعل

إبريل
حملة #عيدية_طفل اإللكرتونية واليت لم 

تكن لتتم بعد فضل هللا لوال تعاون 
متطوعني مرشوع قدرة مع فريق النهضة 
والرشكات المتعاونة مثل ممزورلد، هاي 

كيدز من خالل هذه الحملة تم تحقيق 330 
أمنية  طفل ورسم البسمة عىل شفاههم. 
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سحور وعطاء
أبريل 

ختامًا لحملة تجار الخري في شهر الخري، نظمت النهضة 
السحور الخريي بالتعاون مع مطعم تكية يوم األربعاء 
الموافق 16 رمضان، بحضور عدد من أعضاء مجلس 

.classy event اإلدارة، تم تنظيم السحور من قبل

المبلغ االجمايل
178,900.00 ريال 

حملة من وعد إىل فعل
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حملة التعليم حق
بالزتامن مع العودة إىل المدارس نظمت النهضة حملة "التعليم حق" 
واليت تهدف إىل توفري احتياجات طالب وطالبات أبناء أرس النهضة 
المتعففة لمساعدتهم عىل استكمال مسريتهم التعليمية، ال سيما 

وأن المتطلبات التعليمية اختلفت في الوقت الحايل.

انطلقت الحملة يوم 15 أغسطس واستمرت لمدة شهر،  تم  من 
خاللها تم عرض قصص أبناء األرس  و أحالمهم و عكس احتياجهم 

 2D إلكمال مسريتهم التعليمية، انتهجت النهضة منهجية الرسم
إليصال صوتها وذلك حفاظًا عىل خصوصية وكرامة أبناءها. الجدير 

بالذكر أنه من خالل المتجر اإللكرتوني تم تحصيل ما يقارب 269,300 
ريال واليت ستصب في خدمة مشاريع النهضة اليت تخدم التعليم.
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 كايف
تساهم ؟
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الرشيك الداعم

الرعاة

الرشيك اإلسرتاتيجي 01

02

تتطلع النهضة إىل مشاركة نجاحاتها مع من يؤمن بـ 
رسالتها ورؤيتها وأهدافها التنموية والتمكينية، ورشكاء 

النهضة في صناعة الفرق هم:
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                                    رشكاء النهضة 
الرشيك اإلسرتاتيجي

وهو فرد أو منظمة نتشارك معه/ـم األهداف االسرتاتيجية 
ويكون دعمهم بشكل سنوي. و هذا النوع من العالقات هو 
مزية مربحة للطرفني وتساعد الطرفني في نقل أعمالهم إىل 

المستوى األعىل من خالل التعاون و التعزيز الالزمني لتحقيق 
أهداف الطرفني بكل نجاح.
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                                    رشكاء النهضة 
الرشيك الداعم

هو فرد أو منظمة دعمت النهضة باحتياج مادي أو خدمي في 
سنة معينة ، وبمساهمتهم يتم بنجاح إنجاز الخطط التنموية 

لنفس السنة. 
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العضوية

رشوط ومزايا العضوية

دورك كعضوًا في النهضة 01

02

تسعى الجمعية إىل استقطاب المزيد من األعضاء 
والعضوات لالستفادة من جهودهم وخرباتهم 
للرقي في خدمات الجمعية المقدمة للمجتمع.

كيف تصبح عضوًا؟ 03
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دورك كعضوًا في النهضة

العضوية

•  المساندة في نرش رؤية و رسالة الجمعية.
•  استقطاب المتربعني واإلعالميني.

•  طرح أفكار ألنشطة ومشاريع تخدم رؤية ورسالة الجمعية.
•  المساهمة في تنفيذ فعاليات و أنشطة الجمعية.
•  الدعم المادي للجمعية من خالل رسوم العضوية.

رشوط ومزايا العضوية

•  فوق الـ 18 سنة ماعدا عضوية اليٌمن.
•  الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

•  الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
•  حضور األنشطة والفعاليات الخاصة.

  •  االنضمام إىل شبكة العضوات واألعضاء
    في الموقع االلكرتوني للنهضة.

قم بزيارة الرابط التايل، وتعبئة طلب العضوية

https://www.alnahda.org/membership

كيف تصبح عضوًا؟

https://www.alnahda.org/membership/
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تجار الخري لعام 2021

تجار الخري
تجار الخري 01

02

حملة "تجار الخري في شهر الخري" 03
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 نشأت فكرة مرشوع "تجار الخري” بالتوافق مع أهداف رؤية
 المملكة. 2030 ،في دعم وتوسيع دور القطاع غري الربحي في

 وهذا المرشوع موّجه ألصحاب المشاريع التجارية لجذب
 شغفهم بالمسؤولية االجتماعية، ومشاركتهم الفّعالة في

 تنمية المجتمع السعودي. وتدور المبادرة حول رشاكات جديدة
 مع المشاريع المحلية اليت

تتّربع بجزء من عائداتها لمساعدة النهضة في تحقيق رسالتها.

 و في نهاية العام 2021 تم عقد اجتماع تجار الخري السنوي
الثاني واستعراض ابرز انجازات هذا العام.

 يمكنكم المشاركة معنا في هذا المرشوع بـ 3 طرق مختلفة
وفًقا لطبيعة النشاط التجاري

•  التّربع بنسبة محدودة أو مبلغ ُمقتطع من اإليرادات
•  تشجيع العمالء عىل التّربع إىل النهضة

•  سلعة الخري”، سلعة تجارية ُيخّصص ريعها لصالح النهضة

تجار الخري
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تجار الخري لعام 2021:
تحت مظلة مرشوع "تجار الخري" نظمت 
النهضة بالتعاون مع المحالت التجارية 

خـالل شـهـر رمـضـان المبارك حملة "تجار 
الخري في شهر الخري"، واليت تهدف إىل 

دعم مشاريع النهضة من خالل التربع 
بإيراد (يوم كامل / نسبة من إيراد يوم أو 
أكرث) خالل الشهر الكريم، شارك فيها 20 

عالمة تجارية في مختلف المجاالت، 
وفي ختام الحملة تم إقامة سحور خريي 

باستضافة مطعم تكية وبتنظيم من 
كاليس ايفنت.
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القوائم 
المالية
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تقرير المراجع المستقل
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تقرير المراجع المستقل
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قائمة المركز المايل
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قائمة األنشطة
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اإليرادات 2021

*المبلغ بالريال السعودي 
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المرصوفات 2021

*المبلغ بالريال السعودي 
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*المبلغ بالريال السعودي 

الموازنات التقديرية 2022
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*المبلغ بالريال السعودي 

الموازنات التقديرية 2022
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*المبلغ بالريال السعودي 

الموازنات التقديرية 2022
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*المبلغ بالريال السعودي 

الموازنات التقديرية 2022
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*المبلغ بالريال السعودي 

الموازنات التقديرية 2022
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قوائم 
المتربعني

لعام 2021
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

فهدة بنت فالح بن سلطان بن حثلني 1,000,000.00  1,000,000  حرم خادم الحرمني الرشيفني، صاحبة السمو 
األمرية

مويض بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود 500,000.00  160.00  94,000.00  594,160  صاحبة السمو الملكي األمرية

راشد سعد عبدالرحمن الراشد 500,000.00  500,000  المهندس

عبدالرحمن الفيصل بن عبدالعزيز آل  500,000.00  500,000 
سعود "رحمه هللا" صاحب السمو الملكي األمري

409,050 9,000.00 50.00 فوزية راشد عبدالرحمن الراشد 400,000.00  السيدة

نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود 200,000.00  200,000.00  400,000  صاحبة السمو الملكي األمرية

نوف بنت محمد بن عبدهللا بن محمد بن  400,000.00  400,000 
عبدالرحمن آل سعود صاحبة السمو األمرية

322,500 322,500.00 عبد المحنس بن سعد بن عبد العزيز بن 
سعيد األستاذ

310,000 مازن عبدالرزاق الرميح 310,000.00  األستاذ

310,000 10,000.00 منرية محمد منصور الرميح 300,000.00  السيدة

300,000 الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود 300,000.00  صاحبة السمو الملكي األمرية

300,000 مىن محمد منصور الرميح 300,000.00  السيدة

300,000 مي محمد منصور الرميح 300,000.00  السيدة
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

260,000 فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود 130,000.00  130,000.00  صاحب السمو الملكي األمري

250,000 سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز آل  250,000.00 
سعود

صاحبة السمو الملكي األمرية

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 250,000.00  250,000  صاحب السمو الملكي األمري

244,671 16,000.00 53,241.13 175,429.71 فاعل خري األستاذ

235,641 235,640.52 متربعني الخدمات اإللكرتونية السادة

225,000 225,000.00 إحسان عبدالمجيد خالد الزعيم السيدة

200,000 200,000.00 الجوهرة بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

200,000 200,000.00 بثينة مساعد سيف السيف السيدة

200,000 200,000.00 خالد عيل الرتكي األستاذ

200,000
200,000.00 النا بنت سعود بن محمد بن سعود الكبري آل 

سعود صاحبة السمو األمرية
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

200,000 200,000.00 منال محمد منصور الرميح السيدة

200,000 200,000.00 مها محمد منصور الرميح السيدة

200,000 200,000.00 نجالء عبدالرحمن محمد العمران السيدة

152,000 152,000.00 فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الثنيان األستاذ

141,850 11,850.00 20,000.00 110,000.00 رشا خالد عيل الرتكي السيدة

138,880 138,880.00 مؤسسة نوف فهد عيل السديري لألزياء السادة

131,539 131,539.00 نورة بنت عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود صاحبة السمو األمرية

128,000 28,000.00 100,000.00 فاطمة عبدالرحمن محمد الموىس السيدة

100,000 100,000.00 البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

100,000 100,000.00 ألمى بهاء الدين رفيق رسالن السيدة
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

100,000 100,000.00 ثريا عبيد الدكتورة

100,000 100,000.00 سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

100,000 100,000.00 رشكة نسما القابضة المحدودة السادة

100,000 100,000.00 طرفة بنت عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

100,000 100,000.00 مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

100,000 100,000.00 مؤسسة إبراهيم بن عبد المحنس السلطان 
الخريية السادة

100,000 100,000.00 مؤسسة حياة الخريية السادة

100,000 100,000.00 نجالء إبراهيم عبدالمحنس السلطان السيدة

100,000 100,000.00 هناء عبدهللا رشيد الرشيد السيدة

100,000 100,000.00 يوسف راشد سعد الراشد األستاذ
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

70,000 70,000.00 دينا عبدهللا سعد الراشد السيدة

70,000 70,000.00 سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الملكي األمري

67,159 67,159.00 مؤسسة موطن األناقة للتجارة السادة

66,000 66,000.00 لولوة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

63,554 63,553.69 متربعني االستقطاع الشهري السادة

60,000 60,000.00 نارص يحيى  المديفن األستاذ

58,037 58,036.50 الجوهرة بنت تركي بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

50,000 50,000.00 خالد فهد الجدوع األستاذ

50,000 50,000.00 سعد محمد عواد بن الدن األستاذ

50,000 50,000.00 سلمى راشد سعد الراشد السيدة
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

50,000 50,000.00 عبد هللا سعد الراشد األستاذ

50,000 50,000.00 عليا فهد الجدوع السيدة

50,000 50,000.00 فهد بن خالد  آل سعود صاحب السمو األمري

50,000 50,000.00 لمى فهد الجدوع السيدة

50,000 50,000.00 مجموعة الزامل القابضة السادة

50,000 50,000.00 محانس عيىس محمد سعسع السيدة

50,000 50,000.00 نوال محمد عبدالعزيز الرمزيان السيدة

40,000 40,000.00 سعد سعود إبراهيم السياري األستاذ

40,000 10,000.00 30,000.00 فهدة بنت عبدهللا بن محمد آل سعود صاحبة السمو األمرية

40,000 40,000.00 محمد عبدالمنان سعيد خان األستاذ
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

40,000 40,000.00 مؤسسة مريم محمد خالد النعيمي التجارية السادة

34,518 34,517.50 salt - رشكة مدار الغذائية لتقديم الوجبات السادة

32,251 32,251.00 نورة يوسف عبدالعزيز بن يوسف السيدة

30,686 30,685.81 متربعني نقاط ثماري   أسواق التميمي السادة

30,000 30,000.00 الجوهرة بنت فيصل بن تركي العبدهللا آل 
سعود صاحبة السمو األمرية

30,000 30,000.00 جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

30,000 30,000.00 سال مالك عبداللطيف المنديل السيدة

30,000 30,000.00 فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الملكي األمري

30,000 30,000.00 مؤسسة لولوة بنت عبدالعزيز الخريية السادة

30,000 30,000.00 نوف بنت عبدهللا بن مساعد بن جلوي آل 
سعود صاحبة السمو األمرية
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

28,500 28,500.00 سديم فوزان محمد الفوزان السيدة

25,490 8,490.00 17,000.00 مشاعل محمد عبدهللا السويلم السيدة

25,000 25,000.00 سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الملكي األمري

25,000 25,000.00 رشكة الشويعر لالستثمار والتطوير العقاري السادة

25,000 25,000.00 عصام عبدهللا  البنيان األستاذ

25,000 25,000.00 مشاعل محمد عبدهللا النجران السيدة

23,839 23,839.00 هتون ابراهيم عمر الخرايش السيدة

23,150 23,150.00 أصيلة محمد عيل طرابليس السيدة

22,000 22,000.00 ريم المايض السيدة

22,000 22,000.00 نور حنس شبيب السيدة

20,800 20,800.00 مؤسسة أسيل عبدالرحمن يحيى الزامل 
للتجارة

السادة

20,500 500.00 20,000.00 إبتسام الوهييب السيدة

20,000 20,000.00 أوقاف والدة األمري خالد الفيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود السادة
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

20,000 20,000.00 بلسم العبدهللا العبدالقادر السيدة

20,000 20,000.00 خالد بن فيصل بن خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الملكي األمري

20,000 20,000.00 خالد حنس عبدالحفيظ سمان األستاذ

20,000 20,000.00 ديم بنت فيصل بن خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي األمرية

20,000 20,000.00 سلطان بن فيصل بن خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمري

20,000 20,000.00 طالب عبد الوهاب الخضريي األستاذ

20,000 20,000.00 عبدالكريم عبدالعزيز  الخريجي األستاذ

20,000 20,000.00 عبدهللا سالم سعيد باحمدان األستاذ

20,000 20,000.00 عيل عبدالوهاب طالب الخضريي األستاذ

20,000 20,000.00 فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا بن 
محمد بن عبدالرحمن آل سعود صاحب السمو األمري

20,000 10,000.00 10,000.00 لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

20,000 20,000.00 لنا بنت عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا بن 
محمد بن عبدالرحمن آل سعود صاحبة السمو األمرية

20,000 20,000.00 لولوة بنت عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا بن 
محمد بن عبدالرحمن آل سعود صاحبة السمو األمرية



التقرير السنوي التاسع والخمسون النهضة 2021

األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

20,000 20,000.00 لولوة بنت فيصل بن خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

20,000 20,000.00 لني بنت فيصل بن خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

20,000 20,000.00 محمد بن عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا بن 
محمد بن عبدالرحمن آل سعود صاحب السمو األمري

20,000 20,000.00 مؤسسة ابتكار الكون التجارية السادة

20,000 20,000.00 نقا خالد نقا العتييب األستاذ

20,000 20,000.00 نوف بنت فيصل بن خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

20,000 20,000.00 هال بنت عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا بن 
محمد بن عبدالرحمن آل سعود صاحبة السمو األمرية

20,000 20,000.00 هيفاء بنت عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا بن 
محمد بن عبدالرحمن آل سعود صاحبة السمو األمرية

18,088 18,088.00 محمد عبدالكريم المعمر األستاذ

15,789 15,789.00 شادن البابطني السيدة

15,000 15,000.00 Ipsos إبسوس السادة

15,000 15,000.00 أمني محمد أمني شاكر األستاذ

15,000 15,000.00 سائدة كمال الدين خرض نجم السيدة
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15,000 15,000.00 مؤسسة برشة منتعشة للتجارة السادة

14,780 14,780.00 عمالء البنك السعودي الفرنيس - نقاط 
جىن

السادة

14,671 14,671.00 مؤسسة دال لألثاث السادة

13,500 13,500.00 فاطمة نجيب البسام السيدة

13,500 13,500.00 DL مؤسسة مسك الربوة للتجارة - عطورات السادة

13,000 13,000.00 عبدالعزيز طارق عبدالعزيز الفارس األستاذ

13,000 13,000.00 محمد حنيف إسماعيل حبيب األستاذ

12,014 12,014.00 رشكة مذاق الطبخة اللذيذة التجارية - 
مطعم أم رشيف السادة

11,500 11,500.00 فاتن صالح حمزة المداح السيدة

11,000 11,000.00 عبايات مليحة السادة

11,000 11,000.00 مؤسسة سدس اإللكرتونية للتقنية السادة

10,000 10,000.00 أسيل القايض السيدة

10,000 10,000.00 أمل القايض السيدة
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10,000 10,000.00 إيمان عبدهللا عبداللطيف البسام السيدة

10,000 10,000.00 جواهر بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

10,000 10,000.00 دالل حنس غنام العجمي السيدة

10,000 10,000.00 رامي خالد الرتكي األستاذ

10,000 10,000.00 رياض الشمسان األستاذ

10,000 10,000.00 سارة بنت عبد الرحمن الفيصل بن عبد العزيز 
آل سعود صاحبة السمو الملكي األمرية

10,000 10,000.00 سليمان صالح سليمان البسام األستاذ

10,000 10,000.00 (Body Shop) رشكة الثماد للتجارة السادة

10,000 10,000.00 رشكة خريات البندرية للتجارة - مطعم باو السادة

10,000 10,000.00 رشكة مجموعة توقا التجارية السادة

10,000 10,000.00 عيل حسني بن حمران األستاذ

10,000 3,000.00 7,000.00 كوكب محمود صالح البدوي السيدة

10,000 10,000.00 مطاعم آفاق رتاج لتقديم الوجبات - يل 
اولمبو السادة



التقرير السنوي التاسع والخمسون النهضة 2021

األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

10,000 10,000.00 منرية محمد سليمان المنصور السيدة

10,000 10,000.00 مؤسسة بيت التحميص التجارية السادة

10,000 10,000.00 ناهد التونيس السيدة

10,000 10,000.00 نوال محمد عمر بابقي السيدة

10,000 10,000.00 ورثة عبداإلله محمد صالح كعكي السادة

9,757 9,575.00 مؤسسة وسم العطور للتجارة السادة

9,500 9,500.00 مؤسسة دالل السعادة للتجارة والتسويق السادة

9,400 400.00 9,000.00 أحالم منصور أحمد سلطان السيدة

8,500 2,100.00 6,400.00 مؤسسة لمياء محمد سالم السالم - 
مجوهرات لورييت السادة

8,450 8,499.80 متربعني الخري الشامل السادة
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عزة عبدالكريم إسماعيل كنه 8,000.00  8,000  السيدة

 8,000 والء صالح الحميد 8,000.00  السيدة

 7,500 أريج السحيم 7,500.00  السيدة

 7,000  7,000.00 عبدالمحنس عبدالعزيز اليحيى األستاذ

7,000  7,000.00 فهد صالح غايب الشيباني األستاذ

6,600  6,600.00 ريم عبدهللا القرعاوي السيدة

6,500  6,500.00 مؤسسة عطر الريم للتجارة السادة

6,263  2,262.97  4,000.00 مؤسسة يشم التجارية السادة

6,100 6,100.00 آالء مستور الغامدي السيدة

6,000 6,000.00 حسني سامي حسني الحجار األستاذ

6,000 6,000.00 مؤسسة اإلناء الرائدة للتجارة السادة

6,000 6,000.00 مؤسسة حجر األوبال للتجارة  السادة

6,000 6,000.00 مؤسسة دولة عبدهللا سعيد الشهري 
لألزياء السادة
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خاتون مقباس عريب العادل 700.00  5,000.00  5,700  السيدة

مؤسسة المتقن للتجارة 5,700.00  5,700  السادة

 5,400 مؤسسة روح اإلبداع لتنظيم المعارض  5,400.00 
والمؤتمرات - ريما عباية السادة

 5,305  5,305.00 ماجد عيل سليمان السويلم األستاذ

5,000 فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 5,000.00  أصحاب السمو الملكي أبناء األمري

5,000 أسماء أحمد محمد الفالح 5,000.00  السيدة

5,000 حصة خالد تركي السديري 5,000.00  السيدة

5,000 خالد تركي السديري 5,000.00  األستاذ

5,000 ريما عبدالملك آل الشيخ 5,000.00  السيدة

5,000 سلوى راشد عبدالرحمن الراشد 5,000.00  السيدة

5,000 رشكة هل التجارية - شارملينا 5,000.00  السادة

5,000 عبايات شايه 5,000.00  السادة

5,000 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المفلح 5,000.00  األستاذ
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5,000 عبري أحمد السويلم 5,000.00  السيدة

5,000 عدنان عبدهللا عبدالوهاب بغدادي 5,000.00  األستاذ

 5,000 2,000.00 3,000.00 عواطف عبدهللا عبدالرحمن آل الشيخ السيدة

 5,000 فراس عبدهللا البنيان 5,000.00  األستاذ

5,000  4000.00  1,000.00 فوزية راشد عبدالرحمن الرويشد  السيدة

5,000 مشغل مها عبدالرحمن صالح الخالدي  5,000.00 
Soin Spa - للزتيني النسائي السادة

5,000 منار إبراهيم فوزي محمود حسين 5,000.00  السيدة

5,000 منار الحسون 5,000.00  السيدة

5,000 نجوى محمد الغامدي 5,000.00  السيدة

5,000 نوره محمد عمر الرشيف 5,000.00  السيدة

5,000 نوف عبدالعزيز محمد العيىس 5,000.00  السيدة

4,500 العنود مساعد محمد العيبان 4,500.00  السيدة

4,500 ندى نارص سليمان العمري 4,500.00  السيدة
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4,100 مساعد محمد عبدهللا المحيمد 4,100.00  األستاذ

4,000 عبايات أبريز 4,000.00  السادة

 4,000 عزالء ظافر عامر الشيباني 4,000.00  السيدة

 4,000 عمر محمد عمر نارص الضويان 4,000.00  األستاذ

 4,000 فوزية راشد عبدالرحمن الرويشد  4,000.00  السيدة

 4,000 مدارس واحة العلم 4,000.00  السادة

 4,000 مؤسسة عطورات ماسا التجارية 4,000.00  السادة

 4,000 نورة سعد محمد الشمري 4,000.00  السيدة

 4,000 نوف سعد عبدالرحمن العجالن 4,000.00  السيدة

 3,744 عمالء بنك الجزيرة - برنامج أجواء 3,744.00  السادة

3,536 3,536.30 درافت كافيه السادة

3,500 3,500.00 HD Style السادة

3,500 3,500.00 مؤسسة طراز تجاري للتجارة السادة
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3,421 3,421.20 زمزم ص. الحج السيدة

3,252 3,251.87 فيفيان مارغريت السيدة

 3,205 مطاعم تحت األرض لتقديم الوجبات 3,205.00  السادة

 3,200 700.00 سارة فواز الفواز 2,500.00  السيدة

 3,000 3,000.00  DF Line السادة

 3,000  3,000.00 Less Abayas السادة

 3,000 العنود بن عبدهللا بن فيصل آل سعود 3,000.00  صاحبة السمو األمرية

 3,000  2,000.00 حصة عبدهللا الحمد الزامل 1,000.00  السيدة

 3,000 دنى بنت فيصل بن عبدهللا بن محمد بن  3,000.00 
عبدالعزيز بن سعود آل سعود صاحبة السمو األمرية

 3,000 رينادا الين 3,000.00  السادة

 3,000 سارة حمد بن معمر 3,000.00  السيدة

 3,000 سعدية إبراهيم عبدهللا الزمندار 3,000.00  السيدة

 3,000 عبايات ملفع 3,000.00  السادة
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 3,000 عبدالملك عبدهللا عيل المهيين 3,000.00  األستاذ

3,000 1,000.00 2,000.00 مريم عبدالرحمن الكاف السيدة

3,000 2,000.00 1,000.00 منال عسريي السيدة

3,000 3,000.00 مؤسسة فن اللباس للتصميم - ابريل السادة

 3,000 3,000.00 مؤسسة تعمري الثالثية للتجارة  السادة

 3,000 مؤسسة تمارض حمد عبدهللا الخنيين للتجارة 3,000.00  السادة

 3,000 مؤسسة سماح محمد عيل السبيعي لألزياء  3,000.00 
Seens - السادة

 3,000 نوف سعود 3,000.00  السيدة

 3,000 هيفاء عبدهللا أنور الراكان 3,000.00  السيدة

 2,952 رينادا رشكة نشق للعطور التجارية 2,951.65  السادة

 2,900 1,800.00 1,100.00 ريما عبدهللا عبدالعزيز المفلح السيدة

 2,852 1,351.82 1,500.00 أزياء سلطانة السادة

 2,765 2,765.00 عبدهللا زكي المرشف األستاذ
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 2,700 2,700.00 مشغل خولة فهد عبدهللا اللحيدان النسائي السادة

2,500 2,500.00 خالد فيصل سعد السديري األستاذ

2,500 2,500.00 ريم الرشيد السيدة

2,500 2,500.00 شذى عبدالعزيز العنقري السيدة

2,500 2,500.00 فهد فيصل سعد السديري  األستاذ

2,500 2,500.00 محمد عبدهللا السماري األستاذ

2,500 1,500.00 1,100.00 محمد عبدالهادي الشيخ األستاذ

 2,500 2,500.00 مؤسسة فن اللباس للتصميم - سيف عباية  السادة

2,500 2,500.00 هالة صالح عبدالحق الرباك السيدة

2,500 2,500.00 هال الحجاج السيدة

2,310 2,310.00 سمية فهد عبداللطيف الرتكي السيدة

2,258 2,258.00 شهد خالد عبدهللا الشرثي السيدة

2,250 2,250.00 ديمة عبدالعزيز المطلق السيدة
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 2,098 2,098.00 متجر قطنة المزنل لتقنية المعلومات  السادة

2,040 2,040.00 مؤسسة الخط الزمين لإلنتاج اإلعالمي 
المرئي والمسموع السادة

2,000 2,000.00 ابرار موىس هوساوي  السيدة

2,000 2,000.00 تركي عبدالعزيز خالد السديري األستاذ

2,000 2,000.00 ثريا سعيد يحيى الغامدي  السيدة

2,000 2,000.00 دالل أحمد التويجري السيدة 

2,000 2,000.00 ريما عبدالعزيز خالد السديري السيدة

 2,000 2,000.00 سلطان بن عبدالعزيز بن خالد السديري األستاذ

2,000 2,000.00 سلمان عبدالعزيز الحجاج األستاذ

2,000 2,000.00 رشكة العقد الالمع لاللماس والمجوهرات 
- كولييه السادة

2,000 2,000.00 رشكة فلسفة مصمم للتجارة  السادة

2,000 2,000.00 شعاع عبدالعزيز عبدالرحمن العمر السيدة

2,000 2,000.00 شفيق جالل الدين األستاذ
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2,000 2,000.00 طارق إبراهيم سليمان المهوس األستاذ

2,000 2,000.00 عبايات خط روزالني السادة

2,000 2,000.00 عبدالرحمن صالح المرزوقي األستاذ

2,000 2,000.00 عالء عبدهللا الهاشم السيدة

2,000 لمى الفواز 2,000.00 السيدة

2,000 2,000.00 ليىل عيل وهيب السيدة 

2,000 2,000.00 محمد ظافر القحطاني األستاذ

 2,000 2,000.00 محمد فايز الرشيف األستاذ

2,000 2,000.00 مؤسسة أروى سامي بن عبدهللا القايض 
التجارية السادة

2,000 2,000.00 مؤسسة دالل إبراهيم دخيل الضبيب للتجارة 
Toques Elegantes السادة

2,000 2,000.00 مؤسسة فتيل عود التجارية السادة

2,000 2,000.00 مؤسسة هند عبدهللا الرثوة السادة

2,000 2,000.00 ند عصام عبدهللا قطان السيدة
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2,000 2,000.00 ندى عبدهللا إبراهيم الجرب السيدة

2,000 2,000.00 نوال بنت محمد عبدالعزيز القاسم السيدة

2,000 2,000.00 هديل النغيميش السيدة

2,000 2,000.00 هناء عيل عبدهللا الصقري السيدة

1,840 1,840.00 خانون - متجر الكرتوني السادة

1,625 1,625.00 فيصل أحمد محمد الزهراني األستاذ 

1,614 1,614.27 عبدهللا عويضة صالح العيىس األستاذ

 1,600 1,600.00 سارة خالد محمد الشرثي السيدة

1,548 1,548.00 إيناس محمد الزرعة السيدة

1,500 1,000.00 500.00 دانة سليمان القبالن السيدة

1,500 1,500.00 رنا العبدكريم السيدة

1,500 1,500.00 فيصل عبدالرحمن حسني بن سلمان األستاذ

1,500 1,500.00 مشاعل مشعل الرشيد السيدة



التقرير السنوي التاسع والخمسون النهضة 2021

األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

1,350 1,350.00 KHOKAN MILAH األستاذ

1,288 1,288.00 نجود منصور عبدالعزيز بن رشيد السيدة

1,284 1,283.67 خالد عبدهللا عثمان العنرثي األستاذ

1,225 1,225.00 متربعني زكاة الفطر السادة

1,200 1,200.00 فلوه محمد قاري السيدة

1,200 1,200.00 الفندر السادة 

1,200 1,200.00 نورة عبدالرحمن صالح الشويعر السيدة

 1,125 1,125.00 نوف سعد العمريي السيدة

1,000 1,000.00 Nineteenth السادة

1,000 1,000.00 portal libbs السادة

1,000 1,000.00 آرتسرتي - متجر الكرتوني السادة

1,000 1,000.00 أشجان صالح اللحيدان السيدة

1,000 1,000.00 الحسني جابر الزهراني األستاذ
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األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

1,000 1,000.00 العنود الدايل السيدة

1,000 1,000.00 سهام صالح المحيميد السيدة

1,000 1,000.00 عائشة مربوك راشد الراشد السيدة

1,000 1,000.00 عبايات أنيقة السادة

1,000 1,000.00 عبدهللا منيع المنيع األستاذ

1,000 1,000.00 عهود عون القرني السيدة 

1,000 1,000.00 كابا السادة

1,000 1,000.00 لطيفة ابراهيم عبدالعزيز العبيد السيدة

1,000 1,000.00  Elegant مؤسسة حاجات انيقة التجارية
Accessories السادة

1,000 1,000.00 مؤسسة ليايل السلطانة للتجارة - تصاميم 
سلطانة السادة

1,000 مؤسسة نوار للعطورات 1,000.00 السادة

1,000 1,000.00 ميسون بن خنني السيدة

1,000 1,000.00 نبيل أقربوشني األستاذ



التقرير السنوي التاسع والخمسون النهضة 2021

األسم متحصالت الزكاة  التربعات النقدية  التربعات المرشوطة  اإلجمايل  اللقب

1,000 1,000.00 هدى مكو عبدالرزاق بخش السيدة

640,856 2,867,103 9,959,421 اإلجمايل
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ادعمونا

مراجعة وتنظيم البيانات

 البنك السعودي الفرنيس

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

البنك العربي الوطين

SA 07 3040 0108 0004 5100 0025 تربعات
SA 02 3040 0108 0004 5100 0018 زكاة

البنك السعودي األمريكي سامبا

SA 18 4000 0000 0015 0780 0380 تربعات
SA 33 4000 0000 0015 0780 0401  زكاة

البنك األهيل التجاري

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

البنك السعودي الربيطاني

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

بنك الرياض

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

أو التربع المبارش في مقر النهضة شارع العبيلة - حي السليمانية - الرياض ص.ب 7 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية 
هاتف: 920010816 تحويلة 150 او 105
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ساهم في تنمية المجتمع 
وُكن فرًدا فّعاًال في بناء 

مستقبل أفضل
للتفاصيل 

https://www.alnahda.org/participate

