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لقد جاء حصول النهضة على هذه الجوائز ليعكس المكانة الريادية التي تتمتع بها اليوم كنموذج للعمل 
لتراعي  عميق  وبحثية  علمية  أسس  وفق  المبنية  برامجها  جودة  نتيجة  المملكة،  في  والتنموي  الخيري 
المتطلبات المدروسة لنساء المجتمع، ولتبلور بذلك برامج مؤثرة ، وممارسات احترافية متقّدمة تقف وراء 

تلك اإلنجازات التي تمّثل مصدر اعتزاز للنهضة، ومحفزًا لها إلكمال مسيرتها بالعزيمة ذاتها. 

وال يفوتني ونحن نستعرض ما حققناه خالل عام من نتائج أن أتقدم بعظيم االمتنان والتقدير لكافة الجهات 
الهيئات  مختلف  من  االستراتيجيين  ولشركائنا  عطائها،  ولمسيرة  النهضة  لمشاريع  والراعية  الداعمة 
الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لدورهم البارز في مساندة أعمال النهضة وتسخير 
وكافة  النهضة  إدارة  مجلس  عضوات  أشكر  أن  يسّرني  كما  برسالتها.  الوفاء  أمامها  تتيح  التي  اإلمكانات 
أثمرته  ما  وراء  بالعطاء،  الدائم  والتزامهم وشغفهم  وتفانيهم  إخالصهم  بفضل  يقفون  الذين  منسوباتها 
النهضة من استدامة في نشاطها التنموي وتميٍز في إنجازاتها ألقت بظاللها على المساهمة في بناء المرأة 
وقيادته  المعطاء  وطننا  وإلى  الشكر  جزيل  هؤالء  كل  فإلى  المجتمع،  في  بمكانتها  والدفع  السعودية، 

الحكيمة وإنسانه الوفي كل األمنيات بدوام التقّدم واالزدهار.

رئيسة مجلس اإلدارة          
سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود          

السعودية  المرأة  تمكين  إلى  الرامية  رسالتها  تحقيق  بخطواتها على طريق   2014 عام  النهضة خالل  مضت 
حيث شهدت النهضة  خالل العام سلسلة من المحطات واإلنجازات التي أْثرت رحلة عطائها ووفائها لسيدات 
المجتمع، ودفعت بدور النهضة إلى نطاقات جديدة من األداء التنموي والعمل الجاد الذي يستهدف بشكل 
رئيس األخذ بأيدي النساء السعوديات، وتطوير قدراتهن، وتحسين ظروفهن المعيشية، لغرض تفعيل دورهن 
في المجتمع، وإنعاش الثقة بأنفسهن وبقدرتهن على إحداث التغيير اإليجابي المنشود الذي يالمس واقعهن 

المعيشي واألسري والمجتمعي. 

وتطبيقًا للنظام األساسي في النهضة بأن مدة مجلس اإلدارة 3 سنوات فقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد 
في دورته الثالثة والعشرون وذلك بتاريخ  26 / 10 / 2014 م بعدد 11 عضوة ، حيث انضم لعضوية مجلس 
اإلدارة 3 عضوات جدد، نتطلع بأمل كبير أن تكون لهن بصماتهن الراسخة في التقدم بأعمال النهضة، والدور 

الفاعل في تحقيق مزيد من اإلنجازات التي ُتضاف لسجل الجمعية الحافل. 

للتنافسية  خالد  الملك  لجائزة  األول  المركز  على  بحصولها  المضمار  هذا  في  النهضة  جهود  تّوجت  ولقد 
المسؤولة لفئة المنظمات غير الربحية، تقديرًا ألداء النهضة اإلداري المتميز، وما حققته من إنجازات نوعية 

في قطاع العمل االجتماعي والتنموي. 

وضمن إنجاز آخر، حصدت النهضة جائزتين من جوائز األمير صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي 
ضمن فرعين من أصل ثالثة فروع للجائزة، جاءت األولى عن فئة مبادرات الجهات الداعمة والتي استحوذ عليها 
مشروع الدعم المادي واالجتماعي ، في حين كانت الثانية عن فئة الدراسات واألبحاث العلمية عن دور النهضة 

في الدراسة المقّدمة حول )اإلجراءات المنظمة للطالق وما يترتب عليه للزوجة واألبناء(. 

كلمة الرئيسة
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الخطة االستراتيجية 
لعام  2013 - 2015     

األهداف التنظيمية )الداخلية(:  

زيادة الموارد المالية   

تطوير آداء النهضة   

تفعيل الواصل الداخلي   
 

األهداف التنظيمية )الخارجية(:  

رفع قدرات المرأة   

قياس تأثير المشاريع التنموية   

تفعيل التواصل الخارجي   

العمل على إزالة المعوقات أمام تمكين المرأة   

الخطة االستراتيجية

السعودية  المرأة  تأهيل  م. نعمل على   1962 ربحية تأسسنا عام  نحن منظمة نسائية غير 
جهود  بدايتنا  هادفة.  تنموية  وبرامج  المشاريع  من  عدد  بتنفيذ  وذلك  وإجتماعيًا  إقتصاديًا 
لتمكين  ثقافي واجتماعي  ذات طابع  لنصبح مؤسسة  المجتمع ثم تطورنا  تطوعية لخدمة 

المرأة معتمدين بذلك على مبدأ التنمية كرسالٌة سامية واالستدامة فيها كهدٌف ثابت.

رؤيتنا: أن تكون المرأة شريك فعال 
في تنمية المجتمع السعودي.

رسالتنا: تمكين المرأة إقتصاديًا 
وإجتماعيًا من خالل الدعم المادي 

والتدريب وخدمات التوظيف.  

قيمنا: 
إحداث تغيير إيجابي في المجتمع 

الجودة والشفافية واألمانة
العمل بروح فريق واحد
تقدير من يتعاون معنا

أهمية الوقت وتحمل المسؤولية

من نحن؟
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مسيرتنا
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صاحبة السمو الملكي األميرة / سارة الفيصل آل سعود

 السيدة / فوزية راشد الراشد

صاحبة السمو الملكي األميرة / موضي بنت خالد آل سعود

  

السيدة / حصة صالح الشعيبي

 السيدة / عبير عبدالمحسن بن سعيد

   السيدة / فاطمة عبدالرحمن الموسى

السيدة / فوزية راشد الرويشد

 السيدة / منيرة إبراهيم الطوق

السيدة / نجالء ابراهيم السلطان

 السيدة / هناء عبداهلل الرشيد

الدكتورة / ياسمين أحمد التويجري

رئيســة الجمعيــة

نائبـــة الرئيســــــــة

األمينـــة العامـــــة

 

 عضوة مجلس إدارة

عضوة مجلس إدارة

عضوة مجلس إدارة

عضوة مجلس إدارة

 عضوة مجلس إدارة

 عضوة مجلس إدارة

عضوة مجلس إدارة

عضوة مجلس إدارة

مجلس اإلدارة

الجمعية 
العمومية

مجلس 
اإلدارة

سكرتيرة 
مجلس 

اإلدارة

المديرة التنفيذية
األستاذة/ رشا التركي

مديرة إدارة تنمية 
الموارد المالية 
والعالقات العامة
األستاذة/ هبة الزامل

مديرة إدارة الشؤون 
المالية واإلدارية

األستاذة/ إيناس أبوحجير

مديرة إدارة 
المشاريع التنموية 
األستاذة/ شيخة السديري

الهيكل التنظيمي

المستشار 
القانوني
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منهجيتنا

ونحرص على

التحسين والتطوير 
المستمر

لرفع مستوى أثر المشاريع 
على األفراد والمجتمع

ونلتزم

بمتابعة وتقييم 
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ما الذي يميز النهضة عن بقية الجمعيات الخيرية؟

إن النهضة تعمل على 3 محاور مختلفة في اتجاهاتها، متقاطعة في أهدافها.

الفقر وتحويلهن إلى سيدات ناجحات  بأيديهن خارج دائرة  النهضة جاهدة لمساعدة مستفيداتها واألخذ  تسعى 
التنموية المختلفة  مستقالت ماديًا و اجتماعيًا.  تقوم النهضة بذلك من خالل إشراك مستفيداتها بالمشاريع 

والتي تتوافق مع احتياجاتهن الذاتية والمهارية بحيث تتصاعد هذه المهارات توافقيًا مع هرم ماسلو. 

أنه يتعلق بمجموعة المشاريع  النهضة في دعم السيدات، حيث  الثاني كتطور منطقي لجهود  يأتي المحور 
التطويرية التي استحدثتها النهضة لسد الفجوة بين مستوى مهارات المرأة السعودية و متطلبات سوق العمل. 

الفعاليات  من  العديد  في  والمشاركة  بااللتقاء  السعوديات  للسيدات  المجال  اعطاء  فهو  الثالث  المحور  أما 
المشوقة التي تنمي شبكة معارفهن وتتيح الفرصة للتعرف بسيدات سعوديات بارزات بإنجازاتهن وعطائهن.  

منهجيتنا
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تميزنا
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توجت النهضة في إنجاز نوعي رفيع بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة لعام  2014 م، لفوزها بالمركز األول 
لفئة المنظمات غير الربحية، تقديرًا ألداء الجمعية اإلداري المتميز، وريادتها في مجال الممارسات اإلدارية، وإعترافًا 
بإنجازاتـهـا الـملمـوسـة في العمـل اإلجتمـاعـي والـتنـموي. اسـتنـدت الجائزة علـى سلسلـة من المـعـايـيـر وهم 
المسـؤوليـة والشفـافيـة والحوكمة في منهجها اإلداري على نحو أسهم في تفعيـل أدائـها وتعزيـز إنجـازاتـها. 

وقد كانت قيمة الجائزة 500,000 ريال.

 المركز األول لجائزة الملك خالد التميز للمنظمات غير الربحية 
األحد 30 / 12 / 2014 م
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جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
األحد 22 / 12 / 2014 م

موضوع  على  الضــوء  سلطـت  التي  الثانيـة  دورتهـا  في  صيتـة  األميـرة  حـفـل  في  بجائزتـان  النهضــة  فازت 
علـى  األولـى  الـجــائــزة  كانت  حيث  والـمـعـلـقـات.  واألرامـل  للمطلقــات  واالقتصــادي  االجتماعي  التمكين 
قيمتها  وكانت  االجــتماعـي،  و  الـمــادي  الـدعـــم  مـشــاريـع  علـى  العمـــل  فـي  ومبــادراتهــا  النـهضــة  تميــــز 
250,000 ريال والجائـزة الـثانية كانت علـى الـدراســات واألبحــاث الـعلميـة لدراسـة االجراءات المنظمـة للـطالق 

وما يتــرتب علـيهـا للزوجــة واألبناء، وكانت قيمتها 200,000 ريال.   
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مشاريعنا
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تــوفـيـر مـواصــالت

شراء سيارات   مواصالت

التنقل  من  األسر  لتمكين  مواصالت  توفير 
والوصول إلى مواقع العمل والتعليم والصحة.

إسكان ومساكن

إيــجــارشــراء منازل

أثــاثجهاز كهربائي

توفير السكن اآلمن واحتياجاته.

تـفــريـــج كــربـــة

مساعدة طارئة

عالج

   عـالج عيـون

تسديد ديون

توفير المساعدات المالية والعينية الطارئة 
كالعالج وسداد الديون. 

االحتياجات األساسية

توفير االحتياجات األساسية من الغذاء والكسوة عن 
طريق نظام البطاقات الممغنطة مسبقة الدفع.

 غذاء
21,768

كسوة شتاء
1,801

5

5

178

97

أدوات و زي مدرسي
830

مساعدة عينية
18

148

9 150 5208

إفطار صائم
2,370

كسوة عيد
2,370

*

*

*

ميزانية المشروع:  8,731,163  ريال
يتم دعم هذا المشروع بنسبة 100% من أموال الزكاة

تمثل األرقام العائل الرئيسي لألسر*
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مناقشة  عبر  والنجاح  للتقدم  األسر  أفراد  تحفيز 
ووضع  تواجههم  التي  الحياة  تحديات  أهم 
تحّمل  للمستقبل،  التخطيط  مثل  لها  حلول 

المسؤولية، إلخ.

يقوم فريق البحث االجتماعي بعمل زيارات ميدانية 
احتياجاتهم  على  للوقوف  المستفيدة  لألسر 
هذه  حالة  لتقييم  دورية  تقارير  وتقديم  األساسية 
لتحسين  األسر  لهذه  تنموية  خطط  ووضع  األسر 

أوضاعهم المادية و مشاكلهم االجتماعية.
االجتماعية  المستفيدة  أوضاع  لتحسين  مقابالت 
والتعليمية  والصحية  والقانونية  واالقتصادية 
والنفسية التي تعيشها أوتوجيهها لجهات مختّصة.

التنفيس  عبر  المشكالت  لحل  جماعي   عالج 
بتوجيه  والخبرات  والمشاعر  األفكار  وتشارك 
والدراية  الخبرة  لديها  اجتماعية.  أخصائية  من 
وتحفيز  النقاش  حلقات  بإدارة  الكفيلة  بالطرق 
وعدم  عن مشاكلهن  التعبير  من  المستفيدات 

الخجل من طرحها. 

أنشطة توعوية

 مقابالت مكتبية 
زيارات ميدانية

حلقات نقاش

النفسية  المستفيدة  األسر  أفراد  مشاكل  عالج 
والتخاطب  النطق  مشاكل  وعالج  والسلوكية 
على  حرصًا  متخصصة  مراكز  إلى  وتحويلها 
مساعدتهم على تجاوز هذه المشاكل ليصبحوا 

أفراد فاعلين منتجين في مجتمعهم. 

عالج نفسي وسلوكي 
   عالج نطق و تخاطب

 400 زيارة
مـيـدانـيـة

 نطق
 و تخاطب

4

جلسات
2

األنشطة
2

         عالج
 نفسي

9

 مقابلة
مكتبية

2,400

66
مستفيدة

66
مستفيدة هذا المشروع يندرج تحت مشروع الدعم المادي

التوجيه 
االجتماعي

}َواْعَتِصُموا 
ِه َجِميًعا  ِبَحْبِل اللَّ

ُقوا..{ َوَلا َتَفرَّ

)آل عمران آية 103(
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حياتك 
باختيارك

القراءة  المستفيدات بأهمية تعلم  يهتم بتوعية 
تعليمهن  إكمال  على  وتشجيعهن  والكتابة 
تمكينهن  في  ذلك  ألهمية  المراحل  جميع  في 

والوصول بالنهضة لتكون بال أمية. 

يهدف المشروع في تطبيقه السادس إلى اكساب 
مع  للتعامل  الالزمة  التربوية  المهارات  األمهات 

أطفالهن خالل مراحل النمو المختلفة.

مشروع صيفي يستهدف الفتيات من عمر 13 - 1٥ 
الستثمار فترة اإلجازة لتعلم مهارات وقيم حياتية 
إحتياجات  بدراسة  النهضة  تقوم  كما  مهمة. 

الفتيات لتطوير المشاريع القادمة. 

الكشف  بأهمية  الصحي  الوعي  ثقافة  ينشر 
الدراسات  أثبتت  حيث  الثدي  سرطان  عن  المبكر 
يزيد  مبكرة  مرحلة  في  المرض  اكتشاف  بأن 

نسبة الشفاء التام بنسبة ٩٨٪.

تثقيف األم والطفل

مشروع المخيم الصيفي

 حملة حياتك باختيارك

  حملة النهضة بال أمية

الكشف
132

الحضور
285

المستفيدات
117

المستفيدات
82

المستفيدات
63

عدد الورش
25

المالي  الوعي  نعزز  سدكو  شركة  مع  بالتعاون 
ماديًا  مستقلة  كريمة  حياة  لضمان  األفراد.  لدى 

وتعّلم اإلدخار والتخطيط لتجنب األزمات المالية. 

برنامج الوعي المالي

المستفيدات
483

عدد الورش
23

عدد الورش
22

الوعي  لرفع  يهدف  األسري  األمان  قبل  من  برنمج 
بظاهرة  سنة   13-٨ من  واألطفال  األمهات  لدى 
التحرش الجنسي وآلية التعامل معها، والتعريف 

بالجهات المسئولة عند حدوث التحرش.

 حملة التحرش الجنسي

األمهات
82

الفتيات
40

التوعية  
والتثقيف

كن أنت التغيير 
الذي تريد رؤيته في 

العالم
- مهاتما غاندي
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وقدراتهن  مواهبهن  اكتشاف  على  الفتيات  يساعد  برنامج 
كما  السليم.  المستقبلي  للتخطيط  والذاتية  المعرفية 
يعمل على التعريف بآلية اختيار التخصص الجامعي المرغوب 
على  ويساعد  العمل.  سوق  متطلبات  مع  وانسجامه  به 
والكليات  الجامعات  في  للدراسة  القبول  عملية  تسهيل 

والمعاهد. 

مدرستين  في  البرنامج  هذا  بتطبيق  التعليم  وزارة  سمحت 
على  عام  لمدة  كامل  دراسي  يوم  بتخصيص  حكوميتين 

طالبات المرحلة الثانوية. 

مشروع للطالبات والطلبة يتيح الفرص المتكافئة أمامهم 
إلكمال تعليمهم بعد المرحلة الثانوية، وضمهم إلى المنح 
الحكومية  والمعاهد  والكليات  الجامعات  في  التعليمية 
سوف  التي  التخصصات  اختيار  في  ومساعدتهم  والخاصة 

تأهلهم إليجاد وظائف بعد التخرج. 

دروس تقويةإرشاد

 لوازم
مدرسية

التطبيق
الثالث 

 طالب281
و طالبة

التطبيق
الثاني 

 جهات خاصة
وحكومية

مواصالت 181

 رسوم
تسجيل

 رسوم اختبار
القياس

التعليم 
هو أقوى سالح 

نستطيع استخدامه 
لتغيير العالم

- نيلسون مانديال اإلرشاد 
األكاديمي

كفالة طالب علملإلرشاد األكاديمي
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الحصول  من  عمل  عن  الباحثة  لتمكين  مشروع 
على مهارات إدارية جيدة تتالءم مع قدراتها واحتياج 
ضمنها  من  الخاص.  القطاع  في  العمل  سوق 
أعمال  مكتبية،  اآللي،  الحاسب  احتراف تطبيقات 
تطوير  وبرامج  االنجليزية،  اللغة  في  مستويين 

العمل اإلداري وتطوير الذات.

بمهارات  المتدربة  فيه  تتزود  تدريبي  مشروع 
اإلعالم  لتوظيف  متكاملة  عملية  خطة  إعداد 
االجتماعي - اإلعالم الجديد - وذلك للوصول ألهداف 
والتسويقية  اإلعالمية  الحمالت  في  المؤسسات 
للوصول  التأثير  مدى  وقياس  الفعاليات  وإدارة 

المستهدفة. للنتائج 

التخطيط  بأساسيات  المتدربة  المشروع  يزود 
و  الكفاءات  اسـتـقـطاب  و  الـتـنـظـيـم  و 
الـبـشريـة  الـمـوارد  لـتـنـمية  عـلـيـهـا  الـحـفـاظ 
يـتـم  المـؤسسـات.  فـي  العـاليـة  الـكـفــاءة  ذات 
الــمــعــتـمــد  أوراكــل  نــظــام  علــى  الــتــدريــب 
فـــي  المـؤسـسـات  و  الــشــركات  كبـرى  فــي 

الخاص.  القطـاع 

مشروع يشمل سلوكيات وثقافة العمل، مهارات 
العمالء،  خدمة  في  التميز  الوقت،  إدارة  التواصل، 
التعرف على قوانين العمل والسلوك التنظيمي، 

ومهارات العمل الجماعي.

متدربة

متدربة

متدربة

متدربة
110

66

58

50

 ساعة
تدريبية

70 

 ساعة
تدريبية

70 

 ساعة
تدريبية

70

ساعة تدريبية
382أكثر من

مشروع تمكين التدريبي

موارد بشرية ونظام أوراكل

مشروع تسعى التدريبي

 التسويق اإللكتروني عبر
شبكات التواصل اإلجتماعي

برامج  
التدريب

الجهد المتواصل،
وليس الذكاء أو القوة،

هو مفتاح اطالق 
قدراتنا الكامنة

- وينستن تُشْرتِشل
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بـدأ مشـروع الـتوظيـف منذ عـام 1995 م حيـث قادت النهضة طفـرة دخول المـرأة 
م   2008 عام  في  المشروع  هذا  تطور  ثم  المصانع.  في  تحديـدًا  العمـل  سوق 
بإطالق موقع www.tawdeef.com ليخدم الباحثات عن عمل في منطقة الرياض 
مهما  الخاص  القطاع  منشآت  في  لهن  المناسبة  الوظيفية  الفرص  ايجاد  على 

كانت مؤهالتهن و خبراتهن. في عام 2012م تطور المشروع ليشمل مسارين: 

اإلرشاد المهني يساعد طالبات المدارس على اتخاذ القرار المهني السليم في 
وميولهن،  وقدراتهن  الستعداداتهن  المناسبة  المهنة  وبالتالي  التحصص  اختيار 

وتحقيق حالة من التوافق المهني مع احتياج سوق العمل.

النهضة   في  التدريب  مشاريع  مخرجات  من  النخبة  يستهدف  التعاوني  التدريب 
للحصول على تدريب في الشركات الكبيرة لمدة ال تقل عن ثمان أسابيع.

اإلرشاد المهني

التدريب التعاوني

مشروع التوظيف

 المستفيدات
920

 المتقدمات
الجدد

2,500

متدربة 
11

مستفيدات

14
ورش تدريبية

255

مشروع  
التوظيف
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فرص تطوعية
387

 نشاط مدعوم
في النهضة

16
 ورش تثقيفية
عن التطوع

556

مشروع 
التطوع

بدأ مشروع قدرة في عام 2013 م كمبادرة تطوعية محتضنة من قبل 
النهضة. مع بداية عام 2014 م تحول المشروع من مبادرة إلى مشروع 

رئيسي.

الفئات  النساء والشباب من مختلف  إلهام وتحفيز  إلى  المشروع  يهدف 
لتنمية  الحيوية  األذرع  إحدى  يمثل  الذي  التطوعي  العمل  نحو  العمرية 
وقدراتهم، وتسخير  عبر تسخير خبراتهم  به، وذلك  والنهوض  المجتمع 
التي  التطوعية  واألعمال  المبادرات  تنفيذ  في  للمساهمة  إمكاناتهم 

تتبناها المنظمات المحلية الغير ربحية. 

 لإلنضمام إلى فريق قدرة

للتطوع امأل االستمارة

مشروع قدرة للتطوع
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فعالياتنا
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شجرة الذاكرة
الخميس، 30 / 1 / 2014 م

احتضنت النهضة المشروع الفني الثاني للفنانة السعودية منال الضويان بعنوان »شجرة الذاكرة« وكان هدف 
المشروع أن يحتفل بالمرأة كفرد حاضر بالذاكرة من خالل نقش اسمها على ورقة الشجرة النحاسية وكذلك 
يحتفل باألجيال العديدة من النساء التي اندثرت أسمائهم وقصصهم ولم يتم تدوينها. »شجرة الذاكرة« عمل 
يحاول أن يفّعل الماضي لكي يحتفل بالجيل الحاضر من النساء. تم عرض هذا العمل الفني في جدة كجزء من 

معرض »المعلقات« من خالل مهرجان فن جدة في فبراير2014 م.  
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على شرف صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت سلطان بن عبدالعزيز أقامت النهضة حفل ليالي الخير في 

منزل العضوة السيدة منيرة السديري، حيث بلغ اإليراد والتبرعات 1,833,000 ريال.

* منسقي هذا الحفل لجنة العطاء ) للمزيد من المعلوت صفحة 75 (

ليالي الخير
الخميس 18 / 3 / 2014 م

معرض مجوهرات المصممة هاله الشعيل
الخميس، 19 / 2 / 2014 م

أقيم على شرف صاحبة السمو الملكي األميرة سارة الفيصل معرض المجوهرات للمصممة هالة الشعيل في 
مقر النهضة. عرض من خالله مجموعة من التصاميم المميزة األنيقة وتم تخصيص نسبة من المبيعات لصالح 

النهضة حيث بلغت االيرادات 86,440 ريال. 
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أمي انت ملهمتي
الخميس، 1 / 4 / 2014 م

شعار  تحت  جدة  بمدينة  الرئيسي  ناين  فيمي  معرض  في  م   2014 »وام«  المرأة  تقدير  شهر  حملة  انطلقت 
»أمي انٍت ملهمتي« وسط حضور لشخصيات اجتماعية واعالمية بارزة. تم تقديم جائزة ألفضل قصة عن األم يتم 
تداولها عبر شبكات التواصل االجتماعي وتم اختيار النهضة للحصول على نفس القيمة البالغة 100,000 ريال.

ملتقى أرامكو الثاني للمسؤولية االجتماعية
 الخميس، 19 / 2 / 2014 م

شاركت النهضة في المنتدى الثاني للمسؤولية االجتماعية في أرامكو السعودية بالمشروع التدريبي »تهيئة 
الباحثات عن عمل« والذي تأهل كأفضل ثالث مشاريع لها دور اجتماعي فاعل في فتح آفاق جديدة لتأهيل الفتاة 

السعودية لسوق العمل. 
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اليوغا
األربعاء 9 / 4 / 2014 م

النهضة وبالتعاون مع العضوتين السيدة ندى العتيقي والسيدة ألمى رسالن حصة رياضية »يوغا« في  أقامت 
 Indigo Yoga & Wellness ونادي   Ramah Fitness من  أبانمي  آالء  المدربة  التدريب  قدمت  حيث  النهضة  مسرح 

Centre وتقديم دايت سنتر للعصيرات الصحية. بلغت االيرادات 15,250 ريال.

* منسقي هذا الحفل لجنة التواصل ) للمزيد من المعلوت صفحة 75 (

جلو ورك 
الخميس،  4 - 6 / 4 / 2014 م

القطاع الحكومي والخاص والجامعات لدعم  التوظيف« والذي شارك فيه  النهضة ملتقى »خطوة قبل  رعت 
وتمكين السعوديات من التعريف على سبل النجاح والبروز في سوق العمل حيث كان للنهضة دور فعال في 

ذلك من خالل التعريف بمشاريع التوظيف والتدريب.
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حفل تخرج مستقبلي
الخميس، 8 / 5 / 2014 م

الـفيصل،  األميـرة سـارة  الملكي  السمــو  علـى شرف صاحبـة 
وبرنامـج  الخيريــة  العليــان  سليمــان  مـؤسســة  من  وبدعم 
حفـل  النهضـة  بمقـر  اقيم  أجـفـنـد،   - للتنميــة  العربي  الخليج 
لإلرشاد  مستقبلي  مشروع  طالبات  من  الثالثة  الدفعة  تخرج 
طالبة لعام  األكاديمي والتوجيه المهني حيث تم تخريج 42 

2014م  من مستفيدات النهضة. 

بركة وجبتي
السبت، 12 / 4 / 2014 م

المملكة  برج  رعاية  النهضة حفل شاي تحت  اقامت  الفيصل  األميرة سارة  الملكي  السمو  على شرف صاحبة 
التعاون مع بعض المطاعم والكافيهات المتميزة  وشركة ترتيبة للديكورات، لمناقشة مبادرة الجمعية في 

بالرياض لصالح مشاريعها التنموية لخدمة المجتمع.

* منسقي هذا الحفل لجنة التواصل ) للمزيد من المعلوت اذهب لصفحة 75 (.
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المخيم الصيفي
األحد 11 / 5 / 2014 م

مشروع توعوي -  تثقيفي -  تربوي، يستهدف الفتيات من سن 9 إلى 15 سنة وأمهاتهن. يشجع 
على استغالل فترة الصيف في أنشطة تعزز تقدير الذات في بيئة إيجابية وتقوي مهارات التواصل 
والتعامل مع الضغوط كما أنه يوعي بأهمية الحقوق والواجبات كأفراد نحو المجتمع وبناء روح 

الفريق. 

كما يهدف البرنامج إلى دراسة حاجة الفتيات الفعلية من برامج تدريبية تندرج في خطط مشروع 
مستقبلي القادمة وقياس فعالية مشاريع التوعية والتثقيف في بناء صورة ذاتية ايجابيـة لدى 

األمهات تمكنهن من دعـم التغييـر اإليجابي في بناتهـن بشـكل خـاص وأسرهن بشكل عام.  

* منسقي هذا الحفل مشاريع التوعية والتثقيف ومشروع قدرة.
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حفل تخرج برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل
الخميس، 15 / 5 / 2014 م

لبرنامـج  الختامـي  الحفــل  النهضة  بمقر  أقيم  الـفيصــل  ســارة  األميـرة  الملكي  السمو  صاحبـة  رعاية  تحـت 
أم.    117 الـخريجات  السادسة حـيث كان عدد  للدفعة  والطفـل  لألم  المنزلـي  التثقيـف 

الجمعية العمومية  51
األحد 11 / 5 / 2014 م

الواحد  العمومية  الجمعية  اجتماع  النهضة  عـقـدت  الـفـيـصـل،  سـارة  األمـيـرة  الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة 
والخمسـون فـي المقـر الرئيسـي للنـهضـة بحضـور عضـوات مجلـس اإلدارة ومندوبـة وزارة الشؤون االجـتمـاعـيـة 
وعـضـوات الـنهضـة، وقـد تـم خـالل هـذا االجتمـاع، عـرض ومـناقشـة الصعوبات التي واجهت العمـل والتطـلعـات 
الميزانيات  على  والمصادقة  المنصرم  العام  خالل  والمشاريع  االنجازات  أهم  استعراض  تم  كما  المستقبلية، 

التقديرية للعام القادم.



5657

مهرجان العودة للمدارس
األحد 4 / 9 / 2014 م

برعاية ساب تكافل، المريول الحر، ثوب الدفة، أقيم مهرجان في مقر النهضة لمدة أسبوع بهدف توزيع االحتياجات 
المدرسية ألسر النهضة حيث كان عدد المستفيدين من هذا المشروع 819 طفل و طفلة. 
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إنتخابات مجلس اإلدارة
األحد 26 / 10 / 2014 م

صاحبة  بحضور  النهضة  مقر  في   23 دورته  في  اإلدارة  مجلس  إلنتخاب  عادية  الغير  العمومية  الجمعية  أقيمت 
السمو الملكي األميرة سارة الفيصل وعضوات الجمعية ونخبة من سيدات المجتمع واإلعالميات. تم التصويت 
التصويت من قبل  لالنتخابات حيث تم  الذكية مصمم خصيصًا  لألجهزة  برنامج  الكترونيا وألول مرة عن طريق 
العضوات وظهرت النتائج خالل ثواني بدقة عالية، تعكس هذه اإلنتخابات مستوى التنظيم اإلداري والتقني وإتاحة 

الفرصة للمرأة للمشاركة وأن تكون صاحبة قرار وتمارس حقها في االنتخاب.
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حملة حياتك باختيارك
األحد 17 -    20 / 11 / 2014 م

برعاية كل من جمعية زهرة، والجمعية السعودية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومركز العبداللطيف 
للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وجمعية »كيل« لمحاربة السمنة، والمجموعة السعودية للعالج الطبيعي، 
الثدي. كان ذلك عبر  1الكشف المبكر عن سرطان  التوعية بأهمية  النهضة يهدف إلى  أقيم مهرجان في مقر 
ورش عمل تثقيفية باإلضافة إلى كشف طبي بجهاز الفحص اإلشعاعي )الماموجرام( للفئة العمرية من 38 سنة 

ومافوق أو من لديها تاريخ عائلي للمرض. 
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لقاء مع السيدة هدى الجريسي
الخميس 18 / 12 / 2014 م

المجلس  رئيسة  الجريسي  عبدالرحمن  بنت  األستاذة هدى  النهضة مع  لقاء في مقر  تم عقد 
التنفيذي لفرع السيدات بغرفة الرياض حيث قدمت تجربتها المتميزة  وسيرتها العامرة بالعمل 

واإلنجاز أمام عضوات النهضة ومنسوباتها.

* منسقة هذا الحفل لجنة التواصل ) للمزيد من المعلوت صفحة 75 (.

اليوم المهني في جامعة األمير سلطان
األحد 17 - 18 / 11 / 2014 م

شاركت النهضة في يوم المهنة في جامعة األمير سلطان تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة حصة بنت 
سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص. 

تضّمنت مشاركة النهضة في مشاريع التدريب والتوظيف والتطوع ومن خاللها تم تقديم ورش عمل وتعريف 
هذا  خالل  النهضة.  تقدمها  التي  التطوع  وفرص  الوظيفية  بالفرص  والطالبات  العمل  عن  والباحثات  الخريجات 
النشاط حصلنا على 900 سيرة ذاتية للباحثات عن عمل و 475 ترغب في االلتحاق في مشاريع التدريب وأكثر 

من 600 متطوعة في برنامج قدرة.
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اليوم العالمي للتطوع
األحد 6 / 12 / 2014 م

بمتطوعاته  قدرة  مشروع  احتفل  المتحدة  األمم  قبل  من  تحديده  تم  الذي  للتطوع  العالمي  اليوم  بمناسبة 
تعبيرًا عن شكره وامتنانه لجهودهن. وقد شهد هذا العام االحتفال مشاركة متطوعات من موظفات النهضة.

كان االحتفال برعاية أطعمة ميرا -  لوسين، جافا تايم، ماكاروني، بيست ساالد. 
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يتم عبر لقاءات شبكة صلة دعم وتطوير األفراد مهنيًا، تبادل الخبرات وفرص التطوير المهني في كافة القطاعات، 
تكوين عالقات شخصية في محيط عال المهنية، اتاحة فرص االلتقاء معًا العميل، الموردين، العاملين في المجال 
التمكين من  النجاح في المسيرة المهنية، وبالمقابل  آفاق  الفرصة للقاء شخصيات جديدة، توسيع  اتاحة  ذاته، 

دعم اآلخرين.

المملكة  في  المهنيات  للسيدات  ربحية  غير  مبادرة  هي  المهني  للتواصل  صلة  شبكة 
العربية السعودية تهدف إلى تمكين ودعم السيدات لبعضهم البعض عن طريق مزيج من 

األنشطة والبرامج والخدمات المهنية التي ُتعنى بالمرأة العاملة.

خالل مسيرة النهضة، احتضنت النهضة العديد من المبادرات النسائية لخدمة المرأة مثل فكرة مشروع تثقيف 
األم والطفل من المنزل والذي أصبح اآلن جمعية رعاية الطفولة، ومدارس النهضة لمتالزمة داون والتي أصبحت اآلن 

جمعية صوت، ومشروع التراث الذي تحول إلى شركة مركز فنون التراث.

مبادرات محتضنة

مـعـرض  مـبادرتهـا،  علـى  السديري  سلمان  لطيفـة  الـعضـوة  المالكـة  نشكر 
وتـقـديـمـهـا  ريـال   50 قـيـمـة  بـبيعهـا  يقـوم  مـالبـس  قطعة  كل  عن  يتبـرع  آلتي 

2014 م. 33,200 لعام  التبرع بمبلغ   تـم  التدريبية حيـث  الـنهضة  لمشاريـع 

درافت جزء من  الراشد حيث خصص معرض  راشد  العضوة وضحى  المالكة  نشكر 
ريال.   11,446 التنموية بمبلغ  النهضة  االفتتاح لصالح مشاريع جمعية  ايرادات يوم 

االفتتاح  يوم  ايرادات  من  جزء  خصـص  حيـث  مـبادراتـه  عـلـى  يـو  إن  بـوتيـك  نـشكـر 
ريال.  40,000 بمبلغ  التنموية  النهضة  لصالح مشاريع جمعية 

مبادرات للتبرع
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قصة نجاح
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»مستقبلي« لإلرشاد والتوجيه األكاديمي لمساعدتهن على رسم خطة مستقبلية لحياتهن المهنية. أما 
ابنها محمد فهو يستعد اآلن لإلنخراط بدراسة التصوير واإلخراج في أحد الجامعات الخاصة بمساعدة مشروع 

»فرصة« لكفالة طالب علم.

اليوم ... وبعد عشر سنوات من الكفاح والصبر واإلجتهاد، تعيش ساره برفقة أبنائها حياة هانئة ومستقرة، 
مليئة بالفخر واإلعتزاز لتجني ثمار مثابرتها. فقد تدّرجت ساره في وظيفتها من عاملة نظافة، إلى مساعدة 
مساندة داخلية، وتتأّهب في الوقت الحالي للترقية إلى وظيفة منّسقة إدارية، في الوقت الذي أسهمت فيه 
سلسلة الدورات التي التحقت بها في مجال الحاسب اآللي و الدفاع المدني واإلسعافات األولية و التعامل مع 
الحياة، وإنعاش  ضغوط العمل وغيرها الكثير، في صقل شخصيتها وتعزيز قدراتها على مجابهة مصاعب 

األمل الدائم في نفسها. 

وكان كذلك لزوج »ساره« نصيبه هو اآلخر من دعم »النهضة« التي وّفرت له وظيفة منذ ٥ سنوات في إحدى 
الجمعيات الخيرية، لتضع حّدًا لحالة اإلستهتار والتهاون التي بقي أسيرها لسنوات طوال. 

كافأت النهضة سارة على مثابرتها وتنميتها ألسرتها والنجاح في التحول إلى شخص مستقل ماديًا بشراء 
منزل لها وألسرتها منهيًة بذلك حمالً ثقيالً ظّل يلقي بكاهله على ساره لسنوات طوال.

»ساره« رفضت أن ترضخ لإلنكسارات المتعاقبة التي ألّمت بحياتها من كل اتجاه، فقد سعت للتغلب على 
واقعها، بحثت بجٍد وتفاٍن ووجدت من يأخذ بيدها ويضعها على الطريق، لتصبح بطلة من بطالت الظل التي 

يفخر بهن المجتمع. 

»النهضة .. بيتي األول واألخير، وهي مالذي بعد اهلل عّز وجل، لم تبخل علّي وعلى أبنائي أبدًا، ودعمتني بكل 
ما لديها وما زالت تقّدم لي الدعم الذي يمنحني القوة لالستمرار في الحياة«

باألمس .. لم تكن حياة »سارة« األم ألربعة أبناء، أكثر من مجرد مأساة حقيقية، تتأرجح فصولها التراجيدية بين 
زوج افتقد ألبسط معاني اإلحساس بالمسؤولية، وبين قسوة أهل الزوج وتنّكرهم الدائم لنصرتها، وصوالً 

إلى ظلم ذوي القربى من إخوتها وابتزازهم واضطهادهم الذي ال حد له. 

أبنائها  تحت وطأة ذلك الواقع المرير، لم تكن »سارة« تطمح سوى إلى مظلة تأوي إليها ومالذًا آمنًا يقي 
وصبرها  بإرادتها  آالمها  على  التغّلب  سوى  منها  كان  فما   ... والضياع  الشوارع  لوحشة  أسرى  الوقوع  من 
واجتهادها، فبادرت إلى التواصل مع النهضة تحديدًا مع مشروع التوظيف )الذي يساعد الباحثات عن عمل في 
منطقة الرياض( بحثًا عن وظيفة توفر لها الحّد األدنى من الدخل الذي يسّد جوع أبنائها، لتكون على موعد مع 
أولى تباشير الوالدة الجديدة لحياتها، إذ باشرت بإستالم وظيفتها في مدرسة خاصة كعاملة نظافة، ولُتدرج 
والمالبس،  الغذائية  المواد  بإعانة  لتحظى  المادي«  »الدعم  مشروع  من  المستفيدات  قائمة  ضمن  كذلك 

ولتبزغ بذلك شمس مستقبل جديد لـ »سارة« وأبنائها. 

ورغم سعادة »سارة« بوظيفتها، إال أنها بقيت أسيرة ضاّلتها في الحصول على مسكن مالئم وآمن ومستقل 
يخّلصها من سطوة إخوتها وقلة ذات اليد ألهلها. فما كان منها سوى التقّدم إلى »النهضة« وشرح مأساتها 
للقائمين عليها، لتجديد العون ممدوة لها، حيث طلبت إليها الجمعية أن تبحث عن بيت مالئم لإليجار تتكفل 

»سارة« بدفع نصف قيمة إيجاره، والجمعية بالنصف اآلخر، وهكذا كان.

الحكاية لم تنتِه هنا، إذ أن إصرار »ساره« و وقوفها بجانب أبنائها وإرادتها الصلبة في حتمية بناء مستقبل 
هانئة  حياة  لهم  توفر  التي  األبواب  كافة  طرق  وإلى  واالجتهاد  المثابرة  من  مزيد  إلى  دفعها  لهم،  مشرق 
وتجّنبهم الوقوع في ظلمات الجهل والتخّلف وقلة الحيلة. وأدركت »ساره« أن التعليم هو الضمانة الكفيلة 
ببناء مستقبل واعد ألبنائها، فما كان منها سوى الحرص التام على توفير كافة اإلمكانات التي تتيح ألبنائها 
أبنائها  مهارات  خاللها  من  لتحّفز  والتثقيف،  التوعية  مشاريع  من  اإلستفادة  إلى  وعمدت  دراستهم،  إكمال 
وسلوكياتهم، وتوجههم نحو اإلتجاه الصحيح، وترفع من وعيهم تجاه اآلفات المجتمعية المحيطة بهم وسبل 
الوقاية منها، فكانت النتيجة أن التحق كافة أبنائها في الدراسة، وضمت ابنتيها مريم وفاطمة إلى مشروع 

قصة إصرار سارة، من مستفيدات النهضة
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العضوية
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السيدة فوزية راشد الراشد - رئيسة اللجنة
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 
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 عزت راضي 
السيدة لطيفة ابراهيم آل عبيد 
السيدة مشاعل محمد العنبر 
السيدة نعيمة عبد اهلل عرب 
السيدة هدى مكو بخش 

السيدة فاطمة عبدالرحمن الموسى -  رئيسة اللجنة
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  

لجنة التواصل

لجنة العطاء

لجان العضوات: 

ورسالة  برؤية  للتعريف  مخصصة  لجنة  هي 
وفعاليات  أنشطة  إقامة  خالل  من  النهضة 
معهمن  التواصل  ليتم  بالعضوات  خاصة 

واستقطاب أعضاء جدد. 

المالية  هي لجنة متخصصة بتنمية الموارد 
النهضة من خالل اقامة  وذلك تحقيقًا ألهداف 
أهدافها  ومن  ومتنوعة  متعددة  أنشطة 

استقطاب أعضاء جدد للنهضة.

برنامج العضوية: ر

برنامج العضوية هو برنامج يتيح الفرص للسيدات السعوديات للمشاركة بالعطاء وتمكين المجتمع 
من خالل تمكين المرأة. توفر العضوية مزايا المشاركة في األنشطة والفعاليات والفرصة على التعرف 

على الشخصيات النسائية البارزة في المملكة وتوسيع شبكة المعارف. 

أنواع العضوية: 

تعزيز روح المسئولية والعمل التطوعي
المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات

حضور اجتماعات الجمعية العمومية
* هذه العضوية لمن هم أقل من 18 عام

الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
اإلنضمام لعضوية اللجان

تأسيس لجنة مستقلة بموافقة مجلس اإلدارة
حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها 

المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات

الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
اإلنضمام لعضوية اللجان

حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها 
المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات
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السيدة / فادية محي الدين الشواف

 السيدة / فاطمة عبدالرحمن الموسى

الدكتورة / فاطمة محمد خليفة

السيدة / فاطمه صالح السلوم

السيدة / فريده عبدالمحسن بن سعيد

السيدة / فوزية راشد الرويشد

 الدكتورة / النه حسن بن سعيد

السيدة / مشاعل صالح البنيان

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 الجاسر

 السيدة / مها محمد السويلم

السيدة / موضي صالح الصقير

السيدة /  نجالء إبراهيم السلطان

 السيدة / نوال محمد بابقي

السيدة / نورة عبداهلل الحسين

  السيدة /  نورة عبد المنعم الراشد

  السيدة / هناء عبد اهلل الرشيد

 الدكتورة / هيفاء صالح النافع

السيدة / وداد إبراهيم الحجيالن

الدكتورة / وفاء عبداهلل الرشيد

السيد / أحمد حسن بن سعيد

السيد / أنس عبدالمحسن بن سعيد

السيد / حسن سعد بن سعيد

السيد / خالد عبدالمحسن بن سعيد

السيد / رياض عبدالمحسن بن سعيد

الشيخ / سعد بن عبدالعزيز بن سعيد

السيد / سعود حسن بن سعيد

السيد / سلطان حسن بن سعيد

الشيخ / عبدالمحسن 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

األعضاء الداعمين:

صاحبة السمو الملكي األميرة / ا
سارة الفيصل آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة / ا
موضي بنت خالد آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة / ا
صيتة بنت سعود آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة / ا
هيفاء بنت سعود الفيصل آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة / ا
البندري بنت خالد آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة / ا
البندري بنت عبد الرحمن آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة / ا
لولوة بنت فهد بن محمد آل سعود

  صاحبة السمو الملكي األميرة / ش
موضي بنت فيصل بن بندر آل سعود

 السيدة / احسان عبدالمجيد الزعيم

السيدة / اقبال حسن منال

السيدة / البندري محمد بن بطي

السيدة / ألمى بهاء الدين رسالن

 السيدة / أماني حسن النعيمي

السيدة / آمال جميل قطان

الدكتورة / بسمة مزيد التويجري

السيدة / جواهر سعد بن جوهر

 السيدة / حصة عبد اهلل الزامل

السيدة / خاتون مقباس العادل

السيدة / خلود عبد الرحمن الموسى

  اآلنسة / ديمة عبدالمحسن الموسى

السيدة / رجاء بشير هاشم

 السيدة / ريما حسن بن سعيد

السيدة / سارة عبدالمحسن بن سعيد

اآلنسة / سارة عبدالمحسن الموسى

السيدة / سارة حسن بن سعيد

 الدكتورة / سالي التركي

السيدة / سلوى عبدالرحمن الراشد

السيدة / سمية عبدالمحسن بن غشيان

السيدة / سميحة أحمد القصيبي

  السيدة / شهد عبدالرحمن عطار

السيدة / شيرين حكمت الزعيم

السيدة / عبير عبدالمحسن بن سعيد

الدكتورة / غادة عبدالرحمن الموسى

السيدة / غاده عبد الرحمن العريفي
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....................................................................................................... 

هاتف: .............................................................................................

البريد االلكتروني:  ......................................................................... 

اختاري أفضل طريقة للتواصل بِك: 

إتصال هاتفي     أو      بريد إلكتروني      أو      رسائل الجوال 

*الرجاء ارفاق صورة من بطاقة األحوال

التوقيع:  .........................................................................................

كيف تصبحين عضوة؟

1-   اختيار نوع العضوية )صفحة 74(.

2-  ملئ االستمارة ورقيًا أو على الموقع

3-  دفع الرسوم السنوية للعضوية:

105( أو التحويل على احدى الحسابات البنكية        نقدا، شيك، أو شبكة في مقر النهضة )صفحة

 .)104 )صفحة

 membership@gmail.com  :ثم ارسال صورة الشاشة لإليميل      

4-  ستصلكم رسالة تأكيد العضوية نزودكم فيها برقم العضوية و إيصال استالم المبلغ.

االستمارة 
عبر الموقع
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القوائم والموازنات المالية
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الداعمين

HAISER

	  		مؤسسة  	إبراهيم  	السلطان  	اخليرية    
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التبرعات العامة

المشاريع التنموية

العقارات

األنشطة

إعانات الوزارة

التبرعات المقيدة

التبرعات العينية

الزكاة

إيرادات العضوية

إجمالي المبلغ

 25%

 11%

 14%

4%

2%

2%

 1%

  15%

26%

  4,700,966 SAR

1,257,953 SAR

 745,691 SAR

8,731,163 SAR

 657,500 SAR

5,000,000 SAR

420,967 SAR

 8,095,500 SAR

3,630,224 SAR

33,239,964 SAR

اإليرادات والتبرعات 2014

مساعدات نقدية

العمومية واإلدارية

إدارة المشاريع

األنشطة

المشروعات والبرامج

مساعدات عينية

مساعدات الزكاة

إجمالي المبلغ
 5%

 19%

 10%

 1%

 1%

  28%

    36%

2,328,527 SAR

159,004 SAR

8,731,163 SAR

6,768,176 SAR

151,821 SAR

1,303,203 SAR

4,731,763 SAR

24,173,657 SAR

المصروفات والمساعدات 2014
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الموازنات التقديرية 2015
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ادعمونا

  التبرع المباشر في مقر النهضة           

خدمات سداد

الخدمات اإللكترونية لعمالء بنك الرياض

رسالة قصيرة

عن طريق السداد في موقع الخير الشامل التابع لوزارة الشؤون االجتماعية.

خدمة الهاتف المصرفي
الصراف اآللي

شبكة اإلنترنت

إرسال رسالة فارغة إلى رقم  5103  للتبرع بقيمة  10 ريال لمرة واحدة.
إرسال رقم 1 إلى 5103 للتبرع ب  12 ريال شهريًا.

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

 أرقام الحسابات البنكية
           

SA 58 2000 0002 0914 9300 9951

SA 81 4000 0000 0015 0780 0380

SA 33 4000 0000 0015 0780 0401

SA 07 2000 0002 0914 9100 9953

SA 02 3040 0108 0004 5100 0018

SA 86 1000 0020 5233 0200 0100

SA 68 4500 0000 0180 3391 0001

SA 56 5500 0000 0518 8010 0121

تبرعات 

زكاة

تبرعات 

زكاة

تبرعات 

زكاة

تبرعات 

زكاة

تبرعات 

زكاة

تبرعات 

زكاة
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 شارع العبيلة - حي السليمانية - الرياض
 ص.ب    الرياض

 المملكة العربية السعودية

 هاتف
فاكس

خريطة الموقع

11411 7

00966114690029

00966114659123
Alaa Linjawi


