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                                                                                                                              التقرير: الغاية من 1-1

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

إلــى إعطــاء   - بشــكل دوري  - وتســعى الجمعية مــن خالل هــذا التقريــر واالجتماعات،باإلضافة إلى اإلنجازات واملشاركات  املالية،يتضمن التعاميم الهامة والتقارير  ،م2019لعام  الثاني الربع 

   قسمين: إلىالتقرير  وينقسم  اإلدارة.مزيــد مــن الشــفافية حــول أداء  

لها في الوقت الحاضر مناسبة حلول على كيفية إيجاد  إلى العملباإلضافة  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

 عدم التعامل مع  الروابط واملنصات االبعد التحقق من مدى نظاميتها. تعميم .1

 تعميم حصر احتياج الجهات االهلية من التمور لهذا العام. .2

تنظيم املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خطة إنشاء املركز   برقيات معالي وزير البيئة واملياه والزراعة )تنظيم املركز الوطني لألرصاد،تعميم قرار  املوافقة على  .3

 الوطنية التابعة لقطاع البيئة( 

 مشروع تنظيم مراكز اإلسناد والتصفية.  تعميم .4

 الخيرية األهلية. تعميم إطالق مجلس الجمعيات  .5

 تعميم ضوابط إقامة مشروع تفطير الصائمين.  .6

 تعميم تشكيل بشري لكلمة متطوعة. .7

 تعميم عدم إقامة أي مناشط أو برامج دينية اال بعد أخذ األذن من الجهة املختصة)وزارة الشؤون االسالمية والدعوة واالرشاد(. .8

 تعميم بإصدار دليل الخدمات في املدن وقرى اململكة.  .9

 مقدمة:  .1
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 ميم وكالة التنمية االجتماعية وحدة متخصصة للشركات االستراتجية مع املؤسسات األهلية.تع .10

 (.700تعميم فتح حساب رقم الحاسب اآللي) .11

 تعميم برفع بيانات املتطوعين.  .12

 تعميم حصر املشاكل واملعوقات التى تواجه الجهات األهلية مع وزارة الشؤون البلدة والقروية. .13

 باملنح.  تعميم النماذج الخاصة  .14

 تعميم باملعلومات املتعلقة بجائزة مبادرة عمار لدعم املبدعين من ذوي القدرات الخاصة.  .15

 التي تساعد على قراة مؤشرات األداء.   تعميم بجمع املعلومات .16

 

 التقرير املالي .3
 
ً

 :م30/06/2019 وودائع في نقدية البنوك أرصدة/ اوال

 

 مالحظات مبالغ التسوية الرصيد بالحسابات  الرصيد بالبنوك  البنك 

صدقة( مصرف الراجحي )   1,116,832 1,116,832    

    911,832 911,832 مصرف الراجحي )زكاة( 

    494,290 494,290 البنك األهلي )عضوية( 

    420,868 420,868 بنك األهلي )صدقة( 

األهلي )زكاة( بنك   679,150 679,150    

 شيكات لم تصرف 20,110 1,169,112 1,189,222 بنك الرياض )صدقة( 

    1,492,025 1,492,025 بنك الرياض )زكاة( 

    220,152 220,152 بنك الرياض )تبرعات( 

    88,975 88,975 مصرف االنماء )صدقة( 

    785,308 785,308 مصرف االنماء )زكاة(

 .م30/06/2019في   نقديةال البنوك أرصدةيوضح  (:1جدول )
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1000مصرف االنماء  شيكات لم تصرف 152,572 13,953,308 14,105,880 

    500,000 500,000   ( شمل) االنماءمصرف 

    145,229 145,229 بنك الجزيرة 

    102,705 102,705 البنك السعودي لالستثمار 

  172,682 22,079,786 22,252,468 االجمالي 

 

  استثمارية:ودائع  

 

 مالحظات املبلغ البنك الوديعة

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

  11.600.000  االجمالي  
 

 
ً
م30/6/2019 الى م1/4/2019 من الفترة خالل اإليرادات / ثانيا  

 

 املبلغ البيان

 662,088 الصدقات                        

 2,429,183 الزكاة

 708 ايراد من مبيعات  ) كتب (

 140,500 ايرادات العضويات

 92,470 ايرادات عينيه

والكسوةايرادات السلة   87,250 

 م30/6/2019 الى م2019/ 1/4 من الفترة خالل اإليرادات يوضح (:3جدول )

 .م2019/ 06/ 30في  استثمارية ودائعأرصدة اليوضح  (:2جدول )

 

 

7%

25%

0%
0%2%

60%

م2019ايرادات الربع الثاني للعام 

الصدقات

الزكاة

(كتب ) ايراد من مبيعات  

ايرادات العضويات

ايرادات عينيه

ايرادات السلة والكسوة

(ة الشرقي)ايرادات مكاتب المساندة 

ايرادات البرامج واألنشطة 
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ً
م :30/6/2019الى م1/4/2019 من/املصروفات خالل الفترة من  ثالثا  

 250,000 ايرادات مكاتب املساندة )الشرقية (

 18,600 ايرادات البرامج واألنشطة 

 172,872 العائد من االستثمار 

 5,782,221 ايرادات مركز شمل 

 9,635,892 االجمالي 

 املبلغ البيان

املساعدات مصروفات   434,492 

 695,867 مصروفات البرامج االجتماعية 

 333,671 مصروفات البرامج القانونية  

 104,511 مصروفات العالقات العامة 

 76,954  واألنشطة  مصروفات الفعاليات

.م6/2019/ 30الى م1/4/2019 من الفترة خالل  املصروفات ( : يوضح4جدول )  
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ً
  م30/6/2019 الى م1/4/2019 من االيرادات تفاصيل/  رابعا

 

 375,845 مصروفات عمومية وادارية  

 90,840 مصروفات التبرعات العينية 

( )الكتب مصروفات مبيعات  7,800 

 4,955 مصروفات اخرى 

 3,907 أصول مشتراه 

 559,311 مصروفات مركز شمل  

 137,937 أصول مشتراه مركز شمل 

 2,826,090 االجمالي 

 

16%

26%

13%4%3%

14%

3%
0%0%0%

21%

م2019مصروفات الربع الثاني

مصروفات المساعدات

مصروفات البرامج االجتماعية

مصروفات البرامج القانونية 

مصروفات العالقات العامة

مصروفات الفعاليات و األنشطة 

مصروفات عمومية وادارية 

مصروفات التبرعات العينية

(الكتب) مصروفات مبيعات 

مصروفات اخرى

أصول مشتراه

مصروفات مركز شمل 
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.م3/2019/ 31 الى م1/1/2019 من إيرادات التبرعات يوضح (:5جدول )  

 المبلغ البيان

500000تبرع من االميرة لمياء ال  سعود

30000تبرع من ورثة االميرة لؤلؤة عبدالعزيز ال سعود

20000تبرع من مكتب المهندس راشد الراشد

15000تبرع من تركي النويصر

2000تبرع من نجد الخراشي

500تبرع من محمد الدوسري

500تبرع من والء الرفاعي

5000تبرع من فيصل المشوح )الحاضنة القانونية(

500تبرع من فاضل الحداد

1000تبرع من بدر العبداللطيف

500تبرع من غدير الحمد

500تبرع من عبدالرحمن 

775تبرع من عبدالعزيز الشهري

62520.37فاعلين خير

19980تبرع الرسائل المجانية

3312.8تيرع من قطاف الخير شامل

662,088.17     االجمالي

 المبلغ البيان

19,350.00       تبرع السة الغذائية

67,900.00       تبرع كسوة

87,250.00       االجمالي

.م3/2019/ 31  الى م2019/ 1/ 1 من إيرادات السلة الغذائية والكسوة يوضح (:6جدول )  

 المبلغ البيان

12,600.00       ايراد حفل الشاي

6,000.00        دعم شغف

18,600.00       االجمالي

.م2019/ 3/ 31 الى م1/1/2019 من البرامج واالنشطة إيرادات ( : يوضح7جدول )  
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المبلغ البيانالمبلغ البيانالمبلغ البيان

10,000زكاة االميرة لولوة بنت نواف1,000زكاة رنا العامودي300,000زكاة االميرة موضي بنت خالد الر سعود

10,000زكاة محمد علي الخميس5,443زكاة فاعلين خير2,000زكاة وداد القجطاني

1,500زكاة االمير متعب مساعد ال سعود18,000زكاة االميرة لمى ال سعود30,000زكاة مستوصف المدار

1,000زكاة فيصل حمد الراكان20,000زكاة امين احمد100زكاة منال الشهري

4,000زكاة معتز عبدهللا الحربي500زكاة نورة الحماد3,000زكاة مدارس صندوق عون

200,000زكاة االميرة نوف محمد ال سعود3,000زكاة ليلى فادن151زكاة فاعلين خير

1,750زكاة ريف حمد5,000زكاة عبدالقادر البشير10,000زكاة علي حمران

30,000زكاة البندري خالد120,000زكاة مها صالح الراجحي30,000زكاة عبدالعزيز الشويعر

785زكاة فاعلين خير240زكاة من فاعلين خير100,000زكاة عبدالرحمن الراشد

98,000زكاة من نقاء العتيبي2,750تبرع من يحي الجابر10,000زكاة نايف عدوان

30,000زكاة المدار الطبي 1,000تبرع من منيرة الشمري1,000,000زكاة االميرة نورة بنت عبدهللا ال سعود

88,000زكاة المدار الطبي 1,000تبرع من خالد المزيني86,794زكاة االميرة نورة بنت عبدهللا ال سعود

63,000زكاة بدر السلوم794تبرع من طارق محمد5,850زكاة جواهر العويد

5,000تبرع االميرة نجالء بنت سطام ال سعود224تبرع من فاعلين خير100,000زكاة االمير يوسف مساعد ال سعود

1,000زكاة عبدالعزيز اليابس2,000تبرع من خليل العيسى10,000زكاة االميرة جواهر فيصل ال سعود

3,000زكاة عبدهللا الغامدي277تبرع من فاعلين خير25زكاة فاعلين خير

2,429,183 االجمالي3,000زكاة فايزة الخيال10,000زكاة االميرة العنود بنت نواف

.م3/2019/ 31 الى م1/1/2019 منالزكاة إيرادات ( : يوضح8جدول )  



  

10 
 

 

 

 

 

 
 

  

 المبلغ البيان المبلغ البيان المبلغ البيان المبلغ البيان

1000عضوية سعد الراشد1000عضوية منصور سعيدان1000عضوية االمير سعود مشعل ال سعود 1000عضوية حمد سعيدان

1000عضوية سارة الراشد1000عضوية مشاعل سعيدان1000عضوية االمير عبدالرحمن مشعل ال سعود1000عضوية سارة خميس

1000عضوية سلمان الراشد1000عضوية اضواء النعيمة1000عضوية االمير مشعل محمد ال سعود1000عضوية لطيفة  حمد سعيدان

1000عضوية غادة الراشد1000عضوية الجوهرة العدل1000عضوية االمير محمد مشعل ال سعود1000عضوية لولوة حمد  سعيدان

1000عضوية سلوى الراشد 1000عضوية منيرة العدل1000عضوية االمير لطيفة مساعد ال سعود1000عضوية بدر حمد  سعيدان

1000عضوية عمران الراشد1000عضوية سارة العدل2000عضوية االميرة ريم الوليد ال سعود1000عضوية محمد حمد سعيدان

1000عضوية الجوهرة الموسى1000عضوية الجوهرة الراشد4000عضوية سلمان سعيدان1000عغضوية منيرة الغامدي

2000عضوية نايف سعيدان 1000عضوية عبدالرحمن الراشد1000عضوية االميرة نجالء سطام ال سعود1000عضوية محمد خالد سعيدان 

1000عضوية عبدالرحمن الراشد3000عضوية منيرة فهد سعيدان1000عضوية نورة الصويان1000عضوية نورة حمد سعيدان

1000عضوية العنود جمعة1000عضوية هيا ال دريس1000عضوية مهند سعيدان1000عضوية الجوهرة العتيق

1000عضوية محمد السديري1000عضوية سعد الراشد1000عضوية هالة السبيعي1000عضوية فيصل يحي الحسين

1000عضوية خالد العدل1000عضوية سارة الراشد1000عضوية فهد الدعليج1000عضوية في يحي الحسين

1000عضوية فيصل السديري1000عضوية سلمان الراشد1000عضوية االمير حسام سعود ال سعود5000عضوية سارة حمد سعيدان 

1000عضوية صيتة الراشد1000عضوية غادة الراشد1000عضوية االميرة سارة مساعد ال سعود1000عضوية منيرة العلي

1000عضوية اميرة الغامدي1000عضوية سلوى الراشد 1000عضوية االمير سعود حسام ال سعود1000عضوية سعود سعيدان

1000عضوية هند سعيد1000عضوية عمران الراشد1000عضوية االمير عبدالعزيز حسام ال سعود1000عضوية عمر سعيدان

1000عضوية مها سعيدان1000عضوية الجوهرة الراشد1000عضوية االمير محمد حسام ال سعود1000عضوية منيرة سعيدان

3000عضوية شهد الحكير2000عضوية نايف سعيدان1000عضوية االميره نورة حسام ال سعود1000عضوية هشام سعيدان

3000عضوية فوزية الشلهوب1000عضوية عبدالرحمن الراشد2000عضوية الجوهرة سعيد1000عضوية االميرة العنود مشعل ال سعود

1000عضوية االميرة نوف عبدهللا ال سعود1000عضوية العنود جمعة1000عضوية االمير خالد حسام ال سعود1000عضوية االمير سلطان مشعل ال سعود

1000عضوية االميرة جواهر فهد ال سعود1000عضوية محمد السديري1000عضوية االمير عبدجالعزيز مساعد ال سعود1000عضوية احمد الصقية

1000عضوية لولو سعيدان1000عضوية خالد العدل1000عضوية االميرة نورا فيصل مقرن1000عضوية احمد ابراهيم سعيدان

4000عضوية امل سعيدان1000عضوية فيصل السديري1000عضوية االميرة هالة خالد ال سعود1000عضوية بدر ابراهيم سعيدان

1000عضوية جميلة الشهري1000عضوية صيتة الراشد2000عضوية االميرة مشاعل مساعد ال سعود4000عضوية االميرة العنود سلمان ال سعود

2000عضوية فادية الشواف1000عضوية ريما اليحي1000عضوية االميرة  صيتة مساعد ال سعود2000عضوية هيفاء المنيع

1000عضوية هدى العتيق1000عضوية فاطمة الجعوان2000عضوية االميرة منيرة مساعد ال سعود1000عضوية نجالء المنيع

1000عضوية امل الشريف1000عضوية مهند سعيدان2000عضوية االمير عبدالعزيز مساعد ال سعود1000عضوية الدانة سعيد

1000عضوية عواطف سالم1000عضوية االميرة ريم عبدهللا ال سعود1000عضوية كريمة البخاري1000عضوية االميرة لطيفة عبدهللا ال سعود

140,500االجمالي500عضوية ابراهيم العضوان

  الى م2019/ 1/1 من العضوية اشتراكات إيرادات ( : يوضح9جدول )

.م3/2019/ 31  
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ً
 : م30/6/2019 الى  م1/4/2019 من املصروفات  تفاصيل/  خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 
  

. املساعدات مصروفات (:10جدول )  

.وادارية عمومية مصروفات (:14جدول )  

البرامج االجتماعية مصروفات ( :13جدول )  

واألنشطة الفعاليات مصروفات (:15جدول )  

البرامج القانونية  مصروفات ( :11جدول )  

العامة العالقات مصروفات (:12جدول )  

المبلغالبيان

132200مصاريف تسديد ايجار

70000مصاريف تمليك منازل
32050صاريف مواد غذائية

23292مصاريف مساعدات اخرى
171950مصاريف ايجار مشروط

3000مصاريف كسوة مشروطة
2000مصاريف مواد غذائية مشروطة

             434,492 االجمالي

المبلغالبيان

       8,000.00مصاريف برنامج رائدات حرافيات

   314,490.00مصاريف برنامج التأهيل لسوق العمل

36263.24 مصاريف برنامج التأهيل لما بعد الطالق

     16,293.56مصاريف برامج توعوية

     39,481.58مصاريف برانامج تعليم القيادة

       2,200.00مصاريف برنامج التدريب التقني

178,889.44مصاريف مباشرة على البرامج االجتماعية  

   100,250.00 مصاريف برنامج تأهيل المقبلين

   695,867.82 االجمالي

 المبلغ البيان

90,506 الحاضنة القانونية

243,165مكاتب المساندة

333,671 االجمالي

 المبلغ البيان

332,987.47    رواتب واجور ومافي حكمها

42,857.26      تكاليف تشغيلية

375,844.73    االجمالي

 المبلغ البيان

19,950.00            مصاريف السلة الغذائية

57,004.38            مصروفات كسوة مقيدة

76,954.38            االجمالي

 المبلغ البيان

72,575.50                         رواتب واجور ومافي حكمها

15,132.15                         مطبوعات

10,000.00                         مصاريف استشارات

4,163.19                          حفالت

2,640.00                          اخرى

104,510.84                       االجمالي
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 المبلغ البيان

308,536مصروفات مركز شمل أ

250,775مصروفات مركز شمل ب

559,310 االجمالي

 المبلغ البيان

455.24          اجهزة كهربائية ومعدات

602.00          اثاث ومفروشات

2,850.00        اجهزة الحاسب االلي

3,907.24        االجمالي

 المبلغ البيان

6,364.00        اجهزة ومعدات مركز شمل أ

94,004.10      اثاث ومفروشات مركز شمل أ

9,428.58        اجهزة حاسب وملحقاتها مركز شمل أ

660.00          اجهزة كهربائية ومعدات مركز شمل ب

25,230.00      انظمة حرائق مركز شمل ب

2,250.00        اصول غير ملموسة مركز شمل

137,936.68    االجمالي

شمل مركز  مصروفات (:16جدول )  

املشتراه  االصول  (:17جدول )  

شمل مركز  أصول  (:18جدول )  
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  اإلدارات:عمل إنجازات 

 اإلدارة التنفيذية.  1-4

 

 

 

 

 

 

 

   اخرى: 

 قام املدير التنفيذي بالتعاقد مع مكتبة كان يا ما كان ومركز الترابط األسري لبيع سلسلة قلب في بيتين.  -

 التنفيذي بمراجعة نصوص سيناريو الفيديوهات التعريفية والوقوف على تصوير ها.قام املدير  -

   قام املدير التنفيذي بمتابعة هويد مودة الجديدة والتنسيق الكامل مع الشركة املعدة. -

  –  Noordaan – Keytoelegance – NoufAlbraheem – Walaheartsقام املدير التنفيذي بالتواصل مع بعض من مؤثري وسائل التواصل االجتماعي لتغطية سلسلة قلب في بيتين ) -

 سامية العيس ى(. 

 قام املدير التنفيذي بالتنسيق الكامل مع مركز املناهل لحفل الشاي.  -

 – Noordaan – Keytoelegance – NoufAlbraheemقام املدير التنفيذي بالتواصل مع بعض من مؤثري وسائل التواصل االجتماعي لحضور وتغطية حفل الشاي في مركز املناهل ) -

Walahearts.) 

 يقوم املدير التنفيذي باإلشراف الكامل على تنفيذ مشروع أتمتة الخدمات والتحول الرقمي للجمعية.  -

 .27001و  9001يقوم املدير التنفيذي باإلشراف على تطبيق معايير األيزو  -

 شراك مستفيدات مودة في االوليمبياد القائم في جامعة امللك فيصل تحت رعايتهم.قام املدير التنفيذي بالتنسيق مع املؤسسة السعودية للتدريب إل  -

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

 .واملتابعة  الجودة  قسم قبل من قبل  م2019( يونيو -مايو- إبريللشهر )  الخططمتابعة وتقييم   -

الجمعية: من الصادرة الخطابات عدد  

:العدل وزارة من الوارده الخطابات عدد  

خطاب 533  

خطاب 347  
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 .واملتابعة الجودة قسم قبلمن  لجميع اإلدارات م2018لعمومية لعام االبرز االنجازات للجمعية  التقديمي  عرض  العداد تم إ -

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

 .م2019 –ه 1440مهام الجمعية العمومية   متابعة خطة  -

 .واملتابعة  الجودة قسم من قبل  م2019شمل لعام مركز متابعة خطة    -

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

 .م2019

 .قسم الجودة واملتابعةم من قبل 2019للخطة السنوية لعام  الثانيالعمل على إعداد التقرير الربع   -

 . واملتابعة الجودة  قسم م من قبل 2019اعداد الخطة التحليلية النصفية لعام  -

 .واملتابعة الجودة قسم م قبل2019لعام  الثانيإعداد نشرة الربع   -

 .العدل  وزارة مع  التعاون   مذكرة توقيع بمناسبة  الراجحي سليمان  بن  أحمد   املهندس معالي االجتماعية   والتنمية العمل وزير  معالي من تهنئة  برقية  الجمعية ستلمت ا -

 (.الرياض -الدمام  - جدة - املدينة -  )مكة من كل في املساندة ملكاتب الثاني للربع التفقدية الزيارة   تنفيذ تم -

 اإلدارة.  مجلس  وحوكمة لتطوير  الخيرية خالد امللك مؤسسة   مع العمل بدء -

 .م2019  للعام العمومية  الجمعية  إقامة -

 .الخيرية للجمعيات  العمومية  الجمعية  اجتماع  في مودة لتمثيل  الفريح  هناء األستاذة ترشيح -

حيث أفادت الوزارة أنه في حال تم التواصل معنا من قبل منظمة األمم املتحدة فيعني أنه تم قبولنا على عكس عدم التواصل وال زلنا   ةللجمعي االستشارية الصفة صدور  متابعة -

 . ننتظر منهم

   وتطبيقها. 9001ملناقشة مواصفات االيزو  RMGشركة الجودة مع  واملتابعة قسم  الجودة  قسم من نأ. أفنا اجتماع   -

 . ةواإلجراءات الروتيني البعيد   دىاملعلى   ها االهداف املطلوب تحقيق وتوضيح لتحديد اهداف كل إدارة  RMGشركة   معواملتابعة ومديرات اإلدارت   الجودة  قسم من ناجتماع أ. أفنا  -

 تها. غوإعادة صيا الجودة  ملناقشة اهداف RMGشركة   معمن قسم الجودة واملتابعة  )تمهير( موأ. مرا ناجتماع أ. أفنا  -

  .الشؤون اإلدارية واملالية 2-5

  :واملستودع املالية1-2-5

 املالية. االستدامة  لتطوير خطةرفع التقارير املالية الشهرية املطلوبة من الدكتور عماد  •
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 .م2019( للعام  6 ،5، 4)اعداد القيود اليومية والتسويات البنكية والتقارير املالية لشهر  •

 تم العمل على جلب عروض اسعار لـ: •

 الرجال( برنامج تأهيل املقبلين على الزواج )فئة   ▪

 توفير باصات لنقل املستفيدات  ▪

 تحويل إيميالت الجمعية من جيميل الى اوت لوك  ▪

 جمعية مودة تصميم فيديو عن  ▪

 املتدربة بكامل االدوات الالزمة  بإحتراف وتزويدتأهيل موظفات العالقات العامة ملزاولة املهنة تنفيذ برنامج  ▪

 تنفيذ دورة ادارة املخاطر من الجانب املادي واالداري  ▪

 الثاني.( شيك للربع 113)كتابة وصرف عدد  •

 الثاني.للربع قيود يومية  (327)عمل عدد  •

 واملشتريات.استالم وصرف التبرعات العينية  •

 متابعة عقود الصيانة والرش.  •

 متابعة عقود صيانة الكاميرات واجهزة االنذار.  •

 التعاون مع مركز شمل في االعمال االدارية والفنية والتدريب.  •

 والسداد. ضريبة القيمة املضافة اقرار رفع  •

 املالي.بناء على التوصيات املعتمدة من قبل لجنة التدقيق  6الى شهر   1ن شهر العمل على تعديل املصروفات العمومية واالدارية م  •

 رفع املوازنة وامليزانية ملركز التنمية لالعتماد  •

 تحديث حسابات الجمعية لدى البنك االهلي ومصرف االنماء وبنك الرياض وفقا للتشكيل الجديد ألعضاء مجلس االدارة .  •

 ل االجراءات املالية واالدارية ورفع املالحظات. مراجعة الرسومات التوضيحية لدلي •

 متابعة تجهيزات الجمعية العمومية.  •

 تعبئة نماذج طلب املنح.  •

 . 9001رفع تقرير عن املهام والصالحيات عن كل هدف في الخطة السنوية بمواصفات االيزو  •
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 البشرية:   املوارد 5 -2-2

الجوهرة   - ندى الجابر -حمود ال حمود-تركية العتيبي  -وفاء املحسن  -اريج ال زيدان  -االبراهيم  )هديل شمل االنصاري(خولة  -اسرار بن دريس  -تم توظيف )غيداء اليحياالتوظيف:  •

 العنود الخطيب(.  - عقود التعاون شمل )هال العتيبي السياري(

روابي خالد   -ريم فهيد السبيعي -غادة سامي الريس  -خديجة محمد الغنام  -ظفة من التأمينات )شذى زاهي البالديتم حذف مو  اإلجتماعية:اإلضافة والحذف من التأمينات  •

ة  تركي -وفاء املحسن -اريج ال زيدان  -)هديل االبراهيم  االنصاري( شمل خولة  -اسرار بن دريس  -اضافة )غيداء اليحيا (، تم سارة محمد الحربي( شمل )تركية العتيبي -الخميس

 الجوهرة السياري(  -ندى الجابر - حمود ال حمود-العتيبي

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

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

 . للموظفين الجدد في الجمعية وشمل
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   االعمال املكتبية:

 االجتماعية. تحديث اجور املوظفين في التأمينات العمل على تسكين رواتب املوظفين على السلم الجديد بعد اعتماده و  •

 الحضور للربع الثاني.  الرواتب وتقارير عمل مسيرات ومصنفات  •

 . والتنمية اإلجتماعيةرفع ملفات حماية األجور لوزارة العمل   •

املساندة وقسم القانون والخدمة اإلجتماعية والعالقات   ومكاتب كل من االستقبال  موزعين فيمتدربة،  22تمت زيادة عدد املتدربات الى  تمهير،تم التعاون مع طاقات في تفعيل برنامج  •

 العامة وشمل. 

 متدربات تمهير في الحضور والتقييم على املوقع. ومتابعةعمل عدد من املقابالت ملرشحين تمهير  •

 شمل.  الخاصة بمبادرةشرية  مراجعة جميع معامالت املوارد الب •

 اإلجتماعية. متابعة الفواتير الشهرية في التأمينات  •

 .والثاني للموظفيناألول  الوظيفي للربعالعمل على استبيان الرضا   •

 العمل على ادخال واكمال البيانات في برنامج ميكروتك. •

 . واحاالتوتعاميم وخطابات لجهات خارجية وافادات  من مذكرات صرف عمل عددتم  •

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

 عمل مستحقات نهاية الخدمة للموظفين املستقيلين وصرف مستحقاتهم.  •

 املوظفين. وتعديل عقود  املوظفين إيميالت وتنظيم تم تحديث قاعدة البيانات ملوظفين الجمعية •

 تم عمل عدة فعاليات وهدايا للموظفين.  •

 متابعة صيانة كاميرات الجمعية. •

 تسجيل وتدريب املوظفين على بصمة الدخول للجمعية.  •

  أفكار لتطوير العمل:  -6

 للجمعية. االستثمار العقاري لضمان االستدامة املالية  •

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

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

م( 2019/ابريل/29تخريج متدربات برنامج الحاضنة القانونية والبدء في تحصيل الساعات التطوعية. ) -  

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

  حالة. 23استشارات( عدد الحاالت املحولة ملكتب املحامي أحمد التميمي )  -

 . حالة واحدة 1( )ترافععدد الحاالت املحولة ملكتب املحامي محمد الناجم  -

  
 

 

7

3

.م2019إجمالي عدد العقود الواردة لإلدارة خالل الربع الثاني لعام 

صياغة جديدة

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

القضايا الواردة

الخدمات الحقوقية 

عدد المراجعات

 عدد املراجعات الخدمات الحقوقية  القضايا الواردة املدينة

 املجموع يونيو مايو ابريل املجموع يونيو مايو أبريل املجموع يونيو مايو أبريل

 675 237 164 274 785 280 189 316 20 7 9 4 الرياض

 571 209 116 246 1798 637 508 653 120 55 38 27 املدينة املنورة

 1798 535 426 837 3041 1227 682 1132 870 313 222 335 جدة

 1127 289 268 570 1302 354 312 636 565 170 135 260 مكة املكرمة 

 459 162 109 188 793 283 175 335 88 20 12 56 الدمام

 .م2019إجمالي إنجاز مكاتب املساندة الحقوقية خالل الربع الثاني لعام يوضح  (:19جدول )
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   القانونية الواردة لقسم الشؤون القانونية: االستشارات عدد  -

 

 

 

( مقر الجمعية )هاتفية + حضورية  

 املجموع يونيو مايو أبريل

85 35 49 169 

 

 عدد الحاالت التي تمت املتابعة معهم:  

 

 

حالة 36  

 

 شروع "بينة" لالستعالم عن املقبلين للزواج:  م 3-3-5

العينات على النشر كما سيتم الرفع للجنة  يجري تعديل الجزء النفس ي من الدراسة حسب مالحظات سمو رئيس املجلس ، باإلضافة إلى التواصل مع الدكتور إبراهيم الخضير  ألخذ موافقة 

 االخالقيات في جامعة اإلمام في حال عدم تجاوب الدكتور إبراهيم الخضير ، وذلك لضمان جواز إدراج الحاالت في الدراسة. 

 أعمال أخرى:  

  .م(2019/ابريل/ 29تخريج متدربات برنامج الحاضنة القانونية والبدء في تحصيل الساعات التطوعية. ) .1

 م(2019/ابريل/1. )وربطها بشكل مباشر مع موظفات االدارة القانونية الكترونية  الحقوقية إلى تحويل نماذج االستشارات والخدمات املقدمة من مكاتب املساندة .2

 م(10/04/2019)توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وجمعية مودة الخيرية  .3

 م(2019ل/الصحفية ملا قبل وبعد توقيع الجمعية ملذكرة التفاهم مع وزارة العدل بخصوص مكاتب املساندة. )أبري تغريدات التوتير واألخبار مراجعة  .4

بخصوص اعتماد وزارة العدل للجمعية كخبير مؤسس ي    األسرة(أمين مجلس شؤون  –الدكتورة النا بن سعيد   –نائبة وزير العمل  –وزير العمل  )معاليإعداد خطابات إلرسالها ل  - .5

  .م(2019/)أبريل في القضايا األسرية لدى املحاكم. 

 م.2019خالل الربع الثاني لعام  عدد االستشارات القانونية الواردة لقسم الشؤون القانونية(: يوضح 20جدول )
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 .م(2019/مايو/9) تطوعا. لناجم( للترافع وكتابة اللوائح ملستفيدات الجمعيةبن سعد ا )محمد توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب   .6

  .م(2019يونيو//18)مباشرة وحدة االستشارات القانونية في مركز امللك سلمان  .7

  .م(2019/مايو/12توقيع اتفاقية تعاون الفتتاح وحدة استشارات قانونية في مركز امللك سلمان االجتماعي ) .8

   .م2019/مايو 21مذكرة تفاهم بين جمعية مودة ومكتب الضمان االجتماعي النسوي بشرق الرياض لتفعيل مكتب استشارات قانونية واقامة الندوات التثقيفية. توقيع  .9

  .م(2019/يونيو/23النسوي بشرق الرياض ) الضمان االجتماعي  مكتبمباشرة وحدة االستشارات القانونية في  .10

 .م(2019مايو//19مشروع )حضور دورة التوعية للبدء في  .11

   .م(2019/يونيو/ 30ملتابعة موضوع طلب الدعم. ) املنورة(املدينة    –مكة املكرمة  – الرياض) املناطق أعداد وارسال خطابات إلحاقيه ألمارات  - .12

 .م(2019/يونيو/30) ISO 9001: 2015حضور اجتماع لتحديد أهداف االدارة بمواصفات  .13

 مراجعة عقود اإليجار الواردة من قسم املساندة االجتماعية.  .14

 العدل. ( لرؤساء املحاكم واإلدارة العامة للقضايا االسرية بوزارة  -رمضان -شعبان – املحاكم خالل الفترة )رجب   الشهرية إلنجازاتارسال تقاير   .15

 ملدة.  مراجعة عقود جميع موظفات جمعية مودة بعد تحويلها الى عقود غير محددة ا .16

 التواصل مع األستاذة فوزية الخريش من هيئة االشخاص ذوي االعاقة وطلب تعاون مع الجمعية.   .17
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   مراكز "شمل" لتوفير مراكز لتنفيذ الزيارة والحضانة والرؤية بمنطقة الرياض: 4-3-5

 مركز شمل )ب( بمدينة الرياض: (1

 تم توفير عاملة نظافة وضمها لفريق عمل مركز شمل )ب(.  -

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

 

 املجموع  اإلجراء/ الخدمة   املجموع  اإلجراء/ الخدمة 

 1085 االستفسارات الهاتفية واإللكترونية  11 طلبات دراسة حالة قبل إصدار الحكم

 10 الشكاوى على جودة الخدمة/ البيئة/ اإلحالة    118 اصطحاب( -)مبيت  إحاالت أحكام زيارة 

  6 إحاالت أحكام نقل الحضانة
 حاالت النزاع ومحاضر الوقائع الحرجة

 تلفظ ...إلخ( -تحرش  -)اعتداء 
2 

  5 إحاالت أحكام رؤية داخلية

 1508 الحاالت املجدولة للتنفيذ    82 جلسات اإلرشاد االجتماعي والنفس ي 

 1166 الحاالت التي تم تنفيذها فعليا   20 جلسات اإلرشاد القانوني 

 342 حاالت عدم االنتظام في التنفيذ )تأخر أو غياب أو تعطيل(   41 الحاالت املتفقة بالتراض ي للتنفيذ من املنزل 

 1 املعدلة باتفاق الطرفين األحكام   352 املالحظات املوثقة حول الحالة 

 
ً
 16 الزيارات التعويضية املنفذة  149 االستفسارات املباشرة حضوريا

 

  

 .عدد الخدمات املنجزةيوضح  (:21جدول )
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 مركز شمل )ج( بمحافظة الخرج: (2

 ه ملعاينة املقر من قبل إدارة مبادرة شمل. يتم االنتهاء من أعمال تهيئة املبنى وتم إجراء زيارة تقييم -

 للتدريب ما قبل التوظيف. تم اختيار وقبول املرشحين  -

ريب وترشيح املقبولين للتوظيف وتزويد اللجنة  تم تكليف أخصائي التوثيق لدى مركز شمل ب أ/أسماء األكلبي بتدريب فريق العمل بمقر املركز بمحافظة الخرج، وتم االنتهاء من فترة التد -

 بأسمائهم إلتمام إجراءات التعيين.  

 بتشغيل الخدمات.  تم افتتاح املركز وتجهيزه للبدء -

 تم استالم إيداع وزارة العدل ملبلغ دعم تهيئة مقر مركز شمل ج بالخرج ودعم تكلفة إيجار املقر وتشغيل الخدمات للسنة األولى.  -

 

 مركز شمل )أ( بمدينة الرياض: (3

 استكمال بقية الفريق.  املركز،% من فريق عمل 80تم تعيين  -
ً
 ويتم حاليا

 عاملة نظافة وضمهم لفريق عمل مركز شمل )أ(.( 2تم توفير عدد ) -

 تم االنتهاء من أعمال ترميم وتشطيب املبنى.  -

 تم توفير األثاث املكتبي للموظفين من خالل االستعانة بمصنع متخصص بتصنيع األثاث املكتبي ووحدات العمل.  -

 تم توفير الخدمات واألجهزة التقنية باملقر.  -

 متخصصة بتصميم وتوريد األثاث الخاص باملدخل الرئيس ي للمبنى )االستقبال( وصاالت االنتظار وغرف الرؤية وصاالت األلعاب.تم التعاقد مع مؤسسة  -

 بدء أعمال التنسيق مع مركز شمل ب لتوزيع املستفيدين بين مقرات املراكز التي تم افتتاحها بحسب مواقع سكن املستفيدين.     -

 ملبلغ دعم تهيئة مقر مركز شمل )أ( ودعم تكلفة إيجار املقر وتشغيل الخدمات للسنة األولى.  تم استالم إيداع وزارة العدل  -

  من  املقيم  تمكين ، حيث تم غرناطة بحي( أ) شمل  ملبنى السوقية القيمة  ملعرفة العقاري  التقييم  في متخصص مكتب مع والترتيب بالتواصل  املتعلقة الجمعية إدارة مجلس تنفيذ توجيهات  -

ورفعهما ملجلس   الترميم وبعد الترميم قبل للمبنى السوقية القيمة تقريرين لتقدير  وتم استالم الترميم؛ وبعد ترميمه قبل املبنى بصور  وتزويده)أ(  شمل مركز  مقر  زيارة من املكتب طرف

 اإلدارة.
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 مركز شمل ج بغرب مدينة الرياض: (4

على مقر مركز  ، وصدرت املوافقة املشروطة الفتتاح مركز شمل ج بمقرها، وتمت معاينة املقرات من خالل الشريك االستشاري لوزارة العدلتم رفع ثالث مقرات لوزارة العدل مرشحة  -

 املرأة والطفل التابع للجنة البديعة.

 بدء أعمال التنسيق مع لجنة البديعة إلبرام عقد التشغيل وتحديد آلية تطبيق اشتراطات وزارة العدل.  -

 

 : دريبالت (5

 تم االجتماع بمعدي الحقائب وتم تمكينهم من زيارة مقر مركز شمل ب واالجتماع بفريق العمل ألخذ املعلومات الالزمة إلعداد الحقائب.  -

 لبناء الحقائب التدريبية وارسالها للجمعية  -
ً
 للمراجعة واالعتماد.تم استالم محتوى الحقائب وجاري مراجعتها وتزويد املركز باملالحظات تمهيدا
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عدد 

املستفيدين  

 الذكور 

عن  املعلوماتتوفر 

 الخدمة قبل التقدم لها

إجراءات  سهولة

وشروط الحصول على 

 الخدمة 

املستغرق   الوقت

 للحصول على الخدمة 

موظفات املركز  تعامل

 معك 

داخل   باألمنالشعور 

 املركز لك وألطفالك 

عند  الخصوصيةتوفر 

 تنفيذ الخدمة

وخدمات  املكانتهيئة 

 الضيافة والترفيه

، ماهو  بشكل عام 

خدمات رضاك عن 

 املركز

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

50 

 16 راض ي تماما 19 راض ي تماما 14 راض ي تماما 19 راض ي تماما 19 راض ي تماما 11 راض ي تماما 16 راض ي تماما 11 راض ي تماما

 15 راض ي 20 راض ي 16 راض ي 15 راض ي 16 راض ي 18 راض ي 17 راض ي 16 راض ي

 10 محايد 6 محايد 11 محايد 10 محايد 6 محايد 9 محايد 6 محايد 8 محايد

 8 غير راض ي  3 غير راض ي  7 غير راض ي  2 غير راض ي  6 غير راض ي  7 غير راض ي  10 غير راض ي  11 غير راض ي 

 
ً
  5 غير راض ي تماما

ً
  2 غير راض ي تماما

ً
  6 غير راض ي تماما

ً
  4 غير راض ي تماما

ً
  5 غير راض ي تماما

ً
 غير راض ي  3 غير راض ي تماما

ً
  3 تماما

ً
 2 غير راض ي تماما

عدد 

املستفيدات  

 اإلناث

عن  املعلوماتتوفر 

 الخدمة قبل التقدم لها

إجراءات  سهولة

وشروط الحصول على 

 الخدمة 

املستغرق   الوقت

 للحصول على الخدمة 

موظفات املركز  تعامل

 معك 

داخل   باألمنالشعور 

 املركز لك وألطفالك 

عند  الخصوصيةتوفر 

 تنفيذ الخدمة

وخدمات  املكانتهيئة 

 الضيافة والترفيه

، ماهو  بشكل عام 

رضاك عن خدمات 

 املركز

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

36 

 16 راض ي تماما 17 راض ي تماما 21 راض ي تماما 26 راض ي تماما 19 راض ي تماما 15 راض ي تماما 19 راض ي تماما 12 راض ي تماما

 18 راض ي 13 راض ي 12 راض ي 8 راض ي 16 راض ي 14 راض ي 13 راض ي 19 راض ي

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

 0 غير راض ي  2 غير راض ي  0 غير راض ي  0 غير راض ي  0 غير راض ي  3 غير راض ي  1 غير راض ي  0 غير راض ي 

 
ً
  0 غير راض ي تماما

ً
  0 غير راض ي تماما

ً
  0 غير راض ي تماما

ً
  0 غير راض ي تماما

ً
  1 غير راض ي تماما

ً
  1 غير راض ي تماما

ً
 غير راض ي  1 غير راض ي تماما

ً
 0 تماما

 

 

 

 

   م.2019في الربع الثاني لعام  املستفيد خالل أيام تنفيذ الزيارات ارضمدى  قياسل مراكز شمل( من مستفيدي ومستفيدات 86( : يوضح نتائج ردود )22جدول )

 

125
133

66
54

30

0

20

40

60

80

100

120

140

غير راضي تماما  غير راضي محايدراضيراضي تماما

(الذكور)المستفيدين 

نتائج استطالع رضا المستفيدين

 

145

113

21
63

0

20

40

60

80

100

120

140

160

غير راضي تماما  غير راضي محايدراضيراضي تماما

(االناث)المستفيدات 

نتائج استطالع رضا المستفيدات



  

26 
 

 التنموية: والبرامج إدارة املساندة االجتماعية  إنجازات 3-4

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

27

16

37

عدد المستفيدات
تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة 
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 27)  تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة وإعداد الخطط التنموية  

 االم مع  املستفيدين ( عدد68) 

عدد املضافين )املعالين( لصندوق عون بعد تحديث واكتمال 

 االوراق الثبوتية
0 

الوضع الحالي واستحقاق  مواطنة إلثباتتحديث شريحة بيانات 

 الصرف

16 

تحديث البيانات بهدف الحاالت وتحديث امللفات متابعة ودراسة 

 وتحديث دراسة االحتياجات ومدى استكمال الخدمات 

 

37 

.نوع الخدمات يوضح (:23جدول )  
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 التالي:  لجنة صندوق عون التنموي وتنفيذ توصيات ضمناالول خالل الربع ومستفيدة مستفيد   (1909يقل ) ال عن   كما عملت االدارة على تقديم خدمات ملا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 بالتعاون مع نادي تاج التطوعي 605 تبرع السالت الغذائية الرمضانية 

 صندوق عون  550 ريال  100بطاقة من فئة  (550تبرع بطاقات مواد غذائية مسبوقة الدفع لعدد )

 بنك االستثمار 100  ريال   200بطاقة من فئة  (50تبرع بطاقات مواد غذائية مسبوقة الدفع لعدد )

 فاعل خير   285  ريال   200بطاقة من فئة   (340بطاقات كسوه مسبوقة الدفع لعدد )تبرع 

 فاعلين خير   20 تسديد إيجار منازل 

   صندوق عون  15 تسديد إيجار منازل 

 ) مبادرة عطاء منجز ( شركة المنجز 2 منازل  وصيانة ترميم

  صندوق عون  1  الدراس ي الثانيتسديد رسوم تعليم للفصل 

 صندوق عون بالتعاون مع جمعية بنيان 1 شراء منزل 

 )بالتعاون بين جمعية مودة مع شركة بن  سعيدان )فلل الغروب 1 % من سعر املنزل 50الحصول على خدمة خصم 

 سمو االميرة سارة بنت مساعد  111 توفير كسوة مالبس  

 سعيداناالستاذة لطيفة بن  30 ( كرتون 30توفير كراتين تمر ) 

 فاعل خير   50 ( كرتون 50توفير كراتين تمر ) 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 120  ( كرتون 150توفير كراتين تمر ) 

 صندوق عون  5 دعم سداد إستخراج إقامات أبناء مستفيدة

   فاعل خير  1 غذائية وكسوه مسبوقة الدفع  ت بطاقا توفير 

.نوع الخدمات املقدمة وعدد املستفيدين يوضح (:24جدول )  
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    التالي:حسب   حالة (51)لعدد  االرشادية والجلساتكما تم تنظيم واستقبال حاالت االستشارات االجتماعية  -

 

 

 

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

 ( داعمين لجميع الحاالت.3( نبذة مفصله لحاالت مرشحة من املستفيدات وتحتاج سداد إيجار والحصول على موافقة وقبول )27االدارة على إعداد ) كما عملت  -

 عية. معملت اإلدارة على إعداد وتعبئة بطاقات آداء املبادرات للبرنامج الوطني ملكافحة التستر وجدولة تواريخ الورش التوعوية ملستفيدات الج  -

 الجدد.التعريفي بالبرامج للعضوات  واللقاءلعرض التقديمي الخاص بالجمعية العمومية جزئية إدارة املساندة لوقد عملت اإلدارة على مراجعة واعتماد  -

 . ، ورفعه لقسم الجودة واملتابعةم 2019التنموية لعام   الخاصة بإدارة املساندة االجتماعية والبرامج التشغيليةلخطة ل املستمر التقرير الشهري   تعبئة نموذجكما عملت االدارة على  -

 .عملت اإلدارة على إعداد تقرير بالخدمات املطلوب تحويلها إلكترونيا باإلجراءات الخاص بكل خدمة واألوراق املطلوب إرفاقها  -

 التنموية.خارجية لتعامالت إدارة املساندة اإلجتماعية والبرامج  الخاص باالطراف املعنية الداخلية وال    IOS 27001كما عملت اإلدارة على تعبئة تقرير متطلبات  -

 رمضان. كما عملت اإلدارة على مراجعة وتعديل محتوى الفيديوهات مع النصوص الخاصة للنشر في وسائل التواصل والتي تم نشرها خالل شهر  -

49
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حويلها استقبال االستشارات الهاتفية وت
للمراكز المختصة 

استكمال جلسات االرشاد الفردي 
عيةاالجتماعية والنفسية في مقر الجم

تحويل الحاالت لمركز بيت الخبرة
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

 49 استقبال االستشارات الهاتفية وتحويلها للمراكز املختصة 

   2 استكمال جلسات االرشاد الفردي االجتماعية والنفسية في مقر الجمعية

 0 تحويل الحاالت ملركز بيت الخبرة لإلصالح األسري 

.نوع اإلستشارات وعدد املستفيدين ( : يوضح25جدول )  
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 م. 2019صرفها للربع الثالث من عام  وقد عملت اإلدارة على رفع جميع املستحقات املالية إلدارة املساندة واملتوقع -

سلة شاملة لجميع احتياجات االسرة من املواد   (121)كما عملت اإلدارة على تنسيق استقبال وتوزيع سالت رمضان الغذائية بالتعاون مع نادي تاج التطوعي ملدة اسبوعين لتوزيع  -

 املبارك. الغذائية لشهر رمضان  

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

 الربع.خالل 

 مستفيدتين. نا لعدد خالل شهر رمضان على صيانة املنازل مجا منجز( )عطاءكما عملت اإلدارة بالتعاون مع شركة املنجز تحت مظلة مبادرة  -

 .ي بإشراف االخصائية االجتماعية / سمية العمر 1440/1441استقبال وتدريب طالبات جامعة امللك سعود تخصص خدمة اجتماعية للفصل الدراس ي الثاني للعام  -

الخميس املوافق   نورة ليوممستفيدات واملقامة في جامعة االميرة  (8)لعدد  القدم(نشاط )مبارات كرة   فيصل فياملستفيدات لالوملبياد التابعة لجامعة امللك   ومشاركةالتنسيق لحضور  -

 ابريل./18

 ( مستفيده .  23نطقة الرياض لعدد ) التنسيق لحضور و مشاركة املستفيدات الفطور الخيري في فندق هيلتون الرياض بدعوه من لجنة التنمية بأمارة م   -

  الجمعيات  املطلقة من  املرأة  احتياجات تقدير ) املاجستير   برسالة معلومات خاصة  لجمع  االسالمية  سعود بن محمد   االمام  جامعة من  العقيل  هيا/  الباحثة   التنسيق واملتابعة مع -

 . مايو/  5و ابريل /  24 بتاريخ معهم والتواصل املستفيدات مقابلة  خالل من( السعودي املجتمع  في الخيرية
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 والتمكين: والتوعيةبرامج التدريب  إنجازات 4-4

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

 وبناتهم. مستفيدة  (23) وتوظيفوابنائهم   ( مستفيدة196)بلغ عدد الحضور للدورات لهذا الربع 

 
 

 البرامج التنموية    

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

1.  
 25 أشهر  3 م  23/4/2019 م  27/1/2019 ( 7برنامج انطالقة للتأهيل لسوق العمل )

  للتدريب الخليج معهد مقر 

 والتعليم

 بوينج شركة من  مدعوم

2.  
 1 يومين م 10/4/2019 م 9/4/2019 في املشاريع التجارية االبتكار برنامج 

مقر جمعية أعمال للتنمية 

 األسرية 

 جمعية أعمال للتنمية األسريةقبل  منمقدم 

 ( مقعد مجانا1عدد )ل

3.  
 1 يوم م 10/4/2019 م 10/4/2019 برنامج الوعي القانوني لرواد األعمال 

مقر جمعية أعمال للتنمية 

 األسرية 

 األسرية  للتنمية أعمال جمعيةقبل  من مقدم

 مجانا  مقعد( 1) عددل

4.  
 مقر أكاديمية نضرة 9 شهر  م 29/4/2019 م 2/4/2019 دورة أساسيات تصفيف الشعر 

( مقاعد 9عدد )ل نضره أكاديمية قبل من مقدم

 مجانية

5.  
 جمعية مودة الخيرية مقر مركز ذاتي  22 أيام10 م 8/4/2019 م 24/3/2019 الدفعة األولى( ) التأهيل ملا بعد الطالق جلسات

6.  
 مقر جمعية ايامى  7 يوم11 م 18/4/2019 م 6/4/2019 دورة صيانة األجهزة الذكية

  ( مقاعد7لعدد ) ايامى جمعية  قبل من  مقدم

 مجانية

7.  
 جمعية رعاية الطفولة  مقدم من  مقر جمعية مودة الخيرية   46 يوم م 13/4/2019 م 13/4/2019 )الدفعة الثالثة( برنامج نحن واطفالنا 

 مؤسسة االميرة العنود الخيرية مقدم من  مقر جمعية مودة الخيرية   19 يوم م  16/4/2019  م  16/4/2019  ( ميزانية األسرة 1املنزل ) القتصادياتعشر خطوات   .8

 السلوك مشكالت)  الفعالة الوالدية التربية برنامج  .9

 ( الخطرة والسلوكيات
 25 يوم  م 2/4/2019 م 2/4/2019

  الخيرية العنود االميرة مؤسسة من مقدم   الخيرية مودة جمعية مقر 

  الخيرية العنود االميرة مؤسسة من مقدم   الخيرية مودة جمعية مقر  24 يوم  م 3/4/2019 م  3/4/2019 (بالنفس الثقة)  الفعالة الوالدية التربية برنامج  .10

 جمعية مودة الخيرية للقيادة  السعودية المدرسة  17 - - -   المرأة  قيادة تدريب برنامج  .11

. البرامج والدورات التي تمت خالل الربع الثاني يوضح (:26جدول )  
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 شاب و شابة   (    93  )  الربع  دورات برنامج تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج خالل بلغ عدد الحضور كما  •

 

    التوعوية الجماهيريةالبرامج  

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

 مدعوم من وزارة العمل والتنمية االجتماعية  العليا( )قاعةالعليا فيو  20 أيام3 09/04/2019 07/04/2019 ( 1دورة تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج للرجال )  .1

  االجتماعية والتنمية العمل وزارة من  مدعوم العليا( )قاعةالعليا فيو  26 أيام3 23/04/2019 21/04/2019 ( 2دورة تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج للرجال )  .2

  االجتماعية والتنمية العمل وزارة من  مدعوم العليا( )قاعةالعليا فيو  26 أيام3 15/05/2019 13/05/2019 ( 3دورة تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج للرجال )  .3

  االجتماعية والتنمية العمل وزارة من  مدعوم العليا( )قاعةالعليا فيو  21 أيام3 22/05/2019 20/05/2019 ( 4دورة تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج للرجال )  .4

 التمكين

 الجهة  العدد البنود م

1  

 

 

 

 الالتي تم توظيفهن املستفيداتعدد 

 

23 

 

 

 

 

 مركز بصمة قدم  -

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -

 شركة مركز القباني التجاري  -

 شركة فاروق وجمجوم -

 مركز فيوال للتزيين النسائي -

 شركة كاميرات مراقبة -

 مدينة األمير سلطان للخدمات اإلنسانية -

 شركة املطاعم األهلية -

 شركة تأجير سيارات -

 تصميم ازياء –املستفيدة نهى احمد الدوسري  2 المنتجة  االسر  من المستفيدات عدد 2

 تجميل –املستفيدة عبير خليل شيعان 

 . (41) + هاتفي (17مباشر ) - 58 هاتفي(  –عدد مقابالت االرشاد املنهي )مباشر  3

م2019عدد امللتحقين لبرنامج تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج خالل الربع الثاني   ( : يوضح27جدول )  

م2019الثاني  عدد االتفاقيات والعقود التي تمت خالل الربع يوضح  (:28جدول )  
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 ( عقود مع شركة النقل للبرامج والدورات. 5للنشر وإبرام )عملت االدارة على إبرام عقد إعداد الحقائب التدريبية لبرنامج تأهيل حديثي الزواج مع دار أسفار  -

من قبل منسقة التمكين/ العنود الوابلي ملناقشة آلية التوظيف و   لجام( مستشفى دلة / مستشفى النخبة / مستشفى آدمة/ شركة  / مستشفى الحياة الوطني)تمت زيارة لكال من  -

  م . 2019الشواغر املتوفرة لديهم خالل عام 

 م. 2019كما عملت اإلدارة على تعبئة استمارات تقديم املنح التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية للبرامج التنموية لعام  -
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  العامة:إدارة العالقات إنجازات    5-4

 الداخلية: األعمال 1-5-4 

 .التخرج الختامية لبرامج إدارة التدريب لحفالتالتحضير والتنسيق  •

 .نسخة  50طباعة بروشور الزكاة عدد  •

 .السابعةطباعة شهادات دورة برنامج "انطالقة" برنامج التأهيل لسوق العمل في مرحلته  •

 .التجهيز لحفل شاي القاء التعريفي لألعضاء املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة •

 . تصميم إعالن لبرنامج باحث وظيفي لقسم القانون  •

 . لتنمية املوارد املالية ر عبد الجباخطة الدكتور عماد تنفيذ العمل على  •

 . العمل على تصميم وطباعة التقرير السنوي  •

 .التجهيز والتنسيق لحفل الجمعية العمومية •

 تسليم نسخ ورقية من نماذج األعضاء املرشحين ملجلس اإلدارة في دورته القادمة لإلدارة التنفيذية. •

 م. 2018العام املنصرم العمل على تنسيق وإعداد شهادات شكر ملوظفات مكاتب املساندة عن  •

 باجات للعاملين بالجمعية. 3التوظيف، باإلضافة الى العمل على باجات ملوظفات مودة حديثات  •

 لبرنامج " انطالقة" للتأهيل لسوق العمل.  مستفيدة( 25) لعدد شهادات طباعة  العمل على •

 املبارك: الزكاة لشهر رمضان   اتخطاب استكمال إصدار العمل على   •

 م.2018عداد تقرير العالقات العامة السنوي لعام العمل على ا •

  



  

34 
 

 

 .تحديث قائمة املتبرعين والرعاة الخاصة بالقسم •

 العمل على إعداد الفواتير واملذكرات الداخلية.  •

 إرسال الرسائل النصية للمقابالت الوظيفية ملركز شمل. •

 العمل على تصميم األسهم الخاصة بالبرامج.  •

 . في وسائل التواصل االجتماعي  الزكاة  طلب  عباراتالعمل على إعداد  •

 التنسيق مع نادي تاج وعقد اتفاقية تعاون تخدم الطرفين.  •

 يلي:العمل على التجهيز للجمعية العمومية السابعة وتم القيام بما  •

 للموافقة. صياغة كلمة لألميرة سارة وعرضها  •

 للموافقة. صياغة كلمة للمدير التنفيذي وعرضها  •

 قدمة الترحيبية + الختامية وعرضها على األميرة للموافقةصياغة امل •

 األعضاء. تحديث قوائم   •

 العمومية. اعداد جدول زمني لبرنامج الجمعية  •

 املرشحين. قائمة باألعضاء  •

 االجتماع باألعضاء املرشحين.  •

 اعداد عرض تقديمي عن األعضاء املرشحين. •

 العمومية. تصميم إعالن إقامة الجمعية  •

 للجمعية. نشر أسماء األعضاء املرشحين على املوقع الرسمي  •

 الحفل. التنسيق لضيافة   •

 الحفل. توفير صبابات   •

 اإللكتروني. ارسال الدعوات عن طريق البريد  •

 العمل والتنسيق لطباعة ملحة موجزة ألبرز إنجازات الجمعية. •
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 مودة. أعضاءتفادة من إمكانيات  سإرسال النموذج التفاعلي لإل  •

 العمل على حصر مساهمات رجال االعمال.  •

 واملاجستير. كتوراة  املساهمة في مساعدة طالبات قسم العالقات العامة واالعالم في الجامعات الداخلية والخارجية، واإلجابة عن تساؤالتهم إلتمام رسائل الد •

 .بالرياض االجتماعية ملركز التنمية   فريق الحوكمة التابع زيارة م التطوع وذلك بناء على متطلبات العمل على تجهيز قوائم العضوية بشكل مفصل، وقوائ •

 .املرشحين لألعضاء الشاي   حفل دعوات  ارسال •

 التابع ملركز شمل.  قبول في البرنامج التدريبي املؤهل للشاغر الوظيفي العن  ارسال رسائل نصيه للمقابالت الوظيفية واشعار باالعتذار للمتقدمات •

 . تم اعداد خطابات شكر للمتبرعين بالزكاة •

 وتحديد مجاالت اهتمامها للمنح.  عمل داتا تضم جميع الجهات املانحة •

 .والتواصل االجتماعي االعالمي  حتوى امل إلدارة  شركات لثالث اسعار  عرض  عمل •

 . االنشطة رفع  على العمل وجاري  الرخصة ورفع القبول   وتم( عضوية) االجتماعي التنسيق مركز  في الجمعية  تسجيل •

 .ويجري تحديثها بعد اإلطالع على تجارب الجمعيات األخرى عضو صديق إعداد معايير   على عملال •
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 تنمية املوارد:

 التنسيق مع الجامعات من أجل أخذ جوالت تعريفيه عن الجمعية مقدمة لطالبات قسم القانون والشريعة.  •

 العمل على تجهيز عرض سعري لتأجير القاعات في الجمعية.   •

 العمل على طلب الدعم ومنها:  •

 مدير العام لفنادق بريرا  -االستاذ فارس الخليوي  -1

 الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي    -االستاذ سلمان البدران -2

 س بلو ماك- هليل الهليل -3

 الدانوب - حسن بن داود  -4

 شركة ذيب لتأجير السيارات   -5

 السعودية للمتاجر الشاملةالشركة   -6

 شركة مجمع املدار الطبي   -7

 املحامي عالء ناجي )مكتب محاماة( -8

 املاجد للعود -9

 جامعة االميرة نورة  – عميدة الكلية االجتماعية  – الدكتورة جميلة اللعبون -10

 الرئيس التنفيذي لشركة هرفي الغذائية   –احمد السعيد -11

 سبار من أجل التبرع بالهلل.ماركت سوبر  ارسال خطاب لتم -12  

 تم ارسال خطاب لسوبرماركت الدانوب لبيع االسهم من خالل منافذ البيع ودعم البرامج والهلل -13

 تم ارسال خطاب لسوبرماركت كارفور لبيع االسهم من خالل منافذ البيع ودعم البرامج والهلل. -14  

 برع بالهلل.تم ارسال خطاب ألسواق السدحان لدعم البرامج والت -15  

 تم ارسال خطاب للمحامي األستاذ / عالء ناجي لدعم برنامج الحاضنة القانونية-16  

 التواصل مع بنك الراجحي وطلب دعم برامج الجمعية ولم يتم الرد الي االن.-17   
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 تم التواصل مع رجل األعمال صالح السويد لدعم برامج الجمعية او التبرع السهم الجمعية -18   

 تم التواصل مع املحامي الدكتور تركي الطيار لدعم برنامج الحاضنة القانونية -19        

 طلب موافقة من االستاذة هديل اليحي املشرفة العامة للعالقات العامة بجامة االمام محمد بن سعود االسالمية  •

 العمل على تصميم وتنسيق تي شيرتات كمنتجات خاصة لزيادة دخل الجمعية.  •

 واستخدام شاشات االعالنات  تالذهاب الى مركز غرناطة وحياة مول والتواصل معهم بخصوص اقامة الفعالياتم  •

 التواصل مع شركة مراكز العربية وارسال خطاب يتضمن تفاصيل األسواق التي نريد اقامة الفعاليات واستخدام شاشات االعالنات فيها .  •

 ريال للتي شيرت الواحد.   9م بتكلفه بسيطة وجوده عالية والحصول علي عرض للتيشرتات بجوده عالية وتكلفه بسيطة  بمبلغ البحث والتنسيق لشراء تي شيرتات بدون تصامي •

 

 مبيعات املؤلفات

للتوزيع  الوطنية  

 اسم الكتاب  الكتب املسلمة 

وهناك  هنا نحبك 200  

 الدليل االرشادي  200

 وانا ماذا سيحدث لي  200

 سارة سعيدة 200

 مجموع الكلي  800
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جرير مكتبة  

الكتاب  اسم  الكمية املسلمة   

وهناك  هنا نحبك 300  

االرشادي  الدليل 300  

لي  سيحدث  ماذا وانا 300  

سعيدة سارة 300  

ي الكل مجموع 1200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ياماكان كان  

 اسم الكتاب  الكمية املسلمة

 نحبك هنا وهناك  50

 سارة سعيدة 50

االرشادي الدليل  50  

 وانا ماذا سيحدث لي  43

 مجموع الكلي  193

  

االسري   االستشارات ترابط مركز   

املسلمة الكمية  اسم الكتاب  

 سارة سعيدة 50

 نحبك هنا وهناك  50

 الدليل االرشادي  50

 مجموع الكلي  200
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 : بيعاتامل

 . كتاب ملدة يومان 93في مركز االدارة العامة بيع  -

 .ايام4يوما ملدة ملدة كتاب17امللك فهد الثقافي  مركز  في بيع -

   تيشيرت. 50امللك سلمان ما يقارب  مركز  في بيع -

 التسويق: 

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

 إعادة تصاميم وسائل التواصل االجتماعي  •

 لعمل التصاميم واملنشورات  الحبيبوالتواصل مع مؤسسة االجتماعي، صياغة محتوى وسائل التواصل  العمل على   •

ع وتعريفهم بجمعية مودة  تم التواصل مع املستشار القانوني هاني العنزي ل ربطنا مع بعض من مشاهير التواصل االجتماعي ممن يقدمون محتوى هادف ومفيد لعمل اجتما  تم اال  •

 ئل التواصل االجتماعي واالنضمام ك عضو لجمعية مودة ودعمنا على وسا

 التسويق للعضوية في مشاركاتنا الخارجية  •

 العمل على تجهيز دروع تذكارية لشكر الشركات الداعمة "بوينغ" و"مؤسسة األميرة العنود الخيرية". •

 تصميم إعالن لبيع مؤلفات مودة في مركز امللك فهد الثقافي بيوم الطفل العالمي.  •

 التنسيق مع بلو ماكس للورد لتزويد الجمعية في مناسباتها بالورد ملدة عام مجانا.  •

 التنسيق مع هرفي لتزويد الجمعية بالضيافة في حال الحاجه مجانا ملدة عام.  •

 خطاب. 297ارسال خطابات زكاة حيث بلغ عددها  •

 اجتماع مع مسوق الكتروني لتسويق االسهم لحملة عون.  •

 معهد االدارة للمشاركة بمعرض الكتاب املتواجد بمقر املعهد ، وتمت املوافقة من قبلهم . تم التواصل مع   •

 الدعم  لطلب الجمعية  وبرامج انشطة لعرض القادم االحد يوم لقاء لتحديد االجتماعية املسؤولية  قسم-  للتأمين التعاونية مع  التواصل •

 لدعمها  والبرامج االنشطة لعرض لقاء موعد  لتنسيق  -العالقات  قسم- الفرنس ي  البنك  مع  التواصل •

 الرئيس ي   التعاونية مقر  في دعم لطلب  للتأمين التعاونية مع لقاء •

 البرامج  لدعم  االجتماعية  والتنمية  العمل  الوزارة مع  التواصل •

 اعداد خطاب لقاء مع امين مجلس التعاون الخليجي  •

 االجتماع مع مسوقه خارجيه لزيادة عدد العضويات •
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الزعير من أجل عرض لوحة اعالنية للتبرع بالرسائل النصية في قاعات االنتظار للرجال   ز عبد العزيمع مدير العالقات العامة بمدينة االمير سلطان الطبية العسكرية االستاذ االجتماع  •

 والنساء وارسال بريد الكتروني ملنسوبين املدينة الطبية من املوظفين للتبرع لصندوق عون  

 

 صندوق عون 
 940,596 تسويق 

 2.166.161 تنمية موارد

      

 العضويات 
 63,500 تسويق 

 88,500 تنمية موارد

      

 القانونية الحاضنة 
 870 تسويق 

 8500 تنمية موارد

      

 لسوق العمل   التأهيل
 13,168 تسويق 

 104,649 تنمية موارد

      

 20,862 تسويق  التفكك االسري دعم االطفال والمراهقين من ضحايا 

      

 20,862 تسويق  ضحايا الطالق   -لما بعد الطالق   التأهيل

      

 1004 تنمية موارد مبيعات كتب قلب في بيتين 
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 االوقاف واملنح: 

 تم التقديم على أوقاف الراجحي. •

 تم التقديم على مؤسسة ابراهيم عبد العزيز آل ابراهيم  •

 وقاف سعد املوس ى تم اقفال التقديم عليه من شهر يناير.  ا •

 تم التقديم على مؤسسة عبد هللا السبيعي وتم قبول العضوية واالنتظار لفتح التقديم والتسجيل  •

 الزيارات: 

 . زيارة مستشفى امللك خالد الجامعي في الركن تعريفي بالجمعية •

  . تعريفي باملهام الجمعيةزيارة وزارة التجارة واالستثمار في الركن  •

 

 العضويات: 

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

 اإليميل. رسال اخبار مودة بالصحف عبر إ •

 . ريال 16350تقرير عن السلة الرمضانية للمساهمة بالتبرع حيث بلغت اجمالي قيمها ارسال  •

 . ريال 67900للمساهمة بالتبرع حيث بلغت اجمالي قيمها  ارسال تقرير كسوة العيد •

   .التواصل مع األعضاء املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الستكمال بياناتهم •

 .ارسال سندات القبض لألعضاء املسددين عبر البريد االلكتروني •

   التواصل مع األعضاء وتذكيرهم بالسداد. •

 التطوع:

 تحديث قروب املتطوعات لقسم العالقات العامة والتسويق   •

 تحديث داتا القسم  •

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

 متطوعة. 21وبلغ عدد املتطوعات  تطوعية ساعة 347م  2019بلغ عدد الفرص التطوعية املنجزة خالل للربع األول خالل العام  •
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 : االجتماعية  مركز التنمية 

 تم رفع خطاب لطلب موافقة على بيع تي شيرتات كدخل إضافي للجمعية    •

 وتمت اإلجابة  البرامج،تم رفع خطاب لطلب املوافقة على بيع أسهم  •

م وارساله عبر   2019 األول لعامتم حصر الفرص التطوعية للربع  للجمعية،تسجيل البيانات وساعات املتطوعين والفرص التطوعية املنجزة  بضرورة (47103)تعميم رقم  بناء على •

 البريد االلكتروني  

 مع خدمة العمالء التابع للوزارة ورفع بالغين باإلشكالي  تحديثه،الشامل والعمل على  الخير  بشأن موقع  •
ً
ولم يتم   املرور  وكلمة  املستخدم  اسم  نواجها بفقدان ة التي تم التواصل هاتفيا

 الرد أو التواصل حتى اآلن 
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 : للجمعيةالخارجية املشاركات الداخلية و  -5
 . الطالق وآثارهن اإلدارات بجمعية مودة الخيرية للحد مم، لجميع 2019لعام  الثانيخالل الربع  ،العملالتدريبية وورش   الدوراتو تتضمن الفعاليات  للجمعية التي املشاركات الداخلية والخارجية  

 :م2019 الثانيخالل الربع  الداخليةالعامة ت مشاركا  2-5

  

 دور العالقات املقر  التاريخ البرنامج

استقبال فريق البرنامج الوطني ملكافحة التستر التجاري ومناقشة 

أهداف البرنامج وتعزيز أهمية رفع الوعي بأضراره بالتعاون مع  

 القطاع الثالث 

 

 

 م 2019مايو 7 

 

 مقر جمعية مودة   

 

  من والتأكد قاعة االجتماعات تجهيز  على العمل •

 والتقنية  املكتبية  التجهيزات  جميع استكمال

 الضيافة  العمل على تنسيق  •

 التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي   •

تجهيز ملفات تعريفية تحتوي على انجازات الجمعية   •

 وبروشوراتها  
 

 2019" لعام 6اختتام برنامج انطالقة "
 

 

 

 م 2019ابريل  2

 

 

 معهد الخليج  

 

 العمل على تنسيق الحفل   •

 تجهيز الكيك   •

 تجهيز الورد  •

 طباعة شهادات الشكر   •

.خالل الربع الثاني  مشاركة إدارة العالقات العامة الداخلية يوضح (:29جدول )  



  

44 
 

  

اختتام برنامج التربية الوالدية الفعالة 

 م 2019لعام 
 

 

 

 م2019ابريل  3

 

 

 مقر جمعية مودة  

 

 

 تجهيز درع ملؤسسة األميرة العنود الخيرية   •

 تجهيز كيك   •

 التنسيق والترتيب للحفل   •

اختتام برنامج التأهيل ملا بعد الطالق في مرحلته األولى  

  2019لعام 
 

 

 

 م2019ابريل  8

 

 

 مركز ذاتي  

 

 العمل على تنسيق الحفل   •

 تجهيز الكيك   •

 تجهيز الورد   •

 طباعة شهادات الشكر  •
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  اختتام برنامج الحاضنة القانونية في دورته التاسعة  

 

 

 ابريل   29

 

 

 

 مقر جمعية مودة  

 

 

 العمل على تنسيق الحفل   •

 تجهيز الكيك   •

 
 

" 7اختتام برنامج "انطالقة" التأهيل لسوق العمل "

 املدعوم من شركة بوينغ 
 

 

 

 

 2019ابريل  24

 

 

 

 معهد الخليج بالرياض

 

 العمل على تنسيق الحفل   •

 تجهيز الكيك   •

 تجهيز الورد  •

 طباعة شهادات الشكر   •
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  :م2019لعام  الثانيإلدارة العالقات العامة خالل الربع  املشاركات الخارجية

 م. 2019يناير  10بتاريخ حضور اللقاء املقام على شرف صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء الفيصل لتكريم الباحثات القانونيات بمبادرة مرشد  •

 م. 2019يناير  29العالمي للتطوع بمدارس اململكة املشاركة في اليوم  •

 م. 2019فبراير  12م املجتمع بجامعة األميرة نورة بتاريخ مبادرة التطوع في كلية الخدمة االجتماعية قسم تنظياملشاركة في  •

 املشاركة في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بمركز األمير سلطان ألمراض وجراحة القلب.  •

 م.  2019مارس  13املشاركة في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بمجمع األمل بتاريخ  •

 م.  2019مارس  6ي بمقر وزارة التجارة بتاريخ املشاركة في فعالية يوم املرأة العالم •

 م.  2019مارس  19بجامعة األميرة نورة بتاريخ  املشاركة في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بمستشفى امللك عبد هللا •

  .حضور ورشة عمل املحفزات االعالمية للمسؤولية االجتماعية •

  .حضور حفل جائزة األميرة صيته •

  .دور املرأة في التنمية نحو مجتمع حيوي حضور مؤتمر  •
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 :الفعاليات ❖

 حفل الشاي في مركز املناهل

 % من تذاكر الدخول 100تم الترتيب والتنظيم مع مركز املناهل لعمل حفل شاي يكون كامل ريعه لجمعية مودة حيث تم بيع 
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 عمل حفل معايدة الفطر املبارك ملوظفات مودة 

 

 عرض اسعار لحفل املعايدة الجمعية لكل من: عمل  

 .بوفية غداء •

 . طاوالت وكراس ي وستاند •

 . استالم عهدة الضيافة •

 . عمل موازنة الضيافة وتسليمها لقسم املالية •
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ً
 مؤسسيا

ً
 توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العدل العتماد جمعية مودة خبيرا

التعاون والعمل املشترك في مجال القضايا األسرية بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون   بهدف تعزيز وقعت وزارة العدل مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره مذكرة تعاون 

 . والرئيس التنفيذي لجمعية موّدة الخيرية األستاذة خلود التميمي  شير،بن سلطان القضائية الشيخ أحمد 

 

 

 وتستهدف املذكرة تمكين جمعّية "موّدة" من تأسيس وتشغيل مكاتب املساندة الحقوقية النسائية  

 في محاكم األحوال الشخصّية واملحاكم العامة التي بها دوائر لألحوال  
ً
 ملا تملكه الجمعّية   الشخصّية نظرا

 .ربحيالمن خبرات نوعّية في تقديم الوعي الحقوقي غير  

 

 
ً
 كما تستهدف االتفاقّية التوّسع في افتتاح مكاتب املساندة الحقوقية النسائية باإلضافة إلى املوجودة حاليا

 في محاكم األحوال 

 . الشخصية في الرياض وجدة واملدينة املنورة ومكة والدمام 
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 املحفزات االعالمية للمسؤولية االجتماعيةحضور ورشة عمل 
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 التجهيز للقاء التعارفي بين األعضاء املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة
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 حفل العشاء الخيري 

بالكامل لصالح دعم خدمات جمعية مودة حيث تم تأجيله من قبل مجلس اإلدارة بسبب  تم التنسيق والترتيب مع فندق لوذان النسائي في شهر رمضان املبارك لعمل عشاء خيري يذهب ريعه 

 ضيق الوقت ونتطلع لعمله في وقت قريب ومناسب 
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 التنموية:  والبرامجفعاليات خاصة بإدارة المساندة االجتماعية   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقت النشاط تاريخ حضورها األنشطة التي حضرتها املوظفة 

 سارة الدهمش 

 مساءا   8 –مساءا   5:00 م 2019/  4/  24 حضور حفل الشاي بمركز املناهل الخاص بجمعية مودة  

 مساءا  9:00 –عصرا  4:00 1/5/2019 حضور اجتماع الجمعية العمومية السابع لجمعية مودة 

 مساءا  9 –مساءا 5 1/4/2019 حضور اللقاء التعريفي للعضوات الجدد 

 

   عبير املوح

مساًء في مقر مركز ذاتي  8 - 5من  م 8/4/2019 (1اختتام برنامج التأهيل ملا بعد الطالق )

 لإلرشاد األسري 

مساًء في مقر جمعية   8 - 6من  م  24/4/2019 اختتام دورة صيانة األجهزة الذكية

 أيامى

 في مقر معهد الخليج 11 01/04/2019 ( 6اختتام برنامج التأهيل لسوق العمل )انطالقة  بلسم املوس ى  
ً
   صباحا

 في مقر معهد الخليج 11 23/04/2019 ( 7اختتام برنامج التأهيل لسوق العمل )انطالقة 
ً
   صباحا

مساًء في مقر جمعية   8 - 6من  م  24/4/2019 اختتام دورة صيانة األجهزة الذكية

 أيامى

 في مقر معهد الخليج 11 01/04/2019 ( 6التأهيل لسوق العمل )انطالقة اختتام برنامج  العنود الوايلي  
ً
   صباحا

 في مقر معهد الخليج 11 23/04/2019 ( 7اختتام برنامج التأهيل لسوق العمل )انطالقة 
ً
   صباحا

في مقر  بيتين(في  )قلب سلسلة مؤلفات  إطالقحضور حفل تدشين  سحر بن شريم 

 جمعية مودة 

 

 مساءا   9 –مساءا  4 2/2019/ 27

م 2019فعاليات إدارة املساندة االجتماعية والتنموية لربع الثاني  يوضح (:30جدول )  
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 : م2019لعام  الثانيملوظفات الجمعية خالل الربع التدريبية وورش العمل الدورات  ❖

 

 

 االسم 
التدريبية الدورات  

 جون مايو ابريل

  (.14/04/2019) من تبدا ايام3 الرسمي، املتحدث التميمي خلود

 ف املقامة الجودة( بنظام التوعية )دورة 9001 االيزو  نظام دورة

  11 الساعة تمام في 2019/ 05/ 05 بتاريخ الجمعية مقر  ي
ً
 صباحا

 

 املفرج افنان

 تاريخ االثنين  يوم من ابتداءً  األداء مؤشرات دورة

  واملقامة أيام 3 وملدة م2019/ 4/ 1 املوافق هـ7/1440/ 25

 الخبرات مركز  من وبتنفيذ الفهد كروان  فندق مقر  في

 للتدريب  الذكية

 

 الخميس روابي
من  تبدا يومين   ملدة العامة، العالقات في اإلتصاالت 

(01 /04 /2019 .) 

 مقر  في املقامة(  الجودة بنظام التوعية دورة)  9001 االيزو  نظام دورة

صباحا 11 الساعة تمام  في 2019/ 05/05 بتاريخ الجمعية  

 

 مكاتب موظفات

 باملدينة املساندة
 مقر  في املقامة(  الجودة بنظام التوعية دورة)  9001 االيزو  نظام دورة منتدى الحقوقيين السنوي 

صباحا 11 الساعة تمام  في 2019/ 05/05 بتاريخ الجمعية  

 

 ارة الدهمشس

/ابريل في مقر 15ورشة عمل التميز املؤسس ي بتاريخ 

 الجمعية

 مقر  في املقامة(  الجودة بنظام التوعية دورة)  9001 االيزو  نظام دورة

صباحا 11 الساعة تمام  في 2019/ 05/05 بتاريخ الجمعية  

 

 في املقامة(  باملواصفات الخاصة العمل إجراءات)  9001 االيزو  نظام دورة 

صباحا  11:30 الساعة تمام في  2019/ 05/ 19 بتاريخ الجمعية مقر   

 

 بلسم املوس ى 

 مقر  في املقامة(  الجودة بنظام التوعية دورة)  9001 االيزو  نظام دورة 

  11 الساعة تمام  في 2019/ 05/05 بتاريخ الجمعية
ً
صباحا  

 

الحوار التشاوري الثاني ملناقشة سبل تحقيق العدالة للمرأة في العمل   

م من  1/5/2019 النهضة الخيريةوالشمول املالي والتقني في مقر جمعية 

مساءا   8.45عصرا الى   3.45الساعة   

 

 العنود الوابلي

 مقر  في املقامة الجودة( بنظام التوعية )دورة 9001 االيزو  نظام دورة 

  11 الساعة تمام  في 2019/ 05/05 بتاريخ الجمعية
ً
  صباحا

 

. الدورات التدريبية وورش العمل ملوظفات الجمعية خالل الربع الثاني ( : يوضح31جدول )  
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 في املقامة باملواصفات( الخاصة العمل )إجراءات 9001 االيزو  نظام دورة 

  11:30 الساعة تمام في  2019/ 05/ 19 بتاريخ الجمعية مقر 
ً
صباحا  

 

 عبير املوح 

 تاريخ االثنين  يوم من ابتداءً  األداء مؤشرات دورة

  واملقامة أيام 3 وملدة م2019/ 4/ 1 املوافق هـ7/1440/ 25

 الخبرات مركز  من وبتنفيذ الفهد كروان  فندق مقر  في

 للتدريب  الذكية

 األحد يوم( آيزو  ملعيار  املعلومات أمن إدارة نظام) ISO 27001 عمل ورشة

 .الجمعية مقر  في واملقامة م5/5/2019  املوافق هـ1440/ 30/8 تاريخ

 

  اسماء -الخزاعي عبير 

 الراشدي 

 من تبدا يومين  ملدة للموظفتين  العقود، صياغة دورة

(22 /03 /2019 .) 

  

 طالب ال ثريا
  ايام3 ملدة طالب، ال ثريا للموظفة اإللكترونية، الجداول 

 (.04/2019/ 28) من تبدأ

 األحد يوم( آيزو  ملعيار  املعلومات أمن إدارة نظام) ISO 27001 عمل ورشة

 .الجمعية مقر  في واملقامة م5/5/2019  املوافق هـ1440/ 30/8 تاريخ

 

 العمار عهود
 مقر  في املقامة(  الجودة بنظام التوعية دورة)  9001 االيزو  نظام دورة (. 2019/ 02/04) من تبدأ ايام3  ملدة العمالء، خدمة فن

 صباحا 11 الساعة تمام  في 2019/ 05/05 بتاريخ الجمعية

 

 السهلي منيرة
 من تبدأ يومين  ملدة العمل، فرق  بناء مهارات

(3/04/2019.) 

  

 سحر بن شريم
 العامة االدارة معهد في االلكترونية األرشفة حضور دورة

 ابريل /   22بتاريخ 

 في املقامة(  الجودة بنظام التوعية دورة)  9001 االيزو  نظام دورة 

صباحا 11 الساعة تمام في  2019/ 05/ 05 بتاريخ الجمعية مقر   

 

 سمية العمري 

لورشة عمل )ادلة البرامج الوقائية الوطنية( املقامة في مقر 

م من 29/4/2019برنامج االمان االسري يوم االثنين 

 وحتى  9:00الساعة 
ً
 ظهرا.  2:30صباحا

)نظام إدارة أمن املعلومات ملعيار آيزو( يوم   ISO 27001ورشة عمل 

مقر  في  واملقامةم  5/5/2019هـ املوافق 1440/ 8/ 30األحد تاريخ 

 الجمعية. 

 

هـ املوافق   14/9/1440يوم األحد تاريخ  9001دورة نظام االيزو  

 الجمعية. في مقر   واملقامةم 2019/ 5/ 19
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 :مركز شمل ورش العملحضور 

 

 املشارك املنظم التاريخ ورشة العمل 

إبريل  4  الخبراء " تحديد الرؤية والتطلعات لخارطة طريق املرأة ورشة عمل   شهد الخليفي مجلس شؤون األسرة  

إعداد التقرير الوطني للمملكة العربية السعودية لتوضيح التقدم املحرز  ةورشة عمل "آلي

 والتحديات القائمة في تنفيذ منهاج عمل بيجين 
إبريل 10  الخليفيشهد  مجلس شؤون األسرة  

إبريل 22 لقاء رؤساء محاكم التنفيذ باململكة  عبدهللا النفيسه وزارة العدل 

إبريل 23 "مجموعة تركيز "بناء مبادرات خارطة طريق املرأة   شهد الخليفي مجلس شؤون األسرة  

إبريل 29 ورشة عمل برنامج التميز في خدمة املستفيدين  فريق عمل شمل ب  مركز مكين للتدريب  

  :م2019لعام  الثانيخالل الربع  االجتماعات. 6

 م2019( لعام يونيو -مايو -أبريل) الثانيخالل الربع  تالتي تم االجتماعات اإلدارات م 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 اجتماعات

 التنفيذياملدير 

 (.3رقم ) اإلدارة مجلس التنفيذي مع املدير  اجتماع -

 تفقدية  زيارة - املنورة  املدينة مكتب   التنفيذي املدير  زيارة -

 تفقدية  زيارة- جدة مكتب   التنفيذي املدير  زيارة -

 تفقدية  زيارة - املكرمة مكة مكتب  مع التنفيذي املدير  زيارة -

  املؤسس ي  التميز  مركز  مع التنفيذي املدير  اجتماع -
ً
 . ولم نتفق معهم إلرتفاع عرضهم السعري  املتميز  لألداء الجمعية بأداء للوصول  سعيا

 وأقامة ورشة عمل توضح خطط اإلدارة واللجان وخطة الدكتور عماد.  الحالية اإلدارة تواجه التي  الصعوبات على للوقوف العامة العالقات إدارة مع التنفيذي املدير  اجتماع -

  .واعتماد الجمعية كخبير مؤسيي  الشخصية األحوال محاكم في املساندة بمكات اتفاقية لتوقيع العدل وزارة بمسؤولي التنفيذي املدير  اجتماع -

 األمريكي  الوطني  اليوم بمناسبة - األمريكية السفارة حفل   التنفيذي املدير  حضور  -

  الخدمات أتمتة متابعة -RMG شركة مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 التطبيقي لإلعالم سلمان  بن أحمد األمير  أكاديمية – الرسمي  املتحدث دورة   التنفيذي املدير  حضور  -

م.2019مركز شمل خالل الربع الثاني لعاممشاركة  يوضح (:32جدول )  
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  للمديرات – املؤسس ي  التميز  عمل ورشة   التنفيذي املدير  حضور  -

  املالية املوارد تنمية خطة متابعة – عماد دكتور  مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 الخدمات أتمتة متابعة - RMG شركة مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 .ملناقشة طلبها بنقلها إلى مقر الجمعية املحكمة موظفة مع التنفيذي املدير  مقابلة -

 العمل سير  ملتابعة باملديرات التنفيذي املدير  اجتماع -

 مستفيدة شكوى  بشأن  - االجتماعي التنمية مركز  بمشرفات التنفيذي املدير  اجتماع -

 اإلدارة مجلس لعضوية املرشحين  األعضاء تعارف - شاي حفل   التنفيذي املدير  حضور  -

 واشنطن - املعنية بالتوسط بالقضايا الناشئة عن النزاعات األسرية األمريكية السعودية للجنةضمن الوفد السعودي لحضور اجتماعات الدورة الرابعة  التنفيذي املدير  مشاركة -

 باملشروع املوظفات تعريف -  9001 -( 1) اآليزو  ورشة التنفيذي املدير  حضور  -

   . السابع العمومية الجمعية التنفيذي املدير  حضور  -

  .اإلدارة املديرات مع الدوري التنفيذي املدير  اجتماع -

 التجاري  التستر  بمكافحة للتعريف ضمام شركةمن  الناظر وداد األستاذة مع التنفيذي املدير  اجتماع -

  استديو الشركة. في Mbc إعالن  تصوير  التنفيذي املدير  حضور  -

 .للموظفات( 2) األيزو  ورشة التنفيذي املدير  حضور  -

 . 5 اإلدارة مجلس مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 ملناقشة إعداد سلسلة كتب الفقد.  أسفار  دار - الحسين  فاطمة. أ مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 .اإلدارة مجلس حوكمة مشروع  – خالد امللك مؤسسة مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 .املرشحة العامة العالقات موظفة مع - شخصية مقابلة التنفيذي املدير  عمل -

 .األدلة متابعة – العنزي  غانم. أ مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 .الخدمات أتمتة مستجدات متابعة-  RMG مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 .املوارد تنمية خطة متابعة عماد. د مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 . 6 اإلدارة مجلس مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 . لوظيفة تنمية موارد مالية الريس غادةالدكتور عماد ملقابلة موظفة املحكمة السابقة  مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 . الجمعية دعم سبل بحث – العجالن  عبدهللا الشيخ مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 .شمل مركز  التنفيذي املدير  زيارة -

 .األدلة تطوير  متابعة – العنزي  غانم. أ مع التنفيذي املدير  اجتماع -
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. مركز  ردنا للتدريب)ندى(املدير التنفيذي مع اجتماع  -
ً
 لبحث سبل التعاون وتقديم برنامج تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج مجانا

 لها.طالبة ماجستير وتقديم الدعم الالزم  مع التنفيذي املدير  اجتماع -

 .الفطيم(ماجد خالد العجمي )مجموعة أ. مع ورئيس لجنة تنمية املوارد املالية ورئيس لجنة اإلعالم  التنفيذي املدير  اجتماع -

-  

  املالية الشؤون إدارة 2

 واالدارية

 اجتماع لجنة التدقيق املالي )ايمان ( -

 اجتماعات مع الدكتور عماد ) ايمان ( -

 التمييز املؤسس ي ) ايمان (ورشة عمل مع مركز  -

 ثريا (   –اماني  –ندى   –) ايمان  27001مشروع االيزو  لتطبيق معايير  RMG اجتماعات مع شركة ريناد املجد -

 ندى (  –) ايمان  9001مشروع االيزو  لتطبيق معايير    RMG اجتماعات مع شركة ريناد املجد -

 املوارد البشرية .اجتماع مع االستاذ غانم ملناقشة تطوير الئحة  -

 حضور اجتماع مع اعضاء فريق مكافحة التستر ) ايمان (. -

 اجتماع مع املدقق الداخلي منصور ملناقشة كيفية توزيع املصروفات العمومية على البرامج .)ايمان( -

.لبحث سبل التعاون وتقديم برنامج تأهيل املقبلين واملقبالت على الزوا اجتماع مركز  ردنا للتدريب)ندى( -
ً
 ج مجانا

 محمد(  -بدر -عهود  -ثريا -اماني -ندى -حفل الجمعية العمومية) ايمان  -

 

3 

 

 

 مركز شمل 

 املسؤول املكان التاريخ االجتماع/ ورشة العمل

إبريل 23 ( لجنة دعم البرامج الحقوقية1االجتماع رقم )  شهد الخليفي مقر الجمعية 

إبريل 30 ملبادرة مراكز الرؤية والحضانة والزيارة( ملتابعة 3اجتماع اللجنة التنفيذية )  شهد الخليفي وزارة العدل 

إبريل  30 زيارة مقر مركز شمل )ج( بلجنة التنمية االجتماعية بمحافظة الخرج  لجنة التنمية بالخرج 
 شهد الخليفي بدور الفايز

 أسماء األكلبي
 

 

 

4 

 

 إدارة املساندة

االجتماعية والبرامج 

 التنموية

 الصرف. واعتماداتم ملناقشة الحاالت  2019عقد اجتماع العضاء لجنة صندوق عون التنموي الرابع لعام  -

ية املستفيدات والعمل على جدولة ملناقشة سبل التعاون حول طرق توعالتنموية /سارة الدهمش وفريق عمل برنامج التستر التجاري  والبرامجاجتماع مديرة إدارة املساندة اإلجتماعية  -

 الدورات.

واملقدم من  واصدار الرخصالتنسيق واملتابعات للمستفيدات امللتحقات ببرنامج التدريب على القيادة  ملناقشة أليةاجتماع مشرفة التدريب/بلسم املوس ى بمركز االبحاث بجمعية النهضة  -

 .م2019/ 30/6جمعية النهضة يوم االحد املوافق
   م.2019/ 30/6ليوم االحد املوافق   ISO 9001: 2015 بمواصفاتباالستاذ طارق لتحديد االهداف  التنموية /سارة الدهمش والبرامجاجتماع مديرة إدارة املساندة اإلجتماعية  -
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5 

 

 

 

 

إدارة العالقات 

 العامة 

 االلكتروني.تواصل مدير العالقات العامة مع مدير الخدمة االجتماعية بسابك وارسال البرامج عن طريق البريد  -

 عليه.مع سوق. كوم لبيع منتجات الجمعية وتمت املوافقة  العامة العالقات اجتماع مدير  -

 بانرز واللوحات مجانا وتمت املوافقة عليه نحتاج فقط تحديد االحتياجات.مع وجاساين من مجموعة وجا لدعمنا تصميم وطباعة ال العامة العالقات اجتماع مدير  -

 االعالنات. العامة مع ادارة الرياض بارك ومناقشة بيع أسهم صندوق عون واستخدام شاشات عرض  العالقات مدير  اجتماع -

 .الفيلم  بداية قبل السينما عرض شاشات في يعرض تعريف بالجمعيةأو  مؤثرة رسالة يحمل فيلم عرض بخصوص VOX CINEMA مع العامة العالقات مدير  تواصل -

 للجمعية.مع املدار الطبي لعمل اتفاقيات  العامة العالقات اجتماع مدير  -

 والعضوات.العامة مع مركز الرائد االستشاري الطبي لعمل اتفاقية للموظفات  العالقات مدير  اجتماع -

 والعضوات.والي لتجهيز اتفاقية للموظفات مع عيادات د العامة العالقات اجتماع مدير  -

 العامة مع زاد لبيع أسهم صندوق عون. العالقات مدير  اجتماع -

 االجتماع مع مسوقة لتسويق العضويات. -

 مع مدير الخدمة املجتمعية في بنك الراجحي. العامة العالقات اجتماع مدير  -

 مع مسوق الكتروني. العامة العالقات االجتماع مدير  -

 مع فريق التسويق في زاد لبيع لطاقات عون  العامة العالقات االجتماع مدير  -

 لدعم الجمعية بالورد ملدة عام. Bloom Max Flowersاالتفاق مع  -

 االتفاق مع شركة هرفي لألغذية لدعم الجمعية بالضيافة ملدة عام. -

 جائزة األميرة صيته العامة العالقات حضور مدير  -

 ورشة عمل املحفزات اإلعالمية للمسؤولية االجتماعية  عامةال العالقات حضور مدير  -

 االجتماع مع همزه -

 التواصل مع مها الهزاني جامعة األميرة نوره. -

 الجتماع مع مديرة فرع بنك الرياض. ا -

 الجتماع مع الرئيس التنفيذي لفندق وسبا لوذان. ا -

 الجتماع مع ادارة ايكيا.ا -

 املجتمعية في التعاونية للتامين.االجتماع مع مسؤول الخدمة  -

 االجتماع مع مسؤولة تنمية املوارد في جمعية االطفال املعاقين. -

  .التواصل مع مجلة اليمامة -

  .مقدمة برامج في قناة روتانا التواصل مع ياسمين العبد هللا -

 روتانا.التواصل مع خالد العقيلي معد ومقدم برامج في قناة  -

 .الفطيم( ماجد خالد العجمي )مجموعةأ. االجتماع مع  -
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 :والتنمويةانجازات مودة من واقع تقرير أبرز املنجزات الحقوقية  ❖

  .بن محمد الطلق مالتواصل مع الدكتور عبد السال  -

 .االجتماع مع مدير التسويق في الند مارك -

 . so socialالتواصل مع  -

 .وجامعة األميرة نوره شفى امللك عبد هللاالتواصل مع مازن الحميدان مدير العالقات ملست -

 اإلنجاز أبرز برامج ومشاريع مودة الحقوقية والتنموية

.م( 2019/ابريل/29تخريج متدربات برنامج الحاضنة القانونية والبدء في تحصيل الساعات التطوعية. ) - الحاضنة القانونية لألحوال الشخصية  

 

 صندوق شور للمعونة القضائية
 .قانونية  استشارة( 169) القانونية الشؤون  لقسم( حضورية+  هاتفية) الواردة القانونية االستشارات عدد بلغت -

  حالة. 23 )استشارات(: التميمي  أحمد املحامي ملكتب املحولة الحاالت عدد -

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

 . انجازها تم تطوعية (ساعة 960 ( شمل ملركز  الحقوقيات املتطوعات فريق من املقدمة التطوعية الساعات عدد -

خدمة حقوقية   (9382( م2019وصلت عدد الخدمات المقدمة من مكاتب المساندة الحقوقية خالل الفترة الربع األول لعام  - األحوال الشخصيةمكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم 
 .مستفيدة (4630)لصالح 

  - بالرياض والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ( ب) شمل مركز 

 ( استشارة قانونية.169) القانونية الشؤون لقسم (حضورية+  هاتفية) الواردة القانونية االستشارات عددبلغت  - خدمات الدعم الحقوقي 
 

 صندوق عون لتمكين املرأة املطلقة ومن في حكمها وأبنائها

  .في تحسين املستوى املعيش ي والبيئة السكنية لها والسرتها للمستفيدة واملساهمهشراء منزل  -

   .بيئة سكنية آمنه ومريحة الفراد اسرتها وتوفير منزلين للمستفيدات  وصيانةترميم  -

 .من فئة املقبلين على الزواج خالل الربع الثاني وشابةشاب  (93تدريب وتأهيل )  -

 . الثاني من السن فيد ومستفيدة خالل الربعمست (1960)تقديم الدعم املتنوع واالستشارات لعدد  -

 .الثاني مستفيدة وابنائهم خالل الربع (196)تسجيل حضور للدورات لعدد  -

  .مستفيدة وبناتهم خالل الربع الثاني (23)توظيف  -

.م2019مودة للربع الثاني لعام  انجازات يوضح (:33جدول )  
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 البرامج 

التالية:  تغطية البرامجتم      

 اعالن انطالق برنامج التأهيل لسوق العمل " انطالقة" •

 اعالن مبادرة تأهيل املقبلين على الزواج  •

 اعالن مبادرة تأهيل املقبالت على الزواج  •

 اعالن برنامج نحن واطفالنا في مرحلته األولى والثانية  •

 اعالن حفل تدشين مؤلفات مودة •

 الوالدية الفعالة اعالن بدء برنامج التربية   •

 اعالن بدء دورة عشر خطوات للعناية بالطفل •

 اعالن بدء برنامج الحاضنة القانونية •

 اعالن انطالق برنامج التأهيل ملا بعد الطالق  •

 .اعالن زيارة جناح جمعية مودة في معرض كتاب الطفل بمركز امللك فهد الثقافي •

   .اختتام برنامج التأهيل ملا بعد الطالق •

 .امج التربية الوالدية الفعالةاختتام برن •

   .اختتام برنامج "انطالقة" التأهيل لسوق العمل واملدعوم من شركة بوينج •
 

الجمعية في اإلعالم: -9  

 مواقع التواصل االجتماعي:  ❖
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 تم تغطيتها   األنشطة التي 

 زيارة وزير العمل والتنمية االجتماعية لجناح جمعية مودة بمهرجان التراث والثقافة   •

 زيارة األستاذة خلود التميمي لجناح جمعية الروماتيزم ضمن جناح وزارة العمل بمهرجان الجنادرية  •

 حضور اللقاء الخاص بمبادرة مرشد لتكريم الباحثات القانونيات بمركز امللك سلمان االجتماعي  •

 استالم شيك شركة بوينغ لبرنامج " انطالقة" التأهيل لسوق العمل   •

 تغطية املشاركة في برنامج التطوع بمدارس اململكة   •

 تغطية املشاركة في مبادرة التطوع بكلية خدمة املجتمع بجامعة األميرة نورة   •

 تغطية حفل تدشين مؤلفات مودة " قلب في بيتين"   •

 تغطية توقيع االتفاقية بين الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع وجمعية مودة   •

 تغطية املشاركة في فعالية يوم املرأة العالمي بتنظيم وزارة العمل والتنمية االجتماعية   •

 املشاركة في هاشتاق الحرف عندك   •

 عالمي بتنظيم جمعية مودة في مركز امللك سلمان االجتماعي  تغطية فعالية يوم املرأة ال •

 تقديم تعزية ملؤسسة امللك خالد في وفاة األميرة البندري الفيصل  •

 بجامعة األميرة نورة   تغطية املشاركة في اليوم العالمي للتطوع في مستشفى امللك عبد هللا •

 زارة الداخلية ووزارة العدل  تغطية زيارة ممثلي مركز اإلنجاز والتدخل السريع وممثلي و  •

 تغطية الفعالية املقامة ملوظفات جمعية مودة لتفعيل يوم األم العالمي   •

تغطية مشاركة جمعية مودة ضمن الوفد السعودي لحضور اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية األمريكية املعنية بالتوسط  •

 بالقضايا الناشئة عن النزاعات األسرية  

 مركز املناهل لحفل الشاي  عرض تذاكر  •

 املشاركة في رفع الوعي املجتمعي في قضية التستر التجاري   •

تغطية كلمة صاحبة السمو امللكي  األميرة سارة رئيس مجلس اإلدارة اثناء الحفل السنوي لجائزة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز في  •

 ي هذا التطور  العمل النسائي حول التطور الحقوقي للمرأة ودور مودة ف

 تغريدة شكر للمحامي األستاذ/ أحمد آل رقيب التميمي على دعمه ومساندته بتقديم استشارات قانونية مجانية ملستفيدي الجمعية   •

 ملشاركته حول مراكز شمل التابعة  •
ً
اعالن تحفيزي للتصويت للمشترك سعد الكلثم للفوز في املرحلة النهائية من توب سناب تقديرا

 دة بالرياض  لجمعية مو 
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 تهنئة لفوز املشترك سعد الكلثم باملركز الثاني في توب سناب وشكر  على مبادرته اإلنسانية   •

 في القاء الضوء ألطفال النزاعات األسرية في مركز شمل    •

 تغطية حفل الشاي املقام بمركز املناهل   •

 اعالن سلة نادي تاج الرمضانية ملستفيدي الجمعية   •

تغطية توقيع مذكرة التفاهم بين جمعية مودة وبين مركز الضمان االجتماعي بخصوص افتتاح الجمعية وحدة استشارية قانونية  •

 واجتماعية بمقر الضمان االجتماعي  

 الذي اعده األستاذ هاني العنزي  علية للزوجة واألبناء   بنشر فيديو الدراسات املنظمة للطالق وما يترت •

 التهنئة بحلول شهر رمضان املبارك   •

 اعالن تغيير شعار جمعية مودة   •

 التهنئة بحلول عيد الفطر املبارك   •

 تغريده 249 تويتر

 بوست 430 انستقرام عدد بوستات 

 عدد املتابعين تويتر 

 متابع 39349

 متابع 1053زيادة عدد املتابعين: 

 املتابعين انستقرام عدد 

 متابع3131

 متابع  112زيادة عدد املتابعين: 
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:مودة 
ً
 إعالميا

   .التنسيق لصياغة األخبار الصحفية للبرامج التدريبية ونشرها •

  .FM  صياغة وتجهيز املادة اإلعالمية للمقابلة على  •

 .يناير 10التغريدات وتم النشر في تاريخ العمل على اعداد خبر صحفي للمشاركة في مهرجان الجنادرية وصياغة   •

 . طلب موافقة عرض فلم توعوي يحمل رسالة مؤثرة بهدف دعم برامج الجمعية من االستاذ احمد الظاهري مدير ادارة فوكس •

 

 الصحف:مودة في 
 المعالي نيوز    33مودة الخيرية تشارك في مهرجان التراث والثقافة الجنادرية " -

https://www.almaalynews.com/news/81514#.XD25B1XXLIV 

 صحيفة الجزيرة    33مودة الخيرية تشارك في مهرجان التراث والثقافة الجنادرية  -

http://www.al-jazirah.com/2019/20190110/ln11.htm 

 خبر نيوز     33مودة الخيرية تشارك في مهرجان التراث والثقافة الجنادرية  -

 news.net/322745.html-http://khabar 

 صدى اإللكترونية  33التراث والثقافة الجنادرية مودة الخيرية تشارك في مهرجان  -

https://www.slaati.com/2019/01/09/p1295746.htm 

 مودة تطلق برنامج الحاضنة القانونية في دورته التاسعة _ صحيفة الجزيرة  -

20190223/ln2.htmjazirah.com/2019/-http://www.al 

 جمعية مودة تدشن سلسة مؤلفاتها "قلب في بيتين" _ صحيفة الجزيرة  -

jazirah.com/2019/20190302/ln6.htm-http://www.al   

 ن" _صدى اإللكترونية جمعية مودة تطلق سلسلة إصداراتها التوعوية والتثقيفية "قلب في بيتي -

https://www.slaati.com/2019/02/28/p1339836.html   

 

https://www.almaalynews.com/news/81514#.XD25B1XXLIV
http://khabar-news.net/322745.html
http://www.al-jazirah.com/2019/20190223/ln2.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190302/ln6.htm
https://www.slaati.com/2019/02/28/p1339836.html
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 إطالق اتفاقية تنظم عالقة الوالدين بعد االنفصال _ جريدة الرياض  -

http://www.alriyadh.com/1740778\ 

 مذكرة تعاون بين "العدل" و "مودة" الخيرية  -

/1911768https://www.spa.gov.sa 

 مذكرة تعاون بين "العدل" و"مودة" الخيرية للحد من الطالق وآثاره -

https://sabq.org/ZBXn5m 

 العدل« تعتمد »مودة الخيرية« خبيراً مؤسسياً في القضايا األسرية لدى المحاكم» -

jazirah.com/2019/20190417/ln2.htm-http://www.al 

 مودة الخيرية تحضر الجتماع الجمعية العمومية السنوي -

https://www.slaati.com/2019/04/29/p1386804.html 

 معية العمومية السنوي غًدا مودة الخيرية تعقد اجتماع الج -

jazirah.com/2019/20190430/ln6.htm-http://www.al 

 مودة الخيرية تنتخب أعضاء مجلس اإلدارة في دورته الثالثة  -

yadh.com/1753878#http://www.alri 

 «مودة« تختتم برنامجها التأهيلي »انطالقة» -

http://www.alriyadh.com/1755488 

 مودة الخيرية« تختتم برنامجها التأهيلي »انطالقة« في الرياض » -

jazirah.com/2019/20190513/ln22.htm-http://www.al 

 

 

 

  (:قصص )إن وجدت -10

http://www.alriyadh.com/1740778/
http://www.alriyadh.com/1740778/
http://www.alriyadh.com/1740778/
https://www.spa.gov.sa/1911768
https://sabq.org/ZBXn5m
http://www.al-jazirah.com/2019/20190417/ln2.htm
https://www.slaati.com/2019/04/29/p1386804.html
http://www.al-jazirah.com/2019/20190430/ln6.htm
http://www.alriyadh.com/1753878
http://www.alriyadh.com/1755488
http://www.al-jazirah.com/2019/20190513/ln22.htm
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  التنموية:إدارة املساندة االجتماعية والبرامج  1-10
 : االولى جلسات التأهيل ملا بعد الطالق الدفعة ستفيدات لبرنامج  امل مقتطفات من قصص نجاح بخط  2

 .   والحزن.. واعاني من الضغوط النفسية والقلق واالكتئاب الطالق.فهم ذاتي وحل مشكالتي وتحمل مسؤلياتي بعد  أستطيع اتخاذ قراراتي وال    أستطيعال  كنت ..)  

 . .. (مشكالتي واصبحت أتحمل مسؤوليات اسرتي ومواجهة الضغوط النفسية واشياء كثيرة ال مجال لحصرهاتعلمت كيفيه اتخاذ قراراتي دون تأثير وتعلمت طريقة حل ..  أصبحت

 واطفالنا: ستفيدات لبرنامج نحن امل مقتطفات من قصص نجاح بخط  - 3

وهلل الحمد اعرف طرق التفاهم واسلوب الحوار مع   أصبحت....   ال اعرف طريقة توصيل معنى الطالق ألبنائي وكيف اكيفهم في البيئة الجديدة بعيدا عن بيت الزوجية والعائلة   كنت ..) 

 ابنائي وتهيئتهم للتكيف مع البيئة الجديدة وتقبلهم لها .. (  

 : املنزل  القتصاديات خطوات عشر  عمل   لورشةستفيدات  امل مقتطفات من قصص نجاح بخط  - 4

قادرة على وضع جدول للدخل املحدود وترتيب خطط بديلة ملوازنة االدخار واملصروف    أصبحت.  ...  االدخار . عدم التفكير في  واملصروف.أجهل امور كثيرة في موزانة اقتصاديات املنزل    كنت .. )  

   الكماليات.. (االساس ي ومن تم 
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 : م2019لعام  لجميع اإلدارات القادم الثالثلربع العمل  خطط -11
   : م2019 لعام  ثالالث 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 العالمي اليوم  فعالية تصور  تنفيذ في البدء -

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

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

 كلي بشكل غرناطة بحي(  أ) شمل   مركز   خدمات تشغيل -

 .  بالخرج( ج) شمل  ملركز   اإلحاالت  الستقبال بالخرج  التنفيذ محكمة  مع التواصل  تفعيل -

 . الرياض  بغرب( ج) شمل  مركز  افتتاح  -

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

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

 ( . 5)  لعدد الحاالت  ودراسة قبول  -

 .  الخامس والسادس  عون  لجنة اجتماع  عقد -

 و الكسوه .  االيجارات   مساعدات صرف   استكمال -

 املقبلين واملقبالت على الزواج لفئة النساء .   متابعة تنفيذ برنامج تأهيل -

 . الزواج  حديثي تأهيل برنامج تنفيذ  متابعة -

 للمرأة . متابعة تنفيذ برنامج تدريب القيادة  -

 . مودة التوعوي برنامج دورات متابعة استكمال  -

  



  

69 
 

 

  م:2019لعام  الثالثللربع  إدارة العالقات العامةخطة عمل   3-11

 الداعمين والرعاة  -

 التواصل مع اكبر عدد ممكن حتي يتسني لنا فرصة الدعم   -

 اعالميا   -

 زيادة ظهور الجمعية من خالل اإلذاعة والتلفزيون والصحف واملجالت   -

 التسويق  -

 من خالل التسويق االلكتروني   -

 من خالل وسائل التواصل االجتماعي   -

 املشاركات الخارجية  -

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

 اصدار الشيكات حسب االحتياج -

 اسعار للمشتريات والدورات حسب االحتياج جلب عروض  -

 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  -

 ليومية والتسويات البنكية الشهرية  اعداد سندات القبض والصرف والقيود ا -

 ايداع الشيكات والنقدية في البنوك   -

 اعداد الرواتب الشهرية وتوزيعها  -

 اعدا فواتير التأمينات االجتماعية وصندوق تنمية املوارد البشرية الشهري   -

 جلب عروض اسعار للدورات التدريبية وتنفيذها  حسب االحتياج التدريبي لكل ادارة   -

 مين الطبي )حذف واضافة(متابعة التأ  -

 طلب توظيف عن طريق برنامج تمهير.  -
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 تحديث قاعدة بيانات املوظفات  -

 ادارة مخازن (. –موارد بشرية  –العمل على برنامج ميكروتيك ) حسابات  -

 رفع خطاب ملركز التنمية لطلب املوافقة على االحتياطي .  -

 متابعة تجديد عقد ايجار فيال املرسالت . -

 لتحليلي اليرادات الجمعية . اعداد البيان ا -

 تغيير عقود املوظفات من محدد املدة الى غير محدد املدة وفقا لقرار مجلس االدارة .  -

 متابعة اصدار التأشيرات مع مكتب العمل .  -

 اعداد اتفاقية مع احد الشركات السياحية إلدارة حجوزات االنتداب .  -

 فتح حساب ببنك البالد .  -

 التوظيف لرفع املهارات بصندوق تنمية املوارد البشرية لدعم الرواتب.التسجيل في برنامج دعم  -
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 م2019لعام  يونيوحتى  فبرايرمتابعة النتائج وتقييم األنشطة من 

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

 المسؤول المؤشر المهام

 الوضع الحالي

 األنشطة المتبقية التي لم تنفذ خالل الربع   النتائج
نسبة 
 تم لم يتم االنجاز

تحت 
 التنفيذ

 لم يحن أٌجل

 : 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

 بلسم الموسى

        

  

 دورات للنساء 9تم تنفيذ 
طلب عروض اسعار للعقد الثاني للنساء باقي 

  دورات نساء 10
70% 

عدد الدورات التي تم 
 تنفيذها

 %100 تم استيفاء العدد المطلوب للرجال دورات للرجال 10تم تنفيذ         

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

إعداد ونفيذ برنامج تأهيل 
 حديثي الزواج

نسخ الحقائب التدريبية 
 المعتمدة

سارة الدهمش+بلسم 
 الموسى

        

  

تم توقيع العقد إلعداد الحقائب 
 مع دار اسفار  

  10%  

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

 مسودة الحقائب(

         تقرير البرنامج التدريبي
التنفيذ البرنامج التدريبي بعد 

االنتهاء من مرحلة إعداد 
 الحقائب

 %0 بعد اعتماد الحقائبألنها مراحل لما 

تقرير الجلسات 
 االستشارية 

        
التنفيذ جلسات االستشارات 
االسرية للملتحقين بعد 

 االنتهاء من مرحلة التدريب

 جود خدمات لمعالجة القضايا األسرية.: و1-3

تقديم خدمات االستشارات 
 االجتماعية 

عدد المستفيدين من 
الخدمات لكل ربع من 

 السنة 
 سمية العمري

        

  

 ( استشارة 73تم تقديم )

   50% 
        

( 73اسرية ونفسية لعدد ) 
 مستفيد

 األسرية بضمان حقوق االفراد.: قوانين تنظيم العالقات 2النتيجة 

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

 -متابعة أقرار مشروع بينة 
االستعالم عن المقبلين 

 وكسب التأييد -لوزارة العدل

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

 واعتماده

 الحربيساره 

        

  
تم االنتهاء من مراجعة الجزء 
النفسي للمشروع وتم رفعه 

 لرئيس المجلس

المتابعة مع الدكتور عاصم لإلجابة على 
االستفسارات المرفوعة له، وأخذ موافقة الدكتور 

إبراهيم الخضير على إدراج الحاالت في 
 الدراسة.

 90% 
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 مؤهلة لمعالجة القضايا األسرية.: بيئة عدلية 2-2

تطوير خدمات مكاتب 
المساندة وتعزيز قدرات 

 العامالت

خطابات ألمراء 
 المناطق لطلب الدعم

ساره الحربي+  فريدة 
الشهري+  إدارة العالقات 

 العامة

          

خطابات ألمراء  6تم ارسال 
المناطق لطلب الدعم وتم الرد 

الرياض من قبل أمارة منطقة 
بالتوجيه للجهات الداعمة لدعم 
المكاتب والرد من أمارة الباحة 
وامارة الشرقية بالموافقة على 

 الدعم وتم إيداع المبالغ

 %33  بانتظار الرد باقي المناطق للمتابعة

تقارير نتائج التقييم 
ومدى رضا المراجعات 

من الخدمات التي 
 يوفرها المكتب.

          

االستبيان وزيارة تم تفعيل 
المكاتب وفتح صناديق 
القادمة لفتح الصناديق بنهاية  ستكون الزيارة  االقتراحات وفرز النتائج

 شهر يونيو بمشيئة هللا
50% 

بلغ نسبة رضاء المستفيدين 
 %96.5لمكاتب المساندة 

تنفيذ الدورة التاسعة من 
 برنامج الحاضنة القانونية

مستشارة  30تخريج 
قانونية مؤهلة + 

ساعة  3000تحصيل 
كحد أدنى من 

االستشارات القانونية 
واألعمال الحقوقية+ 
نتائج تقييم المدربين 
 وتقييم المتدربات 

ساره الحربي+ فريدة 
 الشهري

          

تم االنتهاء من البرنامج بدورته 
التاسعة + تم البدء بتحصيل 

التطوعية + وتم عدد الساعات 
االنتهاء من نتائج تقييم 
 المدربين والمدربات

  %50  استكمال الساعات التطوعية

بيان بالساعات الحقوقية 
التي تم تحصيلها بعد 

 التخرج
 _   النشاط يبدأ بشهر مايو          

التعاون مع وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية لتفعيل 

بتقديم األمر السامي المتعلق 
العون الحقوقي لحاالت 

 العنف األسري

تصور فني ومالي 
لتأسيس وتشغيل مركز 
اتصال موحد لتقديم 
 االستشارات القانونية

ساره الحربي+ فريدة 
 الشهري

          

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

 _ بشهر يوليوالنشاط يبدأ 

افتتاح مكتب مودة للمساندة 
 الحقوقية بمنطقة الباحة

خطاب أمارة الباحة 
لتشغيل وتأسيس المكتب 

+ تقارير حضور 
          

تم الحصول على الدعم المادي 
من أمير منطقة الباحة لتأسيس 

 وتشغيل المكتب

المتابعة مع المحكمة العامة بالباحة الستكمال 
 إجراءات االفتتاح

 60% 



  

73 
 

وانصراف الموظفات + 
التقارير االحصائية 
 لمنجزات المكتب

تم توقيع االتفاقية مع وزارة 
العدل باعتماد الجمعية كخبير 
مؤسسي في القضايا األسرية 
ورفعها لرئيس المحكمة في 
الباحة وتجري المتابعة مع 

مدير اإلدارة بالمحكمة مباشرة 
ليتسنى لنا تعميد الموظفات 
 بالمباشرة في المكتب. 

 ونتطلع للتواصل معهم من قبل أمارة الباحة

أنشاء وحدات متنقلة أو 
دائمة لتقديم االستشارات 
 القانونية والتوعية الحقوقية

الجهات ذات  مخاطبة
العالقة +برنامج تدريبي 
لمرشحات العمل+ 
تقارير حضور 

 + وانصراف الموظفات
التقارير االحصائية 
 لمنجزات المكتب

ساره الحربي+ فريدة 
 الشهري

          

تمت موافقة الضمان 
االجتماعي لفتح وحدة 

االستشارات وسيتم فتحها في 
 مكتب شرق الرياض

 %75 يونيو بمشيئة هللا 23سيتم افتتاح الوحدة بتاريخ 

يوم لمناهضة  16حملة الــ
 العنف ضد المرأة

التصور للمشاركة  تقديم
بالحملة وأخذ الموافقة 

 عليه
          

يبدأ النشاط بشهر نوفمبر 
 وديسمبر

 _ إعداد التصور للتجهيز للحملةتم 

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

 : نساء مطلقات يثقن بنفسهن وقدراتهن.3-1

قبول ودراسة الحاالت 
 المتقدمة للجمعية

عدد المسجالت لكل ربع 
 من السنة

مستفيدة 20تسجيل   ( مستفيدة 92تم تسجيل )           سحر بن شريم  92%  

تنفيذ برنامج جلسات التأهيل 
 لما بعد الطالق

تقرير تقييم المتدربات 
 للبرنامج

   ( مستفيدة 44تم تأهيل )           بلسم الموسى
 110
% 

قصص نجاح )كنت 
فأصبحت( بخط 

 المتدربات

تنفيذ برنامج مودة التوعوي 
للمستفيدات )يقدم تطوعا  من 

المؤسسات الخيرية 
 والمدربات

مسودة الخطة التدريبية 
للدورات المقدمة لعام 

2019 
           عبير الموح

تنفيذ ورشه عمل )أنظمة -  
 –االحوال الشخصية للمرآة( 

  
 100
% 

حسب توفر برامج تطوعية 
من مؤسسات أو مدربات في 

تربية  -مجال تطوير الذات 
 -االقتصادي  -االبناء

 القانوني(

تقرير تقييم الدورات 
 المقدمة 

           بلسم الموسى

تنفيذ ورشة عمل )عشر 
 خطوات للعناية بالطفل(

    

تنفيذ ورشة عمل )عشر  - 
خطوات لمراهقة هادئة( تنفيذ 
 ورش عمل )التربية الوالدية(

    

بالتعاون مع مؤسسة األميرة 
 العنود

    

تنفيذ ورشة برنامج )نحن -
واطفالنا( بالتعاون مع جمعية 

 رعاية الطفولة
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تنفيذ ورشة )اقتصاديات -
بالتعاون مع مؤسسة المنزل( 

 األميرة العنود
    

تقديم المساعدات المتنوعة 
للمستفيدات بناء على دراسة 

االحتياج واعتماد لجنة 
 صندوق عون التنموي

           سارة الدهمش نسخ المحاضر المعتمدة
اجتماعات للجنة  4تنفيذ 

 صندوق عون التنموية
   50% 

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

التدريب المهني والتأهيل  
لسوق العمل للمستفيدات 

 وبناتهم

 بلسم الموسى التقرير الفني للبرنامج

          
( مستفيدة في 50تم تدريب )

 البرنامج
  

200%
  

 عبير الموح تقرير تقييم المتدربات

قصص نجاح )كنت 
فأصبحت( بخط 

 المتدربات
  

التدريب الحرفي للمستفيدات 
 وبناتهم في مجال  

 بلسم الموسى التقرير الفني للبرنامج

 ( مستفيدات 9تم تدريب )          

 مخطط التنفيذ لباقي عدد الملتحقات

30% 
 -تصفيف الشعر  -التجميل 

 الطهي 
 الرابعفي الربع  عبير الموح تقرير تقييم المتدربات

  
قصص نجاح )كنت 
فأصبحت( بخط 

 المتدربات
    

التدريب التقني للمستفيدات 
 وبناتهم في مجال

 بلسم الموسى التقرير الفني للبرنامج

 ( مستفيدة 13تم تدريب )          

 مخطط التنفيذ لباقي عدد الملتحقات

65% 

صيانة الجواالت واألجهزة 
-جرافك اإلنفو  -الذكية 

 الفوتوشوب -تصميم الفالتر 
 في الربع الرابع عبير الموح تقرير تقييم المتدربات

  
قصص نجاح )كنت 
فأصبحت( بخط 

 المتدربات
    

تدريب قيادة المرأة 
 للمركبات

 قائمة أسماء الملتحقات 
 بلسم الموسى

   متدربات20تم تسجيل وقبول           
 100
 عبير الموح %

المساعدة في توظيف 
المستفيدات من خالل 

 الشراكات 

نسخ من عقود عمل 
المستفيدات أو نسخ من 

برنت التأمينات 
 االجتماعية  

           العنود الوايلي

 %50  استمرار الترشيح للوظائف مستفيدة 28تم توظيف 

( مستفيدة 30تم التنسيق لعدد )
مقابالت وظيفية في لعمل 

مؤسسة حسين عبد اللطيف 
 الخيرية.

 %50  استمرار التنسيق والمتابعة 
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( مستفيدة 136تم العمل على )
لتقديم االرشاد المهني وعرض 

 الفرص الوظيفية 
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  .قيادة الجمعية بشفافية ومسؤوليةتحقيق أهدافها ومن خالل  : أن تكون الجمعية تعمل بفاعلية وكفاءه عالية من أجل4النتيجة 

 .إطار حوكمة ضابط وشفاف اساسه المعرفة في اتخاذ القرار :4-1

التنسيق للحصول على 
 شهادة األيزو

           أ.خلود.ت + أ.أفنان الحصول على الشهادة

تم تقديم ورشتين عمل 
لموظفات الجمعية             

ورشة عمل لشرح مفهوم 
ISO 27001  نظام إدارة(

                          -أمن المعلومات لمعيار آيزو( 
ورشة عمل لشرح مفهوم إدارة 

  ISO 9001الجودة 

سياسة أمن المعلومات وسياسة الجودة  اعتماد 
 جرائي حتى نتمكنوتضمينها للدليل المالي واإل

  من تطبيق متطلبات األيزو بالتنسيق مع شركة
RMG  

 30% 

متابعة تسجيل الجمعية 
 عالميا  

           أ.خلود.ت  الحصول على الصفة
في شهر يوليو النتيجة وتم رفع 

خطاب للوزارة لمتابعة 
 التسجيل

  85% 

 تطوير دليل المجلس
اعتماد الدليل من مكتب 

 معتمدمحاماة 
         مجلس اإلدارة التنفيذي

حسب  
االتفاق 

مع 
مؤسسة 
الملك 
خالد 
اشترط

وا 
العمل 
مع 

أعضاء 
المجل
س 

الجدد 
في 

شهر 
 مايو

تم إدراج بعض التعديالت على 
الدليل بعد اجتماع الجمعية 
العمومية كما تم التواصل مع 
مؤسسة الملك خالد لتطوير 

مشروع حوكمة المجلس وتمت 
الموافقة على ذلك، وبدأنا بتنفيذ 
 أولى المراحل كما هو مرفق

 %30   تقرير الوضع الراهن والفجوات استالم

 تنفيذ خطة المجلس
إعداد تقارير المتابعة 

 الربعية 
           مجلس اإلدارة التنفيذي

يجري التنسيق مع اللجان لتقديم 
 التدريبات المقررة لها

   فترة الصيفالتدريب بعد  سيتم 

 تطوير الخطة اإلستراتيجية
إعداد مسودة مطورة 
 للخطة االستراتيجية

     مجلس اإلدارة التنفيذي
  
 

 

    

قمنا بالفترة الماضية بعقد عدة 
اجتماعات مع عدد من الجهات 

االستشارية لتقييم الخطة 
االستراتيجية الحالية وبحث 

سبل تطويرها، وكانت عروض 
المقدمة مرتفعة جدا األسعار 

 لذلك لم يتم رفعها للمجلس

التواصل مع مؤسسة الملك خالد لدعم تطوير  
الخطة االستراتيجية والتواصل مع ماكنزي وبي 

 سي جي من قبل أعضاء المجلس..
 10% 

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

جوائز  3الحصول على 
 لدعم الجمعية 

           أ.خلود.ت + أ.أفنان
تمت الموافقة على تأجيل 
التقديم على الجوائز لحين 

 استيفاء المتطلبات

حاليا على استيفاء المالحظات من أتمتة  نعمل
  الخدمات إلى تطوير األدلة
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 : نظام إداري ومالي واضح وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية.4-2

الضبط المالي واالداري في 
 الجمعية

اجتماعات للجنة  6تنفيذ 
 6التدقيق المالي / عدد 

 محاضر اجتماع
 %17 خالل العام اجتماع 1تنفيذ            ايمان

التقرير الربعي عن  
مراجعة حسابات 

 الجمعية ألعضاء اللجنة
            

لم يتم تعيين المراجع القانوني 
 من قبل الوزارة

سيتم عقد اجتماع للجنة التدقيق المالي مع المدقق 
الداخلي لحين تعيين مراجع خارجي من قبل 

  الوزارة
0% 

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

 التقرير.

           اماني +ايمان
لم يتم استالم تقرير الربع 
األول لعدم تعيين المراجع 

 الخارجي 
  0% 

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

المالحظات المقدمة من 
 المراجع.

           االدارة المالية
لم يتم استالم تقرير         

الربع األول لعدم تعيين 
 المراجع الخارجي

  0% 

اعتماد الموازنة 
التقديرية من مجلس 

 االدارة  
 %100   تم االعتماد           ايمان 

اعتماد الميزانية 
العمومية من مجلس 

 االدارة 

اإلعداد ايمان واالعتماد 
 ا/خلود

 %100   تم االعتماد          

 ادارة فاعلة للموارد البشرية

انخفاض مالحظات 
المراجع القانوني عن 
اجراءات الموارد 

 البشرية 

االدارة المالية بمساندة 
 بقية االدارات

          
استالم تقرير الربع لم يتم 

األول لعدم تعيين المراجع 
 الخارجي

  0% 

الحصول على الشهادة / 
 دورة تدريبية. 35تنفيذ 

 % 37    موظفة  18دورة لعدد 13           ندى

نسخة من الخطاب 
الوارد من الجامعات 
والمعاهد والكليات 
والصندوق / كشف 

 ربعي بأسماء المتدربات

           ندى

تمهير/   18توظيف 
طالبات    10والتعاون مع 

 من الجامعات للتدريب 
   50% 

نسبة الرضا الوظيفي / 
 تقديم الحلول

           ندى
يجري العمل على حساب نسبة 
 الرضا الوظيفي للنصف األول

 _ إصدار تقرير الرضا الوظيفي للنصف األول

نتائج القياس / اعالن 
المتميز/تقديم الموظف 

 الحلول
           ندى واالدارة التنفيذية

لم يتم اعتماد نموذج الالتقييم 
 الربعي 

اعتماد النموذج ضمن الئحة الموارد البشرية 
 وسيتم التقييم بأثر رجعي عن الربع األول

40% 
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 تفعيل اوجه االستثمار 

اجتماعات لجنة  8تنفيذ 
االستثمار وتنمية 

 8المالية / عدد الموارد 
 محاضر اجتماع

 اجتماعات 3           ايمان وشهد
اعداد اتفاقية مع شركة عقارية لتقديم افكار 

 تطويريه للعقار المملوك للجمعية 
37% 

  ج. ضمان استدامة برامج الجمعية

 : 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 
     متطوعات 9تم تسجيل            روابي الخميس

قياس تجربة 
المتطوعين+ تطبيق 

نظام برمجي للمتطوع 
 في موقع الجمعية

 لم يتم           روابي الخميس
إتاحة التسجيل عبر الموقع االلكتروني  سيتم 

 للجمعية ضمن مشروع أتمتة الخدمات
0 

نموذج للتقييم 
 المتطوعين

 تم           روابي الخميس
إتاحة التسجيل عبر الموقع االلكتروني  سيتم 

  للجمعية ضمن مشروع أتمتة الخدمات
80% 

التواصل مع أعضاء 
الجمعية الطالعهم على 

 المستجدات 

عدد اعضاء الجمعية     
 الفاعلين 

 %50   عضو 339           مشاعل الشهراني )تمهير(

عدد المنتسبين     
 للجمعية الجدد   

 %50   أعضاء   3           مشاعل الشهراني

ارسال التقرير الربعي 
 لألعضاء

+حصة روابي الخميس 
 العتيبي

 %25   تم اإلرسال لألعضاء             

تطوير وتحديث قاعدة 
بيانات االعضاء والرعاة 
والمتبرعين والمتطوعين 

 والصحفيين

مبلغ الدعم من   
الشركات واألعضاء 

والمتبرعين 
والمتطوعين 
 والصحفيين

روابي الخميس +ريم 
 السبيعي +حصة العتيبي

          

استقرار اإلدارة نظرا لعدم 
وكثرة تغيير الطاقم أثر سلبا 
على جودة النتائج، تم تحديث 
جزء كبير من القائمة الحالية 
وتم استحداث قائمة جديدة 

 شركة 100تشمل أقوى 

موظفة جديدة منسقة تنمية موارد مالية  تم تعيين
عماد  وتم تحديد موعد لتدريبها من قبل الدكتور

  والمدير التنفيذي
70% 

 تفعيل التعامل مع اإلعالم 

اجتماعات  8تنفيذ عدد 
 للجنة اإلعالمية 

روابي الخميس +حصه 
 العتيبي

 %40   اجتماعات  3تم تنفيذ عدد           

زيادة عدد للظهور 
التلفزيوني واإلذاعي لـ 

 بالسنة 8

روابي الخميس +حصه 
 العتيبي

          
تمت المشاركة ببرنامج الناس 

 MBC FMللناس في إذاعة 
  12% 

تحديث قاعدة بيانات 
 لجميع وسائل اإلعالم 

روابي الخميس +حصه 
 العتيبي

 %50   يتم تحديث القائمة بشكل مستمر          

تفعيل التواجد على الموقع 
اإللكتروني والشبكات 
 االجتماعية واألنشطة 

زيادة الظهور  
اإلعالمي للتعريف 
بالخدمات واألنشطة 
التي تقدمها الجمعية 

 مرات بالسنة 8بمعدل 

روابي الخميس +حصه 
 العتيبي

          
تمت المشاركة ببرنامج الناس 

 MBC FMللناس في إذاعة 
  12% 
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هاشتاقات خالل 4انشاء 
العام للمواضيع الهامة 
التي تغطي برامج 

 الجمعية

     روابي الخميس

  

    

هاشتاق  8تم إنشاء عدد 
 #جمعية مودة

  

200% 

   #نصائح مودة األسرية 

   التربوية#نصائح مودة 

   #نصائح مودة الحقوقية

   #تدشين مؤلفات قلب في بيتين

   #مؤلفات قلب في بيتين

   #صندوق عون التنموي 

   #الحاضنة القانونية

زيادة مستوى التفاعل   
وزيادة عدد المتابعين 

ألف متابع  45الى 
 3500وبتويتر 

باإلنستغرام والسناب 
 مشاهدات 800

           روابي الخميس
حاليا عدد الزيادة 39289

 تويتر 993
  87% 

           روابي الخميس
الزيادة  3120انستغرام حاليا 

101 
  89% 

 60عدد التغريدات 
بالشهر و عدد الصور 

بالشهر  20باإلنستغرام 
خبر بالموقع  63عدد  -

اإللكتروني والمشاركات 
اإلذاعية والتلفزيونية 

 طوال العام.

 روابي الخميس

 %158   تويتر 569التغريدات  عدد          

          
  530عدد البوستات 
 انستغرام

  441% 

التواصل مع اإلعالميين 
ومشاهير التواصل 

 االجتماعي

رتويت  15عمل 
 بالسنة.

    رتويت   18تم العمل على            روابي الخميس
120
% 

زيادة عدد اإلعالميين 
واإلعالميات 

 4المتطوعين للجمعية 
 بالسنة

روابي الخميس +حصه 
العتيبي +ساره البقمي 

 +مشاعل الشهراني
 _   لم يحن          

 مطبوعات الجمعية 
االنتهاء من تصميم 
وطباعة مطبوعات 

 الجمعية 

روابي الخميس +حصه 
 العتيبي

          
 guidelinesلعدم استالم الـ 

 لتصميم المطبوعات
  0 

المشاركة بالفعاليات 
 الخارجية 

مشاركات  10تنفيذ عدد 
 خارجية 

لولوه المرزوقي + ريم 
السبيعي +مشاعل 

 الشهراني
          

مشاركة  15تم تنفيذ عدد  
 خارجيه  

  
150

% 

نشر رسالة الجمعية على 
نطاق واسع وتأصيل رسالة 

الجمعية والفئة التي 
وزيادة وعي المرأة  تخدمها

المطلقة ومن في حكمها من 

أخبار عن  3إعداد 
الجمعية بوجه عام 
بمواقع التواصل 

االجتماعي والصحف 
 الورقية والرقمية

           روابي الخميس

تم نشر مقطع فيديو تعريفي  
  mbc  عن الجمعية على قناة

باإلضافة تم نشرة على  
 وسائل التواصل االجتماعي 

   33 % 
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المعلقات والمهجورات 
 بالحقوق الزوجية واألسرية

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

االجتماعي، التواصل 
أخبار  6وإعدادا 

صحفية بالصحف 
 الورقية والرقمية

           روابي الخميس

االنتهاء منه حفل تدشين   تم
قلب في  " مؤلفات مودة

 تغريدة 79وتم نشر   "بيتين
 وبوست 

  79% 

           روابي الخميس  

تم نشر خبرين على  
الصحف الورقية والرقمية  

)المشاركة في  مؤلفات مودة  
 معرض الكتاب( 

  33 % 

إعالن قبل  35إعداد 
الحدث وإعداد خبر قبل 
الحدث وبعده بمواقع 
التواصل االجتماعي 
وبالصحف الورقية 

والرقمية برنامج تأهيل 
المقبلين والمقبالت على 

 الزواج

           روابي الخميس
إعالن من   10تم نشر عدد 

 بداية السنة وحتى اآلن  
  29 % 

إعداد خبر واحد قبل 
الحدث وبعد الحدث 

بمواقع التواصل 
االجتماعي والصحف 

الورقية والرقمية برنامج 
 التأهيل لما بعد الطالق

           روابي الخميس
اعالن على   17تم نشر 

 وسائل التواصل االجتماعي 
  

100
% 

إعداد خبر واحد قبل 
الحدث وبعد الحدث 
بمواقع التواصل 

االجتماعي والصحف 
 الورقية والرقمية 

           روابي الخميس
جاري البحث عن كاتبة  

 لصياغة االخبار
  0% 

إعداد خبر واحد قبل 
الحدث وبعد الحدث 

التواصل بمواقع 
االجتماعي والصحف 
الورقية والرقمية برنامج 

 مودة التوعوي

           روابي الخميس
تم إرساله الى الكاتبة بيسان 

 برنامج مودة التوعوي
   0% 

إعداد خبر واحد قبل 
الحدث وبعد الحدث 

بمواقع التواصل 
االجتماعي وإعداد 

 %0   لم يحن           روابي الخميس
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تقرير واحد بعد الحدث 
بالصحف الورقية 

والرقمية برنامج رائدات 
 حرفيات

إعداد خبر واحد قبل 
الحدث وبعد الحدث 

بمواقع التواصل 
االجتماعي وإعداد 

تقرير واحد بعد الحدث 
بالصحف الورقية 
والرقمية برنامج 
 الحاضنة القانونية

           روابي الخميس
تم نشر خبر قبل الحدث وبعد 

 الحدث 
  

100%
  

إعداد خبر واحد قبل 
الحدث وبعد الحدث 

بمواقع التواصل 
االجتماعي وإعداد 

تقرير واحد بعد الحدث 
بالصحف الورقية 

والرقمية برنامج التأهيل 
 لسوق العمل

           روابي الخميس
تم العمل على االعالن على 

التأهيل وسائل التواصل برنامج 
 لسوق العمل

  100% 

إعالن طوال  24إعداد 
العام بمواقع التواصل 

 2االجتماعي وإعداد 
لتقرير الصحفي 
 صندوق عون

           روابي الخميس
  52تم العمل على نشر 

 تغريدة لصندوق عون 
  

216
% 

أخبار ونشرها  3إعداد 
 مبادرة مراكز شمل

           روابي الخميس
خبرين مبادرة مراكز تم نشر 

 شمل
   66% 

إعداد خبر واحد قبل 
الحدث وبعد الحدث 
بمواقع التواصل 
االجتماعي وإعداد 

تقرير واحد بعد الحدث 
بالصحف الورقية 
والرقمية برنامج 
 التدريب التقني

 _   لم يتم إطالق البرنامج            روابي الخميس

إعداد خبر واحد قبل 
الحدث الحدث وبعد 

بمواقع التواصل 
االجتماعي وإعداد 

تقرير واحد بعد الحدث 

 %100   تم نشر اإلعالن برنامج القيادة           روابي الخميس
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بالصحف الورقية 
 والرقمية برنامج القيادة

أخبار ونشرها   3إعداد 
 مكاتب المساندة

           روابي الخميس
تم نشر خبر صحفي  بالتعاون 
مع وزارة العدل في الصحف 

 االلكترونية والورقية 
  

 100
% 

تفعيل العالقة مع األعضاء 
 والعضوات 

 4اخراج وإرسال عدد 
تقارير خالل الربع 

االول والثاني والثالث 
 والرابع التقرير السنوي

           روابي الخميس
تم إرسال التقرير الربعي 

 لألعضاء   
  25% 

تفعيل العالقة مع الرعاة 
 والداعمين 

إرسال خطاب شكر 
لداعمين أو الرعاة خالل 

 أسبوع

روابي الخميس +نوره 
 التميمي 

 %100   خطاب 28تم ارسال           

إرسال التقارير الشامل 
عند نهاية البرنامج 

 المدعوم
           روابي الخميس

تم دعم برنامج التأهيل لسوق 
 العمل بويق

  10% 

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

تطوير شراكات مع شركات 
 لدعم الجمعية بطرق مبتكرة 

 1000000صافي الربح  pop upفعالية 
 لاير 

            
تم االتفاق على عدم جدوى الفعاليات في ظل 

الحالية ويتم استبدالها بأفكار مبتكرة الظروف 
 بالتنسيق مع لجنة تنمية الموارد المالية

_ 
 2فعالية 

القيام بأنشطة مبتكرة لجلب 
 الداعمين االفراد 

فعالية مراكز شمل 
 بالتنسيق مع المبادرة

زيادة نسبة الموارد    
 %                                             71المالية بـ 

            
تم االتفاق على التنسيق مع لجنة تنمية الموارد 

 المالية
_ 

               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 

 ولكن بدون نتيجة إيجابية منهم 
10% 

التبرع بدل طباعة 
 االيصال البنكي

              
تم التواصل مع البنك األهلي ولكن بدون نتيجة 

 إيجابية منهم
 10% 

حفل تدشين مؤلفات 
 مودة

 %100 تم              

المشاركة في معرض 
 الكتاب

              

المشاركة في المعرض الثاني للكتاب المقام في 
معهد االدارة العامة ، كما تم بيع مؤلفات قلب في 
بيتين في معرض الكتاب الدولي عن طريق 

 الشركة الوطنية للتوزيع 

100% 



  

83 
 

               حملة صندوق عون 
تم نشر بوستات ألسهم الصندوق والتواصل مع 

 الداعمين خالل شهر رمضان 
 50% 

تسويق خدمات الجمعية 
الى منتجات تسويقية من 
خالل وضع بعض 

الرسوم لبعض خدمات 
بيت مودة وتأجير 
المساحات الخارجية 

 للجمعية

              
تم تسعير القاعات ويجري تسويقها على الجهات 

 العالقةذات 
10%  

 توزيع الخطابات في وقتها خطابات الزكاة 

روابي 
الخميس 
+نوره 
التميمي 
+مشاعل 
 الشهراني

 %100 تم          

استقطاب االعضاء 
 والعضوات

 10زيادة العدد بمعدل 
 اعضاء وعضوات 

مشاعل 
 الشهراني

          
عدد االعضاء الجدد  245سابقا  248حاليا كان 

 فقط 3
30% 

      دعم برامج الجمعية االجتماعية والقانونية

 صندوق عون

 رائدات حرفيات 
 300000قيمة الرعاية   

 لاير 

حصة 
العتيبي+ريم 
 السبيعي 

          
تم التواصل مع سابك وبنك الراجحي وننتظر 

 الرد
10%  

برنامج التأهيل لسوق 
 العمل

 لاير  500,000

حصة 
العتيبي+ريم 
السبيعي + 

 ايمان

          
م 2019تم الحصول عى الدعم من بوينق لعام 

 م وننتظر الرد2020كما تم التقديم لهم لعام 
100%

  

برنامج التأهيل ما بعد 
 الطالق

 120000قيمة الرعاية  
 لاير 

حصة 
 العتيبي

          
يتم تسويقها عن طريق الرسائل النصية ووسائل 
 التواصل االجتماعي حسب خطة الدكتور عماد 

0% 

ريم 
السبيعي+اي

 مان
   لم يتم دعم البرنامج حتى األن          

 برنامج القيادة
 60000قيمة الرعاية  

 لاير 

حصة 
العتيبي+ريم 
السبيعي+ 

 ايمان

 %0 البرنامج من أموال الزكاةيتم الصرف على           

 برنامج التدريب التقني
 120000قيمة الرعاية  

 لاير 
حصة 

العتيبي+ريم 
          

تم التواصل مع سابك وبنك الراجحي وننتظر 
 الرد

10%  
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السبيعي+ 
 ايمان

 برنامج مودة التوعوي
برنامج تأهيل حديثي 

 الزواج
قيمة الرعاية  

 لاير 250000

حصة 
العتيبي+ريم 
السبيعي+ 

 ايمان

 %5 التواصل مع مبادرة سند محمد بن سلمان يجري          

  
برنامج تأهيل المقبلين 
 والمقبالت على الزواج

 400000قيمة الرعاية  
 لاير 

حصة 
العتيبي+ريم 
السبيعي+ 

 ايمان

 %0 م2018البرنامج من باقي دعم  تم دعم          

 دراسة بينة الدراسات
 31500قيمة الرعاية   

 لاير 

حصة 
العتيبي+ريم 
السبيعي+ 

 ايمان

            0% 
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 مكاتب المساندة
قيمة الرعاية   

 لاير  1400000

حصة 
العتيبي+ريم 
السبيعي+ 

 ايمان

          
لاير  250,000دعم مكتب الشرقية بمبلغ  تم 

 لاير 271,000ومكتب الباحة بمبلغ 
37% 

الحاضنة القانونية 
 لألحوال الشخصية 

 350000قيمة الرعاية  
 لاير 

حصة 
العتيبي+ريم 
السبيعي+ 

 ايمان

          
لاير من المحامي  5000تم دعم الحاضنة بمبلغ 

فيصل المشوح وتم الدعم من قبل خريجات 
 لاير 870الحاضنة 

1.5%  

الوحدة االستشارية 
 المتنقلة

 81000قيمة الرعاية   
 لاير 

حصة 
العتيبي+ريم 
السبيعي+ 

 ايمان

            0% 
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 انتهى وهلل الحمد،،


