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المــقــدمة

   ترحب بكم الجمعية السعودية األهلية لرعاية األرامل والمطلقات أيــــامى مجددًا في تقرير 

والـــذي  (2020م)،  المـــوافــــــق  1441هـ/1442هـ  المـــالي  العـــام  خـــالل  نـــشاطاتـــها  عن  جديد 

لرســـالتـــها  أداًء  الـــجمـــعـــيـــة  بها  قامـــت  مكثفة  جهـــودًا   – الله  بفضل   - طــــياته  في  حـــمـــل 

وتحـــقـــيقـــًا ألهـــدافها وخدمة للمستفيدات.

   والجمعية إذ تشكر الجهات الداعمة ؛ وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية 

لبرامجها  دعمهم  على  المجتمع  وعامة  المانحة،  والجهات   ، بالرياض  التنمية  مركز  في  ممثلة 

والمساهمة في استدامتها؛ لترجو الله أن يكلل الجهود بالنجاح .

   كما تشكر الجمعية فريق عملها المميز الذي له الدور األكبر فيما تحقق من برامج وما نفذ من 

مشروعات.

                                                                                                                     والله الموفق. 
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كلمة رئيس مجلس االدارة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 لعل من حسن الطالع  أن يتزامن صدور هذا التقرير مع مبادرة سند التي أطلقها سمو 

ولي العهد دعًما للجمعيات الخيرية لتحقيق أهدافها الخيرة التي أنشئت من أجلها.

العام  النفع  األرامل والمطلقات وهي تشارك مع جمعيات  لرعاية  أيامى   وجمعية 

األرامل  وهن  بنشاطاتها  المستهدفة  الفئات  تخدم  أن  المجتمع  ترجو  خدمة  في 

والمطلقات ومن في حكمهن من خالل الرعاية النوعية المتمثلة في االستشارات 

الخدمات  وتقديم  والتثقيف  والتأهيل  والتوعية  والتدريب  األسري  واإلصالح 

االجتماعية وتيسير الحصول عليها كاإلسكان والعالج.

 ست سنوات مضت من عمر هذه الجمعية الفتية حققت فيها بفضل الله ثم بدعم 

المحسنين الكثير من األهداف وهي تعمل جنبا إلى جنب مع جمعيات البر التي تعنى 

باالحتياجات األساسية  وتعمل معها جمعية أيامى من خالل الشراكات على تقديم 

الرعاية النوعية التي تسهم بعون الله في اعتماد المستفيدات على أنفسهن من 

بعد الله ومعالجة مشكالتهن.

أو  بالوقت  التطوع  خالل  من  الجمعية  مع  للمشاركة  المهتمين  لكل  دعوة  وهي 

باألفكار والبرامج فالجمعية من المجتمع وإليه.

د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن
أحمد التويجري  



مــجــلــس اإلدارة

د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن
أحمد التويجري  

رئيس المجلس 

أ. سلمان بن عبدالله
محـــــمد بن سعيـــدان 

نائـــب الرئيــس 

أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن
عبدالله الماجد 

أمين الصندوق 

د. عبدالعزيز بن عبدالله الريس 

عـــضـــــو

أ. محمد بن حمد عبدالله الهويدي

عـــضـــــو

د. عبدالرحمن بن محمد البدر

عـــضـــــو

د. منصور بن عبدالرحمن صالح

عـــضـــــو

أ.د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي 

عـــضـــــو

أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري

عـــضـــــو

د. احمد بن موسى الضبيبان

عـــضـــــو

أ. إبراهيم بن محمد الخميس 

عـــضـــــو
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الــهيــكل التــنــظيـــمي

الجــمعـية
العمومية

مجلس اإلدارة

المجلس التنفيذي 

لجنة المراجعة والتدقيق اللجان االستشارية والتنفيذية 

مركز الدراسات البحوث

التوعيـــة والـتـــــثــقـــيــف 
االستشارات النــفســـية

واالجتماعية 
االصــــــــــــالح األســـــــري
التوفيق بين الطلــقين

عالقات المستفيدات
الخدمات االجتماعية

الخدمات اإلدارية
الخدمات القانونية

تحـديد االحتيــــاجــات 
الـــــتـــــــــدريـــــــــبــــــــــيــــــــة
للمســـــــــتــــــــفيــــــدات
الـتأهيــــل للــــتوظيف
والمــــــشـــــــــروعــــــــات
االنـــــــــــــتــــــــــــــاجـــــيـــــــــة
دعم التوظـــــــــيـــــــــف
وتملك المشروعات

العالقات واإلعالم 
الــــشــــراكــــات
الــــتــــــــطــــــــوع

تنمية الموارد 

المـــوارد البشــرية 
الشــؤون اإلدارية 
الخدمات التقنية 
الــــمــــحـــــاســـــبـــــة 

التخطيط
تطوير المشروعات 
الــــتــــطــــوير اإلداري
الحوكمة والجــودة
امانة االجتمــــاعات

مركز االستشارات
واإلصالح األسري

الخدمات المساندةالتميز المؤسسياإلعالم واالتصالالتــمـــــكيـــنالــــســــاعــــي
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تسعى اإلدارة الى تحسين البيئة التنظيمية للجمعية من خالل تحديث اللوائح واألنظـــمة 
والهيـــــــاكل واألدلـــــة ، وتنظــيم االجتماعــــات ومتابـــعة تنفيذ قراراتها ، كما تسعى الى 

وضع الخطط االستراتيجية والتشغيلية للجمعية ومتابعة تنفيذها.

التــمــيـــز المــؤســســي
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التخـــطـــيط والمشاريع 

السنوي  التقـريــر  إعداد 
لعـــام  الجــمعــــية  ألداء 

2020م.

إعـــــــــــــداد الخـــــــطـــــة 
االســـــتـــــراتيـــــجـــــيـــــــــة 
للسنـــــوات الخمـــــس 

القادمة 2021م. 

إعــداد الخـــطــة التـشغيلية 
لعام 2021م.

المشـــــاركة في صـــناعة 
بــــــرامــــــــج الجمــــــــعيـــــة 

ومشروعاتها.



التـــطــــــويــــــر االداري 
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اعتماد الالئحــــة األساسية (المعــدلة) من الــوزارة.

تطبيق معايير الحوكمة بالجــــمعية ، والمعتمــــدة
من الوزارة.

تنظيم اجتماعات العمومية العادية وغير العــــادية
والمجلس لعام 2020م.

تحديث عدد من اللوائح والسياسات في الجمعية.

CMS



إدارة االتــــصـــــال
المـــؤســـسي
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وحــــدة اإلعــــالم 
أوًال

وحدة تختص ببناء التواصل المباشر بأنواعه بين الجمعية وجميع شرائح المجتمع سواء المستفيدة من الجمعية أو 

غير المستفيدة بما يحقق معرفتهم بالجمعية ورضاهم عن خدماتها والتعاون معها في أداء رسالتها، وكذلك بناء 

التواصل فيما بين منسوبي الجمعية بما يحقق زيادة انتمائهم وعطائهم.
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إنجازات وحدة االعالم 
خالل عام 2020م 

إنشاء موقع إلكتروني للجمعية

الفعاليات التي شاركت بها الجمعيةالمــتــــــجـــر

اللقـــــاءات اإلذاعـــية حسابات التواصل االجتماعي

التغـــطيـــات اإلعالميــــةالـتصـاميــــــم

اإلعالنات المرسلة للمستفيدات



عــــملـــية ناجـــحــةإيــــــرادات المـــتـــــجـــــر اإللـــــكـــــتـــرونــــــي منــتــج تـــم تحديثــهـم بالمــتجـر
80،000262ريــــــال24
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المــــــتجــــر

متـــــــــابع
7،416

تــــغريـــــدة
3،798

محــــادثـــة
360

متـــــــــابع
6،841

بوســــــت
527

مشــــــــترك
128

مقــــطــع
25

حسابات التواصل االجتماعي

مسابقة

شدة وتزول
مسابقة

أفضل صورة في العيد
مسابقة

أيامى تعايدكم
مسابقة

ومضة قانـــونــــية

الفعاليات التي تم 
تــــنــــــظيــــــمـــــها أو 

المشاركة فيها



التـــــصاميـــم
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مواد إعالمية مصممة
103

األفالم المنتجة 
4

عدد المستفـــيدات المشــتركات
في جوال عالقات المستفيدات 

عدد اإلعـــالنات التي تـــم إرســــالها
للمستفيدات عن طريق الواتساب  63437

اإلعالنات المرسلة للمستفيدات

التغطيات
اإلعالمية

سلسلة الورش التــثقـيفية
التي نظـــــــــمتها الجمعية

عن طريق زوم

سلسلة الورش التدريبية
التــــي قـــــدمــهــــا بنــــــك

التنمية االجتماعي

برنامج نـــــــــــــور
الذي نظــــــمته
وحدة التمكين

مشاركة وحدة التطوع
بالجمعية فــي فعـــالية

(عطــــــاء وطـــــــــن)

30
نشر صحفي

10
نشر صحفي

22
نشر صحفي

16
نشر صحفي



الـــلقـــــاءات اإلذاعـــيـــة 
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الفعاليات التي شاركت بها الجمعية

إجراء لقاء إذاعي في برنامج بك أصبحنا فقرة (ومضة وطن).

إجراء لقاء إذاعي عبر الهاتف في برنامج عدسة الصباح عبر أثير إذاعة نداء اإلسالم. 01

02

استضافة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور عبـــد العزيز التويجري في أحدية الشيخ خـــــالد بن ناصر الشثري بتاريخ 16-1-1441ه
 للتعريف بالجمعية وخدماتها.

استضافة رئيـــــس مجـــــلس اإلدارة الدكـــــتور عـــــبدالعـــــزيز التويجـــــري في  ثالثـــــائيـــــة األمـــــير أحـــــمد بـــــن بـــــنـــدر الســـــديري
بتاريخ 1-3-1441هـ .

01

02

استضافة رئيس مجلس اإلدارة الدكـتور عبد العـــــزيز التويـــــجري في لقاء مع مســـــؤولي لجـــــنة التنـــــمـــــية االجتمـــــاعية في
حي النهضة بتاريخ 21-6-1441هـ .

استضافة رئيـــــس مـــــجلس اإلدارة الدكتـــــور عبد العزيز التويــجري في لقـــــاء مـــــع مجـــــلس لجـــــان التـــــنميـــــة االجتـــــماعـــــية
بتاريخ 23-1-1441هـ .

03

04

مشاركة وحدة التطوع بالجمعية في فعالية ( عطاء وطن) تزامنا مع يوم التطـــــوع العـــــالمي في الحياة مول لمدة أسبوع . 05



وحــــدة الـــشــراكــــــــــات
والـــتــطــــوع  

ثانــــيًا

14 التقرير السنوي للجمعية السعودية األهلية لرعاية االرامل والمطلقات 



الشــــراكــــــات
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وحدة تهتم بعقد الشراكات مع مؤسسات ربحية وغير ربحية ( القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث) بغرض توفير خدمات 
معينة ومتخصصة لخدمة المستفيدات من جميع النواحي، بهدف تذليل الصعوبات وتجاوز اإلخفاقات التي تواجه المستفيدات و زيادة 

والء وفخر وجاذبية للمستفيدات و زيادة موارد المالية للجمعية.

عدد الشراكات
التي تخدم 

عدد الشراكات
التي تخدم 

عدد الشراكات
التي تخدم 

عدد الشراكات
التي تخدم 

عدد الشراكات
التي تخدم 

عدد الشراكات
التي تخدم 

إدارة
الجمعية 

مركز
وحدةاالستشارات 

التمكين 

برنامج الساعي

الخدمات القانونية 

برنامج الساعي

البرامج اإلغاثية  برنامج الساعي

عالم الساعي 

إنجازات وحدة الشراكات خالل عام 2020م 

1731
1459



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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هدفت الجمعية إلى تفعيل أفراد المجتمع من خالل إشراكهم في أعمال الجمعية المختلفة وذلك بإنشاء العديد من الفرص التطوعية 
واستقطاب الكفاءات من المتطوعين؛ وتماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 1000000 متطوع.

إنجازات وحدة التطوع خالل عام 2020م 

14

6636 55

51

 05/12/2020
11/12/2020



دقة  وضمان  بالجمعية،  واإلدارية  المالية  األنشطة  كفاءة  من  الرفع  الى  اإلدارة  تسعى 
الموازنات  المالية واإلدارية وإعداد  والمعامالت  التصرفات  تنفيذها وسالمة  ومشروعية 
يحقق  بما  بها،  المعمول  المالية واإلدارية  النظم  الفعال على تشغيل  المالية واإلشراف 

كفاءة وفعالية إدارة استخدام أموال وممتلكات الجمعية وحمايتها.

إدارة الخــدمـــات المســـانـــدة

18 التقرير السنوي للجمعية السعودية األهلية لرعاية االرامل والمطلقات 



التقرير السنوي للجمعية السعودية األهلية لرعاية االرامل والمطلقات 19

الــــمـــــوارد
البشــــريــــة 

تفـــــعيل شـــــراكتين فـــــي االســــــــتـــــشـــــارات
القانونية العمالية .

تجديد إقـــــامات 4 من الموظفـــــين ونقـــــل
كفالة عدد منهم .

تقديم قرابة 66 ساعة تدريبية للموظفين .

تصفية مستحقات 8 موظفين .

توفير التأمين الطبي لموظفي الجمعية المسجلين
بالتأمينات االجتماعية .

إضـــــافـــــة 5 مــــــوظــفـــــيــــن جــــــدد في الــتأمــينـــات
االجتماعية .

الشـــــــؤون
اإلداريـــــــــة 

سداد إيجار مقر الجمعية و جمــــــيع المستحقات
الدورية للخدمات.

توفير التـــــجهيزات والخـــــــدمات التقنية للـــــــمقر .

تأمين مستلزمات الضيافة والنظافة والمكتبية.

صيانة المقر واألثاث واألجــــهزة االلكتـــــــرونية.

إصدار رخصة البناء لمقر الجمعية بحي الروضة.

تحصيل إيرادات وقف الجمعية.

تنصـــيب برنــــــامج مــــــحاســبي جديــــــد
للجمعية برنامج مداد .

تســــــجـيل 300 قيــــــد محــــــاســــــبي .

سداد استحقاق الضريبة عن الجمعية.

استرداد الضرائب المستحقة للجمعية .

الشـــــــؤونإسقاط الغرامة في الهيئة العامة للزكاة والدخل .
المـــــاليـــــة



تعمل وحدة التمكين على تنفيذ وتخطيط وإجراء برامج التمكين المرتبطة برسالة 
الجمعية وأهدافها االستراتيجية وتطبيق السياسات واإلجراءات المعتمدة في 
التمكين إلكساب المستفيدات المهارات الالزمة لاللتحاق بسوق العمل وتعزيز 

مفهوم العمل الحر.

وحـــــدة التـــمـــكيــــن
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مستفيدة521

60
التسويق الرقمي

مـــــستــــفــــيد
22

التخطيط المالي والميزانية

مـــــستــــفــــيد
63

االستثمار الذكي وتنمية المال

مـــــستــــفــــيد
78

ابدئي مشروعك

مـــــستــــفــــيد
21

التصميم الجرافيكي 

مـــــستــــفــــيد

62
تسعير المنتجات

مـــــستــــفــــيد
26

التسوق الذكي

مـــــستــــفــــيد
50

دورة التدريب على نظام نور 1

مـــــستــــفــــيد
15

دورة السكرتارية اإللكترونية

مـــــستــــفــــيد

34
مهارات صناعة البخور

مـــــستــــفــــيد
5

مهارات التسويق الرقمي

مـــــستــــفــــيد
35

اساسيات التسويق االلكتروني لمجموعة دورة مهارات صناعة البخور

مـــــستــــفــــيد

50
دورة التدريب على نظام نور 2

مـــــستــــفــــيد

الــــتــــمـــــــــــــــــــــــكــــين



يسعى البرنامج لتقديم خدمات قانونية ومساعدات مالية تسهم في تنمية المستفيدة 
وإغاثتها، وجودة حياتها، وذلك عبر مشروعات نوعية تتبناها الجمعية بالتعاون مع الجهات 
من  وغيرها  االلكترونية  الخدمات  الفواتير،  سداد  العالج،  (السكن،  مثل  العالقة  ذات 

التسهيالت التي لها أثر مباشر في تنمية دخل األسرة أو تقليص نفقاتها).

بــــرنـــامــج الســــــــاعــــي
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الــــســــــــــــــــــــــــــــاعـــــيمستفيدة880
عـــالــم الــســـاعـــي 01

توقيع 17 شراكة متنوعة ما بين مراكز طبية؛ ومراكز تجميل؛ ومطاعم؛ ومحالت اتصاالت توفر تخفيضات للمستفيدات .

تصميم صفحة على google survey مدرج بها جدول يوضح الجهة الشريكة وعنوانها ومقدار الخصم الممنوح للمستفيدات .

تصميم بروشور إعالني لعالم الساعي ويتضمن باركود يؤدي إلى جدول الشراكات .

مبــــــــادرة أعنـــــــي 02

عمل نموذج إلكتروني على google survey ليسهل طلب المستفيدة للخدمة (يمكن طلب الخدمة هاتفيا أو عن طريق 
التوصل مع عالقات المستفيدات في حال عجز المستفيدة عن التسجيل) .

عمل بروشور إعالني يوضح الخدمة ويتضمن باركود لنموذج طلب الخدمة .

خدمة عدد 10 مستفيدات بخدمات إدارية متنوعة .

تهدف الى إعانة المستفيدات غير القادرات للتسجيل في الخدمات االلكترونية والتعقيب نيابة عن المستفيدة لدى الجهات الحكومية
وغير الحكومية اذا تعذر عليها التعقيب بنفسها  
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03
الخــدمــات القــانــونيـــة 

توظيف مستشارة قانونية لتقديم الخدمات القانونية للمستفيدات حضوريًا وهاتفيًا .

توقيع اتفاقية مع عدد 6 مكاتب محاماة لدراسة قضايا المستفيدات وتمثيلهن قضائيا .

تقديم عدد 36 استشارة قانونية تنوعت ما بين هاتفية وحضورية وعن طريق الواتساب.

تقديم عدد 72 خدمة قانونية تنوعت ما بين دراسة قضية وكتابة الئحة ادعاء ومذكرة اعتراض، ومرافعة عن المستفيدة.

04
برامـــج التــوظيــف والتمــويــــل 

تحويل 25 مستفيدة لصندوق الموارد البشرية (هدف) للتوظيف .

توقيع اتفاقية مع شركة جلوورك لتوظيف 100 مستفيدة .

إعداد مسودة مشروع بعملي أستغني لتسويقه على الداعمين .

تحويل عدد 6 مستفيدات إلى مركز جنى لتمويل المشاريع .

العمل على فتح محفظة تمويلية لتمويل مشاريع المستفيدات لدى بنك التنمية االجتماعية .
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05
برامـــج اإلغــــــاثـــية 

تحويل عدد 6 مستفيدات الى جمعية بنيان للحصول على سكن .

تحويل عدد 115 مستفيدة إلى جمعية أعمال لمساعدتهن في الحصول على سكن عن طريق منصة جود .

تحويل عدد 279 مستفيدة إلى جمعية البر لتسجيلهن ضمن خدمات الجمعية .

تقديم إعانة مالية من بند الزكاة لعدد 72 مستفيدة تراوحت ما بين 1000 ريال و 3000 ريال بناء على عدد أفراد األسرة .

توزيع سالت غذائية لعدد 75 مستفيدة .

توزيع برادات لعدد 10 مستفيدات .

توزيع أجهزة حاسب آلي لعدد 10 مستفيدات .

تأمين طبي لعدد 128 مستفيدة بالتعاون مع جمعية تكافل للتأمين الطبي .

توقيع اتفاقية مع جمعية عناية لتسهيل الخدمات الطبية لصالح مستفيدات الجمعية .

06
البـــــحــــث االجتــــماعــــي 

تم دراسة حالة 36 مستفيدة والرفع بتقاريرها التخاذ الالزم حيال دعمها .



والتوافق  االستقرار  لتحقيق  عامة  األسرية  االستشارات  لتقديم  يسعى  متخصص  مركز 
النفسي واالجتماعي األسري في المجتمع من خالل التالي

مـــــــركـــــز االســـــتــــــــــشـــــارات
واإلصــــالح االســــري 
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ــرة  تنميــة ثقـــافـــــة األســـ
ومهــــاراتـــهـــا الفـــكـــريـــة 
بـــمـــــا  والســــــلــــــوكـــيـــــة 
الـــقـــــيم  مـــــع  يتناســب 
اإلسالميـــــة  والثـــــوابت 
والمـــعاييـــــر االجتماعيــة 

االستشــارات  تقديــم 
والمســاعدة فــي حــل 
الزوجيــة  المشــكالت 
والنفسية والتربوية .

الســعي لتأهيــل المقبليــن 
مجــال  فــي  الــزواج  علــى 
ــادة األســرة للحــد مــن  قي
الطــالق وآثــــــــــاره فــــــــي 

المجتمع .

اإلصــالح والتوفيــق 
بين الطليقين .

اإلصالح تقديم تنمية السعي 



التـــوعـــية والتثــــقيـــف 
أوًال
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مركز االستشارات واإلصــــــــــــــــــــــــــــالح االسري مستفيدة1120

عدد المستفيداتاسم مقدم البــــرنــــامجالبــــرنــــامج
لــــــقــاءات تــــربــــويــــة

تنمية اإلبداع لدى األطفال

معًا نبني القادة

الوالدية االيجابية

التخطيط الشخصي

في بيتنا ضيف (فنون التعامل مع المراهق)

التربية على القيم

بناء الثقة لدى الطفل

نوره مبارك آل رشيد

هيا سعد الناصر 

نوره مبارك آل رشيد

ريم الشمري

نوره مبارك آل رشيد

هيا سعد الناصر 

عهود إبراهيم الحربي 

40

40

78

92

60

40

19

عدد المستفيداتاسم مقدم البــــرنــــامجالبــــرنــــامج
سلسلة ورش عمل تم تقديمها بالشراكة مع منصة الهام

الوعي الذاتي لمواجهة المؤثرات السلبية

فن حل المشكالت

هيا سعد الناصر

هيا سعد الناصر

45

40
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عدد المستفيداتاسم مقدم البــــرنــــامجالبــــرنــــامج
سلسلة لقاءات أحدية أيامى

أساليب التعامل مع األبناء المراهقين وتعديل اخطائهم في ظل غياب أحد الوالدين

مؤسسة األسرة النجاحات والتحديات

االستراتيجية النبوية لحل المشكالت األسرية

االسرة المنفصلة والتنشئة السليمة

اصنعيني يا أماه

كيف تسوقين ذاتك الحلقة األولى

كيف تسوقين ذاتك الخلقة الثانية

د. عبدالرحمن الصالح

د. عبدالله الصبيح

د. ماجد الحبيب

د. علي الرومي

د. خالد الحليبي 

د. نايف الجابر

د. نايف الجابر

30

23

25

45

100

74

45

عدد المستفيداتاسم مقدم البــــرنــــامجالبــــرنــــامج
ورشة عمل مع جامعة الملك سعود

44هيا سعد الناصرالطالق بين الواقع والمأمول

عدد المستفيداتاسم مقدم البــــرنــــامجالبــــرنــــامج
دورات قــــانـــونـــيــة

29المحامية العنود الدريسي(التقاضي في األحوال الشخصية)
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عدد المستفيداتاسم مقدم البــــرنــــامجالبــــرنــــامج
ورش عمل لتطوير المهارات للمستشارات والمستشارين

ورشة الخيانة الزوجية

ورشة المهارات اإلرشادية

ورشة السجالت واالستمارات

المدير التنفيذي مع مجموعة من المختصين

هيا سعد الناصر

هيا سعد الناصر

16

4

3

عدد المستفيداتاسم مقدم البــــرنــــامجالبــــرنــــامج

تأهيل المقبالت على الزواج

تأهيل المقبالت على الزواج والمتزوجات حديثًا الدورة 1

تأهيل المقبالت على الزواج والمتزوجات حديثًا الدورة 2

تأهيل المقبالت على الزواج والمتزوجات حديثًا الدورة 3

نورة الطرباق – سماح الدليقان – د. وفاء الشقوير – هيا الناصر – منى الدوخي 

رشا الجهني – سماح الدليقان – د. وفاء الشقوير – منى الدوخي – منى الشبيب

منى الدوخي – هيا الناصر – دليل العتيبي – سماح الدليقان – د. وفاء الشقوير 
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عدد المستفيداتاسم مقدم البــــرنــــامجالبــــرنــــامج
دورات للفــــتيـــات

37هاجر محمد القحطاني (طالبة دكتوراة)تنمية المهارات الحياتية للفتيات من األسر المطلقة



32 التقرير السنوي للجمعية السعودية األهلية لرعاية االرامل والمطلقات 

مــــنجــــــزات أخــــــــرى 

إعداد 12 نشرة في 

موضوعات منوعة 

تهم األسرة 

مسابقة صور العيد 
تفعيل حساب المركز 

على التويتر والتليجرام

مسابقة شدة وتزول 

رسومات أطفال

تفعيل برنامج طمني
إنشاء اللجنة 

االستشارية للمركز 

إعداد أوراق عمل حول 

1العنوسة أسبابها وآليات 
للحد منها... 3 دور التعليم 

مع أسر السجناء



االســـتـــشـــارات واإلصـــــالح
األســـــــــري 

ثانيـــًا
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االســـتــــــــــــــــــشـــاراتإستشارة266
156

اجتـــــــماعيــــــة

41إستــشـــارة
نــــفــــســــيــــة

35إستــشـــارة
اقتـــصادية تــم تحـــويلها

34إستــشـــارة
إصالح أسري بين زوجين برنامج توفيق  

إستــشـــارة



تسعى الوحدة بالجمعية إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية حول القضايا 
ذات العالقة بالترمل والطالق .  

وحـــــــدة الــــــدراســـــــــات
والبـــحـــــوث
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إعداد مشروع  طمني ايامى
 وتنفيذه . 

إعداد مشروع  إعـــــــفـــــــاف 
لتزويج األرامل والمطلقات
 ورفعه للوزارة للموافقة.

حصر الدراســـــــات السابقــــــــة التي
قامــــــــت بهــــــــا الجمعــــــــية مــــــــنذ
تأسيــــــــسها بغــــــــرض تفــــــــعيل ما
يـــــمــــــــكن االستــــــــفادة مــــــــنه من

الكتب والمطبوعات بالطرق المناسبة.

إعداد الدليل االجرائي للبحوث
والدراسات . 

إعداد خطة لمشــــــروع دراسة
 بحثية عن اللــوائح واألنظمة
التي تعنى بحــــــــقوق األرامل

والمطلقات.  

دراسة وتحكــــيم كتابين تعتزم
الجمعية طباعتها تحت اسمها.

إنـــــــــــــــــجـــــــازات وحـــــدة
الدراسات والبحوث في

عـــــام 2020م 

 طمين

ا�ىم

إعفاف



ayamacharity920026066 info@ayama.org.sa


