جلشٍش جمعُت مىدة
الشبع الثاوي للفترة
مً 2018/04/01م إلى 2018/06/30م
ملذم إلى  :أعؾاء مجلس إلاداسة.
ملذم مً  :إلاداسة الخىفُزًت.
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 1-1الغاًت مً الخلشٍش :
جــم بعــضاص هظا الخلغٍــغ الغبــع الثاوي مــً كبــل حمعُت مىصة الخحرًت للحض مً الُالق وآزاعه ٌ ،ؿخعغى الىيع العام للجمعُت  ،باإلياؿت بلى جلضًم بُاهــاث جـهُلُــت لؿحر عمل ؤلاصاعاث زالٌ
الغبع الثاوي ً ،خًمً الخعامُم الهامت والخلاعٍغ اإلاالُت  ،باإلياؿت بلى ؤلاهجاػاث واإلاكاعواث والاحخماعاث  ،وحؿــعى الجمعُت مــً زالٌ هــظا الخلغٍــغ  -بكــيل صوعي  -بلــى بعُــاء مؼٍــض مــً
الكـــاؿُت خــىٌ ؤصاء ؤلاصاعة وؿـم معاًُـغ ؤلاؿهاح  .وٍىلؿم الخلغٍغ بلى كؿمحن :
 اللسم ألاوٌ ً :دخىي على بهجاػاث العمل بكيل عام في واؿت بصاعاث الجمعُت  ،والخدضًاث وهُـُت الخعامل معها  ،باإلياؿت بلى العمل على هُـُت بًجاص خلىٌ مىاؾبت لها في الىكذالحايغ واإلاؿخلبل ،والىخائج والخىنُاث للبرامج وألاوكُت الغئِؿُت .
ً
ً
 -اللسم الثاوي ً :دخىي على جلغٍغ وامل إلهجاػاث ألاوكُت  ،الظي حعغى ؿُه ؤلاهجاػاث بكيل ؤهثر جـهُال باألعكام وؿلا للماقغاث التي جم جدضًضها زالٌ هظا الغبع.

 1-2الىؽع العام :
 نضع ؤمغ زاصم الحغمحن الكغٍـحن اإلالً ؾلمان بً عبضالعؼٍؼ -خـٓه هللا -بخعُحن معالي اإلاهىضؽ ؤخمض بً ؾلُمان الغاححي وػٍغا للعمل والخىمُت الاحخماعُت.
 بنضاع ؤوامغ ملىُت هغٍمت مً زاصم الحغمحن الكغٍـحن ،جدضًض مىاعُض نغؾ عواجب مىْـي الضولت بالخلىٍم اإلاُالصي لُيىن بخاعٍش الؿابع والعكغون مً ول قهغ مُالصي.
 مجلـ الىػعاء ًىاؿم على هٓام مياؿدت الخدغف.
 مجلـ الكىعي ًغؿٌ جىنُت جىُٓم ػواج الـخُاث (اللانغاث).
ً
 قهغ ًىهُى  8108بضاًت كُاصة اإلاغؤة الؿعىصًت للؿُاعة عؾمُا ،بعض كغاع جاعٍخي ؤنضعه #زاصم_الحغمحن_الكغٍـحن اإلالً ؾلمان بً عبضالعؼٍؼ .وإلاىاهبت اللغاع حاعي العمل على صعاؾت
وبعضاص ملف ععاًت لبرهامج ( جضعٍب و حعلُم اللُاصة إلاؿخـُضاث الجمعُت ) ،مً كبل بصاعة اإلاؿاهضة.

.2الخعامُم الهامت الىاسدة مً وصاسة العمل والخىمُت الاجخماعُت:

3










حعمُم بكإن يغوعة خهىٌ الجهاث ألاهلُت على اإلاىاؿلت ابخضاء مً الجهت ؤلاقغاؾ كبل مساَبت الجهاث الازغي (علض ،جىُٓم ،ملخلى  ،ؿعالُت).
حعمُم بكإن جىُٓم مكغوع جـُحر الهائم.
حعمُم مبالؽ مكغوع الخحر الكامل.
حعمُم مغهؼ اإلالً ؾلمان لإلػازت.
حعمُم حؼُحر ألاهضاؾ الضعىٍت.
حعمُم بًلاؾ العمل بدلُبت اإلالبلحن عً الؼواج.
حعمُم الخضماث ؤلالىتروهُت لإلعاهت الؿىىٍت.
حعمُم خاوٍاث ألازار والىعق.

 .3الخلشٍش املالي:
اوال  /أسعذة البىىن هلذًت وودائع في 2018/06/30م:
هلذًت :

حضوٌ (ً : )0ىضح ؤعنضة البىىن الىلضًت في 8108/16/31م.
البىً

الشعُذ بالبىىن

الشعُذ بالحساباث

مغشف الشاجحي (عذكت )
مغشف الشاجحي (صواة)

164,036.91
137,953.75

164,036.91
137,953.75

البىً ألاهلي (عؾىٍت)

554,788.29

554,788.29

بىً ألاهلي (عذكت)
بىً ألاهلي (صواة)
بىً الشٍاؼ (عذكت)
بىً الشٍاؼ (صواة)

122,869.05
486.607
2,691,742.10
1,593,721.30

122,869.05
486.607
2,689,773.35
1,533,643.30

بىً الشٍاؼ (جبرعاث)

114,178.07

114,178.07

38,975

38,975.10

مغشف الاهماء (عذكت)

مبالغ الدسىٍت

1968.75
60,078

مالحظاث

قًُ لم ًهغؾ
قُياث لم جهغؾ بعض مً كبل اإلاؿخـُضًً
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.10
مغشف الاهماء (صواة)
مغشف الاهماء (بِذ مىدة)

336,210.39

336,210.39

356,405

356,405

50,100

50,100

102,185

102,185

بىً الجضٍشة ( عذكت )
البىً السعىدي الاسدثماس
الاجمالي

6,263,651.57

ودائع اسدثماسٍت :
الىصٌعت

6,201,604.82

62046.75

حضوٌ (ً : )8ىضح ؤعنضة الىصائع اؾدثماعٍت في 8108/16/31م.

اإلابلؽ

البىً

مالخٓاث

ودٌعت الخيراث

البىً الاهلي

11.600.000

ودٌعت ملذة سخت اصهش

ودٌعت الىماء

مغشف الاهماء

9.400.000

ودٌعت ملذة سخت اصهش

الاجمالي

21.000.000

ثاهُا  /إلاًشاداث خالٌ الفترة مً 2018/04/1م الى 2018/06/30م:
حضوٌ (ً : )3ىضح ؤلاًغاصاث زالٌ الـترة مً 8108/14/0م الى 8108/16/31م.
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البُان

املبلغ

الغذكاث

738,299.94

الضواة
اًشاداث املعاسؼ والفعالُاث

2,227,154.75
25,850

االيرادات
الزكاة

الصدقات

اعانة الوزارة المشروطة

اٌرادات المعارض والفعالٌات

دعم صندوق شغف

دعم صندوق الموارد البشرٌة

اعاهت الىصاسة املضشوطت
دعم عىذوق املىاسد البضشٍت

96,000

اٌرادات عٌنٌه

اٌرادات العضوٌات

30,000

اٌرادات اخرى

اٌرادات خدمٌة

دعم عىذوق صغف

6,666

اًشاداث العؾىٍاث

79,500

اًشاداث عُيُه

65,960

اًشاداث خذمُت

50,000

اًشاداث اخشي

17,000

الاجمالي

3, 336,430.69

%2 %1

%1

%2
%1 %0

%3

%1

%22

%67

ثالثا /املغشوفاث خالٌ الفترة مً 2018/04/1م الى 2018/06/30م
حضوٌ (ً : )4ىضح اإلاهغوؿاث زالٌ الـترة مً 8108/14/0م الى 8108/16/31م.
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البُان

املبلغ

املساعذاث
الحاؽىت اللاهىهُت
دوساث جذسٍبُت للبرامج الاجخماعُت

305,628
93,576.08
401,233.27

مياجب مىدة في محىمت ألاحىاٌ الشخغُت
مغشوفاث بِذ مىدة
مغشوفاث عُيُت وخذمُه
مغشوفاث اخشي ( مشهض الىحذاث الاسدضاسٍت)
املغشوفاث العمىمُت والاداسٍت
أعىٌ
مغشوفاث معاسؼ
الاجمالي

231,595.60
326,185.33
109,900
5,250
668,479.02
29,235.35
5,400
2,176,483

المصروفات
الحاضنة القانونٌة

المساعدات

مكاتب مودة فً محكمة األحوال الشخصٌة

دورات تدرٌبٌة للبرامج االجتماعٌة

مصروفات عٌنٌة وخدمٌه

مصروفات بٌت مودة

المصروفات العمومٌة واالدارٌة

مصروفات اخرى ( مركز الوحدات االستشارٌة)

مصروفات معارض

أصول

%0.25
%4.30

%1.34

%14.04
%30.71

%18.43

%14.99

%0.24
%5.05

%10.64
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2018/06/30م:

سابعا /جفاعُل الاًشاداث مً 2018/04/1م الى

حضوٌ (ً : )5ىضح بًغاصاث الخبرعاث مً 8108/14/0م الى 8108/16/31م.
البُان

اإلابلؽ

البُان

اإلابلؽ

جبرع مً ؿاعل زحر

26

اصاث الؼواة.
هاًفبًغ
ًىضح
حضوٌ (: )6
الباص
جبرع مً

اإلابلؽ

البُان

375

جبرع العخُبي

800

جبرع مً عبضهللا العخُبي

35

جبرع مً فاطمه اٌ خالذ

200

جبرع مً سلطان الغذًم

1,500

جبرع مً مجى

200

جبرع مً هذي العُذي

100

جبرع مً داهُت الخيراث

500

جبرع مً ؿاعل زحر

100

جبرع مً ػالب الؿالمي
جبرع مً اخمض الضوؾغي

246

جبرع مً هُفاء عىجان
جبرع مً فهذ الضلىي

1,500

جبرع مً وائله عبذالىشٍم الخشٍجي

20,000

100

جبرع مً هجذ الخشاش ي

1,000

100

جبرع مً مي الذعلُج

400

جبرع مً أمىه اللشوظ

500

جبرع مً ؿاَمه ؾلمان

100

جبرع مً سعذ املىس ى

100

جبرع مً فاعلين خير

5,651.48

جبرع مً عمغ باقمُل

200

جبرع مً سفله الغامذي

100

جبرعاث مً مشهض املؤسست السعىدًت العشبُت للخعلُم ( خالذ
الخثالن )

8,000

جبرع زالض الـاًؼ

100

جبرع مً مىاس السُاسي

100

جبرعاث الشسائل الىغُت

9,403.59

جبرع مً بضعٍه الغوٍلي

100

جبرع هُفاء محمذ الشبُعان

100

جبرع مً الاميره الجىهشه بيذ فُغل بً جشوي

10,000

135.74

جبرع مً عبذهللا الضهشاوي

420

جبرع مً وسثت الاميرة لىلىه بيذ عبذالعضٍض

50,000

جبرع مً عبضالغخمً الؼعاق
جبرع مً عبضهللا الضًىان

250

جبرع مشٍم الحجي

100

جبرع مً عبذالعضٍض الحشبي

500

جبرع مً جغوي اإلاُىع
جبرع ؾاعه بً قهُىي

100
100

جبرع مً فاعلين خير
عذكت للجمعُت مً الاميرة مؾاوي بيذ محمذ اٌ سعىد

1,875.81

جبرع مً احمذ العشفج

1,000

10,000

جبرع مً فاعل خير

300

جبرع مً ؿاعلحن زحر

281.65

جبرع مً الاميره ساسه بيذ مساعذ

17,200

جبرع مً فاعل خير

4,000

500,000

جبرع مً الاسخار ساصذ الشاصذ

40,000

جبرع مً فاعل خير

500

3,500

جبرع مً فاعل خير

83

جبرع مً عبذالعضٍض الُابس

500

جبرع مً عخاب الخثعمي
جبرع مً هضي العمغي

100

جبرع مً محمذ

100

جبرع مً فاعل خير

4,791

1,000

جبرع مً لىلى

150

كُذ حسىٍت بىً الشٍاؼ عذكت  40لضهش 2018/6

1,159.76

جبرع مً مدمض كهاصي

100

جبرع مً مىيره املىغىس

15,000

جبرع مً فاعلين خير

7,242.10

جبرع مً مها بلحهحن

100

جبرع مً منى

200

جبرع مً عبذهللا الغامذي

2,000

جبرع مً عقا البالع

150

جبرع مً فاعل خير

150

جبرع مً هجذ الخشاش ي

1,000

جبرع مً هضي العُضي

100

جبرع مً فاعل خير

1,474

جبرع مً فاعلين خير

10,000

جبرع مً ؿُهل ؿغخان اٌ ؾعىص

1,000

جبرع مً الامحره إلاُاء بيذ مكعل اٌ ؾعىص
جبرع مً البىضعي مٓهغ

الاحمالي

738,299.94
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البُان

اإلابلؽ

البُان

اإلابلؽ

البُان

ػواة ابغاهُم اإلاعُلي

20,000

صواة مها عالح الشاجحي

70,000

مً فاعل خير

ػواة مً عبضالغخمً بً ؾعُضان

30,000

ػواة مً الامحره ؾاعه بيذ مؿاعض

20,000

صواة امين جبرًل احمذ
جبرع مً ماصن العبذالىشٍم

20,000

صواة مً بذس العبذاللطُف

11,000

500

صواة مً اماوي الغامذي

1,000

ػواة مً عبضالغخمً العلم

100

جبرع مً عبذالعضٍض الُابس

1,000

صواة مً خالذ دحام

3,000

ػواة مً خاػم العخُبي

300

جبرع مً هلا الغامذي

500

صواة حاصم الشاصذ

1,000

ػواة مً خاػم العخُبي

200

جبرع مً فاعل خير

335

صواة امل عبذهللا

2,000

ػواة مً نالح العُض

200

صواة مً ساسه احمذ الغلير

5,000

صواة عالح الغالح

2,300

ػواة مً علي العلُل

30,000

جبرع مً السُذة الجىهشه املىس ى

100,000

صواة مً سلطان الىصان

1,000

ػواة هلاء العخُبي

91,000

جبرع مً الاسخار عبذالشحمً الشاصذ

100,000

صواة مً العبذاملحسً الىافُا

4,000

ػواة مً الهام العبالوي

500

جبرع مً فاعل خير

1,000,000

صواة مً فاعل خير

3,717

ػواة مً ؾلُان الكهُب

2

جبرع مً فاعل خير

200,000

جبرع مً الامير ًىسف بً مساعذ

50,000

ػواة مً الجىهغه الؿعُض

30,097

صواة مً جىفُم العىض ي

5,000

جحىٍل مً مؤسست عبذاللادس البىشي الخيرًت

2,000

ػواة الامحره ؾاعه

79,000

صواة عمشو الغىاف

4,000

جبرع مً مضعل السحُم

175

ػواة مً خىان العِسخى عً َغٍم هلاء البُع

500

صواة ساسه املعُلل

5,000

صواة مً ابدسام الهاصمي لغىذوق عىن

100,000

ػواة مً علي خؿحن بً خمضان للجمعُت

10,000

صواة عبذهللا الهىٍشٍني

2,000

جبرع مً عائضة ؿؿخم

30,000

صواة مً مخعب السبُعي

صواة ( مساعذاث ملسخفُذاث عىذوق عىن )
الاسخار ابشاهُم بً محمذ بً سعُذان
صواة مً العىىد الحلباوي

100,000

ػواة مً الاؾخاط عبضالعؼٍؼ الكىَعغ

30,000

الاحمالي

ػواة مً الجىهغه بيذ ؿُهل

10,000

718.75

اإلابلؽ
10

50,000

2227154.75

حضوٌ (ً : )7ىضح اًغاصاث اقتراواث العًىٍت.
البُان

اإلابلؽ

البُان

اإلابلؽ

البُان

اإلابلؽ

عًىٍت الاؾخاط اخمض الهلُه

1,000

عؾىٍت مهىذ هضام احمذ بً سعُذان

1,000

عؾىٍت هُا مباسن الذسَس

1,000

عًىٍت حىاهغ عبضاإلادؿً

1,000

عؾىٍت هىذ اٌ الضُخ

1,000

عؾىٍت سٍما الُحيى

1,000
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عًىٍت مًاوي اٌ الكُش

1,000

عؾىٍت لطُفت بيذ مساعذ

1,000

عؾىٍت الجىهشه املىس ى

1,000

عًىٍت الامحره هجالء بيذ ؾُام

1,000

عؾىٍت لالسخاره امل الضشٍف

1,000

عؾىٍت لىلىه بً سعُذان

1,000

عًىٍت الامحره ؾاعه بيذ مؿاعض
عًىٍت الامحر خؿام بً ؾعىص

1,000
1,000

عؾىٍت الضُخ حمذ بً سعُذان
عؾىٍت محمذ خالذ بً سعُذان

1,000
1,000

عؾىٍت مىيره العلي
عؾىٍت هذي العخُم

1,000
1,000

عًىٍت الامحر مدمض بً خؿام

1,000

عؾىٍت لطُفت بيذ حمذ بً سعُذان

1,000

عؾىٍت الامير مضعل بً محمذ بً سعىد

1,000

عًىٍت الامحر زالض بً خؿام

1,000

عؾىٍه ساسه عبذالعضٍض بً خمِس

1,000

عؾىٍت الامير سعىد بً مضعل

1,000

عًىٍت الامحر ؾعىص بً خؿام
عًىٍت الامحر عبضالعؼٍؼ بً خؿام

1,000
1,000

عؾىٍت لىلىه حمذ بً سعُذان
عؾىٍت عبذالعضٍض بً حمذ بً سعُذان

1,000
1,000

عؾىٍت الامير محمذ بً مضعل
عؾىٍت عبذالشحمً بً مضعل

1,000
1,000

عًىٍت الامحره هىعه بيذ خؿام

1,000

عؾىٍت هىذ ابشاهُم بً سعُذان

1,000

عؾىٍت الامير العىىد بً مضعل

1,000

عًىٍت الامحره هىعا بيذ ؿُهل
عًىٍت الامحره هاله بيذ زالض

1,000
1,000

عؾىٍت مضاعل فهذ بً سعُذان
عؾىٍت الاميرة جىاهش بيذ فهذ

1,000
1,000

عًىٍت الامحره نِخه بيذ مؿاعض

1,000

عؾىٍت الاميره سٍم بيذ عبذهللا بً مساعذ

1,000

عؾىٍت سلطان بً محمذ
عؾىٍاث عائلت الجىهشه املىس ى
عؾىٍت الذهخىسة هخىن الفاس ي

1,000
17,000

عًىٍت مىحره الؼامضي

1,000

عؾىٍت الاميره ساسه بيذ عبذهللا بً مساعذ

1,000

عًىٍت وصاص الؿلُان
عًىٍت زغٍا عابض

1,000
1,000

عًىٍاث الضهخىعة هىعه الكىؿان

1,000

عؾىٍت الاميره هىف بيذ عبذهللا بً مساعذ
عؾىٍت الاميره لطُفه بيذ عبذهللا بً مساعذ
ججذًذ عؾىٍت الاسخار مىغىس بً سعُذان

1,000
1,000

عؾىٍت الاسخارة امل الضشٍف
عؾىٍت الاسخار الذهخىس فهذ الذعُج

1,000

عًىٍت الضهخىعة مي العِسخى
عًىٍت هُاء اإلاباعن

1,000
1,000

اصتران عؾىٍت ولُذ بً سعُذان
عؾىٍت الاسخارة هىذ السعُذ

1,000
1,000

عؾىٍت خالذ الىاجم

عًىٍت هجىص بً زمِـ

1,000

عؾىٍت الذهخىسة اماٌ

1,000

عؾىٍت الذهخىسة مىض ي الضهشاوي

عًىٍت اخمض بً ؾعُضان

1,000

الاحمالي

عؾىٍت عىاطف سالمه
عؾىٍت هالت السبُعي
عؾىٍت الاسخارة هشٍمت بخاسي

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500

79,500
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حضوٌ (ً : )9ىضح اًغاصاث اإلاعاعى

حضوٌ (ً : )8ىضح اًغاصاث ازغي.
البُان

اإلابلؽ

عًىٍت زغٍا عابض عً عام  0438هـ

1,000

عًىٍاث الضهخىعة هىعه الكىؿان للعام 8107

1,000

عًىٍت الضهخىعة مي العِسخى للعام -8107

1,000

ججضًض عًىٍت هجىص بً زمِـ للعامحن 8107م
 8106م
ججضًض عًىٍت هىض اٌ الكُش لعام  8107م

2,000
1,000

عًىٍت لىلىه خمض بً ؾعُضان للعام 8107

1,000

عًىٍت الاؾخاط مىهىع بً ؾعُضان لثالزت اعىام
مً عام  0436الى 8107-8105- 0438
عًىٍت الاؾخاطة هىض الؿعُض لالعىام 0438-0437
( ) 8107-8106
عًىٍت هضي العخُم للعام 8107

3,000

1,000

عًىٍت هالت الؿبُعي

1,000

عًىٍت الضهخىعة هخىن الـاسخي لثالر اعىام
8107،8106،8105
الاحمالي

3,000

2,000

17,000

البُان

واؿعالُاث.

اإلابلؽ
10,300

اؾخالم مبلؽ بُع مىعباث ؿعالُت بغج عاؿاٌ ( معغى خغؾ وجهامُم ) مً الامحرة مكاعل بيذ
مؿاعض -
باقي جبرع الامحرة مكاعل بيذ مؿاعض لـعالُت خغؾ وجهامُم الخابعه لبِذ مىصة
اًغاص بُع مىعباث ؿعالُت العثُم مىٌ ؾىض كبٌ 8073
اًغاص بُع مىعباث ؿعالُت العثُم مىٌ
قغاء مىعباث في ؿعالُت بِذ مىصة
الاحمالي

500
450
600
14,000
25,850

حضوٌ (ً : )01ىضح اًغاصاث جبرعاث عُيُت وزضمُت

واؿعالُاث.
البُان

اإلابلؽ

جبرع عُجي مً قغهت الجمُذ
جبرع مً العثُم ببُاكاث العثُم ؿئت 011
اؾخالم جبرع مً هاصي جاج الخُىعي بؿالٌ عمًان

6,060
1900
35,000

جبرع مً لُُـه بً ؾعُضان بخمغ
بُاكاث حؿىق بىضه بىً الاؾدثماع
جبرع مً اهؿترا بُاكاث الحىحر عضص بُاكخحن
جبرع مً قغهت الحىحر بمالبـ
جبرع زضمي مً الاؾخاطة لُُـت بً ؾعُضان باللُام بضعاؾت
حؿىٍلُت إلاؿغوع اعى الىـل
الاحمالي

1,000
16,000
500
5,500
50,000
115,960
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خامسا  /جفاعُل املغشوفاث مً 2018/04/1م الى 2018/06/30
حضوٌ (ً : )00ىضح مصروفات المساعدات.
البٌان

المبلغ

اٌجار المستفٌدة رفعة ال زهره

المبلغ

البٌان
باقً اٌجار المستفٌدة منٌره العتٌبً

14,000
اٌجار سلمى مجرشً من فاعل خٌر

اٌجار نهله شاوٌش
1,000

اٌجار سهله المالكً
8,000

اٌجار نوٌر الدوسري

9,000

10,000

8,000

16,000

10,000

8,000

8,000

8,500

8,000

6,500

9,000

3,500

7,500

5,000

6,700
اٌجار بدرٌة فرج

13,328
اٌجار لٌلى مجرشً

7,500
اٌجار صباح السعدي

8,000
اٌجار موضً السهلً

9,000
صرف بطاقات العثٌم والهرم للمستفٌدة علٌا
دٌاب
صرف بطاقات العثٌم والهرم للمستفٌدة علٌا
دٌاب
صرف قسم بطاقات العثٌم عدد  106بطاقة

10,000
اٌجار المستفٌدة صالحه شراحٌلً

9,000
اٌجار العنود سالم العجمً

7,000
اٌجار المستفٌدة نوضا الدوسري

اٌجار جمعه ابراهٌم

اٌجار فاطمه خواجً

8,000
اٌجار المستفٌدة عائشة هبه

اٌجار مغٌضه ال شاٌب

اعانة نقدٌة من فاعل خٌر لسلمى مجرشً

16,200
اٌجار بدره الدوسري

اٌجار منٌره الشحٌتان

اعانة نقدٌة لجوزه ناصر القحطانً

9,000
اٌجار المستفٌدة لطٌفة الجٌزانً

اٌجار ابتسام مبروك

اٌجار المستفٌدةرنا ال سلٌم

10,000
اٌجار مرٌم حكمً

اٌجار فاتن السهلً

اٌجار نوره الشهرانً

8,000
اٌجار المستفٌدة امنه الصٌانً

اٌجار حمٌده العنزي

اٌجار نوف العتٌبً

5,600
اٌجار العنود علً القرنً

اٌجار المستفٌدة سعدى الشهرانً

تسدٌد اٌجار جوزه القحطانً

البٌان

1,300
3,000
10,600

صرف بطاقات العثٌم للمستفٌدات
5,000

االجمالً

المبلغ

9,400
305,628

9,000
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حضوٌ (ً : )03ىضح مصروفات بٌت مودة.

حضوٌ (ً : )08ىضح مصروفات الحاضنة القانونٌة.
البٌان

المبلغ

رواتب ومافً حكمها

19,176.08

اتعاب المدربٌن

41,000.00

مصروفات اخرى

33,400.00

االجمالً

93,576.08

حضوٌ (ً : )04ىضح مصروفات االصول.

البٌان
الرواتب ومافً حكمها

البٌان

المبلغ

شراء اصول للجمعٌة
213,959.32

خدمات المبنى ( هاتف  -مٌاه -
كهرباء  -صٌانه  -ضٌافه -
قرطاسٌه  -اٌجار )
االجمالً

المبلغ
11,881.54

شراء اصول لبٌت مودة
112,26.01

17,353.81
االجمالً
29,235.35

326,185.33

حضوٌ (ً : )06ىضح مصروفات عمومٌة وادارٌة.

حضوٌ (ً : )05ىضح مصروفات البرامج

البٌان االجتماعٌة.
المقبلٌن على الزواج

المبلغ
48,500.00

دورة تنمٌة مهعارات التواصل

1,200.00

دورة حماٌة االطفال من التحرش

1,200.00

دورة اللغة االنجلٌزٌة

18,000.00

اسس التربٌة

800.00

انطالقة

164,600.00

التاهٌل لما بعد الطالق

27,460.00

رائدات حرفٌات

8,000.00

مصروفات مباشرة للبرامج االجتماعٌة

131,473.27

االجمالً

401,233.27

البٌان

المبلغ

الرواتب ومافً حكمها
396911.6
2
خدمات المبنى ( هاتف  -مٌاه  -كهرباء  -صٌانه
 -ضٌافه  -قرطاسٌه  -اٌجار)

229,291.7
5

مصروفات سٌارات
1,531.00
مصروفات عالقات عامة
40,490.00
مصروفات رسوم وغرامات
االجمالً

254.65
668,479.0
2
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 .4إهجاصاث عمل إلاداساث :
 4-1الضؤون إلاداسٍت واملالُت.
 4 -1-1املالُت واملسخىدع:
 الخلضًم على حائؼة اإلالً زالض ؿغع الخمحز للمىٓماث الؼحر عبدُت.
 ججهحز مخُلباث جلُُم الحىهمت وجدضًث بُاهاث الىمىطج الكامل لبُاهاث الجمعُاث الاهلُت .
 اعضاص عضص  8مدًغ لجىت الخضكُم و 8مدًغ لجىت الاؾدثماع .
 الدسجُل في الًغٍبت اإلاًاؿت هميكإة ماهلت لالؾترصاص.
 اؾخىماٌ ججهحزاث مبجى بِذ مىصة للخجهحز لحـل الخضقحن .
 الخعاون في اعضاص هغاؾت قمل .
 جىكُع اجـاكُت مع قغهت العلُا اللابًت إلصاعة اعماٌ جُىٍغ مكغوع اعى الىـل .
 عؿع للىػاعة اعخماص اللىائم اإلاالُت للعام  8107م واإلاىاػهت الخلضًغٍت للعام  8108م .
 اعضاص مدًغ اؾخالم قُياث بعهضة الامحرة ؾاعة والؼاءها .
 عؿع اإلاالخٓاث على اللىائذ الخىُٓمُت الضازلُت لكاون اإلاىْـحن واإلاالُت ومغاحعت الخعضًالث .
 جىخُض همىطج حؿلُم اإلاىاص العُيُت وهمىطج اإلاظهغة الضازلُت .
 جهغٍف الخغصة بالؿاخاث الخاعحُت للجمعُت .
 احغاء جدىٍالث بحن اعنضة الجمعُت بالبىىن لالؾدثماع .
 الاؾدثماع بىصٌعت اؾالمُت بمىخج الخحراث بالبىً ألاهلي وبىصٌعت اؾالمُت بمىخج الىماء بمهغؾ الاهماء .
 الدسجُل في مىكع وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت لغؿع َلب الاعاهت للبرامج واإلاكاعَع الىتروهُا .
 اعضاص اللُىص الُىمُت والدؿىٍاث البىىُت والخلاعٍغ اإلاالُت لكهغ (  ) 6 ، 5 ، 4للعام 8108م .
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 حلب عغوى الاؾعاع (الـُلم الضعائي للؿم العالكاث العامت  ،اًباص لبِذ مىصة ،مىُف للؿم الؿىغجاعٍت )
 حغص مالبـ جبرع مً ألامحرة ؾاعه بيذ مؿاعض وجبرع مً قغهت الحىحر .
 جىؿحر هغاسخي للاعت الاحخماعاث عً َغٍم جبرع ألاؾخاطة الجىهغة اإلاىسخى.
 جىؿحر مخُلباث هاصي جاج الخُىعي مً هغاجحن وؤقغَت النلت ؿُما ًسو ؾلت عمًان.
 هخابت ونغؾ  88قًُ للغبع الثاوي .
 جـعُل بغهامج اإلاؿخىصعاث الالىترووي الؿابم.
 اؾخالم ونغؾ الخبرعاث العُيُت واإلاكترًاث .
 مخابعت علىص الهُاهت والغف .

 4 -1-2املىاسد البضشٍت :
-0
-8
-3
-4
-5

الخىظُف :جم جىُْف (عئي الضهل -العىىص الىابلي ).
إلاؽافت والحزف مً الخأمُىاث إلاجخماعُت  :جم خظؾ مىْـت مً الخإمُىاث بؿبب ؤلاؾخلالت (وص مؿلم)  ،جم اياؿت (عئي الضهل -العىىص الىابلي)
فىاجير إلاؽافت والحزف في عىذوق جىمُت املىاسد البضشٍت :جم عؿع ؿىاجحر اإلاىاعص البكغٍت لجمُع اإلاىْـاث للغبع الثاوي.
الخأمين الطبي  :جم اياؿت اإلاىْـحن الجضص الى الخإمحن وخظؾ اإلاؿخلُالث مىه ،هما جم حلب عغوى اؾعاع للخإمحن الُبي الجضًض .
الاعماٌ املىخبُت:

 عمل مؿحراث الغواجب للغبع الثاوي.
 عمل مهىف الغواجب للغبع الثاوي.
 جم عمل علضًً صوام حؼئي مضشفت جىفُز صٍاساث جابع لبِذ مىصة (هال كاعذ العخُبي -العىىد محمذ الخطُب).
 جم عمل صلُل اإلاىْف .
 جـعُل هٓام خماًت ألاحىع مع بىً الغٍاى.
 مخابعت معاملت هلل الىـالت للعاملت ؤعلُىضا والعامل ؤصوًٍ.
 مخابعت معاملت انضاع جإقحراث عمالت في َاكاث.
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 حعضًل ألاحىع في الخإمُىاث ؤلاحخماعُت ومخابعت الـىاجحر الكهغٍت.
 الخضعٍب على وامحراث اإلاغاكبت .
 جم عمل مظهغة نغؾ مياؿأة للعمالت الحاعؽ بضع مدمض الؿبِذ ،والعامل ؤصوًٍ والضًغون ،والعاملت ؤعلُىضا والضًغون ،والعاملت حىي ماعٍاهى صي واؾترو ومظهغة اعاهت عمًان
للمىْف مدمض العخُبي وبضع الؿبِذ.
 جم عمل اؾخبُان عً :الؿاعت اإلاغهت ،وؾاعاث العمل.
 عمل مؿخدلاث جهاًت الخضمت للمىْـاث اإلاؿخلُالث ونغؾ مؿخدلاتهم.
 جم جدضًث كاعضة البُاهاث إلاىْـاث الجمعُت.
 جم عمل عضة زُاباث للجهاث الخاعحُت.
 جم اعضاص عضة حعامُم لخىُٓم العمل وبعؾالها للمىْـاث.
 جم عمل عضة بؿاصاث وبخاالث للمىْـاث مثل (الخعغٍف بالغاجب وػحرها.)..
 جلضًم الضعم الالػم للمىْـاث ؿُما ًسو بغهامج ؤلاًمُالث مثل (اؾخدضار بًمُل  ،حؼُحر الغكم الؿغي وػحرها.)..
 جم جيؿُم وعمل عضة صوعاث للمىْـاث ؾىاء صازل الجمعُت ؤو زاعحها  ،باإلياؿت بلى الخىانل مع عضة مغاهؼ للخضعٍب وحلب عغوى اؾعاع لضوعاث في العالكاث العامت.
أفياس لخطىٍش العمل:
 حؼُحر بغهامج اإلاؿخىصعاث ببرهامج مخُىع لخىُٓم اإلاؿخىصعاث .
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 4-2إهجاصاث إداسة الضؤون اللاهىهُت :
 4-2 -1بشهامج الحاؽىت اللاهىهُت – الذوسة الثامىت:
 جم بخاعٍش 8108/14/83م جسغٍج ( )30مؿدكاعة كاهىهُت ،بعض ؤن اهخمل جإهُلهً بالبرهامج الخضعٍبي اإلايىن مً ( )098ؾاعت جضعٍبُت. جم البضء بدىـُظ البرهامج الخُبُلي مع الخغٍجاث لخدهُل الؿاعاث الخُىعُت اإلاُلىبت مجهً الؾخدلاق قهاصة الحايىت. 4-2-2عىذوق "مضىسة" للمعىهت اللؾائُت – مياجب مىدة للمساهذة الحلىكُت:
 بلؼذ عضص الاؾدكاعاث اللاهىهُت الهاجـُت والحًىعٍت اإلالضمت مً كؿم الكاون اللاهىهُت ( )800اؾدكاعة كاهىهُت. ؿُما بلؼذ عضص الاؾدكاعاث اللاهىهُت الهاجـُت والحًىعٍت اإلالضمت مً مىخب مىصة بمغهؼ اإلالً ؾلمان الاحخماعي ( )6اؾدكاعة كاهىهُت ،وكض اهتهذ الـترة اإلاسههت لخـعُل اإلاىخب في جاعٍش8108/15/16م بدؿب الاجـاكُت اإلاىكعت مع اإلاغهؼ.
 ونل عضص الؿاعاث الخُىعُت اإلالضمت مً ؿغٍم اإلاخُىعاث الحلىكُاث ( )353ؾاعت جُىعُت.ً
 بلؽ بحمالي مىجؼاث مياجب مىصة للمؿاهضة الحلىكُت بمداهم ألاخىاٌ الصخهُت في هال مً (الغٍاى ،اإلاضًىت اإلاىىعة ،مىت اإلاىغمت ،حضة ،والضمام) ،ما ًلي:حضوٌ (ً : )07ىضح بحمالي بهجاػ مياجب اإلاؿاهضة الحلىكُت.
املذًىت

أبشٍل

الشٍاؼ
املذًىت املىىسة
جذة
مىت املىشمت
الذمام

اللؾاًا الىاسدة
ماًى ًىهُى املجمىع

أبشٍل

الخذماث الحلىكُت
املجمىع
ًىهُى
ماًى

ابشٍل

عذد املشاجعاث
املجمىع
ماًى ًىهُى

1

8

0

3

668

688

306

0608

646

600

891

0547

0037

0885

450

8873

0037

0885

450

8873

458

418

810

0160

0546

0601

807

3973

0546

0601

807

3973

775

803

433

8180

958

648

345

0939

958

648

345

0939

758

580

318

0635

566

649

464

0679

596

743

509

0858

388

865

056

749
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 4-1-3-3بِذ مىدة للضٍاسة ألاسشٍت:
-

جم بخاعٍش 8108/15/05م بكامت "خـل جضقحن بِذ مىصة" بغعاًت وخًىع معالي هائب وػٍغ العضٌ.
جم زالٌ هظا الغبع اؾخالم صعىة مً وػاعة العضٌ للخلضًم على مىاؿؿت مكغوع "جىؿحر مغاهؼ لخىـُظ الؼٍاعة والحًاهت والغئٍت بمىُلت الغٍاى" وجم جلضًم العغى الـجي واإلاالي في اإلاىعض
اإلادضص.
جمذ جغؾُت مكغوع "جىؿحر مغاهؼ لخىـُظ الؼٍاعة والحًاهت والغئٍت بمىُلت الغٍاى" على الجمعُت ،وؾِخم الترجِب مع الىػاعة في الغبع اللاصم لخىكُع علض حكؼُل زضماث مغاهؼ جىـُظ
ؤخيام الؼٍاعة والحًاهت بمىُلت الغٍاى.
جم زالٌ هظا الغبع كُض ( )71بخالت مً مدىمت الخىـُظ لضي بِذ مىصة ،مجها جىـُظ ( )64خىم ػٍاعة ،وجىـُظ ( )6ؤخيام خًاهت.
هما جم كُض ( )81بخاالث مً مدىمت ألاخىاٌ الصخهُت لضي بِذ مىصة ،بؼغى صعاؾتها وجلضًم ؤلاؿاصة خىلها ،مجها ( )9كًاًا صعاؾت الىيع ألاؾغي والىـسخي والاحخماعي والخعلُمي لألوالص،
و( )7كًاًا صعاؾت صعىي خًاهت ،و( )4كًاًا صعاؾت صعىي ػٍاعة.
جم جىـُظ ( )31بغهامج لتهُئت ألاَـاٌ لخلبل جىـُظ ؤخيام الحًاهت ؤو الؼٍاعة.
جم علض ( )08ملابلت لضعاؾت خالت ألاؾغ اإلاؿخـُضة.
ً
جم جدىٍل ( )04ػٍاعة للخىـُظ اإلاجزلي جدذ مخابعت وبقغاؾ ؿغٍم عمل بِذ مىصة ،جمهُضا لخمىحن ألاؾغ مً الخىـُظ مً اإلاجزٌ بىجاح صون وؾاَت وجضزل بِذ مىصة.
بلؽ عضص الخضماث اإلاىجؼة لبِذ مىصة زالٌ هظا الغبع ما ًلي:
حضوٌ (ً : )08ىضح عضص الخضماث اإلاىجؼة.
هىع الخذماث
صٍاسة مبِذ

اللؾاًا
املىفزة
1372

عذد املسخفُذًً
الىالذًً
الابىاء
2744
2335

اللؾاًا
املخعطلت
161

عذد املسخفُذًً
الىالذًً
الابىاء
322
250

صٍاسة اعطحاب
صٍاسة داخلُت

734
102

1219
115

1468
204

117
4

164
8

234
7

حؾاهت
إلاجمالي

2
2210

3
3672

4
4420

4
286

8
430

8
571

-

جم جمىحن اإلاؿخـُضًً واإلاؿخـُضاث مً جلُُم زضماث بِذ مىصة للُاؽ مؿخىي عياهم عً الخضماث اإلالضمت  ،عً َغٍم حهاػ الاًباص.
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 4-1-3-4مضشوع "بِىت" لالسخعالم عً امللبلين للضواج:
-

جم زالٌ هظا الغبع بعـاء ص .خؿً الكهغي مً ألاعماٌ اإلاؿىضة بلُه في اإلاكغوع بعض اهلُاع الخىانل معه وعضم ججاوبه مع اجهاالث ومغاؾالث مغهؼ مىحن والجمعُت.
ً
جم الخىانل مع الضهخىع ابغاهُم الخًحر والخيؿُم معه إلهماٌ مهام العلض اإلاىكع معه بعض ؤن جبحن ؤهه اؾترص عاؿُخه وؤنبذ كاصعا على طلً ،وكض جم جيلُـه بةعضاص الاؾخبُان الىـسخي
لـدو اإلاخلضمحن للؼواج ،وكض كام الضهخىع بةعضاص الاؾخبُان واعؾاله ،وججاوب مع مالخٓاث الجمعُت وكام بالخعضًل على الاؾخبُان.

 4-1-3-5أعماٌ أخشي:
 عؿع جهىع الجمعُت خىٌ آلالُاث اإلالترخت لخـعُل ألامغ الؿامي اللاضخي بخىؿحر مدامحن مخُىعحن لخلضًم الضعم الحلىقي الالػم لطحاًا العىف ألاؾغي بلى اللجىت اإلاكترهت بحن مجلـقاون ألاؾغة وهُئت اإلادامحن والجمعُت الىَىُت لحلىق الاوؿان واإلاكيلت بهضؾ بدث ؾبل جـعُل ألامغ الؿامي.
 العمل على بصزاٌ الخعضًالث اإلاُلىبت في الئدت قاون العاملحن بالجمعُت بىاء على جىنُاث اللجىت الضازلُت بالجمعُت واإلاكيلت إلاغاحعت وجُىٍغ الالئدت. اإلاكاعهت في عًىٍت اللجىت الاؾدكاعٍت إلاكغوع بعضاص الخُت الاؾتراجُجُت الىَىُت لضعم اإلاغؤة الؿعىصًت ،خُث كام بخمثُل الجمعُت ؾمى عئِـ مجلـ ؤلاصاعة ،وجىىب عجها الاؾخاطة قهضالخلُـي مضًغ الكاون اللاهىهُت ،وكض جم خًىع الاحخماعاث اإلاىعلضة ومغاحعاث الخلاعٍغ اإلاغؾلت مً الـغٍم البدثي اإلاعجي بةعضاص الاؾتراجُجُت وعؿع اإلالترخاث لخعضًلها.
ً
 جيلُف مضًغ الكاون اللاهىهُت بةعضاص زُاب ؤلاؿاصة لؿعاصة وهُل الخىمُت الاحخماعُت خىٌ ؤلاقيالُت الحانلت خىٌ خلُبت جإهُل اإلالبلحن على الؼواج ،وكض جم جدًحر ؤلاؿاصة وؿلالخىححهاث ؾمى عئِـ مجلـ ؤلاصاعة وعؿعها للىػاعة عً َغٍم مىخب ؤلاصاعة الخىـُظًت.
 جم زالٌ هظا الغبع اؾخالم صعىة مً وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت لخلضًم عغى ؿجي ومالي إلاىاؿؿت مكغوع "جُىٍغ آلُاث الخعاون بحن الجهاث اإلاعىُت بالعىف ألاؾغي" ،وكض جم جيلُفمضًغ بصاعة الكاون اللاهىهُت لبىاء العغى وجلضًمه بالخيؿُم مع بخضي بُىث الخبرة اإلاسخهت بةعضاص الضعاؾاث ،وكض جم الترجِب مع مغهؼ مىحن للضعاؾاث والخضعٍب إلعضاص العغى الـجي
واإلاالي وجلضًمه في اإلاىعض اإلادضص (كبل جاعٍش 8108/17/18م).
 -عملذ ؤلاصاعة على مغاحعت واعخماص ملف مدخىي وؾائل الخىانل الاحخماعي الخام بكهغ عمًان الىغٍم.
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 4-3إهجاصاث إداسة املساهذة الاجخماعُت و البرامج الخىمىٍت:

-

عملذ بصاعة اإلاؿاهضة على حضولت حسجُل اإلاؿخـُضاث زالٌ هظه الـترة لًمان جلضًم الخضمت بجىصة خؿب الخالي :
حضوٌ (ً : )81ىضح هىع الخضماث.
هىع الخضم

عضص اإلاؿخـُضاث

حسجُل وملابلت وصعاؾت الحالت وبعضاص الخُِ الخىمىٍت

88

جدضًث قغٍدت بُاهاث مىاَىت إلزباث الىيع الحالي واؾخدلاق
الهغؾ
مخابعت وصعاؾت الحاالث وجدضًث اإلالـاث للحاالث الغعىٍت بهضؾ جدضًث
البُاهاث وجدضًث صعاؾت الاخخُاحاث ومضي اؾخىماٌ الخضماث

08
30

عدد المستفيدات
28

تسجٌل ومقابلة ودراسة الحالة
وإعداد الخطط التنموٌة

31

18

تحدٌث شرٌحة بٌانات مواطنة
إلثبات الوضع الحالً واستحقاق
الصرف
متابعة ودراسة الحاالت وتحدٌث
الملفات للحاالت الرعوٌة بهدف
تحدٌث البٌانات وتحدٌث دراسة
االحتٌاجات ومدى استكمال الخدمات

20

-

هما عملذ الاصاعة على جلضًم زضماث إلاا ال عً ًلل (  ) 947مؿخـُض زالٌ الغبع يمً لجىت نىضوق عىن الخىمىي و جىـُظ الخالي :
حضوٌ (ً : )80ىضح هىع الخضماث اإلالضمت وعضص اإلاؿخـُضًً.

هىع الخذماث واملساعذاث امللذمت

عذد املسخفُذًً

ػٍاعة البدث الاحخماعي للمؿخـُضاث لخلُُم البِئت الؿىىُت
والاكخهاصًت
جىؿحر ؾالث ػظائُت لكهغ عمًان بالخعاون مع هاصي جاج الخُىعي
لعضص ( ) 075ؾلت
جىؿحر بُاكاث مىاص ػظائُت مؿبىكت الضؿع مً قغهت العثُم
لعضص()809بُاكت مً ؿئت ( )011عٍاٌ
جىؿحر بُاكاث مىاص ػظائُت مؿبىكت الضؿع مً قغهت بىضة
لعضص()81بُاكت مً ؿئت ( )811عٍاٌ
جىؿحر جبرع مالبـ مخىىعت

7

اإلاكاعهت في قغاء مجزٌ إلاؿخـُضة
حؿضًض بًجاع مىاػٌ
حؿضًض بًجاع مىاػٌ
حؿلُم بعاهت هلضًت

الجهت املخبرعت

700

ؿاعلحن الخحر

110

ؿاعل زحر

80

بىً الاؾدثماع

19
1
22
6
2

قغهت الحىحر
نىضوق عىن  +حمعُت بيُان
نىضوق عىن
ؿاعل زحر
ؿاعل زحر

21

-هما جم جىُٓم واؾخلباٌ خاالث الاؾدكاعاث الاحخماعُت و الجلؿاث الاعقاصًت خؿب الخالي :

عدد المستفيدات

حضوٌ (ً : )88ىضح هىع ؤلاؾدكاعاث وعضص اإلاؿخـُضًً.

10

هىع الاؾدكاعة

عضص اإلاؿخـُضاث

اؾخىماٌ حلؿاث الاعقاص الـغصي الاحخماعُت و الىـؿُت في ملغ الجمعُت

0

اؾخلباٌ الاؾدكاعاث الهاجـُت وجدىٍلها للمغاهؼ اإلاسخهت

10

جـعُل وخضة الاؾدكاعاث الاؾغٍت في مغهؼ هاصي اإلالً ؾلمان

10

-

-

10
10

استكمال جلسات االرشاد الفردي
االجتماعٌة و النفسٌة فً مقر
الجمعٌة
استقبال االستشارات الهاتفٌة
وتحوٌلها للمراكز المختصة
تفعٌل وحدة االستشارات االسرٌة
فً مركز نادي الملك سلمان

8
6
4
0

2
0

استكمال جلسات
استقبال
تفعٌل وحدة
االستشارات االرشاد الفردي
االستشارات
االسرٌة فً الهاتفٌة وتحوٌلها االجتماعٌة و
النفسٌة فً مقر
للمراكز
مركز نادي
الجمعٌة
المختصة
الملك سلمان

عملذ الاصاعة على اؾخىماٌ العمل في مخابعت حضوٌ حكؼُل مىخب مغهؼ اإلالً ؾلمان الاحخماعي لخلضًم الاؾدكاعاث الاؾغٍت لُىم الثالزاء مً ول اؾبىع ابخضاء مً 8107/00/04م وجم
الاهتهاء في 8108/5/0م .
هما جم جىكُع مظهغة جـاهم وحعاون مع مغهؼ بِذ الخبرة للبدىر والضعاؾاث الاحخماعُت لخدىٍل الحاالث بلى مغاهؼ الانالح الاؾغي وطلً ًىم الاعبعاء اإلاىاؿم 8108/5/83
وعملذ ؤلاصاعة على اإلاكاعهت في بعضاص جلغٍغ مباصعاث حمعُت مىصة واإلاُلىب جلضًمه لـغٍم البدث الخام باإلؾتراجُجُت الىَىُت للمغؤة باإلاملىت وٍخًمً اإلاباصعاث والبرامج التي كامذ
الجمعُت بدىـُظها لخضمت اإلاغؤة و اإلاباصعاث  -البرامج اإلاؿخلبلُت التي جسُِ الجمعُت لخىـُظها  -ألاهٓمت والخىُٓماث التي ؾبم اؾخدضاثها زضمت للمغؤة  -ألاهٓمت والخىُٓماث التي حعمل
الجمعُت على اؾخهضاعها زضمت للمغؤة .
هما جم العمل على بعضاص مدخىي العغى الخلضًمي لكغائذ بهجاػاث حمعُت مىصة في الجاهب الاحخماعي و الخىمىي والخام بالجمعُت العمىمُت اإلالامت في 8108/5/9م .
وعملذ ؤلاصاعة على مغاحعت واعخماص ملف مدخىي وؾائل الخىانل الاحخماعي الخام بكهغ عمًان الىغٍم .
هظا و اؾخىملذ الاصاعة جضعٍب عضص ( َ ) 4الباث مً حامعت اإلالً ؾعىص كؿم الخضمت الاحخماعُت للـهل الضعاسخي الاوٌ مً جاعٍش  8108/0/07الى 8108/6/6م .
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 4-4إهجاصاث بشامج الخذسٍب و الخىعُت والخمىين :
 عملذ ؤلاصاعة على حضولت الضوعاث والبرامج بىاء على ؤولىٍت الاخخُاحاث الخضعٍبُت للمؿخـُضاث وهخائج اإلالابالث الصخهُت خُث بلؽ عضص الحًىع للضوعاث لهظا الغبع (  ) 33مؿخـُضة .حضوٌ (ً : )83ىضح البرامج والضوعاث التي جمذ زالٌ الغبع الثاوي .

البرامج الخىمىٍت
م

عىىان البرهامج  /الذوسة

جاسٍخ الاكامت

جاسٍخ الاهتهاء

عذد الاًام

عذد امللخحلين

ملش الخىفُز

املذسبين

1

ؿً الاجىُذ الاحخماعي

8108/4/3م

8108/4/3م

ًىم

05

حمعُت مىصة الخحرًت

اإلاضعبت /هىعة الكهغي

2
3

ؿً الحىاع والخىانل

8108/4/4م

بغهامج ؿً الخجمُل وجهـُف الكعغ

8108/4/05م

8108/4/4م
8108/5/84م

ًىم
 6ؤؾابُع

00
7

حمعُت مىصة الخحرًت
معهد نضره للتدرٌب
والتعلٌم

اإلاضعبت /لُلى البضٌع
معهد نضره للتدرٌب والتعلٌم

 هما عملذ الاصاعة على بغهامج مباصعة جإهُل اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج واإلاضعىم مً وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت خُث بلؽ عضص الحًىع للضوعاث (. )038حضوٌ (ً : )84ىضح البرامج الخىعىٍت التي جمذ زالٌ الغبع الثاوي .

البرامج الخىعىٍت
م

عىىان البرهامج  /الذوسة

جاسٍخ الاكامت

عذد الاًام

عذد امللخحلين

ملش الخىفُز

املذسبين

1

صوعة جإهُل اإلالبلحن على الؼواج
صوعة جإهُل اإلالبلحن على الؼواج
صوعة جإهُل اإلالبلحن على الؼواج
صوعة جإهُل اإلالبلحن على الؼواج
صوعة جإهُل اإلالبلحن على الؼواج
صوعة جإهُل اإلالبالث على الؼواج
صوعة جإهُل اإلالبالث على الؼواج

25-26-27/03/2018

 3ؤًام

20

العلُا ؿُى ( كاعت العلُا )

مغهؼ هضوء لالؾدكاعاث

08-09-10/04/2018

 3ؤًام

21

العلُا ؿُى ( كاعت العلُا )

مغهؼ هضوء لالؾدكاعاث

22-23-24/04/2018

 3ؤًام

20

العلُا ؿُى ( كاعت العلُا )

مغهؼ هضوء لالؾدكاعاث

6-7-8/05/2018

 3ؤًام

21

هاصي قغهت الىهغباء

مغهؼ هضوء لالؾدكاعاث

13-14-15/05/2018

 3ؤًام

15-16-17/04/2018

 3ؤًام

20
16

العلُا ؿُى ( كاعت العلُا )

مغهؼ هضوء لالؾدكاعاث

مغهؼ جإنُل الـىغ اليؿائي للخضعٍب

مغهؼ جإنُل الـىغ اليؿائي للخضعٍب

29-30/04/2018
01/05/2018

 3ؤًام

مغهؼ جإنُل الـىغ اليؿائي للخضعٍب

مغهؼ جإنُل الـىغ اليؿائي للخضعٍب

2
3
4
5
6
7

20
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حضوٌ (ً : )85ىضح عضص الاجـاكُاث والعلىص التي جمذ زالٌ الغبع الثاوي .

الخمىحن
م
0

البىىص

العضص
0

الجهت
قغهت حلىوعن

عضص الاجـاكُاث التي جم جىكُعها مع الجهاث لخىُْف مؿخـُضاث الجمعُت لعام  8108م ولضعم اإلاكاعَع الهؼحرة .

8

01
عضص علىص اإلاؿخـُضاث الالحي جم جىُْـهً

قغهت الكاٌع
قغهت الحىحر
قغهت الِؿغ للخمىٍل
مجمع الكمائل الُبي
قغهت ؾُل اإلاخلضمت اإلادضوصة
قغهت هىن
قغهت ًىهدكاعم للهىاعاث الصحُت اإلادضوصة
قغهت ؿاعوق للخعهضاث وألاعماٌ الخجاعٍت

 جم العمل على بعضاص وججهحز ملف الغعاًت لضعم كُمت مىانالث بغهامج ؿً الخجمُل وجهـُف الكعغ للماؾؿت الؿعىصًت للخعلُم و الخضعٍب بالخيؿُم مع بصاعة العالكاث العامتوهظلً بعضاص ملف ععاًت بغهامج معا لخىَحن الخجمُل بىاءا على َلب الاوكاؾ اإلابخىغة لضعم هظا اإلاجاٌ بالخيؿُم مع الاصاعة الخىـُظًت مع الاوكاؾ و الكغواء .
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 4-5إهجاصاث إداسة العالكاث العامت :
 4-5-1ألاعماٌ الذاخلُت :
 .0العمل والخيؿُم على اكامت ؿعالُت بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت في مغهؼ العثُم مىٌ " الغبىة " واؾخسغاج الخهاعٍذ الالػمت مً الجهاث اإلاعىُت.
 .8الخدًحر والاؾخعضاص لحـل الجمعُت العمىمُت الؿاصؽ.
 .3الخدًحر والخيؿُم لحـالث الخسغج الخخامُت لبرامج بصاعة الخضعٍب والكاون اللاهىهُت .
 .4الخدًحر والخيؿُم لحـل جضقحن بِذ مىصة بدًىع هائب وػٍغ العضٌ معالي الكُش ؾعض الؿُف .
 .5العمل على جهمُم وَباعخه الخلغٍغ الؿىىي لعام 8107م  ،والعمل على بعضاص ولمت عئِـ مجلـ ؤلاصاعة.
 .6بعؾاٌ زُاباث َلب الؼواة لكهغ عمًان اإلاباعن.
 .7العمل على جدضًث اإلاىكع الالىترووي وويع ألازباع الخانت بالجمعُت بكيل صائم.
 .8العمل على نُاػت مدخىي وؾائل الخىانل الاحخماعي  ،والخىانل مع ماؾؿت عالُت عبضالغخمً العالي لخلىُت اإلاعلىماث لعمل الخهامُم واإلايكىعاث.
 .9الخيؿُم مع هاصي جاج الخُىعي وعمل ؾلت عمًان ألؾغ مؿخـُضي مىصة في ملغ الجمعُت.
.01بعضاص جلغٍغ ًسخو باجـاكُت الخعاون بحن الكغهت الؿعىصًت للىهغباء وحمعُت مىصة الخحرًت.
.00العمل على جهمُم عضص  8عوٌ اب اياؿُت إلاباصعة الخإهُل اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج.
.08العمل على جهمُم عضص  4عوٌ اب إلاباصعة ؿً اإلاىُاج وجهـُف الكعغ بضعم مً بىً الجؼٍغة.
.03جضوًٍ الهاصع والىاعص باللؿم وويعه بملـاجه اإلاخسههت.
.04العمل على باحاث إلاىْـاث مىصة خضًثاث الخىُْف.
.05جدضًث كائمت اإلاخبرعحن والغعاة الخانت باللؿم.
.06جم جضعٍب َ 3الباث مً " معهض مهاعاث الؿعىصًت اليؿائي العالي للخضعٍب "  ،وجضعٍبهم على قاون العالكاث العامت والدؿىٍم وجم جلُُمهم في آزغ ًىم للخضعٍب لهم في  6ماًى 8108م.
.07جدضًث اإلالف الاعالمي لللؿم.
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جىمُت املىاسد
 -0بعؾاٌ زُاباث الضعم لىىىت واؿُه – الجمُذ وقغهت خؿحن عبضاللُُف ووكف اإلاداماة الخحري وحاعي اإلاخابعت معهم.
 -8الخىانل مع هىن لضعم الجمعُت ملابل ول جظهغه للؿِىما.
 -3الخىانل مع قغهت ؿىهـ ؾِىما لعمل اجـاكُه لضعم الجمعُت بباقي الهلل وحاعي اإلاخابعت معهم.
 -4بعؾاٌ زُاب للمضعؾت الؿعىصًت للخعلُم لللُاصة لضعم الجمعُت ملابل ول مخضعبه وحاعي اإلاخابعت معهم.
 -5اؾخمغاع مخابعت ازغ اإلاؿخجضاث مع نُضلُه واًدـ عً َغٍم مضًغ العملُاث الؿُض هُيىالؽ .
 -6اؾخمغاع مخابعه حمع باقي الهلل مع عاقض الخمُمي مضًغ ؿغوع ؾعض الضًً .
 -7مخابعت الخىانل مع بىً ؾاب والخغوج باعخظاع هم عً الضعم وطلً لعضم مىاؾبت البرامج مع اهضاؿهم .
ً
 -8حسجُل معلىماث الجمعُت مبضا في ماؾؿت الكاوي الخحرًت.
 -9الخىانل مع ص.هُف واؿُه وحاؿا جاًم واؿُه واعخظاعهم عً الخعاون مع الجمعُت لجمع باقي الهلل.
 -01الحهىٌ على صعم مً عٍاى عوص عهغ بمبلؽ . 3111
 -00اعاصة َلب عغى اؾعاع مً قغهت هلاء للحاوٍاث .
 -08اؾخالم 81بُاكت حؿىق للمؿخـُضاث هخبرع مً بىً الاؾدثماع خُث جدىي ول بُاكه  811عٍاٌ للدؿىق مً بىضة .
 -03الحهىٌ على صعم مً قغهت الجمُذ عباعه عً مُاه اوىاؿُىا و عهائغ بلُمت  6111عٍاٌ.

 4-5-2مشهض الخىمُت الاجخماعُت:
 اعؾاٌ زُاب لُلب اإلاىاؿلت على اكامت ؿعالُت بِذ مىصة في ول مً مغهؼ خُاة مىٌ ومغهؼ العثُم وجمذ اإلاىاؿلت. -اعؾاٌ َلب حعضًل جغزُو بعؾاٌ الغؾائل الخظهحرًت  SMSوفي اهخٓاع اإلاىاؿلت مً وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت.
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 4-5-3العؾىٍاث:
.0
.8
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الحهىٌ على عًىٍت حضًضة.
الخىانل مع ألاعًاء وجظهحرهً بالؿضاص .
ججمُض بعض العًىٍاث آلاحي ال ًغػبن بالدؿضًض.
ً
الخىانل مع ألاعًاء هاجـُا وصعىتهم لحًىع الجمعُت العمىمُت الؿاصؾت.
بعؾاٌ ازباع مىصة بالصحف عبر ؤلاًمُل.
بعؾاٌ الخلغٍغ الؿىىي ألبغػ اهجاػاث الجمعُت زالٌ عام 8107م.
اعؾاٌ الخلغٍغ الغبعي ألاوٌ لعام 8108م.
اعؾاٌ تهىئت لألعًاء بمىاؾبت خلىٌ قهغ عمًان وخلىٌ عُض الـُغ اإلاباعن.

للمتطوعات
10
اجتماع اللجان لكل
من اللجنة
االعالمية ولجنة
االستثمار وتنمية
الموارد
2

طلبات الدعم
12

شهادات الشكر
60

خطابات الشكر
21

 4-5-4الخطىع:
 جدضًث كغوب اإلاخُىعاث للؿم العالكاث العامت والدؿىٍم .
 جم الاؾخعاهت بـ  4مخُىعاث واؾتهضاؾ حمُع الكغواث للدؿىٍم لجمع باقي الهلل .
 جدضًث بُاهاث اللؿم.
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 -5املضاسواث الذاخلُت والخاسجُت للجمعُت:
اإلاكاعواث الضازلُت والخاعحُت للجمعُت التي جخًمً الـعالُاث و الضوعاث الخضعٍبُت ووعف العمل  ،زالٌ الغبع الاوٌ لعام 8108م  ،لجمُع ؤلاصاعاث بجمعُت مىصة الخحرًت للحض مً الُالق
وآزاعه.

 مضاسواث إداسة العالكاث العامت الذاخلُت :
حضوٌ (ً : )86ىضح مكاعهت بصاعة العالكاث العامت الضازلُت.

دوس العالكاث

البرهامج

الخاسٍخ

صوعة ؿً الاجىُذ الاحخماعي
" للمؿخـُضاث "
صوعة ؿً الحىاع والخىانل
" للمؿخـُضاث "
صوعة الهُاػت اللاهىهُت
"للمىْـاث "
جسغٍج مخضعباث بغهامج الحايىت
اللاهىهُت

 3ابغٍل 8108م

 العمل على ججهحز اللاعت وجيؿُم الًُاؿت.

 4ابغٍل 8108م

 العمل على ججهحز اللاعت وجيؿُم الًُاؿت.

 4-3ابغٍل 8108م

 العمل على ججهحز اللاعت وجيؿُم الًُاؿت.

 83ابغٍل 8107م

 العمل على ججهحز اللاعت وجيؿُم الًُاؿت.
 العمل على ججهحز عغى جلضًمي
 عمل زبر صحـي الخم بالحـل الخخامي ووكغه بالصحف
 الخؼُُت ؤزىاء الحضر عبر وؾائل الخىانل الاحخماعي

جسغٍج مخضعباث بغهامج اهُالكت
الخإهُل لؿىق العمل

 3ماًى 8108م

 العمل على ججهحز الهالت وجيؿُم الًُاؿت
 عمل صعع جىغٍمي للغاعي
 العمل على جهمُم الضعىاث واعؾالها إلعالمُاث
 العمل على نُاػت اليلماث ليل مً اإلاضًغ الخىـُظي وولمت الاؿخخاخُت
 العمل على ججهحز احىضة الحـل والعغى الخلضًمي
 عمل قهاصاث قىغ للمخضعباث
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 عمل زبر صحـي الخم للحـل ووكغه بالصحف
 الخؼُُت ؤزىاء الحضر عبر وؾائل الخىانل الاحخماعي
جضقحن بِذ مىصة

 05ماًى 8108م

 مساَبت وػٍغ العضٌ لغعاًخه لحـل جضقحن بِذ مىصة واعخظاعه وجغقُذ
معالي هائبه ؾعاصة الكُش ؾعض الؿُف
 الخىانل والخيؿُم مع معالي هائب وػٍغ العضٌ وصعىجه لغعاًت خـل
جضقحن بِذ مىصة
 العمل على نُاػت الضعىاث للمضعىًٍ والخىانل معهم لخإهُض
الحًىع
 مساَبت وػاعة الثلاؿت وؤلاعالم على جىحُه اللىىاث الخلـؼٍىهُت
والاطاعاث والصحف واإلاجالث الؿعىصًت بعمل حؼُُت لحـل الخضقحن
 الخيؿُم مع مهىعًٍ لخؼُُت الحـل
 الخىانل مع الاعالمحن لحًىع خـل جضقحن بِذ مىصة
 ججهحز الضعوع الخىغٍمُت ليل مً وػاعة العضٌ  ،ؿغٍم ولُمىجاعو ،
ؾعاصة الضهخىع بغواث العخُبي  ،قغهت اًىُا  ،مىن ؿُم  ،خملت هبجي
لهم
ً
 العمل على ججهحز قهاصاث قىغ لإلعالمحن على مؿاهضتهم إلاىصة اعالمُا
 العمل على ججهحز اللاعت والخإهض مً اؾخىماٌ حمُع الخجهحزاث
اإلاىخبُت والخلىُت  ،ججهحز الىعص وجيؿُم الًُاؿت.
 العمل على ججهحز عغى جلضًمي
 العمل على ججهحز كىائم باإلاضعىًٍ والاعالمحن
 عمل زبر صحـي الخم بالحـل الخخامي ووكغه بالصحف
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 الخؼُُت ؤزىاء الحضر عبر وؾائل الخىانل الاحخماعي
 العمل على وكغ اعالن بالصحف الىعكُت ما كبل الجمعُت العمىمُت
الجمعُت العمىمُت

 80ماًى 8107م

 العمل على ججهحز الهالت وجيؿُم الًُاؿت





العمل على اعؾاٌ الضعىاث لألعًاء والاعالمُاث  smsواًمُل
العمل على اعضاص جهمُم صعىة لحًىع الجمعُت العمىمُت وجىححهها
لألعًاء عً َغٍم بغهامج الىاحـ اب
ً
الخىانل مع ألاعًاء هاجـُا لخإهُض الحًىع
العمل على ججهحز وَباعت الخلغٍغ الؿىىي وججهحز اإلالـاث

 العمل على ججهحز همىطج الخىهُل
 العمل على اعضاص كائمت باألعًاء اإلاؿضصًً وػحر اإلاؿضصًً
 العمل على نُاػت اليلماث ليل مً عئِـ مجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغ
الخىـُظي ومضًغ العالكاث العامت
 العمل على ججهحز احىضة الحـل والعغى الخلضًمي
 جؼوٍض مىْـاث الىػاعة بلائمت باألعًاء اإلاؿضصًً والؼحر مؿضصًً
 العمل على زبر صحـي الخم للجمعُت العمىمُت ووكغه بالصحف
 الخؼُُت ؤزىاء الحضر عبر وؾائل الخىانل الاحخماعي
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املضاسواث الخاسجُت :
حضوٌ (ً : )87ىضح مكاعهت بصاعة العالكاث العامت الخاعحُت.

اليكاٍ

الخاسٍخ

ؿعالُت بِذ مىصة بمغهؼ العثُم مىٌ " الغبىة "

 8 – 5ابغٍل 8108م

دوس العالكاث
-

اؾخسغاج الخهاعٍذ الالػمت مً ول وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت  ،بماعة
الغٍاى  ،الًبِ ؤلاصاعي  ،بصاعة مغهؼ العثُم مىٌ

-

العمل على ججهحز البروقىعاث واإلاُبىعاث

-

العمل على ججهحز وَباعت هماطج الغؾم لألَـاٌ

-

الخيؿُم مع اإلاخُىعاث لإلقغاؾ على عهً ألاَـاٌ للغؾم

-

ججهحز كائمت بإؾماء اإلاىْـاث لخؼُُت الغهً

-

ججهحز الكىوىال
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 الفعالُاث:
 الـعالُاث التي جم خًىعها مً كبل مىْـاث الجمعُت زالٌ الغبع الثاوي لعام 8108م:
حضوٌ (ً : )88ىضح عضص اإلاىْـاث آلاحي خًغن الـعالُاث التي جمذ زالٌ الغبع الثاوي.
االصم

اجمالي المشاركات
فعالية بيت مودة (العثيم مول)

1

حصٌ عمْ الصًزٓ

2

افهاى ابزايّم املفزج

3
4
5
6

صارٍ عبدالزمحو الديمض
بمضم حممد املُصٖ
صخز حممد بو شزِم
مسّٕ عبداهلل العمزٓ

7

عبري خالد املُح

8
9

شًد عبدالعشِش اخلمّفٖ
فزِدٔ عبداهلل الصًزٓ

10

مجانٕ عبد العشِش احلزبْ

11
12
13
14
15

غدِز بهت محشٍ بو امحد اشقز( حمكمٕ املدِهٕ )
صارٍ بهت حممد عّد احلزبْ (حمكمٕ الزِاض)
ملٖ بهت عبدالزمحو احلبّب (حمكمٕ الزِاض )
مسّٕ عمْ الصًزٓ (حمكمٕ الصزقّٕ)
خدجيٕ حممد الغهام ( حمكمٕ الصزقّٕ)
بّاى بهت عبد املعش حاج الكهالْ ( حمكمٕ مكٕ
)
عبري مربَك محُد اخلشاعْ ( حمكمٕ مكٕ)
مهٖ بهت صعّد مًدٓ حممد ( حمكمٕ املدِهٕ)
شذٗ بهت سايْ بو عطّٕ اهلل البالدٓ (حمكمٕ
جدٔ)
أمسا٘ بهت عمْ رمضاى الزاشدٓ (حمكمٕ جدٔ)

21
22

تًانْ عبداهلل الشيزانْ
مهرئ حممد الضًمْ

16
17
18
19
20

الجمعية العمومية

تدشين بيت مودة
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
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23
24
25
26

صارٍ حممد بو قاصم
تًانْ جرب عبداهلل الضبّعْ
امسا٘ صامل عبداهلل االكميب
رِم قاعد العتّيب

27

رؤٗ عبدالعشِش الديض

28
29

نُرٔ عبدالزمحو الضزِع
يّفا٘ امحد الفضن

30

خمُد حضني القخطانْ

31
32
33
34

إمياى حمفُظ باخزِصٕ
ندٗ عمْ الغماس
رِم صامل القزِين
امانْ عُِض املطريٓ
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عًُد عبدالعشِش العمار

2
1
2
1
1
3
3
3
2
1
1
1
3
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فعانُاث خاصت بإدازة انمساندة االختماعُت و انبسامح انتنمىَت:
حضوٌ (ً : )89ىضح ؿعالُاث بصاعة اإلاؿاهضة الاحخماعُت.

خـل ازخخام بغهامج اهُالكت للخإهُل لؿىق العمل

جاسٍخ حؾىسها
8108/5/3

وكذ اليضاط
زالٌ ؾاعاث الضوام الهباخُت

املىظفت

ملخلى وػاعة الاؾيان

8108/4/84

مً  4بلى  6مؿاءا

خـل ازخخام بغهامج اهُالكت للخإهُل لؿىق العمل

8108/5/3

زالٌ ؾاعاث الضوام الهباخُت

خًىع صوعة جإهُل اإلالبالث على الؼوا ج

8108/14/31

مً  5الى  7مؿاءا

ؾمُت العمغي

خـل ازخخام بغهامج اهُالكت للخإهُل لؿىق العمل

8108/5/3

زالٌ ؾاعاث الضوام الهباخُت

وص مؿلم

خـل ازخخام بغهامج اهُالكت للخإهُل لؿىق العمل

8108/5/3

زالٌ ؾاعاث الضوام الهباخُت

خـل ازخخام بغهامج اهُالكت للخإهُل لؿىق العمل

8108/5/3

زالٌ ؾاعاث الضوام الهباخُت

خـل ازخخام بغهامج اهُالكت للخإهُل لؿىق العمل

8108/5/3

زالٌ ؾاعاث الضوام الهباخُت

ؾاعة الضهمل

بلؿم اإلاىسخى

عبحر اإلاىح
سحغ بً قغٍم

ألاوضطت التي حؾشتها
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 الذوساث الخذسٍبُت ووسش العمل ملىظفاث الجمعُت خالٌ الشبع الثاوي لعام 2018م:
حضوٌ (ً : )31ىضح الضوعاث الخضعٍبُت ووعف العمل إلاىْـاث الجمعُت.
التدريبية الدورات
االسم
خلود بنت سعد التمٌمً

ابريل

مايو

يونيو

حصه علً الشهري
افنان ابراهٌم المفرج

دورة كبٌر المراجعٌن  5اٌام 06/ماٌو

ساره عبدالرحمن الدهمش
بلسم محمد الموسى

ورشة عمل االجراءات اإلدارٌة
ورشة عمل االجراءات اإلدارٌة

سحر محمد بن شرٌم

اعداد التقارٌر االحصائٌة ٌومٌن1-2 / 04/ 2018

سمٌة عبدهللا العمري

اعداد التقارٌر االحصائٌة ٌومٌن1-2 / 04/ 2018

دورة االحوال الشخصٌة حسب النظام
الجدٌد ٌوم واحد09/05/2018

ود محمد مسلم
عبٌر خالد الموح
ازهار عوظة الزهرانً

اعداد التقارٌر االحصائٌة ٌومٌن1-2 / 04/ 2018

شهد عبدالعزٌز الخلٌفى
فرٌدة عبدهللا الشهري

الصٌاغة القانونٌة ٌومٌن3-4 / 04 /2018

جمانة عبد العزٌز الحربً

الصٌاغة القانونٌة ٌومٌن3-4 / 04 /2018

ورشة عمل مناقشة األدلة اإلجرائٌة "
للجمعٌة – للدكتور بركات العتٌبً
ورشة عمل مناقشة األدلة اإلجرائٌة "
للجمعٌة – للدكتور بركات العتٌبً
دورة االحوال الشخصٌة حسب النظام
الجدٌد ٌوم واحد09/05/2018

غدٌر بنت حمزه بن احمد اشقر( محكمة المدٌنة)
ساره بنت محمد عٌد الحربً (محكمة الرٌاض)
لمى بنت عبدالرحمن الحبٌب(محكمة الرٌاض)
سمٌة علً الشهري (محكمة الشرقٌة)
خدٌجة محمد الغنام )محكمة الشرقٌة(
بٌان بنت عبد المعز حاج الكنالً (محكمة مكة)
عبٌر مبروك حمود الخزاعً( محكمة مكة(
منى بنت سعٌد مهدي محمد )محكمة المدٌنة(
شذى بنت زاهً بن عطٌة هللا البالدي (محكمة جدة)
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أسماء بنت علً رمضان الراشدي )محكمة جدة)
تهانً عبدهللا الزهرانً
منٌرة محمد السهلً
ساره محمد بن قاسم
رؤى الدهش

الصٌاغة القانونٌة ٌومٌن
2018/ 3-4 / 04م
الصٌاغة القانونٌة ٌومٌن
2018/ 3-4 / 04م
الصٌاغة القانونٌة ٌومٌن
2018/ 3-4 / 04م
الصٌاغة القانونٌة ٌومٌن
2018/ 3-4 / 04م

تهانً جبر عبدهللا السبٌعً
اسماء سالم عبدهللا االكلبً

دورة االحوال الشخصٌة حسب النظام
الجدٌد ٌوم واحد09/05/2018
دورة االحوال الشخصٌة حسب النظام
الجدٌد ٌوم واحد09/05/2018
دورة االحوال الشخصٌة حسب النظام
الجدٌد ٌوم واحد09/05/2018
" ورشة عمل مناقشة األدلة اإلجرائٌة
للجمعٌة – للدكتور بركات العتٌبً

الصٌاغة القانونٌة ٌومٌن
2018 / 3-4 / 04م

رٌم قاعد العتٌبً
نورة عبدالرحمن السرٌع
هٌفاء احمد الفضل
خلود حسٌن القحطانً
إٌمان محفوظ باخرٌصة
ندى علً الغماس

الصٌاغة القانونٌة ٌومٌن
2018 / 3-4 / 04م

رٌم سالم القرٌنً
امانً عوٌض المطٌري
محمد عبدهللا الثبٌتً
بدر محمد السبٌت
عهود عبدالعزٌز العمار
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 .6الاجخماعاث:
الشكم

1

إلاداساث

اجخماعاث
املذًش
الخىفُزي

الاجخماعاث التي جمذ خالٌ الشبع الثاوي(أبشٍل -ماًىً -ىهُى) لعام 2018م

-

خًىع اإلاضًغ الخىـُظي ألاؾخاطة زلىص الخمُمي  ،احخماعاث مجلـ ؤلاصاعة ( )6-5-4واللجان.
احخماع اإلاضًغ الخىـُظي عبر الهاجف مً ألاؾخاطة /هال ػىقه  ،إلاىاككت حسجُل الجمعُت في . UN
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي  ،احخماع وػاعة العمل للمؿاعضة في الحهىٌ على الهـت الاؾدكاعٍت في . UN
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي  ،ملابلت اإلاغشحاث اإلاخدضزاث الغؾمُاث.
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي  ،احخماع مع ص .مها اإلاىُف مً وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت  ،بكإن مكغوع صوع الاًىاء ومغاهؼ الحماًت  ،واؾخعغاى جـانُل اإلاكغوع وَغخت على مىصة
للمكاعهت ؿُه ،وجم الاجـاق على جؼوٍض مىصة باإلاعاًحر الؿخخاح اإلاغاهؼ لضعاؾتها.
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي  ،احخماع مع هاصي جاج الخُىعي  ،بكإن َلبهم ؤن جيىن الجمعُت مٓلت عؾمُه لهم  ،ولم ًخم جىكُع الاجـاكُت لىحىص حعضًالث كاهىهُت علحها.
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي ،الحـل الخخامي لبرهامج اهُالكت ، 8واللاء ولمت الكىغ للغاعي الغؾمي للبرهامج واإلاخضعباث .
احخماع اإلاضًغ الخىـُظي عبر الهاجف مً ألاؾخاطة /هال ػىقت إلاغاحعت همىطج حسجُل الجمعُت في .UN
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي  ،الجمعُت العمىمُت اإلاىعلض بالجمعُت وبللاء ولمت جغخُبُت وبعُاء هبظة عً ؤبغػ ما جم مً الىاخُت الخىـُظًت.
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي  ،احخماع جىكُع اجـاكُت مع بِذ الخبرة.
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي  ،احخماع مع ص .مها اإلاىُف في وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت  ،بكإن اؾخىماٌ مكغوع صوع الاًىاء ومغاهؼ الحماًت  ،واؾخعغاى جـانُل اإلاكغوع وَغخت على مىصة
للمكاعهت ؿُه ،خُث جم الاجـاق على جؼوٍضهم بمعاًحر بِذ مىصة وهمىطج صعاؾت الحالت لُخم الاؾخـاصة مجها ولم ًخم الاجـاق على اإلاعاًحر الخانت بالضوع واإلاغاهؼ لخخم صعاؾتها.
خًىع اإلاضًغ الخىـُظي  ،ػٍاعة ؿغٍم الضهخىعة .مها اإلاىُف مً وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت مً احل ؤلاَالع على بِذ مىصة.
مخابعت اإلاؿاعض ؤلاصاعي ألاؾخاطة  :خهت الكهغي زُاب الخٓلم مع الىػاعة  ،بكإن خىهمت الجمعُاث الخحرًت.
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-

خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع لجىت الاؾدثماع وجىمُت اإلاىاعص اإلاالُت عكم  3و . 4
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع لجىت الخضكُم اإلاالي  8و . 3

-

خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مجلـ الاصاعة عكم (. )4
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت ومؿاوٌ اإلاىاعص البكغٍت احخماعاث لجىت حعضًل اللىائذ .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع كائض مباصعة مغاهؼ جىـُظ الؼٍاعة او الحًاهت مً وػاعة العضٌ الاؾخاط نلغ إلاىاككت العغى الـجي لبرهامج قمل .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع ناخبت صاع اؾـاع لليكغ الاؾخاطة ؿاَمت الحؿحن إلاىاككت العغى اإلاالي والـجي لخإلُف كهو جىعىٍت .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع قغهت ًىجحرن إلاىاككت الـُلم الظي ؾُعغى بـعالُت الـً الىلي لخلضًم عغى ؾعغ .

-

خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع صهخىع بغواث وعضة احخماعاث مع الاؾخاطة هىؾ بً ؾعُضان للخلضًم على حائؼة اإلالً زالض .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت ومؿاوٌ اإلاىاعص البكغٍت احخماع مع الضهخىع بغواث و الاؾخاطة هىؾ بً ؾعُضان إلاىاككت صلُل اإلاىاعص البكغٍت والالئدت الخىُٓمُت لكاون اإلاىْـحن .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع مكغؿحن مً مغهؼ الخىمُت الاحخماعُت لخلُُم الحىهمت بالجمعُت .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع ماؾؿت ؾىابل الىكـُت اإلاعىُت بغعاًت اإلاغؤة العاملت مً طوي الضزل اإلادضوص للبدث خىٌ امياهُت الخعاون .

-

خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت واإلاداؾب احخماع مع اإلاغاحع اللاهىوي إلاىاككت اإلاالخٓاث عً خؿاباث الغبع الاوٌ .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت خـل جضقحن بِذ مىصة .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع قغهت اإلادىع الابضاعي واعًاء مً لجىت الاؾدثماع وجىمُت اإلاىاعص اإلاالُت إلاىاككت الخُاعاث اإلالضمت إلعاصة جهمُم هىٍت الجمعُت .
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع الاؾخاط زالض الؿضًغي واعًاء مً لجىت الاؾدثماع وجىمُت اإلاىاعص اإلاالُت إلاىاككت الـُلم الظي ؾُعغى بـعالُت الـً الىلي لخلضًم عغى ؾعغ.
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت احخماع مع قغهت اعاميى (الخضمت الاحخماعُت ) للخعغؾ على ؤوكُت الجمعُت وامياهُت صعم الكغهت لبرامج واوكُت الجمعُت .

-

خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت ومؿاوٌ اإلاىاعص البكغٍت واإلاداؾب وامحن عهضة احخماع الجمعُت العمىمُت.
احخماع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت ومؿاوٌ اإلاىاعص البكغٍت مع الضهخىع عائٌ البلمي إلاىاككت الخعضًالث اإلالترخت على الئدت قاون اإلاىْـحن مع لجىت حعضًل اللىائذ.
خًىع مضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت ومؿاوٌ اإلاىاعص البكغٍت احخماع مع الاؾخاطة هىؾ بً ؾعُضان ومىحرة الؼامضي  ،إلاىاككت وحعضًل الئدت قاون اإلاىْـحن.
خًىع مؿاوٌ اإلاىاعص البكغٍت احخماع مجلـ ؤلاصاعة هُابت عً اإلاىْـت خهت الكهغي .

-

خًىع مكغؿت البرامج الحلىكُت الاؾخاطة ؿغٍضة الكهغي احخماع ماؾؿت ؾىابل الىكـُت بخاعٍش 8108/14/88م ،للخعغٍف ببرامج وزضماث الجمعُت الحلىكُت.

-

اداسة الضؤون
2
املالُت
والاداسٍت
-

-

3
إداسة الضؤون

-

خًىع مضًغ الكاون اللاهىهُت ألاؾخاطة قهض الخلُـي الاحخماع اإلاىعلض مع هائب وػٍغ العضٌ بخاعٍش 8108/14/83م بدًىع ؾمى عئِـ مجلـ ؤلاصاعة واعًاء مجمىعت الخدالف الخحري
لخلضًم عغى مغئي إلاكغوع مضوهت ألاخىاٌ الصخهُت بهضؾ هؿب صعم وجإًُض الىػاعة للمكغوع.
خًىع مضًغ الكاون اللاهىهُت ألاؾخاطة قهض الخلُـي الاحخماع اإلاىعلض باإلاغنض الحًغي إلاضًىت الغٍاى بخاعٍش 8108/15/18م إلاىاككت "ماقغ الُالق" وعؿع الخىنُاث بسهىنه.
خًىع مضًغ الكاون اللاهىهُت ألاؾخاطة قهض الخلُـي ومكغؿت بِذ مىصة الاؾخاطة تهاوي الؿبُعي الاحخماع اإلاىعلض بملغ الجمعُت مع ؿًُلت الكُش عبضالغخمً الحضًثي كاضخي الضائغة ألاولى
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بمدىمت الخىـُظ التي جم جسهُهها لخىـُظ مؿائل ألاخىاٌ الصخهُت ،وطلً بهضؾ مىاككت جُىٍغ آلُاث الخعاون بحن مدىمت الخىـُظ وبِذ مىصة.

اللاهىهُت

-

خًىع مضًغ الكاون اللاهىهُت ألاؾخاطة قهض الخلُـي والباخثت اللاهىهُت ؾاعة الحغبي الاحخماع اإلاىعلض بهُئت خلىق الاوؿان بخاعٍش 8108/15/88م والخام بمىاككت مكغوع الخلغٍغ
الثالث للمملىت عً خالت خلىق الاوؿان في بَاع الاؾخعغاى الضوعي الكامل ( )UPRالخابعت إلاجلـ خلىق الاوؿان باألمم اإلاخدضة.

-

خًىع الاؾخاطة مكغؿت البرامج الحلىكُت ؿغٍضة الكهغي الاحخماع اإلاىعلض بخاعٍش 8108/15/89م مع قغهت اعاميى بسهىم صعم بغامج الجمعُت الحلىكُت.

-

علض احخماع العًاء لجىت نىضوق عىن الخىمىي لعام  8108م إلاىاككت الحاالث و اعخماصاث الهغؾ .

-

احخماع مضًغة بصاعة اإلاؿاهضة ؤلاحخماعُت و البرامج الخىمىٍت /ؾاعة الضهمل مع اإلاضًغ الخىـُظي الاؾخاطة/زلىص الخمُمي و مضًغ ؤلاصاعة اللاهىهُت الاؾخاطة/قهض الخلُـي بالضهخىعة مها
اإلاىُف والظي عغيذ ؿُت الضهخىعة ؿىغة حكؼُل صوع الحماًت مً كبل اللُاع ػحر الغبحي .

-

احخماع مضًغة بصاعة اإلاؿاهضة ؤلاحخماعُت و البرامج الخىمىٍت /ؾاعة الضهمل ومضًغ العالكاث العامت الاؾخاطة /هىعة الؿغَع ومضًغ ؤلاصاعة اإلاالُت الاؾخاطة/اًمان بازغٍهت بميؿىباث
ماؾؿت ؾىابل الىكـُت للخعغٍف بعمل اإلااؾؿت والخضماث اإلالضمت بخاعٍش  8108/4/88في ملغ حمعُت مىصة .
خًىع مضًغة بصاعة اإلاؿاهضة ؤلاحخماعُت و البرامج الخىمىٍت /ؾاعة الضهمل و مضًغ ؤلاصاعة اللاهىهُت الاؾخاطة/قهض الخلُـي احخماع مىاككت (ماقغ الُالق مؿبباجه وآزاعة الاحخماعُت)في
ملغ الهُئت العلُا لخُىٍغ مضًىت الغٍاى بخاعٍش /8ماًى8108 /م .
خًىع مضًغة بصاعة اإلاؿاهضة ؤلاحخماعُت و البرامج الخىمىٍت /ؾاعة الضهمل والاؾخاطة/بلؿم اإلاىسخى احخماع مع الضهخىع زالض بً هلُت لخىكُع اجـاكُت مغهؼ بِذ الخبرة لخدىٍل خاالث
ؤلانالح في ملغ الجمعُت بخاعٍش /83ماًى 8108/م .

-

علض احخماع عً َغٍم ألاؾخاطة هُـاء الـًل مع اإلاالً واإلاضًغ العام لياؿُت واعٍبى ألاؾخاط خمض اللىِبِ لجمع باقي الهلل والخغوج بةمياهُه عمل اجـاكُت لخىُْف مؿخـُضاث الجمعُت في
ؿغوع واعٍبى واؿُه في الـتراث الهباخُت .وجم اعؾاٌ الاًمُل للؿم اإلاؿاهضة

-

علض عضص  8احخماع للجىت الاعالمُت .

إداسة املساهذة
الاجخماعُت
والبرامج
4
الخىمىٍت
-

5

إداسة العالكاث
-

العامت

-

علض عضص  8احخماع للجىت الاؾدثماع وجىمُت اإلاىاعص .
علض احخماع مضًغ اصاعة العالكاث العامت و ؾمى الامحرة هجالء بيذ ؾُام وألاؾخاطة بًمان بازغٍهت مع الاؾخاطة ؿاَمت الحؿحن إلاىاككت جىـُظ كهو لألَـاٌ  .هدُجت الاحخماع جم الاجـاق
على اعؾاٌ عغى ؾعغي مسـٌ العخماصه مً  311ؤلف عٍاٌ بلى  851ؤلف عٍاٌ وبعض جىانل اإلاضًغ الخىـُظي معها جم جسـٌُ اإلابلؽ بلى  811ؤلف عٍاٌ.
احخماع مضًغ اصاعة العالكاث العامت و ؾمى الامحرة هجالء بيذ ؾُام والاؾخاطة اًمان بازغٍهت مع قغهت ًىجحرن – ؿىٌ ؾخىب لعمل اؿالم عً الخُىعاث الحلىكُت إلاىصة  .هدُجت الاحخماع جم
الاجـاق على ػٍاعة الكغهت إلاىكع ؿعالُت الـً الىلي لخدضًض عغى الؿعغ اإلاىاؾب للعمل
احخماع مضًغ اصاعة العالكاث العامت والاؾخاطة اًمان بازغٍهت مع قغهت اإلادىع الابضاعي إلاىاككت جهمُم هىٍت مىصة الجضًضة  .جم َلب البضؤ بالعمل على الخهمُم
احخماع مضًغ اصاعة العالكاث العامت و اللجىت الاعالمُت مع اإلاغشحه إلاخدضر عؾمي للجمعُت  .جم ازخُاع اإلاىْـه وجىكُع علض عمل معها هميؿم للعالكاث العامت ومخدضر عؾمي
احخماع مضًغ اصاعة العالكاث العامت و لجىت جىمُت اإلاىاعص مع الاؾخاط مخعب الكغٍضة إلاىاككت ؾبل الخعاون بمجاٌ الدؿىٍم وجىمُت اإلاىاعص  .جم الاجـاق على اعؾاٌ زُاب َلب مىكع مغهؼ اإلالً
عبضهللا للضعاؾاث والبدىر البترولُت الكامت ؿعالُت  pop upباإلاؿاخه الخاعحُت للمغهؼ .
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-

احخماع مضًغ العالكاث العامت و ؾمى الامحرة ؾاعه ولجىت جىمُت اإلاىاعص مغجحن مع قغهت اإلادىع الابضاعي لعغى الخهمُم الجضًض للهىٍت  .جم َلب حؼُحر الخهامُم والالىان .

 -7الخحذًاث وهُفُت الخعامل معها :
 7-1إداسة الضؤون اللاهىهُت :
بسهىم مؿخلبل مياجب اإلاؿاهضة الحلىكُت:
 جمذ مىاككت ألامغ في الاحخماع اإلاىعلض مع معالي هائب وػٍغ العضٌ ،وكض ؤهض معالُه عػبت الىػاعة في بػالق اإلاياجب وحعضًل آلُت جلضًم الخضماث الحالُت باؾدثماع وجىُْف وؾائل الخلىُتاإلاخاخت إلاىاهبت مكغوع "الخدىٌ الغكمي إلاداهم ألاخىاٌ الصخهُت.
 جم َلب اؾدكاعة مً مدامي مخسهو في اللًاًا العمالُت وكض كام بتزوٍض الجمعُت بخلغٍغ كاهىوي خىٌ الخُىاث اإلاخبعت إلػالق اإلاياجب بهىعة هٓامُت. جم البضء بدىـُظ الخُىاث اإلالترخت مً اإلادامي مً زالٌ مساَبت وػاعة العضٌ لتزوٍضها بخهىع جـهُلي خىٌ مكغوع "الخدىٌ الغكمي إلادىمت ألاخىاٌ الصخهُت" الظي ًبحن للجمعُت عضموحىص حضوي مً اؾخمغاع عمل اإلاياجب على هظا الىدى ،بال ؤن الىػاعة جإزغث في الغص على الجمعُت ،خُث ال جؼاٌ اإلاعاملت في كؿم الخلىُت بالىػاعة ،وٍلىم كؿم البرامج الحلىكُت بعمل
مخابعت صوعٍت مع الىػاعة للحهىٌ على بؿاصتهم في ؤكغب وكذ.
 -جم الخيؿُم مع اإلاضًغ الخىـُظي الجساط كغاع بةػالق اإلاياجب وحعضًل الهُيل الخىُٓمي مً مجلـ ؤلاصاعة.

 7-2إداسة العالكاث العامت :
 واحهذ الجمعُت اػمت بيكغ هاقخاق مؿحئ بىؾائل الخىانل الاحخماعي ًسو صوعة اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج  ،وبضوعها بصاعة العالكاث العامت وكغث حؼغٍضاث للبُان الصحـي وملُع الـُضًى إلزباث مىكـها و عضم صحت ما وكغ بالخيؿُم مع اإلاجلـ وباقي ؤلاصاعاث  ،باإلياؿت الى عمل عجىٍذ لخؼغٍضاث بعٌ اإلاكاهحر ومخابعت الهاقخاق والغص على الاجهاالث
والغؾائل الخانت .

-

يعف الجاهب الدؿىٍلي لبرامج الجمعُت وجإزحره على جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت بالغػم مً جسهُو مىْـت له.
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 7-3إداسة املساهذة الاجخماعُت :
-

-

-

ُ
حعغيذ الجمعُت لحملت اعالمُت في مىاكع الخىانل الاحخماعي بخاعٍش  8108/5/05م جخًمً ان الجمعُت جدغى على الًغب وهى ما وان مُبىع في بخضي قغائذ عغى الضوعة الخانت
للملبلحن على الؼواج لـئت الغحاٌ و التي ًىـظها مغهؼ هضوء بخيلُف مً حمعُت مىصة الخحرًت للحض مً آزاع الُالق وبالخعاون مع وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت  ،ؿالكغٍدت التي جم
جضاولها هي مىحىصة في الجاهب الكغعي مً خلُبت اإلالبلحن على الؼواج الخانت بالىػاعة وكض جم اكخهام هظه الكغٍدت وػحرها مً الكغائذ التي جخدضر عً خلىق الؼوححن وجم عغى
الكغٍدت التي طهغ ؿحها الًغب مً خلىٌ انالح العالكت الؼوحُت واإلاإزىطة مً خلُبت الىػاعة على ؾبُل الخدظًغ والخىبُه مجها خُث كام اإلاضعب بخىيُذ آلازاع الؿلبُت الىـؿُت
والجؿضًت والعاَـُت اإلاترجبت على الًغب وؤهمُت ججىبه ألهه ٌكغر العالكت الؼوحُت.
وعلُه كامذ بصاعة اإلاؿاهضة الاحخماعُت والخىمىٍت بالخدلم مً اإلاغهؼ واإلاضعب خىٌ ما جم وَلب بؿاصة مً اإلاغهؼ وعغيها على عئِـ مجلـ ؤلاصاعة ؾمى الامحرة ؾاعة خُث وضح اإلاغهؼ بإن
الكغائذ اإلاعغويت جابعت للىػاعة ومىحىصة على مىكعهم الغؾمي وان اإلاغهؼ ُملتزم بجمُع اإلاالخٓاث التي ػوصتهم بها الجمعُت هما اوضح مضًغ اإلاغهؼ طلً في مياإلاخت لؿمى الامحرة ؾاعة  ،و
جم الخيؿُم مع اإلاغهؼ لعمل وحسجُل ؿُضًى جىيُحي مً اإلاضعب خىٌ اإلااصة التي ُعغيذ وهُـُت جم َغخها ازىاء الخهىٍغ  ،هما جم الخىانل مع بعٌ اإلاخضعبحن في هــ الضوعة للخإهض مً
صحت اإلاعلىماث .
بعضها جمذ اإلاكاعهت مع ؿغٍم العمل في ؤلاؿاصة باإلاعلىماث إلعضاص بُان جىيُحي بمىكف الجمعُت وبعؿاق اإلاؿدىضاث التي جسو طلً لُخم وكغها على خؿاباث الخىنل الاحخماعي
باإلياؿت بلى بعؿاق الـُضًى الخىيُحي الخام باإلاضعب خىٌ ما جم في الضوعة الخضعٍبُت .
وهظلً جمذ اإلاكاعهت في زُاب ؤلاؿاصة التي َلبتها الىػاعة خىٌ مغئُاث و مالخٓاث الجمعُت إلاؿىصة الحلُبت الىَىُت اإلاُىعة (عامغ) واعؿاق حمُع اإلاغاؾالث الخانت بهظا اإلاىيىع مع
الىػاعة بالخيؿُم مع مضًغ الكاون اللاهىهُت.

-8إلاسخيخاجاث والخىعُاث:
 8-1إداسة اللاهىن :
-

الحاحت بلى البدث عً خل بضًل إلػالق مياجب اإلاؿاهضة بهىعة هٓامُت صون الاعخماص على جلغٍغ ؤو بؿاصة مىخىبت جغؾل مً وػاعة العضٌ.

 8-2إداسة العالكاث العامت :
 خاحت الاصاعة الى جىُْف مىْـت ميؿم عالكاث عامت ومخدضر عؾمي للجمعُت باإلياؿت الى اإلاؿاعضة بالدؿىٍم وجم جىكُع علض عمل مع اإلاىْـت عوابي الخمِـ. خاحت ؤلاصاعة بلى مغاحعت الخُت الدؿىٍلُت اإلاعضة مع لجىت جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت مع اإلاىْـت الجضًضة وويع ملترخاث حضًضة. 8-3بصاعة اإلاؿاهضة الاحخماعُت :
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 جم بًلاؾ جىـُظ صوعاث جإهُل اإلالبلحن على الؼواج مً كبل الىػاعة لححن مغاحعتها للحلائب و العمل على اإلاالخٓاث وبقعاعها بظلً مً كبل الىػاعة وججغي اإلاخابعت مع الىػاعة مً كبل اإلاضًغ
الخىـُظي إلعضاص خلائب بغهامج جإهُل اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج.

اهجاصاث مىدة مً واكع جلشٍش أبشص املىجضاث الحلىكُت والخىمىٍت:
حضوٌ (ً : )30ىضح اهجاػاث مىصة.

أبشص بشامج ومضاسَع مىدة الحلىكُت والخىمىٍت
الحايىت اللاهىهُت لألخىاٌ الصخهُت
نىضوق قىع للمعىهت اللًائُت
مياجب مىصة للمؿاهضة الحلىكُت بمداهم ألاخىاٌ
الصخهُت

إلاهجاص
ونل عضص اإلاؿدكاعاث اللاهىهُاث اللىاحي جم جإهُلهً مً زالٌ بغهامج الحايىت اللاهىهُت ( )841مؿدكاعة كاهىهُت

بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت

 جمذ جغؾُت مىاؿؿت وػاعة العضٌ إلاكغوع "جىؿحر مغاهؼ جىـُظ الؼٍاعة والحًاهت والغئٍت بمىُلت الغٍاى" علىحمعُت مىصة.

زضماث الضعم الحلىقي
نىضوق عىن لخمىحن اإلاغؤة اإلاُللت ومً في خىمها
وؤبىائها

-

اجهاء معاهاة مُلله وام البيخحن مً طوي الاخخُاحاث الخانت و اإلاؿاهمت في قغاء مجزٌ لها.
جلضًم الضعم اإلاخىىع لعضص (  ) 947مؿخـُض ومؿخـُضة زالٌ الغبع الثاوي .
جضعٍب وجإهُل (  ) 33مؿخـُضة وبىاتهم زالٌ الغبع.
الحهىٌ على صعم لبرهامج عائضاث خغؿُاث مً بىً الجؼٍغة لخضعٍب وجإهُل (  ) 31مؿخـُضة للخىـُظ في الغبع
الثالث مً العام .8108
الحهىٌ على صعم لبرهامج عائضاث خغؿُاث مً ؾابً ( نىضوق البر ) لخضعٍب وجإهُل (  ) 31مؿخـُضة للخىـُظ
في الغبع الغابع مً العام 8108
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 -9الجمعٌة فً اإلعالم:
 مىاكع الخىاعل الاجخماعي:
جم حؼُُت البرامج الخالُت :
 صوعة ؿً ؤلاجىُذ الاحخماعي.
البرامج

 صوعة ؿً الحىاع والخىانل .
 مباصعة جإهُل اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج .
 ؤلاعالن عً بضء الخلضًم لبرهامج ؿً اإلاىُاج وجهـُف الكعغ.
 ازخخام بغهامج الحايىت اللاهىهُت واإلاضعىم مً الكغهت الؿعىصًت للىهغباء.
 ازخخام بغهامج اهُالكت للخإهُل لؿىق العمل واإلاضعىم مً قغهت بىٍىج .
 اوعلاص الجمعُت العمىمُت الؿاصؾت .
 جضقحن بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت بملغه الجضًض بغعاًت مً هائب وػٍغ العضٌ.

ألاوضطت التي جم حغطُتها

 ؤلاعالن عً ؿعالُت بِذ مىصة بمغهؼ العثُم مىٌ  ،باإلياؿت الى حؼُُت الحضر زالٌ ؤًام الـعالُت.
ً
ً
 عمل حؼغٍضة تهىئت لؿعاصة الضهخىع ماحض العِسخى لخعُِىه مضًغا جىـُظًا لبرهامج ألامان ألاؾغي.
 جىكُع اجـاكُت حعاون مع بىً الجؼٍغة على ععاًتهم لبرهامج ؿً اإلاىُاج وجهـُف الكعغ لعا  8108واإلالضم للمؿخـُضاث.
 حؼغٍضة بالترخُب بؿمى ولي العهض ناخب الؿمى اإلاليي مدمض بً ؾلمان بً عبضالعؼٍؼ خـٓه هللا ؤزىاء عىصجه وونىله ألعى الىًَ.
 جىكُع اجـاكُت حعاون مع مىْـي ؾابً الخحري " بغ " على ععاًتهم لبرهامج عائضاث خغؿُاث لعام 8108م واإلالضم للمؿخـُضاث.
 الخؼغٍض بملُع ؿضًى للمؿخـُضة ؤم عبضالغخمً وقىغها على الخضماث التي جلضمذ لها وألبىائها.
 ؤلاعالن عً بضء الخلضًم لبرهامج ؿً اإلاىُاج واإلاضعىم مً بىً الجؼٍغة .
 الخؼغٍض عً الخبرع بىلاٍ كُاؾ .
 ازخخام بغهامج الحايىت اللاهىهُت.
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 بعاصة حؼغٍض بعٌ الخؼغٍضاث الخابعت للمخضعباث مً بغهامج الحايىت اللاهىهُت ؤزىاء زخامه وخضًثهم وقىغهم عً مضي الاؾخـاصة التي
جدللذ لهم.
ً
 حؼُُت مباصعة جإهُل اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج باإلعالن مؿبلا كبل بضء الضوعة  ،وؤزىاء الضوعة وفي زخامها بدُث جم حؼُُت
صوعجحن لليؿاء  ،و  4صوعاث للغحاٌ.
 ؤلاعالن عً بضء اؾخلباٌ الؿالٌ الغمًاهُت بالخعاون مع هاصي جاج الخُىعي.
 ؤلاعالن عً بضء الخلضًم لبرهامج جهـُف الكعغ واإلاضعىم مً بىً الجؼٍغة .
 ؤلاعالن عً جىُٓم حمعُت مىصة لخُب جىعىٍت مً زالٌ زُب الجمعت واإلاىحهت للغحاٌ لغؿع الىعي بالحلىق والىاحباث ألاؾغٍت
 الخؼُُت اإلاباقغة عً بضء اوعلاص الجمعُت العمىمُت الؿاصؾت.
 الخؼُُــت اإلاباقــغة عــً جضقــحن بِــذ مــىصة للؼٍــاعة ألاؾــغٍت إلالغهــا الجضًــض وطلــً بغعاًــت هغٍمــت مــً هائــب وػٍــغ العــضٌ معــالي الكــُش ؾــعض
الؿُف.
 بكإن ما جم جضاوله في وؾائل الخىانل الاحخماعي خىٌ حمعُت مىصة الخحرًت والحلُبت الخضعٍبُت الخانت بمباصعة جإهُل اإلالبلحن على
الؼواج :
 جم وكغ بُان جىيُحي لظلً. جم وكغ الخلغٍغ الظي عؿعخه الجمعُت لىػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت واإلاخعلم بمالخٓاتها خىٌ ما جًمىخه خلُبت الىػاعةلخإهُل اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج.
-

اَالق وؾم #مىصة_جغؿٌ_العىف _ألاؾغي وىؾُلت للضؿاع والخبرًغ عً مىكف مىصة.

 وكغ ملُع جىيُحي مً اإلاضعب الظي كضم صوعة جإهُل اإلالبلحن على الؼواج ألاؾخاط هانغ الجمعُت مً مغهؼ هضوءلالؾدكاعاث.
 جم اعاصة حؼغٍض عً ؤبغػ الخؼغٍضاث مً ألاشخام الظًً كامىا بالضؿاع عً مىكف حمعُت مىصة اججاه هظا الىؾم. وكغ حؼغٍضة مباعهت بدلىٌ قهغ عمًان اإلاباعن .
 الخؼغٍض باجـاكُت الخعاون مع قغهت الجؿىع اإلاعلىماجُت  gloworkإلًجاص ؿغم العمل إلاؿخـُضاث مىصة.
 الخؼغٍض باجـاكُت الخعاون مع ػاػابل و 51هللت جبرع لجمعُت مىصة مع ول اؾُىاهت مً ػاػابل.
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 وكغ اعاصة حؼغٍض للحللت التي كام بعملها وجلضًمها ؾعاصة ألاؾخاط هاوي العجزي وخضًثه عً بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت.
 الخؼغٍض بعضص الؿالٌ الغمًاهُت التي جم جىػَعها على ؤؾغ مؿخـُضي مىصة والتي واهذ بالخعاون مع هاصي جاج الخُىعي.
ً
 تهىئت معالي اإلاهىضؽ ؤخمض الغاححي بمىاؾبت الثلت اإلالىُت بخعُِىه وػٍغا للعمل والخىمُت الاحخماعُت.
 تهىئــت ؾــعاصة الــضهخىعة جمايــغ الغمــاح لحهــىلها علــى عًــىٍت اللجىــت اإلاعىُــت باللًــاء علــى حمُــع ؤقــياٌ الخمُحــز يــض اإلا ـغؤة ؾــُضاو فــي
ألامم اإلاخدضة.
 الخؼغٍض بخجضًض البُعت لىلي العهض ناخب الؿمى اإلاليي ألامحر مدمض بً ؾلمان خـٓه هللا.

جىٍتر
اوسخلشام
عذد املخابعين جىٍتر
عذد املخابعين اوسخلشام

 الخؼغٍض بيكغ كُاؽ ؤزغ مياجب مىصة للمؿاهضة الحلىكُت في مياجب ألاخىاٌ الصخهُت .
 الخؼغٍض بالتهىئت بدلىٌ عُض الـُغ اإلاباعن .
 الخؼغٍض بالتهىئت خىٌ ألامغ الؿامي بالؿماح للُاصة اإلاغؤة للؿُاعة.
 885حؼغٍضة
 065بىؾذ
ػٍاصة عضص اإلاخابعحن 0839مخابع
ػٍاصة عضص اإلاخابعحن  080مخابع
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مىدة إعالمُا :
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مىدة في إلاراعت :


مضازلت الـإؾخاطة زلىص الخمُمي في بطاعت  MBC FMفي بغهامج الىاؽ للىاؽ وخضًثها عً حمعُت مىصة وؤبغػ الخضماث التي جلضمها
https://a.top4top.net/m_908pqfcy1.mp3




مضازلت الـإؾخاطة زلىص الخمُمي في بطاعت الغٍاى وخضًثها عً حمعُت مىصة وؤبغػ الخضماث التي جلضمها
مضازلت لألؾخاطة قهض الخلُـي في اطاعت  MBC FMوالحضًث عً خـل جضقحن بِذ مىصة

مىدة في الصحف :
 حمعُت مىصة جلُم ؿعالُت حكىُل بِذ مىصة وؾِ جـاعل حماهحري هبحر-صحُـت بغق لليكغ ؤلالىترووي
http://barq-org.sa/307594
 حمعُت بِذ مىصة الخحرًت جلُم ؿعالُتها بمغهؼ العثُم مىٌ بالغٍاى-صحُـت ؤنضاء وَجي ؤلالىتروهُت
http://www.watanye.com/?p=37832
 حمعُت "مىصة" جسخخم بغهامجها "اهُالكت" لهظا العام -صحُـت ووالت ألاهباء الؿعىصًت واؽ
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1760868
ّ
"مىصة" حعلض احخماع عمىمُتها الؿاصؽ ّ
وجلغ خؿاباتها الخخامُت-صحُـت ووالت ألاهباء الؿعىصًت واؽ

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1761705
 اهتهاء ؤعماٌ الجمعُت العمىمُت الؿاصؾت لجمعُت مىصة الخحرًت-صحُـت نضي ؤلالىتروهُت
https://www.slaati.com/2018/05/10/p1086047.html

 اهتهاء ؤعماٌ الجمعُت العمىمُت الؿاصؾت لجمعُت مىصة الخحرًت-صحُـت بغق لليكغ ؤلالىترووي
http://barq-org.sa/321614
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« العضٌ» :صوع زانت لخمىحن ألاَـاٌ مً الالخلاء بىالضحهم اإلاىـهلحن-صحُـت اإلاضًىت
http://cutt.us/zdH6e
 اؿخخاح «بِذ مىصة» لخىـُظ ؤخيام الحًاهت في كًاًا الجزاع ألاؾغي -صحُـت عياّ
http://cutt.us/p4hP3
 جضقحن «بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت» لخىـُظ ؤخيام الؼٍاعة-صحُـت الجؼٍغة
http://www.al-jazirah.com/2018/20180516/ln6.htm

 حمعُت ّ
"مىصة" ووػاعة العضٌ جضقً "بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت" -صحُـت ووالت ألاهباء الؿعىصًت واؽ
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1766483
" حمعُت مىصة" جضقً بِذ الؼٍاعاث ألاؾغٍت بدًىع هائب وػٍغ العضٌ-صحُـت الجؼٍغة
http://www.al-jazirah.com/2018/20180514/fe4.htm
 جضقحن بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت بدًىع هائب وػٍغ العضٌ-حغٍضة لُل وجهاع ؤلالىتروهُت
http://lilnahar.com.sa/Posts/View/14592
 جضقحن بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت للحض مً آلازاع الؿلبُت الىاججت عً الُالق-صحُـت مىت اإلاىغمت
http://makkahnewspaper.com/article/987973
 هائب وػٍغ العضٌ ًضقً بِذ مىصة-صحُـت الغٍاى
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http://www.alriyadh.com/1681803
"بِذ ّ
مىصة" ؤوٌ مكغوع لضعم ؤَـاٌ ألاؾغ اإلاخىاػعت-صحُـت الغٍاى
http://www.alriyadh.com/1685193
حؿهم الجمعُت في جدلُم بغهامج الخدىٌ الىَجي -8181العغب الُىم
http://cutt.us/kDGe8
يمً عئٍت اإلاملىت  8131بالخعاون مع وػاعة العضٌ-العغب الُىم
http://cutt.us/OlJva
«العضٌ» :صوع زانت لخمىحن ألاَـاٌ مً الالخلاء بىالضحهم اإلاىـهلحن-ؤزباعها
http://cutt.us/5R3Ld

« بِىت» ًدض مً الُالق بخإهُل اإلالبلحن على الؼواج-صحُـت الغٍاى
http://www.alriyadh.com/1683031

 حمعُت مىصة عٍاصة ومؿاولُت-صحُـت اإلاضًىت
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http://www.al-madina.com/article/574367?rss=1
 ؤعماٌ بوؿاهُت مهمت ججضص خًىعها في الكهغ الـًُل-صحُـت الغٍاى
http://www.alriyadh.com/1684529
 حمعُت « ّ
مىصة» الخحرًت جسخخم بغهامج الحايىت اللاهىهُت-ووالت ألاهباء الؿعىصًت واؽ
https://www.spa.gov.sa/1772193
 حمعُت « ّ
مىصة» الخحرًت جسخخم بغهامج الحايىت اللاهىهُت-ماب هُىػ
/http://www.mapnews.com/2238247
 حمعُت ّ
مىصة جىانل عُائها الؿىىي الخحري-صحُـت الغٍاى
https://www.spa.gov.sa/1772150
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 -10كغػ (إن وجذث) :
 10-1إداسة املساهذة الاجخماعُت والبرامج الخىمىٍت :
  -ملخُـاث مً كهو هجاح بسِ اإلاؿخـُضاث بغهامج جُىٍغ الظاث ( صوعة الحىاع والخىانل – صوعة ؿً ؤلاجىُذ ) :( هىذ  ..ال ؤعغؾ اجداوع  ،مىُىٍت  ،مدضوصة في العالكاث  ...أعبحذ احخماعُت ..انبدذ مىهخه اعغؾ الاشخام والصخهُاث وَغٍلت الخىانل معهم ).
( هىذ  ..خُاحي عباعة عً زىؾ مً هٓغة اإلاجخمع  ..يعف  ....أعبحذ الان كىٍت  ..شجاعت  ..ؤجدمل مؿاولُاحي  ..مخـائلت).
 ملخُـاث مً كهو هجاح بسِ إلاؿخـُضاث بغهامج اهُالكت للخإهُل لؿىق العمل :( هىذ  ..ال ؤزم بىـسخي  ..ػحر كاصعة على اصاعة وكتي  .....وال الخسُُِ ..ػحر وازلت مً كضعاحي ..معلىماحي مدضوصة  .....أعبحذ وازلت ؿسىعة ػاصث مهاعاحي  ..حعمم اصعاوي ؤزُِ إلاؿخلبلي ....
وخهلذ على وُْـت وهلل الحمض ).

10-2إداسة اللاهىن:
ونل عضص ألاؾغ التي اؾخُاع بِذ مىصة جمىُجها مً جىـُظ الؼٍاعة الىالضًت مً اإلاجزٌ بىجاح صون وؾاَت وجضزل بِذ مىصة ( )89ؤؾغ.
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-11خطط العمل للشبع اللادم لجمُع إلاداساث لعام 2018م:
 11 -1خطت عمل إداسة الضؤون اللاهىهُت :
ً
 حعضًل اإلالخو الخىـُظي إلاكغوع بِىت وؿلا لخىححهاث ؾمى عئِـ مجلـ الاصاعة.
 اإلاـاهمت مع ؤخض اإلاؿدكاعًٍ الىـؿُحن إلاغاحعت الجؼء الُبي الىـسخي إلاكغوع بِىت والظي كام بةعضاصه الضهخىع ابغاهُم الخًحري.
 بهماٌ جىـُظ البرهامج الخُبُلي لخغٍجاث الضوعة الثامىت مً بغهامج الحايىت اللاهىهُت.
 اؾخمغاعٍت العمل مع صاع مؿاعاث ووػاعة العضٌ إلجمام الخعاكض مع الىػاعة لدكؼُل مكغوع "جىؿحر مغاهؼ لخىـُظ الحًاهت والؼٍاعة" بمىُلت الغٍاى.

 11 -2خطت عمل إداسة املساهذة الاجخماعُت و البرامج الخىمىٍت:
 كبىٌ وصعاؾت الحاالث لعضص ( . ) 01
 علض احخماع لجىت عىن الخامـ و الؿاصؽ .
 اؾخىماٌ نغؾ مؿاعضاث الاًجاعاث .
 مخابعت جىـُظ بغهامج قغٍيي خُاحي لخإهُل خضًثي الؼواج.
 مخابعت مكغوع الخُب الخىعىٍت
 جىـُظ بغهامج الخإهُل إلاا بعض الُالق 8
 جىـُظ بغهامج عائضاث خغؿُاث اإلاضعىم مً بىً الجؼٍغة .
 الخعاون مع مغاهؼ مخسههت ومؿدكاعًٍ لخلضًم زضمت الاؾدكاعاث الاؾغٍت والىـؿُت.
 الخعاون مع مؿدكاعًٍ ومؿدكاعاث لخلضًم زضمت الاؾدكاعاث الاحخماعُت والىـؿُت إلاؿخـُضي الجمعُت.
 جىؾُع صائغة الكغواث مع الجمعُاث والجامعاث والجهاث اإلاخسههت.
 اإلاؿاهمت في جىُْف زغٍجاث البرهامج وجلُُم اإلاخضعباث  +اإلاخابعت ما بعض الخىُْف إلاضة  3اقهغ.
 جىؿحر ؿغم لضعم اإلاكاعَع الهؼحرة للمؿخـُضاث.
 11-3خطت عمل إداسة العالكاث العامت :
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• العمل على بعضاص كائمت باإلاضعىًٍ لحـل الكاي واإلالام لإلعالمُحن مع عمل الضعىاث لظلً  ،وحلب عغوى ؤؾعاع للمُاعم اإلالترخت  ،واإلاخىكع اكامخه في قهغ ؾبخمبر اللاصم.
• العمل على اعضاص زُاباث لُلب ععاًت وصعم لـعالُت  pop upمىحهه للكغواث والبىىن  ،واإلاخىكع اكامتها في قهغ اهخىبغ اللاصم.
• العمل على اعضاص زُاباث لُلب ععاًت وصعم لـعالُت معغى مىصة الـجي الخحري واإلاخىكع بكامخه في قهغ صٌؿمبر اللاصم  ،هما جم العمل على اعضاص زُاب مىحهه للـىاهحن للمكاعهت في
الـعالُت ،والعمل على اعضاص زُاب لغعاًت الـعالُت.
• اعضاص مدخىي وؾائل الخىانل الاحخماعي.
• اعضاص ألازباع الصحـُت اإلاخعللت بالغبع الثالث.

جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت:
 صعاؾت جإححر اإلاؿاخاث الخاعحُت إلالغ الجمعُت .
 العمل على جإححر اللاعاث الخضعٍبُت صازل الجمعُت
 الخبرع بباقي الهلل
 ؿعالُت بِذ مىصة
 حلب صعم للبرامج (نىضوق عىن  -مياجب اإلاؿاهضة الحلىكُت الالىتروهُت  -بغهامج جإهُل اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج  -بغهامج جإهُل خضًثي الؼواج – بغهامج الخإهُل إلاا بعض الُالق )
11-4خطت عمل الضؤون إلاداسٍت واملالُت:







اصداز انشُكاث حسب االحتُاج.
خهب عسوض اسعاز نهمشتسَاث واندوزاث حسب االحتُاج.
صُانت االخهصة وانمبنً بشكم دوزٌ او طازئ حسب انحاخت .
االستالو وانصسف من انمستىدع .
صسف اننثسَت ومتابعت نماذج انطهباث ومساخعت انفىاتُس واعداد خدول تفصُهٍ برنل .
تىفُس طهباث االقساو االخسي.
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اعداد سنداث انقبط وانصسف وانقُىد انُىمُت وانتسىَاث انبنكُت انشهسَت .
اَداع انشُكاث واننقدَت فٍ انبنىك .
اعداد انسواتب انشهسَت وتىشَعها.
اعداد فىاتُس انتأمُناث االختماعُت وصندوق تنمُت انمىازد انبشسَت انشهسٌ .
خهب عسوض اسعاز نهدوزاث انتدزَبُت وتنفُرها حسب االحتُاج انتدزَبٍ نكم ادازة .
متابعت انتأمُن انطبٍ (حرف واظافت(.
متابعت نظاو طاقاث .
تحدَث قاعدة بُاناث انمىظفاث بشكم دوزٌ.

 .12جلاسٍش إهجاصاث ألاوضطت لإلداسة خالٌ الشبع الثاوي لعام 2018م:
الىدُجت  :1مجخمع واعي بأسباب الطالق وهُفُت الحذ مىه ومً آثاسه السلبُت .
ؿترة الؼمىُت
6،5،4

الىيع الحالي
جحذ
الخىفُز

الغكم

اإلاهام الغئِؿُت

ماقغ ؤلاصاء

اإلاؿاوٌ

1

جإهُل اإلالبلحن واإلالبالث على الؼواج
اإلاضعىم مً وػاعة العمل والخىمُت
الاحخماعُت

جىـُظ 81صوعة لليؿاء
05صوعة للغحاٌ

ؾاعة +بلؿم

عضص الضوعاث اإلاىـظة لـئت الغحاٌ زمـ صوعاث
الضوعة الاولى8108/3/87-86-85 :
الضوعة الثاهُت 8108/4/01-19-18:
الضوعة الثالثت8108/4/84-83-88 :
الضوعة الغابعت8108/5/8-7-6 :
الضوعة الخامؿت8108/5/05-04-03:
عضص الضوعاث اإلاىـظة لليؿاء صوعجان
الضوعة الاولى8108/4/07-06-05:
الضوعة الثاهُت 8108/5/10 8108/4/31-89

2

بغهامج جإهُل خضًثي الؼواج بعضاص
وجهمُم الحلائب الخضعٍبُت (قغٍيي
خُاحي)

جضعٍب عضص ()51مخضعب
بعضاص خلائب الخضعٍبُت

ؾاعة +بلؿم

جم اعخماص ونىؿاث البرهامج بخاعٍش 6/5/8108م+ .باهخٓاع اعخماص اإلاؿىصة
للحلُبت الخضعٍبُت  +الخىـُظ الـعلي للبرهامج بدؿب بؿاصة ؤ.ؾاعة ؾِخم في
قهغ ؾبخمبر.

جم

ٌ
أجل

هخائج ؤلاصاء
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3

الخعاون مع مغاهؼ مخسههت
ومؿدكاعًٍ لخلضًم زضمت الاؾدكاعاث
الاؾغٍت والىـؿُت

وسخ مً اجـاكُت الخعاون لعضص ()8

4

الخعاون مع مؿدكاعًٍ ومؿدكاعاث
لخلضًم الاؾدكاعاث الاحخماعُت والىـؿُت
إلاؿخـُضي الجمعُت

بُان بعضص اإلاؿخـُضًً مً الخضماث
وهىعها

5

عمل وخضه مخىللت لخلضًم الاؾدكاعاث
الاحخماعُت واللاهىهُت

جلغٍغ اهجاػ الىخضة اإلاخىللت وهىع
الاؾدكاعاث اإلالضمت +جىـُظ الىخضة
اإلاخىللت في حهخحن

ال ًىحض اجـاكُت زاهُت
ؤ.ؾاعة +ؤ.ؾمُت
+ؤ.وص
جلضًم الاؾدكاعاث الاحخماعُت الهاجـُت في الجمعُت عضص (  )8لكهغ ببغٍل
هىع الاؾدكاعة  :اؾغي – ػواجي.

بلؼذ وخضة الاؾدكاعاث الاحخماعُت في مىخب هاصي اإلالً ؾلمان الاحخماعي
عضص  49اؾدكاعة .

ؤ.ؾاعة +ؤ.ؾمُت
+ؤ.وص

الىدُجت  : 2كىاهين جىظُم العالكاث ألاسشٍت بؾمان حلىق الافشاد.
الغكم

1

اإلاهام الغئِؿُت

ماقغ ؤلاصاء

اإلاؿاوٌ

عؿع مكغوع بِىت -صعاؾت مكغوع بِىت

وزُلت الضعاؾت لىػٍغ الصحت  -لىػٍغ

ؤ.قهض

لالؾخعالم عً اإلالبلحن للؼواج(لىػاعة

العضٌ

2

جُىٍغ زضماث مياجب اإلاؿاهضة وحعؼٍؼ
كضعاث العامالث

اإلاياجب  +جلاعٍغ هخائج الخلُُم ومضي عيا

قهض +ؿغٍضه
ً
جم الغص قـهُا مً كبل الىائب بكإن مىكف الىػاعة اإلااٍض إلػالق اإلاياجب.-لإلػالق اإلاياجب بهىعة هٓامُت باهخٓاع وحىص عص مىخىب مً كبلهم.

اإلاغاحعاث مً الخضماث التي ًىؿغها
اإلاىخب.
3

جىـُظ الضوعة الثامىت مً بغهامج الحايىت

جسغٍج  31مؿدكاعة كاهىهُت ماهلت +

جم

هخائج ؤلاصاء

 لم ًخم الاهتهاء مً بعخماص اؾخبُان الـدو الىـسخي لىػاعة الصحت. -اعخماص صعاؾت وػاعة العضٌ ،وجبلى مغاحعت الجؼء الىـسخي .

الصحت  ،لىػاعة العضٌ)

جىـُظ ( )5ػٍاعة جباصلُت هدض ؤصوى بحن

ؿترة الؼمىُت
6،5،4

الىيع الحالي
جدذ
احل
الخىـُظ

ؤ.ؿغٍضة +ؤ.

جم بهماٌ جىـُظ مغاخل البرهامج الاعبع  +بكامت خـل جسغج اإلاخضعباث  ،جىُٓم
البرهامج الخُبُلي للخغٍجاث والبضء بخدهُل الؿاعاث الخُىعُت اإلاُلىبت
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اللاهىهُت بالكغاهت مع الجامعت العغبُت

جدهُل  3111ؾاعت هدض ؤصوى مً

اإلاـخىخت وبضعم ؤحـىض

الاؾدكاعاث اللاهىهُت وألاعماٌ

مجهً ،باإلياؿت بلى هخائج جلُُم اإلاضعبحن وجلُُم اإلاخضعباث.

حماهت

الحلىكُت +هخائج جلُُم اإلاضعبحن وجلُُم
اإلاخضعباث  +بُان بالؿاعاث الحلىكُت
التي جم جدهُلها بعض الخسغج
جىؿحر ؤحهؼة وهماطج لخلُُم الخضماث

4

ؤ.قهض +ؤ.تهاوي

للُاؽ عيا اإلاؿخـُضًً بهضؾ جُىٍغ
جم جىؿحر حهاػًٍ مً الاًباص للُاؽ مضي عيا اإلاؿخـُضًً.

العمل ومعغؿت مىاًَ اللهىع وبنالخها
.
جُىٍغ زضماث بِذ مىصة للؼٍاعة ألاؾغٍت

زُت ملترخت لخُىٍغ مهاعاث ألازهائُاث

+جـعُل مباصعة وػاعة العضٌ

الاحخماعُاث في معالجت اإلاكىالث التي

جم جىـُظ صوعة لألزهائُاث عضص  8لؼٍاصة معغؿتهً باللىاعض اللاهىهُت
والكغعُت في مؿائل الحًاهت والؼٍاعة.

.حعثر جىـُظ ألاخيام
هخائج الخُت الخىـُظًت لخُبُم الخجغبت +
جهمُم وجىـُظ بغهامج بىاء كضعاث

مغؿم هغاؾت اإلاكغوع التي جخًمً مالخم الىماطج ألاعبعت إلاغاهؼ الؼٍاعة.
 جم بعضاص الضلُل الخضعٍبي ومداوع وؤهضاؾ البرامج.ؾِخم العمل على جهمُم الحلائب بعض الخعاكض مع وػاعة العضٌ والحهىٌعلى جمىٍل الىػاعة لخيالُف جضعٍب العاملحن.

العاملحن بمغاهؼ جىـُظ الؼٍاعة والحًاهت
لىلل ججغبت بِذ مىصة لبلُت اإلاغاهؼ
.باإلاملىت
5

بكامت خـل جضقحن بِذ مىصة

زُاباث الضعىة  +مضي جإًُض ممثلي

ؤ.قهض +ؤ .هىعة

الجهاث اللظًً خًغوا الحـل على

الؿغَع

جم جضقحن الحـل بغعاًت هائب وػٍغ العضٌ معالي الكُش ؾعض بً مدمض
الؿُف اإلاىاؿم 8108/5/05م ًىم الثالزاء.

إلاؿخىي ؤصاء بِذ مىصة  +زبر صحـي عً
الحـل
الىدُجت  :3العِط الىشٍم للمشأة املطللت ومً في حىمها وأبىائها.
الغكم

اإلاهام الغئِؿُت

ماقغ ؤلاصاء

اإلاؿاوٌ

ؿترة الؼمىُت
6،5،4

جم

الىيع الحالي
جحذ

اجل

هخائج ؤلاصاء
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الخىفُز
1

كبىٌ وصعاؾت الحاالث اإلاخلضمت للجمعُت

2

بغهامج الخإهُل إلاا بعض الُالق

3

بغامج مىصة ( +صوعة مهاعاث الخىانل

حسجُل صعاؾت خالت اإلاؿخـُضة  ،عضص

ؤ .سحغ

 011مؿخـُضة حضًضة ،وبعضاص زُت

عضص اللبىٌ و صعاؾت الحالت 87 :خالت
عضص البدىر الاحخماعُت  00 :بدىر

جىمىٍت للمسجالث الجضص وجدضًث كاعضة
البُاهاث هخائج البدث
جىـُظ البرهامج

ؤ.ؾاعة  +ؤ.
بلؿم +ؤ.عبحر

والحىاع والاههاث +صوعة ؿً الاجىُذ(

ؤ.عبحر
عضص اإلاخضعباث  00مخضعبت في صوعة مهاعاث الخىانل والحىاع والاههاث ملغ
الجمعُت  +عضص اإلاخضعباث  05مخضعبت في صوعة ؿً الاجىُذ ملغ الجمعُت +
اؾخماعاث جلُُم اإلاؿخـُضاث لضوعاة.

سجل الحًىع وجلُُم الضوعاث اإلالضمت
كهو الىجاح

4

جىـُظ احخماعاث اعًاء لجىت عىن

وسخ اإلادايغ اإلاعخمضة

ؤ.ؾاعة

الخىمىٍت لخلضًم اإلاؿاعضاث اإلاخىىعت

اعخماص الجىت جلضًم اإلاؿاعضاث عضص  06مؿخـُضة زالٌ قهغ ببغٍل.

للمؿخـُضاث
جىؾُع صائغة الكغاواث مع الجمعُاث و

عضص الاجـاكُاث اإلاىكعت  +عضص الحاالث

الجامعاث و الجهاث اإلاسخهت

اإلادىلت

6

بغهامج الخإهُل لؿىق العمل

جضعٍب  85مؿخـُضة إلاضة 4قهىع+الخلغٍغ

7

بغهامج الخضعٍب الحغفي للمؿخـُضاث

جىـُظ البرهامج +سجل الحًىع +كهو

(بغهامج ؿً الخجمُل وجهـُف الكعغ)

الىجاح

اإلاؿاعضة في جىُْف اإلاؿخـُضاث مً

جىكُع اجـاكُاث لخىُْف اإلاؿخـُضاث

5

ؤ.ؾمُت  +ؤ.وص

ؤ.عبحر +ؤ.ؾاعة

الـجي واإلاالي  +كهو الىجاح

8

لم ًىـظ وطلً لعضم اهخماٌ عضص الحاالث التي جدخاج هظا الىىع مً الخضعٍب
،ملترح جىـُظ البرهامج الثاوي لخإهُل إلاا بعض الُالق في قهغ ؾبخمبر .

قغاء ؾىً بخعاون مع حمعُت بيُان الخحرًت إلاؿخـُضة  ،جم اعخماصه بدًغ
احخماع لجىت نىضوق عىن بخاعٍش 08/01/8107م.
مخابعت مكغوع واخض مً حمعُت ؤعماٌ.
اكامت الحـل الخخامي للبرهامج ًىم الخمِـ 3/5/8108م .
جلغٍغ الـجي +همىطج الخلُُم +كهو الىجاح (هىذ ؿإنبدذ).

ؤ.بلؿم +ؤ.ؾاعة

ً
جم صعم البرهامج مجاها مً معهض هًغه للخضعٍب والخعلُم  ،وجضعٍب 7
مؿخـُضاث ؿلِ زالٌ الغبع الثاوي.

ؤ.بلؿم +ؤ.ؾاعة

 جم جىكُع اجـاكُت جىُْف مع قغهت الجؿىع اإلاعلىماجُت ( حلىوعون )بخاعٍش 8/5/8108م.
 -جم جىُْف  06مؿخـُضة زالٌ الغبع ألاوٌ والثاوي .

زالٌ الكغواث
الىدُجت  :4أن جىىن الجمعُت حعمل بفاعلُت وهفاءه عالُت مً أجل جحلُم أهذافها ومً خالٌ كُادة الجمعُت بضفافُت ومسؤولُت.
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الشكم

املهام الشئِسُت

مؤصش إلاداء

املسؤوٌ

1

الخيؿُم للحهىٌ على قهاصة ألاًؼو

الحهىٌ على الكهاصة

ؤ.زلىص الخمُمي

2

اإلاكاعهت في حائؼة احـىض

للحهىٌ على حائؼة لضعم الجمعُت

3

ً
مخابعت حسجُل الجمعُت عاإلاُا

الحهىٌ على الهـت

4

اعخماص صلُل اإلاجلـ

اعخماص الضلُل مً مغهؼ الخىمُت

فترة الضمىُت
4،5،6

جم

الىؽع الحالي
جحذ
اجل

هخائج إلاداء

الخىفُز
-

 +ؤ .ؤؿىان
ؤ.زلىص الخمُمي
+ؤ .ؤؿىان
ؤ.زلىص الخمُمي+
ؤ .ؤؿىان
ؤ.زلىص الخمُمي

الاحخماعُت
5

جىـُظ زُت اإلاجلـ

اعخماص زُت اإلاجلـ

ؤ .زلىص الخمُمي

6

اإلاكاعهت في حائؼة

للحهىٌ على صعم للجمعُت

ؤ.زلىص

ألامحر مدمض بً ؿهض
7

الًبِ اإلاالي في الجمعُت

8

اعخماص صلُل الاحغاءاث اإلاالُت والاصاعٍت

9

اعخماص صلُل الاحغاءاث للمىاعص البكغٍت

10

اًجاص ؾُاؾت إلصاعة الاؾدثماع

ؤ .ؤؿىان
جىـُظ  6احخماعاث للجىت الخضكُم اإلاالي /

جم بحخُاػ ؤ .ؤؿىان ميؿلت اإلاخابعت والخلُُم ازخباع مً مىٓمت IRCA
للحهىٌ على نـت مضكم  /هبحر اإلاغحعُحن.
باهخٓاع نضوع الكهاصة مً اإلاىٓمت.

بلؼاء الخلضًم على حائؼة ؤحـىض لعضم جىاؾب مىيىع الجائؼة لهظا العام مع
بغامج الجمعُت.
جم حسجُل الجمعُت للحهىٌ على الهـت الاؾدكاعٍت في ألامم اإلاخدضة وببالغ
الىػاعة بظلً وفي اهخٓاع بعالن الىخائج.
حاعي العمل على الخعاكض مع مخسهو لخُىٍغ الضلُل وؿم الالئدت الخىُٓمُت
الىاعصة مً الىػاعة
جم بعضاص زُت اإلاجلـ وحاعي جىـُظها

حاعي العمل على حعبئت اؾخماعة الجائؼة.

ؤ .بًمان
جم جىـُظ عضص  8الحخماعاث لجىت الخضكُم اإلاالي زالٌ قهغ ببغٍل وماًى

عضص  6مدايغ احخماع
اعخماص الضلُل مً مغهؼ الخىمُت

ؤ.زلىص الخمُمي

الاحخماعُت

+ؤ.بًمان

اعخماص الضلُل مً مغهؼ الخىمُت

ؤ.زلىص الخمُمي

الاحخماعُت

+ؤ.بًمان

بؿبب الخعضًل على الالئدت الخىُٓمُت

جىـُظ  8احخماعاث لجىت الاؾدثماع

ؤ.بًمان  +ؤ.هضي

جم جىـُظ عضص  8الحخماعاث لجىت الاؾدثماع وجىمُت اإلاىاعص زالٌ قهغ ببغٍل
وماًى

بؿبب الخعضًل على الالئدت الخىُٓمُت
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وجىمُت اإلاىاعص اإلاالُت  /عضص  8مدايغ
احخماع
11

جُىٍغ هـاءاث اإلاىْـاث والحهىٌ على

جضعٍب اإلاىْـاث

جم جضعٍب عضص () 3مىْـاث لضوعة بعضاص الخلاعٍغ الاخهائُت ًىمحن.
جم جضعٍب(  )8مىْـاث لضوعة الهُاػت اللاهىهُت ًىمحن .
جضعٍب عضص() 5مىْـاث لضوعة الاخىاٌ الصخهُت خؿب الىٓام الجضًض ًىم
 ،جضعٍب مىْـت لضوعة هبحر اإلاغاحعحن مضة زمـ ؤًام 6ماًى ختى  01ماًى.

ؤ.هضي

الكهاصة

ج .ضمان استدامة برامج الجمعٌة.
الرقم

1

2

3

المهام الرئٌسٌة
التواصل مع أعضاء الجمعٌة
الطالعهم على المستجدات

تفعٌل التعامل مع اإلعالم

تفعٌل التواجد على الموقع
اإللكترونً و الشبكات
اإلجتماعٌة و األنشطة

المسؤول
أ.نورة +
أ.خلود

أ .نورة  +أ.
خلود

أ.نورة +
أ.خلود

مؤشر اإلداء

فترة الزمنٌة
المقترح
تنفٌذه

تارٌخ التسلٌم

األدوات اإلعالمٌة
المستخدمة

نتائج اإلداء

إرسال التقرٌر الربعً
لألعضاء

ماٌو

3/6/2018م

إرسال أٌمٌل

تم إرسال التقرٌر الربع األول لألعضاء

تنفٌذ عدد  8اجتماعات للجنة
اإلعالمٌة +زٌادة عدد للظهور
التلفزٌونً واإلذاعً لـ 8
بالسنة +تحدٌث قاعدة بٌانات
لجمٌع وسائل اإلعالم +تنفٌذ 2
دورات .

مستمر

إعداد خبر قبل الحدث و
خبر اثناء وبعد الحدث
+زٌادة عدد التغرٌدات
وعدد الصور باالنستقرام .

مستمر

2012/4/11م

األخبار الصحفٌة
الورقٌة+االلكترونٌة

2018/6/7م

توٌتر  +اإلنستقرام

تنفٌذ عدد 2من اجتماعات للجنة اإلعالمٌة+تم نشر
عدد  27من األخبار الصحفٌة فً الصحف الورقٌة
وااللكترونٌة لبرامج الجمعٌة وانشطتها + +تحدٌث
الملف االعالمً+وقائمة اإلعالمٌٌن + .مداخلة
األستاذة خلود التمٌمً ٌ MBC FMوم االحد
الموافق  20ماٌو 2018م .

عدد التغرٌدات 175بالشهر والبوستات117
بالشهر من شهر إبرٌل حتى شهر ماٌو

59

3/6/2018م

أ.نورة +
أ.خلود

4

5
6

7

زٌادة عدد اإلعالمٌٌن
واإلعالمٌات المتطوعٌن
للجمعٌة  4بالسنة +عمل 12
رتوٌت بالسنة.

عدد المؤثرٌن الذٌن عملو رتوٌت . 8

التواصل مع اإلعالمٌٌن و
مشاهٌر التواصل اإلجتماعً

أ.نورة +
أ.خلود

حفل تكرٌم لإلعالمٌٌن
واإلعالمٌٌات والمشاهٌر

فبراٌر و
ٌونٌو تم
تأجٌل الحفل
الى وقت
الحق

مطبوعات الجمعٌة

أ .نورة

إضافة عدد  1برشور جدٌد
لكل برنامج باإلضافة للبرشور
الرئٌسً للمطبوعات

مستمر

3/6/2018م

المشاركة بالفعالٌات الخارجٌة

أ .نورة  +أ.
خلود +أ.
هٌفاء

تنفٌذ عدد  10مشاركات
خارجٌة

مستمر

3/6/2018م

م7/6/2018

خطابات دعوة

لم ٌتم
مقترح تنفٌذ حفل اإلعالمٌٌن واإلعالمٌٌات بشهر
فبراٌر لعام 2018م بحسب الخطة  ،سبب تأجٌل
موعد الحفل لشهر فبراٌر وشهر ٌونٌو  ،التوقٌت
غٌر مناسب وذلك بتوجٌه من رئٌس اللجنة
اإلعالمٌة

منشورات

لم ٌتم بانتظار إعتماد الهوٌة الجدٌدة للتصمٌم

التسوٌق والتعرٌف

المشاركة بحملة عن بٌت مودة وبٌع مكعبات اللٌقو
فً مركز العثٌم  ،مدتها اربعة أٌام  ،تمت من 5
إبرٌل حتى  8إبرٌل 2018م .
خبر صحفً للتعرٌف بالجمعٌة ونشر رسالتها
بوجه عام " حفل تدشٌن بٌت مودة "  ،بشأن الخبر
ما قبل  ،تم الحدٌث فً خبر التعرٌف بالجمعٌة
بوجه عام  ،عن تدشٌن بٌت مودة
تسهم الجمعٌة فً تحقٌق برنامج التحول الوطنً
« 2020جمعٌة مودة» -صحٌفة الجزٌرة تم النشر
ٌوم 2018/5/14م
الخبر ما بعد " تدشٌن بٌت مودة " تدشٌن «بٌت
مودة للزٌارة األسرٌة» لتنفٌذ أحكام الزٌارة-صحٌفة
الجزٌرة
تم النشر فً 2018/5/18م.
نشر العدٌد من الصحف لخبر تدشٌن بٌت مودة فً
جرٌدة الرٌاض  ،عكاظ  ،المدٌنة  ،جرٌدة لٌل
ونهار  ،صحٌفة ابره الٌمنٌة .
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نشر رسالة الجمعٌة على نطاق
واسع و تأصٌل رسالة الجمعٌة
والفئة التً تخدمها و زٌادة وعً
المرأة المطلقة و من فً حكمها
من المعلقات و المهجورات
.بالحقوق الزوجٌة واألسرٌة

8

تفعٌل العالقة مع الرعاة
والداعمٌن

أ.خلود

أ.نورة +
أ.خلود +أ.
هٌفاء

إعداد أخبار عن الجمعٌة بوجه
عام بمواقع التواصل
اإلجتماعً والصحف الورقٌة
والرقمٌة للبرامج.

إرسال خطاب شكر لداعمٌن
أو الرعاة خالل أسبوع

مستمر

3/6/2018م

3/6/2018م

الصحف الورقٌة
واإللكترونٌة ومواقع
التواصل اإلجتماعً ،
الموقع اإللكترونً الخاص
بالجمعٌة

خطابات ورقٌة  ،تقارٌر
عبر اإلٌمٌل عن البرامج
التً ٌتم دعمها باإلضافة الى
طباعة التقرٌر وإرساله

• خبر صحفً لبرنامج التأهٌل لسوق العمل تم
عمل خبر الختتام البرنامج والذي كان برعاٌة
بوٌنج  ،الموافق  8ماٌو  2018واس.
برنامج رائدات حرفٌات تم عمل خبرٌن م اقبل عن
دعم كل من بنك الجزٌرة  ،وصندوق سابك بر "
ولم ٌتم النشر " الن البرامج تبدأ بالربع الثالث وفً
انتظار اعتماد االخبار الصحفٌة من االدارات
واللجنة االعالمٌة .
خبر صحفً لبرنامج الحاضنة القانونٌة تم عمل
خبر ما بعد الختتام البرنامج تم النشر – الموافق 1
ٌونٌو  2018واس.
خبر صحفً لبرنامج مودة التوعوي " جاري العمل
علٌه "
خبر صحفً لبرنامج التأهٌل لما بعد الطالق  ،لم
ٌتم العمل علٌه الختتام البرنامج فً الربع األول من
عام 2018م.
خبر صحفً للجمعٌة العمومٌة تم عمل اعالن
بالصحٌفة االقتصادٌة (اقبل و بعد) الجمعٌة
العمومٌة لدى األستاذة نورة  ،وكالة األنباء
السعودٌة واس  ،تم النشر فً 2018/5/10م ،
باإلضافة الى نشره فً صحٌفة برق االلكترونٌة ،
صحٌفة صدى االلكترونٌة .
تم عمل خبر عن انطالق الخطبة التوعوٌة فً
الجوامع وهو إحدى مبادرات جمعٌة مودة الخٌرٌة
" ولم ٌتم النشر فً انتظار اعتماده من ادارة
المساندة االجتماعٌة والتنموٌة واللجنة االعالمٌة " .
إعداد خبر لصندوق عون تم نشر اعالنٌن فً
وسائل التواصل االجتماعً
برنامج تأهٌل حدٌثً الزواج " تم عمل الخبر ولم
ٌتم النشر " ألنه لم ٌتم اعتماده.
تم ارسال خطابات الشكر لـ 16على تبرعهم "
صدقة – زكاة " أموالهم تم ارسال خطاب شكر
للداعمٌن :
 .1وارسال خطاب شكر لسعادة االستاذ خالد
الخثالن على دعمه لبرنامج فن المكٌاج وتبنٌه عدد
 15مستفٌدة
 .2ارسال خطاب شكر لنادي تاج التطوعً على
دعمهم وتبنٌهم لحملة سلة تاج الرمضانٌة .

عدد األخبار
التي تم نشرها
حتى اآلن 22 :
خبر
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شكر الداعمٌن لنا فً بٌت مودة " فرٌق كلٌمنجارو
 ،مون فٌم  ،الدكتور بركات العتٌبً  ،شركة اٌكٌا ،
وزارة العدل  ،وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة .
العمل على االستفادة من
ارض النفل بطرق مختلفة
وارض بٌت مودة

تم توقٌع اتفاقٌة مع شركة العلٌا القابضة إلعادة
تطوٌر ارض النفل وارض مودة جاري العمل على
دراستها من قبل األستاذة لطٌفة بن سعٌدان.

فعالٌة بٌت مودة

بلغ إجمالً الدعم  1050لاير فقط خالل أربعة أٌام
بمركز العثٌم مول

2018/6/7م

تحوٌل خدمات الجمعٌة الى
منتجات تسوٌقٌة من خالل
وضع بعض الرسوم لبعض
خدمات بٌت مودة  ،وتأجٌر
المساحات الخارجٌة للجمعٌة

تم اعتماد وموافقة الجمعٌة العمومٌة بالتفوٌض
لمجلس االدارة باالستثمار

مارس حتى
إبرٌل

3/6/2018م

توزٌع خطابات الزكاة

تم توزٌع خطابات الزكاة فً  30مارس.

مستمر

لم ٌتم

استقطاب االعضاء
والعضوات "لزٌادة العدد
بمعدل  10اعضاء
وعضوات وتحقٌق نسبة
 %95من تسدٌد االشتراك"

لم ٌتم

مستمر

جمع باقً الهلل من
الشركات

تم توقٌع العقد مع تطبٌق غازابل لتبرع بباقً الهلل
.

ٌناٌر حتى
مارس

إعداد دراسة جدوى
للمشروع

لم ٌتم البداء فً دراسة الجدوى

ٌناٌر حتى
مارس

3/6/2018م

مستمر

مستمر
9

10

القٌام بأنشطة مبتكرة لجلب
الداعمٌن االفراد

تطوٌر شراكات مع شركات
لدعم الجمعٌة بطرق مبتكرة

أ .نورة  +أ.
هٌفاء

أ.نورة

زٌادة الموارد المالٌة للجمعٌة

إنهاء دراسة الجدوى للمشروع

انتهى وهلل الحمد،،
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