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من نــحن؟
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بسم الله الرحمن الرحيم

بأهمية آمن  من  على  والسالم  والتنمية.  التمكين  من  آخر  عاماً  علينا  أتم  الذي  لله   الحمد 
العطاء، وصنع من الوعد فعالً تنموياً.ـ

إننا جميعاً مسؤولين ومسائلين عن التنمية الوطنية واالجتماعية.ــ
 والجميع في مختلف بقاع األرض يعمل على تسريع عجلة التنمية. وكيف يمكننا ذلك إذا لم
 نمكن من تُمثِّل نصُف المجتمع بل هي المجتمع بأكمله. فتمكين المرأة حق من حقوقها
للخروج والمحلية  اإلقليمية  اللجان  تتعاون  لذلك  عليه.  متفق  موضوع  قدراتها   وتفعيل 

بمقترحات عصرية من خالل تطبيق البرامج الفّعالة لتمكين المرأة وتنميتها.ـ

 النهضة؛ وعلى مدى 56 عاماً تسعى لرسم طريق األمل وتعمل لضمان بيئة مجتمعية تعتز
 بمشاركة المرأة، وتحفظ كرامتها وتبني قدراتها لتصل لمواقع قيادية، سواء كانت قائدة لنفسها
بيئة في  والقائدة  المؤثرة  هي  وتصبح  الدائرة  تتسع  أن  إلى  أسرتها،  أفراد  وبين  منزلها  في   أو 

عملها وحيّها السكني، وبالتالي نساهم في بناء مجتمع متكامل.ـ

 نحتفل دائماً بقصص نجاح سيدات لجأن للنهضة وهّن
حيلة ال  الحقوق،  مسلوبات  ضعيفات،   معنفات، 
الحياة.ـ مصاعب  في  عالقات  أنفسهن   لهّن،ـوجدن 
بذواتهن، مؤمنات  قادرات،  سيدات   ليتخرّجن 
تعتز مجتمعية  بيئة  من  يتجزأ  ال  وجزأ   مسؤوالت، 

بوجودهن ومشاركتهن.ـ

المختلفة الجهات  وتعاون  الجهود  توحيد  لوال   ونحن 
تحقيق من  تمكّنا  لما  برسالتنا  آمن  من  وكل   معنا 

أهدافنا، وذلك هو اإلستثمار الرابح.ـ

بارك الله في جهودنا وجهودكم
وبارك لنا في نهضتنا

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

0304

كلمة الرئيســـة

رئيسة �لس ا�دارة
سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود
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 بدأنا بجهود تطوعية لخدمة
 المجتمع ثم تطورنا لنصبح مؤسسة

 ذات طابع ثقافي وتنموي لتمكين
 المرأة، معتمدين بذلك على مبدأ
 التنمية كرسالة سامية واالستدامة

فيها كهدف ثابت.ـ

 كيف بدأنا؟

 النهضة منظمة غير ربحية
 تأسست عام 1962م تعمل

 على تأهيل المرأة السعودية
 اجتماعيًا واقتصاديًا من خالل

 عدد من المشاريع والبرامج
التنموية.ـ

 نعمل لضمان بيئة مجتمعية تعتز
 بمشاركة المرأة وتحفظ كرامتها

ونبني قدراتها لتصل لمواقع قيادية.ـ

مبادئنا التوجيهيةمن هي النهضة؟

منهجيتنا
رســـــالتنا رؤيـــــتنا

استهداف احتياجات املرأة الغ� مستوفاة.ـ

اجلودة والشفافية واªمانة.ـ

االعتماد على الدراسات وال¥اهني لبناء املشاريع.ـ

الديناميكية والتطوير املستمر.ـ

التعاون مع اجلهات الداعمة لتحقيق اªهداف االس²اتيجية.ـ

 نبادر بتلمس احتياجات اجملتمع ودراسة العوائق التي حتد التنمية
املستدامة للمرأة.ـ

نصمم ونخطط مشاريعنا التنموية، ونضع خطة عمل مدروسة
يجاد احللول املناسبة.ـ

نتابع ونقيم ¼رجات املشاريع لقياس اªثر والتأكد من حتقيق
اªهداف ¿ متكني املرأة اجتماعًيا واقتصادًيا وقانونًيا.ـ

 التحسني والتطوير املستمر لرفع مستوى أثر املشاريع على
اªفراد واجملتمع.ـ

 أن تكون المرأة شريك فعال
 في تنمية المجتمع

السعودي.ـ
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1962 -
احلاضر

1967 -
احلاضر

1968 -
1998

1976 -
1998

1981 -
2006

1987 -
2010

1991 -
2009

1995 -
2016

1979 -
2008

2008 -
2016

2011 -
احلاضر

2012 -
احلاضر

2013 -
احلاضر

2013 -
2015احلاضر

2017 -
احلاضر

مشاريع
التدريب

االنتخاباتفرصةمستقبليفنون ال¤اثيدوياحلضانة ا�يوائية
البلدية

مشاريع
املؤازرة والتأييد

توعية
صحية

الدعم املادي
والتوجيه

االجتماعي

حضانة
أطفال

مركز النهضة
ل¯بحاث

توظيفكم جمعية صوت
متالزمة داون

التوعية
 والتثقيف

قدرةصلة

2018 -
احلاضر

مســـ´تنا



صاحبة السمو امللكي اµم´ة ســــارة الـفيــصل آل سعود

الســــــــيدة فـــــوزيــة راشـــد عـــــبدالـرحــــمن الراشــــــــــــد

صاحبة السمو امللكي اµم´ة موضي بنت خالد آل سعود

الســــــيدة نــجالء إبراهـــــيم عـــــبداحملسن السلــــــــــطان

الســــــيدة حصـــــــة صالـــــــح سلــــــــيـمـان الشعـــــــــــيـبي

الســــــيدة عبيـــــــــر عـــــبدالـمحسن سعــــــد بن سعـــــــيد

 الســــــيدة  فــــاطمة عـــــبدالرحمن Àمــــــد املـــــــوسى

 الســــــــيدة  فـــــوزيــة راشــد عـــــبدالرحــــمن الرويــــــــشد

 الســــــــيدة مــــــــن´ة إبراهـــــيم عـــــبدالعـــزيز آل طــــــــوق

 الســــــــيدة هـنـــــــــــــاء عــــــبداÂ رشيـــــــــــد الـرشيـــــــــــد

 الدكـــــتورة ياســـــــــــــمني أحمـــــــد إبراهـــــيم التويــــــــجري

رئيسة �لس ادارة

نائــــــبة الرئـــــــــــــيسة

اªمــــــينة العامــــــــــــة

Âاملشــــــرف الـــــــــما

عضوة �لس ادارة

عضوة �لس ادارة

عضوة �لس ادارة

عضوة �لس ادارة

عضوة �لس ادارة

عضوة �لس ادارة

عضوة �لس ادارة

0910

اجلمعية العمومية

�لس ادارة

مديرة إدارة الشراكات
االس²اتيجية والعالقات العامة

مستشارة إدارة
الشؤون املالية وادارية

مديرة إدارة
ال¥امج التنموية

مديرة مركز
النهضة لÇبحاث

سلمى راشد الراشدإيناس فضل أبوحج´ جواهر زياد السديري

املديرة التنفيذية

املستشار القانو�

رشـــا خـــالد ال¤كي

هبة عبدالعزيز الزامل

الهيكل التنظيمي �لس ا�دارة



12 11

نداء

أمان

تفريج

ناقل

Éمع

خزنة

تسعى

قدرة

همة

حقوقي

تقني

مستقبلي

فرصة

برنامج الدعم املادي
والتوجيه ا�جتماعي

برنامج
تنمية القدرات

برنامج
التأهيل املهني

مستقبلي

مشاريع قياس اµثر

مؤشر تكافؤ

مشاريع اقتصادية واجتماعية

تكلفة النقل

مشاريع  اµبحاث التعاونية

�ال بحثي حتليلي
مركز النهضة لÇبحاث

Éال تنموي ميدا�
ال¥امج التنموية

�موعة تواصل املرأة يوم املرأة العاملي
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�ال مؤازرة وتأييد
املشاركات املنظماتية واعالمية

�االت عملنا

ملتقى التخطيط احلضري
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النهضة وأهداف التنمية
2030 املستدامة ورؤية

لتقديم خدمات كبيرة  النهضة جهوداً   تبذل 
 متميزة لتحول رؤيتها و أهدافها االستراتيجية
 المتمثلة في تمكين المرأة بصورة مستدامة
أهداف مع  تماشياً  تعمل  حيث  واقع   إلى 

تنموية مستديمة دولية ومحلية.ـ

للتنمية المتحدة  األمم  أهداف   تعد 
عالمي مخطط  بمثابة   المستدامة 
وهي للجميع.  أفضل  مستقبل   لتحقيق 
تخاطب هدفاً  عشر  سبعة  عن   عبارة 
نواجهها، التي  العالمية   التحديات 
والتدهور المساواة  وعدم  الفقر   كمكافحة 
والسالم االزدهار  وتحقيق  جهة  من   البيئي 

 والعدالة من جهة أخرى.ـ

 أما على الصعيد المحلي فإن رؤية المملكة
إلى مجتمع تؤدي  ركائز  تعمل وفق   2030 

حيوي، إقتصاد مزهر، ووطن طموح.ـ

”

“
- مركز السياسة الدولية

 

12هدفÉ اس²اتيجيÉ...ـ
وهو ما ميثل ثلث

اªهداف االس²اتيجية
الشاملة الـ 36

لـ 10 وكـاالت حكومية

للنمو الشامل

أهداف التنمية املستدامة

@هنا جميع أهداف التنمية املستدامة وما يتوافق منها مع مشاريع النهضة @البعد االجتماعي ªهداف التحول الوطني

@

@
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النهضة فيها  تنتهج  مشاريع   مجموعة 
بتحديد مبتدئة  التنموي  العمل   أسلوب 
 احتياجات المستفيدة التي تعاني من الفقر
التدخل خطة  ووضع  أسرتها  وأفراد   هي 
األساسية احتياجاتها  كافة  لتوفير   المهني 
مع يتوافق  والذي  معيشتها،  مستوى    لرفع 
 برنامج التحول الوطني 2020 والمعني برفع
الضماني، المعاش  عن  المستغنين   أعداد 
المملكة رؤية  تفعيل  المساهمة في   كذلك 
من اُألسر  مدخرات  رفع  خالل  من   2030 
هذا في  الصرف  يتم  دخلها.ـ   إجمالي 
والزكاة الصدقات  أموال  من   المشروع 

والتبرعات التي تتلقاها النهضة.ـ

تمكين على  المشاريع  تعمل   كما 
المشكالت على  التغلب  من   المستفيدات 
والسلوكية واألخالقية  والتعليمية   األسرية 
تجاه دورها  تعيق  التي  والقانونية   والصحية 
في مشاركتها  من  تحد  وبالتالي   أسرتها 

التنمية االجتماعية.ـ

الفئة املستهدفة
 المطلقات واألرامل والمهجورات ومن في
 حكمهن من ذوي الدخل المحدود وأفراد

أسرهن.ـ

11,611,597SAR

إجماÂ مصروفات ال¥نامج ، مساعدات
الزكاة، ومساعدات مقابل ت¥عات مشروطة

مشروع نداء
كافة توفير  إلى  المشروع   يهدف 
مواد من  األساسية   االحتياجات 
باإلضافة ومالبس  تموينية   غذائية 
األخرى اإلستهالكية  المنتجات   إلى 
ممغنطة شراء  بطاقة  طريق   عن 

يتم تغذيتها شهرياً.ـ

التغذية الشهرية لـ 344 أسرة

تفط� صائم لـ 345 أسرة

زكاة الفطر لـ 140 أسرة

كسوة العيد لـ 364 أسرة

كسوة الشتاء لـ 339 أسرة

إحصائيات 2018

برنامج الدعم املادي
والتوجيه اجتماعي

16

ال¥امج التنموية

Éتنموي ميدا
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مشروع تفريج
تقديم إلى  المشروع   يهدف 
للمستفيدة المالية   المساعدات 
كالعالج الضرورية  احتياجاتها   لتوفير 
والمواصالت الطبية   والمستلزمات 
تقديم إلى  باإلضافة   وغيرها، 
تعرضها حال  في  لها   المساعدة 
 ألزمة مالية من خالل تسديد الديون

المثبتة.ـ

مشروع أمان
تأمين مسكن إلى  المشروع   يهدف 
 آمن ومريح للمساهمة في تحسين
للمستفيدة المعيشي   المستوى 
تقديم خالل  من  أسرتها   وأفراد 
وترميم اإليجار  تسديد   خدمات 
األثاث وتوفير  المتهالكة   المنازل 

واألجهزة الكهربائية.ـ

مشروع ناقل
توفير إلى  المشروع   يهدف 
 المواصالت للمستفيدة وعائلتها من
تسديد أو  السيارات  شراء   خالل 
يمكّنهم مما  مواصالتهم   تكاليف 
المدينة وخارج  داخل  التنقل   من 
أو العمل  مواقع  إلى   للوصول 
التعليمية أو  الصحية   المنشآت 

وغيرها.ـ

Ïمشروع مع
المشاكل حل  إلى  المشروع   يهدف 
النفسية، التعليمية،   األسرية، 
عن والصحية  القانونية   االجتماعية، 
وإقامة مهنية   تدخالت   طريق 
حلقات مثل:  وأنشطة   لقاءات 
الفردية ومقابالت المقابالت   النقاش، 

لكافة أفراد األسرة.ـ
 

 

لقاء تعريفي لـ 203 أسرة

دراسة حالة 61 أسرة

خطة تنموية لـ 815 فرد

تدريب ميدا� لـ 10 طالبات جامعيات

إحصائيات 2018

خدمات قانونية لـ 15 فرد

تقدمي مساعدات طبية لـ 44 فرد

تقدمي مساعدات تعليمية لـ 1 فرد

تقدمي مساعدات طارئة لـ 64 فرد

تسديد ديون لـ 9 أفراد

رسوم إقامة لـ 9 أفراد

إحصائيات 2018

شراء سيارات لـ 3 فرد

توف� املواصالت لـ 389 فرد

مواصالت اªنشطة لـ 391 فرد

إصالح سيارات لـ 2 فرد

عقد  85 جلسة حوارية حول قيادة املرأة

إحصائيات 2018

تسديد االيجار لـ 210 أسرة

حتسني املسكن لـ 23 أسرة

ترميم منازل لـ 1 أسرة

شراء أجهزة كهربائية لـ 33 أسرة

إحصائيات 2018
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الفئة املستهدفة
أفراد المجتمع

2,166,338SAR

قيمة املساعدات املصروفة
¿ مشاريع تنمية القدرات

مشروع تسعى

خريجات إكساب  إلى  المشروع   يهدف 
 الجامعات والمعاهد المهارات الذاتية والسلوكية
عالية وفعالية  بإيجابية  الحياة  مع   للتعامل 
 ليصبحن صانعات قرار قادرات على إدارة حياتهن
األسرية مجتمعاتهن  في  مؤثرات   وبالتالي 
 والمحلية بما يضمن الوصول بهن إلى مناصب

قيادية.ـ

تقدمي ورش عمل لـ 100 فرد

تقدمي  25 جلسة إرشادية فردية

مشروع خزنة

 يهدف المشروع إلى رفع وتعزيز مستوى الوعي
النساء وخاصًة  المجتمع  أفراد  بين   المالي 
وذلك لهن،  مادياً  مستقلة  كريمة  حياة   لضمان 
التخطيط ومهارات  مفاهيم  تعلم  خالل   من 
سلوكيات واكتساب  الميزانيات،  ووضع   المالي 
المادية في الشؤون  إدارة  تعينهن على   جديدة 

461,126SARحياتهن اليومية.ـ

اجماÂ الكلي للمصروفات

679,874SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

تصميم وإنشاء 2 حقيبة تدريبية

تنفيذ 4 جلسات تدريبية خارجية

تدريب 124 فرد

إحصائيات 2018

إحصائيات 2018

وحمالت وأنشطة  مشاريع   مجموعة 
والسلوكيات بالحقوق  للتوعية   متنوعة 
المرأة بمشاركة  االعتزاز  لتحفيز   اإليجابية 
مجتمع صنع  في  لتساهم   المجتمعية 
 حيوي، اقتصاد مزدهر و وطن طموح تماشياً

مع رؤية 2030 .ـ

برنامج تنمية القدرات
ال¥امج التنموية

Éتنموي ميدا
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مشروع همة

المسؤولية حس  رفع  إلى  المشروع   يهدف 
واإلمكانيات القدرات  واستثمار  للمرأة   االجتماعية 
الفّعالة المواطنة  هدف  لتحقيق  لديها   التي 
من المحلية  مجتمعاتها  في  بإيجابية   لتشارك 

خالل التدريب والتوجيه واإلرشاد والمتابعة.ـ

380,451SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

تدريب 34 فرد من خريجات مشاريع
النهضة

عقد 10 اجتماعات دورية

مشروع قدرة

أفراد إلهام وتحفيز ودعم  إلى  المشروع   يهدف 
لتسخير العمرية  الفئات  جميع  من   المجتمع 
 خبراتهم ومهاراتهم ووقتهم للعمل التطوعي
في تطوعية  أعمال  في  المساهمة  خالل   من 

النهضة.ـ

170,312SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

توصيل 134 هدية حلملة عيدية طفل

إصدار 251 بطاقة لبوتيك قدرة

إستالم 1178 ت¥ع عيني ملتجر قدرة

اشراك  186 متطوعـ/ـة

توف� 72 متطوعة دارات وªنشطة
النهضة

مشروع تقني

التكنولوجيا من  االستفادة  إلى  المشروع   يهدف 
 التي أصبحت من أساسيات الحياة اليومية; منها
خدمات من  واالستفادة  والتعليمية   القانونية 
الملتحقين تزويد  خالل  من  اإللكترونية   الحكومة 
توظيف لهم  تضمن  أساسية  تقنية   بمهارات 

التكنولوجيا في أمور حياتهم.ـ
188,182SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

تدريب وتأهيل تقني لـ 3 أسر

تدريب تقني لـ 53 طالبة

إحصائيات 2018

مشروع حقوقي

الوعي مستوى  رفع  إلى  المشروع   يهدف 
المعرفي الوعي  خالل  من  وذلك   الحقوقي 
جميع في  المرأة  حقوق  وتحديًدا   بالقوانين  
واالستشارات اللقاءات  خالل  من  الحياة   مجاالت 

والحمالت.ـ

134,456SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

لقاءات قانونية لـ 177 فرد

لقاءات قانونية توعوية لـ 168 فرد

خدمات قانونية إلك²ونية لـ 23 فرد

إحصائيات 2018

إحصائيات 2018

إحصائيات 2018
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الشباب وتنمية  لتهيئة  مشاريع   مجموعة 
وقادة القرار  اتخاذ  على  قادرين   ليصبحوا 
في مؤثرين  وبالتالي   لحياتهم 
المسؤولية حس  ورفع   مجتمعاتهم 
الحياتية مهاراتهم  وتطوير   االجتماعية 

والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.ـ
واستثمار المرأة  مواهب  تنمية  وضعت   إذ 
نسعى ما  وهذا  أولوياتها  ضمن   طاقاتها 

إليه.ـ

الفئة املستهدفة
 الشباب (15-25) سنة

برنامج التأهيل املهني
ال¥امج التنموية

Éتنموي ميدا

3,057,044SAR

قيمة مساعدات الزكاة املصروفة
¿ مشاريع التأهيل املهني

مشروع مستقبلي

 يهدف المشروع إلى مساعدة طالبات المرحلة
أو أكاديمية  مستقبلية  خطة  وضع  على   الثانوية 
خالل من  قيمة  وذات  للتنفيذ  قابلة   مهنية 
األكاديمي والتوجيه  اإلرشادية   الخدمات 

والمهني وبرامج توعوية لتطوير الذات.ـ

التحاق 164 طالبة

اختبار 93 طالبة الكتشاف القدرات

إجناز 203 جلسة إرشادية فردية

تدريب 82 من أمهات الطالبات

تقدمي 103 ورشة عمل تطوير ذات

تدريب 40 طالبة خالل دورة التصنيع الرقمي

تخريج 54 طالبة من مرحلة الثالث ثانوي

مشروع فرصة

 يهدف المشروع إلى مساندة عدد من الطالبات
استكمال من  تمكينهم  خالل  من   والطالب 
جودة ذات  تعليمية  بمنح  وربطهم   دراستهم 
 عالية ومساندتهم أثناء التسجيل وخالل الدراسة،
تكاليف تسديد  في  مساعدتهم  إلى   باإلضافة 
ومستلزماتهم ومواصالتهم  التسجيل   رسوم 

الدراسية.ـ

1,368,688SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

احلاق 85 طالبـ/ـة

تقدمي 26 منحة أكادميية

تقدمي دورات اللغة اجنليزية لـ 20 طالبـ/ـة

تقدمي 60 جلسة إرشادية

بدل املواصالت لـ 72 طالبـ/ـة

توف� كتب ومستلزمات دراسية لـ 18 فرد

احلاق 40 طالبـ/ـةل¥نامج التميز العربي

إحصائيات 2018

1,688,356SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

إحصائيات 2018
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الضوء تسلط  بحثية  مشاريع   مجموعة 
المرأة تواجهها  التي  المصاعب   على 
خالل من  النهضة  جمعية   وعمل 
وإصدار والدراسات  األبحاث  من   مجموعة 
اجتماعية قضايا  تتناول  التي   المؤشرات 
أثر قياس  دراسة  ضمنها  من   وإقتصادية. 
البرامج، فعالية  رفع  بهدف  النهضة   برامج 
حكومية هيئات  مع  بحثية  شراكات   وبناء 
أهداف يخدم  فيما  أكاديمية   ومؤسسات 

 النهضة.ـ

أهداف املركز
يسلط الضوء على 4 أهداف رئيسية:ـ

تصميم وتنفيذ الدراسات

بناء التعاون مع المؤسسات
التي يمكن أن تتعاون على البحوث

 مشاركة المعرفة من خالل
المنشورات والفعاليات

 جمع وإدارة بيانات برامج النهضة
وغيرها من الدراسات االستقصائية

مركز النهضة لÇبحاث

بحثي حتليلي

26
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قياس اµثر - مشروع مستقبلي  2018

هدف الدراسة
  تهدف دراسة قياس أثر مشروع مستقبلي إلى

 تنمية قدرات المستفيدات واالستفادة من تجربة
 النهضة لتقديم المقترحات لصناع القرار

 والعاملين في نفس المجال لتصميم برامج
مشابهة على نطاق أوسع.ـ

40,000SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

 تقرير الدراسة يشمل على نتائج استبيان
مستفيدات النهضة مقارنة بعينة لم

 تشارك في برنامج مستقبلي.ـ 

مقترحات لمراجعة تصميم برنامج
مستقبلي.ـ

اقتصادية واجتماعية - مؤشر تكافؤ 2018

هدف الدراسة
 تهدف مبادرة تكافؤ وبالتعاون مع مؤسسة الملك
مدى لقياس  وطني  مؤشر  إصدار  إلى   خالد 
 تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل، و
والتطور المشاركة  مستوى  قياس  ذلك   يشمل 

الوظيفي واألجور.ـ

458,037SAR

اجماÂ الكلي للمصروفات

تصميم مؤشر تكافؤ.ـ

حفل إطالق مبادرة تكافؤ وبناء الشراكات
مع القطاع الخاص.ـ

استبيان اكثر من 1100 موظف وموظفة
من 50 شركة في القطاع الخاص و ثالث 

مناطق في المملكة.ـ

اخملرجات اخملرجات

1

2

1

3

2

مشاريع اªبحاث

بحثي حتليلي
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املشاركات املنظماتية واعالمية

مؤازرة وتأييد

نشأتها على مشاركة النهضة منذ   تحرص 
أرض وتالمس  تحاكي  التي  خبرتها   ونقل 
حمالت خالل:  من  القرار  صناع  مع   الواقع 
اللجان، في  والمشاركة  وإلكترونية   توعوية 
واالتفاقيات المنتديات  النقاش،   جلسات 
بما وذلك  والدولية.  اإلقليمية   المحلية، 

يتماشى مع رؤية 2030:ـ

11.6% من  البطالة  معدل   تخفيض 
إلى %7.ـ

سوق في  المرأة  مشاركة  نسبة   رفع 
العمل%22  إلى%30.ـ

 رفع نسبة مدخرات األسر من إجمالي
دخلها من %6 إلى %10.ـ

 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في
من أقل  من  المحلي  الناتج    إجمالي 

% 1  إلى %5.ـ

حملة يوم المرأة العالمي

حملة ”الوعي الحقوقي“ـ

حمالت توعوية

1

2

حمالت تعريفية

مجموعة تواصل المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أنواع
التمييز ضد المرأة

امللتقيات الدولية

1

2

منتدى التخطيط الحضري الثاني

اللجنة الفنية إلعداد مواصفات
إدارة التطوع في الهيئة السعودية

للمواصفات والمقاييس

امللتقيات احمللية

1

2

املشاركة ¿ امللتقيات

.

.

.

.

CEDAW

W20
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تدشني بوتيك قدرة
توزيع خالل  من  واالجتماعي  المادي  الدعم  برنامج  مستفيدي  تحفيز  بهدف  قدرة  بوتيك   أُسس 
المشاريع والتزامهم في  لمشاركاتهم  نتيجة  المكتسبة  بالنقاط  آلياً  يتم شحنها   بطاقات ممغنطة 

والخطط التنموية.ـ

27.03.2018

تنموي ميدا�

الفعاليات واملستجدات

31



 في كل عام تحتفل النهضة بتخريج دفعة جديدة من طالبات مشروع مستقبلي -ثالث ثانوي-  حيث
المهنية والعلمية، إضافة إلى بناء خططهن  اتخاذ قرارات ساهمت في   ساعدهن المشروع على 

 دورات تطوير الذات وبناء المهارات.ـ

طالبة من مشروع مستقبلي
تخريج الدفعة السابعة

14.04.2018

54

3334

تنموي ميدا�

تنموي ميدا�

 دورة حتكمي
16.04.2018

المرأة دورة ”تحكّمي“ التي بالتعاون مع جمعية رفيدة لصحة  النهضة و   ألن صحتها غالية قدمت 
تهدف إلى التدريب والتثقيف الصحي لمرحلة ما بعد الوالدة.ـ



تنموي ميدا�

#قوة_الفتيات_Ê_التقنية
 إيماناً من النهضة بأهمية التمكين التقني لمستفيداتها وبالتعاون مع شركة سيسكو وفي مقرهم
 في الرياض تم تقديم ورشة عمل ”قوة الفتيات في التقنية“ ألكثر من 65 طالبة متميزة تم ترشيحها

 من مشروع مستقبلي.ـ

19.04.2018

3536

45

تنموي ميدا�

القيادة رخصة  وإصدار  التدريب  تكاليف  لدعم  وأوبر  النهضة  جمعية  بين  التفاهم  اتفاقية  توقيع   تم 
لمجموعة من مستفيدات النهضة بهدف توظيفها كأداة لتسهيل مسيرتهن التنموية.ـ

توقيع اتفاقية أوبر
24.04.2018



اُألسر بعض  لقصص  واقعية  نماذج  تم عرض  تزكى“ من خاللها  ”أفلح من  اإللكترونية  الزكاة   حملة 
المستحقة للزكاة كما تم تسليط الضوء على آلية صرف الزكاة.ـ

#أفلح_من_تزكى
14.05.2018

3738

01.06.2018

#عيدية_طفل
 حملة ”عيدية طفل“، للمرة السادسة على التوالي تم تنفيذها في نهاية شهر رمضان المبارك لزرع
 البسمة في العيد على وجوه أطفال مستفيدات النهضة، من خالل متابعين النهضة في حساباتها
134 توزيع  تم  قدرة،  وبالتعاون مع متطوعين ومتطوعات مشروع  اإلجتماعي  التواصل  وسائل   في 

هدية.ـ

تنموي ميدا�تنموي ميدا�



الخدمات تقديم  إلى  إضافة  النهضة  مستفيدات  بين  الحقوقي  الوعي  نشر  إلى  الشراكة   تهدف 
التواصل وسائل  في  النهضة  قنوات  خالل  من  الوعي  نشر  في  للمساهمة  وكذلك  لهن   القانونية 

االجتماعي.ـ

مع مكتب الدريس للمحاماة
توقيع مذكرة شراكة

05.07.2018

السعودي للرياضة اجملتمعية
يوم الرياضه مع االحتاد

لمشروع الصيفي  اإلعداد  أسبوع  تدشين  تم  المجتمعية  للرياضة  السعودي  االتحاد  مع   بالتعاون 
من قدمت  بالمالكمة  تدريبية  حصص  على  البرنامج  احتوى  متنوعة.  رياضية  ببرامج   مستقبلي 
 االتحاد السعودي للمالكمة، وحصص تدريبية للبولنج قدمت من االتحاد السعودي للبولنج، إضافة

إلى البرنامج الرياضي اللياقي و الجلسات التثقيفية الصحية.ـ

26.07.2018

تنموي ميدا�تنموي ميدا�
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 تم إطالق مشروع همة المعني برفع حس المسؤولية االجتماعية للمرأة واستثمار قدراتها وإمكانياتها
 لتحقيق هدف المواطنة الفّعالة لتشارك بإيجابية في مجتمعاتها المحلية وذلك من خالل التدريب

والتوجيه واإلرشاد والمتابعة.ـ

إطالق مشروع همة
07.08.2018

4142

قطاع التقنية واالتصاالت
Ê ملتقى املرأة

20.10.2018

 شاركت النهضة في ملتقى المرأة في قطاع التقنية واالتصاالت المقدم من ”ِصلة“ شبكة التواصل
المهنية السعودية للسيدات. احتوى الملتقى على ورش عمل وحلقات نقاش حول التقنية.ـ

تنموي ميدا�

تنموي ميدا�



 شارك 48 طالب وطالبة من مشروع فرصة في برنامج التميز العربي ”تنويل“ والذي يهدف إلى تطوير
 الثقافة والمهارات من خالل برامج فعالة. إضافة إلى تمكين الشباب والشابات لتحقيق مستوى عالي

من التميز في مرحلة ما بعد التخرج والتعرف على متطلبات سوق العمل.ـ

برنامج التميز العربي #تنويل
05.11.2018

 أحدث مبادرة لجمعية النهضة، تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المرأة إضافة إلى عمل
تتناول قضايا اجتماعية وإقتصادية، كذلك دراسة التي  األبحاث  النهضة من خالل مجموعة من   جمعية 
ومؤسسات حكومية  هيئات  مع  بحثية  شراكات  وبناء  البرامج،  فعالية  رفع  بهدف  النهضة  برامج  أثر   قياس 

 أكاديمية فيما يخدم أهداف النهضة.ـ

تدشني مركز النهضة ل¯بحاث
08.03.2018

بحثي حتليليتنموي ميدا�

4344



الملك خالد مبادرة بعنوان "تكافؤ" أحد مشاريع مركز بتعاون وتمويل من مؤسسة  النهضة   دشنت 
بسوق الجنسين  الفجوة في مشاركة  لقياس  إصدار مؤشر  إلى  المبادرة  تهدف  لألبحاث،   النهضة 

العمل وتكافؤ الفرص المهنية بينهم.ـ

تدشني مبادرة تكافؤ
04.06.2018

4546

في الشاغرة  الوظائف  عن  التعريف  تم  حيث  للتوظيف،  خطوة  معرض  في  النهضة   شاركت 
استبيانات بحثية النهضة لألبحاث بعمل  إليهم، كما قام مركز  المتاحة  التطوعية   النهضة والفرص 

ميدانية للتعرف على المجاالت التي تبحث فيها المرأة عن عمل.ـ

معرض خطوة للتوظيف
01.10.2018

بحثي حتليليبحثي حتليلي



 شاركت النهضة في الجلسة العامة للمجتمع المدني لمناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الثالث
 والرابع التفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة - سيداو - في دورتها الـ 69. وقعت السعودية
1979م، وتنص على 18 ديسمبر  اعتمادها في  2000 م، وهي معاهدة دولية تم  االتفاقية عام   على 
 القضاء على جميع أشكال التمييز الذي يمارس ضد المرأة، وتعتبر هذه االتفاقية وثيقة حقوق دولية للنساء

أصدرتها وأقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ودخلت حيّز التنفيذ عام 1981م.ـ

تقرير سيداو - جنيف
27.02.2018

مؤازرة وتأييد
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19.04.2018

حملة يوم املرأة العاملي
اجتماعية، توعوية  بطريقة  للمرأة  العالمي  باليوم  النهضة  تحتفل  عام  كل  من  مارس  شهر   في 
 وبهذه المناسبة نظمت النهضة حملتها التوعوية التي هدفت إلى تسليط الضوء على 4 نقاط قوة
 موجودة في كل امرأة : هي متمكنة، هي قادرة، هي قائدة، هي الحياة. تم تنفيذ الحملة على
النهضة مع القطاع األكاديمي (جامعة األميرة نورة)  ثالث مراحل : حفل داخلي للموظفات، لقاء 

ومشاركة مجتمعية مع أصحاب المقاهي من القطاع الخاص.ـ

08.03.2018

مؤازرة وتأييد



 في مطلع العام 2018 و تزامناً مع خطة النهضة اإلستراتيجية الثالثة (2017 – 2020) قامت النهضة
الجمهور الموقع حلقة وصل مع  الجديدة. يعتبر  الجديد وفق هويتها  اإللكتروني   بتدشين موقعها 

ونافذة لعرض أهم أخبار النهضة والمرأة السعودية.ـ

بحلته اجلديدة
تدشني موقع النهضة

08.04.2018

 للمرة الثانية على التوالي، تم تنفيذ حملة ”مشاوير الخير“ وبالتعاون مع بعض المؤثرات في  وسائل
التواصل االجتماعي أمثال لبنى الخميس، نورة اليوسف، مها السعيد، و ــــــــــــــــــــ.ـ

خالل الحملة تم تسليط الضوء على بعض قصص النجاح لخريجات مشروعي مستقبلي وفرصة.ـ

مشاوير اخل´
22.05.2018

About.her.KSA

مؤازرة وتأييد

مؤازرة وتأييد
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W20
 ضمن مشاركات النهضة الدولية تم تمثيل المملكة العربية السعودية  من خالل المشاركة في قمة
 مجموعة تواصل المرأة 20 في األرجنتين. هدف القمة الرئيسي هو التأثير على صناع القرار للتأثير

على السياسات لزيادة مشاركة المرأة وتمكينها إقتصادياً.ـ

01.10.2018

�موعة تواصل املرأة

5152

 شاركت النهضة في منتدى التخطيط الحضري الثاني من خالل المشاركة في حلقة نقاش الجلسة
 السابعة عن احتياجات المرأة في البيئة الحضرية حيث تم مناقشة كيفية تفعيل دور المرأة وتمكينها
وزيادة للمرأة  الجديدة  الفرص  وخلق  المستقبلية  المدن  وتخطيط  الحضرية  البيئة  تصميم   في 

مساهمتها في القوى العاملة من %22 الى %30.ـ

Éمنتدى التخطيط احلضري الثا
16.10.2018

مؤازرة وتأييدمؤازرة وتأييد



اجلمعية العمومية
 في لقاء الجمعية العمومية 55، تم استعراض أهم إنجازات النهضة خالل عام 2017 وتم تصديق
 واعتماد الحسابات الختامية 2017 والموازنات التقديرية 2018  والتصويت على قرارات مجلس اإلدارة.
 كما تم تسليط الضوء في البرنامج المصاحب على مشروع ”فرصة“ لإللحاق األكاديمي من خالل

بعض األركان التعريفية.ـ

01.05.2018

5354

النسائية النهضة  التصويت من قبل العضوات والموافقة باإلجماع على تغيير مسمى جمعية   تم 
من السعودية  األسرة  خدمة  في  الشمولي  النهضة  عمل  ليعكس  النهضة  جمعية  إلى   الخيرية 

خالل برامجها التنموية وأعضائها وموظفيها من الرجال.ـ

النسائية اخل´ية  إØ جمعية النهضة
تغي´ مسمى جمعية النهضة

01.05.2018

العضوية

العضوية



سحور وعطاء
ليلة تنفيذ  تم  النهضة  فريق  مع  وبالتعاون  الرشيد  هناء  األستاذة  اإلدارة  مجلس  عضوة  من   بمبادرة 
 “سحور وعطاء“ خالل أيام الشهر المبارك والتي تزينت بحضور كريم من سيدات المجتمع وعطاء

سخي.ـ

30.05.2018

5556

13.11.2018

فارسة العطاء العربي
 تكرمي اµم´ة سارة الفيصل بلقب

أحد الخامس  العربي  العطاء  ملتقى  وضمن  العربي،  للعطاء  عاصمًة  الرياض  إعالن  مع   تزامناً 
 مبادرات زايد العطاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي تستضيفه جمعية الغد للشباب، كرّم
 صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الملكي األميرة سارة
 الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود  بمنحها لقب فارسة العطاء العربي تتويجاً لجهودها ودورها الريادي

في األعمال الخيرية.ـ

العضوية

العضوية



 تم تكريم صاحبة السمو الملكي األميرة سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود عن فئة الشخصية
 اإلستثنائية من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة تقديراً لسلسلة جهودها

 وعطاءاتها اإلنسانية المتميزة في تمكين المرأة. استلمت الجائزة نيابة عنها أختها صاحبة السمو
الملكي األميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.ـ

الشخصية الرائدة واالستثنائية
تكرمي اµم´ة سارة الفيصل بلقب

20.11.2018

5758

 تفعيالً لدور العضوية وتعزيزاً إلثراء اللقاءات الثقافية في النهضة تم تدشين نادي الكتاب الخاص
 بعضوات النهضة، يتم اللقاء مرة شهرياً في أروقة النهضة ، تلتقي فيه العضوات مع أحد المثقفين

البارزين في المجتمع لمناقشة كتاب الشهر.ـ

 نادي الكتاب
09.12.2018

العضوية

العضوية



CEDAW
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اµم´ عبداÂ بن فيصل بن تركي
مؤسس ورئيس املركز السعودي

للتعليم والتدريب

25.03.2018

السيد ضرار بالهول الفالسي
مدير عام مؤسسة وطني امارات

والسيدة متيمة النيسر
من دولة االمارات الشقيقه

08.02.2018

السيدة  أندري اناستسياديس
حرم رئيس جمهورية ق¥ص 

03.01.2018

زاروا النهضة

السيدة الرمي بنت عبداÂ الفالسي
اªمني العام للمجلس اªعلى لÇمومة

والطفولة

25.10.2018

SAUDIETE
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العضوية
احسان

10,000 SAR

اخليـــر

2,000 SAR

الــجــود

5,000 SAR

الُيـمـن@

500 SAR

لمن تجاوز الـ 18 سنة ما عدا عضوية الٌيمن

له األولوية في الفرص التطوعية

يحق له الحضور والتصويت في الجمعية العمومية

يحق له الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة       

يحق له االشتراك في أنشطة الجمعية

يتلقى المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري

شروط/مزايا العضوية فئات العضوية 

1

3

2

4

5

6

اختار نوع العضوية

املئ االستمارة وتواصل مع مسؤولة العضوية (تحويلة 191)ـ

تسدد الرسوم السنوية للعضوية (نقداً – شيك – أو شبكة في مقر النهضة) أو التحويل  

على أحد الحسابات البنكية (ص. 90) ثم إرسال صورة الشاشة لإليميل:ـ

membership@alnahda.org

ستصلك رسالة تأكيد العضوية نزودك فيها برقم العضوية وإيصال استالم المبلغ

كيف تصبحـ/ـني عضو/ة؟

1

3

2

4

@
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رقم الهوية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املهنة/املنصب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ امليالد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم اجلوال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال¥يد الك²و�: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استمارة طلب العضوية

االسم الرباعي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الهوية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املهنة/املنصب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ امليالد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم اجلوال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال¥يد الك²و�: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرعاة

شريك اس²اتيجي

الداعمني

حسان اليافعي

:

:
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تتمهتقرير مراجعي احلساباتالعضوية
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تتمهقائمة املركز املاÞالعضوية
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تتمهقائمة اµنشطةالعضوية
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املصروفات واملساعدات ا�يرادات والتßعات

الت¥عات النقدية املقيدة
6.4% 1,696,131SAR

الت¥عات اخلدمية
0.3% 67,870SAR

الت¥عات العينية
3.4% 903,048SAR

مصروفات الزكاة
30.8% 7,670,352SAR

ت¥عات الزكاة
31.7% 8,432,870SAR

اعانات الوزارة
6.4% 1,700,000SAR

إيرادات دعم املشاريع التنموية
8.9% 2,383,291SAR

إيرادات دعم اªبحاث
1.4% 373,061SAR

إيرادات اªنشطة
0.1% 27,311SAR

إيرادات العقارات
27.4% 7,295,377AR

إيرادات إش²اكات اªعضاء
1.8% 474,500SAR

الت¥عات النقدية العامة
12.2% 3,254,653SAR

29.4% 7,323,545SAR

مصروفات اªنشطة
0.9% 221,857SAR

مصروفات املشروعات وال¥امج

مصروفات الشراكات االس²اتيجية
7.5% 1,861,710SAR

مصروفات اªبحاث
4.0% 986,419SAR

مصروفات عمومية وإدارية
19.7% 4,907,350SAR

مصروفات  مقابل ت¥عات مشروطة
7.7% 1,904,615SAR
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املوازنات التقديرية لعام 2019 م

موظفين

خدمات

األصول

مصروفات أخرى

املصروفات

5,268,500 SAR

1,064,500 SAR

1,920,000 SAR

741,000 SAR

التبرعات النقدية

عوائد الممتلكات

إعانة وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

التكاليف الغير مباشرة

المطلوب تمويله من
فعاليات وأنشطة وغيرها

ا�يـــــرادات

3,000,000 SAR

1,000,000 SAR

200,000 SAR

2,824,000 SAR

1,970,000 SAR

8,994,000SAR

إجماÂ ايرادات
8,994,000SAR

إجماÂ املصروفات التشغيلية واªصول

املوازنات التقديرية ملصروفات وإيرادات النهضة التشغيلية لعام 1440هـ املوافق 2019م بالريال السعودي

مشروع نداء

مشروع أمان

 مشروع تفريج

مشروع ناقل

املساعدات

3,356,000 SAR

380,000 SAR

2,960,000 SAR

534,000 SAR

تبرعات الزكاة

التßعات

 7,230,000 SAR

7,230,000SAR

إجماÂ ت¥عات الزكاة
7,230,000SAR

إجماÂ مساعدات الزكاة

املوازنات التقديرية ملساعدات وت¥عات الزكاة لعام 1440هـ املوافق 2019م بالريال السعودي
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املوازنات التقديرية لعام 2019 مالعضوية

مشروع نداء

مشروع أمان

مشروع تفريج

املساعدات

700,000 SAR

105,000 SAR

195,000 SAR

التبرعات المشروطة

التßعات

1,000,000 SAR

1,000,000SAR

إجماÂ الت¥عات املشروطة
1,000,000SAR

 إجماÂ املساعدات املشروطة

 املوازنات التقديرية للمساعدات مقابل الت¥عات املشروطة لعام 1440هـ املوافق 2019م بالريال

السعودي

برنامج كسب التأييد

برنامج األنشطة الداعمة

برنامج تنمية القدرات

برنامج التأهيل المهني

برنامج الدعم المادي
والتوجيه اإلجتماعي

 املصروفات

5,222,000 SAR

1,758,000 SAR

637,000 SAR

4,148,000 SAR

2,629,000 SAR

برنامج كسب التأييد

برنامج األنشطة الداعمة

برنامج تنمية القدرات

برنامج التأهيل المهني

برنامج الدعم المادي
والتوجيه اإلجتماعي

التمويل

5,222,000 SAR

1,758,000 SAR

637,000 SAR

4,148,000 SAR

2,629,000 SAR

14,394,000SAR

إجماÂ متويل ال¥امج التنموية
14,394,000SAR

إجماÂ مصروفات ال¥امج التنموية

املوازنات التقديرية لل¥امج التنموية لعام 1440هـ املوافق 2019م بالريال السعودي
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املوازنات التقديرية لعام 2018 مالعضوية

 خطط استراتيجية العمل

 مشروع تهيئة وتطوير البيانات

تكافؤ

التنقل

المترو

 خزنة

تعزيز أنشطة الثقافة الرقمية

مراجعة مبادرات محو األمية

املصروفات

295,500 SAR

450,000 SAR

153,000 SAR

252,000 SAR

137,000 SAR

157,500 SAR

134,500 SAR

184,500 SAR

مؤسسة الملك خالد

 مجموعة العليان

منحة بحثية من وزارة التعليم

التمويل

1,000,000 SAR

264,000 SAR

500,000 SAR

1,764,000SAR

إجماÂ متويل مشاريع اªبحاث
1,764,000SAR

إجماÂ مصروفات مشاريع اªبحاث

املوازنات التقديرية ملصروفات ومتويل مشاريع اªبحاث لعام 1440هـ املوافق 2019م بالريال السعودي

 الموظفين

 خدمات

فعاليات وأنشطة

املصروفات

2,183,000 SAR

1,652,000 SAR

516,000 SAR

موقع التبرعات

عضوية

الجمعية العمومية

 المشراق

سحور وعطاء

منتجات مدرة للدخل

حمالت تسويقية مدرة للدخل

راعي خيري

ا�يرادات

151,000 SAR

400,000 SAR

650,000 SAR

1,700,000 SAR

1,000,000 SAR

200,000 SAR

200,000 SAR

50,000 SAR

4,351,000SAR

إجماÂ إيرادات الشراكات اس²اتيجية
4,351,000SAR

إجماÂ مصروفات الشراكات اس²اتيجية

 املوازنات التقديرية ملصروفات وإيرادات الشراكات اس²اتيجية لعام 1440هـ املوافق 2019م بالريال

السعودي
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قوائم املتßعني 2018 مالعضوية

صاحبة السمو الملكي األميرة/ موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود
فاعل خير

عبد المحسن بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد
فوزية راشد عبد الرحمن الراشد
راشد سعد عبد الرحمن الراشد

صاحبة السمو الملكي األميرة/سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود
صندوق العطاء 

دار سما
صاحبة السمو األميرة/نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود

مجموعة سامبا المالية
منال محمد الرميح
منيرة محمد الرميح
منى محمد الرميح
مي محمد الرميح

صاحبة السمو الملكي األميرة/نوف بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود
إقبال حسن منال

إحسان عبد المجيد خالد الزعيم 
 المى رسالن وسعد الزعيم

مها محمد الرميح
عبد الله رشيد الرشيد

 خالد التركي
 رشا خالد التركي

الخدمات االلكترونية
سلطانه بنت تركي السديري

اجملموعمشروطنقديزكاةاالسم
1,000,000

100,505
 

500,000
500,000
500,000

 
 

400,000
 

300,000
300,000
300,000
300,000
200,000
250,000
225,000
200,000
200,000

 
 

5,000
 
 

 
665,600

 
2,072

 
 
 

411,000
 

400,000
 
 
 
 

60,000
 
 

10,000
 

200,000
200,000
174,500
174,273

 

282,711
24,331

568,500
 
 
 

456,759
 
 
 

1,000
1,000

 
 
 
 
 
 

1,000
 
 
 
 

170,000

1,282,711
790,436
568,500
502,072
500,000
500,000
456,759
411,000
400,000
400,000
301,000
301,000
300,000
300,000
260,000
250,000
225,000
210,000
201,000
200,000
200,000
179,500
174,273
170,000

فهد عبد الله الثنيان
هيفاء بنت حمود الجبر الفهد الرشيد

سعد سعود السياري
فيصل محمد المطلق

( تبرعات الموقع االلكتروني ( زكاة
صاحبة السمو الملكي األميرة/الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده
عبد العزيز عبد الرحمن العمران

صالح راشد عبد الرحمن الراشد
أمينة اسماعيل

عبدالملك عبدالله الصانع
صاحبة السمو الملكي األميرة/مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود

شركة نسما
ندى بنت عبد العزيز الصغير

نجالء عبد الرحمن محمد العمران
صاحبة السمو الملكي األميرة/ساره الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

 مؤسسة ابراهيم بن عبد المحسن السلطان الخيرية
صاحبة السمو األميرة/نورة بنت عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

االستقطاع الشهري
صاحب السمو الملكي األمير/سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

 صاحبة السمو الملكي األميرة/البندري بنت عبدالرحمن الفيصل بن عبد العزيز
دنيا الراشد

هيفاء اللحيدان
صاحب السمو الملكي األمير/خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود 

اجملموعمشروطنقديزكاةاالسم
150,000
150,000
150,000
150,000
117,481

100,000
 
 
 

100,000
100,000
100,000

 
100,000
100,000
100,000
100,000

97,158
 

70,000
70,000
70,000
50,000
50,000

 
 
 
 
 
 

100,000
100,000
100,000

 
 
 

100,000
 
 
 
 
 

89,626
 
 
 

7,000
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000
150,000
150,000
150,000
117,481
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
97,158
89,626
70,000
70,000
70,000
57,000
50,000
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عبد الله بن سعد الراشد
رضا محمود صالح أبار

محاسن سعسع
عليا فهد الجدوع

لمى فهد الجدوع
خالد فهد الجدوع

هيفاء بنت حمود الجبر الفهد الرشيد
وفاء عبد الله الرشيد

ورثة صاحبة السمو الملكي األميرة/لولوة بنت عبد العزيز آل سعود
أوالد األمير/نواف بن محمد بن عبدالله آل سعود

أميرة عبد الباري صالح بوقري
فاطمة عبد الرحمن الموسى

 شركة الراشد للتجارة و المقاوالت
فاتن صالح المداح

محمد بن صالح العذل
سمو األميرة/عائدة محمد فستق

صاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
سال مالك عبداللطيف المنديل

نجالء ابراهيم السلطان
صاحبة السمو الملكي األميرة/جواهر بنت نايف بن عبد العزيز آل سعود

 منيرة بنت تركي بن أحمد السديري
محمد المطيري

( تبرعات الموقع االلكتروني ( عام
عبد العزيز علي الشويعر

 نقاء خالد نقاء العتيبي
عزه كنه

عبد الله سالم باحمدان
منيرة محمد منصور

اجملموعمشروطنقديزكاةاالسم
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

 
 

40,000
 
 

35,000
5,000

 
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
29,500

 
 

25,000
24,500
20,000
20,000
20,000

 
 
 
 
 
 

40,000
40,000

 
40,000

 
 

29,000
30,000

 
 
 
 
 
 
 

26,439
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,000
 
 
 

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
40,000
40,000
40,000
40,000
36,000
35,000
34,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
29,500
26,000
26,439
25,000
24,500
20,000
20,000
20,000

حمزة بهي الدين الخولي
 هدى النعيم

محمد علي الكريدا
 خالد الجوايز

صاحبة السمو الملكي األميرة/نوف بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود
صاحب السمو الملكي األمير/خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

 داليا صالح القدهي
عبد العزيز سلطان الرشيد

صاحبة السمو الملكي األميرة/لطيفة بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود 
 وضحى راشد الراشد

 عبير عبدالرحمن العمران
أمين محمد أمين شاكر

لولوة بنت عبد الله عبدالعزيز الحمدان
صاحبة السمو االميرة/نوف بنت فيصل بن تركي العبد الله آل سعود

ريما عبد الملك آل الشيخ
 دعاء حموده

صاحب السمو الملكي األمير/خالد بن فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز
صاحبة السمو الملكي األميرة/لولوة بنت فيصل بن خالدبن سلطان آل سعود

صاحبة السمو األميرة/هيفاء بنت عبد العزيز بن فهدبن عبد الله بن محمد آل سعود
صاحبة السمو األميرة/ ديم بنت فيصل بن خالدبن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
صاحبة السمو األميرة/هال بنت عبدالعزيز بن فهد بن عبد الله بن محمدآل سعود

صاحبة السمو األميرة/لولو بنت عبدالعزيز بن فهد بن عبد الله بن محمدآل سعود
صاحب السمو األمير/محمد بن عبدالعزيز بن فهد بن عبد الله بن محمدآل سعود

صاحب السمو األمير/فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن عبد الله بن محمدآل سعود
صاحبة السمو األميرة/لين بنت فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو األميرة/لنا بنت عبد العزيز بن فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود
فهدة بنت تركي السديري

نوال محمد عمر بابقي

اجملموعمشروطنقديزكاةاالسم
20,000
20,000

 
 

20,000
20,000
10,000

 
 
 
 

15,000
15,000
15,000
10,000
11,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

 

20,000
20,000

 
 

10,000.00
20,000.00
20,000.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18,449
18,000

 
 
 

2,250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
18,449
18,000
15,000
15,000
15,000
12,250
11,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
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علي حسين بن حمرانالعضوية
خالد حسن عبدالحفيظ سمان

محمد عبدالرحمن عثمان الفريح
عبد العزيز محمد العبد القادر

نورة ابراهيم العيدان
صاحبة السمو األميرة/نوف بنت سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

 صاحبة السمو الملكي األميرة/لولوة الفيصل بن عبد العزيز آل سعود
عبد االله محمد صالح الكعكي

صاحبة السمو الملكي األميرة/جواهر بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
صاحبة السمو الملكي األميرة/ساره بنت سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

صاحبة السمو األميرة/الجوهرة بنت فيصل بن تركي العبدالله آل سعود
حنان حمد الصغير
خالد سالم الرويس

عماد بابان
سلمى راشد الراشد

عطيه عبد الصمد علي خوجه
يوسف راشد الراشد
أحمد راشد الراشد

بدر راشد الراشد
ابراهيم الداوود
مناهل الملهم

ندى ناصر سليمان العمري
خلود الغرزاي

يوسف سليمان بالغنيم
عبد المحسن عبد العزيز اليحي

عبد الرحمن فهد الثنيان 
العنود العليان
 روان الرحيلي

اجملموعمشروطنقديزكاةاالسم
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

 
 
 

9,000
 
 
 

8,000
 
 

6,626
2,000

 
6,000
3,600
5,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10,000
10,000

 
 
 
 
 
 

8,000
7,000

 
4,000
6,000

 
1,500

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,449
 

8,449
8,449
8,449

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
9,449
9,000
8,449
8,449
8,449
8,000
8,000
7,000
6,626
6,000
6,000
6,000
5,100
5,000

سليمان وعبدالله ومحمد الحم
ثامر اسماعيل حسان سليمان

 مطلق صالح مطلق الحناكي
صاحبة السمو الملكي االميرة/ساره بنت عبد الرحمن الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

صاحبة السمو األميرة/موضي محمد النمر
شركة الربيعة والنصار وشركائهم

مي عبد العزيز يوسف السالم
جبرين محمد الجبرين

أحمد بكر عبد الله باحويرث
أميرة عبد الباري بوقري

فهد محمد الدويش
فيصل بن فرحان الفيصل آل سعود

ندى ناصر سليمان العمري
صاحب السمو الملكي األمير/فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود

باسل محمود سعود القضيب
ماجد محمد العجمي

 محمد فؤاد عبد القادر استنبولي
 محمد عمر ناصر الضويان

محمد الشريف
علي محمد ظافر آل شعشاع

أسماء محمد أمين رضوان
ناصر مرزوق الميلبي 

خلود عبد الرحمن الموسى
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
(تغذية ( أسواق عبد الله العثيم

محمد أزهر غالم
دالل حسن غنام العجمي

عواطف بنت عبدالله بن عبد الرحمن آل الشيخ

اجملموعمشروطنقديزكاةاالسم
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000
4,000
2,000

 
 
 
 
 
 

3,000
3,000

 

 
 
 
 

 
 

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,750

 
 

2,000
4,000
3,958
3,500
3,450

 
3,000

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,434

 
 
 
 

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,750
4,000
4,000
4,000
4,000
3,958
3,500
3,450
3,434
3,000
3,000
3,000
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شيرين كياليالعضوية
 سلطان علي صديق

عبد الرحمن محمد السدحان
هاني محمد فواز حميدان

يوسف حمدان الحمدان
محمد عبد الكريم الخريجي

 صالح محمد العلي
مؤسسة القوة للتكنولوجيا والتجارة

 األمير/خالد بن فيصل بن سعد السديري
األمير/فهد بن فيصل بن سعد السديري

عفاف صالح الدين الطباع
مؤسسة قوة التكنولوجيا

صاحب السمو الملكي األمير/فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل آل سعود 
عنايات ابراهيم التركي

هال األسود
عدنان بغدادي

محمد جهاد الرشيد
مها عبد الله المقرني

الهيئة العامه للترفية
وداد ابراهيم السلطان

محمد ظافر آل شعشاع
مضاوي التميمي

 ثنيان معتوق الثنيان
ساره عبد الله الرشيد

محمد هادي صويع القحطاني
ليلى سليمان القويز

أحمد لهيم رحيل العنزي
سارة عبدالله الرشيد

اجملموعمشروطنقديزكاةاالسم
 

3,000
3,000
3,000

 
2,600

 
 
 

2,500
 
 
 
 

2,000
 

2,000
 

2,000
 
 

500
 
 
 
 
 

3,000
3,000

 
 
 

3,000
 

2,500
2,500
2,500

 
2,500
2,000
2,000
2,000

 
2,000

 
 
 

2,000
2,000
1,000
1,500
1,400
1,320
1,200
1,200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,600
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,400
1,320
1,200
1,200

لولوة عبد الله عبدالعزيز الحمدان
سوينار رضوان

العنود الحناكي
  هيفاء

ياسمين التويجري
ميلدا رباح

الجوهرة آل الشيخ
ديمة العلمدار

أمل السابق
 مؤسسة ملكة سليمان

مؤسسة خدمات التنفيذ
روان الحربي

عبد الرحمن محمد عبدالرحمن
مؤسسة خدمات التنفيذ

 مدارس الرياض الصف
 تركي الرفاعي

 ريما علي أحمد المشيخي
محمد مهند آل صواف

أسامه عالم
الموقع االلكتروني (زكاة)ـ
الموقع االلكتروني (عام)ـ

اجملموعمشروطنقديزكاةاالسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500
 
 

135
121

 
100
45
 

500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

 
850
629
600

 
305
300

 
 

100
 
 

80

500
 
 
 
 
 
 
 

900.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
900
850
629
600
500
305
300
135
121
100
100
45
80

8,432,8703,254,6521,647,63113,284,204

C/7

مجموع مدخالت 2018
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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 86 1000 0020 5233 0200 0100

تبرعات

زكاة

Donate

Zakat

تبرعات

زكاة

تبرعات

زكاة

Donate

Zakat

Donate

Zakat

SA 02 3040 0108 0004 5100 0018

SA 68 4500 0000 0180 3391 0001

SA 56 5500 0000 0518 8010 0121

تبرعات

زكاة

تبرعات

زكاة

تبرعات

زكاة

Donate

Zakat

Donate

Zakat

Donate

Zakat

احلسابات البنكية

تßعوا اàن على
Éموقعنا ا�لك¤و

www.alnahda.org/donate
أو الخدمات اإللكترونية لعمالء بنك الرياض:ـ

          خدمة الهاتف المصرفي

           الصراف اآللي

           شبكة اإلنترنت

أو التبرع المباشر في مقر النهضة:ـ

          شارع العبيلة - حي السليمانية

          الرياض

تحويلة 150 أو 105          920010816



مسجــلة بــوزارة الـعمل والتنمية اإلجتماعـية برقم  (2)ـ 

ـــــ مــمر العــبيـلة - حي الـسلـيمـانــية -  الـــريــاض

ـــــ ص.ب. 7  الرياض 11411  المملكة العربية السـعودية

ـــــ هاتف: 920010816             فاكس: 966114659132+  
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جمعية النهضة


