دليل المنشآت

اسم المنشأة:

كينونة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مؤسسة اجتماعية رائدة في مجال بناء
وتمكين الشابات

الخدمات/منتجات
 -1تصميم وتنفيذ
 مهارات القرن :21بــــرنــــامــــج تــــفاعــــلي يــــصطحب الــــمشاركــــات فــــيرحــــلة اســـتكشافـــية مـــن خـــالل مـــهارات ومـــوارد يـــتم االســـتفادة
مـنها لـتعلم مـهارات الـقرن وبـعد ذلـك مـواجـهة المسـتقبل بكل كفاءة
واتزان.
 افعلها بنفسك :تــمكين وتــنمية قــدرات الــفتيات الــمبنية عــلىاســتراتــيجية الــــتعلم الــــمعتمد عــــلى الــــمشاريــــع والــــتطبيق الــــعملي
الـــفعلي لهـــذه الـــمهارات المكتســـبة والخـــروج بـــمنتجات الـ DIY

Kaynonasa
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

منظومة متخصصة من المبادرات التي تسهم
في اكتشاف الذات واحتواء األفكار وتطوير
المهارات وتمكين القدرات

إلكسابهن مهارات القرن الواحد والعشرين
  1000حياة :الــتعلم بــالــترفــيه مــن خــالل ورش عــمل ودوراتتــفاعــلية مــتوســطة الــمدى وقــصيرة ،حــيث تــعيش الــفتاة تــجارب
في مجاالت مختلفة ،وتساهم في تعزيز وبناء الروابط االجتماعية
 رواق :نــاٍ د ثــقافــي يــعمل بــمؤسســية ،مــن حــيث وضــوح رؤيــتهوأهـدافـه ومـشاريـعه الـقرائـية ،والجـدولـة الـقرائـية الـتي تــقوم عــلى
خــطة مــنهجية تــتالءم مــع رؤيــته والشــريــحة المستفيدة
 -2تطوير واستشارات
 -3تعليم وترفيه

Kaynona-sa.com
Info@kaynona-sa.com

اسم المنشأة:

ركين

الــــرؤيــــــــــــــــــــة
ُقدرات تسمو

الخدمات/منتجات
 -1منتجات بناء قدرات المنظمات
 كيان :بناء قدرات المنظمات بصورة كاملة  :RCATتحسين أداء منظمات القطاع الثالث وزيادة كفاءة العاملين فيها بيكاسو :أداة تقييم ذاتية مدعمة باألدلة والبراهين لتبني نظام منهجي غير معقدإلدارة المنظامات غير الربحية بفاعلية وكفاءة أكثر
 تاءات :قدرات المنظمات غير الربحية في مجال إدارة العمليات لتحقيق رسالتها  :CNAللتعرف على االحتياجات الحقيقة للعمل الخيري بالمنطقة المستهدفةوتحديد األولويات للمناحين والمنظمات في العمل للوصول لألثر اإلجتماعي
الملموس من البرامج والمشاريع التي تتبناها الجهات لخدمة المستفيدين
 -2منتجات بناء قدرات الكفاءات واألفراد

Rakeenksa
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

تمكين المؤسسات والجمعيات األهلية ،وبناء
قدراتها لتحقيق أهدافها وغايتها التي أسست
من أجلها

 أصواء :اثراء القيادات والعاملين في العمل الخيري واالجتماعي بالمعلوماتوالمهارات واألدوات الالزمة في مجال صناعة وادارة المشاريع المجتمعية على الوجه
األمثل
 جدارة :تطوير القيادات والعاملين في القطاع غير الربحي في تخصصات المدراءالتنفيذيين و مدراء المشاريع والبرامج ومسؤول تنمية الموارد المالية
 تأثير :إثراء وبناء القدرات النسائية في العمل الخيري واالجتماعي جواد :يهدف جواد الى بناء مفهوم العطاء والمنح في الجيل الصاعد من أبناءالمانحين وتأهيلهم بأدوات وأولويات المنح في المجتمعات ذات االهتمام واالحتياج
وللوصول لقيادة المؤسسات المانحة والعمل الخيري في العائلة
 سناد :مشروع تأهيل مستشارين في مجال بناء القدرات لمجال قدرات المنظماتالغير ربحية
 -3منتجات استشارات تأسيس المنظمات
 امتياز :االمتياز واالستنساخ لتجارب مجتمعية ناجحة وفق منهجية االمتيازالمجتمعي لتطبيقها في المنطقة الجغرافية ذات اإلحتياج

None
info@rakeensa.com

اسم المنشأة:

وصلة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مجتمع تنموي حيوي ينعم بالتواصل
البنّ اء

الـــــــرســــــــــــــالة

تمكين المنظمات من إدماج مجتمعاتها
المحلية في مهمتها التنموية ودورها
المجتمعي

الخدمات/منتجات
 -1االتصال التنموي
 الدعم االستشاري في تصميم االستراتجيات والبرامج االتصالية وبناءوحدات االتصال التنموي
 التدريب والتأهيل على المهارات الفنية لالتصال التنموي إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث االتصالية -2العالقات العامة
 بناء وتحسين الصورة الذهنية للمنظمات لدى جمهورها المستهدف -تأسيس وحدات وأقسام وإدارات العالقات العامة

جيزان

 تأهيل أخصائي العالقات العامة -3المجال اإلعالمي
 تصميم وإدارة الخطط اإلعالمية إعداد المعايير والوثائق والنماذج المنظمة للعمليات اإلعالمية -4اإلستديو اإلعالمي
 بناء الهوية البصرية التي تساهم بربط الجمهور برسالة المنظمة -صناعة المحتوى اإلبداعي للمنصات اإلعالمية

wasla.net
sja1410s@gmail.com

اسم المنشأة:

وارف المعرفة
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

زيادة جودة ونسبة النماذج التعليمية غير
الربحية

الخدمات/منتجات
 -1حقائب تدريبية لبرنامجي سمو وإسهام وموجهة إلى المعلمين
والقيادات والمشرفين تهدف إلى تمكين التعليم النوعي واألثر التربوي
وبناء مهارات القرن 21
 -2أدلة جودة التعليم :وهي أدلة مترجمة من مصادر عالمية موثوقة
عن جودة التعليم عن بعد بهدف تحسين ممارسات عمليات التعليم
والتعلم في البيئة االفتراضية
 -3لقاءات اسأل وارف :وهي سلسلة لقاءات تفاعلية عن بعد تخدم
الجانب التربوي والتعليمي تستضيف النخب المؤثرة من العالم العربي

Warefedu
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

تسعى شركة وارف لبناء قطاع تعليمي غير ربحي ُممكَ ن و
مؤثر ،من خالل إحداث الوعي الكافي عند جميع المعنيين،
والسعي لتحسين األنظمة واإلجرادات والسياسات ،إضافة
إلى تصميم النماذج والفرص المشجعة لبناء مؤسسات
تعليمية غير ربحية مستدامة وقابلة للتوسع ،وتطوير الحلول
والمبادرات النوعية التي يقدمها التعليم غير الربحي لقضايا
التعليم ذات األولوية

 -4اختبار مقياس مهارات القرن :21هو اختبار لقياس ممارسة مهارات
القرن  21لطالب المرحلة الثانوية والجامعية ويوفر تقرير لكل مقياس
والتوصيات الملحقة به
 -5مقياس  :PLCهو مقياس لممارسة مجتمعات التعلم المهنية
لمدارس التعليم العام لجميع مراحلها
 -6ورش عمل عن متطلبات التعليم النوعي على مستوى القيادة
والمعلمين
 -7تقرير الدراسات البحثية :وهو مسح ألكثر من  30دراسة بلغتين
العربية واالنجليزية حول موضوع التنمية والمهنية للمعلمين

waref-edu.com
info@waref-edu.com

اسم المنشأة:

غدن

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

إشراقة مجتمع

الـــــــرســــــــــــــالة

زيادة جودة ونسبة المشاركة المجتمعية
والعمل التطوعي في المجتمع السعودي

الخدمات/منتجات
 -1األبحاث والدراسات
 -2بناء قدرات األفراد وتحفيزهم للعمل المجتمعي
 -3بناء قدرات قطاع مؤسسات التعليم العام والعالي
 -4بناء قدرات المؤسسات غير الربحية
 -5بناء قدرات مؤسسات القطاع الخاص
 -6االستشارات في مجال المشاركة المجتمعية والتطوع
 -7االستشارات في مجال الريادة االجتماعية

ghadan_sa
جدة

ghadan.com.sa
info@ghadan.com.sa

اسم المنشأة:

لبيه

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

الشركة األكبر والرائدة في السوق
لتقديم خدمات الصحة العقلية والرفاهية
النفسية عبر اإلنترنت وذلك في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي
تقدم أفضل الخدمات في فئتها

شامال للصحة
منصة متكاملة توفر دعماً
ً
العقلية من أجل زيادة رفاهية وسعادة
المجتمع وإنتاجيتهم

الخدمات/منتجات
 -1استشارات نفسية وأسرية عبر منصة لبيه الرقمية
 -2محاضرات وورش عمل متخصصة بالمجال النفسي
واألسري والتربوي
 -3محتوى نوعي ومميز في المجال النفسي

labayhapp
المدينة المنورة

الـــــــرســــــــــــــالة

Labayh.net
Abdulaziz@labayh.net

اسم المنشأة:

رشد

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

الـــــــرســــــــــــــالة

تحقيق التوافق بين األفراد من ذوي اضطراب
أن نكون المرجع األول عربياً في مجال
التدريب والتوظيف لذوي اضطراب طيف طيف التوحد وبين المجتمع والبيئة من خالل
تقديم خدمات التعليم والتدريب المهني لذوي
التوحد وتطوير األسر والمختصين في
التوحد ،وتطوير األسر والمختصين ،وتوعية
المجال
المجتمع

الخدمات/منتجات
 المشاركة بتقديم جلسة عالجية أو دورة تدريبية توفير مراجع عربية وأجنبية لألسر واألخصائيين -توفير فرص للتطوع وتطوير المهارات واكتساب الخبرات

 -1التدريب المهني لذوي التوحد
 -2المنصة الرقمية لتقديم عدة خدمات
 حجز جلسة عالجية التسجيل في دورات تدريبية أو ورشة عمل حجز جلسة استشارية -حضور الندوات وجلسات تبادل الخبرات بين األهالي

FAutism
مكة

rushdasd.com
malzhrani@gus.pittstate.edu

اسم المنشأة:

التحول التقني
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

نكرس جهودنا في بناء أنفع القدرات
ّ
الرقمية وتقديم أفضل الخدمات التقنية
من أجل جودة الحاضر ونماء المستقبل

الخدمات/منتجات
 -1منصة استشارة تك :لتقديم االستشارات التقنية للمنظمات غير
الربحية
 -2منصة ُمزن :تحمل محتوى يهتم بتطوير العمل غير الربحي عبر
التقنية وإيجاد الحلول التقنية لتسهيل عمل المؤسسات غير الربحية
في جميع أنحاء العالم العربي و دعمها بمعلومات موثقة ودراسات
إستراتيجية مبنية على ُأسس علمية وإحترافية وموضوعية
 -3سديم :منصة إلكترونية للتدريب عبر اإلنترنت للعاملين في
القطاع غير الربحي ،الى جانب العديد من األنشطة المرافقة للدورات

altqniah
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

نسعى لتمكين المجتمع من استخدام
التقنية بكفاءة

كاإلختبارات والواجبات والندوات
 -4مبادرة العطاء الرقمي :مبادرة وطنية تسعى لنشر المعرفة التقنية
بين جميع أفراد المجتمعات العربية وتمتلك أكثر من  15ألف عضو
ُمبادر ،عن طريق البرامج التدريبية واللقاءات العلمية واإلثراء المعرفي
على اإلنترنت وخدمة القطاع الثالث وغيرها
 -5برنامج تيكسوب العربية :برنامج تقدمه شركة التحول التقني
بالشراكة مع  TechSoupالعالمية لتوفير خصومات ضخمة على عدد
كبير من البرامج واألنظمة اإللكترونية ،وتقوم شركة التحول التقني
بتشغيل البرنامج في السعودية وخدمة القطاع غير الربحي ويوفر
ماليين الرياالت التي يتم صرفها سنوياٍ

www.altqniah.sa
pr@altqniah.sa

اسم المنشأة:

شركة الزراعة
المتطورة للخدمات
البيئية (اكوابنكا)

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تغيير المنظومة الفكرية عن الزراعة
بالسعودية وتحويل المملكة من دولة
مستوردة إلى دورة مصدرة

صناعة استدامة زراعية بأيدي محلية تؤدي إلى
اكتفاء ذاتي من الخضروات واألسماك بأقل
التكاليف والموارد

الخدمات/منتجات
 -1دراسات الجدوى وخطط العمل
 -2اإلشراف على بناء المشاريع
 -3تدريب المزارعين
 -4اإلشراف على تشغيل المشاريع
 -5تسويق المحاصيل الزراعية

aquaponicaSA
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

aquaponica.co
info@aquaponica.co

اسم المنشأة:

االكتفاء المزدهر
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

ننقلك من اإلستدانة الى اإلستدامة

الـــــــرســــــــــــــالة

مؤسسة متخصصة في تقديم الخدمات في مجال
االستشارات وبناء قدرات المالي لألفراد ،من أجل
تحقيق «المساهمة في بناء مجتمع واعي ،يمارس
السلوكيات الرشيدة تجاه التعامل مع المال،
ويمتلك أفراده القدرات إلدارة المشاريع االستثمارية
»بكفاءة وفاعلية

الخدمات/منتجات
 -1العيادة المالية لتوصيف وتحديد المشاكل المالية التي يعاني منها
األفراد وتقديم اإلستشارات وطرق العاالج منها
 -2األمية المالية :تثقيف وتوعية األفراد حول أدبيات التعامل مع
المال
 -3التخطيط لما بعد التقاعد لتحقيق الحرية المالية بعد التقاعد
 -4التخطيط لإلدخار المالي إلعداد خطط وإستراجيات مساعدة على
اإلدخار المالي

araasa2002
جدة

 :Money Coaching -5تأهيل مستشارين متخصصين في التوجيه
المالي
 -6صندوق اإلدخار واإلستثمار :لبناء وتشغيل نظام متكامل إلدارة
وتنمية أموال موظفين المنظمات

ektifaa.net
info@ektifaa.net

اسم المنشأة:

المنظومة الريادية
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

منظومة عالمية لرواد وخبراء تصميم
الحلول والمشاريع المجتمعية الريادية

نُ حلّ ق في فضاء المعرفة العالمية لنقل
أفضل الممارسات واألدوات العالمية لتحويل
التحديات والمشاكل المجتمعية الى حلول
ومشاريع ريادية مستدامة

الخدمات/منتجات
 -1تصميم و إدارة المبادرات و المشاريع الريادية للمنظمات المجتمعية
 -2ابتكار الحلول المجتمعية وفق أدوات االبتكار وريادة األعمال
المجتمعية
 -3تمكين عمالؤنا من أفضل ممارسات و أدوات االبتكار ونماذج
األعمال الريادية
 -4إعداد دراسات تطوير األعمال و القدرات اإلستراتيجية للمنظمات

Entrecosystems
المدينة المنورة

الـــــــرســــــــــــــالة

enecsy.com
entreco2030@gmail.com

اسم المنشأة:

نجابة لإلبتكار
االجتماعي

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

بيئة إبداعية لالبتكار واالستدامة في
ريادة األعمال

الـــــــرســــــــــــــالة

تمكين القطاعات واألفراد عن طريق
الممارسات الريادية المستدامة واالبتكار
االجتماعي لتحقيق التنمية في رؤية
المملكة 2030

الخدمات/منتجات
 -1بناء القدرات :تقديم ورش عمل ودورات لألفراد والقطاعات لبناء
القدرات القيادية وريادة األعمال ،عن طريق التدريب المتخصص و ورش
العمل بأدوات فعالة تعتمد على المهارة و المعرفة
 -2تصميم المبادرات :تصميم وتنفيذ المبادرات و البرامج االجتماعية
المبتكرة التي تلبي حاجة العميل والمجتمع بهدف صناعة االثر
االجتماعي

_Najaba
جدة

 -3صناعة المحتوى :صناعة المحتوى النصي اإلبداعي في مجال ريادة
األعمال ،الريادة االجتماعية وصناعة األثر ،االبتكار االجتماعي  ،التنمية
المستدامة وبناء القدرات
 -4البحث و التحليل :البحث و التحليل هو نشاط قائم على الدراسات،
واالستشارات ،و األبحاث العلمية لتقييم االحتياجات و بناء المؤشرات
وصناعة األدلة و التوصيات

najabaksa.org
contact@najaba.org

اسم المنشأة:

MIND

الـــــــرســــــــــــــالة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مايند_يسمعك  ،شعارنا الحقيقي في وقت#
سنسعى جاهدين لتحقيق اقصى
تحتاج فيه ان تُ سمع وان ُيسعى لتلبية مالم
وصوال لتحقيق
امكانات العطاء االنساني
ً
تقله ،وان تجد من يجعل هدف ارتقائك طموحه
معادلة رؤية وطننا العظيم من خالل
الخاص
جودة حياة ،رفاه نفسي ،مجتمع حيوي،
بيئة عامرة

الخدمات/منتجات
 -1تقديم استشارات الصحة النفسية والعالج النفسي وبرمجة اكثر من
 100مقياس نفسي محكم علمياً واستعراض نتائجها الكترونياً بشكل
مباشر وإقامة برامج جماعات الدعم والعالج الجماعي ومؤتمرات
الحالة باإلضافة لتقديم الخدمات االستشارية المراقبة بجودة عالية
وسرية ,شاملة استشارات نفسية -أسرية  -تنظيم غذائي  -تنمية
بشرية – مالية  -قانونية
 -2أكادمية  :MINDصممت إلقامة المؤتمرات العلمية ولتقدم لقاءات
مباشرة تتيح للجمهور إمكانية المشاركة كما تُ قدم دورات تدريبية

mindapp2030
الرياض

مسجلة ممنتجة باحترافية عالية في جميع المجاالت سابقة الذكر
 -3مساند االخصائي لتقديم خدمات منها
 إقامة مؤتمرات الحالة لمناقشة الحاالت بي المختصين مكتبة للمتخصصين محدثه باستمرار المواثيق واألنظمة المهنية المحلية والعالمية التواصل الفردي االستشاري بين المتخصصين مدونة تهتم بجديد الدراسات األبحاث والدراسات في التخصص -4بوابة التطوع :تقدم خدمات تطوعية تشمل تسجيل الفرق
التطوعية ،وبناء فرص التطوع وطلبها ،وتسجيل ساعات التطوع
للمتطوعين والمتطوعات

mind-app.app
info@mind-app.app

اسم المنشأة:

الجمل الصغير
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مركز رائد وإبداعي في مجال التعلم
بالترفيه لألطفال

الـــــــرســــــــــــــالة

مركز تعليمي ترفيهي آمن لألطفال يوفر
مساحات ألعاب وأنشطة تعليمية غير إلكترونية
لتنمية مهارات العقل واإلدراك وإكتشاف
المواهب لدى األطفال

الخدمات/منتجات
 -1توفير مساحة لعب مغلقة امنة ومرحة لألطفال للزيارة خالل
ساعات العمل بالمركز يقدم فيها عدة برامج
 تقديم أنشطة متنوعة مثل :فنية ،علمية ،حرفية ،حركية لألطفاللتنمي مهارات عديدة تجعل الطفل افضل تواصال واكثر ثقة بنفسه
ويحسن التعامل والتعاطف مع االخرين.
 قراءة قصص تفاعلية لألطفال مع توفير مكتبة للقراءة مخصصةلألطفال

LittleCamelsa
جدة

 إشراك والدي الطفل في أنشطة حركية تفاعلية مع أطفالهم توفير أركان متنوعة للتعلم مثل :ركن الطبخ ،ركن العلوم ،ركنالهندسة ،ركن الطب.
 توفير ألعاب تعليمية لتنمية مهارات العقل واالدراك واالستكشاف -تخصيص ألعاب حركية آمنة لألطفال

info@littlecamel-sa.com

اسم المنشأة:

جزيل الخير

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

أن تكون جزيل بيئة هادفة ومصدر
المبادرات الخيرية المبتكرة في دعم
قضايا التطوع والطفولة

الـــــــرســــــــــــــالة

تسخير مهارات ومواهب الفتيات والشباب
للعمل االجتماعي ،لتحقيق استدامة المنظمات
في مجال الطفولة

الخدمات/منتجات
 -1تطوير جمعيات الطفولة:
دعم العمل المؤسسي في منظمات الطفولة مما من شأنه أن يكفل
استدامة هذا العمل وتطوره
 -2تنمية بيئة الطفل:
أن تكون أحد أهم عوامل تنمية بيئة الطفولة ومستقبلها من خالل
تطوير المنظمات

JazeelOrg
جدة

 -3إشراك المجتمع:
بيئة مرنة ويستطيع المتطوع العمل فيها من أي مكان في العالم
وعن بعد

j-azeel.org
info@j-azeel.org

اسم المنشأة:

متكأ

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

منبراً للثقافة والفنون واألدب

عمر
المساهمة في بناء فتاة واعيةُ ،مفكرة تُ ِ
المجتمع بالمعرفة واإلبداع عبر برامج ومبادرات
نوعية هادفة

الخدمات/منتجات
 -1المتجر اإللكتروني :يحتوي على منتجات وقرطاسيات من صنع
فتياتنا
 -2اإلستعارة :يمكن إستعارة الكتب داخل المكتبة مجاناً  ،وخارجها
ببسوم رمزية
 -3الزوايا :قاعات لإليجار تمتاز ببيئة ُمحفزة وآمنة للدراسة وإقامة
الدورات وغيره
 -4البرامج والدورات الثقافية للفتاة والطفل

Moutka_library
الرس

الـــــــرســــــــــــــالة

moutka.com/
moutka.library@gmail.com

اسم المنشأة:

أكادمية وارف
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

شباب فاعل مجتمعيا مستثمر في
ممكناته ومميزاته

تزويد الشباب والفتيات بمنهجية علمية وعملية
في اكتشاف وتمكين واستثمار نقاط قوتهم
ومميزاتهم بهدف الخروج بمشاريع مجتمعية
ذات أثر

الخدمات/منتجات
 -1دبلوم اكتشاف وتمكين نقاط القوة
 -2بوصلة التخصص
 -3التخطيط لنقاط القوة
 -4اكتشف نقاط قوتك

warif_academy
مكة المكرمة

الـــــــرســــــــــــــالة

waref-edu.com
Warif.ac2018@gmail.com

اسم المنشأة:

خبراء الشباب
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مؤسسة ريادة أعمال مجتمعية
متخصصة في صناعة خبراء المبادرات
الشبابية النوعية

الـــــــرســــــــــــــالة

نبني الكفاءات الشبابية بمنهجيات مبتكرة
وشراكات استراتجية ليكونوا خبراء مبادرين
يسهمون في التنمية المجتمعية المستدامة

الخدمات/منتجات
 -1الكفــاءة االســتراتجية :برنامــج يســعى إلكتشــاف أبــرز نقــاط القــوة
والمجــاالت واألدوار المناســبة للشــباب بمــا يناســب نمــط شــخصيته
 -2الكفــاءة التخصصيــة :اكتشــاف المســتوى الثانــي مــن الكفــاءة
االســتراتجية وتطويــر المســتهدفين فــي مجاالتهــم التخصصيــة
 -3كفاءتــي :برنامــج تحفيــزي لطــاب المرحلــة الثانويــة الكتشــاف مســاره
التخصصــي والمهنــي
 -4برنامج جيل :برنامج تأهيلي يهدف إلى إعداد قيادات الصف الثاني

youth_experts
جدة

 -5برنامــج جديــر :يهــدف لصناعــة كفــاءات شــابة قــادرة علــى االلتحــاق
بســوق العمــل باحترافيــة
ُ -6مبــادر :برنامــج يهــدف لتأهيــل الشــباب ورعايتهــم ليكونــوا مبدعيــن،
بــدءاً مــن الفكــرة وتخطيطهــا وانتهــاءاً بــإدارة المبــادرة وتنفيذهــا
 -7المختبــر اإلعالمــي و إعالمــك و مهــارات إعالميــة  :برامــج تســتهدف
تطويــر المهــارات اإلعالميــة وصناعــة المحتــوى وموظفــي العالقــات
العامــة ،والتصميــم والتطويــر والتقديــم

Ye.com.sa
info@ye.com.sa

اسم المنشأة:

شركة كفاءات
المعرفة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

نسعى لنكون الشركة األولى في
اإلستثمار اإلجتماعي لتنمية رأس المال
البشري في القطاع الثالث

الـــــــرســــــــــــــالة

نسعى الستثمار اجتماعي يحقق أعلى درجات
التميز في الموارد البشرية في استخدام أفضل
الوسائل والتقنيات والخبرات المتخصصة
والوصول لنتائج ذات جودة عالية تلبي رغبة
عمالئنا في خدمة المجتمع

الخدمات/منتجات
 -1كفاءات المعرفة:
المتخصصة في برنامج التوطين باالستثمار االجتماعي أحد البرامج
المعتمدة من وزارة الموارد البشرية
 -2كفاءات التدريب:
التدريب على أساس الكفاءات الوظيفية والتدريب التطويري والمهني
المعتمد من جهات محلية وعالمية

kafaaat_co
الدمام

kafaaat.co/
info@kafaaat.co

اسم المنشأة:

شركة هاجر
المكية

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

شركة ترقى بجودة الحیاة المكیة،
وخدمة ضیوف الرحمن ،وتأھیل الكفاءات
النسائیة ،وفق مدرسة ھاجر علیھا
السالم

الـــــــرســــــــــــــالة

تطویرالطاقات النسائیة في مكة المكرمة
رفاعل في المجتمع المكي
دو ٍ
وتمكینھن من ٍ

الخدمات/منتجات
 -1الرحلة المكیة
 -2دورات األكادیمیة التدریبیة
 -3آمنة :برنامج االستشارات االجتماعیة للمرأة
 -4منتجات معرفیة مثل قصص مكیة
 -5باقة العطاء تقدم الباقة للعمالء إھداء منتجات وخدمات المتجر
لضیوف الرحمن وللفئات المجتمعیة المحتاجة مثل االحتیاجات الخاصة
 -6باقة اإلھداءات تمكن الباقة العمالء من تقدیم منتجات وخدمات
المتجر كھدایا لمن یرغبون

hajaralmakkiah
مكة المكرمة

 -7عضویات ھاجر المكیة عضویات تحقق للعمالء اإلفادة من حزمة
المنتجات والخدمات بأسعار خاصة وخدمات وممیزات إضافیة مقابل
العضویة التي تبدأ من أشھر إلى سنة كاملة
 -8تأھیل مرشدة سیاحیة
 -9قصة أمنا ھاجر فعالية تستهدف مدارس البنات تنفذها فرق هاجر
التطوعية
 -10تأسیس فریق ھاجر التطوعي

hajaralmakkiah@gmail.com

اسم المنشأة:

مدكر

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

الريادة في تعليم القرآن الكريم
عالميا «
عن بعد «
ً

الـــــــرســــــــــــــالة

تيسير تعلُ م القرآن الكريم لمختلف األفراد في
كل مكان وزمان ضمن نموذج تشاركي مستدام

الخدمات/منتجات
 -1تطبيق الكتروني يقدم الخدمات التالية
 جلسات لتصحيح التالوة جلسات للحفظ والمراجعة جلسات لإلقراء واإلجازة -جلسات للتلقين

ModdakirApp
الرياض

moddakir.com
info@moddakir.com

اسم المنشأة:

نشمي

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

أن نصبح أفضل و أكثر بنك وقت فائدة
في العالم

الـــــــرســــــــــــــالة

 -١طريقة جديدة لتبادل الخدمات والمنافع بين أفراد المجتمع عن
بديال عن المال يقدمها
طريق المقايضة بعملة الساعات االجتماعية
ً
نشمي -٢ .توسيع دائرة سوق العمل وتحريك عجلة االقتصاد ،ليشمل
الفئات التطوعية وغيرها من طالب وربات بيوت ممن لديهم القدرة
على تنمية المجتمع وتعويضهم بخدمات في مقابل تطوعهم
بعملة الوقت  -٣تحفيز العمل التطوعي بصورة مبتكرة تماشياً مع
رؤية المملكة  ،2030واعطاء المتطوعين محفزات مجزية تشمل
خدمات وبرامج من شركاء نشمي (الشركات والمؤسسات) كمبادرات
مجتمعية تهدف لتطويروتمكين أفراد المجتمع.

الخدمات/منتجات
 -1بنك الوقت هو الخدمة األساسية
 فتح حساب لألفراد حتى يتمكنوا من تجميع الساعات االجتماعية،تحويلها بين األفراد ،أو استبدالها بعروض ومزايا
 فتح حساب للمنشآت التي تتعامل مع من يعمل عمل تطوعي أوتدريبي ،بحيث يتم شحن رصيد المنشأة بالساعات ليتم تحويلها لألفراد
 -برنامج مبادرة مجتمعية سهل التنفيذ للشركات

Nashmitimebank
جدة

 -2تفعيل برامج ومبادرات مجتمعية خاصة بنشمي
 -3حل ( )tnemyap-eلمنصات التطوع و الخدمات لعملة الوقت
االجتماعية
 -4تقديم إحصاءات خاصة بقطاع العمل والقطاع الثالث

account.nashmitimebank.com
info@nashmitimebank.com

اسم المنشأة:

Standout
center

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تمكين ذوي اإلعاقة في المجتمع

عالج افراد ذوي اإلعاقة كجسد وروح وتوجيه
وتثقيف العائلة حول االصابة

الخدمات/منتجات
 -1جلسات عالجية تأهيلية
 -2حصص تعليمية تثقيفية
 -3مبادرة يدي بيدك :شراء كوبون عالجي واهداءه الى اطفال ذوي
اعاقة بحاجة اليها

Standout-center
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

standout-center.business.site
standout.center@gmail.com

اسم المنشأة:

The modifier
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

الـــــــرســــــــــــــالة

تقديم خدمات التعديل البيئي والعمراني
المساهمة بخلق بيئات مناسبة تحسن
من نمط حياة الفرد وتعزز من استقالليته وتوفير األدوات المساعدة لتحسين أداء الفراد
ممارسة مهام حياته اليومية ورفع جودة الحياة
في ممارسة األنشطة على مستوى
.لديه
.الصعيد الشخصي واالجتماعي

الخدمات/منتجات
 -1تعديل البيئة العمرانية
 -2خدمة تقييم وإعداد بيئة العمل
 -3توفير أجهزة مساعدة ومعدات
 -4تدريب وورش عمل

ThemodifierKSA
الرياض

themodifierksa.com
Shaykhah@themodifierksa.com

اسم المنشأة:

تعايش

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

الريادة في خلق فرص العمل في صناعة
السياحة البيئية في الوطن العربي

الـــــــرســــــــــــــالة

توفير الفرص واألعمال المعززة لتنويع مصادر
الدخل لدى األسر واألفراد في وجهاتنا
السياحية عبر :النقل ,السكن ,الوجبات ,اإلرشاد,
الحرف اليدوية كالهدايا

الخدمات/منتجات
 -2النُ زل البيئية :توفير أماكن للسكن والضيافة الريفية في مناطق
البكر والنائية داخل المملكة.

 -1تنظيم الرحالت تشمل:
 صناعة مسار الرحلة التجهيزات اللوجستية السكن واإلعاشة النقل والمواصالت مرشدون محترفون -الفعاليات واألنشطة

taayuush
الرياض

taayuush.sa
Taayuush@gmail.com

اسم المنشأة:

طاقات وهمم
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

ان تكون طاقات وهمم المحرك األول
لعجلة إكتشاف ،تطوير ،وإحتواء الطالب
والطالبات ذوي صعوبات التعلم

نـقـيـّم ونصمم برامج التدخل بمعايير معتمدة،
نثقف اوالياء األمور ،نؤهل ونُ عد مختصين وفق
إطار علمي عالمي من خالل شريكنا بيت الخبرة
العالمي

الخدمات/منتجات
 -1توعية الوالدين
 -2تشخيص الطلبة
 -3تعليم الطلبة
 -4تأهيل المعلمين

TWH_SA
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

ceo@improve.com.sa

اسم المنشأة:

لدي حلم

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

جيل طموح شغوف توجهه أهدافه
للوصول للحلم

منشأه مجتمعية تدعو إلى اكتشاف الموهبة
اإلبداعية وتستهدف فئة الشباب من خالل
تقديم خدمات ومنتجات ملهمة تحفز الشريحة
المستهدفة وتحثهم على التخطيط وتنظيم
الوقت واإلنجاز وتحقيق األحالم تماشياً مع
رؤية المملكة 2030

الخدمات/منتجات
 -1أجندة لدي حلم اإلحترافية 2021
 -2أجندة لدي حلم 2021
 -3طلب الشعارات
 -4حجز استشارة
 -5دورة التخطيط لتحقيق احالمك

ihaveadream_sa
الظهران

الـــــــرســــــــــــــالة

dream-sa.com
Info@dream-sa.com

اسم المنشأة:

جسر
ِّ

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

سد الفجوة بین التعلیم العالي و سوق
العمل مما یساھم في رفع جودة
مخرجات التعلیم و تحفیز االبتكار في
االعمال و نمو اقتصادي

الـــــــرســــــــــــــالة

الربط بین القطاع االكادیمي وسوق العمل
لالستفادة القصوى من الكوادر االكاديمية في
سوق العمل التاحة الفرصة لطالب الجامعات
لتطبیق مشاریعھم الدراسیة مع شركات قائمة
في سوق العمل

الخدمات/منتجات
 -1تحويل المواد الجامعية إلى مواد تفاعلية مع سوق العمل
 -2فرص حقيقية لطالب الجامعات للعمل على مشاريع الشركات ضمن
مشاريعهم الدراسية
 -3فرص رائعة لشركات ورواد األعمال لتوفير حلول مبتكرة وتنفيذها
بأسلوب غير مألوف بأقل التكاليف

_Jassersa
الرياض

jasser.com
info@jasser.com

اسم المنشأة:

قارن

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تقديم رحلة شرائية متكاملة

الـــــــرســــــــــــــالة

تمكين العميل من الحصول على افضل سعر
ومساعدته على االدخار باإلضافة لتوفير الوقت
الوجهد بخدمة التوصيل

الخدمات/منتجات
 -1عرض اسعار منتج واحد او سلة كاملة من بين المتاجر حسب رغبة
العميل
توصيل المنتجات للعميل

Qaren_sa
الرياض

qaren.sa
Info@iqaren.co

اسم المنشأة:

رسيل

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تحقيق الشمولية لنكن المرجع األساسي
والمتجدد لبرامج وأنشطة الطفل
بأنواعها

دعم البرامج والخدمات المقدمة للطفل
كمنصة أولى رائدة تجمع كل احتياجات الطفل
التعليمية والترفيهية

الخدمات/منتجات
 -1سهولة الوصول واالشتراك بالمراكز والبرامج المهتمة بالطفل
-2سهولة الدفع واالشتراك الكترونيا
-3تحليل البيانات ومنصة اإلحصاءات بالنسبة للمراكز
-4حمالت تسويقية رقمية للمراكز والعروض

Raseelfun
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

raseelfun.com
info@raseelfun.com

اسم المنشأة:

خربشة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

واع ومحب للحيوانات
بناء مجتمع ٍ

تحسین حیاة وظروف الحیوانات في البیئة
إلعادة التوازن البیئي

الخدمات/منتجات
 -1ننشر التوعیة
 -2ننقذ الحیوانات
 -3نأكّ ل القطط
نمول نفسنا
ّ
-4

karbashapet
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

karbashapet.com
Info@karbashapet.com

اسم المنشأة:

نخوة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

منصة رائدة لالبتكار في الزراعة ،تساهم
في انشاء مستقبل زراعي يضع المزارعين
في المقام األول من خالل بناء مجتمع
وفعال
زراعي ذكي
ّ

 تمكين المزارعين من البذرة إلى الحصاد التأثير االيجابي على المزارعين والمجتمعالمحيط بهم
 ان نكون التطبيق المرجعي للمزارعينوالشركات الزراعية

الخدمات/منتجات
 -1منصة مجتمعية مجانية للمزارعين ومقدمي الخدمات.
 -2منصة تسويقية للشركات الزراعية لعرض منتجاتهم
وتقديم خدماتهم.

Nkhwah_com
المدينة المنورة

الـــــــرســــــــــــــالة

nkhwah.com
info@nkhwah.com

اسم المنشأة:

Code for girls
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تمكين الفتيات من جميع الخلفيات
في التقنية

إلهام الفتيات لتعلم البرمجة ،وتجهيزهم
بمهارات سوق العمل ،وجعلهم على
تواصل مستمر

الخدمات/منتجات
 -1المتجر اإللكتروني
 -2معسكرات مباشرة
 -3معسكرات مسجلة

_codeforgirls
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

codeforgirls.org
hello@codeforgirls.org

اسم المنشأة:

مشفى

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

المساهمة في تعزيز وتحسين نمط
وجودة حياة الفرد الصحية والعمل على
تخفيض تكاليف العالج

توفير خدمات الرعاية الصحية للجميع بحيث
تكون متاحه في اي وقت وفي اي مكان
وبأفضل تكلفة ممكنة

الخدمات/منتجات
 -1التطبيب عن بعد
 -2باقات طبية وقائية وعالجية
 -3المساعد الذكي للتشخيص والتوجيه الصحيح

mashfacom
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

mashfa.com
info@mashfa.com

اسم المنشأة:

Hydrogeen
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مساعدة المملكة في الحد من كوارث
شح المياه المستقبلية ال سمح لله

مساعدة أصحاب المنازل في كشف تسريبات
المياه و تقليل استهالكهم

الخدمات/منتجات
 -1جهاز لمراقبة استهالك المياه داخل المنزل بشكل يومي وإبالغ
صاحب المنزل عند حدوث أي تسريب

hydrojeen_mena
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

hydrojeen.com
info@hydrojeen.com

اسم المنشأة:

إحياء

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تعزيز الوعي االجتماعي ليصبح التعليم
المستدام في متناول الجميع

خلق تجربة تعلم محفزة ذات أثر إيجابي
مستدام

الخدمات/منتجات
 -1مواكبة التطور الذي يشهده التعليم
 -2إلهام المجتمع والمساهمة في بنائه
 -3تجديد الفكر في تصميم المر اكز التعليمية
 -4تلبية احتياجات جميع المستخدمين من خالل التصميم المعماري
 -5خلق أثر مضاعف عن طريق التمكين بدل المساعدة

groupihyaa
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

ihyaagroup.org
ihyaa.info@gmail.com

اسم المنشأة:

تدوير

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

حلول عملية ومبتكرة لتحقيق اهداف
االستدامة لرؤية 2030

الـــــــرســــــــــــــالة

تمكين المسؤولية االجتماعية للشركات بأبسط
الطرق واقل تكلفة وأفضل أثر

الخدمات/منتجات
 -1جمع المواد الفائضة عن الحاجة والمستغنى عنها في مستودعات
الشركات واعادة تدويرها باتباع أفضل الممارسات في عمليات الجمع
والفرز والتصنيف والتدوير
 -2إصدار تقرير مفصل عن االثر االجتماعي لكميات المواد المستلمة
من الشركة حسب الوزن والتصنيف واالثر المحقق باالعتماد على
المعايير الوطنية لالستدامة

tadwir_sa
جدة

tadwir.sa/
walaa@tadwir.sa

اسم المنشأة:

أقصوصة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مؤسسة متميزة و فريدة ألدب األطفال
وذلك عن طريق تقديم محتوى أدبي
مبتكر و متنوع وإخراج مخرجات أدبية
لبناء مهاراتهم المختلفة ووعيهم
الثقافي

أن نقدم الطرق التعليمة المبتكرة والمتنوعة
التي تهدف إلى تعلم األدب ومهاراته والبناء
الثقافي لألطفال

الخدمات/منتجات
 -1حقائب تدريبية تفاعلية لألطفال
 -2ورش عمل تدريبية لألطفال
 -3لقاءات مهارية لألطفال
 -4ورش تدريبية للكبار
 -5البرنامج السنوي لتنمية المهارات

none
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

Oqsosa1@gmail.com

اسم المنشأة:

لونسيج

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

موجهاً أساسياً
هو مسار لمشروع يعتبر ّ
في كل جوانب أعمالنا من خالل تحديد
ما نحتاج إلنجازه  ،لكي نستمر لتحقيق
نمو مستدام بأعلى جودة

هي قوة وروح فريق متميز ،نستطيع أن نقدم
قيمة فنية رائعة بطرق إبداعية دون إهدار،
وخدمة دعم تقلل من التكاليف،لمنتجات
وخدمات سهلة العمل واالستخدام

الخدمات/منتجات
 -1ورش عمل حضوري وعن طريق الموقع اإللكتروني :ورش تدريبية
تُ مكّ ن الشرائح المستهدفة من االعتماد على نفسها

LNaseej
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

sh-caun2014@hotmail.com

اسم المنشأة:

مكني

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

البيت االول للحصول على تعليم جيد في
مجاالت المهارات الناعمة

الـــــــرســــــــــــــالة

دعم مقدمي الخدمات للحصول على مهارات
القرن الواحد وعشرون من أجل تحسين
جودة الخدمات

الخدمات/منتجات
 -1تقديم مسح  tnemssessAمجاني لرواد الموقع لمعرفة شخصيته
 -2تقديم تغذية استرجاعية مستمرة لقياس تطور مهارات الشخص
 -3تطوير السير الذاتية وصفحة لينكدإن للحصول على الوظيفة
المناسبة
 -4برامج تدريبية مخصصة لكل مستفيد ومسجلة في مجال المهارات
الناعمة .حقائب تدريبية متخصصة لتطوير مقدمي الخدمات والرقي
بجودة الخدمات

maknee6
جدة

 -5خدمات استشارية في مجال تجربة العميل تقدم مخصصة لكل
مستفيد
 -6ورش عمل تدريبية تفاعلية مخصصة

maan.ayyash20@gmail.com

اسم المنشأة:

المنزل األليف
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تقديم الدعم الالزم لنمو مجتمعات
المربيين والمنقذين المحلية

توفير كافة مستلزمات الحيوانات األليفة وخلق
بيئة منزلية عصرية توفر االحتياجات الفطرية
لألليف واألناقة المنزلية للعميل

الخدمات/منتجات
 -1أطعمة ومستلزمات العناية بالحيوانات األليفة
 -2أثاث جاهز مع تعديالت متخصصة للعميل
 -3خدمة تصميم مساحات منزلية وتجارية مالئمة لطبيعة الحيوانات
الفطرية
 -4ورش عمل لمعالجة المشاكل السلوكية للمربين مع أليفهم
 -5برنامج دعم المربيين والمنقذيين والمالجئ

جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

saudimeow@gmail.com

اسم المنشأة:

زرعنا

الـــــــرســــــــــــــالة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تقديم خدمات متكاملة بفكر االقتصاد
مرجع أساسي للمستثمرين بصناعة
التشاركي من خالل موقع اليكتروني و مركز
المنتجات الزراعية واحد أدوات نجاح رؤية
اتصال لجميع الجهات ذات العالقة لهدف
السعودية  2030وتحقيق األمن الغذائي
تحويل المنتجات الزراعية الخام لمنتجات
بالشرق االوسط
استهالكية وتنمية المناطق الريفية بالسعودية

الخدمات/منتجات
 -1منصة إلكترونية
 -2مركز اتصال يقدم وساطة خدمات (اقتصاد تشاركي) لتقديم حلول
األمن الغذائي وتنمية المناطق الریفیة  ،وذلك بربط جمیع الجهات
ذات العالقة

ourplantksa
مكة المكرمة

https://sites.google.com/
Ourplant.ksa@gmail.com

اسم المنشأة:

نهاية بداية
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مؤسسة رائدة في مجال تمكين األسرة
لتجاوز الطالق

الـــــــرســــــــــــــالة

اإلسهام في توعية وتمكين األفراد واألسر
المقبلين على الطالق وحديثي الطالق من
خالل توفير خارطة طريق تسهم في توازنهم
واستقرارهم

الخدمات/منتجات
 -1باقات استشارية للمقبلين على الطالق والمطلقين والمطلقات
مع المختصين من عدة مجاالت مصممة حسب احتياج كل عميل.
 -2مجموعات الدعم والمساندة لحديثي الطالق  -للسيدات (وقريبا
للرجال وللمراهقين)
 -3أكاديمية تقدم دورات وورش عمل ومصادر علمية وأنشطة تهم
األسرة المقبلة على الطالق والتي تعايش هذه التجربة

NehayatBedaya
جدة

{ -4برنامج تجاوز الطالق}  :يهدف إلى تمكين المطلقين والمطلقات
في بناء مهارات تمكنهم من التعامل مع الطالق بشكل صحي ورفع
جودة حياتهم

www.nehayatbedaya.com
info@nehayatbedaya.com

اسم المنشأة:

حكينا

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

المؤسسة الرائدة في صناعة منتجات
الحكايات المبتكرة التي تعزز القيم
عند الجيل

اإلبداع في صناعة الحكايات بأسلوب التعليم
باللعب إلكساب المعرفة وتطوير المهارات
وغرس القيم لدى الجيل

الخدمات/منتجات
 -1تقديم البرامج من خالل فريق عمل متخصص في السرد القصصي
لألطفال
 -2تصميم اإلصدارات المعرفية من خالل تبسيط و تيسير القصص
والمعلومات
 -3تصميم األلعاب التعليمية والترفيهية وتتكون من الصناديق
التعليمية واأللعاب الورقية

Hakinastory
مكة المكرمة

الـــــــرســــــــــــــالة

https://hakinastory.com/
hakinastory@gmail.com

اسم المنشأة:

شركة نديم
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

الوجهة االحترافية األولى في البناء
المعرفي للشباب

تمكين الشباب من أدوات التحصيل المعرفي
للمساهمة في رفع وعيهم الثقافي من خالل
برامج نوعية ومتكاملة وكفاءات متخصصة

الخدمات/منتجات
 -1تصميم المنتجات المعرفية وتنفيذها
 -2تصميم وإدارة المسابقات القرائية
 -3تقديم استشارات معرفية
 -4تأسيس نوادي القراءة

nadiimco
جدة

الـــــــرســــــــــــــالة

https://nadiimco.com/
aziz@bgrp.com.sa

اسم المنشأة:

إشارة لالستشارات
اإلدارية

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

بيت خبرة لتطوير أعمال التنمية
المجتمعية

الـــــــرســــــــــــــالة

المساهمة بتحسين مستوى الخدمات
المقدمة لتنمية المجتمع من خالل تطوير
وتمكين المنظمات والعاملين فيها

الخدمات/منتجات
 -1البناء والتأسيس اإلداري
 -2التشغيل والتطوير اإلداري
 -3تحليل وتقييم االحتياجات التطويرية
 -4دعم نمو تطوير األعمال
 -5االبتكار والحلول اإلبداعية

isharaconsult
الرياض

www.ishara.sa
info@ishara.sa

اسم المنشأة:

تيكو

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

المشروع التقني التربوي األول للطفل
العربي بنهاية عام 2030

الـــــــرســــــــــــــالة

تنشئة جيل تقني واعي ومجتمع تقني آمن

الخدمات/منتجات
 -1برامج تدريبية لألطفال متخصصة في رفع الوعي التقني
واالستخدام المفيد للتكنولوجيا
 -2برامج تدريبية للمربين الطرق الصحيحة للتعامل مع الجيل التقني
وإيجاد بدائل للتكنولوجيا

teeko_org
جدة

 -3منتجات رقمية في المتجر للطفل ودورات تربوية مدمجة بأنشطة
مناسبة للطفل اليصال مفاهيم مثل :التنمر االلكتروني و التي تساعد
على رفع الوعي التقني للطفل أو مساعدة لالستخدام الصحيح
والمفيد للتكنولوجيا

https://teeko.org/
TEEKOKSA@gmail.com

اسم المنشأة:

مركبات درب
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تقليل االعتماد على السيارة لتنقل الميل
االخير والمسافات القصيرة

 -1رفع جودة الحياة في المدن
 -2توفير مواصالت صديقة للبيئة
 -3حل مشكلة الميل االخير

الخدمات/منتجات
 -1مركبات ذكية يتم تتبعها عبر تطبيق على االجهزة الذكية

appdarb
الدمام

الـــــــرســــــــــــــالة

darbride.com
mo@darbride.com

اسم المنشأة:

مجموعة بناء
الطاقات المحدودة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

ريادة التأثير االجتماعي المستدام

الـــــــرســــــــــــــالة

مجموعـــة اعمـــال رياديـــة ذات منظومـــة
معرفيـــة متكاملة تساهم في بناء مؤسسات
مجتمعية فاعلـة ومستدامة ،وتأهيل كفاءات
متخصصة ومؤثرة

الخدمات/منتجات
 -1بناء التدريب واالستشارات
 مجال التدريب والتأهيل االستشارات والتطوير -2بناء اإلعالم
خدمات إعالنية متكاملة للمنظمات والجهات المستفيدة
 -3بناء التقنيات
 -بناء وتطوير التقنيات في المنظمات

Benaa_Group
جدة

 -4نديم
تصميم وتنفيذ البرامج المعرفية النوعية
 -5خبراء الشباب
تنمية مهارات الشباب وتوظيف طاقاتهم بما يتوافق مع احتياجات
السوق والعمل ورؤية 2030

https://benaa-store.com
info@bgrp.com.sa

اسم المنشأة:

واحة الخليج
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مدينة متكاملة في تنظيم وتقديم
انشطتها وبرامجها الخاصة تساير
التوجهات العالمية لألشخاص
ذوي اإلعاقة

الـــــــرســــــــــــــالة

االيمان بأن االشخاص ذوي اإلعاقة منتجين
وفاعلين في المجتمع

الخدمات/منتجات
 -1معهد التدريب
 برنامج تخصصي للتوحد بشهادة دولية برامج للمهنيين وغير المتخصصين والمؤمنين بالقضية لتدريبهم -2العيادات :عيادات خارجية تخدم جميع األعمار من داخل وخارج المركز
 -3مركز إعادة التأهيل

GohgKSA
الرياض

 -4المدرسة :تقبل األطفال من سن  41-6سنة وتتسخدم منهج
 STEMوالتقويم االكاديمي
 -5سكن اإليواء
 -6النادي الصحي
 -7البرامج الصيفية
 -8اخرى مثل برامج التشخيص بمعاييرعالمية وبرامج التدخل المبكر

www.gohg.net
Info@gohg.net

اسم المنشأة:

شركة إثراء
المعرفة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

منارة للعمل الوقفي النسائي

الـــــــرســــــــــــــالة

شركة نسائية وقفية ،تسعى لتنمية المرأة
واألسرة من خال بناء نـمـوذج مؤسـسي
مستدام بـاستخدام أفضل المـمارسات وفـق
منهجية علمية ومبادرات نوعية ،وبتميز رقمي
وشراكات فاعلة في بيئة إبداعية جاذبة
وفريق مؤهل

الخدمات/منتجات
 -2مركز الرواء التعليمي للتدريب
 -3الملتقيات
 منير لمعلمات القرآن -4العضويات

 -1البرامج
 إرث للمتخصصات في السنَّ ة النبوية وريد الملتقى الثقافي للممارسات الصحيات منار الوطن لتأهيل القيادات غيث للمتخصصات في الدراسات القرآنية -منار للعامالت في القطاع غير الربحي

ethraa_ws
الرياض

ethraa.ws
ethraa@ethraa.ws

اسم المنشأة:

بوابات الصحة
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

تقديم نهج جديد للرعاية الصحية يحرص
على مراعاة الوضع النفسي واإلجتماعي
كما البيولوجي للمريض من ضمن رعاية
شاملة يتم إرساؤها على أعلى المعايير
وتمكينها بأنظمة صحية إلكترونية
متطورة

الـــــــرســــــــــــــالة

تصميم وبناء وتشغيل وإدارة المرافق الطبية
لتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة
ومبتكرة ومرنة وفعالة وتقديم خدماتنا
للمرضى بتعاطف ومحبة

الخدمات/منتجات
 -1ادارة الخدمات الحكومية
 -2ادارة شبكة مقدمي الخدمات الصحية
 -3تخطيط  ,تصميم ,و ادارة مرافق صحية مستحدثة
 -4ادارة المرافق الطبية القائمة

HealthGates_sa
الرياض

 -5تقديم خدمات رقابة و تقييم واستشارات
 -6ادارة الخدمات الصحية الغير ربحية
 -7خدمات ادارة االيرادات
 -8تصميم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

Healthgates.net
Aalbuthi@healthgates.net

اسم المنشأة:

تنويل

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

مجتمع قادر على تحقيق التميز والحياة
الكريمة بشمولية واتزان ،وقائم على
تكامل اقتصادي واجتماعي وبيئي بشكل
مؤثر ومستدام

تمكين الشباب والشابات من مفاهيم وأدوات
الوعي والتقدم على الصعيد الشخصي
والمهني ،وتعزيز األثر االجتماعي المبتكر
والمستدام من خالل برامج فعالة
وحلول مؤثرة

الخدمات/منتجات
 -1برامج لتمكين الشباب من تحقيق غاياتهم في حياتهم الشخصية
والمهنية
 -2برامج في القيادة اإلبداعية
 -3تصميم وتشغيل حاضنات ريادة األعمال االجتماعية
 -4برامج في التفكير التصميمي والكوتشينغ

Tanweel_org
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

http://tanweel.org
faisal@tanweel.org

اسم المنشأة:

تمكين المجتمع
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

أفضل حلول رقمیة لقضایا اجتماعیة

الـــــــرســــــــــــــالة

تنفیذ حلول عملیة لمعالجة قضایا اجتماعیة
ملحة بالمجتمع  ،بالتعاون مع القطاع العام
والخاص والغیر ربحي

الخدمات/منتجات
 -1تطبیق معاً للعمل التطوعي
 الربط بین المتطوعین والجھات التي تقدم فرص تطوعیة لخدمةالمجتمع
 حساب عدد الساعات التطوعیة بناء قاعدة معلومات للجھات واالفراد النشطون في االعمالالتطوعیة

SocietyEmpwer
جدة

 -2منصة سیماھم :تتیح للمستخدم التعرف على حاالت احتیاج
حقیقیة طارئة لألفراد والعوائل المسجلین في الجمعیات الخیریة حول
السعودیة ،ثم اختیار احدھا لتوجیھ دعمھ الیھا عن طریق االیداع في
حساب الجمعیة الخیریة مباشرة ،كما یتیح للمحتاج المتعفف التسجیل
وعرض حالة االحتیاج الطارئة التي لدیھ لتزید فرص حصولھ على الدعم
من اھل الخیر بأي مدینة في السعودیة

http://society.sa/
allforms2020@gmail.com

اسم المنشأة:

كالسيرا

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

أن نكون األفضل عالمياً في ابتكار حلول
تقنية ذكية مؤثرة وملهمة  ،لتطوير
وتسهيل وإثراء التعلم

الـــــــرســــــــــــــالة

تمكين كل فرد من الوصول ألعلى إمكانياته
بابسط طريقة ممكنة عبر استخدام أفضل
حلول التعلُّ م المبتكرة والملهمة

الخدمات/منتجات
 -6أكاديمية كالسيرا لالعتماد
 -7نظام (بيرسونا) لدعم شخصية الطالب Persona -
 -8نظام إدارة الموارد C Smarter -
 -9تقنية الواقع المعزز ()AR – C Reality
 -10برنامج كالسيرا انسباير – Classera Inspire
 -11نظام الدفع اإللكتروني – C Pay

 -1كالسيرا بريميوم
 -2كالس اليت
 -3نظام المراحل األولية – C KG
 -4األكاديميات االفتراضية – C Spaces
 -5األسواق التعليمية (اإلديو مول )EduMall -

ClasserameMe
مكة المكرمة

http://me.classera.com/
info@classera.com

اسم المنشأة:

جليسة

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

أن تكون جليسة الممكن األكبر لعمل
السيدات من المنزل بمهن إحترافية

الـــــــرســــــــــــــالة

خفض نسبة العطالة بين السيدات بنسبة %2

الخدمات/منتجات
 -1تدريب وتأهيل خدمة مجالسة األطفال

jaleesaLLC
جدة

https://jaleesa.sa
md@jaleesa.sa

اسم المنشأة:

تطبيق الطاهي
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

أن يكون الطاهي ضمن أفضل 5
تطبيقات متخصصة في مجال االغذية
الشعبية على مستوى الخليج لالسر
المنتجة ،دعما وتسويقا

الـــــــرســــــــــــــالة

اسر منتجة فعالة ودخل مناسب وبيئة عمل
سهله وحديثة

الخدمات/منتجات
 -1تطبيق الكتروني مختص ببيع وتسويق وتوصيل جميع االغذية
والمشروبات لالسر المنتجة

thechefapp
الدمام

http://altahi.sa/
info@altahi.sa

اسم المنشأة:
مجموعة بناء لإلشراف
والتدريب التربوي

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

ان تكون مجموعة بناء محضناً
للقيادات الشابة

الـــــــرســــــــــــــالة

محضن متكامل لمنظومة برامج نوعية تغرس
أسس القيادة واإلبداع في نفوس الشباب في
بيئة داعمة وجاذبة

الخدمات/منتجات
 -1برامج ومقاييس لألطفال
 -2برامج ومقاييس للشباب
-3برامج ومقاييس للقيادات

BenaaEDU
جدة

http://www.benaa.ws
Hr@benaa.ws

اسم المنشأة:

المجموعة السعودية
للبيانات

الــــرؤيــــــــــــــــــــة

أن تكون المملكة العربية السعودية
النموذج الريادي عالمياً في مجال
البيانات وعلوم المستقبل

تمكين وتأهيل المجتمع والمهتمين بالبيانات
وعلوم المستقبل من مواجهة تحديات
التطور الرقمي ومواكبة احتياج السوق لهذه
المهن عن طريق تقديم خدمات  ،أنشطة ،
برامج وفعاليات متخصصة بالبيانات وعلوم
المستقبل

الخدمات/منتجات
 -1تنمية المعرفة من خالل نشر المعرفة وبنائها وتسهيل
الوصول إليها
 -2نشر الوعي بأهمية البيانات و علوم المستقبل ودورها في
رفع كفاءة العمل وتحسين األداء وتحقيق أهداف التحول الرقمي
للمساهمة في تحقيق رؤية 2030
 -3تفعيل المسؤولية االجتماعية في القطاعين الخاص والعام

DataCommunitySA
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

www.datacommunitysa.com

amusabi@DataCommunitySA.com

اسم المنشأة:

تطبيق بسمة
الــــرؤيــــــــــــــــــــة

بسمة دائمة على كل الوجوه

ترسيخ مفهوم جديد للعطاء وجعله تجربة
ممتعة للجميع

الخدمات/منتجات
 -1سوق بسمة للتبرع بالعناصر المكتنزة
 -2بطاقات بسمة الرقمية

Bsmaapp
الرياض

الـــــــرســــــــــــــالة

https://s-st.co/
mohannad@bsma.app

