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كلمة الرئيسة
صادَقٍة  ٍة  وِنيَّ ومسؤوليٍة  بَوْعٍي  لها  َأْعَدْدنا  ِلمسيرٍة  النجاِح  َأسَباَب  َلنا  أ  َهيَّ الذي  كثير¹  حمد¹  اَ�  َنحمُد  ِبدايًة، 

للنهوِض بالمرأِة السعوديِة على مداِر نصِف قرن منذ أْن كانت جمعيُة النهضِة نواًة َتَتَشّكُل في عقوِل مجموعٍة 

مداِر  على  واجهتنا  أجياالً.  يستغرُق  قد  وتمكينها  المرأِة  دوِر  تحفيَز  أنَّ  ُنْدرُك  كّنا  حينها  الرائدات،  النسوِة  من 

ياٌت ال َحصر لها، كادت أْن ُتعرِقَل أهداَفنا لوال إيماُننا الراسُخ بقدراِتنا ووعينا العميق بأنَّ ِإحداَث  السنواِت الماضيِة تحدِّ

 Éّلُب َعزيمًة ال تلــيُن بقدر ما يتــطّلُب فكر¹ خــــّالق ـَ التغييِر وَخــْلَق واقــٍع جديٍد للمرأِة السعوديِة وُمجتمـــــِعها َيَتطـ

وأدواٍت مبتكرًة.

رتها ُمنتسباُت وُعضوات ومتطوعاُت جمعيِة النهضِة ونحن  واليوَم، نطوي صفحًة من هذه المسيرِة  التي سطَّ

َنحتفَي بنتائِج الخطِة االستراتيجيِة للفترِة ما بين 2013 - 2016 والتي َشِهدْت نقلًة نوعيًة في العمل.

وِمْن َأْجِل الِحفاِظ على النجاحاِت السابقِة تمَّ العمل على خطة �طالق االستراتيجية الجديدة لÎعواِم 2017 - 2020 

ُع ِمْن ِخالِلها إلى تعظيِم الُمنجزات ووضِع ُأسٍس ومعايير علميٍة تعتمُد على الدراساِت والبراهيِن  والتي َنَتَطلَّ

لبناِء المشاريع، واستهداِف احتياجاِت المرأِة وتوسيِع الَخدماِت بما يحقُق ا�هداَف المرجوَة.

با�مِل  ُمِشعٍّ  وُمستقبٍل  َعريَقَتْين  وخبرٍة  تجربٍة  على  يتكئ  الذي  والتجديِد  بالتغييِر  َشَغِفنا  مع   Éوانسجام

ُر عن هويتنا ويتناغُم مع رساَلِتنا الجديدِة التي نلتزُم فيها بالعمِل  والعطاِء; سنطلق شعاًرا جديًدا للنهضة ُيعبِّ

على ضماِن بيئٍة مجتمعيٍة َتعَتُز بمشاركِة المرأِة وَتحفُظ َكراَمَتها، وأن َنبنَي ُقدراِتها لتصِل إلى مواقَع قياديٍة.

َقْتُه جمعيُة النهضِة منذ تأسيسها ما كان ليتحقق لوال وجود إرادة جادة لدى قياَدِتنا الَحكيمِة  إنَّ النجاَح الذي حقَّ

أت المناَخ لتمكيِن المرأِة من المشاركِة في الحياِة السياسيِة واالجتماعيِة ِبَشكٍل َفّعاٍل ومؤثٍر، إْذ أصبَح  التي هيَّ

الوطني  التحول  وبرنامج   2030 لرؤية  تطبيًقا  المياديِن،  شتى  في  القيادِة  مواقِع  في  مرموقًة  مكانًة  للمرأة 

2020. وُيْسعدني في هذا المقام، أن أوّجَه باَقَة تحيٍة وتقديٍر للزميالِت ُعضواِت مجلِس إدارِة النهضة، على ما 

صير والُمؤاِزر  ْمَنُه من دعٍم غيَر محدوٍد �عماِل النهضة ومبادراِتها على مدى السنوات الماضية، وُكْن ِنعَم النَّ َقدَّ

للجهوِد الراميِة لتحقيق أهداف "النهضة" في بناِء واقٍع أجمَل للمرأة السعودية.

َر عن فخرَي واعتزازَي بالعضوات الفاعالت وكادِر النهضة من موظفاٍت ومنتسباٍت  كما ال يفوتني في الختام أْن ُأَعبِّ

ومتطوعات، فقْد َبذْلَن ُجهوًدا ُمضِنَيًة وَقّدْمَن أنموذًجا يحتذى به في العطاِء والتضحيِة والتفانَي في العمِل من 

غريًبا  ليَس  واقتصاديًا وفكريًا وهذا  اجتماعًيا وسياسًيا  لتمكيِنِهنَّ  ُبِل  Ûالس بأقراِنِهنَّ وَتسخيِر كافِة  االرتقاِء  أجِل 

اه، وإْن َنهَضت َتُمد ذراعيها لَترَفَع َمْن َحوَلها. وهذا أول الغــيث  على المرأِة السعوديِة التي ُتعطَي أضعاَف ما تتلقَّ

وما نطمُح إليه َأعظم بإذن ا� بفضل إصراركن ومثابرتكن، وَنِعُدُكم بأّننا لن َنرضى غيَر الّنهضِة سبيال.



رئيسة مجلس ا�دارة
سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

صادَقٍة  ٍة  وِنيَّ ومسؤوليٍة  بَوْعٍي  لها  َأْعَدْدنا  ِلمسيرٍة  النجاِح  َأسَباَب  َلنا  أ  َهيَّ الذي  كثير¹  حمد¹  اَ�  َنحمُد  ِبدايًة، 

للنهوِض بالمرأِة السعوديِة على مداِر نصِف قرن منذ أْن كانت جمعيُة النهضِة نواًة َتَتَشّكُل في عقوِل مجموعٍة 

مداِر  على  واجهتنا  أجياالً.  يستغرُق  قد  وتمكينها  المرأِة  دوِر  تحفيَز  أنَّ  ُنْدرُك  كّنا  حينها  الرائدات،  النسوِة  من 

ياٌت ال َحصر لها، كادت أْن ُتعرِقَل أهداَفنا لوال إيماُننا الراسُخ بقدراِتنا ووعينا العميق بأنَّ ِإحداَث  السنواِت الماضيِة تحدِّ

 Éّلُب َعزيمًة ال تلــيُن بقدر ما يتــطّلُب فكر¹ خــــّالق ـَ التغييِر وَخــْلَق واقــٍع جديٍد للمرأِة السعوديِة وُمجتمـــــِعها َيَتطـ

وأدواٍت مبتكرًة.

رتها ُمنتسباُت وُعضوات ومتطوعاُت جمعيِة النهضِة ونحن  واليوَم، نطوي صفحًة من هذه المسيرِة  التي سطَّ

َنحتفَي بنتائِج الخطِة االستراتيجيِة للفترِة ما بين 2013 - 2016 والتي َشِهدْت نقلًة نوعيًة في العمل.

وِمْن َأْجِل الِحفاِظ على النجاحاِت السابقِة تمَّ العمل على خطة �طالق االستراتيجية الجديدة لÎعواِم 2017 - 2020 

ُع ِمْن ِخالِلها إلى تعظيِم الُمنجزات ووضِع ُأسٍس ومعايير علميٍة تعتمُد على الدراساِت والبراهيِن  والتي َنَتَطلَّ

لبناِء المشاريع، واستهداِف احتياجاِت المرأِة وتوسيِع الَخدماِت بما يحقُق ا�هداَف المرجوَة.

با�مِل  ُمِشعٍّ  وُمستقبٍل  َعريَقَتْين  وخبرٍة  تجربٍة  على  يتكئ  الذي  والتجديِد  بالتغييِر  َشَغِفنا  مع   Éوانسجام

ُر عن هويتنا ويتناغُم مع رساَلِتنا الجديدِة التي نلتزُم فيها بالعمِل  والعطاِء; سنطلق شعاًرا جديًدا للنهضة ُيعبِّ

على ضماِن بيئٍة مجتمعيٍة َتعَتُز بمشاركِة المرأِة وَتحفُظ َكراَمَتها، وأن َنبنَي ُقدراِتها لتصِل إلى مواقَع قياديٍة.

َقْتُه جمعيُة النهضِة منذ تأسيسها ما كان ليتحقق لوال وجود إرادة جادة لدى قياَدِتنا الَحكيمِة  إنَّ النجاَح الذي حقَّ

أت المناَخ لتمكيِن المرأِة من المشاركِة في الحياِة السياسيِة واالجتماعيِة ِبَشكٍل َفّعاٍل ومؤثٍر، إْذ أصبَح  التي هيَّ

الوطني  التحول  وبرنامج   2030 لرؤية  تطبيًقا  المياديِن،  شتى  في  القيادِة  مواقِع  في  مرموقًة  مكانًة  للمرأة 

2020. وُيْسعدني في هذا المقام، أن أوّجَه باَقَة تحيٍة وتقديٍر للزميالِت ُعضواِت مجلِس إدارِة النهضة، على ما 

صير والُمؤاِزر  ْمَنُه من دعٍم غيَر محدوٍد �عماِل النهضة ومبادراِتها على مدى السنوات الماضية، وُكْن ِنعَم النَّ َقدَّ

للجهوِد الراميِة لتحقيق أهداف "النهضة" في بناِء واقٍع أجمَل للمرأة السعودية.

َر عن فخرَي واعتزازَي بالعضوات الفاعالت وكادِر النهضة من موظفاٍت ومنتسباٍت  كما ال يفوتني في الختام أْن ُأَعبِّ

ومتطوعات، فقْد َبذْلَن ُجهوًدا ُمضِنَيًة وَقّدْمَن أنموذًجا يحتذى به في العطاِء والتضحيِة والتفانَي في العمِل من 

غريًبا  ليَس  واقتصاديًا وفكريًا وهذا  اجتماعًيا وسياسًيا  لتمكيِنِهنَّ  ُبِل  Ûالس بأقراِنِهنَّ وَتسخيِر كافِة  االرتقاِء  أجِل 

اه، وإْن َنهَضت َتُمد ذراعيها لَترَفَع َمْن َحوَلها. وهذا أول الغــيث  على المرأِة السعوديِة التي ُتعطَي أضعاَف ما تتلقَّ

وما نطمُح إليه َأعظم بإذن ا� بفضل إصراركن ومثابرتكن، وَنِعُدُكم بأّننا لن َنرضى غيَر الّنهضِة سبيال.





من نحن



نـحن منـظمة نـسائية غـير ربـحية 
تــــأسـسـت عــام 1962م نـــعمل على تــأهيل الــمرأة الــسعودية اقــتصـاديًا واجــتمـاعًيا 

وذلــك بـتـنـفـيـذ عــدد مــن الـمشـاريع والـبرامج الـتنموية الهادفة. بـدايتنا جـهود تـطوعية 

لـخدمة الـمجتمع ثم تطورنا لـنصبـح مـؤسسة ذات طــابع ثـقافي واجـتـماعـي لــتمكين 

المرأة، معتمدين بذلك على مبدأ التنمية كرسالة سامية واالستدامة فيها كهدف ثابت.

من نحن؟



رؤيتنا

منهجيتنا

قيمنارسالتنا

أن تكون المرأة شريك فّعـــــال 

في تنمية المجتمع السعودي

تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعًيا 

والتدريب  المادي  الدعم  خالل  من 

وخدمات التوظيف

نبادر بتلمس احتياجات المجتمع ودراسة العوائق التي تحد التنمية المستدامة للمـرأة.

نصمم ونخطط مشاريعنا التنموية ونضع خطة عمل مدروسة �يجاد الحلول المناسبة.

نـتابع ونقيم مخرجات المشاريع لقياس ا�داء والـتأكد من تــحقيق ا�هداف فـي تـمكينها

اجتماعًيا واقتصاديًا وقانونًيا.

التحسين و التطوير المستمر لرفع مستوى أثر المشاريع على ا�فراد والمجتمع.

من نحن؟

إحداث تغيير إيجابي في المجتمع

الجودة والشفافية وا�مانة

العمل بروح فريق واحد

تقدير شركاؤنا

أهمية الوقت وتحمل المسؤولية



مسيرتنا



احتضان



رئيسة الجمعيةصاحبة السمو الملكي ا�ميرة / سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

نـائـبـة الـرئيـسة السيدة/ فوزية راشد عبدالرحمن الراشد 

ا�مينـة الـعـامـةصاحبة السمو الملكي ا�ميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

المشرف الماليالسيدة/  نجالء إبراهيم عبدالمحسن السلطان

عضوة مجلس إدارةالسيدة/ حصة صالح سليمان الشعيبي 

عضوة مجلس إدارةالسيدة/ عبير عبدالمحسن سعد بن سعيد 

عضوة مجلس إدارةالسيدة/ فاطمة عبدالرحمن محمد الموسى 

عضوة مجلس إدارةالسيدة/ فوزية راشد عبدالرحمن  الرويشد 

عضوة مجلس إدارةالسيدة/ منيرة ابراهيم عبدالعزيز الطوق 

عضوة مجلس إدارةالسيدة/ هناء عبدا� رشيد الرشيد 

عضوة مجلس إدارةالدكتورة/  ياسمين أحمد إبراهيم التويجري 

مجلس ا�دارة



سكرتيرة 
مجلس ا�دارة

 
سلمى راشد الراشــد

الهيكل التنظيمي

رشا خالد التركي

إيناس فضل أبو حـجـيرهبة عبدالعزيز الزامل





المشاريع التنموية





الدعم المادي والتوجيه االجتماعي

مستوى  تحــقيق  إلى  االجتماعي  والتوجيـــه  الــمادي  الدعم  مشاريع  تــهدف 

المطلقات وا�رامل والمهجورات ومن  النساء  متوازن  للمستفيدات من  معيشي 

في حكمهم من ذوي الدخل الـمحــدود وأفــراد أسـرهن، حـيث يـنظر لÎسرة نظرة 

الــمنـــاســـب،  والــســـكـــن  ا�ســـاسـيـــة،  احـتياجـاتــهم  تـوفير  خـالل  من  شمولية 

مواجهة  على  ومساعدتهم  للـمـــعــيــشــة.  الـــضـروريـــة  والـــمــســتـلــــزمــــــات 

المشاكل المالية وا�سـرية والتعليمية وا�خالقية  والسلوكـية والصحية والقانونية 

ومميزات  ومـســؤوليــات  بـأهداف  تنـمـويـة  خطط  وضع  طريق  عن  عــليها  والتغلب 

تشمل كافة أفراد أسرة المستفيدة.



حرصت النهضة على تقديم خدمات تكاملّية لمستفيداتها وأسرهّن ذوي الدخل المحدود، وسجلت نمًوا متزايًدا 

في مجال النفقات بآلية حديثة ال تتطلب حضور المستفيدة وأبنائها لمقر النهضة للحصول على الخدمات بهدف 

تخفيف العبء عليهم وحفاًظا على كرامتهم. 

    االحتياجات ا�ساسية

يقدم هذا المشروع االحتياجات ا�ساسية للمستفيدات، وذلك عن طريق بطاقات ممغنطة يتم تغذيتها شهريًا 

بقيمة 150 ريال لكل فرد من أفراد أسرة المستفيدة.

444 أســـــــــرة

2235 فرد

الدعم المادي والتوجيه االجتماعي

غـــــــــــــــــــذاء

444 أســـــــــرة

2235 فرد

إفــطار صــائم
436 أســـــــــرة

2169 فرد

كسوة شــتاء

441 أســــــــــرة

2222 فرد

كســوة عيــــد

أســــــــــــــــــرة  344

1048 فـــــــــــرد

أدوات وزي مدرسي

الدعم المادي والتوجيه االجتماعي



    تفريج كربة:

صرف المساعدات المالية والعينية الطارئة كالعالج 
وسداد الديون المثــبتة للمســـتفيدات المتــضررات.

    توفير مواصالت:

التنقل  من  ا�سر  لتمكين  مواصالت  قيمة  صرف 
والصحة،  والتعليم  العمل  مواقع  إلى  والوصول 
حتى ال يكون ذلك عائًقـا للمستفيدة وأسرتها من 
المشاركة في البرامج التنموية والوصول لتحقيق 

الخطة التنموية التي حددت لها.

55 فــــرد 7 أســــر

الدعم المادي والتوجيه االجتماعي

مساعدات طبية تسديد ديون

    إسكان ومساكن:

صرف مساعدات تختص باستئجار أو شراء السكن 
اåمن واحتياجاته ا�ساسية.

7 أسرشراء منازل

31 فــــرد
235 أسرة

1175فرد
إيـجـار

96 أسرة 128جهاز
384 فرد
أجهزة كهربائية

7 أسر

38 فرد
أثــاث

7 أســـــر

30
فـــرد

شراء سـيارة
434 أسرة

2172
فـــــــــــــــرد

مواصالت



    عالج نفسي وسلوكي

مشاكل  لديهم  ممن  المستفيدة  ا�سر  أفراد  تحويل 
نفسية وسلوكية ومشاكل نطق وتخاطب إلى مراكز 
المشاكل  هذه  تجاوز  على  لمساعدتهم  متخصصة 
لكي يصــبحوا أفراًدا فاعــلين منــتجين في مجتمعهم.

    زيارات ميدانية

يقوم فريق البحث االجتمـاعي بعمل زيارات ميدانية لÎسر 
ا�ســاسية  احتياجاتهم  على  للوقوف  المستفيدة 
ووضع  ا�سر  هذه  حالة  لتقييم  دورية  تقارير  وتقديم 
الـــمادية  أوضــــاعهـــم  لتـــحسين  لهــم  تنموية  خطـــط 

وحل مشاكلهم االجتماعية.

يعمل هذا المشروع بتناغم مع مشروع الدعم المادي 
 444 وعلى نفس المستفيدات.

مستفيدة

24 فـــرد
عالج نفسي 

389
زيـــــــــارة

التوجيه االجتماعي

الدعم المادي والتوجيه االجتماعي



    مقابالت مكتبية

مكتبية   مقابالت  بجدولة  االجتماعي  البحث  فريق  يقوم 
المستفيدة  أوضاع  على  للوقوف  النهضة  مقر  في 
والتعليمية  والصحية  والقانونية  واالقتصادية  االجتماعية 
والنفــسية التي تعيشها، أو توجيهها للجهات المختـّصة.

109 أسرة 
 327 فرد

 7
أنشطة

    أنشطة توعوية

أهم  مناقشة  عبر  والنجاح  للتقدم  ا�سر  أفراد  تحفيز 
مثل  لها  حلول  ووضع  تواجههم  التي  الحياة  تحديات 
من  وغيرها  المسؤولية،  تحّمل  للمستقبل،  التخطيط 

المواضيع الهامة.

التوجيه االجتماعي





التوعية والتثقيف

مجموعة من المشاريع التــوعـوية التي تسعى إلى نشر الوعي بين مستفيدات 

الــنهضة من النواحي االجتمـاعية والــصحية والــتعليمية، بــا�ضافة إلى أنـــــشطة 

يتـم تنفيذها خالل السنة تتوافق تواريخ إقامتها مع ا�يام العالمية لتلك ا�نشطة.



    برنامج الوعي المالي (ريالي)

قبل  من  إنشاؤه  تم  مالي  وعي  مشروع  هو 
مجموعة سدكو القابضة. يطبق البرنامج من خالل 
ورش عــمل تفـاعليـــة نــــحــــو التــــخطيط المالي 
والمسؤولية االجتماعية، وتهدف إلى إحداث تغيير 
يتضمن  حــــيث  الـــمستهدفة  الفئة  ســلوك  في 
المالي  بالتخطيط  تبدأ  أساسية  وحدات  البرنامج 
ويتم  بأنواعه،  باالقتراض  وتنتهي  الميزانية  ووضع 
تــــقديم هـــذه الــورش حـــســب الــــفئة العـــمـــرية 

للمتدربين والمتدربات.

بدائل التعليم
التوعية والتثقيف

الفئة المستهدفة:

طالبات المرحلة
الثانوية والجامعية

4 ساعات يومًيا
لمـدة يــوميـــن

طالبات المرحلة
االبتدائية من 9 - 13سنة

ساعتان يومًيا
لمدة 3 أيـــام

202 فتاة
مسـتـفيـدة

10
ورش عـمـل

36
سـاعـــة
تدريبيـة



    مشروع مخيم النهضة:

مجـــموعة مــــن ورش الـــعمل تــــقدم للــــفتيات 
سنة   15  -  13 عمر  من 

بهدف إكسابهم مهارات عدة، منها: 
وكذلك  مفيد  هو  بما  واستخدامه  الوقت  أهمية 
تواصل  طريقة  وإيجاد  ا�ساسية،  الحياتية  القيم 
المشروع  ينفذ  حيث  وابنتها،  ا�م  بين  مستمرة 
ودراسة  رصد  مع  المدرسية  ا�جـــازات  فترات  خالل 
احتــياجـــات الفئـــة المســـتهدفة للعمـــل وفـــقها 

في المشاريع التنموية المستقبلية.

التوعية والتثقيف

الفئة المستهدفة:

الفتـــــيات من 
 13 - 15 سنة

وقت ا�جازات

45 فتاة
مسـتفيدة

10
ورش عـمـل

27
سـاعـــة تــدريــبيـة
لÎمهات والفتيات



    مشروع "أفالطون"

 برنامج المسئولية االجتماعية والمالية موجه لÎطفال 
وحتى  الثالثة  بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  واليافعين 

الثامنة عشرة في شتى أنحاء العالم. يهدف إلى:
يساهم  مما  النقدي  التفكير  بناء  على  المساعدة   -

في رفع الوعي بالحقوق والمسؤوليات.
- اكتساب معارف ومهارات اجتماعية ومالية للتمكن 

من تحقيق الطموح وا�حالم.
وإعداد  لالدخار  والضرورية  الالزمة  المهارات  إكساب   -
الموازنات واالنخراط في المشاريع االجتماعية والمالية 

والتي تتناسب مع عمر الفئة المستهدفة.

بدائل التعليم
التوعية والتثقيف

@ يطبق برنامج أفالطون على طالبات مستقبلي 
تعرف على برنامج مستقبلي في صفحة (29)

 39 
متدربة 

68
سـاعـــة
تدريبيـة



    الوالدية الفعالة:

برنامج تدريبي منقول من مؤسسة العنود الخيرية 
مع  التعامل  مهارات  ا�مهات  إكساب  على  يعمل 
ا�بناء المراهقين وأساليب التوجيه في زمن يواجه 
حيث  ا�بناء،  مع  التواصل  في  تحديات  الوالدان  فيه 
يســـتهدف ا�مـــهات مـمن لديـــهن أبـــناء مـن عمر

 9 إلى 18 سنة.

التوعية والتثقيف

أساليب التربية

44 أم
مستفيدة

14
ورشـة عـمـل

20 أم
مستفيدة

25
ورشـة عـمـل

    تثقيف ا�م والطفل:

مشــروع تدريبـــي من مـــؤسـســـة ACEV التــركية 
وبإشراف ودعم عيني من جمعية رعاية الطفولة، 
إكساب  السابع إلى  تطبيقه  في  المشروع  يهدف 
مع  للتعامل  الالزمة  التربوية  المهارات  ا�مهات 
حيث  المختلفة  النمو  مراحل  خالل  ا�طفال 
يستـــهدف البرنامـــج ا�مهات لÎبـــناء مـــن عــمر 5 

إلى 9سنوات.



    نشاط ”لنحميهم ال نؤذيهم“ 2016م

مستفيدات  لدى  الوعي  مستوى  رفع  إلى  يهدف 
وكيفية  ا�سري  العنف  حول  وأطفالهن  النهضة 
لطرق  والتوجيه  ا�رشاد  وتقديم  منه  الوقاية 

التعامل معه إن حدث.

التوعية والتثقيف

حمالت توعوية

الجهة المشاركة:
برنامج ا�مان ا�سري

125
مستفيدة

لـــمـــــــــدة

يومين



    حملة حياتك باختيارك 2016م

مستفيدات  لدى  الصحي  الوعي  مستوى  رفع 
النهضة وبناتهن حول مفهوم مرضي الضغط وداء 
والحقائق  بالمعلومات  ا�لمام  خالل  من  السكري 
صحتهم  نحو  بالمسئولية  وإحساسهم  الصحية 

وصحة غيرهم وكيفية الوقاية منه.

التوعية والتثقيف

 الجهات المشاركة:
- جمعية السكري الخيرية               

- جمعية عناية 
- البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري 

- جمعية كيل لمكافحة السمنة   
- هيئة الهالل ا�حمر 

- مركز العبد اللطيف للكشف المبكر 
سعود  الملك  بجامعة  الطالبي  النادي  طالبات   -

 للعلوم الصحية

305
مستفيدة

لـــمـــــــــدة

يومين





ا�رشاد ا�كاديمي والتأهيل المهني



بناًء على دراسة قامت بها النهضة على المستفيدات من مشروع الدعم المادي والتوجيه االجتماعي تبين اåتي:

وقدراتهن  مواهبهن  اكتشاف  على  الفتيات  لمساعدة  مستقبلي  مشروع   تصميم  على  العمل  تم  وعليه 
المعرفية والذاتية للتخطيط المستقبلي السليم. كما يعمل المشروع على التعريف بآلية اختيار التخصص 
المرغوب به وانسجامه مع متطلبات سوق العمل ومن ثم يساعد على تسهيل عملية القبول للدراسة في 
حكوميتين  مدرستين  في  البرنامج  هذا  بتطبيق  التعليم  وزارة  سمحت  وقد  والمعاهد.  والكليات  الجامعات 

وذلك بتخصيص يوم دراسي كامل لمدة عام على طالبات المرحلة الثانوية.

108 طـــــالــبة
من مستفيدات النهضة

ا�رشاد ا�كاديمي والتأهيل المهني

%7 فقط أكملن الدراسة 
إلى ما بعد الثانـوية العامــة

%15يعملن 
بأجــــور متدنية

%85 من المستفيدات 
لم يــحصلن على وظيـــفة

 تـتــراوح أعــــمار 
المستفيدات بين 

18-40 ســنــــة

171 طـــــالـــــبة
من المدارس الحكــومية

الثانوية 61 - الثانوية 148

مستقبلي 

90 ساعة 
تـــدريــبيــة



 86 طالب 
وطــــالبــــة

مشروع موجه للطالبات والطلبة من مستفيدي مشاريع الدعم المادي وخريجات مستقبلي، يعمل على إتاحة 
الفرص المتكافئة أمامهم �كمال تعليمهم بعد المرحلة الثانوية وضمهم إلى المنح التعليمية في الجامعات 
والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، ومساعدتهم في اختيار التخصصات التي تؤهلهم �يجاد وظائف بعد 
كالمواصالت  التعليم  مصاريف  لتغطية  الشروط  عليهم  تنطبق  لمن  المادي  الدعم  وتقديم  التخرج 

والمستلزمات الدراسية.

ا�رشاد ا�كاديمي والتأهيل المهني

فرصة: كفالة طالب علم





التدريب

تهدف مشاريع النهضة للتدريب إلى رفع وتطوير مهارات السيدات السعوديات 

الباحثات عن عمل في مدينة الرياض في عدد من المجاالت التدريبية لزيادة فرص 

حصولهن على وظائف في منشآت القطاع الخاص بالتعاون مع مشروع التوظيف. 

ويتم تصميم المشاريع التدريبية المجانية بناًء على خبرات فريق عمل النهضة 

في دراسة احتياجات سوق العمل ومن ثم تصميم الحقائب التدريبية باحتراف 

بالتعاون مع جهات متخصصة.

@ جميع الورش التدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتقدم بالمجان لكل باحثة عن عمل



    تمكين لسلوكيات وإجراءات بيئة العمل:

سلوكيات  مجال  في  متخصص  تدريبي  مشروع 
طبيعة  على  المتدربة  فيه  تتعرف  العمل،  وثقافة 
زمالء  مع  التعامل  ومهارات  التنظيمي  السلوك 
العمالء. خدمة  في  التميز  ومهارات  العمل 
كما يتم تطوير مهاراتها الذاتية والسلوكية داخل 
اتباع  كيفية  على  التدريب  خالل  من  العمل  بيئة 
المختلفة  العمل  أنظمة  في  المطبقة  ا�جراءات 

والشاملة لمجاالت مهنية متعددة.

     تأهيل منسقة مواقع التواصل االجتماعي

والتسويق ا�لكتروني

مهارات  المتدربة  فيه  تكتسب  تدريبي  مشروع 
ا�عالم  لتوظيف  متكاملة  عملية  خطة  إعداد 
االجتماعي – ا�عالم الجديد –  عبر استــــخدام أدوات 
�هـــــداف  للوصــــول  وذلك  االجتمـــاعية  الشبكات 
والــتسويقية  ا�عالمية  الـــحمالت  في  المؤسـسات 
وإدارة الـفعــــاليات وقــياس مـــدى التــأثــير ونــجــاح 
للوصول  المســـتمر  وتحسينها  المعّدة  الخطة 

للنتائج المستهدفة.

التدريب

البرامج التدريبية

39 
متـدربــة

68
ســـاعــــة
تدريـبـيـة

31 
متـدربــة

60
ســـاعــــة
تدريـبـيـة



    معلمة المستقبل:

بمهنة  للعمل  المتدربات  يؤهل  تدريبي  مشروع 
المدارس  في  التخصصات  لمختلف  "معلمة" 
باستراتيجيات  المتدربة  تزويد  يتم  حيث  ا�هلية. 
التي  والتكنولوجية  التربوية  الحديثة  التعليم 
الشخصية  وبناء  واالبتكار  التفكير  مهارات  تدعم 

القيادية لدى الطالب.

    مهارات مسؤولة الموارد البشرية:

مشـروع تــدريبي يـــزّود المــــتــدربــة بأساســــــيات 
الكفاءات  واستقطاب  والتنظيم  التخطيط 
كفاءة  ذات  بشرية  موارد  لتنمية  عليها  والحفاظ 
عالية في المؤسسات من حيث توظيف المهارات 
جميع  إلى  البشرية  الموارد  سياسات  وإيصال 
عملية  وضبط  إدارة  المنظمة،  في  الموظفين 
المنظمة  من  كل  على  بالنفع  لتعود  التغيير 
معادلة  تحقيق  إلى  السعي  وأخيًرا  والموظف 

مستوى ا�داء الجيد.

التدريب

47 
متـدربــة

90
ســـاعــــة
تدريـبـيـة

60 
متـدربــة

31
ســـاعــــة
تدريـبـيـة



    تأهيل مسؤولة تطبيق أوراكل:

خالل  من  المتدربة  فيه  تتعرف  تدريبي  مشــروع 
التدريب  قسم  معامل  في  العملية  التطبيقات 
البد  التي  أوراكل  لتطبيق  ا�ساسية  الوظائف  على 
البشرية  للموارد  الرئيسية  العمليات  �دارة  منها 
التنظيمي  بالهيكل  والمتعلقة  المؤسسة  داخل 
للمؤسسة والعمليات الخاصة با�فراد من موظفين 

ومتقدمين للوظائف وخالفه.

التدريب

البرامج التدريبية

45 
متـدربــة

60
ســـاعــــة
تدريـبـيـة

20 
متـدربــة

30
ســـاعــــة
تدريـبـيـة

تطبيقات أوراكل في أساسيات بناء 
قواعد البيانات

تطبيقات أوراكل �دارة الموارد البشرية



     تسعى لتهيئة النساء لسوق العمل:

مشروع تدريبي مدته ثالثة أشهر يشمل ثالثة مسارات:
- احتراف تطبيقات الحاسب اåلي المكتبية 

– مهارات اللغة االنجليزية 
– برنامج من الدورات في تطوير العمل ا�داري وتطوير الذات

 * وذلــــك لـــتـــمكين الباحثة عـــن عـــمل مـــن الحـــصـــول 

على عروض وظيفية جيدة تتالءم مع قدراتها.

التدريب

116 
متـدربــة

388
ســـاعــــة
تدريـبـيـة





مشروع التوظيف

قادت النهضة طفرة دخول المرأة السعودية لسوق العمل منذ عام 1995م، تحديًدا 
في مجال العمل المصنعي عن طريق مشروع التوظيف، والذي تم تطويره بإطالق 
بتقديم  التنمية  متطلبات  لمواكبة  2008م،  عام   www.Tawdeef.com موقع 
التوظيف، ا�رشاد المهني، والتدريب التعاوني للباحثات عن عمل بجودة ودقة عالية.



خدمات التوظيف

 7

    التوظيف المباشر:

يعمل كوسيط بين الباحثات عن عمل والوظائف 
في القطاع الخاص.
- 80 تم توظيفهن 

- 3095 عدد المتقدمات الجدد على موقع توظيفكم. 

    التدريب التعاوني:

 يهدف إلى تأهيل مخرجات برامج النهضة التدريبية 
رفع  على  يساعد  مما  الواقع،  أرض  على  للعمل 
العمل  جهات  ومد  المخرجات،  كفاءة  مستوى 

بالكوادر البشرية الُمدربة.

التعاوني  للتدريب  متدربات   7 عدد  إلحاق  تم 
في جهات العمل التالية:

- هيئة تقويم التعليم العام
SHB البنك السعودي الهولندي -

- شركة أثر ونماء المحدودة
- النهضة

مشروع التوظيف

مـتـــدربــات 
للتدريب التعاوني

 80 
 تـــــــــــــــم
توظيفهن

عــــــــــدد المتقـــــدمات 
الـــــــجـــــــــدد عـــــــلــى 
موقــع تــــــوظيفـكم 

3095



    ا�رشاد المهني:

إرشادية  فردية  وجلسات  عمل  ورش  بتقديم  يقوم 
عن  والباحثات  مستقبلي  مشروع  طالبات  تساعد 
المهني  القرار  اتخاذ  بهدف  عام،  بشكل  عمل 
المناسبة  والمهنة  التخصص  اختيار  في  السليم 
وبالتـــالي تحقــيق التــوافق المهــني مــع احــتياجات 

سوق العمل.

مشروع التوظيف

179 
 جـــلسة فــــردية 

98 
 طــــــــالـــــبـــــــــة

من مشروع مستقبلي

9
 جلسات فردية 

9
 طــــالـــــبــــات
من مشروع فرصة

33
ورشــــة
عـــمـــل





مشروع قدرة للتطوع





بدأ مشروع قدرة في عام 2013م كمبادرة تطوعية محــتضنة من قبـــل النهضة، ومع بداية عـــام 2014م تحول 
مختلف  من  ا�ناث والذكور  وتحفيز  إلهام  إلى  المشروع  يهدف  التنموية.  النهضة  مشاريع  أحد  إلى  مبادرة  من 
الـــفـــئات العمـــرية نحو الـــعمل التطــوعي الــذي يــمثل إحــدى ا�ذرع الحيوية لتنمـــية المجتــمع والنهــوض بـــه، 
وذلك عـــبر تسخيـــر خبراتهم وقدراتهم، وإمكانياتــهم للمساهمة في تنفيذ المـــبادرات وا�عـــمال التـــطوعية 

لدعم برامج وأنشطة النهضة.

مشروع قدرة للتطوع

 أقيمت في (مدارس المملكة - المتوسطة 154 

- جــــــــامعة ا�مـــــيرة نورة - ملــــــتقى العـــــطاء)

اليوم العالمي للتطوع
احتفل مشروع قدرة باليوم العالمي للتطوع بتاريخ 17 / 2016/12م تعبيًرا عن الشكر واالمتنان للمتطوعات 
لهن  أضافت  التي  المختلفة  التطوعية  فرصهم  في  لهم  الموكلة  للمهام  وإنجاز  جهود  من  قدموه  ما  تجاه 

الكثير من الخبرات التي تم تبادلها خالل االحتفال.

فــرصــــة

تطوعية

متطوع

و متطوعة

نشاط داخـــل

15الـنــــهــــضــــة ورش363 

عمل 3 374





المبادرات المحتضنة





    شبكة صلة للتواصل المهني

تمكين  إلى  تهدف  المملكة،  في  المهنيات  للسيدات  ربحية  غير  مبادرة  هي  المهني  للتواصل  صلة  شبكة 
ودعم السيدات لبعضهم البعض عن طريق مزيج من ا�نشطة والبرامج والخدمات المهنية التي ُتعنى بالمرأة 
العاملة. يتم عبر لقاءاتها إتاحة الفرصة لتكوين عالقات مهنية جديدة في محيط عالي االحترافية، حيث تجتمع 

فيها العضوات لتبادل الخبرات في كافة القطاعات والعمل على دعم اåخرين.

الفعاليات:
فعالية يوم رائدات ا�عمال العالمي

المبادرات المحتضنة

315
عــــدد
الحضور





العضوية



لجان العضوية

الـمالية  المـــوارد  بــتـنمـــية  مـتخــصصـــة  لجـنة  هي 

إقـــامة  خالل  من  الــنهــضــة  �هداف  تحقيًقا  ذلك  و 

أنشطة متعددة ومتنوعة،  ومن أهدافها استقطاب 

أعضاء جدد للنهضة.

لجنة العطاء

النهضة  ورسالة  برؤية  للتعريف  مخصصة  لجنة  هي 

بالعضوات  خاصة  وفعاليات  أنشطة  إقامة  خالل  من 

ليتم التواصل معهن واستقطاب أعضاء جدد.

لجنة التواصل

العضوية



SR 500الُيمن

SR 2,000الخيـــر

SR 5,000الــجــود

SR 10,000ا�حسان

* أقل من 18 سنة

أن يكون العمر فوق الـ 18 سنة ما عدا عضوية الُيمن

له ا�ولوية في الفرص التطوعية

يحق له الحضور والتصويت في الجمعية العمومية

يحق له الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة بعد سنة من العضوية

فئات العضوية

شروط/مزايا العضوية

العضوية



كيف تصبحين عضوة ؟

العضوية

 اختيار نوع العضوية 

ستصلكم رسالة تأكيد العضوية 

نـزودكـم فيـهـــا برقــم العــضويـة 

و إيصال استالم المبلغ.

ملئ االستــمارة والتواصـل مع 

مسؤولة العضوية ( تحويلة 191)

دفع الرسوم السنوية للعضوية (نقًدا، شيك أو شبكة في مقر النهضة (صفـــحة 89), 

أو الـــتحــــويل عــلى أحــد الحســـابات البنكية (صـــفـــحة 90)، ثــــم إرســــال صـــــورة 

membership@gmail.com :يميلêالشاشة ل



استمارة طلب عضوية

استمارة طلب عضوية

استمارة طلب عضوية









القوائم المالية



شركة Boeingوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمؤسسة الملك خالد

المجموعة السعودية 
لالستثمار الصناعي

الشركة الوطنية
للبتروكيماويات (بتروكيم)

أكثر من مليون ريال سعودي

الداعمين

أكثر من 200 ألف ريال سعودي

القوائم المالية



أكثر من 20 ألف ريال سعودي

مايسترو بيتزاشاورمرالبنك الهولندي (البنك ا�ول حاليا)

Accenture اكسون موبيلشركة

أكثر من 150 ألف ريال سعودي

الداعمين

القوائم المالية



تقرير مراجعي الحسابات

القوائم المالية



قائمة المركز المالي

القوائم المالية



قائمة المركز المالي (تتمة)

القوائم المالية



قائمة ا�نشطة

القوائم المالية



قائمة ا�نشطة (تتمة)

القوائم المالية





ا�يرادات 2016 م

القوائم المالية

التبرعات العينية والخدمية

27,370,739 ريال



المصروفات 2016م

القوائم المالية

SAR 26,184,95026,184,950 ريال



الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات النهضة التشغيلية
لعام 2017م الموافق 1438هـ

القوائم المالية

الموازنات التقديرية 2017 م

الموظفين
دعاية وإعالن، عالقات عامة 

وتسويق 
خدمات

مصروفات أخرى
إدارة مشروع الدعم المادي

والتوجيه االجتماعي 
ا�صول الثابتة

700,000

3,000,000

300,000

1,000,000

200,000

2,088,750

3,989,250

11,278,000

5,757,000

423,000

1,925,000

250,000

1,560,000

1,363,000

11,278,000

اشتراكات العضوية
التبرعات النقدية
عوائد ممتلكات

إعانة وزارة الشؤون االجتماعية
جوائز

التكاليف الغير مباشرة 
من البرامج التنموية

المطلوب تمويله من فعاليات ، 
أنشطة، غير مشروط وأخرى 

إجمالي ا�يرادات إجمالي المصروفات

ريال سعوديا�يراداتريال سعوديالمصروفات



الموازنة التقديرية للمساعدات مقابل التبرعات المشروطة لعام 2017 م

المساعدات مقابل التبرعات المشروطة

القوائم المالية

إجمالي التبرعات المشروطةإجمالي المساعدات

صندوق العطاء
تبرعات متنوعة

1,100,000
1,210,000

كسوة
مواد غذائية

تفطير صائم
شراء سيارات
إيجارات منازل
تسديد ديون

عالج
استشارات قانونية
أنشطة اجتماعية

مشروع فرصة

690,000

200,000

340,000

200,000

200,000

50,000

200,000

100,000

80,000

250,000

2,310,000 2,310,000

التبرعات المشروطةالمساعدات ريال سعوديريال سعودي



الزكاة

الموازنة التقديرية لمدفوعات ومتحصالت الزكاة لعام 2017 م 

القوائم المالية

8,771,000 8,771,000

الموازنات التقديرية 2017 م

ريال سعوديريال سعودي

متحصالت الزكاة

إجمالي متحصالت الزكاةإجمالي مدفوعات الزكاة

8,771,000 3,750,000

1,331,000

240,000

2,885,000

365,000

200,000

توفير االحتياجات ا�ساسية
تأهيل اقتصادي

مواصالت
إسكان ومساكن

تفريج كربة
تأثيث

المتحصالتالمدفوعات



البرامج التنموية

الموازنة التقديرية للبرامج التنموية لعام 2017 م 

القوائم المالية

( ريال سعودي )
المصروفات

إجمالي مصروفات البرامج التنموية

تنمية القدرات
التأهيل المهني

قدرة

2,018,775

5,442,969

361,133

7,822,877

اسم البرنامج





تطورات إدارية



تطورات إدارية

    تميزنا

تعيين المدير التنفيذي للنهضة ا�ستاذة رشا التركي كعضو غير متفرغ  

في مجلس هيئة حقوق ا�نسان.

    إطالق صفحة التبرعات االلكترونية 

صفحة  إطالق  على  العمل  سيتم  الجديدة،  الهوية  إطالق  مع  بالتزامن 

حيث   ،alnahda.org/donate بالنهضة  الخاصة  ا�لكترونية  التبرعات 

البنكية  البطاقة  باستخدام  والتبرع  الصفحة  دخول  المتبرع  يستطيع 

جمع  عملية  يسهل  مما  دعمه،  المراد  للمشروع  اختياره  بعد  الكترونًيا 

التبرعات وإيصالها لمستحقيها.

تبرع اåن

alnahda.org/donate



تطورات إدارية

    إطالق الهوية الجديدة للنهضة 

تـــقرر إقـــامة لقاء �طـــالق الهـــوية الجديدة للــنهضة مـــساء يــــوم ا�ربــــعاء

 20 - 4 -1438هـ الموافق 18 - 1 - 2017 م، في المقر الرئيسي للنهضة 

نتائج  لمشاركة  النجاح  وشركاء  النهضة  برامج  داعمي  من  عدد  ودعوة 

الخطة االستراتيجية الثانية (2013-2016)م، واالطالع على أهم أهداف الخطة 

االستراتيجية الثالثة (2017-2020)م والتي تواكب رؤية المملكة 2030م.

    برنامج "شغف" :

برنامج زمالة خيري تحت مسمى " شغف" بإدارة كل من مؤسسة الملك 

غير  القطاع  فعالية  لدعم  جيتس،  وميليندا  بيل  ومؤسسة  الخيرية  خالد 

والبعيد  القريب  المدى  على  السعودية  العربية  المملكة  في  الربحي 

للفئات  الربحية  غير  المنظمات  تقدمها  التي  الخدمات  وتحسين مستوى 

إحدى  بضم  المشاركة  المنظمات  ضمن  من  النهضة  كانت  المستهدفة. 

موظفاتها للبرنامج لالستفادة مما يقدمه من تدريب وتأهيل وإرشاد مهني 

ونقل ما يستفاد منه لتطوير سير ا�عمال في النهضة.



تطورات إدارية

لتحديد  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع  عمل  ورش     

المعيار الوطني لمؤهالت العاملين في القطاع غير الربحي
شاركت النهضة متمثلة بموظفاتها  في ورش عمل مختلفة مع وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية تتضمن المواضيع التالية : 

- ورشة عمل " السبل الممكنة لزيادة عدد المتطوعين ورفع القيمة االقتصادية 

للتطوع في قـطاع التـنمـية االجتــماعية"

- المقــايــيـــس الـــــســعـــوديــة للــمـــهارات

- المنتدى السادس لتطوير القطاع غير الربحي

    ورشة عمل مع الهيئة العامة للترفيه 
شارك فريق النهضة في ورشة عمل مع الهيئة العامة للترفيه  تحت عنوان 

سيتم  التي  والخبرات  ا�فكار  تبادل  تم  حيث  الترفيه"  قطاع  نبني  "مًعا 

االستراتيجية  للخطة  ا�ساسية  المدخالت  أحد  لتكون  وتحليلها  تدوينها 

للهيئة العامة للترفيه.







ادعمونا



التبرع المباشر في مقر النهضة
شارع العبيلة - حي السليمانية - الرياض

ص.ب 7  الرياض  11411
المملكة العربية السعودية

هاتف 00966114690029
فاكس 00966114659123

خدمات سداد
عن طريق السداد في موقع الخير الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية

الخدمات ا�لكترونية لعمالء بنك الرياض
خدمة الهاتف المصرفي

الصراف اåلي
رياض أون الين

رسالة قصيرة
إرسال رسالة فارغة إلى رقم 5103 للتبرع بقيمة 10 ريال لمرة واحدة.

.Éإرسال رقم 1 إلى 5103 للتبرع ب 12 ريال شهري

alnahda.org/donate موقع التبرعات االلكترونية

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

ادعمونا



أرقام الحسابات البنكية 

SA 41 4500 0000 0180 3391 0002

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 02 3040 0108 0004 5100 0025

SA 86 1000 0020 5233 0200 0100

SA 52 1000 0020 5233 0300 0200

SA 68 4500 0000 0180 3391 0001

SA 56 5500 0000 0518 8010 0121

SA 56 5500 0000 0518 8010 0218






