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قال تعايل{ من عمل �صاحلًا من ذكر �أو �أنثى وه� م�ؤمن فلنحيينه حياة طيبة 

ولنجزينهم �أجرهم باأح�صن ما كان�� يعمل�ن }

  �لآية 97 �ص�رة�لنحل 
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كلمة الرئيسة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بالأ�سالًة عن نف�سي ونيابًة عن جمل�س اإدارة النه�سة، اأتقدم بال�سكر اجلزيل لكل من �ساهم يف حتقيق ر�سالتنا واإجناز 
اأهل اجلود  لعمل اخلري من  واملحبني  الأمني  ال�سريفني وويل عهده  اأبداأ بحكومة خادم احلرمني  اأهدافنا. وبعد اهلل- 

والعطاء والداعمني وال�سركاء، جزاهم اهلل جميعا خري اجلزاء. 

خالل  من  وذلك  املتميزة،  وبروؤيتها  وامل�ستمر  الدائم  لدعمها  اخلريية  خالد  امللك  ملوؤ�س�سة  وامتناين  �سكري  اأجدد  كما 
برامج لبناء قدرات املوؤ�س�سات الالربحية يف اململكة عامة وجلمعية النه�سة خا�سة، وذلك بتبنيها للخطة ال�سرتاتيجية 

وتنفيذها ومتابعتها خالل ال�سنوات الثالث املا�سية.

  وما مييز اأداء هذا العام هو النقلة النوعية يف م�ساريع وبرامج متكني املراأة من امل�ساهمة الفاعلة يف التنمية امل�ستدامة 
كوادر  تدريب  يف  املطرد  التو�سع  اإىل  اإ�سافة  ومهاراتها.  قدراتها  لتطوير  املمنهج  التدريب  خالل  من  وذلك  للمجتمع. 
النه�سة للرقي باأ�سلوب العمل وثقافة التنفيذ، يف ظل نظام اإدارة اجلودة، مما انعك�س اإيجابا على رفع م�ستوى الأداء 

وخف�س امل�سروفات. 

العون  عن  باحثا  اليها  جلاأ  ممن  الغايل  وطننا  وبنات  اأبناء  دروب  ب�سعلته  ينري  زال  وما  اأنار  �سامخ  �سرح  هي  النه�سة 
وامل�ساندة. فلنفخر جميعًا مبا اأجنز وليكن نربا�سًا يهدينًا لبذل مزيدًا من اجلهد والعطاء م�ستقبال. 

  �سارة الفي�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود
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قال تعاىل { فا�صتبق�� �خلري�ت } �لآية 148 �ص�رة �لبقرة
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عن النهضة

من نحن؟

م�ساريع  من  عدد  بتنفيذ  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  ال�سعودية  املراأة  تاأهيل  على  تعمل  ن�سائية  خريية  "النه�سة" جمعية 
وبرامج تنموية هادفة. كانت بدايتنا جهود تطوعية خلدمة املجتمع ثم تطورنا واأ�سبحت النه�سة ذات طابع ثقايف 
واجتماعي لتمكني املراأة مبا يتنا�سب مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية معتمدة بذلك على مبداأ التنمية كر�سالة �سامية 

والإ�ستدامة فيها كهدف ثابت.

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

الرسالة
متكني املراأة اقت�ساديًا واجتماعيًا من خالل الدعم املادي والتدريب وخدمات التوظيف.

القيم
املجتمع. يف  ايجابي  تغيري  باإحداث  نوؤمن  	•

الكاملة. وال�سفافية  والأمانة  باجلودة  نلتزم  	•
معنا. يتعاون  من  نقدر  و  الواحد  الفريق  بروح  نعمل  	•

امل�سوؤولية. وحتمل  الوقت  باأهمية  نوؤمن  	•
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النشأة
 )2( برقم  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  يف  و�سجلت  1962م  املوافق  1382هـ  عـام  النه�سة  تاأ�س�ست     

 يف 1383/3/2 هـ املوافق 1963/7/23م. 
كانت الفكرة منذ البدايات بدافـع الرغبة يف خدمة املجتمع بطريقة منظمة وهادفة وفعـالة دون توقع ربح مادي من 
هذه اجلهود املبذولة التي اأ�س�ستها نخبة كرمية من ال�سيدات ال�سعوديات اإميانًا منهن باأهمية تطوير دور املراأة لتنمية 

املجتمع.
 

الرئيسة الفخرية 
امللكة عفت الثنيان رحمها اهلل حرم املغفور له جاللة امللك في�سل طيب اهلل ثراه

المؤسسات
- �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة الفي�سل بنت عبد العزيز اآل �سعود حفظها اهلل

- �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة الفي�سل بنت عبد العزيز اآل �سعود حفظها اهلل
- ال�سيدة �سمرية خا�سقجي رحمها اهلل

- ال�سيدة مظفر اأدهم رحمها اهلل
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قال �سلى اهلل عليه و�سلم )اإن هلل عبادًا اخت�سهم لق�ساء حوائج النا�س حببهم للخري وحبب 
اخلري اإليهم اأولئك الناجون من عذاب القيامة(
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التنظيم اإلداري 
)تطوير .. ابتكار .. جودة عالية(

مجلس اإلدارة

رئيسة النهضة 
�سعود اآل  العزيز  عبد  بن  الفي�سل  �سارة   / الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  	•

نائبة الرئيسة 
الرا�سد را�سد  فوزية  ال�سيدة/   	•

األمينة العامة
�سعود اآل  العزيز  عبد  بن  خالد  بنت  مو�سي    / الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  	•

عضوات مجلس اإلدارة 
ال�سعيبي  �سالح  ح�سة   / ال�سيدة  	•

الزامل  اهلل  عبد  ح�سة   / ال�سيدة  	•
�سعود اآل  تركي  بن  في�سل  بنت  نوف   / الأمرية  ال�سمو  �ساحبة  	•

بابقي حممد  نوال   / ال�سيدة  	•
الروي�سد را�سد  فوزية   / ال�سيدة  	•

�سعيد  بن  عبداملح�سن  عبري   / ال�سيدة  	•
املو�سى عبدالرحمن  فاطمة   / ال�سيدة  	•

ال�سلطان  ابراهيم  جنالء    / ال�سيدة  	•
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العضوات الداعمات

الزامل  اهلل  عبد  ح�سة   / ال�سيدة  	•
بابقي حممد  نوال   / ال�سيدة  	•

الروي�سد را�سد  فوزية   / ال�سيدة  	•
�سعيد  بن  عبداملح�سن  عبري   / ال�سيدة  	•

�سعود     اآل  حممد  بن  فهد  بنت  لولوة  الأمرية/   امللكي  ال�سمو  �ساحبة  	•
ها�سم     ب�سري  رجاء  ال�سيدة/  	•

ال�سواف         الدين  حمي  فادية  ال�سيدة/  	•
العادل      مقبا�س  خاتون  ال�سيدة/  	•

باحمدان     عبداهلل  �سارة  الآن�سة/   	•
باحمدان       عبداهلل  حنان  ال�سيدة/   	•

ر�سالن        الدين  بهاء  اأملى  ال�سيدة/  	•
الزعيم    عبداملجيد  اإح�سان  ال�سيدة/   	•

النعيمي       ح�سن  اأماين  ال�سيدة/  	•
ال�سويلم      حممد  مها  ال�سيدة/  	•
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مجلس اإلدارة

المديرة التنفيذية

سكرتيرة مجلس
 اإلدارة

سكرتيرة تنفيذية
المستشار القانوني

رئيسة 
قسم تنمية الموارد المالية

رئيسة 
قسم العالقات العامة والعضوية

مديرة
الشئون المالية واإلدارية

مديرة
المشاريع التموية

الجمعية العمومية

الهيكل التنظيمي
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إدارة النهضة
والتقييم  باملتابعة  والتنفيذ  وال�سراف  التخطيط  على  يعمل  اداري  طاقم  خالل  من  والربامج  امل�ساريع  وتنفذ  تدعم 

جلميع مهام �سري العمل بكل دقة وجودة وكفاءة من خالل الأق�سام التالية :.

اإلدارة العليا   •
التنفيذية        املديرة  	•

املالية املوارد  تنمية  ق�سم  رئي�سة  	•
والع�سوية العامة  العالقات  ق�سم  رئي�سة  	•

إدارة الشؤون المالية واإلدارية   •
والإدارية  املالية  ال�سوؤون  مديرة  	•

املحا�سبة ق�سم  رئي�سة  	•
الإدارية وال�سوؤون  الب�سرية  املوارد  ق�سم  رئي�سة  	•

املعلومات تقنية  ق�سم  رئي�سة  	•

إدارة المشاريع التنموية  •
التنموية امل�ساريع  مديرة  	•

امل�ساريع رئي�سات  	•
اجتماعيات اأخ�سائيات  	•

امل�ساريع من�سقات  	•
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تطوير كوادر النهضة
)جودة .. تطوير ... لمستقبل مشرق(

اإميانًا من النه�سة باأهمية بناء قدرات وتطوير اأداء موظفاتها فقد مت تقدمي دورات تدريبية خمتلفة من �ساأنها رفع 
املوظفات  اأدائهن وتاأ�سيل معرفتهن و�سقل مهارتهن، كما يتم عقد اجتماع �سهري ي�سم كافة  م�ستوى قدراتهن وجودة 

ملناق�سة اإنتاجية واأداء الإدارات والأق�سام وكيفية تطويرها وتاليف الق�سور والعقبات التي تعرت�س العمل.

الدورات التطويرية

موقعها ا�سم الدورة التدريبيةالعدد
املديرات    

املديرة التنفيذية

برنامج تدريبي بعنوان "بناء الثقافة ال�ستثمارية 
وتنمية املوارد املالية يف اجلهات اخلارجية"

جمعية اأم القرى اخلريية الن�سائية
 مكة املكرمة

الهيئة العامة لال�ستثمار "�ساقية" اجتاهات جديدة للقيادة للمدراء التنفيذين
الريا�س

موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية -الريا�سور�سة عمل احلوارات التنموية
جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية منتدى التنمية الجتماعية

واخلدمات الجتماعية - جدة
حلقة نقا�س بعنوان "دور املنظمات غري الربحية يف 

اخلطط التنموية باململكة
موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية - الريا�س

موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية - الريا�سبرنامج تدريبي بعنوان "املراأة يف القيادة والإدارة"
مقر النه�سة - الريا�سور�سة عمل قيادة التدريب

تعزيز احلماية الجتماعية وتفعيل �سبكات 
الأمان 

البنك الدويل - الوليات املتحدة 
الأمريكية
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مديرة اإدارة 
امل�ساريع التنموية

التخطيط واملتابعة والتقييم للم�ساريع وبرامج 
املنظمات غري الربحية

موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية - الريا�س

برنامج تدريبي لبناء القيادات يف املنظمات غري 
الربحية يف اململكة العربية ال�سعودية  ب�سراكة مع 

كلية الأعمال بجامعة كولومبيا الأمريكية

موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية - الريا�س

                                             

  املوظفات واملوظفني
معرفة للتدريب وال�ست�سارات -  دبيالأ�ساليب احلديثة يف حت�سني وتب�سيط اإجراءات العمل1
معر�س تراينك�س - الريا�سمعر�س تراينك�س للتدريب الن�سائي1
واحة الأمري �سلمان للعلوم - الريا�سا�سرتاتيجيات حلل م�سكلة القراءة4
جامعة الفي�سل - الريا�سمهارات ال�سكرتارية الإدارية والإلكرتونية7
- الإ�سعافات الأولية8 ال�سعودي  الأحمر  الهالل  جمعية 

الريا�س
دار الروؤى للتدريب - الريا�سالربنامج املتكامل ملهارات املوارد الب�سرية1
الريا�سمهارات ال�سراف الفعال2
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مشاريعنا التنموية
تأهيل .. دعم .. تمكين
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مشاريعنا التنموية
املجتمع  املجتمع ومعرفة حاجاته احلقيقية، من خالل تلم�س حاجات  الريادي يف خدمة  اأهمية دورها  النه�سة  تعي 
املجتمعات  تنمية  العاملية يف  والتجارب  الأ�س�س  التنموية على  م�ساريعها  وبالتايل ت�سميم وتخطيط  واملتغرية،  امللحة 
لتحقيق مبداأ الإ�ستدامة ال�ساملة، ومن هذا املنطلق �سعت اإىل ابتكار نوعية نادرة من اخلدمات التي وفرت احتياجات 

املراأة لتمكينها اجتماعيًا واقت�ساديًا من خالل هذه امل�ساريع التنموية التي تقدمها وتنق�سم اإىل:

مشاريع التدريب والتأهيل 
)تنمية قدرات .. لبناء مجتمع منتج(

ُيعد دعم فر�س التمكني القت�سادي للمراأة ال�سعودية وزيادة ن�سبة م�ساركتها �سمن قوى العمل الوطنية من اأبرز اأهداف 
اخلطط التنموية للبالد، وهذا يتطلب جهود عملية يف تاأهيل وتدريب املراأة علميًا وعمليًا ل�سد الفجوة بني خمرجات 

التعليم ومتطلبات �سوق العمل.

الآداة  التدريب هو  لكون  القطاع اخلا�س  من�ساآت  بالتعاون مع  والتاأهيل   التدريب  م�ساريع  بتنفيذ  النه�سة  اهتمت  لذا 
الفعالة التي ميكن من خاللها تلبية الحتياجات املت�سارعة ل�سوق العمل من العمالة الوطنية املدربة .

تعتمد النه�سة يف تخطيط وتنفيذ م�ساريع التدريب والتاأهيل ب�سقيه التدريب التطويري اأو التدريب املهني على خرباتها 
التدريبية  احلقائب  ت�سميم  ثم  ومن  املراأة،  طبيعة  تنا�سب  التي  املهن  من  العمل  �سوق  احتياجات  تلم�س  يف  املتميزة 
الفعالة باحرتافية بناًءا على اأ�س�س علمية وعملية �سحيحة بالتعاون مع �سركائها من اجلهات العلمية والإ�سرافية ذات 

الإخت�سا�س، وتلتزم النه�سة بجودة الآداء والإبتكار يف متابعة وتقييم خمرجات امل�ساريع.
فيما يلي امل�ساريع التي مت تنفيذها لعام 2011 : 

مشروع دورة سلوكيات وإجراءات بيئة العمل * :
م�سروع �سلوكيات واإجراءات بيئة العمل هو اأحد م�ساريع التدريب التطويري الذي ُيعنى يف تطوير مهارات امل�ستفيدات 
العمالء  خدمة  يف  والتميز  التنظيمي  ال�سلوك  على  والتعرف  العمل  زمالء  مع  الإيجابي  التعامل  كيفية  يف  الذاتية 

بالإ�سافة اإىل التعرف على كيفية اإتباع الإجراءات املطبقة يف اأنظمة العمل املختلفة والتي تخ�س مهنة عاملة الإنتاج .

كما يتم تدريب امل�ستفيدات على مهارات الإ�سعافات الأولية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الالزمة عند حدوث حوادث 
ل �سمح اهلل .

 يف نهاية مدة التدريب يتم تنفيذ زيارة ميدانية اإىل بع�س املن�ساآت ال�سناعية للتعرف على بيئة العمل عن قرب.
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اإلحصائية لهذا العام:

الداعماملبلغ امل�سروفعدد امل�ستفيدات

بنك اجلزيرة88,900 ريال21
النه�سة الن�سائية اخلريية155,285 ريال39
الإجمايل244,185 ريال60

مشروع التأهيل التقــــني  * :
نظرًا لتطور بيئة الأعمال يف القطاعني العام واخلا�س واعتمادها على التقنية والإنرتنت ب�سكل كبري كما يف تطبيق 
احلكومة الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية، اأدى ذلك اإىل وجوب الرتكيز على تنمية املوارد الب�سرية من حيث اإتقان 

ا�ستخدام تطبيقات الأعمال املكتبية بفعالية. 
" بالتعاون مع �سركة مايكرو�سوفت العاملية  الآيل  احلا�سب  لتطبيقات  التقني  لذا مت ت�سميم م�سروع " التدريب 
لتنفيذ امل�سروع على مدى ثالث �سنوات لتزويد ال�سيدات الباحثات عن عمل باملهارات التي يتطلبها �سوق العمل من حيث 

احرتاف ا�ستخدام احلا�سب الآيل لإجناز الأعمال املكتبية، و�سيانة احلا�سبات اإ�سافة اإىل ت�سميم �سفحات النرتنت.
كذلك ي�سمل امل�سروع دورة تدريب املدربات وذلك لأهمية تاأهيل جمموعة من املدربات ال�سعوديات املحرتفات لتدريب 

ال�سيدات املبتدئات على تطبيقات احلا�سب الآيل وبالتايل امل�ساهمة يف ن�سر املعرفة وتنمية املوارد الب�سرية. 

اإلحصائية لهذا العام:

الداعمعدد امل�ستفيداتا�سم الدورة
- �سركة مايكرو�سوفت 150,000 ريال4تدريب املدربني

- �سركة بوينج  250,000 ريال
- جمموعة ا�سرتا ال�سناعية

40,646 ريال

135ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف الأعمال املكتبية

30�سيانة واإعداد احلا�سب الآيل

15ت�سميم �سفحات النرتنت

440,646 ريال184الإجمايل
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مشروع تطوير الذات * :
م�سروع تطوير الذات  Springboard هو اأحد م�ساريع التدريب التطويري الذي ُيعنى يف تطوير مهارات امل�ستفيدات 
الذاتية يف فهم ذواتهم والتعرف على قيمهم، وال�سيطرة على م�ساعرهم، وبالتايل بناء ثقتهم وقدرتهم على حتديد 

اأهدافهم واملوازنة بني احلياة العملية وال�سخ�سية بطاقات اإيجابية بعيده عن القلق.
يتم تنفيذه على مدى اأربع ور�س عمل ملدة 6 �ساعات يوميًا موزعة على اأربعة اأ�سابيع  باإجمايل 24 �ساعة تدريبية. 

اإلحصائية لهذا العام:

الداعم املبلغ امل�سروفعدد امل�ستفيدات   
فاعالت خري50,828 ريال59
البنك الأهلي التجاري40,000  ريال47
الإجمايل90,828  لاير106

مشروع الخياطة المصنعية * :
م�سروع "اإعداد فنية اخلياطة امل�سنعية " هو اأحد م�ساريع التدريب املهني لتدريب امل�ستفيدة على املهارات املتخ�س�سة 
"  مدته �سهر ون�سف يتخللها تدريب امل�ستفيدة على مهارات اخلياطة با�ستخدام اآلت  " فنية خياطة م�سنعية  مبهنة 

خياطة حتاكي الآلت امل�ستخدمة يف امل�سانع لإنتاج اأكيا�س التعبئة اأو املفار�س الطبية ح�سب نوع ن�ساط امل�سنع.
كما ي�سمل امل�سروع ور�ستي عمل ق�سريتني اأحداهما يف جمال الإ�سعافات الأولية لتمكني امل�ستفيدة من اتخاذ الت�سرف 
ال�سليم يف حال ح�سول حوادث مهنية ل �سمح اهلل، والأخرى ور�سة عمل يف جمال فن احلوار والت�سال الفعال لتطوير 

مهارات التوا�سل لدى امل�ستفيدة يف بيئة العمل �سواء مع زميالتها اأو الإدارة العليا.
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اإلحصائية لهذا العام:

الداعماملبلغ امل�سروفعدد امل�ستفيدات
بنك اجلزيرة96,660 ريال 23
ن�ساط الفطور اخلريي47,023 ريال11
النه�سة الن�سائية اخلريية1774,298
الإجمايل217,981 ريال51

مشروع إعداد بائعــة الكاشيــر * :
" اإعداد موظفة الكا�سري" وهو اأحد م�ساريع التدريب املهني مدته �سهر لتدريب امل�ستفيدات على مهارات مهنة  م�سروع 
وت�سجيلها  النقدية  ا�ستالم  حيث  من  املالية  املحا�سبة  يف  الأ�سا�سية  املهارات  على  التدريب  خالل  من  وذلك  الكا�سري 
وترحيلها، اإ�سافة اإىل اإجراءات ا�ستالم الب�سائع وت�سجيلها وجردها وحماكاة تطبيقها با�ستخدام بع�س اأنظمة نقاط 
البيع بالإ�سافة اإىل التدريب على مهارات خدمة العمالء من حيث الرد على ا�ستف�سارات واعرتا�سات العميل لتتمكن 
امل�ستفيدة من اإتقان مهارات واأعمال حما�سبة املبيعات وخدمة العمالء يف جمالت قطاع التجزئة للم�ستلزمات الن�سائية 

يف املحالت التجارية ومراكز الت�سوق.
كما ي�سمل امل�سروع تدريب ميداين يف بع�س املحالت الن�سائية للتعرف على بيئة العمل على اأر�س الواقع.

اإلحصائية لهذا العام:

الداعماملبلغ امل�سروفعدد امل�ستفيدات
�ساحبة ال�سمو الأمرية نوف بنت في�سل بن تركي100,000 ريال14
النه�سة الن�سائية اخلريية102,728 ريال16
الإجمايل202,728 ريال30
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مشروع إعداد فنية التطريز اآللي * :
م�سروع "اإعداد فنية التطريز الآيل" هو اأحد م�ساريع التدريب املهني لتدريب امل�ستفيدة على املهارات املتخ�س�سة مبهنة 
اأنواع الغرز  "  مدته �سهرين بحيث يتم تدريب امل�ستفيدة على مهارات التطريز من حيث التعرف على  " فنية تطريز 
اأنواع خمتلفة من املنتوجات مثل  اإنتاج  ، والتدريب على  وكيفية تطبيقها ح�سب مالئمتها لأنواع الأقم�سة والت�ساميم 

اإنتاج �سعارات خمتلفة على املالب�س واإنتاج اللوحات الفنية اإ�سافة اإىل فن تزيني امللبو�سات.
وذلك للعمل يف املن�ساآت ال�سناعية املخت�سة يف اإنتاج امللبو�سات كالعباءات الن�سائية والأثواب الرجالية.

اتخاذ  من  امل�ستفيدة  لتمكني  الأولية  الإ�سعافات  جمال  يف  اأحداهما  ق�سريتني  عمل  ور�ستي  على  امل�سروع  ي�سمل  كما 
الت�سرف ال�سليم يف حال ح�سول حوادث مهنية ل �سمح اهلل، والأخرى ور�سة عمل يف جمال فن احلوار والت�سال الفعال 

لتطوير مهارات التوا�سل لدى املتدربات ليكون توا�سل فعال �سواء مع زميالتهم اأو روؤ�سائهم داخل بيئة العمل.

اإلحصائية لهذا العام:

الداعماملبلغ امل�سروفعدد امل�ستفيدات
�سركة ا�سرتا ال�سناعية61,930 ريال8
ع�سوات اجلمعية70,100 ريال9
النه�سة الن�سائية اخلريية28,600 ريال3
الإجمايل160,630 ريال20

* �سهادات معتمدة من املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني

مشروع المنح الدراسية التعليمية :
اأبناء  من  لطالباتها  واملهنية  الأكادميية  التعليمية  الفر�س  بتوفري  التعليمية  املنح  م�سروع  خالل  من  النه�سة  �ساهمت 
امل�ستفيدات يف اجلامعات والكليات واملعاهد احلكومية اأو اخلا�سة، بالتعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية املتخ�س�سة مل�ساعدة 
امل�ستفيدة على الرقي مب�ستوى تعليمها ومن ثم اإيجاد فر�سة وظيفية تكفل لها ولأفراد اأ�سرتها حياة كرمية، وذلك من 

خالل عمل اتفاقيات بني النه�سة واملن�سئات التعليمية  من اأجل توفري مقاعد درا�سية جمانية للطالبات.
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اإلحصائية لهذا العام :

اجلهات التعليمية والتدريبيةعدد امل�ستفيدات
جامعة امللك �سعود 22
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن4
جامعة الأمام حممد بن �سعود2
املعهد التخ�س�سي للتقنية والتدريب1
كلية الفارابي25
معهد نيوهورايزن36
عبداللطيف جميل10
اأكادميية القن�سل11
معهد الأمري اأحمد بن �سلمان لالإعالم16
كلية الغد1
الإجمايل  69

مشروع مستقبلي :  
الثانوية  بعد  الدرا�سة  اأكملن  والجتماعي  املادي  الدعم  م�ساريع  م�ستفيدات  من  فقط   %7 باأن  اإح�ساءاتنا  ت�سري 
العامة، بينما 93% مل يكملن درا�ستهن مما جعلهن غري موؤهالت لدخول �سوق العمل، اأو يعملن باأجور متدنية ل تكفي 

ل�سد احتياجاتهن واأفراد اأ�سرهن.
املرحلة  الأكادميي لطالبات  املهني والإر�ساد  التوجيه  "م�ستقبلي" لتقدمي  النه�سة بت�سميم م�سروع  وبناًء عليه قامت 

الثانوية من بنات امل�ستفيدات من م�ساريع الدعم املادي والجتماعي.
يعمل امل�سروع على تنمية قدرات امل�ستفيدة يف اكت�ساف الذات وحتديد الأهداف الأكادميية امل�ستقبلية مب�ساعدة فريق 
عمل متخ�س�س يقوم بتدريبها وتوجيهها واإر�سادها ملدة �سنة كاملة ليتم بعدها حتديد نوع الدرا�سة اأو املهنة التي تنا�سب 
ميولها و قدراتها وتتوافق مع احتياجات �سوق العمل، وبالتايل رفع معدل منو م�ساركة املراأة ال�سعودية يف �سوق العمل 
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جل�سات  واأربع  للطالبات،  والقدرات  امليول  حتديد  اختبار  على  امل�سروع  ي�سمل  لها.  القت�سادي  التمكني  فر�س  وزيادة 
اللتحاق  عملية  وت�سهيل  الذات،  تطوير  يف  تدريبية  وبرامج  النف�سية،  الخ�سائية  مع  طالبة  لكل  فرديه  اإر�سادية 

بالقطاعات التعليمية الأكادميية واملهنية.

محتويات المشروع:
والقدرات: امليول  حتديد  اختبارات    .1

يطبق فريق عمل م�سروع  "م�ستقبلي" اختبارات حتديد ال�سمات ال�سخ�سية والجتاهات ال�سلوكية للتعرف على ميول 
ال�سليم لختيار التخ�س�س اجلامعي املنا�سب والتخطيط  وقدرات امل�ستفيدة، مما ي�ساعد يف عملية التوجيه والإر�ساد 
للم�ستقبل املهني، وتعتمد النه�سة على عقد �سراكات عمل مع اجلهات ذات الخت�سا�س لتطبيق اختبارات معتمدة دوليًا 

يف جمال حتديد ال�سخ�سية وال�سمات ال�سلوكية.

ار�سادية: جل�سات    .2
وحتديد  اجتاهاتهم  معرفة  على  وم�ساعدتهم  الطالبات  لإر�ساد  املوؤهلة  النف�سية  الإخ�سائية  تن�سقها  فردية  جل�سات 

ميولهم عن طريق ا�ستخدام علم النف�س الإيجابي، وو�سع خطة متكاملة مل�ستقبلهم التعليمي.

الذات: تطوير  يف  تدريبية  برامج    .3
قامت النه�سة بت�سميم حقيبة تدريبية متكاملة بالتعاون مع اجلهات ذات الخت�سا�س لتدريب امل�ستفيدة على مهارات 
مما  لديها  الإيجابية  الجتاهات  وتنمية  لتحقيقها  النجاح  و�سائل  وتطبيق  امل�ستقبلية  الأهداف  وحتديد  التخطيط 
الذي  بالتخ�س�س  الدرا�سة  لإكمال  انتقالية  مرحلة  خلو�س  ال�ستعداد  وبالتايل  بالنف�س  الثقة  م�ستوى  رفع  يف  ي�سهم 

ينا�سب قدراتها وميولها، بالإ�سافة اإىل ع�سرة �ساعات تدريبية على احلا�سب الآيل. 
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واملهنية: الكادميية  التعليمية  بالقطاعات  اللتحاق  عملية  ت�سهيل    .4
النه�سة على  الثانوية، لذا فقد عملت  ملا بعد  الدرا�سات الأكادميية واملهنية  اإكمال  امل�سروع لإتاحة فر�س  يهدف هذا 
حت�سري امل�ستفيدات لجتياز اختبارات القيا�س ومن ثم ت�سهيل اإجراءات القبول الدرا�سي يف اجلامعات والكليات واملعاهد 

املحلية بالتخ�س�سات املنا�سبة ح�سب معايري و�سروط القبول.

وختامًا �سيتم تخريج طالبات م�سروع "م�ستقبلي" يف حفل يقام يف مقر النه�سة وحت�سل فيه الطالبات املجتهدات على 
العايل. التعليم  يف  الكادميي  مل�ستقبلهم  انطالقة  وبداية  تخرج  حممول" كهدية  "كمبيوتر 

اإلحصائية لعام 2011 – 2012م:

الداعماملبلغ امل�سروفعدد امل�ستفيدات

30
فاعل خري106,000 ريال
النه�سة الن�سائية اخلريية209,405 ريال

الإجمايل315,405 ريال30
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مشاريع التوظيف 
)يدًا .. بيد .. لتنمية مستدامة 
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مشروع وظيفتي:
تهدف النه�سة من خالل هذا امل�سروع اإىل متكني املراأة ال�سعودية وتطوير قدراتها ومهاراتها وبذلك زيادة ن�سبة م�ساركتها 
يف قوة العمل الوطنية. ولذلك يقوم فريق م�سروع وظيفتي من خالل موقع www.tawdeef.com على اإيجاد فر�س 

وظيفية منا�سبة للمراأة يف من�ساآت القطاع اخلا�س يف مدينة الريا�س. 

اإلحصائية لهذا العام:

املبلغ امل�سروفامل�ستهدفالداعم
220,000 ريالتوظيف 103 �سعوديةم�سرف الراجحي

100,000 ريالتطوير وتعديل موقع tawdeef.comموؤ�س�سة امللك خالد اخلريية

320,000 ريالالإجمايل

ويتميز م�سروع وظيفتي عن غريه مبا يلي:
العمل. ول�ساحب  العمل  عن  للباحثة  جمانية  اخلدمة    .1

املجتمع. �سرائح  جميع  تخدم    .2
الرت�سيح. قبل  القانونية  اأوراقهم  و�سحة  العمل  جهات  م�سداقية  من  التاأكد  يتم    .3

قد  التي  التحديات  وحل  القوانني،  وتفعيل  تخطيط  يف  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  يتم    .4
تعيق فر�س توظيف املراأة ال�سعودية.

ح�سب   2011 خالل  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  من  من�ساأه   59 مع  والتعاون  �سعودية  �سيدة   228 بتوظيف  امل�سروع  جنح 
التايل:
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جهات تم التعاون معهم للتوظيف :

اجلهة اخلارجيةاجلهة اخلارجية  
مركز اآ�سية لال�ست�سارات13م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون1
بوتيك2  DNA14جمموعة ال�سرق الأو�سط للمعار�س واملوؤمترات
�سركة ال�سنجاب املحدودة15�سالون امللتقى الن�سائي3
نادي الأغر للفرو�سية16لوذان فندق و�سبا4
�سركة هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات17م�سغل زاوية اأطياف5
�سالون هاي كال�س18�سركة املراعي الغذائية6
�سركة زين19م�سغل العناية باجلمال7
�سالون اأوراق الن�سائي20معهد �سعودي اأوجيه الن�سائي8
مدار�س واحة العلم21مركز الرب اخلريي للخياطة 9

22Meena Grand Hotelم�ست�سفى الدكتور �سليمان احلبيب10
مركز البدري الطبي23اجلمعية اخلريية ملتالزمة داون )د�سكا(11
كلية الفرابي24م�ست�سفى القوات امل�سلحة بالريا�س12
رو�سة25  our kids43سركة ا�ستار ال�سرق الأو�سط املحدودة�
م�سنع الرا�سد44م�سنع �سند�س الديباجة26
�سركة الرو�سن45جمعية واعي27
معهد المتياز46معهد دارالقمة الن�سائي28
ال�سركة العربية للمنتجات الطبية47م�ستو�سف ال�سن املا�سي29
مركز ريا�س الهجن48مدار�س رواد الروابي30
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هيا قويا49�سركة اخلدمات امل�ساندة31
مركز اأبو بكر يو�سف50هيئة الهالل الأحمر32
�سركة ن�سمة التجارية51�سركة طيف �سامي33
34Price Waterhouse Coopers52سركة اخلليج لالإلكرتونيات�
�سركة نابكو53هاريف نكلز35
�سركة معدات اجلزيرة54�سركة الغذاء ال�سحي36
�سركة بن لدن55موؤ�س�سة انت�سار الأعمال للتجارة37
معهد �سرق اأ�سبيليا56جامعة امللك �سعود38
مركز ال�سبحي التخ�س�سي57مركز مملكة املراأة التجاري39
�سركة اأمريكان اإك�سرب�س58روز كالرا40
�سركة العراب للمقاولت59موؤ�س�سة دور الأعمال41
�سركة اإتقان لال�ست�سارات التاأمينية42
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مشاريع الدعم المادي
 )تغيير .. بناء(
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مشاريع الدعم المادي:
يعترب تاأمني احلاجات الفيزيولوجية من اأهم ما ي�سعى الفرد اإىل اإ�سباعها لتحقيق م�ستوى الأمان املطلوب، وللحد من 
وتنفيذ  بت�سميم  النه�سة  لذا قامت  للمجتمع،  ثم  للفرد ومن  واجتماعية  م�سكالت �سحية  وما يرتتب عليه من  الفقر 
م�ساريع الدعم املادي لتوفري احلاجات الأ�ســــا�سية للم�ستفيدات من املاأكل وامللب�س وامل�سكن بامل�ستوى الذي يتنا�سب مع 
امل�ستوى املعي�سي يف البالد، للم�ساهمة يف احلد من الفقر وم�سكالته وبالتايل م�ساعدة امل�ستفيدة على تخطي العوائق التي 

تقف يف طريق م�ساركتها يف التنمية املجتمعية.  
احتياجات  لتحديد  مبادرتها  يف  تبداأ  متميزة،  منهجيه  على  ذلك  يف  معتمدة  التنموي  العمل  اأ�سلوب  النه�سة  تنتهج 
احتياجاتها  كافة  لتوفري  مدرو�سة  عمل  خطة  و�سع  ثم  ومن  اأ�سرتها،  واأفراد  هي  الفقر  من  تعاين  التي  امل�ستفيدة 
النه�سة من  تتلقاها  التي  والتربعات  وال�سدقات  الزكاة  اأموال  يتم �سرفها من  والتي  لرفع م�ستوى معي�ستها  الأ�سا�سية 
اأفراد املجتمع حتقيقًا ملبداأ التكافل الجتماعي. وقد كان الدور الأكرب لل�سيدة ح�سة ال�سعيبي ع�سوة جمل�س الإدارة 
يف جمع اأكرب مبالغ للتربعات والزكاة حيث عملت وبذلت ق�سارى جهدها وا�سرفت على متابعة طلب الزكاة ال�سنوي مع 

خمتلف الأفراد واجلهات.
 

مشروع توفير االحتياجات األساسية :
 يقدم هذا امل�سروع كافة الحتياجات الأ�سا�سية للم�ستفيدة من مواد غذائية متوينية ومالب�س بالإ�سافة اإىل املنتجات 
ال�ستهالكية الأخرى عن طريق بطاقة " �سراء ممغنطة " يتم تغذيتها �سهريًا عرب عدد من املوؤ�س�سات واجلهات التجارية 

التي تتعاقد معها النه�سة.
كما ي�سمل هذا امل�سروع ا�ستقبال التربعات املالية ل�سدقات " تفطري �سائم " مت �سرفها للم�ستفيدات من خالل تغذية 
البطاقات املمغنطة يف �سهر رم�سان املبارك، كما ا�ستقبلت النه�سة عدد 697 كي�س اأرز لزكاة الفطر ا�ستفاد منها عدد 

م�ستفيدة.  43
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اإلحصائية لهذا العام:

املبلغ عدد امل�ستفيداتنوع امل�ساعدة 
2,133,393 ريال 360الحتياجات الأ�سا�سية )مواد غذائية وك�سوة(

200,515 ريال432تفطري �سائم

23,835 ريال141زكاة الفطر النقدية

2,357,743 ريال933الإجمايل

مشروع إسكان ومساكن :
الإ�سكان  يف  وال�ساملة  الالزمة  امل�ساعدات  اإىل  اإ�سافة  املنازل  و�سراء  والرتميم  الإيجارات  بدفع  امل�سروع  هذا  ي�ساهم 

وم�ستلزماته من تاأثيث وتوفري الحتياجات ال�سرورية من املتطلبات ال�سكنية ب�سكل عام.

اإلحصائية لهذا العام:

املبلغ امل�سروفعدد الأ�سرنوع امل�ساعدة
2,574,000 ريال9�سراء منازل

2,394,463 ريال195اإيجارات منازل

496,767  ريال229تاأثيث منازل

36,025  ريال1ترميم منازل

5,501,255 ريال434الإجمايل
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مشروع شراء سيارات :
تعترب و�سائل النقل من اأهم �سروريات احلياة املدنية وحتى ل تقف م�سكلة املوا�سالت عائقًا اأمام امل�ستفيدات للم�ساركة 
يف امل�ساريع التنموية، قدمت النه�سة هذا امل�سروع للمرة الأوىل مل�ستفيداتها لتمكينهم من التنقل داخل وخارج املدينة 

للو�سول اإىل مواقع العمل اأو املن�ساآت ال�سحية اأو التعليمية وغريها.

اإلحصائية لهذا العام:

املبلغ امل�سروفعدد    امل�ستفيداتنوع امل�ساعدة
50,000 ريال2�سراء �سيارة

مشروع تفريج كربة :
تتنوع وتتزايد متطلبات احلياة للفرد وقد ي�سعب توفريها من قبل الأفراد الذين يعانون من الفقر ومن لي�س لديهم 
م�سدر دخل ميكن العتماد عليه، لذا قامت النه�سة بتبني م�سروع تفريج كربة لتقدمي امل�ساعدات املالية للم�ستفيدة 
لتوفري احتياجاتها الطارئة كالعالج وامل�ستلزمات الطبية اأو املوا�سالت وغريها، اإ�سافة اإىل تقدمي امل�ساعدة لها يف حال 

تعر�سها لأزمة مالية وت�سديد الديون التي قد تتعر�س لها ب�سبب تدين حالتها القت�سادية.

اإلحصائية لهذا العام:

املبلغ امل�سروفعدد الأ�سر نوع الدعم
43,488 ريال5تفريج كربة

129,624 ريال110ظروف طارئة

173,112 ريال115الإجمايل



37

إحدى مخرجات مشاريع الدعم المادي واالجتماعي:
امل�ستفيدة: ن.�س.ر.

هي  واحدة من ن�ساء  جمتمعنا تعر�ست هذه ال�سيدة ل�ستى اأنواع العنف الأ�سري بنوعيه اللفظي واجل�سدي، وتعدى ذلك 
اإهمال الزوج لأبنائها وتخليه عن م�سئوليته والتزاماته كرب ا�سرة، فلم يكن اأمامها اإل النف�سال عنه.

حيث اأ�سبحت مطلقة منذ عام 1419هـ  وحتت ظلها 6 ابناء و 5 اإناث ترتاوح اأعمارهم ما بني 8-16 �سنه، اأربعة منهم 
اإ�سافتهم لبطاقة العائلة،  على مقاعد الدرا�سة واأما البقية حرموا من اللتحاق باملدار�س ب�سبب مماطلة والدهم يف 
بعد طالقها عانت الأمرين حيث �ساقت بها ال�سبل هي وابنائها لفتقارهم  للماأوى والدخل الذي ت�ستطيع من خالله 
ا�ستئجار منزل ياأويهم فلجاأت اإىل ال�سكن لدى اأختها املتزوجة، ومن ثم انتقلت للعي�س لدى اأخيها لفرتة ق�سرية وذلك 
نظرًا ل�سيق املنزل وكرثة اخلالفات، فبعد ح�سولها على اإعانة ال�سمان الجتماعي وقيمته 2,300 ريال، انتقلت للعي�س 
يف منزل لي�سلح لال�ستخدام  الآدمي ، ولكنها كانت  مرغمة لرخ�س ايجاره حيث اعتمدت يف دخلها على اإعانة ال�سمان 
بالإ�سافة اإىل م�ساعدات النه�سة، وما اأن تقدمت امل�ستفيدة حتى مت درا�سة م�ساكلها من جميع النواحي )القت�سادية 
ا�ستطاعت  حتى  والقانوين  والجتماعي  املادي  الدعم  لها  وقدمنا  والنف�سية(  القانونية  و  والتعليمية  والجتماعية 
ا�ستخراج اثبات البناء، بالإ�سافة اإىل تقدمي م�ساعدات عينية ومادية  لتحظى هذه ال�سرة بحياة كرمية، وقد راأت 
مدى حاجة امل�ستفيدة لمتالك منزل ي�ساعدها على ال�ستقرار يف كافة النواحي لتمكينها من اأداء دورها ور�سالتها مع 

اأبنائها ولذلك مت �سراء املنزل للم�ستفيدة بقيمة )300,000( ريال.
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مشاريع الدعم االجتماعي
 )رعاية .. ثقة .. تنمية(
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مشاريع الدعم االجتماعي:
هذا  فقدان  لأن  اأبنائها  وم�ستقبل  م�ستقبلها  ل�سمان  للم�ستفيدة  �سروري  والجتماعي  الأ�سري  بالأمان  الإح�سا�س 
الإح�سا�س يولد �سعورًا بعدم الطمئنان والقلق الذي بدوره يوؤثر �سلبًا على حياتها. وعليه فقد حر�ست النه�سة على 
املنا�سب حلل  بال�سكل  النف�س والأخ�سائية الجتماعية وامل�ستفيدة لتوجيهها  اأخ�سائية علم  بناء عالقة وطيدة بني 

م�ساكلها الجتماعية ومن ثم م�ساعدتها على بناء عالقات �سليمة مع الآخرين.

مشروع التوجيه االجتماعي :
الأ�سرية  امل�سكالت  على  التغلب  من  امل�ستفيدات  متكني  اإىل  الجتماعي  العمل  فريق  خالل  من  امل�سروع  هذا  يهدف 
اأ�سرتها وبالتايل حتد من م�ساركتها يف التنمية  الجتماعية وال�سحية والتعليمية والقانونية التي تعيق دورها جتاه 

الجتماعية.

اإلحصائية لهذا العام:

عدد امل�ستفيدات
190

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

اخلربة  بذوي  النه�سة  ت�ستعني  حيث  والنف�سية  ال�سحية  العقبات  تخطي  على  امل�ستفيدة  لي�ساعد  امل�سروع  هذا  اأقيم 
و التخ�س�س يف هذا املجال لتقدمي اأف�سل احللول لهم بو�سائل علمية، منتهجني مبداأ ال�سرية والعالقة املهنية.
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محتويات المشروع : 
التامة.  باخل�سو�سية  تتميز  النف�سية  الأخ�سائية  قبل  من  امل�ستفيدة  مع  نف�سية  جل�سات  	•

اإىل تهدف  بحيث  بينهن  فيما  مت�ساركه  نف�سية  م�سكلة  طرح  طريق  عن  للم�ستفيدات  جماعية  جل�سات  	•
  التعرف على الأ�سباب والدوافع املوؤدية اإىل وجود امل�سكلة وال�ستفادة من جتربة وخربة الآخرين. 

النف�سية: بال�سحة  متخ�س�سة  عيادات  مع  �سراكات  	•
النف�سية. الأخ�سائية  على  لالإ�سراف   .1

املخت�سني.   النف�سيني  الأطباء  قبل  من  املنا�سب  العالج  تقدمي   .2
العيادة. مراجعة  مبواعيد  والتقيد  الالزم  العالج  اأخذهن  من  والتاأكد  للمري�سات  الدائمة  املتابعة  	•

اإلحصائية لهذا العام:

عدد اجلل�ساتعدد امل�ستفيدات
1639

)MOCEP( مشروع التثقيف المنزلي لألم والطفل
برنامج تثقيفي تعوي�سي مـــن )مو�سـيـب mocep( معتمد من تركيا، يتم تطبيقه على اأمهات الأطفال الذين مل يتمكنوا 
من اللتحاق بريا�س الأطفال. ويهدف هذا الربنامج اإىل تزويد هوؤلء الأطفال باملهارات الأ�سا�سية التي �سيحتاجونها 
يف ال�سف الأول ابتدائي. واأي�سًا بناء عالقة ودية توعوية تثقيفية بني الأم واأبناءها داخل الأ�سرة. وذلك من خالل 

ور�س عمل متخ�س�سة وجل�سات نقا�س اأ�سبوعية حمددة بعدة موا�سيع خمتلفة. 
وقد مت تنفيذ الربنامج لهذا العام يف كاًل من: 

مراكز التنمية الإجتماعية التابعة لوزارة ال�سوؤون الإجتماعية   -
فروع جمعية اإن�سان   -

دار احل�سانة الإجتماعية بالدرعية.  -



41

اإلحصائية:

الداعمعدد امل�ستفيدات الأعوام

2010 – 2011205
فاعالت خري   200,000 ريال
فاعلي خري  199,172 ريال

�سركة املهيدب للمقاولت   150,000  ريال
ال�سيخ عبداملح�سن بن �سعد بن �سعيد  101,828 ريال

651,000 ريال205الإجمايل 

إحدى مخرجات البرنامج:
امل�ستفيدة: ح.ب.ع.

امل�ستفيدة ذات م�ستوى ابتدائي يف التعليم واأم لبنتان من زواج اأول وهن يع�سن مع والدهن ويتعر�سن للتعنيف من اإخوانهن 
من الأب، كذلك ابن من زوج �سابق عنيف يف التعامل و�سعب املزاج. �سكل الربنامج عالمة فارقة يف حياتها فا�ستخدمت 
مهارات )القدرة على اتخاذ القرارات ولغة الأنا وتقدير الذات( ونتج عن ذلك مطالبتها يف حق ح�سانة بناتها عن طريق 
اجلهات املخت�سة بذلك، كما اأ�سبحت اأكرث قدرة على ال�سيطرة على انفعالتها مع ابنها لتتحول عالقتهم لعالقة اأكرث 
تاآلف ومودة، واكت�سفت ب�سخ�سها ما لديها من قدرات فقامت بعمل م�سروع"الطهي املنزيل" والتحقت بوظيفة براتب 

جزئي يف اإحدى اجلمعيات اخلريية. 
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المحاضرات التوعوية 
وورش العمل
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ورشة العمل التطوعي
اأقامت النه�سة الن�سائية اخلريية بدعم من وزارة ال�سوؤون الجتماعية وموؤ�س�سة الفكر العربي ور�سة العمل التدريبية 
بعنوان )العمل التطوعي وتدريب متدربات اجلمعيات( وقد متت بناًء على تو�سيات امللتقى الأول للجمعيات اخلريية 
الن�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية والذي عقد يف منطقة الق�سيم من 7 اإىل 9 نوفمرب 2009م ، بعنوان "من اخلريية 
اإىل التمكني" والذي ت�سمن �سرورة اأقامة هذا امللتقى مرة كل �سنتني ملناق�سة مدى تفعيل هذه القرارات وما مت خاللهما 
من فعاليات وفتح قنوات م�سرتكة بني اجلمعيات الن�سائية، لذا بادرت النه�سة يف اإقامتها انطالقًا من ر�سالتها وروؤيتها يف 
متكني املراأة ال�سعودية، و�سمل الربنامج تدريب عام يف مبادئ التطوع وعر�س وتوجيه لربنامج اإدارة املتطوعني وكيفية 

املتابعة لت�سخي�س ال�سعوبات وتقييم النتائج والروؤيا امل�ستقبلية.

تمت اقامتها على مرحلتين:
املرحلة الأوىل وملدة خم�س اأيام متتالية من تاريخ 28 ربيع الآخر 1432هـ املوافق 2 اأبريل 2011م.

املرحلة الثانية وملدة يومني متتاليني من تاريخ 28 جمادى الأوىل 1432هـ املوافق 2 مايو 2011م.

الهدف:
للتدريب  امل�ستقبلي  التعاون  اآفاق  وفتح  املتطوعني  اإدارة  برامج  بتطبيق  البدء  للمتدربات حول  وا�سحة  �سورة  اإعطاء 

املتخ�س�س يف ا�س�س ومهارات هذه الإدارة يف املوؤ�س�سات اخلريية بهدف حت�سني دائرة العمل التنموي.

المدربات:
خبريتان ا�ست�ساريتان يف ق�سايا العمل التطوعي وخدمة املجتمع من بريوت وهما:

الدكتورة باتري�سيا نبتي – من�سقة املبادرة العربية لدعم ثقافة التطوع.
.)AVS( الأ�ستاذة �سفاء املكاوي – جمعية خدمات التطوع

المشاركون:
اخلريي  للعمل  واملتفرغون  الإدارية  واملنا�سب  القرار  واأ�سحاب  اململكة  يف  الن�سائية  اجلهات  وموظفات  م�سئولت 
واملتخ�س�سون يف التنمية الإدارية حيث وجهت الدعوات لعدد 30 جمعية خريية لرت�سيح عدد متدربتني، وقد �سارك 

فيها 32 متدربة.
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اللقاء التعريفي بالتطوع
التعريفي  اللقاء  2011م،  اأبريل   4 املوافق  1432هـ  الآخر  ربيع   30 الثنني  يوم  اخلريية  الن�سائية  النه�سة  عقدت 
بالتطوع يف مقرها بح�سور �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة الفي�سل رئي�سة النه�سة الن�سائية اخلريية، والدكتورة 
الن�سائي  اأبو نيان مديرة مكتب الأ�سراف  باتري�سيا نبتي مديرة جمعية خدمات التطوع يف بريوت، والأ�ستاذة لطيفة 
بهدف  اململكة،  يف  اخلريية  واجلمعيات  اجلامعات  من�سوبات  من  عدد  واي�سًا  بالريا�س،  الجتماعية  ال�سوؤون  بوزارة 

التعريف بور�سة العمل التطوعية والربامج التطوعية واأ�ساليبها.

التوعية لضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
اللطيف  الثدي وذلك مبركز عبد  ل�سرطان  الثدي" بالتعاون مع جمعية زهرة  "�سرطان  مت عقد ور�سة توعوية حول 
توعية  بهدف   ، 2011م  نوفمرب   22-21 املوافق  1432هـ  احلجة  ذو   26-25 والثالثاء  الثنني  يومي  يف  جميل 
ا�ستهدفت  حيث  اهلل.  باأذن  منه  واحلد  الوقاية  بغر�س  املر�س  هذا  عن  املبكر  الك�سف  باأهمية  النه�سة  م�ستفيدات 
الور�سة )40( م�ستفيدة. وقد بداأت بعقد حما�سرات توعوية تثقيفية، ومن ثم تطبيق عملي لطريقة الك�سف الذاتي 
اأرقام  امليموجرام وو�سع  للك�سف بجهاز  الور�سة مت فتح ملفات لهن  امل�ستهدفات ويف ختام  ال�سريري جلميع  الك�سف  ثم 

خا�سة ملتابعة املواعيد ال�سنوية، بالإ�سافة لتزويدهن بن�سرات توعوية.

محاضرات توعوية ألهمية التعليم )محو األمية(
عقدت حما�سرات توعوية للق�ساء على الأمية لعدد 31 من م�ستفيدات النه�سة الأميات يف املقر الرئي�سي لها من خالل 
عقد �سراكة مع اإدارة تعليم الكبريات، لتوعيتهن باأهمية التعليم يف حياتهن العامة واخلا�سة ولتعزيز دورهن الأ�سا�سي 

يف جمال رعاية الأ�سرة لتن�سئة بيئة متما�سكة ت�سودها الألفة واملحبة.

محاضرات توعوية نفسية
وامللتحقات  النه�سة  م�ستفيدات  من   )10( بح�سور  مطمئنة  مركز  مع  بالتن�سيق  نف�سية  توعوية  حما�سرات  عقد  مت 
واجتماعيًا  نف�سيًا  توعيتهن  بهدف  املركز،  يقدمها  التي  املجانية  للمحا�سرات  والطفل  لالأم  املنزيل  التثقيف  بربنامج 

لتمكينهن من اإدارة وحل م�ساكلهن اليومية، ومواجهة الطاقات ال�سلبية لتاأ�سي�س حياة اجتماعية �سليمة .
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أنشطة وفعاليات
)روافد نماء للخير(
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العب حتى تتعب
قدمت ع�سوة جمل�س الإدارة ال�سيدة نوال بابقي منُذ التحاقها بتاريخ 16 �سوال 1412هـ املوافق 19 ابريل 1992م، 
الدعم املادي وامل�ساندة بجهدها ووقتها ملحاولة اإيجاد م�سادر دخل لتحقيق اأهداف النه�سة وذلك من خالل ابتكارها 
اإيراداتها  اإجمايل  بلغت  داون  ملتالزمة  النه�سة  ومدار�س  للتاأهيل  النه�سة  مركز  ل�سالح  معايدة  بطاقات  بيع  حلملة 

)3,208,981( ريال. 
واي�سًا اإقامة ن�ساط ترفيهي لالأطفال "األعب حتى تتعب"  حيث انبثقت فكرة الن�ساط باأ�سرافها واإعدادها وعلى نفقتها 
اخلا�سة فحققت روؤية ور�سالة النه�سة يف جمال التوعية مبفهوم العمل اخلريي التطوعي واإ�سعاد الطفولة حيث اأ�سفى 
واأطفال  اخلا�سة،  الحتياجات  وذوي  لالأيتام  جمانية  دعوات  وجهت  حيث  وطفلة  طفل  كل  قلب  يف  فرحة  الن�ساط 
متالزمة داون، واأطفال التوحد، وجمعية املعاقني، وجمعية �سند لدعم اأطفال مر�سى ال�سرطان، ودار احل�سانة التابعة 
الذات  وحتقيق  الندماج  على  مل�ساعدتهم  "اإن�سان"،  اليتام  لرعاية  اخلريية  واجلمعية  الجتماعية،  ال�سوؤون  لوزارة 
وتقوية ال�سالت الإن�سانية مع الأطفال الأ�سوياء، وت�سمن الن�ساط فقرات وبرامج ترفيهية وم�سابقات وت�سايل وتوزيع 

هدايا واألعاب ووجبات غذائية. ومن خالل بيع التذاكر �ساهمت يف تنمية املوارد املالية للنه�سة.

هذا النشاط أقيم  4 مرات على فترات مختلفة :

)600,000( ريال  الإيراد  وبلغ   ،2006 ابريل   19 املوافق  1427هـ  الأول  ربيع   12 تتعب1" بتاريخ  حتى  "األعب  	•
)609,900( ريال الإيراد  وبلغ   ،2007 نوفمرب   21 املوافق  1428هـ  القعدة  ذو   11 تتعب2" بتاريخ  حتى  "األعب  	•
)906,000( ريال الإيراد  وبلغ   ،2009 مار�س   26 املوافق  1430هـ  الأول  ربيع   29 تتعب3" بتاريخ  حتى  "األعب  	•

)1,095,000( ريال. الإيراد  وبلغ   ،2011 ابريل   28 املوافق  1432هـ  الأوىل  24 جمادى  "األعب حتى تتعب4" بتاريخ  	•
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فعالية معهم لتحقيق أحالمهم 
اجلمعة يوم  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  اأطفال  مع  ت�سامنية  فعالية  بال�سليمانية  الرئي�سي  باملقر  النه�سة  اأقامت 
اآند  "بروكرت  اأحالمهم" برعاية �سركة  "معهم لتحقيق  2011م، بعنوان  18 مار�س  املوافق  1432هـ  ربيع الآخر   13  
قامبل باخلليج" ومب�ساركة عدد كبري من خمتلف فئات املجتمع من اأطفال وكبار ومتطوعني حيث كانت عبارة عن اأوملبياد 

خا�س �سارك فيه ذوي الحتياجات اخلا�سة ت�سمن م�سابقات ريا�سية ترفيهية. 
وتهدف هذه الفعالية اإىل تغيري نظرة املجتمع جتاه اأ�سحاب ذوي الحتياجات اخلا�سة ذهنيًا وتطوير لياقتهم البدنية 

وبناء ثقتهم باأنف�سهم.

اللقاء التعريفي للعضوات "تواصل" 
بتنظيم من ع�سوات جلنة الع�سوية وا�سراف من ال�سيدة فوزية الروي�سد، اأقامت النه�سة ثالث لقاءات تعريفية بهدف 
خلق روح الفريق الواحد ودعم التوا�سل بني النه�سة وع�سواتها واإطالعهم على كل جديد، وتفعيل دورهن كم�ساهمات 

يف نه�سة امل�ساريع التنموية وجذب ع�سوات جديدات: 

2011م. مار�س   20 املوافق  1432هـ  الآخر  ربيع   15 الأحد  يوم  للنه�سة  الرئي�سي  "توا�سل1" باملقر  	•
املوافق  1432هـ  �سوال   27 الأحد  يوم  للنه�سة  الرئي�سي  باملقر  الوطني  باليوم  "توا�سل2" والحتفال  	•

                   25 �سبتمرب 2011م.
2011م. دي�سمرب   19 املوافق  1433هـ  حمرم   24 الثنني  يوم  امللتقى  "توا�سل3" مبركز  	•

اجتماع الجمعية العمومية 48 
برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة الفي�سل بن عبدالعزيز، عقدت النه�سة يوم الأحد 5 جماد الآخر 1432هـ 
ع�سوات  بح�سور  لها  الرئي�سي  املقر  يف  ال�سنوي  والأربعني  الثامن  العمومية  اجلمعية  اجتماع  2011م،  مايو   8 املوافق 
جمل�س الإدارة ومندوبة وزارة ال�سوؤون الجتماعية وع�سوات النه�سة، وقد مت خالل هذا الجتماع انتخاب ع�سوات 
العمل  واجهت  التي  ال�سعوبات  ومناق�سة  عر�س  واي�سًا  قادمة،  �سنوات  ثالث  وملدة  اجلديدة  للدورة  الإدارة  جمل�س 

والتطلعات امل�ستقبلية، والجنازات وامل�ساريع  وامليزانية لعام 2010م . 
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السوق الخيري ألشهر الماركات العالمية المخفضة

 اأقامت النه�سة "Out Let" لأ�سهر املاركات العاملية املخف�سة يف املقر الرئي�سي لها مرتني خالل هذا العام بهدف تر�سيخ 
املفهوم التعاوين للم�سوؤولية الجتماعية لدى جميع اأفراد املجتمع ،بالإ�سافة لتنمية موارد مالية لها، حيث يعود جزء 

من ريعهما دخاًل للنه�سة. 

مايو  19 اإىل   16 من  املوافق  1432هـ  الآخر  جمادى   16 اإىل   13 تاريخ  ليت1" من  "اوت  اخلريي  ال�سوق  	•
                   2011م ، وبلغ اإجمايل الإيراد  )48,635( ريال.

 ، 2011م  8 دي�سمرب  اإىل   5 املوافق من  1433هـ  13 حمرم  اإىل   10 "اوت ليت2" من تاريخ  ال�سوق اخلريي  	•
                   وبلغ اإجمايل الإيراد )66,251( ريال.

الحفل الختامي لبرنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل 
اأقامت النه�سة يف نهاية )التطبيق الثالث( لربنامج التثقيف املنزيل لالأم والطفل حفل ختامي لعدد 205 م�ستفيدة. 
مت خالله توزيع �سهادات التخرج عليهن وكذلك هدايا لالأطفال، وذلك على مدى يومني ، اليوم الأول بتاريخ 22 جمادى 
الآخر 1432هـ املوافق 25 مايو2011م،  لالأمهات الالتي طبقن الربنامج يف مراكز التنمية الجتماعية التابعة لوزارة 

ال�سوؤون الجتماعية.
واأما اليوم الثاين فكان بتاريخ 4 رجب 1432هـ املوافق 8 يونيو 2011م، لالأمهات من اجلمعية اخلريية لرعاية اليتام 

الأهلية. احل�سارة  مدار�س  يف  اأقيم  "اإن�سان" حيث 

نشاط أسر النهضة الترفيهي
16 جمادى  – نائبة الرئي�سة، اأقامت النه�سة باملقر الرئي�سي يوم اخلمي�س  بدعم ورعاية من ال�سيدة فوزية الرا�سد 
الآخرة 1432هـ املوافق 19 مايو 2011م، الن�ساط الرتفيهي لأبناء وبنات م�ستفيدات النه�سة وامل�سجالت يف برنامج 
التثقيف املنزيل لالأم والطفل حيث بلغ عدد احل�سور 23 اأم و73 طفل. وتخلل الن�ساط برامج ترفيهية واألعاب وت�سايل 
ووجبات غذائية، بهدف اإدخال الفرح وال�سرور يف قلوب الأطفال وتقوية الروابط الأ�سرية وقد مت حتديد هذه الأ�سر 

تزامنا مع ختام الربنامج.
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حفل تخريج محو األمية
– نائبة الرئي�سة، احتفلت النه�سة تزامنًا مع اليوم العاملي ملحو الأمية والذي  بدعم واإ�سراف ال�سيدة فوزية الرا�سد 
يوافق 8 �سبتمرب من كل عام بتخريج 37 م�ستفيدة، ورحبت بـ 45 م�ستجدة يف برنامج حمو الأمية، وذلك يوم الأحد
ملوا�سلة  لهن  وت�سجيعية  حتفيزية  مالية  مكافاآت  النه�سة  وقدمت  اأكتوبر2011م،   2 املوافق  1432هـ  القعدة  ذو   4
الق�ساء على الأمية لدى الأميات من  اإىل  امل�ستجدات، وذلك �سمن ا�سرتاتيجية  تهدف من خاللها  تعليمهن ولت�سجيع 

م�ستفيداتها.

اجتماع الجمعية العمومية الطارئ 
برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة الفي�سل بن عبدالعزيز، عقدت النه�سة اجتماع عمومية طارئ يوم الأحد 
الإدارة ومندوبة  لها، بح�سور ع�سوات جمل�س  الرئي�سي  املقر  20 نوفمرب2011م، يف  املوافق  1432هـ  24 ذو احلجة 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية وع�سواتها، بهدف الت�سويت لتوكيل رئي�سة النه�سة ونائبتها ومناق�سة كيفية الت�سرف يف 
بع�س املمتلكات العقارية، كما مت خالل الجتماع تكرمي ال�سيدة ملى العقاد وعدد من الع�سوات الالتي مر على ع�سويتهن 

ع�سرين �سنة فاأكرث. 
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الفطور الخيري 
ذو   27 الأربعاء  يوم  ال�سرياتون  بفندق  اخلريي  الإفطار  ن�ساط  النه�سة  اأقامت  الع�سوية  جلنة  ع�سوات  من  بتنظيم 
اإجمايل الإيراد  اإذا بلغ  2011م، ويعود ريعه لدعم م�سروع اخلياطة امل�سنعية.  23 نوفمرب  1432هـ املوافق  احلجة 

)47,400( ريال.

فعالية المشي الخيري 
الجتماعية  الدرا�سات  لق�سم  تدري�س  هيئة  وع�سو  بالنه�سة  عاملة  ع�سوة   – ال�سبيكي  اجلازي  الدكتورة  باإ�سراف 
بكلية الآداب ورئي�سة اللجنة الفرعية خلدمة املجتمع للنه�سة، وانطالقا من التفاقية التي متت بني النه�سة ومركز 
الدرا�سات اجلامعية للبنات )الكليات الإن�سانية( اأقامت النه�سة بالتعاون مع جلنة خدمة املجتمع بجامعة امللك �سعود، 
اأول �سباق جري ن�سائي يف م�سمار مدار�س اململكة الأهلية حتت �سعار "معا باجتاه متكني املراأة" اإىل جانب بازار خريي 
�سارك فيه عدد من اجلهات وذلك يوم اخلمي�س 20 حمرم 1433هـ املوافق 15 دي�سمرب 2011م، بهدف ت�سليط ال�سوء 
على توجهات النه�سة التنموية واخلدمات التي تقدمها وتنمية ملواردها املالية حيث يعود ريعه والذي بلغ )170,100( 

ريال بالكامل ل�سالح النه�سة.
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الملتقيات والمنتديات
)تطوير .. فكر متجدد(
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الملتقيات والمنتديات:
من منطلق تعريف املجتمع بروؤية ور�سالة النه�سة واإبراز جهودها واخلدمات التي تقدمها من م�ساريع وبرامج تنموية، 
املجتمع  اأفراد  مع  العالقات  لتقوية  واملنتديات  وامللتقيات  املعار�س  يف  وامل�ساركة  التواجد  على  النه�سة  حر�ست  فقد 

والقطاعات احلكومية واخلا�سة ومن اأهمها:

2011م 10 مار�س  اإىل   1 املوافق من  1432هـ  5 ربيع الآخر  اإىل  26 ربيع الأول  الكتاب من تاريخ  معر�س  	•

2011م مار�س   29 اإىل   26 من  املوافق  1432هـ  الآخر  ربيع   24 اإىل   21 تاريخ  من  باخلزامى  لها  معر�س  	•

معر�س عامل ال�سيدات من تاريخ 11 اإىل 13 جمادى الأوىل 1432هـ املوافق من 15 اإىل 17 اأبريل 2011 	•

2011م اأكتوبر   2 و   1 املوافق  1432هـ  القعدة  ذو  و4   3 بتاريخ  الأول  الن�سائي  التوظيف  معر�س  	•

احلجة ذو   15 اإىل   13 تاريخ  من  ال�سناعية  التجارية  للغرفة  التابع  الأعمال  ل�سيدات  ال�ساد�س  امللتقى  	•
                   1432هـ املوافق من 9 اإىل 11 نوفمرب2011م

  7 املوافق   1433هـ  حمرم   13 و   12 بتاريخ  املراأة  مملكة  يف  والتوظيف  التدريب  مل�ساريع  تعريفي  ركن  	•
و  8 دي�سمرب 2011م  
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الزيارات
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الزيارات :
بثقة  التنموية ولأن�سطتها فقد حظيت  مل�ساريعها  والتنظيم  التخطيط  اأظهرته اجلمعية من عناية ون�سج يف  ملا  نظرًا 
وتعريفهم  املراأة  بدور  لتعريفهم   ، للمملكة  زياراتهم  يف  الن�سائية  الوفود  ا�ست�سافة  للجمعية  الإيكال  فتم   ، امل�سئولني 

ب�سيدات املجتمع ال�سعودي بقطاعاته املختلفة.

اجلهةتاريخ الزيارة
1432/11/18هـ

املوافق
2011/10/16م

من  موجهة  واملراأة  التطوعي  بالعمل  ومهتمة  باحثة  اجلن�سية،  اأمريكية  مالك  •	نادية 
قبل �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية / م�ساعل بنت تركي الفي�سل حفظها اهلل 

ال�سالمية  والدرا�سات  لالأبحاث  في�سل  امللك  – مركز 

1432/11/21هـ
املوافق

2011/10/19م
املتحدة المم  �سندوق  من  زائر  •	وفد 

1432/12/23هـ
املوافق

2011/11/19م
ال�سناعية التجارية  الغرفة  من  زائر  •	وفد 

1432/12/25هـ
املوافق

2011/11/21م
الجتماعية ال�سوؤون  وزارة  قبل  من  موجة   ، الهولندية  اململكة  �سفارة  من  زائر  •	وفد 

1433/1/11هـ
املوافق

2011/12/6م

ال�سورى جمل�س  قبل  من  موجه  الربيطاين  العموم  جمل�س  من  زائر  •		وفد 
بح�سور المرية مو�سي بنت خالد 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بنت  ح�سة  المرية   .1
مودة جلمعية  التنفيذي  – املدير  ال�سريف  نوال  د.   .2

لالإعاقة  �سلمان  الأمري  جمعية   - لالأبحاث  التنفيذي  املري  – نائب  الع�سكري  هايدي  3.د. 
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قال �سلى اهلل عليه و�سلم : ) املوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه بع�سا و�سبك بني اأ�سابعه (
متفق عليه
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شركاء النجاح
التعاون مع الجهات الخارجية

)االلتزام نحو الجودة(

والتجارب  اخلربات  وتبادل  لتقدمي  خ�سب  جمال  جعلها  مما  رائدة  جناحات  حققت  التنموية  النه�سة  م�سرية  خالل 
خدمة للمجتمع وكان من اأبرز اأوجه التعاون :\

مو�سوع التعاوناجلهةالإدارة
الإدارة العليا1

اإدارة
امل�ساريع التنموية

تزويدهم باأنظمة واأ�ساليب العمل يف جمعية �سوت ملتالزمة داون
النه�سة

جامعة امللك �سعود - كلية الآداب 1
ق�سم  اخلدمة الجتماعية

تدريب ميداين لطالبات اخلدمة 
الجتماعية  على ممار�سة وتطبيق 

اخلدمة الجتماعية والأبحاث امليدانية
تدريب ميداين لطالبات دبلوم التحرير جامعة الأمرية نوره 2

وال�سكرتارية
تزويدهم مبلخ�سات م�ستفيدات مر�سحات جمعية بناء3

ل�سراء منازل لهم

اجلمعيات اخلريية واملربات4
حتويل الأ�سر من قبل اجلمعيات لدرا�سة 
حالتهم وت�سجيلهم يف النه�سة يف حالة 

انطباق امل�ساعدات عليهم.
ت�سهيل اإجراءات للم�ستفيداتاملحكمة ال�سرعية – الأحوال املدنية 5

مكتب الت�سول6
حتويل الأ�سر من قبل اجلمعيات لدرا�سة 
حالتهم وت�سجيلهم يف النه�سة يف حالة 

انطباق امل�ساعدات عليهم.
1

ق�سم املوارد الب�سرية
تدريب طالبات دبلوم املوارد الب�سريةكلية اليمامة

توجيه الطالبات املتدربات لق�سم تقنية كلية التقنية2
املعلومات للتدريب



60

إتفاقيات شراكات 
)مشاركة ... تواصل خير ... نجاح(

معًا  ن�ستمر  اأن  طموح  فكلنا  الجتماعي،  والرتابط  للتالحم  الواقعي  املثال  فهم  �سركائنا،  اإىل  الفخر  بكل  نتطلع  نحن 
لتحقيق النماء داخل املجتمع وملنح حياة اأف�سل وم�ستقباًل م�سرقًا جلميع افراده. 

جامعة الملك سعود 
مت عقد اتفاقية بني النه�سة وجامعة امللك �سعود – مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات )الكليات الإن�سانية( لتفعيل دور 

اجلامعة يف خدمة املجتمع وزرع روح العمل التطوعي لدى اأفراده.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
مت عقد اتفاقية بني النه�سة وجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن لتفعيل دور اجلامعة يف خدمة املجتمع وزرع روح 

العمل التطوعي لدى اأفراده.

بحوث ودراسات:
مشروع "اإلجراءات المنظمة للطالق" 

بدعم من النه�سة الن�سائية اخلريية، وموؤ�س�سة امللك خالد اخلريية، وموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلريية، 
وبرنامج الأمان الأ�سري، ومببادرة من جمعية مودة اخلريية للحد من الطالق واآثاره. مت و�سع اللبنة الوىل لدرا�سة 
تهدف اىل و�سع حلول واآليات للتعامل مع ق�سايا الطالق واآثاره، والبحث عن اإجراءات منظمة لها، اإ�سافة اإىل اقرتاح 
اأنظمة جديدة، وتعديالت على اأنظمة قائمة، واخلروج بتو�سيات تفيد هذه الق�سية املتنامية يف املجتمع ال�سعودي.
قام باإعداد الدرا�سة كاًل من: الأ�ستاذ الدكتور/ �سامي بن عبدالعزيز الدامغ – ع�سو هيئة التدري�س بق�سم الدرا�سات 
الجتماعية بجامعة امللك �سعود، وفريق بحثي مكون من: الدكتور/ عبدالعزيز العتيق - خبري قانوين، وال�سيخ/ يو�سف 
الفراج، والدكتورة/ جميدة بنت حممد الناجم - اأ�ستاذة اخلدمة الجتماعية امل�ساعد بكلية الآداب بجامعة امللك �سعود. 
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جمعية األمير فهد بن سلمان لمرضى الفشل الكلوي )كالنا( 
مت عقد اتفاقية بني النه�سة وجمعية كالنا للعمل معًا مبا يخدم املر�سى املحتاجني حيث يتم تاأمني الأجهزة والأدوية 

وامل�ستلزمات الطبية من جمعية كالنا ملن هم يف حاجة لتلك اخلدمات الطبية وغري قادرين على تاأمينها .

وزارة التربية والتعليم - ادارة تعليم الكبيرات ) محو األمية( 
بالتعليم  تلتحق  مل  التي  للمراأة  �سنوات  بثالث  حمدد  تعليمي  منهج  تقدم  والتي  الكبريات  تعليم  اإدارة  مع  التفاق  مت 

النظامي يف املدار�س ال�سباحية وذلك لإلزام امل�ستفيدات من النه�سة لاللتحاق بهذه املراكز.

وزارة الشؤون االجتماعية – مكتب اإلشراف االجتماعي النسوي- الضمان االجتماعي
من خالل حتويل عدد من الأ�سر من قبل الوزارة لدرا�سة حالتهم وت�سجيلهم يف النه�سة يف حال انطباق لئحة امل�ساعدات 

عليهم اأو ت�سجيلهم يف ال�سمان الجتماعي لتحقيق ال�ستفادة املثلى يف اخلدمات املقدمة لهم من ال�سمان.

الصندوق الخيري لمعالجة المرضى
مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية 

النه�سة بتقدمي درا�سة يف  الإن�سانية حيث تقوم  للخدمات  �سلطان بن عبدالعزيز  الأمري  اإدارات مدينة  اإدارة من  هي 
جمال البحث الجتماعي املكتبي للمر�سى الغري قادرين على دفع تكاليف العالج باملدينة وحتويلهم اإليها للعالج حيث 

و�سل عدد الأبحاث لهذه ال�سنة 15 بحث .

مركز العبداللطيف للكشف المبكر  
يتم حتويل املر�سى من قبل النه�سة للمركز وهو مركز خريي يتوىل الك�سف املجاين عن �سرطان الثدي والقولون ، ويقوم 

املركزعند اكت�ساف املر�س بتحويلهم للم�ست�سفيات احلكومية اأو اجلهات املخت�سة بذلك. 
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جمعية زهرة لسرطان الثدي 
يتم التعاون معهم لعقد حما�سرات توعوية حيث انها جمعية خريية متخ�س�سة يف ن�سر املعرفة والوعي الوقائي عن 

�سرطان الثدي، وذلك للك�سف املبكر عن املر�س والوقاية منه.

هيئة حقوق اإلنسان 
لئحة  انطباق  بعد  النه�سة  يف  وت�سجيلهم  حالتهم  لدرا�سة  الأ�سر  من  عدد  حتويل  جمال  يف  الهيئة  مع  التعاون  يتم 
امل�ساعدات عليهم وت�سجيلهم يف برنامج توظيفكم، وهي هيئة حكومية تهدف اإىل حماية حقوق الإن�سان يف ال�سعودية 
وتعزيزها وفقًا ملعايري حقوق الإن�سان الدولية يف جميع املجالت، كما تهدف اىل ن�سر الوعى والإ�سهام يف �سمان تطبيق 

احلماية يف �سوء اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية – مصلحة معاشات التقاعد
املعا�سات والتقاعد لال�ستف�سار عن رواتب  للتاأمينات الجتماعية وم�سلحة  العامة  املوؤ�س�سة  با�ستمرار مع  التعاون  يتم 
متقاعدي م�ستفيدي النه�سة عن طريق البوابة الإلكرتونية اخلا�سة بهم. ومع املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 

لال�ستف�سار عن الرواتب. 
\

المستشفيات ) مجمع األمل للصحة النفسية والملك سعود واإليمان واليمامة( 
يتم التعاون با�ستمرار مع هذه اجلهات لال�ستف�سار عن الو�سع ال�سحي للم�ستفيد اأو امل�ستفيدة اثناء تواجده لديهم.

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 
يتم التعاون با�ستمرار لال�ستف�سار عن وجود �سجالت جتارية لالأ�سر امل�ستفيدة وجمالت ال�سرتاك يف الندوات والتدريب 

التعاوين املطروح من قبل الغرفة التجارية ال�سناعية.
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صندوق التنمية العقاري 
من  النه�سة  ترعاهم  ملن  للمنازل  التمليك  يف  امل�ساعدة  امكانية  عن  لال�ستف�سار  ال�سندوق  مع  با�ستمرار  التعاون  يتم 

امل�ستفيدات.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
يتم التعاون مع املوؤ�س�سة يف جمال الإ�سراف على التدريب يف معهد  جمعية النه�سة الن�سائي للتدريب واعتماد الدورات 

فيه.

المديرية العامة للشؤون الصحية / قسم العالقات العامة االنسانية
يتم التعاون معهم لعقد حما�سرات توعوية مل�ستفيدات برنامج التثقيف املنزيل لالأم والطفل حيث انها اإدارة من اإدارات 

املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية خمت�سة بن�سر التوعية والتثقيف لقطاعات املجتمع.

برنامج األمان األسري الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني
يتم التعاون معهم لعقد حما�سرات توعوية مل�ستفيدات برنامج التثقيف املنزيل لالأم والطفل كونها ُتعنى بالعنف الأ�سري 

وهي حتت مظلة ال�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني.

العيادات النفسية التخصصية
تدريبية  دورات  وعقد  للمر�سى  عالجها  طرق  ومتابعة  النف�سية  الأخ�سائية  عمل  على  لالإ�سراف  معهم  التعاون  يتم 
خا�س  وخ�سم  املجانية  الأدوية  بع�س  وتوفري  النف�سية  الأمرا�س  اأعرا�س  عن  الجتماعيات  لالأخ�سائيات  توعوية 

مل�ستفيدات النه�سة.
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بنك الراجحي امل�سريف �سركة بوينج

�سركة اأ�سرتا  ال�سناعية

مكتب املحامي عبدالعزيز الع�ساف

ال�سيدة فهده العذل

�سركة مايكرو�سوفت

بنك اجلزيرة

�سركة املهيدب للمقاولت

داعمونا
)تالحم .. ووفاء للوطن(

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

احلقيقي لدعم اجلهات الغري ربحية ذات النفع العام ف�سكرًا جلميع مانحينا 
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قال تعاىل  {و�فعل�� �خلري لعلكم تفلح�ن}  �لآية 2 �ص�رة �ملائدة
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االستثمارات

المحفظة االستثمارية:  -

مبتابعة  النه�سة  اإدارة  جمل�س  من  واملفو�سة  العامة  الأمينة   – خالد  بنت  مو�سي  الأمرية  �س.�س.م.  من  باإ�سراف 
ال�ستثمارات، ا�ستمر مكتب "هيزر ليمتد" يف ادارة ا�ستثمارات النه�سة لتحقيق اأف�سل العوائد وتنمية راأ�سمالها، وذلك 
2011م، مقارنة باأداء  %1.17 لعام  من خالل تكوين حمفظة ا�ستثمارية متنوعة قليلة املخاطر، حققت ن�سبة اأداء 
الودائع التي حققت تقريبًا ن�سبة %0.48 ومبوؤ�سر اأداء الأ�سواق العاملية الذي حقق ن�سبة )9.42(% لعام 2011م. 

-  وقف األم التنموي: 

العزيز  عبد  بن  �سلمان  الأمري/  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية  2006م،  عام  يف  بداأ  التنموي  الأم  وقف 
اآل �سعود ويهدف اإىل:

للنه�سة متنامي  اإيراد  	توفري  	•
النه�سة مل�ساريع  امل�ستمر  	الدعم  	•
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شركة فنون التراث:  
متتلك النه�سة ن�سبة 40 % من راأ�س مال ال�سركة بهدف تنمية موارد النه�سة املالية. 
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َّا �أَْخَرْجَنا َلُكْم  َباتمِ َما َك�َصْبُتْم َوممِ ْن َطيِّ ُق�� ممِ يَن �آَمُن�� �أَْنفمِ ذمِ َها �لَّ يُّ
قال تعايل {َيا �أَ

...} �لآية 267 .. �ص�رة �لبقرة َن �ْلأَْر�ضمِ ممِ
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   الميزانية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية
2012 للعام  التقديرية  وامليزانية   2011 دي�سمرب   31

القوائم المالية 
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م  اإليرادات لعامي 2010/2011 

1432 هـالإيرادات
)2011م(

1431 هـ
)2010م(

7,151,7868,972,104متح�سالت الزكاة

2,455,6603,565,237تربعات نقدية م�سروطة

1,852,4142,579,371تربعات نقدية

358,576105,664تربعات عينية

املبالغ بالريال ال�سعودي

دي
عو

ل�س
ل ا

ريا
بال

لغ 
املب
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اإليرادات لعامي 2010/2011 م

1432 هـالإيرادات
)2011م(

1431 هـ
)2010م(

228,800220,100اإ�سرتاكات الأع�ساء

2,026,0141,943,952متويل امل�ساريع

1,609,526137,101اإيرادات الأن�سطة

1,479,2001,950,000العانات احلكومية
 

املبالغ بالريال ال�سعودي

دي
عو

ل�س
ل ا

ريا
بال

لغ 
املب
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املبالغ بالريال ال�سعودي

دي
عو

ل�س
ل ا

ريا
بال

لغ 
املب

المصروفات لعامي 2010/2011 م

1432 هـالإيرادات
)2011م(

1431 هـ
)2010م(

8,897,4248,361,313مدفوعات الزكاة 

819,249470,747م�ساعدات م�سروطة

5,004,9586,222,726م�سروفات عمومية واإدارية

3,135,1834,471,326م�سروفات امل�ساريع التنموية

1,004,960857,507م�سروفات اأخرى - م�سروطة

48,26123,989م�سروفات الأن�سطة
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م الموافق 2012  هـ  الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات الجمعية لعام 1433 
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قال تعاىل {وما �أنفقتم من �صيء فه� يخلفه وه� خري �لر�زقني}

 �لآية 39 �ص�رة �صباأ
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التبرعات

التقرير السنوي )تبرعات نقدية(
م  2011/12/30 وحتى  للفترة من  2010/12/31  

رقم 
املتربع

املجموعم�سروطتربعزكاةا�سم املتربع 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن 335
عبد العزيز اآل �سعود "رحمه اهلل"

-100,000-100,000

582,22668,90672,800723,932ال�سيد فاعل خري7550

ال�سيدة فوزية را�سد عبد الرحمن 1355
الرا�سد

500,000-37,050537,050

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية مو�سي 190
بنت خالد بن عبد العزيز اآل �سعود

--510,000510,000

�ساحبة ال�سمو الأمرية اجلوهرة بنت 770
اإبراهيم بن عبد العزيز الرباهيم

-500,000-500,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية م�ساوي 1230
بنت م�ساعد بن عبد العزيز اآل �سعود

500,000--500,000

ال�سادة البنك ال�سعودي الربيطاين 1290
)�ساب(

--500,000500,000

500,000--500,000املهند�س را�سد �سعد عبدالرحمن الرا�سد3015

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبد 3050
الرحمن الفي�سل بن عبد العزيز اآل 

�سعود

--500,000500,000

401,5004,81026,460432,770ال�سيدة فاعلة خري7555
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�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة 110
الفي�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود

400,000--400,000

290,000300,400-10,400ال�سادة فاعلي خري7740
300,000--300,000ال�سيدة حما�سن �سع�سع5380
200,515200,515--ال�سادة متربعني اإفطار �سائم9081

200,370-200,370-ال�سادة متربعني اخلدمات الكرتونية10272
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية البندري 470

بنت خالد بن عبد العزيز اآل �سعود
-200,000-200,000

�سمو الأمرية غادة بنت ابراهيم بن 3695
عبدالعزيز الرباهيم

200,000--200,000

ال�سيدة جنالء ابراهيم عبد املح�سن 8040
ال�سلطان

200,000--200,000

50,000--50,000ال�سيدة هدى مكو عبد الرزاق بخ�س5490
109,513-109,513-ال�سادة متربعني ال�ستقطاع ال�سهري10288
�ساحبة ال�سمو الأمرية نوف بنت في�سل 1190

بن تركي العبد اهلل اآل �سعود
30,000-72,000102,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة 105
الفي�سل بن عبد العزيز اآل �سعود

100,000--100,000

100,000-100,000-ال�سادة البنك العربي الوطني250
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية نوف بنت 390

خالد بن عبد العزيز اآل �سعود
100,000--100,000

100,000--100,000ال�سيدة حياة عبد اللطيف جميل630
100,000--100,000ال�سادة جمموعة بن لدن ال�سعودية680

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة 2855
بنت �سعد بن عبد العزيز اآل �سعود

100,000--100,000

100,000--100,000ال�سيدة �سال مالك عبد اللطيف املنديل3040
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية طرفة بنت 3745

عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود
-100,000-100,000
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�ساحبة ال�سمو الأمرية فهدة بنت فالح 3895
بن �سلطان بن حثلني

100,000--100,000

100,000--100,000ال�سيدة اإح�سان عبد املجيد خالد الزعيم4275
100,000100,000--ال�سيخ يو�سف را�سد �سعد الرا�سد6180
ال�سيدة جنالء عبد الرحمن حممد 6245

العمران
100,000--100,000

100,000--100,000ال�سيخ �سالح علي الرتكي6385
100,000--100,000ال�سيدة فوزية ابراهيم اجلفايل8005
ال�سيخ عبد العزيز بن عبدالرحمن 8875

العمران
100,000--100,000

100,000--100,000ال�سيخ �سليمان حممد الربيعة9025
100,000--100,000ال�سيخ عبداهلل بن عبد امللك اآل ال�سيخ10184
100,000--100,000ال�سيخ علي عبداهلل اإبراهيم10312
90,000--90,000ال�سيدة �سلوى حمد اجلا�سر8830
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن 1085

�سعود بن عبد العزيز اآل �سعود
70,000--70,000

70,000--70,000ال�سيخ عبد امللك عبداهلل ال�سانع9005
الأ�ستاذ عبداملح�سن اإبراهيم عبداملح�سن 10044

ال�سلطان
--59,00059,000

50,000--50,000ال�سيخ علي حافظ وهبه385
50,000-50,000-ال�سادة البنك ال�سعودي الفرن�سي840

50,000--50,000ال�سيدة �سعاد �سعيد بن حممد بن زقر1025
�سمو الأمرية جواهر بنت عبد امللك1390

 اآل ال�سيخ
50,000--50,000

ال�سيخة نورة بنت �ساكر بن فراج 2490
الع�سبلي

50,000--50,000
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ال�سيخ اإبراهيم عبد املح�سن حممد 2510
ال�سلطان

50,000--50,000

ال�سيدة �سيخة عبد اهلل اإبراهيم 2815
الدغفق

50,000--50,000

ا�سحاب ال�سمو الأمراء اأبناء 3460
�س.�س.الأمري نواف بن حممد بن عبد 

اهلل بن عبد الرحمن اآل �سعود

50,000--50,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت 8310
تركي بن عبد العزيز اآل �سعود

50,000--50,000

اأ�سحاب ال�سمو الأمراء اأبناء 9252
�س.�س.الأمري �سلمان بن خالد بن عبد 

اهلل اآل �سعود

50,000--50,000

ال�سيخ خالد بن اإبراهيم بن عبد العزيز 9310
الرباهيم

50,000--50,000

�ساحب ال�سمو الأمري خالد بن عبداهلل 10253
بن عبدالرحمن اآل �سعود

50,000--50,000

40,000--40,000ال�سيخ فهد عبد العزيز الر�سود10247
32,375--32,375الأ�ستاذ اأجمد ع�سام �ساكر10103
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة بنت 2525

�سلطان بن عبد العزيز اآ ل �سعود
31,000--31,000

ال�سيخ عبد املح�سن بن عبد الرحمن 955
املحي�سن

30,000--30,000

ال�سادة موؤ�س�سة عبد الرحمن عبد اهلل 1095
املو�سى للمقاولت و العقارات

30,000--30,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة 1375
بنت عبد العزيز اآل �سعود

30,000--30,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية رميا بنت 2280
�سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود

30,000--30,000
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�ساحبةال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة 2415
بنت تركي بن عبد العزيز اآل �سعود

30,000--30,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية جواهر بنت 4975
نايف بن عبد العزيز اآل �سعود

30,000--30,000

�سمو الأمرية منرية بنت تركي بن اأحمد 6870
ال�سديري

30,000--30,000

30,000-30,000-ال�سيخ تركي النوي�سر10305
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن 285

فهد بن عبد العزيز اآل �سعود
25,000--25,000

25,000-25,000-ال�سادة �سركة الرا�سد للتجارة واملقاولت850
25,000-25,000-ال�سيخ عبد اهلل بن �سعد الرا�سد900

25,000--25,000ال�سيخ عبد العزيز بن علي ال�سويعر1195
ال�سادة �سركة را�سد العبد الرحمن 1615

الرا�سد و اأولده
-25,000-25,000

25,000--25,000ال�سيخ حممد عمران بامية2480
25,000--25,000ال�سيخ طارق عبداهلل القرعاوي9495

23,835--23,835ال�سادة متربعي زكاة الفطر
1,96021,960-20,000ال�سيدة اأملى بهاء الدين رفيق ر�سالن7830
20,000-20,000-املهند�س خالد بن م�ساعد ال�سيف670
ال�سادة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 720

الأ�سا�سية )�سابك(
-20,000-20,000

ال�سادة اأوقاف والدة �س.�س.م.الأمري 855
خالد الفي�سل بن عبد العزيز اآل �سعود

-20,000-20,000

20,000--20,000ال�سيخ عبد اهلل �سامل �سعيد باحمدان935
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن 1010

�سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود
20,000--20,000

20,000--20,000ال�سادة �سركة اآل �سعيدان للعقارات1040
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20,000--20,000ال�سيدة رجاء ب�سري عثمان ها�سم1170
 اإدارة اأمالك �ساحبة ال�سمو امللكي 1385

الأمرية لولوة بنت عبد العزيز بن عبد 
الرحمن اآل �سعود

-20,000-20,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة بنت 1475
عبد العزيز اآل �سعود

10,00010,000-20,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية نوف بنت 1490
�سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود

20,000--20,000

20,000--20,000ال�سيدة بدرية الق�سري1705
20,000--20,000�سمو الأمرية عايدة حممد ف�ستق2200
20,000--20,000الفريق اأحمد اإبراهيم البحريي4425
اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء اأبناء 4600

�س.�س.م.الأمري في�سل بن �سلطان بن 
عبد العزيز اآل �سعود

20,000--20,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عادلة بنت 5390
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود

20,000--20,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لولوة بنت 6395
عبد الرحمن بن عبد العزيز اآل �سعود

20,000--20,000

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن 8750
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود

20,000--20,000

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري راكان بن 8755
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود

20,000--20,000

20,000--20,000ال�سيدة هند حمد حممد اجلا�سر9040
20,00020,000--ال�سيخ مازن بن اأحمد اجلبري10286
20,000-20,000-الدكتور روبري عيد10293
20,000-20,000-الأ�ستاذ �سامر عبد العزيز �سعود10299
16,50016,500--ال�سيدة �سهى عي�سى ال�سبيتان10064
15,80015,800--الأ�ستاذ اأمين اإبراهيم عمر10292
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15,000--15,000ال�سيخ اأحمد جواد حممد علمدار730
�ساحبة ال�سمو الأمرية عبري بنت في�سل 1295

بن تركي العبد اهلل اآل �سعود
15,000--15,000

15,000--15,000ال�سيخ علي اإبراهيم حممد الربي�سي1595
ال�سيدة قما�سة حممد عبد العزيز 4620

الدغيرث
15,000--15,000

ال�سيدة عبري عبد الرحمن ح�سن 6320
العمران

15,000--15,000

15,000--15,000ال�سادة موؤ�س�سة اآفاق احلكمة للتنمية10315
ال�سادة �سركة الفوزان للتجارة واملقاولت 10284

العامة
--14,50014,500

14,481-14,481-ال�سادة �سركة العثيم القاب�سة1655
�ساحبة ال�سمو الأمرية اجلوهرة بنت 500

في�سل بن تركي العبد اهلل اآل �سعود
14,000--14,000

11,900--11,900املهند�س خالد ح�سن عبد احلفيظ  �سمان2495
47510,475-10,000ال�سيدة نوال حممد عمر بابقي880
10,000--10,000ال�سيخ حممد عبد الرحمن عثمان الفريح570

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية جواهر بنت 1405
�سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود

10,000--10,000

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن 1495
�سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود

10,000--10,000

10,000--10,000ال�سيخ عبد العزيز حممد العبد القادر1600
10,000--10,000ال�سيخ عبد املح�سن حممد ال�سالح1695

ال�سيدة مرمي اأحمد يو�سف زينل علي 1710
ر�سا

10,000--10,000

10,000--10,000ال�سيخ عبدالإله حممد �سالح كعكي1745
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لولوة بنت 2515

�سلطان بن عبد العزيز اآ ل �سعود
10,000--10,000
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�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية جواهر بنت 2575
عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود

10,000--10,000

�سمو الأمرية فهدة بنت تركي اأحمد 3200
ال�سديري

10,000--10,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لولوة 4025
الفي�سل بن عبد العزيز اآل �سعود

10,000--10,000

ال�سيدة فاطمة را�سد عبد الرحمن 4195
الرا�سد

--10,00010,000

10,000--10,000ال�سيخ علي ح�سني بن حمران4415
10,000--10,000ال�سيخ فهد بن حممد بن �سالح العذل4970
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية دمي بنت 6600

في�سل بن خالد بن �سلطان بن عبد 
العزيز اآل �سعود

-10,000-10,000

10,000-10,000-ال�سيخ حممود حممد الطوخي7530
�سمو الأمرية هيفاء بنت عبد العزيز بن 8695

فهد بن عبداهلل اآل �سعود
-10,000-10,000

10,000--10,000ال�سيدة مرفت حممد اأمني �ساكر8920
10,000--10,000ال�سيدة هند فوزان الربيعة9850

�سمو الأمرية لولو بنت عبد العزيز بن 10017
فهد بن عبد اهلل بن حممد اآل �سعود

-10,000-10,000

�سمو الأمري فهد بن عبد العزيز بن فهد 10018
بن عبد اهلل بن حممد اآل �سعود

-10,000-10,000

�سمو الأمرية لنا بنت عبد العزيز بن فهد 10019
بن عبد اهلل بن حممد اآل �سعود

-10,000-10,000

10,000-10,000-ال�سيد عبد العزيز �سلطان الر�سيد10077
10,000--10,000ال�سيدة مرام بهاء الدين خا�سقجي10207
�ساحبة ال�سمو الأمرية رمي بنت م�ساعد 10248

بن عبد الر حمن اآل �سعود
10,000--10,000
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10,000--10,000ال�سادة �سركة احلماد العقارية10252
10,000-10,000-ال�سيدة بثينه �سليمان موؤمنة10294
10,000-10,000-ال�سيخ ظافر ال�سهراين10306

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية البندري 1520
بنت عبد الرحمن الفي�سل بن عبد 

العزيز اآل �سعود

-9,000-9,000

ال�سادة موؤ�س�سة عبد اللطيف العبد 1135
اللطيف للمقاولت

7,000--7,000

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية نورة بنت 10301
عبد الرحمن الفي�سل

7,000--7,000

6,000--6,000الأ�ستاذ عبدالعزيز نزار مدين8405
ال�سادة اأبناء ال�سيخ عبد العزيز بن خالد 10308

ال�سديري
-6,000-6,000

5,000--5,000ال�سادة �سركة موؤ�س�سة العي�سائي للتجارة1180
ال�سيخ فهد عبد الرحمن عبد العزيز 1470

الثنيان
5,000--5,000

5,000--5,000ال�سادة جمموعة الربيعة والن�سار2505
ال�سيدة فائزة عبد اهلل عبد العزيز 2585

اخليال
5,000--5,000

معايل ال�سيخ عبد الرحمن حممد 4240
ال�سدحان

5,000--5,000

5,000-5,000-ال�سادة �سركة كودو للتغذية و الإعا�سة4260
�ساحبة ال�سمو الأمرية ح�سة بنت خالد 5450

بن تركي ال�سديري
5,000--5,000

5,000--5,000ال�سيدة �سميحة اأحمد عبد العزيز كامل7295
5,000-5,000-ال�سيخ خالد بن تركي ال�سديري8900
5,000--5,000ال�سيدة هيا حممد �سعد املهنا8985
5,000--5,000ال�سيخ مطلق �سالح مطلق احلناكي9340



87

5,000--5,000ال�سيدة عزة عبد الكرمي كنه9610
5,000--5,000ال�سيدعدنان بغدادي9772

5,000--5,000الأ�ستاذة نوف �سعد العجالن10097
5,000--5,000الدكتورة ليلى علي وهبي10254
5,000--5,000الأ�ستاذة �ساره ن�سر10316
5,000--5,000ال�سيد نا�سر عثمان عبدالعزيز اليمني10318
5,000--5,000الأ�ستاذة غزوة �سامي احدب10320

4,000--4,000ال�سيخ حممد عمر نا�سر ال�سويان1465
4,000--4,000ال�سيدة فاطمة �سعيد �سالح الدباغ5505
4,000-4,000-ال�سيدة هناء عبد اهلل ر�سيد الر�سيد5840
4,000--4,000ال�سيخ عي�سه بن �سعيد عمر خما�سن6455
4,000--4,000ال�سيدة �سلمى الهاجري7500
3,6003,600--ال�سيدة اأمل حممد ال�سابق9835
3,000--3,000ال�سيخ �سعيد حامد جمعان بن جمعان1525
�سمو الأمرية عواطف بنت عبد اهلل بن 4095

عبد الرحمن اآل ال�سيخ
3,000--3,000

3,000-3,000-املهند�س عبداملح�سن عبد العزيز اليحيى5460
�ساحبة ال�سمو الأمرية دنا بنت في�سل بن 8555

عبد اهلل اآل �سعود
-3,000-3,000

3,000-3,000-ال�سيد اأحمد بكر عبداهلل باحويرث9415
3,000-3,000-ال�سيدة ليلى �سالح حركاتي10295
3,0003,000--ال�سادة �سركة ال�سواف العاملية10326
3,000-3,000-ال�سيد عبدالعزيز الع�سيمي10328
3,000-3,000-ال�سيد ماجد نا�سر �سليمان العمري10337
�سمو الأمرية العنود بنت عبد الرحمن 10116

اآل �سعود
-2,700-2,700
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ال�سادة �سركة عبد اهلل �سعيد بق�سان 310
واإخوانه

2,500--2,500

2,500--2,500ال�سيد عطية عبد ال�سمد علي خوجة5845
2,500-2,500-ال�سيخ خالد بن في�سل بن �سعد ال�سديري10052
2,500-2,500-الأ�ستاذ اأحمد حممد عبد احلي مقداد10310
2,300--2,300الأ�ستاذ يو�سف عبد الكرمي مرزا10322
2,250--2,250الأ�ستاذ وليد حممد �سالح ال�سميت10279
10329 GULF DIGITAL ال�سادة

MEDIA
-2,174-2,174

2,000-2,000-ال�سادة �سركة يو�سف بن اأحمد كانو715
2,000--2,000معايل ال�سيخ حممد علي الفايز1130

2,000-2,000-ال�سيد عبداهلل فهد ال�سربمي10239
2,000--2,000الدكتور حممد عبداهلل ابو نا�سف10302
2,000-2,000-الأ�ستاذ عبدالعظيم باعثمان10324
1,750-1,750-ال�سيد مازن مر�سد حممد10327
1,600--1,600الأ�ستاذ فهد حممد الزامل10321

1,200--1,200ال�سيدة ح�سة عبد اهلل احلمد الزامل830
1,110-1,110-ال�سادة متربعي ح�سالة اخلري10290
1,100--1,100ال�سيدة اأروى عبد اهلل الأفندي10259

1,000-1,000-ال�سيدة كلثوم ح�سن ح�سني عبد الغفار925
ال�سادة ال�سركة العربية ال�سعودية 975

لزيوت الت�سحيم )برتومني(
-1,000-1,000

1,0001,000--ال�سيدة م�ساعل حممد ال�سليمان العنرب1370
1,000-1,000-الأ�ستاذ حممد �سعيد الغامدي7480

1,000--1,000ال�سيدة نداء حماد �سلطان احلارثي10258
1,000--1,000الأ�ستاذ خالد �سالح البكر10263
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1,000--1,000الأ�ستاذ خالد مطلق القحطاين10264
1,000--1,000الأ�ستاذ عماد حممد �سالح ال�سميت10280
1,000-1,000-الأ�ستاذ علي الدغليبي10298
1,000-1,000-�سمو الأمرية مها بنت بندر اآل �سعود10303

1,000-1,000-الأ�ستاذ نا�سرعلي نا�سر القميزي10307
1,000-1,000-الأ�ستاذ عبد اهلل ال�سحابي10311
1,000-1,000-الأ�ستاذ عبد العزيز الفوزان10313
1,000-1,000-الأ�ستاذة هدى الزهراين10314
1,000-1,000-ال�سيد ح�سري بركة احلربي10317
1,000-1,000-الأ�ستاذة تهاين العبالين10323
900-900-ال�سيد عبداهلل املعبدي10304
500-500-ال�سادة حملة اأهدين اأجرًا3675

500-500-الأ�ستاذة هدى اأمين10277
500--500الأ�ستاذة مارينا اآي�سا10309
500-500-الأ�ستاذ اأحمد عبدالعزيزالر�سيد10325
500500--ال�سيدة مدجي �سرتيرت10331
500500--ال�سيدة جاين10332
300--300ال�سيدة هند اإبراهيم الفوزان10287
200-200-ال�سيدة دعاء طنطاوي البحطيطي3350

200--200ال�سيدة رول ماهر كنعان10025
100--100الأ�ستاذ هاين �سالح الهدلق10065

7,151,7861,852,4142,455,66011,459,860الإجمايل الكلي بالريال ال�سعودي
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التقرير السنوي )تبرعات عينية(
م وحتى   2011/12/30  للفترة من 2010/12/31م   

و�سف التربع القيمة ا�سم املتربعرقم املتربع
خ�سم %10 على املواد الغذائية 183,545ال�سادة �سركة العثيم القاب�سة1655

م�ساعدات عينية لأ�سر اجلمعية
مواد وب�سائع متنوعة112,754ال�سادة جلنة التربعات العينية10226
ال�سيدة عبري بنت عبداملح�سن بن �سعد بن عبدالعزيز 7840

بن �سعيد
مواد غذائية ، متور50,000

مواد غذائية ، مياه3,950ال�سادة �سركة تعبئة املياه ال�سحية املحدودة )نوفا(4870
مواد غذائية ومتنوعة2,334ال�سيدة فاتن عبد العزيز عبد اهلل رجب1330
قيمة كامريا ديجيتال1,519ال�سيدة فوزية را�سد عبد الرحمن الرا�سد1355
مواد غذائية ، حلوم1,500ال�سيد فاعل خري7550
قيمة تغيري مفاتيح الأبواب ملحالت 814ال�سيدة هدى مكو عبد الرزاق بخ�س5490

ال�ساحة اخلارجية 
مواد غذائية ، متور500 ال�سادة متور املحمدية6370
مواد متنوعة500ال�سادة البنك العربي الوطني250

مواد متنوعة500ال�سادة جامعة الأمري �سلطان الأهلية9620
عدد 30 بطانية500ال�سيدة وفاء عبد العزيز فهد احلكري8480
مواد غذائية ، مياه160ال�سادة م�سنع مياه الهدا5290

358,576الإجمايل الكلي بالريال ال�سعودي
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الموقع االلكتروني للنهضة

يف  والدقة  التميز  اإىل  يتطلع  قطاع  اأي  يف  الأعمال  منظومة  من  اأ�سا�سيا  جزءًا  اأ�سبحت  التقنية  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
التنموية  واأهدافها وم�ساريعها  ور�سالتها  روؤيتها  النه�سة على تطوير موقعها اللكرتوين لإي�سال  لذا حر�ست  اأعماله، 
واأن�سطتها ب�سفافية اإىل املانحني ولأكرب عدد من اجلمهور لي�س املحلي فقط بل العاملي باأ�سره، وفتح باب القرتاحات 
النه�سة.  ل�سالح  التربع  عملية  ت�سهيل  عرب  اخلري  عمل  على  النا�س  ولتحفيز  اخلريي  العمل  لتطوير  الآراء  وتبادل 

املوقع اللكرتوين للنه�سة:  

 
 واي�سًا ميكنكم م�ساركتنا على الو�سائط الجتماعية: 

  
@alnahda_Ksa تويرت

Alnahda.Ksa في�س بوك   

http://www.youtube.com/user/AlnahdaSociety/videos   
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اتصل بنا 
)نبني معك جسر التواصل لتحظى باألجر والثواب(

لدعم هذه  امل�ساريع  اخلريية ميكنكم ذلك من  خالل اأرقام احل�سابات البنكية واخلا�سة بالتربعات والزكاة  
ومازالت النه�سة بانتظار تربعاتكم ودعمكم من خالل اختياركم لنوع امل�سروع الذي تف�سلون دعمه وطرق الدعم من 

خالل :
-التربع مبا�سرة باملقر الرئي�سي على العنوان التايل :

النه�سة الن�سائية اخلريية 
-  �سارع العبيلة – حي ال�سليمانية – الريا�س 

�س.ب 7 الريا�س 11411 - اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف : 4650029 009661  فاك�س : 4659123 009661   

وامل�سجلة بوزارة ال�سوؤون الجتماعية برقم 2
-التحويالت البنكية :

اأرقام احل�سابات البنكية 

جمموعة �سامبا املالية :

  SA33 4000 0000 0015 0780 0401 : زكاة
SA81 4000 0000 0015 0780 0410 : تربعات

بنك الريا�س :

SA07 2000 0002 0914 9100 9953  : زكاة
SA58 2000 0002 0914 9300 9951 : تربعات
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البنك العربي الوطني : 

SA02 3040 0108 0004 5100 0018 : زكاة
SA02 3040 0108 0004 5100 0025 : تربعات

البنك الأهلي : 

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

البنك ال�سعودي الفرن�سي : 

SA56 5500 0000 0518 8010 0121 : زكاة
SA56 5500 0000 0518 8010 0218 : تربعات

بنك �ساب : 

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

�سركة الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار : 

SA78 8000 0203 6080 1026 0003 : زكاة
SA56 8000 0203 6080 1027 0002 : تربعات
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بنك اجلزيرة : 

SA33 6000 0000 0161 0334 4001 : تربعات

- عن طريق خدمة ال�سـداد يف موقــع اخلري ال�سامل www.gg.org.sa التابع لوزارة ال�سوؤون الجتماعية . 

- ولعمالء بنك الريا�س ميكن التربع من خالل اخلدمات اللكرتونية اما عن طريق :
امل�سريف  الهاتف  خدمة  	•

الآيل   ال�سراف  	•
النرتنت  �سبكة  	•

- عن طريق اإر�سال ر�سالة ل�سركة الت�سالت ال�سعودية كالتايل:
ريال   )10( بقيمة  للتربع    806650 بالرقم  فارغة  ر�سالة  اإر�سال  	•

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

النه�سة تخ�سع لرقابة ومراجعة دقيقـــة ربع �سنوية من قبل مكتب حما�سبون ومراجعون قانونيون معتمد  باأن ح�سابات وميزانيات  علما 
ومنتدب من قبل وزارة ال�سوؤون الجتماعية .
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