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                                                                                                                             التقرير : الغاية من 1-1

خالل لسير عمل إلادارات بيانــات تفصيليــة  تقديم ، باإلضافة إلىيستعرض الوضع العام للجمعية مــن قبــل جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره ،  ثالثال لربــعلتــم إعــداد هذا التقريــر 

إلــى إعطــاء مزيــد مــن  -بشــكل دوري  - لتقريــر، يتضمن التعاميم الهامة والتقارير املالية ، باإلضافة إلى إلانجازات واملشاركات والاجتماعات ، وتســعى الجمعية مــن خالل هــذا ا ثالثالالربع 

 قسمين :  إلىالتقرير  وينقسم.  الشــفافية حــول أداء إلادارة 

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

 الرئيسية .ألانشطة والتوصيات للبرامج و والنتائجواملستقبل ،

   الذي ، ألانشطة إلنجازاتتقرير كامل  على يحتوي  القسم الثاني : -
ً
 للمؤشر تعرض فيه إلانجازات بشكل أكثر تفصيال

ً
 . هذا الربعخالل ات التي تم تحديدها باألرقام وفقا

  : الوضع العام 2-1

 
 .أمرها ولي إذن اشتراط دون  السفر  من الراشدة املرأة تمكين توصية يرفض الشورى مجلس •

 .للوزارة إلالكتروني املوقع عبر  الدعوى  تقديم في الخيارات ضمن" محرم إلى امرأة تسليم" دعوى  تحذف العدل وزارة •

 . التشريعية والبنية القانوني املسار  لتطوير  يستهدف ، الوزارة في جديد كإدارة إلانسان حقوق  إدارة استحداث التعليم من بقرار  •

 في القطاع وعددهم الجوازات تطلق املرحلة ألاولى من البرنامج التدريبي التأهيلي للعسكريات امل •
ً
 معينة. 290عينات حديثا

 رخص لسيدات سعوديات، تسمح لهن بالعمل بدرجة "كابتن"لقيادة طائرات الركاب. 5هيئة الطيران املدني السعودية: إصدار  •

 جاءت التي 2030 اململكة رؤية ضمن للمواطنين املعيش ي املستوى  لتحسين السعودي املواطن كاهل عن للتخفيف وذلك السعودية في والديزل  البنزين أسعار  بتخفيض الحكومة قرار  •

 .سلمان بن محمد ألامير  العهد ولي من دقيقة ومتابعة الشريفين الحرمين خادم من بتوجيهات

 

 مقدمة : .1
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 : الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعيةالتعاميم الهامة  .2
 تعميم بمشاريع إلاسكان الخيرية. •

 املتطوعين ورصد الساعات التطوعية.تعميم بتوثيق أعمال  •

 تعميم إعانة املدير التنفيذي واملحاسب والباحثين الاجتماعين. •

 تعميم املتعاونين السعوديين والغير السعوديين. •

 تعميم باستئناف تنفيذ دورات املقبلين واملقبالت على الزواج. •

 تعميم بتغيير املسمى ألهلية. •

 املنفذة للدورات التأهيلية للمقبلين واملقبالت على الزواج.تعميم بشأن دعم الجمعيات واللجان  •

 تعميم وضع الية عمل مناسبة ملشروع حاويات جمع ألاثاث واملالبس املستعملة والورق. •

 تعميم بشأن عدد املتطوعين وعدد الساعات التطوعية. •
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  التقرير املالي: .3
 :م30/9/2018 في  وودائع نقدية البنوك أرصدة/  اول  

:نقدية   

 

 مالحظات مبالغ التسوية الرصيد بالحسابات الرصيد بالبنوك البنك

   619211.92 619211.92 مصرف الراجحي )صدقة (

   190453.75 190453.75 مصرف الراجحي )زكاة(

   473538.29 473538.29 البنك ألاهلي )عضوية(

   175369.05 175369.05 بنك ألاهلي )صدقة(

   583865 583865 بنك ألاهلي )زكاة(

 شيكات لم تسحب من البنك 2279 1885222.68 1887501.68 بنك الرياض )صدقة(

 شيكات لم تسحب من البنك 25500 1311013.30 1336513.30 بنك الرياض )زكاة(

   132430.04 132430.04 بنك الرياض )تبرعات(

   45214.17 45214.17 مصرف الانماء )صدقة(

   426380.39 426380.39 مصرف الانماء )زكاة(

 شيكات لم تسحب من البنك 750 247164 247914 مصرف الانماء )بيت مودة(

   145144.60 145144.60 بنك الجزيرة ) صدقة (

   102185 102185 بنك الاستثمار

  2825 6337192.19 6365721.19 الاجمالي

 

 .م30/09/2018 في نقديةال البنوك أرصدة( : يوضح 1جدول )
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  ودائع استثمارية :

 

 مالحظات املبلغ البنك الوديعة

 وديعة ملدة ستة اشهر    11.600.000 البنك الاهلي وديعة الخيرات

 اشهروديعة ملدة ستة  9.400.000 مصرف الانماء وديعة النماء

  21.000.000  الاجمالي 

:م30/09/2018 الى م1/07/2018 منثانيا / إلايرادات خالل الفترة   
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0% 1%

0%

م2018ايرادات الربع الثالث للعام

الصدقات

الزكاة

اعانة الوزارة المشروطة

دعم صندوق الموارد البشرية

دعم برنامج شغف

دعم راتب المتابعة والتقييم 

ايرادات العضويات

ايرادات عينيه

ايرادات خدمية

 املبلغ البيان

 349256 الصدقات                        

 242428 الزكاة

املشروطة اعانة الوزارة  400000 

 35133 دعم صندوق املوارد البشرية

شغف برنامجدعم   6666 

 17334 دعم راتب املتابعة والتقييم 

 1500 ايرادات العضويات

 15177 ايرادات عينيه

 2500 ايرادات خدمية

 1069994 الاجمالي

 .م30/09/2018 الى م1/07/2018 من الفترة خالل إلايرادات ( : يوضح3جدول )

 .م30/09/2018 في استثمارية ودائعأرصدة ال( : يوضح 2جدول )
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  م:30/09/2018 الى م1/07/2018 ثالثا /املصروفات خالل الفترة  من
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مصروفات بيت مودة

مصروفات عينية وخدميه

مشروع بينة

المصروفات العمومية واالدارية

أصول

 املبلغ البيان

 155050 املساعدات

 19198 الحاضنة القانونية

 251993 دورات تدريبية للبرامج الاجتماعية

 228856 مكاتب مودة في محكمة ألاحوال الشخصية

 211385 مصروفات بيت مودة

عينية وخدميهمصروفات   11050 

 168000 مشروع بينة

 453879 املصروفات العمومية والادارية

 5989 أصول 

 1505400 الاجمالي

.م30/09/2018 الى م1/07/2018 من الفترة خالل املصروفات ( : يوضح4جدول )  
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المصروفات العمومية واالدارية

أصول



 

8 
 

 

 

 م:30/09/2018 الى م1/07/2018 من الايرادات تفاصيل/  رابعا

 

 المبلغ   البيان   المبلغ   البيان   المبلغ   البيان 

 204.00 تبرع من فاعل خير 608.00 تبرع من فاعل خير 400.00 تبرع من منى عقيل

 506.60 تبرع من فاعل خير 751.00 تبرع فاعل خير 200.00 تبرع من حنين الغامدي

 684.23 تبرع من فاعل خير 202.00 تبرع فاعل خير 40.00 تبرع جميلة العنزي

 529.96 تبرع من فاعل خير 100.00 تبرع رحاب الخثعمي 8.00 تبرع نورة البقمي

 784.00 تبرع من فاعل خير 210.86 تبرع فاعل خير 200.00 تبرع مشاري الحربي

 641.55 تبرع من فاعل خير 461.00 تبرع من فاعل خير 200.00 تبرع عمر محمد

 575.30 تبرع من فاعل خير 256.00 تبرع من فاعل خير 100.00 تبرع ابراهيم زيدان

 485.47 تبرع من فاعل خير 286.55 تبرع من فاعل خير 100.00 تبرع ايثار عبدالعزيز

 385.00 تبرع من فاعل خير 500.00 تبرع فاضل الحداد 200.00 تبرع مشعل الحبيس

 4.60 تبرع من فاعل خير 501.75 تبرع من فاعل خير 100.00 تبرع هند الزهراني

 109.00 تبرع من فاعل خير 500.00 تبرع من امل العتيق 100.00 تبرع اياد القحطاني

 609.00 تبرع من فاعل خير 423.00 تبرع من فاعل خير 100.00 تبرع مثير الجهني

 169.47 تبرع من فاعل خير 400.00 تبرع من فاعل خير 733.25 تبرع فاعل خير

 700.00 تبرع لوجين محمد المسعود 457.08 خير تبرع من فاعل 60,000.00 تبرع فاعل خير

 50,000.00 تبرع من اوقاف سعد الموسى 500.00 تبرع من فاضل 400.00 تبرع سعد محمد

 60.14 تبرع من فاعل خير 596.08 تبرع من فاعل خير 5,791.36 تبرع فاعل خير

 500.00 عبدالرحمنتبرع من حصة  557.00 تبرع من فاعل خير 95,000.00 تبرع بنك الجزيرة

 200.00 تبرع من محمد صالح 559.66 تبرع من فاعل خير 7,660.00 تبرع من شركة المدار

 200.00 تبرع من منى العقيل 458.01 تبرع من فاعل خير 80.00 تبرع من فاعل خير

.م30/09/2018 الى م1/07/2018 إيرادات التبرعات من ( : يوضح5جدول )  
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تبرعات من الرسائل المجانية من  589.51 تبرع من فاعل خير 1,000.00 تبرع من فاعل خير
 خدمات التنفيذ مؤسسة

14,970.00 

تبرعات من الرسائل المجانية من  408.00 تبرع من فاعل خير 40.00 تبرع من فاعل خير
 مؤسسة خدمات التنفيذ

1,393.98 

 9,262.00 تبرع السيدة الجوهره الموسى 82,500.00 الخيريالبر تبرع من صندوق  195.35 تبرع من فاعل خير

 349256 االجمالي 738.00 تبرع االستاذة الجوهرة الموسى 500.00 تبرع من اسماء العصيمي

  8.59          تبرع من فاعل خير     562.00      تبرع فاعل خير   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبلغ البيان

 2,000.00 زكاة من ام نواف

 1,500.00 االستاذ مشعل العسكرزكاة 

 100.00 زكاة محمد الغامدي

 350.00 زكاة يزيد خالد

 4.00 زكاة فاعل خير

 50,000.00 زكاة مها الراجحي

 1,000.00 زكاة عبدالعزيز بن سالمة

 313.00 زكاة فاعل خير

 250.00 زكاة مصطفى الشهري

 500.00 زكاة فاعل خير

 500.00 زكاة سارة الصقير

زكاة االميرة نوره بنت عبدهللا بن 
 عبدالرحمن

97,158.00 

 3.00 زكاة فاعل خير

 3,750.00 زكاة حصة الشهري

 85,000.00 زكاة من فاعل خير مشروطة

 242,428.00 االجمالي

 المبلغ   البيان 

 1,000 عضوية عامل )فيصل المشوح (

 500 منتسب )فايز عطوي ( عضوية

 1,500 االجمالي

 
 البيان 

 المبلغ  

 15,177.50 ايراد التبرعات العينية

 2,500.00 ايراد التبرعات الخدمية

 17,677.50 االجمالي

.إيرادات الزكاة ( : يوضح6جدول ) .وخدمية عينية تبرعات يرادات( : 7جدول )   

.العضوية اشتراكات ايرادات ( :8جدول )  
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               م:30/09/2018 الى م1/07/2018 من املصروفات تفاصيل/  خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 المبلغ البيان

 9,000 تسديد اجار نورة الشهراني )مشروط(

 10,500 تسديد اجار عبير العامودي )مشروط(

 8,000 تسديد اجار مطرة معيوف )مشروط(

 11,000 تسديد اجار شفيقة )مشروط(

 9,500 تسديد اجار عمشاء البريكي )مشروط(

 9,000 تسديد اجار نورة السبيعي )مشروط(

 8,000 ايجار ريم العتيبي )مشروط(

 6,000 ايجار مريم يحيى )مشروط(

 9,500 ايجار مريم بافيل )مشروط(

 8,000 ايجار فاطمة سليماني )مشروط (

 9,000 ايجار فاطمة الحقباني )مشروط(

 8,050 تسديد اجار عليا الذيابي

 11,000 الشاطريتسديد اجار صباح 

 10,000 تسديد اجار المستفيدة نورة الزمريق

 2,500 كسوة مشروطة )بطاقات الهرم (

 26,000 مواد غذائية مشروطة )بطاقات العثيم (

 155,050 االجمالي

 المبلغ   البيان 

  رواتب ومافي حكمها  
19,198.08  

  االجمالي   
19,198.08  

 المبلغ البيان

 388,553.70 الرواتب ومافي حكمها

 -ضيافه  -صيانه  -كهرباء  -مياه  -خدمات المبنى ) هاتف 
 ايجار( -قرطاسيه  

53,543.53 

 1,229.00 مصروفات سيارات

 10,373.62 مصروفات عالقات عامة

 179.88 مصروفات رسوم وغرامات

 453,879.73 االجمالي

.املساعدات مصروفات ( :9جدول )  
.القانونية الحاضنة مصروفات ( :10جدول )  

.وادارية عمومية مصروفات ( :11جدول )  
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 المبلغ البيان

 19,160.00 المقبلين على الزواج

 1,400.00 برنامج كيفية الترافع في القضايا االسرية

 85,276.95 رائدات حرفيات

 146,157.00 مصروفات مباشرة للبرامج االجتماعية

 251,993.95 االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 المبلغ البيان

 208,354.32 الرواتب ومافي حكمها

 -صيانه  -كهرباء  -مياه  -خدمات المبنى ) هاتف 
 ايجار ( -قرطاسيه  -ضيافه 

3,030.62 

 211,384.94 االجمالي

 المبلغ   البيان 

         اثاث ومفروشات  
2,180.00  

          هاتف وسنترالاجهزة  
3,808.57  

         االجمالي   
5,988.57  

.مودة بيت مصروفات :( 12جدول ) .الاصول  مصروفات ( :13جدول )   

. الاجتماعية البرامج مصروفات ( :14جدول )  
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 :  عمل إلاداراتإنجازات  .4
                                                                                                                                                                      .الشؤون إلادارية واملالية 1-4

 :واملستودع املالية 4 -1-1

 .املالحظات ورفع والادارية املالية الاجراءات دليل مراجعة •

 .الجمعية مقر  مودة بيت مبنى لتحسينات عروض جلب •

 .الثاني الربع حسابات على القانوني املراجع مالحظات على للرد الرويس ملكتب خطاب اعداد •

 .د بن فهدمحم الامير  جائزة على التقديم ورفع متطلبات اعداد •

 .الحوكمة فريق لزيارة املطلوبة املالية التقارير  رفع •

 .الادارات من املطلوبة املالية التقارير  اعداد •

 (. ضيافة/ موكيت/  )دهان الشاي لحفل التجهيزات اتمام •

 . م2018 للعام( 9 ،8، 7)  لشهر  املالية والتقارير  البنكية والتسويات اليومية القيود اعداد •

 ( واملالي الاداري  الاجرائي والدليل املوظفين شؤون الئحة تطوير . واملكياج الشعر  تصفيف. التجميل ادوات,  الطهي فن) الاسعار  عروض جلب •

 . الثالث للربع شيك  47 وصرف كتابة •

 . واملشتريات العينية التبرعات وصرف استالم •

 . والرش الصيانة عقود متابعة •

 . مكتبية ادوات توفير  •

 

 

 : البشرية املوارد 4 -2-1

 . عسكر( بن غادة -الخميس روابي) كال من: توظيف تم: التوظيف .1

 روابي) اضافة تم ،( الفضل هيفاء)العقد انتهاء بسبب موظفة وحذف(  القريني ريم) إلاستقالة بسبب التأمينات من موظفة حذف تم:  إلاجتماعية التأمينات من والحذف إلاضافة .2

 عسكر(. بن غادة -الخميس

 .الثالث للربع املوظفات لجميع البشرية املوارد فواتير  رفع تم: البشرية املوارد تنمية صندوق  في والحذف وإلاضافة فواتير  .3
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 وبإنتظار  للوساطة املتحدة العاملية شركة مع التواصل وتم الاتفاق، يتم ولم التأمين للوساطة نمار  شركة مع الاتفاق وتم ، الجديد الطبي للتأمين اسعار  عروض جلب تم:  الطبي التأمين .4

 .عروضهم

  :املكتبية الاعمال .5

 .الثالث للربع الرواتب مصنف و  الرواتب مسيرات عمل •

 (-جدة  – البلوي  حنين/  -الرياض-العثمان مريم) وجدة بالرياض املساندة ملكاتب القانونية لإلدارة تابع  قانوني باحث جزئي دوام عقدين عمل تم •

 . املوقع خالل من مباشرة والخدمات للمشتريات عروض جلب في يساعد البشرية املوارد تنمية صندوق  موقع خالل من( :  فرصة)  اعشار  تسع برنامج في التسجيل تم •

 .طاقات في عمالة تأشيرات اصدار  و .الكفالة نقل معاملة متابعة •

 . الاستقالة نموذج على التعديل •

 . 2017-2016-2015 لسنة التدريبية الدورات: عن استبيان عمل تم •

 .خارجها او  الجمعية داخل سواء للموظفات دورات عدة وعمل تنسيق تم •

 .(املفرج افنان) للتدريب ازاد مركز  مع بالتعاون   5/08/2018 0 - ايام 3 - املكاتب وادارة السكارتارية دورة تنفيذ تم .1

 -العمار عهود) ايام 6 مدتها للتدريب  ردنا مركز  مع بالتعاون  الادارية واملراسالت التقارير  كتابة -املكاتب وادارة التنفيذية السكرتارية -الاداري  الاتصال مهارات ادارية دورات 3 تنفيذ تم .2

 .(الخميس روابي

 .موظفة لكل والدورات املوظفات بأسماء قائمة وارسال الادارة معهد مع التنسيق تم .3

  .العامة العالقات في لدورات اسعار  عروض وجلب للتدريب مراكز  عدة مع التواصل تم .4

 .مستحقاتهم وصرف املستقيالت للموظفات الخدمة نهاية مستحقات عمل •

 . املوظفات إيميالت تنظيم و  الجمعية ملوظفات البيانات قاعدة تحديث تم •

 .للموظفات وإحاالت إفادات عدة عمل وتم للموظفات وإرسالها تعاميم عدة اعداد تم و  الخارجية للجهات خطابات عدة عمل تم •

 

 أفكار لتطوير العمل:

 بناء مستودع . •

 . استبدال  برنامج للمستودعات  •

 تغيير برنامج املوارد البشرية للتقليل من التعامالت الورقية ولكي تتمكن املوظفات من الاطالع على ما يخصهن من ارصدة اجازات . •
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 :  إدارة الشؤون القانونيةإنجازات  2-4

 الدورة الثامنة: –برنامج الحاضنة القانونية   2-4 -1

 . الحاضنة شهادة الستحقاق منهن املطلوبة التطوعية الساعات لتحصيل الثامنة الدورة خريجات مع التطبيقي البرنامج تنفيذ مواصلة -

 :مكاتب مودة للمساندة الحقوقية –صندوق "مشورة" للمعونة القضائية   2-2-4

 

 ( استشارة قانونية.280القانونية )بلغت عدد الاستشارات القانونية الهاتفية والحضورية املقدمة من قسم الشؤون  -

 ( ساعة تطوعية. 373وصل عدد الساعات التطوعية املقدمة من فريق املتطوعات الحقوقيات ) -

ام نسائية باملحكمة تابعة لوزارة الحصول على استشارة إدارية من مركز مكين للدراسات والتدريب بخصوص أفضل الحلول املمكنة ملعالجة وضع مكاتب املساندة بعد استحداث أقس -

 العدل. 

 تأسيس وتشغيل املكتب من مقام أمارة منطقة الباحة. الحصول على طلب افتتاح مكتب مساندة بمحكمة الباحة من قبل وزارة العدل, والحصول على موافقة بدعم -

 من )الرياض, املدينة املنورة, مكة املكرمة, جدة, والدبلغ 
ً
 :مام(, ما يليإجمالي منجزات مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم ألاحوال الشخصية في كال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدينة
 عدد املراجعات الخدمات الحقوقية  القضايا الواردة

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

 1394 301 528 565 1469 321 565 583 0 0 0 0 الرياض

 935 224 407 304 2480 454 1099 927 2480 454 1099 927 املدينة املنورة

 1724 431 722 571 3856 1031 1619 1206 3856 1031 1619 1206 جدة

 1236 408 317 511 1808 453 758 597 1808 453 758 597 مكة املكرمة

 577 173 224 180 951 220 378 353 831 187 302 342 الدمام

 .إجمالي إنجاز مكاتب املساندة الحقوقية( : يوضح 15جدول )
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 بيت مودة للزيارة ألاسرية:   3-2-4

 ( أحكام حضانة.  3( حكم زيارة, وتنفيذ )92إحالة من محكمة التنفيذ لدي بيت مودة, منها تنفيذ )( 95تم خالل هذا الربع قيد ) -

لألوالد, دراسة الوضع ألاسري والنفس ي والاجتماعي والتعليمي ل قضتين( 2( إحاالت من محكمة ألاحوال الشخصية لدى بيت مودة, بغرض دراستها وتقديم إلافادة حولها, منها )25كما تم قيد ) -

 زيارة. دعوى   دراسة قضايا( 3)و, حضانةدعوى   دراسة قضايا( 20و)

 ( برنامج لتهيئة ألاطفال لتقبل تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة. 17تم تنفيذ ) -

 ( مقابلة لدراسة حالة ألاسر املستفيدة.28تم عقد ) -

 بلغ عدد الخدمات املنجزة لبيت مودة خالل هذا الربع ما يلي:  -

-  

 

 

 نوع الخدمات
 الخدمات املتعطل تنفيذها الخدمات املنفذة

 املستفيدين آلاباء املستفيدينالابناء  عددها املستفيدين آلاباء الابناء املستفيدين عددها

 334 246 167 2656 2177 1328 زيارة مبيت

 208 140 104 1456 1148 728 زيارة اصطحاب

 12 6 6 392 198 196 زيارة داخلية

 4 4 2 2 2 1 الحضانة  

 0 0 0 30 25 15 الزيارات املنزلية

 558 396 279 4536 3550 2268 إلاجمالي

  

 

 

 .عدد الخدمات املنجزة( : يوضح 16جدول )

 

 

 نوع الخدمات
 الخدمات املتعطل تنفيذها الخدمات املنفذة

 املستفيدين آلاباء الابناء املستفيدين عددها املستفيدين آلاباء الابناء املستفيدين عددها

 334 246 167 2656 2177 1328 زيارة مبيت

 208 140 104 1456 1148 728 زيارة اصطحاب

 12 6 6 392 198 196 زيارة داخلية

1328

728

196

1 15

نوع الخدمة

زيارة مبيت

زيارة اصطحاب

زيارة داخلية

الحضانة

الزيارات المنزلية
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عدد 

املستفيدين 

 الذكور 

عن  املعلوماتتوفر  

 الخدمة قبل التقدم لها

إجراءات وشروط  سهولة 

 الحصول على الخدمة

 الوقتمدى مالئمة 

املستغرق للحصول على 

 الخدمة

موظفات بيت  تعامل 

 مودة معك

داخل  باألمنالشعور 

 بيت مودة لك وألطفالك

 الخصوصيةمدى توفر 

 عند تنفيذ الخدمة

وخدمات املكان تهيئة 

 الضيافة والترفيه

 رضاكبشكل عام، ماهو 

 عن خدمات بيت مودة

 العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار 

83 
 59 راض ي 64 راض ي 60 راض ي 69 راض ي 49 راض ي 54 راض ي 57 راض ي 58 راض ي

 24 غير راض ي 19 راض يغير  23 غير راض ي 14 غير راض ي 34 غير راض ي 29 غير راض ي 26 غير راض ي 25 غير راض ي

عدد 

املستفيدات 

 إلاناث

عن  املعلوماتتوفر  

 الخدمة قبل التقدم لها

إجراءات وشروط  سهولة 

 الحصول على الخدمة

 الوقتمدى مالئمة 

املستغرق للحصول على 

 الخدمة

موظفات بيت  تعامل 

 مودة معك

داخل  باألمنالشعور 

 بيت مودة لك وألطفالك

 الخصوصيةمدى توفر 

 عند تنفيذ الخدمة

وخدمات املكان تهيئة 

 الضيافة والترفيه

 رضاكبشكل عام، ماهو 

 عن خدمات بيت مودة

 العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار  العدد املعيار 

62 
 53 راض ي 50 راض ي 55 راض ي 56 راض ي 56 راض ي 53 راض ي 55 راض ي 52 راض ي

 9 غير راض ي 12 غير راض ي 7 غير راض ي 6 غير راض ي 6 غير راض ي 9 غير راض ي 7 غير راض ي 10 غير راض ي

  م.2018في الربع الثالث لعام  املستفيد خالل أيام تنفيذ الزيارات ارضمدى  قياسل( من مستفيدي ومستفيدات بيت مودة  145 يوضح نتائج ردود )( : 17جدول )
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 :  والحضانة والرؤية بمنطقة الرياض توفير مراكز لتنفيذ الزيارةمشروع "شمل" ل -4-2-4

 م.14/08/2018على الجمعية بتاريخ  توفير مراكز لتنفيذ الزيارة والحضانة والرؤية بمنطقة الرياض"شمل" لمشروع تم استالم خطاب التعميد بترسية  -

 توقيعه من قبل معالي وزير العدل.م استالم عقد إسناد تشغيل خدمات مشروع "شمل" بمنطقة الرياض بعد أن تم 18/09/2018تم بتاريخ  -

م, وقد تم 09/09/2018وذلك بتاريخ تمت زيارة مقر "بيت مودة" من قبل الاستشاري لوزارة العدل )دار مسارات( بهدف معاينة املقر ومعرفة مدى مالئمة تحويله ملركز شمل "ب"  -

 م, كما تم تزويد الجمعية بمتطلبات تحسين املقر للعمل بموجبها.18/09/2018ت في املقر بتاريخ تسليم الجمعية بخطاب موافقة وزارة العدل املشروطة بإجراء بعض التحسينا

 تم التنسيق مع إدارة الشؤون الادارية واملالية لالستيفاء بمتطلبات وزارة العدل فيما يخص تحسين مقر مركز )ب(.   -

لبحث عن مقر بحسب مواصفات تم تحديد موقع مقر مركز )أ( بالتنسيق مع الاستشاري ليكون في منطقة شمال شرق الرياض, كما تم التنسيق مع عدد من الوسطاء العقاريين ل -

 واشتراطات الوزارة ورفع العروض بخصوصها. 

 اح مركز شمل )ج( لتنفيذ الزيارة والرؤية والحضانة بمحافظة الخرج. تم التنسيق مع جمعية التنمية ألاسرية بالخرج وأخذ موافقتهم على افتت  -

 للزواج:  املقبلينمشروع "بينة" لالستعالم عن  -5-2-4

براهيم الخضير, وقد قييم الجزء الذي قام بإعداده د. إدارة فيما يخص الاستعانة بمتخصصين في الطب النفس ي ملراجعة وتع تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس إلا تم خالل هذا الرب -

 اهيم الخضير والاستبيان املرفق بها. تم التواصل مع الدكتور عاصم العقيل والدكتور عبدهللا الشرقي لتقديم عروض مالية وفنية تخص قيامهم بمراجعة وتقييم دراسة الدكتور ابر 

 أعمال أخرى:  -6-2-4

 ( عقد خاص بالجمعية, ومذكرة تفاهم واحدة. 13قامت إدارة الشؤون القانونية بإعداد ومراجعة ) -

إلى إلادارة العاملة للحماية  القاض ي بتوفير محامين متطوعين لتقديم الدعم الحقوقي الالزم لضحايا العنف ألاسري رفع تصور الجمعية حول آلاليات املقترحة لتفعيل ألامر السامي  -

 اعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.الاجتم

تاريخ بمع مركز مكين للدراسات  بالتنسيقملنافسة مشروع "تطوير آليات التعاون بين الجهات املعنية بالعنف ألاسري", تقديم العرض الفني واملالي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  -

 .م08/07/2018

 .التنفيذية ورة لحقائب تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج والتابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورفع املالحظات لالدارةالعمل على مراجعة النسخة الثالثة واملط -

 مراجعة محتوى حقيبة الحقوق والواجبات ضمن برنامج حديثي الزواج والتنسيق مع مستشار شرعي للمراجعة والتقييم.   -
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 املساندة الاجتماعية و البرامج التنموية:إنجازات إدارة   3-4

 عملت إدارة املساندة على جدولة قبول و تسجيل املستفيدات خالل هذه الفترة لضمان تقديم الخدمة بجودة حسب التالي : -
 ابنائهم اوراق استكمال أو  الاعالة صكوك احضار  أو  لالم الحضانة انتقال بعد وذلك عون، لصندوق  السابقة الاعوام ومسجالت ملستفيدات الجدد املعالين عدد وإضافة تحديث تم  -

 .فرد(  310)  عددهم والبالغ م،2018 عام خالل وذلك  الثبوتية

 .م2017 عام عن ومستفيد مستفيدة(698) الزيادة بلغت حيث م،2018 لعام الثالث الربع حتى فرد( 4498) بلغ والتنموية الاجتماعية للخدمات التنموي  عون  صندوق  مستفيدي مجموع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد املستفيدات  نوع الخدمة

 (مستفيدة46) .تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة وإعداد الخطط التنموية

 اسرتها افراد عدد بمجموع

 الام مع املستفيدين (عدد164 )

إلثبات الوضع الحالي واستحقاق   تحديث شريحة بيانات مواطنة

 .الصرف

7 

تحديث البيانات بهدف وتحديث امللفات  الحاالت متابعة ودراسة 

 وتحديث دراسة الاحتياجات ومدى استكمال الخدمات.

20 

.نوع الخدمات ( : يوضح18جدول )  

467

20

تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة عدد المستفيدات
وإعداد الخطط التنموية

تحديث شريحة بيانات مواطنة  
إلثبات الوضع الحالي واستحقاق 
الصرف
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 التالي : تنفيذ ( مستفيد ومستفيدة خالل الربع الثالث ضمن توصيات لجنة صندوق عون التنموي و  408كما عملت الادارة على تقديم خدمات ملا ال عن يقل )  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهة املتبرعة  عدد املستفيدين نوع الخدمات واملساعدات املقدمة 

  8 تقييم البيئة السكنية والاقتصاديةلجتماعي للمستفيدات الا بحث الزيارة 

 فاعل خير  235 ( ريال 100(بطاقة من فئة )240توفير بطاقات مواد غذائية مسبوقة الدفع من شركة العثيم لعدد)

 الاستاذة العنود الحقباني 25 ( ريال100(بطاقة من فئة )25توفير بطاقات مواد غذائية مسبوقة الدفع من شركة العثيم لعدد)

  الهرم شركة من الدفع مسبوقة كسوة بطاقات توفير 

 ريال(  100)  فئة من بطاقة( 25) لعدد

 الاستاذة العنود الحقباني 25

 توفير حقائب مدرسية وقرطاسية تبرع من بنك الاستثمار لعدد

 ( حقيبة 100) 

 بنك الاستثمار  100

 صندوق عون  4 تسديد إيجار منازل 

 الاستاذة العنود الحقباني 5 تسديد إيجار منازل 

 فاعل خير  6 تسديد إيجار منازل 

.نوع الخدمات املقدمة وعدد املستفيدين ( : يوضح19جدول )  
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   كما تم تنظيم واستقبال حاالت الاستشارات الاجتماعية و الجلسات الارشادية حسب التالي : -

  

 

  

م 14/11/2017في يوم الثالثاء من كل اسبوع من  كانتدارة على إعداد تقرير نهائي بإنجازات عمل وحدة الاستشارات في مركز امللك سلمان الاجتماعي لتقديم الاستشارات الاسرية والتي عملت إلا  -

 م .2018 /12م ، وعلية سوف يتم تمديد فترة تقديم الخدمة حتى شهر 1/5/2018وتم الانتهاء في 

ة على تثبيت البرنامج الخاص بتحويل الحاالت على مذكرة التفاهم والتعاون مع مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية لتحويل الحاالت إلى مراكز الاصالح الاسري عملت الادرا بناءً  -

 إلكترونيا عن طريق منفذ خاص بجمعية مودة .

 م. 2018أبرز مجهودات مودة في املجال الحقوقي و التنموي لعام على الاحصائيات التنموية ، لتحديث تقرير  والجوده تزويد منسقة املتابعة والتقييمعملت إلادارة على  -

 السنة  . الخاصة بالربع الثالث من عملت إلادارة على مراجعة واعتماد ملف محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاخبار الصحفية والبنرات واملواد الاعالنية لجميع البرامج و  -

 مقابالت املرشحات لوظيفية أخصائية اجتماعية وترشيح املتقدمة / غادة بن عسكر .  -

 .م2018إعداد تقرير أهم قرارات اجتماعات أعضاء لجنة عون التنموي لعام  -

 .جتماعية / سمية العمري بإشراف الاخصائية الا 1440/1441تدريب طالبات جامعة امللك سعود تخصص خدمة اجتماعية ملدة فصلين دراسيين للعام  -
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 عدد املستفيدات نوع الاستشارة

مقر استكمال جلسات الارشاد الفردي الاجتماعية و النفسية في 

  الجمعية

0 

 29 استقبال الاستشارات الهاتفية وتحويلها للمراكز املختصة 

 0 تفعيل وحدة الاستشارات الاسرية في مركز نادي امللك سلمان   

.نوع إلاستشارات وعدد املستفيدين ( : يوضح20جدول )  
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 برامج التدريب و التوعية والتمكين : إنجازات  4-4

 تفيدات ونتائج املقابالت الشخصيةعملت إلادارة على جدولة الدورات والبرامج بناء على أولوية الاحتياجات التدريبية للمس -

 وبناتهم .( مستفيدة  17و توظيف ) (  مستفيدة  62لهذا الربع )  بلغ عدد الحضور للدوراتحيث 

 

 

 

 

 البرامج التنموية   

 مالحظات  مقر التنفيذ عدد امللتحقين عدد الايام الانتهاء تاريخ تاريخ الاقامة عنوان البرنامج / الدورة م

 التجميل فن دورة  .1

   حرفيات رائدات برنامج ضمن
 م15/7/2018

م 9/8/2018  للتدريب الخليج معهد مقر  15 شهر 

 والتعليم
 مدعوم من بنك الجزيرة 

 تصفيف الشعر دورة  .2

   حرفيات رائدات برنامج ضمن
 م15/7/2018

م 9/8/2018  للتدريب الخليج معهد مقر  15 شهر 

 والتعليم
 مدعوم من بنك الجزيرة 

3.  
 م9/9/2018 ( 2الطالق الدفعة )  بعد ملا التأهيل برنامج

م 27/9/2018 الاسري مركز ذاتي لإلرشاد  20 أيام  9 

 والنفس ي
 

 للتنمية أعمال جمعية مقر  5 يومين م 25/7/2018 م24/7/2018 النجاح ورباعيات الشخص ي التسويق دورة  .4

 ألاسرية

   5منح مستفيدات الجمعية  
ً
 مقاعد مجانا

 الشخصية املقابالت واجتياز  الذاتية السيرة كتابه دورة  .5

 بنجاح
 م30/7/2018

م 30/7/2018    الجمعية مستفيدات منح  النسائي الجودة خبراء معهد مقر  1 يوم 
ً
 مقعد  مجانا

م 6/9/2018 م2/9/2018 الانفوجرافيك دورة  .6     الجمعية مستفيدات منح  النسائي الجودة خبراء معهد مقر  1 أيام 5 
ً
 مقعد  مجانا

7.  
 م9/9/2018 الجوالات صيانة دورة

م 20/9/2018  للتنمية أعمال جمعية مقر  2 أسبوعين 

 ألاسرية

   الجمعية مستفيدات منح 
ً
 مقعدين مجانا

8.  
 م10/9/2018 السوق  إلى دلني ورشة

م 12/9/2018  للتنمية أعمال جمعية مقر  3   أيام 3 

 ألاسرية

  3  الجمعية منح مستفيدات
ً
 مقاعد مجانا

.البرامج والدورات التي تمت خالل الربع الثالث ( : يوضح21جدول )  



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمكين
 الجهة العدد البنود م

1  

 م ولدعم املشاريع الصغيرة . 2018عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجهات لتوظيف مستفيدات الجمعية لعام 

 

 1 

 

 املحدودة التشغيل لخدمات ألفا شركة

2  

 

 الالتي تم توظيفهنعدد عقود املستفيدات 

 STC شركة   17

 السعودية املنتجات ساحة مؤسسة

 وجوه

 الشايع شركة

 التميمي شركة

 للمياه املنهل شركة

 للعطور  غراس شركة

 السعودية مرجان شركة

 القيادة لتعليم السعودية املدرسة

 بيرل  عيادة

 شركة الزوردي

 امبرو شركة

   ألامنية للحراسة أمناء شركة

 الطبي شعاع مركز 

 شركة فتيحي

 مستفيدات مشاريع الطهي من املنزل  8 9 عدد املستفيدات من الاسر املنتجة  3

 مستفيدة اكسسوارات واشغال يدوية 1

.عدد الاتفاقيات والعقود التي تمت خالل الربع الثالث   ( : يوضح22جدول )  
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 العالقات العامة واملقدم لشركة أرامكو .بالتنسيق مع إدارة  لدعم برنامج التأهيل ملا بعد الطالق و برنامج رائدات حرفيات  الرعاية اتتم العمل على إعداد وتجهيز ملف -

 رفع املالحظات لالدارة التنفيذية.تم العمل على مراجعة مسودة حقائب برنامج ) شريكي حياتي لتأهيل حديثي الزواج ( و  -

 .التنفيذية لعمل والتنمية الاجتماعية ورفع املالحظات لالدارةكما تم العمل على مراجعة النسخة الثالثة واملطورة لحقائب تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج والتابعة لوزارة ا -

ج تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج منذ عام تم العمل على تعبئة البيان إلاحصائي الخاص بالوزارة لعدد البرامج املنفذة و اسماء املدربين واملدربات و بيان باسماء الحضور لبرنام -

 هـ .1440حتى  1437

برنامج التأهيل  –برنامج تأهيل املقبالت على الزواج  –( عقود حسب التالي ) برنامج تاهيل املقبلين على الزواج  6برام عقود البرامج  التدريبية  لعدد ) التنسيق إل دراة على عملت الا  -

( عقود شركة 3برنامج فن الطهي ( و لعدد )  -التجميل وتصفيف الشعر (   برنامج رائدات حرفيات )فن –برنامج رائدات حرفيات ) فن التجميل وتصفيف الشعر (   –ملا بعد الطالق 

 النقل للبرامج .

  تم دراسة عروض الاسعار املقدمة لشراء املواد والخامات التدريبية لبرنامج رائدات حرفيات واختيار املناسب منها. -

 دة حقائب برنامج شريكي حياتي لتأهيل حديثي الزواج .( عقود اللجنة العلمية ملراجعة مسو  3متابعة توقيع واصدار مستحقات )   -

م من قبل منسقة التمكين/ العنود الوالبي ملناقشة آلية الشواغر املتوفرة وآلية 24/7/2018تمت زيارة لكال من  شركة ماجد الفطيم والشركة الدولية للموارد البشرية بتاريخ  -

   .التوظيف لديهم  البشرية ملعرفة آلية التوظيف

للتدريب م من قبل الاستاذة بلسم املوس ى  ملناقشة آلية ألحاق  مستفيدات الجمعية بمبادرة مهنتي بيدي 19/9/201من اكاديمية نضرة بتاريخ ماع مع الاستاذة أمجاد آل عردان الاجت -

 .م 2019ن يتم البدء بالتدريب خالل عام الحرفي وتم الاتفاق على أ

دورة تصفيف الشعر (  املدعوم  –حرفيات) دورة فن التجميل  رائدات ألاول ومتابعة سير عملية التدريب لبرنامج اليوم لتقييم والتعليم للتدريب الخليج ملعهد عمل زيارات ميدانية -

  . املوح عبير  ألاستاذة قبل م من 7/8/2018وتاريخ   م 17/07/2018 بتاريخ  من بنك الجزيرة 

 قبل من م12/09/2018 املوافق ألاربعاء يوم  الجمعية ملستفيدات التدريب و  التسجيل آلية ومعرفة التدريبية البيئة على لالطالع يادةللق السعودية عمل زيارة ميدانية للمدرسة -

 . املوح عبير  ألاستاذة

 . الوظيفي واملتابعةلإلرشاد والتوجيه ( مستفيدة  60( مقابالت شخصية للمستفيدات بهدف التوظيف والعمل على متابعة ) 8تم العمل على )  -
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 استمارة تقييم لدى رضا املتدربات  لدورة فن املكياج

 09/08/2018 التاريخ معهد الخليج للتدريب والتعليم اسم املدرب 

 شهر  مدة الدورة  معهد الخليج للتدريب والتعليم مكان الانعقاد 

 مستفيدة15 عدد الحضور للبرنامج

عدد املتدربات املقيمات 

 للبرنامج

 مستفيدة15

  ممتاز   العبارة  م العنصر
ً
 مقبول   جيد  جيد جيدا

     3 12 محتوى البرنامج يلبي احتياجاتي التدريبية  1 إلاحتياج التدريبي

     1 14 تحققت لدي أهداف البرنامج 2

       15 املوضوعات مناسبة ألهداف البرنامج 3

       15 ماتم تقديمه قابل للتطبيق 4

       15 اكتسبت معلومات جديدة من البرنامج التدريبي  5

     1 14 محتوى املادة التدريبية واضح و مفهوم 1 البرتامج التدريبي

   1 4 10 مستوى تنظيم البرنامج التدريبي )الوقت , املدة ( 2

     2 13 تحقيق اهداف البرنامج التدريبي  3

     7 8 تقييم البيئة التدريبية  ) املكان ، أدوات التدريب (  4

     3 12 تجهيز الوسائل املستخدمة في التدريب  5

       15 إملام املدرب بمواضيع البرنامج  1 املدرب

     3 12 قدرة املدرب على إيصال املعلومات  2

     1 14 القدرة على شرح محتوى الدورة  3

     2 13 استخدام التمارين والانشطة املتعددة 4

 مالئمة للتفاعل و املشاركة  5
ً
       15 وفر املدرب فرصا

       15 قدرة املدرب على ربط املادة التدريبية بالواقع  6

 :م2018التدريب الحرفي للمستفيدات ويناتهم للربع الثالث لعام   لبرنامج استمارات تقييم مدى رضا المتدربات ❖

تصفيف الشعر فن لدورة  املتدربات رضا لدى تقييم استمارة  

 09/08/2018 التاريخ معهد الخليج للتدريب والتعليم اسم املدرب 

 شهر  مدة الدورة  معهد الخليج للتدريب والتعليم مكان الانعقاد 

 مستفيدة15 عدد الحضور للبرنامج

عدد املتدربات املقيمات 

 للبرنامج

 مستفيدة15

  ممتاز   العبارة  م العنصر
ً
 مقبول   جيد  جيد جيدا

     1 14 محتوى البرنامج يلبي احتياجاتي التدريبية  1 إلاحتياج التدريبي

     3 12 تحققت لدي أهداف البرنامج 2

       15 املوضوعات مناسبة ألهداف البرنامج 3

     1 14 ماتم تقديمه قابل للتطبيق 4

       15 اكتسبت معلومات جديدة من البرنامج التدريبي  5

     1 14 محتوى املادة التدريبية واضح و مفهوم 1 البرتامج التدريبي

     1 14 تنظيم البرنامج التدريبي )الوقت , املدة (مستوى  2

     1 14 تحقيق اهداف البرنامج التدريبي  3

     1 14 تقييم البيئة التدريبية  ) املكان ، أدوات التدريب (  4

     1 14 تجهيز الوسائل املستخدمة في التدريب  5

     1 14 إملام املدرب بمواضيع البرنامج  1 املدرب

     1 14 قدرة املدرب على إيصال املعلومات  2

       15 القدرة على شرح محتوى الدورة  3

     2 13 استخدام التمارين والانشطة املتعددة 4

 مالئمة للتفاعل و املشاركة  5
ً
       15 وفر املدرب فرصا

       15 قدرة املدرب على ربط املادة التدريبية بالواقع  6
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  -2- الطالق بعد ملا التأهيل برنامج املتدربات رضا لدى تقييم استمارة

 27/9/2018 التاريخ مركز ذاتي لالرشاد الاسري والنفس ي اسم املدرب 

 أيام 9  مدة الدورة  مركز ذاتي لالرشاد الاسري والنفس ي مكان الانعقاد 

 مستفيدة20 عدد الحضور للبرنامج 

 مستفيدة20 عدد املتدربات املقيمات للبرنامج 

  ممتاز   العبارة  م العنصر
 
 مقبول   جيد  جيد جيدا

       20 محتوى البرنامج يلبي احتياجاتي التدريبية  1 إلاحتياج التدريبي

       20 تحققت لدي أهداف البرنامج 2

       20 املوضوعات مناسبة ألهداف البرنامج 3

       20 ماتم تقديمه قابل للتطبيق 4

       20 اكتسبت معلومات جديدة من البرنامج التدريبي  5

       20 املادة التدريبية واضح و مفهوممحتوى  1 امج التدريبيئالبر 

       20 مستوى تنظيم البرنامج التدريبي )الوقت , املدة ( 2

       20 تحقيق اهداف البرنامج التدريبي  3

       20 تقييم البيئة التدريبية  ) املكان ، أدوات التدريب (  4

       20 تجهيز الوسائل املستخدمة في التدريب  5

       20 إملام املدرب بمواضيع البرنامج  1 املدرب

       20 قدرة املدرب على إيصال املعلومات  2

     1 19 القدرة على شرح محتوى الدورة  3

       20 استخدام التمارين والانشطة املتعددة 4

 مالئمة للتفاعل و املشاركة  5
ً
       20 وفر املدرب فرصا

       20 قدرة املدرب على ربط املادة التدريبية بالواقع  6

 :م2018(  للربع الثالث لعام  2)لبرنامج التأهيل لما بعد الطالق  استمارات تقييم مدى رضا المتدربات ❖
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 إدارة العالقات العامة  : إنجازات    5-4

 :ألاعمال الداخلية   1-5-4 

 .ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعيحفل الشاي بمقر الجمعية لإلعالميين قامة إل التحضير  .1

 للجمعية ، وتجهيز املادة إلاعالمية الخاصة باللقاء التلفزيوني.للمدير التنفيذي التنسيق مع ألاستاذ حمزة الشمري مدير التحرير لبرنامج الراصد في قناة إلاخبارية للظهور إلاعالمي   .2

   .تدريبال قسمالتخرج الختامية لبرامج  لحفالتالتحضير والتنسيق  .3

 .العمل على تحديث املوقع الالكتروني ووضع ألاخبار الخاصة بالجمعية بشكل دائم .4

 .والتواصل مع مؤسسة عالية عبدالرحمن العالي لتقنية املعلومات لعمل التصاميم واملنشورات، صياغة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي العمل على  .5

 .في مقر الجمعيةهم الاسبوعية والشهرية لعمل اجتماعاتالتنسيق مع نادي تاج التطوعي  .6

 الحقوقية للجمعية .  باإلنجازات مفصل تقرير  العمل على إعداد .7

 كافة وسائل التواصل الاجتماعي.العمل على إعادة تصميم شعار جمعية مودة وتغييره من جمعية مودة "الخيرية " الى " ألاهلية " بناء على طلب الوزارة ، وتغيير الشعار ب .8

 فهد. بن محمد ألامير  م وذلك للتسجيل في جائزة2018م حتى عام 2015على إعداد تقرير توضيحي لبرنامج العضوية شامل عدد ألاعضاء وتوضيح نوعية العضوية من العام  العمل .9

 .بالرياض الاجتماعيةملركز التنمية  فريق الحوكمة التابع زيارةالعمل على تجهيز قوائم العضوية بشكل مفصل ، وقوائم التطوع وذلك بناء على متطلبات  .10

 عليه بشكل مجاني.الحصول  العمل والتنسيق مع معرض جلورك ملشاركة الجمعية بجناح في معرض خطوة وتم .11

 بر. –فن الطهي ، فن املكياج وتصفيف الشعر  والذي كان بدعم من صندوق موظفي سابك الخيري  ملبادرة رول اب 6العمل على تصميم عدد  .12

 تحديث كافة الاستاندات واملسميات الوظيفية الجدارية بالجمعية إلضافة شعار جمعية مودة " ألاهلية ". العمل على .13

 لوحة تحتوي على الرسالة والرؤية بالجمعية . 2تصميم وطباعة وتركيب عدد  .14

 درع تكريمي لإلعالمين واملشاهير . 37تنفيذ عدد  .15

 .تخصصةتدوين  الصادر والوارد بالقسم ووضعه بملفاته امل .16

 .تحديث قائمة املتبرعين والرعاة الخاصة بالقسم .17
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 : تنمية املوارد تحديث امللف الاعالمي للقسم

 الف ريال.  400وتم الدعم بمبلغ  عانات السنوية لدعم ألانشطة والبرامج للجمعيات ألاهليةعلى إلا في موقع وزارة العمل والتنمية التقديم تم العمل على استكمال  -

م في موقع بوينج لطلب الدعم لبرنامج التأهيل لسوق العمل 2018م القوائم املالية لعام 2017برنامج التأهيل لسوق العمل ، املوازنة التقديرية للعام املالي لرفع كال من تم العمل والتنسيق  -

 .هموالزلنا في انتظار ردالف ريال  500بمبلغ 

 ريال. 100 الواحدة الحقيبة تكلفة  لالستثمار  السعودي البنك قبل من مدرسية حقيبة 100 بـ الجمعية مستفيدات أبناء دعم تم -

 سعودي. ريال ألف 50 بمبلغ" حرفيات رائدات" برنامج دعم على املوافقة وتمت البرامج دعم لطلب املوس ى أوقاف مع التواصل تم -

 : pop up فعالية لدعم التالية املؤسسات مع التواصل تم -

 . الرد انتظار  في ومازلنا  إلايميل عبر  التفاصيل ارسال وطلب التواصل تم/  البالد بنك -

 . الرد انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  ألاهلي البنك -

 . امليالدية السنه نهاية بسبب العرض رفض وتم التواصل تم/  لالستثمار  السعودي البنك -

  .الرد انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  سابك -

- / Stc الرد انتظار  في ومازلنا الايميل عبر  الفعالية تفاصيل وطلب التواصل تم . 

 .الرد انتظار  في ومازلنا الايميل عبر  الفعالية تفاصيل وطلب التواصل تم/  زين شركة -

  .الرفض وتم مرتين معهم التواصل تم/  برك مطعم -

  .الرد انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  موبايلي -

 .الفعالية رعاية عن باعتذارهم والخروج التواصل تم/  املكتبات روائع -

 .الرد انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  ماكدونالدز  -

 .الرد انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  هرفي -

 .الرد انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  تشيز  تشيكي -

 .الرد انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  اراميكس شركة -

 .الرد انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  تداول  شركة -

 الرد. انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  واخوانه عجالن مجموعة -

 الرد. انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  التنمية بنك -
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 الرد. انتظار  في ومازلنا التفاصيل بإرسال التواصل تم/  الدوائية للصناعات الجزيرة شركة -

 اعداد دراسة جدوى الستئجار محل لجمع التبرعات. -

  :مركز التنمية الاجتماعية  2-5-4

تم رفع خطاب طلب  جمعية " أهلية "مصطلح م واملتضمن طلب تعديل مصطلح جمعية " خيرية إلى 3/7/2018بتاريخ عن طريق البريد إلالكتروني  املرسل من قبلكم التعميمبناء على  -

كافة املطبوعات واللوحات إلارشادية والبنرات لتنفيذ ذلك من تغيير ل هاألاعباء املالية الكبيرة امللقاة على عاتقولألضرار املترتبة على الجمعية وذلك  بناء على طلب املدير التنفيذي دعم

 .وتم الرد بالرفض وإلاعالنات والتصاميم

بضرورة تسجيل البيانات وساعات املتطوعين والفرص التطوعية املنجزة للجمعية تم حصر الفرص التطوعية للربع الثاني وارساله  هـ1439-10-24( وتاريخ 199867بناء على تعميم رقم )  -

 .ساعة تطوعية 1452،حيث بلغ عدد ساعات التطوعية املنجزة  للوزارة عبر إلايميل

ـه بضرورة تسجيل البيانات وساعات املتطوعين والفرص التطوعية املنجزة للجمعية تم حصر الفرص التطوعية للربع الثالث وارساله عبر 8/01/1439وتاريخ  5739بناء على تعميم رقم  -

 .ساعة تطوعية 1011، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية املنجزة  للوزارة إلايميل

الشامل والعمل على تحديثه ، تم اعداد خطاب لتوضيح آلالية املناسبة لالستفادة  الخير  موقع من الاهلية الجهات استفادة هـ بشأن1439-11-24 وتاريخ( 219827) رقم التعميم بناء على -

 .الردمن موقع الخير الشامل وفي انتظار 

 .، وتم الحصول عليه smsرفع طلب بتجديد الترخيص الخاص بجمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة  -

 .التذكيرية وفي انتظار الرد. النصية الرسائل بإرسال رفع طلب بتجديد الترخيص الخاص -
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 :العضويات  3-5-4

  

 جديدة ثالثة عضوياتالحصول على  -

 إلايميلرسال اخبار مودة بالصحف عبر إ -

 م2018لعام  الثانيارسال التقرير الربعي  -

 عيد ألاضحى املباركارسال تهنئة لألعضاء بمناسبة حلول  -

 ارسال تهنئة لألعضاء بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة -

 

 

 :التطوع  4-5-4

 .العامة والتسويقتحديث قروب املتطوعات لقسم العالقات  -

 .داتا القسمتحديث  -

 .تكاتف جمعية مع بالتعاون  وذلك التطوعي العمل لتوثيق مودة لجمعية التطوعية الفرص رصد -

 

 

 

 

 

 

طلبات الدعم

5

خطابات 
الشكر

1

شهادات الشكر                               
30
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 :للجمعيةالخارجية املشاركات الداخلية و  -5
 الطالق وآثاره.ن م ، لجميع إلادارات بجمعية مودة الخيرية للحد م2018لعام  الاول خالل الربع  ، الدورات التدريبية وورش العمل تتضمن الفعاليات و  للجمعية التياملشاركات الداخلية والخارجية 

 

  مشاركات إدارة العالقات العامة الداخلية : •

 دور العالقات املقر التاريخ البرنامج

رائدات حرفيات  اختتام برنامج 

 "فن التجميل وتصفيف الشعر"

 م2018لعام 

اغسطس  9

 م2018

 .العمل على حجز وتنسيق الضيافة ، وحجز الورد وايصالها ملعهد الخليج - معهد الخليج

  .العمل على صياغة الكلمة  للمدير التنفيذي -

  .عمل شهادات شكر للمتدربات -

 .عمل درع تكريمي للراعي " بنك الجزيرة " وايصاله لبنك الجزيرة -

 .ونشره بالصحفعمل خبر صحفي الحق للحفل  -

 .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي -

 

حفل الشاي " لإلعالميين 

ومؤثري وسائل التواصل 

 " الاجتماعي

 

سبتمبر  26

 م2018

 

 مقر جمعية مودة
 .العمل على اعداد قائمة بأسماء الحضور الذين سيتم تكريمهن -

 عن   وتسليمها لهم مناولة  وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثري العمل على اعداد خطاب الدعوات لالعالميين  -
َ
وارسالها أيضا

 .طريق إلايميل

 لتأكيد الحضور  ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي التواصل مع إلاعالميين  -
ً
 .هاتفيا

 .العمل على اعداد مادة إعالمية تحتوي على ابرز انجازات جمعية مودة على الصعيد التنموي والحقوقي -

 .لى ارسال الدعوة واملادة إلاعالمية وموقع الجمعية للحضور عن طريق برنامج الواتس ابالعمل ع -

  .العمل على تجهيز وطباعة امللفات -

  .العمل على تجهيز اجندة الحفل والعرض التقديمي -

 .العمل على تجهيز القاعة  والتأكد من استكمال جميع التجهيزات املكتبية والتقنية -

.مشاركة إدارة العالقات العامة الداخلية ( : يوضح23جدول )  
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  :الخارجية املشاركات

 .م2018يوليو  30" بتاريخ  في ورشة عمل بعنوان " الجهات املساندة ملستفيدي الضمان الاجتماعي املشاركة  -

 

 

 

 

 

 

 .ستاذ هاني العنزي لتقديم الحفل مع تجهيز الكلمة للتقديمالتنسيق مع سعادة ألا  -

  .العمل على تجهيز اجندة الحفل والعرض التقديمي -

 .التنسيق مع مصورين لتغطية الحفل -

 .تجهيز الدروع التكريمية -

  .التواصل مع عين الرياض لعمل تغطية للحفل -

 .العمل على خبر صحفي الحق لحفل الشاي ونشره بالصحف -

  .أثناء الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعيالتغطية  -

اختتام برنامج التأهيل ملا بعد 

 (2الطالق )

سبتمبر  27

 م2018

 .العمل على حجز وتنسيق وايصالها ملركز ذاتي - مركز ذاتي

 .العمل على خبر صحفي الحق ونشره بالصحف -

 .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي -
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 :الفعاليات ❖

 

 

 

 فعالية

 pop up 

 

 .ايام في ملعب جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 10وملدة  2018نوفمبر  29بتاريخ  الفعاليةة قرار اقامإتم  •

 .أمير منطقة الرياض حفظه هللا  ، وفي انتظار الرد لصاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر  pop upعداد خطاب لطلب رعاية لفعالية إالعمل على  •

 . دعوات خالل هذا الربع 9 عددعمل دعوات لإلعالمين لحضور الفعالية  •

عداد خطاب لوزير الثقافة صاحب السمو ألامير بدر بن عبد هللا بن فرحان آل سعود لدعم الفعالية ، ومنحنا ترخيص ملشاركة املطربين في إالعمل على  •

 .الفعالية وتزويدنا بكافة الاشتراطات الالزمة إلقامة فعالية فنية ، وفي انتظار الرد

إعداد خطاب لسفير دولة إلامارات املتحدة بالرياض الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان لدعمه للفعالية حيث سيقام احتفال باليوم الوطني العمل على  •

 إلاماراتي.

 

 

 

 فعالية

 الفن النقي 

منطقة الرياض حفظها هللا  ، وتم الرد عداد خطاب لطلب رعاية لفعالية الفن النقي لصاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد حرم أمير إالعمل على  •

 .باملوافقة

ل عداد خطاب لوزير الثقافة صاحب السمو ألامير بدر بن عبد هللا بن فرحان آل سعود ، ملنحنا ترخيص  إلقامة فعالية ، وترخيص لبيع ألاعماإالعمل على  •

 .ر الردالفنية وتزويدنا بكافة الاشتراطات الالزمة إلقامة فعالية فنية ، وفي انتظا

، وتم التواصل مع ألاميرة سارة بنت بندر من قبل املدير ستاذ بدر العساكر لدعم الفعالية من قبل مؤسسة مسك الخيريةرسال خطاب وعرض ملعالي ألا إ •

 . التنفيذي وإيصال الخطاب والعرض ليتم عرضه من قبلها على ألاستاذ بدر العساكر 

 ماطر  بمؤسسة مسك الخيرية .ستاذ احمد ارسال خطاب وعرض طلب دعم لأل  •

 بداعي .اذ خالد السديري وشركة املحور ألا ستابعة عمل الفيديو للفعالية مع ألا مت •

 .ستاذة فاطمة الحسين دار الاسفار متابعة العمل على املؤلفات مع ألا  •

 املتابعة مع مؤسسة الفن النقي ملخاطبة الفنانين للمشاركة . •

 

 

.م2018الاعمال التي تم خالل الربع الثالث لفعاليات الربع الرابع لعام  ( : يوضح24جدول )  
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 :م2018لعام  الثالثالجمعية خالل الربع  موظفات قبلها من التي تم حضور  فعالياتال •

 

 

 
 الرقم

 
 االسم

 حفل الشاي االعالميين المنعقد بالجمعية
م26/09/2018  

 اجتماع مجلس اإلدارة السابع
م26/09/2018  

7 - 3 التميميخلود بنت سعد  1  7 – 8.30  

7 - 3 ساره بنت عبدالرحمن الدهمش 2  

  8 – 1.58 سمية بنت عبدهللا العمري  3

7 - 2 شهد بنت عبدالعزيز الخليفى 4  

7.12 – 3 جمانة بنت عبد العزيز الحربي 5  

7.32 – 2.47 العنود بنت  الوابلي 6  

7 - 3 ساره بنت محمد الحربي 7  

7.47 – 1.31 السريع نورة بنت عبدالرحمن 8  

7.47 - 2.22 روابي بنت الخميس 9  

8 - 2.40 خلود بنت حسين القحطاني 10  

7 - 2.28 إيمان بنت محفوظ باخريصة 11  

7 - 3 ندى بنت علي الغماس 12  

7 - 3 هيفاء الفضل 13  

7 - 3 عهود العمار 14  

ــــــ حصة الشهري  15 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ 8.30 – 7 ــ  

 

 7ولكن النتهاء احلفل مبكرا مت السماح باخلروج الساعة  8اىل الساعة  3مت التعميم على ان يكون الدوام من الساعة  •

 

.عدد املوظفات آلاتي حضرن الفعاليات التي تمت خالل الربع الثالث  ( : يوضح25جدول )  
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 فعاليات خاصة بإدارة المساندة االجتماعية و البرامج التنموية:  •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقت النشاط تاريخ حضورها حضرتهاألانشطة التي  املوظفة

 سارة الدهمش
رائدات حرفياتحفل اختتام برنامج   

)فن التجميل وتصفيف الشعر(   

 خالل ساعات الدوام الصباحية 3/5/2018

 مساءا 8إلى  7من  27/9/2018 ( 2) الطالق الدفعة بعد ملا التأهيل اليوم الختمامي لبرنامج بلسم املوس ى

 عبير املوح

رائدات حرفياتحفل اختتام برنامج   

 )فن التجميل وتصفيف الشعر( 

 خالل ساعات الدوام الصباحية 3/5/2018

 مساءا 8إلى  7من  27/9/2018 ( 2) الطالق الدفعة بعد ملا التأهيل اليوم الختمامي لبرنامج

 خالل ساعات الدوام الصباحية 30/7/2018 املشاركة في الركن التعريفي بالجمعية في مركز الضمان الاجتماعي  سحر بن شريم

.فعاليات إدارة املساندة الاجتماعية ( : يوضح26جدول )  
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 : م2018لعام  الثالثملوظفات الجمعية خالل الربع التدريبية وورش العمل الدورات  ❖

 

 

 

 االسم

  

م2018التي تمت خالل الربع الثالث لعامالدورات   التدريبية 

 سبتمبر اغسطس يوليو

  05/08/2018 -ايام 3 -المكاتب وادارة السكارتارية دورة  المفرج ابراهيم افنان

 
 

 شهد الخليفي

األسري"  للعنف والتصدي للوقاية الوطنية استراتيجيات" عمل ورشة
 ، األسرة شؤون يومين في مجلس لمدة

  .م28-29/08/2018

لمدة يوم في  "االيذاء من الحماية نظام الئحة تطوير" عمل ورشة

 االجتماعية ،  والتنمية العمل بوزارة االجتماعية للحماية العامة اإلدارة
 م05/09/2018

3 الخميس خالد روابي 02/08/2018 من-ايام6 لمدة ادارية دورات  

3 العمار عبدالعزيز عهود 02/08/2018 من-ايام6 لمدة ادارية دورات  

 

 

 

 

.الدورات التدريبية وورش العمل ملوظفات الجمعية ( : يوضح27جدول )  
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  :الاجتماعات. 6

  م2018( لعام سبتمبر -أغسطس -يوليو)الثالثخالل الربع  تالتي تم الاجتماعات إلادارات الرقم

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 اجتماعات

 التنفيذياملدير 

 .ولم يتم الاتفاق على أي تعاون معهم ماكسمس ، بشأن التعاون مع الجمعية، اجتماع املدير التنفيذي ألاستاذة خلود التميمي  حضور  -

  بشأن بحث أوجه التعاون ملراجعة وتطوير الائحة ودليل املوارد البشرية.،  غادة الزبيدي ألاستاذة/ إلادارية مع املستشارةاجتماع  املدير التنفيذي  -

  .التعاون ملراجعة وتطوير الائحة ودليل املوارد البشرية أوجهبحث  غانم العنزي ، بشأن  ستاذ/ألا  إلاداري  اجتماع  املدير التنفيذي مع املستشار  -

 .وتمثيل الجمعية قناة ألاخبارية لبرنامج الراصدالحضور املدير التنفيذي ، مقابلة في  -

 ، بشأن مراجعة الحسابات ومناقشة املالحظات.أبو دسوقي اجتماع املدير التنفيذي مع املدقق الداخلي ألاستاذ /منصور  -

 . رائدات حرفيات املقام في مركز الخليجالتنفيذي ،الحفل الختامي لبرنامج حضور املدير  -

 .بحث أوجه التعاون ملراجعة وتطوير الائحة ودليل املوارد البشرية  صيته العطيشان ،  ألاستاذة/ اجتماع  املدير التنفيذي مع املستشارة -

 شمل من وزارة العدل ، بشأن تفعيل املبادرة. اجتماع  املدير التنفيذي مع ألاستاذ/ صقر املطيري قائد مبادرة -

 "."POP UPملناقشة فعالية ،  اجتماع املدير التنفيذي مع ألاستاذة/ نوف الدغيثر  -

 اجتماع املدير التنفيذي مع  ألاستاذ/ هاني العنزي ، بشأن حفل تكريم إلاعالميين. -

 والرؤية " شمل" مع وزارة العدل.توقيع املدير التنفيذي لعقد مشروع تنفيذ الزيارة والحضانة  -

 ".POP UP،  ملناقشة فعالية" Luxury Eventsمن شركة  ألاستاذ/ عمرو  و  اجتماع املدير التنفيذي مع ألاستاذة/ نوف الدغيثر  -

 يها.اجتماع املدير التنفيذي مع ألاستاذة/ سارة الحربي من مكتب ألاحوال مقر الرياض ،لعرض مهام ألاستاذة/ شهد الخليفي عل -

 تكريم الاعالميين املقام في جمعية.حفل ، حضور املدير التنفيذي  -

 ( واللجان.7حضور املدير التنفيذي ، اجتماعات مجلس إلادارة ) -

 املادي لدعم برامج الجمعية. عم، بشأن مقابلة مسؤول الد Boeingحضور املدير التنفيذي ، اجتماع  -

عمل والتنمية الاجتماعية لتقييم الجمعية في مشروع الحوكمة حيث لم تحصل الجمعية على العالمة الكاملة بسبب معيار الشفافية ممثالت وزارة ال  اجتماع املدير التنفيذي مع -

  واملسائلة.

 

2 

 الشؤون ادارة

  املالية

 والادارية

 ( العمار عهود – باخريصة ايمان – الغماس ندى)  الاعالميين لتكريم الشاي حفل حضور  -

 ( القريني ريم – باخريصة ايمان) الثاني الربع مالحظات ملناقشة القانوني املراجع مع اجتماع -

 ( املطيري  اماني – باخريصة ايمان)   STC مندوب مع اجتماع -
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 (طالب ال ثريا – باخريصة ايمان – املطيري  اماني)  من املستودعات والنظام املحاسبي واملوارد البشرية لديهم املتاحه البرامج لعرض ميكروتيك شركة مع اجتماع -

 (الغماس ندى – طالب ال ثريا – باخريصة ايمان – املطيري  اماني)  من املستودعات والنظام املحاسبي واملوارد البشرية لديهم املتاحة البرامج لعرض املداد بحر  شركة مع اجتماع -

 

3 
إدارة الشؤون 

 القانونية

لداعمة الخليفي مع املدير التنفيذي الاجتماع املنعقد مع قائد مبادرة "شمل" ألاستاذ صقر القرني لالستفادة من خبراته في تقديم الاستشارات احضرت مدير الشؤون القانونية ألاستاذة شهد  -

 م.12/08/2018للجمعية بعد انتهاء فترة عمله بالوزارة, وذلك بتاريخ 
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إدارة  املساندة 

الاجتماعية        

والبرامج 

 التنموية

 . الصرف اعتمادات و  الحاالت ملناقشة م 2018 لعام التنموي  عون  صندوق  لجنة العضاء اجتماعين عقد -

 مقابلة املرشحات للشاغر الوظيفي / أخصائية اجتماعية .  الدهمش سارة/ التنموية البرامج و  إلاجتماعية املساندة إدارة مديرة حضور   -

 للتدريب بيدي مهنتي بمبادرة الجمعية مستفيدات ألحاق آلية املوس ى،ملناقشة بلسم الاستاذة قبل من م19/9/201 بتاريخ نضرة اكاديمية من  عردان آل أمجاد الاستاذة مع الاجتماع -

  م2019 عام خالل بالتدريب البدء يتم ان على الاتفاق وتم الحرفي

    سحر بن شريم لشرح آلية التحويل واستخدام املنفذ إلالكتروني  منسقة التسجيل والوثائق/ قبل منالاجتماع مع ألاستاذ / عبدالعزيز الحمد مدير مركز الاصالح ألاسري بحي الوادي  -

بمقر الشركة وبحضور آحدى املستفيدات من برنامج  27/9/2018ج يوم الخميس الدهمش بفريق عمل شركة بوين سارة/ التنموية البرامج و  إلاجتماعية املساندة إدارة اجتماع مديرة -

 م .2019( متدربة لعام  50التأهيل لسوق العمل واملدعوم من قبلهم لعرض مدى استفادتها من التدريب وحصولها على العمل ومناقشة امكانية تجديد الدعم لعدد ) 
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إدارة العالقات 

 العامة

 يوليو. 30واجتماع اخر بتاريخ  ،م2018يوليو  16تاريخ باملوشن جرافيك  ،بشأن مع شركة بصمة الاعالميةدارة العالقات العامة إمدير  اجتماع  -

 م.2018اغسطس  13واجتماع اخر بتاريخ  ،م2018يوليو  18تاريخ بمع شركة املحور الابداعي لتصميم هوية مودة  دارة العالقات العامة إمدير  اجتماع  -

 م.2018يوليو  22تاريخ   pop up مع املستشارة ناهد الاغا بخصوص فعاليةمدير إدارة العالقات العامة  ع جتماا -

  ج مستفيدات الجمعية والتصوير.تخر سيق حفل ، بشأن تنمع معهد الخليج  مدير إدارة العالقات العامة  اجتماع  -

 م.2018اغسطس  9جميل وتصفيف الشعر املدعوم من بنك الجزيرة بتاريخ الحفل الختامي لدورة فن التمدير إدارة العالقات العامة حضور  -

 م.2018سبتمبر  16الحفل الختامي لبرنامج شغف بمؤسسة امللك خالد تاريخ مدير إدارة العالقات العامة  حضور  -

كلين املسؤول  واملدير التنفيذي ألاستاذة خلود التميمي وألاستاذة ساره الدهمش واملستفيدة أشواق  مع شركة بوينغ ، لتعريف ألاستاذة مدير إدارة العالقات العامة  اجتماع  -

  .م2018سبتمبر  27تاريخ  ت من اجل دعم الجمعية،ريكا بالجمعية وبرامجها وخدمابالشركة بأم

 .م2018سبتمبر  16ريخ الحفل الختامي لبرنامج شغف بمؤسسة امللك خالد تا -

 الرد. انتظار  في زلنا وما بالهلل لتبرع دعم طلب خطاب إرفاق وتم ماركت هايبر  منسقة التسويق بالدانوب أ/ روابي  الخميس مع  اجتماع -
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  : التحديات وكيفية التعامل معها -7

   : إدارة الشؤون القانونية  1-7

 ، بالرغم من املتابعات املستمرة مع الوزارة.كاتب املمستقبل واجهت إدارة الشؤون القانونية تحدي في الرد على موظفات مكاتب املساندة الحقوقية بشأن  •

 .ارتفاع نسبة عدم الرض ى من مستفيدي بيت مودة •

 إدارة العالقات العامة : 2-7

 عف جانب تنمية املوارد املالية وجلب الرعايات.ض •

 

 : إلاستنتاجات والتوصيات-8

  : القانون إدارة  1-8

  بخصوص مستقبل مكاتب املساندة الحقوقية:

 مع معالي بعد أن حصلت بعض املستجدات التي دلت على احتمالية تغير موقف وزارة العدل تجاه استمرارية عمل مكاتب املساندة الحقوقية قامت سمو رئي -
ً
س مجلس الادارة بالتواصل هاتفيا

بتمسك الوزارة باستمرارية عمل املكاتب في املحاكم, كما تواصلت املشرفة العامة على نائب وزير العدل للحصول على جواب حاسم ونهائي من الوزارة بخصوص وضع املكاتب, وقد أفاد معاليه 

 يؤكد ذلك.  املكاتب النسائية بوزارة العدل مع سمو رئيس مجلس الادارة وأكدت تمسك الوزارة ببقاء املكاتب ووعدت بتزويد الجمعية بخطاب من الوزارة

تعمل إدارة الشؤون القانونية على الاجتماع بإدارة التشاركية بوزارة العدل لبحث إمكانية املشاركة عمل باملكاتب ملدة عام ميالدي جديد على أن الحصول على موافقة مجلس إلادارة بتمديد ال -

 ، والرفع إلمارات املناطق لطلب دعم.باستقطاب دعم املانحين ملكاتب املساندة لتخفيف العبء املالي عن الجمعية

 ملستفيدي بيت مودة وتحليل عناصر عدم الرض ى وإعداد تقرير مفصل يرفع ملجلس إلادارة. اعادة نماذج التقييم -

  : امةالعالقات العإدارة  2-8 -

 عداد تقرير بجميع إنجازات موظفة التسويق ورفعه للمدير التنفيذي.إ -
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 : نجازات مودة من واقع تقرير أبرز املنجزات الحقوقية والتنمويةا❖

 

 إلانجاز ومشاريع مودة الحقوقية والتنمويةأبرز برامج 

 تحصيل ساعات الحاضنة القانونية يجري  الحاضنة القانونية لألحوال الشخصية

  صندوق شور للمعونة القضائية

 خدمة( 99068) هـ1439-1436 بين ما الفترة خالل الحقوقية املساندة مكاتب من املقدمة الخدمات عدد وصلت مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم ألاحوال الشخصية

 .مستفيدة( 55615) لصالح حقوقية

  بيت مودة للزيارة ألاسرية

  خدمات الدعم الحقوقي

 .الثالث  ( مستفيد ومستفيدة خالل الربع 408تقديم الدعم املتنوع لعدد )  - صندوق عون لتمكين املرأة املطلقة ومن في حكمها وأبنائها

 .( مستفيدة وبناتهم خالل الربع 62تدريب وتأهيل )  -

 ( مستفيدة وبناتهم خالل الربع . 17توظيف )  -

( مستفيدات للتنفيذ في  10الحصول على دعم لبرنامج رائدات حرفيات من أوقاف املوس ى  لتدريب وتأهيل )  -

 .2018الربع الرابع من العام 

 

 

 

 

 

 

.مودة انجازات ( : يوضح28جدول )  
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 البرامج

 تم تغطية  البرامج التالية :   

 .دورة فن التجميل وتصفيف الشعر •

  .برنامج التأهيل ملا بعد الطالق •

   .برنامج شريكي حياتي لتأهيل حديثي الزواج •

  .إلاعالن عن بدء التقديم لبرنامج فن املكياج •

 .إلاعالن عن بدء دورة التجميل ودورة فن الطهي املنزلي •

 

 

 ألانشطة  التي تم تغطيتها 

 . "حرفيات رائدات" برنامج من الثامنة الدورة لتنفيذ مستفيدة 30 لتأهيل" بر" سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقيع تغريدة •

  الشخصية. ألاحوال مكاتب في الحقوقية للمساندة مودة مكاتب أثر  قياس تغريدة •

  الاجتماعي. الضمان مكتب في الضمان ملستفيدين املساندة الجهات برنامج في املشاركة تغطية تغريدة •

  إلاخبارية. قناة على الراصد برنامج في مودة لجمعية التنفيذي املدير  التميمي خلود ألاستاذة مقابلة تغطية تغريدة •

  الراصد. برنامج حساب طريق عن التعريفي مودة لفيديو  تغريد إعادة •

  الجزيرة. بنك من املدعوم"  الشعر  تصفيف ،دورة التجميل فن دورة" حرفيات رائدات برنامج اختتام تغطية •

  السعودية. املرأة دور  وتعزيز  دعم في نجاحاته على مضاوي  ألاميرة لصندوق  تهنئة تغريدة •

  برامجها. في للجمعية ومساندتهم دعمهم على الجزيرة لبنك شكر  تغريده •

  املبارك. الاضحى عيد إجازة تقديم  اعالن تغريده •

  املبارك. الاضحى عيد بحلول  تهنئة تغريده •

  العدل. وزارة احصائية حسب السعودية في الطالق نسب ارتفاع عن أسبوع في  mbc لحساب تغريد إعادة •

الجمعية في اإلعالم: -9  

 مواقع التواصل الاجتماعي: ❖
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  الجديد. للعام مدرسية حقيبة 100 بـ دعمه على لالستثمار  السعودي للبنك شكر  تغريدة •

  الجمعية. مستفيدات ألبناء مستلزماتها بكافة •

  مودة. لجمعية ونسبها الطالق أسباب عن احصائية إصداره بخصوص الطريس ي عايض ألاستاذ تغريدة على رد •

  الجديد. العام بحلول  تهنئة تغريدة •

  النسائية. املساندة مكاتب في املقدمة الخدمات عدد تبين احصائية العدل وزارة إصدار  بعد مودة جهود تدعم تغريدة إعداد •

  السعودي. الوطني باليوم تهنئة تغريدة •

  واحد. ليوم السعودي الوطني اليوم اجازة بتمديد اعالن تغريدة •

  ميديا. السوشال مؤثرين و  لإلعالمين الشاي حفل إقامة بمناسبة تغريدة إعداد •

  الجمعية. بمقر  املقام الشاي حفل تغطية -

  مساعد. بنت سارة ألاميرة  امللكي السمو  صاحبة كلمة تغطية -

  القانونية. الشؤون إدارة مدير  الخليفي شهد ألاستاذة كلمة تغطية -

  ميديا. السوشال ومؤثرين إلاعالميين تكريم لحظة تغطية -

  مودة. من وتكريمه تشريفه بعد القاض ي حمد ألاستاذ كلمة تغطية -

  وتكريمه. الحفل تشريفه بعد املحيميد أحمد ألاستاذ كلمة تغطية -

  وتكريمه. الحفل تشريفه بعد املالكي فايز  ألاستاذ كلمة تغطية -

  بمودة. وإشادتها التميمي نادية الدكتورة القديرة إلاعالمية كلمة تغطية -

  بمودة. وإشادته الشهري  محمد إلاعالمي ألاستاذ كلمة تغطية -

  الشاي. لحفل تقديمة بعد العنزي  هاني ألاستاذ كلمة تغطية -

  تشات. السناب على الحفل أحداث كافة تغطية -

  الثانية. مرحلتة في الطالق بعد ملا التأهيل برنامج اختتام تغريدة •

  إلاعالميين. لدعم الجمعية مبادرة عن تويتر  حساب على مودة جمعية عضو  الزهراني موض ي الدكتورة مقالة نشر  •

 ."يدعمه إعالم بدون  يستمر  أن يمكن ال  التطوعي العمل"  سارة ألاميرة كلمة عن الرياض جريدة في الحيدر  محمد القدير  الصحفي مقالة  نشر  •
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   .تغريدة 220 تويتر

 .بوست 194 انستقرام

 .متابع642زيادة عدد املتابعين  عدد املتابعين تويتر

 .متابع 80زيادة عدد املتابعين  عدد املتابعين انستقرام
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: 
 
 مودة إعالميا

 مودة في إلاذاعة :

 .وحديثها عن جمعية مودة وأبرز الخدمات التي تقدمها الراصد في برنامج  قناة إلاخباريةاملدير التنفيذي لجمعية مودة بالـأستاذة خلود التميمي  لقاء  •

https://a.top4top.net/m_908pqfcy1.mp3   

 مودة في الصحف  :

 صحيفة الجزيرة. -للحرفيات دورات ينفذ سابك موظفي «بر» صندوق  مودة جمعية مع بالتعاون  •
jazirah.com/2018/20180719/ln12.htm-http://www.al  

 صحيفة برق إلالكترونية.-”سابك“ موظفي وصندوق  الخيرية ”مودة“ بين اتفاقية •
org.sa/342497-http://barq  

 صحيفة صدى إلالكترونية. -“ بر ”  سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •
https://www.slaati.com/2018/07/17/p1138311.html      

 .صحيفة صدى إلالكترونية -الخيرية مودة جمعية مبادرات إحدى”  الزواج حديثي لتأهيل.. حياتي شريكي”  برنامج •

https://www.slaati.com/2018/07/02/p1125254.html  

 خبار.صحيفة ألا -الخيرية مودة جمعية مبادرات إحدى”  الزواج حديثي لتأهيل.. حياتي شريكي”  برنامج •
 http://www.a5bar.org/?p=86584 

 صحيفة التحلية. -الخيرية مودة جمعية مبادرات إحدى”  الزواج حديثي لتأهيل.. حياتي شريكي”  برنامج •
http://freeswcc.com/ar/archives/158483 

 

 

 

 

https://a.top4top.net/m_908pqfcy1.mp3
http://www.al-jazirah.com/2018/20180719/ln12.htm
http://barq-org.sa/342497
https://www.slaati.com/2018/07/02/p1125254.html
http://www.a5bar.org/?p=86584
http://freeswcc.com/ar/archives/158483
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 صحيفة أضواء املستقبل-مودة ملستفيدات تأهيليا برنامجا يرعى الجزيرة بنك •

/almstqbl.com/index.php?page=view_news&Id=23570   

 صحيفة صدى إلالكترونية –مودة  ملستفيدات تأهيليا برنامجا يرعى الجزيرة بنك •

 https://www.slaati.com/2018/07/01/p1124385.html 

 صحيفة نبض العرب -مودة ملستفيدات تأهيليا برنامجا يرعى الجزيرة بنك •

http://nbdalarab.com/101253/#.Wzibts0SI4Q.twitter  

 أخباريه الوطن-بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

http://www.newsalwatan.com/109187680.html  

 صحيفة أركان-بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

news.com/?p=73717-http://www.arkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slaati.com/2018/07/01/p1124385.html
http://nbdalarab.com/101253/#.Wzibts0SI4Q.twitter
http://www.newsalwatan.com/109187680.html
http://www.arkan-news.com/?p=73717
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 وكالة ألانباء السعودية واس -سيدة 30 لتأهيل"  بر "  سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع" موّدة" •

https://www.spa.gov.sa/1786028  

 صحيفة صوت املواطن-بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

almwaten.org/new/s/7156-http://sot 

 صحيفة الراوي نيوز  -بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

http://alrawinews.org/78012/  

 صحيفة الكسر إلالكترونية-بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

http://www.alkssr.com/portal/185728/  

 صحيفة برق إلالكترونية-بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

org.sa/342497-http://barq  

 صحيفة هام إلاخبارية-بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

24.com/new/s/142657-http://www.ham  

 صحيفة ألاخبار إلالكترونية -بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

 http://www.a5bar.org/?p=88120 

 صحيفة عين الوطن -بر سابك موظفي صندوق  مع تعاون  اتفاقية توقع الخيرية مودة جمعية •

https://www.ienalwatan.com/112466/  

 وكالة ألانباء السعودية واس -مستفيدة 30 لـ" حرفيات رائدات" مشروعها تواصل" موّدة" •

 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1788323 

 العرب اليوم -مستفيدة 30 لـ" حرفيات رائدات" مشروعها تواصل" موّدة" •

http://cutt.us/GHyZv  

 سعورس -مستفيدة 30 لـ" حرفيات رائدات" مشروعها تواصل" موّدة" •

https://www.sauress.com/spa/1788323  

 صحافتي -مستفيدة 30 لـ" حرفيات رائدات" مشروعها تواصل" موّدة" •

http://sahafaty.net/news10992759.htm  

 لوما نيوز -مستفيدة 30 لـ" حرفيات رائدات" مشروعها تواصل" موّدة" •

https://lomazoma.com/saudi/608246.html  

https://www.spa.gov.sa/1786028
http://sot-almwaten.org/new/s/7156
http://alrawinews.org/78012/
http://alrawinews.org/78012/
http://alrawinews.org/78012/
http://www.alkssr.com/portal/185728/
http://www.alkssr.com/portal/185728/
http://www.alkssr.com/portal/185728/
http://barq-org.sa/342497
http://www.ham-24.com/new/s/142657
http://www.a5bar.org/?p=88120
https://www.ienalwatan.com/112466/
https://www.ienalwatan.com/112466/
https://www.ienalwatan.com/112466/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1788323
http://cutt.us/GHyZv
https://www.sauress.com/spa/1788323
http://sahafaty.net/news10992759.htm
https://lomazoma.com/saudi/608246.html
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 صحيفة صدى إلالكترونية -الشعر وتصفيف التجميل برنامج تختتم”  مودة”  جمعية •

https://www.slaati.com/2018/08/15/p1162931.html  

 صحيفة ألاخبار إلالكترونية -الشعر وتصفيف جميلالت برنامج تختتم”  مودة”  جمعية •

http://www.a5bar.org/?p=91099  

 صحيفة سبق إلالكترونية -عام خالل خدمة ألف 47 قدمت النسائية املساندة مكاتب": العدل" •

https://sabq.org/PTjXdN  

 صحيفة سبق إلالكترونية -النفس ي الدعم جلسات من ثانية مرحلة تبدأ" الطالق" من للحد جمعية •

https://sabq.org/R4wX8j  

 صحيفة الرياض -الطالق آثار  لتجاوز  امرأة 80 تؤهل «مودة» •

http://www.alriyadh.com/1706994  

 صحيفة صدى إلالكترونية -ميديا السوشال ومشاهير  إلاعالميين لتكريم شاي حفل إقامة تعتزم”  مودة”  •

https://www.slaati.com/2018/09/24/p1194930.html#.W6jcD8Wjplo.twitter  

 صحيفة مباشر نيوز إلالكترونية -ميديا السوشال ومشاهير  إلاعالميين لتكريم شاي حفل إقامة تعتزم”  مودة”  •

http://cutt.us/EQMnw  

 صحيفة الرياض -إعالم بدون  يستمر  أن يمكن ال  التطوعي العمل: مساعد بنت سارة •

http://www.alriyadh.com/1707767  

 الجزيرةصحيفة  -(إلاعالمي والدعم) مودة جمعية •

jazirah.com/2018/20180929/ar1.htm-http://www.al  

 

 

 

 

 

 

https://www.slaati.com/2018/08/15/p1162931.html
http://www.a5bar.org/?p=91099
https://sabq.org/PTjXdN
https://sabq.org/R4wX8j
http://www.alriyadh.com/1706994
https://www.slaati.com/2018/09/24/p1194930.html#.W6jcD8Wjplo.twitter
http://cutt.us/EQMnw
http://www.alriyadh.com/1707767
http://www.al-jazirah.com/2018/20180929/ar1.htm
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 صحيفة الجوف آلان -ميديا السوشال ومشاهير  إلاعالميين تكرم سارة ألاميرة •

http://aljoufnow.com/n/s/30658  

 خبر نيوز -ميديا السوشال ومشاهير  إلاعالميين تكرم سارة ألاميرة •

news.net/292256.html-http://khabar  

 ةإلالكترونيصحيفة صدى  -وآثاره الطالق من للحد ألاهلية”  مودة”  جمعية إنجازات بأبرز  تقرير  •

https://www.slaati.com/2018/09/25/p1195891.html  

 وكالة ألانباء السعودية واس -الطالق بعد ملا التأهيلي برنامجها تختتم" موّدة" جمعية •

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1820826  

 بلد نيوز  -الطالق بعد ملا التأهيلي برنامجها تختتم" موّدة" جمعية •

1023478.html-news.com/Ksa/article-https://www.bald  

 بلد نيوز  -وآثاره الطالق من للحد الخيرية مودة جمعية •

928480.html-news.com/Ksa/article-https://www.bald  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aljoufnow.com/n/s/30658
http://khabar-news.net/292256.html
https://www.slaati.com/2018/09/25/p1195891.html
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1820826
https://www.bald-news.com/Ksa/article-1023478.html
https://www.bald-news.com/Ksa/article-928480.html
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 قصص )إن وجدت( :  -10

 :  إدارة املساندة الاجتماعية والبرامج التنموية 1-10

 :   مقتطفات من قصص نجاح بخط آحدى املستفيدات من برنامج التأهيل لسوق العمل وقد حصلت على عمل -

 اللغة في الاساسيات تعلمت..  أصبحت   ... الوقت إدارة ومهارات العمل قانون  عن معلومات لدي وليس.. آلالي الحاسب ومهارات الانجليزية اللغة اساسيات في نقص لدي..  كنت  ( 

 ( .. جديدة مهارات واكتسبت العمل وقانون  الوقت إدارة وتعلمت ألالي الحاسب واتقنت

 : الشعر وتصفيف التجميل فن لبرنامج املستفيدات بخط نجاح قصص من مقتطفات -

حدث التي وهي بها اعلم اكن لم املعلومات وبعض الهوائي الاستشوار  و  بالتساريح جدا فاشلة..  كنت ) 
ُ
  معلومات تعلمت..  أصبحت  ...  العمل في فرص ت

ً
 تعلمت..  وقيمة مهمة جدا

  صعبة اعتبرها كنت التي املختلفة الشعر  تساريح طرق 
ً
  فشكرا..  جدا

ً
 .. ( حسناتكم موازين في هللا جعله..  ش ي بأي معنا تقصرو  لم..  لكم جزيال

 ستفيدات لبرنامج التأهيل ملا بعد الطالق :املمقتطفات من قصص نجاح بخط  -

 ش يء ..مضغوطة واعد الايام وأمررها نفس الايام املاضية .. الدنيا سودة بعيني كنت ..)  
ً
 .. ما أتحمل نفسيا

ً
 وايضا قدرت  80تغيرت ..  أصبحت...      متهورة نفسيا

ً
 وجسديا

ً
% نفسيا

 أدير حياتي وتحمل قراراتي ووضع أهداف واحققها .. قادرة اتعامل مع أي ظروف تواجنهي نفسيا ..(.أغير فكري وقادرة 

   ....  كنت ..) 
ً
 أكثر عقالنية .. وأن شاء هللا اقدر اعدل نفس ي (. أصبحتأحس بغضب وتوتر وزايدة على نفس ي الظغط وملزمة نفس ي وعيالي بأشياء اكتشفت انها عادية جدا

 ال ادرك احتياجاتي    .... مت كنت ..) 
ً
 واعية لنفس ي والوالدي واحتياجاتي و حقوقي (. أصبحتعبة نفسيا
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 إدارة القانون: 2-10

 .مودة بيت بعمل املحاكم املختصة زيادة تأييد وثقة على يدل مما معاملة 1000 مودة لبيت املحالة املعامالت عدد تجاوز  -

 

 : م2018لعام  لجميع إلادارات ربع القادملالعمل ل خطط -11
  إدارة الشؤون القانونية : خطة عمل  11 -1

 الدكتور  بإعداده قام والذي بينة ملشروع النفس ي الطبي الجزء وتطوير  مراجعة من النفس ي املستشار  ينتهي أن بعد لها التنفيذي وامللخص بينة لدراسة النهائية الصيغة وضع من الانتهاء -

 .الخضيري  ابراهيم

 .املقبل العام بداية في التاسعة الدورة إطالق بتحضيرات والبدء, القانونية الحاضنة برنامج من الثامنة الدورة لخريجات التطبيقي البرنامج تنفيذ إكمال -

 .والرؤية والزيارة الحضانة أحكام لتنفيذ بالخرج ،( ج)و, بالرياض( ب)و( أ) شمل مراكز  بافتتاح املتعلقة العدل وزارة خطة تنفيذ -

 .  الباحة بمحكمة الحقوقية املساندة مكتب الفتتاح التحضير  -

 م. 2019 لعام القانونية الشؤون إدارة وموازنة خطة إعداد -

 

 :املساندة الاجتماعية و البرامج التنموية إدارة خطة عمل   11 -2

 ( . 10)  لعدد الحاالت ودراسة قبول  •

 . الثامن و  السابع عون  لجنة اجتماع عقد •

 . الايجارات مساعدات صرف استكمال •

 . الزواج على واملقبالت املقبلين تأهيل برنامج تنفيذ متابعة •

 .الزواج حديثي لتأهيل حياتي شريكي برنامج تنفيذ متابعة •

 .3 الطالق بعد ملا التأهيل برنامج تنفيذ •

  ( .بر صندوق )  سابك شركة من املدعوم حرفيات رائدات برنامج تنفيذ •

 .اشهر 3 ملدة التوظيف بعد ما املتابعة+   البرامج خريجات توظيف في املساهمة •
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 .م 2019 لعام التنموية والبرامج الاجتماعية املساندة إدارة وموازنة خطة إعداد •

 

 

 إدارة العالقات العامة : خطة عمل  3-11

 القادم. نوفمبر  شهر  في اقامتها واملتوقع ،  pop upلفعالية ودعم رعاية لطلب خطابات عدادإ على العمل •

  القادم. ديسمبر  شهر  في إقامته واملتوقع الخيري  الفني مودة معرض لفعالية ودعم رعاية لطلب خطابات عدادإ على العمل •

  الاجتماعي. التواصل وسائل محتوى  عدادإ •

 للموظفات. عمل غداء قامةإ •

 الرابع. بالربع املتعلقة الصحفية ألاخبار  عدادإ •

 . الجمعية وبرامج الهلل بباقي التبرع لبرنامج التسويق متابعة •

 . الراجحي واوقاف املوس ى اوقاف بمنحة التسجيل •

 لبرامج الجمعية واستقطاب الرعاة والداعمين. التسويق متابعة •

 م. 2019 ولجنة تنمية املوارد املالية لعام العالقات العامة واللجنة إلاعالمية إدارة خطة وموازنة إعداد •

 

  :واملالية إلادارية خطة عمل الشؤون4-11

 . الاشتراك بخدمة الاون الين  في البنك السعودي لالستثمار •

 .اصدار الشيكات حسب الاحتياج •

 .جلب عروض اسعار للمشتريات والدورات حسب الاحتياج •

 . صيانة الاجهزة واملبنى بشكل دوري او طارئ حسب الحاجة •

 . املستودعالاستالم والصرف من  •

  .صرف النثرية ومتابعة نماذج الطلبات ومراجعة الفواتير واعداد جدول تفصيلي بذلك •

 .توفير طلبات الاقسام الاخرى  •
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  .اعداد سندات القبض والصرف والقيود اليومية والتسويات البنكية الشهرية •

 .ايداع الشيكات والنقدية في البنوك •

 .اعداد الرواتب الشهرية وتوزيعها •

  .فواتير التأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية املوارد البشرية الشهري اعدا  •

  .جلب عروض اسعار للدورات التدريبية وتنفيذها  حسب الاحتياج التدريبي لكل ادارة •

 (.متابعة التأمين الطبي )حذف واضافة •

 .متابعة نظام طاقات  وتمهير •

  .تحديث قاعدة بيانات املوظفات بشكل دوري •

 م. 2019 لعام الشؤون املالية وإلادارية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق املالي إدارة وموازنة خطة إعداد •
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 م:2018لعام  الثالثخالل الربع  لإلدارةتقارير إنجازات ألانشطة .12
 : مجتمع واعي بأسباب الطالق وكيفية الحد منه ومن آثاره السلبية .1النتيجة 

 املسؤول إلاداءمؤشر  املهام  الرئيسية الرقم
فترة الزمنية 

4،5،6 

 الوضع الحالي

 نتائج إلاداء
 تم :شباب وشابات واعي بواجبات وحقوق الزوجية ألاسرية.1-1

تحت 

 التنفيذ
جل

ٌ
 أ

1 

تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج 

املدعوم من وزارة العمل والتنمية 

 الاجتماعية

 دورة للنساء  20تنفيذ

 دورة للرجال15
            سارة+ بلسمأ.

استئناف البدء فيه في الربع الرابع من السنه والربع الاول من عام  وسيتملم يتم ، 

 م. 2019

2 

إعداد حقائب برنامج تأهيل املقبلين 

 واملقبالت على الزواج.

ومخرج التوعوي بالحقوق والواجبات 

 الزوجية.

 نسخة عقد املركز املنفذ.

 نسخ الحقائب التدريبية.

 .نسخة الكتيب التوعوي املعتمد

 

 أ.سارة+ بلسم

      

 العامة إلادارة عام مدير  -الجنفاوي جاري العمل على إعداد الحقيبة مع الاستاذ شاهر 

 الوزارة. في الحقائب بإعداد اللجنة الخاصة عمل ملتابعة التنموية والبرامج للمراكز 

        تحقيقه.: مجتمع يدرك أهمية الاستقرار ألاسري وآلية 2-1

1 

برنامج تأهيل حديثي الزواج إعداد 

وتصميم الحقائب التدريبية )شريكي 

 حياتي(

 (متدرب 50تدريب عدد )

 إعداد حقائب التدريبية
             سارة+ بلسمأ.

تأجيل شريكي حياتي بترحيل أنشطة الربع الثالث من املشروع  الى الربع  لم يتم، بسبب

 م.2018لعام  الرابع

       أ.سارة +أ.سمية  ( جوامع5تنفيذ الخطبة في ) مشروع الخطبة التوعوية 2

 

 

 

 

 تم تنفيذ الخطبة في ثالث جوامع، تبقى جامعين.

 

 

 

 

        .ألاسرية القضايا ملعالجة خدمات وجود:3-1
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1 

  والزوجية الاسرية الاستشارات وحدة تجهيز 

 التعاون مع مراكز متخصصة ومستشارين

لتقديم خدمة الاستشارات الاسرية  

 والنفسية

 (2نسخ من اتفاقية التعاون لعدد )

 أ.سارة +أ.سمية 

 ..لم يتم توقيع اتفاقية ثانية            

2 

تجهيز وحدة الاستشارات الاسرية والزوجية  

 التعاون مع مستشارين ومستشارات -

لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية 

 ملستفيدي الجمعية

بيان بعدد املستفيدين من الخدمات 

ونوعها+ تقرير انجاز الوحدة املتنقلة ونوع 

الاستشارات املقدمة + تنفيذ الوحدة 

 املتنقلة في جهتين

 املختصة.استشاره وتحويلها للمراكز  29بلغ عدد  الاستشارات الهاتفية             

3 

 تجهيز وحدة الاستشارات الاسرية والزوجية  

عمل وحدة متنقلة لتقديم الاستشارات 

 الاجتماعية والقانونية

تقرير ابراز انجاز للوحدة املتنقلة ونوع 

 الاستشارات املقدمة.

 تنفيذ الوحدة املتنقلة في جهتين.

       أ.سارة +أ.سمية
الاسرية في مكتب نادي امللك سلمان للربع الرابع من تم تمديد فترة وحدة الاستشارات 

 .السنة

 : قوانين تنظيم العالقات ألاسرية بضمان حقوق الافراد. 2النتيجة 

 املسؤول مؤشر إلاداء املهام  الرئيسية الرقم
فترة الزمنية 

4،5،6 

 الوضع الحالي

 .وعدل بفاعلية ألاسرية القضايا ملعالجة وأن وتشريعات قوانين: 2-1 نتائج إلاداء
 تم

تحت 

 التنفيذ
 اجل

دراسة مشروع بينة  -رفع مشروع بينة 1

لالستعالم عن املقبلين للزواج)لوزارة 

 الصحة ، لوزارة العدل(

لوزير  -وثيقة الدراسة لوزير الصحة 

 العدل

 أ.شهد

      
 .يتم اعتماد الدراسة بشكل نهائي حتى ألانلم  

 

2  

تصور إجرائي ينظم إعداد دراسة تقترح 

 السجون النسائية ودور الضيافة

هل تم البدء في الدراسة+ ومدى تجاوب 

الجهات املشرفة على السجون +نسخة 

من عقود الباحثين عن العمل+ خطة 

 تنفيذ الدراسة +نسخة من الدراسة.

 

 شهدأز 
 (.7لم يتم ال لغاء النشاط بقرار من مجلس الادارة رقم ) تم الغاء   

3  

تطوير خدمات مكاتب املساندة وتعزيز 

 قدرات العامالت

( زيارة تبادلية كحد أدنى بين 5تنفيذ )

املكاتب + تقارير نتائج التقييم ومدى رضا 

املراجعات من الخدمات التي يوفرها 

 .املكتب

 شهد +فريده

 لم يتم   
املساندة لم يتم في الربع الثالث ، بسبب صدور قرار من مجلس إلادارة بشأن مكاتب 

 العمل ملدة سنة، وعلية سيتم استئناف العمل على هذا البند.
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4 

 

تنفيذ الدورة الثامنة من برنامج الحاضنة 

القانونية بالشراكة مع الجامعة العربية 

 املفتوحة وبدعم أجفند

مستشارة قانونية مؤهلة +   30تخريج 

ساعة كحد أدنى من  3000تحصيل 

وألاعمال الاستشارات القانونية 

الحقوقية+ نتائج تقييم املدربين وتقييم 

املتدربات + بيان بالساعات الحقوقية 

 التي تم تحصيلها بعد التخرج.

 

أ.فريدة +أ. 

 جمانة
      

 م ا، لتحصيل الساعات املطلوبة.2018نوفمبر  9تبقى خمسة أسابيع أي في تاريخ   

 

تطوير محتوى البرنامج التدريبي للحضانة  5

 القانونية

اعتماد الحقائب التدريبية املطورة 

 للبرنامج

أ.فريدة +أ. 

 جمانة
      

مدربي الدورة التاسعة بالدليل  وتزويدتم تطوير الدليل التدريبي )ألاهداف واملحاور(   

 املطور لتطوير الحقيبة الحالية .

 

6 

 

تطوير خدمات بيت مودة للزيارة ألاسرية 

 العدل+تفعيل مبادرة وزارة 

.   

عدد الاجتماعات وورش العمل املنفذة مع 

 الشركة + توقيع العقد مع الوزارة.

 

       أ.شهد +أ.تهاني

 

تم توقيع العقد واستالم النسخة الخاصة بالجمعية + تصميم الحقائب فقد تم إعداد 

دليل تدريبي واعتماده من قبل الوزارة, البدء بإعداد الحقائب خالل الثالثة أشهر الاولى 

 بحسب الخطة املعتمدة من الوزارة.من تاريخ توقيع العقد 

7 

 إقامة حفل تدشين بيت مودة

خطابات الدعوة + مدى تأييد ممثلي 

الجهات اللذين حضروا الحفل على 

ملستوى أداء بيت مودة + خبر صحفي 

 عن الحفل 

أ.شهد +أ. نورة 

 م.2018تم تنفيذ في الربع الثاني لعام       السريع

 : العيش الكريم للمرأة املطلقة ومن في حكمها وأبنائها.3النتيجة 

 املسؤول مؤشر إلاداء املهام  الرئيسية الرقم
فترة الزمنية 

4،5،6 

 الوضع الحالي

تحت  تم :نساء مطلقات يثقن بنفسهن وقدراتهن.3-1 نتائج إلاداء

 التنفيذ

 اجل

تسجيل دراسة حالة املستفيدة ، عدد  قبول ودراسة الحاالت املتقدمة للجمعية 1

مستفيدة جديدة،  وإعداد خطة  100

وتحديث قاعدة تنموية للمسجالت الجدد 

 البيانات نتائج البحث

 أ. سحر

      

      32تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة : -

                 7تحديث شريحة بيانات مواطنة  :   -

                          20متابعة ودراسة الحاالت :  -

أ.سارة +    أ.  تنفيذ البرنامج 2برنامج التأهيل ملا بعد الطالق 2

       +أ.عبيربلسم 
مستفيدة + التقرير النهائي +قصص النجاح+ تقييم مدى رضا  20تم تدريب العدد 

 املستفيدات للدورة. 

3  

برامج مودة  +  )دورة مهارات التواصل 

 والحوار والانصات +دورة فن الاتكيت(.

سجل الحضور وتقييم الدورات املقدمة 

 قصص النجاح.

 

 أ.سارة

 
      

متدربة في دورة مهارات التواصل والحوار والانصات  مقر  11املتدربات عدد 

متدربة في دورة فن الاتكيت مقر الجمعية +  15الجمعية +   عدد املتدربات 

   .استمارات تقييم املستفيدات لدورة في الربع الثاني تم
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تنفيذ الجلسات الارشاد الفردي 

 الاجتماعية و النفسية في مقر الجمعية

 

 لم يتم 

دم وجود طلبات خالل الفترة على جلسات الارشاد الفردية وإكتفاء أغلب لع

 10الحاالت املتقدمة لهذا العام بجلسات التأهيل ملا بعد الطالق والبالغ عددها 

 . مطلقة 39جلسات لكل برنامج وعدد املستفيدات منها حتى الان 

تنفيذ اجتماعات اعضاء لجنة عون  4

لتقديم املساعدات املتنوعة التنموية 

 للمستفيدات

 أ.سارة نسخ املحاضر املعتمدة

      
 حاالت. 4( عدد 5اعتماد اللجنة رقم)

 حاالت .. 6( عدد 6اعتماد اللجنة رقم)

توسيع دائرة الشراكات مع الجمعيات و  5

 الجامعات و الجهات املختصة

عدد الاتفاقيات املوقعة + عدد الحاالت 

 املحولة

 + أ.ود أ.سمية

      

 مستفيدة، ملركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية : 29عدد الحاالت املحولة 

 استشارة زوجية. 24

 استشارات اسرية. 5

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

1 
 برنامج التأهيل لسوق العمل 

شهور                     4مستفيدة ملدة  25تدريب  

 التقرير الفني واملالي + قصص النحاج
 أ.عبير +أ.سارة

 م2018تم تنفيذ البرنامج في الربع الثاني لعام     6 5 4

برنامج التدريب الحرفي للمستفيدات دورة  2

  )فن التجميل + دورة تصفيف الشعر(

+قصص تنفيذ البرنامج +سجل الحضور 

 النجاح

 أ.بلسم +أ.سارة

 (مستفيدة   + تقرير نهائي للبرنامج. 30تم تدريب العدد )      

املساعدة في توظيف املستفيدات من  3

 خالل الشركات

 أ.بلسم +أ.سارة توقيع اتفاقيات لتوظيف املستفيدات

      

 مستفيدة.   17عدد عقود املستفيدات الالتي تم توظيفهن: -

 مستفيدة. 9من الاسر املنتجة : عدد املستفيدات  -

 توقيع عقد مع شركة ألفا لخدمات التشغيل املحدودة لتوفير فرص عمل. -

 وكفاءه عالية من أجل تحقيق أهدافها ومن خالل قيادة الجمعية بشفافية ومسؤولية. الجمعية بفاعليةتعمل : أن 4النتيجة 

 املسؤول مؤشر إلاداء املهام  الرئيسية الرقم
الزمنية فترة 

4،5،6 

 الوضع الحالي

تحت  تم : إطار حوكمة ضابط وشفاف اساسه املعرفة في إتخاذ القرار.4-1 نتائج إلاداء

 التنفيذ

 اجل

+   .تأ.خلود  الحصول على الشهادة التنسيق للحصول على شهادة ألايزو  1

       أ.أفنان

)ملنسقة  املرجعيينحصول على صفة مدقق / كبير وال IRCAمنظمة  صدور الشهادة من

 .املتابعة والتقييم والجودة(

 .اعتماد الادله للتقدم والحصول على شهادة آلايزو بانتظار 

+أ.  .تأ.خلود  للحصول على جائزة لدعم الجمعية املشاركة في جائزة ألامير محمد بن فهد 2

       أفنان
استمارة الجائزة من قبل الانتهاء من  تعبئة استمارة الجائزة + وتمت مراجعة تم 

 املستشار سلطان الجبير +متبقي رفع استمارة التقديم للجهة خالل شهر أكتوبر.

 أ.فنان+ أ.إيمان للحصول على جائزة لدعم الجمعية املشاركة في جائزة امللك خالد 3
 .للجائزة على ،للحصول  الجمعية تأهيل يتم لم    6 5 4
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4  
ً
+ أ. . ت أ.خلود الحصول على الصفة متابعة تسجيل الجمعية عامليا

 لم يتم الحصول على الصفة الاستشارية حتى الان       أفنان

اعتماد الدليل من مركز التنمية  اعتماد دليل املجلس 5

 الاجتماعية

 .تأ.خلود 

 لم يتم التطوير، بسبب التعديل على ألادلة املالية واملوارد البشرية.      

 أ.خلود .ت اعتماد الخطة من مجلس إلادارة اعتماد خطة املجلس 6
 تم اعتماد خطة املجلس من مجلس إلادارة. في الربع الثاني    6 5 4

 :نظام إداري ومالي واضح وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية.4-
       

اجتماعات للجنة التدقيق املالي /  6تنفيذ  الضبط املالي في الجمعية 1

 محاضر اجتماع 6عدد 

 إيمانأ. 

 م8/10/2018تأجيل موعد الاجتماع  إلى تاريخ ل لم يتم،      

مراجعة وتطوير اللوائح وألادلة إلاجرائية  2

 املالية وإلادارية

مراجعة وتطوير اللوائح وألادلة إلاجرائية 

 املالية وإلادارية.

أ.خلود التميمي 

       +أ.إيمان
 اعتماده من املجلس.الانتهاء من الدليل املالي وإلاداري تبقى تم 

 لم يتم اعتماد عروض دليل املوارد البشرية.

 

3 

 

 ايجاد سياسة إلدارة الاستثمار

اجتماعات لجنة الاستثمار وتنمية  8تنفيذ 

 محاضر اجتماع. 8املوارد املالية / عدد 

 أ.إيمان + أ.ندى

 م,2018/10/8لتأجيل موعد الاجتماع  إلى تاريخ يتم، لم       

تطوير كفاءات املوظفات والحصول على  املوظفاتتدريب  4

 الشهادة

 أ.ندى

      
من الدورات خالل شهر أغسطس )دورة  4موظفات ، لعدد   7تم تدريب عدد 

 ايام(.6دورات ادارية ملدة  3السكرتارية وادارة املكاتب +

 

5 

 

 التعاون مع الجامعات واملعاهد والكليات

الجامعات نسخة من الخطاب الوارد من 

كشف بأسماء  +واملعاهد والكليات

 املتدربات عن كل فصل دراس ي

 أ.ندى

      

التعاون مع جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن واملوافقة على تدريب  طالبة من قسم 

إدارة القانون+ جامعة امللك سعود )قسم الدراسات إلاجتماعية(  واملوافقة على تدريب 

( طالبات 4الامام محمد بن سعود الاسالمية املوافقة على تدريب)( طالبات + جامعة 4)

 قسم ادراة الخدمة إلاجتماعية .

 

 

 

 
 .الجمعية برامج استدامة ضمان. ج
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 السعودي املجتمع في الجمعية دور  انتشار : 4.3

الزمنية  فترة املسؤول إلاداء مؤشر  الرئيسية  املهام الرقم

4،5،6 

 إلاداء نتائج الحالي الوضع

 اجل التنفيذ تحت تم

 بوزارة الالكترونية البوابة عبر  التطوع تفعيل 1

 تكاتف جمعية مع الاجتماعية والتنمية العمل

 الجمعية في املتطوعين من املسجلين عدد

 الجمعية رض ى مدى+ املتطوعين التزام نسبة+

 .واملتطوعات املتطوعين عمل اداء عن

. أ+  نورة.أ

 خلود

       

 ساعة 1011 التطوعية ساعاتهم عدد وبلغ ، متطوعة 25 عدد الربع هذا خالل تطوع تم

 .تطوعية

 على إلطالعهم الجمعية أعضاء مع التواصل 2

 املستجدات.

 املنتسبين عدد+ الفاعلين الجمعية اعضاء عدد

 التقرير الربعي. ارسال+  الجدد للجمعية

. أ+  نورة.أ

 خلود

 أعضاء. 3 الجدد املنتسبين ألاعضاء عدد ، عضو  213 ألاعضاء عدد      

 والرعاة الاعضاء بيانات قاعدة وتحديث تطوير  3

 والصحفيين واملتطوعين واملتبرعين

 معدل-   الداعمين نوعية لتحديد واضح نظام

 الشركات من الدعم

. أ+  نورة.أ

 خلود

اللجنة إلاعالمية وتم تطبيقه على تم إعداد قائمة مزايا الرعاة والداعمين واعتمادها من       

ملفات طلب الدعم ، وسيتم العمل على تطبيقها على جميع الداعمين السابقين ليتم 

 إعادة ترتيبهم في املوقع الالكتروني
   

 

 

4 

 

 

 إلاعالم مع التعامل تفعيل

 

 

 . إلاعالمية للجنة اجتماعات 8 عدد تنفيذ

بالسنة  8 لـ وإلاذاعي التلفزيوني للظهور  عدد زيادة

 إلاعالم . وسائل لجميع بيانات قاعدة تحديث+

 

 

. أ+  نورة.أ

 خلود

 م,2018/10/8لم يتم، لتأجيل موعد الاجتماع  إلى تاريخ       

 ظهور +  وانشطتها الجمعية لبرامج والالكترونية الورقية لصحف خبر  40 عدد نشر  تم   

 مايو  20 املوافق الخميس يوم إلاخبارية للقناة  الراصد برنامج  التميمي خلود:  ألاستاذة

 . م2018

 اللجنة لعضوات تدريبية دورات 2 تنفيذ

 العامة. العالقات وموظفات

 العامة، العالقات وموظفات اللجنة لعضوات تدريبية دورات تنفيذ يتم لم      

5  

 الشبكات و  إلالكتروني املوقع على التواجد تفعيل

 ألانشطة. و  إلاجتماعية

 

الحدث  وبعد اثناء خبر  و  الحدث قبل خبر  إعداد

 .باالنستقرام الصور  وعدد التغريدات عدد زيادة+

 

 

 

. أ+  نورة.أ

 خلود

 التغريدات عدد+   تغريدة 68 اغسطس لشهر  ،   تغريدة 60 يوليو  لشهر  التغريدات عدد      

 نشر  تم  ، بوست54 يوليو  لشهر  الانستقرام في البوستات عدد  تغريدة 90 سبتمبر  لشهر 

 املوقع بشأن ، بوست76 شهر سبتمبر  خالل نشر  تم ، بوست64 شهر اغسطس خالل

 أخبار. 9 اضافة تم إلالكتروني

 

 

6 

 

 

 التواصل مشاهير  و  إلاعالميين مع التواصل

 إلاجتماعي

 بالخدمات للتعريف إلاعالمي الظهور  زيادة

 مرات 8 بمعدل الجمعية تقدمها التي وألانشطة

 .بالسنة

تم اخذ كلمة لكل من سعادة ألاستاذ حمد القاض ي ، وسعادة ألاستاذ فايز املالكي ،        

سعادة الدكتورة نادية التميمي ، سعادة ألاستاذ محمد الشهري ، سعادة ألاستاذ بدر 

 السعد ، سعادة ألاستاذ هاني العنزي.

تم زيادة التفاعل عبر حسابنا بتويتر لكل من حضر الحفل من الاعالميين والاعالميات        .بالسنة رتويت12 عمل

 بعض إلاعالميين كسعادة ألاستاذ ناصر الحميدي ، ألاستاذ خالد الفاخري ، 
َ
وأيضا

 سعادة ألاستاذ خالد الحارثي ، هاشتاق السعودية 

 املتطوعين وإلاعالميات إلاعالميين عدد زيادة

 .بالسنة رتويت 12 عمل+بالسنة  4 للجمعية

  

7 

 

 

 الجمعية مطبوعات

 

 1 عدد إضافة+ للجمعية  جديده هوية تصميم

 للبرشور  باإلضافة برنامج لكل جديد برشور 

 للمطبوعات الرئيس ي

 

. أ+  نورة.أ

 خلود

       

 الاعتماد يتم لم
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8  

 الخارجية بالفعاليات املشاركة

. أ+  نورة. أ خارجية مشاركات 10 عدد تنفيذ

. أ+ خلود

 هيفاء

"  الاجتماعي الضمان ملستفيدي املساندة الجهات"  بعنوان عمل ورشة في  املشاركة      

 . م2018 يوليو  30 بتاريخ

 البوث اعطائنا تم حيث خطوة معرض في الجمعية ملشاركة جلورك معرض مع التنسيق 

،
ً
 . م2018 اكتوبر  3-1 تاريخ من أيام 3 ملدة مجانا
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 تأصيل و  واسع نطاق على الجمعية رسالة نشر 

 وعي زيادة و  تخدمها التي والفئة الجمعية رسالة

 و  املعلقات من حكمها في من و  املطلقة املرأة

 .وألاسرية الزوجية بالحقوق  املهجورات

 

 

 

 بمواقع عام بوجه الجمعية عن أخبار  إعداد

+  والرقمية الورقية والصحف إلاجتماعي التواصل

 للبرامج والرقمية الورقية صحفية اخبار  إعداد

 التواصل ومواقع وبعد وانثاء قبل وألانشط

 .الاجتماعي

 

 

 

 أ.خلود

 

 في انتظار تعميد إلادارة.عام  بوجه الجمعية عن خبر  إعدادلم يتم       

 .ألان حتى الزواج حديثي تأهيل برنامج تنفيذ يتم لم   

تم إعداد خبر قبل لدعم بنك الجزيرة وتوقيع اتفاقية التعاون ، وخبر أثناء ، وخبر بعد    

اختتامي برنامج رائدات حرفيات " فن التجميل وتصفيف الشعر + كما تم إعداد خبر 

قبل التفاقية التعاون مع صندوق سابك الخيري بر ، وانطلق البرنامج يوم ألاحد املاض ي 

 بانطالق البرنامج وفي انتظار تعميد إلادارة .وتم عمل خبر 

 إعداد خبر قبل انطالق برنامج التأهيل ملا بعد الطالق وعمل خبر ختامي عن البرنامج.   

 صندوق  عن تقرير  إعداد تم  ، الربع هذا خالل مرات 3 عون  صندوق  عن التغريد تم   

 إلادارة تعميد انتظار  وفي عون 

 لم يتم تشغيل مكاتب املساندة   لم ينفذ 

بالجمعية  والعضوات الاعضاء مع العالقة تفعيل 10

 العمومية

  التغطية بشأن+  بالجمعية العمومية لألعضاء الثاني الربعي التقرير  إرسال تم        نورة. أ الربعية التقارير  إرسال
ً
 تم حاليا

 إلاعالمي الحفل للتغطية تقرير  على العمل
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 والداعمين الرعاة مع العالقة تفعيل

إرسال خطاب شكر لداعمين أو الرعاة خالل 

 أسبوع

+   نورة.أ

. أ+ خلود.أ

 هيفاء

    حرفيات رائدات لبرنامج دعمهم على الجزيرة لبنك تكريمي درع عمل تم      

عند نهاية البرنامج  الشاملةإرسال التقارير 

 املدعوم

 الجزيرة. لبنك"  الشعر  وتصفيف التجميل فن"  حرفيات رائدات لبرنامج تقرير  ارسال تم   

          .املصادر تنوع ضمان مع زاد الجمعية دخل: 4.4

الزمنية  فترة املسؤول إلاداء مؤشر  الرئيسية  املهام الرقم

4،5،6 

 إلاداء نتائج الحالي الوضع

 اجل التنفيذ تحت تم

 الجمعية لدعم الشركات مع شراكات تطوير  1

 مبتكرة بطرق 

 إنهاء(+1،2)فعالية ريال1000000الربح صافي

 للمشروع.  الجدوى  دراسة

 نورة.أ

 روابي.أ+

 يتم لم      

 

 

 

 

 

 

2 

 

 الافراد: الداعمين لجلب مبتكرة بأنشطة القيام

العمل على الاستفادة من ارض النفل بطرق  •

 للجمعية املالية املوارد زيادة مختلفة وارض بيت مودة

       

 لم يتم 

 لم يتم        مودة بيت فعالية •

 جاري العمل عليه        النقي الفن فعالية •
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 تسويقية منتجات إلى الجمعية خدمات تحويل • 

لبعض  الرسوم بعض وضع خالل من

 املساحات وتاجير  مودة، بيت الخدمات

 للجمعية. الخارجية

       
 لم يتم 

مع أ.نورة ملتابعة  على تقييم اسعار قاعات التدريب و املساحة الخارجيةجاري العمل 

  التسعير.

 .من البنوك لم يتم الرد حتى ألان        البنكي الايصال طباعة بدل التبرع •

 لم يتم        مودة حملة •

 والغذاء التأمين شركات من الهلل باقي جمع •

 والصيدليات

       
 لم يتم

 اعضاء 3زيادة عدد الاعضاء والعضوات  بمعدل         والعضوات الاعضاء استقطاب •

 ريال 50.000 بقيمة املوس ى أوقاف من حرفيات رائدات برنامج دعم تم        ريال 1500000 الرعايات قيمة والقانونية الاجتماعية الجمعية برامج دعم 3

 
 

 

 انتهى وهلل الحمد،،


