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»إن المرأة هي مصدر التطور ألي مجتمع، فمن غ�ي نساء ممكنات 
يصعب إصالح المجتمعات؛ حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن 
ي قيادة 

مربيات األجيال. وقد أثبتت ع�ب التاريــــخ دورها البارز والفعال �ف
التغ�ي وصنع القرار«.

»أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء .

اليوم؛ ما زالت المرأة السعودية لم تحصل عىل حقوقها كاملة، هناك حقوق 
 ،

ً
 طوياًل جدا

ً
ي اإلسالم ما زالت ال تملكها، لقد قطعنا شوطا

منصوص عليها �ف
.» 

ً
ي شوط أقرص إال أنه مهم جدا

وب�ق

34

 خادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل

صاحب السمو امللكي
 األمري محمد بن سلمان آل سعود

حفظه اهلل



صاحب السمو الملكي 
األم�ي فيصل بن سلمان آل سعود

أم�ي منطقة المدينة المنورة

صاحب السمو الملكي 
األم�ي سعود بن خالد الفيصل

نائب أم�ي منطقة المدينة المنورة
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 فيه كما يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، نحمده سبحانه وتعاىل ونشكره، ونصىلي ونسلم عىل 
ً
 مباركا

ً
ًا طيبا الحمد هلل – حمدًا كث�ي

ن ...  الهادي البش�ي سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمع�ي
 وبعد ...

ي جمعيتنا أننا تخطينا أزمة كورونا وأستمر العمل ليل نهار عىل تحقيق رؤية الجمعية »أمراه متمكنة لمجتمع 
 �ن

ً
فا بفضل هللا يكفينا �ش

ن باكتشاف  ة إىل التمك�ي ي تحويل المستفيدة من الرعاية المبا�ش
ي التنمية يكمن �ن

ي �ن
حضاري تنموي » ونحن نؤمن أن النجاح الحقي�ق

 قدراتها الذاتية وتغي�ي مفاهيمها وتعويدها عىل اإلنتاج ال عىل الضمان والرفادة.
ي إطار رؤية 2030 

ز لكم ما قدمناه �ن ن أيديكم اليوم هذا التقرير لنسلط الضوء عىل طيبة وخدماتها خالل عام 2021، ون�ب لذلك نضع ب�ي
وأهداف التنمية المستدامة، فقد حرصنا خالل هذا العام عىل القيام بخطوات مدروسة وموازية ومتوافقة مع التنمية المستدامة ورؤية 

كاء النجاح من  ة المباركة من اإلنجاز والعطاء شكرًا ل�ش ي هذه المس�ي
ن ومساندين لنا �ن وذلك لم يكن ليتم لوال هللا ثم وجودكم كداعم�ي

ي تحقيق تطلعات وأهداف الجمعية.
 جهات حكومية وخاصة ومانحة لكونهم ساهموا �ن

 وهللا الموفق

 ورده بنت مستور الحازمي

رئيسة لجنة
اكات والعالقات   ال�ش

العامة



ي العطاء
تنا �ف مس�ي

 مــن رؤيــة المملكــة العربيــة 
ً
ي الخدمــة المجتمعيــة ؛ وانطالقــا

ن الكامــل للمــرأة للمشــاركة �ن ي ظــل التمكــ�ي
�ن

النســائية للتنميــة االجتماعيــة إىل خلــق بيئــة  الســعودية 2030؛ نســى نحــن منســوبات جمعيــة طيبــة 
للتطــور   

ً
مواكبــة  ، االجتماعيــة  للخدمــات  القديــم  النمــط  وتغيــ�ي  مســتدام  اقتصــاد  نحــو  بنــاءة  جاذبــة 

وقيمنا،وطامحــات  وديننــا  أعيننــا  ن  بــ�ي واعية،أخــذات  شــابة  قيــادة  ظــل  ي 
�ن المملكــة  تشــهده  الــذي 

. المســتفيدات  لخدمــة  الجمعيــة  تقدمهــا  ي  الــ�ق امــج  ال�ب خــالل  مــن  ألجيالنــا  ق  مــ�ش لبناءمســتقبل 

من العطاء
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ي العطــاء
قدوتنــا �ف

تأســس هــذا الــرصح عــىل أيــدي ســيدات

 المدينــة المنــورة

زينات ابراهيم
حسوبة

حنان 
ي
داغستا�ف عالية 

عبدالعزيز
الدخيل

نوف خالد
تركي

ناجية هاشم
خليفة فاطمة سالم

الدغي�ث

حياة مقصود
خان

سلىم صالح 
ي الزغي�ب

حصة 
السديري

عائشة محمد 
الظاهري

عزة عيدان
ي

القا�ف
وداد حسن

خليفة

اعتدال يح�ي
عبده

بدرية رشيد
الدغي�ث

ثناء 
درويش

نور حسن 
ي
اسكندرا�ف
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ي الجمعية العمومية
عضواتنا �ف

لعام 2021م
ي الجمعيــة العموميــة الرجــاء مســح رمــز االســتجابة 

لإلطــالع عــىل كشــف أســماء العضــوات �ف
: ــع »الباركــود« التــالي ـ ـ ـ ال�يـ

ي الشــكر والتقديــر 
مــن هــذا المنــ�ب نشــكر جميــع عضواتنــا الغاليــات ونهديهــم أطيــب التحيــات و أصــدق معــا�ن

أركان  االجتماعية،فأنتــم  للتنميــة  النســائية  مــع جمعيتهــم جمعيــة طيبــة  الجــادة  وقفتهــم  عــىل  واالمتنــان 
. ن ن واالســتمرار لمجتمعنــا النشــط والمتمــ�ي العطــاء والتمــ�ي
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ي الجمعية ؟ 
كيف نعمل �ف

 وما الذي نسىع لتحقيقه ..؟

رؤيتنا:

قيمنا:

رسالتنا:

امرأة متمكنة
لمجتمع حضاري

الشفافية تنموي
االبتكار
االبداع
الوالء 
االنتماء

ف قدرات  بناء وتمك�ي
المرأة االقتصادية 
واالجتماعية لتكون

ي 
يك فعال �ف �ش

تنمية المجتمع

15

األهداف والخارطة 
اتيجية: االس�ق

الكفاءة 
الداخلية المستفيدون

النموالمالي
 والتعلم

*تجويد االنتاج وإدارة
  فاعليته

ً
ف المرأة اقتصاديا ً*تمك�ي

واجتماعيا

ية *رفع كفاءة الموارد الب�ش

* بناء منظومة قياس
النتائج للوصول إل 
ف المؤسسي معاي�ي التم�ي

* بناء صورة ذهنية

* تنمية مصادر الدخل

* تطبيق نظم وتقنيات إدارية 
ذكية اكات ايجابية * بناء �ش

وفاعلة

* بناء بيئة محفزة للعمل

ف  * استقطاب المتطوع�ي
تهم

ً
ي مبادرا

وتب�ف

* تعزيز االستدامة
 المالية
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توافق أهداف الجمعية مع أهداف التنمية 
المستدامة وأهداف رؤية 2030م

. ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
ف المرأة اقتصاديا تمك�ي

تنمية موارد الجمعية وتوسيع استثماراتها وتعزيز 
استدامتها المالية.

ف النساء.   تمك�ي

توف�ي فرص عمل الئقة ونمو 
االقتصاد.

ي سوق العمل 
رفع نسبة مشاركة المرأة �ف

من 22% إل %30.

ي إجمالي 
رفع مساهمة القطاع الغ�ي ربحي �ف

اإلنتاج المحىلي من أقل من 1% إل %5.

أهداف الرؤيةأهداف التنمية المستدامة أهداف الجمعية
17

مساعدة المرأة المحتاجة وتخفيف 
معاناتها.

تقديم الدراسات والبحوث 
واالستشارات االجتماعية.

اكات المجتمعية لدعم  تعزيز ال�ش
تنمية المرأة.

القضاء عىل الفقر وتخفيض معدل 
البطالة ورفع نسبة مدخرات 

األ�.

حياة كريمة وصحة جيدة.

إنشاء المنصة الوطنية للتطوع.

تخفيض معدل البطالة
من 11,6% إل %7.

برنامج جودة الحياة.

ي 
الوصول إل 1 مليون متطوع �ف

 . ً
القطاع غ�ي الربحي سنويا
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هيكلنا التنظيىمي

ــف 
َّ
ي تتأل

 مــن شــأنه بيــان الوحــدات التنظيمّيــة الــ�ق
ّ
مــة، حيــث إن

َّ
ّ ألّي مؤّسســة، أو منظ ّ بمثابــة الهيــكل العظــىمي َ الهيــكل التنظيــىمي ُيعتــ�ب

لهــا التعليمــات، واألوامــر، والعالقــات.
َّ
ي تتخل

ــلطة الــ�ق منهــا ضمــن مســتويات هرمّيــة مرتبطــة ببعضهــا بروابــط السُّ
األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  اف  والتنســيق،واإل�ش المهــام،  ــع  ـ ـ ـ األنشــطة كتورزيـ توجيــه  بتحديــد كيفّيــة   ّ التنظيــىمي الهيــكل  ويقــوم 
ي العديــد مــن الطــرق المختلفــة وذلــك باالعتمــاد عــىل أهدافهــا، وتقــوم بنيــة المنظمــة بتحديــد 

التنظيميــة، ويمكــن هيكلــة المنظمــة �ف
، ويحــّدد مهــام  ّ ــر ذلــك عــىل العمــل التنظيــىمي مــن خــالل توفــ�ي اإلجــراءات األساســّية للتشــغيل القيــا�ي

ّ
ي تعمــل فيهــا ويؤث

الطــرق الــ�ق
األفــراد مــن حيــث المشــاركة، وصنــع القــرار .

19

الجمعية العمومية 
مجلس اإلدارة 

نائب الرئيس

ن � المجلس السكرتارية واالتصاالت أم�ي
اإلدارية

ن الصندوق اللجان المتخصصةالمدير التنفيذيأم�ي

إدارة االتصال المؤسسي

امج  إدارة ال�ب

ية  إدارة الموارد الب�ش

إدارة الجودةوالتطوير

اإلدارة المالية اإلعالم والفعاليات

برنامج حاضنة األعمال

ن شؤون الموظف�ي

الجودة وقياس األداء

تنمية الموارد المالية اكات  ال�ش

امج اإلجتماعية ال�ب

التدريب

اإلسكان التنموي

ي الدعم الف�ن

التطوع

األرشفة

المحاسبة

المستودعات

التخطيط للمشاريــــع

اكات لجنة ال�ش

لجنة المبادرات 
والمشاريــــع

لجنة الحوكمة 
والجودة 

لجنة االستثمار
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برنامج األمان األ�ي

وا بالخ�ي برنامج أب�ش

برنامج عاون

برنامج فزعتكم

ي الحد من العنف وااليذاء ضد المرأة والطفل والتقليل من اآلثار السلبية 
المساهمة الفعالة �ن

الناتجة عن العنف. 

ي إفطار 
ي تسمح لهم بالمساهمة �ن جملة من المشاريــــع تسى إلسعاد األ� المستفيدة من الجمعية ال�ق

ي كسوة العيد و توف�ي األضاحي لهم. ي برنام�ب
ن و إدخال فرحة العيد عليهم  �ن الصائم�ي

برنامج شهري يسى لتحقيق كفاية األ� المستفيدة من الجمعية المحتاجة ومحدودة الدخل ح�ق 
تتمكن من عيش حياة كريمة مطمئنة .

ي تحتاج إىل مساعدة عاجلة ومتابعتها ح�ق تصل إىل مرحلة األمان واإلستقرار. إغاثة الحاالت الطارئة ال�ق

المجال الرعوي

21

المجال التنموي

ي
برنامج مك�ف

برنامج أنامل حرفية

برنامج العطاء الذكي

ن المستفيدات وأبنائهن بإعطائهم دورات إلكمال رحلتهم التعليمة . تمك�ي

ي خوضهم سوق العمل 
ي تسهم �ن ن المستفيدات من برنامج الحرف اليدوية ال�ق نامج إىل تمك�ي يسى ال�ب

والمنافسة التجارية، و رفع المستوى االقتصادي لأل� المنتجة من خالل تشجيعهم عىل العمل الحر من 
ن ونقليهن من حالة اإلحتياج إىل اإلنتاج . ي بالتدريب والتأهيل و التمك�ي

خالل برنامج االنتاج الحر�ن

ة والناشئة ودعم األ� المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية عن  برنامج يدعم المشاريــــع الصغ�ي
طريق إقراض المستفيدة قرض مي� بدون فوائد بأقساط مي�ة.
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ي 
برامجنا �ف

صناعة األثر

ي كافة المجاالت التنموية 
امج المنوعة �ف تعمل جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية  عىل العديد من ال�ب

ف المرأة  ي تمك�ي
ي تهتم �ف

ي تحقيق رؤية المملكة 2030 وال�ق
 منها �ف

ً
والرعوية ، تهتم بالجانب التننموي سعيا

ي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر و وطن طموح .
وتوسيع دائرة العمل للمرأة وتحقيق طموحاتها �ف

برنامج األمان 
األ�ي

برنامج 
فزعتكم

وا  برنامج أب�ش
بالخ�ي

برنامج أنامل 
حرفية

برنامج العطاء 
الذكي

برنامج 
ي
مك�ف

برنامج عاون
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برنامج األمان 
األ�ي

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

مستفيدة

1211 مستفيدة

53 مستفيدة

برنامج فزعتكم

وا  برنامج أب�ش
بالخ�ي

ي استفدن 
عدد المستفيدات الال�ق

من برامجنا خالل
 عام 2021م 

25

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات
59 مستفيدة

72 مستفيدة

6 مستفيدة

612 مستفيدة

برنامج أنامل
 حرفية

برنامج العطاء 
الذكي

ي
برنامج مك�ف

برنامج عاون
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قصة نجاح

شــابة مطلقة ومعنفة وأم لخمســة أبناء وال يعولنا أحد ســوى هللا، وليس لدي دخل لســد احتياجاتهم فالتحقت بجمعية 
طبيــة النســائية للتنميــة االجتماعيــة وتــم عمــل جلســات متتاليــة لتوفــ�ي األمــان األ�ي وتحقيــق االســتقرار النفــسي إل 

جانــب توفــ�ي المســاعدات العينيــة والســكن ، كمــا أمنــوا لي وظيفــة 
ي ولــدي 

ي مــدارس طبيــة الطيبــة ( التابعــة لجمعيــة طيبــة النســائية للتنميــة االجتماعيــة فأصبحــت أعيــل أ��ق
)حارســة أمــن �ف

وعي الخــاص وهلل الحمــد والمنــة . مــ�ش

28

قصة نجاح

ســيدة ســعودية مطلقــة وأعــول ثالثــة مــن األبنــاء الغــ�ي ســعوديون وليــس لــدي دخــل ســوى الضمــان االجتمــاعي والــذي ال 
ي 

ي حــ�ق لتوفــ�ي االحتياجــات األساســية مــن مــواد غذائيــة وســداد مبالــغ اإليجــار ونفقــات المواصــالت والكهربــاء الــ�ق
يكــ�ف

ي مــدارس طبيــة الطيبــة التابعــة لجمعيــة طيبــة النســائية للتنميــة 
ف وظيفــة لي �ف أتعبــت كاهــىلي ، فقــد تــم بحمــد هللا تأمــ�ي

ي .
االجتماعيــة بوظيفــة ) مســؤولة باصــات ( وبــدأت باإلعتمــاد عــىل نفــسي وإعالــة أ��ق



قصة نجاح
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قصة نجاح
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ي مقصف مدارس طيبة الطيبة( التابعة 
ي ) بائعه �ف

ابنة مستفيدة أرملة واحمل مؤهل جامىعي وتم بحمد هلل توظي�ف
 لجمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية.

ي توف�ي 
ي أعمل و أعتمد عىل نفسي �ف

ة كو�ف ي تحمل مصاريف الحياة فقد شعرت بثقة كب�ي
ي �ف

 إلعانة نفسي و والد�ق
. ي

أحتياجا�ق

، اســتدنت مبلــغ واســتأجرت شــقة ثــم قدمــت  ي
ســيدة مطلقــة لــدي أربعــة مــن األبنــاء أتيــت إل المدينــة المنــورة حيــث ال مــكان يأويــ�ف

ف وظيفة لي إلعانة نفسي  ي وتأم�ي
ي إيجاد جهة الحتوا�ئ

ي �ف
عىل جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية من خالل البحث لرغب�ق

ي جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية وأمنت لي  بالدرجة األول األمان واالستقرار النفسي كما أمنت 
ي ، فقد احتوت�ف

وأ��ق
لي وظيفة  ) مسؤولة استقبال وخدمة العمالء (

ي وتوف�ي المسكن ووسيلة التنقل والكث�ي من التسهيالت ، أصبحت 
 بالدعم العي�ف

ً
ي مقر الجمعية وقدمت لي الكث�ي من الدعم بدأ

 �ف
ي ولدت من جديد  ولدي والء للعمل وأحب أن أخدمهم  الرد 

ي بنفسي وأشعر أ�ف
ي وارتفعت ثق�ق

مستقرة نفسًيا ومعتمدة عىل ذا�ق
الجميل ومهما قدمت لهم لن أوفيهم حقهم .



استثمارات الجمعية

ي قرية أطفال طيبة: هي أحدى المشاريــــع الرائدة لجمعية طيبة , تم تأسيس القرية 
مبا�ن

عام 1399 باسم )دار السعادة للطفولة( وفق أسس ومبادئ األ�ة البديلة تحت رعاية 
ي عام 1425ـه.

صاحب السمو الملكي األم�ي مقرن بن عبدالعزيز �ن

مدارس طيبة  الطيبة: تأسست عام 1407 ـه ، يتم فيها التدريس عىل أيدي 
ات علمية ومهنية عالية, تضم المدارس جميع  معلمات سعوديات ذوي كفاءة وخ�ب

ي , متوسط , ثانوي.
المراحل من حضانة , ابتدا�ئ

31

اق البستان: فندق استثماري تابع للجمعية. فندق ا�ش

ئ عام 1421ـه يقدم  معهد طيبة الطيبة العاىلي للتدريب: هو إحدى استثمارات الجمعية أنسش
ي ويــهدف إىل النهوض  ي والمه�ن دورات تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التق�ن

امج التدريبية. واالرتقاء بالعملية التدريبية من خالل تقديم ال�ب

ي تسى الجمعية من خاللها إىل تأسيس  : هي إحدى األذرع االستثمارية ال�ق ن روضة الموهوب�ي
وبناء اإلنسان، فالعلم حجر األساس لبناء األمم, وقد تم إنشاؤها عام 1426ـه.

32



لمعرفة قوائمنا المالية لعام 
2021 م

انية  ف هي عبارة عن مجموعة من البيانات المالية الخاصة بالجهة،وتحتوي عىل معلومات الدخل والم�ي
 عىل مبادئ 

ً
ي تطبقها الجمعية وذلك اعتمادا

واألرباح والتدفقات وهذه القوائم من األنشطة ال�ق
المحاسبة. 
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لإلطالع عىل قوائمنا المالية الرجاء مسح رمز االستجابة 
: ال�يــــع »الباركود« التالي
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ي التدريب 
  طيبة �ف

معهد طيبة الطيبة العالي 
للتدريب 

الرؤية : 
ي بالمملكة .

ي والف�ف
ي التدريب المه�ف

ف �ف المعهد صاحب الريادة والتم�ي

35

افية من خالل تقديم  الرسالة :النهوض واالرتقاء بالعملية التدريبية ألفاق العالمية واالح�ق
ة المتكاملة باستخدام أفضل الوسائل التدريبية ضمن  ف امج التدريبية  والخدمات الفنية المم�ي ال�ب

ية والمادية. بيئة تدريب تفاعلية محفزة ونظام إدارة متكامل يحتوي أفضل الكفاءات الب�ش

36

األهداف:األهداف:  :

تعزيز قدرات المرأة 
المهنية لتعزيز فرصها 

ي سوق العمل
�ف

تعزيز قدرات المرأة 
المهنية لتعزيز 
ي سوق 

فرصها �ف
العمل

تعزيز قدرات المرأة 
المهنية لتعزيز 
ي سوق 

فرصها �ف
العمل

تحقيق االدماج االجتماعي 
ي للمرأة من خالل 

والمه�ف
بناء قدراتها الشخصية 
ومهاراتها الفنية والمهنية

ية  تطوير الموارد الب�ش
للمعهد وتنظيمه اإلداري 
لتحقيق االستدامة المالية

اكات محلية  خلق �ش
مع القطاع الحكومي 
والخاص لبناء قدرات 

ف ف والفني�ي الموظفي�ي

خلق بيئات تواصل 
تفاعلية مفزة مع 

المجتمع لتحقيق أوسع 
انتشار 

للمعهد عىل المستوى 

المحىلي



ي التعليم
  طيبة �ف

مدارس طيبة الطيبة 

الرؤية :
ف  ي المدينة المنورة لبناء جيل طموح مع�ق

ف وأنموذج للمدرسة  النبوية �ف ي قيادة تعليم متم�ي
 الريادة �ف

ي بناء وطنه .
بقيمة ، فاعل �ف

37

الرسالة :
توف�ي بيئة ذات مخرج تعليىمي عالي الجودة ، تشجيع عىل اإلبداع واالبتكار لتنمية المعارف واالرتقاء 

بالمهارات .

األهداف:األهداف:  :

لإلطالع عىل تفاصيل أك�ث عن مدارس طيبة الطيبة الرجاء مسح رمز 
: االستجابة ال�يــــع »الباركود« التالي
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تطوير أساليب 
التعليم

 والتقويم

ترسيخ القيم 
اإلسالمية والهوية 

الوطنية

ف البيئة  تحس�ي
التعليمية المحفزة 
لإلبداع واالبتكار 

ف والتم�ي

ف استقطاب  تحس�ي
المعلمات 
وتطويرهن



ي التطوع
  طيبة �ف

ي بنــاء وتعزيــز التكافــل االجتمــاعي . كمــا تنبــع أهميــة 
ورة إنســانية ودعامــة أساســية �ف  و�ف

ً
 وطنيــا

ً
العمــل التطــوعي يعــد مطلبــا

الطاقــات  هــم  الشــباب  ولمــا كان  لــه  الخدمــة  وتقديــم  لمجتمعــه ووطنــه  الفــرد  انتمــاء  يعــزز  مــن كونــه  التطــوعي  العمــل 
اســتثمارهم  مــن  البــد  الميدانيــة كان  النتائــج  وتحقيــق  واإلنجــاز  للعمــل  القــدرات  تملــك  ي 

والــ�ق بالمجتمعــات  المتقــدة 
ي جمعيــة 

�ف لــه  نســىع  مــا  وهــذا   . وميولهــم  وقدراتهــم  مهاراتهــم  مــع  يتــالءم  بمــا  وتوجيــه طاقاتهــم  الصحيحــة  بالطريقــة 
ي تعمــل عــىل تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 

طيبــة النســائية للتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل وحــدة التطــوع الــ�ق
ي عــام 2030 .

ف إل مليــون متطــوع �ف ي رفــع نســبة المتطوعــ�ي
وتطلعــات صاحــب الســمو الملــكي ولي العهــد حفظــه هللا �ف

39

ي عام
ي عامحققنا �ف
حققنا �ف

ي التطوع 
ي التطوع م �ف
  20212021م �ف

 166
فرصة تطوعية 

276
 

 16036   
  

11
مبادرة 

تطوعية  

متطوع 

40

ساعة 
تطوعية



ي التطوع
  طيبة �ف

ها لبنــاء  ف القطاعــات ، بحيــث تجمــع الطاقــات المهــدرة وتســخ�ي ي بنــاء المجتمعــات الراقيــة بــ�ي
ة أساســية �ف ف التطــوع الؤســسي ركــ�ي

ي انطلقــت منهــا فــرص تطوعيــة متنوعــة لخدمــة احتياجــات 
التنميــة االقتصاديــة ، فقــد تــم بحمــد هللا تأســيس وحــدة التطــوع  والــ�ق

مجتمــع المدينــة المنــورة .

ــع وجبــة إفطــار  ـ ـ ـ ي تــم اختيارهــا لتوزيـ
وتفتخــر جمعيــة طيبــة النســائية للتنميــة االجتماعيــة بأنهــا كانــت مــن ضمــن الجمعيــات الــ�ق

ي شــهر رمضــان لعــام 1442ـه .
يــف �ف ي المســجد النبــوي ال�ش

صائــم �ف

4142



اإلتفاقيات التعاونية
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ي خدمة 
كاء النجاح لعطائكم ومساهمتكم �ف  �ش

ً
شكرا

مجتمع المدينة بشكل عام وجمعية طيبة بشكل 
خاص لعام 2021م
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ي خدمة 
كاء النجاح لعطائكم ومساهمتكم �ف  �ش

ً
شكرا

مجتمع المدينة بشكل عام وجمعية طيبة بشكل خاص 
ي التوثيق و الرصد االعالمي  

و كل من ساهم �ف
 لعام 2021م
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 لدعمكم الدائم 
ً
شكرا

األستاذة :
فوزية الجفالي

الدكتورة :
بدرية الميمان

األستاذة :
األستاذة :أمينة بخش

ليىل الوقيصي

األستاذة :
ابتسام محفوظ

األستاذة :
ساهره العىلي

األستاذة :
وضح شبيب

ي العتي�ب

األستاذ:
ابراهيم محمد

األستاذ:
سعد عىلي
العمري

األستاذ:
ي نا� العتي�ب

سمو األم�ي 
عبدالعزيز بن فهد 

آل سعود
» »أبو تركي

األستاذ:
صالح الخليفة
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 عىل تواصل 
ً
كونوا دائما

معنا 

taibahwomen 0540384758/0148280006 info@twc.sa

ي
و�ف الموقع االلك�ق 51

ع اآلن بقيمة 10 ريال  ت�ب
برسالة فارغة إل الرقم 5426

الحسابات البنكية لجمعية طيبة النسائية للتنمية 
االجتماعية

حساب زكاة

حساب كافل يتيم

حساب صدقة جارية
416608010131009

416608010134003

416608010193009

52


