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كلمــــــةكلمــــــة
املؤسسنياملؤسسني

مــا أن اســتفاق العــامل مــن آثــار جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19(، حتــى اخــذ يدخــل يف حتديــات 
جديدة اقتصادية بســبب التحديات األمنية الدولية، وألن بالدنا اململكة العربية الســعودية، 
ــات التــي  ــار تلــك التحدي ــا آث ــا أن تطالنــا حملًي ــر مــن هــذا العــامل فطبيعًي جــزء مهــم ومؤث
ــًرا علــى املســرح الــدويل؛  تصاعــدت يف العــام 2022م، ونتيجــة لذلــك كانــت أكــر اجلهــات تأث
منظومــة العمــل اإلنســاين والقطــاع غــري الربحــي، إال أننــا وهلل احلمــد أولًا ثــم بدعــم القيــادة 
الرشــيدة، وجملــة مــن القــرارات و األنظمــة التــي ســنت واســتحدثت علــى رأســها االنطالقــة 
القويــة للمركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غــري الربحــي كان العــام املاضــي علــى عكــس 
ــا  ــانية عامه ــة اإلنس ــا” للتنمي ــول “أحياه ــع ، بدخ ــا للمجتم ــارًا ودعًم ــر ازده ــات أك التوقع
الســابع منــذ التأســيس ـ وهلل احلمــد ــــ، نفخــر بالعمــل اجلماعــي مــع املنظومــة وليــس 
املنجــز الفــردي للمؤسســة فحســب، إذ أن الثقافــة التــي رســختها املؤسســة بــأن ننجــح 
مًعــا إلســعاد اجملتمــع، ظهــرت أثرهــا، بــل ونزداد فخــًرا أن نرى الشــركاء يف اجلهات الشــريكة 
يتســابقون علــى اعتمــاد هــذه الثقافــة يف أنشــطتهم ومشــاريعهم بـــأن نعمــل مبنهجيــة 
تكامليــة، و ندعــم بعضنــا البعــض مــن أجــل خدمــة اجملتمــع خصوًصــا الفئــات األقــل حًظــا.

إننــا بقــدر اعتزازنــا مبــا يتضمنــه التقريــر الســنوي للعــام 2022م، كونــه يوثــق أثــر “أحياهــا” 
للتنميــة اإلنســانية، علــى اجملتمــع، يف ذات الوقــت يعظــم مســؤوليتنا جتــاه بالدنــا الغاليــة 
وأهلهــا الكــرام، متوجهــني إن شــاء اهلل إىل مزيــد مــن العمــل الــذي يســعد اجملتمــع، 
ــني  ــداد املؤسس ــاء واألج ــن اآلب ــتلهمني م ــه ومس ــه وتوفيق ــا بعون ــني اهلل ان ميدن وداع
لهــذه البــالد حــس املواطنــة وتنميــة اجملتمــع واالرتقــاء بــه ، كمــا يســعدين أن اهنــئ 
فريــق العمــل يف “أحياهــا” للتنميــة اإلنســانية، واســرتنا التنمويــة ككل يف منظومــة العمــل 
اخلــريي وغــري الربحــي بحصــول “أحياهــا” علــى نســبة 99.33% يف تقييــم املركــز الوطنــي 
لتنميــة القطــاع غــري الربحــي للمؤسســة مــن نواحــي معايــري االلتــزام واالمتثــال والتقييــم 
الكامــل ملــدى االلتــزام باحلوكمــة مشــددين علــى أن نســتمر علــى هــذا النهج وأكــر ترجمة 
لقيمنــا التزامنــا مبســؤولياتنا الدينيــة، اإلنســانية والوطنية.أخــرًيا، أشــكر جميــع الشــركاء يف 
ــاص  ــة، اخل ــة: احلكوم ــات الثالث ــادات يف القطاع ــهم القي ــى رأس ــة، وعل ــة التنموي املنظوم
والغــري ربحــي، وشــكر مــن القلــب للمتطوعــني واملتطوعــات يف امليــدان مــن أجــل اإلنســان، 

ســائًلا اهلل أال يضيــع أجــر مــن أحســن عمــل. 

بدخول العام السابع.. مًعا جملتمع أكر سعادة.

عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس جملس األمناء
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كلمــــــةكلمــــــة
املؤسسنياملؤسسني

2023 صناعة الدهشة والبسمة.

ُســــرى بنت سعــود بن سعــد آل سعــود
نائب رئيس جملس األمناء
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رســمت “أحياهــا” للتنميــة اإلنســانية، خــالل العام املنصرم ابتســامة أكرب على امتــداد الوطن، 
وصنعــت الفــرح يف بيــوت نحمــد اهلل أن كثــري مــن احلــزن غادرهــا، وهــذا هــو الهــدف األســمى 
واألهــم والــذي مــن أجلــه وجــدت هــذه املؤسســة، وأصبحــت كيانًــا وطنًيــا يصفــه كل مــن 
يتعامــل معــه بالعظيــم وصانــع األثــر اجملتمعــي احلقيقــي، خصوًصــا هــذا العــام 2022م، 
الــذي ازدحــم وهلل احلمــد باملنجــزات والــذي كانــت جوهــرة التــاج فيــه تدشــني مصنــع “بصمــة 
للــّزي املوحــد” بالشــراكة مــع الشــركة الوطنيــة الرائــدة أرامكــو الســعودية وجمعيــة األنامــل 
املبدعــة للحــرف واملهــن يف منطقــة جــازان، إذ اطلقنا وعًدا يف العام الثــاين من والدة “أحياها” 
وهــا هــو اليــوم حقيقــة واقعــة، وفــاء بالوعــد وهلل احلمــد، إن أبــرز مؤشــرات عظــم وعمــق أثــر 
“أحياهــا” يف اجملتمــع حــرص اجلهــات يف منظومــة العمــل اإلنســاين والقطــاع غــري الربحــي على 
ــك علــى مشــاركة املؤسســة يف عــرض  ــا، واحلــرص كذل عقــد شــراكات بصــورة مســتمرة معن
جتاربهــا يف اللقــاءات والتجمعــات، وهــذا يعــود إىل نتائــج التوجــه االســراتيجي للمؤسســة بــأن 
ــاين،  ــل اإلنس ــة العم ــقيقة يف منظوم ــات الش ــع اجله ــاون م ــل والتع ــل بالتكام ــن وتعم متك
واحلــرص علــى االبتــكار والتجديــد يف املنتجــات التنمويــة التــي تقدمهــا، مــع اإلخــالص والعمــل 
اجلــاد لفريــق العمــل التنفيــذي الــذي هــو الــروة التــي نفخــر بهــا، ومــع مســتهل العــام 
اجلديــد 2023م، و“أحياهــا” للتنميــة اإلنســانية تكــرب وتنضــج أكــر أمــام أعيننــا، ممتــدة يف 
اجملتمــع وتعيــش معــه يومياتــه، ومــن أجــل االرتقــاء بجــودة احليــاة ونشــر الســعادة جلميــع 
أفــراد اجملتمــع، جنــدد التزامنــا الســنوي وفريقنــا التنفيــذي املبــدع، بــأن يكــون عــام2023م 
املقبــل، عنوانــه “صناعــة الدهشــة والبســمة للفئــات األقــل حًظــا”، آملــني أن نصــدر جتربتنــا 
دولًيــا يف وقــت قريــب لــريى العــامل صــورة مــن صــور تالحمنــا وعشــقنا لبالدنــا وكل أهلهــا الكــرام 
الطيبــني،  أخــرًيا، وقبــل أن يــرى هــذا التقريــر النــور بأيــام صــدر تقييــم املركــز الوطنــي لتنميــة 
ــال والتقييــم الكامــل  ــزام واالمتث ــري االلت القطــاع غــري الربحــي للمؤسســة مــن نواحــي معاي
ملــدى االلتــزام باحلوكمــة، واحلمــد هلل أن “أحياهــا” حصلــت على نســبة 99.33% وذلك بفضل 
اهلل ثــم العمــل اجلــاد واخمللــص ومــا هــذا إال حمفــز جديــد ملزيــد مــن االبــداع والتميــز إن شــاء 

اهلل.



املديـــر املديـــر 
التنفـــــيذيالتنفـــــيذي

عــاٌم جديــد يشــرق علينــا نــوّدع بــه عــاٌم مضــى، نستشــعر بــه فضــل اهلل الــذي هيــأ لنــا العمــل 

ــه خلدمــة اجملتمــع،  ــروح ونرتقــي ب ــذي ننهــل منــه تهذيــب النفــس وال يف هــذا القطــاع ال

ليصقــل احساســنا باملســؤولية جتــاه اجملتمــع والوطــن ، وإننا اليــوم -بفضل من اهلل- يف 

مؤسســة عبدالعزيــز بــن طالل وســرى بنت ســعود للتنمية اإلنســانية “أحياهــا” والتي تعمل 

بهمــة كبــرية لتحلــق يف ســماء كيانــات اجملتمــع املــدين، نعمــل يــدًا بيــد مــع أكــرب املنظمــات 

اخلرييــة لنســهم معــً يف حتقيــق االســتدامة و االبتــكار يف املشــاريع اجملتمعيــة التنمويــة، 

ورســم هــذه التغــريات التــي يشــهدها القطــاع يف ظــل رؤيــة 2030 التــي تُرّكــز علــى أهميــة 

ــٌة  ــاة واقتصــاد مزدهــر وأّم ــض باحلي ــة: جمتمــع ناب ــة املســتدامة يف ركائزهــا الثالث التنمي

طموحــة، لتكــرب فرحتنــا مًعــا، ويف كل عــام نفتخــر ِبمــا نُقّدمــه، كمــا نعلــم أن مســؤولية 

ــز دوره للتنميــة املســتدامة  ــا جتــاه تعزي ــا جميًع هــذا الوطــن املعطــاء تقــع علــى عاتقن

ــو  ــية للنم ــكار كأداة أساس ــزام باالبت ــالل االلت ــن خ ــتقبل م ــه يف املس ــاف امكانيات واستكش

اإلنســاين واالقتصــادي، وهــذا مــا نســعى إليــه بــكل حماســة يف مؤسســة عبدالعزيــز بــن طالل 

وُســرى بنــت ســعود للتنميــة اإلنســانية “أحياهــا” بــأن نكــن فنــاء رحــب يتّوهــج فيــه اإلبــداع و 

االبتــكار وتتألــق فيــه املعرفــة خلدمــة اإلنســان.وهو مــا جتّلــى يف حتقيــق منجــزات عديــدة 

يف صناعــة مبــادرات ومشــاريع جــاءت التماًســا للحاجــة الفعليــة يف اجملتمــع، ويف ضــوء ذلــك، 

نتفــوق بــكل مــا نســتطيع أن نبذلــه كوننــا حتــت إدارة ذات رؤيــة ثاقبــه يف توجيــه ومتابعــة 

واهتمــام مــن صاحــب الســمو امللكــي األمــري عبدالعزيــز بــن طــالل، رئيــس جملــس األمنــاء.

وفريــق  األمنــاء،  جملــس  رئيــس  نائــب  ســعود،  بنــت  ُســرى  األمــرية  الســمو  وصاحبــة 

التــي  عــاب  الصِّ ويُذلّــل  “أحياهــا”  برؤيــة  يؤمــن  ومعطــاء  ومتعــاون  ُمبــاِدر  عمــل 

يف تطبيــق معايــري   %99.33 تعــرض مســريه ، حصلــت مؤسســة أحياهــا علــى درجــة 

ــي.  ــري ربح ــاع الغ ــة القط ــي لتنمي ــز الوطن ــن املرك ــام 2021 م م ــات لع ــة املؤسس  حوكم

ما يجعلنا أكر حرصً على التميز و االستمرار يف العطاء .

مشــاعــل بنــت فيــصــل الــرشيــد
املدير التنفيذي ملؤسسة » أحياها اإلنسانية «

لإلجناز شاهد .. وللعمل أثر.

12
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عضو جملس األمناء عضو جملس األمناء 
واملشرف املايلواملشرف املايل

قبــل مــا يزيــد علــى 10 أعــوام بــدأ صاحــب الســمو امللكــي األمــري عبدالعزيــز بــن طــالل عقيلتــه 

صاحبــة الســمو األمــرية ُســرى بنــت ســعود، أنشــطتهم اإلنســانية يف الواليــات املتحــدة إبــان 

دراســة األمــرية ُســرى يف اجلامعــة األمريكيــة AU،  وعمــل األمــري عبدالعزيــز ضمــن اجمللس 

االستشــاري يف اجمللــس الوطنــي األمريكــي للعالقــات األمريكيــة ـ العربيــة، إذ تــوارث االثنــان 

هــذا الشــغف مــن ثقافتهــا اإلســالمية والعربيــة األصيلــة وأســرتهم الكرميــة. 

تنــوع عمــل اإلثنــني بــني بنــوك الطعــام ومــدارس األطفــال احملرومــني وزيــارة مرضــى 

الســرطان الســعوديني واألجانــب، ودعــم الطــالب املبتعثــني الســعوديني ومشــاريعهم 

وحتــى حفــالت تخرجهــم يف لفتــات إنســانية مازالــت مزروعــة يف أنفــس خريجــني كــر عــادوا 

ــة. ــات اجلميل ــوم والذكري إىل الوطــن بكثــري مــن العل

إن ســر “أحياهــا” ببســاطة ميكــن يف حتويــل عبدالعزيــز وُســرى شــغفها وتكريــس “احليــاة” 

لعمــل اخلــري وإســعاد النــاس وحتويــل اجلهــود إىل عمــل منظماتــي  عــرب مؤسســة وطنيــة 

ــا  ــم األهــم صــدق النواي ــة، ث ــة يف الغرب ــا طويل ــون إليهــا خرباتهــم التــي حصــدوا أعواًم ينقل

وإخالصهــا بــأن يكــون عمــًلا إنســانًيا مصروًفــا لوجــه اهلل ثــم خدمة النــاس باالبتــكار والعمل 

املهنــي وفــق حوكمــة ومؤشــرات أداء نــرى نتيجتهــا اليــوم يف تقييم املركــز الوطني لتنمية 

القطــاع غــري الربحــي، إذ حصــد “أحياهــا” بــكل فخــر نســبة 99.33%  يف معايــري االلتــزام 

واالمتثــال والتقييــم الكامــل لألخــذ  باحلوكمــة قــولًا وفعــًلا.

ــرى  ــز واألمــرية ُس ــدت “أحياهــا” قبــل ســتة أعــوام بعــد عــام مــن عــودة األمــري عبدالعزي ول

للوطــن، وأخــذوا ينشــرون علــى امتــداد خارطــة بالدنــا الكبــرية منوذًجــا تنمويـًـا إنســانًيا مــن 

حــدود طربجــل وحتــى شــواطئ جــازان أســعدوا بيوتًــا ومســحوا أدمًعــا واألهــم صنعــوا 

ــر الســنوي.  منوذًجــا تنمويًــا يشــهد بــه حمتــوى هــذا التقري

ّسر “أحياها”

هادي بن حسن الفقيه 
عضو جملس األمناء و املشرف املايل 



مؤسســـــــــة  مؤسســـــــــة عـــــــن  عـــــــن 
عبدالعزيـــز بـــن طالل عبدالعزيـــز بـــن طالل 
ـــعود  ـــت س ـــرى بن ـــعود وُس ـــت س ـــرى بن وُس
ــانية  ــة اإلنسـ ــانية للتنميـ ــة اإلنسـ للتنميـ

- أحياها -- أحياها -
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الشريك القانوينالشريك القانوين
لعام لعام 20222022مم



رسالتنـــــارسالتنـــــا

رؤيتنـــــــارؤيتنـــــــا

قيمنــــــاقيمنــــــا

16



فئـــــاتفئـــــات
املنـــــحاملنـــــح

17

تُرّكز مؤسسة أحياها اإلنسانية على املنح االسراتيجي الذي 
يستهدف املرأة والطفل واألسرة، إلحداث األثر التنموي فيها 

مبتابعته وقياسه، ويحظى بالنسبة األكرب يف املنح واجلهد 
 واالهتمام. 

وأّما عن املنح املتنّوع فهو يستهدف اإلسهام يف قضايا متنوعة، 
متثل احتياج وأولوية جمتمعية.



املنـــــحاملنـــــح
املركـــزاملركـــز

املنـــــحاملنـــــح
املتنوعاملتنوع

األســرةاألســرةالطفــلالطفــلاملــرأةاملــرأة
- تعزيز دور األم يف

    تنمية األسرة.
- متكني القيادات

    النسائية.

اإلسهــام يف تنميــة 
املهـارات العقليـة 
والقــيمية للطفل.

اإلسهــام يف متكني 
وتـوعيــة األســـر.
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عدد املستفيدين
723430

282053

عدد الشراكات

عدد املتطوعنيعدد املشاريعالتنوع اجلغرايف

19



الريــــــــــــــــــــــــاض 
الشرقيــــــــــــــــــــة 
مكــــة املكرمــة 
جــــــــــــــــــــــــــــازان 
القصيـــــــــــــــــــــم 
املدينة املنورة 
عــــــــــــرعــــــــــــــــــر 
جنــــــــــــــــــــــــــــران 
اجلــــــــــــــــــــــــوف 
تبـــــــــــــــــــــــــــــوك 
الطائـــــــــــــــــــــف 
جــــــــــــــــــــــــــــدة 
رمــــــــــــــــــــــــــاح 
املــــزاحميـــــــة 
الــــدمـــــــــــــــــام 
اخلفجـــــــــــــــي 
قريــــة حجــــــــر

الباحــــــــــــــــــــــة 
الزلفـــــــــــــــــــــي 
حائــــــــــــــــــــــــل 
ينبــــــــــــــــــــــــــــع
بيــــشــــــــــــــــــــة
بحــــــــــــــــــــــــــــرة
خميس مشيط
رابــــــــــــــــــــــــــــــغ 
حفــــر الباطــن 
الــــدار البيضــــاء
األحــــســــــــــــــاء
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املنــحاملنــح
املركزاملركز

60%60%



رياديات أحياها
اإلسعافات النفسية األولية

مصنع بصمة وطن 
أحياها تهتم

الرياحني
عيديات أحياها

بأيادي سعودية حرفية
احلضانة املنزلية كنف

يومنا غري
مبادرة اإلنقاذ

برنامج اليوم األول
اليوم العاملي للطفل

خبزك علينا

22



الفكــــرةالفكــــرة

رياديـــــــاترياديـــــــات
أحيـــاهاأحيـــاها

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
10305

عدد احلاضنات
املقدمة

23

جـــاءت فكرة تنفيـــذ برامـــج التنميـــة والتطويـــر لتأهيل زوجـــات وبنات 
الســـجناء التابـــع للجنـــة الوطنيـــة لرعايـــة الســـجناء واملفـــرج عنهـــم 
وأســـرهم “تراحـــم“ من منطلـــق االهتمام بتمكني املـــرأة وصناعتها 
كرائـــدة أعمال يف خمتلف اجملاالت التي تضمن لها مســـتقبل مهني، 

بتنفيذ شـــركة رياديـــات احملدودة.



 مكة املكرمة
 املدينة املنورة 

 الطائف 
 تبوك 

 احلدود الشمالية 
 القصيم 
 الشرقية

 عرعر
 جنران 
 اجلوف 

 جازان
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 مكة املكرمة
 املدينة املنورة 

 الطائف 
 تبوك 

 احلدود الشمالية 
 القصيم 
 الشرقية

 عرعر
 جنران 
 اجلوف 

 جازان

الفكــــرةالفكــــرة

اإلسعافات اإلسعافات 
النفسية األوليةالنفسية األولية

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
31608110

الساعات التدريبيةعدد الربامج

25

التدريـــب على خطـــوات علميـــة وعملية لإلســـعافات النفســـية األولية 
لألمـــراض واالضطرابـــات النفســـية توازي اإلســـعافات األوليـــة لإلصابات 
اجلســـدية ويتم التدريب عليها ليتســـنى للجميع تقدمي املســـاعدة يف 

لها. حال احلاجـــة 
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 مكة املكرمة
 املدينة املنورة 

 جدة 
 الرياض 

 دار البيضاء 
 رماح 

 املزاحمية
 الدمام



الفكــــرةالفكــــرة
مصنـــع إلنتاج الـــزي املوحد  واملالبـــس العســـكرية يف منطقة جازان 
من خـــالل النســـاء والرجـــال املفرج عنهـــم ويقدم املصنـــع خدماته 
يف جمـــال صناعـــة األلبســـة املهنيـــة لقطاعـــات خمتلفـــة يف اململكة 
العربية الســـعودية بالتعاون مع شـــركة أرامكو الســـعودية وجمعية 

األنامـــل املبدعة. 

مصنــعمصنــع
بـصمــــــةبـصمــــــة

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
5001

عدد الربامج
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جازان
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الفكــــرةالفكــــرة
تفعيـــاًل ليـــوم الصحة العاملـــي 7 من شـــهر أبريل مت تقـــدمي مبادرة 
أحياهـــا تهتم والتي تســـتهدف توعية اجملتمـــع و إدراكهم باخملاطر 
الصحيـــة والوعي الصحي حـــول األمـــراض املزمنة وكيفيـــة التعامل 
معها، وســـعًيا  لرفع مســـتوى الوعي لديهم حـــول األمراض املزمنة 
واألعـــراض وكيفيـــة الوقايـــة وأهمية الفحـــص املبكـــر للوقاية واحلد 

من املضاعفات لألســـر يف منطقـــة طربجل.

أحياهاأحياها
تهتــــــــمتهتــــــــم

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
4200808

عدد األطباءعدد الربامج
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طربجل

30



طربجل

الفكــــرةالفكــــرة

الرياحيــــنالرياحيــــن

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين 
األمهات

عدد املستفيدين 
األطفال

300325

04100
عدد الساعات عدد الربامج

التطوعية

31

برنامـــج تربـــوي قـــرآين يســـتهدف األطفـــال مـــن عمـــر3 اىل 5 ســـنوات 
واســـتثمار  العقيـــدة  ابجديـــات  وغـــرس  الكـــرمي  القـــران  لتعليمهـــم 
مرحلتهـــم يف الربية اإلميانيـــة الصحيحة من خـــالل حمتوى تعليمي 
مبســـط وأنشـــطة متعـــددة يتـــم تفعيله من قبـــل األســـرة مبتابعة 

متخصصات. تربويـــات 
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 جدة 
 الرياض 

 مكة املكرمة 
 املدينة املنورة 

 الباحة 
 الشرقية

 الزلفي 
 الطائف 

 القصيم 
 حائل
 ينبع 

 بيشة 
 بحرة 
 تبوك 

 جازان 
 خميس مشيط 

 قرية حجر
 حمافظة اخلفجي

 جنران



الفكــــرةالفكــــرة
إدخال الفرح والســـرور على املرضـــى املنومني واملراجعني يف مدينة 
امللك ســـعود الطبية مبناســـبة عيد الفطر املبـــارك  من خالل تقدمي 
500 هديـــة لألطفال والنســـاء وأيضً الرجال ملشـــاركتهم فرحة العيد و 

بث روح الراحم والتكافل بني املســـلمني.

عيدياتعيديات
أحيـــاهاأحيـــاها

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
5000131

عدد املتطوعنيعدد الربامج
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الرياض



الرياض

بأيادي سعودية بأيادي سعودية 
حرفيةحرفية

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
9006

عدد الربامج

35

الفكــــرةالفكــــرة
تســـعى مبـــادرة بأيدي ســـعودية حرفية إىل متكني املرأة واألســـر من 
االنتقـــال من دائـــرة الرعايـــة اىل دائرة اإلنتـــاج، وذلك من خـــالل تقدمي 
برامـــج نوعيـــة قائمة علـــى احتيـــاج الســـوق والفئات املســـتهدفة يف 
حمافظـــة رابـــغ حيث ترتكز على ابعـــاد تنموية حتقق أهـــداف املبادرة 
مـــن حيـــث املالئمـــة واالســـتدامة التـــي تضمـــن بنـــاء قـــدرات الفئات 

املســـتهدفة للحصـــول على فـــرص العمل.
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حمافظة رابغ



حمافظة رابغ

الفكــــرةالفكــــرة
املســاهمة فــي بنــاء قــدرات وطنيــة نســائية والعمــل علــى متكينهــا 
فــي جمــال احلاضنات املنزلية وتفعيــل دورهــا املهنــي واجملتمعــي 
مـــن خالل: تدريـــب وتطوير مهارات مســـؤولة احلاضنـــة املنزلية وفق 

أفضل املمارســـات والعمل على تأهيلها لســـوق العمل.

احلضانة احلضانة 
املنزليةاملنزلية

- كنف -- كنف -

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
2501

عدد الربامج
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حفر الباطن



حفر الباطن

الفكــــرةالفكــــرة
إقامـــة مبـــادرة إنســـانية لتقدمي الدعـــم املادي و النفســـي من خالل 
التواجـــد بني أطفـــال دار الضيافـــة االجتماعية بالرياض ومشـــاركتهم 
الشـــعور وتقـــدمي الهدايا، بهـــدف تقويـــة الرابط بني أفـــراد اجملتمع 
وتعزيز املســـؤولية االجتماعيـــة لألفراد واملنظمات مـــع حث النفس 
علـــى التكافـــل االجتماعـــي، وتعمـــل أحياها اإلنســـانية علـــى حتقيق 
احتياجـــات املركز األساســـية وحتديد خطة تشـــغيلية لربنامـــج زيارات 

تطوعيـــة ملـــدة عام والتكفـــل براتـــب حاضنة ملدة ســـنة واحدة.

يومنا غرييومنا غري

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
080104

عدد املتطوعنيعدد الربامج
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الرياض



الرياض

الفكــــرةالفكــــرة

مبادرة مبادرة 
اإلنقاذاإلنقاذ

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
4001100

عدد ساعات عدد الربامج
التدريب

41

اكتســـاب الشـــباب مهـــارات الســـباحة والغـــوص واالســـعافات األوليـــة 
للحصول على الوظائف املناسبة والتطوع يف جمال االنقاذ  يف منطقة 
جازان بالشـــراكة مـــع جمعية روافد جـــازان التطوعيـــة وبالتعاون مع 
الهيئـــة امللكيـــة باجلبيل و ينبع ، ومـــن خالل تدريب الشـــباب النهائية 

يف جـــزر فرســـان كما مت تصويـــر فيديو نهائي  لليـــوم الوطني .
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جازان



جازان

الفكــــرةالفكــــرة
يهـــدف برنامج اليـــوم األول تعرف طلبـــة املرحلة الثانويـــة  على تاريخ 
سوق العمل الســـعودي، ومســـتقبله وفرصه، عرب الرحالت التعليمية 
التفاعلية ، و اكتشـــاف خيارات مهنية للمســـتقبل، مالئمٍة وملهمة، 
مـــن خالل الرحـــالت التعليمية التفاعليـــة، واملعســـكر التدريبي ويوم 
احملـــاكاة املهنية، واجللســـات النقاشـــية، واتخـــاذ قراراٍت مدروســـة 
ملســـرية الطالـــب اجلامعية، تتوافق مع مســـاره املهنـــي، من خالل 

املعســـكر التدريبي، والندوات اإلرشـــادية، وجلســـة اإلرشاد املهني.

برنامــــــجبرنامــــــج
اليوم األولاليوم األول

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
0101

عدد الربامج
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الرياض
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الرياض

الفكــــرةالفكــــرة
تفعيل اليوم العاملي للطفل  “20 نوفمرب”

 بإقامة انشـــطة ترفيهيـــة بالتعاون مع مستشـــفى احلرس الوطني 
بالريـــاض وتنفيـــذ جمعيـــة بنيـــان اخلرييـــة مـــن خـــالل تقـــدمي أركان 

متنوعـــة لألطفـــال املراجعـــني والزوار. 

اليوم العاملي اليوم العاملي 
للطفلللطفل

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
2000112

عدد املتطوعنيعدد الربامج
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الرياض
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الرياض

الفكــــرةالفكــــرة
هـــو مـــن أحـــد صـــور التكافـــل االجتماعـــي ومســـاعدة الغـــري يف أهـــم 
اجلوانـــب وهـــي توفري أبســـط احتياجاتهم مـــن خالل تقـــدمي الطعام 
لألســـر املتعففة واحملتاجة من خالل نشـــر رســـالة لكافة اجملتمع 
من خـــالل إطالق مبـــادرة تبدأ من أحياها اإلنســـانية باختيـــار ٤ خمابز 
يف أكـــر املناطق التي تســـكنها لألســـر ذوي الدخل احملـــدود وتقدمي 
عـــدد ١٠٠٠ من كل خمبز جمانـــً لتكون بداية إلشـــراك اجملتمع بتنفيذ 

مثل هـــذه املبـــادرات التي تعـــود باملنفعة علـــى اجملتمع.

خبــــزكخبــــزك
علـــــيناعلـــــينا

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
40003

عدد املتطوعني
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الرياض



الرياض

املنــحاملنــح
املتنــوعاملتنــوع

40%



الرحالت التنموية - جازان -
الرحالت التنموية -  األحساء -

الرحالت التنموية - الباحة -
عيد الغالني
يوم الرجل
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الفكــــرةالفكــــرة

الرحالت التنمويةالرحالت التنموية
- األحساء - - األحساء - 

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
200105

عدد أيام الرحلةعدد الربامج

ُصممـــت هذه الرحلـــة للتعرف علـــى التنمية و الوطن، مـــن خالل غمر 
جتربة اإلنســـان فيهـــا، فوقع االختيـــار على منطقة األحســـاء كوجهة 
أوىل ملثـــل هـــذه الرحـــالت؛ التي ســـاهمت على متتع حواســـنا و حركت 
مشـــاعرنا وأثـــرت علـــى ردود أفعالنـــا جتـــاه األرض واألنســـان، حتقيقً 

لقيـــم التعاطف و األنســـنة واملؤازرة والعطـــاء بوعي.

51



األحساء
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األحساء

الفكــــرةالفكــــرة
جـــاءت فكرة رحلـــة الباحـــة للتعريف عـــن مـــزارع النب، وإعطـــاء جتربة 
ماتعـــة مـــن خالل زيـــارة غاباتها الفســـيحة مـــرورًا بأهميـــة التفّكر يف 
قيمة اإلنســـان عندما يعمل لينتج، وانتهاًء أن يستشـــعر مدى أهمية 

االرتبـــاط بني الكـــون والفرد.

الرحــــــــالت الرحــــــــالت 
التنمــــويةالتنمــــوية

- الباحة - - الباحة - 

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
300104

عدد أيام الرحلةعدد الربامج
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الباحة
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الباحة

الفكــــرةالفكــــرة
رحلة ســـياحية مليئـــة بتفاصيل التنّوع الراثي والثقـــايف، وللتعرف عن 
املعـــامل واآلثـــار  يف منطقـــة جازان للتأمـــل يف أعجوبـــة الطبيعة التي 

متتد مـــن اجلبال وحتـــى األودية.

الرحــــــــــالت الرحــــــــــالت 
التنمويــــــةالتنمويــــــة
- جــازان -- جــازان -

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
2004

عدد أيام الرحلة
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جازان

الفكــــرةالفكــــرة
تلقـــى فئة املســـنني اهتمامـــً بالغً لـــدى اجملتمع الســـعودي، وما 
يختـــص بـــه اجملتمع مـــن قيـــم وعـــادات وتقاليـــد جتعل املســـنني 
يف  موقـــع التقديـــر واالهتمـــام والرعايـــة وذلـــك بتقـــدمي مبـــادرة عيد 
الغالـــني يف ديوانيـــة الغالـــني يف ظهـــرة لنب يف مدينـــة الريـــاض، الثالث 
مـــن أيـــام عيد الفطـــر املبارك مـــن خالل تقـــدمي فعالية لكبار الســـن 
من مســـتفيدي أمانـــة منطقة الرياض من خالل نشـــاطات تتناســـب 
مع الفئة املســـتهدفة بالشـــراكة مـــع أمانة منطقـــة الرياض وفريق 

التطوعي. برويـــن 

عيــــدعيــــد
الغاليـــنالغاليـــن

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
600160

عدد الهداياعدد الربامج
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الرياض
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الرياض

الفكــــرةالفكــــرة

اليوم العاملي اليوم العاملي 
للرجلللرجل

اخملرجــــاتاخملرجــــات

عدد املستفيدين
90001

عدد الربامج

كوننـــا نهدف يف أحياها اإلنســـانية إىل حتســـني حيـــاة اجملتمع بجميع 
أشـــكاله فمن هذا املنطلق نوّد أن نعـــزز أهمية اليوم العاملي للرجل 
الـــذي ميثل فرصـــة لتقدير الرجال عامـــًة من آباء وأخـــوة وأزواج وأبناء 
وتســـليط الضـــوء على الدور اإليجابـــي الذي يقومون ِبه ملســـاهمتهم 
يف احليـــاة وإبراز دورهـــم الفّعال من خـــالل التعاون مـــع 4 مقاهي يف 
مدينـــة الريـــاض وتقدمي قهـــوة جمانية مـــع بطاقة تهنئة مبناســـبة 

. اليوم  هذا 
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الرياض



الرياض

االتفاقياتاالتفاقيات
لعام لعام 20222022مم



جمعيـــــــة روافـــــد جـــازان التطوعيـــةجمعيـــــــة روافـــــد جـــازان التطوعيـــة

بنــــك التنميــــة االجتماعيــــةبنــــك التنميــــة االجتماعيــــة

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفّرج عنهم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفّرج عنهم 
وأسرهم - تراحم -وأسرهم - تراحم -

األهدافاألهداف

األهدافاألهداف

األهدافاألهداف

- فتح آفاق علمية وعملية جديدة.
- تيسري سبل التعليم وذلك بتدريب وتطوير 

الكوادر الوطنية.

- تقدمي برامج التمكني ألمهات وزوجات السجناء.                               
- حتديد املسار املناسب لكل مشركة حسب

    قدراتها ومهاراتها.

- تقدمي برامج التمكني ألمهات وزوجات السجناء.
- قياس قدرات ومهارات املشركات لتحديد الورش

    األنسب لكل مشركة.

مشروع “ إنقاذ”

مشروع “األم املثالية”

- مشروع “رياديات أحياها” 
- مشروع “األم املثالية” 

اخملرجاتاخملرجات

اخملرجاتاخملرجات

اخملرجاتاخملرجات
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وارف املعــرفـــــةوارف املعــرفـــــة

املــوارد البشريــة والتنميــة االجتماعيــةاملــوارد البشريــة والتنميــة االجتماعيــة

األهدافاألهداف

األهدافاألهداف

- حتقيق أهداف تنموية منشودة يف القطاع 
التعليمي مبا يتوافق مع مستهدفات رؤية 

السعودية ٢٠٣٠ م.                                  
- تنفيذ املبادرات التعليمية واجملتمعية التي 

تهدف إىل حتقيق الزيادة النوعية ملساهمة 
القطاع الغري ربحي.

- تعزيز التعاون املشرك بني أطراف الشراكة
    بخدمة تفعيل األنشطة املشركة يف
    منطقة الرياض.                                      
- تنفيذ الربامج اجملتمعية على الفئات

   املستهدفة لتحقيق التنمية املستدامة.

- برنامج متكني القيادات النسائية.
- دعم مهارات احلياة للعمل لدى الشباب. 

- مشروع تأهيل العاملني مع الشباب يف
   العمل التنموي. 

“يومنا غري”

اخملرجاتاخملرجات

اخملرجاتاخملرجات
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اللجنة النسائية للتنمية االجتماعية - أمارة اللجنة النسائية للتنمية االجتماعية - أمارة 
منطقة الرياض -منطقة الرياض -

األهدافاألهداف
تعزيز مبادئ املسؤولية االجتماعية وتقدمي 

خدمات تنموية اجتماعية لسد حاجات 
ومتطلبات األُسر احملتاجة مبنطقة الرياض 

واحملافظات واملراكز التابعة لها.

“مناء ومتكني”
الذي يندرج حتته عدة مشاريع: 

- دعم الصحة النفسية البدنية لألسر
    املستحقة.       

- حمو األمية الرقمية لكبار السن.                       
- تنمية ومتكني األسر املستحقة

    باحملافظات.          

اخملرجاتاخملرجات



حصادحصاد
األثـــــراألثـــــر



عطاءات جازان اجملتمعيةعطاءات جازان اجملتمعية

يوم الطفل العاملييوم الطفل العاملي برنامج اليوم األولبرنامج اليوم األول

اليوم العاملي للتطوعاليوم العاملي للتطوع

قّدمـــت أرامكـــو الســـعودية درًعـــا ميّثـــل وافـــر 
بـــن  عبدالعزيـــز  ملؤسســـة  والتقديـــر  الشـــكر 
طـــالل وُســـرى بنـــت ســـعود للتنميـــة اإلنســـانية  
-أحياهـــا- نظـــري تقـــدمي الدعـــم والتعـــاون مع 
شـــركة أرامكو الســـعودية وبتقدمي كل ما يلزم 
جلمعيـــة األنامـــل املبدعـــة يف مصنـــع “بصمة”  
للـــزي العســـكري واملوّحد  وهي إحـــدى مبادرات 
أرامكـــو الســـعودية للمواطنة مبنطقـــة جازان.

مت تكـــرمي مؤسســـة عبدالعزيز بن طالل وُســـرى 
بنـــت ســـعود للتنميـــة اإلنســـانية -أحياها- من 
قبـــل إدارة اخلدمـــة االجتماعيـــة يف مستشـــفى 
بـــوزارة  لألطفـــال  التخصصـــي  عبـــداهلل  امللـــك 
احلـــرس الوطنـــي وذلك نظري جهود املؤسســـة 

يف مشـــاركتها “يـــوم الطفـــل العاملي”.

قّدمت مؤسسة حممد بن سلمان “مسك” 
 إىل مؤسســـة عبدالعزيـــز بـــن طـــالل وُســـرى بنت 
ســـعود للتنميـــة اإلنســـانية -أحياهـــا- للتنمية 
اإلنســـانية درًعا ميّثل الشـــكر مبناسبة شراكتها 
يف برنامج اليوم األول الذي يلهم الشـــباب الختيار 

مســـارهم املهني.

حتـــت رعايـــة وزارة املـــوارد البشـــرية والتنميـــة 
االجتماعيـــة مت تكـــرمي مؤسســـة عبدالعزيـــز بن 
طـــالل وُســـرى بنـــت ســـعود للتنمية اإلنســـانية 

- أحياهـــا - وذلـــك بحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي 
للمؤسســـة سعادة األســـتاذة مشـــاعل الرشيد 
نظـــري املشـــاركة يف ملتقـــى التطـــوع الســـنوي 

األول.
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اليوم العاملي للتطوعاليوم العاملي للتطوع

حتت عنـــوان “ التطوع مســـؤولية وتكامل الذي 
كان مبناســـبة اليـــوم العاملـــي للتطـــوع قّدمت 
جمعيـــة روافد جـــازان التطوعيـــة درًعـــا تذكاريًا 
لســـعادة األســـتاذة نوف القصّير مدير املشاريع  
بنـــت  بـــن طـــالل وُســـرى  ملؤسســـة عبدالعزيـــز 
ســـعود للتنمية اإلنســـانية -أحياها- مبناســـبة 
زيارتها لركـــن اجلمعية يف ملتقـــى التطوع الذي 
مت تنفيـــذه من قبل فرع وزارة املوارد البشـــرية 

االجتماعية مبنطقـــة جازان. والتنميـــة 

مبادرات جمتمعية متنوعةمبادرات جمتمعية متنوعة

قـــّدم مؤســـس ورئيـــس فريق برويـــن التطوعي 
املستشـــار فيصل عبداهلل الشـــمري درًعا ميّثل 
بـــن  الشـــكر والتقديـــر إىل مؤسســـة عبدالعزيـــز 
طـــالل وُســـرى بنـــت سعــــود للتنمية اإلنسانيــــة  
- أحياهـــا- وجـــاء ذلك الشـــكر نظـــري الدعم الذي 

املؤسســـة. قدمته 

 مبادرات جمتمعية تنموية مبادرات جمتمعية تنموية

مت تكـــرمي مؤسســـة عبدالعزيز بن طالل وُســـرى 
بنت سعود للتنمية اإلنسانية - أحياها- يف احلفل 
اخلتامـــي جلمعيـــة اكتفاء لتمكني األُســـر نظري 
مشـــاركة املؤسســـة للربامـــج التنمويـــة وعلى 
ذلـــك مت تقـــدمي درع الشـــكر لســـعادة األســـتاذة 
مشـــاعل الرشـــيد الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

عيد الغالنيعيد الغالني

مت تكـــرمي مؤسســـة عبدالعزيز بن طالل وُســـرى 
بنت ســـعود للتنمية االجتماعيـــة - أحياها- من 
قبل أمانـــة منطقة الرياض وجـــاء التكرمي نظري 
جهـــود املؤسســـة يف مبـــادرة “عيـــد الغالـــني” 
الـــذي كانت تســـتهدف كبار الســـن ملســـتفيدين 

الرياض. منطقـــة  أمانة 
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مبادرة عيديات أحياهامبادرة عيديات أحياها

قّدمـــت اإلدارة التنفيذية يف مدينة امللك ســـعود 
الطبيـــة درًعا ميّثل الشـــكر والتقدير ملؤسســـة 
عبدالعزيز بن طالل وُســـرى بنت ســـعود للتنمية 
اإلنســـانية - أحياها-  وذلك نظري تفعيل مبادرة 
“عيديـــات أحياها” يف املستشـــفى إلدخال الفرح 

واملســـّرة على املرضى.

68



69

99.33%99.33% إجناٌز ومسؤولية إجناٌز ومسؤولية

نتيجة تقييم نتيجة تقييم 
احلوكمة احلوكمة 

بكثـــري مـــن االمتنـــان واملســـؤولية تلقـــت مؤسســـة عبدالعزيـــز بـــن 
طالل وُســـرى بنت ســـعود “أحياهـــا للتنمية اإلنســـانية”، تقييم املركز 
الوطني لتنمية القطاع غري الربحي، إذ حصلت املؤسســـة على نســـبة 
99.33% مـــن نواحـــي معايري االلتـــزام واالمتثـــال والتقييـــم الكامل 
ملدى العمل باحلوكمة، وهو ما يرجم التزامنا بأساســـنا املؤسســـي 
وقيمنـــا املهنيـــة ورؤيتنا التـــي تعزز اإلضافـــة اجملتمعيـــة والتنمية 
حتـــت مظلـــة تنظيمية مرنـــة ومتطورة، كمـــا نؤكـــد جميًعا جملس 
أمنـــاء وفريق تنفيـــذي ومتطوعـــون أن هذا التقييم بقـــدر ما يعكس 
تقـــدم املؤسســـة إال أنـــه يف الوقت ذاتـــه يضاعف حرصنـــا على املضي 
ُقدًمـــا بذات النهـــج، بل ويزيد شـــغفنا على أن نقـــدم املزيد للمجتمع 

مواصلة لرســـالتنا الوطنية اإلنســـانية الســـامية.



الشراكــاتالشراكــات



الشراكــاتالشراكــات
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