
ناد تجربة جمعية المودة في مشاريع اإلس
والمنافسات الحكومية
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عن جمعية المودة

 من األسر الواعية 
ً
نبين جيال

والمتماسكة والصحية واآلمنة
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فرع بالمنطقة

 المكرمةمكةمنطقةأمريعبدالعزيزبنعبدالمجيداألمريمنودعمبتوجيهتأسست601بالرقممرخصةربحيةغريجمعيةهيالمودة
ً
هللاحمهرسابقا

الحلولمنةومتكاملمبتكرةمنظومةعرباألسرةحياةجودةلتحسينتسعى,االجتماعيةوالتنميةالبشريةالمواردوزارةمنمرخصة,م2003العامفي
المجتمعفيوالمؤثرةوالمستدامةواالستباقيةالنوعية

Almawaddah is an association that enables families to lead sustainable and stable ties through providing educational programs, initiatives, and campaigns concerned about the

community security



الجمعية العمومية
(المؤسسية والرقابة ) 

مجلس اإلدارة
(والتوجيه واالعتماد والرقابة , التوجيه االسرتاتيجي ) 

المحاسب 
القانوني

(الشركاء والمستفيدون ) ذوو المصلحة 

االلزتام 
واالمتثال

مؤشرات10

الشفافية 
واالفصاح

مؤشرات6

ةالسالمة المالي

مؤشر2
المشرع 
القانوني

التمزي 
المؤسسي

معايري9

ةلجنة التدقيق والحوكم

نظام 
الجمعيات

الالئحة 
التنفيذية

دليل 
الحسابات 
الموحد

نظام 
التربعات

اإلدارة التنفيذية

نموذج الحوكمة في الجمعية 



جوائز التمزي



هاماسرتاتيجية االل



النطاق الجغرافي لعمل الجمعية

مناطق عمل ثانويةمناطق عمل رئيسية



تمكين المرأة في قدرتها على رعاية 
أسرتها اجتماعيا واقتصاديا

سالمة وحماية الطفل وبناء 
قدراته 

رة تعزيز دور الشباب تجاه األس
والمجتمع

بناء قدرات الممارسين وفق المعايري
المعتمدة

تعزيز العالقات مع أصحاب المصلحة 

ة اإلسهام الفاعل في تحقيق رؤي
2030

تحقيق االستدامة االقتصادية 

تفعيل مشاركة كبار السن داخل 
اسرهم

زيادة إسهام المجتمع في 
دعم قضايا األسرة 

تمكين المواطنين من خالل
منظومة من الخدمات 

االجتماعية

غرس المبادي والقمي الوطنية وتعزيز 
االنتماء الوطين

ن بيتعزيز قمي اإليجابية والمرونة 
رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق أطفالنا

ويوكبار السن ودورهم التنمالطفل والمرأة 

ئة تعزيز رعاية األسرة ألفرادها في بي
تحرتم دور كل فرد وتليب احتياجات

نها تحقيق استقرار األسرة وازدهارها بتمكي
من التخطيط واتخاذ القرار واالستفادة من

فرص التقدم والنجاح

غرس مسؤولية األسرة في المجتمع
للمساهمة الفاعلة في التنمية

تعزيز الهوية الوطنية والقمي 
والروابط 

األسرية في المجتمع

التأهيل االجتماعي

رات المشاركة في ترسيخ القد
العلمية والمعرفية ألفراد 

األسرة

تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من 
متلقين للمساعدة إلى منتجين 

اية إيجاد منظومة متكاملة للحم
األسرية

ن رفع المستوى المهارى للسعوديي
ملبما يتالءم مع احتياجات سوق الع

تعزيز قيام الشركات 
بمسؤولياتها االجتماعية

ع اسناد الخدمات الحكومية للقطا
غري الربحي

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز القمي االسالمية

تعزيز مشاركة األسرة في التحضري
لمستقبل أبناءهم

تقديم االستشارات القانونية 
المجانية لألرامل والمطلقات

المحاكمانشاء مكاتب مصالحة في 

ع تفعيل العمل التطوعي عرب الشراكة م
الجهات ذات العالقة

م تأسيس مراكز لتنفيذ أحكا
الرؤية والزيارة

تعزيز مكانة األسرة 
واستقرارها

ي دعم األفراد المختصين العاملين ف
مجاالت شؤون األسرة

المساهمة في تعزيز القمي
اإلسالمية واالنتماء الوطين

قة بها توعية األسرة بأهم القضايا المتعل
وسبل عالجها

ة توعية أفراد األسرة بالخدمات المقدم
لهم ومجاالتهم

رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق 
ويودورهم التنموكبار السن الطفل والمرأة 

بها تمكين جميع الجهات من القيام بواج
تجاه األسرة في المملكة

ا تعزيز الوعي المجتمعي تجاه القضاي
األسرية

غري تمكين تحقيق أثر أكرب للقطاع
الربحي

تشجيع العمل التطوعي

ادزيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتص

تعزيز قمي 
االتقان واالنضباط

مع توعوية لوقاية المجتحمالت  تطوير رفع مستو تحمل المواطن المسؤولية
األسري من العنف 

صات تأسيس هيئة للتخص
االجتماعية 

ي المقدمة لكبار السن فاالجتماعية نمذجة و تجهزي وإسناد خدمات الرعاية 
اعين المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعلمي والقط

الخاص وغري الربحي

واإلرشاد تطوير خدمات مركز الدعم 
ة بالتكامل مع الجهات الحكومياألسري 

والشراكة مع القطاعين الخاص وغري 
الربحي

حوكمة المنظمات غري الربحية 
وتصنيفها 

لتعزيز الدور األوقاف التكامل مع هيئة 
التنموي للقطاع غري الربحي

تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات االجتماعية 

سرةمصفوفة ارتباط أهداف الجمعية باألهداف الوطنية والعالمية المرتبطة باأل



المستفيدون واألثر



المستفيدون واألثر
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عام 19عدد المستفيدين من خدمات المودة على مدار 

531,928
مستفيد ومستفيدة



يةالمبادرات الرئيس
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مقدمة عن اإلسناد الحكومي للخدمات
والمشاريع للقطاع غري الربحي
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2030اإلسناد في رؤية 

 
ً
ملكيةةبرعايالسعوديةالعربيةالمملكةقامتالالمحدود,والتطورالمستداماالزدهارعلىالمملكةحرصمنانطالقا
ورعاهماهللااحفظهمسلمانبنمحمداألمرياألمينعهدهووليالعزيزعبدبنسلمانالملكمنحكيمةبقيادةمتمثلة
.الواقعأرضعلىتطبيقهاوقيادةالطموحة2030السعوديةرؤيةبرمس
وميةالحكالخدماتتقديمفيالربحيغريالقطاعإشراكإلىالربحيغريللقطاعالحكوميةالخدماتإسنادمبادرة
اليتوميةالحكالخدماتوتحديدوحصرالربحيةغريللمنظماتوتشريعاتأنظمةسنخاللمنوذلكللمجتمع,الموجهة

.الربحيغريالقطاعمنظماتإلىإسنادهاالممكنمن

2030األهداف االسرتاتيجية لرؤية المملكة 2030ركائز رؤية المملكة 

مبادرة إسناد الخدمات الحكومية

للقطاع غير الربحي

مجتمع حيوي

اقتصاد مزدهر

وطن طموح

دعم نمو القطاع1 ,6,3 :
غري الربحي

المنظمات غري الربحية من تمكين6,3,2:
تحقيق أثر أعمق

تحسين فاعلية وكفاءة الخدمات: 2,6,5
االجتماعية

تشجيع العمل2 ,1 ,6:
التطوعي
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أهمية اإلسناد 

ن توظيفففف المتطفففوعي
فففففي مجففففاالت تنفيففففذ
.الخدمات الحكومية

مففففففففففففففففن خففففففففففففففففالل 
اسففففففففففتقطاب ذوي 
الكففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاءة 
للمسففففففاهمة فففففففي 
رففففففففففففففففع جفففففففففففففففودة 
الخففففففففففففففففففففففففففففففدمات 

.المقدمة

تنفففففففففوع مصفففففففففادر 
االسففففففففففففففففففففففتدامة 
الماليففة مففن خففالل
التعاقففففففففففد مففففففففففع 
الجهففففففففففففففففففففففففففففففات 

فيفذ الحكومية لتن
.خدماتها

وذلفففففففففففك بحكفففففففففففم 
تفاعفففففل منظمفففففات 
القطاع غفري الربحفي
مففففففففففففففع شففففففففففففففرائ  
المجتمففففففففففففففففففففففففففففففففع 

.المختلفة

زيادة فعالية إسهام 
ي المنظمات غري الربحية ف
تمية المجتمع

ي زيادة الموارد المالية ف
دامة سبيل تحقيق االست
المالية

يةتحسين الصورة الذهن

مففففن خففففالل تقففففديم 
خففففدمات حكوميففففة 
ذات جفففففودة عاليفففففة 
للفئففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات 
المسففففففتفيدة فففففففي

زيادة القوى العاملة .المجتمع
وتحسين بيئة العمل

زيادة أعداد المتطوعين



نموذج االسناد الحكومي

دالنمط السائ
تقديم الخدمة لحكومية

:مثل
خدمات الرعاية الصحية•
الحمالت التوعوية•
صيانة الحدائق•

:يةالحكومللجهاتإنفاقكفاءةوتحقيقأعلى,بجودةالحكوميةالخدمةتقديمفيهيمتمطورنمطإلى

المجتمعجهة حكومية

رالنمط المطو

التعاقد مع
منظمة غري ربحية

المجتمعجهة حكومية ةمنظمة غري ربحي

تقديم الخدمة
الحكومية

:مثل
خدمات الرعاية الصحية•
الحمالت التوعوية•
صيانة الحدائق•



نموذج عالمي لإلسناد

اسناد العقود الحكومية للقطاع غري الربحي في بريطانيا
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جاهزية المنظمة لإلسناد

 لتنفيذ الخدمات الحكومية, وذلك عرب التأكد من االلزتام بالخطوات الت
ً
:اليةينبغي للمنظمة غري الربحية أن تكون مهيأة داخليا

التسجيل في 
منصة اعتماد

تأهيل
فريق العمل

المالءة 
المالية

لة المتابعفففة الدوريففففة للمنافسففففات ذات الصفففف
ة إلففى بمجففال المنظمففة غففري الربحيففة, باإل ففاف

التواصففففففل بشففففففكل مباشففففففر مففففففع الجهففففففات 
الحكوميفففة ذات االحتيفففا  لعفففرض الخفففدمات 
المقدمفففة مفففن قبفففل المنظمفففة غفففري الربحيفففة,

.واليت تسهم في سد هذا االحتيا 

مفففففففن خفففففففالل اسفففففففتقطاب الكففففففففاءات مفففففففن 
ي المفففوظفين أو المتطفففوعين للمسفففاهمة فففف
ى رفع جودة الخدمات المقدمة, باإل افة إلف

تففدريب الكففادر الموجففود مففن خففالل الففدورات 
التدريبيفففففة ذات العالقفففففة, واالسفففففتفادة مفففففن

.المسؤولية المجتمعية للشركات

ة غففري تخصففيم مبلففم للمشففروع مففن مزيانيففة المنظمفف
الربحيفففففة, واالقفففففرتاض مفففففن البنفففففوك والمؤسسفففففات 
ة ال المانحفففة ففففي حفففال تطلفففب تنفيفففذ الخدمفففة مزيانيففف
وارد تملكهفففا المنظمفففة غفففري الربحيفففة أو اسفففتثمار المففف
ال المالية  للمنظمة ففي األوقفاف أو غريهفا مفن أشفك
ني االسفففتثمار أو اسفففتثمار أصفففول المنظمفففة مفففن مبفففا

.وغريها لرفع المالءة المالية للمنظمة

010203
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الفرق بين الخدمات والمشاريع

:أمثلة 
تقديم خدمات االحتضان•
خدمات صيانة المباني لألسر المحتاجة•
(أيا كان تخصصها)الحمالت التوعوية الموجهة للمجتمع •
تقديم الرعاية الصحية أو النفسية•
التشجري وتجهزي األماكن العامة كالحدائق وغريها•
...(فعاليات ترفيهية أو ثقافية أو تعليمية أو صحية )تنظمي الفعاليات الموجهة للمجتمع •

:أمثلة

هي خدمات موجهة للمجتمع أو فئة منه 
مية وتهدف لتن. والمستفيدين بشكل مباشر

.المجتمع وتلبية احتياجاته
ومبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غري)

(الربحي تستهدف هذا النوع

هة هي مجموعة من األنشطة اليت تعرب عن احتيا  الج
الحكومية, من توريد مواد أو أجهزة أو خدمات 
استشارية أو خدمات إنشائية, إلخ وتختلف عقود

.المشاريع بحسب أنواعها

مشاريع تشغيلية•
مشاريع استشارية للجهات الحكومية•
مشاريع توريد أجهزة•

المشروع

الخدمة
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ي أرقام مشاريع اإلسناد والمنافسات ف
المودة
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دةأرقام لمشاريع اإلسناد والمنافسات في المو

11
منافسة ومشاريع

ةالجمعيإسناد تنفذها 
اريع المالية لمشالتكلفة

المنافسات واالسناد

45M
عدد الكوادر البشرية 
الوطنية العاملة في 

المشاريع

250
ن المشاركيعدد المتطوعين

في المشاريع

500+
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ات اقتناص الفرص في الوزارات والهيئ
يالحكومية والقطاع الخاص وغري الربح
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مرونة األنظمة

ذية مجموعة أتاح نظام المنافسات والمشرتيات الحكومية الجديد والئحته التنفي
من التسهيالت لتفعيل دور منظمات القطاع الغري ربحي

استثىن النظام بعض 
االشرتاطات عند التعاقد من
: المنظمات غري الربحية مثل
ن الضمان االبتدائي والضما

النهائي

إمكانية تعاقد الجهات 
الحكومية مع منظمات 
القطاع غري الربحي إما 

خاصة )بمنافسة محدودة 
أو( بالمنظمات غري الربحية
تعميد مباشر

أتاح النظام إمكانية من  
الجهة الحكومية للمنظمات
غري الربحية وفق  وابط 

محددة
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آلية اقتناص الفرص 

فهم تطلعات 
واحتياجات أصحاب 

المصلحة

صناعة الفرصة مع 
أصحاب المصلحة

يل متابعة إعالنات التأه
ت للمنافسة عرب منصا
أصحاب المصلحة

متابعة المنافسات 
المطروحة عرب منصة 
اعتماد أو فرصة
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قنوات الوصول للمنافسات الحكومية

منصة فرصةمنصة اعتماد

مواقع أصحاب 
المصلحة مثل 
موقع وزارة 
الموارد

ينبغي أن يكون هناك موظف مسؤول عن متابعة الفرص  من فريق إدارة 
المشاريع
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التسجيل في المنصة–منصة اعتماد 
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لوحة المعلومات –منصة اعتماد 
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لوحة معلومات المشاريع–منصة اعتماد 
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لوحة معلومات المشاريع–منصة اعتماد 
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ساحة الفرص–منصة اعتماد 
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دعوات التأهيل–البشرية موقع وزارة الموارد

س  ويمت تقديم دعوات وفقا لالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشرتيات الحكومية فإنه يحق للجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق للمتناف
.  التأهيل من خالل اإلعالن في الموقع اإللكرتوني للجهة الحكومية 

ين قبل تقديمهم تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهالت والقدرات الالزمة لتنفيذ األعمال وتأمين المشرتيات لدى المتنافس: التأهيل المسبق
.العروض
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نموذج لصناعة الفرصة 

بداء تقديم 2013
خدمة الرؤية 
ةوالزيارة بالجمعي

تم اسناد 2018

ر الخدمة بشكل مباش
من وزارة العدل
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ات آلية التقديم على الفرص للمنافس
ومشاريع االسناد الحكومي
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ورفع العروضآلية تقديم

اقتناص الفرص 
وفق التخصم

شراء كراسة  
الشروط 

والمواصفات 
وتحميل كافة 
مرفقاتها

تشكيل فريق 
تحليل الكراسة

تقديم العرض 
الفين والمالي

1234

اعالن نتائج 
ة الرتسية من لجن
فحم العروض

في حال الفوز يمت
االخطار بخطاب 
ترسية وفي حال
عدم الفوز يمت 
ةتقيمي التجرب

توقيع العقد مع 
إدارة المشرتيات

قالتجهزي لإلنطال

5678
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فهم نطاق المنافسات واالسناد في
كراسات الشروط والمواصفات



37

فهم وتحليل النطاق

اجففات فيهففا تحديففد احتييففمت•
أصفففففففففففففففحاب المصفففففففففففففففلحة 
ة وتوثيقهففففففا وتقيففففففمي قففففففدر
المنظمفففة علفففى البفففدء ففففي 

المشروع 

دراسة كراسة الشروط 
والمواصفات

يلي يمت فيهفا إنشفاء وصفف تفصف•
للمشفففروع بكاففففة الجوانفففب مفففن
تحديفففد منهجيفففة محفففددة إلدارة
ل المشففروع وتعيففين فريففق العمفف

.والخطة التنفيذية 

تحليل نطاق العمل 

وع تقسففمي مهففام المشففر•
إلففففففى مكونففففففات أصففففففغر 

وأكرث قابلية لإلدارة 

WBSهيكل تجزئة العمل 

جيات يمت فيها استخدام منه•
حساب التكاليف لتقدير
.روع المزيانية المتوقعة للمش

يمت تحديد وتقدير المدة•
الزمنية إلنجاز المشروع 

تقديرية تقيمي التكاليف ال
روعوالمدة الزمنية للمش
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WBSللمشروع وتجزئة هيكل العمل نموذج التخطيط

مسؤول التنفيذالمواصفات الفنيةاإلجراءاتاألنشطةالمخرج التفصيليالمخرج النهائيالمرحلةم
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المؤشر

نسبة 

اإلنجاز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الخطة التنفيذية للمشروع 



39

فريق العملتجهزي

فريق تحليل
فين

فريق إدارة 
مشاريع

فريق إدارة 
مالية
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يةمنهجية بناء العروض الفنية والمال
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منهجية إعداد العرض الفين
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منهجية إعداد العرض المالي

متوقعة  على أن يمت بناء العرض المالي بعد دراسة  التكاليف و المزيانية المتوقعة لتنفيذ المشروع  والعوائد ال
:يمت مراعاة اآلتي 

لشروع يجب تصممي العرض المالي بعد تحليل شامل لعدة عوامل مثل الموارد البشرية والخدمات ومدة ا-
.والمخاطر المحتملة والتكاليف غري المباشرة 

.يمت إرسال العرض المالي بعد استكمال جدول الكميات المرفق في كراسة المنافسة -
 ما يو ع في ملف منفصل ويحدد العرض المالي-

ً
عادة يمت إرسال العرض المالي مع العرض الفين وغالبا

.التكلفة المتوقعة لكل من منجزات المشروع ومراعاة الموارد الالزمة 
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منهجية إعداد العرض المالي
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ةأدوات وتقنيات التقيمي والمتابع
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منهجية إعداد العرض الفين

التخطيط 
والتنفيذ

المتابعة
القياس

والتقيمي

إدارة جودة 
العمل

Microsoft
Planner

Monday

التخطيط

للتنفيذ

البدء في 

التنفيذ

قياس 

مؤشرات 

األداء 

متابعة 

تنفيذ 

الجدول 

الزمين 

للمشروع

تقرير 

ختامي 

بنتائج 

المشروع

تقارير 

دورية 

بنتائج 

المتابعة

إغالق 

المشروع

ري تحديد معاي

ومواصفات 

ومؤشرات 

الجودة

متابعة 

ري تطبيق معاي

ومؤشرات 

الجودة

قياس رأي 

ذوي 

المصلحة

تحديد 

فرص 

التحسين 

المطلوبة 

ة تقارير دوري

بنتائج 

متابعة 

الجودة
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مرةدراسة المخاطر المحيطة بالمشروع بصورة مست
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توقيع العقود مع إدارة المشرتيات
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اتتوقيع العقود مع إدارة المشرتي

خطاب نطاق يمت إخطار الرتسية للمتنافس الفائز من خالل الجهة الحكومية ويتضمن ال
العمل والقيمة وتاريخ بداية العقد 

تدائي وال في حال التعاقد مع جمعية أو مؤسسة أهلية ال يتطلب تقديم الضمان االب
الضمان النهائي

يمت توقيع العقد بعد الرتسية مع إدارة المشرتيات في الجهة الحكومية 
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آلية رفع المستخلصات المالية عرب
منصة اعتماد
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اتتوقيع العقود مع إدارة المشرتي

يمت رفع 
المستخلصات 
وفق المخرجات 
بجدول الكميات

اعتماد المخر  
من مالك 
المشروع

عمل فاتورة 
بقيمة المخر  
حسب القيمة 
بجدول الكميات

رفع المستخلم
لمدير المشروع 
د بالجهة لالعتما
وارسال شهادة 

االنجاز

1234

رفع المستخلم
مع شهادة اإلنجاز
دعرب منصة اعتما

5
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مستندات مهمة لالطالع
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مهمة لالطالع مستندات




