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مالحظاتتاريخ االنتهاءما تمالمكلفالتوصيةالبندالتاريخرقم االجتماع

االطالع على ميزانية 

المحاسب القانوني للعام 

:م2018

15/03/19المدير العامإنشاء صندوق خاص بسلف العاملين مع وضع آليات للصرف

تفعيل المجلس الفخري

* االستفادة من األعضاء الحاليين في تطوير وتسويق مبادرات الجمعية : تم طرح تفعيل وإعادة تشكيل المجلس الفخري للجمعية بحيث يصبح المجلس أكثر فاعلية 

: ترشيح كل من 

(وكيل محافظ جدة)سمو األمير سعود بن جلوي 

سمو األمير فيصل بن محمد 

فايز الحربي/ ويكون على تواصل معهم المهندس 

.تفعيل األعضاء الراغبين في االستمرار في عضوية المجلس الفخري مع عمل حفل تكريم لكافة األعضاء*

تم إعادة تشكيل المجلس الفخري وتفعيل مشاركته في الجمعية14/04/19المدير العام

خطة اإلعالم والتوعية 

م2019للعام 

 تقديم تصور لرفع موازنة اإلعالم

(حسب الفئات المستهدفة)عمل برنامج إذاعي عن قصص نجاح أسرية - 

وكذلك في  (صالة الفرسان– الصالة التنفيذية )يتم تحديد موعد مع مسؤول الطيران السعودي لعرض البروشورات الخاصة بالجمعية في صاالت المطار - 

.الديوانيات مثل ديوانية جدة

البحث عن شركة متخصصة لتنظيم الفعاليات الخاصة بمهرجات األسرة الرقمي- 

.عمل استاند تعريفي بالجمعية في المستشفيات لعرض بروشورات الجمعية- 

.محاولة العرض على شاشة برج الملك قبل بداية شهر رمضان- 

20/03/19االتصال المؤسسي
بأسطول الخطوط  (وداد )تم عرض الفيلم الكرتوني الخاص بالمودة 

السعودية

تجديد وتفعيل اللجان 

الفرعية

 :(اللجنة العلمية– لجنة  الحوكمة – لجة تنمية الموارد المالية واالستدامة )تفعيل دور اللجان الفرعية وعرض مهام اللجان الفرعية الثالث وهي 

(اللجنة العلمية– لجنة  الحوكمة – لجة تنمية الموارد المالية واالستدامة )تفعيل دور اللجان الفرعية وعرض مهام اللجان الفرعية الثالث وهي 
تم التفعيل وجدولة االجتماعات على مدار العام13/03/19المدير العام

استعراض نموذج العمل 

المقترح لشركة خير المودة

.يتم إضافة التوظيف إلى مسار التدريب بحيث يكون التدريب منتهي بالتوظيف -

.إضافة مسار إدارة المشاريع وتقديم االستشارات-

يتم االستعانة بشركة مختصة لدراسة مدى نجاح أو التأثير اإلعالمي الرتباط اسم الشركة باسم الجمعية-

 متدربة50تم تدريب وتوظيف أكثر من 15/04/19المدير العام

اعتماد أعضاء جدد 

للجمعية العمومية

قبل انضمام أي عضو إلى الجمعية العمومية يجب أن يشارك في أحد اللجان الفرعية ويتم تقييم أدائه وفاعليته ونقاط القوة التي لديه ومن ثم يتم اعتماد انضمامه 

.لعضوية الجمعية العمومية
المدير العام

مصارف الزكاة بالجمعية 

وفق قرار الوزارة

أوصى أعضاء المجلس ببناء آلية لصرف مبالغ الزكاة غير المخصصة التي ترد إلى الجمعية إلفادة األسر األقل حظاً من األسر المستفيدة من خدمات الجمعية  

وعرضها على أعضاء المجلس إلقرارها
صندوق ترابط لدعم األرامل والمطلقات25/12/19اإلدارة المالية

مناقشة ما تم في صندوق 

األسرة الوقفي

.عمل عرض عن الصندوق وما هي نتائج فتح الحساب على الجمعية وإرساله ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة للمساهمة في دعم المبلغ- 1

إنشاء حساب بنكي خاص للصندوق مع عمل حملة إعالمية بعد شهر شوال لجمع المبلغ المتبقي- 2
جاري تأسيس الصندوق15/08/20المدير العام

20/09/19االتصال المؤسسيزيادة االهتمام بالجانب اإلعالمي وخاصة اإللكتروني وإبراز خدمات الجمعية- 1

20/09/19اإلدارة المالية.دراسة زيادة الموازنة المخصصة لإلعالم للعام القادم- 2

31/12/19إدارة المشاريعفصل التقرير اإلعالمي عن التوعوي- 3

المدير العام.االجتماع مع مالك مبنى الجمعية والفيال المجاورة األسبوع القادم للتفاوض على المبلغ النهائي للشراء

اللجنة االقتصاديةدراسة تخصيص جزء من المبنى لالستثمار والتأجير للغير

28/02/1907/09/19
استرخراج تراخيص 

مركز االرشاد األسري
30/11/19مدير الحماية واإلرشاداستخراج ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية لمركز االرشاد ضرورة األسري

استعراض ملخص دراسة 

احتياجات األسرة بمنطقة 

مكة المكرمة

24/10/19مكتب المدير العاميتم إرسال الدراسة إلى سعادة األعضاء لالطالع عليها وإبداء الرأي والمالحظات

استعراض منجزات منصة 

المودة وأتمتة العمليات

يتم إضافة شعار أكاديمية الحياة لتمكين المرأة على البوابة الخاصة بها- 1

تضاف إلى المنصة إمكانية إرسال الرسائل التوعوية إلى المستفيدين- 2
23/11/19مسؤول التقنية

إطالق خدمة تطبيق 

"منترني"االستشارات 

.يتم إلغاء خاصية تقديم الخدمة المرئية مراعاة لخصوصية المستفيد- 1

.دراسة كيفية إضافة ميزة أنه في حال كان المستفيد رجل يتم تحويله إلى مستشار، أم إذا كان المستفيد امرأة يتم تحويلها إلى مستشارة- 2
30/10/19مدير الحماية واإلرشاد

استعراض أداء الجمعية 

االجتماعي والمؤسسي 

واالقتصادي حتى الربع 

م2019الثالث من العام 

.2020يتم إدراج دراسة جودة الحياة األسرية لخطة العام - 1

يتم االهتمام بالبرامج التي تستهدف جودة الحياة األسرية من الداخل األسري- 2

مدير التدريب 

والتطوير األسري
25/12/19

عرض الخطة اتلتنفيذية 

م2020للعام 
27/12/19مدير المشاريعتعديل اسم دليل تقييم الخاطب إلى اسم دليل اختيار شريك الحياة

عرض الموازنة التقديرية 

م2020للعام 
26/12/19اإلدارة المالية ألف لاير لحملة اإلعالن عن برنامج تأهلين المقبلين والمقبالت على الزواج300إضافة مبلغ 

استعراض األداء 

االجتماعي والمؤسسي 

م2019واالقتصادي للعام 

.إبراز عدد الشباب واألطفال في اإلحصاءات الرئيسية للتقرير

فصل أعداد المتدربين أون الين عن أعداد المتدربين- 
31/03/20مدير المشاريع

اعتماد المحفظة التمويلية 

لمشاريع التمويل األصغر 

مع بنك التنمية

تم تجهيز الملف للعرض على بنك التنمية30/04/20اإلدارة المالية.يتم إجراء دراسة لكيفية اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان سداد المبلغ من الحاصالت على الدعم

06/03/20االتصال المؤسسي.التركيز في اإلعالم عن التدريب اإللكتروني

جائزة مكة لألسرة وتم التأجيل بسبب جائحة كورونا08/03/20المدير العامإرسال خطاب للجنة شؤون األسرة بعمل جائزة لألسرة بالشراكة مع اللجنة

اعتماد فتج الترشيح للجان 

– الحوكمة )الفرعية 

التدقيق – االستدامة 

(الداخلي

27/02/20مكتب المدير العامعمل رابط إلكتروني وإرساله لألعضاء الختيار اللجنة التي يرغب العضو بالمشاركة بها

األداء االجتماعي والمالي 

للربع األول

2020

توظيف دراسة 

الدوافع النفسية واالجتماعية التي تؤدي إلى زيادة السلوك االستهالكي لدى األسرة السعودية

مدير التدريب 

والتطوير األسري
30/04/20

التخطيط واالدخار المالي لألسرة- 1

مهارات ميزانية األسرة- 2

تحديات جمع التبرعات 

للفترة القادمة
07/04/20المدير العام في ظل تلك التحديات وماهي السناريوهات المتوقعة في الفترة القادمة2020 أبريل لمراجعة الموازنة التقديرية للعام 07إقامة ورشة عمل عن بعد يوم الثالثاء 

مايستجد من أعمال

 القيم اإليمانية- 1

القواعد اإلسالمية • 

الصحية الوقائية في منع 

الخروج والدخول للمناطق 

الموبوءة 

قيم التطهر والنظافة • 

قيم التوسل هلل جل وعال • 

والشكر والصبر والتعاون 

والبر

10/04/20االتصال المؤسسياالستفادة منها وتوظيفها في رسائل التوعوية

جاري الحصول على عروض أسعاردارسة عمل تأمين على مواقع الجمعية- 1

.يتم التعاقد مع مكتب هندسي للقيام بأعمال الكشف على شبكة الصرف الصحي والتمديدات الكهربائية للموقع بالتنسيق مع مالك الصيرفي مول- 2

31/02/20

27/02/19 25/02/19

27/02/19

32/02/20

24/04/19 26/02/19

أداء الجمعية االجتماعي 

والمؤسسي واالقتصادي 

للنصف األول من العام 

:م 2019

استعراض الفرز النهائي 

للمباني المقترحة لمبنى 

المودة واعتماد المناسب 

منها

22/08/19

23/10/19 29/02/19

25/12/19 30/02/19

30/08/19
يقوم المالك الحالي بفصل صك الفيلتان عن باقي الفلل التابعة له 

بنفس الموقع النها جميعاً بصك واحد

30/07/20 الخدمات المساندة

اعتماد المعاملة - 2

الخاصة باألجهزة التالفة 

بفرع الصيرفي مول 

والموافقة على تحويلها إلى 

قطع غيار وشراء أجهزة 

بديلة

02/04/20

استعراض إدارة االتصال 

المؤسسي

26/02/20


