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                                                                                                                              التقرير: الغاية من 1-1

الربع  خالل لسير عمل اإلدارات بيانــات تفصيليــة  تقديم  باإلضافة إلى للجمعية،يستعرض الوضع العام  وآثاره، مــن قبــل جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق  الثالث لربــعلتــم إعــداد هذا التقريــر 

إلــى إعطــاء مزيــد مــن   - ي بشــكل دور  - وتســعى الجمعية مــن خالل هــذا التقريــر واالجتماعات،باإلضافة إلى اإلنجازات واملشاركات  املالية،يتضمن التعاميم الهامة والتقارير  ،م2019لعام  الثالث

   قسمين: إلىالتقرير   وينقسم اإلدارة.الشــفافية حــول أداء  

لها في الوقت الحاضر  مناسبة حلول على كيفية إيجاد  إلى العمل باإلضافة  معها،  تعاملالالتحديات وكيفية و  الجمعية، دارات توي على إنجازات العمل بشكل عام في كافة إ يح األول: القسم  -

 الرئيسية. األنشطة والتوصيات للبرامج و  واملستقبل، والنتائج 

 باألرقامتعرض فيه اإلنجازات بشكل أكثر   الذي  األنشطة،  تقرير كامل إلنجازات على يحتوي  الثاني:القسم  -
ً
 للمؤشر  تفصيال

ً
 . هذا الربعخالل ات التي تم تحديدها وفقا

 : الواردة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية التعاميم الهامة  .2

 .تعميم حاويات جمع األثاث واملالبس .1

 .تعميم تمديد استقبال طلبات املنح .2

 . تعميم نموذج متابعة املنح .3

 . تعميم دورات محاسبية .4

 . تعميم التميز املؤسس ي .5

 .تعميم إلحاقي مشاكل منظومة نماء .6

 .تعميم التحصين الذاتي .7

 . تعميم التعاون مع فريق جامعة األميرة نورة .8

 .تعميم مركز امللك سلمان لإلغاثة .9

 .تعميم حصر االتفاقيات املوقعة  .10

 .تعميم دليل الحسابات املوحد .11

 مقدمة:  .1
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 التقرير املالي .3
 

ً
 :م30/09/2019 وودائع في نقدية البنوك أرصدة/ اوال

 

الرصيد   الرصيد بالبنوك  البنك 

 بالحسابات 

 مالحظات مبالغ التسوية

صدقة( مصرف الراجحي )   ايداعات لم تظهر بكشف البنك (5000) 1245127 1240127 

   917281 917281 مصرف الراجحي )زكاة( 

   515805 515805 البنك األهلي )عضوية( 

   441465 441465 بنك األهلي )صدقة( 

   679160 679160 بنك األهلي )زكاة( 

 سحوبات لم تظهر بالكشف 8610 634362 642971 بنك الرياض )صدقة( 

 سحوبات لم تظهر بالكشف 1100 1411617 1412717 بنك الرياض )زكاة( 

   237804 237804 بنك الرياض )تبرعات( 

   98748 98748 مصرف االنماء )صدقة( 

االنماء )زكاة(مصرف   894168 894168   

1000مصرف االنماء  سحوبات لم تظهر بالكشف 42813 12924330 12967142 

   500000 500000   ( شمل) االنماءمصرف 

   145234 145234 بنك الجزيرة 

   102705 102705 البنك السعودي لالستثمار 

  47,523 20,747,806 20,795,327 االجمالي 

 

 .م30/09/2019في نقديةال البنوك أرصدةيوضح  (:1جدول )
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  استثمارية:ودائع  

 

 مالحظات املبلغ البنك الوديعة

 م 10/12/2019الى 13/6من   وديعة ملدة ستة اشهر    11.600.000 البنك االهلي  وديعة الخيرات

  11.600.000  االجمالي  
 

 
ً
م30/9/2019 الى م1/7/2019 من الفترة خالل اإليرادات / ثانيا  

 

 

   

 

 

 

 

 

 المبلغ  البيان 

 76,858 الصدقات 

 114,321 الزكاة 

العضويات   ايرادات  750 

الكتب  مبيعات  من ايرادات  136 

وخدمية  عينيه   ايرادات  2,707 

النفل  معارض  ايرادات ايجار  114,779 

واألنشطة   البرامج  ايرادات  2,600 

شمل  مركز  ايرادات  1,380,741 

 1,692,892 االجمالي 

 م 9/2019/ 30 الى م2019/ 1/7 من من الفترة خالل اإليرادات يوضح (:3جدول )

 .م30/09/2019في استثمارية ودائعأرصدة اليوضح  (:2جدول )

 

 

 

4.54%

6.75%
0.04%

0.01%
0.16%

6.78% 0.15%

81.56%

م2019ايرادات الربع الثالث 

الصدقات الزكاة ايرادات العضويات

ايرادات من مبيعات الكتب  ايرادات عينيه وخدمية ايرادات  ايجار معارض النفل

ايرادات البرامج واألنشطة  ايرادات مركز شمل 
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ً
: م30/9/2019الى م1/7/2019 من الفترة/املصروفات خالل  ثالثا  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبلغ  البيان 

المساعدات  مصروفات   184,300 

االجتماعية  البرامج مصروفات   503,437 

القانونية  البرامج مصروفات   274,054 

العامة  العالقات مصروفات   141,999 

وادارية   عمومية مصروفات   383,045 

العينيةوالخدمية التبرعات  مصروفات   7,307 

مشتراه  أصول  760 

شمل  مركز  مصروفات   704,377 

شمل  مركز مشتراه أصول  232,629 

 2,431,908 االجمالي 

.م2019/ 30/9الى  م2019/ 1/7 من  الفترة  خالل املصروفات يوضح (:4جدول )  

 

8%

21%

11%

5%
16%0%

0%

29%

10%

م2019مصرفات الربع الثالث 

مصروفات المساعدات مصروفات البرامج االجتماعية مصروفات البرامج القانونية 

مصروفات العالقات العامة مصروفات عمومية وادارية  مصروفات التبرعات العينيةوالخدمية

أصول مشتراه مصروفات مركز شمل  أصول مشتراه مركز شمل



  

7 
 

 

 
ً
 :م30/9/2019 الى م1/7/2019 من االيرادات تفاصيل/  رابعا

 

 

 

 

  

.م2019/ 30/9  الى م2019/ 1/7 من إيرادات التبرعات يوضح (:5جدول )  

. م2019/ 30/9 الى م1/7/2019 من إيرادات الزكاة يوضح (:6جدول )  

م9/2019/ 30  الى م2019/ 1/7 من والخدمية العينية التبرعات إيرادات يوضح (:7جدول )  

 

بيان  المبلغ ال

500تبرع من حصة ابراهيم 

فحيسان  500تبرع من مريم ال

تميمي  500تبرع من جواهر ال

صقيه 20000تبرع من احمد ال

2000تبرع من االمير عبدالعزيز بن حسام ال سعود 

5000تبرع من االميرة لطيفة ال سعود 

47476.9تبرع من فاعلين خير  )حواالت سريعه (

sms 881.18تبرع من رسائل مجانية

76,858.08       االجمالي

 

بيان  المبلغ ال

3000.00زكاة صالح عبدالرحمن 

1000.00زكاة كمال احمد 

يحيى  1000.00زكاة ريما ال

هام العبالني  2000.00زكاة ال

2500.00زكاة احمد الغامدي 

10000.00زكاة فايز الراشد 

3500.00زكاة االميرة لولوه بنت نواف 

500.00زكاة مدى الرشيد

2621.00زكاة فاعلين خير  )حواالت سريعه (

55400.00زكاة فاعل خير لاليجارات

32800.00زكاة عبدهللا السجيباني 

114321.00االجمالي

 

 المبلغ البيان

1,407.00         تبرع من االميرة سارة بنت مساعد

1,300.00         تبرع تمر

2,707.00         االجمالي
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ً
 : م30/9/2019 الى  م1/7/2019 من  املصروفات تفاصيل/  خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 
  

. املساعدات مصروفات (:8جدول )  

.وادارية عمومية مصروفات (: 11جدول )  

البرامج االجتماعية مصروفات ( :9جدول )  

البرامج القانونية  مصروفات  ( :10جدول )  

 

 المبلغ البيان

          750.00عضوية سيف عبدهللا التركي 

750                 االجمالي

م9/2019/ 30  الى م2019/ 1/7 من العضوية اشتراكات إيرادات ( : يوضح12جدول )  

المبلغالبيان

28500مصاريف تسديد ايجار

4900مصاريف مساعدات اخرى )تعليم(

140000مصاريف ايجار مشروط

10900مصروفات كسوة مقيدة من الحملة 

          184,300 االجمالي

المبلغالبيان

      217,875.00مصاريف برنامج التأهيل لسوق العمل

        72,750.00 مصروفات تاهيل المقبلين والمقبالت

          8,666.67مصاريف برامج توعوية

قيادة         33,305.02مصاريف برانامج تعليم ال

      170,839.41مصاريف مباشرة على البرامج االجتماعية

      503,436.10 االجمالي

 المبلغ البيان

قانونية        23,676.48 مصروفات برنامج الحاضنة ال

     250,377.34مصروفات مكاتب المساندة

     274,053.82 االجمالي

 المبلغ البيان

330,964.97       رواتب واجور ومافي حكمها

52,079.71         تكاليف تشغيلية

383,044.68       االجمالي

والخدمية العينية التبرعات مصروفات (: 13جدول )  

 

 المبلغ البيان

1,407.00           مصروفات تبرعات خدمية

5,900.00           مصروفات تبرعات عينية )تمر(

7,307.00           االجمالي
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العامة العالقات مصروفات (: 15جدول ) شمل مركز مصروفات (: 14جدول )   

املشتراه  االصول  (: 17جدول )  

شمل مركز أصول  (: 16جدول )  

بيان  المبلغ ال

63,168.00         رواتب واجور

6,814.20           تامينات االجتماعية

596.71              تامين طبي

8,190.00           دورات تدريبيه

120.00              مستلزمات حاسب

16,470.00         مطبوعات

15,000.00         مصروفات استشارية

2,758.43           حفالت

28,242.50         دعاية واعالن

640.00              مصروفات اخرى

141,999.84       االجمالي

 

 المبلغ البيان

760.00              اجهزة الحاسب االلي

760.00              االجمالي

 المبلغ البيان

443,437.59       مصروفات شمل أ

260,938.99       مصروفات شمل ب

704,376.58       االجمالي

 المبلغ البيان

44,428.86         اجهزة ومعدات مركز شمل أ

41,259.06         اثاث ومفروشات مركز شمل أ

20,300.00         اجهزة هاتف وسنترال مركز شمل أ

125,141.00       اجهزة حاسب وملحقاتها مركز شمل أ

1,500.00           اثاث ومفروشات مركز شمل ب

232,628.92       االجمالي
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  اإلدارات:عمل إنجازات 

 اإلدارة التنفيذية.  1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اخرى: 

.تواصل املدير التنفيذي مع مركز ردنا للتدريب   -
ً
 واالتفاق على تقديم عدة برامج للموظفات مجانا

 التواصل مع شركة همزة لتصميم فكرة فعالية يمكن تطبيقها في املراكز التجارية وغيرها.  -

 التواصل مع مستفيدي مراكز شمل والرد على استفساراتهم والشكاوى املرفوعة منهم.  -

 من: الشيخ عبدهللا العقيل  -
ً
 املحامي محمد بن الدن  لدعم أنشطة الجمعية.   –الشيخ عبدهللا العجالن  – إعادة التواصل مع كال

 التواصل مع األستاذ عبدهللا الدغيثر لبحث فرص دعم برامج تدريب املستفيدات من خالل مبادرة العراقة للتدريب الخيري.  -

 الرد على جميع مخاطبات الوزارة وتعاميمها.  -

 ( لجميع اإلدارة. KPIs)باالهداف اد نموذج تطوير منظومة بناء التقييم والقياس من خالل ربط املهام عمل قسم الجودة أ. أفنان املفرج على اعد -

 .واملتابعة الجودة قسم  قبل، من قبل م2019م حتى 2013عدد املستفيدين من البرامج االجتماعية والتنموية واملساعدات من  مستمر لالعمل على تحديث  -

 .واملتابعة الجودة  قسم قبلمن قبل  م2019( سبتمبر - أغسطس- يوليولشهر ) الخططمتابعة وتقييم   -

الجمعية: من الصادرة الخطابات عدد  

:العدل وزارة من الوارده الخطابات عدد  

 خطاب 579

 خطاب 192

 تعاميم 5 :الداخلية التعاميم
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 .RMGعمل قسم الجودة على إعداد دليل الجودة ة وساسة الجودة مع األستاذ طارق من قبل   -

 .لجميع اإلجراءات رفقات ملمع اوإجراءات التدقيق الداخلي وإجراءات التحكم في املعلومات املوثقة  عمل قسم الجودة أ. أفنان املفرج على اعداد إجراءات قسم الجودة -

 .واملتابعة الجودة  قسم العمل على تحديث االرقام االحصائية لصندوق عون قبل -

 .واملتابعة الجودة قسم من قبل  م2019لعام  ب(-)أشملمركز  متابعة خطة    -

من  م  2019، باإلضافة إلى خطة الحمالت واملشاريع التسويقية املجدوله لعام  بشكل أسبوعيواملالية  للعالقات العامة    (تنمية املوارد-التسويق  املالية )متابعة خطة الدكتور عماد لتنمية املوارد    -

 . قسم الجودة واملتابعةقبل 

 دراسة جدوى مقارنة بين تكاليف توظيف موظفة انفوجرافيك أو التعاون مع شركات تصميم  االنفوجرافيك. عمل منسقة املتابعة والتقييم والجودة على إعداد  -

 عداد نموذج تقرير الزيارات امليدانية. إعمل قسم الجودة على   -

 تحديث اهداف الخطة التشغيلية لألدارة التنفيذية مع املدير التنفيذي واملساعد االداري.   الجودة علىعمل قسم  -

 ماعات قسم الجودة: اجت -

 بحضور التاريخ اليوم االجتماع
 اعضاء لجنة الجودة أ.طارق  يوليو  10 االربعاء ورشة عمل كتابة االجراءات الداخلية 

 اعضاء لجنة الجودة  يوليو  25 الخميس  ورشة عمل التدقيق الداخلي 

 منسقة المتابعة والتقييم والجودة، أ.طارق ، أزمرام  يوليو  8 االثنين   isoاجتماع مع ا/طارق لمفاهيم بنود الجودة ومفاهيم 

 المدير التنفيذي وقسم الجودة والسكرتارية يوليو  28 االربعاء اجتماع المدير التنفيذي وسكرتاريا وقسم المتابعة لتحديث الخطة االستراتيجية   

 اعضاء لجنة الجودة+أ.أحمد و أ. صالح  اغسطس  1 الخميس  تجربة الموقع وكيفية العمل علية 

 منسقة المتابعة والتقييم والجودة، أ.أحمد و أ. صالح  اغسطس  4 االحد  حضور تكميلي الختبار موقع الجمعية

عن طريق ربط المهام باالهداف   أفضل اجتماع على اضافة تقارير المتابعة بشكل 
نموذج تطوير المنظمة وبناء تقييم والقياس  )  KPIالرئيسية لتحقيقها عن طريق 

 لالهداف الجمعية( 
 المتابعة والتقييم والجودة+أ.صالح +أ.مرام منسقة  سبتمبر 1 االحد 

التوعية+سياسة الجودة+دليل  : )ISO9001 6اجتماع العتماد المتطلبات لـ 
باالضافة تحديد مكان   (،الجودة+اهداف الجودة+التدقيق الداخلي+ التدقيق الخارجي

الجمعية وصندوق البريد في حال تغير موقع الجمعية، باالضافة الى تواصل نورة  
 تزويد كل اجهزة كمبيوتر ومن معه.  بشأن  قأ. طار من 

 منسقة المتابعة والتقييم والجودة +أ.طارق  سبتمبر 1 االحد 

 منسقة المتابعة والتقييم والجودة+ أ.طارق  سبتمبر 5 الخميس  امن المعلومات  27001 متطلبات اآليزو اجتماع  



  

12 
 

للتأكد من جميع  9001امن المعلومات وايزو   27001 متطلبات اآليزو اجتماع  
المتطلبات تم العمل عليها وبنتظار التعميد واالخر بنتظار اعمل أ. طارق عليها  

 بشكل نهائي
 منسقة المتابعة والتقييم والجودة +أ.صالح +أ.مرام  سبتمبر  19 الخميس 

 

 

  .الشؤون اإلدارية واملالية 2-5

  :واملستودع املالية1-2-5

 املالية. االستدامة  لتطوير خطةرفع التقارير املالية الشهرية املطلوبة من الدكتور عماد  •

 م2019للعام  (9 ،8 ،7)اعداد القيود اليومية والتسويات البنكية والتقارير املالية لشهر  •

 تم العمل على جلب عروض اسعار لـ: •

 برنامج التأهيل لسوق العمل   ▪

 برنامج التأهيل ملا بعد الطالق   ▪

 دورة تصفيف الشعر  ▪

 دورة املكياج   ▪

 ادوات امليك اب   ▪

 مواصالت املستفيدات   ▪

 النساء( تأهيل املقبالت على الزواج )فئة   ▪

 الرجال(تأهيل املقبلين على الزواج )فئة   ▪

 الثالث.شيك للربع  (106)كتابة وصرف عدد  •

 الثالث.للربع قيود يومية  (184)عمل عدد  •

 واملشتريات.استالم وصرف التبرعات العينية  •

 متابعة عقود الصيانة والرش.  •

 متابعة عقود صيانة الكاميرات واجهزة االنذار.  •
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 التعاون مع مركز شمل في االعمال االدارية والفنية والتدريب.  •

 الثاني. عن الربعضريبة القيمة املضافة والسداد اقرار رفع  •

 .ئية النهااملالحظات   لرسومات التوضيحية لدليل االجراءات املالية واالدارية ورفعل املراجعة النهائية •

 للجمعية.العمل على البحث عن مباني الختيار مقر للجمعية وتجهيز متطلبات الوزارة للتقديم على اعانة شراء مقر  •

 من الزكاة /مصروفات صندوق عون / مصروفات برنامج القيادة (.  )الفائضرفع التقارير املالية املطلوبة من االدارات االخرى  •

 

 البشرية:  املوارد 5 -2-2

 السحيباني(. ض ي  -خلود العتيبي  - حياة الباتل-سلطان آل عبيه )شمل مشاعل الشهراني( -فاطمة النعيم)الجمعية تم التوظيف في التوظيف:  •

سلطان آل  )شمل  الشهراني(مشاعل -فاطمة النعيم)الجمعية وفاء املحسن(، تم اضافة ) شمل  الوابلي( )العنود  اإلضافة والحذف من التأمينات اإلجتماعية تم حذف من الجمعية •

 السحيباني(.  ض ي -خلود العتيبي  -حياة الباتل-عبيه

 تم رفع فواتير املوارد البشرية لجميع املوظفات للربع الثالث.فواتير اإلضافة والحذف في صندوق تنمية املوارد البشرية:  •

الجمعية وشمل وإصدار تأمين للموظفين  : بالتعاون مع الشركة العاملية املتحدة للوساطة تم اصدار وثيقة التأمين الطبي من شركة اكسا، تم حذف املوظفين املستقيلين من  التأمين الطبي •

 . الجدد في الجمعية وشمل 

   االعمال املكتبية:

الفواتير الشهرية في    ومتابعةاإلجتماعية ملفات حميات األجور لوزارة العمل والخدمة  الثالث. ورفععلى تقارير الحضور للربع  الثالث والعملعمل مسيرات ومصنفات الرواتب للربع  •

 اإلجتماعية. التأمينات 

املساندة وقسم القانون والخدمة اإلجتماعية والعالقات   ومكاتب من االستقبال كل   موزعين فيمتدربة،   32حيث تمت زيادة عدد املتدربات الى  تمهير، تم التعاون مع طاقات في تفعيل برنامج  •

 الحضور والتقييم على املوقع. املتدربات فيبعة  والعمل على متا  املقابالت،وعمل  وشمل،العامة 

 شمل.  الخاصة بمبادرةمراجعة جميع معامالت املوارد البشرية   •

 . الثالث للموظفين الوظيفي للربعالعمل على استبيان الرضا   •

 العمل على بصمة موظفات املحاكم لتصبح الكترونيه وتم ربطها باالدارة الرئيسية.  •

 وعدة إفادات وإحاالت للموظفين  للموظفين،و عدة تعاميم وإرسالها  الخارجية،خطابات للجهات   وعدة مذكرات صرف،من تم عمل عدد  •

 تم تنسيق وعمل عدة دورات للموظفين سواء داخل الجمعية او خارجها.  •
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 عمل مستحقات نهاية الخدمة للموظفين املستقيلين وصرف مستحقاتهم.  •

 عقود املوظفين  والتعديل املوظفين،  وتنظيم إيميالت الجمعية،  تم تحديث قاعدة البيانات ملوظفين •

 املكاملات.برنامج تسجيل   الجمعية، ومتابعةمتابعة صيانة كاميرات  •

 التنظيمي. رفع مقترح للهيكل   •

 

  أفكار لتطوير العمل:  -6

 للجمعية. االستثمار العقاري لضمان االستدامة املالية  •

   واالفضل تغيير املبنى.تحسين بيئة العمل  •
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  القانونية:إدارة الشؤون إنجازات  3-5

 التاسعة:  الدورة –الحاضنة القانونية  برنامج 3-5 -1

 .التاسعة الدورة القانونية  الحاضنة  برنامج متدربات ساعات تحصيل متابعة - 

 : مكاتب مودة للمساندة الحقوقية – "مشورة" للمعونة القضائية  صندوق  2-3-5

 حالة  16معهم: عدد الحاالت التي تمت املتابعة   -

 حالة 13استشارات(:  )عدد الحاالت املحولة ملكتب املحامي أحمد التميمي  -

 1 (:)ترافععدد الحاالت املحولة ملكتب املحامي محمد الناجم  -

 

 

8

3

.م2019إجمالي عدد العقود الواردة لإلدارة خالل الربع الثالث لعام 

صياغة جديدة

مراجعة وتعديل
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 من ) 
ً
 ما يلي:  والدمام( جدة، املكرمة،مكة  املنورة، املدينة   الرياض،بلغ إجمالي منجزات مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم األحوال الشخصية في كال
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الرياض المدينة  جدة مكة المكرمة الدمام

القضايا الواردة

الخدمات الحقوقية 

عدد المراجعات

 عدد املراجعات الخدمات الحقوقية  عدد الصحائف  املدينة

 املجموع  سبتمبر   اغسطس  يوليو املجموع  سبتمبر   اغسطس  يوليو املجموع  سبتمبر   اغسطس  يوليو

 690       264 163 263 282 356 190 282 95 66 8 21 الرياض

 604 265 142 197 1626 736 344 546 139 67 22 50 املنورةاملدينة 

 1410 510 379 521 3313 1078 867 1368 959 301 229 429 جدة

 1515 551 409 555 1821 656 485 680 1105  384 262 459 مكة املكرمة

 466 207 142 117 570 265 157 148 213 34 169 10 الدمام

 .م2019إجمالي إنجاز مكاتب املساندة الحقوقية خالل الربع الثالث لعام يوضح  (:18جدول )
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(  الرياض، الدمام، المدينة المنورة، جدة، مكة)مدى رضا مستفيدين مكاتب المساندة عن الخدمات المقدمة كل من 

 كل من )الرياض، الدمام، املدينة املنورة، جدة، مكة(  عن الخدمات املقدمة مستفيدين مكاتب املساندةمدى رضا 

 النسبة الرضا  املدينة 

 اليوجد الرياض

 اليوجد الدمام 

 %97 املدينة املنورة 

 %92 جدة

 %97 مكة

 %95 إجمالي رضا املستفيدين مكاتب املسانده )املدينة، جدة، مكة( 
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   القانونية الواردة لقسم الشؤون القانونية: عدد االستشارات  -

 

 

 

 

 

 

 أعمال أخرى:  

 ومشاركته مع موظفات اإلدارة. Google Driveم الى الكترونية عبر 2019تحويل فهرسة عقود العام  -

 واملكاتب. ومشاركته مع موظفات اإلدارة  Google Driveه الكترونية عبر 1441عمل نماذج التقارير الشهرية ملكاتب مودة للمساندة الحقوقية للعام  -

 م.11/7/2018خطاب لرئيس املحكمة بتاريخ متابعة طلب مكتب الباحة وارسال  -

 املدينة(  - مكة - جدة -اصدار خطابات الحاقية لألمارات لدعم مكاتب مودة للمساندة الحقوقية )الرياض -

 التواصل مع االستاذة نعيمة حديدي من السفارة االمريكية بالرياض لدعم برنامج الحاضنة القانونية. -

 ى العنف ضد املرأة لجامعة امللك سعود وانتظار ردهم.ارسال خطاب وتصور لفعالية القضاء عل -

 . (KPIS) األداة قياس مؤشرات التدريب على البوابة اإللكترونية للجمعية وتعبئة  - -

    ختصاص.اال والدكتور ياسر الدباغ افاد بعدم  -ا لتواصل مع اللجنة الوطنية للصحة النفسية بشأن مشروع بينة والدكتور ابراهيم الخضير ولم يتم الرد  -

 مراجعة عقود اإليجار الواردة من قسم املساندة االجتماعية.  -

 ( لرؤساء املحاكم واإلدارة العامة للقضايا االسرية بوزارة العدل.  1441محرم   -ذو الحجة –ارسال تقارير الشهرية إلنجازات املحاكم خالل الفترة )ذو القعدة  -

 والتشغيلية( ملكاتب مودة للمساندة الحقوقية تمهيدا ألرسالها للحدود الشمالية. تحديث املوازنات املالية )التكاليف التأسيسية   -

 .املدينة(  -مكة -الرياض - الدمام  -متابعة تشغيل جهاز البصمة لدى مكاتب مودة في )جدة -

 املجموع  سبتمبر   اغسطس  يوليو املقر

 139 56 37 46 مقر الجمعية )هاتفية + حضورية(

 –الوحدة االستشارية املتنقلة بمركز امللك سلمان االجتماعي )يومين من كل شهر 

 ساعات شهريا (4بمعدل 
6 

 14 الوحدة االستشارية املتنقلة بمكتب الضمان االجتماعي )يوميا(

 م.2019لعام  الثالثخالل الربع  عدد االستشارات القانونية الواردة لقسم الشؤون القانونية(: يوضح 19جدول )
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  الحقوقية  البرامج  مشرف  مساعد – القانونية االستشارات  تقديم اليه دورة حضور  -

 .البوابة  علىوالتدريب  ISO 9001: 2015 بمواصفات االدارة  أهداف  لتحديد عمل ورش  وعدة اجتماع حضور  - -

 معهم.  مشترك  تعاون  لتفعيل  االعاقة  ذوي  االشخاص  هيئة مخاطبة  - -
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-  

 مراكز "شمل" لتوفير مراكز لتنفيذ الزيارة والحضانة والرؤية بمنطقة الرياض:   4-3-5

 مركز شمل )ب( بمدينة الرياض: (1

 يوليو.  10تم تفعيل منصة شمل لرفع التقارير اإلحصائية للمراكز املعدة من الشريك االستشاري للوزارة بتاريخ  -

 معية الستضافة تجربة تفعيل خدمات اإلصالح بمراكز شمل. تمت االستجابة لطلب وزارة العدل وتزويدهم بموافقة الج  -

 

 مركز شمل )ب( بمدينة الرياض: (2

 :  خالل الربع الثالث تحقيق املنجزات التالية من مركز شمل )ب( تمكن -

 املجموع  اإلجراء/ الخدمة   املجموع  اإلجراء/ الخدمة 

 1085 الهاتفية واإللكترونيةاالستفسارات   24 طلبات دراسة حالة قبل إصدار الحكم

 5 الشكاوى على جودة الخدمة/ البيئة/ اإلحالة    98 اصطحاب( -إحاالت أحكام زيارة )مبيت 

 حاالت النزاع ومحاضر الوقائع الحرجة  5 إحاالت أحكام نقل الحضانة 
0 

 تلفظ ...إلخ( -تحرش  -)اعتداء   1 إحاالت أحكام رؤية داخلية

 1725 الحاالت املجدولة للتنفيذ    57 اإلرشاد االجتماعي والنفس ي جلسات 

 1323 الحاالت التي تم تنفيذها فعليا   18 جلسات اإلرشاد القانوني 

 402 حاالت عدم االنتظام في التنفيذ )تأخر أو غياب أو تعطيل(   54 الحاالت املتفقة بالتراض ي للتنفيذ من املنزل 

 7 األحكام املعدلة باتفاق الطرفين   459 املالحظات املوثقة حول الحالة

 
ً
 22 الزيارات التعويضية املنفذة  167 االستفسارات املباشرة حضوريا
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 مركز شمل )ج( بمحافظة الخرج: (3

 . الخدمات  لتنفيذ لهم الالزم الدعم وتقديم  العمل فريق  على اإلشراف  وتم باملحكمة،  الزيارة ألحكام إحاالت( 7) استقبال  وتمت  املركز  خدمات تشغيل تم-

 

 مركز شمل )أ( بمدينة الرياض:  (4

 االنتهاء من أعمال التأثيث وتركيب املصعد. تم  -

 البدء بنقل ملفات املستفيدين من مركز شمل )ب( إلى مركز شمل )أ(.  -

 :  الثالثخالل الربع  تحقيق املنجزات التالية  من  ( أمركز شمل ) تمكن -

 املجموع  اإلجراء/ الخدمة   املجموع  اإلجراء/ الخدمة 

 441 االستفسارات الهاتفية واإللكترونية  9 طلبات دراسة حالة قبل إصدار الحكم

 1 الشكاوى على جودة الخدمة/ البيئة/ اإلحالة    45 اصطحاب( -إحاالت أحكام زيارة )مبيت 

 حاالت النزاع ومحاضر الوقائع الحرجة  2 إحاالت أحكام نقل الحضانة 
0 

 تلفظ ...إلخ( -تحرش  -)اعتداء   5 إحاالت أحكام رؤية داخلية

 562 الحاالت املجدولة للتنفيذ    52 جلسات اإلرشاد االجتماعي والنفس ي 

 195 الحاالت التي تم تنفيذها فعليا   110 جلسات اإلرشاد القانوني 

 367 حاالت عدم االنتظام في التنفيذ )تأخر أو غياب أو تعطيل(   0 الحاالت املتفقة بالتراض ي للتنفيذ من املنزل 

 4 باتفاق الطرفين األحكام املعدلة   79 املالحظات املوثقة حول الحالة

 
ً
 4 الزيارات التعويضية املنفذة  25 االستفسارات املباشرة حضوريا
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 مركز شمل ج بغرب مدينة الرياض: (5

 يوليو. 10العدل، وذلك بتاريخ ارة  انسحاب لجنة البديعة من مشروع افتتاح وتشغيل مركز شمل غرب الرياض بسبب عدم موافقتها على الشروط التي اقترحها الشريك االستشاري لوز  -

 تم البحث عن بديل وزيارة املقرات التالية:  -

 تاريخ الزيارة  الحي اسم الجهة  م

يوليو 16 عرقة مركز تنمية املرأة التابع للجنة التنمية بعرقة 1  

يوليو 16 عرقة مركز موهبة الطفولة لضيافة األطفال  2  

يوليو 17 البديعة مركز حضانة وضيافة براعم البديعة 3  

يوليو 21 السويدي مركز مجرة األطفال )لضيافة أطفال(  4  

 

 يوليو.  22" لوزارة العدل للتعاقد معهم لتشغيل مركز شمل )ج( بتاريخ مجرة األطفال )لضيافة أطفال( تم ترشيح مركز " -

رفع مخطط هندس ي لتوزيع الفراغات في املقر مع مراعاة السهولة وصول املستفيدين  سبتمبر، وكان شرط الوزارة يتمثل في  4تم الحصول على املوافقة املشروطة من وزارة العدل بتاريخ  -

 . لألخصائيين واالستشاريين

 سبتمبر.   4موافقة الوزارة النهائية واعتمادها للمخطط بتاريخ   أغسطس، وتم الحصول على 26تم رسم املخطط الهندس ي ورفعه للوزارة بتاريخ  -

 أغسطس.   18تم الرفع ملركز التنمية بوزارة العمل للحصول على موافقتهم للتعاقد مع مركز مجرة األطفال ضيافة األطفال بتاريخ  -

 

 التدريب:  (6

 للمراجعة واالعتماد. تم استالم حقيبة "تأهيل القيادات بمراكز شمل" ورفعها للوزارة  -

 تم استالم حقيبة "تأهيل األخصائي النفس ي واالجتماعي بمراكز شمل" ورفعها للوزارة للمراجعة واالعتماد.  -
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املستفيدات  

اإلناث 

وعددهم  

(16 ) 

توفر املعلومات عن الخدمة قبل  

 التقدم لها

سهولة إجراءات وشروط  

 الحصول على الخدمة

الوقت املستغرق  

 الخدمةللحصول على 

تعامل موظفات  

 املركز معك 

الشعور باألمن داخل  

 املركز لك وألطفالك 

توفر الخصوصية عند 

 تنفيذ الخدمة

تهيئة املكان وخدمات  

 الضيافة والترفيه

رضاك   وما ه  عام،بشكل  

 عن خدمات املركز

 6 راض ي تماًما 5 راض ي تماًما 7 تماًماراض ي  7 راض ي تماًما 7 راض ي تماًما 6 راض ي تماًما 6 راض ي تماًما 6 راض ي تماًما

 3 راض ي 3 راض ي 2 راض ي 3 راض ي 4 راض ي 5 راض ي 5 راض ي 4 راض ي

 3 محايد 4 محايد 3 محايد 2 محايد 1 محايد 2 محايد 2 محايد 4 محايد

 1 غير راض ي 3 غير راض ي 2 غير راض ي 1 غير راض ي 2 غير راض ي 2 غير راض ي 2 غير راض ي 1 غير راض ي

 3 غير راض ي تماًما 1 غير راض ي تماًما 2 غير راض ي تماًما 3 غير راض ي تماًما 2 غير راض ي تماًما 1 غير راض ي تماًما 1 غير راض ي تماًما 1 غير راض ي تماًما

املستفيدين  

الذكور 

وعددهم  

(15) 

املعلومات عن الخدمة قبل  توفر 

 التقدم لها

سهولة إجراءات وشروط  

 الحصول على الخدمة

الوقت املستغرق  

 للحصول على الخدمة

تعامل موظفات  

 املركز معك 

الشعور باألمن داخل  

 املركز لك وألطفالك 

توفر الخصوصية عند 

 تنفيذ الخدمة

تهيئة املكان وخدمات  

 الضيافة والترفيه

بشكل عام ، ماهو رضاك   

 عن خدمات املركز

 6 راض ي تماًما 5 راض ي تماًما 7 راض ي تماًما 7 راض ي تماًما 7 راض ي تماًما 6 راض ي تماًما 6 راض ي تماًما 6 راض ي تماًما

 4 راض ي 4 راض ي 4 راض ي 4 راض ي 3 راض ي 4 راض ي 4 راض ي 3 راض ي

 2 محايد 2 محايد 0 محايد 0 محايد 2 محايد 1 محايد 2 محايد 2 محايد

 1 غير راض ي 4 غير راض ي 3 غير راض ي 2 غير راض ي 1 غير راض ي 3 غير راض ي 3 غير راض ي 4 غير راض ي

 2 غير راض ي تماًما 0 غير راض ي تماًما 1 غير راض ي تماًما 2 غير راض ي تماًما 2 غير راض ي تماًما 1 غير راض ي تماًما 0 غير راض ي تماًما 0 غير راض ي تماًما

   م.2019لعام  الثالثفي الربع  املستفيد خالل أيام تنفيذ الزيارات ارضمدى  قياسل( أ مركز شمل ) ( من مستفيدي ومستفيدات 31يوضح نتائج ردود ) (: 20جدول )
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املستفيدات  

اإلناث 

وعددهم  

(32) 

توفر املعلومات عن  

 الخدمة قبل التقدم لها

سهولة إجراءات وشروط  

 الحصول على الخدمة

الوقت املستغرق  

 للحصول على الخدمة

تعامل موظفات املركز  

 معك

الشعور باألمن داخل  

 املركز لك وألطفالك 

توفر الخصوصية عند 

 تنفيذ الخدمة

تهيئة املكان وخدمات  

 الضيافة والترفيه

بشكل عام ، ماهو رضاك  

 عن خدمات املركز

 راض ي 
ً
  13 تماما

ً
  11 راض ي تماما

ً
  12 راض ي تماما

ً
  11 راض ي تماما

ً
  16 راض ي تماما

ً
  15 راض ي تماما

ً
  15 راض ي تماما

ً
 9 راض ي تماما

 12 راض ي 11 راض ي 8 راض ي 12 راض ي 12 راض ي 7 راض ي 13 راض ي 11 راض ي

 3 محايد 2 محايد 6 محايد 1 محايد 5 محايد 6 محايد 4 محايد 6 محايد

 5 غير راض ي 2 غير راض ي 1 غير راض ي 1 غير راض ي 1 غير راض ي 5 غير راض ي 2 غير راض ي 1 غير راض ي

 
 
  1 غير راض ي تماما

 
  2 غير راض ي تماما

 
  2 غير راض ي تماما

 
  3 غير راض ي تماما

 
  2 غير راض ي تماما

 
  2 غير راض ي تماما

 
  2 غير راض ي تماما

 
 3 غير راض ي تماما

املستفيدون  

الذكور  

وعددهم  

(43) 

توفر املعلومات عن  

 الخدمة قبل التقدم لها

سهولة إجراءات وشروط  

 الحصول على الخدمة

الوقت املستغرق  

 للحصول على الخدمة

تعامل موظفات املركز  

 معك

داخل  الشعور باألمن 

 املركز لك وألطفالك 

توفر الخصوصية عند 

 تنفيذ الخدمة

تهيئة املكان وخدمات  

 الضيافة والترفيه

ماهو رضاك   عام،بشكل 

 عن خدمات املركز

 
ً
  11 راض ي تماما

ً
  11 راض ي تماما

ً
  5 راض ي تماما

ً
  12 راض ي تماما

ً
  18 راض ي تماما

ً
  10 راض ي تماما

ً
  13 راض ي تماما

ً
 10 راض ي تماما

 16 راض ي 15 راض ي 18 راض ي 16 راض ي 11 راض ي 18 راض ي 16 راض ي 13 راض ي

 7 محايد 6 محايد 7 محايد 3 محايد 9 محايد 6 محايد 7 محايد 7 محايد

 2 غير راض ي 3 غير راض ي 2 غير راض ي 3 غير راض ي 5 غير راض ي 7 غير راض ي 4 غير راض ي 5 غير راض ي

 
 
  7 غير راض ي تماما

 
  5 غير راض ي تماما

 
  7 غير راض ي تماما

 
  6 غير راض ي تماما

 
  3 غير راض ي تماما

 
  6 غير راض ي تماما

 
  6 غير راض ي تماما

 
 8 غير راض ي تماما

   م.2019لعام  الثالثفي الربع  املستفيد خالل أيام تنفيذ الزيارات ارضمدى  قياسل( ب)مركز شمل ( من مستفيدي ومستفيدات 75يوضح نتائج ردود ) (: 21جدول )
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 التنموية: والبرامجإدارة املساندة االجتماعية  إنجازات 3-4

 تسجيل املستفيدات خالل هذه الفترة لضمان تقديم الخدمة بجودة حسب التالي: قبول و  املساندة على جدولة عملت إدارة   -
 

 
 

 

 

 

  

28

18

31

تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة عدد المستفيدات
وإعداد الخطط التنموية

تحديث شريحة بيانات مواطنة  
إلثبات الوضع الحالي واستحقاق 
الصرف

متابعة ودراسة الحاالت  وتحديث 
الملفات للحاالت الرعوية بهدف 
تحديث البيانات وتحديث دراسة 
االحتياجات ومدى استكمال 
الخدمات 

 عدد املستفيدات  نوع الخدمة

( مستفيدة 31)  تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة وإعداد الخطط التنموية  

 االم مع  املستفيدين  ( عدد115) 

بعد تحديث واكتمال عدد املضافين )املعالين( لصندوق عون 

 االوراق الثبوتية

0 

الوضع الحالي واستحقاق  مواطنة إلثباتتحديث شريحة بيانات 

 الصرف

13 

تحديث البيانات بهدف الحاالت وتحديث امللفات متابعة ودراسة 

 وتحديث دراسة االحتياجات ومدى استكمال الخدمات 

 

71 

.نوع الخدمات يوضح (:22جدول )  
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 التالي :  تنفيذ  لجنة صندوق عون التنموي و توصيات ضمنالثالث خالل الربع ومستفيدة مستفيد  (  105يقل )  ال عن  كما عملت االدارة على تقديم خدمات ملا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجهة املتبرعة  عدد املستفيدين نوع الخدمات واملساعدات املقدمة 
 زيارة البحث االجتماعي للمستفيدات لتقييم البيئة السكنية واالقتصادية

 

19  

 كرتون  (30)كراتين تمر توزيع 

 

 العمل والتنمية االجتماعيةوزارة  10

  بطاقات كسوه مسبوقة الدفع  استكمال توزيع

 

  االستاذ/ عبداملحسن بن سعيد 55

 تسديد إيجار منازل 

 

   االستاذ/نقاء العتيبي  15

 تسديد إيجار منازل 

 

   صندوق عون  4

 كفالة تعليمية

 

 صندوق عون   2

.نوع الخدمات املقدمة وعدد املستفيدين يوضح (:23جدول )  
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    التالي:حسب  حالة (41)لعدد  االرشادية والجلساتكما تم تنظيم واستقبال حاالت االستشارات االجتماعية  -

  

 التنموي. عون صندوق م وكذلك خطة لجنة 2019عملت االدارة على متابعة سير عمل الخطة السنوية الدارة املساندة االجتماعية والبرامج التنموية لعام  -

بأسباب تماسك األسرة ونواقضها وكيفية الحد من  مجتمع واع كما عملت االدارة على تقديم تصور ومقترحات لتطوير الخطة االستراتيجية فيما يخص الهدفين االستراتيجية للجمعية وهي ) -

   .(قادرة وأبناؤها على تخطي تجربة الطالق ومواجهة آثاره -ومن في حكمها   -  )مطلقة (آثار  الطالق ومعالجة

بأهداف إدارة املساندة االجتماعية   لجميع اإلدارة وتم تعبئته  املرسل من قبل قسم الجودة عملت اإلدارة على تعبئة نموذج تطوير منظومة بناء التقييم والقياس من خالل ربط املهام باالهداف -

 التنموية. والبرامج 

 الحاالت. لجميع  داعمين من املستفيدات وتحتاج سداد إيجار والحصول على موافقة وقبول  مرشحة مفصله لحاالت نبذات (10)إعداد   االدارة علىكما عملت  -

 وفرص التحسين.  القوة الجمعية وإفادتها بنقاط   عملت اإلدارة على مراجعة نموذج التقييم املؤسس ي األولي للجمعيات والتابع للجنة التنسيقية لجمعيات التنمية االسرية وذلك بهدف تقييم -

 م. 2019الستراتيجية الخاصة بإدارة املساندة االجتماعية والبرامج التنموية لعام كما عملت االدارة على إعداد وتعبئة التقارير الشهرية الخاصة بالربع الثالث ملتابعة الخطة ا -

 بإدارة املساندة االجتماعية والبرامج التنموية  الخاصة  :IOS 9001     2015عملت اإلدارة على إعداد تقرير باالهداف وآلية القياس وتوثيق املؤشرات والفترات الزمنية بمواصفات -

 الزواج. البرامج االجتماعية والتنموية وتأهيل املقبلين على    بجزيئةاليمامة التقرير االعالمي الخاص بمجلة ئلة كما عملت اإلدارة على إجابة اس  -

 . MBCر برنامج حراك على في اإلجابة على نموذج االسئلة الخاصة بمحاو  مع املدير التنفيذي  وساهمت االدارة -

41
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تحويلها استقبال االستشارات الهاتفية و
للمراكز المختصة 

استكمال جلسات االرشاد الفردي 
معيةاالجتماعية والنفسية في مقر الج

رة تحويل الحاالت لمركز بيت الخب
لإلصالح األسري 

عدد المستفيدات

استقبال االستشارات الهاتفية وتحويلها للمراكز المختصة 

استكمال جلسات االرشاد الفردي االجتماعية والنفسية في مقر الجمعية

تحويل الحاالت لمركز بيت الخبرة لإلصالح األسري 

 عدد املستفيدات نوع االستشارة

 41 استقبال االستشارات الهاتفية وتحويلها للمراكز املختصة 

  0 استكمال جلسات االرشاد الفردي االجتماعية والنفسية في مقر الجمعية

 0 تحويل الحاالت ملركز بيت الخبرة لإلصالح األسري 

.نوع اإلستشارات وعدد املستفيدين ( : يوضح24جدول )  
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 .9001كما عملت اإلدارة على تعديل وتحديث ملف إجراءات العمل إلدارة املساندة االجتماعية والبرامج التنموية حسب نظام االيزو   -

 الجودة. املؤقتة ملتابعة الداخلي كعضوه في لجنة التدقيق  من إدارة املساندة االجتماعية ترشيح وضم منسقة التسجيل والوثائق /سحر بن شريم  -

 حيث  ومركزتعاون بين جمعية مودة الخيرية الاتفاقية   عملت اإلدارة على تفعيل -
ً
تم العمل على حالتين خالل الربع  كيور للعالج الطبيعي لتحويل الحاالت املحتاجة لجلسات عالج طبيعي مجانا

 الثالث.

 والتمكين: والتوعيةبرامج التدريب  إنجازات 4-4

 عملت اإلدارة على جدولة الدورات والبرامج بناء على أولوية االحتياجات التدريبية للمستفيدات ونتائج املقابالت الشخصية حيث   -

 وبناتهم. مستفيدة   (12) وتوظيفوابنائهم  مستفيدة (349)لهذا الربع  املستهدفين للتدريب والتوعيةبلغ عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج التنموية    

 الجهة الداعمة  مقر التنفيذ عدد امللتحقين عدد االيام االنتهاء تاريخ تاريخ االقامة عنوان البرنامج / الدورة م

طريق   التجاري عنالتستر حملة توعوية عن مخاطر   .1

 الواتس آب 

26/06/2019  

3/7/2019    

26/06/2019  

3/7/2019   

     عن طريق الواتس آب 284 اسبوعين  

مقر معهد مستقبل املعرفة    7 شهر  08/01/2019 07/07/2019 برنامج اعداد وبناء الكفاءات الوطنية لسوق العمل    .2

 العالي النسائي للتدريب 

 املياه لتقنية الخريف شركةمقدم مجانا من 

 والطاقة

  الوطني البرنامج d"mamمقدم مجانا من  مقر جمعية مودة الخيرية    38 يوم   16/09/2019 16/09/2019 برنامج التستر التجاري ورشة عمل ل  .3

 التجاري  التستر  ملكافحة

  مدرسة تعليم القيادة  20 خالل الربع   م  30/9/2019 م  1/7/2019 المرأة  قيادة تدريب برنامج  .4

. والدورات التي تمت خالل الربع الثالثالبرامج  يوضح (:25جدول )  
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 التمكين
 الجهة  العدد البنود م

1  

 

 

 

 الالتي تم توظيفهن املستفيداتعدد 

 

12 

 

 

 

 هاي سليب شركة -

 الوطني  املستشفى -

 القباني  حلويات شركة -

 اللوزة  مشغل -

 السعودية األكاديمية -

 ( لوكسيتان  محل)  الفاروق شركة -

 امريكانا شركة -

 االتصال مراكز -

 األهلية املطاعم شركة -

 سيارات تأجير شركة -

 طبخ وصتاعة عطور  –املستفيدة  كاذيه عسيري  1 المنتجة  االسر  من المستفيدات عدد 2

 

 (  3مباشر )  - 19 هاتفي(  – )مباشرعدد مقابالت االرشاد املنهي  3

 (  16هاتفي )  -

م 2019عدد االتفاقيات والعقود التي تمت خالل الربع الثالث  يوضح  (:26جدول )  
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فيات + مهارتي للتدريب التقني +  اإلدارة على نماذج طلب عروض االسعار ألربع برامج مخطط تنفيذها خالل الربع االخير من السنة )تأهيل املقبالت على الزواج + رائدات حر ملت ع -

 انطالقة للتأهيل لسوق العمل(.

الحقائب التدريبية لبرنامج تأهيل حديثي الزواج وإبرام    إعدادالزواج  لجنة تحكيم محتوى حقائب برنامج تأهيل حديثي   والعضاءلبرامج تدريبية  ( عقود5) ملت االدارة على إبرامع -

 .والدورات( عقود مع شركة النقل للبرامج 3)

دفع التكاليف واستخراج الرخص على ان يتم االنتهاء من  عملت اإلدارة على التنسيق وتوقيع اتفاقية تعاون مع جمعية النهضة تهدف إلى تدريب القيادة ملستفيدات جمعية مودة و  -

 .2019املشروع في نهاية عام 

 م والذي تم رفعة لبنك دويتشة  2020كما عملت اإلدارة على إعداد ملف الرعاية الخاص ببرنامج انطالقة للتأهيل لسوق العمل واملخطط تنفيذه لعام  -

 ببرنامج دعم قيادة املرأة املطلوب تقديمه لشركة املراعي.كما عملت اإلدارة على إعداد ملف الرعاية الخاص  -

 ( مستفيدة وبناتهم. 500/سبتمبر في فندق كروان بالزا ملا يزيد عن )17عملت اإلدارة على االعالن عن ملتقى تمكين ملستفيدات الجمعية واملقام في  -
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  العامة:إدارة العالقات إنجازات    5-4

 الداخلية: األعمال 1-5-4 

 .التدريب إدارة لبرامج الختامية التخرج لحفالت والتنسيق التحضير  •

 .دائم بشكل بالجمعية الخاصة األخبار ووضع االلكتروني املوقع تحديث على العمل •

 . الدورات شهادات طباعة •

 . شكر درع لعمل والتنسيق الداعمة للجهات الشكر شهادات طباعة •

  الجبار عبد عماد الدكتور  خطة على العمل •

   االجتماعي التواصل وسائل تصاميم إعادة •

 تويتر على ونشرها التدريبية للبرامج الصحفية األخبار لصياغة التنسيق •

 الدورات بدأ  اعالن خبر لصياغة التنسيق •

 االجتماعي التواصل وسائل محتوى  صياغة على العمل •

 .واملنشورات التصاميم لعمل الحبيب مؤسسة مع التنسيق املستمر  •

 اليمامة ملجلة الحوار محاور  تجهيز •

  الفطيم مجموعة اتفاقية علي العمل •

 للهويه التجارية العالمة اعتماد متابعة •

 sms طريق عن التبرع ترخيص اتفاقية تجديد تم •

 الفطيم  اتفاقيه على للموافقة املوارد تنمية ولجنة  االعالم لجنة مع التواصل •

 االتفاقية  وارسال الفطيم مجموعة من امليمي ساره مع التواصل •
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  .الجديد بالشعار مجانا بانرز  8 عمل وطلب ساين وجا مع التواصل •

 . الكتب استفتاء بخصوص الكتروني مسوق  مع التواصل •

 .الجمعية تواجد لتسهيل glowwork مع التنسيق تم •

 .الجمعية وموظفات للمستفيدات  وخصم للمستفيدات مجانية منح الجمعية ملنح الفيصل اكاديمية مع التواصل تم •

 . بالهداية بدعمهم الجمعية مسابقات لرعاية للعطور  درعة مع التواصل •

 .بوينق تسجيل اتمام •

 . تم التواصل مع مدير العالقات العامة في مدينة االمير سلطان •

 املطبوعات  لتصاميم االبداعي املحور  مع التواصل تم •

 بالزكاه للمتبرعين شكر خطابات اعداد تم •

 للتنسيق  الرياض بفعاليات جدول  عمل •

 :22عدد دعم خطابات وارسال كتابة •

 لالستثمار  السعودي البنك        •

 املغلوث عبد هللا االستاذ        •

 التميمي  فهد املحامي االستاذ سعادة        •

 الربيش مساعد املحامي االستاذ سعادة        •

 السلطان  ابراهيم مؤسسة الضيافة دور  شركة        •

 املوس ى  اوقاف        •

 العثيم  سليمان الشيخ        •

 الدخيل  محمد االستاذ        •

 البواردي  بدر االستاذ        •

 الشهري  فايز/  الشورى مجلس عضو        •
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 التركستاني منصور / املحامي االستاذ سعادة        •

 زومان  بن الوليد سنشري  شركة        •

 الحمود  سعد/  املجتمع لخدمة الفرعي املركز رئيس        •

 العتيبي  العزيز عبد/  املحامي االستاذ سعادة        •

 البراهيم  محمد االستاذ        •

 بالشرف خلود/  االستاذة        •

 الخضر  طارق         •

 سعود ال فيصل بنت سارة /  امللكي السمو صاحبة        •

 الخيرية الحبيب مؤسسة        •

 إلى القسم املختص وتحويلها االسبوع طوال االجتماعي التواصل برامج على االستفسارات على الرد •

 املختصة  االقسام على االيميالت وتحويل االنفو ايميل ادارة •

 وطباعتها الجمعية منشورات تصاميم إلعادة املصمم مع التنسيق •

 املطلوبة التصاميم لطلب املصمم ومع االقسام بين التنسيق •

 االدبي بالنادي واالعالم العامة العالقات مدير مع التواصل •

 عضوية اشتراك شكر خطاب ارسال •
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 تنمية املوارد:

 واالوقاف املانحة الخيرية املؤسسات مع التواصل •

 موبايلي في االجتماعية املسؤولية مدير مع التواصل •

 وينبع الجبيل هيئة مع التواصل تم •

 للضيافة دور  شركة مع التواصل تم •

 السلطان ابراهيم  مؤسسة مع التواصل تم •

 الخيرية العويضة عبد هللا فهد اوقاف مؤسسة مع التواصل تم •

 املوس ى  زوعبد العزي سعد اوقاف مع التواصل تم •

 الدهيم  فيصل املحامي مع التواصل تم •

 اليوسف فيصل املحامي مع التواصل تم •

 الرفاعي منصور  املحامي مع التواصل تم •

 السكاكر  ثامر املحامي مع التواصل تم •

 القرني عبد هللا  املحامي مع التواصل تم •

 القثامي  صالح املحامي مع التواصل تم •

 البراهيم  محمد املحامي مع التواصل تم •

 التركستاني منصور  املحامي مع التواصل تم •

 الجابري  عادل املحامي مع التواصل تم •

 الحسن  اصيل املحامي مع التواصل تم •

 التويجري  احمد املحامي مع التواصل تم •
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 العشيوان  فيصل املحامي مع التواصل تم •

 الغنيمي  محمد املحامي مع التواصل تم •

 التميمي  علي املحامي مع التواصل تم •

 الحمد  عصام املحامي مع التواصل تم •

 العتيبي  زعبد العزي املحامي مع التواصل تم •

 الرويس فيصل املحامي مع التواصل تم •

 الربيش مساعد املحامي مع التواصل تم •

 العصيمي فيصل املحامي مع التواصل تم •

 الحربي طالل املحامي مع التواصل تم •

 التميمي  فهد املحامي مع التواصل تم •

 الفوزان  فيصل املحامي مع التواصل تم •

 للمحاماة  البابطين شركة مع التواصل تم •

 املغلوث عبدهللا .د مع التواصل تم •

 rama conecpt شركة الدخيل إبراهيم محمد مع التواصل تم •

 سعود آل فيصل بنت سارة امللكي السمو صاحبة أعمال مجموعة بشاوري املجيد عبد أيمن مع التواصل تم •

 للعالقات السعودية أملى شركة بادي الزبير مع التواصل تم •

 العرب عطر شركة البواردي بدر مع التواصل تم •

 golden research شركة بلشرف عمر خلود مع التواصل تم •

 العثيم  سليمان شركة العثيم صالح سليمان مع التواصل تم •
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 واملقاييس  للمواصفات السعودية الهيئة الشودري  محمد العزيز عبد مع التواصل تم •

 ثراء مؤسسة عطية هاني مع التواصل تم •

 asset شركة الشريف محمد العزيز عبد مع التواصل تم •

 إعالمية  وباحثة مستشارة الرازق  عبد تهاني /د مع التواصل تم •

 الشعبية لألكالت املتميزة وليد أم مع التواصل تم •

 . ملعلوماتاو  االتصاالت الهيئة العزيز عبد يحي مع التواصل تم •

 منظومة  شركة مؤسسة – التعليم وزارة الدوسري  ناصر فهد مع التواصل تم •

 . تنموي  وإعالمي باحث الشريف هللا عبد معتوق  /د مع التواصل تم •

 .(بالجمعية عضو يصبح أن )يريد  الدفاع وزارة الحربي يحي هللا عبد مع التواصل تم •

  .املنهي و التقني للتدريب العامة املؤسسة الحمود محمد سعد مع التواصل تم •

 .الخيرية العويضة عبد هللا فهد اوقاف تم التقديم على مؤسسة •

 امللحم  ساره املؤثرة علي االتصال •

 الخرينق  العزيز عبد الشيخ على االتصال •

 الزامل  الحميد عبد الشيخ على االتصال •

 املوس ى حمد الشيخ على االتصال •

 الفكرية للملكية السعودية الهيئة على االتصال •

 العنود مؤسسة على االتصال •

 سعيدان بن بدر الشيخ االتصال •

 العطيشان تركي بن العزيز عبد الدكتور  مع التواصل •

 العجالن عبدهللا الشيخ مع االجتماع •

 سعيدان  بن خالد الشيخ مع االجتماع •
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 crewproشركة مع واالتصال التنسيق •

 مستفيدات  منازل  ايجار لتسديد اعمال رجل مع التواصل •

 املراعي  شركة في املؤسس ي االتصال مدير العتيبي عبدهللا استاذ مع التوصل تم •

  21 سنشري  شركة مع التنسيق تم •

 امللحم  عمر منسقة مع التواصل تم •

 اللطيف العبد محمد الشيخ مع التواصل تم •

 الشمر  عبد هللا مع التواصل تم •

 العويضة وقف الفالج ابراهيم مع التواصيل تم •

 1048701 التسويق  عون  صندوق 

 2286638 موارد  تنمية
 60875 تسويق ضوياتالع

 76875 موارد  تنمية
 870 تسويق القانونية الحاضنة

 13500 موارد  تنمية
 34223 تسويق الطالق بعد ملا تأهيل

  موارد  تنمية
 34223 تسويق املراهقين األطفال دعم

  موارد  تنمية
 1140 تسويق الكتب

  موارد  تنمية
 16824 تسويق العمل لسوق  التأهيل

موارد  تنمية  110087 
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 املؤلفات مبيعات
  للتوزيع الوطنية

املسلمة  الكتب الكتاب اسم   

وهناك  هنا نحبك 200  

االرشادي الدليل 200  

لي سيحدث ماذا وانا 200  

سعيدة  سارة 200  

الكلي  مجموع 800  

 

  الجرير مكتبة

املسلمة  الكمية الكتاب اسم   

وهناك  هنا نحبك 300  

االرشادي الدليل 300  

لي سيحدث ماذا وانا 300  

سعيدة  سارة 300  

الكلي  مجموع 1200  
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  ياماكان كان

املسلمة  الكمية الكتاب اسم   

وهناك  هنا نحبك 50  

سعيدة  سارة 50  

االرشادي الدليل 50  

لي سيحدث ماذا وانا 43  

الكلي  مجموع 193  

 

االسرية االستشارات ترابط مركز  

املسلمة  الكمية الكتاب اسم   

سعيدة  سارة 50  

وهناك  هنا نحبك 50  

االرشادي الدليل 50  

الكلي  مجموع 200  

 

 5472 :الكتب مؤلفات مجموع
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 التسويق: 

 كدينا  مركز مع التواصل التسويق حملة من جزء •

 سقاله  شركة مع التواصل التسويق حملة من جزء •

 التجميلية  السلويت لخيوط املبيعات مدير مع التواصل التسويق حملة من جزء •

 املها  نظارات مع التواصل التسويق حملة من جزء •

 رعاية  مركز مع التواصل التسويق حملة من جزء •

 األملاني السعودي املستشفى مع التواصل التسويق حملة من جزء •

 مريدريم  شركة مع التواصل التسويق حملة من جزء •

 القصيبي  شركة مع التواصل التسويق حملة من جزء •

 الطبي  االستشاري  الرائد مركز مع التواصل التسويق حملة من جزء •

  عون  صندوق  لحملة التسويق •
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 العضويات: 

 339م  2019بلغ عدد اجمالي العضويات لعام  •
ً
 .ريال 108000قيم العضويات  واجماليعضوا

 اإليميل. رسال اخبار مودة بالصحف عبر إ •

 

 التطوع:

 القسم  داتا تحديث •

 تكاتف  جمعية من املتطوعات وطلب األخرى  األقساممن  املتطوعات احتياجات تلبية •

  لهم وارسالها تكاتف جمعية مع بالتعاون  وذلك التطوعي العمل لتوثيق مودة لجمعية  التطوعية الفرص رصد •
 : االجتماعية  مركز التنمية 

 الفعاليات بشكل مستمر قبل   البرامج أسهم بيع على املوافقة لطلب خطاب رفع يتم •
  الفعاليات إقامة على موافقة طلب الحاقية خطابات رفع يتم •

 .الوزارة من مستقل ترخيص إلصدار االجتماعية التنمية مركز مع التذكيرية الرسائل معاملة متابعة •
  التنفيذي املدير لسكرتير وتحويلها االجتماعية التنمية مركز ايميالت معاملة متابعة •

 هـ 1438 للعام sms الـ طريق عن التبرعات لجمع الجمعية ترخيص تجديد •

 sms طريق عن التبرعات جمع رقم لتفعيل IDEXشركة مع جديد عقد توقيع •
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 البرامج

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العالقات  دور  املقر  التاريخ  البرنامج 

 ملنسوبات للتجاري  التستر عن توعيوية عمل ورشة
 قدمتها التستر بمخاطر للتوعية الجمعية ومستفيدات

 الورشة  من حية صورة مع العتيبي حصة/  األستاذة

 

 من والتأكد االجتماعات قاعة تجهيز على العمل •   مودة جمعية مقر 2019 سبتمبر 16
 والتقنية  املكتبية التجهيزات جميع استكمال

 الضيافة  تنسيق على العمل •
 التواصل وسائل عبر الحدث أثناء التغطية •

  االجتماعي
 انجازات على تحتوي  تعريفية ملفات تجهيز •

  وبروشوراتها الجمعية
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 : للجمعية املشاركات الداخلية والخارجية  -5

 :الداخلية األنشطة

 الكتب وبيع عون  لصندوق  التبرع وتم االدبي للنادي الصيفي الثقافي بالبرنامج املشاركة •

 واملوالت  باملستشفيات مجانية تعريفيه باركان  املشاركة العنزي  عبدهللا االستاذ املدني الدفاع من معتمد فريق افراد أحد مع التنسيق تم •

 السبع  بالقبب شهر كل تعريفي مجاني بركن باملشاركة تايم االرت في عامة عالقات مسؤولة الزعاقي لينا االستاذة مع النسيق تم •

 الوطني  اليوم بفعالية الوطني الحرس مستشفى في للمشاركة التنسيق تم •

 مودة باسم الرياض غرفة في االعمال لسيدات السنوي  االستقبال حفل حضور  •

 السبعة  القبب في تعريفي بركن املشاركة •

   تعريفي ركن بوضع للمشاركة الرياض غرفة مع التواصل تم •
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 مدعمة ببعض الصور:
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 :الداخلية األنشطة

 
 

  للموظفات تقام التيوالورش  الدورات •

 .وبناتهن للمستفيدات تقام التي  والورش الدورات •
 21-20-19بمراكز شمل في أيام التنفيذ بتاريخ  89تفعيل اليوم الوطني  •

 ( و)ب(.سبتمبر بمراكز شمل )أ

 ببعض الصور:   ةموظفيها، مدعماحتفال الجمعية مع  •
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 م: 2019ملوظفات الجمعية خالل الربع الثالث لعام الدورات التدريبية وورش العمل  ❖

 

 سبتمبر اغسطس  يوليو االسم 

     خلود بنت سعد التميمي

 توعية بأمن المعلومات،
 

 لجميع الموظفين، 
 

 مدة يوم  
 

 . 2019/ 30/09بتاريخ 

لمؤسسات غير المعسكر التحضيري ل  
 . 08/09/2019ايام تبدا من  5 ربحيةال

ايام، من 4دورة تصميم وتخطيط اإلنفوجرافيك،  علي الشهري  حصة 
     ريتال للتدريب  ز ، مرك07/07/2019تاريخ 

 افنان ابراهيم المفرج 
التدقيق الداخلي في مقر جمعية مودة حضور دورة 

 /يوليو25بتاريخ 
  

ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل  
 ( 9001االيزو  )نظام

إدارة المشاريع بإستخدام الحاسب اآللي  
PMP ،5 15/09/2019من  تبدأايام . 

 الدهمش  نعبد الرحمساره 
ورشه عمل بكيفية كتابة إجراءات العمل )تظام  

/يوليو والمقامة في  10بتاريخ  ( 9001االيزو 
 مقر الجمعية  

ورشة عمل مراجعة واختبار سير عمل  
البوابة االلكترونية ومدى جودة الموقع  

/اغسطس والمقامة في مقر  8بتاريخ 
 الجمعية  

ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل  
 ( 9001االيزو  )نظام

 بلسم محمد الموسى 

الدورة   ، مدةPMPادارة المشاريع األحترافيه
 . 27/07/2019من  ايام، تبدأ6

  

ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل  
 ( 9001االيزو  )نظام

ورشه عمل بكيفية كتابة إجراءات العمل )تظام  
/يوليو والمقامة في  10بتاريخ  ( 9001االيزو 

   مقر الجمعية  

 بن شريم سحر محمد
مودة مقر جمعية  الداخلي فيالتدقيق  حضور دورة

     يوليو/25بتاريخ 

       العمري  عبد للا سمية 

       عبير خالد الموح 

       اليحيا غيداء يحي 

 الشهري  عبد للا فريدة 
مودة مقر جمعية  الداخلي فيالتدقيق  حضور دورة

 يوليو/25بتاريخ 
  

ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل  
  ( 9001االيزو  )نظام

. الدورات التدريبية وورش العمل ملوظفات الجمعية خالل الربع الثالث يوضح (:27جدول )  
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 جمانة عبد العزيز الحربي 

    

ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل  
 ( 9001االيزو  )نظام

  القانونية، مدةمهارات تقديم االستشارات  
 . 24/09/2019من  تبدأايام، 4الدورة 

  محكمة)اشقر غدير بنت حمزه بن احمد 
     المدينة(

ايام، 3الملتقى السنوي للحقوقيين، مدة       
 . 26/09/2019من  تبدأ

  )محكمة منى بنت سعيد مهدي محمد 
     المدينة(

من  تبدأايام، 3الملتقى السنوي للحقوقيين، مدة  
26/09/2019 . 

 حصة ثقل العتيبي

    

إدارة المشاريع بإستخدام الحاسب اآللي       
PMP ،5 15/09/2019من  تبدأايام . 

يبدا،  ايام،3دبلوم التسويق الرقمي مدة       
 . 10/09/2019الرياض  غرفة 

 مشاعل محمد الشهراني 
مودة مقر جمعية  الداخلي فيالتدقيق  حضور دورة

 يوليو/25بتاريخ 
  

ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل  
 ( 9001االيزو  )نظام

 إيمان محفوظ باخريصة 
    

ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل  
 ( 9001االيزو  )نظام

 ندى علي الغماس 
    

ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل  
 ( 9001االيزو  )نظام

 اماني عويض المطيري 
    

التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام   
من   تبدأايام، 3االكسل، مدة الدورة 

10/09/2019 . 

 ثريا راشد ال طالب 
مودة مقر جمعية  الداخلي فيالتدقيق  حضور دورة

 يوليو/25بتاريخ 
    

       العمار  زعبد العزي عهود 
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 :مركز شمل ورش العملحضور 

 

 

  

 املشارك املنظم التاريخ ورشة العمل 

يوليو-10 ورشة عمل "كتابة إجراءات العمل"  شهد الخليفي + تهاني السبعي مكتب املدير التنفيذي  - جمعية مودة  

م.2019مركز شمل خالل الربع الثالث لعاممشاركة  يوضح (:28جدول )  
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   :م2019لعام  الثالثخالل الربع  االجتماعات. 6

 م2019( لعام سبتمبر - أغسطس -يوليو) الثالثخالل الربع   تالتي تم االجتماعات اإلدارات م 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 اجتماعات

 التنفيذياملدير 

  .لجنة ضوابط الزواج املبكر -الخبراء  هيئةاملدير التنفيذي مع  اجتماع -

  .متابعة األعمال -اجتماع املديرات الدوري -

  .متابعة الخطة -د.عماد  املدير التنفيذي مع اجتماع -

 . الغرفة التجارية بالرياض -برنامج إجادة الرقابي املدير التنفيذي حضور  -

  ورشة العمل املشتركة بين وكالة الرعاية االجتماعية واألسرة والهيئة السعودية للتخصصات الصحيةاملدير التنفيذي حضور  -

  .ة لبرنامج الحاضنة القانونية ومراكز شمل حيث تم الرفع للوزارة ألخذ املوافقة على استالم الدعمحث سبل دعم الجمعيب -اجتماع مع السفارة األمريكية -

  لشرح الواجهة الجديدة للموقع Rmgمع التنفيذي  المدير اجتماع -

  .كمقر للجمعية مع املدير املالي املبنى املقترحاملدير التنفيذي زيارة  -

  ناقشة آلية حوافز املوظفات.عضو املجلس أمل الشريف ملاالجتماع ب -

 ودعم برامج الجمعية.  بحث سبل التعاون ل –بنك التنمية االجتماعية االجتماع ب -

  .العضو املرشح لعضوية املجلس فهد الدعيلج د.املدير التنفيذي مع اجتماع  -

 يادة لبحث سبل التعاون ودعم أنشطة الجمعية اإلعالمية.اجتماع مع مجلة الق -

  .شرح الواجهة الجديدة للموقع للمديرات- Rmg اجتماع -

  .شرح الواجهة الجديدة للموقع للجنة اإلعالمية -لجنة اإلعالم  -

  .مناقشة وضع املستفيدة القانوني-لقاء املستفيدة عبدة هللا  -

  . متابعة الخطة -اجتماع مع الدكتور عماد -

  .اجتماع املديرات الدوري متابعة سير أعمال اإلدارات -
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  .متابعة أتمتة الخدمات -RMG اجتماع مع أ.صالح -

  .مؤسسة امللك خالد الخيرية -التحضيري للمنظمات غير الربحية عسكر امل -

  .تابعة حوكمة املجلسمل مع حلول الحوكمةاجتماع  -

  .املعلومات والجودةمتابعة آيزو أمن  -اجتماع مع أ.طارق  -

  .متابعة تنمبة املوارد -اجتماع مع د.عماد  -

  فندق الهوليداي إن  -تشكيل لجنة تنسيقية ملجلس الجمعيات الخيرية -ورشة تشكيل اللجنة التنسيقية املدير التنفيذي  حضور  -

  زيارة املبنى املقترح كمقر للجمعية -

  .دعم الجمعية -منصة محامي جيا املعلومات شركة مايند لتكنولو املدير التنفيذي مع  اجتماع  -

 تكليف دار أسفار بإعداد الحقائب التدريبية لتأهيل حديثي الزواج. -مع أ.فاطمة الحسين دار أسفاراملدير التنفيذي اجتماع  -

  املالية الشؤون إدارة 2

 واالدارية

 الشهري. املالي التحليل ملناقشة )ايمان( الدورية عماد الدكتور  مع اجتماعات -

 الدورية. خلود استاذة مع اجتماعات -

 ثريا(  – اماني – ندى – )ايمان  الخدمات وأتمتة 9001 االيزو  مشروع وإطالق 27001 االيزو  مشروع الطالق املجد ريناد شركة مع اجتماعات -

 املهام. وادارة بالجدارات التقييم وربط باملهام الوظيفي الوصف ربط ملناقشة )ايمان( املجد ريناد وشركة غانم استاذ مع اجتماع -

  ()ايمان  املجد ريناد شركة مع االجراءات كتابة كيفية عمل ورشة -

 ايمان() الجمعية مع التعاون  امكانية ملناقشة العجالن  عبد هللا االستاذ مع اجتماع -

 املجد.  ريناد مع طالب( ال ثريا) الداخلي التدقيق لتطبيق عمل ورشة -
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3 

 

 

 مركز شمل

 هدف/نتائج االجتماع املشارك املكان التاريخ االجتماع

 متابعة سير املبادرة  شهد الخليفي وزارة العدل  يوليو-02 اجتماع اللجنة التنفيذية ملبادرة شمل 

 والتحديات مناقشة الصعوبات  شهد الخليفي وزارة العدل  يوليو-30 االجتماع مع قائد مبادرة شمل الجديد أ/ زيد الخلف

 االجتماع مع ممثل الشركة التقنية املهندس أحمد بحراوي 
04-

 غسطسأ
 توضيح خطوات وإجراءات العمل بمراكز شمل  شهد الخليفي جمعية مودة 

 شهد الخليفي مجلس شؤون األسرة  سبتمبر -03 اجتماع اللجنة التوجيهية الستراتيجية األسرة 
على العروض الفنية املقدمة ملشروع إعداد االستراتيجية   االطالع

 الوطنية لألسرة

 سبتمبر -03 اجتماع مع خبراء من البنك الدولي
املركز الوطني 

 للتنافسية
 شهد الخليفي

ناقشة اإلصالحات املتعلقة بمؤشرات بتقرير املرأة وأنشطة األعمال  مل

 والقانون للمملكة. 

 شهد الخليفي مجلس شؤون األسرة  سبتمبر -08 التوجيهية الستراتيجية األسرة اجتماع اللجنة 
ملشروع االستراتيجية الوطنية  BCGمناقشة عرض املقدم من شركة 

 لألسرة 
 

 

 

4 

 

 إدارة املساندة

االجتماعية والبرامج 

 التنموية

 الصرف. واعتماداتم ملناقشة الحاالت  2019لعام  الخامس والسادسالعضاء لجنة صندوق عون التنموي  ين عقد اجتماع -

اصة االيزو املهندس أحمد وطارق ملناقشة ماتم تسليمه من النماذج واالجراءات الخفريق عمل مع قسم الجودة و التنموية /سارة الدهمش  والبرامجاجتماع مديرة إدارة املساندة اإلجتماعية  -

 بإدارة املساندة االجتماعية والتنموية.

ومنسقه التسجيل/سحر بن شريم مع فريق عمل بنك التنمية االجتماعية بتاريخ  التدريب/بلسم املوس ى  مشرفةو التنموية /سارة الدهمش  والبرامجمديرة إدارة املساندة اإلجتماعية اجتماع  -

فادة منها والعمل على نشر وتوعية املستفيدات بالخدمات وعلية تم االتفاق بالبدء في مبادرة إقراض السيارات للراغبات من املستفيدات /اغسطس ملناقشة املبادرات املطروحة وكيفية االست27

  والتنسيق مع البنك بالخصوص. 
/يوليو ملناقشة البرامج 17س ى مع فريق قسم التمكين في مقر الضمان االجتماعي بتاريخ التدريب/بلسم املو  مشرفةو التنموية /سارة الدهمش  والبرامجمديرة إدارة املساندة اإلجتماعية اجتماع  -

 التدريبية املقدمة من قبلهم وكذلك لتحويل الحاالت الراغبة في التدريب للجمعية.
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 إدارة العالقات العامة

 العجالن  عبد هللا الشيخ معاجتماع مدير العالقات العامة   •
 سعيدان  بن خالد الشيخ مع  العامة العالقات مدير اجتماع •

 crewproشركة معاجتماع مدير العالقات العامة   •
 املرشد  نايف واملحامي العجالن عبد هللا الشيخ مع االجتماع •
 االعالم  لجنة مع االجتماع •
 الرياض  جنوب نعبد الرحم االمام مستشفى في العامة العالقات مدير مع االجتماع تم •
 تم االجتماع مع البرنامج الوطني ملكافحة التستر  •

 تم االجتماع مع بنك التنمية االجتماعية  •

 تم عقد اجتماع مع شركت فرست كود االعالمية للمفاهمة  •

 اململكة.تم االجتماع مع مدير ادارة التشغيل وتطوير األعمال بمستشفى   •

 املراعي.االجتماع مع االستاذ عبد هللا العتيبي االتصال املؤسس ي لشركة  •

 سابك. االجتماع مع محمد صنبع مدير املسؤولية املجتمعية في  •

 بوينغ.سليمان الدفاع من شركة  ممعه االجتماع  •

 . fm24االجتماع مع سلطان الشمري معد برامج لـ  •

 الرياض.االجتماع مع عادل املقيرن من برامج إذاعة   •

 التخصص ي. االجتماع د/ ياسر القبيس ي مركز الخبراء  •

 العويضة.االجتماع مع ابراهيم الفالته أوقاف  •

 االجتماع مع تسامي لريادة األعمال. •

 .ضمدير عالقات عامة لنادي االدبي الريا عبد هللااالجتماع مع أحمد  •

 االجتماع مع الشيخ خالد بن سعيدان.   •
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واقع تقرير أبرز املنجزات الحقوقية  ❖  :والتنمويةانجازات مودة من 

 

 

 

 اإلنجاز أبرز برامج ومشاريع مودة الحقوقية والتنموية

 .التاسعةمتابعة تحصيل ساعات متدربات برنامج الحاضنة القانونية الدورة  - الحاضنة القانونية لألحوال الشخصية

 

 صندوق شور للمعونة القضائية
 حالة  16معهم: عدد الحاالت التي تمت املتابعة   -

 حالة 13)استشارات(:  عدد الحاالت املحولة ملكتب املحامي أحمد التميمي  -

 1)ترافع(: عدد الحاالت املحولة ملكتب املحامي محمد الناجم  -

( خدمة 7612( م2019وصلت عدد الخدمات املقدمة من مكاتب املساندة الحقوقية خالل الفترة الربع األول لعام  - مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم األحوال الشخصية

 .( مستفيدة 4685حقوقية لصالح )

 . فردمستفيد  767 عدد تراكمي بشكل  األسرية  للزيارة( بأ، )  شمل مركز مستفيدي عددبلغ   - بالرياض والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ( ب أ،) شمل مركز 

 قانونية.( استشارة 139بلغت عدد االستشارات القانونية الواردة )هاتفية + حضورية( لقسم الشؤون القانونية ) - خدمات الدعم الحقوقي 

 

وأبنائها  صندوق عون لتمكين املرأة املطلقة ومن في حكمها 
 .الثالث من السنة مستفيد ومستفيدة خالل الربع ( 146) تقديم الدعم املتنوع واالستشارات لعدد    -

 الثالث   مستفيدة وابنائهم خالل الربع ( 349) استهدف برامج التدريب والتوعية عدد  -

   . مستفيدة وبناتهم خالل الربع الثالث ( 12) توظيف  -

( مستفيدة وتم دعم  20العام )نجاح مشروع دعم تدريب القيادة للمرأة واالقبال عليه حيث كان العدد املستهدف خالل   -

تم العمل على توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية النهضة لدعم املسجالت والراغبات في تدريب القيادة من   مستفيدة كما (37)

 م. 2019جمعية مودة حتى نهاية 

.م2019لعام  الثالثمودة للربع  انجازات يوضح (:29جدول )  
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الجمعية في اإلعالم: - 9 

 : إعالميا مودة

 (مالك مع حراك) برنامج على للمقابلة اإلعالمية املادة وتجهيز صياغة •
 املالكي  احمد واالعالم عامة عالقات مدير مع التواصل •
 الصحي واالعالم عامة عالقات مدير الحربي فواز مع التواصل تم •

 ، محتوى  لتقديم العنزي  عبد هللا مع التواصل تم •
 اليمامة  مجلة تحرير مدير التتر سامي مع التواصل •
 الوطني  اليوم احتفالية في للمشاركة اليمامة مؤسسة مع التواصل •

 .2577عددها في اليمامة مجلة في مودة عن تعريفي صحفي خبر نشر تم •

 .اعالميه تغطيه لعمل fm 24 مع التنسيق تم •
 

واقع التواصل االجتماعي   : م

 .اعالن انطالق برنامج التأهيل لسوق العمل " انطالقة" •

 . اعالن مبادرة تأهيل املقبلين على الزواج •

 . اعالن مبادرة تأهيل املقبالت على الزواج •

 . انطالق برنامج التأهيل ملا بعد الطالقاعالن  •

 الطالق. اختتام برنامج التأهيل ملا بعد  •

 تهنئة مودة املدير التنفيذي خلود بنت سعد التميمي على انتخابها لعضوية اللجنة التنسيقية لجمعيات التنمية االسرية باململكة  •

 الوطني. بالرياض ضمن فعالية االحتفاء باليوم  الوطني(  )الحرس الطبية  زعبد العزياعالن بمشاركة جمعية مودة بركن تعريفي في مدينة امللك  •
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 م2019اعالن بوست ليوم عرفة  •

 م2019اعالن تهنئة عيد األضحى املبارك   •

   .اعالن خذ بيدي واكفني شر الشتات، ساهم معنا •

 عطائهم. اعالن في أعينهم نظرة تروي احتياجهم.. وفي قلوبهم أمل يشرق بفيض  •

 عنا في التأهيل ملا بعد الطالق لتمكين املستفيدات من املطلقات اجتماعيا واقتصاديا لتخطي مرحلة الطالق وتعريفهن بحقوقهن الشرعية. اعالن ساهم م •

 .م2019اعالن بتنظيم من جمعية مودة وبتنفيذ من مركز ذاتي تطلق جمعية التأهيل ملا بعد الطالق في مرحلته الثانية لعام  •

عم مستفيدين  دة بجزيل الشكر والعرفان لسعادة األستاذ/ أحمد آل رقيب التميمي على دعمه ومساندته بتقديم االستشارات القانونية املجانية والترافع اعالن تتقدم جمعية مو  •

   .مستفيدات الجمعية

   .اعالن تقدم مجمعية مودة جلسات لـ التأهيل ملا بعد الطالق •

 . ي املقدم للمستفيدات فقطاعالن جمعية مودة عن بدأ انطالق برنامج التقن •

   .يةتغريدة شكر بداية كل ربع للمحامي األستاذ/ أحمد آل رقيب التميمي على دعمه ومساندته بتقديم استشارات قانونية مجانية ملستفيدي الجمع •
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  :التغريدات أبرز 
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     تغطيتها تم التي األنشطة

  .  التجاري  التستر قضية في املجتمعي الوعي رفع في املشاركة •
  . مودة جمعية شعار تغيير اعالن •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انستقرام ،تويتر بوك، فيس) االجتماعي التواصل برامج ربط
 االجتماعي  التواصل برامج على السنة طوال يومي بشكل عنها للتعريف مودة برامج عن التغريدات من سلسلة نشر

 بوست  2680 انستقرام 

 متابع ٤٠١٣٠ تويتر  املتابعين عدد

 متابع ٣٢١٦ انستقرام املتابعين عدد
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  (:قصص )إن وجدت -10

  التنموية:إدارة املساندة االجتماعية والبرامج  1-10
 للمرأة: ستفيدات لبرنامج دعم تدريب القيادة امل مقتطفات من قصص نجاح بخط 

 . جدا.العالية للمشاوير اليومية والبعيدة منها بسبب طول املسافة بالتالي زيادة التكاليف وكنت مقيدة  من التكاليفأعاني  ..كنت)

 .الخاصة..(يساعدني هو استقالليتي بسيارتي   عقار والذيريال واالن اعمل مندوبة  7000مرتاحة نفسيا استقليت واشتغلت في اوبر ملدة شهر رمضان وكسبت . .أصبحت

 . أين سأحصل على السائق االمين وامللتزم حيث كان السائق هو سبب تركي لوظيفتي السابقة بسبب طمعة وعدم إلتزامة بالوقت بها.أحمل هم مشاويري قبل البدء  كنت..)

ال قيود وال تكاليف عاليه    سعيدة جداوهلل الحمد ال احمل هم املشوار واصبحت ملتزمة جدا بالوقت وايضا استطعت السفر بالطريق ملدينة الخبر واشتركت بدورة تدريب املدربين و . .أصبحت

 .لي..(. شكرا جمعية مودة على ما قدمتموه مبدئي.وحاليا قدمت أوراقي لوظيفة واتاني قبول  
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 :  م2019لعام  لجميع اإلدارات القادم الرابعلربع العمل  خطط -11
   : م2019 لعام الرابع  القانونية للربع إدارة الشؤون خطة عمل   11 -1

 التاسعة.  الدورة  القانونية الحاضنة  خريجات برنامج تدريب استكمال -

 ( االجتماعي  سلمان امللك  مركز  -االجتماعي الضمان ) في املتنقلة االستشارية   الوحدات  اعمال  سير متابعة  -

   الباحة. في العامة  املحكمة في الحقوقية  للمساندة مودة مكتب  افتتاح  اجراءات متابعة -

   املشاركة. الجهات  مع  والتنسيق املرأة ضد للعنف العاملي اليوم  فعالية تصور  تنفيذ في البدء -

 مشتركة.   تفاهم مذكرة   لتوقيع االعاقة ذوي  االشخاص  هيئة   مع التنسيق -

    م:2019 لعام  الرابع  خطة عمل مركز شمل للربع  2-11

 غرناطة. مواصلة عملية نقل ملفات املستفيدين من مركز شمل )ب( إلى مركز شمل )أ( بحي  -

 افتتاح مركز شمل )ج( بغرب الرياض.  -

 استالم حقائب بقية تأهيل العاملين بمراكز شمل ومراجعتها واعتمادها ورفعها لوزارة العدل إلقرارها.   -

 املتابعة مع وزارة العدل لتفعيل "تجربة توفير خدمات إصالح أسري بمراكز شمل".  -

 مراكز شمل ملراجعة الخدمة والتعرف على توجهاتهم بخصوص تطوير وتحسين الخدمات.إقامة لقاء املستفيدين واملستفيدات من  -

 : م2019 لعام الرابع  للربع  التنموية   والبرامجاالجتماعية   إدارة املساندةعمل  خطة 11 -2

 (.5) لعدد الحاالت ودراسة قبول  -

 .السابع والثامن  عون  لجنة اجتماع  عقد -

 واملواد الغذائية. االيجارات   مساعدات صرف   استكمال -

 املقبالت على الزواج لفئة النساء.   متابعة تنفيذ برنامج تأهيل -

 . الزواج  حديثي تأهيل برنامج تنفيذ متابعة -

 تنفيذ برنامج مهارتي للتدريب التقني.   -

 تنفيذ برنامج رائدات حرفيات.   -

   .مودة التوعوي برنامج دورات متابعة استكمال  -



  

63 
 

 

  م:2019لعام  الرابع للربع  إدارة العالقات العامةخطة عمل   3-11

 . العمل على اتمام توقيع اتفاقية الفطيم •

   .والداعمين والرعاة االعضاء عدد زيادة •

 .تلفزيونيه وقناه مجله في اعالميا الجمعية لتغطية التنسيق •

   .خطة كتابة املحتوي  علىالعمل  •

 . للتعريف أكثر بمودةزيادة عدد املشاركات الخارجية  •

 

  م:2019 لعام الرابع  للربع  واملالية اإلدارية خطة عمل الشؤون 4-11

 اصدار الشيكات حسب االحتياج -

 جلب عروض اسعار للمشتريات والدورات حسب االحتياج  -

 صيانة االجهزة واملبنى بشكل دوري او طارئ حسب الحاجة   -

 االستالم والصرف من املستودع   -

 صرف النثرية ومتابعة نماذج الطلبات ومراجعة الفواتير واعداد جدول تفصيلي بذلك   -

 توفير طلبات االقسام االخرى  -

 اعداد سندات القبض والصرف والقيود اليومية والتسويات البنكية الشهرية   -

 ايداع الشيكات والنقدية في البنوك   -

 اعداد الرواتب الشهرية وتوزيعها  -

 اعدا فواتير التأمينات االجتماعية وصندوق تنمية املوارد البشرية الشهري   -

 ج التدريبي لكل ادارة  االحتيا   وتنفيذها حسبجلب عروض اسعار للدورات التدريبية  -

 متابعة التأمين الطبي )حذف واضافة( -

 طلب توظيف عن طريق برنامج تمهير.  -

 تحديث قاعدة بيانات املوظفات   -

 ادارة مخازن (.  –موارد بشرية  – )حساباتالعمل على برنامج ميكروتيك  -
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 االحتياطي. التنمية لطلب املوافقة على    الصادر ملركز خطابمتابعة ال  -

 املرسالت.يد عقد ايجار فيال  متابعة تجد -

 الجمعية. اليرادات   الشهري  اعداد البيان التحليلي -

 االدارة. محدد املدة الى غير محدد املدة وفقا لقرار مجلس  تغييرها من الجديدة التي تم   عقود املوظفات طباعة -

 االنتداب.الشركات السياحية إلدارة حجوزات  أحد اعداد اتفاقية مع  -

 البالد. فتح حساب ببنك اتمام اجراءات  -

 التسجيل في برنامج دعم التوظيف لرفع املهارات بصندوق تنمية املوارد البشرية لدعم الرواتب.  -

 الدريس.من شركة  للبنزين(مسبق   )شحنالتسجيل في نظام واعي  -

 الجمعية. ملوظفات   اآلليالتعاون مع جمعية ارتقاء الخيرية الستبدال اجهزة الحاسب   -
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 م2019متابعة النتائج وتقييم األنشطة من يوليو حتى سبتمبر لعام 

 : مجتمع واعي بأسباب الطالق وكيفية الحد منه ومن آثاره السلبية.1النتيجة 

 المسؤول المؤشر المهام

 الوضع الحالي

 النتائج
األنشطة المتبقية التي 
 لم تنفذ خالل الربع  

نسبة 
لم  االنجاز

 يتم 
 تم

تحت 
 التنفيذ

 أٌجل
لم 
 يحن

 : شباب وشابات واعي بواجبات وحقوق الزوجية األسرية.1-1

تنفيذ مبادرة تأهيل المقبلين والمقبالت 
على الزواج المدعومة من وزارة 

 العمل والتنمية االجتماعية 

التقرير النهائي لتنفيذ الدورات+عدد 
 الدورات التي تم تنفيذها

 بلسم الموسى

        

  

 تم تنفيذ الدورات للعقد االول
البدء في تنفيذ دورات 
تأهيل المقبالت على 

 الزواج
70% 

 %100 انتهاء العقد تم االنتهاء من تنفيذ البرنامج        

 : مجتمع يدرك أهمية االستقرار األسري وآلية تحقيقه.1-2

إعداد ونفيذ برنامج تأهيل حديثي 
 الزواج

 نسخ الحقائب التدريبية المعتمدة
سارة 

الدهمش+بلسم 
 الموسى

        

  

 (3التدريبية لعدد ) تم استالم مسودة الحقائب 
تمت مراجعة وتحكيم مسودة الحقائب وتسليم 

 المركز تقارير المالحظات

تعديل مسودة  
المحتوى العلمي  

 للحقائب 

  

) في مرحلة تصميم الحقائب وسوف 
تحدد المدد الزمنية بعد االنتهاء من 

 تعديل مسودة الحقائب(

   االنتهاء من مرحلة إعدلد الحقائبالتنفيذ بعد          تقرير البرنامج التدريبي
  

   التنفيذ بعد االنتهاء من مرحلة التدريب         تقرير الجلسات االستشارية 

 : وجود خدمات لمعالجة القضايا األسرية.1-3

 تقديم خدمات االستشارات االجتماعية 
عدد المستفيدين من الخدمات لكل ربع 

 من السنة 
 %75   مستفيد ( 41 )           سمية العمري

 : قوانين تنظيم العالقات األسرية بضمان حقوق االفراد.2النتيجة 

 : قوانين وتشريعات وأن لمعالجة القضايا األسرية بفاعلية وعدل.2-1

 -متابعة أقرار مشروع بينة 
 -االستعالم عن المقبلين لوزارة العدل

 وكسب التأييد

خطاب لوزارة العدل+ خطاب لوزارة 
الصحة+ محضر االجتماع+ طباعة 

 المشروع واعتماده

جمانه+ خلود 
 التميمي

          

لم يتم االنتهاء بعد من مراجعة واعتماد الجزء 
تم التواصل مع الدكتور  -النفسي للمشروع 
د.عاصم للتحكيم ورد بعدم المقترح من 

 االختصاص

بانتظار مراجعة  
 الدراسة واعتمادها

90% 

  



  

66 
 

 : بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا األسرية.2-2

تطوير خدمات مكاتب المساندة وتعزيز 
 قدرات العامالت

فريدة الشهري+     خطابات ألمراء المناطق لطلب الدعم
إدارة العالقات 

 العامة

          

تم ارسال خطابات الدعم ألمراء المناطق و تم الرد 
من قبل أمارة منطقة الرياض بالتوجيه للجهات 
الداعمة لدعم المكاتب, وتم الرد من قبل أمارة 

 المنطقة الشرقية بالموافقة

    

المراجعات من تقارير نتائج التقييم ومدى رضا 
 الخدمات التي يوفرها المكتب.

          
تم البدء بالعمل على االستبيان الورقي لقياس رضا 

 المراجعات للمكاتب
    

تنفيذ الدورة التاسعة من برنامج 
 الحاضنة القانونية

مستشارة قانونية مؤهلة + تحصيل  30تخريج 
ساعة كحد أدنى من االستشارات القانونية  3000

واألعمال الحقوقية+ نتائج تقييم المدربين وتقييم 
 فريدة الشهري  المتدربات 

          
تم االنتهاء من البرنامج بدورته التاسعة + تم البدء 

االنتهاء من بتحصيل عدد الساعات التطوعية + وتم 
 نتائج تقييم المدربين والمدربات

  100% 

بيان بالساعات الحقوقية التي تم تحصيلها بعد 
 التخرج

 البدء بتحصيل الساعات التطوعية           
استكمال الساعات 

 التطوعية
50% 

التعاون مع وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية لتفعيل األمر السامي المتعلق 
بتقديم العون الحقوقي لحاالت العنف 

 األسري

تصور فني ومالي لتأسيس وتشغيل مركز اتصال 
 موحد لتقديم االستشارات القانونية

 فريدة الشهري 

          
تم االجتماع مع الشركة المشغلة لمركز االتصال 
 الموحد وتجهيز العروض المالية للشركات المشغلة

   معلق

للمساندة الحقوقية افتتاح مكتب مودة 
 بمنطقة الباحة

خطاب أمارة الباحة لتشغيل وتأسيس المكتب + 
تقارير حضور وانصراف الموظفات + التقارير 

 االحصائية لمنجزات المكتب
 تم ارسال خطاب طلب افتتاح المكتب          

بانتظار التعميد, بعد 
ارسال خطاب لرئيس  
 المحكمة بطلب االفتتاح  

  

أنشاء وحدات متنقلة أو دائمة لتقديم 
 االستشارات القانونية والتوعية الحقوقية

الجهات ذات العالقة +برنامج تدريبي  مخاطبة
لمرشحات العمل+ تقارير حضور وانصراف 
لمنجزات التقارير االحصائية  + الموظفات

 المكتب
 فريدة الشهري 

          
مباشرة العمل في وحدة االستشارات في مركز  

الضمان االجتماعي , ووحدة االستشارات في مركز 
 الملك سلمان االجتماعي

    

يوم لمناهضة العنف ضد  16حملة الــ
 المرأة

التصور للمشاركة بالحملة وأخذ الموافقة  تقديم
 عليه

          
ارسال خطاب طلب إقامة فعالية باالضافة للتصور تم 

 لمديرة العالقات العامة لجامعة الملك سعود.
بانتظار موافقة جامعة  

 الملك سعود 
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 : العيش الكريم للمرأة المطلقة ومن في حكمها وأبنائها. 3النتيجة 

 : نساء مطلقات يثقن بنفسهن وقدراتهن.3-1

 عدد المسجالت لكل ربع من السنة المتقدمة للجمعيةقبول ودراسة الحاالت 
سحر بن 
 شريم

 %100   ( مستفيدة31تم تسجيل )           

 تنفيذ برنامج جلسات التأهيل لما بعد الطالق

 تقرير تقييم المتدربات للبرنامج

قصص نجاح )كنت فأصبحت( بخط      ( مستفيدة  20تم تسجيل الدفعة الثانية )           بلسم الموسى
 المتدربات

تنفيذ برنامج مودة التوعوي للمستفيدات )يقدم تطوعا  
من المؤسسات الخيرية والمدربات حسب توفر 

برامج تطوعية من مؤسسات أو مدربات في مجال 
 القانوني( -االقتصادي  -االبناءتربية  -تطوير الذات 

مسودة الخطة التدريبية للدورات 
تقرير تقييم   2019المقدمة لعام  

 الدورات المقدمة 

عبير 
الموح+ بلسم 
 الموسى

     تم تنفيذ ورش عمل برنامج التستر التجاري          

تقديم المساعدات المتنوعة للمستفيدات بناء على 
 واعتماد لجنة صندوق عون التنمويدراسة االحتياج 

 نسخ المحاضر المعتمدة
سارة 
 الدهمش

 %88   تم عقد االجتماع الخامس والسادس          

  : نساء مطلقات قادرات على مواجهة أثار الطالق االقتصادي.3-2

التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل للمستفيدات  
 وبناتهم

 بلسم الموسى التقرير الفني للبرنامج

 عبير الموح تقرير تقييم المتدربات %100   مستفيدة 25تم تدريب           

قصص نجاح )كنت فأصبحت( بخط 
 المتدربات

  

التدريب الحرفي للمستفيدات وبناتهم في مجال  
 الطهي  -تصفيف الشعر  -التجميل 

التقرير الفني للبرنامج،  تقرير تقييم 
المتدربات، قصص نجاح )كنت 
 فأصبحت( بخط المتدربات

عبير 
الموح+ بلسم 
 الموسى

          

 البدء في تسجيل المتدربات للبرنامج في الربع الرابع

  30% 

التدريب التقني للمستفيدات وبناتهم في مجال صيانة 
تصميم -اإلنفو جرافك  -الجواالت واألجهزة الذكية 

 الفوتوشوب -الفالتر 

التقرير الفني للبرنامج،  تقرير تقييم 
المتدربات، قصص نجاح )كنت 
 فأصبحت( بخط المتدربات

عبير 
الموح+ بلسم 
 الموسى

            65% 

 قائمة أسماء الملتحقات  قيادة المرأة للمركباتتدريب 
 بلسم الموسى

 %100   متدربات20تم تسجيل وقبول           
 عبير الموح

 المساعدة في توظيف المستفيدات من خالل الشراكات 
نسخ من عقود عمل المستفيدات أو 
 نسخ من برنت التأمينات االجتماعية  

العنود 
 الوايلي

          

   ( من المستفيدات وابنائهم12تم توظيف )

( مستفيدة لتقديم االرشاد المهني وعرض الفرص    22تم العمل على )  100%
 الوظيفية  

  

: أن تكون الجمعية تعمل بفاعلية وكفاءه عالية من أجل4النتيجة    .تحقيق أهدافها ومن خالل قيادة الجمعية بشفافية ومسؤولية 
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 : إطار حوكمة ضابط وشفاف اساسه المعرفة في اتخاذ القرار.4-1

 الحصول على الشهادة التنسيق للحصول على شهادة األيزو
أ.خلود.ت + 

 أ.أفنان
          

و امن  9001عمل قسم الجودة على متطلبات ومعايير إدارة الجودة ايزو 
 27001المعلومات ايزو 

  70% 

   أ.خلود.ت  الحصول على الصفة متابعة تسجيل الجمعية عالميا  

        

وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن تقوم الجمعية بالمتابعة  حسب خطاب  
سبتمبر  18وبالفعل تابعنا مع وفد الخارجية في نيويورك بتاريخ 

 م وال زلنا ننتظر ردهم 2019نوفمبر  5م وبتاريخ 2019
  

85% 

 اعتماد الدليل من مكتب محاماة معتمد تطوير دليل المجلس
مجلس 
اإلدارة 
 التنفيذي

  
        

يجري حاليا  التطوير مع مركز حلول الحوكمة وتم استالم المسودة  
   األولى 

60% 

 إعداد تقارير المتابعة الربعية  تنفيذ خطة المجلس
مجلس 
اإلدارة 
 التنفيذي

  
        

ال لم يتم التدريب حاليا  ولكن وفقا  للحوكمة البد من تدريبهم على ميثاق  
   المجلس 

0% 

 اإلستراتيجيةتطوير الخطة 
إعداد مسودة مطورة للخطة 

 االستراتيجية

مجلس 
اإلدارة 
 التنفيذي

  

      

  

تم العمل على مقترح مبدئي مع اإلدارات وتم االتفاق مع المجلس على   
التواصل مع مؤسسة الملك خالد ليقوموا بتقديم ورشة عن أهداف التنمية  

والزلنا ننتظر ردهم بالموافقة بحيث بعد   2030المستدامة وأهداف رؤية 
  srategeyالتدريب تتم مراجعة الخطة وعرضها على مكتب استشاري 

 &co 
  

20% 

المشاركة في الجوائز )سيتم ترشيح االسماء        
 بعد االجتماع مع المستشار(

 جوائز لدعم الجمعية  3الحصول على 
أ.خلود.ت + 

 أ.أفنان
     تمت الموافقة على تأجيل التقديم على الجوائز لحين استيفاء المتطلبات          
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 إلدارة وتشغيل الجمعية.: نظام إداري ومالي واضح وضابط 4-2

الضبط المالي 
واالداري في 
 الجمعية

 6اجتماعات للجنة التدقيق المالي / عدد  6تنفيذ 
محاضر اجتماع،  التقرير الربعي عن مراجعة 

 حسابات الجمعية ألعضاء اللجنة
 %33   خالل الربع الثالث اليوجد           ايمان

المالحظات وارساله اعداد خطاب الرد على 
 للمكتب بمدة اقصاها اسبوع من استالم التقرير.

 لم يتم زيارة المراجع القانوني             اماني +ايمان

المتابعه مع مكتب قانوني  محدد من الوزارة )عدم  
تعيين مكتب محاسبين قانونيين من الوزارة  الى االن  

) 

0 % 

المالحظات، عدم تكرار المالحظات، عالج 
سرعة التجاوب بأفياء المطلوب من المدقق 
والمراجع، انخفاض المالحظات المقدمة من 

 المراجع.

 % 0 لم يتم زيارة المراجع القانوني             االدارة المالية

 % 100   تم اعتماد           ايمان  اعتماد الموازنة التقديرية من مجلس االدارة  

 اعتماد الميزانية العمومية من مجلس االدارة 
اإلعداد ايمان 
 واالعتماد ا/خلود

 % 100   تم اعتماد          

ادارة فاعلة 
 للموارد البشرية

انخفاض مالحظات المراجع القانوني عن 
 اجراءات الموارد البشرية 

االدارة المالية 
بمساندة بقية 
 االدارات

          
تطوير الالئحة  مازال العمل على 
 والدليل 

 % 0 متابعة التطوير على الالئحة والدليل

     دورة تدربية  35تنفيذ            ندى دورة تدريبية. 35الحصول على الشهادة / تنفيذ 

نسخة من الخطاب الوارد من الجامعات والمعاهد 
والكليات والصندوق / كشف ربعي بأسماء 

 المتدربات
           ندى

تدريب تعاوني / توظيف عدد   1طالبة 
 تمهير 4

  75% 

     تطوير النموذج            ندى نسبة الرضا الوظيفي / تقديم الحلول

نتائج القياس / اعالن الموظف المتميز/تقديم 
 الحلول

ندى واالدارة 
 التنفيذية

     اعدادنموذج          

تفعيل اوجه 
 االستثمار 

اجتماعات لجنة االستثمار وتنمية الموارد  8تنفيذ 
 محاضر اجتماع 8المالية / عدد 

           ايمان وشهد

تم عرض خيارات شراء مقر للجمعية  
واستثمار على اعضاء اللجنة وجاري  
 العمل على اتمام اجراءات الشراء 

  38% 
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الجمعيةج. ضمان استدامة برامج    

 : انتشار دور الجمعية في المجتمع السعودي3-4المخرج 

تفعيل التطوع عبر البوابة اإللكترونية 
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية ومع 

 جمعية تكاتف

عدد المسجلين من متطوعين  
 ومتطوعات في الجمعية 

 %80   10متطوعات              

تطبيق نظام قياس تجربة المتطوعين+ 
 برمجي للمتطوع في موقع الجمعية

 %50   مازال العمل على تطويرالموقع            

     سيتم العمل عليها في حال وجد متطوعتن             نموذج للتقييم المتطوعين

التواصل مع أعضاء الجمعية 
 الطالعهم على المستجدات 

           مشاعل الشهراني  عدد اعضاء الجمعية الفاعلين     
ويتم التسويق للعضوية بالمشاركات    

 236الخارجية 
  100 % 

 % 40   4           مشاعل الشهراني عدد المنتسبين للجمعية الجدد       

 % 50               حصة العتيبي الربعي لألعضاءارسال التقرير 

تطوير وتحديث قاعدة بيانات االعضاء 
والرعاة والمتبرعين والمتطوعين 

 والصحفيين

مبلغ الدعم من الشركات واألعضاء   
 والمتبرعين والمتطوعين والصحفيين

           حصة العتيبي
  153000العضويات حتى الشهر الماضي 

 لاير
  100% 

 تفعيل التعامل مع اإلعالم 

 % 75   اجتماعات مع اللجنة االعالمية 6تم عقد            حصه العتيبي اجتماعات للجنة اإلعالمية  8تنفيذ عدد 

زيادة عدد للظهور التلفزيوني 
 بالسنة 8واإلذاعي لـ 

           حصه العتيبي
يتم التنسيق مع صحيفة اليمامة والقناة  

 السعودية 
    

تحديث قاعدة بيانات لجميع وسائل 
 اإلعالم 

           حصه العتيبي
تم التواصل مع بعض مقدمين البرامج وفي  

 انتظار الرد 
    

تفعيل التواجد على الموقع اإللكتروني 
 والشبكات االجتماعية واألنشطة 

زيادة الظهور اإلعالمي للتعريف  
بالخدمات واألنشطة التي تقدمها 

 مرات بالسنة 8الجمعية بمعدل 
           حصه العتيبي

، mbc fmتم عمل مقابلة اذاعية على قناة 
والتواصل مع عدة قنوات مثل القناة األولى 

إذاعة الرياض وفي  fm 24السعودية وروتانا و 
 انتظار الرد

    

هاشتاقات خالل العام 4انشاء 
للمواضيع الهامة التي تغطي برامج 

 الجمعية
     حصه العتيبي+مشاعل الشهري

  
 %125   هاشتاقات من بداية الربع إلى اآلن6     

زيادة مستوى التفاعل وزيادة عدد   
ألف متابع بتويتر  45المتابعين الى 

 800باإلنستغرام والسناب  3500و
 مشاهدات

           حصه العتيبي+مشاعل الشهري
الف متابع زيادة عن  40عدد المتابعين تويتر  

 متابع 711الربع الثالني 
  89% 

           حصه العتيبي+مشاعل الشهري

متابع،  3217عدد المتابعين باالنستقرام 
  97زيادة عدد المتابعين عن الربع الثاني 

 متابع

  92% 

     سناب العدد             
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بالشهر و عدد  60عدد التغريدات 
عدد  -بالشهر  20الصور باإلنستغرام 

خبر بالموقع اإللكتروني  63
والمشاركات اإلذاعية والتلفزيونية 

 طوال العام.

تغريده 66التغريدات  عدد                  110% 

            
  62عدد  بوست باالنستجرام والفيس بوك 

 بوست 
  206% 

اإلعالميين ومشاهير التواصل مع 
 التواصل االجتماعي

             رتويت بالسنة. 15عمل 

رتويت من بداية السنة،    11تم عمل رتويت  
تم التواصل مع عبدللا العنزي لتقديم محتوى  
, وتم الموافقه على عمل رتويت لتغريدات  

 مودة

  90 % 

زيادة عدد اإلعالميين واإلعالميات 
 بالسنة 4المتطوعين للجمعية 

حصه العتيبي +ساره البقمي 
 +مشاعل الشهراني

          

التنسيق مع عدد من االعالمين ، التواصل  يتم 
مع مديرالعالقات عامة واالعالم أحمد 

الماكلي، تم التواصل مع فواز الحربي مدير  
عالقات عامة واالعالم الصحي قام بترشيح 
نفسة عضو إعالمي وينتظر الموافقه من  

 اإلدارة الجمعية 

  50% 

 مطبوعات الجمعية 
االنتهاء من تصميم وطباعة مطبوعات 

 الجمعية 
           حصه العتيبي

تم تنسيق لالعادة التصميم لجميع المطبوعات،  
تم التواصل مع المحور االبداعي لتصاميم 

 المطبوعات 

  70% 

 مشاركات خارجية  10تنفيذ عدد  المشاركة بالفعاليات الخارجية 
مشاعل الشهراني + حصة 

 العتيبي
 % 210   مشاركة خارجية 21تم تنفيذ عدد          

نشر رسالة الجمعية على نطاق واسع 
وتأصيل رسالة الجمعية والفئة التي 

وزيادة وعي المرأة المطلقة  تخدمها
ومن في حكمها من المعلقات 
والمهجورات بالحقوق الزوجية 

 واألسرية

أخبار عن الجمعية بوجه عام  3إعداد 
االجتماعي والصحف بمواقع التواصل 

 الورقية والرقمية

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

          
اخبار على برامج التواصل   3تم نشر 

 االجتماعي
  100 % 

تغريدة، إعداد خبر واحد  100نشر 
قبل الحدث واثناء الحدث وبعد الحدث 
بمواقع التواصل االجتماعي، وإعدادا 

الورقية أخبار صحفية بالصحف  6
 والرقمية

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 % 100   تغريدة  100تم نشر           

إعالن قبل الحدث وإعداد  35إعداد 
خبر قبل الحدث وبعده بمواقع التواصل 

االجتماعي وبالصحف الورقية 
والرقمية برنامج تأهيل المقبلين 

 والمقبالت على الزواج

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

          
إعالن من بداية السنة وحتى   10تم نشر عدد 

 اآلن 
  29 % 

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد 
الحدث بمواقع التواصل االجتماعي 
والصحف الورقية والرقمية برنامج 

 التأهيل لما بعد الطالق

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 % 0   لم يتم اطالق البرنامج          

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد 
الحدث بمواقع التواصل االجتماعي 

 والصحف الورقية والرقمية 

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

          
تم اطالق البرنامج وتم نشر خبرقبل بدأ   

البرنامج وبعد على مواقع التواصل  
 االجتماعي

  80% 
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إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد 
الحدث بمواقع التواصل االجتماعي 
والصحف الورقية والرقمية برنامج 

 مودة التوعوي

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 %0   البرنامجلم يتم اطالق           

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد 
الحدث بمواقع التواصل االجتماعي 
وإعداد تقرير واحد بعد الحدث 

بالصحف الورقية والرقمية برنامج 
 رائدات حرفيات

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 %0   لم يتم اطالق البرنامج          

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد 
الحدث بمواقع التواصل االجتماعي 
وإعداد تقرير واحد بعد الحدث 

بالصحف الورقية والرقمية برنامج 
 الحاضنة القانونية

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 %100   تم نشر خبر واحد قبل وبعد الحدث           

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد 
الحدث بمواقع التواصل االجتماعي 
وإعداد تقرير واحد بعد الحدث 

بالصحف الورقية والرقمية برنامج 
 التأهيل لسوق العمل

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 %0   لم يتم اطالق البرنامج          

إعالن طوال العام بمواقع  24إعداد 
لتقرير  2التواصل االجتماعي وإعداد 
 الصحفي صندوق عون

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

          
مازالت اإلعالنات مستمرة يوميا  ع مواقع  

 التواصل االجتماعي
  80 % 

أخبار ونشرها مبادرة مراكز  3إعداد 
 شمل

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 %100   تم اإلعداد والنشر بالتعاون مع وزارة العدل            

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد 
بمواقع التواصل االجتماعي الحدث 

وإعداد تقرير واحد بعد الحدث 
بالصحف الورقية والرقمية برنامج 

مشاعل الشهراني + حصة   التدريب التقني
 العتيبي

          
ارسال خطاب عن طريق االيميل لـشركة  

 المراعي عبدللا العتيبي
  50% 

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد 
التواصل االجتماعي الحدث بمواقع 

وإعداد تقرير واحد بعد الحدث 
بالصحف الورقية والرقمية برنامج 

 القيادة

          _   0% 

أخبار ونشرها  مكاتب  3إعداد 
 المساندة

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 %100   تم اإلعداد والنشر بالتعاون مع وزارة العدل            

 تفعيل العالقة مع األعضاء والعضوات 
تقارير خالل  4اخراج وإرسال عدد 

الربع االول والثاني والثالث والرابع 
 التقرير السنوي

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 %25   تم ارسال تقرير الربع االول فقط           
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 تفعيل العالقة مع الرعاة والداعمين 

إرسال خطاب شكر لداعمين أو الرعاة 
 خالل أسبوع

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

          
  10تم ارسال  خطاب الشكر للداعمين   

 0خطابات
  100% 

إرسال التقارير الشامل عند نهاية 
 البرنامج المدعوم

مشاعل الشهراني + حصة 
 العتيبي

 %90   تم االنتهاء من كتابة التقرير          

 دخل الجمعية زاد مع ضمان تنوع المصادر   :4-4المخرج 

تطوير شراكات مع شركات لدعم 
 الجمعية بطرق مبتكرة 

 pop upفعالية 
 لاير  1000000صافي الربح 

          
تم عمل خطة للفعالية وتم االطالع عليها من 

   تاجيلها للسنة القادمةقبل الدكتور عماد وتم 
10% 

 %50   المتوقع في شهر أكتوبرحفل التكريم السنوي            2فعالية 

القيام بأنشطة مبتكرة لجلب الداعمين 
 االفراد 

فعالية مراكز شمل بالتنسيق مع 
 المبادرة

زيادة نسبة الموارد المالية بـ    
71                                             % 

 ال يوجد فعالية حتى االن            
  

0% 

           يوم المرأة العالمي

 
 31لاير وتم بيع  50بيع التيشيرتات بمبلغ 

   تيشيرت  
100% 

التبرع بباقي الهلل )شركات تامين او  
 شركات غذائية او الصيدليات(

          
تم التواصل مع أسواق التميمي و  أسواق  

 الدانوب  

لن يتم التنفيذ 
اال بعد  
موافقة  
التنميه 
والجهات  
المتواصل  
 معها

50% 

 0   _           التبرع بدل طباعة االيصال البنكي

           مؤلفات مودةحفل تدشين 
تم من خاللها عقد «اتفاقية تنظيم العالقة  

   الوالدية«  
100% 

           المشاركة في معرض الكتاب

المشاركة في المعرض الثاني للكتاب المقام  
في معهد االدارة العامة والنادي االدبي الثقافي  

لاير    160كتاب بمجمع  11وتم بيع 
المشاركة في مركز الملك فهد الثقافي تم بيع 

   لاير   296كتاب بمجموع  17

100% 

 %0   أكتوبر سوف يتم البدء بنهاية شهر            حملة صندوق عون 

تسويق خدمات الجمعية الى منتجات 
تسويقية من خالل وضع بعض الرسوم 
لبعض خدمات بيت مودة وتأجير 
 المساحات الخارجية للجمعية

          

تم التسويق لخدمات الجمعية في سفن مونز  
والنادي االدبي الثقافي ومستشفى الحرس  
الوطني و معرض جلو وارك ، مركز الملك  
   سلمان االجنماعي ومستشفى الجامعي ،

70% 

 %100   خطاب للزكاة  297تم اصدار            توزيع الخطابات في وقتها خطابات الزكاة 
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 استقطاب االعضاء والعضوات
اعضاء  10زيادة العدد بمعدل 

 وعضوات 
 فقط   4عدد االعضاء الجدد           

جاري العمل  
على زيادة  

 العدد
40% 

      دعم برامج الجمعية االجتماعية والقانونية

 صندوق عون

 لاير  300000قيمة الرعاية    رائدات حرفيات 
حصة 
 العتيبي 

        

تم التواصل مع سابك وبنك الراجحي وننتظر  
الرد ارسال خاطبات عن برامج الجمعية  

ايميل لـ عبدللا يحي الحربي و   2وعددها 
سعد محمد الحمود، وخطاب واحدعن طريق  
الواتس اب لـ نادية أحمد الدوجان، التواصل  
مع درعه بخصوص رعاية و هدايا للجمعية  

لنظم   First codeالتواصل مع شركة 
المعلومات لعمل اعالن وبطاقة عضوية  
االلكترونية للجمعية وبخصوص التصاميم 

 للجمعية  

  30% 

 لاير  500,000 برنامج التأهيل لسوق العمل
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

        
تم التقديم لبوينق وننتظر الرد وحتى االن تم  

   117862تحقيق مبلغ 
60% 

 لاير  120000قيمة الرعاية   الطالقبرنامج التأهيل ما بعد 
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

لم 
 يتم

      _   0% 

 لاير  60000قيمة الرعاية   برنامج القيادة
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

لم 
 يتم

      _   0% 

 لاير  120000قيمة الرعاية   برنامج التدريب التقني
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

        

تم التواصل مع سابك وننتظر الرد ارسال  
ايميل   2خاطبات عن برامج الجمعية وعددها 

لـ عبدللا يحي الحربي و سعد محمد الحمود،  
وخطاب واحدعن طريق الواتس اب لـ نادية  
أحمد الدوجان، التواصل مع درعه بخصوص  
رعاية و هدايا للجمعية التواصل مع شركة  

First code مل اعالن  لنظم المعلومات لع
وبطاقة عضوية االلكترونية للجمعية  
 وبخصوص التصاميم للجمعية  

  50% 

 لاير 250000قيمة الرعاية   برنامج تأهيل حديثي الزواج برنامج مودة التوعوي
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

        

لاير كمنحة من    110,000تم إيداع مبلغ 
تم التقديم ع الجهات  مؤسسة الملك خالد ،

المانحة مؤسسة سليمان الراجحي، مؤسسة  
عبداللطيف العيسى ، مؤسسة االميرة العنود ،  
مؤسسة حمد الحصيني ، مؤسسة الملك فيصل  

  44% 
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برنامج تأهيل المقبلين والمقبالت على 
 الزواج

 لاير  400000قيمة الرعاية  
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

        

، مؤسسة محمد وعبدالعزيز الموسى ، اوقاف  
عبدالعزيز الراجحي،مؤسسة   ، كصالح

مؤسسة عبدللا بن عبدالعزيز الراجحي  
بن عبدالعزيز الراجحي  ،مؤسسة إبراهيم 

،مؤسسة محمد و عبد للا السبيعي ، مؤسسة  
عبدالعزيز الراشد الثقافية ، مؤسسة محمد  

، كما تم  الشاوي ، مؤسسة حياة الخيرية 
دورات   10االتفاق مع مركز ردنا لتقديم عدد 

 لاير  150,000مجانا  بما يعادل 

  38% 

 لاير  31500قيمة الرعاية    دراسة بينة الدراسات
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

لم 
 يتم

      _   0% 
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 مكاتب المساندة
 1400000قيمة الرعاية   

 لاير 

حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

            37% 

 لاير  350000قيمة الرعاية   الحاضنة القانونية لألحوال الشخصية 
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

        

خطابات    10تم إرسال خطابات لهم وعددها 
وارسال خطابات للدعم مكتب المحامي فهد  

محامي مساعد الرشيد، مكتب  بالتميمي، مكت 
محامي منصور التركستاني، تم دعم الحاضنة  

 لاير   14370بمبلغ 

  4% 

 لاير  81000قيمة الرعاية    الوحدة االستشارية المتنقلة
حصة 
العتيبي+ 
 ايمان

لم 
 يتم

 %0   اليوجد دعم حتى االن       

 

 

 

،انتهى وهلل الحمد،  

 

 


