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خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز

 نحن في بالدنا متعاونين في كل المجاالت

 فهنـاك تعــاون بيـن الجمعيــات الخيريــة

التي تقوم بواجبهـا تماشًيا مع توجهاتنـا

 وذلـك لخـدمـة الـوطــن والـمـواطـــن 



رئيسة مجلس إدارة الجمعية

الجوهرة بنت سعد المنقور
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 وجود دوًما بكم تجود

الحمدلله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه .. وبعــــــد

تتطور جمعية جود النسائية الخيرية كمًيا ونوعًيا في برامجها وخدماتها؛ بفضل الله تعالى

 ثم وجود وجهود العاملين فيها ودعم وتبرعات المحسنين بما جادت به أنفسهم من سخاٍء 

وعطاء، ومساندة ومؤازرة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وتتجه الجمعية بكل مشاريعهـا ومبادراتهـا إلى تنمية الفرد واألسرة والمجتمع عن إيمـان

وقنـاعة بـأن التنميـة أوًال كما تسعى الجمعية مالًيا وعينًيا للوفـاء بحـاجة من كـان عجزهـم 

 خــارج إرادتهـم 

وفي هذا التقرير توثيق وإشـارات لبعض جهودكم المبــاركة، فالشكر لله أوًال، ثم لحكومتنــا

الرشيــدة التي أولت العمــل الخيري اهتـماًما ودعمتـه مادًيا ومعنوًيا بقيادة خــادم الحرميـــن 

الشــريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب الســـــمو الملكي األمير/ محمد بـن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيـــس مجــــلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحـب 

السمو الملكي األمير/ سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية 

نسـأل المولى عز وجل أن يجازيهم خير الجـزاء، كما نسأله سبحـانه وتعالى أن يبارك في الجهود

المبذولة ويجعلهـا خالصة لوجهه الكريم، ولكـم جميًعا تقديرنا فأنتم أوسمة خير على جبين 

 الجمعية وأعمالها 
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيسة مجلس اإلدارة

الجوهرة سعد صالح المنقور

نائبة رئيسة مجلس اإلدارة

منى صالح حمد الروق

أمينة الصندوق

بدرية عبدالعزيز محمد المعجل

عضو

أمل محمد عمر الضويان

عضو

آمال عبدالعزيز عبدالله الفايز

عضو

بدرية محمد الصغير الدوسري

عضو

مشاعل سعد صالح المنقور

عضو

نورة عبدالكريم معجل الفرج

عضو

هاجر عبدالله عبدالرحمن عدوان

عضو

هنا منصور إبراهيم القاضي

عضو

فوزية عبدالعزيز محمد المعجل
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الفهرس

4مقدمة

3كلمة القيادة

5أعضاء مجلس اإلدارة

7من نحن؟

9رؤيتنا - رسالتنا - غايتنا - القيم

11األهداف

12 أرقام وأحصائيات

16برامج وفعاليات

35وحدة التطوع

38مركز الرعاية النهارية

41معهد جود

43اتفاقيات مميزة

48الحوكمة والتميز المؤسسي

51عالقات وتواصل

57شركاء النجاح

59الحسابات والتبرع



من نحن؟
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جمعية تنموية غير ربحية تأسست عام 1397هـ

متخصصة في دعم وارشاد وتوعية األسر ذات الدخل المحدود 

وذلـك من خـالل تقديم إعـانـات مــاليـة دوريـة وطـارئـة مبنيــة 

على البحث االجتمـاعي لتخفيف المشكالت المـالية التي تعترض األسر 
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رؤيـتنـا

 جمعية رائدة ألسر واعية مكتفية

رســالتنـا

تنمية ودعم األسر المحتاجة بمنطقة الدمام، لتصل للكفاية الذاتية

عبر المبادرات والبرامج النوعية بأحدث نظريات التغيير، ومن خالل فرق 

عمل مؤهلة وشراكات مثمرة 

ُأسر متعلمة عاملة مستقلة تحقق االكتفاء الذاتيغـايـتنـا
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قيـم الجمعيـة

كرامة المستفيدالتميز واإلبداع

المؤسسية
الشراكة

المجتمعية 
الشفافية
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األهــداف

رفع مستوى الوعي

االجتماعي والصحي 

والمهني واإلنتاجي 

لدى األسر المستهدفة 

تقديم الدعم

المادي والمعنوي 

لألسر المحتاجة في 

منطقة الدمام 

المساهمة في

نشر ثقافة 

العمل التطوعي 

تبصير المحسنين من

الميسورين باحتياج 

األسر المحتاجة 

دعم القدرات اإلنتاجية ألفراد

األسرة بالتأهيل والتمكين 

 متابعة األسر المستهدفة

وتحفيزهم على التعلم

وممارسة القيم 



أرقام وأحصائيات
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أسرة11فرد1862 أسرة182

األسر المتمكنة عدد األفراد األسر المستفيدة

األسر المنتجة

مشاركات6أسرة80

مشاركة األسر

المنتجة
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استثمـارات3أوقـاف8 أسرة23

االستثمار األوقاف اإلسكان التنموي

البرامج والمبادرات

المقدمة للمستفيدين

دورة41برنامج18

الدورات المقدمة

للموظفات 
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يتيم880 طالب14

كفالة يتيم كفالة طالب علم

التوظيف

مستفيد25



 

برامج وفعاليــات
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برنامج

نهضة

إنسان

البرامج التنموية

أندية تقام خـالل الفصـل الدراسـي لألسر

 المستفـيدة بالجمـعية تستهدف األم 

واألبنـاء بأعـمارهم المــختلفـة وتـقدم

فيها برامج لرفع وعيهم وتنميتهم 

ذاًتيا واجتماًعيا وعلمًيا ومهارًيا 

:فكرة البرنامج



6.855 مستفيدة30
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 مشروع

ملتقى

الفتيات

 مشروع

 ديوانية

أم واعية

رفع وعي األم ذاتًيا وتأهيلها معرفًيا

 بالممارسات التربوية الحديثة لتمكنها

للقيام بدورها األسري وذلك عن طريق

برنامج زوم

رفع المهارات الحياتية للفتيات

من عمر 14-10 سنة 

 مثل إدارة األولويات - التواصل

مهارات التخطيط - المسؤولية

وذلك عن طريق برنامج زوم
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فن إدارة

ميزانية

األسرة

البرامج التنموية

برنامج يتناول أهمية وكيفية إدارة

ميزانية األسرة وادارة المصاريف اليومية 

 بشكل صحيح وتخطيط سليم 

:فكرة البرنامج

5.676.27مستفيدة110
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البرامج التنموية

دروس تقوية في مواد: لغتي – الرياضيات

العلوم لطلبة الصفوف األول والثاني والثالث  

والرابع للمرحلة االبتدائية بالتعاون 

مع معلمات متطوعات متخصصات

:فكرة البرنامج  دروس

التقوية

17.338.34طالب\ـة31
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تقنية القرن

لتعليم ذوي 

العزم عن بعد 

البرامج التنموية

دروس إثرائية مهارية عن بعد لطلبة

 المرحلة االبتدائية والمتوسطة في مواد

لغتي والعلوم والرياضيات بالتعاون مع مركز نمو

وأكاديمية نون ومنصة سنشري تك البريطانية

:فكرة البرنامج

24.961.93طالب\ـة25



22التقرير السنوي 2021 

البرامج التنموية

برنامج صيفي تعليمي لطلبة المرحلة

االبتدائية على مدى أربعة أسابيع عبر منصة 

تيمز مع فريق من المعلمين المتمرسين

من مدارس الظهران األهلية

:فكرة البرنامج سنتشري تك

والتميز 

الصيفي 

4.830طالب\ـة14
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حملة

الصيف

البرامج الموسمية

توفير أجهزة تبريد لألسر المستفيدة

وصيانتها

:فكرة البرنامج

53838.75 أسرة57



:فكرة البرنامج

 تقديم الدعم المادي لألسر المستفيدة

 خالل فصل الشتاء 

البرامج الموسمية

حملة

الشتاء

135000 أسرة300
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180000طالب\ـة600

البرامج الموسمية

الحقيبة

المدرسية

:فكرة البرنامج

دعم أبناء األسر الملتحقين بالتعليم

بتوفير االحتياجات االساسية كالحقيبة 

المدرسية، الزي المدرسي، القرطاسية 

25التقرير السنوي 2021 
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:فكرة البرنامج

مساعدة وإعفاف يتيم أو يتيمة

من أسر لجنة كافل يتيم 

البرامج السنوية

ئ
هان

ج 
زوا

و 
نح

برنامج

وفاق

71678.5مستفيدين6
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فخر

جود

البرامج السنوية

حفل لتكريم وتحفيز المتفوقين والخريجين

 من الثانوية والجامعات والمعاهد وكذلك

 األمهات المتميزات

:فكرة البرنامج

61946.25طالب\ـة88
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أرزاق

 توفير سالل غذائية لألسر المستفيدةرمضان

خالل شهر رمضان المبارك 

:فكرة البرنامج

333600.91 أسرة566

البرامج السنوية
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تفريج

كربة

البرامج السنوية

1,893,143 مستفيد80

:فكرة البرنامج

تفريج كربة ( إيقاف خدمات , قروض

ايجار , فواتير كهرباء , تشطيب منزل , 

) تمليك منزل , ايجارات & ديون  
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كسوة

توفير كسوة العيد لألسر المستفيدةالعيد

لمشاركتهم فرحة العيد

:فكرة البرنامج

110160 أسرة205

البرامج السنوية
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زكاة

 الفطر

الموحد

البرامج السنوية

برنامج زكاة الفطر الموحد للجمعيات األهلية

بالمنطقة الشرقية يتم استقبال زكاة الفطر من

 اليوم األول في رمضان إلى ليلة العيد

قيمة الفطرة للفرد الواحد

 ليتم إخراجها في وقتها الشرعي

:فكرة البرنامج

ريــال21

11.933مسـتفيـد365
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األضاحي
مشروع المملكة العربية السعودية

 لإلفادة من الهدي واألضاحي

( إدارة البنك اإلسالمي للتنمية )

والمتبرعين

أضحية340 أسرة مستفيدة48

البرامج السنوية
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اليارد

سيل

81412.63 زائـر1000

:فكرة البرنامج

زيادة موارد الجمعية من خالل إقامة

 معرض خيري لصالح الجمعية 

تنمية الموارد المالية
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تنمية الموارد المالية

شركاء

إقامة شراكة مجتمعية مع عربات األكلالجود

التي تعود علىالجمعية بالنفع من خالل

 تخصيص جزء من ريعها لصالح الجمعية 

:فكرة البرنامج

6000 مستفيدين4 



وحدة التطوع



تأسيس وحدة التطوع بجمعية جود وفق المعيار الوطني السعودي

 للتطوع التابع لمركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية

بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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عدد المتطوعين

عدد الساعات

عدد الفرص التطوعية

34 

فرصة

1299

ساعة

105

متطوع
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مركز الرعاية النهارية



عدد طالب مركز الرعاية

57

طالب وطالبة
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ت
يا

عال
ف

ال

اليوم العالمي لإلعاقة

اليوم العالمي للصحة

النفسية

اليوم العالمي للتأتأة

اليوم العالمي للعالج

الطبيعي 

مجال اإلعاقة

1

2

3

4

5

ت
يا

عال
ف

ال

اليوم العالمي لإلعاقة

اليوم العالمي للصحة

النفسية

اليوم العالمي للتأتأة

اليوم العالمي للعالج

الطبيعي 

مجال اإلعاقة

1

2

3

4

5



معهد جود
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 عدد المتدربات

209

 متدربة 

عدد الدورات

28

 دورة 



اتفاقيات مميزة



ة
ك

را
ش

د 
ق

ع

 مركز نمو للتعليم

 درة الخليج العقاري

1

2

3

4

 كلية المانع للعلوم الطبية

 جمعية بنيان
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ة
ك

شرا
د 

ق
 شركة منافذ السعوديةع

 أسواق االسرة العالمية

 مكتبة بوابة الشرقية

 شركة صقور الخليج لألمن والحماية

5

6

7

8
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ة
ك

را
ش

د 
ق

ع
ة

ك
را

ش
د 

دي
ج

ت
9

10

11

12

الجمعية السعودية الخيرية لمرض

الزهــايـمر

 مركز الساحة الرياضي

 بودكاست اسفنجة

 جمعية بناء لرعاية األيتام

بالمنطقة الشرقية
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ة
ك

شرا
د 

ق
ع

جمعية أسر التوحد

مستوصف القادسية

كلية طب األسنان

13

14

15



 الحوكمة
والتميز المؤسسي



 استحداث إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي
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حصول الجمعية على عالمة

الجودة البريطانية العالمية 

بعد تحقيق الجمعية لجميع

 المعايير والمتطلبات كمنظمة 

خيرية موثوقة

شهادة المنظمة الموثوقة

Trusted Charity Mark - Level 1
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عالقات وتواصل



تفعيل حملة الشهر العالمي للزهايمر مع جمعية الزهايمر

تفعيل حملة الشهر العالمي للسرطان بالتعاون مع جمعية زهرة

تفعيل اليوم العالمي للحد من الفقر

 تفعيل اليوم العالمي لرواد األعمال بنشر قصص نجاح األسر المنتجة
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لقاء معايدة منسوبات جمعية جود

حملة مجتمع واعي بالتعاون مع صحة الشرقية

اليــوم الوطــنـي الســعــودي 91

تدشين جائزة جود الجامعة
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احصــائيــات
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12النـشــرة الشـهـريــة

9الــزيـــــــــارات

173الــعــضـــويـات

5األخــبــار



جود في الصحف



صحيفة

الرياض

صحيفة

المختصر

صحيفة

اليوم
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شركاء النجاح



جود بكــم تجــود

�ۻ�ڞڛڜڞڟڎ ڟڛڜڛڜڠڛڝښڗ
ڏ ڎ ڔڒ ښڗ
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315000010006080025021  
SA3980000315608010025021

0108000723280018
SA6530400108000723280018

05222641000108
SA3110000005222641000108

3271623339901
SA4020000003271623339901

68207100071000
SA3705000068207100071000

حساباتنا البنكية

 للتبرع اليومي بمبلغ 40 هلله أرسل رقم 1 إلى 5630

وللتبرع لمرة واحدة بمبلغ 10 ريال أرسل رسالة فارغة لنفس الرقم



تعرف علينـا

ُيسـعدنـا تـواصـلـكـم


